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 القريات افظةحم يف الثانىية املدارس لقادة القيادية األمناط
 نظرهم وجهة من للمعلمني املعنىية بالروح وعالقتها

ىدفت الدراسة تعرف األنماط القيادية لقادة المدارس  _ الممخص
الثانوية في محافظة القريات وعالقتيا بالروح المعنوية لممعممين من 
وجية نظرىم. وقد تم اختيار عينة الدراسة بالطريقة العنقودية 

( معمماً. ولتحقيق ىدف الدراسة فقد 108تكونت من )العشوائية، إذ 
استخدم الباحث استبانة األنماط القيادية والتي صمميا الباحث، وأداة 

[. وقد تم 1لقياس مستوى الروح المعنوية لممعممين إعداد البمبيسي ]
التأكد من صدق األداة وثباتيا، واستُخِدمت األساليب اإلحصائية 

لنتائج. بينت نتائج الدراسة أن النمط القيادي المناسبة لموصول إلى ا
السائد لدى قادة المدارس الثانوية في محافظة القريات من وجية نظر 

حيث المعممين ىو النمط الديموقراطي وبمتوسط حسابي ىو األعمى، 
والنمط الثاني من حيث السيادة  (88.( بانحراف معياري )3.57بمغ )

األتوقراطي بدرجة متوسطة يميو  من وجية نظر المعممين ىو النمط
النمط الفوضوي بدرجة أقل. كما أن تقدير الروح المعنوية لدى معممي 
المدارس الثانوية في محافظة القريات كان بدرجة عالية. وفي نياية 
الدراسة طرح الباحث مجموعة من التوصيات من أىميا: تعزيز التوجو 

مية في محافظة القريات. الديمقراطي لدى القادة في اإلدارات التعمي
وضرورة المحافظة عمى الدرجة العالية لمستوى الروح المعنوية لمعممي 

 .المدارس الثانوية في محافظة القريات
 .: القيادة، النمط القيادي، الروح المعنويةالكممات المفتاحية

 مقدمة. ال1
عرفت اإلدارة منذ أن خمق اهلل سبحانو وتعالى اإلنسان      

البسيطة، إذ ىيأ لو المقدرة عمى إدارة شؤون حياتو بما  عمى ىذه
منحو من قوى عقمية وجسدية، إذ أخذ ينسق الجيود ويتعاون مع 
اآلخرين لتوفير مطالب الحياة، وبالتالي فيو يمارس اإلدارة 
بشكل عفوي دون أن تكون ىناك قوانين تحكمو أو قواعد يستند 

إلنسان دور كبير في تطوره إلييا. "ولإلدارة من خالل ارتباطيا با
وتقدمو في مختمف جوانب الحياة، سواء عمى مستوى الفرد أو 

 ].2الجماعة" ]
 وقد أصبحت اإلدارة عممية ميمة في المجتمعات الحديثة،        

بل إن أىميتيا تزداد باستمرار بزيادة مجال المناشط البشرية 
تنوع واتساعو من ناحية واتجاىو نحو مزيد من التخصص وال

والتفرع من ناحية أخرى، وقد أحدثت التطورات التكنولوجية وما 
زالت تغييرات كثيرة في تشكيل اإلدارة وأنماطيا، وأصبح عمى 
القائمين بأعمال اإلدارة أن يواجيوا باستمرار تحديات التنظيم 

البشري والعالقات اإلنسانية وتعقيداتيا، بل إن أىم ما يميز 
ا ىو استخداميا وتطبيقاتيا ألساليب اإلدارة أو يوضح سماتي

[. إذ إنيا أصبحت تقوم بدور كبير 3ميادين متعددة من المعرفة ]
وحيوي في مختمف المجاالت والميادين، ومن ىذه الميادين: 
الميدان التربوي إذ إن نجاح المؤسسة التربوية بدءًا بالمدرسة في 

ارتيا أداء مياميا، يتوقف إلى حد كبير عمى قدرة تفعيل إد
وقدرتيا عمى توجيو العممية التربوية نحو األىداف المرسومة ليا، 

يعتمد عمى ما يمتمكو القائد  –ىو اآلخر  –كما أن نجاح اإلدارة 
من قدرات وميارات، وما يتصف بو من صفات ومميزات وما 

 ].4يعرفو من معارف ومعمومات تتعمق بيذا الميدان ]
 
 
 

لتربوي باختالف شخصيات القادة ويختمف النمط القيادي ا      
وتبعًا الختالف الجماعات التي يعممون بينيا وقد تم حصرىا في 

 (.الفوضوي –الديمقراطي  –ثالثة أنماط )األوتوقراطي 
إذ أثبتت البحوث والدراسات أىمية األنماط القيادية والتصاقيا 
يجابًا في  بدرجة نجاح المؤسسة وتطور إنتاجيا، وتأثيرىا سمبًا وا 

 ].5مستوى اإلنتاج ]
 
 
 

وبالتالي فإن لتمك األنماط تأثيرًا كبيرًا عمى أداء العاممين      
في المؤسسة التربوية إذ قد يؤثر نمط القيادة تأثيرًا إيجابيًا عمى 
اإلبداع ويزيد من الثقة المتبادلة بين القائد والمرؤوسين ورفع 

يكون سببًا في  الروح المعنوية ومن ثم زيادة معدل اإلنتاج، وقد
الفوضى وانخفاض الروح المعنوية وبالتالي ضعف اإلنتاج ومن 

 .ثم الفشل
بّد أن يدرك قائد المدرسة حقوق  وفي ىذا الصدد ال    

ومشكالت وآمال العاممين معو، لكي يضمن االحتفاظ بمعنويات 
عالية بين المعممين وسيادة التفاىم بينيم، والتواصل المستمر مع 

لمدرسية، ولن يتأتى ذلك إال من خالل النمط القيادي اإلدارة ا
الذي يتبعو قائد المدرسة في إدارتو لممدرسة، والذي يؤثر تأثيًرا 

 .كبيًرا عمى المعممين
[ إلى اتفاق التربويين من 6وفي ىذا السياق يشير العمري ]      

منظرين وممارسين عمى أىمية الدور القيادي لقائد المدرسة في 
لعممية التعميمية في مدرستو، وتوجيييا نحو تحقيق تسيير ا

 .أىدافيا وغايتيا بشكل فعال
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إذ إن ىناك دوًرا كبيًرا لمقائد اإلداري في العمل ورفع الروح     
نتاجًا، ويكون ذلك  المعنوية لممعممين لجعل العمل أكثر متعة وا 
من خالل توفير المناخ النفسي المريح لممعممين لتوجيو اىتماميم 
نحو تحقيق األىداف، وكذلك االىتمام براحتيم وتييئة الظروف 
المناسبة لمعمل وتجنب التحيز في تعاممو معيم، مع العمل عمى 

 ].7تنمية روح الثقة بأنفسيم وقدرتيم عمى العمل المبدع ]
فقد أصبح االىتمام بالروح المعنوية لمعاممين من االتجاىات      

د ومدى رضاىم عمن يعممون الحديثة لقياس اتجاىات األفرا
معو، فالروح المعنوية ليا ارتباط مباشر بمشاعر العاممين 
واتجاىاتيم نحو ما يمارسونو من أعمال، وىو أمر ال يقل عن 
أثر العوامل المادية في الرضا عن العمل وعن كفاءة اإلنتاج، 
ومما يزيد من تمك األىمية، تأثير الروح المعنوية في سموك 

مى أدائيم ألعماليم، األمر الذي يتطمب ضرورة العاممين وع
توفير بيئة عممية مالئمة تعمل عمى رفع الروح المعنوية، إلى 
جانب ضرورة التعرف إلى األسباب المؤدية إلى انخفاض الروح 

 ].8المعنوية لتالفييا أو العمل عمى مواجيتيا والتخمص منيا ]
اع أن يتبع النمط وقائد المدرسة قائد تربوي ومتى ما استط      

القيادي المناسب الذي يتالءم مع المواقف المختمفة فإنو بذلك 
يضمن التأثير اإليجابي عمى أداء المعممين من خالل رفع 
مستوى الروح المعنوية لدييم وبالتالي رفع معدل اإلنتاجية في 
العمل، وكل ذلك يتأثر بالنمط القيادي الذي يتبعو، ومن ىنا 

لدراسة لمحاولة التعرف إلى األنماط القيادية جاءت فكرة ىذه ا
 .لقادة المدارس الثانوية في المحافظة وعالقتيا بالروح المعنوية

 

