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  النمط القيادي السائد لدى قائدات املدارس الثانوية مبدينة
  مكة املكرمة، وعالقته بااللتزام التنظيمي للمعلمات

 :الدراسة مستخلص
 مكـة  بمدينـة  المـدارس  قائـدات  لدى السائد القيادي النمط معرفة إلى الدراسة هدفت       

 لنوع تبعا االستجابات بين الفروق نع والكشف للمعلمات، التنظيمي بااللتزام وعالقته المكرمة،
 اختيار تم. االرتباطي الوصفي المنهج استُخدم الدراسة؛ هدف ولتحقيق. الخبرة وسنوات التعليم،

. المكرمة مكة بمدينة الثانوية المدارس معلمات من معلمٍة،) ٣٠٠ (بلغت ممثلة عشوائية عينة
 قائدات لدى السائد القيادي النمط أن النتائج أظهرت. المعلومات لجمع كأداٍة االستبانة واستخدمت

 النمط مرتفع، يليه بمستوى الديمقراطي، النمط هو-المعلمات نظر وجهة من- الثانوية المدارس
 أظهـرت  كما.  منخفض بمستوى ،)الحر (الترسلي النمط يليه متوسط، بمستوى األوتوقراطي،

 قائدات ممارسة حول الدراسة عينة اباتاستج في إحصائية داللة ذات فروق وجود عدم النتائج
 أظهـرت  كـذلك . الخبرة وسنوات التعليم نوع الختالف تعزى الثالثة، لألنماط الثانوية المدارس

 االلتـزام  درجة ضمن جاءت قد-عام بشكٍل- المعلمات لدى التنظيمي االلتزام درجة أن النتائج
 علـى  المعلمـات  استجابات في إحصائية داللة ذات فروق توجد أنه النتائج أظهرت كما. العالية
 أن النتـائج  ظهـرت  كذلك. الخبرة وسنوات التعليم نوع الختالف تعزى التنظيمي، االلتزام أبعاد

 النتـائج  وأظهـرت . التنظيمي االلتزام وبين الديمقراطي، السائد النمط بين طرديةً عالقةً هنالك
 الدراسة واقترحت. التنظيمي وااللتزام والتراسلي، األوتوقراطي النمط بين عكسية عالقة وجود
 رفـع  ومحاولـة  بالمدارس، المعلمين لدى التنظيمي االلتزام تعزيز منها التوصيات؛ من العديد

     .حديثة قيادية أنماٍط تبني على القيادات تشجيع خالل من أكثر مستواه
  .ويةالثان المدارس. التنظيمي االلتزام القيادي، النمط: المفتاحية الكلمات

Abstract  
       The study aimed to explore the prevailing leadership style school female 
leaders in Mecca, and its relationship to the organizational commitment and to 
explore differences between the responses depending on the type of education, 
and years of experience. To achieve the objective of the study, the descriptive 
approach was used . A representative random sample of (300) female high 
school teachers was selected in Mecca. The questionnaire was used as a tool for 
data collecting . The results showed that the leadership of the dominant pattern 
among high school principals - from the point of view of the teachers  - is the 
democratic style with high level, Then Autocratic style with  medium level , 
then Laissez- faire style with low level . The results showed no significant 
differences in the responses of the  sample studying About the practice of high 
school principals of the three patterns, attributed to differ type education and 
years of experience . The results also showed that degree of teachers, 
Commitment Organizational structure that came at High level. The results also 
showed that there are statistically significant differences in the responses of the 
teachers on the dimensions of the organizational commitment, due to the 
different type of education and years of experience. The results also showed a 
positive correlation between the prevailing democratic pattern and the 
organizational commitment. The results showed an inverse relationship 
between autocratic and Laissez- faire style, and organizational commitment. 
The study was accompanied by several recommendations, including 
strengthening the organizational commitment of school teachers, and trying to 
raise its level further by encouraging female managers to adopt modern 
leadership styles . 
Keywords: leadership style, organizational commitment, High schools. 
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 :مقدمة
يعد عنصر القيادة عنصرا جوهريا، يسهم في تشكيل مواقـف العـاملين اتجـاه              
منظماتهم التي يعملون بها، وربما يعتبر من أبرز المتغيـرات المـؤثرة فـي أدائهـم                

، ومن بين هـذه     ه التي يوجه بها القائد مرؤوسي     وأتجاثهم، فهو يمثل مجموعة السلوك    
غرس ثقافة االلتزام لدى المرؤوسين، ومحاولة إيجاد السبل الكفيلة التـي           : السلوكيات

   ).  ٨٧ :٢٠١٦الشنطي، (تؤمنها القيادة؛ للحصول على التزاٍم شامل للفرد حيال المنظمة 
بشكٍل صحيح، وتطـوير    لذا كان لزاما على المنظمات اختيار قاداتهم، وإعدادهم         

قدراتهم ومهاراتهم، إال أن عملية االختيار تواجه مجموعةً من التحديات التـي تعـوق              
ألسباٍب كبيـرة،   اختيار قيادات مناسبة، تطمع بمستوى عال من الكفاءة والتأهيل، وذلك      

.   في الـضغوط الوظيفيـة، واألنظمـة المعمـول بهـا، واألبعـاد االجتماعيـة               لتتمث
  ). ١٧ :٢٠٠٩الفهيدي،(

فالمنظمات تحتاج إلى قيادٍة مرنة، قادرٍة على مواجهة التحديات، وإلى نوٍع مـن           
األفراد لديهم الفن في اإلدارة؛ ليكونوا قادرين على القيام بواجباتهم بكفـاءٍة وإخـالص    

  ).١٤: ٢٠٠٩كنعان، (
عة من  وتُعد المدرسة منظمةً تعليميةً تربويةً مهمةً، ونظاما متكاملًا، تضم مجمو         

العاملين؛ لذلك فإنه من الواجب أن يتوفر بها قيادة تعمل على التـأثير فـي العـاملين،      
 جهودهم؛ لبلوغ األهداف المنشودة عبر التشاركية واالحترام، وعدم االسـتبداد           قوتنسي

بالرأي والمركزية، فلم يعد المدير في الوقت الراهن مجرد مطبٍق للنظام، أو أداة تنفيذية      
 ٢٠١٠ريـان، ( بل تعدى ذلك ليصبح قائدا للمدرسة، وقادرا علـى التطـوير     للقرارات؛

:٣٥٠.(  
ولتحقيق األهداف التربوية المنشودة المدرسية؛ فإنه يلزم أن يكون القائد فيهـا            
قادرا على استخدام بعض األنماط، والممارسات التي تبث جوا من التعاون والتآلف بين             

م االقتصادية، والنفسية، واالجتماعية، وتعمل على تنمية العاملين، وتحقق إشباع حاجاته
، وممارسة القائد هالجهود التعاونية، وتخلق روح العمل الجماعية بين الرئيس ومرؤوسي

لمثل هذه األنماط، وهذه المنهجية العلمية المقننة؛ ستؤدي إلى توليد ونمو اإلحـساس،             
  .ارية إلى زيادة الكفاءة واإلنتاجيةواالنضباط الذاتي للعاملين، وتدفع العملية اإلد

 وعلى الرغم من تعدد أنماط القيادة المستخدمة، إال أنه ال يوجد نمطٌ قيادي ثابت              
يمكن تعميمه على جميع المدارس، ولذا فإنه على القادة اتباع النمط القيـادي، الـذي               

ي تواجههم   الت تيستطيع منه العاملون في المدرسة التعامل مع المشكالت، والمتعارضا        
وقد كشف أن األنماط القيادية المتبعة من       ).  ٣: ٢٠١٤جمال وآخرون، (بشكٍل مناسب   

 لها أثر في فاعلية العاملين، إذ اتضح أن القيادة الديمقراطية تـشيع     قادة المدارس   قبل  
 من الثقة، والشعور باألمن بين المرؤوسين، وتقلل من مشاعر القلـق واإلحبـاط              واج

 ، بين النمط الديمقراطي    إيجابيةً حت الكثير من الدراسات أن هناك عالقةً       أوض ليدهم كما 
 الترسـلين والـنمط   ،والدافعية إلى العمل، وهناك عالقة سلبية بين الدافعية إلى اإلنجاز       

  .واألفراط 
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 لتطبيق أهداف   ويرى بعض المفكرين التربويين أن العاملين يكونون أكثر دافعيةً        
 قدرة عالية فى مهـارات الـسلوك        ديه   ل  رئيسٍ   يعملون لدى عندما  منظمة،  برنامج ال 

، ولديه المهارة الالزمة على موازنة مصالح النظام مع مصالح العاملين لديـه،              القيادي
فنقطة االرتكاز في العملية اإلدارية هي التي تتوازن عندها مطالب الفرد مـع مطالـب               

قد تعتبر مصدرا مـن مـصادر األمـان         وعالقة القائد بالعاملين    .التنظيم الذي يعمل فيه   
العاطفي والوظيفي، إذا كانت تميل إلى اإلنسانية من جهة القائد، والديمقراطية بالتعامل،     
وبالعكس من ذلك، فقد تعتبر القيادة مـصدرا لإلجهـاد والـضغوط، إذا كانـت تميـل                 

  ).١٣٥: ٢٠١٤حسنين،( بالعمل ةلألوتوقراطية، والشدة، والمراقب
دات تركز على استخدام الحوافز المادية فقط؛ لتحفيز العاملين بقـصد        فبعض القيا 

زيادة دافعيتهم للعمل،  وتميل إلى ممارسة وتطبيق بعض الحوافز السلبية على وجـه              
الخصوص؛ لمعالجة المشكالت واألخطاء التنظيمية، بدلًا من البحث عن األسباب الحقيقة       

تولي اهتماما كافيا بالحوافز النفسية والمعنوية، الكامنة وراء هذه المشكالت، وبالتالي ال 
التي أصبحت محور تركيز الباحثين والعلماء في دراساتهم المتعمقة لإلدارة المعاصرة،            
والقيادة الفاعلة،  إذ وفرت  تلك الدوافع المعنوية، تبنى في نفوس العاملين ميلًا تجـاه              

  .  والء، ودافعيةً للعمل، وتوِجد لديهم التزاما تنظيميا، وممنظماته
  :مشكلة الدراسة، وأسئلتها

المهتمين والباحثين في مجال السلوك التنظيمي علـى دور الـسلوك            بعض يبرز
القيادي في بيئة العمل، فأوضحوا أن األنماط القيادية عامٌل حاسم، يؤثر في الكثير مـن      

 نتائج إليه أشارت ما وهواتجاهات العاملين نحو منظماتهم،     : النتائج التنظيمية، ومنها  
، ودراسة سـليم  )٢٠١٦الشنطي،(من الدراسات السابقة في هذ المجال، كدراسة         العديد

، التـي أكـدت  أن   )٢٠١٤الـضمور  (، ودراسة  )Saleem, et al.,2017( وآخرون 
 واألكثر فعالية في المؤسسة التعليمية التي تعـزز التـزام           ،القيادة هي العامل المركزي   

  جهـةٍ المدرسـة إلـى  دور  في تغييـر  قائدلل ال يمكن إنكار الدور الرئيس و  .المعلمين
  .مختصةمسؤولة و

وهناك دراسات تناولت واقع مديرات المدارس ومعوقات دورهن في العمل القيادي 
 والزهرانـي ) ٢٠١٧ (والعنـزي  ،)٢٠١٧ (واليحيى   ،)٢٠١٦ (المدرسي مثل العسكر  

دراسات لمست وجود مـشكالت تعـوق اداء      ، وكل هذه ال   )٢٠١٧ (والغراس ،)٢٠١٧(
  .مديرات المدارس لدورهن

) ٢٠٠٨ (عجـيم  ودراسة) ٢٠١٣ (الشهراني دراسة مثل دراسات كما وأوصت 
 المـدارس  لمـديري  التنظيمـي  االلتـزام  تحسين على المحافظة على العمل بضرورة

  .المستوى هذه من يحسن أن شأنه من ما كل والعمل وللمعلمين،
ياديـة، ومـستوى    عدد الدراسات التي تناولت موضوع األنمـاط الق       بالرغم من ت  

، والتي ناقشت الموضوع من عدة أوجه مختلفـة، ووفـق نظريـاٍت،       االلتزام التنظيمي 
ومقاييس متنوعة، إال أن كل المحاوالت السابقة، والتي بذلت من أجل الكشف عن طبيعة 

 لموضوع الدراسة الحالية؛ ما يـزا    العالقة الجوهرية بين طرفي المعادلة التي يتناولها        
خصبا للباحثين في مجال القيادة التربوية، والسـيما البـاحثين فـي التطـوير اإلداري        
والقيادي، ومن هذا المنطلق، وإيمانًا من الباحثة بضرورة إبراز األنماط القيادية الفعالة، 
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 يمكـن إغفالهـا، أو      ومدى عالقتهما بااللتزام التنظيمي للعاملين؛ لما لها من آثـارٍ ال          
ولما تمثله من تهديٍد لقوة الـدفع       . إهمالها، سواء على المستوى الفردي، أو التنظيمي      

الرئيسة في مؤسسات التعليم، والمتمثلة في قياداتها المدرسية، التي تحمل على عاتقها            
  عن النمط   للكشف  كمحاولةٍ جاءت هذه الدراسة    لذاتحقيق األهداف التربوية المنشودة،     

القيادي السائد لدى قائدات المدارس الثانوية بمدينة مكة المكرمة، وعالقتـه بـااللتزام          
ـ         التنظيمي    الـسلوكية  بللمعلمات؛ للتركيز على طبيعة النمط القيادي الذي يعزز الجوان

لقيادة فرق العمل، ويساهم في رفع مستوى االلتزام التنظيمي وديمومته، وذلك من خالل 
  : ة في السؤال الرئيس التاليبلورة مشكلة الدراس

ما النمط القيادي السائد لدى قائدات المدارس الثانوية بمدينـة مكـة المكرمـة،          
   للمعلمات؟وعالقته بااللتزام التنظيمي 

  : ويتفرع من هذا السؤال الرئيس األسئلة الفرعية التالية
المكرمـة مـن   بمكة  بمدينة الثانويةما النمط القيادي السائد لدى قائدات المدارس         - ١

 ؟وجهة نظر المعلمات
هل توجد فروق ذات دالله إحصائية في استجابات عينة الدراسة حول النمط القيادي  - ٢

 ؟)نوع التعليم، وسنوات الخبرة(للقائدة تعزى لمتغيري الدراسة 
بمكة المكرمة من  بمدينة   الثانويةما درجة االلتزام التنظيمي لدى معلمات المدارس         - ٣

  وجهة نظرهن؟
حول درجة االلتزام  عينة الدراسة استجابات في إحصائية دالله ذات فروق توجد هل - ٤

   ؟)الخبرة وسنوات التعليم، نوع (الدراسة لمتغيري التنظيمي لدى المعلمات، تعزى
هل توجد عالقة بين النمط القيادي الذي تمارسه قائدة المدرسة، ودرجة االلتـزام              - ٥

 التنظيمي لدى المعلمات؟
  :أهداف الدراسة

  : انسجاما مع أسئلة الدراسة؛ فإن الدراسة الحالية سعت لتحقيق األهداف التالية
معرفة النمط القيادي السائد لدى قائدات المدارس الثانوية بمدينة مكة المكرمة من             - ١

   . وجهة نظر المعلمات
الكشف عن الفروق ذات الداللة اإلحصائية في استجابات المعلمـات حـول الـنمط         - ٢

 التعلـيم،  نوع(ائدة، ودرجة االلتزام التنظيمي، تعزى لمتغيري الدراسة        القيادي للق 
 ).الخبرة وسنوات

المكرمة  بمكة بمدينة الثانويةلدى معلمات المدارس    درجة االلتزام التنظيمي    معرفة   - ٣
  .من وجهة نظرهن

بمكـة   بمدينـة    الثانوية النمط القيادي السائد لقائدات المدارس       معرفة العالقة بين   - ٤
 .ة، ودرجة االلتزام التنظيمي لدى المعلماتالمكرم
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  : أهمية الدراسة
  : تستمد هذه الدراسة أهميتها ومبرراتها مما يلي          

أهمية النمط القيادي كسلوٍك يهدف إلنجاز المهام بكفاءٍة وفعالية، مما يعكس أهمية           -
 .  دراسة توظيف هذا السلوك، وأثره على المتغيرات التنظيمية

اللتزام التنظيمي كهدٍف استراتيجي، تسعى المنظمات إلى تحقيقه، مما يعكس أهمية ا -
 . أهمية دراسة العوامل المؤثرة به

من النتائج التي تتوصـل إليهـا هـذه    -ومتخذي القرار-استفادة القيادات التربوية   -
 لتطوير  الدراسة، سواء كان على مستوى وزارة التعليم، أو مشروع الملك عبد اهللا           

  . من حيث إعداد برامج تدريبية لتطوير القيادات التربويةالتعليم،
تُعد النتائج التي يؤمل الوصول اليها من خالل هذه الدراسة إطارا مقترحا إلضـافة       -

بعض اإلجراءات المناسبة؛ لتعزيز االلتزام التنظيمي، وتبني األنماط القيادية التـي           
 . لمنظمة ثَم تحسين أداء انتتالءم مع عصر التطوير، وِم

كما يؤمل أن يستفيد الباحثون في مجال القيادة واإلدارة من نتائج هذه الدراسـة،               -
 .والمقترحات التي تقدمها في دراساٍت مستقبلية

  :مصطلحات الدراسة
  تناولت الدراسة الحالية عددا من المصطلحات والمفاهيم، والتي يمكن تحديدها               

  : على النحو اآلتي
 :Leader shipالقيادة  -١

 قوة التأثير التي    ةدرج: "عرف معجم المصطلحات التربوية والنفسية القيادة بأنها      
يمارسها القائد في إحداث تغييٍر هادف في سلوك األفراد، تعتبر مؤشرا مهما؛ للحكم في              

  ).٢٠٢ :٢٠٠٣شحاتة والنجار ،" (قيادته بالفعالية
   :Leadership Styleالنمط القيادي  -٢

مجموعة األساليب والممارسات التي يتبعها المدير حينما يوجه       : "ط القيادي هو       النم
  ).٢٣٢: ٢٠١٠مصطفى،" ( نحو هدٍف مشتركهنشاط مرؤوسي

مجموعة من السلوكيات التي تبرز لدى القائد فـي تـأثيره علـى             :" وعرف أيضا بأنه  
  )  ١٣٦ :٢٠١٢عباس ،" (مرؤوسيه باتجاه تحقيق األهداف 

بأنه النمط القيادي السائد، واألقرب لسلوك      : راسه النمط القيادي اجرائياً       وتعرف الد 
  . القائدة عند تعاملها مع المعلمات في مدارس البنات الثانوية في مدينة مكة المكرمة

  :Organizational Commitmentااللتزام التنظيمي  -٣
دى الفـرد إزاء   الشعور اإليجابي المتولد ل  ىمستو: "يعرف االلتزام التنظيمي بأنه   

منظمته، وااللتزام بقيمها، واإلخالص ألهدافها، والـشعور الـدائم باالرتبـاط معهـا،             
واالفتخار باالنتماء إليها، ورغبته في بذل أكبر جهٍد ممكن لصالح المنظمة التي يعمـل              

 ).٣٦ :٢٠٠٩أبو العال،" (فيها، مع رغبٍة قويٍة في االستمرار في عضوية هذه المنظمة
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 أحد المفاهيم التـي اسـتعملت بطرائـق         وه: "ف االلتزام التنظيمي بأنه   كما يعر 
مختلفة؛ لتشير إلى الفرد الملتزم الذي يحرص على أن يظهر نماذج سـلوكية معينـة،               
كالدفاع عن المنظمة، والشعور بالفخر، واالعتزاز، واالنتماء، والرغبة في البقاء فيهـا         

 من سلوك التميز التـي تنـصب نحـو األداء    ألطول مدة، كما أنه يبرز مستوياٍت عاليةً 
  ).١١٧: ٢٠٠٦العنزي والزبيدي، " (المطلوب

ميل معلمات المدارس الثانوية بمكة المكرمة نحو العمل في      : ويعرف إجرائيا بأنه  
مدارسهن، وانتمائهن لها، ورغبتهن في البقاء فيها، وااللتزام بقيمها، والمحافظة على           

  .سمعتها
  : حدود الدراسة

  :الحدود الموضوعية
       اقتصرت هذه الدراسة على تناول تطبيق األنماط القيادية الثالثة، والمتمثلة فـي            

حكومي -في المدارس الثانوية) النمط األوتوقراطي، النمط الديمقراطي، النمط الفوضوي(
: بمدينة مكة المكرمة، وعالقتها بااللتزام التنظيمي، من حيـث أبعـاده الثالثـة      -وأهلي

  . ، من وجهة نظر المعلمات)العاطفي، المعياري، االستمرار(االلتزام 
    

الحكوميـة  -طُبقت هذه الدراسة على معلمـات المـدارس الثانويـة         :  الحدود البشرية 
  .للبنات بمدينة مكة المكرمة-واألهلية

 اقتصرت هذه الدراسة على المدارس الثانوية الحكومية واألهلية للبنات  :الحدود المكانية 
  .بمدينة مكة المكرمة

ُأجريت هذه الدراسة في الفصل الدراسي الثاني من العـام الدراسـي           :  الحدود الزمانية 
  ). هـ١٤٣٩-هـ ١٤٣٨(
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  .اإلطار النظري، والدراسات السابقة: أدبيات الدراسة
  :اإلطار النظري: أوال

 من حيـث مفهومهـا،      يتضمن القيادة : األول:          يتضمن اإلطار النظري مبحثين   
تناول االلتزام التنظيمي مـن  : والمبحث الثاني. مصادرها، أهميتها، نظرياتها، وأنماطها  

المفهوم، األهمية، األبعاد، العوامل المؤثرة على االلتزام التنظيمي، وبناء ثقافـة           (حيث  
  . وفيما يلي عرض لذلك) االلتزام التنظيمي
  :القيادة: المبحث األول
  :The Leadershipالقيــادة   

تٌعد القيادة إحدى المرتكزات األساسية في العملية التربوية، ولقد تمت مناقـشتها       
بمعظم الكتب والدراسات، وبمختلف العلوم، سواءا أكانت النفسية، أو االجتماعيـة، أو            
اإلدارية، وذلك ألهميتها، وتأثيرها القوي على المنظمات، حيـث إن معظـم المنظمـات     

لناجحة اتضح أنها تمتلك قياداٍت متميزة، استطاعت أن تحقق أهدافها، وتقود           البارزة وا 
  .تلك المنظمات إلى النجاح

ويرتبط مفهوم القيادة بالدور الوظيفي والمـسؤولية ارتباطًـا وثيقًـا، وبـنمط             
الشخصية والمهارات اإلدارية، والفنية الالزمة للقائد، حيث يتم من خالل عملية القيادة            

فراد نحو تحقيق عمٍل مشترك، وتظهر أهمية التعاون، واالعتماد المتبادل بين           توجيه األ 
؛ )٣٥٥ :٢٠١٣البنـا، (. الناس في العالقات االجتماعية، وفي السلوك الجماعي الهادف    

لذا تحتاج المنظمات إلى إدارٍة مرنة، قادرٍة على القيام بواجباتهم بفطنٍة ودراية، وكفاءٍة        
  ).١٤: ٢٠٠٩كنعان، (وإخالص 

  :مفهـــوم القيـــادة
لقد اختلف المفكرون والباحثون في تعريف القيادة، إال أن أغلبهم أجمعـوا علـى              
أهمية تأثير سلوك القائد في سلوك العاملين معه، ولقد تعددت تعريفاتها، وتنوعت بـين   

 بها  المهنيين بعلم اإلدارة تبعا لنوعية الدراسات، وبيئة المنظمات المدروسة، وما يحيط          
بن دهيش وآخرون (من عوامل مؤثرة، باإلضافة إلى اتجاهات هؤالء الكتاب نحو القيادة 

، وال يمكن القول بأن هناك تعريفًا مثاليا اتفق عليه جميع المـؤلفين،               )١٠٠: ٢٠٠٩،
ولكن اختلفت التعريفات باختالف الزوايا التي ينظر منها هؤالء المفكرون فـي القيـادة       

  ).٣٦٩: ٢٠١١،النمر وآخرون (
 الذي يتركـه    التأثير" :وتعرف القيادة اصطالحا بالعديد من التعريفات، منها أنها       

 األنظمـة  بموجـب    بهـا  يتمتعون التي   السلطة والمنظمات من خالل     األفراد على القادة
  . )٢٠٣: ٢٠١٤اليوسف،"( عليهمالقائد بسلطة أو هي قبول األفراد ،واللوائح

ـ  تقـديم  : همـا ، لـوظيفتين أدائهـا من خالل  القيادةكما يمكن تعريف   هالتوجي
(Directing )  ،رالتـأثي  وممارسه  .(Influence) اآلخـرين  يعملـون مـع   فالقـادة، 

 التـي  العمليـة  وهـي . )٢١٤:٢٠١٦الزكي ، "(المشتركة األهداف لتحقيق   ويدفعونهم
 ،وسلوكهم أفكارهم، على   والتأثير وإرشاد اآلخرين،  من خاللها الفرد من توجيه       كنيتم

  .  )٦:٢٠٠٨الجميلي، (وشعورهم 
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 القيادة، في تعريف اإلنسانية العالقات أهميةعلى ) ٢٠:٢٠١٢(ويركز السامرائي  
 ، التنظيمأهداف تعمل على تحفيز العاملين نحو تحقيق إنسانيهعمليه : "بأنهاحيث يعرفها 
ـ     من القائد،   معقد  مركب  ولكنها نتاج  خاصية،وهي ليست    ل، وظـروف   وجماعـه العم

،  المجموعـة  أفرادوتستهدف تحقيق التجانس، والتوافق بين حاجات ورغبات         التنظيم،
 ."إليه التنظيم الذي ينتمون وإمكانات واحتياجات

  :النمط القيادي
 القيادي دوره تأدية التي يمارسها القائد في      األساليب": بأنهيعرف النمط القيادي    

الـسلوك الـذي يوجـه      : "بأنهوكذلك يعرف   ). ٢٠١٠ :١٣٥ الحريري،( " الجماعة في
والزكـي  فليـه   (ة   محدد وأغراض أهداف لتحقيق   ؛ معينه  ويحرك في اتجاهاتٍ   اآلخرين،

١٩٩:٢٠٠٤.( 
 والتصرفات التي يتبناها القائد في تعامله مع        األنشطةتلك   ":بأنه أيضاكما يعرف   

ـ  أسـلوبا، أو   وهي تشكل    ، مميزه في التعامل   ة وطريق ا، نهج ويتخذ منها  أتباعه،  ا نمطً
٧٢:٢٠٠٨ ،القحطاني(ة التعامل يميز طريقا، عام.(  

 أن معظمهـا     المفردات في التعاريف السابقة؛ إال     ضاختالف يع  الرغم من    وعلى
التـابعين  وذلك من خالل وجود شخٍص يؤثر على  اآلخرين، اشترك في قوة التأثير على    

