
 .8102، األول، العدد الثالثالجمعية األردنية للعلوم التربوية، المجلة التربوية األردنية، المجلد 

97 

  وفقا لنظرية الشبكة اإلدارية َأْنَمْاُط اْلِقَيْادِة ِفي اْلُوْحَدْاِت التَّْدِريِبيَِّة ِفي اْلَمْمَلَكِة اْلَعَرِبيَِّة الّسُعوِديَّةِ 

 *صالح يوسف الفرهود

 ملخص:
 تعرف أنماط القيادة في الوحدات التدريبية )الكليات التقنية والمعاهد الصناعية( البحث هدف

 من وجهة نظر العاملين. لدى قيادات الكليات التقنية في المملكة العربية السعودية
وقد اعتمد الباحث المنهج الوصفي المسحي في إجراءات البحث، وقام بتطوير استبيان من 

فردا من الهيئتين التدريبية واإلدارية في الكليات  (493للبحث، وشملت العينة )( عبارة كأداة 43)
 التقنية والمعاهد الصناعية.

تاله النمط ، النمط المتأرجح كان األكثر شيوعا في الوحدات التدريبيةأظهرت نتائج البحث أن 
ولم ُتظهر النمط المنسحب،  االجتماعي فالنمط التسلطي، ثم النمط المثالي في المرتبة الرابعة، وأخيرا

الّنتائج فروًقا  لم تظهرالنتائج أّي نتيجة بدرجة عالية جًدا أو منخفضة جًدا. وعلى مستوى الفروق، 
)فئة الوحدة، المسمى  تقديرات العاملين ألنماط القيادة تعزى إلى متغيرات الدراسة داّلة إحصائيًّا في

 .الوظيفي، المؤهل العلمي(
 .أنماط القيادة ، الشبكة اإلدارية ، كليات التقنية ية:الكلمات المفتاح
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Leadership Styles at Training Units in Saudi Arabia according to the 

Managerial Grid Theory 

*lfarhoudAousif YSaleh  

Abstract 

The study aimed at identifying leadership styles in Technical Colleges 

and Industrial Institutes at Saudi Arabia from the perspective of Staff. 

The study relied on the descriptive approach. A questionnaire of 34 

items was designed with adequate validity and reliability for the purpose of 

the study, and distributed to a sample of (394) trainers and administrative 

staff at technical colleges and Industrial Institutes. 

The results showed that the most practiced administrational pattern was 

"the unsteady pattern", then "the social pattern", and the least was "the 

negative pattern". In addition, there were no significant differences among 

the means of the sample according to study variables. 

Key Words: Styles of Leadership - Creative Leadership - Technical Colleges. 
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 :المقّدمة
في أي منظومة من منظومات العمل، فنجاح أو  تعد القيادة الركيزة األساسية والعنصر األهم

تعثر منظمة ما أو مؤسسة، وقدرتها على تحسين مخرجاتها، إنما هو معقود بنجاح وتميز قائدها، 
والذي يتحتم عليه أن يكون منظما للعمل، وملهما للعاملين، ومحفزا لطاقاتهم، وصوال إلى تحقيق 

ذا ما اقترن بالعملية التربوية والتعليمية، إذ يعول على اآلمال المنشودة، ويكون الوضع أكثر أهمية إ
القائد في الميدان التربوي والتعليمي ما ال يعول على غيره في الميادين األخرى، فالمخرجات هنا إنما 
هي الثروة الحقيقية للمجتمعات، عماد مستقبلها، وسر نهضتها، أال وهو العنصر البشري المتمثل في 

لقيادة حلقة وصل بين العاملين وخطط المؤسسة وتصوراتها، فهي تعمل على "تشكل ا"و الطلبة.
استحواذ المشكالت المطروحة في ميدان العمل ورسم الخطط لها، وللقيادة أدوار متعددة، فهي تجعل 
من القائد معلما،  وذلك بتعليم العاملين تقنيات وفنيات العمل، فمالحظات وتوجيهات وآراء القائد 

في سلوك الفرد التابع له إداريا، كما تجعل القيادة من القائد مستشارا، وذلك من خالل تؤثر حتما 
تقديم النصائح واإلرشادات واإلصغاء الجيد لألفراد وإيجاد صيغ معينة لتفادي الوقوع في مشكالت 

 (343: 3104بين األفراد". )عبدالقادر، 
تطورات في تحديد شكل العالقة بين "ومنذ بداية خمسينيات القرن الميالدي الماضي، حصلت 

القائد والعاملين معه من حيث مدى مساهمتهم في القيادة وممارستهم للسلطة في المؤسسة، وهذا 
التطور يعكس حقيقة مفادها أن مفهوم القيادة قد تغير من مفهوم التفرد بالسلطة إلى معنى انخراط 

بحث عن قائد إداري فعال، فقد درس سمات القائد القائد مع الفريق في الممارسات القيادية، وألننا ن
الفعال أو كفاياته، في حين درسه آخرون من خالل سلوكه، وفي أحيان أخرى نظر البعض اآلخر 
إلى موضوع القيادة من خالل المواقف التي يتعرض لها القائد والسلوكيات التي تتناسب مع كل 

للعالقات اإلنسانية الجيدة فيما بين القيادة ويعتقد الباحث أن . (Al-Qahtani, 2013)موقف". 
، إذ يشير مخرجات المنظمة من خالل شعورهم بالرضا الوظيفيوالعاملين دور إيجابي في تحسين 

أن القيادة هي األساس في تحقيق الرضا الوظيفي للعاملين وصوال  (Thomas, 2001:5)توماس 
القيادة المأمولة البد أن تكون مهيأة ومعدة  إلى تحقيق الكفاءة والفاعلية في عمل المنظمات فإن

للقيام بدورها القيادي بكفاءة وفعالية فهي بحاجة إلى أن تقضي وقتا أطول في تطوير البيئة في 
 المنظمة، وأن تبني عالقات إنسانية سواء داخل المدرسة أو خارجها لتمكنها من تحقيق أداء فعال.
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ى أنه يعول على أنماط القيادة التربوية التي إل (Arabyat, 2012, 708)ويشير عربيات 
تتبناها المناصب القيادية في تعاملهم مع العاملين الكثير، مما يسهم في إطالق طاقاتهم وإبداعاتهم 

وقد تناولت العديد من  بما يسهم في تحسين العملية التربوية، والذي ينعكس بالتالي على الطلبة.
ي البيئة العربية، في المؤسسات المجتمعية بشكل عام، ومؤسسات األبحاث الحديثة أنماط القيادة ف

ة وعالقتها ببعض المتغيرات، التربية والتعليم بشكل خاص، وسعت إلى تعرف أنماط القيادة السائد
بدراسة هدفت إلى تعرف األنماط اإلدارية وفقا لنظرية الشبكة  (Obaidat, 2009)قام عبيدات ف

إلى تعرف  (Al-Showkani, 2005)الوقت، كما هدفت دراسة الشوكاني اإلدارية وعالقتها بإدارة 
وغيرها من الدراسات ، بالنشرد" وبين دافعية  المعلمينالعالقة بين نمط القيادة وفقا لنموذج "هيرسي و 

 التي تناولت أنماط القيادة.
ة على بيئ التركيز –على حد علم الباحث  –استعراض األدب التربوي السابق ُيلحظ من

المدارس أو الجامعات، دون وجود دراسات تناولت هذا الموضوع في بيئة التدريب التقني والمهني، 
ومن خالل عمل الباحث في إحدى الكليات التقنية فإنه يعتقد أن أداء عضو هيئة التدريب يتأثر 

التدريبية،  الوحدات قيادات ممارساتهناك قصورا في وأن بنمط القيادة الذي تتبناه قيادات الكلية، 
والعاملين  مما ينعكس على العملية التدريبية والعمل من جهة، وعلى العالقة فيما بين تلك القيادات 

يحتم على القائمين في اإلدارات العليا ، وهذا ما من جهة أخرى  إدارية ومتدربينو  يةتدريب تينهيئ من
لى تطوير ممارسات القيادات، بما تعرف األنماط القيادية في الوحدات التدريبية، والعمل ع ضرورة

إلجراء حدا بالباحث يضمن رفع مستوى االهتمام بكل من العمل والعاملين على حد سواء، وهذا ما 
 مكمال لألبحاث التربوية السابقة التي تناولت البيئة المدرسية أو الجامعية. كذلكوليكون هذا البحث، 

 :مشكلة البحث
 إلجابة عن األسئلة التالية:تتحّدد مشكلة البحث الحالي في ا

 ؟نمط القيادة السائدة في الوحدات التدريبية في المملكة العربية السعوديةما  .0
أفراد العينة  متوسطات استجابات بين (α=0.05)عند مستوى هل توجد فروق داّلة إحصائيًّا  .3

الوحدة التدريبية،  في الوحدات التدريبية وفًقا لمتغّيرات فئة السائدة ط القيادةانمفي تقديرهم أل
 والمسمى الوظيفي، والمؤهل العلمي؟
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 أهداف البحث:
 يسعى البحث الحالي إلى تحقيق األهداف التالية:

 أنماط القيادة السائدة في الوحدات التدريبية في المملكة العربية السعودية. تعرف .0
ينة في تقديرهم بين أفراد الع α=0.05) عند مستوى)تعرف مدى وجود فروق داّلة إحصائيًّا  .3

في الوحدات التدريبية وفًقا لمتغّيرات فئة الوحدة التدريبية، والمسمى  السائدة ط القيادةانمأل
 الوظيفي، والمؤهل العلمي.

