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األنماط القيادية السائدة لمديري المدارس الثانوية الحكومية في األردن من وجهة 
 نظر المعلمين

 نهى علي الشرفاء 
  *خالد علي السرحانأ.د. 

 ملخص:
لسائد لمديري المدارس الثانوية الحكومية في هدفت هذه الدراسة إلى تعرف النمط القيادي ا

( معلمًا ومعلمة تم اختيارهم 1261األردن من وجهة نظر المعلمين، وتكونت عينة الدراسة من )
 3بالطريقة العشوائية من مجتمع الدراسة، وتم استخدام االستبانة كأداة لجمع البيانات مكونة من 

ان المنهج الوصفي المسحي، وأظهرت نتائج الدراسة أن الباحث هم( فقرة، واستخد33مجاالت تحتوي )
النمط الديمقراطي  جاء بدرجة مرتفعة، بينما جاء النمط الترسلي والنمط االستبدادي التسلطي بدرجة 

( فأقل 0...عند مستوى الداللة ) إحصائيةمتوسطة، وأظهرت نتائج الدراسة وجود فروق ذات داللة 
الديمقراطي والترسلي لألنماط القيادية السائدة لمديري المدارس وجهات نظر المعلمين للنمط  من

الثانوية تعزى للجنس، وكانت لصالح األناث في النمط الديمقراطي، وتبين عدم وجود فروق ذات 
لمديري  وجهات نظر المعلمين لألنماط القيادية من( 0...عند مستوى الداللة ) إحصائيةداللة 

التسلطي، والديمقراطي، والترسلي(  األنماط )االستبدادي والمتمثلة فيالثانوية الحكومية  المدارس
 تعزى للمؤهل العلمي.

 .األنماط القيادية، مديري المدارس الثانوية الحكومية الكلمات المفتاحية:
 

 

 
 

                                                
 كلية العلوم التربوية/ الجامعة األردنية/ األردن. *

 4/8/6.12تاريخ قبول البحث                         13/6/6.12تاريخ استالم البحث 



 أ.د. خالد السرحان ،نهى الشرفاء                   .....المدارس الثانوية الحكومية فياألنماط القيادية السائدة لمديري 

141 

The Common Leadership Styles of Public High Schools Principals in 

Jordan from the Teachers Perspectives 

Noha Ali alshorafa  

Prof. Khaled Ali alserhan* 

Abstract: 

The study aimed at identifying the common leadership styles of public 

high school principals in Jordan from teachers' perspectives. The researchers 

used the descriptive survey method with a study sample that consisted of 

(1621) teachers from both genders chosen randomly from the study society. 

In order to collect the study data, a questionnaire was used that included 

three fields and contained thirty-three paragraphs. The results of the study 

indicated that the democratic pattern is prevalent to high degree among high 

school principals while the chaotic and authoritarian styles scored medium 

averages. The results of the study indicated also that there were statistically 

significant differences at the level of statistical significance  (α = 0.05) and 

less in the teachers perspectives of democratic and chaotic style of the 

prevailing leadership styles of high school principals attributed to gender in 

favor of females in the democratic pattern. Besides, there were no 

statistically significant differences at the level of statistical significance (α 

=0.05) in the teachers' views of the leadership styles of the public secondary 

schools directors represented in authoritarian, democratic, and chaotic 

patterns due to scientific qualifications. 
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 المقدمة 
للقيادة دور مهم في تقدم الدول والمنظمات والمؤسسات المختلفة، وينعكس ذلك على تقدم 
المجتمعات وازدهارها، وتزداد أهمية القيادة في الوقت الحاضر نظرًا للتقدم العلمي والمعرفي 

تطور في جميع جوانب الحياة، والتنوع في الحاجات والرغبات، وزيادة حدة المنافسة، والتكنولوجي وال
قيادات قوية ومتميزة قادرة على التجديد والتطوير المستمر لمؤسساتها بشكل  مما يستدعي وجود

 يمكنها من مواجهة التحديات واالستمرارية والتميز.
وية تعد عمليه إنسانية تتـسم بنـشاط وتتميز وفي النظام التربوي تحديدًا، فإن العملية الترب

بغايات إنسانية، ويتم تعامل قيادة النظام التربوي مع مختلف أبعاد العملية التربوية من خالل 
الفهم والوعي  العنصر البشري، وعليه يتوجب على القادة التربويين أن يكون لديهم القدر الكافي من

تعامل معه بحيث يحصل منه على أقصى جهد أثناء ممارسته بكيفية قيادة هذا اإلنسان، وكيفية ال
 (.-Mekhlafi, 2008) AL للدور المطلوب منه

ويعد القائد هو أهم عنصر من عناصر نجاح اإلدارة وتحقيق رسالتها، إذ يقع عليه العبء 
ادة األكبر في تحقيق األهداف المحددة لكل مؤسسة، ولذلك تهتم جميع اإلدارات بتدريب وإعداد الق

الناجحين القادرين على ممارسة مسؤولياتهم بكفاءة وفاعلية، كما أن القائد يجب أن يكون قدوة حسنة 
للعاملين ومرشدًا اجتماعيًا، وبقدر كفاءته في قيادة مؤسسته بقدر نجاحه في أداء رسالته القيادية 

Safhi, 2011) AL-). 
ور الذي يقوم به بعمق، حيث يقوم إن القائد التربوي هو الشخص الذي يتفهم متطلبات الد

صحابها، ويعمل على رفع الروح المعنوية لدى فريق العمل أزيع االختصاصات والمسؤوليات على بتو 
ويوفر لهم المناخ الصحي المالئم لطبيعة عملهم، ويسهم في تأمين مستقبلهم الوظيفي،  ،ويدافع عنهم

ة، وذلك من أجل زيادة فعالية وكفاءة المؤسسة، ويكون قادرًا على إنجاز األعمال بدقة وحرفية عالي
قناعهم بأن تحقيق األهداف إوالتعاون بين أفراد فريق عمله، و وتنميتها من خالل تحقيق التجانس 

 .(AL-Ajarma, 2012)العامة للمؤسسة يعد تحقيقًا ألهدافهم أيضًا 
سب ما يتيحه هذا النمط يسهم النمط القيادي في ترسيخ المهارات اإلدارية بدرجات متفاوتة، ح

من مشاركة وتواصل مع اآلخرين، فالمشاركة والتواصل الفعال من أهم العوامل التي تهيئ الفرصة 
فـالنمط  لتنمية المهارات اإلدارية من خالل زيادة درجات التنسيق والتعاون بين أطراف االتصال،

مـن خـالل تعزيــز قــدرة العــاملين علــى  ،ـالم يسـاعد علـى ترسـيخ السـلوك القيـادي الفعئالقيـادي المـال
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اإلبــداع واالبتكــار، وحســن التصــرف لمواجهــة المشــكالت، كما تستخدم األنمــاط القياديــة فــي تنميـة 
المهـارات اإلداريـة الالزمـة لتوجيـه اآلخـرين، والتنسـيق بـين جهـودهم للقيـام بمهـام العمل اإلدارية 

ءة وفاعلية، بهدف تطوير األداء اإلداري، وتنمية مهارات األفراد اإلدارية، بمـا يـدعم التحسـين بكفا
المسـتمر لـألداء الفـردي والجمـاعي الـذي يسـاعد علـى تحقيــق أهـداف المنظمــات فــي أقصــر وقــت 

 .(AL-Mutairi, 2013)وبأقــل جهد وتكلفة 
ئد إلى آخر، وذلك باختالف العالقة بين القائد وفريق العمل كما تختلف أنماط القيادة من قا

الذي يعمل معه، وتتنوع األنماط القيادية بتنوع المؤسسات، وطبيعة األهداف المراد تحقيقها، 
 واختالف الوظائف والشخصيات واألدوار والمواقف، فكل نمط قيادي له طابعه الذي يميزه عن غيره،

التي قام بها علماء اإلدارة والنفس واالجتماع حول تحديد أفضل أسلوب  وقد تركزت الدراسات العديدة
ونمط للقيادة تمكن القائد باستخدامه أن يحقق األهداف المطلوبة بكفاءة وفاعلية، ولعل من أهم هذه 

 ،((Lewin Kurt التصنيفات تلك التي انبثقت عن الدراسات التي قام بها كل من كيرت ليوين
البداية الصحيحة للبحث في White R) )ورالف وايت  ،Lippitt Ronald )ورونالد ليبيت )

نماط القيادة ومعرفة طبيعتها، وقد كان هؤالء علماء النفس في جامعة أيوا األمريكية، أ موضوع
( حيث كانت تهدف إلى محاولة التعرف إلى طبيعة القيادة والعالقات 1131وقاموا بدراساتهم سنة) 

 .((Ayasra, 2006سودها وتسيرها ترتباطها باألجواء االجتماعية التي التي تحكمها ومدى ا
( القيادة على أساس Whiteووايت ) Lippitt )وليبيت) (Lewin )وقد صنف كل من لوين

