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سبببحان اهلل ال ب أ اءبباقد به رت ب السببمواد ,وسببت د لعتمت ب الماتوقبباد ,وحتببد ب ب ر
تير ببا ,ت ببم اهرس ببان ب ببالهتم ,و رمب ب

البر بباد ,رهب ب ر ب ب وت ببل ت ببى رعمب ب ونء ببت

ت ببى اتهب ب

اتمعين ,والصالة والسالم تى سي را محم معتم البهرية ,ومره هم إلى اله ى والرور ,الحم هلل
ال أ ا ارري ويسر لي إرتا ه ا العمل المتواءع الب أ مبا بان لب ان يبرى الربور لبوا اهلل تعبالى
ثم

ارج اتيااً واتيااً تى مر السرين.
م تامعة األ هر ,ه ا الصرح الهامخ الصام  ,ال أ َّ
مببا يسببع ري نببي ه ب ا المهببام العتمببي الرنيببع ان اته ب م بت يببل اله ب ر إلببى ا ءبباق هي ببة

الت ريس ني تية التربية -قسبم اصبول التربيبة وااب

مبرهم اسبتا أ الااءبل الب تور /نباي

األس ببو المه ببرى ت ببى رس ببالتي والب ب أ ببان رع ببم المه ببرى والموتب ب ن سب ب ل اهلل لب ب

تبي

وام الص ببحة

والعانيبة ,والهب ر موصببول لتب تور /ربباتي رتبك سب ر المهببرى الابارتي تببى رسبالتي اسب ل اهلل
تببى مببا ق م ب لببي مببن تببم كواث براق لرسببالتي ,و ببل اله ب ر والته ب ير لعءببوأ لترببة

تعببالي ان يثبت ب

المراقهة :ال تور /محم محم
تببي العببات مسببا

تيان مي

تية التربيبة بتامعبة األ هبر ,واألسبتا الب تور /نباا

را ببك ر ببيس التامعببة اهسببالمية لتبحببا العتمببي وال ارسبباد العتيببا ,لتاءببتهما

بهبول مراقهة ه الرسالة ول ورهم ال بير ني إث ار ها كواغرا هبا مبن تمهمبا وابرتهمبا ,و بل الهب ر
لت تور /صام التوح ,وال تورة /هيتين األغا الت ان لم ي ا ار ته اً ني إرها أ وتوتيهي ه مبال
رسالتي ,واله ر موصبول إلبى ااخ األسبتا  /بب البرحمن يحيبي حبالن رنيب الب رك ,البال اهلل
نبي مبر الب أ هبتعري ووقببى إلبى تباربي نبي هب الرسببالة ,مبا واتهب م بالهب ر الت يبل لتسببات ة
نببي و ارة التربيببة والتعتببيم ,ومب يرأ المب ارس الب ين قبباموا بتسببهيل مهمتببي نببي تلبيب ا اة ال ارسببة,
وه ر اا

اته م ب لت تور /مر حالن ال أ لم ي ار ته اً ني مسا تي ,واله ر موصول

لتسببتا ين /مببر حمببو ة ومحم ب حببالن الت ب ان قامببا بلبا ببة ه ب الرسببالة كوااراتهببا تببى ه ب
الصببورة ,وهب رأ الاببال

لتسببتا  /اهببرى حببالن لمسببا ت لببي ,وا ببو اهلل سبببحار وتعببالى ان

يرابع بهب الرسبالة بل مببن ق ارهبا ,ومبا تبونيهي إا بباهلل رك العببالمين تيب تو تبد كواليب اريبك ,إرب
الباحثة /سميرة يحيي دحالن

رعم المولى ورعم الرصير.

ج

ملخص الدراسة
ه ند ال راسة التعرى إلى ارمال الهيا ة السا ة ل ى م يرأ المب ارس الثارويبة بمحانتباد
غ ب ة و القته ببا بالرءببا ال ببوتياي لتمعتم ببين ,وق ب اس ببتا مد الم ببره الوصبباي لمالقمتب ب لموء ببو
ال راسة ,ولتحهي اه اى ال راسة قامد الباحثة باستا ام استبارتين ,إح اهما لهياس ارمال الهيا ة,
والثارية لهياس الرءا الوتياي لتمعتمين ,ولبهتبا تبى يربة م وربة مبن( )164معتمباً ومعتمبة مبن
الم ب ارس الثارويببة بمحانتبباد غ ب ة ,وبرسبببة ( )%41مببن اصببل متتمببع ال ارسببة البببال ()8383
معتماً ومعتمة ني الم ارس الثاروية بمحانتاد غ ة.
وقد توصلت الدراسة إلى عدة نتائج كان من أهمها:
ان األرمال الهيا ية السا ة ل ى م يرأ الم ارس الثاروية بمحانتاد غ ة رتبد تى الرحو اآلتبي:
ال ب ببرمل التح ب ببويتي ( )%76,87وال ب ببرمل الب ب ب يمهرالي ( )%75,51وال ب ببرمل الترس ب ببتي ()%16,57
والببرمل األوتببوقرالي ( ,)%15,61مببا توصببتد ال ارسببة لع ب م وتببو نببرو

اد الببة إحصببا ية

بببين ته ب يراد يرببة ال ارسببة لببرمل الهيببا ة األوتوقراليببة تع ب ى لمتغيببر التببرس,ل ن توت ب نببرو نببي
ال رتببة ال تيببة ألرم بال الهيببا ة (ال يمهراليببة ,والترسببتية ,والتحويتيببة) تع ب ى لمتغيببر التببرس و ارببد
الارو لصالح ال ور ,و هباد ال ارسبة بن ب م وتبو نبرو

اد البة إحصبا ية ببين تهب يراد

يرببة ال ارسببة نببي ال رتببة ال تيببة لرمل بي الهيببا ة (ال يمهراليببة ,والتحويتيببة) تع ب ى لمتغيببر سببرواد
الا مة ,و هاد ال راسة ايءاً ن

م وتو نرو بين ته يراد يرة ال ارسبة نبي رملبي الهيبا ة

(ال يمهرالية ,والترستية) تع ى لمتغيبر الرواتبك والحبوان  ,نبي حبين توتب نبرو نبي رملبي الهيبا ة
(األوتوقراليببة ,والتحويتيببة) تع ب ى لمتغيببر ال ارتببك والح بوان و ارببد الاببرو لصببالح مببن لهببم ارتببك
ا ثر من  ,1333وتبين ان مستوى الرءا الوتياي لمعتمي الم ارس الثاروية بمحانتاد غ ة تي
بو ن رسبي ( ,)%78.87و هاد ال راسة ايءاً ن

م وتو نرو بين ته يراد يربة ال ارسبة

لمتااد (لبيعة العمبل ,واألمبن واارتمباق لتعمبل ,والرواتبك والحبوان ) تعب ى لمتغيبر التبرس ,نبي
حببين توت ب نببرو نببي متببااد (تحهي ب السببعا ة ,والعالقببة مببع المسبباولين) تع ب ى لمتغيببر التببرس
و ارد الارو لصالح اهراا ني تحهي السعا ة ولصالح ال ور ني العالقة مع المسباولين ,مبا
اته ب ببرد رت ب ببا

ال ارس ب ببة ب ببن وت ب ببو

الق ب ببة ارتبالي ب ببة لر ي ب ببة ب ب ببين رمل ب ببي الهي ب ببا ة (التحويتي ب ببة,

وال يمهرالي ببة) ومت ببااد الرءب ببا ال ببوتياي ,نب ببي ح ببين توتب ب
د

القبببة

س ببية ب ببين رمل ببي الهيب ببا ة

(الترستية ,واألوتوقرالية) ومتااد الرءا الوتياي

ا متال (الرواتك والحوان ) نالعالقبة اربد

إيتابية.
وفي ضوء هذه النتائج أوصت الدراسة:
 بءرورة إتراق ت ريك اا

وم ثى لم يرأ الم ارس ر استالمهم لمراصبهم مبن اتبل رهبر

التو ية والمعرنة ب همية استا ام األرمبال الهيا يبة الماتتابة ,واثبر بل مرهبا تبى ا اق العبامتين
تحد قيا تهم.
 ءببرورة ااهتمببام بالرءببا الببوتياي لتمعتمببين والعمببل تببى تحسببير ورنببع مسببتوا بمببا يحه ب
مستوى انءل من األ اق واهرتا .

ه

Abstract
The study aims to identify the leadership patterns prevailing among
secondary school principals in the Gaza Strip and its relationship to job
satisfaction among teachers.
This study utilized the descriptive approach. For the achievement of the
objectives of the study, the researcher used two questionnaires, the first
for measuring leadership patterns, and the second for measuring job
satisfaction among teachers. The population of the study consisted of
(3830) and the sample of the study consisted of (461) teachers from the
Gaza Strip.
The study reached some of the important results:
The leadership styles prevailing among the secondary schools principals
in the Gaza Strip had the following orders:
The transformational leadership style scored (76.39%), the democratic
style reached (75.52 %), the anarchic style reached (46.57%) while the
autocratic one rated (45.64%).
It was found that there were no statistical significant differences between
the study sample assessments of the autocratic leadership types attributed
to the variables of gender, while there were difference in the total degree
in the style of the democratic, anarchic and transformational leadership
styles attributed to gender for the sake of males.
Moreover the study showed that that there were no significant differences
between the study sample assessments of the total degree of the
democratic and the transformational leadership styles attributed to
seniority /years of experience. There were no statistical differences
between the percentages of the study sample in the autocratic and
anarchic leadership style ascribed to salaries and bonuses, while there
were differences in the autocratic and transformation leadership styles
attributed to salaries and motives, and the differences were for the sake of
those with a salary of more than NIS 2000.
It was found that the level of job satisfaction among secondary school
teachers reached (73.39%). At the same time, there were no differences in
the percentages of the sample of the study for the aspects of (job nature,
security and job loyalty, and the relationships with officials) ascribed to
و

the gender variable. On the other hand, there were differences in the
aspects of (happiness achievement and the relations with officials)
attributed to the gender variable, and the differences were for the sake of
the females in the achievement of happiness and for the sake of males in
achieving relations with officials.
The study results also revealed that there were positive correlation
between the transformational and autocratic leadership styles, and the
aspects of job satisfaction except for (salaries and bonuses) where the
correlation was positive.
Based on the results of the study the researcher recommended the
following:
- It is very important to hold special and intensive training workshops for
the schools' principals, when getting their posts, to spread awareness of
the importance of using the different leadership styles.
- It is necessary for each leadership styles to positively affect the teachers'
performance.
- It is necessary for officials to be interested in the teachers' job
satisfaction and should work to improve it for a better performance and
achievement.
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الفصل األ ول
اإلطار العام للدراسة
مقدمـــــــــــــــــة
إرر ب ب ببا رع ب ب ببي

ن ب ب ببي م ب ب ببن متغي ب ب ببر لتمي ب ب ببع مت ب ب ببااد الحي ب ب بباة ااتتما ي ب ب ببة وااقتص ب ب ببا ية

والسياسببية ,مببن الته ب م الت رولببوتي وثببورة ااتصببااد وهببب اد التواصببل ااتتمببا ي ,و متتمببع
مستم ل نتسات المربثهبة بن مببا ا الب ين اهسبالمي الحريبى ,تيب ان يحبانت تبى هب الاتسباة
ويرسم سياسبت التعتيميبة لتربيبة وا ب ا تبيالً متمباً غيبو اًر تبى مصبتحة ولرب ومحانتباً تبى يرب
وتراث .
وتع اه ارة لتمتتمعاد الح يثة متية اساسبية ,وا اة مهمبة لتوتيب الب ول والهبعوك رحبو
تحهي ب اغ ارءببها واه ب انها نببي حاءببرها ومسببتهبتها ,وي ب ا الت ي ب

تببى اهميتهببا باعببل ااراتببار

الس اري ,وتعه مراهل الحياة ,واتسا متااتها ( .اب ين(19:2005 ,
ما ان اه ارة الاا تة ءرورة لءمان يرامي يبة رتمربا ااتتما يبة ,وابب ان ترلتب مبن
ابعا تستر

تى ااحترام والثهة المتبا لة بين المس ول والعامتين مع ( .اللويل(311:2000 ,

ناه ارة تع هرياراً مهماً ني المتتمعاد المعاصرة ,ور ي ة اساسبية مبن ر با
ااتتما ي ب ببة يعتمبب ب

قبوة البرتم

تيه ب ببا ن ب ببي توليب ب ب ها ,وبهب ب ب ر تبر ب ببى هب ب ب اه ارة لما ب بباهيم الحري ب ببة والمس ب بباواة

والمسبباقلة ,وااحت برام ت ب ا قوتهببا ومه ب رتها تببى العلبباق المب ب  ,وتترببك ه ب الببرتم الوقببو نببي
متاهب ب ب بباد المحابب ب ب بباة والمحس ب ب ب ببوبية وهب ب ب ببي ايتب ب ب ببة بإيت ب ب ب ببا روح اارتيب ب ب بباح ,واللم ريرب ب ب ببة ,و ي ب ب ب ببا ة
اارتماق ,والواق ,والرءا ,الوتياي لتم االد البهرية( .صبح(153:2005 ,
ويعتبر م ير الم رسة راس الهرم ني م رست ويهار إليب نبي بل مهبام ,وهبو الب أ يمسبك
ب نببة الهيببا ة ليوتههببا الوتهببة السببتيمة ,والمهمببة األساسببية ل ب هببي تراي ب العمتيببة اه اريببة باا تيببة
و ا بباقة م ببن ا ببالل ترس ببي ته ببو الع ببامتين ن ببي الم رس ببة وت ببوتيههم ,كواره ببا هم لتهي ببام بواتب بباتهم
وا مالهم تى ا مل وت لتحهي اه اى العمتية التربوية ( .اب ين(287:2001 ,

2

وم ببن مه ببام مب ب ير الم رس ببة التال ببيل ,وص ببرع الهب برار ,والترت ببيم ,والتوتيب ب رح ببو تحهيب ب
األهب اى ,وحاب العببامتين ,والمتابعببة والتهببويم لتميببع األ مببال والمهببام الم رسببية ,لب ا نعتببى اه ارة
العتيببا م ار بباة ا ب ا م ب ير الم رسببة ا ب ا اً تي ب اً ,وت ريب ب اثربباق الا مببة ,ليهببوم باأل مببال والمهببام
اه ارية والارية ,الرابعة من صميم مت  ,ليهعر بالرءا والسعا ة التي ترع س ب ورها تى تميع
مراوسي  ,ولتحهي مستوى ال من الرءا الوتياي ل يهم ,وان الهيمبة المءبانة ألأ مبل إ ارأ
ت م ببن ن ببي البح ببا ببن انء ببل الس بببل لتحايب ب هم كوال ببال ل بباقتهم ,كوا س ببابهم الهب ب رة ت ببى العل بباق
واهرتا الاا ل( .اللويل(290:2001 ,
مببا إن تتبيببة احتياتبباد المعتمببين الوتيايببة والهاصببية ,وتببونر الاب ماد العامببة لهببم نببي
الماسس ببة التعتيمي ببة م ببن هب ب رها تع يب ب اواص ببر األلا ببة واارتم بباق وتحس ببين الرء ببا ال ببوتياي لب ب ى
المعتمين رحو ماسستهم التعتيمية( .العات ورهوان(35:2004 ,
الاع ببالون بي ببة قوامه ببا
والهي ببا ة الراتح ببة ته بباس بمب ب ى ا بباقة ا اق الاريب ب  ,نيص ببرع اله ببا ة ة

ااحتب برام المتب ببا ل ,م ببا اره ببم يهوم ببون بتح يب ب ااتتاه بباد الت ببي سيس ببت ها موتا ببوهم ن ببي تحهيب ب
األه ب ب اى ,مب ببا ي بببون ل ب ب يهم اله ب ب رة تبببى ترغيب ببك األهب بباا

نب ببي اارءب ببمام إل ببيهم نبببي تحهي ب ب

األه ب ب اى ,لب ب ب ا ن ب ببإن الهيب ببا ة الح يم ب ببة المتوا ر ب ببة تهب ببوم ت ب ببى العالق ب بباد اهرسب ببارية ,وتر ب ب
األن ب ب ار  ,اهب بباا

ت ب ببى

ا ثب ببر مب ببن تر ي هب ببا تب ببى التوارب ببك ااقتصب ببا ية او الما يب ببة وتهب ببتم بالعالقب بباد

الترتيميببة وتببونر المربباخ ااتتمببا ي ال ب أ يهي ب لهببا التببروى المواتيببة لتعمببل ,مببا وته ب ى إلببى
إهبا حاتاد األن ار البيولوتية والراسية وااتتما ية ,ويسعى الار ا ماً ههبا ها من االل ما
يحصل تي من م اسك ترتيمية ني العمل باألتر والحبوان والم اربة والتهب ير والرقبى نبي سبتم
الوتا ى األ تى( .مرسي(118:1993 ,
نالها ب الاا ببل هببو الهببا

الب أ يببتاهم بعمب متلتببباد المهمببة الوتيايببة التببي تهببوم بهببا

تما ت ويهوم هو بتو يع اااتصاصاد تى ان ار ها ويسهم ني إ لاق رما ج لته رة ني اهرتبا
ويعمل تى رنع روحهم المعروية وي انع رهم ,ويتوقبى رتباح الترتبيم اه ارأ نبي تحهيب اه انب
تى قيام الهيا ة اه ارية بوتا اها( .الب رأ(51:2001 ,

3

وقب ب اه ببتم الب بباحثون ن ببي الع ببالم العرب ببي والغرب ببي بالرء ببا ال ببوتياي حي ببا اه ببارد بع ببض
ال ارسبباد إلببى اهميتب ومرهببا ارسببة (حببر اهلل )2007,و ارسببة (العببات ورهبوان )2004,و ارسببة
(الهب ببيخ وه ب برير )2007,و ارسب ببة (المعيتب ببي )2006,و ارسب ببة (الهل ب براوأ )1341,حيب ببا تراولب ببد
موءببو الرءببا الببوتياي بال ارسببة والتحتيببل والعوامببل المبباثرة ني ب وهربباك ارسبباد ااببرى تراولببد
ارمببال الهي ببا ة ومره ببا ارسببة (مغ ببارأ )2009,و ارس ببة (ابوتبببل )2006,و ارس ببة (الربيبب )1344,
و راسة (اببو حبرك )2002,و ارسبة ( ياصبرة )1338,حيبا تراولبد هب ال ارسباد ارمبال الهيبا ة
(األوتوقرالي ببة – ال يمهرالي ببة  -الترس ببتية) واهميته ببا ن ببي ص ببرع الهب برار الترب ببوأ وتا ببويض الس ببتلة
وارع اساتها تى تاعيل ا اق العامتين وتحهي الرءا الوتياي ل يهم.
ونببي ءببوق متغي براد العصببر والثببورة الت رولوتيببة والته ب م الحءببارأ ال بيببر ال ب أ رعيه ب
ب ببل يب ببوم نب ببي ب ببل لحتب ببة ,يبهب ببى اهتمامرب ببا بات ب ب اد ا با رب ببا ,لالبرب ببا ال ب ب ين هب ببم محب ببور العمتي ب بة
التعتيمية ,وحيا ان المعتم يعتبر من اهم تواربك هب العمتيبة التعتيميبة التعتميبة لعالقتب المباهبرة
باللالبك ولب ور األساسبي نبي متيباد التلبوير والتت يب لتحهيب األهب اى التربويبة ,نالبب لربا مببن
البحببا والتهةصببي لتحهي ب انءببل مسببتوى مببن الرءببا الببوتياي له ب ا المعتببم ليببرع س تببى ا اق
و متب ب  ,ورتب ب ان ارم ببال الهي ببا ة لب ب ى مب ب يرأ المب ب ارس تاتت ببى رب ب

ببل م ببرهم حس ببك هاص ببيت

وق ارت ب و ااقات ب  ,نمببرهم مببن يتعامببل مببع مراوسببي ب يمهراليببة ومرورببة و بتوماسببية ,ومببرهم مببن
ياببرض آ ار ب ويتعام ببل معهببم بتمببو وتص ببتك وا يسببمح ألحب ب مببرهم ان يب ب أ ولب بو متببر وته ببة
رت ببر ,وهر بباك آا ببر يت ببرك الحب ببل ت ببى الغ ببارك ويعل ببي الارص ببة ارته ببار الاوء ببى والمحسب بوبية
والمصالح الهاصية ,ومن االل مل الباحثة م يرة م رسة احسد ب ر توت

القة بين ارمبال

الهيا ة لم يرأ الم ارس والرءا البوتياي لتمعتمبين ,ومبن ابالل البال الباحثبة لبم تتب اأ ارسبة
ني ح و

تمها حول ربل األرمال الهيا ية السا ة ل ى م يرأ الم ارس الثارويبة بالرءبا البوتياي

لتمعتمين ,من هرا ت تي ه ال راسة ني محاولة لتتعرى إلبى األرمبال الهيا يبة السبا ة لب ى مب يرأ
الم ارس الثاروية بمحانتاد غ ة و القتها بالرءا الوتياي لتمعتمين.
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مشكلة الدراسة وتساؤالتها:
تع الهيا ة من اهم ر ا

العمتية اه ارية ,التي مبن االلهبا يبتم ترايب السياسباد والالبل

والبرام الموءو ة ,ولتهيا ة به ل ام رترياد

ي ة وارمال معرونة والتي من هب رها ان ي بون

اق إيتابب باً او س ببتباً ,وم ببن ا ببالل م ببل الباحث ببة مب ب يرة م رس ببة
له ببا و اًر ن ببي الرء ببا ال ببوتياي سب بو ً
اهتمامهببا باألرمببال واألسبباليك الهيا يببة نببي الم ب ارس لمببا لهببا مببن ور نا ببل نببي تحهي ب األه ب اى
التربوية ,وبالرغم من تراول ه ا الموءو من قبل بعض الباحثين إا ار بحاتة إلى اهتمام ا بر
وبااص ببة ن ببي المب ب ارس الثاروي ببة بمحانت بباد غب ب ة ورب ببل هب ب األرم ببال الهيا ي ببة و القته ببا بالرء ببا
البوتياي لتمعتمبين ,ومبن هربا تب تي هب ال ارسببة نبي محاولبة لتتعبرى إلبى األرمبال الهيا يبة السببا ة
ل ى م يرأ الم ارس الثاروية بمحانتاد غ ة و القتها بالرءا الوتياي لتمعتمين.
وتتحدد مشكلة الدراسة في السؤال الرئيس اآلتي:
مــا أنمــاط القيــادة الســائدة لــدى مــديري المــدارس الثانويــة بمحافظــات غــزة ,وعالقتهــا بالرضــا
الوظيفي للمعلمين؟
ويتفرع منه التساؤالت اآلتية:
 .4ما رتة ته ير المعتمين لممارسة ارمال الهيا ة الممثتة ني (ال يمهرالية ,األوتوقرالية,
الترستية ,التحويتية) ل ى م يرأ الم ارس الثاروية بمحانتاد غ ة من وتهة رتر المعتمين
نيها؟
 .1هل توت نرو

اد الة إحصا ية ر مستوى الة ) )α ≤ 0.05بين متوسلاد رتاد

ته ير ان ار العيرة ل رتة ممارسة ارمال الهيا ة السا ة ل ى م يرأ الم ارس الثاروية بمحانتاد
غ ة من وتهة رتر المعتمين نيها تع ى إلى المتغيراد (الترس ,سرواد الا مة ,الماهل
العتمي ,الرواتك والحوان )؟
 .8ما مستوى الرءا الوتياي ل ى معتمي ومعتماد الم ارس الثاروية بمحانتاد غ ة من وتهة
رترهم؟
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 .1هل توت نرو

اد الة إحصا ية ر مستوى الة ) )α ≤ 0.05بين متوسلاد رتاد

ته ير ان ار العيرة لمستوى الرءا الوتياي تع ى الى المتغيراد (الترس ,سرواد الا مة,
الماهل العتمي ,الرواتك والحوان )؟
 .5هل توت

القة ارتبالية الة إحصا ياً بين رتة ته ير ارمال الهيا ة السا ة ل ى م يرأ

الم ارس الثاروية بمحانتاد غ ة و رتة ته يرهم لمستوى الرءا الوتياي لتمعتمين من وتهة
رترهم؟
فرضيات الدراسة:
 .4ا توت نرو

اد الة إحصا ية ر مستوى الة ) )α ≤ 0.05بين متوسلاد رتاد

ته ير ان ار العيرة ل رتة ممارسة ارمال الهيا ة السا ة ل ى م يرأ الم ارس الثاروية بمحانتاد
غ ة من وتهة رتر المعتمين نيها تع ى لمتغير الترس ( ور -إراا).
 .1ا توت نرو

اد الة إحصا ية ر مستوى الة ) )α ≤ 0.05بين متوسلاد رتاد

ته ير ان ار العيرة ل رتة ممارسة ارمال الهيا ة السا ة ل ى م يرأ الم ارس الثاروية بمحانتاد
غ ة من وتهة رتر المعتمين نيها تع ى لمتغير سرواد الا مة (اقل من  5سرواد43 -5 ,
سرواد ,ا ثر من .)43
 .8ا توت نرو

اد الة إحصا ية ر مستوى الة ) )α ≤ 0.05بين متوسلاد رتاد

ته ير ان ار العيرة ل رتة ممارسة ارمال الهيا ة السا ة ل ى م يرأ الم ارس الثاروية بمحانتاد
غ ة من وتهة رتر المعتمين نيها تع ى لمتغير الماهل العتمي ( بتوم ,ب الوريوس ,ماتستير
نما نو ).
 .1ا توت نرو

اد الة إحصا ية ر مستوى الة ) )α ≤ 0.05بين متوسلاد رتاد

ته ير ان ار العيرة ل رتة ممارسة ارمال الهيا ة السا ة ل ى م يرأ الم ارس الثاروية بمحانتاد
غ ة من وتهة رتر المعتمين نيها تع ى لمتغير الرواتك والحوان (اقل من -1333 ,1333
 ,1533ا ثر من )1533هي ل.
 .5ا توت نرو

اد الة إحصا ية ر مستوى الة ) )α ≤ 0.05بين متوسلاد رتاد

ته ير ان ار العيرة لمستوى الرءا الوتياي تع ى لمتغير الترس ( ور– إراا).
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 .6ا توت نرو

اد الة إحصا ية ر مستوى الة ) )α ≤ 0.05بين متوسلاد رتاد

ته ير ان ار العيرة لمستوى الرءا الوتياي تع ى لمتغير سرواد الا مة (اقل من  5سرواد,
 43 -5سرواد ,ا ثر من .)43
 .7ا توت نرو

اد الة إحصا ية ر مستوى الة ) )α ≤ 0.05بين متوسلاد رتاد

ته ير ان ار العيرة لمستوى الرءا الوتياي تع ى لمتغير الماهل العتمي ( بتوم ,ب الوريوس,
ماتستير نما نو ).
 .3ا توت نرو

اد الة إحصا ية ر مستوى الة ) )α ≤ 0.05بين متوسلاد رتاد

ته ير ان ار العيرة لمستوى الرءا الوتياي تع ى لمتغير الرواتك والحوان (اقل من ,1333
 ,1533 -1333ا ثرمن )1533هي ل.
 .9ا توت

القة ارتبالية الة إحصا ياً بين رتة ته ير ارمال الهيا ة السا ة ل ى م يرأ

الم ارس الثاروية بمحانتاد غ ة و رتة ته يرهم لمستوى الرءا الوتياي لتمعتمين من وتهة
رترهم.

أهداف الدراسة:
تهدف الدراسة إلى تحقيق ما يلي:
 .4التعرى إلى ارمال الهيا ة السا ة ل ى م يرأ وم يراد الم ارس الثاروية بمحانتاد غ ة.
 .1ال ه ببى ببن الا ببرو

اد ال ال ببة اهحص ببا ية ألرم ببال الهي ببا ة الس ببا ة لب ب ى مب ب يرأ المب ب ارس

الثاروي ببة بمحانت بباد غب ب ة م ببن وته ببة رت ببر المعتم ببين تعب ب ى إل ببى المتغيب براد (الت ببرس ,سب برواد
الا مة ,الماهل العتمي ,الرواتك والحوان ).
 .8التعرى إلى رتة الرءا الوتياي ل ى معتمي ومعتماد الم ارس الثاروية بمحانتاد غ ة.
 .1ال هى ن الارو

اد ال الة اهحصا ية لمستوى الرءا الوتياي لب ى المعتمبين والمعتمباد

ني الم ارس الثاروية بمحانتاد غب ة مبن وتهبة رتبرهم تعب ى إلبى المتغيبراد (التبرس ,سبرواد
الا مة ,الماهل العتمي ,الرواتك والحوان ).
 .5ال هى ما إ ا ان هراك القة ارتبالية الة إحصا ياً بين ارمال الهيا ة السا ة ل ى م يرأ
الم ارس الثاروية بمحانتاد غ ة والرءا الوتياي لتمعتمين والمعتماد.
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أهمية الدراسة:
تتلخص أهمية الدراسة في أنها:
 .9األهمية النظرية:
 قتببة ال ارسبباد التببي ت بربل موءببو األرمببال الهيا يببة و القتهببا بالرءببا الببوتياي لتمعتمببين نببي
الم ارس الثاروية بمحانتاد غ ة.
 نتح آنا ت ي ة حول اهميبة و ور ارمبال تحهيب الهيبا ة السبا ة لب ى المب يرين لتحهيب مسبتوى
من الرءا الوتياي ل ى المراوسين.
 .2األهمية التطبيقية:
 ته م نرصة لتم يرين لو ي ممارستهم وارمالهم الهيا ية ,و لك لتوتيى ه األرمال باا تية.
 ق ب يس ببتاي مرهببا مب ب يرأ الم ب ارس ن ببي االببال

ت ببى ببل ت يب ب وح ب يا ن ببي الهيببا ة ومس ببايرة

العصر.
 ق تاي ال راسة م يرأ الم ارس ني التعرى إلى ارمال الهيا ة السا ة ل يهم.
 ق ب تسببا

م ب يرأ الم ب ارس نببي ماتتببى المسببتوياد تببى نهببم انءببل ألرمببال السببتوك الهيببا أ

و تى ياية التواصل والتعامل مع المعتمين ني محيل العمل.
 ق ب تاي ب ال ارسببة نببي إتهببار اهميببة الرءببا الببوتياي وءببرورة ان يسببعى المسبباولون غببي و ارة
التربي ببة والتعت ببيم لتحهيهب ب لب ب ى المعتم ببين ,ووء ببع الال ببل والبب برام الت ببي تهب ب ى إل ببى تل ببوير
الهيا اد اه ارية ني الم ارس.
 مببن المتوقببع ان يسببتاي مرهببا م ب يرأ الم ب ارس نببي تغييببر ارمببال الهيببا ة السببا ة ل ب يهم ,وته ب يم
تغ ية راتعة لهم لتلوير ا ا هم.
 ق تايب ال ارسبة لتببة ال ارسباد العتيبا والبحبا العتمبي نبي مبل ارسباد ت يب ة ألرمبال الهيبا ة
التربوية و القتها بالرءا الوتياي وربلها ب راساد اارى.

حدود الدراسة:
تتحدد هذه الدراسة بالحدود اآلتية:
 .9حد الموضوع :تهتصر ال راسة الحالية التعرى إلبى ارمبال الهيبا ة السبا ة لب ى مب يرأ المب ارس
الثاروية بمحانتاد غ ة و القتها بالرءا الوتياي لتمعتمين.
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 .2الحد المؤسساتي :الم ارس الثاروية التابعة لو ارة التربية والتعتيم بغ ة.
 .3الحد المكاني :محانتاد غ ة.
 .4الحـــد البشـــري :يرببة ه بوا ية لبهيببة مببن معتمببي الم ب ارس الثارويببة بمحانتبباد غ ب ة ,برسبببة
( )%41من متتمع ال راسة البال ( )8383معتماً ومعتمة.
 .5الحــــد الزمــــاني :اله ب ب المي ب ب اري مب ببن ه ب ب ال ارسب ببة نب ببي الاصب ببل الثب بباري مب ببن العب ببام ال ارسب ببي
2012/2013م.

مصطلحات الدراسة:
 )9نمط القيادة:
 هو متمو ة من الاصا

الممي ة والعوامل األساسية التي تتعل الم ير ياثر ني مراوسي

او يهاوم ت ثيرهم( .األ هرأ(15:1993 ,
 هو األستوك ال أ يرتهت الها لتت ثير ني سبتوك التما بة والعبامتين مبن اتبل تحهيب اهب اى
الماسسة( .ستراك والهرا (28:2004 ,
 وتعرفه الباحثة إجرائياً بأنه :الستوك ال أ يمارس م ير الم رسة الثارويبة بمحانتباد غب ة بن
قصب وو ببي لتتب ثير تببى معتمي ب لحببثهم تببى العمببل واهرتبباج لتحهيب األهب اى التربويببة التببي
ا تها اه ارة العتيا ,ويهاس بال رتة ال تية التي يحصل تيها الماحو

مبن ابالل ااسبتبارة

المع ة ل لك.
 )2مدير المدرسة:
 هببو قا ب ومهببرى تربببوأ مهببيم ويتببولى مهببام اتاببا الهب ارراد المراسبببة نببي تسببيير العمببل الارببي
واه ارأ بالم رسببة ويعمببل تببى تلببوير العمببل التربببوأ وتت ي ب الم رسببة( .العببات وره بوان,
(141:1331
 هو المسباول األول بن إ ارة وتبونير البي بة التعتيميبة المراسببة نيهبا ,والمهبرى الب ا م لءبمان
سالمة العمتية التربوية لتبي ة التعتيمية المراسبة نيها ,وترسي تهو العبامتين وتبوتيههم وتهيبيم
ا مالهم من اتل تحهي األه اى العامة لتتربية(.و ارة التربية والتعتيم الاتسليرية(1:1996 ,
 وتعرفــه الباحثــة إجرائيـــاً بأنــه :الها ب التربببوأ ال ب أ يتببولى إ ارة الم رسببة الثارويببة بمحانتبباد
غ ب ة ,وهببو المعببين مببن قبببل التهببة المس باولة نببي و ارة التربيببة والتعتببيم ليهببرى تببى الم رسببة
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ويعمل تى تونير بي ة تربوية وتعتيمية مراسبة هرتا األه اى والسياسة التعتيمية المرسومة,
وتهويم مراحل العمل التربوأ والتعتيمي.
 )3الرضا الوظيفي:
 هببو حالببة راسببية يهببعر بهببا الموتببى بالسببعا ة وتهبببل الحيبباة رتيتببة اسببتمتا

ب ب اق وتياتب ب

ممب ب ب ببا يترتب ب ب ببك تي ب ب ب ب تحهي ب ب ب ب حاتات ب ب ب ب واه ان ب ب ب ب لتحيب ب ب بباة بصب ب ب ببورة ا ثب ب ب ببر ايتابيب ب ب ببة(.السب ب ب ببهل
والموسوأ(391:1994,
 هو رتة إهبا حاتاد الار  ,ويتحه ه ا اههبا مبن وامبل متعب ة ,مرهبا مبا يتعتب ببي بة
العمل ,وبعءها يتعت بالوتياة التي يهغتها الار  ,وه العوامل تتعل الار راءياً ن مت
ومحههاً للموحات و رغبات  ,ومتراسباً مبع مبا يريب الابر مبن متب وببين مبا يحصبل تيب نبي
الواقع او ياو توقعات مر  ( .ب الباقي(231:2003 ,
 هو هعور ااتي ل ى الار يتمثل باارتياح والسعا ة رتيتة ههبا حاتات ورغبات من االل
رب رببو مببن رءببا الاببر وتهبتب لمببا تمتيب

م اولتب لتوتياببة التببي يعمببل بهببا ,والب أ يرببت

تيب

وتيات من واتباد ومهام( .البال أ(20:2009 ,
 تعرفه الباحثة إج ارئياً بأنه :هعور معتم الم رسة الثاروية بمحانتاد غ ة بالسعا ة لتحهي

ات

نببي مت ب وارتما ب ل ب وته ب ير لم ب ير و مال ب ومهببار تهم نببي إتاببا اله ب ارراد المراسبببة ,وهببو
ال رتة ال تية التي يحصل تيها الماحو

من االل ااستبارة المع ة ل لك.

 )4المرحلة الثانوية:
 هببي المرحتببة التببي تءببم الصبباوى "الحببا أ هببر _ الثبباري هببر" ,والتببي تهببرى تيهببا و ارة
التربية والتعتيم العالي ني الستلة الولرية الاتسليرية ( .ا رة اهحصاق المر ية)16:1990 ,
 )5محافظات غزة:
 ه ببي تب ب ق م ببن الس ببهل الس بباحتي وتبتب ب مس بباحت ( 365يت ببو مت ببر مرب ببع) وم ببع قي ببام الس ببتلة
الاتسليرية تم تهسيم قلبا غب ة إ ارًيبا إلبى امبس محانتباد هبي :محانتبة الهبمال ,محانتبة

غ ة ,محانتة الوسلى ,محانتة ابان يبورس ,محانتبة رنبح( .و ارة التالبيل والتعباون الب ولي

الاتسليرية)14:1997 ,
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الفصل الثاني
اإلطار النظري
 المحور األول :القيادة.
 المحور الثاني :الرضا الوظيفي.
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الفصل الثاني
اإلطار النظري للدراسة
المحور األول :القيادة
إن اارسان ماتو معه التر يك يت بون مبن هبل وتسب و روح ,وبالتبالي نسبتو
بهب ب الم ور بباد الثالث ببة ,كوان م ببا يه ببوم بب ب اله ببا ة ا ي ببتم ن ببي ء ببوق الحه ببا

يتب ثر

والما بباهيم والرتري بباد

الت ببي يتعتموهب ببا ويحاتوه ببا نهبببل ,بب ببل يتب ب ثر متهبببم بمهبببا رهم واحاسيس ببهم ومه ببا ر واحاسبببيس
اآلارين ال ين يتعامتون معهم ,ومن هرا تاقد الحاتة لتهيا ة ,والحاتبة لها ب ترببوأ ح بيم يحبس
ويهب ببعر بب بباآلارين ,ويتحسب ببس مهب ببا تهم ,ويستهب ببى حاتب بباتهم ,ليحا ب ب هم وي ب ب نعهم لتعمب ببل بب ببروح
معروية الية.
يتوق ببى رت بباح اه ارة التعتيمي ببة ت ببى الهي ببا ة ,و ل ببك ألن الها ب ب الترب ببوأ يتع ببك و اًر هامب باً
ن ببي تح يب ب األهب ب اى ورس ببم األس بباليك والمه ببام ول ببر تحهيهه ببا ,والتب ب ثير ن ببي المراوس ببين ,وح ببثهم
تببى العمببل ,كوان الهيببا ة متيببة رسبببية ,حيببا ان الاببر ق ب ي ببون قا ب اً نببي موقببى مببا وتابع باً نببي
آار ,ومن الماترض ان الرتاح او الاهل ألأ ماسسة يعتم إلى ح بعي

تى اصا

الهيا ة

نيهببا ,كوان الع ي ب مببن المهتمببين نببي مت بال الهيببا ة يهببيرون إلببى ان الاببار الببر يس بببين الماسسببة
الراتحة ,وغير الراتحة يع ى إلى الارو ني لبيعة الهيا ة( .السي وآارون)181:2003 ,

أوالً :تعريف القيادة:
تع د وااتتاد تعريااد الهيا ة ومرها:
 هببي متيببة الت ب ثير نببي ارهببلة نببر او تما ببة لاببرض تحهي ب ه ب ى معببين نببي تببل تببروى
مح ة( .هيرسي)71 :4776 ,Hersey ,
 هببي ق ب رة ت ب ثير هببا

نببي اآلا برين بمببا يتعتهببم يهبتببون قيا ت ب لوا يببة ,و ون إل ب ام قبباروري

هقرا هم به رت ( .الهريوتي)138:2000 ,
 هي اله رة تى توءيح الراأ ااستراتيتية لتمرتمة و لك اله رة تى حا اآلارين لإليمان
به الراأ ونهمها( .هيل)45 :1334 ,Hill ,
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 هي متمو ة من الستو ياد التي يمارسها الها ني التما ة والتي تتهب ل مبن ابالل التاا بل
بببين اصببا

هاصببية الها ب واألتبببا والمهمببة والرس ب الترتيمببي ,والسببيا الثهبباني المحببيل

به ى حا األن ار

تى تحهي األه اى المرولة بالتما ة ب بر ق ر من الاعالية ,ما تتمثبل

نب ببي م ي ب ب مب ببن اهرتاتيب ببة وق ب ب اًر مرتاع ب باً م ب بن الرءب ببا ,وتماسب ببك التما ب ببة( .السب ببي وآاب ببرون,
)234:2003
 هببي العمتيببة التببي تم ببن مببن اهسببهام بصببورة نعالببة نببي حر ببة التما ببة رحببو تحهي ب األه ب اى
المرهو ة ( .ار)234:2004 ,
 هببي متيببة الت ب ثير تببى تما ببة مببا نببي موقببى معببين ,ووقببد معببين ,وتببروى معيرببة ,هثببارة
األن ار و نعهم لتسعي رحو تحهي اه اى الماسسة"( .حسين ,وحسين)99:2006 ,
 ه ببي متي ببة توتيب ب كواره ببا الم ببوتاين والمراوس ببين رح ببو تحهيب ب اهب ب اى الماسس ببة م ببن ا ببالل
ااستثمار األمثل للاقاتهم وام اراتهم ( .ي سون)125:2009 ,
 هببي اله ب رة تببى الت ب ثير نببي اآلا برين ليسببعوا لتعمببل بحمبباس والت ب ام أل اق متمي ب يحه ب اه ب اناً
ماللة( .مصلاي)239:2010 ,
 ه ببي متي ببة التب ب ثير الت ببوتيهي ن ببي س ببتوك الع ببامتين وترس ببي ته ببو هم و الق بباتهم مم ببا يتع ببل
المراوسين يهبتون توتيهاد الها بما ي ال تحهي األه اى المرهو ة( .قر يل)15:2010 ,
ومن االل رض تعريااد الهيا ة يتبين للباحثـة ان وتهباد الرتبر لماهبوم الهيبا ة تعتمب
بل مرهبا تبى نتسباة او رتريبة مبن رتريباد الهيبا ة ,ويم بن تعريبى الهيبا ة التربويبة ب رهبا :متيببة
ت ب ثر كواثببارة لتحمبباس بببين ان ب ار الماسسببة ,لتهيببام ب مببالهم بحمبباس ون اأ ءببغول او اسببتا ام
لتسببتلة ,والهيببا ة الحهيهيببة تسببتم سببتلتها مببن هاصببية الها ب وابرت ب وق رت ب
األن ار بلريهة تحا

تببى التعامببل مببع

تى الهيام بالعمل لتحهي اه اى الماسسة.

 وتعرفهــا الباحثــة إجرائيــاً بأنهــا :السببتوك ال ب ى يمارس ب الها ب

ببن قص ب وو ببي لتت ب ثير تببى

معتمي لحثهم تى العمل واهرتاج لتحهي األه اى التربوية التي ا تها اه ارة العتيا.
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ويببرى ثيببر مببن رتببال الا ببر اه ارأ ان الهيببا ة هببي تببوهر العمتيببة اه اريببة ,ومحورهببا,
وارهببا ماتبباح اه ارة الراتحببة ,وتعب ى اهميببة الهيببا ة وم ارتهببا نببي العمتيببة اه اريببة إلببى ور الهيببا ة
األساسببي نببي تميببع تواربهببا ,نالهيببا ة تتعببل اه ارة ا ثببر يرامي يببة ونا تيببة تببى تحهيب اهب انها
ب ل ااقة.
وتُع اه ارة هرياراً مهماً نبي المتتمعباد المعاصبرة ,ور يب ة اساسبية مبن ر با
ااتتما يةُ ,يعتم

قبوة البرتم

تيها ني توليب هب البرتم ,كوايتبا روح اارتيباح ,واللم ريربة و يبا ة اارتمباق

والواق ال ى يا أ إلى تماسك الم االد البهرية.
اه ارة الاا تببة ءببرورة لءببمان يرامي بة رتمرببا ااتتما يببة ,واب ب ان ترلت ب مببن ابعببا
تستر

تى ااحترام ,والثهة المتبا لة بين المس ول والعامتين مع  ,واه ارة مس ولية تيمة سيبتع

رها ال ين ي ر ون حتم ه المس ولية ,نالمستمون األوا ل اروا يابرون مرهبا تحسبباً مبن مسباقلة
اهلل سبحار وتعالى ,وله لتك المسبتمون األوا بل اد يبوم مبن الاتيابة العبا ل مبر ببن الالباك
رءي اهلل ر ان ُيعين ول

الهيامة من آل الاك هبا

بب اهلل اتيابة مبن بعب نبرنض واتباك قبا الً" -:ي ابى ان ُيسب ل يبوم

واحب " وهبو الها بل ايءباً" :لبو ان بعيب اًر هت بد ءبيا اً بهبل الابراد

لاهيد ان يس ل اهلل رها آل الاك"( .صبح(153:2005 ,

ثانياً :تعريف اإلدارة:
لب ببم يتا ب ب العتمب بباق والبب بباحثون نيمب ببا بيب ببرهم تب ببى تعريب ببى موح ب ب لب ببإل ارة ,حيب ببا تع ب ب د
التعريابباد ببل حسببك وتهببة رتببر  ,األمببر ال ب أ يسببت ي رء باً لبببعض ه ب التعريابباد ,و لببك
تى الرحو التالي:
 ه ببي متي ببة اتتما ي ببة تعر ببي بتيس ببير وحا ب ب العراص ببر البهب برية ن ببي ن ببرو ومس ببتوياد اه ارة
انببة وتوتي ب تهو هببا بصببورة مرتمببة رحببو تحهي ب اه ب اى اتتما يببة اد قيمببة ب ب بر مببر و
مم ن( .مسا )9:2005 ,


متي ببة ترت ببيم المب بوار البهب برية والما ي ببة المتاح ببة ,وااس ببتا ام األمث ببل له ببا بب ب تى ا بباقة واق ببل
ت تاة من اتل تحهي األه اى من ابالل متيباد إ اريبة هبي :التالبيل ,والترتبيم ,والتوتيب ,
والتهويم ( .اب ين)21:2005 ,

 هي ترتيم وترسي رهال بهرأ "تما ي" لتحهي اه اى معيرة ( .رعان)113:2009 ,
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 هببي تببم ونببن وتوتيببى م بوار به برية وماليببة وما يببة ومعتوماتيببة ونريببة ,لبتببوم ه ب ى مح ب او
ا ثر ,االل نترة معيرة ,ني بي ة متغيرة( .مصلاي)17:2010 ,
مم ببا س ببب م ببن اس ببتعراض لتعريا بباد اه ارة ,تـــرى الباحثـــة اإلدارة تعـــرف بأنهـــا :متي ببة
اسببتثمار لتم بوار الما يببة والبه برية والمعتوماتيببة واسببتا امها باا تيببة لتحهي ب الرتاتبباد واأله ب اى
المرهو ة ,من االل متياد التاليل والترتيم والرقابة والتهويم.
مفهوم اإلدارة التعليمية:
حتببى تببتم ن التربيببة مببن بتببوم اهب انها نإرهببا تحتبباج إلببى تهببا تربببوأ يسببتا م اهم اربباد
والمب بوار المتاح ببة ااس ببتا ام األمث ببل لتحهيب ب األهب ب اى التربوي ببة ,ويتوق ببى تيه ببا رت بباح او نه ببل
ه ب ا التهببا  ,كوان ال ابباقة اه اريببة تربببع مببن سببتوك اه اريببين نببي مواقببى متهببم الماتتاببة ,نهببي
متيب ب ببة هب ب ببامتة ,تر ب ب ب م نيهب ب ببا اله ب ب ب راد بالمواهب ب ببك لتس ب ب بيير العمب ب ببل ,وتهب ب ببو لترتب ب بباح ,وت نع ب ب ب
لتته م( .ستيمان وءحاوأ)28:2000 ,
وقد عرف العلماء اإلدارة التعليمية تعريفات مختلفة كل حسب وجهة نظره ,ومن هذه التعريفـات
ما يلي:
 ه ببي متمو ببة متي بباد التال ببيل والتوتيب ب والترت ببيم والء بببل والترايب ب والتهي ببيم لت م ببال الت ببي
تتعتب ب ب بهب ب باون الماسس ب بباد التعتيمي ب ببة لتوص ب ببول إل ب ببى األهب ب ب اى التربوي ب ببة باس ب ببتا ام احس ب ببن
اللر  ,وااستغالل األمثل لتهوى البهرية ,والموار المتيسرة ,ب قل ما يم ن من الته  ,والوقد
والمال( .ال ويك ,وآارون)53:1993 ,
 هب ببي ترتمب ببة لتن ب ببار او الرتريب بباد او الاتسب ببااد إلب ببى واقب ببع ,مب ببا ارهب ببا ا اة توتي ب ب التغي ب براد
ااتتما ية والتياراد الثهانية رحو الاير او الهر ,و امل اساسي ني تسهيل التغيير واستهرار,
ت ببى ا تب ببار ان التعت ببيم اس بباس لتحهيب ب األهب ب اى الهومي ببة ,و ل ببك بإ ب ب ا ال ببر ق ,لإلل ببال
باأل وار ااتتما ية وااقتصا ية والسياسية التي تترتم ن تتك األه اى( .احم )6:1999 ,
 ه ب ببي ب ببل م ب ببرتم ,مرسب ب ب  ,ياب ب ب م التربي ب ببة والتعت ب ببيم ,ويتحهب ب ب م ب ببن و ار ب ب ب األغب ب براض التربوي ب ببة
والتعتيمية ,تحهيهاً يتمهى مع األه اى األساسية من التعتيم( .ستيمان)129:2001 ,
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ومن االل استلال الباحثة لتتعريااد السابهة تسبترت التعريبى التبالي لبإل ارة التعتيميبة:
ب رها متمو ة من العمتياد المت ااتة المت امتة ,والتي يتم نيها توتيبى واسبتثمار المبوار البهبرية
والما ي ببة والمعتوماتي ببة ,م ببن ات ببل تحهيب ب األهب ب اى التربوي ببة ,والمتتمعي ببة الت ببي تس ببعي الماسس ببة
التعتيمية لتحهيهيها ني من مح

تى مستوى الولن.

ثالثاً :أهمية اإلدارة:
إن اه ارة التي ة امبل تبوهرأ لرتباح العمبل نبي الماسسبة ,وتسبتليع اه ارة الاا تبة ان
تحول ماسسة غير مرتمبة إلبى ماسسبة متميب ة ,والع بس صبحيح ,نالمب ير غيبر ال بىق قب يب مر
الماسسة ,ويا أ إلى نهتها و م ته مها ورقيها ,ويتعتها تعتم

تى إرتبا اد الماءبي بب اً مبن

التلتع لتمستهبل ومواتهة تح يات  ( .ي سون)16:2009 ,
و تمب ب ب ب ببا تع ب ب ب ب ب د او ترو ب ب ب ب ببد وتعه ب ب ب ب ب د األ مب ب ب ب ببال وا ا د اهميتهب ب ب ب ببا ,ترب ب ب ب ببو وتع ب ب ب ب ب
األه بباا

واأله ببياق الت ببي رتعام ببل معه ببا ,تم ببا ا ا د الحات ببة إل ببى التا ي ببر المعمب ب واا ب ب ا

المسب  ,وبالتبالي تحتمبد متيبة التحبول مبن السبتوك الهاصبي لتسبتوك اه ارأ ,كوا ا تبم التعامبل
مب ببع األمب ببور المعه ب ب ة بسب ببتو ياد هاصب ببية سب ببا تة ,نب ببإن لب ببك ي ب ببون م ب ب اة لإلااب ببا والاهب ببل
والت هور( .اله س الماتوحة)12:2007 ,
واه ارة نب ببي المرتمب ببة العهب ببل نب ببي التس ب ب  ,تتعب ببك ال ب ب ور التح مب ببي الرهب ببي  ,كوان اه ارة
اصبحد ا تبم الهبوأ المباثرة نبي المربا ,واصببح ورهبا حيويباً ونعبااً نبي بل المتبااد واصببح
الملتك األساس ل ل متتمع هو ا ا الها ة اه اريين ني هتي المتااد ويهع تى ات الها ة
الترب ببويين مسب باولياد إ اري ببة ونري ببة ء ببامة ,تارء ببها ت ببيهم لبيع ببة وحت ببم العم ببل ,وتعب ب اه ارة
التعتيميب ببة والتربويب ببة ت ب ب قاً ا يتت ب ب ا مب ببن المتتمب ببع و ب ببن لريههب ببا تحه ب ب اه ب ب اى التربيب ببة ,وت ب ب ا
اهميتها ني المرا المعاصر لت اي اهمية التربيبة ألرهبا المسب ولة بن اارتهباق باهرسبان ,وتالبيل
مسبببتهبل البببولن ,له ب ب ا يربغب ببي ان يهبببوم به ب ب المهمبببة اد المس بباولية العالي ببة رتب ببال ماتصب ببون,
يمارس ببون مته ببم بصب ب

كواا ببال

 ,ويس ببعون لتحص ببول ت ببى مرء بباة اهلل بب وت ببل ,ث ببم ا م ببة

متببتمعهم ,لتحهي ب اه ب اى التربيببة ب سببر وقببد واقببل ت تاببة ,ا تمببا اً تببى روح التعبباون والمحبببة
واهاببال

نببي العمببل التببي تح ببم الهببا ة التربببويين والمراوسببين تمببيعهم ,وه ب ا مببا
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ببا العببامتين

والمهتمببين نببي متببال اه ارة إلببى الهببول ب ب ن قببوة التعتببيم ت مببن نببي إ ارت ب ولببيس نببي مببا ة التعتببيم
اتهببا ,واه ارة التربويببة هببي التببي تح ب األه ب اى ,وتوت ب التهببو وتببو المس ب ولياد واأل مببال,
لوءع الرتل المراسك ني الم ان المراسك ,وهي المس ولة ن رنع الروح المعروية ل أ العبامتين
ني التها التربوأ ,وهي التي تمارس ور المراقك والموت لتتها التربوأ ,وتوته لتحهيب قبيم
المتتمببع اهسببالمي ,وهببى التببي تحببول األن ببار والرتريبباد التربويببة م ار باً صببالحاً لتعمببل ,وتهببوأ
العالقبباد اهرسببارية بببين العببامتين ,واه ارة التربويببة الصببالحة تسببا

تببى هببى ر بواحي الهصببور

واألالب بباق ,ليب ببتم معالتتهب ببا وتالنب ببى ح ب ب وثها ,وت هب ببى ب ببن ااحتياتب بباد لتتبيتهب ببا ب سب ببر وقب ببد
مم ب ببن ,ليب ببتم العمب ببل التربب ببوأ نب ببي يسب ببر وسب ببهولة ,مب ببا ارهب ببا تءب ببع الحتب ببول لتمه ب ب الد اه اريب ببة
والتربوية ,وتعمل تى تالني وقو ها ني المستهبل( .مسا )45-47:2005 ,
كوان ال ا ب بباقة اه اري ب ببة ترب ب ببع م ب ببن س ب ببتوك اه اري ب ببين ن ب ببي مواق ب ببى مته ب ببم الماتتا ب ببة نه ب ببي
متي ب ب ببة ه ب ب ببامتة ,ترب ب ب ب م نيه ب ب ببا الهب ب ب ب راد بالمواه ب ب ببك لتس ب ب ببير العم ب ب ببل ,وته ب ب ببو لترت ب ب بباح ,وت نعب ب ب ب
لتته م(.ستيمان ,وءحاوأ)28:2000 ,
وقد لخص شبير أهمية اإلدارة في النقاط اآلتية:
 .4اه ارة مساولة ن صالحية البي ة وصيارتها.
 .1اه ارة مساولة ن ارع اساد ق ارراتها تى المستهبل.
 .8التغيير ااتتما ي ,مساولية اساسية لإل ارة.
 .1التربا باتتاهاد الرمو الت رولوتي مس ولية اه ارة.
 .5اه ارة هي العرصر ال يرامي ومص ر اللاقة األساسية لتماسسة.
 .6اه ارة وتياة اتتما ية يم رها مواتهة مها ل العامتين( .هبير)20:2002 ,

رابعاً :نظريات القيادة:
له تعرض موءو الهيا ة ل راساد ثيرة ,و ان من ا ثر الموءو اد التي لهبا اهميبة اتتما يبة
بيرة وترهسم الرترياد التي تتعرض لتهيا ة إلى قسمين هي:
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 .9النظريات التقليدية:
هببي التببي تحبباول ان ت بربل الهيببا ة بمتمو ببة مببن الاصببا
التي ياترض ان تتوانر ني الها

او الصببااد او السببماد الهاصببية

المعري حتى ي ون قا اً ,واهم ه الرترياد:

أ .نظرية السمات أو الصفات:
الهيا ة مرتبلبة بالاصبا

اللبيعيبة لإلرسبان ,سبواق اربد اصا صب تسبمية او راسبية

او هتيببة ,وتر ب د معتببم رتا تهببا تببى اربببع سببماد اساسببية لهببا صببتة وثيهببة بمهومبباد الهيببا ة
الراتحب ببة ,وهب ببي ال ب ب اق ال ب ب أ يم ب ببن لتها ب ب مبببن تاهب ببم ب ببل مب ببا يحب ببيل ب ب ب  ,ويعلي ب ب اله ب ب رة ت ب بى
توصيل ما يري توصيت لتتابعين ,والرء ااتتما ي ال أ يم ن الها من تحمل ومواتهة انبة
الت ببروى ن ببال يحبل ببون م ببع الهب ب ا م او م ببع الاه ببل ,وتتميب ب مه ببا رهم رح ببو اآلاب برين باهيتابي ببة
والحيا ي ب بة ,مب ببا يمت ب ببون ق ب ب اًر مهمب ببا مب ببن الثهب ببة بب ببالراس وال انعيب ببة لإلرتب ببا  ,ومتابعب ببة األه ب ب اى
العتيب ببا حتب ببى يب ببتم تحهيههب ببا ,وغالب ب باً يسب ببتتيبون لت ب ب وانع ال ااتيب ببة ا ثب ببر مب ببن اسب ببتتاباتهم لتح ب بوان
الاارتية ,وااي اًر اتتاهاتهم اايتابية رحبو العالقباد اهرسبارية ألرهبم يب ر ون ان متهبم ورتباحهم
ا يتم إا بمسا ة واستتابة اآلارين ه ار تهم وتوتيهاتهم( .مسا )67:2005 ,
وتهوم ه الرترية ني تاسيرها لتهيبا ة تبى ماهبوم اساسبي مبا ا  :ان الاا تيبة نبي الهيبا ة
تتوقببى تببى سببماد واصببا
السببماد نببي هببا

معيرببة تتسببم بهببا هاصببية الها ب

ببن غيببر  ,مببا ان ت بوانر ه ب

نعبااً ,وقب وتب د ان الهببا ة يتميب ون ببا ة بب رهم الببول
مببا يتعببل مرب قا ب اً ة

قامة من غيرهم ,واءام حتمباً ,واصبح تسبماً ,واحسبن متهب اًر ,وا بي هبالً ,مبا ارهبم يتميب ون
بثهببة ا بببر بببالراس وارغمبباس ا ثببر بالرهببال ,مببا ارهببم اق ب ر تببى المثببابرة والمبببا اة وا ثببر لموح باً
وسيلرة ومرحاً ,واحسن توانهاً من غيرهم( .قر يل)43:2010 ,
وتهببرد رتريببة السببماد التببي ر ب د تببى التميي ب بببين ارسببة ممي ب اد الهببا ة وممي ب اد
مراوسيهم ني الرواحي التسمية والعهتية والسماد الهاصية ( .ب الباقي)230:2001 ,
إن الها ة يتمي ون ا ة بصااد تسمية اللول والهوة والحيوية وحسبن المتهبر وصبااد
هتيببة ال ب اق وسببعة األن ب واله ب رة تببى التربببا ,وحسببن التصببرى ,واللالقببة نببي ال ببالم والسببر ة
الرترية المراسبة لتحل( .رهوان ,ورهوان)37:2004 ,
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بعض االنتقادات على نظرية السمات:
هراك

م اتاا لب ى البباحثين تبى متمو بة محب ة مبن الصبااد التبي يتبك ان تتبوانر

ن ببي الها ب ب ليص بببح قا ب ب ا راتحب باً ,وان الص ببااد الهاص ببية غي ببر اني ببة ببي تتع ببل المب ب ير قا ب ب اً
راتحاً ,وسرور ه اارتها اد (قر يل )2010 ,تى الرحو التالي:
 .4بيرد ه الرتريبة ان الهبا ة لب يهم صبااد قيا يبة موروثبة ,وياتتبى بعبض العتمباق نبي لبك إ
ار ب يم ببن ان ت ببون صببااد الهيببا ة م تسبببة ,ألر ب ق ب يوت ب بعببض األن ب ار ممببن ل ب يهم سببماد
قيا يببة موروثببة ولببم يحصببتوا تببى م ار ب قيا يببة ممتببا ة ,مببا ار ب ق ب يوت ب بعببض األن ب ار ممببن
يرهصهم سماد الهيا ة الملتوبة ,ومع لك نإرهم وصتوا إلى رتاد مرموقة ني حياتهم.
 .1يعاك تى ه الرترية ني السبماد ا يم بن قياسبها ,ألرهبا هبيق غيبر متمبوس نبال يم بن ان
تمي صاة ن اارى ني ااتيار الها الراتح.
 .8صعوبة وتو

اى يتمي به السماد مما يتعل ه ا تعتي اً لتتلبي العتمي الستيم.

 .1ان محبباواد اص ببحاك هب ب الرتري ببة لتبح ببا ببن صببااد الها ب ب الر بباتح ا د إل ببى بر بباق قا م ببة
م ببن الص ببااد قب ب تص ببل إلب بى ا ث ببر م ببن ما ببة ص بباة وم ببن ااس ببتحالة توانره ببا تميعب باً ن ببي ن ببر
واح ( .قر يل)45:2010 ,
 .5ب م هببمولية ه ب الرتريببة حيببا اره با اهمتببد المتغي براد البي يببة األاببرى ,وتهمببل آثارهببا تببى
الها ة ,كوارها ق ت م او تحبل بعض الصااد ,و لك حسك التروى العامة لها.
 .6تببباين الصببااد الملتوبببة نببي الها ب حسببك التببروى ال مريببة او الم اريببة التببي يمببر نيهببا ,نه ب
نعب بااً ,ول رب ب يحت بباج إل ببي المحانت ببة
يحت بباج إل ببى المب ببا رة او اهقب ب ام ن ببي موق ببى مع ببين ي ببون ة

والتب ببروأ نب ببي موقب ببى آاب ببر ,وه ب ب ا ,وبالتب ببالي نإر ب ب ا يم ب ببن الح ب ب يا ب ببن صب ببااد مح ب ب ة
وما ة( .اله س الماتوحة)225:2007 ,
ني ءوق ما سب من ارتها اد وتهد له الرترية فإن الباحثة ترى ار ا يم بن تح يب
الصااد الهيا ية التي يتمي بها األن ار ألن السماد الهاصية تاتتى من نر آلار.
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ب .نظرية البطولة أو الزعامة وتسمى أيضاً(الكاريزما) أو الرجل العظيم:
تع ه الرترية من اق م الرترياد الها مة تى ن رة ان الها ة يول ون قبا ة ,اأ يمتت بون
سماد قيا ية نلرية وموروثة ( .ب الباقي)230:2001 ,
والها ب هرببا هببو الهببا

ال ب أ يتمي ب بالصببااد او السببماد المتاببر ة ال ب أ تعلي ب الهببوة

والهب ب رة غي ببر العا ي ببة (الاارق ببة) ت ببى التب ب ثير ن ببي األتب ببا  ,بحي ببا يس ببتليع ان يحب ب ا تغييب براد
يراها ,وب أ ه ل ون اأ ا تراءاد ,وءمن حماس وت يي

بيرين( .مسا )79:2005 ,

ومببن اهببم مببا تبباقد بب هب الرتريببة انت ارءببها بهب رة الها ب (الرتببل العتببيم) تببى إحب اا
التغي براد نببي حيبباة التما ببة وسببماتها واصا صببها ,وان الهببا ة يول ب ون وا يصببرعون ,والهببا
ر ما يول إما ان يمتتك السماد الءرورية لتهيا ة او ا يمتت ها( .الر اوأ)271:2004 ,
وتاتب ببرض تتب ببك الرتريب ببة ان الهب ببا ة هب ببم بعب ببض الرتب ببال وأ الهاصب ببياد الهويب ببة البب ببار ة
وال ا بباقاد الاب ب ة ,ويه ببيع وت ببو ه ببااق ن ببي اس ببر معير ببة ,وي ببا أ العام ببل ال ببوراثي و اًر ب ببار اً ن ببي
تهورهم( .السي آارون)187:2003 ,
وتبرى الباحثـة ان هب الرتريببة تتعامبل مبع الهبا ة مبن ماهببوم سياسبي وتحصبر الهيبا ة نببي
ا ب ا ءب يتة مببن المتتمبع يصبعك ا تهببانها ,وان الها ب يولب قا ب وا يصبرع ,ولب لك اهمتببد ور
الت ريك وا تساك المهاراد الهيا ية.
ومن المآخذ على هذه النظرية:
 .4إهمالهببا لسببماد المراوسببين ومسبباولياتهم وحاتبباتهم  ,وارهببا ته ب م سببماد مثاليببة ,وق ب اسببتمر
اا تها ب ن الها

يول ومع اصا

الهيا ة او ا يول بها( .الرعيمي)183:1994 ,

 .1ان الهيب ببا ة ليسب ببد صب بباة ملتهب ببة يتمتب ببع بهب ببا ان ب ب ار ون اآلا ب برين ,كوارمب ببا هرب بباك مب ببن العوامب ببل
األاببرى التببي تت ب ال نببي األمببر ,مرهببا التببروى المحيلببة بالتما ببة ,و ب لك رو يببة التما ببة
اتها( .احم )89:2003 ,
 .8ان ه الرترية ت رس الها ة بع ان اصبحوا تماق ,ول رها ا ته م المره الب أ رسبتليع بب
ان ر تهى اأ من األن ار الها ة ليصبح قا اً نعااً.
 .1ا تها ه الرترية ان الها ة يول ون وا يصرعون.
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.5

م تب وى إتبراق ببرام ت ريبيبة لترميبة وتب ريك الهبا ة حسبك مرتبور هب الرتريبة ,وا يصببح
قيمة لت هيل غير الها ة ليصبحوا قا ة.

