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والصالة والسالم على من بعثه اهلل  نذيرًا،الحمد هلل الذي أنزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين 
محمد صلى اهلل عليه وسلم وعلى آله  ،منيراً  ى اهلل بإذنه وسراجاً إل وداعياً  ،ونذيراً  ومبشراً  اً يهاد

 أما بعد: كثيرا،وصحبه وسلم تسليما 

قراراً  بإنجازه، علييسعدني بعد إتمام هذا العمل الذي أنعم اهلل  بالفضل لذويه فإن الواجب  وا 
 األوسط(،جامعة الشرق )جامعتي نبع المعرفة  وتعالى،يدفعني أن أخص بالشكر بعد اهلل سبحانه 

لى أعضاء هيئة التدريس في كلية  رسالتي األستاذ وعلى رأسهم ُأستاذي االمشرف على  التربية،وا 
رشادي،عن نصحي ى ولم يتوان بخطوة،الدكتور: رياض بدري ستراك الذي كان معي خطوة  أسأل  وا 
وما حاولت اكتسابه منه من رقي التعامل  ة،فومعر اهلل أن يوفقه وأن يثنيه على ما قدمه لي من علم 

 حديث.لوذوق ا

لى أمي  اهلل،ى روح أبي رحمه إلكما وأوجه الشكر  الذي لم  العزيز،ولزوجي  الغالية،وا 
 يتواني عن مساندتي على الدوام.

 اإلستبانة،ويسرني أن أتقدم إلى السادة المحكمين لما قدموه لي من جهد ووقت في تحكيم 
لى كل من أسدى لي مشورة أو قدم لي نصيحة   العمل.ساهم في إنجاز هذا  وأ ومعونة،وا 

فحسبي أنني حاولت واجتهدت فإن  المتواضع،العمل دعي الكمال في هذا أفإنني ال  وأخيراً 
ن كان هناك تقصيٌر فمن نفسي ومن وُ  فما توفيقي إال باهلل عليه توكلت  الشيطان،فقت فمن اهلل؛ وا 

ليه أنيب.   وا 
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بالرضا  اوعالقته في العاصمة عمانالحكومية القدرة القيادية لدى مديري المدارس 
 مساعدي المديرين  من وجهة نظر للمعلمين الوظيفي

 إعداد
 إيمان طالب موسى عميرة

 إشراف
 الدكتور رياض بدري ستراكاألستاذ 

 الملخص
في الحكومية القدرة القيادية لدى مديري المدارس هدفت الدرسة إلى استقصاء العالقة بين 

مساعدي المديرين. ولقد تكونت  من وجهة نظر للمعلمين بالرضا الوظيفي اوعالقته العاصمة عمان
. واستخدمت الطبقية العشوائيةالعنقودية تم اختياهم بالطريقة مساعدًا ( 220عينة الدراسة من)

لمدراس وأظهرت النتائج أن درجة ممارسة القدرة القيادية لدى مديري ا. داتان لجمع البياناتأ
وأن  (،3.97وسط الحسابي للدرجة الكلية)حيث بلغ المت ،مرتفعة الحكومية في العاصمة عمان

مرتفعة حيث بلغ المتوسط الحسابي للدرجة الحكومية  درجة الرضا الوظيفي لدى معلمي المدارس
وأشارت النتائج إلى وجود عالقة إيجابية وذات داللة إحصائية بين درجة ممارسة  ،(3.80الكلية)

القدرة القيادية لدي مديري المدارس ومستوى الرضا الوظيفي للمعلمين في المدارس الحكومية في 
قيادية العاصمة عمان، ووجود فروق ذات داللة إحصائية لدرجة استجابة مساعدي المديرين للقدرة ال

للمديرين ُتعزى لمتغير الجنس لصالح اإلناث وعدم وجود فروق ذات داللة إحصائية ُتعزى لمتغير 
التخصص، ووجود فروق ذات داللة إحصائية لدرجة إستجابة مساعدي  سنوات الخدمة ومتغير

المديرين للرضا الوظيفي للمعلمين ًتعزى لمتغير الجنس لصالح اإلناث، وعدم وجود فروق ذات 
داللة إحصائية لدرجة إستجابة مساعدي المديرين للرضا الوظيفي للمعلمين تعزى لمتغير سنوات 
الخدمة ومتغير التخصص. وفي ضوء النتائج فقد أوصت الدراسة بما يلي: استمرارية السعي 
إلمتالك القدرات القيادية لدى المديرين عن طريق تدريبهم واطالعهم على القيادات التربوية 

الكلمات المفتاحية: مديري المدارس، .ستمرارية القدرات القيادية لديهمية، والبرامج التدريبية الالرياد
المدارس الحكومية، القدرة القيادية، الرضا الوظيفي، مساعدي المديرين، المعلمين، العاصمة، 

 عمان.
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Abstract 

 The aim of the study was to investigate the relationship between the leadership 

capacity of the principals of the public schools in the capital Amman and their relation 

to the job satisfaction of the teachers from the point of view of the assistant managers. 

The study sample consisted of (220) students who were randomly selected by the study 

population. Two tools were used to collect data; the first was to measure the degree of 

exercise of leadership capacity of public school teachers in Amman، and second to 

measure the level of job satisfaction of teachers. The authenticity and consistency of the 

instruments have been confirmed.The results showed that the degree of practicing the 

leadership ability of the directors of the public schools in the capital Amman, where the 

arithmetic average of the total score (3.97), The results indicated a positive and 

statistically significant relationship between the degree of practicing leadership ability 

of principals and the level of job satisfaction of teachers in public schools in the capital 

Amman and the existence of statistically significant differences in the degree of 

responsiveness of managers' assistants to the leadership ability of managers due to the 

gender variable for females and the absence of significant differences Statistics 

attributed to variable years of service and variable specialization, And the existence of 

statistically significant differences in the degree of responsiveness of the managers 

'assistants to the job satisfaction of the teachers due to gender variable in favor of 

females. There were no statistically significant differences in the degree of 

responsiveness of the managers' assistants to the job satisfaction of the teachers due to 

variable years of service and variable specialization. In the light of the results, the study 

recommended the following: Continuation of the pursuit of leadership abilities of 

managers through training and briefing them on leading educational leaders and training 



 ن
 

programs for the continuity of their leadership abilities. And continuity in providing 

adequate support to teachers to achieve their job satisfaction. 

Keywords: school principals، public schools، leadership ability، job satisfaction، 

assistant managers، teachers، capital، Amman. 
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 الفصل األول

 يتهامهأخلفية الدراسة و 

 مقدمة

التربوية ومنفذين لهذه القواعد،  ارتبطت التربية في جميع العصور بمشرعين ومنظرين للقواعد

ومجتمع يتعلم هذه القواعد ويؤمن بها، ومع تطور الزمن ودخول العالم في عصر النهضة الحديثة، 

تخضع للتطور كان البد من التربية كعلم له نظرياته وعلماؤه وتطوره، من التطور كأحد العلوم التي 

 الزمن.كلما مر عليها 

على مدى  ترتكز باألساسإن إحداث عملية التغيير والتطوير في أي مجتمع من المجتمعات 

والمعايير التي  سالمة المؤسسة التربوية وقيامها بمهماتها التي ارتضاها المجتمع ضمن األسس

وتستند عملية التطوير في المؤسسات التربوية على إيجاد الكوادر  تحقق للمجتمع تطوره ونموه.

 القيادة،نطلق عليها مصطلح  مكن أنإحداث عملية التغيير والتطوير والتي ي قادرة علىالالبشرية 

لتصدي لالتطوير والتغيير  يجاد هذه القيادة وصناعتها البد لها من حراك اجتماعي مقترن بإرادةوإل

 االصعدة.لمهامه على كافة 

نه و   علىوفعالية المؤسسة من جهة، و  على كفاءةن للقيادة تاثير ملموس وواضح بأ كال شا 

القيادة عصب العملية اإلدارية ألنها ترتبط بمدى فعالية حيث تشكل  ،رضا العاملين من جهة أخرى

العاملين مجموعة من  بالتأثير علىبإعتباره يقوم  أساسياً  والتي يلعب القائد فيها دوراً وكفاءة العاملين 

 (.2008،الفقي المؤسسة )رؤية ورسالة  لتحقيق

 ئددير بها القاورسالتها مرتبط بالكيفية التي يُ  رؤيتهانجاح أي مؤسسة في تحقيق  عليه فإن

شخصيته القيادية الناجعة التي تتمثل في  الصفاتبمارسه و ، وبالنمط القيادي الذي يُ المؤسسة
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يجابية بين العاملين على توظيف إمكانياته نحو العمل من أجل بناء عالقات إنسانية إ وقدرته

 عن صفاتالبد من الحديث وهنا  على العطاء المستمر. وكذلك تحفيزهملتحقيق الرضا الوظيفي 

 الفريق.وقيادة  القائد ومهاراته في قيادة المؤسسة

ق شعور متنامي لدى العاملين في يظهر بخل للقدرات القياديةن امتالك القائد التربوي وا    

لعمل روح ا وخلق مناخ تسودهُ  مع فريقهم هم والتفاعلإلدارة وقدرتهم على اإلتصال ببعضا

كفريق واحد  العاملين وجعلهمفالقائد الناجح يتطلع بدور كبير لخلق روح التعاون بين  الجماعي،

 ى تحقيقهم الرضا الوظيفيومن ثم ينعكس عل رؤيتهالتحقيق  للمؤسسة الشعور باإلنتماءليتولد لديهم 

 الخاصة. هدافهمتحقيقهم ألومن ثم 

 على إيجاد القبول لديهم ليؤثر فيهماإلنساني ال شك أنه يساعد كما أن إبراز القائد للجانب 

تعاريف ونفس المهارات ولها نفس ال عمومًا،عن القيادة  القيادة التربوية ال تبتعد كثيراً  مفهوم نا  و 

ثير قيادته على ن تأحيث أعن القيادات االخرى  ولكن القيادة التربوية تتميز(.2010،)شهاب

نتاجية هوالء العاملين في تحقيق وملموس إل التربوية هو انعكاس حقيقيالعاملين في المؤسسة 

عداد افراد للحياة في ظل التطورات التكنولوجية المتسارعة والتحديات التي تحيط  األهداف التربوية وا 

فكري ومعلوماتي وال يقاس  إنساني حيث ان المقياس التربوي هو مقياس التربوية،بالمؤسسات 

 بالقطعة.

وعالقتها بتحقيق  القدرة القيادية لمدير المدرسةن الدراسة ستتناول هذا المنطلق فإومن  

الدراسة الميدانية  بعد إجراءعليها  األسئلة واالجابةطرح مجموعة من  في من خاللالرضا الوظي

 لما لهذا الوظيفي للمعلمينرضا ال وأثرها على للقائد التربوي القدرة القياديةط العالقة ما بين ورب

 التربوية.والبناء في المؤسسة على االنتاجية من تأثير كبير الرضا 
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 مشـــــــــــــــــــكلة الدراسة

ومنها ما خرج بتوصيات جعلت من  الدراسة مشكلة رت عدة دراسات ومؤتمرات ناقشتظه 

راسة أكثر ومن االمثلة على ذلك همية يستحق البحث والدذو أ دراسة هذه المتغيرات موضوعاً 

 /6/ 26 بتاريخعقده  والذي تمعلى قيادة المستقبل القيادات التربوية لبناء جيل قادر تمكين مؤتمر 

 الهاشمية.االردنية  في المملكةفي العاصمة عمان  2018

 منها:كثيرة كان توصيات حيث خرج ب

رشادية في كيفية توظيف مهارات  تدريب مديري ومديرات المدارس على برامج تدريبية وا 

التفكير العليا واالهتمام بتأهيل القائد التربوي ودعمه ليتمكن من أداء مهامه وهذه التوصية تفيد 

مما بإكسابه القدرات القيادية بضرورة تاهيل مدراء المدارس واخضاعهم لبرامج تدريبية متعلقة 

 الحديثة.يات القيادة حسب نظر  خصية المدير وتؤهله للقيادةيصقل ش

شراك المعلمين في إتخاذ القرارات واإلهتمام بالنمو المهني للمعلمينو     وتدريبهم على  ا 

ث التوصية عن تحقيق الرضا . وهنا تتحدوتحفيزهم المستمر التصميم المفهومي للمناهج والتدريس

 لهم.شراكهم في صنع القرارات وتحفيزهم وخلق مكانة معنوية من خالل إ للمعلمينالوظيفي 

في الميدان يواجه العديد  تربوياً  ن طبيعة عمل اإلدارة التربوية التي تعد مدير المدرسة قائداً إ

دى العاملين لقدرة القيادية له وما تحقق من رضا وظيفي لالتحديات المعقدة فيما يتعلق با من

اإلنجازات ضمن الموارد المادية والبشرية واالتي يتعامل معها القائد التربوي في فضل للوصول الى أ

وتذليل  المواردن يمتلك قدرة قيادية عالية للتعامل مع هذه سات التربوية وهذا يعني انه يجب أالمؤس

 المخرجات.والخروج بأفضل  الصعاب



4 
 

ولقد أحست الباحثة من خالل عملها المباشر كمعلمة في المدارس الحكومية بأهمية مشكلة 

المدارس الحكومية في العاصمة عمان وعالقتها بالرضا الدراسة وهي القدرة القيادية لمديري 

الوظيفي للمعلمين من وجهة نظر مساعدي المديرين ومن خالل العمل في أكثر من مدرسة 

بمدى تأثير القدرات القيادية في العاصمة عمان  متنوعة من لواء ناعور حكومية في مناطق

ومن خالل حضور المؤتمرات  ،على الرضا الوظيفي للمعلمين في المدارس الحكومية لإلدارات

واإلطالع على القدرات القيادية واإللتحاق بدورة القيادة المتقدمة  التي بحثت الموضوع والندوات

 .منظم دراسة المشكلة بشكل علمييض أحست الباحثة بأهمية فبشكل مست

 وأسئلتها: ف الدراســـــــــــــــــــــةاهدأ

القدرة القيادية لدى مديري المدارس الحكومية في هدفت الدراسة إلى استقصاء العالقة بين 

 .المديرينبالرضا الوظيفي للمعلمين من وجهة نظر مساعدي  اوعالقته العاصمة عمان

  التالية:على االسئلة  من خاللف الدراسة اهدأتحقيق و 

في العاصمة عمان الحكومية قدرة القيادية لدى مديري المدارس الدرجة ممارسة  ما األول:السؤال 

 ؟رينيمن وجهة نظر مساعدي المد

 في المدارس الحكومية في العاصمة عمانلدى للمعلمين درجة الرضا الوظيفي  ما الثاني:السؤال 
 المديرين؟من وجهة نظر مساعدي 

في المدارس  للمعلمينبين القدرة القيادية والرضا الوظيفي  اإلرتباطية العالقة ماالسؤال الثالث: 

 المديرين؟في العاصمة عمان من وجهة نظر مساعدي الحكومية 
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 المديرينستجابات مساعدي بين متوسطات إروق ذات داللة إحصائية ف يوجدهل  الرابع: السؤال

عزى لمتغيرات تُ  حكومية في العاصمة عمانلدرجة ممارسة القدرة القيادية لدى مديري المدارس ال

 والتخصص؟الخدمة  وسنواتالجنس 

بين متوسطات إستجابات مساعدي المديرين توجد فروق ذات داللة احصائية  الخامس: هلالسؤال 

تغيرات مل عزىنُ الحكومية في العاصمة عمان  في المدارس المعلمينفي الرضا الوظيفي لدى 

 والتخصص؟الخدمة  وسنواتالجنس 

 همية الدراســـــــــــــــــــــةأ

لى ع يفي والذي ينعكس حتماً وعالقتها بالرضا الوظ القدرة القياديةتتحدث هذه الدراسة عن 

على الرضا ثار الحقيقية للقدرة القيادية راسة بالبحث عن اآلهمية الدنتاجية وهنا تكمن أداء واإلاأل

سيعكس نتيجة عملية عن  المعلمين ديجاد قياس مدى الرضا الوظيفي عنن البحث في إا  الوظيفي و 

ن هذه الدراسة القيادي الواجب إتباعه لتحقيق هذا الرضا مع األخذ بعين اإلعتبار بأسلوب األ

 بشرية.مجتمعية وسلوكيات  قاليد وعاداتثر بما حولها من تتتأ ستكون محددة بمنطقتها والتي

ن القادة اللذين يستمعون إلى موظفيهم ويتفهمون شكواهم وظروفهم ويعملون عل ى تجاوز وا 

ن الموظف السعيد يكون المشاكل معهم بشكٍل سلس و  يحافظون على موظفيهم لمدى طويل، وا 

غير جيدة يؤثر  المؤسسة التربويةمن ناحية أخرى عندما تكون القيادة في و أداءه في العمل أفضل، 

ذلك على معنويات ونفسية الموظفين وبالتالي يتوترون في العمل وحتى في حياتهم الخاصة 

 (.2009عايش،الراحة)ويشعرون بعدم 
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على  عواجمأ قد يجد أن الباحثين ،الدراسةهذه ات الصلة بوان المتتبع للدارسات السابقة ذ

 ،والتفاعل مع المدرسة ،للمعلمين الرضا الوظيفيالمدرسة وبين  قيادةوجود عالقة حقيقية ما بين 

ثير وجودهم على للمعلمين ومدى تأدى القيمة المعنوية مل ضمن الفريق الواحد والشعور بمن العفإ

ليه لزيادة تفاعلهم إلثبات مدى قوة تأثيرهم ووجودهم وهذا ما ترمي إ يؤدي حتماً  ةالتربوي المؤسسة

مدى جيدًا حقيق الرضا الوظيفي بالدعم المعنوي من القيادة الفاعلة والتي تعي الدراسة من خالل ت

 .المادية الحاجات تحقيق حاجات العاملين المعنوية وال تقتصر على 

 القائدبأنها القدرات التي يمتلكها  للقدرة القيادية المتعارف عليه ومن التعريفات المنتشرة ومن

ائد تجاه العاملين للق وفعاالً  يجابياً لتأثير إاهذا يكون  وكيفاآلخرين في  ويستطيع من خاللها التاثير

 اً سسلتجد أ القدرة القياديةه الدارسة من خالل البحث النظري والبحث عن خصائص وهذا سؤال تسأل

الكثير من المراجع على أن التأثير للقائد يكون من  توقد اتفق ايجابياً  تجعل من القائد مؤثراً  حقيقيةً 

داء العاملين على نحو يحقق مصالحهم سبل لتوجيه أالفضل ألبتكار اإلخالل اإلتصال والتواصل و 

 .(2002،)ستراكوحاجاتهم ودوافعهم

فهناك  وتتعدد اتجاهات هذه المصالح، اتجاه،كثر من وهنا تكون المصالح مصالح ذات أ

والتي  ؛المعنويةوهناك المصالح  والمكآفات،فز والرواتب والزيادات المصالح المادية والمتمثلة بالحوا

له  ومحفزاً  للمعلممهمة  هانتكمن بالشعور باألهمية والوجود ولو قالوا بأنها في أعلى سلم الحاجات فإ

 .على العطاء
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 :ويمكن تلخيص أهمية الدرسة من الناحية النظرية فيما يلي

والرضا الوظيفي وتقديمه إنها ستوفر األدب النظري بما يتعلق بالقدرة القيادية ُيؤمل . 1

 أخرى.األردنية خاصة والعربية عامة إلفادة الباحثين في إجراء دراسات  للمكتبات

مساعدة الباحثين اآلخرين في اإلستفادة من أدوات البحث الواردة في ؤمل منها يُ . 2 

 الدراسة.

على القدرة القيادية لدى المديرين وأهميتها في تحقيق الرضا  منها تسليط الضوء ُيؤمل .3

  المعلمين.الوظيفي لدى 

 يلي:أما من الناحية التطبيقية يمكن االستفادة من نتائج الدراسة فيما 

 باإللتحاق . إتساع المعرفة لدي مديري المدارس حول القدرة القيادية لديهم وتنميتها قدر اإلمكان1

 والندوات.بالدورات والمؤتمرات 

توجيه المسؤولين في القيادات العليا وأصحاب القرار في وزارة التربية والتعليم بضرورة توفير  .2

القيادية التي تمكنه من قيادة المؤسسات التربوية  ين وذلك بتمكينه من إمتالك القدراتالتدريب للمدير 

الرضا  أهداف المؤسسات التربوية باستخدام األساليب واإلجراءات التي تعمل على تحقيق لتحقيق

 .التعليمية الوظيفي للمعلمين وتركيز الضوء على أهمية ذلك للخروج بأفضل المخرجات

في العاصمة عمان  الحكومية،تحسين أداء المديرين في المدارس بشكل عام وفي المدارس  .3

 .بشكل خاص
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 مصطلحات الدراسة 

فيما يلي عرض لمصطلحات الدراسة التي تناولها العنوان بجميع مفرداته وهي القدرة القيادية 

 .الحكومية ومدير المدرسة ومساعدي مدراء المدارسوالمدرسة والرضا الوظيفي 

 القدرة القيادية 

 ها:وية ومنن بعلم اإلدارة التربتعددت تعريفات القدرة القيادية وتنوعت بين المهتمي

المحافظة على روح المسؤولية بين أفراد الجماعة وقيادتها لتحقيق هي ( 2001عرفها عليوة)

 أهدافها المشتركة.

الفرد على التأثير في شخٍص أو جماعٍة وتوجيههم  اتقدر  ( بأنها2009وعرفها الدعيلج)

رشادهم لنيل تعاونهم وتحفيزهم للعمل بأعلى درجٍة من الكفاءة من أجل تحقيق األهداف  وا 

 المرسومة.

مجموعة من االبعاد تتمثل في ربط الرؤية المستقبلية ببعض بأنها  (2015وعرفها القبلي)

درة على استخدام المساندة واإلذعان وعمل الفريق في اإلستراتيجيات التي تحقق هذه الرؤية والق

 .تحقيق تلك الرؤيا والعمل على اإللتزام نحو تلك الرؤية

العملية التي تساعد على توجيه العمل وفق األهداف المخطط  ( بأنها2018عرفها السكارنة)و 

 .لها، مع تحقيق القـدر األكبر من التعاون بين المرؤوسين

  القيادية:التعريف اإلجرائي للقدرة 

المدارس في المدارس الحكومية في  يرونها الدرجة التي حصل عليها مدعرف اجرائيًا بأوي

درجة ممارسة األداة المعدة لقياس على  المديرين لعاصمة عمان من خالل اإلستجابة لمساعديا
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التالية: المهارات الذاتية والمهارات الفنية القيادية، والتي تضمنت األبعاد المدارس للقدرة  يريمد

 والمهارات اإلنسانية والمهارات الذهنية.

 الرضا الوظيفي 

وهو مشاعر انسانية تعبر عن قبولها بالعمل من خالل التعبير عن مدى  الوظيفي:الرضا 

  ها:الوظيفي ومنوهناك الكثير من التعريفات التي تناولت الرضا  بتحقيقه.اإلشباع الذي يشعر الفرد 

( بأنه: الحالة التي يتكامل فيها الفرد 1997الكالبي،)في اليه  المشار (Stone) عرفه ستون

مع وظيفته، ويتفاعل معها من خالل طموحه الوظيفي، ورغبته في النمو والتقدم، وتحقيقًا ألهدافه 

 االجتماعية.

تمي إليه قادر على إشباع ( بأنه شعور الفرد بأن التنظيم الذي ين2002)عرفه الخصاونة

حاجاته ورغباته في العمل وشعوره بأن ما يقوم به ذو قيمة وفائدة ومنفعة حتى يحقق طموحاته 

 ويستثمر قدراته العملية وخبراته ويتفاعل مع العمل من أجل تحقيق اهداف المؤسسة التي يعمل بها.

في هو ذلك الحماس الموجود إن الرضا الوظي (2010المشار اليه في )الشرايدة، قال الرفاعي

لدى العاملين نحو العمل الذي ينبع من قوة داخلية قائمة على شعور داخلي لدى العامل ويمكن أن 

يعود هذا الشعور إلى العالقة بين العامل وعمله والعالقة بين العامل واإلدارة والعالقة بين العامل 

 وزمالئه.

  :الوظيفيالتعريف اإلجرائي للرضا 

حكومية في في المدارس ال يرينمساعدين المدحصل عليها الدرجة التي  اجرائيًا بأنهُيعرف و 

المعلمين، على األداة المعدة لقياس مدى الرضا الوظيفي عند اتهم ستجاباالعاصمة عمان من خالل 
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والتي تضمنت األبعاد التالية: الرضا عن طبيعة العمل ومعايير تقويم األداء، والرضا عن النمو 

 المهني والرضا عن األسلوب ونمط القيادة والعالقة مع المسؤولين واإلدارة والزمالء.

 :مدير المدرسة

وُيشترط هو الشخص الذي عينته وزارة التربية والتعليم إلدارة شؤون المدرسة واإلشراف عليها 

ى مؤهل في أن يكون مؤهاًل للتعليم في المرحلة التي يعمل بها باإلضافة إلى على حصوله عل فيه

إدارة المدرسة وذو خبرة في التعليم ال تقل عن خمس سنوات لمن ُيعيين مديرًا في المدارس 

 (.2018) 59-18الحكومية )وزارة التربية والتعليم المادة 

 :الحكوميةالمدرسة 

هي كل مؤسسة تعليمية تشمل على جزء من مرحلة أو مرحلة أو أكثر من المراحل في 

التعليم بأنواعه وفروعه المختلفة ويتعلم فيها أكثر من عشرة طالب تعليمًا نظاميًاويقوم بالتعليم فيها 

 (،49،2018-2التربية والتعليم االردنية المادة )وزارةمعلم أو أكثر وتديرها الوزارة أو سلطة حكومية 

 :مساعد مدير المدرسة 

يإتي بعد مدير المدرسة في الهيكل التنظيمي للمدرسة حيث يقوم على  منصب وظيفيهو   

بسلطة كاملة إلتخاذ القرار  وال يتمتعدعم ومساندة المدير في مهماته اإلدارية التربوية والتنفيذية 

وُيشترط فيه  ب،الطالكالمدير. وعلى الرغم من أن كليهما يتمتعان بنفس السلطة تقريًبا بين 

الحصول على مؤهل علمي أعلى من البكالوريوس وخدمة ال تقل عن خمس سنوات لمن ُيعين في 

 (. 2018وزارة التربية والتعليم ) )موقع وزارة التربية والتعليم
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 حدود الدراســـــــــــــــــــــة

  (.مدراء المدارس الحكومية )مساعدي بشرية:حدود 

  محافظة العاصمة عمان والمدارس الحكومية فيها مكانية:حدود.  

