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 الملخص:
، وقد من وجهة نظر المعلماتقة الباحة وفقا لنظرية ليكرت لقائدات المدارس في منط القيادية ألنماطاتعرف هدفت هذه الدراسة      

لجمع البيانات، وأظهرت  نة( معلمة، طبقت عليهم استبا287، وتكونت عينة الدراسة من )المسحيالباحثة المنهج الوصفي استخدمت 
 االستشاري و  ،التشاركي الديمقراطي ينمطيمارسن ؛ حيث متفاوتة للقيادة بدرجاتالسلوكية  األنماط تمارس المدارس قائدات النتائج أن

وجود فروق  إلى النتائج  وأشارت .قليلة بدرجة التسلطي واالستبدادي الخير االستبدادي نمطي نويمارس كبيرة، بدرجة الديمقراطي
مجال النمط  المرحلة التعليمية على تبعا لمتغيرعلى محور األنماط القيادية (  α≤0.05ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )

دورات  5 ولمتغير الدورات التدريبية على نمطي االستشاري والتشاركي الديمقراطي لصالح ،الخير لصالح المرحلة الثانوية االستبدادي
 سنوات فأكثر،10ولصالح فئة والتشاركي الديمقراطي  ،ستشاري الديمقراطي، ولمتغير سنوات الخبرة على كل من النمط االفأكثر

 على المحافظة ضرورةمنها:  بعدد من التوصياتوأوصت الدراسة    سنوات 10قل من ألصالح  الحرستبدادي النمط االوعلى مجال 
 وتعزيز القيادات المدرسية. ،التشاركية واالستشارية الديمقراطية القيادية األنماط لممارسة العالية الدرجة

 .قة الباحةمنط، القيادية األنماطقائدات المدارس، :  ةكلمات مفتاحي
 
 :مقدمةال

هداف من خالل إدخال األوهي التي تعمل على تحقيق  المؤسسات،لتغيير والتطوير في جميع لأداة  القيادةتعتبر  
أو فيها مجتمعة مما يؤثر على مسيرة  ،أو الوسائل واألساليب القيادية ،التحسينات الضرورية في التنظيم اإلداري أو سلوك العاملين

  .اإيجاب  أو  اسلب   المؤسسة
فعنصر التنظيم يتكون من الهياكل  والعنصر البشري، ،ر التنظيميالعنصهما ن من عنصرين رئيسيالقيادة تتكون و  

مة للظروف البيئية المتطورة. أما العنصر ءوالوظائف التي يمكن تغييرها وإعادة تشكيلها بحيث تصبح أكثر كفاءة وفعالية وأكثر مال
 .(2000،338 ،من أداء عمله بكل كفاءة وفعالية )عبد الباقير المناخ التنظيمي المناسب له ليتمكن البشري فالبد من توف

وارتبط مفهوم اإلنتاجية ، أصبحت معيارًا يحدد في ضوئه  نجاح أي تنظيم إداريالقيادة  ( أن 2009،5كنعان )  ويرى
ال المؤسسات فقادة  القيادية ، رف باألنماط  ـا عـمل الـن خمه العالقة بينه وبين مرؤوسيوبطبيعة  القائد،  سلوك ـبالعمل في 

الشخصي ألنهم مختلفون في تعاملهم خر،آلكل منهم نمطا قد يكون مختلفا عن اوإنما يسلك   القيادةيسلكون نمطًا واحدًا في 
 دادهم.      ـف إعتالـواخ ،التربويةالختالف فلسفاتهم  ذلكو، والقياديةوفي وسائلهم اإلدارية ، جراءاتهموفي إوالمهني  
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لذا فإنه يكتسب أهميته من   الجماعةهم في تشكيل طابع العالقات داخل اويعد النمط القيادي أحد العوامل الرئيسية التي تس
القيادي المتبع في  لنمطتحقيقها. وادوره في توجيه العالقات داخل الجماعة نحو بلوغ األهداف الرئيسية التي تسعى الجماعة إلى 

 داخل المدرسةاألفراد  الرضا الوظيفي لدى مثليحدد نمط المناخ التنظيمي السائد فيها والذي يشكل بدوره عوامل أخرى  المدرسة
 .(488، 2010،والسعود ،الصليبي)

كثر التقسيمات شيوعا وشموال الذي يقسمها أدارة وعلماء االجتماع، و نماط القيادية التي ذكرها علماء اإلوتختلف تقسيمات األ
 نماط هي:أى ثالثة لإ

  :ئهار آمره و او ألي خضوع العاملين في المؤسسة أويعرف بالقيادة االستبدادية، وهي تعني حكم الفرد الواحد،  النمط االتقراطي ،
دارة نتاج ويهمل العاملين، ويتولى القائد هنا جميع عمليات اإلويتميز بانفصال القائد عن الجماعة، ويركز االهتمام على اإل

من التخطيط وانتهاء بالمتابعة والتقويم، ويتميز القائد االتوقراطي بالطموح ويكرس معظم وقته للعمل، وهو حازم ومتلزم،  ابتداء  
 (.2007،64ة )العمايرة،اءعماله بكفأ وينفذ 

  :تعدد العقول ن أساسية هي أفراد انطالقا من فكرة اساسي لهذا النمط هو احترام شخصيات األالمبدأ األ  النمط الديموقراطي
دارة في ضوء هذا المفهوم  حصر على القيادي، تكون مهمة اإل الوفكار الصائبة من العقل الواحد، تقييم األقدر على أالسوية 

ويعبر عن  نسانية وجماعية تضمن التفاف الجماعة حول القائد الذي يمثلهم، كنموذج في تحقيق ذواتهم،إوهي قيادة 
 (. 2009،109، سطلاألالوالء واالخالص)طموحاتهم المشروعة بإطار من 

   يستند هذا النمط الى في القيادة الى مبدأ اطالق الحريات للعاملين في تنفيذ ما يريدون، وباالسلوب الذي  سلي:النمط التر
يحاول تعريف ال لمن يطلبها منهم، وال إيعتقدونه مناسبا وصحيحيا، فالقيادي المتساهل ال يقوم بتقديم المساعدة للعاملين معه 

(. 171، 2006و فرض اسلوب معين عليهم) المغربي، أالعاملين بوجهة نظره لعدم رغبته في تقييد حريتهم في التصرف، 
نماط القيادية من حيث ناتج العمل فتحقيق اهداف المدرسة مسألة متروكة للحظ فقط، ويجد ويعتبر هذا النمط من اسوأ األ

فسهم في المواقف التي تتطلب المعونة والنصح من جانب نف واالعتماد على االمعلمون انفسهم عاجزين عن التصر 
 (.      2004،45القيادة)ابو جبل، 

في ظل الثورة العلمية واالنتشار المعلوماتي في جميع  وترى الباحثة ان تطبيق القيادة الديموقراطية في المؤسسات التربوية 
ذا المبدأ هو االكثر جدوى لبناء االنسان الصالح الذي يتحمل المسؤولية ، ويحققق العلم ، والسرعة الهائلة في التقدم يجعل ه

 العالقات االنسانية. هاالهداف المرجوة  في جو تسود
 ركبيحد لى ر إرلتي تقاهي   قائد المدرسةسها رأعلى دارة، وإل( الى أن اLikert,1961,183  )ترليكواشار        

