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 Abstract: 

The study aimed to identify the leadership patterns practiced by 

the female principals of the first circle schools as seen by the 
teachers of the first field in the province of North Al Batina, and to 

identify the level of job satisfaction of the teachers of the first field, 

and to reveal the correlation between the leadership patterns of 

the female principals of the first circle and the job satisfaction of 

the teachers of the first field. The researcher used the descriptive 
correlation method, and designed two questionnaires: the 

questionnaire measuring the leadership patterns of the female 

school principals of the first episode in North Al-Batina, and the 

other the questionnaire of the measurement of job satisfaction in 

the teachers of the first field in The North Al-Batina, each 

questionnaire contained 30 paragraphs, and included three axes. 
The results of the study showed that the democratic leadership 

style came first, with a mathematical average of 4.45,which is the 

most practiced pattern among the principals of the first circle 

schools in the province of North Al-Batina, followed by the 

autocratic leadership pattern, the leadership pattern, asindicated 
by the results of the study to the high level of job satisfaction in 

all axes with a mathematical average of 4.52, and came first the 

center of job satisfaction related to satisfaction with the nature of 

work, with a mathematical average of 4.62, followed by the axis of 

satisfaction of school mates, and came in third place the focus of 

satisfaction for the school principal, and also indicated the results 
of the study indicated the existence of a positive medium 

statistically function between the practice of the female principals 

of the first circle schools in the province of North Al-Batina of the 

democratic leadership style and the job satisfaction of the 

teachers of the first field, where the correlation reached the 
coefficient r =0.61. Based on the results of the current study, the 

researcher recommends: maintaining the level of active practice of 

the democratic leadership style of the female teachers of the first 

circle schools in North Al-Batina, because of its importance in 

achieving a good level of job satisfaction, and maintaining the level 

of high job satisfaction among the teachers of the first field in 
North Al-Batina, because of its role in achieving. 
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 األمناط القيادية ملديرات مدارس احللقة األوىل مبحافظة مشال الباطنة يف سلطنة عمان 
 الوظيفي ملعلمات اجملال األول وعالقتها ابلرضا

 

 3 حممد بن صاحل بن حممد العجمي 
 4نعيمة بنت سامل بن سعيد الريسية

 

 :امللخص
هدفت الدراسة إىل التعرف على األمناط القيادية اليت متارسها مديرات مدارس احللقة األوىل كما تراها معلمات 
اجملال األول يف حمافظة مشال الباطنة بسلطنة عمان، والتعرف على مستوى الرضا الوظيفي ملعلمات اجملال األول، 

ديرات مدارس احللقة األوىل والرضا الوظيفي ملعلمات اجملال والكشف عن العالقة االرتباطية بني األمناط القيادية مل
األول. وقد استخدمت الدراسة املنهج الوصفي االرتباطي، وصممت استبانتني: استبانة قياس األمناط القيادية 

ال ملديرات مدارس احللقة األوىل مبحافظة مشال الباطنة، واألخرى استبانة قياس الرضا الوظيفي لدى معلمات اجمل
فقرة، واشتملت على ثالثة حماور. وتكونت عينة  30األول مبحافظة مشال الباطنة، وقد تضمنت كل استبانة 
% من  30معلمة جمال أول، وميثلن ما نسبته  333الدراسة اليت مت اختيارها ابلطريقة العشوائية البسيطة من 

نة يف سلطنة عمان. وقد تبني من نتائج معلمة جمال أول مبحافظة مشال الباط 1110جمتمع الدراسة البالغ 
، وبصفة عالية جدا، 4.45الدراسة أن النمط القيادي الدميوقراطي جاء يف املرتبة األوىل، مبتوسط حسايب مقداره 

فهو النمط األكثر ممارسة لدى مديرات مدارس احللقة األوىل يف حمافظة مشال الباطنة يف سلطنة عمان، مث تاله 
، وبصفة ممارسة متوسطة، فالنمط القيادي الرتسلي 2.93وتوقراطي مبتوسط حسايب مقداره النمط القيادي األ

كما أشارت نتائج الدراسة إىل ارتفاع مستوى الرضا   ،، وبصفة ممارسة متوسطة2.64مبتوسط حسايب مقداره 
بة األوىل حمور الرضا ، بصفة عالية جدا، وقد جاء يف املرت4.52الوظيفي يف مجيع احملاور مبتوسط حسايب مقداره 

