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 األردنلدى مديري املدارس في السائدة  األنماط القيادية
  وفقا لنموذج جوملان في القيادة
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 4/1/2016 تاريخ قبوله                      21/3/2015 تاريخ تسلم البحث

لى النمط القيادي السائد لدى مـديري المـدارس   إهدفت الدراسة التعرف  :ملخص
ــي  ــد قصــبة ف ــا ل      إرب ــة نظــر المعلمــين فيهــا وفق نمــوذج جولمــان لألنمــاط   مــن وجه

ــة    ) 216(تكونــت عينــة الدراســة مــن   . القياديــة معلمــا ومعلمــة مــن مــدارس حكومي
هــداف الدراســة أولتحقيــق . وخاصــة فــي قصــبة إربــد اختيــرت بالطريقــة العشــوائية  

لستة لنموذج فقرة موزعة على األنماط القيادية ا) 34(استبانة مكونة من  استخدمت
، والــديمقراطي، والضــابط، ، والتواصــلي، والمــدربصــاحب الرؤيــة :وهــي ،جولمــان
ى أن صاحب الرؤية هو االكثر شيوعا وبدرجة إلتوصلت نتائج الدراسة . والقسري

والضابط،  والديمقراطيالتواصلي والمدرب نماط وبدرجة عالية أيضا األعالية، تبعه 
فروقـا  ن هنـاك  أذلك وجـدت الدراسـة   كـ . لوسطىوجاء النمط القسري في الدرجة ا

ذات داللــة إحصــائية تعــزى لمتغيــر الخبــرة لصــالح المعلمــين األقــل خبــرة، ولمتغيــر    
لمتغيري الجنس والمؤهل  بينما لم تظهر فروق .المدرسة لصالح المدارس الخاصة

   .في ضوء نتائج الدراسةوقدم الباحثان مجموعة من التوصيات  .العلمي

 وال جولمــان، الــذكاء العــاطفي، مــدير  الــنمط القيــادي، دانيــ : مفتاحيــةالكلمــات ال(
  ).ردنالمدارس، األ

  

يعتمــد مــديرو المــدارس أنماطــا قياديــة مختلفــة فــي     :مقدمــة
نجـاح وسـير    فـي وهـذه األنمـاط لهـا تـأثير كبيـر       ،إداراتهـم لمدارسـهم  

ــي المدرســة   ــالمعلمين    ال ؛العمــل ف ــة المــدير ب ــا بعالق  والطلبــة رتباطه
ــ ــوروأوليـــ ــداد، ( اء األمـــ ــة وحـــ ــة، 2010 محافظـــ ؛ 2005؛ المناعمـــ

لألنماط القيادية، القديم منهـا   ةوهناك نماذج كثير). 2009السعود، 
لنمـــوذج اوالحــديث، وتتـــراوح فــي التصـــنيفات، علــى ســـبيل المثــال،     

ــر شــــيوعا ــة أنمــــاط للقائــــد و ،القــــديم واألكثــ ــنمط : يتضــــمن ثالثــ الــ
ــنمط األوتــوقراطي،    ــديمقراطي، وال ــوال ــرت  . نمط الترســليال ــا ظه كم

القيـادة الكاريزميـة، والتبادليـة،     :نماط حديثة أخرى في القيادة، منهاأ
ــة  ــكارنة، (والتحويليـ ــي   ). 2010السـ ــرد فـ ــي وبالنشـ ــوذج هيرسـ ونمـ

الـنمط اآلمـر، والمسـوق،    : نمـاط أربعـة  أالمكـون مـن   نماط القياديـة  األ
  .(Bolman & Deal, 2008)ض والمشارك، والمفو

ن دراسة فقد اعتمدت التصنيف الذي اقترحه جولمـا أما هذه ال
(Goleman, 2000) ،ن من ستة المبني على الذكاء العاطفي، والمكو

ــة  ــة منهــا لهــ   ،أنمــاط قيادي ــر إيجــابي   اأربع ــة العمــل  فــيأث : وهــي ،بيئ
فــي حــين أن  ،والــديمقراطي ،والتواصــلي ،والمــدرب ،صـاحب الرؤيــة 

عنـد المبالغـة فـي تطبيـق أي     ، وخاصـة  سلبية اآثارللنمطين األخيرين 
وقـد وضـح جولمـان    . النمط القسري، والنمط الضـابط  :منهما، وهما

) Goleman, Boyatzis, & McKee, 2002(وبويـاتزس ومـاّكي   
  :نماط الستة كما يليهذه األ
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Abstract: The purpose of this study was to identify the dominant 
leadership style adopted by school principals in Qasabet Irbid, based 
on Goleman’s model of leadership, and as perceived by teachers. The 
study employed a random sample of (216) teachers of public and 
private schools in Irbid. A questionnaire of (34) items, representing 
the (6) leadership styles of Golman was constructed. These styles 
were: visionary, coaching, affiliative, democratic, pace-setting, and 
coercive. The study revealed that the visionary style appeared to be 
common the most, followed by the affiliative, the coaching and the 
democratic, the pacesetting, and the coercive were the least common. 
The study found significant differenceces attributed to the 
experience’s variable in favor of teachers with least experience. Also, 
there were differences on schools’ variable favoring the private ones. 
There were no significant differences with respect to gender and level 
of education. In light of results, recommendations were made by 
researchers. 
Keywords: Leadership styles, Danieal Goleman, Emotional 
intelligence, School principals, Jordan. 

  

ــالموثوقويســـــــــــــمى أ( صـــــــــــــاحب الرؤيـــــــــــــة  )يضـــــــــــــا بـــــــــــ
)Visionary/Authoritative :(   ــه ــنمط يوجـــ ــذا الـــ ــي هـــ ــد فـــ القائـــ

حــددة، ويؤكــد إلــى أيــن يتجهــون  المرؤوســين نحــو رؤيــة مشــتركة وم
لــــى هنــــاك، ويحفــــزهم علــــى المشــــاركة  إ للوصــــولم ن يـــوجهه أدون 

  .واالنفتاح في تبادل المعرفة

 ،القائد األفراد للمسـتقبل يدرب ): Coaching(النمط المدرب 
فراد بأهداف المنظمة؛ ويقيم معهم حـوارات  هو من يربط رغبات األو

طويلـة تمتـد ألبعـد مـن شــؤون العمـل، ويسـاعد األفـراد علـى إيجــاد         
ــوة وال  ــواطن القــ ــة     مــ ــات الوظيفــ ــا بطموحــ ــدهم، ويربطهــ ــعف عنــ ضــ
هذا القائد يفـوض المهـام التـي تتسـم بالتحـدي،      . والمبادرات الفاعلة

  . األمر الذي يقودهم للوالء له بدرجة عالية ؛ويظهر إيمانًا باآلخرين

ــلي   ــنمط التواصـ ــؤمن ): Affiliative(الـ ــد بـــ يـ ــراد ن األأالقائـ فـ
ممـا   ؛بط من المشاعر بيـنهم ويبني روا ،يصنع جوًا من التناغمو ،والأ

هـو نمـط تعـاوني إلـى حـد كبيـر،       و. يؤدي الى االنسجام فـي المنظمـة  
 وقد يركز على الحاجات النفسية للعاملين على حساب حاجات العمل

  .نوعا ما
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جماع إلالى إالقائد يصل ): Democratic(النمط الديمقراطي 
المسـاهمات  ويـثمن   ،فـراد خـذ رأي األ أعن طريق المشاركة؛ ودائما ي

فكار الجيدة والسيئة علـى  م من خالل المشاركة واالستماع لألوااللتزا
  . حد سواء

القائد مستوى ومعايير يحدد ): Pacesetting(النمط الضابط 
تحـــديات واألهـــداف العاليـــة القائـــد الضـــابط يضـــع الو. عاليـــة لـــألداء

ينتبـــه ألصـــحاب األداء الضـــعيف، ويطلـــب مـــنهم األفضـــل،  و ،لألفـــراد
ال يميـل لتقـديم   و ،عمل بنفسه لينقذ الموقـف عند الضرورة يقوم بالو

 يحصـل و. التوجيهات، فهو يتوقع أن يعرف األفراد ما عليهم بأنفسهم
يجابيـة علـى المـدى القصـير، ولكـن      إالقائد في هذا النمط على نتـائج  

  .على المدى الطويل يدفع بالعاملين لإلرهاق واالنحدار

 /Coercive)اآلمر ســـــمى بــــ حيانــــا ي وأ/ يالــــنمط القســــر  
Commanding) :   ســين والقائـد إذعـان المرؤ   يطلـب  فـي هـذا الـنمط

ة ن يفعلــوا مــا يقولــه، ويعطــي توجيهــات واضـــح     أويتوقــع مــنهم    ،لــه 
دون  كـامال  ايـأمر ويتوقـع خضـوع   و ،باستغالل مكانته وسلطته القويـة 

ــابعين  أ ــة التـ ــب موافقـ ــى     و. ن يطلـ ــنمط إلـ ــذا الـ ــي هـ ــد فـ ــاج القائـ يحتـ
ــيطرة  ــاعر،     السـ ــارد المشـ ــدو بـ ــن أن يبـ ــنجح، ويمكـ ــه ليـ ــى عواطفـ علـ

  .وبعيدًا اجتماعيًا

هذه لى إ (Goleman et al., 2002) وآخرونتوصل جولمان و
على أهمية الذكاء  جروهاأ نماط الستة في القيادة من خالل دراسةاأل

 ،اسـتغرقت ثـالث سـنوات   عمـال  فـي مؤسسـات األ   العاطفي لدى القائد
ــة    ــة مكونـ ــى عينـ ــت علـ ــن  وطبقـ ــطي   ) 3000(مـ ــديرين متوسـ ــن المـ مـ

) نماطأ(الكشف عن سلوكيات محددة  إلى هدفت الدراسة. المستوى
بيئة العمل، ومن ثـم معرفـة    فينماط هذه األ في القيادة، وتحديد أثر

وجدت الدراسة أن النمط . عائد الربح في المؤسسة فينمط أثر كل 
علـى بيئـة   للنظـر  ثـر بـالغ وملفـت    ألقيادي المتبـع مـن قبـل المـدير لـه      ا