هي ، وهذه عليها تقوملتي العملية الفلسفة دارة، واإليم المؤسسة ونمط اتصمر لتي تختااهي دارة إلاالمدرسة . إذ أن خل خ دالمناا
ط القيادية ألنمااوقد صنف ليكرت . راتلخياذ هذه اتخاافي ار رلقا هوصحابأن القائدال يخفى ح المؤسسة. وألساسية لنجات المحكاا

 نماط هي أربعة أ إلى

   ( النمط االستبدادي ال1نظام  )نه اتوقراطي تسلطي مستبد ، ال يثق أالمدير في هذا النمط على : يصنف  تسلطي
للعاملين ، ودافعية  ةي تغذية راجعأسفل ، وال يقدم ألالى اإعلى ، واالتصاالت هرمية من األلمرؤوسين ، ويصنع القرارات لوحدهبا

  .نادرةفي هذا النمط ، والحوافز أتي من خالل الخوفالعاملين ت
  ( النمط  االستبدادي 2نظام )تصنع ارات رلقا معظم، و نسيؤورقليال  بالم يثق ريدلمن افإداري، إلاالنمط ا ذفي هو .رـلخيا

  .(1نظام) نقل مأ بصورة نلك، وللعمل كدافع  ديدلتهوا الخوفيستخدم ة . و دلقاعاقليل منها في ، ولقمةافي 
  ( النمط ا3نظام )ــــالستش ن القائد يثق بالعاملين بدرجة كبيرة، ولكنها ليست إلنمط القيادي فهذا افي و :ري الديموقراطي اـ

ت تجري بشكل االتص، واإلدةهداف الفرعية والتفصيلية فتصنع في القاعما األأ، والسياسات العامة تصنع في القمة هدافألمطلقة، وا
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، يجابية غالبا إلا وافزلحا يستخدمنه أكما ، بناءةبطريقة ه فكار مرؤوسيأن يستخدم أول القائد يحاكثر منها بشكل تنازلي، وأتصاعدي 
 .درانا بلعقاالسلبية ا والحوافز

  (النمط ا4نظام )ـــلتش  ثقةوقراطي يثق بالمرؤوسين ن القائد التشاركي الديمإط القيادي فمهذا الن في: والديموقراطيكي راــ
ن أأي  ،راء تكون من المرؤوسينآلوا األفكارعلى  الحصولو   ي في هذا النمط اإلدار دنى أل، وتتخذ القرارات عند المستويات اكاملة

  .رية منها بشكل كبيولمعنابخاصة ، وإليجابيةاالحوافز يفعل القائد  أن  كما، كافة تتجاهاالباوفقية وأية دو عم رتسيت تصاالاال

على  يقوم( الذي 4نظام )الديموقراطي كي رلتشاداري اإلاالنمط  فييكمن ية نجاحا دارإلط األنماا أكثرن أويالحظ 
، نسيؤورلما حاجاتع شباإفي  متسه، فئةداتنظيمية بيئة ل، وفعال تصاايبقى على ، والقراراتفي عملية صنع  مرؤوسينلاكة رمشا

على  أهدافها تحقيقفي  تعتمد المدارسن فإ، لفاعلةدة القيااعلى وة عال. وهداف التنظيميةاأل تحقيقل خال من، هدافهمأ  قتحقيو
ر فرص التدريب المناسبة بتوفيم لقيا، واكفايةاد رألفافضل ر أالختيال لماق انفاوإ ،بذل الجهد والوقت لىإعاها دما م؛ المعلمين

 ( .2009،250)السعود، احتياجاتهم المختلفة المادية والمعنوية التي تسهم كثيرا في سدوالحوافز 
هدفت تعرف النمط القيادي السائد التي ( 2016راني )دراسة الشهجنبية حول الموضوع مثل أعربية و جريت عدة دراسات وقد أ

نسانيه من وجهة نظر المعلمين، وتم تطبيق الدراسة على عينة طبقية عشوائية إللدى مديري المدارس وعالقته بمستوى العالقات ا
السائد لدى مديري المدارس  ظهرت النتائج أن النمط القياديأوالمنهج الوصفي المسحي، و    باستخدام االستبانة ،( معلما405بلغت )

 هو النمط الديمقراطي، ويليه النمط التسلطي ثم النمط الترسلي.  
( في 4نظام  -1( التي هدفت التحقق من آثار ممارسة القيادة وفقا  لنظرية ليكرت )نظامKhumalo, 2015دراسة كومالو )و 

 ،المراقبة  الدراسة المقابالت نصف المهيكلة المستخدمة في فريقيا. ومن أشكال األدواتأعينة من المدارس االبتدائية في شمال 
 .ةمسح الوثائق وغيرها. وقد خلصت الدراسة إلى أنه نتيجة لتوزيع القيادة في هذا النظام فإن المؤسسة التعليمية تكون فاعلة ومنتجو 

ين بإقليم جامبيال بأثيوبيا، وقد ( التي هدفت تعرف اثر أساليب القيادة على أداء المعلمAbwalla,2014) ودراسة ابواال
شخصا  بينهم  (190)شملت عينة بسيطة من ، مدارس ثانوية عامة في منطقة إقليم جامبيال بأثيوبيا  ةطبقت هذه الدراسة في عشر 

الديمقراطي  وقد كشفت النتائج أن أسلوب القيادة ،واستخدمت فيها االستبانة والمقابلة كأدوات رئيسية لجمع البيانات ،( معلما  170)
علما   بأن أداء المعلمين كان  ،هو أكثر األساليب ممارسة وله تأثير هام على عملية صنع القرار والتواصل وتفويض الصالحيات

دون المتوقع في تلك المدارس، وعليه فقد أوصت الدراسة بالتنويع في استخدام األسلوب الديمقراطي واألوتوقراطي من أجل الوصول 
 ل للمعلمين.إلى أداء أفض

( التي هدفت التعرف على النمط القيادي السائد لدى مديري المدارس بمحافظة بيشة وعالقته 2013ودراسة الشهراني )
معلمي المدارس بمراحلها من مجتمع الدراسة  تكون المنهج الوصفي االرتباطي،  و لوظيفي للمعلمين واستخدم الباحث بمستوى الرضا ا

 ( معلما،  وتوصلت الدارسة425على عينة عشوائية بلغ عدد أفرادها ) ةستبان( وقد طبقت اال5002اده )فر أالثالث الذي بلغ عدد 
وأن  ،:أن النمط القيادي السائد لدى مديري المدارس في محافظة بيشة هو النمط الديمقراطيلى مجموعة من النتائج من أهمهاإ

 مرتفع من الرضا الوظيفي . المعلمين في المراحل التعليمية الثالث يتمتعون بمستوى 

( تحديد األنماط القيادية لمديري المدارس الثانوية وعالقتها بمستوى الرضا 2010دراسة الصليبي، والسعود) وهدفت 
تكون مجتمع الدراسة من جميع مديري ومديرات المدارس الثانوية العامة ومعلميهم، وتكونت عينة الدراسة و الوظيفي لمعلميهم. 

