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    :المستخلص 

تشير الخالصة ألبحاث مايو إنها تضمنت ثالث متغيرات أساسية للسلوك التنظيمي هـي القيـادة ،                        
مشاركة ، وهذا المثلث المترابط من المتغيرات التي تعد القيادة هي القاعدة األساسية ، ذلـك                االتصاالت ، ال  

أن فلسفة النمط القيادي هي التي تحدد طبيعة االتصاالت في المنظمة وتقرر مدى مشاركة العاملين في اتخذا       
االبتدائية ،  (ي المدارس   القرارات ورسم السياسات لذا يرتاري البحث إلى تشخيص األمراض القيادية لمدير          

من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس وبيان تأثيرها على رضاهم الوظيفي وشـملت         ) المتوسطة ، اإلعدادية  
معلما ومدرسا وتوصلت الدراسة إلـى      ) ١٧٥(مدرسة وزعت االستمارات شخصيا على      ) ٤٠(عينة البحث   

  :  مجموعة من االستنتاجات أهمها 
 فروق معنوية ذات دالله إحصائية في النمط القيادي المستخدم من قبل مـديري              كشفت نتائج التحليل وجود   

  .المدارس في محافظة نينوى 
  :وفي ختامها تضمن البحث مجموعة من التوصيات الضرورية للمدارس مجتمع البحث منها 

o        تدريـسيين  على النحو الذي يفرز مكان ال     ) المشارك  ( االستفادة من االيجابيات التي يتسمها القيادي

وخاصة من ناحية المشاركة في اتخاذ القرارات التي تتعلق بمكانة التدريسيين وإحـساسهم بكـونهم     
  .ذوي مكانه مهمة في المجتمع 

  

  

Abstract 

An abstract of the research of " Mayo" included three main variable for 

organizational behavior " management , leader ship, communication and 

participation. this tirngle of variables, which the leader ship considered on its 

main base . the  philosopley of the type of leadership ,determines the type of 

communication in the organizational and it deciden the range of the 

participation of the workes in decision making and making the policies .So the 

research points out to diagnose the leadership diseaser of the manger of school 

(primary – intermediate and secondary ) from the teaching staff-point of view . It 

also points out the effect of these diseases on their. 
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The research included (40) schools . the questioner was personally 

distributed among 175 teachers. The research the followings: 

• the results of the analysis revealed that these work differences with 

statistical indications in the type of A leadership followed by the manager 

of schools in Mosul. The research included some of the essential 

recommend afians to the schools: 

               Utilisiry the positive sides of the leader (the participant) on the type 

which consolidates the position of the teaching staff specially when 

dealing with decision making related with the position of the teaching 

staff and their feeling that they have an important position un the society. 

 

  
   :المقدمة 
بـالفكر  ) االبتدائية، المتوسـطة، اإلعداديـة    ( لمدارس  يقترن وجود المؤسسات التربوية المتمثلة با         

والعلم والحضارة التي تتحكم في سياقات تطور المجتمع ونقالته النوعية والتاريخية مـن مرحلـة إلـى                 
أخرى، ولكي يؤدي هذا القطاع دورة المطلوب ينبغي دعمه بالبحوث والدراسات التي من شانها أن تحد                

تقف حائال دون تحقيق الطموح، وتأسيسا على ذلك يـأتي البحـث ليـسلط       من السلبيات والمعوقات التي     
الضوء على القيادة لمديري المدارس الذي يمكن  أن يسهم بصورة فاعلة في بناء الجو المدرسي المتـسم    
بالروح المعنوية العالية وفي بناء القيم السليمة في النشأة الجيدة والصحيحة لألجيال، وبخاصة في األعمار 

عبة من الطفولة والمراهقة، فمديري المدارس يمثلون القلب النابض للعملية اإلدارية وعـن طـريقهم     الص
تتحول المؤسسات التعليمية من حالتها الساكنة إلى حالة تنبعث منها الحياة والديمومة واالستمرارية، وفي              

ربويـة بخاصـة، وذلـك      هذا الصدد يعد النمط القيادي األساس في نجاح أو فشل المؤسسات بعامة والت            
لالرتباط المباشر بين النمط القيادي المستخدم من قبل المدراء وبين الرضا الوظيفي للكادر التعليمي الذي               

  .يسهم في اندماج العاملين في وظائفهم واالرتقاء بمستوى أدائهم على النحو الذي يحقق أهداف المؤسسة 
  

    :مشكلة البحث
ادي في العملية التعليمية وجه الباحثون اهتمامهم نحو دراسة األنماط القياديـة  نظرا ألهمية النمط القي        

لمديري مدارس التعليم العام من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس وأثرها في رضاهم الـوظيفي لفـتح                 
ع األفق نحو تطوير الجوانب االيجابية ومعالجة الجوانب السلبية في أنماط القيادة والتي سوف تعود بـالنف               

  . العام على الصرح التعليمي والوصول به إلى المكان المرموق 
  

    :هدف البحث
يهدف البحث إلى التعرف على األنماط القيادية لمديري المدارس التعليم العام من وجهـة نظـر                     

أعضاء هيئة التدريس ومدى أثرها المباشر في مستوى الرضا الوظيفي سلبا أو إيجابا، وكـون األنمـاط               
  . ادية ذات اثر بالغ فالبد من تقصي حقائقها ومعرفة جوانبها االيجابية والسلبيةالقي
  
  

   :فرضيات البحث 



  : انطالقا من أهداف البحث، فقد اعتمدت الفرضيات اآلتية     
  . ال توجد فروق معنوية ذات داللة إحصائية لألنماط القيادية باختالف مستوى التعليم: الفرضية األولى

 توجد فروق معنوية ذات داللة إحصائية لمتغيرات الرضا الوظيفي بـاختالف مـستوى        :ثانيةالفرضية ال 
  .التعليم

  .  هناك عالقة ارتباط معنوية بين األنماط القيادية والرضا الوظيفي:الفرضية الثالثة
  .  لألنماط القيادية تأثير في الرضا الوظيفي:الفرضية الرابعة

  

  :أسلوب جمع البحث 
 في جمع المعلومات النظرية على الكتب والرسائل والمقاالت العربية واألجنبية والتي لهـا              لقد اعتمد   

عالقة بموضوع البحث، وفي الجانب التطبيقي تم إعداد استمارتي استبيان األولى خاصة بقيـاس الـنمط         
نشرد بعـد   لقياس األنماط األربعة اعتمادا على مقياس هيرسي وبال       )  متغير   ٢٠( القيادي ، وقد تضمنت     

تكييفه بما يتالئم والبيئة التعليمة العراقية، فيما اختصت الثانية بقياس الرضا الـوظيفي لـدى المعلمـين                 
) متغيـر   ١٩(والمدرسين والتي سمت إلى جزأين األولى خاصة بالمعلومات الشخصية ، والثانية شملت             

التـدريب  ) ٥-٤-٣(ت الوظيفـة    ومسؤوليا) ٢-١(أبعاد هي االعتراف والتقدير األسئلة من       ) ٨(مقسمة  
-١٦-١٥( المكانة االجتماعية ) ١٤-١٣-١٢-١١( الراتب ) ١٠-٩(إجراءات وظروف العمل   ) ٧-٦(

وقد تم استخدام مقياس ليكرد في تقييم االسـتمارتين لـسهولته وثبـات             ). ١٩(المؤشر الكلي     ) ١٨-١٧
بر عن رأيه بالنسبة لكل عبارة مـن       نتائجه ، فضال عن موضوعية المقياس إلتاحة الفرد الفرصة لكي يع          

) نوعا ما   (درجة لـ   ) ٢(و) أوافق( درجات لـ   ) ٣(العبارات في ضوء درجات التقدير ، حيث أعطيت         
  ) .ال أوافق( درجة لكلمة ) ١(و
  