 .6تببرى ه ب الرتريببة ان الهيببا ة موروثببة ,وه ب ا يتعببارض مببع الواقببع ألررببا رببرى نببي األسببرة الواح ب ة
الوراثيبة التبي يعتهب ارهبا تميب الهبا ة رتب ها متبوانرة

وغيرهم غيبر قبا ة ,و ب لك نبإن الاصبا

ل ى غير الها ة( .السي وآارون)188:2003 ,
 .7ان المه تة ال برى التي تعترءها تتمثبل نبي سباال اساسبي مابا  :يبى يم بن الحصبول تبى
هب الهيببا ة؟؟ وهببل يم ببن صببرعها؟؟ وله ب ا ب د اهتابببة ا م باً تببى ار ب ا يم ببن صببرع ه ب
الهيببا ة ,وان الحصببول تيهببا ورهب تها يبرتبل بببإ ار ة اهلل ومهببي ت  ,و رب ما يهبباق اهلل مببن متتمببع
ان يببرهض ويته ب م نإر ب ييسببر ل ب بببرو مثببل ه ب الهيببا ة ,وا يم ببن اح ب ان يت ب ال نببي ه ب
المهي ة او يستليع رص ها( .تامعة اله س الماتوحة)226:2007 ,
 .2النظريات الحديثة في القيادة:
تاتتب ببى ه ب ب الرتريب بباد ب ببن الرتريب بباد التهتي يب ببة نب ببي ارهب ببا ا تر ب ب
لتح يب مببن هببو الها ب  ,وتر ب

تب ببى األهب بباا

تببى متغيبراد ااببرى ,و لببك حسببك لبيعببة ببل رتريببة ,و مببن اهببم

ه الرترياد:
أ .النظرية الموقفية أو الظرفية:
تحبباول ه ب الرتريببة ان تبحببا نببي اثببر الموقببى المحببيل بالهيببا ة ونعالياتهببا ,وق ب ر ب د
الماسس بباد ت ببى متغيب براد ب ب ة وس ببوى ي ببتم استع ارء ببها بباآلتي :البي ببة الثهاني ببة ,والا ببرو ب ببين
األن ار  ,والارو بين الوتا ى ,والارو بين المرتماد( .مسا )71:2005 ,
والم ير ني وتهة رترها هو ولي الموقى ,وان الهيا ة ا تتوقى تى الصااد الهاصية
التب ببي يتمتب ببع بهب ببا الها ب ب  ,بب ببل ان الهيب ببا ة هب ببي رتيتب ببة مباه ب برة لتتاا ب ببل بب ببين األن ب ب ار نب ببي مواقب ببى
معيرة ,وتمتا ه الرترية ب يمهراليتها نهي ا تهتصر تى
بين التميع ,وان نعالية الها تستر

تى ق رت

ل ل موقى ,وقي ءوق لك نإن هراك

تى تهاي

من الراس كوارما تتعتها مها اً
المواقى وتح ي األستوك المراسك

ة وامل تاثر تى ستوك الها اا وهي:
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 خصائص المدير :وتهتمل تى الهاصية ,والحاتاد وال وانع ,والتتربة السابهة.
 خصائص المرؤوسين :وتتءمن الهاصية ,والحاتاد وال وانع ,والتتربة السابهة ,والت يم.
 عوامل الجماعة :وهي مراحل تلورها وهي تها ومهامها.
 عوامل تنظيمية :اسس الهوة ,الهوا

واهتراقاد ,التاص

 ,الوقبد.
(حسين وحسين)104:2006 ,

يوضح شكل رقم ()1
العوامل الموقفية التي تؤثر على سلوك القائد
خصائص المدير:

العوامل الجماعية:

 -شخصية

 -تطور الجماعة

 -دوافع وحاجات

 -هيكل الجماعة

 -التجربة السابقة

 -مهام الجماعة

 -التدعيم

سلوك القائد
خصائص المرؤوسين:

العوامل التنظيمية:

سلوك المرؤوسين:

 -شخصية

 -أسس القوة

 -الدافعية

 -دوافع وحاجات

 -القواعد واإلجراءات

 -اإلنتاجية

 -التجربة السابقة

 -التخصص

 -الرضا الوظيفي

 -التدعيم

 -التوقيت

 دوران العمل -الغياب

(قنديل)46:2010 ,
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كوان الموقببى والسببتوك الب ب أ يب ي ب اهرسببان يحب ب هاصببيت  ,وتتببيح لب ب نرصببة اس ببتا ام
مهارات كوام ارات الهيا ية ( .د)155:2002 ,
ور ب د ه ب الرتريببة تببى راصببر ثالثببة مهمببة هببي سببتوك الها ب  ,وسببتوك مراوس ببي ,
والموقببى ,اأ ان الهيببا ة تصبببح قيببا ة رابعببة مببن المواق بى ولببيس مببن الوتياببة او غيرهببا( .سببالم,
)15:1994
نالستوك الهيا أ الاا ل هو رهن لتموقى ال أ يعايهب الها ب  ,وان الهبا ة يتبك ان يغيبروا
ستو ياتهم لمهابتة او معالتة مواقى مترو ة( .مصلاى)218:2010 ,
أما خصائص الموقف فقد ركزت عليها هذه النظرية فيما يلي:
ا .رتببة السببتلة الرسببمية التببي تمببرح لتها ب  ,وم ب ى ق ب رة ه ب السببتلة تببى مرح ب الهببوة واله ب ر
الال مين لتهيا ة.
ك .وء ببوح األ م ببال والواتب بباد ن ببي الماسس ببة الت ببي ي ت ببى بهيا ته ببا ,بحي ببا يس ببهل تيب ب و ت ببى
العامتين معرنتها ونهمها والعمل تى تراي ها.
ج .قبول المراوسين كوااالصهم لتماسسة التي يعمتون نيها.
اق ارببد ه ب اهم اريبباد ما يببة او تتهي يببة او
 .ون برة اهم اريبباد والم بوار التببي تتبباح لتها ب س بو ً
بهرية( .اله س الماتوحة)228:2007 ,

بعض االنتقادات على النظرية الموقفية:
 .4تى الرغم من ان ه الرترية ق اثبتد ت ثيرها ني راصبر الموقبى تبى العالقبة ببين ارمبال
الهي ببا ة وب ببين متغيب براد الاعالي ببة ,األ اق والرء ببا إا اره ببا رس ببد ب ب اً محب ب و اً م ببن العراص ببر
الم ورة لتموقى ال أ تتم ني

متية الهيا ة اتها.

 .1لببيس هربباك اتاببا تببام بببين ال ارسبباد الموقايببة حببول راصببر الموقببى التببي يم ببن نببي ء بو ها
تح ي الرمل الهيا أ الاعال.
 .8ان الهيببا ة ا ت ببون وقاباً تامباً تببى المواقببى والتببروى ,وان الاببرو الار يببة تبباثر بوءببوح نببي
إ راك األن ار اتتما ياً لآلارين.
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 .1نببي تببل ه ب الرتريببة ن بإن الاصببا

التببي تمي ب الهيببا ة ا يم ببن ان تهبببل التعمببيم إا حيببا

تتهاب المواقى ,وه ا مرل مرنوض رت اًر ألن ل ل ماسسة اصا صها وبي تها الااصة التبي
تاثر ت ثي اًر مباه اًر تى ستوك الهيا ة نيها( .قر يل)55:2010 ,
وترى الباحثة ان هراك وامل ثيرة تاثر ني هاصبية الها ب غيبر الموقبى مثبل راصبر
الهاصية والعوامل البي ية ,والتروى ااتتما ية والسياسية وااقتصا ية المحيلة ب .
ب .نظرية المسار والهدف _ نظرية الوسيلة والهدف_ لروبرت هوز:
تهببوم تببى اسبباس ال بربل بببين الس ببتوك الهيببا أ و انعيببة ومهببا ر المراوسببين ,با تباره ببا
المح ب الر يسببي لتسببتوك الهيببا أ ,نه ب الرتريببة تببرى ان نعاليببة الها ب تتوقببى تببى األثببر ال ب أ
يح ث ستو

ورمل قيا ت

األثر يتوقى تى ق رة الها

تى انعية المراوسين لت اق و تى رءاهم واتتاهاتهم الراسبية ,وهب ا
تى تحهي اه اى المراوسبين وتيسبير وتوءبيح المسباراد المحههبة

لهب األهب اى ,وهرباك اربعببة اسباليك لتهيببا ة نببي هب الرتريببة وهبي( :الب م والمسبار ة التببي يببتاهم
من االلها الها مه الد مراوسي ههبا حاتاتهم ,والمواتهة التبي يوتب نيهبا الها ب مراوسبي
بتعتيمباد تاصبيتية ,والمهبار ة التببي يهبارك الها ب مببن االلهبا المراوسبين معهببم نبي صبرع واتاببا
الهب ارراد ,واهرهببا ال ب أ يحا ب الها ب مببن االل ب مراوسببي

تببى ارتببا اه ب اى لموح ب ) ,ويم ببن

الهول ب ن ه الرترية تهوم تى رصرين هامين هما ( :رصر المراوسين ال ين يعتبرون الها ب
هبو مصب ر رءباهم كواهببا حاتباتهم ,و رصبر المهمبة التبي يتبولى الها ب توءبيحها وهبرحها لهبم
باله ل ال أ يسا هم تى الوصول إلى اله ى)( .الع يتي)861:4775 ,
وتاترض ه الرترية ني الها ان يعمل ما يتي:
 .4التعرى تى حاتاد المراوسين والعمل تى إثارتها بحيا ي ون بمه ور الها تحهيهها.
 .1يا ة وا المراوسين ب يا ة تحهي اه اى العمل والربل بيرها.
 .8إ الة العوا

التي تعترض لري المراوسين إثراق العمل.

 .1ته يم التوتيهاد واهرها اد األ مة لتوءيح اه اى لعمل( .مسا )70:2005 ,
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بعض االنتقادات على نظرية المسار والهدف:
 .4إ الة العوا

التي تعترض لري المراوسين إثراق العمل.

 .1ارها ا توءح اثر الستوك تى العوامل األارى.
 .8لم تتراول ارمال الهيا ة.
 .1لم توءح المواقى التي يم ن ان تتمع بين ه األرمال ني رمل واح (.قر يل)64:2010 ,
 .5لم ته م حالً حاسما لبتوم الاا تية الهيا ية ,والحهيهة ان الهيا ة اه ارية ,تاهرة معهب ة ا يسبهل
التوصل إلى رترية المية لها( .مصلاى)288:2010 ,
وترى الباحثـة ان هب الرتريبة ر ب د تبى السبتوك الهيبا أ المباثر نبي الهيبا ة ,واهمتبد
التوار ب ببك األا ب ببرى مث ب ببل الموق ب ببى والبي ب ببة والس ب ببماد الهاص ب ببية لتها ب ب ب  ,والت ب ببروى ااتتما ي ب ببة
وااقتصا ية والسياسية المحيلة بالمتتمع.
ج .النظرية التكاملية أو التفاعلية "المدخل التوفيقي":
وتببرأ هب الرتريببة ان الهيببا ة تعتمب
صببتة بهببا ,وا تعتم ب

تببى تاا ببل وت امببل انببة المتغيبراد التببي تبب و اد

تببى متغيببر واح ب او ب مح ب و مببن المتغي براد وتتمحببور المتغي براد ه ب

الرترية حول ثالثة محاور ر يسة هي:
أوالً -:متغيرات خاصة بالقائد نفسه:
وتتءمن الرهال اآلتية:
 .4قيم الها وم ى الستلة الهاصية التي يتمتع بها.
 .1ثهة الها بالمراوسين ومستوى ااقتهم ومعارنهم.
 .8ميول الهيا ية.
 .1ق رت

تى اهحساس باألمان بالتروى اللار ة.

 .5اصا ص وق رات ومهارات الهاصية( .اله س الماتوحة)229:2007 ,
ثانياً :المتغيرات الخاصة بالمرؤوسين وتشمل:
 .4م ى إحساس المراوسين بالحاتة إلي ااستهالل.
 .1م ى ااستع ا لتحمل المساولية والمهار ة ني اتاا اله ارراد.
 .8م ى اله رة تى تحمل الغموض والتعامل ني تل معتوماد غير واءحة.
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 .1م ى ااهتمام بالعمل ومها ت  ,وم ى ته يرهم ألهميتها وءرورة حتها.
 .5مرتومة احتياتاتهم و وانعهم و رتة تب لها وتغيرها.
العمل اه انهم حتها.

 .6م ى المعرنة والابرة المتوانرة ل يها نيما يا

 .7م ى نهمهم أله اى الماسسة وم ى الترابل بيرهم وبين اه انهم.
 .3م ى الثهة ني الهيا ة وم ى ممارسة الماسسة لها.
ثالثًا :المتغيرات الخاصة بالظروف والمواقف المحيطة بالقائد وأهمها:
وتتمثل نيما يتي:
 .4م ى استهرار الماسسة والترتيم ,اهحساس باألمن ااتها.
 .1م ى نعالية التما اد اال الماسسة ,وم ى استع ا األن ار لتعمل.
 .8لبيعة متية اتاا اله ارراد وم ى توانرها ل لك.
 .1لبيعة المه تة التي يواتهها الها ني موقى ما.
 .5اهم ارياد المتاحة والت رولوتيا والمتونرة.
 .6ء ب ببغول البي ب ببة ااتتما ي ب ببة الاارتي ب ببة ,وملالبه ب ببا ,و رت ب ببة ت ييب ب ب ها او معارء ب ببتها( .مس ب ببا ,
(74:2005
ولهب تهببرد الرتريبباد التاا تيببة التببي قامببد تببى ن برة اامتب اج والتاا ببل بببين المتغيبراد
التببي رببا د بهببا الرتريبباد األاببرى التببي سبببهتها وا لببد اهميببة بي برة ه راك الها ب لراس ب كوا راك
اآلابرين لب  ,كوا راك الها ب لآلابرين ,وبمعربي آابر ان هب الرتريبة تتوقبى تبى الهاصبية و تببى
المواقى و تى الوتا ى و تى التاا ل بيرها( .التو أ)111:2001 ,
وارهببا تره ب

ر ب ما ت ببون التما ببة مببن اببالل متيبباد التاا ببل وتهببور األ وار وت ببوين

المعايير وم ارة ا ءاق ( .ابو تا )98:2004 ,
وتعتبببر الهيببا ة نببي تببل ه ب الرتريببة متيببة تاا ببل اتتمببا ي ,وتتح ب اصا صببها تببى
اس بباس ابع ببا ثالث ببة ه ببي :الس ببماد الهاص ببية لتها ب ب  ,راص ببر المواق ببى ,متلتب بباد واص ببا
التما ببة ....وهببي ترتببر لتهيببا ة واصا صببها مببن اببالل متيببة التاا بل ااتتمببا ي بببين الها ب
تى التاا ل مع مراوسي وتحهي اه انهم وحبل

ومراوسي  ,وتربل الرتاح ني الهيا ة به رة الها

مه التهم كواهبا حاتاتهم ( .رعان)374:2009 ,
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وترى الباحثة ان ه الرترية م تد بين اصا

الها ومراوسي و راصبر المواقبى,

ونسرد الهيا ة براق تى ه التوارك الثالثة وتراولتها بموءو ية بيرة.
د .النظرية الوظيفية:
تعتبر الرترية الوتياية ان الهيا ة تهوم ني توهرها تى التاا ل البوتياي ببين الهاصبية
ب ببل مهوماتهببا والبي ببة المحيلببة بهببا ,نهببي تتمببع بببين رتريتببي السببماد والمواقببى ,وان الهيببا ة نببي
ءوق ه الرترية الوتياية تح ني إلار الوتا ى واألهاا

ال ين يهومون بها.

وه الرترية تصتح اسباس ااتيبار الهبا ة والمب يرين نبي متبال إ ارة الماسسباد رتب اًر لتصبعوباد
التلبيهية التي تصا نها( .احم )92:2003 ,
ويمكن تلخيص هذه الوظائف فيما يلي:
 .4تحهي اه اى التما ة.
 .1ااهتم ببام بالعم ببل او المه ببام ,وتعر ببي تر يب ب الها ب ب

ت ببى إ ارة العم ببل م ببن ا ببالل تهس ببيم العم ببل

وترتيم  ,واتحا الوتا ى.
 .8المحانتة تى العءوية.
 .1التعرى تى حاتاد العامتين واحترام ان ارهم ومها رهم.
 .5ترهي ستو

الاا

حتى ي ون ق وة لتعامتين ل ( .قر يل)54:2010 ,

والهي ببا ة ن ببي ء ببوق هب ب الرتري ببة تحب ب ن ببي إل ببار الوت ببا ى واأله بباا

الب ب ين يهوم ببون

بهببا لبه باً لحتببم مببا يهببوم ببل مببن ه ب الوتببا ى ,ولبه باً ل ب لك ن بإن ه ب الرتريببة تصببتح اساس باً
ااتي ب ب ببار اله ب ب ببا ة والمب ب ب ب يرين ن ب ب ببي مت ب ب ببال إ ارة الماسس ب ب بباد رتب ب ب ب اًر لتص ب ب ببعوباد التلبيهي ب ب ببة الت ب ب ببي
تصا نها ( .ليوأ)85:2004 ,
ويهتم اصحاك ه الرترية بالساال ن يايبة التما بة والهيبا ة نبي التما بة ,نهب ي بون
تو يببع ه ب الوتببا ى تببى رلببا واسببع ,وق ب ي ببون ءببيهاً ت ب اً ل رتببة ان ببل الوتببا ى الهيا يببة
ترحصر ني ها

واح هو الها ( .قهلة)75:1981 ,

وهربباك ثالثببة متغي براد نببي اأ موقببى مببل هببي :متلتببباد المهمببة ,متلتببباد متمو ببة
العمل ,متلتباد األن ار .
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و تى الها ال ىق محاولة الموا رة بين ه المتغيراد وبين متلتباد الموقى

بل ,نبي

الوقد راس و تى الها ان يهرر ايها ل األولوية ومتى ,ويتمي ه المره بالمرورة اله ي ة نبي
راسة الهيا ة ,ويعتم به ل امل تى التروى المحيلة بالموقى.
ون ببي الهب ب ل الت ببالي يوءب بح التب ب اال ب ببين المتمو بباد الثالث ببة ,مم ببا يعر ببي ان اأ ه ببيق
يح ا ني إلار إح ى المتمو اد ,سياثر تى ااثرين اآلارين ,نمبثالً رب ما ير ب الها ب

تبى

تحاي المتمو ة ,سيا أ لك إلي تحاي ان ار ها ايءاً ,مما يسهل إرتا ه المهمة.
شكل رقم ()2
متغيرات القيادة الوظيفية.

متطلبات
األفراد
متطلبات مجموعة
العمل

متطلبات المهمة

(ديكسون(128:2009 ,

وتـــرى الباحثـــة ان ه ب الرتريببة ر ب د تببى متلتببباد ببل مببن األن ب ار

هيببا ة وا ءبباق

التما ببة مراوسببين ومتلتببباد بي ببة العمببل مهمببة ,وان اأ تهصببير نببي ا اق إح ب ى المتلتببباد
الثالثة سيا أ إلى إهمال كوااابا نبي اللبرنين اآلابرين ,نهبي معا لبة مبن ثالثبة البراى اأ اتبل
ني إح اها سيا ى إلى الاتل ني اللرنين اآلارين.
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تعقيب على نظريات القيادة:
نيما سب استعرءد الباحثة اهم رترياد الهيا ة ني الا ر المعاصر والح يا ,وتسبترت
من ه ا العرض ,مب ى التبباين وااابتالى نبي تاسبيراتها ومواقاهبا مبن حهيهبة الهيبا ة التربويبة ,مبا
ان تهببور رتريببة ت ي ب ة لببم يببار إلببى ااتابباق رتريببة سببابهة ,بببل ان اارتهببا اد الموتهببة إلببى اأ
رترية ا تثبد ال ها ,وا تهتل من ه ن اصحابها كوارما ل ل رترية ايتابياتها وستبياتها.
ورتيتببة التلببور السبريع نببي انببة متببااد العتببوم -ومرهببا متببال الهيببا ة التربويببة -نإرب ا
يم ببن اا تمببا

تببى رتريببة واح ب ة نببي الهيببا ة التربويببة ,بببل ا ي ب ال البحببا تب ر
بار ببن األصببتح

واألرسببك ل ببل موقببى ,و ب لك البحببا ببن رتري باد ااببرى ت يب ة توات ب متلتببباد الهيببا ة الح يثببة
ومسايرة العصر.

خامساً :أنمــــاط القيادة:
تعريف نمط القيادة:
 هو متمو ة من الاصا

الممي ة والعوامل األساسية التي تتعل الم ير ياثر ني مراوسي

او يهاوم ت ثيرهم ,ويستك ستوك الار أ( .األ هرأ(15:1993 ,
 هو األستوك ال أ يرتهت الها لتت ثير ني سبتوك التما بة والعبامتين مبن اتبل تحهيب اهب اى
الماسسة( .ستراك والهرا (28:2004 ,
 وتعرف ـه الباحثــة بأنــه :السببتوك الب أ يمارسب مب ير الم رسببة الثارويببة ببن قصب وو ببي لتت ب ثير
تى معتمي لحثهم تى العمل واهرتاج لتحهي األه اى التربوية التي ا تها اه ارة العتيا.
تصنيف أنماط القيادة:
تراول الباحثون تصريااد ثيرة ومتع ة لتهيا ة وقسموها ألرمال ماتتاة مرها:
 .4تصريى ارمال الهيا ة تى اساس استوك الها ني ممارسة متية التغيير ني موتاي .
 .1تصريى ارمال الهيا ة تى اساس رترة الها لتهيا ة.
 .8تصريى ارمال الهيا ة تى اساس ااتتاهاد المعاصرة.
واله ل التالي يوءح ه األرمال ما يتي:
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شكل رقم ()3
تصنيف األ نماط القيادية.
أنماط القيادة

على أساس األسلوب
والطريقة في عملية التأثير

أوتوقراطية

ديمقراطية

على أساس نظرة
القائد للقيادة

ترسلية

رسمية

على أساس
االتجاهات المعاصرة

غير رسمية

تحويلية

تبادلية

(بتصرف الباحثة)

أوالً :تصــنيف القيــادة علــى أســاس أســلوب القائــد وطريقتــه فــي ممارســة عمليــة التغييــر فــي
موظفيه ,وعلى أساس هذا المعيار صنفت أساليب القيادة إلى:
 الهيا ة األوتوقرالية.
 الهيا ة ال يمهرالية.
 الهيا ة الترستية.
ا .القيادة األوتوقراطية (التسلطية  -الدكتاتورية  -المركزية  -االستبدادية):
يعتبببر األسببتوك التهتي ب أ لتهيببا ة اه اريببة ,حيببا ير ب

ببل السببتلة والصببالحياد نببي ي ب

الها  ,وحيا ي ون هو وح اآلمر والراهي ,ويتصى ه ا الرمل ب ن الها هو الها ب الب ي تاتورأ
المتستل وبي مر ية الستلة الملتهة ,ويهوم بإرتا ا مال من االل الته ي واهتبار واستعمال
مب ب ا الاببوى ,وهببو ا م با يه ب بببالثواك والعهبباك لمراوسببي  ,واون باً مببن العهبباك يسببتك مراوسببي
ستو اً معيراً هرءا  ,ويبرتح هب ا األسبتوك إ ا بان الها ب مبن اصبحاك ال اباقة العاليبة والهب راد
الاا ه ببة ,ول ببن الرت بباح ا يس ببتمر ل ببويالً ,ألن إغا ببال التار ببك اهرس بباري ربم ببا ي ببا أ إل ببى تم ببر
المراوسين لتر يس او الها ( .ستيمان ,وءحاوأ)49:2000 ,
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مبادئ القيادة األوتوقراطية:
ر

ار ( )1331اهم مبا ا الهيا ة األوتوقرالية مرها:

 .4تر ي الستلة الملتهة ني ي ها

او هي ة تيا ,تعتبر راسها صاحبة السيا ة والحا مية.

 .1هب ب ب الهاص ب ببية المس ب ببتب ة هب ب ب ي ة اه تب ب ب ا بهب ب ب رتها ت ب ببى إ ارة اله ب بباون الماتتا ب ببة ,وتوتيب ب ب
األوامر ,وهي ا تث ني

اق المح ومين ,وق راتهم تى اهسهام ني ت بير هاون المتتمع.

 .8تهبوم السببتلة الحا مبة بعمببل مبا تريب  ,ون اأ ا تبببار لبراأ المح ببومين ,وترتبر لتنب ار

تببى

ارهم آاد تحر هم ما تهاق ون ان يعرى هااق اله ى ال ين يتتهون إلي .
 .1يتبببع الها ب ااسبتب ا أ رتامباً صببارماً يارب الحريبباد ,ألرب يعتهب بب ن الرتببام والحريببة لرنببان
رهيءان ا يتتهيان ,نالرتام ا ي ون إا إ ا ارع مد الحريبة و تبى لبك نواتبك األنب ار اللا بة
العمياق ون إب اق الراأ.
 .5يتت الحا م المستب لارض سيلرت  ,مستا ماً وسا ل الهمع واهرهاك والته ي والو يب  ,وي ثبر
من العهاك ء المح ومين ( .ار)237:2004 ,
خصائص القيادة األوتوقراطية ومزاياها:
 .4اتاببا الهببا ة مببن سببتلتهم الر يسببية ا اة تح ببم وءببغل تببى مراوسببيهم هتبببارهم تببى إرتببا
األ مببال ,وقب لببد ال ارسبباد تببى ان الهببا ة مببن هب ا اللب ار ا يسببتا مون السببتلة التببي بببين
اي يهم بال رتة راسها واله ة كوارما يتااوتون ني لك( .قر يل)40:2010 ,
 .1يال م ه الرمل بعض المتااد السياسية والعس رية.
 .8يسببتا م الها ب ه ب الببرمل لتمراوسببين ال ب ين ا يمتت ببون الرغبببة نببي العمببل ,والمتها سببين ببن
ا اق المهام المو تة لهم.
مآخذ على القيادة األوتوقراطية:
 .4اراصببال الها ب

بن التما ببة وتر يب اهتمامب

تببى سببك واق المراوسببين بب أ هب ل لءببمان

م وتو اأ رو من المعارءة لممارسات  ,ويهبض الها هرا تبى تميبع العمتيباد اه اريبة
ابتب ا ًق مببن التالببيل وارتهبباق بالمتابعببة ,نهببو المهببيمن تببى تميببع األ وار اه اريببة ,وا ياببوض

السب ب ببتلة ,ويعتبب ب ببر ان تاب ب ببويض السب ب ببتلة إرهب ب ببا
)194:1996
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مب ب ببن حه ب ب ب

ها ب ب ب وحي ب ب ب ( .األغب ب ببا واألغب ب ببا,

 .1اتتما الستلة الملتهة ني ي الها  ,نهو الب أ يءبع سياسبة المتمو بة ويرسبم اهب انها ,وهبو
ال أ يارض تى األ ءاق ما يهومون ب من ا مبال ,مبا ارب يحب ربو العالقباد التبي تهبوم
بيرهم ,حيا يتصى الها بالتستل والتتم ( .ار)236:2004 ,
ك .القيادة الديمقراطية (الش اركة – التشاركية – الشورية):
ال يمهراليببة بمعراهببا ااتتمببا ي هببي اسببتوك لتحيبباة ,ونببي معراهببا السياسبي ح ببم الهببعك
بالهعك ,ولتهعك ومن اتل الهعك ,وبعبارة ا ثر تاصيالً يم ررا ان رح امسة م وراد ر يسية
تمثل ني متمو ها التعريى اهت ار ي لت يمهرالية وهي:
 .4ال يمهرالية ا ثر من ورها رتاماً سياسياً نهي لريهة او استوك لتحياة.
 .1تسمح ال يمهرالية ب قصى حرية لتار ني إلار حرية اآلارين وحهوقهم.
 .8تهوم ال يمهرالية تى احترام رامة الار إرسان.
 .1تعتم ال يمهرالية ني رتاحها تى اهتراك ال ل ني اتاا الهرار والراأ الرها ي يح

ال ل.

 .5تهوم ال يمهرالية تى ااستا ام الهاروري المهرو لتستلة( .مرسي)114:1993 ,
وماهببوم المهببار ة نببي تببل الهيببا ة ال يمهراليببة هببو تم رهببا مببن ان تهي ب التببو الراسببي
والموقى المال م ال أ يحا العامتين تى ب ل اقصى ته هم لتحهي ا تى مستوى لإلرتباج ,مبا
يم رهببا التوني ب بببين مصببالح ورغببباد العببامتين ومصببالح الماسسببة مببن اببالل توسببيع ال ب ور ال ب أ
يهوم ب المراوسين.
ومهما ارد رتة المهار ة ,نإن الها ب الب يمهرالي يعتمب نبي إهب ار

مراوسبي

تبى مبا

يس ببمى بمببباتمراد لح ببل المه ب ب تة ,الت ببي تسبببته ى الته بباور وتبب ببا ل اآلراق ب ببين الها ب ب ومراوسبببي
حببول المه ب الد المعروءببة ,ومراقهببة المراوسببين هيتببا الحتببول المراسبببة لهببا ,وتوقببى رتبباح
مث ببل هب ب الته بباقاد ت ببى مب ب ى ته ببتيع الها ب ب لمراوس ببي لتهب ب يم اقت ارح بباتهم ومب ب ى اهتمامب ب به ببا
وته ير لها ,ويتيح لتها من االلها الارصة لمهبار ة المراوسبين نبي مهامب الهيا يبة وان مهبار ة
المراوس ب ببين ن ب ببي اتا ب ببا الهب ب برار يتعتورب ب ب يتهبتورب ب ب ويتحمس ب ببون لترايب ب ب  ,ووء ب ببع الال ب ببل لترايب ب ب
موءب ببو معب ببين ,كواثب ببارة وانعهب ببم لتتعب بباون نب ببي تراي ب ب اله ب ب ارراد لتحهي ب ب األه ب ب اى التب ببي وءب ببعوها
تميعا ( .رعان)224:2009 ,
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مبادئ القيادة الديمقراطية "التشاركية":
 .4اهقرار بالارو الار ية ل أ المعتمبين واللتببة والمحانتبة تيهبا ,وتهبتيعها بحيبا يسبمح ل بل
نر ترمية ما ياص من ق راد وميول واتتاها د واستع ا اد.
 .1التح ي الواءح وال امل لوتياة بل ءبو بالم رسبة ,ومهامب  ,وسبتلات  ,بهب ل يءبمن ب م
الت اال والتءارك ني المساولياد وا يا أ إلى التءارك والمهاحراد بين العامتين.
 .8ترسي تهو العامتين ني الم رسة وتهتيعهم تى التعاون وتحهي األه اى.
 .1إهراك المعتمين والعامتين واللتبة ني إ ارة الم رسبة مبن ابالل المهبار ة نبي تح يب السياسباد
والبرام  ,واتاا الهرار تهويم الرتا

إءانة إلى مهار ت ني التراي .

 .5ت ببانا السببتلة مببع المسبباولية حيببا يهببوم الم ب ير بتاببويض بعببض المهببام لتمراوسببين بمببا يتا ب
واسببتع ا اتهم وق ب راتهم واب براتهم ومببرحهم السببتلاد التببي تت ان ب معهببا لتس بهيل متهببم وتببونير
الرتاح لهم.

نر
 .6الحببر

تببى إقامببة القبباد إرسببارية نببي الم رسببة ,وبببين الم رسببة والمتتمببع المحتببي قوامهببا

احترام هاصية الار وآراق وان ار  ( .اب ين)73:2007 ,
ويرى رعان ( )1337ان رتاح الها ال يمهرالي نبي تحهيب المهبار ة الاعالبة نبي صبرع
اله ارراد من االل األساليك التما ية يهتءي األا بعين اا تبار بعض العوامل مرها:
 .4ان المهببار ة نببي صببرع اله ب ارراد ا تعرببي ان تصبببح الهيببا ة مهببا ا بببين تميببع العببامتين نببي
الترتيم اه ارأ ,بمعربي ان ي بون ل بل موتبى الحب نبي ان يهبول ال تمبة الرها يبة نيمبا يتصبل
بالرهالاد التي تتم اال الماسسة ,وهراك ق ارراد ا تحتمل الت تيل او المهار ة الواسعة.
 .1تببى الها ب ان يوءببح لمراوسببي ملالببك الموقببى والتببروى المحيلببة ب ب  ,و تببى المراوسببين
مواتهة واقعية لحها

الموقى ال أ ا ى إلى ات المه تة.

 .8ه التهاقاد والمراقهاد يهو ني الرهاية إلى اتاا اله ارراد ,وحل المهب تة الملروحبة ,و تبى
وآر هم ارد موءع ته ير واهتمام .
الها ان يهعر التميع بان اقتراحاتهم ا
 .1رتبباح المهببار ة يتوقببى تببى تح ي ب الا بباد التببي يسببمح لهببا بالمهببار ة مببن المراوسببين تببى
ااتالى المستوياد ني الترتيم ,حيا تهمل الموانهبة تميبع مبن يتب ثرون ببالهرار ,ومبن يعربيهم
امر  ,وتمت المهار ة إلى التراي والمتابعة باا تية لتحهي األه اى ( .رعان)225:2009 ,
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خصائص القيادة الديمقراطية _التشاركية_ ومزاياها:
إنر ها ,ني تو تهب و المحببة واهاباق ,والعمبل
 .4يتصى ستوك التما ة نيها بهوة التماسك بين ا
نيها يهوم تى اساس التعاون والتبا ل والرصيحة ,ويهعر ا ءاق التما ة برو من ااستهرار
والرءا و م الرغبة ني ترك المتمو ة.
 .1يتمتع ل نر من ان ار التما ة بح إب اق الراأ.
 .8اسبتمرار مبل هب التما بة بارتتبام سبواق نبي غيبباك الها ب او نبي حءببور  ,و لبك ألن العمببل
مرتم والمساولياد مح ة ,والعالقاد اهرسارية تسا

تى تحهي األه اى.

 .1ني ه ا الرمل من الهيا ة ي ثبر الحب يا بن المتمو بة ,وحب ة بتابت "رحبن" ا ثبر مبن الحب يا
بتات "ارا" حيا تب و متياد التا ير التما ي والمهار ة واابت ار ( .ار)236:2004 ,
 .5إهراك المراوسين ني وءع الالل والسياساد واألهب اى ونبي متيب صبرع الهب ارراد يتبيح لب
المتال لتتعبير ن آراقهم واهسهام باقتراحاتهم ني ل المسا ل التي تهم او تمس رهالهم
 .6ات مراخ صالح ومال م لتهتيع التغيير وتهبت ني إلار مصتحة المراوسين والترتبيم وترميبة
قيا اد إ ارية.
 .7تحهي ب الثهببة المتبا لببة ب ببن الهيببا ة والعببامتين نببي الترتببيم ,وبببين الترتببيم الموت ب ال ب أ يتعامببل
معب  ,اأ المهبار ة تبا أ إلبى إقامبة القباد إرسببارية تيب ة مبع العبامتين ,و القباد حسبرة مببع
المتتمع المحتي.
 .3المه ببار ة هبببي متيب ببة صبببرع اله ب ب ارراد تسب ببا
المهار ة تسا

ت ببى ترهب ببي

متي ب ب اتاب ببا اله ب برار ,و لبببك ان

تى تحسين لك الهرار ( .رعان)227:2009 ,

مآخذ على القيادة الديمقراطية:
 .4ته ل المهار ة مته اًر لترا ل الها

ن بعض مهام الهيا ية.

 .1ق يوت بين المراوسين من ا يميل وا يحك تحمل المساولية ,وبااصة نيما يتعتب بإصب ار
الهرار ,حيا ياءل ان تص ر ل اله ارراد والتعتيماد من قا .
 .8تستت م ث اًر من الوقد والته والترتيم من قبل الها .
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 .1يترتك تى ه ا الرمل بعض التواهر الستبية مثبل ب م اارءببال نبي العمبل ببين المراوسبين
وتب ب ارهم ببن األ اق ,وص ببعوبة اتا ببا قب ب ارراد سب بريعة ن ببي اوق بباد األ م بباد ,واراا بباض مي ببة
اهرتاج ني بعض الحااد( .الاليك واألسو )71 :1341 ,
وتــرى الباحثــة ان رمببل الهيببا ة التهببار ية مببن انءببل األرمببال الهيا يببة ,نببي تميببع الببرتم
السياسية وااتتما ية والتربوية ,ألرها تحه التهار ية ني اتاا اله ارراد الس ي ة ,وتات تواً من
المو ة والمحبة بين ا ءاق الماسسة ,وتحه ق اًر ا بر من األه اى المتا  ,تيها وتسعى ا مباً
لتنءل لتلوير ورقي الماسسة.
ج .القيادة الترسلية (التسيبية – المنطلقة – الفوضوية – الحرة):
هي قيا ة ت ون متحررة من ستلة الها  ,وق ت ون نوءوية ل ورها تهبوم تبى تبرك الابر
يعمل ما يهاق ,حيا تب و و رها غيبر موتبو ة ,مبا يتبرك المسباولياد امتبة لمراوسبي  ,ويعتمب
تببيهم ا تمببا اً تي باً نببي تحهيههببا ,ويهببوم الها ب الترسببتي نببي العببا ة بتوصببيل المعتومبباد إلببى ان ب ار
متمو ت  ,ويترك لهم ملت الحرية ني التصرى ورما ت ال مر .
ويغالي الها هرا ,بهص او ب ون قصب  ,نبي اسبتا ام ال يمهراليبة نبي اسباليب

تبى ب م

الت ال من تارب ني اأ مل ,نيترك ل هيق لتعامتين تلبيهاً لت يمهرالية ,وق ي ون ه ا لعب م
ق رت

تى اتاا اله ارراد الحاسمة( .األغا واألغا)194:1996 ,
ويتصببى ه ب ا الرببو مببن الهي با ة بالحريببة الملتهببة ل ببل األن ب ار  ,حيببا يتببرك الها ب والح با م

لتتما ببة حريببة اتاببا اله ب ارراد ,وا يهببترك نببي المراقهببة او التراي ب  ,وا يميببل األ ءبباق إلببى حببك
الها ب ب الاوء ببوأ ,ويعتمب ب هب ب ا ال ببرمل م ببن الهي ببا ة ت ببى المراوس ببين ن ببي ارت ببا األهب ب اى ,وح ببل
المهببا ل حيبا ي ببون لتها ب ور قتيببل نببي العمببل ,ويهببوم المراوسببين بتب ريك اراسببهم والعمببل تببى
التحاي ب ب ال ب ب اتي ,وا يمب ببارس الهاءب ببي اأ ور ,وت ب ببون الهيب ببا ة نب ببي ه ب ب ا الب ببرمل متيب ببة ه ب ب تية
نهل ,واله ارراد ا ما ماتتبة وا وتبو لتتغ يبة الع سبية ,ولبيس هرباك محباواد لتحايب المراوسبين
او إ راك حاتاتهم كواهبا ها ( .ار)237:2004 ,
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مزايا القيادة الترسلية:
 .4ق ي ون ه ا الرمل تي اً وراتحاً ر ما ي ون المراوسون تى مستوى ال من التعتيم ,و لك
ألن تاويض الها لستلات

تى رلا واسع يحتاج إلى ااقاد الية ويح ا ه ا ني بعض

الماسساد الصغيرة مثل متالس البحوا ,والماسساد العتمية.
 .1يصتح ه ا الرمل ر ما يحسن الها ااتيار من ياوءهم لتستلة من المراوسين ( .رعان,
)143:4775
مآخذ على القيادة التسيبية:
 .4ارع ام السيلرة تى المراوسين وهرا ترع م الهيا ة.
 .1الالمبااة ني العمل من قبل المراوسين نتهل إرتاتيتهم.
 .8يترتك تيها روح معروية الية كوارتاج مرااض.
 .1يعتبر ه ا الرمل من الهيا ة غير مت أ حيا ار ا ي سبك العبامتين اببراد ومهباراد ت يب ة,
ترتاع بمستوى ا ا هم المهري ( .قر يل)42:2010 ,
وترى الباحثة ان ه ا الرمل ني قيا ت لتماسساد ترتهر الاوءى والمحسبوبية ,وا يحهب
اه ب اى العمببل ,واألن ب ار يهومببون بالعمببل ون ب مصببالحهم وا يعلببون لتها ب اأ اهميببة ويتص برنون
و ر ا يوت .
ثانياً :تصنيف أنماط القيادة على أساس نظرة القائد للقيادة ,وهي نوعان:
أ .قيادة رسمية :هي الهيا ة التي تمارس مهامها ونهباً لمبره الترتبيم (اأ التبوا ح والهبوارين) التبي
ترتم ا مال الماسسة ,نالها ال أ يمارس مهام من ه ا المرلت ت ون سبتلات ومسباولياد
مح ب ة مببن قب بل مر ب الببوتياي واله بوارين ,وه ب ا الها ب يسببتم سببتلت نببي التصببرى كواص ب ار
األوامر من وتيات التي يهغتها بح م الهارون ها او م ير رسمي ( .بوأ)26:2007 ,
ب .قيــادة غيــر رســمية :هببي تتببك الهيببا ة التببي يمارسببها بعببض األن ب ار نببي الترتببيم ونه باً له ب راتهم
وم ب ب بواهبهم الهيا ي ب ب بة ولب ب ببيس مب ب ببن مر ب ب ب هم ووءب ب ببعهم الب ب ببوتياي ,وا يتمتب ب ببع بهب ب ببا إا الم ب ب ب ير
الربباتح ويسببتم ها ببا ة بببا تراى مراوسببي بهيا تب وتراي ب هم ألوامببر واللريهببة الصببحيحة التببي
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يبررهببا ,وتتمثببل الهيببا ة الغيببر رسببمية نببي التب ثير الهاصببي لتها ب

تببى مراوسببي  ,وهببي سببتلة

معلاة ن اقترا وليسد ماروءة تى التما ة( .الرمر وآارون)846 :1334 ,
وترى الباحثة ار ا يوت م ال او رمو ج واح متا

تيب ل ارسبة وممارسبة الهيبا ة ,وا

يوت قا او م ير يصتح ني اأ موقى او مان او م ان ,وا يوت رمل قيا أ واح يصتح ل ل
المرتماد ,وار ا غرى ني المرتمة ن الهيا ة الرسبمية والغيبر رسبمية حيبا إرهمبا يتعاوربان نبي
ثير من األحيان لتحهي اه اى المرتمة.
ثالثاً :تصنيف أنماط القيادة على أساس االتجاهات المعاصرة للقيادة:
يتبرببى الا ببر اه ارأ المعاصببر ماهومباً ت يب اً وارمالباً ح يثببة لتهيببا ة اه اريببة يتمهببى مببع متمببل
التوتهاد اه ارية الت ي ة تتءمن العراصر ااتية:
 .4الهيا ة ترسي لتهو الموار البهرية.
 .1الهيا ة توتي كوارها رحو األه اى.
 .8الهيا ة مسار ة و م لار العمل.
 .1الهيا ة ريا ة.
وتتبتببور مابباهيم الهيببا ة العصبرية نببي تحويببل ور الها ب مببن الر اسببة واألمببر والرهببي ,إلببى
ور المسببار ة والتهببتيع والتحءببير ,وي ببون ور الها ب األساسببي ت ببوين نببر العمببل وتببونير التببو
المراسك هب ا اتهم ني العمل ,ومتابعة ه ا التلبور واابت بار ,كوامب ا هم بالمعتومباد واهرهبا اد
ون ان يت ال مباهرة ني األ اق ,مع تهتيعهم تى التلوير والبحا ن انءل اللبر  ,وترميبة
مه بباراتهم ,وله ب ب نرءبببد الحه ببك المتالحهبببة تب ببى الماسس بباد ارمال ب باً وسب ببتو ياد ل ببم ت لاهب ببا مب ببن
قبببل ,و لببك محاولببة مببن تارببك ه ب الماسسبباد لتحهيب الت يببى وبتببوم مسببتوياد األ اق المرهببو
و ان مرها:
ا .الهيا ة التحويتية وتهمل ( التغيير – اهب ا – روح الماالرة ).
ك .الهيا ة التبا لية ( .قر يل)60:2010 ,
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وسوى يتم رض الهيا تين تى الرحو اآلتي:
أ -القيادة التحويلية:
هببه

ه ب السبببعيراد مببن الهببرن العه برين تحببواً توهري باً نببي تلببور الهيببا ة إ ح ب ا تب ب اً

مهم ب باً ر ب ب ما ارتهب ببل التر ي ب ب مب ببن اهميب ببة الها ب ب إلب ببى إه ب براك التب ببابعين ن ب بي تس ببهيل بت ببوم الاا تيبببة
الترتيميبب ببة ,إن ه ب ب ب ا التحبب ببول يسبب ببتر نب ب ببي حهيهت ب ب ب إلب ب ببى إس ب ببهاماد األس ب ببتا بيرر ب ب ب ()BURNS
ب ببام 1978م ,رب ب ب ما ب ب ب ةبين ان الها ب ب ب التح ب ببويتي ه ب ببو الها ب ب ب الب ب ب أ يميب ب ب وي ته ب ببى الحات ب بباد

الحالية ,واللتباد الااصة بالتابعين المحتمتين ,والها التحويتي هو الها ب الب أ يتتب إلبى مببا ا

األاببال وهببعور و ببي التببابعين به ب ى بتببوم المهاص ب األاالقيببة كوا ببا ة ته ب يل المرتمببة به ب ل
(تالك)508:2011 ,
تما ي .ة
والهيببا ة التحويتيببة هببي الهيببا ة التببي تببا أ إلببي رتبباح الماسسببة مببن اببالل الت ب ثير ال امببل
تببى سببتوك التببابعين ,نالها ب التحببويتي يسببعى هح ب اا تغيببراد ايتابيببة نببي لببر ا اق العببامتين,
وح ببثهم ألهمي ببة مته ببم واتب ب اله ببعور لب ب يهم ب ببالواق واارتم بباق لتماسس ببة ,بم ببا يتعته ببم يء ببعون
المصببتحة العامتببة لتاريب او الماسسببة نببي مرتب بة ا تببى مببن تحهيب مصببالحهم الهاصببية ,وحببثهم
تى التحتي بالمثل العتيبا والهبيم األاالقيبة ,وهبي الهيبا ة مبن ابالل ال انعيبة ,إ يعمبل الها ب

تبى

التب ب ثير ن ببي ا ء بباق الماسس ببة بمراهب ب تهم التحت ببي بالمث ببل العتي ببا واله ببيم األاالقي ببة ,واتب ب المر بباخ
المال م لبرو األن ار الت ي ة لمعالتة المه الد الماتتاة( .إبراهيم )182:2000 ,
نالهببا ة التحببويتيين يعمتببون تببى إيتببا تببروى مببل مرتتببة مببع ترميببة مهبباراد العببامتين
معهم تى رحو مستمر كوا ارة العالقاد بين الموتاين( .العامرأ)22:2002 ,
وتتمث ببل راي ببة الالي ببك واألس ببو ( )2012ن ببي الهي ببا ة التحويت ببة ن ببي مت ببال التربي ببة ب ره ببا
الهيببا ة المبباثرة والهببا رة تببى اح ب اا التغييببر الملتببوك والتببي تسببا
المعتمبين الت ريسببية مببن اببالل بربباق قوا ب

الم ب يرين نببي تلببوير نعاليببة

امببة تسبهم نببي تحهيب هب ا الهب ى واارتهبباق بالم رسببة

إلى انءل وءع وب قصر وقد واقل ته ( .الاليك واألسو )103:2012 ,
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وترى الباحثة ان الهيا ة التحويتية هي تغيير ني ستوك المب ير يتراسبك مبع الموقبى الب أ
يتعببرض لب ب ليببرع س ت ببى ا اق نببي العم ببل ,وحرص ب

ت ببى رتبباح ماسس ببت والعمببل ت ببى رقيه ببا

وتلويرها وات روح اهب ا ل ى العامتين نيها.
تعتمد القيادة التحويلية على ثالث عناصر كما يعرضها (قنديل )2292 ,وهي:
 .9التغيير :ويعري التغيير نبي التلبور الترتيمبي بهب ى تحويبل الماسسبة مبن ماسسبة نعالبة إلبى
ماسسببة ا ثببر نا تيببة ,والها ب التحببويتي يءببع اسببتراتيتية واءببحة ومح ب ة لتتغييببر مببن اببالل
التربااد والتوقعاد المسبتهبتية ,ويهتبرح ان با اًر ت يب ة لتتلبوير ,وتحسبيراً ألسباليك ولبر العمبل
الرابعة من ق رات اابت ارية واهب ا ية ني التاو والريا ة.
 .2اإلبداع :وتستر الهيا ة التحويتية تى التا ير غير التهتي أ (اابت ارأ) لحل مبا يواتههبا مبن
مهب الد معهب ة ,إيمارباً مرهببا ب ب ن اابت ببار والتت يب هببو تببوهر متيببة اهبب ا  ,مببا ان الها ب
يببونر التببو المراسببك هيتببا اهب ب ا واابت ببار ل ب ى األن ب ار  ,و لببك ببن لري ب تهببتيع مبببا رة
العامتين و يمهرالية الهيا ة ,كواتبا اساليك المهبار ة كواثبارة الب وانع لإلرتبا  ,مبا تسبا

تبى

ترميببة اسبباليك التا يببر اهب ب ا ي ل ب ى العببامتين ,وهببح ق ب راتهم تببى اقت براح توارببك والتلببوير
لبربباق الهب ب راد الترانسب بية ,ويتميب ب الها ب ب بوء ببوح الراي ببة ,وتح يب ب األهب ب اى م ببن ا ببالل الابببرة
والمعرنة المت ار مة.
 .3روح المخاطرة :حيا يتمي الها التحويتي باله رة تى قبول التحب ياد وااسبتمتا ببالمواقى
المعه ة والصعبة ,وحك ااستلال والتا يبر الابال  ,والهيبا ة نبي هب ا البرمل ا ت بون مهمتهبا
المحانت ببة ت ببى الوء ببع اله ببا م وتس ببيير األم ببور ,ب ببل ه ببي قي ببا ة لتتغيي ببر تس ببعى إلب بى األنء ببل
ا مبا ,نهبم مبب ون نبي التا يبر ومب ر ون لتمهب الد ويهومببون تبى حتهبا ,ويحببون الماببالرة
المحسوبة والم روسة( .قر يل)60-61:2010 ,
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مراحل سلوك القادة التحويليين:
ا .إ ار هم لتحاتة إلى التغيير.
ك .إيتا راية ت ي ة تتوان مع اه اى وتلتعاد الماسسة.
ج .تراي وتهييم التغيير( .الرعيمي)65:2010 ,
ويرى الخطيب واألسود ( )2012ان من اهم الوتا ى التي يم ن لتها التحويتي الهيام بها:
 .4إ ارة الترانس.
 .1إ ارة التعهي .
 .8ت ييى الماسسة مع التوت العالمي.
 .1إ ارة الار العالمية.
 .5إ ارة المااتآد.
 .6إ ارة التعتيم والت ريك المستمر.
 .7إ راك الحاتة لتتغيير.
 .3ته يم الراية المستهبتية.
 .7ااتيار رمو ج لتتغيير.
 .43إ ا ة ته يل ثهانة الماسسة( .الاليك واألسو )112:2012 ,
وني ه ا الص نإن مصطفى ( )2010يرى ب ن هراك مجموعة مـن الخصـائص التـي يجـب أن
يتحلى بها القائد التحويلي وهي:
 ان ت ون ل راية مستهبتية.
 ان ي ون متم ن ني ااتصال.
 ان ي ون ل مص اقية.
 ان يهعر باله رة والثهة بالراس.
 ان ي ون ل ي لاقة بيرة( .مصلاى)494:2010 ,
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يوضح جدول رقم ( )1المقارنة بين األنماط القيادية :األوتوقراطي والديمقراطي والترسلي والتحويلي.

م

القيادة األوتوقراطية

القيادة الديمقراطية

ل السياساد يهررها تهرر بر موانهة

الم ير.
1

القيادة الترسلية
الحرية ال امتة

التما ة وبموانهة

لتتما ة والار ني

الها .

اتاا الهرار مع

القيادة التحويلية
مهار ة الها وان ار

التما ة ني العمل.

مهار ة مح و ة من

الها .
مراحل الاعالياد
واساليبها تح

ل

مرة او ل ل قءية
2

من قبل الم ير

نالمراحل المستهبتية
غير واءحة به ل

تتح ني المراقهاد

يته الها ا واد

المراحل الر يسية

مترو ة مما يتعل
واءحا ب ر يونر

أله اى التما ة

المعتوماد ر ما

واألساليك التي

تحتاتها  ,الها يهترح تلتك مر  ,وا ي ا
اأ ور آار ني

ا ثر من ب يل.

بير.

3

مراقهاد العمل.

يح الم ير ا ة

األ ءاق احرار ني

ونري العمل.

معهم وتهسيم العمل

مل الار والمهماد ااتيارهم من يعمتون

م ت ال الها ني

تهرير المهماد ورنا

العمل.

من االل ورهة
مل مهتر ة بين

الها والمراوسين
تح األه اى

والاعالياد واساليك

التراي واألرهلة

المهترحة وتوءع
ب ا ل لتتراي .

الحرية ملتهة لتتميع
ني ااتيار ا ءاق
متمو اد التراي .

يترك لتتما ة.
الها يميل لت اد
ني إلراق او ره
مل األ ءاق

4

الها موءو ي او
هالري واقعي

لإللراق والره ويحاول

ويتحات ر ما تتهر ان ي ون ءوا

التما ة استع ا ا
رهيلا لتمهار ة.

مرتتما بروح وراعل

ال ثير ني العمل.

مهار ة را رة ني

الها مهارك

الرهال ما لم يس ل

لتتميع ,موءو ي,
ر
يهعر ل متمو ة

لك وا يحاول

اهلراق او اارتتام

ني سيا األح اا.

بار

ءو نعال

نيها ,نهو موت
ومره ومرا ,

مهارك ني ل
ااحوال.

(بتصرى الباحثة)
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ب -القيادة التبادلية:
يمببارس الها ب نيهببا متيببة التبببا ل بببين الماسسببة ب اة وبببين امتيهببا ,نالعببامتين يه ب مون
مالً ويرت ون ,والماسسة ته م لهبم حبوان مثبل الم انبآد والعبالواد ,ومبن ا يرتب يعاقبك ,مبا
ان ه ا الرمل يهوم تى انتراض ان الها ال أ يهوم ني متية التبا ل مبع اآلابرين و تبى اسباس
توءببيح الملتببوك مببرهم ولتعببالى مببع حاتبباتهم ورغببباتهم مهابببل تحهي ب المتوقببع مببرهم ,ن سبباس
ستو هم هو الت يم الهرلي ,وال أ يتعل المراوسين يهبتون و و قا هم بالم انآد والحوان او
تيها ( .قر يل)62:2010 ,

تترك العهاك وتراي األه اى ,واأل وار الملتوبة مرهم ,والمتا

ويعرى ه ا الرمل من الهيا ة تى ار مبري تى القبة التببا ل ااقتصبا أ ببين البر يس
والمببراوس ,نالها ب يهببتع تببى ااتسببا والتوحب مببع المرتمببة بواسببلة ا لبباق الم انببآد ,وتعتمب
ه الهيا ة تى التع ي غير المهرول نالها يهتم بالرتبا

وير ب

متب

تبى بحبا التببا ل بيرب

وبب ببين مراوسب ببي  ,وءب بببل ا مب ببال مراوسب ببي حتب ببى يتبع ب بوا مب ببا يري ب ب مب ببرهم ,ويب بباثر تب ببيهم مب ببن
ا ب ببالل الت ب ب بوا

والم ان ب ببآد او العهوبب ب بباد ويعليهب ب ببا بهب ب ب ل اب ب ببوأ معتمب ب ب اً تب ب ببى اب ب بباقة األ اق

لتمراوسين( .الاليك واألسو )76:1341 ,
يوضح جدول رقم ( )2خصائص كالً من القيادة التبادلية والقيادة التحويلية

م
1

2
3
4
5

القائد التحويلي

القائد التبادلي

هاصيت تا بة ماثرة ,يه م راية

يح اه اناً لتعامتين.

مستهبتية ,يمثل ق وة ورمو ج يحت أ,

وي ر الاار ني المراوسين.
يصمم هي ل كواتراقاد العمل وي تى
بمهام.

لاصا

يتااوض ني مبا لة تهو العامتين

يرهل لآلارين توقعات

بالحوان .

ويستا م الرمو والهعاراد لتتحاي .

يه ر اهرتا وي ان

تى األ اق.

يهتم بالمراوسين ,ويعامل ل نر ونهاً
هاصيت  ,ويرصح ,ويعتم.
ن ا اق ال

يهتع تى إب ا العامتين.
ا ل ني معامتت لآلارين.

يرص اارحراناد ن المعايير ويتا

إتراقاد صحيحة.

(مصلاى)291:2010 ,
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تعقيب على أنماط القيادة:
تببرى الباحثببة ار ب مببن اببالل مببا تببم رء ب مببن األرمببال الهيا يببة واصا صببها وممي اتهببا
و يوبهببا ,ان رمل ببي الهيببا ة التحويتي ببة وال يموقرالي ببة يعتب بران م ببن انء ببل ارمببال الهي ببا ة ,وارس بببها
لتحهي األه اى ني معتم الماسساد العامة وااصة التربوية مرها ,حيا ان الرمل األوتبوقرالي
ا يحاسببك الببر يس ونببي الببرمل الترسببتي ا يحاسببك المببراوس ,امببا نببي رملببي الهيببا ة التحويتيببة
وال يموقراليببة نيحاسبببا ويراقبببا الببر يس والمببراوس مع باً ,ممببا يسبباهم نببي تحهي ب األه ب اى ب ابباقة
الية ,ل لك ا يوت رمل قيا أ صالح ل ل المواقى ,نالها الراتح هو الب أ يسبتليع ان يتببا ل
ا وار ه األرمال حسك الحاتة.

سادساً :مدير المدرسة كقائد تربوي:
يعتبببر م ب ير الم رسببة قا ب اً تربوي باً يسببتا م نرببون الهيببا ة لتت ب ثير نببي سببتو ياد المعتمببين
والعببامتين مع ب  ,وهببو نببي ه ب ا يمتتببك متمو ببة مهبباراد وق ب راد ا تسبببها اببالل العمببل والممارسببة
وصببهتها ببن لري ب التتببارك والمعاربباة والتتبببع والت ب ريك ,كوان ه ب المهبباراد واله ب راد تم ر ب مببن
التصرى الهيا أ( .البيا )85:2003 ,
والمب ير ها ب تربببوأ بمببا يهببوم بب مببن ا وار إب ا يببة ,وبمببا يح ثب مببن تغيبراد نببي البربباق
والترتيم ,وتلوير األساليك والل ار  ,وتت األن ار والماباهيم ويسبتربل الحتبول المبت برة ,ويتعبك
و اًر نببي رسببم السياسببة التعتيميببة وتراي ب ها ,ويهببوم بتح ي ب سببير العمببل ,وتوتي ب األرهببلة نببي ببل
مت امل ومتعاون بصورة انءل( .الرعيمي)54:2010 ,
مببا ان المب ير بوصببا قا ب اً إ اريباً يمببارس واتباتب ومهامب ونهباً لالاتصاصبباد المحب ة
ني التوا ح الموءو ة ل لك( .محم )322:2003 ,
ووصببى الم ب ير ها ب تربببوأ يتعببل مببن الءببرورة بم ببان ان يعببرى ات ب  ,وان يسببتليع
ته ير وتهويم ه ال اد ,ويعتم الم ى ني وءوحها سواق لب ام لآلابرين ,و لبك ألن معرنبة الها ب
لراس وق رات كوام ارات تسا

ه المعرنة تى رتاح ني متية يا ة نا تيت وت ي مبن رتبة

الحماس ني إرتا لمهام  ,والتاو نيها ( .د)161:2002 ,

43

سابعاً :سمات مدير المدرسة كقائد تربوي:
ُيعب مب ير الم رسببة محببور العمتيببة التربويببة ,إ يتوقببى رتبباح الم رسببة نببي تحهيب اهب انها

تببى ق ارت ب ومها ارت ب

ها ب ق ب ير وح بيم ,والم رسببة مببن غيببر هببك تعتبببر نببي توهرهببا ماسسببة

تعاورية يهوم ل نر من ان ار ها بب ور الاعبال نيهبا ,إا ان ر يسبها ُيعتببر ما هبا ,وتتوقبى رو يبة

الم رسببة وماهيببة العمببل الب ى تهببوم بب إلببى حب

بيببر تببى مببا يتمتببع بب مب يرها مببن

بباق ومعرنببة

وايال وابت ار ومهاراد اتتما ية ,و تى الم ير ان يرمى ويهوأ مهارات التراي ية ,وااسبت ا ة مبن
ا تس بباب لتمه بباراد اه اري ببة بهب ب ل مس ببتمر ,ويتح ببتم ت ببى ا ث ببر المب ب راق ابب برة ان يتهب ببل األن ببار
الت ي ة ,ويتعتم األساليك الح يثة ,ويءع التع يالد التبي تتمهبي مبع نتسباة التربيبة المتغيبرة ومبع
متلتباد المتتمع المتحرك المتغير ,ومن اهم األسباليك والسبماد التبي يتبك ان تتبونر نبي مب ير
الم رسة الراتح ما يتي:
 .4ان ي ببون قا ب اً ولببيس آلببة او لاغيببة ,ويتهببر هب ا نببي ق رتب

تببى إلهببام اآلابرين وحاب هم بب اً

من ترهم إلى العمل ت اًر.
 .1ان ي ببون ق ببا اًر ت ببى الب ب اول إل ببى را ببوس المعتم ببين واللتب ببة واآلب بباق ,كوال ببى ان ببارهم وآم ببالهم
وتاهمها ,وان يبت

األن ار الت ي ة ه ارة م رست برتاح ,وان تتونر ل يب المهب رة تبى وءبع

الحتول لتمه الد التي تصا ن .
 .8ان ي ون هت متاتحاً لتن ار الت ي ة ,وت ون ل ي هتا ة انية لممارسة األساليك الت ي ة.
 .1ان ي ون ابي اًر تربوياً اواً ,وان يتم ن بع لك من نن اه ارة.
 .5ان ي ون رتل ثهانة و تم كوالال .
 .6ان ي ون متاهماً لهيم المتتمع ونتساة الحياة األساسية التي يهوم تيها( .مسا )118:2005 ,
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المحور الثاني :الرضا الوظيفي
تحولد اه ارة الح يثة من إ ارة هاون المبوتاين إلبى إ ارة المبوار البهبرية ,وهب ا التحبول
يعري التاتي ن اللر التهتي يبة نبي إ ارة المبوتاين ,لتصببح مبريبة تبى اسبس تميبة رصبيرة
ته ب ى إلببى ااسببتثمار األمث بل نببي الهببوى البه برية لرنببع ااقتهببا ,ولتحهي ب سببعا تها ,ورءبباها نببي
العمب ببل ,وان رنب ببع اب بباقة العرصب ببر البهب ببرأ ,وتحهي ب ب سب ببعا ت هب ببو محب ببور متيب ببة اه ارة لتم ب بوار
البهرية.
ويع ب الرءببا الببوتياي مببن اهببم الماه براد السببتو ية نببي العمببل ,والتببي تهببير إلببى ر و
الاع بل ااراعاليببة ,ل ب ى الموتببى لتعمببل ,ووت ب د األبحبباا ان الرءببا الببوتياي ل ي ب اله ب رة التي ب ة
تى التربا ببعض ستو ياد العمل المهمة مثل :ستوك ترك العمل ,ستوك الموالربة الصبالحة نبي
العمل ,ستوك التغيك ن العمبل غيبر المببرر ,و التميب نبي ا اق العمبل ,ويعتببر الرءبا البوتياي
م ببن المتغيب براد المهم ببة ل ببيس ت ببى مس ببتوى اهرتاتي ببة و وران العم ببل نه ببل او م ببا يس ببمى بالاوا ب ب
الماسسية ,إرمبا هرباك الع يب مبن الاوا ب التبي تعبو

تبى الابر مبن حيبا الاوا ب الراسبية لتموتبى

وهببعور المببرااض بءببغل العمببل ,والرءببا الببوتياي لببيس سببح اًر يبباتى ,او قببرار يلببور مببن قبببل
اه ارة العتيببا والمس باولين ,كوارمببا ه ببو ثم برة الع ي ب م ببن التهببو التببي توء ببحها الماسسببة نببي هب ب ا
المي ان وتتري ثمارها احهاً( .ال بي)18:2011 ,
وله ب اهببتم ثيببر مببن العتمبباق بموءببو الرءببا الببوتياي وا سببيما تمبباق الببراس مر ب

ببام

1930م ,حيا ان لترءا البوتياي اهميبة بيبرة رب األنب ار لت البة تبى الميبول ال اتيبة ,ولت البة
تى م ى ت قتمهم ني ا مالهم ووتا اهم.

