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  وتقدير شكر                   

                  العمل هذا بإمتام علي من الذي وتعايل سبحانه وأمحده الشكر كل وجل عز اهللا أشكر    

  .املتواضع

   علي سباغ الدكتور املشرف األستاذ إيل الكبري وامتناين اخلالصة بتشكرايت أتوجه كما      

  .خري كل اللّه وجزاه املذكرة هذه إمتام يف القيمة بنصائحه واملوجه األستاذ نعم كان الذي

  .طيبة بكلمة ولو ساعدين من لكل بشكري أتقدم أن يفوتين ال كما             

  اإلنسانية العلوم كلية مكتبة وعامالت عمال كافة إيل بالشكر أتقدم أن أنسي ال كما

  .املسيلة جبامعة  واالجتماعية
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  :األشكال فهرس                             

  

 الصفحة رقم الشكل موضوع  الشكل رقم

 38 اإلدارية األمناط شبكة 01 الشكل

 40 ومسيث تننبام منوذج 02 الشكل

 42 القيادة يف الثالثة األبعاد مفهوم 03 الشكل

 49 املوقفية اإلدارة لنظرية توضيحي رسم 04 الشكل
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  :اجلداول فهرس

 الصفحة اجلدول موضوع اجلدول رقم

 17 .واملدير القائد بني الفرق يبني 01 رقم اجلدول

 64 .القيادة أساليب بني مقارنة  02 رقم اجلدول 

 134 .عباراا وأرقام الثالث القيادية األمناط حماور يبني 03 رقم اجلدول

 135 .صياغتها وإعادة حذفها مت اليت العبارات يوضح 04 رقم اجلدول

 136 .االبتدائية املدارس على العينة أفراد توزيع يبني     05رقم اجلدول

 139 .اجلنس ملتغري وفقا البحث عينة أفراد توزيع يوضح 06 رقم اجلدول

 .التعليمي للمستوي وفقا البحث عينة أفراد توزيع يوضح 07 رقم اجلدول
139 

 .التدريس لسنوات وفقا البحث عينة أفراد توزيع يوضح 08 رقم اجلدول
140 

 142 .املدرسة داخل التعاون روح تشجيع على املدير عمل مدى يوضح 09 رقم اجلدول

 142 .املدير مع التحدث حني بالراحة املعلمني شعور مدى يوضح 10 رقم اجلدول

 143 .االس انعقاد أثناء القرارات اختاذ يف املعلمني إشراك مدى يوضح 11 رقم اجلدول

 144 .حتيز دون املدرسة داخل اخلالفات املدير معاجلة مدى يوضح 12 رقم اجلدول

 144 .مبهمة تكليفه عند معلم كل إمكانات مراعاة مدى يوضح 13 رقم اجلدول

 145 .املدرسة عن غيابه عند للمدير املعلمني افتقاد مدى يوضح 14 رقم اجلدول

 145 .للمعلمني املدرسة داخل النجاحات مجيع انتساب مدى يوضح 15 رقم اجلدول

 146 .رئيسا منه أكثر يل زميال املدير بأن املعلمني شعور مدى يوضح  16 رقم اجلدول

 146 .عملهم يف املتميزين للمعلمني املدير مكافئة مدى يوضح 17 رقم اجلدول

 147 .املدرسة داخل النشاطات مبختلف املدير اهتمام مدى يوضح 18 رقم اجلدول

 147 .املعلمني مشكالت حل على املدير عمل مدى يوضح 19 رقم اجلدول

 148 .املعلمني مهام يف املوجه دور املدير لعب مدى يوضح 20 رقم اجلدول

 148 .التربوية الساحة على جديد هو مبا املعلمني اطالع مدى يوضح 21 رقم اجلدول

 149 .حتيز دون للمعلمني املدير معاملة مدى يوضح 22 رقم اجلدول



 149 .أرائهم إلبداء للمعلمني الفرصة املدير إتاحة مدى يوضح 23 رقم اجلدول

 150 .الصالحيات جبميع لنفسه املدير احتفاظ مدى يوضح 24 رقم اجلدول

 150 .والنهي األمر بأسلوب للمعلمني املدير توجيه مدى يوضح 25 رقم اجلدول

 151 .السبب إبداء دون املعلمني لطلبات املدير رفض مدى يوضح 26 رقم اجلدول

 151 .املهام توزيع عند املعلمني لظروف املدير مراعاة مدى يوضح 27 رقم اجلدول

 152 .املعلمني استشارة دون املدير تصرف مدى يوضح 28 رقم اجلدول

 152 .وضعها يف مسامهتهم دون اخلطط بتنفيذ املعلمني مطالبة مدى يوضح 29 رقم اجلدول

 153 .املشكالت حل يف املعلمني ألراء املدير إمهال مدى يوضح 30 رقم اجلدول

 153 .باملعلمني املدير عالقة مدى يوضح 31 رقم اجلدول

 154 .العمل أوقات خارج املعلمني مع املدير تواصل مدى يوضح 32 رقم اجلدول

 154 .الشخصي لصاحله املعلمني مع عالقاته يف املدير متييز مدى يوضح 33 رقم اجلدول

 155 .للوقت مضيعة الرأي وإبداء للمناقشة املدير اعتبار مدى يوضح 34 رقم اجلدول

 155 .ما خطأ ارتكام عند للمعلمني املدير معاقبة مدى يوضح 35 رقم اجلدول

 156 .املدرسة داخل تتحقق اليت للنجاحات املدير انتساب مدى يوضح 36 رقم اجلدول

 156  .املدرسة أهداف على املدير تركيز مدى يوضح 37  رقم اجلدول

 157 .للمعلمني املهين األداء على املدير تأثري مدى يوضح 38 رقم اجلدول

 157 .تأخرهم و املعلمني بغيابات املدير مباالة مدى يوضح 39 رقم اجلدول

 158 .املدرسة عن املدير غياب مدى يوضح 40 رقم اجلدول

 158 .للمعلمني السلطة املدير تفويض مدى يوضح 41 رقم اجلدول

 159 .وقتها يف اجنازها وعدم لألعمال املدير تأجيل مدى يوضح 42 رقم اجلدول

 159 .القرارات اختاذه عند املدير تردد كثرة مدى يوضح 43 رقم اجلدول

 160 .وممارسام املعلمني أنشطة يف املدير مشاركة مدى يوضح 44 رقم اجلدول

 160 .مهامهم يف املقصرين للمعلمني املدير متابعة مدى يوضح 45 رقم اجلدول

 161  .الشخصية املعلمني باجنازات املدير مباالة مدى يوضح 46 رقم اجلدول

 161 .التربوية الساحة يف جديد هو ما على املدير اطالع مدى يوضح 47 رقم اجلدول



 162 .املدرسة داخل املعلمني بني املشاكل كثرة مدى يوضح 48 رقم اجلدول

 162 .املدرسة داخل التربوي الفريق استقرار مدى يوضح 49 رقم اجلدول

 163 .املدرسة داخل االنضباط وجود مدى يوضح 50 رقم اجلدول

 163 .األهداف بتحقيق املدير اهتمام مدى يوضح 51 رقم اجلدول

 164 .املدرسة سري على املدير وجود عدم تأثري مدى يوضح 52 رقم اجلدول

 164 .الرأي إبداء دون القرارات مجيع على املدير موافقة مدى يوضح 53 رقم اجلدول

 165 .املدرسة إىل الذهاب عند املعلمني شعور مدى يوضح 54 رقم اجلدول

 165  . املقررة للمناهج املعلمني اعتقاد مدى يوضح 55 رقم اجلدول

 166  .اآلخرين انضباط عدم من املعلمني انزعاج مدى يوضح 56 رقم اجلدول

 166 .عملي مكان تغيري يف أفكر ال مدى يوضح 57 رقم اجلدول

 167 .وتفان جبد للعمل يدفعين الضمري تأنيب مدى يوضح 58 رقم اجلدول

 167 .اآلخرين طرف من باالحترام تقابل التدريس مهنة بأن أشعر مدى يوضح 59 رقم اجلدول

 168 .أدائي من أطور جتعلين املدير طرف من احلسنة املعاملة مدى يوضح 60 رقم اجلدول

 168 .باإلحباط تشعرين للمعلم السلبية اتمع نظرة مدى يوضح 61 رقم اجلدول

 169 .متميز أداء على تساعد ال االجتماعية ظرويف مدى يوضح 62 رقم اجلدول

 169 .لدي ما كل أعطي جيعلين للتالميذ التعليمي املستوى مدى يوضح 63 رقم اجلدول

 170 .أدائي اخنفاض يف يؤثر التعليمية الوسائل انعدام مدى يوضح 64 رقم اجلدول

 170 .واإلحباط بالقلق يشعرين القسم يف التالميذ كثرة مدى يوضح 65 رقم اجلدول

 171 .األفضل لتقدمي أسعى دائما جتعلين يب املدير ثقة مدى يوضح 66 رقم اجلدول

 171 .وحب قناعة عن التعليم مهنة اخترت مدى يوضح 67 رقم اجلدول

 172 .جبد للعمل يدفعين التالميذ اجتاه باملسؤولية شعوري مدى يوضح 68 رقم اجلدول

 172 .بامللل تشعرين سنة كل الربامج نفس إعادة مدى يوضح 69 رقم اجلدول

 173 .أكرب جهدا أبذل جتعلين القرارات اختاذ يف استشاريت مدى يوضح 70 رقم اجلدول

 173 .للعمل حيفزين الحتياجايت املدير تفهم مدى يوضح 71 رقم اجلدول

 174 .أفضل األداء جتعل املعلمني بني املنافسة روح مدى يوضح 72 رقم اجلدول



 174 .األهداف لبلوغ الطرق أفضل من املدرسي التخطيط بأن أشعر مدى يوضح 73 رقم اجلدول

 175 .الوصية السلطات من الكامل واالهتمام الرعاية املعلمون يلقى مدى يوضح 74 رقم اجلدول

 175 .ومهنيا أكادمييا تكوينا التدريس مهنة تتطلب مدى يوضح 75 رقم اجلدول

 176 .روتينية مهنة التدريس مهنة مدى يوضح 76 رقم اجلدول

 176 .كفاءته زادت املعلم خربة زادت كلما أنه أعتقد مدى يوضح 77 رقم اجلدول

 177 .التالميذ وأولياء املدرسة بني التعاون بغياب أشعر مدى يوضح 78 رقم اجلدول

 177 .إنسانية رسالة التدريس بأن أؤمن مدى يوضح 79 رقم اجلدول

 178 .مهامي أداء على مساعدة غري املادية ظرويف مدى يوضح 80 رقم اجلدول

 178 .أمنة وظيفة التدريس وظيفة مدى يوضح 81 رقم اجلدول

 179 .بعدالة توزع ال املعلمني بني العمل مواقيت توزيع إن مدى يوضح 82 رقم اجلدول

 179 .املدرسة أهداف حتقيق أجل من كبريا جهدا أبذل مدى يوضح 83 رقم اجلدول

 الدميقراطي القيادي النمط بني االرتباط لداللة بريسون معامل يبني 84 رقم اجلدول
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 الفكر يف اإلداري للنشاط األويل النواة ظهرت حيث العصور، أقدم منذ البشرية عرفته فن اإلدارة تعترب   

 أا جيد اإلدارة تطور تاريخ يف املتأمل أن إال واتمعات، الشعوب تطور مع وتطورت قدميا اإلنساين

 املرحلة هذه يف مت حيث ،)20(العشرين القرن من الثالثينيات بعد ما فترة يف خاصة نوعية قفزة شهدت

 دور من هلا ملا اإلدارة بعصر الفترة تلك على وأطلق وأمناطها، مفاهيمها تعددت إذ اإلدارة لعلم التنظري

 مبدى مرهون فشلها أو املؤسسات جناح وأصبح اإلداري الفكر جمال يف الالزمة التغريات إحداث يف فعال

  .العملية وتطبيقاا اإلدارة سلوكيات يف التحكم

 كانت سواء اتمع يف املختلفة املؤسسات مجيع يف مؤثر نشاط بكوا عملياا مبختلف اإلدارة وتعد    

 التربية قطاع اإلدارة مبجال تأثرا القطاعات أكثر بني من أن إال تعليمية، أو جتارية أو صناعية اإلدارة هذه

 اهتماما األخرية هذه تلقى إذ املدرسية، باإلدارة عليه يصطلح ما ظهور خالل من وذلك والتعليم،

 الذي الفعلي امليدان هي املدرسة أن ذلك والتعليم، التربية ميدان يف العاملني كل طرف من مشتركا

 إيل حتتاج ال تلقائية عملية أا أساس على إليها ينظر كان فبعدما املدرسية اإلدارة جهود فيه تتظافر

  وأصبح النظرة اختلفت فطرية، مبوهبة ميتازون أم على القادة إيل وينظر تكوين، أو إعداد أو تدريب

  .وتعليمية إدارية واجبات عليها تقع تربوية وحدة يترأس الذي اإلداري املنصب أا على إليها ينظر

 سري على أثر من هلا ملا التعليمية، املؤسسات كافة يف كبري باهتمام التربوية القيادة حظيت هنا من     

 وبالقدر التربوية، املؤسسات فشل أو جناح يف مسامهة العوامل أبرز من أا إىل إضافة التعليمية، العملية

 وتشجيع ورعاية وتوجيه وتنظيم ختطيط من مبهامه القيام على قادرا التربوي القائد فيه يكون الذي

 األكثر التعليمية املؤسسات جند لذا املدرسة أهداف حتقيق على قادرا يكون هلم، وحتفيز للمرؤوسني

  .املطلوب الوجه على عمله تأدية من متكّنه ومؤهالت مبواصفات ميتاز القائد فيها يكون اليت هي جناحا

 القيادة على الكافية القدرة وله بالنفس، وثقة قوية شخصية لديه يكون أن املؤهالت أهم من ولعل    

 على واطالعه الذاتية ثقافته إيل إضافة والتربوية، اإلدارية الناحيتني من املؤسسة وتنظيم تسيري يف والتحكم
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 العامل التربوي الفريق وبني بينه والتعامل احملبة أواصر تعزيز على يعمل السلوك قومي يكون وان املناهج

  .معه

 واملدير املهنة اجتاه والرغبات واالستعدادات امليول يف املتمثلة املعلمني لدى االجيابية النظرة أن كما    

  .التربوية املنظومة أهداف حتقيق وبالتايل لالجناز دافعيتهم مستوى على اثر له سواء حد على

 ثالثة هناك إذ املدير، طرف من املتبع القيادي النمط بنوعية املعلمني لدى االجناز دافعية تتأثر وقد     

 درجة تتفاوت األمناط هذه وتنوع فباختالف ،)تسييب ومنط ديكتاتوري ومنط دميقراطي منط (قيادية أمناط

 يطبق اليت التربوية املؤسسات يف االجناز دافعية أن: فمثال املعلمني، لدى االجناز دافعية واخنفاض ارتفاع

 هلذا ، التسييب أو الديكتاتوري النمط تتبع اليت نظرياا على خمتلفة تكون الدميقراطي النمط مديرها

 االجناز عيةبداف وعالقته للمديرين القيادي النمط: عنوان حتت املوضوع هذا لتتناول الدراسة هذه جاءت

  .ميداين واآلخر نظري أحدمها: قسمني على مشتملة املعلمني، لدى

 البحث، إلشكالية النظرية اخللفية إيل فيه تطرقنا الذي التمهيدي بالفصل النظري القسم استهل   

  .السابقة الدراسات إيل إضافة العالقة، ذات املفاهيم البحث، فرضيات مث وأمهيته، وأهدافه

 مضمون وأمناطها نظرياا، خصائصها، العالقة، ذات واملفاهيم مفهوما، التربوية القيادة ملوضوع وكان

  .األول الفصل

 مث الدوافع، أنواع الدافعية، طبيعة الدافعية، تعريف فيه وتناولنا االجناز دافعية تضمن فقد الثاين الفصل أما

  .االجناز دافعية نظريات بعض إيل التطرق مت

 ووظائف وأهداف بينهما، والفرق التعليمية اإلدارة املدرسية، اإلدارة ملفهوم الثالث الفصل يف وتطرقنا

  .االبتدائية املدرسة معلمي ومهام املدرسة مدير وأخريا املدرسية، اإلدارة

 واملنهج االستطالعية الدراسة يتناول رابع: فصلني خالل من النظري سابقه ليترجم امليداين القسم وجاء

  .النتائج لتحديد املستخدمة اإلحصائية والوسائل البحث أدوات وكذا البحث عينة ووصف املستخدم



 

 ج 

 

  ا�����ـــــــ�

 األخري يف لنتوصل البحث، فرضيات ضوء على امليدانية الدراسة نتائج وحتليل بعرض فيه قمنا وخامس

 .والتوصيات االقتراحات بعض وتقدمي العام االستنتاج إيل



 

1 

 


	ي ا������� ا������ ا���ر                                                                                        ا�

  :   الدراسةإشكالية _1

   طريقة تعامله،     تعترب القيادة من أهم السمات اليت متيز أي جمتمع بشري مهما كان نطاق تواجده أو

إذ تعد من أهم الظواهر االجتماعية اليت هلا اتصال وثيق بطبيعة اإلنسان وتراثه الثقايف والفكري، وخيتلف 

أسلوب القيادة من جمتمع آلخر وذلك حبسب طريقة بناء وتركيبة ذلك اتمع، ولكي تتمكن هذه 

دة يتالءم مع بنيتها الداخلية وانفتاحها اتمعات من بلوغ أهدافها عليها إتباع منط متميز من القيا

هذه النجاح، و اليت تضمن هلااستمرارية الفعالية،  من خصائصها  القيادةلكون وهذا راجعاخلارجي،

 ميكن تبادل اخلربات ااالستمرارية تنتج عادة عن عالقة وطيدة ما بني الرئيس واملرؤوسني، ومن خالهل

  .واملعلومات الضرورية الختاذ القرارات

     ومبا أن املؤسسة التربوية عبارة عن جتمع بشري ميارس القيادة ويتأثر ا يتحتم عليها أن تويل هذا 

املوضوع عناية خاصة إذا ما أرادت أن تلعب دورها املنوط ا يف متابعة البناء التربوي من خالل تربيتها 

وهذا من شأنه الرقي باتمع من ) لنفسيةالعقلية، االجتماعية، ا(للنشء تربية متكاملة من مجيع النواحي

جهة وأيضا التنسيق اإلداري والفين جلميع أعمال املدرسة وأنشطتها املختلفة بالشكل الذي يضمن جناح 

  .العملية التعليمية والتربوية من جهة أخري

كافة أعماهلا من مؤسسة تربوية هلا أمهية بالغة فإا حتتاج إيل من يسريها ويقوم بوباعتبار املدرسة     

توجيه للمعلمني واإلشراف عليهم وهذا من أجل حتقيق أهداف املؤسسة، إذ يعد مدير املدرسة العنصر 

الفعال يف إدارة املدرسة ملا له من مهام ومسؤوليات فهو القائد التربوي الذي يعمل مع املرؤوسني على 

تشجيع يقوم بطاء احللول هلا، كما حتديد وتشخيص املشكالت والعراقيل اليت تواجه املدرسة وإع

املرؤوسني على اإلبداع واالبتكار وذلك من خالل تطوير قدرام ومهارام وهذا ما ينعكس إجيابا على 

توفر جو مدرسي مناسب تسوده الثقة املتبادلة واالستقرار مع احلرص على التعاون وتبادل املعلومات 

  .واخلربات فيما بني املعلمني واملدير

يسامهون  يف العملية التعليمية من جهة، ويؤثرون    فاملعلمني باعتبارهم طرف ثان يف اإلدارة املدرسية 

 هذا ما يولد لديهم روح التعاون مع املدير  خاصة ،يف اختاذ القرارات اخلاصة باملدرسة  من جهة أخري
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ذا ما شعروا بالالمباالة عندما يشعرون بأم حمل تقدير واحترام من طرف املدير، على عكس ذلك إ

ا يؤثر على دافعية االجناز لديهم مموالتهميش فان هذا من شأنه أن يؤدي م إىل صراعات داخل املدرسة 

  . على حتصيل املتعلمنيينعكس سلباوبالتايل 

 واحتياجام الشخصية من أجل مرؤوسيهم    من هنا وجب على القادة واملشرفني االهتمام مبشاعر 

 لتحقيق األهداف املسطرة، ولعل من أهم هذه املشاعر الداخلية اليت هلا تأثري على سلوك همكضمان سلو

 متثل مصدرا للطاقة البشرية إذ تعترب عنصر مهم يف بداية هذه األخريةاألفراد ومردودهم دافعية االجناز، 

الدور املهم الذي أي نشاط وهي ضرورية لالستمرارية فيه ومضاعفة اجلهد، وقد أشار ماكليالند إىل 

يقوم به الدافع لالجناز يف مستوى أداء الفرد وإنتاجيته يف خمتلف ااالت واألنشطة، وهي من أهم 

 النجاح ملؤسسته والتغلب على  حتقيق أرادذامواضيع علم النفس اليت ينبغي على كل قائد اإلملام حبيثياا إ

لمرؤوسني وهي موضوع قد يبدو للكثريين أنه الكثري من املشكالت اليت حتول دون األداء اجليد ل

 بالتراكمية  املعرفة العلمية متجددة وتبىنمستهلك وال جديد فيه إال أن احلكم املوضوعي العلمي يقرر أن

 حتديد إشكالية الدراسة يف نالذا ميكن إضافة إيل اختالف اال الزمين واملكاين والعينة يف كل دراسة

  : األسئلة التالية

 ا النمط القيادي األكثر انتشارا لدي مدراء املدارس االبتدائية ؟م _ 1

 هل توجد عالقة إرتباطية بني النمط القيادي للمدراء ودافعية االجناز لدي املعلمني؟ _ 2

  هل هناك فروق بني املعلمني يف دافعية االجناز ؟ _ 3
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 :أهداف الدراسة _ 2

دف هذه الدراسة امليدانية إيل معرفة الظروف اليت يؤدي فيها املعلمني أعماهلم، ومدى استعدادهم _  

 .وقدرام وتكيفهم مع مهنة التعليم، وكذا مستوي دافعيتهم إلجناز كل املهام املنوطة م

 .معرفة األمناط القيادية السائدة يف املؤسسات التربوية من خالل عينة الدراسة_ 

 معرفة العالقة املوجودة بني األمناط القيادية للمدراء ودافعية االجناز لدي املعلمني، وبالتايل التعرف علي _

 .أي منط قيادي حيرك ويزيد من دافعية االجناز لدي املعلمني

معرفة الفروق بني املعلمني يف دافعية االجناز حبسب بعض املتغريات كاجلنس واملستوي الدراسي _ 

 .لتدريسوسنوات ا

 :أمهية الدراسة _ 3

   تنبع أمهية هذه الدراسة من أمهية املوضوع الذي تناقشه والذي يتناول األمناط القيادية وعالقتها بدافعية 

االجناز، وذلك من خالل الكشف عن السلوك القيادي األكثر ممارسة لدي مديري املدارس االبتدائية 

راد العينة تبعا للمتغريات وعالقته بدافعية االجناز لدي املعلمني ومعرفة الفروق إن وجدت بني أف

 .املدروسة

    كما يتوقع أن ما تتوصل إليه الدراسة احلالية توفر معلومات هامة ملديري املدارس حول دافعية 

املعلمني حنو االجناز مما يساعدهم يف إعادة النظر يف سلوكام القيادية من أجل حشد طاقام وقدرام 

  . إيل قلة الدراسات اليت تناولت موضوع الدافعية لدي املعلمنيحنو حتقيق األهداف املرجوة، إضافة

 :فرضيات الدراسة _ 4

 :الفرضية األويل

ميارس املدراء السلوك القيادي الدميقراطي بصورة أكثر من السلوكيني القياديني الديكتاتوري _ 

 .والتسييب

 :الفرضية الثانية

 .هناك عالقة ارتباطيه بني النمط القيادي للمدراء ودافعية االجناز لدي املعلمني
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 :وقد تفرعت عن هذه الفرضية الفرضيات اجلزئية التالية

 .يوجد ارتباط طردي بني النمط القيادي الدميقراطي ودافعية االجناز_ 

 .يوجد ارتباط عكسي بني النمط القيادي الديكتاتوري ودافعية االجناز_ 

 .يوجد ارتباط عكسي بني النمط القيادي التسييب ودافعية االجناز_ 

 :الفرضية الثالثة

توجد فروق ذات داللة إحصائية بني املعلمني يف دافعية االجناز تعزي ملتغريات اجلنس واملستوي التعليمي 

 .وسنوات التدريس

 :وقد تفرعت عن هذه الفرضية الفرضيات اجلزئية التالية

 .  ذات داللة إحصائية بني املعلمني يف دافعية االجناز تعزي ملتغري اجلنستوجد فروق_ 

 .توجد فروق ذات داللة إحصائية بني املعلمني يف دافعية االجناز تعزي للمستوي التعليمي_ 

  .توجد فروق ذات داللة إحصائية بني املعلمني يف دافعية االجناز تعزي لسنوات التدريس_ 

 :راسةمفاهيم الدحتديد  _ 5

   تعترب املفاهيم اليت يستعملها الباحث لغة أساسية يف أي دراسة أو حبث علمي ولعل من أكرب 

الصعوبات اليت يواجهها الباحث يف ميادين العلوم االجتماعية واإلنسانية هي كثرة املصطلحات 

 حيدد يف بداية واملرادفات نظرا لتداخلها وطغيان الرتعة األدبية عليها، ولذا وجب علي كل باحث أن

كل عمل علمي املصطلحات حتديدا واضحا حىت يتسىن له فهم الظاهرة اليت يدرسها دون لبس أو 

 دراسته من بعد وهلذا قمنا بتحديد املصطلحات األساسية الضرورية اليت ىغموض لكل من يطلع عل

 :ياستخدمناها يف الدراسة كما يل

 : النمط القيادي

  ويقصد به يف هذه الدراسة ذلك النمط أو األسلوب الذي ينتهجه القائد للتأثري يف سلوك اجلماعة 

 .والعاملني من أجل حتقيق أهداف املؤسسة

 :   وتصنف األمناط القيادية إيل ثالث أمناط وهي
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 .النمط الدميقراطي_ 

 ).التسلطي(النمط الديكتاتوري _ 

  .النمط التسييب_ 

 :دافعية االجناز

سلوك موجه حنو تنمية أو إظهار قدرة الشخص العالية وجتنب " بأا: Nicholles   يعرفها نيكولز 

 .1"إظهار قدرة منخفضة

جل الوصول أ أداء األعمال وااهدة للنجاح يف التنافس من ىيقصد ا القدرة عل: التعريف اإلجرائي

 الصعوبات واالحتفاظ مبعايري مرتفعة وحتسني ى التغلب علىإيل معايري االمتياز، وهذا يرتبط بالقدرة عل

  .2 البيئة االجتماعية والتنافس مع اآلخرينىأداء الفرد، والسيطرة عل

 :املدير

   هو القائد التربوي واإلداري املكلف بتنظيم وحسن تسيري إدارة املدرسة وبالتايل توجيهها حنو حتقيق 

  .األهداف التربوية

 :املعلم

املعلم هو اخلبري الذي أقامه اتمع ليحقق أغراضه التربوية بصفته املوجه واملرشد ألفكار واجتاهات 

 . التالميذ واملنفذ للربامج التعليمية

 :الدراسات السابقة _ 6

لقد حاز موضوع القيادة التربوية على اهتمام كبري من طرف الباحثني واملشتغلني يف حقل التربية    

يني العريب واألجنيب، إال أن الباحث الحظ حسب اطالعه قلة الدراسات اليت تناولت القيادة على املستو

التربوية وعالقتها بدافعية االجناز، واهتمام معظم الدراسات مبوضوع القيادة التربوية وعالقته بالرضا 

  :الوظيفي، واألداء، والروح املعنوية، ومن بني هذه الدراسات نذكر
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	ي ا������� ا������ ا���ر                                                                                        ا�

  :الدراسات اجلزائرية والعربية

الرضا الوظيفي ودافعية االجناز لدي أساتذة التعليم الثانوي ": 2008دراسة العياشي بن زروق  _1

  .3جامعة اجلزائر" واجلامعي

وهدفت الدراسة إيل الكشف عن العالقة بني الرضا والدافعية لالجناز ومدي تأثري مستوي الرضا لدي 

  . مستوي دافعيتهم لالجنازىاألساتذة عل

مجع البيانات ولتحقيق أهداف الدراسة استخدم الباحث املنهج املسحي الوصفي املقارن، وكانت أداة 

لقياس مستوي الرضا، ومقياس الدافعية لالجناز، وطبقت الدراسة امليدانية ) مقياس الرضا( هي القياس 

 أستاذ وأستاذة نصفهم يعمل مبرحلة التعليم الثانوي والنصف الثاين يعمل مبرحلة 400 عينة قوامها ىعل

س، مرحلة التعليم وفقا ملتغريات البحث، التعليم اجلامعي، وروعي عند حتديد العينة مكان العمل، اجلن

  :وقد استخدم الباحث التقنيات اإلحصائية املتمثلة يف

  . ملعرفة الداللة اإلحصائية kاختبار_  

  . لقياس داللة الفروق يف مستوي الرضا بني أساتذة التعليم الثانوي وأساتذة التعليم اجلامعيTاختبار _ 

املتوسط احلسايب، واختبار لوفان للتجانس، واختبار فريدمان، وقد توصل ،و)بريسون(معامل االرتباط _ 

  :إيل جمموعة من النتائج أمهها

من مرحليت التعليم الثانوي )  أستاذ وأستاذة400(أن األغلبية الساحقة من األساتذة املستجوبني_ 

حني ظهر الرضا  ، يف %95,75والتعليم اجلامعي مستوي الرضا لديهم ظهر منخفضا جدا أي بنسبة 

   %5,25مرتفعا لدي أقلية قليلة جدا قدرت نسبتها ب 

وجود فروق ذات داللة إحصائية يف مستوي الرضا الوظيفي بني اجلنسني من األساتذة _ 

   .%98حيث ظهر مستوي الرضا لدي األساتذة الذكور بنسبة مئوية تقدر ب) اإلناث/الذكور(

  . ومبستوي داللة عال جدا%86ألغلبية وبنسبة مرتفعة اخنفاض مستوي الدافعية لالجناز لدي ا_ 

                                                           
3
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	ي ا������� ا������ ا���ر                                                                                        ا�

وكشفت النتائج عن وجود عالقة تأثري وتأثر ذات داللة إحصائية بني مستوي الرضا ومستوي الدافعية 

جاء مستوي الدافعية لالجناز لديهم منخفض ) األغلبية الساحقة(لالجناز، فاألساتذة ذوي الرضا املنخفض

ية االخري يظهر أن األساتذة ذوي مستوي رضا مرتفع وهم األقلية القليلة هذا من ناحية، ومن الناح

  .%14، قابله مستوي دافعية لالجناز مرتفع لدي األقلية القليلة املمثلة يف 4,25%

منط القيادة يف اإلدارة املدرسية وعالقته بالرضا الوظيفي  ":2009دراسة مكفس عبد املالك _ 2

  .4"ألساتذة التعليم الثانوي

هدفت الدراسة إيل معرفة الفروق بني األساتذة يف درجة الرضا الوظيفي حبسب بعض املتغريات 

الشخصية والوظيفية كاجلنس وسنوات التدريس وشعبة التدريس، كما هدفت الدراسة إيل معرفة العالقة 

  .املوجودة بني النمط القيادي والرضا الوظيفي لألساتذة

 االستبيان كأداة جلمع البيانات، ىلباحث املنهج الوصفي، واعتمد علولتحقيق أهداف الدراسة استخدم ا

اذة مت اختيارهم طبقيا، حيث قام  أستاذ وأست330ومت توزيعه على عينة الدراسة األساسية املكونة من 

الباحث بتصنيف جمتمع البحث إيل جمموعات وفقا للفئات اليت يتضمنها متغري معني أو عدة متغريات، مث 

 ثانوية عشوائيا من 18اختار وحدات عينة البحث اختيارا عشوائيا من كل جمموعة، حيث مت اختيار 

  . من اجلنوب8ية و من مشال الوال10 ثانوية بوالية املسيلة،45أصل 

لتحديد الفروق  T.Testمت معاجلة البيانات باستخدام التكرار والنسب املئوية لوصف العينة، واختبار 

بني اجلنسني يف مستوي درجة الرضا الوظيفي، باإلضافة إيل معامل حتليل التباين األحادي لفحص 

ت التدريس وشعبة التدريس، الفروق بني األساتذة يف درجة الرضا عن العمل حسب متغريي سنوا

ومعامل االرتباط بريسون حلساب العالقة بني أبعاد الرضا الوظيفي وأمناط القيادة، وقد توصلت الدراسة 

  :إيل النتائج التالية

  .وجود عالقة ارتباطيه قوية طردية بني النمط القيادي الدميقراطي ودرجة الرضا الوظيفي لألساتذة_ 1

  .ه قوية عكسية بني النمط القيادي التسييب ودرجة الرضا الوظيفي لألساتذةوجود عالقة ارتباطي _ 2

                                                           
4
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	ي ا������� ا������ ا���ر                                                                                        ا�

  .وجود فروق ذات داللة إحصائية يف درجة الرضا العام بني اجلنسني لصاحل الذكور _ 3

  .عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية يف درجة الرضا العام تعزي ملتغري سنوات التدريس _ 4

  . ة إحصائية يف درجة الرضا العام تعزي ملتغري شعبة التدريسعدم وجود فروق ذات دالل _ 5

األمناط القيادية وعالقتها باألداء الوظيفي من وجهة : " 2004دراسة طالل عبد امللك الشريف  _ 3

  .5"نظر العاملني بإمارة مكة املكرمة

 األمناط القيادية السائدة بإمارة منطقة مكة املكرمة، كما هدفت إيل ىهدفت الدراسة إيل التعرف عل

  .داء الوظيفي بإمارة منطقة مكة وطبيعة العالقة بني األمناط القيادية واألداء الوظيفي األىالتعرف عل

ولتحقيق أهداف الدراسة استخدم الباحث املنهج الوصفي التحليلي وتطبيقه على واقع األمناط القيادية 

 ومت توزيعها على السائدة بإمارة مكة، ومت استخدام االستبيان كأداة جلمع البيانات واملعلومات الالزمة،

  . فردا ممن يشتغلون وظيفة مدير إداري ورئيس قسم120عينة عشوائية طبقية تكونت من 

النسب املئوية، معامل ارتباط بريسون، معامل ارتباط ألفا كرونباخ، : أساليب املعاجلة اإلحصائية

  .واالحنراف املعياري

  :أهم النتائج

الثالثة حيث ميارس القادة النمط القيادي الدميقراطي بدرجة عالية تبني أن هنالك توافر لألمناط القيادية _ 

  .والنمط احلر بدرجة متوسطة والنمط األوتوقراطي بدرجة أقل

تبني وجود عوامل وخصائص تؤدي إيل ارتفاع مستوي األداء الوظيفي وأخري تؤدي إيل اخنفاض _ 

  .مستوي األداء الوظيفي

 إحصائيا وموجبة بني منط القيادة الدميقراطي ومستوي األداء تبني أن هنالك عالقة ارتباط دالة_ 

الوظيفي، يف حني وجود عالقة ذات داللة إحصائية سلبية بني منط القيادة ومستوي األداء الوظيفي لدي 

  .كل من منط القيادة احلر ومنط القيادة األوتوقراطي

                                                           
5
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	ي ا������� ا������ ا���ر                                                                                        ا�

ملدارس االبتدائية يف اليمن والعراق من أمناط القيادة التربوية ملديري ا ":1994دراسة املخاليف  _ 4

  .6"وجهة نظر املعلمني واملعلمات

  :هدفت الدراسة إيل اإلجابة عن األسئلة التالية

  ما النمط القيادي التربوي ملديري املدارس االبتدائية من وجهة نظر املعلمني واملعلمات يف اليمن؟_ 

  ما النمط القيادي التربوي ملديري املدارس االبتدائية من وجهة نظر املعلمني واملعلمات يف العراق؟_ 

لة إحصائية يف أمناط القيادة التربوية ملديري املدارس االبتدائية يف اليمن هل هناك فروق ذات دال_ 

  والعراق من وجهة نظر املعلمني واملعلمات؟

 موقف قيادي حيتوي على األمناط 30ولتحقيق أهداف الدراسة استخدم الباحث استبيانا مكونا من 

 %5، وقد اختار الباحث عينة طبقية عشوائية بنسبة )الدميقراطي واألوتوقراطي والتسييب(القيادية التالية 

 مدرسة لكل مدينة، واختار عينة 15بواقع ) صنعاء وبغداد(من املدارس االبتدائية يف كل من العاصمتني 

كل مدرسة ممن لديهم خدمة ال تقل عن ثالث سنوات فأصبح  معلمني ل10املعلمني عشوائيا بواقع 

  . لكل دولة150 معلما ومعلمة بواقع 300عددهم 

  :وتوصلت الدراسة إيل النتائج التالية

وجود فروق دالة إحصائيا يف أمناط القيادة التربوية لدي مديري املدارس يف اليمن، كما أظهرت نتائج _ 

  .ن الفروق كلها لصاحل النمط الدميقراطي يف اليمناملقارنة بني األمناط القيادية أ

كما أن الفروق يف أمناط القيادة التربوية يف العراق كانت دالة إحصائيا وكانت لصاحل النمط _ 

  .الدميقراطي أيضا

كما بينت النتائج أن أفراد العينة من معلمي البلدين كانت متفقة علي أن النمط الدميقراطي هو األكثر _ 

 مدارس العينة، وعدم وجود فروق كبرية الستجابات املعلمني، حيث كانت اإلجابات لصاحل شيوعا يف

  .النمط الدميقراطي يف البلدين
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	ي ا������� ا������ ا���ر                                                                                        ا�

  :الدراسات األجنبية

  :1992Caldwell  7دراسة كالدويل  _ 5

   فقد هدفت إيل الكشف عن تصورات املعلمني بشأن العالقة بني السلوكات اإلدارية ودافعية املعلمني 

األول هو حتديد ما إذا كان سلوكات مديري املدارس األساسية واليت : حيث كان للدراسة غرضان

االعتراف قد تصورها املعلمون بأا تسهم أكثر يف أسهمت يف إحساس املعلمني باالجناز واملسؤولية و

دافعيتهم حنو العمل أكثر من السلوكات اليت طورت وحسنت سياق العمل، أما الغرض الثاين فهو معرفة 

 معلما من مدارس 200االختالف يف تصورات األمهية هلذه العوامل، وقد تكونت عينة الدراسة من 

 ، ومت استخدام استبيان اعد ألغراض الدراسة، وأظهرت نتائج الدراسة أن Midwestمنطقة مدوست 

االجناز واملسؤولية واالعتراف كانت عوامل تصورها مجيع العاملني بأا تسهم أكثر يف دافعيتهم حنو 

العمل، وان هناك فروقا يف تصور املعلمني هلذه العوامل تعزي للعمر واجلنس وتعد هذه النتيجة تعزيزا 

  .ظرية هريزبرجلن

2000Smithدراسة مسيث  _ 6
8:  

وهدفت هذه الدراسة إيل اختبار العالقة بني تصور املعلمني لألسلوب القيادي املتبع من قبل مدير 

ية املعلمني حنو عملهم واقتران الدافعية بأسلوب معني للقيادة حيث مت حتديد أسلوبني املدرسة ودافع

للقيادة مها الدميقراطي واالستبدادي، واستخدم الباحث أداتني مها استبانه وصف السلوك القيادي 

)LBDQ (ادي واستبانه مينيسونا للرضا الوظيفي، وبينت نتائج الدراسة انه كلما ازداد األسلوب القي

 دافعية املعلمني ىللمدير دميقراطية كلما ارتفع مستوي الدافعية لدي املعلمني وانه مل يكن للجنس اثر عل

 تصور املعلمني لألسلوب ى األسلوب القيادي ملدير املدرسة وكذلك علىومل يكن للخربة أي اثر عل

ملدرسة يعد عامال رئيسيا لدافعية القيادي ملدير املدرسة، واستنتجت الدراسة أن األسلوب القيادي ملدير ا

املعلمني، واملديرون الذين ميارسون جا قياديا دميقراطيا هم أكثر احتماال الن يكون لديهم هيئة تدريسية 

  .ذات مستوي دافعية عالية
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  : الدراسات السابقةىالتعقيب عل

قيادة، مما يؤكد من العرض السابق يتضح لنا أن معظم الدراسات السابقة قد ركزت على موضوع ال

على أمهية املوضوع لدى العديد من الباحثني، وقد تناولت الدراسات السابقة يف جمملها متغري واحد وهو 

األمناط القيادية باستثناء دراسة بن الزروق العياشي  اليت تطرقت إيل متغري دافعية االجناز، وميكن أن 

  :ينستخلص من الدراسات السابقة ما يل

  :لقد استفاد الباحث من الدراسات السابقة: فادةأوجه االست_ أ

  .إعداد اإلطار النظري للدراسة وبناء أداة الدراسة_ 

  .االطالع على مناهج البحث اليت اتبعتها هذه الدراسات، وأساليب التحليل ا_ 

  .صياغة فروض الدراسة اليت يهدف الباحث إيل التأكد منها يف دراسته_ 

  :ىتتفق دراسة الباحث مع الدراسات السابقة فيما يل: راسة املراد القيام اأوجه االتفاق مع الد_ ب

أن غالبية الدراسات السابقة استخدمت املنهج الوصفي التحليلي، وهو املنهج الذي سيستخدم من _ 

  .طرف الباحث يف دراسته

  .استخدمت مجيع الدراسات السابقة االستبيان كأداة جلمع البيانات_ 

استخدمت غالبية الدراسات السابقة أسلوب املسح باستخدام العينة وهو األسلوب الذي سيستخدم _ 

  .من طرف الباحث

  :أوجه االختالف مع الدراسة احلالية_ ج 

ختتلف الدراسة احلالية عن الدراسات السابقة من حيث بيئة تطبيق الدراسة، لقد طبقت بعض الدراسات 

تلفة وأخري يف بيئات عربية، بينما دراسة الباحث ستطبق يف بيئة عربية السابقة يف بيئات أجنبية خم

  ).جمتمع الدراسة(باجلزائر 

بعض جماالت التطبيق يف الدراسات السابقة مت على جمتمع ثانوي وجامعي، لكن الباحث فضل أن _ 

  .يطبق دراسته يف املدارس االبتدائية نظرا لتواجد األمناط القيادية الثالثة

  



                                

  القيـــادة :األول الفصل                          

  

  متهيـد

   القيــادة مفهـوم.1

  العالقــة ذات املفاهيم. 2

   واإلدارة القيادة 1.2

    والرئاسـة القيادة 2.2

  التربوية القيادة خصائص. 3

    ووظائفـه صفاتـه القائد. 4

    القيادة نظريات.5

  :التقليدية النظريات : أوال

   :السلوكية النظريات: ثانيا

   :املوقفية النظريات: ثالثا

   ادةــالقي أمناط.  6 

   الدميقراطي القيادي النمط 1.6

    األوتوقراطي القيادي النمط 2.6 

    التسييب القيادي النمط  3.6

 الفصل ملخص
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  :متهيــد

 املديرين معظم بال تشغل تزال وال شغلت اليت اإلدارية الوظائف إحدى التربوية القيادة تعد     

 بأنواع املهتمني والكتاب اإلدارة علماء معظم كتابات وكذلك التعليمية املؤسسات يف العاملني

 اإلدارية العملية جوهر تعترب فهي وإجنازام، وسلوكيام وأساليبهم وخصائصهم وميزام القادة

 تتصف اليت هي احلقة التربوية فالقيادة املدرسية، اإلدارة جناح يف كبرية أمهية وهلا النابض، وقلبها

 املدرسني، صفوف يف مقبول مهين مستوي علي ولاحلص مبجرد تكتفي وال واالبتكار بالتجديد

 بيد. والتجديد واالبتكار النمو يف إلمكانام العنان وإطالق طاقام حترير إيل ذلك يتجاوز وإمنا

 ومن أخر، موقف قي وتابعا موقف يف قائدا يكون قد الفرد أن ذلك نسبية عملية نفسها القيادة أن

 بنمط أيضا القيادة وترتبط وثيقا ارتباطا واملسؤولية الدور مبفهوم القيادة مفهوم يرتبط هنا

 مهارات هناك الشخصية منط جانب وايل القيادة بدور الفرد قيام مدى يتوقف فعليه الشخصية

 القادة اختيار طريقة أيضا ذلك بكل ويرتبط عمله يف للنجاح التعليمية اإلدارة لرجل الزمة إدارية

   .وتدريبهم التربويني
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�دةــــــــــــا	�
                                                                                     ا	��� ا�ول          

   :القيــادة مفهـوم -1

  .أمامها ومشى مبقودها أخذ : الدابة قيدودة و مقادا و وقيادا وقيادة، وقودا قود،:  لغـة 1.1

   .الناس من الرهط أو اجليش، قيادة : قـاد

  1.القائد قيه يقيم الذي املكان القائد، وظيفة : القيادة

 ويسوقها أمامها من الدابة يقود قود، ،يقود قاد، من فالقيادة منظور، البن العرب لسان وحسب   

 ومنها يقودها، إياها أعطاه مبعين خيال أقاده ويقال خلف، من والسوق األمام من فالقود خلفها، من

   .2قائد مجع وهو قادة ومنها اخلضوع، مبعين االنقياد

 من لعديدا تتضمن اليت املركبة املفاهيم من " leadership "القيادة مفهوم إن : اصطالحـا 2.1

   .ا وتتأثر األخرى يف منها كل تؤثر واليت املتداخلة املتغريات

 تعاريف تنوعت حيث معاين، من حتمله ما لكل وملم شامل عام تعريف يوجد ال بأنه نالحظ إذ    

 اجلماعة، حاجات السلوك، الشخصية، القيم الشخصية، مسات مثل احملكات اختالف مع القيادة

  :نذكر التعاريف بني ومن ذلك، غري إىل اجلماعة وموقف

 يف اإلنساين النشاط لتوجيه متبادلة تأثري عملية : " بأا مطاوع عصمت إبراهيم الدكتور يعرفها   

 هي أو لتحقيقه، معني موقف يف اجلماعة سلوك توجيه ىعل القدرة وهو مشترك هدف حتقيق سبيل

 فيتفاعلون بأمهيته ويقتنعون عليه يتفقون مشترك هدف حتقيق على التعاون يف اجلماعة أفراد استمالة

   .3"األهداف حتقيق إيل يؤدى الذي االجتاه يف وسريها عالقتها يف اجلماعة متاسك تضمن بطريقة معا

أثناء تفاعله مع غريه من ) القائد( دور اجتماعي رئيسي يقوم به فرد  :"بأا حامد زهران عرفهايو   

تسم هذا الدور بأن من يقوم به تكون له القوة والقدرة على التأثري يف وي) األتباع(أفراد اجلماعة 

                                                           
1
�� ا�����، ا����� ا�����س ����د،ا�داء ��
ا����� أ��  � .442 ،ص 1997، �1��وت،ط ا�&�����، ا��ا%$ �
ار وا�!� �� ا����ث ه

2
��وت، �1در، ا���ب،دار �/�ن �-,�ر، +ا� � 
 .315،ص1،2000ط ،12ا��&2

3
  
 .28:ص ،2007ا�&�ا=�، ا�&�����، ا��>����ت د��ان وا�;���4، ا: !���� ا�-9/� ا��-,�ر �82 ا���%�7ة ا����دة �5را��،4+ أ�3
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�دةــــــــــــا	�
                                                                                     ا	��� ا�ول          

 وتوجيه سلوكهم يف سبيل بلوغ هدف اجلماعة، والقيادة دائما تفاعل اجتماعي نشط مؤثر اآلخرين

   1"موجه وليس جمرد مركز ومكان وقوة

 مع يتفق سلوكا كونيسل جيعلهم بشكل اآلخرين أراء ىعل التأثري عملية: "بأا القريويت وعرفها

  .2"ومنطقه حجته وقوة رأيه بسداد لقناعتهم املؤثر، الشخص تصورات

 للتأثري املدير، يؤديها اليت واملمارسات النشاطات، جمموعة" بأنه القيادي السلوك العظمات ويعرف  

  .3 "أهدافها لتحقيق املديرية يف العاملني املوظفني ىعل

 بعمل يقومون مرؤوسيه ليجعل املدير ميارسه الذي النشاط هي : " فقال Allen ألـن وعرفها  

 .4"فعال

 مجاعية ىعل يركز مل ولكن اموعة أفراد ىعل تأثريه يف املدير دور ىعل ركز التعريف هذا إن   

  .للمجموعة بالنسبة تبنيها ودور األهداف

 ما هدف ىعل يتعاونوال اآلخرين يف التأثري نشاط: " بأا Ordway tead تيد أوردوي يعرفها   

  .5 "فيه مرغوب أنه ىعل اتفقوا

 اآلخرين يف التأثري يف أساسا واملتمثل القائد به يقوم الذي النشاط ىعل يركز التعريف هذا جند   

   .للمجموعة واحملرك الفاعل باعتباره

 وإرشادهم موتوجيهه مجاعة أو شخص ىعل التأثري ىعل الفرد قدرة  " بأا القيادة أن يرى ليكرت   

  .6 "املرسومة األهداف حتقيق أجل من الكفاية من درجة بأعلى للعمل وحفزهم تعاوم لنيل

  :وهي القيادة عملية يف جوهرية عناصر هناك أن جند القيادة تعريفات تعدد من الرغم ىوعل   

                                                           


 ا�/Cم زه�ان، �2? ا�-9@ ا: !����، ���? ا�7!$  �� 
.301،ص �D� ،5، ط��3 1
   
2
 
��،دار اFدارة ���دئ ا������ة، 3/+ ���Gر
  .75،ص1،1999وا�!�ز�H،���ن،ط �2-�� ا��/��ة ا��

3

 ����د  �2���،ا�&�دة ا��/2? �Dط ا�����2 ا���Iدة وأ��  .85،ص1،2008ا�!�����،ط ا��

4
 ،138،ص1،2008دن،طوا�!�ز�H،ا�ر �2-�� ا����
 ا:دارى،دار وا:%�Dل وا�����5 ا����دة ����1ة، ����د ��+  

5
�� �>�ي،اFدارة ��ت  �دت �� .67،ص2001ا���2��،ا�ردن، ا�!���ي،ا�
ار وا�NFاف ا�!�2

6
 .139ا�/��O،ص ا��� H،  �دت ��ت �>�ي 
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  .معني تنظيم يف يعملون األفراد من مجاعة وجود -

  .وتوجيههم سلوكهم يف التأثري ىلع قادر اجلماعة أفراد من قائد وجود -

  .حتقيقه إيل اجلماعة تسعى مشترك هدف وجود -

   :العالقــة ذات املفاهيم -2

   :واإلدارة القيادة 1.2

   :أبرزها من متعددة تعريفات لإلدارة : اإلدارة -أ

 اجلماعي اإلنساين العمل طريق عن تنفيذها يتم اليت والفنية التنفيذية العمليات من جمموعة أا    

 يف الرغبة وبعث اهلمم حفز ىعل يساعد الذي واملادي والنفسي الفكري املناخ توفري بقصد التعاوين

 تتحقق حىت الصعاب وتذليل املشكالت حل أجل من مجاعيا أم كان فرديا املنظم، النشط العمل

   1.اتمع ينشدها كما واالجتماعية التربوية املدرسة أهداف

  .2 "اآلخرين طريق عن األعمال تنفيذ وظيفة "بأا Koontz and odonnell دونيلوا كونتز وعرفها 

   :واإلدارة القيادة بني الفرق  -ب

 وأمهيتها اإلدارة، مفتاح وهي اإلدارية العملية جوهر هي القيادة بأن اإلدارة رجال من الكثري ىير   

 مفهومي حتديد إيل النظرة ختتلف وقد األهداف، لتحقيق فاعلية أكثر اإلدارة جتعل كوا من تنبع

 خرآو اإلدارة، هي القيادة أن ىير فقسم املفاهيم، هذه بني يفرقوا أن الكثري وحاول والقيادة، اإلدارة

 حالة القيادة بينما مستمرة عملية اإلدارة أن ثالث قسم ىير فيما القيادة، من أوسع اإلدارة أن ىير

 املدير بني التمييز خالل من واإلدارة القيادة بني تقاالفرو أهم حتوضي وميكن املوقف، وليدة أو طارئة

   3:التالية اجلوانب خالل من والقائد

                                                           
1
�� وا�1  �  +��� ا����-�،اFدارة 3/Gر
 .27،ص1،2008وا�!�ز�H،ا�ردن،ط �2-�� ا����
 ا�����9،دار ا��

2
  �����Gإ 
��� Fدار دارةد��ب،ا،��Gر

ة ا�&���� ا���

ر��، ا�&-7GF95،ص2�2001-��،ا. 

