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 جببمعة الرتبية كليبت عمداء لدى السبئد القيبدي النمط
   التدريس ىيئة أعضبء يراه كمب دافعية اإلجنبزبتو قالعو شقراء

ييدؼ ىذا البحث إلى التعرؼ عمى النمط القيادم السائد،   _الممخص
كمستكل دافعية اإلنجاز، كما إذا كاف ىناؾ عالقة ذات داللة 
إحصائية بيف نمط القيادة السائد كدافعية اإلنجاز لدل عمداء كميات 
التربية بجامعة شقراء كما يراىا أعضاء ىيئة التدريس. كتككنت عينة 

ئة تدريس، كاشتممت أدكات الدراسة عمى ( عضك ىي66الدراسة مف )
مقياس النمط القيادم مف إعداد الباحث، كمقياس دافعية اإلنجاز مف 

[، كأشارت نتائج الدراسة إلى أف مستكل النمط القيادم 1إعداد األزرؽ]
السائد لدل عمداء كميات التربية بجامعة شقراء مف كجية نظر أعضاء 

قراطي كاف األعمى عمى مستكل ىيئة التدريس لفقرات النمط الديم
األنماط القيادية الثالثة، بالغـ مف أف الدرجة الكمية لممتكسط الحسابي 
ليذا النمط جاءت بدرجة متكسطة؛ إذ بمغ المتكسط الحسابي لمدرجة 

(. كجاءت فقرات ىذا 1.286( كبانحراؼ معيارم )3.374الكمية )
مستكل النمط التسمطي المجاؿ بيف المستكييف المرتفع كالمتكسط، بينما 

( 2.254كاف منخفضان؛ إذ بمغ المتكسط الحسابي لمدرجة الكمية )
(. كجاءت فقرات ىذا المجاؿ بيف 1.2123كبانحراؼ معيارم )

المستكييف المتكسط كالمنخفض، كما أف مستكل النمط الترسمي كاف 
( كبانحراؼ 2.26منخفضان؛ إذ بمغ المتكسط الحسابي لمدرجة الكمية )

(. كجاءت فقرات ىذا المجاؿ بيف المستكييف 1.2445رم )معيا
المتكسط كالمنخفض. كأشارت النتائج إلى أف دافعية اإلنجاز السائدة 
لدل أعضاء ىيئة التدريس بكميات التربية بجامعة شقراء تراكحت بيف 
المنخفضة كالمرتفعة، فمستكل الطمكح جاء بدرجة تكافر متكسطة، 

راتو بيف المستكييف المرتفع كالمنخفض، أما كمستكل المثابرة جاءت فق
فقرات مستكل األداء فجاءت بيف المستكييف المرتفع كالمنخفض، 
كمستكل إدراؾ أىمية الزمف جاءت فقراتو بيف المستكييف المرتفع 
كالمنخفض، كمستكل التنافس جاءت فقراتو بيف المستكييف المرتفع 

قة ذات داللة إحصائية كالمنخفض. كما أشارت النتائج إلى كجكد عال
بيف نمط القيادة الديمقراطي لدل عمداء كميات التربية بجامعة شقراء 
كدافعية اإلنجاز لدل أعضاء ىيئة التدريس؛ حيث يكجد ارتباط داؿ 

( بيف النمط الديمقراطي كمستكل الطمكح، بينما ال تكجد 0.01عند )
 جد ارتباط داؿ داللة بيف النمط التسمطي كأبعاد دافعية اإلنجاز، كيك 

 .( بيف النمط الترسمي كمستكل الطمكح0.05عند )
: النمط القيادم السائد، عمداء كميات التربية، الكممات المفتاحية

 .جامعة شقراء
 المقدمة. 1

 كران أساسيان ػػي محػػػاز مؤسسػػي أم جيػػة فػػادة اإلداريػػػد القيػػتع     

كالتطكر، كالكصكؿ إلى  لألخذ بيذا الجياز المؤسسي نحك التقدـ
النتائج المرجكة. فالقيادة اإلدارية تسيـ بشكؿ فاعؿ في نجاح 
المؤسسة التعميمية متى ما كاف ىناؾ نمطان قياديان ناجحان كمقبكالن 
لدل المرؤكسيف يحرؾ دافعية اإلنجاز لدييـ، كيجعميـ في أفضؿ 
بع مستكل مف الدافعية في إنجاز األعماؿ. كالنمط القيادم المت

مف قبؿ القائد في المؤسسة، إما أف يأخذ بفريؽ العمؿ نحك 
طالؽ الطاقات كالقدرات كاالستعدادات  التميز كاإلبداع كا 
كالميكؿ، أك أنو يتجو بفريؽ العمؿ نحك التشتت كانعداـ الثقة 

 .كاإلبداع كالتفكير اإليجابي
تـ تقسيـ األنماط القيادية مف قبؿ العديد مف الكتاب كقد       

[، كىي 3[ كعطية، عماد ]2كالباحثيف، كمنيـ آؿ ناجى محمد ]
 :عمى النحك التالي

 (.النمط األكتكقراطي )اإلدارة الفردية التسمطية -
 (.النمط الديمكقراطي المشارؾ )اإلدارة الديمكقراطية -
 (.النمط الترسمي المتسيب )اإلدارة الفكضكية -

إلى أف اإلدارة [ 4كيشير حساف، حسف كالعجمي، محمد ]     
المدرسية تشتمؿ عمى األنماط التالية: مدير أكتكقراطي، كمدير 
دبمكماسي، كمدير ترسمي، كمدير ديمقراطي. كىذه األنماط منيا 
اإليجابي كمنيا المؤثر سمبان عمى أداء العمؿ في المؤسسة، 
فالنمط الديمقراطي ىك نمط تشاركي يؤدم إلى رفع مستكل 

يؽ العمؿ، بينما نجد أف النمط اإلنتاجية مف خالؿ فر 
األكتكقراطي ىك نمط تسمطي ال يعترؼ بآراء اآلخريف كال 
يقدرىا، كالفكضكم يترؾ الحبؿ عمى الغارب لممرؤكسيف دكف 

 .تدخؿ أك إثبات أنو رئيس يمتمؾ سمطة إدارية
 
 

فتتمثؿ في  Achievement Motive أما دافعية اإلنجاز      
الكقت، كالسعي إلى التفكؽ، كتحقيؽ  الشعكر بالمسؤكلية كأىمية

[. كيتضمف 5,6مستكل عالي، كالمثابرة كالتخطيط لممستقبؿ ]
الدافع لإلنجاز أنكاعان مختمفة مف السمكؾ يشكؿ التحدم 
كالمنافسة عنصريف أساسيف فييا، كما تؤدم دكران ذا أىمية لحؿ 

 ].7,8المشكالت بتكليد الحمكؿ االبتكارية ]
 

[ أف الدافع لإلنجاز رغبة ممحة داخؿ 9م ]كيرل الجند      
الفرد تدفعو لمكصكؿ إلى مستكل مرتفع مف االمتياز كالتفكؽ، 
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يدفعو إلى تخطي العقبات كالسيطرة عمى التحديات كالتفكؽ عمى 
الذات. كمف منطمؽ أىمية المتغيريف السابقيف، كىما األنماط 

عمى النمط القيادية كدافعية اإلنجاز، يرغب الباحث في التعرؼ 
القيادم السائد لدل عمداء كميات التربية بجامعة شقراء كعالقتو 

 .بدافعية اإلنجاز
 مشكمة الدراسة. 2

نظران ألىمية تطكير المؤسسات التعميمية؛ فإنو ال يختمؼ        
اثناف عمى أف التطكير كالتجديد ال يككف إال مف خالؿ القيادة 

يؤدم بفريؽ العمؿ إلى النجاح الناجحة التي تمارس نمطان قياديان 
في العمؿ المؤسسي. كيعتبر عميد كمية التربية قائدان إداريان 
كتربكيان عمى درجة كبيرة مف األىمية في إنجاح المؤسسة متى ما 

 .استطاع أف يخمؽ مناخان اجتماعيان جيدان مع المرؤكسيف
كقد استعرض الباحث العديد مف الدراسات السابقة التي       
ت تتمحكر حكؿ التعرؼ عمى النمط القيادم السائد في بعض كان

المؤسسات، كلـ تكف نتائج ىذه الدراسات متفقة عمى نمط قيادم 
[ 10كاحد ممارس مف قبؿ القائد؛ ففي دراسة كؿ مف المصرم ]

[ تبيف أف النمط القيادم األكتكقراطي ىك النمط 11كالجعبرم ]
تكصمت إلى أف النمط [ فقد 12السائد. أما دراسة العياصرة ]

القيادم السائد لدل المديريف كالمديرات ىك النمط الديمقراطي، 
ككاف مستكل دافعية المعمميف نحك مينتيـ متكسطة، كاتضح 
 كجكد ارتباط إيجابي داؿ إحصائيان بيف النمط الديمقراطي

 .كمستكل دافعية المعمميف نحك مينتيـ
ة بمكاف في أم مؤسسة إف دافعية اإلنجاز تعد مف األىمي       

تربكية أك غير تربكية، قطاع حككمي أك خاص، فالدافع كما 
يشير يكنج "حالة استثارة كتكتر داخمي تثير السمكؾ كتدفعو إلى 

 Achievementتحقيؽ ىدؼ معيف كالدافع لإلنجاز

Motivation  يمعب دكران ميمان في رفع مستكل أداء الفرد
نتاجيتو في مختمؼ المجاالت" ]  ].13كا 

كلعؿ معرفة العالقة بيف النمط القيادم السائد كبيف دافعية       
اإلنجاز أمر في غاية األىمية لمعرفة ما إذا كاف ىناؾ عالقة 
ذات داللة إحصائية بيف النمط السائد كدافعية اإلنجاز أك ال؟ 

[ إلى كجكد ارتباط طردم 14كقد أشارت دراسة عمار، شكشاف ]
كدافعية اإلنجاز، كما أشارت دراسة  بيف النمط الديمقراطي

[ إلى كجكد عالقة بيف النمط القيادم 15كسطاني كجاجة ]
السائد لدم مديرم المؤسسة التعميمية كدافعية اإلنجاز لألساتذة 

 ذة في ػػػدل األساتػػػاز لػػػة اإلنجػػػع لدافعيػػػكل مرتفػػػد مستػػػػث يكجػػػحي

 .لمكقفيالمؤسسات ذات النمط الديمقراطي كا
كفي ضكء ما سبؽ فإف الباحث يرل أىمية التعرؼ عمى      

النمط القيادم السائد لدل عمداء كميات التربية بجامعة شقراء 
كعالقتو بدافعية اإلنجاز، كيمكف صياغة مشكمة الدراسة في 
التساؤؿ الرئيس التالي: ما النمط القيادم السائد لدل عمداء 

كما يراىا أعضاء ىيئة التدريس؟ كميات التربية بجامعة شقراء 
 :كيتفرع عف السؤاؿ الرئيس األسئمة الفرعية التالية

ما نكع النمط القيادم السائد لدل عمداء كميات التربية   -١
 بجامعة شقراء؟

ما مستكل دافعية اإلنجاز لدل أعضاء ىيئة التدريس   -٢
 بكميات التربية بجامعة شقراء؟

إحصائية بيف نمط القيادة  ىؿ تكجد عالقة ذات داللة  -٣
السائد لدل عمداء كميات التربية بجامعة شقراء كدافعية اإلنجاز 

 لدل أعضاء ىيئة التدريس؟
 أهداف الدراسةب. 

