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كلية الرتبية يف جامعة اجملمعة

:امللخص
هددد ه هددلد الد اسددة عر التعددرج لددس د جددة قا سددة ملدداد ملا دددا ا دددا احلكوميددة للايدداد التشدداةية تملت ددا الرلددا الددونيقة م اددة
 مدده لجدق قايددا لهدداج الد اسددة م اسددت دام ا د الوصددقة ات ابدا ة نلدرامل تءمتد،احلدد د الشددمالية مده ج ددة نلدر ا علمددت ا علمددا ي دا
 اوصله الد اسة.معلما معلمة مه معلمة م اة احلد د الشمالية ا ملكة العربية السعودية
) مل86(  اكونه ي ة الد اسة مه،ل بيعة الد اسة
م ادة احلدد د الشدمالية ا ملكدة العربيدة السدعودية
 جود مستوى مراقع د جة قا سة مديري مديرا ا ددا:عر دد مه ال تا لمه ا
 جدود در،  جدود مسدتوى مراقدع لد جدة الرلدا الدونيقة مده ج دة نلدر ا علمدت ا علمدا، للاياد التشاةية مه ج ة نلر ا علمت ا علما
 ةاندده القددر، ذا دتلددة عحئددا ية اب ملعدا لد جددة قا سددة مددديري مددديرا ا دددا للايدداد التشدداةية لدددى ا علمددت ا علمددا بددت سد وا ا ددرب
)0.05(  ةما لن ر ال تا جود لثر ذ دتلة عحئا ية د مستوى دتلة. لئاحل ا علمت ا علما مه لصحاب ا رب لملق مه مخس س وا
) لد جددة قا سددة ملدداد0.05(  ةمددا لن ددر ال تددا جددود ددر ذا دتلددة عحئددا ية ددد مسددتوى دتلددة، للتقا ددق بددت ا د س ا ددرب الت ئ د
. م اة احلد د الشمالية ا ملكة العربية السعودية للاياد التشاةية مه ج ة نلر ا علمة ابعا تغري الت ئ
ا دا
. ملاد ا دا ؛ الاياد التشاةية؛ الرلا الونيقة؛ ا علمت؛ م اة احلد د الشمالية:الكلمات املفتاحية
The level of Practicing Participatory Leadership by Principals in Public Schools and its Relation
to Job Satisfaction from the Point of View of Teachers in Northern Border Region of in Kingdom of
Saudi Arabia
Dr. Ahmad Zaid Aldajani
Assistant Professor of Administration and Educational Planning
Department of Educational Sciences
Faculty of Education at Majmaah University

Abstract:
The study aims at identifying the level of practicing participatory leadership and their relation to job satisfaction
in the northern border region in public schools by its principles, from the point of view of its teachers. in order to
achieve objectives of the study we have used the descriptive survey methodology, due to its relevance to the subject
of the study. The study sample consisted of (86) of the northern border region of Saudi Arabia. They were selected
randomly and after verifying the validity of the tool and its stability, the study reached important results: There is a
high level of practicing participatory leadership by principals in northern border region in Saudi Arabia from
teacher’s point of view, There is a high level of job satisfaction from teachers' point of view, and There is a
statistical significance according to the level of practicing principals of schools the participatory leadership with the
teachers in terms of years of experience. The differences were for the benefit of teachers with experience less than
five years.
Keywords: School Principals, Participatory Leadership, Job Satisfaction, Teachers, Northern Border Region.
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مقدمة:

م اة

اؤدي الرتبية التعليم عر اادم اجملتمعا البشرية ا و ها ،ذلك مه ختل مليام ا بد هام اغيري
سلوك األ راد ا شئت م عةساهبم الايم ا ت مة اليت جيب لن يتحلوا هبا لي جمتمع مه اجملتمعا  ،حيث لن
الرتبية العئر احلديث ار اها العديد مه ا ؤسسا اتجتما ية ،اليت اس م رياة مباشر ل غري مباشر
اربية ال شء ،ان تملامل مه مسلما الاياد ت بد لن اكون ملا مة لس ح التجديد التغري التأثري ا شاةة
حبكم لملت اللر ج ا تغريا اتملتئادية اتجتما ية السياسية (الزهراين.)2015 ،
اعد الاياد التشاةية مه لحدث األساليب األمناط اإلدا ية اليت اؤةد لس اااان العمق مت ح الثاة
العالية لكا ة م سوبي ا اشعرهم ا سئولية الكاملة حنو مل م .الاا د التشاةة ي تم إبجياد جو اجيايب مه العمق
ت جيعل حباجة لقرض ملابة شديد لس العاملت ألن يزع ي م الثاة ا شاةة ا باد (ال ويق.)2006 ،
يرى ياصر ( )2006لن الاياد ال اجحة هة اليت اسا د األ راد ا ما ا لس عد اك احتياجاهتم
مواج ت ا ،العاملون ا ؤسسة ةأ راد حيتاجون عر التادير التابق ،الاا د الكفء هو اللي يشعر اآلخريه
مه ختل قا ست للسلوك الايادي ا اسب ،يستجيبون لتوجي اا ي قل ن اعليماا ت ه خوج عمنا ه
احرتام ،لن مشاةة العاملت ا ؤسسة ملية ص ع الارا اسا د لس ارشيد ملية اختاذ الارا ا  ،حيث لن
ا شاةة اسا د الاا د لس التعرج لس ةا ة اآل اء اليت يادم ا العاملون ،اليت ميكه مه ختهلا ااييم اختيا
البديق ا ت م لل دج ،هلا يسا د لس اختاذ الارا الرشيد ،اإللا ة عر مشاةة العاملت للاا د ص ع الارا
اسا د لس ملبول العاملت لللك الارا دم معا لت م ل بعد عصدا د ،ختقف مه العابا اليت خيلاوهنا
للحيلولة د ن ا قيلد.
نق ا و األ مال اإلدا ية اشابك ا عر حد اعايدها ،خضم األ باء ا تزايد ا لاا لس ةاهق
مدير ا د سة ،اليت اؤثر لس ال لام التعليمة برمت  ،قتاج ا د سة عر مليادا متميز ذلك مه ختل است دام
نق ا تغريا العا ية ،ةما لهنا م البة خبلا لجواء
لمناط حديثة للاياد واةبة الت و السريع لساليب اإلدا
م اسبة للعاملت ،يسود ي ا العمق ا ما ة ح القريا الواحد ،ةما قرتم ل اء ا ميع اسعس عر اعزيز
مشاةت م عةساهبم ا زيد مه الثاة ،يسود بي م اتحرتام هلا ما سيؤدي عر ا زيد مه اإلنتاجية الع اء،
الوتء هللد هللد ا د سة (ماابل .)2011 ،
يرى بودي ( )2010لن يستوجب األمر جود ملياد مد سية ئرية حكيمة ا ية ا لة ارنو عر
قايا األهداج ا شود  ،الاياد ا د سية ا عاصر ات لب لمنا امل مليادية ملاد لس استشراج آ ا ا ستابق،
ملاد لس التعامق مع لي متغريا بو ة شديد ،ة ئر م م ا ق جناح ا د سة ،الاياد ا ؤثر هلا
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ليم األثر لس سلوك ا علمت ال لبة حنو اتنضباط اتلتزام اتنتماء للمد سة اليت يعملون هبا العمق لس
قايا لهدا ا ا شود  .ان تملامل مه مسلما الاياد  ،ت بد لن اكون هلد الاياد ملا مة لس ح التجديد
التغيري التأثري ا شاةة .ااوم الاياد التشاةية لس العتملة بت مدير ا د سة ا علمت ا شاةة العمليا
الايادية مه اختاذ الارا اتائال اإلدا ي ااومي األداء العمق لس ققيزهم للوصول لألهداج الرتبوية التعليمية
ا رجو مه ختل الرلا الونيقة .يعد هلا ال وع مه الاياد عاتمل خباصة دما اكون ملو العمق متمرسة ملاد
لس لداء ا ما ا و ة هبا استاتلية مع لدىن التوجي ا اإلشرا ية (القالق.)2010 ،
لاد استحوذ مولوع الرلا الونيقة لس اهتمام ةبري متزايد مه ملبق الباحثت جمال اإلدا لم
ال قس بعض العلوم األخرى ،نت ه ذلك ن و الكثري مه األحباث الد اسا ا تعلاة مبق وم الرلا الونيقة
للقرد معر ة األسباب اليت اؤدي عر لاد ه مل  ،مه مث قايا لهدا ا اصة ب ةلا لهداج مل ب رياة
اكاملية متقا لة ( ادل.)2010 ،
مولوع الرلا الونيقة هو م لب ملدمي متجدد لدبيا ا وا د البشرية السلوك الت ليمة ،حيث
يشغق اهتمام العديد مه الباحثت ا تئت خاصة ه ةيقية حد ث العوامق اليت اؤثر ي السبق اليت متكه
مه قايا قسي (الئري .)2007 ،
يرى "بو او ةولر" :أبن لا القرد ا لمة ل تملة يد بكيقية عد اة للجزاء اللي يتلااد ،إذا
ةان يرى أب ن ا زاء اللي يتلااد يسا ي ل يقو ا زاء ا سا ي (ا اا ن) إن هلا القرد يكون اليا ،عذا ةان
مليمة ا زاء
يرى أبن جزاءد لملق مه ا زاء ا سا ي ل (ا قر ض) إن يكون غري اض ةلما ةان القر
ا ابوض ا زاء ا سا ي (ا قر ض) ةبريامل إن الرلا يكون ةبريامل ليضامل ( بيع.)2010 ،
ملد جد ) )Erkutlu,2008لن ا ونقت ياومون أبداء مل م بشكق ل ضق يشعر ن الرلا د
اتستجابة لعبء العمق دما يعتاد ن لهنم يتاالون لجرامل ةا يامل لس ج ودهم .ةما يعتاد البعض لن ا عاملة
غري العادلة ا تحيز اعترب مه الضغوط ا ري لس ا ونف اليت هلا أتثري نقسة اجتما ة لس ا ونقت هلا
بد د يعمق لس اإلختل بسلوةيا اوج ا العمق.
"عن جناح ا لمة قايا لهدا ا سالت ا مرابط الكيقية اليت يدير هبا الاا د الك ا لمة ،ال مط
الايادي اللي ميا س  ،ا اابق إن لعف الاياد ا لمة اابا ا لمناط االيدية اإلدا يعد مه لسباب
شل ا قايا لهدا ا ةما لن يؤثر سلبا لس العاملت لس ملد اهتم اتبدا ية العمق" (Fincham and
)(Grasmick, Davies& Harbour 2012). Rhods,2005
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م اة