 أهمّية البحث:
ُيؤّمل أن يستفيد من نتائج هذا البحث القيادات الُعليا للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، 

ل تقديم تغذية راجعة عن أنماط القيادة في الوحدات التدريبّية، والعمل على وأصحاب القرار، من خال
وضع الخطط والبرامج الكفيلة بتعزيز اإليجابّيات ومعالجة السلبّيات، كما يؤمل أن يستفيد من نتائجه 

من  قيادات الكلّيات التقنية للبنين والبنات والمعاهد الثانوية الصناعّية، وذلك من خالل االستفادة
المقترحات المقّدمة لتطوير نمط القيادة اإلبداعية لقيادات الوحدات التدريبية، ووقوفهم على نتائج 
البحث واالستفادة منه في اإلجراءات التنفيذية على أرض الواقع، وكذلك منسوبي الوحدات التدريبّية، 

 من خالل ما سينعكس عليهم من إجراءات اإلصالح.
 ة:مصطلحات البحث اإلجرائيّ 

 أحد قبل من المجموعة في التأثير على القدرة" ( على أّنها 3104وُيعّرفها السعود )  :القيادة 
وُيقصد بها  وتفاعلهم واستجاباتهم الطوعي، والئهم على للحصول ،)القائد(المتميزين  أفرادها

ي على في هذا البحث " قدرة عميد/ عميدة الكلّية التقنّية أو مدير المعهد الثانوي الصناع
التأثير في منسوبي/ منسوبات الوحدة التدريبّية لديه، لضمان تفاعلهم مع العملية التدريبّية أو 

 اإلدارّية".
  :وُيقصد بها الكلّيات الّتقنّية والمعاهد الّصناعّية الّثانوّية، والتي تعمل على الوحدات الّتدريبّية

 للّتدريب الّتقني والمهني. تدريب وتأهيل فئة الّشباب تحت مظّلة المؤّسسة العامة
 : وهم عمداء الكلّيات الّتقنّية، ومديري المعاهد الصناعية الثانوية.  قيادات الوحدات التدريبية 
 للبنين والمعاهد الثانوّية  التقنية الكلّيات منسوبي البحث هذا في بها وُيقصد  :اإلدارية الهيئة

 .وظائف إدارية يشغلون  الذين من الصناعّية
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 والمعاهد  التقنية منسوبي ومنسوبات الكلّيات البحث هذا في بها وُيقصد : التدريبية ةالهيئ
 القاعات داخل التدريب بمهام ويقومون  وظائف تدريبية، يشغلون  الذين الثانوية الصناعّية من

 .الدكتوراه  الماجستير، أو أو البكالوريوس، حملة من وهم التدريبية،
 الخلفية النظرية

 :دةالقيا مفهوم
القيادة على أنها القدرة على حث المرؤوسين  (Keith Davis,1977)عرف كيث ديفس 

للقيام بإنجاز األعمال بالطريقة والزمان والمكان الذي يريده منهم القائد، وعرفها سيزالجي ووالس 
(Szilagy & Wallace,1980)  بأنها العالقة بين شخصين أو أكثر، يحاول أحدهما التأثير في

 (Al-Mokhlafi, 2009)وأشار المخالفي  .(Al-Saud, 2013)باتجاه تحقيق األهداف  اآلخر
أن بول هرسي وبالتشارد عرفوا القيادة بأنها: عملية التأثير في نشاط فرد أو مجموعة في سعيهم 

 القائد، صفات من عدًدا (Awad, 2008)عوض  ويحّدد نحو تحقيق األهداف في موقف محدد.
 اتخاذ في والبديهة، والجرأة  القرار بحس يحملها، ويتمتع التي الرسالة وفي ماتالمه في ثقة منها

يذكر الفقي و  .القائد وفطنة ، البصيرة بالواقع القرار، والحس وامتالك والسكينة القرارات، والثبات
(Al-Faghi, 2008) أنه يمضي منها القيادية، الشخصية في توافرها ينبغي التي الصفات من عدًدا 

يحدث،  ما ينتظر وال الحدث، التنفيذ، ويصنع في ٪ 20 يمضي بينما التخطيط، في وقته من ٪ 80
 يفّوض، وكيف يفّوض، متى رائع، ويعرف ومحاور جيد، مستمع أنه كما لألخر، رسالته ويوصل
 .يضعها التي بالخطط االلتزام االنجاز، وشديد على القادرين لألشخاص المهم ويعطي

 من الفاعلة القيادة تحدد التي الضرورية االعتبارات(Al-Aradhi, 2010) العريضي  وتلّخص
 دعم على مقدرة القائد لدى يكون  معين، وأن بموقف القيادة ترتبط بثالثة اعتبارات هي أن غيرها

 التفاعل مهارات طريق عن القائد يعمل المستقبلية، وأن األهداف لتحقيق فيها والتأثير الجماعة
 .المؤسسة أهدافها وأهداف لتحقيق الجماعة عضاءأ  مع االجتماعي

 أنماط القيادة:
يمكن تعريف أنماط القيادة على أنها "مجموعة من المهارات والممارسات والسلوكيات التي يقوم 
بها القائد في المؤسسة التي يعمل فيها، سواء كانت تلك المؤسسة تربوية، أو اقتصادية، أو ثقافية، 

األنماط  (Harahsheh, 2006, 14)(، كما عرف الحراحشة 33: 0999أو غيرها". )شهاب، 
القيادية بأنها "األساليب التي يمارسها القادة للتأثير في اآلخرين، وتوجيه سلوكهم". وقد أشارت 
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الدراسات إلى أن للنمط الذي يستخدمه القائد أثر مباشر في سلوكه وسلوكيات العاملين، وخاصة في 
ا، وهي النمط المتساهل، والديموقراطي، والتسلطي، كما أشارت إلى أنه من األنماط األكثر شيوع

الصعوبة أن نفصل بين أنماط القيادة بفواصل واضحة، إذ أنها تتداخل فيما بينها، فالقائد قد يجتمع 
 في ممارساته أكثر من نمط.

ادة، فقد حاول وألن مفهوم األنماط القيادية يرتبط بالتطور الذي حصل في مجال دراسات القي"
نه نتيجة للتطور أودراستها، لكن تجدر اإلشارة إلى الباحثون تحديد األنماط القيادية بغية تصورها 

الذي أخذ بلباب العمل المؤسسي عموما، فإن بعض الباحثين يرى أن الحديث عن النمط التسلطي 
السابق، والسبب هو  و التخاطب المؤسسي كما كان فيأفي البحث اإلداري لم يعد له من الحضور 

أن حراك الموظفين الذي أصبح أكثر سالسة قد أدى إلى ضعف تركز السلطة في يد بعض األفراد 
الوقت كله، وبدأ الحديث عن أنماط قيادية تكون أكثر تعبيرا عن واقع العمل المؤسسي المعقد". 

(Al-Qahtani, 2013, 63)  زوايا مختلفة، قد تناولت عدد من النظريات مفهوم القيادة من و
 يلي: كماالنظريات تلك  يمكن استعراض أبرزو 

 :األنماط القيادية األربعة نظرية
م على أن 0990عام  Rensis Likertحيث قامت هذه النظرية للباحث رنسس ليكرت 

السلوك القيادي يتراوح ما بين النمط التسلطي الكامل والنمط التشاركي الكامل، وقد أشار السعود 
(Al-Saud, 2013)  إلى هذه األنماط األربعة، وهي: النمط االستبدادي )التسلطي(، حيث ال ثقة

من القائد بالمرؤوسين، والشعور بالحرية والمرونة منعدم من قبلهم بالقائد، حيث هو فقط من يصنع 
القرارات، ويستخدم التهديد والعقاب لحث مرؤوسيه على العمل، والنمط االستبدادي المتسامح، حيث 

ن بحرية أو مرونة كبيرة و يشعر المرؤوسناك حيز ضعيف من الثقة من قبل القائد بالمرؤوسين، وال ه
ك التهديد في مناقشة القائد أو مناقشة أمور العمل، ويتولى القائد صنع معظم القرارات، ويستخدم كذل

ديمقراطي لحث مرؤوسيه على العمل، والنمط ال -خف من النمط السابق أولكن بدرجة  –والعقاب 
االستشاري، إذ يرتفع مستوى الثقة هنا من قبل القائد بالمرؤوسين، لذلك فهو يتيح لهم المشاركة في 
صنع القرارات الصغرى، بينما يحتفظ بصنع القرارات الكبرى، ويستخدم أسلوب الحوافز اإليجابية 