 مشكمة الدراسة. 2
يشيد التعميم في المممكة العربية السعودية اىتماًما متزايًدا       

في أىدافو ومحتواه. وتمشًيا مع توجييات وزارة التعميم بيذا 
ادة العمل التربوي بتطبيق المفاىيم التربوية الصدد، اىتم ق

الحديثة، لجميع عناصر العمل بالمدرسة سواء الطالب الذي 
يعتبر حجر الزاوية في العممية التعميمية، أو القادة والمعممين، 

 .من حيث إعدادىم وتأىيميم حسب طبيعة ىذه المرحمة
رسة وبما أّن النمط القيادي المتبع من قبل إدارة المد     

والمتمثل بقائد المدرسة لو تأثير كبير عمى الجو المدرسي، فإّن 
العالقات السائدة في المدرسة بين جميع أعضاء األسرة المدرسية 
تتأثر بنوعية ىذه األنماط، وبالتالي مدى رضا المعممين ومستوى 
الروح المعنوية لدييم، إذ إن منيا ما يبعث عمى روح التعاون 

المسؤولية وعمى زيادة اإلبداع، ومنيا ما  والتشجيع عمى تحمل
يؤدي إلى نتائج سمبية كإحساس المعمم بالضياع والقمق 

والفوضى والذي يؤثر عمى الروح المعنوية وعمى أداء المعمم 
 .داخل المدرسة

واستنادًا إلى خبرة الباحث وعممو في مجال اإلدارة المدرسية      
ختالفًا في ممارسة األنماط بوزارة التعميم، تبين لو أن ىناك ا

القيادية لدى قادة المدارس الثانوية في محافظة القريات، مما قد 
ينعكس عمى مستوى الروح المعنوية، وبالتالي سيؤثر عمى نواتج 

في حدود عمم  -العمل من قبل المعممين، وفي ظل غياب كامل
ة لمدراسات العممية التي تكشف األنماط القيادية لدى قاد -الباحث

المدارس الثانوية في محافظة القريات وعالقتيا بالروح المعنوية 
لممعممين، حاولت ىذه الدراسة َتَعرُّف تمك األنماط القيادية 

 .وعالقتيا بالروح المعنوية
وعميو فإن مشكمة الدراسة تتمثل في عالقة األنماط القيادية       

ية لقادة المدارس الثانوية في محافظة القريات بالروح المعنو 
 .لممعممين من وجية نظرىم

 أسئمتهاو  الدراسة هدفأ. 
النمط القيادي األكثر عمى تعرف الإلى ىدفت الدراسة       

استخدامًا لدى قادة المدارس الثانوية في محافظة القريات من 
ما عالقة األنماط  :خالل اإلجابة عن السؤال الرئيس اآلتي

ح القيادية لقادة المدارس الثانوية في محافظة القريات بالرو 
 المعنوية لممعممين من وجية نظرىم؟

 :ويتفرع عن السؤال الرئيس األسئمة الفرعية اآلتية
ما أكثر األنماط القيادية التي يستخدميا قادة المدارس الثانوية 

  في محافظة القريات من وجية نظر المعممين؟
ما مستوى الروح المعنوية لدى المعممين في المرحمة الثانوية في 

 يات من وجية نظرىم؟محافظة القر 
ما عالقة النمط القيادي لقادة المدارس بالروح المعنوية 

 لممعممين؟
 أهمية الدراسةب. 

تكمن أىمية ىذه الدراسة في الدور الذي يؤديو القادة في        
المرحمة الثانوية في محافظة القريات والذي يواكب التغيرات 

دىا التنمية في االقتصادية واإلدارية واالجتماعية التي تشي
المممكة العربية السعودية حيث أن النمط القيادي لمقادة في 
المرحمة الثانوية يساىم بشكل كبير في تحديد اتجاىات التطور 
التي تشيده المؤسسات التربوية في المممكة لما لو من أثر في 
رفع الروح المعنوية لممعممين. وعميو ُيَؤمَُّل أن تستفيد من نتائج 

 :راسة الجيات اآلتيةىذه الد
 ة السعودية، من خالل ة العربيــي المممكــام فـم العــات التعميــمؤسس
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وضع اآلليات المناسبة لمتقويم الذاتي لسموك القادة في تعامميم 
 .مع المعممين

القادة التربويون في إدارة التعميم في محافظة القريات من خالل 
 .تقدمو من توصيات ومقترحات ما

ون، إذ من المؤمَّل أن تكون ىذه الدراسة نواة الباحثون التربوي
 .لدراسات أخرى مشابية واستخداميا مرجعا ليم

 مصطمحات الدراسةج. 
جرائيًا عمى        تم تعريف مصطمحات الدراسة مفاىيميًا وا 

 :النحو اآلتي
 :مفيوم القيادة لغة :(Leadership)  القيادة
لقود وىو نقيض أن" القيادة من ا [20] ذكر الفيروز أبادي     

 السوق: فيو من أمام وذاك من خمف. منيا القيادة واالقتياد.
يقاد بو كالقيادة"  ويقال رجل قائد من قادة والمقود بالكسر ما

[: أن" القيادة ىي االنقياد 9وجاء في لسان العرب البن منظور ]
 ."والخضوع

مى عرفت القيادة بأنيا: " التأثير ع :مفيوم القيادة اصطالحاً 
 ].10اآلخرين في تنفيذ قرارات أشخاص آخرين" ]

وىي " قدرة تأثير شخص  :ويتبنى الباحث المفيوم اآلتي لمقيادة
ما عمى اآلخرين، بحيث يجعميم يقبمون قيادتو طواعية دونما 
إلزام قانوني وذلك العترافيم التمقائي بقيمة القائد في تحقيق 

طموحاتيم، مما يتيح لو القدرة أىدافيم، وكونو معبًرا عن أماليم و 
عمى قيادة الجماعة، وكسب تعاون العاممين معو، وتحقيق 
قناعيم بأن تحقيقيم ألىداف التنظيم يعد  التجانس فيما بينيم، وا 

 ].11نجاحًا شخصًيا ليم وتحقيًقا ألىدافيم" ]
 Leadership Style  النمط القيادي

ير في اآلخرين بأنو:" عممية التأث (Yukl) يعرفو يوكل     
لموصول إلى فيم واتفاق مشترك حول األعمال المطموب أداؤىا، 
وكيفية إنجازىا بفاعمية. فيو عممية تسييل لمجيود الفردية 

 ].12والجماعية لتحقيق أىداف مشتركة " ]
جرائيًا يقصد بو النشاط الذي يمارسو قائد المدرسة ويؤثر بو  وا 

 .أىداف معينةفي سموك العاممين معو من أجل تحقيق 
 (Morale)  الروح المعنوية

وىي: مجموعة االتجاىات والعواطف والحالة النفسية التي تحكم  
 م وزمالئيم في ـاليــم وأعمــسموك العاممين تجاه منظماتيم ورؤسائي

 ].13العمل ]
جرائيًا يقصد بالروح المعنوية في ىذه الدراسة بأنيا الحالة       وا 

ن تاجية المعممين، وسيتم الكشف الوجدانية التي توثر في أداء وا 

عنيا باستخدام مقياس لقياس الروح المعنوية الذي استخدمتو ىذه 
 .الدراسة

 حدود الدراسةد. 
اقتصرت الدراسة عمى المعممين بالمدارس الثانوية الحكومية      

لمبنين داخل محافظة القريات ممن عمموا في العام الدراسي 
 .ه1437/  1436

 الدراسات السابقة. 3
تم عرض الدراسات السابقة ذات العالقة بموضوع         

 :الدراسة مرتبة من األقدم إلى األحدث، عمى النحو اآلتي
[ بدراسة ىدفت إلى تحميل العالقة بين 14قام سميث ]        

النمط القيادي لقادة المدارس وعالقتو بالدافعية من وجية نظر 
تدائية تابعة ( مدرسة اب28المعممين. وتكونت عينة الدراسة من )

لممنطقة التعميمية في كارولينا الشمالية، تم تطبيق أدوات الدراسة 
عمييا. وقد اعتمد الباحث عمى أداة "ىيرسي 

وكان من أبرز النتائج   (Hersey & Blanchard).وبالنشرد
التي توصمت إلييا الدراسة أن مستوى الدافعية يرتفع لدى 

الديمقراطي لمقائد، وأن  المعممين كمما ازداد األسموب القيادي
األسموب القيادي لقائد المدرسة يعد عامال رئيسا لدافعية 
المعممين، وأن القادة الذين يتبعون نيجا ديمقراطيا ىم أكثر 
احتماال ألن يكون لدييم ىيئة تدريسية ذات مستوى عال، وأنو ال 