أوالً :مفهوم الرضا الوظيفي:
الرء ببا ن ببي التغ ببة ه ببو ءب ب الس ببال وارتء ببا  ,رآ لب ب اهب بالً ,ورء ببي رب ب  :احبب ب واقب ببل
تي ( .ابن مرتور)323:1994 ,
امب ببا نب ببي ااصب ببلالح نيصب ببا الغ الب ببي بار ب ب "ثم ب برة مب ببن ثمب ببار الحب ببك ,كوان الحب ببك يب ببورا
الرءا"( .الغ الي. ,د (243:
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حي ببا يه ببول اهلل تع ببالى        ( :
( .)      الاتر)83-17 :
وقال تعالى()         (:الغاهية)43-3:
وه ا يعري ان اهلل سبحار وتعالى ي ان المامرين بالترة رتيتة لسبعيهم نبي الب ريا اسبتحهوا تيب
رءا .
وق تع د تعريااد الرءا الوتياي نبي تبم البراس تبعباً لتلبور البحبوا حولب  ,وتبايربد
ان ار وآراق ورترياد الباحثين حول  ,ول لك نتيس هراك تعريى موح يتا

تي تميع الباحثين.

وفيما يلي عرض لبعض التعريفات:
 هبب ببو حالبب ببة راسبب ببية يهب ب ببعر بهبب ببا الموتبب ببى بالسبب ببعا ة وتهبب ب ببل الحي ب بباة رتيتب ب ببة اس ب ببتمتا

ب ب ب ب اق

وتيات مما يترتك تي تحهي حاتات واه ان لتحياة بصورة ا ثر ايتابية(.السهل والموسوأ,
(391:1994
 هو رتة إهبا حاتاد الار  ,ويتحه ه ا اههبا مبن وامبل متعب ة ,مرهبا مبا يتعتب ببي بة
العمل ,وبعءها يتعت بالوتياة التي يهغتها الار  ,وه العوامل تتعل الار راءياً ن مت
ومحههاً للموحات و رغبات  ,ومتراسباً مبع مبا يريب الابر مبن متب وببين مبا يحصبل تيب نبي
الواقع او ياو توقعات مر  (.ب الباقي(231:2003 ,
 هو هعور ااتي ل ى الار يتمثل ني هعور باارتياح والسعا ة رتيتة ههبا حاتات ورغبات
من االل م اولت لتوتياة التي يعمل بها ,وال أ يرت

ر رو من رءا الار وتهبت لما تمتي

تي وتيات من واتباد ومهام( .البال أ(20:2009 ,
 هو متتة ترب رج تحتهبا متمو بة مبن العوامبل المت ااتبة اد تب ثير تبى مسبتوى اهرتاتيبة ,او
هي متية مواقمة بين ما هو متاح او يم ن بتوغ نعالً( .غا أ)111:2011 ,
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 وتعرفــه الباحثــة إجرائيـاً بأنــه :هببعور معتببم الم رسببة الثارويببة بمحانتبباد غب ة بالسببعا ة لتحهيب
ات ني مت وارتما ل وته ير لم ير و مال ومهار تهم نبي اتابا الهب ارراد المراسببة ,وهبو
ال رتة ال تية التي سيحصل تيها الماحو

من االل ااستبارة المع ة ل لك.

ثانياً :النظريات المفسرة للرضا الوظيفي:
 .9نظرية ماسلو عام 1954م المعروفة باسم "نظرية تدرج الحاجات".
والتببي اه ببار إليهببا الطويـــل ( )2229ر ب ب د تببى ان اهرس ببان ل ب حات بباد متعب ب ة ,وان
الحاتاد التي لم يتم إهبا ها بع هي التي تاثر تى الستوك ,اما الحاتاد التي ثم إهبا ها نال
ت ببن نببي مثابببة انببع لتاببر  ,وان هربباك تريببك هرميباً لحاتبباد اهرسببان ,وارب

تمببا تببم إهبببا حاتببة

م ببن هب ب الحات بباد ارته ببل الا ببر إل ببى حات ببة غي ببر مه بببعة الت ببي تتيه ببا ن ببي الترت ببيم الهرم ببي وس ببتم
الحاتاد( .اللويل)435 :1334 ,
وق صرى (ماستو) ه الحاتاد إلى امسة متمو اد حسك اهميتها الرسبية ,وهي:
ا .الحاتاد الاسيولوتية.
ك .الحاتة إلى األمان.
ج .الحاتة إلى اارتماق.
 .الحاتة إلى ااحترام.
ه .الحاتة إلى تحهي ال اد( .المغربي)411 :1331 ,
ويببرأ (ماسببتو) ان إهبببا الحاتبباد يببتم ونه باً لموقعهببا ءببمن الهببرم ,نببال يم ببن ان يها ب
اهرسان إلى إهبا الحاتة لتحهي ال اد بع إهبا الحاتاد الاسيولوتية ب ون إهببا الحاتباد
ونهاً لترتيبها (األمان ,اارتماق ,ااحترام).
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شكل رقم ()4
هرم ماسلو للحاجات اإلنسانية.

تحهي
ال اد
الحاتة إلى اهحترام
الحاتة إلى تحهي اهرتماق
الحاتة إلى األمان
حاتاد نسيولوتية
(المغربي)924 :2224 ,

ومن اارتها اد التي وتهد إلى هب الرتريبة ارهبا سباود ببين حاتباد الرباس امبة ون
األاب بعببين اا تبببار التغيبراد ااقتصببا ية وااتتما يببة والسياسببية ,و ب لك لببم ت اب نببي الحسبببان
تببباين األن ب ار اراسببهم ,وتببباين رغببباتهم نببي إهبببا حاتببة معيرببة ب ب اتها ,إءببانة إلببى مببن الصببعك
تلبي هرم ماستو لتحاتاد اهرسارية تى تميع البي اد بالتساوأ (.رعان)212:2002 ,
 .2نظرية الدرفر (:)ERG
يرى المشعان ( )9113ان ار أ وترمبو وءعا ني ام 1980م الرترية المعرونبة نبي
األ ك التربوأ الغرببي باسبم رتريبة( ,)ERGالتبي يعتهب ان نيهبا ارهبا ترلتب مبن ثبالا متمو باد
محورية من الحاتاد:
أ .حاجــــات الكينونيــــة (الوجــــود) :ويهص ب ب بهب ببا الحاتب بباد التب ببي يب ببتم إهب بببا ها بواسب ببلة وامب ببل
البي ببة ,مثببل اللعببام والمبباق واألتببر ,والتببي الت ب
إلى األمن.
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تيهببا ماسببتو الحاتبباد البيولوتيببة ,والحاتببة

ب .الحاجــة إلــى االنتمــاء :وهببي المتعتهببة بحاتببة الاببر إلببى القبباد ترابليببة إلببى غيببر مببن الربباس
المه برنين تي ب و مال ب  ,ومراوسببي  ,و ا تت ب  ,واص ب قا  ,وه ب العالقبباد مرتبلببة بالم ارببة
البع ااتتما ي ,وتتلتك اتصااً وتاا الً من اآلارين إ ا ما اري تحهيهها ,وه تتا مع مبا
ا تبر ماستو الحاتاد ااتتما ية والته ير.
ج .حاجات النمو :وهي الحاتاد التي يهعر بهبا الابر بءبرورتيها لب

ب ن يصببح هاصباً مبب اً

ومرتتباً ,وهببي رغبببة توهريببة مرتبلببة بببالتلور الب اتي وهببي مببا اسببما ماسببتو بحاتبباد تحهيب
ال اد( .المهعان)64:1993 ,
ويتاب الب رنر مببع ماسببتو نببي هب الرتريببة بب ن اهبببا حاتبباد الرمببو يتعتهببا ا ثببر اهميببة
ر ب الربباس ,إا ار ب ياتتببى ببن ماسببتو ,حيببا يببرى ماسببتو ار ب ا حاتببة إلببى م ي ب مببن ااهبببا
لتحاتاد اا رى التي تم اهبا ها بالترتيك ولن ي بون لب تب ثير ول بن الب رنر االنباً لب لك يهبول ان
الم انآد اهءانية او ال يا ة ني الم انآد لتحاتاد ال ريا قب تعبوض بن اهببا حاتباد ا تبى.
( يسوأ)15 :4771 ,
 .3نظرية العاملين "الدوافع  ,الصحة" ,لهيرزبيرغ:
يوت ل ى األنب ار رو بان اساسبيان مبن الحاتباد وهمبا الحاتبة إلبى تتربك األلبم ,والحاتبة
إلب ببى الرمب بباق الراسب ببي ,وتتصب ببل الحاتب بباد األولب ببى بالسب ببالمة والصب ببحة والاي يهيب ببة الما يب ببة ,بيرمب ببا
تتبرببى حاتبباد الرمبباق الراسببي تحهي ب ال ب اد ,وتعتبببر توارببك العمببل التببي تهبببع حاتبباد الرمبباق
الراس ببي لتع ببامتين وتس بببك ن ببي حال ببة توانره ببا مالقمته ببا ه ببعو اًر بالرء ببا وام ببل انعي ببة ,ولب ب ا ن ببإن
الت ب ببوين الر يسب ببي له ب ب الرتريب ببة يهب ببوم تب ببى متمب ببو تين مب ببن العوامب ببل :وامب ببل انعيب ببة ,وامب ببل
صحية( .الهريوتي)48:2000 ,
 عوامل الدافعية:
تهب ب ل هب ب العوام ببل تت ببك التوار ببك م ببن العم ببل الت ببي ن ببي حال ببة وتو ه ببا ته ببب حات بباد
العبامتين لتتلببور الراسبي ويببا أ توانرهببا نبي موقببى العمببل بهب ل مال ببم إلببى الهبعور بالرءببا لب ى
العببامتين ,ول ببن غيابهببا او ب م مالقمتهببا ا يببا أ بالءببرورة إلببى الهببعور بع ب م الرءببا ,ويم بن
حصببر وامببل ال انعيببة نببي :اهرتببا  ,ته ب ير العمببل راس ب  ,المسبباولية ,الترقببي ,احتماليببة الرمبباق,
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نتمي ببع هب ب العوام ببل تعتب ببر وام ببل ااتي ببة له ببا اثره ببا ت ببى ال انعي ببة و ت ببى اهحس بباس بالرء ببا
بالعمل( .اللويل)189:2001 ,
 عوامل الصحة(الوقاية):
وهب ببي وامب ببل اارتيبببة تتعت ب ب بتواربببك العمب ببل التب ببي إ ا مب ببا تب ببم توانرهبببا به ب ب ل مراسب ببك
ته بيع حاتبباد الت ببوتر ل ب ى العببامتين ,وغالبب باً مببا ت ببون رء ببية ومببن اببارج ت ببوهر العمببل رتب ب اًر
اتص ببالها باهل ببار الب ب أ ي ببا أ نيب ب العم ببل ,ون ببي حات ببة ب ب م تب بوانر هب ب العوام ببل نإره ببا تس بببك
هعو اًر بع م الرءا ,وه العوامل هي :سياسة الماسسة كوا ارتهبا واههبراى الاربي نيهبا ,والرواتبك
والعالق ب ب بباد ب ب ب ببين الراس ب ب بباق ,والعالق ب ب بباد ب ب ب ببين الت ب ب ببابعين ,والعالق ب ب بباد ب ب ب ببين الب ب ب ب مالق ,وت ب ب ببروى
العمببل ,والم ارببة ,واألمببن الببوتياي ,وت ب ثيراد العمببل تببى الحيبباة الهاصببية السببار والمراوببباد
والموقع التغراني ( .اب ين)81 :1335 ,
واألن ببار التببي ق ب متها ه ب الرتريببة اد اهميببة نببي متببال اه ارة ,وبااصببة نيمببا يتعت ب
بتر ي ها تى العوامل التي تحه الرءبا البوتياي لب ى الابر  ,وهبو مب ال يتبك ااهتمبام بب
تح ي سياساد التحاي ني الماسسباد ,ألن رءبا الابر

رب

بن متب سبيا أ إلبى يبا ة ارتبالب بب

ووا ل  ,كوالى رنع روح المعروية ,وبالتالي يا ة إرتاتيات ( .الهراي ة)87:2010 ,
 .4نظرية اإلنجاز لمكليالند:
تع بو ه ب الرتريببة إلببى يا ب م تيالر ب حيببا يعته ب ب ب ن العمببل نببي المرتمببة يببونر نببرض
ههبا ثالثة حاتاد اساسية:
أ .الحاجــــة لزنجــــاز :وته ببمل التعام ببل بالتحب ب ياد وارت ببا المهم ببة بلريه ببة ا اب ب وان اص ببحاك
اهرتا اد العالية يتمتعون ن غيرهم بصااد مرها:
 ا ياءتون المغامرة بل يعمتون لتسيلرة تى الرتا .
 يهتمون بتحهي اهرتا

تى المستوى الهاصي ا ثر من ااهتمام بالحصول تى الم انآد.

 ياتب ببارون مهب ببام يم ب ببن مب ببن االلهب ببا الحصب ببول تب ببى لتغ يب ببة الع سب ببية ,ومهب ببم ت ب ب هتهم لتحمب ببل
المساولية ني حل المه الد واتاا اله ارراد .
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ب .الحاجة لالنتماء :ويعبر ر (م تيالر ) برغبة العمل بالسعي بالمحانتبة تبى القباد سبابهة
مع مالق العمل واألن ار ال ين ل يهم رغبة بيرة باارتماق ,وهم ياتتاون ن غيرهم من األن ار
وأ الرغباد األقل ني براق القاد ايتابية ,ومن ه اااتالناد :
 ااهتمام بمها ر اآلارين.
 اله راد تى براق ص اقاد بسهولة.
 التهور بستوك و أ به ى الحصول تى الهبول وااستحسان من اآلارين.
 الحاتة لتستلة :وهي رغبة الار ني السيلرة والت ثير تى اآلارين( .اللويل)192:2001 ,
 .5نظرية العدالة (المساواة):
واءب ببع ه ب ب الرتريب ببة هب ببو آ م ب ب نب ببي ب ببام 1963م – 1965م حيب ببا يب ببرى ان المح ب ب
ال ببر يس لته ببو العم ببل وا ا ب ب والرء ببا رب ب ه ببو رت ببة الع ال ببة والمس بباومة او ب ب م الع ال ببة و ب ب م
المسب بباواة التب ببي ي ب ب ر ها الاب ببر نب ببي وتيات ب ب  ,ن رتب ببة الع الب ببة تعب ببرى ب رهب ببا رسب بببة م ب ب االد الاب ببر
(مثل مستوى الته بالعمل) ,ولتمارتاد (مثبل الب ال او ال ارتبك) مهارربة برسببة متهبابهة بالرسببة
لآلارين( .الياسين)16:1990 ,
الا برة الر يسببية لرتريببة الع الببة "تهببول ان هربباك ماهومباً متاب

تيب لمببا يسببتح الاببر مببن

م انببآد تببى تهببو " ,وتاتببرض ه ب الرتريببة ان الرءببا الببوتياي يتحه ب إ ا ببان هربباك ت بوا ن
بين ما يه م الار وبين ما يحصل تي من العمل ,وه ا يتمثل ني إيتا التوا ن ببين المب االد
(وم ببا يب لب ب م ببن مته ببو ) ,والعوا ب ب (الرتب با

الت ببي يحههه ببا العام ببل م ببن العم ببل) ,وبتحهب ب التب بوا ن

نإرب ب يحب ب ا ه ببعور بالرء ببا ب ببين الع ببامتين ,ام ببا إ ا ل ببم يحب ب ا التب بوا ن نارب ب يحب ب ا ه ببعور بعب ب م
الرءا(.المهعان)61:1991 ,
إن هعور الار بالتتم سواق ني األتر ,او الترقيبة ,او المعامتبة ,او التب ريك سبي نع إلبى
تاايض إرتاتيت

ماً ورو اً او تيهما معبا ,ممبا ياسبر حبااد التب مر واهحببال و ب م البواق لب ى

بعببض العببامتين نببي الماسسبباد ,ل ب ا ن بإن اه ارة ملالبببة ر ب تصببميم ارتمببة الح بوان لت ي ب مب ب ا
الع الة لتتميع( .الهراي ة)95:2010 ,
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 .6نظرية ماكريجور:
وءع وتالس ما ريتور ارمالاً مثالية حول ماهوم اهرسان وستو  ,وصى واح مرهبا
برترية( )xواألارى برترية (.) y
نرتري ببة ( )xه ببي الرتري ببة التهتي ي ببة لتعام ببل ,نم ببن مس ببتماتها تح يب ب وات ببك اه ارة بتمي ببع وام ببل
اهرتبباج وترسببيهها بالصببورة التببي تحه ب ا بببر راببع اقتصببا أ ,و مببا ان اه ارة تعرببي بببالتمع بببين
العامببل واآللببة والم بوار وبال ياي بة التببي تعلببي ا بببر حصببيتة اقتصببا ية ,وتبرببى ه ب الرتريببة تببى
اانتراءاد اآلتية:
 اهرسان بلبيعت ستبي ا يحك العمل.
 ياءل تترك المساولية ني العمل.
 ياءل الار ا ماً ان يت هاصاً يهو ويوءح ل ما ا يعمل.
 العهاك والته ي إح ى الوسا ل ل نع اهرسان إلى العمل.
 ءرورة الرقابة اله ي ة وال قيهة تى اهرسان ل ي يعمل.
 إن األتر والم ايا الما ية هي اهم الحوان ني العمل.
و تى اساس ه اانتراءاد اتا د اه ارة اسبتوك الهبوة والته يب المح بم وتتاهتبد الب وانع لب ى
األنب ار العببامتين ,امبا رتريببة( )Yقامبد تببى مبب ا ان لتعامببل حاتباد متعب ة ,وان هب ا العامببل مببا
ان يرءببى بحاتببة حتببى يلالببك بغيرهببا ,كوان هب الرتريببة بتارببك إيمارهببا بب وانع العمببل وحاتبباد
العامتين ,نإرها تحاول ته يم نروض اارى تاسر بعض متاهر الستوك اهرساري:
 ارها ترتر لتعامتين تى لبيعتهم الحهيهية وارهم لم ياتهوا ء آمال واه اى اه ارة.
 ليسببد اه ارة هببي التببي تءببع العببامتين نببي مواء بع اهحسبباس وتحمببل المسبباولياد وتببوتههم
رحو اه انها ,بل إن ل لك مغروس ني راوس العامتين.
 إن اهرسان يلتك الحرية ني العمل وهو ياءل ان ي ون قا اً وليس تابعاً.
 اهرسان يعمل ا اوناً من العهاك بل امالً ني الم انآد.
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إن انتراءاد رترية ( )Yا ثر واقعية ,رتيتبة تلبور الثهانبة الترتيميبة ,والهب راد المعرنيبة
واهم اريبباد والاب براد الاريببة واه اريببة ل ب ى العببامتين و يببا ة ثهببتهم ب راسببهم وب برو الحاتببة إلببى
الحوان المعروية ,ورغبتهم ني تحمل المساولية ,واالت ام بمب ا الرقابة ال اتية( .الهبراي ة:1343 ,
)74-73
ه ب ب ب ا ويتلت ب ب ببك م ب ب ببن اه ارة ان تعم ب ب ببل ت ب ب ببى تب ب ببونير ت ب ب ببروى تحت ب ب ببرم ارم ب ب ببة الع ب ب ببامتين
وتتبب ببي حاتب بباتهم ,كوا ب ببارتهم تب ببى ا تهب بباى الصب ببااد اهرسب ببارية الاي ب برة نب ببيهم وتوتههب ببا لتحهي ب ب
اه انهم ( اب ين)81:1335 ,
وترى الباحثة ان رترية ( )Yمن ا ثر الرترياد تلبيهاً ني تم اه ارة ألرها تهتم ببالروح
المعروية لتعامتين وت ي هم ثهة ب راسهم وت نعهم لتحمل المس ولية.
 .7نظرية التوقع:
واءع ه الرترية هو نبروم وياتبرض بب ن سبتوك األهباا

هبو رتيتبة ااتيبار وا مبن

بب ببين ب ب ة ب ب ب ا ل ,وان ه ب ب السب ببتو ياد مرتبلب ببة بعمتيب بباد راسب ببية ,وبه ب ب ل اب ببا

بالمعته ب ب اد

وااتتاهاد( .ال ل ي)25:1996 ,
وتتءمن ه الرترية ثالثة مااهيم اساسية هي:
أ .التوقع :وهبو اا تهبا بب ن تهب الهبا
هببو اا تهببا ال ب اتي لتهببا

سبيا أ إلبى األ اق الرباتح ,وبمعربى آابر ان التوقبع

ب ب ن اتتاه باً معير باً نببي العمببل سببيتبع رتيتببة إيتابيببة اليببة او

تحهي تي لته ى.
ب .التكـــافؤ :هببو رتببة التا بيببة التببي يعليهببا الاببر لتم ان ب ة ,وألن األن ب ار يءببعون قيم باً ماتتاببة
لتحوان مثل الرهو  ,واارتا  ,وتروى العمل التيب  ,ونبر
يعتن األن ار

التهب م نبإن الت بانا يعبرى رب ما

ما يري ون من العمل.

ج .النفـــــع :هب ببي اا تهب ببا ب ب ب ن تحهي ب ب ا اق مع ب بين يع ب ب اساس ب باً لتحصب ببول تب ببى م ان ب ب ة ,اأ ان
مب ب ب ا الراب ببع واارتبب ببال المتصب ببور بب ببين الهيب ببام بعمب ببل تي ب ب والحصب ببول تب ببى الم انب ببآد( .ابب ببو
العسل)20:1993 ,

53

وه ب الرتريببة ق ب ا اتببد ابعببا اً ت ي ب ة يتببك م ار اتهببا ل ب ى تلببوير ارتمببة الح بوان ل ب ى
األنب ب ار ن ببي الماسس بباد ,مره ببا اهمي ببة الب بربل ب ببين الهب ب رة ,والرغب ببة ن ببي العمب بل محب ب اد اساس ببية
هرتاتية الابر  ,والتعبرى تبى رتبة تاءبيل العبامتين ألربوا الحبوان الماتتابة ,والسبر ة نبي نبع
الحوان  ,وتوقع الحصول تى الم انآد( .الهراي ة)93:2010 ,
 .8نظرية القيمة:
وءببع لببوك رتريببة الت ب

تيهببا اسببم رتريببة الهيمببة ببام 1976م لتح ي ب ماهببوم الرءببا

الوتياي ,وتاسر ه الرترية ان الرءا الوتياي ما هو إا حالة الاية سبارة سبببها مب ى إ راك
الار لتوتياة التي يهغتها وتتيح ل ممارسة الهيمة الوتياية التي ترستم مع حاتات  ,ومي (لوك)
ببب ببين الهيمبب ببة والحاتبب ببة نبب ببا تبر الحاتبب بباد رص ب ب بر اساسبب ببي اس ب ببتم اررية حيب ب بباة اهرس ب ببان ,وارهبب ببا
موت ب ببو ة بمعب ب ب ل ب ببن رغباتب ب ب  ,بيرم ب ببا اله ب ببيم له ب ببا ص ب بباة الار ي ب ببة وتمث ب ببل رغب ب بباد الا ب ببر ايب ب باً ب ببان
وءع ( .صالح)116:2001 ,
وترى الباحثة ان الار يسعى وماً لتحهي رتبا

اد قبيم اليبة ,وان تحهيهب لهب الهبيم

تهبع ل حاتات ورغبات مما يرع س إيتاباً تى الوءع الراسي ل  ,وبالتالي تحهي الرءا.
نببي ءببوق ه ب الرتريبباد وال ارسبباد واآل ارق التببي تراولببد الحاتبباد اهرسببارية ,وال انعيببة
والرءا الوتياي تعرض الباحثة الرمو ج األساسي لت انعية و القت بالرءا الوتياي.
شكل رقم ()5
النموذج األساسي للدافعية وعالقته بالرضا الوظيفي.

نقص في إشباع الحاجات

البحث واالختيار لالستراتيجيات

سلوك أو أداء موجه نحو

حالة داخلية من عدم التوازن

إلشباع الحاجات

هدف معين

إعادة تقويم وتقدير الحاجات

المكافآت أو العقاب

تقويم األداء

الرضا الوظيفي

(عبد الباقي(90:2001,
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يعرض ه ا الرمو ج ال انعية عمتية متع ة الالواد وهي:
 .4تا أ إثارة الحاتة إلى حالة من

م التوا ن (توتر) نبي اابل الابر الب أ يحباول تااياب

بن

لري الستوك.
 .1يبحا الار وياتار استراتيتياد ههبا تتك الحاتاد.
 .8يرهغل الار ني ستوك موتب رحبو هب ى او مبل مبا لتحهيب ااسبتراتيتية الماتبارة ,وتتب ال
اله رة ,وهي ااصبية نر يبة هامبة تببين ااتيبار السبتوك ,والسبتوك الاعتبي ,و لبك لوتبو احتمبال
ب ن ي بون لتنب ار الاتايبة الال مبة (الهب رة او المهباراد او التترببة او األسباس المعرنبي لتحهيب
ه ى ماتار مح ).
 .1يترأ تهويم لبت اق بواسبلة الابر يتعتب برتباح ا اق نبي تحهيب الهب ى ,و با ةً مبا يبتم تهبويم
األ اق الموتب رحببو إهبببا حاتببة ترميبة الهببعور ببباا ت ا بالعمببل مبن قبببل الهببا

الستوك الموت رحو إهبا حاتة مالية نيتم تهويم بواسلة ها

راسب امببا

آار (المهرى مثالً).

 .5رمببو ج الم انببآد او الح بوان  ,ا تمببا اً تببى رو يببة تهببويم األ اق ااي ب اًر يهببوم الاببر بته ب ير م ب ى
إهبا الستوك والم انآد لتحاتة األصبتية نبإ ا اهببعد ورة ال انعيبة لهب الحاتبة نهرباك حالبة
من التوا ن او الرءا نيمبا يتعتب بتتبك الحاتبة المعيربة ,امبا إ ا بهيبد الحاتبة ون إهببا نيبتم
ت رار ورة ال انعية ربما مع ااتيار ستوك مغاير ( .ب الباقي)91:2001 ,

ثالثاً :أهمية الرضا الوظيفي:
يعتبر موءو الرءا الوتياي من ا ثر المواءيع التي تمد نيها ال راساد والبحوا نبي
متال تم البراس اه ارأ ,وتبرتح هب األهميبة إلبى ان األنب ار يهءبون معتبم اوقباتهم نبي العمبل
ما يرتع ه ا ااهتمام ألن الرءا ن العمل يا أ إلى يا ة اهرتاج( .مرسي(21:2003 ,
وا ربال إ ا ا تبررا ان العرصبر اهرسباري هبو الثبروة الحهيهيبة والمحبور األساسبي لإلرتباج
ني الماسسبة ,نالمعب اد واألتهب ة الح يثبة مهمبا بتغبد رتبة تلورهبا وتعهيب ها سبتبهى غيبر مايب ة
وقب ا تعمببل إ ا لببم يتبوانر العهببل البهببرأ الب أ يب يرها ويحر هببا ,نببإ ا ببان العرصببر البهببرأ تببى
هب ب ال رت ببة ال بيب برة م ببن اهمي ببة نإرب ب م ببن العب ب ل واهرص بباى ألن رس ببعى ألن ي ببون الا ببر ارء ببياً
ن مت ( .العتيبي)31:1991 ,
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إ يمثل المور البهرأ ال امبة األساسبية لمبا تا يب الماسسبة مبن ارهبلة ومبا تحههب مبن
ا اق ,نهو يءع ااسبتراتيتياد ويرسبم األهب اى ,وهبو الب أ يالبل ويراب  ,وهبو الب أ يتبابع ويهبيم
واأ ارح براى ل ب

ببن مسببتوى األ اق او معببايير السببتوك الملتببوك سببيرت

ر ب بببال هببك ارح براى

الماسسببة ببن تحهيب اهب انها وتعليببل مسببيرتها ويببا أ إلببى نهببتها ,ممبا يتعتب بببال مرببا

العامببل

الر يس ال أ يتوقى تي رتاح الماسساد ( .القي)633:1993 ,
ومن أهم فوائد تحقيق الرضا الوظيفي:
 .4ارك حين تهعر بالرءا تلت العران لحماسك وق راتك اهب ا ية.
 .1حين تهعر بالسعا ة ت ون ا ثر ايتابية ني متك مما يتعل من حولك ايءا ا ثر إيتابية.
 .8الرءا ايءاً يسع اه ارة ألرك حين تسع راسك تسع راسا ك ني العمل.
 .1الهعور بالرءا الوتياي يم رك من براق القاد انءل مع راسااك و مالاك.
 .5حين ت ون األمور تى ما يرام ني العمل نإرك ا تبحا ن سبل لتتهرك من العمل بل تبى
الع س تبحا ن مهام اد قيمة ا بر.
 .6حين تهعر بالرءا ت ون ا ثر تر ي اً مما يتعتك ترت ك االاق اقل( .العامرأ)15:2003 ,
وترى الباحثة ان موءو الرءا الوتياي موءو ح يا ق يم ألر يا

الراس البهرية

كوان العرصر البهرأ هو الثروة الحهيهية وراس المبال األ ثبر اهميبة نبي الماسسباد اهرتاتيبة ,كوان
المع اد الح يثة والوسا ل المته مة والت رولوتيا ا نا ة لها إ ا لم يتوانر العرصر البهرأ الم رك
باق ومرتت باً ومب ب اً مببن هرببا تبببر اهميببة الرءببا الببوتياي
المرببت ا
الرءببي ببن مت ب لي ببون معلب ً
لتعامتين.

تعقيب على نظريات الرضا الوظيفي:
وبع ه ا العرض لبعض رترياد الرءا البوتياي تبرى الباحثبة ارب ا توتب رتريبة يم بن
ان رهببول تيهببا ارهببا هببامتة نببي الرءببا الببوتياي ,و لببك ألن ببل رتريببة مببن هب الرتريبباد ر ب د
تى تارك واهمتد التوارك ااارى ,وألن الرءا الوتياي يعتبر رتاج التاا ل بين الار ولبيعبة
العمل وبي ت .
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رابعاً :مصادر الشعور بالرضا الوظيفي:
يرتب ببع الرءب ببا الب ببوتياي لهبب ببول اهرسب ببان وتيات ب ب

مب ببا هب ببي وقيام ب ب باسب ببتثمار ب ببل سب بببل

الرءب ببا المتاحب ببة ل ب ب مب ببن االلهب ببا ,وي ب برتبل بالوتياب ببة الواح ب ب ة ا ثب ببر مب ببن مص ب ب ر لتحهي ب ب الرءب ببا
ال ببوتياي ,ناهرس ببان قب ب يه ببعر باارتي بباح رتيت ببة ارتا ببا ا اق بالعم ببل او ت ببو ة العم ببل او تعت ببم
مهباراد ت يب ة ,او العمبل تب ق نبي نريب  ,و ب لك مسبا ة الب مالق او يبا ة ق ارتب الهاصببية او
حتى تتهي الثراق ويربع الهعور بالرءا من مص رين اساسيين:
ا .الرءا ي تي من ا اق العمل به ل صحيح مهما ارد بي ة العمل.
ك .الرءببا ي ب تي مببن بي ببة العمببل راسببها والتببي تهببتمل تببى بي ببة العمببل واألهبباا

الب ين رتعامببل

معهم و لك المتعة التي رحصبل تيهبا حيرمبا ر بون مرهم بين بالعمبل ,و ب لك معامتبة ر يسبك
ني العمل ,واستوك قيا ت تاثر ني إرتاتك و ااقاتك المهرية( .العامرأ)13:2003 ,
والرءا الوتياي يت ون من ب مبن ااتتاهباد والمهبا ر رحبو الوتيابة التبي تعببر بن
م ى اههبا ال أ يعته الار ار يحصل تي من متب  ,و تمبا بان ا تهبا الابر ايتابيباً اربد
مهببا ر ايتابيببة و رتببة رءببا
وت ان الار وتتهر ني ستو

اليببة ,و رتببة الرءببا ببن العمببل تمثببل سببتو اً ءببمرياً ي مببن نببي
الاارتي التاهر( .السرحان)5:1998 ,

خامساً :محددات الرضا الوظيفي:
يتب ثر ماهببوم الرءببا الببوتياي رب األنب ار ب ثيببر مببن العوامببل المبباثرة تيب  ,و قب تعب د
مب ارس الا ببر اه ارأ و تببم الببراس التببي تراولببد الرءببا الببوتياي ,ب ايببة مببن الم رسببة ال السببي ية
الت ببي ر ب ب د ت ببى األت ببر با تب ببار العام ببل الم بباثر ت ببى الرء ببا ال ببوتياي إل ببى م رس ببة العالق بباد
اهرسارية التبي اهتمبد ببالار

سباس لب نع اباقة الماسسبة ,حتبى تهبرد اهميبة العرصبر البي بي,

وتحتي ببل ال ببرتم التب ب ان اه ببا ار ألهمي ببة توانب ب الا ببر ن ببي المرتم ببة و ء ببرورة تحهيب ب الت ام ببل ب ببين
اللرنين( .غا أ)113:2011 ,
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والرءا الوتياي يتح بع ة وامل صراد إلى صراين:
الصــنف األول :هببي متمو ببة العوامببل التببي سببميد محا ب اد وهببي( :الهببعور باهرتببا  ,الهببعور
بالمس بباولية ,اله ببعور بالتهب ب ير و اا تب براى ,الارص ببة لتترقي ببة ن ببي العم ببل ,اللبيع ببة الت ويري ببة
لمهماد العمل).
الصــنف الثــاني :هببو متمو ببة العوامببل التببي سببميد بعوامببل الترتيببك او الرتانببة و التببي حب د ب ب
(سياسببة الماسسببة العامببة ,األتببر ,تببروى العمببل الاي يا يببة ,العالقبباد بببين الب مالق ,العالقبباد
بين الموتاين و الراساق المباهرين)( .ال بي)18:2011 ,
ه ا وق قسم هاهم مح اد الرءا الوتياي إلى متمو تين:
 المجموعة األولى :تتءمن وامل ترتيمية وتر رج تحتها العوامل التالية:
أ .نظــام العوائــد :مثببل الح بوان والم ان بباد والترقيبباد ويهببعر الاببر بالرءببا إ ا ارببد العوا ب يببتم
تو يعه ب ببا ونه ب ببا لرت ب ببام محب ب ب يء ب ببمن توانره ب ببا بالهب ب ب ر المراس ب ببك و بالهب ب ب ل الع ب ببا ل( .م ب بباهر,
)230:2003
ب .اإلشــــــراف :ويتءب ب ببمن األس ب ب بتوك المتبب ب ببع ,رتب ب ببة تاب ب ببويض السب ب ببتلة التب ب ببي يمرحهب ب ببا الب ب ببر يس
لمراوس ببي  ,ومب ب ى مه ببار ت له ببم ن ببي اتا ببا الهب ب ارراد الااص ببة بالعم ببل ,ومب ب ى تهب ب ير ال ببر يس
لمراوسببي وم ب ى اهتمام ب به ب اويهم واا ب بمهترحبباتهم ,ومسببتوى الثهببة المتبا لببة بببين الببر يس
ومراوسي ( .العيسى(75:1996,
ج .سياســات المؤسســة :ان المرتمببة التببي يعمببل بهببا الاببر تعب مببن العوامببل المهمببة التبي تتعتب
بالرءببا ببن العمببل او

م ب  ,نيتوقببى ه ب ا الرءببا تببى نهببم العالقبباد الولي ب ة بببين العببامتين

والمرتمة التي يعمل بها ,وتعتم الماسسة نبي نعاليتهبا ورتاحهبا تبى الم اوتبة ببين متلتبباد
ا وارها التي ح تها و رسمتها مع حاتاد و توقعاد األن ار العامتين( .هاهم)108:2011 ,
د .بيئة العمل :ويهصب بب لك بي بة العمبل ال ااتيبة والمهبتمتة تبى مسباحة م بان العمبل ,ومسبتوى
الرتان ب بة ,واهءب بباقة ,والتهويب ببة ,والت ييب ببى ,صب ببالحية اآلاد لتعمب ببل ,وتب ببو وسب ببا ل ترنيهيب ببة
يستا مها العامل اارج ال وام ,و مومباً نبإن تبونير تبروى مبل مراسببة يبا أ إلبى تهي بة تبو
العمببل ممببا يسببا

تببى رنببع ابباقة اهرتبباج ,وه ب التببروى المراسبببة ب لك تببا أ إلببى رءببا

العامل و بالتالي اراااض مع اد الغياك والحوا ا واهصاباد( .الستمي)117:1990 ,
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 المجموعة الثانية :وامل هاصية و من اهمها :
أ .احتـرام الــذات :ان تبوانر احتبرام الب اد لتاببر مببن اببالل متب  ,سبواق ببان بسبببك المر ب الب أ
يهبغت او لبيعبة وتياتب او تهببة متب ومعرنبة انب ار المتتمببع لهب الم اربة او الماسسبة التببي
يرتمي اليها ,ل اثر بير تى تونير احترام ال اد لتار ال أ إ ا تم اهبا ها يا أ إلى الرءبا
ببن العمببل مببن اببالل هب ا المر ب إءببانة إلببى بهيببة العوامببل المتعتهببة بمحتببوى الوتياببة ,األ اق
واارتا و لك العوامل الماسساتية األارى ( .ب الوهاك والاك )71:1993 ,
ب .االســــتعداد :ن تم ببا ببان ااس ببتع ا ايتابي ببا تم ببا ا د مه بباراد الا ببر وبالت ببالي يتحس ببن ا اا
الببوتياي ويرتاببع مع ب ل إرتاتيت ب رت ب اًر ل يببا ة ق ارت ب وه ب ا ا هببك ي ي ب مببن رءببا العامببل ببن
مت ( .الاتى وياسين)64:1984 ,
ج .المكانـــة االجتماعيـــة :تم ببا ارتاع ببد الما ير ببة ااتتما ي ببة او الوتيا ببة او األق مي ببة تم ببا ا
رءببا الاببر

ببن مت ب  ,امببا إ ا قتببد م ارببة الاببر وتياي باً واتتما ي باً وقتببد األق ميببة ا اسببتياق

الار ( .ماهر)231:2003 ,
ه ا وق وءح غا أ الرءا ن العمل ب ر بعض المتغيراد وهي :
 .9مــدخالت العمــل مثــل األجــر :نه ب امرر با الرسببول (صببتى اهلل تي ب وسببتم) بسببر ة الونبباق ب ب ترة
األتيبر لمببا لب مببن اثبر تببى يبا ة إرتاتب  ,ببن بب اهلل بببن مبر رءببي اهلل رهمبا قببال :قببال
ِ
َن َي ِج َّ
ف َع َرقُ ُه"( .روا ابن ماتة)
ير َحقَّ ُه قَ ْب َل أ ْ
رسول اهلل صتى اهلل تي وستم "أ ْ
َعطُوا األَج َ

 .2المكافـــآت :ببان واة المس ببتمين يس ببتمون األنب ب ار الم ان ببآد حس ببك م ار ب ب هم ,حي ببا ي ببتم تو ي ببع
اهحساراد ,وهو مبت ليس ل ق ر معتوم يو
يو

تى الموتاين حسك ما ي ار الوالي ,مبا بان

تيهم البر اد ني العي ين.

 .3فرص الترقية :تعتم الترقية تى  :األق مية – التاو – الابرة – اتو ال رتة ,وترتبل الترقية
نببي األغتببك ب يببا ة األتببر وتغيببر مسببتوى اهه براى ,ومحتببوى الوتياببة وال ب مالق وحريببة ا ثببر
ومتهو ب ري اقل ,ما ارها ت ي من الم ارة ااتتما ية والهعور بالع الة.
كوان ب ب م ترقيبببة الموتبببى نب ببي الوق ب بد المراسبببك ي ببا أ إلب ببى ت ب ب ثير سب ببتبي ت ببى مسبببتوى
األ اق ,وان التبوتر الببوتياي يسببك رءببا مببرااض ممبا يبباثر تبى واقعيببة الاببر و ثبرة غيابب ممببا
ياثر تى ااقة المرتمة ( .غا أ)131:2011 ,
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 .4العالقــة مــع الرؤســاء :وصببى معاويببة بببن ابببي سببايان مببر بببن الالبباك نهببال :ببان الم باً
بر يت  ,ا اً ني قءيت  ,ارياً من ال بر ,قبواً لتع ر ,سهل الحتاك مصون الباك ,متحريباً
لتصواك ,رنيهاً بالءعيى ,غير محاك من الهريك وا تاى لتغريك.
الهب برآن ت ببى توتيب ب المس ببتمين لح ببك اآلاب برين

 .5العالقــــة مــــع الــــزمالء فــــي الوظيفــــة :ح ببر

والتوح ب  ,وقببوى نببيهم اهيثببار وءببعى نببيهم اراعببااد ال راهيببة والتتببم والع ب وان ,و لببك يهببوأ
الهببعور باارتمبباق لتتما ببة ويهءببي تببى مهببا ر الع لببة والوحب ة ,إ ان ارتمبباق الاببر لتما ببة
يحبهم ويحبور  ,وارتبال معهم بعالقاد إرسارية تي ة يعتبر من العوامل التبي تسبا

اهرسبان

نببي ت ببوين هاصببيت ت وير باً سببتيماً و تببى تحهي ب األمببن واللم ريرببة تببى راس ب  ,نالعالقببة بببين
ال مالق ني اهسبالم يهبوبها الرحمبة واأللابة حتبى يم رهبا مبن تحهيب العمبل ببروح الاريب حيبا
تعتبر الص اقة من اح اسباك الرءا ن العمل( .الهيباري)48:1986 ,
 .6األمن الوظيفي :يعتببر األمبن البوتياي مبن العوامبل اايتابيبة رحبو ااسبتهرار نبي العمبل حيبا
يهمل الرءا ن األتر والمعامتة الليبة مبن تاربك الراسباق والمراوسبين والاب ماد الصبحية
واهت ب ببا اد وق ب ببال اهلل تع ب ببالى ن ب ببي تابب ب ب الع يب ب ب "      
( ."      العر بود /آية)60 :
ه ا وق اهار ال بي إلى ان وامل تح ي الرءا الوتياي وال انعية وما يربل بيرهما من
رنع لت اق البهرأ تتمحور ني هر وامل اساسية وهي:
 .9مهمــات تحتــوي علــى تحــدي :وتهببير إلببى رتببة تببونر مهببام يهببعر الموتببى مببن االلهببا ار ب
يستا م مهارات ال هرية ,ويم ن لتعمل ان ي ون و تحب أ إ ا بان يحتبوأ تبى تتب و تربو
ني المهام ,نالعمل الروتيري يسبك المتل ويا أ إلى الهعور باهحبال والاهل.
 .2الحصول على التغذية الراجعـة :وتهبير إلبى ال رتبة التبي يبونر نيهبا العمبل معتومباد بن ا اق
الموتى ورهال قوت ورهال ءعا  ,ويتك ان ت ون التغ يبة الراتعبة هربا اد مصبا ر متعب ة
مثل تغ ية راتعة من المهرنين والراساق ,ال مالق ,واألقران.
 .3التــدريب المســتمر :ويهببير إلببى رتببة اسببتثمار الماسسببة نببي الموتببى او العامببل بحيببا يببتم
ت ريب وتلوير مهارات .
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 .4زيادة مستوى التحكم :ويهير إلى رتة وتو الارصة ل ى الموتى لتتح م بالمهام التي يهبوم
بها بحيا يهرر متى الب ق ومتى اارتهاق ولول م ة المهمة ,نيتح م ب ل معلياد العمل ق ر
اهم ان.
 .5وجود مدير داعم :ويهير ه ا األمر إلى رتة

م المب ير لتموتبى مبن راحيبة التوتيب التيب

ون سيلرة ,والمعامتة التي ة والهرك من الموتاين.
 .6وجــود زمــالء داعمــين :وتهببير إلببى مه ب ار ال ب م ال ب أ يتهببا الموتببى مببن مال ب نببي العمببل
بحيا يستليع االم ران إليهم و لتك مسا تهم إ ا ما احتاتها.
 .7وجود توازن إيجابي بين الحياة األسرية والعمـل :وتهبير إلبى رتبة تبونر العمبل الب م لتحيباة
األسبرية لتموتببى مثببل ب م وتببو تعببارض بببين األ وار نببي العمببل ,واأل وار نببي الحيبباة ,مثببل
بع ب العمببل ببن المر ب ل ,وا مببة المواصببالد وغيرهببا مببن العوامببل التببي تات ب رو ببا مببن التببوتر
والءغل الراسي ر الموتى.
 .8األجــر المنصــف :وتهببير ال رتببة هببعور الموتببى بالعب ل واهرصبباى مببن راحيببة األتببر بحيببا
يهعر بالع الة بين ما يه م لتماسسة من ته وابرة وبين ما ي ا من الماسسة من اتور.
 .1وجــود التقــدير المعنــوي للموظــف :ويهببير هب ا األمببر إلببى مب ى تببونير العمببل لببرام ت يب مببن
اهلراق وهعور الموتى بالته ير المعروأ وار ليس متبر اتيبر إرمبا هبا

تعتمب الماسسبة

تي به ل بير.
 .92الشعور باألمن الـوظيفي :ويهبير إلبى رتبة هبعور الموتبى باألمبان البوتياي وارااباض
احتمالية ان ياصل من مت ني الحاءر او المستهبل.
ويت ب ر اههببارة إل ببى ان الرءببا الببوتياي ه ببو متيببة ت ار ميببة ن ببإ ا ءببعاد اح ب العوامب بل
السب ببابهة نب ببان الرءب ببا الب ببوتياي يهب ببل ,وبالتب ببالي العمب ببل ال ب ب أ ياتهب ببر إلب ببى ا ثب ببر مب ببن متغيب ببر ن ر ب ب
مب ببن اللبيعب ببي ان يتوقب ببع الاب ببر وتب ببو ارااب بباض بيب ببر نب ببي الرءب ببا الب ببوتياي ونب ببي ال انعيب ببة إلب ببى
العمل( .ال بي)22:2011 ,
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سادساً :أساليب قياس الرضا الوظيفي:
يهصبب بعمتي ببة قي بباس الرء ببا ال ببوتياي :متي ببة تم ببع البيار بباد ال ال ببة ت ببى مس ببتوى رء ببا
تما ة العمل الموتو ة ني الماسسة ن راصر الرءا الماتتاة (.ب الاال (117:4771 ,
وتوت

ة لر لهياس الرءا الوتياي مرها:

 .9قائمــة األســئلة :حيببا توتب

ب ة قبوا م ألسب تة معياريببة مثببل قا مببة ت سبباس لهيبباس الرءببا ببن

العمببل وهببي تحتببوى تببى اس ب تة لع ب ة وامببل مثببل( :سببا اد العمببل ,تببروى العمببل ,الترقيببة,
اتتاهاد اه ارة ,حر ة التغيير ,األتر).
 .2المقـــابالت :لمعرن ببة رت ببة رء ببا الع ببامتين ببن العم ببل وقب ب ت ببون مه ببابالد رس ببمية او غي ببر
رسمية ,وهي ا ثر نعالية ني معرنة الرءا ن العمل ااصة إ ا ان حتم المرتمة صغي اًر.
 .3المالحظــة :حيببا يببتم مالحتببة سببتوك العببامتين ,ويببتم بعب لببك اسببتاال

بعببض المالحتبباد

حول مواقى العامتين ومها رهم.
 .4بيانـــات ثانويـــة :مثببل مع ب اد الغيبباك ,حتببم ه ب اوأ العببامتين ,مع ب ل وران العببامتين ,ب
الحوا ا اثراق العمل ,رسبة اهرتاج ,مستوى إرتاتية العامل( .العريهي)29:1999 ,
 .5طريقــة القصــة :تعتم ب ه ب اللريهببة تببى اللتببك مببن ان ب ار العيرببة نببي مهببابالد هاصببية ان
يت روا األوقاد التي هبعروا نيهبا بالرءبا بن متهبم ,و ب لك األوقباد التبي هبعروا نيهبا بعب م
الرءببا ثببم يلتببك مببرهم محاولببة ت ب ر األسببباك التببي ارببد وراق ه ب ا الرءببا ,وارع اسبباد ه ب ا
الهببعور تببى ا اقهببم أل مببالهم إيتاب باً او سببتباً ,وق ب ات ب

ه ب اللريهببة إلببى رتيتببة وهببي ان

العوامل التي يا أ وتو ها إلى الرءا الوتياي ا يا أ غيابها إلبى ب م الرءبا ,وقب وتهبد
إلببى هب اللريهببة ارتهببا اد وهببي ان المعتومبباد المه مببة مببن انب ار العيرببة الم روسببة تاتهببر إلببى
ق ب ب ر قتيب ببل مب ببن الموءب ببو ية ا تما هب ببا الرت ب برة الته يريب ببة والهاصب ببية ألن ب ب ار العيرب ببة( .ب ب ب ر,
)464:1336
 .6طريقة االستقصـاءات :وتعتمب هب اللريهبة تبى استهصباق آراق العيربة المسبته نة مبن ابالل
رما ج استلال الراأ ,وتصام محتوياتهبا وتصبمم راصبرها تبى الرحبو الب أ ياب م اهب اى
الباحثين ,ويبتالقم مبع مسبتوياد الب ين يبتم اسبتلال آ ار هبم ,وت اب هب الرمبا ج اهب ااً ب ة,
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ومببن م اياهببا سببهولة تصببريى البياربباد مي باً كوام اريببة اسببتا امها نببي حببااد العيربباد ال بي برة,
وقتة الت تاة ,واصوبة المعتوماد ( .ب الاال )28:1992 ,
كوان ل ببل لريه ببة م ببن ل ببر قي بباس الرء ببا ال ببوتياي م اياه ببا و يوبه ببا ,و ت ببى الباحب با ان
يااءل بين ه اللر من حيا:
 .4مالقمتها لمتتمع البحا ومار اد العيرة التي يو ااتيارها.
 .1التسهيالد واهم ارياد المتاحة استا ام ل لريهة.
 .8رتببة ال قببة التببي يتوااهببا لرتا ت ب  ,ولبيعببة المبباثراد التببي يسببعى لتوصببول إليهببا ,وهببل هببي
ماثراد مية ام رو ية؟
 .1رهال الهوة والءعى التي ترلوأ تيها ل لريهة( .ال ل ي)16:1996 ,
وستعتم الباحثـة نبي هب ال ارسبة لريهبة ااستهصباقاد لمراسببتها لمتتمبع ال ارسبة الب أ
يت لى من معتمي ومعتماد المرحتة الثاروية بمحانتاد غ ة البال ( )8383معتماً ومعتمبة والب أ
يتم ااتيار يرة هوا ية لبهية مر ( )164معتماً ومعتمة برسبة ( )%41من المتتمع األصتي.

سابعاً :مظاهر الرضا الوظيفي:
 .9اإلنتاجية المرتفعة :العالقاد اهرسبارية التيب ة والاعالبة تعربي ا مباً إرتاتيبة مرتاعبة مبن تاربك
العببامتين وهب ال اايببة اهرتاتيببة ترتببع ل يببا ة إحسبباس العببامتين باارتمبباق لتماسسببة ,وحرصببهم
تببى مصببتحتها ,وترتببع ايء باً إلببى إحسبباس العببامتين بهيمببة مببا يهومببون ب ب مببن مببل وهببعور
العببامتين بب ن إ ارة الماسسببة تعمببل ا مباً تببى حببل مهب التهم ومهب الد العمببل ل يببا ة اهرتبباج
وتحهي ال اد( .نتي و ب المتي )119:2005 ,
 .2قلـة الغيـاب :يهصب بالغيباك ب م حءبور العامبل لتعمبل نبي الوقبد الب أ يتوقبع مرب الحءبور
نيب  ,والمهببار ة نببي اهرتبباج لبه باً لبررببام العمببل ,وا يببا رسبببة الغيبباك مببن متبباهر اراابباض
الروح المعروية والرءا الوتياي( .الهاوي )115:2000 ,
 .3نقص معدل دوران العمل :وران العمل هو ارتهال الار من مل متاص
اانتبراض ارب

تمببا ا رءببا الاببر

ببن متب ا الب انع ل يب

إلى آار ,ويم ن

تببى البهبباق نببي هب ا العمببل وقببل

احتمااً تر لتعمل بلريهة ااتيارية ,وق اتهرد ال راساد ان هراك القة سبتبية ببين الرءبا
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ن العمل ومع ل وران العمل بمعرى ار

تما ارتاع الرءا ن العمل يميل وران العمل إلى

ااراااض( .ستلان(204:2004 ,
 .4اختفــاء الشــائعات :ر ب ما ترهببل ااتصببااد مببن ا تببى إلببى اسببال مببن الهببا ة التببابعين ,ومببن
اس ب ببال إل ب ببى ا ت ب ببى م ب ببن الت ب ببابعين لتها ب ب ب  ,تت ب ببونر المعتوم ب بباد الرس ب ببمية ل ب ب ى الع ب ببامتين ,وته ب ببل
الها عاد ,ويتارم العامتون أل مالهم ,ومن المعتوم األثر السي لتها عاد ني تو العمل ,ومبا
تتحه من ءرر بالعالقاد اهرسارية والرءبا بن العمبل اابل الماسسبة( .نتيب و بب المتيب ,
(120:2005
 .5قلــة الشــكوى مــن جانــب العــالمين :تعبببر الهب وى ببن حالببة التب مر او ب م الرءببا رب الاببر
رحببو الماسسببة وقب ي ببون هب ا الببتتتم نر يباً او تما يباً ,ويعبببر ببن حالببة حهيهيببة او وهميببة ا
تهببوم تببى اسبباس ,ولببيس مببن الءببرورأ ان ت ببون الهب اوأ رتيتببة سببوق اه ارة كوارمببا قب ت ببون
رتيتببة لمببا قب يسببو التما ببة مببن تببوتر ااتببي ونببي هب الحالببة يتببك تببى اه ارة الرهببي ة ان
تعبال اسبباك هب التبوتر حتبى يتحهب اارسبتام ببين األنب ار  ,مبا يتبك تبى اه ارة ايءباً ان
ته ببتم ب ارس ببة الهب ب اوأ ارس ببة تمي ببة موء ببو ية ألن تتاهته ببا قب ب ي ببا أ إل ببى تا بباقم الحال ببة,
ووصولها إلى رتة يصبح من الصعك مواتهتها( .مرسي(135:2005 ,
نعالببة يسببتليع
 .6انخفـــاض نســـبة منازعـــات العمـــل :ا هببك نببي ار ب نببي تببل القبباد إرسببارية ة
الع ببامتون إه بببا حات بباتهم الاس ببيولوتية ,وحات بباتهم الراس ببية وااتتما ي ببة مم ببا يس بببك له ببااق

العامتين ق اًر من الرءا وااستهرار ,نتهل المرا اد اال العمل سبواق ببين العبامتين بعءبهم
البعض او بيرهم وبين راسا هم ني الماسسة( .الهاوي )446:1333 ,
 .7انخفـــاض درجـــة مقاومـــة التغييـــر :نببي تببل العالقبباد اهرسببارية التي ب ة ورءببا العببامتين ببن
متهم ,ا ة ما يهم الها ة نبي الماسسبة التعبرى تبى ا ت ارءباد العبامتين وماباونهم بالرسببة
لتغيير ال أ سيح ا ,ومحاولبة لم ربة العبامتين ,إ ب ا هم وتهي بتهم اسبتهبال التغييبر والتعامبل
مع ب  ,ومببن هرببا رت ب ان مهاومببة العببامتين لتتغييببر ب انببة صببور واه ب ال واروا ب تهببل إ ا سببا
المره ة تو من العالقاد اهرسارية التي ة والاعالة( .نتي و ب المتي (120:2005 ,
واستا مد الباحثة متاهر الرءا الوتياي ني صياغة نهراد ااستبارة الااصبة بالرءبا
الوتياي.
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الفصل الثالث
الدراسات السابقـة
 أوالً :الدراسات المتعلقة بأنماط القيادة.
أ.الدراسات العربية.
ب .الدراسات األجنبية.
 ثانياً :الدراسات المتعلقـة بالرضا الوظيفي.
أ .الدراسات العربية.
ب .الدراسات األجنبية.
 ثالثاً :تعقيب عام على الدراسات السابقة.
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الفصل الثالث
الدراسات السابقة
مقدمـــــــــــــــــة
سببعد الباحثببة تاه ب ةً مببن اتببل الوصببول إلببى مببا ُ تببك ببن موءببو ارمببال الهيببا ة ل ب ى

م ب يرأ الم ب ارس الثارويببة وال ارسبباد المتعتهببة بالرءببا الببوتياي لتمعتمببين و لببك مببن اببالل البحببا
والترهيببك نببي م تببباد التامعبباد المحتيببة ,وبعببض الم تببباد العامببة ,و الم ار ب الااصببة ,والهبب ة
العر بوتية .وسوى تستعرض الباحثة ال راساد السابهة تى الرحو اآلتي:
اواً :تو يع ال ارساد تى محورين.
المحور األول :ال راساد المتعتهة ب رمال الهيا ة.
المحور الثاري :ال راساد المتعتهة بالرءا الوتياي.
ثارياً :تعهيك ام تى ال راساد السابهة.

المحور األول :الدراسات المتعلقة بأنماط القيادة.
أ .الدراسات العربية:
 .9دراســة ســليم ( )2293بعنـوان" :األنمــاط القياديــة الســائدة لــدى رؤســاء األقســام فــي كليــات
المجتمع بمحافظات غزة وعالقتها بالرضا الوظيفي للعاملين فيها".
ه ب ند التعببرى إل ببى األرمببال الهيا ي ببة السببا ة ل ب ى راس بباق األقسببام ن ببي تيبباد المتتم ببع
بمحانتبباد غ ب ة و القتهببا بالرءببا الببوتياي لتعببامتين نيهببا ,وق ب وتاببد ال ارسببة المببره الوصبباي
التحتيتببي لمالقمت ب لموءببو ال ارسببة ,ولتحهي ب اه ب اى ال ارسببة قببام الباحببا باسببتا ام ااسببتبارة
اة م ورة من محورين ,المحبور األول لهيباس األرمبال الهيا يبة السبا ة لب ى راسباق األقسبام نبي
تي ب بباد المتتم ب ببع بمحانت ب بباد غب ب ب ة م ور ب ببة م ب ببن ( )13نهب ب برة مو ب ببة ت ب ببى  8مت ب ببااد (ال ب ببرمل
األوتوقرالي ,الرمل ال يمهرالي ,الرمل الترستي) ,والمحور الثاري لهياس الرءا الوتياي لتعبامتين
نببي تيبباد المتتمببع بمحانتبباد غ ب ة م ببون مببن ( )15نه برة مو ببة تببى ( )5متببااد (تببروى
العمببل ولبيعتب  ,ااسببتهرار الببوتياي ,الرواتببك والحبوان والترقيبباد ,العالقببة بببين العببامتين ,العالقببة
مببع الراسبباق) ,لبهببد تببى يرببة م ورببة مببن ( )131مببن العببامتين اه اريببين ,وبرسبببة ()%34.5
66

م ببن اص ببل متتم ببع ال ارس ببة الب ببال ( )113م ببن الع ببامتين اه اري ببين ن ببي تي بباد المتتم ببع (ال تي ببة
التامعية لتعتوم التلبيهية ,تية نتسلين التهرية ,تية العتوم والت رولوتيا).
ومن أهم النتائج التي توصلت اليها الدراسة:
ا .ان ال رتببة ال تيببة بتهب ير انب ار العيرببة لترمببال الهيا يببة السببا ة لب ى راسبباق األقسببام نببي تيبباد
المتتمببع بمحانتبباد غ ب ة نببي متببال ا اة ال ارسببة بت ب ( )%68.78وب رتببة موانهببة متوسببلة,
حيب ببا تب ب بوانرد المت ب ببااد ت ب ببى الترتي ب ببك الت ب ببالي :ال ب ببرمل الب ب ب يمهرالي ( ,)%77.34ال ب ببرمل
األوتوقرالي ( ,)%61.13والرمل الترستي (.)51,43
ك .توتب نببرو

الببة إحصببا ياً بببين متوسببلاد تهب يراد يرببة ال ارسببة نببي ال رتببة ال تيببة لترمببال

الهيا ية السا ة ,والرمل األوتوقرالي ,والرمل الترستي تع ى إلى متغير الرو لصالح ال ور.
ج .ا توت ب نببرو

اد الببة إحصببا ية بببين متوسببلاد ته ب يراد يرببة ال ارسببة نببي ال رتببة ال تيببة

لترمال الهيا ية ,والرمل األوتوقرالي تع ى إلى متغير ال تية.
 .ان المتوسبل الحسبابي الرسببي ال تبي لترءبا البوتياي لتعبامتين نبي تيباد المتتمبع بمحانتباد
غ ة ني متااد ا اة ال ارسبة بتب ( )%63.83وب رتبة موانهبة بيبرة ,حيبا تبوانرد المتبااد
تببى الترتيببك التببالي :العالقببة بببين العببامتين( ,)%75.77العالقببة مببع الراسبباق(,)%78.77
ااستهرار الوتياي( ,)%78.53تروى العمل( ,)%78.88الرواتك والحوان (.)%57.75
ه .ا توت ب نببرو

اد الببة إحصببا ية بببين متوسببلاد ته ب يراد يرببة ال ارسببة نببي ال رتببة ال تيببة

لترءا الوتياي لتعامتين تع ى إلى الرو .
و .توت

القة ارتبالية لر ية بين الرمل ال يمهرالي والرءا الوتياي ,و القبة ارتباليبة

بببين الببرمل الترسببتي والرءببا الببوتياي ,بيرمببا ا توتب

سبية

القببة ارتباليببة بببين الببرمل األوتببوقرالي

والرءا الوتياي.
وأوصت الدراسة بـ:
 ء ببرورة تع يب ب وتبر ببي الهي ببا اد لت ببرمل الب ب يمهرالي ,ن ببي الهي ببا ة ب ببل تواربب ب ا سب بيما لته ببة
استثمار ال ااقاد الموتو ة ني تياد المتتمع به ل ريبا أ وابت بارأ متميب ووءبع اهرسبان
المراسك ني الم ان المراسك وتاويض الستلاد لتمراوسين.
 تحسين التروى المعيهية لتعامتين ني تياد المتتمع ,وتحسين مستوى الرواتك.
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 .2دراسة العجارمة ( )2292بعنوان" :األنماط القياديـة السـائدة لـدى مـديري المـدارس الخاصـة
وعالقتها بمستوى جودة التعليم من وجهة نظر المعلمين في محافظات غزة".
هب ب ند التع ببرى إل ببى األرم ببال الهيا ي ببة الس ببا ة لب ب ى مب ب يرأ المب ب ارس الااص ببة و القته ببا
بمستوى تو ة التعتيم ني محانتة مان حيا ت بون متتمبع ال ارسبة مبن تميبع معتمبي ومعتمباد
الم ب ب ارس الااصب ببة التابعب ببة لم يريب ببة التربيب ببة والتعتب ببيم الاب ببا

نب ببي محانتب ببة مب ببان بت ب ب

ب ب هم

( )41317معتماً ومعتمة ,وتم ااتيار يرة هوا ية لبهية بواقع ( )533معتم ومعتمة ,ولتحهيب
اه اى ال راسة استا م الباحا ا اتين األولى لهياس األرمال الهيا ية والثارية لهياس مستوى تو ة
التعتيم.
ومن أهم النتائج التي توصلت اليها الدراسة:
ا .رتببة ممارسببة مب يرأ المب ارس الااصببة نببي محانتببة مببان لترمببال الهيا يببة مببن وتهببة رتببر
المعتمببين ارببد متوسببلة إ بت ب المتوسببل الحسببابي ( )8.84وتبباق نببي المرتبببة األولببى الببرمل
الهيا أ األوتوقرالي ,يتي الرمل ال يمهرالي نالمتسيك.
ك .وتبو

القبة ايتابيبة اد البة إحصبا ية بمسبتوى البة ( )α ≤ 0.05ببين األرمبال الهيا يبة

ومستوى تو ة التعتيم ني الم ارس الااصة ني محانتة مان.
ج.

