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 شكر وتقدير

قان، حً ستى الحمد هلل تعظيمان لشأنو، كالشكر لو عمى فضمو كامتنانو، أحمده كلـ يزؿ لمحمد مي 
مق عمىان، كأصمي كأسمـ كأشكره كما أكفيو بالشكر حقٌ  ٍمقان سيدنا محمد عبده كرسكلو أكمؿ البشر خي ان كخى

 كآلو الطاىريف كصحابتو الغرِّ المياميف كتابعييـ بإحسافو إلى يكـ الديف.

ًو عمى إعداد ىذه الرسالة، كما بذلتو مف أخيران، الذم أعانني بفضمًو كعطائفالشكر هلل أكالن ك 
 جيدو فيك خالصه لكجو اهلل تعالى.

نو ليطيب لي أف أقدـ جزيؿ شكرم ككافر امتناني فإف الشكر تيرج ماف النيَّة كلسافي الطكيَّة، كا 
كعظيـ تقديرم لمصرح العممي كالتربكم الشامخ جامعة الشرؽ األكسط التي أتاحت لي مكاصمة 

 دراستي ليككف لي شرؼ اإلنضماـ إلى كككبتيا كالسير عمى خطى قكافميا.

الدكتكر عبد الحافظ سالمة عمى ما  العمكـ التربكيةية كأخص بالشكر كالتقدير سعادة عميد كم
قدمو مف دعـ كمساندة طكاؿ فترة اعداد ىذه الرسالة، كما أتكجو بالشكر كالتقدير لمدكتكر أمجد 
درادكة المشرؼ عمى ىذه الرسالة الذم لـ يتكانى لحظةن عف تقديـ النصح كاالرشادات التي جعمت 

 فمو مني كؿ الشكر كفائؽ االحتراـ كالتقدير.  ،ئية ىذهىذه الرسالة تخرج بصيغتيا النيا

و مف كالشكر مكصكؿ لجميع أعضاء ىيئة التدريس بكمية العمكـ التربكية عمى ما يقدمكن
 جيكد مخمصة ألبنائيـ الطالب.

 كما أشكر أعضاء لجنة المناقشة عمى قبكليـ مناقشة رسالتي مستبشرةن بتكجيياتيـ القٌيمة. 

يمت في ، أك فكرة، أك أسدل لي نصيحة، أسؿ مف بذؿ جيدان، أك قٌدـ معمكمةن كأخيران أشكر ك
إخراج ىذه الرسالة إلى حيز الكجكد كلـ يرد اسمو في ثنايا ىذا العرفاف كأسأؿ اهلل أف يجزييـ عني 

 خير الجزاء.

  

 

 د
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 اإلىداء

مف أفنى عمره في سبيؿ تربيتي كتعميمي، إلى مف أحاطني بكريـ رعايتو كتكجييو، كالدم  إلى
 العزيز أطاؿ اهلل في عمره.

 

إلى القمب الحنكف كالدؼء المكنكف، إلى مف كانت دعكاتيا سر نجاحي، كالدتي الغالية أطاؿ اهلل 
 في عمرىا.

 

 إلى كدعمني، آزرني مف إلى الحياة، حب نفسي في أيقظ مف إلى عيني، كقيرَّة قمبي نبض إلى
 .كرعاه اهلل حفظو الغالي زكجي

 

 إلى مف ساندتني ككقفت إلى جانبي، إلى صديقتي الغالية كأختي تسنيـ حفظؾ اهلل كرعاًؾ.

 

إلى كؿ مف غمرني بالحب كالدعاء بالتكفيؽ، إلى كؿ مف مٌد يد المساعدة لي، إلى كؿ مف ساندني 
 يد.كأعانني في انجاز ىذا الج

 

 إلى كؿ طالب عمـ.

 
 الباحثة

 

 هـ
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األنماط القيادية التربوية لدى مديري المدارس األساسية الخاصة في محافظة 
 العاصمة عمان وعالقتيا بدافعية المعممين نحو العمل

 إعداد
 عبير محمد وجيو عبد الجميل طياره

 إشراف 
 الدكتور أمجد محمود درادكة

 الممخص

لخاصة مديرم المدراس األساسية اارسة الدراسة إلى استقصاء العالقة بيف درجة ممىذه ىدفت 

دافعية المعمميف نحك العمؿ، بحسب اف لألنماط القيادية التربكية ك العاصمة عمٌ  محافظة في

 .الخبرة متغيرات الجنس، كالتخصص، كعدد سنكات

االرتباطي، كتـٌ استخداـ استبانتيف، راسة تـ استخداـ المنيج الكصفي كلتحقيؽ أىداؼ الد

كالنمط  ،كالنمط األتكقراطي ،( فقرة تغطي )النمط الديمقراطي19األكلى أنماط القيادة مككنة مف )

كاإلدارة(  ،كالطمكح ،( فقرة تغطي )المثابرة19المتساىؿ( كالثانية الدافعية نحك العمؿ مككنة مف )

 كمعممة. ان ( معمم420مى عينة مككنة مف )كتـ التحقؽ مف صدقيا كثباتيا، كتطبيقيا ع

المدارس األساسية  ممدير  سةئج كما يأتي: إٌف درجة ممار كأظيرت الدراسة مجمكعة مف النتا

انت مرتفعة، ك معمميفية نظر المف كج لألنماط القيادية افالخاصة في محافظة العاصمة عمٌ 

ارتباطية إيجابية ذات داللة إحصائيان بيف . كتكجد عالقة دافعية المعمميف نحك العمؿككذلؾ مستكل 

دافعية المعمميف  مستكلكمجاالت األساسية الخاصة لمنمط القيادم مجاالتمديرم المدارس  جميع

 مدرجة ممارسة مدير في (α≤0.05)ذات داللة إحصائية عند مستكل  ككجكد فركؽنحك العمؿ. 

يرات الجنس عزل لمتغتي  لألنماط القيادية افالمدارس األساسية الخاصة في محافظة العاصمة عمٌ 

ككجكد فركؽ ذات داللة احصائية تيعزل لمتغير عدد سنكات الخبرة، ككجكد فركؽ ذات  كالتخصص.

 ل
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داللة احصائية عند مستكل الداللة لمستكل دافعية المعمميف نحك العمؿ في المدارس األساسية 

ميف تيعزل لمتغير الجنس، ككجكد فركؽ الخاصة في محافظة العاصمة عٌماف مف كجية نظر المعم

 ذات داللة احصائية تيعزل لمتغيرات التخصص كعدد سنكات الخبرة. 

، ونالماادارس، المعمماا وياديااة، الدافعيااة نحااو العماال، ماادير الكممااات المفتاحي ااة: األنماااط الق

 ان. العاصمة عم  

 م
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Abstract 
The aim of this study is to investigate the relationship between the 

extent of exercising the educational leadership patterns among private 

schools principals in the capital- Amman Governorate, and the motivation 

of the teachers towards work according to variables namely: gender, 

specialization and years of experience. 

In order to achieve the purpose of this study, a descriptive method was 

used, as well as using two questionnaires. The first one was the leadership 

styles consisting of (19) paragraphs covering: the democratic pattern, the 

autocratic style and the lenient mode. The second questionnaire was 

motivation towards the work consisting of 19 paragraphs covering: 

perseverance and ambition, and verified its validity and consistency, and 

applied to a sample of (420) teachers. 

The study showed a number of findings as follows: The level of 

exercising the leadership styles from the point of view of teachers for 

private schools principals in the capital Amman for was high, as well as the 

level of motivation for teachers to work. There is a statistically significant 

positive correlation between all areas of primary school principals for 

leadership style and teachers' motivation levels to work. There were 

statistically significant differences at the level of (≤0.05) in the degree of 

practicing principals of private primary schools in the capital Governorate 

of Amman for leadership patterns due to gender and specialization 

variables. There were also differences of statistical significance attributed 

to the variables of years of experience, and differences of statistical 

significance at the level of motivation teachers to work in private primary 

schools in the capital Amman from the perspective of teachers attributed to 

the gender variable, and the differences of statistical significance due to the 

variables of specialization and the years of experience. 

Keywords: leadership patterns, motivation towards work, schools 

principals, teachers, The Capital Amman. 
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 الفصل األول

 خمفية الدراسة وأىميتيا

مقدمة:   

مف قديـ الزماف كمنذ نشأة اإلنسانية، كاف اإلنساف يعيش عمى شكؿ جماعات كقبائؿ يرأسيا 

شخص، ككاف القائد يفيـ ما يريد كيدرؾ مدل مسؤكليتو بقيادة قكمو كرعايتيـ، لذلؾ كاف يتخذ 

كفكران كاحدان، لذلؾ يجب عمى القائد أف يككف ذا شخصية قرارات حاسمة كمصيرية ليبقى أتباعو يدان 

مميزة كفذة، قادران عمى التأثير في األفراد كالمنظمات كالمؤسسات، إذ يقكـ القائد بتنفيذ كافة قراراتو 

 لتحقيؽ األىداؼ المراد تحقيقيا. بمساعدة أتباعو

س حياتو ا يمار يعيش اإلنساف حياتو في جماعات، يؤثر فييا كيتأثر بيا، كىك عندم

عديد مف المتغيرات كالمؤثرات االجتماعية، كأىـ ىذه التأثيرات تأثره بقيادتو االجتماعية فيك يتأثر ب

، فاألسمكب الذم سكاء عمى مستكل الجماعة الصغيرة أـ الجماعة الكبيرة. كىنا تكمف أىمية القيادة

 (.  2016جماعتو كمصيرىا )الشرجبي،  يتخذه القائد منيجان لقيادتو؛ يؤثر تأثيران شديدان في أفراد

ف كثيران  كية، فمدير المدرسة مف األفراد قد مارسكا في فترة مف حياتيـ نكعان مف القيادة الترب كا 

كالمعمـ كاآلباء، يقكمكف بأدكار قيادية، كلكف مف الصعب أف يحدث التغيير  كالمشرؼ التربكم

لفٌعالة، كىذا النكع مف القيادة ىك محكر اىتماـ المنشكد أك التطكير في غياب القيادة التربكية ا

 (.2007الباحثيف كالمسؤكليف عف التعميـ في الكقت الحاضر )الحربي،
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ىناؾ اختالؼ في تحديد طبيعة القيادة التربكية، فيناؾ مف يرل أف القيادة عمؿ صعب يقابؿ 

المدرسية التي تعتمد عمى النظاـ بتحديات تتعمؽ بأمكر كثيرة منيا: مراعاة الديمقراطية في الحياة 

التربكم المفتكح، كتعزيز العممية التعميمية كدكر المدرسة في اإلطار االجتماعي في البيئة، كالقيادة 

فالقيادة عمؿ مرىؽ يحتاج إلى  كممارساتيا داخؿ المدرسة. كليذا؛ اإلدارية ذاتيا بتعدد مستكياتيا

ؤسسة، كتحقيؽ األىداؼ. كعمى الرغـ مف ىذه اآلراء مزيج مف اإلصرار عمى استمرار النظاـ كالم

أكدت حقيقة العالقة اإليجابية بيف طبيعة أك  ربكية، إال أف بعض الدراساتحكؿ طبيعة القيادة الت

نكعية القيادة كفاعمية المؤسسة في تحقيؽ أىدافيا، فيي تتميز بفاعمية مستمرة كتعبر عف عالقة 

س كالمرؤكس، كبيذه العممية يمكف لمرئيس أف يؤثر مف خالؿ شخص بآخر، كىي العالقة بيف الرئي

دكره القيادم في سمكؾ األفراد تأثيران مباشران، كما كأنو بكاسطتيا يمكف لممرؤكس تقديـ المعمكمات 

 (.1995الضركرية لقرارات المدير )المغربي، 

كيرجع السبب في  كىناؾ اىتماـ كبير في القيادة التربكية في مطمع القرف الحادم كالعشريف،

الطمبة في المدارس، كفي أجزاء  القيادة ليا تأثير كبير في تحصيؿ ذلؾ إلى اعتقاد سائد بأف نكعية

كالبمداف النامية عمى حد سكاء. كىناؾ اعتراؼ بأف ـ بما في ذلؾ البمداف المتقدمة عديدة مف العال

ازدياد  أفضؿ تعميـ ممكف لطمبتيـ كمع المدارس تحتاج إلى قادة كمديريف فٌعاليف إذا ما أرادكا تكفير

، كىذا يتطمب معمميف مدربيف كممتزميف كلكنيـ بدكرىـ يحتاجكف إلى قيادة كتيرة االقتصاد العالمي

 (. Bush,2008آخريف ) ف لمغاية بدعـ مف مديريفمديريف فٌعالي

ف الدراسات الحديثة في مجاؿ اإلدارة التربكية سعينيات كمنذ ت -أخذت تتحكؿ تدريجيا -كا 

القرف الماضي مف تمركزىا حكؿ مدير المدرسة كصفاتو كمقكماتو كخصائصو كميماتو كأنماط 

إدارتو إلى دراسة اإلدارة المدرسية بحد ذاتيا كتحديد متطمبات نجاحيا كيعكد السبب في ذلؾ إلى 
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العشريف، بما  تمؾ التغيرات السياسية كاالقتصادية كالعالمية، التي حدثت في العقد األخير مف القرف

يسمى إعادة تبمكر النظـ السياسية كاالقتصادية كاالجتماعية كاالنتقاؿ الجذرم مف النظاـ المركزم 

في التعميـ إلى النظاـ الالمركزم "الديمقراطي". كلكف كفي ظؿ نظاـ تربكم مركزم، بؿ كشديد 

لتربكية في المدرسة ال تزاؿ المركزية في معظـ البمداف العربية، فإف أىمية المدير كقائد لمعممية ا

كبيرة كفاعمة ككنو بمفرده يشكؿ الفريؽ القيادم صاحب القرار الكحيد، كىك المسؤكؿ الكحيد عف 

 (. 2008نجاح العممية التعميمية في مؤسستو أك فشميا )عمي، 

ى كمدير المدرسة بصفتو قائدان تربكيان، البد مف امتالكو لميارات قيادية، تتمثؿ في مقدرتو عم

مراقبة التنفيذ لخطة المدرسة التي تـ كضعيا، لتحقيؽ اليدؼ كليس المقصكد ىنا التفتيش كتصٌيد 

األخطاء بؿ كسيمة لمعكنة المدير لممعمميف كتشجيعيـ نحك عمميـ. كتعد الميارات القيادية عنصران 

 لنجاحأساسيان لنجاح أم برنامج داخؿ المدرسة، كلذلؾ ليا أىمية قصكل كضركرية لمتفكؽ كا

 (.2003)الصريصرم كعارؼ،

ف الدافعية كانت كال تزاؿ محكر اىتماـ المديريف في المؤسسات المختمفة حيث يسعكف  كا 

باستمرار لتحقيؽ إنتاجية أعمى كتحسيف مستكل األداء، كتقميص معدؿ الدكراف الكظيفي، كمعدؿ 

كىكذا تحاكؿ اإلدارة  التغيب عف العمؿ، كتقميص األخطاء كالعمؿ عؿ ترشيد اإلنفاؽ كغيرىا،

كبشتى الكسائؿ كالطرؽ الممكنة حث األفراد عمى بذؿ أقصى جيد كعطاء لتحقيؽ أعمى مستكيات 

اإلنتاجية، فتارة تمجأ إلى زيادة الركاتب كمنح المزايا كالمنافع المختمفة كتارة تمجأ إلى استخداـ 

ما تصبك  ارة في جميع الظركؼالعقاب كطكران تمجأ إلى مسائؿ أخرل كمع ذلؾ كمو ال تحقؽ اإلد

نجاز عاؿو  مف قبؿ األفراد كيعكد السبب في ذلؾ إلى مدل تعقد نظاـ الدافعية لدل  إليو مف أداء كا 

 (. 1997اإلنساف)حريـ،
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 دكر أىمية عمى النفس عمماء كيتفؽ ىدؼ تربكم بحد ذاتيا، بأنيا الدافعية أىمية تكمفك 

 خاصة، بصفة كاالنجاز التعمـ كفي عامة، بصفة كتكجييو اإلنساني السمكؾ تحريؾ في الدافعية

في عمميات اإلدراؾ كاالنتباه كالتخيؿ كالتذكر كالتفكير، فيي بدكرىا ترتبط بالتعمـ  الدكافع فتؤثر

 .(2010 كاالنجاز كتؤثر فيو كتتأثر بو )الزغكؿ كالمحاميد،

لى تزكيد كم الذم ييدؼ إكتعد الدافعية كاحدة مف المكضكعات الميمة في عمـ النفس الترب

عديد مف المجاالت سكاء في تحسيف عممية التدريس أـ في عممية اتخاذ المعمميف بالمعرفة في 

الظركؼ التعميمية المالئمة، كتتضمف  عممية التعمـ تقكـ أساسنا عمى تييئةكبما أف . القرارات الفعالة

تفاعؿ الطمبة مع مككنات البيئة المحيطة بيـ مثؿ المكاد كالكتب كاألشخاص المحيطيف بيـ، فاف 

 البيمي كقاسـ كالصمادم،) الدافعية ىي كاحدة مف الطرؽ التي تثير اىتماميـ تجاه العممية التعميمية

1997.) 

، كقد كالمعتقدات التي يحمميا المديركف القيـمف حيث  ماط القيادية في المدارسكتختمؼ األن

تكصمت الدراسات إلى أنكاع متعددة ألنماط القيادة، كالتي ليا أثرىا عمى عكامؿ متعددة خاصة 

 (، كأدائيـ كرضاىـ الكظيفي )أبك عايد،2004دافعية المعمميف نحك مينة التدريس )عماد الديف، 

2006 .) 

راطية الذم يحرص عمى العالقات االنسانية، كيشارؾ المعمميف في فيناؾ نمط القيادة الديمق

بذؿ أقصى جيكدىـ لتحقيؽ األىداؼ كيسعى إلى تييئة المناخ لحفزىـ عمى  اتخاذ القرارات،

المنشكدة. كىناؾ نمط القيادة األتكقراطي الذم ييتـ كثيران بإنجاز العمؿ كاالستبداد بالرأم كالمركزية 

باع أساليب تكجيو األعماؿ بكاسطة األكامر، كىذا السمكؾ بني عمى عدة قيـ في اتخاذ القرار كات
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دكتكريان، كىناؾ نمط القيادة التسيبية )المتساىمة( الذم يعطي  كجيت ىذا الفرد فجعمت منو قائدان 

مدركسة في ممارسة أعماليـ كيتجنب المسؤكلية الحرية الالمحدكدة كغير الالمعمميف قدرا مف 

 (.    2001)مرسي،كيمنحيا ليـ 

 مشكمة الدراسة:

ىناؾ أنكاع عديدة مف القيادة التي تمارس في المؤسسات التعميمية المختمفة، كمف أىميا 

التي تعد القاعدة األساسية كالتي تعتمد عمييا ك القيادة التربكية التي يمارسيا المدير في المدرسة 

تغيير فٌعاؿ أك إصالح حقيقي في ىذه المدارس في تطكرىا كتقدميا، كبدكنيا ال يمكف حدكث 

كعميو أف   لتعامؿ مع فئات عديدة مف األفراد،المدارس، إذ أف المدير يحتاج إلى المقدرة عمى ا

مكصكؿ إلييا، تطمح المدرسة  ل كذلؾ لتحقيؽ األىداؼ التي ،يتعامؿ مع مجتمعات كثقافات مختمفة

 .كاجباتو بشكؿ كامؿدير بدكره ك كلكف في أغمب ىذه المدارس ال يقـك الم

تفرض البيئة اإلدارية ذاتيا ، ـيكتتجو الجيكد نحك التنمية اإلدارية لمعامميف في ميداف التعم

لمدراسة، كذلؾ ألىميتيا في تييئة المناخ المدرسي المناسب، كذلؾ لرفع كفاءة أداء  مكضكعان 

ية لممدرسة تقع عمى عاتقو عف القيادة التربك  العامميف كزيادة إنتاجيـ، كالمدير بكصفو مسؤكالن 

مف نظرية إدارية مبنية  مسؤكلية التطكير كالتحديث ليذه المؤسسة، كؿ ذلؾ يجب أف يككف انطالقان 

 (.2008 عمى أسس عممية كمنيجية )عمي،

كانطالقان مف أىداؼ التربية المعاصرة التي تركز عمى إثارة دافعية المعمميف، كدكرىا في صقؿ 

يجاداتيمكاىب الطمبة كقدر  بيئة تربكية فعالة كنشطة في المدرسة، ال بد  ـ األكاديمية كالتعميمية، كا 

مف التعرؼ إلى مستكل دافعية المعمميف لمتعميـ بشكؿ خاص كنحك العمؿ المدرسي بكجو أعـ، 
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كالتي يمارسيا المعمـ داخؿ الغرفة الصفية كالبيئة المدرسية، السيما كأف المعمـ ىك المسؤكؿ األكؿ 

ثارة دافعتييـ نحك التعمـ كاالستمرار فيو )بني خمؼ، عف تعمي  (. 2013ـ الطمبة كا 

( باجراء دراسات ألنماط القيادة لدل مديرم المدارس، بينما 2016كأكصت دراسة السرحي )

( باجراء دراسات مستقبمية عف االنماط القيادية كدكرىا في جكدة 2013السامكلي )أكصت دراسة 

( بإجراء دراسات في مجاؿ أنماط القيادة التربكية 2004دراسة طرخاف )أكصت ك العمؿ التربكم، 

 كالدافعية لسد النقص في ميداف القيادة التربكية لتحسيف أداء مديرم المدارس.

 ( فقد أكصت باجراء دراسات في مكضكع الدافعية نحك العمؿ.2003أما دراسة الزعبي )

ما جابة عمى السؤاؿ اآلتي: تتمثؿ في اإلفإف مشكمة الدراسة الحالية  ،كفي ضكء ما تقدـ

 لألنماط القيادية اندرجة ممارسة مديري المدارس األساسية الخاصة في محافظة العاصمة عم  

 ؟مستوى دافعية المعممين نحو العملعالقتيا بما و  التربوية

 ف الدراسة وأسئمتيا: ىد 

المدارس األساسية الخاصة مديرم درجة ممارسة  ت ىذه الدراسة استقصاء العالقة بيفىدف

 المعمميف نحك العمؿ دافعيةمستكل كعالقتيا بلألنماط القيادية التربكية اف العاصمة عمٌ  محافظة في

 مف كجية نظرىـ، مف خالؿ اإلجابة عف األسئمة اآلتية:

لألنماط  افديرم المدارس األساسية الخاصة في محافظة العاصمة عمٌ جة ممارسة مما در  -1

 ف كجية نظر المعمميف؟م القيادية
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ما مستكل دافعية المعمميف نحك العمؿ في المدارس األساسية الخاصة في محافظة العاصمة  -2

 اف مف كجية نظرىـ؟ عمٌ 

رجة ممارسة ( بيف دa≤0.05ىؿ ىناؾ عالقة إرتباطية ذات داللة إحصائية عند مستكل ) -3

كمستكل دافعية  لألنماط القيادية افالعاصمة عمٌ محافظة مديرم المدارس األساسية الخاصة في 

 المعمميف نحك العمؿ؟

( في درجة ممارسة األنماط a≤0.05ىؿ تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل ) -4

عزل لمتغيرات الجنس اف تي القيادية لدل مديرم المدارس األساسية الخاصة في محافظة العاصمة عمٌ 

 كالمؤىؿ العممي كسنكات الخبرة؟

( في مستكل الدافعية نحك العمؿ a≤0.05جد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل )ىؿ تك  -5

عزل لمتغيرات الجنس اف تي لدل معممي المدارس األساسية الخاصة في محافظة العاصمة عمٌ 

 كالمؤىؿ العممي كسنكات الخبرة؟

 أىمية الدراسة: 

 يمكف تحديد أىمية ىذه الدراسة بالنقاط اآلتية:

تفيد نتائج ىذه الدراسة مديرم المدارس األساسية الخاصة في محافظة العاصمة يؤمؿ أف  -1

دافعية نحك مستكل بة التربكية كعالقتيا يقيادنماط الستيـ لألاف مف خالؿ تعرفيـ درجة ممار عمٌ 

 العمؿ لدل المعمميف.

 .بيف أنماط القيادة التربكية كالدافعية نحك العمؿ ربطتقمة الدراسات التي  -2
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يؤمؿ أف تضيؼ ىذه الدراسة أدبان نظريان جديدان لتغذية المكتبة العربية بشكؿ عاـ كالمكتبة  -3

 األردنية بشكؿ خاص. 