بصفة عالية جدا، تاله حمور الرضا عن  4.62الوظيفي املرتبط ابلرضا عن طبيعة العمل، مبتوسط حسايب مقداره 
زميالت املدرسة بصفة عالية جدا، وجاء يف املرتبة الثالثة حمور الرضا عن مديرة املدرسة مبتوسط حسايب مقداره 

نتائج الدراسة إىل وجود عالقة موجبة متوسطة دالة إحصائيا بني ممارسة بصفة عالية جدا. وأيضا أشارت  4.37
مديرات مدارس احللقة األوىل يف حمافظة مشال الباطنة للنمط القيادي الدميوقراطي وبني الرضا الوظيفي ملعلمات 

فقد أوصت  . وبناء على النتائج اليت توصلت إليها الدراسةr=0.61اجملال األول، حيث بلغ معامل االرتباط 
ابآليت: احلفاظ على مستوى ممارسة فاعلة للنمط القيادي الدميقراطي لدى مديرات مدارس احللقة األوىل مبحافظة 

ملا له من أمهية يف حتقيق مستوى جيد من الرضا الوظيفي، واحلفاظ على مستوى الرضا  ،مشال الباطنة التعليمية
ملا له من دور يف حتقيق أهداف  ،مبحافظة مشال الباطنة التعليميةالوظيفي العايل لدى معلمات اجملال األول 

 العملية التعليمية
 التعليم. ،الرضا الوظيفي، األمناط القيادية الكلمات املفتاحية:
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 املقدمة: 

ألنه من العوامل األساسية اليت تساعد على حتقيق االزدهار يف  ،بدأ االهتمام ابلرضا الوظيفي مع بداية القرن العشرين
ر اجملتمع املدرسي، فإذا توافرت الوسائل املادية واملعنوية الالزمة إلجناز العمل، وهتيأت الظروف املناسبة يف املدرسة كان املعلم أكث

كونه   ،اإلدارية اليت تشغل خرباء اإلدارة الرتبوية املوضوعات أهمأصبح الرضا الوظيفي من لذلك فقد  ،قدرة على اإلجناز والعطاء
يرتبط ارتباطا وثيقا بتحقيق الفائدة للمعلم واملدرسة، فمن انحية املعلم يزيد من ثقته بنفسه وشعوره ابلرضا النفسي، ويقلل عوامل 

مما حيقق  ،تاجية للمؤسسة التعليميةاالحرتاق النفسي لديه ويشعره ابلسعادة، وعلى اجلانب اآلخر حيقق الرضا الوظيفي زايدة اإلن
وألن النمط القيادي والرضا الوظيفي يتأثر كٌل منهما ابآلخر ويؤثر فيه،  ،مزيدا من النمو واالزدهار يف عناصر العملية التعليمية

 مل وزايدة اإلنتاج،فاملناخ الذي يوفره النمط القيادي داخل بيئة العمل ينعكس على العاملني يف املؤسسة ومدى تقبلهم لطبيعة الع
ليساعدهم على اإلجناز واالبتكار والشعور ابلرضا  ،واملدير القائد يضع جل اهتمامه لالرتقاء ابملعلمني وطموحاهتم

( الرضا الوظيفي أبنه: " شعور نفسي ابلقناعة واالرتياح انبع من القلب 11، ص.2015(. وعرفت البارودي )2015)البارودي،
وقعات املوظف من العمل، ومع العوامل واملؤثرات البيئية الداخلية واخلارجية ذات العالقة". يف حني عرفه  نتيجة إلشباع حاجات وت

( أبنه مزيج من الظروف النفسية والفسيولوجية والبيئية اليت ينبغي توفريها يف اجملتمع 2003) Rao and Sridharكٌل من 
( أبن 2015) Osbourneويضيف  .القيادي، واليت جتعل الشخص يقول أان راض عن وظيفيت، فتجعله يقبل عليها برغبة

لكثرة  ،لم يعّد من أكثر الشخصيات بذال للجهد الرتبويالرضا الوظيفي أحد مكوانت السعادة للمعلم والراحة النفسية لديه، فاملع
مسؤولياته، والضغوطات اليت يعاين منها وقد تولد لديه اإلحباط، وتؤثر على درجة الرضا عن العمل، وتتأثر ببعض اخلصائص 

فهوما متعدد األبعاد، الرضا الوظيفي م الشخصية للمعلم، ومدى تقبله للمشكالت اليت تواجهه يف املدرسة. وهبذا فيمكن اعتبار
يتضمن العديد من اجلوانب اليت تشملها منظومة الرضا النفسي بشكل عام، فالرضا الوظيفي كمنظومة متكاملة تتمثل يف الرضا 
عن الوظيفة، وبيئة العمل والعالقات بني العاملني يف املؤسسة، ورضا الفرد عن نفسه. وميكن القول أبن الرضا الوظيفي عبارة عن 

ابلراحة والسعادة يف بيئة العمل، ويعرب عن رضا الفرد عن وظيفته ومديره وزمالئه، ومتمثال يف االحرتام الذي يلقاه، وتقديره شعور 
ومن هنا  على جهوده واحلوافز اليت ُيكرم هبا، وجزٌء كبري من ذلك يعتمد على النمط القيادي الذي تدار به املؤسسة التعليمية.