  :مجتمع البحث 
مدرسة ابتدائية ومتوسطة و إعدادية في محافظة نينوى، ولضمان الدقـة           ) ٤٠(شمل مجتمع البحث           

معلـم فـي    ) ٦٥(معلما ومدرسا بواقع    ) ١٧٥(السرعة في جمع البيانات وزعت االستمارات شخصيا على         و
مدرس في المدارس اإلعدادية ، ويوضـح       ) ٥٣(مدرس في المدارس المتوسطة و      ) ٥٧(المدارس االبتدائية ،  

ية للكادر التعليمي في    األعداد الكلية للمدارس ونسبة العينة منها ، فضال عن السمات الشخص          ) ٢و١(الجدولين  
  .كل منها 

  
  .يوضح األعداد الكلية للمدارس والعينة المأخوذة منها:) ١(جدول 

  نسبة العينة من مجموع المدارس  العينة المأخوذة  العدد الكلي للمدارس  مستوى التعليم

  %١٠,٣  ٢٠  ١٩٣  المدارس االبتدائية

  %١٦,٦  ١٢  ٧٢  المدارس المتوسطة

  %٢٥  ٨  ٣٢  المدارس اإلعدادية

  
أن نسبة الذكور في المدارس االبتدائية شكلت أعلـى نـسبة، حيـث بلغـت               ) ٢(يتضح من الجدول    

، فيمـا يخـص   %)٦٥(بينما نسبة اإلناث في المدارس المتوسطة شكلت أعلى نسبة حيث بلغـت      %) ٦٦,٢(
 بلغت النـسبة    سنة حسب المجموع العام لكل المدارس، حيث      ) ٤٠-٣٦( العمر تبين أن أعلى نسبة كانت بين      



وهذا المؤشر على أن عينة البحث من ذوي الخبرة والمهارة في التعليم ) سنه فأكثر ٤١(ويليها فئة  %) ٢٤,٥(
شكلت أعلى نسبة حسب المجمـوع العـام حيـث بلغـت            ) سنة  ٢١(وفيما يتعلق بمدة الخدمة فقد اتضح أن        

فاءة والخبرة، وفيما يخص الجهة التـي       وهذا مؤشر آخر على ارتباط العمر بمد الخدمة وعلى الك         %) ٢٤,٧(
  .الخاصة بالمدارس االبتدائية والمتوسطة%) ٤٦,٦(تخرج منها تبين أن أعلى لخرجي معهد المعلمين 

  
  .يوضح السمات الشخصية للكادر التعليمي في كل من المدارس االبتدائية والمتوسطة واإلعدادية :)٢(جدول 

  المجموع  المدارس اإلعدادية  مدارس المتوسطةال  المدارس االبتدائية
  السمات الخصية

  نسبة  عدد  نسبة  عدد  نسبة  عدد  نسبة  عدد

  الجنس
    ذكر-
    أنثى-

  
٤٣  
٢٢  

  
٦٦,٢  
٣٧  

  
٢٠  
٣٧  

  
٣٥  
٦٥  

  
٢٦  
٢٧  

  
٤٩  
٥١  

  
٨٩  
٨٦  

  
٥٠,٨  
٤٩,٢  

  :العمر
   سنه٢٥ - ٢٠ -
    سنه٣٠ - ٢٦  -
   سنه٣٥ - ٣١ -
    سنه٤٠ - ٣٦ -
   فأكثر٤١ -

  
٨  

١٣  
١٥  
٢٠  
٩  

  
١٢,٣  
٢٠  
٢٣  

٣٠,٨  
١٣,٩  

  
٦  

١٤  
١٣  
١١  
١٣  

  
١٠,٥  
٢٤,٦  
٢٢,٨  
١٩,٣  
٢٢,٨  

  
  
٥  
٩  

١١  
١٢  
١٦  

  
٩,٥  
١٧  

٢٠,٧  
٢٢,٦  
٣٠,٢  

  
١٩  
٣٦  
٣٩  
٤٣  
٣٨  

  
١٠,٩  
٢٠,٦  
٢٢,٣  
٢٤,٥  
٢١,٧  

  :مدة الخدمة 
   سنوات٥ اقل من -
   سنه١٠ – ٦ من -
   سنه١٥ -١١ من -
   سنه٢٠ – ١٦ من -
   سنه فأكثر٢١ -

  
٧  

١٢  
١٤  
١٧  
١٥  

  
١٠,٨  
١٨,٥  
٢١,٥  
٢٦,٢  
٢٣  

  
٥  

١٠  
١٢  
١٤  
١٦  

  
٨,٨  

١٧,٥  
٢١,١  
٢٤,٦  
٢٨  

  
--  
٧  

١٨  
١١  
١٧  

  
--  

١٣,٣  
٣٤  

٢٠,٧  
٣٢  

  
١٢  
٢٩  
٤٤  
٤٢  
٤٨  

  
٦,٩  

١٦,٦  
٢٥,١  
٢٤  

٢٧,٤  

  :الجهة التي تخرج منها 
   دورة تربوية-
   معهد معلمين-
   بكالوريوس-

  
٣٠  
٣٥  
--  

  
٤٦,٢  
٥٣,٨  
--  

  
٣  

٤٧  
٧  

  
٥,٣  

٨٢,٥  
١٢,٢  

  
--  
--  
٥٣  

  
--  
--  
١٠٠  

  
٣٣  
٨٢  
٦٠  

  
١٨,٩  
٤٦,٩  
٣٤,٢  

  

  الخلفية النظرية للبحث 
  :مفهوم النمط القيادي  

ظهرت عدة اتجاهات في تفسير النمط القيادي، منها ما توصلت إليه دراسة الهدهود والجبـر فـي                        
 ] ١[تـه  وصفها للنمط القيادي بمجموع العادات والممارسات الصادرة من رجل اإلدارة فـي إدارتـه لمنظم      

 بأنه تعبير عن تصرفات القائد تجاه جميع أطراف الموقف الـذي يواجهـه وكـذلك       ] ٢[وهكذا يرى حنفي      
األهداف المرتبطة بهذا الموقف وفي السياق نفسه يؤكد آخرون على انه يمثل باالتجاهات الفعلية التي يختارها            

 ويربط  ] ٤[ و     ] ٣[يحد عالقاته مع مرؤوسيه     القائد ويعمل بموجبها داخل المنظمة وتعد اإلطار العام الذي          
 بأنـه النمـاذج     ] ٥[فريق آخر تلك التصرفات بمهارات القائد وخبراته، إذ يعرفه كل من ديفيد ونيوسترون              

الكلية ألفعال القائد كما يدركه المرؤوسين وانه يمثل فلسفتهم ومهاراتهم واتجاهـاتهم فـي التطبيـق وهنـاك      
ادي من وجهة نظر باحثين آخرين إال أنها تركز على عدة جوانـب متداخلـة فـي                 تعاريف أخرى للنمط القي   



تفسيرها للمفهوم تنحصر بين اعتباره أعماال وممارسات وتصرفات للقائد يؤثر من خاللها على المرؤوسين أو      
تعاملـه  انه تعبير عن الفلسفة والمهارات والخبرات الخاصة بالقائد أو كونه طريقة يتبعه القائد فـي عمـاه و                 

وصياغة أهدافه وإستراتيجيته ويرى الباحثون من تفسير النمط القيادي بأنه ذلك التفاعل المتبادل بـين القائـد           
  .ومرؤوسيه في موقف معين وظرف وزمان ومكان معين والموجه نحو تحقيق هدف معين

  
  :اطر تصنيف النمط القيادي 

ات لألنماط القيادية وابتداءا بدراسات جامعـة       أقرت الدراسات واألبحاث في األدب اإلداري عدة تصنيف       
التي قام بها عدد من علماء النفس األمريكان وتم في ضوئها تحديد األنمـاط القياديـة بـاالتوقراطي                  ) آيوا  (

