
288 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 الرضا مستوى يف املدرسة ملدير القيادي النمط دور
 والتعليم الرتبية إدارة مدارس يف للمعلمني الوظيفي

 النماص مبحافظة
 *الشهري عبداهلل بن سعد بن سعيد

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 إدارة التربية والتعميم بالنماص *



 

289 

 الرضا وىمست يف املدرسة ملدير القيادي النمط دور
 والتعليم الرتبية إدارة مدارس يف للمعلمني الوظيفي

 النماص مبحافظة

ىدفت الدراسة إلى التعرف عمى األنماط القيادية لمديري  _الممخص
المدارس التعميم العام من وجية نظر أعضاء ىيئة التدريس ومدى 
أثرىا المباشر في مستوى الرضا الوظيفي سمبًا أو إيجابًا، ولتحقيق 

ىداف الدراسة استخدم الباحث المنيج الوصفي التحميمي، وتكونت أ
( معممًا ومعممة من جميع المراحل بإدارة 115عينة الدراسة من )

التعميم بالنماص، وبعد تطبيق أداة الدراسة وتحميل البيانات. أظيرت 
النتائج بأن أغمب أفراد عينة الدراسة اتفقوا عمى أن أكثر األنماط 

عًا النمط القيادي المشارك الذي يعزز السموك الديمقراطي القيادية شيو 
ويرفع من مستوى الرضا الوظيفي لممعممين، وأنو البد من االىتمام 
باألنماط القيادية األخرى والعمل عمى زيادة درجة ممارستيا كالنمط 
المسوق، كما دلت نتائج الدراسة عمى أن المعممين قد ابدوا مستوى 

وظيفي، وفي ضوء ىذه النتائج قدمت بعض متوسط من الرضا ال
التوصيات اإلدارية التربوية والتي من أىميا: تفعيل نمط السموك 
عادة النظر في االرتقاء  القيادي الديمقراطي لدى مديري المدارس، وا 

 .بمستوى الحوافز المادية والمعنوية لدى المعممين
 .يفي: األنماط، القيادية، الرضا، الوظالكممات المفتاحية 

 المقدمة. 1
يعد الرضا الوظيفي لممعممين من أىم مؤشرات نجاح      

المدرسة كمؤسسة تربوية، حيث يمثل الرضا الوظيفي مجموع 
المشاعر واالتجاىات اإليجابية التي يبدييا المعممون نحو العمل 
بالمدرسة. وحيث يمثل مديرو المدارس القمب النابض لمعممية 

ول المؤسسات التعميمية من حالتيا اإلدارية وعن طريقو تتح
الساكنة إلى حالة تنبعث منيا الحياة والديمومة واالستمرارية، 
وفي ىذا الصدد يعد النمط القيادي األساس في نجاح أو فشل 
المؤسسات بعامة والتربوية بخاصة، وذلك لالرتباط المباشر بين 

يفي النمط القيادي المستخدم من قبل المدراء وبين الرضا الوظ
لمكادر التعميمي الذي يسيم في اندماج العاممين في وظائفيم 
واالرتقاء بمستوى أدائيم عمى النحو الذي يحقق أىداف 

 .المؤسسة
فالعاممين في أي مؤسسة يكونون أكثر ارتباطية وكفاءة     

ودافعية لإلنجاز عندما يشعرون بالرضا عن عمميم، ويزداد ىذا 
عمل وليس العائد المادي من وراء الشعور عندما يكون مصدره ال

[ ومن ثم فقد نال موضوع الرضا الوظيفي 1الوظيفة. الشيخ ]
اىتمام الكثير من الباحثين في المجال التربوي، لما لو من أثر 
إيجابي في رفع الروح المعنوية وتحقيق التوافق النفسي لممعممين، 
 وارتفاع مستوى إنتاجيم، وانخفاض مستوى الضغوط النفسية

 ].2,3المتعمقة ببيئة المدرسة ]
لقد ظيرت عدة اتجاىات في تفسير النمط القيادي، منيا ما      

[ في وصفيا لمنمط 4توصمت إليو دراسة اليدىود والجبر ]
القيادي بمجموع العادات والممارسات الصادرة من رجل اإلدارة 
في إدارتو لمنظمتو، وكذلك يعرف بأنو تعبير عن تصرفات القائد 

جاه جميع أطراف الموقف الذي يواجيو وكذلك األىداف ت
 ].5المرتبطة بيذا الموقف ]

وفي السياق نفسو يؤكد آخرون عمى أنو يمثل باالتجاىات     
الفعمية التي يختارىا القائد ويعمل بموجبيا داخل المنظمة وتعد 

 ].6اإلطار العام الذي يحد عالقاتو مع مرؤوسيو ]
يفي بأنو اتجاه إيجابي نحو الوظيفة التي ويعرف الرضا الوظ    

يقوم بيا المعمم، حيث يشعر بالرضا عن مختمف العوامل البيئية 
واالجتماعية، واالقتصادية واإلدارية المتعمقة بوظيفتو أبو شيخة 

[ ونظرًا ألىمية ىذا الموضوع فإن الدراسة الحالية تيدف إلى 7]
ارس التعميم العام من التعرف عمى األنماط القيادية لمديري المد

وجية نظر أعضاء ىيئة التدريس ومدى أثرىا المباشر في 
إيجاًبا، وكون األنماط القيادية  مستوى الرضا الوظيفي سمًبا أو

ذات أثر بالغ فال بد من تقصي حقائقيا ومعرفة جوانبيا 
 .اإليجابية والسمبية

 مشكمة الدراسة. 2
عممية التعميمية فقد وجو نظرًا ألىمية النمط القيادي في ال     

الباحثون اىتماميم نحو دراسة األنماط القيادية لمدير المدرسة 
في مستوى الرضا الوظيفي لممعممين في مدارس إدارة التربية 
والتعميم بمحافظة النماص من أجل فتح األفق نحو تطوير 
الجوانب اإليجابية ومعالجة الجوانب السمبية في أنماط القيادة 

ف تعود بالنفع العام عمى الصرح التعميمي والوصول بو والتي سو 
 .إلى المكان المرموق

 مشكمة الدراسة. 2
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فتتحدد مشكمة الدراسة في التعرف عمى النمط القيادي       
لمديري المدارس وعالقتو بمستوى الرضاء الوظيفي لممعممين في 

 .مدارس إدارة التربية والتعميم بمحافظة النماص
 أسئمة الدراسةأ. 