 سواء كـان    المنظمة، أهدافحقيق   وت ، منهم المطلوبة األعمالجاز  إنويدفعهم على    له،
 مـن خـالل العالقـات    أو ،)٢٠١٤( ذكر اليوسف ا كم، واللوائح األنظمةذلك باستخدام   

ـ متميـزا  الزكـي  ويعتبر تعريـف    .)٢٠١٢( كما ذكر السامرائي اإلنسانية، ا  ومواكب
 من خالل عمل القائد ضـمن  التأثير ة والتي تهتم بالتوجيه، وممارس  الحديثة،للتوجهات  

   .األهداف إلنجاز ؛الفريق
   :القيادةعناصر 
 وجودهـا  يلزم عناصر للقيادة أن وجد األدبيات؛نه من خالل االطالع على معظم      إ

من الباحثين والكتاب  الفاعلية لتحقيق ا؛جميع بالقيادة، والبد من توافرها ولقد أجمع عدد
البـدري،  () ١٢٨:٢٠١٤والبطاينه،  الزعبي  ) (٧٨-٧٧: ٢٠١٨مراد،: (عليها، منهم 
 تفاعلها يلزم ة، رئيس متغيراتٌ حيث حدددت في إنها    )٣٥ :٢٠١٠الظاهر،) (٧٠:٢٠١٤

وتكاملها مع بعضها البعض ويؤثر كل منها في األخر ومن خاللهـا تتحقـق األهـداف              
  :وتتمثل هذه المتغيرات في التاليوالرؤى، 

ح للقيـادة  حيث هم الذين يمنحون الـسلطة والنجـا  :  الجماعة أو المرؤوسين   -١
وللمنظمة في حال تفاعلهم واستجاباتهم لكي ما يطلب منهم من قبل القائد وتأدية 

 .كل االعمال الموكلة إليهم بنجاح
وهو من اهم عناصر العملية القيادية لما لخبراته وقدراتـه ومؤهالتـه          : القائد -٢

وصفاته الشخصية من اهمية في نجاح العملية القيادية والرقي بها الى مصاف             
 .العمليات

، المرؤوسـين  طريـق  عن القيادة هدف تحقيق نحو دائما القائد يسعى: الهدف -٣
 وبكفاءة منهم المطلوبة بالمهام القيام اجل من سلوكهم في والتأثير بحثهم وذلك
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  .عالية
 سـلوك  فـي  التـأثير  مـن  القائـد  تمكن فهي :والقواعد والتعليمات االنظمة -٤

 خصائـصه  الـى  باإلضـافة ،  لعقـاب وا الثواب طريق عن ايجابيا المرؤوسين
 .بها يمتاز التي وخبراته وقدراته ومهاراته الشخصية

 من وجود موقف أو ظـرف مـا يكـون بـين القائـد            دالب): الموقف(الظرف   -٥
والمرؤوسين في المنظمة ويؤثر على تفاعلهم وتعاملهم بعضهم البعض، وذكره          

 القائـد  لممارسـة  ظرف وجود من بد ال إذ القيادة، فيه تمارس الذي بانه البيئة 
 عمليـة  تحدث الظرف هذا وفي األشخاص، من المجموعة هذه قيادة في لدوره
 .التأثير

د تتميز عن الجماعـة الفرديـة بتبيـان         اتوافر جماعة منظمة لألفر   : الجماعة -٦
دها في قدرته على التوجيه والتأثير امسئوليات أعضائها وظهور شخص بين أفر     

  .أعضائهافي 
 التأثير االيجابي الذي يقوم به القائد نحو أفراد الجماعة بهـدف           عملية: التأثير -٧

هو ناتج عن السلوك الذي يتبعه القائد مع اآلخرين والذي من خالله يتم تغيـر               
سلوكهم باالتجاه الذي يرغبه ويعتبـر التـأثير حجـر األسـاس فـي القيـادة                

  ).٧٤ :٢٠١٢،السعود(
 :القيادةصادر م

 التي السلطة مصدر ة محورين معرفالقيادة ة ظاهردارةاإلتناول الكثير من كتاب   
   أفـراد  الشخصي على تأثيره هو السلطة مصدر  وذكروا بأن ،  ا فعالً اتجعل من القائد قائد 

النمـر وآخـرون    (الرسـمية    والـسلطة غيـر      الرسـمية،  الـسلطة فهناك  . الجماعة
٣٧٠:٢٠١١.( 

 قيـادة  خاللهـا س مـن   التي يمار ة ومصدر القو  وع على ن   قائدٍ أي ويعتمد تأثير 
والتي ذكرت  ،المصادر تلك؛ بقدر ما يمتلك من األفراد على   تأثيره، بحيث يزداد    اآلخرين

 ):٣٦١ :٢٠١٣،البنا( منها
 بهواقتدائهم   التابعين بقائدهم،إعجاب مدى يوه: القدوة ةقو. 
 من خاللها يـستطيع القائـد الـتحكم بنـوع وكميـه             يوالت: المعلومات ةقو 

  . على سلوكهم للتأثير؛لألفراد  وتحليلهاتفسيرها، و،المعلومات
   فـي   التـأثير  علـى  القائـد، وقدرتـه    ة شخـصي  ةقـو : الكاريزميـة القوى 

 .ةيجابيإ وة نشطإنسانيه لتكوين عالقات ؛ فيهثقتهم وجذب ،اآلخرين
   ن الـسلوك  أ ب وإقناعهم استمالة المرؤوسين، إلى القائد حيث يلجأ : اإلقناعقوه

  . لتحقيق طموحاتهمأو الطرق إلشباع حاجاتهم، أفضل ليمث أداؤهالمطلوب 
 التدريب، حيث  عن طريق التعليم و    تكتسب-مهنٍة كأية-القيادة أن الدراسةوترى  

 ، على امتالكهم خصال وصـفات     ا، اعتماد القيادة موهبة لديهم   األفراد العديد من    أننجد  
  كان هناك ميـلٌ    إذاالقائد   قد تدعم    الموهبة إن: القيادة، ويمكن القول   نحو   وميول قوية 
 أن يـستطيع القائـد   التدريب؛ حتى بعد إال ذلك القيادة، وال يأتي نحو  ةيجابيإواتجاهات  

 القادةن   مِ القيادة، كغيره  والنجاح في ميدان     الخاصة، التطورات، والتغيرات يتماشى مع   
 .المتميزين
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  :القيادة أهمية
 ومحورا أساسيا  السلوك التنظيمي،    في تأثيرا العمليات   أكثر من   القيادة عمليه تُعد

 ثم تعتبر   والجماعة، الفرد المتبادل بين    التأثير أساسها،  والمرؤوسين القادة بين   للعالقة
ومن خاللهـا    ،المستقبلية، وتصوراتها   المنظمة وبين خطط  ،حلقه الوصل بين العاملين   

العاملين  أراء ق بين  والتوفي  على مشكالت العمل وحلها، وحسن الخالفات،      السيطرةيتم  
  ).١٣٣:٢٠١١محمد، (

 خاللها تتحقق كونها من أهميتها تنبع، حيث اإلدارية العملية جوهر القيادةوتعتبر 
 ،المحيطـة  التغيـرات  تواكـب  أنهـا كـم   . )١١١:٢٠٠٩كنعـان،    (ة بفاعلي األهداف
العجمـي،  (المرجـوة    األهـداف  في تحقيـق      وأنها تساعدها  ،المنظمة لخدمه وتوظفها

٦٨:٢٠٠٨(. 
 اختالفهـا تتطلـب     والمنظمـات علـى     على صنع القرار،   بالقدرة القيادةوتتمثل  

 التـي تـسعى     الرسـالة  إلى وخبرات؛ للوصول  ومعارف، وقيم  بصفاٍت يتمتعون أفرادا
 بـالقرار  الفكـر، والتوجيـه    الواقـع عبـر      صـوب  ترجمتها، وتوجيهها  إلى المنظمة

  ).٢١٨:٢٠١٣الجاموس، (االستراتيجي 
بدون ف. نتائجتحويل األهداف المطلوبة إلى في قدرة القائد على ضح أهمية القيادة  تتكما  

بدون القيادة يفقد التخطيط و.والتأثيرالقيادة تصبح كل العناصر اإلنتاجية عديمة الفاعلية  
ال تستطيع المنظمة تـصور    المنظمة، حيث   والتنظيم والرقابة تأثيرها في تحقيق أهداف       

: ٢٠١٧القطارنـة،   (. طيط تقدمها وازدهارها البعيد على اساسـه      المستقبل ومن ثم تخ   
٢٨( 

وتعتبر القيادة معيارا هاما في الحكم على مدى فعالية ونجاعة المنظمة وتبـرز             
  : على النحو التالي) ٨١-٨٠ :٢٠١٨(اهمية القيادة من خالل جانبين اوردها مراد 

  : بالنسبة للمنظمة من خالل: الجانب االول-
  داة اساسية في تيسير العمل داخل المنظمة، فمن خاللها يـتم تحديـد             القيادة ا

األهداف وتوجيه جهود االفراد الى تحقيق فعاليتها اضافة الى تخصيص الموارد 
 .وتوزيعها

            تتحمل القيادة مسؤولية االبقاء على استمرارية المنظمة من خالل القدرة على
 .لوجيةمواجهة الصعوبات والتحديات التنظيمية والتكنو

            القيادة مسؤولة تحقيق التكامل الخارجي بين المنظمة وبيئتها الخارجية مـن
 .خالل توفير احتياجات المنظمة من الموارد المتاحة من البيئة

  القيادة مسئولة كذلك عن تحقيق التكامل للمنظمة من خالل الربط والتنسيق بين
لمنظمة بلوغ األهداف   جهود العاملين والموارد االخرى المتاحة، حتى يتسنى ل       

 .المرجوة
       تعمل القيادة على تدعيم السلوك اإليجابي والتقليـل مـن الـسلبيات ووضـع

 .استراتيجيات راشدة في عملية تحريك محفزة نحو هدف رفيع
  :بالنسبة للعاملين من خالل: الجانب الثاني-

            ون التعلم والجدارة؛ حيث يثمن القادة مسالة التعلم لدى العاملين فهم حريـص
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 .على وضوح فكرة تعلم االنسان من أخطائه وتصحيحها وعدم تكرارها
             الشعور باألهمية؛ من خالل شعور كل فرد بانه يستطيع المساهمة ولو بالقليل

في نجاح التنظيم، مما يمنحه الشعور باألهميـة وتكـسبه الـشعور بالثقـة              
 .واالعتزاز

        االتحاد حتى مع وجـود  روح الجماعة؛ كلما كانت هناك قيادة تكون الجماعة و
خالفات فهناك شعور بالجماعة واالعمال المشتركة يتم انجازها علـى أحـسن       

  .صورة
جميع جوانب المنظمـة بـاختالف      ل في شموليتها  نتكم وعليه فأهمية القيادة  

االنشطة وفي مقدمة تلك الجوانب الجانب البشري الذي يحتـاج الـى رسـم              
 في بيئة امنة محصنة تقوم القيادة فيها        األهداف وتحقيق الذات وال يتم ذلك اال      

ورعـايتهم   مهنيـا توفير كافة الظروف المناسـبة لـدعمهم وتنميـتهم    على  
واالفراد من  بلوغ األهداف المرسومة مسبقا للمنظمة نحووإرشادهم  وتحفيزهم

عمليات التنظيم والتطوير وتحديد الرؤى واالهداف للمؤسسة واالفراد اضـافة          
  . الوظيفي لدى العاملينالى اشاعة االمان

  :المهارات القيادية
الشخص الذي يتمتع بمجموعٍة من المهارات، والقدرات التي تساعده         : "القائد هو 

قنـديل،  (في التأثير على اآلخرين، ودفعهم، وتحفيزهم نحو تحقيق أهـداٍف مـشتركة             
١٦:٢٠١٠.(  

ئد امتالكها، إال   ولقد اختلف المؤلفون في توجهاتهم حول المهارات التي يلزم القا         
إدارة الذات، : أنهم اتفقوا على عدٍد من المهارات السلوكية والتنظيمية، والتي من أهمها  

إدارة الوقت، إدارة التغيير، إدارة ضغوط العمل، وإدارة الصراع، وإدارة اإلخفاق، وإدارة 
 مع  مهارة التواصل : ومن أهم المهارات القيادية   ). ٢٤٠:٢٠٠٨القحطاني  (االجتماعات  

العاملين، ومهارة اإلبداع، والتي تتضمن القدرة على حل المشكالت، والتجديد المستمر           
  .في العمل

 عاملًا مهمـا فـي نجـاح القائـد       ةويعتبر توفر مجموعة من المهارات األساسي     
اإلداري، وكذلك مدى قدرته على توظيف هذه المهارات أثناء ممارسته العملية، وتأثيره            

الـسكارنة  : (ين، ولقد أجمع عـدد مـن المـؤلفين عليهـا، مـنهم            على سلوك العامل  
ــي (، و )٤٥:٢٠١٤ ــة (، و)٢٧:٢٠١٤العتيب ــل )٢٤٧:٢٠١٢-٢٤٨، عطي ، وتتمث

  :   بالتالي
  ):personal skills(المهارات الذاتية : أوالً

وتشتمل على القدرات العقلية والذكاء، والسمات الجسدية، وتتمثـل فـي القـوة         
لمبادأة واالبتكار، وهي التي تمكن ضبط الحساسية، واالنفعـال،         البدنية، وكذلك ا  

واالتزان، ومقابلة األزمات بالهدوء، واألهم من ذلك كله المرونة في تـصرفاته،            
  .بحيث يجمع بين اللين والحزم
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  ):Conceptual Skills(المهارات اإلدراكية : ثانيا
در على تحقيـق األهـداف      وتعني قدرة القائد على تكوين فريق عمل مترابط، قا        

التربوية، والمشاركة في اتخاذ القرارات المدرسية، وحل المشكالت، وقدرته على        
رؤية التنظيم الذي يقوده، وفهمه الترابط بين أجزائه ونشاطاته، وأثر التغيـرات            

  .التي قد تحدث في أي جزٍء منه على بقية أجزاء المنظمة
  ):Human Skills( اإلنسانية تالمهارا: ثالثًا

يقصد بها مدى فهم القائد لكيفية التعامل مع السلوك اإلنساني، وقدرته على بناء             
عالقات اجتماعية منسجمة، ومتكاملة مع العاملين قائمة على األلفة والتعـاون،           
وإدراكه الحتياجاتهم ودوافعهم، وتنسيق جهودهم، وبث روح العمـل الجمـاعي           

  .عمالبينهم، وكذلك مشاركتهم في التخطيط لأل
  ):Professional Skills(المهارات الفنية : رابعا

وهي إلمام القائد بأصول العمل وأدائه بإتقان، والمعرفة الواسـعة فـي مجـال              
تخصصه، والخبرة المكتسبة من خالل الدراسة، والتدريب المهنـي، واسـتخدام           

 ومعرفـة  اإلجراءات المتبعة، والتقنيات التعليمية، وتتطلب القدرة على التحليـل،   
  .العمل التي تقوم به المنظمة؛ لجعله أكثر تميزا

إلى مهارة جمع المعلومـات، ومهـارة تخـزين         ) ٣٩-٣٨: ٢٠١٠(وأشار بدر   
المعلومات، ومهارة تفسير الموضوعات وتحليلهـا، والقـدرة علـى االسـتفادة مـن              

، والقـدرة  التكنولوجيا الحديثة، ومعرفة وإتقان مهارات استخدام التكنولوجيا التربويـة    
  .على توفير المعلومات

 من – كغيرها من المهارات–ونظرا ألن معظم المهارات القيادية واإلدارية تكتسب 
خالل التدريب، ومن خالل تبادل الخبرات، وتعزز بالممارسة، فإنه من الواجـب علـى              

بـن دهـيش وآخـرون،    (القادة العمل على تطوير أنفسهم؛ ألن القائد يعـد وال يولـد       
 –، وصولًا بكافة العاملين لدرجة أفضل في األداء، كما تتأثر إدارة المنظمة)١١١:٢٠٠٩
وحتى تحقق المنظمة أهدافها التربوية     . بشخصية وميول واتجاهات قائدها   -إلى حد كبير  

واالجتماعية؛ فإنه ينبغي أن يقوم قائدها بإنجاز مهامه ومسؤولياته على أكمـل وجـه              
 ).٥٨:٢٠١٠مصطفى (

 :قياديةاألنماط ال
خـرين، بحيـث   يستخدم القائد عدة أنماٍط قيادية كسلوٍك إداري؛ للتأثير علـى اآل     

ينعكس ذلك السلوك مباشرة على المنظمة، والعاملين فيها، ويستطيع القائد إن أحـسن             
  .استخدام تلك األنماط أن يحقق التميز والنجاح، واالستقرار الوظيفي في المنظمة

ء مهامه، وتحقيق أهداف المنظمـة علـى األسـلوب    ويعتمد نجاح المدير في أدا    
، حيث تتعـدد أسـاليب   )١٣٧: ٢٠١٦، الزكي(اإلداري الذي يتبعه في إدارته للمدرسة     

القيادة حسب العوامل الموقفية المرتبطة بشخصية القادة، وسـماتهم، وكـذلك طبيعـة             
  ).١٤٩: ٢٠٠٩جلدة، (العاملين، ومستواهم العلمي، وطبيعة بيئة العمل 
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ن خالل استعراض أدبيات القيادة واإلدارة؛ تبين أن هناك العديد مـن الطـرق        وم
يمكن تقسيم القيـادة    : لتصنيف األساليب التي يمارسها القادة، فمن وجهة نظر الدوافع        

هنـاك القائـد    : قيادة إيجابية، وقيادة سلبية، ومن وجهة نظر تفـويض الـسلطة          : إلى
يوجد القائد الرسمي، والقائد    : هة نظر التنظيم  المركزي، والقائد الغير مركزي، ومن وج     

إلى أن  ) ١٥٤: ٢٠١٦(، وأشار الحربي وآخرون     )٧٦: ٢٠١٣الجهني،  (الغير رسمي   
، والنمط  )الدكتاتوري أو التسلطي  (األوتوقراطي  :  هي ،األنماط التقليدية المعروفة للقيادة   

 ).المتساهل (الترسليالديمقراطي، والنمط 
وذلك ألنها األكثر ممارسةً فـي      ،  ة هذه األنماط الثالثة   ولقد اعتمدت الدراس   

  .المدارس الثانوية بالمملكة
  Autocratic Leadership: األوتوقراطيالنمط : أولًا

 الدكتاتوريـة، التـسلطية،   : مثـل يعرف هذا النوع من القيادة بأسماء مختلفـة،     
، ويحتفظ سلطة كلها في يدهيمسك بزمام الاالستبدادية، ويتميز القائد األوتو قراطي بأنه      

 ويحتكر توجيه الجماعة، وتحديد أهدافها، وال يسمح        لنفسه بالقيام بكل صغيرة وكبيرة،    
بحرية المناقشة، وإبداء الرأي، كما ينعدم في هذا النمط القيادي التفاهم والتشاور، لـذا           

   .و المبادرةهذا النمط يقوم على أساس االستبداد بالرأي، وال يدع فرصةً لإلبداع أإن ف
يتميز هذا النمط بسلوك القائد التعسفي، المستمد من السلطة المخولـة لـه،         كما  

-كثيـرة  أحياٍن في-متبعاًحيث يجبر أتباعه على القيام بأعمالهم وفقاً إلرادته وأهوائه،     
 التهديد والتخويف؛ لتحقيق أهدافه، دون أن يستمع ألفكار أتباعه، مما يؤدي إلى أساليب

بالرغم من تميـز    و). ٨: ٢٠١٢عباس،  (عدم االستقرار النفسي لدى العاملين      القلق، و 
 شخصية القائد بالحزم واالنضباط، واهتمامه بالدقة وبالنتائج، إال أنه ال يثق بأحـد، وال         

يهتم بالعالقات اإلنسانية، األمر الذي يؤدي إلى هدم شخصيه العاملين، وانخفاض الروح      
: ٢٠١٢، عطية(، وضعف روح االبتكار لديهم  بالرضالشعور  المعنوية لديهم، وفقدانهم ا   

٢٢٨( .  
النمط الترسلي : اثاني  Laissez: Fair Leadership  

بالقيادة المتساهلة، أو القيادة الفوضـوية، أو  : تسمى القيادة التي تتبع هذا النمط  
نمط عكـس   للقيادة التسلطية، والقائد في هذا ال     القيادة غير الموجهة، وجاءت كرد فعل ٍ      

    حيث يتنازل القائد فيها لألفراد عن سلطته في اتخاذ االقائد في النمط األوتوقراطي تمام ،
 االقرارات، ويترك لهم الحرية في أداء العمل بالطريقة التي تناسبهم، ويعتبر نفسه منسقً

  .)٨١: ٢٠٠٨، القحطاني(لإلدارة، يعطي الرأي والمشورة عند الضرورة 
، وعدم التأثر بالعمل، ونتيجة الحرية الزائـدة التـي           بالسلبية  هنا دويتميز القائ 

التخطيط، والتوجيـه،   : (يمنحها العاملين، وعدم ممارسته لمهامه اإلدارية والفنية، مثل       
، فإن السيطرة تنعدم على العاملين لضعف الرقابة، مما يؤدي إلـى التـسيب،        )والتنظيم

اجية، وعدم القدرة على تنفيذ القرارات،      وانتشار الفوضى، وعدم المباالة، وضعف اإلنت     
  ).٢٣٠: ٢٠١٢، عطية(القائد وعدم احترام 

ويحاول القائد في هذا النمط اتباع سياسة الباب المفتوح في االتصال مع العاملين، 
بحيث يستمع إلى مشكالتهم، وآرائهم، وأفكارهم التي يريدون طرحها، ولكن ذلك يـتم              
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الت، وإنما يكون فقط إلعطاء توجيهاٍت عامة، وتعليماٍت     ليس لتفهم أو إليجاد حل للمشك     
-٢٥٤: ٢٠٠٩كنعـان،   (  حسب تجـربتهم   ، لهم حرية التصرف حيالها    ابشأنها، تاركً 

٢٥٥ .(  
 نتيجة لتفكك األفـراد، وعـدم       ؛تشتت وتبعثر الجهود التربوية    ومما يؤدي الى    

  . الزعامات الفردية داخل المدرسةظهور-تعاونهم
   :Democratic Leadershipالديموقراطي   النمط :ثالثًا

  لتشاورية، اإلنـسانية، التعاونيـة  القيادة ا (:ايسمى هذا النوع من القيادة أيض( ،
السابقين، ويهدف إلى خلـق نـوٍع مـن         ويأتي هذا النمط كوسٍط بين كّل من النمطين         

الديموقراطي  ، ومحاولة إشراكهم في اتخاذ القرارات، فالقائدنالمسؤولية لدى المرؤوسي
على أساس المشاركة، وتفويض السلطة، ويتفاعل مع العـاملين فـي المنظمـة،            يقوم  
 الثقة، ويشجعهم على إبداء الرأي بما يخدم ويفيد الجماعة، ويحترم أفكارهم،            همويمنح

 وأصل كلمة ديموقراطي يوناني، مكون من       .)٨١: ٢٠٠٨القحطاني،  (ويقدر مشاعرهم   
السلطة، ويقوم هـذا    : ، ومعناها critic((الشعب، وكراتوس   :  ومعناها ،ديموس: كلمتين

العالقات اإلنسانية، والمـشاركة فـي اتخـاذ القـرارات،         : النمط على ثالث ركائز، هي    
وتفويض السلطة، حيث يتشارك القائد مع العاملين فـي وضـع األهـداف والخطـط،               

يل إلى تحفيز العاملين وإجراءات العمل، ويراعي الفروق الفردية عند توزيع المهام، ويم
  ).٧٤: ٢٠٠٩الهنيدي، ( ومشاورتهم بالقرارات ،من خالل منحهم الصالحيات

والقائد الديموقراطي يعمل على استخدام التفكير المنطقي في حل المشكالت التي           
جهه، ويستمد قوته من العاملين، وليس من القوانين واللـوائح، وتكـون قنـوات              اتو

 جهة، ويراعي قـدرات العـاملين وإمكانـاتهم، وميـولهم،           االتصال لديه من أكثر من    
األمر الذي يتيح لهم . ورغباتهم، وظروفهم، كما يحرص على تكافؤ الفرص بين العاملين

فرصة المشاركة في العمل، وتحمل المسؤولية، مما يؤدي إلى الشعور بالرضا الوظيفي، 
  ).٢٣٢-٢٣١: ٢٠١٢، عطية(وارتفاع الروح المعنوية لديهم 

ط  القيادية، والتي صنفت على      األنما، يتضح تنوع واختالف     قومن خالل ما سب    
أن الـنمط    القائد، وطريقة ممارسة عملية  التـأثير فـي موظفيـه، إال              أسلوب أساس

من حرية المشاركة في اتخاذ القرارات، ا كبيرا    قدر عاملينالديمقراطي في القيادة يتيح لل    
، عاملينسياسة الباب المفتوح، والسعي إلى تلبية حاجات الوالتعبير عن اآلراء، واعتماد 

  يحقق الشعور بالراحة النفسية، ويـدفع  وربما يكون هو النمط األمثل في القيادة، الذي    
 بالـصالحيات  القائد فيه العامل لإلبداع في العمل، خالفًا للنمط األوتوقراطي الذي ينفرد        

 للعوامـل اإلنـسانية،      دون اعتباراتٍ  ، وحده ركز على اإلنتاج  يالرسمية الممنوحة له، و   
 ونن العمل مع هذا النمط، وال يعملذو ال يحبالعاملينوالعالقات االجتماعية، والذي يجعل 

إال بضغٍط من القائد، مما يؤدي إلى تدني مستوى األداء، والمعاناة من ضـغط العمـل،              
كاآللة،  اإلنسانية، وتتعامل معهعمل تحت قيادة ال تُقّدر العالقات       ي بأنه   الذي يشعر  فردفال

ـ  قـد  ؛، دون النظر إلى الجوانب اإلنسانية   منظمته لخدمة أهداف     وتستغل طاقته  صاب ي
  ، وعدم الوالء وااللتزام التنظيمي اإلحباطبحالٍة من 
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 Organizational Commitmentااللتزام التنظيمي : المبحث الثاني
 في حياة البشرية بشكٍل عام، وفي منظمات يعد االلتزام واحدا من الظواهر المهمة

األعمال بشكٍل خاص، ونتيجةً لذلك فقد برزت الحاجة إلى دراسة الـسلوك اإلنـساني؛              
بغرض تحفيزه، وزيادة التزامه، مما أدى إلى ظهور العديد من النظريات، والكثير مـن              

 إلى تحديد العوامل األبحاث الميدانية والتطبيقية في الفترة األخيرة، والتي هدفت معظمها  
  .المؤثرة

وتشير األدبيات اإلدارية إلى أن االلتزام التنظيمي أصبح من أكثر المسائل التـي             
 إدارة المنظمات، إال أن مفهومه العلمي الصحيح لم يحظ باالهتمام المطلـوب             لتشغل با 

من القرن من قبل المختصين في العالم الغربي إال في نهاية الستينات، وأوائل السبعينات 
  .الماضي