م وتو نرو

الة إحصا ياً بين األرمال الهيا ية ل ى م يرأ الم ارس الااصة تبعاً لتترس

والماهل العتمي.
 .وتببو نببرو

الببة إحصببا ياً بببين األرمببال الهيا يببة ل ب ى م ب يرأ الم ب ارس الااصببة تبع باً لسببرواد

الاببرة وتبباق لصببالح ( 5سببرواد نمببا نببو ) لتببرمل األوتببوقرالي ,ولصببالح ( 43سببرواد ن ب ثر)
لترمل المتسيك ,ولصالح ( 5سرواد نما ون) ني ال رتة ال تية لترمال الهيا ية.
وأوصت الدراسة بـ:
 ته ب يم بررببام ت ب ريبي لتم ب يرين لتحسببين ممارسبباتهم وارمببالهم الهيا يببة ,لتوتيببى ه ب األرمببال
باا تي ببة وتم ي ببرهم م ببن تل ببوير ممارس ببتهم الهيا ي ببة لرن ببع مس ببتوى ت ببو ة التعت ببيم ن ببي المب ب ارس
الااصة.
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 .3دراســة عربيــات ( )2292بعنــوان" :أنمــاط القيــادة التربويــة الســائدة لــدى رؤســاء األقســام
األكاديمية في جامعة البلقاء التطبيقية وأثرها على األداء الوظيفي".
ه ب ند التعببرى إلببى ارمببال الهيببا ة التربويببة السببا ة ل ب ى راسبباق األقسببام األ ا يميببة نببي
تامعة البتهاق التلبيهية واثرها تى األ اق الوتياي أل ءاق هي بة التب ريس ,ولتحهيب هب ا الهب ى
تببم تصببميم اسببتبارة ا ب د اصيص باً ألغ براض ه ب ال ارسببة ,إ ت ورببد مببن اربببع متببااد لهيبباس
األرمال الهيا ية السا ة( :ال يمهرالي ,التهتي أ ,التستلي ,والترستي) وتال اامس لهياس مستوى
األ اق الببوتياي ,وقب ت ببون متتمببع ال ارسببة مببن ( )111مببن ا ءبباق الهي ببة الت ريسببية نببي تامعببة
البتهاق التلبيهية /تية الهر سة الت رولوتية.
ومن أهم النتائج التي توصلت اليها الدراسة:
ا .وتببو مسببتوى مرتاببع مببن األ اق ل ب ى ا ءبباق هي ببة الت ب ريس إ اتهببرد الرتببا
الحسببابي ال تببي اسببتتابة انب ار

ان المتوسببل

يرببة ال ارسببة تببى نهبراد اسببتبارة ال ارسببة المتعتهببة ببباأل اق قب

بت ( )1.34وبارحراى معيارأ (.)3.35
ك .تبببين وتببو اثببر لرملببي الهيببا ة( :ال ب يمهرالي والترسببتي) تببى ا اق العببامتين ,و ب م وتببو اثببر
لرملي الهيا ة( :التهتي ية والتستلية) تى ا اق العامتين.
وأوصت الدراسة بـ:
 ءرورة إتراق ت ريك اا

وم ثى لراساق األ ا يمية ر استالمهم لمراصبهم من اتل رهر

التو يبة والمعرنبة ب هميببة اسبتا ام األرمبال الهيا يببة الماتتابة ,اثبر ببل مرهبا تبى ا اق العببامتين
تحد قيا تهم.
 .4دراسة النبيه ( )2299بعنوان" :فاعلية اتخاذ القرار وعالقتها باألنماط القيادية السائدة لـدى
مديري المدارس الثانوية بمحافظات غزة".
هب ب ند التع ببرى إل ببى العالق ببة ب ببين نا تي ببة اتا ببا الهب برار وتب بوانر ال ببرمل التا ببا تي وال ببرمل
التحويتي ل ى م يرأ الم ارس الثاروية بمحانتاد غ ة من وتهة رتبر معتمبيهم ,ولتحهيب اهب اى
ال ارسببة اتبببع الباحببا المببره الوصبباي التحتيتببي مسببتا ماً اسببتبارتين :األولببى لهيبباس رتببة نا تيببة
اتاا الهرار ,واألارى لهياس رتة توانر الرمل التاا تي والرمل التحبويتي ,وت وربد يربة ال ارسبة
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التي تم ااتيارها باللريهة العرهو ية ( )673معتماً ومعتمة ,واستا مد المعالتاد اهحصا ية من
االل بررام (.)SPSS
ومن أهم النتائج التي توصلت اليها الدراسة:
ا .حصببتد رتببة ت بوانر الببرمل التحببويتي تببى و ن رسبببي ق ب ر ( )%77.13ب رتببة بي برة ,مببا
حصتد رتة توانر الرمل التاا تي تى و ن رسبي ق ر ( )%74.57ب رتة بيرة.
اد الببة إحصببا ية بببين متوسببلاد تهب يراد يرببة ال ارسببة ل رتببة تببونر تميببع

ك .ا توتب نببرو

ابعا الهيا ة التحويتية تع ى لمتغير الترس.
اد الببة إحصببا ية بببين متوسببلاد ته ب يراد يرببة ال ارسببة ل رتببة ت بوانر بع ب

ج .ا توت ب نببرو

اه ارة تع ى لمتغيراد (الماهل العتمي ,وسرواد الا مة ,والمرلهة التعتيمية).
 .توت ب نببرو

اد الببة إحصببا ية بببين متوسببلاد ته ب يراد يرببة ال ارسببة ل رتببة ت بوانر ابعببا

الهي ببا ة التحويتي ببة وبعب ب اه ارة لص ببالح الماه ببل العتم ببي األق ببل ,ولص ببالح الا م ببة األق ببل م ببن 5
سرواد ,ولصالح المرال التعتيمية (هر غ ة ,غرك غ ة ,الوسلى).
وأوصت الدراسة بـ:
 ءببرورة رهببر الهيببا ة التحويتيببة ل ب ى الهيببا اد التربويببة الماتتاببة مببن اببالل ال ارسبباد وال ب وراد
الماتتاة تى تمة الرسول صل اهلل تي وستم ال أ يم ن ا تبار ا تم الها ة التحويتيين.
 .5دراســة ســليم ( )2009بعن ـوان" :الســلوك القيــادي ,وعالقتــه بالمنــام المنظمــي لــدى مــديري
المدارس الحكومية الثانوية في محافظات شمال الضفة الغربية من وجهة نظر معلميهم".
ه ب ند التعببرى إلببى السببتوك الهيببا أ و القت ب بالسببتوك المرتمببي ل ب ى م ب يرأ الم ب ارس
الح ومية الثاروية ني محانتباد هبمال الءباة الغربيبة مبن وتهبة رتبر المعتمبين والمعتمباد نيهبا,
واستا مد ال راسة المره الوصاي التحتيتي ,وقب اتريبد ال ارسبة تبى يربة م وربة مبن ()656
معتماً تم ااتيارها بلريهة اللبهة العهوا ية مبن معتمبي المب ارس الح وميبة الثارويبة مبن محانتباد
همال الءاة الغربية ,ومعتماتها.
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ومن أهم النتائج التي توصلت اليها الدراسة:
ا .الستوك ال يمهرالي هو األ ثر ممارسة ,واستا اماً ل ى م يرأ الم ارس الح ومية الثارويبة نبي
محانتاد همال الءاة الغربية ,حيا حصل تى رسبة ( )%80.7يتي الستوك ال ي تاتورأ
ورسبت ( ,)%67.6اما بالرسبة لمتااد المراخ حيا حصل نبإن متبال الهبوارين اه اريبة هبو
المتببال األ ثببر تلبيهببا ,واهتمامباً نببي المب ارس الح وميببة الثارويببة نببي محانتبباد هببمال الءبباة
الغربيببة حيببا حصببل تببى رسبببة ( )%85.4يتي ب متببال الترتببيم واه ارة حيببا حصببل تببى
(.)%85.2
ك .ا توت نرو

اد الة إحصا ية ر مستوى ال الة ) )a= 0.05نبي السبتوك الهيبا أ لب ى

م ب يرأ الم ب ارس الح وميببة الثارويببة تع ب ى لمتغيببر (التاص ب
الرتا

ار توت نرو

 ,الماهببل العتمببي) ,بيرمببا لببد

اد الة إحصا ية تع ى لمتغيراد (الترس ,والم رسة).

وأوصت الدراسة بـ:
 ءرورة تحسين التبروى المعيهبية لتمعتمبين وتبونير الوسبا ل التعتيميبة لتحصبول تبى مسبتوى
ال من األ اق لتمعتمين.
 .6دراســـة مغـــاري ) )2009بعنـــوان" :نمـــط القيـــادة الســـائدة فـــي مـــديريات التربيـــة والتعلـــيم
بمحافظات غزة وعالقتها بصنع القرار التربوي من وجهة نظر العاملين بها".
ه ب ند التعببرى إلببى رمببل الهيببا ة السببا ل ب ى م ب يرأ التربيببة والتعتببيم بمحانتبباد غ ب ة مببن
وتهببة رتببر العببامتين نببي الم ب يرياد ,وم ب ى ممارسببة م ب يرأ التربيببة والتعتببيم لم ارحببل صببرع اله برار
التربببوأ ونب اللريهببة العتميببة ,و ب لك إلببى معرنببة العالقببة بببين ارمببال الهيببا ة و متيببة صببرع الهبرار
التربوأ ل ى م يرأ التربية والتعتيم ,ما وه ند ال ارسبة ايءبا إلبى تح يب تب ثير متغيبراد بل مبن
(الترس ,الماهل العتمي ,سرواد الابرة ,المسمى البوتياي ,م بان العمبل) تبى تهب يراد العبامتين
لبرمل الهيبا ة السبا ولصبرع الهبرار الترببوأ لب ى مب يرأ التربيبة والتعتبيم بمحانتباد غب ة ,وقب اتبببع
الباحا المره الوصاي التحتيتي ,ولتحهي اهب اى ال ارسبة قبام الباحبا ببرباق اسبتبيارين ,احب اهما
لتح ي ب رمببل الهيببا ة السببا  ,واألاببرى لهيبباس م ب ى ممارسببة م ب يرأ التربيببة والتعتببيم لم ارحببل صببرع
الهبرار الترببوأ ونب اللريهبة العتميبة ,وت ورببد يربة ال ارسببة مبن ( )180مبن ربواك مب يرأ التربيببة
والتعتيم ,وراساق األقسام ,والمهرنين التربويين ني م يرياد التربية والتعتيم بمحانتاد غ ة.
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ومن أهم النتائج التي توصلت اليها الدراسة:
ا .ان رمل الهيا ة ال يمهرالي هو الرمل السا لب ى مب يرأ التربيبة والتعتبيم بمحانتباد غب ة ,يتيب
الرمل الترستي ,ثم الرمل األوتوقرالي.
ك .ارد رتة ممارسة الرمل ال يمهرالي تي بو ن رسبي (.)%73.18
ج .ارد رتة ممارسة الرمل الترستي مهبول بو ن رسبي (.)%64.51
 .و ارد رتة ممارسة الرمل األوتوقرالي ءعيى بو ن رسبي (.)%57.33
ه .ا توت نرو

الة إحصا ياً بين ته يراد العامتين لرملل الهيا ة تع ى لتماهل العتمي.

وأوصت الدراسة بـ:
 ءرورة تبري م يرأ الم ارس لترمل ال يمهرالي ني قيا اتهم لم ارسهم.
 ءرورة ااتيار ال ااقاد الهيا ية المراسبة ووءع الرتل المراسك ني الم ان المراسك ,وتبا ل
الم يرين لتابراد اه ارية مع رت ار هم ني ال ول المتاورة والمته مة.
 .7دراســة عيســى ( )2228بعن ـوان" :دور القيــادة التحويليــة فــي تطــوير أداء مــديري المــدارس
الثانوية بمحافظات غزة".
ه ب ند التعببرى إلببى ور الهيببا ة التحويتيببة نببي تلببوير ا اق م ب يرأ الم ب ارس الثارويببة نببي
محانتاد غ ة ,والتعرى تى واقع ممارسة م يرأ الم ارس الثاروية لتهيا ة التحويتية ني الم ارس
الثارويببة نببي محانتبباد غب ة مببن وتهببة رتببرهم ,ومعرنببة اثببر متغيبراد( :التببرس ,والماهببل العتمببي,
وسببرواد الا مببة ,والتاص ب

) ,وسبببل تلببوير ا اق م ب يرأ الم ب ارس الثارويببة نببي ءببوق اسببتا ام

الهيا ة التحويتية ,واستا مد الباحثة المره الوصاي التحتيتي ,وت بون متتمبع ال ارسبة مبن تميبع
م ب يرأ الم ب ارس الثارويببة نببي محانتبباد غ ب ة ,لتعببام ال ارسببي ( ,)1333-1337والبببال

ب هم

( )447م ي اًر وم يرة ,وبتغد يرة ال راسة ( )443م ي اًر وم يرة ,وقامبد الباحثبة بتصبميم اسبتبارة
م ورة من ( )74نهرة و د تى متااد ابعا الهيا ة التحويتية.
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ومن أهم النتائج التي توصلت اليها الدراسة:
ا .وتببو ممارسببة لتهيببا ة التحويتيببة نببي تلببوير ا اق م ب يرأ الم ب ارس الثارويببة نببي محانتبباد غ ب ة
برسبة اقل من (.)%63
ك.

م وتو نرو

اد الة إحصا ية ني ته يراد الم راق لواقع ممارسة الهيا ة التحويتية تع ى

لمتغير الترس وسرواد الا مة والماهل العتمي والتاص

.

وأوصت الدراسة بـ:
 ءببرورة تبرببي م ب يرأ الم ب ارس لتهيببا ة التحويتيببة نببي قيببا اتهم وت ب ريبهم تببى ممارسببة السببتوك
الهيا أ التحويتي.
 .8دراسة أبو تينة والروسان ( )2007بعنوان" :األنماط القيادية المفضلة لمديري المدارس من
وجهة نظر المعلمين الفائزين بجائزة الملكة رانيا العبد اهلل للمعلم المتميز ,وعالقتها بتميزهم
التربوي".
هب ند التعبرى إلبى األرمبال الهيا يبة الماءببتة لمب يرأ المب ارس مبن وتهبة رتبر المعتمببين
الاببا ين بتببا ة المت ببة راريببا العب ب اهلل لتمعتببم المتمي ب لعببام 2006م ,واسببتا مد ال ارسببة المببره
الوصباي ,وت ورببد يرببة ال ارسببة مببن ( )61معتمباً مببن المعتمببين الاببا ين بتببا ة المت ببة راريببا لعببام
1336م.
ومن أهم النتائج التي توصلت اليها الدراسة:
ا .وتو

القة قويبة ,موتببة ,و البة إحصبا ياً ) )α =0.706ببين رمبل الهيبا ة التحويتيبة ,والتميب

التربوأ.
ك .وت ببو

الق ببة متوس ببلة ,وموتب ببة ,و ال ببة إحص ببا ياً ) )α =0.501ب ببين رم ببل الهي ببا ة التبا لي ببة,

والتمي التربوأ.
ج .توتب ب

الق ببة ء ببعياة ,وس ببتبية ,وغي ببر ال ببة إحص ببا ياً ) )α =-0.124ب ببين الهي ببا ة الترس ببتية

والتمي التربوأ.
 .ان الهي ببا ة التحويتيب ببة هب ببي األنء ببل ترب ب بااً بب ببالتمي الترب ببوأ ( ,)0.489تتيهب ببا الهيب ببا ة التبا ليبببة
( ,)0.084ام ببا الهي ببا ة الترس ببتية ن ار ببد مترب ب باً س ببتبياً لتتميب ب الترب ببوأ ( )0.001وغي ببر ال ببة
إحصا ياً.
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 .1دراســة رض ـا وبيــومي ( )2006بعن ـوان" :األنمــاط القياديــة لــدى مــديري ومــديرات المــدارس
االبتدائية ,وعالقتها بالرضا الوظيفي للمعلمين في مملكة البحرين".
هب ند التعببرى إلببى األرمببال الهيا يببة لب ى مب يرأ ومب يراد المب ارس اابت ا يببة مببن وتهببة
رتر المعتمين والمعتماد ,و القتها بالرءا البوتياي ,وا تمب الباحثبان المبره الوصباي ولتحهيب
اهب ب اى ال ارس ببة ق ببام الباحث ببان بتص ببميم اس ببتبارتين :اس ببتبارة لتح يب ب ال ببرمل الهي ببا أ لب ب ى مب ب يرأ
وم يراد الم ارس اابت ا ية ني ممت ة البحرين ,وتءمرد ااسبتبارة ( )48نهبرة مو بة تبى سبتة
متااد تهيس ثالثة ارمال قيا ية( :ال يمهرالي ,والترستي ,واألوتوقرالي) ,واستبارة لهياس الرءا
الوتياي ل ى معتمي ومعتماد الم ارس اابت ا ية ني ممت بة البحبرين ,وتءبمرد ااسبتبارة ()30
نهرة مو ة تى امسة متااد.
ومن أهم النتائج التي توصلت اليها الدراسة:
ا .الببرمل الهيببا أ السببا لب ى مب يرأ ومب يراد المب ارس اابت ا يببة نببي ممت ببة البحبرين هببو الببرمل
ال يمهرالي ,يتي الرمل الترستي ,ثم الرمل األوتوقرالي.
ك .وتببو نببرو

الببة إحصببا ياً تع ب ى إلببى متغيببر التببرس ,يتعت ب باألرمببال الهيا يببة ل ب ى م ب يرأ

وم يراد الم ارس اابت ا يبة ,وقب تباقد لصبالح اهرباا بالرسببة لتبرمل األوتبوقرالي ,ولصبالح
ال ور بالرسبة ل ل من الرمل ال يمهرالي ,والرمل الترستي.
ج .م وتو نرو

الة إحصا ياً تع ى إلى متغير الابرة والرواتك ,نيما يتعت باألرمبال الهيا يبة

ل ى م يرأ وم يراد الم ارس اابت ا ية.
 .وتببو نببرو

الببة إحصببا ياً تعب ى إلببى متغيببر المرلهببة التعتيميببة ,نيمببا يتعتب باألرمببال الهيا يببة

ل ى م يرأ وم يراد الم ارس اابت ا ية ,لصالح مرلهة المحر التعتيمية.
 .92دراســة الدهمش ـي ( (2005بعن ـوان" :األنمــاط القياديــة لــدى مــديري المــدارس فــي المنطقــة
الشمالية بالمملكة العربية السعودية وعالقتها باتخاذ القرار من وجهة نظر المعلمين".
هب ند التعبرى إلبى األرمبال الهيا يبة لب ى مب يرأ المب ارس نبي المرلهبة الهبمالية بالممت بة
السعو ية ,و القتها باتاا الهرار من وتهة رتر المعتمين ,واثر المتغيراد المستهتة مثل (الماهبل
العتمي ,الاببرة العمتيبة ,مرحتبة ال ارسبة) تبى نا تيبة صبرع الهبرار نيهبا ,واسبتا م الباحبا المبره
الوصاي التحتيتي ,وت ون يرة ال راسة من تميع مب يرأ المب ارس نبي المرلهبة الهبمالية و ب هم
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( )165م ب ي ارً  ,و ب المعتمببين ( )1048معتم باً ,وا ب الباحببا اسببتبارة لتحهي ب ه ب ى ال ارسببة,
وو ها تى يرة ال راسة التي ااتارها بلريهة هوا ية لبهية.
ومن أهم النتائج التي توصلت اليها الدراسة:
ا .سيا ة الرمل المهارك ,ورمل اهقرا
ك.

م وتو

ج .وتو

رمل مسار ل .

القة اد الة إحصا ية تع ى إلى الماهل العتمي ,والمرحتة ال راسية.

القة اد الة إحصا ية ين المتوسلاد الحسابية تع ى إلى الابرة العمتية.

وأوصت الدراسة بـ:
 ءببرورة ه ب وراد وور

مببل لتت ب ريك تببى الببرمل المهببارك ورمببل اهقرببا اسببتا ام نببي

الهيا ة ل ى م يرأ الم ارس.
 .99دراســة ماضــي ( )2225بعن ـوان" :الســلوك القيــادي وعالقتــه بالقــدرة علــى اتخــاذ الق ـرار فــي
مواجهة بعض المواقف الضاغطة لدى القياديين والتربويين".
هب ب ند التع ببرى إل ببى مس ببتوى الس ببتوك الهي ببا أ ,و القتب ب بالهب ب رة ت ببى اتا ببا الهب برار ن ببي
المواقببى الءبباغلة ل ب ى م ب يرأ الم ب ارس نببي محببانتتي غ ب ة ,وهببمالها ومعرنببة م ب ى ت ب ثير بل
متغيراد( :الترس ,والمرحتبة التعتيميبة ,والماهبل العتمبي ,وسبرواد الا مبة) ,تبى السبتوك الهيبا أ
والهب رة تببى اتاببا اله برار لب ى م ب يرأ الم ب ارس نببي مواتهببة بعببض المواقببى الءبباغلة ,ولتحهي ب
ه األه اى استا م الباحا المره الوصاي التحتيتي ,وتم تلبي

يرة ااستبارة لهياس السبتوك

الهيببا أ ,ومهيبباس سببيى ال ب ين بببو لهيبباس اله ب رة تببى اتاببا اله برار ,وت ورببد يرببة ال ارسببة مببن
( )443م ي اًر وم يرة.
ومن أهم النتائج التي توصلت اليها الدراسة:
ا .غالبيببة مب يرأ محببانتتي غب ة وهببمالها يمت ببون مسببتوياد مرتاعببة مببن السببتوك الهيببا أ ,والهب رة
تى اتاا الهرار ني المواقى الءاغلة.
ك .ا ياتتببى السببتوك الهيببا أ وا اتاببا الهبرار لب ى مب يرأ الم ب ارس نببي محببانتتي غب ة وهببمالها
بااتالى متغير الترس او المرحتة او الماهل العتمي او سرواد الا مة او المحانتة.
ج .ا ياتتى مستوى الستوك الهيا أ ني المواقى الءاغلة بااتالى مستوياد اله رة تى اتاا
الهرار ل ى م يرأ الم ارس ني محانتتي غ ة والهمال.
75

وأوصت الدراسة بـ:
 اسببتا ام ال يمهراليببة ل ب ى م ب يرأ الم ب ارس نببي اتاببا اله ب ارراد الااصببة بالعمببل نببي التببروى
اللار ة.
 .92دراســـة أبـــو جبـــل ( )2224بعنـــوان" :أنمـــاط القيـــادة التربويـــة الســـائدة فـــي دراســـة التعلـــيم
األساسي العليا الحكومية في محافظة غزة وانعكاسها على أداء المعلمين".
وه ند إلى معرنة األرمال الهيا ية السبا ة نبي مب ارس التعتبيم األساسبي العتيبا الح وميبة
نببي محانتببة غ ب ة وارع اسبباتها تببى ا اق المعتمببين ,و ب لك م ب ى ارع بباس الببرمل الهيببا أ لم ب ير
الم رسة تى ا اق معتمي  ,واسبتا م الباحبا نبي ارسبت المبره الوصباي التحتيتبي ولبب
تببى يرببة قص ب ي م ورببة مببن  %53مببن مب يرأ الم ب ارس األساسببية العتيببا والبببال
م رسة ,و يرة هوا ية م ورة مبن  %53مبن المعتمبين نبي تتبك المب ارس والببال

ارسبت

ب هم ()56
ب هم ()351

معتما ومعتمبة ,مبا اسبتا م الباحبا اسبتبارة م وربة مبن ثالثبة ابعبا لتهيبا ة المتوقعبة ,وهبي البرمل
الب يمهرالي والببرمل األوتببوقرالي ,والبرمل الترسببتي مببا اسببتا م الباحبا نببي المعالتببة اهحصببا ية,
الت ارراد ,والمتوسلاد الحسابية ,والرسك الم وية لتحتيبل التبباين األحبا أ وااتببار هبياي هيتبا
الارو بين المتوسلاد.
وأوصت الدراسة بـ:
 ءببرورة تبرببي م ب يرأ الم ب ارس لتببرمل ال ب يمهرالي نببي قيببا تهم لمببا ل ب مببن اثببر بيببر تببى ا اق
المعتمين كوارتا هم لمهام العمل.
ومن أهم النتائج التي توصلت اليها الدراسة:
ا .هيو الرمل ال يمهرالي ثم الرمل الترستي ثم األوتوقرالي.
ك .ما توصتد ال راسة إلى وتو ارع اساد لترمل الهيا أ تى ا اق المعتمين.
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 .93د ارسة عياصرة ( )2003بعنوان" :األنماط القيادية لمديري المدارس الثانويـة العامـة ودافعيـة
المعلمين نحو مهنتهم كمعلمين في وزارة التربية والتعليم في األردن".
هب ند التعببرى إلببى إيتببا العالقببة بببين األرمببال الهيا يببة لم ب يرأ الم ب ارس الثارويببة العامببة
و انعيببة المعتمببين رحببو مهرببتهم معتمببين نببي و ارة التربيببة والتعتببيم نببي األر ن ,واسببتا م الباحببا
المببره الوصبباي التحتيتببي ,وق ب ت ورببد يرببة ال ارسببة مببن ( )1441معتم باً ومعتمببة تببم ااتيببارهم
بلريهة العيرة العهوا ية اللبهية ,واستا م الباحا استبارة لتحهي اه اى ال راسة.
ومن أهم النتائج التي توصلت اليها الدراسة:
ا .هر بباك ارتب ببال إيت ببابي ب ببين ال ببرمل الهي ببا أ المتب ببع م ببن قب ببل مب ب يرأ مبب يراد المب ب ارس الثاروي ببة
الح ومية ني األر ن ومستوى انعية المعتمين رحو مهرتهم.
ك.

م وتو نرو

ج .وتو نرو

اد الة إحصا ية لترمال الهيا ية تع ى لمتغير الماهل العتمي.

اد الة إحصا ية لترمال الهيا ية تع ى لمتغير الترس ولصالح ال ور.

وأوصت الدراسة بـ:
 ءببرورة تبرببي م ب يرأ الم ب ارس الببرمل ال ب يمهرالي نببي قيببا تهم لم ارسببهم لمببا ل ب

ور بيببر نببي

تحاي المعتمين و يا ة ال انعية ل يهم.
 .94دراســة عليمــات وأبــو عاشــور ( )2002بعن ـوان" :واقــع الســلوك القيــادي لمــديري المــدارس
الثانوية في محافظة إربد".
ه ند التعبرى إلبى واقبع السبتوك الهيبا أ لمب يرأ ومب يراد المب ارس الثارويبة نبي محانتبة
إرب مبن وتهبة رتبرهم ,وبيبان اثبر بل مبن المتغيبراد (السبن ,والا مبة) وا تمب د ال ارسبة المبره
الوصاي ,واستا مد استبارة

اة لتمع البياراد ن م يرأ الم ارس الثاروية ني محانتة إربب ,

ولبهد ااستبارة تى تميع متتمع ال راسة من م يرأ وم يراد الم ارس الثاروية بمحانتة إرب .
ومن أهم النتائج التي توصلت اليها الدراسة:
ان الببرمل الب يمهرالي هببو الببرمل السببا لب ى مب يرأ المب ارس الثارويببة نببي إربب  %80بيرمببا رسبببة
قتيتببة لببم تتتبباو  % 15يتبعببون الببرمل ال ب ي تاتورأ نببي قيببا تهم .واوصببد ال ارسببة تببى إه براك
المعتمين ني اتاا اله ارراد الم رسية لتحهي األه اى التربوية.
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 .95دراســة أبــو حــرب ( )2222بعن ـوان" :نمــط القيــادة الســائد لــدى مــديري ومــديرات المــدارس
الثانوية بمحافظات غزة وعالقته بتفويض السلطة من وجهة نظر المعلمين".
ه ند التعرى إلى ارمبال الهيبا ة السبا ة لب ى مب يرأ المب ارس الثارويبة بمحانتباد غب ة
مببن وتهببة رتببر المعتمببين ,مببا ه ب ند إلببى معرنببة اثببر ببل مببن متغي براد التببرس والماهببل وم ب ة
الا مببة تببى وتهبباد رتببر المعتمببين ,و ب لك التعببرى تببى م ب ى تاببويض السببتلة ر ب م ب يرأ
الم ب ارس الثارويببة ,ومببا العالقببة بببين ارمببال الهيببا ة وتاببويض السببتلة ,ه ب ا وق ب اسببتا م الباحببا
المره الوصاي التحتيتي ني راست  ,وقام بعمل استبارتين األولى لتح ي رمل الهيا ة لب ى مب يرأ
الم ارس الثاروية و ارد مو ة بين ثالثة ارمال قيا ية هي الرمل ال يمهرالي والرمل األوتوقرالي
والببرمل الترسببتي ,والثاريببة لتح ي ب رتببة تاببويض السببتلة ل ب ى م ب يرأ الم ب ارس الثارويببة واهببتمتد
ثالثة متااد هي المتبال اه ارأ والمتبال الاربي والمتبال ااتتمبا ي ,امبا يربة ال ارسبة نهب تبم
ااتيارها بلريهة هوا ية لبهية حيا ان

ها ( )843من المعتمين والمعتماد.

ومن أهم النتائج التي توصلت اليها الدراسة:
ا .ان الببرمل ال ب يمهرالي ق ب حصببل تببى ا تببى و ن رسبببي ( )%38يتي ب الببرمل الترسببتي بببو ن
رسبي ( ,)%67ثم الرمل األوتوقرالي بو ن رسبي (.)%64
ك .ا توت نرو

الة إحصبا ياً نبي تصبوراد المعتمبين لتبرمل الهيبا أ السبا و ب لك نبي تابويض

الستلة تع ى لمتغيراد الترس والابرة والماهل العتمي.
ج .ان الرمل ال يمهرالي و لك الترستي مرتبلان به ل توهرأ بتاويض الستلة ني حين ارب ا
يوت ارتبال بين رمل الهيا ة األوتوقرالي وتاويض الستلة.
وأوصت الدراسة بـ:
 التوت الواءح رتو الالمر ية ني و ارة التربية والتعتيم العالي حتى يتسرى لبإل اراد الوسبلى
ومب يرأ المب ارأ ان يتتبعبوا المببره الب يمهرالي وياوءبوا مببن سببتلاتهم وصببالحياتهم لتعببامتين
معهم ني الم رسة.
 إتهار ور الرمل ال يمهرالي ني تحسين ا اق الم يرين وت ريبهم تي .
 ا ا رهراد تربوية اد صتة باألرمال الهيا ية وتاويض الستلة واتاا الهب ارراد التبي تاب
الم يرين والمعتمين.
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 .96دراسة الجوجو ( )2222بعنـوان" :الـنمط القيـادي لـدى مـديراي المـدارس الثانويـة الحكوميـة
في محافظات غزة من المنظور اإلنساني ,والمنظور الوظيفي".
ه ند التعرى إلى معرنة لبيعة الهيا ة التربوية نبي ءبوق ااتصبال والمهبار ة نبي اتابا
اله ارراد ,ومعرنة رمل الهيا ة السا لب ى مب يرأ المب ارس الثارويبة مبن وتهبة رتبر المعتمبين ,ومبا
هببو تب ب ثير متغي براد( :الت ببرس ,المرلهببة التعتيمي ببة ,سببرواد الا م ببة) تببى آراق المعتم ببين بالرس بببة
لترمل الهيا أ ,و لك التعرى تى الرمل الهيا أ المهترح من وتهبة رتبر المعتمبين مبن المرتبور
اهرسبباري والمرتببور الببوتياي ,وهببمتد ير ببة ال ارسببة ( )360معتم باً ومعتمببة يعمتببون ن ببي ()18
م رسببة ثارويببة نببي محانتبباد غب ة ,واسببتا م الباحببا المببره الوصباي التحتيتببي ,وقب ا ب اسببتبارة
لبحا واقع الرمل الهيا أ لم يرأ الم ارس الثاروية الح ومية من المرتور اهرساري والوتياي.
ومن أهم النتائج التي توصلت اليها الدراسة:
ا .الببرمل الهيببا أ السببا ل ب ى م ب يرأ الم ب ارس الثارويببة هببو ال ب أ ي ب اوج بببين المرتببور اهرسبباري
والمرتور الوتياي.
ك .وتببو نببرو

اد الببة إحصببا ية نببي تصببور المعتمببين لتببرمل الهيببا أ ل ب ى م ب يرأ الم ب ارس

الثاروية ني محانتاد غ ة تع ى لمتغير المرلهة التعتيمية ,و لك لصالح مرلهبة التربوك تتيهبا
مرلهة غ ة ,ثم مرلهة الهمال التعتيمية.
 .97دراســـة دويكـــات ( )2000بعنـــوان" :نمـــط القيـــادة وتفـــويض الســـلطة عنـــد مـــدراء المـــدارس
الثانوية الحكومية في محافظات شمال فلسطين من وجهة نظر المعلمين".
ه ند التعرى إلى العالقة بين رمل الهيا ة وتاويض الستلة ر مب راق المب ارس الثارويبة
الح ومي ببة ن ببي محانت بباد هب بمال نتس ببلين م ببن وته ببة رت ببر المعتم ببين ,واس ببتا م الباح ببا الم ببره
الوصاي التحتيتي ,واستا م الباحا لتمع المعتومباد مهياسبين :مهيباس الهبوا ( ,)1998ومهيباس
تاببويض السببتلة وال ب أ لببور الباحببا براس ب  ,وااتببار الباحببا يرببة ه بوا ية لبهيببة مببن م ب ارس
محانتاد همال نتسلين ,وت ورد من ( )362معتماً ومعتمة.
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ومن أهم النتائج التي توصلت اليها الدراسة:
ا .تهببرد األرمببال الهيا يببة السببا ة ر ب م ب راق لتم ب ارس الثارويببة الح وميببة نببي محانتبباد هببمال
نتسلين من وتهة رتر المعتمين مرتبة ما يتي :ال يمهرالي ,ال بتوماسي ,الستبي ,اما البرمل
ال تاتورأ نتم يتهر ني األرمال السا ة.
ك .ته ببر مس ببتوى تا ببويض الس ببتلة ت ببى مت ببال الواتب بباد الاري ببة والواتب بباد التربوي ببة والواتب بباد
ااتتما يبة بصبورة متوسببلة ,امبا متببال الواتبباد اه اريبة ,وال رتببة ال تيبة لتتاببويض نهب

ببان

مستوى التاويض نيها قتيالً.
ج .توتب نببرو

اد الببة ارتباليببة ايتابيببة بببين الببرمل الب يمهرالي وال بتوماسببي وتميببع متببااد

تاويض الستلة.
 .توت نرو

اد الة ارتبالية ستبية بين الرمل ال ي تاتورأ ومتااد تاويض الستلة.

ه .توت نرو

اد الة ارتبالية ستبية بين الرمل الستبي وتميع متااد تاويض الستلة.

و .ا توت

القة الة إحصا ياً بين الرمل ال يمهرالي والرمل الستبي.

وأوصت الدراسة بـ:
 ت ب ب ريك الم ب ب يرين تب ببى متيب ببة التاب ببويض وااهتمب ببام بب ببالمعتمين لرنب ببع مسب ببتوى ا ا هب ببم لتحهي ب ب
األه اى التربوية.

ب .الدراسات األجنبية:
 .9دراسة (موليرو وآخرون  )2227,Molero & othersبعنوان:
"Relations and effects of Transformational Leadership:
Acomparative Analysis with Traditional Leadership".
"عالقات القيادة التحويلية وآثارها :دراسة تحليلية مقارنة مع أنماط قيادية تقليدية".
هب ب ند إل ببى مهارر ببة العالقب ببة ب ببين الهي ببا ة التحويتي ببة وارم ببال قيا ي ببة اا ببرى هام ببة ااب ببرى:
ال ب يمهرالي واألوتببوقرالي ,او مببن مرتببور وتياببي ومرتببور إرسبباري ,و ب لك مهاررببة آثببار الهيببا ة
التحويتية واألرمال األارى تى بعض المارتاد الوتياية العامة مثل :رءا العامتين ,وا ا هبم,
واستا م الباحا المبره الوصباي التحتيتبي ,واسبتبارة تبم تو يعهبا تبى يربة ال ارسبة التبي ت وربد
من ( )147مهار اً يعمتون ني ( )35نري

مل متارم.
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ومن أهم النتائج التي توصلت اليها الدراسة:
القة ارتبالية قوية بين الهيا ة التحويتية و ل من الهيا ة ال يمهراليبة واألوتوقراليبة ,او

ا .وتو

من مرتور وتياي ومرتور إرساري.
ك .ت ي الهيا ة التحويتية واصوصا ني مستوياد العالية مع ل الاروقاد التي يم بن تاسبيرها مبن
االل األرمبال الهيا يبة نبي متغيبراد إاراتيبة ماسسباتية مراسببة مثبل التهب اهءباني والرءبا
الوتياي وا اق العامتين.
وأوصت الدراسة بـ
 ت ريك الم يرين تى الهيا ة التحويتية ني قيا اتهم.
 ااهتمام بتحاي المعتمين تى العمل وتحهيب الرءبا البوتياي لهبم لمبا لب مبن اثبر بيبر تبى
ا ا هم.
 .2دراسة (سالتر )2006, Salterبعنوان:
"A Goal Orientation As A Moderator Between Transformational
"Leadership And Workplace Outcomes
"التوجه نحو تحقيق األهداف كوسيط بين القيادة التحويلية ومخرجات العمل".
هب ند التعبرى إلببى اثبر متيبة تح يب األهب اى والتوتب رحبو تحهيههبا وسببيل ببين الهيببا ة
التحويتيببة ومارتبباد العمببل ,وا تم ب الباحببا المببره الوصبباي التحتيتببي لتحهي ب اه ب اى ارسببت ,
ولبهد ال راسة تى يرة هوا ية من الها ة التربويين.
ومن أهم النتائج التي توصلت اليها الدراسة:
ان األ اق األ تب ب ببى لتتب ب ببابعين والرءب ب ببا األ ثب ب ببر لهب ب ببم يرتبلب ب ببان ارتبال ب ب باً وثيه ب ب با بالهيب ب ببا ة التحويتيب ب ببة
وسببتو ياتها ,و لببك ألن األه ب اى يعتبرهببا البببعض تتسببي اً لالحتياتبباد ,وق ب ت ببون ه ب األه ب اى
اسمى من ااحتياتاد ااصة ر راسة آثار الهيا ة التحويتية.
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 .3دراسة (ستيوارت  )2006 , Stewartبعنوان:
"Transformational Leadership: An Evolving Concept Examined
through the Works of Burns , Bass, Avolio, and Leithwood".
"القيادة التحويلية :فكرة متطورة تم فحصها من خالل أعمال بيرنز ,وباس ,وأفوليو وليسود".
ه ند إلى مراتعة تلور الهيا ة التحويتية ن رة وتلبيهاً ,و لك من االل إسبهاماد بيبر ,
وببباس ,وانوليببو ,وليسببو  ,ومراقهببة اآلراق المتراقءببة والتوار ببك الماتتاببة لتع ي ب مببن رهببا الهي ببا ة
التحويتيببة ,واسببتا م الباحببا المببره التببارياي لتوصببول إلببى اهب اى ال ارسببة مببن اببالل اسببتعراض
الع ي من ال راساد السابهة لبعض ال تاك والباحثين البار ين ال ين اسسبوا لا برة الهيبا ة التحويتيبة
ني العصر الح يا.
ومن أهم النتائج التي توصلت اليها الدراسة:
ان الهي ببا ة التحويتي ببة ستس ببتمر ن ببي التل ببور ل ببي تس ببتتيك بلريه ببة مراس بببة احتيات بباد المب ب ارس
المتغيرة ني سيا المساولية التعتيمية واهصالح الم رسي.
 .4دراسة (هاوكنز )2002, Hawkins, L.بعنوان:
"Principles leadership and organization climate: in international
schools".
"أنماط القيادة ومنام المنطقة في المدارس الدولية".
ه ند التعرى إلى ااتبار العالقة بين الرمل الهيا أ لم ير الم رسة ما ي ر المعتمون
وبين المراخ الم رسي ني الم ارس الثاروية ال ولية ني ريوتيرسي ,وا تم الباحا تى المره
الوصاي ,حيا همتد يرة ال راسة ( )9م ارس ومعتميهم البال

هم ( )133معتماً ,وتم

استا ام ا اة وصى المراخ الم رسي ال أ لور (هوأ وميس ل(Hoy & Miskel 2001 ,
و لك تم استا ام مره البحوا ألثر الهيا ة التحويتية الم رسية ال أ لور ليثوو .
ومن أهم النتائج التي توصلت اليها الدراسة:
ا .إن الس ببتوك الهي ببا أ لمب ب ير الم رس ببة و اث ببر ه ببام ت ببى المر بباخ الع ببام لتم رس ببة ,إ
الستوك الهيا أ يميل ا ثر إلى الرمل ال ا م واقل إلى الرمل الموت

ان المراخ ا ثر اراتاحاً.

ك .إن رمل الهيا ة التحويتي ي ون ا ثر نا تية ني المراخ الم رسي الماتوح.
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 .5دراسـة (روبـرتس وبسـرلز  (2001, Roberts & Beserlzبعنـوان" :إدراكـات المـدرس
للسلوك القيادي لمديري المدرسة المتوسطة".
هب ب ند إل ببى معرن ببة مب ب ى نا تي ببة س ببتوك مب ب يرأ المب ب ارس المتوس ببلة وم ببا إ ا ار ببد هب ب
الاا تية متحههة بالاعل ني الممارساد الهيا ية ما هبو ثاببد مبن ال ارسباد التتريبيبة ومالحتباد
الم رسين ,وتتهى ه ال راسة الءوق تى مالحتاد الم رسين حبول سبتة متبااد لهيبا ة مب يرأ
الم ارس المتوسلة وهي:
ا .ماهوم إ ارة الم رسة المتوسلة.
ك .نهم هتية التالمي بوصاهم ارسين وبهر ني اد الوقد.
ج .الهيا ة التوتيهية لترمية المهاراد المهرية ل ى الم رسين.
 .التوصل إلى الرتا

المثتى من االل إرتا اد اللالك.

ه .تاويض الم رس بح استا ام الستلة.
و .ستوك العمل ,بما ني لك تاصي

الوقد وااهتمام الال م أل اق العمل.

مببا اسببتا مد ال ارسببة المببره الوصبباي ,وا تم ب د تببى ااسببتبارة ب اة ولبهتهببا تببى
يرة هوا ية من الم رسين من مهالعاد ماتتاة ني م يرة نيوجيرسي.
ومن أهم النتائج التي توصلت اليها الدراسة:
ان حتببم الم رسببة والمسببتوى التعتيمببي لتم رسببين يبباثران ا ثببر مببن غيرهببا مببن المتغي براد
األاببرى تببى مالحتبباتهم بهب ن السببتوك الهيببا أ لمب يرأ المب ارس المتوسببلة ,امببا متغيببر التببرس
والسببن والاب برة المهريببة التعتيميببة ,لببم ي ببن لهببا اثببر نعتببي و بيببر نببي تهيببيم الم ب رس لسببتوك الم ب ير
الهي ببا أ ,إا ان المس ببتوى التعتيم ببي لتمب ب ير ببان لب ب اهمي ببة بيب برة م ببن التب ب ثير ت ببى مالحت بباد
الم رس ب ببين بهب ب ب ن مب ب ب ى رت ب بباح المب ب ب ير ن ب ببي تحهيب ب ب الت ي ب ببى الملت ب ببوك ب ب ببين المه ب بباراد الهيا ي ب ببة
وحاتاد التالمي .
وأوصت الدراسة بـ:
 ءببرورة تحتببي م ب يرأ الم ب ارس برت برة اهببمل وب ب هن ا ثببر راع باً و ب م حصببر اراسببهم اهلببار
المح و لمعارنهم الااصة ,ومهاراتهم وابراتهم الهاصية.
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 .6دراسة (ماكنز ورشم  )2001 , Mackenz& Richmبعنوان" :السلوك القيادي التحـويلي
وسلوك المواطنة التنظيمية".
ه ند التعرى إلى العالقة ببين السبتوك الهيبا أ التحبويتي وسبتوك الموالربة الترتيميبة نبي
الماسسبباد الح وميببة حيببا ا تم ب د ال ارسببة المببره الوصبباي واسببتا مد اسببتبارة ب اة لتتعببرى
إلى الستوك الهيا أ لتم يرين و القت بستوك الموالرة الترتيمية ني الماسساد الح ومية ولبهد
ااستبارة تى يرة هوا ية من م يرأ الماسساد الح ومية.
ومن أهم النتائج التي توصلت اليها الدراسة:
ان الها ب التحببويتي يتمتببع بسببماد ار ماتي يببة تتببيح الاببر

لتعببامتين معب ألن يبب وا او يبت ببروا

ويتعتهببم يهومبوا برهببالاد تلو يببة بمحببض ااتيببارهم ,كوا ار تهببم ترتهببي بالعمببل الترتيمببي ,وتسبباهم
ني تحسين ا اق المرتمة به ل ام.
 .7دراسة (ماسارو وأغسطس  )2229, Massaro & Augustusبعنوان:
"Teacher perception of school climate and principles self-reported
leadership style based on three empirical measures of perceived
leadership".
"إدراك المعلمين للنمط القيادي لمدير المدرسة وأثره على المنام التنظيمـي السـائد فـي المدرسـة
اعتماداً على ثالث تدابير عملية للقيادة المعتبرة".
ه ند إلى ال هى ن العالقة بين الرمل الهيبا أ لمب ير الم رسبة كوا راك المعتمبين لتبرمل
الهيببا أ لمب ير م رسببتهم ,واثببر لببك تببى المربباخ الترتيمببي السببا نببي الم رسببة ,وا تمب الباحثببان
المببره الوصبباي التحتيتببي ,واسببتا ما ا اة ألرمببال الهيببا ة لهيبباس الببرمل الهيببا أ لم ب ير الم رسببة,
واثر ني المراخ الترتيمي مبن اتبل تلبوير الم رسبة لمهابتبة حاتباد المتتمبع وحاتباد المعتمبين,
وتمثتد يرة ال راسة من ( )330معتماً تم ااتيارهم من ( )20م رسة من م ارس مارهستر.
ومن أهم النتائج التي توصلت اليها الدراسة:
ان الرمل ال يمهرالي هو الرمل السا ل ى مب يرأ المب ارس يتيب البرمل الترسبتي ثبم األوتبوقرالي,
وان المعتم ببين يتع ببامتون م ببع المب ب ير وأ الابب برة وال ا بباقة ن ببي متب ب  ,واوص ببد ال ارس ببة ب ب بءرورة
ااهتمام بحاتاد المعتمين وتبا ل الابراد مع المتتمع المحتي.
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المحور الثاني :الدراسات المتعلقة بالرضا الوظيفي.
أ .الدراسات العربية:
 .9دراسة شقير ( )2011بعنوان" :درجة ممارسة مديري المـدارس الحكوميـة ومـديراتها للقيـادة
التشاركية وعالقتها بالرضا الـوظيفي فـي محافظـات شـمال الضـفة الغربيـة مـن وجهـات نظـر
المعلمين والمعلمات فيها".
هب ند التعببرى إلببى رتببة ممارسببة مب يرأ المب ارس الح وميببة ومب يراتها لتهيببا ة التهببار ية
و القتهبا بالرءبا البوتياي نببي محانتباد هبمال الءبباة الغربيبة مبن وتهبباد رتبر المعتمبين نيهببا,
وباهءانة إلى بيان اثر المتغيراد( :الترس ,والاببرة العمتيبة ,والماهبل العتمبي ,وم بان الم رسبة)
ن ببي وته بباد رت ببر المعتم ببين ,وااتي ببرد ير ببة لبهي ببة هب بوا ية ت ور ببد م ببن ( )604معتمب باً برس بببة
( )%4.80من متتمع ال راسة ,واستا مد استبارة

اة ال راسة.

ومن أهم النتائج التي توصلت اليها الدراسة:
ا .هربباك مسببتوى ببال نببي ممارسببة م ب يرأ الم ب ارس الح وميببة لتهيببا ة التهببار ية باهءببانة إلببى
مستوى ال من الرءا الوتياي ل ى المعتمين.
ك .توت ب

القببة ايتابيببة الببة إحصببا ياً تببى مسببتوى ال الببة ( )α ≤ 0.05بببين رتببة ممارسببة

م يرأ الم ارس الح ومية وم يراتها لتهيا ة التهار ية ,ومستوى الرءا الوتياي من وتهة رتر
المعتمين نيها.
ج .ا توتب نببرو

اد الببة إحصببا ية تببى مسببتوى ال الببة ( )α ≤ 0.05بببين متوسببلاد آراق

المعتمين حبول ممارسبة مب يرأ المب ارس الح وميبة ومب يراتها لتهيبا ة التهبار ية ومسبتوى الرءبا
الوتياي تع ى لمتغير الابرة العمتية.
 .2دراسة حرز اهلل ) )2007بعنوان" :مدى مشاركة معلمي المدارس الثانوية في اتخاذ الق اررات
وعالقته برضاهم الوظيفي".
ه ب ند التعببرى إلببى م ب ى مهببار ة معتمببي الم ب ارس الثارويببة نببي اتاببا اله ب ارراد و القت ب
برءبباهم الببوتياي نببي محانتبباد غ ب ة ونه ب قببام الباحببا لتحهي ب اه ب اى ال ارسببة ببربباق اسببتبارتين
إح اهما لهياس م ى مهار ة معتمي الم ارس الثاروية ني اتابا الهب ارراد واألابرى لهيباس رءباهم
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الببوتياي ,وق ب اتبببع الباحببا المببره الوصبباي التحتيتببي لت ارسببة ,وق ب لبب الباحببا ا اتببي ال ارسببة
تببى يرببة لبهيببة ه بوا ية مببن معتمببي الم ب ارس الثارويببة بت ب

ب ها ( )306معتم باً ومعتمببة اأ

برسبة  %10تهريباً من متتمع ال راسة.
ومن أهم النتائج التي توصلت اليها الدراسة:
ا .ان معتمي الم ارس الثاروية يهار ون ب رتة متوسلة ني اتاا اله ارراد.
ك .ان ا تى رتاد مهار ة المعتمين ني اتاا اله ارراد ارد ني اله ارراد المتعتهة بالمرهباج ,ثبم
اله ارراد المتعتهة بهاون اللتبة ,ثم اله ارراد المتعتهة بالمعتمين ,ثم اله ارراد المتعتهبة ببالمتتمع
المحتي ,وقب حصبتد الهب ارراد المتعتهبة ببالمبرى الم رسبي واألمبور الماليبة تبى اقبل رتبة مبن
المهار ة.
ج .رتة الرءا الوتياي لمعتمي الم ارس الثاروية متوسلة.
 .ا تببى رتبباد الرءببا الببوتياي ارببد نببي متببال تحهي ب ال ب اد ,ثببم متببال ته ب ير اآلا برين ,ثببم
مت ببال التاا ب ببل ااتتمب ببا ي ,ث ببم متب ببال اارتمب بباق لتمهر ببة ,وق ب ب حصب ببل مت ببال لبيع ببة المهربببة
والم انآد واألتور تى رتة قتيتة من الرءا الوتياي.
ه .توتب نبرو

اد البة إحصبا ية رب مسبتوى البة ( )α ≤ 0.05نبي قيباس الرءبا البوتياي

تع ى لتترس لصالح اهراا.
و .توتب نبرو

اد البة إحصبا ية رب مسبتوى البة ( )α ≤ 0.05نبي قيباس الرءبا البوتياي

تع ى لتماهل العتمي ,او لسرواد الا مة.
 .توت نرو

اد الة إحصا ية ر مستوى (  )α ≤ 0.05نبي قيباس الرءبا البوتياي تعب ى

لتمرلهة التعتيمية.
وأوصت الدراسة بـ:
 ءببرورة اتصببال المعتمببين بببالمتتمع المحتببي وتولي ب العالقببة التعاوريببة بيببرهم وتاعيببل التتببان
المالية بالم رسة وتبا ل األ وار بين المعتمين سروياً.
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 .3دراســــة الشــــي وشــــرير( )2007بعنــــوان" :الرضــــا الــــوظيفي وعالقتــــه بــــبعض المتغيــــرات
الديموغرافية لدى المعلمين".
ه ب ند إلببى معرنببة العالقببة بببين الرءببا الببوتياي وبعببض المتغي ب ارد (ال يموغرانيببة) ل ب ى
المعتمين (الترس ,الماهل العتمي ,سبرواد الاببرة ,المرحتبة األساسبية) ,وقب ت وربد يربة ال ارسبة
مببن ( )360معتمباً ومعتمببة ,وقب تببم ااب ها بلريهببة هبوا ية رهو يببة مببن ( )18م رسببة واسببتا م
الباحثان استبارة لهياس الرءا الوتياي.
ومن أهم نتائج التي توصلت اليها الدراسة:
ا .وت ببو ن ببرو

اد ال ببة إحص ببا ية ن ببي الرء ببا ال ببوتياي

ببل لص ببالح اهر بباا وحمت ببة الب ب بتوم

المتوسل والمرحتة األساسية ,ال ريا.
ك .متببال تحهي ب المهرببة لت ب اد ن ارببد الاببرو لصببالح اهربباا ,حمتببة ال ب بتوم المتوسببل والمرحتببة
األساسية ال ريا.
ج .متال لبيعة العمل وترون  ,والعالقة بالمس ولين اربد الابرو لصبالح اهرباا ,حمتبة الب بتوم
المتوسل والمرحتة األساسية ال ريا.
 .اما سرواد الابرة نال يوت لها اأ اثر تى الرءا الوتياي.
 .4دراسة القاروط ( )2006بعنوان" :الجدية في العمـل وعالقتهـا بالرضـا الـوظيفي لـدى مـديري
المدارس الحكومية في محافظات شمال الضفة الغربية"
هب ب ند التع ببرى إل ببى رت ببة الت ي ببة ن ببي العم ببل و القته ببا بالرء ببا ال ببوتياي لب ب ى مب ب يرأ
الم ارس الح ومية ني محانتاد هبمال الءباة الغربيبة مبن وتهبة رتبر مب راق المب ارس الح وميبة
اراسهم ,ما ه ند إلى معرنة ت ثير بل مبن متغيبراد (الربو ااتتمبا ي ,الماهبل العتمبي ,الاببرة
اه اريببة ,ال ارتببك الهببهرأ ,موقببع الم رسببة ومسببتوى ال ارسببة) تببى مسببتوى الت يببة نببي العمببل لب ى
م ب ب ب يرأ الم ب ب ب ارس الح وميب ب ببة نب ب ببي محانتب ب بباد هب ب ببمال الءب ب بباة الغربيب ب ببة اب ب ببالل العب ب ببام ال ارسب ب ببي
 ,2006/2005والبببال

ب هم  ,642وق ب اتريببد ال ارسببة تببى يرببة قوامهببا ) (221نببر اً ,تببم

ااتيببارهم باللريهببة العه بوا ية اللبهيببة بمببا رسبببت  %35مببن متتمببع ال ارسببة ,واسببتا مد ال ارسببة
المره الوصاي التحتيتي ,ولتحهي اه اى ال راسة ,قبام الباحبا بتلبوير اسبتبارتين و لبك ببالرتو
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إلى بعض ال راساد السابهة واأل ك التربوأ وهما استبارة الت ية نبي العمبل واهبتمتد تبى ((41
نهرة واستبارة الرءا الوتياي واهتمتد تى ).(48
ومن أهم النتائج التي توصلت اليها الدراسة:
اد الة إحصا ية ر مستوى الة ( )α = 0.05ني رتة الت ية ني العمل

م وتو نرو

تع ى ل ل من متغيراد (الرو ااتتما ي ,الماهل العتمي ,الابرة اه ارية ,الراتك الههرأ ,موقع
الم رسة والمستوى ال راسي).
 .5دراسة المعيلي ) )2006بعنوان" :الرضا الوظيفي لـدى معلمـي العلـوم مـن المرحلـة الثانويـة
في المملكة العربية السعودية".
ه ند إلى استلال آراق معتمي العتوم ني المرحتة الثاروية ني الممت ة العربية السبعو ية
حببول العوامببل المبباثرة حببول رءبباهم ببن العمببل ,حيببا لبهببد ال ارسببة تببى يرببة هبوا ية ت لاببد
من ) )88معتماً من معتمي العتوم بالم ارس الثاروية بم يرة ال مام وتوابعها بالممت بة ,واسبتا مد
استبارة م ورة من ( )44نهرة تمثل العوامل التي يم ن ان تاثر تى الرءا الوتياي لتموتاين.
ومن أهم النتائج التي توصلت اليها الدراسة:
وءع حص

معتمي العتوم ني اوقاد مت ارة من اليوم ال راسي ,وت تياهم بت ريس موا اارتيبة

ن تاصصاتهم.
وأوصت الدراسة بـ:
 ءب ببرورة تاعيب ببل ور متتب ببس اآلبب بباق كوا ب ببا ة الرتب ببر نب ببي المسب ببتوى الب ببوتياي لتتوتيب ببى واألا ب ب
بمالحتاد المعتم ا ر تلوير ال تك ال راسية.
 .6دراســـة العـــاجز ونشـــوان ) )2004بعنـــوان" :عوامـــل الرضـــا الـــوظيفي وتطـــوير فعاليـــة أداء
المعلمين بمدارس وكالة الغوث الدولية بغزة".
هب ب ند إل ببى معرن ببة العالق ببة ب ببين وام ببل الرء ببا ال ببوتياي وتل ببوير نعالي ببة ا اق المعتم ببين

بمب ارس و ببال الغببوا ال وليببة بغب ة ,وتمثتببد ا اة ال ارسببة مببن اسببتبارة م ورببة مببن امببس متببااد

وت ورد يرة ال راسة من ( )302معتماً ومعتمة ,واستا مد ال راسة المره الوصاي التحتيتي.
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ومن أهم النتائج التي توصلت اليها الدراسة:
ا .ا ثر وامل الرءا الوتياي التي تسهم ني تلوير نعالية ا اق المعتمين ارد( :سالمة الرتام
واارءبال الم رسبي ,م ار باة احتياتباد المعتمبين المعريبة نبي التب ول الم رسبي ,تبونير األمبن
واألمب ببان والحريب ببة وال يمهراليب ببة لتمعتمب ببين ,اسب ببتا ام اسب بباليك مترو ب ببة وح يثب ببة نب ببي اهه ب براى
التربوأ).
ك .وتو نرو

الة إحصا ياً بين وامل الرءبا البوتياي وتلبوير نعاليبة ا اق المعتمبين الم رسبي

لبهاً لتترس لصالح ال ور ,ولبهاً لتمرحتة التعتيمية لصالح المرحتة اه ا ية ,ولبها لتماهل
لصالح حمتة الهها اد العتيا.
ج .ا توت نرو
 .ا توت ب نببرو

الة إحصا ياً بالرسبة لسرواد الا مة.
الببة إحصببا ياً نببي متببال الت ب ريك والت هيببل ,وان الت هيببل ا يبباثر تببى الرءببا

الوتياي لتمعتمين.
 .7دراسة شحادة ( )2002بعنوان" :دور اإلدارة المدرسية في تـوفير المنـام التنظيمـي السـليم
وتحقيق الرضا الوظيفي للمعلمين في األردن".
ه ب ند التعببرى إلببى واقببع مببا تهببوم ب ب اه ارة الم رسببية نببي األر ن مببن سببتو ياد إرسببارية
كواتب براقاد إ اري ببة يتبعوره ببا ن ببي حب ب و مه ببامهم وص ببالحياتهم ن ببي ت ببونير المر بباخ الترتيم ببي الس ببتيم
ومهب ب ار م ببا حههب ب م ببن رء ببا وتيا ببي لب ب ى المعتم ببين ,وتب ب لى متتم ببع ال ارس ببة م ببن تمي ببع مب ب يرأ
وم يراد م ارس الوية التامعة ووا أ السير ورا ور الواقعة ءمن مرلهة مان ال برى والببال
هم ( )155م ي اًر وم يرة ,إءانة إلى حوالي ( )500معتماً ومعتمة بواقع ثالثبة معتمبين تبى
األقب ببل مب ببن ب ببل م رسب ببة ,وتمعب ببد المعتومب بباد باسب ببتا ام اسب ببتبارة و ب ببد تب ببى يرب ببة ال ارسب ببة,
واستا مد المعالتاد اهحصا ية استاال

الرتا

المعيارية ,وااتبار "د " ,وتحتيتي التباين األحا أ).
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ومرها ( :المتوسلاد الحسابية ,اارحراناد

ومن أهم النتائج التي توصلت اليها الدراسة:
ا .توتب نبرو

اد الببة إحصبا ية نبي رتببة مبا يهبوم بب المب يرون مبن إتبراقاد حسبك التبرس

به ل بام لصبالح اهرباا ,وا توتب نبرو نبي رتباد الرءبا البوتياي الب أ تحهب لتمعتمبين
تع ى إلى الترس.
ك .ا توت نرو ني رتاد تراي الم يرين حسبك حتبم الم رسبة ,بيرمبا توتب نبرو نبي رتباد
الرء ببا لب ب ى المعتم ببين ت ببى هب ب ا المتغي ببر باس ببتثراق مت ببال الهب ب وة ن تم ببا ا

ب ب اله ببعك ن ببي

الم رسة تما قتد رتة الرءا ل ى المعتمين. .
 .8دراســة بركــات ومحمــود ( )2001بعن ـوان" :العالقــة بــين الفكــر اإلداري والســلوك القيــادي
لمــديري مــدارس التعلــيم العــام وأثــر هــذه العالقــة علــى االلتـزام التنظيمــي والرضــا الــوظيفي
للمعلمين".
ه ند إلى معرنة العالقة بين الا ر اه ارأ والستوك الهيا أ لم يرأ م ارس التعتيم العام
واث ببر هب ب العالق ببة ت ببى االتب ب ام الترتيم ببي والرء ببا ال ببوتياي لتمعتم ببين ,وا تمب ب د ال ارس ببة ت ببى
المببره الوصبباي ,واسببتا مد ال ارسببة ااسببتبياراد ب اة لهيبباس وتمببع البياربباد حيببا اسببتا مد
اربع استبياراد( :استبارة مبن اتبل قيباس الا بر اه ارأ ,اسبتبارة لهيباس السبتوك الهيبا أ ,اسبتبارة
لهيباس الرءببا الببوتياي) ,واقتصببرد يربة ال ارسببة تببى ن تببي المب يرين والمعتمببين بمب ارس التعتببيم
العام ني مراحت الماتتاة.
ومن أهم النتائج التي توصلت اليها الدراسة:
ا .ان السببتوك الهيببا أ مببن قبببل مب يرأ المب ارس نببي مرحتببة التعتببيم العببام هببو السببتوك الب أ ير ب
تى العمل.
ك .ان الممارساد الهيا ية واه ارية لم ير الم رسبة ,والتبي تعتمب

تبى اهتمامب بالعبامتين وتحهيب

اار ب ماج بي ببرهم وبببين الترت ببيم والم ببتاهم لمهببا رهم ومه ببا تهم والب بوا ي بصببورة التع ببارض ب ببين
مص ببالحهم و مص ببالح الترت ببيم والعم ببل ,ويعم ببل ت ببى التونيب ب بيرهم ببا ,والب ب أ يح بباول إه بببا
حات بباتهم ااقتص ببا ية والراس ببية وااتتما ي ببة له ببا تب ب ثير مباه ببر وموت ببك ت ببى ي ببا ة إحس بباس
المعتمين باالت ام الترتيمي رحو المرتمة التي يعمتون نيها.
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ج .يا ة إحساسهم بالرءا الوتياي ن العمل ال أ يهومون ب  ,وما يرت

بن هب المهبا ر مبن

يا ة ني مستوى األ اق ونا تيت .
 .وتو ارتبال موتك ني العالقة بين االت ام الترتيمي رحو المرتمة التي يعمتبون نيهبا ,وايءبا
يا ة إحساسهم بالرءا الوتياي ن العمل ال أ يهومون ب  ,وما يرت

بن هب المهبا ر مبن

يا ة ني مستوى األ اق ونا تيت .
ه .وتو ارتبال موتك ني العالقة ببين االتب ام الترتيمبي والرءبا البوتياي ,اأ ان يبا ة الهبعور
واهحساس باالت ام الترتيمبي يبا أ بالءبرورة إلبى يبا ة الهبعور باهحسباس بالرءبا البوتياي
والع س صحيح.
وأوصت الدراسة بـ:
 ءببرورة يببا ة ااهتمببام ببربباق وت ب يم القبباد مببل ايتابيببة تتسببم بحسببن المعامتببة والثهببة بببين
م يرأ الم ارس ومراوسيهم.
 .1دراسة عيد ) )2000بعنوان" :عالقة النمط القيادي لمـديري المـدارس حسـب نظريـة النشـرد
وهيرســـي ومســـتوى الرضـــا الـــوظيفي لمعلمـــي المرحلـــة الثانويـــة بمديريـــة التربيـــة والتعلـــيم
بمديرية عمان الكبرى".
ه ب ند إلببى التعببرى إلببى العالقببة بببين الببرمل الهيببا أ لم ب يرأ الم ب ارس الثارويببة و القت ب
بالرءا الوتياي لتمعتمين ني المرحتبة الثارويبة ,وبيبان اثبر بل مبن (التبرس ,وااتصبا

المعتبم,

ورمببل الم ب ير الهيببا أ ,والتاا ببل بيرهمببا) تببى ه ب ا الرء با ,واسببتا مد الباحثببة المببره الوصبباي
واات ببارد ير ببة هب بوا ية بتغ ببد ( )69مب ب ي اًر ومب ب يرة و( )275معتمب باً ومعتم ببة مم ببن يعمت ببون ن ببي
المب ارس الثارويببة نببي م يريببة التربيببة والتعتببيم نبي محانتببة مببان ,واسببتا مد الباحثببة ا اة وصببى
نا تية الها التي لورها ارهر وهيرسي ,استبارة الرءا الوتياي التي لورها راتي (.)1993
ومن أهم النتائج التي توصلت اليها الدراسة:
ا .ان الببرمل األ ثببر هببيو اً ل ب ى يرببة ال ارسببة مببن م ب يرأ الم ب ارس الببرمل التهببار ي ثببم الببرمل
التستلي ثم الرمل التاويءي وال أ حصل تى

قتيل بالمهاررة باألرمال الهيا ية السابهة.