حقق أىداف الدراسة، تسعى ىذه الدراسة بالتحديد لكي تت      
 :لإلجابة عن األسئمة التالية

ما النمط القيادي الذي يمارسو مديرو المدارس في إدارة . 1
 التربية والتعميم بمحافظة النماص؟

ما مستوى الرضا الوظيفي لممعممين في مدارس إدارة التربية . 2
 والتعميم بالنماص؟

داللو إحصائية في مستوى الرضا  ىل ىناك فروق ذات. 3
الوظيفي لممعممين تعزى لمتغيرات الجنس، سنوات الخبرة في 

  التعميم، المؤىل العممي، التخصص؟
ىل ىناك عالقة ذات داللة إحصائية بين النمط القيادي . 4

الذي يمارسو مديرو المدارس ومستوى الرضا الوظيفي لممعممين 
 فظة النماص؟في إدارة التربية والتعميم بمحا

  أهداف الدراسةب. 
 التعرف عمى النمط القيادي الذي يمارسو مديرو المدارس في . 1

 .إدارة التربية والتعميم بمحافظة النماص
معرفة مستوى الرضا الوظيفي لممعممين في مدارس إدارة  .2

 .التربية والتعميم بالنماص
معرفة الفروق ذات داللو إحصائية في مستوى الرضا . 3
لوظيفي لممعممين تعزى لمتغيرات الجنس، التخصص، سنوات ا

 .الخبرة في التعميم، المؤىل العممي
التعرف عمى العالقة ذات داللة إحصائية بين النمط القيادي . 4

الذي يمارسو مديرو المدارس ومستوى الرضا الوظيفي لممعممين 
 .في إدارة التربية والتعميم بمحافظة النماص

 ةأهمية الدراسج. 
تنبع أىمية الدراسة من كونيا تضيف معرفة جديدة إلى        

األدب التربوي المتعمق باألنماط القيادية والرضا الوظيفي في 
مدارس النماص، ومعرفة مدى عالقة األنماط القيادية في 
مدارس النماص برضا المعممين الوظيفي وقد تفيد نتائج ىذه 

 :اآلتيالدراسة في 
لتربويين في إدارة التربية والتعميم بالمعمومات تزويد القادة ا. 1

المفيدة عن النمط القيادي السائد لدى مديري المدارس وعن 
مستوى الرضا الوظيفي لممعممين والتي من شأنيا مساعدتيم 
واإلسيام في ترشيد عممية اتخاذ القرارات، بإعداد الخطط 

أعمى والبرامج التي تيدف إلى تطوير تمك القيادات، وتحقيق 
 .المستويات الممكنة من الرضا الوظيفي لممعممين

مساعدة كل من مديري المدارس ومعممييم عمى فيم أفضل . 2
ألنماط السموك القيادي وعمى كيفية التواصل والتعامل مع 

 .بعضيم بعضا في محيط العمل
التعرف إلى العوامل التي تؤثر سمًبا أو إيجاًبا في رضا . 3

 .المعممين
إلى مدى االختالف في األنماط القيادية المتبعة في  التعرف. 4

 .المدارس
 حدود الدراسةد. 

 :تتحدد ىذه الدراسة بما يأتي     
 البشرية: اقتصرت ىذه الدراسة عمى المعممين في مدارس الحدود

 .إدارة التربية والتعميم بمحافظة النماص
األول  الحدود الزمنية: تم تطبيق ىذه الدراسة في الفصل الدراسي

 .ه1435/1436من العام 
 مصطمحات الدراسةه. 

إحساس داخمي لمفرد يتمثل في شعوره ىو  :الرضا الوظيفي
باالرتياح والسعادة نتيجة إلشباع حاجاتو ورغباتو من خالل 
مزاولتو لمينتو التي يعمل بيا، والذي نتج عنو نوع من رضا 

ام، وتقاس الفرد وتقبمو لما تمميو عميو وظيفتو من واجبات ومي
بالدرجة التي يحصل عمييا المعمم عمى مقياس الرضا الوظيفي 

 .المستخدم في الدراسة الحالية
النمط القيادي: ىو األسموب الذي يتبعو القائد لمتأثير عمى 
اآلخرين وتوجيو سموكيم والذي يظير من خالل الدرجة الكمية 

لتحديد  المستخدمة األداةإلجابات أداء عينو الدراسة عن فقرات 
 .النمط القيادي الممارس
 الدراسات السابقة. 3

[ إلى التعرف عمى العوامل التي 8ىدفت دراسة يونج ]     
تؤدي إلى الرضا الوظيفي لممعممين بالمدارس االبتدائية بوالية 

( معمما، وأسفرت نتائج 160كاليفورنيا، واشتممت العينة عمى )
في رضا المعممين ىي: الدراسة عن أن أكثر المتغيرات تأثيرا 