كما أن االهتمام بمفهوم االلتزام التنظيمي من قبل الباحثين في مجـال الـسلوك              
التنظيمي، وعلم النفس االجتماعي، بدأ منذ مطلع النصف الثاني من القرن العـشرين،             

 حـول مـسببات ومحـددات    - بصفٍة عامة -وحتى الوقت الحاضر، وقد ركزت األبحاث     
قد يترتب عليه من نتائج سلوكية، قد تؤثر في مستقبل المنظمة           االلتزام التنظيمي، وما    

والعاملين فيها؛ لماله من األثر الكبير على تحقيق األهداف المخطط لها بكفاءة وفاعلية،        
التجربة اليابانية واأللمانية، حيث يعتبر االلتزام التنظيمي لألفراد : وخير األمثلة على ذلك

 ويلتزمون بالعمل في مؤسساتهم، ويحرصون على تقـديم         العاملين شيًئا مقدسا لديهم،   
  ).٣٣ : ٢٠٠٦الوزان ،(أفضل الخدمات لمنظماتهم 

وعلى الرغم من االهتمام الكبير بظاهرة االلتزام التنظيمي بشكٍل عام مـن قبـل              
العديد من الدراسات والبحوث؛ إال أنها لم تستطع أن تقدم مفهومـا واضـحا ومحـددا                

المفاهيم النفسية والسلوكية األخرى، وهنا يجب الرجوع الـى أصـل       بتداخله مع بعض    
كلمة االلتزام، ومصدر اشتقاقها، فقد ورد مفهوم االلتزام في اللغة من الفعل لزم يلـزم               

: ٢٠٠٠ابـن منظـور ،    (وااللتزام هو االعتناق، واإليمان بالشيء      . الشيء، فال يفارقه  
١٥.(  

ي يبديها الفرد للتفاعل االجتماعي من أجل        الت ةالرغب: أما معناه االصطالحي فهو   
تزويد المنظمة بالحيوية والنشاط، ومنحها الوالء، ويمكن القول بأن عملية االلتزام مـا        
هي إال عملية اإليمان بأهداف المنظمة، وقيمها، والعمل بأقصى طاقة؛ لتحقيق األهداف،            

  ).٧٧ :١٩٩٦خضير ،(وتجسيد القيم 
ق الفرد مع منظمته، وارتباطه بهـا، وأن االلتـزام          درجة تطاب : "كما عرف بأنه  

التنظيمي يمثل اعتقادا قويا وقبولًا من جانب الفرد ألهداف المنظمة وقيمها، ورغبته في     
بذل عطاٍء أكبر، أو جهد ممكن لصالح المنظمة التي يعمل فيها، مع رغبٍة قويـة فـي                 

    ).٣١٥ :٢٠٠٥عبد الباقي ،" (االستمرار في عضوية هذه المنظمة
كما أشارت الكثير من الدراسات الى أن االلتزام التنظيمي قد يفسر بمعاٍن مختلفة،  

وبالرغم من اختالف . الوالء، واالنتماء، واإلخالص، والحب، والطاعة، واالنضباط  : منها
األلفاظ والتعبيرات؛ أال أنها في نهاية المطاف تركز على بقاء الموظف فـي المنظمـة،           

يها، وبذل الجهد المضاعف؛ لتحقيق أهداف الفرد والمنظمـة علـى حـد     والمحافظة عل 
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، يتـضح أن االلتـزام      قومن خالل مـا سـب       ).١٠ :٢٠٠٦العواد والهران ،  " (سواء
التنظيمي عبارة عن شعور الداخلي للعاملين بالمنظمات ببذل الجهد في العمل؛ إليمانهم            

 بالمحافظة على هويتـه، واسـتمرار      بأهداف وقيم القطاع الذين ينتمون إليه، والشعور      
   . تقدمه دوما

 : أهمية االلتزام التنظيمي -
لقد أكدت العديد من الدراسات على أهمية االلتزام التنظيمي، ومدى تأثيره علـى             
المستوى الفردي والتنظيمي؛ بل وتعدت بعض الدراسات إلـى تـأثير االلتـزام علـى               

تزام التنظيمي من أبرز المتغيرات السلوكية      المستوى االجتماعي والقومي، حيث يعد االل     
التي سلطت عليها األضواء، حيث أكدت نتائج العديد من الدراسات واألبحاث على ارتفاع 
تكلفة الغياب والتأخير عن العمل، وتسرب العمالة من المنظمات، وانخفاض درجة الرضا 

لظـواهر الـسلبية    الوظيفي، كما سلطت النتائج الضوء على أهمية البحث عن أسباب ا          
 أكدت كثير من الدراسات األهمية الواضحة لاللتزام التنظيمي، إذ أوضحت           دوق. السابقة

الدراسات أن ارتفاع مستوى االلتزام التنظيمي في بيئة العمل، ينـتج عنـه انخفـاض               
ظاهرتا الغياب والتهرب عن أداء    : مستوى مجموعة من الظواهر السلبية، وفي مقدمتها      

 ).٢ :٢٠٠٢الي،الثم(العمل 
      ويمكن لنا توضيح أهمية االلتزام التنظيمي وما يترتب عليه من آثار على أربـع              

  ): ١٧: ٢٠١٤أبو جياب، (مستويات وهي 
  :  األهمية على المستوى الفردي– ١

تحتوي نتائج االلتزام التنظيمي على المستوى الفردي على الكثير من المخرجات، 
عر باالنتماء واألمان، وينظر إيجابياً للـذات والقـوة ووضـع    حيث أن الفرد الملتزم يش   

  . األهداف في الحياة، كما أن األفراد الملتزمين يستلمون مكافآت من أجل تشجيعهم
كـردي،  : (وتتضح آثار االلتزام التنظيمي على مستوى الفرد في النقاط التاليـة          

  ): ١٨٢  :٢٠٠٤عبدالباقي، (و) ٤٠ :٢٠١٠
على بذل مزيد من الجهود المرتبطة بمهام العمل، ويجعلهم يحبـون   يحفز الموظفين    – 

أعمالهم والمنظمة التي يعملون بها، ويحثهم على التعاون والعمل بجد لتحقيـق            
  . أهداف المنظمة

  .  يكون لدى الفرد الملتزم رغبة كبيرة في التضحية من أجل المنظمة–  
ظيمي عالي يكونون على استعداد للتضحية  األفراد الذين تتوفر لديهم درجة التزام تن  –  

من أجل بقاء وازدهار واستمرار المنظمة، طبعاً ليس بالضرورة أن تكون تكلفة            
التضحية عالية وإنما بعض التصرفات الصغيرة قد تكفي للتأكيد على قوة التزام            
الفرد نحو المنظمة، وفي المحصلة فإننا إذا أخذنا في الحسبان المنافع التي تعود         
على المنظمة، فبالتأكيد أن تكلفة الحصول على االلتزام التنظيمي للفرد تكون لها       

  . ما يبررها
  .  احتمال مغادرة الفرد الملتزم للعمل ضئيل–  
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 فاألفراد يتمتعون بالتزام تنظيمي قوي يصبحون أقل احتماالً لترك العمل أو التغيـب              - 
عمل، هذا مع العلم أن كثرة الغياب       عنه، بمعنى أنهم يكونون أكثر استقراراً في ال       

وترك العمل ال ترجع فقط لقوة االلتزام من عدمه بل قد تكون هناك أسباب أخرى         
  . لذلك منها الخلفية الثقافية على سبيل المثال

 إن مجال االلتزام التنظيمي قد جذب كالً من المدراء وعلماء السلوك اإلنساني نظراً              –  
  . ألنه سلوك مرغوب فيه

 االلتزام التنظيمي قد يساعد إلى حد ما في توضيح كيفية إيجاد األفراد هدفاً لهم فـي       – 
  . الحياة

  :  أهميته على مستوى المنظمة– ٢
أبـو  : (وتتضح آثار االلتزام التنظيمي على مستوى المنظمة في الجوانب التالية         

  ): ١٨: ٢٠١٤جياب، 
وانخفاض معدل دوران العمل، ويحـسن   يؤدي االلتزام التنظيمي إلى زيادة اإلنتاج،        –  

  . من جودة العمل
 يعتبر االلتزام التنظيمي أحد المؤشرات األساسية للتنبـؤ بـالكثير مـن النـواحي               -  

السلوكية وخاصة معدل دوران العمل، فيفترض أن األفراد الملتزمون يحـافظون       
يـق  على بقائهم في المنظمة أكثر من غيرهم، ويكونون أكثر عزمـاً علـى تحق         

  . أهداف المنظمة
 االلتزام التنظيمي يساعد على التقليل من التسرب الوظيفي وما يترتب عيه من أثـر      - 

مثل هروب الكفاءات الجيدة من الموظفين واالرتباك فـي األنمـاط االجتماعيـة          
واالتصاالت، كذلك ضعف الروح المعنوية، وانخفاض مستوى اإلنتاج، وارتفـاع          

  . ددتكلفة استقطاب موظفين ج
 يساهم االلتزام التنظيمي في استجابة المنظمة للمتغيرات المختلفة وبسرعة ويسر،           –  

حيث أنه كلما زاد الشعور بالوالء التنظيمي يزداد تقبل الموظفين ألي تغيير يكون 
  . في صالح المنظمة

 جذب الكفاءات واستقطابهم للمنظمة، حيث أن المنظمة التي يشعر أفرادهـا بـوالء              - 
فع تجاهها تتمتع بسمعة جيدة تؤدي إلى ترغيب الكفـاءات مـن خارجهـا              مرت

  . لالنضمام لها
 األفراد الملتزمون يتبنون أهداف المنظمة، ويدركون قيمتها وأهمية التطابق فيمـا            –  

  . بين أهدافهم الخاصة وأهداف المنظمة
  :  أهميته على المستوى االجتماعي– ٣

  ): ١٨ :٢٠١٤أبو جياب، (على المستوى االجتماعي وتشتمل آثار االلتزام التنظيمي 
 يساهم االلتزام التنظيمي في خلق جو من الترابط والعالقات االجتماعية بين العاملين –  

  . في المؤسسة
 تنعكس آثار االلتزام التنظيمي إيجابياً على االرتباط العائلي وعلى الحياة الشخصية            –  

  . لمرتفع بالسعادة والرضاللموظفين، بحيث يشعر ذوي الوالء ا
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  :  أهميته على المستوى القومي– ٤ 
يساهم االلتزام التنظيمي بشكل كبير في زيادة الناتج القومي كمحـصلة نهائيـة             
لاللتزام، وذلك عن طريق زيادة كفاءة وفعالية أداء العاملين بالمنظمـة، وإن محـصلة              

أبـو جيـاب،    ( في الناتج القومي     النتائج المتعلقة بالفرد، والمنظمة من شأنها أن تؤثر       
١٨ :٢٠١٤ . (  

  :لمستويات األربع في الشكل التاليويمكن لنا توضيح آثار االلتزام التنظيمي على ا
المــــــستوى     المستوى الفردي

  االجتماعي
ــستوى     مستوى المنظمة   المــ

  القومي
 األمان. 
  ــتعداد االســ

  . للتضحية
   الشعور بالرضا

  . واالستقرار
  ــروح ــع ال رف

  . يةالمعنو
    إيجاد هدف في

  .الحياة

      تعزيز العالقـات
  . االجتماعية

   االرتباط العائلي
ــسعادة  والـــ
الشخــــصية 
ــشعور  والـــ

  . بالرضا

    زيــــــادة
  . اإلنتاجية

  ــسين تحـــ
  . الجودة

    تقليل الغيـاب
والتــــسرب 

  . الوظيفي
    التنبؤ بـسلوك

  . العاملين
    تقبل العـاملين

  .للتغيير
    تبني األفـراد

ألهـــــداف 
  . المنظمة

    لنـاتج  زيادة ا
ــومي  القــ
كمحـــصلة 
لزيادة كفـاءة   
ــة  وفاعليــ
األفـــــراد 
ــاملين  العــ

  بالمنظمات 
  

  يوضح أهمية االلتزام التنظيمي وآثاره على المستويات) ١(شكل رقم 
  ).١٩، ص٢٠١٤أبو جياب، : (المصدر

  ). ٨٥ :٢٠٠٧الطائي  (يومن األسباب التي تبرز أهمية االلتزام التنظيمي ما يل
ي يمثل أحد المؤشرات األساسية للتنبؤ بالعديد من النواحي         أن االلتزام التنظيم   -

 السلوكية، وخاصةً معدل دوران العمل، فاألفراد الملتزمون سيكونون أطول بقاء
 .في المنظمة، وأكثر عملًا نحو تحقيق أهدافها

 .زيادة تماسك األفراد وثقتهم بالمنظمة، وبالتالي تحقيق االستقرار المنظمي -
 .ألداء واإلنتاجيةزيادة معدالت ا -
 .انخفاض المشكالت التي تحدث بين العاملين واإلدارة -
كلما زاد معدل التوافق بالقيم واألهداف بين األفراد والمنظمة؛ أدى ذلـك إلـى     -

  ). ١٢٨ :٢٠٠٣اللوزي ،(ارتفاع الروح المعنوية لألفراد 
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  : خصائص االلتزام التنظيمي
  : وك االلتزام التنظيمي ومن أهمهاعدد من الخصائص لسل) ٤٠ :٢٠١١(ذكر مرزوق 

  .  يعبر سلوك االلتزام التنظيمي للعاملين عن قوة االرتباط بأهداف وقيم المنظمة– ١
يجب أن يكون سلوك االلتزام التنظيمي مستمر ومتواصل ويكون مصحوباً برغبـة            - ٢

  . البقاء في المنظمة وعضويتها
 ببذل مزيد من الجهـود فـي سـبيل     الرغبة القوية في التضحية من أجل المنظمة  – ٣

  . تحقيق أهداف المنظمة يجب أن يتوفر في سلوك االلتزام التنظيمي
  : خصائص أخرى لاللتزام التنظيمي وهي) ٦٨ :٢٠٠٦(وقد أضاف حمادات 

  .  االلتزام التنظيمي حالة نفسية توضح العالقة بين الفرد العامل والمنظمة–أ 
  . قرار الموظف سواء ببقائه أو تركه للمنظمة يؤثر االلتزام التنظيمي في –ب 
قبول :  يتصف الموظفين الذين لديهم التزام تنظيمي بمجموعة من الصفات من مثل         –ج  

أهداف وقيم المنظمة واإليمان بها، وبذل أقصى جهد ممكن لتحقيـق أهـدافها،             
 ويتمتع بدرجة عالية من االرتباط واالندماج في المنظمة ولفترة زمنية طويلـة،           

  . وميله لتقويم المنظمة بشكل إيجابي
 : العوامل المؤثرة في االلتزام التنظيمي

هناك بعض العوامل التي تؤثر في االلتزام التنظيمي، منها ما يقع داخل المنظمة،             
ومنها ما يقع خارج بيئة المنظمة، وقد تباينت آراء الباحثين والكتاب حولها، فبحـوث              

السمات الشخصية،  : (لى ثالثة عوامل رئيسة، تمثلت في     السبعينات والثمانينات أكدت ع   
فرص العمـل   (أما بحوث التسعينات فقد أضافت العوامل البيئية        ). التنظيمية، والوظيفية 

   )Meyer, et al, 2004 :996(   التنظيمي م؛ لتأثيرها بااللتزا)البديلة
فلمبـان،  (لين ومنها   عوامل مساعدة تؤثر في تنمية االلتزام التنظيمي لدى العام        وهناك  
٣٢ :٢٠٠٧ :(  

  :  عوامل شخصية– ١
، مثل شخصية الفرد، وثقافته، وقدرته   )الفرد(وهي العوامل المتعلقة بالعامل نفسه      

على تحمل المسئولية، أو توقعات الفرد للوظيفة أو ارتباطه النفسي بعملـه فـي              
  . المنظمة، أو عوامل تتعلق باختياره للعمل

  :  عوامل تنظيمية– ٢
وهي العوامل التي تتعلق بالخبرات العملية أو نطاق العمل نفسه، كالتغذية الراجعة        
واالستقاللية إضافة لإلشراف المباشر، وتمـسك المـوظفين بأهـداف المنظمـة،         
ومشاركتهم في اتخاذ القرارات والتي تتمثل في بيئة العمل وطبيعته وخصائـصه            

  . كل عامونمط القيادة اإلدارية والمناخ التنظيمي بش
  :  عوامل غير تنظيمية– ٣

وهي عوامل مبنية على مدى توفر فرص عمل بديلة للفرد بعد اختياره األول للعمل 
بمنظمة ما، حيث يكون مستوى االلتزام لدى الفرد مرتفعاً عندما يكون أجر الفرص 
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البديلة أقل مما يحصل عليه في منظمته، وذلك يعطيه تبريراً الختيـاره األول، أو              
ندما يتبين له أن اختياره مطلق نسبياً لعدم توفر فرص بديلة الحقة لتثنيه عـن               ع

  .قراره األول
وفي دراسة حديثة تم تحديد العوامل المؤثرة في االلتزام التنظيمي بخـصائص     
الوظيفة، وحاالت الدور بالنسبة للفرد، كتخصص العمل، وتحدياته، وعالقـات          

 ٢٠٠٦العنزي، الزبيدي ،(صائص التنظيمية القائد باألعضاء، باإلضافة إلى الخ
:١٢٥.(   

  : أبعاد االلتزام التنظيمي
تختلف صور التزام األفراد تجاه المنظمات باختالف القوة الباعثة والمحركة له، إذ 
تشير األدبيات إلى أن هناك أبعادا مختلفة لاللتزام التنظيمي، وليس بعدا واحدا، ورغـم              

ي هذا المجال على تعدد أبعاد االلتزام؛ إال أنهم بختلفـون فـي             اتفاق غالبية الباحثين ف   
 ).٢٠٠٤االحمدي،(تحديد هذه األبعاد 

  :Commitment  A ffective) العاطفي(االلتزام الشعوري 
الدرجة التي يكون فيها الفرد مرتبطًا سيكولوجيا بالمنظمة       : االلتزام الشعوري هو  

).(  السعادة، االنتمـاء، الرغبـة ،المحبـة         الوالء،: ( من خالل مجموعة من المشاعر    
jaros,et al,1994 :952 (   ،فهو التزام نابع من شعور الفرد باالرتباط نحو المنظمـة

 (وتطابق أهدافه مع أهدافها وقيمه مع قيمها، األمر الذي يمنحه الرغبة في االرتباط بها 
Ugboro &Obemy,2001 :319(م بدرجة إحساس ، كما يتأثر هذا الجانب من االلتزا

الفرد بان البئية التنظيمية التي يعمل بها تسمح له بالمشاركة الفعالة في مجريات اتخاذ              
القرار، سواء مايتعلق بالعمل، أم ما يخصه شخصيا، ويرجع االلتزام الشعوري العاطفي            

  .  إلى الشعور باالنتماء، وااللتصاق النفسي بالمنظمة
  :فرد اعتمادا على ثالث أسس، متمثلة في اآلتيوقد يتطور االلتزام الشعوري لل

 .القيم المشتركة -
 .وضوح األهداف وتطابقها -
 .االندماج الشخصي -
فاألفراد الذين يكون ارتباطهم الرئيس بالمنظمة نابع من شعورهم العـاطفي تجـاه      -

 ).٨٧ :٢٠٠٧الطائي،(المنظمة؛ فإنهم يستمرون في ذلك العمل 
  Normative Commitment:االلتزام المعياري 

يقصد به إحساس الفرد بااللتزام بالبقاء في المنظمة، وغالبا ما يعزز هذا الشعور     
دعم المنظمة الجيد للعاملين فيها، والسماح لهم بالمشاركة والتفاعل اإليجابي، ليس في            
إجراءات تنفيذ العمل؛ بل المساهمة في وضع األهداف والتخطيط، ورسـم الـسياسات             

ة، مما يعكس شعور الفرد بالمسؤولية والواجب تجاه المنظمـة، ويحـتم            العامة للمنظم 
عليه الوفاء لتلك المنظمة، وللقيم الشخصية التي يؤمن بها الفرد دور كبير في بلـورة               

  )Kuehn & Busaidi ,2001 :24. ( هذا النوع من االلتزام
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لقيم والمبـادي  فشعور الفرد بااللتزام والواجب بالبقاء مع المنظمة، قد ينبع من ا      
، أو بعد دخوله )التوجه الثقافي الفردي(الشخصية التي يحملها الفرد قبل دخوله المنظمة 

وقـد يكـون    (Lagomarion &Cardona ,2003 :196) (التوجه التنظيمي(المنظمة 
  .  للقيم أو األعراف او الدين الذي يومن به الفرد األثر الكبير في تكوين االلتزام التنظيمي

 Commitment Continuace تزام المستمراالل
وهو يعبر عن الرغبة القوية في التمسك بأهداف وقيم المنظمة، وعدم القدرة على 

، )٢٢٠-٢١٩: ٢٠٠٥الـصيرفي ،  (. التضحية بها؛ لزيادة التكاليف المترتبـة عليهـا       
هـا،  واستعداد الفرد للبقاء في المنظمة بسبب استثماراته التي ال يمكن له االستغناء عن            

، )عالقات وزمالء العمل، التقاعد، المهارات، مدة الخدمة المنافع األخـرى         : (وتتمثل في 
كل هذه تجعل ترك المنظمة للعمل في مكاٍن آخر أمرا مكلفًا بدرجٍة كبيرة بالنسبة للفرد               

)Ugboro& Obemy,2001 :6(.  
   : بناء ثقافة االلتزام التنظيمي

ي ينطوي علىٍ قيم يؤمن بها الفرد، ومـشاعر         مما الشك فيه أن االلتزام التنظيم     
يكنها للمنظمة التي يعمل بها، فااللتزام يؤلف جزءا من ثقافة المنظمة، وااللتزام مكنون         
داخلي غير ملموس، ويمكن بناء المنظمة لثقافة االلتزام التنظيمي من خالل قيام بعض             

ة التي تـساعد فـي بنـاء     المنظمات بإجراء عدٍد من الممارسات، واإلجراءات التنظيمي      
  : ، ومنها ما يلي(Dessler, 2003: 482- 483)االلتزام الفرد للمنظمة 

أن االفراد أغلى أصول المنظمـة التـي يجـب        : وضع أسس للقيم المبدئية لألفراد     -
       الوثوق بها، وعلى مديري المنظمات أن يعرفوا ذلك، ومحاولة إكسابهم 

تعامل الجيد مع كل العاملين، وفي كل المواضيع        أي ال : ضمان وعادلة معاملة طيبة    -
 .  محل الخالف، أو الشكوك، من خالل وضع نظاٍم لمعالجة الشكاوى والتظلمات

وضع نظام قيم لالستخدام أو لالختيار، ويتم ذلك من خـالل زيـادة مـدة العمـل                  -
التجريبية للعاملين الجدد المرشحين للعمل في المنظمة؛ لقيـاس مـدى التـزامهم            

   . تنظيميال
لكي يشعر العاملون باألمان؛ على المنظمة تبنـي نظـام          : إشعار الموظف باألمان   -

توظيف مدى الحياة، حيث يضمن للفرد العمل العامل الوظيفة، والتطور المـستمر            
 .بالمنظمة

لكي يشجع هذا النظام العـاملين علـى اإلسـهام،          : وضع نظام للحوافز والمكآفات    -
  . ظمة، بحيث يعتبرونها ملكًا لهم، وليسوا كعاملين فيهاوالمشاركة في أنشطة المن

مساعدة العاملين في إشباع حاجاتهم، وتحقيق ذواتهم، ويتم ذلك من خالل إتاحـة              -
المجال أمام العاملين؛ لتوظيف مهاراتهم، وتكليفهم بمهام تيـسر لـديهم دوافـع             

لتي تمكنهم من التحدي، وتثري وظائفهم، فضلًا عن منحهم المزيد من الصالحيات ا         
  .  ممارسة واجباتهم الوظيفية
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  :الدراسات السابقة
قامت الباحثة باستعراض العديد من الدراسات السابقة ذات العالقـة بموضـوع            

 للوقوف علـى أهـم      ؛ خالل ما توفر من هذه الدراسات العربية واألجنبية        الدراسة، من 
يها، وتوضيح إلئج التي وصلت الموضوعات التي تناولتها، والتعرف على األهداف والنتا

مدى االستفادة منها، وقد رتبت الباحثة الدراسات السابقة بحسب تـاريخ النـشر فـي               
  :   ، وذلك على النحو التاليالدراسات العربية واألجنبية من األحدث إلى األقدم

التي هدفت الى التعرف على النمط القيـادي الـسائد          ) ٢٠١٨(دراسة البلوي   
ولتحقيـق  . ثانوية للبنات، وعالقته باالحتراق الوظيفي لدى المعلمـات      بمدارس تبوك ال  

أهداف الدراسة؛ استخدم المنهج الوصفي، واالستبانة كأداٍة لجمع البيانات، وتكونت عينة 
معلمٍة من معلمات المرحلة الثانوية بتبوك، توصلت الدراسة للعديد        ) ٢٦٢(الدراسة من   

 أن النمط القيادي السائد لـدى مـديرات المـدارس    :من النتائج، والتي كان من أبرزها 
هو النمط الديمقراطي، بمتوسٍط حسابي     -من وجهة نظر المعلمات   -الثانوية بمدينة تبوك  

 قد –بشكٍل عام-كما أظهرت النتائج أن درجة االحتراق الوظيفي لدى المعلمات   ). ٣,٧٣(
النتائج وجـود   كما أظهرت   ).  ٢,٥٩(جاءت ضمن الدرجة المنخفضة بمتوسط حسابي       

، تعزى لمتغيـر    )األوتوقراطي، الترسلي (فروق ذات داللة إحصائية حول النمط القيادي        
سنواٍت، وممارسـة الـنمط     ) ١٠-٥(سنوات الخبرة، ولصالح من كانت خبراتهن من        

، وأكثر من )سنواٍت٥(الديمقراطي، ولصالح استجابات المعلمات من فئتي الخبرة أقل من 
  ).سنواٍت١٠(

 مـدى  إلـى   التي هدفت) Kouni, et al., 2018 (وآخرون ودراسة كوني           
 المـنهج  اسـتخدام  تـم . التحويلية القيادة ونمط للمعلمين التنظيمي االلتزام بين العالقة

 في الثانوية المرحلة معلمي من) ١٧١ (من عينة على التطبيق تم. االرتباطي الوصفي
 عـن  المعلمين تصورات تضمن البيانات لجمع أداة االستبيان الباحثون استخدم. اليونان

 يـشعرون  المعلمين أن إلى الدراسة توصلت. التحويلية القيادة ونمط التنظيمي التزامهم
  .التحويلي النمط من عليهم المسيطرة القيادة نمط تكون عندما كبير تنظيمي بالتزام

 مستوى على التعرف إلى هدفت دراسة) Gökyer, 2018 (غويكر كذلك أجرى
 الوصـفي  المـنعج  اسـتخدام  تم. الثانوية المرحلة في المعلمين لدى التنظيمي االلتزام