في مناقشة القائد في  والسلبية لتشجيع مرؤوسيه على العمل، ويشعر هنا الفرد بالحرية إلى حد ما
بالثقة المطلقة فيهم من قبل  هنا ن و اطي التشاركي، ويشعر المرؤوسأمور العمل، وأخيرا النمط الديمقر 
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القائد، ويساهمون بشكل إيجابي في صنع القرارات وعلى مختلف المستويات، ولديهم الحرية المطلقة 
 ة بشكل كبير جدا.في مناقشة القائد، ويستخدم هنا القائد الحوافز اإليجابي

 :Continuum Leadership Theoryنظرية الخط المستمر في القيادة 
أن هذه النظرية التي أعدها كل من تانبيوم وشميدت  (Al-Ghazu, 2010)تذكر الغزو 

Tannenbaum &Shemidet  حيث تظهر ، قد القت إعجابا واهتماما كبيرا في األوساط القيادية
القائد والمرؤوسين على أساس خط مستمر، في طرفه األول سلوك القائد  هذه النظرية العالقة بين

الديمقراطي، وفي طرفه اآلخر سلوك القائد األتوقراطي، ويكون بين الطرفين عدة أساليب مختلفة 
للقيادة يحددها القائد وفقا للحرية التي يرغب أن يمنحها لمرؤوسيه ومدى استخدامه للسلطة في صنع 

ت، وأنه ال يوجد سلوك محدد ناجح يستخدم في جميع المواقف، وإنما كل موقف يجب واتخاذ القرارا
وهو السلوك الفعال الذي يأخذ بعين االعتبار االهتمام بالقائد  ،أن يستخدم السلوك المالئم له

 والمرؤوسين والهدف.
حة وترى هذه النظرية أن هناك سبعة أساليب يمكن للقائد ممارستها وفقا للحرية الممنو 

ورمضان والشيخ للمرؤوسين ومدى استخدام الّسلطة من قبل القائد، واألساليب كما ذكرها الدهان 
 أسلوب اتخاذهي:  (Addahhan, Ramadan, Alsheeq, & Makhamrah, 2005) ومخامرة

وأسلوب على إقناع المرؤوسين به،  العملو  وأسلوب اتخاذ القرارالقرار وعلى المرؤوسين تنفيذه، 
وأسلوب ، المرؤوسين ببعض مقترحات وأسلوب األخذالمرؤوسين بشأنه،  التحاور مع و  القرار اقتراح

للمرؤوسين وتركهم وأسلوب إصدار توجيهات بناء على رأي األغلبية بعد مناقشتهم،  اتخاذ القرار
 يتخذون القرار بأنفسهم.
 :Three Dimensions Theory of Leadershipنظرية األبعاد الثالثة  

كن اعتبار هذه النظرية هي تطوير لنظرية الشبكة اإلدارية لبليك وموتون، حيث قام ريدن  يم
Reddin  م بإضافة ُبعد ثالث لُبعدي االهتمام بالعاملين واالهتمام بالعمل واإلنتاج، وهو 0991عام

تحت  ، وقام ريدن بتصنيف األنماط القيادية إلى ثمان أصناف، تقع Effectivenessُبعد الفعالية 
مستويين رئيسين، المستوى األول مستوى األنماط األقل فاعلية، ويقع ضمنه أربعة أنماط هي نمط 
القائد المنسحب الذي ال يكترث بالعمل وال بالعاملين، ونمط القائد المجامل الذي يضع العالقات 

تبار، ونمط القائد اإلنسانية فوق أي اعتبار، ونمط القائد األوتوقراطي الذي يضع اإلنجاز فوق أي اع
الموفِّق : الذي يميل للحلول الوسط، ولكنه غير قادر على اتخاذ القرارات، والمستوى الثاني مستوى 
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األنماط األكثر فاعلية، ويقع ضمنه أربعة أنماط هي نمط القائد البيروقراطي الذي يهتم بالقواعد 
ط القائد العادل الذي يهتم باإلنتاج، وبشكل والتعليمات، ونمط القائد الُمنّمي الذي يهتم باألفراد، ونم

 أقل باألفراد، ونمط القائد اإلداري الذي يهتم كثيرا باإلنتاج والعاملين.
 نظرية القيادة التبادلية )اإلجرائية(:

على أنها نمط قيادي قائم على الفكرة القائلة بأن عالقات القائد  (Bass,1985)وعرفها باس 
لسلة التبادالت أو الصفقات الضمنية، أي أن القيادة التبادلية تستلزم تبادال بالمرؤوسين مستندة إلى س

القيادة   Avolio and Yammarino(2002)  و"يعّرف أفوليو ويامارينو ،بين القائد والمرؤوس
التبادلية بأنها سلوًك قيادي يركز فيه المدير على توضيح أهداف العمل الذي يقوم به المرؤوس 

ذا العمل والمكافآت التي سيحصل عليها عند تحقيق هذه األهداف بنجاح أو العقوبات وكيفية أداء ه
المنافع على  ي أنها عالقة مستندةً التي سيحصل عليها إن أهمل أو أخّل باألداء المطلوب منه، أ

، (Dmour, Abu Saleh and Al-Ali, 2010) القائد واألفراد".–المتبادلة بين طرفي العالقة 
فإن القادة التبادليون يقدمون أشياء  Vigoda-Gadot and Beeri (2012)  ايقودا وبيري وفقًا لفو 

في مقابل ذلك قّيمة )مكافآت، حوافز، ثناء، اعتراف بالجهود( وهم ينتظرون ويتوقعون من األفراد 
عة وبخالف ذلك، يتلقى األفراد إجراءات تأديبية أو عقوبات راد ،العمل أداء عالي، إخالص فيتقديم 

جديٌر ، و (Salih, A & Mubaideen, 2013) إذا ما فرطوا أو أهملوا القيام بواجباتهم الوظيفية
 Leader-Member) أو التأثير المتبادل بين القادة واألفراد LMX باإلشارة إلى أن نظرية

Exchange)   عالجت بتوسع درجة التأثير بين الطرفين على األداء وعلى العديد من األبعاد
سمات وخصائص القائد التبادلي في أن القائد يحدد  أبرز المرجع السابقيلخص . و ظيمية األخرى التن

مهام ومسئوليات وواجبات المرؤوسين التي تسهم في وصول المنظمة ألهدافها وغاياتها، ويمنح 
تحقيق هذه األهداف، ويتجنب المخاطرة إلى درجة  إلىالمكافآت والحوافز للمرؤوسين بما يؤدي 

يرة، ويهتم بالمحددات الزمنية لألداء، ويعالج ما هو موجود كوسيلة لالحتفاظ بالسيطرة أو التحكم، كب
 .وكذلك يولي اهتمامًا ملحوظًا بتحديد االنحرافات واتخاذ اإلجراءات التصحيحية

 نظرية القيادة التحويلية:
عون إلى النهوض كل بأنها عملية يسعى من خاللها القائد والتاب (Burns,1978)عرفها بيرنز 

 & Tichy)منهم باآلخر للوصول إلى أعلى مستويات الدافعية واألخالق، بينما عرفها تتيشي وديفانا 

Devanna,1990)  بأنها عملية إدراك الحاجة للتغيير، وإيجاد رؤية جديدة، وجعل التغيير عمال
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أنها مدى سعي القائد فيعرف القيادة التحويلية ب (Al-Hawary, 1996)مؤسسيا، أما الهواري 
اإلداري إلى االرتقاء بمستوى مرؤوسيه من أجل اإلنجاز والتطوير الذاتي والعمل على تنمية وتطوير 

أن القائد التحويلي هو الذي يسعى  (Al-Hareri, 2010)ويرى الحريري  .الجماعات والمنظمات
ية متحمسين ومندفعين للعمل نتيجة لبناء االلتزام بين األفراد ويمنحهم الصالحيات، ليجعلهم في النها

أن القيادة التحويلية تعد  (Al-Ghazu, 2010)لشعورهم باحترام إدارة المؤسسة، بينما يرى الغزو 
مستوى متطور من القيادة السحرية وأشمل منها، وسميت تحويلية ألن القادة هنا يعملون على تحويل 

ويشير باس  ث األداء واإلنتاجية.األفراد والمؤسسات إلى مستويات أعلى وأرقى من حي
(Bass,1994)  منها: تحفيز العاملين والمرؤوسينإلى عدد من المعالم القيادية للقائد التحويلي، و ،

 ، وتوعية العاملين والمرؤوسين برؤية ورسالة المنظمة.هموالعمل على إظهار القدرات الكامنة لدى
للقائد  ،(Al-Serafi, 2010)رفي الصيالتي أوردها سمات الويلخص الباحث عددا من  

وأبرزها أنه يتمتع بثقة ذاتية عالية، وإصرار ذاتي عال.، وصاحب حضور ديناميكي ونشاط  التحويلي
ن، ويقدم الحلول و ليستفيد منها اآلخر  ئهالحياة، ويتحدث عن تجاربه وأخطامتميز، ويتعلم مدى 

على التعامل مع الغموض والمواقف المعقدة،  البديلة والجذرية للعاملين والمرؤوسين، ويمتلك القدرة
وصاحب شخصية ساحرة، وكأنه يمارس التنويم المغناطيسي مع العاملين والمرؤوسين، ويستثير 
أفكار العاملين والمرؤوسين وعقولهم، ويحفزهم دوما على تحديد األهداف وإعادة تحديدها وفقا 