ــون    ــة، وقــــد يكــ ــن عائــــدات ربــــح    %30عــــن   مســــؤوال المؤسســ مــ
  .المؤسسة

علـى   هنمـاط القياديـة هـو اعتمـاد    لأل ما يميـز تصـنيف جولمـان   و
ــاطفي ــة مـــن أ )Goleman, 1995( نظريـــة الـــذكاء العـ ــة المكونـ ربعـ

الوعي الذاتي، واإلدارة الذاتية، والوعي االجتمـاعي، وإدارة  : مجاالت
ــرو. العالقـــات ــرف  عـ ــاطفي بأنـــه القـــدرة علـــى التعـ  إلـــىف الـــذكاء العـ

والقدرة علـى التعامـل    ،ومشاعر اآلخرين وتمييزها ،مشاعرنا الخاصة
ــي        ــف فـ ــى إدارة العواطـ ــنا، وعلـ ــز أنفسـ ــى تحفيـ ــة، وعلـ ــا بإيجابيـ معهـ

   .أنفسنا، وفي عالقاتنا بشكل فعال

) Rosete and Ciarrochi, 2005(روزيتي وسياروكي ويشير 
التي استطاع فيها جولمان توضـيح فكـرة    )1997-1994(ة رلى الفتإ
، )Goleman, 1995" (الـذكاء العـاطفي  "لـذكاء العـاطفي فـي كتابـه     ا
نه يساوي كاء العاطفي لشيء جديد يبدو فيه أغير فيها تعريف الذو

ومنـذ ذلـك الوقـت    . بين الذكاء العاطفي والسلوك االجتماعي الممتـاز 
) الذكاء العاطفي(في مجال " تفجرم"ن وهناك نشاط حتى اآل 1997

يلخص مـاير  و .لهذا المفهوم الجديد) Fuzzy(وبتعريف غير واضح 

)Mayer, 2001(  الذكاء العاطفي هذا التغيير الذي طرأ على مفهوم
شــياء مختلفــة مــن بينهــا  ، ويســتخدم ليــدل علــى أ صــبح معروفــاأنــه بأ

   .موحء، والطشعور مع االخرين، والتكيف، والدفالدافعية، وال

وعلى الرغم مـن أن كـل شـخص يمتلـك نمطـًا قياديـًا أو إداريـًا        
ال يكـون  وقـد  معينًا، إال أن هـذا الـنمط يكـون فعـاًال فـي مؤسسـة مـا،        

ــنمط يعتمــد علــى شخصــية     أفعــاًال فــي مؤسســة    خــرى، واســتخدام ال
والقائـد   ).Spicer, 2014(حيـث يتطـابق مـع طبيعتـه وميولـه       ،الفـرد 

نمـط قيـادي واحـد فقـط، بـل يجمـع ويـدمج مـا         الفعال ال يعتمد علـى  
ن لكـل  إضاء الفريق وتحقيق األهداف، حيث بين عدة أنماط لربط أع

بالنكـن   علـى سـبيل المثـال، يتحـدث    . يننمط الوقت والمكـان المناسـب  
)Blanken, 2013 (   ــة أ ــادي مكــون مــن ثماني  ،نمــاطعــن نمــوذج قي

 ،لترســــليا، ووالمســــيطر، المــــتحكمو ،المبتكــــر، والكــــاريزمي: وهــــي
نمـط  يوجـد  ال  هويـرى أنـ   .والتحـويلي ، الموقفيو ،الخادمو ،الضابطو

قيادي جيد أو سيء، إنما كيفية استخدام القائد لهـذا الـنمط هـو مـا     
 . يحدد النجاح أو الفشل

ــاقش  ، نمــاط الســتة لجولمــان  األ) Fullan, 2001(الن وفــ وين
صـاحب  (مـل  بيئـة الع  فـي يجـابي كبيـر   لها تأثير إ ويؤكد أن أربعة منها

، بينمـــــا القســـــري )الرؤيـــــة، التواصـــــلي، التشـــــاركي، والـــــديمقراطي
ذلـك بـأن النـاس     ويفسـر . بيئـة العمـل   فـي ثير سـلبي  ا تـأ والضابط لهمـ 

لبهم ويلـزمهم بمـا   ن القائـد يطـا  ، أليرفضون ويمقتون النمط القسـري 
نهــم ؛ أليضــاويرفضـون الــنمط الضـابط أ   ،)اعمــل مـا أقولــه لــك (يريـد  

ومناداتــه الكبيــرة والمســتمرة مــن   ،وضــغطه ،لقائــديشــعرون بهيمنــة ا
ن بـل يجـزم بـأ   . ؛ مما يؤدي بهم الـى االحتـراق  جل التحديث والتميزأ

ن العاملين فيهـا ال  ؛ ألالنمط الضابط يعمل على تدمير بيئة المؤسسة
مما يؤدي الى انحـدار   ؛ةيقدرون على تحقيق طلبات القائد المستمر

  . لديهمالروح المعنوية 

 ,Rosete and Ciarrochi)اسـة لروزيتـي وسـياروكي    وفـي در 
ذكاء االجتمـاعي يسـاعد   ذا كان الـ إ ما لى معرفةالتي هدفت إ (2005

اسـتخدام اسـتبانة لمعرفـة     فيها فضل؟ تمالفرد على أن يصبح قائدا أ
دراك اييس القدرة والذكاء العاطفي واإلالعالقة بين فعالية القيادة ومق

ــر الــــــذات   ــع تقريــــ ــي مــــ ــاطفي  ) Self-report(المعرفــــ للــــــذكاء العــــ
وجدت أن هناك و مديرا، 117تكونت عينة الدراسة من . ةوالشخصي

، لــى كبيــرة بــين مقيــاس القــدرة فــي الــذكاء العــاطفي عالقــة متوســطة إ
  . هداف المؤسسةوتحقيق أ

ــتيبلز و ــة ) Staples, 2005(أجـــرت سـ ــة األدوار دراسـ لمقارنـ
لخاصـة األساسـية، وقـد    القياديـة لـدى مـديري المـدارس الحكوميـة وا     

لدراسـة تركيـز الـدور القيـادي لمـديري المـدارس الحكوميـة        اصـممت  
وسلوكهم بعد التغيرات التي طرأت على ذلك الـدور إثـر حركـة إعـادة     

استخدم . تشكيل التعليم والمسؤولية في الواليات المتحدة األمريكية
ــتبانةفـــي الدراســـة  مـــن مـــديري ) 501(علـــى عينـــة مـــن   توزعـــ ،اسـ

) 263(ارس الحكوميـة والخاصـة فـي واليـة فلوريـدا، أعيـد منهـا        المـد 
أنـه ال   لـى توصـلت الباحثـة إ   وبعد المقارنة بين المجمـوعتين . استبانة

ــة      ت ــديري المــدارس الحكومي ــين م ــة إحصــائية ب ــروق ذات دالل وجــد ف
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األساسية والرؤساء األدنى في المدارس الخاصة بالنظر إلـى محصـلة   
 غيـر ). Instructional Leadership Inventory(القيـادة التعليميـة   

أنهـــا أظهـــرت فروقــــًا ذات داللـــة إحصـــائية بــــين مـــديري المــــدارس      
ــي المــدارس الخاصــة فيمــا         ــى ف ــة األساســية والرؤســاء األدن الحكومي

  ).Managerial Leadership Criteria(يتعلق بالمنهجية اإلدارية 

 ىإلـ دراسة فـي غـزة هـدفت التعـرف     ) 2005(جرى المناعمة أو
تـأثير األنمــاط القياديـة فــي المـدارس الحكوميــة والخاصـة فــي تطــوير      

 .تلـك األنمـاط السـائدة فـي المنطقــة     إلـى العمليـة التعليميـة، والتعـرف    
) 400(ة الدراسـة مــن  تكونـت عينـ   .اسـتخدم الباحـث االسـتبانة كــأداة   

 توصـلت الدراسـة   .ومعلمة من مديرية تربيـة غـزة وخـان يـونس     معلم
لخاصة او الحكوميةرس المدامديري  سائد لدى غالبيةالنمط الن لى أإ

  . طيالديمقرالنمط اهو  ،في غزة

ــاأ ــة  مـ ــد أ) 2008(الحراحشـ ــة  فقـ ــرى دراسـ ــنمط  جـ ــة الـ لمعرفـ
التربيـة والتعلـيم    القيادي الذي يمارسه مـديرو المـدارس فـي مديريـة    

الــوظيفي للمعلمــين،  اوعالقتــه بمســتوى الرضــ ،فــي محافظــة الطفيلــة
مـن معلمـي ومعلمـات المديريـة     ) 235(ائية مكونة من عشوعلى عينة 

 Hersy)المذكورة، حيث اعتمد الباحـث تصـنيف هيرسـي وبالنشـرد     
& Blanchard, 1988) الـنمط اآلمـر  : وهـي  ،في نظريتهما الموقفية 

)Telling( ــنمط المســـــــوق ــارك )Selling(، والـــــ ــنمط المشـــــ ، والـــــ
)Participation(  والنمط المفـوض ،)Delegation .(ظهـرت نتـائج   أ

ــع األالدراســة أن  ن نمــاط جــاءت بدرجــة ممارســة متوســطة إال أ   جمي
ــنمط المســوق كــان األكثــر شــيوعا     أن الرضــا   كمــا وجــد الباحــث   . ال

يجابيـة  الوظيفي للمعلمين جاء أيضا بدرجة متوسطة، وهناك عالقـة إ 
  . ومستوى الرضا الوظيفي للمعلمين ،بين النمط القيادي الممارس

ــد) 2009(د مــا دراســة الســعو  أ ــى دراســة أنمــاط     فق هــدفت إل
ــي األردن    ــة فــ ــة العامــ ــدارس الثانويــ ــديري المــ ــلوك اإلداري لمــ  ،الســ
. وعالقتهـــا بـــالوالء التنظيمــــي لـــدى العـــاملين فــــي هـــذه المــــدارس     

تكونـت عينـة الدراسـة مـن     . استخدم فيها المنهج المسـحي االرتبـاطي  
راسـة  الد كشـفت . مدرسـة ) 65(معلمًا ومعلمـة، يعملـون فـي    ) 256(