أنماط القيادة ضـمن    ) هارفرد وأوهايو وميشكان    ( فيما صنف دراسات وأبحاث      ] ٦[الديمقراطي، والترسلي   
ء الهيكل واالعتبارات اإلنسانية إذ يهتم القائد ضمن البعد األول بالعمل ، يحدد ادوار              بنا: بعدين أساسين هما    

المروؤسين ومهامهم وطرق انجازها، فيما يهتم القائد على وفق البعـد الثـاني بالعالقـات اإلنـسانية مـع                   
مـنح  المروؤسين ويبدي رغبة في التعبير وتشجيع االتصاالت بينه وبـين مروؤسـيه ويتـصف بـالود وي                

المروؤسين فرصة للمشاركة في اتخاذ القرار ويمكن القائد أن ينجو باتجاه أي من البعـدين أو مـزيج منهـا       
  ).١( في ضوء ذلك يوضحها الشكل األتي ] ٧[وتتحدد أربعة أنماط قيادية 

  
  

ــالي   ــام                                                                                 ع ــالي االهتم             ع
  بالعمل 
  

                                                            منخفض                                   عالي اهتمام بالعاملين
  
    

  
  
  

   أنماط القيادة اإلدارية:)١(الشكل
  
  

 نموذجـا أسـمياه بالـشبكة       ] ٨[) بالك و موتون  (واعتمادا على بعدي العمل والعاملين طور كل من         
اإلدارية، يصنف بموجبها األنماط القيادية إلى خمسة أنماط تمثلت بالقيادة الضعيفة، المتوسطة، الفريق، النادي              

  .االجتماعي، وقيادة منتصف الطريق
على اثر نتائج هذه الدراسات والتي كانت هي قاعدة االنطالق لعدد من البحوث والدراسات كان أهـم                 

الدراسات ظهور ما يسمى بالنظرية الموقفية التي تتميز عن النظريات السابقة بمراعاة عامل الموقف في               هذه  
 الذي حدد   ] ٩[نجاح أو فشل أي نمط قيادي يتخذه القائد، وكان من أهم الباحثين في نظريات الموقف فيدلر                   

سين، هيكل المهمة والقوة والوظيفيـة      النمط القيادي في ضوء عوامل موقفية تتمثل بعالقات القائد مع المروؤ          
 ] ١٠[) ريدن(للقائد ويتحدد في ضوئها تفصيالت القادة باعتمادهم النمط القيادي المتهم بالعمل والعاملين ويود  

في نظريته األبعاد الثالثية على أربعة أنماط أساسية للقيادة تتمثل بالتكامل، المكرس، المـرتبط والمنفـصل،                

               +                       +                 +  -  
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) ) اإلداري(البيروقراطي، المطور، األوتـوقراطي الخيـر، والتنفيـذي    ( أنماط فاعلة هي  وينبثق عنها أربعة    
  ).المتهرب، المبشر، األوتوقراطي، المساوم ( وأربعة أخرى غير فاعلة هي

 الهدف والتي في ضوءها يوضح القائد األهداف المطلوبة من          –نظرية المسار   ] ١١[) هاوس(وطور   
سارها، ويرتبط فاعلية القائد بالقدرات اإلدارية في زيـادة دافعيـة المروؤسـين             المروؤسين تحقيقها ويحدد م   

النجاز المهام فضال عن رضاهم عنها، ولتحقيق ذلك يمارس القائد أنماطا أربعا تتمثل بالموجـه ، المـساند،                  
  .المشارك والمهتم باألداء 

 جانب بعدي العمل والعـاملين  في نظريتهم الموقفية إلى]  ١٢[) هيرسي ، وبالنشرد(واعتمد كل من 
على بعد ثالث يعبر عن الموقف الذي يمارس فيه القيادة تمتثل بمستوى نضج المروؤسين والذي يعبـر عـن                  
قدرتهم في تحديد األهداف وتحقيقها ورغبتهم في تحمل المسؤولية فضال عن امتالكهم للمهارات والخبـرات                

باألمر، ( في ضوء تباين مستويات النضج إلى أربعة أنماط تتمثل    المطلوبة لألداء ، إذ تصنف األنماط القيادية        
  :ففي) البائع، المشارك ، المفوض 

  

   :لنمط القيادي اآلمر 
يركز القائد على التوجيه المباشر حيث يحدد المهمة التي يقوم بها العاملون وكذلك الكيفية التي يتم بها                 

  .جتماعية واإلنسانية مع العاملينتنفيذ المهمة مع االهتمام القليل بالعالقات اال
يركز القائد على شؤون العمل والعمال واإلنتاج وكذلك االهتمام ببناء عالقات إنسانية واجتماعية مـع               
العاملين والقائد هنا يعرض على العاملين األفكار بقصد التبني بالرغم من أنها سوف تكون قيد التنفيذ في العقل  

ا النمط مع النمط السابق تبين أن القائد ال يصدر أوامر فقط بل يمـنح مرؤوسـيه                 الباطني للقائد وبمقارنة هذ   
  .] ١٣[فرصة السؤال والمحاورة والمناقشة أمال في استيعابهم لما يريد 

  

  :النمط القيادي المشارك   
حـل  يهتم المدير إلى حد كبير بالعالقات اإلنسانية والدعم للعاملين بهدف تقوية وتشجيع المرؤوسين ل          

مشاكلهم وتحمل مسؤولية العمل بشكل اكبر فضال عن أن االتصال يكون باتجاهين حيث يشترك كل من القائد                 
  .والمرؤوس في اتخاذ القرارات 

  

  :النمط القيادي المفوض 
يعرف بان الرئيس اإلداري يعهد جزء من اختصاصه التي يستمدها من القانون ألحد المديرين اآلخرين 

دنى ، ويترتب على ذلك أن يكون لمن يفوض إليه هذه االختصاصات يصدر قرارات فيمـا                في المستويات األ  
  .] ١٤[فوض فيه دون الرجوع إلى الرئيس المفوض 

  

  :مفهوم الرضا الوظيفي  
يعرف الرضا الوظيفي بأنه الشعور النفسي بالقناعة واالرتياح والسعادة بإشباع الحاجـات والرغبـات                     

 ]١٥[وبيئة العمل والمؤثرات األخرى ذات العالقة على حد سـواء         ) محتوى العمل (العمل نفسه   والتوقعات مع   
وهو مفهوم متعدد األبعاد يتضمن اتجاهات الفرد نحو أبعاد مهمة مثل المنظمة ، اإلشراف المباشر ، المكافـآت               

االتجاهات في آن واحـد  المالية والزمالء في العمل وتصميم الوظيفة وليس من الضروري أن تكزن جميع هذه    



ايجابية أو غير ايجابية فقد يمر الفرد بمواقف تتضمن االنخفاض أو االرتفاع المؤقت في الرضا الوظيفي بسبب                 
وهناك مفهوم آخر للرضا الوظيفي هو تلـك        . ]١٦[التغيرات الحاصلة في سياسة المنظمة أو في تقييم الوظيفة        

ة الفرد من عملة يساوي أو يزيد على ما كن يتوقع من هذا العمل              الحالة من الشعور النفسي بان ما يحصل علي       
   :] ١٧[ أن يشبع لدية من حاجات طبيعية ونفسية تحقيقا للمعادلة اآلتية 

ما يحصل علية الفرد من عملة أكثر أو اصغر ما كان يتوقع الحصول علية مـن إشـباع                  = الرضا الوظيفي   
يعرف بأنه مدى شـعور المعلـم بـاحترام و          ) معلم أو المدرس  لل( أما ما يخص الرضا الوظيفي      . لحاجاته  

اعتراف المحيطين به في حقل العملية التعليمية الذي يضم الزمالء والرؤساء في العمل وكذا الطالب وأولياء                
أمورهم والمجتمع الخارجي المحيط بالدراسة فضال عن نظام اإلدارة المدرسية ومدى إشباع الحاجات المادية              