 :تيدؼ الدراسة الحالية إلى ما يمي      
التعرؼ عمى النمط القيادم السائد لدل عمداء كميات   -١

ىيئة التدريس، مع تحديد التربية بجامعة شقراء كما يراىا أعضاء 
 .النسبة المئكية ليذه األنماط المتبعة في الدراسة

التعرؼ عمى مستكل دافعية اإلنجاز لدل أعضاء ىيئة   -٢
 .التدريس بكميات التربية بجامعة شقراء

معرفة ما إذا كاف ىناؾ عالقة ذات داللة إحصائية بيف   -٣
بجامعة شقراء نمط القيادة السائد لدل عمداء كميات التربية 

 .كدافعية اإلنجاز لدل أعضاء ىيئة التدريس
 أهمية الدراسةج. 
 :تكمف أىمية الدراسة الحالية فيما يمي     

 -بحسب عمـ الباحث –تعد ىذه الدراسة مف أكائؿ الدراسات  -1
التي تناكلت النمط القيادم السائد لدل عمداء كميات التربية 

لسعكدية كعالقتيا بدافعية بجامعة شقراء بالمممكة العربية ا
 .اإلنجاز

تساعد ىذه الدراسة أعضاء ىيئة التدريس في التعبير عف  -2
رأييـ بشكؿ ديمقراطي حكؿ أنماط القيادة المتبعة لدل عمداء 

 .كميات التربية بجامعة شقراء
المساىمة في تكفير استبانة لقياس األنماط القيادية السائدة  -3

 .لدل عمداء كميات التربية
 د لدل ػػادة السائػػط القيػػػػػى نمػػػػكء عمػػػي الضػػػػة تمقػػػدراسػػػذه الػػػى -4
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عمداء كميات التربية مما يساعد إدارة الجامعة في تصكيبو إذا 
 .كاف أكتكقراطيان أك ترسميان أك تعزيزه إذا كاف ديمقراطيان 

 حدود الدراسةد. 
 :تتحدد نتائج ىذه الدراسة بالحدكد التالية 
الحدكد المكضكعية: اقتصرت ىذه الدراسة عمى معرفة النمط . 1

القيادم السائد )أكتكقراطي، ديمقراطي، ترسمي( كمستكل دافعية 
اإلنجاز لدل أعضاء ىيئة التدريس بكميات التربية جامعة شقراء 
بمحافظات )الدكادمي، كعفيؼ، كشقراء، كالمزاحمية( كعالقة 

 .النمط القيادم بدافعية اإلنجاز
الحدكد الزمانية: أجريت ىذه الدراسة خالؿ الفصؿ الدراسي . 2

 .ق1437 -1436الثاني مف العاـ الجامعي 
 الحدكد المكانية: طبقت ىذه الدراسة عمى أعضاء كعضكات . 3

ىيئة التدريس في كميات التربية جامعة شقراء بمحافظات 
 )الدكادمي، كعفيؼ، كشقراء، كالمزاحمية( بالمممكة العربية

 .السعكدية
 مصطمحات الدراسة وتعريفاتها اإلجرائيةه. 
النمط: يعرؼ إجرائيان بأنو سمككيات كتصرفات يمارسيا  -1

 .القائد مع األفراد الذيف يعممكف معو في المؤسسة
 يرل الجزراكم Leader ship Style النمط القيادم -2

[ أنو عبارة عف" الطريقة التي ينجز أك تعمؿ بيا 17] كالمدىكف
األشياء أك الطريقة التي يتعامؿ بيا الفرد مع اآلخريف". كيعرفو 
الباحث إجرائيان بأنو األسمكب الذم ينيجو عمداء كميات التربية 
مع أعضاء ىيئة التدريس أثناء العمؿ المؤسسي، كقد يككف ىذا 

 ."طيان أك ترسميان "فكضكيان األسمكب أكتكقراطيان أك ديمقرا
[ بأنيا " العممية التي يتـ عف 4القيادة: عرفيا العجمي] -3

طالؽ طاقاتيـ، كتكجيييا نحك  طريقيا إثارة اىتماـ اآلخريف، كا 
االتجاه المطمكب". أما الباحث فيعرؼ القيادة إجرائيان بأنيا فف 

 .ـقيادة اآلخريف مف خالؿ التأثير اإليجابي فييـ كالتأثر بي
[ أف القائد الجيد ىك الذل يستطيع 18القائد: يرل العاني ] -4

أف يعزز كالء العامميف لمؤسستيـ، كيبعث فييـ الرغبة لتحقيؽ 
أىداؼ ىذه المؤسسة، كيمتمؾ القدرة عمى تطكير األفراد كتكفير 
فرص نجاحيـ. كيعرفو الباحث إجرائيان: بأنو مف يمتمؾ ميارة فف 

 .ذلؾ السمطة اإلدارية التي منحت لوالتأثير في اآلخريف كك
ىي مدل  Achievement Motivation دافعية اإلنجاز -5

سعي الفرد كمثابرتو في سبيؿ تحقيؽ كبمكغ نجاح يترتب عميو 
 كيعرفيا الباحث إجرائيان بأنيا الدرجة التي  [5اء ]ػػف اإلرضػػػكع مػػػن

 .اإلنجازيحصؿ عمييا عضك ىيئة التدريس عمى مقياس دافعية 
  اإلطار النظري. 3

 :أكالن: أنماط القيادة
 قبؿ الحديث عف أنماط القيادة باعتبارىا لب المكضكع في       

ىذا البحث ينبغي اإلشارة إلى أف القيادة ىي عممية تأثير كتأثر 
مف طرفيف )القائد كالمرؤكسيف(؛ حيث يشير عيدركس، كمحمد 

مف طرؼ كاحد، كلكنيا عممية [ إلى أف "القيادة ليست تأثيران 19]
تأثير متبادلة بيف القادة كمرؤكسييـ، كمصادر التأثير المتبادلة". 
أما عف أنماط السمكؾ القيادم لإلدارة التربكية فقد أشارت البنا 

[ إلى أف ىناؾ العديد مف أنماط القيادة التي يترتب عمييا 20]
 :سيادة مناخ اجتماعي معيف، منيا

فالقائد في  (autocracy) قراطية الديكتاتكريةالقيادة األكتك  -1
ىذا النمط ُيعد السمطة اإلدارية مفكضة إليو مف سمطة أعمى، 
كأف المسؤكلية لـ تمنح إال لو كحده كيرل نفسو األفضؿ عممان، 
كيتكقع خضكع المرؤكسيف لو؛ فينفرد بالقرارات كتحديد األدكار 

مستمدة مف صاحب سمطة كقكة  -مف كجية نظره -باعتباره
 .مكقفو

القيادة الديمقراطية: يقـك ىذا األسمكب عمى العالقات  -2
شباع حاجات  اإلنسانية كالمشاركة كتفكيض السمطة، كا 
المرؤكسيف، كحؿ مشكالتيـ، كاطالؽ قدراتيـ لإلبداع كاالبتكار، 
كىذا األسمكب ُيعنى بقيمة الفرد ككرامتو الشخصية كاإلنسانية مف 

 .إدارة شؤكف الجماعةخالؿ المشاركة في 
القيادة الترسمية )غير المكجية، الفكضكية(: ىذا النمط  -3

فكضكم، كيعتقد القائد أف أم قرار يصدره فيو إىدار لكرامة 
المرؤكسيف لديو؛ لذا ال يتخذ أم قرار إال بعد مكافقتيـ عميو 
جميعان، مما يؤدم إلى صعكبة تحقيقو مف قبمو في معظـ 

النمط بالفكضكم ألنو يقـك عمى ترؾ الفرد األحياف، كسمي ىذا 
يعمؿ ما شاء، كيترؾ المسؤكليات كاممة لمرؤكسيو دكف التدخؿ 
في تحقيقيا، كبالتالي ال يككف ىناؾ أم نكع مف التخطيط 
كالتنظيـ، كانعداـ سيطرتو عمى المرؤكسيف؛ مما يؤدل إلى انعداـ 

 .القيادة، كقمة مستكل اإلنتاج
[ فقد أشار إلى أنماط القيادة عمى 21] أما عبد الصبكر      

 :النحك التالي
حيث  Authoritarian Leadership القيادة األكتكقراطية -1

تقـك ىذه القيادة عمى االستبداد بالرأم، كتستخدـ أساليب الفرض 
 كاإلرغاـ كالتخكيؼ، كترفض أم تنافس أك تفاىـ، كبالتالي يصبح 
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 .جميع األدكار القائد األكتكقراطي ىك المييمف عمى
ىذه  Democratic Leadership القيادة الديمكقراطية -2

القيادة تقـك عمى أساس احتراـ كرامة الفرد، كعمى حرية االختيار 
كاإلقناع فيما يتعمؽ باختيار القائد، كالقرار النيائي في ىذا النمط 
مف خالؿ التشاكر بيف جميع األعضاء، كينبع سمكؾ القائد في 

مف أنو عضك في فريؽ، كأف األعضاء يعممكف معو، ىذا النمط 
 .كيشاركيـ أفكارىـ، كيستخدـ أسمكب تفكيض السمطة لممرؤكسيف

كىذا النمط  Laissez Faire Leadership القيادة الترسمية -3
يترؾ القائد لممرؤكسيف، الحرية في اتخاذ القرارات كتنفيذىا، 

يو مف السمطات كيقتصر دكره عمى تكصيؿ المعمكمات الكاردة إل
العميا إلى المرؤكسيف، كيتركيـ يتصرفكف كما يشاؤكف دكف أم 

 .تدخؿ مف قبمو كقائد لممؤسسة
أف أنماط القيادة التربكية  [19كيرل عيدركس، كمحمد ]      

 :مف حيث الممارسات كاإلجراءات العممية تنقسـ إلى
السمكؾ القيادم األكتكقراطي )التسمطي(: في ىذا النمط  -1
بقى اتخاذ القرار حقان لمقائد كحده، كيحجـ تفكيض سمطة القرار ي

 .إلى غيره
السمكؾ القيادم الديمقراطي: في ىذا النمط يعطي القائد  -2

فرصة كافية لممرؤكسيف لممشاركة في كضع الخطط كتحديد 
األىداؼ كاإلجراءات كتنفيذىا، كما أف القائد يقؼ عمى مشاكؿ 

 .يـالمرؤكسيف كحاجاتيـ كأىداف
السمكؾ القيادم المتكامؿ: يمكف تصكر ىذا األسمكب عمى  -3

أنو عامؿ مساعد يربط بيف الميارات الفردية لمجماعة لتصبح قكة 
أكبر بكثير مف مجمكعيا كأجزاء متفرقة، كعمى القائد أف يشعر 

 .جميع المرؤكسيف بأف مساىماتيـ أدت إلى اتخاذ قرار نيائي
إلى الحرية المطمقة )الفكضكم(:  السمكؾ القيادم الذم يميؿ -4

كفي ىذا النمط يترؾ القائد المرؤكسيف يصنعكف أىدافيـ، 
كيرسمكف الخطط، كيتركيـ لمتصرؼ بحرية مطمقة، كيفعمكف ما 
يريدكف دكف أم تدخؿ منو كقائد. كيمكف تصنيؼ األنماط 
القيادية بناءن عمى نكع السمكؾ القيادم المتبع في ضكء الدراسة 

 Lewin and)التي قاـ بيا كؿ مف لكيف كليبيت التجريبية

Lippit) ( حيث قامت الدراسة 1939في أكاخر الثالثينيات )
عمى بياف أثر ثالثة أنماط قيادية كسمكؾ القائد لكؿ نمط عمى 
التابعيف ككالئيـ التنظيمي. كمف خالؿ الدراسة صنفكا القيادة 

 :عمى أساس المجمكعات إلى
 اخ االجتماعي الديمقراطي يتـ فيو ػػة: المنػػراطيػػديمقػػػادة الػػػػالقي -1

إشباع حاجات كؿ مف القائد كاألعضاء، كيسكد االحتراـ 
المتبادؿ، كتحدد السياسات كالقرارات الجماعية نتيجة المناقشات 
التي تجرم بصكرة جماعية، كيتـ تكزيع المسؤكليات بيف 

اعة، كيشجع المرؤكسيف، كالقائد يشترؾ في النقاش مع الجم
األعضاء، كيعاكنيـ، كيحيطيـ بخطكات العمؿ كاليدؼ الذم 
يسعى إليو فريؽ العمؿ لتحقيقو، كيمتاز بالشفافية كالمكضكعية، 
كيشجع النقد كالنقد الذاتي. كىناؾ شعكر بالثقة المتبادلة بيف 
األفراد بعضيـ البعض، كبينيـ كبيف القائد، كيشعر كؿ فرد مف 

