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The prevailing leadership style among the leaders of public education
schools in central Jeddah province from the point of view of teachers
Hussain Nasser Muhammad Muharraq
Abstract: The study aimed to identify the prevailing leadership style among the leaders of public education schools in the
center of Jeddah from the point of view of teachers, and the detection of the extent of the presence of statistically significant
differences due to the difference (specialization, educational stage, and years of experience).
To achieve the objectives of the study, the researcher used the descriptive survey method and the use of the questionnaire
as a tool was applied to a simple random sample of (348) teachers in public education schools (boys) in the center of
Jeddah.
The study results showed: The dominant style of leadership among public education school leaders in the center of Jeddah
is the democratic style, where it obtained an overall average (2.60 out of 3), i.e. with a (high) degree of practice, then the
autocratic pattern with an average of (1.50) and finally the diversionary pattern with an average of (1.36) and both with a
degree of practice (low).
Also, there are no statistically significant differences at the level (α ≥ 0.05) between the averages of teachers' responses due
to the variables of specialization and years of experience, while there were statistically significant differences at the level (α
≥ 0.05) due to the variable of the school stage related to (the democratic style), and in favor of primary school teachers, and
in the (autocratic style) and it was in favor of high school teachers.
Based on the results, the researcher presented a set of recommendations, the most important of which are: Holding more
training courses for school leaders regarding modern administrative trends; especially for high school leaders, in addition to
proposals for complementary studies on the subject.
Keywords: the prevailing leadership style, leaders of public education schools, teachers' opinions, Jeddah governorate.

النمط القيادي السائد لدى قادة مدارس التعليم العام بوسط محافظة جدة
من وجهة نظر املعلمين
حسين ناصر محمد محرق
 هدفت الدراسة إلى التعرف على النمط القيادي السائد لدى قادة مدارس التعليم العام بوسط محافظة جدة من وجهة:املستخلص
ً
.) سنوات الخبرة، املرحلة الدراسية، والكشف عن مدى وجود فروق دالة إحصائيا تعزى الختالف (التخصص،نظر املعلمين
ً
 واستخدام االستبانة كأداة تم تطبيقها على عينة عشوائية بسيطة،وتحقيقا ألهداف الدراسة استخدم الباحث املنهج الوصفي املسحي
ً
 أن النمط القيادي السائد لدى قادة:) معلما بمدارس التعليم العام (بنين) بوسط محافظة جدة وبينت نتائج الدراسة348( وعددهم
) أي بدرجة ممارسة3  من2.60(  حيث حصل على متوسط كلي،مدارس التعليم العام بوسط محافظة جدة هو النمط الديموقراطي
 كما ال.)) وكالهما بدرجة ممارسة (منخفضة1.36( ) وأخيرا النمط الترسلي بمتوسط1.50(  ثم النمط األوتوقراطي بمتوسط،)(عالية
 وسنوات،) بين متوسطات استجابات املعلمين تعزى إلى متغيري التخصصα≥0.05( توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى
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الخبرة ،فيما وجدت فروق دالة إحصائيا عند مستوى ( )α≥0.05تعزى ملتغير املرحلة الدراسية تتعلق بـ (النمط الديموقراطي) ،ولصالح
معلمي املرحلة االبتدائية ،وفي (النمط األوتوقراطي) وكانت لصالح معلمي الثانوية ،واستنادا للنتائج قدم الباحث مجموعة من التوصيات
من أبرزها :عقد مزيد من الدورات التدريبية لقادة املدارس فيما يخص االتجاهات اإلدارية الحديثة؛ خاصة لقادة املدارس الثانوية.
إضافة إلى مقترحات بدراسات مكملة في املوضوع.
الكلمات املفتاحية :النمط القيادي السائد ،قادة مدارس التعليم العام ،آراء املعلمين ،محافظة جدة.

املقدمة.
تعد القيادة اإلدارية في أي جهاز مؤسس ي محورا أساسيا لألخذ بهذا الجهاز املؤسس ي نحو التقدم والتطور،
والوصول إلى النتائج املرجوة .فالقيادة اإلدارية تسهم بشكل فاعل في نجاح املؤسسة التعليمية متى ما كان هناك نمط
قيادي ناجح ومقبول لدى املرؤوسين؛ يحرك دافعية اإلنجاز لديهم ،ويجعلهم في أفضل مستوى من الدافعية .والنمط
القيادي املتبع من قبل القائد في املؤسسة ،إما أن يأخذ بفريق العمل نحو التميز واإلبداع وإطالق الطاقات والقدرات
واالستعدادات وامليول ،أو أنه يتجه بفريق العمل نحو التشتت وانعدام الثقة واإلبداع والتفكير اإليجابي.
وحيث ازدادت الحاجة إلى التعامل مع األزمات في العصر الحالي الذي يتسم بالتغير الشديد في العلم
والتكنولوجيا ونمط االستهالك وأنماط العالقات بين البشر ،مما يتطلب استراتيجيات ،وبدائل وأساليب إدارية
جديدة للتعامل مع واقع الحياة املختلفة ،كما أن التعامل مع األزمات ومواجهتها وإدارتها بحاجة إلى قيادة حكيمة
وفعالة؛ تقود املؤسسة وتسير بها إلى بر األمان.
وتعد اإلدارة املدرسية أصغر تشكيل إداري في النظام التربوي التعليمي ،ولكن من أهم تشكيالته التي تتبلور
منه كافة الجهود املبذولة من قبل الجهات املشرفة عليه ،وتختلف عن بقية املؤسسات في أهمية نتاجها وحاجة
املجتمع لجودة هذا اإلنتاج وهو اإلنسان الذي يعمل بدوره على البناء والتطوير في املجتمع كله ،مما أبرز أهمية وجود
القيادة ذات القدرة والكفاءة على تطوير البيئة املدرسية بشكل يتوافق مع متطلبات العصر ،وتتسم بسمات وقدرات
من أهمها قيادة الجماعة والقدرة على التأثير عليها ،وسرعة البديهة واملرونة في التفكير ،وحل املشكالت والتنبؤ بها
ً
ً
ً
ً
وصنع القرار املناسب ...وبدأ االهتمام عامليا وعربيا بدراسة السلوك القيادي ملدير املدرسة باعتباره قائدا تربويا ،وأثر
هذا السلوك في عدة متغيرات تنظيمية لها صلة مباشرة بنجاح العمل التربوي ،وفعاليته باملدرسة وأن كل سلوق
إداري يجب أن يخضع لنظام الدراسة والبحث (جان.)2003 ،
ويحتل موضوع األنماط القيادية أهمية خاصة ملا له من أثر بالغ في زيادة اإلنتاجية وتحقيق األهداف املرجوة
ألي مؤسسة ،ونجاح قائد املدرسة في تحقيق رؤيته ورسالته وأهدافه مرتبط بالكيفية التي يقود بها مدرسته،
وبالنمط القيادي الذى يمارسه ،وبالصفات القيادية الناجحة التي تتمثل في شخصيته وقدرته على توظيف إمكانياته
نحو العمل البناء من أجل بناء عالقات إنسانية إيجابية بين األعضاء ،وتحسين أداء العمل لديهم وتحفيزهم على
العطاء املستمر ،فهناك القيادة الديمقراطية التي تحرص على العالقات اإلنسانية ،وتشرك األعضاء في اتخاذ
القرارات ،وتسعى إلى تهيئة املناخ لتحفيز األعضاء؛ لبذل أقص ى جهودهم في تحقيق األهداف املنشودة ،وهناك القيادة
األوتوقراطية التي تهتم كثيرا بإنجاز العمل ،واالستبداد بالرأي ،واملركزية في اتخاذ القرار ،واتباع أساليب توجيه
ً
ً
األعمال بواسطة األوامر ،وهذا السلوك ُبني على قيم عدة وجهت هذا الفرد ،فجعلت منه قائدا ديكتاتوريا ،وهناك
ً
القيادة الترسلية التي تحرص على إعطاء األعضاء قدرا من الحرية في ممارسة أعمالهم ،وتترك جميع املسؤوليات لهم
(السكارنة.)2010 ،

محرق

() 2

النمط القيادي السائد لدى قادة مدارس التعليم العام
بوسط محافظة جدة من وجهة نظر المعلمين

المجلة العربية للعلوم ونشر األبحاث ــ مجلة العلوم التربوية والنفسية ــ المجلد السادس ــ العدد العشرون ــ إبريل 2022م