   .] ١٨[ ن راتبــة المعلم مــ فيما يحصل عليالمتمثلة
  

    :الدراسات السابقة
 في مجال القيادة وأساليبها وكان أهمها ما قـام بهـا   ] ١٩[ لقد اجري عدد كبير من البحوث العلمية     

فبالـسبة  ) ROBERTS(، و ربررتز    )SELLARS(، سليزر   ) KHOURY(، وخوري   ) SHEA(شاي  
  :ل من المشرفين والمدراء وكان من أهم النتائج لشاي حاول مقارنة وجهات نظر ك

  . إن هناك اختالف في وجهات النظر نحو مالمة األسلوب المستخدم في اإلشراف  -١
  . هناك اختالف في وجهات النظر نحو العمل من قبل المدير حسب البرنامج المقترح -٢
  .قع المتبع  هناك اختالف بين المدراء نحو مناسبة األسلوب السلوكي وبين الوا-٣

     
أما عن دراسة خوري الذي أجرى مقارنة تحليلية ألسلوب القيادة عند كل من رؤساء األقـسام فـي                   

" إحدى الجامعات بالواليات المتحدة األمريكية ومدراء مدارس ثانوية وابتدائية وكان من أهم نتـائج البحـث                 
 وأعضاء هيئة التدريسيين العاملين معهم وكذلك       وجود اختالف حول األسلوب القيادي لكل من رؤساء األقسام        

أما عن دراسة سليزر من واليـة        " . من المدراء في المراحل االبتدائية والثانوية والمدرسين العاملين معهم          
اكالهوما األمريكية حول العالقة بين الجو المدرسي واألسلوب القيادي لمدراء المدارس مستخدما ادات رضا              

  :قائد وكان من أهم النتائجفاعلية وتكيف ال
يتصور المدراء أنهم يمارسون األساليب القيادية المميزة بالتركيز  علـى جانـب العالقـات اإلنـسانية                  .١

  .ومساندة العاملين
وجد إن المدراء يتصورون أنفسهم بأنهم أكثر فاعلية ومرونة في أساليبهم القيادية على اختالف مدرسيهم                .٢

. 
 .ألسلوب القيادي للمدراء وبين الجو المدرسيهناك عالقة ايجابية بين ا .٣
    

فضال إلى ذلك دراسة روبرتز في أمريكا في والية مسيسبي وتهدف الدراسة إلى معرفة ما إذا كان                          
هناك فروق بين تصور مدراء المدارس القيادية وبين تصورات المدرسين العاملين معه السـاليب المـدراء                

اليوجد فروق ذات داللة احصائية بين ماتصوره المدراء ومدروسـوهم نحـو            : تائجالقيادية وكان من أهم الن    
  .األساليب القيادية



باجراء دراسة حول التعرف على انمـاط  ] ٢٠[ وفيما يخص الدراسات العربية فقد قام محمد عبد الرحمن         
يث اعتمد علـى اسـتمارة   القيادية في ظل المرؤوسين بعملهم في شركة كاتربيال وبوالية النيوي األمريكية ح     

استقصاء وزعت على جميع العاملين الفنيين بالقسم الهندسي في الشركة المذكورة وكانت من نتائج التحليل إن 
من وجهة وبـين  ) االهتمام بالعمل واالهتمام بالعالقات ( القيادة الفعالية هي حصيلة التفاعل بين بعدي القيادة        

خرى ووضح إن هناك عالقة بين درجة ايمان التابع بعملة وبـين الـنكط              درجة المام التابع بعملة من جهة ا      
 في دراسته على إن فاعلية القائد في التـاثير علـى            ] ٢١[ القيادي المتبع من قبل القائد، بينما ركز عاشور         

 ) االهتمام بالعالقات والعمـل   ( متغيرات رضا واداء التابعين تعتمد على الخصائص التدعيمية لسلوك القائد           
وانما اضافت اليها مبدا اخر وهو درجة استقرار وثبوت اداء التابعين النه يكون قياس مستوى ادائة كمعيـار             

السلوك القيادي للمدراء في عينـة مـن منـشات    ] ٢٢[ لفاعلية تاثير القائد، كما شخصت دراسة السامرائي        
لنتيجة التي حصل عليها الباحث هـو  مدير وكانت ا) ١٠٠(وزارة الصناعة والمعادن ، حيث بلغ حجم العينة        

 وهذا ما يدفعه إلى االقتناع إلى حد كبير بان          )X(على نظرية ) Y(رجحان نسبي ضئيل باتجاه سلوك نظرية       
كما اسـتهدفت دراسـة صـالح       ) X,Y(اتجاه السلوك القيادي لعينة البحث هو خليط من ممارسات نظرية           

لمشرفين في شركات القطاع الصناعي المختلط لمعرفة ما  تشخيص نمط السلوك القيادي في ا] ٢٣[الجبوري 
باالثنين معاً العمل والعاملين    "أو مهتما   " تسلطي"او مهتما بالعمل    " ترسلي"إذ كان هذا السلوك مهتما بالعاملين       

  : ومن أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة" ديمقراطي"
لمشرفين من جهة وبين عمر المـشرف ومـدة         وجود عالقة بين نمط السلوك القيادي الديمقراطي ل        .١

 . الخدمة في المنصب من جهة أخرى

عدم وجود عالقة بين نمط السلوك القيادي الديمقراطي للمشرفين وبين متغير التحضير الدراسي لهم          .٢
.  

  
   الدراسة التطبيقية

   :اختيار فرضيات البحث
بحث إن نناقش كل فرضية من فرضيات       ينبغي لنا من خالل تحليل النتائج الخاصة بإجابات عينة ال            

  .البحث 
 اختبار الفرضية االولى من خالل االطالع على استمارة االستبيان الخاصة بالنمط القيادي فقد تـم                :اوال 

االمر، البائع ، المشارك ، ( النتغيرات إلى اربع اصناف من االنماط القيادية هي على التوالي          تقسيم
ولتاحقي الفرضية االولى فقد تم اسـتخدام       . ت استمارة االستبيان    حسب تسلسل متغيرا  ) المفروض  

  .) ٣( للتاكد من النتائج وهذا ما سيوضحة جدول Fاالوساط الحسابية واختيار 
  

   يوضح المتوسطات الحسابية لألنماط القيادية لمدراء المدارس االبتدائية والمتوسطة واإلعدادية)٣(جدول 

         مستويات التعليم 

  مط القيادي الن
  المدارس اإلعدادية  المدارس المتوسطة  المدارس االبتدائية

  ٣,٨١  ٣,٢٣  ٣,٥٥  المشارك 

  ٣,١٨  ٢,٩٥  ٣,٠١  البائع 

  ٢,٥٧  ٢,٦٩  ٢,٤٢  المفوض 



  ٢,٠٩  ٢,٦٥  ١,٨٨  األمر 

  

 إن معظم مدراء التعليم العام قد صنفوا من قبل هيئة التدريس في مستوى            ) ٣(يالحظ من الجدول          
في كل من مدارس االبتدائية      ) ٣,٨١ ،   ٣,٢٣ ،   ٣,٥٥(بمتوسط حسابي   ) نمط المشارك   ( النمط الثالث   

والمتوسطة واإلعدادية على التوالي ، والذي يعد النمط السائد لديهم في اغلب االحيان كـنمط اساسـي                 
هم وحريـة تنفيـذ     ويتكيز هذا النمط باشراك اعضاء هيئة التدريس في اتخاذ القرارات الخاصة باعمـال            

مهامهم نظرا لتمتعهم بالمهارة مع التركيز على العامل النفسي والروح المشاركة وعامل التحفيز والدعم              
مرة اخرى إن اعضاء هيئة التدريس يتصورون بان مدراء التعليم العام          ) ٣(كما يبين الجدول    . المعنوي  