واألداة الثانية  ،وتم استخدام أداتين في الدراسة: األولى مقياس األنماط القيادية ( معلما  ومعلمة، 1260را  ومديرة و)( مدي315من)
 .يليه النمط البائع المدرب ،توصلت النتائج إلى أن النمط القيادي المشارك الداعم قد جاء في المرتبة األولىو مقياس الرضا الوظيفي، 

 .أن مستوى الرضا عن العمل لدى المعلمين كان عاليا   النتائج كذلك أظهرت
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( فقد هدفت إلــى تعــرف أنمــاط الســلوك اإلداري لمــديري المــدارس الثانوية العامة في األردن وفقـا 2009اما دراسة السعود )
، واستخدم فيهـا المـنهج المسـحي ( معلمـا  ومعلمـة256) تكونت عينة الدراسة مـنوقد من وجهة نظر المعلمين،  لنظريـة ليكـرت

أوضــحت نتــائج الدراســة أن مــديري المــدارس يمارســون األنمــاط اإلداريــة ،و االرتبـاطي، وتـم اسـتخدام االستبانة لجمع المعلومات
ويمارسـون نمـط   ديمقراطي بدرجـة مرتفعـةاالستشــاري الــديمقراطي، والتشــاركي الـاوتــة. فهــم يمارســون نمطــي:األربعــة بــدرجات متف

  .نخفضةم االســتبدادي التســلطي بدرجــة االسـتبدادي الخيـر بدرجـة متوسـطة، ويمارســون نمــط
النمط القيادي السائد لدى مديري المدارس في منطقة الفروانية التعليمية  ( تعرف2007وهدفت دراسة الحمدان والفضلي )          

أن األنماط القيادية الممارسة  ، وتوصلت الدراسة إلى ( مديرا  84ة الكويت وفقا  للنظرية الموقفية،  وتكونت عينة الدراسة من )في دول
وال يوجد فروق ذات داللة إحصائية لمتغيرات الدراسة   ع،اإلقناتي:  نمط المشاركة ، اإلبالغ ،التفويض ،جاءت مرتبة على النحو اآل

 المرحلـة الدراسية ( في التأثير على النمط القيادي.، )النـوع  الخبـرة
( فقد هدفت َتعرف طبيعة العالقة بين األنماط القيادية التـي يمارسـها مـديرو المدارس، ومستوى 2006الحراحشة )اما دراسة 

واعتمد الباحث على المنهج الوصفي  الطفلية في األردن، االلتزام التنظيمي للمعلمين في مدارس مديرية التربية والتعليم في محافظـة 
( معلما  235في جمع البيانات والمعلومـات حـول الدراسة، واعتمدت االستبانة كأداة لجمع البيانات من عينة الدراسة المكونة من) 

ط كثر األنماومعلمة  وأظهرت النتائج أن جميع األنماط القيادية التي يمارسها مديرو المدارس  جاءت بدرجة متوسطة، إال أن أ
ن مستوى الرضا الوظيفي جاء متوسطا، وعدم وجود فروق تعزى لمتغيرات الجنس، والخبرة، والمؤهل إو شيوعا  كان النمط الديمقراطي، 

 .يجابية بين النمط القيادي ومستوى الرضا الوظيفيإن هناك عالقة ارتباطيه إالعلمي، و 
 كنتاكي في والية المدارس مديري  لدى القيادية األنماط أثرتعرف   التي هدفت(Bare-oldham,2000)  بيراولدهام ودراسة

واستخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي واالستبانة في ، معلما   (519) الدراسة من عينة وتكونت .للمعلمين الوظيفي الرضا على
  ضا الوظيي للمعلمين..واظهرت النتائج وجود عالقة بين نمط القيادة المدرسية ومستوى الر  جمع البيانات
تشابهت مع عدد من الدراسات السابقة من الدراسة الحالية   أن ، وجدتللدراسات السابقةمن خالل استعراض الباحثة و

الخبرة، والمؤهل  متغيراتمن حيث المتغيرات فقد ركزت معظم الدراسات السابقة على و . المسحيالمنهج الوصفي وهو حيث المنهج 
التعليمية، والدورات التدريبية ومن حيث أدوات الدراسة فقد استخدمت جميع الدراسات السابقة التي استعرضتها  العلمي، والمرحلة

 الباحثة االستبانة كأداة لجمع البيانات.
الباحثة من  فادتأوقد   التطبيقومنطقة  حيث مجتمع وعينة الدراسةكما اختلفت هذه الدراسة مع الدراسات السابقة من        

 ءبناو المناسبة. وتحديد األساليب اإلحصائية  ،اختيار منهج الدراسةتحديد مشكلة الدراسة، وصياغة أسئلتها، و  لدراسات السابقة فيا
 أداة البحث المستخدمة وهي االستبانة وتحديد مجاالتها وتطويرها.

 :مشكلة الدراسة
 النمط استخدام أهمية في تقدير تباين هناك أن وجدت التربوية قيادةلل تطرقت التي تتبع الباحثة  للدراسات السابقة  خالل من       

( ودراسة الحراحشة 2009(، ودراسة السعود ) 2013( ودراسة الشهراني) 2016دراسة  الشهراني) له أشارت  كما القيادي
منها ما كان وربما ، دةمتعدل ويعود ذلك إلى عوام أن ارتباط المعلمين بمهنتهم بدأ يضعفتؤكد بعض الدراسات (، و 2006)

واستماعهم لشكاوى عدد ، خبراتهم الشخصيةل وقد بنى الباحثون مالحظاتهم هذه من خال، يرتبط بالنمط القيادي لمدير المدرسة
عن  وشكاوى المسؤولين، الدراسيل أمور الطالب من أبنائهم في التحصي أولياء شكاوىكذلك و، من المعلمين في المهنة كبير

، باإلضافة إلى اهتزاز صورة المعلم ومكانته في األوساط االجتماعية، المعلمين إلى مهنتهم انتماءوية من ضعف المؤسسات الترب
) بهدف بحث جوانب هذا الموضوع، من المؤتمرات والندوات التربوية في البالد العربية كثير عقدويعزز هذا اإلحساس ظاهرة 

 (2003العياصرة،
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وتتحدد مشكلة ، امتدادًا للدراسات الميدانية المحلية التي تناولت األنماط القياديةراسة الميدانية هذه الدء جراءإءت فكرة ءجا        
 .من وجهة نظر المعلمات الدراسة في التعرف على النمط القيادي السائد في مدارس منطقة الباحة وفق نظرية ليكرت

  :الدراسةأسئلة 
 :تيةاآلإلجابة عن األسئلة الى إتحديدا  الدراسة تسعى 

  ؟لقائدات المدارس في منطقة الباحة وفقا لنظرية ليكرت من وجهة نظر المعلمات ةالقيادي األنماط/ ما 1س
 ةألنماط القياديل(  في درجة تقدير أفراد عينة الدراسة α≤ 0.05/ هل هناك فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة) 2س

 تبعا لمتغيرات )المرحلة التعليمية، الدورات التدريبية، سنوات الخبرة(. لنظرية ليكرتلقائدات المدارس في منطقة الباحة وفقا 
 أهداف الدراسة:

، والكشف عن داللة من وجهة نظر المعلمات األنماط القيادية لدى قائدات المدارس في منطقة الباحةتعرف تهدف الدراسة إلى      
 راسة تبعا لمتغيراتها.فراد عينة الدأحصائية في استجابات الفروق اإل

 أهمية الدراسة: 
، كذلك من لممن المؤمل أن تثري هذه الدراسة المكتبة العربية بمعلومات إضافية حول األنماط القيادية تفيد الباحثين وطلبة الع

تزويد اإلدارة التعليمية  هذه الدراسة فينتائج تسهم  أن، و ن يستفاد من المقياس الذي أعدته الباحثة لقياس األنماط القياديةأالمؤمل 
التربوية في وزارة  اتالقيادومساعدة  .لقائدات المدارس في منطقة الباحة وفقا لنظرية ليكرت ةالقيادي األنماطبتغذية راجعة حول 

 قائداتة ثم وضع الخطط التدريبية الالزمة لرفع مستوى كفاء،التعليم في التعرف على األنماط القيادية الشائعة في مدارس الوزارة 
 المدارس.

