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 األنماط القيادية لمديري المؤسسات االجتماعية
 يينصصاتخواالتها بالرضا الوظيفي للمعلمين زليتن والخمس وعالق يتبمدين

 *زيد بن منصور سالم أ.

 
  الملخص

زلينت واخلمس  يتمديري املؤسسات االجتماعية مبدينسعى البحث احلايل إىل معرفة األمناط القيادية لدى 
ي جلمع حملسا، حيث استخدم الباحث األسلوب الوصفي االختصاصينيظيفي للمعلمني و وعالقتها بالرضا الو 

لبحث. وبعد ل تنيادة والثاين لقياس الرضا الوظيفي كأدالقياس أمناط القي حدمهاأالبيانات، واستخدم مقياسني، 
املؤسسات  يياختصاصعلى مجيع معلمي و  األداتني توزيعبا قام الباحث مهتاثبو  تنيالتحقق من صدق األدا

مدرسة األمل لتعليم وتأهيل الصم وضعاف  -)مدرسة القدرات الذهنية :زلينت واخلمس يتاالجتماعية مبدين
 عددهم  ( والبالغمركز اخلمس لتأهيل ورعاية أطفال التوحد -مركز زلينت لرعاية وتأهيل أطفال التوحد -السمع
استخدام األساليب  وبعد ،0051/0000خالل العام الدراسي  االختصاصينيمن املعلمني و  (501)

 اإلحصائية املناسبة توصل إىل النتائج التالية:
النمط القيادي السائد بني مديري املؤسسات االجتماعية هو النمط التحويلي، يليه النمط الدميقراطي، فيما   -

 كان النمط األوتوقراطي هو أقل األمناط السائدة.
 سنوات -يف ممارسة أمناط القيادة، أي أن متغري جنس مدير املؤسسة بني أفراد العينة عدم وجود فروق -

منط حمدد من أمناط  ممارسة يفتأثري  اليس هل ،املؤسسة ملدير الشهري الدخل -العلمي املؤهل -اخلدمة
 القيادة.

مستوى  يفلرضا الوظيفي لدى أفراد العينة متوسط إال فيما يتعلق ببعد الرواتب واحلوافز والذي كان مستوى ا -
 منخفض.

 اتضح أن جنس مدير املؤسسة ليس له تأثري يف مستوى الرضا الوظيفي إال فيما يتعلق ببعد حتقيق السعادة. -
 وأن مدة سنوات اخلدمة ملدير املؤسسة واملؤهل العلمي للمدير ليس هلما تأثري يف مستوى الرضا الوظيفي. -

يف مجيع أبعاد أمناط القيادة، فقد كانت تلك العالقة إجيابية يف ( كانت دالة إحصائياً Rأخرياً تبني أن قيم ) -
النمط الدميقراطي، والنمط التحويلي أي أن الرضا الوظيفي يرتفع بارتفاع ممارسة املديرين هلذين النمطني من 

نتيجة  القيادة، بينما كانت العالقة سلبية يف النمط األوتوقراطي والنمط الرتسلي، أي أن الرضا الوظيفي يقل
 ممارسة املديرين هلذين النمطني.

                                                           
 داب اجلامعة األرمرية اإلسالميةقسم علم االجتماع كلية اآل *
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 مقدمة:
تعد اإلدارة هي املسؤولة عن إمكانيات األفراد ومعنوياهتم والتوافق بني األفراد وبني مديري املؤسسات، 
والذي بدوره يضمن جناح املؤسسة ورقيها وتقدمها، كما أهنا أساس عملية توجيه وتنظيم وتنسيق اجلهود 

على تقدمي خدماهتا االجتماعية واإلنسانية  جاهدة، واملؤسسة االجتماعية تعمل هتاوغايالتحقيق أهدافها 
االجتماعيون  االختصاصيونوالتعليمية حىت تواكب التطور والنمو وتسهل خدماهتا للمستفيدين منها إذ يعترب 

يادية علمية تربوية والنفسيون واملعلمون حمورًا أساسيًا هلذه املؤسسة والقيادي هنا البد وأن يتسم بصفات ق
 هبدف الوصول هبذه املؤسسة إىل أحسن املستويات من أجل حتقيق أهدافها وجناح رسالتها.

ومن هنا يأيت البحت ليتناول موضوع األمناط القيادية لدى مديري املؤسسات االجتماعية وعالقتها بالرضا 
 واالختصاصيني مبدينيت زلينت واخلمس.الوظيفي للمعلمني 

 حث:مشكلة الب
 تتمثل مشكلة البحث احلايل مبحاولة اإلجابة عن التساؤالت اآلتية:

زلينت واخلمس )دميقراطي،  مبدينيتما النمط القيادي السائد لدى مديري املؤسسات االجتماعية  -5
 أوتوقراطي، ترسلي، حتويل(

العلمي، الرواتب  هل توجد فروق ذات داللة إحصائية تعزى ملتغريات )اجلنس، سنوات اخلدمة، املؤهل -0
 زلينت واخلمس. مبدينيتواحلوافز( يف درجة ممارسة أمناط القيادة السائدة لدى مديري املؤسسات االجتماعية 

 زلينت واخلمس. مبدينيتاملؤسسات االجتماعية  واختصاصييما مستوى الرضا الوظيفي لدى معلمي  -3

تعزى ملتغريات )اجلنس، سنوات اخلدمة،  ظيفيالو  الرضا مستوىهل توجد فروق ذات داللة إحصائية يف  -4
 املؤهل العلمي، الرواتب واحلوافز(.

هل توجد عالقة ارتباطية دالة إحصائيًا بني درجة تقدير منط القيادة لدى مديري املؤسسات االجتماعية  -1
 ودرجة تقديرهم ملستوى الرضا الوظيفي للمعلمني من وجهة نظرهم.
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 أهداف البحث:
 على النمط القيادي السائد لدى مديري املؤسسات االجتماعية مبدينيت زلينت واخلمس.التعرف  -5

واخلمس  زلينت مبدينيت االجتماعية املؤسسات مديري لدى السائدة القيادة التعرف على الفروق يف أمناط -0
 ملتغريات )اجلنس، سنوات اخلدمة، املؤهل العلمي، الرواتب واحلوافز(  وفقا

املؤسسات االجتماعية مبدينيت زلينت  ى مستوى الرضا الوظيفي لدى معلمي واختصاصييالتعرف عل -3
 واخلمس.

وفقا ملتغريات  االجتماعية املؤسسات واختصاصيي معلمي لدى الوظيفي التعرف على الفروق يف الرضا -4
 )اجلنس، سنوات اخلدمة، املؤهل العلمي، الرواتب واحلوافز(.

ك عالقة ارتباطية دالة إحصائيًا بني درجة تقدير منط القيادة السائد لدى مديري معرفة ما إذا كانت هنا -1
 املؤسسات االجتماعية ودرجة تقديرهم ملستوى الرضا الوظيفي للمعلمني واالختصاصيني.

 أهمية البحث:
عن  واالختصاصينيمعرفة النمط القيادي املمارس داخل املؤسسات االجتماعية ومدى رضا املعلمني  -5

 وظائفهم.