 للمتغيرات.
 :Managerial Gridالقيادة  في اإلدارية الشبكة نظرية

 النظريات السلوكية إحدى  (Blake & Mouton) وماوتون  لبالك اإلدارية الشبكة نظرية تعد
 من فالبد المنظمة في القيادة أداء فاعلية زيادة يمكن لكي أنه وماوتون  بالك من كل ويرى "للقيادة، 

 النموذج ويقوم إلدارية،ا الشبكة بواسطة تطوير ببرنامج والبدء المنظمة في تغيير األساس الثقافي
ا األعمال بانجاز المدير يهتم حيث باإلنتاج، االهتمام :هما على ُبعدين،  االهتمام مع ونوًعا كمًّ

 األفراد بين العالقات على االهتمام ينصب في اإلنتاج، وُبعد االهتمام بالعاملين، حيث بالكفاءة
 .األعمال في توزيع والتقييم وعدالته الوظيفي والرضا
في خمسة أنماط  (Al-Aradhi, 2010)الُبعدين كما جاء في العريضي  هذين توضيح يمكنو 

 تدخل فيها، والنمط دون  األمور يترك الذي المتساهل )المنسحب(، وهو النمط :قيادية، هي
 ويمارس بالعاملين، القليل واالهتمام العمل القائد بانجاز من األكبر االهتمام يكون  التسلطي، وفيه
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 بين اإلنتاج ومتوازًنا القائد معتدال اهتمام يكون  المتوازن، وفيه الهدف، والنمط أجل من السلطة
يهتم  حيث االجتماعي )رئيس النادي(، اآلخر، والنمط على البعدين من أيّ  يطغى ال بحيث واألفراد،

 يق(، وهو النمطوالنمط المثالي )قائد الفر  واجتماعية، إنسانية عالقات وببناء باألفراد القائد كثيراً 
 مما األفراد، بين والترابط والتفاعل والعاملين معا، لإلنتاج أقصى اهتمامه القائد يولي وفيها المثالي
 .بينهم الثقة إلى يؤدي

 ج:هتمام القائد بكل من العاملين، واإلنتاالأنماط هذه النظرية وفقا  ويوضح الشكل التالي
 
 
 
 
 
 

 
 لشبكة اإلداريةأنماط القيادة وفقا لنظرية ا

 (Al-Saud, 2013, 154)المصدر: السعود 

 الوحدات التدريبية )الكليات التقنية والمعاهد الصناعية(:
تحت مظلة المؤسسة العامة للتدريب التقني  والمعاهد الصناعية الكليات التقنية كل من تقع 

هني آنذاك، والتي تم وذلك لتضم مراكز التدريب الم ،م(0991والمهني، والتي تم إنشاؤها عام )
تحويلها الحقا إلى معاهد ثانوية صناعية، قبل أن يتم افتتاح الكليات التقنية تواليا، والتي شهدت نموا 

ة والمعاهد وتسعى المؤسسة العامة للتدريب التقني من خالل الكليات التقني كبيرا في أعدادها.
استيعاب أكبر عدد من األهداف  ومن أهم تلكإلى تحقيق عدة أهداف استراتيجية،  الصناعية

نشر الوعي بأهمية و  ،لإلسهام في تحقيق التنمية المستدامة والمهني الراغبين في التدريب التقني
تأهيل وتطوير الكوادر البشرية الوطنية و  العمل في المجاالت التقنية، وتوفير البيئة المناسبة للتدرب

بناء شراكات استراتيجية مع قطاع ، و كمي والنوعيفي المجاالت التقنية، وفقا لطلب سوق العمل ال
التوسع في المجاالت التدريبية المتقدمة الداعمة للخطط الوطنية تخدم سوق العمل، و  األعمال

 والمشاركة في برامج نقل التقنية وتطويرها.

  9 القائد االجتماعي  القائد المثالي

ا
الهتمام بالعمل

 
 

  5  القائد الوسط 

   القائد التسيبي  القائد التسلطي

    9                                 5                                    0 

 االهتمام باإلنتاج                  
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، وحدة تدريبية( 039إلى ) 3102/3109في العام التدريبي  الوحدات التدريبيةوقد وصل عدد 
 وينتظم فيها ما يقارب( معهد صناعي مهني، 93و)( للبنات، 09( كلية تقنية للبنين، و)49ا )منه

( 09099في الكليات التقنية و) ومتدربة ا( متدرب009221)( متدربا، موزعين على 042939)
 ( مدربا3931)( مدربا، منهم 9993)يقوم على تدريبهم ما يقارب و ، متدربا في المعاهد الصناعية

( إضافة إلى عدد كبير من فروع الكليات 3109. )الهيئة العامة لإلحصاء، كليات التقنيةفي ال
ومعاهد الشراكات االستراتيجية التي تقوم على تشغيلها بيوت خبرة عالمية في بعض  التقنية،

، بينما ةتدريبي ول( فص9وتمنح الكليات التقنية درجة البكالوريوس للخريج الذي أتم )التخصصات، 
تدريبيا في  مسارا( 31فصول تدريبية، وذلك في ) أربعةح الدرجة الجامعية المتوسطة لمن أتم تمن

عدة تخصصات، أبرزها تقنية المحركات والمركبات، والعمارة والتشييد، وصيانة الطائرات، 
فتمنح أما المعاهد الصناعية وتقنية البرمجيات، واإلدارة المكتبية والسكرتارية، والتسويق،  والشبكات،

شهادة اجتياز برامج تدريبية في تخصصات عديدة، منها اللحام، والتبريد والتكييف، والنجارة، 
 واإلنشاءات المعدنية، والتصوير الفوتوغرافي وغيرها.

 الدراسات السابقة:
إلى تعرف األنماط القيادية وفقا لنظرية الشبكة  (Obaidat, 2009)دراسة عبيدات هدفت 

( من مديري ومديرات 394وتكونت عينة الدراسة من ) ؛بفاعلية إدارة الوقت اإلدارية وعالقتها
، وأشارت النتائج إلى أن نمط قيادة الفريق في مختلف مديريات التربية والتعليم في األردن المدارس

قد حصل على أعلى متوسط حسابي، بينما كان النمط التساهلي أقل األنماط في المتوسط الحسابي، 
تقديراتهم  في استجابات العينة بشأننتائج الدراسة إلى وجود عالقة ذات داللة إحصائية كما أشارت 

 متغيري الجنس والمؤهل العلمي.تعزى لألنماط اإلدارية ل
إلى تعرف األنماط القيادية وفقا لنظرية الشبكة اإلدارية  (Jabra, 2006)وهدفت دراسة جبرة 

( مديرا من مديري 393ع اإلداري، وتكونت عينة الدراسة من )في المدارس االبتدائية وعالقتها باإلبدا 
المدارس االبتدائية بمدينة جدة، وأظهرت نتائج الدراسة أن النمط المثالي )قائد الفريق( كان أكثر 
األنماط شيوعا لدى مديري المدارس، تاله النمط المتأرجح في المرتبة الثانية، ثم النمط االجتماعي 

ة، ثم النمط التسلطي، وجاء النمط المنسحب في المرتبة األخيرة كأقل األنماط في المرتبة الثالث
ممارسة، كما أشارت نتائج الدراسة إلى وجود فروق دالة إحصائيا في استجابات العينة تعزى 

 لمتغيرات الدراسة، وهي المؤهل العلمي، وسنوات الخبرة، وعدد الدورات التدريبية.
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فقد هدفت إلى تعرف األنماط اإلدارية لمديري  (Rawashdah, 2009)رواشدة أما دراسة 
المدارس الثانوية الحكومية في محافظة الزرقاء وفق نظرية الشبكة اإلدارية من وجهة نظر العاملين 

( معلما ومعلمة في منطقة 343معهم وعالقتها برضاهم الوظيفي، وتكونت عينة الدراسة من )
الدراسة إلى أن درجة ممارسة جميع األنماط اإلدارية الخمسة وفقا الزرقاء التعليمية، وأشارت نتائج 

أكثرها  لنظرية الشبكة اإلدارية من قبل مديري المدارس كانت متوسطة، وكان نمط قيادة الفريق
، ولم تظهر نتائج الدراسة فروقا دالة إحصائيا تعزى لمتغيرات الجنس ممارسة، ثم نمط التسلطي

  انت هناك فروقا دالة تعزى لمتغير عدد سنوات الخبرة.والمؤهل العلمي، بينما ك
بدراسة هدفت إلى تعرف النمط القيادي لمدير المدرسة  (Al-Ghamdi, 2009)الغامدي وقام 

وأثره على االلتزام التنظيمي للمعلمين بالمدارس الثانوية باستخدام نظرية الشبكة اإلدارية، وتكونت 
معلمي محافظة جدة، وأشارت نتائج الدراسة إلى أن النمط ( معلما من 432عينة الدراسة من )

القيادي السائد هو نمط قيادة الفريق، تاله من حيث السيادة نمط القيادة المتأرجحة، بينما كان نمط 
القيادة المتقلبة أقل األنماط سيادة، كما أشارت نتائج الدراسة إلى وجود فروق دالة إحصائيا في 

لمتغير سنوات الخبرة، بينما لم تظهر النتائج فروقا تعزى لمتغيري المؤهل استجابات العينة تعزى 
 العلمي، ونوع المؤهل.