  2018/2019الفصل الدراسي الثاني للعام  زمانية:حدود 

  الوظيفي.الثاني الرضا  القيادية، المتغيراألول القدرة  موضوعية: المتغيرحدود 

 محددات الدراســــــــــــــة

 هي:ت التي قد تعيق تعميم نتائج هذه الدراسة امن المحدد

 الدراسة.غراض ثباتهما واللتين سيتم تطويرهما ألداتين و صدق األ 

 داتين المستخدمتين في الدراسة.األجابة على في اإلمانتهم العلمية موضوعية وصدق المستجيبين وأ 

  حبت منه العينة والمجتمعات االخرى المشابهه ال على المجتمع الذي سُ الدراسة التعمم إنتائج هذه

 لها.
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 الفصل الثاني
 االدب النظري/ دراسات سابقة

مديري المدارس الحكومية وعالقتها بالرضا الوظيفي  لدى القياديةتناولت الدراسة القدرات 

 والبد من تناول كال المتغيرين ببعض المواضيع المرتبطة بكل متغير لمزيد من لدى المعلمين

وبعض المواضيع ذات  وأسبابه توضيح عن كل منهما بالتطرق الى نظريات كل متغير وعواملهال

  متغير.الصلة بكل ا

 القدرة القيادية

حياته اليومية مارستها في مقام بف األرض،على وجه  اإلنسانوجود لقد وجدت القيادة منذ 

حيث بدأت  العشرين،ال في بداية القرن ولم تظهر القيادة بشكلها العلمي إ متعددٍة،ليٍب وأسا بأشكالٍ 

وتحديد مفهومها تحديدًا  القيادة،الدراسات والبحوث اإلدارية بالظهور والتوسع للتعرف على طبيعة 

 .شامالً 

من اعتبرها عدة نشاطات يقوم بها فمنهم  القيادة،مفهوم  تحديدولقد اختلف العلماء في 

وبعضهم اعتبرها توزيعًا للمهام والمسؤوليات واستخدام  باآلخرين،ومنهم من اعتبرها تأثيرًا  المدير،

رفي القائد مجموعة من القدرات والكفايات والمهارات حتى  ومنهم من اشترط أن تتوف السلطة،

 .(2003،)هرمانيطلق عليه قائداً 

 موجزًا لألنماط القيادية التي يتبعها القادة في معظم األحيان:وفيما يلي عرضًا 
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 األنماط القيادية
 القيادة األوتوقراطية  أوال:

ل محور واحد حو يدور هذا النمط من القيادة إلستبدادية، اأو  التسلطيةدة القيا وتسمى ايضاً 

 بالمفهوم المتسلط المؤسسةذي يقود القائد ال إلى سلطة المؤسسةفي األمور كافة هو إخضاع و 

الحلول  ويضع لهاالمشكالت،  بتحديد يقومو  اتتخاذ القرار في إسلطة ال قوم باحتكارفي للرئاسة

 أدنىدون إطاعة األوامر  وينبغي عليهم باألوامر بعد إصدارهاالمرؤوسين  بتبليغ بنفسه، ويقوم

والتخويف بالعقوبات المختلفة  التهديدو  علىالقائم الترهيب أسلوب  فرصة للمناقشة، ويقوم باستخدام

 (.2009،)دعيلج للمعلميندون أي إعتبار 

خذ بها لنيل الرضا واليوجد محفزات يمكن األ القرارة مركزيوهذه النظرية تتميز بوحدة 

نما وا   للمعلمين والحاجات والدوافع المؤسسةلى العالقات اإلنسانية في وال تستند إ في للعامليالوظ

 العاملين.دون النظر الى حاجات  المؤسسةهداف تحقيق أتهدف إلى 

 الديمقراطية القيادة ثانيا:

 والمشاركة في بين العاملين العالقات اإلنسانية وهي:ركائز  ثالث علىهذا النمط  يرتكز

 الجيدةالعالقات اإلنسانية  على تعتمد في األساس، فالقيادة الديمقراطية وتفويض السلطات المهام

وحل فيما بينهم،  وخلق التعاون للمعلمين الحاجاتإشباع  علىتقوم  ووالعاملين والتيبين القائد 

  .مشكالتهم

عتبارًا ألحاسيس لإلقناع اً القيادة الديمقراطية أساليب تستخدمو  وودوافعهم مشاعرهم و  العاملين وا 

وعلى  المتبادلة بين القائد والعاملين الثقة علىالقيادة الديمقراطية  تقومو ورغباتهم.  وحاجاتهم

إتخاذ القرارت المختلفة  وأفكارهم فيرائهم ستفادة من آالبناءة بين القائد والعاملين وذلك لإل المناقشة
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تاحة الفرصة ، و المؤسسةها ادعم السياسات التي تتبنوفي  األعمال في في تخطيط  لمبادراتهما 

 العاملين. بًا معومتجاو  جو آمنًا داعماً  المؤسسة وتوفير

، لإلنتاج طاقتهممضاعفة و  للمعلمينرفع الروح المعنوية  تعمل علىالقيادة الديمقراطية و 

ندماج بين واإل األلفةتحقيق على  لاإلبتكار، وتعموورفع مستوى روح المبادرة اإلبداع و وتشجيع 

نما يتفاعلالعمل و ال يتسلط في الذي القائد الديمقراطي و  العاملين، من خالل عقد  مع العاملين ا 

دارةو  اإلجتماعات  .المؤسسةالمشكالت التي تواجه  على العاملينطلع يُ و  ،والمناقشات الحوار ا 

تاحةللمعلمين ية الكفاءات والقدرات والمعارف والمهارات تنمفي  كبيرأثر وللقيادة الديمقراطية   وا 

تخاذ . ويقوم بإشراك العاملين في إلحل تلك المشكالت لتبادل األفكار والمقترحاتلهم  الفرصة

 . ( 2009شفيق، القرارات )

وقد تعالج جانب مهم من الرضا  للمسؤولية،والتحمل الجماعي  بالمشاركةتتميز  القيادة وهذه

لوجودهم  األهميةواعطاء المرؤسين  اتالقرار  تخاذإ حيث التشاركية فيالوظيفي الذي نبحث عنه 

 العاملين.مع أهداف  المؤسسةأهداف حاجاتهم وآمالهم وطموحاتهم وتوحد  وتحقق وآلرائهم

 المتساهلة: القيادةثالثا: 

في هذا النمط و والترسلية  الفوضويةالقيادة الحرة وغير الموجهة والمنطلقة و  أيضا:وتسمى   

القائد  فيها يتنازلو  يريدونما  واكاملة ليفعلالالحرية  العاملينإعطاء  يعمل القائد علىالقيادة  من

ن منه أ ظناً  المؤسسةهداف يتابع مدى تحقيق أال مسؤولياته و سلطاته و و  صالحياته عن للمعلمين

 للمعلمين.الوظيفي رضا الق يحقذلك يعمل على تفي 
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 وهو منهجاً فيها المنهج الحر،  انتشرالفترة التي إلى ستخدام هذا النمط من القيادة ويعود إ

 نهجاً حد الذي يجعل منه ماللم يصل الي  المنهجستخدام هذا لكن إ .وأنشطتهمجهود األفراد  يوجه

 .2009) درويش،) اثابتً 

التي تعتمد  كالمؤسساتمحددة المجاالت ال بعض في فعاالً  القيادة من ا النمطقد يكون هذو 

التوجيه عدم وجود  ها معولكن إنتاجية عملياتهالتكامل في لوالتي ال تخضع  ةالفردي الجهودعلى 

هذا المؤسسة نهيار تراجع ومن ثم إ لىقد يؤدي إ للمعلمينولويات مع إختالف األهواء واأل وخاصة

 العاملين شعورالوظيفي ينبع من ن الرضا حيث أ للمعلمينالرضا الوظيفي تحقيق يؤدي الى  لن

 واإلستقرار.باألمن  المتأتي من الغير

 نظريات القيادة
 السماتأواًل: نظرية  

ت ومميزات صفاا من األشخاص بأن اهلل منح عددًا قليالً  أصحابهارى ي النظريةوفي هذه 

ما  مجموعة لقيادةوهذه السمات هي التي تؤهلهم دون غيرهم  غيرهم،سمات يتمتعون بها دون و 

 .السماتسلوك أفرادها من خالل هذه والتأثير في 

 عرضًا لبعض هذه السمات التي تحدثت عنها النظرية: يلي وفيما

 ،الحزم ،واإليمان بها القيمامتالك  ،الثقة بالنفس ،الطالقة اللفظية ،الذكاء ،سرعة البديهة)

  ،المناسب البديلالسرعة في اختيار  ،القدرة على التكيف  ،القدرة على اإلقناع والتأثير سن األداء ـح

التواصل  على القدرة ،خلق الترابط والوحدة والتنسيق داخل المؤسسة على القدرةتحمل المسئولية ـ 

نشاء عالقات جيدة داخل  الحكم الصائب على  ،اإلستقامة ،الصدق ،األمانة ،وخارجها المؤسسةوا 
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الذكاء اإلنفعالي والعاطفي  ،الكلي واإلدراك الجزئي للمشكالت والمواقف اإلدراكاألمور ـ القدرة على 

 (.2003)هرمان.داخلي للعمل واإلنجاز دافع توفرالتي 

 

السمات التي تحدثت عنها النظرية نرى أنه من الصعب أن تتوفر  هذهخالل استعرض ومن 

إال انه يمكن لشخص أن يمتلك أحدها أو مجموعة  واحد،هذه السمات بشكل متكامل في شخص 

لى جانب هذه السمات التي اعتبرو  منها، توجد العديد من  موروثة،أصحاب هذه النظرية أنها  ا 

المهارات المكتسبة التي يستطيع القائد اكتسابها بالتدريب والممارسة والتي تؤثر بشكل كبير على 

  قدراته وأداءه وهي: 

 اإلدارية المهارات

توزيع المهام والقدرة على  لعمله،في القدرة لدى القائد على فهمه تتمثل وهي المهارات التي       

 (. وايضاً 2004،)بوسنر خل المؤسسة التربوية بشكل عادلٍ واألعمال والتنسيق بين العاملين دا

وايضًا قدرته على اعداد وتأهيل الكفاءات من  للمعلمين،قدرته على وضع معايير لقياس األداء 

ومما ال شك فيه  ذلك،وقدرته على تذليل العقبات والصعوبات لتحقيق  مهنيًا،العاملين وتطوريهم 

 بأن قدرة القائد على التنسيق بين المؤسسات المختلفة يعتبر من األمور المهمة في إنجاز األهداف

 .أفضل وجه للمؤسسة التعليمية على

  الفنية اتالمهار 

 وقدرتهالقائد في أي جانب من جوانب العلم  المتخصصة لدىمعرفة ال مهارات تتطلبوهي 

ضافة، (2008،)الزهيريتخصصه مجالعلى األداء الجيد في   والعلمإلى المعرفة المتخصصة  وا 
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 .واألجهزة المتاحة في هذا التخصص لألدوات اإلستخدامعلى  قدرة القائدأيضا ، بطبيعة المؤسسة

 اإلنسانية المهارة

بعكس المهارة الفنية  وهي وهذه المهارة تعني قدرة القائد على التعامل مع األفراد والجماعات

 القدرة على وتتمثل هذه المهارة في .(2006،)الطويلقدرة القائد في التعامل مع األشياء التي تعني

إدراك القائد لميول واتجاهات ودوافع العاملين وفهمه لمشاهرهم وتقديرها وثقته بهم وبما يقومون به 

شباع حاجاتهم وتلبية متطلباتهم مما يتولد لديهم شعور من أعمال  وتشجيعهم على االبداع وا 

 باالطمئنان واالستقرار في العمل.

 الذهنية لمهاراتا

  :نوعانويندرج تحتها 

التقدير وتوزيع  والقدرة علىوالتخطيط  المبادأة والتصوروهي: القدرة على  اإلدارية: أ ـ المهارات

 منازعاتهم. المهام المتنوعة للمرؤوسين وتنميتهم وتنمية العالقات بينهم والحد من 

المهارات التي تتمثل في القدرة لدى القائد على تبصره للصالح العام  السياسية: وهي ـ المهارات ب

 والمجتمع، واألهدافداف العامة للدولة هوقدرته على الربط بين األ للدولة،واألهداف العامة 

وقدرته على تحقيق الربط والتوفيق بين الضغوط واإلتجاهات المختلفة  التربوية،الخاصة للمؤسسة 

 (.2008، )الزهيري مجتمع وبين عمل المؤسسة التربويةبين ال

 أفضل،يتمكن القائد من التعامل مع الفريق بشكل  الذهنية،ومن خالل التناسب في المهارات 

ويعمل على تحقيق  المؤسسة،ى التخطيط والتنسيق والمتابعة ألعمال الفريق في حيث يعمل عل

التوافق واإلنسجام في العمل بما يضمن تحقيق التوافق بين األهداف السياسية للدولة واألهداف 

 العامة للمؤسسة واألهداف الخاصة للمعلمين.
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 النظرية الموقفية ثانيًا:

لم ، المهارات والسمات التي يجب أن تتوافر في القائدفي نظرية السمات التي تحدثت عن 

يشغلُه  وعلى الموقع القيادي الذي ُتعر اهتمامًا للمواقف المختلفة التي يواجهها القائد

يجب أن يمتلكها القائد في  والمهارات التيالقدرات  على سبيل الميثال: (4200،)رسميالقائد

المؤسسة التربوية تختلف عن القدرات والهارات التي يجب أن يمتلكها القائد العسكري في الميدان 

اختالفات في القدرات  تظهراختالف المستويات اإلدارية وبوأيضًا في المؤسسة الواحدة  العسكري،

  لمستويات اإلداريةوالمهارات التي يجب أن يمتلكها القائد في كل مستوى من ا

أن يمتلك  يحتاج الىاإلداري  التنظيميالذي يقع مستواه الوظيفي قي قمة الهيكل  فالقائد

 ،تختلف عن ما يحتاجه اإلداري من قدرات ومهارات في المستوى األدنى منه قدرات ومهارات

الذي يعمل فيه القائد رية الموقف تربط بين القدرات والمهارات والسمات للقائد والمستوى اإلداري ونظ

وعلى  (2009،)السميحد معاً رات التي تتعرض لها المؤسسة والقائوأيضًا الظروف والمواقف والمتغي

القائد أن يتعامل مع هذه الظروف والمواقف والمتغيرات وفق ما تتطلبه وضمن إطار الحصول على 

 ها من المؤسسات المختلفة .أفضل النتائج وتحقيقًا ألفضل المخرجات في المؤسسة التربوية وغير 

 النظرية التفاعلية ثالثًا:

نظرية السمات ونظرية الموقف.  السابقتين،عملت هذه النظرية على الجمع بين النظريتين 

التي تؤهله  التي يتمتع بها القائد والمهارات هذه النظرية ال تعتمد على السمات وفق الناجعةفالقيادة 

في  ويوظفها القائدالقدرات والمهارات التي يمتلكها على  ايضاً  تعتمد هاولكن معينة،قف امو  للتعامل

 البديهة والحزم والفطنة وسرعة مثل: الذكاء مافالسمات التي يملكها قائد  العاملين،مع  تعامله
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ناع إقإنه يحتاج إلى القائد بل  لنجاح اكتسبها ليست كافية المتنوعة التي اإلدارية والفنية والمهارات

 (.2006،بهذه السمات والقدرات)الطويل لينالعام

 ال، وهذا هو قائدًا ناجحاً  العاملينخلق التكامل مع حدث التفاعل وي  يستطيع أن يُ  فالقائد الذي

العمل على حل ب وتفهمها وبدأالعاملين وحاجاتهم ومتطلباتهم تعرف القائد على مشكالت إذا يتم إال 

يجابية في  من أكثر النظريات عتبر هذه النظريةالمتطلبات وتُ  تلكتلك المشكالت وتحقيق  واقعية وا 

 .(2010)عبود،القدرات القيادة تحليلها لخصائص

القيادة عملية تفاعل اجتماعي، تتحدد خصائصها على أساس  ُأعتبرت النظريةووفًقا لهذه 

الشخصية للقائد، وعناصر الموقف، ومتطلبات وخصائص  والصفات السمات وهي:أبعاد ثالثة 

 التي يعمل معها القائد. الجماعة

 القيادية القدرةعناصر 

المؤهالت الشخصية المتميزة وتشمل عددا من الصفات الذاتية تعبر القدرات القيادية عن 

 ونوعها،علماء والباحثين في كمها وان اختلف فيها ال اإلدارية،ها في الشخصية القيادية الواجب توافر 

بل ان االختالف يصل الى درجة كم هي الجينات الطبيعية في هذه السمة او تلك الصفات وأثر 

التنشئة االجتماعية ومفاهيم االكتساب فيها لتظهر بشكل يمثل قدرة وقوة القائد ودوره الفعال في 

 اإلدارة.

خرين والثبات ة بالنفس وباالالنفس والثق بطواالبتكار، وضدأة ن هذه القدرة تتضمن المباإ

ونة والبشاشة والصدق والوضوح والتسامح ونبذ األحقاد ومر نانية والهدوء في المزاج وعدم األ

 (Ted& Frank,1961).  التصرف مع الظروف المختلفة 
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 فيما يلي:  )1981Hayden,(أوردهاكما  القدرة القيادية عناصروتتلخص 
  :القائدو صالحيات سلطات أ

فاعلية  أكثرالموارد والمناورة في الموارد المتاحة وكلما كانت هذه  السيطرةوتتضمن مدى 

 الغايات.تمكن القائد من تحقيق حيث وأهدافها  المؤسسةطار تركيب وحجم وثقافة ومرونة وفي إ

  العملمواقف 

 بذلك،والفترة الزمنية المرتبطة  المحددة،زمة للوصول الى األهداف الال التقديراتتتضمن 

ن المواقف المؤسسات أغلب وأظهرت التجارب السابقة في أ التأثير،العمل وتعقده ومدى  عووض

القدرات القيادية اإلدارية لتحديد  مناسباً  الصعبة التي يواجهها القادة وفي مختلف الظروف تعد معياراً 

 الناجعة 

  المرؤوسينخصائص 

وقيمهم ومعتقداتهم وتأثيرها على  الظروف،لتحمل األعباء في مختلف  ماستعدادهوتتضمن 

ذلك على قدرة القائد  وأثروامر أي اقناعهم بسلوك القائد مل ومدى التزامهم بالتوجيهات واألسير الع

دارة في قي  أهدافها.وتحقيق  المؤسسةادة وا 

  المهمةخصائص 

بداع رارها ومدى احتياج المهمة الى اإلوضوحها وتك ودرجةتعني المهمة الموكلة ونمطيتها 

 جماعية.كانت فردية ام عن متطلبات األداء سواء أ واإلبتكار فضالً 

  النفوذ:

الذي يتمتع به القائد اإلداري ومدى استخدامه لذلك النفوذ  واالقتصاديواالجتماعي  السياسي

 والخاصة.العامة  المؤسسةوالبيئة المحيطة ب المؤسسةداخل 
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العناصر القيادية وحتى تكون الصورة أوضح عن القدرات القيادية البد  استعراضومن خالل 

من استعرض وظائف القيادة والسلوك القيادي والتي تتطلب اإلستثمار األمثل للقدرات القيادية في 

 المؤسسات عمومًا وفي المؤسسات التربوية بشكٍل خاص.

 والسلوك القيادي القيادةوظائف 

والمؤسسات  عام،بشكل  للمؤسساتعددة ُيمارسها القائد من خالل قيادته للقيادة وظائف مت

  (:  2004،التربويو بشكل خاص وهي كما أوردها)بوسنر

 التخطيط

والتخطيط لألهداف متوسطة المدى نحو تحقيق  المدىقصيرة  التخطيط لألهداف ويشمل

األهداف النهائية بعيدة المدى، وتبعًا للنمط القيادي فقد تتم عملية التخطيط اما بالشورى أو 

، أو ينفرد بها القائد بنفسه دون واألكاديميبالمشاركة في تبادل واألفكار اآلراء مع الكادرين اإلداري 

وبناًء على ذلك قد يشعر المعلم  .نمط القيادي الذي يتبعه القائدوهذا يتحدد وفق ال مشاركة،أدنى 

  بأهميته عند إشراكه في عملية التخطيط مما ينعكس إيجابًا على عمله وعلى رضاه الوظيفي.

 عن التنفيذ المسؤولية

جراءات التنفيذ لألهداف على متابعة القائد كبيرة حيث يعمل المحور أهمية  ولهذا  خطوات وا 

وتكون  العمل،مراعاته للمرونة في سلسها مع السبل وأوبأفضل  المتاحةمكانات ًا لإلوفق المحددة

 تنفيذها شراف علىه للصالحيات واإلبتفويض غير مباشرٍ و أ مباشرٍ  ما بشكلٍ متابعته إ

(. ونالحظ أن للقدرة القيادية دورًا كبيرًا في إشراك المعلمين في المسؤولية عن التنفيذ 2004،)رسمي

وهذا ينعكس بشكل مباشر على شعوره بأهميته وقيمته  منها،واعتبارهم جزء  والمهمات،لألعمال 

     ويؤثر بشكل كبير على رضاه الوظيفي.
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 :توزيع األدوار وتنظيم العالقات

لمقابلة لها بشكٍل تحديدًا ُيظهر المسؤوليات والصالحيات ا للمعلمينبحيث يتم تحديد األدوار 

في األدوار واالزدواجية بها ويؤدي إلى التكامل والتشارك في  يمنع اإلختالط

. وتتحقق فائدة توزيع األدوار كما تعتقد الباحثة في المؤسسة التربوية (2008،األعمال)الحربي

حيث يعمل المعلم بفاعلية أكبر عندما يعي دوره بشكل  للجميع،عندما توزع بشكل عادل ومناسب 

 واضح ومحدد.

 :بعة والتقييم والتحفيز والعقوباتالمتا

المبذولة موظفة للوصول  الجهودوتعني أن يمتلك القائد السلطة لضبط العمل والتأكد من أن  

واتخاذ اإلجراءات الالزمة  العمل،للنشاط في  الضروريةتوفير الدوافع  وبهذا البد من األهداف،إلى 

للعودة إلى الخط  إعادة تعديل المساراتوالعمل على  األهدافعن خط سير  الخروجحاالت  في

وتعتقد الباحثة أن القائد الناجح هو الذي يعمد على إعطاء األولوية  .(2009، )عايش السليم للعمل

ويتفادى العقوبات إلى حد  المعلمين،للتحفيز اإليجابي الفعال والذي يستفز الطاقات والقدرات لدى 

  كبير.

 المبادأة واإلبتكار:

بما معناه أن يتخذ القائد التسهيالت التي يراها مناسبة والتي تسمح لألفكار اإلبداعية  

فال يتخوف  (.2008، الصليبي)العاملين بالظهور وأن تأخذ اهتمامًا ُيخرجها إلى حيز العمل لدى 

لذلك على  األفكار،وال يندفع بشكل غير مدروس لهذه  واإلستقرار،فًا على التوازن خو من التغيير 

من العاملين  لكسب التأييدالقائد أن يكون على وعٍي بعملية التغيير والتطوير ويعمل جاهدًا 

للوصول الى التغيير البناء، ويحرص على إضفاء بصمة وقيمة ملموسة في المؤسسة التي يعملون 
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يعمل على إقناعهم التغيير بل  يقاومونالذين القدامى جاهل العاملين يت أالعلى القائد  وايضاً  بها،

 (.2008، )الصليبي بأهمية التغيير ومدى قيمته

 :لعضوية في الجماعةتعميق الشعور با

يؤدي بشكل بين العاملين في عملية التفاعل االجتماعي  يسهمنتظر من القائد أن حيث يُ  

وزيادة التشاركية من خالل اإلندماج في  وتآلفهم مع بعضهم البعض.تقبل األعضاء  إلى زيادة

 األعمال بروح الفريق.

 :في الداخل وممثل لهم في الخارج ونموذج للمعلمينقدوة 

في اجتهاده على تحقيق  للمعلمينوفي هذا المحور يجب أن يكون القائد قدوًة ونموذجًا  

ويعمل القائد  للعمل،باألهداف أواًل وتحملِه للمسؤوليٍة وضبطٍه  خالل التزامهاألهداف المنشودة من 

على تمثيل العاملين في تفاعالتِه مع المؤسسات األخرى، فيراعي مصالح المؤسسة ويقدم نموذجًا 

 (.2004،)بوسنرونموذجًا ينقل نجاح المؤسسة للمؤسسات األخرى للمعلمين للوالء واإلنتماء

 :المنازعاتوسيط لحل و القائد كسلطة 

ومعرفته خبرته إلى  باستناده المختلفة في المواقف المنازعاتفي حسم  دور كبير لقائدلإن  

وُيعد وسيطًا بين العاملين لحل (. وتعتقد الباحثة أنه 2008، )الحربي االختصاص واستعانتِه بذوي

ستناد المختلفة باإل، ويفصل في المواقف جاوز حدود الصالحيات والمسؤولياتمنع تبالخالفات و 

التدبير، وسعة األفق، وقوة  لذلك ال بد للقائد من التمتع بحسن والقوانين.إلى اللوائح واألنظمة 

  عي واالتجاه اإليجابي نحو الناس.، والتوافق النفسي واالجتمااإلنفعالي، والذكاء الشخصية
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 القيادية:للقدرة  الحقيقيةالمكامن 

ص والصفات من القوى والخصائ بع من عددٍ نقائد وفي أي تنظيم تي إل القياديةان القدرات 

 :(2015، )العنزي كما أورهاهم هذه القوى الذهنية والعقلية ومن أ

 .القدرة على تفويض السلطة1

لتفويض بعض السلطات للمرؤوسين يساهم في الوصول الى  القائد واستعدادن قابلية إ

 المؤسسةفي  العاملينمن خالل دمج احتياجات  كوذل، أسرعايات واالهداف المحددة بشكل الغ

 العمل.فضال عن مشاركتهم في تحمل بعض أعباء مسؤولية  ونجاح المؤسسة،

 .قوة الشخصية2

القائد نفسه وما يحمل من كاريزما وأفكار مبدعة وخالبة  شخصيةبع القدرات القيادية من نوت 

وتعتقد الباحثة أن القادة  عشيرة ما.وليس منصبه أوانتمائه لحزب أوعائلة أو  االخرين،تؤثر في 

 الناجحون يؤثرون في المعلمين من خالل شخصياتهم وأخالقهم وتعاملهم اإلنساني. 

 .فهم الذات3

بما يساعده على تعزيز القوة والضعف لديه  مكامنوتعني قدرة القائد على على تحليل  

قد يكون ذلك من يه والقضاء على ما يختلجه من ضعف. وتعتقد الباحثة أن هذا مكامن القوة لد

خضع تُ  المؤسساتن الكثير من مع العلم أ ذاته،لدورات التي تساعده على فهم خالل اشتركه با

  القدرةا ي تساعد في الكشف عن هذختبارات التقاداتها الى اإل

((Tushman&Andereson,1979 . 
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أنها تعني قدرة القائد على التنبؤ بالتغيير واقتناص الفرص ومن ثم القابلية وتعتقد الباحثة 

 على تخيل وتبصر المستقبل والحلول للمشكالت التي تواجه المؤسسة وسبل تطوريرها.

 التدريب  وقواعدأسس 

ن التدريب للقيادات على القدرات القيادية وتأهيلهم لتولي األدوار القيادية أصبح أمرًا إ

باإلضافة إلى أنه يساعد القائد على  اإليجابية،القيادية وال بد أن يدعم التدريب المهارات  ضروريًا،

لديه وُتعينه على امتالك المهارات والقدرات القيادية التي تعيُنه على التغلب على نقاط الضعف 

( 2008،بيأن يتضمن مجموعة من األبعاد)الصلي وال بد للتدريب فعال،قيادة المؤسسة بشكل 

 :وهي

عن تكشف  دراسات علمية ميدانيةو  أسسٍ  وفقأن يكون التدريب مبنيًا ويعني  العلمي: البعد-1 

.ومتطلباتهم مشكالت القادة وحاجاتهم  

 ة بالدور القياديية متنوعة للقادة ومتخصصالتدريب البرامجأن تكون  الوظيفي: ويعني البعد-2    

.لكل منهم    

لقيادات على ل الكفاياتتطوير التي تعمل على برامج ال تعتمد على والمشاركة: بحيث الشمولية-3

الزمنية. كافة المستويات وتحديد مدة البرنامج  

حضورهم للبرنامج ب للقيادات عن طريق ربط الترقيةوذلك  التجهيزات:الدافعية وتوفير  بعد-4     

  التدريبية أو صرف بدل مشاركة لهم.
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 :لإلعداد والتدريب وسائل

حتى تؤدي الغرض من  وسائل عديدة متنوعة التي تم ذكرها فيما سبق تدريبيةللبرامج ال

اإللتحاق بها والتي البد أن في الحسباتن عند التخطيط واإلعداد لهذه البرامج التدريبية لتصل إلى 

 :(2009،منها ما ذكرها)حامد أكبر قدر من الفاعلية

 من كافة الجوانب. عرض حالة ودراستها تفصيلياً طريق تدريب عملي ب الحالة: عن دراسة-1      

وأسلوبه  حسب خبرته كلُ  اومعالجته ةمعين مواقفالوقوف أمام بحيث يتم  الدور: لعب-2     

  وطريقته.

 زيارة ية التي تقوم على زيارة لمواقع مهمة مثل:نشطة التدريباألوهي  الميدانية: الزيارات-3     

  على المؤسسات المشابهة. مؤسسة ريادية وتعميم التجربة

دار مشكالت من المشاركين ويُ الطرح ُوث المتنوعة لقي المحاضراتت   يتم المؤتمرات: حيث-4     

  ات وتخلص الى توصيات ذات أهمية.حوار ونقاش

إدارة الفريق تطوير مهارات محددة كمهارة جتماعات التي تهدف إلى اإلوهي  والمشاغل: الورش-5

 أو مهارات إدارة األزمات والضغوط. الحاسوب،قيادة أو مهارات 

يعمل على إدارة مناقشات مع متمرس  خبيرٌ  ديرها قائدٌ حلقات يُ  وهي :النقاش والحوار حلقات-6  

ف وُيكل القيادية،وتبادل الخبرات  مع مراعاة اإليجابية والتواصل الفعال مع المشاركين، لمشاركينا

  .النقاش بإعداد التقارير عما يدون في حلقاتركين المشا
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 في ميادينحكمة مهنية متخصصة هي دوريات مُ و  المتخصصة:في الدوريات  االشتراك -6 

  المعرفة والخبرة.ثري يُ والمشاركة فيها  المهني،لى النمو تؤدي إوالتي  المعرفة،

مرحلة إعداد ما قبل  وتتمثل في الجامعات:بمراكز التأهيل وكليات اإلدارة في  االلتحاق -7  

واالجتماع وعلم  القيادة اإلدارةًا من الساعات المعتمدة في الملتحقون عدد طىبحيث ُيع القيادة،

    .والتطبيقات الميدانية والمناهج،النفس 

 الرضا الوظيفي

 ما كان بيوم غريب على العنصر البشري ويسعى له الذيالمصطلح  وهوالرضا الوظيفي 

والذي وعد به رب العزة فبشر به المؤمنين كحافز  ...... الرضا أينما كان وفي أي منصب يشغله

َََولََسۡوَفَ اهلل تعالى في محكم كتابه: للعمل فقاللهم   [٥,سورةَالضـىح]٥َُيۡعِطيَكََربَُّكََفََتََۡضٰٓ

هو مفهوم متعدد األبعاد يتمثل في الرضا الكلي الذي يستمده الموظف و  الوظيفيإن الرضا 

 بها،من وظيفته ومن مجموعة العمل التي يعمل معها ومن رؤسائه ومن المؤسسة التي يعمل 

 نفسه،ومن الطبيعي ايضًا أن يتأثر هذا الرضا بالنمط التكويني للفرد  بها،والبيئة ايضًا التي يعمل 

ن الرضا الوظيفي يشير إلى "مشاعر السعادة الناتجة عن تصور الفرد تجاه وبعض الباحثين يرى أ

هي التي تعطي للفرد قيمة  الباحثة،كما تعتقد  إذ أن هذه المشاعر (.2003،)عباسالوظيفة"

تجاهاتهم نحو القيم ذات األهمية بالنسبة لهم وبما أن األفراد مختلفون في إ عمله،وُتحبب الفرد في 

الوظيفي هو مدركات األفراد للمواقف بالمقارنة مع القيمة التفضيلية لهم وعليه فإن  لذلك فإن الرضا

 الرضا يحدث للفرد عندما ُيدرك بأن الوظيفة التي يعمل بها ذات قيمة بالنسبة له.
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لتحسين عمليات وقد حظي موضوع الرضا الوظيفي في البداية باهتمام علماء اإلدارة وذلك 

واهتمت مؤسسات التربية  الميادين،ي الصناعة ثم انتقل االهتمام به في كافة اإلنتاج وبدأ تناوله ف

 (.2014،العنزي)له ودراسة العوامل المحددة  وقياسه، الوظيفي،والتعليم بالرضا 

وللحديث أكثر عن الرضا الوظيفي ال بد من التطرق الى نظريات الرضا الوظيفي وكيف 

وكيف عبرت عنه وقد تنوعت هذه النظريات وتعددت نذكرها نظرت كل واحدة الى الرضا الوظيفي 

 :بشكٍل موجز فيما يلي

 الرضا الوظيفي نظريات

  الحاجاتاوال نظريات 

التي عالجت موضوع الرضا الوظيفي من خالل الحاجات  النظرياتوتشمل مجموعة من 

 النظريات:ومن ضمن هذه  فيها.والنقص 

  نظرية تدرج الحاجات -1

بمدخل العالقات اإلنسانية، الذي يعتمد علـى استخدام األساليب السلوكية  ماسلوتأثر أبراهام 

اإلنسان لديه عدد من الحاجات ن أالتي تـنص علـى  ،يته لتدرج الحاجاتة وقدم نظر في اإلدار 

 (.1981،عفيفي) والرغبات تتدرج حسب إشباعها ودرجـة إلحاحهـا بـشكل دائـم

وجودها وحقيقتها من خالل تتبع الحاجات للفرد ولكن  كما تعتقد الباحثة اثبتت هذه النظرية

 أخرى.حث عن أولويات دى الى البالمجتمع وتطور المعارف وتغير اإلهتمامات أ تطور
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  :نظرية الدرفر -2

تـوي هرم ماسلو للحاجات يح للحاجات في شكل هرم يشابه بدرجة عاليةٍ  تصنيفاً قدم الدرفر 

  :الحاجاتعلى ثالثة أنواع من 

  .يولوجية عند ماسلوسالحاجات الفي وهي تمثلحاجات البقاء: .1

و تعبر عن درجة ارتباط الفرد بالبيئة المحيطة و تمثل حاجـات االنتمـاء  االرتباط:حاجات 2. 