يساعد هذا البحث يف زيادة وعي وفهم املسؤولني لنمط اإلدارة املتبع ومدى رضا العاملني داخل هذه  -0
عن أعماهلم وعالقتهم بزمالئهم، وبالتايل حماولة إجياد احللول للمشاكل  ختصاصينياملؤسسات من معلمني وا

 ومعرفة أمناط القيادة األخرى. إن وجدت ووضح اسرتاتيجيات وخطط لتطوير اإلدارة ومسؤولياهتا

 معرفة منط اإلدارة ومدى قدرته على رفع أداء العاملني يف املؤسسة ومدى حتقيق اهلدف املنشود. -3

 حدود البحث:
احلدود املكانية: اقتصر تطبيق البحث على معلمي واختصاصيي املؤسسات االجتماعية مبدينيت زلينت  -5

مركز زلينت لرعاية   -مدرسة األمل لتعليم الصم وضعاف السمع -هنيةواخلمس )مدرسة تنمية القدرات الذ
 وتأهيل أطفال التوحد(.

 م.0051/0000احلدود الزمانية: مت تطبيق البحث خالل العام الدراسي  -0

 .واخلمس زلينت مبدينيتاملؤسسات االجتماعية  واختصاصيياحلدود البشرية: مجيع معلمي  -3



 

 
 

    زيد بن منصور سالم أ.                  األنماط القيادية لمديري المؤسسات االجتماعية                
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                

 

 
733 

 

 اإلطار النظري
 يادة:مفهوم الق

( القيادة بأهنا عملية التأثري يف اآلخرين وتوجيه جهودهم حنو حتقيق غايات وأهداف 0000يُعرف العميان ) -
 (31:0000)العميان،املنظمة. 

( القيادة اإلدارية الرتبوية بأهنا جمموعة العمليات القيادية التنفيذية والفنية اليت تتم 0005كما يعرف البدري )  -
إلنساين اجلماعي التعاوين الساعي على الدوام إىل توفري املناخ الفكري والنفسي واملادي عن طريق العمل ا

املناسب الذي حيفز اهلمم ويبعث الرغبة يف العمل الفردي واجلماعي النشيط واملنظم من أجل حتقيق 
 (40:0005)البدري،  األهداف الرتبوية احملددة للمجتمع وللمؤسسات التعليمية.

 :صفات القائد
لقد أقيمت مؤمترات عديدة وأجريت دراسات خمتلفة حول الصفات اليت يتمتع هبا القائد، من هذه املؤمترات 

 (، حيث مت حتديد صفات القائد الرتبوي كما يلي:5195مؤمتر فاي دلتا كابا عام )

 أن يكون متعاطفاً مع جماعته:  -1
ختلفة واالستجابة هلا، كما أنه ينبغي أن يرى من ون قادراً على حتديد حاجات مجاعته املعلى القائد أن يك
الشخص الذي يعتمد عليه، فلدى اجملموعة القدرة الكافية يف التعرف على شخصيته  أنهقبل أفراد اجملموعة 

وقبوهلا أو عدم قبوهلا، وما إذا كان متجاوبًا مع القضايا اليت تطرأ من آن آلخر أو غري متجاوب. ومن هذا 
 تقبله اجلماعة شخصياً فإهنا لن تقبله قائداً.املنطلق فإن مل 

 عة:امأن يكون عريفاً للج -0
 ويقصد بذلك أن يكون القائد يف نظر مجاعته شخصاً متحمساً ومعتداًل.

 يكون معترفاً به بين أفراد الجماعة: أن -3
تل  كل االختالف ينبغي أن يكون شخصًا متميزاً وذلك بالعمل وفقًا ملبادئ ومعايري اجلماعة أي أنه ال خي

 معهم، وأن يكون تفكريه شبيهاً بتفكري غالبيتهم عند القضايا احلارمة.
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 :أن يكون مساعداً ألفراد المجموعة -4
عليه أن حيرص دائمًا على مساعدة الذين يقودهم حني يواجهون مشاكل بني الفينة واألخرى، وعادة ما 

شاكلهم سواء بتوفري املساعدة املباشرة أو برتتيب االتصاالت تقيم اجلماعة قائدها مبدى اهتمامه بقضاياهم وم
 اليت قد تؤدي إىل حتقيق احلاجات الشخصية.

 أن يكون متحكماً في انفعاالته: -5
على القائد الرتبوي أن يتص  باهلدوء ورباطه اجلأش عند مواجهة األفراد الذين يبدون الالمباالة والسلوك 

الثابت واملستقر وغري املنفعل، والذي يق  موق  الشخص املعتدل يف األزمات  االستفزازي والواقع أن القائد
 واملشكالت حيظى باحرتام اجلماعة دائماً.

 أن يكون ذكيًا: -6
إن السبب الرئيس وراء هذا العنصر أن معظم أفراد املؤسسات الرتبوية واالجتماعية يتصفون بالذكاء ولذا 

ي. ومن مث فعليه أن يلم إملامًا جيدًا بالنواحي األكادميية وأن يكون طليق فإهنم ال حيرتمون إال القائد الذك
اللسان مدركًا لكيفية التعامل والتكي  مع العالقات االجتماعية وبإمكانه أن يفوق مجاعته بذكائه وكذلك 

  سلوكه حىت ترى فيه اجملموعة أنه الشخصية األوىل بينهم.  

 لقيادة:أن يكون راغباً في تولي زمام ا -7
ينبغي أن يتسم القائد الناجح مبعرفته مبتطلبات العمل ويدرك دوره ويتقبل مسؤولياته وذلك انطالقًا من 

 (33:0003رغبته يف العمل. )عياصرة،

 أنماط اإلدارة المدرسية:
 النمط اإلداري الديمقراطي أو القيادة األوتوقراطية الديكتاتورية: -1

والتالميذ يف ختطيط  واالختصاصينيالقائد أو الرئيس يأخذ رأي املديرين  يتميز هذا النمط بأن املدير أو
األهداف ووضعها ورسم خطة العمل والتنفيذ واملتابعة ويتم ذلك من خالل االجتماعات واملناقشات وتبادل 

ي عضو الرأي بني اجلميع وعن طريق االجتماع تارة والغالبية تارة أخرى، على اعتبار أن املدير صوته كصوت أ
 (.504:5114وة. )الفقي،يف الق
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 القيادة األوتوقراطية الديكتاتورية: -0
القائد يف هذا النمط يعترب أن السلطة اإلدارية مفوضة إليه من سلطة أعلى منه مستوى وأن املسؤولية 
له،  الضمنية قد منحت له وحده وهو حمور نشاط اجلماعة، يعتقد أنه األفضل علماً، يتوقع خضوع اجلماعة

يستمد قوته من موقعه كصاحب سلطة فال يفوض شيئاً من السلطات لآلخرين، حيتكر توجيه اجلماعة وحتديد 
أهدافها، وتغيري أساليب عملها، وحتديد األدوار واختاذ القرارات، هذا النمط يقوم على أساس االستبداد بالرأي 

ح حبرية املناقشة وإبداء الرأي، أيضًا ال يدع والتعصب األعمى واستخدام أساليب التخوي  والرتهيب وال يسم
 (.313:0053)البنا، فرصة لإلبداع أو املبادرة، كما ال ينظر إىل الفرد كإنسان له القدرة على اختاذ القرارات. 