 .توجد فروق ذات داللة إحصائية تعزى لممؤىل والخبرة
[ دراسة ىدفت إلى التعرف إلى 15] وجالسوأجرى د      

تصورات المعممين لروحيم المعنوية في جميع المدارس العامة 
اتجاىات المعممين  ةلسانت لويس. واستخدم الباحث استبان

لمعرفة مستوى الروح المعنوية لدييم حيث تكونت أداة الدراسة 
ن فقرة. وتوصل الباحث إلى أن الروح المعنوية لممعممي 100من 

كانت متوسطة المستوى، وأن عامل التدريس أعطى المعممين 
نوًعا من الرضا الشخصي، وليس لمراتب أي أثر في مستوى 

 .الروح المعنوية
[ بدراسة ىدفت إلى معرفة العالقة بين 16] وقام مارتن      

سموك القائد لمديري المدارس االبتدائية والروح المعنوية لممعممين 
دائية من مدارس مقاطعة ىامبتون في والية في المدارس االبت

( معمًما من معممي 278فرجينا. وتكونت عينة الدراسة من )
( مدرسة، واستخدم الباحث 19المدارس االبتدائية موزعين عمى )

أداة "المفردة الرئيسة الممتازة " لقياس السموك القيادي، وأداة 
أبرز النتائج  ". وكان منالروح المعنوية "وجية نظر المعممقياس 

التي توصمت إلييا الدراسة وجود عالقة إيجابية بين السموك 
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القيادي لممدير وبين مستوى الروح المعنوية لممعممين، ووجود 
عالقة ما بين السموك القيادي في مجال االلتزام نحو نجاح 
الطمبة، ومجال األلفة بين المعممين والمدير. وعدم وجود فروق 

لمعنوية لمعممي التعميم الخاص ومعممي جوىرية بين الروح ا
 .التعميم العام

[ دراسة ىدفت إلى معرفة األنماط 17كما أجرى عياصرة ]      
القيادية لقادة المدارس الثانوية، ومستوى دافعية المعممين في 
المدارس الثانوية، كما ىدفت ىذه الدراسة إلى معرفة العالقة بين 

رس الثانوية ودافعية المعممين نحو األنماط القيادية لمديري المدا
مينتيم كمعممين في وزارة التربية والتعميم في األردن. وقد تكون 
مجتمع الدراسة من جميع معممي ومعممات المدارس الثانوية 

م والبالغ عددىم 2002العامة في األردن لمعام الدراسي 
(. وقد تم اختيار عينة عشوائية طبقية بمغ حجميا 10714)
( مدرسة ثانوية موزعون 76معممًا ومعممة يمثمون ) (1141)

عمى كافة محافظات المممكة، وتم تطوير استبانتين من قبل 
الباحث، ومن أىم النتائج التي توصمت إلييا الدراسة أن النمط 
القيادي السائد لدى مديري ومديرات المدارس الثانوية العامة في 

األوتوقراطي ثم النمط األردن ىو النمط الديمقراطي يميو النمط 
التسيبي، وكان مستوى دافعية المعممين نحو مينتيم كمعممين 

(، ويوجد ارتباط إيجابي دال إحصائيًا بين النمط 89،3متوسطًا )
األوتوقراطي والنمط التسيبي وبين مستوى دافعية المعممين نحو 

 .مينتيم كمعممين
األنماط  [ بدراسة ىدفت التعرف إلى12وقام المخالفي ]      

القيادية لقادة المدارس الثانوية الحكومية والخاصة في مدينة 
صنعاء وكذا التعرف إلى مستوى الرضا الوظيفي لممعممين 
العاممين في تمك المدارس وعالقة األنماط القيادية بالرضا 

( معمم ومعممة، 500الوظيفي. وتكونت عينة الدراسة من )
د تم اختيارىا بالطريقة %( من مجتمع الدراسة، وق16بنسبة )

العشوائية من بين أفراد مجتمع الدراسة. وألغراض الدراسة 
استخدمت الباحثة أداتين قامت بتطويرىما وتم التحقق من 
صدقيما وثباتيما وفًقا لمطرق العممية المتعارف عمييا في مثل 
ىذه الحاالت. ومن أبرز النتائج التي توصمت إلييا الدراسة إن 

ن النمط األنماط الق يادية الثالثة تمارس بدرجة متوسطة، وا 
القيادي السائد ىو النمط الديمقراطي، يميو النمط األوتوقراطي، 
فالنمط الحر، وأن ىناك عالقة ذات داللة إحصائية بين النمط 
الديموقراطي واألوتوقراطي لقادة المدارس والرضا الوظيفي 

ة بما في ذلك لممعممين تجاه مجاالت الرضا الوظيفي المختمف

الرضا الوظيفي العام، بينما لم تظير النتائج وجود أي عالقة 
ارتباط بين النمط القيادي الحر ومجاالت الرضا الوظيفي 

 .المختمفة بما في ذلك الرضا الوظيفي العام
[ دراسة ىدفت إلى التعرف إلى األنماط 18وأجرى العتيبي ]     

ة المدارس المتوسطة القيادية وتوزيع السمات الشخصية لقاد
معممًا. وقد استخدم  ٠٣٣بمدينة الطائف، وبمغت عينة الدراسة 

الباحث المنيج الوصفي. وكان من نتائج الدراسة أنو ال توجد 
فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات استجابات أفراد العينة 
حول أبعاد األنماط القيادية والسمات الشخصية والروح المعنوية 

متغيرات )العمر، وسنوات الخبرة، والمؤىل العممي، ونوع وفًقا لم
المؤىل، والحالة االجتماعية( كما توجد فروق ذات داللة 
إحصائية لمروح المعنوية وفًقا لمعمر فقط، ووجود عالقة ارتباطيو 
موجبة وقوية بين األنماط القيادية والسمات الشخصية وبينيما 

لقيادية مجتمعة والسمات وبين الروح المعنوية، وأن األنماط ا
الشخصية مجتمعة تفسر قدًرا كبيًرا من التباين لمستوى الروح 

 .المعنوية لممعممين
[ دراسة ىدفت إلى التعرف عمى درجة 19أجرى الحربي ]     

الفنية اإلنسانية( لدى قادة  –ممارسة الميارات القيادية )الذاتية 
وبيان عالقتيا بدافعية المدارس االبتدائية الحكومية بمكة المكرمة 

وتكون مجتمع الدراسة من جميع قادة المدارس  اإلنجاز.
قائدًا،  (168)االبتدائية الحكومية بمكة المكرمة والبالغ عددىم 

إذ تم  %(55) مثموا ما نسبتو حوالي (93)وشممت عينة الدراسة 
ومن أىم النتائج التي  اختيارىم بطريقة عنقودية عشوائية.

الدراسة أن درجة ممارسة قادة المدارس االبتدائية توصمت إلييا 
الحكومية كانت مرتفعة في المحاور الثالث لمميارات القيادية إذ 
احتمت الميارات القيادية اإلنسانية المرتبة األولى، وجاءت 
الميارات القيادية الفنية المرتبة الثانية، وجاءت الميارات القيادية 

وأظيرت النتائج الخاصة بالفروق حول  الذاتية في المرتبة الثالثة،
مدى ممارسة الميارات القيادية مقارنة بالمؤىل العممي وعدد 
سنوات الخبرة أنيا ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في 

اإلنسانية(.  –الفنية  –المحاور الثالث لمميارات القيادية )الذاتية 
راسة كما أظيرت نتائج الدراسة أن درجة استجابة عينة الد

 .لمقياس دافعية اإلنجاز كانت مرتفعة
 :التعقيب عمى الدراسات السابقة

تتفق ىذه الدراسة مع الدراسات السابقة من حيث       
استخداميا لممنيج الوصفي باعتباره المنيج المالئم لمدراسات 
اإلنسانية، وتتفق أيضًا معيا في استخداميا لالستبانة كأداة 
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مجتمع وعينة الدراسة )المعممين( مع  لمدراسة، كما اشتركت في
[ ودراسة سميث 18[ ودراسة العتيبي ]12دراسة المخالفي ]

[، باإلضافة إلى 16[ ودراسة مارتن ]15[ ودراسة دوجالس ]14]
اتفاق العديد من الدراسات السابقة عمى أن النمط التشاركي ىو 