 المجموعات إلى: 
  النمط الديكتاتوري)االستبدادي(: .1

ه مستخدمًا أساليب على االستبداد بالرأي والتعصب األعمى، ويتخذ القرارات بنفسالمدير ويقوم 
الفرض واإلرغام والتخويف لتنفيذ أوامره، وفي ظل هذا النمط القيادي ال نقاش أو تفاهم، فهو يوجه 
عمل التابعيين بإصدار القرارات والتعليمات، ويأمرهم بما ينبغي عليهم فعله، وكيف يعملون ومتى 

 .((Hamadat, 2006يكون القائد منعزاًل عن تابعيه وال تربطه بهم عالقة انسانية 
والقائد األتوقراطي )الديكتاتوري( الذي يطلق عليه تسمية الديكتاتور يؤمن بسياسة المكافأة 
والعقاب، وتعتمد األتوقراطية في االشراف على السلطة الرسمية الممنوحة لها بموجب القانون أو 

اهتمامًا لتنمية العالقات  والتي تخول القائد فرض العقوبة أو منح المكافأة دون أن تولي التفويض
ن القيادة األتوقراطية لم تحقق مكانة ذات إالشخصية الطيبة مع فريق العمل، وبالتالي يمكن القول 
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 ,Mahmoud, Al-Moghidi & Al-Bahiri)قيمة حقيقية مع مراعاة شعور فريق العمل

2013). 
 النمط الديمقراطي: .2

وكذلك على االستشارة  ،نه غاية في ذاتهأرد و شخصية الفيعتمد النمط الديمقراطي على احترام 
نتاج مع الجودة، يقوم القائد في يادية وذلك لفاعليته وأثره في اإلمن أهم االنماط الق ووالتعاون، وه

هذا النمط بتجديد األهداف ووضع الخطة والسبل الكفيلة لتحقيقها، وذلك بمشاركة فريق العمل أي 
بأهميتهم ودورهم في العمل، وتحقيق األهداف وهذا ما يحدث باالتفاق معهم، وهو بذلك يشعرهم 

 (Hamadat, 2006) .في معنويات فريق العمل تأثيرًا ايجايباً 
وفي هذا النمط أيضًا تتوزع المسؤوليات على األفراد، وتسود العالقات الطيبة، وتكون قنوات 

ديرهم واحترامهم، وتقل المشكالت وبالتالي ينال تق ،االتصال مفتوحة بينهم، والقائد يقوم بتشجيعهم
ن القرار يكون في النهاية أختيار واإلقناع و والمشاحنات بينهم، كما يقوم هذا النمط على حرية اال

بحكم الغالبية من غير تسلط أو خوف أو إرهاب، والقائد التربوي ال يملي وال يفرض على اآلخرين 
أو اقتراح البدائل والحلول وهو يراعي  تخاذ القرارنما يقترح ويترك لآلخرين حرية اختيار واإآراءهم 

  (Ayasra, 2006) .ومطالبهمرغبات اآلخرين 
نواع القيادات، ويعد أط إال أن هذا النمط يعد من أفضل بالرغم من وجود هذه العيوب لهذا النم

تاج في المؤسسة نساني، وبعد العالقات وبعد اإلنالقائد فيه فعااًل، حيث أن هذا النمط يهتم بالبعد اإل
 ويسعى لتحقيق أهدافها على أكمل وجه.

 النمط الترسلي)التسيبي(:   .3
وهي ما يطلق عليها القيادة الفوضوية أو عدم التدخل، فال يتدخل القائد في مجريات العمل 
ويترك لفريق عمله الحبل على الغارب، حيث يترك المؤسسة بدون توجيه كل ما عليه إعطاء 

ال يتابع تنفيذها ويترك لهم حرية التصرف، وقد يكون ذلك لعدم امتالك القائد و لعمل التعليمات لفريق ا
عدم قدرته على اتخاذ القرارات الصائبة، وفي هذا النمط يشعر  أو المعرفة الكامنة بمجريات العمل،

 .(Hamadat, 2006) العاملين بعدم االرتياح والضياع واإلحباط وعدم احترام شخصية القائد
الديمقراطي الن هناك غياب ألي قيادة و هذا النمط معاكسًا تمامًا للنمط األتوقراطي ويعد 

نماط القيادة على أضيه، كما يغلب على هذا النوع من حقيقية وكل فرد حر في أداء العمل كما ير 
قوانين أو سياسات محددة أو  ن هذا النمط من القيادة ال تحكمةإإذ  ،طابع الفوضى وسلبية القائد
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يقوم القائد بالتفويض واسع النطاق للسلطة التي يمنحها لفريق عمله، كما يلجأ إلى حيث راءات، إج
تسهيل االتصاالت بينه وبين فريق العمل، إذ يعتقد أن دوره فقط يكمن في إيجاد مناخ عمل مناسب 

هودهم لفريق العمل يساعدهم على أداء واجباتهم من خالل مبادراتهم الذاتية، واعتمادًا على ج
 ,Ayasra). الخالقة، وكل ما عليه هو أن يكون مراقبًا ومشرفًا من بعيد إال إذا طلب منه التدخل

2006) 
 الدراسات السابقة:

أخذ الباحثون والدارسون موضوع األنماط القيادية موضع الدراسة والبحث في المؤسسات 
والدراسة وقد أدرج الباحثان البعض التعليمية، من أوجه متعددة وباختالف المتغيرات وميادين البحث 

  وهي: من هذه الدراسات
تهدف هذه الدراسة إلى البحث في تصور المدرسين لتأثير  ((Eboka, 2016دراسة ايبوكا 

( مديرًا 26طريقة قيادة المدراء على الروح المعنوية عند المدرسين، وتكونت عينة الدراسة من )
ية، وتم استخدام االستبانة كأداة للدراسة، وأظهرت النتائج ( معلمًا من مدارس ثانوية حكوم60.2و)

 أن طريقة قيادة المدراء لها تأثير على الروح المعنوية عند المدرسين.  
تهدف هذه الدراسة   ,Bello , Baba & Bukar) 2016)دراسة كل من بيلو وبابا وباكر 

 ( معلم  ..03) وتكونت عينة الدراسة منإلى تحديد العالقات بين البناءات األولية لطريقة القيادة، 
( طالبًا من مدارس توربا في نيجيريا، وتم استخدام االستبانة كأداة للدراسة، وأظهرت .1.20و)

النتائج أنه ال يوجد هناك عالقة كبيرة بين طريقة اإلدارة األولية لدى المدراء  واألداء األكاديمي لدى 
 الطالب.  

  (Hilton, Hilton, Dole , Goos,2015) ن ودول وغوس دراسة كل من هيلتون وهيلتو 
تهدف هذه الدراسة للبحث في أن كان قادة المدارس يساهمون في التطور المهني لدى المعلمين، 

مدرسة(، وتم استخدام  11( قائدًا من ).6مدرسة( و) 12( مدرسًا من) .2وتكونت العينة من)
أن مساهمه قادة المدارس في برامج التطور المهني لدى االستبانة كأداة للدراسة، وأظهرت النتائج 

 المعلمين لها تأثير ايجابي على التطور المهني لديهم.
 (Al-Safran , Brown & Wiseman, 2014)وويسمان دراسة كل من السفران وبراون 

عينة تهدف هذه الدراسة إلى تحديد أثر طريقة القيادة لدى المدراء على مخرجات المدرسة، وتكونت 
والواليات المتحدة األمريكية من نفس السنة،  1110الكويت سنه  TIMSSمن  الدراسة بيانات
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وأظهرت النتائج أن تحليل البيانات دعم الفرضية أن طريقة القيادة لدى المدراء تعود على مخرجات 
 المدرسة ولها أثر واضح.