ويشير حسان والعجمي ( )2013إلى أن اإلدارة املدرسية تشمل األنماط التالية :مدير أوتوقراطي ،ومدير
ترسلي ،ومدير ديمقراطي .وهذه األنماط منها اإليجابي ومنها املؤثر سلبا على أداء العمل في املؤسسة ،فالنمط
الديمقراطي هو نمط تشاركي يؤدي إلى رفع مستوى اإلنتاجية من خالل فريق العمل ،بينما نجد أن النمط
األوتوقراطي هو نمط تسلطي ال يعترف بآراء اآلخرين وال يقدرها ،والفوضوي يترك الحبل على الغارب للمرؤوسين دون
تدخل أو إثبات أنه رئيس يمتلك سلطة إدارية.
ً
ً
وبناء على ما سبق وانسجاما مع التطلعات واآلمال الساعية إلى إيجاد مؤسسات تعليمية تعيش مناخات
ً
تنظيمية صحية وحيوية ،ونتيجة للنقص في الدراسات امليدانية املتعلقة بمعرفة األنماط القيادية السائدة في مدارس
التعليم العام بوسط محافظة جدة في حدود علم الباحث ،جاءت هذه الدراسة للكشف عن النمط القيادي ملديري
مدارس التعليم العام بوسط جدة ألهمية هذه األنماط في كيفية التعامل مع منسوبي املدارس من معلمين وطالب
وإداريين وتسيير شؤونها نحو تحقيق األهداف التعليمية والتربوية املنشودة بكفاءة وفاعلية.
مشكلة الدراسة:
نظرا ألهمية تطوير املؤسسات التعليمية؛ حيث أن التطوير والتجديد ال يكون إال من خالل القيادة الناجحة
ً
ً
ً
ً
ً
التي تمارس نمطا قياديا يؤدي بفريق العمل إلى النجاح في العمل املؤسس ي ،ويعتبر قائدا إداريا وتربويا على درجة كبيرة
ً
ً
من األهمية في إنجاح املؤسسة متى ما استطاع أن يخلق مناخا اجتماعيا جيدا مع املرؤوسين.
فيقابل قائد املدرسة العديد من املصاعب ،ويجب عليه التعامل معها بأسلوب يؤدي إلى حلها ومنعها من
إعاقة جهوده ،وجهود اإلدارة في تحقيق أهداف املدرسة ،كما تتعدد أسباب املصاعب واملشكالت املدرسية التي تواجه
قادة املدارس ،ويمكن تخفيف أثرها إذا أدرك القادة سرعة تأثيرها على مدارسهم وتحديد أسبابها (العرابيد،
 ،)2010:70ومشكالت العمل اإلداري في الحقل التعليمي متجددة ومتشابكة األطراف بشكل عام ،األمر الذي يستدعي
ممارسة أسلوب قيادي يعتمد على التشاركية في أدائه (نجدي.)2 :2013.،
وتؤكد الدراسات السابقة في املؤسسات التربوية ،كدراسة البلوي ( )2018ودراسة سعد هللا ( )2017ودراسة
أبو هويدي ( )2013ودراسة الزعبي ( )2013ودراسة سميرات واملقابلة ( )2014ودراسة الزائدي ( )2015ودراسة
السلطي ( )2015أن العالقة بين متغير أنماط القيادة واملتغيرات األخرى كالرضا الوظيفي ،والدافعية ،وإدارة التميز،
والروح املعنوية ،والتمكين اإلداري ،ودافعية اإلنجاز ،والثقة التنظيمية ،عالقة طردية ،أي كلما ارتفع متغير فاعلية
أنماط القيادة يصاحبه ارتفاع باملتغيرات األخرى.
وأظهرت دراسة الروقي ( )2013التي ركزت على األنماط القيادية السائدة لدى مديري املدارس الثانوية بمكة
املكرمة وعالقتها بالرضا الوظيفي لدى معلمي املرحلة الثانوية ،وجود عالقة ارتباطية بين النمط الديمقراطي وبين
الرضا الوظيفي ووجود عالقة سلبية بين النمطين التسلطي والتسيبي وبين الرضا الوظيفي.
في ضوء ذلك ،يمكن القول أن األنماط القيادية التي يمارسها قادة املدارس بوسط محافظة جدة متعددة
ومتشابكة ،األمر الذي يصعب معه تحديد العوامل املكونة لها ،وبالرغم مما أشارت إليه الدراسات السابقة من
أهمية تسليط الضوء ملعرفة األنماط القيادية السائدة في مدارس التعليم العام وانعكاسها على استمرارية وديمومة
املؤسسات التربوية في التلبية بمتطلبات العصر واحتياجات املجتمع؛ إال أنه ومن خالل الخبرة العملية للباحث في
ً
ً
امليدان التعليمي الحظ أن هناك تفاوتا وتباينا في األنماط القيادية التي يتبناها قادة املدارس بتعليم جدة تتراوح بين
عدد من األنماط ومنها النمط الديموقراطي ،واألوتوقراطي (التسلطي) ،والترسلي (املتساهل)؛ لذا دعت الحاجة ملعرفة
أيها هو النمط السائد وانعكاسه على سير العملية التعليمية.
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ً
ً
كما الحظ الباحث شحا واضحا في عدد الدراسات التي تناولت هذا املوضوع على الرغم من أهميته وخاصة
في مدارس التعليم العام.
ً
وتأسيسا على ما سبق وألهمية دراسة األنماط القيادية السائدة لدى قادة املدارس ،جاءت هذه الدراسة
ملعرفة تلك األنماط وتحديدها في مدارس وسط محافظة جدة من وجهة نظر معلمي تلك املدارس.
أسئلة الدراسة:
ومن هنا جاءت مشكلة البحث والتي تتبلور في السؤالين التاليين:
 -1ما النمط القيادي السائد لدى قادة مدارس التعليم العام بوسط محافظة جدة من وجهة نظر املعلمين؟
 -2هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ( )α≥0.05بين متوسطات استجابات املعلمين حول النمط
القيادي السائد لدى قادة مدارس التعليم العام بوسط محافظة جدة والتي تعزى الختالف :التخصص،
سنوات الخبرة ،املرحلة الدراسية؟
أهداف الدراسة:
تهدف الدراسة إلى تحقيق اآلتي:
 -1التعرف على النمط القيادي السائد لدى قادة مدارس التعليم العام بوسط محافظة جدة من وجهة نظر
املعلمين.
 -2الكشف عن مدى وجود فروق ذات الداللة اإلحصائية عند مستوى ( )α≥0.05بين متوسطات استجابات
املعلمين حول النمط القيادي السائد لدى قادة مدارس التعليم العام بوسط محافظة جدة والتي تعزى
الختالف :التخصص ،سنوات الخبرة ،املرحلة الدراسية.
أهمية الدراسة:
تتجلى أهمية هذه الدراسة في النقاط التالية:
 .1األهمية النظرية:
 قد تسهم نتائج هذه الدراسة في ملء بعض الفراغ والنقص في الدراسات امليدانية واألبحاث املسحية املتعلقةبمعرفة األنماط القيادية السائدة في مدارس التعليم العام بمحافظة جدة والخصائص املرافقة لها ،حيث
تعتبر خطوة أساسية نحو التشخيص العلمي السليم لواقع هذه األنماط وسبل تطويرها.
 قد تفيد هذه الدراسة في إثراء املكتبة العربية بما تقدمه من نتائج وتوصيات حول موضوع األنماط القياديةلقادة املدارس وأبرز املؤشرات واملالمح الدالة عليها.
 فتح املجال أمام الباحثين الجدد إلجراء املزيد من األبحاث في هذا املجال والبحث في عالقة األنماط القياديةالسائدة بمتغيرات ومجاالت أخرى غير التي وردت في هذه الدراسة.
 .2األهمية التطبيقية:
 كما يؤمل الباحث أن تسهم هذه الدراسة في تزويد صناع القرار وراسمي السياسة التعليمية باألنماط القياديةالسائدة بمدارس التعليم بوسط جدة ،مما قد يسهم في إعداد الخطط والقرارات التعليمية للحد من ظاهرة
األنماط القيادية السلبية في املؤسسات التعليمية إن وجدت.
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 يؤمل الباحث أن تسهم هذه الدراسة في تزويد صناع القرار والقيادات التعليمية في مكاتب ووزارة التعليمبمقترحات وتوصيات قد تساعد تعزيز األنماط القيادية اإليجابية والحد من املمارسات السلبية التي تعوق نمو
وتطور الجهاز اإلداري.
حدود الدراسة:
اقتصرت الدراسة على الحدود التالية:
 الحدود املوضوعية :األنماط القيادية السائدة بمدارس التعليم العام.
 الحدود البشرية :معلمي مدارس التعليم العام.
 الحدود املكانية :مدارس التعليم العام (بنين) بوسط محافظة جدة.
 الحدود الزمانية :الفصل الثاني للعام الدراس ي 1442 – 1441هـ.
مصطلحات الدراسة:
تمثلت مصطلحات الدراسة فيما يلي:
 القيادة :يرى السكارنة ( )99 :2010أن القيادة هي " :وجود جماعة من الناس ،ووجود شخص من بين أعضاءالجماعة قادر على التأثير في سلوك األعضاء ،وأن تستهدف عملية التأثير توجيه نشاط الجماعة وتعينها لتحقيق
الهدف املشترك الذي تسعي إلى تحقيقه ".
 ويعرفها الشمراني ( )251 :2016بأنها " العملية التي يتم عن طريقها إثارة اهتمام اآلخرين ،واطالق طاقاتهم،وتوجيهها نحو االتجاه املطلوب".
 oأما الباحث فيعرف القيادة إجرائيا بأنها فن قيادة اآلخرين من خالل التأثير اإليجابي فيهم والتأثر بهم
وتحريكهم نحو تحقيق األهداف.
 القائد :يشير إليه العاني نقال عن الشمراني ( ":)251 :2016أن القائد الجيد هو الذي يستطيع أن يعزز والءالعاملين ملؤسستهم ،ويبعث فيهم الرغبة لتحقيق أهداف هذه املؤسسة ،ويمتلك القدرة على تطوير األفراد
وتوفير فرص نجاحهم".
 oويعرفه الباحث إجرائيا :بأنه ":قائد املدرسة التي يمتلك السلطة اإلدارية مع مهارة فن التأثير في اآلخرين
لتوجيههم نحو تحقيق األهداف بكفاءة وفاعلية".
 القيادة املدرسية :وتعرف بأنها كما ذكر يحيى ( ":)12 :2013مجموعة من العمليات يقوم بها جماعة من األفرادعن طريق املشاركة والتعاون والتفاهم املتبادل ،وتشمل هذه العمليات تنظيم العمل املدرس ي ،والتنسيق بين
منسوبي املدرسة ،وتوفير اإلمكانات والتسهيالت وتيسير عمليات التعليم والتعلم عن طريق التوجيه ،والرقابة
وتوفير املناخ املالئم للتعليم والتعلم".
 النمط :يعرفه الشمراني ( )251 :2016بأنه" :سلوكيات وتصرفات يمارسها القائد مع األفراد الذين يعملون معهفي املؤسسة".
 النمط القيادي  :Leader ship Styleيعرف عربيات ( )709 :2012النمط القيادي بأنه" :منحى إداري يغلب علىالرئيس اتباعه في مختلف ممارساته وسلوكياته مع املرؤوسين ،وهو يمثل استراتيجية شبه دائمة لسلوكه معهم".
 كما يعرفه الجزراوي واملدهون نقال عن الشمراني (":)251 :2016بأنه عبارة عن الطريقة التي ينجز أو تعمل بهااألشياء أو الطريقة التي يتعامل بها الفرد مع اآلخرين".
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 oويعرفه الباحث إجرائيا بأنه ":األسلوب الذي ينهجه قادة مدارس التعليم العام بوسط محافظة جدة من وجهة
نظر املعلمين ،وقد يكون هذا األسلوب أوتوقراطية (تسلطي) أو ديمقراطية أو ترسلية "فوضوية".
 ويتحدد معرفة األنماط القيادية السائدة لدى قادة املدارس بوسط محافظة جدة خالل استجابة معلمين تلكاملدارس على استبانة أعدت لقياس األنماط القيادية التالية( :الديمقراطي ،األوتوقراطي ،الترسلي).
ً
 وسط محافظة جدة :يعرفها الباحث إجرائيا بأنها ":املناطق التي تقع في منتصف محاظة جدة من ناحية مكاتبالتعليم".