ىمتو اإليجابية في التفاعؿ االجتماعي، األفراد بأىمية مسا
كعندما يحتاج المرؤكسكف إلى مشكرة فنية يعرض القائد عدة 
اقتراحات، كيترؾ لألعضاء حرية االختيار، كما يتيح ليـ حرية 
اختيار رفاؽ العمؿ كاألعماؿ التي يرغبكف في أدائيا حسب 

كؿ  قدراتيـ كميكليـ، كىـ أكثر تحمسان كاندفاعان لمعمؿ، كينتج
منيـ حسب قدراتو كميكلو. كتككف الجماعة أكثر تماسكان، كيككف 

 ].22الشعكر باؿ "نحف" قكيان كالركح المعنكية مرتفعة ]
القيادة الحرة أك المطمقة: إف القيادة الحرة تركز اىتماميا  -2

عمى حرية الفرد العامؿ في أداء العمؿ. كمف أىـ الخصائص 
التي كشفت عنيا الدراسات المميزة ألسمكب القيادة الحرة 

 :التطبيقية الخصائص التالية
اتجاه القائد إلى إعطاء أكبر قدر مف الحرية لمرؤكسيو  -أ

لممارسة نشاطاتيـ كاتخاذ القرارات كاإلجراءات التي يركنيا 
 .مالئمة إلنجاز العمؿ

اتجاه القائد إلى تفكيض السمطة لمرؤكسيو عمى نطاؽ  -ب
لكاجبات إلييـ بطريقة عامة كغير كاسع، كميمو إلى إسناد ا

 .محددة
اتباع القائد سياسة الباب المفتكح في االتصاالت... فالقائد  -ج

الذم يتبع أسمكب القيادة الحرة، يرل أف أسمكب الحرية في 
اإلدارة لف يككف فاعالن إال إذا جعؿ بابو مفتكحان لمرؤكسيو، 

التي يمتبس  كسيؿ ليـ سبؿ االتصاؿ بو لتكضيح اآلراء كاألفكار
 ].23عمييـ أمرىا ]

القيادة الديكتاتكرية )التسمطية(: القائد األكتكقراطي ىك القائد  -3
الذم يأمر، كالذم يتخذ كؿ القرارات، كيطمب مف مرؤكسيو القياـ 
باألعماؿ كما يريدىا، كفي ىذا النمكذج ال يشارؾ المرؤكسكف 
نيائيان في عممية اتخاذ القرارات، كالسمطة تتمركز في القائد الذم 

مرؤكسيو، كالقائد األكتكقراطي تنعدـ لديو  يرفض تفكيضيا إلى
الثقة في مرؤكسيو، كيبني اعتقاده ىذا عمى أساس أف 
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المرؤكسيف غير مباليف كليس لدييـ طمكح، كبالتالي فإف أسمكب 
التيديد كالعقاب ىك المناسب لحث األفراد عمى أداء العمؿ، 
كيعمؿ عمى إمالء التعميمات الدقيقة عمى المرؤكسيف، كيحدد 
طرؽ كأىداؼ العمؿ بنفسو. كىذا النمكذج يؤثر سمبان عمى 
الجانب المعنكم لألفراد، لكف تطبيقو في ظؿ ظركؼ معينة قد 
   يحقؽ نتائج إيجابية إضافة إلى تميزه بالسرعة في اتخاذ

 ].24القرارات ]
 ثانيان: دافعية اإلنجاز

 :تعريؼ الدافعية -أ
الدافع بأنو يعني إعادة التكامؿ  ]5]يعرؼ ماكميالند كآخركف     

كتجدد النشاط الناتج عف التغير في المكقؼ الكجداني. كأكضح 
 :أف لمدافعية ثالثة جكانب تتمثؿ في اآلتي كاتؿ ككميف

 .الميؿ بشكؿ تمقائي لبعض األشياء دكف البعض اآلخر -
 .إظيار حالة انفعالية خاصة بالحافز كمدل تأثيره -
  .عة مف األفعاؿ ذات ىدؼ كغايةاالندفاع إلى مجمك  -

[ بأنيا مجمكعة الظركؼ 25كيعرفيا عدس كقطامي ]     
الداخمية كالخارجية التي تحرؾ الفرد مف أجؿ إعادة التكازف الذم 
اختؿ، فالدافع بيذا المفيـك يشير إلى نزعة لمكصكؿ إلى ىدؼ 
    معيف، كىذا اليدؼ قد يككف إرضاء حاجات داخمية أك 

 .ميةرغبات داخ
[ بأف الدافع حالة داخمية أك استعداد 26كيرل عيسكم ]     

داخمي فطرم أك مكتسب شعكرم أك ال شعكرم، عضكم أك 
اجتماعي أك نفسي، يثير السمكؾ ذىنيان كاف أك حركيان، كيكصمو، 

 .كيسيـ في تكجييو إلى غاية شعكرية أك ال شعكرية
 :دافعية اإلنجاز -ب

يعتبر الدافع لإلنجاز أمران في غاية األىمية لتحقيؽ اليدؼ      
[ إلى أف 27عمى المستكل الشخصي كالمؤسسي. كيشير مكسى ]

الدافع لإلنجاز أحد الجكانب الرئيسية في ديناميات الشخصية 
 -كالسمكؾ، كيرل عمماء النفس كاالجتماع أف الدكافع النفسية

ر الثقافية كاالجتماعية تتأثر بالمعايي -كمنيا الدافع لإلنجاز
 .السائدة في المجتمع

[ بأف الدافع لإلنجاز ىك رغبة ممحة 9كيرل الجندم ]      
داخؿ الفرد تدفعو لمكصكؿ إلى مستكل مرتفع مف االمتياز 
كالتفكؽ، يدفعو إلى تخطي العقبات كالسيطرة عمى التحديات 

جاز [ فيرل بأف الدافع لإلن28كالتفكؽ عمى الذات. أما يكسؼ ]
ىك استعداد الفرد لتحمؿ المسؤكلية، كالرغبة المستمرة في 

النجاح، كأداء المياـ الصعبة عمى أفضؿ مستكل، كالتغمب عمى 
 .العقبات بكفاءة كبأقؿ قدر ممكف مف الجيد

 :العكامؿ التي تؤثر في الدافعية لإلنجاز -
دافعية اإلنجاز ىي ذلؾ المركب الثالثي في ضكء تصكر       
كالذل يتككف مف: قكة الدافع، كمدل احتمالية  1964 فآتكنسك 

نجاح الفرد، كالباعث ذاتو بما يمثمو مف قيمة بالنسبة لو. كيشير 
ىذا التصكر إلى أف التكجو اإلنجازم لدل األفراد في مجتمع ما 

 :يتحدد مف الناحية النفسية عمى األقؿ بعدة عكامؿ، ىي
الجيد في سبيؿ  مستكل الدافعية أك الحماس لمعمؿ كبذؿ *

تحقيؽ اليدؼ، كاإلحساس بالفخر عند النجاح، كالخجؿ عند 
 .الفشؿ

 .تكقعات الفرد المتعمقة باحتمالية حدكث النجاح أك الفشؿ *
 .قيمة النجاح ذاتو أك المترتبات الناجمة عف النجاح أك الفشؿ *

كأكضح أتكنسكف أف مؤشرات الدافعية لإلنجاز مف حيث قكتيا 
 :ثؿ في اآلتيأك ضعفيا تتم

 .محاكلة الكصكؿ إلى اليدؼ كاإلصرار عميو *
التنافس مع اآلخريف كما يعنيو ذلؾ مف سرعة الكصكؿ  *

 .لميدؼ كبذؿ الجيد
 ].5أف يتـ ذلؾ كفقا لمعيار االمتياز أك الجكدة في األداء ] *
 :خصائص ذكل دافعية اإلنجاز -3

ذكك دافعية اإلنجاز المرتفعة ليـ سمات كخصائص تميزىـ       
أف ىناؾ خصائص  [29,30,31]عف غيرىـ، كقد أكضح كؿ 

 :لذكم دافعية اإلنجاز المرتفع، أىميا
 الثقة بالنفس. -
 .الميؿ إلى التفكؽ كاالمتياز -
 التكيؼ مع الظركؼ االجتماعية.  -
 .التخطيط ككضع األىداؼ -
 االستقاللية. -
 .االىتماـ بإدارة الكقت -
 قيمة اإلنجاز نابعة مف الداخؿ. -
 .التحدم مع الذات -

 :كيرل الباحث أف خصائص دافعية اإلنجاز تككف فيما يمي     
 اإلصرار عمى تحقيؽ اليدؼ. -
 .عدـ السماع لممثبطيف –
 .احتراـ األفكار الذاتية كالعمؿ عمى تحقيقيا -
 .الباطف قبؿ تحقيقياتقدير قيمة اإلنجاز في العقؿ  –
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 .جعؿ التحدم ىدفان دائمان ميما كانت العقبات -
 ةالدراسات السابق. 4

 :الدراسات التي تناكلت النمط القيادم -1
[ تحديد مستكل 32تناكلت دراسة عيساف، كالزاممي ]      

السمكؾ القيادم لدل أعضاء ىيئة التدريس العمانييف، كما إذا 
متغيرات: النكع كالتخصص العممي  كانت ىناؾ فركؽ تعزل إلى

كالخبرة. كأظيرت النتائج أف مستكل السمكؾ القيادم ألفراد العينة 
كىك داؿ  79.57إذ بمغ  75تجاكز الكسط الفرضي الذم مقداره 

إحصائيان، كما أظيرت النتائج كجكد فركؽ دالة لثالثة أبعاد، 
 ىي: أسس تنظيـ العمؿ كالتعامؿ مع اآلخريف كالتعامؿ مع

 .األنماط السمككية المختمفة
[ إلى التعرؼ عمى النمط 10كىدفت دراسة المصرم ]      

القيادم لدل رئاسة جامعة األقصى مف كجية نظر العامميف في 
الجامعة، كاشتممت عينة الدراسة عمى جميع العامميف المتفرغيف 
في جامعة األقصى بفركعيا الثالث )غزة، تؿ اليكل، خاف 

دارييف. كأسفرت النتائج عف سيادة النمط يكنس( مف  أكاديمييف كا 
القيادم األكتكقراطي، كعدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية في 

 .رؤية العامميف لمنمط القيادم السائد
[ التعرؼ عمى أنماط القيادة 33كتناكلت دراسة المشعؿ ]      

ض لدل المديرات في المرحمة االبتدائية لمبنات في مدينة الريا
كعالقتيا بالرضى الكظيفي لممعممات، كتككنت عينة الدراسة مف 

معممة بالمرحمة االبتدائية، كأسفرت نتائج الدراسة عف  395
كجكد ثالثة أنماط قيادية، ىي الديمقراطي ثـ األكتكقراطي ثـ 
الترسمي، كما تكصمت إلى أف معممات عينة الدراسة يممف إلى 

جد عالقة بيف النمط االشتغاؿ بمينة التدريس، كما تك 
األكتكقراطي كالنمط الترسمي كبعض جكانب الرضى الكظيفي، 
في حيف تكجد عالقة بيف النمط الديمقراطي كجميع جكانب 

 .الرضا الكظيفي
[ فقد تناكلت تحديد األنماط 34أما دراسة الصميبي ]       

القيادية لمديرم المدارس الثانكية العامة في األردف مف منظكر 
رية المكقفية لييرسي كبالنشارد، مع بياف عالقتيا بمستكيي النظ

الرضا الكظيفي لمعممييـ كأدائيـ، كقد تكّكف مجتمع الدراسة مف 
جميع مديرم كمديرات المدارس الثانكية العامة في األردف، البالغ 

 -2003( مديران كمديرة خالؿ العاـ الدراسي )1048عددىـ )
مات المدارس الثانكية جميع معممي كمعم -(، كمف 2004