فـي المـدارس    ) ٣,١٨ ،   ٢,٩٥ ، ٣,٠١(يستخدمون في بعض االحيان نمط البائع وبمتوسط حـسابي          
االبتدائية والمتوسطة واالعدادية على التوالي حيث يعد النمط المساند االول ، ففيه يهتم المدير بمتاعبـة                
ومراقبة اعضاء هيئة التدريس ويؤكد على ضرورة القيام باالعمال المطلوبة منهم ويقوم المدير بتحديـد               

 القرارات ومن ثم يقوم بإعالنها على اعضاء هيئـة التـدريس       هذه االعمال ووقت انجاوها ويقوم باتخاذ     
  .  ويحاول اقناعهم بقبول القرار ويوضح لهم أسباب ومبررات اتخاذ القرار 

اشارة إلى الجدول المذكور نجد كذلك إن النمط المفوض هو النمط الثاني في المساندة من زجهة                       
 ٢,٦٩ ، ٢,٤٢(نظر تعضاء هيئة التدريس لمدراء التعليم العام والذي يمارسونه احيانا وبمتوسط حسابي            

وح عالية حيـث    في المدراساالبتدائية والمتوسطو واإلعدادية ويستخدم عندما يكو مستوى النض        ) ٢,٥٧،
يتكيزون بكفاءتهم العالية التي تجعلهم يؤدون اعمالهم دون مراقبة وتوجيه وارشاد وهم في غيابة مثلمـا                

إن النمط اآلمر هو النمط الثالث في المساندة مـن وجهـة   ) ٣(كما يشير الجدول . يعملون في حضوره    
ونه في مواقف نادرة وبمتوسط حسابي      نظر اعضاء هيئة التدريس في المدراء التعليم العام والذي يمارس         

في المدارس االبتدائية والمتوسطة واإلعدادية على التوالي ، ويتميز فية بـان            ) ٢,٠٩ ،   ٢,٦٥ ،   ١,٨٨(
المدراء يهتمون كثيرا في االنتاج ويقوم بتحديد من يقوم بالمهمة وكذلك يتخذ القرار بمفرده دون التشاور                

  ) .األزمات والطوارئ ( عم اإلنساني وقد يكون هذا النمط هو نمط مع التدريسيين ودون النظر إلى الد
ال توجد فروق ذات داللة إحصائية للنمط       (  ومن هذا يتبين سريان الفرضية األولى والتي مفادها              

) ٤( ، اذ توضح مؤشرات الجـدول   F، وما يدعم ذلك نتائج اختبار ) القيادي باختالف مستوى التعليم 
المجدولة اكبر  ) F(قات إحصائية في النمط القيادي باختالف مستوى التعليم حيث ان قيم            عدم وجود فرو  

   .المحسوبة بكافة المستويات) F(من قيم 

  على استجابات أفراد عينة المدارس االبتدائية والمتوسطة و اإلعدادية F نتائج تطبيق اختبار )٤( جدول 

  نتائج االختبار

  مستويات التعليم
F  ة المحسوب  F المجدولة   Mean square Sum of squares D F 

  ٠,٩٧  ٠,٣٨  المدارس االبتدائية
٠,١٢  
٠,١٢  

٠,٢٤  
٧,٥٤٨  

٢  
٦٢  

  ١,٩٩  ٠,١٥  المدارس المتوسطة
٠,٤٣  
٠,٢١  

٠,٨٥  
١١,٣٦  

٢  
٥٣  

  ٠,٨٩  ٠,٤٨  المدارس اإلعدادية
٠٥٠  
٠,٥٧  

٢,٠٢  
٢٧,١٨  

٤  
٤٨  

  



لتعليم اليوجد فروقات إحـصائية فـي الـنمط القيـادي           انه في جميع مستويات ا    ) ٢(اتضح من الجدول         
 المحسوبة في كافة المستويات وهذا مايدحض  F المجدولة اكبر من Fم حيث كانت ـباختالف مستوى التعلي

توجد فروق معنوية ذات داللة إحصائية للنمط القيادي باختالف مستوى التعليم           ( الفرضية االولى التي مفادها     
(.  

تنص هذه الفرضية على انه توجد فـروق معنويـة ذات داللـة إحـصائية               :  الفرضية الثانية     اختبار :ثانيا  
لمتغيرات الرضا الوظيفي باختالف مستوى التعليم وللتحقق منها فقد تم اسـتخدام االوسـاط الحـسابية                

يتضح عدم وجود فروق معنوية في مستويات الرضـا         ) ٥(وبمالحظات مؤشرات جدول    ) F( واختبار  
  .ي لدى لمدارس االبتدائية واإلعدادية ووجودها فقط في المدارس المتوسطةالوظيف

  

  لمستويات التعليم االبتدائية والمتوسطة واإلعدادية  يوضح المتوسطات الحسابية لمتغيرات الرضا الوظيفي)٥(جدول 

  مستويات التعليم

  متغيرات الرضا الوظيفي
  اإلعداديةالمدارس   المدارس المتوسطة  المدارس االبتدائية

  ٣,٥٩٦  ٣,٨٦١  ٣,٧٨٣  االعتراف والتقدير

  ٣,٥٣٨  ٣,٢٠٩  ٣,٣٨٣  ظروف العمل

  ٣,٢٩٤  ٣,١٠٧  ٣,٣٢١  التدريب والتطوير

  ٣,٢٨٢  ٣,٣٩٦  ٣,٢  مسؤوليات الوظيفة

  ١,٨٣٣  ٣,٠٨١  ٢,١٨٣  المكانة االجتماعية

  ١,١٩٢  ١,٣٢٢  ١,١٤٤  الترقية

  ١,١٤٢  ١,١٣٩  ١,٠٦٦  الراتب

  ١,٥٣  ١,١٩٣  ١,١٣٣  المؤشر الكلي

  

انه ال يوجد أي فروق في الرضا الوظيفي لدى المدارس االبتدائية واإلعدادية            ) ٥(يالحظ من الجدول            
باختالف مستوى التعليم حيث حصل االعتراف والتقدير على أعلى متوسط حسابي ثم يليه متغيـر ظـروف                 

ومن ثم المكانه االجتماعية والترقية أخيرا الراتب       العمل وإجراءاته ومن ثم التدريب ويليه مسؤوليات الوظيفة         
اما في المدارس المتوسطة فقد ظهر فروق واختالف في الرضا الوظيفي حيث بلغ متغير االعتراف والتقـدير   
أعلى متوسط حسابي يليه ظروف العمل ومن ثم مسؤوليات الوظيفة وبعد ذلك التـدريب والتطـوير ويليهـا                  

قية وأخيرا الراتب وعلى الرغم من االختالف في هذا الترتيب اال انه يمكـن القـول                المكانه االجتماعية والتر  
سريان الفرضية الثانية على المدارس االبتدائية واإلعدادية وعدم سريانها على المدارس المتوسطة ويدعم ذلك              

تغيـرات  عدم وجود فروق معنوية ذات داللـة إحـصائية لم         ) ٦(اذ توضح مؤشرات جدول     ) F(نتائج اختبار 
المجدولة اكبر مـن  ) F(الرضا الوظيفي في كل من المدارس المتوسطة االبتدائية واإلعدادية حيث بلغت قيمة    

) F(وهي اكبر من قيمة     )٠,٦٦(المحسوبة  )F(المحسوبة اما في المدارس المتوسطة فقد بلغت قيمة         ) F(قيمة  
متغيرات الرضا الـوظيفي فـي المـدارس    ، وهذا مؤشر على وجود فروق معنوية ل     ) ٠,٥٢المجدولة البالغة   

  . المتوسطة
  

  على استجابات أفراد عينه كل من المدارس االبتدائية والمتوسطة واإلعداديةF يوضح نتائج اختبار )٦(جدول 