يؤمؿ أف تفيد ىذه الدراسة الباحثيف اآلخريف في إجراء دراسات الحقة عمى مراحؿ دراسية  -4

 أخرل.

 مصطمحات الدراسة: 

 اشتممت الدراسة عمى:

 النمط القيادي 

ق( النمط القيادم بأنو كؿ ما يصدر مف القائد مف تكجييات مؤثرة 1429 عرؼ الزىراني )      

تأثيرا إيجابيا أك سمبيا في تكجيو الجماعة كىك يؤثر تأثيرا كبيرا في التعاكف كتحقيؽ التفاعؿ مف 

 أجؿ األىداؼ التي ينشدكنيا.

غالب )النمط( الذم يمارسو مدير المدرسة في كيعرؼ النمط القيادم إجرائيا: السمكؾ السائد كال      

قيادتو التربكية كذلؾ مف خالؿ نتائج االستبانة التي تـ تطكرييا كاعدادىا كالتي تـ تكزييا عمى 

 معممي المدارس األساسية الخاصة.

 الدافعية 

نحك العمؿ بأنيا حالة داخمية تحرؾ سمكؾ الفرد كأداءئو ( الدافعية 2000يعرؼ خميفة )

 عمى استمراره كتكجييو نحك اليدؼ أك الغاية.  كتعمؿ
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المدارس األساسية  حصؿ عمييا معممك: بأنيا الدرجة التي مؿ إجرائيان كتعرؼ الدافعية نحك الع

 .يذه الدراسةتـ تطكيرىا كاعتمادىا بتبانة الدافعية نحك العمؿ التي مف خالؿ إجابتيـ عف فقرات إس

 حدود الدراسة:

 اآلتي: عمى ىذه الدراسة  تقتصر ا

 كمعممات المدارس األساسية الخاصة. الحد البشرم: معممك -1

 الحد المكاني: محافظة العاصمة عماف. -2

 .2018-2017الحد الزماني: الفصؿ الدراسي الثاني مف العاـ الدراسي  -3

 محددات الدراسة:

المستخدمة لجمع البيانات كثباتيا، كدقة  الدراسة حدد نتائج ىذه الدراسة بدرجة صدؽ أداتيتت

ف نتائج  ىذه إجابة أفراد العينة عف فقرات األداتيف كمكضكعيتيـ، كمدل تمثيؿ العينة لممجتمع. كا 

 الدراسة ال يمكف تعميميا إال عمى المجتمع الذم سحبت منو العينة، كالمجتمعات المماثمة.
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 الفصل الثاني

النظري والدراسات السابقة ذات الصمة األدب  
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 الفصل الثاني

 األدب النظري والدراسات السابقة ذات الصمة

تضمف ىذا الفصؿ استعراضا لألدب النظرم المتعمؽ بالقيادة التربكية مف حيث مفيكميا ي

كخصائصيا، ككذلؾ الدراسات السابقة  ة مف حيث مفيكميا كعكاممياكنظرياتيا كأنماطيا كبالدافعي

 ذات الصمة بمكضكع ىذه الدراسة، كفي ما يأتي عرض لذلؾ.

 أواًل: األدب النظري

 تـ التطرؽ في األدب النظرم إلى القيادة التربكية كالدافعية، كعمى النحك اآلتي:

 (Leadership)القيادة 

القيادة بأنيا مجمكعة أنماط سمككية أك تصرفات معينة تتكافر في شخص ما، كيقصد  عرفت

مف كرائيا حث العامميف عمى التعاكف مف أجؿ تحقيؽ األىداؼ المعينة لمعمؿ كمف ىنا تصبح 

 (.1999كظيفة القيادة كسيمة لتحقيؽ األىداؼ التنظيمية )أحمد، 

ادة الناجحكف ماىركف في تشجيع د كبير فالقيا نشاط إبداعي إلى حعرفت القيادة بأنكما 

 (.Max ,2000المبادرة كاإلبداع لدل األشخاص الذيف يشكمكف مؤسساتيـ )

بأنيا نكع مف العالقات تتميز بالقكة يدركيا كيميزىا أفراد المجمكعة  (2006كعرفيا غبايف)

 .اط لممجمكعةمكؾ كنشحيث يصكغ أحد األفراد لممجمكعة نمكذجان مف سمككو كيقبمكف بو كس
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أركاف البد مف  ةالمختمفة لمقيادة، يتضح أف ىناؾ أربع كمف خالؿ التطرؽ إلى التعريفات

 (:2000ينيا لتشكيؿ عممية القيادة، كىي )محمد،التكافؽ فيما ب

 كجكد جماعة مف الناس )األتباع(. -1

 كجكد شخص مف بيف أعضاء الجماعة مقتدر عمى التأثير في سمككيـ )القائد(. -2

 كجكد ىدؼ مشترؾ يسعى أعضاء الجماعة لتحقيقو. -3

 المكقؼ الذم يتضمف الظركؼ التي يتفاعؿ فييا أعضاء الجماعة. -4

كالقيادة عممية كليست شخصان، كىي إحداث كترؾ أثر، كالقائد عضك في جماعة يتبعو أفراد 

 بيف أفراد الجماعة. آخريف نتيجة فيمو لمعالقات االجتماعية

القيادة بيف الميتميف بالجكانب اإلدارية تبعا لنكعية الدراسة كبيئة المؤسسة  تعريفاتكتعددت 

كميما تعددت المفاىيـ فإنو يمكف القكؿ بأف القيادة ىي عممية تأثير متبادؿ بيف القائد كمرؤكسيو 

لمكصكؿ إلى أىداؼ مشتركة، كتتككف عممية القيادة مف أربع مراحؿ كىي )حسيف كحسيف، 

 المرحمة الثانية: شمؿ التخطيط كالتكجيو كالتعميمات.تكزيع الميمات كي المرحمة األولى: (:2006

شمؿ التقكيـ كي المرحمة الثالثة: شمؿ التكجيو كالرقابة كالتفكيض كتدعيـ أداء المرؤكسيف.التنفيذ كي

، كالتغذية يف، كالمعمكماتشمؿ مكافأة العاممالتحفيز كي المرحمة الرابعة: الرقابة كتقكيـ العمؿ.

 حكؿ مدل أداء المرؤكسيف لألىداؼ المرجكة.   الراجعة

 عمى كيحفزىـ ببعض، بعضيـ الجماعة أفراد يربط الذم اإلنساني العنصر ىي القيادة إف

 بدكرىا كالتي تعميمية مؤسسة أم في كمؤثرا فاعال عنصرا تعتبر حيث المرجكة، األىداؼ تحقيؽ

 (.2007الحربي، ) فاعميتيا عمى تنعكس
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ف القيادة ليست مجرد نمط قيادم يستخدمو القادة لمتعامؿ مع األفراد، كال ىي مجرد طريقة ك  ا 

لمتصرؼ مع العامميف، بؿ إنيا قيادة تعمؿ مع اآلخريف كمف خالؿ اآلخريف النجاز أىداؼ 

 (.2013المؤسسة )دكاني،

 نظريات القيادة.

تعددت نظريات القيادة كتعددت اآلراء ككجيات النظر حكليا، كمف النظريات التي تفسر 

 القيادة: 

 نظرية الرجل العظيم: -1

، كتبنى ىذه النظرية عديد مف تعتبر ىذه النظرية مف أكائؿ النظريات التي تحدثت عف القيادة

بصفة خاصة كاف أكثر تحبزان ليا  (Sir Francis Galtonالعمماء، كلكف السير فرانسيس جالتكف )

بؿ كحاكؿ اثباتيا بالبيانات االحصائية كالكراثية، كتفترض ىذه النظرية أف القائد الفرد يممؾ مكاىب 

رادة حديدية، كىذه النظرية تعمؿ عمى بناء  كقدرات غير عادية كيقكد مف خالؿ شخصية قكية كا 

كيشجعيا عمى السمبية ألف المطمكب منيا ىك  نظاـ يعتمد عمى الفرد كال يترؾ مكانان لمجماعة بؿ

التجاكب كالخضكع كالطاعة. كيعتمد نجاح ىذه النظرية في ىذه الحالة عمى مدل إخالص القائد 

نكاره لذاتو كقدرتو عمى الشعكر  لمجماعة كقدرتو عمى تفضيؿ مصالحيا عمى مصالحو الشخصية، كا 

ائد يقترب مف الخياؿ، كىنا القائد يعتمد فب دكف أف يظيركىا، كىذا القبمشاكؿ كرغبات اآلخريف 

    (.2005إختيار معاكنيو كمستشاريو عمى عنصر الكالء قبؿ الكفاءة )ىالؿ ،

إف الجذكر األكلى ليذه النظرية تعكد لعيكد اإلغريؽ كالركماف، حيث كاف االعتقاد بأف القادة 

كالعقمية كالنفسية ما يعينيـ عمى يكلدكف قادة، كأنيـ قد كىبكا مف السمات كالخصائص الجسمانية 
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ىذا، كلقد اختمفت المكاقؼ كتباينت فيما عدا ذلؾ حكؿ ماىية تمؾ السمات كالخصائص، كأىمية كؿ 

 (. 2006منيا )عياصرة، 

"، كتؤكد ىذه النظرية عمى أف كىي مف النظريات القديمة ك مف أكائؿ مف دعكا الييا "جالتكف

بعض الرجاؿ العظاـ يبرزكف في المجتمع لما يتسمكف بو مف قدرات كمكاىب عظيمة كخصائص 

)الشرجبي،  كعبقرية غير عادية تجعؿ منيـ قادة أيان كانت المكاقؼ االجتماعية التي يكاجيكنيا

2016). 

أف ىذه النظرية تتعامؿ مع  كقد تعرضت ىذه النظرية إلى العديد مف االنتقادات مف أىميا

ف ىذه النظرية ال تقدـ المنيج الذم يمكف مف خاللو أف يتنبأ مف  االستثناءات، كليس القكاعد، كا 

سيصبح قائدان عظيمان مف األفراد العادييف، كقد يتمكف القائد مف إحداث تغييرات في الجماعة في 

 (. 2000ؼ أخرل )كنعاف،ظركؼ معينة، كلكنو يعجز عف إحداث ىذه التغييرات في ظرك 

 نظرية السمات: -2

تتركز عمى السمات كالخصائص الجسمية كالعقمية كاالنفعالية كاالجتماعية التي يتمتع بيا 

دراسة  كزت البحكث المبكرة عف القيادة عمىعمييا، كر  الفرد داخؿ مجمكعتو، كالتي تجعؿ منو قائدان 

شخصية القائد كسماتو كخصائصو، كتختمؼ المعايير في  تحديد ىذه الخصائص مف مجتمع 

 (:2016آلخر، كىناؾ خمسة أنكاع لمسمات القيادية ىي )الشرجبي، 

 السمات الجسمية كالصحة كالطكؿ كالعرض.  -

 السمات المعرفية كالذكاء كالثقافة. -

 التعامؿ ككسب اآلخريف كحسف االتصاؿ. السمات االجتماعية كفف -

 السمات االنفعالية كالنضج االنفعالي كضبط النفس. -

 السمات الشكمية كجماؿ المظير كالذكؽ العاـ. -
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كتقكـ ىذه النظرية في تفسيرىا لمقيادة عمى مفيكـ مفاده "أف الفعالية في القيادة تتكقؼ عمى 

عف غيره، كما أف تكافر ىذه السمات في شخص سمات كخصائص معينة تتسـ بيا شخصية القائد 

ما يجعؿ منو قائدان فعاالن"، كفي ضكء ىذا المفيكـ تركزت جيكد مؤيدم ىذه النظرية حكؿ الكشؼ 

عف مجمكعة السمات المشتركة التي تميز القادة الناجحيف كقد كجدت أف القادة يتميزكف عادة بأنيـ 

ان كأحسف مظيران كأذكى عقالن كما أنيـ يتميزكف أطكؿ قامة مف غيرىـ كأضخـ حجمان كأصح جسم

أكثر بالنشاط االجتماعي، كما أنيـ أقدر عمى المثابرة كالمبادأة كأكثر  ان بثقة أكبر بالنفس كانغماس

طمكحان كسيطرة كمرحا كأحسف تكافقان مف غيرىـ، كفي ضكء ذلؾ تقكـ ىذه النظرية عمى افتراضات 

 (:2006معينة كىي )حسيف كحسيف، 

أف السمات المشتركة التي يتميز بيا كؿ القادة ىي المعيار الحقيقي لتحديد مدل الصالحية  -

مكانية النجاح فييا.  لمقيادة كا 

 أف ىذه السمات تكرث كال تكتسب. -

 أف القيادة يكلدكف كال يصنعكف أم ليس شرطا الحصكؿ عمى مؤىالت كبرامج تدريب. -

 النظريات السموكية: -3

تفاؽ عمى السمات كتكافر األدلة عمى أف ىناؾ صفات مكتسبة في القيادة بدأ نتيجة لعدـ اال

التساؤؿ حكؿ الخصائص السمككية لمقائد، لذلؾ ركز عدد مف األبحاث كالدراسات اىتماميا لمتعرؼ 

 (:2006إلى سمكؾ القائد كالجماعة كقد أفرزت تمؾ الدراسات ثالثة اىتمامات )عياصرة،

 لقائد ككيفية تأثره كتأثيره بالجماعة العامميف )التابعيف لمقائد(.التركيز عمى سمكؾ ا -أ

التركيز عمى المرؤكسيف، كدكافعيـ كسمككيـ كتأثيرىـ عمى مدل نجاح القائد كتعاممو معو  -ب

 كترتب عمى ذلؾ كجكد عامميف ميميف في تحديد القيادة كىما االىتماـ بالعمؿ كاالىتماـ بالعامميف.

 الميمة.التركيز عمى  -ج
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 النظرية الموقفية: -4

لمقيادة، ألنيا ال تربط القيادة بالسمات الشخصية لمفرد  ديناميكيان  تقدـ ىذه النظرية مفيكمان 

نما تربطيا بالمكقؼ اإلدارم، عمى أساس أف عكامؿ   المكقؼ كالمتغيرات المرتبطة بو ىيفقط، كا 

د كنجاحو. كما أنيا مف ناحية أخرل التي تحدد السمات التي يمكف أف تعزز مكانة الشخص القائ

تقدـ مفيكما ديمقراطيان لمقيادة، كذلؾ مف خالؿ عدـ حصر القادة في عدد محدكد مف األفراد ىـ 

تتكافر فييـ سمات كمقدرات معينة، بؿ تجعؿ قاعدة القيادة عريضة بحيث يمكف ألم شخص أف 

رفضيا لممفيكـ القائؿ بأف القادة يككف قائدا في بعض المكاقؼ، كما أف مف مظاىر ديمقراطيتيا 

يكلدكف كال يصنعكف، كتأكيدىا عمى أف ىناؾ بعض السمات كالميارات القيادية يمكف اكتسابيا 

 (.2002بالتعميـ كالتدريب )عبد الباقي،

كتنظر ىذه النظرية إلى كظائؼ القيادة كالسمكؾ التي يعبر عنيا كالتي يقكـ بيا الفرد في 

مكقؼ معيف عمى أنيا ىي القيادة، كتربط السمكؾ القيادم بالمكقؼ كالظركؼ المحيطة، فمف يصمح 

لمقيادة في مرحمة قد ال يككف مناسبان لمرحمة أخرل كظركؼ مغايرة، كتحكـ ىذه النظرية عناصر 

 (: 2016ي )الشرجبي،ى

 سمات القائد. -1

 سمات األتباع. -2

 سمات المكقؼ كطبيعة الحالة. -3

 أىمية القيادة

ىي التي قد يقكـ بيا القائد  ظائؼال ي الكظائؼ التي يمارسيا القائد،كمفتبرز أىمية القيادة ف

(Bardwell, L Holden, 2001 :) 
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كتتضمف األىداؼ التي تضعيا المؤسسة لنفسيا التخطيط لألىداف القريبة والبعيدة المدى:  -1

 كتسعى لتحقيقيا عمى المدل القصير كعمى المدل البعيد.

 كتتضمف الخطط كالبرامج كاالستراتجيات الخاصة بالسياسة التي سيتـ تنفيذىا.وضع السياسة:  -2

مؿ كمصدر كىنا تنظر إلى القائد كأيديكلكجي فيك في كثير مف األحياف قد يع األيديولوجية: -3

 األفراد. يـكقيم يـألفكار كمعتقدات

 كىنا تنظر إلى القائد كخبير كمصدر لمخبرة الفنية كاإلدارية كالمعرفة في الجماعة. الخبرة: -4

كمراقبة تنفيذ  كأىدافيا الجماعة عؿ االجتماعي كتنسيؽ سياسةىك تحريؾ التفااإلدارة والتنفيذ:  -5

 السياسة كتحقيؽ األىداؼ.

كىنا يككف القائد حكيما ككسيطا فيما قد ينشب مف صراعات أك مشاحنات  والوساطة: الحكم -6

 داخؿ الجماعة.

يككف القائد ىك مصدر الثكاب كالعقاب كىذا يمكنو مف المحافظة عمى  إذ الثواب والعقاب: -7

 الضبط كالربط.

 كىك أف القائد مثؿ أعمى لمسمكؾ بالنسبة ألعضاء الجماعة. نموذج يحتذى بو:أ -8

 في أداء ميماتيا. اكاستمرارىرمز الجماعة:  -9

 كرمز مثالي لمتكحد كالتقمص. صورة لألب: -10

 أنماط القيادة

 ىناؾ ثالثة أنماط شائعة لمقيادة ىي:

قكـ عمى االستبداد بالرأم كالتعصب األعمى كاتخاذ كي )االستبدادية(: ةالقيادة األوتوقراطي -1

القائد لمقرارات بنفسو مستخدما أساليب الفرض كاإلرغاـ كالتخكيؼ لتنفيذ أكامره، كفي ظؿ ىذا النمط 

القيادم ال نقاش أك تفاىـ، فيك يكجو عمؿ التابعيف بإصدار القرارات كالتعميمات كيأمرىـ بما ينبغي 



19 
 

 كمتى، كيككف القائد منعزال عف تابعيو كال تربطو بيـ عالقة إنسانيةعمييـ فعمو ككيؼ يعممكف 

 (.2006)حمادات، 

كفي ىذا النمط يضع المدير األكتكقراطي صكرة معينة لمدرستو مف الخطط كالسياسات التي 

تحقؽ الصكرة الرسمية المرسكمة لممدرسة، كيظير الكد إلى مف يكافقو كيتجافى مع مف يخالفو مف 

كغالبان ما ييًجمع المعمميف حسب رغبتو، كًيممي عمييـ القرارات كالتعميمات دكف مشاكرة  المعمميف،

كييتـ بالفاعمية في المدرسة، كاالدارة كيقكـ بالرقابة كالتفتيش المستمر عمى المعمميف )الخكجا، 

2004 .) 

كييمؿ العالقات يستخدـ القائد ىنا أسمكب الثكاب كالعقاب، كيككف تركيزه عمى بعد اإلنتاج ك 

اإلنسانية كال يراعي ميكؿ التابعيف كرغباتيـ كحاجاتيـ كميز الباحثكف ثالثة أنكاع مف ىذا النمط 

 (:1980القيادم )ىاشـ، 

إذ يستخدـ القائد العقاب كالتخكيؼ كيعطي األكامر الصارمة،  المتشدد: يالنمط األوتوقراط -أ

كمات كالصالحيات كيحاكؿ إقناع العامميف بقراراتو كيركز عمى اإلنتاج، فيك مصدر االتصاؿ كالمعم

 متظاىرا بالكد. 

مف السابؽ يستخدـ اإلطراء كالثناء إلى جانب  كىك أقؿ تشددان  الخير: يالنمط األوتوقراط -ب

 العقاب الخفيؼ لضماف كالء التابعيف لتنفيذ القرارات. 

رات بنفسو لكنو يكىـ التابعيف أنيـ كيتخذ القرا كىك أقؿ تشددان  المناور: يالنمط األوتوقراط -ج

 اشترككا بصنع القرار.

فالقائد  تقـك فمسفة ىذه القيادة عمى مبدأ المشاركة كتفكيض السمطات، القيادة الديمقراطية: -2

الجماعة كيشركيـ في عممية صناعة القرارات، كيتكسع في تفكيض الديمقراطي يتفاعؿ مع أفراد 
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السمطات كالصالحيات لتابعيو، فيك يباشر ميامو مف خالؿ جماعة المنظمة. فالسياسات تتحدد مف 

خالؿ االتفاؽ كالمناقشة الجماعية ألعضاء المنظمة، كتؤدم القيادة دكرىا في بمكرة ما تتفؽ عميو 

درة الجماعة، الجماعة مف آراء كأفكار إلى قرارات كسياسات، فالقرار في النياية يأتي مف تفكير كمبا

كمف مزايا ىذا األسمكب رفع معنكايات التابعيف كالثقة في أنفسيـ كزيادة التعاكف كمضاعفة اإلنتاج 

كفي ىذا األسمكب يشعر أفراد المنظمة بأف القرار قرارىـ فيتمسككف بو كيعممكف عمى تنفيذه التنفيذ 

اعية تضمف التفاؼ الجماعة حكؿ السميـ الرتباطيـ العضكم بو. كبذلؾ فيي تعد قيادة انسانية كجم

 (.2005القائد الذم يمثميـ )البدرم،

كىي تقكـ عمى أساس احتراـ شخصية الفرد، كما تقـك عمى حرية االختيار كاإلقناع كاالقتناع، 

كأف القرار النيائي يككف دائما لألغمبية دكف تسمط أك خكؼ أك إرىاب، كترتكز القيادة الديمقراطية 

 (:2006)حسيف كحسيف،  عمؿ عمى ما يأتيات الفي أداء ميم

كتفكيض السمطة لمتابعيف، اشتراؾ المرؤكسيف في تكسيع قاعدة االشتراؾ باتخاذ القرار، 

 .قامة عالقات إنسانية مع التابعيفالقيادية، إ اتمالمي

 يس عمى السمطة المخكلة إليو، كيعدكيعتمد القائد الديمقراطي عمى قبكؿ التابعيف لسمطتو كل

، فيك يعتمد أكالن عمى تقكية العالقات يلمنمط األكتكقراط النمط الديمقراطي في القيادة معاكسان 

اإلنسانية الجيدة بيف القائد كاألفراد مف خالؿ إشباع حاجاتيـ كاالىتماـ بيـ كاالعتراؼ بأىمية دكرىـ 

لتي يكاجيكنيا كفي ا تكاليضا عمى المشاركة في مناقشة المشفي المنظمة، كما يركز ىذا النمط أ

 (.  1993اتخاذ القرارات التي تتعمؽ بعمميـ )شاكيش، 
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أك الحرة، أك الترسمية، أك كيطمؽ عمييا مسميات عدة منيا القيادة المطمقة،  القيادة المتساىمة: -3

التسيبية، كتقـك القيادة المتساىمة عمى اعتماد أسمكب الحرية مف خالؿ تنازؿ القائد عف دكره في 

اتخاذ القرارات، كيصبح دكره بحكـ المستشار، إذ تعطى الحرية المطمقة لكؿ فرد في أداء سمطة 

ط بو في فالقائد يفقد الدكر الحقيقي المنك ميماتو، كبتنظيـ مجريات عممو دكف أم تدخؿ مف القائد، 

 (.2010يـ )حمكد،تتكجيو األفراد في تنظيـ نشاطاتيـ كأداء ميام

سمطة القائد، كقد تككف فكضكية لككنيا تقكـ عمى ترؾ الفرد كىي قيادة تككف متحررة مف 

، كيعتمد عمييـ ا يترؾ المسؤكليات كاممة لتابعيويعمؿ ما يشاء حيث تبدك ككأنيا غير مكجكدة، كم

اعتمادان كميان في تحقيقيا، كيقكـ القائد المتساىؿ عادة بتكصيؿ المعمكمات إلى أفراد مجمكعتو كيترؾ 

)حسيف  ميز ىذا النكع مف القيادة بما يأتيي التصرؼ دكف تدخؿ منو كيتليـ مطمؽ الحرية ف

 (: 2006كحسيف، 

ف قبؿ المرؤكسيف، الالمباالة في العمؿ مك ى المرؤكسيف، كىنا تنعدـ القيادة، انعداـ سيطرتو عم

نتاج منخفض، يترتب عمييك فتقؿ إنتاجيتيـ،  يعتبر ىذا النمط مف القيادة ك ا ركح معنكية عالية كا 

خبرات كميارات جديدة تعمؿ عمى الرقي بمستكل أدائيـ  أنو ال يكسب العاممكف غير فعاؿ حيث

 الميني.