 مصطلحات الدراسة:
نماط هي: النمط ة أعربة وضعها رنيس ليكرت، وصنف فيه األنماط القيادية الى أنظرية تبحث في القيادنظرية ليكرت: 

 رة، والصراي لهلوب،)تسلطيوالنمط االستبدادي ال الحر، ستشاري الديموقراطي، والنمط االستبداديلنمط اإلالتشاركي الديموقراطي، وا
2012،64) 

) "المؤسسة أهداف تحقيق أجل من والعاملين الجماعة سلوك في للتأثير القائد ينتهجه الذي األسلوبهو"  :القيادي النمط
 (28,2004ستراك والشناق، 
تحقيقها إحداث تغيرات حقيقية تعكس األهداف التي يريد  العالقة إلىهي "عالقة تأثير بين القائد وأتباعه وتهدف هذه  القيادة:

 .(44 ،2009،أبو النصرتباع" )ألواالرئيس كل من 
في  المدرسة مدير يستخدمها التي والممارسات بأنها" مجموعة األساليباألنماط القيادية: وفي مجال العمل المدرسي تعرف 

 .(490، 2010،الصليبي، والسعود ) معلميه، مع تعامله
 الهذ ةالباحث أعدتهاالمستجيبون على أداة الدراسة التي  يحصل عليهادرجة الكلية التي بأنه ال: النمط القيادي إجرائيا ةوتعرف الباحث

 .رضالغ

 حدود الدراسة:
 :تشمل حدود الدراسة اآلتي

 .لقائدات المدارس وفقا لنظرية ليكرت ةالقيادي اقتصرت على موضوع األنماط الحدود الموضوعية:
بتدائية، في المراحل التعليمية الثالث) اإل الباحة منطقة المدارس الحكومية فيمات جميع معل الدراسة على ُطبقتالحدود البشرية: 

 .المتوسطة، الثانوية(
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 الباحة.منطقة في  للبناتالدراسة على المدارس الحكومية  ُطبقتالحدود المكانية: 
 هـ1439/هـ1438من العام الدراسي  األولهذه الدراسة في الفصل الدراسي ُطبقت الحدود الزمانية: 

 :منهجية الدراسة وإجراءاتها
 الدراسة:منهج 
 لمناسبته ألهداف الدراسة الحالية . التحليليتم استخدام المنهج الوصفي   

 مجتمع الدراسة:
تكّون مجتمع الدراسة من جميع معلمات مدارس التعليم العام في جميع المراحل التعليمية في منطقة الباحة للعام الدراسي       
( معلمة وفق إحصاءات قاعدة بيانات شؤون المعلمات بإدارة التعليم بمنطقة الباحة لعام 4164هـ ، والبالغ عددهن )1439 /1438
( يبين توزع أفراد مجتمع الدراسة حسب مكتب التعليم والمرحلة 1ه(، والجدول)1438ه ) إدارة تعليم الباحة، 1439-ه1438

   التعليمية.
 راسة حسب متغير المكتب والمرحلة التعليمية(:  توزع مجتمع الد1جدول)

 مكاتب التعليم 
 المراحل التعليمية

 المجموع
 النسبة المئوية

 ثانوي  متوسط ابتدائي
 العدد العدد العدد

 %33 1426 322 384 720 الوسط
 %22 1001 216 227 558 بلجرشي
 %17 695 124 108 276 المندق
 %14 503 243 147 244 القرى 
 %14 308 161 165 369 العقيق

 %100 4164 966 1031 2167 المجموع
 -- %100 %23.2 %24.8 %52.0 النسبة المئوية 

 عينة الدراسة   
                                  في ((Sekaran & Bougie,. 2010 ، وستيفن شامبسون اركن ماسون، وهيربرتت كل من روبرت معادال ةالباحث تاعتمد

تم توزيع االستبانات على كافة أفراد  ، وقد%( من المجتمع األصلي8.5( معلمة، بنسبة )352)عدد أفرادها  ، فكانيد حجم العينةتحد
( استبانات لنقص بياناتها، 10وقد استبعد منها ) %( ،84.4بلغت )بنسبة استرداد  ةان( استب297عينة الدراسة، وقد استرد منها )

 الدراسة:( اآلتي يبين توزيع أفراد العينة حسب متغيرات 2( ،الجدول )287ات التي تم تحليلها )وبذلك يكون عدد االستبان
 والدورات التدريبية، وسنوات الخبرة( ( توزيع أفراد عينة الدراسة تبعا لمتغيرات الدراسة ) المرحلة التعليمية2جدول)

 النسبة العدد الفئات المتغير
 %52.2 150 االبتدائية المرحلة التعليمية

 %24.7 71 المتوسطة
 %23.1 66 الثانوية
 %100 287 المجموع

 %20.2 58 دورات 3قل من أ الدورات التدريبية 
 %79.8 229 دورات فأكثر 3

 %100 287 المجموع
 %41.8 120 سنوات 10أقل من  سنوات الخبرة

 %58.2 167 سنوات فأكثر 10
 %100 287 المجموع                 

 



ة | 361 ح ف ص ل  ا

 

 أداة الدراسة :
، ودراسة (2009السعود )  ودراسة (. 2016باالعتماد على األدب النظري والدراسات السابقة ومنها: دراسة الشهراني ) 

في صورتها  ةوهي عبارة عن استبان ،قامت الباحثة ببناء أداة الدراسة لجمع البيانات (، 2006ودراسة الحراحشة)(، 2013الشهراني)
: األول تناول المتغيرات الديموغرافية )المرحلة التعليمية، والدورات التدريبية،  وسنوات الخبرة(، والجزء جزئينتملت على األولية اش

،  وتم تدريج األداة فقرة( 40لقائدات المدارس،.وقد تكونت األداة بصورتها األولية من ) القيادية باألنماطالثاني تناول الفقرات المتعلقة 
  .) موافق بشدة، موافق، محايد، غير موافق، غير موافق بشدة( تياآلحسب مقياس ليكرت وعلى النحو  سيا  خما تدريجا  

 الدراسة:صدق أداة 
تم التأكد من الصدق الظاهري لألداة بعرضها على عدد من المحكمين من ذوي الخبرة واالختصاص في مجال اإلدارة 

وتم األخذ بآرائهم ، ( محكما  21في الجامعات السعودية والعربية، وعددهم) النفس وعلم،التربوية، والقياس والتقويم، والتربية 
( من مجال النمط 29، و22من مجال النمط التشاركي،والفقرتان) (13وهي الفقرة رقم)( فقرات ، 3حيث تم حذف)ومالحظاتهم. 