ف إلى السلوك القيادي هدفت هذه الدراسة للتعر  ((AL-Sharaya, 2015الشرايعة دراسة 
وعالقته بمستوى التمكين اإلداري من وجهة نظر أعضاء  ،األردنيةلرؤساء األقسام في الجامعات 

تكونت عينة الدراسة من و هيئة التدريس في األردن، استخدمت الباحثة المنهج الوصفي االرتباطي، 
ة االستبانة كأداة لباحثفي عمان، واستخدمت ا األردنية( عضو هيئة تدريس في الجامعات 612)

ومستوى التمكين اإلداري لرؤساء  ،من أبرز النتائج أن مستوى السلوك القيادي للدراسة، وكان
 من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس كان متوسطًا بشكل عام. األردنيةاالقسام في الجامعات 

اط القيادية ف األنمتعر  إلى هدفت هذه الدراسة  (AL-Adwani, 2013) العدواني  دراسة
لدى مديري المدارس الثانوية وعالقتها بالضغوط التنظيمية للمعلمين من وجهة نظرهم في الكويت، 

( ..2المنهج الوصفي االرتباطي، وتألفت عينة الدراسة من)الباحثة ولتحقيق أهداف الدراسة اتبعت 
أن النمط نت أبرز النتائج معلم ومعلمة تم اختيارهم عشوائيًا، وكانت االستبانة أداة الدراسة، وكا

القيادي السائد لدى مديري المدارس الثانوية في الكويت هو النمط الديمقراطي ثم النمط التسلطي ثم 
نماط القيادية إحصائية بين مستوى ممارسة األوجود عالقة سلبية ذات داللة النمط التسيبي، و 

  .ي وبين الضغوط التنظيمية للمعلمينلمديري المدارس الثانوية في دولة الكويت للنمط الديمقراط
هدفت هذه الدراسة إلى معرفة األنماط القيادية السائدة لـدى  ((Haidar, 2010حيدر دراسة 

مـديري مـديرات المدارس المتوسطة من وجهة نظر أعضاء الهيئة التدريسية في بغداد، تكونت عينة 
( مدرسة، واستخدم الباحث المنهج 00من ) ومعلمة تم اختيارهم عشوائياً  اً ( معلم001الدراسة من )

وكان من أهم النتائج أن النمط القيادي السائد بين  الوصفي، كما استخدم االستبانة كأداة للدراسة،
مديري ومديرات المدارس المتوسطة هو االهتمـام بمجـال القيادة اإلدارية أكثر من مجال التوجيه 

 .والمتابعة
تهدف هذه الدراسة إلى اختبار  ((Burns & Martin, 2010دراسة كل من بيرنز ومارتن 

-kمدارس)فعالية القادة التربويين من الذكور واإلناث والذين استخدموا طريقة القيادة التلبوية لقيادة 
( معلمًا، وأظهرت النتائج أن هناك فرق بين 120و)مديرًا،  (10)وتكونت عينة الدراسة من (،12

التلبوية في المدارس الفعالة مقابل المدارس األقل فعالية ولم يكن هناك استخدام مميزات القيادة 
 يعزى لمتغير الجنس. إحصائيةاختالف ذو داللة 
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هدفت هذه الدراسة للتعرف إلى أنماط السلوك القيادي  ((AL-Fahidi, 2009الفهيدي دراسة 
رية اليمنية وعالقتها بالمناخ السائدة لدى مـديري إدارات التربية والتعليم بمحافظة تعز في الجمهو 

تكون مجتمع الدراسة من جميع رؤساء و التنظيمي من وجهة نظـر رؤساء األقسام العاملين معهم، 
أخذهم م ( رئيس قسم وت .60األقسام العاملين في إدارة التربية والتعليم بمحافظة تعز البالغ عددهم )

زيع االستبانة كأداة للدراسة، وكانت أبرز كلهم، وكان منهج الدراسة الوصفي االرتباطي، وتم تو 
النتائج أن كل األنماط القيادية السائدة في إدارات التربية والتعليم جاءت بدرجة متوسطة، كما توجد 
عالقة سالبة بين النمط األوتوقراطي والمناخ التنظيمي ككل، بينما ال توجد أي عالقـة بين نمطي 

 . التنظيميالقيادة الديمقراطي والحر والمناخ 
 لمديري  االداري  السلوك أنماط تعرف إلى الدراسة هدفت(  (AL-Saud, 2009دراسة السعود 

 وبيان( Rensis Likert's Theory) ليكرت رنسس لنظرية وفقا األردن في العامة الثانوية سالمدار 
 عينة تكونت ،المعلمين نظر وجهة من المدارس هذه لمعلمي التنظيمي الوالء بمستوى  عالقتها
 و للذكور مدرسة(30) منها مدرسة، (65) في يعملون  ومعلمة، معلماً  (256) من الدراسة
م االستبانة كأداة استخدا تم كما االرتباطي، المسحي المنهج فيها استخدم ، وقدلإلناث مدرسة(35)

 جاتبدر ة األربع اإلدارية األنماط يمارسون  المدارس مديري  أن الدراسة نتائج أوضحت ،للدراسة
 ويمارسون  مرتفعة، بدرجة الديمقراطي والتشاركي الديمقراطي االستشاري  ينمط يمارسون  فهم وتةمتفا
 كماضة، منخف بدرجة التسلطي االستبدادي نمط ويمارسون ، متوسطة بدرجة الخير االستبدادي نمط

 ة.متوسط بدرجة جاء قد المدارس لمعلمي التنظيمي الوالء مستوى  ان النتائج أشارت
ف األنماط القيادية تعر  إلى هدفت هذه الدراسة  ((AL-Mekhlafi, 2008 المخالفي اسةدر 

لمديري المدارس الثانوية الحكومية والخاصة في مدينة صنعاء ومستوى الرضا الوظيفي للمعلمين 
( معلم ومعلمة، وتم استخدام االستبانة كأداة ..0كونت عينة الدراسة من )تو والعالقة بينهما، 

وكانت أهم النتائج أن االنماط القيادية تمارس بدرجة واستخدام المنهج المسحي االرتباطي، ة، للدراس
أيضًا بدرجة متوسطة، كما أن هناك عالقة ذات  تمتوسطة كما أن درجة الرضى الوظيفي جاء

، بـين الـنمط الـديمقراطي واألوتوقراطي لمديري المدارس والرضا الوظيفي للمعلمين إحصائيةداللة 
 بينما لم تظهر النتائج وجود أي عالقة ارتباط بـين النمط القيادي الحر ومجاالت الرضا الوظيفي.

النمط القيادي لدى ف إلى تعر  هدفت هذه الدراسة ( (Al-Masri, 2007 المصري  دراسة
رئاسة جامعة األقصى كما يراه العاملون في جامعة األقصى، تم اختيار عينة الدراسة بالطريقة 
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( موظفًا، وتم استخدام المنهج الوصفي المسحي، كما تم استخدام 120شوائية الطبقية وبلغت)الع
االستبانة كأداة للدراسة، وتوصلت النتائج إلى سيادة النمط القيادي األوتوقراطـي، وعـدم وجود فروق 

 .آلدابفي رؤية العاملين للنمط القيادي السائد باستثناء التخصص لصالح ا إحصائيةذات داللة 
 التعقيب على الدراسات السابقة وموقع الدراسة الحالية منها:

ثل باألنماط تناولت معظم الدراسات السابقة موضوع الدراسة المتم: من حيث الموضوع
وبين متغيرات ذات تأثير وتأثر  ،البعض منها تحديد العالقة بين األنماط القيادية القيادية، كما تناول

والتي هدفت إلى البحث في تصور المدرسين  (Eboka, 2016)ايبوكا دراسة مثل بأنماط القيادة، 
                                   دراسة كل من بيلو وبابا وباكرو ، لتأثير طريقة قيادة المدراء على الروح المعنوية عند المدرسين

(Bello, Baba & bukar, 2016)  ت بين البناءات تهدف هذه الدراسة إلى تحديد العالقا حيث
                                              األولية لطريقة القيادة، ودراسة كل من هيلتون وهيلتون ودول وغوس

 (Hilton, Hilton, Dole & Goos, 2015)   ن كان قادة إتهدف هذه الدراسة للبحث في و
 ((AL-Sharaya, 2015رايعة الشالمدارس يساهمون في التطور المهني لدى المعلمين، ودراسة 

وعالقته بمستوى  األردنيةوالتي هدفت للتعرف إلى السلوك القيادي لرؤساء األقسام في الجامعات 
 (AL-Adwani, 2013) العدواني  دراسةو التمكين اإلداري من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس، 

وعالقتها بالضغوط التنظيمية األنماط القيادية لدى مديري المدارس الثانوية  فإلى تعر  هدفت و 
هدفت إلى معرفة األنماط  ((Haidar, 2010 حيدر دراسةو للمعلمين من وجهة نظرهم في الكويت، 

القيادية السائدة لـدى مـديري مـديرات المدارس المتوسطة من وجهة نظر أعضاء الهيئة التدريسية في 
إلى اختبار فعالية  والتي هدفت (Burns & Martin, 2010)دراسة كل من بيرنز ومارتن و بغداد، 

، k-12القادة التربويين من الذكور واإلناث والذين استخدموا طريقة القيادة التلبوية لقيادة مدارس 
هدفت للتعرف إلى أنماط السلوك القيادي السائدة لدى  (AL-Fahidi, 2009) الفهيدي دراسةو 

مهورية اليمنية وعالقتها بالمناخ التنظيمي من مـديري إدارات التربية والتعليم بمحافظة تعز في الج
 إلى هدفت( والتي (AL-Saud, 2009 دراسة السعودو  وجهة نظـر رؤساء األقسام العاملين معهم،

  ليكرت رنسس لنظرية وفقا األردن في العامة الثانوية سالمدار  لمديري  االداري  السلوك أنماط تعرف
(Rensis Likert's Theory ) من المدارس هذه لمعلمي التنظيمي الوالء بمستوى  هاعالقت وبيان 

هدفت للتعرف إلى األنماط  ((AL-Mekhlafi, 2008 المخالفي دراسةو  ،المعلمين نظر وجهة
القيادية لمديري المدارس الثانوية الحكومية والخاصة في مدينة صنعاء ومستوى الرضا الوظيفي 



 أ.د. خالد السرحان ،نهى الشرفاء                   .....المدارس الثانوية الحكومية فياألنماط القيادية السائدة لمديري 

111 

النمط  فإلى تعر  هدفت ( والتي (Al-Masri, 2007 المصري  دراسةو  ،للمعلمين والعالقة بينهما
 .القيادي لدى رئاسة جامعة األقصى كما يراه العاملون في جامعة األقصى

الدراسات السابقة االستبانة كأداة لها من أجل جمع  تناولتمن حيث األداة والمنهجية: 
ي تخدم أغراض وأهداف المنهجية الت المعلومات من عينات الدراسة، كما استخدمت الدراسات السابقة

المنهج الوصفي باعتباره المنهج األكثر استخداما في الدراسات التربوية واالجتماعية، وهو الدراسة 
  والذي يقوم على جمع المعلومات وتحليلها الستخالص النتائج المطلوبة.