 مدرسة) ١٢(من  معلما) ٤٦١ (حجمها طبقية عشوائية عينة على التطبيق تم. التحليلي
 لجمع استبانة تصميم تم. تركيا في) Elazığ (وتسمى العزيز مدينة معمورة  في ثانوية

 أن إلى الدراسة توصلت. لهم التنظيمي االلتزام مجال في المعلمين تصورات عن البيانات
 االلتـزام  بـين  سـلبية  عالقـة  يوجد مهنتهم، تجاه تنظيمي بالتزام يشعرون المعلمين
 وكلمـا  التنظيمي التزامه قل المعلم عمر زاد فكلما المعلمين والوظيفة  وعمر التنظيمي

 .تنظيميال التزامه قل للمعلم الوظيفي المستوى ارتفع
العالقـة  دراستة  فقد وضحت ). Saleem, et al.,2017( اما سليم وآخرون 

 دور   وجـود   مـع  ن، وااللتزام التنظيمي للمعلمي   ديرين،بين أساليب القيادة الخاصة بالم    
المنهج الوصفي واالستبانة    استخدم . والدعم التنظيمي المتصور   ،معتدل للذكاء العاطفي  

 وكانـت  معلـم، ٍ  )٣٠٠(ا، ومدير) ٥٠(نت عينة الدراسة منكأداٍة لجمع البيانات، وتكو  
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القيـادة هـي    أن  :  العديد من النتائج، ومنها     إلى دراسة ال أسفرت وقد   ،عشوائيةالعينة  
ال  و  .العامل المركزي واألكثر فعالية في المؤسسة التعليمية التي تعزز التزام المعلمين          

مختصة، مسؤوولة و   جهة المدرسة إلى  دورللمدير في تغيير     يمكن إنكار الدور الرئيس   
 كبيرة بين أساليب القيادة      توصلت الدراسة إلى وجود عالقةٍ     االغنية، كم المعرفة  تمتلك  و

 .   وااللتزام التنظيمي للمعلمين،لدى المديرين
مستوى االلتزام التنظيمي والكشف عن     ) ٢٠١٧(كذلك  حددت دراسة الشنطي      

الفلسطينية مع اختبار الرضا الوظيفي بوصفه متغيـراً        النمط القيادي السائد بالوزارات     
وسيطاً في العالقة بين أنماط القيادة وااللتزام التنظيمي ولتحقيق هذه األهداف ؛ استخدم           
المنهج الوصفي التحليلي ، واالستبانة كأداٍة لجمع البيانات، وتكونت عينة الدراسة من            

وقد خلصت النتائج   ) ٤٨٣٨(للدراسه  موظفا جرى اختيارهم من المجتمع الكلي       ) ٣٥٦(
الى أن اتجاهات عينة الدراسة حول مستوى األلتزام التنظيمي جاء بدرجـة متوسـطة              

،وأن النمط القيادي السائد في الوزارات الفلسطنية هو نمط         ) ٣,٤٢(وبمتوسط خسابي   
ـ           ة القيادة التحوييلية وأظهرت الدراسة عدم وجود عالقة مباشرة بـين االتمـاط القيادي

األخرى وبين مستوى االلتزام التنظيمي وكما كشفت الدراسة أيضا أن الرضا الـوظيفي            
يتوسط العالقة بين القيادة التحويلية وااللتزام التنظيمي واقترحت الدراسة لتحسين درجة 
االلتزام التنظيمي من خالل االهتمام بالعاملين ورضاهم الوظيفي وتشجيع القياديين على           

 .دية حديثة  وخاصة النمط التحويليتبني أنماط قيا
هدفت إلى التعرف علـى طبيعـة   فقد . )Falokun, 2016(دراسة فالكون أما 

 وعالقتها بالرضا الوظيفي لدى ، المدارس مديروالعالقة بين األنماط القيادية التي يتبعها 
  أدوات الدراسة على   لتمن المعلمين، واشتم  ) ٦٧( تكونت عينة الدراسة من      .المعلمين

تمثل منهج الدراسة فـي المـنهج       ،   واستبيان األنماط القيادية   ،مقياس الرضا الوظيفي  
 نتائج الدراسة إلى وجود عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية بـين            االرتباطي، وأشارت 

 وأنه يمكـن التنبـؤ      ، والرضا الوظيفي لدى المعلمين    ،النمط القيادي الذي يتبعه المدير    
  .علمين من خالل النمط القيادي المتبع من ِقبل المديربالرضا الوظيفي لدى الم

النمط القيـادي الـسائد لـدى مـديري         ).  ٢٠١٤ (روأظهرت دراسة الضمو  
. المدارس الحكومية في محافظة الزرقاء، وعالقته بااللتزام التنظيمي لـدى المعلمـين           

. البيانـات ولتحقيق أهداف الدراسة؛ استخدم المنهج الوصفي، واالستبانة كأداٍة لجمـع          
وتوصلت الدراسة للعديد من النتائج،     . معلٍم ومعلمةٍ ) ٥٠٨(وتكونت عينة الدراسة من     

أن النمط القيادي السائد هو النمط األوتوقراطي، حيـث  جـاء بالمرتبـة              : لعل ابرزها 
، كما أظهرت النتائج أن )الحر(األولى، يليه النمط الديمقراطي، فالنمط القيادي التراسلي       

لتزام التنظيمي لدى المعلمين جاء بدرجٍة مرتفعة، وأظهرت النتـائج وجـود        مستوى اال 
فروق ذات داللة إحصائية، تعزى لمتغير الخبرة في النمط األوتـوقراطي لـصالح فئـة       

سـنوات،  ١٠سنواٍت، والنمط الديمقراطي لصالح فئة الخبرة أكثر مـن          ) ٥-١(الخبرة  
د عالقة إيجابية دالة إحصائيا بين األنماط بينما لم تظهر فروق في النمط الترسلي، ووجو

القيادية السائدة، ومستوى االلتزام التنظيمي لدى المعلمين في المدارس الحكومية فـي            
  .محافظة الزرقاء

إلى التعرف علـى عالقـة األنمـاط        ). ٢٠١٣(كذلك هدفت دراسة أبو الخير      
ية بمحافظات غـزة مـن      القيادية بمستوى اإلبداع اإلداري لدى مديري المدارس الثانو       
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: وجهة نظرهم، من خالل تحديد النمط القيادي السائد لديهم من بـين األنمـاط الثالثـة        
، وقياس مستوى اإلبـداع اإلداري لـديهم فـي          )األوتوقراطي، الديمقراطي، والترسلي  (

، )األصالة، الطالقة، المرونة، الحساسية للمشكالت، المخاطرة والتحليل والربط: (مجاالت
. ثم تحديد العالقة بين كل نمط من األنماط القيادية الثالثة، ومجاالت اإلبداع اإلداريومن 

ولتحقيق أهداف الدراسة؛ استخدم الباحث المنهج الوصـفي التحليلـي، وتكونـت أداة             
فقرةً، وتكون مجتمع الدراسة من جميع مـديري        ) ٧٠(الدراسة من استبانٍة مكونة من      

مديٍر ومديرٍة، ومن   ) ١٣٤(بمحافظات غزة، والبالغ عددهم     المدارس الثانوية الحكومية    
اسـتبانٍة مـن االسـتبانات    ) ١١٥(ثم استخدم أسلوب الحصر الشامل، واسترد الباحث        

وتوصل الباحث إلى نتائج، كان . الموزعة على مديري المدارس الثانوي بمحافظات غزة
ماط القيادية بشكٍل عام، وحصل أن هناك موافقة بدرجٍة كبيرة على فقرات األن: من أهمها

النمط الديموقراطي على الدرجة األولى بدرجٍة كبيرة جدا، بينما حصل النمط الترسـلي             
على المرتبة الثانية بدرجة متوسطة، كما جاء النمط األوتوقراطي في المرتبة الثالثـة              

  .بدرجة متوسطة أيضا
 القياديـة  األنماط ةممارس درجة تحديد إلى) ٢٠١٣ (الشهراني دراسة وهدفت

 وجهة من التنظيمي بااللتزام وعالقته بيشة محافظة في المتوسطة المدارس مديري لدى
 التدريبية الدورات وعدد الخبرة سنوات وعدد العلمي المؤهل من كالً وتأثر المعلمين نظر

 ستمار القيادية األنماط إلى الدراسة توصلت وقد. للمعلمين التنظيمي االلتزام بمستوى
 الـنمط  وأن كبيـرة  ممارسـة  بدرجة بيشة بمحافظة المتوسطة المدارس مديري لدى

 لدى التنظيمي االلتزام مستوى أن على النتائج دلت كما. األولى المرتبة احتل اإلخباري
 عـدم  النتائج وأظهرت كبيرة ممارسة بدرجة بيئة بمحافظة المتوسطة المرحلة معلمي
 المـدارس  مـديري  لممارسـة  المعلمين تقديرات في إحصائية داللة ذات فروق وجود

 عالقة وجود إلى الدراسة نتائج أشارت كما. القيادية لألنماط بيشة بمحافظة المتوسطة
 لألنمـاط  بيئة بمحافظة المتوسطة مدارس مديري ممارسة بين موجبة طردية ارتباطية
  .للمعلمين التنظيمي االلتزام وبين القيادية

األنماط القيادية السائدة لدى مـديري      ). ٢٠١٠(دي  كذلك حددت دراسة الرشي   
المدارس في المرحلة المتوسطة في دولة الكويت، ومستوى االلتزام التنظيمـي لـدى             
المعلمين، وعالقة األنماط القيادية المدرسية بالوالء التنظيمي للمعلمـين مـن وجهـة             

ـ   ) ٤٥١(نظرهم، وقد تكونت عينة الدراسة من        ي ومعلمـات  معلٍم ومعلمـٍة مـن معلم
وقد أظهرت الدراسة العديد من النتائج، لعـل مـن          .  المرحلة المتوسطة بدولة الكويت   

أن النمط الديمقراطي جاء بالمرتبة األولى بأعلى متوسط حسابي، بينما جـاء             : أبرزها
النمط التسببي في المرتبة األخيرة، وبمستوى متوسط، كما أظهرت النتـائج أيـضا أن              

ظيمي لدى المعلمين كان مرتفعا، وأظهرت وجود عالقة إيجابية دالة          مستوى الوالء التن  
احصائيا بين األنماط القيادية، وبين الوالء التنظيمي للمعلمين، كما أشارت النتائج إلـى          
عدم وجود اختالف دال احصائيا في قوة العالقة االرتباطية بين الوالء التنظيمي، ومتغير   

 .ادية المدرسية القيالخبرة في جميع األنماط
 المـدارس  لمـديري  القيادي فقد وضحت أثرالنمط  ) ٢٠٠٨ (عجيم اما دراسة 

 نظر وجهة من للمعلمين التنظيمي االلتزام على التعليمية تبوك بمنطقة الحكومية الثانوية
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 على وزعت البيانات، جمع لغرض استبانه تطوير تم الدراسة أهداف ولتحقيق المعلمين،
 مجتمـع  مـن  معلمـاً ) ٢٢٢ (عددهم والبالغ المدارس، معلمي من سةالدرا عينة أفراد

 الدراسـي  العـام  من األول الفصل خالل وذلك معلماً،) ٧٨٣ (من يتكون الذي الدراسة
 الحـسابية  األوسـاط  حـساب  تـم  الدراسـة  أسـئلة  على ولإلجابة ،)٢٠٠٧/٢٠٠٨(

 الـنمط  أن النتائج أظهرت  وقد .والمتعدد الثنائي التباين وتحليل المعيارية واالنحرافات
 التـسلطي  الـنمط  أما) ٣,٦٩ (الحسابي متوسطه وبلغ مرتفعاً تقديره كان الديمقراطي
 درجـة  ووجـود  مجتمعة، األنماط تقدير وكذلك متوسطاً تقديرهما مدى فكان والترسلي

 معد إلى النتائج أشارت كما التعليمية، تبوك منطقة في للمعلمين التنظيمي اللتزام مرتفعة
 تعـزى  اإلدارة أنمـاط  في) α ≤ 0.05 (الداللة مستوى عند إحصائياً دالة فروق وجود
 مـستوى  عند إحصائية داللة ذات فروق وجود وعدم بينهما، وللتفاعل والمؤهل للخبرة
 الحكومية الثانوية المدارس معلمي لدى التنظيمي االلتزام درجة في) α ≤ 0.05 (الداللة
 داللة ذات عالقة وجود النتائج أظهرت وقد  كما .بينهما تفاعلولل والمؤهل للخبرة تعزى

 المدرسـة  لمدير الديمقراطي القيادة نمط بين) α ≤ 0.05 (الداللة مستوى عند إحصائية
 مـستوى  عند إحصائية داللة ذات عالقة وجود وكذلك للمعلمين، التنظيمي االلتزام وبين

 وعـدم  للمعلمين، التنظيمي االلتزام وبين ةمجتمع القيادة أنماط بين) α ≤ 0.05(الداللة 
 القيـادة  نمطـي  بين) α ≤ 0.05(الداللة  مستوى عند إحصائية داللة ذات عالقة وجود

  .للمعلمين التنظيمي االلتزام وبين) والترسلي التسلطي(
  :    التعقيب على الدراسات السابقة

ة، وفق ترتيٍب    صله بموضوع الدراس   تاستعرضت الباحثة عدة دراساٍت سابقة ذا     
زمني من األحدث إلى األقدم، وقد تعددت الدراسات التي تناولت النمط القيادي، وعالقته             

، والـشنطي   )Saleem, et al.,2017( بااللتزام التنظيمي، كدراسة سـليم وآخـرون   
، )٢٠١٤ (ر ودراسة الـضمو ) Kouni, et al., 2018 (وآخرون كوني ، و) ٢٠١٧(

، ، فيما تناولت دراساتٌ أخرى العالقة بين األنماط القيادية،          )٢٠١٠(ودراسة الرشيدي   
، التي هدفت للتعرف علـى الـنمط     )٢٠١٨(ومتغيرات تنظيمية أخرى، كدراسة البلوي      

دراسـة  و. القيادي السائد بمدارس تبوك الثانوية للبنات، وعالقته باالحتراق الـوظيفي         
لى طبيعة العالقة بين األنمـاط  هدفت إلى التعرف ع، والتي )Falokun, 2016(فالكون 

 لدى المعلمين، ودراسة   وعالقتها بالرضا الوظيفي   ، المدارس يروالقيادية التي يتبعها مد   
، والتي هدفت إلى التعرف على عالقة األنماط القياديـة بمـستوى            )٢٠١٣(أبو الخير   

 القيـادة  والتي هدفت إلى تأثير األنمـاط  . اإلبداع اإلداري لدى مديري المدارس الثانوية     
على ) نمط القيادة األوتوقراطية، نمط القيادة الديمقراطية، ونمط القيادة الحرة        (اإلدارية  

سلوك المواطنة التنظيمية لدى الموظفات، وتتشابه الدراسة الحاليه في الهدف مع معظم   
دراسـة  و) ٢٠١٣(أبو الخير دراسة ، و)٢٠١٨(الدراسات السابقة، عدا دراسة البلوي    

كذلك تتشابه مع جميع الدراسات في المنهج المـستخدم،  . ،)Falokun, 2016(فالكون 
وهو المنهج الوصفي واألداة، وهي االستبانة، واستفادت الباحثة من الدراسات السابقة           

  .     هذه الدراساتجفي بناء االستبانة، وربط نتائج دراستها بنتائ
  
  



 م ٢٠١٩يوليو لسنة ) ، الجزء األول١٨٣: (ددمجلة كلية التربية، جامعة األزهر، الع

 

 -٣٤٠-

  : وإجراءاتها،منهجية الدراسة
  :منهج الدراسة

على مشكلة الدراسة وتساؤالتها؛ فإن المنهج المالئم للدراسة الحالية هـو           بناء  :
المنهج الوصفي المسحي، وهو المنهج الذي ال يتوقف عند وصف الظاهرة فقـط؛ بـل              

 وعالقتها المختلفة، وكذلك يقـوم علـى تحليـل          ، حدود استقصاء مظاهرها   إلىيتعداه  
 العـساف، (في تطوير الواقع وتحسينه      االستنتاجات   إلىالظاهرة وتفسيرها، والوصول    

٢١٧ :٢٠١٢.(  
  :مجتمع وعينة الدراسة

تكون مجتمع الدراسة الحالية من جميع معلمات المـدارس الثانويـة الحكوميـة     
 وفق إحـصائية اإلدارة العامـة       ،معلمة) ٢٢٦٥(بمدينة مكة المكرمة، والبالغ عددهم      

 وقد قامت الباحثة بتطبيق     ،)ـه١٤٣٩/هـ١٤٣٨ (للتعليم بمكة المكرمة للعام الدراسي    
  . معلمٍة) ٢٧٤( تمثل مجتمع الدراسة بلغت ،الدراسة على عينة عشوائية

  : عينة الدراسةأفرادخصائص 
توزيع عينة الدراسة من معلمات المدارس الثانوية الحكوميـة         ) ١(يبين الجدول   
  ). نوع التعليم وسنوات الخبرة( حسب متغيري الدراسة ،بمدينة مكة المكرمة

توزيع عينة الدراسة من معلمات المدارس الثانوية الحكومية بمدينة مكة ) ١( الجدول
  .المكرمة، حسب نوع التعليم وسنوات الخبرة

النسبة  :العدد  :فئات المتغير  :المتغير
 :المئوية

 %٦٢,٦ ١٦٥ حكومي
 %٣٧,٤ ١٠٩ أهلي

 نوع التعليم

 %١٠٠ ٢٧٤ المجموع
 %٢٨,٧ ٩٠ نواٍت س٥أقل من 

 ١٠ إلـى أقـل مـن         سنواتٍ ٥من  
  سنواٍت

٢٣,٦  ٨٤%  

 %٤٧,٧ ١٠٠  فأكثر سنواٍت١٠من 

  سنوات الخبرة

 %١٠٠ ٢٧٤ :المجموع

  :أداة الدراسة
استُخدمت االستبانة أداة للدراسة الميدانية، وذلك لمالءمتها لطبيعة هذه الدراسة،          

حيـث قامـت الباحثـة    . ةبغرض جمع المعلومات والبيانات واإلجابة عن أسئلة الدراس       
بمراجعة األدبيات والدراسات السابقة ذات الصلة بموضوع الدراسة، حيث تـم تـصميم    

  :استبانة لتحقيق هدف الدراسة، وقد تضمنت االستبانة ثالثة أجزاء، كما يلي
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نـوع  :  ألفراد عينة الدراسة من حيـث األوليةويشتمل على البيانات    : الجزء األول  -
 .برة وسنوات الخ،التعليم

 القياديـة لـدى قائـدات    األنمـاط  تقيس   ،فقرةً) ٢١(ويحتوي على   : الجزء الثاني  -
 من وجهة نظر المعلمات، موزعة في ثالثة        الثانوية بمدينة بمكة المكرمة   المدارس  

  :أبعاد، كاآلتي
 عد األولفقراٍت) ٧(، وعدد فقراته األوتوقراطييقيس النمط : الب.  
 عد الثانيفقراٍت) ٧(، وعدد فقراته يمقراطالدييقيس النمط : الب.  
 عد الثالثيقيس النمط الترسلي : الب)فقراٍت) ٧(، وعدد فقراته )الحر. 

 تقيس االلتزام التنظيمي لـدى معلمـات        ،فقرةً) ١٧(ويحتوي على   : الجزء الثالث  -
المدارس الثانوية بمدينة بمكة المكرمة من وجهة نظرهن، موزعة في ثالثة أبعاد،            

  :كاآلتي
 فقراٍت) ٦(يقيس االلتزام العاطفي لدى المعلمات، وعدد فقراته : عد األولالب.  
 عد الثانيفقراٍت) ٦(يقيس االلتزام المعياري لدى المعلمات، وعدد فقراته : الب.  
 عد الثالثفقراٍت) ٥(يقيس االلتزام المستمر لدى المعلمات، وعدد فقراته : الب. 

 الخماسي  Lekertسة وفق مقياس ليكرت     وتكون االستجابة عن فقرات أداة الدرا     
ضـعيفة    درجـات، ٣ درجات، متوسطة ولها ٤ولها  كبيرة  درجات،٥كبيرة جداً ولها (

  ).ولها درجتان، ال أوافق ولها درجة واحدة
  :صدق وثبات أداة الدراسة

  : كما يلي،استُخِرج صدق وثبات أداة الدراسة قبل تطبيقها على عينة الدراسة األصلية
  : أداة الدراسةصدق -١
  :)صدق المحكّمين ( الصدق الظاهري  - أ

محكما في الجامعـات  ) ١٢( عِرضت على ؛للتأكد من صدق األداة بصورتها األولية    
 كما ورد في خطاب     ،حيث طُلب منهم تحكيم األداة    .  مختلفة السعودية في تخصصاتٍ  

الباحثة بدراسة  التحكيم الموجه إليهم، وبعد إعادة نُسخ األداة من المحكمين، قامت           
 العتماد ؛من لجنة المحكمين) ٨(تعديالتهم ومقترحاتهم، وقد تم اعتماد معيار اتفاق 

 وإجـراء  ،وفي ضوء ذلك تم األخذ بـآراء المحكمـين     . التعديل والحذف واإلضافة  
  . لبعض الفقراتتمثلت في تغيير الصياغة اللغوية والتعديالت الضرورية، 

  :ت أداة الدراسة االتساق الداخلي لفقراصدق-ب
 ومن خارج ،بعد ذلك، طُبقت أداة الدراسة على عينة استطالعية من مجتمع الدراسة

 االتـساق   صدقتم استخراج معامالت    ، ومن ثم    معلمةً) ٣٠(عينتها، اشتملت على    
 فقرٍة بين كل ،(Pearson Correlation)الداخلي باستخدام معامل إرتباط بيرسون 

 إلظهار مدى اتساق الفقرات في قيـاس البعـد          ؛لواردة فيه من الفقرات مع البعد ا    
  .قيم معامالت االرتباط) ٢(ويبين الجدول . الواردة فيه

  



 م ٢٠١٩يوليو لسنة ) ، الجزء األول١٨٣: (ددمجلة كلية التربية، جامعة األزهر، الع

 

 -٣٤٢-

قيم معامالت االرتباط لقياس مدى االتساق الداخلي لفقرات أداة الدراسة، مع ) ٢(الجدول 
  .الدرجة الكلية للبعد الواردة فيه

 القيادية لدى قائدات المدارس اطاألنم: االتساق الداخلي لعبارات محور
  .الثانوية

  :)الحر(النمط الترسلي   :يالديمقراطالنمط   :األوتوقراطيالنمط 
رقم 
  :العبارة

معامل 
  :االرتباط

رقم 
  :العبارة

معامل 
  :االرتباط

معامل   :رقم العبارة
  :االرتباط

٠,٨٦٨  ١ **٠,٧٥٦  ١ **٠,٨٤٧  ١** 
٠,٩٣٢  ٢ **٠,٧٩٢  ٢ **٠,٧٤٠  ٢** 
٠,٨٧٧  ٣ **٠,٩٢٢  ٣ **٠,٨٦٦  ٣** 
٠,٨٧٦  ٤ **٠,٧٨٢  ٤ **٠,٩٥٣  ٤** 
٠,٨٠١  ٥ **٠,٧٨٥  ٥ **٠,٩٠٣  ٥** 
٠,٩٦٦  ٦ **٠,٨٧٤  ٦ **٠,٩٠٥  ٦** 
٠,٩٤٥  ٧ **٠,٧٨٦  ٧ **٠,٨٧٣  ٧** 

  االلتزام التنظيمي لدى معلمات المدارس الثانوية: االتساق الداخلي لعبارات محور
  :االلتزام المستمر  :المعياريااللتزام   :االلتزام العاطفي

رقم 
  :العبارة

معامل 
  :االرتباط

رقم 
  :العبارة

معامل 
  :االرتباط

معامل   :رقم العبارة
  :االرتباط

٠,٨٦١ ١ **٠,٧٢٥ ١ **٠,٧٧٠ ١** 
٠,٧٧٥ ٢ **٠,٨٤٦ ٢ **٠,٧٤٤ ٢** 
٠,٨٤٤ ٣ **٠,٨٨٢ ٣ **٠,٨٦١ ٣** 
٠,٧٠٩ ٤ **٠,٩٠٥ ٤ **٠,٧٦٤ ٤** 
٠,٧٦٤ ٥ **٠,٨٩٤ ٥ **٠,٨٤٥ ٥** 
٠,٧٥١ ٦ **٠,٧٧٠ ٦**    

  ).٠,٠١=α(معامل االرتباط دال إحصائيا عند مستوى الداللة        ** 
 مـن   إلى أن قيم معامالت االرتباط لكل فقـرةٍ       ،)٢( في الجدول    النتائجتشير             

 فيـه   ا مع الدرجة الكلية للبعد الواردة      ودال إحصائي  ا، موجب ا ترتبط ارتباطً  األداةفقرات  
 من الفقـرات لقيـاس      مما يشير إلى مناسبة كل فقرةٍ     ،  )٠,٠١=α(الداللة  عند مستوى   

  .وبالتالي لم تُحذف أية فقرة من فقرات أداة الدراسة. البعد الواردة فيه
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  :ثبات أداة الدراسة -٢
ألداة الدراسة، استُخِرجت معامالت الثبات     االتساق الداخلي   بعد التحقق من صدق     

، وكانـت  "Cronbach's alpha"باستخدام معادلة كرونبـاخ ألفـا   لدراسة ألبعاد أداة ا
  ).٣(النتائج كما هو موضح في الجدول 

  .معامالت الثبات ألبعاد أداة الدراسة باستخدام معادلة كرونباخ ألفا) ٣( الجدول
عدد   :األبعاد  :األداةمحاور 

  :الفقرات
معامل 

  :كرونباخ ألفا
 ٠,٩٤٦  ٧ األوتوقراطيالنمط 
 ٠,٩١١  ٧ يالديمقراطالنمط 

 القيادية لدى األنماط
ت المدارس قائدا

النمط الترسلي  الثانوية
)الحر( 

٠,٩٥٩  ٧ 

 ٠,٨٨٠  ٦ االلتزام العاطفي
 ٠,٩٠٧  ٦ االلتزام المعياري
 ٠,٨٥١  ٥ االلتزام المستمر

االلتزام التنظيمي 
لدى معلمات 

 المدارس الثانوية

االلتزام التنظيمي 
  )الكلي(

٠,٩٢٣  ١٧ 

 إلى أن معامالت الثبات لمحـوري أداة الدراسـة          ،)٣(تشير النتائج في الجدول     
، %)٦٠(، ومناسبة ألغراض الدراسة الحالية؛ ألنها تزيد عن          كانت مرتفعةً  ،وأبعادهما

الحصول عليها وبذلك يمكن القول بأن أداة الدراسة تتمتع بالثبات، وأن البيانات التي يتم 
   . ويمكن الوثوق بصحتها، مقبولة من االعتماديةمن خالل تطبيقها تخضع لدرجٍة

 ودرجة االلتـزام    ،معيار الحكم لتقدير النمط القيادي السائد لدى قائدات المدارس        
ألغراض الحكم على الـنمط القيـادي الـسائد لـدى قائـدات      ؛ التنظيمي لدى المعلمات 

 وفقاً لفئـات المقيـاس الخماسـي        ،التنظيمي لدى المعلمات   ودرجة االلتزام    ،المدارس
ال ،  ضـعيفة ،  متوسـطة  كبيرة،،  اكبيرة جد (المستخدم في اإلجابة عن فقرات االستبانة       

 وتم استخراج المدى    ،)١،  ٢،  ٣،  ٤،  ٥( أعطيت لها القيم التامة على التوالي        ؛)أوافق
  :بالطريقة التالية

=  وأقل درجة بالمقياس ،ى درجةالمدى، ويمثل المدى الفرق بين أعل   -
٤ = ١-٥.  