 الميارات األساسية الالزمة لمقيادة التربوية:

ق( عددان مف الميارات الالزمة لمقيادة التربكية، كالتي يمكف حصرىا فيما 1423أكرد حريرم )

 يمي: 

 كتشمؿ بعض السمات كالقدرات العقمية كاالبتكار كضبط النفس. الميارات الذاتية: -1
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كىي المعرفة المتخصصة في فرع مف فركع العمـ كالكفاءة في  الميارات الفنية العادية: -2

استخداـ ىذه المعرفة بما يحقؽ اليدؼ المرغكب بفاعمية كتكتسب ىذه الميارات بالدراية كالخبرة 

 كالتدريب.

درة القائد عمى التعامؿ مع تابعيو كتنسيؽ جيكدىـ كتعني قية االجتماعية: الميارات اإلنسان -3

 العمؿ الجماعي بينيـ. في إيجاد

الذم يقكده كفيمو لمترابط  كىي قدرة القائد عمى رؤية المنظمة الميارات االداركية التصورية: -4

سسة ككؿ بالمجتمع بيف أجزائو كقدرتو عمى تصكر كفيـ عالقات المكظؼ بالمؤسسة كعالقات المؤ 

 الذم تعمؿ فيو. 

 (Motivation)الدافعية 

الدافعية لمعمؿ بصفة عامة بأنيا مجمكعة مف القكل الداخمية ( ,Pinder 1998يندر)عرؼ ب

 .كالخارجية التي تثير السمكؾ المرتبط بالعمؿ كتحدد شكمو كاتجاىو كشدتو كمدتو

داخمية متعددة مثؿ تفضيؿ الفرد لنشاط كيعد مفيكـ الدافعية مفيكمان كاسعان يتضمف آليات 

معيف عمى آخر، كحماسو تجاه استجابات معينة دكف أخرل، فضالن عف  تضمنو مثابرة الفرد عمى 

 (.Singh, 2001إتباع نماذج عمؿ معينة نحك أىدافو )

 سبب السمكؾ اإلنساني كيحافظ عميو.( بأنيا الشيء الذم ي2003) كعرفيا الصريفي

يتـ  يية بأنيا عممية تبدأ بكجكد نقص أك حاجة فسيكلكجية أك نفسية كبالتالكما عرفت الدافع

 (.2004حريـ، لتخفيؼ أك سد الحاجة أك النقص ) تنشيط الدكافع كتعد
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بأنيا عبارة عف حالة استثارة كتكتر داخمي ( 2010) المشار إليو في الشرقاكمكعرفيا يكنج 

( 2015شار إليو في الرفكع )المبينما عرفيا ماسمك ، تحقيؽ ىدؼ معيف تثير السمكؾ كتدفعو إلى

 . أحكاؿ الكائف الحيبأف الدافعية ىي خصيصة ثابتة كمتغيرة كمركبة كعامة تمارس تأثيران في كؿ 

 : وخصائصيا عوامل الدافعية

كقد سميت بذلؾ عمى اعتبار أنيا  تدفع الفرد إلى  زيادة جيكده في تحسيف مستكل أدائو 

العكامؿ تمؾ الجكانب مف العمؿ التي في حالة كجكدىا تشبع حاجات العامميف لمنماء كتشكؿ ىذه 

ييا مالنفسي، كىذه غالبا ما تككف كاقعة ضمف العمؿ أك كامنة في داخمو، كلذلؾ يمكف أف يطمؽ ع

يجابي تؤدم إلى  أحيانا "عكامؿ داخمية"، كالتي في حالة تكافرىا في مكقؼ العمؿ كبشكؿ مالئـ كا 

متيا ال يؤدم بالضركرة إلى يف. كلكف غيابيا أك عدـ مالءبالرضا كالقناعة لدل العاممشعكر 

. كيمكف حصر عكامؿ الدافعية ىذه في ستة كىي )عياصرة،  (: 2006الشعكر بالتبـر

 (.Achievementاإلنجاز ) -1

 (.Recognition التقدير ) -2

 (. Responsibilityالمسؤولية ) -3

 أم ككنو مثيرا أك ممال أك متنكعا أك رتيبا. (، Work Itselfالعمل نفسو ) -4

 أم فرص الترقية كتغيير المكانة. (،Advancementالترقي )-5

 .(Possibility of Growth احتمالية النماء ) -6
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فجميع ىذه العكامؿ تعتبر عكامؿ داخمية ليا أثرىا عمى الدافعية كعمى اإلحساس بالرضا 

 كالقناعة في العمؿ.

 :Singh(2001( ك)2007) لدافعية كما يمي بني يكنستمخيص أبرز خصائص ايمكف 

يعبر مفيكـ الدافعية عف حالة داخمية معقدة التركيب لعدة أسباب منيا عدـ إمكانية مالحظة  -1

حاجات الفرد كتكقعاتو المتعددة كالمتغيرة باستمرار كالتي قد تككف ك الدافعية كرؤيتيا بشكؿ مباشر، 

يعمؿ األفراد عمى إشباع حاجاتيـ بطرؽ مختمفة كمتباينة فيما بينيـ، إف إشباع ك  ،أحيانامتضاربة 

خمادىالحاجة قد يؤدم إلى زيادة قكتيا ال إلى كبحيا ك  مف الصعب فصؿ حاجات الفرد عف  اا 

البعض لذلؾ ينظر إلييا عمى أنيامجمكعة مف الحاجات، إف سمكؾ الفرد اليادؼ ال يشبع  ان بعض

 كؿ الحاجات. حاجاتو في

أك  تعبر الدافعية عف حالة نضاؿ أك مكافحة داخمية يمكف أف يطمؽ عمييا تمنيات أك رغبات -2

سكاء كاف  حكاجز تنشط الفرد كتحركو، كتعتبر مسببات داخمية لمسمكؾ كعكامؿ قكة محركة لمفرد

العكامؿ قد تككف  كاف ذلؾ بشكؿ ال شعكرم منو. أم أف ىذه ـلؾ بكعي تاـ منو ليذه العكامؿ، أذ

 مدركة أك غير مدركة مف الفرد نفسو. 

. االجتماعية ، كقد تككف مكتسبة كالحاجاتككف مكركثة كالحاجات الفسيكلكجيةالدافعية قد ت -3

يعبر سمكؾ الفرد  حيث تنمك حاجات الفرد كتتطكر بشكؿ متكازو مع نمكه الجسدم كالنفسي، كقد

  لكقت ذاتو.كنشاطو عف دكافع مكركثة كمكتسبة في ا

 الدافعية ظاىرة مميزة لمفرد بسبب الفركؽ الفردية بيف حاجات األفراد  كرغباتيـ. -4

 الدافعية ذات تكجو قصدم أم فرد يقكـ بالتصرؼ باختياره -5
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يقافيزنيا ككيفية تكجييا كديمكمتيا ك كاكجكه كمظاىر مثؿ كيفيو تحركيا كتلمدافعية عدة  -6  .اا 

رة تتقدـ لدل الفرد باستمرار ألف حاجاتو كرغباتو متعددة ككثيرة، كماأف كؿ الدافعية عممية متطك  -7

 حاجة لديو تسبب في تككيف حاجات أخرل عنده.

قد تككف دافعية الفرد إيجابية أك سمبية كذلؾ باالعتماد عمى النكعية ككمية المفاتيح الداخميةليا  -8

المتكفرة في  ليا المتمثمة بالحكاجز السمبية كاإليجابية المتمثمة برغباتو كاىتماماتو كالمفاتيح الخارجية

 بيئة الفرد.

 تصنيف الدوافع:

(، 2000جادك)(، كأبك 2006) كف تصنيؼ الدكافع إلى نكعيف ىما عدس كقطامييم

 (:2000) كالمحاسنة

حة كىي الدكافع ذات األسس البيكلكجية مثؿ الجكع كالعطش كالرا الدوافع األولية )البيولوجية(: -1

. كفيما يخص عالقة ىذه الدكافع بالعكامؿ االجتماعية، فعمى الرغـ مف عدـ تأثر الدكافع  كالنـك

 البيكلكجية بصكرة مباشرة بالعكامؿ االجتماعية إال أف إشباعيا يعتمد عمى عممية التعمـ االجتماعي.

سس بيكلكجية مثؿ كىي الدكافع التي ليس ليا أ الدوافع الثانوية ) النفسية أو االجتماعية(: -2

التممؾ كاالحتراـ كالتفكؽ كالسيطرة. كتتميز ىذه الدكافع عف الدكافع البيكلكجية إذ أنيا تظير لدل 

بالكفاءة كالجدارة كالبحث عف خبرات  رالفرد مف خالؿ تفاعمو مع اآلخريف، كمنيا دكافع الالشعك 

لطبيعة الدكافع الثانكية المتمثمة في أنيا دكافع مكتسبة يتعمميا الفرد نتيجة لمتفاعؿ  جديدة. كنظران 

القائـ بينو كبيف البيئة المحيطة بو؛ فإف مثؿ ىذا النكع مف الدكافع يتأثر تأثيران كبيران بالعكامؿ 

 االجتماعية.  
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 وظائف الدافعية:

ة في السمكؾ اإلنساني. كيمكف القكؿ تسيـ الدافعية في تسييؿ الفيـ لبعض الحقائؽ المحير 

بشكؿ عاـ بأف الدافعية ميمة لتفسير عممية التعزيز كتحديد المعززات كتكجيو السمكؾ نحك ىدؼ 

معيف، كالمساعدة في التغييرات التي تطرأ في عممية ضبط المثير )تحكـ المثيرات بالسمكؾ( 

 .(2015كالمثابرة عمى سمكؾ معيف حيى يتـ إنجازه )الرفكع، 

 ( أربع كظائؼ رئيسية لمدافعية، كىي: 2004كقد ذكر عالكنة )

الدافعية تستثير السمكؾ، فيي التي تحث اإلنساف عمى القياـ بسمكؾ معيف، مع أنيا قد ال تككف  -1

السبب في حدكث ذلؾ السمكؾ. كقد بٌيف عمماء النفس أف أفضؿ مستكل مف الدافعية لتحقيؽ نتائج 

ث ذلؾ ألف المستكل المنخفض منيا يؤدم في العادة إلى دتكسط، كيحايجابية ىك المستكل الم

الممؿ كعدـ االىتماـ، كما أف المستكل المرتفع عف الحد المعقكؿ يؤدم إلى ارتفاع القمؽ كالتكتر، 

 فيما عامالف سمبياف في السمكؾ اإلنساني.

ليـ كنشاطاتيـ؛ كبالتالي فإنيا الدافعية تؤثر في نكعية التكقعات التي يحمميا اإلنساف تبعان ألفعا -2

 تؤثر في مستكيات الطمكح التي يتميز بيا كؿ كاحد منيـ.

الدافعية تؤثر في تكجيو السمكؾ نحك المعمكمات الميمة التي يتكجب عمى الفرد االىتماـ بيا  -3

 كمعالجتيا، كتدؿ عمى الطريقة المناسبة لفعؿ ذلؾ. 

 ى أداء جيد عندما يككف مدفكعا نحكه.تؤدم إلى الحصكؿ اإلنساف عم عيةالداف -4
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 مصادر الدافعية:

 (:2008)غبارم، در الدافعية حسب استثارتيا ما يأتييمكف القكؿ أف مف أىـ مصا

ىي التي يككف مصدرىا خارجيان كالمعمـ، أك إدارة المدرسة، أك أكلياء الدافعية الخارجية:  -1

 األمكر، أك األقراف.

كىي التي يككف مصدرىا المتعمـ نفسو، حيث يقدـ عمى التعمـ مدفكعان برغبة الدافعية الداخمية:  -2

داخمية إلرضاء ذاتو، كسعيا لمحصكؿ عمى المتعة مف جراء التعمـ، ككسب المعارؼ كالميارات التي 

 يحبيا كيميؿ إلييا لما ليا مف أىمية بالنسبة لو.

 التطبيقات التربوية لمدافعية:

ان في تكجيو المعمميف نحك األىداؼ التربكية؛ كبيذا فإف مف الضركرم الدافعية دكران ميم تؤدم

البحث عف المقكمات التي تعمؿ عمى زيادة ىذه الدافعية، كقد أظيرت بعض الدراسات مثؿ دراسة 

( كجكد عالقة كاضحة بيف دافعية المعمميف Ellis, 1984( كدراسة إليس )Bishay, 1996بيشي )

باالنجاز كاالعتراؼ كالتقدير  حتراـ الذات كالمسؤكلية كالشعكركالمكافآت الداخمية مثؿ ا

 (.2006عياصرة،)

 ثانيًا: الدراسات السابقة ذات الصمة

بكية فيما يأتي عرض لبعض الدراسات العربية كاألجنبية التي تناكلت مكضكع القيادة التر 

 ، كذلؾ كفؽ ثالثة محاكر منفصمة حسب التسمسؿ الزمني مف األقدـ لألحدث، ككما يأتي: كالدافعية

 



28 
 

 ة التربوية:يالقياداألنماط الدراسات السابقة ذات الصمة التي تناولت 

 المدارس مديرم لدل القيادية األنماطإلى  التعرؼ (1994) كمحمكد الصائغ دراسة ىدفت

 المتغيرات، ببعض كعالقتيا الرياض بمدينة االبتدائية المراحؿ في لعممو المعمـ ككالء االبتدائية

 النمط أف الدراسة نتكبي االبتدائية، المدارس في يعممكف سعكديان  معممان ( 177)مف العينة كتككنت

 فرؽ يكجد ال أنو أيضا النتائج كأظيرت المديريف، قبؿ مف كممارسة شيكعا أكثر الديمقراطي اإلدارم

 ؾاىن بينما لممدير العممي المؤىؿ إلى يعزل الممارسة التربكية القيادة نكع في إحصائية داللةذك 

 .الخبرة إلى يعزل كفرؽ

( إلى معرفة درجة Massaro & Augustus,2000كاكغسطس ) كىدفت دراسة ماسارك

دراؾ المعمميف لمنمط القيادم لمدير مدرستيـ كأثر  ذلؾ العالقة بيف النمط القيادم لمدير المدرسة كا 

( مدرسة 20تـ اختيارىـ مف ) ان ( معمم330في المناخ المدرسي، ككانت عينة الدراسة مككنة مف )

باستخداـ أداة ىيرسي كبالنشرد) قياس النمط القيادم لمدير المدرسة كأثره عمى المناخ التنظيمي( 

 ككانت النتائج تدؿ عمى عدـ كجكد تأثير لنمط مدير المدرسة عمى المناخ المدرسي.

درجة فاعمية القيادة اإلدارية التربكية في المدارس  تٌعرؼ ( إلى2002ىدفت دراسة قرقش )ك 

مف  ان الثانكية في محافظة عماف مف كجية نظر المديريف كالمديرات، ككاف مجتمع الدراسة مككن

 الرابعة البالغمديرم كمديرات المدارس الثانكية الحككمية ) بنيف كبنات( لمنطقتي عماف األكلى ك 

( مدرسة ثانكية حككمية، كأظيرت النتائج أف متكسط الفاعمية كاف إيجابيا كذلؾ 107) عدد أفرادىا

يدؿ عمى أف سمكؾ مديرم المدارس الثانكية كاف إيجابيا تجاه معممييـ كطمبتيـ كتجاه أىداؼ 

 المدرسة.   
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 لدل( فيدفت إلى التعرؼ إلى األنماط القيادية Stumpf, 2003أما دراسة ستامبؼ )

كعالقتيا بالرضا الكظيفي لدل المكظفيف في المؤسسات كأثر  المديريف في كالية نكرث كاركلكنيا

متغيرات سنكات الخدمة، كالتخصص، كمستكل التعميـ، كالجنس، كالعمر كمتغيرات مستقمة عمى 

متحدة الرضا الكظيفي، كتٌككف مجتمع الدراسة مف المؤسسات المكجكدة في كاركلينا في الكاليات ال

( فردان كتـ إرساؿ استبانو لكؿ شخص عف طريؽ البريد االلكتركني، 232األمريكية، كقد تـ اختيار )

 كأظيرت النتائج كجكد عالقة بيف النمط القيادم كالرضا الكظيفي.

دراسة ىدفت إلى تحديد أنماط القيادة كتفكيض  (Wegener,2004ر )نيغكأجرت كي

حديد تأثير نمط القيادة عمى المخرجات التنظيمية، كتـ إجراء ىذه الصالحيات اإلدارية لممكظفيف كت

الدراسة مف خالؿ مسح ميداني لمقيادييف كالمكظفيف في ثالث مؤسسات كقد تككنت عينة الدراسة 

( قائدان كمكظفان، كقد أظيرت نتائج الدراسة أف تفكيض بعض الصالحيات اإلدارية 200مف )

مخرجات التنظيمية في المؤسسة كفي إدراكيـ لألنماط القيادية السائدة لممكظفيف يؤثر ايجابيان عمى ال

في مؤسساتيـ، أما المديريف فمـ يظيركا إدراكان لتأثير أنماط القيادة السائدة لدييـ في المخرجات 

التنظيمية، كما أظيرت الدراسة أف المكظفيف المفكض ليـ الصالحيات اإلدارية يسيمكف في زيادة 

خرجات التنظيمية لممؤسسة. في الكقت الذم يظير فيو المديريف أنماطان ال تدرؾ مدل ايجابيات الم

 العامميف تحت قيادتيـ. فتأثير األنماط القيادية المتبعة مف قبميا عمى جيكد المرؤكسي

( فقد ىدفت التعرؼ إلى األنماط القيادية السائدة بيف مديرم 2006أما دراسة الظفيرم )

لحككمية في دكلة الككيت كعالقتيا بمستكل الدافعية نحك العمؿ لدل المعمميف، المدارس الثانكية ا

تـ اختبارىـ بطريقة عشكائية طبقية،  ( معممان 718ك ) ( مديران 35ككانت عينة الدراسة مككنة مف )

الخاصة  تفقرة يتضمف السمككيا (35)( لمنمط القيادم مككف مف pfiefferكاستخدـ مقياس فيفر )
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يادة، كأظيرت النتائج أف النمط القيادم السائد بيف مديرم المدارس الثانكية الحككمية في بأنماط الق

 دكلة الككيت ىك النمط الديمقراطي. 

(، كالتي كانت بعنكاف "النمط القيادم السائد لدل المدراء 2007كىدفت دراسة الفرا كالخطيب )

، كالديمقراطي، النمط القيادم السائد )المتسمط رؼفي الكزارات الفمسطينية في محافظة غزة" إلى التع

درجة االختالؼ بيف األنماط القيادية باختالؼ متغيرات الدراسة: النكع  كالحر(، كالتعرؼ

االجتماعي، الخبرة، المؤىؿ العممي، المسمى الكظيفي، كعدد المرؤكسيف. كتككنت العينة مف 

النتائج عمى تفكؽ النمط الديمقراطي عمى  ( كزارة حككمية، كدلت23( مكظفان يعممكف في )260)

األنماط القيادية األخرل كما أظيرت القيادة اإلدارية الديمقراطية تميزان لصالح المرؤكسيف الذيف يقع 

تحت مسؤكلياتيـ عدد كبير مف المكظفيف كما دلت النتائج عمى كجكد عالقة ايجابية بيف النمط 

  الديمقراطي كبعض الممارسات اإلدارية. 

( التعرؼ إلى األنماط القيادية السائدة لدل مديرم المدارس 2010كىدفت دراسة الغامدم )

الحككمية لمبنيف في المدينة المنكرة كالتعرؼ إلى الفركؽ ذات الداللة اإلحصائية بيف آراء المعمميف 

 ( معممان 545لممرحمة التعميمية، كتككنت العينة مف ) تجاه النمط السائد عند مديرم المدارس تبعان 

 ( معممان 161في المرحمة المتكسطة ك) ( معممان 232في المرحمة االبتدائية ك) ( معممان 152منيـ )

( فقرة مكزعة عمى ثالثة أنماط ) تسمطي 29مف المرحمة الثانكية، إذ طكر استبانو تككنت مف )

ابات المعمميف كديمقراطي كترسمي(، كأظيرت النتائج عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية الستج

تعزل لمتغير المرحمة التعميمية عمى النمط التسمطي كالترسمي، ككجكد فركؽ ذات داللة إحصائية 

 عمى النمط الديمقراطي تعزل إلى متغير المرحمة التعميـ.
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( فقد Alfahad, Alhajri & Alqahtani, 2013أما دراسة الفيد كالياجرم كالقحطاني )

ف نمط القيادة لدل مديرم المدارس كدافعية المعمميف لإلنجاز في ىدفت التعرؼ إلى العالقة بي

مف رؤساء  ( رئيسان 320الككيت، كاستخدـ استبانو كأداة لجمع البيانات، ككانت العينة مككنة مف )

اإلدارات التعميمية بطريقة عشكائية، كأظيرت نتائج ىذه الدراسة أف أسمكب القيادة التحكيمية كاف 

 المدارس ككانت الدافعية لإلنجاز عند المعمميف إيجابية. بيف مديرم ان سائد

كاقع القيادة التربكية في مدارس القدس في ضكء  ( إلى التعرؼ2013راسة جيعاف )كىدفت د

مية مف كجية نظر المعمميف تبعا لمتغير الجنس ك المؤىؿ العممي كسنكات الخبرة يالقيادة التحك 

معممي كمعممات كمديرم كمديرات المدارس التابعة لكزارة  كجنس المدرسة، كتككنت العينة مف جميع

التربية كالتعميـ الفمسطينية في مدارس القدس، المدارس الخاصة كالمدارس الحككمية كمدارس 

( 20( مدرسة منيا )58الككالة التابعة لككالة تشغيؿ الالجئيف الفمسطينية الدكلية البالغ عددىا )

( منيـ 481مدارس ككالة، كبمغ عدد المعمميف ) ة كخمسمدرسة خاص( 33مدرسة حككمية ك)

( مديرا كتـ 58( معممة، أما عينة مديرم كمديرات المدارس فقد بمغت )365ك) ( معممان 116)

اختيارىـ بطريقة عشكائية طبقية، كأظيرت النتائج عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية عند 

لمقياس القيادة التربكية في منطقة القدس مف كجية ( بيف المتكسطات الحسابية a≤0.05مستكل )

نظر المعمميف تعزل إلى مغير جنس المعمميف كمتغير سنكات الخبرة كالمؤىؿ العممي كجنس 

 المدرسة.

 :نحو العمل صمة التي تناولت الدافعيةالدراسات السابقة ذات ال

لمدير المدرسة عمى  ( التعرؼ إلى النمط القيادمGallmeier,1992ىدفت دراسة غالميرير )

( شيكاغك )إلينكم ا في جامعة مدينةالدراسات العمي ككانت العينة مككنة مف طمبةدافعية المعمميف، 
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ستخدـ أداة مسح المعنكيات التي طكرىا اك  ( طالب كتـ اختيارىـ بشكؿ عشكائي،45البالغ عددىا )

أظيرت النتائج أف ك األمريكي لممعمميف الختبار تأثير نمط القيادة عمى دافعية المعمميف، اإلتحاد

مف مستكل تحفيزم أعمى بكثير القيادة الديمقراطية لـ يككنكا بالمعمميف الذيف يعممكف في ظؿ 

 ديكتاتكرية.المعمميف الذيف يعممكف تحت القيادة ال

ى العالقة بيف األبعاد القيادية لمديرم كمديرات التعرؼ إل ( فيدفت1995راسة العمكش )أما د

( 155مدارس محافظة الزرقاء الحككمية كدافعية معممييا نحك العمؿ، كتككنت عينة الدراسة مف )

كتـ اختيارىـ بطريقة  ،كمعممة مف مدارس محافظة الزرقاء الحككمية ( معممان 620مديرا كمديرة ك)

جكد فركؽ ذك داللة إحصائية في درجة كجكد األبعاد عشكائية، ككانت النتائج تدؿ عمى عدـ ك 

ـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية في مستكل دالقيادية لممديريف كالمديرات تعزل لمتغير الجنس، كع

دافعية المعمميف كالمعممات تعزل لمخبرة كالجنس كلكف أظيرت الدراسة كجكد فركؽ ذك داللة 

عممات تعزل لممؤىؿ العممي لصالح حممة مؤىؿ أقؿ مف إحصائية في مستكل دافعية المعمميف كالم

 بكالكريكس.