3
 .141-140ا�/��O،ص ����1ة،ا��� H ����د ��+  
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 يف التنفيذي اإلداري اجلانب) نظرهم وجهة من (املدير عمل ىعل يغلب حيث : العمل طبيعة_ 

  .املؤسسة

 توفر اليت التنفيذية باجلوانب يتعلق ما هي التربوية اإلدارة أن التربوية اإلدارة رجال بعض ىوير   

 على القيادة إيل نظروا حني يف التربوية، للعملية الالزمة والبشرية املادية واإلمكانات املناسبة الظروف

 الغايات القائد يدرك حبيث واإلبداعي الفين اجلانب لتشمل وأعمق هذا من أكثر بعدا تعطي أا

  .والتقومي والرقابة واملتابعة والتنفيذ والتحفيز والتوجيه بالتخطيط يهتم فهو الكربى واألهداف البعيدة

 واملستقبل باحلاضر ويهتم التنبؤ ىعل القدرة للقائد واإلبداعي الفين باجلانب يرتبط  :االهتمام _ 

 إيل العمل ويدفع والتجديد واإلصالح للتطوير ويدعو بالتغيري يعين رأيهم حسب فهو احللول، ويضع

 فهو املستقبل يف يستجد أن ميكن مبا االهتمام دون باحلاضر يهتم فهو املدير أما. يبهأسال ويطور األمام

 االتزان عنصر أنه ىعل اإلدارة رجل إيل نظروا هنا ومن املتاحة اإلمكانات وفق العمل يؤدي

  .واالستقرار

 لرمسيا مركزه من ونفوذه سلطته يستمد فاملدير منهم، كل لتأثري ينظر حيث: والنفوذ السلطة_ 

 ونفوذه سلطته القائد يستمد حني يف التنظيم، وقواعد القانون من شرعيتها تستمد واليت) الوظيفي(

 بالضرورة ليس أنه قالوا املنظور هذا ومن العاملني، بني ومكانته االجيايب التأثري ىعل قدرته خالل من

 القائد بني عالقة القيادةف. فعاال إداريا يكون أن ميكن قائد كل ولكن قائد، إداري كل يكون أن

   .القيادي لدوره وبقبوله به اجلماعة رضا إيل تؤدي واليت له التابعة واجلماعة

 باحليوية يتميز فهو بالروتني، يتصف وال جامدا ليس القيادي السلوك أن يروا  :السلوك_ 

 التفاعل مشاعر شطتن حيث األمام، إيل والعمل العاملني لدفع واهلادف الدائم والنشاط والديناميكية

   .ومرؤوسيه املدير بني التباعد من نوعا هناك أن يروا حني يف والتابعني القائد بني االجتماعي

 دون بفاعلية تعمل أن منها ألي ميكن ال متالزمتان، والقيادة اإلدارة أن هذا كل من ونستنتج    

 واألهداف االجتاه حتدد قيادةفال الوسيلة، تبقي واإلدارة هدفا، أصبحت القيادة أن إذ ،ىاألخر
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 من كوسيلة اإلدارة تعمل بينما ومفيدة، مثرية تغيريات إحداث أجل من العاملني وتدفع واإلستراتيجية

 أن يؤكد مما املنشودة، األهداف حتقيق أجل من والرقابية والتنظيمية التخطيطية األساليب خالل

  .خرلآل مكمل كالمها

 اإلدارة من كل إيل أهدافها حتقيق إيل وتتوصل عملها يف الفاعلية قلتحق املنظمة حتتاج وعموما   

  .والقيادة

1:واملدير القائد بني االختالفات بعض هنا ونورد
 

  املديــــــر  القـــــائد

 من والربامج التنفيذية اخلطوات :االهتمامات  .واالستراتيجيات املستقبلية الرؤية: اهتمامه

   .سلس بشكل تسري األمور جعل خالل

 املعنويات برفع االهتمام يكون :البشري العنصر

  .الفريق وروح

 خالل من به االهتمام يكون :البشري العنصر

  .واإلجراءات والسياسات اهلياكل على التركيز

   .املشاكل وحل الرقابة :التنفيذ  .واإلهلام التحفيز :التنفيذ

  .والتجارب املاضي على مبنية القرارات  .والفرص املستقبل على مبنية القرارات

   .املوظفني بعض يترأس  أتباعا يكسب

  اآلخرين مع يتفاعل  بنفسه يعمل

  بطال يكون أن حياول   األبطال يصنع

  

  واملدير القائد بني الفرق يبني: 01 رقم اجلدول

  

                                                           
1
 www.edueast.gov.sa 
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  : والرئاسـة القيادة -2.2

 حندد أن حيسن ولذلك لرئاسة،وا القيادة بني التفرقة يستطيعون فال البعض على األمر يلتبس قد   

  1:يلي فيما والرئاسة القيادة بني الفروق أهم باختصار

   :القيادة_ أ

 من عدد قبل من عليها تنافس بعملية مسبوقة وتكون غالبا، تلقائيا وتظهر اجلماعة داخل من تنبع    

  .اجلماعة أعضاء

 لظهور أساس شرط األفراد بني يناميالد والتفاعل القائد، وليس هدفها حتدد اليت هي واجلماعة    

  .القيادة

 .له أتباعا ويصبحون كقائد خيتارونه الذين اجلماعة أفراد تلقائيا عليه خيلعها القائد وسلطة 

  :Headship : الرئاسة_ ب

 الواجبات الجناز للمرؤوسني Commandement األوامر وإصدار لتوجيه الرمسية الصالحية هي   

 يف رئاسيا مركزا يشغل يالذ هو والرئيس احملددة، األهداف لتحقيق عاتقهم على امللقاة واملسؤوليات

  .2اجتاههم رمسية سلطات وميلك األشخاص جمموعة عن مسؤوال ويكون رمسي تنظيم

 بني الفرق تظهر واليت والقيادة، الرئاسة من لكل واملميزات السمات من جمموعة بلقيس أورد كما    

  3:املفهومني بني الفروق يلي وفيما Gibb جيب أورد ما على ذلك يف استعان وقد املفهومني،

 يف لشخص مبسامهة األفراد جانب من تلقائي اعتراف نتيجة وليس لنظام، نتيجة الرئاسة تقوم -1

   .اجلماعة أهداف حتقيق
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   .نفسها اجلماعة حتدده ال أي ملصاحله، طبقا اهلدف الرئيس خيتار -2

   .املعني للهدف حتقيقا املشترك والعمل املشتركة املشاعر بقلة الرئاسة تتميز -3

 سلطة أما تلقائيا، عليه اجلماعة أفراد خيلعها القائد فسلطة السلطة، مصدر هو فرق أهم لعل -4

 بأم احلالة هذه يف األفراد وصف الصعب ومن اجلماعة، خارج سلطة من مستمدة فهي الرئيس

 اهليكلي النظام أو القانون أو املركز بسلطة عليهم مفروض نهأل سلطته يقبلون أم حيث تابعون،

   .للمؤسسة

  1 :يلي فيما ذلك ويتضح بينهما وثيقة عالقة هناك كذلك والرئاسة، القيادة بني فروق هناك أن كما 

   .للشخص املخولة السلطة على الرئاسة تعتمد بينما النفوذ، على القيادة تقوم-1

   .اجلماعة ىعل فمفروضة الرئاسة أما اجلماعة، من تلقائيا القيادة تنتج -2

 رمسية أوضاع يف فتعمل الرئاسة أما روتينية، وغري رمسية غري عادية ظروف يف القيادة تعمل -3

   .ومنظمة مستمرة وأا روتينية ومواقف

 فإن اسةللرئ بالنسبة أما القائد، وشخصية نفسها اجلماعة هو للقيادة بالنسبة والنفوذ القوة مصدر -4

  .رمسيا له املقرر التنظيم يف لفردا يشغله يالذ املنصب هو والنفوذ القوة مصدر

 بينهم تنعدم حني األفراد ملشاركة اعتبار أي دون أهدافها للجماعة حتدد اليت هي الرئاسة سلطة -5

   .متاما القيادة عكس ىعل وهذا املشاعر

 من ليس أنه غري واحد نآ يف بينهما جيمع أن دللفر ميكن وبذلك بالقيادة الرئاسة تلتقي وقد    

 الذي الالزم النفوذ اكتساب أمكنه إذا قائدا الرئيس يصبح وإمنا قائد رئيس كل يكون أن الضروري

 اليت اجلماعة يف رمسي رئاسي منصب ىعل حصل ما إذا رئيسا يصبح قد القائد أن يشغله،كما

   .اجلماعة عضوية جمرد من ىأعل مركزا لبيتط والرئاسة القيادة من كل فإن كذلك يقودها،
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   :التربوية القيادة خصائص _ 3

 األنشطة تتناول فهي والتطور احلركة دائمة ديناميكية إدارية عملية بكوا التربوية القيادة تتميز    

 نتائجه، بتقومي انتهاء سياسته ورسم ختطيطه من بدءا التعليم شؤون وإدارة تسيري مبقتضاها يتم اليت

  :1التايل النحو ىعل ومتطلباا التربوية القيادة خصائص حتديد وميكن

 األموال وكل التربوية القيادة جهود كل أن إذ :اإلنسان هو التربوية القيادة يف األساسي العنصر إن_ 

 دةالقيا تنجح ولذلك اإلنسان، منو رعاية إيل تتوجه إمنا له توفر اليت والتجهيزات التعليم يف املستثمرة

 ىعل تساعده وحني وتطوره، اإلنسان إمكانات لتفتح املالئم واملناخ املناسبة التربية توفر حني التربوية

 امتداد ىعل والتكنولوجيا واألدب والفن العلم ميادين يف التقدم مع والتواصل بلده، ثقافة يف االندماج

  .املعاصر العامل

 تسعي كانت حني عملها جوهر عن تبعد مضي وقت يف التربوية القيادات كانت فقد وهكذا    

 يقصرون الذين األطفال حبق الصارمة العقوبات إيل وتلجأ،الذايت االنضباط أمهية متجاهلة النظام وراء

 من األطفال بني ما أمر يف النظر بدل والطرد واحلرمان البدين العقاب أو بالرسوب سواء تعلمهم يف

 إعادة ومن استدراكية، متطلبات من حيتاجونه وما مات،واالهتما االستعدادات يف فردية فروق

  .عليه املعينة للتقنيات واستخدام التعليم طرق يف تنويع تأهيل،ومن

 إعداد متطلبات من يكون ولذلك :أفراد عن مسؤولية وليست مجاعية قيادة هي التربية قيادة إن _

 عن متميزة طبيعة هلا متغري متفاعل دينامي كل اجلماعة ألن اجلماعة، ديناميات دراسة التربويني القادة

 اجلماعة وبناء اجلماعة خصائص دراسة إيل التربوي القائد فيحتاج هلا، املكونني األفراد طبيعة

 والدوافع أعضائها، تفاعل وعمليات فيها، األدوار وتوزيع وقيمها ومعايريها وتكاملها ومتاسكها

  .وتطورها تغيريها يف املؤثرة

                                                           
1
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: غرضان له التربوي والعمل :والتعليمي التربوي للعمل قيادة األساس يف هي تربويةال القيادة_ 

 خارج من يأيت ال النمو وهذا اجتماعيا، انفعاليا، عقليا، جسميا، التالميذ بنمو يتعلق فردي أحدمها

 باتهلرغ وفقا ذلك وكون قدرات، إيل وحتويلها استعداداته بتطوير الفرد داخل من يأيت وإمنا الفرد،

 منوه ترعي اليت املؤسسة وإمكانات لظروفه املناسبة االستراتيجيات إيل وباللجوء وحاجاته، وميوله

  .وتعليمه

 البشرية املوارد له تقدم أن التربوية املؤسسة من ينتظر الذي باتمع فيتعلق الثاين، الغرض أما   

 هذه تكون حبيث املختلفة احلياة يادينم يف االحتياجات لتغطية املؤهلة وطنها، ثقافة إيل املنتمية

  .التقدم وعرقلة للبطالة روافد تكون أن بدل وتطوره اتمع لتقدم رافدا الطاقات

 املتشابكة األنشطة من سلسلة عن عبارة والتعليمية التربوية القيادة كون يف وتتمثل :االستمرارية_ 

 األهداف ألن مستمرة التربوية والقيادة ة،التربوي العملية أهداف حتقيق إيل تؤدي اليت واملستمرة

  .1ومتجددة متغرية حتقيقها ووسائل التربوية

 سياسات رسم من التربوي بالنظام يتصل ما بكل تم والتعليمية التربوية فاإلدارة :التكامل_ 

 بالتالميذ يتصل ما بكل تعين فهي والتطوير، والتقومي واملتابعة التنفيذ إيل قرارات واختاذ برامج وختطيط

 والفنية واملادية البشرية والنواحي والتوجيه واإلشراف وباملناهج التعليمي التربوي احلقل يف والعاملني

 خيدم مبا التربوية العملية بتنظيم أو االجتماعية والبين التعليمية املؤسسات بني العالقة بتنظيم تم كما

  .اتمع يف واالقتصادية االجتماعية التنمية

 مع تتفاعل اليت واملترابطة املتداخلة العمليات جمموعة التعليمية القيادة يف هنا ويدخل :لترابطا_ 

 والتنظيم التخطيط: العمليات هذه أهم ومن جممله، يف التربوي للعمل النهائية النتائج لتحدد بعضها

 واملتابعة واملراقبة فواإلشرا البشرية املوارد وتنمية والتدريب والتوجيه القرارات واختاذ والتنسيق
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 إنساين عمل هي إمنا املختلفة بعملياا والتعليمية التربوية اإلدارة يف والتطوير والتحسني والتقومي

  . 1هادف علمي منظم تربوي تعاوين مجاعي

   :ووظائفـه صفاتـه القائد -4

  "2اجلماعة تركيب ىعل ملحوظ تأثري له الذي الشخص هو:" تعريفـه: القائد 1.4

 ميكن هنا ومن والتنظيم البناء يف تغيريات حيدث أن منه ومطلوب للتغيري داعية فهو القائد أن كما    

 ال فإننا التعليمية اإلدارة لرجل وبالنسبة. عمله يف الراهنة لألوضاع مقلق عامل أنه ىعل إليه ينظر أن

 القيادة، بدور القيام منه لوبمط أنه من الرغم ىعل عمله يف الراهنة لألوضاع مقلقا يكون أن منه نريد

 القيام منه اآلخرين توقع ىومد للموقف مناسبته ومدي الدور ذا واعيا يكون أن عليه ينبغي أنه إال

  . 3املفهوم ذا قائدا ال إدارة رجل يكون أن التعليمية اإلدارة رجل من املتوقع فإن الغالب ويف به،

  :صفاتــه 2.4

 اللذين والتضخم النمو بسبب األخرية، اآلونة يف التعليمية املؤسسات يف القادة واجبات ازدادت    

 ىعل والتعرف الواجبات، هذه حصر العسري من أصبح حىت املعاصرة، التعليمية املؤسسات يف حدثا

 اخلاصة طبيعته له التعليمية باملؤسسات العمل ألن ونظرا ا، القيام الالزمة والصفات املهارات

  :4ومنها واخلصائص الصفات من جمموعة املؤسسات هذه قادة يف جتتمع أن بد فال يدةالفر ومتطلباته

 العلم من وجيد عال مستوي ىعل الناجحني القياديني غالبية أن الدراسات أثبتت :واملهارة التعليم_ 

 تبالدورا ويلتحق والعلوم املعلومات يف التطور ويتابع ويطالع، يقرأ، الناجح والقيادي واملهارة،

  .التدريبية
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 القومية، والشخصية اجليد، واحلكم واملعرفة، والعلم، الذكاء، إن: وباآلخرين بالنفس الثقة_ 

 والثقة الذاتية بالقدرات والثقة بالنفس، الثقة إيل تؤدي عوامل كلها واملثابرة، والطاقة والسليمة،

 .اآلخرين بقدرات

  :ك االتصال مهارات من جمموعة لديه يكون وأن بد ال الناجح التربوي القائد:االتصال ىعل القدرة_

  .التقارير كتابة -

  .واإلقناع احلديث  -

  .واإلنصات االستماع -

 املعلومات لتبادل وتسهيله اجلماعة، أعضاء إيل املعلومات توصيل يف القائد مسامهة درجة وميثل    

  .بعض مع بعضهم اجلماعة أفراد بني

 الغري، يف والتأثري اإلقناع يف واالستمرارية املثابرة، تتطلب لعمليةا الظروف من العديد :املواظبة_ 

  .معوقات أو صعوبات من له تعترض مهما أهدافه حتقيق ىعل ويثابر يواظب الناجح والقائد

 وعميقي عالية كفاءة ذوي قرارات صانعي يكونوا أن يتوقعون القادة من كثري: القرارات صنع_ 

 الصناعات من القرار صناعة أن يكتشفون ولكن العسرية، االختيارات مسؤولية ويقبلون التفكري،

 والظروف والعالقات املدخالت يترجم حيث هلا النابض القلب هو فالقرار اإلدارية العملية يف الثقيلة

 ودراسة وحتليلها املعلومات ىعل احلصول مهارة لديهم يكون ألن القادة وحيتاج معني، حدث إيل

 .املناسب الزمن ويف معربة عبارات يف وصياغتها املناسبة احللول واختيار البدائل وحتديد املؤشرات

 املعرفة يف يرغب ومن عنها، احلديث وليس  املشكالت حل الناس يفضل: واملعرفة الواقعية_ 

 القائد ىوعل اآلخرون، منها يستفيد كبرية خربات لديهم ممن الكثريين جيد وسوف حوهلا فليبحث

 .واالتزان بالواقعية القائد تزود فاملعرفة منها االستفادة
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 أفكاره فيطور بنفسه، دائما ويبدأ باملبادرة يأخذ من هو الناجح القيادي: االبتكار وروح املبادرة_ 

 القائد من ويتطلب لالبتكار أساسي عامل واملبادرة معه، العاملني تطوير إيل يبادر كما وعلومه،

 حتسني إيل يؤدي مما األفكار هذه بني من واالختيار العاملني بني يدةاجل األفكار عن البحث الناجح

 لألفكار واضحا إسهاما اموعة أعضاء أكثر دائما يكون القائد أن القول وميكن عمله، وتطوير

 حتقيق حنو اجلماعة ىعل التأثري ودعم العمل وخطة العامة السياسة إرساء يف تساعد اليت السليمة

   .  األهداف

  :1هي التربوي القائد مسات أهم إيل العلمية الدراسات بعض وتشري   

   .املسؤولية لتحمل االستعداد -

   .القيادة من ثان خط بتنمية االهتمام -

   .عليه لالعتماد واألهلية األمانة -

   .سديدة قرارات اختاذ ىعل القدرة -

   .والتنسيق التنظيم يف املهارة -     

  :وظائفــه 3.4

 حمور ميثل فالقائد القيادية، وظائفه طبيعة هو احلياة جماالت كل يف القائد ظهور يربز ما إن   

 ثانية ناحية ومن السياسي النظام قمة يشغل ناحية من ألنه القيادية والظاهرة اإلدارية العملية

 نوم اإلنساين، واتمع النظام وتطور حياة يف مهمة أثار هلا وظائف عدة يؤدي أن عليه يتوجب

  :2يلي ما الوظائف هذه أهم

  :اتمعي للتمييز كأداة القائد دور   _ 
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 اتمع أهداف حتديد يف القائد بوظيفة الدور ذلك ويرتبط) : الشاملة التنمية (الواسع مبعناه   

 عند التوقيت وحسن املواقف تقومي يف بالرباعة القائد اتصاف أمهية تربز وهنا القرارات، وصنع

  .األعوان اختيار وإجيادة اراتالقر اختاذ

 :للتخطيط كأداة القائد دور -

 القوة عناصر وحتديد األهداف وترتيب واإلمكانيات الوسائل حتديد خالل من ذلك ويظهر    

 أفعال ردود اعتباره يف يأخذ وأن اخلربات بذوي يستعني أن القائد وعلى اتمع، يف والضعف

 وأن جديدة، مطالب من األخرية هذه إليه تؤدي سوف اوم والسياسات املخطط إزاء املرؤوسني

  .مشاركتهم لضمان املرؤوسني مع علالتفا خبلق يهتم

 :املشاكل وحل اخلالفات تسوية يف القائد دور -

 إيل ينتمي كان وإن حىت اجلميع، يعلو أنه على األسفل إيل األعلى من ينظر أن القائد على وهنا   

 موقف يتخذ أن عليه القيادة وأعباء السلطة تسلم مبجرد فانه خنبة أو طبقة أو طائفة أو حزب

  .احنياز دون املختلفة اجلماعات بني والتوفيق احلياد

  :االجتماعية للمثاليات كنموذج القائد دور -

 واتمع للنخبة بالنسبة ميثل أن القائد ىفعل والروحية، االجتماعية بالقيم الدور هذا ويرتبط    

 اليت األخالقية واملبادئ القيم عن واخلاص العام سلوكه يف يعرب حبيث وكيةسل وقدوة منوذجا

   .قائده يف متجسدة أفراده يف اتمع يتمناها

  :بالثقة الشعور خلق يف القائد دور -

 هذه أداء يف القائد ينجح ولكي والعسرية، اليسرية الظروف كل يف املستقبل على واالطمئنان

 والتدبري والفطنة الذكاء مثل النبوغ عن معربة ذاتية وقدرات خصائص بني جيمع أن جيب الوظائف

  .األفق وسعة



 

26 

 

�دةــــــــــــا	�
                                                                                     ا	��� ا�ول          

 من يعمل الذي الشخص هو جمال أي يف القائد أن تقدم ما كل من نستخلص أن نستطيع    

 فإن التربوية اإلدارة جمال ويف وأغراضها، أهدافها حتقيق إيل يقودها اليت باجلماعة الوصول أجل

 يعمل القائد فإن هذا أجل ومن التربوية العملية أهداف حتقيق ىعل يعمل الذي خصالش هو القائد

 مبا اجلماعة سلوك تعديل على يعمل كما اجلماعة، أهداف لتحقيق العالقات وتدعيم تقوية على

 . متاسكها زيادة إيل يؤدي

  :القيادة نظريات_ 5

 إيل تستند هلا نظريات وضع إيل فيها نيوالباحث التربوية اإلدارة علماء من الكثري حاول لقد    

 اإلدارة نظريات مع القيادة نظريات وتداخلت السنوات، مر على اال هذا يف املتعددة احملاوالت

 جمموعات ثالث يف القيادة نظريات تصنيف وميكن عام بشكل اإلدارة نظريات ومع التربوية

  :هي رئيسية

  .القيادة يف التقليدية النظريات جمموعة -

 .القيادة يف السلوكية النظريات جمموعة -

  .القيادة يف) االحتمالية (املوقفية النظريات جمموعة -

  :يلي كما وذلك النظريات، أهم ألفكار خمتصر بعرض الباحث وسيقوم

  :التقليدية النظريات : أوال

  :1التقليدية النظريات أهم ومن  

 :العظيم الرجل نظرية _ 1

 إيل والقيادة اإلدارة أدبيات وتشري يصنعون، وال يولدون القادة أن ةمقول على منبثقة وهي     

) فنا (القيادة كانت إذا ما وحتديدا اإلدارية، القيادة ظاهرة تفسري حاولت اليت النظريات من العديد
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 مكتسبة أو موروثة اإلدارية القيادة تتطلبها اليت املهارات كانت إذا وما منهما، مزجيا أم) علما (أم

 الرجل نظرية تقف اليت النظريات هذه تعددت هلذا. مكتسب خرواآل موروث منها قسما أن أو

 اتمعات، حياة يف طرأت اليت اجلوهرية التغريات بأن النظرية هذه ىتر حيث مقدمتها، يف العظيم

 ال والقدرات املواهب هذه وأن عادية، وغري فذة ومؤهالت مبواهب ولدوا أفراد عن حتققت إمنا

 وجود تفترض النظرية هذه أن هذا من نستشف حيث ضئيلة، بنسب إال اآلخرين يف كررتت

 املوجه والنقد. مكتسبة وليست موروثة صفات هي قائدا ليصبح فرد ا ميتاز متفردة مميزة صفات

 إيل جمتمع من ختتلف فإا حددا وإن العظيم، الرجل صفات لنا حتدد ال كوا هو النظرية هلذه

 ينجحوا مل احلاالت بعض يف شعوم قيادة يف جنحوا الذين األفذاذ الرجال أن نالحظ ماك ،خرآ

 دون أفراد ا يتصف بل مطلقة، صفة ليست القيادة أن هذا من ونستنتج. أخري شعوب قيادة يف

 بأن تؤمن النظرية هذه أن كما. غريه أو القائد جناح يف تؤثر ىأخر عوامل هناك وأن اآلخرين،

 مرحلة يف كقائد وجوده تفرض غريه يف تتوفر ال عادية غري عبقرية خبصائص يتميز العظيم القائد

 شخصية إيل أساسا القيادة ترجع النظرية هذه أن مبعين. معينة اجتماعية وملواقف معينة تارخيية

 يف أهدافها للجماعة حيقق الذي القائد ألن مقبولة غري أا إال صحيحا، منها جزء كان وإن القائد

  .ىاألخر الظروف بعض يف ذلك عن يعجز أن املمكن من الظروف بعض

  :اخلصال أو السمات نظرية_  2

 ألم كقادة ينشؤون األفراد بعض أن على منبثقة فهي العظيم الرجل لنظرية امتداد وهي    

 ونوايك أن تؤهلهم األفراد يف حمددة مسات توفر أن أي للقيادة، الضرورية السمات ولديهم وجدوا

 ما ومنها بالقيادة إجيابيا ارتباطها تكرر مسات هناك أن الدراسات بعض بينت فقد فعالون، قادة

 دلت حيث 1960 عام )Minnesota( مينوستا جامعة ودراسة )Stogdill( ستوجدل إليه توصل
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 أن ميكن اليت اخلصال بعض لديهم يوجد شركة )13( يف إداري )468( بني من أن على الدراسة

  : 1 السمات هذه ومن الناجحني اإلداريني إيل يتعز

  .عايل الذكاء درجة  -

   .أفضل علمي حتصيل -

  .السلطة ملمارسة باحلاجة إحساس -

  .متعمق تفكري -

  .اآلخرين مع بالعالقات استمتاع -

 من مئات ضمن البحوث من أكثر أو أربع بني اتفاق موضع كانت السمات من القليل أن غري  

  .الدراسات

  :التالية األسباب إيل فشلها ويعزي النظريات هذه فشلت وقد 

 .املقصودة الصفة مدي يوضح ال السمات حتديد أن -1

 .والتحديد الترابط ضعيفة عادة تكون السمات أن -2

 .ضعيفة مصداقية وذات واقعية غري السمات هذه لقياس املوضوعة االختبارات أن -3

 والسمات معني ظرف يف للنجاح الضرورية السمات بني والتميز السمات أسلوب يستطيع ال -4

 .متفوق لعمل املرغوبة

  :2يلي فيما أمهها نورد اجليد القائد مسات من قوائم عن والدراسات البحوث نتائج أسفرت ولقد

  

                                                           
1
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 : اجلسمية السمات  - أ

 وأوفر حيوية أكثر يكونوا أن إيل أميل وهم األتباع من وزنا وأثقل أطول الغالب يف القادة   

 .نشاطا

  :املعرفية العقلية السمات_ ب  

 أفقا وأوسع معرفة وأثري ثقافة وأغين األتباع، من العام الذكاء ناحية من تفوقا أكثر القادة  

 وأعلى تصرفا وأحسن هلا واالستعداد باملفاجآت التنبؤ على قدرأو بصرية وأنفذ نظرا وأبعد

 األشياء على احلكم يف وأحكم اللفظية الطالقة حيث من وأفضل والتفكري اإلدراك يف مستوي

  .القرارات اختاذ يف وأسرع

   :االنفعالية السمات-جـ   

 النفس ومعرفة النفس يف والثقة اإلرادة وقوة االنفعايل والنضج االنفعايل بالثبات القادة يتصف    

  .وضبطها

  :االجتماعية السمات -د    

 التعاون على والقدرة األعضاء بني التعاون وحر وتشجيع بالتعاون األتباع من أكثر القادة يتسم     

 بأعضاء االحتفاظ على وأقدر األتباع، بني واملرح الفكاهة وروح االنبساطية إيل أميل اجلماعة، مع

 إيل ميال اجلماعة أعضاء أكثر وهم أنفسهم، يف وثقتهم فيه ثقتهم وكسب مشاعرهم ومراعاة اجلماعة

 وأقدر االجتماعية، املهارة حيث من أكثر االجتماعي، النشاط يف اجيايب بشكل واإلسهام املشاركة

  .عليها واإلبقاء مشلها مل يف وأبرع اجلماعة يف عالية معنوية روح خلق على
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  :عامــة مسات -ه   

 به، واالفتخار به واإلملام العمل معرفة الوقت، على احملافظة املعقول، املظهر حسن تشمل وهذه     

 واملعايري واإلنسانية الروحية بالقيم التمسك حسنة، شخصية بعادات التمتع معة،الس حسن األمانة،

  .والتواضع االجتماعية

 بني ومن الناجحني، للقادة املشتركة السمات عن تبحث متعددة وأحباث دراسات أجريت ولقد   

  :1نذكر الدراسات هذه

   :Kirk Patrick Look ولوك باتريك كريك دراسات _ 1

 خالهلا من وتوصال الناجح، للقائد املميزة الصفات حول بأحباث ولوك باتريك كريك من كل قام   

  :يلي فيما تتلخص الصفات هذه أن إيل

 .واإلقدام الطاقة العايل، الطموح الغايات، حتقيق يف  الشديدة الرغبة يف ويتمثل: الدافع وجود_ 

 .األمانة يف وتتمثل: واالستقامة الصدق_ 

 .احملددة األهداف لتحقيق اآلخرين على التأثري يف الرغبة يف ويتمثل: القيادة إيل احلافز_ 

 .الشخصية القدرات يف الوثوق: بالنفس الثقة_ 

 .املعلومات من كبري قدر وتفسري دمج على والقدرة الذكاء يف وتتمثل: العقلية القدرة_ 

 .الاألعم إلدارة احلديثة بالتقنيات واإلملام واإلبداع االبتكار_ 

  .احمليطة والظروف املرؤوسني احتياجات مع التكيف على القدرة يف وتتمثل: املرونة_ 
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   :Brown براون دراسات _ 2

 يف توافرها جيب السمات من جمموعة إيل اإلدارية للقيادة امليدانية دراسته خالل من براون توصل  

  :1هي القائد

 أنفذ حكما، أصوب ذكاءا، وأكثر مظهرا أحسن صحة، أنسب سنا، أكرب القائد يكون أن      

 يف ثقة أقوي املسؤولية، وحتمل التكيف على أقدر واملثابرة، التحمل على أقدر معرفة، وأوسع بصرية

  .االنفعال عند التحكم ويف النفس

  :السلوكية النظريات: ثانيا

  :السلوكية النظرية_ 1

 تركيز إيل السلوكيني العلماء قاد مسيناتاخل خالل القيادة يف السمات بنظرية القناعة عدم إن    

 القائد فعالية على يؤثر مما للقيادة وفريدا مؤثرا أسلوبا يستخدمون املؤثرين القادة أن على اهتمامهم

 إلخفاق ونتيجة كقائد، مساته على وليس القائد فعالية على تركز اليت السمات نظرية عكس فهي

 العالقات حركة لظهور نتيجة وكذلك القيادة، لفعالية بولوق واضح تفسري تقدمي يف السمات نظرية

 السلوك أن افتراض إيل استنادا القيادي، السلوك جانب إيل والباحثني الكتاب اهتمام حتول اإلنسانية

 يف السلوكي اجلانب ىعل ركزت اليت الدراسات أهم ومن اجلماعة، فاعلية يف مباشرة يؤثر القيادي

  :2نذكر القيادة

   :أيوا دراسات _ 1   

 جمموعة ا قام اليت الدراسة هي القيادة، إيل بعد فيما االهتمام وجهت اليت الرائدة الدراسة كانت   

  :أيوا جامعة يف الباحثني من

                                                           
1
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 وقسم اهلواة، أندية يف العمر من العاشرة سن يف التالميذ من عدد على التجارب أجريت لقد      

 على القائمني تعليمات وفق (حمددا قياديا منطا يتبع قائدا منها كل على يشرف جمموعات إيل التالميذ

  :القيادي السلوك من أمناط ثالثة تطبيق ومت) التجربة

 حتديد ذلك يف مبا يده، يف القرارات جبميع القائد احتفظ االستبدادي النمط يف: االستبدادي النمط_ 

 واعتمد القرارات، اختاذ يف األعضاء كإشرا وعدم األفراد، على وتوزيعها واإلجراءات األنشطة

 يف االتصاالت حمور القائد وكان شخصية، صورة القائد أعطاه الذي والعقاب الثواب أسلوب

 .اجلماعة

 اجلماعة، مبشاركة مجيعها القرارات اختاذ مت حيث األول األسلوب عكس كان: الدميقراطي النمط_ 

 هناك وكانت موضوعية، بصورة والعقاب الثواب أسلوب استخدم الذي القائد من ومعاونة وتشجيع

 .األفراد بني والتفاعل االتصاالت يف أكرب

 جهد بأي يقم ومل للجماعة، العمل وتوزيع القرارات واختاذ األمور القائد ترك فقد: التسييب النمط_ 

 .ألحد النقد أو املدح وعدم عملهم، متابعة أو توجيههم يف

  :التالية ائجالنت إيل الدراسة هذه وتوصلت

 األخرى، اموعات من إنتاجية بأعلى االستبدادي األسلوب معها اتبع اليت اموعات متيزت_ 

 .عليهم الضغط ميارس األفراد بني قائد لوجود نتيجة وذلك

 والدافعية، االبتكار نواحي يف أعلى بدرجة الدميقراطي األسلوب معها اتبع اليت اموعات متيزت_ 

 باموعات مقارنة العمل عن والرضا االجتماعي التفاعل الفريق، روح األداء، ستويم يف الثبات

  .األخرى

  .السابقة النواحي مجيع يف باالخنفاض متيزت التسييب األسلوب معها اتبع اليت اموعات أما_ 
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  :أوهايو والية جامعة دراسة _ 2

 القائد سلوك وصف استبانه ماستخدا خالل من هامة دراسة 1945 سنة هالنب اجري لقد   

 إيل توصل حيث ، LBDQبـ املعروفة De Scription Questionnaire-Leader Behaviorاإلداري

  :مها القيادة من منطني وجود

  :بالعاملني يهتم منط_ أ

 إنسانية عالقة خالل من وذلك Consideration مرؤوسيه مشاعر) املدرسة مدير (القائد يراعي   

  .املتبادل واالحترام الثقة قوامها

  :بالعمل يهتم منط_ ب

 العمل ظروف عن النظر بغض اجنازه مت قد العمل ىير أن هو األساسي املدرسة مدير هم يكون     

 العاملني ومشاعر ورضا درجة، أقل العمالة دوران معدل أن الدراسة كشفت وقد العاملني، ومشاعر

 واجنازه بالعمل تم اليت القيادة أما عملهم، وظروف عاملنيال مبشاعر تم اليت القيادة حالة يف أكرب

  .لديها العمالة دوران معدل مرتفعا فكان بالعاملني اهتمامها من أكثر

   :ميتشيغان جامعة دراسة _ 3  

 أجراها اليت األحباث من جمموعة 1946 عام ميتشيغان جامعة يف االجتماعية األحباث مركز رىأج    

 ،R.Likertليكرت رنسيس أجراها اليت الدراسات إيل باإلضافة ،Macoobsبزوماكو  Katzكاتز

   :مها قياديني منطني هناك أن ووجد واإلنتاج، القيادة منط بني العالقة ىعل التعرف دف
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 :بالعاملني يهتم قيادي منط_ أ

 ومن مرؤوسيه، عم وتعاون مساندة بعالقة مرتبط القائد ألن قيادي، منط أفضل النمط هذا ويعترب   

 جيعل وهذا القرار، اختاذ يف فرد على يعتمد وال فيه، واملشاركة اجلماعي العمل على يركز فهو مث

  .وإنتاجهم عطائهم مستوي ارتفاع على اجيابيا فينعكس بالتقدير يشعرون العاملني

  :باإلنتاج يهتم قيادي منط_ ب

 العاملني واحتياجات ظروف حساب على جاإلنتا على يركز املدير جيعل اإلداري النمط هذا   

 العالقة يف والتوتر الضغوط من يزيد بدوره وهذا وبينهم، بينه تسود أن ينبغي اليت اإلنسانية والعالقة

 حاالت وزيادة العمل يف التذمر حاالت ويزيد املرؤوسني، لدى املعنوية الروح يف اخنفاض إيل ويؤدي

 مؤداه استنتاج إيل ميتشيغان جامعة أجرا اليت الدراسات لتتوص وقد. العمل ترك رمبا بل الغياب،

 عالية بدرجة القادة من النوع هذا ارتباط حيث العاملني، حنو التوجه ذوي القادة وبشدة تفضل أا

  .اإلنتاج حنو التوجه ذوي القادة عكس على به والقناعة العمل عن ورضاهم اجلماعة إنتاجية من

  :ماكرجيور دوجالس) X-Y (نظرية _ 2

 السلوكي االجتاه ومدارس التقليدي االجتاه بني مقارنا حتليال اإلدارة فلسفة يف ماكرجيور نظرية تعد   

  .1واملنظمة الفرد بني العالقة فهم كيفية يف أي واالتصال القيادة عملية من موقفها يف

 فأعطي والسلوكيني يدينيالتقل بني املتعارضة لالفتراضات منوذجني ضمن نظريته ماكرجيور قدم     

 فلسفيا إطارا إداري تصرف لكل أن مفترضا ،)Y(رمز السلوكي واالجتاه )X(رمز التقليدي االجتاه

 ماأ اإلداري، للسلوك أساسيا حمددا اإلدارة رجل يعتنقها اليت الفلسفة تصبح وبذلك املدير له يستند

 عامال اإلدارة فلسفة تصبح وهكذا اإلدارة لسلوك استجابة بصيغة يكون فانه املنظمة يف األفراد سلوك

  .التنظيمي بالسلوك متحكما

                                                           
1
  ��!4 
 .27-25ا�/��O،ص ا��� �1�I H، أ�� ���
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 :)X( نظرية_ أ

 :التالية الفروض إيل وتستند التقليدي االجتاه فلسفة عن وتعرب 

 .املستطاع قدر منه ويتهرب العمل كراهية عموما اإلنساين الكائن يتوارث_ 

 والتهديد والتوجيه للرقابة ضاعهموإخ العمل عن الناس إجبار جيب العمل حب عدم بسبب_ 

 .بالعقاب

 الطموح قليل نهأ كما املسؤولية وجتنب اآلخرين من التوجيه عام بشكل يفضل اإلنساين الكائن_ 

 .شيء كل قبل األمن ويطلب

 أقصي عن يبحث رشيدا إنسانا العامل كون على معترضا االفتراضات هذه ماكرجيور وناقش    

 للعمل واحملفز الدافع أن حيث احلاجات إشباع يف ماسلو نظرية على ذلك يف ويعتمد حلاجاته إشباع

 إلشباع حمدودة فرصا تقدم )X( نظرية ومبادئ فرضيات أن ويقول متسلسل، بشكل احلاجات بإشباع

 فان للسلوك كدافع أمهيتها من يقلل احلاجة إشباع أن حيث ماسلو، تسلسل وفق العليا احلاجات

 للنظرية الرئيسية النقد نقطة تأيت هنا ومن اإلنتاج زيادة إيل باستمرار يؤدي ال اإلشباع يف الزيادة

  .وافتراضاا

 وحتفيزهم الناس إلقناع يصلح ال ألنه والتهديد والتوجيه الرقابة أسلوب ماكرجيور عارض كما    

 مع تساهلال يعارض ماكرجيور فان الوقت ذات ويف كثرية، أحيانا يف يفشل فانه أحيانا ينجح وان

  .العمال حاجات

 نظرية عليها بنيت اليت واالفتراضات املنطلقات النظرية جمال يف كتبوا ممن الكثريون عارض وقد    

)X( ا يف فوليت باركر فاري أكدت فقداملنظمة يف اإلنسانية العالقات أمهية على كتابا.  

 اإلداري خطة حمور يف املوظف أو العامل يكون أن أمهية وبرنارد مايو مع فوليت أكدت كما    

 إنتاجية أن أوضح إذ إنتاجيته، يف زيادة إيل تؤدي بالعامل االهتمام زيادة أن مايو نوبي وتفكريه،
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 دراسات أن إيل إضافة هذا عليه، تؤثر اليت القرارات صنع يف مشاركته فرص مع طرديا تتزايد العامل

  .العاملني دافعية إثارة يف احلامسة املالعو من ليست املادية احلوافز أن أظهرت هوثورن

 أن الحظ إذ ،)Y( بنظرية ماكرجيور امساه ما وهو العاملني دافعية حول جديد مفهوم ظهر وهكذا    

 عدالة أكثر أوضاع توفري يف جهودا وبذلوا اإلنسانية للقيم أكثر اهتماما اظهروا الذين اإلداريني

  .مؤسساته إدارة يف جناحا أكثر كانوا مرحية عمل بيئة للعامل ووفروا للعاملني

  :)y( نظرية – ب

  :1التالية الفرضيات إيل وتستند السلوكي االجتاه فلسفة عن النظرية هذه وتعرب

 العمل عن راضيا جتعله خارجية بعوامل يتحدد العمل من املوقف إمنا عادة، العمل يكره ال العامل_ 

 .رقابة حتت إال عليه مقبل غري أو

 املنظمة، أهداف حنو السلوك لتوجيه املناسب األسلوب ليست والعقاب والتهديد اخلارجية الرقابة_ 

 .ا يقتنع اليت لألهداف بالنسبة الذاتية الرقابة على القدرة له فاإلنسان

 وعلى واالستعداد للتحفيز واالستجابة إليها والسعي املسؤولية لتحمل الفرد لدى استعداد هناك_ 

 .االستعداد هذا لتنمية رباتهخ زيادة املنظمة

 األهداف تلك لقبول استعداد لديه والفرد  السليب، املنظمة لسلوك تتيح املنظمة أهداف مقاومة_ 

 .الذات لتحقيق حاجة بإشباع تتصل خاصة وعوائد مكافئات من الفرد يتوقعه ما بقدر ا وااللتزام

 .خرآ إيل فرد من وختتلف األفراد كل ا يتمتع خاصية املشكالت حل يف اإلبداع على القدرة_ 

 .للفرد واجلسمية العقلية الطاقات من حمددا قدرا تستخدم الصناعية احلياة_ 

                                                           
1
  H ص ا���،X/9I27-29. 
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 حتقيق على تساعد اليت التنظيمية الظروف خلق يعين والذي التكامل مبدأ إيل )Y( نظرية تقود    

 ويقترح للمنظمة، احالنج حتقيق على جهودهم تركيز خالل من الشخصية ألهدافهم األعضاء

  :واملنظمة الفرد أهداف بني التكامل لتحقيق التالية اخلطوات ماكروجيور

 .للوظيفة العامة املتطلبات توضيح -

 .معينة مدة ضمن حتقيقها جيب معينة أهداف حتديد -

 .احملددة املدة خالل اإلدارية العملية مباشرة -

 .النتائج تقييم -

 العاملني لدي الدافعية إثارة كيفية يف اإلدارة ترشد فهي عديدة، لإلدارة النظرية هذه مضامني إن    

 اإلدارة خماوف تزيل أن النظرية هذه شأن من وان عليها، خطرا احلاجات هذه وجود تعترب أن دون

 مقاومة منها يقصد اليت الطويلة الرقابية اإلجراءات من وترحيها التنظيم ألهداف اجلماعات عداء من

 تؤدي اهلرم قمة يف اليت تلك خاصة حاجاته حتقيق من اإلنسان حرمان أن إذ مسيةالر غري التجمعات

 التعاون يف الرغبة وعدم الفرد لدي والعدوانية السلبية إيل تؤدي ألا التنظيم على عكسية نتائج إيل

  .اإلدارة مع
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  :Blake and Moutonوموتون بليك / اإلدارية الشبكة نظرية _ 3

 وجان بليك روبرت من كل إيل كبريا قبوال ونالت واسع بشكل انتشرت اليت النظرية هذه تستند    

 الدراسات يف تطويرمها مت اللذين القيادة منطي أو بعدي تفاعل على النظرية هذه وتعتمد موتون،

 يكون قيادية أمناط مخسة حددا لذلك واستنادا باإلنسان واالهتمام باإلنتاج االهتمام ومها السابقة،

 االثنني يف منخفضا أو العكس أو اآلخر، يف ومنخفضا البعدين أحد يف عاليا املديرين ألحد القيادة منط

  : 1التايل الشكل يف يوضح كما فيهما عاليا أو

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   أكد وموتون بالك أن إال قياديا أسلوبا ومثانون واحد تظهر اإلدارية الشبكة أن رغم   

   :هي قيادية أساليب مخس على

                                                           
1

 ����د  �2���، ا��/2? �Dا� H ص ا���،O��/94-92ا�. 

9/9                9/1  

                  

                  

                  

        5/5          

                  

                  

                  

1/9                1/1  

��� ا����ط ا�دار��    : 01. ا	��� ر�� �  

Source . Blake§ Mouton.1978 

���� 

 ��H9% ا:ه!��م ��IF!�ج
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 أو باإلنتاج سواء يهتم وال فيها، تدخل دومنا األمور يترك الذي وهو: )1/1( التسييب القائد_ 

 .القيادية العملية من ينسحب فهو باإلنسان

 -وأخريا أوال العمل – والعمل لإلنتاج اهتمامه كل يعطي الذي وهو: )1/9( اإلنتاجب املهتم القائد_ 

 .اإلنسانية للعالقات اهتمام أدين ويعطي

 املرؤوسني على والتركيز االهتمام كل يعطي الذي: )9/1() نادي رئيس (االجتماعي القائد_ 

 .والعمل اجلإلنت كافيا اهتماما يعطي وال االجتماعية، والعالقات ومشاعرهم

 ولكن واملرؤوسني، اإلنتاج من لكل متوسطا اهتماما يوجه الذي القائد هو :)5/5( التوفيقي القائد_ 

 مشكلة واجهته ما وإذا البعدين، هذين بني التوازن على احلفاظ يف وصعوبة حرجا يواجه القائد هذا

 .األخر لصاحل البعدين بأحد يضحي ما سرعان

 والتفاعل امللتزمني، األفراد خالل من باالجناز يهتم الذي وهو:  -الفريق ائدق – )9/9( الفعال القائد

 .واالحترام الثقة إيل يؤدي مما األفراد بني والترابط

  :املستمر اخلط نظرية_ 4

 على للقائد سلوكية أمناط سبعة على حيتوي منوذجا Tennenbaum-Schmidt ومشيث تننبام قدم    

 أنه يف القيادي سلوكه ويتمثل السلطوي القائد فهناك) ديكتاتوري - قراطيدمي (السلطة استخدام حمور

 مييل( ذاته احملور على منه قريب خرآ ومنط املرؤوسني، على كاملة برقابة وحيتفظ السياسة يقرر

 عليها االستناد ويطلب األفكار يعرض ثالث ومنط للمرؤوسني، ويسوقها القرارات يتخذ ) للسلطوية

 يوضح 03رقم والشكل مقننة مدة يف القرار باختاذ للمرؤوسني يسمح قائد بنمط ألمرا يصل أن إيل

  :1النموذج هذا

  

                                                           
1
  �2� 
���1ة، ا����3ن ��
 أ�3� H ص ا���،O��/56-54ا�. 
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  القائد ىعل املرتكزة القيادة                                                 املرؤوسني ىعل املرتكزة القيادة

  

  

  

  

  

     

  )1994،274واجلزراوي، واملدهون درة:(املصدر           ومشيث تننبام منوذج: 02 رقم الشكل    

   :اإلدارية األساليب هلذه وصف يأيت وفيما

 .بتنفيذها ويأمر مباشرة القرارات يتخذ الذي اآلمر النوع وهو: املستبد اإلداري_ 

 .ا املرؤوسني ويقنع القرارات يتخذ الذي البائع النوع وهو: املساوم اإلداري_ 

 .العاملني أراء استقصاء بعد قراراته يبين الذي املستقصي النوع ووه: احملاور اإلداري_ 

 .للتغيري قابال مؤقتا قرارا يطرح الذي التجرييب النوع وهو: االستشاري اإلداري_ 

 .القرار ليتخذ املقترحات حيلل مث للنقاش املشكلة يبسط والذي الباحث النوع وهو: احمللل اإلداري_ 

 الختاذ العاملني ويدعوا القضية أبعاد يبسط والذي املسؤولية عن املبتعد نوعال وهو: املوجه اإلداري_ 

 .القرار

 يف قرارات من يرونه ما اختاذ يف للعاملني احلرية يعطي الذي املتساهل النوع وهو: التسييب اإلداري_ 

  .املعلنة احلدود ضوء

  للمرؤوسين الحرية مجال

  القائد قبل من السلطة استعمال

 لقائدا يطلب
 الجماعة من

 ضمن العمل
 التي الحدود

  )7.(رسمها

 القرار القائد يتخذ
 ىعل ويعلنه
  .األفراد

)     1(  

 القائد بيعي
  .القرار

  

)    2(  

 القائد يعرض
 و األفكار
 يرحب

.    باألسئلة

)3                       (

  

 القائد يعرض
 أوليا قرارا
  .للتغيير قابال

)    4(  

 يعرض
 المشكلة
 ويتقبل

 االقتراحات
 ويتخذ

  )5.(القرار

 القائد يرسم
 الحدود
 من ويطلب
 الجماعة

 اتخاذ

  )6.(القرار
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 :املوقفية النظريات: ثالثا

  ايفانز ومارتن هاوس روبرت): اهلدف(املسار نظرية_ 1

 للمدير الرئيسية الوظيفة أن النظرية وتفترض ايفانز، ومارتن هاوس لروبرت النظرية هذه تنسب    

 العمل، موقع يف املوجودة تلك مثل املوقفية، الظروف ليكمل مرؤوسيه وسلوك سلوكه تكليف هي

 فمن العمل موقع يف مفقودة أشياء عن التعويض على قادرا القائد يكون حيثما أنه هاوس ويري

  :1هي قيادية أمناط أربعة النظرية وتستخدم القائد، عن راضني املرؤوسون يكون أن احملتمل

 .األوتوقراطية القيادة منط ويشبه املوجهة القيادة منط_ 

 .بالناس احلقيقي اهتمامه يبدي ودود القائد: املساندة القيادة منط_ 

 .بنفسه القرار يتخذ ولكنه ا، ويستعني مرؤوسيه رحاتمقت القائد يطلب: املشارك القيادة منط_ 

 سيحققون أم يف ثقته ويبدي لألفراد حتديات ذات أهدافا القائد يضع: باالجناز املهتم القيادة منط_ 

 .يرام ما أحسن على بعملهم ويقومون األهداف هذه

 من ودافعيتهم املرؤوسني إدراك يف ثريالتأ يف يتمثل القيادية العملية جوهر فان النظرية هلذه واستنادا    

 ذلك حتقيق أجل ومن اإلمكان، قدر ومسهال ميسرا املرؤوسني أهداف لتحقيق الطريق جعل خالل

 الذي القيادي النمط يستخدم أن القائد على ) الشخصية األهداف لتحقيق املسار وتسهيل تيسري(

  .املوقف متغريات مع يتناسب

  

  

  

                                                           
1

 ��د��  �2���، ا��/2? �Dا� H ا��� ،O��/98ص ا�. 
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  :لردن للقيادة ثةالثال األبعاد نظرية_ 2

  :1البعدين إيل جديد بعد إضافة على ردن طورها اليت النظرية هذه تشتمل    

  .باإلنتاج العناية بعد_ 

 .باألفراد العناية وبعد_ 

 مسميات عليها وأطلق ثالثة أبعاد إيل القيادي األسلوب حلل فقد  الفاعلية بعد ردن أضاف حيث 

  :جديدة

 وجهود جهوده لتوجيه اإلداري يتخذه أن ميكن الذي املدى أي: املهمة حنو التوجه أو املهمة بعد_ 

 .اهلدف لتحصيل معه العاملني

 عمل عالقات لتوفري اإلداري يتخذه أن ميكن الذي املدى أي : العالقة حنو التوجه أو العالقات بعد_ 

 .ومشاعرهم وأفكارهم التابعني أراء واحترام املتبادلة بالثقة تتسم شخصية

 املتعلقة األهداف اإلداري فيه حيقق الذي املدى ضوء يف فقط فهمها ميكن اليت أو : الفاعلية عدب_ 

 .عنها مسئوال يعترب واليت بدوره

  القيادة يف الثالثة األبعاد مفهوم: 03 رقم شكل 

  

  

  

                                                                                                

 Source :Owens.1981.p 170                                                  

                                                           
1
  H ا��� ،X/9I 100-99ص. 
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 الشكل يف كما القيادة يف أساسية أساليب أربعة لتحديد األبعاد، الثالثي ردن منوذج استخدام وميكن

  :التايل

 منفصل مصطلح ردن ليهع أطلق وقد بالعالقات قليل واهتمام باملهمة، قليل باهتمام ويتميز: األول_ 

Seperated بريوقراطي إيل بتحويله يفعل. 