أن المديرين يمارسون األنماط اإلدارية بدرجات مختلفـة، فيمارسـون   
ــة      ــديمقراطي بدرجـ ــاركي الـ ــديمقراطي، والتشـ ــاري الـ ــنمط االستشـ الـ
عالية، في حين يمارسون النمط االستبدادي الخير بدرجـة متوسـطة،   

 . واالستبدادي التسلطي بدرجة منخفضة

القيـــادي هــدفت لمعرفــة الــنمط    ) 2010(وفــي دراســة لحيــدر    
ــة    ــي المـــديريات العامـ الســـائد لـــدى مـــديري المـــدارس المتوســـطة فـ
للتربية في بغـداد مـن وجهـة نظـر أعضـاء الهيئـة التدريسـية، ومـا إذا         

. النمط القيادي السـائد  فيداللة إحصائية  اذ اكان لمتغير الجنس أثر
مدرسـة،  ) 45(معلمـًا ومعلمـة مـن    ) 449(تكونت عينة الدراسـة مـن   

ــادة      . ئيًااختيــروا عشــوا  ــنمط الســائد كــان نمــط القي ــد وجــد أن ال وق
وقـد  . اإلدارية، في حين نمط التوجيه والمتابعة حّل تاليًا في الترتيب

كشفت الدراسة عن وجود فروق ذات داللـة إحصـائية لمتغيـر الجـنس     
  .في مجال القيادة اإلدارية لصالح اإلناث

 حـــول األنمـــاط القياديــــة  دراســـة  ) 2013(لعـــدواني  جـــرى ا وأ
السائدة لدى مـديري المـدارس الثانويـة فـي دولـة الكويـت، وعالقتهـا        

ــرهم      ــين مـــن وجهـــة نظـ ــغوط التنظيميـــة للمعلمـ عينـــة  تكونـــت   .بالضـ
معلـــم ومعلمـــة فـــي المرحلـــة الثانويـــة للعــــام      ) 600(مـــن   الدراســـة 

ــنمط القيــادي     توصــلت . 2013-2012الدراســي  الدراســة إلــى أن ال
ة فـي دولــة الكويـت مـن وجهــة    السـائد لـدى مـديري المــدارس الثانويـ    

ــين  ــر المعلمـ ــنمط      ،نظـ ــة الـ ــي الرتبـ ــه فـ ــديمقراطي، يليـ ــنمط الـ ــو الـ هـ
وكــان مســتوى  ،التســلطي، وفــي المرتبــة الثالثــة جــاء الــنمط التســيبي 
  .الضغوط التنظيمية من وجهة نظر المعلمين متوسطًا

بالنظر إلى مجمـل الدراسـات السـابقة يتضـح أن هنـاك اهتمامـًا       
ــة     واســعًا بدراســة   ــي المؤسســات التربوي ــة الســائدة ف األنمــاط القيادي

ــة، ال( ؛ حيــدر،  2009؛ الســعود، 2008؛ والحراحشــة، 2005مناعم
حيث ركزت هـذه الدراسـات علـى الـنمط     ). 2013العدواني، ؛ 2010

فــي حــين هـــدفت    .القيــادي الســائد فــي القطــاع التربــوي المدرســي      
ــة أو األدو    ــى دراســة الخصــائص القيادي ــة دراســات أخــرى إل ار القيادي

 كدراسـة سـتيبلز   االساسية الحكومية والخاصة لدى مديري المدارس
)(Staples, 2005 .  ــز ــا يمي ــن م عــن الدراســات   هــذه الدراســة  ولك

ــا تصـــنيف دانيـــ هـــوالســـابقة  ــة؛  ااعتمادهـ ــان لألنمـــاط القياديـ ل جولمـ
والمبني على نظرية الذكاء العاطفي، وهو التصنيف الذي يعد حديثًا 

مقارنة بتصنيفات أخرى أكثر  في منطقتنا العربية ر متداولنسبيًا وغي
  . الدراساتتلك شيوعًا اعتمدت في 

  وسؤاالهامشكلة الدراسة 
الـنمط القيـادي    إلـى تتمثل مشكلة الدراسة الحاليـّة فـي التعـرف    

تبعًا لتصـنيف   -السائد لدى مديري المدارس في قصبة محافظة إربد
وذلــك مــن  -العـاطفي فــي القيــادة  جولمـان المبنــي علــى نظريــة الــذكاء 

وانعكاسـاتها علـى    ،ومـدى ممارسـتها   ،خالل معرفة واقع هذه األنماط
الـنمط   إلـى إن التعـرف  و. الميدان التربـوي مـن وجهـة نظـر المعلمـين     

ــن قبـــل مـــديري المـــدارس،     ــاع التربـــوي مـ ــي القطـ ــع فـ القيـــادي المتبـ
ــى إجـــرا        ــل علـ ــدارس، وبالتـــالي العمـ ــع المـ ــى فهـــم واقـ ــاعد علـ ء يسـ

ــوي     ــاع التربـ ــى القطـ ــة علـ ــة فاعلـ ــويرات تربويـ ــام  . تطـ ــرًا لالهتمـ ونظـ
المتنامي بتوظيف الذكاء العاطفي، فقد أصـبح ثمـة حاجـة لمعرفـة مـا      

مــن قبــل المــديرين فــي البيئــة   إذا كــان هــذا النــوع مــن الــذكاء مفعــال 
التربويــة، وفــتح المجــال أمــام القــادة التربــويين لتعريــف العــاملين فــي    

 وحاولـت . ي بهذا المفهوم، والتأكيد على أهمية تطبيقهالقطاع التربو
  :السؤالين اآلتيينجابة عن هذه الدراسة اإل

ما األنماط القيادية السائدة لدى مديري المدارس فـي مديريـة    -
مـن   -حسب نموذج جولمـان  -التربية والتعليم للواء قصبة إربد

 وجهة نظر المعلمين؟

مســتوى الداللـــة  هــل توجــد فــروق ذات داللـــة إحصــائية عنــد       -
0.05) (α ≤  آراء أفراد العينة حول النمط القيادي السائد بين

عــــزى تي المــــدارس مــــن وجهــــة نظــــر المعلمــــين  لــــدى مــــدير
لمتغيرات جنس المعلم، ومؤهله العلمي، وعدد سنوات الخبرة، 

 ونوع المدرسة؟
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 أهمية الدراسة

معرفـة األنمـاط القياديـة السـائدة     همية هذه الدراسة في أتكمن 
ــا الدراســة   فــي المــدارس التــي ط   ؛نمــاط جولمــان أحســب  –بقــت فيه

نمـــاط أســـاعد مـــديري المـــدارس علـــى فهـــم  تاط نمـــمعرفــة هـــذه األ ف
ــديلها   ــادتهم وتعـ ــر،  إقيـ ــى األمـ ــين    ذا اقتضـ ــى تحسـ ــنعكس علـ ــا يـ ممـ

والمعلمــين، وفــي النهايــة تحســين   المــديريننســانية بــين العالقــات اإل
  . هدافهاأعلى بلوغ ومساعدتها  ،هذه المدارسالتعليم في 

  الدراسة مصطلحات

عـالم نفـس وصــحفي   ): Daniel Goleman( دانيـال جولمـان  
ــه المعــروف    ــذكاء العــاطفي "اشــتهر بكتاب ، )1995(الصــادر فــي  " ال

ــه   ــاء عليـ ــع زمال أوبنـ ــرى مـ ــجـ  Goleman, McKee, and)ه ئـ
Boyatzis, 2002( واسعة طبقت على  دراسة)المديرينمن  )3000 

ــةأات المتوســطين لمؤسســ  نمــاط الدراســة عــن ســتة أ   كشــفت. مريكي
ــات  ــذه المؤسســ ــتخدمة فــــي هــ ــي، قياديــــة مســ ــة: هــ ــاحب الرؤيــ ، صــ

  .يالقسر، والضابط، والديمقراطي، والتواصلي، والمدربو

ــه    :نمــاط القياديــة األ ــادي بأن منحــى إداري "يعــرف الــنمط القي
ــع     ــلوكياته مـ ــاته وسـ ــه فـــي مختلـــف ممارسـ ــرئيس اتباعـ ــى الـ يغلـــب علـ

ــم  المرؤوســـي ــلوكه معهـ ــبه دائمـــة لسـ ــتراتيجية شـ ــو يمثـــل إسـ " ن، وهـ
  ).709. ، ص2012عربيات، (

ــرار إداري إل   :المــدارس مــديرو ــون بق ــراد المعين دارة هــم األف
لــواء  -ولــىحكوميــة والخاصــة فــي مديريــة تربيــة إربــد األ  المــدارس ال

 .وفي كافة المراحل ،القصبة

  الدراسةحدود 

ــذهاقتصــــرت  ــة هــ ــدا  الدراســ ــي المــ ــى معلمــ ــة علــ رس الحكوميــ
ــد االولــى    والخاصــة  ــة تربيــة إرب ــد للعــام  قصــبة لــواء إ  -فــي مديري رب
مدى صدق بتائج الدراسة ويتحدد تعميم ن .2014/2015الدراسي 

  .وثباتها داة الدراسةأ

  الطريقة واإلجراءات

ــع الدراســة  ــع معلمــي      : مجتم ــن جمي ــع الدراســة م ــون مجتم تك
ة التربيـة والتعلــيم  ومعلمـات المـدارس الحكوميـة والخاصـة فـي مديريـ      

ــالغ عــددهم         ــة الهاشــمية، والب ــة األردني ــي المملك ــد ف للــواء قصــبة إرب
معلم ومعلمٍة حسب إحصاءات قسم التخطيط التربـوي فـي   ) 6700(

  ). 2014/2015(تربية قصبة إربد 

تكونــت مــن  عينــة طبقيــة عشــوائية   تــم اختيــار: عينــة الدراســة
مدرسة حكومية وخاصـة   )18(وموزعين على معلمًا ومعلمًة ) 216(

بلــغ . مـن مختلـف المراحـل فـي مديريــة التربيـة والتعلـيم لقصـبة إربـد        
، بينمـا بلــغ  %)46.8(بنسـبة مئويـة   ) 101(عـدد الـذكور فـي العينــة    