 توصلت معظم النتائج إلى أن مديري المدارس يمارسون أنماطًا قيادية من حيث النتائج:
وأن ألنماط  وتراوحت درجة استخدامها ما بين مرتفعة ومتوسطة، مختلفة في إدارتهم لمدارسهم،

القيادة عالقة ارتباط بينها وبين متغيرات متعددة وهي الروح المعنوية، التمكين اإلداري، الضغوط 
 .، والوالء التنظيمي، والرضا الوظيفيالتنظيمية، المناخ التنظيمي

 ات في أهدافها وذلك تبعا الختالف وجهات نظر الباحثين الى مشكلة البحث. تتباين تلك الدراس -
 ,Eboka)ايبوكا  دراسة تشابهت معظم الدراسات السابقة في اجراءاتها من حيث اختيار نوع العينة مثل -

 .((Haidar, 2010حيدر ة دراس، و ((AL-Adwani, 2013 العدواني ودراسة  (2016
 ,Eboka) ايبوكا دراسةبقة على االستبانة كأداة لتحقيق أهدافها مثل اعتماد معظم الدراسات السا -

، ((AL-Adwani, 2013 العدواني ، ودراسة((AL-Sharaya, 2015الشرايعة  ودراسة ،(2016
-ALودراسة السعود  ،((Al-Fahidi, 2009 الفهيدي ودراسة ،((Haidar, 2010حيدر ة دراسو 

Saud, 2009)) ، المخالفي دراسةو AL-Mekhlafi, 2008)) ، المصري دراسة و .(Al-

Masri, 2007) 
وقد استفاد الباحثان في الدراسة الحالية من الدراسات السابقة في التعرف إلى المنهجية العلمية 

أما بخصوص موقع الدراسة الحالية من  ،حصائيةالمستخدمة وكيفية عرض النتائج والوسائل اإل
د لمديري المدارس ة بأنها انفردت بالتعرف إلى النمط القيادي السائالدراسات السابقة فتتميز هذه الدراس

ردن وفي حجم عينة حيث لم تجرى هذه الدراسة في األ من وجهة نظر المعلمين ردنالثانوية في األ
 الدراسة الكبير، مما يضفي على هذه الدراسة صفة األصالة، ويمنحها سمة األهمية.

 مشكلة الدراسة وأسئلتها:     
د وظيفة مدير المدرسة من أهم الوظائف في العملية التعليمية وأخطرها، إذ يواجه المدير في تع

أثناء تأدية واجباته مشكالت وقضايا عديدة ومتنوعة، حيث يتوجب عليه أن يكون على قدر  كاف  
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اسبة من المسؤولية وأن ينفذ مهماته اإلدارية بالشكل الصحيح، إذ يحق له بأن يصدر القرارات المن
في الوقت المناسب دون أي خوف أو تردد وذلك للسلطة التي يتمتع بها، فالعملية اإلدارية هنا ال 
ها عملية تلقائية أو أن للمدير مواهب فطرية وال يحتاج إلى تأهيل وتدريب وإعداد، فاإلدارة  يمكن عد 

ب هذا المنصب عليه هنا منصب تربوي تقع عليه واجبات إدارية وفنية، وتتزايد إلى درجة أن صاح
دوار على داء مهامه بكفاءة وفاعلية وتوزيع األأأن يكون مدربًا بحرفية ومهنية كافية ليتمكن من 

أكمل وجه واإلشراف عليها، والتزام جميع أفراد فريق عمله بإنجاز جميع مهامهم على أكمل وجه 
Alsalili, 2014).) 

لواسعة أهمية كبيرة لوظيفة مدير المدرسة، أضفى التطور في مفهوم التربية ومنظومتها ا قدو 
 اً وعليه فقد أصبح لزاماً على كل من يشغل هذه الوظيفة القيام بأدوار مختلفة يتطلب كل منها عدد

المدارس الثانوية لتشمل  ي من المهام والوظائف التي قد يصعب حصرها، فقد اتسعت مهمات مدير 
صاحب ذلك من صعوبات كثيرة كقصر اليوم الدراسي وما  ،مجاالت متعددة تتعلق بالشؤون اإلدارية

مديري المدارس ما  ى، ومن الواضح أن الممارسات القيادية لدوزيادة في حجم العمل الفني واإلداري 
زالت دون المستوى المطلوب، ويظهر ذلك من خالل ضعف أداء المعلمين وتدني نتائج الطلبة مما 

ة يمكن من خاللها معالجة الخلل الموجود في العملية يؤكد ضرورة استخدام أنماط قيادية مناسب
ولكي تتمكن اإلدارة المدرسية من التربوية من خالل قيام المدير بمهماته اإلدارية على أكمل وجه، 

مواكبة التغير السريع الحاصل في مجتمعنا اليوم وتستطيع تحقيق األهداف التربوية التي من شأنها 
إداري يصل  بهاتمع، فال بد أن يكون هناك إدارة مدرسية واعية يقوم العمل على تحقيق أهداف المج

بفكره وابتكاره وإبداعه وتأهيله إلى مرتبة القائد التربوي الذي يسهم بشكل فعال في تحقيق ما يصبو 
من هنا فقد تولد للباحثان شعور بمشكلة الدراسة الحالية  إليه المجتمع من خالل المدرسة التي يديرها

معرفة النمط القيادي المناسب لمديري المدارس الثانوية في األردن الذي يجب اتباعة في  في عدم
، وفي ضوء ذلك سوف يتم لمعالجة الخلل في العملية اإلدارية أثناء أداء مهامه اإلدارية في المدرسة

المعلمين النمط القيادي السائد لمديري المدارس الثانوية الحكومية في األردن من وجهة نظر تحديد 
 من خالل  اإلجابة عن السؤالين اآلتيين:وتعزيز النمط القيادي المناسب 

 ما النمط القيادي السائد لمديري المدارس الثانوية الحكومية في األردن من وجهة نظر المعلمين؟  .1
( لألنماط القيادية السائدة 0...عند مستوى الداللة ) إحصائيةهل هناك فروق ذات داللة  .6

 الجنس والمؤهل العلمي؟ مدارس الثانوية الحكومية في األردن تعزى إلى متغيرلمديري ال
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 أهداف الدراسة: 
 الدراسة إلى تحقيق األهداف التالية: هذه سعت 

التعرف إلى النمط القيادي السائد لمديري المدارس الثانوية الحكومية في األردن من وجهة نظر  -
 المعلمين.

 في األنماط القيادية( فأقل 0...عند مستوى الداللة ) إحصائيةلة دال التعرف إلى وجود فروق ذات -
 والمؤهل العلمي.الجنس، تعزى إلى متغير السائدة لمديري المدارس الثانوية الحكومية في األردن 

 أهمية الدراسة 
 تنقسم أهمية الدراسة إلى أهمية علمية وأهمية عملية:

 : األهمية العلمية
ى إثراء األدب النظري الذي يتعلق بضرورة معرفة النمط القيادي السائد تسهم الدراسة الحالية إل

لدى مديري المدارس الثانوية في األردن وتعزيز النمط القيادي المناسب لرفع كفاءة وفعالية اإلدارة 
 مما ينعكس ايجابًا على التعليم. ومعالجة الخلل في العملية التربوية المدرسية

 : األهمية العملية
ستفادة من نتائج هذه الدراسة من أهمية الدراسة في نتائجها المتوقعة إذ يؤمل أن تتم االتكمن 

 خالل:
التركيز على أهمية موضوع أنماط القيادة التربوية الذي يعد ضرورة حتمية تفرضها طبيعة  .1

من دور فاعل في استنباط  اتحديث نظام اإلدارة المدرسية وتحويلها إلى قيادة مدرسية، لما له
 أفضل ما لدى المديرين في تحسين أدائهم اإلداري والقيام به على أكمل وجه.