 تمثل طول كل فئة من الفئات الخمس        ٠,٨٠ = ٥÷ ٤= طول الفئة    -
 .للمقياس

  :  تكون الفئة األولى لقيم المتوسط الحسابي هي،وعليه
، وهكذا بالنسبة لبقية قـيم المتوسـطات الحـسابية،          )٠,٨٠ + ١(إلى  ) ١(من  
 ،نمط القيادي السائد لدى قائـدات المـدارس       يوضح معيار الحكم على ال    ) ٤(والجدول  
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  . لفئات االستجابة الخمسةاودرجة االلتزام التنظيمي لدى المعلمات، وفقً
، ودرجة االلتزام القائداتمعيار الحكم لتقدير النمط القيادي السائد لدى ) ٤(الجدول 

  .التنظيمي لدى المعلمات
مستويات   :زام التنظيميااللت  :النمط القيادي السائد

المتوسط   :االستجابة
  :الحسابي

مستوى النمط 
  :القيادي

المتوسط 
  :الحسابي

درجة االلتزام 
  :التنظيمي

  امنخفضة جد ١,٨٠ – ١  دامنخفض ج ١,٨٠ – ١  ال أوافق
 – ١,٨١  ضعيفة

 – ١,٨١  منخفض ٢,٦٠
  منخفضة ٢,٦٠

 – ٢,٦١  متوسطة
 – ٢,٦١  متوسط  ٣,٤٠

  متوسطة  ٣,٤٠

 – ٣,٤١  كبيرة
 – ٣,٤١  ليعا  ٤,٢٠

  عالية  ٤,٢٠

٤,٢١  اكبيرة جد – 
 – ٤,٢١  عالي جداَ  ٥,٠٠

  داعالية ج  ٥,٠٠

النمط القيادي الـذي تمارسـه      المعيار المعتمد لتفسير قيم معامالت االرتباط بين        
   .المعلماتقائدة المدرسة، ودرجة االلتزام التنظيمي لدى 

يادي الذي تمارسـه قائـدة      النمط الق ألغراض تفسير قوة العالقة االرتباطية بين       
 ,Evans( تم استخدام تصنيف إيفانز المدرسة، ودرجة االلتزام التنظيمي لدى المعلمات؛

  ).٥( كما هو موضح في الجدول ،)1996
معيار الحكم لتفسير قوة العالقة االرتباطية بين النمط القيادي السائد لدى ) ٥(الجدول 

  .دى المعلمات، ودرجة االلتزام التنظيمي لالقائدات
  :قيم معامالت االرتباط

  )سالبة(عكسية   )موجبة(طردية 
قوة العالقة 
  :االرتباطية

  ضعيفة جدا ٠,٢٠-أقل من  ٠,٢٠أقل من 
  ضعيفة ٠,٤٠- إلى أقل من ٠,٢٠- ٠,٤٠ إلى أقل من ٠,٢٠
  متوسطة  ٠,٦٠- إلى أقل من ٠,٤٠-  ٠,٦٠ إلى أقل من ٠,٤٠
  قوية  ٠,٨٠- إلى أقل من ٠,٦٠-  ٠,٨٠ إلى أقل من ٠,٦٠

  قوية جدا  ١,٠٠-  إلى ٠,٨٠-  ١,٠٠ إلى ٠,٨٠
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  :المعالجة اإلحصائية
في تحليل البيانـات،    ) SPSS(تم استخدام برنامج الحزم اإلحصائية االجتماعية       

حيث تم استخدام اإلحصاء الوصفي لإلجابة عن السؤالين األول والثالث، وتمثـل فـي              
  . ، االنحرافات المعياريةاستخراج المتوسطات الحسابية

 تم استخدام تحليل التباين الثنـائي       ؛ولإلجابة عن سؤالي الدراسة الثاني والرابع     
 ؛(Way ANOVA-2)، وتحليـل التبـاين الثنـائي    (Way MANOVA-2)المتعدد 

 في  ،للكشف عن داللة الفروق في المتوسطات الحسابية الستجابات أفراد عينة الدراسة          
تعليم وسنوات الخبرة، وفي حال أظهرت النتائج وجود فروق فـي   ضوء متغيري نوع ال   

   شـيفيه ( لمتغير سنوات الخبرة، تم اللجوء إلى اختبـار          ااستجابات عينة الدراسة تبع (
  .  للكشف عن مصدر تلك الفروق؛للمقارنات البعدية

  تم اسـتخدام معامـل ارتبـاط بيرسـون         ؛ولإلجابة عن سؤال الدراسة الخامس    
(Pearson Correlation)    للكشف عن العالقة االرتباطية بين الـنمط القيـادي الـذي 

  .تمارسه قائدة المدرسة، ودرجة االلتزام التنظيمي لدى المعلمات
  :نتائج الدراسة

ما النمط القيادي السائد لدى قائدات      ": النتائج المتعلقة باإلجابة عن السؤال األول     
  ؟"وجهة نظر المعلماتالمدارس الثانوية بمدينة بمكة المكرمة من 

 تم احتساب المتوسط الحسابي، واالنحـراف المعيـاري      ؛السؤاللإلجابة عن هذا    
الستجابات المعلمات على أبعاد المحور األول من أداة الدراسة الذي يقيس النمط القيادي  

 عام، وكانت النتائج كما  المدارس الثانوية بمدينة بمكة المكرمة بشكٍلقائداتالسائد لدى 
  ).٦(ي الجدول ف

 واالنحرافات المعيارية الستجابات عينة الدراسة حول ،المتوسطات الحسابية) ٦(الجدول 
  .النمط القيادي السائد لدى قائدات المدارس الثانوية بمدينة بمكة المكرمة

المتوسط   :األنماط القيادية  :الترتيب
  :الحسابي

االنحراف 
  :المعياري

  :المستوى

 عالي ٠,٨٥ ٣,٧٢ النمط الديمقراطي  ٢
 متوسط ١,٠٦ ٢,٧٣ النمط األوتوقراطي  ٣
 منخفض ١,٠٦ ٢,٢٨ )الحر(النمط الترسلي   ١

 النمط القيـادي الـسائد لـدى قائـدات     أن) ٦(تشير النتائج الواردة في الجدول   
 من وجهة نظر المعلمات، هو النمط الديمقراطي، المكرمةالمدارس الثانوية بمدينة بمكة 

، )٣,٧٢( النمط ضمن المستوى العالي، وحصل على متوسـط حـسابي            حيث جاء هذا  
  .)٠,٨٥(وانحراف معياري 

 لدى قائدات المـدارس     والذي يمارس النمط األوتوقراطي   يليه في الترتيب الثاني     
، )٢,٧٣(الثانوية بمدينة بمكة المكرمة بمستوى متوسط، وحصل على متوسط حسابي           

) الحـر (الـنمط الترسـلي      في الترتيب الثالـث      بينما جاء ،  )١,٠٦(وانحراف معياري   
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 الثانوية بمدينة المدارسقائدات أن النمط التراسلي يسود لدى   : بمستوى منخفض، أي 
، وانحـراف معيـاري   )٢,٢٨( حـسابي     بمستوى منخفض، بمتوسـط   بمكة المكرمة 

)١,٠٦.(  
 ،ية تـم اسـتخراج المتوسـطات الحـساب        األول؛ عن السؤال    لإلجابة اواستكمالً

 للتعرف على   ؛يالديمقراط الستجابات المعلمات على فقرات النمط       واالنحرافات المعيارية 
المؤشرات الدالة على ممارسة النمط الديمقراطي لدى القائدات، وكانت النتائج كما فـي         

  ).٧(الجدول 
 واالنحرافات المعيارية الستجابات المعلمات على ، المتوسطات الحسابية)٧ (الجدول

  .يا، مرتبة تنازليالديمقراط النمط فقرات
رقم   :الترتيب

  :الفقرة
المتوسط   :النمط الديمقراطي

  :الحسابي
االنحراف 
  :المعياري

  المستوى

تأخذ القائدة بمقترحـات المعلمـات       ٤ ١
 .المناسبة لتطوير العمل

 عالي ١,٠٥ ٣,٩٥

تحرص القائدة علـى تطـوير أداء        ٧ ٢
ــات ب ــدورات إالمعلم ــاقهن بال لح

 .ريبيةالتد

 عالي ١,١٢ ٣,٨٧

تشترك القائدة مع المعلمات في حل       ٦ ٣
 .المشكالت التي تواجههن في العمل

 عالي ١,٠٩ ٣,٧٦

تقيم القائدة المعلمات وفق معـايير       ٣ ٤
 .موضوعية

 عالي ١,٠٧ ٣,٧٤

 والنـشرات   ،تنفذ القائـدة اللـوائح     ٢ ٥
 .الوزارية بمرونة

 عالي ١,١٨ ٣,٦٥

معلمات في عمليـة    تشرك القائدة ال   ١ ٦
 .اتخاذ القرارات

 عالي ١,١٤ ٣,٥٧

٥  ٧   من صـالحيتها  اتفوض القائدة جزء 
 األعمـال  إلنجاز   ؛اإلدارية للمعلمات 

  .كلة بهنوالم

 عالي ١,١٩ ٣,٤٨

 عالي ٠,٨٥ ٣,٧٢  :المتوسط العام للنمط الديمقراطي

جاءت ضمن  يالديمقراطإلى أن جميع فقرات النمط   ) ٧( في الجدول    النتائجتشير  
 أن هناك العديد من المؤشرات الدالة على ممارسة النمط إلىالمستوى العالي، مما يشير 

الديمقراطي لدى لدى قائدات المدارس الثانوية بمدينة بمكة المكرمة، حيـث تراوحـت             
، وتراوحـت االنحرافـات     )٣,٩٥( و   ،)٣,٤٨(المتوسطات الحسابية للفقرات ما بـين       

   ).١,١٩( و ،)١,٠٥(بين المعيارية للفقرات ما 
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وقد كانت أهم المؤشرات الدالة على ممارسة النمط الـديمقراطي لـدى قائـدات              
تأخذ القائدة بمقترحات    ":)٤(المدارس الثانوية بمدينة بمكة المكرمة ما ورد في الفقرة          

 وانحـراف معيـاري     ،)٣,٩٥(، وبمتوسط حـسابي     "العملالمعلمات المناسبة لتطوير    
لحـاقهن  إتحرص القائدة علـى تطـوير أداء المعلمـات ب        ) " ٧( الفقرة   ، يليها )١,٠٥(

، ثم الفقـرة    )١,١٢( وانحراف معياري    ،)٣,٨٧( بمتوسط حسابي    ،"بالدورات التدريبية 
 بمتوسط ،"تشترك القائدة مع المعلمات في حل المشكالت التي تواجههن في العمل          ":)٦(

  ).١,٠٩( وانحراف معياري ،)٣,٧٦(حسابي 
 النمط القيادي السائد لـدى قائـدات        التي أظهرت أن  تفسير هذه النتيجة    ويمكن  

،  من وجهة نظر المعلمات، هو النمط الديمقراطي       المكرمةالمدارس الثانوية بمدينة مكة     
ظيفـة  ور الحديث   و المدارس في المنظ   قائداتظيفة  و نعتبار أ اى  لمستوى عالي، ع  وب

 المدرسة فـي    قائدةى قدرة   لعولمشاركة،  او ونح التعا وى ر لا ع ه يعتمد نجاح  ،إنسانية
الحصول على أكبر قدٍر من اإلنتاج، وبأقل جهـد،          ن يمك بشكٍلالقدرات  و الطاقات   توجيه

وهو يعكس توجه وزارة التعليم السعودية إلى  تطور وتقدم األنظمة الوزاريـة، وإلـى            
العمل اإلداري،  في الحديثة من خالل  تبني وتوظيف األساليب االهتمام بالعملية التعلييمية

كما ترى الباحثة أن ممارسة النمط الديمقراطي بمـستوى         ،   النمط الديمقراطي  خاصٍةبو
مراعاة القائدات إلى الجوانب اإلنسانية، وامتالكال قيم المثـل فـي           مرتفع قد تعود إلى     

السلوك، وطريقة التعامل الحسن، ومشاركات المعلمات، والتواصل معهن بشكٍل فعـال،           
كما تعزو الباحثة هذه النتيجة إلى      .  المناخ التعاوني؛ إلنجاز المهام بشكل أفضل      وتوفير

دوراالشراف التربوي والتوجيه اإلداري بادارات التعليم في توجيه القيادات المدرسـية           
 حـديث   أسلوب علمي وديمقراطـي   نحو االتجاهات الحديثة واألساليب التربوية الفعالة ب      

 كذلك تعزى هذه النتيجة الـى نوعيـة          ،تعليمية والتربوية   يساهم في تطوير العملية ال    
الدورات التدريبية التي تخضع لها قائدات المدارس الثانوية باستمراٍر مـن قبـل إدارة              
التعليم بمنطقة مكة المكرمة، متمثلة في إدارة التدريب واالبتعاث، والتي تعمـل علـى              

زمة واالتجاهات الحديثة في القيـادة      تكثيف الدورات التدريبية، وإكسابهن المهارات الال     
أهميـة  بإدراك قائدات المدارس الثانوية بمدينة مكة المكرمـة     واإلدارة ، كما يعود إلى      

 تشجع المعلمات في المدارس على ،تبنّي النمط الديمقراطي في توفير بيئة تربوية مالئمة
 في  دا ينسجم مع ما ور     وهذ .االلتزام بتنفيذ سياسات إدارة التعليم بمنطقة مكة المكرمة       

إلى أن   )٧٤ :٢٠٠٩(األدب النظري حول مزايا النمط الديمقراطي، حيث أشار الهنيدي          
هذا النمط يعمل على تحقيق الترابط االجتماعي من خالل إشراكهم في وضـع الخطـط               

، مـع    ومشاورتهم بـالقرارات    بعض الصالحيات،  منحهمالتطويرية للعمل، وتحفيزهم ب   
 ٢٠١٢(لفردية بين العاملين عند توزيع المهام، كـذلك أكـد عطيـة             مراعاة الفروق ا  

أن هذا النمط يعمل على سيادة العالقات اإلنسانية، وعلـى زيـادة الثقـة فـي            ) ٢٣١:
اآلخرين، والتعاون المثمر بين القائد والتابعين، وكذلك يعمل على رفع الروح المعنوية            

  . لدى العاملين
للنمط  المدارس الثانوية بمدينة مكة المكرمة     داتقائكما يعود السبب في ممارسة      

لضرورة ممارسة النمط األتوقراطي     قائداتال إدراك إلى   األوتوقراطي بمستوى متوسط؛  
وفق المواقف التي تحتاج حزم وحسم عند الحاجة، غير أن ممارسته بشكٍل دائم غيـر               

  دافعية المعلمـات،   انخفاض من إليه وما يؤدي لعيوب النمط األوتوقراطي،    محبذ؛ نظرا   
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إذ إن   لديهن،انخفاض الروح المعنوية    و واالبتكار والتجديد،    اإلبداع على   نوعدم قدرته 
 فـي العمـل    المعلمـات التقليل من دور ممارسة القائدة للنمط األوتوقراطي؛ يؤدي إلى       

إلى القلق، ، بأن هذ النمط يؤدي )٢٢٨: ٢٠١٢ (عطيةباإلضافة الى ما ذكره . المدرسي
 داخل المدرسة، وذلك لما يقوم به القائد من دوٍر          االستقرار النفسي لدى العاملين   وعدم  

  .في التقليل من شأنهم، ودورهم في العمل المدرسي
 المدارس الثانوية بمدينة مكة     قائداتوبالنسبة للنتيجة التي أظهرت أن ممارسة       

 الترسليالنمط   إلى تعارض    فقد يعود السبب   ،منخفضللنمط الترسلي بمستوى    المكرمة  
 المدرسة، وتعارضه مع تعليمات وزارة التعليم بأن تكـون     لقائدةمع الواجبات الوظيفية    

 النمط الترسـلي    وما يقوم عليه   هي المسؤولة عن جميع ما يدور في المدرسة،          القائدة
 الـسيطرة علـى     وانعدام ، الحرية الكاملة في اتخاذ القرارات     للمعلمات ةترك القائد  من

 ، وعـدم المبـاالة    ، وانتشار الفوضى  ، لضعف الرقابة، مما يؤدي إلى التسيب      المعلمات
عطيه (وضعف اإلنتاجية، وعدم القدرة على تنفيذ القرارات، وعدم احترام وتقدير القائد            

 وإدارة التعليم بمنطقة مكـة      وهذا يتعارض مع تعليمات وزارة التعليم     ). ٢٠١٢ :٢٣٠،
 بقيـادٍة   نكما أن هذا النمط ال يمد المرؤوسـي       . رسيةباإلدارة المد  فيما يتعلق    المكرمة،

سليمة وفاعلة؛ ألنه يفتقر إلى الحماس المطلوب، والدافعية أو الحوافز لعمل ذلك، ولهذا   
فإن تأثيره على سلوك العاملين محدود للغاية، باإلضافة إلـى أن هـذا الـنمط يمتـاز                 

  . اإلدارة ومهامهابازدواجية الجهود، وتداخلها، وهدر الوقت، والتقصير في
للـنمط  قائدات المدارس الثانوية بمدينة مكة المكرمة      ممارسة   نوبشكٍل عام، فإ   

 ، والمـستوى  لنمط األوتوقراطي المتوسط ل مقابل المستوى   ،   عالي الديمقراطي بمستوى 
نجاح جهود وزارة التعليم في التحـول نحـو         الترسلي، يؤكد على أن     للنمط  المنخفض  

 الحديثة التي تسهم توفير مناخ تنظيمي؛ يؤدي إلى زيادة اإلنتاجيـة،            األساليب اإلدارية 
وفق أسس باختيار قائدات المدارس الثانوية  وزارة التعليم وينعكس هذا من خالل اهتمام

تربويـة،    وحـصولهن علـى مـؤهالتٍ      ، كاجتياز المقابالت الشخصية   ،ومعايير معينة 
 إداريـة   ا يمتلكن أنماطً   المدارس ممن  تداقائ مما يؤدي إلى اختيار      والتقارير السنوية، 

  . النمط الديمقراطي: مثل،فعالة بمستوى عالي
 التي توصلت إلى    ،لسابقةاوتتفق نتيجة الدراسة الحالية مع العديد من الدراسات         

ودراسـة  ،  )٢٠١٨(البلوي   كدراسة   القادة،أن النمط الديمقراطي هو النمط السائد لدى        
 إسـليم   دراسـة بينما تختلـف مـع      ،  )٢٠١٣(الخير  أبو  ودراسة  ،  )٢٠١٦(طحطوح  

 كـان الـنمط     ث، حي )٢٠١٤(، ودراسة الضمور  )٢٠١٠( الرشيدي   ودراسة،  )٢٠١٣(
  .   األوتوقراطي هو السائد

هل توجد فروق ذات دالله إحصائية      ": النتائج المتعلقة باإلجابة عن السؤال الثاني     
نـوع  ( تعزى لمتغيري الدراسة ،ئدةفي استجابات عينة الدراسة حول النمط القيادي للقا       

  ؟) "الخبرة وسنوات ،التعليم
 واالنحرافـات   ، تم اسـتخراج المتوسـطات الحـسابية       ؛لإلجابة عن هذا السؤال   

 القيادية لدى قائدات    األنماطالمعيارية الستجابات المعلمات على المحور الخاص بقياس        
 كما تم تطبيق تحليل التبـاين       ،) وسنوات الخبرة  ،نوع التعليم ( لمتغيري   االمدارس، تبع 
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للكشف عن داللة الفـروق فـي   ؛ (Way MANOVA-2)الثنائي المتعدد بدون تفاعل 
 ، القيادية لدى قائدات المـدارس     األنماطالمتوسطات الحسابية الستجابات المعلمات على      

المتوسـطات  ) ٨(، حيث يبـين الجـدول       ) وسنوات الخبرة  ،نوع التعليم ( لمتغيري   اتبع
  واالنحرافات المعيارية الستجابات المعلمات حول الـنمط القيـادي لقائـدات           ،ةالحسابي

  . المدارس
 واالنحرافات المعيارية الستجابات المعلمات حول النمط ، المتوسطات الحسابية)٨ (الجدول

وسنوات الخبرة، لمتغيري نوع التعليماالقيادي لدى قائدات المدارس الثانوية، تبع .  

فئات   :المتغير
النمط   :اإلحصاءات الوصفية  :لمتغيرا

 :األوتوقراطي
النمط 

 :الديمقراطي
النمط 
 :الترسلي

 حكومي ٢,٣٧ ٣,٧١ ٢,٧٧ المتوسط الحسابي
 ١,١١ ٠,٩٢ ١,١٢ االنحراف المعياري
 ٢,١٢ ٣,٧٣ ٢,٦٦ المتوسط الحسابي

نوع 
 :التعليم

 ٠,٩٧ ٠,٧٢ ٠,٩٦ االنحراف المعياري أهلي
 ٥قل من أ ١,٩٧ ٣,٧٣ ٢,٦٢ المتوسط الحسابي

 ٠,٩٢ ٠,٧٥ ٠,٨٤ االنحراف المعياري سنواٍت
 إلى ٥من  ٢,٨٠ ٣,٣٣ ٣,١٨ المتوسط الحسابي

أقل من 
١٠ 

 سنواٍت
 ١,٠٢ ٠,٦٤ ٠,٩٦ االنحراف المعياري

 ٢,٢١ ٣,٩٠ ٢,٥٨ المتوسط الحسابي

سنوات 
 :الخبرة

 ١٠من 
 سنواٍت
 ١,٠٩ ٠,٩٣  ١,١٨ االنحراف المعياري  فأكثر

 وجود فروق ظاهرية بين المتوسطات الحسابية الستجابات ،)٨(يظهر من الجدول 
 ،نوع التعليم( لمتغيري  ا تبع ،المعلمات حول النمط القيادي لدى قائدات المدارس الثانوية       

 تـم تطبيـق     ؛ وللتعرف على مستوى الداللة اإلحصائية لهذه الفروق       .)وسنوات الخبرة 
للكـشف عـن   ؛  (Way MANOVA-2)ائي المتعدد بدون تفاعـل  تحليل التباين الثن

، ) وسـنوات الخبـرة    ،نوع التعلـيم  (لمتغيري  ا   تبع ،الفروق بين المتوسطات الحسابية   
  .يوضح ذلك) ٩(والجدول 

  
  
  
  
  



 م ٢٠١٩يوليو لسنة ) ، الجزء األول١٨٣: (ددمجلة كلية التربية، جامعة األزهر، الع

 

 -٣٥٠-

 للكشف عن داللة الفروق ؛ نتائج تحليل التباين الثنائي المتعدد بدون تفاعل)٩ (الجدول
ات المعلمات حول النمط القيادي لدى قائدات المدارس في المتوسطات الحسابية الستجاب

  . وسنوات الخبرة، لمتغيري نوع التعليما تبع،الثانوية
مصدر 
  :التباين

 األنماط
  :القيادية

مجموع 
 :المربعات

درجات 
 :الحرية

متوسط 
 :المربعات

" ف"قيمة 
 :المحسوبة

مستوى 
 :الداللة

نمط ال
 ٠,٣٣٥ ٠,٩٣٤ ١,٠٠٩ ١ ١,٠٠٩ األوتوقراطي

النمط 
 ٠,٣٢٩ ٠,٩٥٩ ٠,٦٤٦ ١ ٠,٦٤٦ الديمقراطي

  نوع التعليم
Hotelling  

 =٠,٥٩٦  
 = 

النمط   ٠,٦١٩
 ٠,٢٤٧ ١,٣٥٢ ١,٤١٦ ١ ١,٤١٦ الترسلي

النمط 
*٠,٠٠٧ ٥,٠٤٨ ٥,٤٥٣ ٢ ١٠,٩٠٦ األوتوقراطي

النمط 
*٠,٠٠١ ٦,٧٦٧ ٤,٥٥٦ ٢ ٩,١١٢ الديمقراطي

سنوات 
  الخبرة

Wilks' 
Lambda 

 =
٤,٣٤٣*  

 = 
٠,٠٠١  

النمط 
*٠,٠٠١ ٧,٨٧٢ ٨,٢٤٦ ٢ ١٦,٤٩٢ الترسلي

النمط 
   ١,٠٨٠ ١٧٠ ١٨٣,٦٣١ األوتوقراطي

النمط 
  الخطأ   ٠,٦٧٣ ١٧٠ ١١٤,٤٥٥ الديمقراطي

النمط 
   ١,٠٤٧ ١٧٠ ١٧٨,٠٦٧ الترسلي

النمط 
    ١٧٣ ١٩٥,٥٤٦ األوتوقراطي

النمط 
  الكلي    ١٧٣ ١٢٤,٢١٢ الديمقراطي

ط النم
    ١٧٣ ١٩٥,٩٧٥ الترسلي

 *٠,٠٥( عند مستوى الداللة ادالة إحصائي = α (  
 قـد    التعليم  لمتغير نوع  (Hotelling)أن قيمة   إلى  ) ٩(تشير النتائج في الجدول     

 : أي ،)α = ٠,٠٥( عند مستوى الداللة     ا وهي قيمة غير دالة إحصائي     ،)٠,٥٩٦(بلغت  
ي استجابات عينة الدراسة حول النمط القيـادي  أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية ف  

 النمط القيـادي   ممارسة، بمعنى أن)حكومي، أهلي( تعزى الختالف نوع التعليم    ،للقائدة
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  .واألهليةلدى قائدات المدارس متشابه في المدارس الحكومية 
ويمكن تفسير هذه النتيجة بأن جميع قائدات المدارس الثانويـة بمدينـة مكـة               

 وهـي  ، إلدارة مركزية واحدةاء أكانت مدارس حكومية أو أهلية، يخضعن      المكرمة، سو 
أن قائـدات المـدارس     : ، أي وزارة التعليم، لذلك فاللوائح والتعميمات والقوانين واحدة      

يعملن في بيئٍة تعليمية متشابهة، تتبع نفس األنظمة والتعليمات في قيادة المدرسة، التي  
اطية في القيادة، باإلضافة إلى أن هناك سياسةً موحدة         تركز على اتباع األساليب الديمقر    

لتدريب قائدات المدارس بمدينة مكة المكرمة، حيث تركز الدورات التدريبية التي تخضع      
كما أن تشابه قائدات المـدارس      . لها قائدات المدارس على ممارسة النمط الديمقراطي      