 .والحاجات االجتماعية و جزء من الحاجة إلى التقدير

الفرد إلى تطوير قدراته ومؤهالته و تمثل جزء من الحاجة الـى  تعبر عن سعي :النموحاجات .3 .

 .(2010، )الشرايدة التقدير و االحترام، و حاجات تحقيق الذات عند ماسلو

زم متفردة غير مبنية على ولكنها جعلت الحاجات ح كثيراً  ماسلوما اختفلت عن تعتقد الباحثة انها 

 البعض كما في نظرية ماسلو.بعضها 

  لمكليالند  اإلنجازنظرية  -3

يسعى الفرد  (،1993،النجار (كما كما أوردهاأساسية  حاجاتأن هناك ثالث  ميكالند اقترح

   وهي: المؤسسةمواقف وسلوكيات األفراد في  والمحرك لمختلف وتمثل الدافعإلـى إشباعها 

العمـل وتعنـي أن األفـراد يرغبون  إنجـاز والنجاح فيفي التفوق  اإلنجاز: وهي الرغبةالحاجة إلى  -1

مكانيـاتهم ولذلك فهمتحدي لقـدراتهم  ووظائف فيهافي إشباع حاجاتهم هذه من خالل مناصب   وا 

 .يسعون إلى إتمام أعمالهم ومحاولة إثبات جدارتهم ورغبتهم في تحمل المسؤولية

كـون للفـرد عالقـات خرين وأن يمع اآل عالقاتفي تكوين  وهي الرغبة :نتماءالحاجة إلى اإل -2

يحصل ذلك من خالل األعمال التي تؤدى من خـالل  ويمكن أناآلخرين،  وشخصية معجتماعية إ

 الزمالء في العمل أو فرق العمل. التفاعل مع
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اآلخرين، بمعنـى رغبة  والسيطرة والتأثير في التحكموهي الرغبة في : النفوذإلى السلطة أو  الحاجة -3

شباع هذه سيطرة على كل ما يحيط به أحداث وأشياء وأشـخاص و الفرد في أن يكون له القدرة في ال ا 

 ،(2004،)بوسنر المؤسسةالحاجة يكون من خالل سعي الفرد في الوصول إلى مراكـز الـسلطة فـي 

هو أن إشباع الحاجة تمثل  ماكليالند(بالنسبة لنظريات الحاجة )ماسلو، الدرفر، وتعتقد الباحثة 

يمثل حالة عدم الرضا، على الرغم من اختالفهم في تصنيف هذه  وعدم اإلشباعحالة الرضا، 

 .الحاجات

 غزبر ر له ثانيا العاملين

قام فريدريك هرزبرج بناء على دراسة أجراها، بتطوير نظرية أسماها نظريـة العـاملين، حيث 

ظيفـة، ل مرتبطـة بالعمـل نفـسه أو بالو عوامن يميز بين مجموعتين من العوامل وهي: استطاع أ

 .وعوامل مرتبطة بمحيط العمل أو محيط الوظيفة

  الدافعـة.وهي العوامل المرتبطة بالوظيفة أو ما يطلق عليها العوامـل  األولى:المجموعة  .

 ،)ماهر الوقائية،ما يطلق عليه العوامل  تبطة بمحيط العمل أوالمر  الثانية: العواملالمجموعة 

2008) 

حيث شباع لدى العامل الوظيفي واإل للرضا اتجاهينتتحدث عن وتعتقد الباحثة أن النظرية 

نما تعمالن معًا باتجاه واحد لتحقيق أكبر قدر من  الثاني، بدون للعامل أحدهمال يحقق وجود  وا 

 الرضا الوظيفي.
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 نظريات المقارنة: ثالثا

 نظرية العدالة  -1

ارنة االجتماعيـة، حيث لنظريات التي اشتقت من المقتمثل هذه النظرية واحدة من عدد من ا

ومنصفة على معاملة عادلة الحصول الفرد في  وهي رغبة أساسيةٍ  تقوم على مسلمةٍ 

 (.2007،وادي)

والعدالة  بالعدالة بالتعامل الوظيفيالرضا  اً ساسحددت أ هذه النظريةوتعتقد الباحثة أن 

 .المادية والمعنوية عن األعمال التي يقوم بها بالحصول على الحوافز

  التوقعنظرية  -2

وبين ما  يتوقع المعلم أنه قد يحصل عليه من العمل بين ما ترتكز هذه النظرية على الفرق

للعوائد العمل هي محصلة ، وترى هذه النظرية " أن دافعية الفرد ألداء فعالً  حصل عليـه مـن عملـهي

 (.2009،)شوقي" حصل عليها، أو شعوره واعتقاده بإمكانية الوصول إلى هذه العوائدالتي ي

 للمعلمالعمل وهو دافع  اً اساس الوظيفي هو الرضاأن  توضح النظريةأن  الباحثةوتعتقد 

 .وليس ان العمل مسببًا له للعمل،

  نظرية القيمة -3

لهذه النظرية فأن الرضا الـوظيفي  اً الوظيفي، ووفقنظريات المفسرة للرضا أهم ال وهي من

عوائد وما يرغب في الحصول  حسب درجة التوافق الذي يحصل بين ما يحصل عليه الفرد فعال من

عن  للمعلم الوظيفي رضاالن درجة تعتقد الباحثة أ وانطالقا من هذه النظرية (1995،)النجارعليه
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ما يأمل الفرد في الحصول عليه  وقيمة مقداروهي أشياء عمله أو أحد عناصره عمله تحكمها ثالثة 

 .بالنسبة له العملأهمية هذا و  .العملمن مقدار ما يحصل عليه فعال و  .العملمن 

 أسباب الرضا الوظيفي

 وهي كما يلي: (2011، الزارع) للرضا الوظيفي أسباب عديدة كما أوردها

 أسباب خاصة بالفرد نفسه منها: -1

 فكلما زاد احترام الفرد لذاته كلما كان أقرب الى الرضا الوظيفي.احترام الذات:  -

تحمل الضغوط: فكلما كان الفرد أقدر على تحمل الضغوط في العمل والتكيف كلما كان  -

 أقرب الى الرضا الوظيفي.

جتماعية الناتجة عن العمل كلما زاد رضا جتماعية: كلما ارتفعت المكانة اإلالمكانة اال -

 عمله.الفرد عن 

 خاصة بتنظيم العمل: أسباب-2

ظروف العمل الجيدة: كلما كانت ظروف العمل المادية مناسبة كلما زاد الرضا  -

 الوظيفي.

تصميم العمل: كلما كان تصميم العمل أكثر مرونة وتكامل وتنوع كلما زاد الرضا -

 الوظيفي.

ما كانت واضحة وعادلة وكل العمل،سياسة المؤسسة: وهي األنظمة والقوانين التي تحكم  -

  .وميسرة للعمل كلما زاد الرضا الوظيفي
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القرار، وأصحاب وتعتقد الباحثة أنه من خالل معرفة القادة في المؤسسات القيادية العليا 

الرضا الوظيفي يمكن لهم أن يعملوا على تحقيقها لما لها من أهمية كبيرة في تحقيق أفضل  بألسبا

 المخرجات التعليمية.

 ، وأثره في اإلنتاجالوظيفي أهمية الرضا 

الفرد على اإلنتاج وفيما يلي ايجازًا  وزيادة قدرةالوظيفي قوية بين الرضا  عالقةإن هناك 

 (:2006،الزبون) أوردها كما الوظيفيألهمية الرضا 

أجل الوصول إلى  ما لديه من وتقديمه ألفضل كبيراً  اً ذل مجهودب إن الرضا الوظيفي يؤدي إلى -1

 .أهداف المؤسسة

 ةعلى الخبرات و الكفاءات البشرية الموجودوالحفاظ  اإلبقاءالمؤسسة من  الرضا الوظيفي ُيمكن2– 

 .من خالل تمسكهم بالعمل

دون النظر إلى من تلقاء أنفسهم  والضغوط أوقات األزمات في العاملين بجانب المؤسسة وقوف3– 

 .المقابل المادي

 . بها ونتجاه المؤسسة التي يعمل للمعلميناالنتماء والء و ال تعزيزيعمل على   4–

  المؤسسة.سمعة  تحسنالمؤسسة و بالتالي  العمل فيتحسين و تطوير  5– 

اإلستعداد و  ،درة المؤسسة على مواجهة المشكالت بفاعلية أكبر بتوحد جهود العاملينزيادة ق 6– 

 .األخرى المؤسساتبينها و بين  المنافسةلمواجهة 

معرفة أهمية الرضا الوظيفي للمؤسسة وللمعلمين ال بد من  خاللوتعتقد الباحثة أنه من 

له من أهمية كبيرة في الحصول  االوظيفي، لموضع األنظمة والسياسات التي تؤدي إلى الرضا 

 على أفضل المخرجات التعليمية في المؤسسات التربوية الحكومية. 
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 الوظيفيمكونات الرضا 

في وتؤثر  للمعلمينمن المكونات التي تهتم بالحالة النفسية والمادية  مجموعة الوظيفيللرضا 

( 2011،الزراع)ومعنوية ن إمكانات وحوافز مادية السياسة التعليمية وما تقدمه القيادة التعليمية م

 وهذه المكونات فيما يلي:

 .حاجات والرغبات التي توفرها الوظيفـة وبيئـة العمل؛ وبعبارة لة اإلرتياح والقبول عن إشباع الحا

شباع الحاجـات والرغبـات نتيجـة اإلنتمـاء    .للمؤسسةأدق حالة اإلرتياح وا 

 ردود الفعل اإليجابية عن مدى تحقيق الوظيفة ألهداف وغايات الفرد.  

  دراك شخصي اتجاه متغيرات وظروف لتالي يمكن التأثير فيه وبا معينة؛الرضا الوظيفي هو حكم وا 

  .إلى حد ما

 .(.2010 ،الرضا الوظيفي يرتبط بالجودة الداخلية للحياة الوظيفية بصفة عامة )الشرايدة 

  الوظيفيعوامل الرضا 

من العوامل المؤثرة في الرضا الوظيفي والتي تسهم بشكل مباشر وغير مباشر  العديدهناك 

 (:2004،عبد الباقي)أوردها في تحقيق الرضا الوظيفي وتصنف إلى كما 

 عوامل ذاتية شخصية تتعلق بالعاملين أنفسهم.-

 عوامل عوامل تنظيمية ترتبط بالمؤسسة نفسها.-

 الشخصية: العواملأواًل مجموعة 

والسبب في ذلك قد يكون أن  العمل،: كلما زاد عمر الفرد كلما زادت درجة رضاه عن العمر .1

عمره الوظيفي تكون طموحاته مرتفعة من العمل وبالتالي ال يقابلها في الموظف في بداية 
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ولكن مع تقدم العمر يصبح  للوظيفة،أغلب الحاالت الحاجات التي يسبقها الواقع الفعلي 

 .الموظف أكثر واقعية ويرضى بالواقع الفعلي

المؤثرة على  اء: تشير الدراسات إلى أن هناك القليل من اإلختالفات بين الرجال والنسالجنس .2

أنه توجد قضايا يظهر فيها اختالفات في أداء العمل بين الجنسين مثاًل عند  العمل، إالأداء 

وجود أطفال في سن دخول المدرسة عند الموظفات حيث تفضل النساء الدوام الجزئي وجداول 

 أعمال مرنة وذلك للقيام بالواجبات المنزلية.

أن الموظفين المتزوجين هم أكثر رضا عن  الدراسات علىأكدت بعض  :الحالة االجتماعية .3

باإلضافة إلى عدد األبناء فكلما زاد عدد األبناء كلما  المتزوجين،العمل مقارنة بزمالئهم غير 

مما يزيد من أهمية العمل بالنسبة لهم وبالتالي زيادة الرضا  األسرية،زادت لديهم المسؤوليات 

 الوظيفي لديهم.

وتشير الدراسات  معين،عرف مدة الخدمة بأنها الفترة الزمنية للبقاء في عمل : وتمدة الخدمة .4

في عن العمل مقارنة إلى أن مدة الخدمة هي العامل األكثر ثباتًا في الرضا الوظي

 (.2009،عايشبالعمر)

 كالقدرات، العمل،وهي تشمل المتغيرات المساهمة في أداء  القدرات والمهارات الشخصية: .5

 والدافعية. والقيم، واالتجاهات، والميول، والمهارات،

واستخدامها لتحسين  الشخصية،عاملة يالحظ أنه من الصعب التحكم في العوامل  وبصفة

نما قد تكون ذات فائدة عند اختيار الفرد  للمعلمين،درجة الرضا الوظيفي  فاختيار معلم  للوظيفة،وا 

التربية الخاصة للعمل مع فئات خاصة قد يحقق له الرضا أكثر من معلم أجبرته الظروف على 

 العمل مع فئة ذوي االحتياجات الخاصة.
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 العوامل التنظيمية ةثانيًا: مجموع

عمل التي ي والمعنوية( المادية)الداخلية التنظيمية إلى المناخ التنظيمي والبيئة  العواملوُتشير 

( أن المناخ التنظيمي 2002،ة من مؤسسة إلى أخرى. ويعتقد)حمودوتختلف هذه البيئ الفرد،بها 

والتي تؤثر في سلوكيات األفراد والجماعات  المؤسسةهو مجموعة من الخصائص التي تتسم بها 

والتي يتحدد بمقتضى تأثيرها على تحقيق سبل التحفيز أو يعكسه على إمكانية  سواء،على حد 

وفيما يلي عرض لمجموعة من العوامل التنظيمية كما  المؤسسة من تحقيق أهدافها بكفاءة وفاعلية.

 (:2003،يوضحها)ماهر

 واألجور،والترقيات والرواتب نظام العوائد: تتعدد أنواع العوائد ومنها الحوافز والمكافآات  -1

وتوفر القدر المناسب  عادل،كان العائد أو مجموع العوائد تتبع نظام  إذاويزداد رضا الفرد 

 لحياة كريمة.

اإلشراف: ويتضمن األساليب التي تتبعها القيادة في اإلشراف على العاملين ودرجة تفويض  -2

 والعاملين،بين القائد  ومستوى الثقة المتبادلة القرارات،ومشاركة العاملين في اتخاذ  السلطة،

 .للمعلميندراك الفرد لجودة اإلشراف يؤثر بشكل مباشر على مستوى الرضا الوظيفي وا  

السياسات التنظيمية: كل مؤسسة لها سياساتها وأنظمتها وقوانينها وتتبع المؤسسات  -3

ل بشك تؤثرالتعليمية سياسة وزراة التربية والتعليم في السياسات العامة وهذه السياسات 

 .للمعلمينكبير على الرضا الوظيفي 

 بيئة العمل: وتنقسم إلى بيئة عمل داخلية وخارجية: -4
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بيئة العمل الداخلية: تتضمن مساحة المكاتب الخاصة بالعاملين واضائتها وتهويتها ووجود -

الوسائل الترفيهية ومالئمة المكان للمهام المطلوبة وجميعها عوامل مؤثرة في الرضا الوظيفي 

 .للمعلمين

وأنظمة التأمينات بيئة العمل الخارجية: وتتعلق بالظروف السياسية واالقتصادية ومالئمة الرواتب  -

 التي تمنحها المؤسسة.

داخلية أو خارجية تؤثر بشكل مباشر أو غير مباشر في درجة  كانت سواءإن بيئة العمل  

لذا ال بد أن تسعى المؤسسات إلى تهيئة بيئة عمل مناسبة لطبيعة العمل  للمعلمين،الرضا الوظيفي 

 وتتناسب والظروف لمحيطة.

 الوظيفي: الرضاكيفية حدوث 

عتقادهم أن أداء العمل إلوينشطون في أعمالهم  محددةيعمل الناس لكي يصلوا إلى أهداف 

وعندما  عليه،ومن ثم بلوغهم إياها سوف يجعلهم أكثر رضا مما هم  األهداف،سيحقق لهم هذه 

ننظر للرضا كنتيجة للكشف عن الكيفية التي يتحقق بها والعوامل التي تسبقه وُتعد مسؤولة عن 

سوف نجد أن هذه العوامل تنتظم في تفاعالت متسقة تتم على النحو  حدوثه،

 (:2008،التالي)حويحي

  .ة من الحاجات يسعى إل شـباعها والعمـل أحـد مـصادر هـذه الحاجاتالحاجات: لكل فرد مجموع .1

الدافعية: تولد الحاجات قدرا من الدافعية تحث على التوجه إلى المصادر المتوقعة إلشـباع تلك  .2

 .الحاجات

األداء: تتحول الدافعية إلى أداء نشط للفرد وبوجه خاص في عمل إعتقادا منـه هـذا األداء وسيلة  .3

  .إلشباع حاجات الفرد
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 اإلشباع: يؤدي األداء الفعال إلى إشباع حاجات الفرد. .4

الرضا: إن بلوغ الفرد مرحلة اإلشباع من خالل األداء في عمله يجعله راضيا عـن العمـل باعتباره  . .5

 .(2004، )جاد الرب الوسيلة التي مكنته من إشباع حاجاته

 :قيـاس الرضا الوظيفي

 المقاييسلم تستخدم  المؤسساتمن اهمية الرضا الوظيفي اال ان الكثير من  الرغمعلى 

مجرد على المقاييس الدقيقة للتعرف على مشاعر العاملين ورضاهم اتجاه العمل وقد تقتصر هذه 

ضا الوظيفي في ويمكن حصر المقاييس المستخدمة في الر  وتسجيلها،سماع رأي المرؤوسين 

 (:2010، )الشرايدةدها المقاييس التالية كما أور 

 :الموضوعيةالمقاييس  أوال:

ورضاهم عن طريق استخدام أساليب معينة مثل، الغياب،  العاملينحيث يمكن قياس اتجاه  

معدل االستقالة أو ترك الخدمة، معدل الحوادث في العمل، وكـذلك معـدل الـشكاوي ومستوى إنتاج 

  .الموظف

  :الذاتيةالمقاييس  ثانيا:

ين باستخدام وسائل محـددة مثـل تصميم العامل منتمد على جمع المعلومات التي تعوهي 

استمارة االستقصاء تتضمن قائمة أسئلة خاصة بالرضا الوظيفي توجه إلى األفراد العـاملين 

 .ن أجل معرفة درجة رضاهم عن العملم المؤسسةب
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 بالقدرة القيادية:صلة ات سابقة ذدراسات عربية 

وتم االستدالل بعدد  المدارس الحكوميةالتي تناولت القدرة القيادية لمديري  الدراساتتعددت 

 االحدث.لسل الزمني من االقدم الى منها وتم عرض بعضا من هذه الدراسات بطريقة التس

بعنوان القدرة القيادية على القيادة التربوية لمديري المدارس الحكومية  (1998) صبريدراسة 

من المجتمع األصلي  %30مديرا ومديرة وبنسبة تبلغ  300في العراق حيث استخدم الباحث 

وهدفت الدراسة الى تعرف مستوى القدرة القيادية لدى المديرين والمديرات في المدارس  الحكومية 

واعد الباحث في دراسته ،سنوات الخدمة داللة تبعا للجنس والموقع البيئي و وتعرف الفروق ذات ال

وخرجت الدراسة بالنتائج فقرة بأربعة بدائل  55س القدرة القيادية تضمن ااختبار متعدد البدائل لقي

ان القدرة القيادية للمديرين والمديرات بمستوى جيد وانه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية التالية 

بينما توجد فروق ذات داللة إحصائية في المدارس الريفية لصالح المديرين ،في المدارس الحضرية 

 سنوات فاكثر. 5ية لسنوات الخدمة ووجود فروق ذات داللة إحصائ

بعنوان تقويم القدرة القيادية واألداء الوظيفي لمديري المدارس  (2005) القحطاني دراسةوفي 

وتحدث القحطاني ان القدرة بمنطقة تبوك من وجهة نظر مديري ومعلمي تلك المدراس  الحكومية 

القيادة التربوية لها أهمية كبرى في نجاح العملية التعليمية والتربوية في المدرسة ولتلك األهمية قام 

وقد استهدفت الدراسة تقويم ،رة القيادية واألداء الوظيفي لالرتقاء بأدائهم الوظيفي بدرسة مدى القد

في منطقة تبوك التعليمية في الجوانب  الحكومية القدرة القيادية واألداء الوظيفي لمديري المدارس 

 التالي: ماسي وتركزت مشكلة الدراسة في السؤال الرئي .رية والفنية والعالقات اإلنسانيةالقيادية واإلدا

في منطقة تبوك من وجهة نظر  الحكوميةمدى القدرة القيادية واألداء الوظيفي لمديري المدارس 
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ذو  أثرالوظيفي له  القحطاني الى ان القدرة القيادية واألداء المدارس. وتوصلمديري ومعلمي تلك 

 المدارس.داللة إحصائية على العملية التربوية في تلك 

  ة:يالقيادبالقدرة ذات صلة  اجنبيةدراسات 

حول التطور  (Cassel and Standifer,2000) في دراسة مقارنة لكاسيل وستانديفر

يمتلكون خبرات ومديري مدارس جدد، هدفت إلى في نيويورك  حكوميةالقيادي لدى مديري مدارس 

 32ومديرة  139، منهم 171تقييم القدرات القيادية لدى مديري المدارس في الحالتين. تكونت من 

والذي تقييم القدرة  لقياس قدراتاستبيان  وتم استخدام (56 – 21تراوحت أعمارهم بين ) حيث مديرا

لمديرين في مجال اتخاذ القرار، والعالقات اإلنسانية، وفهم اآلخرين، لتطويره من قبلِ  الباحث  تم

خلصت نتائج الدراسة إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية في القدرة على اتخاذ القرار و والمواءمة. 

إحصائية في مستوى  فروق ذات داللة   وعدم وجودتعزى إلى متغير الجنس ولصالح المديرات، 

 الخبرة.القدرات لدى المديرين والمديرات ترجع إلى العمر أو 

العالقة بين المهارات "الكشف عن الى ت هدف ( التيRichter,2006رشتر )وفي دراسة ل

" في والية ميسوري وقد تم للمعلمينالقيادية للمديرين، ودعمهم السلوك اإليجابي، والرضا الوظيفي 

من المديرين،  (725) منالدراسة وتكونت تطوير استبانة لقياس القدرات القيادية،ّ  األمريكية، 

ذات داللة  فروقالمنهج الوصفي التحليلي، أشارت النتائج أن هناك  وتم استخدام والمعلمين،

في  للمعلمينإحصائية بين المهارات القيادية للمديرين، ودعمهم للسلوك اإليجابي، والرضا الوظيفي 

 .المدارس
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 الرضا الوظيفيبصلة سابقة ذات  عربيةدراسات 

الحكومية وتم االستدالل المدارس  الدراسات التي تناولت الرضا لوظيفي للمعلمين في تعددت

بعدد منها وتم عرض بعضا من هذه الدراسات السابقة بطريقة التسلسل الزمني من االقدم الى 

 االحدث.

الرضا الوظيفي  العالقة بينالتي هدفت إلى معرفة  (2001للعاجز، ونشوان ) دراسةوفي 

وتطوير فعالية أداء المعلمين بمدارس وكالة الغوث الدولية بغزة، تم استخدام استبانه كأداة للدراسة 

( من المعلمين والمعلمات، وأظهرت 300وتكونت عينة الدراسة من ) مجاالت،تكونت من خمسة 

ة أداء المعلمين كانت نتائج الدراسة أن أكثر عوامل الرضا الوظيفي التي تسهم في تطوير فعالي

، ومراعاة احتياجات المعلمين المهنية في الجدول المدرسي، واالنضباط المدرسي سالمة النظام

 للمعلمين.والديمقراطية  االمن واالمان والحريةوتوفير 

 الحكومية فيالمدارس الرضا الوظيفي لدى معلمي ( بعنوان 2006)الزبون دراسة وفي 

 بالمهنة.االردن وعالقة ذلك باالستمرار 

حيث خلصت الدراسة والتي اجريت على عينة دراسة من معلمي ومعلمات المدارس 

في محافظة الزرقاء الى ان درجة الرضا الوظيفي كانت متوسطة في مجاالت تقييم  الحكومية

لتعلقة بتحسين مات اوقد اوصت بمحموعة من التوصي والبيئة المدرسية والبعد االجتماعيالمهنة 

 للمعلمين.ورفع الرضا الوظيفي 

( بعنوان التمكين اإلداري وعالقته بالرضا الوظيفي  2013وفي دراسة السويعي والطعاني )

ومن توصيات  لدى مديري المدارس الحكومية في محافظة الدمام بالمملكة العربية السعودية 
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الرئيسية التي تحظى باهتمام وأولويات وزارة التربية أن يكون الوظيفي من بين الموضوعات الدراسة 

والتعليم في المملكة العربية السعودية فال بد من االهتمام بالعوامل والمتغيرات المؤثرة فيه، ويأتي في 

مقدمتها الحوافز واألجور وحسب طبيعة المرحلة التي يديرها والعمل على تطوير قدرات ومهارات 

تغيير المسمى  و إتاحة فرص  تدريبية في المجاالت اإلدارية والتربويةمديري المدارس من خالل 

وأن يتم منح مديري  الوظيفي بما يتناسب مع النمو المهني لمدير المدرسة من معلم إلى مدير

 .المدارس عند تكليفهم بإدارة المدارس عالوة مادية تتعلق بصعوبة العمل

في عوامل الرضا الوظيفي لدى معلمي محافظة القريات بعنوان  (2014) الثبيتيوفي دراسة 

ريات للباحث محمد من وجهة نظرهم دراسة ادارة التربية والتعليم بمحافظة القالمدارس الحكومية 

ان  يأتي:حيث بينت نتائج هذه الدراسة الى ان عوامل الرضا الوظيفي جاءات كما  الثبيتيعبداهلل 

 الثانية.همية وبعده بيئة العمل في المرتبة بعد القيادة المدرسية اوال في األ

 الوظيقي: بالرضادراسات اجنبية ذات صلة 

العوامل مقرونة بالرضا الزظيفي  بعضبعنوان ( Madera,2006ماديرا ) دراسةدراسة  

وقد هدفت الدراسة  .في نيروبي بكينيافي المدارس الحكومية دراسة للمعلمين لوعدم الرضا الوظيفي 

في العاصمة الكينية   ،الى دراسة العوامل المرتبطة بالرضا الوظيفي وعدمه لدى مديري المدارس 

كما هدفت الى كشف المتغيرات الديموغرافية التي تؤثر في الرضا الوظيفي لدى مجتمع  ،نيروبي 

وقد كتشفت الدراسة  .فقط  ،مديرا للمرحلة  191الدراسة وقد استهدفت الدراسة مجتمعا بلغ عدده 

بنيروبي غير راضين عن وظائفهم كما بينت عدم وجود فروق  المدارس،من مديري  %60.2عن 

ذات داللة احصائية في الرضا الوظيفي تعزى لمتغير الجنس فيما توجد فروق ذات داللة احصائية 

 الخبرة.تعزى لمتغير العمر وسنوات 
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الرضا الوظيفي وعالقته بانتشار االمراض  وهي( (Biitzer,2008،ربيلتز  دراسةوفي 

حيث هدفت  افريقيا،في المدارس الحكومية في  المرتبطة بضغوط العمل الذاتية لدى المعلمين

الوظيفي وانتشار االمراض  الذاتية، والرضاالدراسة الى الكشف عن العالقة بين ضغوط العمل 

في جنوب افريقيا  الحكوميةالمرتبطة بالضغوط لدى المعلمين وقد أجريت الدراسة في المدارس 

ومن اهم النتائج التي توصلت اليها ، معلما من المدارس العامة 21307وتكونت عينة الدراسة من 

 الدراسة:

بين المعلمين واظهرت وجود عالقة  أظهرت نتائج الدراسة ارتفاع مستويات التوتر بشكل كبير

وهي ارتفاع بين ضغوط العمل وعدم رضا عن العمل مع معظم االمراض المرتبطة بالضغوط 

وقرحة المعدة واالضطرابات النفسية وبينت ان ضغوط طرق التدريس ضغط الدم وامراض القلب 

وظيفي وغياب التقدم وانخفاض دعم االقران كانت مرتبطة بارتفاع ضغط وارتبط انعدام االمن ال

 العقلي.االصابة بقرحة المعدة واالضطراب الوظيفي ب

 ملخص الدراسات السابقة وموقع الدراسة الحالية منها

والتي تشابهت مع متغير ومن خالل استعراض لبعض الدراسات التي تناولت القدرة القيادية  

(التي 1998في دراسة صبري ) ،القدرة القيادية للدراسة ولكنها اختلفت بربطها بمتغيرات أخرى 

في العراق  وطور الباحث اختبار للمدراء  الحكومية تناولت القدرة القيادية لمديري ومديرات المدارس

تناولت الدراسة القدرة القيادية وعالقتها ( 2005وفي دراسة القحطاني )،والمعلمين من ثالثة بدائل 

باالداء الوظيفي لمديري ومديرات المدارس في تبوك واعد الباحث استبيان وتشابه مع أداة الدراسة 

في الدراسة الحالية واختلف مع ربطه بمتغير األداء الوظيفي وعينة الدراسة حيث كانت المدراء 

 لمعلمين ومساعدي المدراء.والمعلمين بينما هي في الدراسة الحالية ا
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نيويورك التي تناولت  في (Cassel and Standifer,2000)في دراسة كاسيل وستانديفر 

تشابهت مع متغير الدراسة ومع أداة الدراسة التي  الحكومية التطور القيادي لدى مديري المدارس

الباحث واختلفت في عينة الدراسة حيث كانت العينة مدريري المدارس بينما عينة الدراسة  أعدها

تناولت المهارات القيادية  ي( الت2006)وفي دراسة رشتر  والمعلمين،الحالية هي مساعدي المدراء 

 تشابهت مع متغير الرضا الوظيفي واداة الدراسة التي قاست القدرات وعالقتها بالرضا الوظيفي

 القيادية.