عليها مكونة من  لنهائية بعد إجراء الصدق والثباتلتصبح أداة الدراسة بصورتها ا االستبدادي الخير،  وتعديل الصياغة في بعضها.
(37 ) 

 األداة:ثبات 
( معلمة من مجتمع الدراسة، 30للتحقق من ثبات أداة الدراسة تم توزيع األداة )االستبانة( على عينة استطالعية مكونة من )  

ني مقداره أسبوعين، بطريقة التطبيق وإعادة ومن خارج العينة األساسية حيث تم تطبيق األداة لمرتين على نفس العينة بفاصل زم
(، ومن ثم حساب معامل االرتباط) بيرسون() ثبات اإلعادة(، كما تم حساب الثبات باستخدام معامل Test- Re- testالتطبيق) 

   ( اآلتي:3االتساق الداخلي)كرونباخ ألفا( للتأكد من ثبات االتساق الداخلي كما في جدول )
 ت ثبات أداة الدراسة( : معامال3جدول )

عدد  المجاالت م
 الفقرات

لفا أمعامل ثبات  عادةثبات اإل
 كرونباخ 

 0.927 0.779** 10 النمط االستشاري الديمقراطي 1

 0.863 0,858** 9 النمط التشاركي 2

 0.913 0.835** 8 النمط االستبدادي الخير 3

 0.932 0.847** 10 النمط االستبدادي التسلطي 4

 0.862** 37 للمحورالكلي 
0.974 

 ( 0.01ائًيا عند مستوى الداللة )** دالة إحص
( حيث بلغ معامل الثبات 0.01( أعاله إلى أن جميع القيم دالة إحصائي ا عند مستوى الداللة )3تشير النتائج في الجدول )

لحد المقبول لمعامل الثبات بالدراسات (، وهي قيمة أعلى من ا0.862( وثبات اإلعادة )0.974كرونباخ  )-الكلي بطريقة ألفا 
 (، وهي قيم مقبولة إلجراء الدراسة.0.70المسحية وهو )

 متغيرات الدراسة: 
 تناولت الدراسة المتغيرات اآلتية

 وتشمل : الديموغرافية: المتغيرات أوالً 
 ( .: وله  ثالثة مستويات : )االبتدائية ، المتوسطة ، والثانوية متغير المرحلة التعليمية 
 : ( دورات فأكثر(.3( دورات، )3قل من )أوله مستويان :)  متغير الدورات التدريبية 
  : سنوات فأكثر (. 10سنوات،  10وله مستويان : ) أقل من متغير سنوات الخبرة 
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 لدى قائدات المدارس بمنطقة الباحة. نماط القياديةألا المتغير التابع:
 إجراءات تنفيذ الدراسة :

 يق أداة الدراسة على العينة المستهدفة وفق اإلجراءات اآلتية :تم تطب      
 .جمع األدب النظري والدراسات السابقة ذات العالقة 
 .بناء أداة الدراسة والتحقق من صدقها وثباتها 
  الحصول على خطابات تطبيق األداة 
 ئية للعلوم االجتماعية تجميع البيانات وإدخالها في الحاسوب لتحليل البيانات ببرنامج الحزمة اإلحصاSPSS  عنواإلجابة 

 أسئلة الدراسة. 
 التوجيهات والمقترحات البحثية. وفي النهاية كتابة تقرير الدراسة الحالية، وما يتضمنه من تفسير لنتائجها. ومن ثم تقديم  

 أساليب المعالجة اإلحصائية:
وتحديدا  تم استخدام  SPSSللرزمة اإلحصائية للعلوم االجتماعية  ا  قامت الباحثة باستخدام األساليب اإلحصائية المناسبة وفق      

 المعالجات اإلحصائية التالية: 
 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لإلجابة عن السؤال األول.  .1
قائدات المدارس ل القيادية لألنماطتقدير أفراد عينة الدراسة الختبار الفروق في درجة ( ANOVAاألحادي )تحليل التباين  .2

 واختبار شيفية للمقارنات البعدية المرحلة التعليمية. في منطقة الباحة وفقا لنظرية ليكرت والتي ُتعزى إلى متغير 
 ألنماط القياديةلتقدير أفراد عينة الدراسة الختبار الفروق في درجة  Independent Sample T-Testاختبار)ت(  .3

 وسنوات الخبرة(. الدورات التدريبية.والتي ُتعزى إلى متغيرات )لنظرية ليكرت  ا  وفقلقائدات المدارس في منطقة الباحة 
 وللحكم على استجابة أفراد عينة الدراسة تم حساب الوزن النسبي لبدائل االستجابة على فقرات االستبانة على النحو اآلتي: 

 .طول الفئة= المدى/ عدد الفئات 
  .المدى= الفرق بين أكبر وأصغر بديل / عدد بدائل االستجابة 
 ( = 1-5المدى)=0.80= 5/  4. 
 لنظرية ليكرت على النحو اآلتي: لقائدات المدارس في منطقة الباحة وفقا   األنماط القياديةوبالتالي يكون مقياس الحكم على  

 ( ت1.80( إلى أقل من )1.00عندما يكون المتوسط الحسابي من ) القياديةنماط األلمحور  قليلة جدا  كون االستجابة بدرجة ،
 لمحور الرضا الوظيفي. وبدرجة ضعيفة جدا  

 ( تكون االستجابة بدرجة 2.60( إلى أقل من )1.80عندما يكون المتوسط الحسابي من )  قليلة 
 ( تكون االستجابة بدرجة 3.40( إلى أقل من )2.60عندما يكون المتوسط الحسابي من )وسطةمت  
 ( تكون االستجابة بدرجة 4.20( إلى أقل من )3.40عندما يكون المتوسط الحسابي من ) عندما يكون المتوسط الحسابي كبيرة

  كبيرة جدا  ( تكون االستجابة بدرجة 5.00( إلى )4.20من )

 :وتفسيرهاالنتائج  ةمناقش
لنظرية ليكرت من وجهة  ات المدارس في منطقة الباحة وفقا  لقائد األنماط القياديةما : نتائج السؤال األول والذي نصه: أوالً 

 .نظر المعلمات
 األنماط القياديةلكل مجال من مجاالت المعيارية نحرافات سطات الحسابية واإلالمتوهذا السؤال تم حساب عن لإلجابة 

  ( اآلتي:4كما في الجدول)للمجاالت والدرجة الكلية لقائدات المدارس في منطقة الباحة 
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تبة تنازليا مر لقائدات المدارس في منطقة الباحة  األنماط القياديةنحرافات المعيارية لمجاالت ( المتوسطات الحسابية واإل 4جدول)
 حسب المتوسطات الحسابية

رقم 
 المجال

المتوسط  المجال
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

 الدرجة  الرتبة

 رةكبي 1 0.92 4.02 النمط التشاركي الديمقراطي 2
 كبيرة 2 89 .0 3.90 النمط االستشاري الديمقراطي 1
 قليلة 3 0.70 2.21 النمط االستبدادي الخير 3
 قليلة 4 0.49 2.21 النمط االستبدادي التسلطي 4

 متوسطة - 0.37 3.14 الدرجة الكلية للمجاالت

من وجهة نظر المعلمات القيادية األربعة ( أنَّ  قائدات المدارس في منطقة الباحة يمارسن األنماط 4يالحظ من جدول )
لدى قائدات المدارس في منطقة الباحة النمط التشاركي الديمقراطي وبمتوسط  ن أكثر األنماط القيادية شيوعا  أبدرجة متفاوتة، و 

النمط  هيلي( وبدرجة تقدير كبيرة، 3.90ستشاري الديمقراطي بمتوسط حسابي)( وبدرجة كبيرة، يليه النمط اإل4.02حسابي) 
(، وبدرجة تقدير قليلة، وفي المرتبة األخيرة مجال النمط االستبدادي التسلطي بمتوسط 2.21االستبدادي الخير بمتوسط حسابي )