 -2اإلطار النظري والدراسات السابقة.
أوال :اإلطار النظري.
القيادة:
قبل الحديث عن أنماط القيادة باعتبارها جوهر موضوع هذه الدراسة؛ ينبغي اإلشارة إلى أن القيادة هي
عملية تأثير وتأثر من طرفين (القائد واملرؤوسين)؛ فكما ورد في تعريف القيادة هي ليست تأثيرا من طرف واحد ،ولكنها
عملية تأثير متبادلة بين القادة ومرؤوسيهم ،ومصادر التأثير املتبادلة.
ً
وتأسيسا على ما سبق يتضح أن القيادة التربوية تأخذ مفاهيم ودالالت القيادة بشكل عام إال أن تلك
املمارسات تنعكس على املجال التعليمي والتربوي ،والقيادة التربوية هي الركيزة األساسية لتقدم املؤسسات التعليمية،
وهي تسهم في النقالت النوعية وتعزز املحاوالت اإلصالحية للنظم التعليمية وتحريك منسوبيها نحو تحقيق األهداف
املرسومة بالشكل املطلوب وبكفاءة وفاعلية؛ فهي تتعامل مع أفراد من مختلف الثقافات ومتعددي االتجاهات؛ لذلك
يتحتم على املهتمين باملجال التربوي والتعليمي االطالع على األنماط القيادية اإليجابية التي دعت لها الدراسات
املتعلقة بهذا املجال وتأثيرها على زيادة الكفاءة اإلنتاجية النوعية والكمية للنظام التعليمي ،والتعرف على األنماط
القيادية السائدة في مدارس التعليم لتعزيز اإليجابي منها ومعالجة األنماط الغير مرغوب فيها.
أهمية القيادة التربوية:
القيادة التربوية في مدارس التعليم العام عمل مشترك وجماعي يتطلب التعاون وتوزيع السلطة والحرص
ً
ً
على التعلم الذي يحدث بشكل جماعي ،ويتجه لتحقيق هدفا مشتركا ،وللقيادة ميزات تضفي على بيئاتها سمات ال
تتوفر بغيرها فهي تعمل على :رفد امليدان املدرس ي بقيادات واعدة ،ودعم القوى العاملة اإليجابية وتقليل أثر الجوانب
السلبية لدى العاملين ،وتنمية وتدريب ورعاية األفراد باعتبارهم موارد هامة ،والوعي باملتغيرات املحيطة وأخذها بعين
االعتبار في تسيير العمل املدرس ي ،والتشجيع املستمر والدافعية العالية للعاملين (عايش.)2009 ،
واجبات القيادة التربوية:
 -1االنتقال من التخطيط إلى التنفيذ بتحويل األهداف إلى نتائج وإنجازات.
 -2إثارة الكامن وحفز األفراد ودفعهم لتحقيق أهداف املؤسسة وأهدافهم.
 -3قابلية التعامل مع املتغيرات واملؤثرات ذات املساس املباشر وغير املباشر باملؤسسة التعليمية ومنسوبيها.
 -4استشراف املستقبل والتخطيط له بما يواجه التحديات ويذلل الصعوبات.
 -5دعم وتحقيق عناصر التخطيط والتنفيذ والتوجيه والتقويم لوظائف اإلدارة.
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 -6إعداد كوادر قيادية واعدة تحمل راية عجلة التطور واالزدهار في جوانب العملية التعليمية املختلفة (بارود،
.)2015
أنماط القيادة:
ظهرت عدة مداخل تصنف أنماط القيادة ويركز معظمها على وصف قدرة السلطة السيطرة التي يمارسها
القائد على مجموعة العمل ،وقد أخذت الدراسة الحالية بتصنيفها حسب املنحى السلوكي حيث أخذت به معظم
الدراسات كما أشار إليها الرويشد ( ،)2020ويحيى ( )2013والشهراني ( )2013ونلخصها على النحو اآلتي:
 -1القيادة األوتوقراطي (التسلطي) (:)Authoritarian Leadership
القائد املتسلط له فلسفه خاصة يؤمن بها ،وهي أن عليه إجبار املرؤوسين على أداء العمل بناء على سلطته
الرسمية التي تسمح له بها قوانين ولوائح املنظمة ويرى بأن هذه السلطة يجب تفعيلها في الضغط على املرؤوسين
والتحكم بهم لتحقيق أهداف املنظمة ،والقائد املتسلط يستخدم جميع سلطاته لفرض األوامر والتعليمات ويستخدم
أساليب التهديد والتخويف لتنفيذ أوامره التي تتسم بالصرامة والجمود والغموض ،فالقائد في هذا النمط يعد
السلطة اإلدارية مفوضة إليه من سلطة أعلى ،وأن املسؤولية لم تمنح إال له وحده ويرى نفسه األفضل علما ،ويتوقع
خضوع املرؤوسين له؛ فينفرد بالقرارات وتحديد األدوار باعتباره من وجهة نظره -صاحب سلطة وقوة مستمدة من
موقفه.
 -2القيادة الديمقراطية:Democratic Leadership :
تعتبر القيادة الديمقراطية قيادة متوازنة تشبع حاجات الرئيس واملرؤوس فهي قائمة على االحترام املتبادل
بين الطرفين والقائد الديمقراطي يشارك املرؤوسين في اتخاذ القرارات ويعطيهم الحرية في إبداء اآلراء والحرية في
التعبير عن أفكارهم ،وهذا يجعل التعاون واأللفة تسود جو العمل ،والقائد يعتبر هذه املهمة تشاركية بينه وبين
مرؤوسيه في املهام واملسؤولية ،ويقوم هذا األسلوب على العالقات اإلنسانية واملشاركة وتفويض السلطة ،وإشباع
حاجات املرؤوسين ،وحل مشكالتهم ،وإطالق قدراتهم لإلبداع واالبتكار ،وهذا األسلوب يعني بقيمة الفرد وكرامته
الشخصية واإلنسانية من خالل املشاركة في إدارة شؤون الجماعة.
 -3القيادة الترسلية (التسيبية):Laissez- Faire Leadership :
القائد الترسلي التسيبي عادة ال يلعب دورا في مسيرة العمل فهو ال يضع خطة واضحة لتحقيق أهداف
املؤسسة وال يسعى إلصدار أوامر وتعليمات لضبط سير العمل وليس له أي دور في اكتشاف طاقات املرؤوسين
وتوجيهها ملصلحة العمل ،أيضا ليس له دور في إنتاج املنظمة ،ويعطي القائد التسيبي الحرية املطلقة للمرؤوسين
ويمارسون نشاطاتهم وأعمالهم دون سلطة من القائد ويتبعون اإلجراءات التي يرونها مالئمة إلنجاز العمل ،فينحصر
دوره في الرد على االستفسارات واإلدالء باملعلومات ،ال يتخذ أي قرار إال بعد موافقتهم عليه جميعا ،مما يؤدي إلى
صعوبة تحقيقه من قبله في معظم األحيان ،وسمي هذا النمط بالفوضوي ألنه يقوم على ترك الفرد يعمل ما يشاء،
ويترك املسؤوليات كاملة ملرؤوسيه دون التدخل في تحقيقها ،وبالتالي ال يكون هناك أي نوع من التخطيط والتنظيم،
وانعدام سيطرته على املرؤوسين؛ مما يؤدى إلى انعدام القيادة ،وقلة مستوى اإلنتاج.
ً
وتأسيسا على ما سبق ،تعتبر القيادة منطلق نجاح واستمرارية مدارس التعليم؛ فهي محور ارتكازها ،ومؤشر
واضح على مدى النجاح الذي تحققه؛ من دعم للمرؤوسين ،وزيادة دافعيتهم للعمل ،وتفجير طاقاتهم وإبداعاتهم،
باعتبار املدرسة وحدة متكاملة تضم في جنباتها عناصر تتفاعل مع بعضها البعض؛ مما يؤدي إلى تنمية كادر حقيقي،
يؤمن بروح الفريق )شاهين)19 :2013 ،
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وتعد القيادة املدرسية من أهم مدخالت العملية التعليمية ،حيث يترك لقادة املدارس العمل على ترجمة
السياسات التربوية وتنفيذ الخطط العامة التي ترسمها اإلدارات العليا ،إضافة إلى رفع دافعية اإلنجاز لدى املعلمين
والطلبة وتحفيزهم على تحقيق األهداف التربوية بكفاءة وفاعلية .ويرى الحراحشة ( )2016أن النمط القيادي للقائد
هو العامل األساس ي في فاعلية املدرسة ملا للقائد من دور مهم في توجيه سلوك املعلمين وفي إيجاد الجو العملي
الفعال .أما السعود ( )2009فيؤكد على أن قائد املدرسة الفعال هو الذي يكون لنمط قيادته تأثيرا ايجابيا في املناخ
التربوي بشكل عام وفي الروح املعنوية للمعلمين على وجه الخصوص ،إذ أن القادة الفاعلين هم الطاقة الحقيقية
التي تدفع العاملين للعمل على بلوغ أهداف املدرسة.
وتشكل القيادة اإلدارية املعيار الذي يحدد نجاح أي تنظيم ،وغالبا ما ينسب نجاح التنظيم أو فشله في
تحقيق األهداف إلى كفاءة قيادته؛ فالقيادة اإلدارية الفاعلة عبارة عن نشاط إيجابي يقوم به شخص بقرار رسمي،
يصبح من خالله قائدا إداريا ،تتوفر به سمات وخصائص قيادية؛ ليشرف على مجموعة من املرؤوسين لتحقيق
أهداف واضحة بواسطة التأثير ،واالستمالة ،واستخدام السلطة بالقدر املناسب (الجمل)2014:158 ،
كما تشكل القيادة التربوية أهمية كبيرة في نجاح اإلدارة التعليمية ،والقيادة نفسها عملية نسبية؛ فالقائد في
موقف ما قد يكون تابعا في موقع آخر ،لذلك ارتبط مفهوم القيادة بمفهوم الدور الذي يمارسه القائد ،وبنمط
شخصية القائد ،واملهارات اإلدارية التي يجب على رجل اإلدارة أن يتصف بها؛ لضمان نجاحه في العمل (نجدي،
.)1 :2013
ولذا أصبح حسن القيادة وكفاءتها من الخصائص املهمة التي تمتاز بها املدرسة املعاصرة؛ ألنها تعمل على
تفاعل كافة عناصر العملية التعليمية؛ كالتلميذ ،واملعلم ،واملنهج ،والبيئة املدرسية بكل مكوناتها؛ لينتج عنها ما هو
مطلوب إنتاجه من متعلمين ثم تنمية شخصياتهم بالقدر املطلوب ،وبأقل ما يمكن من الجهد والوقت واملال وذلك
من خالل االستخدام األمثل للموارد املتاحة في هذا املجال .كما أن هناك مجموعة من العوامل تستدعي القيام
بتطوير القيادة املدرسية؛ منها :تغيير أهداف املؤسسة؛ مما يستدعي إدخال تغييرات تنظيمية على أنشطتها ،كما أن
انخفاض الروح املعنوية لدى العاملين ،وبطء العمل ،وتدني اإلنتاجية – تستدعي إدخال تغييرات تنظيمية؛ من أجل
القضاء على أسباب االنخفاض (الوذيناني)863 -262 :2014 ،
ونجاح أي مؤسسة تربوية في تحقيق أهدافها ورسالتها مرتبط بالطريقة التي يقود بها القائد هذه املؤسسة،
وباألسلوب القيادي الذي يمارسه وبالصفات القيادية التي يجب أن يوظفها في إيجاد بيئة مناسبة تساهم في زيادة
ً ً
إنتاجيتها وعطائها (املحمادي )2 :2014 ،والقيادة التربوية تعد جوهر العمل اإلداري ألنها تمثل عنصرا مهما في نجاح أو
فشل اإلدارة التعليمية ملا فيها من تأثير مباشر على العملية التعليمية (العرابيد.)3 :2010 ،
وقد اعتمد الباحث في هذه الدراسة الكشف عن األنماط الرئيسة الثالث للقيادة اإلدارية املفسرة
للممارسات القيادية الذي تظهر في سلوك قادة املدارس ،ويورد حسن ( )2004الشكل التالي الذي يبين من خالله
عالقة القائد باملرؤوسين في ضوء هذه األنماط الرئيسة الثالثة:
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الشكل ( )1عالقة القائد باملرؤوسين في ضوء هذه األنماط الرئيسة الثالثة للقيادة.
يالحظ في الشكل األول النمط األوتوقراطي الذي يوضح خطوط االتصال بين القائد واملرؤوسين وأنها في
ً
اتجاه واحد من األعلى إلى األسفل ،أي قراراته تصدر منه منفردا دون إشراك منسوبي املدرسة في عمليات صناعة
ً
القرارات ،ودون األخذ برأي معلمي املدرسة وبقية منسوبيها ،ويطلب تنفيذ تلك القرارات حاال ودون نقاش أو تقبل
اآلراء حولها ،بينما نجد خطوط االتصال والسلطة في النمط القيادي الديمقراطي تتسم بتعدد االتجاهات ،من القائد
ملرؤوسيه ومن املرؤوسين للقائد في عملية تبادلية إيجابية ذات فاعلية لتجويد القرارات والعمل على تبادل اآلراء
واملقترحات في سبيل تجويد العمل ،بينما نجد في الشكل الثالث أن قائد ذو النمط الترسلي املتسيب ال تتضح منه
ً
خطوط السلطة واالتصال ،فهي غير منظمة ومربكة وال يلقي لها باال وتتسم باالزدواجية والصراع.
ً
ً
ً
ً
وعلى الرغم من أن كل شخص يمتلك نمطا قياديا أو إداريا محددا ،إال أن هذا النمط يكون فعاال في
مؤسسة ما ،وقد ال يكون فعاال في مؤسسة أخرى ،واستخدام النمط يعتمد على شخصية الفرد ،حيث يتطابق مع
طبيعته وميوله ) ،)Spicer ،2014والقائد الفعال ال يعتمد على نمط قيادي واحد فقط ،بل يجمع ويدمج ما بين
أنماط عدة شريطة أن تكون ممارسات إيجابية؛ لربط أعضاء الفريق وتحقيق األهداف ،حيث إن لكل نمط الوقت
واملكان املناسبين ،وهذا ما يؤكده ) )Blanken,2013في دراسته التي أشار فيها إلى بعض األنماط القيادية.
وسعيا من وزارة التعليم لدعم القيادات املدرسية ،فقد تضمن الهدف العاشر من األهداف العامة في
مشروع االستراتيجية الوطنية لتطوير التعليم العام تأكيدا على تحسين القيادة ،من خالل تعزيز القدرات القيادية
بوصفها أدوات تطوير في مستويات النظام التعليمي (وزارة التعليم )40 -41 :2015 ،ويتضح هذا الدعم بشكل أكبر في
منح هذه القيادات مساحات من :الحرية ،والتشجيع ،والتحفيز ،وامليزانيات املستقلة ،وفي مقابل هذا الدعم يتوقع
من هذه الوزارة أن تكون قادرة أكثر من غيرها على تحقيق األهداف املنوطة بهم وتحقيق دافعية اإلنجاز لدى
املعلمين.
ثانيا -الدراسات السابقة:
 هدفت دراسة الرويشد ( )2020إلى الكشف عن مستوى الذكاء االجتماعي والنمط القيادي السائد لدى القادةاألكاديميين بجامعة الجوف ،والكشف عن العالقة االرتباطية بينهما ،حيث اتبعت الدراسة املنهج الوصفي
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التحليلي (االرتباطي) ،وتمثلت األداة في األسلوب االرتباطي ،وتكونت عينة الدراسة من ( )346عضو هيئة تدريس
في جامعة الجوف .وكشفت النتائج أن مستوى الذكاء االجتماعي لدى القادة األكاديميين بجامعة الجوف جاء
بدرجة كبيرة ،وأن نمط القيادة الديمقراطية حاز على املرتبة األولى وبدرجة كبيرة ،تاله نمط القيادة األوتوقراطي
ً
وبدرجة متوسطة ،وأخيرا جاء نمط القيادة الترسلي بدرجة قليلة ،ووجود عالقة ارتباط موجبة وقوية وذات
داللة إحصائية بين الذكاء االجتماعي ونمط القيادة الديمقراطي لديهم ،ووجود عالقة ارتباط سالبة بين الذكاء
االجتماعي والنمط األوتوقراطي والترسلي ،وعدم وجود فروق ذات داللة إحصائية ملستوى الذكاء االجتماعي
ً
وألنماط القيادة لديهم تبعا للمتغيرات التالية( :الجنس ،الرتبة العلمية ،الكلية).