نحــو اســتخدام األنمــاط القياديــة المناسبة فــي تنميـة المهـارات اإلداريـة الالزمـة تسليط الضوء  .6
هدف تطوير لتوجيـه اآلخـرين، والتنسـيق بـين جهـودهم للقيـام بمهـام العمل اإلدارية بكفاءة واقتدار ب

 األداء وتنمية مهارات األفراد اإلدارية.
 مصطلحات الدراسة: 

 تتضمن الدراسة بعض المصطلحات الرئيسة التي يمكن تعريفها على النحو اآلتي: 
 .  (Haidar, 2010 )هو السلوك المتكرر أو الغالب للشخص في مواجهة موقف معين النمط:

سلوب الذي ينهجه مدير المدرسة في التعامل مع هو السلوك أو األ ويمكن تعريفه اجرائيًا:
 العاملين.
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هو عملية التأثير في اآلخرين للوصول إلى فهم أو اتفاق مشترك حول  النمط القيادي:
األعمال المطلوب أدائها، وكيفية انجازها بفاعلية، وعملية تسهيل للجهود الفردية والجماعية لتحقيق 

 .(AL-Ajarma, 2012) أهداف مشتركة
ساسية لدى مديري المدارس الثانوية هو الخصائص المميزة والعوامل األ ويمكن تعريفه اجرائيًا:

الحكومية في األردن التي تساعدهم في أداء مهامهم اإلدارية بنجاح، ومساهمتهم في تحقيق أهداف 
على مقياس المدرسة، وتطوير أداء معلميها، ويقاس اجرائيًا من خالل استجابات افراد عينة الدراسة 

 أعد لقياس األنماط القيادية.
 حدود الدراسة ومحدداتها:

 تتمثل حدود هذه الدراسة في اآلتي:
اقتصرت على معلمي ومعلمات المدارس الثانوية الحكومية التابعة لمديريات  الحدود البشرية: -

 التربية والتعليم في األردن.
 (.6.12/6.12راسي)جراء هذه الدراسة في العام الدإتم  الحدود الزمنية: -
تم تطبيق هذه الدراسة في المدارس الثانوية الحكومية التابعة لمديريات التربية  الحدود المكانية: -

 والتعليم في األردن.
 محددات الدراسة: 

نتائج هذه الدراسة في ضوء الخصائص السيكومترية ألداة جمع بياناتها، ودالالت الصدق  تتحدد
 والثبات المتحققة لها.

 ريقة واإلجراءاتالط
يتطرق هذا الجزء إلى وصف مجتمع الدراسة وعينتها وطريقة سحبها ووصف أداة الدراسة 

 حصائيةوالتأكد من صدقها وثباتها، وطريقة جمع البيانات وأسلوب التصحيح، وبيان األساليب اإل
 :المستخدمة، على النحو اآلتي

 منهج الدراسة:
 مته ألغراض الدراسة الحالية.ءذلك لمالتم استخدام المنهج الوصفي المسحي، و 

 مجتمع الدراسة:
تكون مجتمع الدراسة من جميع معلمي ومعلمات المدارس الثانوية في األردن والبالغ 

موزعين على المدارس الثانوية في األقاليم الثالثة، تم رصدهم من ( معلمًا ومعلمة، .1301عددهم)
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وزارة التربية )قسم منظومة التعلم األلكتروني من  والتعليم خالل اإلحصائيات العامة لمديرية التربية
 .(6.12والتعليم، 

 عينة الدراسة:
تم اختيار عينة الدراسة بالطريقة العشوائية، من جميع المدارس الثانوية في ) لواء ماركا، ولواء 

معلمة، وقد ( معلمًا و 1200بني عبيد، ولواء القصر( حسب الجنس والمؤهل العلمي والبالغ عددهم )
تم توزيع أداة الدراسة عليهم في أماكن تواجدهم في عملهم، وبعد استرجاع االستبانات تم استبعاد 

( استبانة لعدم صالحيتها ألغراض التحليل اإلحصائي، فتمثلت عينة الدراسة النهائية بـ 60)
ح التوزيع ( يوض1( من العينة الرئيسة، والجدول )%12.0( معلمًا ومعلمة، وبنسبة )1261)

 :الجنس والمؤهل العلميمتغيرات  الديموغرافي ألفراد عينة الدراسة حسب

 توزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغيرات الجنس والمؤهل العلمي (1الجدول )
 النسبة المئوية التكرار المتغير

   الجنس

 3..4 299 ذكر

 20.2 222 أنثى

 011.1 0290 المجموع الكلي

   المؤهل العلمي

 0... 0932 بكالوريوس فما دون

 99.2 4.9 دراسات عليا

 011.1 0290 المجموع الكلي

 :أداة الدراسة
 األردنفي  الحكومية لدى مديري المدارس الثانويةالسائدة األنماط القيادية تم تطوير استبانة 

  بجزأين:
 : يتضمن المعلومات الديموغرافية: الجنس، والمؤهل العلمي.الجزء االول

لدى مديري  السائدة تعلق باألنماط القياديةت( فقرة وجميعها 33: تكون من )الجزء الثاني
( فقرة، 13( فقرة، والنمط الديموقراطي )11المدارس الثانوية، والمتمثلة بالنمط االستبدادي التسلطي )

  ( فقرات، وتم تصميم األداة على غرار مقياس ليكرت الخماسي.1والنمط الترسلي )
 داة الدراسة: صدق أ

على عدد من أعضاء هيئة التدريس في قسم اإلدارة التربوية وعددهم  االستبانةتم عرض 
، جامعة اليرموك، الجامعة الهاشمية( وذلك األردنية)الجامعة  األردنية( في عدد من الجامعات .1)
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ما وضعت متها لقياس ئنتماء العبارات للمقياس ومدى مالاإلبداء آرائهم في صدق المضمون و 
( لبيان %.2لقياسه ودرجة وضوحها، ومن ثم تم اقتراح التعديالت المناسبة، وقد تم اعتماد معيار )

صالحية الفقرة، حيث تم تعديل فقرات األداة من ناحية الصياغة اللغوية وتصحيح األخطاء 
داللة على صدق  اإلمالئية، وحذف العبارات غير المالئمة، وعد  الباحثان آراء المحكمين وتعديالتهم

 محتوى أداة الدراسة.
 ثبات أداة الدراسة:

ستخدام حساب اتساق كل فقرة من االستبانة مع البعد الذي تنتمي إليه تم اللتعرف إلى 
( ألفا )كرونباخرتباط بين كل فقرة من الفقرات في االستبانة عن طريق استخدام معامل معامالت اال

 ( نتائج االختبار.6( ويبين الجدول ).2..من )حيث كانت قيم معامالت الثبات أعلى 

 معامالت الثبات لفقرات أداة الدراسة باستخدام اختبار كرونباخ ألفا (2الجدول )
 معامل الثبات باستخدام كرونباخ ألفا األنماط

 20.. االستبدادي التسلطي
 16.. الديمقراطي

 22.. الترسلي
 جراءات الدراسة: إ

قام الباحثان بتحديد مجتمع الدراسة وأفراد عينتها، ومن ثم تطوير أداة  لتحقيق أهداف الدراسة
الدراسة من خالل االطالع على دراسات سابقة تختص في موضوع االنماط القيادية ومنها دراسة 

-AL)الفهيدي  دراسة(، و (Haidar, 2010حيدر دراسةو  (، (AL-Adwani, 2013العدواني

Fahidi, 2009) ، ودراسة السعود(AL-Saud, 2009)  ودراسة المصري ،(Al-Masri, 2007) 
والتحقق من صدقها وثباتها توزيعها على أفراد الدراسة، ثم قاما بتفريغ استجابات أفراد الدراسة وإجراء 

ثم جمع البيانات ورصدها في جداول خاصة  (SPSS)برنامج المناسبة باستخدام  حصائيةالتحليالت اإل
 وتقديم التوصيات والمقترحات في ضوء ما تم التوصل إليه من نتائج. شتهاواستخالص النتائج ومناق

 :حصائيةالمعالجات اإل
 حصاء الوصفي لإلجابة عن أسئلة الدراسة كاآلتي: تم استخدام أساليب اإل

  نحرافات المعيارية.ستخدام المتوسطات الحسابية واالالإلجابة عن السؤال االول تم 
 تم استخدام اختبار عينتين مستقلتين )ت( ) لإلجابة عن السؤال الثاني(T-test. 
 .استخراج التكرارات والنسب المئوية لوصف أفراد عينة الدراسة 
  .استخدام اختبار كرونباخ ألفا للتأكد من ثبات األداة 
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 مفتاح تصحيح المقياس
ائص تم مراعاة أن يتدرج مقياس )ليكرت الخماسي( المستخدم في الدراسة تبعًا لقواعد وخص

 المقاييس كما يلي:
 درجة الممارسة

 جدا   قليلة قليلة متوسطة مرتفعة جدا   مرتفعة

5 3 4 9 0 

واعتمادًا على ما تقدم فإن قيم المتوسطات الحسابية التي توصلت إليها الدراسة تم التعامل 
 معها على النحو اآلتي وفقًا للمعادلة التالية:

 ئل اإلجابة مقسومة على عدد المستويات أي: القيمة الدنيا لبدا –القيمة العليا 
 وهذه القيمة تساوي طول الفئة. 1.33=   0 =   (0-1)

   3        3 
 6.33= 1.33+  ...1وبذلك يكون المستوى المنخفض من 

 3.22= 1.33+ 6.30ويكون المستوى المتوسط من 
 ...0 -3.22ويكون المستوى المرتفع من 

 متغيرات الدراسة: 
 لدراسة على المتغيرات اآلتية:اشتملت ا

 المتغيرات المستقلة وهي:  .1
  ،نثى(أالجنس وله فئتان )ذكر. 
 )والمؤهل العلمي وله فئتان )بكالوريوس فما دون، دراسات عليا. 