بدراسة هدفت إلى تعرف األنماط القيادية لمديري  (Al-Ash, 2010)العش  كما قامت
المدارس الثانوية وفقا لنظرية الشبكة اإلدارية وعالقتها بمستوى ضغوط العمل للمعلمين، وتكونت 

النمط القيادي  ( معلما معلمة في األردن، وقد أشارت نتائج الدراسة إلى أن239ة الدراسة من )عين
السائد هو نمط قيادة الفريق الذي يولي اهتماما عاليا بكل من اإلنتاج والعالقات اإلنسانية، بينما أقل 

، كما ل اإلنتاجاألنماط ممارسة هو نمط رئيس النادي، الذي يركز على العالقات اإلنسانية ويهم
أشارت نتائج الدراسة إلى وجود فروق دالة إحصائيا في استجابات العينة في تقديراتهم ألنماط القيادة 

 تعزى لمتغير الجنس، وذلك لصالح الذكور.
 (Abu Zeiton, Hyasat & Khaireddin, 2004)أبو زيتون وحياصات وخير الدين  أما

حسب نموذج شبكة القيادة في اختيار استراتيجيات  إلى تعرف أنماط القيادةفهدفت دراستهم 
( مدير من مديري شركات التأمين في األردن، وقد أشارت 99األعمال، وتكونت عينة الدراسة من )

نتائج الدراسة إلى أن النمط التسلطي هو النمط القيادي السائد، بينما أظهرت النتائج عدم وجو أثر 
وقيادة الفريق، كما أشارت النتائج إلى عدم  ،واالجتماعي ،والمعتدل ،لألنماط األربعة: المتساهل
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وجود أثر للنمط التسلطي في اختيار استراتيجية التمايز، وعدم وجود أثر للنمط المتساهل في اختيار 
 استراتيجة التركيز.

دراسة هدفت إلى تعرف أنماط القيادة التربوية السائدة  (Arabyat, 2012)وأجرى عربيات 
ألقسام األكاديمية وأثرها على األداء الوظيفي ألعضاء هيئة التدريس، وتكونت عينة ادى رؤساء ل

( من أعضاء هيئة التدريس في جامعة البلقاء التطبيقية، وأشارت نتائج الدراسة 333الدراسة من )
رتبة األخيرة إلى أن النمط الترسلي كان األكثر شيوعا، ثم النمط التسلطي، ثم التقليدي، وجاء في الم

النمط الديمقراطي، كما أشارت نتائج الدراسة إلى وجود أثر لنمطي القيادة الديمقراطي والترسلي على 
 أداء العاملين، وعدم وجود أثر لنمطي القيادة التقليدية والتسلطية على أداء العاملين.

عاهد الصناعية الثانوية، البحث جميع الكليات التقنية للبنين والم شمل مجتمع مجتمع وعّينة البحث:
( معهًدا صناعًيا، وقد بلغ عدد 99( كلية تقنية، و)49، والبالغ عددها )3102/3109للعام التدريبي 
 (0( من الهيئتين التدريبية واإلدارية في تلك الوحدات، كما يتضح في الجدول )493أفراد العينة )

 توزيع عّينة البحث وفًقا لمتغيرات البحث (1جدول رقم )

 
 معهد كلّية

 المجموع
 إداري  مدّرب إداري  مدّرب

  09 000 39 032 بكالوريوس
% 40.94 % 9.00 % 39.09 % 3.29 % 90.29 % 

   39  93 ماجستير فأعلى
% 30.43 %  9.00 %  39.34 % 

 المجموع
319 39 049 09 

 
011 % 

349 029 
 493 

 أداة البحث:
 التربوي  األدب من خالل استعراضس استجابات العّينة، وذلك قام الباحث بتطوير أداة لقيا 

وقد ات التي تناولت موضع نظرية الشبكة اإلدارية في القيادة، دراسواالستئناس ببعض الالسابق، 
 تكونت األداة من جزأين، كما يلي:
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كلّية  الوحدة التدريبّية ) : نوعوتمّثل المتغّيرات الوسيطة للبحث، وهي البيانات األساسّية، .0
تقنّية، معهد صناعي(، والمسّمى الوظيفي)مدّرب، إداري(، والمؤهل العلمي )بكالوريوس، 

 ماجستير فأعلى(.
في ، تقيس استجابات العّينة فقرة( 43وتكونت في صورتها النهائّية من ) االستبيان، فقرات  .3

تمثل الت رئيسة، مجا خمسةالتدريبّية من خالل  اتفي الوحد ةط القيادة السائدانمأل تقديرهم
النمط المتأرجح، و النمط التسلطي، و أنماط القيادة وفقا للشبكة اإلدارية، وهي: النمط الترسلي، 

 النمط المثالي.و النمط االجتماعي، و 
تكون أوزان البدائل للفقرات كما فكميزان لفقرات االستبيان،  الخماسي وتم اعتماد تدريج ليكرت

(، 4.31 -3.90) موافق إلى حد ما(، و 3.91 -0.90) فقوا(، وم0.9 -0) موافق جدايلي: 
 (.2 -3.31) غير موافق أبدا(، و 3.31 -4.30) غير موافقو 

 صدق األداة وثباتها:
تّم عرض األداة على مجموعة من المحكمين ذوي الرأي، لقياس درجة صدق األداة، وقد تم 

 فقرةاألداة، ومدى انتماء ال تمجاالاالستئناس بآراء المحكمين من حيث مناسبة أهداف البحث ل
للتحّقق من ثبات األداة تّم و  من حيث الصياغة النحوية واإلمالئية. فقرة، ومدى مالئمة المجاللل

لمجاالت االستبيان، وقد تراوحت المعامالت  Cronbach Alphaاستخراج معامل كرونباخ ألفا 
 (1.939َو  1.990للمجاالت األربع بين )

 :هاوتفسير  نتائج البحث
لإلجابة عن السؤال األول: "ما نمط القيادة السائد في الوحدات التدريبية؟" نتائج السؤال األول: 

 وذلك كما يلي:لألنماط الخمسة، ولفقراتها  تّم استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية
 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لألنماط القيادية (2جدول )

 درجة الممارسة االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي نمطال لمرتبةا
 عالية 1.21 3.60 نمط القيادة المتأرجح )منتصف الطريق( 0
 عالية 1.20 3.51 نمط القيادة االجتماعي )رئيس النادي( 3
 متوسطة 1.25 3.30 نمط القيادة التسلطي 4
 متوسطة 1.20 3.29 نمط القيادة المثالي )قائد الفريق( 3
 متوسطة 1.28 3.19 نمط القيادة الترسلي 2
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ا ( إلى أن درجة ثالثة أنماط من األنماط الخمسة كانت متوسطة، بينم3تشير نتائج الجدول )
، وقد جاء نمط القيادة المتأرجح أعلى األنماط ممارسة من وجهة كانت درجة ممارسة نمطين عالية

الجتماعي، ثم نمط القيادة التسلطي، فنمط القيادة المثالي، وأخيرا نظر أفراد العينة، تاله نمط القيادة ا
 نمط القيادة الترسلي.

 وفيما يلي نتائج فقرات كل نمط من هذه األنماط:
 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات مجال نمط القيادة المنسحب )الترسلي( (3) جدول

 العبارة م
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

درجة 
 المرتبة الموافقة

 2 متوسطة 1.19 3.40 التأخر والغياب  تكرراضي في الوحدة التدريبية عن هناك تغ 0
 1 عالية 1.15 3.50 تقبل قيادة الكلية ما يقره اآلخرون  3
 3 متوسطة 1.24 3.26 في خروج الموظفين أثناء وقت الدوام الرسمي قيادة الكلية تساهلت 4
 4 متوسطة 1.32 3.00 ف في اتخاذ القرارات الحاسمة في الوحدة التدريبيةهناك ضع 3
 6 متوسطة 1.36 2.84 دون أدنى طموح للتطوير العمل داخل الوحدة يسير بشكل روتيني  2
 7 متوسطة 1.47 2.74 يتساوى في الوحدة التدريبية المنجز وغيره  9
 5 متوسطة 1.20 2.92 اكلهاهناك تركيز على إيجابيات الوحدة وتغافل عن مش 9
 5 متوسطة 1.28 3.09 الدرجة الكلية للمجال 

( مما يعني أن درجة 4.19( أن المتوسط الحسابي للنمط الترسلي يبلغ )3يشير الجدول)
ممارسة هذا النمط في الوحدات التدريبية من وجهة نظر العاملين هي )متوسطة(، ولربما تدل هذه 

قياد واالنصياع لرغبات العاملين أو لمجموعة منهم، وهذا ما تشير إليه النتيجة على حالة من االن
(: "تقبل قيادة الكلية ما يقره اآلخرون" والتي جاءت كأكثر الممارسات شيوعا في 3الفقرة رقم )

(، وربما يكون السبب في ظهور هذه النتيجة 4.21ممارسات هذا المجال، وبمتوسط حسابي بلغ )
هناك  (: "0أوقات الدوام الرسمي، وهو ما أشارت إليه الفقرة رقم )بط العاملين عدم االكتراث بانضبا

ثاني أعلى ممارسة، " والتي جاءت تغاضي في الوحدة التدريبية عن حاالت التأخر والغياب المتكرر
(، ويعتقد الباحث انه أيا كان السبب وراء هذه النتيجة، فإنها تشير 4.31وبمتوسط حسابي يبلغ )

إلى حاجة تدريب قيادات الوحدات التدريبية على المهارات المطلوبة لممارسة األنماط  وبوضوح
أقل األنماط شيوعا في الوحدات التدريبية، في متساهل( وقد جاء النمط المنسحب )ال القيادية الفاعلة.