مركزا أساسيا يف النظام الرتبوي، إذ تسعى النظم الرتبوية إىل تطوير مؤسساهتا وحتقيق األهداف املرغوبة، وال حتتل القيادة الرتبوية 
( إىل أن القيادة أصبحت موضع 2012ميكن حتقيق ذلك إال بتعاون مجيع عناصر النظام الرتبوي، فقد أشارت أبو طاحون )

ي دورا كبريا يف حتقيق أهداف املؤسسة التعليمية، وهذا يستدعي وجود شخص إلدراكهم أبن النمط القيادي يؤد ،اهتمام الباحثني
، فالقيادة عملية يستطيع الفرد من خالهلا التأثري على اجملموعة لتحقيق األهداف، والقيام ابألعمال يتمتع بصفات القيادة الفاعلة

ألن القائد ذو النمط  ،قيق رسالة املؤسسة التعليمية ورؤيتهااملوكلة إليهم بفاعلية. ويعترب النمط القيادي الفاعل عنصرا مهما يف حت
 Hancottالقيادي الفاعل يقوم مبسؤولياته من ختطيط، وتنظيم، وتفويض للسلطات، واختاذ القرار بشكل جيد. ويرى 

للوصول  ( أن النمط القيادي الفاعل الذي يتسم بصفات القيادة الناجحة يف التخطيط والتنفيذ والتقومي ضرورة2016)
ابملؤسسات التعليمية إىل مصاف عالية من الرضا واإلنتاجية. ومن هنا ميكن االستنتاج أن النمط القيادي الذي متارسه مديرات 
املدارس يف احللقة األوىل يساعد كثريا على حتقيق األهداف املرسومة يف خطة إدارة املدرسة، واليت من بينها حتقيق الرضا الوظيفي 

ني يف اجملتمع املدرسي، ومبا يؤدي إىل حتقيق خمرجات تعليمية ذات مستوايت جيدة يف األداء والتحصيل الدراسي. جلميع العامل
( أنه ابلرغم من تعدد التصنيفات ألمناط القيادة فإن أكثر املعايري شيوعا يف الفكر اإلداري هو أسلوب 2009وقد أكد املخاليف )

( إذ يقسمان أمناط 2010الغزو،  ،2019ثري يف موظفيه، ويتفق مع ذلك كٌل من )الصبحي، القائد وطريقته يف ممارسة عملية التأ
إلجبارهم على إجناز  ،النمط األوتوقراطي، وفيه يتخذ املدير القوة للتعامل مع املعلمني :القيادة ابعتبار سلوك القائد إىل ثالثة أمناط

ن ينجز أغلب األعمال اإلدارية، ويهتم بعمل كل صغرية وكبرية مبفرده، وال العمل مع قلة مراعاة ظروفهم اإلنسانية، فاملدير هو م
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يلجأ للتفويض غالبا وال يقبل ابآلراء وال يثق إال بنفسه وال يهتم ابلعالقات اإلنسانية كثريا، وينسب النجاح لنفسه غالبا، وهذه 
خالص فيه. النمط الدميوقراطي، وفيه يعمل القائد على القيادة هلا أتثري سليب حيث تنّفر املعلمني من العمل وتقلل مستوى اإل

توزيع املسؤوليات وتكوين العالقات اإلنسانية، واملشاركة يف اختاذ القرار، ويتقبل أفكار املعلمني من أجل التطوير والتغيري، ويهتم 
ن فيها غالبا على درجة عالية من اإلجناز وحب ابلرؤاي والغاايت، ويفّوض املسؤوليات ملن هم أهٌل هلا، وهذه القيادة ممتازة، واملعلمو 

العمل والتفاين فيه، ولديهم استعداد لتحمل املسؤولية ومواجهة الصعاب، والتزامهم ابلتعليمات والقرارات عن قناعة. النمط 
أو  ل دون متابعةالرتسلي، وفيه يستخدم املدير سلطته بشكل حمدد، ويُعطي املعلمني احلرية يف اختاذ القرار، وممارسة األعما