مدل  ( فقد ىدفت إلى التعرؼ إلىReger & Graham, 2001أما دراسة ريجير كجراىيـ )

دافعية األخصائييف االجتماعييف لالستمرار في العمؿ بعد أف اعتبركا العنؼ مف أىـ المظاىر التي 

كف عمميـ في كندا، كما ليا مف تأثير كأبعاد عمى الصعيديف أصبح يتعرضكف ليا كتكاجييـ في أما

الشخصي كالميني، كمف النكاحي النفسية كاالجتماعية كالسمككية، كعمى الرغبة في االستمرار في 

( أخصائيان اجتماعيان، استخدمت في ىذه الدراسة أداة 171العمؿ، أما عينة الدراسة فتٌككنت مف )

( مف األخصائييف االجتماعيف 1663ارت النتائج إلى أف ما نسبتو )لقياس الدافعية لمعمؿ، كأش

المعنفيف يترؾ لدييـ أثر عمى نفسيتيـ كدافعيتيـ لالستمرار في العمؿ كأف األخصائييف االجتماعييف 
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األصغر سنان أكثر دافعية مف كبار السف في االستمرار بمينة الخدمة االجتماعية، كأف األخصائييف 

 حاب الدخؿ العالي لدييـ دافعية أكثر ممف غيرىا لالستمرار في العمؿ.االجتماعييف أص

( إلى اختبار العالقة بيف تصكرات Sanchez Perkins,2002بيركنز ) كىدفت دراسة

المعمميف لمسمكؾ القيادم لمديرم المدارس كبيف الدافعية إلى العمؿ لدل المعمميف في كالية تكساس، 

( مدارس، كأظيرت 10كمعممة تـ اختيارىـ بطريقة عشكائية مف ) معممان ( 311كتككنت العينة مف )

النتائج كجكد عالقة بيف الدكافع الداخمية كالخارجية لممعمميف كبيف السمكؾ القيادم الميتـ بالعالقات 

 ككذلؾ سنكات خبرة المعمـ في التعميـ كعمره.

لمعمؿ لدل كؿ مف المكجييف ( التعرؼ إلى مستكل الدافعية 2008كىدفت دراسة الرشيدم )

 ( مكجيان 91الفنييف في كزارة التربية في دكلة الككيت مف كجية نظرىـ، ككانت العينة مككنة مف )

كتـ اختيار  ،عشكائية طبقية لككيت تـ اختيارىـ بطريقةفنيان كمكجية فنية في كزارة التربية في دكلة ا

ة في دكلة الككيت بطريقة عشكائية، ككانت كمعممة مف المدارس الثانكية الحككمي ( معممان 533)

النتائج تدؿ عمى أف مستكل الدافعية لمعمؿ لدل المكجييف الفنييف كالمعمميف في كزارة التربية في 

دكلة الككيت كانت مرتفعة كفي جميع مجاالتيا، ككجدت فركؽ ذات داللة إحصائية في الدافعية 

 الفنييف.المكجييف  فنييف كالمعمميف لصالحلمعمؿ بيف المكجييف ال

( ىدفت التعرؼ إلى الدافعية الداخمية كعالقتيا بالتفكير اإلبتكارم 2013أما دراسة شعباف )

الفركؽ  في مدارس دمشؽ الرسمية، كىدفت التعرؼ إلىلدل عينة مف طمبة المرحمة الثانكية العامة 

س بداعي تبعا لمتغيرات الجنفي متكسط أداء أفراد العينة عمى مقياس الدافعية كمقياس التفكير اإل

المرحمة الثانكية  كطالبة مف طمبة ( طالبان 1086، كتككنت عينة الدراسة مف )كاالختصاص الدراسي

في مدارس دمشؽ، كأظيرت النتائج كجكد فرؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسطات درجات أفراد 
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العينة عمى اختبار لدافعية لمتغير االختصاص لصالح العممي، ككجكد فرؽ ذات داللة إحصائية 

 لمتغير الجنس لصالح اإلناث.   في متكسط أداء أفراد العينة عمى اختبار التفكير اإلبتكارم تبعان 

( إلى الكشؼ عف العالقة بيف أنماط القيادة كالرضا Rizi, 2013كىدفت دراسة ريزم )

في عند مكظفي مؤسسات التربية الرياضية في أصفياف، ككانت عينة ىذه الدراسة مككنة مف الكظي

الرتباطي مف خالؿ أداة خدمت ىذه  الدراسة المنيج إ( مكظفان مف مؤسسات التربية، كاست125)

 اإلستبانة، كأظيرت النتائج كجكد عالقة ارتباط بيف جميع األنماط القيادية كالرضا الكظيفي كأف نمط

 القيادة التحكيمية أك الترسمية كاف لو أثر ايجابي عمى الرضا الكظيفي كعناصره.

( التعرؼ إلى درجة تكافر الصفات القيادية لدل معممي المرحمة 2015كىدفت دراسة حمد )

الثانكية كدرجة دافعية الطمبة نحك التعمـ مف كجية نظر مديرييـ في العاصمة عماف، ككانت العينة 

كمديرة في المناطؽ التعميمية كتـ اختيارىـ بطريقة عشكائية نسبية، ككانت  ( مديران 167مككنة مف )

النتائج تدؿ عمى كجكد عالقة ذات داللة إحصائية مكجبة بيف درجة تكافر الصفات القيادية لدل 

المعمميف كدافعية الطمبة في المدارس الثانكية الحككمية، ككما أظيرت النتائج أف درجة تكافر 

 .فات القيادية لدل المعمميف كدرجة تكافر الدافعية لدل الطمبة كاف متكسطان الص

 اسة الحالية من الدراسات السابقةموقع الدر ثالثًا: 

مف خالؿ استعراض الدراسات السابقة، فقد تبيف تعدد المتغيرات التي تـ دراستيا مف قبؿ 

أنيا اشتركت بمكضكعيف أساسيف ىما القيادة التربكية كالدافعية، فالدراسات التي بحثت  الباحثيف، إال

في القيادة التربكية درست متغيرات أخرل، مثؿ: الرضا الكظيفي، ككالء المعمـ، كالمناخ المدرسي، 

(، كدراسة الصايغ كمحمكد 1991كالجنس كالمؤىؿ العممي كسنكات الخبرة، كدراسة بني رشيد)
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(، كدراسة عمي Massaro & Augustus,2000(، كدراسة مارساك كاغسطس )1994)

 (. 2013(، كدراسة جيعاف )2008)

أما الدافعية فقد تمت دراستيا بمتغيرات أخرل، مثؿ: األبعاد القيادية، كالسمكؾ القيادم، 

 Sanchezبيركنز ) (، كدراسة1995راسة العمكش )كالتفكير اإلبتكارم، كالصفات القيادية، كد

perkins, 2002( كدراسة شعباف ،)2015(، كدراسة حمد )2015.) 

أما أداة الدراسة فقد اتفقت أغمب الدراسات عمى استخداـ االستبانة كما في الدراسة الحالية، 

 عينة الدراسة.كقد اعتمدت الدراسات العينة العشكائية في اختيارىا ألفراد 

القيادة التربكية كعالقتيا بالدافعية نحك العمؿ في  كلـ أجد دراسات سابقة تطرقت لدراسة أنماط

 (.2006، باستثناء دراسة الظفيرم )ىذا المجتمع كذلؾ حسب عمـ الباحثة

تـ االستفادة مف الدراسات السابقة في تطكير مشكمة الدراسة الحالية كصياغتيا بأسمكب ك 

الدراسة كاإلجراءات اإلحصائية لمعالجة عممي، ككيفية تطكير أداتي الدراسة الحالية، كاختيار عينة 

 البيانات، كمناقشة النتائج كمقارنتيا بنتائج الدراسات السابقة.
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 الفصل الثالث

 الطريقة واإلجراءات

تضمف ىذا الفصؿ عرضان لمنيج الدراسة المستخدـ، كمجتمعيا، كعينتيا، ككصفان ألداة 

الدراسة، ككيفية إيجاد صدقيا كثباتيا، كمتغيرات الدراسة، كالمعالجة اإلحصائية التي تستخدـ في 

جراءات الدراسة.  تحميؿ البيانات كا 

 منيج الدراسة المستخدم:

رتباطي في ىذه الدراسة، بكصفو المنيج األكثر حثة باستخداـ المنيج الكصفي اإلالبا تمقا

 مالءمة لمدراسة الحالية.

 مجتمع الدراسة:

جميع معممي كمعممات المدارس األساسية الخاصة في عماف عمى مؿ مجتمع الدراسة تشا

 (.20371لغ عددىـ )البا

 (2016-2017( اعداد المعممين في محافظة العاصمة عمان حسب المديرية والجنس )1الجدول )

مديرية التربية 
 والتعميم

 مديرية التعميم الخاص

 مجموع اناث ذكور 
 3882 3359 523 قصبة عمان
 6699 5475 1224 لواء الجامعة 
 3065 2689 376 لواء القويسمة
 444 413 31 لواء سحاب 

 3384 3137 247 ماركالواء 
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 2175 1895 280 لواء وادي السير
 631 551 80 ناعور
 39 24 15 الجيزة
 52 52 0 الموقر
 20371 17595 2776 المجموع
 عينة الدراسة : 

)قصبة عماف، كلكاء الجامعة، كلكاء  مديريات إختيار عينة عنقكدية لتحديد خمس سيتـ

 ة طبقية عشكائية مف خمسكمف ثـ سكؼ يتـ أخذ عين القكيسمة، كلكاء كادم السير، كلكاء ماركا(

يد حجـ كسيحدد عدد أفرادىا في ضكء عدد أفراد المجتمع كذلؾ بالرجكع إلى جدكؿ تحدمديريات 

يكضح (. Krijcie & Morgan. 1970كرجسي كمرجاف )العينة مف حجـ المجتمع الذم أعده 

 ، كعدد سنكات الخبرة.التخصص( تكزع عينة الدراسة حسب متغيرات الجنس، 2) ؿالجدك 

 حسب متغيراتيا ( توزع عينة الدراسة2الجدول)

 المجموع العدد المستوى المتغير

 الجنس
 175 ذكر

420 

 245 أنثى

 التخصص
 223 عممي
 197 إنساني

 175 سنوات 5أقل من  - 1 عدد سنوات الخبرة
 125 سنوات10 أقل من – سنوات 5

 120 فأكثر ةسن 10
 الدراسة: أداتا

تـ استخداـ اختبار كاستبانة لجمع البيانات، األكؿ تتعمؽ بالنمط القيادم الذم يمارسو مديرك 

ق(. كالثانية 1433تطكيرىا كذلؾ بالرجكع إلى دراسة الركقي )الخاصة، كالتي تـ المدارس األساسية 

باإلضافة إلى آراء (. 2013تتعمؽ بمستكل دافعية المعمميف نحك العمؿ بالرجكع إلى دراسة خمؼ )
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الستبانة كأداة لمدراسة حيث صكرتيا النيائية كما ا استخداـ تـك  المحكميف كالمختصيف التربكييف.

، كما فقره باإلضافة لممعمكمات الديمكغرافية األساسية لمبحث مقسمة لعدة فقرات (38)مف  كتتككف

 (.3ىك مكضح في الجدكؿ )

 ( : مجاالت و تشكيلة أسئلة االستبانة3الجدول)

عدد  مجاالت االستبانة التسمسل
 الفقرات

  النمط القيادياالستبانة االولى : 
 6 نمط الديمقراطيال 1
 6 ياألوتوقراطنمط ال 2
 7 نمط المتساىل ال 3
  الدافعية نحو العمل االستبانة الثانية : 
 6 المثابرة 1
 7 الطموح  2
 6 االرادة 3
 38 مجموع فقرات االستبانة 

( 3،)غالبان ( 4) ،دائمان ( 5) كتـ اعتماد سمـ ليكرت الخماسي، إذ حدت خمسة مستكيات كىي:

( درجة 1) ( درجة المرتفعة، كما تمثؿ الدرجة5) ذا تمثؿ الدرجةإ ،أبدان ( 1) ،نادران  (2) ،أحيانان 

متدنية. كما أف األفرع منتظمة ككافة أسئمة االستبانة تقع ضمف سمـ ليكرت الخماسي لإلجابة 

 ثالثي التكزيع.  يا ضمف نكعيف مف التكزيع ثنائي ك باستثناء البيانات األكلية فإن

 صدق أداتي الدراسة:

تـ عرض األداتيف عمى ف صدؽ أداة الدراسة، تـ استخداـ الصدؽ الظاىرم، إذ لمتأكد م

مجمكعة مف المحكميف مف ذكم االختصاص كالخبرة في اإلدارة التربكية في الجامعات األردنية، 

بيدؼ الحكـ عمى مدل قياس فقرات االستبانة لألىداؼ التي طبقت مف أجميا، كمدل صالحية 
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%( 80)عمى مكافقة بنسبة  تـ اختيار الفقرات التي حصمتات كىؿ ىي بحاجة إلى تعديؿ، إذ الفقر 

 اقترح تعديميا أك صياغتيا أك حذفيا. تـ لفقرات التي مف المحكميف أك أكثر، كتـ تعديؿ ا

 ثبات أداتي الدراسة:

عادة اإلختبارتـ التأكد مف ثبات أداتي الدراسة بطريقتيف، األكلى استخداـ طريقة اإلختبار    كا 

(test-retest)  كالثانية باستخداـ معادلة كركنباخ الفا (Cronbach. Alpha) يجاد معامؿ إل

عمى جميع المجاالت كاألداة ككؿ؛ إذ يقيس مدل التناسؽ في إجابات ي. اإلتساؽ الداخم

 لالستبانتيف.( يبيف ثبات األداة 4) المستجيبيف عف كؿ الفقرات المكجكدة في االستبانة، كالجدكؿ

( ومعامل الثبات األداة بطريقة Pearson Correlationمعامل ثبات التطبيق بطريقة بيرسون ) (4جدول )ال
 )ألفا كرونباخ(

معامل ارتباط  مجاالت االستبانة االداة
 بيرسون

معامل 
 الفاكرونباخ

 0.65 0.81 نمط الديمقراطيال القيادي ألنماطا
 0.64 0.83 ينمط األوتوقراطال
 0.73 0.84 نمط المتساىل ال

  0.83 ككل  بانةاالست
الدافعية نحو 

 العمل
 0.75 0.78 المثابرة
 0.74 0.91 الطموح 
 0.63 0.91 االرادة
  0.87 ككل بانةاالست
األنماط القيادية التربكية لدل مديرم المدارس درجة ممارسة  ثبات االستبانةيالحظ أف معامؿ 

 الخاصة في محافظة العاصمة عماف كعالقتيا بدافعية المعمميف نحك العمؿاألساسية 

عادة االختبار كمقداره )باستخدام الدافعية نحك  ( الستبانة0.87بينما بمغ )، (0.83االختبار كا 
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، كىذه القيـ ٌتعد مقبكلة ألغراض الدراسة الحالية، كىي قيمة عالية في ضكء ما تكصمت إليو العمؿ

 السابقة.الدراسات 

 : متغيرات الدراسة

 :التالية كسيطةال لدراسة عمى متغيراتاشتممت ا 

 )ذكر، أنثى(. الجنس -

 .(انساني، ميعم) الكمية -

 .(فأكثر ةسن 10 سنكات،10 أقؿ مف  -5مف فأقؿ، سنكات  5 - 1) عدد سنكات الخبرة -

 المعالجات اإلحصائية:

 تـ استخداـ الكسائؿ اإلحصائية اآلتية:

لإلجابة عف السؤاليف األكؿ كالثاني: تـ إستخداـ المتكسطات الحسابية كاإلنحرافات المعيارية  -1

 كالرتب كالدرجة.

 لإلجابة عف السؤاؿ الثالث تـ استخداـ معامؿ إرتباط بيرسكف. -2

 ( لعينتيف مستقمتيفt-testلإلجابة عف السؤاليف الرابع كالخامس تـ استخداـ اإلختبار التائي ) -3

أما بالنسبة لمتغير سنكات الخبرة تـ إجراء إختبار تحميؿ  الجنس كالمؤىؿ العمميبالنسبة لمتغيرات 

 التبايف األحادم.

 تـ إستخداـ إرتباط بيرسكف إليجاد ثبات األداة. -4

 تـ استخدـ معادلة كركنباخ الفا إليجاد معامؿ اإلتساؽ الداخمي. -5
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 اجراءات الدراسة:

 :اآلتية تالباحثة باإلجراءا قامتبعد تحديد مجتمع الدراسة كعينتيا كتطكير أداتي الدراسة 

 .الدراسة تيتطكير أدا .1

مجتمع الدراسة جميع معممي كمعممات المدارس األساسية تحديد مجتمع الدراسة الذم يتككف  .2

 كاختيار عينة الدراسة.الخاصة في عماف 

 كثباتيا. تي الدراسةإيجاد صدؽ األدا .3

 . ى كزارة التربية كالتعميـة الشرؽ األكسط مكجو إلالحصكؿ عمى كتاب تسييؿ ميمة مف جامع .4

 الحصكؿ عمى كتاب مف كزارة التربية كالتعميـ إلى مديريات التربية. .5

 تطبيؽ االستبانات عمى العينة التي تـ تحديدىا. .6

 تحميؿ البيانات إحصائيان. .7

 الرابع كمناقشتيا في الفصؿ الخامس.عرض النتائج في الفصؿ  .8

 .تـ التكصؿ إليو مف نتائجكصيات كالمقترحات بناءن عمى ما تقديـ الت. 10

 :تصحيح اإلجابات

تـ إستخداـ المعادلة اآلتية لتحديد درجة ممارسة مديرم المدارس األساسية الخاصة لمقيادة 

 التربكية: 

 بتطبيؽ المعادلة اآلتية: درجة ممارسةتحديد 

 

 

 

 = = = 1.33المدل

5 – 1   

3 

 القيمة الدنيا لمبديؿ   –القيمة البديمة 

 عدد المستكيات

4 

3 
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 .( 2.33- 1) كبذلؾ يككف المستكل المنخفض مف

 .(3.67 – 2.34) كيككف المستكل المتكسط مف

 (.  5-3.68) كالمستكل المرتفع مف

 .نحك العمؿ الباحثة ىذه المعيار لمحكـ عمى مستكل دافعية المعمميف كاعتمدت
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 الفصل الرابع

 نتائج الدراسة
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 الفصل الرابع

 نتائج الدراسة

ييدؼ ىذا الفصؿ إلى عرض النتائج التي مثمت استجابات أفراد الدراسة عمى فقرات األداة، 

عرض  أتي، كفيما ياحصائيان  التي جمعت كتحميؿ البياناتدراسة، كذلؾ بعد تطبيؽ إجراءات ال

 مف خالؿ اإلجابة عف األسئمة اآلتية:لنتائج الدراسة 

 النتائج المتعمقة باإلجابة عن السؤال األول:

ما درجة ممارسة مديرو المدارس األساسية الخاصة في محافظة العاصمة عمان لألنماط 

 من وجية نظر المعممين؟ القيادية

الجابات  لإلجابة عف ىذا السؤاؿ تـ استخراج المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية

األنماط القيادية التي يمارسيا مديرم المدارس األساسية درجة ممارسة فراد الدراسة عمى مقياس أ

 ( يكضح ذلؾ.5، كالجدكؿ )الخاصة في محافظة العاصمة عماف مف كجية نظر المعمميف

مديري المدارس األساسية الخاصة في  ممارسةدرجة المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ل (5جدول)ال
 من وجية نظر المعممين. لألنماط القيادية محافظة العاصمة عمان

درجة  الرتبة االنحراف المعياري المتوسط الحسابي المجال تسمسلال
 الممارسة

نمط الديمقراطيال 1  مرتفعة 1 0.53 3.93 

ينمط األوتوقراطال 2  مرتفعة 2 0.56 3.76 

نمط المتساىلال 3  مرتفعة 3 0.60 3.69 
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اد عينة الدراسة عمى درجة فر أ( أف المتكسطات الحسابية لمكافقة 5) يظير مف الجدكؿ

مف كجية  لألنماط القيادية مديرم المدارس األساسية الخاصة في محافظة العاصمة عماف ممارسة

كجاء لجميع المجاالت،  رتفعةم ممارسةكبدرجة  (3.93 –3.69 ) تراكحت ما بيف نظر المعمميف

نمط الك  نمط الديمقراطيال تي:لمتكسط الحسابي عمى النحك اآلترتيب المجاالت مف حيث ا

 .نمط المتساىؿالك  ياألكتكقراط

كمف أجؿ تحديد الفقرات كفؽ المجاالت التي تندرج تحتيا، فقد تـ حساب المتكسطات 

المدارس  نماط القيادية التي يمارسيا مديركاألممارسة  درجةالحسابية كاالنحرافات المعيارية ل

لكؿ فقرة عمى حده، كتـ األساسية الخاصة في محافظة العاصمة عماف مف كجية نظر المعمميف 

 كضع ترتيب لفقرات كؿ مجاؿ، كفيما يأتي عرض لمنتائج حسب المجاالت:

 الديمقراطينمط ول: الالمجال األ 

مديرم المدارس األساسية الخاصة  رجة ممارسةدتقيس  اتفقر  ست أشتمؿ ىذا المجاؿ عمى

 ( يبيف ذلؾ.6) ، كالجدكؿكجية نظر المعمميف ديمقراطيلمنمط الفي محافظة العاصمة عماف 

 سةممار درجة ل يالنمط الديمقراطلفقرات مجال  والرتب ( المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية6جدول)ال
مرتبة من وجية نظر المعممين  منمط الديمقراطيعمان ل مديري المدارس األساسية الخاصة في محافظة العاصمة

 .تنازلياً 

 الفقرات الرقم
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
رتبةال المعياري  

درجة 
 الممارسة

 مرتفعة 1 0.77 4.11 .تعميماتال إعداد في المعممينشرك ي   2

من صالحياتو لممعممين لضمان تحقيق  جزءاً يفوض  6
 األىداف المرجوة.

 مرتفعة 2 0.88 4.10
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 مرتفعة 3 0.78 3.95 يراعي مقدرات المعممين عند توزيع المسؤوليات. 3

 مرتفعة 4 0.89 3.94 يشجع المعممين والطمبة المبدعين في المدرسة. 5

 مرتفعة 5 0.99 3.83 يشجع البحث عن أفكار ورؤى متنوعة لحل المشكالت. 4

يعمل عمى سيادة روح التعاون بين المعممين في  1
 متوسطة 6 0.95 3.66 المدرسة.