 بـ متصل مصطلح عليه أطلق وقد بالعالقات، عال واهتمام باملهمة، قليل باهتمام يتميز: الثاين_ 

Related مطور إيل بتحويله يفعل. 

 متفان مصطلح ردن عليه أطلق وقد بالعالقات، قليل واهتمام باملهمة، عال باهتمام يتميز: الثالث_ 

Dedicated أوتوقراطي إيل بتحويله ويفعل. 

 متكامل مصطلح عليه وأطلق بالعالقات عال واهتمام باملهمة، عال باهتمام يتميز: الرابع_ 

Integrated منفذ إيل بتحويله يفعل .  

  ):االحتمالية (املوقفية النظرية: 3

 يف يأت إذا إال كقائد، يظهر أن ميكن ال قائد أي أن مؤداه أساس افتراض على النظرية هذه تقوم   

 ال القائد ظهور فإن خرآ مبعين تطلعاته، وحتقيق مهاراته الستخدام مواتية ظروف به احمليطة البيئة

. فيه يكون الذي باملوقف تتعلق وظروف عوامل على بل ميتلكها، اليت الشخصية السمات على يتوقف

 وأن املناسب، القائد اختيار ضوئها يف يتم حمددة مسات يقياد موقف لكل أن القول ميكن هذا وعلى

 موقف يف ثان منصب لشغل يصلح ال قد معني موقف يف قياديا منصبا يشغل ألن يصلح الذي القائد

 للقائد املطلوبة السمات أن تري أا إذ للقيادة، وظيفيا مفهوما النظرية هذه وتعطي ومغاير، خمتلف

 حتليل يستوجب األمر فإن لذا مطلقة، مسات وليست املعني القيادي قفباملو ترتبط نسبية مسات هي

  .1 القادة يف توافرها الواجب الصفات عن للكشف والوظائف املوقف

                                                           
1

 ^�رق  �� 
� .59ص ا�/��O، ا��� H ا��
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 بشخصية – السمات نظرية أصحاب عند – وثيقا ارتباطا ترتبط القيادة أن سبق فيما تبني ولقد     

 ذلك من النقيض وعلى ذلك، غري أو عقلية أو ةجسمي تكون قد لديه خاصة مواصفات وتوفر القائد،

 أن ويرون االجتماعية، البيئية والعوامل اخلارجي املوقف أثر يف االجتماعية النظريات أصحاب يغايل

 له تسمح اليت املواتية اخلارجية االجتماعية والظروف االجتماعي باإلطار رهن القائد وظهور القيادة

 غري وحدها فإا وكفاءاته الفرد إمكانات تكن ومهما قدرات،و إمكانات من لديه ما باستخدام

  .قائدا وجعله بظهوره يسمح وضع يف اتمعية الظروف تكن مل ما قائدا، منه جتعل بأن كفيلة

 قد بعضها أن أصحابه ويري واالجتماعية، الفردية النواحي بني بالتفاعل يؤمن جديد فكر ظهر مث    

 اهتم حني على االجتماعية، والعوامل الظروف أثر مهمال العقلية أو يةاجلسم الصفات أثر يف غايل

  .وغريها الشخصية النواحي مهمال البيئية والعوامل اخلارجي املوقف بأثر كبريا اهتمام خراآل بعضها

 االجتماعية، والظروف الشخصية النواحي بني متبادل تأثري فيها تفاعلية عملية القيادة فإن هنا ومن    

 االجتماعية، البيئة من ومكتسبة موروثة فطرية شخصية صفات من القائد به يتصف ما بني علتفا

 تتطلب مشكلة أو إليه والوصول حتقيقه إيل اجلماعة تسعي هدف وجود يف يتمثل اجتماعي وموقف

 يف مل وال أهدافها، حتقيق اعتبارها يف تأخذ هنا فاجلماعة املسطرة، األهداف حتقيق إيل وصوال حال

 ال مهمته يف ينجح أن أراد إذا املختار والقائد لقيادا، ختتاره ملن الشخصية الصفات الوقت ذات

  .1سيدها باعتباره فوقية نظرة إليها ينظر أن أو عنها، ينعزل أن أو مجاعته يهمل أن ميكن

 :فيدلر نظرية_ 4

 أساسيني، جانبني فيه مجع لقيادةا لفاعلية املتغرية الظروف منوذج وضع يف فيدلر إيل الفضل يرجع   

 على تتوقف القيادي للنمط املوقف مواءمة أن ورأي نفسه، القيادي املوقف ومواءمة القيادة منط مها

  :2هي رئيسية عوامل ثالثة

                                                           
1
  
�� ا�3���G3&�، إ H ا��� ،O��/202ص ا�. 
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  H ا��� ،X/9I 203-204ص. 
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 .األول العامل وهو لقائدها اجلماعة تقبل مدي وتربز باملرؤوسني، القائد عالقة_ 

 .الثاين العامل وهو بأبعادها العمل فريق وإملام دقةب املهام حتديد وتبني العمل، هيكل_ 

 العامل وهو املنصب، لشاغل املخولة الرمسية السلطات من وتستمد القائد، منصب قوة درجة_ 

 .وتأثريا وأمهية ترتيبا الثالث

 بعد توصل كما للقائد، مالئما املوقف كان الثالثة العوامل توفرت مىت أنه إيل فيدلر وتوصل    

 أكثر يكون باملهام املرتبط القائد منط أن إيل خمتلفة منظمات يف ومتنوعة كثرية قيادية مواقف ةدراس

 درجة اعتدال حالة ويف. أيضا جدا مناسب غري أو للقائد جدا مناسبا املوقف يكون عندما فاعلية

  .اإلنسانية اتبالعالق القائد اهتمام يظهر) املالئمة وغري العالية املالئمة بني التوسط (املواءمة

 ألنه جدا، املناسبة املواقف يف جناحا أكثر يكون باملهام املرتبط القائد أن بقوله ذلك فيدلر ويفسر    

 بدقة مهيكلة مهامه وتكون الرمسي، غري والدعم الرمسي منصبه من املستمدة للقوة مالكا يكون

 املناسبة غري املواقف يف احاجن أكثر يكون كما بتوجيهها، يسمح وضع يف اجلماعة تكون وبالتايل

 الذي القائد يفضل احلالة هذه يف ألنه سليم غري قرارا كان وان حىت قراره يتخذ أن عليه ألن جدا،

  .القرار اختاذ عن حيجم

 جارشيا مع دراسة ويف 1987 عام يف أنه إذ أقترحه، الذي النموذج قصور فيدلر أدرك وقد   

Garcia القيادة بفاعلية يتنبأ ألنه انتقد قد منوذجه أن ذكر الفعالة، ادةللقي جديدة أساليب بعنوان 

 هذا منوذجه فإن خرآ ومبعين الفعال، االجناز إيل تؤدي اليت احملددة العمليات شرح يف يفشل ولكنه

 العمليات، هذه لشرح املعريف املصدر ذات النظرية إيل توصل فقد هنا ومن. أسود صندوقا يعترب

 تكتسب اليت بالوظيفة الصلة ذات واملعرفة الفنية والكفاءة  العقلية القدرات إيل عريفامل املصدر ويشري

 للقائد العقلية القدرات فان خرآ ومبعين. املدرسة أو التنظيم يف اخلربة أو الرمسي التدريب خالل

 اءأد عنها ينتج اليت واالستراتيجيات والقرارات للخطط الرئيسي املصدر تعد املعرفية ومصادره

  .موجه سلوك شكل على باجلماعة ترتبط والقرارات اخلطط وهذه اجلماعة،
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  :وبالنشارد هلريسي الوظيفية اجلاهزية نظرية_ 5

 لتحديد والعملية املهمة النظريات من وتعد للعاملني، الوظيفية اجلاهزية نظرية النظرية هذه وتدعي    

 من وبالنشارد هريسي من كل طور والبحوث الدراسات ضوء ويف واملرؤوسني، القائد بني العالقة

  :1وهي الثالثة األبعاد ذات املوقفية النظرية 1972 عام أوهايو والية جلامعة التابع األحباث مركز خالل

 .اإلنسانية بالعالقات االهتمام -

 .باالجناز االهتمام -

 .الوظيفية اجلاهزية -

 وبالنشارد هريسي من كل ويشري املني،للع الوظيفية اجلاهزية كذلك النظرية هذه على أطلق وقد   

 واستعدادهم للمرؤوسني الوظيفية اجلاهزية مستوي باختالف خيتلف الفعال القيادي النمط أن إيل

 العاطفي االستقرار أو للعاملني الوظيفية اجلاهزية على يقتصر وال املؤسسة، أو املنظمة يف للعمل

  :التالية بالعناصر حمدد ولكنه لديهم،

 .املسؤولية لتحمل واالستعداد العمل يف املوظف رغبة_ 

 .إليه املوكولة املهام اجناز على املوظف قدرة_ 

 .والعملية العلمية املوظف مؤهالت_ 

  :اآليت خالل من بالعمل القائد اهتمام ويتبني  

 .املسطرة لألهداف القائد حتديد -

 .األهداف اجناز وكيفية املرؤوسني ألدوار القائد حتديد -

 .األولويات وحتديد للعمل، املسبق يطالتخط -

 .األداء تقسيم وطرق العمل انتهاء وقت حتديد -

                                                           
1

 ����د  �2���، ا��/2? �Dا� H ا��� ،O��/104-101ص ا�. 
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 .التنظيم يف العمل سري ومراقبة للعمل املرؤوسني متابعة -

  :يلي ما خالل من بالعاملني القائد اهتمام يتضح كما

 .املرؤوسني مبشاركة العمل اجناز لطرق جديدة مقترحات عن حبثه_ 

 .عليهم حلها وتسهيل العاملني التمشك إيل استماعه_ 

 .مستمرة بصورة الالزمة باملعلومات وتزويدهم األعمال، اجناز على املرؤوسني تشجيعه_ 

 .وأدائهم العاملني جهود على القائد ثناء_ 

 جهة من املؤسسة وأهداف جهة، من املرؤوسني متطلبات بني التوفيق على القدرة متثل فالقيادة     

 تشخيص على القادر هو النظرية هذه إطار يف والفعال الناجح اإلداري القائد نفإ لذلك. أخري

 الوظيفية اجلاهزية باحلسابات خذاآ والعاملني بالعمل اهتمامه واقع من وذلك ومتطلباته، املوقف

  .املالئم القيادي النمط استخدام من ميكن مبا للعاملني،

 على قادرا يكون وأن مبرؤوسيه، كافية دراية على يكون أن اإلداري القائد على ينبغي خرآ ومبعين    

 للمواقف، املستمرة املراجعة اإلداري القائد على يفرض الذي األمر باستمرار، املتغري سلوكهم تكييف

 خيتلف الفعال القيادي النمط أن النظرية هذه تري كما لذلك، املناسب القيادي النمط واستخدام

 والعاملني، بالعمل القائد اهتمام درجة إيل إضافة للعاملني، الوظيفية اجلاهزية مستويات باختالف

 تسمي أساسية أربع مراحل عرب متر واملرؤوس اإلداري القائد بني العالقة بأن النظرية هذه وتفترض

  :وهي الوظيفية اجلاهزية مراحل

 ويف عمله يف جديدا موظفا املرحلة هذه يف فيها املوظف يكون :األويل الوظيفية اجلاهزية مرحلة -

 وال رؤساؤه هم من يعرف ال وكذلك به، يقوم سوف الذي عمله يعرف وال يلم ال حبيث عالقاته،

 على قادر غري املوظف ويكون التنظيم، رسالة أو التنظيمية األهداف يعرف وال العمل، يف زمالؤه

 القائد فإن مث ومن حمدودة املسؤولية لتحمل استعداده درجة وتكون منه، املطلوبة باألعمال القيام
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 النمط مع ذلك ويتناسب باألفراد منخفض واهتمام باالجناز عال اهتمام لديه املرحلة هذه يف اإلداري

 .املوجه

 عمله من اخلربة املوظف الكتساب ونتيجة الوقت مرور مع: الثانية الوظيفية اجلاهزية مرحلة -

 املرحلة، هذه إيل ينتقل قد املوظف أن جند الءوالزم العمل رؤساء مع االحتكاك ونتيجة اجلديد،

 إال متدنية، أخري بعبارة أو مكتملة، غري به املناطة باألعمال القيام على املوظف قدرة تكون وبذلك

 اهتمام لديه يكون اإلداري القائد فإن املرحلة هذه ويف املسؤولية، لتحمل االستعداد بعض لديه أنه

 .اإلقناع منط ذلك ناسبوي واالجناز األفراد بكل عال

 على قادرا املرحلة هذه يف املوظف يصبح الوقت مرور زيادة ومع: الثالثة الوظيفية اجلاهزية مرحلة -

 إيل يفتقر قد هذا ومع العاملني، مع إنسانية عالقات تكوين على وقادرا جيد، بشكل بالعمل القيام

 املرحلة هذه ويف عليه، امللقاة املسؤولية الزدياد نتيجة األمان وعدم بالذات الثقة من الشيء بعض

 النمط مع يتناسب وذلك باإلجناز قليل واهتمام باألفراد عال اهتمام لديه اإلداري القائد يكون

 .املشارك

 عال، بشكل قدراته اكتملت قد املرحلة هذه يف املوظف يصبح :الرابعة الوظيفية اجلاهزية مرحلة -

 لتحمل تواقا ويكون صورة، أحسن يف بالعمل للقيام واستعداده ومهاراته معلوماته تكوين مبعين

 القائد يكون املرحلة هذه ويف فيه، يعمل الذي التنظيم حنو ووالئه بذاته ثقته الزدياد نتيجة مسؤولياته

 هريسي نظرية حسب التفويض منط يناسب وذلك واألفراد باالجناز منخفض اهتمام لديه اإلداري

 .وبالنشارد

 عبارة )12( من وتتكون وتكيفه، القائد فاعلية وصف أداء وبالنشارد هريسي من كل طور وقد    

  .ومرؤوسيه اإلداري القائد بني العالقة معرفة دف إجابات، أربع منها واحدة لكل

 موزعة للمرؤوسني الوظيفية اجلاهزية تعكس حالة 12 تشمل أا جند األداة إيل النظر خالل ومن   

  :كاأليت
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 .املنخفضة الوظيفية اجلاهزية ذوي باملرؤوسني خاصة مواقف ثةثال_ 

 .املعتدلة إيل املنخفضة الوظيفية اجلاهزية ذوي باملرؤوسني خاصة مواقف ثالثة_ 

 .املرتفعة إيل املعتدلة الوظيفية اجلاهزية ذوي باملرؤوسني خاصة مواقف ثالثة_ 

  .املرتفعة فيةالوظي اجلاهزية ذوي باملرؤوسني خاصة مواقف ثالثة_ 

  
  )للعاملني الوظيفية اجلاهزية نظرية (املوقفية اإلدارة لنظرية توضيحي رسم: 04رقم الشكل

Source :Owens .1981.p.175                                                                                                  
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 نضج يقابل مبا اإلدارية للقيادة أمناط أربع هناك أن وبالنشارد، هريسي منوج خالل من يتضح    

  :يلي كما معهم املتبع القيادة أسلوب تغري املرؤوسني نضج تغري كلما أي املرؤوسني،

 وميارس اإلنسانية، العالقات يف نخفضم و اإلجناز حنو التوجه يف عال سلوك وهو :املوجه النمط   

 النمط هذا فإن خرآ مبعين منخفضا، للمرؤوسني الوظيفية اجلاهزية مستوي يكون عندما النمط هذا

 بسبب وذلك بالعمل يهتم اإلداري القائد أن جند إذ. )Q1( األول املربع يف السائد النمط هو القيادي

 بالعالقات يهتم وال التعليمات إعطاء على القائد كزير حيث جدد، موظفون التنظيم يف العاملني أن

 .النمط هذا يف اإلنسانية

 اإلنسانية، العالقات حنو التوجه يف وعال االجناز حنو التوجه يف عال سلوك وهو :اإلقناع النمط   

 ومن واملتوسط، املنخفض بني للمرؤوسني الوظيفية اجلاهزية مستوي يكون عندما النمط هذا وميارس

 يهتم القائد أن النمط هذا يف ويالحظ ).Q2( املربع يف القيادي النمط هو النمط هذا أن جند هنا

 مسؤولية لتحمل مستعدين غري زالوا ما العاملون وهؤالء املرحلة هذه يف بالعاملني يهتم كما بالعمل

 أصبحوا العاملني أن إذ ويدعمهم، العاملني يشجع اإلداري القائد أن جند ذلك ومع وحدهم العمل

 .العمل عالقات حبكم القائد من قريبني

 حنو التوجه يف ومنخفض اإلنسانية، العالقات حنو التوجه يف عال أسلوب وهو :املشارك النمط   

 وعال، متوسط بني للمرؤوسني الوظيفية اجلاهزية مستوي يكون عندما النمط هذا وميارس االجناز،

 القائد أن ويالحظ ).Q3( الثالث املربع يف السائد ياديالق النمط هو النمط هذا أن جند هنا ومن

 من باملقاومة يواجه قد املقرر للحد الذايت التوجيه نأ إذ بالعمل، كثريا يهتم ال النمط هذا يف اإلداري

 تشجيع دف اإلنسانية بالعالقات يهتم اإلداري القائد أو املدير أن جند لذلك املرؤوسني قبل

  .كربأ بشكل العمل مسؤولية وحتمل هممشاكل حلل املرؤوسني

 االجناز، حنو منخفض وكذلك اإلنسانية العالقات بناء يف منخفض أسلوب وهو :املفوض النمط   

 املرؤوسون يصبح عاليا،إذ للمرؤوسني الوظيفية اجلاهزية مستوي يكون عندما النمط هذا وميارس
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 هو وهذا املسؤولية، لتحمل قبوال وأكثر خربة وأكثر أعماهلم توجيه على قدرة وأكثر بذام ثقة أكثر

 .املربع يف السائد القيادي النمط

 ومنط املشاركة منط أن وبالنشارد هريسي من كل أجراها اليت الدراسات نتائج كشفت وقد    

 متتاز اليت العامل يف األخرى األقطار وبعض األمريكية التعليمية املؤسسات يف السائدان مها اإلقناع

  .التسلط وعدم باالعتدال المتيازمها األفضالن مها النمطني هذين أن كما عال، تعليم يمبستو

 الوظيفية اجلاهزية درجة يناسب قياديا منطا يتبين اإلداري القائد أن نالحظ تقدم ملا واستنادا   

 تمامهواه بالعمل، باالهتمام األخذ مع األربع، األساسية الوظيفية اجلاهزية مراحل من مرحلة لكل

 وحيدد الفرد فيه يوجد موقف فالقيادة املواقف، على تعتمد النظرية هلذه وفقا القادة وإن بالعاملني،

 على يدل ومما عدمه، من جناحه درجة حيدد والذي املوقف متغريات مع املتفاعلة القيادية إمكانياته

 واملوقف أخري، واقفم يف تعثرهم أو وفشلهم باهرا جناحا معينة مواقف يف القادة إحراز ذلك

 اإلمجايل املوقف وهذا ورؤساؤه العمل وزمالء املباشرين ومجاعته ذاته القائد يشمل هؤالء عند

 فإن وهلذا القيادية الفرد إمكانيات تفعيل كيفية حيدد الذي هو باستمرار املتفاعلة عناصره وبكل

  .تكتنفها اليت والظروف مجاعته القائد به يتفاعل موقف هي القيادة

  :1التفاعلية النظرية _ 6

 املوقفية، والنظرية السمات نظرية السابقتني، النظريتني بني اجلمع على تركز نظرية وهي   

 معني موقف يف القائد ا يتمتع اليت السمات على تعتمد ال النظرية هذه يف الناجحة فالقيادة

 القائد يفعله ما على ركزت أا يأ – اجلماعة أفراد مع التعامل يف القائد قدرة على تعتمد ولكن

 واحلزم البديهة وسرعة كالذكاء معني قائد ميلكها اليت فالسمات – صفاته على التركيز من بدال

 ذه اجلماعة اقتناع من بد ال بل القائد لظهور تكفي ال أكتسبها اليت والفنية اإلدارية واملهارة

 أفراد مع التكامل وخيلق التفاعل حيدث أن عيستطي الذي هو الناجح فالقائد والقدرات، السمات
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 حل على العمل مث  ومتطلباا اجلماعة مشكالت على القائد بتعرف إال يتم لن وهذا اجلماعة،

  .املتطلبات هذه وحتقيق املشكالت تلك

 بني التكامل: على خصائصها تتحدد اجتماعي تفاعل عملية القيادة تعترب النظرية هلذه ووفقا    

 اجلماعة أفراد وربط مشكالم، ومعرفة وحاجام اجلماعة أفراد رغبات وإشباع لقائد،ا شخصية

 الناجحة القيادة ومسات العمل، بيئة وطبيعة للجماعة الطبيعية العوامل ومعرفة وثيقة، بعالقات

 املطلوب السمات وليست) السلوك نظرية حددا كما (القائد ا يتمتع اليت السمات هي ليست

 ىمبد حتدد اليت السمات ولكنها) املوقف نظرية تقول كما (معينة مواقف يف القائد يف هاتوافر

  .أهدافها وحتقيق اجلماعة مع التفاعل على القائد قدرة

 لتحقيق وخيطط وحاجام اجلماعة رغبات عن يعرب الذي هو النظرية هلذه وفقا والقائد    

 وإيل االجتماعي، املوقف وإيل القائد شخصية إيل تندةمس تكون املنطق هلذا وفقا والقيادة أهدافها،

 املرؤوسني أمهية على النظرية هذه تؤكد كما اجلماعة، به متر الذي واملوقف شخصيته بني التفاعل

 سنوات منذ فوليت ماري الباحثة عليه أكدت ما وهذا فشلها، أو القيادة جناح يف مؤثر كعامل

 األمهية، غاية يف تبدو القائد يف املطلوبة القيادية السمات يدحتد يف األتباع دور إن: قالت عندما

 اليت املواقف يف التحكم دائم ليظل للقائد وتأييدهم معاونتهم خالل من يربز اهلام دورهم وأن

  .تواجهه

 ما حتديد أساسها على ميكن اليت واخلصائص األبعاد عن الكشف فحاول Hampill هامبيل أما    

 األبعاد هذه وأهم معها، التفاعل من القائد لتمكني مالئما معينة عمل ةمجاع وضع كان إذا

  1:نذكر واخلصائص
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 أفرادها بني التشابه ىومد استقرارها ىومد ومرونتها موظفيها عدد أي: العاملة اموعة حجم_ 

 أن كشف فقد حتكمهم، اليت والقيم االجتماعية وخلفيتهم العلمي، ومستواهم سنهم حيث من

 .القيادة من تفاعله درجة حتديد يف هاما دورا للموظف األساسية فعللدوا

 التوتر مظاهر من خاليا مرحيا املناخ كان كلما إذ: اموعة إطاره يف تعمل الذي االجتماعي املناخ_ 

 إيل توصل وقد املنتج، العمل هو وهذا واحدة، وحدة يف اموعة أفراد تعاون على ذلك ساعد والقلق

 يف عضويتهم عن راضني يكونون عندما مرؤوسيه قبول ستنال قراراته أن واثقا يكون دالقائ أن

 .إليه النتمائهم ومرتاحني التنظيم

 تربز اخلصائص وهذه العالية واملهارات القدرات توافر ىومد اموعة، أفراد بني األلفة درجة_ 

 السمات هذه أفرادها يف تتوافر اليت اموعة هذه أن إذ العمل، موضوعات مناقشة أثناء واضحة

 .الرأي إبداء من خشية دون اموعة بعمل يتصل ما كل يف املناقشة حق فيها فرد لكل يكون

 فاآلراء خمتلفة، أراء إلبداء غالبا يظهر والذي اموعة، أفراد بني النظر وجهات يف االختالف مدي_ 

 بد ال وانتقادات، ومعلومات وتعليقات اقتراحات من تتضمنه مبا اموعة أعضاء يبذهلا اليت املختلفة

 النجاح ويكفل بينهم الصلة يقوي مما مرؤوسيه مع أكرب تفاعل حتقيق على القائد معاونة إيل تؤدي أن

 .القيادة يف

 القيادي الدور تفعيل على قدرة الناجح القائد يف تفترض التفاعلية النظرية أن القول ميكن سبق مما    

 آمال اعتباره يف واضعا غالبيتهم، سلوك أو أعضائها سلوك مع التكامل وإحداث ، سةاملدر ملدير

 السبب وهلذا املالئم، القيادي النمط حتديد يف االجتماعية البيئة دور أمهية ويتضح أفرادها، وتطلعات

  .آخر موقف يف ويفشل موقف يف قائد ينجح قد

 حمددة مثلي طريقة هناك ليس بأنه القيادة يف سابقةال النظريات مجيع دراسة من االستنتاج وميكن    

 عملية أن إذ باملائة، مائة دميقراطيني قادة جند ما نادرا العملية احلياة ففي األفراد، لقيادة وواضحة

 للقائد السابقة اخلربة أن جند حيث فيها تؤثر اليت واملتغريات العوامل لتشابك نظرا معقدة عملية القيادة
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 املتغريات مع تتفاعل اليت العوامل من هي القائد وشخصية السائدة الظروف أو ئدالسا واملناخ

 من يزيد بشكل مرؤوسيه على التأثري يستطيع الذي هو الفعال القائد أن جند لذا والبيئية، التنظيمية

 ومسامهتها النظريات هذه اجيابيات من الرغم وعلى  للجماعة، املعنوية الروح من ويرفع دافعيتهم

 فإا والتابعني، واملوقف القائد الثالثة لألبعاد حتليلها واقع من القيادي الدور مفهوم توضيح يف الفعالة

 القادة يف تشترط أصبحت واليت املعاصر، اإلداري الفكر يف احلديثة التطورات مالحقة تستطع مل

 أنسب اختيار لىع والقدرة اإلنتاجي، العمل أهداف حتديد على كالقدرة: القدرات من جمموعة

 أن بالضرورة يتطلب وهذا الفعالة القرارات اختاذ على القدرة وأخريا األهداف، تلك لتحقيق الوسائل

  .الكفاءة من كبري قدر على القائد يكون

   :القيادة أمناط _  6

  :القيادي النمط مفهوم 

  ):Style( النمط

 اجلماعة مع أوتفاعله تعامله يف ئدالقا ميارسه الذي الغالب األسلوب بأنه " وآخرون علي عرفه

  .1"له املدركة

  :)Style of Leader( القيادي النمط

  .2"متنوعة قيادية مواقف يف سلوكه ليحفز الفرد حاجة) بناء (لتركيب ختطيط " بأنه فيدلر عرفه فقد

 أثناء ملديرا أو القائد عن تصدر اليت واملمارسات العادات مجلة " بأنه القيادي النمط تعريف وميكن    

 منخفضة أو متوسطة أو عالية بدرجة معا لكليهما أو اإلنسانية العالقات أو العمل على بالتركيز عمله

   ". رضاهم بدون أو برضاهم املرؤوسني يف للتأثري
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  :اإلدارية القيادة أمناط

 وتبعا ناملديري شخصيات باختالف ختتلف متعددة أمناط اإلدارية والقيادة التربوية لإلدارة     

 االجتاه بينها من القيادة، أمناط لتصنيف طريقة من أكثر فهناك بينها، يعملون اليت اجلماعات الختالف

 األمناط هذه نتناول وسوف القيادة، أسلوب حتديد خالل من القيادة أمناط تفسري حياول الذي النظري

  :1التفصيل من بشيء

 :الدميقراطي القيادي النمط 1.6

 واملشاورة، والتشارك التعاون أساس على فيه التفاعل يقوم إذ مجاعية، قيادة العادة يف وهو     

 والتنفيذ، التخطيط عمليات يف واالشتراك املختلفة املشكالت مناقشة فرصة للجماعة يتيح وهو

 حد يف غاية واعتباره الفرد بقيمة بإميانه كذلك ويتميز معني، فرد يد يف السلطة تنحصر ال وبذلك

 يستطيع اجلماعة يف فرد كل بأن يؤمن كما الفرد، صاحل بتحقيق يتحقق اجلماعة صاحل وبأن ذاته

 لتحقيق الفرص له توافرت إذا وذلك واستعدادات مواهب من أويت ما بقدر البناء يف يشترك أن

 واإلكراه الضغط ألن خارجها، من ال اجلماعة داخل من يأتيان والتقدم النمو وأن الذات،

 القيادة من النوع وهذا والتجديد، االبتكار تعوق سلبية قوة إيل البشرية لطاقةا حتيل والتسلط

 معينة نقطة يف يتقابل مشترك عمل ولكنه خراآل اجلانب من وخضوعا جانب من سيطرة ليست

 فالقائد أهدافها حنو متكامل تنظيم يف باجلماعة يسري الذي اجلذب حمور القائد دور عندها يصبح

 كيف يعرف كما عليهم، يفرضها وال اجلماعة أهداف تاما إدراكا يدرك القيادة من النوع هذا يف

 فاعلية يثري ولكنه والتخطيط بالتنظيم ينفرد وهوال األهداف هذه لتحقيق الكفيلة الوسائل جيد

  .اجلماعة يف الكامنة والكفايات املواهب من االستفادة ميكن حىت تضامنهم واجيابية األفراد
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 قيمة أغلى اإلنسان أن باعتبار عليها، واالعتماد اإلنسانية العالقات تعميق إيل النمط هذا ويتجه   

 بالعمل ومسامهتهم بدورهم واالعتراف بالعاملني االهتمام إىل يؤدى مما وتنميتها، احترامها جيب

  .القرارات واختاذ املشكالت حبث عند وإشراكهم

  :الدميقراطي القيادي النمط خصائص

  :1 املدرسية اإلدارة يف النمط هذا صخصائ ومن   

 .منهم عضو بأنه اجلميع يشعر حىت والطلبة التدريسية اهليئة مع شخصية عالقات املدير يكون_ 

 ومشاركتهم واملعلومات البيانات توفر خالل ومن معه العاملني استشارة بعد قراراته املدير يتخذ_ 

 .بذلك

 عن وكفاءام قابليتهم وتطوير أعماهلم وخمتلف بشىت معه نيالعامل مهارات تنمية على املدير يعمل_ 

 .واالبتكار والبحث التجريب طريق

 متناسقة جمموعة املعلمني جيعل أن حياول وهو التعاوين اجلماعي بالعمل املدرسة مدير يؤمن_ 

 .ومتناسقا متكامال يكون أن جيب املدرسة عمل بأن منه إميانا متعاونة،

 .معه العاملني مع ككل العمل لوبأس املدير يناقش_ 

 .عليهم املسؤوليات توزيع عند املعلمني املدير يستشري_ 

   .ذلك أسباب يوضح اموعة أفراد أحد املدير ينتقد عندما_ 
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 :الدميقراطي القيادي النمط مزايا

  :1إيل اإلدارة يف الدميقراطي النمط يؤدى   

 .خراآل للبعض ضهمبع واحترام بينهم فيما العاملني تعاون_ 

 .والتطبيق للمناقشة طريقها جتد اليت البناءة االقتراحات تكثر_ 

 .بالنفس والثقة والطمأنينة باألمن والشعور احلرية من جبو عملهم العاملون يؤدي_ 

 .ومقترحام زمالئهم أراء اموعة أفراد يقبل_ 

 .فيه واندماجهم عملهم مع التدريسية اهليئة تفاعل يزداد_ 

 .املدير عمل يسهل مما القرارات لتنفيذ محاسهم من تزيد القرارات اختاذ يف املعلمني مشاركة_ 

 .وجه أحسن على مهامهم أداء إيل يدفعهم مما باملسؤولية واإلحساس للمعلمني املعنوية الروح تزداد_ 

  ):التسلطي(األوتوقراطي القيادي النمط 2.6

 ونفوذ وأراء ألوامر املنظمة يف العاملني خضوع أي الواحد، الفرد حكم أوتوقراطي كلمة تعين     

  :2على اإلدارة هذه يف املدير ويعمل املنظمة، داخل واحد شخص وسلطة واستبداد

 املدير يلعب مث ومن وكبريها، صغريها األمور مجيع تشمل واليت يده، يف السلطات معظم تركيز_ 

 .وياثان املعلمني دور يكون بينما الرئيسي الدور

 عليه املثال سبيل على فاملعلم تردد، أو مناقشة بدون وقراراته ألوامره العاملني مجيع طاعة ضرورة_ 

 اآلراء وحيارب الرأي يف االستبداد على املدير هذا يعمل مث ومن املناقشة أو الرأي إبداء دون التنفيذ

 .األخرى
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 التخطيط: مثل املختلفة اإلدارية العمليات يف العاملني مشاركة وعدم القرارات اختاذ يف االنفراد_ 

 التنظيم أو السليم، التخطيط املنظمة داخل يتوفر ال وهلذا. وغريها.... واإلشراف، واملتابعة والتنظيم

 األوامر وكثرة املفاجئة، التفتيش عمليات: يف املبالغة صور تظهر ذلك من النقيض وعلى اجليد،

 وليس اجلزاءات تقرير أجل من بسيطة كانت ولو األخطاء وتعقب سبب، بدون أو بسبب والنواهي

 .التوجيه دف

 وظروفهم ومتطلبام العاملني مشاعر (اإلنسانية للعوامل مراعاة دون اإلنتاجية برفع االهتمام_ 

 اإلنتاجية، وزيادة بالعمل االهتمام على العاملني دفع إيل النمط هذا يؤدي وقد). اخل.......وقدرام

 ال حد إيل متزايدة بدرجات يرتفع قد األداء أن حيث طويلة فترة إيل يستمر أن ميكن ال اهذ ولكن

 .األداء تناقص إيل بالتايل يؤدي مما املعدل ذا االستمرار بعده ميكن

 أو أراء أي إبداء دون بالتنفيذ املعلمون يقوم بينما خيطط فاملدير والتنفيذ، التخطيط بني الفصل_ 

 .مالحظات

 يف وهيبته مركزه من يقلل أن ميكن التفويض هذا أن يعتقد حيث التفويض، ملبدأ املدير رفض_ 

 .املنظمة

 أن ميكن واليت املدرسية، االجتماعات وخاصة املؤسسة داخل اإلدارية باالتصاالت االهتمام عدم_ 

 اليت راراتالق بعض على التوقيع أو التعليمات إعطاء أو األوامر إصدار دف مفاجئة بصورة تعقد

 املوضوعات مناقشة أو اآلراء إبداء مبحاولة) املعلمني (لألعضاء يسمح ال االجتماع هذا ويف يصدرها،

 على ليوزع مسبق أعمال جدول له يعد وال قصرية، الغالب يف االجتماع مدة تكون لذا. تفسريها أو

 .عقده موعد قبل باملدرسة العاملني

 لذا املدرسة، داخل اإلنسانية بالعالقات االهتمام عدم وبالتايل علمنيللم الفردية الفروق مراعاة عدم_ 

 داخل وقدرات وميول أراء هلم كأفراد والتلميذ املعلم شخصية احترام على املدير هذا يعمل ال

 .املدرسة
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 بل أخرى، أراء ألية مراعاة بدون نظره وجهة من تفسريها بعد والقوانني للوائح احلريف التطبيق_ 

 تفسريه غري للعمل باملنظمة اخلاصة والقرارات واللوائح للقوانني تفسريات أي يقبل ال ذلك من أكثر

 .فقط الشخصي

 هذا أن منه ظنا ببعض، بعضهم العاملني بني والصراع والشقاق الفرقة عوامل بعض إجياد حماولة_ 

 أن ويعتقد ،خرآل فريق كل اامات خالل من منهم فريق كل أخطاء ظهور على يساعده أن ميكن

 فهؤالء منهم، كل وأخطاء عيوب على التعرف بعد بسهولة الفريقني قيادة على بالتايل يساعد هذا

 :مؤداها خاطئة فكرة لديهم توجد املديرون

 من كمصدر لديه وحفظها أخطائهم على التعرف بعد إال باملؤسسة العاملني على السيطرة ميكن ال   

  :أنه تبني اليت اخلاطئة للفكرة طبقا أو مستقبال، إليها احلاجة عند يستخدمها لكي التهديد مصادر

 العمل على العاملني إجبار ميكن وال جهة، من كشفها أو األمور حقيقة على التعرف ميكن ال  

 والتنافس القوي الصراع أنواع بعض يوجد مل ما أخرى، جهة من للمنظمة املرغوبة األهداف وتنفيذ

  .البعض وبعضهم العاملني بني الشديد

  :األوتوقراطي القيادي النمط خصائص 

  .وتالميذه Kurt lewin طرف من املعرفة املفاهيم يستعملون اال هذا يف والباحثني املختصني أغلبية

  :1ب تتميز اليت سلوكاته خالل من حيدد األوتوقراطي القائد أن Lippit et white يرى

  .ائدالق على تتوقف املسطرة األعمال كل_ 

  .واألعمال التقنيات يقرر الذي هو القائد_ 

  .يعملون؟ مباذا يعملون؟ كيف يعملون؟ ماذا: مرؤوسيه يأمر القائد_ 

                                                           
1
 Roger Daval،Traite de la psychologie sociale،puf 2 ، edition، paris، 1970،p 237. 
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 املشاركة جمال ضمن بقائه أثناء شخص كل لعمل انتقاداته يف خصوصيا يكون ألن مييل القائد_ 

  .للجماعة الفعالة

  :1نذكر األوتوقراطية امليول ذوي ارةاإلد لرجال املميزة اخلصائص جمموعة بني ومن    

  .فقط العاملني ولتهديد للتحكم السلطة استخدام يف وخاصة الشخصية قوة -

 وواجبات حقوق من الكثري سلب وبالتايل اإلدارية األمور مجيع على والسيطرة التحكم حب -

  .اآلخرين ومسئوليات

  .بناءا نقدا كان ولو حىت النقد تقبلهم عدم -

 ولو الشكلية املظاهر يف والغلو الذات حب أي مكان، كل ويف املواقف مجيع يف ريةاملظه حب -

  .للعمل األساسية األهداف حساب على

  .بعده أو التطبيق قبل سليمة غري أا أدركوا ولو حىت قرارام يف التراجع عدم -

 مجيع على العاملني من همأرائ على يوافق من حيصل حيث باملدرسة، العاملني بني املعاملة يف التفرقة -

 العقاب أنواع بعض باستخدام كثرية وأحيانا االهتمام بعدم يعارضهم من حيظى بينما واحلوافز، املزايا

  .الترقية وعدم املرتب، من اخلصم مثل املختلفة والتهديدات

 داخل لبيةالس العالقات انتشار على فقط يساعد ال اإلدارة أمناط من النمط هذا أن يتضح سبق ومما   

  .املنظمة داخل العاملني بني االنقسامات ظهور إيل أيضا يؤدى ولكنه العمل،

  :األوتوقراطي القيادي النمط عيوب

  :يليما يف األوتوقراطي النمط هليمنة واملصاحبة املترتبة اآلثار حتديد ميكن   

 .البعض مبعضه على صربهم وعدم زمالئهم على السيطرة اجلماعة أعضاء أغلبية حماولة_ 

 مستترة بطريقة إليه والتقرب القائد من خاص اهتمام على احلصول اجلماعة أفراد بعض حماولة_ 

 .اآلخرين أكتاف على والتسلل
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 .واملشاحنات والتكتالت والوشاية الدس كثرة_ 

 .للزمالء الالذع والنقد اجلماعة أفراد بني الكراهية إشاعة_ 

 .البناءة االقتراحات قتل_ 

 .الزمالء أراء بولق عدم_ 

  .والقلق اخلوف يسوده جو يف والعمل اجلماعة أفراد تفكك_ 

  :األوتوقراطي للنمط توجه اليت النقد أوجه بعض

 ويتأيت االستبدادية، باملمارسات تتميز املدرسية، اإلدارة علم نشأة منذ املدرسية اإلدارة كانت    

 جهة، من املدرسة إدارة عن شيء كل يف خلرباءا هم أنفسهم باعتبار املدارس مديري قيام إيل ذلك

 واستفسارات تساؤالت كانت ولذلك. أخرى جهة من التعليم ملشكالت اإلجابات أفضل ويعرفون

 اإلدارة ضد ثورة ظهرت لذلك املدرسية، اإلدارة جمال يف االستبداد مالئمة مدي عن الناس من العديد

 املتزايد االهتمام وبداية جهة، من اإلنسانية عالقاتال نظريات ظهور بداية مع املستبدة املدرسية

 يف القيادي النمط هلذا املوجه الشائع النقد أوجه بني ومن أخري، جهة من الدميقراطية بالفلسفة

  :1يلي ما املدرسية اإلدارة

 .متاما الدميقراطية النظم مع املدرسة نظام إدارة نظام تتعارض_ 

 .املستبدة املدارس يف داءواأل التخطيط بني فاصل حد هناك_ 

 .املعتاد من أقل وليس واملعتاد املتوسط فوق أداء إيل الوصول حنو العاملني من تذمر هناك_ 

 .ديكتاتوري املدارس يف اإلشراف_ 

 .املدرسة يف ثانوية مكانة املعلم يشغل_ 

  .املدارس هذه يف املدرس شخصية على كبري اعتداء هناك_ 
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  ):الفوضوي(لتسييبا القيادي النمط  3.6

 األمور جمريات يف التدخل بعدم القائد سلوك فيتميز التدخل عدم قيادة أو الفوضوية القيادة وهو    

 مطلق هلم ويترك التابعني إيل املعلومات بتوصيل يقوم حيث الغارب، على احلبل للتابعني يترك فهو

 فهو املعرفة، عدم أو القرار ختاذا على القائد قدرة عدم يكون قد ذلك ومبعث التصرف يف احلرية

 فهي القائد، لشخصية االحترام وعدم واإلحباط بالضياع العاملني فيشعر توجيه بدون املؤسسة يترك

  .1فعالية القيادية األمناط أقل

  :2يلي مبا عادة اإلدارة من النمط هذا يف املدير سلوك ويتصف   

 وإتباع القرارات وإصدار نشاطام مارسةمل للمرؤوسني احلرية النمط هذا يف املدير يترك -

  .العمل الجناز مالئمة يروا اليت اإلجراءات

  .املدرسة يف العمل سري وخيطط ويرتب ينظم أن املدير حياول ال -

 اشتراك أو منه توجيه دون األعمال إجناز يف املعلمني على كليا اعتمادا املتساهل املدير يعتمد -

  .احللول وضع يف شخصي

 ويسند ومعاونيه، ملساعديه سلطاته بعض تفويض إيل القيادية األمناط من النوع هذا يف املدير يلمي -

  .حمددة وغري عامة بطريقة إليهم الواجبات

  .وموضوعية حبكمة األحكام وإصدار القرارات اختاذ على قادر غري املتساهل املدير يكون -

  :إيل التربوية اإلدارة من النمط هذا ويؤدى   

  .وواضح قاطع رأي إيل الغالب يف تنتهي ال اليت املناقشات كثرة -

  .معه العاملني على السيطرة املدير يفقد -

  .والرقابة التوجيه عاملي غياب بسبب والضياع التصرف على القدرة بعدم العاملني شعور -
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 العملية سري حبسن االكتراث عدم إيل يؤدي مما للعمل، احلقيقة احلماس ودرجة الدافعية توافر عدم -

  .املدرسة يف التربوية

  .مسؤولية أي حتمل من ورم العاملني تربم -

  .االقتراحات تقدمي يف التهور -

  .القرارات معظم تنفيذ متابعة يف اإلخفاق -

  :التسييب القيادي النمط خصائص

  :1أمهها اخلصائص من مبجموعة التسييب القيادي النمط يتميز    

 مجاعية أو فردية كانت سواء القرارات اختاذ يف لألعضاء الكاملة واحلرية التحرر من قدر أكرب مينح -

  .فعالة مسامهة يساهم أن دون حرية بكل واحلركة والتصرف

 فهو فيها يعملون اليت املؤسسة شؤون مجيع يف يشاءوا ما يفعلوا وأن سلطاته، كل ملعاونيه يترك -

  .للجماعة املستشار حبكم ويصبح القرار اختاذ يف حقه عن يتنازل

  .منه تدخل أي دون التعرف يف احلرية مطلق هلم ويترك جمموعته أفراد إيل املعلومات بتوصيل يقوم -

 جمال يف ملشكلة اجلماعة تتعرض فعندما خاطئ، اعتقاد وهذا أنفسهم يقودون املرؤوسني أن يعتقد -

 والتوتر القلق ويسود بينهما العداء ويتولد القائد على املرؤوس يقلب الفعال التوجيه جتد وال العمل

  .العمل جو

 يعمل اجلماعة أمام أهداف هناك تكون ال وقد بل فحسب إجراءات أو حمددة سياسات لديه ليس -

  .وحتقيقها إليها للوصول األفراد

 ماإسها يقدم ال فهو القرارات اختاذ يف املسؤولية عن لتخليه نظرا الفعالة القيادة مقومات يفقد -

  .الفاعلية لدرجة للجماعة

  .ممكن نطاق أضيق يف واألعضاء القائد بني االتصال ينحصر -

                                                           
1
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  :التسييب القيادي النمط عيوب

  :1يف تتمثل العاملني على التسييب النمط هليمنة واملصاحبة املترتبة اآلثار أهم ولعل    

 .متاما انعدمت قد األفراد بني الروابط أن طاملا اجلماعة تفكك_ 

 .وإهداره الوقت من الكثري وإضاعة اجلهود ازدواجية _

  .عملهم وإمهاهلم كبرية طاقة تعبئة يف وإخفاق للعمل حقيقية محاسة وجود عدم_ 

  التسييب األسلوب  األوتوقراطي األسلوب  الدميقراطي األسلوب  املميزات

  سريع  بسرعة  ومكلف بطئ  القرارات أخذ

 مع التعامل

  الطوارئ

  به التنبؤ كنمي ال  ممتاز  ضعيف

 بني التناسق

  األفعال

  وصعب بطئ  سهل  بطئ

  جدا مرتفع  القائد على يعتمد  قليال مرتفع  اإلبداع

 التغيري إحداث

  التنظيمي

 وبطئ صعب  بسرعة يتم  حدوثه وبطئ صعب

  حدوثه

  به التنبؤ ميكن ال  ال  نعم  املهام أداء تدعيم

 يزداد أن ممكن  ال  سيزداد  العمل فريق تدعيم

  وينخفض

 املدى ىعل سيقل  االرتفاع إيل ميل  العمال رضا

  الطويل

 أو مرتفعا يكون قد

  منخفضا

  

  .القيادة أساليب بني مقارنة: 02 رقم اجلدول
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 ولكن املسير، الفريق نوعية ليست اإلدارات من الثالثة األنواع هذه يف مالحظتها املمكن الفروق    

 والسياسية االجتماعية العالقات حمتوي االعتبار بعني خذيأ التطبيق جمال ويف إدارة، كل تدخل جماالت

  .1املؤسسة مدير واضح بشكل فيها يتفاعل اليت

  :2 القيادة أمناط من والتعليم التربية حبقل املشتغلون يستفيده ما أهم أما

 من القر املؤسسة أهداف حتقق اليت القيادات أقدر هي التعليمي اال يف الدميقراطية القيادة أن_ 

  .املؤسسة هذه يف العاملني نفوس

 توجيها يقودها اليت اجلماعة توجيه يف غريه من أكفأ هو واملدرب املؤهل الدميقراطي القائد أن_ 

 .واتمع الفرد مصلحة فيه ملا تعاونيا

 هذا يف باالشتراك اموعة أفراد أحد أو القائد قيام تعين بل جمموعة بتوجيه القيادة عملية تعين ال_ 

 .التوجيه

 .املالئمة واملمارسة التعلم طريق عن مكتسب سلوك القيادة_ 

 .الكرمية واألخالق الفاضلة بالقيم متحليا مبظهره مهتما متزنا، يكون أن القائد من القيادة تتطلب_ 

 ولكنه بأوامره املتصل املوضوع أمهية كانت مهما األمر صياغة يتجنب الذي هو اللبق القائد_ 

 .بزمالته اجلماعة تشعر اليت والكلمات األلفاظ ميستخد

 وهذا أساسه، على يصنف معني منط عليه يغلب هذا مع ولكن منط من أكثر بني القائد جيمع قد_ 

  . بينهما فاصلة حدود هناك ليس إذ تتداخل قد القيادة أمناط أن يعين

  

  

                                                           
1
 Olivier cousin،L'éficacité des collèges sociologie de l'éffet établissement، puf،1ere édition،paris، 1998.p132. 

2
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  :خالصة

 القادة على للتعرف منها نستفيد أن كننامي بالقيادة اخلاصة األمناط هذه أن يتضح سبق مما      

 ومن اتمع، لتحسني اجلهد بذل على الناس حث يف تأثري هلا اليت االجيابية القيادة على والتركيز

 من وأمهيته باملوقف املرتبطة املفاهيم على تؤكد ا املتعلقة واألحباث القيادة أمناط أن  أيضا املالحظ

 أو أسلوب أن Fedler فيدلر فريي واإلدارة، التربية جمال يف فعال دور له تربوي قائد تكوين أجل

 العالقات فهم مدي على وتعتمد املوقف على أساسا تعتمد) املوقف نظرية (االحتماالت مدخل

 تعتمد وأا املدرسة إدارة يف األخرى من أفضل طريقة توجد ال أنه ويؤكد املدرسة داخل املتداخلة

 القيادة أنواع من نوع أي خيتار أن القائد يستطيع باملوقف املتعلق املفهوم ذاه ضوء ويف املوقف، على

 معه للعاملني الشخصية السمات ضوء يف مدرسته وتنظيم إدارة يف ذلك ميكنه وبالتايل وأفضل أنسب

  .للمدرسة العامة واخلصائص به احمليطة والبيئة الشخصية مساته وأيضا وحاجام ودوافعهم

 الدميقراطية الثالثة األمناط على وخصوصا كثرية القيادة أمناط على أجريت اليت فالتجارب    

 اجلماعة من أقل األمر أول يف إنتاجها يبدو قد الدميقراطية فاجلماعة والتسيبية، واألوتوقراطية

 بغيا حالة يف حىت األفراد، بني للتعاون نتيجة عليه ويتفوق يزيد أن يلبث ال أنه غري الديكتاتورية

 أيضا التجارب وتوضح والقائد، األعضاء بني طيبة إنسانية وعالقات صداقات لتكوين ونتيجة القائد

 ما حتقيق على مجاعة أي تساعد أن ميكن اليت األساليب أحسن هو القيادة يف الدميقراطي النمط بأن

 القيادة بأن همنظر وجهة مدعمني الرأي هذا خيالفون الباحثني بعض كان وإن أهداف، من إليه تصبوا

 وخرباا واالجتماعية الثقافية وحالتها بظروفها يرتبط اجلماعة قيادة يف املستخدم واألسلوب موقفية

  .أفرادها وسن السابقة

   



 دافعية االجناز: الفصل الثاين                                
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  :الدافعية تعريف_ 1

 بالطاقة ومده وتوجيهه إثارته على تعمل للسلوك حمركة قوة أا على الدافعية تعاريف معظم تؤكد    

  :الدافعية تعاريف لبعض عرض يلي وفيما تثريها، اليت احلاجة إشباع أو ا املرتبط اهلدف يتحقق ريثما

 أجل من لديه جهد أقصي لبذل احلي الكائن داستعدا تعين الدافعية أن :Atkinson أتكنسون يري    

 . 1معني هدف حتقيق

 لتحقيق ويوجهه اإلنسان سلوك يستثري داخلي عامل بأا الدافعية )Murray( موريه وعرف    

 لتفسري وجوده نفترض أو السلوك من نستنتجه وإمنا مباشرة يالحظ ال العامل هذا أن مع التكامل،

  .2السلوك ذلك

 حتقيق أجل من الفرد حترك اليت واخلارجية الداخلية الظروف جمموعة:" بأا ترتوريال ويعرفها   

 .3"خيتل عندما االتزان وإعادة حاجاته،

 لتحقيق وتوجهه الفرد سلوك حترك اليت الذاتية القوة تلك:"بأا مرعي وتوفيق بلقيس أمحد يعرفها   

 القوة هذه وتستثار. له بالنسبة) النفسية (املعنوية وأ املادية وبأمهيتها إليها باحلاجة يشعر معينة غاية

 أو املادية البيئة من أو) اهتماماته ميوله، خصائصه، حاجاته، (نفسه الفرد من تنبع بعوامل احملركة

  . 4)واألدوات واألفكار املوضوعات، األشخاص، األشياء، (به احمليطة النفسية

 أو داخلية حالة الدافع ميثل للفرد فبالنسبة مرتبطني، لكن نيخمتلف معنيني إيل الدافعية تعبري ويشري    

 املنظمة، أهداف أو أهدافه كانت سواء األهداف، حتقيق باجتاه يسلك أن ليسعى يدفعه داخلي حمرك

 وبالنسبة بذله، على الفرد ومثابرة اجلهد هذا كثافة وزادت جلهده تكريسه زاد الدافعية زادت وكلما

                                                           
1

	�ري، ����   ��� و��	����� ا�����ي ا���� 	���،� .274،ص1،2008ن،طوا���ز) ،ا'رد ���%� ا�$��# ا�!"�!  ا����

2
�"�0 وه�.   ،#1�	� .95،ص1،1999وا���ز) ،ا'ردن،ط ���%� ا���0ي دار ا�$�م، ا���� �� ا�

3
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 مثمر أداء خالل من األهداف لبلوغ السعي على واملديرين للعاملني حفز عملية ثلمت فالدافعية للمدير

  . 1أكثر أو مشبعة غري حاجة إلشباع أكثر أو مرغوب حبافز اجلماعة أو للفرد بالتلويح وذلك وحمسن،

  :الدافعية طبيعة_ 2

 نتعرف أن علينا خارجيا، وأ داخليا تستثار بيولوجية أو نفسية كقوة الدافعية بطبيعة أكثر للتعريف    

 الدافعية وعالقة باالنفعال، الدافعية وعالقة بالطاقة، الدافعية عالقة على االختصار من بشيء

  .2وطبيعتها الدافعية جبوانب اإلحاطة من مزيدا ذلك يف لعل التنشيط، أو باالستثارة

  :والطاقة الدافعية 1_2 

 يف اإلنسان داخل نفسها عن تعرب والطاقة املصدر، ةمعروف وغري غامضة قوة ليست الدافعية إن     

 يطلق ذلك فإن للدافع استثارة حدثت فإذا احلي، الكائن يف كامنة قوة الطاقة أن مبعىن نشاط، صورة

  .عصبية أم عقلية أم حركية طاقة أكانت سواء مكمنها من الطاقة

 زادت اإلشباع تتطلب اليت احلاجة احإحل زاد وكلما معينة، لطاقة نشاطا ميثل الدافع أن ذلك معىن    

  .الدافع ونوع احلاجة لطبيعة املالئمة الصورة على تنشط اليت الطاقة وقوده الذي ذلك النشاط، قوة

 املوجه النشاط حيدث مث ومن الطاقة، خلروج مالئمة داخلية ظروفا تتطلب اخلارجية واالستثارة    

  .املناسبة احلاجة إشباع حنو

 يوجه ما أن ليفني يرى حيث اال، ذا املتعلق" ليفني كريت "منحى احلميد عبد رجاب ويعرض    

 إيل يؤدي األجزاء، بقية من أكثر للشخص احليوي النظام من معني جزء يف التوتر ازدياد أن هو الطاقة

 ينجح وحني نفسية، طاقة فتتولد املختلفة أجزائه بني التوتر توزيع النظام حياول وهنا التوازن، عدم

 الطاقة تولد يتوقف املختلفة، أجزائه يف النظام داخل التوتر يتساوى أي التوازن، استعادة يف النظام

 له التوتر أن هو والتوازن التوتر بني احلركة هذه يساعد ما أن ليفني ويذكر. الراحة إيل النظام ويركن
                                                           

1
 .145س،ص.ن،د.ا����6!#،د ا�1��ك إدارة ����#، :�0 أ3!0  
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 املركز املنطقة وحدود النظام ودحد على ضغط إلحداث وامليل للتوزيع، امليل: مها هامتان خاصيتان

  .بالذات التوتر فيها

  :واالنفعال الدافعية 2_2

 والبناء عامة، بصفة النفسي البناء جوانب من مهما جانبا العواطف وكذلك االنفعاالت متثل    

 حياته تكون العواطف أو االنفعاالت بدون اإلنسان أن القول وميكن. خاصة بصفة لإلنسان الدافعي

 أو املطلوب بالقدر أو املناسب الوقت يف انفعاهلم يكون ال من البشر من هناك إن بل ومنطية، جامدة

 بانعدام أو االنفعايل باجلمود فيوصفون للموقف، املناسبة بالطريقة عنها معرب غري عواطفهم تكون

  .فيه واحليوية احلركة وقود مها اإلنسان يف والعاطفة االنفعال فإن لذا املشاعر،

 يف ممثال الوجداين اجلانب عن تعرب وهي ما، موقف يف اإلنسان ا مير شعورية خربة ميثل واالنفعال    

  .هدوء أو غضب يف أمل، أو لذة يف احلزن، أو الفرح

 وجدانية متغريات حىت أو إحساسات أو مشاعر جمرد اإلنسان يف العواطف أو االنفعاالت وليست   

 على املباشر تأثريها هلا أن كما املميز، اخلاص طابعها يةالشخص يعطي منهما كل إن بل فقط،

 الذي الوقت يف ما، حنو على توجيهه أو سلوكه حتريك وعلى لإلنسان، املعرفية العقلية العمليات

  .لإلنسان واالجتماعية الفسيولوجية املظاهر على آثارمها فيه تنعكس

 فضال له، واملصاحبة للدافع املوجهة الشحنة ثلمي والعاطفة االنفعال من كال أن القول ميكن هنا من   

 ويستثار للدوافع، كتنظيم إليهما ينظر لذا الدوافع، من تعقيدا أكثر مستوي ميثالن كوما عن

 اإلنسان ومواقف املتعلمة باملثريات يستثاران أما كما الفطرية، املثريات بأمناط العاطفة أو االنفعال

  .االجتماعية

 دافعة، قوة فاالنفعال للسلوك، الدافعة طبيعته عن االنفعال فصل الصعب من فإنه أخرى جهة من   

 توتر من يزيد زيادته يف دافع كأي اجلوع فدافع ويوجهها، الدوافع يصاحب فيه الذي الوقت يف
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 وجدانية حالة وتلك الفسيولوجي، التوازن اختالل بعد ما، حد إيل النفسي التوازن فيختل اإلنسان

 حيصل كيف ضوئها يف اإلنسان تعلم اليت املعايري ضوء ويف يصاحبه، الذي االنفعال وبقدر ة،سار غري

  .الدافع هذا إشباع وأسلوب سبيل يكون تناوله، وأسلوب الطعام على

  :واالستثارة الدافعية 3_2

 ستويمب يتعلق بكفاءة لعمله اإلنسان أداء أن النفس علم جمال يف املنظرين بني اتفاق هناك أصبح   

 أن األداء صاحل يف وليس العمل، على واإلقبال الرضا من حبالة يشعر جتعله احلسية االستثارة من أمثل

  .لألداء إعاقة احلالتني ففي تعلو، أن أو املستوي هذا عن االستثارة تنخفض

 العمل صعوبة مستوي على يتوقف احلسية لالستثارة األمثل املستوى أن على اتفاق هناك أيضا    

 يف مهما عامال يعترب احلسية لالستثارة األمثل املستوي فإن هنا من اإلنسان، يؤديها اليت املهمة وطبيعة

 يعترب ارتفاعها أو االستثارة هذه اخنفاض وان املناسب، اإلشباع مستوى إيل به والوصول الدافع إثارة

  .املالئم النحو على اإلشباع حد إيل الدافعية لوصول معوقا

 حيث املعروف، قانوما يف العالقة هذه Dodson وددسون  Yerkes يركس من كل توج وقد    

 نسبيا، مرتفعا احلسية استثارته مستوى كان إذا بكفاءة جدا البسيطة األعمال يؤدى اإلنسان أن يريان

  .  نسبيا أقل احلسية استثارته مستوى كان إذا بكفاءة الصعبة األعمال ويؤدى

 :العالقة ذات املصطلحات _ 3

 مفهوم بني منيز أن يبقى املدفوع، السلوك أو الدافعية ملفهوم األساسية املالمح على تعرفنا بعد   

  :بينها ومن به الصلة وثيقة األخرى املفاهيم من وغريه الدافعية

  :1والرغبة واحلاجة والباعث واحلافز الدافع

                                                           
1
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 وإذا ذهنيا، أم كان حركيا السلوك تدفع وموجهة حمركة قوة فهو السلوك، يدفع ما كل هو الدافع   

  .واضطراب توتر حالة يف الفرد ظلّ هدفه بلوغ عن الدافع أعيق

  .خارجي ووجه حمرك، داخلي وجه: وجهني ذو استعداد هو والدافع    

 النشاط من نزوعا تولد التوتر من حالة يكون أن يعدو ال الذي Drive احلافز هو الداخلي فالوجه     

 عن تعرب هنا فالدوافع. حوافز هي اجلنس أو العطش أو باجلوع فالشعور الدافع، يرضي عما حبثا

  .فقط البيولوجية احلاجات على للتعبري احلوافز مفهوم يقتصر حني يف واالجتماعية البيولوجية احلاجات

 عداف له يستجيب باعث فالطعام للدافع، اخلارجي بالوجه يتعلق فهو Incentive الباعث أما    

 إجيابية البواعث تكون وقد األفراد، خمتلف له يستجيب باعث تعترب واملعنوية املادية واملكافأة اجلوع،

 الردع كأنواع عنها واالبتعاد جتنبها على األفراد حتمل سلبية تكون وقد املختلفة، الثواب كأنواع

  .والعقاب

 اضطراب يصحبه معني شيء من اراالفتق أو النقص أو احلرمان من حالة فهي Need احلاجة أما    

 إيل اجلائع كحاجة البيولوجية اجلوانب ميس نقص نتيجة وذلك التوتر من نوعا يثري نفسي أو جسمي

 وعند لالنتماء، حاجته أو لألمن وحاجته الفرد كخوف نفسية جلوانب وحاجة افتقار أو الطعام،

  .توازنه الفرد ويستعيد والتوتر ضطراباال يزول لألمن احلاجة أو للطعام احلاجة وإشباع النقص زوال

 فالرغبة ،)الرغبة يف توتر وجود عدم (أشياء أو أشخاص حنو بامليل شعور فهي Desire  الرغبة أما   

 واحلاجة اللذة تستهدف فالرغبة احلاجة، يف احلال هو كما اضطراب أو نقص حالة من تنشأ ال

  .األمل جتنب تستهدف
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  :الدوافع أنواع_ 4

 أن احلقيقة ويف أجزاء، إيل بدراسته نقوم ما تقسيم حناول احلي الكائن سلوك ندرس عندما    

 وحدة فاإلنسان متفاعلة، عالقات يف ببعضها ترتبط ومتشابكة متداخلة السيكولوجية اجلوانب

 عدة إىل املختلفة السلوك أنواع مع تتناسب لكي الدوافع صنفت ولذا التقسيم، تقبل ال متكاملة

  :1بينها من ماتتقسي

  :الفطرية الدوافع 1_4

 احلي الكائن ويولد احليوان، مع اإلنسان فيها يشترك الدوافع من جمموعة هي الفطرية الدوافع    

 ترتبط فهي تعلم أو اكتساب إيل حتتاج ال الدوافع وهذه الوراثية، العوامل طريق عن ا مزودا

 نوعه وحيفظ يعيش لكي حيتاجها واليت والنفسية الفيزيولوجية اجلسم وحاجات الوراثية بالعوامل

  :يلي فيما احلاجات هذه وميكن فيها، يعيش اليت البيئة مع ويتكيف

 والراحة والنوم واهلواء واملاء الطعام إيل احلاجة: مثل وبقائه حياته الستمرار الفرد تكفل حاجات_ 

  ....مناسبة حرارة بدرجة واالحتفاظ اإلخراج وعمليات

 ودوافع اجلنسية الدوافع: مثل االنقراض من ومحايته احلي الكائن نوع بقاء حتفظ حاجات_ 

  ....األمومة

 به حييط ما على يستطلع فهو احلي، الكائن عنها يستغين ال دوافع وهي البيئة استطالع إيل احلاجة_ 

  .أملا له يسبب أو يؤذيه ما لتجنب

  

  

                                                           
1
 E��F E���G���$�ض،  ����آI ا���.، دار ا�$�م، ا����  � .71،ص2001���، ،�1���ز) ،ط ا?:��0ر)
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  :املكتسبة أو االجتماعية الدوافع 2_4

 تفاعله خالل املقصود وغري املقصود وتعلمه، خرباته من الفرد يكتسبها اليت لدوافعا وهي   

 حاجات يف وتبدو هلا حصر ال متعددة االجتماعية والدوافع فيها، يعيش اليت البيئة مع االجتماعي

  :1مثل األساسية النفسية الفرد

 احلب إيل احلاجة -

 والتقدير األمن إيل احلاجة -

 االنتماء إيل احلاجة -

 النجاح إيل احلاجة -

 رجال أو األجانب حنو أو العمال طبقة حنو االجتاهات: مثل والعواطف االجتاهات يف أيضا وتبدو    

 امليل: مثل امليول يف أيضا وتبدو واألصدقاء، األسرة أفراد حب أو الوطن، حب عاطفة ومثل الدين

 الدوافع أن املعروف من إذ تنوعة،امل العادات تشمل وكذلك املوسيقي، أو التمثيل أو القراءة إيل

  .احليوان دون) اإلنسان (احلي الكائن ا ينفرد االجتماعية

  :2هي الدوافع هذه أنواع أشهر أن إيل جيمع من العلماء من وهناك   

  :الداخلي الدافع:أوال

 يف بالرغبة فيشعر إليها وتشده حنوها املتعلم جتذب واليت العمل أو النشاط داخل يف توجد اليت القوة

  .نفسه النشاط يف أو نفسه العمل يف والثواب فالتعزيز ظاهر، خارجي تعزيز وجود دون العمل أداء

 والتعلم، التعليم لعملية بالنسبة اخلارجية الدوافع من أفضل الدوافع أو املعززات من النوع هذا ويعترب

 بني واالنسجام املتعلم لدى اتواحلاج املوضوع بني االرتباط: الداخلية الدوافع عن األمثلة ومن

                                                           
1
�$�ض،  E���G�� E��F L�!83،صا�7��1 ا�. 

2
  L�!65،ص<��1 ا�. 
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 بالنسبة وأمهيته املوضوع وقيمة واجتاهاته املتعلم ميول وبني حمتواه، أو) النشاط (املوضوع تعلم طريقة

  .وحياته املتعلم حلاجات

  :اخلارجي الدافع: ثانيا

 حيث من ال به، تربطها عالقة وال املوضوع أو النشاط أو العمل خارج املوجودة القوة تلك هي

 املختلفة املوضوعات أو العمل حنو املتعلم لدفع عادة وتستخدم الذاتية، القيمة أو الطريقة أو اهلدف

  .اخلارجي الرضا ونيل املادية واجلوائز التقدير وعبارات كالعالمات به للقيام وحتفزهم

  :الدافعية وظائف  _5 

  :1التايل النحو على تلخيصها ميكن الوظائف من عدد الدافعية تؤدى أن ميكن عموما    

 .وحتريكه سلوك توليد أو إثارة_ 

 .احلاجة إشباع أو اهلدف حيقق الذي املصدر حنو السلوك توجيه_ 

 .احلاجة إشباع أو اهلدف يتحقق ريثما الالزمة بالطاقة ومده السلوك دميومة على احلفاظ_ 

 .هلدفا حتقيق يف تعني اليت واألساليب الوسائل واختيار حتديد يف تساعد_ 

 وظائف للدوافع أن قطامي ونايفة عدس الرمحان عبد بينهم ومن للدافعية الدارسون استخلص كما   

  :2ثالث أساسية

 حترك فالدوافع النسيب، االتزان أو االستقرار من مرحلة يف يكون أن بعد السلوك وتنشيط حتريك_ 

 .األساسية جاتاحلا بعض إلرضاء العضوية تنشط دالالت نفسها هي تكون أو السلوك

                                                           
1
!�د  0	� ا���3� �L����
�ل،:�I#،دار ا��0ر)� ا���ن وا���ز)  ���%� ا�!��1ة ا��!،� .97،ص1،2007،طوا��	�

2
 0	0س ا��3!�ن  ��	�دئ ��9�#، و<�)� �� .126،ص1،2000!�ن،ط ا����، دار ا����، 
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 على الفرد تساعد أا أي انتقائية املعين ذا فالدوافع أخرى، دون معينة وجهة حنو السلوك توجيه_ 

 بقائه، ألجل املهمة املثريات بعض مع اتصال على وضعه طريق عن احلاجات لتحقيق الوسائل انتقاء

 سلوك بذلك مسببة بقائه دد مواقف عن اإلنسان إبعاد طريق عن أو إقدام سلوك بذلك مسببة

 .إحجام

 قائمة، احلاجة بقيت طاملا أو مدفوعا اإلنسان بقي طاملا السلوك تنشيط استدامة على احملافظة_ 

 . احلاجة إشباع يتم حىت نشطا عليه احملافظة على تعمل السلوك حترك أا كما فالدوافع

  :االجناز دافعية تعريف  _6

 إيل قياسه يف تستخدم أن ميكن اليت األسس وإرساء لإلجناز لدافعا مفهوم حتديد يف الفضل يرجع   

 اخلمسينيات بداية منذ واالنتشار الذيوع يف أخذ قد املفهوم هذا أن غري 1938 عام Morray موراي

 Macclland § Atkinson واتكنسون ماكليالند ا قام اليت واملتنوعة الكثرية األحباث خالل من

 يف موراي عن اختلف قد ماكليالند أن ويالحظ. اآلن إيل 1953 عام منذ الدارسني من كبري وعدد

 إيل الدافع مفهوم خيتلف مل ولكن االجناز، حاجة مصطلح من بدال االجناز دافع مصطلح استخدام

 هلذا املتعددة األصلية املصادر إن بل لالجناز، احلاجة مبفهوم موراي يقصده عما ماكليالند عند االجناز

  .لالجناز الدافع مبفهوم املصادر هذه تقصده ما على للداللة ذاته موراي مصطلح تستخدم املفهوم

 هدف وهو النجاح، وحتقيق اجليد األداء يف الرغبة "بأنه لالجناز الدافع الفتاح عبد فاروق يعرف    

  . 1"املدرسي للنجاح املهمة املكونات من ويعد يوجهه، أو السلوك ينشط ذايت

 أو والتفوق االمتياز مستوي ضوء على األداء بأنه لالجناز الدافع )1991(اخلالق عبد أمحد وعرف   

  .2النجاح يف الرغبة حتدثه الذي األداء

                                                           
1
�O!0 أ3!0 �"0ي   0	# اP،ا�1��ك �!�LBا ،�����، ا�!5�$� دار ود)���$� .187ص ،1996 ،1اBزار)��،ط ا�"�

2
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 الصعبة باألعمال القيام عند واملثابرة واالنتباه اجلهد لتركيز الفرد سعي: "بأنه الكتاين ويعرفه   

 النجاح يف املستمرة والرغبة نتيجة، وأفضل جهد وبأقل وقت أسرع يف بكفاءة العقبات على والتغلب

  .1"االمتياز معايري بلوغ أجل من واملنافسة والنضال مرتفع، طموح مستوي لتحقيق

 شيء ألداء العقبات تذليل حنو وميله الفرد رغبة "بأا لالجناز احلاجة  Murray موراي يعرف   

  .2"واستقاللية برةومثا قوة من لديه ما مستخدما الوقت من قدر بأقل صعب

 قدرا يكسبون ومن املقدمة، يف ليكونوا يكافحون من لدى مرتفعة بدرجة احلاجة هذه وتتوافر   

 الذين أولئك ألدائهم، جدا مرتفعا معيارا يلتمسون ومن املستحيل، حيققون ومن املال، من كبريا

 حتقيق التفوق، وراء سعيال مثل حاجات عن االجناز دافع وينشأ هلم، شخصيا هدفا االجناز يضعون

 أصول له وليس احلياة، يف لالستمرار واضحة بدرجة ضروريا ليس الدافع وهذا السامية، األهداف

 احلياة مبستوى االرتقاء يف قصوى أمهية الدافع هلذا فإن ذلك ومع اإلنسان، لدى واضحة فيزيولوجية

  .أهدافه إيل الفرد ووصول

 من أجنز مما أفضل وجه على مبهامه للقيام الفرد حاجة بأنه" الجنازل الدافع فيعرف ماكليالند أما    

  .3"نتيجة وأفضل جهد بأقل و وسرعة بكفاءة قبل

 الدافع، قوة من الثالثي املركب ذلك هي االجناز دافعية فإن Atkinson)1964(اتكنسون تصور ضوء ويف

 أن إيل التصور هذا ويشري. له لنسبةبا قيمة من ميثله مبا ذاته والباعث الفرد، جناح احتمالية ومدى

  :4 هي عوامل بعدة األقل على النفسية الناحية من يتحدد ما جمتمع يف األفراد لدى االجنازي التوجه

 عند بالفخر واإلحساس اهلدف حتقيق سبيل يف اجلهد وبذل للعمل احلماس أو الدافعية مستوي_ 

  .الفشل عند واخلجل النجاح

                                                           
1
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 .الفشل أو النجاح حدوث باحتمالية لقةاملتع الفرد توقعات_ 

 .الفشل أو النجاح عن النامجة املترتبات أو ذاته النجاح قيمة_ 

  :األيت يف تتمثل ضعفها أو قوا حيث من لالجناز الدافعية مؤشرات أن أتكنسون وأوضح   

 .عليه واإلصرار اهلدف إيل الوصول حماولة -

 .اجلهد وبذل للهدف الوصول ةسرع من ذلك يعنيه وما اآلخرين مع التنافس -

 .األداء يف اجلودة أو االمتياز ملعيار وفقا ذلك يتم أن -

 للتغلب الفرد لدى حاجة إيل تشري بأا لالجناز الدافعية Goldenson سون جولدن عرف كما    

 مستويات وضع إيل امليل أيضا وهي الصعبة، التحديات على السيطرة أجل من والنضال العقبات على

  .1مستمرة ومثابرة شديدة مبواظبة والعمل حتقيقها، حنو والسعي األداء يف فعةمرت

 نوجزها النقاط من عددا االجناز لدافعية قدمت اليت التعاريف تلك كل من نستخلص أن وميكن   

   :2يلي فيما

 ل،واالستقال املنافسة، يف واملتعة بالطموح يتسم مركب أو معقد بشري دافع لالجناز الدافع أن_ 

 تناوهلا حسن مع األفكار يف التحكم أو الصعبة األشياء حتقيق على واحلرص املخاطرة، وتفضيل

 .وتنظيمها

 بأقصى -لالمتياز معيارا باعتباره – الصعبة األشياء عمل حنو اجلاد بالسعي يتسم لالجناز الدافع أن_ 

 .اهلدف حتقيق حنو مباشرة ويتجه الفشل على النجاح احتماالت فيه وتزداد اإلمكان، وبقدر سرعة
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 جند ولذلك الفرد، فيها يعيش اليت احلضارة بنمط تتعلق متجددة بأهداف يرتبط لالجناز الدافع أن_ 

 العامل هذا فإن مث ومن االجنازي، للنشاط حمددا بوصفه املنافسة عامل على تركز السابقة التعاريف أن

 .احلضارية بالعوامل يرتبط

 وبلوغ النجاح حنو ويوجهه ويدفعه ينشطه اإلنسان، سلوك وراء يكمن ازلالجن الدافع أن الشك_ 

 وبأدائه بذاته الفرد ثقة على أثره ينعكس مما يكون، ما أحسن على حتقيقه إيل يسعى الذي اهلدف

 .االجنازي النشاط أشكال من شكل أي يف الناجح األداء من املزيد إىل فيدفعه

 اتمع استحسان خالل من ويدعم اإلنسان عمر من مبكرة ةمرحل يف يكتسب لالجناز الدافع أن_ 

 مراحل خالل ما حد إيل الفرد شخصية يف ثابتا يظل ولذلك للفشل، العقاب أو للنجاح االجنازي

 .واحد آن يف للسلوك وموجهة حمركة قوة مبثابة له ويكون التالية عمره

 بشكل خيتلفون واألشخاص النجاح، لتحقيق ادواجل املضين العمل إيل بالفرد يدفع لالجناز الدافع أن_ 

 تنافس، فيه عمل أو مهنة أية يف به يقومون فيما تنعكس واختالفام الدافع، هذا يف ملحوظ

 يبذل مما أكرب النجاح تتضمن اليت األعمال يف جهدا يبذلون لالجناز الشديدة احلاجة ذوو فاألشخاص

 األشخاص من كثري جناح سبب هي الفروق هذه أن شك وال منخفضة، حباجة يتميزون الذين أولئك

 .به يقومون فيما

 واإلبداع، اإلنتاج جماالت يف عالية وقيمة راقية مكانة حيتل أن إيل بالفرد يؤدى لالجناز الدافع أن_ 

 إيل به يؤدى مما جدا مرتفعا معيارا يلتمس الذي هو له شخصيا هدفا االجناز يضع من فإن غرور وال

 .اتمع يف مرموقة ةمكان حيتل أن

 ااالت خمتلف يف اآلخرين على بالتفوق يتسم لالجناز الدافع كان إذا أنه نتصور أن نستطيع_ 

 متاسك إيل يؤدى قد هذا فإن كبرية أهداف أجل من اآلخرين مع للتعاون واالستعداد التنافسية،

 .وازدهارها اجلماعة
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  :مهنتهم حنو املعلمني دافعية_ 7

 الوقت يف وحلوهلا التربية مشكالت مركز أنه على املعلم إيل ينظر أصبح األخريين دينالعق يف    

 وأصبح املستقبل، بناء يف الكبري الدور هلا اليت املهنية اموعات أهم من املعلمون يعترب حيث نفسه،

 أعلى لأج من املعلمني دافعية خلق هو املدارس وقيادات التربويني الباحثني يواجه الذي التحدي

 حتقيق يف احلاسم العامل تعترب املعلمني دافعية أن النظري األدب أظهر فقد األداء، من مستوى

 بالفاعلية ويشعر املدرسة وأنشطة برامج على املتعة يدخل العالية الدافعية ذو فاملعلم التربوية، األهداف

 االستراتيجيات مباستخدا مهامه اجناز على فريكز النجاح أجل من جهوده ويكثف الشخصية

  .التربوية األهداف حتقيق أجل من اإلبداعية

 البحوث أجريت حيث املعلمني، دافعية يزيد ما عن البحث الضروري من أصبح ولذلك    

 املعلمني أن الدراسات أثبتت حيث الزيادة، هذه إيل تؤدي اليت العوامل لبيان العديدة والدراسات

 واالعتراف باالجناز والشعور واملسؤولية الذات احترام مثل الداخلية املكافآت بواسطة يدفعون

  .والتقدير

 وفيما املعلمني دافعية حتسني أجل من الدافعية يف هريزبريغ عوامل )Mills.2001(ميلز وظف وقد    

  :1العوامل هلذه عرض يلي

 زيادة نوميك النشاط أو املهمة أداء يف والنجاح باالجناز الشعور وهي Achievement:التحصيل

  :التالية باألمور باالجناز املعلمني شعور

  .مهنية أهداف بوضع املعلمني تشجيع_ 

  .هلا االجناز معايري ووضع املعلمني مع مشتركة أهداف حتديد_ 

  .التالميذ لتحصيل عليا أهداف وضع_ 

                                                           
1
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  :يلي مبا كذل يتم أن وميكن العمل، يف املعلم مبسامهة اإلدارة معرفة وهي Recognization:االعتراف

  .االجتماعات يف ومسامهاته املعلم جهود إبراز_ 

  .مقدر عمله بأن كتابيا أو شفويا املعلم إخبار_ 

  .املتميزة لألعمال شهادات أو جوائز إعطاء_ 

  .املعلمني جلهود جوائز لوضع األمور أولياء تشجيع_ 

 الوظيفي رضاه يزداد عمله عن وحماسب مسئول أنه املعلم يشعر عندما Responsibility:املسؤولية

  :يلي مبا املسؤولية زيادة وميكن

  .بذلك املتعلقة والقرارات القسم يف املعلم استقاللية زيادة_ 

  .لإلبداع مساحة املعلم إعطاء_ 

  .ا اإلدارة تشترك أن جيب اليت والقرارات شخصيا املعلم يتخذها أن ميكن اليت القرارات حتديد_ 

   .املدير أو املشرف غياب حال يف كمشرفني للعمل نيخاص معلمني من الطلب_ 

 توفري وجيب وظيفته يف مهنيا ويتطور ينمو أن جيب شخص كل Development:والتطور النمو

  :يلي ما خالل من وذلك للمعلم والتطور النمو فرص

  .الوظيفية أو املركزية أو احمللية التدريب برامج يف لالشتراك املعلمني تشجيع_ 

  .وظيفتهم حول والقراءة لقراءا املعلمني وتشجيع املدرسة مكتبة يف التربوية احلديثة املصادر توفري_ 

  .عليهم تنطبق اليت احلديثة الدراسات عن املعلمني إعالم_ 

  .  املعلمني لدى الروحي النمو تشجيع_ 
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  :الدوافع نظريات _8

 ملدة مسيطرا األساسية، األشياء هي املادية األشياء يرى الذي االقتصادي الرجل مفهوم كان    

 . Fتايلور فريدريك مفهومها وضع اليت العلمية اإلدارة حلركة كإفراز جاءت النظرة وهذه طويلة،

Tailer) 1947( ا قام اليت اجلهود ذلك تال مث األمريكية، املتحدة الواليات يف وزمالئه مايو التون 

Elton Mayo، م يف وذلكاملتحدة الواليات يف شيكاغو مدينة يف هوثورن انعمبص املستمرة جتار 

  ....العمل وأيام كاألجور، املادية، العمل بظروف اإلنتاجية وعالقة اإلنتاجية، نقص أسباب لدراسة

 للتوصل اال فتحت النتيجة وهذه منهما، كل بني عالقة وجود عدم البحوث تلك أثبتت وقد    

 تكوين يف الرغبة وهي املصانع، هذه يف للعاملني ودافعة كةحمر كعوامل أخرى، أسباب معرفة إيل

 اإلنسانية، العالقات حركة بعد فيما عليه أطلق ما وهذا املنظمات، إيل واالنتماء الرمسية غري العالقات

 تعددت اإلنسانية العالقات مدرسة ظهور وبعد االجتماعي، الرجل مبفهوم يسمي ما وظهور

  .والنماذج النظريات طابع تأخذ وبدأت الدوافع، ميدان يف والبحوث الدراسات

 هذه ألهم عرض يلي وفيما الدافعية، جمال يف والباحثون العلماء ا جاء اليت النظريات تعددت وقد   

  :1النظريات

  :الدافعية يف احلاجات تدرج نظرية  1.8

 وضع الذي  Abraham Maslwماسلو أبراهام األمريكي النفس عامل إيل النظرية هذه تعود    

 دوافع موضوع لدراسة تصدت اليت الدراسات أهم من حبق وتعترب 1943 عام الدافعية يف نظريته

  .الدافعية موضوع لدراسة املنظمة البداية نقطة تعترب وهي البشري، السلوك

                                                           

 
1
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 وي،باحملت تعين واليت الفرد، حول تدور اليت اإلنسانية النظريات من Maslow ماسلو نظرية وتعترب    

 احلاجة مفهوم عن دافع أخري ناحية ومن اإلنساين، السلوك ألهداف املتدرجة الطبيعة الحظ حيث

  .اإلنسانية احلاجات وتفهم دراسة من تبدأ إمنا الدوافع دراسة أن وأكد

  :للحاجات ماسلو تصنيف

 مرتفع مستوي ذات حاجات إلجناز هرمي حنو على تنمو اإلنسانية الدافعية أن ماسلو يفترض    

 احلاجات إشباع بعد إال الفرد سلوك يف تتبدي ال احلاجات هذه أن غري الذات، حتقيق كحاجات

 إيل الفرد يسعي وال البيولوجية احلاجات هي احلاجات فأقوى. واألمنية البيولوجية كاحلاجات األدىن

 والسالمة، األمن وحاجات الفيزيولوجية احلاجات إشباع بعد إال مثال واالنتماء احلب حاجات إشباع

 تسيطر اليت هي الدنيا فاحلاجات القوة بنفس العليا واحلاجات الدنيا احلاجات بني تعارض حصل وإذا

  .إشباعها يتم حىت وتظهر

  :احلاجات تدرج نظرية يوضح:     05 رقم والشكل

    

  

  

  

  

  

  

  

  حاجات

  الذات تحقيق

  الجمالية الحاجات

  المعرفية الحاجات

  والتقدير لالحترام الحاجة

  واالنتماء الحب حاجات

  لألمن الحاجة

  الفسيولوجية الحاجات

  النمو عن الناشئة الحاجات

   عن الناشئة الحاجات
  الحرمان
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    Physiological Needs:الفسيولوجية احلاجات_ 1

 أن حيث الدافعية، يف ماسلو نظرية منه تنطلق الذي الرئيسي احملور جيةالفسيولو احلاجات تعترب    

 وتتسم نوعه، على للحفاظ وكذلك الفرد بقاء على للحفاظ ضروريا يعترب احلاجات هذه إشباع

 باختالف األفراد مجيع إليها احلاجة يف يشترك عامة، فطرية حاجات بكوا الفيسيولوجية احلاجات

 احلي الكائن جبسم تتعلق خاصة بشروط مرتبطة عضوية حاجات ألا عمارهم،وأ وأجناسهم بيئام

 واجلنس والراحة والنوم واملاء الغذاء إيل باحلاجة احلاجات تلك حصر وميكن توازنه، على واحلفاظ

 حيرم فعندما وقوة، إحلاحا احلاجات أكثر من احلاجات تلك وتعترب وامللبس، والسكن واحلرارة واهلواء

 للبحث دوافعه كل ستتجه اجلائع فالشخص موجودة، غري وكأا األخرى حاجاته كل صبحت منها

 ستختفي الطعام حاجة تشبع حاملا و ويأكل الطعام جيد حىت كذلك ويبقي عليه واحلصول الطعام عن

 األويل املرتبة ستحتل اليت األخرى حاجاته ذلك بعد وستظهر السلوك على تأثريها وينعدم احلاجة

 غريها وسيظهر وختتفي  ستهمل فإا معينة حاجة إشباع للفرد تسين فكلما وهكذا أقل، بقوة ولكن

 على وتأثريها سيطرا من سيحرره العضوية حلاجاته الفرد إشباع أن يعين وهذا. األخرى حاجاته من

  .أخرى حلاجات الفرصة وستمنح سلوكه على وبالتايل دوافعه

  Safty Needs األمن حاجات_ 2

 واالضطراب القلق جتنب ويف والطمأنينة واألمن السالمة يف الفرد رغبة إيل احلاجات هذه تشري    

 ويتوفر. اجلهد مضاعفة إيل يؤدي مما االدخار نزعة لديه تولد قد األمن إيل اإلنسان وحاجة واخلوف،

 كأفراد الناس مع ومتزنة مشبعة عالقات على اإلبقاء على قادر بأنه شعوره من للفرد النفسي األمن

 اليت للمواقف يستجيب أن يستطيع ال باألمن الشعور يفتقد والذي العمل، وزمالء واألصدقاء األسرة

 يكون وبالتايل أمن وعدم خماوف من يشعر مبا مدفوعا هلا يستجيب بل اخلطر، من شيء على تنطوي

  .قسريا سلوكه
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       Love and Belonging Needs      واالنتماء احلب حاجات_ 3

 عالقات إنشاء يف رغبة على وتنطوي االجتماعية احلاجات أحيانا احلاجات هذه على ويطلق    

 وتتبدي خباصة، الفرد حياة يف العامة واموعات األفراد ومع بعامة اآلخرين مع وعاطفية وجدانية

 ويعتقد. لديه بنياملقر أو أحبائه أو أصدقائه غياب لدى الفرد يعانيه الذي الشعور يف احلاجات هذه

 والتواد واالنتماء للحب حباجته مدفوعة أو حمددة االجتماعية احلياة يف الفرد مسامهة أن ماسلو

 هذه مثل إشباع عدم عن تنجم قد الشباب عند خباصة التمرد أو العصيان حاالت وان والتعاطف

  .احلاجات

 Esteem or Self esteem Needs الذات واحترام التقدير حاجات_ 4

 مستمرة بصورة له الغري واحترام النفس أو الذات احترام يف الفرد رغبة احلاجات تلك تعكس    

 وقيمته بأمهيته الشعور يف الفرد رغبة تظهر احلاجة هذه أن لآلخرين، احترامه يف برغبته وكذلك

 بذلك له نويقرو كذلك يرونه حبيث والقيمة األمهية بتلك اآلخرين اعتراف انتزاع مث ومن لآلخرين،

  .والتقدير االحترام فيمنحونه

 ميتلكها اليت واحلقيقية الفعلية القدرات على والتقدير االحترام ذلك يستند أن بد ال ولكن    

 احترام على الفرد حلصول السبيل فهي والعمل االجناز على وقدراته إمكاناته تعكس واليت الشخص،

  .والتمنيات األحالم ابب من رغبات تصبح وبدوا وتقديرهم، اآلخرين

 احترام إيل الفرد حاجات: األول النوع يشمل: نوعني إيل احلاجات هذه نصنف أن وميكن     

 Worth الشخصية بالكفاءة والشعور  Selft Confidenceبالنفس والثقة  Selft respectالذات

 الثاين القسم ويتضمن .واالستقالل واحلرية القوة وامتالك Unique فريدة فذة شخصية بأنه والشعور

 والسمعة recognitionواالعتبار prestige واهليبة statusاملركز على احلصول يف الفرد حاجات

 يرغب فالفرد. بذلك واعترافهم لذاته اآلخرين وتقدير احترام كسب يف منه رغبة reputation الطيبة

 اجلماعة أعضاء قبول ويعترب اعياالجتم البناء يف عالية مكانة على أي مرموق مركز إيل الوصول يف
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 هيبة أو مرموقة مكانة حتقيق إيل الفرد يسعي لذلك معني، مركز يف ووضعه منحه مبثابة الفرد لعضوية

 حياول اليت والقوة اهليبة سيعطيه ذلك ألن املنظمة أو اجلماعة داخل قيادي مركز باحتالل مقترنة عالية

 واالنتباه األضواء عليه تسلط موقع يف جيعله بأن كفيل وذلك الغري ىعل السيطرة يف حاجاته إشباع ا

  .اجلماعة أعضاء قبل من واالهتمام

 Self-Actualization needs  الذات حتقيق حاجات_ 5

 بصورة الفرد وسلوك الفرد وإمكانيات لطاقات األمثل االستثمار الذات بتحقيق ماسلو يقصد         

 هي، كما ذاته بتقبله حيس ذاته حقق الذي فالشخص اآلخرون يدير كما ال حقيقته هي كما عفوية،

 األمناط خيالف ذاته حقق من أن ذلك يعين وال ا، يؤمن ثابتة معتقدات على بناء والسري بنفسه وبثقة

  .مبادئ من لديه ما خالفت إذا يسايرها إمنا السائد العرف أو االجتماعية

 أجواء يوفر ال العمل ذلك كان فإن احلاجة هذه لتحقيق اسياألس اال وظيفته أو الفرد عمل ويعترب

 قد مستمرا ضغطا عليه متارس لذلك نفسية توترات خيلق أن شأنه من فهذا الفرد ذات لتحقيق مالئمة

 مع يتناسب الذي العمل أو املكان يف الفرد وضع يستلزم لذلك Frustration اإلحباط إىل به يؤدى

  .املهين أو الفين أو العلمي وختصصه هومؤهالت واستعداداته ميوله

   Needs to Know and Understand والفهم املعرفة حاجات_ 6

 النشاطات يف واضحة وتظهر واملعرفة الفهم يف املستمرة الرغبة إيل احلاجات هذه تشري     

 من ممكن قدر أكرب على واحلصول املعرفة من املزيد عن البحث ويف واالستكشافية االستطالعية

 غريهم، عن األفراد بعض عند وضوحا أكثر هي واملعرفة الفهم حاجات أن ماسلو ويرى. املعلومات

 والتنظيم التحليل على القائمة املنهجية املمارسة يف رغبة فسريافقها قوية احلاجات هذه تكون فعندما

 ألن األكادميي، األفراد سلوك يف حيويا دورا احلاجات من النوع هذا ويلعب. العالقات يف والبحث

 ذاتية دوافع على اعتمادا العلمي التفكري وأصول املعرفة اكتساب من متكنهم وتعزيزها استثارا عملية

  .داخلية
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  Aesthetic Needs اجلمالية احلاجات_ 7

 أو إقباهلم يف األفراد بعض لدي وتتجلي اجلمالية القيم يف الرغبة على اجلمالية احلاجات تدل    

 النشاطات أو األوضاع أو املوضوعات يف سواء والكمال واالتساق والنظام ترتيبلل تفضيلهم

 الرغم وعلى التناسق، وعدم الفوضى فيها تسود اليت القبيحة األوضاع جتنب إيل نزعتهم يف وكذلك

 يتمتع الذي السوي الفرد أن يعتقد أنه إال اجلمالية احلاجات طبيعة فهم بصعوبة ماسلو اعتراف من

 كقيمة ويفضله راشدا أم طفال كان سواء بطبيعته اجلمال عن البحث إيل يرتع سليمة فسيةن بصحة

  .مادية منفعة أي عن ومستقلة مطلقة

  )ماكرجيور دوجالس ()X-Y( نظرية  2.8

 ومها أساسيتني نظريتني إيل ودوافعه باإلنسان تتعلق اليت النظريات ماكرجيور دوجالس صنف لقد    

  .1اإلجيابية) Y( ونظرية السلبية، أو يةالتقليد )X( نظرية

  ):X( نظرية. أ

  :التالية بالصفات يتصف الفرد وأن البشرية النفس حقيقة حول اقتراحات عدة على النظرية هذه تقوم

  .العمل حيب وال بطبعه كسول_ 

  .اآلخرين يقوده أن ويفضل املسؤولية حتمل حيب وال القوة إيل يفتقر_ 

  .فقط بنفسه يفكر وإمنا املؤسسة افوأهد حباجات يهتم ال_ 

  .التغيري يقاوم_ 

  .اآلخرين قبل من قيادته وتسهل ذكيا، ليس_ 
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 االفتراضات هذه مع ينسجم سلوكا العاملني جتاه اإلدارة سلكت فقد االفتراضات هلذه ونتيجة      

 القرن من املاضي النصف يف وذلك االفتراضات هذه إيل يستند سلوكا طالبه اجتاه أيضا املعلم فسلوك

 أنه يعتقد كان حيث والعقاب املتشدد اإلشراف أسلوب إتباع على جمربة اإلدارة كانت وقد العشرين

 يهتمون وال باملؤسسة يتعلق ما كل سيقاومون العاملني فإن اإلدارة قبل من األساليب هذه إتباع بدون

  .فقط بأجورهم سوي

 نظرية عليها بنيت اليت واالفتراضات املنطلقات لنظريةا جمال يف كتبوا ممن الكثريون عارض وقد    

)X(، ا يف فوليت باركر ماري أكدت فقدأن وأمهية املنظمة يف اإلنسانية العالقات أمهية على كتابا 

 تؤدى بالعامل االهتمام زيادة أن مايو وبني وتفكريه، اإلداري خطة حمور يف املوظف أو العامل يكون

 القرارات وضع يف مشاركته فرص مع طرديا تتزايد العامل إنتاجية أن أوضح إذ. إنتاجيته زيادة إيل

 يف احلامسة العوامل من ليست املادية احلوافز أن أظهرت هوثورن دراسات إيل إضافة عليه، تؤثر اليت

  .العاملني دافعية إثارة

  ):Y (نظرية. ب

 خالفت النظرية هذه ،)Y( نظرية اهاوأمس السابقة بافتراضاا )X( لنظرية بديال ماكرجيور أوجد   

 واالفتراضات إجيابية نظرة الفرد إيل ونظرت )X( نظرية يف الواردة اإلنساين السلوك يف االفتراضات

  :1هي )Y( نظرية إليها استندت اليت األساسية

 ذلك فإن كذلك أا ظهر وإذا املؤسسة حاجات ضد ليست وحاجاا اإلنسانية النفس طبيعة أن_ 

  .السلوك هذا شكلت املؤسسة يف السابقة األفراد خربات أن إيل ديعو

 النمو وحتقيق املؤسسة أهداف حتقيق حنو الفرد سلوك لتوجيه والقابلية املسؤولية، حتمل على القدرة_ 

  .الناس كافة لدى موجود والتطور

                                                           
1
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 املالئم ملناخا إجياد اإلدارة على وجيب متعددة حاجات لإلنسان أن النظرية هذه افترضت لقد_ 

 معا، املؤسسة وأهداف أهدافه وحيقق نفسية براحة العمل املوظف أو العامل يستطيع حىت إلشباعها

  .هلم التقدم فرص وإتاحة وتشجيعهم الفرص بإعطائهم وذلك

 حتقيق على تساعد اليت التنظيمية الظروف خلق يعين والذي التكامل مبدأ إيل) Y (نظرية تقود    

 هذا ويتفق. للمنظمة النجاح حتقيق على جهودهم تركيز خالل من الشخصية، فهمألهدا األعضاء

 يف واملشاركة القيادي، النمط أمهية على ماكرجيور أكد كما باألهداف، اإلدارة مفهوم مع املبدأ

 بني يوائم الذي هو احلقيقي التحفيز أن على ويؤكد. التكامل مبدأ لصاحل اإلدارة وتنمية اإلدارة

 وتوسيع القرارات، اختاذ يف بإشراكه وذلك املنظمة أهداف وبني) الذات حتقيق(العليا لفردا حاجات

  .والالمركزية السلطة تفويض اعتماد أي العمل إغناء الوظيفة،

 اإلدارة أن القول ميكن منهما كل وفرضيات ومسلمات) Y(و) X (نظرييت استعراض خالل من    

 األفعال ممارسة عن تبتعد حبيث النظرية، ملفهوم االجيايب توجهال من االستفادة هلا ميكن التربوية

 عليه والتشديد مستمرة ملراقبة حباجة وأنه العمل حيب ال إنسان املعلم أن تعترب اليت والسلوكات

 املؤسسات يف يستخدم فعال األسلوب هذا كان وقد. اخلطأ يف الوقوع حالة يف له العقوبة وتوجيه

 ال األخطاء بتصيد يعين والذي التفتيش أسلوب تعتمد التربوية ملؤسسةا كانت حيث التربوية،

 املعلم كان أيضا. بسيطا كان مهما خطأ أي على املعلم وحماسبة مراقبة وبالتايل وتصويبها، تصحيحها

 ويستخدم واإلجبار القوة هو التدريس يف  األمثل األسلوب أن ويعترب التالميذ مع األسلوب نفس يتبع

  .1والعقاب واإلكراه التهديد وسائل كأحد ثرةبك الضرب

 تتيح حيث التربية، جمال يف جدا هامة تعترب) Y (نظرية منها انطلقت اليت االنطالقات فإن لذا    

 أدائه على الذاتية للرقابة قوي دافع لديه وتشكل التالميذ اجتاه املسؤولية لتحمل الكاملة الفرصة للمعلم

 الفرصة النظرية هذه تتيح كما اتمع، ا يرغب اليت بالصورة إلخراجه جيل تعليم مسؤولية وحتمل
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 خالل من مهم اليت القرارات اختاذ يف باملشاركة التربوية واملؤسسة والطلبة واإلداريني للمعلمني

  .الطلبة وجمالس املعلمني جمالس يف املشاركة

 املهين النمو فرصة للمعلم تتيح يميةالتعل املؤسسات يف حاليا املتبع اإلشراف أسلوب أن كما   

  .املتخصصة الدورات يف إشراكه خالل من ذاته وحتقيق وتطويرها مسريته وتصحيح

  :1)املزدوج العامل نظرية (هرزبرك نظرية  3.8

 وثيقا ارتباطا ترتبط بأا وذكرا هلرزبرك املزدوج العامل نظرية وكهان كاتس الباحثان ناقش    

 بعدين مها بالعمل القناعة وعدم القناعة بأن تفترض بأا استنتجا وقد لدافعية،ا يف ماسلو بنظرية

 عنها تنتج اليت اجلوانب تلك عن ختتلف القناعة عدم عنها تنتج اليت العمل جوانب وأن مستقلني

  .القناعة

 ما وهذا العمل ظروف اإلشراف، األجر، مثل خارجية عوامل تسببه أن ميكن القناعة فعدم    

 للدافعية مولدا أو مقنعا ذاته حبد ليس هو املقنع غري اخلارجي العامل وإزالة الصحية، بالعوامل عوهاند

 املتعلقة احلاجات إشباع مثل خارجية عوامل جمموعة من تأيت العمل يف والدافعية فالقناعة العمل، على

  .الفردي والنمو املسؤولية اإلجناز، اتمع، يف بالفرد باالعتراف

 إيل األدىن من احلاجات تدرج سلم حول ماسلو مبعتقد قبل قد هرزبرك بأن وكهان كاتس قالو   

 و" الالمقنعات: "أوال عليهما وأطلق االثنني بني النوعية املميزات من نوع وخلق مضي أنه إال األعلى

  "الدافعيات "و" الصحيات "ثانيا مث ومن" املقنعات"

 فقط ألنه أساسية قناعة الفرد تعطي أن ميكنها ال بالعمل يطةاحمل الظروف بأن هرزبرك ذكر كما    

 نظرية فإن لذلك معين، ذات مكافأة على حيصل أن الفرد يستطيع واجب أو مهمة أداء خالل من

 العمل حمتوي أو العمل نشاطات الختبار وظيفة هي بالعمل القناعة بأن تشري هلرزبرك املزدوج العامل
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 اإلشراف، تشمل وظيفة هي بالعمل القناعة أن إيل إضافة ،"لدافعياتا "بعوامل ندعوه ما وهذا

  ".الصحيات "بعوامل ندعوه ما وهذا العام العمل وهيكل اآلخرين العاملني العمل، ظروف

  :وهي" الدافعيات "ب ومساها العوامل بعض عن نوه قد هرزبرك إن   

  : Achievement االجناز_ 

  .الفرد عمل نتائج للمشاكل، احلل ،الواجب أو للعمل الناجح اإلاء

   Recognition of Achievement باالجناز االعتراف_ 

  .االجناز هذا بتقدير إشعار إصدار أو للفرد امتداح إيل يشري عمل

   Work Itselfذاته العمل_ 

  .به املناطة املهام مدى وكذلك الفرد عند طيبة مشاعر خللق مصادر تعترب اليت الواجبات

  Responsibility ليةاملسؤو _

  .اآلخرين أعمال أو ذاته الفرد عمل على الرقابة هي

  Advancementالتطور/ التقدم_ 

  .الوظيفي املنصب أو االجتماعية املرتلة يف فعلي حتسن

  Possibility for Growthالنمو إمكانية_ 

  .املنظمة يف والتطور النمو على القدرة هي

 حال كل وعلى العمل، على الدافعية خيلق أو سيقنع) املقنعات (العوامل هذه من أي حضور إن     

 حول املؤثرات من أخرى جمموعة وهناك القناعة، عدم خلق بالضرورة يسبب لن سوف غياا فإن

 العوامل هذه إن ،) الصحية العوامل ( الالمقنعات: وهي أال العمل إيل املستخدم ا ينظر اليت الكيفية
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 القناعة عدم خيلق سوف غياا لكن بالعمل قناعة يولد لن سوف وجودها وأن الدافعية ختلق ال

  :وهي بالعمل

 املرتلة -االجيابية العمل ظروف - املنظمني بني الشخصية العالقات -املنظمة سياسة -اإلشراف

  .الشخصية احلياة - الرواتب -االجتماعية

  :1)ماكليالند (لإلجناز احلاجة نظرية  4.8

 أصحاب من موعة حماضرات عدة بإلقاء وقام االجناز لدافع عديدة بدراسات ماكليالند قام    

  .لديهم االجناز حاجة إثارة أجل من األعمال

 املتحدة الواليات سكان جمموع من %10 يف إال يوجد ال االجناز حافز أن أحباثه نتيجة وكانت    

 طفولة منها عوامل عدة من تتكون االجناز حاجة أن إيل وتوصل امتالكه يدعون الناس معظم أن رغم

 بعدة يتصفون العايل االجناز ذوي أن دراساته بينت وقد ا يعمل اليت النشأة ونوع ونشأته الفرد

  :خصائص

  .املشاكل حلل الشخصية املسؤولية فيها هلم تعطي اليت املواقف إيل مييلون_ 

  .املتوسطة املخاطرة إيل مييلون_ 

  .إلجنازام العكسية بالتغذية يرغبون_ 

  :هي األفراد لدى اإلجناز دوافع لتنمية خطوات أربع ماكليالند اقترح كما

  .أكرب جناح إيل ودفعه جناحه تعزيز أجل من العكسية التغذية على احلصول إيل الفرد يسعي أن_ 

  .العالية بإجنازام عرفوا الذين باألشخاص الفرد يتشبه أن_ 
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 أخر شخص مكان نفسه فيه يضع تصور خالل من نفسه عن اعهانطب تعديل إيل الفرد يسعي أن_ 

  .للنجاح حباجة

  .اجيابية بصورة نفسه مع يتحدث وأن اليقظة أحالم يف التحكم حياول أن_ 

 حول العكسية التغذية بإعطائهم املعلمني لدى اإلجناز حافز تقوية املدرسة مدير ويستطيع هذا    

 ببعض ويشيد املدرسني أمام بلباقة املدرسة مدير يطرح وأن ،أكرب اجناز إيل لدفعهم وذلك أعماهلم

 تقوية املدرسة مدير على كما. املعلمني لدى هلم التشبه حب إلثارة العالية االجنازات ذوي الزمالء