هدفت دراسة البلوي ( )2018الى التعرف على النمط القيـادي الـسائد بمدارس تبوك الثانوية للبنات ،وعالقته
كأداة لجمع
باالحتراق الوظيفي لدى املعلمـات .ولتحقيـق أهداف الدراسة؛ استخدم املنهج الوصفي ،واالستبانة
ٍ
معلمة من معلمات املرحلة الثانوية بتبوك ،توصلت الدراسة للعديد
البيانات ،وتكونت عينة الدراسة من ()262
ٍ
من النتائج ،والتي كان من أبرزها :أن النمط القيادي السائد لـدى مـديرات املـدارس الثانوية بمدينة تبوك -من
بمتوسط حسابي ( .)3.73كما أظهرت النتائج أن درجة االحتراق
وجهة نظر املعلمات -هو النمط الديمقراطي،
ٍ
بشكل عام– قد جاءت ضمن الدرجة املنخفضة بمتوسط حسابي ( .)2.59كما أظهرت
الوظيفي لدى املعلمات-
ٍ
النتائج وجـود فروق ذات داللة إحصائية حول النمط القيادي (األوتوقراطي ،الترسلي ) ،تعزى ملتغيـر سنوات
الخبرة ،ولصالح من كانت خبراتهن من ( )10 -5سنوا ٍت ،وممارسـة الـنمط الديمقراطي ،ولصالح استجابات
سنوات).
سنوات) ،وأكثر من (10
املعلمات من فئتي الخبرة أقل من (5
ٍ
ٍ
وهدفت دراسة سعد هللا ( )2017إلى معرفة العالقة بين األنماط السائدة ملعلمي التربية البدنية وعلوم الرياضة
وكفايتهم التدريسية ،في كلية التربية االساسية في جامعة ديالي ،واستعمل املنهج الوصفي بأسلوب العالقات
ً
االرتباطية؛ لتحقيق أهداف البحث ،وتم استخدام أداتي قياس مقننة ،واشتملت عينة البحث على ( )65معلما،
وتم التوصل إلى أن هناك ثالثة أنماط قيادية يمارسها مدرسو التربية البدنية وعلوم الرياضة ،وهي :الديمقراطي،
واألوتوقراطي ،والحر بشكل غالب ،ووجود مستوى جيد من الكفايات التدريسية ،وعالقة ارتباطية موجبة بين
النمط الديمقراطي والكفاية التدريسية ،وعالقة ارتباطية سالبة بين األوتوقراطي والحر مع الكفايات التدريسية.
هدفت دراسة بني هاني ومصطفى ( )2016إلى التعرف على النمط القيادي السائد لدى مديري املدارس في
قصبة إربد من وجهة نظر املعلمين فيها وفق نموذج جوملان لألنماط القيادية ،ولتحقيق أهداف الدراسة
استخدم الباحثان املنهج الوصفي وتمثلت األداة في استبانة مكونة من ( )34فقرة موزعة على األنماط القيادية
الستة لنموذج جوملان ،وهي :صاحب الرؤية ،والتواصلي ،واملدرب ،والديمقراطي ،والضابط ،والقسري .وتكونت
عينة الدراسة من ( )216معلما ومعلمة من مدارس حكومية وخاصة في قصبة إربد اختيرت بالطريقة العشوائية،
ً
وتوصلت نتائج الدراسة إلى أن صاحب الرؤية هو األكثر شيوعا وبدرجة عالية ،تبعه وبدرجة عالية أيضا األنماط:
التواصلي ،واملدرب ،والديمقراطي ،والضابط ،وجاء النمط القسري في الدرجة الوسطى .كذلك وجدت الدراسة
أن هناك فروق ذات داللة إحصائية تعزى إلى متغير الخبرة لصالح املعلمين األقل خبرة ،وملتغير املدرسة لصالح
املدارس الخاصة ،بينما لم تظهر فروق ملتغيري الجنس واملؤهل العلمي ،وقدم الباحثان مجموعة من التوصيات
في ضوء نتائج الدراسة.
وأجرى الروقي دراسة ( )2013هدفت إلى معرفة األنماط القيادية السائدة لدى مديري املدارس الثانوية بمكة
املكرمة وعالقتها بالرضا الوظيفي لدى معلمي املرحلة الثانوية ،ولتحقيق أهداف الدراسة استخدم الباحث املنهج
الوصفي االرتباطي وتمثلت األداة في استبانة أنماط القيادة واستبانة الرضا الوظيفي ،وتم اختيار عينة عشوائية
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عدد أفرادها ( )500معلم يدرسون باملدارس الثانوية الحكومية بمدينة مكة املكرمة ،وكان من أبرز نتائج الدراسة
أن النمط القيادي السائد هو النمط الديمقراطي ،وأن درجة الرضا الوظيفي كانت عالية ،ووجود عالقة
ارتباطية بين النمط الديمقراطي وبين الرضا الوظيفي ووجود عالقة سلبية بين النمطين التسلطي والتسيبي وبين
الرضا الوظيفي.
وهدفت دراسة الشهراني ( )2013إلى التعرف على النمط القيادي السائد لدى مديري املدارس بمحافظة بيشة
من وجهة نظر املعلمين ،وعالقته بمستويات الرضا الوظيفي لديهم في املراحل التعليمية بمحافظة بيشة،
واستخدم الباحث املنهج الوصفي باستخدام االستبانة كأداة وقد طبقت على عينة عشوائية بلغ عدد أفرادها
( )425معلما .وقد توصلت الدراسة إلى :أن النمط القيادي السائد لدى مديري املدارس في محافظة بيشة هو
ً
ً
النمط الديمقراطي ،وأيضا عدم وجود فروق دالة إحصائيا بين متوسطات أفراد العينة حول النمط القيادي
السائد تعزى إلى املؤهل العلمي ،سنوات الخبرة ،والدورات التدريبية.
وفي نفس السياق هدفت دراسة يحيى ( )2013إلى التعرف على النمط لقيادي السائد لدى مديري املدارس
الحكومية الفلسطينية في محافظة قلقيلية كما يراه املعلمون ،استخدمت الدراسة املنهج الوصفي املسحي،
واستخدمت الدراسة أداة االستبانة تضمنت ( )55عبارة توزعت على ثالثة مجاالت طبقت على عينة عشوائية
ً
مكونة من ( )223معلما ومعلمة ،وبينت نتائج الدراسة أن أعلى املتوسطات كانت في مجال النمط القيادي
الديموقراطي ،تاله النمط األوتوقراطي ،وكان النمط الترسلي في أدنى املتوسطات الحسابية ،كما أظهرت النتائج
وجود فروق ذات داللة إحصائية في استجابات املعلمين في املدارس الفلسطينية في محافظة قلقيلية نحو النمط
القيادي السائد تعزى ملتغيرات :الجنس ،والخبرة.
وهدفت دراسة دحالن ( ،)2013إلى التعرف إلى أنماط القيادة السائدة لدى مديري املدارس الثانوية بمحافظات
عزة وعالقتها بالرضا الوظيفي للمعلمين ،وقد استخدمت الباحثة املنهج الوصفي املسحي وتمثلت األداة في
االستبانة تم توزيعها على عينة بلغت ( ،)461وأهم النتائج الدراسة وهي :أن األنماط القيادية السائدة لدى
مديري املدارس الثانوية بمحافظات غزة رتبت على النحو التالي :النمط التحولي ( ،)%76.4النمط الديمقراطي
( ،)%75.5والنمط الترسلي ( ،)%46.6والنمط األتوقراطي (.)%45.6
وأجرى عاشور دراسة ( )2012هدفت إلى التعرف على درجة تصور أعضاء هيئة التدريس للنمط القيادي
املمارس من قبل رؤساء األقسام األكاديميين في جامعة اليرموك ،وتعرف أثر متغيرات الجنس ،والرتبة العلمية،
ونوع الكلية في تصوراتهم ،ولتحقيق أهداف الدراسة تم استخدام املنهج الوصفي املسحي وتمثلت األداة في
استبانة تكونت من ( )48فقرة موزعة على ثالثة مجاالت وتكون مجتمع الدراسة من ( )750عضو هيئة تدريس،
فرد ،أي ما نسبته ( ،)% 27توصلت الدراسة
حيث تم اختيار عينة عشوائية طبقية بسيطة اشتملت على (ٍ )200
إلى أن النمط القيادي املمارس من قبل رؤساء األقسام في جامعة اليرموك هو النمط القيادي الديمقراطي
وبدرجة كبيرة ،يليه النمط القيادي التسلطي وبدرجة متوسطة ،ثم جاء النمط القيادي املتساهل وبدرجة
متوسطة ،كما أظهرت النتائج عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في درجة تصور أعضاء هيئة التدريس
للنمط القيادي املمارس من قبل رؤساء األقسام األكاديميين في جامعة اليرموك من وجهة نظر أفراد عينة
الدراسة تعزى إلى متغير :الجنس ،والرتبة العلمية ،ونوع الكلية.
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التعليق على الدراسات السابقة:
بمراجعة الدراسات السابقة؛ يرى الباحث بأن معظم الدراسات تتشابه مع الدراسة الحالية في أنها ركزت
على األنماط القيادية الثالثة( :النمط الديمقراطي ،والنمط األوتوقراطي ،والنمط الترسلي) ،كدراسة البلوي (،)2018
ودراسة سعد هللا ( ،)2017والروقي دراسة ( ،)2013ودراسة يحي ( ،)2013ودراسة دحالن ( ،)2013ودراسة عاشور
(.)2012
ً
وأيضا تشابهت الدراسة الحالية مع عدد من الدراسات في استخدامها املنهج الوصفي بأسلوب املسح ،ومنها
ً
دراسة بني هاني ومصطفى ( ،)2016ودراسة يحيى ( )2013ودراسة عاشور ( ،)2012وأيضا اتفقت الدراسة الحالية
مع جميع الدراسات السابقة الواردة في هذه الدراسة في أداة الدراسة وهي االستبانة .واتفقت مع دراسة البلوي
( ،)2018ودراسة سعد هللا ( ،)2017بني هاني ومصطفى ( ،)2016والروقي دراسة ( ،)2013ودراسة يحي (،)2013
ودراسة دحالن ( ،)2013في مجال الدراسة وهو التعليم العام ،وتشابهت مع دراسة الرويشد ( ،)2020ودراسة البلوي
(،)2018ودراسة الروقي ( )2013ودراسة الشهراني ( )2013في كونها ُعملت في اململكة العربية السعودية.
وعلى الجانب آخر وبمراجعة الدراسات السابقة نجد أن الدراسة الحالية تختلف مع بعض الدراسات
السابقة في منهج الدراسة ،حيث استخدمت الدراسة الحالية املنهج الوصفي بأسلوبه املسحي بينما استخدمت بعض
الدراسات املنهج الوصفي االرتباطي كدراسة سعد هللا ( ،)2017ودراسة الروقي ( ،)2013ودراسة دحالن (.)2013
ً
وأيضا اختلفت مع دراسة عاشور ( )2012التي كانت في السياق الجامعي ،واختلف الدراسة الحالية جميع الدراسات
السابقة ما عدا دراسة الشهراني ( ،)2013في مكان الدراسة فكانت الدراسة الحالية تستهدف مدارس التعليم العام
بوسط محافظة جدة ،وتناولت جميع مراحل التعليم االبتدائي ،واملتوسط ،والثانوي ،بعكس دراسة سعد هللا
( )2017التي استهدفت معلمي التربية البدنية ،ودراسة الروقي ( )2013التي كانت عينتها معلمي مدارس املرحلة الثانوية
بمكة املكرمة ،ودراسة عاشور ( )2012التي تناولت في عينتها أعضاء هيئة التدريس من جامعة اليرموك.
أوجه االستفادة من الدراسات السابقة:
استفادت الدراسة الحالية من الدراسات السابقة في جوانب عديدة منها :إبراز مشكلة الدراسة وتبيان
أهميتها ودواعي إجرائها ،وتزويد الباحث بالجانب املعرفي املتعلق بموضوع الدراسة وأبعادها ،واإلسهام في البناء
النظري لفصول الدراسة ومفرداتها ،وفي تصميم أدوات الدراسة من استبانة وصياغة عباراتها ونموذج املقابلة،
وتوجيه الباحث نحو االستفادة من املراجع واملصادر املذكورة في الدراسات السابقة ،باإلضافة إلى مقارنة نتائج
الدراسة الحالية مع نتائج الدراسات السابقة واالستفادة منها في اكتشاف أوجه التشابه واالختالف بينها وبين نتائج
الدراسات السابقة ،للوصول لتوصيات ومقترحات قد تسهم في تعزيز النمط القيادي اإليجابي والحد من املمارسات
القيادية التي تنتمي لألنماط القيادية السلبية ومحاولة عالجها وتقويمها.
تميز الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة:
تميزت الدراسة الحالية عن بقية الدراسات السابقة في كونها تفردت – على حد علم الباحث -في أنها
استهدفت الكشف عن النمط القيادي السائد في مدارس التعليم العام بوسط محافظة جدة من وجهة نظر معلميها،
وتسعى لتقديم توصيات نوعية لتطوير األنماط القيادية بمدارس جدة.
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 -3منهجية الدراسة وإجراءاتها.
منهج الدراسة:
تتبع الدراسة املنهج الوصفي املسحي وذلك بهدف وصف الظاهرة املدروسة من حيث طبيعتها ودرجة
وجودها .ومن خالل األسلوب املسحي سيتم التعرف على النمط القيادي السائد من وجهة نظر املعلمين.
مجتمع الدراسة:
تكون مجتمع الدراسة من جميع معلمي مدارس التعليم العام (بنين) باملدارس التابعة ملكتب التعليم بوسط
ً
ً
جدة ،والبالغ عددهم ( )1701معلما وفقا إلحصائيات اإلدارة العامة للتعليم بمحافظة جدة لعام 1442/1441هـ،
ً
وفقا لإلحصاءات الواردة من إدارة التعليم لعام 1442 / 1441هـ ويبين الجدول التالي توزيع مدارس التعليم العام
باملدارس التابعة ملكتب التعليم بوسط جدة ً
وفقا للمرحلة الدراسية:
جدول ( )1توزيع أفراد مجتمع الدراسة من املعلمين باملدارس التابعة ملكتب التعليم بوسط جدة
النسبة %
عدد املعلمين
املرحلة الدراسية
م
% 37.2
633
ابتدائي
1
% 28.8
491
متوسط
2
ثانوي
% 33.9
577
3
%100
1701
املجموع
املصدر :إحصائيات إدارة شؤون املعلمين في إدارة التعليم بجدة للعام الدراس ي (1442 -1441هـ)
يتضح من الجدول ( )1السابق أن أغلب أفراد مجتمع الدراسة من معلمي مدارس التعليم العام (بنين)
باملدارس التابعة ملكتب التعليم بوسط جدة هم معلمي مدارس املرحلة االبتدائية بنسبة ( ،)%37.2يليهم معلمي
املرحلة الثانوية بنسبة ( ،)%33.9وكانت أقل نسبة ملعلمي مدارس املرحلة املتوسطة حيث بلغت نسبتهم ( )%28.8من
إجمالي أفراد مجتمع الدراسة.
عينة الدراسة:
ً
نظرا لكبر حجم مجتمع الدراسة وصعوبة اإلحاطة به ،فقد تم اختيار عينة الدراسة عشوائية بسيطة ،حيث
ً
قام الباحث بتوزيع االستبانة الكترونيا على أفراد عينة الدراسة ،عبر موقع () ،Google Driveوتم تحديد فترة زمنية
قدرها أسبوع كحد أقص ى للحصول على االستجابات من أفراد عينة الدراسة ،وفي نهاية هذه الفترة بلغ عدد
االستبانات املكتملة ( )348استبانة ،وكانت جميعها صالحه للتحليل ،وهي التي تمثل أفراد عينة الدراسة الحالية
بنسبة ( )%20.5من إجمالي أفراد مجتمع الدراسة ويوضح الجدول التالي عدد االستبانات املوزعة ،واملسترد منها،
واالستبانات الصالحة والنسب املئوية لكل منها بالنسبة إلى املجتمع الكلي.
جدول ( )2األعداد والنسب املئوية لالستبانات املوزعة واملستردة والصالحة للتحليل من أفراد مجتمع الدراسة
االستبانات املستردة