 ي( والت2001وتم عرضها في دراسة نشوان )وفي الدراسات التي تناولت الرضا الوظيفي  

تناولت الرضا الوظيفي وعالقته بأداء العاملين تشابعت مع متغير الرضا الوظيفي للدراسة الحالية 

ن معلمين ومع أداة الدراسة وهي االستبيان ولكنها اختلفت مع العينة حيث كانت عينة دراسته م

والتي تناولت  (2006دراسة الزبون ) ومعلمين، وفيبينما عينة الدراسة الحالية هي مساعدي ومداء 

الرضا الوظيفي وعالقته باالستمرار المهني حيث تشابهت مع الدراسة الحالية بمتغير الرضا 

 فقط.الوظيفي ولكنها اختلفت في عينة الدراسة حيث كانت معلمين 

(التي تناولت التمكين اإلداري وعالقته بالرضا 2013وفي دراسة السويعي والطعاني ) 

المملكة العربية السعودية  تشابهت مع الدراسة الحالية بمتغير المدارس الحكومية في الوظيفي في 

( والتي تناولت عوامل الرضا الوظيفي لدى مدري 2004) الثبيتيوفي دراسة ، الرضا الوظيفي

وفي دراسة  ،تشابهت مع الدراسة الحالية بمتغير الرضا الوظيفي واداة الدراسةالمدارس 

الحكومية ( والتي تناولت عوامل الرضا الوظيفي لدى مديري المدارس ,2006Maderaماديرا)

وفي دراسة بيلتزر ،وتشابعت مع الدراسة الحالية بمتغير الرضا الوظيفي واداة الدراسة 
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(2008Biltzer, والتي ) تناولت الرضا الوظيفي وعالقته ببعض االمراض حيث تشابهت مع متغير

 الرضا الوظيفي واداة الدراسة .

 أوجه االستفادة من الدراسات السابفة:

 .إثراء اإلطار النظري للدراسة بتكوين فكرة أعمق وأوسع عن موضوع الدراسة 

 .اإلسترشاد إلى بعض المراجع التي تساعد في بناء اإلطار النظري 

 .اإلستفادة من الدراسات السابقة في تحديد المتغيرات المناسبة للدراسة 

  اإلطالع على األدوات المستخدمة في هذه الدراسات، وكيفية بناء أدوات الدراسة وتحديد

 المجاالت األمثل للدراسة.

 .اإلستفادة منها في تحديد األساليب اإلحصائية المناسبة ومنهجية الدراسة 

 اسة الحالية عن الدراسات السابقة:أوجه تميز الدر 

 .تميزت هذه الدراسة بالربط بين المتغيرين بشكل جديد 

 ( سنوات في المجتمع األردني وفق البراءة البحثية الصادرة 5تعد هذه الدراسة األولى من )

 (.10من الجامعة األردنية والواردة في الملحق)

  القيادية لمديري المدارس وهي من األسس تعتبر الدراسة من الدراسات التي تناولت القدرات

 المهمة لنجاح مديري المدارس لذلك تعتبر مرجع لدراسات وبحوث مستقبلية.
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 الفصل الثالث

 الطريقة واإلجراءات

لمنهج الدراسة المستخدم، ومجتمعها، وعينتها، ووصفا ألداتي  تضمن هذا الفصل عرضاً 

الدراسة التي طورتهما الباحثة، وكيفية إيجاد صدقهما وثباتهما، ومتغيرات الدراسة، والمعالجة 

جراءات الدراسة.  اإلحصائية التي تستخدم في تحليل البيانات وا 

 :منهج الدراسة

وهو المنهج العلمي  لمنهج الوصفي االرتباطي،من أجل تحقيق أهداف الدراسة تم استخدام ا

الذي يفي بأغراض المنهج  وهو الذي يمكن بواسطته معرفة إذا كان هناك ثمة عالقة بين المتغيرين

 الدراسة.

 :مجتمع الدراسة

تكون مجتمع الدراسة من مساعدي المديرين في المدارس الحكومية في العاصمة )عمان(، 

إلحصائيات وزارة التربية والتعليم لمحافظة العاصمة  وفقاً  مساعداً ( 513والذين بلغ عددهم )

م لمحافظة العاصمة عمان والمتوفرة لدى وزارة التربية والتعلي ،(م2019- 2018)عمان( للعام )

وهي موزعة  ،(4) حيث تم مراجعتها بكتاب تسهيل المهمة الموجه من الجامعة كما ورد في الملحق

 (.1كما في الجدول )
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 (1الجدول )
 بحسب العاصمة )عمان( محافظةالحكومية في  المدارسأفراد مجتمع الدراسة في  توزيع

 ) م 2019-2018)للعام  والجنس المديرية

 عدد المدارس اللواء
 عدد المساعدين

 العدد الكلي إناث ذكور

 57 42 15 74 لواء الجامعة

 102 82 20 103 لواء القويسمة

 36 24 12 62 لواء الموقر

 38 28 10 37 سحاب لواء

 78 55 23 155 قصبة عمان لواء

 84 66 18 180 ماركا لواء

 38 32 6 57 ناعور لواء

 55 35 20 74 وادي السير لواء

 25 20 5 97 لواء الجيزة

 513 384 129 839 المجموع

 

 :عينة الدراسة

 تم استخدام اإلجراءات التالية في اختيارعينة الدراسة:

 لواء ،قصبة عمانلواء ، القويسمةلواء الجامعة،  )لواءشملت ألوية  اختيار عينة عنقودية عشوائية، -1

 (. 2)  الجدولوالموزعة كما في  .(ناعور
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 (2الجدول )
توزيع أفراد عينة الدراسة في المدارس الحكومية في محافظة العاصمة )عمان( بحسب 

 المديريات المختارة لعينة الدراسة.

 عدد المدارس اللواء
 عدد المساعدين

 العدد الكلي إناث ذكور

 57 42 15 74 لواء الجامعة

 102 82 20 103 لواء القويسمة

قصبة  لواء

 عمان
155 23 55 78 

 38 32 6 57 ناعور لواء

 275 211 64 389 المجموع

 

 أفرادها الدراسة، وحدد عدد اتبحسب متغير  المساعدينطبقية عشوائية نسبية من  ةاختيار عين -2

المجتمع  في ضوء عدد أفراد المجتمع وذلك بالرجوع إلى جدول تحديد حجم العينة من حجم

( توزع عينة 3ول)ح الجديوض.(krejcie&morgan,1970)كريسي ومورجان الذي أعده 

 .الخدمةالدراسة بحسب متغيرات الجنس، و التخصص، وسنوات 
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 (3الجدول )
 حسب متغيرات الدراسةالدراسة  عينةتوزع أفراد 

( اسـتبانة علــى العينـة فـي المــدارس التابعـة لأللويـة التـي تــم اختيارهـا وفـق العينــة 275تـم توزيـع) -3
 استبانة( 220الطبقية العشوائية النسبية وتم استرجاع)

 :أداتا الدراسة

الموضحة  األولية الدراسة بصورتهماأداتي  الباحثةألغراض تحقيق أهداف الدراسة طورت 

 (1998،)صبريض الدراسات السابقة، منها: دراسةعلى بعاعتمادا ( 1في الملحق)

 (Cassel and Standifer,2000)كاسيل وستانديفر( ودراسة 2005،)القحطانيودراسة

لقياس درجة درجة القدرة القيادية لدى مديري المدارس الحكومية في العاصمة )عمان( من وجهة 

( ودراسة 2006،)الزبون ودراسة( 2001،العاجز ونشوان) ودراسة نظر مساعدي المديرين.

 ودراسة (Madera,2006) ( ودراسة2014،الثبيتي) ( ودراسة2013،)السويعي والطعاني

لقياس درجة الرضا الوظيفي للمعلمين في المدارس الحكومية في ( Biltzrer,2006)بيلتزر

وبعد االطالع على األدب النظري والدراسات  العاصمة عمان من وجهة نظر مساعدي المديرين.

 المجموع العدد المستوى المتغير

 الجنس
 45 ذكر

220 
 175 أنثى

 التخصص
 144 علوم طبيعية

 76 علوم إنسانية

 سنوات الخدمة

 50 سنوات 5اقل من 

 66 سنوات 10الى  5من  

 104 سنوات 10اكثر من 
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صبحت أالمحكمين والمختصين التربويين، السابقة المتعلقة بهذين المتغيرين، فضال عن آراء 

، القيادية القدرةستبانة درجة ممارسة ( فقرة إل37ستبانتان للدراسة بصورتها النهائية وتكونتا من: )اإل

والمهارات ، والمهارات اإلنسانية، المهارات الفنية، الذاتيةالمهارات هي:  أبعاد اربعةموزعة على 

 هي: طبيعة العمل أبعاد خمسةالوظيفي موزعة على  الرضا( فقرة الستبانة درجة 36. و)الذهنية

 القيادة،والرضا عن األسلوب ونمط  والتطور،والرضا عن النمو المهني  األداء،ومعايير تقويم 

( 3، والملحق )واالهتمام بوضع المدرسة والوالء لها والزمالء،رة والعالقة مع المسؤولين واإلدا

 يوضح ذلك.

( كبيرة 5سلم ليكرت الخماسي لالستبانتين؛ إذ حددت خمسة مستويات، هي: ) اعتمدهذا وقد 

( درجة الكبيرة جدا، 5( قليلة جدا؛ إذ تمثل الدرجة )1( قليلة، )2( متوسطة، )3( كبيرة، )4جدا، )

 ( درجة القليلة جدا.1الدرجة )ثل كما تم

 :صدق أداتي الدراسة

 :الصدق الظاهري ألداتي الدراسةأواًل. 

على مجموعة  هماعرضحيث تم  ستخدم الصدق الظاهري،أُ األداتين  للتأكد من صدق

والخبرة من أعضاء هيئة التدريس العاملين في الجامعات األردنية  االختصاص محكمين من ذوي

( يبين ذلك. وأخذت بالمالحظات والتوصيات التي 2والملحق ) محكمين، (10) البالغ عددهم

، ( فأكثر%80وتم اإلبقاء على الفقرات التي حصلت على نسبة موافقة ) اقترحها المحكمون

عادة الصياغة أوالحذف، و  وصل عدد الفقرات النهائية لألداة ومعالجة بقية الفقرات بالتعديل أوا 

وهي استبانة الرضا الوظيفي ، وأما األداة الثانية محكمة ( فقرة37) إلى القياديةدرة األولى عن الق

 .محكمة ( فقرة36إلى ) فيها النهائية وصل عدد الفقرات
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 ألداتي الدراسة: البنائيثانيًا.الصدق 

تطبيقها على عينة الدراسة، واستخراج صدق  تم لألداتينبعد التحقق من الصدق الظاهري 

االتساق الداخلي )البناء( لهما، ومدى إسهام الفقرات المكونة للبعد، وذلك بحساب معامل ارتباط 

بين البعد والفقرات المنتمية له، وتوضح  (Pearson Correlation Coefficient)بيرسون 

 ( ذلك.4,5,6,7الجداول )

 (4جدول )

فقرات أداة الدراسة بالدرجة الكلية للبعد المنتمية إليه فيما يتعلق بالقدرة معامالت ارتباط 
 القيادية

 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 الفقرة البعد
المهارات 

 الذاتية
معامل 
ارتباط 
 بيرسون

0.81 0.88 0.83 0.87 0.86 0.90 0.86 0.86 0.88 0.88 

درجة 
 الداللة

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

المهارات 
 الفنية

معامل 
ارتباط 
 بيرسون

0.80 0.82 0.81 0.83 0.84 0.82 0.83 0.86 0.55   

درجة 
 الداللة

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00   

المهارات 
 اإلنسانية 

معامل 
ارتباط 
 بيرسون

0.84 0.87 0.89 0.87 0.88 0.86 0.87 0.91 0.83 0.85 

درجة 
 الداللة

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

المهارات 
 الذهنية 

معامل 
ارتباط 
 بيرسون

0.75 0.84 0.82 0.82 0.83 0.85 0.83 0.79     

درجة 
 الداللة

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00     

 

تراوحت  الذاتية المهارات( أن قيم معامالت ارتباط الفقرات في بعد 4نالحظ من الجدول )

( وهذا يدل α=0.05( وقد كانت جميع القيم دالة إحصائيا عند درجة الداللة )0.90-0.81بين )

 على وجود قدر مرتفع من صدق االتساق الداخلي بين فقرات هذا البعد.
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-0.55تراوحت بين ) الفنية المهاراتكما نالحظ أن قيم معامالت ارتباط الفقرات في بعد 

( وهذا يدل على وجود α=0.05( وقد كانت جميع القيم دالة إحصائيا عند درجة الداللة )0.86

 قدر مرتفع من صدق االتساق الداخلي بين فقرات هذا البعد.

-0.83تراوحت بين ) اإلنسانية المهاراتبعد  ونالحظ أن قيم معامالت ارتباط الفقرات في

( وهذا يدل على وجود α=0.05( وقد كانت جميع القيم دالة إحصائيا عند درجة الداللة )0.91

 قدر جيد من صدق االتساق الداخلي بين فقرات البعد.

-0.75تراوحت بين ) الذهنية المهاراتونالحظ أن قيم معامالت ارتباط الفقرات في بعد 

( وهذا يدل على وجود α=0.05وقد كانت جميع القيم دالة إحصائيا عند درجة الداللة )( 0.85

 قدر مرتفع من صدق االتساق الداخلي بين فقرات البعد.

 (5جدول )
 معامالت ارتباط فقرات أداة الدراسة بالدرجة الكلية للبعد المنتمية إليه فيما يتعلق بالرضا الوظيفي

 
 

 9 8 7 6 5 4 3 2 1 الفقرة البعد
الرضا عن مجال وطبيعة 
 العمل ومعايير تقويم األداء

 0.83 0.81 0.80 0.73 0.80 0.80 0.79 0.68 0.68 معامل ارتباط بيرسون
 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 درجة الداللة

الرضا عن النمو المهني 
 والتطور

 0.91 0.90 0.92 0.88 0.86 معامل ارتباط بيرسون
    

     0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 درجة الداللة
الرضا عن األسلوب ونمط 
القيادة وصناعة القرار في 

 المدرسة

   0.68 0.65 0.72 0.70 0.66 0.70 0.72 معامل ارتباط بيرسون
 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 درجة الداللة

  
العالقة مع المسؤولين 

 والزمالء واإلدارة
 0.88 0.79 0.81 0.82 0.79 0.84 معامل ارتباط بيرسون

   
 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 درجة الداللة

   
االهتمام بوضع المدرسة 

 والوالء لها
 0.83 0.85 0.87 0.82 0.89 0.86 0.87 0.86 0.86 معامل ارتباط بيرسون

 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 درجة الداللة
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عن مجال وطبيعة الرضا ( أن قيم معامالت ارتباط الفقرات في بعد 5نالحظ من الجدول )

( وقد كانت جميع القيم دالة إحصائيا عند 0.83-0.68تراوحت بين ) العمل ومعايير تقويم األداء

( وهذا يدل على وجود قدر مرتفع من صدق االتساق الداخلي بين فقرات α=0.05درجة الداللة )

 هذا البعد.

 الرضا عن النمو المهني والتطوركما نالحظ أن قيم معامالت ارتباط الفقرات في بعد 

( α=0.05( وقد كانت جميع القيم دالة إحصائيا عند درجة الداللة )0.92-0.86تراوحت بين )

 وهذا يدل على وجود قدر مرتفع من صدق االتساق الداخلي بين فقرات هذا البعد.

الرضا عن األسلوب ونمط القيادة وصناعة معامالت ارتباط الفقرات في بعد ونالحظ أن قيم 

( وقد كانت جميع القيم دالة إحصائيا عند درجة 0.72-0.65تراوحت بين ) القرار في المدرسة

 ( وهذا يدل على وجود قدر جيد من صدق االتساق الداخلي بين فقرات البعد.α=0.05الداللة )

 والزمالء واإلدارةالعالقة مع المسؤولين ونالحظ أن قيم معامالت ارتباط الفقرات في بعد 

( α=0.05( وقد كانت جميع القيم دالة إحصائيا عند درجة الداللة )0.88-0.79تراوحت بين )

 وهذا يدل على وجود قدر مرتفع من صدق االتساق الداخلي بين فقرات البعد.

تراوحت  االهتمام بوضع المدرسة والوالء لهارتباط الفقرات في بعد ونالحظ أن قيم معامالت ا

( وهذا يدل α=0.05( وقد كانت جميع القيم دالة إحصائيا عند درجة الداللة )0.89-0.82بين )

 .على وجود قدر مرتفع من صدق االتساق الداخلي بين فقرات البعد
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(6جدول )  
 القياديةمصفوفة معامالت االرتباط ألبعاد القدرة 

 البعد
لمهارات ا

 الذاتية
المهارات 
 الفنية

لمهارات ا
 اإلنسانية

لمهارات 
 الذهنية

 0.79 0.87 0.82 1 معامل ارتباط بيرسون لمهارات الذاتيةا
 معامل ارتباط بيرسون المهارات الفنيةا

 
1 0.88 0.77 

 معامل ارتباط بيرسون لمهارات اإلنسانيةا
  

1 0.86 
 معامل ارتباط بيرسون لمهارات الذهنيةا

   
1 

 

( α=0.05( إلى وجود معامالت ارتباط مرتفعة ودالة إحصائيا عند درجة الداللة )6يشير الجدول )
 (.0.88-0.77، حيث تراوحت المعامالت بين األبعاد بين)القدرة القياديةبين أبعاد مقياس 

 
 
 (7جدول )

 مصفوفة معامالت االرتباط ألبعاد الرضا الوظيفي

 البعد

الرضا عن 
مجال 

وطبيعة 
العمل 

ومعايير 
 تقويم األداء

الرضا عن 
النمو 

المهني 
 والتطور

الرضا عن 
األسلوب 

ونمط القيادة 
وصناعة 
القرار في 
 المدرسة

العالقة مع 
المسؤولين 
واالدارة 
 والزمالء

االهتمام 
بوضع 

المدرسة 
 والوالء لها

الرضا عن مجال 
وطبيعة العمل ومعايير 

 داءتقويم األ

معامل 
ارتباط 
 بيرسون

1 0.81 0.81 0.77 0.77 

الرضا عن النمو 
 المهني والتطور

معامل 
ارتباط 
 بيرسون

  1 0.91 0.78 0.75 

الرضا عن األسلوب 
ونمط القيادة وصناعة 

 القرار في المدرسة

معامل 
ارتباط 
 بيرسون

    1 0.78 0.75 

العالقة مع المسؤولين 
 والزمالء واإلدارة

معامل 
ارتباط 
 بيرسون

      1 0.82 

االهتمام بوضع 
 المدرسة والوالء لها

معامل 
ارتباط 
 بيرسون

        1 

 

( α=0.05( إلى وجود معامالت ارتباط مرتفعة ودالة إحصائيا عند درجة الداللة )6يشير الجدول )

 (.0.91-0.75حيث تراوحت المعامالت بين األبعاد بين) الرضا الوظيقيبين أبعاد مقياس 
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 :ثبات أداتي الدراسة

قامت الباحثة باستخدام نوعين من الثبات، كما هو موضح أداتي الدراسة  ثباتللتأكد من 

 ( أدناه، وهي كاآلتي: 8بالجدول )

عادة االختبار  على عينة مكونة  االستبانتان وزعتحيث  (test – retest)طريقة االختبار وا 

أسبوعان، و استخراج معامل  مدتهي مرتين، بفارق زمن من خارج عينة الدراسة ( فردا20من )

 .في المرتين استجاباتهم( بين Pearson Correlationارتباط بيرسون )

 على المجاالت(Cronbach Alfa)معادلة )كرونباخ ألفا( طريقة االتساق الداخلي باستخدام

 كل الفقرات الموجودة فيمدى التناسق في إجابات المستجيبين عن  واألداة جميعها ككل؛ إذ يقيس

 ( يبين ثبات األداة لالستبانتين.8االستبانة، والجدول )

 (8الجدول )
عادة االختبار ) استبانة القدرة القيادية معامل ثبات  ( واالتساق test- resetبطريقة االختبار وا 

 الداخلي )كرونباخ ألفا(

 البعد الرقم 
 ثباتالمعامل 

 إعادة االختبار–االختبار 

 ثباتالمعامل 

 االتساق الداخلي

 القدرة القيادية

 0.96 0.89 المهارات الذاتية 1

 0.85 0.90 المهارات الفنية 2

3 
المهارات 

 اإلنسانية
0.78 0.96 

 0.83 0.83 المهارات الذهنية 4

الدرجة الكلية )القدرة 

 القيادية(
0.88  
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القدرة القيادية لدى مديري المدارس الحكومية في  يالحظ أن معامل ثبات االستبانة لدرجة

وتراوح معامل ثبات  (،0.88باستخدام معامل ارتباط بيرسون بلغ)محافظة العاصمة )عمان( 

( وهي معامالت مرتفعة، وكان مجال المهارات 0.90 – 0.78مجاالت االستبانة الخمس بين )

( Sekaran،2003)حسب  ه القيم مقبولة، وهذ( وهي قيمة مرتفعة ايضا0.90الفنية هو األعلى )

 والدراسات السابقة.

 (9)الجدول 

( test- reset) بطريقة االختبار وإعادة االختبار  استبانة الرضا الوظيفيمعامل ثبات 
 واالتساق الداخلي )كرونباخ ألفا(

 البعد الرقم 
 ثباتالمعامل 
إعادة –االختبار 

 االختبار

 ثباتالمعامل 
االتساق 
 الداخلي

الرضا 
 الوظيفي

 0.91 0.79 الرضا عن طبيعة العمل 1

 0.94 0.88 الرضا عن النمو المهني 2

3 
الرضا عن األسلوب ونمط 

 القيادة
0.91 0.79 

4 
العالقة مع المسؤولين 

 والزمالء
0.81 0.90 

 0.96 0.84 االهتمام بوضع المدرسة 5

  0.82 الدرجة الكلية ) الرضا الوظيفي(

 

الرضا الوظيفي لدى معلمي المدارس الحكومية في  أن معامل ثبات االستبانة لدرجةيالحظ 

وتراوح معامل ثبات  (،0.82) معامل ارتباط بيرسون بلغ عمان( باستخداممحافظة العاصمة )

( وهي معامالت مرتفعة، وكان مجال الرضا عن 0.91 – 0.79مجاالت االستبانة الخمس بين )

حسب  ، وهذه القيم مقبولة( وهي قيمة مرتفعة ايضا0.91أسلوب ونمط القيادة هو األعلى )

(2003،Sekaran.والدراسات السابقة ) 
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 :متغيرات الدراسة

 اشتملت الدراسة على المتغيرات اآلتية: 

 .القدرة القيادية - 

 الوظيفي.درجة الرضا  - 

 اشتملت الدراسة على المتغيرات المستقلة الوسيطة اآلتية:

 (.أنثىالجنس )ذكر،  -

 صص )علوم إنسانية، علوم طبيعية( التخ -

 .سنوات فأكثر(10سنوات،  10إلى أقل  5سنوات، من  5)أقل من  الخدمةعدد سنوات  -

 المعالجة اإلحصائية:

 لمعالجة البيانات إحصائية:استخدمت الوسائل اإلحصائية اآلتية 

المعيارية  لإلجابة عن السؤالين األول والثاني استخدمت المتوسطات الحسابية واالنحرافات

 .والرتب

ين يرسون لحساب قيمة معامل االرتباطاستخدم معامل ارتباط ب الثالث،لإلجابة عن السؤال  

 .والرضا الوظيفي للمعلمين للمديرين ةيالقيادالقدرة  متغيريل

( لعينتين مستقلتين t-testاستخدم االختبار التائي ) الرابع والخامس،لإلجابة عن السؤالين 

بالنسبة (One - way ANOVA) األحادي وتحليل التباين والتخصص،بالنسبة لمتغيرات الجنس 

 ( للمقارنات البعدية.Scheffeكما استخدم اختبار شيفيه) ،سنوات الخبرة لمتغير

بتطبيق المعادلة  ودرجة الرضا الوظيفي للمعلمين للمديرين القدرة القيادية ىتحديد مستو تم 

 اآلتية:
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القيمة العليا البديلة−القيمة الدنيا للبديل

عدد المستويات
  =

𝟏−𝟓

𝟑
  =

𝟒

𝟑
 (المدى )1.33=  

 

 (2.33 -1وبذلك يكون المستوى المنخفض من )

 (3.67 -2.34ويكون المستوى المتوسط من ) 

 (.5-3.68والمستوى المرتفع من ) 

 

 :إجراءات الدراسة

 إجراءات الدراسة بما يأتي: تتلخص

 :باإلجراءات اآلتية ةالباحث قامت

( يبين 10والملحق )الحصول على البراءة البحثية لموضوع الدراسة من الجامعة األردنية  .1

 ذلك.

 .الرجوع إلى األدب النظري والدراسات السابقة .2

 .الدراسة وعينتهتحديد مجتمع  .3

 .تطوير أداتي الدراسة )االستبانتين( .4

 األداتين.من صدق وثبات  التحقق .5

والتعليم  الحصول على كتاب تسهيل مهمة من جامعة الشرق األوسط موجه إلى وزارة التربية .6

 يبين ذلك. (4والملحق)

المديريات الحصول على كتاب تسهيل مهمه من وزارة التربية والتعليم العاصمة عمان الى  .7

 (.5التابعة لها الموضحه في الملحق)

الجامعه، لواء قصبة عمان، لواء  )لواءالحصول على كتاب تسهيل مهمة من مديريات التربية  .8

القويسمة، لواء ناعور( الى مديري المدارس الحكومية التابعة لها والموضحه في المالحق 

(6,7,8,9). 
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( نسخة وتم 275حيث تم توزيع ) جمع البياناتو تطبيق االستبانتين على عينة الدراسة.9

والموضحة  (،220فكان العدد النهائي الذي خضع للتحليل) ( نسخة والباقي فقد،220) عاسترجا

  ( التالي:10في الجدول)  
 ( 10الجدول ) 

توزيـــع االســـتبانات علـــى أفـــراد العينـــة واالســـتبانات المســـترجعة والغيـــر مســـترجعة وفـــق األلويـــة 
 المختارة.