 (، وتتفق هذه النتيجة مع نتيجة دراسة عبيدات4.19المرتبة الخامسة، وبمتوسط حسابي يبلغ )
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(Obaidat, 2009) ودراسة جبرة ،(Jabra, 2006) واللتان أشارت نتائجهما إلى أن النمط ،
 المتساهل كان األقل شيوعا.

 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات مجال نمط القيادة التسلطي (4جدول )

المتوسط  العبارة م
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

درجة 
 الموافقة

 المرتبة

ةمنخفض 1.13 2.59 بالزّي الرسمي للمؤسسة هتم كثيرا بالتزام العامليني 0  7 
 4 عالية 1.32 3.42 هناك اهتمام كبير بالعمل حتى لو كان ذلك على حساب العاملين 3
 6 متوسطة 1.31 3.00 معارضة أفكار قيادة الوحدة نوع من التمرد من وجهة نظرهم 4
 3 عالية 1.22 3.51 مع العاملين اهبعالقات وحدةال تهتم قيادة ال 3
 5 متوسطة 1.32 3.23 التدريبية  والورش جوالت مفاجئة على القاعات وحدةتنفذ قيادة ال 2
 2 عالية 1.24 3.53 بالدور الرقابي أكثر من دور التوجيه قيادة الوحدة هتمت 9
 1 عالية 1.18 3.84 بمواقفها وآرائها وحدةتتمسك قيادة ال 9
 3 متوسطة 1.25 3.30 الكلية للمجالالدرجة  

( مما يعني أن درجة 4.41( أن المتوسط الحسابي للنمط التسلطي يبلغ )3يشير الجدول )
وجاءت متوسطات  ن وجهة نظر العاملين هي )متوسطة(ممارسة هذا النمط في الوحدات التدريبية م

شير إلى شيوع ممارسات تسلطية أربع فقرات من إجمالي سبع فقرات للمجال بدرجة عالية، وهو ما ي
من قبل قيادات الوحدات التدريبية، ولعل ما يدعم هذا التفسير بوضوح النتيجة التي آلت إليها الفقرة 

( 4.93(: "تتمسك قيادة الوحدة التدريبية بمواقفها وآرائها"، إذا كان المتوسط الحسابي لها )9رقم )
غليب الدور الرقابي على دور التوجيه قد ينحى كأعلى المتوسطات في فقرات المجال، كما أن ت

بالعملية القيادية إلى منحى سلبي، ويؤثر بالتالي على أداء العاملين، وهذا ما يتضح من خالل الفقرة 
(: "تهتم قيادة الوحدة بالدور الرقابي أكثر من دور التوجيه"، والتي جاءت كثاني أعلى متوسط 9رقم )

(، ويعتقد الباحث أن مثل هذه النتيجة هي انعكاس 4.24طها )حسابي في المجال، وبلغ متوس
طبيعي لوجود نوع من القصور في العالقات اإلنسانية فيما بين القيادة والعاملين، وهذا ما أشارت 

(: "ال تهتم قيادة الوحدة بعالقاتها مع العاملين" والتي بلغ متوسطها الحسابي 3إليه نتيجة الفقرة رقم )
(: "هناك اهتمام كبير 3ؤيد هذه النتيجة كذلك النتيجة التي أشارت إليها الفقرة رقم )(، كما ي4.20)

 بالعمل حتى لو كان ذلك على حساب العاملين" والتي جاء متوسطها الحسابي بدرجة عالية كذلك.
ثالث األنماط شيوعا في الوحدات التدريبية، وبمتوسط حسابي يبلغ وقد جاء النمط التسلطي 

مع  تتعارض، بينما (Rawashdah, 2009)تتفق هذه النتيجة مع نتيجة دراسة الرواشدة (، و 4.41)
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النمط األكثر شيوعا، ومع  هذا كان فيها التي (Abu Zeiton, 2004)أبو زيتون نتيجة دراسة 
التي كان فيها هذا النمط األقل شيوعا وفي المرتبة  (Al-Ghamdi, 2009)دراسة الغامدي 

 الخامسة.
 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات مجال نمط القيادة المتأرجح )منتصف الطريق((5جدول )

المتوسط  العبارة م
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

درجة 
 المرتبة الموافقة

 1 عالية 0.93 4.23 بتحقيق أهداف العمل عاملين وأحيانا أخرى يبدي أحيانا اهتماما بال 0

3 
دة بين تطبيق العقوبات على العاملين والعالقة تجمع قيادة الوح

 الجيدة معهم
 2 عالية 1.18 3.98

 6 متوسطة 1.31 3.00 تجمع قيادة الوحدة بين الرقابة على العاملين والثقة بهم 4
 5 متوسطة 1.29 3.27 تتبنى قيادة الوحدة القرارات الحاسمة أحيانا وآراء العاملين أحيانا  3
 3 عالية 1.30 3.57 دة التدريبية بالشدة الممزوجة باللينتدير قيادة الوح 2

9 
تسعى قيادة الوحدة للقضاء على أي مظاهر قد تنتج عنها 

 خالفات بين العاملين
 4 عالية 1.22 3.51

 1 عالية 1.21 3.60 الدرجة الكلية للمجال 
ني أن درجة ( مما يع4.91( أن المتوسط الحسابي للنمط المتأرجح يبلغ )2يشير الجدول )

ممارسة هذا النمط في الوحدات التدريبية من وجهة نظر العاملين هي )عالية(، وجاءت ممارسات 
(: "يبدي أحيانا اهتماما بالعاملين وأحيانا 0أربع فقرات من ست بدرجة عالية، وجاءت الفقرة رقم )

رات المجال، وبمتوسط أخرى يبدي اهتماما بتحقيق أهداف العمل" في المرتبة األولى األعلى بين فق
(، وقد يعكس ذلك حالة التأرجح التي تعيشها الوحدة، وتأتي نتيجة الفقرة رقم 3.34حسابي يبلغ )

(: "تجمع قيادة الكلية بين تطبيق العقوبات على العاملين والعالقة الجيدة معهم" لتدعم هذا 3)
( وبدرجة عالية، 4.99ابي يبلغ )التفسير، إذ احتلت الفقرة المرتبة الثانية في المجال بمتوسط حس

(: "تدير قيادة الوحدة بالشدة الممزوجة باللين" بدرجة عالية كذلك وبمتوسط 2وجاءت الفقرة رقم )
(، وهو ما يعد مؤشرا 4.11(، وقد جاء أقل متوسط حسابي في فقرات المجال )4.29حسابي يبلغ )

تعكس هذه النتيجة اإلجمالية للمجال الحالة واضحا على الممارسات المتأرجحة لقيادة الوحدة، ولربما 
عدم وجود نهج محدد وموحد لقيادة الوحدة مع جميع العاملين، ووجود مجامالت للبعض على 
حساب العمل، وقد يكون ناتجا عن عدم تعاون فئات معينة مع قيادة الوحدة، مما يشكل معوقا في 

 كاس لواقع يعيشه العاملون.تحقيق ممارسات ألنماط أفضل لقيادة الوحدة، تكون انع
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وقد جاء النمط المتأرجح في المرتبة األولى كأكثر األنماط شيوعا في الوحدات التدريبية، 
 Rawashdah, 2009)رواشدة )(، وتتفق هذه النتيجة مع نتيجة 4.91وبمتوسط حسابي يبلغ )

 ,Jabra)جبرة يجة دراسة والتي جاء النمط المتأرجح األكثر شيوعا فيها، كما تتفق إلى حد ما مع نت

واللتان أشارتا إلى النمط المتأرجح كان في  (Al-Ghamdi, 2009)ونتيجة دراسة الغامدي  (2006
 المرتبة الثانية شيوعا.