ــاث   ــة  ) 115(عــدد اإلن كــذلك بلغــت النســبة  %). 53.2(بنســبة مئوي
ــر نــوع المدرســة،       ــة تبعــًا لمتغي ــراد العين ــع أف ــة لتوزي ــة الالمئوي حكومي

ــة%)62.0( ــدول وال %).38.0( ، والخاصــ ــع  ) 1(جــ ــح توزيــ يوضــ
  .أفراد العينة تبعًا للمتغيرات الشخصية

  )216=ن( توزيع أفراد العينة تبعًا للمتغيرات الشخصية: 1جدول 

  النسبة المئوية  التكرار  المستوى  المتغير

  الجنس

  46.8  101  ذكر
  53.2  115  أنثى

 100.0  216  المجموع

  المؤهل العلمي

  68.1  147  بكالوريوس
  13.4  29  م عالدبلو

  18.5  40  دراسات عليا

 100.0  216  المجموع

  الخبرة

  36.6  79  سنوات 5أقل من 
  18.1  39  سنوات 10أقل من  -5

  45.4  98  سنوات فأكثر 10

 100.0  216  المجموع

  نوع المدرسة

  62.0  134  حكومية
  38.0  82  خاصة

 100.0  216  المجموع
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  أداة الدراسة

، ع آراء المعلمين وجمـع البيانـات  تم استخدام استبانة الستطال
عـــن طريـــق ترجمـــة وصـــف جولمـــان لكـــل مـــن   ئهـــاببنا انقــام الباحثـــ 

ــى فقــرات تعبــر عــن كــل نمــط علــى حــدة      ــة الســتة إل . األنمــاط القيادي
األول، خصص لجمع البيانات الشخصية : تكونت االستبانة من جزأين

ــن الم ــة   والوظيفيـــة عـ ــة التربيـ ــي مـــدارس مديريـ ــات فـ علمـــين والمعلمـ
ــن الجـــنس،     ــات عـ ــتمل علـــى معلومـ ــد، وقـــد اشـ ــبة إربـ والتعلـــيم لقصـ

أمـا الجـزء الثـاني، فقـد     . والمؤهل العلمي، والخبـرة، ونـوع المدرسـة   
خصص لمعرفة النمط القيادي السـائد لـدى المـديرين، حيـث تكونـت      

ديـــة الســــتة  علـــى األنمـــاط القيا   فقـــرة موزعـــة  ) 34(االســـتبانة مـــن   
ــة جولمـــان، وهـــي  ــاحب الرؤيـــة :المـــذكورة فـــي دراسـ ، والمـــدرب، صـ

  .والتواصلي، والديمقراطي، والضابط، والقسري

تــم التحقــق مــن صــدق المحتــوى ألداة  : صــدق أداة الدراســة
الدراسة بعرضها على عدد من المتخصصين في اإلدارة التربويـة مـن   

ــة اليرمــوك للو      ــوف علــى مــدى   أعضــاء الهيئــة التدريســية فــي جامع ق
التـي تنـدرج    للـنمط  فقـره ومدى انتماء كـل   ،مالءمة مضمون الفقرات

 ؛فقرات منهـا ) 7(تم حذف  ،فقرة) 41(وتكونت االستبانة من . تحته
صـبحت  أو ،بناء على اقتراحـات المحكمـين   ألنها غير منتمية أو مكررة

  . فقرة) 34(في النهاية مكونة من 

األداة مـن خـالل توزيـع أداة    تم التحقـق مـن ثبـات    : ثبات األداة
معلمــًا ومعلمـًة مــن  ) 15(الدراسـة علـى عينــة اسـتطالعية مكونــة مـن     

واسـتخراج   ،)أسبوعان(خارج عينة الدراسة مرتين بفارق زمني مدته 
) Pearson Correlation(معامــل االرتبــاط بيرســون لثبــات اإلعــادة  

الداخلي بين درجاتهم في المرتين، وبهدف استخراج معامل االتساق 
، حيـث تراوحـت قـيم االتسـاق     )لفاأكرونباخ (طبيق معادلة لألداة تم ت

للـنمط المـدرب، فـي     0.77و ،للـنمط الضـابط   0.70الداخلي ما بـين  
 0.71حين تراوحت معامالت ارتباط بيرسـون لثبـات اإلعـادة مـا بـين      

لنمطـي القيـادة صــاحب    0.74و ،لنمطـي القيـادة التواصـلي والقســري   
  .موقراطيالرؤية والدي

  تصحيح أداة الدراسة

تم اعتماد سّلم ليكرت الخماسي لإلجابة عـن فقـرات االسـتبانة،    
) عاليـة جـدا  : (بحيث احتسبت أوزان تلـك الفقـرات علـى النحـو التـالي     

ــل  ــات 5(وتمثـ ــة(، و)درجـ ــل ) عاليـ ــات 4(وتمثـ ــطة(، و)درجـ ) متوسـ
ــات 3(وتمثـــل  ــة(، و)درجـ ــل ) قليلـ ــين(وتمثـ ــداً (، و)درجتـ ــة جـ ) قليلـ

وتـــم اعتمـــاد معيـــار الحكـــم علـــى متوســـط  ). درجـــة واحـــدة(تمثـــل و
ــة  )2.33-1( المتوســــطات الحســــابية مــــن: الــــدرجات كالتــــالي درجــ

درجـة  ) 5-3.68(ومن درجة متوسطة، ) 3.67-2.34(ومن متدنية، 
  . عالية

  ومناقشتهانتائج الدراسة 

ــة أمــــا ": الســــؤال األولالنتــــائج المتعلقــــة ب ألنمــــاط القياديــ
دى مــديري المــدارس فــي مديريــة التربيــة والتعلــيم للــواء   الســائدة لــ

مـــن وجهـــة نظـــر     -مـــن بـــين أنمـــاط جولمـــان الســـتة      -قصـــبة إربـــد  
ــم اســتخراج المتوســطات       ."المعلمــين؟ ــة عــن هــذا الســؤال ت لإلجاب

ــة الدراســة عــن      ــات أفــراد عين الحســابية واالنحرافــات المعياريــة إلجاب

  .لِكيوضح ذ) 2(جدول والجميع مجاالت الدراسة، 

   نماطاألالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية إلجابات عينة الدراسة عن جميع : 2جدول 

  درجة التقييم  االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي  النمط  الرقم  الرتبة

  مرتفعة 0.81 4.02  صاحب الرؤية  1  1
  مرتفعة 0.85 4.00  التواصلي  3  2
  مرتفعة 0.85 3.97  المدرب  2  3
  مرتفعة 0.86 3.94  الديمقراطي  4  4
  مرتفعة 0.69 3.72  الضابط  5  5
  متوسطة 0.85 2.99  القسري  6  6

  

ــدول   ــن الجـ ــر مـ ــات   ) 2(يظهـ ــابية إلجابـ ــطات الحسـ أن المتوسـ
ــين        ــت بـ ــة تراوحـ ــاالت الدراسـ ــع مجـ ــن جميـ ــة عـ ــة الدراسـ ــراد عينـ أفـ

بمتوســـط حســـابي    صـــاحب الرؤيـــة  ، أعالهـــا للـــنمط   )2.99-4.02(
تقيــــيم مرتفعـــة، جــــاء فـــي المرتبــــة الثانيـــة الــــنمط     بدرجـــة ) 4.02(

ــابي   ــلي بمتوســـط حسـ ــة، وفـــي  ) 4.00(التواصـ ــيم مرتفعـ ــة تقيـ بدرجـ
بدرجـة  ) 3.97(المرتبة الثالثة جاء النمط المدرب بمتوسـط حسـابي   

تقييم مرتفعة، وفي المرتبة الرابعة جاء الـنمط الـديمقراطي بمتوسـط    
لمرتبــة الخامســة جــاء فــي اوبدرجــة تقيــيم مرتفعــة، ) 3.94(حســابي 

بدرجة تقييم مرتفعة، وجاء ) 3.72(النمط الضابط بمتوسط حسابي 
ــابي      ــط حسـ ــري بمتوسـ ــنمط القسـ ــة الـ ــة السادسـ ــي المرتبـ ) 2.99(فـ

كمــا تــم اســتخراج المتوســطات الحســابية       .بدرجــة تقيــيم متوســطة  
واالنحرافـات المعياريـة إلجابــات أفـراد عينــة الدراسـة عــن فقـرات كــل      

  .توضح ذلك) 9-3(جداول والعلى حدة،  طهانماأمن  نمط

ــح الجــــدول و ــات  ) 3(يوضــ ــابية واالنحرافــ المتوســــطات الحســ
المعيارية إلجابات أفراد العينة عن جميع فقرات صاحب الرؤيـة مرتبـة   

  .كما يوضح درجة التقييم لكل فقرة ،تنازليًا
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   دراسة عن فقرات صاحب الرؤيةالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية إلجابات عينة ال: 3جدول 

  الفقرة  الرقم  الرتبة
المتوسط 

  الحسابي

االنحراف 

  المعياري

درجة 

  التقييم
  مرتفعة 0.83 4.18 .يوجه المدير المعلمين باتجاه رؤية وهدف مشترك لتطوير المدرسة  3  1
  مرتفعة 0.90 4.13 .يمتلك المدير رؤية خاصة يؤمن بها  2  2
  مرتفعة 1.03 4.00  .خص ملهم للمعلمين في المدرسة في عملهميمتاز المدير بأنه ش  1  3
  مرتفعة 1.02 3.92 .يعمل المديرعلى توضيح كيف تساهم جهود المعلمين في تحقيق الرؤية المنشودة  4  4
  مرتفعة 1.02 3.86  .يوضح المدير للمعلمين لماذا تساهم جهودهم في تحقيق الرؤية المنشودة  5  5

  مرتفعة 0.81 4.02  ككل صاحب الرؤية
  

ــدول   ــن الجـ ــر مـ ــات   ) 3(يظهـ ــابية إلجابـ ــطات الحسـ أن المتوسـ
أفــراد عينــة الدراســة عــن جميــع فقــرات صــاحب الرؤيــة تراوحــت بــين   

كــان أعالهــا   ،بدرجــة تقيــيم مرتفعــة لجميــع الفقــرات  ) 4.18 -3.86(
ــة   "التــي تــنص علــى  ) 3(للفقــرة  يوجــه المــدير المعلمــين باتجــاه رؤي