 مرتفعة 0.53 3.93 المجال ككل

( المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية كالرتبة لكؿ فقرة مف فقرات 6) يبيف الجدكؿ

 –3.66) ليذا المجاؿ تراكحت بيفالمجاؿ، كالمجاؿ ككؿ، كيالحظ أف المتكسطات الحسابية 

. أما بدرجة ممارسة متكسطة (1) لجميع الفقرات ما عدا الفقرة مرتفعةممارسة ( بدرجة 4.11

 الرتبة. كجاءت مرتفعة( كبدرجة ممارسة 3.93) المجاؿ ككؿ فقد حصؿ عمى متكسط حسابي

( 4.11) بمتكسط حسابي ."تعميماتال إعداد في المعمميفيشرؾ " ( كنصيا:2) األكلى الفقرة

يفكض " ( كنصيا:6) الثانية الفقرة الرتبة. كجاءت مرتفعة( كبدرجة ممارسة 0.77) كانحراؼ معيارم

( كانحراؼ 4.10) بمتكسط حسابي ."ميف لضماف تحقيؽ األىداؼ المرجكةجزءا مف صالحياتو لممعم

يشجع ( كنصيا:"4) قبؿ األخيرة الفقرة بالرتبة. كجاءت مرتفعة( كبدرجة ممارسة 0.88) معيارم

 ( كانحراؼ معيارم3.83) بمتكسط حسابي ."أفكار كرؤل متنكعة لحؿ المشكالت البحث عف

يعمؿ عمى سيادة ركح " ( كنصيا:1) األخيرة الفقرة بالرتبة. كجاءت مرتفعة( كبدرجة ممارسة 0.99)

( كبدرجة 0.95) كانحراؼ معيارم( 3.66) بمتكسط حسابي ."التعاكف بيف المعمميف في المدرسة

 .متكسطةممارسة 
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 .ينمط األوتوقراطال: الثانيالمجال 

مديرم المدارس األساسية الخاصة  ممارسةدرجة فقرات تقيس  ست شتمؿ ىذا المجاؿ عمىإ

 ( يبيف ذلؾ.7. كالجدكؿ)مف كجية نظر المعمميفلمنمط األتكقراطي في محافظة العاصمة عماف 

ممارسة درجة ل ينمط األوتوقراطلفقرات مجال الوالرتب ( المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية 7جدول)
مرتبة من وجية نظر المعممين  نمط األوتوقراطيلم مديري المدارس األساسية الخاصة في محافظة العاصمة عمان

 .تنازلياً 

المتوسط  الفقرات الرقم
 الحسابي

االنحراف 
درجة   لرتبةا المعياري

 الممارسة

 مرتفعة 1 0.92 3.98 يتقيد بحرفية التشريعات اإلدارية. 8

 مرتفعة 2 0.83 3.77 يقمل من شأن االقتراحات التي يبدييا العاممون. 12

 مرتفعة 3 0.88 3.69 ييتم بالعمل أكثر من اىتمامو بالمعممين. 9

 مرتفعة 4 1.07 3.68 يضجر من غياب المعممين. 11

 متوسطة 5 1.03 3.58 بمركزية السمطة.يمتاز  7

 متوسطة 6 1.26 3.42 يستمد سمطتو من موقعو اإلداري. 10

 مرتفعة 0.56 3.76 المجال ككل

( المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية كالرتبة لكؿ فقرة مف فقرات 7) يبيف الجدكؿ

( 3.42 –3.98) المجاؿ تراكحت بيفالحسابية ليذا مجاؿ كالمجاؿ ككؿ، كيالحظ أف المتكسطات ال

 . أما المجاؿ ككؿ فقد حصؿ عمى متكسط حسابيمتكسطة كالمرتفعة لجميع الفقرات ممارسةبدرجة 

( 8) األكلى الفقرة رتبة. كجاءت بالمرتفعة( كبدرجة ممارسة 0.56) ( كانحراؼ معيارم3.76)

( 0.92) ( كانحراؼ معيارم3.98) بمتكسط حسابي .""يتقيد بحرفية التشريعات اإلدارية كنصيا:

يقمؿ مف شأف االقتراحات التي " ( كنصيا:12) الثانية الفقرة رتبةمرتفعة. كجاءت بالكدرجة ممارسة 



49 
 

( كدرجة ممارسة مرتفعة. 0.83) ( كانحراؼ معيارم3.77) بمتكسط حسابي ."يبدييا العاممكف

( 3.58) بمتكسط حسابي ."ية السمطةيمتاز بمركز " ( كنصيا:7) قبؿ األخيرة الفقرة رتبةكجاءت بال

 ( كنصيا:10) األخيرة الفقرة رتبةجة ممارسة متكسطة. كجاءت بال( كدر 1.03) كانحراؼ معيارم

( كدرجة 1.26) ( كانحراؼ معيارم3.42) بمتكسط حسابي ."يستمد سمطتو مف مكقعو اإلدارم"

 ممارسة متكسطة.

 .نمط المتساىلال :الثالثالمجال 

مديرم المدارس األساسية الخاصة  ممارسةدرجة فقرات تقيس  سبع ىذا المجاؿ عمى شتمؿإ

 .( يبيف ذلؾ8) . كالجدكؿمف كجية نظر المعمميف لمنمط المتساىؿ في محافظة العاصمة عماف

 ممارسة درجة لنمط المتساىل لفقرات مجال ال والرتب ( المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية8جدول)ال
مرتبة من وجية نظر المعممين لمنمط المتساىل مديري المدارس األساسية الخاصة في محافظة العاصمة عمان 

 .تنازلياً 

 الفقرات الرقم
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
 الرتبة

درجة 

 الممارسة

 مرتفعة 1 0.92 4.04 يفوض جميع صالحياتو لمعاممين. 13

 مرتفعة 2 0.97 3.93 التربويين عند تقويم المعممين.يعتمد عمى المشرفين  19

 مرتفعة 3 0.83 3.90 يفضل األساليب التقميدية القديمة في إدارة الميامات. 14

 مرتفعة 4 0.86 3.73 يحدد الميمة ويسمح لألعضاء أمر تنفيذىا دون تدخل. 15

يعطي المعممين الحرية إلتخاذ القرارات التي يرونيا  18
 مناسبة.

 متوسطة 5 0.87 3.64
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يتيح الحرية لممعممين في حل المشكالت المدرسية التي  16
 تواجييم دون تدخل.

 متوسطة 6 0.80 3.63

 متوسطة 7 1.08 3.49 يتميز بالود والسيولة في التعامل مع اآلخرين. 17

 مرتفعة 0.60 3.69 المجال ككل

( المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية كالرتبة لكؿ فقرة مف فقرات 8) يبيف الجدكؿ

( 3.49 –04.4)الحسابية ليذا المجاؿ تراكحت بيفمجالكالمجاؿ ككؿ، كيالحظ أف المتكسطات ال

 لجميع الفقرات. أما المجاؿ ككؿ فقد حصؿ عمى متكسط حسابي ة كمرتفعةبدرجة ممارسة متكسط

( 13) األكلى الفقرة . كجاءت بالرتبةمرتفعة( كبدرجة ممارسة 0.60) ( كانحراؼ معيارم3.69)

( 0.92) ( كانحراؼ معيارم4.04) بمتكسط حسابي .""يفكض جميع صالحياتو لمعامميف كنصيا:

يعتمد عمى المشرفيف التربكييف " ( كنصيا:19) الثانية الفقرة رتبةجة ممارسة مرتفعة. كجاءت بالكدر 

. رتفعة( كدرجة ممارسة م0.97) ( كانحراؼ معيارم3.93) بمتكسط حسابي ."عند تقكيـ المعمميف

يتيح الحرية لممعمميف في حؿ المشكالت " ( كنصيا:16) قبؿ األخيرة الفقرة رتبةت بالبينما جاء

جة ( كدر 0.80) ( كانحراؼ معيارم3.63) بمتكسط حسابي ."المدرسية التي تكاجييـ دكف تدخؿ

يتميز بالكد كالسيكلة في التعامؿ " ( كنصيا:17) األخيرة الفقرة تبةر ممارسة متكسطة. كجاءت بال

 ( كدرجة ممارسة متكسطة.1.08) ( كانحراؼ معيارم3.49) بمتكسط حسابي ."مع اآلخريف

دافعية المعممين نحو العمل في المدارس  ما مستوىالنتائج المتعمقة باإلجابة عن السؤال الثاني: 

 األساسية الخاصة في محافظة العاصمة عمان من وجية نظرىم؟ 
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جابات لإلجابة عف ىذا السؤاؿ تـ استخراج المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية إل

اصة في دافعية المعمميف نحك العمؿ في المدارس األساسية الخ مستكل استبانةافراد الدراسة عمى 

 ( يكضح ذلؾ.9كالجدكؿ )، محافظة العاصمة عماف مف كجية نظرىـ

دافعية المعممين نحو العمل في المدارس  مستوىل والرتبة ( المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية9جدول)ال
 .افظة العاصمة عمان من وجية نظرىماألساسية الخاصة في مح

 المستوى الرتبة االنحراف المعياري المتوسط الحسابي المجال المجال

 مرتفع 1 0.59 3.76 الطموح 2

 مرتفع 2 0.57 3.71 االرادة 3

 متوسط 3 0.66 3.62 المثابرة 1

 مرتفع 0.52 3.70 لدرجة الكميةا

دافعية مستكل ل فراد عينة الدراسةأ( أف المتكسطات الحسابية لمكافقة 9يظير مف الجدكؿ)

المدارس األساسية الخاصة في محافظة العاصمة عماف مف كجية المعمميف نحك العمؿ في 

لجميع المجاالت، كجاء  كمرتفعة (، كبدرجة تكافر متكسطة3.62-3.76تراكحت ما بيف )،نظرىـ

. كبمغ المثابرة الطمكح ثـ االرادة ثـترتيب المجاالت مف حيث المتكسط الحسابي عمى النحك االتي: 

مستكل مرتفعان (، كيعكس 0.52( كانحراؼ معيارم )3.70)ة لمدرجة الكميالمتكسط الحسابي 

 .لمدافعية نحك العمؿ

كمف أجؿ تحديد الفقرات كفؽ المجاالت التي تندرج تحتيا، فقد تـ حساب المتكسطات 

دافعية المعمميف نحك العمؿ في المدارس األساسية الخاصة  مستكللالحسابية كاالنحرافات المعيارية 

لكؿ مجاؿ عمى حده، كتـ كضع ترتيب لفقرات كؿ  عماف مف كجية نظرىـفي محافظة العاصمة 

 :مجاؿ، كفيما يأتي عرض لمنتائج حسب المجاالت
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 .المثابرةاالول:  مجال

دافعية المعمميف نحك العمؿ في المدارس مستكل لات فقر  إشتمؿ ىذا المجاؿ عمى ست

 ( يبيف ذلؾ.10) كالجدكؿ، األساسية الخاصة في محافظة العاصمة عماف مف كجية نظرىـ

دافعية المعممين نحو العمل في مستوى ل( المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتب لفقرات 10جدول)
 .مرتبة تنازلياً المثابرة  في مجال المدارس األساسية الخاصة في محافظة العاصمة عمان من وجية نظرىم

المتوسط  الفقرات الرقم
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري

 مستوىال الرتبة

 مرتفع 1 0.79 3.94 تقدير اآلخرين لي بذل مزيد من الجيد.يدفعني  5

 مرتفع 2 0.79 3.72 أمتمك المقدرة عمى تحمل مشاق العمل. 4

لمكمف بو.أحرص عمى إكمال العمل ا 1  مرتفع 3 0.83 3.71 

 متوسط 4 0.95 3.52 أقوم بإنجاز العمل المطموب بإتقان. 2

 متوسط 5 1.20 3.50 أسعى إلى تحقيق النجاح في عممي. 3

 متوسط 6 1.30 3.36 أتميز بالمثابرة في إنجاز األعمال. 6

 متوسط 0.66 3.62 المجال ككل

( المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية كالرتبة لكؿ فقرة مف فقرات 10) يبيف الجدكؿ

( 3.36–3.94) المتكسطات الحسابية ليذا المجاؿ تراكحت بيفكالمجاؿ ككؿ، كيالحظ أف ، مجاؿال

 لجميع الفقرات. أما المجاؿ ككؿ فقد حصؿ عمى متكسط حسابي كمتكسطة مرتفعة ممارسة مستكلب

( 5) األكلى الفقرة رتبة. كجاءت بال(0.66كانحراؼ معيارم ) متكسطة ممارسة مستكل( كب3.62)

( كانحراؼ 3.94) بمتكسط حسابي ."مزيد مف الجيد تقدير اآلخريف لي بذؿيدفعني " :كنصيا

أمتمؾ المقدرة " ( كنصيا:4) الثانية الفقرة رتبةمرتفعة. كجاءت بال ممارسة مستكل( ك 0.79) معيارم

 ممارسة مستكل( ك 0.79) ( كانحراؼ معيارم3.71) بمتكسط حسابي ."عمى تحمؿ مشاؽ العمؿ
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. "أسعى إلى تحقيؽ النجاح في عممي" ( كنصيا:3) قبؿ األخيرة الفقرة رتبةمرتفعة. كجاءت بال

رتبة . كجاءت بالمتكسط ممارسة مستكل( ك 1.20) ( كانحراؼ معيارم3.50) بمتكسط حسابي

( كانحراؼ 3.36) بمتكسط حسابي ."أتميز بالمثابرة في إنجاز األعماؿ" ( كنصيا:6) األخيرة الفقرة

 .رتفعم ممارسة مستكل( ك 1.30) معيارم

 .الطموحالثاني:  مجالال

دافعية المعمميف نحك العمؿ في المدارس مستكل لات فقر  إشتمؿ ىذا المجاؿ عمى سبع

 ( يبيف ذلؾ.11) ، كالجدكؿاألساسية الخاصة في محافظة العاصمة عماف مف كجية نظرىـ

المعممين نحو العمل في دافعية مستوى ل( المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتب لفقرات 11جدول)ال
 .مرتبة تنازلياً الطموح  في مجال المدارس األساسية الخاصة في محافظة العاصمة عمان من وجية نظرىم

المتوسط  الفقرات الرقم
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 مستوىال رتبةال

 مرتفع 1 0.98 3.96 أسعى ألكون من المعممين المتميزين في المدرسة. 13

 مرتفع 2 0.93 3.90 لتحقيق طموحاتي. أبذل جيدي 8

 مرتفع 3 0.84 3.87 أسعى لتحقيق اإلبداع في عممي. 11

 مرتفع 4 0.81 3.85 أقيم عممي بالنتائج التي أتوصل إلييا. 12

 مرتفع 5 0.86 3.69 أتطمع لتطوير مستقبمي الميني. 7

 متوسط 6 1.13 3.56 أسعى لتحقيق األىداف التربوية بكفاءة. 9

 متوسط 7 1.02 3.52 أضع خطة مستقبمية ألداء عممي. 10

 مرتفع 0.59 3.76 المجال ككل

( المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية كالرتبة لكؿ فقرة مف فقرات 11) يبيف الجدكؿ

( 3.52 3.96) كالمجاؿ ككؿ، كيالحظ أف المتكسطات الحسابية ليذا المجاؿ تراكحت بيف، مجاؿال
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 لجميع الفقرات. أما المجاؿ ككؿ فقد حصؿ عمى متكسط حسابي كمتكسط مرتفع ممارسة مستكلب

( 13) رتبة األكلى الفقرة. كجاءت بال(0.59كانحراؼ معيارم ) متكسط ممارسة مستكل( ك 3.76)

( كانحراؼ 3.96) بمتكسط حسابي ."أسعى ألككف مف المعمميف المتميزيف في المدرسة" كنصيا:

أبذؿ جيدم " ( كنصيا:8) رتبة الثانية الفقرةمرتفعة. كجاءت بال ممارسةكدرجة ( 0.98) معيارم

مرتفع.  ممارسة مستكل( ك 0.93) ( كانحراؼ معيارم3.90) بمتكسط حسابي ."لتحقيؽ طمكحاتي

بمتكسط . "أسعى لتحقيؽ األىداؼ التربكية بكفاءة" ( كنصيا:9) رتبة قبؿ األخيرة الفقرةكجاءت بال

 رتبة األخيرة الفقرةمتكسط. كجاءت بال ممارسة مستكل( ك 1.13) انحراؼ معيارم( ك 3.56) حسابي

 ( كانحراؼ معيارم3.52) بمتكسط حسابي ."أضع خطة مستقبمية ألداء عممي" ( كنصيا:10)

 .متكسط ممارسة مستكل( ك 1.02)

 .اإلرادةالثالث:  مجالال

نحك العمؿ في المدارس دافعية المعمميف مستكل لات فقر  إشتمؿ ىذا المجاؿ عمى ست

 ( يبيف ذلؾ.12) ، كالجدكؿاألساسية الخاصة في محافظة العاصمة عماف مف كجية نظرىـ

دافعية المعممين نحو العمل في مستوى ل( المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتب لفقرات 12جدول)
 .مرتبة تنازلياً اإلرادة  في مجال نظرىمالمدارس األساسية الخاصة في محافظة العاصمة عمان من وجية 

المتوسط  الفقرات الرقم
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 المستوى الرتبة

 مرتفع 1 1.00 3.95 قدرتي عمى تحقيق النجاح.مأمتمك الثقة ب 15

 مرتفع 2 0.93 3.90 أبذل كل جيدي في التحضير لمحصة الدراسية. 17

المسؤولية.قدرة عمى تحمل المأمتمك  16  مرتفع 3 0.80 3.78 

 متوسط 4 0.86 3.57 أعتقد أن مكانتي مرموقة في المجتمع. 14



55 
 

أسعى إلى تنفيذ الخطة المدرسية بانتظام خالل العام  18
 متوسط 5 1.13 3.56 الدراسي.

تنفيذ األفكار الخالقة دون تردد.أعمل عمى  19  متوسط 6 1.02 3.52 

 مرتفع 0.57 3.71 المجال ككل

( المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية كالرتبة لكؿ فقرة مف فقرات 12) يبيف الجدكؿ

( 3.95–3.52) كالمجاؿ ككؿ، كيالحظ أف المتكسطات الحسابية ليذا المجاؿ تراكحت بيف، مجاؿال

 لجميع الفقرات. أما المجاؿ ككؿ فقد حصؿ عمى متكسط حسابي كمتكسط مرتفع ممارسة مستكلب

( 15) رتبة األكلى الفقرة. كجاءت بال(0.57كانحراؼ معيارم ) متكسط ممارسة مستكل( كب3.71)

 ( كانحراؼ معيارم3.95) بمتكسط حسابي ."قدرتي عمى تحقيؽ النجاحمأمتمؾ الثقة ب" كنصيا:

أبذؿ كؿ جيدم في "( كنصيا: 17) رتبة الثانية الفقرةمرتفع. كجاءت بال ممارسة مستكل( ك 1.00)

 ممارسة مستكل( ك 0.93) ( كانحراؼ معيارم3.90) بمتكسط حسابي ."لمحصة الدراسية التحضير

أسعى إلى تنفيذ الخطة المدرسية بانتظاـ " ( كنصيا:18) رتبة قبؿ األخيرة الفقرةمرتفع. كجاءت بال

 ممارسة مستكل( ك 1.13) ( كانحراؼ معيارم3.56) بمتكسط حسابي ."خالؿ العاـ الدراسي

 ."تنفيذ األفكار الخالقة دكف ترددأعمؿ عمى " ( كنصيا:19) رتبة األخيرة الفقرةمتكسط. كجاءت بال

 .متكسط ممارسة مستكل( ك 1.03) ( كانحراؼ معيارم3.52) بمتكسط حسابي

ىل ىناك عالقة إرتباطية ذات داللة إحصائية عند  النتائج المتعمقة باإلجابة عن السؤال الثالث:

العاصمة  محافظة مديري المدارس األساسية الخاصة في بين درجة ممارسة (α≥ 0.05)مستوى 

 ومستوى دافعية المعممين نحو العمل؟ لالنماط القيادية عمان

ممارسة الدافعية نحك  مستكلك  النمط القيادمبيف درجة ممارسة  تـ حساب معامؿ االرتباط

 ( يبيف ذلؾ.13) كالجدكؿ، باستخداـ معامؿ ارتباط بيرسكف، لدل المعمميف العمؿ
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لدى  ممارسة الدافعية نحو العمل مستوىو  النمط القياديبين درجة ممارسة ( قيم معامل ارتباط بيرسون 13الجدول)
 .مديري المدارس االساسية في العاصمة عمان

النمط  النمط القياديدرجة ممارسة 
 الديموقراطي

النمط 
 االوتوقراطي

النمط 
 المتساىل

ممارسة لالدرجة الكمية 
 النمط القيادي

 ممارسة الدافعية نحو العمل 

 *0.687 *0.627 *0.602 *0.429 المثابرة
 *0.528 *0.485 *0.449 *0.359 الطموح
 *0.550 *0.493 *0.462 *0.397 االرادة

 الدافعية نحو العمللممارسة الدرجة الكمية 
 

0.455* 0.583* 0.619* 0.677* 

 ( α≤0.05عند مستوى داللة ) دالة*

( كجكد عالقة ارتباطية ايجابية ذات داللة احصائية عند مستكل 13) يتبيف مف الجدكؿ

(α≤0.05 )لمستكلكابعادىا كالدرجة الكمية  ة النمط القيادمبيف الدرجة الكمية لدرجة ممارس 

 ( عند مستكل داللة0.766) ذ بمغت قيمة معامؿ االرتباطإبعادىا، أك  ممارسة الدافعية نحك العمؿ

(α≤0.05كما كجدت عالقة إرتباطية إيجابية ذات داللة إحصائية عند مستكل داللة .) (α≤0.05 بيف )

. كتراكحت قيـ الدافعية نحك العمؿ ممارسة مستكلمع النمط القيادم لدرجة ممارسة بعاد الدرجة الكمية أ

 .كجميعيا دالة إحصائية (0.687( ك)0.359) معامؿ االرتباط بيف

ىل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى : مقة باإلجابة عن السؤال الرابعالنتائج المتع

(α≤0.05)  مديري المدارس األساسية الخاصة في محافظة العاصمة  لدىة يط القيادانماأل في

 وسنوات الخبرة؟ التخصصعمان تعزى لمتغيرات الجنس 

 السؤاؿ كفقان لمتغيراتو ككما يأتي:تمت االجابة عف ىذا 
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 متغير الجنس: -4-1

مديرم المدارس  نحرافات المعيارية لدرجة ممارسةتـ حساب المتكسطات الحسابية كاال

 تبعان  مف كجية نظر المعمميف لألنماط القيادية األساسية الخاصة في محافظة العاصمة عماف

( نتائج 14) كيكضح الجدكؿ(، لمعينات المستقمة، t-testلمتغير الجنس، كما تـ تطبيؽ اختبار) 

 ذلؾ االختبار.