إلى اقتناع قائـدات     لي، قد يعود  الثانوية في ممارسة نمطي القيادة األوتوقراطي والترس      
الـنمط   ي إليـه ؤد، وما ي سلبية من آثارٍ ما لما له  ين؛ النمط  هذين بعدم جدوى المدارس  

 واالبتكـار   اإلبـداع  علـى    ن وعدم قـدرته   انخفاض دافعية المعلمات،   األوتوقراطي من 
م،  وعدم النظا  ، شيوع الفوضى  باإلضافة إلى ما يؤدي إليه النمط الترسلي من       والتجديد،  

  . إلى التسيب، وعدم تنظيم العملودفع المدرسة
 ،سـنوات الخبـرة   لمتغير (Wilks' Lambda)في حين أظهرت النتائج أن قيمة 

 أنـه  : أي ،)α = ٠,٠٥( عند مستوى الداللة     ا وهي قيمة دالة إحصائي    ،)٤,٣٤٣(بلغت  
 ،ي للقائدةتوجد فروق ذات داللة إحصائية في استجابات عينة الدراسة حول النمط القياد   

  .سنوات الخبرةتعزى الختالف 
 األنمـاط  يالحظ أن الفروق كانت علـى        ؛وبالنظر إلى النتائج في الجدول السابق     

 إذ بلغت قيم    ،)النمط الترسلي و، النمط الديمقراطي،    األوتوقراطيالنمط  (القيادية الثالثة   
 ،)٦,٧٦٧( و ،)٥,٠٤٨(المحسوبة للفروق بين فئات متغير سنوات الخبرة الثالث ) ف(

  ).α = ٠,٠٥( عند مستوى اعلى التوالي، وهي قيم دالة إحصائي) ٧,٨٧٢(و 
وللكشف عن مصدر الفروق لوجود داللة إحصائية لمتغير سنوات الخبـرة فـي             

 تم إجراء مقارنات بعدية باستخدام      ؛استجابات عينة الدراسة حول النمط القيادي للقائدة      
   ).١٠(هو موضح في الجدول  كما ،(Scheffe)" شيفيه"طريقـة 
 للكشف عن مصدر الفروق ؛(Scheffe) نتائج المقارنات البعدية بطريقة )١٠ (الجدول

لمتغير سنوات الخبرةافي استجابات عينة الدراسة حول النمط القيادي للقائدة، تبع .  
 ٥أقل من   

 سنواٍت
 إلى أقل من ٥

  سنواٍت١٠
 اٍت سنو١٠

  األنماط فأكثر
  :القيادية

  سنوات
  الخبرة

X ٢,٥٨ ٣,١٨ ٢,٦٢ 

 ٠,٠٤ *٠,٥٦  - ٢,٦٢  سنواٍت٥أقل من 
 *٠,٦٠  -  - ٣,١٨  سنواٍت١٠ إلى أقل من ٥

النمط 
 :األوتوقراطي

  -  -  - ٢,٥٨  فأكثر سنواٍت١٠
النمط 

 ٥أقل من     سنوات الديمقراطي
 سنواٍت

 إلى أقل من ٥
  سنواٍت١٠

  سنواٍت١٠
 فأكثر
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  الخبرة

X ٣,٩٠ ٣,٣٣ ٣,٧٣ 
 ٠,١٧ *٠,٤٠  - ٣,٧٣  سنواٍت٥أقل من 

 *٠,٥٧  -  - ٣,٣٣  سنواٍت١٠ إلى أقل من ٥
  -  -  - ٣,٩٠  فأكثر سنواٍت١٠

 ٥أقل من   
 سنواٍت

 إلى أقل من ٥
  سنواٍت١٠

  سنواٍت١٠
  سنوات فأكثر

  الخبرة

X ٢,٢١ ٢,٨٠ ١,٩٧ 
 ٠,٢٤ *٠,٨٣  - ١,٩٧  سنواٍت٥أقل من 

 *٠,٥٩ -  - ٢,٨٠  سنواٍت١٠ إلى أقل من ٥

النمط      
 :الترسلي

  -  -  - ٢,٢١  فأكثر سنواٍت١٠
  ) α = ٠,٠٥( عند مستوى الداللة ياالفرق في المتوسطات الحسابية دال إحصائ * 

 بين اسـتجابات    اأن مصدر الفروق الدالة إحصائي    ) ١٠( في الجدول    النتائجتبين  
 ،)األوتوقراطي، والترسلي (نمطي القيادة   المعلمات من فئات سنوات الخبرة الثالث حول        

 ،من جهة )  سنواتٍ ١٠ إلى أقل من     ٥من  (كان بين استجابات المعلمات من فئة الخبرة        
  سـنواتٍ  ١٠مـن   ( و   ،) سنواتٍ ٥أقل من   (وبين استجابات المعلمات من فئتي الخبرة       

ـ ١٠ إلى أقل من     ٥من  (، ولصالح استجابات المعلمات من فئة الخبرة        )فأكثر  ،)نواٍت س
كون المتوسط الحسابي الستجاباتهن أعلى من المتوسط الحسابي الستجابات زميالتهن          

، وهذه النتيجة تعني أن ) فأكثر سنواٍت١٠من ( و ،) سنواٍت٥أقل من (من فئتي الخبرة   
المعلمات من فئة الخبرة المتوسطة قيمن مستوى نمطي القيادة األوتوقراطي، والترسلي         

 .دارس بدرجة تفوق زميالتهن من فئتي الخبرة القصيرة والطويلةلدى قائدات الم
 بين استجابات المعلمات من  ياكما أظهرت النتائج أن مصدر الفروق الدالة إحصائ       
 كان بين استجابات المعلمـات  ،فئات سنوات الخبرة الثالث حول نمط القيادة الديمقراطي 

 وبين فئـة    ،من جهة )  فأكثر واٍت سن ١٠من  ( و   ،) سنواتٍ ٥أقل من   (من فئتي الخبرة    
، ولصالح استجابات المعلمات من فئتي الخبـرة  ) سنواٍت١٠ إلى أقل من ٥من (الخبرة  

 كون المتوسط الحسابي السـتجاباتهن     ،) فأكثر  سنواتٍ ١٠من  ( و   ،) سنواتٍ ٥أقل من   (
 إلى أقل مـن     ٥من  (أعلى من المتوسط الحسابي الستجابات زميالتهن من فئة الخبرة          

 قيمن ،، وهذه النتيجة تعني أن المعلمات من فئتي الخبرة القصيرة والطويلة) سنواٍت١٠
 تفوق زميالتهن من فئـة      مستوى نمط القيادة الديمقراطي لدى قائدات المدارس بدرجةٍ       

  .الخبرة المتوسطة
هن األكثـر    المعلمات من فئة الخبرة الطويلة    إلى أن   ة هذه النتيجة    رجع الباحث تُو

قائدات المدارس، ولديهن إلمام بالطرق التي تقوم من خاللها القائدات بتأديـة            قربا من   
ويـتم  أعمالهن، وما يتبعهن من أساليب إدارية حديثة في تسيير شـؤون المدرسـة،              

 مما جعـل  ، مع باقي المعلماتالتواصل أو   ، فيما يتعلق بشؤون المعلمات     بهن االستعانة
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  للنمط الـديمقراطي بدرجـةٍ     القائدةسن ممارسة    يلم  من ذوات الخبرة الطويلة    المعلمات
، مما دفعهن إلى تقييم ممارسة القائدة للـنمط   الخبرة المتوسطةذواتمعلمات أعلى من   

الديمقراطي بدرجٍة أعلى من المعلمات ذوات الخبرة المتوسطة، باإلضافة إلـى تقيـيم             
ل من زميالتهن من فئة      أق لنمطي القيادة األوتوقراطي والترسلي بدرجةٍ    ممارسة القائدة   

  إلـى رعايـةٍ    ات من فئة الخبرة القـصيرة، يحـتجن       المعلم، كما أن    الخبرة المتوسطة 
مما  بمهنة التدريس،    ن في عمله  ن من أجل إنجاز المهام الموكلة إليه      ؛ مهنية ومساعدٍة

 فإن المعلمـات  وبالتالي إتقان العمل، نحو إلرشادهن يجعلهن يلجأن إلى قائدة المدرسة؛    
 ممارسة القائدة للنمط الديمقراطي بدرجـٍة أعلـى مـن           ئة الخبرة القصيرة قيمن   من ف 

لنمطـي القيـادة   المعلمات ذوات الخبرة المتوسطة، باإلضافة إلى تقييم ممارسة القائدة        
  . أقل من زميالتهن من فئة الخبرة المتوسطةاألوتوقراطي والترسلي بدرجٍة

، التي أظهرت وجود فـروق ذات    )٢٠١٨(وتتفق هذه النتيجة مع دراسة البلوي       
، تعـزى لمتغيـر سـنوات       )، الترسلي ياألوتوقراط(داللة إحصائية حول النمط القيادي      

سـنواٍت، وحـول ممارسـة الـنمط     ) ١٠-٥(الخبرة، ولصالح من كانت خبراتهن من      
، وأكثـر  ) سنواٍت٥(الديمقراطي، ولصالح استجابات المعلمات من فئتي الخبرة أقل من        

  ).واٍتسن١٠(من 
، التي أثبتت عدم )٢٠١٦( طحطوح تختلف هذه النتيجة مع نتيجة دراسةفي حين 

 توجود فروق ذات داللة إحصائية اتجاه أنماط القيادة اإلدارية، تعزى إلى متغير سـنوا          
، التي أظهرت أن الفروق التي تعـزى لمتغيـر          )٢٠١٤ (رالخبرة، ومع دراسة الضمو   

  .سنواٍت) ٥-١(ان لصالح فئة الخبرة الخبرة في النمط األوتوقراطي، ك
ما درجة االلتزام التنظيمـي لـدى       ": النتائج المتعلقة باإلجابة عن السؤال الثالث     

  .؟"معلمات المدارس الثانوية بمدينة بمكة المكرمة من وجهة نظرهن
 تم احتساب المتوسط الحسابي، واالنحـراف المعيـاري       ؛لإلجابة عن هذا السؤال   

 الذي ،ت المعلمات على أبعاد وعبارات المحور الثاني من أداة الدراسةوالترتيب الستجابا
يقيس درجة االلتزام التنظيمي لدى معلمات المدارس الثانوية بمدينة بمكة المكرمة من            

  ).١١(وجهة نظرهن، وكانت النتائج كما في الجدول 
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معلمات حول  واالنحرافات المعيارية الستجابات ال،المتوسطات الحسابية) ١١(الجدول 
  .يادرجة االلتزام التنظيمي لديهن، مرتبة تنازل

  :األبعاد
الرتبة 
وفق 
:المتوسط

رقم 
الفقرة 
في 
  :األداة

المتوسط   :العبارات
:الحسابي

االنحراف 
:المعياري

درجة 
  :االلتزام

٦ ١   فاعـل مـن أعـضاء    أشعر أنني عضو 
 .المدرسة

 عالية ٠,٩٦ ٤,١٤

شعور بالعالقـة األخويـة بـين       هناك   ٥ ٢
 .زميالتي في المدرسة

 عالية ٠,٩٩ ٤,١١

 وقـيم   ،هناك توافق قوي بـين قيمـي       ٤ ٣
 .المدرسة التي أعمل بها

 عالية ١,٠٨ ٣,٨٤

شعر بإحساس قوي بانتمائي ووالئـي      أ ٣ ٤
 .للمدرسة

 عالية ١,٢١ ٣,٨٠

١ ٥  ا بأن مشاكل المدرسـة هـي       أشعر دائم
 .مشاكلي الخاصة

 عالية ١,١٩ ٣,٤١

في
عاط

م ال
تزا

االل
  

ستمتع بالحديث عن المدرسـة خـارج       أ ٢ ٦
 .نطاق العمل مع صديقاتي

متوسطة ١,١٣ ٣,٢٥

 عالية ٠,٧٣ ٣,٧٦  :متوسط االلتزام العاطفي

عالية  ٠,٩٠ ٤,٣٣ .هناك التزام من قبلي تجاه مدرستي ١ ١
 جداً

عالية  ٠,٩٨ ٤,٢٩ . على سمعة مدرستي أحافظ ٥ ٢
 داًج

بذل قصارى جهدي لتحقيـق أهـداف       أ ٤ ٣
 .مدرستي

عالية  ٠,٩٧ ٤,٢٦
 جداً

 عالية ١,٠٨ ٤,١٥ .عمل بهاأيهمني مستقبل مدرستي التي  ٣ ٤
 عالية ١,١١ ٤,١٠ . ووالئيإخالصيتستحق مدرستي  ٢ ٥

ري
عيا

الم
ام 

لتز
اال

  

ال أستطيع ترك العمـل فـي مدرسـتي          ٦ ٦
 . حتى لو توفرت الرغبة في ذلك؛الحالية

 عالية ١,١٦ ٣,٨٩

 عالية ٠,٨٢ ٤,١٧  :متوسط االلتزام المعياري



 م ٢٠١٩يوليو لسنة ) ، الجزء األول١٨٣: (مجلة كلية التربية، جامعة األزهر، العدد
 

 -٣٥٥-

  :األبعاد
الرتبة 
وفق 
:المتوسط

رقم 
الفقرة 
في 
  :األداة

المتوسط   :العبارات
:الحسابي

االنحراف 
:المعياري

درجة 
  :االلتزام

أخشى أن ال أجد المناخ المالئم لي عند         ٥ ١
  . أخرىلمدرسٍةنتقال  واال،ترك مدرستي

 عالية ١,١٩ ٣,٨٣

أرى أن مدرستي الحالية مـن أفـضل         ٤ ٢
 .المدارس في مكة المكرمة

 عالية ١,٠٦ ٣,٧٨

درستي الحاليـة يعكـس     إن بقائي في م    ١ ٣
 .حاجتي للعمل

 عالية ١,٢٠ ٣,٥٧

 منـصب وظيفـي      على أتطلع للحصول  ٢ ٤
 .مميز في مدرستي

تمر عالية ١,٢٢ ٣,٥٤
مس

م ال
تزا

االل
  

٣ ٥       ا أشعر أن لدي خيارات وفرص قليلة جد
 .للنظر في مغادرة هذه المدرسة

متوسطة ١,٢٥ ٣,٢٨

 عالية ٠,٧٤ ٣,٦٠  :متوسط االلتزام المستمر
 عالية ٠,٦٣ ٣,٨٦  : لاللتزام التنظيميالمتوسط العام

أن درجة االلتزام التنظيمي لدى معلمات المدارس    ) ١١(تُظهر النتائج في الجدول     
، قد جاءت ضمن درجة االلتزام العالية، )الكلي( عام   الثانوية بمدينة بمكة المكرمة بشكلٍ    

" تزام المعياري االل"وقد جاء بعد    ). ٠,٦٣( وانحراف معياري    ،)٣,٨٦(بمتوسط حسابي   
 وبدرجـة   ،)٠,٨٢( وانحراف معيـاري     ،)٤,١٧(في الترتيب األول، بمتوسط حسابي      

 ،)٣,٧٦( بمتوسط حسابي ،في الترتيب الثاني" االلتزام العاطفي"التزام عالية، وجاء بعد    
فقد حّل في " االلتزام المستمر" وبدرجة التزام عالية، أما بعد ،)٠,٧٣(وانحراف معياري   

 وبدرجة ،)٠,٧٤( وانحراف معياري ،)٣,٦٠(ب الثالث واألخير، بمتوسط حسابي     الترتي
  . التزام عالية

وبالنسبة للفقرات في األبعاد الثالثة لاللتزام التنظيمي لدى معلمـات المـدارس             
  :الثانوية بمدينة بمكة المكرمة، أشارت النتائج إلى ما يلي

لمدارس الثانويـة بمدينـة بمكـة       بالنسبة لدرجة االلتزام العاطفي لدى معلمات ا      
 باستثناء فقرة واحدة جـاءت      ،المكرمة، فقد جاءت جميع الفقرات ضمن الدرجة العالية       

 فاعل من أعـضاء     أشعر أنني عضو   ":)٦( حيث حلّت الفقرة     ضمن الدرجة المتوسطة،  
 ،)٠,٩٦( وانحـراف معيـاري      ،)٤,١٤(في الترتيب األول، بمتوسط حسابي      " المدرسة

ستمتع بالحديث عن المدرسة خارج نطاق      أ ":)٢(في حين جاءت الفقرة     . ليةوبدرجة عا 
 وانحراف معيـاري    ،)٣,٢٥(في الترتيب األخير، بمتوسط حسابي      " العمل مع صديقاتي  

  .  وبدرجة متوسطة،)١,١٣(
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االلتزام المعياري لدى معلمات المدارس الثانوية بمدينة بمكـة         وبالنسبة لدرجة   
 :)١(والعالية، وجاءت الفقرة    ا   جد الفقرات ما بين الدرجة العالية    ، فقد تراوحت    المكرمة

 ،)٤,٣٣(في الترتيب األول، بمتوسـط حـسابي        " هناك التزام من قبلي تجاه مدرستي     "
ال أستطيع  ":)٦(في حين جاءت الفقرة    . ا جد  وبدرجة عالية  ،)٠,٩٦(وانحراف معياري   

في الترتيـب األخيـر،     " رغبة في ذلك  ترك العمل في مدرستي الحالية حتى لو توفرت ال        
  .  وبدرجة عالية،)١,١٦( وانحراف معياري ،)٣,٨٩(بمتوسط حسابي 

االلتزام المستمر لدى معلمات المدارس الثانوية بمدينـة بمكـة          وبالنسبة لدرجة   
 باستثناء فقرة واحدة جـاءت      ،، فقد جاءت جميع الفقرات ضمن الدرجة العالية       المكرمة

أخشى أن ال أجد المناخ المالئـم لـي    ":)٥(طة، حيث حلّت الفقرة ضمن الدرجة المتوس 
فـي الترتيـب األول، بمتوسـط حـسابي     "  أخرى لمدرسٍةنتقال واال ،عند ترك مدرستي  

 :)٣(في حـين جـاءت الفقـرة     .  وبدرجة عالية  ،)١,١٩( وانحراف معياري    ،)٣,٨٣(
"      في الترتيـب   " لمدرسةا للنظر في مغادرة هذه ا     أشعر أن لدي خيارات وفرص قليلة جد

  .  وبدرجة متوسطة،)١,٢٥( وانحراف معياري ،)٣,٢٨(األخير، بمتوسط حسابي 
 أن درجة االلتزام التنظيمي لدى معلمـات  أظهرتويمكن تفسير هذه النتيجة التي   

االلتـزام  " الثالثة   األبعاد وفي   ، عام المدارس الثانوية بمدينة بمكة المكرمة جاءت بشكلٍ      
ضمن الدرجة العالية، من خالل حـرص  " االلتزام المستمروتزام العاطفي،   المعياري، االل 
 ، التعليم بمنطقة مكة المكرمة على تبني التوجهات اإلدارية الحديثةوإدارة ،وزارة التعليم

 على  ا وتوظيف أسلوب فرق العمل، كل هذا انعكس إيجاب        ، تطبيقات الجودة الشاملة   :مثل
 لـدى المعلمـات، كمـا أن قائـدات        ا تنظيمي احقق التزام أداء المعلمات، بالشكل الذي ي    

 عالية من   المدارس الثانوية بمدينة مكة المكرمة يدركن أهمية المحافظة على مستوياتٍ         
 فإن ذلك سيؤدي إلى ضعف      ؛االلتزام التنظيمي، وذلك ألن االلتزام التنظيمي إذا انخفض       

دافها، كما أن العالقـة اإليجابيـة      األداء التنظيمي، ويؤدي إلى عدم تحقيق المدرسة أله       
المتبادلة بين قائدات المدارس والمعلمات، باإلضافة إلى تحقيق المعلمات لطموحـاتهن           
المهنية في ضوء اإلدارة التي يعملن تحت مظلتها، وشـعورهن بكيـانهن ومكـانتهن              

 . الوظيفية في ظل تلك اإلدارة المدرسية
 د، التي أظهـرت وجـو     )٢٠١٥وايقه،  الن(دراسة   هذه النتيجة مع نتيجة      وتتفق

 رومـع دراسـة الـضمو     . مستوى مرتفع لاللتزام التنظيمي حسب تقديرات المستجبين      
. ، التي أظهرت أن مستوى االلتزام التنظيمي لدى المعلمين جاء بدرجة مرتفعة     )٢٠١٤(

من حيث أن االلتزام المعياري هو النوع الـسائد         ) ٢٠١٠(كما تتفق مع دراسة كريدي      
  .اللتزاماتمن ا

هل توجد فروق ذات دالله إحصائية    ": النتائج المتعلقة باإلجابة عن السؤال الرابع     
 تعزى لمتغيري ،في استجابات عينة الدراسة حول درجة االلتزام التنظيمي لدى المعلمات 

  ؟) "الخبرة وسنوات ،نوع التعليم(الدراسة 
 واالنحرافـات   ،ية تم اسـتخراج المتوسـطات الحـساب       ؛لإلجابة عن هذا السؤال   

االمعيارية الستجابات المعلمات على المحور الخاص بقياس االلتزام التنظيمي لديهن، تبع 
، كما تم تطبيق تحليل التباين الثنـائي المتعـدد         )نوع التعليم وسنوات الخبرة   (لمتغيري  
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للكشف عن داللة الفـروق فـي المتوسـطات    ؛  (Way MANOVA-2)بدون تفاعل 
 ،نوع التعليم ( لمتغيري   ا تبع ، االلتزام التنظيمي  أبعادابات المعلمات على    الحسابية الستج 
 Way-2)تطبيق تحليل التباين الثنائي بـدون تفاعـل   إلى ، باإلضافة )وسنوات الخبرة

ANOVA)للكشف عن داللة الفروق في المتوسطات الحسابية الستجابات المعلمـات           ؛ 
    حيث يبـين    ) وسنوات الخبرة  ،نوع التعليم (ي   لمتغير اعلى االلتزام التنظيمي ككل، تبع ،

 واالنحرافات المعيارية الستجابات المعلمات حـول       ،المتوسطات الحسابية ) ١٢(الجدول  
  .  عام، وفي األبعاد المختلفةدرجة االلتزام التنظيمي لديهن بشكٍل

حول  واالنحرافات المعيارية الستجابات المعلمات ، المتوسطات الحسابية)١٢ (الجدول
وسنوات الخبرة، لمتغيري نوع التعليمادرجة االلتزام التنظيمي لديهن، تبع .  

فئات   :المتغير
  :المتغير

اإلحصاءات 
  :الوصفية

االلتزام 
  :العاطفي

االلتزام 
  :المعياري

االلتزام 
المستمر

االلتزام 
التنظيمي 

  :ككل
 حكومي ٣,٨٥ ٣,٤٩ ٤,١٨ ٣,٨١ المتوسط الحسابي

 ٠,٦٥ ٠,٧٥ ٠,٨١ ٠,٧٤ نحراف المعيارياال
 ٣,٨٨ ٣,٧٩ ٤,١٥ ٣,٦٧ المتوسط الحسابي

نوع 
 :التعليم

 ٠,٥٩ ٠,٦٨ ٠,٨٤ ٠,٧٢ االنحراف المعياري أهلي
 ٥أقل من  ٣,٨٢ ٣,٧٢ ٤,٠٥ ٣,٦٧ المتوسط الحسابي

 ٠,٦٤ ٠,٧٠ ٠,٩٤ ٠,٦٦ االنحراف المعياري سنواٍت
 إلى أقل ٥ ٣,٥٦ ٣,٤٣ ٣,٨١ ٣,٤١ توسط الحسابيالم

 ١٠من 
 ٠,٦٣ ٠,٧٦ ٠,٧٩ ٠,٨٠ االنحراف المعياري سنواٍت

 ٤,٠٣ ٣,٦١ ٤,٤٢ ٣,٩٨ المتوسط الحسابي

سنوات 
  :الخبرة

  سنواٍت١٠
 ٠,٥٦ ٠,٧٤ ٠,٦٥ ٠,٦٧ االنحراف المعياري  فأكثر

وجود فـروق ظاهريـة بـين المتوسـطات الحـسابية        ) ١٢(يظهر من الجدول    
 وسنوات  ،نوع التعليم ( لمتغيري   ا تبع ، االلتزام التنظيمي  ادأبعالستجابات المعلمات على    

  .)الخبرة
 تم تطبيق تحليل التبـاين      ؛وللتعرف على مستوى الداللة اإلحصائية لهذه الفروق      

للكـشف عـن الفـروق بـين     ؛  (Way MANOVA-2)الثنائي المتعدد بدون تفاعل 
) ١٣(، والجـدول    ) الخبرة  وسنوات ،نوع التعليم ( لمتغيري   ا تبع ،المتوسطات الحسابية 

  .يوضح ذلك
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 للكشف عن داللة الفروق ؛نتائج تحليل التباين الثنائي المتعدد بدون تفاعل) ١٣ (الجدول
 لمتغيري نوع ا تبع، االلتزام التنظيميأبعادفي المتوسطات الحسابية الستجابات المعلمات 

  . وسنوات الخبرة،التعليم

 االلتزام أبعاد  :مصدر التباين
  :لتنظيميا

مجموع 
 :المربعات

درجات 
 :الحرية

متوسط 
 :المربعات

" ف"قيمة 
 :المحسوبة

مستوى 
 :الداللة

 ٠,٩٨٥ ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٠ ١ ٠,٠٠٠ االلتزام العاطفي
 ٠,١٨٧ ١,٧٥٣ ١,٠٥٧ ١ ١,٠٥٧ االلتزام المعياري

  :نوع التعليم
Hotelling  

 =٣,٠٢٣*  
 = ٠,٠١٠ ٦,٧٨٦ ٣,٥٥٥ ١ ٣,٥٥٥ االلتزام المستمر  ٠,٠٣١*

*٠,٠٠٠ ٩,٦٤٦ ٤,٧٣٥ ٢ ٩,٤٧٠ االلتزام العاطفي
*٠,٠٠٠ ٩,٥٠١ ٥,٧٢٥ ٢ ١١,٤٥٠ االلتزام المعياري

  :سنوات الخبرة
Wilks' Lambda 

 =٤,٦٢٨*  
 = ٠,١٦٦ ١,٨١٧ ٠,٩٥٢ ٢ ١,٩٠٤ االلتزام المستمر  ٠,٠٠١ 

   ٠,٤٩١ ١٧٠ ٨٣,٤٥١ االلتزام العاطفي
  :الخطأ   ٠,٦٠٣ ١٧٠ ١٠٢,٤٣٩ اريااللتزام المعي

   ٠,٥٢٤ ١٧٠ ٨٩,٠٦٠ االلتزام المستمر
    ١٧٣ ٩٢,٩٢١ االلتزام العاطفي
  :الكلي    ١٧٣ ١١٤,٩٤٥ االلتزام المعياري
    ١٧٣ ٩٤,٥٢٠ االلتزام المستمر

  ) α = ٠,٠٥(دالة إحصائياً عند مستوى الداللة * 
 قد ، لمتغير نوع التعليم(Hotelling)أن قيمة إلى ) ١٣(تشير النتائج في الجدول 