ــوير   ــترك لتطــ ــةوهــــدف مشــ ــابي  " المدرســ ، )4.18(بمتوســــط حســ
يوضـح المـدير للمعلمـين لمـاذا     "التي تنص على ) 5(لفقرة وأدناها ل

ــة المنشــودة      ــي تحقيــق الرؤي ــودهم ف بمتوســط حســابي  " تســاهم جه

ــل   )3.86( ــال ككـ ــابي للمجـ ــط الحسـ ــغ المتوسـ ــة ) 4.02(، وبلـ بدرجـ
   .تقييم مرتفعة

ــح الجــــدول و ــا ) 4(يوضــ ــابية واالنحرافــ ت المتوســــطات الحســ
المعيارية إلجابات أفراد العينة عن جميع فقرات النمط المدرب مرتبـة  

  .كما يوضح درجة التقييم لكل فقرة ،تنازليًا

  المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية إلجابات عينة الدراسة عن فقرات النمط المدرب : 4جدول 

  الفقرة  الرقم  الرتبة
المتوسط 

  الحسابي

االنحراف 

  المعياري

درجة 

  التقييم

  مرتفعة 1.04 4.10 .يفوض المدير المهام لإلداريين والمعلمين في مدرسته  5  1
  مرتفعة 1.03 4.06 .يقدم المدير النصح والمشورة للمعلمين في المدرسة  2  2
  مرتفعة 1.07 3.99 .يحفز المديرالمعلمين على أداء أعمالهم  3  3
  مرتفعة 1.03 3.99  .لعمليشجع المدير المعلمين على التطور في ا  4  3
  مرتفعة 1.02 3.86 .يربط المدير ما يريده المعلم بأهداف المدرسة  6  5
  مرتفعة 1.08 3.82  .مواطن القوة والضعف لديهم إلىيساعد المدير المعلمين التعرف   1  6

  مرتفعة 0.85 3.97  النمط المدرب ككل
  

ــدول   ــن الجـ ــر مـ ــات  ) 4(يظهـ ــابية إلجابـ ــطات الحسـ  أن المتوسـ
أفـراد عينــة الدراســة عـن جميــع فقــرات الـنمط المــدرب تراوحــت بــين     

ــرات    ) 3.82-4.10( ــة لجميــع الفق كــان أعالهــا    ،بدرجــة تقيــيم مرتفع
م لإلداريــــين يفـــوض المـــدير المهـــا   "التـــي تـــنص علــــى   ) 5(للفقـــرة  

، وأدناهـا للفقـرة   )4.10(ابي بمتوسـط حسـ  " والمعلمين في مدرسـته 
مـواطن   إلـى المعلمـين التعـرف    يسـاعد المـدير  "التي تنص على ) 1(

، وبلــغ المتوســط )3.82(بمتوســط حســابي " القــوة والضــعف لــديهم
   .بدرجة تقييم مرتفعة) 3.97(الحسابي للمجال ككل 

ــح الجــــدولو ــات  ) 5( يوضــ ــابية واالنحرافــ المتوســــطات الحســ
ــنمط التواصــلي      ــع فقــرات ال ــات أفــراد العينــة عــن جمي المعياريــة إلجاب

  .يوضح درجة التقييم لكل فقرةكما  ،مرتبة تنازليًا

  المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية إلجابات عينة الدراسة عن فقرات النمط التواصلي : 5جدول 

المتوسط   الفقرة  الرقم  الرتبة

  الحسابي

االنحراف 

  المعياري

درجــــــــــة 

  التقييم
  مرتفعة 0.86 4.26 .يعزز المدير القيم األخالقية في العمل  4  1
  مرتفعة 1.07 4.22 .يمتاز المدير بأنه شخص لطيف مع المعلمين  1  2
  مرتفعة 0.94 4.14 .إن وجدت -يقوم المدير بحل الصراعات والخالفات بين المعلمين في المدرسة  5  3
  مرتفعة 1.04 4.06 .يشجع المدير تواصل المعلمين في المدرسة  6  4
  ةمرتفع 1.14 4.04  .يتعاطف المدير مع المعلمين  2  5
  متوسطة 1.30 3.25 .يركز المدير على الحاجات النفسية للمعلمين أكثر من تركيزه على حاجات العمل  3  6

  مرتفعة 0.85 4.00  النمط التواصلي ككل
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ــدول   ــن الجـ ــر مـ ــات   ) 5(يظهـ ــابية إلجابـ ــطات الحسـ أن المتوسـ
أفراد عينة الدراسة عن جميـع فقـرات الـنمط التواصـلي تراوحـت بـين       

ــرة   ،)3.25-4.26( ــا للفقـ ــان أعالهـ ــى  ) 4(كـ ــنص علـ ــي تـ ــزز "التـ يعـ
ــل    ــي العمـ ــة فـ ــيم األخالقيـ ــدير القـ ــط حســـ " المـ ، )4.26(ابي بمتوسـ

يركــز المــدير علــى الحاجــات   "التــي تــنص علــى  ) 3(وأدناهــا للفقــرة  
ــر مــن تركيــزه علــى حاجــات العمــل    بمتوســط " النفســية للمعلمــين أكث

) 4.00(، وبلـــغ المتوســـط الحســـابي للمجـــال ككـــل  )3.25(حســـابي 
  .بدرجة تقييم مرتفعة

ــح الجــــدول و ــات  ) 6(يوضــ ــابية واالنحرافــ المتوســــطات الحســ
المعيارية إلجابات أفراد العينـة عـن جميـع فقـرات الـنمط الـديمقراطي       

  .كما يوضح درجة التقييم لكل فقرة. مرتبة تنازليًا

   الحسابية واالنحرافات المعيارية إلجابات أفراد عينة الدراسة عن فقرات النمط الديمقراطي المتوسطات: 6جدول 

  الفقرة  الرقم  الرتبة
المتوسط 

  الحسابي

االنحراف 

  المعياري

درجة 

  التقييم

  مرتفعة 0.95 4.18 .يتعاون المدير مع المعلمين في المدرسة  3  1
  مرتفعة 1.03 4.08  .يستمع المدير آلراء المعلمين  1  2
  مرتفعة 1.08 3.98 .يقدر المدير مساهمات المعلمين حيث أنهم شركاء في العمل  4  3
  مرتفعة 1.00 3.97 .يحسن المدير عمل الفريق ويشجعه  2  4
  متوسطة 1.21 3.47 .يشرك المدير جميع المعلمين في قضايا المدرسة  5  5

  مرتفعة 0.86 3.94 ككل النمط الديمقراطي
  

ــن الجـــ  ــر مـ ــات   ) 6(دول يظهـ ــابية إلجابـ ــطات الحسـ أن المتوسـ
أفراد عينة الدراسة عن جميع فقرات النمط الديمقراطي تراوحت بين 

ــا للفقــرة    ،)3.47-4.18( ــى   ) 3(كــان أعاله ــي تــنص عل ــاون "الت يتع
ــة    ــي المدرسـ ــين فـ ــع المعلمـ ــدير مـ ــابي  " المـ ــط حسـ  ،)4.18(بمتوسـ

يشــرك "ىلــالتــي تــنص ع) 5(يــيم مرتفعــة، وأدناهــا للفقــرة  ودرجــة تق
ــايا المدرســـة  ــع المعلمـــين فـــي قضـ ــابي " المـــدير جميـ بمتوســـط حسـ

ودرجــة تقيــيم متوســطة، وبلــغ المتوســط الحســابي للمجــال   ،)3.47(
   .بدرجة تقييم مرتفعة) 3.94(ككل 

ــح الجــــدول و ــات  ) 7(يوضــ ــابية واالنحرافــ المتوســــطات الحســ
تبـة  المعيارية إلجابات أفراد العينة عن جميع فقرات النمط الضابط مر

  .كما يوضح درجة التقييم لكل فقرة ،تنازليًا

  المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية إلجابات عينة الدراسة عن جميع فقرات النمط الضابط : 7جدول 

  الفقرة  الرقم  الرتبة
المتوسط 

  الحسابي

االنحراف 

  المعياري

درجة 

  التقييم

  مرتفعة 0.96 4.13 .يمتاز المدير بحماسه إلنجاز العمل  1  1
  مرتفعة 0.96 4.06 .يتصف المدير بالدقة في العمل  5  2
  مرتفعة 1.08 4.00 .يمتلك المدير روح المبادرة  3  3
  مرتفعة 1.10 3.93 .يمتلك المدير معايير مهنية عالية في أداء العمل  2  4
  متوسطة 1.02 3.53 .يهتم المدير باألرقام للحكم على العمل  6  5
  متوسطة 1.39 2.70 .ر بعدم التعاطف مع المعلمين في المدرسةيتصف المدي  4  6

 مرتفعة 0.69 3.72  النمط الضابط ككل
  

ــدول   ــن الجـ ــر مـ ــات   ) 7(يظهـ ــابية إلجابـ ــطات الحسـ أن المتوسـ
أفــراد عينــة الدراســة عــن جميــع فقــرات الــنمط الضــابط تراوحــت بــين   

ــرة  ،)2.70-4.13( ــاز " التـــي تـــنص علـــى) 1(كـــان أعالهـــا للفقـ يمتـ
ودرجــة  ،)4.13(بمتوسـط حســابي  " لمـدير بحماســه إلنجـاز العمــل  ا

يتصـف المـدير   "التـي تـنص علـى    ) 4(ييم مرتفعـة، وأدناهـا للفقـرة    تق
ــابي " بعــــدم التعــــاطف مــــع المعلمــــين فــــي المدرســــة  بمتوســــط حســ

ودرجــة تقيــيم متوســطة، وبلــغ المتوســط الحســابي للمجــال   ،)2.70(
ــة ) 3.72(ككــــــل  ــة تقيــــــيم مرتفعــــ ) 8(الجــــــدول يوضــــــح و .بدرجــــ

ــة     المتوســطات الحســابية واالنحرافــات المعياريــة إلجابــات أفــراد العين
كمــا يوضــح درجــة   ،عــن جميــع فقــرات الــنمط القســري مرتبــة تنازليــاً   