)القيادة الديمقراطية، الرواتب، اإلمكانات المتوفرة لمترقية، توافر 
 (.مكافآت اإلنجاز، اعتراف المدير بقيمة المعمم

[ إلى قياس الرضا 9في حين ىدفت دراسة مصطفى ]     
الوظيفي لدى معممي المدرسة اإلعدادية اإلمارات العربية 

( 25( معمما ومعممة من )321مى )المتحدة، واشتممت العينة ع
مدرة إعدادية، وأسفرت نتائج الدراسة عن عدم وجود أثر لمجنس 
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في درجة الرضا الوظيفي لدى أفراد العينة، ووجود فروق دالة 
إحصائيا بين متوسطات درجات أفراد العينة حسب المؤىل 
الدراسي ولصالح حممة الشيادات األقل من مستوى الجامعة، 

النتائج إلى رضا أفراد العينة عن كل من: )الراتب،  كما وأشارت
 اإلدارة المدرسية، المكانة االجتماعية لممينة، اإلشراف والعالقات 

 (.السائدة في المدرسة
[ فقد ىدفت إلى التعرف عمى الرضا 10أما دراسة المعمر ]     

الوظيفي لدى الموجيين التربويين والموجيات التربويات وعالقتو 
( موجيا وموجية، 316م الوظيفي، واشتممت العينة عمى )بأدائي

وأسفرت نتائج الدراسة عن وجود عالقة ذات داللة إحصائية بين 
مستوى الرضا الوظيفي وكل من )الخبرة، الجنس، العمر، النمط 
اإلداري(، وعدم وجود عالقة ذات داللة إحصائية بين مستوى 

لتعميمية، الرضا الوظيفي وكل من )التخصص، المرحمة ا
 (.التدريب، العبء اإلشرافي

[ إلى قياس الرضا الوظيفي لدى 11وىدفت دراسة يحيى ]    
المعممات العامالت في مراكز اإلعاقة العقمية، واشتممت العينة 

( معممة، وأسفرت نتائج الدراسة عن عدم وجود 112عمى )
فروق دالة إحصائيًا في مستوى الرضا الوظيفي تعزى لكل من: 

حالة االجتماعية، العمر، المستوى التعميمي(، ووجود فروق )ال
دالة إحصائيا في مستوى الرضا الوظيفي تعزى لكل من: 

 (.)الدخل، الحوافز
[ فقد ىدفت إلى معرفة الرضا عن 12أما دراسات عميمات ]     

العمل لدى معممي التعميم الثانوي الميني في األردن، وعالقة 
جتماعية والعمر وسنوات الخبرة والمؤىل ذلك بالجنس والحالة اال

( معمما ومعممة، وأسفرت 3284الدراسي، واشتممت العينة عمى )
نتائج الدراسة عن وجود فروق دالة إحصائيًا في الرضا عن 
العمل لدى معممي التعميم الميني تعزى لكل من: )العمر، 
وسنوات الخبرة، المؤىل الدراسي(، وفي مجال الراتب والحوافز 

 .قد كانت األقل رضا في العمل لدى أفراد العينةف
[ إلى التعرف عمى الرضا عن 13وىدفت دراسة العمادي ]    

العمل لدى معممي ومعممات التعميم العام بقطر وعالقتو ببعض 
( معممًا ومعممة، وأسفرت 667المتغيرات، واشتممت العينة عمى )

معممين نتائج الدراسة عن عدم وجود فروق جوىرية بين ال
والمعممات في كل من )الخبرة، المؤىل الدراسي، المرحمة 

 (.التعميمية
 [ فقد ىدفت إلى التعرف 14أما دراسة كيرتس وآخرون ]    
 دى المرشدين النفسيين في ضوء بعض ــي لـــوظيفــا الـــرضــال ىــعم

( من 125رافية، واشتممت العينة عمى )غالمتغيرات الديم
ين وأسفرت نتائج الدراسة عن وجود رضا وظيفي المرشدين النفسي

عام لدى أفراد العينة بالنسبة لطبيعة العمل والعالقة مع 
اإلشراف، ووجود رضا وظيفي منخفض لدى أفراد العينة بالنسبة 
)الراتب، فرص الترقية(، وكذلك فإن المرشدين الذين يتقاضون 

ين راتبًا أعمى لدييم رضا وظيفي أكثر من المرشدين الذ
 .يتقاضون راتبًا أقل

[ إلى التعرف عمى مستوى 15وىدفت دراسة األغبري ]    
الرضا الوظيفي لدى عينة من مديري مدارس التعميم العام 
بالمنطقة الشرقية من المممكة العربية السعودية، وشممت العينة 

( من مديري مدارس التعميم العام بالمنطقة الشرقية بالمممكة 83)
ودية، وأسفرت نتائج الدراسة عن أن مستوى الرضا العربية السع

الوظيفي عن الراتب الشيري، والشعور باإلنجاز، والرضا عن 
إلخ، … تعاون المعممين واإلحساس باألمن واالستقرار الوظيفي 

 .تمثل مصدرا كبيرا لمرضا لدى أفراد العينة
[ فقد ىدفت إلى التعرف 16أما دراسة الشيخ، وشرير ]      
لعالقة بين الرضا الوظيفي وبعض المتغيرات الديموجرافية عمى ا

المؤىل العممي، سنوات الخبرة، المرحمة  لدى المعممين )الجنس،
( معممًا ومعممة، 360الدراسية(، وقد تكونت عينة الدراسة من )

وأسفرت نتائج الدراسة عن وجود فروق دالة إحصائيا في الرضا 
الدبموم المتوسط والمرحمة الوظيفي ككل لصالح اإلناث وحممة 