ضوابط، ويرتكهم دون توجيه. ومن هنا ترى الدراسة احلالية أبن النمط القيادي نوع من السلوك ميارسه املدير مع املعلمني للتأثري 
فيهم، لتحقيق األهداف إبتقان، حسب ما تقتضيه مصلحة املدرسة، وأن كل نوع من هذه األمناط القيادية له أمهية تتناسب مع 

مما جيعل لكل منط منها إجيابياته وسلبياته. وقد حظي موضوع األمناط القيادية ابهتمام الباحثني، مثل: احلراحشة  ،آخر موقف دون
يف حني أوصت دحالن  .( إذ أشار إىل أن هناك عالقة إجيابية بني النمط القيادي ومستوى الرضا الوظيفي للمعلمني2008)
لنشر التوعية أبمهية استخدام األمناط القيادية املختلفة، وأثر كل منها على  ،س اجلدد( إبجراء تدريب خاص ملديري املدار 2013)

( إباتحة احلرية للمرؤوسني للمشاركة يف اختاذ القرار، وعدم تدخل املدير يف أعمال 2013الدوسري ) . كما أوصىأداء العاملني
ر األمناط اإلدارية يف املمارسات الرتبوية جاءت بدرجة ( أن درجة تواف2017دراسة أشتيتات ) ليست من مهامه. يف حني ذكرت

    Munir andكما أشارت دراسة  متوسطة، إذ جاء النمط الدميقراطي يف املرتبة األوىل، مث النمط الرتسلي، فالنمط األوتوقراطي.
Iqbal (2018 إىل )ة التعليمية ولتحقيق الرضا أن النمط القيادي الدميوقراطي هو النمط األكثر مناسبة للفاعلية واإلنتاجي

دراسة الصبحية بينما يقلل النمط التسلطي من مستوى الرضا الوظيفي ومستوى اإلنتاجية. يف حني توصلت الوظيفي للمعلمني، 
( إىل أن النمط القيادي السائد لدى مديري مدارس التعليم األساسي هو النمط الدميوقراطي، ويف املرتبة الثانية 2019)

ي والثالثة الرتسلي، كما توصلت الدراسة إىل وجود عالقة ارتباطية موجبة دالة إحصائيا بني ممارسة مديري املدارس للنمط األوتوقراط
الدميوقراطي ومستوى الرضا للمعلمني، ووجود عالقة ارتباطية سالبة دالة إحصائيا بني ممارسة مديري املدارس للنمط األوتوقراطي 

كونه سببا   ،يفي للمعلمني، وأوصت بضرورة تعميم جتربة املديرين املتميزين الذين اتبعوا النمط الدميوقراطيوالتسييب وأبعاد الرضا الوظ
يف حتقيق الرضا الوظيفي. وتتنوع أمناط السلوك القيادي من موقف آلخر ومن شخصية ألخرى، ومن أبرز األمناط القيادية املنتشرة 

التشاوري، ويبدو النمط أو  يف احلقل الرتبوي: النمط الرتسلي، والنمط األوتوقراطي، والنمط الديبلوماسي، والنمط الدميقراطي
هو األصلح واألقدر على التعامل مع قضااي اإلبداع الرتبوي. ومما سبق ميكن االستنتاج أن األمناط القيادية تعترب الدميوقراطي 

حمركات أساسية لإلدارة الفاعلة، وهي غالبا ما تدفع حنو الشعور ابلرضا الوظيفي كلما كانت قائمة على مبادئ دميقراطية 
رتبطة مبوضوع الدراسة احلالية نظرايت احلوافز والدوافع متمثلة يف: النظرية الكالسيكية، وتشاركية. ومن أبرز النظرايت اإلدارية امل

الدراسة احلالية على نظرية هيكلية احلاجات ، ونظرية العالقات اإلنسانية، ونظرية احلاجات اإلنسانية. واعتمدت YXونظرية 
انية تتدرج ابلتوايل يف مخسة مستوايت: احلاجات ، الذي بني أن االحتياجات اإلنسMaslow's Needs Theoryملاسلو 

الفسيولوجية، واألمان، واحلاجة إىل احلب والتآلف االجتماعي، واحلاجة إىل االحرتام والتقدير، واحلاجة إىل تقدير الذات )هاشم، 
 هرميا: وتتمثل نظريةلديه نظريته اخلاصة عن كيفية إشباع الناس حلاجاهتم وهي مرتبة ترتيبا  Maslowعامل النفس (. 2019