 F       نتائج االختبار

  مستويات التعليم  
F المحسوبة   F المجدولة   Mean square Sum of squares D F 

  ٣  ٠,٢٤  ٠,٠٨٢  ٠,٦٦  ٠,٥٧  ية المدارس االبتدائ



٦١  ٧,٥٣  ٠,١٢  

  المدارس المتوسطة 
٠,٥٢  ٠,٦٦  

٠,٠٥١  
٠,٠٩٧  

٠,١٥  
٥,٠٨  

٣  
٥٩  

  المدارس اإلعدادية 
٠,٩٩  ٠,٤١  

٠,١٩  
٠,٤٢  

٠,٧٧  
٩,٣٥  

٤  
٤٨  

تم التحقق من الفرضية الثالثة التي تنص على وجود عالقة ارتباط معنوية بين             : اختبار الفرضية الثالثة    : ثالثا
لنمط القيادي المعتمد ومتغيرات الرضا الوظيفي للكادر التعليمي في ضوء قياس معامل االرتبـاط فقـد         ا

على النحـو   ) ٧(أظهرت نتائج التحليل وجود عالقات ارتباط ايجابية وسلبية وكما موضحة في الجدول             
  : األتي

  
  وظيفي للمدارس االبتدائية والمتوسطة واإلعدادية يوضح معامالت ارتباط القيادية بين األنماط ومتغيرات الرضا ال)٧(جدول 

متغيرات الرضا       

  الوظيفي

  النمط القيادي  

االعتراف 

  والتقدير

مسؤوليات 

  الوظيفية

التدريب 

والتطوير 

  الوظيفي

  الترقية

إجراءات 

وظروف 

  العمل

  الراتب
المكانه 

  االجتماعية

المؤشر الكل 

  للرضا

                  :األمر

  ابتدائية 
-٠,٢٩٦**  

-
٠,٥٧٢*  

٠,٢١١ *٠,٤٠٣  *٠,٠٣٨٣-  *٠,٩٤٩N.s -٠,١٠١N.s ٠,٢٣٩N.s 

  متوسطة 
-٠,٣١٦**  

-
٠,٤٦٩*  

٠,١٥٢  *٠,٧٨٤N.s ٠,١٨١  *٠,٤٨٥N.s ٠,٠٦٩N.s ٠,١٩٩N.s 

  إعدادية 
-٠,٣٠٢**  

-
٠,٦٠١*  

٠,١٤٠  *٠,٥٢٩N.s ٠,١٦٣  *٠,٦٠٨N.s -٠,٢٠٢N.s ٠,٢١٩N.s 

                  البائع 

  *٠,٣٨٨  **٠,٢٦٥ ٠,٢٠٧N.s  **٠,٣١٨  **٠,٣٠٢  *٠,٥٣٩  *٠,٣٣٧  **٠,٢٧٣-  ابتدائية 

  متوسطة 
٠,٢٦٤**  

-
٠,٦٥٤*  

٠,١٩٥  *٠,٤٢٢  **٠,٣٥٩  *٠,٦١٧N.s ٠,١١٨N.s ٠,٤١١*  

  **٠,٣٠٦ ٠,١٦٥N.s- ٠,١٤٩N.s  *٠,٥٨٨ ٠,١٦٧N.s  *٠,٥٦٠  *٠,٣٦٤  **٠,٢٨٣  إعدادية 

                  :المشارك 

  *٠,٦٨٦  *٠,٧٧٧  **٠,٢٩٨ ٠,٢١٢N.s  *٠,٣٤٨  **٠,٢٧١  *٠,٥٨٢  *٠,٥٥٩  ابتدائية 

  ٠,٤٨٢  *٠,٣٩٨ ٠,٢١٨N.s ٠,٢٠٢N.s  *٠,٥٢٢ ٠,١٠٦N.s  *٠,٥٧٨  *٠,٣٥٨  متوسطة 

  *٠,٨٦٤  *٠,٦٣٩  **٠,٣٠١ ٠,١٨٨N.s  **٠,٢٨١ ٠,١٩٨N.s  *٠,٥٦٢  *٠,٧٧٦  إعدادية 

                  : المفوض

  ٠,٢١٩  *٠,٩٢٥  **٠,٢٦٩ ٠,١٨٦N.s  *٠,٥٢٠ ٠,١٥٦N.s  *٠,٤٩٦  *٠,٤١٢  ابتدائية 

  **٠,٢٩١  **٠,٣٣٢  **٠,٢٩٣ ٠,٢٢٩N.s  *٠,٤١٠ ٠,١٤٥N.s  *٠,٨٢٨  ٠,٩٨٤  متوسطة 

  **٠,٢٩٧  *٠,٥٩٦  **٠,٢٧٥ ٠,١٥٦N.s  *٠,٥٤٨ ٠,١١٧N.s  *٠,٤١٩  *٠,٥٢٢  إعدادية 

   SPSSاستخدم لهذا الغرض نظام * 

A  من إعداد الباحثين في ضوء نتائج الحاسبة االلكترونية   
  

 0.01 < * P  

 0.05 N.S = No. + Significant< ** P   



  
وجود عالقة ارتباط معنوية بين النمط القيادي اآلمر المعتمد في المدارس االبتدائية وبين كل متغير مـن                    -

االعتراف والتقدير ، مـسؤوليات الوظيفيـة ، التـدريب ، الترقيـة ،              ( متغيرات الرضا الوظيفي وهي     
لم تؤشر وجود ) الراتب ، المكانة االجتماعية ، المؤشر الكلي   ( أما مع متغير    ) إجراءات وظروف العمل    

( أي عالقة ، أما ما يخص المدارس المتوسطة واإلعدادية أن هناك عالقات ارتباط معنوية مع مل مـن                   
ولم تؤشر أي عالقة مع     ) االعتراف والتقدير ، مسؤوليات الوظيفة ، التدريب ، إجراءات وظروف العمل            

  ).الترقية ، الراتب ، المكانه االجتماعية  ،المؤشر الكلي ( كل من متغير 
وجود عالقة ارتباط معنية بين النمط القيادي البائع المعتمد للمدارس االبتدائية وبـين كـل متغيـر مـن                     -

متغيرات الرضا الوظيفي ، ماعدا الراتب لم يؤشر أي عالقة تذكر ، وما يخص المدارس المتوسطة تبين                 
 ارتباط معنوية مع ست متغيرات من متغيرات الرضا الوظيفي ماعدا الراتـب والمكانـة               أن هناك عالقة  

االجتماعية لم تشير إلى وجود عالقة، أما ما يخص المدارس اإلعدادية اتضح أن هناك عالقات ارتبـاط                 
يـة ،   الترق( معنوية بين كل من النمط القيادي البائع وخمس متغيرات من الرضا الوظيفي ، ماعدا متغير                

  .لم تؤشر وجود أي عالقة ) الراتب  المكانة االجتماعية 
وجود عالقة ارتباط معنوية بين النمط القيادي المشارك والمعتمد في المـدارس االبتدائيـة مـع جميـع                     -

متغيرات الرضا الوظيفي ما عدا متغير الترقية لم يؤشر وجود أي عالقة عن المدارس المتوسطة ، يتضح     
االعتراف والتقدير ، مسؤوليات الوظيفة ، الترقية ، المكانة ( قات ارتباط معنوية بين كل من انه هناك عال 

 ٠,٣٩٨ ، ٠,٥٢٢ ،   ٠٥٧٨ ،   ٠,٣٥٨(حيث بلغ معامل ارتباط على التوالي       ).االجتماعية ، المؤشر الكلي   
ف العمـل   أما عن التدريب وظـرو    . وهي عالقات ايجابية مع متغير النمط القيادي المشارك        ) ٠,٤٨٢،  

أما عن المدارس اإلعدادية  فتبين أن هناك عالقات ارتبـاط           . والراتب لم تؤشر وجود أي عالقة معنوية        
معنوية ايجابية بين النمط المشارك وبين ست متغيرات الرضا الوظيفي ،حيث بلغ معامل االرتباط لكـل                 