األساسية الدنيا، بينما لم توجد فروق في الرضا عن المادة، 
وبالنسبة لتحقيق المينة لمذات فكانت الفروق لصالح اإلناث، 
حممة الدبموم المتوسط والمرحمة األساسية الدنيا، وبالنسبة لطبيعة 
العمل وظروفو، والعالقة بالمسئولين كانت الفروق لصالح 

اث، حممة الدبموم المتوسط والمرحمة األساسية الدنيا، أما اإلن
 .سنوات الخبرة فال يوجد ليا أي أثر عمى الرضا الوظيفي

 التعقيب عمى الدراسات السابقة
من خالل االستعراض لمدراسات السابقة يالحظ أن بعضيا     

تناول األنماط القيادية ووجد أن معظميا قد توصل إلى أن النمط 
األكثر شيوًعا لدى مديري المدارس ىو النمط الذي يركز  القيادي

دراسة  -اىتمامو عمى العالقات اإلنسانية، في حين توصمت 
[ إلى أن أكثر المتغيرات تأثيرًا في رضا المعممين ىي: 8يونج ]

)القيادة الديمقراطية، الرواتب، اإلمكانات المتوفرة لمترقية، توافر 
ير بقيمة المعمم( وتوصمت دراسة مكافآت اإلنجاز، اعتراف المد

[ إلى وجود فروق دالة إحصائيا بين متوسطات 9مصطفى ]
 لصالح حممة ذلك ؤىل الدراسي و ــب المــحسبة ــراد العينــات أفــدرج
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 .الشيادات األقل من مستوى الجامعة
بالنسبة لمدراسات التي تعرضت لدراسة العالقة بين أما      

القيادية، فقد أجمعت في معظميا عمى  الرضا الوظيفي واألنماط
وجود عالقة ارتباطية بين الرضا الوظيفي لممعممين والنمط 
القيادي لمدير المدرسة، ومعظم ىذه الدراسات تكاد تتفق مع ما 

[ وجود عالقة ذات داللة 10دراسة المعمر ] -توصل إليو
إحصائية بين مستوى الرضا الوظيفي وكل من )الخبرة، الجنس، 

 (.ر، النمط اإلداريالعم
كما اتفقت الدراسات التي تناولت الرضا الوظيفي لممعممين     

عمى أن مستوى الرضا الوظيفي لممعممين ليس عاليًا، وأن أىم 
العوامل المؤثرة في مستوى الرضا الوظيفي ىي العالقة مع 
اإلدارة، واإلشراف، والعالقة مع الزمالء، والمكانة االجتماعية 

فرص الترقية، والعالقة مع أولياء األمور، بينما كانت لموظيفة، و 
 .النتائج متضاربة فيما يتعمق بالجنس والخبرة، والمؤىل

عمى األدب النظري والدراسات السابقة  االطالعومن خالل     
   المتعمقة بموضوع الدراسة، يتضح أىمية القيادة ودورىا في

 وتحقيق أىداف المؤسسات اح العممية التعميمية، ــى إنجــل عمــالعم

التربوية. كما أوضحت الدراسات التي تناولت األنماط القيادية 
والرضا الوظيفي وجود عالقة وثيقة بين النمط القيادي لمدير 
المدرسة والرضا الوظيفي لممعممين، وأن النمط القيادي الذي 
يركز عمى العالقات اإلنسانية واالجتماعية مع المعممين ىو 

الوظيفي لممعممين، ويولد لدييم شعوًرا  ق الرضاالذي يحق
خالًصا في العمل، بشكل يؤدي إلى إنجاز  بالمسؤولية وحًبا وا 

 .أعماليم بكفاءة وفاعمية
 ءاتاالطريقة واإلجر . 4

 منهج الدراسةأ. 
اعتمدت ىذه الدراسة عمى المنيج الوصفي االرتباطي وذلك      

 .لمالءمتو لموضوع الدراسة
 دراسة وعينتهامجتمع الب. 
تكون مجتمع الدراسة من جميع معممي مدارس إدارة التربية      

معمم ومعممة(  3000والتعميم بمحافظة النماص والبالغ عددىم )
   ( معممًا ومعممة تم115ف يحين اشتممت العينة عمى )

اختيارىم بشكل عشوائي، والجدول التالي يوضح خصائص عينة 
 :الدراسة

 1جدول 
 ينة الدراسة بحسب متغيراتهاخصائص ع

 النسبة المئوية التكرار المستويات المتغير
 48.7 56 ذكر الجنس

 51.3 59 انثى
 56.5 65 عممي التخصص

 43.5 50 أدبي
 19.1 22 سنوات فأقل 5من  عدد سنوات الخبرة

 19.1 22 سنوات 10إلى  6من 
 61.7 71 سنة فأكثر 11من 

 17.4 20 البكالوريوسأقل من  المؤىل العممي
 77.4 89 بكالوريوس
 4.3 5 ماجستير
 9. 1 دكتوراه

 %100 115 المجموع
كانوا من الذكور ومثموا  59يتضح من الجدول السابق أن       

%. 48.7بنسبة  56% في حين كانت اإلناث 51.3ما نسبتو 
% في 56.5كانوا من القسم األدبي ومثموا ما نسبتو  65وأن 
%. كما يتضح 43.5ومثموا نسبة  50كان القسم العممي حين 

 – 6منيم سنوات الخبرة لدييم من ) 22من الجدول أعاله أن 
% ونفس العدد والنسبة كانت 19.1( سنوات ومثموا ما نسبتو 10