( معممان كمعممة، مكزعيف عمى 11315العامة البالغ عددىـ )

( مدرسة 565( مدرسة ذككر ك)483( مدرسة، منيا )1048)
( مديران كمديرة، تـ 315إناث. أما عينة الدراسة فقد تككنت مف )
( معممان كمعممة 1260اختيارىـ بالطريقة الطبقية العشكائية، مف )

معمميف أك أربع معممات مف كؿ مدرسة مف مدارس  بكاقع أربعة
العينة تـ اختيارىـ بالطريقة العشكائية. كقد تكصمت الدراسة إلى 
أف األنماط القيادية لمديرم المدارس الثانكية العامة كانت مرتبة 
عمى النحك التالي: النمط المشارؾ الداعـ في المرتبة األكلى، 

لنمط المخبر المكجو، كأخيران كتاله النمط البائع المدرب، ثـ ا
 .النمط المفكض

[ التعرؼ عمى أنماط السمكؾ 11كتناكلت دراسة الجعبرم ]      
اإلدارم لمديرم المدارس الثانكية الحككمية في محافظة عماف 
العاصمة مف كجية نظر المعمميف كعالقتيا بمستكيات احتراقيـ 

ستبانة لجمع النفسي؛ كلتحقيؽ ذلؾ اليدؼ كتـ استخداـ أداة اال
( معممان 350البيانات مف أفراد عينة الدراسة المككنة مف )

كمعممة، تـ اختيارىـ بطريقة عشكائية مف مجتمع الدراسة البالغ 
( معممان كمعممة، كتكصمت الدراسة بالنسبة ألنماط 1034عدده )

السمكؾ اإلدارم إلى أف نمط السمكؾ األكتكقراطي لمديرم 
ككمية قد جاء في المرتبة األكلى بنسبة المدارس الثانكية الح

(، ثـ جاء نمط السمكؾ الديمقراطي في المرتبة 0.76مئكية )
(، في حيف جاء نمط السمكؾ اإلدارم 0.51الثانية بنسبة مئكية )

 (.0.46التسيبي في المرتبة الثالثة بنسبة مئكية )
التعرؼ عمى كجية نظر  [37] كما تناكلت دراسة جمبرم      
ة كالمكظفيف لدكر النمط القيادم في الفاعمية التنظيمية، اإلدار 

كأظيرت النتائج كجكد أنماط قيادية تعمؿ عمى تكضيح المياـ 
أماـ المشاركيف، كما أظيرت أف تصكرات الجيازيف اإلدارم 
كالكظيفي تجاه نمط القيادة كاألداء األمثؿ لممؤسسات كانت 

استخداـ النمط بدرجة متكسطة، كما يزداد األداء مف خالؿ 
 .القيادم الديمقراطي

[ التعرؼ عمى أنماط السمكؾ 38كتناكلت دراسة العنزم ]     
القيادم لمديرم المدارس الثانكية الحككمية التابعة لمنطقة 
الجكؼ في المممكة العربية السعكدية مف كجو نظر المعمميف، 
 كاشتممت أدكات الدراسة عمى: استبانة لجمع البيانات، كأشارت
النتائج إلى أف مديرم المدارس الثانكية يمارسكف النمط 
الديمقراطي بشكؿ كبير، كأف ممارسة السمكؾ التساىمي 

 .كالدكتاتكرم لـ تكف إال بدرجة ضعيفة جدان 
 [ إلى التعرؼ عمى أنماط القيادة39كىدفت دراسة القيسي ]      
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 اإلدارية السائدة في المدارس اإلعدادية كما تراىا الييئة
التدريسية، كالعالقة بيف أنماط القيادة كتدريب المدير كنكع جنسو 

مدرسة إعدادية في بغداد،  47كعمره، كطبقت االستبانة عمى 
كتـ تصميـ استبانة لمتعرؼ عمى أبعاد القيادة )ديمقراطي، 
األكتكقراطي، تسيبي(. كأسفرت النتائج عف أف النمط الديمقراطي 

ال تكجد عالقة بيف أنماط القيادة كنكع ىك األكثر انتشاران، ككذلؾ 
كمؤىؿ المدير كتدريبو كعمره كجنسو، كاتضح كجكد عالقة بيف 
تدريب المديرات كعمرىف كالنمط القيادم مف كجية نظر 

 .الممارسات
 :الدراسات التي تناكلت دافعية اإلنجاز -2

[ الرضا الكظيفي كعالقتو 35تناكلت دراسة الشيرم ]      
لدل مفتشي الجمارؾ بمنطقة الرياض، كاشتممت باإلنتاجية 

أدكات الدراسة عمى االستبانة كأداة لجمع البيانات مف عينة 
( مفتشاه جمركياه، يمثمكف جميع مفتشي 233الدراسة كالتي بمغت )

الجمارؾ كالعامميف في منطقة الرياض، كأشارت نتائج الدراسة 
ل اإلنتاجية، إلى كجكد عالقة بيف مستكل الرضا الكظيفي كمستك 

كأنو كمما ازداد الرضا ازدادت اإلنتاجية، ككمما ازدادت اإلنتاجية 
ازداد الرضا، كما أف اإلنتاجية تتأثر بمحيط العمؿ، كما أف 
الترقية ال ترتبط بالكفاءة كاإلتقاف مما يعمؿ عمى تقميؿ حاالت 
الرضا، كما أف الراتب الذم يتقاضاه المكظفكف غير ُمرضي 

مرتبة األخيرة في تكزيع العينة كفقاه لقياس الرضا، حيث احتؿ ال
كما أظيرت نتائج الدراسة أف ىناؾ فركقان ذات داللة إحصائية 

 .تعزل إلى متغير السف؛ بمعنى أنو كمما تقدـ العمر قؿ الرضا
[ فقد تناكلت فاعمية الذات كعالقتيا 6أما دراسة عجكة ]     

( 97نت العينة مف )بمستكل الطمكح كالدافعية لإلنجاز كتكك 
طالبان جامعيان، كتـ تطبيؽ مقاييس كؿ مف )فاعمية الذات، الدافع 
لإلنجاز، مستكل الطمكح(، كأسفرت النتائج عف كجكد ارتباط 
مكجب داؿ إحصائيان بيف فاعمية الذات ككؿ مف مستكل الطمكح 

 .كدافعية اإلنجاز لدل طالب الجامعة
ت البناء العاممي لدافعية [ دراسة تناكل36كأجرل فميفؿ ]      

اإلنجاز كعالقتو بالمستكل التعميمي، ككاف اليدؼ فحص الفركؽ 
الفردية في البناء العاممي لمتغيرات الدافعية لإلنجاز، عمى عينة 
مف طالب الجامعة كالتعميـ الثانكم، كتـ تطبيؽ مقياس الدافع 
ان لإلنجاز. كتكصمت نتائج الدراسة إلى كجكد فركؽ دالة إحصائي

في الدافع لإلنجاز بيف طالب الجامعة كطالب التعميـ الثانكم 
 .لصالح طالب الجامعة

الدراسات التي تناكلت العالقة بيف النمط القيادم كدافعية  -3
 :اإلنجاز
[ معرفة العالقة بيف 15تناكلت دراسة كسطاني كجاجة ]ك       

اإلنجاز  النمط القيادم السائد لمديرم المؤسسة التعميمية كدافعية
لألساتذة في ضكء تطبيؽ نظاـ التسيير المستحدث "العمؿ 

معممان  30مديران، ك 31بالمشركع"، كاشتممت عينة الدراسة عمى 
إناث(. كأسفرت نتائج الدراسة عف كجكد عالقة  17ذككر،  13)

ذات داللة إحصائية بيف النمط القيادم السائد لمديرم المؤسسة 
تذة مف جية، ككجكد أربعة أنماط كدافعية اإلنجاز لدل األسا

مف جية أخرل.  قيادية ديمقراطي، أكتكقراطي، فكضكم، مكقفي
كما يكجد مستكل مرتفع لدافعية اإلنجاز لدل األساتذة في 
المؤسسات ذات النمط الديمقراطي كالمكقفي، مقابؿ مستكل 
منخفض لدافعية اإلنجاز لدل األساتذة في المؤسسات ذات 

 .األكتكقراطي كالفكضكمالنمط 
[ النمط القيادم لمديرم 14شكشاف ] كتناكلت دراسة      

الثانكيات كعالقتو بدافعية اإلنجاز لدل األساتذة، كتككنت عينة 
معممة( بكالية  74معممان، ك 86معممان كمعممة ) 160الدراسة مف 

باتنة. كأسفرت نتائج الدراسة عف كجكد عالقة ارتباطية بيف 
قيادم لمديرم الثانكيات كدافعية اإلنجاز لدل األساتذة، النمط ال

كبذلؾ تأكد كجكد ارتباط طردم بيف النمط الديمقراطي لمديرم 
الثانكيات كدافعية اإلنجاز لدل األساتذة، عمى عكس النمطيف 

الذل تأكد ارتباطيما عكسيا  –الدكتاتكرم كالتساىمي  –اآلخريف 
فركؽ ذات داللة إحصائية  مع دافعية اإلنجاز، بينما ال تكجد

بيف األساتذة في دافعية اإلنجاز تعزل لمتغيرات الجنس كالخبرة 
 .كالبعد عف مكاف العمؿ

 [ دراسة تناكلت التعرؼ عمى األنماط12كأجرل عياصرة ]      
القيادية لمديرم المدارس الثانكية كمستكل دافعية المعمميف في 

بيف األنماط القيادية  المدارس الثانكية كالتعرؼ عمى العالقة
لمديرم المدارس الثانكية كدافعية المعمميف نحك مينتيـ، 

مديران  76معممان كمعممة ك 1141كاشتممت عينة الدراسة عمى 
كمديرة. كأسفرت نتائج الدراسة عف أف النمط القيادم السائد لدل 
مديرم كمديرات المدارس الثانكية العامة في األردف ىك النمط 

ي، كيميو األكتكقراطي، كيميو التسيبي، كأظيرت كجكد الديمقراط
فركؽ دالة تعزل إلى المؤىؿ العممي لصالح المعمميف الذككر، 

سنكات  5كالنمط الديمقراطي كاألكتكقراطي تعزل لمخبرة لصالح 
 ي كالتسيبي ػفأقؿ، كيكجد ارتباط إيجابي داؿ بيف النمط األكتكقراط
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 .مينتيـ في التعميـكبيف مستكل دافعية المعمميف نحك 
 :التعقيب عمى الدراسات السابقة

يالحظ مف خالؿ استعراض الدراسات السابقة: أف بعض       
تمؾ الدراسات سعت لمكشؼ عف أنماط القيادة اإلدارية لدل 
مديرم المدارس الثانكية كعالقتيا بالرضا الكظيفي كما في دراسة 

[ 11] الجعبرم[، كتناكلت دراسة 34] [، الصميبي33] المشعؿ
التعرؼ عمى أنماط السمكؾ اإلدارم لمديرم المدارس الثانكية 
الحككمية في محافظة عماف العاصمة مف كجية نظر المعمميف 
كعالقتيا بمستكيات احتراقيـ النفسي. كتناكلت دراسة عيساف، 

[ تحديد مستكل السمكؾ القيادم لدل أعضاء ىيئة 32كالزاممي ]
 .التدريس العمانييف

كمف الدراسات التي تناكلت دافعية اإلنجاز: دراسة       
[ كالتي أشارت إلى كجكد عالقة بيف النمط 15كسطاني كجاجة ]

القيادم السائد لدم مديرم المؤسسة التعميمية كدافعية اإلنجاز 
لألساتذة حيث يكجد مستكل مرتفع لدافعية اإلنجاز لدل األساتذة 

كالمكقفي، كتناكلت دراسة في المؤسسات ذات النمط الديمقراطي 
[ الرضا الكظيفي كعالقتو باإلنتاجية لدل مفتشي 35الشيرم ]

 .الجمارؾ بمنطقة الرياض
كمف الدراسات التي تناكلت العالقة بيف النمط القيادم        

[ كالتي تناكلت النمط 14كدافعية اإلنجاز: دراسة عمار شكشاف ]
ية اإلنجاز لدل األساتذة، القيادم لمديرم الثانكيات كعالقتو بدافع

[ التعرؼ عمى األنماط القيادية 12] بينما تناكلت دراسة عياصرة
لمديرم المدارس الثانكية كمستكل دافعية المعمميف في المدارس 
الثانكية، كالتعرؼ عمى العالقة بيف األنماط القيادية لمديرم 

 .المدارس الثانكية كدافعية المعمميف نحك مينتيـ
جاءت الدراسة الحالية الستكماؿ األدب المتعمؽ بذلؾ كقد       

المكضكع، كىي تتميز عف الدراسات السابقة بأنيا تدرس أنماط 
القيادة التربكية السائدة لدل عمداء كميات التربية في جامعة 
شقراء كعالقتيا بدافعية اإلنجاز ألعضاء ىيئة التدريس. كقد 

تطكير جانب أك أكثر استفاد الباحث مف الدراسات السابقة في 
مف جكانب بحثو، مف حيث: مكضكع الدراسة الحالية، كأدكات 

 .جمع البيانات، كأساليب معالجتيا
 الطريقة واإلجراءات. 5

 منهج الدراسةأ. 
    استخدـ الباحث المنيج الكصفي، كىك منيج مناسب      
 ذه البحكث التي ترمي إلى تحديد نمط القيادة لدل عمداء ػػؿ ىػػلمث

 .كميات التربية بجامعة شقراء كما يراىا أعضاء ىيئة التدريس
 مجتمع الدراسة وعينتهاب. 