ك .ار ببد رت ببة الرء ببا ال ببوتياي لب ب ى المعتم ببين حس ببك الرس بببة الم وي ببة لتت ببرس ه ببي ()3.535
لت ور ,و( )3.613لإلراا.
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ج .وتو نرو
 .توت نرو

اد الة إحصا ية ني الرءا الوتياي تع ى لمتغير الترس.
اد الة إحصبا ية نبي الرءبا البوتياي لب ى المعتمبين تعب ى لتبرمل الهيبا أ لب ى

م يرأ الم ارس.
ه .م وتو اثر لتتاا ل بين ترس المعتم والرمل الهيا أ لم ير الم رسة.
 .92دراسة زناتي ( )2000بعنوان" :الممارسات القيادية لمديري مـدارس التعلـيم الثـانوي والرضـا
الوظيفي لمعلميه في جمهورية مصر العربية".
ه ند التعرى إلى ياية تاعيل العالقاد التبا لية بين الممارساد الهيا ية لم يرأ م ارس
التعتيم الثاروأ والرءا الوتياي لمعتمي بما يحه الم رسة الاعالة ني ءوق المتلتباد المستهبتية
 ,وقب اقتصبرد حب و البحبا نبي تراولب لتوارببك تاعيبل العالقبة ببين الممارسباد الهيا يبة لتمب يرين
والرءا الوتياي لتمعتمين ني إ ارة التغيير كوا ارة الص ار والتحاي والعمل اري .
مببا اقتصببرد ال ارسببة تببى ه بوا ية ممثتببة مببن معتمببي الم ب ارس الثارويببة العامببة نببي ب مببن
محانتاد ج.م , .وق ا تم د الباحثة ني البحا تى المره الوصاي.
ومن أهم النتائج التي توصلت اليها الدراسة:
ا .إن وت ببو الممارس بباد الهيا ي ببة الراتح ببة تحهب ب مس ببتوى ببال م ببن الرء ببا ال ببوتياي لتمعتم ببين
بالم ارس الثاروية العامة مما يسا
ك.

ني براق م رسة نعالة.

م استتابة الم يرين لتتغيير.

ج .غياك الرترة المعاصرة لتصب ار لب ى بعبض المب يرين ,وءبعى المب يرين نبي توتيبى الصب ار
بمب با ياب ب م تحهيب ب اهب ب اى الم رس ببة ,وء ببعى اهتم ببام بع ببض المبب يرين بمراقه ببة المعتم ببين ن ببي
المه الد التي تواتههم اثراق العمل الم رسي -ءعى لغة الحوار بين الم يرين والمعتمين.
 .ب ب م تهب ببتيع الم ب ب يرين تب ببى العمب ببل اري ب ب بب ببين المعتمب ببين ,ويهتب ببك اللب ببابع اله ب ب تي تب ببى
ااتتما اد الم رسية.
اما نيما يتعت بالعالقة بين الممارساد الهيا ية لتم يرين والرءا الوتياي لتمعتمين:
ا .إن تاعيل الممارساد الهيا ية لم يرأ الم ارس الثاروية العامة وتحهي الرءا الوتياي لمعتميها
مرهون بإم ارية الوناق بمتلتباد الم رسة الاعالة.
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ك .إن الممارساد الهيا ية اهيتابية المرتبلة بإ ارة التغيير كوا ارة الص ار والتحاي والعمبل اريب
تحه مستوى ال من الرءا الوتياي لتمعتمين.
ج .إن التال ببيل التيب ب لتتغيي ببر وااحتب برام ب ببين ا ء بباق متتم ببع ال ارس ببة وبي ببة العم ببل الت ببي تتس ببم
بالتعاون ,و ل ه ا ي ي من مستوى الرءا الوتياي لتمعتمين.
وأوصت الدراسة بـ:
 ءبرورة اهتمببام المب ير بببالمعتمين واهب ار هم ب ببل الهب ارراد الو اريببة ,وحاب هم تببى العمببل والرقببي
باأل اق من االل مهار تهم ني العمل.

ب .الدراسات األجنبية:
 .9دراســة (كيومــار (2012, Kumarبعنـوان" :أنـواع المؤسســات ,المنــام التنظيمــي والرضــا
الوظيفي والعوامل المرتبطة بينها وبين أنماط القيادة فـي كليـات التربيـة ذات التمويـل الـذاتي
في البنجاب" .الهند
ه ب ند التعببرى إلببى العوامببل المرتبلببة بببين ار بوا الماسسبباد ,المربباخ الترتيمببي والرءببا
الوتياي وبين ارمال الهيا ة نبي تيباد التربيبة نبي البرتباك ,وقب وتابد ال ارسبة المبره الوصباي
المسحي ,ولتحهي اه اى ال راسة قام الباحا باستا ام ااستبارة

اة لتمع المعتوماد ,ولبهد

ال راسة تى يرة هوا ية م ورة من ( )133محاء اًر ني تياد التربية.
ومن أهم النتائج التي توصلت اليها الدراسة:
ا .هراك القة اد الة إحصا ية بين الرءا الوتياي والمراخ الترتيمي.
ك .ا توت ب ب

القب ببة اد الب ببة إحصب ببا ية بب ببين اارمب ببال الهيا يب ببة المتبعب ببة ل ب ب ى الم ب ب راق والمرب بباخ

الترتيمي.
ج .العالقة بين اارمال الهيا ية ل ى الم يرين والرءا الوتياي لتمحاءرين ارد برسبة مهبولة.
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 .2دراسة (همديفر )2011, Hamidifarبعنوان" :العالقة بين أنماط القيادة والرضا الـوظيفي:
دراسة مطبقة على الموظفين العاملين في فروع جامعة آزار اإلسالمية في طهران" .إيران
ه ند ال هبى بن العالقبة ببين األرمبال الهيا يبة والرءبا البوتياي لتعبامتين اه اريبين نبي
تامعة آ ار اهسالمية ,وق وتاد ال راسة المره الوصباي ,ولتحهيب اهب اى ال ارسبة قبام الباحبا
باس ببتا ام ااس ببتبارة ب ب اة لتم ببع المعتوم بباد ,ولبه ببد ال ارس ببة ت ببى ير ببة م ببن ( )836ن ببر اً م ببن
الموتاين اه اريين.
ومن أهم النتائج التي توصلت اليها الدراسة:
ا .ان ل رمل من ارمال الهيا ة المستا مة ياثر به ل ماتتى تى الرءا الوتياي لتموتاين.
ك .رمل الهيا ة التحويتي من انءل األرمال المستا مة ني التعامل مع الموتاين.
ج .ان المبوتاين يرتبرون إلبى الم انبآد المعرويبة انءبل مرهبا مبن الم انبآد الما يبة إيتبابي تبى
الموتى والرءا الوتياي.
 .3دراسة (سابا  ) 2211, Sabaبعنوان" :قياس مستوى الرضا الوظيفي للموظفين في كليات
باهاوالبور االكاديمية" .باكستان
هب ند التعببرى إلببى مسببتوى الرءببا الببوتياي أل ءبباق هي ببة التب ريس نببي باهبباوالبور ,وقب
وتاببد ال ارسببة المببره التتريبببي ,ولتحهيب اهب اى ال ارسببة قببام الباحببا باسببتا ام ااسببتبارة ب اة
لتمببع المعتوم بباد ,ولبه ببد ال ارس ببة ت ببى ير ببة هب بوا ية م ور ببة م ببن ( )433م ببن المعتم ببين م ببن
ال تياد الامس ني باهاوالبور.
ومن أهم النتائج التي توصلت اليها الدراسة:
ا .معتم المعتمين سع اق ن رتة الرءا الوتياي وبرسبة بيرة (.)%76
ك .الرءا ن تروى العمل ارد برسبة متوسلة (.)%63
ج .الرءا ن األتور والرواتك ارد برسبة متوسلة (.)%65
 .إن العالقة مع ال مالق ني العمل يوت بها ارتياح ورءا وبرسبة بيرة ت اً (.)%38
ه .إن معتم العامتين راءين ن األمن الوتياي برسبة (.)%76
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 .4دراسة (ساجادي وآخرون  )2010 , Sajjadi & otherبعنوان" :الرضا الوظيفي وعوامله
المساهمة لدى أعضاء هيئة التدريس اإلناث من جامعة شهيد بهشتي للعلوم الطبية".
ه ند التعرى إلى مستوى الرءا الوتياي ل ى ا ءاق هي ة الت ريس اهراا من تامعبة
ههي بههتي لتعتوم اللبية با تبار ان مستوى رءباهم بن وتبا اهم يم بن ان يعب

بهب ل بيبر

مببن تببو ة التعتببيم والر ايببة الس بريرية نببي ماتتببى ال تيبباد والمستهبباياد التعتيميببة لتتامعببة ,وق ب
وتاببد ال ارسببة المببره الوصبباي ,ولتحهيب اهب اى ال ارسببة قببام الباحببا باسببتا ام ااسببتبارة ب اة
لتمع المعتوماد ,ولبهد ال راسة تى يرة هوا ية م ورة من ( )446ءواً.
ومن أهم النتائج التي توصلت اليها الدراسة:
ا .المتوسل الحسابي ن الرءا العام أل ءاق هي ة الت ريس ان (.)11.37
ك .ا توت نرو

اد الة إحصا ية بين العامتين به ل ا م والعامتين به ل ماقد.

ج .الرءا الوتياي ونهاً للبيعة العمل ارد ب رتة مرتاعة (.)%33.47
 .الرءا ن الترقية ان بمتوسل حسابي (.)%58.15
ه .الرءا ن سا اد العمل ارد بمتوسل حسابي (.)%57.13
 .5دراسة (زاهيد ورجابي  )2009 , Zahed-Babelan & Rajabiبعنوان" :دراسة العالقـة
بــين الــذكاء العــاطفي والرضــا الــوظيفي مــع انمــاط القيــادة فــي رؤســاء األقســام فــي جامعــة
األردبيلي" .إيران.
هب ند التعببرى إلببى العالقببة بببين ال ب اق العببالاي والرءببا الببوتياي مببع ارمببال الهيببا ة نببي
راسبباق األقسببام نببي تامعببة األر بيتببي ,وق ب وتاببد ال ارسببة المببره الوصبباي المسببحي ,ولتحهي ب
اه ب اى ال ارسببة قببام الباحببا باسببتا ام ااسببتبارة ومهيبباس ال ب اق ( )EISب اة لتمببع المعتومبباد,
ولبهد ال راسة تى يرة م ورة من ( )443نر اً من ا ءاق هي ة الت ريس وراساق األقسام.
ومن أهم النتائج التي توصلت اليها الدراسة:
ا .ارتاا الرءا من تارك غالبية األ ءاق ن ا اق الهيا ة الصا ر ن راساق اه اراد.
ك .حصتد الهيا ة التحويتية تى ا تى مع ل من اساليك الهيا ة الصا ر ن راساق اه اراد.
ج .وتو

القة إيتابية بين رمل الهيا ة التحويتية وال اق العالاي.

 .ان ال اق العالاي وابعا الماتتاة ل قوة الية ني توقع اارمال الهيا ية لراساق األقسام.
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 .6دراسـة (بيلتـزر وآخـرون  (2008, Pltzer & otherبعنـوان" :الرضـا الـوظيفي وعالقتـه
بانتشار األمراض المرتبطة بضغوط العمل الذاتية لدى الملعلمين".
هب ند إلبى ال هبى بن العالقبة ببين ءبغول العمبل ال اتيبة ,والرءبا البوتياي وارتهبار
األمراض المرتبلة بالءغول ل ى المعتمين ,وق اتريد ال راسة نبي المب ارس العامبة نبي تربوك
معتما من معتمي الم ارس العامة.
إنريهيا ,وت ورد يرة ال راسة من )ً (21307
ومن أهم النتائج التي توصلت اليها الدراسة:
اتهرد رتا

ال راسة ارتاا مستوياد التوتر به ل بير بين المعتمين ,واتهرد وتو

القة بين ءغول العمل و ب م الرءبا بن العمبل مبع معتبم األمبراض المرتبلبة بالءبغول هبي
:ارتابا ءبغل الب م وامبراض الهتبك وقرحبة المعب ة وااءبلراباد الراسبية كواسباقة اسبتا ام التبب
وال حول ,وبيرد ان ءغول ل ار

الت ريس واراااض

م األقران ارد مرتبلة بارتاا ءغل

ال م ,وارتبل ارعب ام األمبن البوتياي وغيباك التهب م البوتياي باهصبابة بهرحبة المعب ة وااءبلراك
العهتي.
 .7دراسة (سكوت  (2002, Scottبعنوان" :العالقة بين القسوة والرضا الـوظيفي لـدى معلمـي
المرحلة االبتدائية".
هب ب ند التع ببرى إل ببى بي ببان اث ببر الهس ببوة و القته ببا بالرء ببا ال ببوتياي لب ب ى معتم ببي المرحت ببة
اابت ا ية ني مرلهة السوربون الواقعة تروبي الياورريا.
واهببتمتد يرببة ال ارسببة تببى ( )419معتم باً مببن معتمببي المرحتببة اابت ا يببة نببي مرلهببة السببوربون
الواقعة تروبي الياورريا ,واستتاك نيهم ( )224معتماً ثم اسبتا مد ااسبتبارة ,ومهيباس المسبح
المي اري ,وتم تحتيل البياراد ب ساليك إحصا ية ماتتاة مثل :تحتيل التباين ,واارح ار المتع .
ومن أهم النتائج التي توصلت اليها الدراسة:
ا .ان الهاصية الهاسية لها القة مباهرة بالرءا الوتياي.
ك.

م وتو

القة اد الة إحصا ية بين الرءا بالرسبة لتعمر و سرواد الابرة.
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ثالثاً :التعقيب على الدراسات السابقة:
أوجــه التشــابه واالخــتالف بــين هــذه الدراســة والدراســات الســابقة مــن حيــث أغــراض الدراســة
وأهدافها:
ترب بباول موءب ببو ه ب ب ال ارسب ببة األرمب ببال الهيا يب ببة السب ببا ة ل ب ب ى م ب ب يرأ الم ب ب ارس الثارويب ببة
بمحانت بباد غب ب ة و القته ببا بالرء ببا ال ببوتياي لتمعتم ببين ,وهب ب ا م ببا يمث ببل احب ب اه ببم ره ببال الته بباب
واااتالى ن ال راساد السابهة التي تراولد بعءها األرمال الهيا ية ,وهو مبا يتهباب ت يباً مبن
حي ببا المء ببمون م ببع هب ب ال ارس ببة ,مث ببل :ارس ببة (س ببتيم ,)2009 ,و ارس ببة (مغ ببارأ,(2009 ,
و ارسب ببة (التوتب ببو ,)2000 ,و ارسب ببة (ابب ببو تيرب ببة والروسب ببان ,(2007 ,و ارسب ببة (رءب ببا وبيب ببومي,
 )2006و راسة ( هم  ,(2005 ,و ارسبة ( ياصبرة ,)2003 ,و ارسبة ( تيمباد واببو اهبور,
 )2002و ارسببة (سببالتر ,)2006 ,Salterو ارسببة (مببا ر ورهببم ,Mackenz and Richm
 ,)2001و راسة (ستيوراد  ,(2006 , Stewartو راسة (ماسبارو واغسبلس Massaro and
 ,(2000 ,Aogustusو راسة ( ربياد ,)1341 ,و راسة (العتارمة.)1341 ,
ومن ال راساد ما تراولد الرءا البوتياي وهبو مبا يتهباب ت يباً مبن حيبا المءبمون مبع
ه ال راسة ,مثل :و راسة (ههير ,(2011 ,و راسة (حر اهلل (2007 ,و راسة (الهبيخ وهبرير,
 )2007و راسة (العبات ورهبوان ,(2004 ,و ارسبة (المعيتبي )2006 ,و ارسبة ( يب ,)2000 ,
و راسة (هحا ة ,(2002 ,و راسة (بر اد ومحمو  ,(2000 ,و ارسبة ( رباتي ,)2000 ,و ارسبة
(س ود ,)2002 ,Scottو راسة (استيم.)1348 ,
و تي ب  ,ناببي ه ب ا المتببال تتا ب اغ براض واه ب اى ال ارسببة ت ي باً مببع ه ب ال ارسبباد ,مببن
حيا مرها ما تراول اارمال الهيا يبة ,ومرهبا مبا ترباول الرءبا البوتياي ,بالً تبى حب ة ,ومرهبا مبا
تراول الموءو ين معاً.
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جوانب اتفاق الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة:
من حيث المنهج المستخدم في الدراسة:
اه ببتر د هب ب ال ارس ببة الحالي ببة م ببع معت ببم ال ارس بباد العربي ببة واألتربي ببة ن ببي اس ببتا امها الم ببره
الوصاي.
من حيث أداة الدراسة:
اهتر د ال راسة الحالية مع ال راساد السابهة ني استا امها لالستبارة

اة لت راسة.

من حيث عينة الدراسة:
اه ببتر د ال ارس ببة الحالي ببة م ببع ال ارس بباد الس ببابهة ن ببي ااتي ببار معتم ببي المب ب ارس الثاروي ببة
متتمبع و يربة ال ارسببة ,وهب ا مبا يتاب مبع متتمبع و يرببة بعبض ال ارسباد مثببل :ارسبة ( تيمبباد
اب ب ببو اه ب ببور )2002 ,و ارس ب ببة ( ياصب ب برة ,)2003 ,و ارس ب ببة (اب ب ببو ح ب ببرك ,)1331 ,و ارس ب ببة
(التوت ب ببو ,(2000 ,و ارس ب ببة ( وي ب بباد ,(2000 ,و ارس ب ببة (س ب ببتيم ,(2009 ,و ارس ب ببة ( ر ب بباتي,
 ,(2000إا ارها تاتتى مبع الببعض اآلابر ,مبن حيبا بعبض ال ارسباد ت بون متتمعهبا و يرتهبا
من معتمي الم ارس الح ومية مثل :راسة (ههير ,(2011 ,و ارسبة (الهبارول ,(2006 ,و ارسبة
(اب ب ب ببو تير ب ب ببة والروس ب ب ببان ,(2007 ,و ارس ب ب ببة (ه ب ب بباو ر  ,)2002 ,Hawkinsو ارس ب ب ببة (ماس ب ب ببارو
واغسلس.(2000 ,Massaro and Aogustus
وااتتاد مع بعبض ال ارسباد ل بون متتمعهبا و يرتهبا تت بون مبن مب يرأ المب ارس والمعتمبين نيهبا
مثل :راسة (هحا ة( ,(2002 ,و راسة ال همهي.(2005 ,
ومن ال راساد من ت ون متتمعها و يرتها من معتمي التعتيم العام مثل :راسة (بر اد ومحمبو ,
 ,)2001و ارسببة (رءببا وبيببومي ,)2006 ,و ارسببة (العتارمببة )1341 ,ت ببون متتمببع ال ارسببة
معتمي الم ارس الااصة ني محانتاد مان.
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من حيث مكان إجراء الدراسة:
اتاهد ال راسة الحالية مع بعض ال راساد السابهة ني م ان اتراقها ني الم ارس الثاروية
بمحانتاد غ ة مع راسة (ستيم ,(2009 ,و راسة (مغبارأ ,)2009 ,و ارسبة (التوتبو)2000,
و ارسب ببة ( وي ب بباد ,)2000 ,و ارسب ببة (هب ببهير ,)2011 ,و ارسب ببة (حب ببر اهلل ,)2007 ,و ارسب ببة
(الهيخ وهرير ,(2007 ,و راسة (العات ورهوان.(2004 ,
وااتتاببد ه ب ال ارسببة مببع ببباقي ال ارسبباد التببي اتريببد نببي الم ب ارس العربيببة مثببل ارسببة
(اب ببو تير ببة والروس ببان ,(2007 ,و ارس ببة (رء ببا وبي ببومي ,(2006 ,و ارس ببة ( همب ب ,)2005 ,
و راسة ( ياصبرة ,)2003 ,و ارسبة ( تيمباد اببو اهبور ,(2002 ,و ارسبة (المعيتبي(2006 ,
و ارسببة ( يب  ,(2000 ,و ارسببة (هببحا ة ,(2002 ,و ارسببة (بر بباد ومحمببو  ,(2001 ,و ارسببة
( راتي ,)2000 ,و راسة (العتارمة.)1341 ,
بيرمببا ببباقي ال ارسبباد اتريببد نببي مب ارس اتربيببة مثببل :ارسببة (سببالتر,(2006 ,Salter
و ارسببة (سببتيوراد  ,)2006 ,Stewartو ارسببة (مببا ر ورهببم ,Mackens and Richm
 ,(2001و راسة (س ود .(2002 ,Scott
من حيث نتائج الدراسة:
اتاهببد رتببا

ال ارسببة الحاليببة مببع رتببا

ال ارسبباد السببابهة المتعتهببة ب رمببال الهيببا ة مرهببا:

و ارسب ببة (الربي ب ب  ,)1344 ,و ارسب ببة (سب ببتيم ,)1337 ,و ارسب ببة (مغب ببارأ ,)1337 ,و ارسب ببة (ابب ببو
حرك ,)1331 ,و راسة (التوتو ,)1333 ,و راسة (رءا وبيومي ,)1336 ,و راسة (ال هم ,
 ,)1335و ارسب ب ببة ( تيمب ب بباد وابب ب ببو اهب ب ببور ,)1331 ,و ارسب ب ببة (العتارمب ب ببة ,)1341 ,و ارسب ب ببة
( ربياد.)1341 ,
مببا واتاهببد رتببا

ال ارسببة الحاليببة مببع رتببا

ال ارسبباد السببابهة المتعتهببة بالرءببا الببوتياي

مرهببا :ارسببة (هببهير ,)1344 ,و ارسببة (حببر اهلل ,)1337 ,و ارسببة ( الهببيخ وه برير,)1337 ,
و راسة (بر اد ومحمو  ,)1334 ,و ارسة ( راتي ,)1333 ,و راسة (استيم.)1348 ,
وااتتاببد رتببا

ال ارسببة الحاليببة مببع رتببا

ال ارسبباد السببابهة المتعتهببة ب رمببال الهيببا ة مرهببا :ارسببة

( وي بباد ,)1333 ,و ارسببة (سببالتر  ,)1336 ,Salterو ارسببة (ابببو تيرببة والروسببان,)1337 ,
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و ارسببة (مببوليرو وآاببرون  ,)1337 ,Molero and othersو ارسببة (سببتيوراد ,Stewart
 ,)1336و راسة ( ياصرة.)1338 ,
وااتتاد رتا

ال راسة الحالية مع رتا

ال راساد السابهة المتعتهة بالرءا الوتياي مرها:

راسة (الهيخ وهرير ,)1337 ,و راسة (العات ورهوان.)1331 ,

أوجه استفادة الدراسة الحالية من الدراسات السابقة:
 .4سا د ال راساد السابهة الباحثة تى تترك قءايا سب وان رسها غيرها من الباحثين.
 .1براق ن رة ال راسة ,حيا اهارد بعض ال راساد إلى اهمية األرمال الهيا يبة ,و ب لك ءبرورة
ااهتمببام بالرءببا الببوتياي بالً تببى ح ب ة ,ل ب لك ببان ا ب ب مببن ارسببة األرمببال الهيا يببة نببي
الم ارس الثاروية و القتها بالرءا الوتياي لتمعتمين نيها.
 .8االال

تى األ واد المستا مة ني ه ال راساد واارتهاق مرها بما يراسك موءو ها.

 .1تح ي األساليك اهحصا ية المراسبة ومرهتية ال راسة.
 .5ونرد ال راساد السابهة تى الباحثة الته بت وي ها ب سماق الع يب مبن ال تبك والم ارتبع اد
الصتة بموءو ال راسة.
 .6براق ا اة ال راسة وتح ي المتااد.

ما تميزت به الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة:
 .4ت ببى ال ببرغم م ببن ثب برة ال ارس بباد ن ببي مت ببال األرم ببال الهيا ي ببة والرء ببا ال ببوتياي ن ببي مت ببااد
الماتتاة ومرهبا التربويبة .إا ان مثبل هب ال ارسباد لبم تبربل ببين هب ين البعب ين معباً ,ببل ت با
ت ببون ر ببا رة واصوصب باً ن ببي المب ب ارس الثاروي ببة ,وم ببن هر ببا ن ببإن ال ارس ببة س ببتعمل ت ببى ت ببونير
ماهراد هامة حول العالقة بين األرمال السا ة ل ى الم يرين والرءا الوتياي لتمعتمين.
 .1إن ال ارسبباد التربويببة السببابهة ق ب ر ب د تببى ارسببة األرمببال الهيا يببة والرءببا الببوتياي تببى
مسببتوى التامعبباد وال تيبباد ,بيرمببا هب ال ارسببة تراولببد ه ب ين البعب ين تببى مسببتوى الم ب ارس
الثاروية بمحانتاد غ ة.
 .8إرها ت رس تتك العالقة من وتهة رتبر المعتمبين نبي المب ارس الثارويبة بمحانتباد غب ة التابعبة
لو ارة التربية والتعتيم العالي حيا يه ل المعتمون المحور األساسي لتعمتية التعتيمية التعتمية.
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الفصل الرابع
إجراءات الدراسة امليدانية
 منهج الدراسة.
 مجتمع الدراسة.
 عينة الدراسة.
 أدوات الدراسة.
 صدق االستبانة.
 ثبات االستبانة.
 المعالجات اإلحصائية.
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الفصل الرابع
اجراءات الدراسة الميدانية
مقدمـــــــــــــــــة
يتراول ه ا الاصل وصااً ماصالً لإلتراقاد التي اتبعتها الباحثة نبي ترايب ال ارسبة ,ومبن
لببك تعريببى مببره ال ارسببة ,ووصببى متتمببع ال ارسببة ,وتح يب

يرببة ال ارسببة ,كوا ب ا ا اة ال ارسببة

(ااسببتبارة) ,والت ب مببن ص ب قها وثباتهببا ,وبيببان إت براقاد ال ارسببة ,واألسبباليك اهحصببا ية التببي
استا مد ني معالتة الرتا  ,ونيما يتي وصى له اهتراقاد.

أوالً :منهج الدراسة:
استا مد الباحثة المره الوصاي التحتيتي لمالقمت لت راسة ,والمره الوصاي التحتيتبي
هو اح اه ال التحتيل والتاسير العتمي المرتم لوصى تاهرة او مه تة مح ة ,وتصويرها ميباً
ن لري تمع بياراد ومعتوماد مهررة ن التاهرة او المه تة ,وتصرياها وتحتيتها كوااءبا ها
لت راساد ال قيهة( .متحم)324 :2000 ,
وق ب حاولببد مببن االل ب وصببى التبباهرة موءببو ال ارسببة (أنمــاط القيــادة الســائدة لــدى
مديري المدارس الثانويـة بمحافظـات غـزة وعالقتهـا بالرضـا الـوظيفي للمعلمـين) وتحتيبل بياراتهبا
وبي ببان العالق ببة ب ببين م وراته ببا واآلراق الت ببي تل ببرح حوله ببا والعمتي بباد الت ببي تتء ببمرها واآلث ببار الت ببي
تح ثها.

ثانياً :مجتمع الدراسة:
يت ون متتمع ال راسة من تميع معتمي المرحتة الثاروية ني محانتاد غ ة لتعام ال راسي
 2013-2012والببال

ب هم ( )2323معتمباً ومعتمبة ,ومبو ين تببى  7مب يرياد التابعبة لببو ارة

التربية والتعتيم بمحانتاد غ ة ,والت ول ( )2يوءح تو يع متتمع ال ارسبة حسبك احصبا ية و ارة
التربية والتعتيم العالي لتعام ال راسي 1348م.
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جدول رقم()3
يوضح توزيع مجتمع الدراسة حسب مديريات محافظات غزة.

م

المديرية

عدد المعلمين

1

همال غ ة

088

2

هر غ ة

601

0

غرك غ ة

668

6

الوسلى

871

5

هر ااريورس

671

6

غرك ااريورس

668

7

رنح

576

المجموع

8383
(و ارة التربية والتعتيم العالي)6103342 ,

ثالثاً :عينة الدراسة :تنقسم إلى:
 .1العينة االستطالعية للدراسة:
العيرب ببة ال ارسب ببية ت ورب ببد مب ببن ( )50معتم ب باً ومعتمب ببة مب ببن معتمب ببي المرحتب ببة الثارويب ببة نب ببي
محانتبباد غب ة لتعببام ال ارسببي  2013-2012تبم ااتيببارهم باللريهببة العهبوا ية اللبهيببة ليببتم تهرببين
ا اة ال راسة تيهم كواتراق الص

والثباد باللر المراسبة.

 .2العينة الميدانية للدراسة:
ت ورببد يرببة ال ارسببة المي اريببة مببن ( )461معتمباً ومعتمببة مببن معتمببي المرحتببة الثارويببة نببي
محانتب بباد غ ب ب ة لتع ب ببام ال ارسب ببي  ,2013-2012وبرسب بببة ( )%43م ب ببن متتمب ببع ال ارسب ببة ,الب ب ببال
( )2323معتمباً ومعتمببة مببو ين تببى  7مب يرياد تعتيميببة تببى مسببتوى محانتبباد غ ب ة ,والت ب ول
التالي يوءح يرة ال راسة تى المب ارس الثارويبة نبي المب يرياد بمحانتباد غب ة حسبك المتغيبراد
ال يموغرانية (الرو ,

سرواد الا مة ,الماهل العتمي ,الراتك والحوان ):
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جدول رقم ()4

يوضح عينة الدراسة حسب متغيراد ال راسة
الترس
عدد سرواد الا مة
الماهل العتمي
الرواتك والحوان

العدد

النسبة المئوية

ر

196

42.52

ارثى

265

57.48

103

22.34

163

35.36

195

42.30

9

1.95

405

87.85

47

10.20

98

21.26

264

57.27

99

21.48

461

%100

اقل من  5سرواد

من  10-5سرواد

ا ثر من  10سرواد
بتوم متوسل
ب الوريوس

ماتستير ن ثر

اقل من 2000

2511-2111

ا ثر من 2511

المجموع

رابعاً :أدوات الدراسة :
قامببد الباحثببة باسببتا ام اسببتبارتين مببن ا ب ا الباحثببة همببا اسببتبارة ارمببال الهيببا ة السببا ة
والثارية استبارة الرءا الوتياي ,اما األ اة األولبى نهبي اسبتبارة لتح يب ارمبال الهيبا ة السبا ة لب ى
م يرأ الم ارس الثاروية بمحانتاد غب ة مبن وتهبة رتبر المعتمبين نيهبا ,وقب ت وربد نبي صبورتها
الرها يببة مببن ( )63نه برة مو ببة تببى ( )1متببااد هببي :متببال الببرمل ال ب يمهرالي ويت ببون مببن
( )45نهرة ,ومتال الرمل األوتوقرالي ويت ون من ( )45نهرة ,ومتال الرمل الترستي ويت ون من
( )45نهرة ,ومتال الرمل التحويتي ويت ون من ( )45نهرة.
اما األ اة الثارية نهي استبارة لتح ي رتة الرءا الوتياي لب ى معتمبي المب ارس الثارويبة
بمحانتاد غ ة ,وق ت ورد هب ااسبتبارة نبي صبورتها الرها يبة مبن ( )13نهبرة مو بة تبى ()1
متااد تمثل الرءا الوتياي ,وه المتااد هي :لبيعة العمل ويت ون من( )43نهراد ,األمن
واارتماق لتعمل (43نهراد) ,الرواتك والحوان (43نهراد) ,تحهي ال اد (43نهراد) ,العالقة مبع
المساولين واه ارة وال مالق(43نهراد).
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وسوف يتم تناول أدوات الدراسة على النحو التالي:
 .1االستبانة األولى :استبانة تبين أنماط القيادة السائدة:
وتم بناء االستبانة ضمن الخطوات التالية:
بع االبال

تبى األ ك الترببوأ وال ارسباد السبابهة المتعتهبة بمهب تة ال ارسبة واسبتلال

راأ يرببة مببن المتاصصببين ببن لري ب المهببابالد الهاصببية اد اللببابع غيببر الرسببمي قام بد
الباحثة ببراق ااستبارة ون الالواد اآلتية:
ا .تح ي المتااد الر يسية التي همتتها ااستبارة.
ك .صياغة الاهراد التي تهع تحد ل متال.
ج .ا ا ااستبارة ني صورتها األولية والتي همتد ( )31نهرة والمتح رقم ( )1يوءح ااستبارة
ني صورتها األولية.
 .رض ااستبارة تى ( )34من المح مين التربويين بعءهم ا ءاق هي بة تب ريس نبي تامعبة
األ هر والتامعبة اهسبالمية ,وتامعبة األقصبى ,وو ارة التربيبة والتعتبيم ,والمتحب رقبم ( )3يببين
اسماق المح مين.
ه .تع يل ااستبارة به ل اولي حسك ما ي ار المح مين.
و .صياغة ااستبارة به تها الرها ي.
وبعب ب إتب براق التعبب يالد الت ببي اوص ببى به ببا المح م ببون ت ببم حب ب ى ( )32نهببراد م ببن نهببراد
ااسب ب ببتبارة ,و ب ب ب لك تب ب ببم تع ب ب ب يل وصب ب ببياغة بعب ب ببض الاه ب ب براد وق ب ب ب بت ب ب ب

ب ب ب نه ب ب براد ااسب ب ببتبارة

بع صياغتها الرها ية ( )60نهرة مو ة تبى اربعبة متبااد ,حيبا ا لبى ل بل نهبرة و ن مب رج
ونب سببتم متب رج اماسببي ( بيبرة تب اً ,بيبرة ,متوسببلة ,قتيتببة ,قتيتببة تب اً) ا ليببد األو ان التاليببة
( )4,3,2,1,5ب لك ترحصبر رتباد انب ار

يربة ال ارسبة مبا ببين ( )75 ,15رتبة ل بل رمبل مبن

األرمال والمتح رقم ( )3يبين ااستبارة ني صورتها الرها ية.

وصف االستبانة:
تتءببمن ااسببتبارة ( )60نه برة لتتعببرى تببى ارمببال الهيببا ة السببا ة ل ب ى م ب يرأ الم ب ارس
الثاروية ني محانتاد غ ة والت ول رقم ( )1يوءح تو يع نهراد ااستبارة تى المتااد:
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جدول رقم ()5
يوضح توزيع فقرات االستبانة

م
1

العدد

المجال
رمل الهيا ة ال يمهرالية

15

2

رمل الهيا ة األوتوقرالية

15

3

رمل الهيا ة الترستية

15

4

رمل الهيا ة التحويتية

15

المحك المعتمد في الدراسة:
لتح ي المحك المعتم ني ال راسة نه تم تح ي لول الااليا ني مهياس لي رد الاماسي
مبن اببالل حسباك المب ى ببين رتبباد المهيباس ( )1 =4-5ومببن ثبم تهسببيم

تبى ا بببر قيمبة نببي

المهيبباس لتحصببول تببى لببول الاتيببة ( )3.33 =5/1وبع ب لببك تببم إءببانة ه ب الهيمببة إلببى اقببل
قيمببة نببي المهيبباس (ب ايببة المهيبباس وهببي واح ب صببحيح) و لببك لتح ي ب الح ب األ تببى له ب الاتيببة,
وه ا اصبح لول الااليا ما هو موءح ني الت ول رقم (:)6
جدول رقم ()6
يوضح المتوسط الحسابي المرجح وداللة االتجاه للقيمة (.الحكم)
المتوسط المرجح

الرأي

1.8 -1

قتيتة ت اً

أكبر من 2.6 -1.8

قتيتة

أكبر من 0.6 -2.6

متوسلة

أكبر من 6.2 -0.6

بيرة

أكبر من 5 -6.2

بيرة ت اً
( ب الاتاح)514 :1333 ,

خامساً :صدق االستبانة(:(Validity
تم التحه من الص

باللر اآلتية:

 .9صدق المحكمين (:)Referees Validity
تببم ببرض ااسببتبارة نببي صببورتها األوليببة تببى ( )14مح م باً مببن اسببات ة تببامعيين مببن
المتاصصببين ممببن يعمتببون نببي التامعبباد الاتسببليرية وو ارة التربيببة والتعتببيم العببالي ,حيببا قبباموا
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بإب اق آ ار هم ومالحتاتهم حول مراسبة نهراد ااستبارة ,وم ى ارتماق الاهبراد إلبى بل متبال مبن
متااد ااستبارة ,و لك وءوح صياغاتها التغوية وتع يل ما يت م تع يت  ,وني ءوق تتك اآلراق
تم استبعا ( )18نهرة وتع يل كواءانة البعض اآلار ليصبح

نهراد ااستبارة ( )60نهرة.

جدول رقم ()7
يوضح الفقرات المستبعدة ( )23فقرة من االستبانة األولى
الفقرات المستبعدة

م

أوالً :مجال النمط الديمقراطي:
 1ي تى المعتمين بوءع الالل لعالج الءعى التحصيتي ل ى اللتبة.

2
3
4
5
6
7

ي تى المعتمين ب مال تتا مع ق راتهم.

يوت المعتمين لعمل بحوا ات ار ية تعمل تى تحسين العمتية التعتمية.

يتا اله ارراد بمهار ة المعتمين.

يلور ا اق المعتمين.

يعمل تى تحسين و تلوير اساليك العمل.
يم ي العون لتموتاين الت .

ثانياً :القيادة األوتوقراطية:
 8يالل لتعمل وا يهرك المعتمين مع .

9
11
11
12
10
16
15
16
17
18
19

يه

المعتمين ب تابة التهارير ء هم.

يوت نهل العمل لتمعتمين ورتاح لراس .

يستا م رتاماً مه اً لعهاك المعتمين.
يصر تى راي ولو ان ال .

يتوم المعتمين ليحمتهم مساولية ءعى لالبهم.

يحمل المعتمين مساولية ءعى لالبهم.
ا ي ار ي تروى المعتمين.

ا يهرك اح ا لتتاليل ني العمل لتحهي ااه اى.

يسير مل المعتمين.
ي ي ار ة
يتابع الم ير متياد الغياك ون م ار اة تروى المعتمين.
ي ي تراي الرهراد ون االتااد لتتوارك اهرسارية.

ثالثاً :نمط القيادة الترسلية:
 21يوت المعتمين بلريهة نر ية.

 21ا ياثر الم ير تى المعتمين.
 22يترك المعتمين ب ون إهراى مر .
 20يعتم

تى المعتمين لتهويم ا ا هم.
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 .2صدق االتساق الداخلي (:(Internal Consistency
تب ببرى التحه ب ب مب ببن ص ب ب

ااتسب ببا ال ب ب ااتي لالسب ببتبارة بتلبي ب ب ااسب ببتبارة تب ببى يرب ببة

اسببتلال ية م ورببة مببن ( )50معتم باً ومعتمببة مببن اببارج ان ب ار

يرببة ال ارسببة ,وتببم حسبباك معامببل

ارتبببال بيرسببون بببين ببل نهبرة مببن نهبراد ااسببتبارة وال رتببة ال تيببة لتمتببال الب أ ترتمببي إليب و لببك
باستا ام البررام اهحصا ي( ,)SPSSو لك تم حساك معامل ارتبال بيرسون ببين رتباد بل
متال من متااد ااستبارة وال رتة ال تية لالستبارة و ارد معامالد ااتسا ال ااتي ما يتي:
 .9معــامالت االتســاق الــداخلي لفقــرات المجــال األول( :الببرمل ال ب يموقرالي) مببع ال رتببة ال تيببة
لاهرات

ما هو مبين بالت ول رقم()8
الجدول ()8
معامل ارتباط كل فقرة من فقرات المجال األول "القيادة الديمقراطية" مع الدرجة الكلية للمجال

م

معامل

الفقرة

االرتباط

مستوى الداللة

1

يهارك م ير الم رسة المعتمين ني ااتيار األرهلة الم رسية.

0.616

دالة عند 0.01

2

يهتع الم ير المعتمين لرنع مستوى ا ا هم.

0.819

دالة عند 0.01

0.647

دالة عند 0.01

0.747

دالة عند 0.01

5

يسا

ني ترمية الرمو المهري لتمعتمين.

0.833

دالة عند 0.01

6

يهرك اولياق األمور ني حل مه الد الم رسة.

0.596

دالة عند 0.01

0.781

دالة عند 0.01
دالة عند 0.01

المعتمين ني حل مه التهم مع اللتبة.

3

يسا

4

يهتع المعتمين تى ربل المرهاج بالبي ة المحتية.

المعتمين ني براق القاد اتتما ية بيرهم.

7

يسا

8

يهرك المعتمين ني وءع الت ول األسبو ي لتم رسة.

0.806

9

ي ار ي الموءو ية و ال قة ر تهييم المعتمين.

0.808

دالة عند 0.01

 10يتهبل الره من المعتمين.

0.759

دالة عند 0.01

 11يهتم بمهترحاد المعتمين لتلوير العمل.

0.790

دالة عند 0.01

 12يع و رتاح العمل لتهو المعتمين مع .

0.801

دالة عند 0.01

 13يهرك المعتمين مع ني وءع الة لوارا.

0.879

دالة عند 0.01

 14يتبع استوك التوتي غير المباهر لتمعتمين.

0.836

دالة عند 0.01

 15ييسر لتمعتمين سبل التواصل مع .

0.511

دالة عند 0.01

ر الت ولية ر رتة حرية ( )48و ر مستوى الة (0.354 = )0.01
ر الت ولية ر رتة حرية ( )48و ر مستوى الة (0.273 = )0.05
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يبببين الت ب ول السبباب معببامالد اارتبببال بببين ببل نه برة مببن نه براد المتببال األول "الببرمل
ال يموقرالي" وال رتة ال تية لاه ارتب  ,وا تببرد الاهبراد البة رب مسبتويي البة (,)3.35 ,3.34
ومعامالد اارتبال محصورة بين الم ى ( ,)3.377-3.544و لك قيمة ر المحسوبة ا بر مبن
قيمة ر الت ولية ر مستوى الة  3.35و رتة حريبة  13والتبي تسباوأ  ,3.178وبب لك تعتببر
نهراد المتال األول صا قة وتهيس ما وءعد لهياس .
 .2معــامالت االتســاق الــداخلي لفق ـرات المجــال الثــاني( :الببرمل األوتببوقرالي) مببع ال رتببة ال تيببة
لاهرات

ما هو مبين ني الت ول رقم ()7
الجدول ()1

معامل ارتباط كل فقرة من فقرات المجال الثاني "القيادة األوتوقراطية" مع الدرجة الكلية للمجال

م

معامل

الفقرة

االرتباط

مستوى الداللة

1

ارد براس .
يتا الهر ا

0.584

دالة عند 0.01

2

يهتل من اهمية المهترحاد التي يب يها المعتمون.

0.703

دالة عند 0.01

3

يتسر ني الح م تى المه الد التي يتعرض لها.

0.763

دالة عند 0.01

4

يتبع استوك الرقابة المرارة ني العمل.

0.739

دالة عند 0.01

0.791

دالة عند 0.01

0.854

دالة عند 0.01

0.784

دالة عند 0.01

0.799

دالة عند 0.01

0.783

دالة عند 0.01

 10يتصي االاق العامتين.

0.854

دالة عند 0.01

 11يحاسك المال ولو ان الا صغي اًر.

0.740

دالة عند 0.01

 12يرته المعتمين امام ال مالق و يحرتهم.

0.777

دالة عند 0.01

 13ير ر تى المعتمين حههم ني الترقية.

0.783

دالة عند 0.01

 14يعال المهاحراد بين المعتمين بمعاقبتهم.

0.647

دالة عند 0.01

 15يه م العالقاد ااتتما ية بين المعتمين ني العمل.

0.730

دالة عند 0.01

5
6

يهمل العالقاد ااتتما ية وحاتاد المعتمين.
يوت المعتمين بلريهة تستلية رياة.

7

يتمسك براي

8

يبهى مرع اً ن ارهلة المعتمين.

9

ير

ون موءو ية.

الستلة اه ارية ني ي .

ر الت ولية ر رتة حرية ( )48و ر مستوى الة (0.354 = )0.01
ر الت ولية ر رتة حرية ( )48و ر مستوى الة (0.273 = )0.05
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يبببين الت ب ول السبباب معببامالد اارتبببال بببين ببل نه برة مببن نه براد المتببال الثبباري "الببرمل
األوتوقرالي" وال رتة ال تية لاه ارتب  ,وا تببرد الاهبراد البة رب مسبتويي البة (,)3.35 ,3.34
ومعامالد اارتبال محصورة بين الم ى ( ,)3.351-3.531و لك قيمة ر المحسوبة ا بر مبن
قيمة ر الت ولية ر مستوى الة  3.35و رتة حريبة  13والتبي تسباوأ  ,3.178وبب لك تعتببر
نهراد المتال الثاري صا قة وتهيس ما وءعد لهياس .
 .3معامالت االتساق الداخلي لفقرات المجال الثالث( :الرمل الترستي) وال رتة ال تيبة لاه ارتب

مبا

هو مبين ني الت ول رقم ()43
الجدول ()92
معامل ارتباط كل فقرة من فقرات المجال الثالث "القيادة الترسلية" مع الدرجة الكلية للمجال

م

معامل

الفقرة

االرتباط

مستوى الداللة

1

يعلي الحرية الملتهة لتمعتمين لممارسة ا مالهم تى حساك العمل.

 0.753دالة عند 0.01

2

يعلي الحرية لتمعتمين هص ار اله ارراد الم رسية.

 0.707دالة عند 0.01

تى المعتمين لتحهي األه اى ون توتي مر .

3

يعتم

4

ياوض الستلة لتمعتمين تى رلا واسع.

 0.704دالة عند 0.01

5

يسر األ مال لتمعتمين بصورة غير مح ة.

 0.774دالة عند 0.01

6

يترك المساولية امتة لتمعتمين.

 0.684دالة عند 0.01

7

يترك المعتمين يواتهون مه التهم لوح هم.

 0.723دالة عند 0.01

8

يهعر المعتمين بحرية امتة ني الم رسة.

 0.431دالة عند 0.01

9

يمت ح المعتمين ا ماً بمراسبة او من ورها ههعارهم بم ى ليبت .

 0.354دالة عند 0.01

 0.711دالة عند 0.01

 10يترك المال ب ون محاسبة.

 0.689دالة عند 0.01

 11تسيلر العالقاد ااتتما ية تى إ ارة الم رسة.

 0.634دالة عند 0.01

 12يترك مرا اد المعتمين ون ت ال مر .

 0.746دالة عند 0.01

 13يميل إلى التهرك من مساوليات .

 0.700دالة عند 0.01

 14يهمل ره اآلارين ل .

 0.792دالة عند 0.01

 15ي ثر السماح لتعامتين بالاروج تى حساك العمل.

 0.645دالة عند 0.01

ر الت ولية ر رتة حرية ( )48و ر مستوى الة (0.354 = )0.01
ر الت ولية ر رتة حرية ( )48و ر مستوى الة (0.273 = )0.05
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يبببين الت ب ول السبباب معببامالد اارتبببال بببين ببل نه برة مببن نه براد المتببال الثالببا "الببرمل
الترس ببتي" وال رت ببة ال تي ببة لاه ارتب ب  ,وا تب ببرد الاهب براد ال ببة رب ب مس ببتويي ال ببة (,)3.35 ,3.34
ومعامالد اارتبال محصورة بين الم ى ( ,)3.771-3.184و لك قيمة ر المحسوبة ا بر مبن
قيمة ر الت ولية ر مستوى الة  3.35و رتة حريبة  13والتبي تسباوأ  ,3.178وبب لك تعتببر
نهراد المتال الثالا صا قة وتهيس ما وءعد لهياس .
 .4معامالت االتساق الداخلي لفقرات المجال الرابع( :الرمل التحويتي) وال رتة ال تية لاه ارتب
هو مبين ني الت ول رقم ()11
الجدول ()99
معامل ارتباط كل فقرة من فقرات المجال الرابع "القيادة التحويلية" مع الدرجة الكلية للمجال

م

معامل

الفقرة

االرتباط

1

يحانت تى

2

ي و لتمصتحة العامة لتحهي اه اى الم رسة.

0.539

3

يحا المعتمين التحتي بالهيم األاالقية.

0.643

دالة عند 0.01

4

يحا تى العالقاد ااتتما ية بين المعتمين.

0.815

دالة عند 0.01

5

يرمي مهاراد المعتمين الارية واأل ا يمية.

0.710

دالة عند 0.01

6

يح ا التغيير اهيتابي هرتاح ماسست .

0.592

دالة عند 0.01

7

يترب بالمستهبل ب ن واسع و هل متاتح.

0.722

دالة عند 0.01

8

يهترح ان ا اًر ت ي ة لتلوير العمل.

0.755

دالة عند 0.01

0.795

دالة عند 0.01

 10يهتع روح المبا رة بين المعتمين.

0.647

دالة عند 0.01

 11يثير وانع المعتمين هرتا العمل.

0.769

دالة عند 0.01

 12يتحتى بالمص اقية ني مت .

0.751

دالة عند 0.01

 13يهتع تى العمل التعاوري والاريهي ني الم رسة.

0.791

دالة عند 0.01

 14يهارك ل المعتمين ني لتان تاصصية مترو ة.

0.563

دالة عند 0.01

 15يهترح ان ا اًر ت ي ة لمعالتة المه الد لحتها.

0.716

دالة عند 0.01

9

م المعتمين.

مستوى الداللة

يونر تواً مراسباً هب ا اد المعتمين.

ر الت ولية ر رتة حرية ( )48و ر مستوى الة (0.354 = )0.01
ر الت ولية ر رتة حرية ( )48و ر مستوى الة (0.273 = )0.05
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0.473

دالة عند 0.01
دالة عند 0.01

مبا

يبببين الت ب ول السبباب معببامالد اارتبببال بببين ببل نه برة مببن نه براد المتببال ال اربببع "الببرمل
التحببويتي" وال رتببة ال تيببة لاه ارت ب  ,وا تبببرد الاه براد الببة ر ب مسببتويي الببة (,)3.35 ,3.34
ومعامالد اارتبال محصورة بين الم ى ( ,)3.345-3.187و لك قيمة ر المحسوبة ا بر مبن
قيمة ر الت ولية ر مستوى الة  3.35و رتة حريبة  13والتبي تسباوأ  ,3.178وبب لك تعتببر
نهراد المتال الرابع صا قة وتهيس ما وءعد لهياس .

ثبات االستبانة (:(Reliability
اترد الباحثة الواد الت

من ثباد ااستبارة و لك بع تلبيهها تى ان ار العيرة ااستلال ية

بلريهتين وهما التت ة الرصاية ومعامل الاا رورباخ.
 .9طريقة التجزئة النصفية ):(Split-Half Coefficient
تم استا ام رتاد العيرة ااستلال ية لحسباك ثبباد ااسبتبارة بلريهبة التت بة الرصباية
حيببا احتسبببد رتببة الرصببى األول ل ببل متببال مببن متببااد ااسببتبارة و ب لك رتببة الرص ببى
الثاري من ال رتاد و لك بحساك معامل اارتبال بين الرصباين ثبم تبرى تعب يل اللبول باسبتا ام
معا لة تتمان والت ول ( )12يوءح لك:
الجدول ()92
يوضح معامالت االرتباط بين نصفي كل مجال من مجاالت االستبانة قبل التعديل ومعامل الثبات بعد التعديل

االرتباط قبل معامل الثبات بعد

المجاالت

عدد الفقرات

الهيا ة ال يمهرالية

15

0.917

الهيا ة األوتوقرالية

15

0.884

0.887

الهيا ة الترستية

15

0.892

0.896

الهيا ة التحويتية

15

0.821

0.827

التعديل

التعديل
0.921

يتءح من الت ول الساب ان معبامالد الثبباد تراوحبد مبا ببين ( )0.921-0.827وهب ا
ي ب ب ل تب ببى ان ااسب ببتبارة تتمتب ببع ب رتب ببة اليب ببة مب ببن الثبب بباد تلم ب ب ن الباحث ب بة إلب ببى تلبيههب ببا تب ببى
يرة ال راسة.

112

 .2طريقة ألفا كرونبام:
استا مد الباحثة لريهة اارى من لر حساك الثباد وهي لريهبة الابا روربباخ ,و لبك
هيتببا معامببل ثببباد ااسببتبارة ,حيببا حصببتد تببى قيمببة معامببل الاببا ل ببل متببال مببن متببااد
ااستبارة والت ول ( )48يوءح لك:
الجدول ()93
يوضح معامالت ألفا كرونبام لكل مجال من مجاالت االستبانة

عدد الفقرات

البعد

معامل ألفا
كرونبام

الهيا ة ال يمهرالية

15

0.943

الهيا ة األوتوقرالية

15

0.945

الهيا ة الترستية

15

0.911

الهيا ة التحويتية

15

0.907

يتءح من الت ول الساب ان معامالد الثباد تراوحد ما بين ( )0.945-0.907وهب ا
ي ب ل تببى ان ااسببتبارة تتمتببع ب رتببة اليببة مببن الثببباد تلم ب ن الباحثببة إلببى تلبيههببا تببى يرببة
ال راسة.
 .2االستبانة الثانية :استبانة الرضا الوظيفي من إعداد الباحثة:
وتم بناء االستبانة ضمن الخطوات التالية:
بع االبال

تبى األ ك الترببوأ وال ارسباد السبابهة المتعتهبة بمهب تة ال ارسبة واسبتلال

راأ يرببة مببن المتاصصببين ببن لري ب المهببابالد الهاصببية اد اللببابع غيببر الرسببمي قامببد
الباحثة ببراق ااستبارة ون الالواد اآلتية:
ا .تح ي المتااد الر يسية التي همتتها ااستبارة.
ك .صياغة الاهراد التي تهع تحد ل متال.
ج .إ ب ب ا ااسب ببتبارة نب ببي صب ببورتها األوليب ببة والتب ببي هب ببمتد ( )58نه ب برة والمتح ب ب رقب ببم ( )2يوءب ببح
ااستبارة ني صورتها األولية.
 .رض ااستبارة تي المح مين من اتل ااتبار مال متها لتمع البياراد.
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ه .تعب ب يل ااس ببتبارة بهب ب ل اول ببي حس ببك م ببا يب ب ار المح م ببين و ببرض ااس ببتبارة ت ببى ( )14م ببن
المح م ب ب ببين الترب ب ب ببويين بعء ب ب ببهم ا ء ب ب بباق هي ب ب ببة تب ب ب ب ريس ن ب ب ببي ,تامع ب ب ببة األ ه ب ب ببر والتامع ب ب ببة
اهسب ببالمية ,وتامعب ببة األقصب ببى ,وتامعب ببة اله ب ب س الماتوحب ببة ,والمتح ب ب رقب ببم ( )3يبب ببين اسب ببماق
المح مين.

وصف االستبانة:
تتءببمن ااسببتبارة ( )50نهببرة لتهي بباس الرضـــا الـــوظيفي لـــدى مـــديري المـــدارس فـــي
المرحلة الثانوية بمحافظات غزة والت ول ( )41يوءح تو يع نهراد ااستبارة تى المتااد:
جدول ()94
يوضح توزيع فقرات االستبانة

م

العدد

المجال

1

طبيعة العمل

10

2

األمن واالنتماء للعمل

10

3

الرواتب والحوافز

10

4

تحقيق السعادة

10

5

العالقة مع المسئولين واإلدارة والزمالء

10

المجموع

50

صدق االستبانة (:(Validity
قامد الباحثة بتهرين نهراد ااستبارة و لك لتت

من ص قها التالي:

أوالً :صدق المحكمين (:)Referees Validity
تب ببم ب ببرض ااسب ببتبارة نب ببي صب ببورتها األوليب ببة تب ببى ( )14مب ببن األسب ببات ة التب ببامعيين مب ببن
المتاصصببين ممببن يعمتببون نببي التامعبباد الاتسببليرية وو ارة التربيببة والتعتببيم العببالي ,حيببا قبباموا
بإب اق آ ار هم ومالحتاتهم حول مراسبة نهراد ااستبارة ,وم ى ارتماق الاهبراد إلبى بل متبال مبن
متااد ااستبارة ,و لك وءوح صياغاتها التغوية ,وني ءوق تتك اآلراق تم استبعا ( )8نهراد
وتع يل البعض اآلار ليصبح

نهراد ااستبارة ( )53نهرة.
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بع ب ب إت ب براق التع ب ب يالد التب ببي اوصب ببى بهب ببا المح مبببون تب ببم ح ب ب ى ( )8نه ب براد م ببن نه ب براد
ااستبارة ,و لك تم تعب يل وصبياغة بعبض الاهبراد وقب بتب

ب نهبراد ااسبتبارة بعب صبياغتها

الرها يببة ( )50نه برة مو ببة تببى امسببة متببااد ,حيببا ا لببى ل ببل نه برة و ن م ب رج ون ب سببتم
مت ب ب ب رج اماسب ب ببي ( بي ب ب برة ت ب ب ب اً ,بي ب ب برة ,متوسب ب ببلة ,قتيتب ب ببة ,قتيب ب ببة ت ب ب ب اً) ا ليب ب ببد األو ان التاليب ب ببة
( )4,1,8,1,5ب لك ترحصر رتاد ان ار

يرة ال راسة ما بين ( )250 ,50رتبة والمتحب رقبم

( )3يبين ااستبارة ني صورتها الرها ية.
جدول رقم ()95
يوضح الفقرات المستبعدة ( )3فقرات من االستبانة الثانية
الفقرات المستبعدة

م

1

احس بته ير المتتمع لتهو م رستي.

2

لموحاتي تتحه ني العمل.

3

نا تيتي ني العمل مرتبلة بالم انآد التي ته م لي.

ثانياً :صدق االتساق الداخلي (:(Internal Consistency
تب ببرى التحه ب ب مب ببن ص ب ب

ااتسب ببا ال ب ب ااتي لالسب ببتبارة بتلبي ب ب ااسب ببتبارة تب ببى يرب ببة

اسببتلال ية م ورببة مببن ( )53معتم باً ومعتمببة مببن اببارج ان ب ار

يرببة ال ارسببة ,وتببم حسبباك معامببل

ارتبببال بيرسببون بببين ببل نهبرة مببن نهبراد ااسببتبارة وال رتببة ال تيببة لتمتببال الب أ ترتمببي إليب و لببك
باسببتا ام البررببام اهحصببا ي ( ,)SPSSو ب لك تببم حسبباك معامببل ارتبببال بيرسببون بببين رتبباد
ل متال من متااد ااستبارة وال رتة ال تية لالستبارة ,و ارد معامالد اارتبال ما يتي:
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 .9معامالت االتساق الـداخلي لفقـرات المجـال األول( :لبيعبة العمبل) وال رتبة ال تيبة لاه ارتب

مبا

هو موءح ني الت ول رقم ()46
الجدول ()96
معامل ارتباط كل فقرة من فقرات المجال األول "طبيعة العمل" مع الدرجة الكلية للمجال

م

معامل

الفقرة
الحص

االرتباط

التي اقوم بت ريسها اسبو ياً مراسك.

مستوى الداللة

0.737

دالة عند 0.01

2

اهعر بااستهالل ني العمل.

0.672

دالة عند 0.01

3

احك الما ة التي ا رسها.

0.485

دالة عند 0.01

4

تتوانر التتهي اد الال مة لتعمتية التعتيمية التعتمية.

0.699

دالة عند 0.01

5

تتونر اته ة الحاسوك لتا ين البياراد الملتوبة.

0.721

دالة عند 0.01

6

األ مال ال تابية مراسبة للبيعة متي.

0.598

دالة عند 0.01

0.464

دالة عند 0.01

0.718

دالة عند 0.01

0.600

دالة عند 0.01

0.426

دالة عند 0.01

1

7

اللتبة ني الاصل مراسباً.
تى اليوم ال راسي مراسبة.

8

تو يع الحص

9

العمل ا يسبك لي مه تة.