  .التقييم لكل فقرة
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  المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية إلجابات عينة الدراسة عن فقرات النمط القسري : 8جدول 

  الفقرة  الرقم  الرتبة
المتوسط 

  الحسابي

االنحراف 

  المعياري

درجة 

  التقييم

  مرتفعة 1.00 4.06 .يراقب المدير بدقة سير العمل في أنحاء المدرسة  4  1
  متوسطة 1.32 3.35 .يتصف المدير بالسيطرة الشديدة على جو المدرسة  2  2
  متوسطة 1.30 2.81 .يوجه المدير األوامر الصارمة بدون توضيح  1  3
  متوسطة 1.37 2.74 .يقوم المدير بتوجيه تهديدات للمعلمين في المدرسة  3  4
  متوسطة 1.41 2.53 .يخلق المدير جوًا من عدم االرتياح والتوتر لدى المعلمين  5  5
  متوسطة 1.40 2.45 .عامال طاردًا للكفاءات لخارج المدرسة يشكل المدير  6  6

  متوسطة 0.85 2.99  النمط القسري ككل
  

ــر ــدول   يظهـ ــن الجـ ــات   ) 8(مـ ــابية إلجابـ ــطات الحسـ أن المتوسـ
أفـراد عينـة الدراسـة عـن جميــع فقـرات الـنمط القسـري تراوحـت بــين         

يراقـــب "التــي تــنص علــى    ) 4(كــان أعالهــا للفقــرة     ،)2.45-4.06(
ــة ســير العمــل فــي أنحــاء المدرســة      بمتوســط حســابي  " المــدير بدق

التـي تـنص علـى    ) 6(يـيم مرتفعـة، وأدناهـا للفقـرة     ودرجة تق) 4.06(
بمتوســط " يشــكل المــدير عــامال طــاردًا للكفــاءات لخــارج المدرســة  "

ودرجــة تقيــيم متوســطة، وبلــغ المتوســط الحســابي   ،)2.45(حســابي 
  .بدرجة تقييم متوسطة) 2.99(للمجال ككل 

االكثــر شــيوعا بــين  صــاحب الرؤيــة كشـفت نتــائج الدراســة أن و
 وسـطات الحسـابية  أعلـى المت حيث حصل علـى   ،نماط جولمان الستةأ
، ثم النمط )4.00( ، تاله في المرتبة الثانية النمط التواصلي)4.02(

ــدرب ــديمقراطي  )3.97( المـ ــنمط الـ ــه الـ ــي نهايـــة  و .)3.94( ، يليـ فـ
ــنمط  ــنمط القســري  ،)3.72( الضــابط الترتيــب جــاء ال ــم ال  )2.99( ث

ــابية    ــطات الحسـ ــل المتوسـ ــي بأقـ ــذي حظـ ــين أن   . الـ ــائج تبـ ــذه النتـ هـ
يريهم بشكل يميـل  مديرية تربية قصبة إربد يقيمون مدالمعلمين في 

ن األنمــاط األربعـة التـي حظيــت بـأعلى المتوســطات    إلإليجابيـة، حيـث   
فـي حـين أن   . العمـل  بيئـة  فـي ثير إيجـابي  أأنمـاط لهـا تـ    الحسـابية هـي  
ــين األ ــخالنمطـ ــلبي   يـ ــر سـ ــا أثـ ــيرين لهمـ ــة فـ ــل  بيئـ ــام العمـ ــكل عـ  بشـ

(Goleman, 2000) . ــائج الدرا ســة مــع دراســة المناعمــة    وتتفــق نت
أن  انتالدراســ هاتــانحيــث وجــدت  ،)2013(، والعــدواني )2005(

الـنمط السـائد لـدى المـديرين هـو الـنمط المصـنف أكثـر إيجابيـة مــن          
مع اختالف التصـنيف المتبـع فـي هـذه      –بين األنماط التي تم دراستها

وهـذه نتيجـة منطقيـة تبعـًا     . الدراسة عن مـا اعتمدتـه تلـك الدراسـات    
ن إإربـــد، حيـــث  لتأهيـــل الـــذي يحصـــل عليـــه المـــديرون فـــي قصـــبة ل

ــي اإلدارة    ــا فـ ــات العليـ ــة الدراسـ ــب مـــن حملـ ــي الغالـ ــديرين فـ أو  ،المـ
بالتالي فهم فـي الغالـب يمتلكـون رؤيـة واضـحة فيمـا       والدبلوم العالي، 

ــم )صـــاحب الرؤيـــة(يتعلـــق بتطـــوير العمـــل فـــي مدارســـهم   ، كمـــا أنهـ
ــين العــامل    ــى التواصــل ب ــة العمــل  يحرصــون عل ــي بيئ وينتهجــون  ،ين ف

ــين    ــع المعلمـ ــل مـ ــي التعامـ ــًا فـ ــر لينـ ــاليب أكثـ ــلي(أسـ ــنمط التواصـ ، )الـ
الــنمط (أداء عملهــم ويهتمــون بمســاعدة المعلمــين علــى التطــور فــي  

ــدرون مســاهمات المعلمــين فــي قضــايا المدرســة      ، كمــا  )المــدرب يق
 -حسـب نتـائج الدراسـة    -بالتالي فهم أصـبحوا و، )النمط الديمقراطي(

ــاً  ــاًء عاطفيـ ــر ذكـ ــطات    . أكثـ ــة أن المتوسـ ــائج الدراسـ ــرت نتـ ــا أظهـ كمـ
الحسابية لمعظم األنماط حظيت بدرجة تقييم مرتفعة، بفـروق ضـئيلة   
فيما بين النمط األعلى والذي يليه، وهذا يتوافق مع نظريـة جولمـان   

أن المدير يتمثـل أكثـر مـن نمـط فـي عملـه تبعـًا لطبيعـة الموقـف،           في
يعة المرؤوسين، فالمدير قد يجمع بين عدة أنماط وطب ،ونوع العمل

ويــرى . قياديـة فــي إدارتــه، قــد يصــل إلـى تمثلــه أربعــة أنمــاط قياديــة   
ــان أنــه كلمــا أظهــر القائــد أنماطــًا قياديــة أكثــر، كــان أفضــل          . جولم

: خاصة األنماط -والقادة الذين يمارسون أربعة أنماط قيادية أو أكثر
ــديمقراطي، وا   ــة، وال ــديهم   -لتواصــلي، والمــدرب صــاحب الرؤي ــان ل ك
ن إ، حيــــث (Goleman, 2000)المنـــاخ واألداء اإلداري األفضــــل  

. جـو العمـل   فياألنماط األربعة تلك متقاربة من ناحية األثر اإليجابي 
ــل       ــن قبـ ــًا مـ ــاك اهتمامـ ــرون أن هنـ ــين يـ ــى أن المعلمـ ــك إلـ ــير ذلـ ويشـ

ئة العمـل  المديرين بالمعلمين كمرؤوسين، وبتوفير جو إيجابي في بي
كما أن الجمع بين عدة أنمـاط قياديـة   . سعيًا للوصول إلنتاجية أفضل

التــي تتضــمن أن يتصــرف  ع النظريــة الموقفيــة فــي اإلدارة، يتناســب مــ
القائد بناًء على الموقف، مما يتطلب منـه القـدرة علـى االسـتفادة مـن      

  .المختلفة األنماط القيادية

علــى  والضـابط ن القسـري  حصـول النمطـي  فـإن  خـرى  مـن جهـة أ  
 مـا أشـار إليـه    نماط الستة يتفق مـع أقل المتوسطات الحسابية بين األ

ــ ــأ) Fullan, 2001(الن وف ــاس بشــكل عــام ال يفضــلون هــذه     ن ب الن
ــتياءبـــل يواجهونهـــا  ،نمـــاطاأل ــد تعبيـــره باسـ ــذه . علـــى حـ ــا أن هـ كمـ

ال يهتمـون كثيـرا بـالتطوير     المـديرين ن النتيجة يمكن أن تعـزى إلـى إ  
مما ال يشكل عند المعلمـين هـذه الحالـة مـن      ؛ينلمستمروالتحديث ا

  . التي غالبا ما ترافق النمط الضابطوهبوط المعنويات  ،القلق

هــل توجــد فـروق ذات داللــة إحصــائية عنــد   ": ؤال الثــانيالسـ 
ــنمط  ) α ≤0.05(مســـتوى الداللـــة  بـــين آراء أفـــراد العينـــة حـــول الـ

ــن وجهــة ن     ــديري المــدارس م ــادي الســائد لــدى م ظــر المعلمــين  القي
ــرات  ــرة، نــــــوع  (يعــــــزى للمتغيــــ ــل العلمــــــي، الخبــــ الجــــــنس، المؤهــــ

  "؟)المدرسة
لإلجابـة عـن هــذا السـؤال تـم اســتخراج المتوسـطات الحســابية      

نمـاط  أبات أفراد عينة الدراسة عـن جميـع   واالنحرافات المعيارية إلجا
الجـــنس، المؤهــل العلمـــي، الخبـــرة، نـــوع  (الدراســة تبعـــًا للمتغيـــرات  
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على ) Independent Samples T-Test(وتطبيق اختبار  )المدرسة
ــري     ــًا لمتغي ــة تبع ــوع المــدرس  (األنمــاط القيادي ــق )الجــنس، ن ، وتطبي

علـــى األنمـــاط القياديـــة تبعـــًا لمتغيـــري  ) ANOVA(تحليـــل التبـــاين 
   :كما يظهر في الجداول التالية ،)المؤهل العلمي، الخبرة(

اد العينــة تبعــًا لمتغيـــر   الفــروق بـــين آراء أفــر   إلــى للتعــرف  : الجــنس 
ــار     ــق اختب ــم تطبي -Independent Samples T)الجــنس، ت

Test)  ،يوضح ذلك) 9(الجدول و.  