 والمتمثلةالحكومية المتغيرات التابعة وهي: األنماط القيادية السائدة لدى مديري المدارس الثانوية  .6
 بـ:

 التسلطي. النمط االستبدادي 
 .النمط الديمقراطي 
 .النمط الترسلي 

 نتائج الدراسة:
تم استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية، للتعرف إلى النمط القيادي السائد 

جابة عن وجهة نظر المعلمين وفيما يلي اإل في األردن من الحكومية لدى مديري المدارس الثانوية
 أسئلة الدراسة التالية:
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نتائج المتعلقة بالسؤال األول: ما النمط القيادي السائد لمديري المدارس الثانوية الحكومية ال
 في األردن من وجهة نظر المعلمين؟ 

لإلجابة عن السؤال تم استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية للتعرف إلى 
يري المدارس الثانوية الحكومية في األردن لمد السائد نمط القياديلاستجابات أفراد عينة الدراسة عن ا

 .( يوضح ذلك3جدول )الو 
 النمط القياديالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة عن " (3الجدول )

 مرتبة تنازليًا. "لمديري المدارس الثانوية الحكومية في األردن السائد
 درجة الممارسة الترتيب االنحراف المعياري  وسط الحسابيالمت األنماط القيادية الرقم

 مرتفعة 1 23.. 3.22 النمط الديمقراطي 6
 متوسطة 6 21،. 3.30 النمط االستبدادي التسلطي 1
 متوسطة 3 .1.. .6.2 النمط الترسلي 3

نوية ( أن المتوسطات الحسابية لـ )األنماط القيادية لمديري المدارس الثا3يتضح من الجدول )
 ( وجاء النمط الديمقراطي بالمرتبة األولى.6.2و  3.22الحكومية في األردن( تراوحت ما بين )

بدرجة وجاء  (23..وبانحراف معياري)( 3.22والحاصل على أعلى متوسط حسابي والبالغ )
وبانحراف ( 3.30وفي المرتبة الثانية جاء النمط االستبدادي التسلطي بمتوسط حسابي )، مرتفعة

( .6.2وفي المرتبة الثالثة جاء النمط الترسلي بمتوسط حسابي )، بدرجة متوسطةو  (21..ياري)مع
وفيما يلي المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ، بدرجة متوسطةو  (.1..وبانحراف معياري)

 لفقرات األنماط القيادية كل على حده.
 النمط االستبدادي التسلطي: .1

لحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة عن تم استخراج المتوسطات ا
 .( يوضح ذلك0والجدول) فقرات النمط االستبدادي التسلطي

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة عن فقرات  (4الجدول )
 "النمط االستبدادي التسلطي" مرتبة تنازلياً 

المتوسط  رةالفق الرقم
 الحسابي

االنحراف 
درجة  الترتيب المعياري 

 الممارسة
 مرتفعة 1 12.. 3.20 يتابع تنفيذ جميع تعليماته التي يصدرها 6
 متوسطة 6 ...1 3.21 يتابع انجاز العمل لدى المعلمين وفق وقت محدد 2
 متوسطة 3 .1.1 3.02 يتقيد بحرفية )األنظمة والتعليمات( 1
 متوسطة 0 2..1 3.01 معلمين بالرجوع إليه عند تنفيذ أي مهمةيلزم جميع ال 3
 متوسطة 0 1..1 3.01 يشرف على المعلمين بشكل حازم 0

 متوسطة 2 1.11 3.32 يفرض تنفيذ سياسة عمل واحدة لسير العمل 11
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المتوسط  رةالفق الرقم
 الحسابي

االنحراف 
درجة  الترتيب المعياري 

 الممارسة
 متوسطة 2 1.10 3.62 السلطات بيده لوحدهيحدد جميع  1
 متوسطة 2 1.10 3.66 يتخذ جميع القرارات بنفسه 0
 متوسطة 1 1..1 3.11 يضع الخطط بناًء على معرفته الشخصية 2

 متوسطة .1 1.63 2..3 يطالب بتنفيذ الخطط دون اسهام المعلمين في وضعها .1
 متوسطة 11 1.11 6.21 يبتعد عن مراعاة ظروف المعلمين لديه 2
 متوسطة  21.. 3.30 النمط ككل 

ات الحسابية لـ )النمط االستبدادي التسلطي( تراوحت ما ( أن المتوسط0يتضح من الجدول )
، وجاء بدرجة متوسطة( 3.30( حيث حاز النمط على متوسط حسابي إجمالي )6.21و 3.20بين )

( 12..( وبانحراف معياري )3.20( على أعلى متوسط حسابي حيث بلغ )6وقد حازت الفقرة رقم )
وفي المرتبة الثانية  ،يع تعليماته التي يصدرها()يتابع تنفيذ جمعلى  وقد نصت وبدرجة مرتفعة

 وبدرجة متوسطة( ...1( وبانحراف معياري )3.21( بمتوسط حسابي بلغ )2جاءت الفقرة رقم )
 (.يتابع انجاز العمل لدى المعلمين وفق وقت محددحيث نصت على )

عياري ( وبانحراف م6.21( بمتوسط حسابي )2وفي المرتبة األخيرة جاءت الفقرة رقم )
 حيث نصت على )يبتعد عن مراعاة ظروف المعلمين لديه(. وبدرجة متوسطة( 1.11)

لدى مديري المدارس  جاء بدرجة متوسطةوهذا يدل على أن النمط االستبدادي التسلطي 
 الثانوية الحكومية في األردن من وجهة نظر المعلمين.

 النمط الديموقراطي: .2
نحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة عن تم استخراج المتوسطات الحسابية واال

 .( يوضح ذلك0والجدول ) فقرات النمط الديمقراطي
فقرات  المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة عن (5الجدول )

 "النمط الديمقراطي" مرتبة تنازلياً 
المتوسط  الفقرة الرقم

 الحسابي
 االنحراف
 المستوى  الترتيب المعياري 

 مرتفعة 1 10.. 3.11 يسهل عملية اإلتصال مع المعلمين 6
 مرتفعة 1 11.. 3.11 يحفز المعلمين عند تنفيذ مهامهم بشكل صحيح 3
 مرتفعة 3 1..1 3.10 يشجع المعلمين على )اإلبداع واالبتكار( 1
 مرتفعة 0 3..1 3.13 يحترم خصوصية المعلمين في عملية التدريس 0

 مرتفعة 0 11.. 3.13 يشجع المناقشة الجماعية مع المعلمين ألساليب العمل .1
 مرتفعة 2 12.. 3.16 يعمل على توجيه المعلمين إلى الطريق الصحيح في أداء عملهم 2

 مرتفعة 2 12.. 3.22 يعطي الحرية الكاملة للمعلمين إلنجاز أعمالهم 11
 مرتفعة 2 10.. 3.20 المعلمين بشكل متساو  يتيح فرص النمو المهنية لجميع  0



 .9102، الرابعالعدد األردنية، المجلد الرابع، مجلة التربوية ال، األردنية للعلوم التربوية الجمعية

111 

المتوسط  الفقرة الرقم
 الحسابي

 االنحراف
 المستوى  الترتيب المعياري 

 مرتفعة 1 ...1 3.23 يراعي قدرات المعلمين عند توزيع الواجبات عليهم 1
 مرتفعة .1 2..1 .3.2 يوزع المسؤوليات والمهام على جميع المعلمين بتساو   2
 مرتفعة 11 3..1 3.21 يشارك المعلمين في اتخاذ القرارات التربوية 2

 مرتفعة 16 1.10 3.26 لوب الحوار لحل مشكالت العمل المدرسيةيتبع أس 13
 مرتفعة 13 ...1 3.22 يبادر بتفويض بعض صالحياته للمعلمين 16
 مرتفعة  23.. 3.22 النمط ككل 

( أن المتوسطات الحسابية لـ )النمط الديمقراطي( تراوحت ما بين 0يتضح من الجدول )
وبانحراف معياري  (3.22متوسط حسابي إجمالي )( حيث حاز النمط على 3.22و  3.11)
( على أعلى متوسط 3و 6، وقد حازت الفقرتين ذوات األرقام )اي جاء بدرجة مرتفعة (23..)