سنوات فأقل، بينما كانت  5لمفئة من أصحاب سنوات الخبرة 

 11تيم شخصًا عدد سنوات خبرا 71النسبة األكبر من خالل 
%. وفيما يتعمق بمؤىالت أفراد العينة 61.7سنة فأكثر ومثموا 

كانوا من الحاصمين عمى شيادة البكالوريوس  89يتضح أن 
 20% بينما كان حممة البكالوريوس 77.4ومثموا ما نسبتو 

%، في حين أن الحاصمين عمى 17.4معممًا ومثموا ما نسبتو 
% وجاء شخص 4.3أشخاص بنسبة  5درجة الماجستير كانوا 

 .%0.9واحد حاصل عمى الدكتوراه بنسبة 
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 أداة الدراسةج. 
لتحقيق أىداف الدراسة قام الباحث بإعداد استبانة لجمع      

المعمومات وتكونت من جزأين رئيسين ىما: األنماط القيادية 
 .والرضا الوظيفي

 :صدق أداة الدراسة وثباتيا
في قياس ما وضعت لمتعرف عمى مدى صدق أداة الدراسة      

لقياسو تم عرضيا عمى عدد من أساتذة الجامعات، وفي ضوء 
آرائيم قام الباحث بإعداد أداة ىذه الدارسة بصورتيا النيائية. 
ولمتأكد من ثباتيا تم استخراج معامل كرونباخ ألفا الذي أشار 

 .إلى أن األداة تتمتع بمعايير ثبات مرتفعة
 :تصحيح أداة الدراسة

حديد طول خاليا المقياس الثالثي )الحدود الدنيا والعميا( لت       
( ثم 2=1-3المستخدم في محاور الدراسة، تم حساب المدى )

تقسيمو عمى عدد خاليا المقياس لمحصول عمى طول الخمية 
( بعد ذلك تم إضافة ىذه القيمة إلى 0.66=2/3) الصحيح أي

احد الصحيح( أقل قيمة في المقياس )أو بداية المقياس وىي الو 
وذلك لتحديد الحد األعمى ليذه الخمية ، وىكذا أصبح طول 

 :الخاليا كما يمي
 (.تمثل )أبداً  1.66إلى  1من  -
 (.تمثل )أحياناً  2.33إلى  1.67من  -
 (.تمثل ) دائماً  3إلى  2.34من  -

 النتائج ومناقشتها. 5
 النتائج المتعمقة بالسؤال األول الذي ينص عمى: "ما النمط

مديرو المدارس في إدارة التربية والتعميم  يمارسولقيادي الذي ا
 "بمحافظة النماص؟

ولإلجابة عن ىذا السؤال تم استخراج المتوسطات الحسابية      
واالنحرافات المعيارية لفقرات النمط القيادي الذي يمارسو مديرو 
المدارس في إدارة التربية والتعميم بمحافظة النماص كما ىو 

 :في الجدول التاليموضح 

 2جدول 
 ماصالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات النمط القيادي الذي يمارسه مديرو المدارس في إدارة التربية والتعميم بمحافظة الن

االنحراف  المتوسط أبداً  أحياناً  دائماً  النمط القيادي الفقرة
 % تكرار % تكرار % تكرار المعياري

 0.626 2.53 7 8 33 38 60 69 تحرى الدقة بالعملي 3
 0.705 2.47 12.2 14 28.7 33 59.1 68 يدرك أىمية عمل ىيئة لتدريس كفريق متكامل 12
 0.667 2.47 9.6 11 33.9 39 56.5 65 يعمل أعضاء ىيئة التدريس في غيابة مثمما يعممون في حضوره 17
 0.65 2.43 8.7 10 40 46 51.3 59 تنظيم العمل عمى نحو جماعيلديو القدرة عمى  9
 0.708 2.38 13 15 35.7 41 51.3 59 يشجعني ويثق بي ويؤكد قدرتي عمى االنجاز 8
 0.678 2.36 11.3 13 41.7 48 47 54 يستجيب لمقترحات المعممين بخصوص العمل وتطويره. 6
 0.682 2.32 12.2 14 43.5 50 44.3 51 التعامل يتصف مدير المدرسة بالبساطة والسيولة في 20
رشادي باستمرار. 1  0.632 2.29 9.6 11 52.2 60 38.3 44 يعمل المدير عمى توجييي وا 
 0.726 2.23 17.4 20 42.6 49 40 46 يخصص واقتًا كافيًا لالستماع لمطالب المعممين 4
 0.719 2.21 17.4 20 44.3 51 38.3 44 قرارات المدير مبنية عمى الحوار والمناقشات 15
 0.58 2.2 8.7 10 62.6 72 28.7 33 لو مبرراتو وأسبابو عند اتخاذ القرار منفردا. 11
 0.696 2.16 17.4 20 49.6 57 33 38 يتيح المدير الفرصة لممشاركة في صنع القرارات 14
 0.725 2.1 21.7 25 47 54 31.3 36 ييتم بالتخطيط لمستقبل المعممين بيدف تنميتيم مينيًا. 16
 0.525 2.07 10.4 12 72.2 83 17.4 20 يؤثر بعض المعممين في قراراتو 5
 0.591 2.03 15.7 18 65.2 75 19.1 22 يتصرف المدير بدون استشارة أعضاء ىيئة التدريس 2
 ىيئةيخطط لالجتماعات وفق جدول أعمال مقترح من قبل أعضاء  13