االستبانات الصالحة

االستبانات املوزعة

مجتمع الدراسة
العدد

النسبة%

العدد

النسبة%

العدد

النسبة%

العدد

النسبة%

1701

%100

1701

%100

348

%20.5

348

%20.5
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خصائص عينة الدراسة:
ً
تم حساب التكرارات والنسب املئوية ألفراد عينة الدراسة وفقا للمتغيرات (التخصص – املرحلة الدراسية
– سنوات الخبرة) كما يلي ،كما يلي:
 -1توزيع عينة الدراسة وفقا للمتغيرات الديمغرافية:
ً
تم حساب التكرارات والنسب املئوية لعينة الدراسة وفقا للمتغيرات وكما تبينه النتائج بجدول ( )3التالي:
جدول ( )3التكرارات والنسب املئوية ألفراد عينة الدراسة موزعين وفقا للمتغيرات الديمغرافية
التكرار النسبة
الفئات
التكرار النسبة م املتغير
الفئات
م املتغير
%25.3 88
االبتدائية
1 %45.1 157
علمي
1
%37.4 130
املتوسطة
أدبي
 2التخصص
 2 %54.9 191املرحلة
 3 %100 348الدراسية
%37.4 130
الثانوية
املجموع الكلي
%100 348
املجموع الكلي
%5.2
18
 1سنوات أقل من  10سنوات
%94.8 330
 10سنوات فأكثر
 2الخبرة
%100 348
املجموع الكلي
يتضح من الجدول ( )3السابق أن أغلب أفراد عينة الدراسة من معلمي مدارس التعليم العام بوسط جدة
تخصصهم (أدبي) بنسبة ( ،)%54.9بينما بلغت نسبة املعلمين الذين تخصصهم علمي ( )%45.1من إجمالي أفراد
عينة الدراسة .كما يتضح من الجدول السابق أن أغلب أفراد عينة الدراسة من معلمي مدارس التعليم العام بوسط
جدة هم من معلمي مدارس املرحلتين (املتوسطة ،والثانوية) بنسبة ( )%37.4لكل منهما ،بينما بلغت نسبة معلمي
مدارس املرحلة اإلبتدائية ( )%25.3من إجمالي أفراد عينة الدراسة .ويتضح من الجدول السابق أن أغلب أفراد عينة
الدراسة من معلمي مدارس التعليم العام بوسط جدة سنوات خبرتهم (من 10سنوات فأكثر) بنسبة ( ،)%94.8بينما
بلغت نسبة املعلمين الذين سنوات خبرتهم (أقل من  10سنوات) ( )%5.2من إجمالي أفراد عينة الدراسة.
رابعا :أداة الدراسة (االستبانة):
بعد أن تم االطالع على األدب التربوي ،والدراسات السابقة املتعلقة التي تناولت األنماط القيادية السائدة
لدى قادة املؤسسات التعليمية ،قام الباحث ببناء وتطوير استبانة بهدف التعرف على النمط القيادي السائد لدى
قادة املدارس بوسط محافظة جدة من وجهة نظر املعلمين ،ولقد احتوت االستبانة في صورتها النهائية على جزأين
رئيسيين هما:
الجزء األول :عبارة عن البيانات الشخصية ألفراد عينة الدراسة وتمثلت في (التخصص ،املرحلة الدراسية،
سنوات الخبرة).
الجزء الثاني :النمط القيادي السائد لدى قادة املدارس ،ويتكون من ( )22عبارة مقسمة على ثالثة محاور
بيانها كالتالي:
املحور األول :النمط الديموقراطي ،وتكون من ( )8عبارات ،ذات األرقام املسلسلة من (.)8 -1
املحور الثاني :النمط األوتوقراطي ،وتكون من ( )7عبارات ،ذات األرقام املسلسلة من (.)15 -9
املحور الثالث :النمط الترسلي ،وتكون من ( )7عبارات ،ذات األرقام املسلسلة من ()22 -16
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وقد صيغت عبارات املقياس على هيئة مجموعة من ممارسات قادة املدارس التي تحدد النمط القيادي
الذي يتبعونه ،وذلك ً
بناء على الدرجة التي يحددها املعلمون تبعا لدرجة حدوث تلك املمارسات على مقياس ليكارت
الثالثي املتدرج تناز ًليا (مرتفع ،متوسط ،منخفض).
صدق أداة الدراسة:
لقد تم استخدام مقياس (أنماط القيادة السائدة) في عدد من الدراسات السابقة ،ولذلك اكتفى الباحث
بالتحقق من صدق وثبات االستبانة في الدراسة الحالية من خالل الطرق التالية:
أ -صدق االتساق الداخلي:
تم حساب صدق االتساق الداخلي لألداة بحساب معامل ارتباط بيرسون بين درجات كل عبارة والدرجة
الكلية للمحور الذي تنتمي إليه العبارة ،كما يوضحها الجدول التالي:
جدول ( )4معامالت ارتباط بيرسون بين درجات كل عبارة والدرجة الكلية للمحور الذي تنتمي إليه العبارة
النمط الترسلي
النمط األوتوقراطي
النمط الديموقراطي
معامل االرتباط
م
معامل االرتباط
م
معامل االرتباط
م
**0.623
16
**0.824
9
**0.804
1
**0.834
17
**0.823
10
**0.786
2
**0.860
18
**0.847
11
**0.864
3
**0.543
19
**0.792
12
**0.604
4
**0.790
20
**0.759
13
**0.857
5
**0.751
21
**0.893
14
**0.770
6
**0.727
22
**0.776
15
**0.862
7
**0.868
8
** دال إحصائيا عند مستوى داللة 0.01
يبين جدول ( )4السابق أن معامالت ارتباط العبارات بالدرجة الكلية للمحور الذي تنتمي إليه العبارة
ً
جميعها دالة إحصائيا عند مستوى داللة ( ،)0.01وقد جاءت قيم معامالت االرتباط بقيم عالية حيث تراوحت في
املحور األول :النمط الديموقراطي بين ( ،)0.868 – 0.604أما باملحور الثاني :النمط األوتوقراطي فقد تراوحت
معامالت االرتباط بين ( ،)0.893 – 0.759وللمحور الثالث :النمط الترسلي تراوحت بين ( ،)0.860 – 0.543مما يدل
على توافر درجة عالية من صدق االتساق الداخلي لالستبانة.
ب -ثبات أداة الدراسة:
تم التأكد من ثبات االستبانة من خالل حساب ثبات االتساق الداخلي للعبارات باستخدام معامل ألفا
كرونباخ ،كما تبين النتائج بجدول ( )5التالي:
جدول ( )5معامالت ثبات ألفا كرونباخ ملحاور االستبانة
معامل الثبات
عدد العبارات
البعد
م
0.92
8
املحور األول :النمط الديموقراطي
1
0.91
7
املحور الثاني :النمط األوتوقراطي
2
0.85
7
املحور الثالث :النمط الترسلي
3
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يتضح من جدول ( )5السابق أن قيم معامالت الثبات ملحاور االستبانة الثالث جاءت قيم عالية حيث
تراوحت قيم معامالت الثبات للمحاور بين ( ،)0.92 – 0.85وتشير هذه القيم من معامالت الثبات إلى صالحية
االستبانة للتطبيق وإمكانية االعتماد على نتائجها والوثوق بها.
األساليب اإلحصائية املستخدمة:
بناء على طبيعة الدراسة واألهداف التي سعت إلى تحقيقها ،تم تحليل البيانات باستخدام برنامج الحزمة
ً
اإلحصائية للعلوم االجتماعية ( ،)SPSSواستخراج النتائج وفقا لألساليب اإلحصائية التالية:
 -1التكرارات والنسب املئوية :للتعرف على خصائص أفراد عينة الدراسة وفقا للبيانات الشخصية.
 -2املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية :لحساب متوسطات عبارات االستبيان وكذلك الدرجات الكلية
والدرجات الفرعية لالستبانة بناء على استجابات أفراد عينة الدراسة .ومدى تشتت استجابات أفراد عينة
الدراسة عن متوسطاتها.
 -3معامل ارتباط بيرسون :لحساب االتساق الداخلي.
 -4معامل ألفا كرونباخ :لحساب الثبات لعبارات االستبانة.
 -5معادلة املدى :وذلك لوصف املتوسط الحسابي لالستجابات على كل عبارة وبعد ،على النحو التالي:
تم تحديد درجة االستجابة بحيث يعطى الدرجة ( )3لالستجابة مرتفعة ،والدرجة ( )2لالستجابة متوسطة،
والدرجة ( )1لالستجابة منخفضة ،وذلك بناء على الفئات التالية:
جدول ( )6درجة االستجابة ملحاور االستبانة
التقدير اللفظي
مديات املتوسط
م
ممارسة (ضعيفة).
من  1إلى  1.66تمثل درجة
1
ممارسة (متوسطة).
من  1.67إلى  2.33تمثل درجة
2
ممارسة (عالية).
من  2.34إلى  3تمثل درجة
3
 -6اختبار (ت) لعينتين مستقلتين :للتعرف على داللة ما قد يوجد من فروق بين املتوسطات الحسابية الستجابات
ً
أفراد عينة الدراسة وفقا ملتغير (التخصص).
 -7اختبار (تحليل التباين أحادي االتجاه) للتعرف على داللة ما قد يوجد من فروق بين املتوسطات الحسابية
ً
الستجابات أفراد عينة الدراسة وفقا ملتغير (املرحلة الدراسية)
 -8االختبار الالمعلمي (مان ويتني) للتعرف على داللة ما قد يوجد من فروق بين املتوسطات الحسابية الستجابات
ً
أفراد عينة الدراسة وفقا ملتغير (سنوات الخبرة)