  على األنماط القيادية تبعًا لمتغير الجنس) Independent Samples T-Test(نتائج تطبيق اختبار : 9جدول 

 الداللة اإلحصائية T االنحراف المعياري الحسابي المتوسط  الجنس  

  صاحب الرؤية
 0.88 4.02  ذكر

0.19 0.66 
 0.75 4.02  أنثى

  النمط المدرب
 0.90 3.98  ذكر

0.33 0.57 
 0.80 3.96  أنثى

  النمط التواصلي
 0.88 4.02  ذكر

0.87 0.35 
 0.83 3.97  أنثى

  النمط الديمقراطي
 0.88 4.02  ذكر

2.80 0.10 
 0.84 3.86  أنثى

  النمط الضابط
 0.70 3.79  ذكر

2.16 0.14 
 0.67 3.66  أنثى

  النمط القسري
 0.84 3.00  ذكر

0.15 0.70 
 0.86 2.98  أنثى

  

عـدم وجـود فـروق ذات داللـة إحصـائية      ) 9(يظهر من الجدول 
بـين آراء أفـراد العينـة حـول الـنمط       )α ≤0.05(عند مستوى الداللـة  

ــن وجهــة نظــر المعل      ــديري المــدارس م ــادي الســائد لــدى م مــين القي
  .غير دالة إحصائيا) T(يعزى للمتغير الجنس، حيث كانت قيم 

ــي  ــىللتعــرف  : المؤهــل العلم ــة تبعــًا      إل ــراد العين ــين آراء أف ــروق ب الف
ــاين األحــادي        ــق تحليــل التب ــر المؤهــل العلمــي، تــم تطبي  لمتغي

)ANOVA (الجدول و)يوضح ذلك) 10.  

  نماط القيادية تبعًا لمتغير المؤهل العلميعلى األ) ANOVA(نتائج تحليل التباين األحادي : 10جدول 

 الداللة اإلحصائية F االنحراف المعياري المتوسط الحسابي  المؤهل العلمي  

  صاحب الرؤية
 0.74 4.07  بكالوريوس

 1.05 3.87  دبلوم عال 0.64 0.45
 0.89 3.92  دراسات عليا

  النمط المدرب
 0.80 4.04  بكالوريوس

 1.12 3.77  عالدبلوم  0.54 0.63
 0.80 3.84  دراسات عليا

  النمط التواصلي
 0.81 4.04  بكالوريوس

 0.98 3.95  دبلوم عال 0.29 1.25
 0.94 3.85  دراسات عليا

النمط 
  الديمقراطي

 0.88 4.02  بكالوريوس
 0.84 3.86  دبلوم عال 0.24 1.44

 0.83 3.95  دراسات عليا

  النمط الضابط
 0.90 4.04  يوسبكالور

 0.96 3.82  دبلوم عال  0.06 3.11
 0.66 3.81  دراسات عليا

  النمط القسري
 0.87 3.07  بكالوريوس

 0.89 3.01  دبلوم عال 0.07 2.68
 0.72  2.68  دراسات عليا

  



 المجلة األردنية في العلوم التربوية

 190

عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية ) 10(يظهر من الجدول 
راء أفـراد العينـة حـول الـنمط     بـين آ  )α ≤0.05(عند مستوى الداللـة  

ــن وجهــة نظــر المعلمــين        ــديري المــدارس م ــادي الســائد لــدى م القي
ــيم      ــت قـ ــث كانـ ــي، حيـ ــل العلمـ ــر المؤهـ ــزى للمتغيـ ــة  ) F(يعـ ــر دالـ غيـ

  .إحصائيا

الفــروق بـــين آراء أفـــراد العينــة تبعـــًا لمتغيـــر    إلـــىللتعـــرف : الخبــرة 
ــادي   ــاين األحــ ــل التبــ ــم تطبيــــق تحليــ ) ANOVA( الخبــــرة، تــ

  .يوضح ذلك) 11(دول الجو

  على األنماط القيادية تبعًا لمتغير الخبرة) ANOVA(نتائج تحليل التباين األحادي : 11جدول 

 الداللة اإلحصائية F االنحراف المعياري المتوسط الحسابي  الخبرة  

  صاحب الرؤية
 0.69 4.22  سنوات 5أقل من 

 0.83 4.03  سنوات 10أقل من  -5 0.01 4.82
 0.85 3.84  وات فأكثرسن 10

  النمط المدرب
 0.66 4.26  سنوات 5أقل من 

 0.96 3.87  سنوات 10أقل من  -5 0.00 8.36
 0.88 3.78  سنوات فأكثر 10

  النمط التواصلي
 0.71 4.20  سنوات 5أقل من 

 0.99 3.95  سنوات 10أقل من  -5 0.01 4.99
 0.87 3.85  سنوات فأكثر 10

النمط 
  يمقراطيالد

 0.72 4.13  سنوات 5أقل من 
 0.97 3.79  سنوات 10أقل من  -5 0.01 4.95

 0.90 3.84  سنوات فأكثر 10

  النمط الضابط
 0.64 3.90  سنوات 5أقل من 

 0.61 3.62  سنوات 10أقل من  -5  0.06 3.11
 0.73 3.62  سنوات فأكثر 10

  النمط القسري
 0.88 3.12  سنوات 5أقل من 

 0.67 2.80  سنوات 10أقل من  -5 0.45 0.81
 0.87 2.97  سنوات فأكثر 10

  

وجود فروق ذات داللة إحصائية عنـد  ) 11(يظهر من الجدول 
ــة   ــة حــول صــاحب     ) α ≤0.05(مســتوى الدالل ــراد العين بــين آراء أف

الرؤية لدى مديري المدارس من وجهة نظر المعلمين يعـزى لمتغيـر   

ولمعرفــة مصــادر هــذه   .دالــة إحصــائيًا) F(قــيم الخبــرة، حيــث كانــت  
ــار شـــيفية   ــم تطبيـــق اختبـ ــة، ) Scheffe(الفـــروق تـ ــات البعديـ للمقارنـ

  .يوضح ذلك) 12(جدول الو

للمقارنــات البعديــة علــى صــاحب الرؤيــة المتبــع مــن قبــل مــديري المــدارس مــن وجهــة نظــر    ) Scheffe(نتــائج تطبيــق اختبــار شــيفية  : 12جــدول 
  لمتغير الخبرةالمعلمين يعزى 

  سنوات فأكثر 10  سنوات 10أقل من  -5  سنوات 5أقل من  المتوسط الحسابي  الخبرة
 *0.38 0.19   4.22  سنوات 5أقل من 

 0.19    4.03  سنوات 10أقل من  -5
    3.84  سنوات فأكثر 10

  سنوات فأكثر 10  سنوات 10أقل من  -5  سنوات 5أقل من  المتوسط الحسابي  الخبرة
 0.48* 0.39*   4.26  سنوات 5أقل من 

 0.09    3.87  سنوات 10أقل من  -5
    3.78  سنوات فأكثر 10

  سنوات فأكثر 10  سنوات 10أقل من  -5  سنوات 5أقل من  المتوسط الحسابي  الخبرة
 0.35* 0.25*   4.20  سنوات 5أقل من 

 0.10    3.95  سنوات 10أقل من  -5
    3.85  سنوات فأكثر 10
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  سنوات فأكثر 10  سنوات 10أقل من  -5  سنوات 5أقل من  توسط الحسابيالم  الخبرة
 0.28* 0.34*   4.13  سنوات 5أقل من 

 0.05-    3.79  سنوات 10أقل من  -5
    3.84  سنوات فأكثر 10

  ).α ≤0.05(دالة إحصائيًا عند مستوى الداللة *     

  :ما يلي) 12(يظهر من الجدول 

 5أقـــل مــــن  (ن فتـــرات الخبـــرة   ن مصـــادر الفـــروق كانـــت بـــي    إ
) سـنوات  5أقل مـن  (لصالح فترة الخبرة ) سنوات فأكثر 10سنوات، 

، بينما بلغ المتوسط الحسابي لفترة الخبرة )4.22(بمتوسط حسابي 
  ).3.84) (سنوات فأكثر 10(

 5أقـــل مــــن  (ن مصـــادر الفـــروق كانـــت بـــين فتـــرات الخبـــرة       إ
) سـنوات  5أقل مـن  (ة لصالح فترة الخبر) سنوات فأكثر 10سنوات، 

، بينما بلغ المتوسط الحسابي لفترة الخبـرة  )4.26(بمتوسط حسابي 
، كمــا ظهــرت فــروق بــين فتــرات الخبــرة  )3.78) (ســنوات فــأكثر 10(
لصــالح فتــرة الخبــرة ) ســنوات 10أقــل مــن  -5ســنوات،  5أقــل مــن (
-5(، حيث بلغ المتوسط الحسابي لفتـرة الخبـرة   )سنوات 5أقل من (

  ).3.87) (سنوات 10أقل من 

 5أقـــل مــــن  (ن مصـــادر الفـــروق كانـــت بـــين فتـــرات الخبـــرة       إ
) سـنوات  5أقل مـن  (لصالح فترة الخبرة ) سنوات فأكثر 10سنوات، 

، بينما بلغ المتوسط الحسابي لفترة الخبـرة  )4.20(بمتوسط حسابي 
، كمــا ظهــرت فــروق بــين فتــرات الخبــرة  )3.85) (ســنوات فــأكثر 10(
لصــالح فتــرة الخبــرة ) ســنوات 10أقــل مــن  -5 ســنوات، 5أقــل مــن (
-5(، حيث بلغ المتوسط الحسابي لفتـرة الخبـرة   )سنوات 5أقل من (

  ).3.95) (سنوات 10أقل من 

الفروق بين آراء أفراد العينة تبعًا لمتغير  إلىللتعرف : نوع المدرسة

 Independent Samples)تـم تطبيـق اختبـار     ،نوع المدرسـة 
T-Test) ،يوضح ذلك) 13(الجدول و.  