( ، وجاءت 3.14( وبدرجة تقدير قليلة، وجاءت درجة الممارسة لجميع األنماط بدرجة متوسطة، وبمتوسط حسابي )2.12حسابي )
 ية للمجاالت أقل من واحد صحيح مما يشير إلى تجانس استجابات أفراد عينة الدراسة.جميع االنحرافات المعيار 

يمارسن األنماط القيادية التشاركية الديمقراطية،  سلى أن تقدير أفراد عينة الدراسة الى أن قائدات المدار إوهذه النتيجة تشير 
، وربما يعود ذلك الى الخلفية اهات الحديثة في القيادة الترويةاالتج ، وهذه النتيجة تعكسالديمقراطية بدرجة تقدير كبيرة واالستشارية

، واحترام وجهات يقوم على مبدأ الشورى في اإلدارةرث حضاري وثقافي  والذي إ من الدينية والثقافية لقائدات المدارس وما يحملنّ 
لى ما تبذله وزارة التعليم من جهود في تطوير إوقد تعود ،  في العمل، وتقدير جهود العاملين منظر اآلخرين، وتقدير مشاركته

، يجابيةممارسات قائدات المدارس من خالل الدورات التدريبية في أثناء الخدمة على أنماط القيادية الحديثة، وعلى الممارسات اإل
ئدات المدارس ببرامج الدراسات لى التحاق قاإومهارات االتصال والتواصل، ودورها في تحسين أداء المدرسة والعاملين فيها، وقد يعود 

 العليا من دبلوم وماجستير وانعكاس الدراسة على أدائهن. 
والنمط االستبدادي التسلطي بدرجة قليلة وبمتوسط  الخير،في حين جاءت ممارسة قائدات المدارس للنمط االستبدادي 

لما يحمالن من اتجاهات  النمطين،هاذين ممارسة لى نفور قائدات المدارس من إمما يشير  ، ( على التوالي2.12، 2.21حسابي )
 وتصيد لألخطاء ،، واستخدام للعقابوعدم ثقة بالعاملين للعاملين،ونظرة سلبية  المدرسة،وتمركز للسلطة بيد قائدة  العمل،سلبية نحو 

 نفتاح الثقافي، والتطور العلمي والتكنولوجي. وهي أنماط ال تتماشى وروح العصر، واإل
ن إالنمط الشائع هو النمط التشاركي الديمقراطي، و ( والتي أظهرت أنَّ 2009يجة تتفق مع نتائج دراسة السعود )وهذه النت

  .متوسطةدرجة الممارسة لألنماط األربعة جاءت 
 وقد جاءت مجاالت الدراسة مرتبة تنازليا وعلى النحو اآلتي:
( ودرجة ممارسة لهذا 92( وانحراف معياري )).4.02ط حسابي )في المرتبة األولى مجال النمط التشاركي الديمقراطي بمتوس

تفاق وجهات نظر أفراد عينة الدراسة على ممارسة قائدات المدارس لهذا النمط القيادي بدرجة الى إ. وهذا يعود كبيرةالنمط بدرجة 
مرءوسيه، وهناك تبادل مستمر توفر الثقة المطلقة بلى إ(، وقد يعود ذلك 5من  4.02حيث حصل على متوسط حسابي ) ،موافقة

 دوار المعلمات،أفي القرارات المتصلة ب ةلى التفاعل الودي بين القائدة والمعلمات، ومشاركة فاعلإللمعلومات، وقد تعود هذه النتيجة 
لى إد يعود وكذلك تحديد مشترك لألهداف التي تسعى المدرسة لتحقيقها، وقولديهن معرفة تامة ومتميزة بمشاكل وهموم العامالت، 

، ونمو الضبط الذاتي الة القائدة في التقييم والحوافزيجابي الذي يسود جو العمل واالطمئنان لدى المرؤوسات بإنصاف وعدالمناخ اإل
  .لدى المرؤوسات نتيجة الثقة المتبادلة 
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( ودرجة ممارسة 0.89معياري )اف ( وانحر 3.90في المرتبة الثانية  مجال النمط االستشاري الديمقراطي بمتوسط حسابي )        
ن ممارسة قائدات المدارس تتسم بالثقة في قدرات المعلمات، ألى إلى تقدير أفراد عينة الدراسة إلهذا النمط كبيرة  .وقد يعود ذلك 

اتصال وتواصل حترام المتبادل ، ومشاركة في صنع القرارات المتعلقة بالعمل، ووجود نظام أليجابية تتسم بالود واإووجود عالقات 
جتماعات ، وتبادل الزيارات في المناسبات االجتماعية ،وتوظيف قائدات المدارس ألفكار الفعال بين القائدات والمعلمات من خالل ا

      .المعلمات وآرائهن في تطوير العمل المدرسي وتحسينه
( ودرجة 0.66( وانحراف معياري ))2.21)مجال النمط االستبدادي الخير، بمتوسط حسابي  وجاء في المرتبة قبل االخيرة

لى أن هذا النمط من القيادية يحاول التقليل من السلوك العدواني من خالل إقناع إممارسة لهذا النمط قليلة. وقد تعود هذه النتيجة 
ب المساومة الضمنية ط يعتمد على أسلو م، والتقليل من التهديدات، كما أن هذا الناإلجراءاتالمرؤوسين بصحة التعليمات، وسالمة 

للمساءلة   ضمع المرؤوسين، أي أن المرؤوس إذا نفذ األوامر الصادرة بالطريقة المحددة يمكن إثابته على ذلك، وإذا لم ينفذها تعر 
تقليل والعقاب، كما أن القائد يعتمد على أساليبه الخاصة في التعرف على النشاط المضاد لقراراته وأوامره، ويعمل على استيعابهم أو 

، وهو ليس السلوك القيادي القائدات ىحد ممكن، وهناك ثقة محدودة بالمرؤوسين، وهذا النمط أصبح مرفوض لدأدنى لى إمقاومتهم 
  .داريةألليه في بعض الممارسات اإاللجوء  السائد لدى المديرات ولكن يمكن أحيانا  

( ودرجة ممارسة لهذا النمط قليلة. 0.70)( وانحراف معيار2.12وسط حسابي )يليه مجال النمط االستبدادي التسلطي، بمت   
أو معرفة بمشاكل  ،األنماط القيادية، والقائد في هذا النمط ليس لديه أي ثقة بالمرؤوسين أن هذا النمط من أسو إلوهذه النتيجة منطقية 

راد عينة الدراسة أن قائدات المدارس في وهموم المرؤوسين، وال يعطي أي مشاركة للمرؤوسين في اتخاذ القرار، ومن وجهة نظر أف
منطقة الباحة ال يمارسن هذا النمط إال في حاالت نادرة إلدراك القائدات أن هذا النمط يخلق جو من التوتر في العالقات المدرسية ، 

القائدة والمعلمات في ويقلل من اإلنتاج ويزيد في الخصومة ، ويقود الى التحيز وعدم الثقة  ويزيد من المشكالت اإلدارية بين 
 المدرسة لذا جاءت درجة ممارسته قليلة .