 -4نتائج الدراسة ومناقشتها
 إجابة السؤال األول " :ما النمط القيادي السائد لدى قادة مدارس التعليم العام بوسط محافظة جدة من
وجهة نظر املعلمين؟".
ولإلجابة على هذا السؤال ،فقد تم حساب املتوسط الحسابي واالنحراف املعياري الستجابات أفراد عينة
الدراسة من معلمي مدارس التعليم العام بوسط جدة حول النمط القيادي السائد لدى قادة مدارسهم ،ومن ثم
ً
ترتيب هذه األنماط تنازليا حسب املتوسط الحسابي لكل نمط ،ويبين ذلك الجدول ( )7التالي:
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جدول ( )7املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية لألنماط القيادية السائدة لدى قادة مدارس التعليم
العام بوسط جدة من وجهة نظر املعلمين ،مرتبة تنازليا
املتوسط الحسابي االنحراف املعياري
درجة املمارسة
الترتيب
النمط
الرقم
عالية
1
0.521
2.60
النمط الديموقراطي
1
منخفضة
2
0.561
1.50
النمط األوتوقراطي
2
منخفضة
3
0.455
1.36
النمط الترسلي
3
يتبين من جدول ( )7السابق أن النمط القيادي السائد لدى قادة مدارس التعليم العام بوسط جدة من
وجهة نظر املعلمين هو النمط الديموقراطي ،حيث جاء هذا النمط في الترتيب األول بمتوسط حسابي ( )2.60بدرجة
ممارسة (عالية) ،بينما جاء في الترتيب الثاني النمط األوتوقراطي بمتوسط حسابي ( ،)1.50وفي الترتيب الثالث واألخير
النمط الترسلي بمتوسط حسابي ( )1.36وكالهما بدرجة ممارسة (منخفضة).
وتراوحت االنحرافات املعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة حول النمط القيادي السائد لدى قادة
مدارس التعليم العام بوسط جدة من وجهة نظر املعلمين بين ( )0.561 – 0.455وهي قيم متدنية مما يدل على
تجانس استجابات معلمي مدارس التعليم العام بوسط جدة حول النمط القيادي السائد لدى قادة مدارسهم.
ويرجع الباحث حصول (النمط الديمقراطي) على درجة ممارسة مرتفعة في مدارس التعليم العام (بنين)
بوسط محافظة جدة من وجهة نظر املعلمين ،إلى أن بأن مدارس التعليم العام حظيت باهتمام كبير من قبل وزارة
ً
التعليم؛ وذلك بإعادة تنظيم وتصحيح العمليات اإلدارية واملمارسات القيادية ،حيث غالبا أدى هذا االهتمام إلى إملام
قادة املدارس باملفاهيم واألنشطة اإلدارية والقيادية الحديثة ،وأثرها على املرؤوسين ،من خالل إلحاقهم بعدد من
ً
الدورات التدريبية املكثفة املتعلقة باإلدارة التربوية ،وقد يرجع ذلك أيضا إلى ُحسن اختيار مكاتب التعليم لقيادات
املدارس وفق مجموعة من االختبارات واملقابالت التي ُيكشف من خاللها عن املؤهلين منهم.
وتتفق هذه النتيجة مع نتيجة دراسة الرويشد ( )2020التي أشارت إلى أن النمط السائد لدى القادة
األكاديميين بجامعة الجوف هو النمط الديمقراطي وجاء بدرجة عالية ،ودراسة البلوي ( )2018التي أشارت إلى أن
النمط القيادي السائد لدى مـديرات املـدارس الثانوية بمدينة تبوك هو النمط الديمقراطي ،ودراسة الروقي ()2013
التي أشارت إلى أن النمط القيادي السائد لدى مديري املدارس الثانوية بمدينة مكة املكرمة هو النمط الديمقراطي،
كما تتفق مع نتيجة دراسة يحيى ( )2013التي أشارت إلى أن النمط القيادي السائد لدى مديري املدارس الحكومية
الفلسطينية في محافظة قلقيلية هو النمط الديموقراطي ،بينما تختلف مع نتيجة دراسة بني هاني ومصطفى ()2016
التي أشارت إلى أن النمط القيادي السائد لدى مديري املدارس في قصبة إربد من وجهة نظر املعلمين فيها هو ذو
الرؤية ،كما اختلف مع دراسة الشمراني ( )2016الذي نتج عنها حصول النمط الديمقراطي لدى عمداء كليات التربية
بجامعة شقراء على درجة متوسطة.
وملزيد من التفصيل ،قام الباحث بحساب املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية ملمارسات قادة
مدارس التعليم العام في وسط محافظة جدة بكل نمط من األنماط القيادية الثالث على حدة كما تبينه نتائج
الجداول التالية:
 -1املحور األول -النمط الديموقراطي:
تم حساب املتوسط الحسابي واالنحراف املعياري الستجابات أفراد عينة الدراسة من معلمي مدارس
التعليم العام في وسط محافظة جدة حول مدى ممارسة قادة مدارسهم للنمط الديموقراطي ،ثم ترتيب تلك
ً
املمارسات تنازليا بناء على املتوسط الحسابي ،كما تبين نتائج جدول ( )8التالي:
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جدول ( )8املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة من معلمي مدارس
التعليم العام في وسط محافظة جدة حول مدى ممارسة قادة مدارسهم للنمط الديموقراطي ،مرتبة تنازليا
م