. [17[ ودراسة عياصرة ]14النمط األكثر شيوًعا كدراسة سميث ]
عمى الجانب  االطالعواستفاد الباحث من الدراسات السابقة في 

النظري ألنماط القيادة وتطوير االستبانة الخاصة بالدراسة 
الحالية، وتحديد المشكمة وصياغة أسئمتيا، واختيار المنيج 
المالئم لمدراسة، باإلضافة إلى التزود ببعض المراجع وخاصة 

ه الدراسة ال تمثل تكرارًا ألي األجنبية منيا، والتأكد من أن ىذ
من الدراسات السابقة، وكذلك االستفادة من توصيات واقتراحات 
بعض الدراسات السابقة في التعرف عمى الجوانب التي تستحق 
البحث، كما تبين لمباحث أن نتائج الدراسات جميعيا كانت 
     مختمفة في بند أو آخر وذلك ألنيا أجريت في مجتمعات

    ت اجتماعية وثقافية واقتصادية، وأجريت فيبينيا اختالفا
 .أزمنة مختمفة

وتتميز الدراسة الحالية عن غيرىا في أن الدراسات التربوية      
السابقة قد ركزت عمى دراسة األنماط القيادية والروح المعنوية 
في مؤسسات التعميم العالي والمدارس االبتدائية فيما يخص 

نما ىذه الدراسة تناولت ىذين المممكة العربية السعودية، بي
 البعدين عمى مستوى المدارس الثانوية، كذلك تختمف عن

الدراسات السابقة من حيث أنيا تعد الدراسة األولى من نوعيا  
في محافظة القريات التي تناولت األنماط القيادية لدى قادة 
المدارس الثانوية الحكومية وعالقتيا بالروح المعنوية لممعممين 

 .ية نظرىممن وج
 الطريقة واإلجراءات. 4

 منهج الدراسةأ. 
ذه الدراسة، تم استخدام المنيج الوصفي المسحي في ى      

بيدف التعرف إلى األنماط القيادية لقادة المدارس الثانوية 
وعالقتيا بالروح المعنوية لممعممين من وجية نظرىم في المدارس 
الحكومية بمحافظة القريات، بناء عمى البيانات والمعمومات 
المسحية، باإلضافة إلى االستعانة باألدب النظري والدراسات 

 .السابقة
 الدراسةمجتمع ب. 

تّكون مجتمع الدراسة من جميع معممي المدارس الثانوية       
( 420الحكومية لمبنين داخل محافظة القريات والبالغ عددىم )

ه، وفقًا لإلحصاءات 1437 -ه1436معممًا لمعام الدراسي 
 .الرسمية إلدارة التعميم في محافظة القريات

 عينة الدراسةج. 
ة الدراسة بالطريقة العنقودية العشوائية تم اختيار أفراد عين       

من معممي المدارس الثانوية الحكومية لمبنين داخل محافظة 
 .( معمماً 108القريات والبالغ عددىم )

 1 جدول
 والنسب المئوية لمتغيرات الدراسةالتكرارات 

 النسبة المئوية التكرار المستويات المتغيرات
 % 19 20 جامعي غير تربوي المؤىل الدراسي

 % 37 40 جامعي تربوي
 % 44 48 ماجستير وما فوق

 % 15 16 ( سنوات5أقل من ) سنوات الخدمة
 % 52 56 ( سنوات10( سنوات إلى أقل من )5من )
 % 33 36 فأكثر 10من 

 %56 60 عممي التخصص
 % 44 48 أدبي

 %100 108 المجموع                                 
 الدراسة د. أداة

 وباالطالع وأسئمتيا وأىدافيا اسةالدر  مشكمة عمى بناء      
 من واالستفادة المجال ىذا في المكتوب التربوي األدب عمى

 قام السابقة، الدراسات في وردت التي والمقاييس االستبانات
 .الدراسة استبانة ببناء الباحث

 :الدراسة أداة صدق
 خالل من الدراسة ألداة المحتوى صدق الباحث اعتمد      

 من التربوية اإلدارة مجال في مختصين مينمحك عمى عرضيا
 إلبداء وذلك السعودية، الجامعات في التدريس ىيئة أعضاء
 الصياغة، ووضوح الفقرة، مناسبة) حيث من الدراسة بأداة آرائيم
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 الدراسة أداة أصبحت بآرائيم األخذ وبعد ،(لممجال الفقرة وانتماء
 :اآلتيين نالمحوري عمى واشتممت النيائية، لصيغتيا جاىزة
 سموكاً  37 من مكون وىو: القيادة أنماط مقياس: األول المحور
 :محاور ثالثة عمى مقسماً 

 .األتوقراطي النمط تقيس( 10 إلى 1) من السموكات
 .الديمقراطي النمط تقيس( 26 إلى 11) من السموكات
 .الفوضوي النمط تقيس( 37 إلى 27) من السموكات
 عبارة 45 من مكون وىو: المعنوية الروح مقياس: الثاني المحور
 :محورين إلى مقسمة

 (المرتفعة المعنوية الروح) تقيسىي ( 34 إلى 1) من السموكات

 .العمل بيئة في إيجابي
( المنخفضة المعنوية الروح) تقيس( 45 إلى 35) من السموكات

 .العمل بيئة في سمبي
 في ليكرت مقياس تدرج حسب الخماسي التدرج الباحث واستخدم

 .سموك كل أمام األيسر جانبال
 :الدراسة أداة ثبات
 الباحث استخدم( االستبانة) الدراسة أداة ثبات مدى لقياس     
 أداة ثبات من لمتأكد Cronbach'a Alpha كرونباخ ألفا معادلة
 والجدول الداخمي تساقاال ثبات لقياس المعادلة طبق إذ، الدراسة

 :اسةالدر  أداة ثبات محاور معامالت يوضح( 2) رقم
 2 جدول

 الدراسة أداة ثبات لقياس كرونباخ ألفا معامل
 ثبات المحور عدد السموكات محاور االستبانة م
 0.81 10 األوتوقراطي مقياس أنماط القيادة 1

 0.96 16 الديمقراطي
 0.95 11 الفوضوي

 0.94 34 المرتفعة مقياس الروح المعنوية 2
 0.95 11 المنخفضة

( أن معامل الثبات لمحاور 2من الجدول رقم ) يتضح      
الدراسة: مقياس أنماط القيادة )النمط األوتوقراطي، النمط 
الديمقراطي، النمط الفوضوي(، ومقياس الروح المعنوية المرتفعة 
والمنخفضة )إيجابي في بيئة العمل، سمبي في بيئة العمل( 

نة تتمتع ( وىذا يدل عمى أن االستبا0.95 -0.81يتراوح بين )
بدرجة عالية من الثبات يمكن االعتماد عمييا في التطبيق 

 .الميداني لمدراسة
 :تطبيق أداة الدراسة اتإجراء

قام الباحث باستكمال اإلجراءات النظامية الالزمة        
 :لمتطبيق عمى أفراد مجتمع الدراسة عمى النحو اآلتي

ة الحصول عمى إذن بتوزيع االستبانة عمى أفراد مجتمع الدراس -
 .من إدارة التعميم في محافظة القريات

توزيع االستبانات من قبل الباحث عمى أفراد عينة الدراسة في  -
( في المكان √مواقع عمميم، وقد طمب منيم وضع إشارة )

المناسب إذ كان محورا أداة الدراسة وفقا لمقياس )سمم ليكرت 
افق الخماسي(: )أوافق بشدة، أوافق، محايد، غير موافق، غير مو 

بشدة(، ولمحكم عمى درجة التحقق أو درجة الموافقة، تم حساب 
 :المدى لمستويات االستجابة وفق المعادلة اآلتية

( 1-5القيمة الدنيا /عدد المستويات = ) –القيمة العميا 
/3=4/3 =1.33 

 :وقد تم استخدام المعيار التالي ألغراض تفسير النتائج وىو
 (.2.33 =1.33+ 1المستوى المنخفض من )
 (.3.67=1.33+2.34المستوى المتوسط من )
 (.فأكثر 3.68المستوى المرتفع من )

وىكذا تم اعتماد المحك التالي لدرجة التطبيق لألداة ككل 
 :ولمجاالت الدراسة وفقراتيا

 (.2.33-1درجة تطبيق منخفضة: تمثميا الدرجات الواقعة بين )
-2.34بين ) درجة تطبيق متوسطة: تمثميا الدرجات الواقعة

3.67.) 
 (.5-3.68درجة تطبيق مرتفعة: تمثميا الدرجات الواقعة بين )