  .أعلى إجناز على له دافعا تكون وبالتايل بنفسه ثقته لتزداد نفسه عن املعلم لدى االجيابية الصورة

  :الدافعية يف قعالتو نظرية  5.8

 أن من أعقد اإلنساين السلوك ولكن الفرد، دوافع فهم تعميق يف الدوافع نظريات أسهمت لقد    

 اإلشباع لتحقيق سعيا تتنافس املختلفة اإلنسان حاجات أن إذ مشبعة، غري حلاجة استجابة جمرد يكون

 حلاجاته اإلنسان يستجيب كيف إذن.متنوعة إشباعها طرق فإن وكذلك منها، لكل املطلوب

 أن ميكن التساؤالت هذه تناول طرق إحدى إن معني؟ إشباع ألسلوب اختياره يتم وكيف ؟املتنافسة

  :1ثالث مسلمات على الدافعية يف التوقع نظرية وتعتمد التوقع، نظرية خالل من يتم

 يتوقعون كما معينة، أحداث حصول يتوقعون بل تقع، أن بعد لألحداث يستجيبون ال األفراد أن_ 

 يتوقع نشط اإلنسان أن أي. ا متنبأ نتائج من إليه تقود أن ميكن وما هلا، معينة استجابة سلوك

  .هلا االستجابة مبجرد يكتفي وال األحداث

  .عقالنية وأساليب بطرق نتائج من حتتمله وما املمكن السلوك بدائل مع عادة يتعامل اإلنسان أن_ 

 األحداث، مع التعامل لبدائل احملتملة النتائج توقع خالل ومن خلربة،ا خالل من يتعلم اإلنسان أن_ 

  .استجاباته من يعدل التعلم هذا طريق وعن
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 الوقوع ممكنة أحداثا يتوقع تعقلي سلوك أنه على اإلنساين للسلوك تنظر الدافعية يف التوقع فنظرية    

  .نتائج من حتتمله ما ويدرك

 الذي النموذج هو واستخداما شهرة أكثرها من أن إال التوقع، ريةنظ مناذج تعدد من الرغم وعلى   

 وتدور املؤسسات، يف العاملني دافعية على خاص بشكل أعماله تركزت الذي vroom فروم طوره

  :حول النظرية هذه أفكار

 درجة بني للعالقات املعقد التفاعل على ذلك ويعتمد متنوعة بكثافات دوافع يعيش الفرد أن_ 

  .املرجوة والفائدة والتوقع لالتفضي

  .األقوى الدافعية لعوامل فيه يستجيب سلوكا سيختار الفرد إن_ 

 املمكنة وبالنتائج املتوقعة باألحداث يتأثر التعامل سبل بدائل بني من االختيار يف الفرد دافع إن_ 

  .التعامل سبل لبدائل

 النسبية للقيمة وبإدراكه اخلاصة بأهدافه تتأثر وقت أي يف واإلنتاج األداء يف الفرد رغبة أن أي   

 ذاته حبد غاية يشكل ال للفرد اإلنتاجية بعد أن مبعين. األهداف هذه لتحقيق مدخل أو كممر لألداء

 ما اجلهد من يبذل فالفرد الفرد، إليها يتطلع اليت األهداف حتقيق وهي أخري لغاية وسيلة هو بل

  :فروم لنظرة مبسط عرض هو 06رقم والشكل. أهدافه لتحقيق كمتغري ضروري أنه يعتقد

  

  

  فروم لنظرية مبسط منوذج :06 رقم شكل              

 عمق مدى على يعتمد وقت أي يف) الفرد جهد (لألداء الفرد دافعية شدة أن الشكل من يالحظ    

 عليه ستكون وما به هقيام حالة يف األداء بني العالقة وعلى حيققه، أن حياول ملا حتقيقه بإمكانية قناعته

 الفرد غايات  الفرد جهد
  وأبعاده

 مكافآت
  مؤسسية

  دالفر أداء
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 لألداء النسبية باألمهية أخرى بعبارة أو وأهدافه، غاياته بإشباع عالقتها وكذلك املكافأة مناسبة درجة

 ما حتقيق يستطيع بأنه قناعته قوة على يعتمد الفرد فجهد وتطلعاته، الفرد أهداف لتحصيل كمدخل

  .املطلوب باألداء قيامه حالة يف حتقيقه حياول

 واألداء، اجلهد وترابط للعاملني، الفردية األهداف فهم هو الدافعية يف التوقع نظرية وهرج إن   

 تكون أن أي وأهدافه، الفرد تطلعات إشباع مع املكافأة ترابط وأخريا واملكافأة، األداء وكذلك

 خرآ مضمون النظرية هذه يف يكمن كما العامل، ويريده يتوقعه ما مع متفقة املعني النظام مكافآت

 هذا على يترتب وما أدائه تقييم على وقادر منه متوقع هو مبا وعي على يكون أن العامل من يتطلب

  .1نتائج من األداء

 توضيح خالل من لإلجناز املعلمني دافعية يثري أن املدرسة مدير يستطيع التوقع نظرية إيل باالستناد    

 وصول لضمان ا القيام يستطيع اليت باملهمة املعلم فوتكلي به القيام املعلم من املطلوب هو وما املهام

 يستحقها اليت املكافأة املعلم إعطاء خالل من دافعيته إثارة ميكن كما املطلوب، اإلجناز إيل املعلم

  .الشخصي التحيز عن واالبتعاد املكافآت إعطاء يف العدالة عملية يراعي وأن املناسب وبالوقت

  )يفنيل (الطموح مستوي نظرية 6.8

 الرئيسي الدافع يشكل قد طموحه أو الفرد هدف أن يرى الذي ليفني هو النظرية هذه صاحب   

 لتحقيق واهلدف السابقة اإلجناز خربات بني التفاعل حمصلة "بأا الدافعية يفسر حيث بالعمل، للقيام

  ".النجاح مشاعر من ذلك يولده وما اإلجنازات تلك

 والفرق السابق اجنازه مبستوى الفرد ملعرفة وفقا املتوقع اإلجناز وىمست هو الطموح فمستوى إذا   

 الطموح مستوى بني والفرق اهلدف بفرق يسمي الطموح ومستوى السابق االجناز مستوى بني

  .الفشل أو النجاح مشاعر حيدد ما وهو االجناز فرق هو اجلديد االجناز ومستوى
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 حتقيق يف الفرد جنح فإذا ولذلك موجبا يكون أن إيل مييل اهلدف فرق أن النظرية هذه وتفترض   

 يف االجيابية الزيادة حسب قوته ختتلف بالنجاح شعورا لديه يولد ذلك فإن االجناز يف اجيايب فرق

  .العمل من املزيد إيل يدفعه مما االجناز

 وطموحاته دافهأه لتحقيق االجناز على بتشجيعه النظرية هذه خالل من املعلم دافعية إثارة وميكن    

  .1مه اليت اإلدارية القرارات يف وإشراكه له التسهيالت بتوفري وذلك

  ):Z (نظرية 7.8

 أسس على النظرية هذه وتستند الدافعية، يف املعاصرة النظريات أهم من اليابانية )Z( نظرية تعترب    

 والرقابة القرارات، اختاذ يف اعيةاجلم واملشاركة احلياة، ملدى التوظيف أمهها من الدافعية لتحقيق معينة

 البطئ التقييم خالل من العادل الترقي وضمان اجلماعية، واملسؤولية للعامل الكلي واالعتبار الضمنية،

 اجلماعية واجلهود العاملني بني التنسيق على يكون النظرية هذه يف التركيز أن شك وال. ذلك وغري

 على التركيز يتطلب وهذا األهداف وحتقيق اإلنتاجية يف التحسن أجل من وذلك التكنولوجيا من بدال

  .الدافعية حتقيق أجل من إليها املشار السابقة األسس مجيع

 منوذجا طور الذي William Ouchi اوتشي وليم هو اليابانية بالتجربة اهتموا الذين الباحثني ومن    

 وحىت النظم، يف لألفراد اإلنسانية اماتاالهتم على النموذج هذا ويؤكد ،)Z( نظرية عليه أطلق إداريا

  :خصائصها نورد Z نظرية عن واضحة صورة نأخذ

  :العائلية_  

 ويعيشون معا، العمل أفرادها يتقاسم عائلية مؤسسة أا أساس على اليابانية املؤسسة إيل ينظر    

 أن إيل يعود وهذا ،واحدة عائلة عضوية إيل ينتمون اجلميع وكأن ويتصرفون معا، ومعانام مسرام

 والتضامن احلب عالقات بعيد، زمن منذ اتمع عليها تعارف قد موروثة، أسرية بعالقات متتاز اليابان
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 لرؤسائهم، واحترامهم لبعض، بعضهم العمال احترام على ذلك فانعكس والوالء، واالحترام والتكامل

 ومولدها املنظمات تعترب أن باإلدارة الشعور ذلك أدى وقد والتنفيذ، بالرضا إرشادام وتلقيهم

 معناها املنظمة توسع أن املعرفة حق يعرفون وهم واالنتباه، والتشجيع الرعاية إيل حيتاج طفل كمولد

 ولذا األفراد، بني والشخصية العاطفية العالقات أواصر على للمحافظة الصعوبة من كبري قدر بروز

  .االلتزام جانب إيل واملشاركة الثقة فيه ومنمني اجلماعي للعمل االهتمام من بالكثري ذلك يولون فهم

  :األجل طويل االستخدام_  

 تنتهي ال إذ الوظيفة، ضمان مصدره والذي االستقرار من عالية درجة على اليابانية اإلدارة تقوم    

 ولذلك ته،حيا هو عمله أن الياباين العامل ويعترب جسيما، السبب كان إذا إال الياباين العامل خدمة

 ضمين وفهم إحساس اليابانية املؤسسة يسود وبذلك العمل، على قادرا دام ما فيه االستمرار يري فهو

 على قادرا العامل دام ما مستمرة عالقة وهي العالقة، هذه وبأبدية مبؤسسته العامل عالقة باستمرارية

  .العمل

  :القرار صنع مجاعية    _  

 يف طويال وقتا يصرفون بأم وميتازون القرارات، صنع يف املشاركة يف بةالرغ إيل اليابانيون مييل    

 من كل ألن وذلك اختاذها، بعد جدا ضئيلة ملعارضة تتعرض وقرارام القرارات، إقرار ويف النقاش

 يعود وذلك مجاعية، مسؤولية القرارات اختاذ يعتربون بذلك وهم صنعه، يف إشراكه مت قد بالقرار يتأثر

  .اتمع أمام مجاعية مسؤولية املؤسسة جناح اعتربت قد اليابانية التقاليد نأ إيل

  :بالفرد االهتمام مشولية_  

 على االهتمام ذلك يتوقف وال خارجها، أو املؤسسة داخل سواء بالعامل اليابانية اإلدارة تم    

 االهتمام على اليابانية اإلدارة عملوت يعيلهم ومن وبوالديه بأسرته االهتمام إيل يتعدى إمنا نفسه، الفرد
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 حتققت ما إذا الفرد أن منطلق من واالقتصادية، واالجتماعية والنفسية الروحية وحباجاته باإلنسان

  .واالبتكار لإلبداع الوقت وسيجد إنتاجيته وستزداد العمل إيل سيتفرغ فإنه املختلفة حاجاته

  :االجتماعية املسؤولية_  

 ويصل اتمع، ثقة كسب على جاهدة تعمل وهي كبريا، اهتماما باتمع ليابانيةا املؤسسات تم    

 تكون أن اليابانية املؤسسات وتسعي األرباح، حتقيق على اتمع ثقة اكتساب تفضل أا إيل ا األمر

  .  1اتمع أهداف من جدا قريبة أهدافها

  )لوك (األهداف حتديد يف املشاركة نظرية 8.8

 هلم وأمهيتها والغايات األهداف هو األفراد دافعية مبعث بأن وتقول لوك بـ النظرية هذه تبطتر    

 وواضحة حمددة األهداف كانت فكلما إليها، يسعي اليت باألهداف غالبا حمكوم األفراد فسلوك

 بإثارة ريكب أثر له أدائه مستوى عن للفرد الراجعة التغذية أن كما أكرب، الدافعية كانت كلما ومقبولة

  .األهداف لتحقيق العمل من مزيد حنو دافعيته

 أهداف مع تنسجم أن على بوضوح أهدافه حتديد على املعلم يساعد أن املدرسة مدير فعلى إذا    

 دافعيته إلثارة أدائه ملستوى وتقييمه برأيه بأول أوال يزوده وأن تعارض بينهما يكون ال وأن املؤسسة

 املعلم قبل من الطالب مع نفسه األسلوب استخدام وميكن أهدافه، قيقحت من ليتمكن العمل حنو

  .املدرسة ومدير

 بشكل التعليمية واإلدارة منظمة أية يف اإلدارة بوسع أن للدافعية السابقة النظريات من ويتضح    

 ويقترح املدرسني لدى العمل حنو عالية دافعية إجياد يف هاما دورا وتلعب الكثري تعمل أن خاص

  :املوضوع هذا حول االستنتاجات من العديد وزمالئه جبسون

 .معهم العاملني األفراد دافعية على التأثري املديرون يستطيع_ 
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 .الدافعية يف دورا تلعب والكفاءة الفرصة أن االعتبار بعني يأخذوا أن املديرين على_ 

 احلاجات حيث من للمدرسني الفردية الفروق حنو وحساسية شفافية املديرين لدى يكون أن جيب_ 

 .األهداف وحتديد والقدرات

 .للمعلمني قدوة ميثل ووظيفته دوره حبكم املدير_ 

1الدافعية برنامج من هام جزء هو املعلمني سلوك لتوجيه األهداف حتديد_ 
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  اإلدارة املدرسية :الفصل الثالث                            

  

  متهيد_ 

  مفهوم اإلدارة املدرسية -1

 أهداف اإلدارة املدرسية  -2

 وظائف اإلدارة املدرسية  -3

 خصائص اإلدارة املدرسية  -4

 املدير صفاته ومهامه   -5

   مهام معلمي املدرسة االبتدائية -6

 



  متهيد

 إجناح يف بارزة وأثار هام دور من هلا ملا التربوية الدراسات يف كبري باهتمام املدرسية اإلدارة حظيت

 ينظر أصبح بل إعداد، أو تدريب إيل حتتاج ال تلقائية عملية أا على إليها ينظر يعد ومل التعليمية، العملية

 إدارية واجبات عليها تقع تربوية وحدة يترأس الذي اإلداري املنصب أا على املدرسية اإلدارة إيل

 إطار ضمن يعايشها اليت والقوي اجلهود مجيع قيادة عن مسؤوال يعترب املدرسة فمدير أيضا، وتعليمية

 فعاليتها حيث من املدرسة يف األعمال تسيري إيل باإلضافة املنشودة، األهداف لبلوغ وتوجيهها عمله

 الدائم السعي خالل من وذلك اخلاصة، والعناية باالهتمام حتظي أن جيب ولذلك وتقدمها، ونشاطاا

 التربوية األهداف حتقيق مثة ومن مهامهم، أداء على قدرة أكثر ليصبحوا مهنيا وتنميتهم املديرين لتدريب

  . واالجتماعية
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  :املدرسية اإلدارة  _1

 يليهما ثانيا التعليمية اإلدارة مث أوال، اإلدارة تعريف املدرسية، اإلدارة مفهوم على التعرف يقتضي    

  :التايل النحو على والعربية األجنبية املراجع يف وردت كما املدرسية اإلدارة تعريف

  :اإلدارة مفهوم 1.1

 التعاريف أكثر ومن خمتلفة وصياغات بطرق واألجنبية العربية املراجع يف ورد اإلدارة مفهوم إن     

   :تعاريف التعليمية واإلدارة العامة اإلدارة مراجع يف استعراضا

 بتعريف اخلاصة الصياغات ولكثرة. وغريهم ومايو، وسيمون، وتايلور، وفايول، وفورست، ستانلي،

  .متباينة وصياغات بأساليب ردتو واليت شيوعا األكثر التعاريف بعض بذكر سنكتفي اإلدارة

 يف فرد كل لدى املألوفة واملعاين املتداولة الكلمات ومن الشائعة األلفاظ من اإلدارة لفظ إن     

 كثرة أن كما املنظمات، وخارج داخل األفراد بني يتوقف ال اإلدارة حول احلديث أن حيث اتمع،

 مألوفا لفظا جعلها أحيانا الواحدة املنظمة اخلود املنظمات يف اإلدارية األجهزة ومسميات أنواع

  العاملني شؤون وإدارة األفراد، كإدارة خمتلفة، مسميات على منهم كل يسمي حيث اجلميع، لدى

  .اتمع منظمات من منظمة كل داخل يف وغريها

 كلمة وهو األول اجلزء. جزأين من Administration اإلدارة لكلمة الالتيين األصل ويتكون     

)Ad( اللفظي ومعناها )To( وتعين) ( كلمة هو الثاين واجلزء ،)لكيMinister( كلمة وتعين) خدمة (

 معين أو) اآلخرين خدمة على القيام (يعين الالتيين األصل يف اإلدارة لكلمة اللفظي املعين فإن وهلذا

  :1يلي فيما اإلدارة ريفاتتع أهم إجياز وميكن هذا معني، جهاز طريق عن) ما خدمة أداء يتم(أنه خرآ
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 التأكد مث يؤدوه، أن األفراد من يراد ملا الصحيحة املعرفة:" بأا F .Taylor تايلور فردريك عرفها فقد

  .1"طريقة وأرخص بأحسن يؤدونه أم من

 حنو البشر من جمموعة أنشطة وتوجيه قيادة فن: "أا على فيعرفها (Donald J C)كلو دونالد أما

  . 2"مشترك هدف حتقيق

 والتخطيط التنبؤ،: تتضمن اليت األعمال مبجموعة القيام: "بأا H. Faylorفايل هنري وعرفها

  .3"والرقابة والتنسيق األوامر، وإصدار والتنظيم،

 والرقابة والتنظيم التخطيط أنشطة من تتكون اليت القيادية الوظيفة: "بأا R. Davisدافيز رالف وعرفها

  .4"للمنظمة العامة األهداف لتحقيق

 علماء غالبية باتفاق حيظى معني تعريف إيل التوصل حماولة الصعب من أنه يتضح سبق ومما    

 من جمموعة بتوافر إال توجد أن ميكن ال اإلدارة بأن القول ميكن السابقة التعاريف من ولكن. اإلدارة

  :منها الشروط

  .البشر من مجاعة وجود_ 

  .اجلماعة أهداف لتحقيق املناسبة والبشرية ةاملادي اإلمكانات توفر_ 

   .حتقيقه إيل اجلماعة تسعي حمدد هدف وجود_ 

 الكلفة،(معينة ملعايري طبقا الطرق أفضل اختيار وحماولة اهلدف، لبلوغ طريقة من أكثر وجود_ 

  ).اجلهد الوقت،

                                                           

 
1
 .5 ،ص���� 
	��� ا����،ا���() ا�	�'& 

2
 .32ص ،1،2007وا��/ز )،ا5ردن،ط ���!� ا����� دار ا����3�، ا�داري ا�1"� 0/ء -� ا���ر��� ا�دارة ا���� ��، ا, *�� ا��+ + *��  

 
3
 ���� ���	
 ،�� .5ص ا�	�'&، ���()ا ا��

4
  ()� .185	7،ص ا��



 

103 

 

  ا�دارة ا���ر��
                                                                                      ا�	���ا���� 

 أهداف لتحقيق ماعةاجل أفراد من فرد كل بتنفيذها يقوم معينة) ومسؤوليات واجبات (مهام وجود_ 

  .اجلماعة هذه

  ).التوجيه التنظيم، التخطيط، (املهام هذه لتحقيق الالزمة العمليات من جمموعة وجود_ 

 أو الوظائف مجلة: هي اإلدارة بأن القول ميكن أنه السابقة التعاريف من نستنتج عامة وبصفة     

 أهداف حتقيق بغرض املدير ا يقوم ليتا) ورقابة وتوجيه، ومتابعة وتنظيم، ختطيط، من ( العمليات

  .1ممكنة نتيجة بأفضل املنظمة

  :التعليمية اإلدارة مفهوم 2.1

 أعمال متضمنة املدرسة بشؤون املتصلة األمور كل يف وحتكم وتنظيم توجيه: "بأا كارت يعرفها    

  . 2"تعليميةال األهداف حتقيق أجل من مستمرة املدرسة شؤون جوانب مجيع أن طاملا اإلدارة

 حتقيق أجل من وتوجيهها واملادية البشرية اجلهود تعبئة ا يتم اليت العملية: "بأا يعرفها من وهناك    

 باملعلمني وتم معا، والفنية اإلدارية بالنواحي تم اإلطار هذا يف وهي التعليمية املؤسسة أهداف

 العالقة وتنظيم التعليمية الربامج ومتويل الفين واإلشراف املدرسية واألنشطة التدريس وطرق واملناهج

  .3"التعليمية العملية يف تؤثر اليت العوامل من ذلك وغري واتمع التعليمية املؤسسات بني

 وفقا ما جمتمع يف التعليم نظام ا يدار اليت العملية: " أا G.H.Fox فوكس هارولد جيمس ويري    

  .4"التعليم من القومية اتمع أهداف لتحقيق واالجتماعية االقتصاديةو السياسية وظروفه أليديولوجيته

 اإلدارة تقوم حيث العامة، اإلدارة من جزء التعليمية اإلدارة بأن القول ميكن السابق العرض من    

 النشء بإعداد وذلك املدرسية، اإلدارة طريق عن واقع إيل اتمع وفلسفة أفكار بترمجة التعليمية

  .والسياسية واالقتصادية االجتماعية األدوار حتمل على قادرا خالهلا من يكون صاحلا إعدادا
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  :املدرسية اإلدارة مفهوم 3.1

 اخلاص صلة ما  صلتها أن إذ التربوية، واإلدارة التعليمية اإلدارة من جزءا املدرسية اإلدارة تشكل   

 اإلدارة سياسات تنفيذ عن مسؤولة وحدة اإ بل بذاته، قائما مستقال كيانا تشكل ال وهي بالعام،

 رسالة حتقيق على القائمة هي املدرسية اإلدارة أن وحيث وأهدافهما، التعليمية واإلدارة التربوية

 باألدوار والقيام التصرف يف أكرب حبرية تتمتع فإا الطلبة، مع املباشرة صلتها خالل من املدرسة

 يف إدارية وحدة أهم جيعلها مما -املتقدمة األجنبية البلدان يف صةوخبا – القرارات واختاذ ا املنوطة

  :نذكر التعاريف هذه أهم ومن اإلدارية، الناحية من كبرية مكانة ويعطيها التربوية، اإلدارة حلقة

 وخارجها املدرسة داخل باجيابية يتفاعل الذي املنظم الكل ذلك: "بأا أمحد إبراهيم أمحد يعرفها     

 اتمع وأهداف يتفق مبا الناشئني إعداد يف رغبة الدولة تضعها تربوية وفلسفة عامة سياسةل وفقا

 املناخ توفري مع واألنشطة األعمال من متناسقة مبجموعة القيام يقتضي وهذا للدولة، العام والصاحل

  .1"جناحها إلمتام املناسب

 أليديولوجياا وفقا ما جمتمع يف املدرسة ا تدار اليت الكيفية:"بأا الصغري حممد ويعرفها     

 إطار يف أهدافها لتحقيق وذلك الثقافية القوي من وغريها والسياسية واالجتماعية االقتصادية وظروفها

 التربية يف العصرية واألساليب واألدوات واملفاهيم السليمة اإلنسانية العالقات فيه تتوافر مناخ

  . 2"وتكلفة دجه بأقل النتائج أفضل على للحصول

 السليم بالتخطيط حتقيقها يتم أهداف ذو نظام: "هي املدرسية اإلدارة أن عبود الغاين عبد ويري   

 احلوافز استخدام جانب إيل اإلدارة، تقومي مث التنفيذ ومتابعة  والتنسيق التوزيع خالل ومن للعمل،

 التعاون، روح تسوده مجاعي طارإ يف ومتفاعلة متكاملة التنظيم مسؤوليات وجعل الدوافع، إلثارة

  .3"إنسانية بعالقات ويتم
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  :اجلزائري املدرسي التشريع يف املدرسية اإلدارة تعريف

 خاصة بصفة الوصاية ونصوص عامة بصفة الدولة نصوص بتطبيق املكلفة التنفيذية اهليئة هي    

  .1والتكويين التربوي برناجمها إطار يف املدرسي للجمهور الضرورية اخلدمات تقدمي على وتعمل

 ا يقوم اليت واجلهود العمليات من جمموعة هي: املدرسية اإلدارة بأن سبق ما كل من نستنتج     

 وفقا املنشودة األهداف حتقيق أجل من تالميذ، وأولياء وتالميذ، ومعلمني، مدير، من املدرسي الفريق

   .حمددة تربوية وفلسفة لسياسة

  : التعليمية واإلدارة املدرسية اإلدارة بني الفرق  4.1

 بعض عند املدرسية واإلدارة التعليمية اإلدارة مفهومي بني شائعا طالخ هناك أن املالحظ من    

 لكل أن رغم العكس أو التعليمية، اإلدارة على املدرسية اإلدارة اسم يطلقون حيث باإلدارة، املشتغلني

  : 2يلي فيما املفهومني بني الفرق توضيح وميكن األخرى، على خمتلفة داللة منهما

 برسم التعليمية اإلدارة ختتص بينما التعليمية، السياسة بتنفيذ القائمة الوحدة هي: املدرسية اإلدارة_ أ

 اإلدارة أن مبعين باجلزء الكل عالقة املدرسية واإلدارة التعليمية اإلدارة بني العالقة وتعترب السياسة، هذه

 فيها تتركز حمددة وإستراتيجية لتنظيماا، مصغرة وصورة التعليمية اإلدارة نم جزءا تعترب املدرسية

 بالقوى وإمدادها املدرسية لإلدارة وفنيا ماليا واملساعدة العون بتقدمي التعليمية اإلدارة وتقوم فعاليتها،

 كذلك وتقوم املوضوعة، التعليمية األهداف وحتقيق املرسومة العامة السياسة لتنفيذ الالزمة البشرية

  .التنفيذ هذا سالمة لتضمن عليها والرقابة باإلشراف

 للدولة العامة السياسة مع والتعليم التربية سياسة تنسيق ومهمته وزير، يرأسها: التعليمية اإلدارة_ ب

 والقيادات اإلشرافية أجهزته خالل من مباشرة بطريقة للتعليم احمللية السياسة تنفيذ على واإلشراف

 توجيه هي ومسؤوليته املدير رأسها على يقوم املدرسية اإلدارة أما هلا، التابعة الفنية واهليئات ةاإلداري
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 معه ويتعاون الوزارة من تصدر اليت التعليمية والقوانني اللوائح وتنفيذ رسالتها أداء حنو املدرسة

   .املدرسة يف العاملني من وغريهم املعلمون

  :املدرسية اإلدارة أهداف -2

 الرئيسية األهداف اشتقاق ميكن املدرسية واإلدارة اإلدارة من كل مفهوم على التعرف خالل من    

 فإن لذا عديدة، ومتغريات بعوامل تتأثر املدرسية اإلدارة نأب القول جيب وبداية املدرسية، لإلدارة

 بني ومن خر،أل جمتمع ومن خرآل إقليم ومن ألخرى مرحلة من ختتلف املدرسية اإلدارة أهداف

 التعليمية، املرحلة ونوعية املدرسة حجم: املدرسية اإلدارة أهداف وطبيعة منط على تؤثر اليت العوامل

 ونوعية) ريفية بدوية، ساحلية، (اجلغرافية البيئة وطبيعة ومسام الشخصية ومؤهالم العاملني ونوعية

 األهداف مجيع ختتلف كما اته،ومس املدير وشخصية) مركزية ال أو مركزية (التعليمية اإلدارات

 مبدى وإحساسهم وفلسفتهم واهتمامام أرائهم الختالف تبعا آلخر مفكر من صياغتها وأساليب

 املدرسية اإلدارة ألهداف الشائعة التصنيفات بني ومن املدرسية، اإلدارة أهداف من كل أمهية

  : 1هي جمموعات أربعة إيل األهداف يقسم والذي التايل التصنيف

 .والتربوية الثقافية األهداف جمموعة -

 .االجتماعية األهداف جمموعة -

 .واألخالقية الدينية األهداف جمموعة -

 .االقتصادية األهداف جمموعة -

 سيتم أنه إالّ بينها فيما الكبري للتداخل اموعات هذه بني الدقيق الفصل صعوبة من الرغم وعلى   

  :ةمبسط بصورة املهمة أبعادها بعض استعراض
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 تزويده خالل من ومهاراته التلميذ قدرات بتنمية االهتمام :يف والتربوية الثقافية األهداف تتمثل_ 

 للظواهر دراسته طرق بتنمية االهتمام وكذلك وقدراته، لسنه املناسبة واخلربات واألفكار باملعلومات

  .بتكارواال والتفكري التأمل تتطلب واليت السليمة العلمية باألساليب املختلفة

 على يترتب وما أسرته وأفراد جمتمعه حنو بدوره التلميذ تعريف :االجتماعية األهداف أهم ومن_ 

 أجل من اآلخرين وبني بينه سليمة اجتماعية عالقات إقامة على وتشجيعه وواجبات، حقوق من ذلك

  .اتمع أهداف لتحقيق البناء التعاون

 االهتمام مع سليما فهما اإلسالمية للعقيدة التلميذ فهم من التأكد :يف الدينية األهداف وتتركز_ 

 اخللق التلميذ هذا يكتسب وبذلك التلميذ، شخصية يف السليمة واآلداب واألخالق القيم بغرس

  .اإلسالمي وجمتمعه وأسرته لنفسه نافعا عضوا ويكون القرآين

 احلفاظ وكيفية جمتمعه يف طبيعيةال الثروة مبصادر التلميذ تعريف :يف االقتصادية األهداف وتتمثل_ 

 املختلفة اتمع ومشكالت املتاحة اإلمكانات ضوء يف وتقدمه اتمع تطور أجل من وتنميتها عليها

 ناحية من التلميذ لدى واحترامه وحبه اليدوي العمل قيمة غرس على املدرسة تعمل وأن بد وال

  .واحد آن يف واقتصاديا منتجا إنسانا ليكون ىأخر ناحية من لديه الرشيد االقتصادي السلوك وتنمية

 اجتماعيا، روحيا،عقليا، (متكامال إعدادا التلميذ إعداد حماولة التربية أهداف بني من كان وملا    

 املدرسية اإلدارة أهداف وإدراك فهم على املدرسة مدير يساعد ال السابق التصنيف فإن) نفسيا

 عرض سيتم وهلذا الواقع، يف املعلمني مع باالشتراك بتطبيقها ميقو أن ميكن) إجرائية (عملية بصورة

  : 1يلي فيما العملية الناحية من املدرسية اإلدارة أهداف أهم إجياز ميكنه والذي التايل التصنيف

 اإلدارة أعضاء قبل من تصدر اليت واألفعال والسلوكيات واألنشطة اجلهود مجيع أن على التأكيد – أ

 مجيع من التلميذ بناء يف املساعدة على تعمل أن بد ال – مقصودة غري أو مقصودة ةبصور – املدرسية

 اجلهود هذه مجيع أن من التأكد جيب هذا وعلى) ونفسيا واجتماعيا، وعقليا، روحيا، (النواحي
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 عم االجيابية، والسلوكيات لالجتاهات التالميذ تعليم أجل من تتم املبذولة واألفعال واألقوال واألنشطة

  .اإلمكان بقدر السلبية واالجتاهات للسلوكيات تعلمهم جتنب حماولة

 املدرسة داخل وإشراف ومتابعة وتنظيم ختطيط من اإلدارة عمليات مجيع بإجناز االهتمام – ب

 العمليات هذه جبميع االهتمام تتطلب التعليمية للمؤسسات اإلدارية فالكفاية وفعالة، جيدة بصورة

 التخطيط يتطلب) أخري إدارة أي مثل (املدرسية اإلدارة فنجاح ومستمرة، لةوشام متكاملة بصورة

  .اجليد والتقومي واملادية، البشرية واإلمكانات للموارد املناسب والترشيد املستمر واإلشراف السليم،

 امب املدرسي اجلهاز أفراد بني واملسؤوليات املهام توزيع يف الفردية الفروق مبراعاة االهتمام - جـ

 كل أن باعتبار وذلك اجلماعة، أفراد من فرد كل واهتمامات وميول واستعدادات وقدرات يتناسب

 وقدراته تتناسب إليه املوكلة املهام كانت إذا كبرية بفاعلية وواجباته دوره يؤدى مجاعة يف فرد

  .وإمكاناته

 يف السبب ويرجع ملدرسةا داخل اإلسالمي للمجتمع واملصغر املثايل النموذج توفري على العمل  - د

 الصاحلة القدوة ميثلوا أن بد ال) واملعلمني املدير وخاصة (املدرسة جهاز أفراد مجيع أن اعتبار إيل ذلك

  .واتمع املدرسة داخل إعدادها إيل التربية دف اليت للشخصية احلسن واملثال

 املدرسية االتصاالت يف ملرتفعةا املهارة ذلك ويتطلب املدرسة، داخل اجليدة االتصاالت توفر - هـ

 املدرسة تسود لكي الدراسية واحلجرات املدرسة داخل املختلفة األمور يف التصرف حسن مع

 اإلدارة جهاز أفراد قبل من املبذولة واجلهود األعمال مجيع أن اجلميع فيشعر الطيبة، والروح العالقات

  .شخصية ملصاحل وليس اهللا مرضاة ابتغاء العام الصاحل أجل من تتم املدرسية

 من املدرسة متكنت باتمع، املدرسة بربط االهتمام وجد وكلما باتمع املدرسة ربط على العمل -و

  .تقدمه يف ويساهم بنجاح جمتمعه مع يتكيف أن يستطيع الذي التلميذ إعداد يف دورها أداء حسن

   . مقدما هلا املناسبة احللول وضع اولةوحم املختلفة للمشكالت املدرسية اإلدارة جهاز أفراد توقع -ز
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 :املدرسية اإلدارة وظائف - 3

 لتحقيق البشرية العناصر بني وتوفيق تنسيق عملية بأا وظائفها خالل من اإلدارة تعريف ميكن     

 ا القيام اإلداريني على يتعني اليت واملسؤولية املهام يف اإلدارة وظائف وتتمثل وحمددة، مطلوبة أهداف

 الوظائف عدد حول التعريفات تعددت ولقد ا، يعملون اليت املدارس أهداف حتقيق أجل من

 نلقى سوف اليت الرئيسية الوظائف من عددا نستخلص وسوف مضموا وحول لإلدارة الرئيسية

  :1يلي فيما عليها الضوء

  :التخطيط  3-1 

 األهداف حتقيق من املدير متكن اليت ياتاالستراتيج ووضع املستقبل يف التفكري هو التخطيط إن     

 وضع فتتضمن املدرسة عمل توجيه يف تتحكم اليت القدرات كل مع املهارة تلك فتعمل املوضوعة،

 نعرف وعندما ممكن، وقت بأسرع حلها على والعمل املشكالت وحتديد العمل بأولويات جداول

 املوضوعة األهداف إيل الوصول على اعدناتس اليت املعلومات جبمع بعدها نقوم نفعله أن نريد ماذا

 هناك هل األهداف؟ حتقيق يستغرق كم متوفرة؟ املوارد هذه وهل حنتاجها اليت املوارد عن فنبحث

 إستراتيجية أو خطة وضع املدير يستطيع املطلوبة املعلومات تلك توفري طريق وعن الطريق؟ يف عقبات

 قابلية أكثر هي سريها اجتاه تعرف اليت فاملدرسة املطلوبة، رداملوا بتنظيم ذلك بعد يقوم مث عليها، يسري

 أي إيل تعرف تكن مل لو "سابقا قيل فلقد الصدفة، على تعتمد اليت تلك من أهدافها إيل للوصول

 املهمة أا يف التخطيط أمهية وتكمن" هناك إيل سيوصلك طريق أي ألن تقلق فال ذاهب أنت مكان

 بد ال هو شيء فأول اإلدارية، الوظائف بقية عليه ترتكز الذي املبدأ أو ساساأل وهي اإلدارية، األويل

 وبدون حنتاجها، اليت املوارد حندد أن نستطيع ال خطة بدون ألنه العمل عليها يسري خطة وضع من

 املدرسة يف املوظفون يقوم لن مشتركة أهداف وبدون الصائبة، القرارات أخذ نستطيع ال أهداف
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 طريق عن ويتطور اإلدارة، أساس هو التخطيط فإن وبالتايل العليا، األهداف حتقيق على بالعمل

  .والتوجيه والرقابة التنظيم

 الكبار الرؤساء عند من التخطيط فيبتدئ اإلدارة، مستويات لكل التخطيط يتم أن وينبغي    

 إيل العمومية من طالتخطي مستوى وينتقل حمددة، أقسام رؤساء عند وينتهي العموميني، واملديرين

 تكون وأن القضايا، كل مع تتعامل شاملة خططا باملدرسة املتعلقة اخلطط تكون أن بد فال اخلصوصية

 من العمل خطط بعض نقل تتطلب أن ميكن اخلطط تلك فمثل احللول، من العديد وتوفر مرونة أكثر

 كانت صعبة غري انينهقو وكانت صغريا القسم كان فكلما أخرى إيل مهمة من أو ،خرآ إيل قسم

 على تدوينها يتم ال ورمبا مؤقتة، بأعمال خاصة اخلطط تلك تكون ما وعادة ومفصلة، حمددة خططه

  .ككل باملدرسة اخلاصة اخلطط عكس

 تلك ألن وذلك أخرى، أقسام إيل الصغرية باألقسام اخلاصة اخلطط تلك نقل ميكن ال وبالطبع   

 الذين هم الكبار املديرين أن نقول وهنا م، اخلاصة ائفهمووظ مهامهم أساس على موضوعة اخلطط

 بترمجة األقسام مديرو يقوم مث الطويل، املدى على املدرسة عليها ستسري اليت اخلطط بوضع يقومون

 يقوم مث قسم، كل رؤية أساس على الالزمة اخلطط بوضع يقومون مث فنية، أهداف إيل اخلطط تلك

 يتم أن بد وال العمل، خطة تطبيق على تساعد املدى قصرية خطط إيل اخلطط تلك بترمجة املشرفون

 جناح حتقيق على تساعد هامة أراء لديهم يكون ما فغالبا التخطيط، عملية أثناء املوظفني استشارة

 بد ال اخلطط فكل ال، أم ستنجح هل اخلطط تلك على احلكم من ميكنهم أيضا أكرب بسرعة املدرسة

 وال العمل، جداول ووضع واإلرشاد بالتوجيه اخلطط تلك فتقوم املدرسة، مصلحة النهاية يف ختدم أن

 مرتبطة االهتمامات بعض هناك وتطويرها،ولكن اخلطط تلك مراجعة على باستمرار العمل من بد

  :وهي التخطيط بعملية

 حتقيقه؟ تريد ماذا: واألغراض األهداف حتديد_ 
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 نعمل حىت متاحة تكون أن نريد اليت املوارد هي ما: املوارد وحتديد املاضي يف األداء مستوى حتليل_ 

 األهداف؟ حتقيق على تساعد اليت املوارد تلك وجودة كمية هي وما ا؟

 .البديلة اخلطط بني من املناسبة اخلطة اختيار: املمكنة العمل خطط وانتقاء حتديد_ 

 ذلك؟ اجناز مسيت كيف: األهداف حتقيق عليها سيسري اليت اإلجراءات وضع_ 

 .األهداف حتقيق مت قد كان إذا ما لتحديد النتائج بتقييم جنحت هل: النتائج تقييم_ 

  :التنظيم 2.3

 اإلدارة، خالله من متارس الذي العام اإلطار هو التنظيم أن واإلدارة التنظيم علماء بعض يرى     

 على واإلدارة التنظيم علماء مجيع وجيمع لإلدارة، الفقري العمود هو التنظيم أن اآلخر البعض ويرى

  .املختلفة بالوحدات النهوض يف الفعال ودورها اإلدارية، العملية يف التنظيمية الوظيفة أمهية

 وظائفهم، طريقها عن األشخاص يؤدى إدارية عملية أنه على التنظيم مفهوم إيل ينظر هذا وعلى    

 اخلاصة احملددة األهداف لتحقيق لإلدارة قابلة ةوحد يكون بأسلوب بعضها مع املادية العوامل وتوضع

  .ا

 يقوم اليت الوظيفة تلك أو اإلدارية العملية من اجلانب ذلك أنه على التنظيم مفهوم إيل أيضا وينظر    

 طريق عن وذلك املؤسسة، أهداف لتحقيق الالزمة األعمال حتديد دف مستمرة بصفة املديرون ا

 وحدة كل واختصاصات سلطات وحتديد باملدرسة، النشاط وحدات نيب وتوزيعه العمل تقسيم

 بشبكة ببعضها الوحدات هذه ربط مث بينها، والتداخل والتكرار اخللط يتفادى حتديدا ا، والعاملني

  .وبكفاءة سالسة يف واإلجراءات العمليات سري تكفل اليت والعالقات االتصاالت من

 أعضاء بني العالقات كذلك املدرسة، يف عضو كل من أداؤه لوباملط العمل حيدد التنظيم أن أي   

 هو التنظيم يعد وبذلك املدرسة، أهداف حتقيق يف كفاءة أكثر جهودها تكون أن دف املدرسة،
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 املدربة البشرية القوى من يلزمه ما وتوفري ونوعياته، ملستوياته وفقا مساره للعمل ترسم اليت العملية

  .مشترك هدف لتحقيق العمل يف والرغبة للتعاون نظام أنه وأ املنتج، العمل على

 ويهتم املدرسي العمل يشمل الذي العام اهليكل أو اإلطار يعين املدرسي التنظيم فإن ذلك وعلى    

 وطرق العمل، برامج لتحديد علمي منهج خالل من باملدرسة العاملني جهود وتنسيق بتجميع

 داخل تنظيمي مستوى لكل واملسؤوليات السلطات وبيان تصالاال قنوات وحتديد األداء وأساليب

 أجل من تصحيحها على والعمل االحنرافات على والتعرف للرقابة فعالة وسائل إجياد مع املدرسة،

  .األداء حسن مع التكاليف بأقل املدرسة أهداف حتقيق

  :يلي فيما التنظيم مهام سبق مما نستخلص أن ونستطيع     

 .منهم كل اختصاص وحيدد  العاملني بني العمل تقسيم أي واالختصاصات، ولياتاملسؤ حتديد_ 

 .معينة لقواعد وفقا العمل أسلوب حتديد_ 

 .العاملني بني االتصال إجراءات حتديد_ 

 .العمل يف وتوجيههم العاملني بني القرارات تنفيذ_ 

 إيل التنظيم مفهوم عن سبق ما كل بترمجة يقوم أن املدرسة مدير على فإن سبق ما ضوء ويف   

  .1وخارجها املدرسة إطار داخل السلوكية واملمارسات اإلجراءات من جمموعة

  :التوجيه  3-3

 ا القيام جيب اليت باألعمال إلخطارهم للمرؤوسني والتعليمات التوجيهات إصدار به ويقصد    

 املوضوعة اخلطة بني تصالاال حلقة فهو اإلدارة، عناصر من مهم عنصر والتوجيه أدائها، وموعد

 اهتمام، من يستحق ما يعطي أن جيب ولذلك أخرى، جهة من والتنفيذ جهة من اهلدف لتحقيق
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 املعنوية الروح رفع طريق عن املطلوبة األعمال اجناز إيل يؤدى أن شأنه من ما كل يتضمن والتوجيه

 فيه غموض ال واضحا ونيك أن جيب والتوجيه األداء، لتحسني ودفعهم األفراد لدى والنشاط

 يف املستخدمة اللغة تكون أن جيب ذلك ولتنفيذ التوجيه، إليه يصدر الذي للفرد بالنسبة وخاصة

  :التوجيه ويشمل معين من أكثر حتتمل وال واضحة للمرؤوسني التعليمات إعطاء

 الشرحو التعليمات إصدار بواسطة األعمال إمتام كيفية إيل وإرشادهم باملرؤوسني االتصال_ 

 على االتصال يشتمل وقد شفوية، أو مكتوبة بطريقة االتصال يكون وقد األمثلة، وضرب والوصف

 من التكيف فرصة للمرؤوس يترك وإمنا اجنازها املطلوب األعمال لكل تفصيال حتتوي ال عامة أوامر

  .املطلوبة التفاصيل كافة على وتشتمل حمددة األوامر تكون وقد العمل، إجناز أجل

 يف االختياري تعاوم على احلصول بقصد القيادة مبفاهيم وااللتزام للمرؤوسني املعنوية احلالة رفع_ 

  .1األعمال تنفيذ

  :الرقابة 3-4

 تنفيذها املطلوب األعمال حتديد حيث من التنفيذ تسبق اليت املرحلة هو التخطيط كان إذا    

 حتديد هو التنظيم كان وإذا إليها، الوصول املطلوب واألهداف تنفيذها املطلوب واألهداف

 املرؤوسني إرشاد هو التوجيه كان وإذا واألهداف، األعمال بتلك يتعلق فيما والسلطات للمسؤوليات

 للمؤسسة، املرسومة األهداف اجتاه يف األعمال سري من التأكد هي الرقابة فإن لألعمال، تنفيذهم يف

 الوسيلة هي املعين ذا والرقابة ميارسوا، اليت ظائفالو مقتضيات مع يتفق العاملني سلوك أن ومن

 كفاءة وبأكرب املقبول باإلتقان تتحقق األهداف أن من والرؤساء املديرون بواسطتها يتحقق اليت

  .ممكنة

 وتقييمها، املوضوعة السياسات تنفيذ ملتابعة اإلدارة به تقوم الذي النشاط أا على الرقابة وتعرف    

 الوظيفة فإن األساس هذا وعلى املنشودة، األهداف حتقيق ميكن حىت االحنرافات تصحيح على والعمل
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 هذه قياس طريق عن ألعماهلم، أدائهم يف املرؤوسني كفاءة مدى على التعرف هي للرقابة اإلدارية

 يدفع الذي األمر املوضوعة، اخلطة عن احنراف أي على التعرف من ميكننا القياس وهذا األعمال،

 ألداء الصحيحة األساليب على العاملون يتعرف أن ميكن حىت التوجيه وظيفة ممارسة إيل ديرامل

  .األعمال

 هذا ترمجة من املدرسة ملدير بد فال األكادميي النظري اجلانب من الرقابة مفهوم هو هذا كان وإذا    

 تنم اليت الرقابية ساليباأل أو املمارسات من مبجموعة قيامه يف يتمثل ملموس عملي واقع إيل املفهوم

  :متابعة يف يتمثل ما الرقابية املمارسات هذه ومن املفهوم، هذا حمتوي عن

 .ومجاعيا فرديا الطالب سلوك -

 .اختبارام ونتائج الطالب بطاقات -

 .وترميمات إصالحات من املدرسي املبين يتطلبه ما -

 .1أهداف من له حمدد هو ملا وفقا يسري العمل أن من التحقق -

 جمرد تعد فلم احلاضر، الوقت يف جماهلا واتسع تغريت املدرسة وظيفة أن الباحثني من عدد ويري    

 نظام على كاحملافظة معينة وتعليمات قواعد وفق روتينيا تسيريا املدرسة تسيري إيل دف روتينية عملية

 وجتهيزاا، بنيةاأل وصيانة الدراسية للمقررات وحفظهم وحضورهم التالميذ غياب وحصر املدرسة

 اليت واإلمكانيات الظروف كل توفري وحول التلميذ حول يدور اإلدارة هذه يف العمل حمور أصبح بل

 احلاضرة حياته يف مسؤولياته لتويل وإعداده والروحي والبدين العقلي منوه توجيه على تساعد

 حتسني أجل من املوضوعة ناهجامل لتنفيذ املعلمني أداء مبستوي االرتفاع إيل باإلضافة واملستقبلة،

 االجتماعية األهداف بتحقيق تم اإلدارة أصبحت كما املوضوعة، األهداف وحتقيق التربوية العملية

 عنايتها ضرورة وهو املدرسة لوظيفة جديد مفهوم األخرية السنوات يف ظهر وقد اتمع، ا يدين اليت

 التقارب زيادة املفهوم هذا نتيجة وكان أهدافه، قوحتقي مشكالته حل يف واملسامهة اتمع بدراسة
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 حتسني وحماولة اتمع مشكالت بدراسة املدرسة فقامت واتمع، املدرسة بني واملشاركة واالتصال

 فردية إبراز على تساعد اليت الظروف كل وتوفري الثقايف التراث بنقل عنايتها جبانب فيه احلياة

 العملية حتقيق يف تسهم أن ميكن اليت واملساعدات اإلمكانيات دميبتق اتمع قام كما تالميذها،

 وللمجتمع، للمدرسة جديد مفهوم أمام نفسها املدرسية اإلدارة ووجدت مستواها، ورفع التربوية

 وميكن املشاركة، وتلك التقارب هذا للمدرسة لتحقق ا العمل طرق من وعدلت أساليبها فكيفت

 األول املسؤول باعتباره املدير واجبات أهم حتديد طريق عن املدرسية ةاإلدار وظائف أهم نوضح أن

  :ومنها املدرسية اإلدارة عن

  .التعليمية والعملية املنهج حتسني_ 

  .املدرسي العمل وتنسيق وإدارة تنظيم_ 

  .العمل يف والنجاح للمدرسني املهنية القيادة_ 

  .التكيف على ومساعدم التالميذ توجيه_ 

  .واملراسالت الكتايب العمل_ 

   .واملسؤوليات السلطة تفويض_ 

  . 1التعليمية العملية تقومي_ 

 أساسية نقاط أربع يف تتلخص املدرسية اإلدارة وظائف أن العمايرة حممد أورد أخرى جهة ومن

  :2وهي

 .أهدافه وحتقيق مشكالته حل على والعمل وأمانيه، وأهدافه ومشكالته اتمع دراسة_ 
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 ومتجددة متنوعة خبربات - التعلمية التعليمية العملية حمور باعتباره – املتعلم تزويد على العمل_ 

 .مشكالت من يعترضه ما مواجهة وبواسطتها خالهلا من يستطيع

 النمو وحتقيق وتعليمهم، التالميذ تربية على تساعد اليت واخلربات اخلدمات وتقدمي الظروف يئة_ 

 .لشخصيام املتكامل

..... املقررة التربوية األهداف لتحقيق املقررة املناهج بتنفيذ للقيام املعلمني أداء مبستوى االرتفاع_ 

 وعقد وتدريبهم تدريس وطرق ووسائل ومعارف معلومات من يستجد ما على اطالعهم خالل من

 . هلم والدورات الندوات

  :املدرسية اإلدارة خصائص - 4

 عوامل هلا يتوافر أن أجل من مراعاا جيب اليت واملبادئ األسس نم عدد املدرسية لإلدارة تتوافر

 تتصف أن ينبغي عملها يف املدرسية اإلدارة تنجح ولكي أهدافها، حتقيق على تساعدمها اليت النجاح

  :1التالية باخلصائص

  :هادفة إدارة تكون أن_ 

 أو العشوائية على تعتمد وال السليم، التخطيط طريق عن حمددة أهداف وفق تعمل أا يعين وهذا

  .غاياا حتقيق يف الصدفة أو التخبط

  :اجيابية إدارة تكون أن_ 

 جماالت يف الرائد القيادي الدور هلا يكون بل اجلامدة املواقف أو السلبيات إيل تركن ال أا يعين وهذا

  .عليه واإلشراف وتوجيهه العمل
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  :اجتماعية إدارة تكون أن_ 

 مدركة اجلماعة، بآراء وألخذ للمشورة ومستجيبة والتسلط، االستبداد عن بعيدة تكون أن يعين وهذا

  .واأللفة بالتعاون مشبع خملص، جاد عمل طريق عن العام، للصاحل

  :إنسانية إدارة تكون أن_ 

 أو فكرية مذاهب أو أراء إيل تنحاز أال جيب أا هو إنسانية إدارة املدرسية اإلدارة تكون أن يعين   

 إفراط، دون باملرونة تتصف أن ينبغي بل آلخر أو لسبب التربوي العمل إيل تسئ قد معينة، ويةترب

 أهدافها حتقيق على حترص وأن غرور، دون وبالتقدمية تزمت، دون وباجلدية إغراق، دون وبالتحديد

  .مغاالة أو قصور بغري

  :دميقراطية إدارة تكون أن_ 

 باختاذ انفراده أو أعضائه أحد أو اإلداري التنظيم رئيس تسلط عن بعيدا اإلدارة أسلوب يكون أن أي

 ما إذا دميقراطي بأنه اإلداري التنظيم ويتسم فيه واملشاركني التنظيم أعضاء إيل الرجوع دون القرار

 فيما واملساواة الربامج، ووضع السياسات حتديد يف أعضائه ومشاركة األفراد، جهود تنسيق فيه توافر

  :1أن املدرسية اإلدارة على تفرض اخلصائص وهذه تنظيم،ال أعضاء بني

  .للمجتمع والسياسية االجتماعية الفلسفة مع متماشية تكون_ 

 حسب تتكيف وإمنا وثابتة جامدة قوالب ذات تكون وال والعمل، احلركة يف باملرونة تتسم_ 

  .الظروف وتغيري املوقف مقتضيات

  .التعليمي املوقف مقتضيات حسب النظرية بادئوامل األصول تكيف أن مبعين عملية تكون_ 

  .والبشرية املادية لإلمكانيات األمثل باالستخدام ذلك ويتحقق والفاعلية، بالكفاءة تتميز_ 
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 مهما منظمة أي يدير أن ميكن اإلداري أن مبعين والعمومية، بالشمولية تتصف اإلدارية والعملية   

 مهما اإلداري أن تعين اإلدارة مشولية أن كما مهنة، دارةاإل من جيعل ما وهذا عملها، طبيعة كانت

  .اإلدارية العملية منها تتألف اليت الوظائف مجيع ميارس التنظيمي اهليكل يف وموقعه مستواه كان

  :املدرسة مدير - 5

 اة،احلي ملتطلبات وإعداده اإلنسان تربية يف تسهم اليت االجتماعية املؤسسات أهم من املدرسة تعترب    

 والروحية، والنفسية، والعقلية، اجلسمية، شخصيته جوانب مجيع يف النمو على مساعدته أي

 توجيه مع واجتاهاته، وميوله واستعداداته لقدراته وفقا النمو، من ممكنة درجة أقصي إيل واالجتماعية،

  .اجتماعية وجهة النمو هذا

 إيل وحتتاج وبشرية، مادية إمكانيات إيل حتتاج فإا أداء خري التربوية وظيفتها املدرسة ولتؤدي    

 وتوظيفها وتنظيمها واملادية البشرية القوي تعبئة مبقتضاها يتم عمليات، مبجموعة القيام تتويل إدارة

 من خيتلف للمدرسة اإلداري اهليكل أن ورغم املنشودة، التربوية األهداف لتحقيق موجهة، بصورة

 يف أنه إال والتالميذ، املعلمني وعدد الدراسية، األقسام وعدد يمية،التعل للمرحلة تبعا ألخرى مدرسة

  .1)املدير (لقب عليه يطلق أول مسئول مدرسة بكل يوجد األحوال كل

  :املدرسة مبدير التعريف

 وبغيابه صحيحا اجلسم يكون بسريه الذي الفعال والشريان النابض القلب هو املدرسة مدير     

 صلح إن الرأس وهو سياستها وحسن قيادا عن الوحيد املسؤول وهو روح بال شبحا املؤسسة تصبح

 الوظيفة سلطان على املدرسة قيادة يف يعتمد ال الناجح واملدير أمرها، واستقام املدرسة صلحت واتزن

 املدرسة شأن رفع على العمل يف لشخصه وتقديرهم والتالميذ املعلمني حب يستغل الذي هو بل

  . 2رسالتها ءأدا من ومتكينها

                                                           
1
 .47ا�	�'&،ص ا���() ر'�)، ن�!�� ه�دي  

2
  ���'/ � �CN-�� ا����<،�E ا���د،��C�	� 9-2001. 