 اللواء
عدد 

 المدارس

 عدد المساعدين
عدد 

االستبانات 
 الموزعة

عدد 
االستبانات 
 المسترجعة

عدد 
االستبانات 

الغير 
 إناث ذكور المسترجعة

العدد 
 الكلي

 57 42 15 74 لواء الجامعة
57 48 9 

لواء 
 القويسمة

103 20 82 102 
102 81 21 

قصبة  لواء
 عمان

155 23 55 78 
78 59 19 

 38 32 6 57 ناعور لواء
38 32 6 

 275 211 64 389 المجموع
275 220 55 

 

 . (SPSS)، باستخدام برمجية الرزمة اإلحصائية تحليل البيانات اإلحصائية.10

 .عرض نتائج الدراسة ومناقشتها وتفسيرها.11

 .على ما تم التوصل إليه من نتائج تقديم التوصيات و المقترحات بناء.12
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رابعـل الـصــالف  

 ائج الدراسةـنت

عرضا للنتائج التي توصلت إليها هذه الدراسة بهدف التعرف على القدرة  الفصلتناول هذا 

القيادية لدى مديري المدارس الحكومية في العاصمة )عمان( وعالقتها بالرضا الوظيفي للمعلمين 

 من خالل اإلجابة عن األسئلة اآلتية: ،المديرينمن وجهة نظر مساعدي 

ما هي درجة القدرة القيادية لدى مديري المدارس الحكومية في العاصمة )عمـان(  األول:السؤال  

 المديرين؟من وجهة نظر مساعدي 

لإلجابة عن هذا السؤال، تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتب 

مان( من وجهة نظر مساعدي القدرة القيادية لدى مديري المدارس الحكومية في العاصمة )ع ودرجة

 (.11المديرين بشكل عام، ولكل بعد من أبعاد أداة الدراسة، ويظهر ذلك في الجدول )

 (11الجدول )
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتب ودرجة القدرة القيادية لدى مديري المدارس الحكومية 

 مرتبة تنازليا.في العاصمة )عمان( من وجهة نظر مساعدي المديرين 
 الدرجة الرتبة االنحراف المعياري المتوسط الحسابي البعد الرقم

 مرتفعة 1 0.90 4.04 المهارات الفنية 2

 مرتفعة 2 0.93 3.97 المهارات الذهنية 4

 مرتفعة 3 0.87 3.96 المهارات اإلنسانية 3

 مرتفعة 4 0.91 3.91 المهارات الذاتية 1

 0.84 3.97 )القدرة القيادية( الدرجة الكلية
 

 مرتفعة
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( أن درجة القدرة القيادية لدى مديري المدارس الحكومية في العاصمة 11يظهر الجدول )

( 3.97)عمان( من وجهة نظر مساعدي المديرين كانت مرتفعة ، إذ بلغ المتوسط الحسابي )

الدرجة المرتفعة، إذ تراوحت (، وجاءت أبعاد األداة جميعها في 0.84واالنحراف المعياري )

،  المهارات الفنية(، وجاء في الرتبة األولى ُبعد 4.04 – 3.91المتوسطات الحسابية بين )

( وبدرجة مرتفعة، وفي الرتبة الثانية جاء ُبعد 0.90اري )يمع ( وانحراف4.04بمتوسط حسابي )

درجة مرتفعة ، وفي الرتبة ( وب0.93( وانحراف معياري )3.97بمتوسط حسابي ) المهارات الذهنية

( وبدرجة 0.87اري )ي( وانحراف مع3.96بمتوسط حسابي )  المهارات اإلنسانيةالثالثة جاء ُبعد 

( وانحراف معياري 3.91بمتوسط حسابي )  المهارات الذاتيةمرتفعة ، وجاء في الرتبة الرابعة 

 وبدرجة مرتفعة.( 0.91)

 النتائج على النحو اآلتي:أما بالنسبة لفقرات كل بعد، فكانت 

 المهارات الفنية: .1

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتب ودرجة القدرة القيادية لدى  حسابتم  

هذا  لفقرات، المديرينمديري المدارس الحكومية في العاصمة )عمان( من وجهة نظر مساعدي 

 ( يوضح ذلك.12البعد، والجدول )
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 (12الجدول )
ودرجة القدرة القيادية لدى مديري المدارس الحكومية المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتب 

 في العاصمة )عمان( من وجهة نظر مساعدي المديرين لفقرات بعد المهارات الفنية مرتبة تنازليا .
المتوسط  الفقرة الرقم

 الحسابي
االنحرا
 ف المعياري

ال
 رتبة

 الدرجة

 مرتفعة 1 0.89 4.23 .المختلفة التدريس طرائق استخدام على المعلمين َيحث 11

 مرتفعة 2 0.99 4.07 جيد.ُيخطط لألعمال بشكل  12

 مرتفعة 2 0.99 4.07 األهداف.ُيؤمن بضرورة تحقيق  14

 مرتفعة 2 1.00 4.07 .يتخذها التي القرارات مسؤولية َيتحمل 18

 مرتفعة 2 2.85 4.07 .َيهتم ببناء شخصية الطالب 19

 مرتفعة 6 0.99 3.99 .أعماله أداء في التخصصية مهاراته من ُيطور 17

 مرتفعة 7 0.99 3.98 القرار. تنفيذ على المقدرة َيمتلك 16

 مرتفعة 8 1.05 3.96 الصائب. القرار اتخاذ على المقدرة َيمتلك 15

 مرتفعة 9 1.02 3.88 المخاطرة. تحمل على القدرة َيمتلك 13

 مرتفعة  0.90 4.04 (المهارات الفنية)الدرجة الكلية 
 

الحكومية في  ،لدى مديري المدارس  القدرة القيادية( أن درجة 12في الجدول ) يالحظ 

( و 4.04كانت مرتفعة، إذ بلغ المتوسط الحسابي )لبعد المهارات الفنية محافظة العاصمة )عمان( 

البعد جميعها بدرجة مرتفعة ، إذ تراوحت المتوسطات ، وجاءت فقرات هذا (0.90انحراف معياري )

ي حث المعلمين "( والتي تنص: 11(، وجاء في الرتبة األولى فقرة )4.23 -3.88الحسابية بين )

( ، 0.89اري )يمع( وانحراف 4.23"، بمتوسط حسابي ) على استخدام طرائق التدريس المختلفة

،  ( 4.07بمتوسط حسابي ) (19و  18و  14و  12)هي  اتفقر أربعة وفي الرتبة الثانية، جاءت 
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، ( 0.99انحراف معياري )" بُيخطط لألعمال بشكل جيد ( والتي تنص:"12وكما يلي : الفقرة )

، أيضا( 0.99انحراف معياري )ب"  ُيؤمن بضرورة تحقيق األهداف ( والتي تنص:"14الفقرة )و 

،والفقرة (1.00انحراف معياري )ب"  التي يتخذهاي تحمل مسؤولية القرارات  ( والتي تنص:"18)والفقرة 

الرتبة أما في  ،(2.85انحراف معياري )ب"  ي هتم ببناء شخصية الطالب والتي تنص:" (19)

 "ُيطور من مهاراته التخصصية في أداء أعماله ( والتي تنص:"17السادسة فقد جاءت الفقرة )

( والتي 16لفقرة )االرتبة السابعة جاءت ، وفي ( 0.99( وانحراف معياري )3.99بمتوسط حسابي )

، (0.99( وانحراف معياري )3.98بمتوسط حسابي ) "ي متلك المقدرة على تنفيذ القرار تنص: " 

" ي متلك المقدرة على اتخاذ القرار الصائب ( والتي تنص:" 15الفقرة ) الثامنةوجاءت في الرتبة 

( التي 13وفي الرتبة التاسعة جاءت الفقرة )، ( 1.05اري )ي( وانحراف مع3.96بمتوسط حسابي )

 (.1.02( وانحراف معياري )3.88" بمتوسط حسابي )ي متلك القدرة على تحمل المخاطرة تنص:"

 المهارات الذهنية: .2

تـم حســاب المتوســطات الحســابية واالنحرافــات المعياريـة والرتــب ودرجــة القــدرة القياديــة لــدى   .3

 -ة )عمـــان( مـــن وجهـــة نظـــر مســـاعدي المـــديرين مـــديري المـــدارس الحكوميـــة فـــي العاصـــم

 ( يوضح ذلك.13لفقرات هذا البعد، والجدول )
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 (13الجدول )
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتب ودرجة القدرة القيادية لدى مديري المدارس الحكومية 

 الذهنية مرتبة تنازليا. في العاصمة )عمان( من وجهة نظر مساعدي المديرين لفقرات بعد المهارات
المتوسط  الفقرة الرقم

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

 الدرجة لرتبةا

 مرتفعة 1 2.80 4.30 .ُيبصر الصالح العام للمدرسة 30

 مع تتناسب التي األعمال ُيمارس 32

 .المحددة األهداف

 مرتفعة 2 0.94 3.98

 مرتفعة 3 0.99 3.95 .العاملين بين العالقات طبيعة ُيراعي 31

 مرتفعة 4 1.05 3.93 . القرارات صناعة في العاملين ُيشرك 37

 مرتفعة 4 0.98 3.93 .َيتقبل آراء العاملين المختلفة 33

 مرتفعة 6 1.05 3.92 .األولويات تحديد على القدرة َيمتلك 36

 إلى المختلفة المواقف ُيحلل 35

 .مكوناتها

 مرتفعة 7 1.01 3.90

 مرتفعة 8 1.11 3.83 .الحلول للمشكالتَيبتكر مختلف  34

 مرتفعة  0.93 3.97 (المهارات الذهنية )الدرجة الكلية 

( أن درجة القدرة القيادية لدى مديري المدارس الحكومية في 13يالحظ من الجدول )

كانت مرتفعة، إذ بلغ  المهارات الذهنيةالعاصمة )عمان( من وجهة نظر مساعدي المديرين لبعد 

، ت فقرات هذا البعد جميعها مرتفعةوجاء(، 0.93( وانحراف معياري ) 3.97المتوسط الحسابي )

( والتي 30فقرة )ال(، وجاء في الرتبة األولى 4.30-3.83إذ تراوحت المتوسطات الحسابية بين )

( وبدرجة 2.80معياري )( وانحراف 4.30بمتوسط حسابي )  "ُيبصر الصالح العام للمدرسة "تنص

ُيمارس األعمال التي تتناسب مع  :"(، والتي تنص32رقم ) ةوفي الرتبة الثانية، جاءت الفقر مرتفعة، 

( وبدرجة مرتفعة، وفي الرتبة 0.94اري )ي( وانحراف مع3.98بمتوسط حسابي ) " األهداف المحددة
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 بمتوسط حسابي ) "العالقات بين العاملينُيراعي طبيعة  "( والتي تنص31الثالثة، جاءت الفقرة )

( 37) تينللفقر  ( 3.93بمتوسط حسابي )  (، والرتبة الرابعة0.99 ( وانحراف معياري )3.95

 ( والتي تنص33(  و)1.05اري ) يانحراف معب"ُيشرك العاملين في صناعة القرارات  "والتي تنص

( 36لفقرة )كانت ل( ، والرتبة السادسة 0.98اري ) يانحراف معب " ي تقبل آراء العاملين المختلفة:"

وانحراف معياری ( 3.92بمتوسط حسابي ) "ي متلك القدرة على تحديد األولويات والتي تنص"

بمتوسط  "ُيحلل المواقف المختلفة إلى مكوناتها "تنص(والتي 35( ، والرتبة السابعة الفقرة )1.05)

ي بتكر مختلف  "والتي تنص (34الفقرة ) الثامنةوالرتبة  ،( 1.01حراف معياري )( وان3.90حسابي )

 .(1.11( وانحراف معياري )3.83بمتوسط حسابي )" الحلول للمشكالت

  المهارات اإلنسانية:. 3 

تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتب ودرجة القدرة القيادية لدى 

الفقرات لهذا  -)عمان( من وجهة نظر مساعدي المديرين مديري المدارس الحكومية في العاصمة 

 ( يوضح ذلك.14البعد، والجدول )

 (14الجدول )
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتب ودرجة القدرة القيادية لدى مديري المدارس الحكومية 

 اإلنسانية مرتبة تنازليا .في العاصمة )عمان( من وجهة نظر مساعدي المديرين لفقرات بعد المهارات 
المتوسط  الفقرة الرقم

 الحسابي
ااالنحر 

رتبة ف المعياري
ال

رجة 
الد

 

 مع تعامله في تواضعاً  ُيظهر 29
 .العاملين

 مرتفعة 1 0.99 4.12

 اإلنسانية الحاالت ُيراعي 28
 .العاملين لدى الطارئة

 مرتفعة 2 0.99 4.10
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 في العاملين جهود ُينسق 20
 . المدرسة

 مرتفعة 3 0.99 4.00

 إدارة في بالمهارة ي متاز 26
 . االجتماعات

 مرتفعة 4 1.04 3.99

 مرتفعة 5 1.00 3.98 .المعلمين مهمات ُيتابع 25

 في يطلبها من لكل المشورة ُيقدم 27
 .المدرسة

 مرتفعة 6 1.02 3.97

 الفريق روح إدامة على ُيساعد 21
 .العمل في

 مرتفعة 7 0.97 3.93

 بين الفردية الفروق ي تعرف 22
 .العاملين

 مرتفعة 8 0.98 3.86

 مرتفعة 9 1.06 3.85 .ي هتم بمبدأ القيادة الجماعية 23

1 1.03 3.83 .ُيوفر مناخًا تعليميًا مناسب 24
0 

 مرتفعة

 مرتفعة  0.87 3.96 (المهارات اإلنسانية )الدرجة الكلية 

 

الحكومية في  ،أن درجة القدرة القيادية لدى مديري المدارس ( 14) الجدوليالحظ في 

، إذ بلغ كانت مرتفعة المهارات اإلنسانيةالعاصمة )عمان( من وجهة نظر مساعدي المديرين لبعد 

(، وجاءت فقرات هذا البعد جميعها بدرجة 0.87( وانحراف معياري )3.96المتوسط الحسابي )

(. وجاء في الرتبة األولى، الفقرة 4.12 -3.83ابية بين )مرتفعة، إذ تراوحت المتوسطات الحس
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( وانحراف 4.12تواضعًا في تعامله مع العاملين "بمتوسط حسابي )  ُيظهر" ( والتي تنص29)

( وانحراف 4.10( وبمتوسط حسابي ) 28، وفي الرتبة الثانية، جاءت الفقرة )(0.99معياري ) 

الحاالت اإلنسانية الطارئة لدى العاملين، وفي الرتبة الثالثة، ُيراعي  ، والتي تنص"(0.99)المعياري 

( 4.00بمتوسط حسابي ) ُينسق جهود العاملين في المدرسة " ( والتي تنص"20جاءت الفقرة )

( 1.04( وانحراف معياري )3.99، والرتبة الرابعة بمتوسط حسابي ) (0.99وانحراف معياري )

، وجاءت في الرتبة الخامسة الفقرة "مهارة في إدارة االجتماعاتي متاز بال"( والتي تنص 26للفقرة )

، ( 1.00اري )ي( وانحراف مع3.98" متوسط حسابي ) يتابع مهمات المعلمين"( والتي تنص25)

ُيقدم المشورة لكل من يطلبها في المدرسة " :" ( والتي تنص27الفقرة ) السادسةوجاءت في الرتبة 

( 21الفقرة ) السابعةوجاءت في الرتبة  ،( 1.02( وانحراف معياري )  3.97متوسط حسابي ) ب

( وانحراف  3.93متوسط حسابي ) بُيساعد على إدامة روح الفريق في العمل " :" والتي تنص

ي تعرف الفروق الفردية بين :" ( والتي تنص22الفقرة ) الثامنةوجاءت في الرتبة  ،( 0.97معياري ) 

 التاسعةوجاءت في الرتبة  ،( 0.98( وانحراف معياري )  3.86بي ) متوسط حسابالعاملين " 

( وانحراف معياري 3.85متوسط حسابي )بي هتم بمبدأ القيادة الجماعية " :" ( والتي تنص23الفقرة )

ُيوفر مناخًا تعليميًا مناسب " :" ( والتي تنص24الفقرة ) العاشرةوجاءت في الرتبة  ،(1.06)

 .( 1.03اري ) ي( وانحراف مع 3.83متوسط حسابي ) ب

 . المهارات الذاتية:4

الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتب ودرجة القدرة القيادية لدى  المتوسطاتتم حساب 

لفقرات هذا  -مديري المدارس الحكومية في العاصمة )عمان( من وجهة نظر مساعدي المديرين 

 ( يوضح ذلك.15البعد، والجدول )
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(15الجدول )  

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتب ودرجة القدرة القيادية لدى مديري المدارس الحكومية 
 مرتبة تنازليا . المهارات الذاتيةفي العاصمة )عمان( من وجهة نظر مساعدي المديرين لفقرات بعد 

 
أن درجة القدرة القيادية لدى مديري المدارس الحكومية في ( 15) الجدوليالحظ في 

، إذ بلغ كانت مرتفعة المهارات الذاتيةالعاصمة )عمان( من وجهة نظر مساعدي المديرين لبعد 

(، وجاءت فقرات هذا البعد جميعها بدرجة 0.91( وانحراف معياري )3.91الحسابي )المتوسط 

( 3(. وجاء في الرتبة األولى الفقرة )4.10 -3.74مرتفعة، إذ تراوحت المتوسطات الحسابية بين ) 

رقم
ال

 

المتوسط  الفقرة
 الحسابي

االنحرا
رتبة ف المعياري

ال
رجة 

الد
 

 مرتفعة 1 1.04 4.10 .تواصله في اللفظية بالطالقة ي متاز 3

 مرتفعة 2 0.99 4.03 .المختلفة األعمال أداء في بالحماس ي تسم 2

 في التأثير على القدرة المدير ي متلك 1
 .المعلمين

 مرتفعة 3 0.98 4.01

 مرتفعة 4 1.08 3.95 .ي غرس الثقة في المعلمين 6

 مرتفعة 5 1.06 3.94 .الجيدةي تقبل االقتراحات  7
 مرتفعة 6 1.13 3.92 .ي تعامل بعدالة مع المعلمين 4

 مرتفعة 7 1.04 3.83 .ي ضع الحلول الممكنة للمشكالت 9

 مرتفعة 8 1.09 3.80 .ي أخذ برأي المعلمين 5

 مرتفعة 9 1.03 3.77 .ي تحسس المشكالت قبل حدوثها 8

1 1.09 3.74 .المرؤوسين من البناء لنقدا ي تقبل 10
0 

 مرتفعة

 مرتفعة  0.91 3.91 (المهارات الذاتية)الدرجة الكلية 
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اري ي( وانحراف مع4.10اللفظية في تواصله "بمتوسط حسابي )  بالطالقةي متاز  "والتي تنص

( وانحراف المعياري 4.03( وبمتوسط حسابي ) 2الرتبة الثانية، جاءت الفقرة )، وفي (1.04)

، وفي الرتبة الثالثة، جاءت الفقرة "ي تسم بالحماس في أداء األعمال المختلفة ، والتي تنص"(0.99)

( وانحراف 4.01بمتوسط حسابي ) ي متلك المدير القدرة على التأثير في المعلمين"" ( والتي تنص1)

بمتوسط " ي غرس الثقة في المعلمين "( والتي تنص 6للفقرة ) ، والرتبة الرابعة(0.98ري )معيا

 "( والتي تنص7( ، وجاءت في الرتبة الخامسة الفقرة )1.08اري )ي( وانحراف مع3.95حسابي ) 

وجاءت في الرتبة ، ( 1.06اري )يوانحراف مع (3.94متوسط حسابي )بي تقبل االقتراحات الجيدة " 

( وانحراف  3.92متوسط حسابي ) بي تعامل بعدالة مع المعلمين" :" ( والتي تنص4الفقرة ) السادسة

ي ضع الحلول الممكنة  ( والتي تنص9الفقرة ) السابعةوجاءت في الرتبة  ،( 1.13اري ) يمع

الفقرة  الثامنةوجاءت في الرتبة  ،(1.04( وانحراف معياري ) 3.83متوسط حسابي )بللمشكالت " 

 ،(1.09)( وانحراف معياري 3.80متوسط حسابي )بي أخذ برأي المعلمين "  "( والتي تنص5)

متوسط بي تحسس المشكالت قبل حدوثها " :" ( والتي تنص8الفقرة ) التاسعةوجاءت في الرتبة 

 ( والتي تنص10الفقرة ) العاشرةوجاءت في الرتبة  ،(1.03اري )ي( وانحراف مع3.77حسابي )

 .(1.09اري ) ي( وانحراف مع3.74متوسط حسابي ) "بلنقد البناء من المرؤوسيناي تقبل 

مــا هــي درجــة الرضــا الــوظيفي لــدى معلمــي المــدارس الحكوميــة فــي العاصــمة الســؤال الثــاني: 

 )عمان( من وجهة نظر مساعدي المديرين؟

عيارية والرتب ودرجة لإلجابة عن هذا السؤال تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات الم

الرضا الوظيفي لدى معلمي المدارس الحكومية في العاصمة )عمان( من وجهة نظر مساعدي 

 ( يظهر ذلك.16المديرين بشكل عام، ولكل بعد من أبعاد أداة الدراسة بالتفصيل، والجدول )
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(16الجدول )  

الوظيفي لدى معلمي المدارس درجة الرضا متوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتب و ال
 مرتبة تنازليا ألبعاد االستبانة. الحكومية في العاصمة )عمان( من وجهة نظر مساعدي المديرين

رقم
ال

 

المتوسط  البعد
 الحسابي

االنحرا
ف 

 المعياري

رتبة
ال

رجة 
الد

 

 مرتفعة 1 0.85 3.99 لها والوالء المدرسة بوضع االهتمام 5

 العمل وطبيعة مجال عن الرضا 1
 األداء تقويم ومعايير

 مرتفعة 2 0.80 3.77

 مرتفعة 3 0.94 3.76 والتطور المهني النمو عن الرضا 2

 القيادة ونمط األسلوب عن الرضا 3
 المدرسة في القرار وصناعة

 مرتفعة 3 0.94 3.76

 واإلدارة المسؤولين مع العالقة 4
 والزمالء

 مرتفعة 5 0.85 3.72

 مرتفعة  0.81 3.80 الدرجة الكلية

 

الحكومية في  المدارس،( أن درجة الرضا الوظيفي لدى المعلمين في 16يظهر الجدول )

إذ بلغ المتوسط الحسابي  مرتفعة،العاصمة )عمان( من وجهة نظر مساعدي المديرين كانت 

(، وجاءت أبعاد األداة جميعها في الدرجة المرتفعة، إذ 0.81( واالنحراف المعياري ).803)

" االهتمام بوضع (، وجاء في الرتبة األولى ُبعد 3.99 – 3.72تراوحت المتوسطات الحسابية بين )
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 جاء، وفي الرتبة الثانية (0.85اري )ي( وانحراف مع3.99"، بمتوسط حسابي ) المدرسة والوالء لها

 ( وانحراف3.77بمتوسط حسابي ) الرضا عن مجال وطبيعة العمل ومعايير تقويم األداءبعد 

الرضا عن النمو المهني  اجاء ُبعد (3.76، وفي الرتبة الثالثة بمتوسط حسابي ) (0.80معياري )

 (0.94انحراف معياري )ب الرضا عن األسلوب ونمط القيادة وصناعة القرار في المدرسةو ، والتطور

بمتوسط حسابي وفي الرتبة الخامسة جاء بعد العالقة مع المسؤولين واإلدارة والزمالء، لكل منهما،

 . (0.85( وانحراف معياري )3.72)

 أما بالنسبة لفقرات كل بعد، فكانت النتائج على النحو اآلتي:

 :االهتمام بوضع المدرسة والوالء لها .1

الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتب ودرجة الرضا الوظيفي لدى  المتوسطات حسابتم 

هذا  المديرين لفقراتفي العاصمة )عمان( من وجهة نظر مساعدي  المدارس الحكوميةمعلمي 

 ( يوضح ذلك.17البعد، والجدول )
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 (17الجدول )
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتب ودرجة الرضا الوظيفي لدى معلمي المدارس 

االهتمام بوضع المدرسة الحكومية في العاصمة )عمان( من وجهة نظر مساعدي المديرين  لفقرات بعد 
 والوالء لها مرتبة تنازليا .

 الفقرة الرقم
المتوســـط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
 الدرجة  الرتبة

 مرتفعة 1 0.94 4.11 ي لتزم أخالقيًا في أداء العمل في المدرسة.  33

 مرتفعة 2 1.00 4.07 ت ُهمُه كثيرًا مكانة المدرسة التي يعمل بها.  34

 مرتفعة 3 0.98 4.03 التقدير من المدير لجهوده في العمل.ي ِجد  30

 مرتفعة 4 1.04 4.02 ي فتِخر بانتمائِه لهذه المدرسة .  36

 مرتفعة 5 0.95 4.00 ُتوفر لُه المدرسة األمان الوظيفي.  35

 مرتفعة 6 0.98 3.98 ي شعر بالطمأنينة في وظيفتِه الحالية. 28

 مرتفعة 7 1.00 3.95 لحاجاته النفسية.ي شعر باهتمام المدير  29

 مرتفعة 8 1.04 3.87 ت ت وافق ميولِه مع طبيعة عمله.  31

 مرتفعة 9 1.00 3.85 ي جُد نفسه متفقًا مع الكثير من سياسات المدرسة. 32

 مرتفعة   0.85 3.99 الدرجة الكلية )االهتمام بوضع المدرسة والوالء لها(

 

ظيفي لدى مديري المدارس الحكومية في و درجة الرضا ال ( أن17) الجدوليالحظ في 

االهتمام بوضع المدرسة والوالء لبعد  مساعدي المديرينمن وجهة نظر  العاصمة )عمان(محافظة 

(، وقد 0.85( وبانحراف معياري)3.99، حيث بلغ المتوسط الحسابي لألداة )مرتفعةكانت  لها

(. وجاء 4.11 -3.85تراوحت المتوسطات الحسابية بين )، إذ الدرجةالفقرات مرتفعة  جميع جاءت

" بمتوسط  ي لتزم أخالقيًا في أداء العمل في المدرسة( والتي تنص: " 33في الرتبة األولى فقرة )
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( والتي 34، وفي الرتبة الثانية جاءت الفقرات رقم )(0.94( وانحراف معياري )4.11حسابي )

اري يمع ( وانحراف4.07" بوسط حسابي ) التي يعمل بهات ُهمُه كثيرًا مكانة المدرسة تنص: 

( والتي تنص: " ي ِجد التقدير من المدير لجهوده في 30، وفي الرتبة الثالثة جاءت الفقرة )(1.00)

( والتي 36للفقرة ) ، والرتبة الرابعة(0.98اري ) عي( وانحراف م4.03العمل " بمتوسط حسابي )

لرتبة ، وا(1.04( وانحراف معياري )4.02المدرسة " بمتوسط حسابي )تنص " ي فتِخر بانتمائِه لهذه 

( 4.00" بمتوسط حسابي ) ُتوفر لُه المدرسة األمان الوظيفيوالتي تنص: "  (35الخامسة للفقرة )

ي شعر بالطمأنينة في ( التي تنص على " 28)لرتبة السادسة للفقرة ( ، وا0.95وانحراف معياري )

( 29)للفقرة  السابعةلرتبة وا ،(0.98( وانحراف معياري ) 3.98بمتوسط حسابي )"  وظيفتِه الحالية

( وانحراف 3.95بمتوسط حسابي )"  ي شعر باهتمام المدير لحاجاته النفسيةالتي تنص على " 

"  ت ت وافق ميولِه مع طبيعة عمله( التي تنص على " 31)للفقرة  الثامنةلرتبة وا ،( ،(1.00معياري ) 

( التي تنص 32)للفقرة  التاسعةلرتبة وا ،( ،(1.04اري ) ي( وانحراف مع3.87سابي )بمتوسط ح

( وانحراف 3.85بمتوسط حسابي )"  ي جُد نفسه متفقًا مع الكثير من سياسات المدرسةعلى " 

 .(1.00)  معياري

 :الرضا عن مجال وطبيعة العمل ومعايير تقويم األداء .2

الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتب ودرجة الرضا الوظيفي لدى  المتوسطاتتم حساب 

معلمي المدارس الحكومية في العاصمة )عمان( من وجهة نظر مساعدي المديرين لفقرات هذا 

 ( يوضح ذلك.18البعد، والجدول )

 ا
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 (18لجدول )ا
لدى معلمي المدارس  المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتب ودرجة الرضا الوظيفي

لفقرات بعد الرضا عن مجال   الحكومية في العاصمة )عمان( من وجهة نظر مساعدي المديرين
 وطبيعة العمل ومعايير تقويم األداء مرتبة تنازليا .

 الفقرة الرقم
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
 الدرجة الرتبة

1 
ي قوم المعلم بالمهمات التدريسية المناسبة 

 لتخصصه.
 مرتفعة 1 0.89 4.21

م المدير أدائِه بشكٍل مناسٍب . 7  مرتفعة 2 1.00 3.95 ي قوِّ

 مرتفعة 3 0.95 3.90 بحماس. اإلضافيةي قوم بالمهمات  2

 مرتفعة 4 1.03 3.88 التقييم لإلنجاز . أسلوبُيحفزُه  8

9 
ُتساعده إرشادات المدير على تطوير أساليب 

 تقويمه لطالبه.
 مرتفعة 5 1.05 3.82

 مرتفعة 6 1.11 3.68 ُيو ز ع جدول حصصِه بشكل مناسب . 6

 متوسطة 7 1.15 3.63 .أسبوعياُيدرِّس عددًا مناسبًا من الحصص  5

3 
ُتوفر له المدرسة الوسائل التي يحتاجها في 

 الغرفة الصفية.
 متوسطة 8 1.07 3.50

 متوسطة 9 1.10 3.40 ت دعم المدرسة األنشطة دعمًا ماديًا كافيًا. 4

الرضا عن مجال وطبيعة العمل ومعايير الدرجة الكلية )

 (تقويم األداء
3.77 0.80 

 
 مرتفعة
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ظيفي لدى مديري المدارس الحكومية في و ( أن درجة الرضا ال18يالحظ في الجدول )

العمل الرضا عن مجال وطبيعة لبعد  مساعدي المديرينمن وجهة نظر  العاصمة )عمان(محافظة 

( وبانحراف 3.77كانت مرتفعة، حيث بلغ المتوسط الحسابي لألداة ) ومعايير تقويم األداء

إذ تراوحت المتوسطات الحسابية بين  والمرتفعة،(، وقد جاءت الفقرات بين المتوسطة 0.80معياري)

لتدريسية ي قوم المعلم بالمهمات ا( والتي تنص: " 1(. وجاء في الرتبة األولى فقرة )4.21 -3.40)

( وبمستوى مرتفع، وفي 0.89اري )ي( وانحراف مع4.21" بمتوسط حسابي ) المناسبة لتخصصه

م المدير أدائِه بشكٍل مناسبٍ "  ( والتي تنص7رقم ) ةالرتبة الثانية جاءت الفقر  " بوسط حسابي  ي قوِّ

( والتي 2الفقرة )( وبمستوى مرتفع، وفي الرتبة الثالثة جاءت 1.00اري )يمع ( وانحراف3.95)

( 0.95اري ) ي( وانحراف مع3.90" بمتوسط حسابي )بحماس  اإلضافيةتنص: " ي قوم بالمهمات 

بمتوسط  "التقييم لإلنجاز أسلوب( والتي تنص " ُيحفزُه 8للفقرة ) والرتبة الرابعةوبمستوى مرتفع، 

( والتي 9الخامسة للفقرة )لرتبة ( وبمستوى مرتفع ، وا1.03اري )ي( وانحراف مع3.88حسابي )

( 3.82بمتوسط حسابي )"،  ُتساعده إرشادات المدير على تطوير أساليب تقويمه لطالبهتنص: " 

ُيو ز ع ( التي تنص على " 6والرتبة السادسة للفقرة ) ،( وبمستوى مرتفع1.05اري )ياف معوانحر 

( وبمستوى 1.11اري ) ي( وانحراف مع3.68" بمتوسط حسابي )جدول حصصِه بشكل مناسب 

ُيدرِّس عددًا مناسبًا من الحصص التي تنص على "  (5لفقرة )جاءت ا السابعةالرتبة في و  مرتفع،

 الثامنةالرتبة في و  ،متوسط( وبمستوى 1.15)اري يوانحراف مع (3.63" بمتوسط حسابي ) أسبوعيا

"  حتاجها في الغرفة الصفيةُتوفر له المدرسة الوسائل التي ي( التي تنص على " 3لفقرة )جاءت ا

جاءت  التاسعةالرتبة في و  ،متوسط( وبمستوى 1.07)( وانحراف معياري 3.50بمتوسط حسابي )

( 3.40)" بمتوسط حسابي  ت دعم المدرسة األنشطة دعمًا ماديًا كافياً ( التي تنص على " 4لفقرة )ا

 .( 1.10اري )يوانحراف مع
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 الرضا عن النمو المهني والتطور: .3

واالنحرافات المعيارية والرتب ودرجة الرضا الوظيفي لدى  الحسابيةتم حساب المتوسطات 

لفقرات هذا  -معلمي المدارس الحكومية في العاصمة )عمان( من وجهة نظر مساعدي المديرين 

 ( يوضح ذلك.19البعد، والجدول )

 (19الجدول )
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتب ودرجة الرضا الوظيفي لدى معلمي المدارس 

الرضا عن النمو لفقرات بعد  -الحكومية في العاصمة )عمان( من وجهة نظر مساعدي المديرين 
 مرتبة تنازليا . المهني والتطور

 الفقرة الرقم
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
 الدرجة الرتبة

8 
تُتيح المدرسة له الفرص لرفع مستوى مهاراتِه 

 من خالل حضور الورشات المختلفة.
 مرتفع 1 1.09 3.87

9 
ت عمل المدرسة على تنمية قدرات المعلمين من 

 خالل الدورات المختلفة.
 مرتفع 2 1.03 3.82

 مرتفع 3 1.02 3.80 .اإلبداعت دعم المدرسة  10

12 
المعلمين على تحقيق النمو ُتحفز المدرسة 

 المهني باستمرار.
 مرتفع 4 1.03 3.74

 متوسط 5 1.11 3.56 تُقدم المدرسة الحوافز التي ي ستحقها. 11

 0.94 3.76 (الرضا عن النمو المهني والتطورالدرجة الكلية )
 

 مرتفع
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المدارس الحكومية في  مديريظيفي لدى و ( أن درجة الرضا ال19يالحظ في الجدول )

 الرضا عن النمو المهني والتطورلبعد  مساعدي المديرينمن وجهة نظر  العاصمة )عمان(محافظة 

(، وقد جاءت 0.94( وبانحراف معياري)3.76كانت مرتفعة، حيث بلغ المتوسط الحسابي لألداة )

وجاء  .(3.87 -3.56الفقرات بين المتوسطة والمرتفعة ، إذ تراوحت المتوسطات الحسابية بين )

تُتيح المدرسة له الفرص لرفع مستوى مهاراتِه من خالل ( والتي تنص: " 8في الرتبة األولى فقرة )

، ( وبمستوى مرتفع1.09اري )ي( وانحراف مع3.87" بمتوسط حسابي ) حضور الورشات المختلفة

على تنمية قدرات المعلمين ت عمل المدرسة ( والتي تنص: " 9رقم ) ةوفي الرتبة الثانية جاءت الفقر 

( وبمستوى مرتفع، 1.03اري )يمع ( وانحراف3.82بوسط حسابي )"  من خالل الدورات المختلفة

" بمتوسط حسابي اإلبداع( والتي تنص: " ت دعم المدرسة 10وفي الرتبة الثالثة جاءت الفقرة )

( 3.74بمتوسط حسابي )والرتبة الرابعة ( وبمستوى مرتفع، 1.02اري ) ي( وانحراف مع3.80)

( والتي تنص " ُتحفز المدرسة المعلمين على 12( وبمستوى مرتفع للفقرة )1.03اري )يوانحراف مع

( وانحراف 3.56( بمتوسط حسابي )11لرتبة الخامسة للفقرة )تحقيق النمو المهني باستمرار"، وا

وبمستوى "التي ي ستحقهاتُقدم المدرسة الحوافز ( وبمستوى مرتفع والتي تنص: " 1.11اري )يمع

 متوسط.