تككف مجتمع الدراسة مف جميع أعضاء ىيئة التدريس       
(؛ كفقان 358بكميات التربية بجامعة شقراء، كعددىـ )

ق، كقد 1437 -1436لمعاـ الدراسي لإلحصائيات المنشكرة 
كزع مقياسا الدراسة عمييـ جميعان بشكؿ إلكتركني. أما عينة 
الدراسة فقد تمثمت في عدد األعضاء الذيف أجابكا عمى 

( عضك ىيئة تدريس، كبذلؾ يمكف القكؿ 66المقياسيف كعددىـ )
%( مف مجتمع الدراسة، كىي نسبة 18إف عينة الدراسة تمثؿ )

 .البحكث الكصفيةمقبكلة في 
 أدوات الدراسةج. 
 (:مقياس النمط القيادم )مف إعداد الباحث -1

قاـ الباحث بإعداد مقياس لمتعرؼ عمى النمط القيادم       
السائد في كميات التربية بجامعة شقراء مف خالؿ أعضاء ىيئة 
التدريس، في كميات التربية بجامعة شقراء )الدكادمي، عفيؼ، 
شقراء، المزاحمية(، مستعينان بمجمكعة مف المصادر، أىميا: 

ماط القيادة، الكتابات المتخصصة، كاألدبيات في مجالي أن
كالدراسات كالبحكث السابقة التي أجريت في مجاؿ أنماط القيادة، 

( عبارة مفردة عمى ثالثة أبعاد 15كاشتمؿ المقياس عمى )
الترسمي )الفكضكم(، خمس عبارات  -التسمطي -)الديمقراطي

لكؿ بعد، كُركعي في صياغة المفردات أف تككف ألفاظيا سيمةن 
العبارات في ضكء آراء الُمحكميف،  ككاضحة، كقاـ بتعديؿ بعض

ثـ رتب المفردات حسب ترتيب األبعاد السابقة، كاستخدـ مقياس 
(، مكافؽ إلى حد 4(، مكافؽ )5ليكرت الخماسي: مكافؽ بشدة )

 (.1(، غير مكافؽ بشدة )2(، غير مكافؽ )3ما )
 :ثبات كصدؽ مقياس النمط القيادم

المقياس، مف خالؿ  قاـ الباحث بالتحقؽ مف ثبات كصدؽ      
(، في 66تطبيقو عمى عينة مف أعضاء ىيئة التدريس )ف = 

كميات التربية )الدكادمي، عفيؼ، شقراء، المزاحمية( بجامعة 
 .شقراء

 :أكالن: ثبات مقياس النمط القيادم
 :تـ حساب ثبات القائمة بالطريقتيف اآلتيتيف      

ى نصفيف؛ نصؼ أكالن: التجزئة النصفية: تـ تقسيـ المقياس إل
لمعبارات الفردية، كالنصؼ اآلخر لمعبارات الزكجية، كقد تـ 
حساب معامؿ ثبات المقياس مف خالؿ معادلتيف، ىما: معادلة 
-سبيرماف براكف، ككانت قيمة معامؿ االرتباط بيف الجزأيف 
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تقريبان، كبالتالي كانت قيمة معامؿ الثبات بطريقة  0.144
كعدـ  0.337-الة تساكم الطكؿ معادلة سبيرماف براكف في ح

تقريبان. ككانت قيمة معامؿ الثبات  0.253-تساكم الطكؿ 
 .تقريبان  0.248-باستخداـ معادلة جتماف لمتجزئة النصفية 

ثانيان: معامؿ ألفا كركنباخ: كانت قيمة معامؿ ألفا لمجزء األكؿ 
تقريبان، كقيمة معامؿ ألفا لمجزء الثاني  0.134مف المقياس 

 (.1تقريبان. كما ىك مكضح بجدكؿ ) 0.938

 1جدول 
 نتائج ثبات مقياس النمط القيادي باستخدام ُمعادالت: ُكرنباخ )ُمعامل ألفا(، جتمان، سبيرمان وبراون

الثبات باستخدام معادلة كرنباخ  رقم
 )الفا(

  باستخدامالثبات  الثبات باستخدام رقم الثبات باستخدام
 التجزئة النصفية معادلة كرنباخ )الفا( المفردة التجزئة النصفية المفردة
 )جتمان، سبيرمان وبراون(   )جتمان، سبيرمان وبراون( 
معامل  معامل معامل معامل 

 االرتباط
معامل  معامل 

 االرتباط
 معامل معامل

 االرتباط ألفا ألفا  ألفا االرتباط ألفا 
1 0.714 -.076- 0.714 -.076- 9 0.743 0.608 0.743 0.608  
 * قيمة ألفا باستخداـ ُمعادلة كرنباخ: 0.63 0.6 0.63 0.6 10 -172.- 0.729 -172.- 0.729 2

قيمة ألفا لمجزء األكؿ )تجزئة نصفية(:  0.617 0.711 0.617 0.711 11 -447.- 0.757 -447.- 0.757 3
0.134 

قيمة ألفا لمجزء الثاني )تجزئة نصفية(:  0.61 0.796 0.61 0.796 12 -474.- 0.758 -474.- 0.758 4
0.938 

 0.144-االرتباط بيف الجزأيف:  0.613 0.73 0.613 0.73 13 -562.- 0.761 -562.- 0.761 5

* ُمعامؿ سبيرماف كبراكف عند تساكل  0.621 0.678 0.621 0.678 14 0.609 0.633 0.609 0.633 6
 0.337-الطكؿ: 

ُمعامؿ سبيرماف كبراكف عند عدـ تساكل  0.636 0.568 0.636 0.568 15 0.498 0.649 0.498 0.649 7
 0.253-الطكؿ: 

-* ُمعادلة جتماف لمتجزئة النصفية:       0.619 0.634 0.619 0.634 8
0.248 

 :ثانيان: صدؽ مقياس النمط القيادم
 :قاـ الباحث بالتحقؽ مف صدؽ القائمة بالطريقتيف اآلتيتيف 
الصدؽ المنطقي: يتناكؿ ىذا النكع مف الصدؽ مدل تمثيؿ  -1

القائمة لمميداف الذل تقيسو، كتـ التحقؽ مف ذلؾ مف خالؿ 
عرض القائمة في صكرتيا األكلية عمى مجمكعة مف المحكميف 

كانتمائيا لممجاالت إلبداء آرائيـ حكؿ مدل شمكلية المعايير، 
المحددة ليا، كمدل سالمة الصياغة المغكية لممعايير ككضكحيا، 

 .كتـ تعديؿ صياغة بعض العبارات في ضكء آراء المحكميف
   Factorial Analysis Validityصدؽ التحميؿ العاممي -2

( مصفكفة العكامؿ كمدل تشبعات 2حيث يكضح الجدكؿ رقـ )
مط القيادم؛ حيث يتضح مف ىذا العكامؿ بمفردات مقياس الن

الجدكؿ أف كؿ المفردات ُمشبعة عمى العكامؿ األربع لممقياس، 
كىذا يرجع إلى ارتفاع قيـ معامؿ الشيكع عمى العكامؿ. ككانت 

مفردة كميا مكجبة ما عدا  15المفردات المشبعة بالعامؿ األكؿ 
خمس منيا سالبة، كتشير مضاميف ىذه البنكد إلى انتظاميا في 

النمط  -ُصكر مختمفة مف محاكر المقياس )النمط الديمقراطي
النمط الترسمي )الفكضكم(، كمف ثَـ يمكف تسمية ىذا  -التسمطي

 .العامؿ بالعامؿ العاـ لمنمط القيادم السائد
 2جدول 

 يمصفوفة العوامل ومدى تشبعات العوامل بمفردات مقياس النمط القياد
رقم 
 المفردة

قيم  تشبعات العوامل
 الشيوع

رقم 
 المفردة

قيم  تشبعات العوامل
 4ع 3ع 2ع 1ع 4ع 3ع 2ع 1ع الشيوع

1 -.406- .757 -.110- -.161- 0.776 9 0.913 .157 .016 -.030- 0.859 
2 -.519- .717 -.081- -.071- 0.795 10 .824 -0.059- .366 -.141- 0.837 
3 -.758- .281 .423 .031 0.834 11 .805 .272 .060 -.026- 0.726 
4 -.775- .347 .186 .113 0.768 12 .806 .321 .183 .032 0.787 
5 -.796- .074 .416 .177 0.844 13 .876 .139 .128 .239 0.860 
6 .727 .198 .151 -.346- 0.710 14 .793 .171 .104 .498 0.917 
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7 .768 -.177- .349 -.121- 0.757 15 .729 .284 -.353- .299 0.825 
8 .798 .219 -.147- -.236- 0.762       

  80.393 75.841 69.878 58.244 الجذر الكامف
 5 جكىرياَ  بو تشبعت فقد الثاني بالعامؿ يتعمؽ كفيما     

 في العامؿ ليذا التشبعات أعمى ككاف مكجب، جميعيا مفردات،
( القرار اتخاذ عممية في التدريس ىيئة أعضاء يشرؾ) المفردة
 (.الديمقراطي النمط) عامؿ إلى كُتشير ،(1) كرقميا
 5 جكىرياَ  بو تشبعت فقد الثالث بالعامؿ يتعمؽ كفيما     

 أعمى ككاف سالبة، كاحدة عدا ما مكجب جميعيا مفردات،
 لنظرتو كفقان  المشكالت يعالج) المفردة في العامؿ ليذا التشبعات
 النمط) عامؿ إلى كتشير ،(10) كرقميا( لممكقؼ األحادية
 (.التسمطي
 5 جكىرياَ  بو تشبعت فقد الرابع بالعامؿ يتعمؽ كفيما     

 أعمى ككاف سالبة، كاحدة عدا ما مكجب جميعيا مفردات،
 كميارات مبادرات يقدـ ال) المفردة في العامؿ ليذا التشبعات
 ،(14) كرقميا ،(التدريس ىيئة أعضاء بمستكل ترتقي جديدة
 تككف كبالتالي"(. الفكضكم" الترسمي النمط) عامؿ إلى كتشير
 .مفردة( 15) مف مككنة القيادم النمط لمقياس النيائية الصكرة

 األزرؽ صالح الرحمف عبد: إعداد اإلنجاز دافعية مقياس -2
[1:[ 

 سمبي نصفيا بندان، 32 مف اإلنجاز دافعية مقياس تككف     
: عمى تشتمؿ أبعاد، خمسة عمى مكزعة إيجابي، اآلخر كالنصؼ
 ،(عبارات 7) المثابرة مستكل ،(عبارات 6) الطمكح مستكل
 التنافس ،(عبارات 6) الزمف أىمية ،(عبارات 7) األداء مستكل