ـ ) ٠,٨٦٤ ،٠,٦٣٩ ،٣٠١. ، ٠,٢٨١ ،  ٠,٥٦٢ ، ٠,٧٧٦(متغير على التـوالي      ا يخـص التـدريب   وم
وظروف العمل لم يؤشر وجود عالقة وهذا مؤشر على انه كلما زاد تبني النمط القيادي المشارك كلما زاد  

  .الرضا الوظيفي 
 وجود عالقة ارتباط معنوية بين النمط القيادي المفوض والمعتمد في كل المدارس االبتدائيـة والمتوسـطة                 -

لرضا الوظيفي وهي عالقات ايجابية ، وتبين انـه ال توجـد أي             واإلعدادية بين كل متغير من متغيرات ا      
  . عالقة معنوية بين النمط القيادي المفوض وبين متغير التدريب وظروف العمل 

اتضح أن النمط القيادي المشارك هو النمط السائد ألنـه أعطـى            ) ٧(ومن مالحظة نتائج جدول                 
هنـاك  ( هيئة التدريس وهذه نتائج تحقق الفرضي التي مفادها         أعلى مؤشر كلي للرضا الوظيفي ألعضاء       

  ).عالقة ارتباط معنوية بين متغير النمط القيادي والرضا الوظيفي 
تنص الفرضية على أن لألنماط القيادية تأثير في الرضا الـوظيفي ولهـذا   :  اختبار الفرضية الرابعة :رابعا  

اعتبرت كل من األنماط القيادية األربعة هـي متغيـرات          االختبار تم استخدام االنحدار المتدرج حيث       
  ) .٨(مستقلة ومتغيرات الرضا الوظيفي معتمدة واستنادا لما يعرضه الجدول 

  
  
  



  
  
  
  
  
  
  

  . يوضح معمل االنحدار بين المتغيرات المستقلة للنمط القيادي وبين متغيرات الرضا الوظيفي كمتغيرات معتمدة:)٨(جدول 

ـ  F    اآلمر  المفوض  البائع  المشارك ــرات األنمـ اط      متغي

  القيادية

  

  متغيرات الرضا الوظيفي 
B1 B2 B3 B4 R

  المجدولة  المحسوبة 2

  *٠,٦٤  االعتراف والتقدير 
)٢,٣٤(  

٠,٠٢*  
)١,٩٧(  

٠,١٩  
)١,١٦(  

٠,٠٤  
)٠,١٠(  

٠,٣٠  
  

٢,٤١*  
  

١,٣٧  
  

  ٠,١٩  مسؤوليات الوظيفة
)١,٥٢(  

٠,٢٣  
)١,٤٠(  

٠,١٨  
)٠,٢٥(  

٠,١٥  
)٠,٤٦(  

٠,١١  
  

٠,٩٢  
  

١,٣٧  
  

  *٠,٥٥  التدريب والتطوير الوظيفي 
)٠,٧٦(  

٠,١٧  
)٠,٦١(  

٠,١٥  
)٠,٤٤(  

٠,١٢  
)٠,٢٩(  

٠,٢٥  
  

١,٩٢*  
  

١,٣٧  
  

  *٠,٩٤  الترقية 
)١,٨٧(  

٠,١٩  
)٠,٤٢(  

٠,٣٠  
.)٣٨(  

٠,١٤  
)٠,٣١(  

٠,١٦  
  

١,٦١*  
  

١,٣٧  
  

  *٠,٤٨  إجراءات وظروف العمل 
)١,٩١(  

٠,٠٠٧  
)٠,٥١(  

٠,٢٢  
)١,٢(  

٠,٣٢  
)٠,٢٢(  

٠,٢٢  
  

٢,١٧*  
  

١,٣٧  
  

  *٠,٦٦  الراتب 
)١,٦٦(  

٠,١٥*  
)١,٧٤(  

٠,١٣  
)١,٢(  

٠,٠٦*  
)١,٧١(  

٠,٤٠  
  

١,٨٢*  
  

١,٣٧  
  

  *٠,٣٦  المكانة االجتماعية 
)١,٧٩(  

٠,٢١  
)٠,١٥(  

٠,٠١*  
)١,٦٩(  

٠,٠٨  
)٠,١٢(  

٠,٤٩  
  

٢,٩٧*  
  

١,٣٧  
  

T ١,٦٤ المجدولة  
  

  : تشير نتائج الجدول األتي 
االعتراف والتقدير ، (قيادي المشارك له تأثير معنوي على متغيرات الرضا الوظيفي المتمثلة        أن النمط ال   :أوالً

 Fالن قـيم    ) التدريب والتطوير ، الترقية ، إجراءات وظروف العمل ، الراتب ، المكانة االجتماعيـة               
لمحسوبة لكـل   اT كما تدعم هذه النتائج قيمة ٠,٠٥ المجدولة بمستوى معنوية  Fالمحسوبة اكبر من قيم     

وهي  ) ١,٧٩ ، ١,٦٦ ،   ١,٩٩ ،   ١,٨٧ ،   ٠,٧٦ ،   ٢,٣٥( متغيرات الرضا الوظيفي وهي على التوالي       
وهذا يؤشر على أن تبني النمط القيادي المـشارك لـه تـأثير       ) ١,٦٤(اكبر من قيمتها المجدولة البالغة      

ؤشر أي تأثير معنوي الن     معنوي على متغيرات الرضا الوظيفي ما عدا متغير مسؤوليات الوظيفية لم ي           
  . المحسوبة اقل من المجدولة Tقيمة 

(  اتضح من النمط القيادي البائع له تأثير معنوي على متغيرين من متغيرات الرضـا الـوظيفي وهـي                  :ثانيا
  T حيـث كانـت قيمـة    T وما يدعم ذلك اختبار ٠,٠٥بمستوى معنوية ) االعتراف والتقدير، الراتب

  .١,٦٤ المجدولة البالغة Tوهي اكبر من قيمة  ) ١,٧٥ ،١,٨٧(الي المحسوبة وهي على التو



 Tتبين أن النمط القيادي المفوض له تأثير معنوي على متغير المكانه االجتماعية ، حيث كانـت قيمـة            :ثالثا
 ولم يكن له تأثير معنوي على ٠,٠٥ المجدولة بمستوى معنوية  T وهي اكبر من قيمة ١,٦٩المحسوبة 

  .غيرات بقية المت
 المحـسوبة   T اتضح أن للنمط القيادي اآلمر تأثير معنوي على متغير الراتب فقط ، حيث بلغت قيمة :رابعا

وهـذه  .  المجدولة ولم يكن لها تأثير معنوي على المتغيرات األخـرى            T وهي اكبر من قيمة      ١,٠٧١
  ).في الرضا الوظيفيلألنماط القيادية تأثير ( النتائج تحقق الفرضية الرابعة التي مفادها 

  :االستنتاجات 

  :على اثر ما بدى من مؤشرات في البحث تم الوصول إلى االستنتاجات التالية   
ال يوجد فروق معنوية ذات داللة إحصائية في النمط القيادي المستخدم من قبل مديري المدارس االبتدائيـة                  .١

دي األكثر استخداما في هذه المدارس هـو        والمتوسطة واإلعدادية في محافظة نينوى حيث كان النمط القيا        
 .النمط القيادي المشارك ويليه النمط البائع والمفوض واآلمر

تبين من نتائج البحث مالئمة النمط القيادي مع النضج الوظيفي وله عالقة بالرضا الوظيفي اذ أن اسـتخدام           .٢
رد عن وظيفتـه ومـن ثـم        النمط القيادي المالئم مع مستوى نضج المرؤوسين سوف يؤدي إلى رضا الف           

 .انعكاس ذلك على مستوى أدائه وانجازه للعمل
ظهر من نتائج البحث انه ال توجد فروق معنوية ذات داللة إحصائية للرضا الوظيفي في المدارس االبتدائية           .٣