Maslow  للحاجات يف أربعة افرتاضات تستند عليها مفاهيم نظريته، أوال: إذا مت إشباع حاجة ما فإهنا ال تكون فيما بعد حمفزا
للسلوك، اثنيا: يف داخل كل إنسان جمموعة حاجات مرتابطة فيما بينها ومعقدة، اثلثا: احلاجات اليت تكون يف قاع اهلرم جيب أن 

ألهنا أولوايت، بينما احلاجات اليت تكون يف قمة اهلرم هلا أتثري أقل على سلوك اإلنسان وتصرفه، رابعا: الطرق اليت  ،ع أوالتشب
تستخدم يف إشباع احلاجات املوجودة يف قمة اهلرم، أكثر بكثري يف عددها، عن تلك اليت تستخدم يف إشباع املراتب السفلى من 

نسان هذه متدرجة يف مخس حاجات، بداية من احلاجات الفسيولوجية متمثلة يف احلاجة إىل اهلرم. حيث تكون حاجات اإل



Naima Salim Said AL RIS & Mohammed Saleh ALAJMI  

 

 

 
507 

األكل والشرب واهلواء، تليها احلاجة إىل األمان متمثلة يف حاجة اإلنسان للشعور ابألمان املادي والنفسي، تليها حاجة اإلنسان 
ذات متمثلة يف شعور اإلنسان أبمهية ذاته وتقدير اآلخرين له، لالنتماء والشعور ابحلب من اآلخرين، مث احلاجة إىل تقدير ال

وشعوره ابحرتامهم له، وأخريا احلاجة إىل أتكيد الذات وحتقيقها واستثمار طاقاته ومواهبه فيبدع يف األعمال اليت يقوم هبا 
رسته تؤثر بشكل كبري يف زايدة اإلنتاج (. ومن هذه النظرية يتضح أن األمناط القيادية اليت يعمل هبا املدير يف مد2019)احملمدي،

يف اجلانب السليب. فاهتمام املدير ابملعلمني ومراعاة أحواهلم وظروفهم، أو  واإلبداع وحتقيق الرضا الوظيفي يف اجلانب اإلجيايب
هم للعمل واإلنتاج، لكن وتقدير جهودهم، وتوفري بيئة العمل املناسبة ُيشعر املعلمني ابألمان واالحرتام وتقدير الذات، ويزيد رغبت

املدير الذي يستخدم أسلوب التخويف والتهديد والتسلط ويُهمل هذه الرغبات وُيسيّبها فإن العالقة اإلنسانية قد تضعف، وتقل 
إىل  معها الرغبة يف العمل، واإلنتاجية وابلتايل تؤثر سلبا على الرضا الوظيفي. وخالصة القول أبن األمناط القيادية املناسبة تؤدي

 ليشعر ابلرضا الوظيفي. ،إشباع بعض احلاجات اليت يسعى الفرد إىل حتقيقها
 

 مشكلة الدراسة

حيتّل تطوير أمناط القيادة يف املؤسسات الرتبوية الصدارة يف األنظمة التعليمية، ويصعُب التقدم يف تلك األنظمة إال أبخذ 
كثر مالءمة لتقدير احلاجات النفسية واالجتماعية للمعلمني. ومن هذا املنطلق األمناط القيادية ذات الكفاءة اإلنتاجية العالية، واأل

من  ،تبنت وزارة الرتبية والتعليم يف سلطنة عمان نظاما لتطوير األداء املدرسي ينبغي أن تسري على هنجه األمناط املدرسية القيادية
أجل مواكبة التقدم، وابعتباره وسيلة لتشخيص األوضاع، وحتديد االحتياجات التدريبية. وقد متثلت جماالت نظام تطوير األداء 
املدرسي يف التعلم والتعليم واإلدارة املدرسية، واملدير هو الركن األساسي يف املدرسة، وأساليبه يف قيادة املدرسة هلا دور كبري يف 

لذلك ينبغي أن تتوافر فيه صفات القيادة األكثر كفاءة )وزارة الرتبية والتعليم،  ،الوظيفي للمعلمني من عدمهحتقيق الرضا 
حالة أو  ( إىل مفهوم اإلهناك لدى املعلم العماين حبسب آراء بعض املعلمني أبنه: استنزاف2010وأشارت املوسوي )(. 2008
دة مثل كثرة املهام امللقاة عليه من غري مهمات التدريس، وقد اقرتحت املوسوي ذهنية حتيط ابملعلم نتيجة لضغوطات عأو  جسمية