(  في درجة تقدير α≤ 0.05النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني: هل هناك فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )        
رت تبعا لمتغيرات )المرحلة التعليمية، لقائدات المدارس في منطقة الباحة وفقا لنظرية ليك القيادية ألنماطأفراد عينة الدراسة 

  (.الدورات التدريبية، سنوات الخبرة
هذا السؤال تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية، وتحيل التباين  واختبار )ت( كما في الجداول عن لإلجابة        
 اآلتية :

 عليمية: لمتغير المرحلة الت عاً : الفروق بين المتوسطات تبأوالً   
تم حساب المرحلة التعليمية تبعا لمتغير ة ـالدراسأفراد عينة للفروق بين متوسطات تقدير الداللة اإلحصائية عن للكشف 

 :(5) الفروق في المتوسطات الحسابية كما في الجدول المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمعرفة 
 المعيارية لمجاالت أداة الدراسة وفقا لمتغير المرحلة التعليمية ( المتوسطات الحسابية واالنحرافات5الجدول)

 الفئات 
 المجاالت

النمط االستشاري 
 الديمقراطي 

النمط االستشاري 
  الديمقراطي

 النمط االستبدادي المتسلط  النمط االستبدادي الخير

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

متوسط ال
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

 0.63 2.14 0.65 2.12 0.87 4.14 0.88 4.02 المرحلة االبتدائية

 0.55 2.16 0.71 2.27 0.94 3.91 0.80 3.81 المرحلة المتوسطة

 0.80 2.02 0.78 2.37 0.99 3.87 0.98 3.72 المرحلة الثانوية

 0.49 2.12 0.70 2.21 0.92 4.02 0.89 3.90  الدرجة الكلية
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المرحلة  جميع مجاالت المحور تبعا لمتغير ( وجود فروق ظاهرية في المتوسطات الحسابية في5) يتبين من الجدول
يق تم تطب α≤0.05التعليمية، ولتحديد فيما إذا كانت الفروق بين المتوسطات الحسابية ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 

 :( اآلتي  6تحليل  التباين األحادي، وجاءت نتائجه كما في الجدول )
  االنماط القياديةتبعا لمتغير المرحلة التعليمية على محور  ( تحليل التباين األحادي الستجابات أفراد عينة الدراسة6جدول) 

 المجاالت باين مصدر الت مجموع المربعات درجات الحرية متوسط المربعات قيمة ف مستوى الداللة

0.056 3.110 

 النمط االستشاري الديمقراطي بين المجموعات 4.920 2 2.460
 داخل المجموعات 224.668 284 791.

 الكلي 229.588 286 

0.071 
2.666 

 النمط التشاركي الديمقراطي بين المجموعات 4.516 2 2.258
 داخل المجموعات 240.535 284 847.

 الكلي 245.051 286  

0.041 3.224 

 النمط االستبدادي الخير بين المجموعات 3.160 2 1.580
 داخل المجموعات 139.159 284 490.

 الكلي 142.319 286 

0.213 1.556 

 النمط االستبدادي المتسلط  بين المجموعات 743. 2 371.

 داخل المجموعات 67.780 284 239.
 الكلي 68.523 286 

درجة  ( في  α 0.05=( أعاله إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الدالة  )6تشير النتائج في الجدول)       
وعلى جميع  ،ا لمتغير المرحلة التعليميةلدى قائدات المدارس في منطقة الباحة  تبع   نماط القياديةلألتقدير أفراد عينة الدراسة 

( وللتعرف على 0.041( ومستوى الداللة )3.224مجال النمط االستبدادي الخير حيث بلغت قيمة ف)  مجاالت الدراسة ما عدا
 :( اآلتي 7للمقارنات البعدية، كما في الجدول)(   Scheffeاتجاه داللة الفروق بالنسبة للمجال تّم استخدام اختبار) شيفيه 

 رالمقارنات البعدية لمجال النمط االستبدادي الخي( 7جدول)
المرحلة  المرحلة االبتدائية الفئات

 المتوسطة
 المرحلة الثانوية

 *0.049 - - (2.12)المرحلة االبتدائية
 - - - (2.27المرحلة المتوسطة)

 - - - (2.37المرحلة الثانوية)

الخير بين فئة المرحلة (، أعاله أن هناك  فروقا  ذات داللة إحصائية على مجال النمط االستبدادي 7يتبن من  الجدول)          
( وكانت الفروق لصالح فئة المرحلة الثانوية، وبمتوسط حسابي 0.049االبتدائية، وفئة المرحلة الثانوية، حيث كان مستوى الداللة )

لديهن ثقة  النمط هذا في قائدات المدارس  لى أنإوقد يعود هذا  (.2.12(، في حين كان متوسط المرحلة المتوسطة )2.37بلغ)
ن قائدات المدارس يستخدمن هذا النمط مع بعض المعلمات نتيجة أو  ، للعمل كدوافع التهديد ويستخدمن ،اتالمعلمب دودة مح

 وتذمر بعض المعلمات من التدريس في المرحلة الثانوية خاصة حديثات التعيين .، النخفاض الروح المعنوية والدافعية نحو العمل
( ، والتي أشارت الى عدم وجود فروق تعزى لمتغير 2007) دراسة الفضلي والحمدانتائج مع ن تختلفوهذه النتيجة          
 المرحلة.

 :الدورات التدريبية: الفروق بين المتوسطات تبعا لمتغير ثانياً 
منطقة  قائدات المدارس في نماط القيادية لدىلأل للكشف عن الداللة اإلحصائية للفروق بين متوسطات تقدير أفراد عينة الدراسة

الدورات التدريبية تم التأكد من تساوي التباين بين أفراد العينة على المجاالت والدرجة الكلية إلى اختالف متغير التي تُعزى و، الباحة
وقد أشارت نتائج اختبار تباين التجانس إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى  لألداة كما في الجدول أدناه 
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  t.testاختبار )ت( ستخدام با فراد العينة ويسمحأل، األمر الذي يؤكد تجانس التباين الكليفي المجاالت والمجموع   α≤ 0.05الداللة
  ( اآلتي:8للمقارنة بين متوسطين مستقلين كما يبين الجدول)

 الدورات التدريبية لمتغيرات  القيادية ألنماط( اختبار )ت( الستجابات أفراد عينة الدراسة على مجاالت محور 8جدول)
دورات  فأكثر  5 اختبار ليفين لتساوي  التباين ت اختبار 

 (229فأكثر)ن=
دورات      )ن = 5قل من أ

58) 
 

 المجاالت
االنحراف  قيمة ف الداللة  قيمة ت مستوى الداللة

 المعياري 
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

المتوسط 
 الحسابي

 النمط االستشاري الديمقراطي 3.61 0.91 3.97 0.88 0.124 0.725 2.745 0.006
 النمط التشاركي الديمقراطي 3.78 0.94 4.08 0.91 0.014 0.905 2.198 0.029
 النمط االستبدادي الخير 2.29 0.69 2.19 0.70 0.034 0.854 0.905 0.366
 النمط االستبدادي الخير 2.22 0.58 2.09 0.46 3.212 0.74 1.757 0.080

درجة  ( في  α 0.05≥( أعاله إلى  وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الدالة  )8ير النتائج في الجدول) تش
تبعا لمتغير الدورات  لدى قائدات المدارس في منطقة الباحة من وجهة نظر المعلمات القيادية لألنماطتقدير أفراد عينة الدراسة 