واإلعدادية ووجودها فقط في المدارس المتوسطة، كما اتضح أن مستويات للرضا عاليـة فـي المـدارس                 
  ).١,١٣ ، ١,١٩( مقارنة بالمدارس االبتدائية والمتوسطة والبالغة ١,٥٣حيث بلغ المؤشر الكلي اإلعدادية 

ظهر وجود ارتباطات متفاوتة الدرجات بين األنماط القيادية ومتغيرات الرضا الوظيفي ذات داللة معنويـة                .٤
 .لرضا الوظيفيفيها ايجابية وسلبية، وقادة تبني النمط القيادي المشارك إلى زيادة مستويات ا

اتضح من خالل تحديد نتائج االنحدار المتعدد أن أكثر األنماط تأثيرا في الرضـا الـوظيفي هـو الـنمط                     .٥
) مستويات الوظيفة   ( المشارك، حيث ظهرت له تأثيرات معنوية على كل متغيرات الرضا الوظيفي ماعدا             

ي ظهرت له   ـط البائع الت  ـس، ويليه النم  وهذا يعكس أهمية الجوانب السلوكية في قيادة العاملين في المدار         
وهذان المتغيران يعكـسان أهميـة      ) االعتراف والتقدير ، الراتب     ( تأثيرات معنوية على كل من متغيري       

المتغير المادي والمعنوي في تعزيز رضا األفراد في المدارس ويعبر عن الوضع الحالي التي تعاني منـه                 
لى العراق، أما عن النمط المفوض فله تأثير معنوي على متغيـر            هيئة التدريس في ظل الحصار الظالم ع      

المكانة االجتماعية فقط وهذا يعكس الجوانب االجتماعية وتأثيرها على رضا األفراد كما لوحظ أن اآلمر له                
كما لـوحظ أن نمـط   .تأثير معنوي على متغير الراتب  فقط وهذا ما يعزز أهمية الراتب في رضا األفراد       

وهذه النتائج  . تأثير معنوي على متغير الراتب فقط وهذا ما يعزز أهمية الراتب في رضا األفراد               اآلمر له   
 .تشير على أن األنماط لها وزن وثقل في تحقيق الرضا الوظيفي ألعضاء هيئة التدريس 

  

   :التوصيات
انة التدريسيين وخاصة   على النحو الذي يعزز مك    ) المشارك( االستفادة من االيجابيات التي يتسمها القيادي        .١

من ناحية اإلشراك في اتخاذ القرارات التي تتعلق بمكانة التدريسيين وإحساسهم بكونهم ذوي مكانة مهمـة   
 .في هذا المجتمع



أن تقوم وزارة التربية باالتفاق مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بتنظيم برامج هادفة في التوعيـة                  .٢
يجاد وتعرف هيئة التدريس بسبل التعامل مع قياداتهم وبالمشاكل التـي تـنجم             بأنماط السلوك القيادي واإل   

 .عنها وما يمكن اتخاذه من بدائل لمواجهتها
يوصى الباحثون مديري التعليم العالي أن يستثمروا طاقاتهم الذاتية ويعبئوا مؤهالتهم الشخصية بمـا فـي         .٣

عفوا التوجه نحـو الخلـق واإلبـداع وحريـة          ذلك خبرتهم وخلفيتهم ليوظفوها في إدارة المدارس ويضا       
 .التصرف في المواقف التي تستلزم ذلك 

إيجاد سلم وظيفي وفرض ترقية للمتميزين من أعضاء هيئة التدريس مع توفر العدالة في توزيـع هـذه                    .٤
 .الفرص

  استمارة الرضا الوظيفي
  
  

  : بيانات شخصية 
  :الجنس 
  : العمر 

  :عد سنوات الخدمة
  :جت منها الجهة التي تخر

  :متغيرات الرضا الوظيفي
         نوعا ما        أوافق                                                                               

   ال أوافق
 . تقدر اإلدارة أدائي الجيد  -١
 .يعترف زمالئي بالجهد الذي ابذله في التدريس  -٢
 .قرار تتاح لي الفرصة للمشاركة في صنع ال -٣
 .يساعدني عملي على تحمل المسؤولية  -٤
  .يجعل دوري فعال  أمارس أعمال أخرى إضافة إلى التدريس مما  -٥
  .تحرص المدرسة على مشاركتي في دورات تدريبية منتظمة  -٦
  .تمنحني اإلدارة الفرصة الستخدام أفضل أسلوب في التدريس  -٧
 .توفر اإلدارة فرص جيدة لترقيتي  -٨
 .القرارات وإيضاح التعليمات تهتم اإلدارة بتفسير  -٩

 .تطبق أنظمة العمل على التدريسيين دو تمييز  -١٠
 .ساعات التدريس المكلف بها مناسبة جدا  -١١
 .يتناسب الراتب الذي أتقاضاه مع الجهد الذي ابذله  -١٢
  . مقابل األداء الجيد  تميل اإلدارة إلى دفع حوافز مادية أو معنوية -١٣
 .نل التدريسيياشعر بان هناك تفاوت بين دخلي ودخو -١٤
 .ينظر المجتمع إلى وظيفتي باحترام  -١٥
 .من خالل مهنة التدريس احصل على السمعة الحسنة  -١٦



 .تساعدني مهنة التدريس على اكتساب الخبرات والمعارف -١٧
 .تعامل اإلدارة التدريسيين على النحو الجيد  -١٨
 .بشكل عام أحس بالرضا عن وظيفي -١٩

  
  
  
  

  استمارة النمط القيادي
  
  

  .ة على هذه األسئلة والتي تخص مدير المدرسة التي تعمل بها يرجى اإلجاب
ال          نوعا ما      أوافق                                                   المتغيرات                  

   أوافق
 . يعمل المدير على توجيهي وإرشادي ومراقبتي باستمرار  -١
 .هيئة التدريس يتصرف المدير بدون استشارة أعضاء  -٢
 .يتحرى الدقة بالعمل  -٣
 .يغتابه أعضاء التدريس عند غيابة  -٤
 .يستمع التقارير المكتوبة من أعضاء هيئة التدريس على زمالئهم  -٥
 .يتقبل الوشاية من الطالب على التدريسيين  -٦
 .موقفة ووجهة نظره ألعضاء هيئة التدريس تتصف بالغموض  -٧
 .نجاز يشجعني ويثق بي ويؤكد قدرتي على اال -٨
 .لديه القدرة على تنظيم العمل على نحو جماعي  -٩

 .تتميز اجتماعاته باإلطالة على عدم ضرورة الوصول إلى القرار  -١٠
 . له مبرراته وأسبابه عند اتخاذ القرار منفردا  -١١
 .يدرك أهمية عمل هيئة التدريس كفريق متكامل -١٢
  . التدريس من قبل هيئة أعضاء يخطط لالجتماعات على وفق جدول أعمال مقترح -١٣
 .يسمح لي المشاركة في اتخاذ القرارات  -١٤
 .مدير ديمقراطي قراراته مبنية على الحوار والمناقشات  -١٥
 .القدرة على التأثير باآلخرين وإقناعهم  -١٦
 .يعمل أعضاء هيئة التدريس في غيابة مثلما يعملون في حضوره  -١٧
 .يعطي فرصة التخاذ القرار دون الرجوع إليه  -١٨
 .حضوره وغياب أعضاء هيئة التدريس يرى عدم أهمية ضبط  -١٩
 .يتصف بالبساطة والسهولة في التعامل  -٢٠

  
  ـ:األستاذ الفاضل 



صمم هذا االستبيان في نموذجه  األول والثاني لتشخيص النمط القيادي وعالقته بالرضا الوظيفي من خـالل                 
  مع التقدير...... معنا آملين اعتماد الدقة والصراحة شاكرين تعاونكم . وجهة نظرك نحو إدارة المدرسة 
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