  على األنماط القيادية تبعًا لمتغير نوع المدرسة) Independent Samples T-Test(نتائج تطبيق اختبار  :13جدول 

 الداللة اإلحصائية T االنحراف المعياري المتوسط الحسابي  نوع المدرسة  

  صاحب الرؤية
 0.84 3.84  حكومية

19.51 0.00 
 0.67 4.30  خاصة

  ربالنمط المد
 0.90 3.76  حكومية

27.88 0.00 
 0.62 4.31  خاصة

  النمط التواصلي
 0.92 3.76  حكومية

36.86 0.00 
 0.54 4.39  خاصة

  النمط الديمقراطي
 0.91 3.74  حكومية

25.88 0.00 
 0.66 4.26  خاصة

  النمط الضابط
 0.74 3.68  حكومية

3.11 0.08 
 0.59 3.80  خاصة

  النمط القسري
  0.85 3.18  يةحكوم

15.72 0.00 
 0.75 2.69  خاصة

  

وجود فروق ذات داللة إحصائية عنـد  ) 13(يظهر من الجدول 
 :بــين آراء أفــراد العينــة حــول األنمــاط  ) α ≤0.05(مســتوى الداللــة 

الــــــنمط  الـــــنمط التواصــــــلي،  صـــــاحب الرؤيــــــة، الـــــنمط المــــــدرب،  (
رس مــن الســائدة لــدى مــديري المــدا ) الــديمقراطي، الــنمط القســري 

وجهـة نظــر المعلمــين يعـزى لمتغيــر نــوع المدرسـة، حيــث كانــت قــيم     
)F (بــالرجوع إلــى المتوســطات الحســابية يتبــين أن   و. دالــة إحصــائيًا

ن المتوسـطات الحسـابية   إكانت لصالح المدارس الخاصـة؛ إذ   الفروق
ــدارس       ــابية للمــ ــطات الحســ ــن المتوســ ــى مــ ــة أعلــ ــدارس الخاصــ للمــ

  .الحكومية

لدراسة وجود فروق ظاهريـة بـين المتوسـطات    أظهرت نتائج او
الحسابية إلجابات أفراد عينة الدراسة من معلمي مديرية تربية قصبة 
إربد عن النمط القيادي السائد لدى مديري تلك المدارس، مـن بـين   

ذكــر، (األنمــاط الســتة التــي وضــعها جولمــان، تبعــًا لمتغيــرات الجــنس  
ــا لــوم عــالببكــالوريوس، د(المؤهــل العلمــي و، )أنثــى ، )، دراســات علي

سـنوات   10سـنوات،   10أقـل مـن    -5سـنوات،   5أقـل مـن   (الخبرة و
  ). حكومية، خاصة(، نوع المدرسة )فأكثر

عــدم وجــود فــروق ذات داللــة إحصــائية عنــد   وجــدت الدراســة 
ــة   ــنمط    ) α = 0.05(مســتوى الدالل ــة حــول ال ــين آراء أفــراد العين ب
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ة تربيــة قصــبة إربــد مــن   القيــادي الســائد لــدى المــديرين فــي مديريــ   
وجهة نظر المعلمين يعزى لمتغير الجنس حول جميع األنماط السـتة  

ال فـرق بـين    هويرى الباحثان أن ذلك يـدل علـى أنـ    .موضوع الدراسة
ــن قبــــل     ــع مــ ــادي المتبــ ــنمط القيــ ــي الــ ــات فــ آراء المعلمــــين والمعلمــ
ــك بــأن كــال الجنســين يحكمــان علــى نمــط           ــديريهم، وقــد يفســر ذل م

موضوعية ومهنية، بغض النظـر عـن الجـنس، وذلـك لطبيعـة      مديريهم ب
ــل    ــيم والتأهيـ ــس التعلـ ــون نفـ ــين يتلقـ ــتهم كمعلمـ ــًا،  : مهنـ ــورًا وإناثـ ذكـ

ولطبيعة المنطقـة وعملهـم فـي المدينـة، إذ لـم يعـد هنـاك فـرق يـذكر          
 .بين ذكر وأنثى في المهنة

فروق ذات داللة إحصائية كما خلصت الدراسة إلى عدم وجود 
راء أفـراد العينـة حـول الـنمط     آبين ) α ≤ 0.05(لداللة ا ىعند مستو

ــة تربيــة قصــبة إربــد مــن       القيــادي الســائد لــدى المــديرين فــي مديري
وجهة نظـر المعلمـين يعـزى ألثـر المؤهـل العلمـي فـي جميـع األنمـاط          

ــتة ــة السـ ــاختالف   . القياديـ ــأثر بـ ــين ال تتـ ــي ذلـــك أن آراء المعلمـ ويعنـ
البكـالوريوس، والـدبلوم العـالي،     مستواهم التعليمي بين حملة شـهادة 

ــا ــد يعــــزى إلــــى أن   . والدراســــات العليــ ــان أن ذلــــك قــ ويــــرى الباحثــ
هـم علـى درجـة علميـة معتبـرة، وأن       ةالمعلمين في المسـتويات الثالثـ  

ــل        ــة العمـ ــن بيئـ ــف عـ ــد يختلـ ــري قـ ــاديمي النظـ ــي األكـ ــل العلمـ التأهيـ
مـن   الواقعية، مما يجعل عوامل أخـرى تـؤثر فـي آراء المعلمـين أكثـر     

 .المؤهل العلمي

فـروق ذات داللـة إحصـائية    كذلك، خلصـت الدراسـة إلـى وجـود     
راء أفـراد العينـة حـول الـنمط     آبين ) α ≤ 0.05(الداللة  ىعند مستو

القيــادي الســائد لــدى المــديرين تعــزى لمتغيــر الخبــرة حــول صــاحب   
المتبع من قبل مديري المدارس من وجهـة نظـر   ) 12جدول (الرؤية 

ــرة     المعلمــين، وك ــرات الخب ــين فت ــروق ب ــت مصــادر الف ــل مــن  (ان  5أق
ــل مــن خمــس   (لصــالح األقــل خبــرة   ) ســنوات فــأكثر   10ســنوات،  أق
ــنوات ــار     ؛)سـ ــيال العتبـ ــر مـ ــل أكثـ ــرة األقـ ــين ذوي الخبـ أي أن المعلمـ

ــون صــاحب الرؤيــة    ــديريهم يتمثل ــًا ذات داللــة    . م ــاك فروق ــا أن هن كم
ــنمط التواصــلي والمــدرب و    ــرة فــي مجــال ال ــديمقراطيتعــزى للخب  -ال

التي تأتي تاليا في ترتيب المتوسطات اإلجمالية لألنماط على التـوالي  
 10أقل من  -5سنوات،  5أقل من (بين فترات الخبرة ) 12جدول (

لصـالح األقـل   ) سـنوات فـأكثر   10سنوات،  5أقل من (وبين ) سنوات
أي أنه كلما قلت خبرة المعلمين، رجحوا تبنـي مـديريهم لتلـك    . خبرة
وجـد  تفـال   -النمط الضابط والقسـري  -أما النمطان اآلخران. ماطاألن

ــرة حول    ــة إحصــائية تعــزى لمتغيــر الخب وبمــا أن . همــافــروق ذات دالل
الباحثــان أن عامــل  يــرىيجابيــة، إاألنمــاط األربعــة األولــى هــي األكثــر  

ن المعلمين األقـل خبـرة هـم    إالخبرة يؤثر على رأي المعلمين؛ بحيث 
تمادًا وثقة بمديريهم، فالمعلم حديث الخبـرة ينظـر   في العادة أكثر اع

ــا    ــد، وربمـ ــل المرجـــع والقائـ ــدير، الـــذي يمثـ ــر لـــدور المـ بتقـــدير أكبـ
ــرة الطويلــة   إلــىمــا بالنســبة  أ .القــدوة غالبــا مــا  فالمعلمــين ذوي الخب

التـي  المـديرين  فكار والصـور الذهنيـة عـن    يكونون قد كونوا بعض األ
 . لجديدة في المدرسةن تعيق رؤيتهم للتطورات ايمكن أ

أظهرت نتائج الدراسة وجـود فـروق ذات داللـة إحصـائية عنـد      و
بــين آراء أفــراد العينــة حــول األنمــاط  ) α ≤ 0.05(مسـتوى الداللــة  

السـائد  ) صاحب الرؤية، المدرب، التواصلي، الـديمقراطي، القسـري  (
لصـالح  ) حكوميـة، خاصـة  (لدى مديري المدارس تبعا لنوع المدرسة 

 .)13جدول (الخاصة المدارس 

أن هنــاك تنوعـــًا أكبــر فـــي    -حســب رأي المعلمـــين  -ممــا يعنـــي 
األنمــاط الســائدة لــدى مــديري المــدارس الخاصــة مــن تلــك الســائدة    

دراسـة   عـن وتختلف نتائج الدراسة . لدى مديري المدارس الحكومية
وقد يعـزى  ). Staples, 2005(، وستيبلز )2005(كل من المناعمة 

دير في المدارس الخاصة لديـه أسـلوب إداري واضـح    الم إلى أنذلك 
، تبعًا لمتطلبات العمل فـي  اأو سلبي الدى المعلمين، قد يكون إيجابي

المدارس الخاصة التي تخضـع لعوامـل الـربح والخسـارة، فيكـون أكثـر       
كمــا أنــه قــد يخضــع هــو نفســه للمســاءلة    ،وعيــا بــدوره ومســؤولياته 

  . مجلس إدارتها أو ،والمراقبة من قبل مالك المدرسة

  :يوصي الباحثان في ظل نتائج الدراسة بما يلي :التوصيات

ولـيس   ،إجراء دراسات نوعية الستقصاء النمط القيادي الفعلـي  .1
و أ ،مـن خـالل اسـتخدام المالحظـة     فحسـب  علمـين تصورات الم

 . المقابالت الشخصية المعمقة

ل لفت االهتمام إلـى نظريـة الـذكاء العـاطفي، وأهميتهـا فـي مجـا        .2
ــيم ــي القطــاع التربــوي     . التعل ــف العــاملين ف ــاوتعري ومــدى   ،به
وذلك لتطوير مهاراتهم في إدارة الذات . بيئة العمل في تأثيرها

أوال، ثم إدارة عالقاتهم مع اآلخرين في جو العمل؛ من زمـالء،  
ــور، ورؤســاء، ومرؤوســين، وصــوًال لبيئــة       ــاء أم وطــالب، وأولي

 .اجيةإنتو عمل أكثر تناغمًا وانسجامًا

ــة اإلالقي األنمــاطتعزيــز  .3 ــة ادي جولمــان  أنمــاطمــن  األربعــةيجابي
ــديمقراطي    ( ــة، المــدرب، التواصــلي، ال ــة  ) صــاحب الرؤي ــي بيئ ف

 .يجابيةإثار آن يكون لها من أمدرسية لما يمكن العمل ال
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