 (ناديالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات مجال نمط القيادة االجتماعي )رئيس ال (6جدول )
المتوسط  العبارة م

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري 

درجة 
 المرتبة الموافقة

 3 عالية 1.12 3.61 الموظفين تهتم قيادة الوحدة باالستماع لهموم ومشاكل 0
ةمتوسط 1.21 3.06 تسود المحبة واالحترام العالقات بين منسوبي الوحدة التدريبية 3  6 
 1 عالية 1.00 4.05 القرارات التي تحقق مصلحة العاملين قيادة الوحدة دعمت 4
تحرص الوحدة على اجتماع منسوبيها خارج العمل من فترة  3

 5 عالية 1.30 3.56 ألخرى 
ةمتوسط 1.26 2.72 الوحدةهناك تقدير للظروف الطارئة للموظفين من قبل قيادة  2  7 
 2 عالية 1.18 3.98 أسلوب المناصحة واإلقناع يغلب على أسلوب الفرض واإلجبار 9
 4 عالية 1.30 3.57 على حساب العمللبعض في الوحدة ل هناك مجامالت 9
 2 عالية 1.20 3.51 الدرجة الكلية للمجال 

( مما يعني أن درجة 4.20( أن المتوسط الحسابي للنمط االجتماعي يبلغ )9يشير الجدول )
ممارسة هذا النمط في الوحدات التدريبية من وجهة نظر العاملين هي )عالية(، وجاء المتوسط 

(: "تدعم قيادة الوحدة 4حسابي لخمس فقرات في هذا المجال بدرجة عالية، وجاءت الفقرة رقم )ال
القرارات التي تحقق مصلحة العاملين" كأعلى الممارسات في هذا المجال، وبمتوسط حسابي 

(، وقد يكون في هذه النتيجة إشارة إلى تغليب مصلحة العاملين إلى حد ما على مصلحة 3.12يبلغ)
(: أسلوب المناصحة واإلقناع يغلب على أسلوب 9ل، وتدعم هذه النتيجة نتيجة الفقرة رقم )العم

الفرض واإلجبار، والتي حلت ثانيا في ترتيب فقرات المجال، كما جاء المتوسط الحسابي للفقرة رقم 
(" "هناك مجامالت للبعض في الوحدة من قبل قيادتها على حساب العمل" بدرجة عالية كذلك 9)
(، وقد تكون هذه النتيجة طبيعية ومتماشية مع نتائج الفقرات األخرى للمجال، فالنمط 4.29بلغ )و 

االجتماعي ال يعني بالضرورة المساواة بين العاملين في العالقات اإلنسانية، وكثيرا ما يفشل القائد 
(: 2للفقرة رقم )في تبني مبدأ واضح لعالقاته مع العاملين في هذا النمط، وجاء المتوسط الحسابي 

" كأقل الممارسات في هناك تقدير للظروف الطارئة لدى الموظفين من قبل قيادة ومسئولي الوحدة"
هذا المجال وبدرجة متوسطة، وربما يرجع ذلك إلى سعي قيادة الوحدات التدريبية الحفاظ على حد 
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مال العاملين وعدم معين من الممارسات هذا النمط وعدم الوصول إلى ممارسات توحي بتسيب وإه
 االنضباط في العمل.

وحل النمط االجتماعي كثاني األنماط شيوعا في الوحدات التدريبية، وبمتوسط حسابي يبلغ 
والتي جاء النمط  Rawashdah, 2009)رواشدة )(، وتتفق هذه النتيجة مع نتائج دراسة 4.20)

ونتيجة  (Jabra, 2006)جبرة دراسة المتأرجح األكثر شيوعا فيها، كما تتفق إلى حد ما مع نتيجة 
واللتان أشارتا إلى أن النمط المتأرجح كان في المرتبة  (Al-Ghamdi, 2009)الغامدي دراسة 

 الثانية شيوعا.
 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات مجال نمط القيادة المثالي )قائد الفريق( (7جدول )

المتوسط  العبارة م
 الحسابي

نحراف اال 
 المعياري 

درجة 
 المرتبة الموافقة

0 
تفقد أحوال المتدربين داخل القاعات التدريبية ومناقشتهم من 

 اإليجابيات الملحوظة في الوحدة
 2 عالية 1.11 3.80

3 
هناك اهتمام بتوقيع الشراكات واالتفاقيات التي تعود على 

 المتدربين بالنفع
 3 متوسطة 1.32 3.27

 7 متوسطة 1.16 2.83 معااهتماما كبيرا  بمصلحة العمل والعاملين  دةوحتولي قيادة ال 4

3 
 توافر الخدمات العامة بشكل جيد في الوحدةهناك جهود لمتابعة 

 والعمل على حل مشاكلها
 1 عالية 0.97 3.93

 5 متوسطة 1.26 2.98 يتلمس احتياج القاعات والورش والمعامل من التجهيزات 2

9 
ة على إشراك الجميع في اإلنجاز واتساع محيط تعمل قيادة الوحد

 الفريق الواحد
 3 متوسطة 1.29 3.27

 6 متوسطة 1.28 2.92 دى القيادةلتمثل وحدة التوجيه المهني والتنسيق الوظيفي أولوية  9
 4 متوسطة 1.20 3.29 الدرجة الكلية للمجال 

( مما يعني أن درجة 4.39( أن المتوسط الحسابي للنمط المثالي يبلغ )9يشير الجدول )
ممارسة هذا النمط في الوحدات التدريبية من وجهة نظر العاملين هي )متوسطة(، وجاءت خمس 
فقرات من فقرات المجال السبع بدرجة متوسطة، وهو ما يشير إلى بعض المعوقات التي تحول دون 

ق(، وباألخص على مستوى الوصول بقيادات الوحدات التدريبية للنمط القيادي المثالي )قائد الفري
(: 2متابعة البنية األساسية المعينة على تحسين البيئة التدريبية، وهذا ما يتجلى في نتيجة الفقرة رقم )

" والتي جاءت كثالث أقل الممارسات في الوحدةيتلمس احتياج القاعات والورش التدريبية والمعامل  "
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السبب كذلك في ظهور هذه النتيجة إدراك  (، وقد يكون 3.99في المجال، وبمتوسط حسابي بلغ )
العاملين غياب الهدف األساسي في ممارسات القيادة وهو تأهيل الخريجين لالندماج ضمن سوق 

(: "تمثل وحدة التوجيه المهني أولوية لدى 9العمل، وهو ما أشارت إليه بوضوح كل من الفقرة رقم )
( 3.99الممارسات في المجال وبمتوسط حسابي يبلغ )ثاني أقل الوحدة التدريبية"، والتي جاءت  قيادة

"، والتي هناك اهتمام بتوقيع الشراكات واالتفاقيات التي تعود على المتدربين بالنفع(: "3، والفقرة رقم )
جاءت بدرجة متوسطة كذلك، وأيا كانت األسباب وراء هذه النتيجة، فإنها انعكاس حقيقي لعدم قدرة 

يق بين مصلحة العمل ومصلحة العاملين، نتيجة عدم الخبرة أو نقص قيادة الوحدة على التوف
تولي قيادة الكلية اهتماما كبيرا  (: "4التدريب، أو غير ذلك، وذلك ما أشارت إليه الفقرة رقم )

" والتي كانت أقل الممارسات في المجال، إذ بلغ متوسطها بمصلحة العمل والعاملين جنبا إلى جنب
( من صعوبات تواجه قيادة الوحدة 9يد هذا التفسير ما أشارت إليه الفقرة رقم )، يؤ (3.94الحسابي )

 في توسيع دائرة فريق العمل في الوحدة.
(، 4.39، وبمتوسط حسابي يبلغ )رابع األنماط شيوعايق( ائد الفر وقد جاء النمط المثالي )ق

دراسة جبرة نتيجة مع ، و (Obaidat, 2009)دراسة عبيدات  وتتعارض هذه النتيجة مع نتيجة
(Jabra, 2006)الغامدي  ، ودراستي(Al-Ghamdi, 2009) والعش ،(Al-Ash, 2010) والتي ،

 جاء فيها النمط المثالي األكثر شيوعا ، وفي المرتبة األولى بين األنماط الخمسة.
د عنهل توجد فروق داّلة إحصائيًّا لإلجابة عن السؤال الثاني: " :نيعن السؤال الثا اإلجابة

في الوحدات التدريبية وفًقا  السائدة ط القيادةانمبين أفراد العينة في تقديرهم أل (α=0.05)مستوى 
" تم استخدام اختبار )ت( لعينتين الوحدة التدريبية، والمسمى الوظيفي، والمؤهل العلمي نوعلمتغّيرات 

 (:9مستقلتين، لكل متغير من المتغيرات الثالث، وذلك كما في الجدول )
 الوحدة التدريبية نوعتعزى إلى استجابات العينة فروق في التائج اختبار )ت( للكشف عن ن (9دول )ج

المتوسط  الوحدة التدريبية المتغير
 الحسابي

االنحراف 
الداللة  قيمة )ت( المعياري 

 اإلحصائية
 نوع

 الوحدة
 1.94 4.19 معهد صناعي 1.142 3.000 1.93 4.32 كلّية تقنية

المسمى 
 لوظيفيا

 1.08 3.35 إداري  1.033 0.391- 0.81 4.02 مدّرب
المؤهل 
 العلمي

 0.91 3.17 ماجستير فأعلى 1.940 1.199 0.81 3.18 بكالوريوس
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على  (α=0.05) دالة إحصائيًّا عند مستوى غير قيمة )ت( إلى أن الجدول أعاله  يشير
تقديرات العاملين في الوحدات في  صائياالمتغيرات الثالث، مما يعني عدم وجود فروق دالة إح

، ولربما معهد صناعي( الوحدة التدريبية )كلّية تقنية/ نوعتعزى إلى التدريبية ألنماط القيادة السائدة 
ن يتعرضون لنفس الضغوط في بيئة العمل على ب في ظهور هذه النتيجة أن العامليكذلك كان السب

الخبرات ذاتها، دون تمييز بينهم من قبل قيادات الوحدات اختالف الموقع ونوع الوحدة ، ويواجهون 
 دالة إحصائيًّا عند مستوى غير قيمة )ت( إلى أن الجدول أعاله كذلك  يشيركما  التدريبية.