 اختيارات ثالث عمى المفحكصيف استجابات تتكزع ،(عبارات 6)
 (.أبدان  أحيانان، دائمان،)

 :المقياسيف تصحيح
 خالؿ مف اإلنجاز بدافعية كعالقتيا القيادية األنماط تحديد تـ

 التالية: المعادلة
 لمبديؿ العميا القيمة=  اإلنجاز ةػدافعيػػب اػػكعالقتي ةػػالقيادي األنماط

 
 المستكيات عدد /  لمبديؿ الدنيا القيمة –

= المنخفض المستكل يككف كبذلؾ 1.33 =4/3 = 1 -5 =
1 +1.33 =2.33  
+ 2.34= )المتكسط في درجة أعمى( 2.33 -1) مف أم

1.33 =3.67) 
 5 -3.68 مف كالمرتفع 3.67 -2.34 مف كالمتكسط

 مف التدريس ىيئة أعضاء لدل اإلنجاز دافعية تحديد كتـ     
 التالية: المعادلة خالؿ
 الدنيا القيمة – لمبديؿ العميا القيمة=  اإلنجاز دافعية مستكل
  المستكيات عدد / لمبديؿ

 = المنخفض المستكل يككف كبذلؾ  0.667 =2/3 = 1 -3 =
 1 +0.667 =1.67  

 (1.67 -1) مف أم
 (2.35= 0.667+1.68= )المتكسط في درجة أعمى
 كالمرتفع( 2.35 -1.68) مف المتكسط المستكل يككف كبذلؾ
 (.3 -2.36) مف

 نتائج. ال6
 النمط نكع ما" عمى ينص الذل األكؿ السؤاؿ عمى لإلجابة      
 مف شقراء بجامعة التربية كميات عمداء لدل السائد القيادم
 المتكسطات حساب تـ ،"التدريس ىيئة أعضاء نظر كجية

 أعضاء لدرجات المئكية كالنسبة المعيارية كاالنحرافات الحسابية
 نكع عمى لمتعرؼ القيادم، النمط مقياس عمى التدريس ىيئة
 شقراء، بجامعة التربية كميات عمداء لدل السائد القيادم النمط
 :يمي كما
 (:3) رقـ بالجدكؿ كما: الديمكقراطي النمط -1
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 3 جدول
 نظر وجهة من شقراء بجامعة التربية كميات عمداء لدى الديمقراطي النمط لمفردات المئوية والنسب المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات

 التدريس هيئة أعضاء
المتوسط  المجموع المفردات م

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري

النسبة 
 المئوية

مستوى  الترتيب
 الدرجة

 متكسط 6 58.18 1.17313 2.9091 192.00 .يشرؾ أعضاء ىيئة التدريس في عممية اتخاذ القرار 1
أعضاء ىيئة التدريس تبعان يشكؿ فريؽ عمؿ مف  2

 .لتخصصاتيـ كقدراتيـ لزيادة اإلنتاجية
 متكسط 5 65.45 1.31904 3.2727 216.00

يعمؿ عمى تحقيؽ العدالة قدر اإلمكاف بيف أعضاء ىيئة  3
 .التدريس

 متكسط 2 68.48 1.31337 3.4242 226.00

يتخذ أسمكب الحكار منيجان لحؿ مشكالت أعضاء ىيئة  4
 .التدريس

 متكسط 3 67.57 1.28620 3.3788 223.00

 مرتفع 1 77.87 1.20421 3.8939 257.00 .يقدر الظركؼ الخاصة ألعضاء ىيئة التدريس 5
 متكسط 4 67.51 1.286 3.374 1114.00 الدرجة الكمية 

( أف مستكل النمط القيادم 3يالحظ مف الجدكؿ رقـ )      
السائد لدل عمداء كميات التربية بجامعة شقراء مف كجية نظر 
أعضاء ىيئة التدريس لفقرات النمط الديمقراطي كاف متكسطان؛ إذ 

( كانحراؼ معيارم 3.374بمغ المتكسط الحسابي لمدرجة الكمية )
لمستكييف المرتفع (، كجاءت فقرات ىذا المجاؿ بيف ا1.286)

 -2.9091كالمتكسط؛ إذ تراكحت المتكسطات الحسابية بيف )
(، كجاءت في الرتبة األكلى الفقرة الخامسة )يقدر 3.8939

( 3.8939الظركؼ الخاصة ألعضاء ىيئة التدريس( بمتكسط )

(، كىذا يدؿ عمى أف النمط 1.286كانحرؼ معيارم )
ه المفردة. أما بقية الديمقراطي جاء بدرجة تكافر كبيرة في ىذ

المفردات فكانت بدرجة متكسطة. كفي المجمؿ نستطيع أف تقكؿ 
أف النمط الديمقراطي ىك السائد لدل عمداء الكميات، ككاف 
بدرجة متكسطة؛ حيث إف النمط التسمطي كالترسمي جاء بدرجة 

 .منخفضة
 (:4النمط التسمطي: كما بالجدكؿ رقـ ) -2

 4جدول 
ر المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والنسب المئوية لمفردات النمط التسمطي لدى عمداء كميات التربية بجامعة شقراء من وجهة نظ

 أعضاء هيئة التدريس
المتوسط  المجموع المفردات م

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري

النسبة 
 المئوية

مستوى  الترتيب
 الدرجة

يتجاىؿ أعضاء ىيئة التدريس عند كضع الخطط كالجداكؿ  1
 الدراسية.

 منخفض 3 46.06 1.31231 2.3030 152.00

يتخذ القرارات بشكؿ فردم دكف إشراؾ أعضاء ىيئة  2
 التدريس.

 متكسط 2 48.48 1.26565 2.4242 160.00

مع أعضاء يستخدـ أسمكب التيديد كالعقاب عند النقاش  3
 ىيئة التدريس.

 منخفض 6 36.66 1.23517 1.8333 121.00

تنعدـ الثقة لديو في أعضاء ىيئة التدريس بسبب نظرتو  4
 القاصرة ليـ.

 منخفض 5 43.93 1.42742 2.1970 145.00

 متكسط 1 50.30 1.43840 2.5152 166.00 يعالج المشكالت كفقان لنظرتو األحادية لممكقؼ. 5
 منخفض 4 45.09 1.2123 2.254 744.00 الكميةالدرجة  

 التسمطي النمط مستكل أف( 4) رقـ الجدكؿ مف يالحظ     
 أعضاء نظر كجية مف شقراء بجامعة التربية كميات عمداء لدل
 لمدرجة الحسابي المتكسط بمغ إذ منخفضان؛ كاف التدريس ىيئة

 فقرات كجاءت(. 1.2123) معيارم كانحراؼ( 2.254) الكمية
 تراكحت إذ كالمنخفض؛ المتكسط المستكييف بيف المجاؿ ىذا

 في كجاءت( 2.5152 -1.8333) بيف الحسابية المتكسطات
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 لنظرتو كفقان  المشكالت يعالج) الخامسة الفقرة األكلي الرتبة
 معيارم كانحرؼ( 2.5152) بمتكسط( لممكقؼ األحادية

 جاء التسمطي النمط إف القكؿ نستطيع سبؽ كمما ،(1.2123)

 التربية كميات عمداء تبني انخفاض عمى يدؿ كىذا منخفضان،
 .التدريس ىيئة أعضاء نظر كجية مف النمط ليذا شقراء بجامعة

 (:5) رقـ بالجدكؿ كما( الفكضكم) الترسمي النمط -3
 5 جدول

 نظر وجهة من شقراء بجامعة التربية كميات عمداء لدى الترسمي النمط لمفردات المئوية والنسب المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات
 التدريس هيئة أعضاء

المتوسط  المجموع المفردات م
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

النسبة 
 المئوية

مستوى  الترتيب
 الدرجة

 منخفض 3 45.75 1.34468 2.2879 151.00 المسئكلية عند اتخاذ القرارات.ال يظير قدران مف تحمؿ  1
 منخفض 5 43.33 1.24756 2.1667 143.00 ُيخفؽ في متابعة تنفيذ معظـ القرارات. 2
 منخفض 2 46.36 1.37179 2.3182 153.00 يفقد السيطرة كالرقابة عمى أعضاء ىيئة التدريس. 3
جديدة ترتقي بمستكل أعضاء ىيئة ال يقدـ مبادرات كميارات  4

 التدريس.
 متكسط 1 47.87 1.35736 2.3939 158.00

ال ييتـ بإقامة عالقات إنسانية جيدة مع أعضاء ىيئة  5
 التدريس لزيادة دافعيتيـ نحك العمؿ.

 منخفض 6 42.72 1.39103 2.1364 141.00

 منخفض 4 45.21 1.2445 2.26 746.00 الدرجة الكمية 
 لدل الترسمي النمط مستكل أف( 5) جدكؿ مف يالحظ     
 ىيئة أعضاء نظر كجية مف شقراء بجامعة التربية كميات عمداء
 الكمية لمدرجة الحسابي المتكسط بمغ إذ منخفضان؛ كاف التدريس

 ىذا فقرات كجاءت(. 1.2445) معيارم كانحراؼ( 2.26)
 تراكحت إذ كالمنخفض؛ المتكسط المستكييف بيف المجاؿ

 في كجاءت ،(2.3939 -2.1364) بيف الحسابية المتكسطات
 جديدة كميارات مبادرات يقدـ ال) الرابعة الفقرة األكلى الرتبة
( 2.3939) بمتكسط( التدريس ىيئة أعضاء بمستكل ترتقي

 إف القكؿ تستطيع سبؽ كمما ،(1.35736) معيارم كانحرؼ
 تبني انخفاض إلى ُيشير كىذا منخفضان، جاء الترسمي النمط

 نظر كجية مف النمط ليذا شقراء بجامعة التربية كميات عمداء
 .التدريس ىيئة أعضاء
  دافعية مستكل ما" عمى ينص الذل الثاني السؤاؿ عمى كلإلجابة
 بجامعة التربية بكميات التدريس ىيئة أعضاء لدل اإلنجاز
 المعيارية كاالنحرافات الحسابية المتكسطات حساب تـ". شقراء
 مقياس عمى التدريس ىيئة أعضاء لدرجات المئكية كالنسبة
 كما لدييـ، اإلنجاز دافعية مستكل عمى لمتعرؼ اإلنجاز، دافعية
 :يمي
 (:6) رقـ الجدكؿ في كما: الطمكح مستكل -1

 6 جدول
 شقراء بجامعة التربية بكميات التدريس هيئة أعضاء لدى الطموح مستوى لمفردات المئوية والنسبة المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات

المتوسط  المجموع المفردات م
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

النسبة 
 المئوية

مستوى  الترتيب
 الدرجة

 مرتفع 3 73.23 54044. 2.6515 175.00 أحب القياـ بأم عمؿ متكقع مني ميما كمفني ذلؾ مف جيد. 1
 منخفض 7 42.92 51932. 1.2879 85.00 أعتقد بأنني شخص يكتفي بالقميؿ مف اآلماؿ كالطمكحات. 2
ال أؤمف بأف مستقبمي سكؼ يككف مرتبطان بظركؼ الحظ  3

 كالصدفة.
 متكسط 4 70.70 0.88605 2.1212 140.00

 منخفض 6 44.94 61999. 1.3485 89.00 الكصكؿ إليو.أعتقد أف كضعي الحالي أفضؿ ما يمكف  4
 مرتفع 1 94.94 0.36130 2.8485 188.00 كمما حققت ىدفان كضعت لنفسي أىدافان أخرل مستقبمية. 5
 متكسط 2 77.38 76399. 1.9697 130.00 ال أميؿ إلى االعتقاد بالرأم القائؿ كف أك ال تككف. 6
 متكسط 5 67.92 0.87604 2.0366 807.00 الدرجة الكمية 
 لفقرات شقراء بجامعة التربية بكميات التدريس ىيئة أعضاء لدل          دةػػػػػالسائ ازػػػاإلنج ةػػدافعي أف( 6) ـػػػرق دكؿػػػػج فػػػػم ظػػػيالح   
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 لمدرجة الحسابي المتكسط بمغ إذ متكسطة؛ كانت الطمكح مستكل
 كجاءت ،(0.87604) معيارم كانحراؼ( 2.0366) الكمية
 المتكسطات تراكحت إذ كالمنخفض؛ المرتفع المستكييف بيف فقراتو