مه ه ا يتأثر الرلا الونيقة لدي ا علمت العديد مه العوامق ا ؤثرا اليت هتتم حبالة ا علمت ال قسية
ا ادية ،حيث اؤثر السياسة التعليمية ما اادم اإلدا التعليمية للمعلمت مه عمكاان حوا ز مادية مع وية،
اتعلا بتحست األجو ر الرتمليا ال اق ألماةه مق ا دا ملريبة مه سك م ،اشجع م لة ا زيد مه
الع اء ا د بشكق ةبري لة نشاط ا علمت لدا م ،ةما يؤثر لسلوب اإلدا التشاةية مبا ي ت ج مه
قا سا لس سلوك ا علمت حنو العمق قست األداء ،حيث ميثق مدير ا دا الع ئر ا تقا ق بئو مباشر
مع ا علمت مه ختل منط مليادا تملاا اإلنسانية مع ا علمت اليت اعتمد لة العدل ا سا ا مرا ا شؤ هنم
ةا ة اجملات  ،ما يادم مه زايد قست ال مو ا ين هلم (الايسة.)2010 ،
اهلدج مه الد اسة احلالية البحث حول د جة قا سة مديري ا دا احلكومية مديراهتا للاياد التشاةية
تملت ا الرلا الونيقة م اة احلد د الشمالية مه ج ة نلر ا علمت ا علما ي ا ،لن هلد الد اسة
ست با لس معلمة معلما م اة احلد د الشمالية ا ملكة العربية السعودية بكا ة ا راحق الد اسية ،ذلك
لتبت م ام مدير ا د سة مه مئاد ذا تملة التعليم.
أوًل :مشكلة الدراسة وأسئلتها:
ا

اعتمد العديد مه ا ؤسسا الرتبوية لس لمناط مليادية االيدية ت اراكز لس ا شاةة ص ع الارا ا
داخق ا د سة ،عاتحة اجملال لعدد لةرب مه ل ضاء ا ؤسسة ،عمنا اتملتئا لس الايادا العليا هلا بد د
يؤدي عر ادان العاملت للر ح ا ع وية ثات م أبنقس م ،شعو هم ا سؤ لية لهنم جزء مه هلد ا ؤسسة،
الشعو بر ح القريا الواحد ،لعف اإلنتاجية .ملد ل له ا ملكة العربية السعودية اهتمامامل ةبريامل بت وير ال لام
التعليمة ختل العاود األخري  ،ذلك مه ختل العديد مه األنلمة اليت قا ل مه ختهلا مواةبة اإلدا
التعليمية لر ح العئر مت لبا عدا مد سة ا ستابق ،الرغم مه ذلك إن مه ا تحظ لن مستوى اإلدا
ا د سية ت يزال د ن ا ستوى ا لوب ا ملكة العربية السعودية حيث اعاين اإلدا ا ا د سية العديد مه
ا شكت اإلدا ية الق ية ا د سة مه لمه ا لعف ا ما سا التشاةية مه ملبق الايادا لعف ملد
ا علمت التعبري ه آ ا م ،لعف العمق بر ح القريا الواحد ،قا لدى عر حالة مه دم الرلا الونيقة لدى
ا علمت ،حيث لشا د اسة سكر ( )2012لن جناح الاياد التشاةية يتوملف لس ملد ا ديريه لس عدا ك
هلا البعد االي اتختت ا  ،اجتاهاهتم اإلجيابية حنو ا شاةة استيعاب العاملت ،اوجي م ب رياة اشعرهم
أبمهيت م ،الدخول علي م مه مداخق دميارا ية حىت ميكه اتستقاد مه املاهتم است ا عبدا اهتم ا شاةة
مليا اإلدا قايا لهداج ا د سة حق مشكتهتا .ملد لشا د اسة مال هللا ( )2013عر لن ه اك
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المر دم لا مه بعض مديري األملسام ا ديراي العامة للرتبية بسبب دم عشراة م مشاةة علية
ملية ص ا ة الارا ا الرغم مه لن بعض هلد الارا ا ملد اكون مؤثر غاية األمهية.
السؤال الرئيسي :ما درجة ممارسة مديري املدارس احلكومية ومديراهتا للقيادة التشاركية وعالقتها
ابلرضا الوظيفي يف منطقة احلدود الشمالية من وجهة نظر املعلمني واملعلمات فيها؟
يتقرع مه السؤال الر يسة األسئلة القر ية اآلاية:
م اة احلد د الشمالية ا ملكة العربية السعودية للاياد التشاةية مه
 .1ما د جة قا سة ملاد ا دا
ج ة نلر ا علمت ا علما ي ا؟
 .2ما مستوى الرلا الونيقة م اة احلد د الشمالية ا ملكة العربية السعودية مه ج ة نلر ا علمت
ا علما ي ا؟
 .3هق يوجد ر ذا دتلة عحئا ية د مستوى الدتلة ( )α≤0.05د جة قا سة ملاد ا دا
م اة احلد د الشمالية ا ملكة العربية السعودية للاياد التشاةية مه ج ة نلر ا علمت ا علما
ي ا اعزى للمتغريا (ا س ،الت ئ  ،ا رب )؟
 .4هق ه اك تملة ا ابا ية بت د جة قا سة ملاد ا دا للاياد التشاةية مستوى الرلا الونيقة
م اة احلد د الشمالية ا ملكة العربية السعودية مه ج ة نلر ا علمت ا علما ي ا؟
 .5هق يوجد ر ذا دتلة عحئا ية د مستوى الدتلة ( )α≤0.05د جة الرلا الونيقة
م اة احلد د الشمالية ا ملكة العربية السعودية اعزى للمتغريا (ا س،
للمعلمت ا علما
الت ئ  ،ا رب )؟
اثني ا :أمهية الدراسة:

عن اإلهتمام ا علمت مشاةت م األمو اإلدا ية داخق ا د سة مرا ا ا انب ال قسة لدي م ،لدا م
ا ين ،دا عيت م للعمق التد يس ،يعترب مه التوج ا اإلدا ية احلديثة ا ل مه لمهية الغة قايا الرلا
الونيقة لدى ا علمت ،نلرامل ألمهيت ا ة قتاج للمزيد مه الد اسة البحث ،لللك اتضح لمهية هلد الد اسة
يما يلة:
أوًلا :األمهية العلمية:
 .1ا لا لمهية هلد الد اسة مه الد الكبري لااد ا دا  ،أتثري الاياد التشاةية اليت ميا سوهنا لس الرلا
الونيقة للمعلمت ،لدا م ا ين ،دا عيت م للعمق التد يس.
- 95 -

د .لمحد به زيد الد جاين :د جة قا سة ملاد ملا دا ا دا احلكومية للاياد التشاةية تملت ا الرلا الونيقة مه ج ة نلر ا علمت ا علما
احلد د الشمالية ا ملكة العربية السعودية

م اة

 .2ات ا ل اجتاهامل حديثامل مه اجتاها الاياد هة الاياد التشاةية اللي يعترب مه ا ولو ا البحثية ا مة
هلا اجملال.
مدا ا ملكة العربية السعودية اليت اسلط
 .3ةما استمد هلد الد اسة لمهيت ا نلرامل لالة الد اسا
الضوء لس الاياد التشاةية ،ىف حد د لم الباحث ،ةما ت يوجد د اسا بي ه العتملة بي ا بت
الرلا الونيقة للمعلمت.
اثني ا :األمهية العملية:

 .1استمد هلد الد اسة لمهيت ا العملية مبا ستادم مه مؤشرا ةمية للمديريه اإلدا ا ا د سية ا ملكة
العربية السعودية ،ه د جة قا سة الااد للاياد التشاةية ،الرلا الونيقة للمعلمت نق قا سة
ا ديريه هللا ال وع مه الاياد .
 .2مه ا ؤمق لن اساهم هلد الد اسة لن يكون هلا مسامهة ا لة الواملع العملة مه ختل عجياد بيئة
مشجعة للاياد التشاةية ،مه ختل عثراء ا كتبا العربية مبثق هلد الد اسة ،مه ا ؤمق لن اساهم
نتا هلد الد اسة ليضامل ا سا د لس عجياد بيئة متميز يسود ي ا ح التعا ن ا شاةة اوزيع
األد ا العمق ةقريا احد اتنتماء للمد سة مه لجق قايا الرلا الونيقة لدى ا علمت.
اثلث ا :أهداف الدراسة:
هد ه هلد الد اسة عر التعرج لس:
م اة احلد د الشمالية ا ملكة العربية السعودية للاياد التشاةية مه
 .1د جة قا سة ملاد ا دا
ج ة نلر ا علمت ا علما ي ا.
 .2مستوى الرلا الونيقة م اة احلد د الشمالية ا ملكة العربية السعودية مه ج ة نلر ا علمت
ا علما ي ا.
م اة احلد د الشمالية ا ملكة العربية السعودية للاياد
د جة قا سة ملاد ا دا
 .3جود ر
التشاةية مه ج ة نلر ا علمت ا علما ي ا اعزى للمتغريا (ا س ،س وا ا رب  ،الت ئ ).
 .4جود تملة ا ابا ية بت د جة قا سة ملاد ا دا مستوى الرلا الونيقة م اة احلد د الشمالية
ا ملكة العربية السعودية مه ج ة نلر ا علمت ا علما ي ا.
م اة احلد د الشمالية ا ملكة العربية
د جة الرلا الونيقة للمعلمت ا علما
 .5جود ر
السعودية اعزى للمتغريا (ا س ،س وا ا رب  ،الت ئ ).
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رابعا :حدود الدراسة

احلدود املكانية :م ا بيا هلد الد اسة

م اة احلد د الشمالية

احلدود الزمانية :م ا بيا هلد الد اسة

العام اهلجري .1438 / 1437

ا ملكة العربية السعودية.