 نتائج ومناقشتها. ال5
 نتائج السؤال األول: ما أكثر األنماط القيادية استخدامًا بين قادة 
المدارس الثانوية في محافظة القريات في ممارستيم ألدوارىم 

 القيادية من وجية نظر المعممين؟
عن ىذا السؤال تم حساب التكرارات والنسب ولإلجابة       

المئوية والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتب 
الستجابات أفراد الدراسة لجميع السموكات في كل نمط من 
األنماط القيادية لدى قادة المدارس الثانوية في محافظة القريات، 

 :وجاءت النتائج كما يوضحيا الجدول التالي
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 3جدول 
 السائدة في المدارس الثانوية في محافظة القريات مرتبة ترتيبًا تنازلياً  التكرارات والنسب المئوية لألنماط القيادية

 الرتبة النسبة المئوية التكرار تمط القيادة
 1 63% 68 النمط الديمقراطي
 2 25% 27 النمط الفوضوي
 3 12% 13 النمط األوتوقراطي
  100%                108 المجموع الكمي

 في السائد القيادي النمط أن السابق الجدول من يتضح     
 إذ الديمقراطي النمط ىو القريات محافظة في الثانوية المدارس
 مئوية بنسبة الفوضوي النمط يميو ،%(63) المئوية نسبتو بمغت

 (.%12) مئوية بنسبة األوتوقراطي النمط أخيراً  وجاء ،%(25)
 والدراسات النظري لألدب وفقاً  الديمقراطي النمط ديع إذ      
 التربوية العممية فنجاح التربوية، لمعممية األفضل السابقة
 القيادي النمط تمارس قيادات بوجود مرىون ألىدافيا وتحقيقيا

 العربية األجيال تربية وتحسين التربوي فالتقدم الديمقراطي،

 بين العالقة نوع وبتغيير والديمقراطية باالنفتاح مرىون وتعميميا
 .واألتباع القادة
 من كل دراسة إلييا توصمت التي النتائج مع النتيجة ىذه وتتفق

 النمط أن تؤكدان والتي[ 12] المخالفي ودراسة ،[17] عياصرة
 .الديمقراطي ىو السائد
 لفقرات المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات وتالياً 

 .األنماط
 .وتوقراطياأل النمط: أوال

 4 جدول
 ألدوارهم ممارستهم في القريات محافظة في الثانوية المدارس قادة لدى األوتوقراطي النمط ومستوى المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات

 الحسابي المتوسط قيمة حسب تنازلياً  مرتبة القيادية
 مستوىال الرتبة االنحراف المعياري المتوسط الحسابي الفقرات الرقم
 مرتفع 1 1.138 3.7 يعتمد في قيادتو عمى التعميمات واألوامر الصادرة من القيادات العميا. 6
 متوسط 2 1.219 3.52 حازم في مواجية اإلىمال أو التقصير من المرؤوسين. 3
 متوسط 3 1.283 3 يتسم بالعصبية عند اإلىمال أو التقصير. 8
 متوسط 4 1.237 2.76 سب وجية نظره.ينفرد بوضع سياسة العمل المدرسي ح 4
 متوسط 5 1.217 2.7 يصر عمى طاعة المرؤوسين ألوامره. 2
 متوسط 6 1.072 2.54 يميل إلى االنفراد بالرأي في اتخاذ القرار. 5
 متوسط 7 1.089 2.46 يعتمد عمى سمطاتو في الضغط عمى المرؤوسين. 1
 متوسط 8 1.052 2.43 يوزع الميام والواجبات دون مراعاة لمظروف الخاصة لممعممين. 10
 متوسط 9 0.953 2.37 يعتمد عمى اإلشاعات في اتخاذ القرارات. 9
 متوسط 10 1.079 2.35 يرى أن التدريب أثناء الخدمة مضيعة لموقت. 7

 متوسط 0.71 2.78 المتوسط الكمي لمنمط األوتوقراطي        
( أن ممارسة النمط األوتوقراطي 4يتبين من الجدول رقم )      

من قبل قادة المدارس الثانوية في محافظة القريات من وجية 
نظر المعممين جاء بدرجة متوسطة، إذ بمغ متوسطيا الحسابي 

(. وربما يعود السبب في ذلك 0.71( وبانحراف معياري )2.78)
رة المدرسة لدييا خطة إلى شعور أعضاء الييئة التعميمية بأن إدا

ينبغي العمل عمى تنفيذىا، فتقوم اإلدارة بتوجيييم ألداء العمل 
بانتظام والمحاسبة عمى القصور في أداء العمل، خاصة وأن 
تقييم اإلدارة المدرسية يكون من إدارة التعميم وبالتالي ينبغي اتباع 
 األنظمة والقرارات الصادرة عن الجيات الرسمية، وبالتالي ال
يتياون قادة المدارس في إنياء العمل وفق الخطط المرسومة. 

( 3.70( وبمتوسط حسابي )6وكان أعمى تقدير لمفقرة رقم )
( والتي نصيا " يعتمد في قيادتو عمى 1.13وانحراف معياري )

التعميمات واألوامر الصادرة من القيادات العميا " وربما يعزى ذلك 
مادًا يكاد يكون كميًا عمى إلى أن معظم القادة يعتمدون اعت

األوامر الصادرة من القيادات العميا نتيجة المركزية في القيادة 
( وبمتوسط 7من قبل ىذه القيادات. وكان أقل تقدير لمفقرة رقم )

( والتي نصيا " يرى 07.1) ( وانحراف معياري2.35حسابي )
أن التدريب أثناء الخدمة مضيعة لموقت" وربما يعزى ذلك إلى 

راك قادة المدارس ألىمية وفائدة الدورات التدريبية لمنمو الميني إد
 .لممعممين وتطوير العممية التعميمية
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ويتضح من النتائج أن ىناك تفاوتًا في استجابات أفراد الدراسة  
عمى النمط األوتوقراطي من أنماط القيادة، حيث تتراوح 

تراوحت استجاباتيم ما بين )غير موافق بشدة(، و)موافق( إذ 
 (.2.35( و )3.70المتوسطات الحسابية بين )

 ثانيًا: النمط الديمقراطي
 5جدول 

المدارس الثانوية في محافظة القريات في ممارستهم ألدوارهم  المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ومستوى النمط الديموقراطي لدى قادة
 ابيالقيادية مرتبة تنازليًا حسب قيمة المتوسط الحس

 المستوى الرتبة االنحراف المعياري المتوسط الحسابي الفقرات الرقم
يسعى إلى أن تسود الروح اإليجابية بين المعممين التي تعكس التزام  24

 المدرسة نحو مسؤولياتيا.
 مرتفع 1 964. 3.93

 مرتفع 2 1.269 3.81 يمتاز بالثقة بالنفس. 21
 مرتفع 3 1.012 3.80 اف المدرسة.ييتم بالعمل الفريقي في تحقيق أىد 25
 مرتفع 4 1.040 3.76 يحرص عمى أن يكون قدوة حسنة ألفراد مدرستو. 12
 مرتفع 5 965. 3.76 يقدم الدعم لمعاممين معو. 13
 مرتفع 6 788. 3.70 يشرك اآلخرين في اتخاذ القرار. 14
 مرتفع 7 1.073 3.69 يسيم في تقوية العالقات بين أفراد المجتمع المدرسي 15
 متوسط 8 933. 3.63 يشيع مبدأ االتصال الفعال. 20
 متوسط 9 1.140 3.50 يشجع مرؤوسيو عمى النمو الميني الذاتي. 22
 متوسط 10 1.156 3.48 يييئ مناخًا جيدًا لمتجديد. 16
 متوسط 11 1.138 3.44 يشجع المعممين عمى النقد البناء. 17
 متوسط 12 1.068 3.41 اء اآلخرين.يولد القناعة باحترامو آلر  11
 متوسط 13 1.179 3.35 يبني خطتو وفق األسس العممية في جميع مراحميا. 23
 متوسط 14 1.077 3.33 يفوض السمطة لممرؤوسين ويشركيم في الميام القيادية. 19
 متوسط 15 1.213 3.23 يعدل عن قراراتو عندما يشعر أنيا ال تشبع حاجات العاممين. 18
 متوسط 16 998. 3.22 يستخدم التحفيز والمكافآت في رفع كفاءة المرؤوسين. 26