مديري المدارس األساسية الخاصة في  لدرجة ممارسةالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية  (14جدول)ال
 لمتغير الجنس. (، تبعاً t-testواختبار)من وجية نظر المعممين لألنماط القيادية  محافظة العاصمة عمان 

مجاالت  مالرق
مستوى  قيمة)ت( االنحراف المعياري المتوسط عدد األفراد مستوى المتغير االستبانة

 الداللة

1 
النمط 

 الديموقراطي
 0.46 3.95 175 ذكور

0.65 0.52 
 0.57 3.92 245 إناث

2 
النمط 

 األوتوقراطي
 0.51 3.72 175 ذكور

0.87 0.39 
 0.66 3.67 245 إناث

المتساىل النمط 3  0.47 3.79 175 ذكور 
0.86 0.39 

 0.61 3.74 245 إناث

 األداة ككل
 0.38 3.82 175 ذكور

0.98 0.33 
 0.51 3.77 245 إناث

 (.α≤0.05دالة إحصائية عند مستكل الداللة)

لدرجة ( α≤0.05عند مستكل الداللة)فركؽ ذات داللة إحصائية  كجدت( 14) يبيف الجدكؿ

مف كجية لألنماط القيادية مديرم المدارس األساسية الخاصة في محافظة العاصمة عماف  ممارسة

لى قيمة )ت( المحسكبة عمى الدرجة الكمية، إذ بمغت إ ، استنادان لمتغير الجنس ، تبعان نظر المعمميف

 . كىي غير دالة احصائيان  (0.33( كبمستكل داللة )0.98)
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 :التخصصمتغير  -4-2

مديرم المدارس  نحرافات المعيارية لدرجة ممارسةحساب المتكسطات الحسابية كاال تـ

 تبعان  مف كجية نظر المعمميفلألنماط القيادية األساسية الخاصة في محافظة العاصمة عماف 

( 15) كيكضح الجدكؿ(، لمعينات المستقمة، t-test، كما تـ تطبيؽ اختبار) التخصصلمتغير 

 االختبار.نتائج ذلؾ 

مديري المدارس األساسية الخاصة في  نحرافات المعيارية لدرجة ممارسةالمتوسطات الحسابية واال  (15جدول)ال
 .التخصصلمتغير  (، تبعاً t-testواختبار) من وجية نظر المعممين لألنماط القيادية محافظة العاصمة عمان

مجاالت  مالرق
مستوى  قيمة)ت( االنحراف المعياري المتوسط عدد األفراد مستوى المتغير االستبانة

 الداللة

1 
النمط 

 الديموقراطي
 0.58 3.96 223 عممي

1.06 0.28 
 0.46 3.90 197 نسانيإ

2 
النمط 

 األوتوقراطي
 0.65 3.71 223 عممي

0.83 0.41 
 0.54 3.66 197 نسانيإ

 0.61 3.78 223 عممي النمط المتساىل 3
0.78 0.44 

 0.49 3.74 197 نسانيإ

 األداة ككل
 0.52 3.82 223 عممي

1.08 0.28 
 0.39 3.77 197 نسانيإ

 (.α≤0.05دالة إحصائية عند مستكل الداللة)

 لدرجة ممارسة( α≤0.05) عند مستكل الداللةفركؽ ذات داللة إحصائية  (15) يبيف الجدكؿ

مف كجية نظر لألنماط القيادية مديرم المدارس األساسية الخاصة في محافظة العاصمة عماف 
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الى قيمة )ت( المحسكبة عمى الدرجة الكمية، إذ بمغت  ، استنادان التخصصلمتغير  ، تبعان المعمميف

 . كىي غير دالة احصائيان  (0.28( كبمستكل داللة )1.08)

 :عدد سنوات الخبرةمتغير  -4-3

مديرم المدارس  نحرافات المعيارية لدرجة ممارسةحساب المتكسطات الحسابية كاال تـ

 ، تبعان مف كجية نظر المعمميف لألنماط القيادية األساسية الخاصة في محافظة العاصمة عماف

 ( نتائج ذلؾ االختبار.16) لمتغير عدد سنكات الخبرة، كيكضح الجدكؿ

مديري المدارس األساسية الخاصة في  نحرافات المعيارية لدرجة ممارسةالمتوسطات الحسابية واال  (16جدول)ال
 .عدد سنوات الخبرةلمتغير  تبعاً  ،من وجية نظر المعممين لألنماط القيادية محافظة العاصمة عمان

المتوسط  العدد سنوات الخبرة المجال
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 النمط الديموقراطي

 

سنوات 5أقل من  – 1  175 3.84 0.55 

سنوات 11أقل من  – 5  125 3.88 0.52 

فأكثر ةسن 11  120 3.89 0.49 

 0.53 3.87 420 المجموع

 النمط األوتوقراطي

سنوات 5أقل من  – 1  175 3.73 0.58 

سنوات 11أقل من  – 5  125 3.73 0.61 

فأكثر ةسن 11  120 3.57 0.61 

 0.60 3.69 420 المجموع

المتساىل النمط  

سنوات 5أقل من  – 1  175 3.72 0.58 

سنوات 11أقل من  – 5  125 3.79 0.59 

فأكثر ةسن 11  120 3.81 0.49 
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 0.56 3.76 420 المجموع

 االداة ككل

سنوات 5أقل من  – 1  175 3.76 0.46 

سنوات 11أقل من  – 5  125 3.78 0.50 

فأكثر ةسن 11  120 3.79 0.42 

 0.46 3.79 420 المجموع

 لدرجة ممارسة( كجكد فركؽ ظاىرية بيف المتكسطات الحسابية 16) يالحظ مف الجدكؿ

مف كجية نظر  لألنماط القيادية مديرم المدارس األساسية الخاصة في محافظة العاصمة عماف

( عمى أعمى فأكثر ةسن 01) صحاب الفئةأذ حصؿ إ، لمتغير عدد سنكات الخبرة ، تبعان المعمميف

( بالرتبة سنكات 01أقؿ مف  – 5) صحاب فئةأ( بالرتبة االكلى، كجاء 3.79) حسابي بمغ متكسط

( سنكات 5أقؿ مف  – 0) صحاب فئةأ(، كبالرتبة االخيرة جاء 3.78) الثانية بمتكسط حسابي بمغ

 (.3.76) بمتكسط حسابي

مدل كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية  إلىتحميؿ التبايف األحادم لمتعرؼ تـ تطبيؽ اختبار 

القيادية التي يمارسيا مديرم المدارس األنماط في استجابات أفراد عينة الدراسة لدرجة ممارسة 

لمتغير عدد سنكات  ، تبعان األساسية الخاصة في محافظة العاصمة عماف مف كجية نظر المعمميف

 .( نتائج ذلؾ االختبار17) الخبرة، كيكضح الجدكؿ

إليجاد داللة الفروق في درجة ممارسة مديري  (One Way ANOVA) تحميل التباين االحادي (17) جدولال
 .عدد سنوات الخبرةلمتغير  تبعاً  المدارس األساسية الخاصة في محافظة العاصمة عمان لألنماط القيادية،

مجموع  مصدر التباين مجاالت االستبانة مالرق
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
مستوى  قيمة)ف( المربعات

 الداللة

1 
 النمط الديموقراطي

 

 1.32 2 2.65 بين المجموعات

 0.28 417 116.75 داخل المجموعات 0.04* 4.74

  419 119.41 المجموع
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 النمط األوتوقراطي 2
 1.05 2 2.09 بين المجموعات

 0.36 417 152.23 داخل المجموعات 0.58 2.87

  419 154.33 المجموع

 النمط المتساىل 3

 0.35 2 0.69 بين المجموعات

 0.32 417 131.98 داخل المجموعات 0.33 1.09

  419 132.67 المجموع

 األداة ككل

 0.21 2 0.43 بين المجموعات

 0.22 417 91.42 داخل المجموعات 0.38 0.98

  419 91.85 المجموع

 (.α≤0.05) إحصائية عند مستكل الداللة دالة*

مديرم المدارس  ممارسة كجد فركؽ ذات داللة إحصائية في درجةتال ( 17) يبيف الجدكؿ

 ، تبعان مف كجية نظر المعمميف لألنماط القيادية األساسية الخاصة في محافظة العاصمة عماف

المحسكبة، إذ  (ؼ)الى قيمة  استنادان ، باستثناء مجاؿ النمط الديمقراطي لمتغير عدد سنكات الخبرة

  ( كىي غير دالة إحصائية.0.38) ( عند مستكل داللة0.98) )ؼ( لألداة ككؿ بمغت قيمة

في مجاؿ النمط الديمقراطي فإنو تكجد فركؽ ذات داللة احصائية في درجة ممارسة  أما

مديرم المدارس األساسية الخاصة في محافظة العاصمة عماف لمنمط القيادم مف كجية نظر 

المعمميف، كلمعرفة داللة الفركؽ في ىذا المجاؿ استخدمت الباحثة اختبار شيفيو لممقارنات البعدية 

  ( اآلتي: 18دكؿ )كيبينيا الج
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( اختبار شيفيو لممقارنات البعدية لدرجة ممارسة مديري المدارس األساسية الخاصة في محافظة 18الجدول )
 .العاصمة عمان لمنمط الديمقراطي من وجية نظر المعممين تبعًا لمتغير عدد سنوات الخبرة

عدد سنوات  المجال
 الخبرة

المتوسط 
 الحسابي

 5أقل من  -1
 سنوات

 10أقل من  -5
 سنوات

 سنة فأكثر  10

 5أقل من  -1 النمط الديمقراطي
 سنوات

3.84  0.07 0.06 

 10أقل من  -5
 سنوات

3.88   *0.04 

    3.89 سنة فأكثر 10
 10)ك  (سنكات 10أقؿ مف  – 5)( فركقان ذات داللة احصائية بيف فئة 18الجدكؿ ) يالحظ مف

 .(سنكات فأكثر 10)فأكثر لصالح فئة  (سنكات

ىل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى :الخامسالنتائج المتعمقة باإلجابة عن السؤال 

(α≤0.05)  في مستوى الدافعية نحو العمل لدى معممي المدارس األساسية الخاصة في محافظة

 وسنوات الخبرة؟ لتخصصزى لمتغيرات الجنس واالعاصمة عمان تع

 السؤاؿ حسب متغيراتو كعمى النحك اآلتي:تمت االجابة عمى ىذا 

 متغير الجنس: -5-1

دافعية المعمميف نحك العمؿ مستكل لتـ حساب المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية 

لمتغير  تبعان  حافظة العاصمة عماف مف كجية نظر المعمميف،في المدارس األساسية الخاصة في م

( نتائج ذلؾ 18كيكضح الجدكؿ)(، لمعينات المستقمة، t-testالجنس، كما تـ تطبيؽ اختبار) 

 االختبار.
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مستوى دافعية المعممين نحو العمل في المدارس لالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية  (19جدول)
 لمتغير الجنس. (، تبعاً t-testواختبار)األساسية الخاصة في محافظة العاصمة عمان من وجية نظر المعممين 

مجاالت  مالرق
مستوى  قيمة)ت( االنحراف المعياري المتوسط عدد األفراد مستوى المتغير االستبانة

 الداللة

 0.55 3.66 175 ذكور المثابرة 1
0.95 0.34 

 0.73 3.60 245 إناث

 0.50 3.73 175 ذكور الطموح 2
-0.88 0.38 

 0.65 3.79 245 إناث

 0.51 3.68 175 ذكور االرادة 3
-1.13 0.26 

 0.61 3.74 245 إناث

 األداة ككل
 0.45 3.69 175 ذكور

-0.39 0.70 
 0.57 3.71 245 إناث

مستكل ل( α≤0.05) عند مستكل الداللةفركؽ ذات داللة إحصائية  جكدك  ( 19) يبيف الجدكؿ

عماف مف كجية دافعية المعمميف نحك العمؿ في المدارس األساسية الخاصة في محافظة العاصمة 

 الدرجة الكمية، إذ بمغت ىلى قيمة )ت( المحسكبة عمإ ، استنادان لمتغير الجنس ، تبعان نظر المعمميف

 .كىي غير دالة احصائيان  (0.70كبمستكل داللة )( -0.39)

 :التخصصمتغير -5-2

 دافعية المعمميف نحك العمؿ مستكللتـ حساب المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية 

تبعا لمتغير في المدارس األساسية الخاصة في محافظة العاصمة عماف مف كجية نظر المعممين

( نتائج ذلؾ 19كيكضح الجدكؿ)(، لمعينات المستقمة، t-test، كما تـ تطبيؽ اختبار) التخصص

 االختبار.



64 
 

دافعية المعممين نحو العمل في المدارس  مستوىلالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية  (20جدول)
لمتغير  (، تبعاً t-testواختبار)األساسية الخاصة في محافظة العاصمة عمان من وجية نظر المعممين 

 .التخصص

مجاالت  مالرق
مستوى  قيمة)ت( االنحراف المعياري المتوسط عدد األفراد مستوى المتغير االستبانة

 الداللة

 0.75 3.64 223 عممي المثابرة 1
0.41 0.68 

 0.59 3.61 197 نسانيإ

 0.68 3.76 223 عممي الطموح 2
-0.05 0.95 

 0.48 3.77 197 نسانيإ

 0.67 3.70 223 عممي االرادة 3
-0.45 0.65 

 0.43 3.73 197 نسانيإ

 األداة ككل
 0.62 3.80 223 عممي

-0.02 0.99 
 0.39 3.70 197 نسانيإ

( α≤0.05) عند مستكل الداللةفركؽ ذات داللة إحصائية  دك كجعدـ ( 20) الجدكؿيبيف 

دافعية المعمميف نحك العمؿ في المدارس األساسية الخاصة في محافظة العاصمة عماف  مستكلل

الى قيمة )ت( المحسكبة عمى الدرجة الكمية،  ، استنادان التخصصلمتغير  ، تبعان مف كجية نظر المعمميف

 .كىي غير دالة احصائيان  (0.99( كبمستكل داللة )0.02-)بمغت إذ 

 :عدد سنوات الخبرةمتغير  -5-3

مستكل دافعية المعمميف نحك العمؿ لتـ حساب المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية 

لمتغير  ، تبعان في المدارس األساسية الخاصة في محافظة العاصمة عماف مف كجية نظر المعمميف

 ( نتائج ذلؾ االختبار.21) عدد سنكات الخبرة، كيكضح الجدكؿ
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مستوى دافعية المعممين نحو العمل في المدارس لالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية  (21) جدولال
 .عدد سنوات الخبرةلمتغير  تبعاً  ،األساسية الخاصة في محافظة العاصمة عمان من وجية نظر المعممين

المتوسط  العدد سنوات الخبرة المجال
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 المثابرة

سنوات 5أقل من  – 1  175 3.61 0.68 

سنوات 11أقل من  – 5  125 3.72 0.61 

فأكثر ةسن 11  120 3.54 0.68 

 0.66 3.62 420 المجموع

 الطموح

سنوات 5أقل من  – 1  175 3.81 0.60 

سنوات 11أقل من  – 5  125 3.76 0.56 

فأكثر ةسن 11  120 3.71 0.61 

 0.59 3.76 420 المجموع

 االرادة

سنوات 5أقل من  – 1  175 3.76 0.55 

سنوات 11أقل من  – 5  125 3.70 0.61 

فأكثر ةسن 11  120 3.65 0.54 

 0.57 3.71 420 المجموع

 االداة ككل

سنوات 5أقل من  – 1  175 3.74 0.49 

سنوات 11أقل من  – 5  125 3.73 0.55 

فأكثر ةسن 11  120 3.64 0.55 

 0.52 3.70 420 المجموع

دافعية مستكل ل( كجكد فركؽ ظاىرية بيف المتكسطات الحسابية 21) يالحظ مف الجدكؿ

المعمميف نحك العمؿ في المدارس األساسية الخاصة في محافظة العاصمة عماف مف كجية نظر 

( عمى سنكات 5أقؿ مف  –0) صحاب الفئةأذ حصؿ إ، لمتغير عدد سنكات الخبرة ، تبعان المعمميف
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( سنكات 01أقؿ مف  – 5) صحاب فئةأ( بالرتبة االكلى، كجاء 3.74) أعمى متكسط حسابي بمغ

( فأكثر ةسن 01) صحاب فئةأكبالرتبة االخيرة جاء (، 3.73) بالرتبة الثانية بمتكسط حسابي بمغ

 (.3.64) بمتكسط حسابي

تـ تطبيؽ اختبار تحميؿ التبايف األحادم لمتعرؼ عمى مدل كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية 

دافعية المعمميف نحك العمؿ في المدارس األساسية مستكل لدرجةفي استجابات أفراد عينة الدراسة 

لمتغير عدد سنكات الخبرة،  ، تبعان الخاصة في محافظة العاصمة عماف مف كجية نظر المعمميف

 .( نتائج ذلؾ االختبار22كيكضح الجدكؿ)

اليجاد داللة الفروق في مستوى الدافعية نحو  (One Way ANOVAتحميل التباين االحادي) (22جدول)ال
 .عدد سنوات الخبرةلمتغير  ، تبعاً في المدارس األساسية الخاصة في محافظة العاصمة عم ان العل لدى المعممين

مجموع  مصدر التباين مجاالت االستبانة مالرق
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
مستوى  قيمة)ف( المربعات

 الداللة

1 
 المثابرة

 

 0.98 2 1.96 بين المجموعات

 0.44 417 184.27 داخل المجموعات 0.11 2.21

  419 186.23 المجموع

 الطموح 2
 0.37 2 0.74 بين المجموعات

 0.36 417 148.50 داخل المجموعات 0.35 1.04

  419 149.24 المجموع

 االرادة 3

 0.45 2 0.90 بين المجموعات

 0.33 417 137.06 داخل المجموعات 0.25 1.37

  419 137.96 المجموع

 األداة ككل

 0.36 2 0.72 بين المجموعات

 0.28 417 116.90 داخل المجموعات 0.27 1.29

  419 117.63 المجموع
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دافعية المعمميف نحك العمؿ مستكل د فركؽ ذات داللة إحصائية في ك كجعدـ ( 22) يبيف الجدكؿ

لمتغير  ، تبعان في المدارس األساسية الخاصة في محافظة العاصمة عماف مف كجية نظر المعمميف

( عند 1.29) لألداة ككؿ )ؼ( الى قيمة ؼ المحسكبة، إذ بمغت قيمة ، إستنادان عدد سنكات الخبرة

 .(0.27) مستكل داللة
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 الفصل الخامس

 مناقشة النتائج والتوصيات

 

 

 

 

 

 

 



69 
 

 الفصل الخامس

 مناقشة النتائج والتوصيات

سئمة الدراسة، كالتكصيات التي تـ التكصؿ ألمناقشة النتائج حسب  تضمف ىذا الفصؿ عرضان 

 كىي كما يأتي: الييا في ضكء نتائج الدراسة،

مديري المدارس األساسية درجة ممارسة ما  :األول الذي ينص بالسؤال المتعمقة النتائج مناقشة

 ؟عمان من وجية نظر المعممينلألنماط القيادية الخاصة في محافظة العاصمة 

مديرم المدارس األساسية الخاصة  رسةدرجة مما فأ( 5) كشفت نتائج ىذا السؤاؿ في الجدكؿ

عمى الدرجة  "رتفعةمكانت " مف كجية نظر المعمميف لألنماط القيادية في محافظة العاصمة عماف

النمط مجاؿ  كلى، كجاء في الرتبة األرتفع جميعياالكمية، كجاءت مجاالت االستبانة في المستكل الم

فسر تك ، رتفعةممارسة مكدرجة ( 0.53) ( كانحراؼ معيارم3.93) بمتكسط حسابي الديمكقراطي

قامة عالقات إعمى  يعممكفالنمط الديمكقراطي في مجاؿ  مديرم المدارسف أ ىذه النتيجة ةالباحث

العاصمة عماف عمى سماع محافظة المدارس الخاصة في  حيث يحرص مديرم المعمميفمع جيده 

التربكية في المدارس مما يزيد في أدائيـ مقترحات المعمميف لدييـ التي تيـ سير العممية التعميمية 

مكمات عف طريؽ المدير إلداء الكظيفي، ككذلؾ يتيح ىذا النمط عمى حصكؿ المعمميف عمى المع

 يأخذمما جعؿ ىذا المجاؿ  اؿالعمؿ بشكؿ فعٌ  ةألنيا تساعد عمى التكاصؿ كاستمراري اتمالمي

النمط رتبة الثانية مف مجاالت االستبانة مجاؿ . كجاء في الرتبة االكلى مف مجاالت االستبانةال

، فإف مرتفعةممارسة درجة بك  (0.56) ( كانحراؼ معيارم3.76) بمتكسط حسابي االكتكقراطي

مف حيث تأثير عامؿ النمط االكتكقراطي يفسر ىذه النتيجة لجممة مف التفسيرات، حيث اف  ةالباحث
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في اتحاذ القرارات، كتأثير عامؿ  شاركةعممية المالضغكطات مف قبؿ االدارة عمى المعمميف عمى 

 مديرم المدارس كيعمؿ ،لرفع مستكل األداء المعمميفدفع ك الكقت ايضا عمى عممية أتخاذ القرارات، 

يف عمى العمؿ، كيراقب بشدة. كيتميز ىذا األسمكب بالسرعة مالخاصة عمى أف يرغـ المعم األساسية

 في اتخاذ القرارات. 

أسمكب سيؿ بالنسبة لممديريف، فال حاجة بيـ إلى تحميؿ نفسية كمقدرة مرؤكسييـ،  يعتبر

 .أكقدراتيـ

تيديد كالعقاب في عمى الحكافز السمبية، مثؿ ال كتعتمػد القيػادة األكتكقراطية طبقان ليذا المفيكـ،

 :ص التاليةبالخصائ الخاصةاألساسية المدارس  مديركيتميز  نحك العمؿ. كعمكمان  تابعيفتحريؾ ال

 بحكـ مركزه في التنظيـ اإلدارمك الممنكحة لو،  يستمد قكتو مف السمطة الرسمية

 ،كيطمب منيـ تنفيذىا دكف مناقشة أك مراجعة تابعيوكيصدر أكامره ل يتخذ القرارات كحدة،فإنو 

 مف دكف استشارة معاكنيو سرع كقت ممكفالمطمكبة منو في أ يحدد السياسات كاألىداؼك 

 طبقان لمفيكمو كرؤيتو ألسمكب األداءك بالطريقة التي يجب أف يعممكا بيا،  معاكنيويكجو 

عف األشخاص المنفذيف،  يعزك المنجزات لنفسو حينما تظير نتائج إيجابية لقراراتو، بغض النظر

ذا يو، الذيف قد يكصفكف باإلىماؿ تابع تمخض عف ىذه القرارات نتائج سمبية، فإف المـك يقع عمى كا 

 كعمى الرغـ مف أف ىذا النمط قد يككف مفيدان، في بعض األعماؿ الركتينية، أك لتحقيؽ، تياكفكال

أىداؼ قصيرة المدل، أك عندما تككف ثقافة المرؤكسيف محدكدة، أك أنيـ يفضمكف ىذاالنكع مف 

اعتمادىـ عمى تمقي  ، كمف ثـ يككفبأنفسيـالقيادة لعدـ قدرتيـ الشخصية عمى تصريؼ األمكر 

، كاعتمادىـ عمى تابعيفسمبية ال األكامر مف اآلخريف، إاٌل أنو يترتب عميو عدة نتائج سمبية، مثؿ

 ، كانخفاض الركحبتكار كالتطكيرلإل كافتقارىـ ة المعمميفبدرجة كبيرة، كقصر بصير  مدير المدرسة
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مما جعؿ  ،عمميفلمم المعنكية بصفة عامة. كما أف ىذا النمط ال يساعد في تنمية الميارات اإلدارية

رتبة الثالثة مف مجاالت االستبانة كجاء في ال. مف مجاالت االستبانة رتبة الثانيةىذا المجاؿ يأخذ ال

ممارسة كدرجة  (0.60) ( كانحراؼ معيارم3.69) بمتكسط حسابيلمعمؿ  النمط المتساىؿمجاؿ 

مديرم المدارس حيث اف االدارة المتساىمة ىي نكع أخر ىذه النتيجة الى اف  ةفسر الباحثت، مرتفعة

مف االدارة تيبط مستكيات مف االدارة السيئة لما ليا مف تأثير بالغ عمى المعمميف ففي ىذا النكع 

قؿ معدؿ ليا حيث يتساكل المعمـ المجد كالمعمـ الميمؿ، كتنعدـ الرغبة في التميز داء إلى أاأل

ككؿ  المبدعكف مكانان في ىذا الجك المميء بالفكضى كاالىماؿ ليجد كيسكد جك مف االحباط العاـ ك 

مية، مما عمى عمؿ المعمميف كبالتالي عمى التالميذ الذيف ىـ محكر العممية التعميذلؾ يؤثر بالطبع 

 رتبة الثالث مف مجاالت االستبانة.جعؿ ىذا المجاؿ يأخذ ال

 أما بالنسبة لممجاالت فقد تمت مناقشتيا كما يأتي:

 .النمط الديموقراطيالمجال االول: 

ىمية ألى أف إ، يعكد عمى الرتبة األكلى النمط الديمكقراطيف حصكؿ مجاؿ أ ةالباحث زكعت

مديرم المدارس األساسية الخاصة في محافظة العاصمة  درجة ممارسةىذا المجاؿ لمتعرؼ عمى 

 مديرك، حيث يعمؿ الديمكقراطيالنمط الناتجة عف  مف كجية نظر المعمميفلألنماط القيادية عماف 

عمى الصعيد الفردم كالصعيد الجماعي كالمشاركة  النمط الديمكقراطيعمى تطبيؽ قكاعد المدارس 

 المدارس النمط الديمكقراطي مديرك ، كحيث يستخدـالمدارسفي ادارة  اإلداريةفي اتخاذ القرارات 

ف أـ بالكاجبات المنكطة الييـ، كما لقياعمى ا المدرسةفي  لدكاـ المعمميففي التحقؽ مف االلتزاـ 

النمط الديمكقراطي يعمؿ عمى تفكيض جزء مف السمطة بيد المعمميف لضماف تحقيؽ اىداؼ 



72 
 

في  المعمميفداء أر عمى تطكي مديرم المدارس، كيعمؿ مدارسكتقميؿ الكقت كالجيد في الالمدرسة 

نظاـ  يكفر النمط الديمكقراطي، ككذلؾ الديمكقراطية في العمؿ المدرسيمف خالؿ تطبيؽ  المدارس

كلى ا جعؿ ىذا المجاؿ يأخذ الرتبة األمم .مدارس الخاصةفي ال المعمميفقكل بيف أعالقات 

 .مرتفعكبمستكل 

 .النمط االوتوقراطيالمجال الثاني:

 مديركف أ إلىيعكد عمى الرتبة الثانية،  النمط االكتكقراطيف حصكؿ مجاؿ أ ةالباحث زكعت

في اتخاذ القرارات المتعمقة في ادارة االمكر أساس المركزية يعممكف عمى  المدارس الخاصة

لى إلمكصكؿ  التسمطسمكب أكاتباع  ،مدارس الخاصة في الالمعمميف مف كجية نظر  المدرسية

في صناعة القرارات االدارية، ككضع خطط تطكيرية كخطط بأمكر اإلدارة المدرسية تيتـ  قرارات

التقميؿ ، المدارس الخاصةيجية بمشاركة جميع االطراؼ المشاركة في العممية التعميمية في استرات

مما جعؿ ، كالتقميؿ مف شأف االقتراحات التي يدينيا المعممكف ركح العمؿ باسـ الجماعة الكاحدة مف

 .مرتفعىذا المجاؿ يأخذ الرتبة الثانية كبمستكل 

 .النمط المتساىلالمجال الثالث: 

 د إلى أف مديريعك عمى الرتبة الثالثة،  النمط المتساىؿف حصكؿ مجاؿ أ ةالباحث زكعت

كنشر جميع المعمكمات مدارس ىداؼ العامميف في الأتكضيح  يفضمكف الخاصةاألساسية المدارس 

بأمكر االدارة المتعمقة المدرسة ، ككضع التشريعات المطبقة في مدرسةكميمات ال بأمكرالخاصة 

يتميز ىذا ، ك مكر المدرسيةة لممعمميف في التدخؿ في األكيتيح ىذا النمط الحرية المطمقالمدرسية 



73 
 

مف خالؿ المعمميف مكر أ، كمتابعة الخاصةاألساسية النمط بالسيكلة كاليسر لمعامميف في المدارس 

عطاء الندكات كالمؤتمرات إييـ ككيفية انجازىا، كتشجيع عمى ككمة المعمى المياـ ال االطالع

التي بدكرىا  كأىدافيا كرسالتيا، كمتابعة تنفيذ المسؤكليات المدرسةبرؤية كالمحاضرات التي تيتـ 

في  بالحريةتخدـ العممية التعميمية لمكصكؿ الى تعميـ افضؿ كتبادؿ المعمكمات، كشعكر العامميف 

ىذا المجاؿ يأخذ الرتبة الثالثة كبمستكل مما جعؿ  .التي يركنيا مناسبةاالدارية اتخاذ القرارات 

 .مرتفع

دافعية المعممين نحو العمل في  ما مستوى :الثاني الذي ينص بالسؤال المتعمقة النتائج مناقشة

 المدارس األساسية الخاصة في محافظة العاصمة عمان من وجية نظرىم؟ 

نحك العمؿ في المدارس  دافعية المعمميف مستكل فأ (9) كشفت نتائج ىذا السؤاؿ في الجدكؿ

عمى الدرجة الكمية،  "مرتفعان "كاف  األساسية الخاصة في محافظة العاصمة عماف مف كجية نظرىـ

 الطمكحمجاؿ  ، كجاء في الرتبة االكلىكالمرتفع المتكسط يفجاءت مجاالت االستبانة في المستك ك 

ىذه النتيجة  ةفسر الباحثتك ، مرتفع بمستكلك ( 0.58) ( كانحراؼ معيارم3.76) بمتكسط حسابي

عديد مف النجاحات حيث تبعث فيو لى اتاحة الفرصة لمطمبة ألحراز أف المعمميف يسعكف إحيث 

السركر الناجـ عف بمكغ اليدؼ كتحقيقو، كاكثار المعمميف مف استخداـ المثيرات الحسية الكظيفية 

 في الغرفة الصفية.