 القيادة الدبلوماسية: -3
قات حسنة يعتمد هذا النوع من اإلدارة على ممارسة أسلوب يتسم بالدبلوماسية حيث يقوم على إظهار عال

مع املعلمني والتالميذ واألخصائيني، ويغتنم كل فرصة للتغاضي عن عالقاته مع اجلميع، ويسعى هذا النوع من 
اإلدارة املدرسية جاهدًا إىل استمالة من خيالفونه يف الرأي، ويستخدم يف ذلك وسائل اإلغراء والوعود الرباقة 

متييعها يف حالة الشعور بوجود معارضة من قبل املعلمني أو  الكاذبة. وتقوم اإلدارة هنا بتأجيل املناقشة أو
 (.039:5191)رمعان ومرسي،   الطالب لآلراء املعتمدة من إدارة املدرسة. 

 القيادة الترسلية: -4
يتميز هذا النوع من اإلدارة باملغاالة يف إعطاء احلرية للمعلمني والتالميذ واألخصائيني، ويرى أن دوره يف 

مثل يف توفري وهتيئة الظروف املالئمة لقيام املعلمني بالتدريس وفق األسلوب الذي يرونه مناسباً املؤسسة يت
على أهنم مستشارون، فيتيح لكل فرد حرية إبداء الرأي  وينظر للمعلمني واألخصائينيوفعااًل دون تدخل، 

)أبو يف موضوعات املناقشة.  والدفاع عنه يف املسائل املطروحة للنقاش، يف حني حيجم عن تقدمي وجهة نظره
 (33:5119فروة، 

 الفرق بين القيادة واإلدارة:
اإلدارة التعليمية تتعلق باجلوانب التنفيذية اليت توفر الظروف املناسبة واإلمكانيات املادية والبشرية للعملية 

ة املستجدات الرتبوية الرتبوية، أما القيادة فهي تتطلع إىل األهداف البعيدة والتخطيط هلا للعمل على مواكب
املعاصرة إلحداث التغيري والتطوير املناسب. فكل رجال اإلدارة التعليمية ميارسون سلطتهم حبكم مراكزهم 
ووظائفهم، وهذه سلطة ررمية تستند يف شرعيتها إىل القانون وقواعد التنظيم، أما القيادة فيستمدها رجل اإلدارة 
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لني معه اليت جتعل له تأثريًا ونفوذًا عليهم وتضفي عليه صفة التعليمية من خالل مكانته بني العام
 القيادة وهي ال تعتمد على سلطة القانون وقواعد التنظيم.

والقيادة تركز على العالقات اإلنسانية وهتتم باملستقبل كما هتتم القيادة بالرؤية والتوجهات االسرتاتيجية 
رتكز على اإلجناز واألداء يف الوقت احلاضر كما أهنا تركز على ومتارس أسلوب القدوة والتدريب، أما اإلدارة ف

وميكن تلخيص الفروق  األداء واالهتمام باللوائح والتنظيم واستعمال السلطة،  وإتقاناملعايري وحل املشكالت 
 :كما يأيت

 القيادة صفة واإلدارة علم وفن. -
 واقعي.القيادة تزود الفرد بالتخيل واإلدارة متد الفرد باملنظور ال -
 القيادة تعاجل املفاهيم واإلدارة تربط الوظائ  ببعضها. -
 القيادة متارس اإلميان واإلدارة هتتم باحلقائق. -
 القيادة تبحث عن الفاعلية واإلدارة تكافح يف سبيل الكفاءة. -
 القيادة تزدهر بتوفر الفرص واإلدارة تنجح باإلجناز. -
 اإلشراف.-التوجيه-التنظيم-طتركز اإلدارة على أربع عمليات رئيسية: التخطي -
 .التحفيز -حشد القوى حتت هذه الرؤية -حتديد االجتاه والرؤية تركز القيادة على ثالث عمليات رئيسية هي: -
 القيادة تركز على العاطفة بينما اإلدارة تركز على املنطق. -
 هتتم القيادة بالكليات بينما هتتم اإلدارة باجلزئيات والتفاصيل. -
 د من إجناز املطلوب وفق معايري وأسس معينة.اجلو املناسب لتحقيقه، مث التأك ديد اهلدف وخلقيشرتكان يف حت -

 (331: 0053)البنا، 

 أهمية الرضا الوظيفي:
ترجع أمهية الرضا الوظيفي إىل أن العاملني منن منوظفني ومعلمنني وطنالب وأخصنائيني يقضنون أغلنب أوقناهتم 

ضنننا عنننن عالقننناهتم منننع زمالئهنننم ورؤسنننائهم حنننىت يشنننعروا بالسنننعادة يف مكنننان عملهنننم، فالبننند منننن شنننعورهم بالر 
ويكوننوا أكثننر إجيابينة، وهننذا منن شننأنه أن يطلننق العننان لقنندراهتم وإمكانناهتم، ممننا يرتقني باملؤسسننات إىل املسننتوى 

 املطلوب.
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 الدراسات السابقة:
 (:0217دراسة خولة خمار ) -
استكشاف نوع السلوك القيادي لدى الفرد العامل ومعرفة درجة الرضا الوظيفي  يفمتثلت أهداف الدراسة     

( عامل مت 10سة من )لديه ومعرفة مدى تأثري النمط القيادي على الرضا الوظيفي للعمال، وتكون جمتمع الدرا
اختيارهم بطريقة عشوائية، وقد توصلت الدراسة إىل أن جزءا من الفرضية العامة حتقق فقد أثرت القيادة 

 الدميقراطية على دوران العمل أما اجلزء اآلخر من الفرضية مل يتحقق.
 (:0217دراسة جاهل موسى وتويوة محمد ) -
ات القيادية على أداء العاملني يف كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية سعت هذه الدراسة إىل اختبار أثر املهار    

( موظفاً والتعرف على خمتل  املهارات القيادية املتوفرة يف رؤساء الكلية وقد 11جبامعة املسلة والبالغ عددهم )
 وحسن االستماع.توصلت إىل أن أكثر املهارات توفراً يف هؤالء هي املهارات اإلنسانية وأمهها حسن اإلنصات 

 (:0214دراسة غسان محمد السادة ) -
هدفت هذه الدراسة التعرف على عالقة رمة الشخصية القيادينة مبسنتوى الكفناءة املهنينة لذسنتاذ اجلنامعي يف 
جامعننة الكوفننة، وتوصننلت النتننائج إىل أن هنالننك عالقننة ارتبنناط معنويننة بننني الشخصننية القياديننة ومسننتوى الكفنناءة 

 املهنية.

 (:0213دراسة سميرة يحي دحالن )
هنندفت هننذه الدراسننة إىل التعننرف علننى أمننناط القيننادة السننائدة لنندى مننديري املنندارس الثانويننة مبحافظننات غننزة 

( معلمنننناً ومعلمننننة، وتوصننننلت نتننننائج 435وعالقتهننننا بالرضننننا الننننوظيفي للمعلمننننني، وتكونننننت عينننننة الدراسننننة مننننن )
لنندى مننديري املنندارس الثانويننة مبحافظننات غننزة رتبننت علننى النحننو اآليت:  الدراسننة إىل أن األمننناط القياديننة السننائدة

النننمط التحننويلي ويليننه النندميقراطي مث النننمط الرتسننلي وأخننرياً النننمط األوتننوقراطي وتوصننلت الدراسننة لعنندم وجننود 
ولكنننن فننروق ذات داللنننة إحصننائية بنننني تقننديرات عيننننة الدراسنننة لنننمط القينننادة األوتوقراطيننة تعنننزي ملتغننري اجلننننس، 