، وقد نصت الفقرة بدرجة مرتفعة( 11..، و 10..( وبانحراف معياري )3.11حسابي حيث بلغ )
( على )يحفز المعلمين 3الفقرة رقم ) ( على )يسهل عملية اإلتصال مع المعلمين( وقد نصت6رقم )

( بمتوسط حسابي بلغ 1عند تنفيذ مهامهم بشكل صحيح( وفي المرتبة الثالثة جاءت الفقرة رقم )
، حيث نصت الفقرة على )يشجع المعلمين على بدرجة مرتفعة( و 1..1( وبانحراف معياري )3.10)

 اإلبداع واالبتكار(.
( وبانحراف معياري 3.22( بمتوسط حسابي )16قم )وفي المرتبة األخيرة جاءت الفقرة ر 

 حيث نصت الفقرة على )يبادر بتفويض بعض صالحياته للمعلمين( ةمرتفع وجاءت بدرجة( ...1)
لدى مديري المدارس الثانوية الحكومية في  جاء بدرجة مرتفعةوهذا يدل على أن النمط الديمقراطي 

 . األردن من وجهة نظر المعلمين
 لي:النمط الترس .3

تم استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة عن 
 .( يوضح ذلك2والجدول) فقرات النمط الترسلي

فقرات  المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة عن (6الجدول )
 "النمط الترسلي" مرتبة تنازلياً 

المتوسط  الفقرة الرقم
 الحسابي

االنحراف 
درجة  الترتيب المعياري 

 الممارسة
 متوسطة 1 1.12 2..3 يمنح المعلمين الحرية الواسعة في أداء أعمالهم 3
 متوسطة 6 1.11 6.12 يتأثر برغبات المعلمين ويعمل على تلبيتها 2
 متوسطة 3 1.61 6.21 يتردد عند اتخاذ القرارات 1
 متوسطة 0 1.62 6.26 رأيه في القضايا التربوية يتهرب من إبداء 6
 متوسطة 0 1.12 .6.2 يتجنب التدخل في النزاعات التي تحدث بين المعلمين 2
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المتوسط  الفقرة الرقم
 الحسابي

االنحراف 
درجة  الترتيب المعياري 

 الممارسة
 متوسطة 0 1.30 .6.2 يهمل تخطيط وتنظيم العمل 1
 متوسطة 2 1.63 6.01 يتساهل مع المعلمين المقصرين في أداء واجباتهم 2
 متوسطة 2 1.33 6.03 المعلمين يومياً يهمل متابعة حضور ومغادرة  0
 متوسطة 1 1.63 6.01 يتراخى عن متابعة سير االعمال في المدرسة 0
 متوسطة  .1.. .6.2 النمط كل 

 2..3( أن المتوسطات الحسابية لـ )النمط الترسلي( تراوحت ما بين )2يتضح من الجدول )
، وقد حازت وجاء بدرجة متوسطة (.6.2( حيث حاز النمط على متوسط حسابي إجمالي )6.01و

وبدرجة ( 1.12( وبانحراف معياري )2..3( على أعلى متوسط حسابي حيث بلغ )3الفقرة رقم )
وقد نصت الفقرة على )يمنح المعلمين الحرية الواسعة في أداء أعمالهم( وفي المرتبة الثانية متوسطة 

 وبدرجة متوسطة( 1.11معياري ) ( وبانحراف6.12( بمتوسط حسابي بلغ )2جاءت الفقرة رقم )
 (.يتأثر برغبات المعلمين ويعمل على تلبيتهاحيث نصت الفقرة على )

( وبانحراف معياري 6.01( بمتوسط حسابي )0وفي المرتبة األخيرة جاءت الفقرة رقم )
 ، حيث نصت الفقرة على )يتراخى عن متابعة سير األعمال في المدرسة(وبدرجة متوسطة( 1.63)

لدى مديري المدارس الثانوية الحكومية في  جاء بدرجة متوسطةدل على أن النمط الترسلي وهذا ي
 األردن من وجهة نظر المعلمين. 

عند مستوى الداللة  إحصائيةالنتائج المتعلقة بالسؤال الثاني: هل هناك فروق ذات داللة 
(...5=α لألنماط القيادية لمديري المدارس الثانوية الحكومية في األ )ردن تعزى إلى متغير 

 الجنس والمؤهل العلمي؟
لإلجابة عن السؤال الثاني تم استخراج المتوسطات الحسابية واستخدام اختبار )ت( لعينتين 

 ( اآلتي:2مستقلتين، والتي تظهر نتائجه في الجدول )
 الجنس: .1

لى الفروق تم استخراج المتوسطات الحسابية واستخدام اختبار )ت( لعينتين مستقلتين للتعرف إ
 .لمديري المدارس الثانوية الحكومية في األردن تعزى لمتغير للجنس السائدة في األنماط القيادية

لمديري  السائدة ( اختبار )ت( لعينتين مستقلتين للتعرف إلى الفروق في األنماط القيادية7الجدول )
 لجنساالمدارس الثانوية الحكومية في األردن تعزى لمتغير 

المتوسط  العدد الجنس اديالنمط القي
 الحسابي

االنحراف 
الداللة  (t)قيمة  المعياري 

 حصائيةاإل
 310.. 2...1 20.. 3.32 266 ذكر االستبدادي التسلطي
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المتوسط  العدد الجنس اديالنمط القي
 الحسابي

االنحراف 
الداللة  (t)قيمة  المعياري 

 حصائيةاإل
  26.. 3.33 111 أنثى

 20.. .3.1 111 أنثى *13... 6.012- 21.. 3.21 266 ذكر الديمقراطي
 13.. 6.02 111 أنثى *..... 2.122 21.. .6.1 266 ذكر الترسلي

 ( فأقل.5...*: دالة عند مستوى الداللة )
عند مستوى  إحصائية( عدم وجود فروق ذات داللة 2يتضح من النتائج المبينة في الجدول )

( في النمط االستبدادي التسلطي يعزى لمتغير جنس المعلم، حيث بلغت قيمة 0...الداللة )
( فأقل، والفروق 0...غير دالة إحصائيًا عند مستوى الداللة )( وهي قيمة 1...2) (tاإلحصائي )

 .حصائيةما بين المتوسطات الحسابية إن وجدت لم تبلغ مستوى الداللة اإل
( فأقل في 0...عند مستوى الداللة ) إحصائيةوتبين من الجدول وجود فروق ذات داللة 

وية الحكومية يعزى لمتغير جنس مستوى النمط الديمقراطي والترسلي لدى مديري المدارس الثان
( على التوالي وهي قيم دالة 6.012 ،2.122-) (t)المعلمين، حيث بلغت قيمة اإلحصائي 

( فأقل، وتبين أن مصدر الفروق في مستوى النمط الديمقراطي 0...إحصائيًا عند مستوى الداللة )
 .لترسليلدى المدراء كان لصالح المعلمات اإلناث ولصالح الذكور في النمط ا

 المؤهل العلمي:  .2
تم استخراج المتوسطات الحسابية واستخدام اختبار)ت( لعينتين مستقلتين للتعرف إلى الفروق 

المؤهل لمديري المدارس الثانوية الحكومية في األردن تعزى لمتغير  السائدة في األنماط القيادية
 العلمي.

لمديري  السائدة الفروق في األنماط القيادية( اختبار )ت( لعينتين مستقلتين للتعرف إلى 8الجدول )
 المدارس الثانوية الحكومية في األردن تعزى للمؤهل العلمي

المتوسط  العدد المؤهل العلمي النمط القيادي
 الحسابي

االنحراف 
الداللة  (t)قيمة  المعياري 

 حصائيةاإل
 .2.. 3.32 326 دراسات عليا 620.. 21..1- 21.. 3.30 1601 بكالوريوس فأقل االستبدادي التسلطي

 .2.. 3.22 326 دراسات عليا 260.. 303..- 21.. 3.22 1601 بكالوريوس فأقل الديمقراطي
 22.. 6.20 326 دراسات عليا 166.. 1.002 13.. 6.26 1601 بكالوريوس فأقل الترسلي
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عند مستوى  إحصائيةلة ( عدم وجود فروق ذات دال2يتضح من النتائج المبينة في الجدول )
( في مستوى األنماط القيادية لمديري المدارس الثانوية الحكومية والمتمثلة في األنماط 0...الداللة )

)االستبدادي التسلطي، والديمقراطي، والترسلي( يعزى للمؤهل العلمي للمعلمين، حيث بلغت قيمة 
دالة إحصائيًا عند مستوى (، وهي قيم غير 1..21  ،- ..303  ،1.002-) (t)اإلحصائي 

( فأقل والفروق في المتوسطات الحسابية إن وجدت فلم تبلغ مستوى الداللة 0...الداللة )
 .حصائيةاإل

 مناقشة النتائج والتوصيات:

 في ضوء نتائج الدراسة توصلت إلى ما يأتي:
دارس الثانوية ما النمط القيادي السائد لمديري الممناقشة النتائج المتعلقة باالسؤال األول: 
 الحكومية في األردن من وجهة نظر المعلمين؟ 

أظهرت نتائج الدراسة أن النمط القيادي السائد لدى مديري المدارس الثانوية الحكومية في 
وقد  ،األردن من وجهة نظر المعلمين هو النمط الديمقراطي فقد احتل المرتبة األولى وبدرجة مرتفعة

وقد تعزى هذه النتيجة إلى أن المديرين يسهلون عملية االتصال  (3.22حاز على متوسط حسابي )
 راءمع المعلمين، وأنهم يحفزون المعلمين عند تنفيذ مهامهم بشكل صحيح، باإلضافة إلى أن المد

 وقد، وجاء ذلك بدرجة مرتفعة من وجهة نظر المعلمين ،ن على اإلبداع واالبتكارييشجعون المعلم
-AL)، ودراسة السعود (AL-Adwani, 2013)مع دراسة العدواني  اتفقت نتائج هذه الدراسة

Saud, 2009)   حيث أن النمط الديمقراطي جاء في المرتبة األولى وبدرجة مرتفعة ثم النمط
 االتوقراطي ثم النمط الترسلي.