احلدود البشرية :م ا بيا هلد الد اسة لس ي ة مه معلمة معلما
احلد د الشمالية ا ملكة العربية السعودية.

ا دا

احلكومية

م اة

خامسا :مصادر الدراسة وأدواهتا:

استمد هلد الد اسة مادهتا العلمية مه ا ئاد التالية :البحوث الد اسا الساباة ذا العتملة
ا ولوع ،الكتب ا راجع العربية األج بية ا اصة مبجال الد اسة ،استبيان مه ائميم الباحث جمال الاياد
التشاةية الرلا الونيقة ا دا احلكومية السعودية مه ج ة نلر ا علمت تست تع آ ا م ،اإل اد م ا
ب اء ؤية جديد للاياد ا د سية.
سادسا :مصطلحات الدراسة:

قادة ،وقائدات املدارس :هم األش اص الليه يرلسون اإلدا ا د سية ياومون بعملية اوجي لنش ت ا

ل اإلشراج لي ا متابعت ا ،يتم اختيا هم اد مه لمه ل ضاء اهليئة التد يسية ل مه خا ج ا لمه شر ط

مواصقا معي ة ( بيع ،2008 ،ص  )47ويعرف الباحث قائد املدرسة إجرائي ا :لس لن ملا د اربوي صاحب
حكمة م قل للسياسا الرتبوية الوالحة ملاد لس ا وير جتويد لداء ا علمت عدا ايمل يامل ،لميامل قا يؤدي عر
ع ةقاء العمق البيئة التعليمية لتحايا لهدا ا ا شود .
القيادة التشاركية :اعين مشاةة ا دير رؤ سي  ،اتلتااء هبم املشة مشكتهتم اإلدا ية الق ية اليت
اواج  ،اواج م ،حما لة الوصول عر ل ضق احللول ا مك ة هلا ،قا خيلا الثاة بي م (الايسة ،2010،ص
.)129
ر ا الارشة ( )2013لس لهنا مشاةة ا رؤ ست ص ع الارا ا ا راب ة العمق ،يعتمد الاا د
لس اقويض سل اا للعاملت مع مبا يت اسب مع ا سؤ ليا ا م وحة هلم التمرةزية الاياد  ،مع اوا ر نلام
عال لتائات  ،استشا ا رؤ ست استثما ما لدي م مه ملد ا عبدا ية ابتكا ي .
ويعرف الباحث القيادة التشاركية إجرائيا :لس لهنا مشاةة ملا د ا د سة للمعلمت اختاذ الارا ا
ا د سية ،ا تمثق الد جة اليت حيئق لي ا ا ستجيب لس مايا د جة ا بيا الاياد التشاةية اللي و د
الباحث لغرض الد اسة.
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الرضا الوظيفي :رج ( (Wang, 2012 ,p 176:الرلا الونيقة لس لن با ه د د ل عال
ا ست دم لاد الش ئة مشا رد موملق جسدايمل كرايمل يما يتعلا ببيئة العمق ،ا وملف العام اللي حيمل
ا ست دم حنو اجباا العمق.
ويعرف الباحث الرضا الوظيفي إجرائيا :هة الد جة اليت حيئق لي ا ا ستجيب لس مايا الرلا
الونيقة اللي و د الباحث ألغراض الد اسة.
سابعا :الدراسات السابقة:

بعد ا تع الباحث لس الد اسا الساباة ا تعلاة مبولوع الد اسة مسح لاوا د البياان العربية
العا ية اد م اختيا الد اسا ا تعلاة بئو مباشر مبولوع الد اسة احلالية يما يلة رض هللد الد اسا
مه األحدث عر األملدم.
د اسة (الزهراين )2015 ،هد ه هلد الد اسة عر التعرج لس د جة قا سة مديري ا دا مبحا لة
الوصقة صو ا ا سحية
ا وا للاياد التشاةية تملت ا ا اخ ا د سة ،ملد است دم الباحث ا
اكونه ي ة الد اسة مه ( )321معلمامل مه معلمة مدا ا وا  ،م اختيا هم ال رياة العشوا ية،
حما لة ا وا
است دامه اتستبان ةأدا مع البياان مه ل راد ي ة الد اسة لد جة قا سة مديري ا د ا
للاياد التشاةية جاء بد جة الية ،ةما لشا ال تا عر دم جود ر ذا دتلة عحئا ية د مستوى
الدتلة لد جة قا سة مديري ا دا للايادا التشاةية ابعامل تغريا الد اسة جمال الت يط اإلسرتاايجة،
عدا ال شا ا ا د سية ،عدا سلوك ال تب ،ةما لشا الد اسة عر دم جود ر ذا دتلة عحئا ية
د مستوى الدتلة ابعامل تغريا الد اسة لس جمال عدا األزما ما دا متغري ا رحلة التعليمية ملد جاء
القر لئاحل ا رحلة ا توس ة ،ةما لن ر الد اسة جود تملة ا ابا ية ذا دتلة عحئا ية بت الاياد
التشاةية ا اخ ا د سة.
د اسة (الارشة )2013 ،هد ه عر التعرج لس د جة قا سة مديري مكااب الرتبية التعليم للاياد
التشاةية عس ام ا حق مشكت اإلدا ا د سية ا رحلة الثانوية مبدي ة ال ا ف ،است دم الباحث ا
الوصقة التحليلة ،اكونه ي ة الد اسة مه ( )147معلمامل معلمة ،لتحايا لهداج الد اسة ملام الباحث
إب داد ا ستبانة م التأةد مه صدمل ا ثباهتا ،ملد اوصله الد اسة عر ال تا التالية :جود د جة متوس ة
ما سة الاياد التشاةية لدى مديري مكااب الرتبية التعليم ،جود د جة مراقعة للاياد التشاةية حق
ا شكت (اإلدا ية الق ية ،ا الية ،البيئية البشرية) ،بي ما ةان عس ام ا حق مشكت ا باين التج يزا
بد جة متوس ة.
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د اسة (العرابيد )2010 ،هد ه الد اسة عر التعرج لس د الاياد التشاةية مبديراي الرتبية التعليم
حدق مدشكت مديري ا دا الثانوية مبحا لا غز  ،ذلك مه ختل معر ة د جة قا سة مديري الرتبيدة
التعليم الاياد التشاةية حق مشكت مديري ا دا الثانوية مبحا لا غز  ،قديد أتثري ا تغريا ةق مه
(ا س ،س وا ا دمة ،ا اة التعليمية) لس الك ا ما سة للاياد التشاةية ،ملد اكونه ي ة الد اسة مه
الوصقة التحليلة ،لتحايا لهداج الد اسة ،ملام الباحث
مديرا مدير ملد است دم الباحث ا
( )134مل
بتئميم استبانة مع البياان مه ل راد ي ة الد اسة ملد اوصله الد اسة عر ال تا اآلاية :لن اجملال الثاين
ا شكت ا تعلاة ال لبة ملد حئق لس ا رابة األ ر حئق اجملال األ ل :قا سا الاياد التشاةية دديري
لس ا رابة الثانية حئق اجملال
الرتبيدة التعلديم دة مديراي الرتبية التعليم مه ج ة نلر مديري ا دا
ا امس :ا شكت ا تعلاة األمو ا الية لس ا رابدة الثالثدة حت حئق اجملال الساد  :ا دشكت ا تعلادة
بداجملتمع احمللة لس ا رابة الرابعة حئق اجملال الدسابع:ا دشكت ا تعلاة ا باين التج يزا لس ا رابة ا امسة
دة حدت حئق اجملال الثالث :ا شكت ا تعلاة ا اج لس ا رابدة الدسادسة حئق اجملال الرابع :ا شكت
ا تعلاة األمو اإلدا ية التعليمية للمد سدة لدس ا رابة األخري  ،ةما لن ر الد اسة دم جود ر ذا دتلة
عحئا ية لكا ة ا تغريا (ا س ،س وا ا دمة) ،ةللك تغري ا اة التعليمية.
لما د اسة سكر ( )2012اد هد ه عر التعرج لس الاياد التشاةية تملت ا الثاا ة الت ليمية
لس ت مه ج ة نلر ا علمت ،است دم الباحث ا
لدى مديري ا دا احلكومية مبحا لا غز
الوصقة التحليلة ،اكونه ي ة الد اسة مه ( )272معلمامل معلمة لتحايا لهداج الد اسة ملام الباحث
إب داد استبانة ،م التأةد مه صدمل ا ثباهتا ،ملد اوصله الد اسة عر ال تا التالية :جاء العتملا اإلنسانية
ا رابة الثانية جاء مشاةة الاا د للمرؤ ست ا ام الايادية ،ةما
ل لس مرااب الاياد التشاةية،
لن ر ال تا لن ت اوجد ر ذا دتلة عحئا ية د مستوى الدتلة بت متوس ا ااديرا ا علمت
لد جة قا سة مديري ا دا احلكومية مبحا لا غز للاياد التشاةية اعزى للج س ،لما متغري ا رحلة
اجملال األ ل العتملا اإلنسانية ،اجملال الثاين مشاةة
التعليمية (لساسة ،اثنوي) اد ااضح دم جود ر
الاا د للمرؤ ست ا ام الايادية الد جة الكلية لتستبيان ،لما اجملال الثالث اقويض السل ة كانه ه اك
ر لئاحل مديري ا دا الثانوية ح قه يوةلون ا ام عر ا علمت.
لما د اسة مال هللا ( )2013اد هد ه عر التعرج لس ا شاةة القا لة ديري األملسام ا ديراي
استبانة
الوصقة ،متثله األدا
العامة للرتبية حما لة بغداد بعملية ص ع الارا  ،ابتعه الد اسة ا
باه لس ي ة شوا ية بلغه ( )60مدير ملسم مه جمتمع الد اسة اللي بلغ ( ،)108لشا ال تا عر لن
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ةانه ا شاةة ملية ص ع الارا لدى مديري األملسام ا ديراي العامة للرتبية حما لة بغداد غري ا لة
م قضة ،ةما لن ر الد اسة لن ت اوجد ر ذا دتلة عحئا ية لدى عجاا ل راد العي ة ابعامل تغري
س وا ا دمة مه ذ ي (لملق مه  – 10لةثر مه  10س وا ).
لما د اسة شاري )2011( ،اد هد ه عر التعرج لس د جة قا سة مديري ا دا احلكومية مديراهتا
للاياد التشاةية تملت ا الرلا الونيقة حما لة مشال لس ت مه ج ة نلر ا علمت ي ا ،اإللا ة عر
بيان لثر متغريا الد اسة :ا س ،ا رب العملية ،ا ؤهق العلمة ،مكان ا د سة ج ا نلر ا علمت،
الوصقة التحليلة ،اكونه ي ة الد اسة مه ( )604معلمامل ،لتحايا لهداج الد اسة
است دم الباحث ا
ملام الباحث إب داد استبانة ،م التأةد مه صدمل ا ثباهتا ،ملد اوصله الد اسة عر ال تا اآلاية :ه اك مستوى
ٍال قا سة مديري ا دا احلكومية للاياد التشاةية ،اإللا ة عر مستوى ٍال مه الرلا الونيقة لدى
ا علمت ،مه ج ة نلر ا علمت ،ةما لن ر دم جود ر ذا دتلة عحئا ية د مستوى الدتلة
( )α≤0.05بت متوس ا آ اء ا علمت حول قا سة مديري ا دا احلكومية مديراهتا للاياد التشاةية،
مستوى الرلا الونيقة ،اعزى تغري ا س مجيع جمات الد اسة ما دا األداء التعليمة لئاحل ا علما ،
ةما لن ر دم جود ر ذا دتلة عحئا ية د مستوى الدتلة ( )α≤0.05بت متوس ا آ اء
ا علمت حول قا سة مديري ا دا احلكومية مديراهتا للاياد التشاةية ،مستوى الرلا الونيقة ،ا متغري
ا رب العملية مجيع جمات الد اسة ما دا الرلا ه ا ة ا كانة اتجتما ية ،األداء التعليمة ،لئاحل
لصحاب ا رب العملية (لملق مه  7س وا ).
جاء د اسة العجمة )2007( ،لت دج عر الكشف ه د جة ا بيا الاياد التشاةية لدى مديري
الوصقة التحليلة،
ا دا الثانوية اتبتدا ية د لة الكويه مه ج ة نلر ا علمت ،است دم الباحث ا
اكونه ي ة الد اسة مه ( )185معلمامل معلمة ،ملام الباحث بت وير استبانة اايس ج ة نلر ا علمت عر ة
مدى ا بيا الاياد التشاةية ا دا الثانوية ةأدا للد اسة هبدج مجع بياان الد اسة ،لن ر الد اسة لن
د جة ا بيا مديري ا دا الثانوية اتبتدا ية د لة الكويه للاياد التشاةية مه ج ة نلر ا علمت ةانه
بشكق ام مراقعة ،ةما لن ر الد اسة دم جود ر ذا دتلة عحئا ية د مستوى الدتلة
( )α≤0.05بت ا توس ا احلسابية إلجاا ل راد ي ة الد اسة بت ا دا الثانوية ا دا اتبتدا ية ،دم
جود ر ذا دتلة عحئا ية د مستوى الدتلة ( )α≤0.05بت ا توس ا احلسابية إلجاا ل راد ي ة
الد اسة ابعامل تغري ا س ا رب  ،ا ؤهق العلمة.
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لما د اسة هولبيان ديقو ( )Hulpia & Devos, 2008اد هد ه عر الكشف ه لثر الاياد
التعا ني ة ل الاياد ا وز ة لس اختاذ الارا ا التشاةية بعض ا تغريا الدميغرا ية لس مستوى الوتء الت ليمة
الوصقة التحليلة ،اكونه ي ة الد اسة مه ( )1522معلمامل معلمة،
لدى ا علمت ،است دم الباحث ا
لتحايا لهداج الد اسة ملام الباحث إب داد استبانة ،م التأةد مه صدمل ا ثباهتا ،م عدخال قليق البياان
است دام برانم ( ،) SPSSملد اوصله الد اسة عر ال تا اآلاية :لن منط الاياد التعا نية الد م الايادي
ا ادم مه مدير ا د سة ةان مه وامق الت بؤ األملوى للوتء الت ليمة لدى ا علمت ،ةما لشا نتا الد اسة
عر لن اختاذ الارا ا التشاةية الاياد ا وز ة ةانه مراب ة بشكق عجيايب دال عحئا يامل مع ا اقاع مستوى الوتء
الت ليمة لدى ا علم.
لخريامل لجرى يلماز ( )Yilmaz,2009د اسة هد ه عر معر ة الوتء الت ليمة لدى معلمة ا رحلة
اتبتدا ية ارةيا تملت مه الرلا الونيقة اإلبدا ية الت ليمية ا د سية لدى ا علمت ،ملد است دم الباحث
الوصقة التحليلة ،اكونه ي ة الد اسة مه ( )315معلمامل مه معلمة ا رحلة اتبتدا ية ،لتحايا
ا
لهداج الد اسة ملام الباحث إب داد استبانة ،م التأةد مه صدمل ا ثباهتا ،م عدخال قليق البياان است دام
برانم ( ،)SPSSملد اوصله الد اسة عر ال تا اآلاية :جود تملة اراب ية بت لبط اإلبدا ية الت ليمية لدى
ا علمت بت الوتء التليمة لدي م ،ةما لن ر لن ةلما زاد مستوى اإلبدا ية الت ليمية مستوى الرلا الونيقة
لدى ا علمت ا اقع مستوى الوتء الت ليمة لدي م.
بعد اإل تع لس الد اسا الساباة قليل ا ،ميكه است تص جممو ة مه ا ع يا م ا مايلة:
الوصقة التحليلة ةد اسة :د اسة
• ا ا له الد اسا الساباة الاياد التشاةية ا دا اختل ا
العجمة ،)2007( ،د اسة شاري ،)2011( ،د اسة مال هللا ( )2013د اسة سكر ()2012
ةللك الد اسة احلالية ا تمد ا