لتجديد طاقاهتم، ووضع برامج  ،عدة توصيات لالرتقاء مبستوى الرضا الوظيفي للمعلمني منها: تقدمي برامج إرشاد نفسي للمعلمني
املبدعني. وابلتايل ينبغي أن جترى مزيٌد من البحوث والدراسات  ترفيهية هلم، والتقليل من اللجان واملشاريع املدرسية، وتعزيز املعلمني

لتجلية هذا األمر، السيما مع توجه وزارة الرتبية والتعليم حنو حتسني كفاءة العمل الرتبوي. كما اقرتحت ندوة التعليم يف سلطنة 
ل إىل مستوى متميز من اإلبداع الوظيفي لكي يتمكن من الوصو  ،عمان واخلليج العريب االهتمام مبستوى الرضا الوظيفي للمعلم

أن ( حول واقع املعلم العماين 2015وجاء يف دراسة أجراها جملس الشورى الُعماين )(. 2014واإلجناز )جامعة السلطان قابوس، 
فسه وحمتوى السعادة إلشباع احلاجات والرغبات والتوقعات مع العمل نأو  الرضا الوظيفي هو الشعور النفسي ابلقناعة واالرتياح

بيئته ومع الثقة والوالء واالنتماء له، وقد وردت يف هذه الدراسة بعض امللحوظات اليت تتعلق ابجلانب املادي والفين اليت تؤثر على 
مستوى الرضا الوظيفي للمعلم العماين، ومنها على سبيل املثال: األعمال اإلدارية اإلضافية اليت ترهق كاهل املعلم، وزايدة نصاب 

( أن األمناط القيادية اليت يستخدمها مديرو 2018ذكر الراشدي )يف حني صص، والتوزيع غري العادل للمقررات الدراسية. احل
املدارس يف التعامل مع املعلمني ختتلف ابختالف السلوكيات اإلدارية اليت ميتازون هبا، وضعف تفعيل األمناط القيادية املناسبة 

قلة حتقيق األهداف املنشودة للعملية التعليمية، وكذلك توظيف القيادات اإلدارية يف الوظائف اليت لظروف املعلمني قد يؤدي إىل 
ال تتناسب مع خرباهتم، كما قد يؤدي ذلك إىل قلة حتقيق الرضا الوظيفي املطلوب، ولكي يتم تطوير األداء املدرسي ينبغي تعرف 

 هذا السياق جاء املؤمتر السنوي السادس للقيادة حتت عنوان قائد املستقبل الواقع الرتبوي وما يتم فيه من ممارسات إدارية. ويف
( مستعرضا الصفات اليت جيب أن تتوافر يف قائد املستقبل، واملتمثلة يف إثبات دوره القيادي أمام اآلخرين، والرؤاي 2018)

توصلت دراسة  (. كما2018على للتخطيط، الواضحة، وحتفيز األتباع، كل ذلك حتت مظلة النمط القيادي الفاعل )اجمللس األ
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( إىل وجود عالقة إجيابية بني النمط القيادي الدميقراطي ملديري املدارس ومستوايت الرضا الوظيفي السائدة 2008الشيزاوية )
لرضا عن طبيعة فيها، وهناك عالقة إجيابية بني منطي القيادة الرتبوية )األوتوقراطي والرتسلي( مع حموري )الرضا عن الزمالء وا

العمل(، كما توصلت الشيزاوية إىل عدم وجود عالقة بني منطي القيادة الرتبوية )األوتوقراطي والرتسلي( وحماور )الرضا عن املدير، 
والرضا عن املدرسة( السائدة يف تلك املدارس. وأوصت الباحثة بضرورة تشجيع مجيع مديري املدارس يف سلطنة عمان على 

ألنه يوفر التعاون واملناخ النفسي واالجتماعي للمعلمني، مث يؤثر إجيابيا على األداء واإلجناز  ،القيادي الدميقراطياستخدام النمط 
( إىل عدم وجود أثر لألمناط القيادية يف الرضا الوظيفي للمعلمني، 2016دراسة اجلساسية )املدرسي. ويف املقابل أشارت نتائج 
ة ملمارسة األمناط القيادية مع مستوايت متوسطة للرضا الوظيفي، وكان معامل الداللة أقل من حيث أظهرت املتوسطات نتائج عالي