 

119 

 

  ا�دارة ا���ر��
                                                                                      ا�	���ا���� 

  :املدرسة مدير صفات 1.5

 لذا رسالتها، أداء يف املدرسة لنجاح وواجبات مهام عاتقه على ملقاة تربويا قائدا املدرسة مدير   

 من غريه عن متيزه معينة صفات فيه تتوافر وأن خاصا، تأهيال مؤهال يكون أن الضروري من كان

  :1يلي فيما  الصفات هذه حصر وميكن املدرسة، معلمي

  :شخصية صفات

  :مثل املدير بشخصية مرتبطة صفات وهي

  .وتوازا واجلسمية واخللقية والعقلية النفسية الصفات تآزر وتعين الشخصية قوة_ 

 ما أما السريع، القرار إيل حتتاج اليت املواقف يف بنجاح األمور تصريف على والقدرة النظر بعد_ 

  .حلها على والقدرة املشاكل هذه فهم فيهم توسمي من معه فيكلف دراسة إيل منها حيتاج

 أفكاره نقل يف الفاعلة وسيلته ذلك لكون اآلخرين وخماطبة التعبري، على والقدرة اللفظية الطالقة_ 

  .اآلخرين إيل

  .والقصد والفعل القول يف احلسنة القدوة_ 

  .واحلزم اللني بني فيجمع وتعامالته تصرفاته يف املرونة_ 

  .اتمع مؤسسات بقية مع وتدريسا إدارة التعلمية التعليمية العملية يف ربةاخل توافر_ 

  .والتقوى والتواضع واحللم والعدل والصدق كالصرب الصفات جبميل التحلي_ 

  :مهنية صفات

  :ومنها واملمارسة بالتعلم ومكتسبة جتريبية صفات وهي

                                                           
1
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  .ةاملدرس عليها تقوم اليت واإلدارية املالية النظم معرفة_ 

 بأهداف ارتباطها ومدى خاصة ملدرسته التعليمية واملرحلة عامة التعليم بأهداف الكافية الدراية_ 

  .اتمع وغايات

  .التعليمية العملية أهداف حتقيق وأساليب بوسائل الكايف اإلملام_ 

  .التدريس وطرق النفس وعلم والتربية اإلدارة علوم عن كافية خلفية توافر_ 

  .واقتدار حبكمة واللقاءات واالس االجتماعات خالل من للمدرسة القيادة حسن_ 

 وإمكاناته قدراته حسب كل باملدرسة معه العاملني على واألدوار واملهام املسؤوليات توزيع_ 

  .وختصصه

  :املدرسة مدير مهام 2.5

 األول للطورين ةاألساسي املدرسة يف مهامه والثاين األول للطورين األساسية املدرسة مدير ميارس   

   .املندجمة األساسية املدرسة يف أو والثاين

 لسلطته وخيضع فيها اإلداري والتسيري التربوي التأطري وعن املؤسسة سري حسن عن مسؤوال يكون   

  .باملؤسسة العاملني واملستخدمني املعلمني مجيع

 عليها، يشرف اليت ملؤسسةا تتبعها اليت االكمالية األساسية باملدرسة الصلة بربط مكلف وهو   

 رقابته، وحتت املقاطعة يف األساسي والتعليم التربية مفتش مع واملستمر الدائم باالتصال مهامه وميارس

 والليل، النهار من وقت أي يف يستحضر أن ميكن الصفة وذه املؤسسة يف الدائم باحلضور ملزم وهو

 يتعلق ما كل على باستمرار سلطته وميارس للتالميذ يةاخللق التربية على االبتدائية املدرسة مدير يسهر

   :1بدور يضطلع الصفة ذه وهو املؤسسة يف واالنضباط والنظام بالدروس
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 .بيداغوجي -

 .وتربوي -

 .وإداري -

  :البيداغوجي اال يف مهامه

 عليه ويتعني وظيفته فيه تربز الذي االبتدائية املدرسة ملدير األساسي اال البيداغوجية النشاطات تعد

  .منه املنتظرة التربوية الغاية حيقق مبا ا القيام

  :عن مسئول فهو الصفة وذه

  .العمل به اجلاري التنظيم إطار يف وقبوهلم اجلدد التالميذ تسجيل_ 

  .وتنظيمها املدرسني خدمات ضبط_ 

  .املؤسسة يف ومواقيته التعليم بربامج املتعلقة الرمسية التعليمات تطبيق_ 

  .اجتماعاا وتنشيط باملؤسسة املوجودة التربوية االس حتضري_ 

  .املربجمة التكوين عمليات يف املشاركة_ 

 األساسي والتعليم التربية مفتش على ويعرضه التربوي التنظيم االبتدائية املدرسة مدير يعد _ 

  .عليه للمصادقة للمقاطعة

 التربوية واحملالت البيداغوجية األقسام توزيع طريق عن باملدرسني اخلاصة اخلدمات بضبط ويقوم_

  .به املعمول الرمسي التوقيت إطار يف معلم بكل اخلاصة العمل فترات وحتديد

  :التالية الوثائق على ويصادق بانتظام يطلع أن عليه ويتعني

 .باملدرسة معلم لكل الدروس لتحضري اليومي الكراس -
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 .الدروس بإعداد املتعلقة املذكرات -

 .الشهري عالتوزي -

 .السنوي التوزيع -

 .املداوالت كراس -

 .االختبارات كراس -

 .املناداة دفتر -

 ودعم ملساعدم الكفيلة اإلجراءات كل يتخذ وأن أقسامهم يف املعلمني يزور أن عليه وجيب   

 يف ترتب زيارة بطاقة يف تدون مث للمعلمني تقدم وتوجيهات مبالحظات الزيارات هذه تتوج عملهم،

  .املؤسسة مستوي على املزار لماملع ملف

 :التربوي اال يف مهامه

 شأنه من عام جو توفري إيل خاصة بصفة املؤسسة مدير به يضطلع الذي التربوي الدور يهدف_      

  .وتفاديها احملتملة الصراعات ضد والتحصني الصعوبات تذليل على قادرة متماسكة جمموعة تكوين

 باملسؤولية الشعور تنمية على التالميذ وأولياء واملوظفني التالميذ مع املدير عالقات تساعد أن جيب_ 

  .والتضامن والصداقة الشخصية واحترام والتفاهم املتبادلة الثقة وتقوية

 األسرة متنحها اليت التربية إكمال شأا من اليت الشروط إقامة إيل املدير عمل يهدف أن ينبغي_ 

 اجلماعي التعاون روح وبث العمل على والتحفيز الوطن حب وغرس اجلماعة ضمن احلياة وتيسري

  .الغري واحترام

 الفردية املنتجة، واألعمال والرياضية والفنية الثقافية األنشطة تطوير اإلطار، هذا يف املدير ويشجع    

  .رهواستقرا التلميذ الزدهار املالئم احمليط خلق على تساعد اليت املنشطة الترفيه وحصص واجلماعية،
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 الوسط محاية يضمن مبا النظام إقامة وهو منه اهلدف حتقيق على ويسهر التأديب، جملس املدير يرأس_ 

  .ومجاعيا فرديا شخصيتهم وازدهار التالميذ ارتقاء على ويساعد املدرسي

  .التربية وزير حيددها اليت للشروط وفقا التالميذ مبجازاة املتعلقة القرارات املدير يتخذ_ 

  :اإلداري اال يف مهامه

  :يلي مبا ويقوم املؤسسة، يف العاملني للموظفني اإلداري التسيري املدير يتويل_ 

 .موظف بكل الشخصي امللف وميسك يفتح -     

 به، املعمول التنقيط لسلم طبقا يقدرها سنوية نقطة لسلطته اخلاضعني املوظفني مجيع مينح -

 .مكتوب بتقييم ويرفقها

 إيل وإرساهلا الدورية واجلداول التقارير بإعداد يتعلق فيما اآلجال احترام على ؤسسةامل مدير يسهر_ 

  .السلمية السلطات

 األمانة، يف تسجيله قبل وفرزه بفتحه ويقوم املؤسسة على الوارد اإلداري الربيد املدير يستقبل_ 

  .املؤسسة إيل املوجه السري بالربيد املدير وحيتفظ

 عن املركزية اإلدارة مصاحل ويراسل املؤسسة، عن الصادرة اإلدارية املراسلة على ويوقع املدير يؤشر_ 

 أو اإلدارية الرزنامة يف عليها املنصوص اخلاصة احلاالت عدا ما الوالية يف السلمية السلطة طريق

  .الضرورة تستوجبها اليت االستثنائية الظروف

 أمن ضمان أجل من والتنظيمية الضرورية راءاتاإلج كافة ضبط األساسية املدرسة مدير على يتعني_ 

 حفظ جمال يف والتنظيمية الالزمة التدابري إقامة على والسهر املؤسسة، داخل والتجهيزات األشخاص

  .والنظافة الصحة
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 جملس تنفيذ العمل به اجلاري للتنظيم وفقا ويتويل املدنية، احلياة أعمال مجيع يف املؤسسة املدير ميثل_ 

  .التسيريو التربية

  :املايل اال يف مهامه

 عمليات يتويل الصفة وذه املؤسسة، يف بالصرف الوحيد اآلمر األساسية املدرسة مدير يكون_ 

 املدير ويقوم املؤسسة، ميزانية يف املخصصة اإلعتمادات حدود يف ودفعها وتصفيتها بالنفقات االلتزام

  .واسترجاعها فيتهاوتص اإليرادات ميدان يف املؤسسة حقوق مبعاينة

 احملددة التواريخ ويراقب االلتزامات، وضعية بانتظام يتابع أن بالصرف اآلمر بصفته املدير على جيب_ 

  .وحمدوديتها اإلعتمادات وخصوصية لاللتزامات،

 دوريا ويقوم للمؤسسة، التابعة واملواد األموال وتداول احلسابية املدونات مسك املدير يراقب_ 

 .1والعتاد املال وقصند مبراقبة

  :املدرسة مدير يف توافرها املطلوب املهارات 3.5

 ويرون املدرسية، اإلدارة يف واملشتغلون اإلدارة علماء عنها يتحدث اليت املهارات من جمموعة هناك   

 مبسؤولياته القيام من يتمكن حىت امتالكها عن له مناص وال املدرسة، ومدير متالزمة ضرورية أا

 ويقصد ،"كفايات "مصطلح محدان زياد حممد عليها أطلق وقد وفعال، وصحيح سليم هوج على

 أبو إبراهيم ومييز الفرد، عمل حتكم اليت واملعارف األصول وتطبيق استخدام على القدرة باملهارات

 ودقة أكرب بسرعة تتم كوا إيل العمل أداء إمكانية جمرد املهارة تتجاوز حبيث القدرة عن املهارة فروة

 الذاتية املهارات: أصناف أربعة يف املطلوبة املهارات وتصنف ونامية، مكتسبة أا كما أكثر،

 ففيما ،)الذهنية/التصورية (اإلدراكية واملهارات اإلنسانية، واملهارات الفنية، واملهارات ،)الشخصية(

  : 2األربعة األصناف من واحد لكل توضيح يلي
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  ):الشخصية(الذاتية املهارات

 واليت للمدير واالنفعالية والعقلية اجلسمية واخلصائص الصفات من جمموعة الذاتية املهارات تتضمن   

 له، استجابام ويف اآلخرين مع وتعامله سلوكه يف - جمتمعة أو منفردة -وتؤثر شخصيته، معامل حتدد

 املدير لدى فطرية اتاستعداد على أساسا تعتمد إا بل تعلما، تعلمها يتم ال أمور املهارات وهذه

  :املهارات تلك ومن والرفاق، احمللية، والبيئة الطفولة، وحياة كاألسرة، خمتلفة بيئية مؤثرات مع تتفاعل

 وتتمثل النفس، ضبط على والقدرة واالبتكار، واملبادأة العقلية، والقدرات للمدير، الشخصية السمات

  :يلي فيما الشخصية السمات

 وشاق، مركز جهد بذل إيل حيتاج املدير إذ عقلية، ضرورة فهي وعصبيا، بدنيا السليمة الصحة_ 

 والوفاء مهماته اجناز عن به ويقعد التعب، فسريهقه املطلوبة والقوة السليمة الصحة له تتوفر مل فإن

  .املطلوب بالشكل مبسؤولياته

  .ثقتهم وكسب وجذم اآلخرين يف التأثري على والقدرة الشخصية قوة_ 

: اآلخرين مع التفاعل يف يؤثر فذلك: والنطق السمع سالمة من ا يرتبط وما اللفظية قةالطال_ 

  .إليهم والتعليمات املعلومات إيصال ويف ومرؤوسني، رؤساء

  .التحمل على والقدرة للعمل واحلماس والنشاط احليوية_ 

  .احلسنة والقدوة احلسن الطيب اخللق_ 

 بينة، دون األمور يف اخلوض وعدم والتحيز، احملاباة عن والبعد اآلخرين، مع التعامل يف العدالة_ 

  .الظن سوء أو بالشبهات الناس أخذ وعدم
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 الفكرية، االستعدادات جمموعة يف فروة أبو إبراهيم إليها أشار كما العقلية القدرات وتتمثل   

 من يشمله وما ذكاءال: القدرات تلك ومن املدير، لدى األساسية واالعتقادات الذهنية، والعادات

  .البديهة وسرعة الشامل والتحليل العميق الفهم وعلى األمور، واستشراف التصور على متقدمة قدرة

 غريه، قبل واجنازه بالعمل القيام إيل املدير يدفع داخلي واستعداد مبيل فتتعلق واالبتكار املبادأة أما   

 واألزمات واملشكالت احلرجة املواقف اجهةملو احللول وإعطاء واألفكار، املقترحات تقدمي وايل

  .بالعزمية واألخذ املثابرة وايل املختلفة،

 وضبط العاطفي واالتزان االستقرار حيث النفسية بالصحة النفس ضبط على القدرة تتمثل وأخريا   

 ماتواألز والعقبات املشكالت ومواجهة اآلخرين وإدارة نفسه، إدارة من املدير ميكن مما االنفعاالت

  . األعصاب على وسيطرة وثقة دوء العمل وضغوط

  :الفنية املهارات

 حقائق من ما يرتبط وما والتربية اإلدارة يف متخصصة معرفة أا على الفنية املهارات إيل ينظر    

 األفكار حتويل ومن ومسؤولياته، بعمله القيام من ومتكنه املدرسة، ملدير متوافرة وأسس ومفاهيم

 مبهام ترتبط الفنية فاملهارات آخر، مبعىن وقوانينه، التعليم نظم فهم ومن عملية، ممارسات إيل النظرية

 الوفاء على يساعده مبا وذلك إشرافية، أو إدارية، مسؤوليات أكانت سواء ومسؤولياته، املدير

  .والتعليم اإلدارة غاية لبلوغ وممارستها ا والقيام عمله، مبتطلبات

 يستخدمها اليت والطرائق باألساليب تتعلق مهارات بأا مرسي منري وحممد مسعان وهيب ويصفها   

 بأسلوب ذلك أثناء يواجهها اليت للمواقف ومعاجلته مبسؤولياته، والقيام عمله ممارسة يف املدرسة مدير

 ذلك أن غري املرؤوسون، به يقوم مبا والدراية املعرفة من كاف قدر إيل حباجة املدرسة ومدير تربوي،

 ا يقوم اليت واملهام األعمال لكل شاملة ختصصية موسوعة املدير يكون أن بالضرورة يستلزم ال

  .املدرسة يف املعلمون
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 ولذلك املنتقاة، واخلربة والتدريب، والتعلم، بالدراسة، املتخصصة املعرفة على احلصول وميكن   

 إعدادهم فيتم املديرين، لدى املهارات ذهه توافر من للتحقق والتعليمية التربوية السلطات تسعي

  . 1املخططة التربوية واللقاءات والدورات الندوات يف وإشراكهم وتدريبهم

  :اإلنسانية املهارات

 بنجاح، مرؤوسيه مع التعامل ا املدرسة ملدير ميكن اليت بالطريقة املهارات من النوع هذا يتعلق   

 جذم على وبالقدرة بينهم، واالنسجام اجلماعي لعملوا التعاون جو وإشاعة جهودهم، وتنسيق

 وأرائهم ميوهلم وفهم اآلخرين، لفهم املدير استعداد ذلك ويتطلب وإخالص، جبد للعمل وحفزهم

 وحاجام ومشكالم أرائهم عن للتعبري هلم الفرصة وإتاحة إليهم، واإلنصات واجتاهام،

 يف وتفانيهم بل للعمل، واستعدادهم املعنوية روحهم على ثرأ من لذلك ملا القرار اختاذ يف وللمشاركة

  . وإتقانه العمل اجناز

 املرؤوسني، مع طيبة عالقات بناء على قادرا يكون أن يعين اإلنسانية للمهارة املدرسة مدير وامتالك   

 ضلعر هلم الفرصة وإتاحة وبقدرام، م والثقة مشاعرهم، وفهم واجتاهام، ميوهلم وإدراك

 والطمأنينة باألمن الشعور على ومساعدم لديهم، االبتكار روح وإلظهار وانتقادام مقترحام

  .حاجام وإشباع

 من ألكثر حتتاج أا حيث الفنية، املهارات من أكثر اإلنسانية املهارات أن إىل الباحثون ويشري    

 املعارف مع والتواصل الدراساتو البحوث على االطالع أن من الرغم على _ والتدريب الدراسة

 ملدير إحلاحا أكثر أا كما ، -إدراكه مستوى وزيادة املدرسة مدير وعي تنمية يف يسهم العالقة ذات

 والتالميذ، واملعلمني، الرؤساء،: املتنوعني اآلخرين واألشخاص املدير بني بالعالقة تتعلق كوا املدرسة

 أو م االتصال عن االستغناء املدير يستطيع ال والذين عام بشكل اتمع وأفراد األمور، وأولياء

  .معهم التعامل

                                                           

  
1
 .92 صا���() ا�	�'&،، ����� *�� ا��Cدر *�'� 
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  ):التصورية(اإلدراكية املهارات

 مبدى -اإلدراكية باملهارات املعروفة -املدرسة مدير مهارات من واألخري الرابع النوع ويتعلق    

 األجزاء بني العالقات أثر دراكوإ أجزائه، وربط وفهمه، مدرسته، تنظيم رؤية يف وقدرته املدير كفاءة

 أيضا التصورية أو اإلدراكية املهارات وتشمل ككل، التنظيم على العالقة فيها حتدث اليت والتغريات

 النظر جمرد وليس واتمع، املدرسة بني والعالقة التربوية العملية مشولية إدراك يف املدرسة مدير مهارة

 والتطوير التخطيط عن منفصلة كعملية التعليم إىل النظر أو مور،األ تسيري كعلم املدرسية اإلدارة إىل

  .واإلرشاد والتقومي

 العمل جوهر متثل مهنية خصائص املدير ميتلك أن ضرورة إىل األغربي الصمد عبد أشار وقد   

 إليها، وينتمي ا، يؤمن مهنة الوظيفي مركزه من يتخذ الذي املدير متيز خصائص وهي اإلداري،

  .1جينيها اليت والفوائد تقدمها، اليت املزايا فيها واألخري األول مهه وظيفة أو األخالقية، بقواعدها ويلتزم

  :الفعالون املدراء -6

 احملددة، واألهداف النجاح على يركزون الذين des leaders pédagogique البيداغوجيني القادة هم

 تعلم اجتاه باملسؤولية يشعرون نشيطون جد همو أهدافهم، حتقيق على التالميذ قدرة بشأن ومتفائلون

 التربوي، الفريق مع القيم ببعض املشاركة على القدرة لديهم املعلمني، بانتظام ويراقبون التالميذ،

 فيما عالية توقعات ولديهم القرارات، اختاذ يف املعلمني مجيع وإشراك اتمع، إيل باالنتماء واإلحساس

 يف ينتقلون حيوية، يظهرون ( مدارسهم يف وحاضرين واضحني جد وهم ،واملعلمني بالتالميذ يتعلق

  .2)واملعلمني للتالميذ حمسوسا وجودها وجيعلون املدرسة

  

  
                                                           

1
 .94-93،ص���� *�� ا��Cدر *�'� �،ا���() ا�	�'&  

2
 Pascal Breussoux،les recherches sur les effets-écoles et les effets-maitres،revenue française de pédagogie، 

1992،p118. 
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  :االبتدائية املدرسة معلمي مهام -7

 خطة أي جناح ويعتمد املرجوة التربوية األهداف حتقيق يف مهما دورا االبتدائية املرحلة معلم يلعب   

 حجر ميثل أنه حيث النظام هذا أو اخلطة هذه بتنفيذ يقوم الذي املعلم على تعليمي نظام أي أو تربوية

 بأفضل املدرسة تزويد مت وإذا مدرسي، برنامج ألي النجاح ومفتاح التعليمية للعملية الزاوية

 دون طورةاملت املدرسية والكتب املقررات إىل باإلضافة املدرسية، املباين وأحسن التربوية اإلمكانيات

 من أنشئت اليت األهداف حتقق لن فإا جيدا وأكادمييا مهنيا إعدادا املعد باملعلم مزودة تكون أن

  . 1املدارس هذه يف بالتدريس يقومون الذين املعلمني نوعية على تربوي نظام أي فعالية وتتوقف أجلها

 يقومون فإم الصفة وذه هم،وتعليم التالميذ تربية يف األساسية املدرسة معلمي مهمة تتمثل    

  :2بينها من وتربوية بيداغوجية بنشاطات

  :البيداغوجية النشاطات 1.7

  :يلي ما على األساسية املدرسة معلمو ا يكلف اليت البيداغوجية النشاطات تشتمل    

 .للتالميذ املمنوح التعليم_ 

 .والتقييم والتصحيح الدروس بتحضري املرتبط العمل_ 

 .واملسابقات باالمتحانات املتعلقة العمليات يف ركةاملشا_ 

 .للتالميذ التربوية اخلرجات تأطري_ 

 .املؤسسة يف تنعقد اليت االس يف املشاركة_ 

  .املختلفة التكوين عمليات يف املشاركة_ 

                                                           
1
�ا� وQ-�ق وا���ر��� ا�������� ا�دارة ��"/�/(�� ����، (��< ����  /�� .89،ص1،2008ا5ردن،ط وا��/ز )، ���!� ا��CA-� دار ا���م، 

2
1990 -��ا � 06 -� ا��Gرخ ،831 رM< ا�/زاري ا���!/ر  . 
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  :على األساسية املدرسة معلمو يسهر_ 

 .التربوية والوسائل املدرسي الكتاب استعمال حسن -

 .التعليمية واألدوات والتجهيزات املدرسي األثاث على ةاحملافظ -

 .والرياضية الفنية الثقافية النشاطات يف التالميذ مشاركة -

  :التالية للوثائق احملكم واالستعمال املنتظم اإلمساك مهامهم، أداء يف األساسية املدرسة معلمو يتويل_ 

 .الدروس لتحضري اليومي الكراس -

 .الدروس ادبإعد املتعلقة املذكرات -

 .للربنامج الشهري التوزيع -

 .للربنامج السنوي التوزيع -

 .املناداة دفتر -

 .املداولة كراس -

 .االختبار كراريس -

 عليها يتحصل اليت واملالحظات العالمات وتسجيل املعدل حساب األساسية املدارس معلمو يتويل_ 

  .الرمسية الوثائق على واالختبارات الفروض يف التالميذ

 التربوية النشاطات مبناسبة املؤسسة خارج تنقلهم عند التالميذ األساسية املدرسة علموم يرافق_ 

  .احمليط على املدرسة وانفتاح املنظومة بأهداف املرتبطة والثقافية

  :التربوية النشاطات 2.7

  :يلي مبا املثل وإعطاء التربوية اجلماعة ازدهار يف فعلية بصفة األساسية املدرسة معلمو يساهم _

 .عموما والسلوك والقدوة احلضور يف واالنتظام املواظبة -

 .واالجتماعية التربوية النشاطات يف املشاركة -
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 .املؤسسة يف احلياة ترقية شأنه من ما بكل االهتمام -

 يف املباشرة سلطتهم حتت املوضوعني التالميذ مجيع عن مسؤولني األساسية املدرسة معلمو يكون_ 

  .املؤسسة يف املقرر ربويالت للتنظيم طبقا القسم

 االستراحة فترات ويف واخلروج، الدخول أثناء التالميذ حراسة مهام األساسية املدرسة معلمو يتويل_ 

 الداخلي النظام الئحة عليها تنص اليت للترتيبات وفقا املؤسسة داخل حركتهم أثناء عامة وبصفة

 .للمؤسسة

 



  

  

  

  

  

  

  

 التطبيقياجلانب 



  ا����� ا���ا��: ا�	�� ا��ا�� 
  

  

  

  منهج الدراسة -1

 الدراسة االستطالعية  -2

 حدود الدراسة -3

  الدراسةأدوات -4

 عينة الدراسة جمتمع و -5

  املعاجلة اإلحصائية -6
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  :دراسةال منهج. 1

 يف الباحث يتبعه الذي باملنهج قويا ارتباطا يرتبط املدروس للواقع مطابقتها ومدى النتائج صدق إن    

 أهداف ضوء ويف املدروس، املوضوع طبيعة على للدراسة املناسب املنهج اختيار عملية وتتوقف دراسته،

 حماولة خالل من التحليلي الوصفي املنهج على مدنعت جعلتنا عليها اإلجابة حتاول اليت األسئلة و البحث

 االجناز ودافعية) التسييب الديكتاتوري، الدميقراطي، (الثالثة القيادية األمناط بني العالقة طبيعة على التعرف

  .املعلمني لدى

 الوصول أجل من منظم علمي بشكل والتفسري التحليل طرق من طريقة" التحليلي الوصفي املنهج ويعترب

  .1"اجتماعية مشكلة أو لوضعية حمددة ونتائج أغراض إيل

  :االستطالعية الدراسة. 2

 الباحث حيدد خالهلا فمن منها، بد ال أولية خطوة حبث أو دراسة أي يف االستطالعية الدراسة تعترب   

 وبة،املطل البيانات مجع يف ودقتها البحث أدوات صالحية من ويتأكد الدراسة، ملتغريات النهائي الشكل

  :إيل ورائها من يهدف استطالعية بدراسة القيام الباحث على لزاما كان املنطلق هذا من

  .حتديد موضوع الدراسة بدقة_ 

  .الدراسة أداة لبناء املعلومات من ممكن قدر أكرب مجع_ 

  .حتديد وسيلة مجع البيانات_ 

  :االستطالعية الدراسة خصائص

 الدراسة عينة تكونت وقد املسيلة، بوالية ابتدائية مدارس 08 على االستطالعية الدراسة إجراء مت

  :يلي كما موزعني عشوائية بطريقة اختيارهم مت ومعلمة، معلم 53 من االستطالعية

                                                           

�	�ش، ���ر 1 �����&، ا��%����ت د$�ان ا����ث، إ��اد و��ق ا����� ا���� ��ه� ا������ت، ���د  .1،1999،طا�'(ا)� ا�'�
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  .معلم 22 معلمة، 31

  :االستطالعية الدراسة أدوات

 البحث أدوات من أداة تعترب    اعتمدنا يف دراستنا االستطالعية على أسلوب املقابلة، هذه األخرية 

 فروضه،وتعرف واختبار البحث تساؤالت عن اإلجابة من الباحث متكّن اليت البيانات مجع يف تستخدم

 معينا، منهجيا ترتيبا واملرتبة احملدودة األسئلة من جمموعة على يشتمل دليل عن عبارة بأا "املقننة املقابلة

 خالل من هلا بالتعرض الباحث يقوم ،البحث مبوضوع تتعلق ومقصودة فرعية مواضيع عدة وتتضمن

 املنتظرة والبيانات املعلومات على احلصول دف املبحوثني إيل األسئلة هذه توجه مبعين املقابلة، عملية

 وسلوكات خصائص إيل التطرق ومت انفراد على معلم كل العينة أفراد مبقابلة قمنا حيث ،1"البحث من

 من املتبعة القيادية األساليب أي معرفة أجل من وذلك بينهم، تتم اليت العالقات خالل من مدير كل

 املعلومات من قدر أكرب مجع على ساعدنا ما وهذا االجناز، بدافعية األساليب هذه وعالقة املدراء طرف

  .الدراسة موضوع حول

  :حدود الدراسة.3

  :احلدود الزمانية

 ىل اية شهر جوان من السنة الدراسية إ2009متت هذه الدراسة يف الفترة املمتدة من شهر مارس 

2009/2010.  

  :احلدود املكانية

 مدرسة ابتدائية، علما أن 62أجريت هذه الدراسة مبدارس التعليم االبتدائي لوالية املسيلة، واليت بلغت 

   . مدرسة ابتدائية615والية املسيلة ا 

  

                                                           
��9رات ا����678&، ا����م .� ا���4'�& أ12 0/�ون،و د��� .-�, 1 &� .192 ،ص�7 ،&��%�:;1999
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  :الدراسة أدوات. 4

 للدراسة، الالزمة املعلومات جلمع كأداة االستبيان الباحث استخدم الدراسة أهداف حتقيق لغرض     

 إيل والرجوع الشريف، امللك عبد طالل دراسة مثل السابقة الدراسات على باالعتماد بناءه مت حيث

 الدراسة من االستفادة وكذا قيادي، منط كل ومميزات خصائص معرفة خالل من وذلك النظري اجلانب

  :هي رئيسية أجزاء ثالثة على ستبياناال اشتمل وقد االستطالعية،

 سنوات التعليمي، املستوي اجلنس، ( على اشتملت واليت دراسةال عينة ألفراد الدميغرافية اخلصائص_ 

  ).التدريس

 القيادي النمط( الثالث القيادية األمناط على موزعة عبارة 45 من مكون وهو: القيادية األمناط حمور_

 األمناط حماور يبني) 03(رقم واجلدول منط، لكل عبارة 15 بواقع) التسييب الديكتاتوري، الدميقراطي،

  :عباراا وأرقام الثالث القيادية

  العبارات عدد  العبارات أرقام  احملاور

  15  .45.35.32.31.28.26.21.19.15.12.09.08.07.02.01  الدميقراطي النمط

  15  .43.40.39.37.36.27.25.24.20.17.16.11.10.06.03  الديكتاتوري النمط

  15  .44.42.41.38.34.33.30.29.23.22.18.14.13.05.04  التسييب النمط

  45  ككل األداة  اموع

  

 من املقياس هذا عبارات إعداد مت وقد عبارة، 30 من مكون وهو املعلمني لدى االجناز دافعية حمور_ 

  .ملوضوعا عن املتوفرة واملراجع السابقة الدراسات من االستفادة خالل

  .املقياسني كال يف املتدرج األبعاد مخاسي ليكرت مقياس استخدام مت و

  .إطالقا موافق غري موافق، غري حمايد، موافق، جدا، موافق
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  :البحث أداة صدق 1.4

  :على االستبيان صدق على للكشف الباحث اعتمد لقد

  )احملكمني صدق: (الظاهري الصدق

 علم أساتذة من احملكمني من جمموعة على بعرضه الباحث قام تبيانلالس الظاهري الصدق من للتحقق    

 مفتش إيل إضافة حمكمني، 08 عددهم بلغ حيث املسيلة وجامعة قسنطينة جبامعة التربية وعلوم النفس

 عبارة كل مالئمة ومدى االستبيان عبارات وضوح مدى على احلكم دف وذلك والتعليم، التربية

 ويف االستبيان، عبارات صياغة على تعديالت أي اقتراح إيل باإلضافة هذا ألجله، وضعت ما لقياس

 العبارات، بعض يف الكلمات بعض تعديل الباحث حاول توجيهات من احملكمني عن صدر ما ضوء

 االستبيان، عبارات على احملكمني أكثر اتفاق مالحظة ومت املركبة، العبارات صياغة إعادة إيل إضافة

  .صياغتها وإعادة حذفها مت اليت العبارات يوضح) 04(رقم:التايل واجلدول

  السبب  اإلجراء نوع  العبارة

  مناسبة غري  حذف  باحلوار املدرسة يف تقع اليت املشكالت يعاجل

  مركبة  صياغة إعادة  .املدرسية واحتياجاتك مبشكالتك يهتم

  مركبة  صياغة إعادة  .مبهمة تكليفه عند معلم كل ومهارات قدرات يراعي

  مركبة  صياغة إعادة  تأخرك أو بغيابك املدير يبايل ال

  مناسبة غري  حذف  فوقية بطريقة واألنظمة التعليمات يفرض

  مناسبة غري  حذف  عملك أداء يف تتبعها حمكمة خطة وجود عدم

  مناسبة غري  حذف  ا أقوم اليت لألعمال عاليا وتركيزا اهتماما أعطي
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  :الدراسة وعينة جمتمع. 5

 ممثلة عينة اختيار مت فقد ابتدائية، مدرسة 615 بلغ والذي للدراسة األصلي اتمع حجم لكرب نظرا    

تعترب العينة العشوائية البسيطة األسلوب األمثل الختيار العينة  حيث ،بسيطةال العشوائية بالطريقة للمجتمع

) الصفات اليت تكون يف اتمعأي يتشابه معظم أفراده يف معظم (إذا كان اتمع املدروس متجانسا،

 وتعتمد العينة العشوائية البسيطة على إعطاء نفس،وذلك لتميزها بسهولة احلصول عليها وقلة تكلفتها

 523 من للبحث الكلية العينة تكونت وقد ،1"فرصة االختيار جلميع مفردات اتمع دون تدخل الباحث

 مت حيث املسيلة، والية مدارس من % 10  بنسبة أي ابتدائية مدرسة 62 على موزعني ومعلمة، معلم

 عدد يبلغ اليت اجلديدة املدرسية امعات مراعاة مع عشوائي بشكل مدرسة كل من معلمني 10 اختيار

 استرجاع مت االستمارات توزيع وبعد مجيعا، اختيارهم يتم كان معلمني، 06 الغالب يف فيها املعلمني

 بعملية القيام وبعد احلضرية، باملناطق املتواجدة باملدارس استرجاع ةنسب أعلى كانت فقط استمارة 459

 على اإلجابة إمتام لعدم نظرا استمارة 64 على االستغناء مت حيث استمارة، 395 سوي منها يبق مل الفرز

  :متثيلها ونسبة االبتدائية املدارس على العينة أفراد توزيع يبني) 05(رقم واجلدول العبارات، كافة

  

  العينة  املعلمني عدد  املدرسة اسم  الرقم

  10  20  املختار عمرون مدرسة  01

  09  09   مسكن 208 حي جممع  02

  10  21  دمحان عربية مدرسة  03

  08  08  النوي منصوري مدرسة  04

  10  15  حممد شنيحات مدرسة  05

  10  15  الطاهر لطرش مدرسة  06

  07  07  حيياوي حممد مدرسة  07

  10  10  الشهداء مدرسة  08

  07  07   حممد العلجي مدرسة  09
                                                           


�$& وا����678&،د 1�
��Cق،ا���B7 .� اA	@�ء ا��<=� وا628���8 .� ا����م ا��=:�& وا�6 ���, ��%���& وا��9� وا��6ز$DاF18،صس.،در ا. 
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  06  06  مسكن 98 املدرسي امع  10

  08  08  خلضر رقيق املدرسي امع  11

  10  11  مربوك طعشوش مدرسة  12

  10  15  اهللا عبد بركايت مدرسة  13

  06  06  الشرقية اجلهة املدرسي امع  14

  08  08  بلقاسم رمحاين مدرسة  15

  10  13  مربوك كرمي مدرسة  16

  10  13  الشرقية سلمان مدرسة  17

  10  14  الشاليل غرايب مدرسة  18

  10  14  الغزايل مدرسة  19

  10  14  باديس بن احلميد عبد مدرسة  20

  07  07  مسكن 100 اجلديد املدرسي امع  21

  07  07  الشرايط احلواس ساسي مدرسة  22

  10  14  السهلي اهللا عطا مدرسة  23

  10  15  الصديق عرعار مدرسة  24

  10  14  الديلمي سهيلي مدرسة  25

  07  07  نوفمرب أول مدرسة  26

  07  07  حممد هذيل مدرسة  27

  07  07  دراج أوالد اجلديد امع  28

  07  07  القدمي السوق جممع  29

  10  16  القدمية النصر حي مدرسة  30

  10  14  الشاديل األخضر حممد مدرسة  31

  08  08  05 التجزئة حي  32

  10  10  1961 وبرأكت 17 حي  33

  10  14  مسكن 32 حي  34

  10  22  مسكن 346 حي  35

  07  07  الكبري اجلنان مدرسة  36

  10  17  اجلديدة الروكاد مدرسة  37
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  10  14  القادر عبد رجم مدرسة  38

  10  15  اجلديدة النصر حي مدرسة  39

  10  15  مسكن 924 املدرسي امع  40

  10  19  حممد شتيح مدرسة  41

  07  07  الغربية مانسل مدرسة  42

  04  04  لعرايب مدرسة  43

  08  08  القادر عبد معروف مدرسة  44

  07  07  الطلبة طريق مدرسة  45

  10  14  البشري لعوجيي مدرسة  46

  10  12  شريف بالل مدرسة  47

  06  06  احلرية مدرسة  48

  06  06  بركات موسي مدرسة  49

  06  06  بالعدة موسي مدرسة  50

  07  07  حممد جلود مدرسة  51

  07  07  لعرييب بن الصغري مدرسة  52

  07  07  عاشور سلطاين مدرسة  53

  07  07  حممد بوشاكر مدرسة  54

  07  07  بلقاسم بوضياف مدرسة  55

  07  07  مسعود صاحل مدرسة  56

  10  15  حممد شريفي مدرسة  57

  07  07  خباب مدرسة  58

  06  06  الدخاخشة مدرسة  59

  06  06  اجلرابعة مدرسة  60

  10  10  الرخايل سد درسةم  61

  08  08  بومحادو عني مدرسة  62
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   :الدراسة عينة خصائص توزيع 1.5

 خصائص توضيح وميكن ألفرادها الدميغرافية اخلصائص نوعية حددا خصائص بعدة الدراسة عينة تتميز

  :يلي فيما الدراسة عينة

  :للجنس وفقا الدراسة عينة أفراد توزيع_ أ

  :اجلنس ملتغري وفقا الدراسة عينة أفراد توزيع حيوض) 06:(رقم اجلدول

  املئوية النسبة  التكرارات  اجلنس

  %51.64  204  الذكور

  %48.36  191  اإلناث

  %100  395  اموع

 الذكور نسبة تقدر: يلي كما اجلنس حسب يتوزعون العينة أفراد أن أعاله اجلدول خالل من يتضح

  .متقاربة نسبة وهي ،%48.36 ب فتقدر اإلناث نسبة أما ، %51.64ب

  :التعليمي للمستوي وفقا دراسةال عينة أفراد توزيع _  ب

  :التعليمي للمستوي وفقا دراسةال عينة أفراد توزيع يوضح )07(رقم اجلدول

  املئوية النسبة  التكرارات  التعليمي املستوي

  %03.79  15   املتوسط التعليم

  %30.12  119   الثانوي التعليم

 % 46.07  182  التكنولوجي املعهد خريج

  %20  79  ليسانس

  %100  395  اموع

 يف التكنولوجي، املعهد خرجيي الدراسة عينة أفراد من %46.07 نسبة أن يتضح السابق اجلدول من    

 من %20 نسبة أما الثانوي، التعليم شهادة حيملون ممن دراسةال عينة أفراد من % 30.12 نسبة جند حني
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 التعليم شهادة على متحصلني منهم جدا قليلة نسبة جند بينما ليسانس، شهادة ملونحي العينة أفراد

  .%03.79 ب قدرت حيث املتوسط

  :التدريس لسنوات وفقا دراسةال عينة أفراد توزيع _  ج

  :التدريس لسنوات وفقا دراسةال عينة أفراد توزيع يوضح) 08:(رقم اجلدول

  ويةاملئ النسبة  التكرارات  التدريس سنوات

  %10.88  43  سنوات 10 يساوي أو أقل

  %29.87  118  سنة 20 إيل 11 من

  %59.24  234  فوق فما سنة 21

  %100  395  اموع

 التدريس سنوات كانت دراسةال عينة أفراد من %59.24 نسبة أن يتبني السابق) 08 (رقم اجلدول من   

 11 من لديهم التدريس سنوات كانت عينةلا أفراد من %29.87نسبة جند بينما سنة، 21 من أكثر لديهم

.سنوات 10 من أقل لديهم التدريس سنوات كانت عينةال أفراد من %10.88نسبة أن كما سنة، 20 إيل

  :اإلحصائية املعاجلة. 6

 اإلحصائي التحليل برنامج باستخدام احلاسوب جهاز على وإدخاهلا تفريغها مت البيانات مجع بعد   

)SPSS(، التالية اإلحصائية األساليب باستخدام الباحث قام بعدها:  

 معرفة إيل إضافة الدميغرافية، ملتغرياا وفقا العينة خصائص لوصف استخدامها مت :املئوية النسب:أوال

 مئوية نسب إيل عليها املتحصل التكرارات بتحويل الباحث قام حيث انتشارا، األكثر القيادي النمط

  :التايل القانون على باالعتماد وذلك

  إلعطاء داللة للتكرارات:  املئوية النسبة
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  .االجناز دافعية يف اجلنسني بني الفروق لتحديد االختبار هذا الباحث استخدم :Test. T: ثانيا

                    t =   √  1y²+2y² 

 دافعية مستوي يف املعلمني بني الفروق لدراسة: One Way Anova األحادي التباين حتليل معامل: ثالثا

 عن األحادي التباين حتليل يكشف حيث ،)التدريس سنوات التعليمي، املستوي (متغريات حسب االجناز

 .جمموعتني من أكثر بني الفروق مدى

 

  = ف 

 وجود عدم أو وجود عن يكشف العالقة مقاييس من مقياس وهو :بريسون  Rاالرتباط معامل:رابعا

 الدميقراطي، ( الثالثة القيادية األمناط بني العالقة على للتعرف امهاستخد مت متغريين، بني عالقة

  .نياملعلم لدى االجناز ودافعية) التسييب األوتوقراطي،

  = ر   

 

N-1 

 ���Hا� I$��6ا�MSB 

  ��J@ا� I$��6ا�MSW 

� س– ن � س ص  x �  ص

� ص  ( - ²ن � ص [  ] ²)� س  ( - ²ن � س [(² [ 



  ��ض و����� ا���	�:ا�
	��ا���� 
  

  

  

 عرض نتائج العينة الكلية -1

 تفسري النتائج على ضوء الفرضيات -2

 املناقشة العامة -3

 اخلامتة  -4

 االقتراحات -5
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  :الثالث القيادية باألمناط اخلاص االستبيان نتائج عرض.1

  .الدميقراطي القيادي النمط إزاء البحث عينة أفراد استجابات حتديد: األول البعد

    01 رقم العبارة حنو العينة أفراد استجابة يوضح) 09(رقم اجلدول

  .املدرسة داخل التعاون روح تشجيع على املدير يعمل

 تشجيع على يعمل املدير أن على يوافقون العينة أفراد أغلبية أن نالحظ اجلدول هذا خالل من   

 موافق %41,8 (بني ما النسبة هذه وتتوزع ،%86,1 بنسبة املدرسة داخل املعلمني بني التعاون روح

 وبلغت لعبارة،ا مضمون على موافقون غري %10,9 نسبة جند حني يف ،)مبوافق %44,3و بشدة،

  .%03احملايدين نسبة

    02 رقم العبارة حنو العينة أفراد استجابة يوضح):10(رقم اجلدول

  .معه تتحدث حني بالراحة يشعرك

  

  

1,5% 10,9% 1,5% 53,2% 32,9% 100,0%

  

1,0% 9,9% 3,0% 44,3% 41,8%  ا��
	 ا������ 100,0%%

2 21 7 84 90 204
1,0% 10,3% 3,4% 41,2% 44,1% 100,0%

2 18 5 91 75 191
1,0% 9,4% 2,6% 47,6% 39,3% 100,0%

4 39 12 175 165 395

ا����ارات

 ا��
	 ا������   %

ا����ارات

%  	
ا��
ا����ارات ا������� 

ذآ�

�أ��

  

  

� إ������ ! � ��ا�! � ��ا "��#� ����ا � &%"ة���ا
  

ا��)��ع

3 27 3 105 66 204
1,5% 13,2% 1,5% 51,5% 32,4% 100,0%

3 16 3 105 64 191
1,6% 8,4% 1,6% 55,0% 33,5% 100,0%

6 43 6 210 130 395

ا����ارات

 ا��
	 ا������ %
ا����ارات

 ا��
	 ا������ %
ا����ارات

 ا��
	 ا������ %

ذآ�

أ���

  

  

� إ������ ! � ��ا�! � ��ا "��#� ����ا � &%"ة���ا
  

ا��)��ع
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 العبارة مضمون على املوافقة نسبة أن نالحظ: السابق اجلدول يف عليها احملصل النتائج خالل من    

 على موافقني الغري املعلمني نسبة أما ،%32,9 ب بشدة املوافقة نسبة وتقدر ،%53,2 ب رتقد الثانية

 موافقني غري العينة أفراد من %01,5 نسبة جند بينما ، %10,9 ب تقدر الثانية العبارة مضمون

  .0%1,5 ب احملايدين نسبة وتقدر العبارة، مضمون على إطالقا

  03 رقم العبارة حنو العينة أفراد استجابة يوضح):11(رقم اجلدول

  .االس انعقاد أثناء القرارات اختاذ يف املعلمني إشراك

 يف يشاركهم املدير أن على يوافقون الذين املعلمني نسبة أن):11(رقم اجلدول خالل من نالحظ     

 موافق %26,1 بني ما تتوزع النسبة وهذه ،%86,4 ب تقدر االس انعقاد أثناء القرارات اختاذ

 جند بينما العبارة، مضمون على توافق ال %10,7 نسبة أن جند حني يف مبوافق، %60,3و بشدة،

  .%03 ب تقدر ناحملايدي نسبة

  

  

  

  

  

 

3 17 3 126 55 204
1,5% 8,3% 1,5% 61,8% 27,0% 100,0%

6 16 9 112 48 191
3,1% 8,4% 4,7% 58,6% 25,1% 100,0%

9 33 12 238 103 395
2,3% 8,4% 3,0% 60,3% 26,1% 100,0%

ا����ارات

 ا��
	 ا������ %
ا����ارات

 ا��
	 ا������ %
ا����ارات

 ا��
	 ا������ %

ذآ�

أ���

  

  

� إ������ ! � ��ا�! � ��ا �#�"� ����ا � &%"ة���ا
  

ا��)��ع
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  04 رقم العبارة حنو العينة أفراد استجابة يوضح):12(رقم اجلدول

  .حتيز دون املدرسة داخل اخلالفات يعاجل

 04 رقم العبارة مضمون على توافق العينة أفراد أغلبية أن أعاله اجلدول يف املوضحة النتائج تبني     

 ضئيلة نسبة وهي %6,4 ب فتقدر العبارة مضمون على املوافقني غري نسبة أما ،%91,2 بنسبة أي

  .حمايدين كانوا العينة أفراد من %02,5 نسبة أن جند حني يف ، املوافقني نسبة مع مقارنة

  05 رقم العبارة حنو العينة أفراد استجابة يوضح):13(رقم اجلدول

  .مبهمة تكليفه عند معلم كل إمكانات يراعي

 عند إمكانام يراعي املدير أن على يوافقون العينة أفراد معظم أن اجلدول خالل من لنا يتبني      

 من %12,7 نسبة ترى بينما العينة، أفراد من %86,3 نسبة أكدته ما وهذا املدرسية باملهام تكليفهم

 من 0%1 نسبة جند حني يف املدرسية، باملهام تكليفهم عند إمكانام يراعي ال املدير بأن العينة أفراد

  .العبارة مضمون اجتاه احملايدين

 

5 25 128 46 204
2,5% 12,3% 62,7% 22,5% 100,0%

4 16 4 120 47 191
2,1% 8,4% 2,1% 62,8% 24,6% 100,0%

9 41 4 248 93 395
2,3% 10,4% 1,0% 62,8% 23,5% 100,0%

ا����ارات

 ا��
	 ا������ %
ا����ارات

 ا��
	 ا������ %
ا����ارات

 ا��
	 ا������ %

ذآ�

أ���

  

  

� إ������ ! � ��ا�! � ��ا "��#� ����ا � &%"ة���ا
  

ا��)��ع

 

1 10 5 120 68 204
,5% 4,9% 2,5% 58,8% 33,3% 100,0%

2 12 5 120 52 191
1,0% 6,3% 2,6% 62,8% 27,2% 100,0%

3 22 10 240 120 395
,8% 5,6% 2,5% 60,8% 30,4% 100,0%

ا����ارات

 ا��
	 ا������ %
ا����ارات

 ا��
	 ا������ %
ا����ارات

 ا��
	 ا������ %

ذآ�

أ���

  

  

� إ������ ! � ��ا�! � ��ا "��#� ����ا � &%"ة���ا
  

ا��)��ع
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  06 رقم العبارة حنو العينة أفراد استجابة يوضح):14(رقم اجلدول

  .املدرسة عن غيابه عند تفتقده

 عن غيابه عند املدير تفتقد عينةال أفراد من %72,9 نسبة أن اجلدول هذا خالل من لنا يتضح     

 منهم قليلة نسبة جند بينما بشدة، مبوافق %19,2و مبوافق، %57,7: يلي كما موزعة وهي املدرسة

 العينة أفراد نسبة بلغت حني يف املدرسة، عن غيابه عند املدير يفتقدون ال بأم صرحوا %19ب تقدر

  .%08,1 ب العبارة وضوح رغم احلياد فضلوا الذين

  07 رقم العبارة حنو العينة أفراد استجابة يوضح):15(رقم جلدولا

  .للمعلمني املدرسة داخل النجاحات مجيع ينسب

 مجيع ينسب املدير أن على توافق العينة أفراد من %61,9 نسبة أن نالحظ اجلدول خالل من     

 ال العينة أفراد من %24,6 نسبة أن جند حني يف املعلمني، إىل املدرسة داخل تتحقق اليت النجاحات

  .احملايدين من %13,5 نسبة جند بينما العبارة، مضمون على توافق

 

16 30 18 111 29 204
7,8% 14,7% 8,8% 54,4% 14,2% 100,0%

4 25 14 101 47 191
2,1% 13,1% 7,3% 52,9% 24,6% 100,0%

20 55 32 212 76 395
5,1% 13,9% 8,1% 53,7% 19,2% 100,0%

ا����ارات

 ا��
	 ا������ %

ا����ارت
 ا��
	 ا������ %

ا����ارات


	 ا������ا %�� 

ذآ�

أ���

 

  

� إ������ ! � ��ا�! � ��ا "��#� ����ا � &%"ة���ا
  

ا��)��ع

  

12 35 33 101 23 204
5,9% 17,2% 16,2% 49,5% 11,3% 100,0%

7 43 20 95 25 191
3,7% 22,6% 10,5% 50,0% 13,2% 100,0%

19 78 53 196 48 395
4,8% 19,8% 135% 49,7% 12,2% 100,0%

ا����ارت

 ا��
	 ا������ %
ا����ارات

 ا��
	 ا������ %
ا����ارات

 ا��
	 ا������ %

ذآ�

أ���

  

  

� إ������ ! � ��ا�! � ��ا "��#� ����ا � &%"ة�وا
  

ا��)��ع
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  ��ض و ����� ا��	��                                                                            ا�
	��ا���� 

  08 رقم العبارة حنو العينة أفراد جابةاست يوضح):16(رقم اجلدول

  .رئيسا منه أكثر يل زميال املدير بأن أشعر

 هلم زميال يعترب املدير أن على توافق العينة أفراد من %77,7 نسبة أن اجلدول هذا خالل من نالحظ

 نسبة بلغت حني يف العبارة، مضمون على موافقون غري فهم %17,7 نسبة أما رئيسا، منه أكثر

  .%04,6 احملايدين

  09 رقم العبارة حنو العينة أفراد استجابة يوضح):17(رقم اجلدول

  .عملهم يف املتميزين املعلمني يكافئ

 يعملون املدراء أن على توافق العينة أفراد من %81,3 نسبة أن اجلدول هذا خالل من لنا يتضح 

 و بشدة مبوافق %29,9 بني النسبة هذه وتتوزع أعماهلم يف املتميزين املعلمني مكافأة على دائما

 على موافقني غري %16,8 ب تقدر واليت منهم القليلة النسبة أن جند حني يف مبوافق، 51,4%

  .%02 ب احملايدين نسبة تقدر بينما العبارة، مضمون

  

4 23 2 111 64 204
2,0% 11,3% 1,0% 54,4% 31,4% 100,0%

12 27 6 92 54 191
6,3% 14,1% 3,1% 48,2% 28,3% 100,0%

16 50 8 203 118 395
4,1% 12,7% 2,0% 51,4% 29,9% 100,0%

ا����ارات

 ا��
	 ا������ %
ا����ارات

 ا��
	 ا������ %
ا����ارات

 ا��
	 ا������ %

ذآ�

أ���

  

l

� إ������ ! � ��ا�! � ��ا "��#� ����ا � &%"ة���ا
 

ا��)��ع

  

1 41 6 99 57 204
,5% 20,1% 2,9% 48,5% 27,9% 100,0%

5 23 12 112 39 191
2,6% 12,0% 6,3% 58,6% 20,4% 100,0%

6 64 18 211 96 395
1,5% 16,2% 4,6% 53,4% 24,3% 100,0%

ا����ارات

 ا��
	 ا������ %
ا����ارات

 ا��
	 ا������ %
ا����ارات

 ا��
	 ا������ %

ذآ�

أ���

  

  

� إ����! � �� ��ا�! � ��ا "��#� ����ا � &%"ة���ا
  

ا��)��ع
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  ��ض و ����� ا��	��                                                                            ا�
	��ا���� 

  :10 رقم العبارة حنو العينة أفراد استجابة يوضح):18(رقم اجلدول

  .املدرسة داخل النشاطات مبختلف املدير يهتم

 يهتم املدير أن على توافق العينة أفراد من %62,5 نسبة أن أعاله اجلدول يف املوضحة النتائج تبني 

 ب فتقدر العبارة مضمون على يوافقون ال الذين نسبة أما املدرسة، داخل النشاطات مبختلف

  .احملايدين من كانوا العينة أفراد من %12,4 نسبة جند حني يف ،25,1%

  :11 رقم العبارة حنو العينة أفراد استجابة يوضح):19(رقم اجلدول

  .مشكالتك حل على املدير ليعم

" مشكالتك حل على املدير يعمل " 11 رقم العبارة مضمون على باملوافقة العينة أفراد أغلب يعبر

 أما العبارة، مضمون على موافقني غري العينة أفراد من %15,7 نسبة جند بينما ،%82,1 بنسبة وذلك

  .%02,3 فبلغت احملايدين نسبة

  

  

8 24 5 101 66 204
3,9% 11,8% 2,5% 49,5% 32,4% 100,0%

6 24 4 90 67 191
3,1% 12,6% 2,1% 47,1% 35,1% 100,0%

14 48 9 191 133 395
3,5% 12,2% 2,3% 48,4% 33,7% 100,0%

ا����ارات

 ���ا��
	 ا��� %
ا����ارات

 ا��
	 ا������ %
ا����ارات

 ا��
	 ا������ %

ذآ�

أ���

  

  

� إ������ ! � ��ا�! � ��ا "��#� ����ا � &%"ة���ا
  

ا��)��ع

 

10 38 25 101 30 204
4,9% 18,6% 12,3% 49,5% 14,7% 100,0%

18 33 24 86 30 191
9,4% 17,3% 12,6% 45,0% 15,7% 100,0%

28 71 49 187 60 395
7,1% 18,0% 12,4% 47,3% 15,2% 100,0%

ا����ارات

 ا��
	 ا������ %
ا����ارات

 ا��
	 ا������ %
ا����ارات

 ا��
	 ا������ %

ذآ�

أ���

 

 

� إ������ ! � ��ا�! � ��ا #�"�� ����ا � &%"ة���ا
  

ا��)��ع
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  ��ض و ����� ا��	��                                                                            ا�
	��ا���� 

  :12 رقم العبارة حنو العينة أفراد استجابة يوضح):20(رقم اجلدول

  .مهامك يف املوجه دور املدير يلعب

 دور يلعب املدير أن على توافق العينة أفراد من %73 نسبة أن أعاله اجلدول يف املوضحة النتائج تبني

 بينما العبارة، مضمون على موافقني غري العينة أفراد من %21,5 نسبة جند حني يف مهامهم، يف املوجه

  .احملايدين من 0%5.5 نسبة جند

  :13 رقم العبارة حنو العينة أفراد استجابة يوضح):21(رقم اجلدول

  .التربوية الساحة على جديد هو مبا يطلعك

 على جديد هو مبا يطلعهم املدير أن على توافق نةالعي أفراد أغلب أن نالحظ اجلدول خالل من 

 العبارة مضمون على  العينة أفراد من موافقني الغري نسبة أما ،%82,5 بلغت حيث التربوية الساحة

 ب قدرت حيث احملايدين من العينة أفراد من جدا قليلة نسبة جند حني يف ،%15,2 ب فتقدر 13

02,3%.  