 الرتبة في كجاءت ،(2.8485 -1.2879) بيف الحسابية
 أىدافان  لنفسي كضعت ىدفان  حققت كمما) الخامسة الفقرة األكلى
 معيارم كانحرؼ( 2.8485) بمتكسط( مستقبمية أخرل

 بدرجة جاء الطمكح مستكل أف يتضح سبؽ كمما(. 0.36130)
 التربية بكميات التدريس ىيئة أعضاء لدل متكسطة، تكافر

 كنمط الديمكقراطية معايير بتكافر يرتبط الذل شقراء، بجامعة
 .التربية كميات عمداء لدل قيادم

 (.7) رقـ بالجدكؿ كما: المثابرة مستكل -2

 7 جدول
 شقراء بجامعة التربية بكميات التدريس هيئة أعضاء لدى المثابرة مستوى لمفردات المئوية والنسب المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات

المتوسط  المجموع المفردات م
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

النسبة 
 المئوية

مستوى  الترتيب
 الدرجة

 متكسط 4 71.71 0.80846 2.1515 142.00 أستطيع أداء نفس العمؿ لساعات طكيمة دكف الشعكر بالممؿ. 1
كمما كجدت العمؿ الذل أقكـ بو صعبان ازداد إصرارم عمى  2

 إنجازه.
 مرتفع 3 87.37 54815. 2.6212 173.00

 مرتفع 2 93.93 38865. 2.8182 186.00 أشعر بأنني مجتيد كمثابر في عممي كعضك ىيئة تدريس. 3
 متكسط 6 48.98 74874. 1.4697 97.00 أنسحب غالبان بسيكلة عندما تكاجيني مشاكؿ صعبة في عممي. 4
أشعر باليأس أحيانان في إيجاد الحمكؿ لممصاعب التي تعترض  5

 حياتي.
 متكسط 6 48.98 68432. 1.4697 97.00

 مرتفع 1 95.95 0.32887 2.8788 190.00 أحقؽ أىدافي.أبذؿ ما في كسعى أكثر مف مرة حتى  6
ال أفكر كثيران في البحث عف طرؽ أخرل بديمة عندما تفشؿ  7

 الطرؽ السابقة في بمكغ أىدافي.
 منخفض 6 46.96 70115. 1.4091 93.00

 متكسط 5 70.56 0.80725 2.116 978.00 الدرجة الكمية 
 لدل السائدة اإلنجاز دافعية أف( 7) رقـ جدكؿ مف يالحظ     

 لفقرات شقراء بجامعة التربية بكميات التدريس ىيئة أعضاء
 لمدرجة الحسابي المتكسط بمغ إذ متكسطة؛ كانت المثابرة مستكل
 فقراتو كجاءت ،(0.80725) معيارم كانحراؼ( 2.116) الكمية
 المتكسطات تراكحت إذ كالمنخفض؛ المرتفع المستكييف بيف

 األكلى الرتبة في كجاءت ،(2.8788-1.4091) بيف الحسابية

 أحقؽ حتى مرة مف أكثر كسعي في ما أبذؿ) السادسة الفقرة
 ،(0.32887) معيارم كانحراؼ( 2.8788) بمتكسط( أىدافي
 متكسطة تكافر بدرجة جاءت المثابرة مستكل أف عمى يدؿ كىذا
 .شقراء بجامعة التربية بكميات التدريس ىيئة أعضاء لدل
 (:8) رقـ بالجدكؿ كما: األداء مستكل -3

 8 جدول
 شقراء بجامعة التربية بكميات التدريس هيئة أعضاء لدى األداء مستوى لمفردات المئوية والنسب المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات

المتوسط  المجموع المفردات م
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

النسبة 
 المئوية

مستوى  الترتيب
 الدرجة

 مرتفع 1 90.90 0.48184 2.7273 180.00 أسعى دائما إلى إدخاؿ تعديالت ميمة لصالح العمؿ. 1
 منخفض 5 47.97 68228. 1.4394 95.00 أتجنب غالبان القياـ بالمياـ كالمسئكليات الصعبة في عممي. 2
 مرتفع 2 89.39 53087. 2.6818 177.00 دائمان عمى أف يككف العمؿ في مقدمة اىتماماتي. أحرص 3
 منخفض 6 43.93 58597. 1.3182 87.00 كثيران ما أشعر بعدـ قدرتي عمى القياـ بما كعدت بو سابقان. 4
 منخفض 7 42.42 56963. 1.2727 84.00 أشعر بالضيؽ مف ضعؼ كفاءتي في العمؿ. 5
 منخفض 7 42.42 51277. 1.2727 84.00 لـ أعد أتحمؿ المصاعب الكثيرة التي تكاجيني في أداء عممي. 6
 مرتفع 3 83.83 61375. 2.5152 166.00 أستعد دائمان ألداء األعماؿ الصعبة التي تتطمب مجيكدان لتحقيقيا. 7
 متكسط 4 62.98 1.23627 1.8896 873.00 الدرجة الكمية 
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 لدل السائدة اإلنجاز دافعية أف( 8) رقـ جدكؿ مف يالحظ     
 لفقرات شقراء بجامعة التربية بكميات التدريس ىيئة أعضاء
 لمدرجة الحسابي المتكسط بمغ إذ متكسطة؛ كانت األداء مستكل
 كجاءت(. 1.23627) معيارل كانحراؼ( 1.8896) الكمية
 المتكسطات تراكحت إذ كالمنخفض؛ المرتفع المستكييف بيف فقراتو

 األكلى الرتبة في كجاءت( 2.7273-1.2727) بيف الحسابية

 لصالح ميمة تعديالت إدخاؿ إلى دائما أسعى) األكلى الفقرة
 ،(0.48184) معيارم كانحراؼ( 2.7273) بمتكسط( العمؿ
 متكسطة، تكافر بدرجة جاءت الطمكح مستكل أف عمى يدؿ كىذا
 التدريس ىيئة أعضاء لدل األداء مستكل زيادة عمى يدلؿ كىذا

 .شقراء بجامعة التربية بكميات
 (:9) رقـ بالجدكؿ كما: الزمف أىمية إدراؾ مستكل -4

 9 جدول
 التربية بكميات التدريس هيئة أعضاء لدى الزمن أهمية إدراك مستوى لمفردات المئوية والنسب المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات

 شقراء بجامعة
المتوسط  المجموع المفردات م

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري

النسبة 
 المئوية

مستوى  الترتيب
 الدرجة

 منخفض 6 47.97 65934. 1.4394 95.00 كثيران ما تمر األياـ دكف أف أعمؿ شيئان يذكر. 1
 مرتفع 1 89.39 0.58597 2.6818 177.00 غالبان بمركر الكقت عندما أككف مشغكالن في عممي.ال أشعر  2
 منخفض 7 44.44 56387. 1.3333 88.00 غالبان ما أؤجؿ عمؿ اليـك إلى الغد. 3
ف كانت الظركؼ  4 ال أتأخر أبدان في إنجاز مسئكلياتي عمى أكمؿ كجو كا 

 المحيطة بي تسمح بالتياكف.
 مرتفع 3 86.36 65580. 2.5909 171.00

 مرتفع 2 88.88 56387. 2.6667 176.00 إذا دعيت لشيء أثناء العمؿ فإنني أعكد إلى عممي عمى الفكر. 5
أفضؿ تأدية عممي بمستكل متكسط مف اإلتقاف إذا كاف تحقيؽ المستكل  6

 األعمى يكمفني كقتان كجيدان كبيران 
 منخفض 5 48.98 66146. 1.4697 97.00

 متكسط 4 67.67 0.86604 2.03030 804.00 الدرجة الكمية 
 لدل السائدة اإلنجاز دافعية أف( 9) رقـ جدكؿ مف يالحظ      
 لفقرات شقراء بجامعة التربية بكميات التدريس ىيئة أعضاء
 المتكسط بمغ إذ متكسطة؛ كانت الزمف أىمية إدراؾ مستكل
 معيارم كانحراؼ( 2.03030) الكمية لمدرجة الحسابي

 المرتفع المستكييف بيف فقراتو كجاءت(. 0.86604)
-1.3333) بيف الحسابية المتكسطات تراكحت إذ كالمنخفض؛

 أشعر ال) الثانية الفقرة األكلى الرتبة في كجاءت ،(2.6818
 بمتكسط( عممي في مشغكالن  أككف عندما الكقت بمركر غالبان 

 أف عمى يدؿ كىذا ،(0.58597) معيارم كانحرؼ( 2.6818)
 لدل متكسطة تكافر بدرجة جاءت الزمف أىمية إدراؾ مستكل
 .شقراء بجامعة التربية بكميات التدريس ىيئة أعضاء

 (:10) رقـ بالجدكؿ كما: التنافس مستكل -5
 11 جدول

 شقراء بجامعة التربية بكميات التدريس هيئة أعضاء لدى التنافس مستوى لمفردات المئوية والنسب المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات
المتوسط  المجموع المفردات م

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري

النسبة 
 المئوية

مستوى  الترتيب
 الدرجة

 متكسط 4 71.21 80166. 2.1364 141.00 أجتيد دائمان في عممي ألتفكؽ عمى مف أعمؿ معيـ. 1
 متكسط 3 78.28 75432. 2.3485 155.00 أشعر بأف الدخكؿ في تحديات مع اآلخريف ال طائؿ مف كرائو. 2
أميؿ أحيانان إلى التراجع عف مكاقفي أماـ الخصـك إذا كاف اإلصرار عميو  3

 يسبب لي متاعب صعبة.
 متكسط 6 61.11 71432. 1.8333 121.00

 مرتفع 1 87.37 0.57553 2.6212 173.00 السابقة بؿ أفكر في التخطيط إلنجازات جديدة. ال أفكر في إنجازاتي 4
أحرص دائمان عمى االشتراؾ في المسابقات ذات الصمة بمجاالت اىتمامي  5

 كمما أتيحت لي الفرصة.
 منخفض 7 42.92 51932. 1.2879 85.00

 مرتفع 2 80.80 70297. 2.4242 160.00 تستيكيني األعماؿ التي تتسـ بجك التنافس كالتحدم. 6
 متكسط 5 70.28 0.80156 2.10858 835.00 الدرجة الكمية 
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 لدل السائدة اإلنجاز دافعية أف( 10) رقـ جدكؿ مف يالحظ
 لفقرات شقراء بجامعة التربية بكميات التدريس ىيئة أعضاء
 لمدرجة الحسابي المتكسط بمغ إذ متكسطة؛ كانت التنافس مستكل
 كجاءت(. 0.80156) معيارم كانحراؼ( 2.10858) الكمية
 المتكسطات تراكحت إذ كالمنخفض؛ المرتفع المستكييف بيف فقراتو

 األكلى الرتبة في كجاءت ،(2.6212-1.2879) بيف الحسابية
 التخطيط في أفكر بؿ السابقة إنجازاتي في أفكر ال) الرابعة الفقرة

 معيارم كانحرؼ( 2.6212) بمتكسط( جديدة إلنجازات
 بدرجة جاءت التنافس مستكل أف عمى يدؿ كىذا ،(0.57553)

 بجامعة التربية بكميات التدريس ىيئة أعضاء لدل متكسطة تكافر
 .شقراء

 عالقة تكجد ىؿ: "عمى ينص الذل الثالث السؤاؿ عمى كلإلجابة
 كميات عمداء لدل السائد القيادة نمط بيف إحصائية داللة ذات