 أنـه  : أي ،)α = ٠,٠٥( عند مستوى الداللة     يا وهي قيمة دالة إحصائ    ،)٣,٠٢٣(بلغت  
 ، االلتزام التنظيمـي   أبعادتوجد فروق ذات داللة إحصائية في استجابات المعلمات على          

 الجـدول   وبالنظر إلى نتائج األبعـاد فـي    .)حكومي، أهلي (تعزى الختالف نوع التعليم     
) ف( إذ بلغـت قيمـة   ،)االلتـزام المـستمر  ( يالحظ أن الفروق كانت على بعد   ؛السابق

االلتـزام  ( بعـد    واألهلية،المحسوبة للفروق بين استجابات معلمات المدارس الحكومية        
، ومن خـالل    )α = ٠,٠٥( عند مستوى    يا وهي قيمة دالة إحصائ    ،)٦,٧٨٦) (المستمر
 يالحظ أن الداللـة كانـت لـصالح    ؛)١٢(طات الحسابية رقم جدول المتوسإلى الرجوع  

، كون المتوسط الحسابي السـتجاباتهن علـى بعـد االلتـزام            األهليةمعلمات المدارس   
أعلى من المتوسط الحسابي الستجابات معلمـات المـدارس         ) ٣,٧٩( والبالغ   ،المستمر
داللة إحصائية عنـد  في حين يالحظ عدم وجود فروق ذات   ).٣,٤٩( والبالغ   ،الحكومية
، حيث لم تصل    ) وااللتزام المعياري  ،االلتزام العاطفي (على بعدي   ) α = ٠,٠٥(مستوى  

 = ٠,٠٥(المحسوبة للفروق على هذين البعدين لمستوى الداللة المحدد ) ف(داللة قيمة 
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α.(  
 األهليـة، وهذه النتيجة تعني أن االلتزام المستمر يزداد لدى معلمات المـدارس            

 بمدينة مكة المكرمة، في حـين تتـساوى درجـة           الحكومية بمعلمات المدارس    ةًمقارن
 واألهليـة  وااللتزام المعياري لدى معلمات المدارس الثانوية الحكومية   ،االلتزام العاطفي 

االلتزام المستمر يـزداد لـدى معلمـات         وقد يعود السبب في أن       .بمدينة مكة المكرمة  
معلمـات  حـصول     عـدم   إلـى  الحكومية؛ت المدارس    بمعلما  مقارنةً األهلية،المدارس  
 لـذلك فـإنهن   في مدارس التعليم العام الحكومية،       يين للتع  على فرصةٍ  األهليةالمدارس  

 من أجل المحافظـة علـى وظـائفهن، إذ إن    المستمر؛ من االلتزام ا عاليمستوىيبدين  
 تؤثر على ، وانخفاض الفرص الوظيفيـة المتاحة، وفرص االختيار،ظروف سوق العمل  

  .المستمرمستوى االلتزام 
 فقـد أظهـرت     ، لمتغير سنوات الخبرة   اوبالنسبة للفروق بين عينة الدراسة وفقً     

 أن قيمـة  (Way MANOVA-2)نتائج تحليل التباين الثنائي المتعدد بـدون تفاعـل   
(Wilks' Lambda) ٤,٦٢٨( لمتغير سنوات الخبرة بلغت(، ا وهي قيمة دالة إحـصائي 

 أنه توجد فـروق ذات داللـة إحـصائية فـي            : أي ،)α = ٠,٠٥( الداللة   عند مستوى 
وبالنظر .  تعزى الختالف سنوات الخبرة، االلتزام التنظيميأبعاداستجابات المعلمات على 

 ،االلتزام العـاطفي  ( يالحظ أن الفروق كانت على بعدي        ؛إلى النتائج في الجدول السابق    
المحسوبة للفروق بين فئـات سـنوات الخبـرة    ) ف(، إذ بلغت قيم     )وااللتزام المعياري 

 ياعلى التوالي، وهي قيم دالة إحصائ) ٩,٥٠١( و ،)٩,٦٤٦(الثالث على هذين البعدين     
في حين يالحظ عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عنـد        ). α = ٠,٠٥(عند مستوى   

) ف(يمـة   ، حيث لم تـصل داللـة ق       )االلتزام المستمر (على بعد   ) α = ٠,٠٥(مستوى  
  ).α = ٠,٠٥(المحسوبة للفروق على هذين البعدين لمستوى الداللة المحدد 

وللكشف عن مصدر الفروق لوجود داللة إحصائية لمتغير سنوات الخبـرة فـي             
 تم إجراء مقارنـات بعديـة       ؛ وااللتزام المعياري لدى المعلمات    ،درجة االلتزام العاطفي  

  ).١٤(كما هو موضح في الجدول ،  (Scheffe)" شيفيه"باستخدام طريقـة 
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للكشف عن مصدر الفروق في ؛  (Scheffe) نتائج المقارنات البعدية بطريقة )١٤ (الجدول
  . لمتغير سنوات الخبرةعا وااللتزام المعياري لدى المعلمات، تب،درجة االلتزام العاطفي

 ٥أقل من   
 سنواٍت

من  إلى أقل ٥
  سنواٍت١٠

١٠ 
 سنواٍت
 فأكثر

 أبعاد
االلتزام 
:التنظيمي

  سنوات
  الخبرة



X ٣,٩٨ ٣,٤١ ٣,٦٧ 

 *٠,٣١ ٠,٢٦  - ٣,٦٧  سنواٍت٥أقل من 
 *٠,٥٧  -  - ٣,٤١  سنواٍت١٠ إلى أقل من ٥

  االلتزام
 :العاطفي

  -  -  - ٣,٩٨  فأكثر سنواٍت١٠

 ٥أقل من   
 سنواٍت

 إلى أقل من ٥
  سنواٍت١٠

١٠ 
 سنواٍت

 كثرفأ
  سنوات
  الخبرة



X ٤,٤٢ ٣,٨١ ٤,٠٥ 
 *٠,٣٧ ٠,٢٤  - ٤,٠٥  سنواٍت٥أقل من 

 *٠,٦١  -  - ٣,٨١  سنواٍت١٠ إلى أقل من ٥

  االلتزام
:المعياري

  -  -  - ٤,٤٢  فأكثر سنواٍت١٠
   .)α = ٠,٠٥(عند مستوى الداللة يا الفرق في المتوسطات الحسابية دال إحصائ * 

في درجة االلتزام  احصائيأن مصدر الفروق الدالة إ) ١٤(تبين النتائج في الجدول 
 كـان بـين   ، من فئات سنوات الخبرة الثالث   وااللتزام المعياري لدى المعلمات    ،العاطفي

 وبين المعلمات مـن فئتـي      ،من جهة )  فأكثر  سنواتٍ ١٠من  (المعلمات من فئة الخبرة     
، ولصالح المعلمات من    ) سنواتٍ ١٠ إلى أقل من     ٥من  ( و   ،) سنواتٍ ٥أقل من   (الخبرة  

 كون المتوسط الحسابي الستجاباتهن أعلـى مـن         ،) فأكثر  سنواتٍ ١٠من  ( الخبرة   فئة
 ٥من ( و ،) سنواٍت٥أقل من (المتوسط الحسابي الستجابات زميالتهن من فئتي الخبرة        

 وااللتـزام درجة االلتـزام العـاطفي      ، وهذه النتيجة تعني أن      ) سنواتٍ ١٠إلى أقل من    
ـ  الطويلة،ة الخبرة  من فئمعلمات يزداد لدى ال   المعياري زميالتهن مـن فئتـي   مقارنةً ب

  .والمتوسطةالخبرة القصيرة 
؛ للكشف (Way ANOVA-2)التباين الثنائي بدون تفاعل  تحليل تطبيقكما تم 

 لدى المعلمات بشكٍل عـام  االلتزام التنظيميفي درجة في المتوسطات عن داللة الفروق   
  .النتائجيوضح ) ١٥ (الجدولو، )ات الخبرة وسنو،نوع التعليم( لمتغيري ا، تبع)الكلي(
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التباين الثنائي بدون تفاعل؛ للكشف عن داللة الفروق في تحليل نتائج ) ١٥(الجدول 
 ، نوع التعليمي لمتغيرا تبع،)الكلي( لدى المعلمات بشكٍل عام االلتزام التنظيميدرجة 

  .وسنوات الخبرة
مجموع   :مصدر التباين

 :المربعات
درجات 
 :الحرية

متوسط 
 :المربعات

" ف"قيمة 
 :المحسوبة

مستوى 
 :الداللة

 ٠,١٣٠ ٢,٣١٤ ٠,٨٣٢ ١ ٠,٨٣٢  نوع التعليم
 *٠,٠٠٠ ٨,٥٧٨ ٣,٠٨٥ ٢ ٦,١٧٠  سنوات الخبرة

   ٠,٣٦٠ ١٧٠ ٦١,١٤٢  الخطأ
    ١٧٣ ٦٨,١٤٤  المجموع

   .)α = ٠,٠٥( دالة إحصائياً عند مستوى الداللة*  
إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحـصائية عنـد     )١٥( في الجدول    النتائجتشير  

 ككل لدى المعلمات، تعزى الخـتالف       االلتزام التنظيمي  في درجة    )α = ٠,٠٥(مستوى  
المحسوبة للفروق بين معلمات المدارس الحكوميـة       ) ف(، حيث بلغت قيمة     نوع التعليم 

ئيا عنـد  ، وهي قيمة غير دالـة إحـصا       )٢,٣١٤(واألهلية على االلتزام التنظيمي ككل      
في حين أظهرت النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائية         . )α = ٠,٠٥(مستوى الداللة   

 ككل لـدى المعلمـات، تعـزى        االلتزام التنظيمي  في درجة    )α = ٠,٠٥(عند مستوى   
المحسوبة للفروق بين فئـات الخبـرة       ) ف(، حيث بلغت قيمة     سنوات الخبرة الختالف  

  . )α = ٠,٠٥(إحصائيا عند مستوى الداللة المحدد ، وهي قيمة دالة )٨,٥٧٨(الثالث 
وللكشف عن مصدر الفروق لوجود داللة إحصائية لمتغير سنوات الخبـرة فـي             

 تم إجراء مقارنات بعدية باستخدام طريقـة        ككل لدى المعلمات؛   االلتزام التنظيمي درجة  
  ).١٦ (كما هو موضح في الجدول، (Scheffe)" شيفيه"

للكشف عن مصدر الفروق ؛ (Scheffe) المقارنات البعدية بطريقة نتائج) ١٦(الجدول 
 لمتغير سنوات ا تبع،)الكلي( لدى المعلمات بشكٍل عام االلتزام التنظيميفي درجة 

  .الخبرة
 ٥أقل من   

 سنواٍت
 إلى أقل من ٥

  سنواٍت١٠
  سنواٍت١٠

 فأكثر
  سنوات
  :الخبرة



X ٤,٠٣ ٣,٥٦ ٣,٨٢ 

 ٠,٢١ ٠,٢٦  - ٣,٨٢  سنواٍت٥أقل من 
 ١٠ إلى أقل من ٥

 *٠,٤٧  -  - ٣,٥٦ سنواٍت

  -  -  - ٤,٠٣  فأكثر سنواٍت١٠
   ) α = ٠,٠٥( دالة إحصائياً عند مستوى الداللة*  

  



 م ٢٠١٩يوليو لسنة ) ، الجزء األول١٨٣: (ددمجلة كلية التربية، جامعة األزهر، الع

 

 -٣٦٢-

في درجة االلتزام  اأن مصدر الفروق الدالة إحصائي) ١٦(تبين النتائج في الجدول 
 ،) فأكثر سنواٍت١٠من (خبرة كان بين المعلمات من فئة ال ،)الكلي(التنظيمي بشكٍل عام    
، ولصالح المعلمات من    ) سنواتٍ ١٠ إلى أقل من     ٥من  ( الخبرة   ةوبين المعلمات من فئ   

 كون المتوسط الحسابي الستجاباتهن أعلـى مـن         ،) سنوات فأكثر  ١٠من  (فئة الخبرة   
 ١٠ إلـى أقـل مـن        ٥مـن   ( الخبرة   ةالمتوسط الحسابي الستجابات زميالتهن من فئ     

يزداد لدى   ،)الكلي(التنظيمي بشكٍل عام    درجة االلتزام   ه النتيجة تعني أن     ، وهذ )سنواٍت
  .المتوسطة الخبرة ةزميالتهن من فئمقارنةً ب الطويلة، من فئة الخبرة معلماتال

 وااللتزام ، درجة االلتزام العاطفيأنويمكن تفسير نتائج هذا السؤال التي أظهرت   
زميالتهن مـن فئتـي     مقارنةً ب  الطويلة،الخبرة   من فئة    معلمات، يزداد لدى ال   المعياري

يزداد لدى   )الكلي(التنظيمي بشكٍل عام    درجة االلتزام    وأن   .والمتوسطةالخبرة القصيرة   
بـأن  المتوسـطة؛    الخبرة   ةزميالتهن من فئ  مقارنةً ب  الطويلة، من فئة الخبرة     معلماتال

 تتمثـل  ، متعـددةعواملل  محصلة تفاع خاللمن لدى المعلمات يتولد االلتزام التنظيمي 
 العملية، الخبرةهذه العوامل تحتاج إلى  و، وضغوط العملن، وشخصياتههن،في خصائص

وذلـك نتيجـة للتفاعـل    ، خبرةالمع تقدم سنوات التنظيمي تزداد  االلتزام  درجةأن  كما  
وقائـدات   ، وبين المعلمات   العمل من جهة   والزميالت في  المعلماتاالجتماعي فيما بين    

في يزيد من خبراتهن   بيئة العمل فيالمعلماتوجـود أخرى، كما أن  من جهٍةارس المد
الـزميالت والقائـدات،     الطرق واألساليب الجديدة للتعامل مـع        ويكتسبن ،أداء األعمال 

  .والبيئة المدرسية
توجد عالقـة بـين الـنمط       هل  : "النتائج المتعلقة باإلجابة عن السؤال الخامس     

  .؟" قائدة المدرسة، ودرجة االلتزام التنظيمي لدى المعلماتالقيادي الذي تمارسه
بين النمط القيـادي     تم حساب معامالت ارتباط بيرسون       ؛لإلجابة عن هذا السؤال   

 الذي تمارسه قائدة المدرسة، وبين درجة االلتزام التنظيمي لدى المعلمات، وكانت النتائج
  ).١٧(جدول الفي هو موضح كما 

بين النمط القيادي الذي تمارسه قائدة المدرسة، امالت االرتباط قيم مع) ١٧ (الجدول
  .وبين درجة االلتزام التنظيمي لدى المعلمات

  االلتزام :اإلحصائي  :العالقة
 :العاطفي

  االلتزام
 :المعياري

  االلتزام
 :المستمر

 االلتزام التنظيمي
 ):الكلي(

النمط  **٠,٣٩٢- *٠,١٤٩- **٠,٣٨٠- **٠,٤٠٢- معامل االرتباط
 ٠,٠٠٠ ٠,٠٥٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٠ مستوى الداللة :األوتوقراطي

النمط  **٠,٤٤٤ *٠,١٧٦ **٠,٤٢٣ **٠,٤٦٠ معامل االرتباط
 ٠,٠٠٠ ٠,٠٢٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٠ مستوى الداللة :الديموقراطي

 ٠,٠٠٠ ٠,١٢٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٠ مستوى الداللة :النمط الترسلي **٠,٣٩٥- ٠,١١٨- **٠,٤٤٤- **٠,٣٦٥- معامل االرتباط
 *عند مستوى الداللة امعامل االرتباط دال إحصائي )α = ٠,٠٥.(  

 **عند مستوى الداللة امعامل االرتباط دال إحصائي ) α =٠,٠١.(  
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النمط القيادي الذي تمارسـه     االرتباطية بين   ة  أن العالق ) ١٧(يالحظ من الجدول    
  :على النحو اآلتيجاءت ، معلماتقائدة المدرسة، وبين درجة االلتزام التنظيمي لدى ال

 سـلبية   بعالقـةٍ األوتـوقراطي يرتبط ممارسة القائدة للـنمط      : األوتوقراطيالنمط    . أ 
 ، عـام  مع درجة االلتزام التنظيمي لدى المعلمات بـشكلٍ      ا ودالة إحصائي  ،)عكسية(

 ).المستمروالعاطفي، المعياري، ( الثالثة لاللتزام التنظيمي األبعادومع 
 إيجابيـة  يرتبط ممارسة القائدة للنمط الـديموقراطي بعالقـةٍ       : وقراطيالنمط الديم   . ب 

 ومع ، عام مع درجة االلتزام التنظيمي لدى المعلمات بشكٍلا ودالة إحصائي،)طردية(
  ).المستمروالعاطفي، المعياري، ( الثالثة لاللتزام التنظيمي األبعاد

 ودالة ،)عكسية( سلبية بعالقٍةرتبط ممارسة القائدة للنمط الترسلي ت: النمط الترسلي  .ج 
عدي االلتـزام  ، عام مع درجة االلتزام التنظيمي لدى المعلمات بشكلٍ    اإحصائيومع ب 

 . العاطفي والمعياري
 مـن قبـل      األوتوقراطي ومن خالل ما سبق، يتضح أنه كلما زاد ممارسة النمط         

لـدى المعلمـات     إلى انخفاض درجة االلتزام الوظيفي       يؤديقائدات المدارس، فإن ذلك     
كما أنـه كلمـا زاد   . المستمروالمعياري،  و العاطفي، االلتزامبشكٍل عام، وإلى انخفاض   

الترسلي من قبل قائدات المدارس؛ فإن ذلك يؤدي إلى انخفـاض درجـة     ممارسة النمط 
. المعياري و  العاطفي،  االلتزام االلتزام الوظيفي لدى المعلمات بشكٍل عام، وإلى انخفاض       

الديمقراطي من قبل قائدات المدارس؛ فـإن ذلـك          ه كلما زاد ممارسة النمط    في حين أن  
  االلتـزام  يؤدي إلى زيادة درجة االلتزام الوظيفي لدى المعلمات بشكٍل عام، وإلى زيادة           

  .المستمروالمعياري،  والعاطفي،
درجة االلتزام التنظيمي لدى معلمـات المـدارس        أن  ب النتائجهذه  ويمكن تفسير   

ن  وتوظيـف لقـدراته    ن، العمل من إشباع لحاجاته     بيئة وفرهتيتوقف على ما    الثانوية  
وإبداعهن، وهو ما يأتي من خالل ممارسة القائدات للنمط الديمقراطي الذي تسود فيـه           

المدرسـة، كمـا أن الـنمط        فـي    القائدة والمعلمات التعاون بين   ، و العالقات اإلنسانية 
 القائـدة الثقـة المتبادلـة بـين      ، وزيـادة    ةرفع الروح المعنوي  الديمقراطي يساهم في    

 العـاطفي والمعيـاري    موالمعلمات على أسٍس من االحترام، مما يعزز من درجة االلتزا         
ممارسة قائدات المـدارس    فإنه كلما ارتفع مستوى     والمستمر لدى المعلمات، وبالتالي     

 وزاد التـزامهن    العالقات اإليجابية اإلنسانية لدى المعلمات،     ازدادت   للنمط الديمقراطي؛ 
  .في االستمرار بالعملتهن رغببمعايير وتعليمات وزارة التعليم، وازدادت 

انخفـاض   إلـى  للنمط األوتوقراطي، تؤدي المدارس قائداتأن ممارسة   في حين   
 التقليل مـن دور   وإلى   واالبتكار والتجديد،    اإلبداع على   ن وعدم قدرته  دافعية المعلمات، 

للنمط الترسلي إلـى     المدارس   قائداتكما تؤدي ممارسة    .  في العمل المدرسي   المعلمات
 مفهوم االلتزام   تعارض مع ه الممارسات ت  وهذ ، وانتشار الفوضى وعدم المباالة    ،التسيب

  . التنظيمي
، والتي توصلت )Omidifar, 2013(وتتفق نتيجة الدراسة مع دراسة أوميديفار 

ومـع  . تنظيمي، والرضا الـوظيفي   إلى أن أسلوب القيادة يؤثر على مستوى االلتزام ال        
وجود عالقة كبيرة بـين  ، التي أظهرت )Saleem, et al.,2017(دراسة سليم وآخرون 
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 كما تتفق نتيجـة الدراسـة       .أساليب القيادة لدى المديرين وااللتزام التنظيمي للمعلمين      
وجود عالقة إيجابيـة  التي أظهرت  ،)Girma, 2016( جيرما الحالية جزئيا مع دراسة

 واالستمراري ، وااللتزام العاطفي،)القائمة على النمط الديمقراطي  (بين القيادة التحويلية  
مـع االلتـزام    ) الحر-الترسلي( المتحررة   قيادة بين ال   سلبية ، ووجود عالقة  والمعياري

، التـي أظهـرت أن   )Bacha, 2013( ومع دراسة باشا . وااللتزام المعياري،المستمر
 له عالقة إيجابية مع االلتزام      )القائمة على النمط الديمقراطي    (ية القيادة التحويل  بأسلو

، التـي  )٢٠١٥النوايقـه،  (كما تنسجم مع دراسة    .  المعياريو ياالستمرارو ،العاطفي
ومع دراسة  .  التنظيمي مأظهرت وجود أثر إيجابي ألنماط القيادة في تعزيز أبعاد االلتزا         

قة إيجابية دالة إحصائيا بـين األنمـاط        ، التي توصلت إلى وجود عال     )٢٠١٤ (رالضمو
  .القيادية السائدة، ومستوى االلتزام التنظيمي لدى المعلمين

  :ملخص النتائج والتوصيات
النمط القيادي السائد لدى قائدات المدارس الثانوية بمدينة بمكة         بالنتائج المتعلقة   

  .المكرمة من وجهة نظر المعلمات
دي السائد لدى قائدات المدارس الثانوية بمدينـة   النمط القيا أظهرت النتائج أن   -

 النمط الديمقراطي، حيث جاء هذا      هو-المعلمات وجهة نظر    من-المكرمةبمكة  
، وانحراف )٣,٧٢(النمط ضمن المستوى العالي، وحصل على متوسط حسابي      

 والذي يمـارس  ،النمط األوتوقراطييليه في الترتيب الثاني    . )٠,٨٥(معياري  
المدارس الثانوية بمدينة بمكة المكرمة بمستوى متوسط، وحصل        لدى قائدات   

بينما جـاء فـي     ،  )١,٠٦(، وانحراف معياري    )٢,٧٣(على متوسط حسابي    
 حـسابي     بمستوى منخفض، بمتوسط  ) الحر(النمط الترسلي   الترتيب الثالث   

 ).١,٠٦(، وانحراف معياري )٢,٢٨(
 القيـادي  الـنمط  حـول  الدراسة بالفروق في استجابات عينة    المتعلقة النتائج -

  .)الخبرة وسنوات التعليم، نوع (الدراسة لمتغيري تبعا للقائدة،
 عينـة  اسـتجابات  فـي  إحصائية داللة ذات أظهرت النتائج عدم وجود فروق     -

ممارسة قائدات المدارس الثانوية بمدينة مكة المكرمة لالنمـاط          حول الدراسة
 التعلـيم  نوع الختالف تعزى ،)والتراسلياألوتو قراطي، الديمقراطي،    (الثالثة  

 المـدارس  قائـدات  لـدى  القيادي النمط ممارسة أن بمعنى ،)أهلي حكومي،(
 . واألهلية الحكومية المدارس في متشابهة

تعزى لمتغير الخبرة  ، فروق ذات داللة إحصائية  وجودفي حين أظهرت النتائج      -
وقـد دلـت نتـائج       ،قائدة استجابات عينة الدراسة حول النمط القيادي لل       بين  

 بين استجابات المعلمـات     ياأن مصدر الفروق الدالة إحصائ     المقارنات البعدية   
 ،)األوتوقراطي، والترسلي (من فئات سنوات الخبرة الثالث حول نمطي القيادة         

)  سـنواتٍ ١٠ إلى أقل من ٥من (كان بين استجابات المعلمات من فئة الخبرة       
و )  سـنواتٍ ٥أقل مـن  (معلمات من فئتي الخبرة  وبين استجابات ال،من جهة 

 ٥مـن   (، ولصالح استجابات المعلمات من فئة الخبرة        ) فأكثر  سنواتٍ ١٠من  (
 بـين  اأن مصدر الفروق الدالـة إحـصائي    في حين    .) سنواتٍ ١٠إلى أقل من    
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القيـادة  استجابات المعلمات من فئات سنوات الخبـرة الـثالث حـول نمـط              
 ٥أقـل مـن     (ن استجابات المعلمات من فئتي الخبـرة         كان بي  ،)الديمقراطي(

 إلى أقل ٥من ( وبين فئة الخبرة ،من جهة)  سنوات فأكثر١٠من ( و ،)سنواٍت
 ٥أقـل مـن   (، ولصالح استجابات المعلمات من فئتي الخبرة     ) سنواتٍ ١٠من  
 .) فأكثر سنواٍت١٠من (و ، )تسنوٍا

 معلمات المدارس الثانوية بمدينة درجة االلتزام التنظيمي لدى النتائج المتعلقة ب   -
 .بمكة المكرمة من وجهة نظرهن

 الثانويـة  المـدارس  معلمات لدى التنظيمي االلتزام أظهرت النتائج أن درجة    -
 العاليـة،  االلتـزام  درجـة  ضمن جاءت قد-عام بشكٍل-المكرمة بمكة بمدينة

ـ  "بعد جاء وقد). ٠,٦٣ (معياري وانحراف ،)٣,٨٦ (حسابي بمتوسط  زامااللت
 معيـاري  وانحـراف  ،)٤,١٧ (حسابي بمتوسط األول، الترتيب في" المعياري

 الترتيـب  فـي " العـاطفي  االلتزام "بعد وجاء عالية، التزام وبدرجة ،)٠,٨٢(
 التزام وبدرجة ،)٠,٧٣ (معياري وانحراف ،)٣,٧٦ (حسابي بمتوسط الثاني،
 بمتوسط واألخير، الثالث بالترتي في حّل فقد ،"المستمر االلتزام "بعد أما عالية،
  .عالية التزام وبدرجة ،)٠,٧٤ (معياري وانحراف ،)٣,٦٠ (حسابي

 الدراسـة  عينـة  استجابات في إحصائية دالله ذات  المتعلقة بال فروق   النتائج -
 نـوع  (الدراسـة  لمتغيري تعزى المعلمات لدى التنظيمي االلتزام درجة حول

 ).الخبرة وسنوات التعليم
أنه توجد فروق ذات داللة إحصائية في اسـتجابات المعلمـات        أظهرت النتائج  -

، )حكـومي، أهلـي   ( تعزى الختالف نوع التعليم      ، االلتزام التنظيمي  أبعادعلى  
 يالحظ أن الفروق كانت على بعد ،وبالنظر إلى نتائج األبعاد في الجدول السابق     

سـتجابات  المحسوبة للفـروق بـين ا     ) ف( إذ بلغت قيمة     ،)االلتزام المستمر (
 وهي  ،)٦,٧٨٦ (،)االلتزام المستمر ( بعد   واألهليةمعلمات المدارس الحكومية    