بينما أكدت دراسة  % من التباين احلاصل يف املتغري التابع.31، وبلغت نسبة أتثري األمناط القيادية يف الرضا الوظيفي 0.05
تفعة، وأن النمط القيادي السائد هو النمط القيادي الدميوقراطي، وأن ( أن األمناط القيادية الثالثة متارس بدرجة مر 2017السيد )

بني متوسطات درجات درجة الرضا الوظيفي املعلمني كانت مرتفعة، كما توصلت إىل عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية 
يف حني توصلت دراسة الراشدي ي. ممارسة مديري املدارس للنمط القيادي األوتوقراطي واحلر تعزى ملتغري اخلربة واملؤهل الدراس

( مبحافظة مشال الباطنة يستخدمون مجيع األمناط اإلدارية 12-11( إىل أن مديري مدارس التعليم األساسي للصفني )2018)
لكن بشكل متفاوت، حيث جاء النمط الدميقراطي يف املرتبة األوىل، مث النمط األوتوقراطي، فالنمط الرتسلي، وكشفت نتائج 

بني النمط الدميوقراطي والرضا الوظيفي للمعلمني، ووجود ارتباط سالب الراشدي عن وجود ارتباط موجب دال إحصائيا دراسة 
وبناء على ما سبق فإن األمناط القيادية اإلدارية تؤثر  دال إحصائيا للنمطني األوتوقراطي والرتسلي وبني الرضا الوظيفي للمعلمني.

علمني، وابلتايل ينبغي إحداث موازنة يف األمناط القيادية مبا يؤثر إجيااب على درجة الرضا الوظيفي، على درجة الرضا الوظيفي عند امل
وابلتايل فيمكن أن تتقرر مشكلة الدراسة  ملعرفة درجة التأثري بني املتغريين. ،إىل إجراء دراسات أخرى جديدة ويدفع هذا االستنتاج

 س احللقة األوىل مبحافظة مشال الباطنة، وعالقتها ابلرضا الوظيفي ملعلمات اجملال األول.يف دراسة األمناط القيادية ملديرات مدار 
 

 أسئلة الدراسة

ما األمناط القيادية اليت متارسها مديرات مدارس احللقة األوىل كما تراها معلمات اجملال األول يف حمافظة مشال الباطنة التعليمية  .1
 بسلطنة عمان؟

 ما مستوى الرضا الوظيفي ملعلمات اجملال األول يف مدارس احللقة األوىل مبحافظة مشال الباطنة التعليمية من وجهة نظرهن؟ .2
هل توجد عالقة ارتباطية بني األمناط القيادية لدى مديرات مدارس احللقة األوىل والرضا الوظيفي ملعلمات اجملال األول يف  .3

 ؟حمافظة مشال الباطنة التعليمية
 

 أمهية الدراسة

تبدو أمهية هذه الدراسة يف كوهنا تتناول موضوعني مهمني يف جمال اإلدارة الرتبوية يف سلطنة عمان ومها: األمناط القيادية، 
والرضا الوظيفي ابعتبارمها مرتبطان بفئة مهمة يف اجملتمع الرتبوي، وهلما دور ابرز يف حتقيق اإلجناز يف املدرسة، واملسامهة يف صنع 

ة العمانية. أما من الناحية النظرية قد تسهم نتائج هذه الدراسة يف إعطاء نتائج واضحة، تساعد على تطوير أمناط النهضة التعليمي
القيادة لدى اإلدارة الرتبوية املدرسية من خالل تركيزها على النمط القيادي األنسب لدى مديرات مدارس احللقة األوىل يف حمافظة 

إىل األمناط القيادية التعليمية املناسبة حسب املوقف، وكوهنا الدراسة األوىل يف سلطنة عمان اليت  مشال الباطنة التعليمية، والتطرق
تسلط الضوء على األمناط القيادية لإلانث. أما من الناحية التطبيقية فإنه يتوقع من نتائج هذه الدراسة أن تقدم بياانت للمسؤولني 

ادي األكثر فاعلية يف مدارس احللقة األوىل يف حمافظة مشال الباطنة التعليمية حبسب نظرية يف وزارة الرتبية والتعليم حول النمط القي
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، وابلتايل قد تساعد يف وضع اخلطط والربامج التدريبية األكثر مالءمة للنهوض مبستوى هذه املمارسات Maslowاحلاجات 
 اإلدارية.