 10نترة ال وام انية هرتا مهام متي.
ر الت ولية ر رتة حرية ( )48و ر مستوى الة (0.354 = )0.01

ر الت ولية ر رتة حرية ( )48و ر مستوى الة (0.273 = )0.05

يبببين الت ب ول السبباب معببامالد اارتبببال بببين ببل نه برة مببن نه براد المتببال األول "لبيعببة
العمبببل" وال رتب ببة ال تيب ببة لاه ارت ب ب  ,وا تبب ببرد الاه ب براد البببة ر ب ب مس ببتويي الب ببة (,)3.35 ,3.34
ومعامالد اارتبال محصورة بين الم ى ( ,)3.714-3.116و لك قيمة ر المحسوبة ا بر مبن
قيمة ر الت ولية ر مستوى الة  3.35و رتة حرية  13والتي تساوأ  ,3.178وب لك تعتبر
نهراد المتال األول صا قة وتهيس ما وءعد لهياس .
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 .2معــامالت االتســاق الــداخلي لفق ـرات المجــال الثــاني( :األمببن واارتمبباق لتعمببل) وال رتببة ال تيببة
لاهرات

ما هو موءح ني الت ول رقم ()17
الجدول ()17

معامل ارتباط كل فقرة من فقرات المجال الثاني "األمن واالنتماء للعمل" مع الدرجة الكلية للمجال

م

معامل

الفقرة

االرتباط

مستوى الداللة

1

اهعر باللم ريرة ني وتياتي الحالية.

0.692

دالة عند 0.01

2

يونر العمل لي م ارة اتتما ية مهبولة.

0.877

دالة عند 0.01

3

يتيح لي العمل نرصة الهعور بالتاو .

0.836

دالة عند 0.01

4

يوان لبيعة متي ميولي وق راتي.

0.801

دالة عند 0.01

5

يه ر ال مالق المبحا ال أ اقوم بت ريس .

0.828

دالة عند 0.01

6

ات الته ير من المساولين لتهو أ ني العمل.

0.737

دالة عند 0.01

7

اهعر باهتمام المساولين لحاتاد المعتمين.

0.622

دالة عند 0.01

8

انءل العمل ني مهرتي حتى سن التها .

0.667

دالة عند 0.01

9

اواتك تى متي ون تغيك.

0.697

دالة عند 0.01

0.409

دالة عند 0.01

 10ا مل تى تلوير ق راتي الااصة اثراق متي.
ر الت ولية ر رتة حرية ( )48و ر مستوى الة (0.354 = )0.01
ر الت ولية ر رتة حرية ( )48و ر مستوى الة (0.273 = )0.05

يبببين الت ب ول السبباب معببامالد اارتبببال بببين ببل نه برة مببن نه براد المتببال الثبباري "األمببن
واارتم بباق لتعم ببل" وال رت ببة ال تي ببة لاه ارتب ب  ,وا تب ببرد الاهب براد ال ببة رب ب مس ببتويي ال ببة (,3.34
 ,)3.35ومعامالد اارتبال محصورة بين الم ى ( ,)3.377-3.137و لك قيمة ر المحسبوبة
ا بببر مببن قيمببة ر الت وليببة ر ب مسببتوى الببة  3.35و رتببة حريببة  13والتببي تسبباوأ ,3.178
وب لك تعتبر نهراد المتال الثاري صا قة وتهيس ما وءعد لهياس .
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 .3معامالت االتساق الـداخلي لفقـرات المجـال الثالـث( :الرواتبك والحبوان ) وال رتبة ال تيبة لاه ارتب
ما هو موءح ني الت ول رقم ()18
الجدول ()98
معامل ارتباط كل فقرة من فقرات المجال الثالث "الرواتب والحوافز" مع الدرجة الكلية للمجال

م
1

معامل

الفقرة

االرتباط

تتم الترقياد به ل ورأ.

0.548

دالة عند 0.01

0.678

دالة عند 0.01
دالة عند 0.01

2

نر

3

الارصة لتترقية متاحة لتتميع ني متال متي.

0.746

4

اللريهة التي تهيم بها ا مالي موءو ية.

0.734

دالة عند 0.01

5

يحصل تى الترقية ني متال متي من يستحهها.

0.628

دالة عند 0.01

6

تتم الترقية ني متال متي ون معايير واءحة.

0.672

دالة عند 0.01

7

راتبي الههرأ مراسك للبيعة متي.

0.687

دالة عند 0.01

8

العالوة السروية لراتبي متراسبة مع ت ول غالق المعيهة.

0.727

دالة عند 0.01

9

اصوماد الراتك قتيتة.

0.462

دالة عند 0.01

0.611

دالة عند 0.01

 10الراتك

الترقية ني متال متي تي ة.

مستوى الداللة

اى لمعيهتي به ل تي .

ر الت ولية ر رتة حرية ( )48و ر مستوى الة (0.354 = )0.01
ر الت ولية ر رتة حرية ( )48و ر مستوى الة (0.273 = )0.05

يبين الت ول السباب معبامالد اارتببال ببين بل نهبرة مبن نهبراد المتبال الثالبا "الرواتبك
والح بوان " وال رتببة ال تيببة لاه ارتب ب  ,وا تبببرد الاه براد ال ببة ر ب مسببتويي ال ببة (,)3.35 ,3.34
ومعامالد اارتبال محصورة بين الم ى ( ,)3.716-3.161و لك قيمة ر المحسوبة ا بر مبن
قيمة ر الت ولية ر مستوى الة  3.35و رتة حرية  13والتي تساوأ  ,3.178وب لك تعتبر
نهراد المتال الثالا صا قة وتهيس ما وءعد لهياس .
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 .4معامالت االتساق الداخلي لفقرات المجال الرابع( :تحهي السبعا ة) وال رتبة ال تيبة لاه ارتب

مبا

هو موءح ني الت ول رقم ()47
الجدول ()91
معامل ارتباط كل فقرة من فقرات المجال الرابع "تحقيق السعادة" مع الدرجة الكلية للمجال

م
1

معامل

الفقرة

االرتباط

اهعر بالاار ألرري معتم.

0.699

دالة عند 0.01

0.740

دالة عند 0.01
دالة عند 0.01

2

اهعر بتحهي

3

ا ته ان مهرة الت ريس تتا مع ق راتي.

0.910

4

اهعر بالرءا ني ق اررة راسي ألرري معتم.

0.910

دالة عند 0.01

5

ا بر ن اتي من االل الت ريس.

0.870

دالة عند 0.01

6

اهعر ارري استثمر ق راتي العتمية ني العمل.

0.896

دالة عند 0.01

7

اهعر ب ن لا ي ني الم رسة ي ا باستمرار.

0.824

دالة عند 0.01

8

احس بالاار رحو األتيال التي اارتها.

0.724

دالة عند 0.01

0.848

دالة عند 0.01

0.732

دالة عند 0.01

9

اتي ني مهرة الت ريس.

مستوى الداللة

اهعر بالسعا ة ر ما اقى امام لالبي موتها لهم.

 10ا ت ب ورأ معتم ألن "العتماق ورثة ااربياق".
ر الت ولية ر رتة حرية ( )48و ر مستوى الة (0.354 = )0.01
ر الت ولية ر رتة حرية ( )48و ر مستوى الة (0.273 = )0.05

يبببين الت ب ول السبباب معببامالد اارتبببال بببين ببل نه برة مببن نه براد المتببال ال اربببع "تحهي ب
ال ب ب اد" وال رتب ببة ال تيب ببة لاه ارت ب ب  ,وا تبب ببرد الاه ب براد الب ببة ر ب ب مسب ببتويي الب ببة (,)3.35 ,3.34
ومعامالد اارتبال محصورة بين الم ى ( ,)3.743-3.677و لك قيمة ر المحسوبة ا بر مبن
قيمة ر الت ولية ر مستوى الة  3.35و رتة حرية  13والتي تساوأ  ,3.178وب لك تعتبر
نهراد المتال الرابع صا قة وتهيس ما وءعد لهياس .
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 .5معامالت االتساق الداخلي لفقرات المجال الخامس( :العالقة مع المسب ولين واه ارة والب مالق)
وال رتة ال تية لاهرات

ما هو موءح ني الت ول رقم ()20
الجدول ()20

معامل ارتباط كل فقرة من فقرات المجال الخامس "العالقة مع المسئولين واإلدارة والزمالء" مع الدرجة الكلية
للمجال

م

معامل

الفقرة

االرتباط

 1يهر ري الم ير ني اتاا ق ارراد العمل.

مستوى الداللة

0.769

دالة عند 0.01

 2تونر لي م رستي معامتة انءل من معامتة مال ي ني م ارس اارى0.830 .

دالة عند 0.01

 3تتمتع إ ارتي بسمعة ممتا ة تى مستوى و ارة التربية و التعتيم.

0.699

دالة عند 0.01

 4يتعاون مال ي ني حل المه الد التي تح ا ني العمل.

0.863

دالة عند 0.01

 5يه ر مال ي التهو التي اقوم بها ني العمل.

0.856

دالة عند 0.01

0.896

دالة عند 0.01

0.773

دالة عند 0.01

0.810

دالة عند 0.01

 9اتعاون مع مال ي ني العمل.

0.822

دالة عند 0.01

 10يعامل الم ير معتمي بع الة.

0.816

دالة عند 0.01

 6يهارك الم ير معتمي
 7تسو

القاتهم اهرسارية.

القاد المحبة بين المعتمين.

 8يه م لرا الم ير توتيهات

تى م ار اليوم ال راسي.

ر الت ولية ر رتة حرية ( )48و ر مستوى الة (0.354 = )0.01
ر الت ولية ر رتة حرية ( )48و ر مستوى الة (0.273 = )0.05

يبين الت ول الساب

معامالد اارتببال ببين بل نهبرة مبن نهبراد المتبال الابامس "العالقـة

مــع المســئولين واإلدارة والــزمالء" وال رتببة ال تيببة لاه ارت ب  ,وا تبببرد الاه براد الببة ر ب مسببتويي الببة
( ,)3.35 ,3.34ومعامالد اارتببال محصبورة ببين المب ى ( ,)3.376-3.677و ب لك قيمبة ر
المحسببوبة ا بببر مببن قيمببة ر الت وليببة رب مسببتوى الببة  3.35و رتببة حريببة  13والتببي تسبباوأ
 ,3.178وب لك تعتبر نهراد المتال الاامس صا قة وتهيس ما وءعد لهياس .
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ولتتحه من ص

ااتسا ال ااتي لتمتااد قامبد الباحثبة بحسباك معبامالد اارتببال

بين رتة ل متبال مبن متبااد ااسبتبارة والمتبااد األابرى و ب لك بل متبال بال رتبة ال تيبة
لالستبارة والت ول ( )21يوءح لك.
الجدول ()21

مصفوفة معامالت ارتباط كل مجال من مجاالت االستبانة والمجاالت األخرى لالستبانة وكذلك مع الدرجة الكلية
المجموع
طبيعة
العمل

األمن واالنتماء
للعمل

الرواتب والحوافز
تحقيق

السعادة

طبيعة
العمل

األمن

واالنتماء
للعمل

الترقية

والراتب

والمكافآت

0.747

1

0.841

0.568

1

0.508

0.181

0.324

1

0.849

0.461

0.766

0.256

تحقيق
الذات

العالقة مع
المسئولين

واإلدارة والزمالء

1

العالقة مع
المسئولين

0.708

0.638

0.397

0.054

0.544

1

واإلدارة والزمالء
ر الت ولية ر رتة حرية ( )48و ر مستوى الة (0.354 = )0.01
ر الت ولية ر رتة حرية ( )48و ر مستوى الة (0.273 = )0.05

يتءببح مببن الت ب ول السبباب ان تميببع المتببااد ت برتبل يبعءببها البببعض وبال رتببة ال تيببة
لالسببتبارة ارتبالباً و الببة إحصببا ية رب مسببتوى الببة ( )0.01وهب ا يا ب ان ااسببتبارة تتمتببع
ب رتة الية من الثباد وااتسا ال ااتي.

ثبات االستبانة (:(Reliability
اترد الباحثة الواد الت

من ثباد ااستبارة و لك بع تلبيهها تى ان ار العيرة ااستلال ية

بلريهتين وهما التت ة الرصاية ومعامل الاا رورباخ.
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 .9طريقة التجزئة النصفية :Split-Half Coefficient
تم استا ام رتاد العيرة ااستلال ية لحسباك ثبباد ااسبتبارة بلريهبة التت بة الرصباية
حيببا احتسبببد رتببة الرصببى األول ل ببل متببال مببن متببااد ااسببتبارة و ب لك رتببة الرص ببى
الثاري من ال رتاد و لك بحساك معامل اارتبال بين الرصباين ثبم تبرى تعب يل اللبول باسبتا ام
معا لة سبيرمان براون ) (Spearman-Brown Coefficientوالت ول ( )11يوءح لك:
الجدول ()22
يوضح معامالت االرتباط بين نصفي كل مجال من مجاالت االستبانة وكذلك االستبانة ككل قبل التعديل ومعامل
الثبات بعد التعديل

االرتباط قبل

معامل الثبات بعد
0.693

المجاالت

عدد الفقرات

طبيعة العمل

10

0.530

األمن واالنتماء للعمل

10

0.758

0.862

الرواتب والحوافز

10

0.563

0.721

تحقيق السعادة

10

0.842

0.914

العالقة مع المسئولين واإلدارة والزمالء

10

0.887

0.940

المجموع

50

0.751

0.858

التعديل

التعديل

تم استخدام معامل جتمان ألن النصفين غير متساويين.

يتءح من الت ول الساب ان معامل الثباد ال تبي ( )0.858وهب ا يب ل تبى ان ااسبتبارة تتمتبع
ب رتة الية من الثباد تلم ن الباحثة إلى تلبيهها تى يرة ال راسة.
 .2طريقة ألفا كرونبام:
استا مد الباحثة لريهة اارى من لر حساك الثباد وهي لريهبة الابا روربباخ ,و لبك
هيتببا معامببل ثببباد ااسببتبارة ,حيببا حصببتد تببى قيمببة معامببل الاببا ل ببل متببال مببن متببااد
ااستبارة و لك لالستبارة

ل والت ول ) )23يوءح لك:
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الجدول ()23
يوضح معامالت ألفا كرونبام لكل مجال من مجاالت االستبانة وكذلك لالستبانة ككل

معامل ألفا

البعد

عدد الفقرات

طبيعة العمل

10

0.802

األمن واالنتماء للعمل

10

0.890

الرواتب والحوافز

10

0.841

تحقيق السعادة

10

0.943

العالقة مع المسئولين واإلدارة والزمالء

10

0.941

المجموع

50

0.944

كرونبام

يتءح من الت ول الساب ان معامل الثباد ال تي ( )30.944وه ا ي ل تى ان ااستبارة تتمتع
ب رتة الية من الثباد تلم ن الباحثة إلى تلبيهها تى يرة ال راسة.
سابعاً األساليب اإلحصائية المستخدمة في الدراسة:
 تببم اسببتا ام البررببام اهحصببا ي )(SPSS

Stochastic Package for Social

 Scienceلتحتيل البياراد ومعالتتها ,وتم استا ام المعالتباد اهحصبا ية التاليبة لتت ب مبن
ص

وثباد ا اة ال راسة:

 .4معامل ارتبال بيرسون لتت

من ص

ااتسا ال ااتي لالستبارة و لك بإيتا معامل "ارتبال

بيرسببون" بببين ببل بع ب وال رتببة ال تيببة لالسببتبارة ,هيتببا العالقببة بببين ارمببال الهيببا ة والرءببا
الوتياي.
 .1معامببل ارتبببال سبببيرمان بببروان لتتت ببة الرصبباية المتسبباوية ,ومعا لببة تتمببان لتتت ببة الرصبباية
غير المتساوية ,ومعامل ارتبال الاا رورباخ لتت

من ثباد ا اة ال راسة.

 .8الرسك الم وية والمتوسلاد الحسابية ,لمعالتة الساال األول والثاري.
 .1ااتبار  T.test independent sampleلمعالتة الارو بين متمو تين (الرو ).
 .5تحتيببل التببباين األحببا أ  One Way ANOVAلمعالتببة الاببرو بببين ا ثببر مببن متمببو تين
وااصة الاروض المتعتهة بب (سرواد الا مة ,الماهل العتمي ,الرواتك والحوان ).
 .6ااتبار هياي البع أ لمعرنة اتتا الارو الراتتة ن تحتيل التباين األحا أ.
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الفصل اخلامس

نتائج الدراسة ومناقشتها
 التحليل الوصفي لمجاالت االستبانة.
 عرض وتحليل فقرات االستبانة.
 اختبار فرضيات االستبانة.
 استنتاجات الدراسة.
 توصيات الدراسة.
 مقترحات الدراسة.
 مراجع الدراسة.
 مالحق الدراسة.
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الفصل الخامس
نتائج الدراسة ومناقشتها
ستهوم الباحثة نبي هب ا الاصبل بعبرض تاصبيتي لترتبا

التبي تبم التوصبل إليهبا مبن ابالل

تلبي ب ا واد ال ارسببة ,باهءببانة إلببى تاسببير ومراقهببة مببا تببم التوصببل إلي ب مببن رتببا

مببن اببالل

اهتابة تى تساااد ال راسة  ,و لك تى الرحو اآلتي:

اإلجابة على السؤال األول من أسئلة الدراسة:
ير

الساال األول من اس تة ال راسة تى :ما درجة تقدير المعلمين لممارسة أنماط

القيادة الممثلة في (الديمقراطية ,األوتوقراطية ,الترسلية ,التحويلية) لدى مديري المدارس
الثانوية بمحافظات غزة من وجهة نظر المعلمين فيها؟
ولإلتابة ن ه ا التساال قامد الباحثة باستا ام الت ب ارراد والمتوسبلاد والبو ن الرسببي

واارحراى المعيارأ ,والح م تى الاهراد سوى ي ون ني الت اول اآلتية:

ت ول ( )31يبين المتوسل الحسبابي واارحبراى المعيبارأ والبو ن الرسببي ل بل متبال مبن
متااد المهياس.
الجدول ()22

التك اررات والمتوسطات واالنحرافات المعيارية والوزن النسبي لكل بعد من أبعاد المقياس وكذلك ترتيبها في
المقياس (ن = )261

م

البعد

1

المجال األول نمط القيادة الديمقراطية

مجموع

مجموع

االستجابات المتوسطات

المتوسط

االنحراف

الوزن

المعياري

النسبي

الترتيب الحكم

26111

75.52 10.467 3.776 56.640

2

بيرة

 2المجال الثاني نمط القيادة األوتوقراطية 15781

45.64 13.472 2.282 34.232

4

قتيتة

3

المجال الثالث نمط القيادة الترسلية

16102

46.57 11.372 2.329 34.928

3

قتيتة

4

المجال الرابع نمط القيادة التحويلية

26412

76.39 11.692 3.820 57.293

1

بيرة

الدرجة الكلية

84406

61.03 23.707

3.052 183.093
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يتضح من الجدول رقم ( )22مايلي:
 أن المجــال الرابــع "نمــط القيــادة التحويليــة" حصــل علــى المرتبــة األولــى حيببا بت ب ()2833
والو ن الرسبي ( )%76827وتاقد ب رتة بيرة.
وتعزو الباحثة ذلك إلى:
ني التعامل مع المعتمين.

 -امتالك م ير الم رسة مهاراد ,و ااقاد تسا

 إثارة وانع المعتمين لالبت ار وااب ا والتلوير ني المتال التربوأ. ته ير م ير الم رسة لتهو المعتمين. تهتيع م ير الم رسة المعتمين تى الترانس والتمي والترقية. إيتا مراخ ترتيمي ,تعاوري بين المعتمين والمساولين ني و ارة التربية والتعتيم.وتتفق ه الرتيتة مع بعض ال راساد

راسة (ابو تيرة والروسان )3337 ,حيا ا د

تبى اهميبة البرمل التحبويتي ,و ارسبة (مبوليرو وآابرون  )3337 ,Molero and othersالتبي
ا د وتو

القة ارتبالية بين الهيا اد التحويتيبة وال يمهراليبة واألوتوقراليبة ,مبا ا ب د ارسبة

(سببتيوراد  )3336 ,Stewartتببى ان الهيببا ة التحويتيببة هببي الهيببا ة المرتبلببة بببالتلبي الميب اري
ني الم ارس.
وتـــرى الباحثـــة ان الهي ببا ة التحويتي ببة اق ببرك إل ببى التلبيب ب المي ب اري العمت ببي البب أ يتلت ببك
المعامتببة اهرسببارية مببع المعتمببين ,وتتبيببة ملببالبهم ومهببار تهم نببي اتاببا اله ب ارراد ,كواثببارة وانعهببم
وتحاي ب ب هم هرتب ببا مهب ببامهم ,والها ب ب التحب ببويتي المب ب ب

المبت ب ببر المتت ب ب  ,ال ب ب أ يسب بباير التلب ببوير

هب ببو الها ب ب ال ب ب أ يتلتَّب ب ب الحاءب ببر والواقب ببع الاتسب ببليري ,وال ب ب أ يرسب ببتم مب ببع لموحب بباد الهب ببعك
الاتسليري ,والتوت العالمي ,ال أ يتت رحو ال يمهرالية وحهو اهرسان ,وبراق الموالن الصالح
ال أ يعبر ن راس ويعي حهوق وواتبات تي اً ,الراق اهيتابي لما هو ا ن مبن اتبل الوصبول
إل ببى م ببا يت ببك ان ي ببون ,وا ه ببك ان هب ب اللموح بباد ا تتحهب ب إا م ببن ا ببالل اله ببا ة الترب ببويين
التحببويتيين ال ب يمهراليين نببي م ارسببرا ,حيببا تسببا
التربوية وتلتعاد المتتمع الاتسليري.
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هب الهيببا اد ,وتعمببل تببى تحهيب األه ب اى

 فـي حـين أن المجـال االول "نمـط القيـادة الديمقراطيـة" حصـل علـى المرتبـة الثانيـة حيبا بتب
المتوسل ( )%71813والو ن الرسبي ( )%71813وتاقد ب رتة بيرة.
وتعزو الباحثة ذلك إلى:
 معرنة م يرأ الم ارس احتياتاد المعتمين ني م ارسهم والعمل تى إهبا ها. تهسيم المهام ,كوا لاق الصالحياد لتمعتمين. تاويض الستلة لتمراوسين. توسيع قا ة ااهتراك مع اتاا اله ارراد ووءع األه اى.وتتفــق هب الرتيتببة مبع بعببض ال ارسبباد

ارسببة (سببتيم )3337 ,حيببا هبباد ان الببرمل

ال يمهرالي هو السا ل ى م يرأ المب ارس ,و ارسبة ( تيمباد واببو اهبور )3333 ,التبي ا ب د
ان الببرمل ال ب يمهرالي هببو السببا نببي الم ب ارس الثارويببة بإرب ب  ,وا ب د ارسببة ( وي بباد)3333 ,
ت ببى ان ال ببرمل الب ب يمهرالي األ ث ببر ه ببيو اً م ببن ب ببين اارم ببال الهيا ي ببة ااا ببرى ,و ه بباد ارس ببة
(هاو ر  )3333 ,Hawkinsان الرمل ال يمهرالي و اثر هام تى المراخ العام لتم رسة.
وتختلـف مبع ارسبة (سبالتر  )3336,Salterالتببي ا ب د ان ا اق العبامتين يبرتبل ارتبالباً
وثيهاً بالهيا ة التحويتية.
 أن المجــال الثالــث "نمــط القيــادة الترســلية" حصــل علــى المرتبــة الثالثــة :حيببا بتب المتوسببل
( )3822والو ن الرسبي ( )%16817وتاقد ب رتة قتيتة.
وتعزو الباحثة ذلك إلى:
 ء ببعى س ببعى ب ب م ببن مب ب يرأ المب ب ارس لتحهيب ب ااهب ب اى التربوي ببة م ببن ا ببالل س ببك رء بباالمعتمين وتتبية رغباتهم.
 قتة تاويض الستلة لتمراوسين تى اوسع رلا . قتة ثهة م ير الم رسة ب ااقة المعتمين وامتال هم مستوى ال من المهاراد. قتة و ي الغالبية العتمى من م يرأ الم ارس ب همية الهيا تين ال يمهرالية والتحويتية. -متابعة تها الرقابة تى اه اراد الم رسية من قبل و ارة التربية والتعتيم متابعة ورية.
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وتتفـــــق ه ب ب الرتيتب ببة مب ببع بعب ببض ال ارسب بباد

ارسب ببة ( تيمب بباد وابب ببو اهب ببور)3333 ,

التب ببي ا ب ب د تب ببى ان الب ببرمل الترسب ببتي تب بباق نب ببي المرتبب ببة الثالثب ببة مب ببن األرمب ببال الهيا يب ببة ,و ارسب ببة
(رءا وبيومي )3336 ,هاد ان الرمل الترستي يحتل المرتبة الثارية من بين األرمال الهيا ية.
وتختلف مع راسة (ابو تيرة والروسان )3337,التي ربلد التمي التربوأ بالهيا ة التحويتية.
 بينما حصل المجال الثاني "نمط القيادة األوتوقراطية" على المرتبة الرابعة حيا بت المتوسبل
( )3833والو ن الرسبي ( )%11861وتاقد ب رتة قتيتة.
وتعزو الباحثة ذلك إلى:
 -هببيو اه ارة المر يببة نببي ا

التااصببيل ممببا يتتب بعببض مب يرأ المب ارس نببي اتبببا الهبوارين

بح انيرها.
 لتوق بعض م يرأ الم ارس له ا الرمل با تبار رملاً حا ماً ني بعض المواقبى ااصبة اباللنترة األ ماد والتروى اللار ة التي ته سالمة الم رسة.
 -ا تبار الم ير التستلي ان تاويض الستلة إرها

من حه

م ير تربوأ.

وتتفــق هب الرتيتبة مببع بعببض ال ارسبباد مرهببا ارسبة (مغببارأ )3337 ,التببي ا ب د تببى
ان البرمل األوتببوقرالي تبباق نببي المرتبببة األايبرة لترمببال الهيا يببة ,و ارسببة (سببتيم )3337 ,هبباد
ان الرمل األوتوقرالي احتل المرتبة الثارية من بين األرمال الهيا ية.
وتختلـف مبع ارسبة (مبوليرو  )3337 ,Molero and othersالتبي ا ب د تبى وتبو
القة قوية بين الهيا ة التحويتية والهيا ة ااوتوقرالية وال يمهرالية من مرتور وتياي.
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عرض وتحليل فقرات االستبانة األولى الخاصة بأنماط القيادة:

المجال االول :النمط الديمقراطي:

الجدول ()22
التك اررات والمتوسطات واالنحرافات المعيارية والوزن النسبي لكل فقرة من فقرات مجال النمط الديمقراطي وكذلك
ترتيبها في المقياس (ن = )261
الفقرة

م

 1يهارك م ير الم رسة المعتمين ني ااتيار األرهلة الم رسية.
 2يهتع الم ير المعتمين لرنع مستوى ا ا هم.
 3يسا

المعتمين ني حل مه التهم مع اللتبة.

 5يسا

ني ترمية الرمو المهري لتمعتمين.

 7يسا

المعتمين ني براق القاد اتتما ية بيرهم.

 4يهتع المعتمين تى ربل المرهاج بالبي ة المحتية.
 6يهرك اولياق األمور ني حل مه الد الم رسة.

 8يهرك المعتمين ني وءع الت ول األسبو ي لتم رسة.
 9ي ار ي الموءو ية و ال قة ر تهييم المعتمين.

 10يتهبل الره من المعتمين.

 11يهتم بمهترحاد المعتمين لتلوير العمل.

 12يع و رتاح العمل لتهو المعتمين مع .

 13يهرك المعتمين مع ني وءع الة لوارا.
 14يتبع استوك التوتي غير المباهر لتمعتمين.
 15ييسر لتمعتمين سبل التواصل مع .
المجموع

مجموع المتوسط االنحراف الوزن
االستجابات الحسابي المعياري النسبي

الترتيب الحكم

1792

3.887

77.74 0.926

4

1875

4.067

81.34 0.878

1

1863

4.041

80.82 0.933

2

1734

3.761

11 75.23 0.932

1737

3.768

10 75.36 0.890

1832

3.974

79.48 0.911

3

1774

3.848

1515

3.286

بيرة
5 76.96 1.019
 15 65.73 1.230متوسطة

1759

3.816

76.31 1.021

1681

3.646

13 72.93 1.014

1749

3.794

75.88 0.955

8

1752

3.800

76.01 0.984

7

1615

3.503

14 70.07 1.050

1693

3.672

12 73.45 1.023

1740

3.774

9

75.49 1.033

6

75.52 10.467 56.640 26111

يتضح من جدول رقم ( )22ما يلي:
أن أعلى فقرتين في هذا المجال كانتا)2 ,3( :
 الاهبرة ( )3والتبي رصبد تبى "يشـجع المــدير المعلمـين لرفـع مســتوى أدائهـم" احتلـت المرتبــة
األولى بمتوسل ( )1836وبو ن رسبي ق ر ( )%34821وتاقد ب رتة بيرة.
وتعزو الباحثة ذلك إلى:
 -حر

م ير الم رسة تى تحهي األه اى التربوية.

 -حر

الم ير تى رنع رسبة التحصيل ر اللالك.

 تحهي التارك الاري لم ير الم رسة من االل الرمو المهري ال ا م لتمعتمين. اهقرار بالارو الار ية ل ى المعتمين ,بحيا يسمح ل ل نر ترمية ما ياص من ق راد.129

بيرة
بيرة
بيرة
بيرة
بيرة
بيرة

بيرة
بيرة
بيرة
بيرة
بيرة
بيرة
بيرة

وتتفـق هب الرتيتبة مبع ارسبة (مبا ر ورهبم  )3334,Mackenz and Richmالتبي
ا د تى ان الها التحويتي يتيح الارصة لتعامتين ألن يبت روا ويب وا ويهتعهم لتهيام ب مال
تساهم ني تحسن ا ا هم.
وتختلف مع راسة (ستيوراد  (2006 ,Stewartالتي ا د تى ءرورة تلوير الهيا ة
التحويتية ل ي تسبتتيك احتياتباد المب ارس المتغيبرة نبي سبيا المسباولياد التعتيميبة واهصبالح
الم رسي.
 الاهرة ( )2والتي رصد تى "يساعد المعلمين في حل مشكالتهم مع الطلبـة" احتلـت المرتبـة
الثانية بمتوسل ( )1831وبو ن رسبي ق ر ( )%81.82وتاقد ب رتة بيرة.
وتعزو الباحثة ذلك إلى:
 رغبة م يرأ الم رسة ال ا م إلى إيتا تو من المرح اال الم رسة بين المعتمين واللتبة. -تراي اله ارراد الو ارية التي تا

ته يل متتس الءبل اال الم رسة.

 سعي م ير الم رسة ا ماً لتحهي إ ارة راتحة بعي ة ن المها ل والمها ساد.وتتفــق ه ب الرتيتببة مببع ارسببة (المعيتببي )3336 ,التببي اوصببد بءببرورة تاعيببل متتببس
اآلباق لحل المه الد اللالبية ومسا ة المعتمين.
وأن أدنى فقرتين في هذا المجال كانتا)3 ,42( :
 الاهرة ( )42والتي رصد تبى "يشرك المعلمين معه فـي وضـع خطـة طـوارئ" احتلـت المرتبـة
الرابعة عشر بمتوسل ( )2813وبو ن رسبي ق ر ( )%73837وتاقد ب رتة بيرة.
وتعزو الباحثة ذلك إلى:
-

م المر ية ل ى م ير الم رسة ني إص ار بعض اله ارراد.

 تاويض الصالحياد لتتميع. يهرك ني متية التاليل اال الم رسة تى نري التاليل الم رسي.وتتفــق ه ب الرتيتببة مببع ارسببة (ال همهببي )3331 ,التببي هبباد ببن مهببار ة المعتمببين
الهرراد الهامة والتاليل الم رسي.
ا
م ير الم رسة ني اتاا
وتختلـف مببع ارسبة ( ياصبرة )3332 ,التببي تا ب
و انعية المعتمين رحو مهرتهم.
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تببى وتبو

القبة بببين البرمل الهيببا أ

 الاهرة ( )3والتي رصد تى "يشرك المعلمين في وضع الجـدول األسـبوعي للمدرسـة" احتلـت
المرتبة األخيرة بمتوسل ( )2833وبو ن رسبي ق ر ( )%61872وتاقد ب رتة متوسلة.
وتعزو الباحثة ذلك إلى:
 ا تها الم ير ان الت ول الم رسي من اصوصياد الم ير ورا ب نهل. تغتيك المصتحة الهاصية ل ى تميع المعتمين تى مصتحة الم رسة وال مالق.-

م إيثار الغير ,واألرارية ر بعض المعتمين.
وتتفق ه الرتيتة مع ارسبة (اببو تببل )3331 ,التبي ا ب د تبى مهمبة مب ير الم رسبة

األولى ني وءع الت ول الم رسي والتاليل لتعمل وتحهي األه اى التربوية.

المجال الثاني :النمط األوتوقراطي:
الجدول ()26
التك اررات والمتوسطات واالنحرافات المعيارية والوزن النسبي لكل فقرة من فقرات مجال النمط األوتوقراطي
وكذلك ترتيبها في المقياس (ن = )261
الفقرة

م
ارد براس .
 1يتا الهر ا

 2يهتل من اهمية المهترحاد التي يب يها المعتمون.

 3يتسر ني الح م تى المه الد التي يتعرض لها.
 4يتبع استوك الرقابة المرارة ني العمل.
5

يهمل العالقاد ااتتما ية وحاتاد المعتمين.

 6يوت المعتمين بلريهة تستلية رياة.
 7يتمسك براي

ون موءو ية.

 8يبهى مرع اً ن ارهلة المعتمين.
 9ير الستلة اه ارية ني ي .

 10يتصي االاق العامتين.

 11يحاسك المال ولو ان الا صغي اًر.
 12يرته المعتمين امام ال مالق و يحرتهم.
 13ير ر تى المعتمين حههم ني الترقية.

 14يعال المهاحراد بين المعتمين بمعاقبتهم.

 15يه م العالقاد ااتتما ية بين المعتمين ني العمل.
المجموع

مجموع المتوسط االنحراف الوزن
االستجابات الحسابي المعياري النسبي

الترتيب

الحكم

1465

3.178

63.56 1.183

1

متوسلة

1201

2.605

52.10 1.125

2

1146

2.486

49.72 1.143

3

1095

2.375

47.51 1.167

5

992

2.152

43.04 1.215

10

991

2.150

42.99 1.163

11

1043

2.262

45.25 1.188

7

1005

2.180

43.60 1.187

9

1130

2.451

49.02 1.291

4

1023

2.219

44.38 1.266

8

1068

2.317

46.33 1.176

6

957

2.076

41.52 1.204

12

855

1.855

37.09 1.132

15

944

2.048

40.95 1.236

13

866

1.879

37.57 1.160

14

45.64 13.472 34.232 15781
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متوسلة
قتيتة
قتيتة
قتيتة
قتيتة
قتيتة
قتيتة
قتيتة
قتيتة
قتيتة
قتيتة
قتيتة
قتيتة
قتيتة

يتضح من الجدول رقم ( )26ما يلي:
أن أعلى فقرتين في هذا المجال كانت)3 ,4( :
ارت بنفسـه" احتلـت المرتبـة األولـى بمتوسبل ()2847
 الاهرة ( )4والتي رصد تبى "يتخـذ القـر ا
وبو ن رسبي ق ر ( )%62816وتاقد ب رتة متوسلة.
وتعزو الباحثة ذلك إلى:
 تحتي الم ير بهوة هاصيت التي تاهت اتاا الهرار ني الوقد المراسك. المر ية واتاا اله ارراد احا ية التارك من قبل م ير الم رسة التستلي. -الاتوة ال بيرة بين المعتمين والم ير ,و م وتو

القاد بيرهم.

وتتفـــق ه ب الرتيتببة مببع ارسببة ( تيمبباد وابببو اهببور )3333 ,التببي اوصببد بءببرورة
اهراك المعتمين ني اتاا اله ارراد الم رسية لتحهي األه اى التربوية.
 الاهبرة ( )3والتببي رصببد تببى "يقلــل مــن أهميــة المقترحــات التــي يبــديها المعلم ـون" احتلــت
المرتبة الثانية بمتوسل ( )3863وبو ن رسبي ق ر ( )%52.11وتاقد ب رتة متوسلة.
وتعزو الباحثة ذلك إلى:
 لبيعة الم ير األوتوقرالي ار ا يم ح إا راس وير ر نءل اآلارين. الم ير التستلي يعت براس  ,ويهوم بإص ار اله ارراد الار ية لوح .-

م ثهة الها ني

اق المح ومين ,وق راتهم تى ااسهام ني ت بير امور الم رسة.

وتتفـق هب الرتيتبة مبع ارسبة (روببرتس وبسبرل )3334 ,Roberts and Beserlz
التي ا د تى ار لتمستوى التعتيمي لتم ير اهمية بيرة تى مهترحاد المعتمين وتت ثر ب .
وأن أدنى فقرتين في هذا المجال كانتا)42 ,41( :
 الاهرة ( )41والتي رصد تى "يهدم العالقات االجتماعيـة بـين المعلمـين فـي العمـل" احتلـت
المرتبة الرابعة عشر بمتوسل ( )4837وبو ن رسبي ق ر ( )%27817وتاقد ب رتة قتيتة.
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وتعزو الباحثة ذلك إلى:
 يهتم الم ير بالتارك اهرساري ني إ ارت وحاتاد المعتمين. -يهتع الم ير معتمي

تى تبا ل ال ياراد نيما بيرهم.

وتتفق ه الرتيتة مع راسة ( راتي )3333 ,التي اوصد تى ترسبيخ الثهانبة التعاوريبة
وروح المهار ة بين المعتمين.
وتختلــف مببع ارسببة (سببتيم )3337 ,ال ب أ ببان نيهببا متببال اله بوارين اه اريببة هببو المتببال
األ ثر تلبيهاً واهتماماً ني الم ارس الثاروية.
 الاهرة ( )42والتي رصد تى "ينكر على المعلمين حقهم في الترقية" احتلت المرتبة األخيرة
بمتوسل ( )4831وبو ن رسبي ق ر ( )%27837وتاقد ب رتة قتيتة.
وتعزو الباحثة ذلك إلى:
 ان الم ير التستلي يع و رتاح العمل لراس . األرارية ر الم ير وحك الراس والههرة تى حساك اآلارين. الم ير التستلي ا يه ر تهو اآلارين ني العمل. ان الم ير يهوم بإرتا مهام وا مال من االل الته ي وااتبار وتاويى اآلارين.وتتفق ه الرتيتة مع راسة (ابو تبل )3331 ,التي ا د تى وتو ارع باس ايتبابي
لترمل الهيا أ ال يمهرالي ال أ يمارس م ير الم رسة تى ا اق المعتمين وترقياتهم.
وتختلــف مببع ارسببة ( ياص برة )3332 ,التببي ا ب د تببى ان هربباك ارتبببال بببين السببتوك
الهيا أ و انعية المعتم.
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المجال الثالث :النمط الترسلي:
الجدول ()22
التك اررات والمتوسطات واالنحرافات المعيارية والوزن النسبي لكل فقرة من فقرات مجال النمط الترسلي وكذلك
ترتيبها في المقياس (ن = )261
مجموع

المتوسط االنحراف الوزن

 1يعلي الحرية الملتهة لتمعتمين لممارسة ا مالهم تى حساك العمل.

960

14 41.65 1.211 2.082

قليلة

 2يعلي الحرية لتمعتمين هص ار اله ارراد الم رسية.

1087

47.16 1.150 2.358

6

قليلة

1113

48.29 1.130 2.414

5

قليلة

 4ياوض الستلة لتمعتمين تى رلا واسع.

1167

50.63 1.182 2.531

2

قليلة

 5يسر األ مال لتمعتمين بصورة غير مح ة.

1085

47.07 1.091 2.354

7

قليلة

 6يترك المساولية امتة لتمعتمين.

1061

46.03 1.122 2.302

8

قليلة

 7يترك المعتمين يواتهون مه التهم لوح هم.

1043

10 45.25 1.188 2.262

قليلة

 8يهعر المعتمين بحرية امتة ني الم رسة.

1227

53.23 1.201 2.662

1

متوسطة

 9يمت ح المعتمين ا ماً بمراسبة او من ورها ههعارهم بم ى ليبت .

1164

50.50 1.171 2.525

3

قليلة

 10يترك المال ب ون محاسبة.

1048

45.47 1.144 2.273

9

قليلة

 11تسيلر العالقاد ااتتما ية تى إ ارة الم رسة.

1134

49.20 1.216 2.460

4

قليلة

 12يترك مرا اد المعتمين ون ت ال مر .

1007

13 43.69 1.147 2.184

قليلة

 13يميل إلى التهرك من مساوليات .

940

15 40.78 1.168 2.039

قليلة

 14يهمل ره اآلارين ل .

1036

11 44.95 1.165 2.247

قليلة

 15ي ثر السماح لتعامتين بالاروج تى حساك العمل.
المجموع

1010

12 43.82 1.305 2.191

قليلة

الفقرة

م

 3يعتم

االستجابات الحسابي المعياري النسبي

تى المعتمين لتحهي األه اى ون توتي مر .

الترتيب الحكم

46.57 11.372 34.928 16102

يتضح من الجدول رقم ( )22ما يلي:
أن أعلى فقرتين في هذا المجال كانتا)1 ,3( :
 الاه برة ( )3والتببي رصببد تببى "يشــعر المعلمــين بحريــة كاملــة فــي المدرســة" احتلــت المرتبــة
األولى بمتوسل ( )3866وبو ن رسبي ق ر ( )%12832وتاقد ب رتة متوسلة.
وتعزو الباحثة ذلك إلى:
 مر ية الهرار لم ير الم رسة. المعتمون ا يتمتعون بالحرية ال امتة ني اتاا اله ارراد.-

م مهار ة الم ير ني المراقهة او التراي لته ارراد الم رسية.
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وتتفق ه الرتيتة مع راسة (حر اهلل )3337 ,التي ا د ان معتمي الم ارس الثاروية
يهار ون ب رتة متوسلة.
وتختلف ه الرتيتة مع راسة ( وي باد )333 ,التبي هباد حصبول البرمل الب يمهرالي
تى موانهة ب رتة بيرة وارتبال ه ا الرمل بتاويض الستلة وا لاق الحرية لتمعتمين.
 الاهبرة ( )1والتببي رصببد تببى "يفــوض الســلطة للمعلمــين علــى نطــاق واســع" احتلــت المرتبــة
الثانية بمتوسل ( )3812وبو ن رسبي ق ر ( )%13862وتاقد ب رتة قتيتة.
وتعزو الباحثة ذلك إلى:
 -مر يببة المب ير نببي سببتلت و ب م ثهببة مب ير الم رسببة بهب رة معتميب

تببى إرتببا تميببع األ مببال

والمهام الملتوبة مرهم ب ااقة الية.
وتتفـــق ه ب الرتيتببة مببع ارسببة (ابببو حببرك )3333 ,التببي ا ب د ان الببرمل ال ب يمهرالي
والترستي مرتبلان به ل توهرأ بتاويض الستلة.
وتختلـف هب الرتيتبة مبع ارسبة (روببرتس وبسبرل )3334 , Roberts and Beserlz
التي ا د تى تاويض الستلة لتمعتمين والعمل تى سير العمل برتاح.
وأن أدنى فقرتين في هذا المجال كانتا)42 ,4( :
 الاهرة ( )4والتي رصد تبى "يعطي الحرية المطلقة للمعلمين لممارسة أعمالهم على حساب
العمل" احتلت المرتبة الرابعة عشـر بمتوسبل ( )3833وببو ن رسببي قب ر ( )%14861وتباقد
ب رتة قتيتة.
وتعزو الباحثة ذلك إلى:
 يغالي الم ير ني استا ام ال يمهرالية ني اساليب  ,وترك ل هيق لتعامتين.-

م ق رة الم ير تى اتاا اله ارراد الحاسمة ني الوقد المراسك.

 الالمبااة ني العمل من قبل المعتمين نتهل ارتاتيتهم وا ا هم.وتتفــق ه ب الرتيتببة مببع ارسببة (ابببو حببرك )3333 ,التببي ا ب د تببى ءببرورة تاببويض
الستلة لتمعتمين ول ن م ير الم رسة يوت ويلتع تى ل بيرة وصغيرة و ر

مام األمور.

وتختلـف مبع ارسبة (روببرتس وبسبرل  )3334 ,Roberts and Beserlzالتبي ا ب د
بءرورة تاويض الستلة لتمعتمين والعمل تى سير العمل برتاح.
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 الاه برة ( )42والتببي رصببد تببى "يميــل إلــى التهــرب مــن مســؤوليات" احتلــت المرتبــة األخيــرة
بمتوسل ( )3832وبو ن رسبي ق ر ()%12867وتاقد ب رتة قتيتة.
وتعزو الباحثة ذلك إلى:
 م ير الم رسة يتحمل األ باق والمهام والمساولياد المو تة ل . مرصك م ير الم رسة يحتم تى الم ير تحمل المساولية ومواتهة ا باق العمل.وتتفق ه الرتيتة مع راسة ( وي اد )3333 ,التي تهر نيها مسبتوى تابويض السبتلة
ني متال الواتباد الارية والتربوية بصورة متوسلة اما الواتباد اه ارية المستوى نيها قتيل.
وتختلف مع راسة ( وي اد )3333 ,التي ان متال الواتباد اه ارية ومستوى التاويض قتيل.

المجال الرابع :النمط التحويلي:

الجدول ()22
التك اررات والمتوسطات واالنحرافات المعيارية والوزن النسبي لكل فقرة من فقرات مجال النمط التحويلي وكذلك
ترتيبها في المقياس (ن = )261

م
1
2
3
4
5
6
7
8

الفقرة
يحانت تى

م المعتمين.

ي و لتمصتحة العامة لتحهي اه اى الم رسة.

يحا المعتمين التحتي بالهيم األاالقية.

يحا تى العالقاد ااتتما ية بين المعتمين.

يرمي مهاراد المعتمين الارية واأل ا يمية.
يح ا التغيير اهيتابي هرتاح ماسست .

يترب بالمستهبل ب ن واسع و هل متاتح.

يهترح ان ا اًر ت ي ة لتلوير العمل.

 9يونر تواً مراسباً هب ا اد المعتمين.
 10يهتع روح المبا رة بين المعتمين.
 11يثير وانع المعتمين هرتا العمل.
 12يتحتى بالمص اقية ني مت .

 13يهتع تى العمل التعاوري والاريهي ني الم رسة.

 14يهارك ل المعتمين ني لتان تاصصية مترو ة.
 15يهترح ان ا اًر ت ي ة لمعالتة المه الد لحتها.
المجموع

مجموع المتوسط االنحراف الوزن
االستجابات الحسابي المعياري النسبي

الترتيب الحكم

1660

3.601

72.02 1.239

15

كبيرة

1813

3.933

78.66 1.094

3

كبيرة

1854

4.022

80.43 0.976

1

كبيرة

1837

3.985

79.70 1.001

2

كبيرة

1760

3.818

76.36 1.007

9

كبيرة

1778

3.857

77.14 1.018

5

كبيرة

1735

3.764

75.27 1.021

11

كبيرة

1768

3.835

76.70 0.968

8

كبيرة

1707

3.703

74.06 1.037

14

كبيرة

1742

3.779

75.57 1.040

10

كبيرة

1769

3.837

76.75 1.001

7

كبيرة

1785

3.872

77.44 1.034

4

كبيرة

1770

3.839

76.79 1.057

6

كبيرة

1717

3.725

74.49 1.017

13

كبيرة

1717

3.725

74.49 1.055

12

كبيرة

76.39 11.692 57.293 26412
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يتضح من الجدول رقم ( )22ما يلي:
أن أعلى فقرتين في هذا المجال كانتا)1 ,2( :
 الاهرة ( )2والتي رصد تبى "يحث المعلمين التحلي بالقيم األخالقيـة" احتلـت المرتبـة األولـى
بمتوسل ( )1833وبو ن رسبي ق ر ( )%33812وتاقد ب رتة بيرة.
وتعزو الباحثة ذلك إلى:
 تحتببي مب يرأ المب ارس ببباألاال الحميب ة ,ويحثببون المعتمببين التحتببي بهببا اسببوة برسببولرا ال بريمتية الصالة والسالم وهم ق وة للالبهم.
 م ارم اااال من هبيم الها ب التحبويتي الب أ يربا أ بهبا لترهب ة تيبل مسبتم وا اتبو يتحتبىبالهيم واااال .
وتتفـــق هب ب الرتيت ببة م ببع ارس ببة (الربيب ب  )3344 ,الت ببي اوص ببد بتحت ببي مب ب يرأ ومعتم ببي
الم ارس ب اال الرسول العتيم محم صتى اهلل تي وستم لتحهي األه اى التربوية.
 الاهرة ( )1والتي رصد تى "يحث على العالقات االجتماعيـة بـين المعلمـين" احتلـت المرتبـة
الثانية بمتوسل ( )2873وبو ن رسبي ق ر ( )%79.71وتاقد ب رتة بيرة.
وتعزو الباحثة ذلك إلى:
 اهتمام م يرأ الم ارس بحاتاد المعتمين ,كوا ارة العالقاد ااتتما ية بيرهم.-

مل م ير الم رسة تى تحهي الرءا الوتياي لتمعتمين.

 إيتا تو من الحك والو والتعاون بين المعتمين. العمل يسير به ل تعاوري وتسو المو ة بين العامتين.وتتفــق ه ب الرتيتببة مببع ارسببة (حببر اهلل )3337 ,التببي هبباد ببن ان ا تببى رتبباد
الرءا الوتياي ني متال ته ير اآلارين ومتال التاا ل ااتتما ي لتمعتمين.
وتختلــف مببع ارسببة ( ربباتي )3333 ,التببي توصببتد إلببى ب م تهببتيع المب يرين لتمعتمببين
العمل اري واح .
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وأن أدنى فقرتين في هذا المجال كانتا)4 ,7( :
 الاهبرة ( )7والتببي رصبد تببى "يــوفر جـواً مناســباً إلبــداعات المعلمــين" احتلــت المرتبــة الرابعــة
عشر بمتوسل ( )2873وبو ن رسبي ق ر ( )%71836وتاقد ب رتة بيرة.
وتعزو الباحثة ذلك إلى:
 تهي ة م ير الم رسة المراخ المال م لبرو ان ار ت ي ة ر المعتمين. -تونير ق اًر من اامن واامان ني الم رسة لتهتيع ااب ا

ر المعتمين.

 تهتيع مبا راد المعتمين و يمهرالية الهيا ة. إثارة الم ير ل وانع المعتمين هرتا مهامهم.وتتفق هب الرتيتبة مبع ارسبة (مبا ر ورهبم  )3334 , Mackenz and Richmالتبي
ا د تى ان م ير الم رسة التحويتي يتيح الارصة لتمعتمين ل ي يب وا.
 الاهرة ( )4والتي رصد تبى "يحافظ على دعم المعلمين" احتلـت المرتبـة األخيـرة ببو ن رسببي
ق ر ( )%73833وتاقد ب رتة بيرة.
وتعزو الباحثة ذلك إلى:
 اهتمام م ير الم رسة بالحالة الراسية لتمعتمين كواهبا حاتاتهم ورغباتهم. تونير م ير الم رسة لتمعتمين سبل الراحة واألمن والارح. ته يم ال م الراسي لمعتمي ليهعروا بالسعا ة والرءا تتا مهرتهم.وتتفــق ه ب الرتيتببة مببع ارسببة (مغببارأ )3337 ,التببي ا ب د تببى اتببن م ب ير الم رسببة
ال يمهرالي يحانت تى

م المعتمين ني العمل.

138

اإلجابة على السؤال الثاني من أسئلة الدراسة:
الساال الثاري من اس تة ال راسة تبى :هل توجـد فـروق ذات داللـة إحصـائية عنـد

ير

مستوى داللـة ( )α ≤ 0.05بـين متوسـطات درجـات تقـدير أفـراد العينـة لدرجـة ممارسـة أنمـاط
القيـادة السـائدة لـدى مـديري المـدارس الثانويـة بمحافظــات غـزة مـن وجهـة نظـر المعلمـين فيهــا
تعزى إلى المتغيرات (الجنس – سنوات الخدمة – المؤهل العلمي – الرواتب والحوافز)؟
ولإلتابة ن ه ا الساال قامد الباحثة بصياغة الارءياد التالية:
الفرض األول من فروض الدراسة:
الارض األول من نروض ال راسة تى :ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند

ير

مستوى داللة ) )α ≤ 0.05بين متوسطات درجات تقدير أفراد العينة لدرجة ممارسة أنماط
القيادة السائدة لدى مديري المدارس الثانوية بمحافظات غزة من وجهة نظر المعلمين فيها
تعزى لمتغير الجنس (ذكور -إناث).
ولتتحه من صحة ه ا الارض قامد الباحثة باستا ام ااتبار " "T. testوالت ول()17
يوءح لك:
جدول ()22
المتوسطات واالنحرافات المعيارية وقيمة "ت" لالستبانة تعزى لمتغير الجنس (ذكور – إناث) (ن= .)221
المجاالت
المجال األول
نمط القيادة الديمقراطية
المجال الثاني
نمط القيادة األوتوقراطية
المجال الثالث
نمط القيادة الترسلية
المجال الرابع
نمط القيادة التحويلية

النوع
ر
ارثى

االنحراف

قيمة

قيمة

مستوى

المعياري

"ت"

الداللة

الداللة

0.000 6.000 9.711 59.918 196

الة ر

10.361 54.215 265

1.11

العدد

المتوسط

ر

 0.892 0.136 15.217 34.332 196غير الة

ارثى

إحصا يا

ر
ارثى
ر
ارثى

12.050 34.158 265
0.000 5.321 13.350 38.112 196

الة ر

8.979 32.574 265

1.11

0.000 3.958 10.711 59.760 196

الة ر

12.066 55.468 265

1.11

قيمة "د" الت ولية ر رتة حرية ( )157و ر مستوى الة (4.76 = )3.35
قيمة "د" الت ولية ر رتة حرية ( )157و ر مستوى الة (1.53 = )3.34
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يتضح من الجدول رقم ( )22ما يلي:
 ان قيمة "د" المحسوبة ا بر من قيمبة "د" الت وليبة نبي الـنمط الـديمقراطي ونمـط القيـادة الترسـلية

و نمط القيادة التحويلية ,وه ا ي ل تبى وجود فروق ذات داللة إحصائية تعزى لمتغيـر الجـنس
(ذكر ,أنثى) ولقد كانت الفروق لصالح الذكور.
وتعزو الباحثة ذلك إلى:
 -تميب ب الب ب ور بس ببماد هاص ببية ببن اهر بباا م ببن تب براة وه ببتا ة وا تم ببا

ت ببى ال ببراس والت ببي

ترع س تى العمل اال الم رسة.
-

م امتالك اهراا التراة ال انية ني اتاا اله ار ارد السريعة وتحمل المساولية.
وتتفـــق ه ب الرتيتببة مببع ارسببة (رءببا وبيببومي )3336 ,التببي ا ب د وتببو نببرو ل ب ى

م يرأ الم ارس تع ى لمتغير الرو و ارد لصالح ال ور ,و راسة ( ياصرة )3332 ,التي ا د
وت ب ببو ن ب ببرو

اد ال ب ببة إحص ب ببا ية ن ب ببي مت ب ببااد األرم ب ببال الهيا ي ب ببة لص ب ببالح الب ب ب ور ,و ارس ب ببة

(التوتو )3333 ,ا د تبى وتبو نبرو ولصبالح الب ور نبي تصبوير المعتمبين لبعب المهبار ة
ني اتاا الهرار.
وتختلف مع راسة (استيم )3342 ,التي ا د تى

م وتبو نبرو

البة إحصبا ياً نبي

ال رتة ال تية لترءا الوتياي لتعامتين.
 ان قيمببة "د" المحسببوبة اقببل مببن قيمببة "د" الت وليببة نببي الهيببا ة األوتوقراليببة ,وهب ا يب ل تببى
عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية تعزى لمتغير الجنس.
وتعزو الباحثة ذلك إلى:
 ت انا الترسين من المعتمين ني الت هيل كواتراقاد العمل وترون واام اراد المتاحة لهما.-

ب ب م تارقب ببة و ارة التربيب ببة والتعتب ببيم نب ببي معامتتهب ببا مب ببع العب ببامتين تب ببى اسب بباس التب ببرس ,نال ب ببل
سواسية ,و م التميي بيرهما ني الواتباد والحهو .
وتتفــق هب الرتيتببة مببع ارسببة (اسببتيم )3342 ,التببي ا ب د تببى ب م وتببو نببرو

إحصا ياً ني ال رتة ال تية لترءا الوتياي لتعامتين تع ى لمتغير الرو .

140

الببة

الفرض الثاني من فروض الدراسة:
ير

الارض الثاري من نروض ال راسة تى :ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند

مستوى داللة ) )α ≤ 0.05بين متوسطات درجات تقدير أفراد العينة لدرجة ممارسة أنماط
القيادة السائدة لدى مديري المدارس الثانوية بمحافظات غزة من وجهة نظر المعلمين فيها
تعزى لمتغير سنوات الخدمة (أقل من  5سنوات 92 -5 ,سنوات ,أكثر من .)92
ولتتحهب ب م ببن ص ببحة هب ب ا م ببن الا ببرض قامب بد الباحثب بة باس ببتا ام اس ببتوك تحتي ببل التب بباين
األحا أ .One Way ANOVA
جدول ()33
مصدر التباين ومجموع المربعات ودرجات الحرية ومتوسط المربعات وقيمة "ف" ومستوى الداللة تعزى لمتغير
سنوات الخدمة (ن= .)261
المجاالت

مصدر التباين

مجموع
المربعات

درجات
الحرية

متوسط
المربعات

قيمة
"ف"

قيمة مستوى
الداللة الداللة

60.183
2
بين المتمو اد 120.366
المجال األول
 0.578 0.548غير الة
اال المتمو اد 109.773 458 50275.859
إحصا يا
نمط القيادة الديمقراطية
460 50396.226
المتمو

668.509 2
بين المتمو اد 1337.019
المجال الثاني
 0.025 3.727الة ر
اال المتمو اد 179.378 458 82155.146
1.15
نمط القيادة األوتوقراطية
460 83492.165
المتمو
المجال الثالث
نمط القيادة الترسلية
المجال الرابع
نمط القيادة التحويلية

571.362 2
بين المتمو اد 1142.724
 0.012 4.485دالة عند
اال المتمو اد 127.397 458 58347.914
1.15
460 59490.638
المتمو

17.206
2
34.411
بين المتمو اد
 0.882 0.125غير الة
اال المتمو اد 137.225 458 62849.055
إحصا يا
460 62883.466
المتمو

ف الجدولية عند درجة حرية ( )36163وعند مستوى داللة (1861 = )3834
ف الجدولية عند درجة حرية ( )36163وعند مستوى داللة (2834 = )3831

يتضح من الجدول رقم ( )30ما يلي:
 ان قيمببة "ى" المحسببوبة اقببل مببن قيمببة "ى" الت وليببة ر ب مسببتوى الببة ( )3831نببي القيـــادة

األوتــوقراطي والقيــادة الترســلية ,اأ ارب توجــد فــروق ذات داللــة إحصــائية تعــزى لمتغيــر ســنوات
الخدمة.
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وتعزو الباحثة ذلك إلى:
 ا تسب بباك المعتمب ببين الاب ب برة والب ببو ي باألرمب ببال الهيا يب ببة واهتمب ببامهم بب بباألمور اه اريب ببة وااصب ببةالمعتمين وأ الابرة من  43-1سرواد.
 ان المعتمببين وأ الاببرة اللويتببة يسببتليعون إبب اق الح ببم تببى ثيببر مببن الممارسبباد اه اريببةبحرية امتة لهعورهم باألمن األمان وااستهرار ني العمل.
وتتفــق هب الرتيتببة مببع ارسببة (سببتيم )3337 ,التببي ا ب د تببى وتببو نببرو

اد الببة

إحصا ية تع ى لمتغير سرواد الا مة ,و راسة (ال همهي )3331 ,التي ا د تى وتو

القة

بين المتوسلاد الحسابية ألرمال الهيا ة تع ى لمتغير الابرة.
وتختلف مع راسة (ابو حرك )3333 ,التي ا د تى

م وتبو نبرو

البة إحصبا ياً

ني تصوراد المعتمين لترمل الهيا أ السا وسرواد الابرة لتمعتمين.
 ان قيمببة "ى" المحسببوبة اقببل مببن قيمببة "ى" الت وليببة ر ب مسببتوى الببة ( )3831نببي الببرمل
ال ب يمهرالي والهيببا ة التحويتيببة ,اأ ار ب ال توجـــد فـــروق ذات داللـــة إحصـــائية تعـــزى لمتغيـــر
سنوات الخدمة.
وتعزو الباحثة ذلك إلى:
 سرواد الا مة ل ى م يرأ الم ارس ا تاثر بهب ل بيبر نبي قيبا تهم لم ارسبهم بهب ل مراسبكحيا ا يت ثر رمل الهيا ة ل ى الم ير بسرواد الا مة وان هراك وامل اارى تاثر ني .
وتتفق ه الرتيتة مع راسة (رءا وبيومي )3336 ,التي هاد ن ب م وتبو نبرو
اد الة إحصا ياً تع ى لمتغير الابرة لترمال الهيا ية لم يرأ الم ارس.
وتختلــف مببع ارسببة (سببتيم )3337 ,التببي ا ب د تببى وتببو نببرو
لمتغير سرواد الا مة.
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الببة إحصببا ياً تع ب ى

ولمعرنة اتتا الارو قامد الباحثة باستا ام ااتبار هياي البع أ والت اول التالية توءح لك:
جدول ()31

يوضح اختبار شيفيه في القيادة األوتوقراطية تعزى لمتغير سرواد الا مة
سنوات الخدمة
أقل من  5سنوات
32.553
من 03-5سنوات
36.509
اكثر من  03سنوات
33.215
* الة ر 3834

أقل من 5

من 03 -5

أكثر من 03

32.553

36.509

33.215

سنوات

سنوات

سنوات

0
3.956

0

0.662

*3.294

0

يتءببح مببن الت ب ول السبباب وتببو نببرو بببين الاب برة مببن  43-1سببرواد والاب برة األ ثببر مببن 43
سرواد لصالح الابرة من  43-1سرواد .ولم يتءح نرو ني الابراد األارى.
جدول ()32

يوضح اختبار شيفيه في القيادة الترسلية تعزى لمتغير سرواد الا مة
سنوات الخدمة
أقل من  5سنوات
34.379
من 03-5سنوات
37.006
اكثر من  03سنوات
33.482
* الة ر 3834

أقل من 5
سنوات
34.379

من 03 -5
سنوات
37.006

أكثر من 03
سنوات
33.482

0

2.627

0

0.897

*3.524

0

يتءببح مببن الت ب ول السبباب وتببو نببرو بببين الاب برة مببن  43-1سببرواد والاب برة األ ثببر مببن 43
سرواد لصالح الابرة من  43-1سرواد .ولم يتءح نرو ني الابراد األارى.
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الفرض الثالث من فروض الدراسة:
ير

الارض الثالا من نروض ال راسة تى :ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند

مستوى داللة ) )α ≤ 0.05بين متوسطات درجات تقدير أفراد العينة لدرجة ممارسة أنماط
القيادة السائدة لدى مديري المدارس الثانوية بمحافظات غزة من وجهة نظر المعلمين فيها
تعزى لمتغير المؤهل العلمي (دبلوم ,بكالوريوس ,ماجستير فما فوق).
ولتتحهب ب م ببن ص ببحة هب ب ا م ببن الا ببرض قامب بد الباحثب بة باس ببتا ام اس ببتوك تحتي ببل التب بباين
األحا أ One Way ANOV
جدول ()33
مصدر التباين ومجموع المربعات ودرجات الحرية ومتوسط المربعات وقيمة "ف" ومستوى الداللة تعزى لمتغير
المؤهل العلمي.
المجاالت

مصدر التباين

متوسط

مجموع

درجات

المربعات

الحرية المربعات

قيمة "ف"

قيمة

مستوى

الداللة

الداللة

150.214 2
بين المتمو اد 300.428
 0.254 1.373غير الة
المجال األول
اال المتمو اد 109.379 458 50095.798
إحصا يا
نمط القيادة الديمقراطية
460 50396.226
المتمو
66.813 2
بين المتمو اد 133.625
 0.693 0.367غير الة
المجال الثاني
اال المتمو اد 182.006 458 83358.540
إحصا يا
نمط القيادة األوتوقراطية
المتمو
460 83492.165
المجال الثالث

نمط القيادة الترسلية
المجال الرابع

نمط القيادة التحويلية

362.730 2
بين المتمو اد 725.459
 0.060 2.827غير الة
اال المتمو اد 128.308 458 58765.178
إحصا يا
المتمو
460 59490.638
212.126 2
بين المتمو اد 424.251
 0.212 1.555غير الة
اال المتمو اد 136.374 458 62459.215
إحصا يا
المتمو
460 62883.466

ف الجدولية عند درجة حرية ( )36163وعند مستوى داللة (1861 = )3834
ف الجدولية عند درجة حرية ( )36163وعند مستوى داللة (2834 = )3831
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يتضح من الجدول رقم ( )33ما يلي:
 ان قيمببة "ى" المحسببوبة اقببل مببن قيمببة "ى" الت وليببة ر ب مسببتوى الببة ( )3831نببي تميببع
المتااد ,اأ ار ال توجد فروق ذات داللة إحصائية تعزى لمتغير المؤهل العلمي.
وتعزو الباحثة ذلك إلى:
 ان رمل الهيا ة يعتم باله ل ال بير تى مبا ا تسبب المب يرون مبن اببراد اثرباق العمبل ,حيباإن الم ب يرين وأ المبباهالد العتميببة العتيببا هببم ا ثببر حرص باً تببى مصببتحة الم ب رس وتحهي ب
األه ب اى التربويببة رت ب اًر له ب المرتبببة الرنيعببة التببي توصببتوا إليهببا نببي ارسببتهم العتميببة ,وهببااق
الم يرون يتعتمبون نبي ارسبتهم العتيبا امبو اًر ثيبرة حبول األرمبال الهيا يبة السبا ة نبي م ارسبهم,
وبالتببالي قببا رون تببى الت يببى مببع تميببع األرمببال الهيا يببة وا يسببمحون بت ثيرهببا تببى ا ا هببم
لتعمل ويسعون إلى تحهي األه اى التربوية.
وتتفــق ه ب الرتيتببة مببع ارسببة ( ياص برة )3332 ,التببي ا ب د ار ب ا توت ب نببرو

الببة

إحصبا ياً لترمببال الهيا يببة تعب ى لتماهببل العتمببي ,و ب لك ارسببة (سببتيم )3337 ,التببي هبباد ببن
م وتو نرو ني الستوك الهيا أ تع ى لتماهل العتمي.
وتختلف مع راسة ( وي اد )3336 ,التي ا د تبى وتبو نبرو
لمتغير الماهل العتمي.
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البة إحصبا ياً تعب ى

الفرض الرابع من فروض الدراسة:
ير

الارض الرابع من نروض ال راسة تى :ال توجد فروق ذات داللة احصائية عند

مستوى داللة ) )α ≤ 0.05بين متوسطات درجات تقدير أفراد العينة لدرجة ممارسة أنماط
القيادة السائدة لدى مديري المدارس الثانوية بمحافظات غزة من وجهة نظر المعلمين فيها
تعزى لمتغير الرواتب والحوافز (أقل من  ,2522 -2222 ,2222أكثرمن  )2522شيكل.
ولتتحهب ب م ببن ص ببحة هب ب ا م ببن الا ببرض قامب بد الباحثب بة باس ببتا ام اس ببتوك تحتي ببل التب بباين
األحا أ . One Way ANOVA
جدول ()32
مصدر التباين ومجموع المربعات ودرجات الحرية ومتوسط المربعات وقيمة "ف" ومستوى الداللة تعزى لمتغير
الرواتب (ن= .)261
المجاالت
المجال األول

نمط القيادة الديمقراطية

مصدر التباين

مجموع

درجات

متوسط

قيمة

قيمة

مستوى

المربعات

الحرية المربعات

"ف"

الداللة

الداللة

175.865 2
بين المتمو اد 351.730
 0.201 1.609غير الة
اال المتمو اد 109.267 458 50044.495
إحصا يا
460 50396.226
المتمو

بين المتمو اد 804.500 2 1609.000
المجال الثاني
 0.012 4.500الة ر
اال المتمو اد 178.784 458 81883.165
1.15
نمط القيادة األوتوقراطية
المتمو
460 83492.165
المجال الثالث

نمط القيادة الترسلية
المجال الرابع

نمط القيادة التحويلية

176.429 2
بين المتمو اد 352.859
 0.256 1.366غير الة
اال المتمو اد 129.122 458 59137.779
إحصا يا
المتمو
460 59490.638
بين المتمو اد

1274.101

2

637.050

 0.009 4.736الة ر
اال المتمو اد 134.518 458 61609.365
1.11
المتمو
460 62883.466

ف الجدولية عند درجة حرية ( )36163وعند مستوى داللة (1861 = )3834
ف الجدولية عند درجة حرية ( )36163وعند مستوى داللة (2834 = )3831
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ولمعرنة اتتا الارو قامد الباحثة باستا ام ااتبار هياي البع أ والت اول التالية توءح لك:
جدول ()32
يوضح اختبار شيفيه في القيادة األوتوقراطية تعزى لمتغير الرواتب والحوافز

الرواتب
أقل من 0333
32.184
2500-2000
35.845
أكثر من 0533
31.960

أقل من 0333

2500-2000

32.184

35.845

أكثر من
0533
31.960

0
3.661

0

0.224

*3.885

0

* الة ر 3834

يتءح من الت ول الساب وتو نرو بين الرواتك مبن  3133-3333ا ثبر مبن  3133لصبالح
 .3133-3333ولم يتءح نرو ني مه ار الرواتك األارى.
جدول ()36
يوضح اختبار شيفيه في القيادة التحويلية تعزى لمتغير الرواتب والحوافز.