الوصقة.

• متثله لد ا الد اسا الساباة اتستبانة مثق د اسة :الارشة ( ،)2013د اسة العجمة ()2007
ةللك الد اسة احلالية است دمه اتستبانة.
• ةز معلم هلد الد اسا الساباة لس الاياد التشاةية اإلدا ا ا د سية ،ةما بي ه لهنا لحد
العوامق ا مة معلم ا تغريا اإلدا ية ةالثاا ة الت ليمية ،الرلا الونيقة ،الوتء الت ليمة.
• ةما لشا الد اسة الساباة عر لن للاياد التشاةية مسامهة ا لة حق مشكت اإلدا ا د سية،
معلم هلد الد اسا حبثه تملة ال مط الايادي مبتغري آخر غري الرلا الونيقة ،هلا ل س الد اسة
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احلالية بعدامل م مامل مييزها لس الد اسا الساباة اليت حبثه معلم ا الاياد التشاةية لحد ا تغريا
اإلدا ية ،اس م هلد الد اسة قست ا لية الرؤى الارا ا ا ستابلية اليت خت اإلدا ا ا د سية.
اإلطار النظري:
أوًلا :القيادة التشاركية:

مفهوم القيادة التشاركية:
رج خضري الشيخ ( ،2010ص  )147الاياد التشاةية لس لهنا مشاةة ا رؤ ست ص ع اختاذ
الارا ا ا راب ة العمق ،يعتمد الاا د لس اقويض بعض سل اا للعاملت مع مبا يت اسب مع ا سئوليا
ا م وحة هلم التمرةزية الاياد اوا ر نلام عال لتائات  ،استشا ا رؤ ست استثما ما لدي م مه
ملد ا عبدا ية ابتكا ية ،ةما ر ا العرابيد ،2010( ،ص )8لس لهنا ذلك ال مط اللي ياوم لس مشاةة
ا رؤ ست ص ع اختاذ الارا ا ا راب ة العمق ،لهنا اارتن ال مط الايادي الدميارا ة.
مبادئ املشاركة :لن مبدل ا شاةة ملدمي ملدم اإلنسان نقس يرابط هلا ا بدل بضر ا شاةة بت الر يس
ا رؤ ست قديد لهداج ا د سة مه ختل صياغة األهداج قديدها ،ةللك ال ر ا تعلاة بت قيلها،
لساليب التاومي ا اسبة ،األمر اللي يسا د لس عاليت ا ،يت لب هلا ا بدل ملد العاملت لس الايام بعمليا
الت يط ا اسبة األمر اللي يت لب عجياد برام اد يب م اسبة هلم ،لزايد ةقاءهتم مه ال تا ا رتابة لس مبدل
ا شاةة م ا ( بد العليم ،الشريف:)2010 ،
 .1حتمل املسؤولية :يعد قمق ا سؤ لية نتيجة مباشر بدل ا شاةة ع دما يشرتك مدير ا د سة مع ا علمت
صياغة األهداج قديدها ،حي ما يتقاون لس لهدا م ،يوز ون األد ا بي م ،إن هلا ا بدل شأن
لن جيعق ةق مدير معلم مسئوتمل ه لهدا عجنازها.
 .2اًللتزام الناتج عن مبدأ املشاركة :عن التزام ا علمت األهداج اليت يسعون عر قايا ا بكق محا
اشعرهم لهنم ليسوا م قليه هللد األهداج اط عمنا ياومون الت يط هلا مع ا دير مه لجق قايا ا
ال رياة ا شود اليت يسعس ا علمت علي ا.