( كانحراؼ 3.71) بمتكسط حسابي االرادةمجاؿ جاء في الرتبة الثانية مف مجاالت االستبانة 

الخاصة األساسية المدارس  ف مديرأىذه النتيجة  ةفسر الباحثتك ، مرتفع بمستكلك  (0.57) معيارم

 يدافعية المتعمـ لمتعمـ كأساليب تفاستخدـ أساليب تدريسية تساىـ في زيادة د في العاصمة عماف
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كمساعدتو عمى التعمـ مف  أجيزة الحاسكب في التعميـ،التعميـ، كالتعمـ الكشفي المكجو، كتكظيؼ 

 عمى التعمـ ما داـ يشارؾ يدكيان  خالؿ العمؿ ك المعب المنظـ فذلؾ يثير دافعية المتعمـ كيحفزه

اإلجراء بمحاكلة المعمـ التعرؼ عمى أسمكب التعمـ  كيرتبط ىذا .بالنشاطات التي تؤدم إلى التعمـ

لميداف التربكم مقاييس لمتعرؼ عمى ىذه األساليب، جعؿ ا المفضؿ لدل تالميذه تكجد في

لممتعمميف كتدريبيـ  مجمكعات العمؿ متناسبة في التكزيع كالمياـ كشرح طبيعة المياـ كالنشاطات

 .كتحفيزىـ كفريؽ عمييا ثـ متابعة أداءىـ كتشجيعيـ عمى العمؿ بركح الفريؽ

( كانحراؼ 3.62) بمتكسط حسابيالمثابرة جاء في الرتبة الثالثة مف مجاالت االستبانة مجاؿ 

لى خمؽ جك المعمميف يسعكف إف أ ىذه النتيجة ةفسر الباحثتك ، متكسط بمستكلك  (0.66) معيارم

دخآ دخاؿ بعض اؿ البيجة كالسركر الى قمكبيـ، كا  مف كبعيد عف القمؽ النفسي لدل الطمبة كا 

بأعماؿ يقدركف عمييا كتتطمب التفكير التغيرات عمى الغرفة الصفية، كحيث تكميؼ الطمبة القياـ 

 ايضان.

 :جاالت فقد تمت مناقشتيا كما يأتيأما بالنسبة لمم

 .الطموح مجالأواًل: 

ىمية ىذا المجاؿ لمتعرؼ أتبرز ، ىكلعمى الرتبة اال الطمكحف حصكؿ مجاؿ أ ةالباحث زكعت

محافظة العاصمة  دافعية المعمميف نحك العمؿ في المدارس األساسية الخاصة في مستكلعمى 

الخاصة األساسية المدارس في  ف المعمميفأ، حيث الطمكحالناتجة عف  عماف مف كجية نظرىـ

كالقياـ بإنجاز جؿ تحقيؽ الطمكحات، التطمع نحك مستقبؿ ميني مشرؽ مف أيحرصكف عمى 
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لمعممكف لييـ بكؿ اتقاف كابداع لتحقيؽ االىداؼ التربكية بكفاءة، كحيث يسعى االميمات المككمة إ

في المدارس الخاصة الى كضع خطط مستقبمية إلداء عممي، كيسعى المعمميف في المدارس 

مما جعؿ ىذا المجاؿ يأخذ الرتبة  .الخاصة ليككنكا مميزيف في المدارس عف غيرىـاألساسية 

 .مرتفعكبمستكل  ىاالكل

 .االرادة مجالثانيًا: 

ف في المدارس االساسية ف المعمميإ ،عمى الرتبة الثانية رادةاالف حصكؿ مجاؿ أ ةالباحث زكعت

نيـ يمتمككف مكانة مرمكقة في المجتمع، كيسعكف الثقة التامة في تحقيؽ النجاح كأ يمتمككف الخاصة

مما جعؿ  .، كالقدرة عمى تحمؿ المسؤكليةإلى تنفيذ الخطة المدرسية بانتظاـ خالؿ العاـ الدراسي

 .مرتفعلثانية كبمستكل ىذا المجاؿ يأخذ الرتبة ا

 .مثابرةمجال الثالثًا: 

المدارس الخاصة في  ف المعمميفإعمى الرتبة الثالث،  المثابرةف حصكؿ مجاؿ أ ةالباحث زكعت

كمة الييـ يحرصكف عمى إكماؿ االعماؿ المطمكبة منيـ كبشكؿ سريع، كالقياـ بإنجاز الميمات المك 

مما جعؿ ىذا المجاؿ يأخذ  .تحقيؽ النجاح في العمؿلى إ يسعى المعممكفك  بكؿ اتقاف كابداع،

 الرتبة الثالثة كبمستكل متكسط.
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ىل ىناك عالقة إرتباطية ذات داللة إحصائية :الذي ينص مناقشة النتائج المتعمقة بالسؤال الثالث

األساسية الخاصة في محافظة مديري المدارس  بين درجة ممارسة (α≥ 0.05)عند مستوى 

 ؟دافعية المعممين نحو العمل لألنماط القيادية ومستوىالعاصمة عمان 

ذات داللة إحصائية عند لى كجكد عالقة إ( 13) شارت النتائج في الجدكؿأ

يرم لدل مد دافعية المعمميف نحك العمؿ كمستكلنمط القيادة بيف درجة ممارسة ( α≤0.05مستكل)

، حيث كانت قيـ المعمميفمف كجية نظر العاصمة عماف محافظة س االساسية الخاصة في المدار 

بيف جميع  معامالت االرتباط دالة إحصائيان، كما كجدت عالقة ارتباطية ايجابية دالة احصائيان 

كستدؿ مف ىذه  دافعية المعمميف نحك العمؿ مستكلكمجاالت  النمط القيادممجاالت ممارسة 

مديرم المدارس ل دافعية المعمميف نحك العمؿمستكل تؤثر بالنمط القيادم جة ممارسة ف در أالنتيجة 

لى إاالرتباطية االيجابية تشير ف ىذه العالقة أذ إ العاصمة عمافمحافظة في  الخاصة ةاالساسي

دافعية ارتفعت درجة تكافر  مديرم المدارسلدل  نمط القيادمنو كمما ارتفعت درجة ممارسة أ

 كالعكس صحيح. المعمميف نحك العمؿ

ىل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى : ل الرابعالمتعمقة باإلجابة عن السؤا النتائج

(α≤0.05)  ة الخاصة في مديري المدارس األساسياألنماط القيادية لدى  درجة ممارسةفي

 وسنوات الخبرة؟ والتخصصتعزى لمتغيرات الجنس  محافظة العاصمة عمان
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 : الجنس متغير -1

 فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل دك كجعدـ  (14) الجدكؿ في النتائج أظيرت

(α≤0.05 )لألنماط  مديرم المدارس األساسية الخاصة في محافظة العاصمة عماف ممارسة لدرجة

 .في جميع مجاالت االستمارة، ، تعزل لمتغير الجنسمف كجية نظر المعمميف القيادية

لى تشابو االجابات ألفراد عينة الدراسة، كيفسر ذلؾ تشابو النكع إجة ف ىذه نتيأ ةالباحث زكعت

األنماط القيادية التي يمارسيا مديرم المدارس األساسية الخاصة في ممارسة  حكؿاالجتماعي 

التي تخدـ عممية سير العممية التربكية حكؿ  محافظة العاصمة عماف مف كجية نظر المعمميف

ة بفكر جديد شارككتكفير بيئة تعميمية، كالم ،مدارس االساسية الخاصةال في االنماط القياديةممارسة 

حيث ، كتنمية القدرة عمى استخداـ تكنكلكجيا المعمكمات في التعميـ كالتعمـ ،في بناء مجتمع المعرفة

كىي غير دالة  (0.33( كبمستكل داللة )0.98)قيمة )ت( المحسكبة عمى الدرجة الكمية، إذ بمغت بمغت 

 .احصائيان 

 متغير التخصص:-2

 عنػػد مسػػتكل الداللػػةفػػركؽ ذات داللػػة إحصػػائية  دك كجػػعػػدـ  (15) أظيػػرت النتػػائج فػػي الجػػدكؿ

(α≤0.05 )مألنمػػاط مػػديرم المػػدارس األساسػػية الخاصػػة فػػي محافظػػة العاصػػمة عمان لدرجػػة ممارسػػة

 في جميع مجاالت االستبانة. ، تعزل لمتغير التخصصمف كجية نظر المعمميف القيادية

لدرجػػػة  إنسػػػانيك فئػػػة  عممػػػيف نتيجػػػة عػػػدـ كجػػػكد فػػػركؽ بػػػيف مػػػديرم المػػػدارس فئػػػة أ ةالباحثػػػ زكعػػػت

  المعممػيفاف مػف كجيػة نظػر عمػ محافظػة العاصػمة فػي الخاصػة االساسػيةمػديرم المػدارس  ممارسة

 االساسػية الخاصػةتشػابو فػي جميػع ظػركؼ العمميػة التدريسػية فػي المػدارس المدارس لػدييـ  مديرمف أ

فػي  المعمميفالعاصمة عماف، لذلؾ لـ تتأثر اجابات افراد عينة الدراسة مف كجية نظر محافظة في 
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فػانيـ يتعػاممكف مػع  عمميػةالختالؼ تخصصاتيـ سػكاء كانػت تخصصػاتيـ إنسػانية أـ  المدارس تبعان 

قيمػة )ت( المحسػكبة حيػث  ،الطمبة كيتفاعمكف في بيئػة تعميميػة كاحػدة بغػض النظػر عػف تخصصػاتيـ

 .  كىي غير دالة احصائيان  (0.28( كبمستكل داللة )1.08)ى الدرجة الكمية، إذ بمغت عم

 :متغير عدد سنوات الخبرة -3

 فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل دك كجعدـ ، (17) أظيرت النتائج في الجدكؿ

(α≤0.05 )لألنماط  مديرم المدارس األساسية الخاصة في محافظة العاصمة عماف لدرجة ممارسة

 .تعزل لمتغير عدد سنكات الخبرة لألداة ككؿ،مف كجية نظر المعمميف  القيادية 

ثير في اظيار تبايف في تأليا قمت أـ كثرت، ليس  لممعمميفف عدد سنكات الخبرة أ ةالباحث كز عت

المدارس األساسية الخاصة في محافظة  مديرمدرجة ممارسة فراد عينة الدراسة في أاستجابات 

ف تشابو الظركؼ البيئية أ ةالباحث تعزك، مف كجية نظر المعمميف لألنماط القيادية العاصمة عماف

العاصمة محافظة في مديرم المدارس االساسية الخاصة ف أ، كما بمديرم المدارسالتي تحيط 

المدرسية، كذلؾ ، كيعممكف عمى تحقيؽ االىداؼ االنماط القياديةيمتمككف الخبرة الكافية في  عماف

 كالقدرة عمىكيعممكف عمى تحقيؽ االىداؼ  كبكفاءة، قادريف عمى انجاز الميمات بشكؿ أسرع ككنيـ

 ( عند مستكل داللة0.98) )ؼ( لألداة ككؿ حيث بمغت قيمة ،مبةاالبداع كاالبتكار كتحفيز الط

 .( كىي غير دالة إحصائية0.38)

ىل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى : الخامسالمتعمقة باإلجابة عن السؤال  النتائج

(α≤0.05)  الدافعية نحو العمل لدى معممي المدارس األساسية الخاصة في محافظة  مستوىفي

 وسنوات الخبرة؟ لتخصصزى لمتغيرات الجنس واالعاصمة عمان تع
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 :متغير الجنس .1

عنػػػػػد مسػػػػػتكل فػػػػػركؽ ذات داللػػػػػة إحصػػػػػائية  دك كجػػػػػعػػػػػدـ ، (19) أظيػػػػػرت النتػػػػػائج فػػػػػي الجػػػػػدكؿ

دافعية المعمميف نحك العمؿ في المدارس األساسػية الخاصػة فػي محافظػة  مستكلل( α≤0.05الداللة)

 .بانةفي جميع مجاالت االست، لمتغير الجنس ، تبعان العاصمة عماف مف كجية نظر المعمميف

لى تشابو االجابات ألفراد عينة الدراسة، كيفسػر ذلػؾ تشػابو النػكع إف ىذه نتيجة أ ةالباحث زكعت

التػػػي يمارسػػػيا مػػػديرم المػػػدارس األساسػػػية المعممػػػيف نحػػػك العمػػػؿ دافعيػػػة  مسػػػتكل حػػػكؿاالجتمػػػاعي 

التػػي تخػػدـ عمميػػة سػػير العمميػػة  الخاصػػة فػػي محافظػػة العاصػػمة عمػػاف مػػف كجيػػة نظػػر المعممػػيف

كتنميػة القػدرة عمػػى  ،ة بفكػر جديػد فػي بنػاء مجتمػع المعرفػةشػارككتػكفير بيئػة تعميميػة، كالم ،التربكيػة

قيمة )ت( المحسػكبة عمػى الدرجػة الكميػة، حيث بمغت  ،استخداـ تكنكلكجيا المعمكمات في التعميـ كالتعمـ

 .  كىي غير دالة احصائيان  (0.70( كبمستكل داللة )0.39-)إذ بمغت 
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 :متغير التخصص .2

 عند مستكل الداللةفركؽ ذات داللة إحصائية  عدـ كجكد،(21أظيرت النتائج في الجدكؿ)

(α≤0.05 )دافعية المعمميف نحك العمؿ في المدارس األساسية الخاصة في محافظة  مستكلل

 في جميع مجاالت االستبانة.التخصص لمتغير  ، تبعان العاصمة عماف مف كجية نظر المعمميف

لمستكل  إنسانيفئة ك  عمميف نتيجة عدـ كجكد فركؽ بيف مديرم المدارس فئة أ ةالباحث زكعت

في عٌماف مف كجية  االساسية الخاصةمديرم المدارس  التي يمارسيادافعية المعمميف نحك العمؿ 

 جؿ تطكيردافعية المعمميف نحك العمؿ مف أتشابو في المدارس لدييـ  مديرمف أ المعمميفنظر 

في العاصمة عماف، لذلؾ لـ تتأثر اجابات افراد  ساسية الخاصةاألالعممية التدريسية في المدارس 

الختالؼ تخصصاتيـ سكاء كانت  في المدارس تبعان  المعمميفعينة الدراسة مف كجية نظر 

فانيـ يتعاممكف مع الطمبة كيتفاعمكف في بيئة تعميمية كاحدة بغض  عمميةتخصصاتيـ إنسانية أـ 

، كالتي يقكمكف مف بمديرم المدارستشابو الظركؼ البيئية التي تحيط ك ،لنظر عف تخصصاتيـا

( كبمستكل داللة 0.02-)قيمة )ت( المحسكبة عمى الدرجة الكمية، بمغت حيث  ،خالليا بأداء اعماليـ

 . كىي غير دالة احصائيان  (0.99)

 : متغير عدد سنوات الخبرة .3

دافعية  مستكل ال يكجد فركؽ ذات داللة إحصائية في، (22أظيرت النتائج في الجدكؿ)

المعمميف نحك العمؿ في المدارس األساسية الخاصة في محافظة العاصمة عماف مف كجية نظر 

 .تعزل لمتغير عدد سنكات الخبرة لألداة ككؿ، المعمميف

ثير في اظيار تبايف قمت أـ كثرت، ليس تأ لمديرم المدارس  ف عدد سنكات الخبرةأ ةالباحث زكعت

التي يمارسيا مديرم  دافعية المعمميف نحك العمؿ مستكلفراد عينة الدراسة في أفي استجابات 
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 ةالباحث زكعتك ، المدارس األساسية الخاصة في محافظة العاصمة عماف مف كجية نظر المعمميف

ساسية الخاصة المدارس األ معمميف أ، كما بمديرم المدارسف تشابو الظركؼ البيئية التي تحيط أ

المدرسية، ىداؼ ، كيعممكف عمى تحقيؽ األالدافعية الكافية نحك العمؿيمتمككف  العاصمة عماففي 

كالقدرة ىداؼ كيعممكف عمى تحقيؽ األ كبكفاءة، قادريف عمى انجاز الميمات بشكؿ أسرع ككنيـكذلؾ 

 ( عند مستكل داللة1.29) لألداة ككؿ )ؼ( حيث بمغت قيمة ،بةاالبداع كاالبتكار كتحفيز الطم عمى

 ( كىي غير دالة إحصائية.0.27)
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 ثانيًا: التوصيات

 بما يأتي: ةكصي الباحثفي ضكء النتائج ت

تفعيؿ الشراكة المجتمعيػة بػيف المعممػيف كالمػديريف كالمجتمػع المحمػي  لزيػادة التكاصػؿ كركح  .0
 .أدائيـ الكظيفيالتعاكف بينيـ، كاستمرارية العمؿ بشكؿ فٌعاؿ كزيادة 

عقد دكرات مسػتمرة لممػديريف، لتػدريبيـ عمػى كيفيػة اسػتخداـ االسػتراتيجيات المتنكعػة لصػقؿ  .2
 .األنماط القيادية لدييـ

 .استثمار دافعية المعمميف نحك العمؿ في تحقيؽ األنماط القيادية لمنظاـ التربكم .3

يػػػػػة لتطكيرىػػػػػا الحصػػػػػكؿ عمػػػػػى تغذيػػػػػة راجعػػػػػة بشػػػػػكؿ مسػػػػػتمر عػػػػػف ممارسػػػػػة األنمػػػػػاط القياد .4
 .كتحسينيا

 .مستكل التعميـ الجامعيجراء دراسات مماثمة لمدراسات عمى إ .5
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 المراجع العربية

 . عماف: دار المسيرة لمنشر كالتكزيع.عمم النفس التربوي(. 2000أبك جادك، صالح محمد عمي )

. اربد: دار األمؿ لمنشر    التربوية الفاعمةاتجاىات حديثة في القيادة (. 2006أبك عايد، محمكد )

 كالتكزيع.

، القاىرة: مكتبة المعارؼ 3ط نحو تطوير اإلدارة المدرسية.(. 1999إبراىيـ )أحمد أحمد، 

 الحديثة.

، 2ط أساليب القيادة االدارية في المؤسسات التعميمية.(. 2005البدرم، طارؽ عبد الحميد )

 عماف: دار الفكر.

الدور القيادي لمديري التربية والتعميم في األردن في     (. 1991رشيد، عبد القادر عبد اهلل )بنى 

)رسالة ماجستير غير تحقيق الرضا الوظيفي لمعاممين معيم من وجية نظر العاممين. 

 .، األردفمنشكرة( جامعة اليرمكؾ، اربد

العكامؿ المؤثرة في مستكاىا لدل (. الدافعية نحك العمؿ المدرسي ك 2013بني خمؼ، محمكد حسف )

 .781-763، (2)40. دراسات العموم التربويةمعممي العمكـ في مدارس محافظة جرش، 

 . الشركؽ دار : عماف ،واالنفعاالت الدافعية سيكولوجيا (2007) كدممح محمد يكنس، بني

 عمم(. 1997المجيد) اهلل  كالصمادم، أحمد عبدالقادر عبد البيمي، محمد عبداهلل كقاسـ، عبد

 ، الككيت: مكتبة الفالح لمنشر كالتكزيع.النفس التربوي وتطبيقاتو



85 
 

واقع القيادة التربوية في مدارس القدس الشرقية في (. 2013جيعاف، منى محمد حافظ سالـ )

ماجستير غير منشكرة(.  رسالة) ضوء القيادة التحولية كما يراىا المعممون والمديرون.

 جامعة بيرزيت، فمسطيف.

 عماف: الجنادرية لمنشر كالتكزيع. القيادة التربوية الحديثة.(. 2007الحربي، قاسـ بف عائؿ )

 ، مكة المكرمة: دكف ناشر.2. طاالدارة التربويةق(. 1423حريرم، ىاشـ بكر )

عماف: دار زىراف لمنشر نظمات. السموك التنظيمي، سموك األفراد في الم(. 1997حريـ، حسيف )

 كالتكزيع. 

. السموك التنظيمي: سموك األفراد والجماعات في منظمات االعمال(. 2004حريـ، حسيف )

 عماف: دار حامد لمنشر كالتكزيع.

الذكاء الوجداني لمقيادة التربوية. (. 2006حسيف، سالمة عبد العظيـ كحسيف، طو عبد العظيـ )

 اإلسكندرية: دار الكفاء لدنيا الطباعة كالنشر.

عماف: دار حامد لمنشر القيادة التربوية في القرن الجديد.  (.2006حمادات، محمد حسف محمد )

 كالتكزيع.

 الحكومية المدارس معممي لدى القيادية الصفات توافر درجة(. 2015حمد، محمد عمي ابراىيـ )

عمان.  العاصمة في مديرييم نظر وجية من التعمم نحو الطمبة بدافعية وعالقتيا الثانوية

 .، األردف)رسالة ماجستير غير منشكرة( جامعة الشرؽ األكسط، عماف

 . عماف: دار الصفاء.منظمة المعرفة(. 2010حمكد، كاظـ خضير )
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 عماف: دار النشر كالتكزيع. الدافعية واالنجاز.(. 2000خميفة، عبد المطيؼ محمد )

عماف: دار العمـ تطوير االدارة المدرسية والقيادة االدارية.(. 2004، عبد الفتاح محمد )الخكجا

 كالثقافة لمنشر كالتكزيع.