الرواتب
أقل من 0333
58.327
2000-2500
55.928
أكثر من 0533
59.909

أقل من 0333

2500-2000

58.327

55.928

أكثر من
0533
59.909

0
2.399

0

1.583

*3.981

0

* الة ر 3834

يتء ببح م ببن التب ب ول الس بباب وت ببو ن ببرو ب ببين الروات ببك م ببن  3133-3333و ا ث ببر م ببن 3133
لصالح  3133نا ثر .ولم يتءح نرو ني مه ار الرواتك األارى.
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يتضح من الجدول رقم ( )32ما يلي:
 ان قيمببة "ى" المحسببوبة اقببل مببن قيمببة "ى" الت وليببة ر ب مسببتوى الببة ( )3831نببي الببرمل
الب ب يمهرالي والهي ببا ة الترس ببتية ,اأ ارب ب ال توجـــد فـــروق ذات داللـــة إحصـــائية تعـــزى لمتغيـــر
الرواتب.
وتعزو الباحثة ذلك إلى:
 المعتمببون نببي تببل الهيببا ة ال يمهراليببة والترسببتية يببا ون واتببباتهم ومهببامهم ب ب وانع وقرا بباتهمالهاصية ون الرتر لتراتك واألمور الما ية.
 يرتر المعتم للالب ب رهم امارة ني ره يتعت ا يهتم بالراتك. الرءا واللم ريرة ر المعتم يتعت يرسى الما ياد والرواتك ويهتم بالحاتاد المعروية ا ثر. ان قيمببة "ى" المحسببوبة اقببل مببن قيمببة "ى" الت وليببة ر ب مسببتوى الببة ( )3831نببي الهيببا ة
األوتوقرالية والهيا ة التحويتية اأ ار توجد فروق ذات داللة إحصائية تعزى لمتغير الرواتب.
وتعزو الباحثة ذلك إلى:
 رواتببك المعتمببين تبباثر نببي ا ا هببم وااصببة نببي تببل الهيببا ة التحويتيببة واألوتوقراليببة ,حيببا انالم ير ااوتوقرالي ا ي ار ي التوارك اهرسارية ني قيا ت .
 الم ير التحويتي يهبع حاتباد المعتمبين ويتببي احتياتباتهم لتحهيب مسبتوى انءبل مبن األ اقني العمل.
وتختلـف هب الرتيتبة بن ارسبة (الهببارول )3336 ,التبي هباد تبى ب م وتبو نببرو
اد الة إحصا ية لترءا الوتياي تع ى لمتغير الرواتك.
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اإلجابة عن السؤال الثالث من أسئلة الدراسة:
يببر

السباال الثالببا مببن اسب تة ال ارسببة تببى :مــا مســتوى الرضــا الــوظيفي لــدى معلمــي

ومعلمات المدارس الثانوية بمحافظات غزة من وجهة نظرهم؟
ولإلتاب ببة بببن ه ب ب ا التسب بباال قام ب بد الباحث ب بة باسبببتا ام الت ب ب ارراد والمتوسبببلاد والرسبببك
الم وية ,والت اول التالية توءح لك:
الجدول ()37
التك اررات والمتوسطات واالنحرافات المعيارية والوزن النسبي لكل بعد من أبعاد المقياس وكذلك ترتيبها في
المقياس (ن = )261
م

البعد

مجموع

مجموع

االستجابات المتوسطات

المتوسط

االنحراف الوزن
المعياري النسبي

الترتيب الحكم

1

طبيعة العمل

17165

74.47 6.313 3.723 37.234

4

بيرة

2

األمن واالنتماء للعمل

17855

77.46 7.385 3.873 38.731

3

بيرة

3

الرواتب والحوافز

12456

54.04 8.684 2.702 27.020

5

متوسلة

4

تحقيق السعادة

19222

83.39 7.582 4.170 41.696

1

بيرة

5

العالقة مع المسئولين واإلدارة والزمالء

18044

78.28 6.771 3.914 39.141

2

بيرة

الدرجة الكلية للرضا الوظيفي

73.53 26.821 3.676 183.822 84742

يتضح من الجدول رقم ( )32ما يلي:
 أن المجــال الرابــع "تحقيــق الســعادة" حصــل علــى المرتبــة األولــى حيبا بتب المتوسببل ()1847
والو ن الرسبي ( )%32827وتاق ب رتة بيرة.
وتعزو الباحثة ذلك إلى:
 اامتيببا اد التببي تمتت هببا مهرببة التعتببيم ببن ببباقي المهببن ,ألرهببا مهرببة هبرياة وتعمببل تببى تربيببةاألتيال وهي اساس المهن األارى.
 تحهي األمن الوتياي لتعامتين اال ه المهرة. ااسببتهرار الراسببي وتحهي ب ال ب اد التببي يتمتببع بهببا المعتببم نببي المتتمببع يتعت ب يهببعر بالسببعا ةوالرءا ن الراس والهرا ة.
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وتتفــق ه ب الرتيتببة مببع ارسببة (حببر اهلل )3337 ,التببي ا ب د تببى ان ا تببى رتبباد
الرءا الوتياي ارد ني متال تحهي ال اد لتمعتمين.
 أن المجــال الخــامس "العالقــة مــع المســئولين واإلدارة والــزمالء" حصــل علــى المرتبــة الثانيــة
حيا بت المتوسل ( )2874والو ن الرسبي ( )%73833وتاق ب رتة بيرة.
وتعزو الباحثة ذلك إلى:
 ال وام اليومي ال أ يهءي المعتم مع مال يا أ إلى إيتا تو من األلاة والمبو ة ببين المعتبمو مال ومراوسي .
 هعور المعتمون برو من األلاة والص اقة من قبل م ير الم رسة. ته ير م ير الم رسة لتحاتاد اهرسارية لتمعتمين وترونهم. مبا رة م ير الم رسة بحل مها ل المعتمين المتعتهة بالم رسة. المساواة ني تعامبل مب ير الم رسبة لتمعتمبين ,يهب ل ترابلباً يب نع المعتبم لتعمبل ب بل لاقتب مبناتل اارتهاق بالعمل.
 العمل اري واح اال الم رسة نتسو المحبة واامان. اهرسان الاتسليري اتتما ي بلبع يميل إلى ت وين العالقباد والصب اقاد نبي بل م بان ممبايعمل تى رنع مستوى األ اق ني العمل.
-

ب ب س ببا اد العم ببل الي ببومي الت ببي يهء ببيها المعتم ببون معب باً تب ب نعهم لتتع بباي

والتا بباهم بلريه ببة

الت يى وااستم اررية.
وتتفـــق ه ب الرتيتببة مببع بعببض ال ارسبباد مرهببا ارسببة (بر بباد ومحمببو  )3334 ,التببي
ا ب د تببى ءببرورة تب يم العالقبباد اايتابيببة بببين مب يرأ المب ارس ومراوسببيهم لمببا لهببا مببن اثببر
بيببر ت ببى إرتاتي ببة العم ببل ,و ارسببة ( ر بباتي )3333 ,الت ببي ا ب ب د تببى ان الق بباد العم ببل ب ببين
ا ءاق الم رسة قا مة تى الته ير وااحترام ت ي من مستوى الرءا الوتياي لتمعتمين.
وتختلف مع راسة (استيم )3342 ,حيا ا د تى
العامتين تع ى لمتغير الرو .
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م وتو ني الارو ال تيبة لرءبا

 أن المجــال الثــاني "األمــن واالنتمــاء للعمــل" حصــل علــى المرتبــة الثالثــة حيببا بتب المتوسببل
( )2837والو ن الرسبي ( )%77816وتاق ب رتة بيرة.
وتعزو الباحثة ذلك إلى:
 -صاة األمارة التي يتمسك بها المعتم ت نع

ا ماً إلى العمل بإاال

.

 التميع يه ر المعتم ,ألن مهرت هرياة ,وم ارتها بيرة ني المتتمع. ته ير المتتمع الاتسليري لتمعتمين واحترام لهم.وتتفق ه الرتيتة مع راسة (العات ورهوان )3331 ,التي ا د تبى ارب مبن وامبل
الرءب ببا الب ببوتياي التب ببي تسب ببهم نب ببي تلب ببوير نعاليب ببة ا اق الم ب ب يرين تب ببونير األمب ببن واألمب ببان والحريب ببة
لتمعتمين.
 أن المجــال األول "طبيعــة العمــل" حصــل علــى المرتبــة الرابعــة حيببا بت ب المتوسببل ()2873
والو ن الرسبي ( )%71817وتاق ب رتة بيرة.
وتعزو الباحثة ذلك إلى:
 الم ارة ااتتما ية التي يحتتها المعتم ني المتتمع من ته ير واحترام اآلارين ل . اهتمام و ارة التربية والتعتيم بالمعتمين وتتبية رغباتهم. تونير احتياتاد الم ارس من وسا ل تعتيمية وتتهي اد مثل الحاسوك. وءع الرتل المراسك ني الم ان المراسك و ل معتم ني متال تاصص . ااهتمام بالم ارس وتتهي الاصول ال راسية ب انبة التتهيب اد الال مبة لتعبل العمتيبة التعتيميبةاال غرنة الصى نعالة واستيعاك اللتبة.
 مهرة المعتم صاحبة رسالة سامية يحمتها المعتم تى اته هيصالها تى ا مل وت .وتتفــق هب الرتيتببة مببع ارسببة (اسببتيم )3342 ,التببي ا ب د تببى وتببو رءببا نببي العمببل
بمع ل ( )%6382ر العامتين.
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 بينمــا حصــل المجــال الثالــث "الرواتــب والح ـوافز" علــى المرتبــة الخامســة حيببا بتب المتوسببل
( )3873والو ن الرسبي ( )%11831وتاق ب رتة متوسلة.
وتعزو الباحثة ذلك إلى:
 هربباك ثببباد رسبببي نببي الرواتببك التببي تحصببل تيهببا المعتمببون ,و ب م تراسبببها مببع المتغي برادااقتصا ية وت ول غالق المعيهة.
 ت ار صرى الرواتك ني الموا ي المح ة ,و م ارتتامها من نترة ألارى.-

م حصول المعتمين تى العالواد المستحهة لهم.

 رواتك المعتمون مت رية بالمهاررة مع الوتا ى األارى. م ببا ان المتوس ببل الحس ببابي ( )2867وال ببو ن الرس بببي لتمي ببع مت ببااد مح ببور الرء ببا ال ببوتياي
لتمعتمين ني الم ارس الثاروية يساوأ (.)%72812
وتعزو الباحثة ذلك إلى:
 وتياببة معتببم الم رسببة بمببا تحهه ب مببن هيبببة واحت برام وم ارببة اتتما يببة اليببة لهبباغتها تعتبببرالمص ر األساسي له ا الرءا.
 -ارتماق المعتمين لم ارسهم ولترسالة التي يا وها ولتهبيم ال يريبة وااتتما يبة ,ممبا ربت

بن لبك

رءاهم ن متهم.
 مهرة الت ريس تعمل تى تحهي ال اد ل ى المعتم ومما تحه الرءا الوتياي ل .وتختلـــف ه ب الرتيتببة مببع ارسببة ( ربباتي )3333 ,التببي ا ب د تببى وتببو الممارسبباد
الهيا ية الراتحة لتم يرين تحه مستوى ال من الرءا لتمعتمين.
وتتفـــق م ببع ارس ببة (حببر اهلل )3337 ,الت ببي ه بباد ان رتببة الرء ببا ال ببوتياي لمعتم ببي
الم ارس الثاروية متوسلة.
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عرض وتحليل فقرات االستبانة الثانية الخاصة بالرضا الوظيفي:
المجال األول :طبيعة العمل:
الجدول ()32
التك اررات والمتوسطات واالنحرافات المعيارية والوزن النسبي لكل فقرة من فقرات مجال طبيعة العمل وكذلك
ترتيبها في المقياس (ن = )261
م

1722

74.71 1.008 3.735

4

كبيرة

 2اهعر بااستهالل ني العمل.

1695

73.54 0.961 3.677

5

كبيرة

 3احك الما ة التي ا رسها.

2053

89.07 0.797 4.453

1

كبيرة جدا

 4تتوانر التتهي اد الال مة لتعمتية التعتيمية التعتمية.

1668

72.36 0.997 3.618

7

كبيرة

 5تتونر اته ة الحاسوك لتا ين البياراد الملتوبة.

1664

72.19 1.067 3.610

8

كبيرة

 6األ مال ال تابية مراسبة للبيعة متي.

1681

72.93 1.050 3.646

6

كبيرة

اللتبة ني الاصل مراسباً.

1468

10 63.69 1.251 3.184

1616

70.11 1.155 3.505

9

كبيرة

1744

3.783

75.66 1.088

3

كبيرة

1854

4.022

80.43 0.969

2

كبيرة

17165

74.47 6.313 37.234

1

7

الفقرة

مجموع

الحص

 8تو يع الحص

التي اقوم بت ريسها اسبو ياً مراسك.

تى اليوم ال راسي مراسبة.

 9العمل ا يسبك لي مه تة.
 10نترة ال وام انية هرتا مهام متي.
المجموع

االستجابات

المتوسط

االنحراف الوزن

الترتيب

الحكم

المعياري النسبي

متوسطة

يتضح من الجدول رقم ( )32ما يلي:
أن أعلى فقرتين في هذا المجال كانتا)43 ,2( :
 الاه برة ( )2والتببي رصببد تببى "أحــب المــادة التــي أدرســها" احتلــت المرتبــة األولــى بمتوسببل
( )1811وبو ن رسبي ق ر ( )%37837وتاقد ب رتة بيرة ت اً.
وتعزو الباحثة ذلك إلى:
 هعور المعتم باللم ريرة االل ت ريس الما ة التي يحبها. إيتا ال انع ل ى المعتم لتلوير راس لموا بة التلور التربوأ. إيتا تو من األلاة بين المعتم ولالب . -تهور اب ا اد المعتمين ني الموا التي احبوا ت ريسها ون تاصصاتهم.
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وتتفق ه الرتيتة مع راسة ( راتي )3336 ,التي ا د تى ان لبيعة العمل لها ور
بيببر نببي تحهي ب مسببتوى ببال مببن الرءببا الببوتياي لتمعتمببين ,و ارسببة (العريهببي )3333 ,التببي
ا د تى ان المعتماد ا ثر رءا من ال ور ن لبيعة مل المعتم.
 الاهرة ( )43والتي رصد تى "فترة الدوام كافية إلنجـاز مهـام عملـي" احتلـت المرتبـة الثانيـة
بمتوسل ( )1833وبو ن رسبي ق ر ( )%33812وتاقد ب رتة بيرة.
وتعزو الباحثة ذلك إلى:
 -ترتيم وتو يع الت ول الم رسي يسا

المعتمين تى إرتا مهامهم اليومية.

 التاليل والترتيم لتعمل يا أ إلى لم ريرة المعتم وسعا ت هرتا مهام . إرتا المعتم لمهام ني وقد مح يحه ل الرءا الوتياي.وتتفق ه الرتيتة مع راسة (العات ورهوان )3331 ,التي ا ب د تبى رءبا المعتمبين
ن وتياتهم واالت ام بالرتام واارءبال الم رسي.
وأن أدنى فقرتين في هذا المجال كانتا)7 ,3( :
 الاهرة ( )3والتي رصبد تبى "توزيـع الحصـص علـى اليـوم الدراسـي مناسـبة" احتلـت المرتبـة
التاسعة بمتوسل ( )2813بو ن رسبي ق ر ( )%73844وتاقد ب رتة بيرة.
وتعزو الباحثة ذلك إلى:
 مصتحة العمل التي تتلتك م ار اة مصتحة التميع.-

الة م ير الم رسة ني مت ور اهت .

 األولوية ني التو يع لمصتحة العمل واللالك. ته يم المصتحة العامة تى المصالح الااصة ني العمل. م ير الم رسة يتبي رغباد المعتمين ق ر المستلا بما ا ياثر تى مصتحة العمل.وتختلف الرتيتة مع راسة ( المعيتي )3336 ,التي هاد ن
الت ول الم رسي ,ووءع حصصهم ني اوقاد مت ارة من اليوم ال راسي.
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م رءبا المعتمبين بن

 الاهرة ( )7والتي رصد تبى "عدد الطلبة في الفصل مناسب" احتلت المرتبة األخيرة بمتوسبل
( )2843وبو ن رسبي ق ر ( )%62867وتاقد ب رتة متوسلة.
وتعزو الباحثة ذلك إلى:
 ا حام الاصول باللالك حيا يتتاو -ثرة

اللتبة ني الاصل الواح

ن  11لالك.

اللالك وقتة براق الم ارس.

 تهتيع اهرتاك ل ى الاتسليريين مما يا أ إلى الت اي السريع ني ا ا اللتبة. -الوءع ااقتصا أ المت ري ال أ ياثر ني مي ارية و ارة التربية والتعتيم تهتي

الم ارس.

وتتفق ه الرتيتة مع راسة (حر اهلل )3337 ,التبي حصبتد تبى اقبل رتباد الرءبا
الوتياي المتعتهة ببالمبرى الم رسبي وتو يبع اللتببة تبى الاصبول ,و ارسبة (هبحا ة )3333 ,التبي
ا د تى ار

الهعك ,واللتبة ني الاصل تما قتد رتة الرءا ر المعتمين.

تما ا

المجال الثاني :األمن واالنتماء للعمل:
الجدول ()32
التك اررات والمتوسطات واالنحرافات المعيارية والوزن النسبي لكل فقرة من فقرات مجال األمن واالنتماء للعمل
وكذلك ترتيبها في المقياس (ن = )261
م

الفقرة

مجموع
االستجابات

المتوسط

االنحراف الوزن
المعياري النسبي

الترتيب الحكم

 1اهعر باللم ريرة ني وتياتي الحالية.

1793

77.79 1.036 3.889

6

كبيرة

 2يونر العمل لي م ارة اتتما ية مهبولة.

1839

79.78 0.970 3.989

2

كبيرة

 3يتيح لي العمل نرصة الهعور بالتاو .

1834

79.57 0.976 3.978

4

كبيرة

 4يوان لبيعة متي ميولي وق راتي.

1837

79.70 0.988 3.985

3

كبيرة

 5يه ر ال مالق المبحا ال أ اقوم بت ريس .

1815

78.74 1.048 3.937

5

كبيرة

 6ات الته ير من المساولين لتهو أ ني العمل.

1772

76.88 1.086 3.844

7

كبيرة

1626

70.54 1.202 3.527

10

كبيرة

 8انءل العمل ني مهرتي حتى سن التها .

1716

74.45 1.260 3.722

9

كبيرة

 9اواتك تى متي ون تغيك.

1853

80.39 1.100 4.020

1

كبيرة

 10ا مل تى تلوير ق راتي الااصة اثراق متي.

1770

76.79 1.127 3.839

8

كبيرة

7

اهعر باهتمام المساولين لحاتاد المعتمين.

المجموع

77.46 7.385 38.731 17855
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يتضح من الجدول رقم ( )32ما يلي:
أن أعلى فقرتين في هذا المجال كانتا)3 ,7( :
 الاهرة ( )7والتي رصد تبى "أواظب على عملي دون تغيـب" احتلـت المرتبـة األولـى بمتوسبل
( )1833وبو ن رسبي ق ر ( )%33827وتاقد ب رتة بيرة.
وتعزو الباحثة ذلك إلى:
 حبك المعتببم لعمتب يتعببل العالقببة بيرهمببا وثيهببة ممببا يببا أ إلببى الت امب بالحءببور اليببومي و ب مالغياك ر .
-

القة الو بين المعتم و مت تتعل ر المعتم رءا راسي مما ي نع لتحءور ون تغيك.

 ته ب ير المعتببم لم ب ير واحت ارم ب ل ب نيعمببل ببل مببا يرءببي نببي العمببل و ب م الغيبباك ببن العمببلوي نع لتتااري ني .
وتتفق ه الرتيتة مبع ارسبة ( يب  )3333 ,التبي ا ب د تبى ان البرمل التهبار ي ا ثبر
هيو اً ني م ارس مان ومواتبة معتميها تى العمل ون تغيك.
 الاهرة ( )3والتي رصد تبى "يوفر العمل لي مكانة اجتماعية مقبولة" احتلت المرتبـة الثانيـة
بمتوسل ( )2873وبو ن رسبي ق ر ( )%77873وتاقد ب رتة بيرة.
وتعزو الباحثة ذلك إلى:
 مهرة معتم م رسة ل اهمية بيرة ني المتتمع الاتسليري. تعامل المعتم اال الم رسة مبع معتمبين ولتببة ومسباولين ترببويين تهبعر بهيمتب نبي المتتمبعوم ارت .
 بي ة الم رسة تاتتبى بن بباقي البي باد األابرى نبي المتتمبع ,نبالمعتم مبع ايبرة انب ار المتتمبعالاتسليري.
وتتفق ه الرتيتة مع راسة ( راتي )3333 ,التي ا د تى ان ااحتبرام والتهب ير ببين
متتمع الم رسة وبي ة العمتي يحههان مستوى من الرءا لتمعتمين وم ارتهم ااتتما ية.

156

وأن أدنى فقرتين في هذا المجال كانتا)7 ,3( :
 الاهبرة ( )3والتببي رصببد تببى "أفضــل العمــل فــي مهنتــي حتــى ســن التقاعــد" احتلــت المرتبــة
التاسعة بمتوسل ( )2873وبو ن رسبي ق ر ( )%71811وتاقد ب رتة بيرة.
وتعزو الباحثة ذلك إلى:
 ح ببك المعت ببم وتهب ب ير لمهرتب ب يتعتب ب يتا ببارى نيه ببا ويبب ب ل قص ببارى تهب ب ويهء ببي حياتب ب مربيب باًلتتيال.
 مهرة الت ريس مهرة تيمة ياتار بها التربويون ألرهم ورثة األربياق.وتتفــق ه ب الرتيتببة مببع ارسببة (العتارمببة )3343 ,التببي ا ب د تببى وتببو

القببة اد

الة إحصا ية لترمال الهيا ية تبعاً لسرواد الا مة.
 الاهبرة ( )7والتببي رصبد تببى "أشـعر باهتمــام المســؤولين لحاجــات المعلمــين" احتلــت المرتبــة
األخيرة بمتوسل ( )2813وبو ن رسبي ق ر ( )%77873وتاقد ب رتة بيرة.
وتعزو الباحثة ذلك إلى:
 م يرأ الم ارس يتلتعون ا ماً لمصتحة العمل وتحهي األه اى التربوية برتاح. تلتع الم ير المستمر لتلوير م رست وحصولها تى م ارة متمي ة.. يهتم م ير الم رسة بحاتاد المعتمين ويعمل ق ر المستلا لتتبيتها.وتتفق ه الرتيتبة مبع ارسبة (اسبتيم )3342 ,التبي هباد ان الرءبا البوتياي لتعبامتين
يت ثر إيتابياً بعالقة العامتين بمراوسيهم واهتمامهم بهم.
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المجال الثالث :الرواتب والحوافز:
الجدول()23
التك اررات والمتوسطات واالنحرافات المعيارية والوزن النسبي لكل فقرة من فقرات مجال الرواتب والحوافز وكذلك
ترتيبها في المقياس (ن = )261
م

مجموع

الفقرة

االستجابات

 1تتم الترقياد به ل ورأ.

المتوسط

االنحراف الوزن

المعياري النسبي

الترتيب الحكم

1352

58.66 1.226 2.933

3

متوسطة

الترقية ني متال متي تي ة.

1266

54.92 1.184 2.746

6

متوسطة

 3الارصة لتترقية متاحة لتتميع ني متال متي.

1321

57.31 1.185 2.866

4

متوسطة

 4اللريهة التي تهيم بها ا مالي موءو ية.

1430

62.04 1.137 3.102

1

متوسطة

 5يحصل تى الترقية ني متال متي من يستحهها.

1368

59.35 1.133 2.967

2

متوسطة

 6تتم الترقية ني متال متي ون معايير واءحة.

1316

57.09 1.155 2.855

5

متوسطة

 7راتبي الههرأ مراسك للبيعة متي.

1092

47.38 1.194 2.369

9

قليلة

 8العالوة السروية لراتبي متراسبة مع ت ول غالق المعيهة.

1007

43.69 1.249 2.184

10

 9اصوماد الراتك قتيتة.
 1الراتك اى لمعيهتي به ل تي .
0
المجموع

1125

48.81 1.340 2.440

8

قليلة
قليلة

1179

51.15 1.384 2.557

7

 2نر

قليلة

54.04 8.684 27.020 12456

يتضح من الجدول رقم ( )23ما يلي:
أن أعلى فقرتين في هذا المجال كانتا)1 ,1( :
 الاه برة ( )1والتببي رصببد تببى "الطريقــة التــي تقــيم بهــا أعمــالي موضــوعية" احتلــت المرتبــة
األولى بمتوسل ( )2843وبو ن رسبي ق ر ( )%63831وتاقد ب رتة متوسلة.
وتعزو الباحثة ذلك إلى:
تيها من قبل و ارة التربية والتعتبيم لتهيبيم ا مبال

 -ان هراك معايير واءحة واسس ولوا ح متا

المعتمين ,وبالتالي ا ياتتى تيها م يرأ الم ارس.
 ر اهة م ير الم رسة واابتعا-

ن الر واد والعالقاد الهاصية ني متية التهييم.

م التميي بين معتم وآار إا من االل ا ا و مت وا متال لتعالقاد الهاصبية واألهبواق
ني متية التهييم.
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وتتفق ه الرتيتبة مبع ارسبة (الهبيخ وهبرير )3337 ,التبي هباد بن ان الموءبو ية
ني العمل والعالقاد ااتتما ية سا ة ر المعتمين.
 الاهبرة ( )1والتببي رصببد تببى "يحصــل علــى الترقيــة فــي مجــال عملــي مــن يســتحقها" احتلــت
المرتبة الثانية بمتوسل( )3876وبو ن رسبي ق ر ( )%59.05وتاقد ب رتة متوسلة.
وتعزو الباحثة ذلك إلى:
 ارتبال الترقية والحصول تى ال رتاد بمعايير مح ة واءحة ومعرونة لتتميع. استا ام الموءو ية ني متية تهييم المعتمين من قبل م ير الم رسة. يتمي م ير الم رسة بالر اهة وال يمهرالية ني تهييم لتمعتمين.وتتفــق هب الرتيتببة مببع ارسببة (هببهير )3344 ,التببي اوصببد بءببرورة رنببع مسببتوى رءببا
المعتمين وتحسين ا ا هم ههعارهم برو من الع الة والر اهة.
وأن أدنى فقرتين في هذا المجال كانتا)3 ,7( :
 الاهرة ( )7والتي رصد على "راتبي الشـهري مناسـب لطبيعـة عملـي" احتلـت المرتبـة التاسـعة
بمتوسل ( )3826وبو ن رسبي ق ر ( )%17823وتاقد ب رتة قتيتة.
وتعزو الباحثة ذلك إلى:
 رواتك المعتمون مت رية ت اً بالمهاررة مع رواتك الوتا ى األارى. راتك المعتم غير مال م لع سا اد مت والته ال أ يب ل المعتم ني العمل.-

ب م رءببا المعتمببون ببن رواتبببهم يتعتهببم يهببعرون بببالتتم والببتتتم وااءبراباد لتملالبببة بب نع
الرواتك ومساواتها بت ول غالق المعيهة.
وتتفــق هب الرتيتببة مببع ارسببة (حببر اهلل )3337 ,التببي ا ب د تببى ان متببال الم انببآد

والرواتك حصل تى اقل رتاد الرءا الوتياي لعيرة ال راسة.
 الاهبرة ( )3والتببي رصببد تببى "العــالوة الســنوية لراتبــي متناســبة مــع جــدول غــالء المعيشــة"
احتلت المرتبة األخيرة بمتوسل ( )3843وبو ن رسبي ق ر ( )%12867وتاقد ب رتة قتيتة.
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وتعزو الباحثة ذلك إلى:
-

م تراسك ال الار مع ت ول غالق المعيهة.
الواد المعتمين غير مراسبة لعمتهم نهي مت رية ت اً بالرسبة لتوتا ى األارى.

 الوءببع ااقتصببا أ المتببر أ نببي محانتبباد غ ب ة يتلتببك ان ي ببون ارتببك المعتببم مرسببتماً مببعارتاا مع اد غالق المعيهة.
وتتفق هب الرتيتبة مبع ارسبة ( الهبارول )3336 ,التبي هباد بن ب م رءبا المعتمبين
ن رواتبهم و م مراسبتها لتوءع ااقتصا أ المت هور.

المجال الرابع :تحقيق السعادة:
الجدول()21
التك اررات والمتوسطات واالنحرافات المعيارية والوزن النسبي لكل فقرة من فقرات مجال تحقيق السعادة وكذلك
ترتيبها في المقياس (ن = )261
الفقرة

مجموع
1906

4.134

82.69 1.079

6

كبيرة

1884

4.087

81.74 1.018

10

كبيرة

 3ا ته ان مهرة الت ريس تتا مع ق راتي .

1908

4.139

82.78 0.977

5

كبيرة

 4اهعر بالرءا ني ق اررة راسي ألرري معتم.

1903

4.128

82.56 0.975

7

كبيرة

 5ا بر ن اتي من االل الت ريس.

1895

4.111

82.21 0.941

8

كبيرة

 6اهعر ارري استثمر ق راتي العتمية ني العمل .

1891

4.102

82.04 0.956

9

كبيرة

 7اهعر ب ن لا ي ني الم رسة ي ا باستمرار .

1928

4.182

83.64 0.912

4

كبيرة

 8احس بالاار رحو األتيال التي اارتها.

1956

84.86 0.924 4.24.3

3

كبيرة جدا

1976

4.286

85.73 0.933

1

كبيرة جدا

1975

4.284

85.68 0.978

2

كبيرة جدا

م

 1اهعر بالاار ألرري معتم.
 2اهعر بتحهي

9

اتي ني مهرة الت ريس.

اهعر بالسعا ة ر ما اقى امام لالبي موتها لهم.

 10ا ت ب ورأ معتم ألن "العتماق ورثة ااربياق".
المجموع

االستجابات

المتوسط

االنحراف الوزن

الترتيب

الحكم

المعياري النسبي

83.39 7.582 41.696 19222

يتضح من الجدول رقم ( )21ما يلي:
أن أعلى فقرتين في هذا المجال كانتا)43 ,7( :
 الاهبرة ( )7والتببي رصببد تببى "أشــعر بالســعادة عنــدما أقــف أمــام طالبــي موجهــا لهــم" احتلــت
المرتبة األولى بمتوسل ( )1833وبو ن رسبي ق ر ( )%31872وتاقد ب رتة بيرة ت ً .
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وتعزو الباحثة ذلك إلى:
 اارتماق لتمهرة وحك المعتم لها يتعت يتاارى ني العلاق للالب . الرءا الوتياي لتمعتم ن ات يتعت يهعر بالسعا ة ني ا اق واتب تتا مال ولالب . تو المحبة واالاة السا ني الم رسة يتعل المعتم ني لم ريرة وامان.وتتفق ه الرتيتة مع راسة (استيم )3342,التي هباد ان رتبة الرءبا لب ى العبامتين
( )%6382وب رتة موانهة بيرة.
 الاهرة ( )43والتي رصد تى "اعتز بدوري كمعلم ألن "العلماء ورثة األ نبياء" احتلت المرتبة
الثانية بمتوسل ( )1833وبو ن رسبي ق ر ( )%85.68وتاقد ب رتة بيرة ت اً.
وتعزو الباحثة ذلك إلى:
 حك المعتم لمهرت والتااري ني ا ا ها. الم ارة ااتتما ية التي تحتتها مهرة التعتيم ا د من ثهة المعتم براس ا ا ل ور . مهرة التعتيم لها م ارة بيرة ني المتتمع الاتسليري ترع س تى المعتم وم ارت ااتتما ية.وتتفــق ه ب الرتيتببة مببع ارسببة (حببر اهلل )3337 ,التببي ا ب د ان متببال تحهي ب ال ب اد
ل ى المعتم حصل تى ا تى رتاد الرءا الوتياي لتمعتم.
وأن أدنى فقرتين في هذا المجال كانتا)3 ,6( :
 الاهرة ( )6والتي رصد تى "أشعر أننـي أسـتثمر قـدراتي العلميـة فـي العمـل" احتلـت المرتبـة
التاسعة بمتوسل ( )1843وبو ن رسبي ق ر ( )%33831وتاقد ب رتة بيرة.
وتعزو الباحثة ذلك إلى:
 -ا تمببا غالبيببة المربباه

تببى التارببك الرتببرأ ون العمتببي ممببا يببا أ إلببى ب م اله ب رة تببى

ااب ا .
 -ره

التتهي اد اال ترورية الح يثة التي تسا

المعتم تى ااب ا واستثمار اله راد.

 ت ري مستوى اللالك مما يعي ا اق المعتم واب ا ات . -ت هور الوءع ااقتصا أ ال أ يرع س تى التعتيم من ره
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ني الموار الما ية والمي ارياد.

وتتفــق هب الرتيتببة مببع ارسببة (حببر اهلل )3337 ,التببي هبباد تببى ان متببال اارتمبباق
لتمهرة ولبيعة العمل حصل تى رتاد قتيتة من الرءا الوتياي لتمعتمين.
 الاهرة ( )3والتي رصد تى "أشعر بتحقيق ذاتي في مهنة التدريس" احتلـت المرتبـة األخيـرة
بمتوسل ( )1833وبو ن رسبي ق ر ( )%34871وتاقد ب رتة بيرة.
وتعزو الباحثة ذلك إلى:
 الم ارة العتيمة التي تحتتها مهرة الت ريس ني المتتمع. هعور المعتم بالاار ألر يارج اتيااً تيمة. مهرة الت ريس مهرة مه سة ني ال ياراد السماوية ولها قيمتها.وتتفــق ه ب الرتيتببة مببع ارسببة (حببر اهلل )3337 ,التببي ا ب د تببى ان ا تببى رتبباد
الرءا الوتياي ل ى المعتمين ني متال تحهي ال اد.

المجال الخامس :العالقة مع المسؤولين واإلدارة والزمالء:
الجدول ()22
التك اررات والمتوسطات واالنحرافات المعيارية والوزن النسبي لكل فقرة من فقرات مجال العالقة مع المسؤولين
واإلدارة والزمالء وكذلك ترتيبها في المقياس (ن = )261
م

مجموع

الفقرة

االستجابات

المتوسط

االنحراف الوزن
المعياري النسبي

الترتيب الحكم

 1يهر ري الم ير ني اتاا ق ارراد العمل.

1597

3.464

1.084

69.28

10

كبيرة

 2تونر لي م رستي معامتة انءل من معامتة مال ي ني م ارس اارى.

1716

3.722

0.992

74.45

9

كبيرة

 3تتمتع إ ارتي بسمعة ممتا ة تى مستوى و ارة التربية والتعتيم.

1894

4.108

0.895

82.17

2

كبيرة

 4يتعاون مال ي ني حل المه الد التي تح ا ني العمل.

1800

3.905

0.897

78.09

6

كبيرة

 5يه ر مال ي التهو التي اقوم بها ني العمل.

1842

3.996

0.834

79.91

5

كبيرة

1852

4.017

0.921

80.35

4

كبيرة

1877

4.072

0.885

81.43

3

كبيرة

1776

3.852

0.978

77.05

8

كبيرة

1900

4.121

0.846

82.43

1

كبيرة

1790

3.883

1.006

77.66

7

كبيرة

18044

39.141

6.771

78.28

 6يهارك الم ير معتمي
 7تسو

القاتهم اهرسارية.

القاد المحبة بين المعتمين.

 8يه م لرا الم ير توتيهات

تى م ار اليوم ال راسي.

 9اتعاون مع مال ي ني العمل.
 10يعامل الم ير معتمي بع الة.

المجموع
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يتضح من الجدول رقم ( )22ما يلي:
أن أعلى فقرتين في هذا المجال كانتا)2 ,7( :
 الاهرة ( )7والتي رصد تى "أتعاون مع زمالئـي فـي العمـل" احتلـت المرتبـة األولـى بمتوسبل
( )1843وبو ن رسبي ق ر ( )%33812وتاقد ب رتة بيرة.
وتعزو الباحثة ذلك إلى:
 تعبباون المعتمببين مببع بعءببهم البببعض نببي العمببل ,وتهبباب التببروى ااتتما يببة والما يببة وبي ببةالعمل تارض رو اً من المحبة بين المعتمين.
 ان ا ثببر مببا يحهب الرءببا الببوتياي لتمعتمببين هببو العالقببة الممي ب ة مببع بعءببهم البببعض الها مببةتى المحبة والتعاون وااحترام.
 العالقاد ااتتما ية السا ة بين المعتمين. -سببعي م ب يرأ المب ارس إلببى إيتببا هب اارسببتام والعمببل تببى تع ي ب

تببى ا تبببار ار ب انءببل

وسيتة لتحهي األه اى التربوية.
وتتفــق ه ب الرتيتببة مببع ارسببة ( بباثرين )3333 ,Kathrynالتببي ا ب د تببى ان وامببل
ب م الرءببا لب ى المعتمببين يعببو إلببى سببوق الاهببم بببين المعتمببين والب مالق واه ارة ,و ارسببة (بر بباد
ومحمو  )3334 ,التي ا د تى ءرورة يا ة ااهتمام ببراق القاد إيتابية ني العمل.
 الاهرة ( )2والتي رصد تى "تتمتع إدارتي بسمعة ممتازة على مستوى وزارة التربية والتعليم"
احتلت المرتبة الثانية بمتوسل ( )1843وبو ن رسبي ق ر ( )%82.17وتاقد ب رتة بيرة.
وتعزو الباحثة ذلك إلى:
 ا ت ا المعتم وانتاار بم رست امام التميع. العالقة الو ية بين المعتم واه ارة الم رسية ت ي من ثهة المعتم براس . ارتماق المعتم لم رست ومهرت .وتتفــق هب الرتيتببة مببع ارسببة (بر بباد ومحمببو  )3334 ,التببي هبباد ببن يببا ة الرءبا
لب ب ى المعتم ببين يع ببو إل ببى ي ببا ة ااحس بباس ب بباالت ام الترتيم ببي والعالق بباد الو ي ببة ب ببين المعتم ببين
ومساوليهم.
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وتختلف مع راسة ( راتي )3333 ,التي ا د تى

م استتابة الم يرين لتتغير و ب م

تهتيع الم يرين لتمعتمين لتعمل اري .
وأن أدنى فقرتين في هذا المجال كانتا)4 ,3( :
 الاه برة ( )3والتببي رصببد تببى "تــوفر لــي مدرســتي معاملــة أفضــل مــن معاملــة زمالئــي فــي
مـــدارس أخـــرى" احتلـــت المرتبـــة التاســـعة بمتوس ببل ( )1843وب ببو ن رس بببي قب ب ر ()%71811
وتاقد ب رتة بيرة.
وتعزو الباحثة ذلك إلى:
 الراحة الراسية التي يعيهها المعتم ني م رست ترع س تى ا ا و القات المهرية. معامتة م ير الم رسة لتمعتمين ترع س تى ا ا و القت مع اللتبة والمعتمين.وتتفــق ه ب الرتيتببة مببع ارسببة (المعيتببي )3336 ,التببي ا ب د تببى ءببرورة تهي ببة تببو
يمهرالي بين المعتمين ني العمل.
 الاهرة ( )4والتي رصد تى "يشركني المدير في اتخاذ ق اررات العمـل" احتلـت المرتبـة األخيـرة
بمتوسل ( )2816وبو ن رسبي ق ر ( )%67833وتاقد ب رتة بيرة.
وتعزو الباحثة ذلك إلى:
 ا تمببا م ب ير الم رسببة تببى نري ب مببن المعتمببين نببي اتاببا اله ب ارراد الااصببة بالعمببل لتلببويرالم رسة.
 تاويض الستلة لتمعتمين يااى من كق م ير الم رسة. ااقة المعتمين وثهة الم ير بهم.وتتفق ه الرتيتة مع راسة ( ي  )3333 ,التي ا د تى وتبو نبرو

البة إحصبا ياً

ني الرءا الوتياي ورمل الهيا ة السا .
وتختلــف هب الرتيتببة مببع ارسببة ( ربباتي )3333 ,التببي ا ب د تببى ب م مهببار ة المب ير
لتمعتمين ني اتاا ق ارراد العمل و م تهتيعهم لتعمل اري واح .
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اإلجابة عن السؤال الرابع من أسئلة الدراسة:
ير

الساال الرابع من اس تة ال ارسبة تبى :هـل توجـد فـروق ذات داللـة إحصـائية عنـد

مستوى داللة ) )α ≤ 0.05بين متوسطات درجات تقدير أفراد العينة لمستوى الرضـا الـوظيفي
تعزى الى المتغيرات (الجنس ,سنوات الخدمة ,المؤهل العلمي ,الراتب والحوافز)؟
ولإلتابة ن ه ا الساال قامد الباحثة بصياغة الارءياد التالية:
الفرض الخامس من فروض الدراسة:
ير

الارض الاامس من نروض ال راسة تى :ال توجد فروق ذات داللة إحصائية

عند مستوى داللة ) )α ≤ 0.05بين متوسطات درجات تقدير أفراد العينة لمستوى الرضا
الوظيفي تعزى لمتغير الجنس (ذكور– إناث).
ولتتحهب مببن صببحة هب ا الاببرض قامببد الباحثببة باسببتا ام ااتبببار " "T. testوالتب ول
( )43يوءح لك:
جدول ()43
المتوسطات واالنحرافات المعيارية وقيمة "ت" لالستبانة تعزى لمتغير الجنس (ذكور – إناث) (ن= .)261
المجاالت
طبيعة العمل
األمن واالنتماء للعمل
الرواتب والحوافز
تحقيق السعادة
العالقة مع المسئولين
واإلدارة والزمالء
الدرجة الكلية للرضا
الوظيفي

النوع

العدد

المتوسط

االنحراف
المعياري

قيمة "ت"

قيمة

الداللة

مستوى
الداللة

ر

196

37.485

6.447

ارثى

265

37.049

6.218

 0.464 0.732غير الة
إحصا يا

ر

196

38.061

7.605

ارثى

265

39.226

7.191

 0.094 1.678غير الة
إحصا يا

ر

196

27.306

9.067

ارثى

265

26.808

8.401

 0.543 0.609غير الة
إحصا يا

ر

196

40.265

7.737

ارثى

265

42.755

7.300

 0.000 3.528الة ر
1.11

ر

196

40.015

6.472

ارثى

265

38.494

6.925

 0.017 2.397الة ر
1.15

ر

27.856 183.133 196

ارثى

26.070 184.332 265

 0.636 0.474غير الة
إحصا يا

قيمة "د" الت ولية ر رتة حرية ( )157و ر مستوى الة (4.76 = )3.35
قيمة "د" الت ولية ر رتة حرية ( )157و ر مستوى الة (1.53 = )3.34
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يتضح من الجدول رقم ( )23ما يلي:
 ان قيمببة "د" المحسببوبة اقببل مببن قيمببة "د" الت وليببة نببي طبيعـــة العمــل واألمـــن واالنتمـــاء للعمـــل

والترقية والراتب والمكافآت وال رتة ال تية لترءا الوتياي ,وه ا ي ل تبى عدم وجود فروق ذات
داللة إحصائية تعزى لمتغير النوع.
وتعزو الباحثة ذلك إلى:
ر او ارثى.

 -ان رتام الرواتك والترقياد ملب لتتميع بالمساوة بغض الرتر ن ترسهم

 اتما المعتمين تى الرءا الوتياي ني المتااد الثالثة ون تميي بين ال ور واهراا. تميع الحهو والواتباد واءحة ومعرونة لتتميع ون التميي بين ال ور واهراا.وتتفق هب الرتيتبة مبع ارسبة (هبهير )3344 ,التبي ا ب د ب م وتبو نبرو ببين الهيبا ة
التهببار ية ومسببتوى الرءببا الببوتياي لتمعتمببين تع ب ى لمتغيببر الرببو  ,و ارسببة ( ي ب  )3333 ,التببي
ا د تى وتو نرو تع ى لمتغير الرو ني رتاد الرءا الوتياي لتمعتمين.
وتختلــف مبع ارسببة (العبات ورهبوان )3331 ,التببي ا ب د تببى وتببو نبرو نببي وامببل
الرءا الوتياي تع ى لمتغير الرو و ارد لصالح ال ور.
 ان قيم ب ببة "د" المحس ب ببوبة ا ب ب ببر م ب ببن قيم ب ببة "د" الت ولي ب ببة ن ب ببي تحقيــــــق الــــــذات والعالقــــــة مــــــع

المســئولين واإلدارة والــزمالء  ,وه ب ا يب ل علــى وجــود فــروق ذات داللــة إحصــائية تعــزى لمتغيــر
الجنس (ذكر ,انثى) ولقد كانت الفروق لصالح اإلناث في تحقيق الذات ولصالح الذكور في
العالقة مع المسئولين واإلدارة والزمالء.
وتعزو الباحثة ذلك إلى:
 المعتماد يت ن م ارة اتتما ية تهببع لمبوحهن نبي مهربة التب ريس وتحهبمستوى اتتما ي متمي

تى

اتهبن وتحهب لهبا

س المعتم ال أ يتلتع ا ماً لتوصول لوتا ى ا تى.

 المعتمون ال ور ني الم ارس الح ومية لهم القاد اتتما ية واسعة مع المساولين. هاصية المعتمون غالباً اقوى من هاصية اهراا ,ويمتت ون اله رة تى محاورة المساولين.وتختلف مع راسة (استيم )3342 ,التي ا د تى ب م وتبو نبرو نبي ال رتبة ال تيبة
لترءا تع ى لمتغير الرو .
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الفرض السادس من فروض الدراسة:
ير

الارض السا س من نروض ال راسة تى :ال توجد فروق ذات داللة إحصائية

عند مستوى داللة ) )α ≤ 0.05بين متوسطات درجات تقدير أفراد العينة لمستوى الرضا
الوظيفي تعزى لمتغير سنوات الخدمة (أقل من  5سنوات 92 -5 ,سنوات ,أكثر من .)92
ولتتحهب ب م ببن ص ببحة هب ب ا م ببن الا ببرض قامب بد الباحثب بة باس ببتا ام اس ببتوك تحتي ببل التب بباين
األحا أ . One Way ANOVA
جدول ()22
مصدر التباين ومجموع المربعات ودرجات الحرية ومتوسط المربعات وقيمة "ف" ومستوى الداللة تعزى لمتغير
سنوات الخدمة.
المجاالت
طبيعة العمل

األمن واالنتماء للعمل

الرواتب والحوافز

تحقيق السعادة
العالقة مع المسئولين
واإلدارة والزمالء
الدرجة الكلية للرضا
الوظيفي

درجات

متوسط

9.576
39.986

مصدر التباين

مجموع المربعات

بين المتمو اد

19.152

2

اال المتمو اد

18313.546

458

المتمو

18332.698

460

بين المتمو اد

98.624

2

49.312

اال المتمو اد

24986.022

458

54.555

المتمو

25084.646

460

بين المتمو اد

682.431

2

341.216

اال المتمو اد

34008.393

458

74.254

المتمو

34690.824

460

الحرية

المربعات

قيمة
"ف"

قيمة

الداللة

مستوى
الداللة

 0.787 0.239غير الة
إحصا يا
 0.406 0.904غير الة
إحصا يا

0.011 4.595

الة ر
1.15

بين المتمو اد

21.276

2

10.638

اال المتمو اد

26420.208

458

57.686

المتمو

26441.484

460

 0.832 0.184غير الة
إحصا يا

بين المتمو اد

88.853

2

44.426

اال المتمو اد

21000.982

458

45.854

المتمو

21089.835

460

 0.380 0.969غير الة
إحصا يا

بين المتمو اد

153.909

2

اال المتمو اد 330745.506

458

330899.414

460

المتمو

ف الجدولية عند درجة حرية ( )36163وعند مستوى داللة (1861 = )3834
ف الجدولية عند درجة حرية ( )36163وعند مستوى داللة (2834 = )3831
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76.954
 0.899 0.107غير الة
722.152
إحصا يا

يتضح من الجدول رقم ( )22ما يلي:
 ان قيمببة "ى" المحسببوبة اقببل مببن قيمببة "ى" الت وليببة ر ب مسببتوى الببة ( )3831نببي لبيعببة
العم ببل واألم ببن واارتمب بباق لتعم ببل وتحهي ب ب الس ببعا ة والعالق ببة مب ببع المسب باولين واه ارة وال ب ب مالق
وال رتببة ال تيببة لترءببا الببوتياي ,اأ ار ب ال توجــد فــروق ذات داللــة إحصــائية تعــزى لمتغيــر
سنوات الخدمة.
وتعزو الباحثة ذلك إلى:
 لبيعة مهرة الت ريس تعلي لتعامتين نيها م ارة اتتما ية ورءا وتياي ولم ريرة. -ابالل سبرواد ا مبة المعتببم تتابرج ب ة اتيببال ل يب ممبا يعليب

انببع لتحسبين وءبع وم ارتب

ااتتما ية بين الراس.
 العالقة بين العامتين ني الماسسة ني الغالبك القبة مهريبة و تبى رتبة بيبرة مبن ااسبتهالليةني العمل وه ا يهتل من المهاحراد والاالناد ني العمل مما يا أ إلى الرءا الوتياي.
 العالقاد ااتتما ية بين الراس تت ثر بسبل التواصل وليس بع السرواد مهرة الت ريس تونر األمن واألمان لتميع العامتين بغض الرتر ن سرواد الا مة ل يهم. -لبيعة مهرة الت ريس ا تت ثر بسرواد الا مة مر ب ايتها حتى سن التها

لتمعتم.

وتتفــق ه ب الرتيتببة مببع ارسببة (حببر اهلل )3337 ,التببي هبباد ار ب ا توت ب نببرو نببي
قياس الرءا الوتياي تع ى لسبرواد الا مبة ,و ارسبة (الهبيخ وهبرير )3337 ,التبي ا ب د ارب ا
اثببر لسببرواد الاب برة تببى الرءببا الببوتياي ,و ارسببة ( العببات وره بوان )3331 ,هبباد ببن ب م
وت ببو ن ببرو

اد ال ببة إحص ببا ياً ل رت ببة الرء ببا ال ببوتياي وس ببرواد الا م ببة ,و ارس ببة (الهلب براوأ,

 )3343التي هاد ن

م وتو نبرو نبي مسبتوى الرءبا البوتياي لب ى العبامتين نبي برربام

اللوارا ني و الة الغوا تع ى لمتغير سرواد الا مة.
 ان قيمببة "ى" المحسببوبة اقببل مببن قيمببة "ى" الت وليببة ر ب مسببتوى الببة ( )3831نببي الترقيببة
والراتك والم انآد ,اأ ار توجد فروق ذات داللة إحصائية تعزى لمتغير سنوات الخدمة.
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وتعزو الباحثة ذلك إلى:
 المعتم الت ي و الابرة األقل من  1سرواد يتهاءى راتب ب ون ترقياد او الواد و رتاد. المعتببم يحصببل تببى ببالواد و رتبباد بع ب  1سببرواد مببن ا مت ب وبالتببالي يت ب ثر راتب ب ال ب أيتهاءا بال يا ة ل  1سرواد مرة.
 -ار

تما ا د سرواد ا مة المعتم ا راتب .
وتختلف مع راسة (الهبيخ وهبرير )3337 ,التبي هباد ارب ا اثبر لسبرواد الاببرة تبى

الرءا الوتياي.
ولمعرنة اتتا الارو قامد الباحثة باستا ام ااتبار هياي البع أ والت اول التالية توءح لك:
جدول ()45

يوضح اختبار شيفيه في الرواتب والحوافز تعزى لمتغير سرواد الا مة
سنوات الخدمة
أقل من  5سنوات
28.874

من 92-5سنوات
27.356

اكثر من  92سنوات
25.759

أقل من 5

من -5

اكثر من 03

سنوات

03سنوات

سنوات

28.874

27.356

25.759

0
1.518

0

*3.115

1.597

0

* الة ر 3834

يتءببح مببن التب ول السبباب وتببو نببرو بببين الاببرة ااقببل مببن  1سببرواد والاببرة األ ثببر مببن 43
سرواد لصالح الابرة ااقل من  1سرواد .ولم يتءح نرو ني الابراد األارى.
وتعزو الباحثة ذلك إلى:
 تغييببر وتحسببين رتببام الرواتببك لب وأ الهببها اد التامعيببة وب ايببة تعييرب مببن رتببة اامسببة بب اًمن ثامرة وبع  1سرواد من ا مت يحصل تى رتة ت ي ة.
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الفرض السابع من فروض الدراسة:
ير

الارض السابع من نروض ال راسة تى :ال توجد فروق ذات داللة إحصـائية عنـد

مستوى داللة ) )α ≤ 0.05بين متوسطات درجات تقدير أفراد العينة لمستوى الرضـا الـوظيفي
تعزى لمتغير المؤهل العلمي (دبلوم ,بكالوريوس ,ماجستير فما فوق).
ولتتحهب ب م ببن ص ببحة هب ب ا م ببن الا ببرض قامب بد الباحثب بة باس ببتا ام اس ببتوك تحتي ببل التب بباين
األحا أ . One Way ANOVA
جدول ()46
مصدر التباين ومجموع المربعات ودرجات الحرية ومتوسط المربعات وقيمة "ف" ومستوى الداللة تعزى لمتغير
المؤهل العلمي (ن= .)261
المجاالت
طبيعة العمل

مصدر التباين

مجموع المربعات

بين المتمو اد

107.100

اال المتمو اد 18225.598
المتمو

بين المتمو اد

18332.698
57.819

األمن واالنتماء للعمل اال المتمو اد 25026.827
المتمو

الرواتب والحوافز

تحقيق السعادة

العالقة مع المسئولين
واإلدارة والزمالء

بين المتمو اد

25084.646
25.249

اال المتمو اد 34665.575
المتمو

بين المتمو اد

34690.824
15.725

اال المتمو اد 26425.759
المتمو

بين المتمو اد

26441.484
157.287

اال المتمو اد 20932.548
المتمو

21089.835

درجات
الحرية

متوسط
المربعات

قيمة
قيمة "ف"
الداللة

مستوى
الداللة

53.550
2
 0.261 1.346غير الة
39.794 458
إحصا يا
460
28.910
2
 0.590 0.529غير الة
54.644 458
إحصا يا
460
12.624
2
 0.846 0.167غير الة
75.689 458
إحصا يا
460
7.862
2
 0.873 0.136غير الة
57.698 458
إحصا يا
460
78.643
2
 0.180 1.721غير الة
45.704 458
إحصا يا
460

336.686 2
673.371
بين المتمو اد
 0.627 0.467غير الة
الدرجة الكلية للرضا
اال المتمو اد 721.018 458 330226.043
الوظيفي
إحصا يا
460 330899.414
المتمو
ى الت ولية ر رتة حرية ( )1,163و ر مستوى الة (1.65 = )3.34
ى الت ولية ر رتة حرية ( )1,163و ر مستوى الة (8.34 = )3.35
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يتضح من الجدول رقم ( )26ما يلي:
 ان قيمببة "ى" المحسببوبة اقببل مببن قيمببة "ى" الت وليببة ر ب مسببتوى الببة ( )3831نببي تميببع
المتااد وال رتة ال تية لالستبارة ,اأ ارب ال توجد فروق ذات داللة إحصـائية تعـزى لمتغيـر
المؤهل العلمي.
وتعزو الباحثة ذلك إلى:
 -ان حص ببول الموت ببى ت ببى هب ب التثبي ببد ن ببي المهر ببة ه ببو الء ببمان لحص ببول

ت ببى ااس ببتهرار

الوتياي بغض الرتر ن ماهت العتمي.
 ان العالقب بباد ااتتما يب ببة بب ببين المعتمب ببين ا تت ب ب ثر بالهب ببها اد العتميب ببة ,بب ببل تربلهب ببا الصب ببتةاهرسارية والمهرية نهل.
وتتفق ه الرتيتة مع راسة (الهارول )3336 ,التي هباد بن ب م وتبو نبرو

اد

الة إحصا ية تع ى لمتغير الماهل العتمي ,و راسة (حر اهلل )3337 ,التي ا د ارب ا توتب
ن ببرو

اد ال ببة إحص ببا ية ن ببي قي بباس الرء ببا ال ببوتياي تعب ب ى لمتغي ببر الماه ببل العتم ببي ,و ارس ببة

(الهل براوأ )3343 ,التببي هبباد ببن ب م وتببو نببرو ل ب ى العببامتين نببي بررببام الل بوارا نببي
و الة الغوا لترءا الوتياي يع ى لتماهل العتمي.
وتختلف مع راسة (العات ورهوان )3331 ,ا د تى وتو نرو بين وامبل الرءبا
الوتياي وتلوير نعالية ا اق المعتمين لتماهل العتمي و ارد لصالح حمتة الهها اد العتيا.
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الفرض الثامن من فروض الدراسة:
يببر

الاببرض الثببامن مببن نرءببياد ال ارسببة تببى :ال توجــد فــروق ذات داللــة احصــائية

عنــد مســتوى داللــة ) )α ≤ 0.05بــين متوســطات درجــات تقــدير أفـراد العينــة لمســتوى الرضــا
الــوظيفي تعــزى لمتغيــر الرواتــب والح ـوافز (أقــل مــن  ,2522 -2222 ,2222أكثــر )2522
شيكل.
ولتتحهب ب م ببن ص ببحة هب ب ا م ببن الا ببرض قامب بد الباحثب بة باس ببتا ام اس ببتوك تحتي ببل التب بباين
األحا أ . One Way ANOVA
جدول ()22
مصدر التباين ومجموع المربعات ودرجات الحرية ومتوسط المربعات وقيمة "ف" ومستوى الداللة تعزى لمتغير
الرواتب والحوافز (ن= .)261
المجاالت
طبيعة العمل
األمن واالنتماء
للعمل
الرواتب والحوافز

تحقيق السعادة
العالقة مع
المسئولين واإلدارة
والزمالء
الدرجة الكلية
للرضا الوظيفي

مصدر التباين

درجات متوسط
مجموع المربعات
الحرية المربعات

قيمة
"ف"

قيمة مستوى
الداللة الداللة

37.948 2
75.895
بين المتمو اد
 0.387 0.952غير الة
اال المتمو اد 39.862 458 18256.803
إحصا يا
460 18332.698
المتمو
32.928 2
65.857
بين المتمو اد
 0.548 0.603غير الة
اال المتمو اد 54.626 458 25018.790
إحصا يا
460 25084.646
المتمو
252.636 2
505.273
بين المتمو اد
 0.035 3.385الة ر
اال المتمو اد 74.641 458 34185.551
1.15
460 34690.824
المتمو

67.220 2
134.441
بين المتمو اد
 0.311 1.170غير الة
اال المتمو اد 57.439 458 26307.043
إحصا يا
460 26441.484
المتمو
180.486 2
360.972
بين المتمو اد
 0.019 3.988الة ر
اال المتمو اد 45.260 458 20728.863
1.15
460 21089.835
المتمو

870.788 2
بين المتمو اد 1741.576
 0.299 1.212غير الة
اال المتمو اد 718.685 458 329157.838
إحصا يا
460 330899.414
المتمو

ى الت ولية ر رتة حرية ( )1,163و ر مستوى الة (1.65 = )3.34
ى الت ولية ر رتة حرية ( )1,163و ر مستوى الة (8.34 = )3.35
172

يتضح من الجدول رقم ( )22ما يلي:
 ان قيمببة "ى" المحسببوبة اقببل مببن قيمببة "ى" الت وليببة ر ب مسببتوى الببة ( )3831نببي لبيعببة
العمل واألمن واارتماق لتعمل وتحهي الب اد وال رتبة ال تيبة لترءبا البوتياي ,اأ ارب ال توجـد
فروق ذات داللة إحصائية تعزى لمتغير مقدار الراتب والحافز.
وتعزو الباحثة ذلك إلى:
 ان مهرة الت ريس مهرة لها م ارة اتتما ية بيرة بغض الرتر ن الراتك قتيل ام بير. -تحه مهرة الت ريس لتمعتم ات

ون الرتر لمه ار راتب .