  

9 24 8 115 48 204
4,4% 11,8% 3,9% 56,4% 23,5% 100,0%

7 20 1 109 54 191
3,7% 10,5% ,5% 57,1% 28,3% 100,0%

16 44 9 224 102 395
4,1% 11,1% 2,3% 56,7% 25,8% 100,0%

ا����ارات

 ا��
	 ا������ %
ا����ارات

 ا��
	 ا������ %
ا����ارات

 ا��
	 ا������ %

ذآ�

أ���

  

  

� إ������ ! � ��ا�! � ��ا "��#� ����ا � &%"ة���ا
  

ا��)��ع

  

10 37 8 109 40 204
4,9% 18,1% 3,9% 53,4% 19,6% 100,0%

12 26 14 99 40 191
6,3% 13,6% 7,3% 51,8% 20,9% 100,0%

22 63 22 208 80 395
5,6% 15,9% 5,6% 52,7% 20,3% 100,0%

ا����ارات

 ا��
	 ا������ %
ا����ارات

 ا��
	 ا������ %
ا����ارات

 ا��
	 ا������ %

ذآ�

أ���

  

  

� إ������ ! � ��ا�! � ��ا "��#� ����ا � &%"ة���ا
  

ا��)��ع
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  ��ض و ����� ا��	��                                                                            ا�
	��ا���� 

  :14 رقم العبارة حنو العينة فرادأ استجابة يوضح):22(رقم اجلدول

  .حتيز دون املعلمني مجيع مثل يعاملك

 حتيز دون يعاملهم املدير بأن يوافقون الذين املعلمني نسبة: أن أعاله املدونة النتائج خالل من لنا يتبني

 أن مبعين العبارة مضمون على موافقني غري العينة أفراد من %15 نسبة أن جند حني يف ،%83,5 بلغت

  .احملايدين من %01,5 نسبة جند بينما املدرسة، داخل عالقاته يف املعلمني بني مييز املدير

  :15 رقم العبارة حنو العينة أفراد استجابة يوضح):23(رقم اجلدول

  .رأيك إلبداء الفرصة لك يتيح

 إلبداء الفرصة هلم يتيح املدير أن على يوافقون العينة أفراد أغلب أن دولاجل هذا خالل من لنا يتضح 

 مضمون على موافقني غري العينة أفراد من %13,7 نسبة جند بينما ،%84,9 بنسبة وذلك أرائهم

  .%01,5 ب احملايدين نسبة وتقدر العبارة،

  

  

6 25 3 124 46 204
2,9% 12,3% 1,5% 60,8% 22,5% 100,0%

3 20 3 114 51 191
1,6% 10,5% 1,6% 59,7% 26,7% 100,0%

9 45 6 238 97 395
2,3% 11,4% 1,5% 60,3% 24,6% 100,0%

ا����ارات

 ا��
	 ا������ %
ا����ارات

 ا��
	 ا������ %
ا����ارات

 ا��
	 ا������ %

ذآ�

أ���

  

  

� إ������ ! � ��ا�! � ��ا "��#� ����ا � &%"ة���ا
  

ا��)��ع

  

11 23 3 120 47 204
5,4% 11,3% 1,5% 58,8% 23,0% 100,0%

11 14 3 104 59 191
5,8% 7,3% 1,6% 54,5% 30,9% 100,0%

22 37 6 224 106 395
5,6% 9,4% 1,5% 56,7% 26,8% 100,0%

ا����ارات

 ا��
	 ا������ %
ا����ارات

 ا��
	 ا������ %
ا����ارات

 ا��
	 ا������ %

ذآ�

أ���

 

  

� إ������ ! � ��ا�! � ��ا "��#� ����ا � &%"ة���ا
  

ا��)��ع
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  ��ض و ����� ا��	��                                                                            ا�
	��ا���� 

  :الديكتاتوري ديالقيا النمط إزاء البحث عينة أفراد استجابات حتديد: الثاين البعد

  .16 رقم العبارة حنو العينة أفراد استجابة يوضح):24(رقم اجلدول

  .الصالحيات جبميع لنفسه حيتفظ

 العبارة مضمون على موافقني غري العينة أفراد من %61,8 نسبة أن نالحظ أعاله اجلدول خالل من 

 جبميع لنفسه حيتفظ املدير أن على يوافقون العينة رادأف من %29,6 نسبة جند بينما ،16 رقم

  .%08,6 بلغت احملايدين نسبة جند حني يف الصالحيات،

  :17 رقم العبارة حنو العينة أفراد استجابة يوضح):25(رقم اجلدول

  .والنهي األمر بأسلوب املعلمني يوجه

 غري العينة أفراد من %77.2 نسبة أن نالحظ: أعاله اجلدول يف عليها احملصل النتائج خالل من

 يوجههم املدير أن على العينة أفراد من املوافقني نسبة أما ،17 رقم العبارة مضمون على موافقني

   .%05,8 ب احملايدين نسبة وتقدر ،%17 بلغت والنهي األمر بأسلوب

  

56 104 17 24 3 204
27,5% 51,0% 8,3% 11,8% 1,5% 100,0%

61 84 6 34 6 191
31,9% 44,0% 3,1% 17,8% 3,1% 100,0%

117 188 23 58 9 395
29,6% 47,6% 5,8% 14,7% 2,3% 100,0%

ا����ارات

 ا��
	 ا������ %
ا����ارات

 ا��
	 ا������ %
ا����ارات

 ا��
	 ا������ %

ذآ�

أ���

  

  

� إ������ ! � ��ا�! � ��ا "��#� ����ا � &%"ة���ا
  

ا��)��ع

  

32 100 12 40 20 204
15,7% 49,0% 5,9% 19,6% 9,8% 100,0%

23 89 22 36 21 191
12,0% 46,6% 11,5% 18,8% 11,0% 100,0%

55 189 34 76 41 395
13,9% 47,8% 8,6% 19,2% 10,4% 100,0%

ا����ارات

 ا��
	 ا������ %
ا����ارات

 ا��
	 ا������ %
ا����ارات

 ا��
	 ا������ %

ذآ�

أ���

  

  

� إ������ ! � ��ا�! � ��ا "��#� ����ا � &%"ة���ا
  

ا��)��ع



 

151 

 

  ��ض و ����� ا��	��                                                                            ا�
	��ا���� 

  :18 رقم ارةالعب حنو العينة أفراد استجابة يوضح):26(رقم اجلدول

  .السبب إبداء دون طلباتك بعض يرفض

 مضمون على موافقني غري العينة أفراد من %81,8 نسبة أن) 26(رقم اجلدول خالل من نالحظ

 جند حني يف موافق، بغري %58 و إطالقا موافق غري %23,8 بني تتوزع النسبة وهذه 17 رقم العبارة

 نسبة جند بينما السبب، إبداء دون لطلبام املدير رفض على توافق العينة أفراد من %15,4 نسبة

  .%02,8 بلغت احملايدين

  :19 رقم العبارة حنو العينة أفراد استجابة يوضح):27(رقم اجلدول

  .املهام توزيع عند ظروفك يراعي ال

 بنسبة العبارة مضمون على موافقني غري العينة أفراد أغلب أن هأعال اجلدول يف املوضحة النتائج تبني 

 حني يف ،%18,4 بلغت املهام توزيع عند ظروفهم يراعي ال املدير أن على املوافقة نسبة أما ،79,7%

  .%01,8 بلغت احملايدين نسبة جند

  

44 113 4 38 5 204
21,6% 55,4% 2,0% 18,6% 2,5% 100,0%

50 108 3 25 5 191
26,2% 56,5% 1,6% 13,1% 2,6% 100,0%

94 221 7 63 10 395
23,8% 55,9% 1,8% 15,9% 2,5% 100,0%

ا����ارات

 ا��
	 ا������ %
ا����ارات

 ا��
	 ا������ %
ا����ارات

 ا��
	 ا������ %

ذآ�

أ���

  

  

� إ������ ! � ��ا�! � ��ا "��#� ����ا � &%"ة���ا
  

ا��)��ع

  

49 116 5 31 3 204
24,0% 56,9% 2,5% 15,2% 1,5% 100,0%

45 113 6 22 5 191
23,6% 59,2% 3,1% 11,5% 2,6% 100,0%

94 229 11 53 8 395
23,8% 58,0% 2,8% 13,4% 2,0% 100,0%

ا����ارات

 ا��
	 ا������ %
ا����ارات

 ا��
	 ا������ %
ا����ارات

 ا��
	 ا������ %

ذآ�

أ���

  

  

� إ������ ! � ��ا�! � ��ا "��#� ����ا � &%"ة���ا
  

ا��)��ع
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  ��ض و ����� ا��	��                                                                            ا�
	��ا���� 

  :20 رقم العبارة حنو العينة أفراد استجابة يوضح):28(رقم اجلدول

  .ارتكاستش دون يتصرف

 ،20 رقم العبارة مضمون على توافق ال العينة أفراد من %75,2 نسبة أن اجلدول خالل من لنا يتبني

 0%4,8 نسبة جند حني يف استشارم، دون يتصرف املدير بأن العينة أفراد من %20 نسبة تري بينما

  .العبارة مضمون اجتاه احملايدين من

  :21 رقم العبارة حنو العينة أفراد استجابة يوضح):29(مرق اجلدول

  .وضعها يف مسامهتك دون اخلطط بتنفيذ يطالبك

 العبارة، مضمون على موافقة غري العينة أفراد من %82,3 نسبة أن اجلدول هذا خالل من لنا يتضح

 يف مسامهتها دون اخلطط بتنفيذ مطالبة أا على توافق العينة أفراد من %12,4 نسبة جند بينما

  .%05,3 احملايدين نسبة بلغت حني يف وضعها،

  

  

38 136 8 20 2 204
18,6% 66,7% 3,9% 9,8% 1,0% 100,0%

47 104 13 24 3 191
24,6% 54,5% 6,8% 12,6% 1,6% 100,0%

85 240 21 44 5 395
21,5% 60,8% 5,3% 11,1% 1,3% 100,0%

ا����ارات

 ا��
	 ا������ %
ا����ارات

 ا��
	 ا������ %
ا����ارات

 ا��
	 ا������ %

ذآ�

أ���

  

ا��)��ع

� إ������ ! � ��ا�! � ��ا "��#� ����ا � &%"ة���ا
  

ا��)��ع

  

37 117 8 39 3 204
18,1% 57,4% 3,9% 19,1% 1,5% 100,0%

38 105 11 30 7 191
19,9% 55,0% 5,8% 15,7% 3,7% 100,0%

75 222 19 69 10 395
19,0% 56,2% 4,8% 17,5% 2,5% 100,0%

ا����ارات

 ا��
	 ا������ %
ا����ارات


	 ا������ا� %� 
ا����ارات

 ا��
	 ا������ %

ذآ�

أ���

  

  

� إ������ ! � ��ا�! � ��ا "��#� ����ا � &%"ة���ا
  

ا��)��ع
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  ��ض و ����� ا��	��                                                                            ا�
	��ا���� 

  :22 رقم العبارة حنو العينة أفراد استجابة يوضح):30(رقم اجلدول

  .املشكالت حل يف أرائك يهمل

 يف العبارة، مضمون على موافقة غري العينة أفراد من %79,8 نسبة أن نالحظ اجلدول خالل من 

 بينما املشكالت، حل يف أرائهم يهمل املدير أن على توافق العينة أفراد من %17,7 نسبة جند حني

  .احملايدين من العينة أفراد من %02,5 نسبة جند

  :23 رقم العبارة حنو العينة أفراد استجابة يوضح):31(رقم اجلدول

  .التفاهم سوء يسودها بك عالقته

 بنسبة وذلك العبارة مضمون على موافقني غري العينة أفراد أغلبية أن اجلدول هذا خالل من نالحظ 

 يف التفاهم، سوء يسودها باملدير عالقتهم بأن يوافقون العينة أفراد من %10,9 نسبة أما ،85,8%

  .0%3,3 احملايدين نسبة بلغت حني

  

  

60 114 8 16 6 204
29,4% 55,9% 3,9% 7,8% 2,9% 100,0%

76 89 5 18 3 191
39,8% 46,6% 2,6% 9,4% 1,6% 100,0%

136 203 13 34 9 395
34,4% 51,4% 3,3% 8,6% 2,3% 100,0%

ا����ارات

 ا��
	 ا������ %
ا����ارات

 ا��
	 ا������ %
ا����ارات

 ا��
	 ا������ %

ذآ�

أ���

  

 

� إ������ ! � ��ا�! � ��ا "��#� ����ا � &%"ة���ا
  

ا��)��ع

  

47 114 7 32 4 204
23,0% 55,9% 3,4% 15,7% 2,0% 100,0%

37 117 3 23 11 191
19,4% 61,3% 1,6% 12,0% 5,8% 100,0%

84 231 10 55 15 395
21,3% 58,5% 2,5% 13,9% 3,8% 100,0%

ا����ارات

 ا��
	 ا������ %
ا����ارات

 ا��
	 ا������ %
ا����ارات

 ا��
	 ا������ %

ذآ�

أ���

  

ا��)��ع

� إ������ ! � ��ا�! � ��ا "��#� ����ا � &%"ة���ا
  

ا��)��ع
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  ��ض و ����� ا��	��                                                                            ا�
	��ا���� 

  :24 رقم العبارة حنو العينة أفراد استجابة يوضح):32(رقم اجلدول

  .العمل أوقات خارج معك التواصل عدم

 يف العبارة، مضمون على موافقة غري العينة أفراد من %58 نسبة أن اجلدول هذا خالل من لنا يتضح 

 العمل، أوقات خارج معهم املدير تواصل عدم على توافق العينة أفراد من %22,5 نسبة جند حني

   .%19,5 احملايدين نسبة تقدر بينما

  :25 رقم العبارة حنو العينة أفراد استجابة يوضح):33(رقم اجلدول

  .الشخصي لصاحله املعلمني مع عالقاته يف التمييز

 بنسبة العبارة مضمون على وافقةم غري العينة أفراد أغلب أن أعاله اجلدول يف املوضحة النتائج تبني 

 لصاحله املعلمني مع عالقاته يف مييز املدير أن على توافق اليت العينة أفراد نسبة أما ،%82,8 ب تقدر

  .احملايدين من العينة أفراد من %06,3 نسبة جند حني يف قليلة، نسبة وهي %10,9 بلغت الشخصي

  

  

70 98 10 20 6 204
34,3% 48,0% 4,9% 9,8% 2,9% 100,0%

69 90 15 14 3 191
36,1% 47,1% 7,9% 7,3% 1,6% 100,0%

139 188 25 34 9 395
35,2% 47,6% 6,3% 8,6% 2,3% 100,0%

ا����ارات

 ا��
	 ا������ %
ا����ارات

 ا��
	 ا������ %
ا����ارات

 ا��
	 ا������ %

ذآ�

أ���

  

ا��)��ع

� إ������ ! � ��ا�! � ��ا "��#� ����ا � &%"ة���ا
  

ا��)��ع

  

40 107 23 29 5 204
19,6% 52,5% 11,3% 14,2% 2,5% 100,0%

25 57 54 49 6 191
13,1% 29,8% 28,3% 25,7% 3,1% 100,0%

65 164 77 78 11 395
16,5% 41,5% 19,5% 19,7% 2,8% 100,0%

ا����ارات

 ا��
	 ا������ %
ا����ارات

 ا��
	 ا������ %
ا����ارات

 ا��
	 ا������ %

ذآ�

أ���

  

ا��)��ع

� إ������ ! � ��ا�! � ��ا "��#� ����ا � &%"ة���ا
  

ا��)��ع
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  ��ض و ����� ا��	��                                                                            ا�
	��ا���� 

  :26 رقم العبارة وحن العينة أفراد استجابة يوضح):34(رقم اجلدول

  .للوقت مضيعة الرأي وإبداء املناقشة يعترب

 العبارة، مضمون على موافقة غري العينة أفراد من %79,5 نسبة أن اجلدول هذا خالل من نالحظ

 مضيعة يالرأ وإبداء املناقشة يعترب املدير أن على توافق العينة أفراد من %16,5 نسبة جند بينما

  .احملايدين من العينة أفراد من %04,1 نسبة جند حني يف للوقت،

  :27 رقم العبارة حنو العينة أفراد استجابة يوضح):35(رقم اجلدول

  .ما خطأ ارتكاب عند مبعاقبتك يقوم

 مضمون على موافقة غري العينة أفراد من %57,7 نسبة أن أعاله اجلدول يف املوضحة النتائج تبني

 ارتكاب عند مبعاقبتهم يقوم املدير أن على توافق العينة أفراد من %32,7 نسبة جند حني يف العبارة،

  .احملايدين من العينة أفراد من 0%9,6 نسبة جند بينما ما، خطأ

  

  

23 87 20 58 16 204
11,3% 42,6% 9,8% 28,4% 7,8% 100,0%

38 80 18 43 12 191
19,9% 41,9% 9,4% 22,5% 6,3% 100,0%

61 167 38 101 28 395
15,4% 42,3% 9,6% 25,6% 7,1% 100,0%

���اراتا�

 ا��
	 ا������ %
ا����ارات

 ا��
	 ا������ %
ا����ارات

 ا��
	 ا������ %

ذآ�

أ���

  

ا��)��ع

� إ������ ! � ��ا�! � ��ا "��#� ����ا � &%"ة���ا
  

عا��)��

  

69 85 9 33 8 204
33,8% 41,7% 4,4% 16,2% 3,9% 100,0%

69 91 7 17 7 191
36,1% 47,6% 3,7% 8,9% 3,7% 100,0%

138 176 16 50 15 395
34,9% 44,6% 4,1% 12,7% 3,8% 100,0%

ا����ارات

 ا��
	 ا������ %
ا����ارات

 ا��
	 ا������ %
ا����ارات

 ا��
	 ا������ %

ذآ�

أ���

  

ا��)��ع

� إ���� ��! � ��ا�! � ��ا "��#� ����ا � &%"ة���ا
  

ا��)��ع
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  ��ض و ����� ا��	��                                                                            ا�
	��ا���� 

  :28 رقم العبارة حنو العينة أفراد استجابة يوضح):36(رقم اجلدول

  .املدرسة داخل تتحقق اليت تالنجاحا كل لنفسه ينسب

 بينما العبارة، مضمون على موافقة غري العينة أفراد من %68,8 نسبة أن نالحظ اجلدول خالل من 

 داخل تتحقق اليت النجاحات كل لنفسه ينسب املدير أن على توافق العينة أفراد من %20,8 نسبة جند

  .احملايدين من العينة أفراد من %10,4 ةنسب جند حني يف املدرسة،

  :29 رقم العبارة حنو العينة أفراد استجابة يوضح):37(رقم اجلدول

  .بأهدافك االكتراث دون املدرسة أهداف على التركيز

 بنسبة وذلك رةالعبا مضمون على موافقة غري العينة أفراد غالبية أن أعاله اجلدول خالل من لنا يتبني 

 املدرسة أهداف على يركز املدير أن على توافق العينة أفراد من جدا قليلة نسبة جند حني يف ،89,4%

  .احملايدين من العينة أفراد من %04,1 نسبة جند بينما ،%06,6 بلغت حيث بأهدافهم االكتراث دون

  

  

87 95 5 13 4 204
42,6% 46,6% 2,5% 6,4% 2,0% 100,0%

74 97 11 5 4 191
38,7% 50,8% 5,8% 2,6% 2,1% 100,0%

161 192 16 18 8 395
40,8% 48,6% 4,1% 4,6% 2,0% 100,0%

ا����ارات

 ��ا��
	 ا���� %
ا����ارات

 ا��
	 ا������ %
ا����ارات

 ا��
	 ا������ %

ذآ�

أ���

  

ا��)��ع

� إ������ ! � ��ا�! � ��ا "��#� ����ا � &%"ة���ا
  

ا��)��ع

  

39 102 22 38 3 204
19,1% 50,0% 10,8% 18,6% 1,5% 100,0%

48 83 19 33 8 191
25,1% 43,5% 9,9% 17,3% 4,2% 100,0%

87 185 41 71 11 395
22,0% 46,8% 10,4% 18,0% 2,8% 100,0%

ا����ارات

 ا��
	 ا������ %
ا����ارات

 ا��
	 ا������ %
ا����ارات

 ا��
	 ا������ %

ذآ�

أ���

  

ا��)��ع

� إ������ ! � ��ا�! � ��ا "��#� ����ا � &%"ة���ا
  

ا��)��ع



 

157 

 

  ��ض و ����� ا��	��                                                                            ا�
	��ا���� 

  :30 رقم العبارة حنو العينة أفراد استجابة يوضح):38(رقم اجلدول

  .املهين أدائي على تأثري له ليس

 العبارة، مضمون على موافقة غري العينة أفراد من %52,9 نسبة أن اجلدول هذا خالل من لنا يتضح

 نسبة وتقدر أدائهم، يف تأثري للمدير ليس أنه على توافق العينة أفراد من %33,4 نسبة جند بينما

  .%13,7 احملايدين

  :التسييب القيادي النمط إزاء البحث عينة أفراد استجابات حتديد: الثالث لبعدا

  :31 رقم العبارة حنو العينة أفراد استجابة يوضح):39(رقم اجلدول

  .تأخرك أو بغياباتك املدير يبايل ال

 ،%88,9 بنسبة وذلك العبارة ضمونم على توافق ال العينة أفراد غالبية أن نالحظ اجلدول خالل من 

 املدرسة، عن تأخرهم أو بغيابام يبايل ال املدير أن على توافق العينة أفراد من %09,1 نسبة جند بينما

  .%02 ب قدرت احملايدين نسبة جند حني يف

  

71 109 4 19 1 204
34,8% 53,4% 2,0% 9,3% ,5% 100,0%

60 111 4 9 7 191
31,4% 58,1% 2,1% 4,7% 3,7% 100,0%

131 220 8 28 8 395
33,2% 55,7% 2,0% 7,1% 2,0% 100,0%

ا����ارات

 ا��
	 ا������ %
ا����ارات

% 
 	 ا������ا��
ا����ارات

 ا��
	 ا������ %

ذآ�

أ���

  

ا��)��ع

� إ������ ! � ��ا�! � ��ا "��#� ����ا � &%"ة���ا
  

ا��)��ع

  

22 87 25 62 8 204
10,8% 42,6% 12,3% 30,4% 3,9% 100,0%

27 73 29 56 6 191
14,1% 38,2% 15,2% 29,3% 3,1% 100,0%

49 160 54 118 14 395
12,4% 40,5% 13,7% 29,9% 3,5% 100,0%

ا����ارات

 ا��
	 ا������ %
ا����ارات

 ا��
	 ا������ %
ا����ارات

 ا��
	 ا������ %

ذآ�

أ���

  

ا��)��ع

� إ������ ! � ��ا�! � ��ا "��#� ����ا  ��&%"ة��ا
  

ا��)��ع
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  ��ض و ����� ا��	��                                                                            ا�
	��ا���� 

  :32 رقم العبارة حنو العينة أفراد استجابة يوضح):40(رقم اجلدول

  .املدرسة عن الغيابات كثري

 توافق ال العينة ألفراد الساحقة األغلبية أن نالحظ أعاله اجلدول من عليها احملصل النتائج خالل من

 املدير أن على يوافقون الذين العينة أفراد نسبة أما ،%86,8 ب قدرت حيث العبارة مضمون على

  .%02,5 احملايدين سبةن بلغت حني يف ،%10,7 ب قدرت املدرسة عن الغياب كثري

  :33 رقم العبارة حنو العينة أفراد استجابة يوضح):41(رقم اجلدول

  .للمعلمني السلطة من كثريا يفوض

 مضمون على موافقني والغري املوافقني نسبة يف تقارب هناك أن) 41(رقم اجلدول خالل من نالحظ

 حني يف ، %45,5 ب موافقني الغري نسبة تقدر حيث ،"للمعلمني ةالسلط من كثريا يفوض "العبارة

  .%11,6 احملايدين نسبة وبلغت العينة، أفراد من %42,9 املوافقني نسبة بلغت

  

  

17 70 22 83 12 204
8,3% 34,3% 10,8% 40,7% 5,9% 100,0%

12 81 24 64 10 191
6,3% 42,4% 12,6% 33,5% 5,2% 100,0%

29 151 46 147 22 395
7,3% 38,2% 11,6% 37,2% 5,6% 100,0%

ا����ارات

 ا��
	 ا������ %
ا����ارات

 ا��
	 ا������ %
تا����ارا

 ا��
	 ا������ %

ذآ�

أ���

  

ا��)��ع

� إ������ ! � ��ا�! � ��ا "��#� ����ا � &%"ة���ا
  

ا��)��ع

  

58 114 5 22 5 204
28,4% 55,9% 2,5% 10,8% 2,5% 100,0%

72 99 5 13 2 191
37,7% 51,8% 2,6% 6,8% 1,0% 100,0%

130 213 10 35 7 395
32,9% 53,9% 2,5% 8,9% 1,8% 100,0%

ا����ارات

 ا��
	 ا������ %
ا����ارات

 ا��
	 ا������ %
ا����ارات

 ا��
	 ا������ %

ذآ�

أ���

  

ا��)��ع

� إ������ ! � ��ا�! � ��ا "��#� ����ا � &%"ة���ا
  

ا��)��ع
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  ��ض و ����� ا��	��                                                                            ا�
	��ا���� 

  :34 رقم العبارة حنو العينة أفراد استجابة يوضح):42(رقم اجلدول

  .وقتها يف اجنازها وعدم األعمال معظم يؤجل

 وذلك العبارة مضمون على موافقة غري العينة أفراد أغلب أن أعاله اجلدول يف املوضحة النتائج تبني

 يف اجنازها وعدم األعمال معظم يؤجل املدير أن على املوافقني نسبة أن جند حني يف ،%83 بنسبة

  .%04,3ب فقدرت احملايدين نسبة أما ،%12,7 بلغت وقتها

  :35 رقم العبارة حنو العينة أفراد استجابة يوضح):43(رقم اجلدول

  .القرارات اختاذ عند التردد كثري

 العبارة مضمون على توافق ال العينة أفراد من %70,7 نسبة أن السابق اجلدول خالل من لنا يتبني

 حني يف القرارات، اختاذ عند ددالتر كثري املدير بأن العينة أفراد من %17,2 نسبة ترى بينما ،35 رقم

  .العبارة مضمون اجتاه احملايدين من %12,2 نسبة جند

  

  

29 118 18 36 3 204
14,2% 57,8% 8,8% 17,6% 1,5% 100,0%

40 92 30 27 2 191
20,9% 48,2% 15,7% 14,1% 1,0% 100,0%

69 210 48 63 5 395
17,5% 53,2% 12,2% 15,9% 1,3% 100,0%

ا����ارات

 ا��
	 ا������ %
ا����ارات

 ا��
	 ا������ %
ا����ارات

 ا��
	 ا������ %

ذآ�

أ���

  

ا��)��ع

� إ������ ! � ��ا�! � ��ا "��#� ����ا � &%"ة���ا
  

ا��)��ع

  

56 107 11 25 5 204
27,5% 52,5% 5,4% 12,3% 2,5% 100,0%

53 112 6 12 8 191
27,7% 58,6% 3,1% 6,3% 4,2% 100,0%

109 219 17 37 13 395
27,6% 55,4% 4,3% 9,4% 3,3% 100,0%

ا����ارات

 ا��
	 ا������ %
ا����ارات

 ا��
	 ا������ %
ا����ارات

 ا��
	 ا������ %

ذآ�

أ���

  

ا��)��ع

� إ������ ! � ��ا�! � ��ا "��#� ����ا � &%"ة���ا
  

ا��)��ع
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  ��ض و ����� ا��	��                                                                            ا�
	��ا���� 

  :36 رقم العبارة حنو العينة أفراد استجابة يوضح):44(رقم اجلدول

  .وممارسام املعلمني أنشطة يف يشارك ال

 العبارة، مضمون على موافقة غري العينة ادأفر من %77,7 نسبة أن اجلدول هذا خالل من لنا يتضح

 يف املختلفة، أنشطتهم يف يشاركهم ال املدير أن على توافق العينة أفراد من %18,5 نسبة جند بينما

  .%03,8 احملايدين نسبة بلغت حني

  :37 رقم العبارة حنو العينة أفراد استجابة يوضح):45(رقم اجلدول

  .امهممه يف املقصرين املعلمني يتابع ال

 يف العبارة، مضمون على موافقة غري العينة أفراد من %77,5 نسبة أن نالحظ اجلدول خالل من 

 مهامهم، يف املقصرين املعلمني يتابع ال املدير أن على توافق العينة أفراد من %14,5 نسبة أن جند حني

  .احملايدين من اكانو العينة أفراد من %08,1 نسبة جند بينما

  

  

43 116 16 28 1 204
21,1% 56,9% 7,8% 13,7% ,5% 100,0%

51 96 16 22 6 191
26,7% 50,3% 8,4% 11,5% 3,1% 100,0%

94 212 32 50 7 395
23,8% 53,7% 8,1% 12,7% 1,8% 100,0%

ا����ارات

 ا��
	 ا������ %
ا����ارات

 ا��
	 ا������ %
ا����ارات

 ا��
	 ا������ %

ذآ�

أ���

  

�عا��)�

� إ������ ! � ��ا�! � ��ا "��#� ����ا � &%"ة���ا
  

ا��)��ع

  

40 120 9 30 5 204
19,6% 58,8% 4,4% 14,7% 2,5% 100,0%

32 115 6 32 6 191
16,8% 60,2% 3,1% 16,8% 3,1% 100,0%

72 235 15 62 11 395
18,2% 59,5% 3,8% 15,7% 2,8% 100,0%

ا����ارات

 ا��
	 ا������ %
ا����ارات

 ا��
	 ا������ %
ا����ارات

 ا��
	 ا������ %

ذآ�

أ���

  

ا��)��ع

� إ������ ! � ��ا�! � ��ا "��#� ����ا � &%"ة���ا
  

ا��)��ع
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  ��ض و ����� ا��	��                                                                            ا�
	��ا���� 

  :38 رقم العبارة حنو العينة أفراد استجابة يوضح):46(رقم اجلدول

   .الشخصية باجنازاتك يبايل ال

 أما العبارة، مضمون على موافقة غري العينة أفراد من %74,5 نسبة أن اجلدول هذا خالل من نالحظ

 بلغت حني يف املدرسة، داخل باجنازام يبايل ال املدير أن على توافق العينة أفراد من %18,5 نسبة

  .0%7,1 احملايدين نسبة

  :39 رقم العبارة حنو العينة أفراد استجابة يوضح):47(رقم اجلدول

  .التربوية الساحة يف جديد هو ما على اطالع له ليس

 تقدر وبنسبة العبارة مضمون على موافقة غري العينة أفراد أغلب أن اجلدول هذا خالل من لنا يتضح

 ما على اطالع له ليس املدير أن على توافق العينة أفراد من %14,9 نسبة أن جند حني يف ،%81,5ب

  .%03,5 احملايدين نسبة تقدر بينما،التربوية الساحة يف جديد هو

  

  

55 107 10 26 6 204
27,0% 52,5% 4,9% 12,7% 2,9% 100,0%

70 90 4 19 8 191
36,6% 47,1% 2,1% 9,9% 4,2% 100,0%

125 197 14 45 14 395
31,6% 49,9% 3,5% 11,4% 3,5% 100,0%

ا����ارات

 ا��
	 ا������ %
ا����ارات

 ا��
	 ا������ %
ا����ارات

 ا��
	 ا������ %

ذآ�

أ���

  

ا��)��ع

� إ���� ��! � ��ا�! � ��ا "��#� ����ا � &%"ة���ا
  

ا��)��ع

  

33 120 13 34 4 204
16,2% 58,8% 6,4% 16,7% 2,0% 100,0%

38 103 15 26 9 191
19,9% 53,9% 7,9% 13,6% 4,7% 100,0%

71 223 28 60 13 395
18,0% 56,5% 7,1% 15,2% 3,3% 100,0%

ا����ارات

 ا��
	 ا������ %
ا����ارات

 ا��
	 ا������ %
ا����ارات

 ا��
	 ا������ %

ذآ�

أ���

  

ا��)��ع

� إ������ ! � ��ا�! � ��ا "��#� ����ا � &%"ة���ا
 

ا��)��ع
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  ��ض و ����� ا��	��                                                                            ا�
	��ا���� 

  :40 رقم العبارة حنو العينة أفراد استجابة يوضح):48(رقم اجلدول

  .املدرسة داخل املعلمني بني املشاكل كثرة

 كثرة  "العبارة مضمون على توافق ال العينة أفراد أغلب أن أعاله اجلدول يف املوضحة النتائج تبني

 أفراد من %07,8 بلغت قليلة وبنسبة ،%85,3 ب قدرت بنسبة" املدرسة داخل املعلمني بني املشاكل

 من 0%6,9 نسبة جند حني يف املدرسة، داخل املعلمني بني املشاكل وجود على موافقتهم أبدوا العينة

  .احملايدين

  :41 رقم العبارة حنو العينة أفراد استجابة يوضح):49(رقم اجلدول

  .املدرسة داخل التربوي الفريق استقرار عدم

 رقم العبارة مضمون على موافقة غري العينة أفراد من %84,8 نسبة أن ولاجلد هذا خالل من نالحظ 

 وفضل املدرسة، داخل استقرارهم عدم على توافق العينة أفراد من %12,2 نسبة أن جند بينما ،41

  .العينة أفراد من 0%3 احلياد

  

60 114 7 20 3 204
29,4% 55,9% 3,4% 9,8% 1,5% 100,0%

71 90 5 19 6 191
37,2% 47,1% 2,6% 9,9% 3,1% 100,0%

131 204 12 39 9 395
33,2% 51,6% 3,0% 9,9% 2,3% 100,0%

ا����ارات

 ا��
	 ا������ %
ا����ارات

 ا��
	 ا������ %
ا����ارات

 ا��
	 ا������ %

ذآ�

أ���

  

ا��)��ع

� إ������ ! � ��ا�! � ��ا "��#� ����ا � &%"ة���ا
  

ا��)��ع

  

61 109 16 14 4 204
29,9% 53,4% 7,8% 6,9% 2,0% 100,0%

80 87 11 11 2 191
41,9% 45,5% 5,8% 5,8% 1,0% 100,0%

141 196 27 25 6 395
35,7% 49,6% 6,8% 6,3% 1,5% 100,0%

اتا����ار

 ا��
	 ا������ %
ا����ارات

 ا��
	 ا������ %
ا����ارات

 ا��
	 ا������ %

ذآ�

أ���

  

ا��)��ع

� إ������ ! � ��ا�! � ��ا "��#� ����ا � &%"ة���ا
  

ا��)��ع
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  ��ض و ����� ا��	��                                                                            ا�
	��ا���� 

  :42 رقم العبارة حنو العينة أفراد استجابة يوضح):50(رقم اجلدول

  .املدرسة داخل ضباطاالن وجود عدم

 مضمون على موافقة غري العينة أفراد من %85,1 نسبة أن أعاله اجلدول يف املوضحة النتائج تبين 

 حيث املدرسة داخل االنضباط وجود عدم على توافق العينة أفراد من قليلة نسبة جند حني يف العبارة،

  .%2,3 ايديناحمل نسبة وبلغت ،%12.6 ب قدرت

  :43 رقم العبارة حنو العينة أفراد استجابة يوضح):51(رقم اجلدول

  .األهداف بتحقيق كثريا يهتم ال

 املدير يهتم ال "العبارة مضمون على موافقة غري العينة أفراد غالبية أن نالحظ أعاله اجلدول خالل من

 أبدوا  العينة أفراد من %11,9 نسبة جند بينما ،%85,3 نسبةب وذلك" األهداف بتحقيق كثريا

 العينة أفراد من %2,8 نسبة جند حني يف املدرسية، األهداف بتحقيق يهتم ال املدير أن على موافقتهم

  .احملايدين من كانوا

  

72 99 4 26 3 204
35,3% 48,5% 2,0% 12,7% 1,5% 100,0%

77 89 7 13 5 191
40,3% 46,6% 3,7% 6,8% 2,6% 100,0%

149 188 11 39 8 395
37,7% 47,6% 2,8% 9,9% 2,0% 100,0%

ا����ارت

 ا��
	 ا������ %
ا����ارات

 ا��
	 ا������ %
ا����ارات

 ا��
	 ا������ %

ذآ�

أ���

  

ا��)��ع

� إ������ ! � ��ا�! � ��ا "��#� ����ا � &%"ة���ا
  

ا��)��ع

  

80 93 6 23 2 204
39,2% 45,6% 2,9% 11,3% 1,0% 100,0%

72 91 3 19 6 191
37,7% 47,6% 1,6% 9,9% 3,1% 100,0%

152 184 9 42 8 395
38,5% 46,6% 2,3% 10,6% 2,0% 100,0%

ا����ارات

 ا��
	 ا������ %
راتا����ا

 ا��
	 ا������ %
ا����ارات

 ا��
	 ا������ %

ذآ�

أ���

  

ا��)��ع

� إ������ ! � ��ا�! � ��ا "��#� ����ا � &%"ة���ا
  

ا��)��ع
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  ��ض و ����� ا��	��                                                                            ا�
	��ا���� 

  :44 رقم العبارة حنو العينة أفراد استجابة يوضح):52(رقم اجلدول

  .املدرسة سري ىعل املدير وجود عدم يؤثر ال

 مضمون على موافقة غري العينة أفراد من %57,4 نسبة أن أعاله املدونة النتائج خالل من لنا يتبني

 حالة يف أدائهم على تأثري يوجد ال أنه على توافق العينة أفراد من %34,7 نسبة جند حني يف العبارة،

  . احملايدين من كانوا العينة أفراد من %7,8 نسبة جند ابينم املدرسة، عن املدير غياب

  :45 رقم العبارة حنو العينة أفراد استجابة يوضح):53(رقم اجلدول

  .الرأي إبداء دون القرارات مجيع على املوافقة

 45 رقم العبارة مضمون على موافقني غري العينة أفراد معظم أن اجلدول هذا خالل من لنا يتضح

 مجيع على يوافق املدير بأن أجابوا العينة أفراد من %13,7 نسبة جند بينما ،%83 ب تقدر وبنسبة

  .احملايدين من العينة أفراد من %3,3 نسبة جند حني يف رأيه، إبداء دون القرارات

  

  

58 112 4 28 2 204
28,4% 54,9% 2,0% 13,7% 1,0% 100,0%

61 97 9 24 191
31,9% 50,8% 4,7% 12,6% 100,0%

119 209 13 52 2 395
30,1% 52,9% 3,3% 13,2% ,5% 100,0%

ا����ارات

 ا��
	 ا������ %
ا����ارات

 ا��
	 ا������ %
ا����ارات

 ا��
	 ا������ %

ذآ�

أ���

  

ا��)��ع

� إ������ ! � ��ا�! � ��ا "��#� ����ا � &%"ة���ا
  

ا��)��ع

  

29 76 18 71 10 204
14,2% 37,3% 8,8% 34,8% 4,9% 100,0%

47 75 13 45 11 191
24,6% 39,3% 6,8% 23,6% 5,8% 100,0%

76 151 31 116 21 395
19,2% 38,2% 7,8% 29,4% 5,3% 100,0%

ا����ارات

 ا��
	 ا������ %
ا����ارات

 ا��
	 ا������ %
ا����ارات

 ا��
	 ا������ %

ذآ�

أ���

  

ا��)��ع

� إ������ ! � ��ا�! � ��ا "��#� ����ا � &%"ة���ا
  

ا��)��ع
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  ��ض و ����� ا��	��                                                                            ا�
	��ا���� 

  .املعلمني لدى االجناز دافعية مبستوى اخلاص االستبيان نتائج عرض. 2

  :01 رقم العبارة حنو العينة أفراد استجابة يوضح):54(مرق اجلدول

  .املدرسة إىل ذهايب عند باالرتياح أشعر

 أجابوا العينة أفراد من %86.3 نسبة أن لنا يتضح أعاله اجلدول من عليها املتحصل النتائج خالل من 

 غري العينة أفراد من %11,2 نسبة كانت بينما ،املدرسة إىل ذهام عند باالرتياح يشعرون بأم

 يف قليلة، نسبة وهي املدرسة إىل ذهام عند باالرتياح الشعور عدم أي العبارة مضمون على موافقة

  .السؤال خيص ما يف حمايدة كانت %02,5  نسبة جند حني

  :02 رقم العبارة حنو العينة أفراد استجابة يوضح):55(رقم اجلدول

  .معاريف لتطوير كافية غري املقررة ملناهجا أن أعتقد

  

  

5 65 22 82 30 204
2,5% 31,9% 10,8% 40,2% 14,7% 100,0%

2 60 16 85 28 191
1,0% 31,4% 8,4% 44,5% 14,7% 100,0%

7 125 38 167 58 395
1,8% 31,6% 9,6% 42,3% 14,7% 100,0%

ا����ارات

 ا��
	 ا������ %
ا����ارات

 ا��
	 ا������ %
ا����ارات

 ا��
	 ا������ %

ذآ�

أ���

  

ا��)��ع

� إ������ ! � ��ا�! � ��ا "��#� ����ا � &%"ة���ا
  

ا��)��ع

  

2 23 4 114 61 204
1,0% 11,3% 2,0% 55,9% 29,9% 100,0%

5 14 6 108 58 191
2,6% 7,3% 3,1% 56,5% 30,4% 100,0%

7 37 10 222 119 395
1,8% 9,4% 2,5% 56,2% 30,1% 100,0%

ا����ارات

 ا��
	 ا������ %
ا����ارات

 ا��
	 ا������ %
ا����ارات

 ا��
	 ا������ %

ذآ�

أ���

  

ا��)��ع

� إ������ ! � ��ا�! � ��ا "��#� ����ا � &%"ة���ا
  

ا��)��ع
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  ��ض و ����� ا��	��                                                                            ا�
	��ا���� 

 أن على موافقتهم أبدوا العينة أفراد من %57 نسبة أن لنا تبني اجلدول هذا لنتائج عرضنا خالل من

 غري بأا أجابت %33,4 نسبة أن وجدنا بينما معارفهم، لتطوير كافية غري تدريسها يتم اليت املناهج

  .العبارة وضوح رغم حمايدين كانوا العينة أفراد من 0%9,6 نسبة أما العبارة، مضمون على فقةموا

  :03 رقم العبارة حنو العينة أفراد استجابة يوضح):56(رقم اجلدول

  .عملهم أوقات أثناء اآلخرين انضباط عدم يزعجين

 مضمون على مبوافقتهم أجابوا  العينة أفراد من %81,2 نسبة أن اجلدول هذا خالل من لنا يتضح

 العبارة مضمون على موافقة غري %06,4 ب قدرت منهم جدا قليلة نسبة جند بينما ،03 رقم العبارة

 من %12,4 نسبة جند حني يف عملهم، أوقات أثناء املعلمني انضباط عدم من يرتعجون ال أم أي

  .احملايدين من كانوا العينة أفراد

  :04 رقم العبارة حنو العينة أفراد استجابة يوضح):57(رقم اجلدول

  .عملي مكان تغيري يف أفكر ال

  

  

6 24 8 99 67 204
2,9% 11,8% 3,9% 48,5% 32,8% 100,0%

7 24 6 91 63 191
3,7% 12,6% 3,1% 47,6% 33,0% 100,0%

13 48 14 190 130 395
3,3% 12,2% 3,5% 48,1% 32,9% 100,0%

���اراتا�

 ا��
	 ا������ %
ا����ارات

 ا��
	 ا������ %
ا����ارات

 ا��
	 ا������ %

ذآ�

أ���

  

ا��)��ع

� إ������ ! � ��ا�! � ��ا "��#� ����ا � &%"ة���ا
  

ا��)��ع

  

13 26 107 58 204
6,4% 12,7% 52,5% 28,4% 100,0%

3 9 23 95 61 191
1,6% 4,7% 12,0% 49,7% 31,9% 100,0%

3 22 49 202 119 395
,8% 5,6% 12,4% 51,1% 30,1% 100,0%

ا����ارات

 ا��
	 ا������ %
ا����ارات

 ا��
	 ا������ %
ا����ارات

 ا��
	 ا������ %

ذآ�

أ���

  

ا��)��ع

 ��� إ����! � ��ا�! � ��ا "��#� ����ا � &%"ة���ا
  

ا��)��ع



 

167 

 

  ��ض و ����� ا��	��                                                                            ا�
	��ا���� 

 عملهم مكان تغيري يف يفكروا ال بأم يوافقون العينة أفراد غالبية أن نالحظ السابق اجلدول خالل من

 وبلغت العبارة، مضمون على موافقة غري العينة رادأف من %15,5 نسبة جند بينما ،%81 بنسبة وذلك

  .%03,5 احملايدين نسبة

  :05 رقم العبارة حنو العينة أفراد استجابة يوضح):58 (رقم اجلدول 

  .وتفان جبد للعمل يدفعين الضمري تأنيب

 للعمل يدفعهم الضمري تأنيب أن على توافق العينة أفراد معظم أن) 58(رقم اجلدول خالل من نالحظ

 مضمون على موافقة غري العينة أفراد من جدا قليلة نسبة جند بينما ،%98,8 بنسبة وذلك وتفان جبد

  .احملايدين من %0,3 نسبة جند حني يف ،%01,1 ب قدرت حيث العبارة

  :06 رقم العبارة حنو العينة أفراد استجابة يوضح):59(رقم اجلدول

  .اآلخرين طرف من باالحترام تقابل التدريس مهنة بأن أشعر

  

  

16 49 20 68 51 204
7,8% 24,0% 9,8% 33,3% 25,0% 100,0%

11 35 11 67 67 191
5,8% 18,3% 5,8% 35,1% 35,1% 100,0%

27 84 31 135 118 395
6,8% 21,3% 7,8% 34,2% 29,9% 100,0%

ا����ارات

 ا��
	 ا������ %
ا����ارات

 �����ا��
	 ا� %
ا����ارات

 ا��
	 ا������ %

ذآ�

أ���

  