توجننند فنننروق يف الدرجنننة الكلينننة ألمنننناط القينننادة )الدميقراطينننة والرتسنننلية والتحويلينننة( تعنننزي ملتغنننري اجلننننس، وكاننننت 
الفننننروق لصننننا، الننننذكور، وعنننندم وجننننود فننننروق بننننني تقننننديرات عينننننة الدراسننننة يف الدرجننننة الكليننننة لنمطنننني القيننننادة 

 )الدميقراطية والتحويلية( تعزي ملتغري سنوات اخلدمة.
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-يضنناً عننن عنندم وجننود فننروق بننني تقننديرات عينننة الدراسننة يف منطنني القيننادة )الدميقراطيننةوكشنن  أ
، وتبنني أن مسنتوى 0000التحويلية( تعزى ملتغري الراتب واحلوافز وكانت الفروق لصا، من هلنم راتنب أكثنر منن 

روق بنني تقنديرات الرضا الوظيفي ملعلمي املندارس الثانوينة مبحافظنات غنزة جيند وأسنفرت أيضناً عنن عندم وجنود فن
عيننننة الدراسنننة )الرتسنننلية واألوتوقراطينننة( وجمننناالت الرضنننا النننوظيفي عننندا جمنننال )الرواتنننب واحلنننوافز( فالعالقنننة كاننننت 

 إجيابية.

 (:0210دراسة بشير عربيات ) -
قيادة الرتبوية السائدة لدى رؤساء األقسام األكادميية يف جامعة هدفت هذه الدراسة إىل التعرف على أمناط ال

( من 000جمتمع الدراسة من ) وتكونالبلقاء التطبيقية، وأثرها على األداء الوظيفي ألعضاء هيئة التدريس 
 أعضاء هيئة التدريس يف جامعة البلقاء التطبيقية كلية اهلندسة التكنولوجية، وقد توصلت الدراسة إىل وجود
مستوى مرتفع من األداء، إذ أظهرت النتائج أن املتوسط احلسايب الكلي الستجابة أفراد عينة الدراسة على 

( وتبني وجود أثر لنمطي 0.11( وباحنراف معياري )4.05فقرات استبانة الدراسة املتعلقة باألداء قد بلغ )
ر لنمطي القيادة )التقليدية والتسلطية( على القيادة )الدميقراطي والرتسلي( على أداء العاملني، وعدم وجود أث

 أداء العاملني.
 (:0222دراسة قاسم شاهين العمري ) -

هنننندفت الدراسننننة إىل التعننننرف علننننى أمننننناط القيننننادة السننننائدة لنننندى مننننديري املنننندارس الثانويننننة مبحافظننننات غننننزة 
%( وتوصننلت  50( معلمنناً وبنسنبة )435قتهنا بالرضنا الننوظيفي للمعلمنني وطبقننت علنى عيننة مكونننة منن )وعال

النتننائج إىل أن األمننناط القياديننة السننائدة لنندى مننديري املنندارس الثانويننة مبحافظننات غننزة علننى النحننو اآليت: النننمط 
وتنوقراطي كمنا توصنلت لعندم وجنود فنروق التحويلي مث النمط الندميقراطي ويلينه الننمط الرتسنلي، وأخنرياً الننمط األ

ذات داللة إحصائية تبني تقديرات عينة الدراسة لنمط القيادة األوتوقراطية تعزى ملتغري اجلنس، لكن توجد فنروق 
يف الدرجة الكلية ألمنناط القينادة )الدميقراطينة، والرتسنلية والتحويلينة(، تعنزى ملتغنري اجلننس، وكاننت الفنروق لصنا، 

فت عن عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بنني تقنديرات عيننة البحنث يف الدرجنة الكلينة لننمط الذكور، وكش
القيادة )الدميقراطية، والتحويلية( تعزى ملتغري سنوات اخلدمة، وكشفت أيضاً عنن عندم وجنود فنروق بنني تقنديرات 

واحلننوافز يف حننني توجنند فننروق يف منننط عينننة الدراسننة يف منننط القيننادة )الدميقراطيننة والرتسننلية( تعننزى ملتغننري الرواتننب 
القيننادة )األوتوقراطيننة، والتحويليننة( تعننزى ملتغننري الراتننب واحلننوافز، وكانننت الفننروق لصننا، مننن هلننم راتننب أكثننر مننن 

، وتبني أن مستوى الرضنا النوظيفي ملعلمني املندراس الثانوينة مبحافظنات غنزة جيند وكشنفت الدراسنة أيضناً 0000
يرات عيننننة الدراسنننة جملننناالت )طبيعنننة العمنننل  واألمنننن واالنتمننناء للعمنننل والرواتنننب عنننن عننندم وجنننود فنننروق بنننني تقننند
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واحلننننوافز( تعننننزى ملتغننننري اجلنننننس يف حننننني توجنننند فننننروق يف جمنننناالت )حتقيننننق السننننعادة، والعالقننننة مننننع 
املسنؤولني( تعننزى ملتغننري اجلنننس، وكانننت الفننروق لصننا، اإلننناث يف حتقيننق السننعادة ولصننا، الننذكور يف العالقننة مننع 

 املسؤولني.

 تعقيب
يالحظ من خالل استعراض الدراسات السابقة أن معظمها اهتم باألمناط واملهارات القيادية وأثرها على 
أداء العاملني حيث تباينت يف نتائجها ويالحظ ندرة الدراسات اليت أجريت على البيئة الليبية بصفة عامة 

اسة احلالية من تناوهلا لذمناط القيادية ملديري املؤسسات وعلى البيئة احمللية بصفة خاصة حيث تنبع أمهية الدر 
 االجتماعية وعالقتها بالرضا الوظيفي للمعلمني واألخصائيني مبدينيت زلينت واخلمس.

 إجراءات البحث:
 ج البحث:همن

اسننننتخدم الباحننننث املنننننهج الوصننننفي الننننذي يهننننتم بدراسننننة البيانننننات املتعلقننننة مبجتمننننع البحننننث بقصنننند جتميننننع 
 ت واحلقائق اليت ميكن فيما بعد حتليلها وتفسريها، ومن مث اخلروج بتوصيات ومقرتحات حلل املشكلة.املعلوما

 :البحثمجتمع 
قننام الباحننث بدراسننة اجملتمننع بأكملننه واملتمثننل باملؤسسننات االجتماعيننة مبدينننة زلينننت واخلمننس، وهنني )مدرسننة 

عاف السننمع، مركنز زلينننت لتأهينل ورعايننة أطفننال تنمينة القنندرات الذهنينة، مدرسننة األمننل لتعلنيم وتأهيننل الصنم وضنن
م الدراسننننننني خنننننننالل العنننننننا( 501)التوحننننننند، مركنننننننز اخلمنننننننس لتأهينننننننل ورعاينننننننة أطفنننننننال التوحننننننند والبنننننننالغ عنننننننددهم 

(0051/0000.)) 