وجاء النمط االستبدادي التسلطي في المرتبة الثانية وهو من األنماط القيادية السائدة لمديري 
لمدارس الثانوية من وجهة نظر المعلمين، ولكن كان بدرجة متوسطة إذ حاز على متوسط حسابي ا
( وقد تعزى هذه النتيجة إلى أن المدراء يتابعون انجاز العمل لدى المعلمين وفق وقت محدد، 3.30)

رجوع إليهم زام من قبل المعلمين بالتوأنهم يتقيدون بحرفية )األنطمة والتعليمات( باإلضافة إلى االل
نتائج هذه  ،  واتفقتبدرجة متوسطة من وجهة نظر المعلمين جاءعند تنفيذ أي مهمة كل هذا 

 ,AL-Mekhlafiودراسة المخالفي   (AL-Fahidi, 2009)دراسة الفهيدي الدراسة مع نتائج

 ( حيث حصل النمط االستبدادي التسلطي على الدرجة المتوسطة، بينما اختلفت هذه النتيجة(2008
 ن النمط االستبدادي حصل على المرتبة األولى.حيث إ (Al-Masri, 2007) المصري  دراسةمع 
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ولوحظ من خالل النتائج أن النمط الترسلي جاء ثالثًا بالنسبة لترتيب األنماط القيادية السائدة 
نتيجة ، وقد تعزى هذه الوبدرجة متوسطة لمديري المدارس الثانوية الحكومية من وجهة نظر المعلمين

إلى أن المديرين يمنحون المعلمون الحرية الواسعة في أداء أعمالهم، ويتأثرون برغبات المعلمين 
بدرجة متوسطة من وجهة  جاءكل هذا و عن التردد عند اتخاذ القرارات،  ويعملون على تلبيتها، فضالً 

  (AL-Fahidi, 2009)دراسة الفهيدي نتائج هذه الدراسة مع نتائج وقد اتفقتنظر المعلمين 
 ( حيث حصلت جميع األنماط على الدرجة المتوسطة.(AL-Mekhlafi, 2008ودراسة المخالفي

عند مستوى  إحصائيةمناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني: هل هناك فروق ذات داللة 
 ير( لألنماط القيادية لمديري المدارس الثانوية الحكومية في األردن تعزى إلى متغ0.05الداللة)

 الجنس والمؤهل العلمي؟
( فأقل في 0...عند مستوى الداللة ) إحصائيةأظهرت نتائج الدراسة وجود فروق ذات داللة 

وجهات نظر المعلمين للنمط الديمقراطي والترسلي تعزى للجنس، وكان مصدر الفروق في النمط 
مات اإلناث يشعرن بأن الديمقراطي لصالح المعلمات اإلناث، وقد تعزى هذه النتيجة إلى أن المعل

المديرات يشجعن المعلمات على االبداع واالبتكار أكثر من المعلمين الذكور، وأنهم يحترمون 
خصوصية المعلمات في عملية التدريس أكثر من الذكور، وأن المديرات يشجعن المناقشة الجماعية 

نتيجة مع دراسة حيدر ، وقد اتفقت هذه المع المعلمات ألساليب العمل بدرجة أعلى من الذكور
((Haidar, 2010  عند مستوى الداللة  إحصائيةحيث اظهرت النتائج وجود فروق ذات داللة
 لألنماط القيادية تعزى لمتغير الجنس ولصالح اإلناث.( فأقل 0...)

وقد تعزى هذه النتيجة  (وكان مصدر الفروق في النمط الترسلي لصالح فئة المعلمين )الذكور
مون الذكور يرون أن المدراء يتعاونون معهم ويمنحونهم الحرية في أداء أعمالهم وأن إلى أن المعل

، واتفقت هذه ويعملون على تلبيتها أكثر من المعلمات اإلناث ،المدراء يتأثرون برغبات المعلمين
 (.(AL-Mekhlafi, 2008النتيجة مع دراسة المخالفي 

( 0...عند مستوى الداللة ) إحصائيةلة وأظهرت نتائج الدراسة عدم وجود فروق ذات دال
لمتغير  عزى تنمط القيادي )االستبدادي التسلطي( لمديري المدارس الثانوية الحكومية في األردن لل

تفاق في وجهات ى احيث جاء النمط االستبدادي التسلطي بدرجة متوسطة، وهذا يدل علالجنس، 
لمديري  لى مستوى نمط االستبدادي التسلطيالنظر ما بين المعلمين والمعلمات الذكور واإلناث ع

بحرفية األنطمة والتعليمات بدرجة  راء يتقيدون ذلك بأن المديعزى ، و المدارس الثانوية في األردن
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يشرفون متوسطة وأن المدراء يلزمون جميع المعلمين بالرجوع إليهم عند تنفيذ أي مهمة وأن المدراء 
 ,Haidar)، وقد اختلفت هذه النتيجة مع دراسة حيدر)على المعلمين بشكل حازم وبدرجة متوسطة

( فأقل 0...عند مستوى الداللة ) إحصائيةظهرت النتائج وجود فروق ذات داللة حيث أ 2010
 لألنماط القيادية تعزى لمتغير الجنس وكان لصالح اإلناث.

( 0...) عند مستوى الداللة إحصائيةوبينت نتائج الدراسة عدم وجود فروق ذات داللة 
لألنماط القيادية لمديري المدارس الثانوية الحكومية في األردن )النمط االستبدادي التسلطي، 
والديمقراطي، والترسلي( تعزى إلى متغير المؤهل العلمي، وقد تعزى هذه النتيجة إلى أن المعلمين 

ي وجهات النظر وباختالف مؤهالتهم العلمية أكانت بكالوريوس فأقل أو دراسات عليا لديهم اتفاق ف
وذلك من خالل فرض تنفيذ  ،على أن نمط االستبدادي التسلطي متوسط المستوى لدى المديرين

العمل من قبل المدراء، وأن المدراء يحددون جميع السلطات بيدهم لوحدهم،  سياسة عمل واحدة لسير
والذي كان مرتفعًا وكان االتفاق في وجهات نظر المعلمين والمعلمات على مستوى النمط الديمقراطي 

وذلك من خالل عمل المدراء على توجيه المعلمين إلى الطريق الصحيح على أداء العمل وأنهم 
يعطون الحرية الكاملة للمعلمين إلنجاز أعمالهم، وجاء النمط الترسلي بدرجة متوسطة من وجهة 

ين الذكور واإلناث على نظر المعلمين والمعلمات وقد تعزى هذه النتيجة إلى االتفاق في وجهات ما ب
 أن المدراء يترددون عند اتخاذ القرارات، وأنهم يتهربون من إبداء رأيهم في القضايا التربوية.

 التوصيات: 
 في ضوء نتائج الدراسة يوصي الباحثان بما يأتي: 

وتعزيزه  المحافظة على مستوى النمط الديمقراطي لدى المدراء في المدارس الثانوية الحكومية -
جيع المدراء التباع هذا النمط لما له من انعكاس ايجابي على المعلمين وبالتالي على العملية وتش

 .التعليمية
ومشاركتهم  على المدراء في المدارس الثانوية الحكومية رفع مستوى سقف الحرية لدى المعلمين -

 . أكبربشكل  العمل ارتفاع ادائهم فيمن أجل  في اتخاذ القرارات والسماح لهم بإبداء آرائهم
 القيادية ممارسة األنماط كيفية إخضاع مدراء المدارس الثانوية الحكومية إلى دورات تدريبية حول -

المناسبة وبالشكل الصحيح لمعالجة الخلل في العملية التعليمية ولما لها من أهمية في رفع 
 .دافعية المعلمين إلنجاز اعمالهم بالشكل المطلوب

 ط االستبدادي والتسلطي لدى مدراء المدارس الثانوية الحكومية.االبتعاد عن اتباع النم -
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العمل على إجراء العديد من الدراسات ذات العالقة للتعرف إلى المتغيرات المستقلة التي تؤثر  -
 .لدى مدراء المدارس الثانوية الحكومية في األردن السائدة على األنماط القيادية
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