 التدريس
34 29.6 42 36.5 39 33.9 1.96 0.799 

 0.647 1.95 23.5 27 58.3 57 18.3 21 يعطي فرصة التخاذ القرار دون الرجوع إليو 18
 0.696 1.84 33 38 49.6 57 17.4 20 موقفة ووجية نظره ألعضاء ىيئة التدريس تتصف بالغموض 7
 0.689 1.74 40 46 46.1 53 13.9 16 تتميز اجتماعاتو باإلطالة عمى وعدم الوصول إلى القرار 10
 0.675 1.42 68.7 79 20.9 24 10.4 12 يرى عدم أىمية ضبط حضور وغياب أعضاء ىيئة التدريس 19

 4.34 2.16 المتوسط العام        
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 ترتيب يوضح والذي السابق الجدول خالل من يتضح      
 الدقة يتحرى" 3 رقم العبارة أن القيادة نمط محور عبارات
 ،2.53 قدره حسابي بمتوسط األولى المرتبة في جاءت" بالعمل

 حضور ضبط أىمية عدم يرى" 19 رقم العبارة جاءت حين في
 قدره بمتوسط األخيرة المرتبة في" التدريس ىيئة أعضاء وغياب
 الدقة يتحرى: )ىي عبارات ستة أن ويالحظ كما. 1.42
 في يعممون مثمما غيابة في التدريس ىيئة أعضاء يعمل بالعمل،

 لديو متكامل، كفريق لتدريس ىيئة عمل أىمية يدرك ضوره،ح
 بي ويثق يشجعني جماعي، نحو عمى العمل تنظيم عمى القدرة
 المعممين لمقترحات يستجيب االنجاز، عمى قدرتي ويؤكد

 2.33 من أكبر متوسطاتيا جاءت( وتطويره العمل بخصوص
 البحث ةعين أفراد آلراء وفقاً  وذلك دائم بشكل توفرىا يعني مما
 أما. النماص بمحافظة والتعميم التربية إدارة مدارس معممي من

 أي( 2.33 - 1.66) بين متوسطاتيا تراوحت فقد الفقرات باقي
 عدم يرى( "19) رقم العبارة كانت حين في أحيانا تتوفر أنيا

 تتوفر لم" التدريس ىيئة أعضاء وغياب حضور ضبط أىمية
 وبمغ كما. 1.66 أقل حسابيال متوسطيا بمغ حيث أبداً  فييا

  توفره يعني مما 2.16 ككل لممحور العام الحسابي المتوسط
 .أحياناً 
 مستوى ما: " عمى ينص الذي الثاني بالسؤال المتعمقة النتائج
 والتعميم التربية إدارة مدارس في لممعممين الوظيفي الرضا

 "بالنماص؟
 طاتالمتوس استخراج تم السؤال ىذا عن ولإلجابة      

 الوظيفي الرضا مستوى لفقرات المعيارية واالنحرافات الحسابية
 ىو كما بالنماص، والتعميم التربية إدارة مدارس في لممعممين
 :التالي الجدول في موضح

 3 جدول
 بالنماص يموالتعم التربية إدارة مدارس في لممعممين الوظيفي الرضا مستوى لفقرات المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات

االنحراف  المتوسط أبداً  أحياناً  دائماً  الرضا الفقرة
 % تكرار % تكرار % تكرار المعياري

 0.549 2.64 3.5 4 28.7 33 67.8 78 يساعدني عممي عمى تحمل المسؤولية. 4
 0.549 2.64 1.7 2 21.7 25 76.5 88 أفتخر بمنجزات زمالئي العممية والعممية في مجال العمل 18
 0.578 2.43 4.3 5 48.7 56 47 54 تتاح لي الفرصة لممشاركة في صنع القرار. 2
تمنحني إدارة المدرسة الفرصة الستخدام أفضل أسموب في  7

 التدريس.
61 53 43 37.4 11 9.6 2.43 0.664 

 0.623 2.43 5.2 6 35.7 41 59.1 68 تساعدني مينة التدريس عمى اكتساب الخبرات والمعارف. 15
 0.623 2.43 7 8 42.6 49 50.4 58 يقدر المدير أدائي الجيد. 1
 0.578 2.43 10.4 12 42.6 49 47 54 بشكل عام أحس بالرضا عن وظيفي. 16
 0.646 2.4 8.7 10 42.6 49 48.7 56 من خالل مينة التدريس احصل عمى السمعة الحسنة. 14
 0.718 2.31 14.8 17 39.1 45 46.1 53 دوري فعال.أمارس أعمال أخرى إضافة إلى التدريس مما يجعل  5
 0.718 2.31 20.9 24 47.8 55 31.3 36 أشعر بأن عممي يتيح لي فرصة اإلبداع واالبتكار 19
 0.701 2.3 13.9 16 42.6 49 43.5 50 تحرص المدرسة عمى مشاركتي في دورات تدريبية منتظمة. 6
 0.701 2.3 13 15 36.5 42 50.4 58 وم بو من عملدخمي في ىذه الوظيفة يتناسب مع ما أق 20
 0.699 2.25 14.8 17 45.2 52 40 46 أشعر أن عممي يتيح لى فرصة تحقيق الذات. 11
 0.657 2.24 12.2 14 51.3 59 36.5 42 دون تمييز. تطبق أنظمة العمل عمى المعممين 9
 0.643 2.16 13.9 16 58.5 65 29.6 34 يعترف زمالئي بالجيد الذي ابذلو في التدريس. 3
 0.643 2.16 8.7 10 42.6 49 48.7 56 تعامل إدارة المدرسة مع المعممين جيد. 17
 0.72 2.13 20 23 47 54 33 38 ساعات التدريس المكمف بيا مناسبة جدا. 10
 0.703 2.12 19.1 22 49.6 57 31.3 36 ينظر المجتمع إلى وظيفتي باحترام. 13
 0.761 1.98 29.6 34 42.6 49 27.8 32 مي عندما أتغيب عنو.أشتاق إلى عم 8
تميل إدارة المدرسة إلى دفع حوافز مادية أو معنوية مقابل األداء  12