 الرضا عن األسلوب ونمط القيادة وصناعة القرار في المدرسة: .4

واالنحرافات المعيارية والرتب ودرجة الرضا الوظيفي لدى  الحسابيةتم حساب المتوسطات 

هذا  المديرين لفقراتمعلمي المدارس الحكومية في العاصمة )عمان( من وجهة نظر مساعدي 

 ( يوضح ذلك.20البعد، والجدول )
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 (20الجدول )
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتب ودرجة الرضا الوظيفي لدى معلمي المدارس 

الرضا عن الحكومية في العاصمة )عمان( من وجهة نظر مساعدي المديرين  لفقرات بعد 
 .مرتبة تنازليا األسلوب ونمط القيادة وصناعة القرار في المدرسة

المتوسط  الفقرة الرقم
 الحسابي

االنحراف 
 الدرجة الرتبة المعياري

13 
مالئمة في المواقف  األكثري تخذ المدير القرارات 

 مرتفعة 1 2.94 4.13 المختلفة.

 مرتفعة 2 0.98 4.00 ي ِثق في الكادر اإلداري للمدرسة. 14
 مرتفعة 2 0.96 4.00 بها.ي دعمه المدير في أ داء المهمات المكلف  15
 مرتفعة 4 1.02 3.83 ُتعالج المشكالت اإلدارية داخل المدرسة باقتدار. 18

16 
رات المتخذة في اي تم إشراكه في صناعة القر 

 المدرسة.
 مرتفعة 5 0.98 3.75

 مرتفعة 6 1.03 3.68 ُتدار حلقات البحث وفق أسلوب ديمقراطي. 17
 متوسطة 7 1.03 3.59 المحاضرات المتنوعة.ت ت ميز المدرسة في عقد  19

الرضا عن األسلوب ونمط القيادة وصناعة الدرجة الكلية)
 (القرار في المدرسة

 مرتفعة  0.94 3.85

 

ظيفي لدى مديري المدارس الحكومية في و ( أن درجة الرضا ال20يالحظ في الجدول )

الرضا عن األسلوب ونمط  لبعد مساعدي المديرينمن وجهة نظر  العاصمة )عمان(محافظة 

( 3.85كانت مرتفعة، حيث بلغ المتوسط الحسابي لألداة ) القيادة وصناعة القرار في المدرسة

اوحت المتوسطات إذ تر  والمرتفعة،(، وقد جاءت الفقرات بين المتوسطة 0.94وبانحراف معياري)

ي تخذ المدير ( والتي تنص: " 13وجاء في الرتبة األولى فقرة ) .( 4.13 -3.59الحسابية بين )

( 2.94( وانحراف معياري )4.13" بمتوسط حسابي ) مالئمة في المواقف المختلفة األكثرالقرارات 

والتي تنص"يثق في الكادر اإلداري  (14رقم ) تان، وفي الرتبة الثانية جاءت الفقر وبمستوى مرتفع
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 (4.00بوسط حسابي )المكلف بها"  والتي تنص"يدعمه المدير في أداء المهام( 15و) للمدرسة"

، وفي لكليهما وبمستوى مرتفع ( لهما على التوالي،0.96) (0.98معياري ) وانحراف لكل منهما،

( والتي تنص: " ُتعالج المشكالت اإلدارية داخل المدرسة باقتدار" 18جاءت الفقرة ) الرابعةالرتبة 

( 16للفقرة )الخامسة وى مرتفع، والرتبة ( وبمست1.02( وانحراف معياري ) 3.83بمتوسط حسابي )

( 3.75رات المتخذة في المدرسة " بمتوسط حسابي )اوالتي تنص " ي تم إشراكه في صناعة القر 

والتي تنص: " ُتدار  ( 17للفقرة ) السادسة( وبمستوى مرتفع، والرتبة 0.98وانحراف معياري )

( 1.03( وانحراف معياري )3.68بمتوسط حسابي )" حلقات البحث وفق أسلوب ديمقراطي

( التي تنص على ت ت ميز المدرسة في عقد المحاضرات 19للفقرة ) السابعةوبمستوى مرتفع "، والرتبة 

 متوسط.( وبمستوى 1.03( وانحراف معياري ) 3.59المتنوعة " بمتوسط حسابي )

 العالقة مع المسؤولين واإلدارة والزمالء: .5

واالنحرافات المعيارية والرتب ودرجة الرضا الوظيفي لدى  الحسابيةالمتوسطات  حسابتم 

لفقرات هذا  -معلمي المدارس الحكومية في العاصمة )عمان( من وجهة نظر مساعدي المديرين 

 ( يوضح ذلك.21البعد، والجدول )
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 (21الجدول )
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتب ودرجة الرضا الوظيفي لدى معلمي المدارس 

العالقة مع لفقرات بعد  -الحكومية في العاصمة )عمان( من وجهة نظر مساعدي المديرين 
 مرتبة تنازليا . المسؤولين واإلدارة والزمالء

 الفقرة الرقم
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 الدرجة الرتبة

21 
ُيوفر له المدير معاملة أفضل من معاملة 

 مرتفعة 1 0.95 3.96 .أخرىالمعلمين في مدارس 

23 
ي تعاون مع الزمالء في حل المشكالت التي 

 تحدث في العمل.
 مرتفعة 2 1.01 3.87

22 
ت ت متع المدرسة بسمعة جيدة على مستوى مديرية 

 التربية والتعليم.
 مرتفعة 3 0.99 3.86

 متوسطة 4 1.02 3.66 ُتوفر المدرسة اإلمكانات الحديثة ألداء العمل. 24
 متوسطة 5 1.06 3.63 ُتشجع المدرسة النقد البناء. 26

25 
ُتزوده المكتبة في المدرسة بما يساعده على 

 أ داء مهامه.
 متوسطة 6 1.19 3.36

ء(والزمالالدرجة الكلية)العالقة مع المسؤولين واإلدارة   3.72 0.85 
 

 مرتفعة

 

ظيفي لدى مديري المدارس الحكومية في و ( أن درجة الرضا ال21يالحظ في الجدول )

 واإلدارةالعالقة مع المسؤولين  لبعد مساعدي المديرينمن وجهة نظر  العاصمة )عمان(محافظة 

(، وقد 0.85معياري) ( وبانحراف3.72والزمالء كانت مرتفعة، حيث بلغ المتوسط الحسابي لألداة )

(. 3.96 -3.36إذ تراوحت المتوسطات الحسابية بين ) والمرتفعة،جاءت الفقرات بين المتوسطة 

( والتي تنص: " ُيوفر له المدير معاملة أفضل من معاملة 21وجاء في الرتبة األولى فقرة )

، ةمرتفع وبدرجة( 0.95اري )ي( وانحراف مع3.96" بمتوسط حسابي ) أخرىالمعلمين في مدارس 

( والتي تنص: " ي تعاون مع الزمالء في حل المشكالت 23وفي الرتبة الثانية جاءت الفقرات رقم )
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، وفي ةمرتفع وبدرجة( 1.01اري )ي( وانحراف مع3.87التي تحدث في العمل " بوسط حسابي )

لى مستوى مديرية ( والتي تنص: " ت ت متع المدرسة بسمعة جيدة ع22الرتبة الثالثة جاءت الفقرة )

، والرتبة ةمرتفع وبدرجة( 0.99اري ) ي( وانحراف مع3.86التربية والتعليم " بمتوسط حسابي )

( والتي تنص " ُتوفر المدرسة اإلمكانات الحديثة ألداء العمل " بمتوسط حسابي 24للفقرة ) الرابعة

( بمتوسط حسابي 26رة )لرتبة الخامسة للفق، وامتوسطة وبدرجة( 1.02اري )ي( وانحراف مع3.66)

"، ُتشجع المدرسة النقد البناءوالتي تنص: "  متوسطة وبدرجة( 1.06( وانحراف معياري )3.63)

ُتزوده المكتبة في المدرسة بما يساعده على أ داء ( التي تنص على " 25والرتبة السادسة للفقرة )

 .متوسطة وبدرجة( 1.19اري ) وانحراف مع (3.36" بمتوسط حسابي )مهامه

بين  (α=0.05)السؤال الثالث: هل يوجد عالقة ارتباطيه ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 

القــدرة القياديــة لــدى المــديرين والرضــا الــوظيفي للمعلمــين فــي المــدارس الحكوميــة فــي محافظــة 

 ؟( العاصمة )عمان

تم حساب معامل االرتباط بين القدرة القيادية لدى المديرين والرضا  السؤاللإلجابة عن هذا 

الوظيفي للمعلمين في المدارس الحكومية في محافظة العاصمة )عمان(  باستخدام معامل ارتباط 

 (.22(، ويظهر ذلك في الجدول )Pearson Correlation Coefficientبيرسون )
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 (22الجدول )
القدرة القيادية لدى المديرين والرضا الوظيفي للمعلمين في المدارس الحكومية في معامالت االرتباط بين 

 بيرسون ارتباطباستخدام معامل ( محافظة العاصمة )عمان

 البـــعد

الرضا 
عن مجال 

وطبيعة 
العمل 

ومعايير 
تقويم 
 األداء

الرضا عن 
النمو 

المهني 
 والتطور

الرضا 
عن 

األسلوب 
ونمط 
القيادة 

وصناعة 
القرار 

في 
 المدرسة

العالقة مع 
المسؤولين 

واالدارة 
 والزمالء

االهتمام 
بوضع 

المدرسة 
والوالء 

 لها

الدرجة 
 الكلية

) الرضا  
 الوظيفي(

المهارات 
 الذاتية

معامل ارتباط 
 بيرسون

0.74 0.74 0.74 0.72 0.75 0.80 
 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 مستوى الداللة

المهارات 
 الفنية

معامل ارتباط 
 بيرسون

0.74 0.68 0.68 0.69 0.72 0.76 
 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 مستوى الداللة

المهارات 
 اإلنسانية

معامل ارتباط 
 بيرسون

0.79 0.71 0.71 0.72 0.80 0.81 
 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 مستوى الداللة

المهارات 
 الذهنية

معامل ارتباط 
 بيرسون

0.73 0.71 0.71 0.66 0.71 0.76 
 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 مستوى الداللة

الدرجة 
الكلية 
)القدرة 
 القيادية(

معامل ارتباط 
 بيرسون

0.80 0.76 0.76 0.75 0.80 0.84 

 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 مستوى الداللة

لدى المديرين ودرجة  القيادية ( وجود عالقة إيجابية قوية بين القدرة22يتبين في الجدول )

إذ بلغ معامل  الحكومية في محافظة العاصمة )عمان(، المدارسالرضا الوظيفي عند المعلمين في 

بين أبعاد درجة القدرة  قوية (، وكذلك وجود عالقة إيجابية0.00( وبدرجة داللة ) 0.84االرتباط ) 

 .( 0.80 - 0.66االرتباط بين ) درجة الرضا الوظيفي، إذ تراوح معامل القيادية وأبعاد
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( بـــين α=0.05هـــل توجـــد فـــروق ذات داللـــة إحصـــائية عنـــد مســـتوى الداللـــة ) الرابـــع:الســـؤال 

متوسطات استجابات مساعدي المديرين لدرجة القدرة القيادية لدى مديري المدارس الحكومية في 

 والتخصص؟العاصمة )عمان( تعزى لمتغيرات الجنس وسنوات الخدمة 

 اإلجابة عن هذا السؤال على النحو اآلتي:تمت 

 الجنــس .1

الحسابية واالنحرافات المعيارية للقدرة القيادية لدى مديري المدارس  المتوسطات حسابتم 

وتم  الجنس،الحكومية في محافظة العاصمة )عمان( من وجهة نظر مساعدي المدير تبعا لمتغير 

بين استجابات فئات العينة لهذا المتغير، وكما ( الختبار معنوية الفروق t-testتطبيق اختبار)

 (.23يظهر ذلك في الجدول )

 (23الجدول )
لدى مديري المدارس الحكومية في  القدرة القياديةلدرجة المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية 
 .تبعا لمتغير الجنس (t-test)، واختبار محافظة العاصمة )عمان(

المتوسط  العدد الجنس البعد
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 مستوى الداللة tقيمة 

 المهارات الذاتية
 0.01 2.80- 1.00 3.58 45 ذكر
 0.87 3.99 175 أنثى

  
 المهارات الفنية

 0.00 3.59- 1.00 3.61 45 ذكر
   0.85 4.14 175 أنثى

 المهارات اإلنسانية
 0.00 3.82- 1.05 3.53 45 ذكر
 0.79 4.07 175 انثى

  
 المهارات الذهنية

 0.00 3.55- 1.06 3.54 45 ذكر
 0.87 4.08 175 انثى

  
الدرجة الكلية )القدرة 

 القيادية(

 0.00 3.69- 1.00 3.57 45 ذكر

 0.77 4.07 175 انثى
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( إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى 23تشير النتائج التي تظهر في الجدول )

لدرجة القدرة القيادية لدى مديري بين متوسطات استجابة أفراد عينة الدراسة  (α=0.05)الداللة 

تعزى لمتغير الجنس وكانت لصالح اإلناث،  المدارس الحكومية في محافظة العاصمة )عمان(

(، وكذلك وجود داللة 0.00( وبدرجة داللة )3.69-إذ بلغت )  المحسوبة،( tاستنادا إلى قيمة )

 وهي لصالح اإلناث أيضا. المقياس،إحصائية في جميع األبعاد التي تكون منها 

 سنوات الخدمة:  .2

تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية للقدرة القيادية لدى مديري المدارس  

الحكومية في محافظة العاصمة )عمان( من وجهة نظر مساعدي المدير تبعا لمتغير عدد سنوات 

 (.24الخدمة، كما يظهر ذلك في الجدول )

(24الجدول )  

لدرجة القدرة القيادية لدى مديري المدارس الحكومية في المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية 
 محافظة العاصمة )عمان( وأبعادها تبعا لمتغير سنوات الخدمة

 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي العدد سنوات الخدمة البعد

 المهارات الذاتية
 0.88 3.95 50 سنوات 5اقل من 

 0.89 3.92 66 سنوات 10إلى أقل من  5
 0.94 3.88 104 سنوات فأكثر 10

 المهارات الفنية
 0.73 4.10 50 سنوات 5اقل من 

 0.86 4.02 66 سنوات 10إلى أقل من  5
 1.00 4.01 104 سنوات فأكثر 10

 المهارات اإلنسانية
 0.78 4.09 50 سنوات 5اقل من 

 0.88 3.94 66 سنوات 10إلى أقل من  5
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 0.91 3.92 104 سنوات فأكثر 10

 المهارات الذهنية
 0.97 4.15 50 سنوات 5اقل من 

 0.95 3.92 66 سنوات 10إلى أقل من  5
 0.90 3.91 104 سنوات فأكثر 10

 الدرجة الكلية )القدرة القيادية(

 0.74 4.07 50 سنوات 5اقل من 
 0.85 3.95 66 سنوات 10إلى أقل من  5

 0.89 3.93 104 سنوات فأكثر 10

 

( عدم وجود فروق ظاهرية بين المتوسطات الحسابية للقدرة القيادية 24الجدول )يالحظ من 

ير تبعا لدى مديري المدارس الحكومية في محافظة العاصمة )عمان( من وجهة نظر مساعدي المد

سنوات وأقل هو األعلى  5، إذ كان المتوسط الحسابي لذوي الخدمة لمتغير عدد سنوات الخدمة

سنوات، وبلغ  10إلى أقل من  5وبالرتبة الثانية المعلمون ذوو الخدمة من (، 4.07حيث بلغ )

سنوات  10(، وجاء المتوسط الحسابي للمعلمين ذوي الخدمة 3.95المتوسط الحسابي الستجاباتهم )

 (.3.93فأكثر بالرتبة األخيرة إذ بلغ متوسط استجاباتهم )

، تم (α=0.05)ند مستوى الداللة ولتحديد فيما إذا كانت الفروق ذات داللة إحصائية ع

وجاءت النتائج كما في الجدول  (one-way ANOVA)استخدام اختبار تحليل التباين األحادي 

(25.) 
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 (25الجدول )
تحليل التباين األحادي إليجاد داللة الفروق بين متوسطات درجة القدرة القيادية وأبعادها تبعا لمتغير 

 .سنوات الخدمة

مجموع  التباينمصدر  البعد
 المربعات

درجة 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

قيمة 
 ف

 درجة
 الداللة

 المهارات الذاتية

بين 
 المجموعات

.15 2 .08 .09 .91 
داخل 

 المجموعات
180.70 217 .83 

  
 219 180.86 المجموع

   

 المهارات الفنية

بين 
 المجموعات

.26 2 .13 .16 .85 
داخل 

 المجموعات
178.45 217 .82   

 219 178.71 المجموع
   

 المهارات اإلنسانية

بين 
 المجموعات

1.05 2 .53 .69 .50 
داخل 

 المجموعات
165.39 217 .76 

  
    219 166.44 المجموع

 المهارات الذهنية

بين 
 المجموعات

2.11 2 1.06 1.21 .30 
داخل 

 المجموعات
188.99 217 .87 

  
 219 191.10 المجموع

   

الدرجة الكلية )القدرة 
 القيادية(

بين 
 المجموعات

.70 2 .35 .49 .61 
داخل 

 المجموعات
155.47 217 .72 

  
 219 156.17 المجموع

   
 

( إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند 25تشير النتائج التي تظهر في الجدول )

لدى مديري المدارس  القدرة القياديةبين متوسطات االستجابة لدرجة  (α=0.05)مستوى الداللة 

لمتغير سنوات الخدمة، استنادا إلى قيمة )ف(  تعزى-(الحكومية في محافظة العاصمة )عمان
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(، وعدم وجود فروق ذات 0.61( وبدرجة داللة )0.49، إذ بلغت )القيادية القدرةير المحسوبة لمتغ

 داللة إحصائية لجميع أبعاد المقياس.

 التخصص .3

تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ألبعاد القدرة القيادية لدى مديري 

المدارس الحكومية في محافظة العاصمة )عمان( من وجهة نظر مساعدي المدير تبعا لمتغير 

( الختبار معنوية الفروق بين استجابات فئات العينة لهذا t-testوتم تطبيق اختبار) التخصص،

 (.26وكما يظهر ذلك في الجدول )المتغير، 

(62الجدول )  
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجة القدرة القيادية لدى مديري المدارس الحكومية في 

 .التخصصتبعا لمتغير  (t-test)واختبار  وأبعادها،محافظة العاصمة )عمان( 

 العدد التخصص البعد
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 tقيمة 
مستوى 
 الداللة

 المهارات الذاتية
 0.82 0.23 0.93 3.92 144 علوم إنسانية
 0.87 3.89 76 علوم طبيعية

  
 المهارات الفنية

 0.67 0.43 0.93 4.05 144 علوم إنسانية
 0.86 4.00 76 علوم طبيعية

  
 المهارات اإلنسانية

 0.61 0.51 0.88 3.99 144 علوم إنسانية
 0.86 3.92 76 طبيعيةعلوم 

  
 المهارات الذهنية

 0.94 0.08- 0.91 3.96 144 علوم إنسانية
 0.98 3.97 76 علوم طبيعية

  
الدرجة الكلية )القدرة 

 القيادية(
 0.77 0.29 0.86 3.98 144 علوم إنسانية
 0.81 3.95 76 علوم طبيعية
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( إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند 26تشير النتائج التي تظهر في الجدول )

لدرجة القدرة القيادية لدى بين متوسطات استجابة أفراد عينة الدراسة  (α=0.05)مستوى الداللة 

تعزى لمتغير التخصص، استنادا إلى قيمة  مديري المدارس الحكومية في محافظة العاصمة )عمان(

(t )،(، وكذلك عدم وجود داللة إحصائية في 0.77( وبدرجة داللة )0.29)إذ بلغت  المحسوبة

 األبعاد التي تكون منها المقياس.جميع 

( بـين متوسـطات α=0.05هـل توجـد فـروق ذات داللـة إحصـائية عنـد مسـتوى )السؤال الخـامس: 

اســتجابة مســاعدي المــديرين لدرجــة الرضــا الــوظيفي لــدى المعلمــين فــي المــدارس فــي محافظــة 

 )عمان( تعزى لمتغيرات الجنس والخدمة التخصص؟العاصمة 

 تمت اإلجابة عن هذا السؤال على النحو اآلتي:

 الجنس:  .1

تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجة الرضا الوظيفي عند المعلمين 

 الجنس،في المدارس في محافظة العاصمة )عمان( من وجهة نظر مساعدي المدير تبعا لمتغير 

( الختبار معنوية الفروق بين استجابات فئات العينة لهذا المتغير، وكما t-testوتم تطبيق اختبار)

 (. 27يظهر ذلك في الجدول )
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 (27الجدول )
لدرجة الرضا الوظيفي عند المعلمين في المدارس في المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية 

 ( تبعا لمتغير الجنس.(t-testواختبار )  المدير،محافظة العاصمة )عمان( من وجهة نظر مساعدي 

 العدد التخصص البعد
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 مستوى الداللة tقيمة 

الرضا عن مجال وطبيعة العمل 
 ومعايير تقويم األداء

 0.00 3.79- 0.99 3.38 45 ذكر
 0.71 3.88 175 أنثى

  
 الرضا عن النمو المهني والتطور

 0.00 3.27- 1.07 3.36 45 ذكر
 0.88 3.86 175 أنثى

  
الرضا عن األسلوب ونمط القيادة 

 وصناعة القرار في المدرسة
 0.00 3.27- 1.07 3.35 45 ذكر
 0.88 3.86 175 أنثى

  
المسؤولين واإلدارة العالقة مع 

 والزمالء
 0.01 2.52- 0.92 3.44 45 ذكر
 0.82 3.79 175 أنثى

  
االهتمام بوضع المدرسة والوالء 

 لها
 0.00 3.46- 0.99 3.60 45 ذكر
 0.79 4.09 175 أنثى

  
 الدرجة الكلية ) الرضا الوظيفي(

 0.00 3.55- 0.96 3.43 45 ذكر
 0.74 3.90 175 أنثى

  
 

( إلى أنه توجد فروق ذات داللة إحصائية عند 27النتائج التي تظهر في الجدول )تشير 

بين متوسطات االستجابة لدرجة الرضا الوظيفي عند معلمي المدارس  (α=0.05)مستوى الداللة 

في محافظة العاصمة )عمان( من وجهة نظر مساعدي المدير تعزى لمتغير الجنس، استنادا إلى 

وكانت (، 0.00( وبدرجة داللة )3.55 -إذ بلغت ) الرضا الوظيفي( المحسوبة لمتغير tقيمة )

وكذلك وجود داللة إحصائية في جميع األبعاد التي تكون منها ، الفروق لصالح شريحة اإلناث

 وهي لصالح اإلناث أيضا. ،المقياس
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 سنوات الخدمة: .2

لدرجة الرضا الوظيفي عند المعلمين تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية 

تبعا لمتغير عدد  ينفي المدارس في محافظة العاصمة )عمان( من وجهة نظر مساعدي المدير 

 (.28سنوات الخدمة، كما يظهر ذلك في الجدول )

 (28جدول )
لدرجة الرضا الوظيفي عند المعلمين في المدارس في المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية 

 . تبعا لمتغير عدد سنوات الخدمة وأبعادها محافظة العاصمة )عمان(
المتوسط  العدد سنوات الخدمة البعد

 الحسابي
االنحراف 
الرضا عن مجال  المعياري

وطبيعة العمل 
 ومعايير تقويم األداء

 0.66 3.87 50 سنوات 5اقل من 
 0.83 3.71 66 سنوات 10إلى أقل من  5

 0.85 3.77 104 سنوات فأكثر 10

الرضا عن النمو 
 المهني والتطور

 0.93 3.71 50 سنوات 5اقل من 
 0.91 3.67 66 سنوات 10إلى أقل من  5

 0.98 3.84 104 سنوات فأكثر 10
الرضا عن األسلوب 
ونمط القيادة وصناعة 
 القرار في المدرسة

 0.93 3.71 50 سنوات 5اقل من 
 0.91 3.67 66 سنوات 10إلى أقل من  5

 0.98 3.84 104 سنوات فأكثر 10

العالقة مع المسؤولين 
 واالدارة والزمالء

 0.81 3.73 50 سنوات 5اقل من 
 0.78 3.70 66 سنوات 10إلى أقل من  5

 0.92 3.73 104 سنوات فأكثر 10

االهتمام بوضع 
 المدرسة والوالء لها

 0.81 3.99 50 سنوات 5اقل من 
 0.81 4.04 66 سنوات 10إلى أقل من  5

 0.90 3.95 104 سنوات فأكثر 10

الدرجة الكلية  الرضا )
 الوظيفي(

 0.73 3.80 50 سنوات 5اقل من 
 0.78 3.76 66 سنوات 10إلى أقل من  5

 0.87 3.83 104 سنوات 10أكثر من 
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متوسطات ( إلى عدم وجود فروق ظاهرية بين 28تشير النتائج التي تظهر في الجدول )

االستجابة لدرجة الرضا الوظيفي في المدارس في محافظة العاصمة )عمان( تعزى لمتغير عدد 

( تم α=0.05سنوات الخدمة، ولتحديد فيما إذا كانت الفروق ذات داللة إحصائية عند درجة داللة )

وجاءت النتائج كما في الجدول  (one-way ANOVA)استخدام اختبار تحليل التباين األحادي 

(29.) 