 .3رفع الروح املعنوية :يؤدي هلا ا بدل عر شعو العاملت أبمهية ما ياومون ب مه ل مال ،لن ما ي جز هو
نتيجة إلختص م اعا هنم ،األمر اللي يسا د لس قايا األ ضاء للاهتم ،يزيد ا لية ا د سة.
أمهية القيادة التشاركية :للاياد التشاةية لمهية د ا ز

قايا لهداج ا لمة مه ختل اتستغتل

األمثق للموا د ا تاحة ،ا سيا ا ود ،مشاةة ا رؤ ست سم السياسا  ،قايا األهداج ا شرتةة .ةما
يتضح لن الاياد اعد مه لهم وامق ال جاح ل شق ا لمة ،يتوملف جناح ل شق ا لمة لس مدى عالية
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لمناط الاياد ا تبعة ي ا (ا ت  ،)2008 ،يضيف الر ا ة ( )2009لن التشاةية اإلدا مه لةثر
األساليب لمهية ألهنا اشا ك العاملت اختاذ الارا ا  ،للا لصبح هلا األسلوب يست دم مه الكثري مه األنلمة
اإلدا ية احلديثة ،ا ل مه أتثري الح لس نتا العملية اإلدا ية اليت مه لمه ا :اختاذ الارا ا الئحيحة ،الاو
اإلنتاجية ا دمية للم لمة ،خلا جو مه التعا ن الثاة بت اإلدا العاملت ،اآلاث اإلجيابية لس الر ح ا ع وية
للعاملت.
شروط القيادة التشاركية :مه لهم الشر ط التزم او رها لت بيا الاياد التشاةية

ا لما

الرتبوية

ةما ذةرها سيد ( )2009الشر ط التالية:

• اتستاتلية التعليمية ،لكة يس ق ا بيا اإلدا التشاةية ا لمة التعليمية ي بغة لن اتمتع استاتلية
اعليمية خاصة جمال اقويض السل ا الئتحيا  ،لوح الرؤية لدى ا لمة التعليمية مبدى لمهية
ا بيا ا ود الشاملة التعليم.
• جود ؤية مستابلية ،لكة يس ق ا بيا اإلدا التشاةية ا لمة التعليمية ي بغة دير ا لمة التعليمية
لن اكون لدي الاد لس الت يط ا ستابلة لدي ؤية مستابلية يست يع مه ختهلا الت يط ألنش ة
ا لمة التعليمية.
خصائص القيادة التشاركية:
عن ابايه اتجتاها الايادية ا وع لمنا ا ،لدى عر لن يكون لكق م ا خئا متيزها ،مه لهم
خئا الاياد التشاةية ما يلة (احلريري2008 ،؛ حمسه2012 ،؛ السعود 2009؛ احلريب:)2008 ،
• ي دج الاا د التشاةة عر احلئول لس ل ضق ما ميكه لن يادم ا رؤ مه مق ،ةما لن يؤةد لس
اللةاء التحليق ا اة حق ا شكت  ،يستقيد مه ةق القرص ا تاحة ،ي لب الكثري مه
ا سا د اآل اء مه مرؤ سي ألداء العمق بشكق جيد ،ةما يادم هلم اتستشا ا ا علوما  ،و يؤمه
اإلدا ا شاةة.
• لن مه لهم خئا الاا د التشاةة هو لن يؤمه أبن القرد ل احرتام  ،ةرامت حريت  ،ل احلا
ا شاةة اختاذ الارا ا اليت اتعلا بعمل  ،ةما حيرص لس رض ا شاةق لس مرؤ سي مث اختاذ
الارا ا ا اسبة حلل ا.
• يعترب هلا الاا د س يامل غم لن صاحب الارا ال ا ة ا سؤ ل ا سؤ لية ا باشر ه ال تا  ،اشجيع
ا رؤ ست لس العمق بر ح القريا لس ا باد د م ح اإلبداع اتبتكا لدي م.
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اثنيا :الرضا الوظيفي:

مفهوم الرضا الوظيفي:
اتعدد اعريقا الرلا الونيقة رياد البعض أبن با ه ناهر معاد انجتة ه ااييم ا ونف ةأدا
إلشباع حاجاا مب تلف لنوا ا بي ما يراد آخر ن أبن يعرب ه مشا ر السعاد ال اجتة ه ائو القرد جتاد
الونيقة ،عذ لن الرلا هو اعبري ه مدةا األ راد للموملف احلايل للونيقة اليت يؤدي ا ماا نة الايمة التقضيلية
ا مة ال سبة ل ( با  .)175 ،2003 ،ةما يرى البعض لن الرلا الونيقة يع ة عشا حول السلوك القردي
للمونقت مومامل جتاد مل م ،ا ونف اللي لدي مستوى ال مه الرلا الونيقة يع س سلوةا عجيابيامل جتاد
مل  ،دما يكون غري اض ه مل يع ة سلوك ملًا سلبيملا ،يرى بونه ايه (Bonett & Wright,
) . 2007, 147لن الرلا الونيقة مق وم متعدد األ ج بدء احلالة ال قسية اإلجيابية للمونف ،مل ا اا مبادا
ج ودد مادا ا كا آ ا رتابة لي ا ،ماا ان نقس أبملران نقس اجملال نقس ا ة.
أمهية الرضا الوظيفي:
للرلا الونيقة لمهية خاصة لس العديد مه األصعد م ا( :جود )2010 ،
 .1لس صعيد القرد  /العامق :يس م التزام العاملت مؤسساهتم ا م لتع داهتم حنوها ا ابا م
بعمل ا.
 .2لس صعيد ا اة :عن اهلدج األساسة ل جاح لي مؤسسة بشكق ام قايا لهدا ا ت بد لن
يكون ل رادها يتمتعون بد ا ع عجيابية اجتاد هلد األهداج ت يتحاا ذلك مبحرك بوا ث مواج ة
لسلوة .
العوامل املؤثرة يف مستوى الرضاء الوظيفي :ه الك د وامق اؤثر لس الرلا الونيقة عت لن لا
مستوى الونيقة:

القرد ه جانب معت ت يعين الضر لن اض ه ا وانب األخرى ،مه العوامق ا ؤثر
(جود )2010 ،
 .1العوامق ا راب ة بلر ج العمق بيعت  :عن التو يا بت نر ج العمق اتحتياجا ا ادية ا سدية
للعامق يؤثر بشكق ةبري الرلا الونيقة يتضمه ذلك وامق اإللاء الضولاء احلرا الر وبة
الت وية دد سا ا العمق الر اية الئحية.
 .2العوامق ا راب ة اتستارا الونيقة العوامق الش ئية :عن اتل راب اللي حيئق ش ئية العامق
ملد ي عكس بد د سلبامل لس الرلا ه مل ه يس .
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 .3العوامق ا راب ة الر ااب احلوا ز التادير :عن السياسة الوالحة العادلة ل لام األجو الرتمليا
العمق لمتمل احلئول لس ارملية ل زايد األجر ل
العت ا اد ع العمال مه لجق اتستغرا
العت .
 .4العوامق ا راب ة اإلدا اإلشراج :ااوم اإلدا إبجراءا خاصة اتعلا بتوجي ةقاءا األ راد املاهتم
استثما ها مه لجق قايا األهداج ا ؤسسية ذلك مه ختل ات تماد لس لسقة ا شاةة اختاذ
الارا ا ات اسب اهليكق الت ليمة مع بيعة ل ماهلا مع السل ا ا ؤسسا ا ولة أل رادها مع
جود نلام جزاء م اسب نلام اائال عال سياسا حمدد .
مؤشرات الرضا الوظيفي:
عن مه لبرز ا ؤشرا لمه ا لس ا اقاع مستوى الرلا الونيقة هو مؤشر األداء حيث يائد األداء مليام
ا ام ا تلقة ا كونة للعمق ةمامل نو امل لس الوج ا لوب ،كلما زاد مستوى الرلا الونيقة لدى
الش
القرد ةلما م متحلة ذلك لس لدا عجنازد لأل مال ا ا ة ب ا اقاع عنتاجيت ( ويض .)30 ،2008 ،
اثلثا :إجراءات الدراسة:

منهجية الدراسة:
الوصقة ات ابا ة نلرامل تءمت ل بيعة هلد الد اسة.
م است دام ا

جمتمع الدراسة:
اكون جمتمع الد اسة مه مجيع معلمة معلما
لد اسة الاياد التشاةية تملت ا الرلا الونيقة.

م اة احلد د الشمالية

ا ملكة العربية السعودية

جمتمع الدراسة:

اكون جمتمع الد اسة مه ( )3328معلم ( )3687معلمة ،مه م اة احلد د الشمالية ا ملكة
العربية السعودية مبجموع بلغ ( )7015للعام الد اسة 1437/1436هد حت بلغ العدد معلم ()3327
( )3386معلمة مبجموع بلغ ( )6713للعام الد اسة التايل 1438/1437هد.
عينة الدراسة:
اكونه ي ة الد اسة مه ( )86معلم معلمة ،مه معلمة م اة احلد د الشمالية ا ملكة العربية
السعودية ،ملد م اختيا ي ة الد اسة ال رياة العشوا ية مه جمتمع الد اسة للتعرج لس د جة قا سة مديري
م اة احلد د
ا دا احلكومية للاياد التشاةية تملت ا الرلا الونيقة مه ج ة نلر ا علمت ا علما
الشمالية ا ملكة العربية السعودية ،ا د ل ( )1يولح اوزيع ل راد العي ة ابعامل للمتغريا الش ئية الونيقية.
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املتغري
اجلنس

التخصص

اخلربة

جدول ( :)1توزع أفراد عينة الدراسة وف اقا ملتغريات الدراسة
مستوايت املتغري

التكرار

النسبة املئوية

ذةر

36

41.9

لنثس

50

58.1

الكلي

86

100.0

لمة

50

58.1

عنساين

36

41.9

الكلي

86

100.0

لملق مه  5س وا

40

46.5

 15 – 5س وا

24

27.9

لةثر مه  15س ة

22

25.6

الكلي

86

100.0

م اة

يبت ا د ل ( )1اوزيع ل راد ي ة الد اسة اامل تغريا الد اسة ،حيث لن ر الد اسة لن ل لس اكرا
ابعامل تغري ا س بلغ لإلانث ( )50ب سبة ( )%58.1لللةو ( )36ب سبة ( ،)%41.9ةما لن ر ال تا لن
ل لس اكرا ابعا تغري الت ئ بلغ للت ئ العلمة ( )50ب سبة ( )%58.1للت ئ اإلنساين ()36
ب سبة ( ،)%41.9لن ر ال تا ابعا تغري ا رب لن ل لس اكرا بلغ لس وا ا رب (لملق مه  5س وا ) ()40
ب سبة ( ،)%46.5اتها س وا ا رب ( 15 – 5س ة) بتكرا ( )24ب سبة ( )%27.9اتها س وا ا رب
(لةثر مه  15س ة) بتكرا ( )22ب سبة (.)%25.6
أداة الدراسة:
است دم الباحث بغرض الوصول عر لهداج الد اسة اإلجابة ه لسئلت ا اتستبانة ةوسيلة مع
ا علوما  ،يما يلة رض عجراءا ب اء لدا الد اسة.
بناء أداة الدراسة:

بعد الرجوع عر األدب ال لري الد اسا الساباة ملام الباحث بب اء لدا الد اسة ،حيث اشتمله
اتستبانة لس ثتثة لجزاء :ا زء األ ل :اشتمق لس ا علوما الش ئية أل راد ي ة الد اسة ،ملد اشتمله
اتستبانة لس ماياست ا ايا األ ل الاياد التشاةية ملد ملسم عر ل بعة جمات ةانه لس ال حو اآليت:
اشتمق ا زء الثاين لس ( )24ارا اايس اجملال األ ل اإلدا  ،اشتمق ا زء الثالث لس ( )12ار اايس
اجملال الثاين م ة التعليم ،ةما اشتمق ا زء الرابع لس ( )10ارا اايس اجملال الثالث العتملة مع اجملتمع احمللة،
ةما اشتمق ا زء ا امس لس ( )7ارا اايس اجملال الرابع العتملا اإلنسانية ،الاسم الثاين الرلا الونيقة
ملد ملسم لس ال حو اآليت :لشتمق اجملال األ ل لس ( )19ار اايس تملة ا علمت مع ا ديريه ،لشتمق اجملال
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الثاين لس ( )12ار اايس جمال الرلا ه ا ة ،ةما اشتمق اجملال الثالث لس ( )8ار اايس ا كانة
اتجتما ية ،ةما اشتمق لس اجملال الرابع لس ( )8ارا اايس جمال األداء الت ليمة ،ةما اشتمق لس اجملال
ا امس لس ( )6ارا اايس جمال العتملة مع ال تب ا لحا ملم ( )1يولح اتستبانة بئو هتا ال ا ية.
صدق أداة الدراسة:
للتأةد مه صد لدا الد اسة م رل ا لس دد مه احملكمت البالغ ( )8حمكمامل مه ذ ي ا رب
الكقاء  ،ةان الغرض مه ذلك احلكم لس د جة م اسبة الئياغة اللغوية ،مدى انتماء القار للمجال اللي
ا تمة علي  ،اإللا ة عر احللج ل اإللا ة عجراء التعديت التزمة ،ب اء لس عمجاع غالبية احملكمت ،م
عجراء التعديت ا اسبة ايا الد اسة.
ثبات أداة الدراسة:
للتأةد مه ثبا لدا الد اسة م ا بيا معادلة (ةر نباخ للقا) لس جمات الد اسة ،بلغ معامق ةر نباخ
للقا لألدا ةكق ( ،)0.92هة مليمة مراقعة مابولة ألغراض ا بيا الد اسة.
تصحيح املقياس:

است دم الباحث مايا ليكر للتد ج ا ماسة هبدج مليا آ اء ل راد ي ة الد اسة ،حيث م ع اء
ملليلة جدامل ( ،)1ملليلة ( ،)2متوس ة ( ،)3ملليلة ( ،)4ملليلة جدامل ( ،)5ملد م ائ يف ا توس ا احلسابية لس
ال حو التالية :لملق مه  2.33م قضة ،مه  3.66-2.34متوس ة ،مه  3.67عر  5.00مراقعة.
املعاجلة اإلحصائية لإلجابة عن أسئلة الدراسة:
م است دام التكرا ا ال سب ا ئوية للمتغريا الش ئية أل راد العي ة ،ا توس ا احلسابية اتحنرا ا
ا عيا ية إلجاا ل راد ي ة الد اسة ه مجيع جمات لدا الد اسة ،ا بيا اختبا قليق التبايه ()ANOVA
ابع ا تغريي ا س بيعة ا ة ،است دام اختبا شيقي  ،معادلة ةر نباخ للقا للتأةد مه
للكشف ه القر مل
ثبا لدا الد اسة.
عرض النتائج ومناقشتها:
يتضمه هلا ا زء رض نتا الد اسة اليت هد ه عر التعرج لس د جة قا سة مديري ا دا
احلكومية للاياد التشاةية تملت ا الرلا الونيقة مه ج ة نلر ا علمت م اة احلد د الشمالية ا ملكة
العربية السعودية ،سيتم رض ال تا ات تماد لس لسئلة الد اسة.
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م اة

نص على" :ما درجة ممارسة قادة املدارس يف منطقة
أوًل :اإلجابة عن سؤال الدراسة األول الذي َّ
ا
احلدود الشمالية يف اململكة العربية السعودية للقيادة التشاركية من وجهة نظر املعلمني واملعلمات؟"
لإلجابة ه السؤال م است راج ا توس ا احلسابية اتحنرا ا ا عيا ية لد جة قا سة ملاد ا دا
م اة احلد د الشمالية ا ملكة العربية السعودية للاياد التشاةية مه ج ة نلر ا علمت ا علما  ،مع مرا ا
ارايب األبعاد ا ازليملا ،ذلك ةما ا د ل (.)2
جدول ( :)2املتوسطات احلسابية واًلحنرافات املعيارية ملستوى درجة ممارسة قادة املدارس يف منطقة احلدود الشمالية يف اململكة العربية
السعودية للقيادة التشاركية من وجهة نظر املعلمني واملعلمات مرتبة تنازلياا.

الرتبة

رقم البعد

درجة املمارسة للقيادة التشاركية وأبعاده

املتوسط احلساب

اًلحنراف املعياري

مستوى املمارسة

1

1

اإلدا

3.77

.74

مراقع

2

4

العتملا اإلنسانية

3.73

.73

مراقع

3

2

م ة التعليم

3.70

.82

مراقع

4

3

العتملة مع اجملتمع احمللة

3.60

.83

متوسط

3.70

.694

مرتفع

املتوسط العام

م اة احلد د الشمالية ا ملكة
يتحظ مه ا د ل ( )2لن مستوى د جة قا سة ملاد ا دا
العربية السعودية للاياد التشاةية مه ج ة نلر ا علمت ملد ةان (مراقعامل) ،حيث جاء لبعاد د جة قا سة ملاد
م اة احلد د الشمالية ا ملكة العربية السعودية للاياد التشاةية مه ج ة نلر ا علمت ملاا
ا دا
للرتايب التايل :بعد اإلدا ا رابة األ ر ،اتد بعد العتملا اإلنسانية ا رابة الثانية ،اتد بعد م ة التعليم
ا رابة الثالثة ،لخريامل ،اتد بعد العتملة مع اجملتمع احمللة ا رابة الرابعة ،مبا يعود السبب ذلك عر دد ةبري
مه األسباب م ا لن مدير ا د سية ي تم ا علمت ي لر علي م ةأش اص ملاد يه لس قمق ا سؤ ليا
لع احللول ا اسبة هلا ،ا سامهة لع ا ط السياسا عذا م حوا
ا شاةة التئدي عر ا شكت
القرصة ا اسبة داخق ا د سة ،ةما يو ر هلا ال مط ا اخ اإلجيايب اللي يد ع اجتاد ققيز ال املا اإلبدا ية
لدى ا علمت ،قا يسا دهم لس اإلشرتاك م ام ا د سة لنش ت ا ،اإلندماج لنش ة اجملتمع احمللة ،ياوم
ا دير بت يئة ا و ا اسب ليؤدي ا علم نيقت براحة دملة العمق مع ا علمت بر ح القريا الواحد ،اتخنراط مع
بعض م العتملا اإلنسانية داخق ا د سة خا ج ا ،اإللا ة عر عمل اع ا علمت أبن ا ديريه يرا ون ال واحة
اإلنسانية اعامتهتم مع ا علمت ا د سة .اتقا نتا هلد الد اسة مع د اسة شاري ( )2011اليت جاء
نتا ج ا ه اك مستوى ٍال قا سة ملاد ا دا احلكومية للاياد التشاةية ،ختتلف نتا هلد الد اسة مع
نتا د اسة الارشة (الارشة )2013 ،اليت جاء نتا ج ا جود د جة متوس ة ما سة الاياد التشاةية لدى
مديري مكااب الرتبية التعليم.
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نص على" :ما مستوى الرضا الوظيفي يف منطقة احلدود
اثنيا :اإلجابة عن سؤال الدراسة الثان الذي َّ

الشمالية يف اململكة العربية السعودية من وجهة نظر املعلمني؟".
لإلجابة ه السؤال الثاين م حساب ا توس ا احلسابية اتحنرا ا ا عيا ية ستوى الرلا الونيقة
م اة احلد د الشمالية ا ملكة العربية السعودية مه ج ة نلر ا علمت ،مع مرا ا ارايب األبعاد ا ازليملا،
ذلك ةما ا د ل (.)3
جدول ( :)3املتوسطات احلسابية واًلحنرافات املعيارية لدرجة الرضا الوظيفي وأبعاده من وجهة نظر املعلمني مرتبة تنازلياا.
املتوسط