 ىيئة أعضاء لدل اإلنجاز كدافعية شقراء بجامعة التربية
 لدرجات بيرسكف بطريقة االرتباط معامؿ حساب تـ". التدريس
 السائد القيادم النمط مقياسي عمى التدريس ىيئة أعضاء
 السائد القيادة نمط بيف العالقة عمى لمتعرؼ اإلنجاز، كدافعية
 لدييـ، اإلنجاز كدافعية شقراء بجامعة التربية كميات عمداء لدل
 (:11) رقـ بالجدكؿ كما

 11 جدول
 نظر وجهة من شقراء بجامعة التربية بكميات التدريس هيئة أعضاء لدى اإلنجاز ودافعية السائدة القيادية األنماط بين بيرسون االرتباط معامل

 التدريس هيئة أعضاء
 الدرجة الكمية التنافس أهمية الزمن مستوى األداء مستوى المثابرة مستوى الطموح المجال

 0.156 0.163 0.012- 0.005 0.031 0.325 معامؿ االرتباط النمط الديمقراطي
 0.212 0.190 0.921 0.967 0.806 0.008 مستكل الداللة

 043. 055. 028. 168. 080. -197.- معامؿ االرتباط النمط التسمطي
 731. 660. 826. 178. 522. 112. مستكل الداللة

 0.121- 0.020- 0.073- 0.059 0.070- 0.273- معامؿ االرتباط النمط الترسمي
 0.335 0.873 0.561 0.640 0.577 0.027 مستكل الداللة

 0.039 0.120 0.039- 155. 024. 125.- معامؿ االرتباط الدرجة الكمية
 0.755 0.336 0.757 0.214 0.848 0.318 مستكل الداللة

 عند داؿ ارتباط كجكد( 11) رقـ الجدكؿ مف اتضح     
 أبعاد كأحد الطمكح كمستكل الديمقراطي النمط بيف( 0.01)

 المثابرة، مستكل) مع داؿ غير االرتباط بينما اإلنجاز، دافعية
 ال كما ،(الكمية الدرجة التنافس، الزمف، أىمية األداء، مستكل
 مستكل) اإلنجاز دافعية كأبعاد التسمطي النمط بيف داللة تكجد

 التنافس، الزمف، أىمية األداء، مستكل المثابرة، مستكل الطمكح،
 النمط بيف( 0.05) عند داؿ ارتباط يكجد بينما ،(الكمية الدرجة
 بينما اإلنجاز، دافعية أبعاد كأحد الطمكح كمستكل الترسمي
 أىمية األداء، مستكل المثابرة، مستكل) مع داؿ غير االرتباط
 بيف داؿ ارتباط يكجد ال كما ،(الكمية الدرجة التنافس، الزمف،
 مستكل) اإلنجاز دافعية كأبعاد القيادة ألنماط الكمية الدرجة

( التنافس الزمف، أىمية األداء، مستكل المثابرة، مستكل الطمكح،
 .الكمية كالدرجة

 النتائج . مناقشة7
  بعض نتائج مع الدراسة ىذه إلييا تكصمت التي النتائج تتفؽ -

  النمط كػػػى يػػديمقراطػػال طػػالنم إف ثػػحي فػػػم ةػػػابقػػالس اتػػػالدراس

 ،[34] الصميبي كدراسة ،[33] المشعؿ دراسة في كما السائد
 ].38] العنزم كدراسة ،[15]كجاجة  كسطاني، كدراسة

 مف السابقة الدراسات بعض نتائج مع الدراسة ىذه نتائج تتفؽ -
 كما منخفضة بدرجة جاء كالترسمي األكتكقراطي النمط إف حيث
  ].39] القيسي كدراسة ،[38] العنزم دراسة في
 بعض نتائج مع الدراسة ىذه إلييا تكصمت التي النتائج تتفؽ -

 النمط بيف ارتباطية عالقة كجكد حيث مف السابقة الدراسات
 ،[14] شكشاف دراسة في كما اإلنجاز كدافعية الديمقراطي

 Giambri [37] كدراسة ،[12] عياصرة كدراسة
 نتائج مع الدراسة ىذه إلييا تكصمت التي النتائج تختمؼ -

 ىك األكتكقراطي النمط إف حيث مف السابقة الدراسات بعض
 دراسة في بينما منخفضان  كاف الحالية الدراسة ففي السائد، النمط

 في األكتكقراطي النمط جاء[ 11] كالجعبرم[ 10] المصرم
 .األكلى المرتبة

 لنمط التربية كميات عمداء استخداـ بأف ذلؾ الباحث كيفسر    
 بيئة في جيد اجتماعي مناخ كجكد عمى يدلؿ الديمقراطي القيادة
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 النفسية الراحة كتكفر كالتعاكف، المكدة ركح في يتمثؿ العمؿ،
 األكاديمي، العمؿ ضغكط مف يقمؿ مما التدريس، ىيئة ألعضاء
 كقدرتيـ التدريس ىيئة أعضاء أداء مستكل زيادة إلى كيؤدم
 .األمثؿ بالشكؿ األعماؿ إنجاز عمى

 التوصيات. 8
 :يمي بما الباحث يكصي النتائج ضكء في    

 في األخرل كالكميات تحديدان، التربية كميات إطالع ضركرة -
 .نتائجيا مف لالستفادة الدراسة ىذه عمى شقراء، جامعة

 في التربية كميات عمداء قبؿ مف الديمقراطي النمط تفعيؿ -
 ىذه في السائد أنو رغـ مستكل أفضؿ إلى ليصؿ شقراء جامعة
 .الدراسة

 النمط مستكل جعمت التي األسباب عمى التعرؼ ضركرة -
 بدرجة شقراء بجامعة التربية كميات عمداء لدل القيادم
 .متكسطة

 عمى القيادات تدريب خاللو مف يتـ تدريبي برنامج إعداد -
 .القيادية األنماط

 :المقترحات
 عمداء لدل السائد القيادم النمط عمى مماثمة دراسة إجراء -

 اإلنجاز بدافعية كعالقتو شقراء بجامعة األخرل الجامعية الكميات
 بالدراسة كمقارنتيا التدريس، ىيئة أعضاء نظر كجية مف

 .الحالية
 ككالء لدل السائد القيادم النمط عمى مماثمة دراسة إجراء -

 اإلنجاز، بدافعية كعالقتو األقساـ كرؤساء التربية كميات
 .الحالية بالدراسة كمقارنتيا

 ىيئة أعضاء لدل السائد القيادم النمط عف دراسة إجراء -
 لدل اإلنجاز بدافعية كعالقتو التدريسي أدائيـ أثناء التدريس
 .الطالب

 المراجع
 أ. المراجع العربية

(. عمـ النفس التربكم 2000األزرؽ، عبد الرحمف صالح ) [1]
 لممعمميف، مكتبة طرابمس العممية العالمية، ليبيا.

ق(. اإلدارة التعممية كالمدرسية، 1434آؿ ناجي، محمد ) [2]
، 5نظريات كممارسات في المممكة العربية السعكدية، ط

 الرياض: مطابع الحميضي. 
ق(. اإلدارة المدرسية حاضرىا 1431عطية، عماد )[3] 

 ، الرياض.1كمستقبميا. مكتبة الرشد، ط

اإلدارة التربكية،  (2013حساف، حسف كالعجمي، محمد ) [4]
 دار المسيرة لمنشر كالتكزيع، عماف: األردف.

(. الدافعية لإلنجاز، دار 2000خميفة، عبد المطيؼ محمد ) [5]
 غريب، القاىرة.

(. فاعمية الذات كعالقتيا 1993عجكة، عبد العاؿ حامد ) [6]
بكؿ مف مستكل الطمكح كدافعية اإلنجاز، مجمة كمية 

 معة طنطا.، جا18التربية، العدد 
(. أثر التدريب عمى 2011المالحة، حناف كأبك شقة، سعدة ) [8]

بعض استراتيجيات التعميـ المنظـ ذاتيان في فعالية الذات 
كحؿ المشكالت كالتحصيؿ لدل عينة مف التالميذ 
المكىكبيف منخفضي التحصيؿ، مجمة كمية التربية ببنيا، ع 

 .331 -264(، ص ص 2(، الجزء )87)
(. ضغكط الكالدية 2010دم، إيماف عبد المقصكد )الجن [9]

كعالقتيا بالدافعية لإلنجاز لدل عينة مف تالميذ مرحمة 
التعميـ األساسي، رسالة ماجستير، كمية التربية، جامعة 

 بنيا.
(، النمط القيادم السائد لدم رئاسة 2007المصرم، رفيؽ ) [10]

، 15جامعة األقصى كما يراىا العاممكف في الجامعة، ـ
 . 661 -623، ص ص 1ع

 السمكؾ أنماط (.2004) عمى محمد كحيد عالية الجعبرم، [11]
 محافظة في الحككمية المدارس الثانكية لمديرم اإلدارم     

 كعالقتيا المعمميف نظر كجية مف العاصمة عماف
 منشكرة، غير ماجستير رسالة النفسي، بمستكيات احتراقيـ

 .األردف العميا، عماف، لمدراسات العربية عماف جامعة
(. األنماط القيادية لمديرم المدارس 2004، عمى )عياصرة [12]

الثانكية كعالقتيا بدافعية المعمميف نحك مينتيـ كمعمميف 
في كزارة التربية كالتعميـ في األردف، رسالة دكتكراه، جامعة 

 عماف العربية لمدراسات العميا، عماف، األردف.
، 1(. مدخؿ إلى عمـ النفس، ط2015إسماعيؿ، أحمد ) [13]

 مكتبة المتنبي، الدماـ. 
(. النمط القيادم لمديرم الثانكيات 2009عمار، شكشاف ) [14]

كعالقتو بدافعية اإلنجاز لدل األساتذة، رسالة ماجستير، 
كمية اآلداب كالعمـك اإلنسانية، جامعة الحاج لخضر باتنة، 
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EDUCATION AT SHAQRA UNIVERSITY AS 

SEEN BY FACULTY MEMBERS 
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ABSTRACT_ The current research aims to identify: the prevailing style of command, the level of 

achievement motivation, and whether there was a statistically significant relationship between the 

prevailing driving style and achievement motivation among the deans of faculties of education at 

Shaqra University as seen by faculty members. The study sample consisted of 60 faculty members, 

and the study included tools on a scale leadership style (the researcher) , Achievement Motivation 

Scale (Prepared by: Abdul Rahman Saleh Blue, 2000) , and the results indicated that the level of 

style leadership prevailing I deans of faculties of education Blonde University from the standpoint 

of teaching paragraphs democratic style staff was average as the arithmetic average of the total 

score (3.374) and standard deviation (1.286). It came paragraphs of this area between the high 

and medium levels, while authoritarian style was low, amounting to the arithmetic average of the 

total score (2.254) and standard deviation (1.2123). It came paragraphs of this area between the 

medium and low levels. The Laissez mode volume was low, at the arithmetic average of the total 

score (2.26) and a standard deviation (1.2445). It came paragraphs of this area between the 

medium and low levels. The results indicated that the achievement motivation prevailing I have a 

faculty Faculties of Education members at the University of blonde to the dimensions of 

achievement motivation ranged between low and high, level of ambition came moderately 

availability and the level of perseverance and came paragraphs between high and low levels, 

while the vertebrae level of performance and came paragraphs between high and low levels, The 

level of awareness of the importance of time came paragraphs between high and low levels, the 

level of competition came paragraphs between high and low levels. It also noted the existence of a 

statistically significant relationship between the dominant leadership style have deans of faculties 

of education blonde at the University of achievement motivation I have a faculty, where there is a 

D link when (0.01) between the Democratic pattern and level of ambition members, while there 

are no significant differences between authoritarian style and dimensions of achievement 

motivation, There D. link when (0.05) between Laissez Faire pattern and level of ambition. 

KEY WORD: prevailing style of command, deans of faculties of education, Shaqra University. 

 

 
 
 
 