 متوسط 88. 3.57 المتوسط الكمي لمنمط الديموقراطي            
 الديموقراطي النمط ممارسة أن( 5) رقم الجدول من يتبين     
 وجية من القريات محافظة في الثانوية المدارس معممي قبل من
 الحسابي متوسطيا بمغ إذ متوسطة، بدرجة جاء المعممين نظر
 تعكس النتيجة وىذه(. 0.88) معياري وبانحراف( 3.57)

 تدعو والتي عام بشكل التربوية اإلدارة في الحديثة االتجاىات
 الروتيني اإلداري الدور عن بعيداً  المدرسة لقائد قيادي دور إلى

 يشارك ديمقراطياً  قائداً  المدرسة قائد من يجعل مما لمقائد؛
 جيودىم ويقدر ومشاعرىم آراءىم ويحترم القرارات في المعممين
 ىذه إن أيضاً  القول ويمكن المريح، المدرسي المناخ ليم ويوفر
 تطوير في التعميم وزارة توجيات مع انسجاماً  جاءت النتيجة
 .المدرسية اإلدارة
 إلى المرتفعة االستجابات تمك في السبب يعود وربما      
 المودة من واإلنسانية االجتماعية العالقات بقوة المعممين شعور

 اإلنسانية، الظروف تقدر التي المدرسية اإلدارة قبل من واالحترام
 وتحسين تطوير عمى المعممين حث عمى تعمل الوقت وبنفس

 أن إلى يسعى"  السموكات مجيء ىذا ويؤكد المدرسة، في العمل
 المدرسة التزام كستع التي المعممين بين اإليجابية الروح تسود
 الفريقي بالعمل ييتم"  ،"بالنفس بالثقة يمتاز" ،"مسؤولياتيا نحو
 سموكيات من األولى المراتب في"  المدرسة أىداف تحقيق في
 .المحور ىذا

 أعضاء إشراك بوجوب يشعرون المعممين بعض أن كما      
 اتخاذ عممية في المدرسية اإلدارة قبل من التدريسية الييئة
 ومساواة، بعدالة الميام توزيع يتم كما المشكالت، وحل راراتالق

 لممرؤوسين السمطة يفوض"  السموكات مجيء ىذا ويؤكد
 يشعر عندما قراراتو عن يعدل"  ،" القيادية الميام في ويشركيم

 في والمكافآت التحفيز يستخدم" ،"العاممين حاجات تشبع ال أنيا
 ىذا سموكيات من األخيرة المراتب في"  المرؤوسين كفاءة رفع

 .المحور
 أفراد استجابات في تفاوتاً  ىناك أن النتائج من ويتضح     

 تتراوح حيث القيادة، أنماط من الديمقراطي النمط عمى الدراسة



  41  

 أنماط من الديمقراطي النمط عمى( موافق) بين ما استجاباتيم
 نبي الحسابية المتوسطات تراوحت إذ(. بشدة موافق)و القيادة،

 (.3.22) و( 3.93)
 كل دراسة إلييا توصمت التي النتائج مع النتيجة ىذه وتتفق     
 أن تؤكد والتي ،[12] المخالفي ودراسة ،[17] عياصرة من

 كون في[ 14] سميث دراسة ومع. الديموقراطي ىو السائد النمط
 القيادي األسموب ازداد كمما المعممين لدى يرتفع الدافعية مستوى

 المدرسة لقائد القيادي األسموب كون وفي لمقائد، اطيالديموقر 
 نيجاً  يتبعون الذين القادة وأن المعممين، لدافعية رئيساً  عامال يعد

 ذات تدريسية ىيئة لدييم يكون ألن احتماالً  أكثر ىو ديموقراطياً 
 الذي الديموقراطي النمط شيوع جميعيا أيدت حيث. عال مستوى
 واإلنتاج بالعمل واالىتمام القرارات ذاتخا في المشاركة إلى يدعو
 .السواء عمى
  الفوضوي النمط: ثالثا

 6جدول 
 ألدوارهم ممارستهم في القريات محافظة في الثانوية المدارس قادة لدى الفوضوي النمط ومستوى المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات

 الحسابي المتوسط قيمة حسب تنازلياً  مرتبة القيادية
 المستوى الرتبة االنحراف المعياري المتوسط الحسابي الفقرات لرقما

 متوسط 1 1.254 2.87 يتساىل مع المعممين المقصرين في أداء واجباتيم 29
 متوسط 2 1.171 2.78 يسمح لممعممين بالخروج كثيرًا من المدرسة أثناء الدوام الرسمي. 30
 متوسط 3 1.218 2.78 يفتقد إلى المتابعة لألعمال وتقويميا. 35
 متوسط 4 1.207 2.67 يفتقد إلى بث روح العمل الجماعي داخل المؤسسة. 31
 متوسط 5 1.111 2.67 ييتم بإرضاء المعممين عمى حساب األىداف المدرسية. 33
يمنح المعممين الحرية المطمقة في اختيار المسؤوليات التي تتناسب مع  37

 رغباتيم وليس مع قواعد العمل.
 متوسط 6 1.179 2.65

 متوسط 7 1.231 2.59 يوجو الخالفات في مجال العمل بين األفراد بأسموب عشوائي وغير منتظم. 36
 متوسط 8 1.278 2.54 يسود المدرسة ثقافة التسيب في العمل. 34
 متوسط 9 1.307 2.46 يعمل بصورة عشوائية دون تخطيط. 32
 متوسط 10 1.304 2.41 يفتقد السيطرة عمى المرؤوسين. 28
 منخفض 11 1.259 2.15 يتصف عممو بالفوضى وعدم التنظيم. 27

 متوسط 91. 2.60 المتوسط الكمي لمنمط الفوضوي            
 الفوضوي النمط ممارسة أن( 6) رقم الجدول من يتبين      
 بدرجة جاء القريات محافظة في الثانوية المدارس قادة لدى

 معياري وبانحراف( 2.60) الحسابي متوسطيا بمغ إذ متوسطة،
 المراتب احتمت التي الفقرات أن الباحث يالحظ إذ(. 0.91)

 القائد بين الطيبة اإلنسانية العالقات عمى أكدت األولى
 يحددوا بأن لممعممين يسمح النمط ىذا في فالقائد والمعممين،

 بمستوى جاءت األمور ىذه أن ويالحظ العمل، في تقدميم مدى
 محافظة في الثانوية المدرسية اإلدارات أن إلى يشير مما متوسط
 الجانب تأخذ فيي المطمقة بصفاتو النمط ىذا تتبنى ال القريات
 .النمط ىذا من فقط اإلنساني
 الييئة أعضاء شعور إلى ذلك في السبب يعود وربما     

 التي الحرية من بشيء معيم المدرسية اإلدارة بتعامل التدريسية
 مع يتساىل"  العبارات مجيء ىذا ويؤكد لالعم قواعد تخالف

 بالخروج لممعممين يسمح" ،"واجباتيم أداء في المقصرين المعممين
  من األولى المراتب في"  الرسمي الدوام اءأثن ةـــدرسـالم نــم راً ــكثي

 .المحور ىذا عبارات
 وأن المدرسة، داخل باالنضباط يشعرون المعممين أن إال       
 المدرسية، إدارة سيطرة تحت تكون داريةاإل والواجبات الميام
 التدريسية الييئة وأعضاء اإلدارة بين االنسجام يتحقق وعندما
 الموكمة الميام بإنجاز التعميمية الييئة من التزام ىناك يكون
 عمى تركيز ىناك فيكون المدرسي، بالنظام اإلخالل وعدم إلييم
 العمل، من والتيرب التساىل يضعف وبالتالي واإلنتاج العمل
" ،" المرؤوسين عمى السيطرة يفتقد" السموكات مجيء ىذا ويؤكد
 من األخيرة المراتب في" التنظيم وعدم بالفوضى عممو يتصف

 .المحور ىذا سموكيات
 أفراد استجابات في تفاوتاً  ىناك أن النتائج من ويتضح       

 تتراوح حيث القيادة، أنماط من الفوضوي النمط عمى الدراسة
 إذ(. موافق غير)و ،(بشدة موافق غير) بين ما تجاباتيماس

 (.2.15)و( 2.87) بين الحسابية المتوسطات تراوحت
  في المعممين لدى المعنوية الروح مستوى ما: الثاني السؤال نتائج
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 نظرىم؟ وجية من القريات محافظة في الثانوية المرحمة
 الحسابية المتوسطات حساب تم السؤال ىذا عن لإلجابة      