 عينة البحث:
تكوننننت عيننننة البحنننث منننن مجينننع املعلمنننني واالختصاصنننيني التنننابعني للمؤسسنننات االجتماعينننة مبننندينيت زليننننت 

   (.501)عددهم غ واخلمس والبال
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 ( توزيع العينة من حيث النوع5جدول )

 النسبة العدد اجلنس
 16.2% 17 ذكر
 83.8% 88 أنثى
 100% 105 اجملموع

%( من عينة الدارسة هم من الذكور، بينما مل تتجاوز نسبة اإلناث 13.1( أن )5تبني من نتائج اجلدول )   
(53.0.)% 

 ربة( توزيع العينة من حيث اخل0جدول )

التدريسية اخلربة  النسبة العدد  
سنوات 1أقل من   19 %18.1 

سنوات 50إىل  1من   48 %45.7 
سنوات 50أكثر من   38 %36.2 

 100% 105 اجملموع

 50-1%( من أفراد العينة ترتاوح خرباهتم التدريسية ما بني 41.9من بيانات اجلدول السابق تبني أن )   
%(، بينما مل تزد نسبة من تقل خربهتم 33.0سنوات )50تتجاوز خرباهتم الن سنوات، فيما بلغت نسبة من 

 %(.51.5سنوات الن ) 1عن 

 ( توزيع العينة من حيث املؤهل العلمي3جدول )

العلمي املؤهل  النسبة العدد 
 32.4 34 دبلوم متوسط

يوسر بكالو ليسانس أو   66 62.9 
 4.8 5 ماجستري فأكثر
 100 105 اجملموع

%( من أفراد العينة هم من محلة الليسانس أو البكالوريوس، فيما بلغت 30.1من اجلدول السابق أن )تبني 
 %( فقط.4.1%(، بينما مل تتجاوز نسبة محلة املاجستري فأكثر الن )30.4نسبة محلة الدبلوم املتوسط )
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( توزيع العينة من حيث الدخل الشهري4جدول )  

الشهري الدخل  النسبة العدد 
 6.7% 7 دينار 100من  أقل
 88.6% 93 دينار 5000-100من 
 4.8% 5 دينار فأكثر 5000من 

 100% 105 اجملموع

( دينار بنسبة بلغت 5000-100تبني من اجلدول السابق أن أغلب أفراد العينة يرتاوح دخلهم الشهري من )
يد دخلهم عن الن ( دينار، فيما ال يتجاوز من يز 100%( يقل دخلهم عن )3.9%(، وأن )11.3)
 %( فقط.4.1)

 وسيلة جمع البيانات
 هبتوزيعنن االسننتبيان تطبيننق متوقنند  (0053) رسننالن حينني رمننرية إعننداد مننناسننتبيان اسننتمارة  الباحننث اسننتخدم

 قسميني: منستبيان االتكونت استمارة و  .بأكمله البحث جمتمع على

وهو عبارة عن البيانات الشخصية للمعلمني واألخصائيني ومتثلت يف النوع، واملؤهل العلمي،  القسم األول:
 واخلربة التدريسية، والدخل الشهري.

أمناط هي الدميقراطي،  (4)ويشتمل على عبارات لقياس أمناط القيادة واحتوى على  القسم الثاني:
 عبارة. (51)منط هو واألوتوقراطي، والرتسلي، والتحويل. وعدد عبارات كل 

األمن ، و طبيعة العملأبعاد هي  (1)ويشتمل على عبارات لقياس الرضا الوظيفي واحتوى على  القسم الثالث:
 عبارات. 50. وحيتوي كل بعد على ولنيؤ العالقة مع املس، و حتقيق السعادة، و الرواتب واحلوافز، للعمل واالنتماء

 تصحيح األداة
 ني:مت تصحيح األداة كما هو مب

 قليلة جدا قليلة متوسطة كبرية كبرية جدا

1 4 3 0 5 
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 صدق األداة:
ويعين قدرة االختبار للتأكد من صدق أداة البحث مت استخدام الصدق البنائي أو صدق التكوين الفرضي،     

ات خالله مدى ارتباط نتائج املقياس باحلقائق ذ ، وحيدد منعلى قياس تكوين فرضي معنين أو رمة معيننة
يزي )صدق املقارنة الطرفية(، يالعالقة مبوضوعه. ويستدل على صدق التكوين بعدة طرق منها الصدق التم

فقدرة املقياس على التمييز بني اجملموعة ذات األداء العايل على املقياس وبني ذات األداء املنخفض على املقياس 
بحث هبذه الطريقة وذلك باستخراج الفروق يعد مؤشرا هاما على الصدق، وقد مت التحقق من صدق  أداة ال

 % من الدرجات(09%من الدرجات(، ومتوسط اجملموعة السفلى)أدىن 09بني متوسط اجملموعة العليا )أعلى 
 Independent Samples Testباستخدام معادلة )ت( للفروق بني جمموعتني غري متساوية التباين )

Equal variances not assumedالحنراف املعياري بني اجملموعتنيهناك فرقا كبريا يف ا (  باعتبار أن 
( أن هناك فروقًا دالة إحصائيا بني اجملموعتني عند مستوى 1وأظهرت النتائج كما هو مبني يف اجلدولني رقم )

 (، مما يدل على قدرة األداة على التمييز. 0.01معنوية )

 أبعاد مقياسي  معامالت متييز( 5) جدول

 سلوب اجملموعتني املتطرفتني باستخدام االختبار التائيوالرضا الوظيفي بأ أمناط القيادة

 
 اجملاالت

 قيمة االحنراف املعياري املتوسط احلسايب
T 

 درجة
 احلرية

 مستوى
 الدنيا العليا الدنيا العليا املعنوية

أمناط القيادة
 000. 52 7.43- 9.90 12.8 64.4 41.3 الدميقراطي 

 399. 52 850.- 16.7 11.5 37.9 34.5 األوتوقراطية
 000. 52 4.01- 6 .13 7.51 42.2 30.6 الرتسلية
 000. 52 8.61- 7 .10 12.6 66.4 39.6 التحويلية

الرضا الوظيفي
 000. 52 12.3- 4.05 4.75 42.7 27.8 طبيعة العمل 

 000. 52 8.42- 3.65 7.26 45.3 31.8 للعمل واالنتماءاألمن 
 000. 52 6.65- 6.16 8.84 36.1 22.3 واحلوافز الرواتب

 000. 52 6.67- 2.88 9.12 47.4 35.1 حتقيق السعادة
 000. 52 8.30- 4.83 7.02 42.4 28.7 العالقة مع املسئولني 
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 ثبات األداة
ادة ، وبلغت درجة ثبات مقياس أمناط القيبحثمت استخدام طريقة ألفا كرونباخ الستخراج ثبات أدوات ال

وهي درجات ثبات مرتفعة جتعلنا نطمئن  (0.13)(، فيما بلغت درجة ثبات مقياس الرضا الوظيفي 0.11)
 الستخدام املقياسني يف مجع بيانات البحث.