درجة
املتوسط االنحراف
الرتبة
الحسابي املعياري
املمارسة
عالية
1
0.537
2.74

العبارات

ُيقدر الظروف الخاصة للمعلمين
6
يطرح القضايا املتعلقة باملدرسة ويناقشها مع أعضاء معلمي
عالية
2
0.576
2.70
7
املدرسة
يتخذ أسلوب الحوار ً
عالية
3
0.642
2.65
منهجا لحل مشكالت املعلمين
5
عالية
4
0.625
2.60
يفوض بعض الصالحيات املتعلقة بالعمل ملعلمي املدرسة
4
عالية
5
0.691
2.60
يراعي ظروف املعلمين وقدرة كل منهم عند توزيع املسؤوليات
2
عالية
6
0.631
2.59
يتعامل مع جميع املعلمين بعدالة
3
عالية
7
0.730
2.52
يعترف بأخطائه ويتقبل النقد من معلمي املدرسة
8
عالية
8
0.758
2.37
ُيشرك املعلمين في عملية صناعة القرارات
1
عالية
--0.521
2.60
املجموع الكلي للمحور األول :النمط الديموقراطي
يتبين من جدول ( )8السابق أن ممارسة قادة مدارس التعليم العام في وسط محافظة جدة للنمط
الديموقراطي جاءت بدرجة ممارسة (عالية) من وجهة نظر املعلمين ،حيث جاء املتوسط الحسابي العام للمحور
( )2.60بانحراف معياري بلغت قيمته ( )0.521وتراوحت قيم االنحرافات املعيارية للممارسات املحددة بهذا املحور بين
( )0.758 – 0.537وهي قيم متدنية مما يدل على تجانس استجابات املعلمين حول مدى ممارسة قادة مدارسهم
الدالة على النمط الديموقراطي..
وقد يرجع حصول املمارسة(ُ :يقدر الظروف الخاصة للمعلمين) على الترتيب األول بدرجة ممارسة (عالية) إلى
أن إلى أن الطابع العام الذي يغلب على العالقات في مدارس التعليم بوسط محافظة جدة هو الطابع الودي
والعالقات اإلنسانية اإليجابية ،وقد يعزى ذلك إلى صالت الصداقة بين العاملين التي يتولد عنها الترابط والتقارب
االجتماعي ومعرفة قادة تلك املدارس بأحوال معلميهم العائلية وظروفهم االجتماعية والصحية ،نتيجة للتأهيل التي
تلقوه في دورات القيادات املدرسية واطالعهم على تأثير النظريات اإلدارية وتفسيرها للسلوك اإلنساني كالنظريات التي
تميزت باالهتمام بالعالقات اإلنسانية وانعكاسها على اإلنتاجية.
بينما جاءت املمارسة(ُ :يشرك املعلمين في عملية صناعة القرارات) في الترتيب األخير بدرجة ممارسة عالية
وقد يرجع ذلك إلى وعي قادة املدارس بأهمية التعاون لحل مشكالت العمل وتقديم األفكار الجديدة ،إال أنه وبالرغم
من حصول هذه املمارسة على درجة عالية؛ نالحظ أنها حصلت على متوسط حسابي مقداره ( )2.37وهذه النتيجة
ً
قريبة جدا من التقدير املتوسط الذي ينحصر ما بين  1.67إلى أقل من  2.33وتمثل درجة ممارسة (متوسطة)؛ لذلك
يتحتم زيادة وتوعية قادة املدارس بأهمية مشاركة منسوبي املدرسة في عمليات صنع القرار ،وبناء قنوات اتصال
إدارية تتسم باملرونة ،وإتاحة الفرصة في تشخيص املشكالت ووضع الحلول املناسبة لها.
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املحور الثاني -النمط األوتوقراطي:
تم حساب املتوسط الحسابي واالنحراف املعياري الستجابات أفراد عينة الدراسة من معلمي مدارس
التعليم العام في وسط محافظة جدة حول مدى ممارسة قادة مدارسهم للنمط األوتوقراطي ،ثم ترتيب تلك
ً
املمارسات تنازليا بناء على املتوسط الحسابي ،كما تبين نتائج جدول ( )9التالي:
جدول ( )9املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة حول مدى ممارسة قادة
مدارسهم للنمط األوتوقراطي ،مرتبة تنازليا
درجة
املتوسط االنحراف
الرتبة
العبارات
م
الحسابي املعياري
املمارسة
يستخدم أسلوب الرقابة الشديدة مع معلمي املدرسة لتنفيذ
متوسطة
1
0.746
1.76
13
أعمالهم
يعالج املشكالت ً
منخفضة
2
0.783
1.58
وفقا لنظرته األحادية للموقف
11
منخفضة
3
0.685
1.57
يتمسك بتطبيق القوانين بحرفية دون األخذ بمبدأ املرونة
12
منخفضة
4
0.700
1.45
يتخذ القرارات بشكل فردي دون إشراك معلمي املدرسة
9
يستخدم أساليب التهديد والتخويف مع معلمي املدرسة إلنجاز
منخفضة
5
0.723
1.40
10
األعمال
منخفضة
6
0.621
1.38
يتحيز آلرائه ومقترحاته دون تقبل آراء املعلمين
14
يحتفظ بجميع الصالحيات لنفسه وال يفوضها ألحد في إدارته
منخفضة
7
0.552
1.32
15
للمدرسة
  - -منخفضة0.561
1.50
املجموع الكلي للمحور الثاني :النمط األوتوقراطي
يتبين من جدول ( )9السابق أن ممارسة قادة مدارس التعليم العام في وسط محافظة جدة للنمط
األوتوقراطي جاءت بدرجة ممارسة (منخفضة) من وجهة نظر املعلمين ،حيث جاء املتوسط الحسابي العام للمحور
( )1.50بانحراف معياري بلغت قيمته ( )0.561وتراوحت قيم االنحرافات املعيارية للممارسات املحددة بهذا املحور بين
( )0.783 – 0.552وهي قيم متدنية مما يدل على تجانس استجابات املعلمين حول مدى ممارسة قادة مدارسهم
للممارسات الدالة على النمط األوتوقراطي ،وقد جاء هذا النمط في املرتبة الثانية بعد النمط الديمقراطي وهذا يتفق
مع دراسة الرويشد ( ،)2020ودراسة الروقي ( ،)2013ودراسة يحيى ( ،)2013ودراسة عاشور (.)2012
بالرغم من الدرجة الكلية لنمط القيادة األوتوقراطي جاء بدرجة منخفضة؛ إال أن حصول املمارسة:
(يستخدم أسلوب الرقابة الشديدة مع معلمي املدرسة لتنفيذ أعمالهم) على الترتيب األول بدرجة ممارسة (متوسطة)
قد يرجع إلى أن بعض قادة املدارس بالتعليم العام بوسط محافظة جدة يتبنى هذه املمارسة ويعتقد جدواها ملتابعة
تنفيذ العمل ،األمر الذي يتحتم على املعنيين ضرورة البحث وراء أسباب هذه املمارسات ،حيث قد تعزى إال أن قائد
ً
املدرسة يواجه أنماطا مختلفة من املعلمين ،ومنهم املتساهل في أداء عمله مما يدفع قائد املدرسة لتبني سلوك الشدة
والرقابة اللصيقة ،وهذا ال يبرر تعميم هذا املمارسة على بقية منسوبي املدرسة األمر الذي جعلهم يشعرون بذلك
ويؤكدون وجودها عبر أداة الدراسة .لذا من األهمية بمكان أن يشعر القائد بالثقة تجاه منسوبي ويشجعهم على أداء
أعمالهم بش يء من الثقة والتمكين والتحفيز.
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املحور الثالث -النمط الترسلي:
تم حساب املتوسط الحسابي واالنحراف املعياري الستجابات أفراد عينة الدراسة من معلمي مدارس
التعليم العام في وسط محافظة جدة حول مدى ممارسة قادة مدارسهم للنمط الترسلي ،ثم ترتيب تلك املمارسات
ً
تنازليا بناء على املتوسط الحسابي ،كما تبين نتائج جدول ( )10التالي:
جدول ( )10املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة من معلمي مدارس
التعليم العام في وسط محافظة جدة حول مدى ممارسة قادة مدارسهم للنمط الترسلي ،مرتبة تنازليا
درجة
املتوسط االنحراف
الرتبة
العبارات
م
الحسابي املعياري
املمارسة
يترك ملعلمي املدرسة الحرية الكاملة في تنفيذ مهامهم دون متابعة
 1منخفضة
0.688
1.45
19
أو توجيه
 2منخفضة
0.702
1.42
 18ال يقدم مبادرات ومهارات جديدة ترتقي بمستوى معلمي املدرسة
ً
 3منخفضة
0.647
1.39
ال يظهر قدرا من تحمل املسؤولية عند اتخاذ القرارات
16
ينفذ األعمال املتعلقة باملدرسة بصورة تلقائية دون تخطيط
 4منخفضة
0.615
1.35
21
مسبق
 5منخفضة
0.616
1.35
يدير االجتماعات في املدرسة دون جدول أعمال مسبق
20
يتبع أسلوب غير واضح في تنفيذ الخطط والبرامج الذي يطرحها
 6منخفضة
0.602
1.32
17
للمدرسة
 7منخفضة
0.494
1.20
ال يتابع األعمال التي كلف بها املعلمين
22
 - - - 0.455منخفضة
1.36
املجموع الكلي للمحور الثالث :النمط الترسلي
يتبين من جدول ( )10السابق أن ممارسة قادة مدارس التعليم العام في وسط محافظة جدة للنمط الترسلي
جاءت بدرجة ممارسة (منخفضة) من وجهة نظر املعلمين ،حيث جاء املتوسط الحسابي العام للمحور ()1.36
بانحراف معياري بلغت قيمته ( )0.455وتراوحت قيم االنحرافات املعيارية للممارسات املحددة بهذا املحور بين
( )0.702 – 0.494وهي قيم متدنية مما يدل على تجانس استجابات املعلمين حول مدى ممارسة قادة مدارسهم
للممارسات الدالة على النمط الترسلي ،وجاء هذا النمط في املرتبة األخيرة بعد النمطين الديمقراطي واألتوقراطي،
وهذا يتفق مع دراسة الرويشد ( ،)2020ودراسة الروقي ( ،)2013ودراسة يحيى ( ،)2013ودراسة عاشور (.)2012
وقد يرجع حصول املمارسة( :يترك ملعلمي املدرسة الحرية الكاملة في تنفيذ مهامهم دون متابعة أو توجيه)
على الترتيب األول بدرجة ممارسة (منخفضة) إلى أن قادة مدارس التعليم بوسط جدة يتابعون أعمالهم ويقدمون
الدعم والتوجيه ملنسوبي مدارسهم ،ويسعون لتوضيح املهام واملسؤوليات وفق اللوائح املنظمة للعمل وبشكل
مستمر ،ويتابعون إنجاز األعمال مع منسوبيهم وقد يكون ذلك بش يء من الرقابة املستمرة كما أشارت لها نتائج
العبارات في املحور السابق ،وقد يعزى ذلك إلى وجود متابعة مستمرة من قبل إدارة التعليم بمحافظة جدة ملكاتب
التعليم واملدارس التابعة لها في تنفيذ األعمال واملستجدات وفق اللوائح والتعاميم املنظمة للعمل.
 إجابة السؤال الثاني " :هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ( )α≥0.05بين متوسطات استجابات
املعلمين حول النمط القيادي السائد لدى قادة مدارس التعليم العام بوسط محافظة جدة والتي تعزى الختالف
املتغيرات (التخصص ،املرحلة الدراسية ،سنوات الخبرة)؟".
فيما يلي عرض لنتائج االختبارات املستخدمة لإلجابة عن هذا السؤال:
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 -1الفروق تبعا الختالف التخصص:
تم استخدام اختبار (ت) لعينتين مستقلتين للتعرف على داللة ما قد يوجد من فروق بين متوسطات
استجابات املعلمين حول النمط القيادي السائد لدى قادة مدارس التعليم العام بوسط محافظة جدة والتي تعزى
الختالف التخصص ،ويوضح نتائجه الجدول ( )11التالي:
جدول ( )11نتائج اختبار (ت) لعينتين مستقلتين للتعرف على مدى وجود فروق بين متوسطات استجابات
املعلمين تعزى الختالف التخصص
الداللة
ت
املتوسط
العدد
التخصص
املتغيرات
2.54
157
علمي
املحور األول:
0.068
 1.883النمط الديموقراطي
2.64
191
أدبي
1.55
157
علمي
املحور الثاني:
0.106
1.622
النمط األوتوقراطي
1.45
191
أدبي
1.35
157
علمي
املحور الثالث:
0.824
 0.223النمط الترسلي
1.36
191
أدبي
يتبين من جدول ( )11السابق ما يلي:
 ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ( )α≥0.05بين متوسطات استجابات املعلمين حول النمطالقيادي السائد لدى قادة مدارس التعليم العام بوسط محافظة جدة تعزى إلى اختالف التخصص ،حيث
تراوحت قيم (ت) لألنماط القيادية الثالث (الديموقراطي – األوتوقراطي – الترسلي) بين ( )1.883 – 0.223وهي
ً
قيم غير دالة إحصائيا عند مستوى (.)α≥0.05
وقد ُيعزى ذلك إلى أن الظروف املحيطة باملعلمين في مدارس التعليم العام هي ظروف متشابهة من جميع
النواحي ،كما أن املهام املطلوبة من كال الطرفين بغض النظر عن التخصص في العمل التدريس ي تكاد تكون متقاربة
ً
تماما ،وأن متطلبات العمل واملهام هي واحدة بالنسبة للطرفين؛ ولذا لم تظهر أية فروق ذات داللة إحصائية بين
استجاباتهم حول تقديرهم للنمط القيادي السائد لدى قادة املدارس في وسط محافظة جدة.
وتتفق هذه النتيجة مع دراسة الرويشد ( ،)2020ودراسة بني هاني ومصطفى ( ،)2016ودراسة الشهراني
(.)2013
 -2الفروق تبعا الختالف املرحلة الدراسية:
تم استخدام اختبار تحليل التباين أحادي االتجاه للتعرف على داللة ما قد يوجد من فروق بين متوسطات
استجابات املعلمين حول النمط القيادي السائد لدى قادة مدارس التعليم العام بوسط محافظة جدة والتي تعزى
الختالف املرحلة الدراسية ،ويوضح نتائجه الجدول ( )12التالي:
جدول ( )12نتائج اختبار تحليل التباين األحادي للتعرف على مدى وجود فروق بين متوسطات استجابات
املعلمين تعزى الختالف املرحلة الدراسية
الداللة
متوسط
درجات
مجموع
ف
مصادر التباين
املتغيرات
اإلحصائية
املربعات
الحرية
املربعات
*0.032
3.468
0.93
2
1.86
بين املجموعات
املحور األول:
0.27
345
92.41
داخل املجموعات
النمط الديموقراطي
347
94.27
الكلي
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املتغيرات

مصادر التباين

درجات
مجموع
الحرية
املربعات
2
3.18
345
106.06
347
109.24
2
0.09
345
71.89
347
71.98
ً
** دال إحصائيا عند ()0.01