 (29الجدول )
درجة الرضا الوظيفي عند المعلمين في  تحليل التباين األحادي إليجاد داللة الفروق بين متوسطات

تبعا لمتغير  ينمن وجهة نظر مساعدي المدير  في محافظة العاصمة )عمان( وأبعادها الحكوميةالمدارس 
 .عدد سنوات الخدمة

 التباينمصدر  البعد
مجموع 
 المربعات

درجة 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

قيمة 
 ف

مستوى 
 الداللة

الرضا عن مجال وطبيعة 
 العمل ومعايير تقويم األداء

 0.58 0.55 0.35 2 0.71 بين المجموعات

 داخل المجموعات
139.7

0 
217 0.64 

  

 المجموع
140.4

1 
219 

   

الرضا عن النمو المهني 
 والتطور

 0.47 0.76 0.68 2 1.36 المجموعاتبين 

 داخل المجموعات
193.6

6 
217 0.89 

  

 المجموع
195.0

2 
219 

   

الرضا عن األسلوب ونمط 
القيادة وصناعة القرار في 

 المدرسة

 0.47 0.76 0.68 2 1.36 بين المجموعات

 داخل المجموعات
193.6

6 
217 0.89 

  

 المجموع
195.0

2 
219 

   
 0.97 0.03 0.02 2 0.04 بين المجموعاتالعالقة مع المسؤولين 
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 واإلدارة والزمالء
 داخل المجموعات

158.5
9 

217 0.73 
  

 المجموع
158.6

3 
219 

   

االهتمام بوضع المدرسة 
 والوالء لها

 0.77 0.27 0.19 2 0.39 بين المجموعات

 داخل المجموعات
158.1

1 
217 0.73 

  

 المجموع
158.5

0 
219 

   

الدرجة الكلية ) الرضا 
 الوظيفي(

 0.87 0.14 0.09 2 0.19 بين المجموعات

 داخل المجموعات
142.5

9 
217 0.66 

  

 المجموع
142.7

8 
219 

   
( عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 29تبين النتائج في الجدول )

(α=0.05) محافظة العاصمة )عمان( ، استنادا إلى قيمة  لدرجة الرضا الوظيفي في المدارس في

( ، وكذلك عدم وجود فروق ذات داللة 0.87( وبدرجة داللة )0.14( المحسوبة إذ بلغت ) ف)

 ئية ألبعاد مقياس الرضا الوظيفي.إحصا

 التخصص .3

تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية للقدرة القيادية لدى مديري المدارس 

 التخصص،لمتغير  تبعاً  ينالحكومية في محافظة العاصمة )عمان( من وجهة نظر مساعدي المدير 

( الختبار معنوية الفروق بين استجابات فئات العينة لهذا المتغير، وكما t-testوتم تطبيق اختبار)

 (.30يظهر ذلك في الجدول )
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 (30الجدول )
لدرجة الرضا الوظيفي عند المعلمين في المدارس في المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية 

تبعا لمتغير  (t-test)واختبار  ،ين وأبعادها( من وجهة نظر مساعدي المدير محافظة العاصمة )عمان
 التخصص

 العدد التخصص البعد
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 مستوى الداللة tقيمة 

الرضا عن مجال وطبيعة العمل 
 تقويم األداءومعايير 

علوم 
 إنسانية

144 3.77 0.81 -0.18 0.86 

علوم 
 طبيعية

76 3.79 0.80 
  

 الرضا عن النمو المهني والتطور

علوم 
 إنسانية

144 3.75 1.00 -0.22 0.83 

علوم 
 طبيعية

76 3.78 0.84 
  

الرضا عن األسلوب ونمط القيادة 
 وصناعة القرار في المدرسة

علوم 
 إنسانية

144 3.75 1.00 -0.22 0.83 

علوم 
 طبيعية

76 3.78 0.84 
  

العالقة مع المسؤولين واالدارة 
 والزمالء

علوم 
 إنسانية

144 3.70 0.83 -0.58 0.57 

علوم 
 طبيعية

76 3.77 0.89 
  

االهتمام بوضع المدرسة والوالء 
 لها

علوم 
 إنسانية

144 3.96 0.86 -0.75 0.45 

علوم 
 طبيعية

76 4.05 0.83 
  

 الدرجة الكلية ) الرضا الوظيفي(

علوم 
 إنسانية

144 3.78 0.83 -0.42 0.68 

علوم 
 طبيعية

76 3.83 0.77 
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( إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند 30تشير النتائج التي تظهر في الجدول )

لدى  الوظيفيالرضا لدرجة بين متوسطات استجابة أفراد عينة الدراسة  (α=0.05)مستوى الداللة 

إلى  استناداً  التخصص،عزى لمتغير تُ  المدارس الحكومية في محافظة العاصمة )عمان( معلمي

(، وكذلك عدم وجود داللة إحصائية 0.68( وبدرجة داللة )0.42-إذ بلغت )  المحسوبة،( tقيمة )

 .تعزى لهذا المتغير في جميع األبعاد التي تكون منها المقياس
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 الفصل الخامس

 مناقشة النتائج والتوصيات

 تضمن هذا الفصل عرضا لمناقشة نتائج الدراسة في ضوء األسئلة الموضوعة، كما تضمن

 التوصيات التي تم التوصل إليها في ضوء هذه النتائج وموضحة كاآلتي:

 المدارس،درجة القدرة القيادية لدى مديري  ما مناقشة نتائج السؤال األول والذي ينص: "

 المديرين؟في العاصمة )عمان( من وجهة نظر مساعدي الحكومية 

الحكومية في  ،أن درجة القدرة القيادية لدى مديري المدارس  (11أوضحت النتائج في الجدول )

العاصمة )عمان( من وجهة نظر مساعدي المديرين كانت مرتفعة ، إذ بلغ المتوسط الحسابي 

(، وجاءت أبعاد األداة جميعها في الدرجة المرتفعة، إذ 0.84( واالنحراف المعياري )3.97)

الفنية،  (، وجاء في الرتبة األولى ُبعد المهارات4.04 – 3.91تراوحت المتوسطات الحسابية بين )

كما يالحظ أن ُبعد المهارات  ( وبدرجة مرتفعة ،0.90( وانحراف معياري )4.04بمتوسط حسابي )

 ،( وبدرجة مرتفعة0.93( وانحراف معياري )3.97الذهنية  جاء في الرتبة الثانية بمتوسط حسابي )

( 0.87ف معياري )( وانحرا3.96وفي الرتبة الثالثة جاء ُبعد المهارات اإلنسانية بمتوسط حسابي ) 

( 3.91وبدرجة مرتفعة ، وجاء في الرتبة الرابعة واألخيرة ُبعد المهارات الذاتية بمتوسط حسابي ) 

 ( وبدرجة مرتفعة.0.91وانحراف معياري )

وذلك ية المستدامة لمديري المدارس الحكومية نهمية المنلتل اأنه ربم وتعزو الباحثة هذه النتيجة إلى

أثر كبير على تنمية القدرات  القيادة المتقدمة التي أطلقتها وزارة التربية والتعليمبالتحاقهم بدورات 

على تنمية القادة في مختلف المهارات مما  هذه الدورات تعمل حيث ،القيادية لمديري المدارس
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الذهنية  والمهارات انيةوالمهارات الفنية والمهارات اإلنسامتالك القادة المهارات الذاتية  ينعكس إيجاباً 

 الحكومية في العاصمة عمان. المدارسعلى مما ينعكس إيجابًا 

 

( أن درجة القدرة القيادية لدى 12وعند الرجوع إلى أبعاد االستبانة التفصيلية، يالحظ في الجدول )

الحكومية في محافظة العاصمة )عمان( لبعد المهارات الفنية كانت مرتفعة، إذ  ،مديري المدارس 

(، وجاءت فقرات هذا البعد جميعها بدرجة 0.90( وانحراف معياري )4.04الحسابي ) بلغ المتوسط

(، وجاء في الرتبة األولى فقرة 4.23 -3.88مرتفعة ، إذ تراوحت المتوسطات الحسابية بين )

( والتي تنص: "ي حث المعلمين على استخدام طرائق التدريس المختلفة "، بمتوسط حسابي 11)

( التي تنص:" 13( ،وفي الرتبة التاسعة واألخيرة  جاءت الفقرة )0.89ياري )( وانحراف مع4.23)

وتعزو  (.1.02( وانحراف معياري )3.88ي متلك القدرة على تحمل المخاطرة" بمتوسط حسابي )

حتى أصبح المدير مشرفًا  حديثاً  لتطور في مفهوم اإلشرافأنه ربما لالباحثة هذه النتيجة إلى 

 .مع المعلمين  يمارس المهارات الفنية بشكل كبير المدرسة في مساندًا مقيماً 

الحكومية في العاصمة  ،( أن درجة القدرة القيادية لدى مديري المدارس 13يالحظ من الجدول )

)عمان( من وجهة نظر مساعدي المديرين لبعد المهارات الذهنية كانت مرتفعة، إذ بلغ المتوسط 

(، وجاءت فقرات هذا البعد جميعها مرتفعة، إذ تراوحت 0.93 ( وانحراف معياري )3.97الحسابي )

( والتي تنص" ُيبصر 30(، وجاء في الرتبة األولى الفقرة )4.30-3.83المتوسطات الحسابية بين )

وكما  ،( وبدرجة مرتفعة2.80( وانحراف معياري )4.30الصالح العام للمدرسة" بمتوسط حسابي ) 

( والتي تنص" ي بتكر مختلف الحلول للمشكالت "بمتوسط 34رة الفقرة )جاء  في الرتبة الثامنة واألخي

نخراط إل أنه ربما وتعزو الباحثة هذه النتيجة إلى (1.11( وانحراف معياري )3.83حسابي )

المدراس الحكومية ببرنامج خطة التطوير التربوي منذ أربعة أعوام والتي تقسم إلى محاور القيادة 
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أثر كبير في سعي مديرو المدارس  والمدرسة والمجتمع ،وبيئة الطالب ،تعليموالتعلم وال ،واإلدارة

وتتلخص خطة التطوير التربوي في ممارسة القدرات الذهنية في العمل  ،المتالك المهارات القيادية

وتحديد  ،على تنمية العمل الجماعي كفرق عمل في المدرسة تتطلب إدارة العالقات بين العاملين

 األولويات للتطوير التربوي ووضع الحلول للمشكالت والمواقف الطارئة.

الحكومية في العاصمة  المدارس،( أن درجة القدرة القيادية لدى مديري 14يالحظ في الجدول )

)عمان( من وجهة نظر مساعدي المديرين لبعد المهارات اإلنسانية كانت مرتفعة، إذ بلغ المتوسط 

(، وجاءت فقرات هذا البعد جميعها بدرجة مرتفعة، إذ 0.87( وانحراف معياري )3.96الحسابي )

( والتي 29(. وجاء في الرتبة األولى، الفقرة )4.12 -3.96تراوحت المتوسطات الحسابية بين ) 

( وانحراف معياري ) 4.12تنص "ُيظهر تواضعًا في تعامله مع العاملين "بمتوسط حسابي ) 

( والتي تنص:" ُيوفر مناخًا تعليميًا 24ة وجاءت في الرتبة العاشرة الفقرة )وبدرجة مرتفع (0.99

( وبدرجة مرتفعة وتعزو الباحثة  1.03( وانحراف معياري )  3.83مناسب " بمتوسط حسابي ) 

باعتقادها الى المعرفة والخبرة لدى القيادات في مجال العالقات اإلنسانية وأهميتها في تحقيق 

 ق أهداف العاملين جنبًا إلى جنب.بحيث تتماشى مع تحقي ،التربوية أهداف المؤسسات

الحكومية في العاصمة  المدارس،( أن درجة القدرة القيادية لدى مديري 15يالحظ في الجدول )

)عمان( من وجهة نظر مساعدي المديرين لُبعد المهارات الذاتية كانت مرتفعة، إذ بلغ المتوسط 

(، وجاءت فقرات هذا البعد جميعها بدرجة مرتفعة، إذ 0.91عياري )( وانحراف م3.91الحسابي )

( والتي 3(. وجاء في الرتبة األولى الفقرة )4.10 -3.74)تراوحت المتوسطات الحسابية بين 

 (1.04( وانحراف معياري )4.10تنص" ي متاز بالطالقة اللفظية في تواصله "بمتوسط حسابي ) 

( والتي تنص ي تقبل النقد البناء من 10الفقرة ) العاشرة واألخيرة وجاءت في الرتبة مرتفعة،وبدرجة 

 أنه ربما  ذلك إلىوتعزو الباحثة  (1.09)( وانحراف معياري 3.74)المرؤوسين"بمتوسط حسابي 
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التي أثر كبير في رفع مستوى المهارات االتية لدى مديري المدارس، و متالك القيم األخالقية ال

إضافة إلى السعي  ومقترحاتهم،تتطلب العدالة في التعامل مع الفريق والعمل على تقبل آرائهم 

والتي ،المتواصل نحو التميز والتحاق العديد من القيادات في جائزة الملكة رانيا للمدير المتميز

 .ه للمهارات الذاتية المتنوعةتتطلب امتالك

( في ارتفاع درجة القدرة القيادية لدى مديري المدارس 1989،واتفقت هذه الدراسة مع دراسة )صبري

سبًا والتي أظهرت نتائجها ن ،(2005، مع دراسة )القحطاني العراق واختلفتالحكومية في في 

 مرتفعة للمهارات اإلنسانية.

 المدارس،ما هي درجة الرضا الوظيفي لدى معلمي  ينص:مناقشة نتائج السؤال الثاني والذي 

 الحكومية في العاصمة )عمان( من وجهة نظر مساعدي المديرين؟

أن درجة الرضا الوظيفي لدى المعلمين في المدارس  (16تشير النتائج الموضحة بالجدول )

إذ بلغ المتوسط  مرتفعة،الحكومية في العاصمة )عمان( من وجهة نظر مساعدي المديرين كانت 

(، وجاءت أبعاد األداة جميعها في الدرجة المرتفعة، 0.81)( واالنحراف المعياري .803الحسابي )

" االهتمام (، وجاء في الرتبة األولى ُبعد 3.99 – 3.72إذ تراوحت المتوسطات الحسابية بين )

وفي الرتبة  (،0.85( وانحراف معياري )3.99"، بمتوسط حسابي ) بوضع المدرسة والوالء لها

( 3.77يعة العمل ومعايير تقويم األداء بمتوسط حسابي )الثانية جاء ُبعد الرضا عن مجال وطب

( جاء ُبعد  الرضا عن النمو 3.76(، وفي الرتبة الثالثة بمتوسط حسابي )0.80وانحراف معياري )

المهني والتطور، والرضا عن األسلوب ونمط القيادة وصناعة القرار في المدرسة بانحراف معياري 

امسة جاء بعد العالقة مع المسؤولين واإلدارة والزمالء، بمتوسط ( لكل منهما،وفي الرتبة الخ0.94)

( أما بالنسبة لفقرات كل بعد، فكانت النتائج على النحو 0.85( وانحراف معياري )3.72حسابي )

الحكومية في  ،ظيفي لدى مديري المدارسو ( أن درجة الرضا ال17يالحظ في الجدول )اآلتي، 
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االهتمام بوضع المدرسة والوالء لبعد  مساعدي المديريننظر  من وجهة العاصمة )عمان(محافظة 

(، وقد 0.85( وبانحراف معياري)3.99كانت مرتفعة، حيث بلغ المتوسط الحسابي لألداة ) لها

(. وجاء 4.11 -3.85جاءت جميع الفقرات مرتفعة الدرجة، إذ تراوحت المتوسطات الحسابية بين )

" بمتوسط  ي لتزم أخالقيًا في أداء العمل في المدرسةتنص: " ( والتي 33في الرتبة األولى فقرة )

( التي تنص على " 32والرتبة التاسعة واألخيرة للفقرة )(، 0.94( وانحراف معياري )4.11حسابي )

( وانحراف معياري 3.85" بمتوسط حسابي ) ي جُد نفسه متفقًا مع الكثير من سياسات المدرسة

(1.00.) 

له أثر كبير  دارس بالرضا الوظيفي للمعلمين هتمام مديري المأنه ربما إل إلىوتعزو الباحثة ذلك 

 مدرسة،تخدم خطة التطوير التربوي لكل  ن على العمل ضمن فرق العمل والتيفي اقبال المعلمي

وذلك لما له األثر الكبير على ارتفاع أو تدني تقرير المدراء السنوي الذي يوضع بناء على ما تم 

 أولويات لهذه النتائج التطويرية.تحقيقه من 

 

الحكومية في محافظة  المدارس،ظيفي لدى مديري و ( أن درجة الرضا ال18)يالحظ في الجدول 

الرضا عن مجال وطبيعة العمل ومعايير مساعدي المديرين لبعد من وجهة نظر  العاصمة )عمان(

(، 0.80) ( وبانحراف معياري3.77كانت مرتفعة، حيث بلغ المتوسط الحسابي لألداة ) تقويم األداء

 -3.40إذ تراوحت المتوسطات الحسابية بين ) والمرتفعة،وقد جاءت الفقرات بين المتوسطة 

ي قوم المعلم بالمهمات التدريسية المناسبة ( والتي تنص: " 1(. وجاء في الرتبة األولى فقرة )4.21

وفي الرتبة الثامنة ( وبمستوى مرتفع 0.89( وانحراف معياري )4.21" بمتوسط حسابي ) لتخصصه

"  ُتوفر له المدرسة الوسائل التي يحتاجها في الغرفة الصفية( التي تنص على " 3جاءت الفقرة )

( وبمستوى متوسط، وفي الرتبة التاسعة واألخيرة 1.07( وانحراف معياري )3.50بمتوسط حسابي )
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" بمتوسط حسابي  ت دعم المدرسة األنشطة دعمًا ماديًا كافياً ( التي تنص على " 4لفقرة )جاءت ا

للقيم  مديري المدارسامتالك  إلىتعزو الباحثة ذلك ( حيث 1.10( وانحراف معياري )3.40)

األخالقية والتي تتسم بالعدالة في كتابة التقارير للمعلمين بناء على أنشطتهم وآدائهم لألعمال 

وأيضًا التوجهات من القيادات العليا في وزارة التربية والتعليم للمدارس  ،مهمات الموكلة اليهموال

الحكومية في محافظة العاصمة عمان والتي تعمل على توفير الظروف المالئمة للمعلمين وذلك 

 للحصول على أفضل المخرجات التعليمية.

الحكومية في محافظة  ،ظيفي لدى مديري المدارس و ( أن درجة الرضا ال19يالحظ في الجدول )

كانت  الرضا عن النمو المهني والتطورلبعد  مساعدي المديرينمن وجهة نظر  العاصمة )عمان(

(، وقد جاءت الفقرات 0.94( وبانحراف معياري)3.76مرتفعة، حيث بلغ المتوسط الحسابي لألداة )

(. وجاء في الرتبة 3.87 -3.56ت الحسابية بين )بين المتوسطة والمرتفعة ، إذ تراوحت المتوسطا

تُتيح المدرسة له الفرص لرفع مستوى مهاراتِه من خالل حضور ( والتي تنص: " 8األولى فقرة )

   ( وبمستوى مرتفع1.09( وانحراف معياري )3.87" بمتوسط حسابي ) الورشات المختلفة

( وبمستوى 1.11( وانحراف معياري )3.56)( بمتوسط حسابي 11لرتبة الخامسة واألخيرة للفقرة )وا

إلى تعزو الباحثة ذلك و "وبمستوى متوسط تُقدم المدرسة الحوافز التي ي ستحقهامرتفع والتي تنص: " 

 نخراط المعلمين بالدورات التي تطرح من وزارة التربيةإلى إلتحفيز الكبير من المديرين أنه ربما ل

للتعليم المتمازج ودورة مبادرة القراءة والحساب للصفوف الثالثة نتل إوالتعليم بشكل كبير ومنها دورة 

وأصبحت  ،األولى ودورة سيد ودورة المعلمين الجدد ودورات الشبكات لمعلمي العلوم والرياضيات

هذه الدورات ترتبط ارتباطًا وثيقًا بالرتب والترقيات للمعلمين وهذا بدوره يعتبر حافزًا ماديا ومعنويًا 

 للمعلمين.



101 
 

الحكوميـــة فـــي  المـــدارس،ظيفي لـــدى مـــديري و ( أن درجـــة الرضـــا الـــ20)يالحـــظ فـــي الجـــدول 

الرضـــا عـــن األســـلوب ونمـــط  مســـاعدي المـــديرين لبعـــدمـــن وجهـــة نظـــر  العاصـــمة )عمـــان(محافظـــة 

( 3.85كانـــت مرتفعـــة، حيـــث بلـــغ المتوســـط الحســـابي لـــألداة ) القيـــادة وصـــناعة القـــرار فـــي المدرســـة

إذ تراوحــت المتوســطات  والمرتفعــة،(، وقــد جــاءت الفقــرات بــين المتوســطة 0.94وبــانحراف معيــاري)

ي تخــذ المــدير ( والتــي تــنص: " 13(. وجــاء فــي الرتبــة األولــى فقــرة )4.13 -3.59الحســابية بــين )

( 2.94راف معيـاري )( وانحـ4.13" بمتوسط حسـابي ) القرارات األكثر مالئمة في المواقف المختلفة

( التـــي تــنص علــى ت ت ميــز المدرســة فــي عقـــد 19والرتبــة الســابعة واألخيــرة للفقــرة ) .وبمســتوى مرتفــع

( وبمســـتوى متوســـط 1.03( وانحـــراف معيـــاري ) 3.59المحاضـــرات المتنوعـــة " بمتوســـط حســـابي )

رات الـى المرونـة التـي يتمتـع بهـا مـديرو المـدارس فـي اتخـاذ القـرا ذلك وباعتقادها وتعزو ذلك الباحثة

والتوجهـات العالميــة نحــو القيـادة الديمقراطيــة والقيــادة الموقفيـة وذلــك الســباب  ،واشـراك المعلمــين فيهــا

منهـــا التطـــور التكنولـــوجي واالنفتـــاح علـــى العـــالم والتعـــرف علـــى أحـــدث الطـــرق واألســـاليب القياديـــة 

وكــــذلك حــــرص المــــديرون علــــى إقامــــة المحاضــــرات والنــــدوات فــــي  ،وممارســــتها مــــن قبــــل المــــديرين

 المدارس لخدمة الخطة التربوية ولزيادة وعي واقتدار المعلمين في المدرسة.

الحكوميـة فـي  المـدارس،( أن درجة الرضـا الـوظيفي لـدى مـديري 21كما يالحظ في الجدول )

لعالقــة مــع المســؤولين واإلدارة محافظــة العاصــمة )عمــان( مــن وجهــة نظــر مســاعدي المــديرين لبعــد ا

(، وقد 0.85( وبانحراف معياري)3.72والزمالء كانت مرتفعة، حيث بلغ المتوسط الحسابي لألداة )

(. 3.96 -3.36جــاءت الفقــرات بــين المتوســطة والمرتفعــة، إذ تراوحــت المتوســطات الحســابية بــين )

ـــى فقـــرة ) ـــة األول ـــه ال21وجـــاء فـــي الرتب ـــوفر ل ـــة ( والتـــي تـــنص: " ُي ـــة أفضـــل مـــن معامل مـــدير معامل

( وبدرجـة مرتفعـة، 0.95( وانحـراف معيـاري )3.96المعلمين في مدارس أخرى " بمتوسـط حسـابي )

( 1.06( وانحـراف معيـاري )3.63( بمتوسـط حسـابي )26وجاء في الرتبة الخامسة واألخيرة الفقرة )
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( التـــي 25بـــة السادســة للفقـــرة )وبدرجــة متوســـطة والتــي تـــنص: " ُتشــجع المدرســـة النقـــد البنــاء"، والرت

( 3.36تــنص علــى " ُتــزوده المكتبــة فــي المدرســة بمــا يســاعده علــى أ داء مهامــه" بمتوســط حســابي )

 يلــى حــرص مــدير وباعتقادهــا إالباحثــة ذلــك  ( وبدرجــة متوســطة، وتعــزو1.19وانحــراف معيــاري ) 

لـــك لعـــرض األنشـــطة المـــدارس الحكوميـــة علـــى تحقيـــق مراكـــز متميـــزة ضـــمن المـــدارس الحكوميـــة وذ

أتى اال مـن خــالل ات التواصــل االجتمـاعي والتـي ال تــالجماعيـة لعمـل الفــرق فـي المدرسـة علــى شـبك

مبادرة المعلمين للعمل مـن تلقـاء أنفسـهم وبـروح معنويـة عاليـة وذلـك لتـأثير المـديرين علـيهم وعالقتـه 

 الجيدة معهم وبناء العالقات اإليجابية مع زمالئهم. 

بحيـث أظهـرت الدراسـة ارتفاعـًا  (،2001، ونشـوان )العـاجزالدراسة مع دراسة  وقد اتفقت هذه

حيـث أظهـرت الدراسـة  (،2006، مع دراسة )الزبون غزة. واختلفتفي الرضا الوظيفي للمعلمين في 

 نسبًا متوسطة في الرضا الوظيفي للمعلمين في المدارس الحكومية في محافظة الزرقاء.

السؤال الثالث الذي ينص "هل يوجد عالقة ارتباطيه ذات داللة إحصائية  مناقشة نتائج       

( بين القدرة القيادية لدى المديرين والرضا الوظيفي للمعلمين في α=0.05عند مستوى الداللة )

 (؟الحكومية في محافظة العاصمة )عمان المدارس،

القيادية لدى المديرين ودرجة الرضا ( وجود عالقة إيجابية قوية بين القدرة 22يتبين في الجدول )

الحكومية في محافظة العاصمة )عمان(، إذ بلغ معامل  ،الوظيفي عند المعلمين في المدارس

(، وكذلك وجود عالقة إيجابية قوية بين أبعاد درجة القدرة 0.00( وبدرجة داللة ) 0.84االرتباط ) 

( وتعزو 0.80 - 0.66االرتباط بين ) القيادية وأبعاد درجة الرضا الوظيفي، إذ تراوح معامل

لى أن للقدرة القيادية بمهاراتها الذاتية والفنية واإلنسانية ووالذهنية ارتباط وباعتقادها إالباحثة ذلك 

وثيق بدرجة الرضا للمعلمين الذي ال يتأتى اال من خالل شعور المعلمين باألهمية الكبيرة والقيمة 

ومن خالل شعوره بأن القيادة التي يعمل معها تعمل  ،تي يعمل بهاالمعنوية في المؤسسة التربوية ال



103 
 

مما يدفعه الى االنخراط في  العمل من تلقاء نفسه  ،على مراعاة أهدافه واحتياجته وقيمته اإلنسانية

رافعًا من طموحاته نحو تحقيق أهدافه وراغبًا  ،راضيًا سعيدًا بانجازاته ضمن المدرسة التي يعمل بها

 مدرسته.في تطوير 

( والتي أظهرت نتائجها وجود عالقة ارتباطية 2006،هذا وقد اتفقت هذه الدراسة مع دراسة)رشتر

بين القدرات القيادية للمديرين وبين الرضا الوظيفي للمعلمين في المدارس الحكومية في والية 

لوظيفي ( والتي أظهرت نتائجها بانخفاض الرضا ا2006،منسوري.  واختلفت مع دراسة )ماديرا

 ومية في نيروبي.للمعلمين في المدارس الحك

( α=0.05هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) :الرابعمناقشة نتائج السؤال 

بين متوسطات استجابات مساعدي المديرين لدرجة القدرة القيادية لدى مديري المدارس 

  والتخصص؟في العاصمة )عمان( تعزى لمتغيرات الجنس وسنوات الخدمة  الحكومية،

( إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى 23تشير النتائج التي تظهر في الجدول )

لدرجة القدرة القيادية لدى مديري بين متوسطات استجابة أفراد عينة الدراسة  (α=0.05)الداللة 

تعزى لمتغير الجنس وكانت لصالح اإلناث،  الحكومية في محافظة العاصمة )عمان( ،المدارس 

(، وكذلك وجود داللة 0.00( وبدرجة داللة )3.69-( المحسوبة ، إذ بلغت )tاستنادا إلى قيمة )

 الباحثة وتعزو ،وهي لصالح اإلناث أيضا ،إحصائية في جميع األبعاد التي تكون منها المقياس

ذلك الى أنه ربما يتوفر لدى اإلناث الخبرة والمعرفة في القدرات القيادية وذلك ألسباب عديدة مثل: 

 ،والوالء واالهتمام واالنتماء للمهنة يفوق الذكور ،االلتحاق بالدورات بشكل يفوق التحاق الذكور فيها

ن المدارس الحكومية وحب التميز والظهور لدى اإلناث يفوق الذكور وذلك للمنافسة الشديدة بي

 لإلناث والتي أصبحت تظهر أنشطتها وفعاليتها على شبكات التواصل االجتماعي.
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( إلـى عـدم وجـود فـروق ذات داللـة إحصـائية عنـد 24كما تشير النتائج التي تظهر في الجـدول )

 المــدارس،بــين متوســطات االســتجابة لدرجــة القــدرة القياديــة لــدى مــديري  (α=0.05)مســتوى الداللــة 

تعـــزى لمتغيـــر ســـنوات الخدمـــة، اســـتنادا إلـــى قيمـــة )ف(  -الحكوميـــة فـــي محافظـــة العاصـــمة )عمـــان(

(، وعــدم وجــود فــروق ذات 0.61( وبدرجــة داللــة )0.49المحســوبة لمتغيــر القــدة القياديــة، إذ بلغــت )

ت التربويـة جاهـدة داللة إحصائية لجميع أبعاد المقياس. وتعزو الباحثة ذلك الى أنه ربما تعمل القيـادا

علــى تبنــي التوجهــات الحديثــة فــي القيــادة واســتخام القــدرات القياديــة منــذ تــوليهم للمهــام القياديــة علــى 

ــــى مؤهــــل ذاخــــتالف ســــنوات الخدمــــة و  ــــك ربمــــا ألســــباب منهــــا اشــــتراط الحصــــول عل فــــي  أكــــاديميل

ارات القياديـة واإلدارة التخصصات اإلدارية لتولي المناصب اإلدارية والتي تتمحور مواضيعها في المه

دارة الفريق. والضغوط،لالزمات   وا 

( إلى عدم وجود فروق ذات داللـة إحصـائية 26تشير النتائج التي تظهر في الجدول )كما تشير 

لدرجة القدرة القيادية لدى بين متوسطات استجابة أفراد عينة الدراسة  (α=0.05)عند مستوى الداللة 

تعزى لمتغير التخصص، استنادا إلـى قيمـة  الحكومية في محافظة العاصمة )عمان( ،مديري المدارس

(t ( المحســـوبة، إذ بلغـــت )وكـــذلك عـــدم وجـــود داللـــة إحصـــائية فـــي 0.77( وبدرجـــة داللـــة )0.29 ،)

جميع األبعاد التي تكون منها المقياس وتعزو الباحثة ذلك الى أنه ربمـا تعمـل القيـادات علـى اخـتالف 

إنســـانية كانـــت أو علميـــة علـــى امـــتالك القـــدرات القيـــادة وذلـــك ألهميتهـــا الكبيـــرة فـــي إدارة تخصصـــاتها 

 المؤسسات التربوية بكفاءة واقتدار.