 الجيد.
25 21.7 43 37.4 47 40.9 1.81 0.771 

 3.8 2.31 المتوسط العام
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 محور عبارات يوضح والذي السابق الجدول خالل من     
 أن يتضح الحسابي المتوسط حسب تنازلياً  ترتيباً  مرتبة رضاال

 والعممية العممية زمالئي بمنجزات أفتخر( "18و 4) رقم الفقرتان
 عمى." المسؤولية تحمل عمى عممي يساعدني" " العمل مجال في

 12 رقم الفقرة جاءت في ،2.64 بمغ حسابي متوسط أعمى
 مقابل معنوية أو يةماد حوافز دفع إلى المدرسة إدارة تميل"

 عمى بذلك لتحصل. 1.81 قيمتو حسابي بمتوسط." الجيد األداء
 ككل لممحور العام الحسابي المتوسط وبمغ كما. مرتبة أدنى
 .متوسطة بدرجة الوظيفي الرضا توفره يعني مما 2.31

 ىناك ىل: "عمى ينص الذي الثالث بالسؤال المتعمقة النتائج
 لممعممين الوظيفي الرضا مستوى في إحصائية داللو ذات فروق
  المؤىل التعميم، في الخبرة سنوات الجنس، لمتغيرات تعزى

 "التخصص؟ العممي،
 المتغيرات بحسب السؤال تقسيم تم السؤال ىذا عن ولإلجابة     
 :التالي النحو عمى

 :الجنس متغير: أ
 الختالف تعزى التي الفروق إليجاد ت اختبار الباحث استخدم
 :كالتالي النتائج وكانت الجنس متغير

 4 جدول
 الجنس متغير بحسب الوظيفي الرضا لمحور المتوسطات بين الفروق لتحديد ت اختبار نتائج

 معامل الخطأ المعياري معامل االختالف المعنوية في االتجاهين درجات الحرية ت المعنوية ف 
الر 
 ضا

 0.07052 0.0927 0.191 113 1.314 0.826 0.048 بفرض تساوي التباين
 0.07036 0.0927 0.19 112.873 1.317   بفرض عدم تساوي التباين

يتضح من الجدول السابق عدم وجود فروق ذات داللة      
إحصائية لمستوى الرضا الوظيفي لممعممين تعزى لمتغير 

 .الجنس

 :ب: متغير سنوات الخبرة
استخدم الباحث اختبار التباين األحادي إليجاد الفروق التي      
 :زى الختالف متغير سنوات الخبرة وكانت النتائج كالتاليتع

 5جدول 
 نتائج اختبار تحميل التباين األحادي لتحديد الفروق بين المتوسطات لمحور الرضا الوظيفي بحسب متغير سنوات الخبرة

 .المعنوية ف مربع المتوسطات درجات الحرية مجموع المربعات 
 002. 6.822 890. 2 1.780 بين المجموعات
   130. 112 14.611 داخل المجموعات

    114 16.391 المجموع
 داللة ذات فروق وجود السابق الجدول من يالحظ      

 إلى يعزى الرضا مستوى في% 1 معنوية مستوى عند احصائية
 لممقارنات شيفيو اختبار وباستخدام المعممين خبرة سنوات متغير
 سنوات تزيد التي الفئة الحلص كانت الفروق أن توضح البعدية
 .األخريين الفئتين مقابل عام 11 عن خبراتيا

 :العممي المؤىل متغير: ج
 التي الفروق إليجاد األحادي التباين اختبار الباحث استخدم     
 ىو كما النتائج وكانت العممي المؤىل متغير الختالف تعزى

 :التالي الجدول في موضح

 6 جدول
 العممي المؤهل بحسب الوظيفي الرضا لمحور المتوسطات بين الفروق لتحديد األحادي اينالتب تحميل اختبار نتائج

 .المعنوية ف مربع المتوسطات درجات الحرية مجموع المربعات 
 576. 663. 096. 3 289. بين المجموعات
   145. 111 16.103 داخل المجموعات

    114 16.391 المجموع
لتباين السابق عدم وجود يتضح من خالل جدول تحميل ا      

فروق ذات داللة إحصائية في مستوى الرضا الوظيفي يعزى إلى 
 .متغير المؤىل الدراسي

 :د: متغير التخصص
استخدم الباحث اختبار ت إليجاد الفروق التي تعزى     

 :الختالف متغير التخصص وكانت النتائج كالتالي
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 7جدول 
 طات لمحور الرضا الوظيفي بحسب متغير التخصصنتائج اختبار ت لتحديد الفروق بين المتوس

 معامل الخطأ المعياري معامل االختالف المعنوية في االتجاهين درجات الحرية ت المعنوية ف  
الر 
 ضا

 0.07064 0.1268 0.075 113 1.796 0.086 3.008 بفرض تساوي التباين
 0.07306 0.1268 0.086 89.595 1.736   بفرض عدم تساوي التباين

من خالل الجدول السابق يتضح أنو ال توجد فروق      
 .إحصائية في مستوى الرضا تعزى إلى متغير التخصص

النتائج المتعمقة بالسؤال الرابع الذي ينص عمى: " ىل ىناك 
عالقة ذات داللة إحصائية بين النمط القيادي الذي يمارسو 

 مديرو المدارس ومستوى الرضا الوظيفي لممعممين في إدارة
 "التربية والتعميم بمحافظة النماص؟

ولإلجابة عن ىذا السؤال تم استخدام معامل االرتباط      
 :بيرسون كما ىو موضح في الجدول التالي