( دورات فأكثر، 5الديمقراطي، والنمط التشاركي الديمقراطي، وقد جاءت الفروق لصالح فئة )التدريبية على مجالي النمط االستشاري 
دية جديدة مثل القيادة طالع قائدات المدارس على نماذج قيااثر الدورات التدريبية في أوربما يعود السبب في هذه النتيجة إلى 

يجابية التي تعتمد على التشاركية والتعاون تغير وغيرها من األنماط القيادية اإل، وقيادة الة بالحب، والقيادة التشاركية، والقيادالتحويلية
لى أن الدورات التدريبية إفي تنفيذ المهام القيادية في المدرسة، والتي تساهم ممارستها في إيجاد مناخ مدرسي داعم وايجابي ، إضافة 

وتعمل على تبادل الخبرات والتجارب بين المتدربين أنفسهم، وتزود  تنقل التجارب العالمية والمحلية في مجال األنماط القيادية،
تلك المعرفة التي تسهم في تكوين إطار مرجعي لقادة المدارس في  ةااليجابي القيادية واألنماطالمتدربين بإطار نظري لنظريات القيادة 

 ممارساتهم القيادية. 
دريبية حيث لم تجد الباحثة أية دراسة من الدراسات السابقة المتعلقة وقد تفردت هذه الدراسة باختيارها متغير الدورات الت

 ، قد تناول متغير المرحلة الدورات التدريبية.القيادية باألنماط
 :سنوات الخبرة  : الفروق بين المتوسطات تبعا لمتغيرثالثاً 

لدى قائدات المدارس  القيادية نماطأللللكشف عن الداللة اإلحصائية للفروق بين متوسطات تقدير أفراد عينة الدراسة 
سنوات الخبرة، تم التأكد من تجانس التباين بين أفراد إلى اختالف متغير التي تُعزى في منطقة الباحة من وجهة نظر المعلمات، و

اللة إحصائية وقد أشارت نتائج اختبار تباين التجانس إلى عدم وجود فروق ذات د( أدناه ، 9العينة على المجاالت كما في الجدول)
ستخدام باويسمح   فراد العينةد تجانس التباين أل(، في المجاالت والمجموع الكلي، األمر الذي يؤك 0.05α≥عند مستوى الداللة )

 (9للمقارنة بين متوسطين مستقلين كما يبين الجدول )   t.testاختبار )ت( 
 تبعا لمتغير سنوات الخبرة    االنماط القياديةت محور ( اختبار )ت( الستجابات أفراد عينة الدراسة على مجاال9جدول)

       سنوات فأكثر  10 اختبار تجانس التباين اختبار ت
 (167)ن= 

سنوات)ن=  10اقل من 
120) 

 
 المجاالت

االنحراف  قيمة ف  مستوى الدالة قيمة ت مستوى الداللة
 المعياري 

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

المتوسط 
 يالحساب

 النمط االستشاري الديمقراطي 3.76 0.93 3.99 0.85 1.506 0.221 2.150 0.032*
 النمط التشاركي الديمقراطي 3.86 1.01 4.14 0.84 5.358 0.021 2.528 0.012*
 النمط االستبدادي الخير 2.33 0.76 2.13 0.64 1.896 0.170 2.472 014 .0*
 النمط االستبدادي المتسلط 2.12 0.51 2.11 0.47 0.723 0.396 0.092 0.927

 0.05*دال عند مستوى الداللة 
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درجة  ( في  α 0.05≥( أعاله إلى  وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الدالة  )9تشير النتائج في الجدول) 
معلمات تبعا لمتغير سنوات الخبرة لدى قائدات المدارس في منطقة الباحة من وجهة نظر ال القيادية لألنماطتقدير أفراد عينة الدراسة 

( 10لح فئة الخبرة )على مجاالت النمط االستشاري الديمقراطي، ومجال النمط التشاركي الديمقراطي، ، وقد جاءت الفروق لصا
السلوك  قدر على تحديد نمطأوربما يعود ذلك إلى  إدراك المعلمات أفراد عينة الدراسة الى أن اصحاب الخبرة األطول  سنوات فأكثر،

قائدات المدارس لديهن وعي بضرورة ممارسة  أنماط سلوكية قيادية تراعي خبرات  وأنالممارس من قبل قائدات المدارس القيادي 
المعلمات وقدراتهن، والعمل على مراعاة متطلبات القيادة التشاركية من حيث تفويض الصالحيات لذوي الخبرة األطول، والتعامل مع 

وعلى  .من خالل حسن التعامل معهم، واستخدام األساليب الديمقراطية معهم موقدراته موخبراته ، روق الفرديةالمعلمات حسب الف
قل؛ اصحاب الخبرة األإل هذا النمط مخادع  أن وقد يعزى ذلك إلى . سنوات 10قل من أالنمط االستبدادي الحر لصالح فئة مجال 

وهذه ، فكارهم أولكن الحقيقة غير ذلك فهو يستشيرهم ولكن ال يأخذ بيهم أخذ بر ألات، واشراك العاملين في القرار بإحيث يتظاهر القائد 
 .ةعدم وجود فروق تعزي لسنوات الخبر التي أشارت الى (( 2006الحراحشه )مع نتائج دراسة  تختلفالنتيجة 

 التوصيات:
 في ضوء النتائج التي توصلت إليها الدراسة فان الباحثة توصي بما يلي: 

  التشاركية واالستشارية الديمقراطية وتعزيز القيادات  القيادية األنماط لممارسة العالية الدرجة على المحافظة رةضرو
 .المدرسية

 واالبتعاد ة المدرسة من خالل تفعيل دور المعلمات في المشاركة  في اتخاذ القراردتعزيز التوجه الديموقراطي في ادارة قائ ،
 عن المركزية.

 جابية في مدارسهن.المدارس لممارستهن لالنماط القيادية اإل تعزيز قائدات 
 االستمرارية لتنمية االتجاهات القيادية الحديثة لدى قائدات المدارس  صفة تأخذ الخدمة أثناء تدريبية برامج إعداد. 
 من خالل لقادة المدارس الجدد  هماختيار  عندالقيادية  ألنماطبا االهتمام التعليم وإدارات التعليم  وزارة في القرار إيالء متخذي

 .المقابالت ومعايير االختيار
 لمعلمات.الوظيفي لرضا الو ،  أكااللتزام التنظيميأخرى نماط القيادية وربطها بمتغيرات دراسة عن األ  اجراء 
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 :Abstract 

This study aimed to identify the leadership styles of the school leaders in Al-baha Region 

according to the Likert theory from their point of view. The researcher used the descriptive approach. 

The sample consisted of (287) female teachers, Results of the study showed that school leaders 

practice leadership styles in different degrees. The degree was high for consultative democratic and 

participative democratic styles, and low for the benevolent authoritative, and authoritative  

exploitative style. Also the result showed  that there were differences statistically significant at the 

level of (α≤ 0.05) on the leadership styles due to the variable of the educational level on the domain 

of benevolent authoritative in favor of the secondary level, and the variable of the training courses on 

the domains of consultative and participatory democratic for (5) courses, Also statistically 

differences due to the variable of experience on the domains of consultative democratic and 

participative democratic in favor of the 10 years and above. Also statistically differences on the 

domains of benevolent authoritative styles in favor of the lees 10 years, The study recommended 

many recommendation including: The need to maintain the high degree of practice of participatory 

leadership patterns, and democratic ,and strengthen school leadership.  
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