(α=0.05) تقديرات العاملين في  على المتغيرات الثالث، مما يعني عدم وجود فروق دالة إحصائيا
المسمى الوظيفي )مدرب/ إداري(، وقد تكون تعزى إلى دة السائدة في الوحدات التدريبية ألنماط القيا

هذه النتيجة مؤشرا إيجابيا على إدراك العاملين على وجه العموم للممارسات والمهارات المختلفة على 
أرض الواقع التي تمارسها قيادات الوحدات التدريبية، مما انعكس على استجاباتهم ليكون هناك اتفاق 

في تلك االستجابات فيما بينهم على اختالف مؤهالتهم ووظائفهم ونوع الوحدة، ولربما إلى حد كبير 
 تعكس هذه النتيجة وضوح ممارسات قيادات الوحدات التدريبية للعاملين عموما، 

على  (α=0.05) دالة إحصائيًّا عند مستوى غير قيمة )ت( إلى أن الجدول أعاله  يشيرو 
تقديرات العاملين في الوحدات في  م وجود فروق دالة إحصائياالمتغيرات الثالث، مما يعني عد

المؤهل العلمي )بكالوريوس/ ماجستير فأعلى(، وقد يكون تعزى إلى التدريبية ألنماط القيادة السائدة 
السبب في هذه النتيجة عدم استثمار قيادات الوحدات التدريبية لقدرات ومهارات حاملي مؤهل 

د، أو نقص الخبرة وعدم القدرة على االستفادة منهم بما يعود على البيئة الماجستير فأعلى بشكل جي
ولعل هذه النتيجة تشير بوضوح إلى االحتياجات  التدريبية بالنفع، فكانت الممارسات متماثلة.

التدريبية الملحة لقيادات الوحدات التدريبية إلى تصميم وتنفيذ برامج تدريبية تربوية لهم في مجال 
دراسة نتيجة ، و (Obaidat, 2009)وتتفق هذه النتائج مع نتيجة دراسة عبيدات  مهاراتها.القيادة و 

(Jabra, 2006) ،إذ أشارتا إلى عدم وجود فروق دالة إحصائيا تعزى لمتغير المؤهل العلمي ،
التي أشارت إلى وجود فروق دالة  ،(Al-Ghamdi, 2009)الغامدي ولكنها تتعارض مع دراسة 

 هذا المتغير.تعزى لمتغير ل
  : التوصيات والمقترحات

أشارت نتائج الدراسة إلى أن النمط  المتأرجح كان األكثر شيوعا، بينما كان النمط المثالي 
 األقل شيوعا، ويوصي الباحث حيال ذلك بما يلي:
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 لتدريبهم على مهارات  ؛بناء خطة زمنية لتنفيذ ورش تدريبية لقيادات الوحدات التدريبية
 لنمط القيادي المثالي.وممارسات ا

  بناء أداة إجرائية، تتضمن مؤشرات ومعايير لتقييم ممارسات قيادات الوحدات التدريبية من قبل
 الهيئتين التدريبية واإلدارية، ورفعها الكترونيا على بوابة الموظفين.

 التالية: برامجكما يقترح الباحث تنفيذ األبحاث وال
  ية وعالقتها باإلبداع اإلداري في الوحدات التدريبية.األنماط القيادإجراء بحث بعنوان 
 .)تصميم برنامج تدريبي لتدريب قيادات الكليات على ممارسات النمط المثالي )قائد الفريق                   

 :المراجع
- Abu Zeiton, G. Hyasat, K. & Khaireddin(2004). Impact of Leadership 

Styles According to The Leadership Grid Model of Blake and Mouton 

On the Selection of Business Strategies, Arab Journal of 

Management, 33(2), 193-218. 

- Abdulqader, A(2013). School Leadership, Journal of Educational 

Researchers, V(4), 231-244. 

- Addahhan, O., Ramadan, Z., Alsheeq, S., & Makhamrah, S(2005). 

Modern Management Concepts, 8end edition, Amman: Jordan Books 

Centre. 

- Al-Aradhi, M(2010). Developing A Training Program in 

Outstanding Leadership for The Educational Leaders At The 

Ministry of Education in Jordan. PhD Thesis, The University Jordan, 

Jordan. 

- Al-Ash, N(2010). Leadership Styles for Principals of Public 

Secondary Schools in Jordan According to the Managerial Grid 

Theory and their Relationship to the Level of Teachers' Work-

Related Strees. Master thesis, Amman Arab University, Jordan. 

- Al-Faghi, E(2008). Leadership Charm, Cairo: Ajial  Publishing. 

- Alqahtani, A (2013). School Leadership Styles at Kuwit, Journal of 

studies of gulf, 39(150), 55-98. 

- Al-Ghamdi. S(2009). School headmaster’ leading style and its 

influence on the organizational commitment of teachers in 

government econdary schools in Jeddah area by using managerial 

net theory. Master Thesis, Umm Alqura University, Saudi Arabia. 



 صالح الفرهود.....                                   ِديَّةِ َأْنَمْاُط اْلِقَيْادِة ِفي اْلُوْحَدْاِت التَّْدِريِبيَِّة ِفي اْلَمْمَلَكِة اْلَعَرِبيَِّة الّسُعو 

888 

- Al-Ghazu, F(2010). Leadership and Educational Supervision, 

Amman: Usamah Publishing. 

- Al-Hareri, W(2010). Leadership and Quality Management in Higher 

Education, Amman: Dar Althaqafa Publishing. 

- Al-Hawary, S(1996). Managers are Five Types, Cairo: Ain Shams 

Library. 

- Al-Saud, R(2013). Educational Leadership-Concepts amd 

Prospects, Amman: Dar Safa' Publishing. 

- Al-Mokhlafi, M(2009). Effective Leadership and Change 

Management, Kuwait: Dar Alfalah Publishing. 

- Al-Serafi, M(2010). The Leader-The Manager, Alexandria: Horus 

International Institution Publishing. 

- Al-Showkani, A(2005). The Relation the School Manager Ledership 

Style According to Hersy  & Blatchard and the Teachers 

Motivation to Achievement at Province Secondary Schools. PhD 

Thesis, Umm Alqura University, Saudi Arabia. 

- Arabyat, B(2012). The Predominant Leadership Styles of Heads of 

Academic Departments at Al-Balqaa Applied University and its Effect 

on Job Performance of Faculty Members, Journal of the Islamic 

University for Educational and Psychological Sciences, 20(2), 705-

736. 

- Awad, A(2008). Administrative Behavior Organizational, Amman: 

Usamah Publishing. 

- Bass, B (1994). The Ethics of Transformational Leadership, KLSp: 

Transformational Leadership available on 

www.academy.und.edu,2006,p3 

- Burns, G.M (1978). Leadership, New York: Harper Row. 

- Dmour, I. Abu Saleh and Al-Ali(2010). The Effects of Transactional 

and Transformational Leadership on Acquisition of Critical Thinking of 

Employees in Jordanian Hospitals, Derasat, 37(2), 521-543. 

- Harahsheh, M(2006). The Relation Between the Leadership Style Used 

by the School Principals and the Level of Organizational Commitment 

in the Schools of the Education Directorate in Tafila Governorate, 

Journal of Educational & Psychological Sciences, 7(1), 13-41. 



 .8102، األول، العدد الثالثالجمعية األردنية للعلوم التربوية، المجلة التربوية األردنية، المجلد 

888 

- Jabra, M(2006). Patterns of Leadership and Relation to Innovation 

Management Theory using Managerial Grid. PhD Thesis, Umm 

Alqura University, Saudi Arabia. 

- Kotter, John (1990). Leadership Change, USA: Harvard BusIness. 

- Obaidat, S(2009). Administrative Styles in Accordance with  

dministrative Grid and their Relationship to Time Management 

Effectiveness as Perceived by Public High School Principals in 

Jordan. Amman: Modern book world. 

- Rawashdah, A(2009). Administrational Patterns Followed in Public 

Secondary Schools in Zarqa Governorate According to The 

Managerial Grid Theory from The Point of View of Teachers and 

its Relation with their Job Satisfaction. Master Thesis, The 

Hashemite University. 

- Salih, A & Mubaideen, M(2013). Administrative Leadership between 

Transactional and Transformational Leardership and Its Impact in the 

Implementation of The Strategic Objectives of Ministry of Environment 

of Jordan- A Field Study in the Large Indusrial Companies-, Derasat, 

40(1), 58-74. 

- Tichy, N & Devanna, M (1990). The Transformational Leadership. 

2end edition, Canada: John Wiley & Sons. 

- Thomas, J (2001). Leadership-What's in it for School. London. 

 