متوسط
املربعات
1.59
0.31

ف

بين املجموعات
املحور الثاني:
داخل املجموعات
النمط األوتوقراطي
الكلي
0.799
0.224
0.05
بين املجموعات
املحور الثالث:
0.21
داخل املجموعات
النمط الترسلي
الكلي
ً
* دال إحصائيا عند ()0.05
يتبين من جدول ( )12السابق ما يلي:
 توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ( )α≥0.05بين متوسطات استجابات املعلمين حول (النمطالديموقراطي) كأحد األنماط القيادية السائدة لدى قادة مدارس التعليم العام بوسط محافظة جدة تعزى
إلى اختالف املرحلة الدراسية ،حيث جاءت قيمة (ف) للمحور األول (النمط الديموقراطي) بقيمة ()3.468
ً
وهي قيمة دالة إحصائيا عند مستوى (.)α≥0.05
 توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )0.01بين متوسطات استجابات املعلمين حول (النمطاألوتوقراطي) كأحد األنماط القيادية السائدة لدى قادة مدارس التعليم العام بوسط محافظة جدة تعزى إلى
اختالف املرحلة الدراسية ،حيث جاءت قيمة (ف) للمحور الثاني (النمط األوتوقراطي) بقيمة ( )5.170وهي
ً
قيمة دالة إحصائيا عند مستوى داللة (.)0.01
 ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ( )α≥0.05بين متوسطات استجابات املعلمين حول (النمطالترسلي) كأحد األنماط القيادية السائدة لدى قادة مدارس التعليم العام بوسط محافظة جدة تعزى إلى
اختالف املرحلة الدراسية ،حيث جاءت قيمة (ف) للمحور الثالث (النمط الترسلي) بقيمة ( )0.224وهي قيمة
ً
غير دالة إحصائيا عند مستوى (α).≥0.05
وملعرفة اتجاه الفروق بالنسبة لكل من (النمط الديموقراطي) و(النمط األوتوقراطي) والتي تعزى الختالف
متغير املرحلة الدراسية فقد تم استخدام اختبار  LSDللمقارنات البعدية ويوضح نتائجه جدول ( )13التالي:
جدول ( )13نتائج اختبار  LSDللمقارنات البعدية ملعرفة اتجاه الفروق بين متوسطات استجابات املعلمين حول
النمط القيادي السائد لدى قادة مدارس التعليم العام بوسط محافظة جدة والتي تعزى الختالف املرحلة
الدراسية
العدد املتوسطات ابتدائي متوسط ثانوي
املرحلة الدراسية
املتغير
ابتدائي
متوسط
ثانوي
ابتدائي
متوسط
ثانوي

املحور األول:
النمط الديموقراطي
املحور الثاني:
النمط األوتوقراطي

محرق
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130
88
130
130
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2.72
2.58
2.54
1.40
1.44
1.62

---

5.170

الداللة
اإلحصائية
**0.006

*0.15
---

*0.18
---

--**0.21

--**0.18

النمط القيادي السائد لدى قادة مدارس التعليم العام
بوسط محافظة جدة من وجهة نظر المعلمين

---

المجلة العربية للعلوم ونشر األبحاث ــ مجلة العلوم التربوية والنفسية ــ المجلد السادس ــ العدد العشرون ــ إبريل 2022م

ً
** دال إحصائيا عند ()0.01

ً
* دال إحصائيا عند ()0.05
يتبين من جدول ( )13السابق ما يلي:
 توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ( )α≥0.05بين متوسطات استجابات املعلمين حول (النمطالديموقراطي) كأحد األنماط القيادية السائدة لدى قادة مدارس التعليم العام بوسط محافظة جدة تعزى
إلى اختالف املرحلة الدراسية ،وكانت هذه الفروق لصالح استجابات معلمي مدارس املرحلة االبتدائية مقابل
استجابات كال من معلمي مدارس املرحلة املتوسطة والثانوية..
 توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )0.01بين متوسطات استجابات املعلمين حول (النمطاألوتوقراطي) كأحد األنماط القيادية السائدة لدى قادة مدارس التعليم العام بوسط محافظة جدة تعزى إلى
اختالف املرحلة الدراسية .وكانت هذه الفروق لصالح استجابات معلمي مدارس املرحلة الثانوية مقابل
استجابات كال من معلمي مدارس املرحلة االبتدائية واملتوسطة.
وتشير هذه النتائج إلى أن النمط الديمقراطي هو يبرز بشكل أكبر في املدارس االبتدائية وأكثر من املدارس
املتوسطة والثانوية حيث جاء متوسط النمط الديمقراطي في املرحلة االبتدائية بدرجة ( ،)2.72تليها املرحلة املتوسطة
ً
بدرجة ( )2.58وأخيرا املرحلة الثانوية بدرجة ( )2.54وأكدت هذه النتيجة وجود الفروق الفردية ذات الداللة
اإلحصائية حول النمط الديمقراطي لصالح املرحلة االبتدائية ،وقد ُيعزى ذلك إلى أن طبيعة األعمال في املرحلة
ً
االبتدائية أقل حجما من املرحلتين املتوسطة والثانوية وعلى سبيل املثال ال توجد اختبارات نصفية ونهائية للصف
األول والثاني والثالث؛ مما ينعكس ذلك على سلوك القائد التربوي ويظهر املزيد من املرونة والثقة والشورى ملنسوبي
مدرسته بعكس قائد املرحلة الثانوية التي تثقل كاهله األعباء اإلدارية والتعليمية من تعدد املسارات التعليمية
واالختبارات الدورية والنهائية والسلوكيات املرتبطة باملرحلة العمرية للطالب.
ويؤكد ذلك وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )0.01بين متوسطات استجابات املعلمين
حول (النمط األوتوقراطي) لصالح معلمي املرحلة الثانوية ،وعلى الرغم من أن النمط األتوقراطي جاء بدرجة ممارسة
ً
منخفضة إال أن هذه الدرجة قريبة جدا من التقدير املتوسط وأتت الفروق منسجمة مع هذه النتيجة ،واستجابات
معلمي املرحلة الثانوية تؤكد وجود بعض املمارسات الخاصة بالنمط األتوقراطي في مدارسهم؛ لذا على مشرفي
القيادة املدرسية في مكتب التعليم بوسط محافظة جدة عمل املزيد من الدورات التدريبية التي تعزز املمارسات
القيادية اإليجابية واالتجاهات الحديثة في القيادة التربوية ،وتبيان أثرها وانعكاسها على املرؤوسين في ارتفاع الروح
املعنوية لديهم وأدائهم ملهامهم بكفاءة وفاعلية وسط مناخات تنظيمية مالئمة وصحية.
 -3الفروق تبعا الختالف سنوات الخبرة:
تم استخدام اختبار مان ويتني للتعرف على داللة ما قد يوجد من فروق بين متوسطات استجابات املعلمين
حول النمط القيادي السائد لدى قادة مدارس التعليم العام بوسط محافظة جدة والتي تعزى الختالف سنوات
الخبرة ،ويوضح نتائجه الجدول ( )14التالي:
جدول ( )14نتائج اختبار مان ويتني للتعرف على مدى وجود فروق بين متوسطات استجابات املعلمين تعزى
الختالف سنوات الخبرة
قيمة مان مستوى
مجموع
متوسط
العدد
سنوات الخبرة
املتغيرات
ويتني  Uالداللة
الرتب
الرتب
2794.5
155.25
18
أقل من  10سنوات
املحور األول:
0.388 2623.5
النمط الديموقراطي
57931.5
175.55
330
من  10سنوات فأكثر
محرق
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سنوات الخبرة

املتغيرات

العدد

متوسط
الرتب
177.42
174.34
198.58
173.19

مجموع
الرتب
3193.5
57532.5
3574.5
57151.5

قيمة مان مستوى
ويتني  Uالداللة

أقل من  10سنوات
املحور الثاني:
النمط األوتوقراطي
من  10سنوات فأكثر
أقل من  10سنوات
املحور الثالث:
0.274 2536.5
النمط الترسلي
من  10سنوات فأكثر
يتبين من جدول ( )14السابق ما يلي:
 ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ( )α≥0.05بين متوسطات استجابات املعلمين حول النمطالقيادي السائد لدى قادة مدارس التعليم العام بوسط محافظة جدة تعزى إلى اختالف سنوات الخبرة،
حيث تراوحت قيم (مان ويتني) لألنماط القيادية الثالث (الديموقراطي – األوتوقراطي – الترسلي) بين
ً
( )2917.5 – 2536.5وهي قيم غير دالة إحصائيا عند مستوى (.)α≥0.05
وقد ُيعزى ذلك إلى أن معظم عينة الدراسة هم من املعلمين ذوي أصحاب الخبرة التي تتراوح خدمتهم من 10
سنوات فأكثر مما أبرز االنسجام الواضح في استجاباتهم حول تقديرهم للنمط القيادي السائد في مدارسهم ،واتفقت
هذه النتيجة مع دراسة الشهراني ( ،)2013واختلفت هذه النتيجة مع دراسة بني هاني ومصطفى ( ،)2016ودراسة
يحيى (.)2013
18
330
18
330

2917.5

0.897

التوصيات واملقترحات.
-1

-2

-3
-4
-5
-6

استنادا إلى نتائج الدراسة يوص ي الباحث ويقترح ما يلي:
التنسيق من قبل قسم القيادة املدرسية بمكتب تعليم وسط محافظة جدة مع إدارة التدريب بجدة لعقد
مزيد من الدورات التدريبية لقادة املدارس فيما يخص االتجاهات اإلدارية الحديثة؛ خاصة لقادة املدارس
الثانوية ألنه وبالرغم من حصول النمط القيادي األتوقراطي لديهم على درجة منخفضة إال أن الدرجة كانت
ً
ً
قريبة جدا من املستوى املتوسط حسب الدرجة الكلية ،وأيضا تأكدت هذه الدرجة من وجود فروق
إحصائية حول النمط األتوقراطي لصالح معلمي الثانوية.
إنشاء أكاديمية مصغرة للقيادة املدرسية تتبع إلدارة التدريب واالبتعاث بمحافظة جدة وبالتنسيق مع قسم
ُ
اإلدارة املدرسية بإدارة التعليم بمحافظة جدة تعنى بإعداد قادة املدارس ووكالئهم وتنمية مهاراتهم القيادية
واإلشرافية بما يتناسب مع االتجاهات اإلدارية الحديثة.
إعادة تفعيل دورة قادة املدارس التي كانت تقدمها بعض الجامعات وتطويرها ،بعد إعادة تقييم نتائجها
والكشف عن انعكاساتها التربوية لقادة املدارس في امليدان التعليمي.
تشجيع وتحفيز قادة املدارس على االستمرار في املمارسات الشورية الديمقراطية ملا لها من نتائج إيجابية على
املناخ التنظيمي في مدارس التعليم العام.
التخلص من مظاهر البيروقراطية ،وتفعيل االتجاه األفقي في االتصال بين قادة املدارس ومنسوبيهم.
تشجيع وتدريب قادة املدارس على مشاركة منسوبي املدرسة لعمليات صناعة القرار حيث إنها جاءت بدرجة
متوسطة.

محرق
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-7

-8
-9
.1
.2
.3

الحث على رفع مستوى التمكين اإلداري من قبل قادة املدارس ملنسوبيهم والتوسع في تفويض الصالحيات
لفرق العمل باملدرسة بما يحقق تسهيل إجراءات العمل؛ حيث جاءت العبارة " يستخدم أسلوب الرقابة
الشديدة مع معلمي املدرسة لتنفيذ أعمالهم " بدرجة متوسطة.
املرونة في تطبيق القوانين واللوائح بما يحقق املصلحة العامة ،وحاجات منسوبي املدرسة.
كما يقترح الباحث إجراء مزيد من الدراسات مستقبلية في املوضوعات اآلتية:
إجراء دراسات مماثلة في بيئات ومناطق أخرى للكشف عن األنماط القيادية السائدة لدى قادة املدارس.
إجراء مزيد من الدراسات حول أنماط القيادة وعالقتها ببعض املتغيرات األخرى :عالقة النمط القيادي
السائد بالتميز املدرس ي ،أو بمستويات اإلنجاز.
إجراء دراسة نوعية تبحث عن وراء األسباب التي أدت وجود بعض مظاهر النمط القيادي األتوقراطي لدى
قادة املدارس الثانوية.

قائمة املراجع.
أوال -املراجع بالعربية:
 أبو هويدي ،علي يوسف ،)2013( ،واقع القيادة التحويلية لدى مديري التربية والتعليم في اقليم الوسط وعالقتهابالتمكين االداري لدى مديري املدارس الثانوية( ،رسالة دكتوراه) ،جامعة اليرموك ،األردن
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