 عماف: دار المسيرة.القيادة التربوية. (. 2013دكاني، كماؿ سميـ )

 الفنيين  الموجيين من كل لدى السائدة التربوية الفمسفة(. 2008، فيد معتؽ حمكد )دمالرشي

لمعمل.  ودافعيتيم الوظيفي برضاىم وعالقتيا الكويت بدولة التربية وزارة في والمعممين

 .، األردف)أطركحة دكتكراه غير منشكرة( جامعة عماف العربية، عماف

 عماف: دار المسيرة لمطباعة كالنشر.الدافعية نماذج وتطبيقات. (. 2015الرفكع، محمد أحمد )

األنماط القيادية لمديري المدارس وعالقتيا بالرضا ق(. 1433الركقي، عبد اهلل بف عايض )

)رسالة ماجستير غير الوظيفي لدى معممي المرحمة الثانوية في مدينة مكة المكرمة. 

 منشكرة(. جامعة أـ القرل، مكة المكرمة، المممكة العربية السعكدية.

و العمل لدى رؤساء ضغوط العمل وعالقتيا بالدافعية نح(. 2003الزعبي، دالؿ محمد ذيب )

)أطركحة دكتكراه غير منشكرة( جامعة عماف األقسام األكاديمية في الجامعات األردنية، 

 العربية لمدراسات العميا، عماف، األردف.

عماف: دار المسيرة  سيكولوجية التدريس الصفي.(. 2010)الزغكؿ، عماد كالمحاميد، شاكر

 لمنشر.
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تأثير الحوافز عمى الرضا الوظيفي لدى مديري المرحمة ق(. 1429الزىراني، عبد اهلل محمد )

)رسالة ماجستير غير منشكرة(. جامعة الممؾ عبد الثانوية بالتعميم العام بمدينة جدة. 

 العزيز، جدة، المممكة العربية السعكدية.

القيادة التربوية لدى عمداء الكميات في جميورية مصر (. 2013السامكلي، خالد سعد محمد )

)أطركحة دكتكراه غير منشكرة( جامعة اـ ية وجميورية السودان: دراسة ميدانية، العرب

 درماف االسالمية، اـ درماف، السكداف.

األنماط القيادية لدى القيادات االدارية بوزارة التربية (. 2016السرحي، محمد شفيؽ حساف )

نشكرة( الجامعة )رسالة ماجستير غير موالتعميم وعالقتيا بتطوير الموارد البشرية، 

 االسالمية، غزة، فاسطيف.

عماف: دار  اإلدارة الحديثة: مفاىيم، وظائف، تطبيقات.(. 1993شاكيش، مصطفى نجيب )

 الفرقاف.

 عماف: دار األيتاـ لمنشر كالتكزيع.عمم النفس اإلجتماعي. (. 2016الشرجبي، نبيمة عبد الكريـ )

 . عماف: األىمية لمنشر كالتكزيع.واالنجازالدافعية (. 2010الشرقاكم، أنكر محمد )

الدافعية الداخمية وعالقتيا بالتفكير اإلبتكاري لدى عينة من طمبة (. 2013شعباف، سميـ )

رسالة ماجسستير غير منشكرة( .)المرحمة الثانوية العامة في مدارس دمشق الرسمية

 . ، سكرياجامعة دمشؽ، دمشؽ
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أنماط القيادة التربكية لدل مديرم المدارس اإلبتدائية  (.1994الصايغ، محمد كمحمكد، حسيف )

مجمة ككالء المعمـ لعممو في المراحؿ اإلبتدائية بمدينة الرياض كعالقتيا ببعض المتغيرات. 

 .312-283(، 2)6جامعة الممك سعود. 

 اإلدارة المدرسية. أطروحات وخبرات.        (. 2003الصريصرم، دخيؿ اهلل حمد كعارؼ، يكسؼ )

  .  بيركت: دار ابف حـز

 . عماف: دار الصفا لمنشر كالتكزيع.االدارة الرائدة(. 2003الصريفي، محمد عبد الفاتح )

القيادة التربوية في األردن لمواجية التحديات  درجة إستعداد(. 2004طرخاف، محمد عبد القادر )

عداد القيادات التربوية لمواجيتيا.  2020المستقبمية المتوقعة حتى عام  )أطركحة وا 

 .، األردف، عمافلمدراسات العميا جامعة عماف العربية ،دكتكراه غير منشكرة(

ديري المدارس الثانوية األنماط القيادية السائدة لدى م(. 2006الظفيرم، خالد صاىكد مزعؿ )

) رسالة ماجستير غير الحكومية في دولة الكويت وعالقتيا بدافعية المعممين نحو العمل. 

 .، األردف، عمافلمدراسات العميا منشكرة( جامعة عماف العربية

 ية: دار الجامعاالسكندر السموك الفعال في المنظمات. (. 2002عبد الباقي، صالح الديف محمد )

 الجديدة لمنشر.

. عمم النفس التربوي: النظرية والتطبيق األساسي(. 2006عدس، عبد الرحمف كقطامي، يكسؼ )

 عماف: دار الفكر لمنشر كالتكزيع.

 . عماف: دار المسيرة لمنشر كالتكزيع.الدافعية(. 2004عالكنة، شفيؽ )
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مديرم مدارس التعميـ             (. بحث مقارف لدرجة ممارسة القيادة التربكية لدل2008عمي، عيسى )

         24 ،مجمة جامعة دمشقاألساسي في مدينتي دمشؽ كحمص كعالقتيا ببعض المتغيرات، 

(1)، 105-152. 

. عماف: مركز آفاق تطوير اإلدارة والقيادة التربوية في البالد العربية(. 2004عماد الديف، منى )

 الكتاب األكاديمي.

ديرات مدارس محافظة العالقة بين األبعاد القيادية لمديري وم(.1995)العمكش، حمكد رزؽ 

)رسالة ماجستير غير منشكرة( الجامعة مية ودافعية معممييا نحو العمل، و الزرقاء الحك

 .، األردفاألردنية، عماف

عماف: دار القيادة والدافعية في اإلدارة التربوية. (. 2006عياصرة، عمي أحمد عبد الرحمف )

 مد  لمنشر كالتكزيع.الحا

(. نمط القيادة التربكية لدل مديرم المدارس في المدينة المنكرة 2010الغامدم، عمي بف محمد )

 .135-107 ،(4)11،مجمة العموم التربوية والنفسيةكما يتصكرىا المعممكف، 

 كالنشر.. عماف: دار المسيرة لمطباعة النظرية والتطبيق  –الدافعية (. 2008غبارم، ثائر أحمد )

 ، عماف: إثراء لمنشر كالتكزيع.القيادة الفعاعمة والقائد الفع ال(. 2006غبايف، عمر محمكد )

(. النمط القيادم السائد لدل المدراء في 2007الفرا، ماجد محمد كالخطيب، مازف اسماعيؿ )

مجمة الجامعة االسالمية )سمسة الدراسات الكزارات الفمسطينية في محافظة غزة، 

 .459-415(، 2) 15، انية(االنس
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فاعمية القيادة اإلدارية التربوية في المدارس (. 2002قرقش، عبد الكريـ نظاـ عبد الكريـ )

الثانوية الحكومية في محافظة عمان من وجية نظر المديرين والمديرات وفقا لنظرية 

، العميالمدراسات )رسالة ماجستير غير منشكرة(. جامعة عماف العربيةىيرسي وبالنشرد. 

 .، األردفعماف

 الرياض: مطابع الفرزدؽ التجارية. القيادة االدارية.(. 2000كنعاف، نكاؼ )

 رسالة المعمم،(. الدافعية كأثرىا في التعمـ، كزارة التربية كالتعميـ، 2000المحاسنة، محمد سالمة )

40( ،1،2.) 

جامعة القاىرة، منشكرات كمية ، مصر: إدارة الموارد البشرية(. 2000محمد، عبد الكىاب سمير )

 . االقتصاد كالعمـك السياسية

 . القاىرة: عالـ الكتب.اإلدارة التعميمية أصوليا وتطبيقيا(. 2001مرسي، محمد )

 ، عماف: دار الفكر لمنشر كالتكزيع.2طالسموك التنظيمي. (. 1995المغربي، كامؿ محمد )

 الككيت: ككالة المطبكعات.. اإلدارةالجوانب السموكية في (. 1980ىاشـ، زكي محمكد )

القاىرة: مركز تطكير االداء  ميارات قيمدة االخرين.(. 2005ىالؿ، محمد عبد الغني حسف )

 كالقيمة.
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 (0ممحق )
 الدراسة بصورتييما األوليين أداتي

 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 
 

 تحكيم استبانة

 ............................................... وفقو اهللسعادة األستاذ الدكتور الفاضل:.

 السالم عميكم ورحمة اهلل وبركاتو، وبعد
األنماط القيادية التربوية تقكـ الباحثة بإعداد رسالة ماجستير في جامعة الشرؽ األكسط بعنكاف: "

بدافعية المعممين لدى مديري المدارس األساسية الخاصة في محافظة العاصمة عمان وعالقتيا 
إستبانة ، النمط القيادم إستبانة ".كلتحقيؽ ىذا اليدؼ قامت الباحثة بتطكير استبانتيف كىمانحو العمل

 . الدافعية نحك العمؿ

كنظرنا لما عرؼ عنكـ مف خبرة كمعرفة كدراية في ىذا المجاؿ، كلما تتمتعكف بو مف سمعة عممية 
( أماـ الفقرة التي تركنيا مناسبة. عممنا بأف √ككضع إشارة ) مرمكقة. يرجى قراءة فقرات اإلستبانتيف

)دائما، غالبنا، أحياننا، كفؽ تدرج ليكرت الخماسي عمى النحك اآلتي: اإلجابة عمى الفقرات تككف 
 نادرنا، أبدنا(. 

 كيسعد المشرؼ كالباحثة أف يتقدما بالشكر كالتقدير عمى جيكدكـ العممية الكبيرة كالمخمصة في بياف
 رأيكـ بفقرات االستبانتيف. 

 مع خالص الشكر كالتقدير

 عبير محمد كجيو طياره الطالبة                                       د. أمجد درادكة المشرف

 بيانات المحكم:

 االسم 

 الرتبة االكاديمية 

 التخصص 

 جية العمل ) الجامعة / الكمية( 

األردنية الياشميةالمممكة   

العالي وزارة التعميم  
الشرق األوسطاة اامعاج  

العموم التربويةكامايااة   

اإلدارة والمناىجقسم   
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 :العموم التربوية                      التخصص كمية

 قسم االدارة والمناىج                  العام الجامعي / الفصل الدراسي:     

 

 النمط القياديستبانة إ

 المحتـر /ة ..........................................ة  .......................... الدكتكر /

 

 البيانات الشخصية

 القسم األول: البيانات الشخصية :
 في مربع اإلجابة التي تراىا مناسبة: (√يرجى كضع إشارة )

 الجنس ذكر  □ أنثى  □
 التخصص  عممي □ إنساني  □

 سنوات الخبرة سنوات 5أقل من  -0□ سنوات 01أقل من  – 5□ سنوات فأكثر 01□
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 نمط القياديستبانة الإ

 أماـ كؿ عبارة لبياف مدل انطباقيا كفؽ درجات المقياس إلى يسار الصفحة. (√)كضع إشارة يرجى 

التعديل 
 المقترح

 وضوح الفقرة االنتماء لمبعد الصياغة المغوية
غير  الرقم البعد/ الفقرات

غير  سميمة سميمة
غير  منتمية منتمية

 واضحة واضحة

 المجاؿ األكؿ: النمط الديمقراطي:
أعمؿ عمى سيادة ركح التعاكف بيف المعمميف        

 في المدرسة.
1 

 2 .القرارات اتخاذ في المعمميف أشارؾ       
أراعي قدرات المعمميف عند تكزيع        

 المسؤكليات.
3 

أشجع البحث عف أفكار كرؤل متنكعة لحؿ        
 المشكالت.

4 

أشجع المبدعيف في المدرسة مف المعمميف        
 كالطمبة.

5 

أفكض جزء مف صالحياتي لممعمميف لضماف        
 تحقيؽ األىداؼ المرجكة.

6 

 المجاؿ الثاني: النمط األتكقراطي:
 1 أركز السمطة كجميع القرارات في يدم.       
 2 أتقيد بحرفية األنظمة كالقرارات.       
 3 أىتـ بالعمؿ أكثر مف اىتمامي بالمعمميف.       
 4 أستخدـ سمطتي مف مكقعي اإلدارم.       
 5 أتذمر مف غياب المعمميف.       
أقمؿ مف شأف االقتراحات التي يبدييا        

 6 العامميف.

 المجاؿ الثالث: النمط المتساىؿ:
أفكض جميع مسؤكلياتي كصالحياتي        

 لمعامميف
1 
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أفضؿ األساليب التقميدية القديمة في إدارة        
 المياـ.

2 

 3 أحدد الميمة كأترؾ لألعضاء أمر تنفيذىا.       
أترؾ الحرية لممعمميف في حؿ المشكالت        

 المدرسية التي تكاجييـ.
4 

 5 أتميز بالكد كالسيكلة.       
أعطي المعمميف الحرية إلصدار القرارات        

 6 التي يركنيا مناسبة.

التربكيف عند تقييـ أعتمد عمى المشرفيف        
 المعمميف.

7 
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 العمل دافعية المعممين نحوستبانة إ

 أماـ كؿ عبارة لبياف مدل انطباقيا كفؽ درجات المقياس إلى يسار الصفحة.  (√)كضع إشارة يرجى 

التعديل 
 المقترح

 وضوح الفقرة االنتماء لمبعد الصياغة المغوية
غير  الرقم البعد/ الفقرات

غير  سميمة سميمة
غير  منتمية منتمية

 واضحة واضحة

 أكال: المثابرة.
.أحرص عمى إكماؿ العمؿ الذم أبدأه         1 
 2 أقـك بإنجاز العمؿ المطمكب بإتقاف كتفاف.       
 3 أسعى إلى تحقيؽ النجاح في عممي.       
أمتمؾ المقدرة عمى الصبر كتحمؿ مشاؽ        

 5 العمؿ.

تقدير اآلخريف لي يدفعني لبذؿ المزيد مف        
 الجيد.

6 

 7 أتميز بالمثابرة التحدم في إنجاز األعماؿ.       
 ثانيا: الطمكح.

 1 أتطمع لتطكير مستقبمي الميني.       
 2 أبذؿ جيدم لتحقيؽ طمكحاتي.       
أسعى لتحقيؽ األىداؼ التربكية بكفاءة        

 كفاعمية.
3 

 4 أضع خطة مستقبمية ألداء عممي.       
 5 أسعى لتحقيؽ اإلبداع في عممي.       
 6 أقيـ عممي بالنتائج التي أتكصؿ إلييا.       
أسعى ألككف مف المعمميف المتميزيف في        

 المدرسة.
7 

 ثالثا: كجكد ىدؼ يسعى لتحقيقو.
 1 أعتقد أف مكانتي مرمكقة في المجتمع.       
 2 أمتمؾ الثقة بقدراتي عمى تحقيؽ النجاح.        
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 3 أمتمؾ قدرة عمى تحمؿ المسؤكلية.       
أبذؿ كؿ جيدم في التحضير لمحصة        

 الدراسية.
4 

أسعى إلى تنفيذ الخطة المدرسية بانتظاـ خالؿ        
 العاـ الدراسي.

5 

 6 أقـك بتنفيذ األفكار الخالقة دكف تردد.       
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 (8ممحق )
 قائمة بأسماء المحكمين

 الجامعة التخصص االسم الرقم
 جامعة الشرؽ االكسط تكنكلكجيا تعميـ أ.د عبد الحافظ سالمة  .0
 جامعة الشرؽ االكسط مناىج كطرؽ تدريس د. ابتساـ جكاد ميدم أ.  .8
 جامعة الشرؽ االكسط إدارة تربكية أحمد فتحي أبك كريـ أ.د.  .3
 جامعة الشرؽ االكسط إدارة تربكية ميدم الشريفيعبد . عباس أ.د  .4
 جامعة الشرؽ االكسط مناىج كطرؽ تدريس محمكد عبد الرحمف الحديدم أ.د.  .5
 جامعة الشرؽ االكسط تكنكلكجيا التعميـ د. حمزة عبد الفتاح العساؼ  .6
 جامعة الشرؽ االكسط تكنكلكجيا التعميـ د. خالدة عبد الرحمف عكدة  .7
 جامعة الشرؽ االكسط تكنكلكجيا التعميـ د. فادم عبد الرحمف عكدة  .8
 جامعة الشرؽ االكسط مناىج كطرؽ تدريس د. فكاز حسف ابراىيـ شحاتة  .9

 جامعة الشرؽ االكسط إدارة تربكية د. منذر قاسـ محمد الشبكؿ  .01
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 (3ممحق )
 الدراسة بصورتييما النيائي تين أداتي

 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 
 

 

 المحترم/ة............................أخي المعمم/ اختي المعممة

القيادية التربوية لدى مديري األنماط بعنكاف: "إجراء دراسة تقكـ الباحثة ب تحية وتقدير،

" المدارس األساسية الخاصة في محافظة العاصمة عمان وعالقتيا بدافعية المعممين نحو العمل

 كذلؾ استكماالن لمتطمبات الحصكؿ عمى درجة الماجستير في اإلدارة كالقيادة التربكية في جامعة

ية التربكية التي يمارسيا مديرك التعرؼ إلى األنماط القيادالشرؽ األكسط، حيث تيدؼ الدراسة 

 المدارس األساسية الخاصة كعالقتيا بدافعية المعمميف نحك العمؿ. 

( فقرة مكزعو 19األكلى تتعمؽ باألنماط القيادية كتتككف مف ) ؛الدراسة إستبانتيف كتتضمف

كزعة ثالثة ( فقرة م19عمى ثالثة أنماط. كالثانية تتعمؽ بدافعية المعمميف نحك العمؿ كتتككف مف )

 مجاالت. 

" كؿ ما يصدر مف القائد مف تكجييات مؤثرة أنو عمىالنمط القيادي  أنو تـ تعريؼ ان عمم

في التعاكف كتحقيؽ التفاعؿ مف أجؿ  كبيران  في تكجيو الجماعة كىك يؤثر تأثيران  أك سمبيان  إيجابيان  تأثيران 

 األىداؼ التي يريدكف تحقيقيا". 

" مجمكعة الظركؼ الداخمية التي تحرؾ الفرد لسد نقص أك  عمى أنيا الدافعية كتعريؼ

بمفيـك  لذلؾ جاء مفيكـ الدافع مرتبطان  ،حاجة معينة سكاء كانت بيكلكجية أك نفسية أك اجتماعية

األردنية الياشميةالمممكة   

العالي وزارة التعميم  
الشرق األوسطاة اامعاج  

العموم التربويةكامايااة   

اإلدارة والمناىجقسم   
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الحاجة كتسعى إلى إزالة التكتر كالقمؽ كالتي تحدثيا الحاجة كبذلؾ يحدث حالة مف التكازف كالتكيؼ 

 .ة سيككلكجية داخمية ىي إشباع حاجات الفرد كالمحافظة عمى تكازنو"كأف كظيفة الدكافع كحال

تأمؿ الباحثة أف تناؿ االستبانة إىتمامكـ كاستجابتكـ السريعة مع تكخي الدقة كالمكضكعية 

 في اإلجابة، مؤكدة لكـ أف المعمكمات المقدمة ستعامؿ بسرية تامة كالغراض البحث العممي فقط.  

  حسن تعاونكم وتجاوبكم شاكرة ومقدرة 

 مع خالص احترامي وتقديري

 الباحثة

 عبير محمد وجيو طيارة

 
 

 القسم األول: البيانات الشخصية :
 في مربع اإلجابة التي تراىا مناسبة: (√يرجى كضع إشارة )

 الجنس ذكر  □ أنثى  □
 التخصص  عممي □ إنساني  □

 سنوات الخبرة سنوات 5أقل من  -0□ سنوات 01أقل من  – 5□ سنوات فأكثر 01□
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 القسم الثاني: إستبانة النمط القيادي

 درجة الممارسة الفقرات الرقم
 أبًدا نادًرا أحياًنا غالًبا دائًما

 النمط الديمقراطي النمط األول:
      يعمؿ عمى سيادة ركح التعاكف بيف المعمميف في المدرسة. 1
      .تعميماتال صنع في المعمميف يشرؾ 2
      يراعي مقدرات المعمميف عند تكزيع المسؤكليات. 3
      يشجع البحث عف أفكار كرؤل متنكعة لحؿ المشكالت. 4
      يشجع المعمميف كالطمبةالمبدعيف في المدرسة. 5
مف صالحياتو لممعمميف لضماف تحقيؽ األىداؼ  يفكض جزءان  6

 المرجكة.
     

 األتوقراطيالنمط النمط الثاني: 
      يمتاز بمركزية السمطة. 7
      يتقيد بحرفية التشريعات اإلدارية. 8
      ييتـ بالعمؿ أكثر مف اىتمامو بالمعمميف. 9
      يستمد سمطتو مف مكقعو اإلدارم. 10
      يضجر مف غياب المعمميف. 11
      يقمؿ مف شأف االقتراحات التي يبدييا العاممكف. 12

 النمط الثالث: النمط المتساىل
      يفكض جميع صالحياتو لمعامميف. 13
      يفضؿ األساليب التقميدية القديمة في إدارة الميامات. 14
      يحدد الميمة كيسمح لألعضاء أمر تنفيذىا دكف تدخؿ. 15
يتيح الحرية لممعمميف في حؿ المشكالت المدرسية التي تكاجييـ دكف  16

 تدخؿ.
     

      يتميز بالكد كالسيكلة في التعامؿ مع اآلخريف. 17
      يعطي المعمميف الحرية إلتخاذ القرارات التي يركنيا مناسبة. 18
      يعتمد عمى المشرفيف التربكييف عند تقكيـ المعمميف. 19
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 القسم الثالث: إستبانة الدافعية نحو العمل

 الفقرات الرقم
 التوافر درجة

مرتفعة 
منخفضة  منخفضة متوسطة مرتفعة جداً 

 جدا  
 المثابرة ول:المجال األ 

.لمكمؼ بواأحرص عمى إكماؿ العمؿ  1       
.إنجاز العمؿ المطمكب بإتقافأقـك ب 2       
      أسعى إلى تحقيؽ النجاح في عممي. 3
تحمؿ مشاؽ العمؿ.أمتمؾ المقدرة عمى  4       
مزيد مف الجيد.تقدير اآلخريف لي بذؿ يدفعني  5       
في إنجاز األعماؿ. أتميز بالمثابرة 6       

 المجال الثاني: الطموح
      أتطمع لتطكير مستقبمي الميني. 7
      أبذؿ جيدم لتحقيؽ طمكحاتي. 8
.األىداؼ التربكية بكفاءة أسعى لتحقيؽ 9       
      أضع خطة مستقبمية ألداء عممي. 10
      أسعى لتحقيؽ اإلبداع في عممي. 11
      أقيـ عممي بالنتائج التي أتكصؿ إلييا. 12
      أسعى ألككف مف المعمميف المتميزيف في المدرسة. 13

 اإلرادةالثالث: المجال 
      أعتقد أف مكانتي مرمكقة في المجتمع. 14
تي عمى تحقيؽ النجاح. قدر مأمتمؾ الثقة ب 15       
قدرة عمى تحمؿ المسؤكلية.المأمتمؾ  16       
      أبذؿ كؿ جيدم في التحضير لمحصة الدراسية. 17
أسعى إلى تنفيذ الخطة المدرسية بانتظاـ خالؿ العاـ  18

 الدراسي.
     

تنفيذ األفكار الخالقة دكف تردد.أعمؿ عمى  19       
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 (4ممحق )
األوسط إلى وزارة التربية والتعميمكتاب تسييل ميمة من جامعة الشرق   
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 (5ممحق )
والتعميم كتاب تسييل ميمة من وزارة التربية والتعميم إلى مديريات التربية  
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(6ممحق )  

(2017-2016أعداد المعممين في محافظة العاصمة عمان حسب المديرية والجنس )  

مديرية التربية 
 والتعميم

 مديرية التعميم الخاص

 مجموع اناث ذكور 
 3882 3359 523 قصبة عمان
 6699 5475 1224 لواء الجامعة 
 3065 2689 376 لواء القويسمة
 444 413 31 لواء سحاب 
 3384 3137 247 لواء ماركا

 2175 1895 280 لواء وادي السير
 631 551 80 ناعور
 39 24 15 الجيزة
 52 52 0 الموقر
 20371 17595 2776 المجموع

 

 

 

 

 

 

 