( فــي انــه توجــد فــروق ذات داللــة إحصــائية 1998، )صــبري وقــد اتفقــت هــذه الدراســة مــع دراســة

 للقدرة القيادية تعزى لمتغير الجنس في المدارس الحكومية في العراق. ودراسة 

( فـــي أنـــه توجـــد فـــروق ذات داللـــة إحصـــائية تعـــزى لســـنوات 1998،واختلفـــت مـــع دراسة)صـــبري

 في المدارس الحكومية في العراق. سنوات فأكثر 5الخدمة لصالح 
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( α=0.05هل توجد فروق ذات داللة إحصـائية عنـد مسـتوى ): نتائج السؤال الخـامسمناقشة 

 ،بين متوسطات استجابة مسـاعدي المـديرين لدرجـة الرضـا الـوظيفي لـدى المعلمـين فـي المـدارس 

 في محافظة العاصمة )عمان( تعزى لمتغيرات الجنس والخدمة التخصص؟

( إلى أنه توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى 27تشير النتائج التي تظهر في الجدول )

فـــي  ،بـــين متوســطات االســـتجابة لدرجـــة الرضــا الـــوظيفي عنـــد معلمــي المـــدارس  (α=0.05)الداللــة 

محافظة العاصمة )عمان( مـن وجهـة نظـر مسـاعدي المـدير تعـزى لمتغيـر الجـنس، اسـتنادا إلـى قيمـة 

(t المحســوبة لمتغيــر الرضــا الــوظيفي إذ بلغــت )(- وكانــت الفــروق 0.00( وبدرجــة داللــة )3.55 ،)

وهي  ،لصالح شريحة اإلناث، وكذلك وجود داللة إحصائية في جميع األبعاد التي تكون منها المقياس

لصالح اإلنـاث أيضـا وتعـزو الباحثـة أنـه ربمـا االنـاث يبحـثن جاهـدات عـن الرضـا الـوظيفي وذلـك مـن 

والتفــاني فــي العمــل علــى نحــو أكبــر مــن الــذكور والرضــا خــالل بنــاء العالقــات الطيبــة مــع المــديرات 

بالحوافز المعنوية على بساطتها والسعي الدائم للحصـول علـى كتـب الشـكر مـن االدراة والتـي تحفـزهن 

وربمـا كـان للحـس المرهـف لـدى اإلنـاث سـببا فـي ذلـك  ،بشكل كبير وتسبب الرضا الـوظيفي للمعلمـات

 اعاة الجانب العاطفي لدى المعلمات.حيث تعمل القيادات من اإلناث على مر 

( عـــدم وجــــود فـــروق ذات داللـــة إحصـــائية عنـــد مســـتوى الداللــــة 28تبـــين النتـــائج فـــي الجـــدول )

(α=0.05)  في محافظة العاصمة  ،لدرجة الرضا الوظيفي في المدارس تعزى لمتغير سنوات الخدمة

( ، وكـذلك عـدم 0.87وبدرجـة داللـة )( 0.14( المحسوبة إذ بلغت ) ف)عمان( ، استنادا إلى قيمة )

وجــود فــروق ذات داللــة إحصــائية ألبعـــاد مقيــاس الرضــا الــوظيفي.وتعزو الباحثـــة ذلــك الــى انــه ربمـــا 

يســعى المعلمــين الــى الرضــا الــوظيفي باقــل المحفــزات الماديــة كانــت او المعنويــة علــى امتــداد ســنوات 

 الوظيفي.  أثر في االستقرار الخدمة لما له اثر إيجابي على النفس البشرية ولما له
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( إلـــى عـــدم وجـــود فـــروق ذات داللـــة إحصـــائية عنـــد 30تشـــير النتـــائج التـــي تظهـــر فـــي الجـــدول )

( بــين متوســطات اســتجابة أفــراد عينــة الدراســة لدرجــة الرضــا الــوظيفي لــدى α=0.05مســتوى الداللــة )

، استنادا إلى قيمة خصصعاصمة )عمان( تعزى لمتغير التالحكومية في محافظة ال ،معلمي المدارس

(t ( المحســوبة، إذ بلغــت )-وكــذلك عــدم وجــود داللــة إحصــائية فــي 0.68( وبدرجــة داللــة )0.42 ،)

جميـع األبعــاد التــي تكــون منهـا المقيــاس تعــزى لهــذا المتغيـر وتعــزو الباحثــة ذلــك الـى انــه ربمــا يحظــى 

بالنهايــة يــؤدون مهــامهم الوظيفيــة المعلمــين بالرضــا الــوظيفي علــى اخــتالف تخصصــاتهم وذلــك النهــم 

م فـي وينفذون األنشطة المتنوعـة ويتعـاملون مـع القيـادات واالداريـون والـزمالء بـروح إيجابيـة رغبـة مـنه

 االستقرار النفسي والوظيفي.

( بوجـود فـروق ذات داللـة احصـائة فـي الرضـا 2006، وقد اتفقت هذه الدراسة مع دراسـة )مـاديرا

للجــنس لصـــالح االنــاث فـــي المــدارس الحكوميـــة فــي نيروبـــي. واختلفــت مـــع الــوظيفي للمعلمــين تعـــزي 

( حيـــث أظهـــرت نتـــائج الدراســـة عـــدم وجـــود فـــروق ذات داللـــة إحصـــائية تعـــزى 2006،دراســـة )الزبـــون

 لمتغير الجنس في المدارس الحكومية في األردن.
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 التوصيات والمقترحات

 الباحثة باآلتي: في ضوء النتائج التي توصلت إليها الدراسة توصي

في ضوء النتيجة التالية التي توصلت إليها الباحثة: أن مستوى القدرة القيادية لمديري  ●

 ويمكن نظر مساعدي المديرين كانت مرتفعةالمدارس في العاصمة عمان من وجهة 

 من خالل: العمل على رفعها بشكل أكبرو  المحافظة على استمرارية ارتفاعها

عن طريق  وزيادة الوعي بأهمية القدرات القيادية لدى مديري المدارسالعمل على تعميق  -1

والعمل على تعزيز القيادات الناجحة من قبل القيادات  واطالعهم على التجارب العالمية. تدريبهم

 العليا .

العمل على تعميق وزيادة الوعي بأهمية الرضا الوظيفي للمعلمين في المدارس الحكومية في  -2

 ان . العاصمة عم

 زيادة االهتمام بتأهيل المديرين والمديرات من خالل برامج التطوير التربوي، وتدريبهم على -3

أساليب القيادة اإلدارية، والقدرات القيادية وبرامج تدريبية يلتحقون بها لتنمية المهارات اإلدارية 

 جال اإلدارة المدرسية.تعريفهم على المستحدثات الجديدة في التعليم وبخاصة في م لديهم، كي يتم

براز األفكار الخالقة، -4  تشجيع مديري ومديرات المدارس على تجريب أساليب العمل الجديدة، وا 

واستغاللها في العمل، واتخاذ القرارات المهمة، وتحمل المخاطر المحسوبة المترتبة على مثل هذه 

 األساليب.

 شراكهم مع زمالئهم والعمل بروح الفريق.االهتمام بتحقيق المشاركة الفاعلة للمعلمين، وا   -5

 وضع اإلدارة أهداف واضحة ومحددة للمؤسسة يتم شرحها بتفاصيلها للمعلمين إلشراكهم في -6 

 عمليات اتخاذ القرار وتحقيق األهداف لجعلهم جزءا ال يتجزأ من القرارات اإلدارية.
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 القبول التي تضمن أهليتهم لهذامتحانات إينهم إلى مجموعة من يإخضاع المدراء قبل تع -7

 المسؤولين بشكل دوري. قبل المنصب كما يجب متابعتهم من 

بين  في ضوء النتيجة التي توصلت إليها الباحثة وهي: وجود عالقة إيجابية وذات داللة إحصائية• 

من  -في محافظة العاصمة عمان  درجة ممارسة القدرة القيادية وعالقتخا بالرضا الوظيفي للمعلمين

 أوصت الباحثة بما يلي: -وجهة نظر مساعدي المدراء 

على كيفية تحقيق الرضا الوظيفي للمعلمين  العمل على زيادة توعية مديري ومديرات المدارس -1

 على أهميته للمدرسة وللمعلمين. والتعرف

لصراع في ية وعالقتها بإدارة االقيام بدراسات مماثلة مع متغيرات أخرى مثل: القدرة القياد -2

 في المدارس الخاصة. القيام دراسات مماثلة ،رس الحكوميةامدال

على كيفية امتالك القدرات  عمل لتأهيل مديري ومديرات المدارس عقد دورات تدريب وورش -3

 القيادية  ضمن فرق العمل داخل المؤسسة التعليمية.
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  (1ملحق )            المملكة األردنية الهاشمية         

 أداة الدراسة بصورتها األولية        وزارة التربية والتعليم            

           جامعة الشرق األوسط         

 كلية العلوم التربوية

 تحكيم االستبانة            اإلدارة والمناهج          قسم

 

 حضرة االستاذ/ة الدكتور/ة السيد/ة ......................المحترم

 وبعد ....... وبركاته اهلل ورحمة عليكم السالم
الحكومية  قدرة القيادية لدى مديري المدارسالتقوم الباحثة بإعداد رسالة ماجستير بعنوان: 

 مساعدي المدراء والمعلمين من وجهة نظر للمعلمين بالرضا الوظيفي اوعالقته في العاصمة عمان
الحكومية في  ،القدرة القيادية لدى مديري المدارس ممارسة ف الدراسة إلى التعرف على درجة تهد

 .مساعدي المدراء والمعلمين من وجهة نظر للمعلمين بالرضا الوظيفي اوعالقته العاصمة عمان

من خبرات وقدرات عالية في مجال البحث العلمي، نأمل من سعادتكم التكرم  ولما عرف عنكم    
تكم حول محاور االستبانة ومدى وضوح كل منها بإبداء أرائكم حول وضوح كل عبارة ومالحظا

 وانتمائها لبعضها كما أمل التفضل بإضافة ما ترونه مناسبا من عبارات ومقترحات.
، وكما يلي: )أوافق اخلماسيسوف تكون وفق سلم ليكرت  اداة الدراسةكما وأرجو العلم بأن اإلجابة على فقرات 

 أوافق بشدة(.بشدة ، أوافق ، حمايد ، ال أوافق ، ال 
  ا.خير  اهلل وجزاكم
 اشراف األستاذ الدكتور : رياض بدري ستراك 

 :ايمان طالب موسى عميرة  ةاسم الباحث                                                       
  0795491566الهاتف:                                                                                      

         Email:emanamira00"gmail.com    
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      إجابتك:  ( في المكان الذي يمثل √الخصائص الديموغرافية لعينة الدراسة يرجى وضع إشارة )

 .أنثى  )   (            ذكر )   (:الجنس   

 : )    ( علمي      )   ( إنسانيالتخصص 

 سنوات 10أقل من  -سنوات   5(     ) سنوات   5 أقل من (    : )دمةعدد سنوات الخ

 سنوات فأكثر   10)     (                   

 بصيغتها االولية استبانة القدرة القيادية

ال
 رقم

وضوح  الفقرات
 الفقرة

الصياغة 
 اللغوية

االنتماء 
 للمجال

الت
عدي

الت
 

حة
واض

 
ير  
غ حة

واض
سبة 

منا
 

ير 
غ سبة

منا
مية 
منت

 

ير 
غ مية

منت
 

 الشخصية بالسمات متمثلة المدير قدرة خاللها من لتظهر الالزمة المهارات وهي:الذاتية المهارات  االول البعد
  والعقلية
1

- 
يمتلك القدرة بالتأثير في أعضاء الهيئة 

 .التدريسية 
       

2

- 
        لحماس في اداء االعمال المختلفة.يتسم با

3

- 
        .اللفظية في تواصلهقة يمتاز بالطال

        ء الهيئة التدريسية.يتعامل بعدالة مع أعضا 4
5

- 
        . يستعين بتأييد أعضاء الهيئة التدريسية

6

- 
        .في أعضاء الهيئة التدريسية  يغرس الثقة 

7

- 
        .يتقبل االقتراحات الجيدة 

8

- 
        .يتحسس المشكالت قبل حدوثها 
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9

- 
         . يضع الحلول الممكنة  للمشكالت

1
قد البناء من المرؤوسين يستجيب للن 0

 .والرؤساء
       

الثاني  : المهارات الفنية  :المهارات الالزمة لمدير المدرسة لتشخيص وادراك العالقات المختلفة في  البعد
 مجال تخصصه لتسهيل العقبات واستخدام تخصصه في تحقيق األهداف .

1

1- 
يحث على استخدام طرائق التدريس 

 .المختلفة
       

1

2- 
        يخطط لالعمال بشكل جيد . 

1

3- 
        .على تحمل المخاطرة يمتلك القدرة 

1

4- 
        يؤمن بضرورة تحقيق األهداف .

1

5- 
        يمتلك المقدرة على اتخاذ القرار الصائب .

1

6- 
        القرار .يمتلك المقدرة على تنفيذ 

1

7- 
        يطور مهاراته التخصصية .

1

8- 
        حمل مسؤولية القرارات التي يتخذها .يت

1

9- 
        . ببناء شخصية الطالبيهتم 

البعد الثالث : المهارات اإلنسانية : قدرة مدير المدرسة على استعمال وتكييف مختلف المفاهيم الدالة على 
 احترام الشخصية اإلنسانية مع كافة العاملين 

2

0- 
        ينسق جهود العاملين في المدرسة .

2

1- 
        يساعد على ادامة روح الفريق في العمل .

2

2- 
        الفردية بين العاملين .تعرف الفروق ي

2

3- 
        يهتم بمبدأ القيادة الجماعية .

2

4- 
        يوفر مناخ تعليمي مناسب .



118 
 

2

5- 
        يتابع مهام أعضاء الهيئة التدريسية .

2

6- 
        يمتاز بالمهارة في إدارة االجتماعات .

2

7- 
يقدم المشورة والمعونة لكل من يطلبها في 

 المدرسة .
       

البعد الرابع :المهارات الذهنية :قدرة اإلداري والقائد التربوي على رؤية التنظيم ككل افرادا وجماعات وتفهمه 
 وادراكه شبكة العالقات التي تربط بين وظائفها ومكوناتها الفرعية المتنوعة 

2

8- 
        تبصر الصالح العام واالهداف العامة .

2

9- 
        عالقات أعضاء الهيئة التدريسية .يدرك 

3

0- 
يمارس االعمال التي تتناسب مع األهداف 

 المحددة .

       

3

1- 
        . يتقبل اراء العاملين المختلفة باهتمام

3

2- 
        يبتكر مختلف الحلول للمشكالت .

3

3- 
        يحلل المواقف المختلفة الى مكوناتها .

3

4- 
        األولويات . تحديديمتلك القدرة على 

3

5- 
        يشرك العاملين في اتخاذ القرارات .

 

اقترح اضافة بعض الفقرات 
...............................................................................................
...............................................................................................

...............................................................................................
................................................  
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 استبانة الرضا الوظيفي بصياغتها االولية

 

 الفقرات

وضـــــــــــــــــــوح 
 الفقرة

الصــــــــــــــــــــــــياغة 
 اللغوية

 االنتماء للمجال

الت
عدي

الت
 

حة
ض
وا

 
 

ـر 
ـــــــــــــ
ـــــــــــــ
غيــ

حة
ض
وا

سبة 
منا

 

ـر 
ـــــــــــــ
ـــــــــــــ
غيــ

سبة
منا

مية 
منت

 

ـر 
ـــــــــــــ
ـــــــــــــ
غيــ

مية
منت

 

 

 الرضا عن مجال وطبيعة العمل:البعد األول: 

        .المناسبة لتخصصي المهام التدريسية اقوم ب -1

        .اقوم بالمهام االضافية بحماس -2

الوســائل التــي احتاجهــا فــي الغرفــة  المدرســة تــوفر -3
 .الصفية

       

        تدعم المدرسة االنشطة دعما ماديا كافيا. -4

        الحصص اسبوعيا._ادرس عددا مناسبا من 5

        يوزع جدول حصصي بشكل مناسب .-6

 البعد الثاني: الرضا عن معايير تقويم األداء:

        .يقوم المدير ادائي بشكل مناسب  -7

        يحفزني اسلوب التقييم لالنجاز . -8

علـــى تطــوير أســـاليب  المــدير إرشـــادات تســاعدني -9
 تقويمي لطالبي.
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 الثالث: الرضا عن النمو المهني والتطور البعد

مـن  مهـاراتيلرفع مسـتوى الفرص  المدرسةتتيح  -10
 .خالل حضور الورشات المختلفة 

       

المعلمــين مــن  المدرســة علــى تنميــة قــدراتتعمــل  -11
 خالل الدورات المختلفة .

       

        .االبداع    المدرسةتدعم  -12

تقــــــــدم المدرســــــــة الحــــــــوافز التــــــــي اشــــــــعر اننــــــــي  -13
 .استحقها.  

       

تحقيــــــق النمــــــو  إلــــــى المعلمــــــين المدرســــــةتــــــدفع  -14
 .المهني باستمرار

       

 :المدرسةالرابع: الرضا عن األسلوب ونمط القيادة وصناعة القرار في  البعد

يتخـــــــذ المـــــــدير القـــــــرارات االكثـــــــر مالئمـــــــة فـــــــي  -15
 .المواقف المختلفة 

       

        .للمدرسةأثق في الفريق اإلداري  -16

        يدعمني رؤسائي في أدائي للمهام المكلف بها. -17

        .بالقررات المتخذة في المدرسةأعلم  -18

        تدار حلقات البحث وفق أسلوب ديمقراطي. -19

ـــــــة داخـــــــل  -20  المدرســـــــةتعـــــــالج المشـــــــكالت اإلداري
 اقتدار.ب
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        تتميز المدرسة في الندوات العلمية . -21

 البعد الخامس "العالقة مع المسؤولين واالدارة والزمالء 

        .يشركني المدير في اتخاذ قرارات العمل   -22

تـــوفر لـــي مدرســـتي معاملـــة أفضـــل مـــن معاملـــة  -23
 زمالئي في مدارس اخرى . 

       

علــــى مســــتوى وزارة تتمتــــع أدارتــــي بســــمعة جيــــدة -24
 التربية والتعليم .

       

يتعاون زمالئي فـي حـل المشـكالت التـي تحـدث - 25
 .في العمل 

       

اإلمكانـــات الحديثـــة ألداء العمـــل  المدرســـةتـــوفر  -26
 بشكل جيد.

       

تزودني المكتبة في المدرسة بما يسـاعدني علـى  -27
 اداء مهامي.

       

        النقد البناء. المدرسةتشجع  -28

 والوالء لها: المدرسةالسادس: االهتمام بوضع  البعد

        اشعر بالطمأنينة في وظيفتي الحالية .-29

        .اشعر باهتمام المدير لحاجات المعلمين -30

        .اجد التقدير من المدير لجهودي في العمل -31
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أجـــــد  نفســـــي متفقـــــا مـــــع الكثيـــــر مـــــن سياســـــات -33
 .المدرسة

       

        .المدرسةالتزم أخالقيا  في أداء عملي ب -34

التـــي اعمـــل  المدرســـةيهمنـــي كثيـــرا وضـــع هـــذه  -35
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 2الملحق 
 قائمة المحكمين

 الجامعة التخصص الرتبة اللقب العلمي واالسم الرقم
 جامعة الشرق األوسط مناهج واساليب تدريس العلوم أستاذ األستاذ الدكتور عايش زيتون 1
 جامعة البلقاء التطبيقية تخطيط تربوي أستاذ األستاذ الدكتور بشير عربيات 2
 جامعة الشرق األوسط التربويةاإلدارة  أستاذ األستاذ الدكتور أحمد أبوكريم 3
 جامعة البلقاء التطبيقية اإلدارة التربوية أستاذ األستاذ الدكتور عمر الخرابشة 4
 جامعة البلقاء التطبيقية إدارة تربوية أستاذ مشارك الدكتور محمد القداح 5
 جامعة الشرق األوسط إدارة تربوية أستاذ مشارك الدكتور أمجد محمود الدرادكة 6
 جامعة الشرق األوسط المناهج وطرق التدريس أستاذ مشارك الدكتور فواز حسن شحادة 7
 جامعة الشرق األوسط اللغة العربية وآدابها أستاذ مساعد الدكتورة جمانة مفيد السالم 8
 جامعة الزيتونة األردنية إدارة تربوية أستاذ مساعد الدكتورة منال صبحي حسن  9
دارة تربوية أستاذ مساعد الحمادينالدكتور خالد  10  جامعة الشرق األوسط قيادة وا 
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                    (3ملحق )            المملكة األردنية الهاشمية         

                      جامعة الشرق األوسط         

 كلية العلوم التربوية

           اإلدارة والمناهج          قسم

 

 حضرة مساعد/ة المدير/ة المحترم/ة

 وبعد ....... السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته  

القدرة القيادية لدى مديري المدارس الحكومية تقوم الباحثة بإعداد رسالة ماجستير بعنوان: 
ف تهدالمديرين و مساعدي  من وجهة نظر للمعلمين بالرضا الوظيفي اوعالقته في العاصمة عمان

الحكومية في العاصمة  ،القدرة القيادية لدى مديري المدارس ممارسة الدراسة إلى التعرف إلى درجة 
 .المديرينمساعدي  من وجهة نظر للمعلمين بالرضا الوظيفي اوعالقته عمان

 ولتحقيق هذا الغرض تم تطوير استبانين األولى :
 .القدرة القيادية 
 .الرضا الوظيفي 

ليكرت الخماسي، وكما يلي: )كبيرة جدًا، كبيرة ، متوسطة ، قليلة ، قليلة  لسلموقد صممت وفقًا 
 جدًا(.

 

شاكرًا لكم حسن تعاونكم، آمل أن تمنحوني من وقتكم الثمين جزءًا في ملئ فقرات االستبانة،      
وكلي ثقة بأن تتم اإلجابة بدقة وصدق وأمانة وموضوعية حول جميع العبارات الواردة فيها، 

علمًا ألهمية الدراسة ونتائجها التي تعتمد في المقام األول على المعلومات المقدمة من قبلكم، 
 بأنه سيتم التعامل مع البيانات بسرية تامة وألغراض البحث العلمي فقط.

  .وجزاكم اهلل خيراً 
                         الباحثة  

 إيمان طالب عميرة 
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      إجابتك:  ( في المكان الذي يمثل √الخصائص الديموغرافية لعينة الدراسة يرجى وضع إشارة )

 .أنثى  )   (            ذكر )   (:الجنس   

 : )    ( علمي      )   ( إنسانيالتخصص 

 سنوات 10أقل من  -سنوات   5(     ) سنوات   5 أقل من (    : )دمةعدد سنوات الخ

 سنوات فأكثر   10)     (                   

  استبانة القدرة القيادية

 الفقرات الرقم

جدا  
رة 

كبي
 

رة 
كبي

سطة 
متو

 

ليلة
ق

ليلة 
ق

 
 جدا  

 المدير قدرة خاللها من لتظهر زمةالاّل  المهارات وهي:الذاتية المهارات  األول البعد
 .والعقلية الشخصية بالسمات متمثلة
      ي متلك المدير القدرة على التأثير في المعلمين. -1
      ي تسم بالحماس في أداء األعمال المختلفة. -2
      تواصله.قة اللفظية في متاز بالطالي   -3
      عدالة مع المعلمين.تعامل بي   -4
      ي أخذ برأي المعلمين. -5
      ي غرس الثقة  في المعلمين. -6
      ي تقبل االقتراحات الجيدة. -7
      ي تحسس المشكالت قبل حدوثها. -8
       .ضع الحلول الممكنة  للمشكالتي   -9

      .المرؤوسينقد البناء من للن ي تقبل 10
 الثاني  : المهارات الفنية  :المهارات الالزمة لمدير المدرسة لتشخيص وادراك البعد

 . العالقات المختلفة لتسهيل العقبات
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على استخدام طرائق التدريس  المعلمين حثي   -11
 .المختلفة

     

      ُيخطط لألعمال بشكل جيد .  -12
      .على تحمل المخاطرة متلك القدرة ي   -13
      ؤمن بضرورة تحقيق األهداف .يُ  -14
      متلك المقدرة على اتخاذ القرار الصائب .ي   -15
      متلك المقدرة على تنفيذ القرار .ي   -16
في أداء  مهاراته التخصصية من طوريُ  -17

 .أعماله
     

      .مل مسؤولية القرارات التي يتخذهاحي ت -18
      .ببناء شخصية الطالبهتم ي   -19

الثالث المهارات اإلنسانية : قدرة مدير المدرسة على استعمال وتكييف مختلف  البعد
 المفاهيم الدالة على احترام الشخصية اإلنسانية مع كافة العاملين

      نسق جهود العاملين في المدرسة .يُ  -20
      .العملدامة روح الفريق في ُيساعد على إ -21
      .عرف الفروق الفردية بين العاملينتي   -22
      .ي هتم بمبدأ القيادة الجماعية -23
      .ُيوفر مناخًا تعليميًا مناسب -24
      .مهمات المعلمينتابع يُ  -25
      االجتماعات.متاز بالمهارة في إدارة ي   -26
      .لكل من يطلبها في المدرسةقدم المشورة يُ  -27
ُيراعي الحاالت اإلنسانية الطارئة لدى  -28

 العاملين.
     

      ُيظهر تواضعًا في تعامله مع العاملين. -29
اإلداري والقائد التربوي على رؤية التنظيم ككل افرادا  الذهنية: قدرة الرابع: المهارات البعد

 وجماعات وتفهمه وادراكه شبكة العالقات التي تربط بين وظائفها ومكوناتها الفرعية المتنوعة
      .ُيبصر الصالح العام للمدرسة -30
      .ُيراعي طبيعة العالقات بين العاملين -31
     التي تتناسب مع األهداف  مارس االعماليُ  -32
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 .المحددة

      .ي تقبل آراء العاملين المختلفة -33
      .بتكر مختلف الحلول للمشكالتي   -34
      .ل المواقف المختلفة الى مكوناتهاحليُ  -35
      .تحديد األولوياتمتلك القدرة على ي   -36
      القرارات.ُيشرك العاملين في صناعة  -37
 

 تبانة الرضا الوظيفي اس

 

جداً  الفقرات
رة 
كبي

 

رة 
كبي

 

طة
وس
مت

 

ليلة
ق

جداً  
لة 
قلي

 

 األول: الرضا عن مجال وطبيعة العمل ومعايير تقويم األداء: البعد

      .المناسبة لتخصصهالتدريسية  ي قوم المعلم بالمهمات -1

      .ي قوم بالمهمات االضافية بحماس -2

الوســائل التــي يحتاجهــا فــي الغرفــة  المدرســة ُتــوفر لــه -3
 .الصفية

     

      ت دعم المدرسة األنشطة دعمًا ماديًا كافيًا. -4

      _ُيدرِّس عددًا مناسبًا من الحصص اسبوعيًا.5

      مناسب.ُيو ز ع جدول حصصِه بشكل -6

م المدير أدائِه بشكٍل مناسٍب  -7       .ي قوِّ

      لإلنجاز . ُيحفزُه اسلوب التقييم -8
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المدير علـى تطـوير أسـاليب تقويمـه  إرشادات ُتساعده -9
 .لطالبه

     

 : الرضا عن النمو المهني والتطورالبعد الثاني

لرفــع مســتوى مهاراتــِه مــن الفــرص  المدرســة لــهتــيح تُ  -10
 .خالل حضور الورشات المختلفة

     

المعلمــــين مــــن  المدرســــة علــــى تنميــــة قــــدراتعمــــل ت   -11
 خالل الدورات المختلفة.

     

      .االبداع المدرسةدعم ت   -12

      تُقدم المدرسة الحوافز التي ي ستحقها.   -13

علـى تحقيـق النمـو المهنــي  المعلمـين المدرسـة ُتحفـز -14
 .باستمرار

     

 :المدرسة: الرضا عن األسلوب ونمط القيادة وصناعة القرار في البعد الثالث

ي تخـــذ المـــدير القـــرارات االكثـــر مالئمـــة فـــي المواقـــف  -15
 .المختلفة

     

      .للمدرسةاإلداري الكادر في  ي ِثق -16

      المكلف بها. المهمات دعمه المدير في أ داءي   -17

ي ــــــتم إشــــــراكه فــــــي صــــــناعة القــــــررات المتخــــــذة فــــــي  -18
 .المدرسة

     

      ديمقراطي.دار حلقات البحث وفق أسلوب تُ  -19

      اقتدار.ب المدرسةعالج المشكالت اإلدارية داخل تُ  -20
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      ت ت ميز المدرسة في عقد المحاضرات المتنوعة. -21

 البعد الرابع:العالقة مع المسؤولين واالدارة والزمالء

ُيوفر له المدير معاملة أفضل مـن معاملـة المعلمـين  -22
 في مدارس اخرى. 

     

ـــى مســـتوى مديريـــة -23 ـــع المدرســـة بســـمعة جيـــدة عل ت ت مت
 التربية والتعليم.

     

ي تعاون مع الزمالء فـي حـل المشـكالت التـي تحـدث – 24
 .في العمل

     

      .نات الحديثة ألداء العملاإلمكا المدرسةوفر تُ  -25

ــزوده المكتبــة فــي المدرســة بمــا يســاعده علــى أ داء  -26 ُت
 مهامه.

     

      النقد البناء. المدرسةشجع تُ  -27

 والوالء لها: المدرسة: االهتمام بوضع البعد الخامس

      .ي شعر بالطمأنينة في وظيفتِه الحالية -28

      ي شعر باهتمام المدير لحاجاته النفسية. -29

      تقدير من المدير لجهوده في العمل.ال ي ِجد -30

      .طبيعة عملهت ت وافق ميولِه مع  -31

      .المدرسةمع الكثير من سياسات  متفقاً  ي جُد  نفسه-32

      .العمل في المدرسةفي أداء  أخالقياً  ي لتزم -33
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      عمل بها.مكانة المدرسة التي ي كثيراً  ت ُهمهُ  -34

      األمان الوظيفي. المدرسة وفر لهُ تُ  -35

      .المدرسة لهذه  ي فتِخر بانتمائهِ  -36

 اشكر لكم استجابتكم 
 الباحثة: ايمان عميرة
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 (4ملحق )
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 (5ملحق )
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 (6ملحق )
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 (7ملحق )
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 (8ملحق )
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 (9ملحق )
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 (10ملحق )