 8جدول 
 معامل االرتباط بيرسون بين النمط القيادي لممدراء والرضا الوظيفي لممعممين

 الرضا  
 (**)701. معامل االرتباط النمط القيادي

 0 يةالمعنو 
 115 العدد

من خالل الجدول السابق يتضح وجود عالقة قوية ذات     
% بين النمط القيادي الذي 1داللة إحصائية عند مستوى معنوية 

يمارسو مديرو المدارس ومستوى الرضا الوظيفي لممعممين في 
إدارة التربية والتعميم بمحافظة النماص حيث كان معامل االرتباط 

0.701. 
 شة النتائجمناق. 6

ىدفت الدراسة الحالية إلى التعرف عمى أدوار النمط القيادي     
لمدير المدرسة وعالقتيا في مستوى الرضا الوظيفي لممعممين 
في مدارس محافظة النماص، وقد دلت نتائج الدراسة عمى أن 
األنماط القيادية التي يمارسيا مديرو المدارس كما يراىا 

رسة متوسطة، وكان أكثر األنماط المعممون جاءت بدرجة مما
القيادية شيوعًا النمط القيادي المشارك الذي يعزز السموك 
الديمقراطي ويرفع من مستوى الرضا الوظيفي لممعممين، وتتفق 

 ].16نتائج ىذه الدراسة مع دراسة الشيخ، شرير ]
كما ودلت نتائج الدراسة عمى أنو ال بد من االىتمام باألنماط    

األخرى والعمل عمى زيادة درجة ممارستيا كالنمط القيادية 
 .المسوق، والذي يقدم مستوى من الرضا الوظيفي لممعممين

ودلت نتائج الدراسة عمى أن المعممين قد أبدوا مستوى     
متوسط من الرضا الوظيفي وىذه النتيجة اتفقت مع دراسة يحيى 

حوافز [ وىذا يتطمب إعادة النظر في االرتقاء بمستوى ال11]
المادية والمعنوية لدى المعممين ألنيا مصدر انخفاض مستوى 

 .الرضى الوظيفي
 دم وجود فروق ذات ـى عــج عمــائــت النتــد دلــر فقــك األمــوكذل    

داللة إحصائية لمتغيرات الجنس والتخصص والخبرة في التعميم، 
والمؤىل العممي. حيث اتفقت ىذه النتيجة مع دراسة العمادي 

[13.[ 
دلت النتائج عمى أن ىناك عالقة بين النمط القيادي كما     

الذي يمارسو مديرو المدارس ومستوى الرضا الوظيفي لممعممين، 
ألنيا تعد من أىم روافد الرضا الوظيفي، واتفقت ىذه النتيجة مع 

[ والتي تعتبر ميمة لتوافق المعمم مع 14دراسة كيرتس وآخرون ]
 .عمل الذي يعمل بوعممو مما يزيد كفاءتو في األداء ال

 التوصيات. 7
بناء عمى ما أشارت إليو نتائج ىذه الدراسة من أن مديري . 1

المدارس يمارسون األنماط القيادية الثالثة بدرجة متوسطة في 
المدارس في محافظة النماص، وفي ظل غياب ممارسة أي من 

 .األنماط القيادية من قبل مديري المدارس بدرجة عالية
ط السموك القيادي الديمقراطي لدى مديري المدارس تفعيل نم. 2

دورات تدريبية وجمسات عمل في مجال القيادة  �عن طريق إعداد 
المدرسية قادرة عمى رفع مستواىم القيادي الفعال خاصة فيما 
يتصل بالجانب اإلنساني في العمل اإلداري لما لذلك من تأثير 

من محاولة رفع  عمى الرضا الوظيفي العام لممعممين. فال بد
 .مستوى ممارستيم ليذا النمط إلى األعمى

االستفادة من اإليجابيات التي يحققيا القيادي عمى النحو . 3
الذي يعزز مكانة التدريسيين وخاصة من ناحية اإلشراك في 
حساسيم بكونيم  اتخاذ القرارات التي تتعمق بمكانة التدريسيين وا 

 .ذوي مكانة ميمة في ىذا المجتمع
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ضرورة إعداد دورات تدريبية خاصة بتييئة مديري المدارس  .4
مدارس ترمي إلى تبصيرىم بأبعاد  �قبل مزاولتيم العمل كمديري 

 (.عمميم اإلداري )اإلنساني والوظيفي
تركيز المسؤولين في إدارة التربية والتعميم وفي مكاتب التربية . 5

ى عمى تشجيع النمط الديمقراطي لدى مديري المدارس حت
 .ينعكس ذلك عمى سموك مديري المدارس
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ABSTRACT_ The study aimed to: Identify the leadership styles of Public school principals from 

the viewpoint of faculty members, their direct impact to the level of career satisfaction positively 

or negatively, to achieve the objectives of study, the researcher used descriptive and analytical 

approach, study sample consisted of (115) teachers from all education levels of Education 

Directorate of Al Namas , after application of study and data analysis mains.  

Findings showed: That most of the study sample agreed that most common leadership Co-style 

that contribute enhancing democratic performance and raise the level of career satisfaction for 

teachers, leadership styles, it is important to interest on other leadership styles and work increase 

their level of practice such as marketed style, as study results indicated that teachers have shown 

the average level of career satisfaction, on the light of these results provided some administrative 

and educational recommendations that most important are: 

Activation style of Democratic leadership behavior among school principals, reconsider the 

upgrading of financial and moral incentives for teachers. 

KEYWORDS: styles, leadership, career satisfaction. 

 

 

 

 

 

 

 
 