اًلحنراف

مستوى

1

4

األداء التعليمة

3.90

.65

مراقع

2

5

العتملة مع ال تب

3.86

.51

مراقع

3

1

تملة ا علمت مع ا دير

3.82

.80

مراقع

4

3

ا كانة اتجتما ية

3.52

.89

متوسط

5

2

الرلا ه ا ة

3.29

.88

متوسط

3.68

.590

مرتفع

الرتبة

رقم

البعد

الرضا الوظيفي وأبعاده

املتوسط العام

احلساب

املعياري

الرضا

يتحظ مه ا د ل ( )3لن مستوى د جة الرلا الونيقة لبعادد مه ج ة نلر ا علمت ملد ةان
(مراقعامل) ،حيث جاء لبعاد د جة الرلا الونيقة لبعادد مه ج ة نلر ا علمت ملاا للرتايب التايل :بعد األداء
التعليمة ا رابة األ ر ،اتد بعد العتملة مع ال تب ا رابة الثانية ،اتد تملة ا علمت مع ا دير ا رابة
الثالثة ،اتد ا رابة الرابعة بعد ا كانة اتجتما ية ،لخريا ،اتد بعد الرلا ه ا ة ا رابة ا امسة ،ملد
يعود السبب ذلك عر العتملا احلس ة اليت اربط األسر ا د سية مع بعض م ،مجتمع ا د سية جمتمع غري
اسع بسيط متجانس ت حيمق اعايدا بت ل رادد ،حيث لن يو ر اقاهم اعا ن بت ا علمت حلق ا شكت
ا د سية اليت اواج م ل اواج ال لبة داخق ا د سة ،قا جيعق ا علمت اليت ه البيئة اتجتما ية ا د سية
اليت يعيشون ي ا ،ةما لن ا عاملة احلس ة اليت يتتمل ا ا علمت مه ملبق مدير ا د سة حيسه اجتاهاهتم حنو ا د سة
حنو العمق بكق جد نشاط ،ا عاملة احلس ة اليت يتتمل ا ا علمت مه اإلدا ا د سية اؤثر لس معاملة ا علمت
لل لبة ،حيث ائبح هلد ا عاملة معاملة الدي عنسانية يبدي ا ا علمت حنو ال لبة ،العمق لس حق مشكتهتم
اليت اواج م ،ااقاه نتا هلد الد اسة مع د اسة (شاري )2011،اليت جاء نتا ج ا جود مستوى ٍال مه
الرلا الونيقة لدى ا علمت.
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اثلثا :اإلجابة عن سؤال الدراسة الثالث" :هل يوجد فروق ذات دًللة إحصائية عند مستوى الدًللة

( )α≤0.05يف درجة ممارسة قادة املدارس يف منطقة احلدود الشمالية يف اململكة العربية السعودية للقيادة
التشاركية من وجهة نظر املعلمني تعزى للمتغريات الشخصية (اجلنس ،التخصص ،اخلربة التدريسية)؟"
م اة
لإلجابة ه السؤال الثالث م است دام اختبا قليق التبايه الثتثة لد جة قا سة ملاد ا دا
احلد د الشمالية ا ملكة العربية السعودية للاياد التشاةية مه ج ة نلر ا علمت اعزى للمتغريا الش ئية
(ا س ،الت ئ  ،ا رب التد يسية) ،ذلك ةما ا د ل (.)4
جدول ( :) 4املتوسطات احلسابية واًلحنرافات املعيارية درجة ممارسة قادة املدارس يف منطقة احلدود الشمالية يف اململكة العربية السعودية
للقيادة التشاركية من وجهة نظر املعلمي

الفئة

العدد

الوسط احلساب

اًلحنراف املعياري

املتغري

ذكر

36

3.58

.695

أنثى

50

3.78

.686

علمي

50

3.73

.679

إنسان

36

3.64

.719

أقل من  5سنوات

40

3.93

.635

 15 – 5سنة

24

3.32

.680

أكثر من  15سنة

22

3.67

.655

اجلنس
التخصص
سنوات اخلربة

م اة
يتضح مه ا د ل ( )4جود ر ناهرية بت ا توس ا احلسابية لد جة قا سة ملاد ا دا
احلد د الشمالية ا ملكة العربية السعودية للاياد التشاةية مه ج ة نلر معلمة ابعا للج س الت ئ
س وا ا رب لوء اوزيع ا حسب متغريا الد اسة ،ذلك ةما ا د ل (.)5
جدول ( :) 5اختبار حتليل التباين الثالثي لدرجة ممارسة قادة املدارس يف منطقة احلدود الشمالية يف اململكة العربية السعودية للقيادة
تبعا للجنس والتخصص واخلربة
التشاركية من وجهة نظر املعلمي ا

قيمة ف

الدًللة اإلحصائية

املتغري

جمموع املربعات

درجات احلرية

وسط املربعات

*.000

اجلنس*‘اخلربة التدريسية*التخصص

9.922

7

1.417

4.468

اجلنس

.863

1

.863

2.719

.103

اخلربة التدريسية

.676

1

.676

2.132

.149

التخصص

8.789

2

4.395

13.853

*.000

اخلطأ

23.476

74

.317

الكلي

40.905

85

م اة احلد د الشمالية
يبت ا د ل ( )5اختبا قليق التبايه الثتثة لد جة قا سة ملاد ا دا
ا ملكة العربية السعودية للاياد التشاةية مه ج ة نلر ا علمت ابع ملًا للج س الت ئ ا رب  ،حيث
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لن ر ال تا جود لثر ذي دتلة عحئا ية د مستوى دتلة ( )0.05للتقا ق بت ا س ا رب الت ئ
حيث بلغه مليمة مستوى الدتلة ( )0.00هة لملق مه ( ،)0.05ةما لن ر ال تا جود ر ذا دتلة
م اة احلد د الشمالية ا ملكة العربية
عحئا ية د مستوى دتلة ( )0.05لد جة قا سة ملاد ا دا
السعودية للاياد التشاةية مه ج ة نلر ا علمت ابعا تغري الت ئ (الكليا العلمية) حيث بلغه مليمة
مستوى الدتلة ( )0.00هة لملق مه ( ،)0.05ا د ل ( )6يولح ذلك.
تبعا ملتغري اخلربة
جدول ( )6اختبار شفيه للمقارانت البعدية ا

سنوات اخلربة

أقل من  5سنوات

 15 – 5سنة

أكثر من  15سنة

3.93

3.32

3.67

Scheffe

الوسط احلساب

أقل من  5سنوات

3.93

 15 – 5سنة

3.32

*.604

أكثر من  15سنة

3.67

.260

.344

م اة احلد د الشمالية
يبت ا د ل ( ) 6اختبا شقي للماا ان البعدية لد جة قا سة ملاد ا دا
ا ملكة العربية السعودية للاياد التشاةية مه ج ة نلر معلمة ابعا تغري الت ئ  ،حيث لن ر ال تا
ابعا لد جة قا سة ملاد ا دا لدى ا علمت ا علما بت س وا ا رب (لملق
جود ر ذا دتلة عحئا ية مل
مه  5س وا ) س وا ا رب ( 15 – 5س ة) اعزى هلد القر لئاحل ا علمت ا علما مه لصحاب ا رب
لملق مه مخس س وا  ،ملد يعود السبب ذلك عر لن الك القئة األحدث اعيي امل بت ا علمت ا لعما
األةثر دا عية مبا األملق ل باء مسؤ ليا  ،قا يرةز ج ودهم املاهتم حنو ا د سة ،يبد ن لةثر نشا امل،
لدي م ملابلية متجدد للعمق ،لختلقه نتا هلد الد اسة مع د اسة العرابيد ( )2012اليت جاء نتا ج ا
دم جود ر ذا دتلة عحئا ية لكا ة ا تغريا (ا س ،س وا ا دمة) ،ةللك تغري ا اة التعليمية.
السؤال الرابع :اإلجابة عن سؤال الدراسة الرابع "هل هناك عالقة ارتباطية بني درجة ممارسة قادة
املدارس للقيادة التشاركية ومستوى الرضا الوظيفي يف منطقة احلدود الشمالية يف اململكة العربية السعودية
من وجهة نظر املعلمني واملعلمات فيها؟"
لإلجابة ه السؤال الرابع م حساب معامق ا اباط بريسون بت مستوى الرلا الونيقة مبجاتا مه ج ة
د جة قا سة ملاد ا دا مبجاتهتا مه ج ة لخرى ،ا د ل ( )7يبت ذلك.
جدول ( )7معامالت ارتباط بريسون بني درجة ممارسة قادة املدارس للقيادة التشاركية مبجاًلهتا ومستوى الرضا الوظيفي مبجاًلته
العالقة مع:
األداء التعليمي
العالقة مع الطالب

اإلحصائي

اإلدارة

العالقات اإلنسانية

مهنة التعليم

العالقة مع اجملتمع احمللي

املقياس الكلي

معامق اإل اباط

**.800

**.848

**.556

**.753

**.829

الدتلة اإلحئا ية

.000

.000

.000

.000

.000

معامق اإل اباط

**.713

**.643

**.514

**.690

**.716
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العالقة مع:
عالقة املعلمني مع املدير
املكانة اًلجتماعية
الرضا عن املهنة
املقايس الكلي

م اة

اإلحصائي

اإلدارة

العالقات اإلنسانية

مهنة التعليم

العالقة مع اجملتمع احمللي

املقياس الكلي

الدتلة اإلحئا ية

.000

.000

.000

.000

.000

معامق اإل اباط

**.467

**.409

**.396

**.332

**.452

الدتلة اإلحئا ية

.000

.000

.000

.002

.000

معامق اإل اباط

**.779

**.784

**.592

**.718

**.806

الدتلة اإلحئا ية

.000

.000

.000

.000

.000

معامق اإل اباط

**.350

**.304

.153

**.314

**.312

الدتلة اإلحئا ية

.001

.004

.160

.003

.003

معامق اإل اباط

**.802

**.770

**.580

**.722

**.806

الدتلة اإلحئا ية

.000

.000

.000

.000

.000

*دال عند مستوى دًللة (** ،)0.05دال عند مستوى دًللة ()0.01

يولح ا د ل ( )7جود تملة ا ابا ية اجيابية ذا دتلة احئا ية بت د جة قا سة ملاد ا دا
للاياد التشاةية مبجاتهتا مستوى الرلا الونيقة مبجاتا  ،ملد لاقاه نتا هلد الد اسة مع د اسة (شاة،
 )2011جود تملة ا ابا ية ذا دتلة عحئا ية بت الاياد التشاةية ا اخ ا د سة.
خامس ا :اإلجابة عن سؤال الدراسة اخلامس :هل يوجد فروق ذات دًللة إحصائية عند مستوى
الدًللة ( )α≤0.05يف درجة الرضا الوظيفي للمعلمني يف منطقة احلدود الشمالية يف اململكة العربية
السعودية تعزى للمتغريات الشخصية (اجلنس ،التخصص ،اخلربة)؟
لإلجابة لس هلا السؤال ملام الباحث است دام اختبا قليق التبايه الثتثة لد جة الرلا الونيقة
للمعلمت م اة احلد د الشمالية ا ملكة العربية السعودية اعزى للمتغريا الش ئية (ا س ،الت ئ ،
م اة احلد د
ا رب ) ،ا د ل ( )8يبت ا توس ا احلسابية اتحنرا ا ا عيا ية قا سة ملاد ا دا
الشمالية ا ملكة العربية السعودية للاياد التشاةية مه ج ة نلر ا علمة.
جدول ( :)8املتوسطات احلسابية واًلحنرافات املعيارية لدرجة الرضا الوظيفي للمعلمني يف منطقة احلدود الشمالية يف اململكة العربية
املتغري
اجلنس
التخصص
اخلربة