  ٠,٠٥( عند مستوى    اقيمة دالة إحصائي = α(     جدول إلى  ، ومن خالل الرجوع
الحظ أن الداللة كانـت لـصالح معلمـات         ي ؛)١٢(المتوسطات الحسابية رقم    

ت داللة إحصائية عنـد     ، في حين يالحظ عدم وجود فروق ذا       األهليةالمدارس  
  .)االلتزام العاطفي وااللتزام المعياري(على بعدي ) α = ٠,٠٥(مستوى 

 المعلمات استجابات في إحصائية داللة ذات فروق توجد كما أظهرت النتائج أنه -
 كانت الفروق وأن. الخبرة سنوات الختالف تعزى التنظيمي، االلتزام أبعاد على
 المحسوبة) ف (قيم بلغت إذ ،)المعياري وااللتزام العاطفي االلتزام (بعدي على

 و ،)٩,٦٤٦ (البعـدين  هـذين  علـى  الثالث الخبرة سنوات فئات بين للفروق
 ). α = ٠,٠٥ (مستوى عند إحصائيا دالة قيم وهي التوالي، على) ٩,٥٠١(

 = ٠,٠٥ (مـستوى  عند إحصائية داللة ذات فروق وجود عدم يالحظ حين في -
α (عد علىب) المحـسوبة ) ف (قيمـة  داللة تصل لم حيث ،)المستمر اللتزاما 

 وقـد دلـت     ).α = ٠,٠٥ (المحدد الداللة لمستوى البعدين هذين على للفروق
 فئـات من  بين استجابات المعلمات     مصدر الفروق    نتائج المقارنات البعدية أن   

  سـنواتٍ  ١٠مـن   ( كان بين المعلمات من فئة الخبرة        ،سنوات الخبرة الثالث  
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من ( و   ،) سنواتٍ ٥أقل من   ( وبين المعلمات من فئتي الخبرة       ،من جهةٍ ) أكثرف
 ١٠مـن   (، ولصالح المعلمات من فئـة الخبـرة         ) سنواتٍ ١٠ إلى أقل من     ٥

 كون المتوسط الحسابي الستجاباتهن أعلـى مـن المتوسـط           ،) فأكثر سنواٍت
               ،) سـنواتٍ  ٥أقـل مـن     (الحسابي الستجابات زميالتهن من فئتـي الخبـرة         

  ). سنواٍت١٠ إلى أقل من ٥من  (و
 المدرسـة،  قائـدة  تمارسه الذي القيادي النمط بين المرتبطة بالعالقة  النتائج -

 .   المعلمات لدى التنظيمي االلتزام ودرجة
 سـلبية  بعالقٍة األوتوقراطي للنمط القائدة ممارسة ترتبط: األوتوقراطي النمط -

 عام، بشكٍل المعلمات لدى لتنظيميا االلتزام درجة مع إحصائيا ودالة ،)عكسية(
  ).والمستمر المعياري، العاطفي، (التنظيمي لاللتزام الثالثة األبعاد ومع

 إيجابية بعالقٍة الديموقراطي للنمط القائدة ممارسة ترتبط: الديموقراطي النمط -
 عام، بشكٍل المعلمات لدى التنظيمي االلتزام درجة مع إحصائيا ودالة ،)طردية(

  ). والمستمر المعياري، العاطفي، (التنظيمي لاللتزام الثالثة بعاداأل ومع
 ،)عكسية (سلبية بعالقٍة الترسلي للنمط القائدة ممارسة يرتبط: الترسلي النمط -

 بعدي ومع عام، بشكٍل المعلمات لدى التنظيمي االلتزام درجة مع إحصائيا ودالة
 . والمعياري العاطفي االلتزام

  :التوصيات
 على النتائج التي توصلت اليها الدراسة الميدانية؛ فان الدراسـة توصـي             بناء        
  :بمايلي
العمل على توعية قائدات المـدارس الثانويـة بالبعـد عـن ممارسـة الـنمط                : أوال

 أشارت النتائج   ثحي. وفق برامج مقصودة ومنهجية   ) األوتوقراطي والتراسلي (
، وبين )األوتوقراطي والتراسلي( القيادة إلى العالقة االرتباطية السالبة بين نمط

 . االلتزام التنظيمي للمعلمات
 العمل على تعزيز النمط القيادي الديمقراطي لدى قائدات المدارس، وذلك من خالل :ثانياً

 :تفعيل العديد من اإلجراءات التالية
 . تحديد دقيق لالحتياجات التدريبية الفعلية الالزمة لديمقراطية اإلدارة -
د برامج تطويرية وتدريبية مخطط لها من قبل قـسم اإلدارة المدرسـية             عق -

تتضمن األساليب الحديثـة فـي     . بإدارة اإلشراف التربوي لقائدات المدارس    
واالستماع الفعال وعلى مزايا المشاركة  اإلصغاء القيادة وتنمي مهاراتهن في

 .في اتخاذ القرارات
 اإلبداعيـة  والقـدرات  الذهنية، تالطاقا شحذ شأنها من تنظيمية ثقافة تبني -

 مـن  للمـشكالت  اإلبداعية الحلول وابتكار الجديدة، األفكار لطرح للمعلمات؛
  : التالية االجراءات خالل

  .والجماعية الفردية والمبادرات االبتكار، تشجيع -
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  .اإلنجازات وتقدير األخطاء، معالجة -
  .المعلمات وقياداتهم بين الجماعي العمل روح تشجيع  -
 المـشكالت،  عالج في تسهم التي الريادية لألفكار والحوافز المكافآت، منح -

 .العمل تطوير على وتساعد
تعزيز حالة الشعور بالمسؤولية وذلك من خالل توسيع مشاركة المعلمات في  -

تقديم اآلراء والمقترحات واتخاذ القرارات مما لذلك مـن أثـر فـي زيـادة       
 .الذاتية وزيادة الثقة بالقيادة اإلداريةدافعيتهم للعمل وتنمية مبدأ الرقابة 

 مـع  التفاعـل  المعلمات على  وتشجيع االجتماعية المشاعر بتعزيز االلتزام -
 .البعض بعضهن

العمل على تعزيز االلتزام التنظيمي لدى المعلمات بالمدارس، وتعزيز مقوماتـه           : ثالثاً
تنمية الشعور لدىهن، باإلضافة الى توجيه قائدات المدارس الى ان تعمل على        

لدى المعلمات بأهمية االلتزام التنظيمي لمدارسهن وأهدافها األمر الذي يساهم          
 :في تطوير العملية التعليمية من خالل اإلجراءات التالية

 المدرسة بحيـث   وإنجازات وأهداف بقيم للتعريف مبتكرة أساليب  استخدام -
 .لها النتمائهن االمعلمات يشعرن بالفخر تجعل

إعادة هيكلة   عملية المعلمات بالعمل من خالل    واندماج ارتباط اليبأس تطوير -
 .الوظيفي اإلثراء وتحقيق االعمال والمهام،

 التعاون أسلوب القائدة وتغليب  قبل من االعتبار المعلمات بعين  مصالح أخذ -
المعلمـات   حقـوق  إهمـال  وعدم والضبط، التحكم أسلوب على والمشاركة

 .ونموهن المهني
ت بإسهامات وانجازات المعلمات وتقديرهن مـن أجـل ضـمان           األعتراف   -

 . التزامهن
 المعاملـة  المعلمـات بعدالـة    شـعور  خـالل  من بالثقة يتمتع مناخ إيجاد -

 االسـتعداد  القائدة وإبداء  قبل من بالوعود واإليفاء بالمصداقية، وإحساسهن
بـرأيهن   األخـذ  خـالل  مـن  بهن الخاصة واالقتراحات المالحظات لسماع
اركتهن وزيادة االهتمام بهن من خالل تحفيزهن وتعزيز روح انتمائهن          ومش

 .والتزامهن التنظيمي لعملهن
  تقديم الحوافز، والمزايا الوظيفية للمعلمات ماديـا ومعنويـا، ومراجعـة            -

األنظمة الخاصة بهن، والحرص على مكانة المعلمات االعتبارية عن طريق          
 .وسائل اإلعالم المتنوعة

السلوكيات التي تدل على التزام المعلمات ضمن نماذج تقييم األداء،          تضمين   -
 .إذ يكافأ المتميز على سلوكيات االلتزام التنظيمي، وكذلك على األداء المنجز

 دراسـة  أو الدوريـة  الـرأي  اسـتطالعات  بإجراء متخصصة لجان تشكيل -
 هـا تحليل علـى  المعلمات والعمل  قبل من تطرح التي والمشكالت المقترحات
 دون وعالجية تحـول   وقائية إجراءات من يلزم ما واتخاذ نتائجها ومناقشة
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  . القيادات عن وحجبها كبتها أو األصوات تجاهل
 .لهن المدرسة وإيضاحاها أهداف وضع المعلمات في مشاركة -

إجراء دراسات مماثلة لهذه الدراسة حول األنماط القياديـة لقائـد المدرسـة،             : رابعاً
األداء الوظيفي، واإلنتاجية، واإلنجـاز لـدى       : راٍت أخرى، مثل  وعالقتها بمتغي 

  .المعلمين
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  :قائمة المراجع
  :المراجع العربية: أوالً
دار صـادر للنـشر     : بيـروت . ١٢مجلـد   .  العرب نلسا). ٢٠٠٠. (ابن منظور  -

  . والتوزيع
األنماط القياديـة لـدى مـديري       ). ٢٠١٣.  (أبو الخير، سامي عبد العزيز عامر      -

رسالة ماجستير غير   . ، وعالقتها اإلبداع اإلداري   س الثانوية بمحافظات غزة   المدار
 .الجامعة اإلسالمية بغزة. منشورة

ضغوط العمل وأثرهـا علـى الـوالء        ). ٢٠٠٩. (أبو العالء، محمد صالح الدين     -
. التنظيمي دراسة تطبيقية على المديرين العاملين في وزارة الداخلية قطـاع غـزة            

  .  ، الجامعة اإلسالمية بغزةر منشورةرسالة ماجستير غي
مداخل تنمية االلتزام التنظيمي لدى ضباط الـشرطة        ). ٢٠١٤. (أبو جياب، محمد   -

 .الجامعة اإلسالمية بغزة.  ماجستير غير منشورةةرسال. الفلسطينية في قطاع غزة
ية دراسة ميدان : أنماط القيادة وعالقتها بااللتزام التنظيمي    ). ٢٠١٦(. أمحمد، تونسي  -

 ).الجزائر(، جامعة محمد خيضر رسالة ماجستير. مطبقة على عمال بسكرة
تطوير مهارات مديري المـدارس الثانويـة فـي         ). ٢٠١٠. (بدر، يسري رسمي   -

. رسالة ماجستير غيـر منـشورة  . محافظات غزة في ضوء مفهوم إدارة المعرفة     
    .الجامعة اإلسالمية بغزة

دار : عمـان . ربوية بين النظرية والتطبيق   اإلدارة الت ). ٢٠١٤. (البدري، طارق  -
   .  االبتكار للنشر والتوزيع

لنمط القيادي السائد بمـدارس تبـوك   ا). ٢٠١٨. (البلوي، عالية صالح غبن البلوي  -
رسالة ماجستير غيـر   . وعالقته باالحتراق الوظيفي لدى المعلمات    . الثانوية للبنات 

 . جامعة تبوك. منشورة
 سليمان، ورضوان سـامي عبـد   ن، والشالش، عبد الرحم بن دهيش، خالد عبد اهللا     -

. ٣ط. اإلدارة والتخطيط التربوي أسس نظرية وتطبيقات عملية). ٢٠٠٩. (السميع
 .مكتبة الرشد: الرياض

دار صـفاء   : عمـان . اإلدارة المدرسية المعاصرة  ). ٢٠١٣. (البناء، هاله مصباح   -
 . للنشر والتوزيع

.  العمل الداخليـة   ةعالقة االلتزام التنظيمي ببيئ   ). ٢٠٠٢.  (الثمالي، محمد عبد اهللا    -
 . جامعة األمير نايف للعلوم األمنية. رسالة ماجستير غير منشورة

إدارة المعرفة في منظمـات األعمـال،       ). ٢٠١٣. ( ماس نالجاموس، عبد الرحم   -
 . دار وائل للنشر والتوزيع:  عمان.وعالقتها بالمداخل اإلدارية الحديثة

: عمان. إدارة السلوك التنظيمي في عصر التغيير). ٢٠١١(. دهشجالب، إحسان    -
   .دار صفاء للنشر والتوزيع

 أسـامه   ردا:  عمان .السلوك التنظيمي والنظريات الحديثة   ). ٢٠٠٩(. جلده، سامر  -
 .للنشر والتوزيع
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األساليب القياديـة   ). ٢٠١٤. (ءجمال الدين، نجوى، وجابر، سامي، وحامد، نجال       -
): ١(١،  مجلة العلوم التربوية  . دة مدارس التعليم الثانوي العام بليبيا     السائدة لدى قا  

٣٦-٣. 
األنماط القيادية، وعالقتها بمستويات التمكين من وجهة       ). ٢٠٠٨. (الجميلي، مطر  -

رسالة ماجستير غيـر  . نظر موظفي مجلس الشورى في المملكة العربية السعودية    
 .جامعة األمير نايف للعلوم األمنية. منشورة

منهج متكامل من  (القيادة واإلدارة المدرسية). ٢٠١٣(. الجهني، أحمد بن عطا اهللا -
قرطبـة  : الرياض. )النظريات، والمناهج العلمية لقيادة مدرسية عصرية ومتكاملة      

 .  للنشر والتوزيع
مقدمة في اإلدارة ). ٢٠١٦. (، وأحمد، عبد العاطي، وفراج، حسن    الحربي، عبد اهللا   -

 . الرشدةمكتب: الرياض، ٢، طالتربوية
دار : عمـان . القيادة وإدارة الجودة في التعليم العالي     ). ٢٠١٠(. الحريري رافده  -

 .  عالثقافة للنشر والتوزي
أسـلوب القيـادة اإلداريـة      –الطـابور الخـامس     ) ٢٠١٤(. حسنين، أحمد جابر   -

 .المجموعة العربية للتدريب والنشر: القاهرة.٢ط.بالتجسس، وأسس القضاء عليه
قيم العمل وااللتزام التنظيمي لدى المديرين والمعلمين       ). ٢٠٠٦. (حمادات، محمد  -

 .الحامد دار: األردن. عمان. في المدارس
دراسة مقارنـة  .  المنظمةةااللتزام التنظيمي وفاعلي ). ١٩٩٦(. خضر، نعمه عباس   -

ـ     . في الكليات العلمية واإلنسانية في جامعة بغداد        ،ةمجلة اتحاد الجامعـات العربي
٣١(١٣.( 

األنماط القيادية المدرسية في المرحلة المتوسطة في       ). ٢٠١٠. (الرشيدي، عبد اهللا   -
 رسـالة   .دولة الكويت، وعالقتها بالوالء التنظيمي للمعلمين من وجهـة نظـرهم        

 .، جامعة الشرق األوسطماجستير
 لدى  العالقة بين أنماط السلوك القيادي واالحتراق الوظيفي      ). ٢٠١٠. (ريان، عادل  -

مـصر،  . كلية التجارة بـسوهاج   .  البحوث التجارية المعاصرة   ةمجل. المرؤوسين
٣٨٤-٣٤١): ٢(١٢. 

. )أسـسها وتطبيقاتهـا   (اإلدارة التربويـة    ). ٢٠١٦. (الزكي، أحمد عبد الفتـاح     -
 .مكتبة الرشد: الرياض

دار وائـل   : عمـان . القيادة اإلدارية ). ٢٠١٤. (الزعبي، محمد، والبطاينة، محمد    -
 .   والتوزيعللنشر

 قائـدات  تواجـه  التـي  المعوقـات ). ٢٠١٧. (جراد عبد اهللا  مستورة الزهراني، -
ـ . بجـدة  المتوسطة المدارس في التغيير قيادة ممارسة في المدارس  اإلدارة ةمجل
 : ) ١٦(،  ٤ ،)التعليميـة  واإلدارة المقارنـة  للتربيـة  المصرية الجمعية (التربوية

٤٧٢-٣٨٩. 
 القيادة في تطبيـق أسـس ومبـادئ إدارة      ردو). ٢٠١٢. (السامرائي برهان الدين   -

األكاديميـة العربيـة البريطانيـة      . رسالة ماجستير غير منشورة   . الجودة الشاملة 
 .لندن. للتعليم العالي
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 صـفاء  دار: عمـان . وآفـاق  مفاهيم التربوية القيادة). ٢٠١٢( .راتب السعود، -
 .والنشر للطباعة

 ةدار المـسير : عمـان . قيادة اإلدارية الفعالـة  ال). ٢٠١٤. (السكارنه، بالل خلف   -
 . للنشر والتوزيع

العالقة بين األنمـاط القياديـة وااللتـزام        ) ٢٠١٧. ( عبد الرحمن  دالشنطي، محمو  -
مجلة جامعة القدس المفتوحة لألبحـاث      الرضا الوظيفي متغير وسيط،     . التنظيمي

 .١٠٤-٨٥): ٧(٢، والدراسات اإلدارية واالقتصادية
. معجم المصطلحات التربوية والنفسية   ). ٢٠٠٣. (ن، والنجار، زينب  شحاته، حس  -

 .الدار المصرية اللبنانية: القاهرة
 مـديري  لـدى  الممارس القيادي النمط). ٢٠١٣. (سعيد عائض ظافر الشهراني، -

 ،ماجستير رسالة. التنظيمي بااللتزام وعالقته بيشة محافظة في المتوسطة المدارس
 .الباحة جامعة

مؤسـسة  : اإلسـكندرية . السلوك التنظيمي ). ٢٠٠٥. (، محمد عبد الفتاح   الصيرفي -
 .هورس الدولية للنشر والتوزيع

النمط القيادي الـسائد لـدى مـديري المـدارس          ). ٢٠١٤. (الضمور، حمد سهل   -
رسـالة  . الحكومية في محافظة الزرقاء، وعالقته بااللتزام التنظيمي لدى المعلمين        

 . وية، جامعة جرش، األردن، كلية العلوم التربماجستير
األنماط القيادية والثقة التنظيمية، وأثرها فـي       ). ٢٠٠٧(. الطائي، رنا ناصر صبر    -

 المـديرين فـي     ندراسة تشخيصية تحليلية آلراء عينة م     . تحقيق االلتزام التنظيمي  
   . جامعة بغدادرسالة ماجستير،. شركات القطاع الصناعي المختلط

 : عمـان  .اسيات اإلدارة المبادئ والتطبيقات الحديثـة     أس ).٢٠١٠( نعيم   الظاهر، -
 .مكتبة عالم

تأثير أنماط القيادة اإلدارية على عملية صنع قـرارات  ). ٢٠١٢(عباس، علي محمد   -
-١٢٩): ١(٢٠ ،مجلة الجامعة اإلسالمية للدراسات االقتصادية واإلدارية     . التغيير
١٥٧ .  

. الدار الجامعية . ل في المنظمات  السلوك الفعا ). ٢٠٠٤. (عبد الباقي، صالح الدين    -
 .اإلسكندرية

كلية التجارة  : ، القاهرة إدارة الموارد البشرية  ). ٢٠٠٥ (.عبد الباقي، صالح الدين    -
 . جامعة القاهرة(

دار : الكويت. القيادة المدرسية والقيادة التربوية   ). ٢٠١٤. (  العتيبي، سعد ماجد   -
    .المسيلة للنشر والتوزيع

دار : عمـان . اإلدارة بين النظرية والتطبيـق     ). ٢٠٠٨ (.سنينالعجمي، محمد ح   -
 .  للنشر والتوزيعةالسير

ــد - ــوم . )م٢٠١٢(. العــساف، صــالح محم ــي العل ــى البحــث ف المــدخل ال
 .دار الزهراء: الرياض.٢ط.السلوكية

.  المستقبل – الوظائف –اإلشراف التربوي، المفهوم  ). ٢٠١٢(عطية، عماد محمد     -
 .لرشدمكتبة ا: ، الرياض٢ط
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 فـى  تطـوير  مدارس قائدات أداء تطوير ).٢٠١٦. (محمد عبد اهللا  نوف العسكر، -
 الـشرق  كليات ،ماجستير رسالة. المعرفة إدارة آليات ضوء على الرياض منطقة
 .العليا للدراسات العربي

 المدارس قادات لدى الوظيفي اإلثراء واقع). ٢٠١٧. (شميالن تايه فوزية العنزى، -
 التربية مجلة. المتغيرات بعض ضوء فى نظرهن وجهة من تبوك نةبمدي االبتدائية

 .٦٩٠ – ٦١٤: )١٧٦(٢، ) التربية كلية - األزهر جامعة(
 اإلداري باإلبـداع  وعالقتهـا  التحويلية القيادة). ٢٠١٧. (أحمد بنت غادة الغراس، -

 .القصيم جامعة ،ماجستير رسالة .القصيم بمنطقة العام التعليم مدارس قائدات لدى
 الثانويـة  المـدارس  لمـديري  القيـادي  النمط أثر ).٢٠٠٨. (يحيى كمال عجيم، -

 جامعـة  ،ماجستير رسالة. للمعلمين التنظيمي االلتزام على تبوك بمنطقة الحكومية
 .مؤتة

عالقـة االلتـزام المظمـي      ). ٢٠٠٦. (العنزي، سعد علي، الزبيدي، غني دحـام       -
مجلـة اإلدارة    الجـودة للمـوارد،      بمشاركة العاملين، وأثرها في تحقيق متطلبات     

 ).٦١(٣١، واالقتصاد، الجامعة المستنصرية
العوامل المؤثرة فـي    ). ٢٠٠٦. ( والهران، محمد بن عبد اهللا     العواد، فؤاد عبد اهللا    -

نشره بحثيـة   .  االلتزام التنظيمي لدى أعضاء هيئة التدريس بجامعة الملك سعود        
 . كلية العلوم اإلدارية الرياض، جامعة الملك سعود، مركز بحوث محكمة

تأثير األنماط القياديـة علـى متطلبـات اإلبـداع          ). ٢٠٠٨. (عوض، قسمة جابر   -
، مجلة القادسية للعلوم اإلدارية واالقتصادية    . ناإلداري من وجهة نظر المرؤوسي    

١(١٠.( 
الرضاء الوظيفي وعالقتـه بـااللتزام التنظيمـي لـدى          ). ٢٠٠٧. (فلمبان، ايناس  -

التربويين والمشرفات التربويات بإدارة التربية والتعلـيم بمدينـة مكـة           المشرفين  
 .، جامعة أم القرىرسالة ماجستير غير منشورة.  المكرمة

 مصطلحات التربيـة  ممعج). ٢٠٠٤. (فليه، فاروق عبده والزكي، أجمد عبد الفتاح       -
 .   الطباعة والنشرادار الوفاء لدني:  اإلسكندرية.لفظًا واصطالحا

أنماط السلوك القيادي الـسائدة لـدى مـديري         ). ٢٠٠٩. ( عبده يدي، عبد اهللا  الفه -
إدارات التربية والتعليم بمحافظة تعز في الجمهورية اليمنيـة، وعالقتهـا بالمنـاخ          

جامعـة  . رسالة ماجستير غير منشورة   . التنظيمي من وجهة نظر رؤساء األقسام     
 .الشرق األوسط

القيادة اإلدارية التحول نحو نموذج القيـادي  ). ٢٠٠٨. (القحطاني، سالم بن سعيد   -
 . الملك فهد الوطنيةةمكتب: الرياض. ٢ط. العالمي

 :عمـان  .الفعالة القرارات واتخاذ القيادة أساليب). ٢٠١٧( .حمد زياد القطارنة، -
 .دار المنهل

دار الفكـر   : عمان.  اإلدارية وإدارة االبتكار   ةالقياد). ٢٠١٠. (قنديل، عالء محمد   -
 . والتوزيعللنشر 

الـدار الجامعيـة    :  االسكندرية . السلوك التنظيمي  ةإدار). ٢٠١٠. (دكردي، أحم  -
 .للنشر



 م ٢٠١٩يوليو لسنة ) ، الجزء األول١٨٣: (مجلة كلية التربية، جامعة األزهر، العدد
 

 -٣٧٣-

مكتبة دار الثقافـة للنـشر      : عمان. ٣ط. القيادة اإلدارية ). ٢٠٠٩. (كنعان، نواف  -
 .والتوزيع

). ٢(ط .  حديثةأساسيات ومفاهيم . التطوير التنظيمي ). ٢٠٠٣.  (اللوزي، موسى  -
 .   للنشر والتوزيعدار وائل: عمان

 .   المتنبيةمكتب: الدمام. اإلدارة التربوية). ٢٠١١. (محمد، ماهر أحمد -
 مهـارات  تطـوير  فـي  ودورهـا  التحويلية القيادة). ٢٠١٨. (مراد فليون-مراد -

 .األكاديمي الكتاب مركز: القاهرة .الموظفين
ـ         ). ٢٠١١. (مرزوق، ابتسام  - ديرو استراتيجيات إدارة الـصراع التـي يتبعهـا م

.  المعلمـين ى الغوث بمحافظات غزة وعالقتها بااللتزام التنظيمي لدةالمدارس وكال 
 .الجامعة اإلسالمية بغزة. رسالة ماجستير غير منشورة

: القـاهرة . اإلدارة دليل عملي للمدير العـصري     ). ٢٠١٠. (مصطفى، أحمد سيد   -
 .  مكتبة األنجلو المصرية

. سف، ومحمود محمد فتحـي؛ وآخـرون  النمر، سعود محمد، وخاشقجي، هاني يو      -
: الرياض. ٧ ط   .األسس والوظائف واالتجاهات الحديثة   : اإلدارة العامة ). ٢٠١١(

 .  مكتبة الملك فهد الوطنية للنشر
: ضالريا. قراءات في اإلدارة والتخطيط التربوي    ). ٢٠٠٩(الهنيدي، جمال محمد     -

   .مكتبة الرشد
. وعالقته بااللتزام التنظيمـي . اخ التنظيميالمن). ٢٠٠٦(الوزان، خالد محمد أحمد     -

 .دراسة مسحية مقارنة على الضباط العاملين باإلدارة العامة للتدريب والحراسـات          
 .  اإلدارة العامة للمناطق األمنية بوزارة الداخلية في مملكة البحرين: المنامة

 سالمـدار  قائـدات   دور ).٢٠١٧. (ابـراهيم  بن نعبد الرحم  بنت دالل اليحيى، -
 المجلـة . للمعلمـين  المهنية المعايير وثيقة لتحقيق المعلمات كفاءة رفع في الثانوية
 – ١): ١٢(٦، ) واألبحـاث  للدراسات سمات دار (المتخصصة التربوية الدولية

١٩.  
مكتبة الملك  : الرياض. ٢ ط .حياتنا الوظيفية ). ٢٠١٤. (اليوسف، منصور صالح   -

  .فهد الوطنية
  : ةالمراجع األجنبي: ثانيا
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