 معممي لدى المعنوية الروح ومستوى المعيارية واالنحرافات

 ىذه يبين( 7) والجدول القريات محافظة في الثانوية المرحمة
 .المستويات

 7جدول 
 تنازلياً  مرتبة الثانوية المرحمة معممي لدى المعنوية الروح ومستوى المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات

 المستوى االنحراف المعياري المتوسط الحسابي الروح المعنوية الرقم
 مرتفع .554 3.76 اإليجابي 1
 متوسط 0.914 2.57 السمبي 2
( أن مستويات الروح المعنوية 7يتضح من الجدول )     

( في حين 3.76اإليجابية جاءت مرتفعة وبمتوسط حسابي )
جاء مستوى الروح المعنوية السمبي متوسطًا وبمتوسط حسابي 

وتاليًا جاءت النتائج التفصيمية لمعبارات كما يوضحيا  (.2.57)
 :الجدول التالي

 (:يجابية في بيئة العمل )الروح المعنوية المرتفعةاإل -أوال 
 8جدول 

معنوية مرتبة تنازليًا إلجابة عينة الدراسة عن كل فقرة من فقرات الروح ال المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ومستوى الروح المعنوية
 حسب قيمة المتوسط الحسابي

 
 الرتبة

المتوسط  الفقرات الرقم
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 المستوى

 مرتفع 734. 4.39 عممي في المدرسة يتيح لي تطوير قدراتي المينية. 32  .1
 فعمرت 708. 4.28 أعتقد أن قائدي يشجع أي مبادرة تؤدي إلى تحسين العمل المدرسي. 16  .2
 مرتفع 639. 4.24 أشعر أن مينتي تقابل باالحترام من قبل اآلخرين. 30  .3
 مرتفع 796. 4.24 أفضل مينة التدريس عمى أية مينة أخرى. 34  .4
 مرتفع 593. 4.15 يساعدني عممي في التدريس عمى زيادة ثقافتي. 28  .5
 مرتفع 582. 4.13 أعتقد أن قائدي عادل في تعاممو مع المعممين. 14  .6
 مرتفع 952. 4.09 أشعر أن عالقتي مع زمالئي المعممين بحاجة إلى تحسين. 26  .7
 مرتفع 1.004 4.04 أشعر بالتفاؤل عندما أقوم بعممي. 5  .8
 مرتفع 755. 4.04 أعمل بكفاءة مع ضعاف التحصيل من طالبي. 22  .9

 مرتفع 796. 3.96 أشعر أن قائدي يدعمني؛ لممساىمة في اتخاذ القرارات المدرسية. 24  .10
 مرتفع 852. 3.94 يقدر قائدي ما أقوم بو من أعمال. 20  .11
 مرتفع 912. 3.91 مينة التدريس مينة ممتعة. 6  .12
 مرتفع 1.105 3.89 أشعر أن قائدي يعاممني كزميل وليس كمرؤوس. 2  .13
 مرتفع 775. 3.87 أعتقد أن عالقتي بزمالئي قوية داخل المدرسة وخارجيا 13  .14
 مرتفع 968. 3.87 مشكمة ما أتوجو إلى زمالئي لمشاركتي في حميا. عندما تواجيني 17  .15
 مرتفع 1.183 3.85 أقابل أولياء أمور طالبي بصدر رحب. 29  .16
 مرتفع 859. 3.83 أعتقد أن قائدي مؤثر عمى طرائق تدريسي. 11  .17
 مرتفع 695. 3.76 أشتاق لممدرسة عندما أكون في إجازة. 18  .18
 مرتفع 1.093 3.76 ة يتحسن بتطويري المستمر لطرق تدريسي.أشعر أن تحصيل الطمب 33  .19
 مرتفع 1.008 3.74 أشعر بمكانة واحترام بين زمالئي. 21  .20
 مرتفع 994. 3.72 أشارك زمالئي في إيجاد الحمول لمشكالتيم المينية. 23  .21
 مرتفع 1.144 3.67 تتيح لي مينة التدريس الفرصة لالبتكار. 8  .22
 متوسط 1.079 3.65 مع أصدقاء لي.أشعر كأنني أعمل  4  .23
 متوسط 1.010 3.63 أشعر بالراحة عندما أرى الجيد الذي أقوم بو مع طالبي مردوده عال. 31  .24
 متوسط 1.134 3.61 أعتقد أنني أحقق ذاتي في مينة التدريس. 3  .25
 متوسط 1.139 3.54 أشعر أن قنوات االتصال بيني وبين قائدي ميسرة. 7  .26
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 متوسط 1.054 3.52 ادة وأنا أساعد طالبي في حل مشكالتيم المدرسية.أشعر بالسع 15  .27
 متوسط 1.140 3.48 أحافظ عمى ممتمكات المدرسة وكأنيا ممتمكاتي. 25  .28
 متوسط 1.136 3.41 أعتقد أن نتائج طالبي تسبب لي الشعور بالتحدي. 10  .29
 متوسط 1.274 3.39 أشعر أن قائد المدرسة يشجع ما أقوم بو من أنشطة لطالبي. 9  .30
 متوسط 1.077 3.13 أشعر أنني مقبول من زمالئي المعممين. 19  .31
 متوسط 1.191 2.96 أشعر أن قيامي بعممي بصورة متقنة يعد مكافأة لي. 27  .32
 متوسط 1.267 2.76 أشعر باالنتماء إلى ىذه المدرسة. 12  .33
 متوسط 1.179 2.65 أشعر أن التدريس ممتع في ىذه المدرسة. 1  .34

 مرتفع 55. 3.76 متوسط الكمي لمستوى اإليجابية في بيئة العملال                             
 بيئة في اإليجابية مستوى أن( 8) رقم الجدول من يتبين       
 في لمبنين الثانوية المدارس معممي نظر وجية من العمل

 الحسابي متوسطيا بمغ إذ مرتفعة، بدرجة جاء القريات محافظة
 في عممي) الفقرة جاءت إذ( 55). معياري وبانحراف )3.76)

 حسابي متوسط بأعمى( المينية قدراتي تطوير لي يتيح المدرسة
 أن أشعر) الفقرة وجاءت مرتفعة، معنوية روح وبمستوى( 4.39)

 متوسط وبأقل األخيرة بالرتبة( المدرسة ىذه في ممتع التدريس
 .متوسط وبمستوى( 2.65) حسابي
 المعممين أغمب رشعو  إلى ذلك في السبب يعود وربما      

 بروح العمل عمى إقباليم يكون وبالتالي العمل أداء في باالرتياح
 لممعممين يحققون المدارس قادة أن عمى يدل وىذا عالية، معنوية
 التنظيمي المناخ إيجاد خالل من المدرسة داخل وظيفي رضا

 في والتعاون والمشاركة الحسنة العالقات عمى القائم المناسب

 لدييم ما أفضل يعطون المعممين يجعل مما مال،األع إنجاز
 ويؤكد مدرستيم، إبراز عمى تعمل التي األعمال في ويشتركون

 تطوير لي يتيح المدرسة في عممي: " العبارات مجيء ىذا
 إلى تؤدي مبادرة أي يشجع قائدي أن أعتقد" ،" المينية قدراتي
 ىذا عبارات من األولى المراتب في"  المدرسي العمل تحسين
 .المحور
 دراسة إلييا توصمت التي النتائج مع النتيجة ىذه واتفقت       
 لدى المعنوية الروح مستوى ارتفاع إلى أشارت التي[ 16] مارتن

 توصمت التي النتائج مع النتيجة ىذه اختمفت بينما. العاممين
 المعنوية الروح أن إلى توصمت التي[ 15] دوجالس إلييا

 .المستوى سطةمتو  كانت لممعممين
 (.المنخفضة المعنوية الروح) العمل بيئة في السمبية - ثانيا

 9 جدول
 تنازلياً  مرتبة المعنوية الروح فقرات من فقرة كل عن الدراسة عينة إلجابة المعنوية الروح ومستوى المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات

 الحسابي المتوسط قيمة حسب
 الرتبة االنحراف المعياري المتوسط الحسابي الفقرات الرقم الرتبة
 متوسطة 1.183 2.85 أشعر أن اليوم المدرسي طويل. 38  .1
 متوسطة 1.159 2.76 أشعر بعدم وجود استعداد لدي ألداء ما تتطمبو مينة التدريس. 35  .2
 متوسطة 1.183 2.72 أفكر بترك مينة التدريس والبحث عن وظيفة أخرى. 41  .3
 متوسطة 1.220 2.69 تدريس شعورًا باإلحباط.يسبب لي ال 40  .4
 متوسطة 1.113 2.65 ال أتطوع لمقيام بأعمال إضافية لخدمة المدرسة. 43  .5
 متوسطة 1.217 2.57 يتكرر تأخري عن موعد عممي في المدرسة. 44  .6
 متوسطة 1.218 2.54 نادم الختياري مينة التدريس. 42  .7
 متوسطة 1.072 2.52 ى غير مينة التدريس.سأشجع طمبتي عمى اختيار مينة أخر  45  .8
 متوسطة 1.172 2.46 رغبتي في التغيب عن المدرسة أقوى من رغبتي في الحضور. 37  .9