 الوسائل اإلحصائية
 غرض اإلجابة عن تساؤالت البحث واستخراج صدقه وثباته، مت استخدام الوسائل اإلحصائية التالية:ل

 ق الستخراج القدرة التميزية لذداة كمؤشر على الصدق البنائي.معادلة ت للفرو  -

 معادلة ألفا كرونباخ الستخراج الثبات. -

 معادلة كروسكال واليس الستخراج الفروق وفقا ملتغريات الشخصية.  -

( الستخراج داللة الفروق ملعرفة النمط Tukey(، وطريقة توكي )Anovaمعادلة حتليل التباين األحادي ) -
 ي السائد لدى مديري املؤسسات االجتماعية.القياد

 البحث: نتائج
 جابة عن التساؤل األول:اإل
 ؟.واخلمس زلينت يتما النمط القيادي السائد لدى مديري املؤسسات االجتماعية مبدين     

استخدام لإلجابة عن هذا التساؤل قام الباحث مبقارنة متوسطات أفراد العينة يف كل منط من أمناط القيادة ب    
 .(3، و0)معادلة حتليل التباين األحادي، مث استخراج الفروق بطريقة توكي كما هو مبني يف اجلدولني 

 ( حتليل التباين بني متوسطات أفراد العينة يف أمناط القيادة3جدول )

 جمموع املربعات 
درجة 
 احلرية

متوسط 
 قيمة F املربعات

مستوى 
 املعنوية

 13065.9 3 39197.8 بني اجملموعات
 416 72275.3 داخل اجملموعات 000. 75.2

173.7 
 419 111473.1 اجملموع الكلي
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، مما (.000) احملسوبة كانت دالة إحصائيا عند مستوى داللة F( أن قيمة 3تبني من اجلدول )
لة الفروق مت حصائيا بني متوسطات أفراد العينة يف أمناط القيادة، وملعرفة دالإدالة  روقيشري إىل وجود ف

 ( كما هو مبني يف اجلدول التايل:Tukeyاستخدام معادلة توكي )

 (Tukey( داللة الفروق بني أمناط القيادة باستخدام معادلة توكي )9جدول )

 N النمط
Subset for alpha = 0.05 

 املستوى الثاين املستوى األول
  33.68 105 األوتوقراطي
 36.20 105 الرتسلي

 
اطيالدميقر   105  54.07 

 105 التحويلي
 

54.29 
Sig. 

 
.50 .99 

تبني من اجلدول السابق أن النمط القيادي السائد بني مديري املؤسسات االجتماعية هو النمط التحويلي، يليه 
  النمط الدميقراطي، فيما كان النمط األوتوقراطي هو أقل األمناط السائدة مث النمط الرتسلي.

 ل الثاني: اإلجابة عن التساؤ 
هل توجد فروق ذات داللة إحصائية تعزى ملتغريات )اجلنس، سنوات اخلدمة، املؤهل العلمي، الرواتب واحلوافز( 

 ؟.واخلمس زلينت عية مبدينيتيف درجة ممارسة أمناط القيادة السائدة لدى مديري املؤسسات االجتما

 الفروق وفقا لمتغير الجنس: -1
 اد العينة حول أمناط القيادة وفقا ملتغري اجلنس( داللة الفروق بني أفر 1جدول )

 النمط
 قيمة االحنراف املعياري املتوسط احلسايب

T 
 درجة
 احلرية

 مستوى
 أناث ذكور أناث ذكور املعنوية

 17. 30.6 1.40 14.29 9.86 53.4 57.4 الدميقراطي
 80. 23.9 25.- 13.12 12.06 33.8 33 األوتوقراطي
 65. 27.6 44.- 11.43 8.76616 36.3 35.2 الرتسلي
 79. 29.7 26. 15.47 10.97 54.1 55 التحويلي
 60. 29.8 52. 27.5 19.5 177.7 180.7 أمناط القيادة



 

 
 

    زيد بن منصور سالم أ.                  األنماط القيادية لمديري المؤسسات االجتماعية                
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                
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(، مما 0.01حصائيا عند مستوى داللة )إمل تكن دالة  T))( أن مجيع قيم 1يتبني من اجلدول )
ة أمناط القيادة، أي أن متغري جنس مدير املؤسسة ليس له بني أفراد العينة يف ممارس يشري إىل عدم وجود فروق

 تأثري يف ممارسة منط حمدد من أمناط القيادة.

 الفروق وفقا لمتغير سنوات الخدمة:- 0
 ( داللة الفروق بني أفراد العينة حول أمناط القيادة وفقا ملتغري سنوات اخلربة1جدول )

اخلربة سنوات  أمناط القيادة التحويلي رتسليال األوتوقراطي الدميقراطي العدد 
 44.05 49.97 46.87 55.71 43.47 19 سنوات 1أقل من 

 55.08 53.57 59.23 50.35 53.72 48 سنوات 50إىل  1من 
 54.84 53.79 48.20 54.99 56.86 38 سنوات 50أكثر من 
 04 .2 23. 3.73 67. 2.49 كاي احملسوبةمربع  قيمة 

 2 2 2 2 2 درجة احلرية
 367. 891. 155. 713. 287. وى املعنويةمست

(، مما يشري إىل عدم 0.01حصائيا عند مستوى داللة )إمل تكن دالة  0( أن مجيع قيم كا1يتبني من اجلدول )
بني أفراد العينة يف ممارسة أمناط القيادة، أي أن متغري سنوات اخلدمة ملدير املؤسسة ليس له تأثري يف  وجود فروق

 د من أمناط القيادة.ممارسة منط حمد

 الفروق وفقا لمتغير المؤهل العلمي:- 3
 ( داللة الفروق بني أفراد العينة حول أمناط القيادة وفقا ملتغري املؤهل العلمي50جدول )

العلمي املؤهل أمناط  التحويلي الرتسلي ياألوتوقراط الدميقراطي العدد 
 القيادة

 53.04 47.93 52.69 60.38 53.49 34 دبلوم متوسط
 52.80 54.87 53.30 49.66 53.01 66 بكالوريوس
 55.40 62.80 51.20 46.90 49.60 5 ماجستري فأكثر

 034. 1.712 027. 2.996 071. كاي احملسوبةمربع  قيمة 
 2 2 2 2 2 درجة احلرية
 983. 425. 986. 224. 965. مستوى املعنوية



  
 

 0202ناير ي( 1العدد ) (4)المجلد   مجلة المنتدى األكاديمي              
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ             

 

 
737 

(، مما يشري 0.01صائيًا عند مستوى داللة )مل تكن دالة اح 0يتبني من اجلدول أن مجيع قيم كا
إىل عدم وجود فروقا بني أفراد العينة يف ممارسة أمناط القيادة، أي أن املؤهل العلمي ملدير املؤسسة ليس له تأثري 

 يف ممارسة منط حمدد من أمناط القيادة.

 الفروق وفقا لمتغير الدخل الشهري- 4
 ينة حول أمناط القيادة وفقا ملتغري الدخل الشهري( داللة الفروق بني أفراد الع51جدول )

الشهري الدخل  التحويلي الرتسلي ياألوتوقراط الدميقراطي العدد 
أمناط 
 القيادة

 33.57 42.50 38.36 40.29 45.29 34  100أقل من 
100-5000  66 54.47 55.21 54.74 54.47 54.39 
 54.30 40.40 41.20 29.70 36.40 5 فأكثر 5000
 1.934 2.677 4.652 2.159 071. كاي احملسوبةمربع  يمة ق

 2 2 2 2 2 درجة احلرية
 380. 262. 098. 340. 965. مستوى املعنوية

، مما يشري إىل (0.01حصائيا عند مستوى داللة )إمل تكن دالة  0( أن مجيع قيم كا51يتبني من اجلدول )
القيادة، أي أن الدخل الشهري ملدير املؤسسة ليس له تأثري يف  بني أفراد العينة يف ممارسة أمناط عدم وجود فروق

 ممارسة منط حمدد من أمناط القيادة.