ويهيم بعلا و ااقت وليس بمه ار راتب .
 المعتم يرتر ل ُوتتفق ه الرتيتة مع راسة (الهبارول )3336 ,التبي هباد بن ب م وتبو نبرو ببين
الرءا الوتياي ومه ار الراتك ر المعتمين.
وتختلــف مببع ارسببة (هببحا ة )3333 ,التببي هبباد ببن ب م وتببو نببرو نببي متببااد
الرءا الوتياي تع ى لتراتك.
 ان قيمببة "ى" المحسببوبة اقببل مببن قيمببة "ى" الت وليببة ر ب مسببتوى الببة ( )3831نببي الترقيببة
وال ارتببك والم انببآد ,والعالقببة مببع المسب ولين واه ارة والب مالق اأ أنــه توجــد فــروق ذات داللــة
إحصائية تعزى لمتغير مقدار الراتب.
وتعزو الباحثة ذلك إلى:
 ان المعتم الت ي يتهاءى راتك اقل من  3333هي ل وهبو بب لك ي بون حب يا التعيبين ويتميببالرهبة والاوى من م ير الم رسة ور يس ني العمل.
وتتفـــق هب ب الرتيت ببة م ببع ارس ببة (ه ببحا ة )3333 ,الت ببي ه بباد ت ببى وت ببو ن ببرو ن ببي
متااد الرءا الوتياي تع ى لمتغير الراتك والترقية.
وتختلف مع راسة (حر اهلل )3336 ,التي هباد بن ب م وتبو نبرو
لمستوى الرءا الوتياي والراتك.
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البة إحصبا ياً

ولمعرنة اتتا الارو قامد الباحثة باستا ام ااتبار هياي البع أ والت اول التالية توءح لك:
جدول ()22
يوضح اختبار شيفيه في الرواتب والحوافز تعزى لمتغير الرواتب.
الرواتب والحوافز
أقل من 0333
29.020
2000-2500
26.564
أكثر من 0533

أقل من 0333

2000-2500

29.020

26.564

أكثر من
0533
26.253

0
2.456

0

*2.768

0.312

0

26.253
* الة ر 3834

يتءببح مببن التب ول السبباب وتببو نببرو بببين ال ارتببك ااقببل مببن  3333وا ثببر مببن  3133لصببالح
ااقل من  ,3333ولم يتءح نرو ني مه ار الرواتك األارى.
جدول ()22
يوضح اختبار شيفيه في العالقة مع المسئولين واإلدارة والزمالء تعزى لمتغير مقدار الراتب.
الرواتب والحوافز
أقل من 0333
39.306
2000-2500
38.489
أكثر من 0533

أقل من 0333

2000-2500

39.306

38.489

أكثر من
0533
40.717

0
0.817

0

1.411

*2.229

0

40.717
* الة ر 3834

يتءح من الت ول الساب وتو نرو بين الرواتك من  3133-3333وا ثر من  3133لصالح
ا ثر من  .3133ولم يتءح نرو ني مه ار الرواتك األارى.
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اإلجابة عن السؤال الخامس من أسئلة الدراسة:
ير

الساال الاامس من اس تة ال راسة تى :هل توجد عالقة ارتباطية دالة إحصائياً

بين درجة تقدير أنماط القيادة السائدة لدى مديري المدارس الثانوية بمحافظات غزة ودرجة
تقديرهم لمستوى الرضا الوظيفي للمعلمين من وجهة نظرهم؟
ولإلتاب ببة ببن هب ب ا السب باال قام ببد الباحث ببة بص ببياغة الارء ببية التاليب بة :ال توجــــد عالقــــة
ارتباطية دالـة احصـائياً بـين درجـة تقـدير أنمـاط القيـادة السـائدة لـدى مـديري المـدارس الثانويـة
بمحافظات غزة و درجة تقديرهم لمستوى الرضا الوظيفي للمعلمين من وجهة نظرهم.
ولإلتابة ن ه ا الابرض قامبد الباحثبة باسبتا ام معامبل ارتببال بيرسبون هيتبا العالقبة
(

 (αبببين متوسببلاد تهب يراد يرببة ال ارسببة ألرمببال الهيببا ة السببا ة لب ى مب يرأ المب ارس

الثاروية بمحانتاد غ ة والرءا الوتياي لتمعتمين.
جدول()23
معامل االرتباط بين متوسطات تقديرات عينة الدراسة ألنماط القيادة السائدة لدى مديري المدارس الثانوية
بمحافظات غزة والرضا الوظيفي للمعلمين (ن= )469
مجال نمط

مجال نمط

مجال نمط

مجال نمط

القيادة

القيادة

القيادة

القيادة

الديمقراطي

األوتوقراطية

الترسلية

التحويلية

طبيعة العمل

**0.441

**-0.202

-0.072

**0.466

األمن واالنتماء للعمل

**0.432

**-0.142

*-0.106

**0.440

الرواتب والحوافز

**0.197

*0.109

**0.209

**0.227

تحقيق السعادة

**0.295

**-0.153

**0.323 **-0.162

**0.661

**-0.422

**0.662 **-0.185

**0.537

**-0.201

**0.563

العالقة مع المسئولين واإلدارة
والزمالء
الدرجة الكلية للرضا الوظيفي

-0.071

**ر الت ولية ر رتة حرية ( )157و ر مستوى الة (3.445 = )3.34
*ر الت ولية ر رتة حرية ( )157و ر مستوى الة (3.333 = )3.35
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يتضح من الجدول رقم ( )23ما يلي:
 توتب ب

الق ببة ارتبالي ببة موجبـــة بـــين الـــنمط الـــديمقراطي والقيـــادة التحويتي ببة ومس ببتوى الرء ببا

الوتياي لتمعتمين.
وتعزو الباحثة ذلك إلى:
 ان ل ببك يعب ب لبيع ببي ومرله ببي ألن هب ب ين الرمل ببين يحترم ببان آراق الع ببامتين ,ويمرح ببان نرص ببةالمهار ة نبي اتابا الهب ارراد ,والمعامتبة الحسبرة لتعبامتين ,ويحانتبان تبى العالقباد اايتابيبة
معهم ,وه ا يرع س إيتابياً تى يا ة الرءا لتعامتين.
وتتفق ه الرتيتة مبع ارسبة (هبهير )3344 ,التبي ا ب د تبى وتبو

القبة إيتابيبة ببين سبتوك

الهيا ة ومستوى الرءا الوتياي لتمعتمين.
 بيرما توت

القبة سالبة بين القيادة األوتوقراطية والقيـادة الترسـلية ومسبتوى الرءبا البوتياي

لتمعتمب ببين ب ب ا متب ببال الرواتب ببك والح ب بوان نه ب ب

ارب ببد العالقب ببة موتبب ببة ,ل رهب ببا ءب ببعياة مهاررب ببة

بالمتااد األارى.
وتعزو الباحثة ذلك إلى:
 ار ب ب مب ببن اللبيعب ببي ت ب ب اً اا ي ب ببون القب ببة بب ببين رمب ببل الهيب ببا ة األوتوقراليب ببة والرءب ببا الب ببوتيايت ببى ا تبب ببار ان ه ب ب ا الب ببرمل يميبببل إلب ببى اارا ب ب ار باتاب ببا اله ب ب ارراد ,وياب ببرض التعتيمب بباد تبببى
الموتاين ,والمتابعة الحرنية لها ,والت ال ني ل صغيرة و بيرة مما ياالى ااالقياد المهرة.
-

لك ني رمل الهيا ة الترستي نإن هعور المعتمين بالاوءى والتسيك اابل الماسسبة ياابض
مببن رتببة رءبباهم الببوتياي ,وبالرسبببة لت ارتببك والترقيببة نببال يبباثر هب الببرمل تببى ال ارتببك ,ألن
المعتم ني الرهاية راتب مح من و ارة التربية والتعتيم ا يت ثر برءا الوتياي.
وتتفـــق هب ب الرتيت ببة م ببع ارس ببة (لوالب ببة )3333 ,الت ببي ا ب ب د ارب ب ا توتب ب ن ببرو ب ببين

مستوى الرءا الوتياي ن العمل ومتال الراتك والحوان .
وتختلــف هب الرتيتببة مببع ارسببة (هببهير )3344 ,التببي ا ب د تببى وتببو
بين الستوك الهيا أ ومستوى الرءا الوتياي لتمعتمين.
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القببة إيتابيببة

 ا توت

القة اد الة إحصا ية ببين القيادة الترسلية وطبيعة العمل والدرجة الكلية للرضا

الوظيفي.
وتعزو الباحثة ذلك إلى:
 ان لبيعة مل معتم الم رسة تابرض تيب تلبيب التبوا ح والهبوارين والرهبراد واألسبس المتابتيهببا مببن و ارة التربيببة والتعتببيم بغببض الرتببر ببن سياسببة م ب ير الم رسببة وقيا ت ب  ,نال ببل نببي
الرهاية سيعمل من اتل تحهي األه اى التربوية.
وتتفق ه الرتيتة مع راسة (الهارول )3336 ,التي هباد بن ب م وتبو نبرو
الة إحصا ية ني مستوى الرءا الوتياي ولبيعة العمل.
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اد

استنتاجات الدراسة:
وقد توصلت الدراسة إلى عدة نتائج من أهمها:
 .4ان األرمال الهيا ية السا ة ل ى م يرأ الم ارس الثاروية بمحانتاد غ ة رتبد تى الرحو
اآلتي :الرمل التحويتي ( ,)%76.87الرمل ال يمهرالي حصل

تى المرتبة الثارية

( ,)%75.51الرمل الترستي ( ,)%16.57الرمل األوتوقرالي (.)%15.61
 .1ا توت نرو

اد الة إحصا ية بين متوسلاد ته يراد

يرة ال راسة لرمل الهيا ة

األوتوقرالية تع ى لمتغير الترس ,و ارد لصالح ال ور.
 .8ا توت نرو

اد الة إحصا ية بين متوسلاد ته يراد يرة ال راسة ني ال رتة ال تية

لرمل الهيا ة ال يموقرالية والتحويتية تع ى لمتغير سرواد الا مة ,وتوت نرو

اد الة

إحصا ية بين متوسلاد ته يراد يرة ال راسة ني ال رتة ال تية لرمل الهيا ة األوتوقرالية
والترستية تع ى لمتغير سرواد الا مة من .43-5
 .1ا توت نرو

اد الة إحصا ية بين متوسلاد ته يراد يرة ال راسة ني ال رتة ال تية

ألرمال الهيا ة تع ى لمتغير الماهل العتمي.
 .5ا توت نرو

اد الة احصا ية بين متوسلاد ته يراد يرة ال راسة ني ال رتة ال تية

لرمل الهيا ة ال يموقرالية و الترستية تع ى لمتغير الرواتك والحوان  ,وتوت نرو

اد الة

إحصا ية بين متوسلاد ته يراد يرة ال راسة ني ال رتة ال تية لرمل الهيا ة األوتوقرالية
والتحويتية تع ى لمتغير الرواتك والحوان و ارد لصالح الرواتك ا ثر من .1333
 .6ان المتوسل الحسابي الرسبي ال تي لترءا الوتياي لمعتمي الم ارس الثاروية لمحانتاد غ ة
ني متااد ا اة ال راسة بتغد (  )%78.58وب رتة موانهة بيرة ,حيا توانرد المتااد
تى الترتيك اآلتي :تحهي

ال اد( ,)%38.87العالقة مع المس ولين واا ارة وال مالق

( ,)%73.13األمن واارتماق لتعمل ( ,)%77.16لبيعة العمل ( ,)%71.17الترقية
والراتك والم انآد (.)%51.31
 .7ا توت نرو

اد الة إحصا ية بين متوسلاد ته يراد يرة ال راسة ني ال رتة ال تية

للبيعة العمل واألمن واارتماق لتعمل والترقية والراتك والم انآد تع ى لمتغير الترس ,وتوت
نرو

اد الة احصا ية بين متوسلاد ته يراد يرة ال راسة ني ال رتة ال تية لتحهي
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ال اد ,والعالقة مع المس ولين واا ارة وال مالق تع ى لمتغير الرو ( ر ,ارثى) و ارد
الارو لصالح ااراا ني تحهي ال اد ,ولصالح ال ور ني العالقة مع المس ولين واا ارة
وال مالق.
اد الة إحصا ية بين متوسلاد ته يراد يرة ال راسة ني ال رتة ال تية

 .3ا توت نرو

(للبيعة العمل ,واألمن واارتماق لتعمل ,وتحهي
وال مالق) تع ى لمتغير سرواد الا مة ,وتوت نرو

ال اد ,والعالقة مع المس ولين واا ارة
اد الة إحصا ية بين متوسلاد

ته يراد يرة ال راسة ني ال رتة ال تية لتترقية والراتك والم انآد ,وسرواد الا مة األقل من
 5سرواد.
اد الة إحصا ية بين متوسلاد ته يراد

 .7ا توت نرو

يرة ال راسة لمستوى الرءا

الوتياي لمعتمي الثاروية بمحانتاد غ ة تع ى لمتغير الماهل العتمي.
 .43ا توت نرو

اد الة احصا ية بين متوسلاد ته يراد يرة ال راسة ني متااد الرءا

الوتياي (لبيعة العمل ,واألمن واارتماق لتعمل ,وتحهي ال اد) تع ى لمتغير مه ار الراتك
والحوان  ,وتوت نرو

اد الة احصا ية بين متوسلاد ته يراد

يرة ال راسة ني

متااد الرءا الوتياي (العالقة مع المس ولين و اا ارة وال مالق) تع ى لمتغير مه ار
الراتك والحوان األقل من .1333
 .44توت

القة ارتبالية لر ية بين رمل الهيا ة (التحويتية ,وال يمهرالية) ومتااد الرءا

الوتياي ,وتوت
الوتياي

القة

سية بين رملي الهيا ة الترستية واألوتوقرالية ومتااد الرءا

ا متال (الراتك والحوان ) نالعالقة ارد ايتابية.
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التوصيات:
ته م الباحثة نيما يتي تمتة من التوصياد المعتم ة

تى رتا

ال راسة ,آمت ًة من

التهاد المعرية بمحانتاد غ ة ,ااستاا ة مرها والتوت رحو استا ام الهيا ة التحويتية والهيا ة
ال يمهرالية ,وااهتمام برءا المعتمين

متهم لما ل من ت ثير بير

ن

تى سير العتمية

التعتيمية وتحهي األه اى التربوية ,ونيما يتي اهم التوصياد:
 .4تبري م يرأ الم ارس الرمل التحويتي وال يموقرالي ني قيا تهم لم ارسهم بتميع تواربهما
الت ان يرع سان ايتابياً تى ستوك المعتمين ,وته يل الرءا الوتياي لهم ,لتوصول إلى
اقصى رتة ني الريا ة واابت ار والتمي واارتا .
 .1ااتيار ال ااقاد الهيا ية المراسبة ,ووءع الرتل المراسك ني الم ان المراسك ,ويتم لك من
االل اتبا

و ارة التربية والتعتيم لمستوياد ال ااقة المهرية

ر الترهيح لوتا ى الهيا ة

التربوية.
 .8إ ساك م يرأ التربية والتعتيم م ي اً من الاب ارد الهيا ية ,بإتاحة الارصة امامهم لتبا ل
الابراد مع رت ار هم ني ال ول المتاورة ,وال ول المته مة ,وال ياراد التبا لية بين الم يرين ني
راس المرحتة التعتيمية.
 .1ت ريك الهيا اد تى تبري الهيا ة التحويتية والتهار ية ني قيا اتهم.
 .5تاويض م يرأ الم ارس بعض الستلاد لتمراوسين ,هب ار الهيا اد التربوية وا تهانها.
 .6تحسين التروى المعيهية لتعامتين ني الم ارس الح ومية التابعة لو ارة التربية والتعتيم ن
لري إ ا ة الرتر ني ستم الرواتك لتعامتين ,والعمل تى تحسين مستوى الرواتك ,بحيا
تتا مع متلتباد الحياة المعيهية.
 .7ءرورة ااهتمام بالمعتم المتمي من االل ته يم الحوان الما ية والمعروية ,التي تسا

ني

رنع مستوى األ اق ل يهم.
 .3ااهتمام بالرءا الوتياي لتمعتمين والعمل

تى تحسير ورنع مستوا وتوتيا بما يحه

مستوى انءل من األ اق واارتا .
 .7يتك

تى الم يرين اتبا

الموءو ية ني تعامتهم مع المعتمين ,والتصرى بع الة تتا

التميع .
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 .43تهتيع المعتمين تى اابت ار وتلوير اراسهم ,مما يا أ إلى يا ة رءاهم ن متهم
ووتياتهم معتمين.
 .44ااهتمام بالمعتمين بار السن والمرءى ,وايتا رتام اا

بهم ه اا هم من بعض

األسبو ي لهم ,والبحا

مراسك لهم

المهام ,وتهتي

رصاك الحص

ن رتام تها

بحيا يتراسك مع مستوى المعيهة.
 .41التعرى تى م ى ت ثير ارمال الهيا ة اه ارية ني ات اللاقاد اهب ا ية وتحاي العالمين
ني الم ارس بتحهي الرءا الوتياي ل يهم لتحصول تى مستوى انصل من األ اق.
 .48إتراق ت ريك اا

وم ثى لم يرأ الم ارس ر استالمهم مراصبهم من اتل رهر التو ية

والمعرنة ب همية استا ام األرمال الهيا ية الماتتاة ,واثر ل مرها تى ا اق العالمين تحد
قيا تهم.
 .41إتهار ور الرمل التحويتي وال يمهرالي ني تحسين ا اق الم يرين وت ريبهم تي .
 .45ا ا رهراد تربوية و رواد ت ريبية اد صتة باألرمال الهيا ية والرءا الوتياي واتاا
اله ارراد التي تا

الم يرين والمعتمين.

 .46ااهتمام بموءو الرءا الوتياي سبيل لرنع مستوى األ اق ل ى المعتمين.
 .47ااهتمام برتام الحوان

الما ية والمعروية ل ى المعتمين لم ان تهم ورنع مستوى رءاهم

الوتياي.

المقترحات:
 .4إتراق راسة مي ارية حول ارمال الهيا ة السا ة ل ى م يرأ الم ارس األساسية بمحانتاد غ ة
و القتها بالرءا الوتياي لتمعتمين.
 .1إتراق راسة مي ارية حول ارمال الهيا ة السا ة ل ى م يرأ الم ارس الااصة بمحانتاد غ ة
و القتها بالرءا الوتياي لتمعتمين.
 .8إتراق راسة مي ارية حول ارمال الهيا ة السا ة ل ى م يرأ الم ارس الثاروية و القت بال اق
الوت اري.
 .1إتراق راسة مي ارية حول تاويض الستلة لتمراوسين و القت بالرءا الوتياي لتعامتين.
 .5إتراق راسة مي ارية حول ارمال الهيا ة و القتها بإ ارة الوقد ل ى م يرأ الم ارس.
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 .6إتراق راسة مي ارية حول األرمال الهيا ية السا ة ل ى م يرأ الم ارس الثاروية بمحانتاد
غ ة و القتها بمستوى تو ة التعتيم من وتهة رتر المعتمين نيها.
 .7إتراق راسة مي ارية حول األرمال الهيا ية السا ة ل ى م يرأ الم ارس الح ومية بمحانتاد
غ ة واثرها تى األ اق الوتياي تى المعتمين نيها.
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قائمة المراجع
المصادر:
الهرآن ال ريم

الح يا الهريى
المراجع:
 .4ابراهيم ,محم محم ( :)2000المدير واالتجاهات الحديثة ,م تبة

ين همس لترهر

والتو يع ,الهاهرة.
 .1ابن مرتور ,ابي الاءل تمال ال ين محم بن م رم ( :)4771لسان العرب ,المتت  ,41ار
صا ر لترهر ,بيرود ,لبران.
 .8ابو العسل ,اتيل

وض ( :)1993الرءا الوتياي ل ى اه اريين ني م يرياد التربية

والتعتيم ني الممت ة األر رية الهاهمية ,رسالة ماجستير ,التامعة األر رية ,مان ,األر ن.
 .1ابو تيرة ,مراور نريح والروسان ,محمو

تي ( :)1336األرمال الهيا ية الماءتة ل ى م يرأ

الم ارس من وتهة رتر المعتمين الاا ين بتا ة المت ة رارية العب اهلل لتمعتم المتمي ,
و القتها بتمي هم التربوأ ,رسالة ماجستير ,التامعة األر رية ,مان ,األر ن.
 .5ابو تا  ,صالح محم

تي ( :(1998سيكلوجية التنشئة االجتماعية ,ار المسيرة لترهر,

مان ,األر ن.
 .6ابو تبل ,مليع موسى ( :)1335ارمال الهيا ة التربوية السا ة ني م ارس التعتيم األساسي
العتيا الح ومية ني محانتاد غ ة وارع اسها

تى ا اق المعتمين ,رسالة ماجستير ,تية

التربية ,تامعة األ هر ,غ ة ,نتسلين.
 .7ابببو حببرك ,سببعي إببراهيم ( :)1331رمببل الهيببا ة السبا ة لب ى مب يرأ ومب يرياد المب ارس
الثاروية بمحانتاد غ ة و القتها بتاويض الستلة من وتهة رتر المعتمين ,رسالة ماجستير,
تية التربية ,تامعة األ هر ,غ ة ,نتسلين.
 .3احم  ,احم ابراهيم ( :(1995نحو تطوير اإلدارة المدرسية ,ار الملبو اد الت ي ة,
الهاهرة.
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 :(2003( ------- .7اإلدارة المدرسية في مطلع القرن الحادي والعشرين ,ار الا ر
العربي ,الهاهرة ,مصر.
 :)1999( ------- .43نحو تطوير اإلدارة المدرسية ,ار المعارى الح يثة ,ااس ر رية.
 .44األ ه ببرأ ,مح ببي الب ب ين ( :)4778اإلدارة ودور المــــديرين ,اساس ببياد وس ببتو ياد ,ار الا ببر
العربي ,الهاهرة.
 .41األسلل ,اميمة

ب الاال

ب الها ر ( :)2009نا تية إ ارة الوقد و القتها باألرمال

الهيا ية ل ى م يرأ الم ارس الثاروية بمحانتاد غ ة من وتهة رترهم ,رسالة ماجستير,
التامعة اهسالمية,

ة ,نتسلين.

 .48استيم ,نا أ سامي ( :)1348األرمال الهيا ية السا ة ل ى راساق األقسام ني تياد المتتمع
بمحانتاد غ ة و القتها بالرءا الوتياي لتعامتين نيها ,رسالة ماجستير ,التامعة اهسالمية,
غ ة ,نتسلين.
 .41األغا ,احسان ( :)1331البحث التربوي وعناصره ,مناهجه وأدواته ,التامعة اهسالمية,
غ ة ,نتسلين.
 .45الب راري ,ب ر ( :)1336قيم الثهانة الترتيمية السا ة ني الم ارس الثاروية لتبرين ني الم يرة
المرورة و القتها بالرءا الوتياي لتمعتمين من وتهة رترهم ,رسالة ماجستير ,تامعة ام
الهرى ,م ة الم رمة.
 .46الب رأ ,لار

ب الحمي ( :)2001األساليب القيادية واإلدارة في المؤسسات التعليمية,

ار الا ر لتلبا ة والرهر ,مان ,األر ن.
ب المتك ( :)1334العالقة بين الا ر اه ارأ

 .47بر اد ,سمير حسرين ومحمو  ,حسري

والستوك الهيا أ لم يرأ م ارس التعتيم العام واالت ام الترتيمي والرءا الوتياي لتمعتمين,
مجلة التربية ,السرة التاسعة ,11 ,ابريل,

.37-36

 .43البال أ ,صالح ( :)2009الرءا الوتياي لم يرأ الم ارس المتوسلة بم يرة م ة الم رمة
من وتهة رترهم ,رسالة ماجستير ,تامعة ام الهرى ,م ة الم رمة ,الممت ة العربية السعو ية.
 .47البيا  ,محم حسن

ب الها أ ( :)2003القيادة اإلدارية في ضوء المنهج العلمي

والممارسة ,ار واسل لترهر ,لر ن.
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 .13تالك ,احسان ه

( :)2011إدارة السلوك التنظيمي في عصر التغيير ,ار الصااق

لترهر ,مان ,األر ن.
 .14التوتو ,هاري محمو ( :)2000الرمل الهيا أ ل ى م يرأ الم ارس الثاروية الح ومية ني
محانتاد غ ة من المرتور اهرساري ,والمرتور الوتياي ,رسالة ماجستير ,تية التربية,
تامعة األقصى ,غ ة ,نتسلين.
 .11حر اهلل ,اهرى ( :)1337م ى مهار ة معتمي الم ارس الثاروية ني اتاا الهب ارراد و القتب
برءاهم الوتياي ,رسالة ماجستير ,تامعة األ هر ,غ ة ,نتسلين.
 .18حسن,

ب

تي محم ( :(1999الرءا المهري ل ى الموتاين اه اريين بو ارة العمل

واله ون ااتتما ية ,مجلة دراسات في المناهج وطرق التدريس ,تية التربية ,البحرين.
 .11حسين ,سالمة

ب العتيم ( :)2006الذكاء الوجداني للقيادة

ب العتيم وحسين ,ل

التربوية ,ار الوناق ,اهس ر رية.
 .15الاليك ,امر يوسى واألسو  ,ناي

تي ( :(2012فكر تربوي معاصر ,م تبة اله س,

نتسلين.
 .16الاتى ,اال يوسى ,وياسين ,سعي ( :(1984اإلنتاجية القياسية ,ار المريخ لترهر,
الرياض ,الممت ة العربية السعو ية.
 .17ا رة اهحصاق المر ية ( :)4773منشورات دائرة اإلحصاء المركزية ,رام اهلل ,نتسلين.
 .13ال ل ي ,حسن محم ( :(1996العالقة بين الرءا الوتياي والرية لترك العمل ني قلا
البروك األر رية ,رسالة ماجستير ,تامعة اليرموك ,ارب  ,األر ن.
 .17ال همهي ,سعو بن

امر ( :(2005األرمال الهيا ية ل ى م يرأ الم ارس ني المرلهة

الهمالية بالممت ة العربية السعو ية و القتها باتاا الهرار من وتهة رتر المعتمين ,رسالة
دكتوراه ,التامعة األر رية ,مان ,األر ن.
 .83ال ويك ,تيسير ,وياسين ,حسين ( :(1993أسس اإلدارة التربوية والمدرسية واإلشراف
التربوي ,ار الا ر لترهر ,مان ,األر ن.
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 .84وي اد ,نيصل

ب التتيل ( :)1333رمل الهيا ة السا

وتاويض الستلة

ر م راق

الم ارس الثاروية الح ومية ني محانتاد همال نتسلين من وتهة رتر المعتمين ,رسالة
ماجستير ,تامعة الرتاح الولرية ,رابتس ,نتسلين.
 .81ي سون ,روك ( :)2009المهام اإلدارية ,ار الاارو لترهر ,الهاهرة.
 .88رءا ,راه وبيومي ,محم غا أ ( :)1336األنماط القيادية لدى مديري ومديرات المدارس
االبتدائية وعالقتها بالرضا الوظيفي للمعلمين في مملكة البحرين ,متتة العتوم التربوية,
ج,8, ,7

.55-53

 .81ال غبي ,مروان ( :)2011الرضا الوظيفي ,ار المسيرة ,مان ,األر ن.
.85

ار ,اهر ( :(2004أصول علم النفس االجتماعي ,مر

اههعا

الا رأ لت راساد

والبحوا ,غ ة ,نتسلين.
 .86راتي ,امل محسوك محم ( :)1333الممارساد الهيا ية لم يرأ م ارس التعتيم الثاروأ
والرءا الوتياي لمعتمي ني تمهورية مصر العربية ,رسالة ماجستير ,تامعة الهاهرة.
 .87سالم ,محمو ( :(1994التاليل ااستراتيتي ني ءوق المتغيراد ال ولية المعاصرة ,مجلة
اإلدارة ,الع  ,57المتت ,1

.52-50

 .83ستراك ,رياض والهرا  ,مال ( :(2004تقويم أداء مديريات التربية والتعليم في األردن
مهامها اإلدارية والفنية -دراسات في اإلدارة االستراتيجية ,ار وا ل لترهر ,مان ,األر ن.
 .87السرحان ,محم صالح ( :)1998الرءا الوتياي ل ى معتمي ومعتماد المرتتة األساسية
ني م يرية التربية والتعتيم لتواق البا ية الهمالية ,رسالة ماجستير ,تامعة آل البيد ,المار ,
الممت ة العربية السعو ية.
 .13ستلان ,محم سعي ( :(2004السلوك التنظيمي ,ار التامعة الت ي ة ,ااس ر رية.
 .14الستمي ,تي ( :)1990العلوم السلوكية وتطبيقاتها في اإلدارة ,م تك غريك ,الهاهرة.
 .11ستيم ,مر ( :)1337الستوك الهيا أ ,و القت بالمراخ المرتمي لم يرأ الم ارس الح ومية
الثاروية ني محانتاد همال الءاة الغربية من وتهة رتر معتميهم ,رسالة ماجستير ,تامعة
الرتاح ,رابتس ,نتسلين.

186

 .18ستيمان ,رناد ب الع ي ( :)2001استراتيجية اإلدارة في التعليم ,م تبة األرتتو مصرية,
الهاهرة.
 .11ستيمان,

رناد ,وءحاوأ ,بيومي ( :(2000اإلدارة التربوية الحديثة ,م تبة اارتتو

المصرية ,الهاهرة.
 .15السهل ,راه

تي والموسوأ حسن ( :)4771الرضا الوظيفي عند المشرف التربوي ,تامعة

ين همس ,متتة اهرها الراسي ,المتت "

يسمبر",

.474

 .16سي  ,احم ه رأ ( :(1991الرءا ن العمل ل ى معتمي ومعتماد الرياءياد و القت
ب ل من ت هيتهم العتمي وابرتهم الت ريسية ,مجلة كلية التربية ,تامعة قلر ,الع ,8
.288
 .17السي  ,ب الحتيم ,ونرج ,لريى ,ومحمو  ,ب المرعم ( :(2003علم النفس االجتماعي
المعاصر ,م تبة ايتراك لترهر والتو يع ,الهاهرة.
 .13الهاوي  ,مصلاى رتيك ( :(2000إدارة الموارد البشرية ,ار الهرو لترهر والتو يع,
مان ,األر ن.
 .17هبير ,ولي هال

( :)2002إدارة المؤسسات االجتماعية ,التامعة اهسالمية ,غ ة,

نتسلين.
 .53الهراي ة ,سالم ( :)2010الرءا الوتياي :أطر نظرية وتطبيقات عملية ,ال ار التامعية,
مان ,األر ن.
 .54ههير ,الق توني رهي ( :(2011رتة ممارسة م يرأ الم ارس الح ومية لتهيا ة التهار ية
و القتها بالرءا الوتياي ني محانتاد همال الءاة الغربية من وتهة رتر المعتمين,
رسالة ماجستير ,تامعة الرتاح ,رابتس ,نتسلين.
 .51الهيباري ,مر ( :)1986اإلدارة التعليمية والتخطيط التربوي ,الهي ة الهومية لتبحا العتمي,
لرابتس ,ليبيا.
 .58الهيخ ,توا وهرير,

ي ة ( :)1333الرءا الوتياي و القت ببعض المتغيراد ال يموغرانية

ل ى المعتمين ,بحث منشور في مجلة الجامعة اإلسالمية بغزة ,الع  ,4المتت ,46
.71-71
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 .51صالح ,محم نالح ( :(2001العالقة بين متغيراد الرءا الوتياي ومتغيراد األ اق ,رسالة
دكتوراه ,تامعة السو ان.
 .55الصبام ,هير وآارون ( :)2007مبادئ اإلدارة ,تامعة اله س الماتوحة ,مان ,األر ن.
 .56صبح ,نتحي ( :)2005اإلدارة التربوية ,الم تبة التامعية ,األ هر غ ة ,نتسلين.
 .57اللويل ,هاري

ب الرحمن ( :(2000اإلدارة التعليمية مفاهيم وآفاق ,التامعة األر رية,

مان ,األر ن.
 :(2001( --------- .53اإلدارة التربوية والسلوك المنظمي ,ار وا ل ,مان.
 .57اب ين ,محم ( :)1335اإلدارة المدرسية الحديثة ,ار الهرو لترهر ,مان ,األر ن.
 .63اب ين ,محم

ب الها ر ( :)1334اإلدارة المدرسية الحديثة ,الهرو

لترهر ,تامعة

اله س.
 :)2007( --------- .64اإلدارة المدرسية الحديثة ,الهرو لترهر والتو يع ,تامعة اله س.
 .61العات  ,ناا  ,رهوان ,تميبل ( :)1331وامبل الرءبا البوتياي وتلبوير نعاليبة ا اق المعتمبين
بم ارس و الة الغوا ال ولية بغ ة ,مؤتمر التربية األول ,التامعة اهسالمية ,غ ة ,نتسلين.
 .68اهور ,احم صهر ( :)1983إدارة القوى العاملة ,ار المعرنة التامعية ,ااس ر رية.
 .61العامرأ ,احم بن سالم ( :(2002الستوك الهيا أ التحويتي وستوك الموالرة الترتيمية ني
ااته ة الح ومية السعو ية ,المجلة العربية للعلوم اإلدارية ,تامعة ال ويد ,الع ,1
المتت ,9

.446-445

 .65العامرأ ,احم بن سالم ( :)2003الهيا ة التحويتة ني الماسساد العامة ,رسالة ماجستير,
تامعة المتك سعو  ,الرياض ,الممت ة العربية السعو ية.
 .66ب الباقي ,صالح ال ين محم ( :(2001السلوك التنظيمي ,ال ار التامعية ,الهاهرة.
 :(2003( -------- .67السلوك اإلنساني في المنظمات ,ال ار التامعية ,ااس ر رية.
 :(2003(-------- .63السلوك التنظيمي ,ال ار التامعية لترهر والتو يع ,ااس ر رية.
 .67ب الاال  ,راصى ( :(1992الرءا الوتياي واثر
لزدارة ,ال ويد ,الع  ,1المتت ,6

.24
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تى إرتاتية العمل ,المجلة العربية

 .73بب الاتبباح ,ب ( :)1333مقدمــة فــي اإلحصــاء الوصــفي واالســتداللي باسببتا ام ((SPSS
اللبعة األولى ,ار الاو ار مي ,ت ة ,السعو ية.
 .74ب الوهاك ,تي محم  ,والاك ,اي ة سي ( :(1993إدارة األفراد والعالقات اإلنسانية,
م تبة ين همس ,الهاهرة.
 .71بوأ ,ي مرير ( :)2007القيادة ودورها في العملية اإلدارية ,ار الب اية لترهر والتو يع,
مان ,األر ن.
 .78العتيبي ,آ م ا أ ( :)1991الرءا الوتياي بين موتاي الهلا ين الح ومي والاا

ني

ولة ال ويد ,مجلة معهد اإلدارة العامة ,الع  ,69الرياض ,الممت ة العربية السعو ية.
 .71العتارمة ,موان ( :)1341األرمال الهيا ية السا ة ل ى م يرأ الم ارس الااصة و القتها
بمستوى تو ة التعتيم من وتهة رتر المعتمين ني محانتة مان ,رسالة ماجستير ,تامعة
الهر األوسل ,مان ,األر ن.
 .75الع يتي ,راصر محم ( :)1993السلوك اإلنساني والتنظيمي في اإلدارة ,ملابع اه ارة
العامة ,الرياض ,الممت ة العربية السعو ية.
.76

ربياد ,بهير ( :)1341أنماط القيادة التربوية السائدة لدى رؤساء األقسام األكاديمية
في جامعة البلقاء التطبيقية ,واثرها تى األ اق الوتياي ,متتة التامعة اهسالمية ,1 ,م
ج,13

.735

 :)4773( ------- .77الستوك اهرساري والترتيمي ني اه ارة ,ملابع اه ارة العامة,
الرياض ,الممت ة العربية السعو ية.
.73

د,

ب الها أ تو د ( :)2002اإلشراف التربوي ,مفاهيمه وأساليبه ,ار الثهانة

لترهر ,مان ,األر ن.
 .77ليوأ ,تو د

د ( :(2004اإلدارة التعليمية واإلشراف التربوي وتطبيقاتها ,ار الثهانة

لترهر والتو يع ,مان ,األر ن.
 .33القي ,م ري

ب الها ر ( :)1993إدارة الموارد البشرية ,هران لترهر والتو يع ,ت ة,

الممت ة العربية السعو ية.
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 .34تيماد ,صالح راصر وابو اهور ,اتياة مصلاى ( :)1331واقع الستوك الهيا أ لم يرأ
وم يراد الم ارس الثاروية ني محانتة إرب  ,مجلة كلية التربية ,تامعة اسيول ,ج,1 ,43
يوليو .1331
 .31ويءة ,مال محم ( :)1996علم النفس الصناعي ,ار ال تك العتمية ,بيرود ,لبران.
 .38ياصرة ,تي ( :)1338األرمال الهيا ية لم يرأ الم ارس الثاروية و القتها ب انعية المعتمين
رحو مهرتهم معتمين ني و ارة التربية والتعتيم ني األر ن ,رسالة دكتوراه ,تامعة

مان

العربية ,مان ,األر ن.
 .31ياصرة ,تي ( :)1336القيادة والدافعية في اإلدارة التربوية ,ار الحام  ,مان ,األر ن.
 .35ي  ,ناتن ستيم (:)1333

القة الرمل الهيا أ لم يرأ الم ارس حسك رترية بالرهر

وهيرس بمستوى الرءا الوتياي لمعتمي المرحتة الثاروية بم يرية التربية والتعتيم بم يرية مان
األولى ,رسالة ماجستير ,التامعة األر رية ,مان ,األر ن.
 .36يسوأ ,ب الرحمن ( :)4771الكفاءة اإلدارية ,ار الرهءة العربية لتلبا ة ,بيرود.
 .37يسى ,سراق محم ( :)1333ور الهيا ة التحويتية ني تلوير ا اق م يرأ الم ارس الثاروية
ني محانتاد غ ة ,رسالة ماجستير ,التامعة اهسالمية ,غ ة .نتسلين.
 .33العيسى ,غ يل سع
تلبيهية

تى

ب اهلل ( :(1996المنام التنظيمي وأثره على الرضا الوظيفي ,راسة

يرة من اه ارياد العامالد ني األته ة الح ومية ني م يرة الرياض ني

السعو ية ,رسالة ماجستير ,تامعة المتك سعو  ,الرياض ,الممت ة العربية السعو ية.
 .37غا أ ,ولي حتيم ( :)2011دوافع واحتياجات العمل وأثرها على الرضا الوظيفي ,ال ار
التامعية ,ااس ر رية.
 .73الغ الي ,حام محم بن محم ( .د) :إحياء علوم الدين ,الت ق الرابع ,ماسسة ناا بعيرو
لتتتتي  ,بيرود ,لبران.
 .74نتي  ,نارو

ب

و ب المتي  ,محم ( :)2005السلوك التنظيمي في إدارة المؤسسات

التعليمية ,ار المسيرة ,مان ,األر ن.
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 .71الهارول ,صا  ,سميح ( :)1336الت ية ني العمل و القتها بالرءا الوتياي ل ى م يرأ
الم ارس الح ومية ني محانتاد همال الءاة ,رسالة ماجستير ,تامعة الرتاح الولرية,
رابتس ,نتسلين.
 .78اله س الماتوحة ( :)1337مبادئ اإلدارة ,مرهوراد تامعة اله س الماتوحة ,نتسلين.
 .71الهريوتي ,محم قاسم ( :(2000السلوك التنظيمي ,ار الهرو  ,مان ,األر ن.
 .75قهلة ,ب الحتيم ( :)1981الجماعات والقيادة ,ار ال تك لتلبا ة والرهر ,بغ ا .
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ملحق رقم ()9
االستبانة األولى في صورتها األولية
استبانة لتحديد (أنماط القيادة لمديري المدارس الثانوية بمحافظات غزة)
الفقرة ضمن الفقرة تقيس
م

مجاالت االستبانة و فقراتها

مجالها
نعم

أوالً :مجال النمط الديمقراطي:
1

يالل م ير الم رسة مع المعتمين ني ااتيار األرهلة الم رسية.

2

يعمل الم ير تى ترمية المعتمين لرنع مستوى ا ا هم.

3

يسا

المعتمين ني حل مه التهم مع اللتبة.

4

ي تى المعتمين بوءع الالل لعالج الءعى التحصيتي ل ى اللتبة.

5

ي تى المعتمين ب مال تتا مع ق راتهم.

6

يهتع المعتمين تى ربل البي ة المحتية بالمرهاج.

7

يوت المعتمين لعمل بحوا ات ار ية تعمل تى تحسين العمتية

التعتمية.

8

يتا اله ارراد بمهار ة المعتمين.

9

يلور ا اق المعتمين .

10

يهرك اولياق األمور ني حل مه الد الم رسة.

11

يهرك المعتمين ني براق القاد اتتما ية بيرهم.

12

يهرك المعتمين ني وءع الت ول األسبو ي لتم رسة.

13

ي ار ي الموءو ية و ال قة ر تهييم المعتمين .

14

يعمل تى تحسين و تلوير اساليك العمل .

15

يتهبل الره من المعتمين.

16

يهتم بمهترحاد المعتمين لتلوير العمل.

17

يم ي العون لتموتاين الت .

18

يع و رتاح العمل لتهو المعتمين مع .

19

يهرك المعتمين مع ني وءع الة لوارا.

20

يتبع استوك التوتي غير المباهر لتمعتمين .

21

ييسر لتمعتمين سبل ااتصال مع .

22

يهتع المعتمين تى اهب ا .

23

يرا التوا ح والرهراد الو ارية بمرورة.
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ال

ما بنيت
ألجله

نعم

ال

مالحظات

ما ترونه مناسباً:

.....................................................................................................................
....................................................................................................................

ثانيا :القيادة األوتوقراطية:
1

يالل لتعمل وا يهرك المعتمين مع .

2

ارد براس .
يتا الهر ا

3

يه

4

يهتل من اهمية المهترحاد التي يب يها المعتمين.

5

يتسر ني الح م تى المه الد التي يتعرض لها.

6

يتبع استوك الرقابة المرارة ني العمل.

7

المعتمين ب تابة التهارير ء هم.

يهمل العالقاد ااتتما ية وحاتاد المعتمين.

8

يوت المعتمين بلريهة تستلية.

9

يوت نهل العمل لتمعتمين ورتاح لراس .

10

يتسمك براي

ون موءو ية.

11

يستا م رتاماً مه اً لعهاك المعتمين.

12
13

يبهى مرع اً ن ارهلة المعتمين.
ير

14

يصر تى راي ولو ان ال .

15
16

يتصي االاق العامتين لي ةههر بهم.

يتوم المعتمين ليحمتهم مساولية ءعى لالبهم.

17

بتمل المعتمين مساولية ءعى لالبهم.

18
19

يحاسك المال ولو ان ال صغي اًر.
يرته المعتمين امام ال مالق و يحرتهم.

20

ير ر تى المعتمين حههم ني الترقية.

21

ا ي ار ي تروى المعتمين.

22

يعال المهاحراد بين المعتمين بمعاقبتهم.

23

ا يهرك اح ا لتتاليل ني العمل لتحهي ااه اى.

24

يه م العالقاد ااتتما ية بين المعتمين ني العمل.

25

يسير مل المعتمين.
ي ي ار ة
يتابع الم ير متياد الغياك ون م ار اة تروى المعتمين.

27

ي ي تراي الرهراد ون االتااد لتتوارك اهرسارية.

26

الستلة اه ارية ني ي .

ما ترونه مناسباً................................................................................................... :
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ثالثاً :نمط القيادة الترسلية:
1

يعلي الحرية الملتهة لتمعتمين لممارسة ا مالهم تى حساك العمل.

2

يعلي الحرية لتمعتمين هص ار اله ارراد الم رسية.

3

يعتم

4

ياوض الستلة لتمعتمين تى رلا واسع.

5

يسر األ مال لتمعتمين بصورة غير مح ة.

6

يترك المس ولية امتة لتمعتمين.

7

يترك المعتمين يواتهون مه التهم لوح هم.

8

يهعر المعتمون بحرية امتة ني الم رسة.

9

يوت المعتمين بلريهة نر ية.

10

ا ياثر الم ير تى المعتمين.

11

يمت ح المعتمين ا ماً بمراسبة او من ورها ههعارهم بم ى ليبت .

12

تى المعتمين لتحهي األه اى ون توتي مر .

يترك المال ب ون محاسبة.

تى العالقاد ااتتما ية ني إ ارة الم رسة.

13

يعتم

14

يترك المعتمين ب ون إهراى مر .

15

يترك مرا اد المعتمين ون ت ال مر .

16

يميل إلى التهرك من مساوليات .
تى المعتمين لتهويم ا ا هم.

17

يعتم

18

يتمي بالستبية ني حل مه الد العمل.

19

يهمل ره اآلارين ل .

20

ي ثر السماح لتعامتين بالاروج تى حساك العمل.

21

يتار ل معتم براي الهاصي ني مواتهة مواقى العمل.

ما ترونه مناسباً:

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................
رابعاً  :نمط القيادة التحويلية:

م المعتمين.

1

يحانت تى

2

ي و لتمصتحة العامة لتحهي اه اى الم رسة.

3

يراه المعتمين بالتحتي بالهيم األاالقية.

4
5

يهترح ان ا اًر ت ي ة لمعالتة المه الد لحتها.

يحا تى العالقاد ااتتما ية بين المعتمين.

6

يرمي مهاراد المعتمين.

7

يح ا التغيير اهيتابي هرتاح ماسست .
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8

يترب بالمستهبل ب ن واسع.

9

يهترح ان ا اًر ت ي ة لتلوير العمل.

10
11

يونر تواً مراسباً هب ا اد المعتمين.
يهتع روح المبا رة بين المعتمين.

12

يثير وانع المعتمين ليهتعهم تى إرتا العمل.

13

يحمل راية مستهبتية لتح اا.

14

يتحتى بالمص اقية ني مت .

ما ترور مراسباً:

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................
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الملحق رقم ()2
االستبانة الثانية في صورتها األولية
استبانة الرضا الوظيفي لمعلمي المدارس الثانوية لمحافظات غزة
الفقرة ضمن
م

مجاالت االستبانة و فقراتها

مجالها

نعم

ال

الفقرة تقيس
ما بنيت
ألجله

نعم

مالحظات

ال

أوالً :مجال طبيعة العمل:
1

الحص

التي اقوم بت ريسها اسبو ياً مراسباً.

2

اهعر بااستهالل ني العمل.

3

احك الما ة التي ا رسها.

4

توانر التتهي اد الال مة لتعمتية التعتيمية التعتمية.

5

تونر اته ة الحاسوك لتا ين البياراد الملتوبة.

6

األ مال ال تابية مراسبة للبيعة متي.

7

اللتبة ني الاصل مراسباً.

تى اليوم ال راسي مراسبة.

8

تو يع الحص

9

العمل ا يسبك لي مه تة.

10

نترة ال وام انية هرتا مهام متي.

ما ترونه مناسباً:

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................
ثانياً :األمن و االنتماء للعمل:
1

اهعر باللم ريرة ني وتياتي الحالية.

2

يونر العمل لي م ارة اتتما ية.

3

يتيح لي العمل نرصة الهعور بالتاو .

4

يوان لبيعة متي ميولي.

5

يه ر اآلارون المبحا ال أ اقوم بت ريس .

6

ات الته يرمن المساولين ني و ارة التربية والتعتيم لتهو أ ني العمل.

7

اهعر باهتمام المساولين لحاتاد المعتمين.

8

احس بته ير المتتمع لتهو م رستي.

9

انءل العمل ني مهرتي حتى سن التها .
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10

اواتك تى متي ون تغيك.

11

ا مل تى تلوير ق راتي الااصة بعمتي.

12

لموحاتي تتحه ني العمل.

ما ترونه مناسباً:

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................
ثالثاً :الرواتب والحوافز:
1

تتم الترقياد به ل ا ل.

2

نر

3

الارصة لتترقية متاحة لتتميع ني متال متي.

4

اللريهة التي تهيم بها ا مالي ا لة.

5

يحصل تى الترقية ني متال متي من يستحهها.

6

تتم الترقية ني متال متي ون معايير واءحة.

7

راتبي الههرأ مراسك للريهة متي.

8

العالوة السروية لراتبي متراسبة مع ت ول غالق المعيهة.

9

اصوماد الراتك قتيتة.

10

اى لمعيهتي.

11

الراتك

الترقية ني متال متي تي ة.

نا تيتي ني العمل مرتبلة بالم انآد التي ته م لي.

ما ترونه مناسباً:

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
..
رابعاً :مجال تحقيق السعادة:
1

اهعر بالاار ألرري معتم.

2

اهعر بتحهي

3

ا ته ان مهرة الت ريس تتا مع ق راتي .

4

اهعر بالرءا ني ق اررة راسي ألرري معتم.

5

ا بر ن اتي من االل الت ريس.

6

اهعر ارري استثمر ق راتي العتمية ني العمل .

7

اهعر ب ن لا ي ني الم رسة ي ا باستمرار .

8

احس بالاار رحو األتيال التي اارتها.

9

اتي ني مهرة الت ريس.

اهعر بالسعا ة ر ما اقى امام لالبي موتها لهم .
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10

ا ت ب ورأ معتم ألن "العتماق ورثة ااربياق".

ما ترونه مناسباً:

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................
خامساً  :العالقة مع المسؤولين واإلدارة و الزمالء :
1

يهرك الم ير التميع باتاا ق ارراد العمل.

2

يتعاون مع مال ني العمل.

3

تونر لي م رستي معامتة انءل مما يحصل تي
اارى.

مال ي ني م ارس

4

تتمتع إ ارتي بسمعة ممتا ة تى مستوى و ارة التربية و التعتيم.

5

يتعاون مال ي ني حل المه الد التي تح ا ني العمل.

6

يه ر مال ي التهو التي اقوم بها ني العمل.

7

يهارك الم ير معتمي

القاتهم اهرسارية.

القاد المحبة بين المعتمين.

8

تسو

9

يه م لرا الم ير توتيهات

10

يعامل الم ير معتمي بع الة.

تى م ار اليوم ال راسي.

ما ترونه مناسباً:

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................
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ملحق رقم ()3
قائمة أسماء المحكمين
م

مكان العمل

االسم

1

ا . .امر الاليك

1

ا . .ناا العات

التامعة اهسالمية

8

ا . .تيان الحولي

التامعة اهسالمية

1

ا . .صالح حما

تامعة األقصى

5

 .صهيك األغا

تامعة األ هر

6

 .محم األغا

تامعة األ هر

7

 .ستيمان الم ين

3

 .صام التوح

7

 .محمو

غير متارم

التامعة اهسالمية
غير متارم
و ارة التربية والتعتيم العالي

ساى

43

.

ي مرتتى

غير متارم

44

 .ب السالم رصار

غير متارم

41

 .مر حالن

تامعة األقصى

48

 .محمو اتى اهلل

تامعة األقصى

41

 .ار الحتار

تامعة األقصى

45

 .ب ال ريم لب

تامعة األ هر

46

.ر

هعد

تامعة األقصى

47

 .رر ة هرير

تامعة األقصى

43

 .احم ههوان

تامعة األقصى

47

 .تغري

13

 .هيتين األغا

14

ا  .مرى الرتار

و ارة التربية والتعتيم العالي

ب الها أ

م يرية التربية والتعتيم هر
ااريورس
تامعة األ هر
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ملحق رقم ()4
جامعـــــــــــــــــــــــة األزهــــــــــــــــــــر -غــــــــــــزة
عمادة الدراســات العليــــا والبحث العلمي
كليـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة التربيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــة
قـــــــــــــــسـم أصــــــــــــــــــول التربيـــــــــــــــــــــــة
المعلم/ة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ المحترم/ة
السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته ‘‘‘
الموضوع  /استبانة
ته ببوم الباحث ببة بإ ب ب ا ارس ببة بعرب بوان" :أنمـــاط القيـــادة الســـائدة لـــدى مـــديري المـــدارس الثانويـــة
بمحافظات غزة وعالقتهـا بالرضـا الـوظيفي للمعلمـين" ,و لبك اسبت مااً لمتلتبباد الحصبول تبى
رتة الماتستير ني اصول التربية من تية التربية بتامعة األ هر.
وق ب ا ب د الباحثببة اسببتبارتين ,حيببا ته ب ى ااسببتبارة األولببى التعببرى تببى ارمببال الهيببا ة ل ب ى
م يرأ المب ارس الثارويبة بمحانتباد غب ة و التبي تت بون مبن ( 60نهبرة) مو بة تبى اربعبة ابعبا ,
متمثتة ني رمل الهيا ة ال يموقرالية ( 15نهرة) ,رمل الهيبا ة األوتوقراليبة ( 15نهبرة) ,رمبل الهيبا ة
الترستية ( 15نهرة)  ,رمبل الهيبا ة التحويتيبة (15نهبرة) ,وااسبتبارة الثاريبة تهب ى إلبى معرنبة رتبة
الرءا الوتياي لمعتمي الم ارس الثاروية بمحانتاد غ ة ( 50نهرة) مو بة تبى امسبة متبااد
اساسبية وهببي :لبيعببة العمبل (10نهبراد) ,األمببن واارتمباق لتعمببل ( 10نهبراد) ,ال ارتببك والترقيببة
والم انبب ب ب ببآد (10نه ب ب ب ب براد) ,تحهي ب ب ب ب ب ال ب ب ب ب ب اد (10نه ب ب ب ب براد) ,العالق ب ب ب ببة م ب ب ب ببع المسب ب ب ب بباولين واه ارة
وال مالق(10نهراد) .
لب ا ترتببو الباحثببة مببن سببيا ت م اهتابببة تببى نهبراد ااسببتبارة بوءببع المببة ( )xنببي الاارببة التببي
تعبر ن رتبة مبوانهت م تيهبا  ,تمباً بب ن البيارباد التبي سبيتم تمعهبا سبوى تعامبل بسبرية تامبة
ولن تستا م إا ني اغراض البحا العتمي وتتوقبى تبى قتهبا صبحة الرتبا

التبي تتوصبل إليهبا

ال راسة.
الباحثة /سميرة يحيى دحالن

شاكرين لكم حسن تعاونكم
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أوالً :البيانات الشخصية :
الرب ب ب ب ب ب ب ببو :

ر

سرواد الا م ببة:

ارثى

اقل من 5سرواد

الماهل العتم ببي:

بتوم متوسل

الراتك والحوان :

اقل من 2000

من  5إلى 10سرواد

ا ثر من  10سرواد
ماتستير ن ثر

ب الوريوس

 3000ن ثر

2500 - 2000

االستبانة األولى في صورتها النهائية
استبانة لتحديد (أنماط القيادة لمديري المدارس الثانوية بمحافظات غزة )
بدرجــــــــــة
م

مجاالت االستبانة و فقراتها

كبيرة
جداً

أوالً :مجال النمط الديمقراطي :
1

يهارك م ير الم رسة المعتمين ني ااتيار األرهلة الم رسية.

2

يهتع الم ير المعتمين لرنع مستوى ا ا هم.
المعتمين ني حل مه التهم مع اللتبة.

3

يسا

4

يهتع المعتمين تى ربل المرهاج بالبي ة المحتية.
ني ترمية الرمو المهري لتمعتمين.

5

يسا

6

يهرك اولياق األمور ني حل مه الد الم رسة.
المعتمين ني براق القاد اتتما ية بيرهم.

7

يسا

8

يهرك المعتمين ني وءع الت ول األسبو ي لتم رسة.

9

ي ار ي الموءو ية و ال قة ر تهييم المعتمين .

10

يتهبل الره من المعتمين.

11

يهتم بمهترحاد المعتمين لتلوير العمل.

12

يع و رتاح العمل لتهو المعتمين مع .

13

يهرك المعتمين مع ني وءع الة لوارا.

14

يتبع استوك التوتي غير المباهر لتمعتمين .

15

ييسر لتمعتمين سبل التواصل مع .

ثانيا :القيادة األوتوقراطية:
1

ارد براس .
يتا الهر ا
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كبيرة

متوسطة

قليلة

قليلة
جداً

2

يهتل من اهمية المهترحاد التي يب يها المعتمون.

3

يتسر ني الح م تى المه الد التي يتعرض لها.

4

يتبع استوك الرقابة المرارة ني العمل.

5
6

يهمل العالقاد ااتتما ية وحاتاد المعتمين.
يوت المعتمين بلريهة تستلية رياة.
ون موءو ية.

7

يتمسك براي

8
9

يبهى مرع اً ن ارهلة المعتمين.
ير

10

يتصي االاق العامتين.

11
12

يحاسك المال ولو ان الا صغي اًر.
يرته المعتمين امام ال مالق و يحرتهم.

13

ير ر تى المعتمين حههم ني الترقية.

14

يعال المهاحراد بين المعتمين بمعاقبتهم.

15

يه م العالقاد ااتتما ية بين المعتمين ني العمل.

الستلة اه ارية ني ي .

ثالثاً :نمط القيادة الترسلية:
1
2

يعلي الحرية الملتهة لتمعتمين لممارسة ا مالهم تى حساك

العمل.
يعلي الحرية لتمعتمين هص ار اله ارراد الم رسية.
تى المعتمين لتحهي األه اى ون توتي مر .

3

يعتم

4

ياوض الستلة لتمعتمين تى رلا واسع.

5

يسر األ مال لتمعتمين بصورة غير مح ة.

6

يترك المساولية امتة لتمعتمين.

7

يترك المعتمين يواتهون مه التهم لوح هم.

8

يهعر المعتمين بحرية امتة ني الم رسة.

9

يمت ح المعتمين ا ماً بمراسبة او من ورها ههعارهم بم ى ليبت

10

يترك المال ب ون محاسبة.

11

تسيلر العالقاد ااتتما ية تى إ ارة الم رسة.

12

يترك مرا اد المعتمين ون ت ال مر .

13

يميل إلى التهرك من مساوليات .

14

يهمل ره اآلارين ل .

15

ي ثر السماح لتعامتين بالاروج تى حساك العمل.

رابعاً  :نمط القيادة التحويلية:
1

يحانت تى

م المعتمين.
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2

ي و لتمصتحة العامة لتحهي اه اى الم رسة.

3

يحا المعتمين التحتي بالهيم األاالقية.

4

يحا تى العالقاد ااتتما ية بين المعتمين.

5

يرمي مهاراد المعتمين الارية واأل ا يمية.

6

يح ا التغيير اهيتابي هرتاح ماسست .

7

يترب بالمستهبل ب ن واسع و هل متاتح.

8

يهترح ان ا اًر ت ي ة لتلوير العمل.

10

يهتع روح المبا رة بين المعتمين.

11

يثير وانع المعتمين هرتا العمل.

12

يتحتى بالمص اقية ني مت .

13

يهتع تى العمل التعاوري والاريهي ني الم رسة.

14

يهارك ل المعتمين ني لتان تاصصية مترو ة.

15

يهترح ان ا اًر ت ي ة لمعالتة المه الد لحتها.

9

يونر تواً مراسباً هب ا اد المعتمين.
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ملحق رقم ()5
االستبانة الثانية في صورتها النهائية
استبانة الرضا الوظيفي لمعلمي المدارس الثانوية لمحافظات غزة
بدرجــــــــــة
م

مجاالت االستبانة و فقراتها

كبيرة
جداً

أوالً :مجال طبيعة العمل:
الحص

1

التي اقوم بت ريسها اسبو ياً مراسك.

2

اهعر بااستهالل ني العمل.

3

احك الما ة التي ا رسها.

4

تتوانر التتهي اد الال مة لتعمتية التعتيمية التعتمية.

5

تتونر اته ة الحاسوك لتا ين البياراد الملتوبة.

6

األ مال ال تابية مراسبة للبيعة متي.
اللتبة ني الاصل مراسباً.

7

تى اليوم ال راسي مراسبة.

8

تو يع الحص

9

العمل ا يسبك لي مه تة.

10

نترة ال وام انية هرتا مهام متي.

ثانياً :األمن واالنتماء للعمل:
1

اهعر باللم ريرة ني وتياتي الحالية.

2

يونر العمل لي م ارة اتتما ية مهبولة.

3

يتيح لي العمل نرصة الهعور بالتاو .

4

يوان لبيعة متي ميولي وق راتي.

5

يه ر ال مالق المبحا ال أ اقوم بت ريس .

6

ات الته ير من المساولين لتهو أ ني العمل.

7

اهعر باهتمام المساولين لحاتاد المعتمين.

8

انءل العمل ني مهرتي حتى سن التها .

9

اواتك تى متي ون تغيك.

10

ا مل تى تلوير ق راتي الااصة اثراق متي.

ثالثاً :الرواتب والحوافز:
1
2

تتم الترقياد به ل ورأ.
نر

الترقية ني متال متي تي ة.
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كبيرة

متوسطة

قليلة

قليلة
جداً

3

الارصة لتترقية متاحة لتتميع ني متال متي.

4

اللريهة التي تهيم بها ا مالي موءو ية.

5

يحصل تى الترقية ني متال متي من يستحهها.

6

تتم الترقية ني متال متي ون معايير واءحة.

7

راتبي الههرأ مراسك للبيعة متي.

8

العالوة السروية لراتبي متراسبة مع ت ول غالق المعيهة.

9

اصوماد الراتك قتيتة.

10

الراتك

اى لمعيهتي به ل تي .

رابعاً :مجال تحقيق السعادة:
1

اهعر بالاار ألرري معتم.

2

اهعر بتحهي

3

ا ته ان مهرة الت ريس تتا مع ق راتي .

4

اهعر بالرءا ني ق اررة راسي ألرري معتم.

5

ا بر ن اتي من االل الت ريس.

6

اهعر ارري استثمر ق راتي العتمية ني العمل .

7

اهعر ب ن لا ي ني الم رسة ي ا باستمرار .

8

احس بالاار رحو األتيال التي اارتها.

9
10

اتي ني مهرة الت ريس.

اهعر بالسعا ة ر ما اقى امام لالبي موتها لهم.
ا ت ب ورأ معتم ألن "العتماق ورثة ااربياق".

خامساً  :العالقة مع المسؤولين واإلدارة و الزمالء :
1
2

يهر ري الم ير ني اتاا ق ارراد العمل.

تونر لي م رستي معامتة انءل من معامتة مال ي ني م ارس
اارى.

3

تتمتع إ ارتي بسمعة ممتا ة تى مستوى و ارة التربية و التعتيم.

4

يتعاون مال ي ني حل المه الد التي تح ا ني العمل.

5

يه ر مال ي التهو التي اقوم بها ني العمل.

6

يهارك الم ير معتمي

القاتهم اهرسارية.

القاد المحبة بين المعتمين.

7

تسو

8

يه م لرا الم ير توتيهات

9

اتعاون مع مال ي ني العمل.

10

يعامل الم ير معتمي بع الة.

تى م ار اليوم ال راسي.
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