ا��)��ع

� إ������ ! � ��ا�! � ��ا "��#� ����ا � &%"ة���ا
  

ا��)��ع

  

1 1 76 126 204
,5% ,5% 37,3% 61,8% 100,0%

2 1 59 129 191
1,0% ,5% 30,9% 67,5% 100,0%

3 1 1 135 255 395
,8% ,3% ,3% 34,2% 64,6% 100,0%

ا����ارات

 ا��
	 ا������ %
ا����ارات

 ا��
	 ا������ %
ا����ارات

 ا��
	 ا������ %

ذآ�

أ���

  

ا��)��ع

� إ������ ! � ��ا�! � ��ا "��#� ����ا � &%"ة���ا
  

�عا��)�
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  ��ض و ����� ا��	��                                                                            ا�
	��ا���� 

 مهنة بأن يشعروا بأم أجابوا العينة أفراد من %64,1 نسبة أن اجلدول هذا خالل من لنا يتضح

 مهنة بأن العينة أفراد من %28,1 نسبة ترى بينما اآلخرين، طرف من باالحترام تقابل التدريس

 اجتاه احملايدين من %07,8 نسبة جند حني يف اآلخرين، طرف من باالحترام بلتقا ال التدريس

  .العبارة مضمون

  :07 رقم العبارة حنو العينة أفراد استجابة يوضح):60(رقم اجلدول

  .أدائي من أطور جتعلين املدير طرف من احلسنة املعاملة

 جتعلهم املدير طرف من احلسنة املعاملة أن على توافق العينة أفراد ةأغلبي أن نالحظ اجلدول خالل من

 على موافقة غري العينة أفراد من %03 نسبة جند حني يف ،%94,5 بنسبة وذلك أدائهم من يطورون

  .%02,5 احملايدين نسبة بلغت حني يف جدا، قليلة نسبة وهي العبارة مضمون

  :08 رقم العبارة حنو عينةال أفراد استجابة يوضح):61(رقم اجلدول

  .باإلحباط تشعرين للمعلم السلبية اتمع نظرة

  

  

55 68 19 41 21 204
27,0% 33,3% 9,3% 20,1% 10,3% 100,0%

44 76 8 36 26 190
23,2% 40,0% 4,2% 18,9% 13,7% 100,0%

99 144 27 77 47 394
25,1% 36,5% 6,9% 19,5% 11,9% 100,0%

ا����ارت

 ا��
	 ا������ %
ا����ارات

 ا��
	 ا������ %
ا����ارات

 ��ا��
	 ا���� %

ذآ�

أ���

  

ا��)��ع

� إ������ ! � ��ا�! � ��ا "��#� ����ا � &%"ة���ا
  

ا��)��ع

  

2 6 6 100 90 204
1,0% 2,9% 2,9% 49,0% 44,1% 100,0%

4 4 74 109 191
2,1% 2,1% 38,7% 57,1% 100,0%

2 10 10 174 199 395
,5% 2,5% 2,5% 44,1% 50,4% 100,0%

ا����ارات

 ا��
	 ا������ %
ا����ارات

 ا��
	 ا������ %
ا����ارات

 ا��
	 ا������ %

ذآ�

أ���

  

ا��)��ع

� إ������ ! � ��ا�! � ��ا "��#� ����ا � &%"ة���ا
  

ا��)��ع
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  ��ض و ����� ا��	��                                                                            ا�
	��ا���� 

 العبارة مضمون على موافقة غري العينة أفراد من %61,6 نسبة أن اجلدول هذا خالل من نالحظ 

 أن على توافق لعينةا أفراد من %31,4 نسبة جند حني يف ،"باإلحباط تشعرين السلبية اتمع نظرة"

 من العينة أفراد من %06,9 نسبة جند بينما باإلحباط، تشعرهم املعلمني اجتاه السلبية اتمع نظرة

  .احملايدين

  :09 رقم العبارة حنو العينة أفراد استجابة يوضح):62(رقم اجلدول

  .متميز أداء على تساعد ال االجتماعية ظرويف

  االجتماعية ظروفهم أن على توافق العينة أفراد من %48,6 نسبة أن اجلدول هذا خالل من لنا ضحيت

 مضمون على موافقة غري العينة أفراد من %42,5 نسبة جند بينما اجليد، األداء على تساعدهم ال

  .%08.9 احملايدين نسبة بلغت حني يف العبارة،

  :10 رقم العبارة حنو نةالعي أفراد استجابة يوضح):63(رقم اجلدول

  .لدي ما كل أعطي جيعلين للتالميذ التعليمي املستوى

  

  

10 4 100 90 204
4,9% 2,0% 49,0% 44,1% 100,0%

4 11 4 91 81 191
2,1% 5,8% 2,1% 47,6% 42,4% 100,0%

4 21 8 191 171 395
1,0% 5,3% 2,0% 48,4% 43,3% 100,0%

ا����اارت

 ا��
	 ا������ %
ا����ارات

 ا��
	 ا������ %
ا����ارات

 ا��
	 ا������ %

ذآ�

أ���

  

ا��)��ع

� إ����! �� � ��ا�! � ��ا "��#� ����ا � &%"ة���ا
  

ا��)��ع

  

24 70 19 70 21 204
11,8% 34,3% 9,3% 34,3% 10,3% 100,0%

18 56 16 73 28 191
9,4% 29,3% 8,4% 38,2% 14,7% 100,0%

42 126 35 143 49 395
10,6% 31,9% 8,9% 36,2% 12,4% 100,0%

ا����ارات

 ا��
	 ا������ %
ا����ارات

 ا��
	 ا������ %
ا����ارات

 ا��
	 ا������ %

ذآ�

أ���

  

ا��)��ع

� إ������ ! � ��ا�! � ��ا "��#� ����ا � &%"ة���ا
  

ا��)��ع
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  ��ض و ����� ا��	��                                                                            ا�
	��ا���� 

 للتالميذ التعليمي املستوى أن على توافق العينة أفراد أغلب أن أعاله اجلدول يف املوضحة النتائج تبني 

 من %06,3 ب قدرت قليلة سبةن جند بينما ،%91,7 بنسبة وذلك كبرية جمهودات يبذلون جتعلهم

  .%02 احملايدين نسبة بلغت حني يف العبارة، مضمون على موافقة غري العينة أفراد

  :11 رقم العبارة حنو العينة أفراد استجابة يوضح):64(رقم اجلدول

  .أدائي اخنفاض يف يؤثر التعليمية الوسائل انعدام

 بينما العبارة، مضمون على موافقة غري العينة أفراد من %78,3 نسبة أن ظنالح اجلدول خالل من

 جند حني يف أدائهم، يف يؤثر التعليمية الوسائل انعدام أن على توافق العينة أفراد من %19,3 نسبة جند

  . احملايدين من العينة أفراد من %02,5 نسبة

  :12 رقم رةالعبا حنو العينة أفراد استجابة يوضح):65(رقم اجلدول

  واإلحباط بالقلق يشعرين القسم يف التالميذ كثرة

  

  

84 87 12 18 3 204
41,2% 42,6% 5,9% 8,8% 1,5% 100,0%

70 89 6 19 7 191
36,6% 46,6% 3,1% 9,9% 3,7% 100,0%

154 176 18 37 10 395
39,0% 44,6% 4,6% 9,4% 2,5% 100,0%

ا����ارات

 ا��
	 ا������ %
ا����ارات

 ا��
	 ا������ %
ا����ارات

 ا��
	 ا������ %

ذآ�

أ���

  

ا��)��ع

� إ������! � ��ا ! � ��ا� "��#� ����ا � &%"ة���ا
  

ا��)��ع

  

52 107 6 33 6 204
25,5% 52,5% 2,9% 16,2% 2,9% 100,0%

51 99 4 32 5 191
26,7% 51,8% 2,1% 16,8% 2,6% 100,0%

103 206 10 65 11 395
26,1% 52,2% 2,5% 16,5% 2,8% 100,0%

ا����ارات

 ا��
	 ا������ %
ا����ارات

 ا��
	 ا������ %
ا����ارات

 ا��
	 ا������ %

ذآ�

أ���

  

ا��)��ع

� إ������ ! � ��ا�! � ��ا "��#� ����ا � &%"ة���ا
  

ا��)��ع
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  ��ض و ����� ا��	��                                                                            ا�
	��ا���� 

 يف التالميذ كثرة أن على موافقني غري العينة أفراد أغلبية أن لنا تبني اجلدول لنتائج عرضنا خالل من

 العينة فرادأ من %11,9 نسبة أجابت بينما ،%83,6 بنسبة وذلك واإلحباط بالقلق تشعرهم القسم

  .احملايدين من العينة أفراد من %04,6 نسبة كانت حني يف العبارة، مضمون على باملوافقة

  :13 رقم العبارة حنو العينة أفراد استجابة يوضح):66(رقم اجلدول

  .األفضل لتقدمي أسعى دائما جتعلين يب املدير ثقة

 جتعلهم م املدير ثقة أن على توافق العينة أفراد أغلبية أن أعاله دولاجل يف املوضحة النتائج تبني

 %01,1 ب تقدر جدا قليلة نسبة جند بينما ،%96,7 بنسبة وذلك وجه أفضل على بأعماهلم يقومون

  .احملايدين من %02,3 نسبة جند حني يف العبارة، مضمون على موافقني غري العينة أفراد من

  :14 رقم العبارة حنو العينة أفراد استجابة يوضح):67(رقم اجلدول

  .وحب قناعة عن التعليم مهنة اخترت

  

  

3 16 14 74 96 203
1,5% 7,9% 6,9% 36,5% 47,3% 100,0%

2 7 12 70 100 191
1,0% 3,7% 6,3% 36,6% 52,4% 100,0%

5 23 26 144 196 394
1,3% 5,8% 6,6% 36,5% 49,7% 100,0%

ا����ارات

 ا��
	 ا������ %
ا����ارات

 ا��
	 ا������ %
ا����ارات

 ا��
	 ا������ %

ذآ�

أ���

  

ا��)��ع

� إ������ ! � ��ا�! � ��ا "��#� ����ا � &%"ة���ا
  

ا��)��ع

 

2 5 108 89 204
1,0% 2,5% 52,9% 43,6% 100,0%

1 1 4 78 107 191
,5% ,5% 2,1% 40,8% 56,0% 100,0%

1 3 9 186 196 395
,3% ,8% 2,3% 47,1% 49,6% 100,0%

ا����ارات

 ا��
	 ا������ %
اتا����ار

 ا��
	 ا������ %
ا����ارات

 ا��
	 ا������ %

ذآ�

أ���

  

ا��)��ع

� إ������ ! � ��ا�! � ��ا "��#� ����ا � &%"ة���ا
  

ا��)��ع
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  ��ض و ����� ا��	��                                                                            ا�
	��ا���� 

 وذلك" وحب قناعة عن التعليم مهنة اخترت "العبارة مضمون على باملوافقة العينة أفراد أغلب يعبر

 نسبة أما العبارة، مضمون لىع موافقة غري العينة أفراد من %07,1 نسبة جند بينما %86,2 بنسبة

  .%06,6  فبلغت احملايدين

  :15 رقم العبارة حنو العينة أفراد استجابة يوضح):68(رقم اجلدول

  .جبد للعمل يدفعين التالميذ اجتاه باملسؤولية شعوري

  

 أن على يوافقون العينة فرادأ معظم أن لنا يتضح أعاله اجلدول يف عليها املتحصل النتائج خالل من 

 جدا قليلة نسبة جند بينما ،%99,5 بنسبة وذلك جبد للعمل يدفعهم التالميذ اجتاه باملسؤولية شعورهم

  .%00,5 بنسبة وذلك العبارة مضمون على موافقني غري العينة أفراد من

  :16 رقم العبارة حنو العينة أفراد استجابة يوضح):69(رقم اجلدول

  .بامللل تشعرين سنة كل لربامجا نفس إعادة

  

  

34 82 20 54 14 204
16,7% 40,2% 9,8% 26,5% 6,9% 100,0%

37 62 17 63 12 191
19,4% 32,5% 8,9% 33,0% 6,3% 100,0%

71 144 37 117 26 395
18,0% 36,5% 9,4% 29,6% 6,6% 100,0%

ا����ارات

 ا��
	 ا������ %
����اراتا

 ا��
	 ا������ %
ا����ارات

 ا��
	 ا������ %

ذآ�

أ���

  

ا��)��ع

� إ������ ! � ��ا�! � ��ا "��#� ����ا � &%"ة���ا
  

ا��)��ع

  

2 88 114 204

1,0% 43,1% 55,9% 100,0%

63 128 191
00 

33,0% 67,0% 100,0%

2 151 242 395

,5% 38,2% 61,3% 100,0%

ا����ارات

 ا��
	 ا������ %

ا����ارات

 ا��
	 ا������ %

ا����ارات

 ا��
	 ا������ %

ذآ�

أ���

  

ا��)��ع

��! � ��ا ����ا � &%"ة���ا
  

ا��)��ع
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  ��ض و ����� ا��	��                                                                            ا�
	��ا���� 

 مضمون على موافقة غري العينة أفراد من %54,5 نسبة أن أعاله اجلدول يف املوضحة النتائج تبني

 كل الربامج نفس إعادة أن على توافق العينة أفراد من %36,2 نسبة جند حني يف ،16 رقم العبارة

  .العبارة وضوح رغم احملايدين من %09,4 نسبة جند مابين بامللل، تشعرهم سنة

  :17 رقم العبارة حنو العينة أفراد استجابة يوضح):70(رقم اجلدول

  .أكرب جهدا أبذل جتعلين القرارات اختاذ يف استشاريت

 جتعلهم القرارات اختاذ يف ماستشار أن على توافق العينة أفراد معظم أن اجلدول خالل من لنا يتبني 

 على موافقة غري العينة أفراد من %05,8 نسبة جند بينما ،%90,4 بنسبة وذلك أكرب جمهودات يبذلون

  .حمايدين العينة أفراد من %03,8 نسبة جند حني يف العبارة، مضمون

  :18 رقم العبارة حنو العينة أفراد استجابة يوضح):71(رقم اجلدول

  .للعمل حيفزين ياجايتالحت املدير تفهم

  

  

1 4 5 118 76 204
,5% 2,0% 2,5% 57,8% 37,3% 100,0%

1 4 7 96 83 191
,5% 2,1% 3,7% 50,3% 43,5% 100,0%

2 8 12 214 159 395
,5% 2,0% 3,0% 54,2% 40,3% 100,0%

ا����ارات

 ا��
	 ا������ %
ا����ارات

 ا��
	 ا������ %
ا����ارات

 ا��
	 ا������ %

ذآ�

أ���

  

ا��)��ع

� إ����!��  � ��ا�! � ��ا "��#� ����ا � &%"ة���ا
 

ا��)��ع

  

7 7 114 76 204

3,4% 3,4% 55,9% 37,3% 100,0%

16 8 91 76 191

8,4% 4,2% 47,6% 39,8% 100,0%

23 15 205 152 395

5,8% 3,8% 51,9% 38,5% 100,0%

ا����ارات

 ا��
	 ا������ %

ا����ارات

 ا��
	 ا������ %

ا����ارات

 ا��
	 ا������ %

ذآ�

أ���

  

ا��)��ع

��! � ��ا "��#� ����ا � &%"ة���ا
  

ا��)��ع
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  ��ض و ����� ا��	��                                                                            ا�
	��ا���� 

 املدير تفهم بأن يوافقون العينة أفراد أغلب أن نالحظ أعاله اجلدول يف املدونة النتائج خالل من 

 من %02,5  ب قدرت جدا قليلة نسبة جند بينما ،%94,5 بنسبة وذلك للعمل حيفزهم الحتياجام

  .احملايدين من %03 نسبة جند حني يف العبارة، ضمونم على موافقة غري العينة أفراد

  :19 رقم العبارة حنو العينة أفراد استجابة يوضح):72(رقم اجلدول

  .أفضل األداء جتعل املعلمني بني املنافسة روح

 جتعل املعلمني بني املنافسة روح أن على توافق العينة أفراد أغلب أن نالحظ السابق اجلدول خالل من

 موافقة غري العينة أفراد من %03,6 نسبة جند بينما ،%92,4 بنسبة وذلك أفضل يكون للعمل أدائهم

  .%04,1 بلغت احملايدين نسبة جند حني يف ،19 رقم العبارة مضمون على

  :20 رقم العبارة حنو العينة أفراد استجابة يوضح):73(رقم اجلدول

  .األهداف لبلوغ الطرق أفضل من املدرسي التخطيط بأن أشعر

  

  

9 8 109 78 204
4,4% 3,9% 53,4% 38,2% 100,0%

4 4 8 103 72 191
2,1% 2,1% 4,2% 53,9% 37,7% 100,0%

4 13 16 212 150 395
1,0% 3,3% 4,1% 53,7% 38,0% 100,0%

ا����ارات

 ا��
	 ا������ %
ا����ارات

 ا��
	 ا������ %
ا����ارات

 ا��
	 ا������ %

ذآ�

أ���

  

ا��)��ع

� إ������ ! � ��ا�! � ��ا "��#� ����ا "%& ��ة��ا
  

ا��)��ع

  

10 9 97 88 204
4,9% 4,4% 47,5% 43,1% 100,0%

1 3 7 87 93 191
,5% 1,6% 3,7% 45,5% 48,7% 100,0%

1 13 16 184 181 395
,3% 3,3% 4,1% 46,6% 45,8% 100,0%

ا����ارات

 ا��
	 ا������ %
ا����ارات

 ا��
	 ا������ %
ا����ارات

 ا��
	 ا������ %

ذآ�

أ���

  

ا��)��ع

� إ������ ! � ��ا�! � ��ا "��#� ����ا � &%"ة���ا
  

ا��)��ع
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  ��ض و ����� ا��	��                                                                            ا�
	��ا���� 

 التخطيط أن على توافق العينة أفراد من %91,7 نسبة أن نالحظ عليها املتحصل النتائج خالل من 

 غري العينة أفراد من جدا قليلة نسبة جند بينما املدرسية، األهداف لتحقيق الطرق أفضل من املدرسي

 من العينة أفراد من %04,1 نسبة جند حني يف ،%04,3 ب قدرت حيث العبارة مضمون على موافقة

  .احملايدين

  :21 رقم العبارة حنو العينة أفراد استجابة يوضح):74(رقم اجلدول

  .الوصية السلطات من الكامل واالهتمام الرعاية املعلمون يلقى

 رقم العبارة مضمون على توافق ال العينة أفراد من %55 سبةن أن نالحظ أعاله اجلدول خالل من

 السلطات من واالهتمام الرعاية يلقون أم على يوافقون العينة أفراد من %28,7 نسبة جند بينما ،21

  .العبارة وضوح رغم احملايدين من كانوا العينة أفراد من %16,5 نسبة جند حني يف الوصية،

  :22 رقم العبارة حنو العينة أفراد بةاستجا يوضح):75(رقم اجلدول

  .ومهنيا أكادمييا تكوينا التدريس مهنة تتطلب

  

  

1 5 3 115 80 204
,5% 2,5% 1,5% 56,4% 39,2% 100,0%

4 10 1 90 86 191
2,1% 5,2% ,5% 47,1% 45,0% 100,0%

5 15 4 205 166 395
1,3% 3,8% 1,0% 51,9% 42,0% 100,0%

ا����ارات

 ا��
	 ا������ %
ا����ارات

 ا��
	 ا������ %
ا����ارات

 ا��
	 ا������ %

ذآ�

أ���

  

ا��)��ع

� إ������ ! � ��ا�! � ��ا "��#� ����ا � &%"ة���ا
 

ا��)��ع

  

39 76 38 36 15 204
19,1% 37,3% 18,6% 17,6% 7,4% 100,0%

41 61 27 44 18 191
21,5% 31,9% 14,1% 23,0% 9,4% 100,0%

80 137 65 80 33 395
20,3% 34,7% 16,5% 20,3% 8,4% 100,0%

ا����ارات

 ا��
	 ا������ %
ا����ارات

 ا��
	 ا������ %
ا����ارات

 ا��
	 ا������ %

ذآ�

أ���

  

ا��)��ع

� إ������ ! � ��ا�! � ��ا "��#� ����ا � &%"ة���ا
  

ا��)��ع
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  ��ض و ����� ا��	��                                                                            ا�
	��ا���� 

 مهنة أن على توافق العينة أفراد أغلبية أن نالحظ أعاله اجلدول يف عليها احملصل النتائج خالل من

 قدرت منهم جدا قليلة نسبة جند ينماب ،%93,9 بنسبة وذلك ومهنيا أكادمييا تكوينا تتطلب التدريس

  .%01 ب احملايدين نسبة وتقدر العبارة، مضمون على موافقة غري  %05,1 ب

  :23 رقم العبارة حنو العينة أفراد استجابة يوضح):76(رقم اجلدول

  .روتينية مهنة التدريس مهنة

 التدريس مهنة أن على توافق العينة أفراد من %67,3 نسبة أن) 76(رقم اجلدول خالل من نالحظ

 جند بينما العبارة، مضمون على موافقة غري العينة أفراد من %23,8 نسبة جند حني يف روتينية، مهنة

  .%08,9 بلغت احملايدين نسبة

  :24 رقم العبارة حنو العينة أفراد استجابة يوضح):77(رقم اجلدول

  .كفاءته زادت ماملعل خربة زادت كلما أنه أعتقد

  

  

4 1 78 121 204
2,0% ,5% 38,2% 59,3% 100,0%

5 7 3 66 110 191
2,6% 3,7% 1,6% 34,6% 57,6% 100,0%

5 11 4 144 231 395
1,3% 2,8% 1,0% 36,5% 58,5% 100,0%

ا����ارات

 ا��
	 ا������ %
ا����ارات

 ا��
	 ا������ %
ا����ارات

 ا��
	 ا������ %

ذآ�

أ���

  

ا��)��ع

� إ������ ! � ��ا�! � ��ا "��#� ����ا � &%"ة���ا
  

ا��)��ع

  

22 34 20 90 38 204
10,8% 16,7% 9,8% 44,1% 18,6% 100,0%

14 24 15 95 43 191
7,3% 12,6% 7,9% 49,7% 22,5% 100,0%

36 58 35 185 81 395
9,1% 14,7% 8,9% 46,8% 20,5% 100,0%

ا����ارات

 ا��
	 ا������ %
ا����ارات

 ا��
	 ا������ %
اراتا����

 ا��
	 ا������ %

ذآ�

أ���

  

ا��)��ع

� إ������ ! � ��ا�! � ��ا "��#� ����ا � &%"ة���ا
  

ا��)��ع
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  ��ض و ����� ا��	��                                                                            ا�
	��ا���� 

 يف خربم زادت كلما أنه على توافق العينة أفراد أغلب أن أعاله اجلدول يف املوضحة النتائج تبني

 على موافقني غري منهم جدا قليلة نسبة جند حني يف ،%95 بنسبة وذلك كفاءم زادت التعليم

  .%01 بلغت احملايدين نسبة جند ابينم ،%04,1 ب قدرت حيث العبارة مضمون

  :25 رقم العبارة حنو العينة أفراد استجابة يوضح):78(رقم اجلدول

  .التالميذ وأولياء املدرسة بني التعاون بغياب أشعر

 سةاملدر بني التعاون غياب على توافق العينة أفراد من %85,6 نسبة أن اجلدول خالل من لنا يتبني

 ، األولياء طرف من تعاون هناك أنه على العينة أفراد من %11,4 نسبة ترى بينما التالميذ، وأولياء

  .العبارة مضمون اجتاه احملايدين من %03 نسبة جند حني يف

  :26 رقم العبارة حنو العينة أفراد استجابة يوضح):79(رقم اجلدول

  .إنسانية رسالة التدريس بأن أؤمن

  

  

00 
49 155 204

24,0% 76,0% 100,0%

1 46 144 191

,5% 24,1% 75,4% 100,0%

1 95 299 395

,3% 24,1% 75,7% 100,0%

ا����ارات

 ا��
	 ا������ %

ا����ارات

 ا��
	 ا������ %

ا����ارات

 ا��
	 ا������ %

ذآ�

أ���

  

ا��)��ع

��! � ��ا ����ا � &%"ة���ا
  

ا��)��ع

  

5 19 6 81 93 204
2,5% 9,3% 2,9% 39,7% 45,6% 100,0%

4 17 6 84 80 191
2,1% 8,9% 3,1% 44,0% 41,9% 100,0%

9 36 12 165 173 395
2,3% 9,1% 3,0% 41,8% 43,8% 100,0%

ا����ارات

 ا��
	 ا������ %
ا����ارات

 ا��
	 ا������ %
ا����ارات

 ا��
	 ا������ %

ذآ�

أ���

  

��عا��)

� إ������ ! � ��ا�! � ��ا "��#� ����ا � &%"ة���ا
  

ا��)��ع
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  ��ض و ����� ا��	��                                                                            ا�
	��ا���� 

 رسالة التعليم أن على توافق %99,8 وبنسبة العينة أفراد أغلبية أن اجلدول هذا خالل من لنا يتضح

 %0.3 ب قدرت منهم جدا قليلة نسبة جند حني يف بأمهيتها، ويؤمنون عظمتها يستشعرون إنسانية

  .العبارة مضمون على موافقة غري

  :27 رقم العبارة حنو لعينةا أفراد استجابة يوضح):80(رقم اجلدول

  .مهامي أداء على مساعدة غري املادية ظرويف

 غري املادية ظروفهم أن على توافق العينة أفراد من %62,2 نسبة أن نالحظ اجلدول خالل من

 ضمونم على موافقة غري العينة أفراد من %29,4 نسبة جند حني يف مهامهم، أداء على مساعدة

  .العبارة وضوح رغم حمايدين العينة أفراد من %08,4نسبة جند بينما العبارة،

  :28 رقم العبارة حنو العينة أفراد استجابة يوضح):81(رقم اجلدول

  .منةآ وظيفة التدريس وظيفة

  

  

8 33 17 69 77 204
3,9% 16,2% 8,3% 33,8% 37,7% 100,0%

5 23 16 72 75 191
2,6% 12,0% 8,4% 37,7% 39,3% 100,0%

13 56 33 141 152 395
3,3% 14,2% 8,4% 35,7% 38,5% 100,0%

ا����ارات

 ا��
	 ا������ %
ا����ارات

 ا��
	 ا������ %
ا����ارات

 ا��
	 ا������ %

ذآ�

أ���

 

ا��)��ع

� إ������ ! � ��ا�! � ��ا "��#� ����ا � &%"ة���ا
  

ا��)��ع

  

23 48 20 85 28 204
11,3% 23,5% 9,8% 41,7% 13,7% 100,0%

13 32 13 98 35 191
6,8% 16,8% 6,8% 51,3% 18,3% 100,0%

36 80 33 183 63 395
9,1% 20,3% 8,4% 46,3% 15,9% 100,0%

ا����ارات

 ا��
	 ا������ %
ا����ارات

 ا��
	 ا������ %
ا����ارات

 ا��
	 ا������ %

ذآ�

أ���

  

ا��)��ع

� إ������ ! � ��ا�! � ��ا "��#� ����ا � &%"ة���ا
  

ا��)��ع



 

179 

 

  ��ض و ����� ا��	��                                                                            ا�
	��ا���� 

 وظيفة التدريس وظيفة أن على توافق العينة أفراد من %74,2 نسبة أن السابق خالل من نالحظ

 نسبة أن جند حني يف العبارة، مضمون على موافقة غري العينة أفراد من %17,5 نسبة أما آمنة،

  .%08.4 بلغت احملايدين

  :29 رقم العبارة حنو العينة أفراد استجابة يوضح):82(رقم اجلدول

  .بعدالة توزع ال املعلمني بني العمل مواقيت توزيع إن

 مواقيت توزيع أن على توافق العينة أفراد من %68,1 نسبة أن أعاله املدونة النتائج خالل من لنا يتبني

 مضمون على موافقة غري العينة أفراد من %21,8 نسبة أن جند حني يف بعدالة، توزع ال بينهم العمل

  .رةالعبا وضوح رغم احملايدين من %10,1 نسبة جند بينما العبارة،

  :30 رقم العبارة حنو العينة أفراد استجابة يوضح):83(رقم اجلدول

  .املدرسة أهداف حتقيق أجل من كبريا جهدا أبذل

  

  

2 89 113 204

1,0% 43,6% 55,4% 100,0%

1 90 100 191

,5% 47,1% 52,4% 100,0%

3 179 213 395

,8% 45,3% 53,9% 100,0%

ا����ارات

 ا��
	 ا������ %

ا����ارات

 ا��
	 ا������ %

ا����ارات

 ا��
	 ا������ %

ذآ�

أ���

  

ا��)��ع

��! � ��ا ����ا � &%"ة���ا
  

ا��)��ع

  

25 26 20 93 40 204
12,3% 12,7% 9,8% 45,6% 19,6% 100,0%

14 21 20 91 45 191
7,3% 11,0% 10,5% 47,6% 23,6% 100,0%

39 47 40 184 85 395
9,9% 11,9% 10,1% 46,6% 21,5% 100,0%

ا����ارات

 ا��
	 ا������ %
ا����ارات

 ا��
	 ا������ %
ا����ارات

 ا��
	 ا������ %

ذآ�

أ���

  

ا��)��ع

� إ������ ! � ��ا�! � ��ا "��#� ����ا � &%"ة���ا
  

ا��)��ع



 

180 

 

  ��ض و ����� ا��	��                                                                            ا�
	��ا���� 

 من كبرية جمهودات يبذلوا أم على يوافقون العينة أفراد أغلب أن اجلدول هذا خالل من لنا يتضح

 أفراد من %0,8 ب قدرت جدا ضئيلة نسبة جند بينما ،%99,2 بنسبة وذلك اجيابية نتائج حتقيق أجل

  . العبارة مضمون على موافقة غري العينة

  :الفرضيات ضوء يف النتائج مناقشة

 وعالقتها االبتدائية املدارس يف انتشارا األكثر القيادية األمناط على التعرف يف البحث ألهداف حتقيقا  

  :يلي كما حدة على فرضية كل نتائج مناقشة الفصل هذا يتناول ،املعلمني لدى االجناز بدافعية

 السلوكيني من أكثر بصورة الدميقراطي القيادي السلوك املدراء ميارس: األويل الفرضية: أوال

  .والتسييب الديكتاتوري القياديني

 حيث ثالثةال القيادية لألمناط املئوية النسب حبساب الباحث قام الفرضية هذا صحة والختبار    

 أكثر الدميقراطي القيادي النمط ميارسون االبتدائية املدارس مديري أن األويل الفرضية نتائج أظهرت

)  23(إيل) 09(من اجلداول بيانات من لنا يتضح حيث والتسييب، الديكتاتوري القياديني النمطني من

 إيل ذلك إرجاع وميكن ،%79,96 بنسبة وذلك انتشارا األكثر هو الدميقراطي القيادي النمط أن

 وتزويدهم املعلمني شحن على دائما يعملون فهم االبتدائية املدارس داخل املدراء يلعبه الذي الدور

 هؤالء ويؤكد املتبادلة، والثقة والتعاون التربوي الفريق روح على القائمة العمل عالقات من بنوع

 االجتماعية والظروف املشاعر تفاهم و لودا من جسور بناء خالل من القائمة املشتركة األهداف على

 جلميع االنطالق نقطة هو القرارات اختاذ يف املعلمني مشاركة بأن يؤمنون أم كما للمعلمني،

 وأم ما قرارا الختاذ القدرة لديهم بأن املعلمني يشعر فعندما املدرسة، داخل تتم اليت النشاطات

 إشراك فان احلديثة التربية نظر وجهة ومن األفضل، النحو على مهامهم يؤدون ما غالبا بالثقة حيضون

 يف الشورى مبدأ لتحقيق دائما يسعون املدراء أن إىل باإلضافة كبرية، أمهية له القرار اختاذ يف املعلمني

 التحيز جتنب مع املعلمني بني تقع اليت املشكالت حلل متنوعة استراتيجيات ويستخدمون املدارس
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 صلة وذات جديد هو ما كل على مرؤوسيهم اطالع على املدراء حيرص كما رى،األخ دون موعة

  . بأعماهلم

 قليلة بنسبة متوافر الديكتاتوري القيادي النمط أن لنا يتبني) 38(إىل) 24(من اجلداول خالل ومن    

 إدارة يف واالنضباط احلزم هو شخصيتهم مييز ما أهم املدراء بعض أن حيث ،%09,49 ب قدرت

 القرارات إصدار إيل باإلضافة وضعها، يف اإلسهام دون اخلطط بتنفيذ املعلمني فيطالبون درسةامل

 يعريوا وال اخلاصة، موافقتهم دون التصرف يف للمرؤوسني السماح وعدم بأول أول تنفيذها ومتابعة

 دون ألنفسهم املدرسة يف ناجح عمل كل ينسبون وهم املعلمني، لظروف تقدير أو اهتمام أي

 الغالب يف احلوار وانعدام للمدير والء أي يوجد وال سيئة تكون باملعلمني عالقتهم وبالتايل املعلمني،

 قصرية االجتماع أوقات بأن اعتقادهم إىل باإلضافة بالعمل، القوية الصلة ذات األمور يف وخاصة

  .املعلمني أراء ملناقشة كافية وغري

 قدرت قليلة بنسبة التسييب القيادي النمط توافر لنا تضحي) 53(إيل) 39(من اجلداول خالل ومن    

 ملمارسة للمعلمني احلرية من ممكن قدر أكرب املدراء إعطاء خالل من ذلك ويتجلي ،%08,39 ب

 وتقييمها املعلمني ملشكالت لالستماع املدراء استعداد يعين ال وهنا القرارات، وإصدار نشاطام

 القرارات وبالتايل التصرف حرية للمرؤوسني تاركني والتعليمات اتالتوجيه إعطاء وإمنا ومعاجلتها

 اختاذ يف التردد أما احلاالت، أغلب يف للصالحيات التفويض يستخدمون كما مؤثرة، غري تكون

 باإلضافة األخطاء، يف الوقوع من واخلوف املتاحة املعلومات من التأكد عدم عن ناتج فهو القرارات

 املقصرين املعلمني مع والتساهل املعلمني، بني حتدث اليت املشكالت حل يف دخلالت املدراء جتنب إيل

  .أعماهلم يف

 أن إليها املتوصل النتائج بينت حيث) 1994(املخاليف دراسة إليه توصلت ما مع تتفق النتائج وهذه

 يف شيوعا ثراألك هو الدميقراطي القيادي النمط أن على متفقة كانت البلدين معلمي من العينة أفراد

  . العينة مدارس
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 هناك عالقة ارتباطيه بني النمط القيادي للمديرين ودافعية االجناز لدى :الثانية الفرضية: ثانيا

  .املعلمني

 :وقد تفرعت عن هذه الفرضية الفرضيات اجلزئية التالية

 .يوجد ارتباط طردي بني النمط القيادي الدميقراطي ودافعية االجناز_ 

 .ط عكسي بني النمط القيادي الديكتاتوري ودافعية االجنازيوجد ارتبا_ 

  . يوجد ارتباط عكسي بني النمط القيادي التسييب ودافعية االجناز_ 

 Corrélation Pearson R بريسون االرتباط معامل حساب مت اجلزئية الفرضيات هذه صحة الختبار

 اجلداول يف املبينة النتائج على احلصول ومت جناز،اال لدافعية الكلية والدرجة الثالث القيادية األمناط بني

  :التالية

   .االجناز بدافعية الدميقراطي القيادي النمط عالقة

 يوضح التايل واجلدول املعلمني، لدى االجناز بدافعية الدميقراطي القيادي النمط عالقة احملور هذا يعاجل

  :ذلك

  .االجناز ودافعية الدميقراطي القيادي النمط بني طاالرتبا لداللة بريسون معامل يبني):84(رقم اجلدول

  الداللة مستوي  االرتباط معامل  العينة  املتغريات

  الدميقراطي النمط

  االجناز دافعية

  دال  0,17  395

 ودافعية الدميقراطي القيادي النمط بني بريسون ارتباط معامل أن) 84(رقم اجلدول خالل من يتضح 

 عالية موجبة إرتباطية عالقة هناك فان وعليه ،0,01 مستوى عند دالة يمةق وهي 0,17 بلغ االجناز

 الفرضية نقبل جيعلنا ما وهذا املعلمني، لدى االجناز ودافعية الدميقراطي القيادي النمط بني الداللة

 تتفقو املعلمني، لدي االجناز ودافعية الدميقراطي القيادي النمط بني طردية عالقة بوجود القائلة اجلزئية
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 القيادي األسلوب ازداد كلما أنه إيل نتائجها توصلت اليت) 2000 (مسيث دراسة مع الدراسة هذه

  . املعلمني لدى الدافعية مستوى ارتفع كلما دميقراطية للمدير

 يتيح فهو لالجناز دافعية هناك كانت دميقراطيا القيادي النمط كان كلما أنه إذ الواقع يصدقه ما وهذا 

 بالوجود إحساسهم وبالتايل املدير طرف من استشارم خالل من القرارات اختاذ يف علمنيللم الفرصة

  .لالجناز دافعية لديهم يولد مما وباألمهية

   .االجناز بدافعية الديكتاتوري القيادي النمط عالقة

 التايل ولواجلد املعلمني، لدى االجناز بدافعية الديكتاتوري القيادي النمط عالقة احملور هذا يعاجل

  :ذلك يوضح

 ودافعية الديكتاتوري القيادي النمط بني االرتباط لداللة بريسون معامل يبني):85(رقم اجلدول

  .االجناز

  الداللة مستوي  االرتباط معامل  العينة  املتغريات

  الديكتاتوري النمط

  االجناز دافعية

  دال  -0,14  395

   الديكتاتوري القيادي النمط بني بريسون ارتباط املمع أن جليا لنا يتضح السابق اجلدول خالل من

 عالقة هناك أن القول ميكننا ومنه ،0,01 مستوى عند دالة قيمة وهي  -0,14 بلغ االجناز ودافعية

 يف املدير أسلوب كان كلما أنه مبعىن االجناز، ودافعية الديكتاتوري القيادي النمط بني سالبة إرتباطية

 الثانية اجلزئية الفرضية نقبل جيعلنا ما وهذا لديهم، الدافعية قلت كلما كتاتوريادي املعلمني مع تعامله

                         .االجناز ودافعية الديكتاتورية القيادة منط بني عكسية عالقة بوجود القائلة

 ارات،القر اختاذ يف للمعلمني الفرصة يتيح ال تسلطي توجيهي منط الديكتاتوري النمط يعترب حيث

 وبالتايل املدراء يتبعها اليت الصارمة للرقابة نظرا ألعماهلم أدائهم يف بالراحة يشعرون ال أم كما

  .لالجناز دافعيتهم واخنفاض بامللل شعورهم
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   .االجناز بدافعية التسييب القيادي النمط عالقة

 يوضح التايل واجلدول املعلمني، لدى االجناز بدافعية التسييب القيادي النمط عالقة احملور هذا يعاجل

  :ذلك

  .االجناز ودافعية التسييب القيادي النمط بني االرتباط لداللة بريسون معامل يبني):86(رقم اجلدول

  الداللة مستوي  االرتباط معامل  العينة  املتغريات

  التسييب النمط

  االجناز دافعية

  دال  -0,13  395

 ودافعية التسييب القيادي النمط بني بريسون ارتباط املمع أن يتضح أعاله) 86(رقم اجلدول من

 إرتباطية عالقة وجود القول ميكننا ومنه ،0,01 مستوى عند دالة قيمة وهي -0,13 بلغ االجناز

 القيادة أسلوب كان كلما أنه يعين مما املعلمني، لدى االجناز ودافعية التسييب القيادي النمط بني سالبة

 الثالثة اجلزئية الفرضية نقبل جيعلنا ما وهذا منخفضة، املعلمني لدى االجناز يةدافع كانت كلما تسييب

 الدراسة مع النتائج هذه وتتوافق االجناز، ودافعية التسييب القيادة منط بني عكسية عالقة بوجود القائلة

 معها عاتب اليت اموعات أن إيل توصلوا حيث ايوا جامعة يف الباحثني من جمموعة ا قام اليت

  .النواحي مجيع يف باالخنفاض متيزت التسييب األسلوب

 االهتمام عدم أي مدرائهم طرف من بالالمباالة املعلمني يشعر القيادة من النوع هذا أن إذ 

 مسئول غري تفويض ظل يف املعلمني بني صراعات يولد مما التسيري يف فوضى وجود وكذا بانشغاالم،

  .للسلطة
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توجد فروق ذات داللة إحصائية بني املعلمني يف دافعية االجناز تعزى  :الثالثة الفرضية:ثالثا

 .ملتغريات اجلنس واملستوى التعليمي وسنوات التدريس

 :وقد تفرعت عن هذه الفرضية الفرضيات اجلزئية التالية

تعزى ملتغري توجد فروق ذات داللة إحصائية بني املعلمني يف دافعية االجناز : الفرضية اجلزئية األويل

 . اجلنس

 واإلناث الذكور متوسطات بني الفروق لداللة Test.T اختبار استخدام مت الفرضية هذه ولتحليل

 على واإلناث الذكور لدرجات املعيارية واالحنرافات احلسابية املتوسطات يبني) 87(رقم واجلدول

  .الداللة ومستوى احلرية ودرجة T قيمة وكذا االجناز دافعية مستوى

  .االجناز دافعية يف اجلنسني بني الفروق لداللة T اختبار نتائج): 87(رقم اجلدول

  املتغريات
 عدد

  األفراد

 املتوسط

  احلسايب

 االحنراف

  املعياري

 درجة

  احلرية
 T قيمة

 مستوي

  الداللة

  9.38  113.35  204  ذكور
  الدافعية

  9.35  115.62  191  إناث
393  2.41-  

  عند دال
0.01  

 درجات يف واإلناث الذكور بني إحصائية داللة ذات فروق وجود نالحظ أعاله دولاجل خالل من

 احلسايب املتوسط أن حيث للجنسني، احلسايب املتوسط يعكسه ما وهذا اإلناث لصاحل لالجناز الدافعية

 ما وهذا ،113,35 الذكور عند احلسايب املتوسط بلغ حني يف ،115,62 بلغ اإلناث عند للدافعية

  . االجناز دافعية يف اجلنسني بني فروق بوجود القائلة األويل اجلزئية الفرضية حتقق لىع يدل

 أن باعتبار األبناء وتربية التعليم ملهنة وحبهن لإلناث النفسية بالطبيعة النتيجة هذه نفسر أن وميكن

 فرض تطعنيس خالهلا من اليت الوظيفة وهي جهة، من هذا هلن األنسب الوظيفة هي التعليم وظيفة

 ، أخرى، جهة من هلن مشرفة اجتماعية مكانة اعتالء من يتمكّن وبواسطتها ذوان واثبات وجودهن

 وألسرهم هلم الكرمي العيش تؤمن وال حاجام تليب ال التعليم وظيفة أن املعلمني بعض يرى حني يف

 غري أو مسؤوالت غري أن تبارباع املعلمات تراه ملا خالفا وهذا قليل عائد من عليه حيصلون ملا بالنظر
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 الرجل زميلها من أكثر هلا وحبها التعليم ملهنة املرأة ميل إيل باإلضافة االجتماعية، الناحية من مكلفات

 هي املهنة هذه بأن ترى أو العمل مكان إيل بالنظر هلا املهن أنسب من هي املهنة هذه بأن منها شعورا

  .كبريا يابدن جهدا تتطلب ال كوا املهن أسهل

 توجد فروق ذات داللة إحصائية بني املعلمني يف دافعية االجناز تعزي :الثانية اجلزئية الفرضية

  .للمستوي التعليمي

 الفروق لدراسة One Way Anova األحادي التباين حتليل استخدام مت الفرضية هذه صحة الختبار

 اجلدول يف املبينة النتائج على احلصول متو التعليمي، املستوى حسب االجناز دافعية يف املعلمني بني

  ):88(رقم

 مصدر

  التباين

 متوسط

  املربعات

 جمموع

  املربعات
  فا قيمة  احلرية درجة

 مستوى

  الداللة

 بني

  اموعات
101,16  303,48  03  

 داخل

  اموعات
88,80  34724,39  391  

1,139  
  

  دال غري

  

  .إحصائيا دالة غري) 1,139(غةوالبال فا قيمة أن يتبني أعاله اجلدول خالل من

 لالجناز الدافعية مستوى يف العينة أفراد بني إحصائية داللة ذات فروق توجد ال أنه القول ميكن ومنه

  .الثانية اجلزئية الفرضية حتقق عدم على يدل مما التعليمي، للمستوى تعزى
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ني يف دافعية االجناز تعزى  توجد فروق ذات داللة إحصائية بني املعلم:الثالثة اجلزئية الفرضية

  .لسنوات التدريس

 الفروق لفحص One Way Anova األحادي التباين حتليل استخدام مت الفرضية هذه صحة الختبار

 اجلدول يف املبينة النتائج على احلصول ومت التعليمي، املستوى حسب االجناز دافعية يف املعلمني بني

  ):89(رقم

 مصدر

  التباين

 متوسط

  املربعات

 جمموع

  املربعات

 مستوى  فا قيمة  احلرية درجة

  الداللة

 بني

  اموعات

57,389  114,778  02  
  

  

 داخل

  اموعات

89,064  34913,106  392  

0,644  
  

  

  

  

  

  دال غري

  

 داللة ذات فروق توجد ال أنه) 0,644(البالغة فا قيمة خالل ومن) 89(رقم اجلدول خالل من يتضح

 الفرضية حتقق عدم على يدل مما التدريس، لسنوات تعزى املعلمني بني االجناز دافعية يف إحصائية

  .الثالثة اجلزئية
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  :للدراسة العام االستنتاج

  :التالية النتائج إيل التوصل مت البحث لعينة اإلحصائي والتحليل امليدانية الدراسة على بناءا

 النمط أن إال ،)والتسييب كتاتوريوالدي الدميقراطي (الثالث القيادية لألمناط توافر هناك أن -

  .الدراسة بعينة اخلاصة االبتدائية املدارس بكل السائد هو الدميقراطي القيادي

 ودافعية الدميقراطي القيادي النمط بني وموجبة إحصائيا دالة إرتباطية عالقة هناك أن تبني -

 الديكتاتوري لقيادةا منطي بني سالبة إحصائية داللة ذات عالقة وجود جند حني يف االجناز،

  .املعلمني لدى االجناز ودافعية والتسييب

 .اإلناث لصاحل اجلنسني بني االجناز دافعية يف إحصائية داللة ذات فروق وجود -

  سنوات متغريي من لكل املعلمني بني االجناز دافعية يف إحصائية داللة ذات فروق وجود عدم -

   .التعليمي واملستوى التدريس
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  :ةخـامتـ

 فيه حاولنا والذي املعلمني لدى االجناز بدافعية وعالقتها اإلدارية القيادة ملوضوع معاجلتنا خالل من   

 ما، املتعلقة النظرية اجلوانب إيل بالتطرق وذلك االجناز، ودافعية القيادة بني املوجودة العالقة توضيح

 النمط أن لنا واتضح والدافعية قيادةال موضوعي أمهية لنا تبني اجلوانب هذه لكل استعراضنا ومع

 أداء يف حرية من للمرؤوسني يتيحه ملا نظرا انتشارا القيادية األمناط أهم من يعترب الدميقراطي القيادي

  .لالجناز دافعيتهم من يزيد مما أمهية ذو بأم وإحساسهم مهامهم

 هذه خالل من أنه إال خمتلفة، اديةقي أمناط على تسيريها يف تعتمد اإلدارات كبقية التربوية واإلدارة

  .الدميقراطي القيادي النمط هو املعلمني دافعية من يزيد والذي الوحيد القيادي النمط أن تبني الدراسة

 القيادية األمناط عالقة بدراسة وذلك امليدان يف الدراسة إسقاط مت النظري االستعراض هذا وبعد

 هو الدميقراطي القيادي النمط أن إىل توصلنا االبتدائية، ساملدار معلمي مستوى على االجناز بدافعية

 واملشاركة االجيابية احلرية من واسعا جماال هلم يتيح كونه االبتدائية املدارس معلمي لدى املفضل النمط

 هلا القيادية األمناط بأن القول ميكن األخري ويف اإلنسانية، بالعالقات يهتم منط وهو القرارات اختاذ يف

 املادية كالتحفيزات االجناز دافعية على تأثرياا هلا أخرى عوامل إيل إضافة االجناز، دافعية على ريتأث

  .أخري حبوث يف دراسة جمال تكون أن ميكن واليت فةاملختل
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  :واالقتراحات  التوصيات

  :التالية التوصيات إيل خنلص أن ميكن البحث نتائج خالل من

 األكثر هو الدميقراطي القيادي النمط أن أثبتت القيادية لألمناط إلحصائيا التحليل نتيجة أن مبا -

 وتبيني املدارس ملدراء تكوينية دورات بإجراء وذلك النمط هلذا األمهية إعطاء الضروري فمن انتشارا

  .لتجنبها خرياأل القيادية األمناط سلبيات توضيح وكذا تطبيقه، وأساليب النمط هذا أمهية

 الترشح عمليات إجراء عند حمددة معايري بوضع وذلك املدراء، اختيار طرق يف ظرالن إعادة_ 

 مدير بدور للقيام املواصفات مجيع فيها تتوافر اليت املناسبة الفئة على احلصول ميكن حىت لالختيار،

  .املدرسة

  .ملهامهم املديرين ألداء املناسبة الظروف توفري -

  .لديهم االجناز دافعية من الرفع يف تساهم واليت واالقتصادية االجتماعية املعلمني ظروف حتسني -

  . برئيسهم االتصال عملية لتسهيل وذلك اإلداري اجلانب يف تكوينهم خالل من باملعلمني االهتمام -
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        الدراسةالدراسةالدراسةالدراسة    ملخصملخصملخصملخص                                        

 املعلمني، قدرات تفجري أجل من باستمرار تعمل فاعلة قيادة بتواجد مرهون مدرسة أي جناح إن

 مبهارات ملما املدير يكون أن جيب هذا أجل ومن إمكانام، به تسمح ما بأقصى مهارام لتطوير

 األهداف إىل  الوصول أجل من املعلمني مع بالتعاون العمل أثناء وتوجيه وتنظيم ختطيط من القيادة

 القيادية األمناط بني العالقة طبيعة على التعرف حماولة يف الدراسة مشكلة وتكمن املنشودة،

 التعليم مبدارس الدراسة املعلمني،أقيمت لدي االجناز ودافعية) الدميقراطي،التسلطي،التسييب(الثالث

 استخدم و عشوائيا، اختيارهم مت ومعلمة معلم 395 العينة حجم بلغ حيث املسيلة، لوالية االبتدائي

  .للدراسة الالزمة املعلومات جلمع كأداة االستبيان الباحث

  :التالية النتائج إيل الدراسة وتوصلت spss برنامج بواسطة املعطيات حتليل مت ولقد

 املدارس بكل السائد هو الدميقراطي القيادي النمط أن الثالث،إال لقيادية لألمناط توافر هناك أن_ 

  .الدراسة حمل

 عالقة وجود حني يف االجناز، ودافعية الدميقراطي القيادي النمط بني موجبة إرتباطية عالقة هناك_ 

  .املعلمني لدي االجناز ودافعية والتسييب الديكتاتوري القيادة منطي بني سالبة

  .اإلناث لصاحل اجلنسني بني االجناز دافعية يف إحصائية داللة ذات فروق وجود_ 

 سنوات متغريي من لكل املعلمني بني االجناز دافعية يف إحصائية داللة ذات فروق وجود عدم_ 

  .التعليمي واملستوي التدريس



                                            RÉSUMÉ          

    La réussite de n'importe quelle école détient de L'existence d'une timonerie 

efficace qui fonctionne d'une façon permanente pour révéler les capacités des 

instituteurs afin de développer leurs compétences en fonction des capacités. 

Il faut pour cela que le directeur soit en courant de ces compétences tant de la 

planification que d'organisation et d'orientation durant la période du travail en 

collaboration avec les enseignants de façon a pouvoir accéder aux buts visés. 

Le problème dans cette étude réside dans le fait de tenter de reconnaitre la 

nature de relation qui relie entre les trois modes de la 

guidance(démocratique,outoritaire,abondonnant) et les motives de la production 

chez les enseignant. 

   Cette étude est faite au niveau des école primaires à M'sila L'échantillon est de 

395 entre enseignants et enseignantes choisis hasandement,Le chercheur a 

adapté le questionnaire comme outil pour rassembler les informations nécessaire 

pour cette étude. 

   Enfin, on a analysé les données à l'aide du programme SPSS pour  aboutir aux 

résultats ci après: 

   Il existe une disponibilité chez les trois modes, mais le mode démocratique est 

le plus dominant dans toutes les écoles. 

   Il y a une relation étroite et obligatoire entre le mode dictatorial et le mode 

abandonnant et le motif de réalisation. 

   Il existe encore des statistiques différentes en motifs de réalisation entre les 

deux sex au profit du sex féminin. 

   Il n'y a pas de statistiques différentes en motifs de production entre les 

enseignants pour toutes les variables années d'enseignant et le niveau éducatif.   

   