 اإلجابة عن التساؤل الثالث:
 ؟واخلمس زلينت مديري املؤسسات االجتماعية مبدينيتما مستوى الرضا الوظيفي لدى 

ن أبعاد مقياس الرضا الوظيفي والذي يبلغ لإلجابة عن هذا التساؤل مت مقارنة متوسط العينة مبتوسط كل بعد م
عبارات، وكذلك مقارنة متوسط املستوى  50مضروبة يف  3باعتبار أن درجة الوسط لكل عبارة هي  30

درجة،  30أبعاد كل بعد درجة وسطه تبلغ  1باعتبار أن املقياس حيوي  510الكلي للرضا الوظيفي بدرجة 
 نة:واجلدول التايل يبني نتيجة تلك املقار 



 

 
 

    زيد بن منصور سالم أ.                  األنماط القيادية لمديري المؤسسات االجتماعية                
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                
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 ( داللة الفروق بني متوسط العينة مبتوسطات أبعاد مقياس الرضا واملقياس ككل50جدول )

متوسط  األبعاد
 البعد

االحنراف 
 املعياري

درجة  Tقيمة 
 احلرية

مستوى 
 املعنوية

 0.00 504 8.63 7.01 35.90 طبيعة العمل
 0.00 104 14.09 7.25 39.97 للعمل واالنتماءاألمن 

 0.02 104 2.34- 9.61 27.81 وافزالرواتب واحل
 0.00 104 16.58 7.79 42.60 حتقيق السعادة

 0.00 104 8.05 8.44 36.63 العالقة مع املسئولني واإلدارة والزمالء
 0.00 104 12.10 27.88 182.91 الرضا الوظيفي

، مما يشري إىل (0.01كانت دالة إحصائيا عند مستوى داللة )( (Tيتبني من اجلدول السابق أن مجيع قيم 
بني متوسطات أفراد العينة واملتوسطات الفرضية ألبعاد املقياس واملقياس ككل، وتبني املتوسطات  وجود فروق

ما يتعلق ببعد الرواتب واحلوافز والذي كان أقل ية إال املوجودة يف اجلدول أن مجيعها أعلى من املتوسطات الفرض
ما ال ن مستوى الرضا الوظيفي لدى أفراد العينة مستوى متوسط إمن املتوسط الفرضي. ويدل ذلك على أ
 مستوى منخفض. يف يتعلق ببعد الرواتب واحلوافز والذي كان

 اإلجابة عن التساؤل الرابع: 
هل توجد فروق ذات داللة إحصائية تعزى ملتغريات )اجلنس، سنوات اخلدمة، املؤهل العلمي، الرواتب واحلوافز( 

 ؟.واخلمس زلينت مديري املؤسسات االجتماعية مبدينيترضا الوظيفي لدى يف درجة مستوى ال
 الفروق وفقا لمتغير الجنس: -1

 ( داللة الفروق بني أفراد العينة يف مستوى الرضا الوظيفي وفقا ملتغري اجلنس53جدول )

 األبعاد
 قيمة االحنراف املعياري املتوسط احلسايب

T 
 درجة
 احلرية

 مستوى
ناثأ ذكور املعنوية  أناث ذكور 

 64. 22.2 46. 7.07 7.21 35.7 36.6 طبيعة العمل
 160. 22.1 1.45- 7.16 7.42 40.4 37.5 للعمل واالنتماءاألمن 

 70. 24.4 37.- 9.80 8.74 27.9 5 .27 الرواتب واحلوافز
 03. 21.7 2.27- 7.54 8.03 43.3 38.5 حتقيق السعادة

 76. 26.2 29. 8.70 7.10 36.5 37.1 العالقة مع املسئولني 
 39. 20.9 86.- 27.2 31.3 5 .184 177 الرضا الوظيفي



  
 

 0202ناير ي( 1العدد ) (4)المجلد   مجلة المنتدى األكاديمي              
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ             

 

 
733 

ما إال  (0.01حصائيا عند مستوى داللة )إمل تكن دالة  T( أن مجيع قيم 53يتبني من اجلدول )
ة يتعلق ببعد حتقيق السعادة والذي أظهر أن اإلناث يشعرن بتحقيق السعادة أكثر من الذكور كما بينت نتيج

(. ويدل ذلك على أن متغري جنس مدير 0.03واليت كانت دالة إحصائيا عند مستوى داللة ) Tقيمة 
 ما يتعلق ببعد حتقيق السعادة.ري يف مستوى الرضا الوظيفي إال املؤسسة ليس له تأث

 برةالفروق وفقا لمتغير سنوات الخ- 0
 الوظيفي وفقا ملتغري سنوات اخلربة( داللة الفروق بني أفراد العينة حول أبعاد الرضا 54جدول )

اخلربة سنوات  العدد 
طبيعة 
 العمل

األمن 
 واالنتماء
 للعمل

الرواتب 
 واحلوافز

حتقيق 
 السعادة

العالقة مع 
املسئولني 
 والزمالء

الرضا 
 الوظيفي

 60.29 46.66 60 60.03 58.76 60.89 19 سنوات 1أقل من 
 50إىل  1من 

 51.07 55.08 52.28 49.06 55.22 47.95 48 سنوات

 51.79 53.54 50.41 54.46 47.32 55.43 38 سنوات 50أكثر من 
 1.341 1.063 1.327 1.905 2.267 2.849 قيمة كاي احملسوبة
 2 2 2 2 2 2 درجة احلرية
 511. 588. 515. 386. 322. 241. مستوى املعنوية

، مما يشري (0.01ئيا عند مستوى داللة )مل تكن دالة احصا 0( أن مجيع قيم كا54يتبني من اجلدول رقم )
ملدير املؤسسة ليس  ربةبني أفراد العينة يف مستوى الرضا الوظيفي، أي أن متغري سنوات اخل إىل عدم وجود فروق

 له تأثري يف مستوى الرضا الوظيفي.
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 الفروق وفقا لمتغير المؤهل العلمي - 3
 لرضا الوظيفي وفقا ملتغري املؤهل العلميداللة الفروق بني أفراد العينة حول ا( 51جدول )

العلمي املؤهل طبيعة  العدد 
 العمل

األمن 
 واالنتماء
 للعمل

الرواتب 
 واحلوافز

حتقيق 
 السعادة

العالقة مع 
املسئولني 
واإلدارة 
 والزمالء

الرضا 
 الوظيفي

 51.19 54.38 49.66 54.38 48.29 50.59 34 دبلوم متوسط
 52.61 51.70 53.49 52.31 53.59 52.98 66 بكالوريوس
 70.50 60.80 69.20 52.70 77.20 69.70 5 ماجستري فأكثر

 1.783 520. 1.870 105. 4.008 1.722 احملسوبةمربع كاي  قيمة 
 2 2 2 2 2 2 درجة احلرية
 410. 771. 393. 949. 135. 423. مستوى املعنوية

، مما يشري إىل (0.01حصائيا عند مستوى داللة )إمل تكن دالة  0( أن مجيع قيم كا51يتبني من اجلدول )
بني أفراد العينة يف مستوى الرضا الوظيفي، أي أن املؤهل العلمي ملدير املؤسسة ليس له تأثري  عدم وجود فروق

 يف مستوى الرضا الوظيفي.