تبعا ملتغريات الدراسة
السعودية ا

الفئة

العدد

ذةر

36

3.58

لنثس

50

3.74

.571

لمة

50

3.71

.602

عنساين

36

3.62

.575

لملق مه  5س وا

40

3.74

.664

 15 – 5س ة

24

3.45

.555

لةثر مه  15س ة

22

3.78

.417
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يتضح مه ا د ل ( )8جود ر ناهرية بت ا توس ا احلسابية لد جة الرلا الونيقة للمعلمت
م اة احلد د الشمالية ا ملكة العربية السعودية ابعا تغريا الد اسة لوء اوزيع ا حسب متغريا
الد اسة ،ذلك ةما ا د ل (.)9
جدول ( :)9اختبار حتليل التباين الثالثي لدرجة الرضا الوظيفي للمعلمني يف منطقة احلدود الشمالية يف اململكة العربية السعودية تعزى
تبعا للتفاعل بني اجلنس واخلربة التدريسية والتخصص
للمتغريات الشخصية ا

قيمة ف

الدًللة اإلحصائية

املتغري

جمموع املربعات

درجات احلرية

وسط املربعات

.082

اجلنس*اخلربة التدريسية*التخصص

4.023

7

.575

1.897

اجلنس

1.151

1

1.151

3.799

.055

اخلربة التدريسية

1.024

1

1.024

3.379

.070

التخصص

3.760

2

1.880

6.206

*.003

اخلطأ

22.418

74

0.303

الكلي

29.590

85

يبت ا د ل ( )9اختبا قليق التبايه الثتثة لد جة الرلا الونيقة للمعلمت م اة احلد د الشمالية
ابعا للتقا ق بت ا س ا رب الت ئ  ،حيث لن ر ال تا دم جود لثر ذي
ا ملكة العربية السعودية مل
دتلة عحئا ية د مستوى دتلة ( )0.05للتقا ق بت ا س ا رب الت ئ حيث بلغه مليمة مستوى
الدتلة  0.082هة لةرب مه ( ،)0.05ةما لن ر ال تا جود ر ذا دتلة عحئا ية د مستوى دتلة
ابعا تغري
( )0.05لد جة الرلا الونيقة للمعلمت م اة احلد د الشمالية ا ملكة العربية السعودية مل
الت ئ حيث بلغه مليمة مستوى الدتلة ( )0.003هة لملق مه ( ،)0.05إلجياد دتلة هلد القر م
است دام اختبا شقي للماا ان البعدية ا د ل ( )10يبت ذلك.
جدول ( )10اختبار شفيه للمقارانت البعدية تبعا ملتغري اخلربة
اخلربة

أقل من  5سنوات

 15 – 5سنة

أكثر من  15سنة

3.74

3.45

3.78

Scheffe

الوسط احلساب

أقل من  5سنوات

3.74

 15 – 5سنة

3.45

*.288

أكثر من  15سنة

3.78

.039

.328

يبت ا د ل ( ) 10اختبا شقي للماا ان البعدية لد جة الرلا الونيقة للمعلمت م اة احلد د
ابعا تغري الت ئ  ،حيث لن ر ال تا جود ر ذا دتلة احئا ية
الشمالية ا ملكة العربية السعودية مل
ابعا لد جة قا سة ملاد ا دا لدى ا علمت بت س وا ا رب (لملق مه  5س وا ) س وا ا رب (15 – 5
س ة) اعزى هلد القر ملا لئاحل ا علمت مه لصحاب ا رب لملق مه مخس س وا  ،ملد يعود السبب ذلك
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م اة

عر لن مق ا ديريه ا دا موحد ميع ا علمت ،لن امق ا رب للمعلم غم لمهيت ت يتحق مكاانمل م مامل
ا زامل تملة ا ديريه مع ا علمت للحئول لس الرلا الونيقة.
التوصيات:
لوء ال تا اليت اوصله علي ا الد اسة ،خل الباحث عر اادمي جممو ة مه التوصيا :
 .1لر اد يب ا ديريه لس آلية ااوية العتملا مع اجملتمع احمللة مه ختل الربام التد يبية الو شا .
ا  ،قا يزيد مه ا لية
 .2لر العمق لس ع مستوى لا ا علم ه نيقت  ،لكة يستمر
ا علمت قست لدا م التد يس ،لشعا هم ب وع مه العدالة.
 .3لر اقعيق الد اتجتما ة للمد سة ا علمت مه ختل زاي ا ابادلية بت ا د سة ل راد اجملتمع
احمللة مؤسساا  ،مبا يضمه للمعلم عالية اجتما ية اس م قست مكانت اتجتما ية.
 .4لر عجراء د اسا مشاهبة ابحث لثر لمناط مليادية لخرى لس الرلا الونيقة ل اد يس لثر ال مط
التشاةة لس متغريا لخرى غري الرلا الونيقة.
قائمة املراجع:
أوًل :املراجع العربية:
ا
جود  ،لوان جبا  .)2010( .الاياد التحويلية لثرها لس الرلا الونيقة مه ج ة نلر ا رؤ ست

زا

ا وا د ا الية العراملية .رسالة ماجستري غري منشورة ،جامعة الريموك ،ل بد ،األ دن.
احلريب ،ملاسم به ا ق ( .)2008القيادة الرتبوية .ط ،1مان :ا اد ية لل شر التوزيع ال با ة.
احلريري ،ا دد ( .)2008مهارات القيادة الرتبوية يف اختاذ القرارات اإلدارية .مان :دا ا اه لل شر
التوزيع.
خضري ،ةانم محود ،الشيخ ان م ري ( .)2010إدارة اجلودة يف املنظمات املتميزة .ط ،1مان :دا الئقاء
لل شر التوزيع.
بيع ،هادي مشعان ( .)2008تطوير اإلدارة املدرسية .ط ،1مان :مكتبة اجملتمع العريب لل شر التوزيع.
الر ا ة ،حممد حست ( .)2009اإلدا ا شاةة لثرها لس العاملت اإلدا  .رسالة دكتوراه غري منشورة،
جامعة سانه ةليمانس العا ية ،بري انيا ،ا ملكة ا تحد .
تملت ا ا اخ
الزهراين ،بد الرمحه ش ان حسه العمري .)2015( .الاياد التشاةية لدى مديري ا دا
ا د سة مبحا لة ا وا  ،سالة ماجستري غري م شو د ،جامعة الباحة ،ا ملكة العربية السعودية.
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السعود ،ااب ( .)2009لمناط السلوك اإلدا ي ديري ا دا
ليكر

الثانوية العامة

األ دن اامل ل لرية نسس

تملت ما مبستوى الوتء الت ليمة علمة مدا س م ،لحباث ا امعة األ دنية :اجمللة األردنية يف

العلوم الرتبوية262 - 249 )3( 5 ،
سيد ،لسامة ( .)2009اإلدارة التعليمية الذاتية بني املركزية والالمركزية .ط ،2ةقر الشيخ :دا العلم اإلميان
لل شر التوزيع.
شاري ،تء او يا شيد ( .)2011د جة قا سة مديري ا دا احلكومية مديراهتا للاياد التشاةية تملت ا
الرلا الونيقة

حما لا مشال الضقة الغربية مه ج ة نلر ا علمت ا علما

غري منشورة ،جامعة ال جاح الو ية ،انبلس ،لس ت.

ي ا ،رسالة ماجستري

الئري  ،حممد .)2008( .قياس وتقومي أداء العاملني ،ال بعة األ ر ،حو
مج و ية مئر العربية.
ال ويق ،هاين بد الرمحه(2006م) .اإلدا الرتبوية السلوك ا لمة ،ط ،4دا ا ق لل شر :مان ،األ دن.

لل شر التوزيع ،اإلسك د ية،

ادل بد الرزا هاشم" .)2010( .القيادة وعالقتها ابلرضا الوظيفي" ،ط  ،1دا الياز ي ،األ دن.
با  ،س يلة حممد ( .)2003إدارة املوارد البشرية – مدخل إسرتاتيجي .ط ،1مان :دا ا ق لل شر
التوزيع.
بد العليم ،لسامة حممد الشريف ،مر لمحد ( .)2010املداخل اإلدارية احلديثة يف التعليم .مان :دا
ا اه لل شر التوزيع.
بودي ،زيد م ري ( .)2010دور القيادة الرتبوية يف اختاذ القرار .مان :دا الشر لل شر التوزيع.
العجمة ،حممد مسلم ( .)2007درجة استخدام مديري املدارس الثانوية يف دولة الكويت لنمط اإلدارة
التشاركية عند ليكرت من وجهة نظر املعلمني .سالة ماجستري غري م شو  ،جامعة مان العربية
للد اسا العليا ،مان ،األ دن.
العرابيد ،نبيق ( .)2010دور القيادة التشاركية مبديرايت الرتبية والتعليم يف حل مشكالت مديري املدارس
الثانوية مبحافظة غزة .سالة ماجستري غري م شو  ،جامعة األزهر ،غز  ،لس ت.
سكر ،بد العزيز حممد ( .)2012القيادة التشاركية وعالقتها ابلثقافة التنظيمية لدى مديري املدارس
احلكومية مبحافظات غزة من وجهة نظر املعلمني .سالة ماجستري غري م شو  ،جامعة األزهر ،غز ،
لس ت.
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ويض  ،عي اب ( .)2008لثر الرلا الونيقة لس الوتء الت ليمة لدى العاملت
ا امعة اإلستمية ،لس ت.

ا لما األهلية

م اة

غز ،

ياصر  ،لة لمحد . (2006).القيادة والدافعية يف اإلدارة الرتبوية ،ط ،1مان :دا احلامد.
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