 منخفض 955. 2.28 أتضايق كمما أتيت إلى المدرسة. 39  .10
 منخفض 1.075 2.24 أميل إلى الجموس وحيدًا في المدرسة. 36  .11

 متوسط 91. 2.57 ئة العملالمتوسط الكمي لمستوى السمبية في بي
( أن مستوى السمبية في بيئة 9يتبين من الجدول رقم )     

العمل من وجية نظر معممي المدارس الثانوية لمبنين في 
محافظة القريات كان بدرجة متوسطة، إذ بمغ متوسطيا الحسابي 

( إذ جاءت الفقرة )أشعر أن 91وبانحراف معياري ). 2.57))
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( وبمستوى 2.85يل( بأعمى متوسط حسابي )اليوم الدراسي طو 
روح معنوية متوسطة وجاءت الفقرة )أميل إلى الجموس وحيدًا في 

( وبمستوى 2.24المدرسة( بالرتبة األخيرة بأقل متوسط حسابي )
 .منخفض
إال أن ىناك بعض الجوانب التي تشعر المعممين بانخفاض      

تشجيع الحوار، ويؤكد الروح المعنوية ومنيا األنظمة والقوانين، و 
ىذا مجيء السموكات " سأشجع طمبتي عمى اختيار مينة أخرى 
غير مينة التدريس"، " رغبتي في التغيب عن المدرسة أقوى من 

رغبتي في الحضور"، " أتضايق كمما أتيت إلى المدرسة " في 
 .المراتب األخيرة من سموكيات ىذا المحور
ط القيادي لقادة المدارس نتائج السؤال الثالث: ما عالقة النم

 بالروح المعنوية؟
لإلجابة عن ىذا السؤال تم حساب معامل االرتباط بيرسون 
لمعرفة طبيعة العالقة بين النمط القيادي والروح المعنوية ومدى 

 .تأثير النمط القيادي عمى الروح المعنوية

 11جدول 
راطي, فوضوي( ومقياس الروح المعنوية المرتفعة والمنخفضة )إيجابي في بيئة العمل, معامل ارتباط بيرسون بين أنماط القيادة )أوتوقراطي, ديمق

 سمبي في بيئة العمل(
 المرتفعة المنخفضة الروح المعنوية -أنماط القيادة 

 *-242. *287. أوتوقراطي
 *603. 038.- ديمقراطي
 *-384. **542. فوضوي

 .فأقل 0.05دالة عند مستوى الداللة  **
( يبين معامل ارتباط بيرسون بين أنماط القيادة 10رقم ) جدول

)أوتوقراطي ، ديمقراطي ، فوضوي( ومقياس الروح المعنوية 
 :المرتفعة والمنخفضة ومنو نجد أنو

توجد عالقة ارتباطية إيجابية قوية دالة إحصائيًا بين نمط      
ارس القيادة الديمقراطي والروح المعنوية المرتفعة لدى قادة المد

الثانوية في محافظة القريات مما يدل عمى أن العالقة طردية 
(، وىذا يتفق مع دراسة سميث 0.603حيث معامل االرتباط )

[، في أن مستوى الدافعية يرتفع لدى المعممين كمما ازداد 14]
األسموب القيادي الديمقراطي لمقائد. وفي أن األسموب القيادي 

ا لدافعية المعممين، وأن القادة لقائد المدرسة يعد عامال رئيسً 
الذين يتبعون نيجا ديمقراطيا ىم أكثر احتماال ألن يكون لدييم 

 .ىيئة تدريسية ذات مستوى عال
تباطية بين نمط القيادة الديمقراطي والروح ار ال توجد عالقة 

المعنوية المنخفضة لدى قادة المدارس الثانوية في محافظة 
 .القريات
تباطية إيجابية دالة إحصائيًا بين نمطي توجد عالقة ار      

القيادة األوتوقراطي والفوضوي مع الروح المعنوية المنخفضة 
لدى قادة المدارس الثانوية في محافظة القريات مما يدل عمى أن 

 (،0.287العالقة طردية حيث معاممي االرتباط عمى التوالي )
اخل الفوضوي د .( فكمما تواجد النمط األوتوقراطي أو542)
 دراسة ومن ثم زادت سمبية ـراد الــى أفــًا عمــر سمبــا أثـــة كممــدرســالم

 .المعممين
 توجد عالقة ارتباطية سمبية دالة إحصائيًا بين نمطي القيادة      

األوتوقراطي والفوضوي مع الروح المعنوية المرتفعة لدى قادة 
المدارس الثانوية في محافظة القريات مما يدل عمى أن العالقة 

      (،0.242-حيث معاممي االرتباط عمى التوالي ) عكسية
.( فكمما اتجو القائد إلى النمط األوتوقراطي أو الفوضوي 384-)

 .كمما انخفضت الروح المعنوية لممعممين وبالتالي قمت إيجابيتيم
 التوصيات. 6

 :بناًء عمى نتائج الدراسة يوصي الباحث بما يمي
في اإلدارات التربوية في تعزيز التوجو الديمقراطي لدى القادة  -

 :محافظة القريات من خالل
 .مشاركة المرؤوسين في اتخاذ القرار واالىتمام بآرائيم -
 .تشجيع المرؤوسين عمى اإلبداع والتميز -
االىتمام بالمرؤوسين الحاصمين عمى التخصصات العممية  -

 .وكذلك التخصصات التربوية
 .ستفادة من خبراتيماالىتمام بأصحاب الخبرات في العمل واال -
زيادة االىتمام بتطوير القدرات القيادية في اإلدارات التربوية  -

من خالل التدريب واإلعداد والتأىيل الجيد بما ينسجم ويتوافق 
 .مع المسؤوليات الموكمة إلييم

إعداد دورات داخمية أو خارجية تدار من قبل متخصصين في  -
ريق تقديم معمومات مجال القيادة لتأىيل القيادات عن ط

رشادات لمقائد اإلداري عن الطرق العممية لمقيادة وطرق  وا 
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اإلشراف وأىم األنماط والنظريات القيادية لتسييل انسيابية 
 .وحركة عممية القيادة اإلنتاجية

تدعيم االتصاالت المباشرة وغير المباشرة بين القيادات  -
 لمقائد اإلدارياإلدارية وبين مختمف مستويات التنظيم ليتسنى 

 .التأثير االيجابي عمى العاممين
دارات التعميم األنماط  - أن يولي متخذو القرار في وزارة وا 

 .القيادية ما تستحق من أىمية عند اختيارىم لقادة المدارس
ضرورة المحافظة عمى الدرجة العالية لمستوى الروح المعنوية  -

 .تلمعممي المدارس الثانوية في محافظة القريا
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ABSTRACT_ The study aimed to identify leadership styles of managers at secondary schools in 

the province of Qurayat and their relationship to the morale of teachers from their point of view. 

the sample of the study was chosen by the method of random cluster sample. The sample of the 

study consisted of (108) teachers. To achieve the purpose of the study , the researcher used 

Identification of of leadership styles and designed by the researcher. And A tool to measure the 

level of morale of the teachers Setup (Al-Belbeisi, 2003). The reliability and validity of the study 

tool was examined and the appropriate statistic methods were used to achieve the results. and 

results showed that the leader of the prevailing pattern of secondary school principals in the 

province of Qurayat from the viewpoint of teachers is a style where the Democrat was the 

arithmetic mean of this pattern is the highest reaching (3.57) standard deviation (.88). The second 

mode in terms of sovereignty from the perspective of teachers is a style autocratic style, followed 

by a moderately less chaotic.The estimation of the morale of teachers in secondary schools in the 

province of Qurayat was a high degree. At the end of the study the researcher put a set of 

recommendations from the most important: Strengthening of the democratic leaders in the 

educational departments in the province of Qurayat. The need to maintain the high degree to the 

level of morale for teachers of secondary schools in the province of Qurayat. 

KEYWORDS: Leadership, Leadership style, Morale. 

 

 
 
 