 

 
 
 

 
 
 

 



  
 

 0202ناير ي( 1العدد ) (4)المجلد   مجلة المنتدى األكاديمي              
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ             
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 الفروق وفقا لمتغير الدخل الشهري- 4
 ل الرضا الوظيفي وفقا ملتغري الدخل الشهريداللة الفروق بني أفراد العينة حو ( 53جدول )

 العدد 
طبيعة 
 العمل

األمن 
 واالنتماء
 للعمل

الرواتب 
 واحلوافز

حتقيق 
 السعادة

العالقة مع 
املسئولني 
 واإلدارة والزمالء

الرضا 
 الوظيفي

 33.00 33.57 42.50 38.36 40.29 45.29 34  100أقل من 
100-5000  66 54.47 55.21 54.74 54.47 54.39 55.54 
 33.80 54.30 40.40 41.20 29.70 36.40 5 فأكثر 5000

 3.059 1.934 2.677 4.652 2.159 1.722 احملسوبة قيمة كاي
 2 2 2 2 2 2 درجة احلرية
 217. 380. 262. 098. 340. 423. مستوى املعنوية

، مما يشري إىل عدم 0.01داللة حصائيا عند مستوى إمل تكن دالة  0( أن مجيع قيم كا53يتبني من اجلدول )
بني أفراد العينة يف مستوى الرضا الوظيفي، أي أن الدخل الشهري ملدير املؤسسة ليس له تأثري يف  وجود فروق

 مستوى الرضا الوظيفي.

 اإلجابة عن التساؤل الخامس
ات االجتماعية ودرجة حصائياً بني درجة تقدير منط القيادة لدى مديري املؤسسإهل توجد عالقة ارتباطية دالة 
 تقديرهم ملستوى الرضا الوظيفي؟

 ( عالقة الرضا الوظيفي بدرجة تقدير منط القيادة لدى مديري املؤسسات االجتماعية59جدول )

 القيادة التحويلية القيادة الرتسلية القيادة األوتوقراطية النمط الدميقراطي 
 **R .449** .331-** .239-* .317قيمة 
نويةمستوى املع  .000 .001 .014 .001 

كانت دالة إحصائيا يف مجيع أبعاد أمناط القيادة، فقد كانت تلك العالقة   Rتبني من اجلدول السابق أن قيم 
ذين هلإجيابية يف النمط الدميقراطي، والنمط التحويلي، أي أن الرضا الوظيفي يرتفع بارتفاع ممارسة املدراء 

العالقة سلبية يف النمط األوتوقراطي والنمط الرتسلي، أي أن الرضا الوظيفي  النمطني من القيادة. بينما كانت
 يقل نتيجة ممارسة املدراء هلذين النمطني. 



 

 
 

    زيد بن منصور سالم أ.                  األنماط القيادية لمديري المؤسسات االجتماعية                
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  التوصيات والمقترحات
حثهم على العمل اجلماعي وبالتايل العمل على حتفيز العاملني واألخصائيني ورفع الروح املعنوية هلم و  -
 ا املرؤوسني عن عملهم.لرقي باملؤسسة وتفوقها ورضا
 أداء القادة داخل املؤسسات لكي إجراء دورات تدريبية يف جمال القيادة واإلدارة من أجل حتسني -

 يتسىن هلا القيام بدورها الفعال واملطلوب.
إجراء دراسات مماثلة داخل املؤسسات الرتبوية والتعليمية األخرى ملعرفة منط اإلدارة ميزاته وعيوبه  -

 رفعه كفاءة القادة.من أجل 
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 المراجع
 ( اإلدارة املدرسية، طرابلس، منشورات اجلامعة املفتوحة.5113إبراهيم أبو فروة ) -

أمناط القيادة الرتبوية السائدة لدى رؤساء األقسنام يف جامعنة البلقناء التطبيقينة وأثرهنا  (0050)بشري عريبات  -
(، 00لننة اجلامعننة اإلسننالمية للدراسننات الرتبويننة والنفسننية اجمللنند )علننى األداء الننوظيفي ألعضنناء هيئننة التنندريس، جم

 (.0العدد )

أثنننر املهنننارات القيادينننة علنننى أداء العننناملني، دراسنننة ماجسنننتري، جامعنننة  (0059)جاهنننل موسنننى ونوينننوة حممننند  -
 حممد بو ضياف.

، جامعننة العننريب بننن القيننادة وأثرهننا علننى الرضننا الننوظيفي لنندى العمننال، دراسننة ماجسننتري (0059)خولننة رننار  -
 مهيدي.

 وعالقتهننا غننزة حمافظننات الثانويننة، املنندارس مننديري لنندى السننائدة القيننادة ( أمننناط0053) دحننالن حينني رمننرية -
 .األزهر جامعة ماجستري، رسالة للمعلمني، الوظيفي بالرضا

ة، األردن، عمننان: ( األسنناليب القياديننة واإلداريننة يف املؤسسننات التعليمينن0005طننارق عبنند احلمينند البنندري ) -
 دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع.

 .ليبيا بنغازي، جامعة منشورات املعاصرة، املدرسية اإلدارة( 5114) الفقي فرج عبداملؤمن -

 دار احلامد للنشر والتوزيع. :عمان القيادة والدافعية يف اإلدارة الرتبوية، (0003) علي أمحد عياصرة -

الشخصية القيادة لذستاذ اجلامعي وعالقتها مبستوى كفاءته املهنية منن وجهنة  (0054)غسان حممد السادة  -
 (.0(، العدد )9نظر طلبته، جملة علوم الرتبية الرياضية، اجمللد )

أمننننناط القيننننادة اإلداريننننة وتأثريهننننا يف إجننننناح املنظمننننات احلكوميننننة، أطروحننننة  (0001)قاسننننم شنننناهني العمننننري  -
 دكتوراه، جامعة البصرة.

 (، السلوك التنظيمي يف منظمات األعمال، عمان: دار وائل للنشر.0000حممد سليمان العميان ) -

 عمان: دار صفاء للنشر والتوزيع. اإلدارة املدرسية املعاصرة، (0053)هالة مصباح البنا  -

 تب.القاهرة: عامل الك ( اإلدارة املدرسية احلديثة،5191وهيب إبراهيم رمعان وحممد منري مرسي ) -
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The leadership styles of social enterprise managers and 
its relationship to the job satisfaction of teachers and specialists 

in this enterprises. 

  Salem Mansour Bin Zaid** 
  

Abstract  
The current research sought to know the leadership styles of the managers of 
social institutions in the cities of Zliten and Khums and their relationship to the 
job satisfaction of teachers and specialists, where the researcher used the 
descriptive survey method to collect data, and used two scales, one of which was 
to measure leadership patterns and the second to measure job satisfaction  And 
after distributing it to all teachers and specialists of social institutions of the 
teachers and specialists during the academic year 2019/2020, the researcher has 
verified The reliability and reliability of the tool. After using the appropriate 
statistical methods, the study reached the following results : 
- The dominant leadership style among social enterprise managers is the 
transformational one, followed by the democratic one, while the autocratic style 
is the least prevalent 

- - There are no differences between the members of the sample in the practice 
of leadership patterns, that is, the gender variable of the director of the 
institution - years of service - educational qualification - the monthly income of 
the director of the institution, has no effect on the practice of a specific style of 
leadership. 

- The job satisfaction level of the sample is average, except after salaries and 
incentives, which was at a low level. 

- The gender of the director of the institution has no effect on the level of job 
satisfaction except after achieving happiness. 
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- Duration of service years for the director of the institution and the 
educational qualification of the director have no effect on the level of job 
satisfaction. 

- The values of (R) were statistically significant in all dimensions of leadership 
styles, as this relationship was positive in the democratic style and the 
transformational pattern, that is, job satisfaction increases with the rise of 
managers' exercise of these two types of leadership, while the relationship was 
negative in the autocratic and missionary style, that is, Job satisfaction decreases 
as a result of managers practicing these two patterns. 