 
 حدود الدراسة

 . 2020\2019الفصل الدراسي الثاين من العام الدراسي  مت تطبيق هذه الدراسة يف احلدود الزمنية:
مت تنفيذ الدراسة يف مدارس حمافظة مشال الباطنة يف والايت: صحار، وشناص، ولوى، وصحم، واخلابورة،  احلدود املكانية:

كوهنا أكرب حمافظة تعليمية، ويوجد هبا طاقات بشرية متنوعة. احلدود البشرية: مت تنفيذ   ،والسويق، ومت اختيار حمافظة مشال الباطنة
 . 4-1هذه الرسالة على عينة من معلمات اجملال األول يف احللقة األوىل 

النمط ي: ، وه4-1األمناط القيادية السائدة لدى مديرات مدارس التعليم األساسي يف مدارس احللقة األوىل  احلدود املوضوعية:
وعالقتها ابلرضا الوظيفي ملعلمات اجملال األول يف القيادي الدميوقراطي، والنمط القيادي األوتوقراطي، والنمط القيادي الرتسلي، 

 حمافظة مشال الباطنة.
 

 مصطلحات الدراسة
 النمط القيادي:  .1

، 2005عرفه جممع اللغة العربية )النمط كما  وسيتم تعريفه من خالل مناقشة مصطلحي النمط والقيادة كما أييت:
( النمط أبنه: "أسلوب إداري خاص ينتهجه القائد 2019األسلوب". وذكر قاموس الرباق )أو  ( على أنه: "الطريقة955ص.

(: "القدرة على التأثري يف اآلخرين من خالل 18، ص.2010ليحقق أهدافه". يف حني أن القيادة كما يعرفها السكارنة )
( فقد عرفها على أهنا: "التأثري 11، ص.2010ا حبماس والتزام إىل أداء مثمر حيقق أهداف املنظمة ". أما الغزو )االتصال ليسعو 

جمموعة أشخاص وتوجيههم وإرشادهم من أجل كسب تعاوهنم وحفزهم على العمل أبعلى درجة من الكفاءة يف أو  يف شخص
، 2009، وابلتايل إجناز لألهداف". يف حني عرفها املخاليف )سبيل حتقيق األهداف املوضوعة من خالل خلق دافع للعمل

( على أهنا: " فن التأثري يف األشخاص وتوجيههم بطريقة معينة يتسىن معها كسب االهتمام ابجلماعة ". وعرف حافظ 25ص.
هم أبن حتقيق أهداف ( األمناط القيادية: ابلسلوك الذي يتبعه القائد حىت يستطيع كسب تعاون مجاعته، وإقناع35، ص.2015)

( أبن األمناط القيادية: "جمموعة من السمات السلوكية 35، ص.2015املنظمة حتقيق ألهدافهم". ويف سياق آخر أشار حافظ )
 اليت يتحلى هبا القائد عند ممارسته لألعمال واختاذ القرارات وأن األمناط القيادية متثل جمموعة من السمات واملهارات اليت يسلكها

تصف هبا القائد". وميكن تعريف النمط القيادي إجرائيا من خالل مناقشتها ملصطلحي النمط والقيادة على أنه: جمموعة من يأو 
الرتسلي اليت تستخدمها مديرات أو  األوتوقراطيأو  االسرتاتيجيات واألساليب اإلدارية اإلجرائية، املتمثلة إما يف النمط الدميوقراطي

 مرحلة التعليم األساسي يف تسيري وإدارة اجملتمع املدرسي، وحتقيق األهداف املخطط هلا، وسيتم قياسها مدارس احللقة األوىل يف
 بواسطة االستبانة املعدة لذلك الغرض.

 الرضا الوظيفي:  .2
. هــيعلــل قبوأه ــحب، أهــي عنــضورال ــهأه ــه لرآي ــعنياه ــتضوار ،طخــلســد اضلغة: ا ــضرل( إىل أن ا2015أشار بشري)

الشعور ابلقناعة واالرتياح والسعادة إلشباع احلاجات والرغبات والتوقعات مع العمل نفسه، "ويعرف الرضا الوظيفي على أنه: 
وحمتوى بيئة العمل ومع اإلحساس ابلثقة والوالء واالنتماء للعمل، ومع العوامل واملؤثرات البيئية الداخلية واخلارجية ذات العالقة" 

( أبنه: "جمموعة العوامل ذات الصلة ابلعمل 11، ص.2018(. يف حني يعرفه حممد )153ص. ،2019أبو عساف واملرعي، )
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الوظيفي، واليت تقاس أساسا بقبول الفرد ذلك العمل ابرتياح ورضا نفس وفاعلية ابإلنتاج نتيجة للشعور الوجداين الذي ميكن للفرد 
كن اعتبار الرضا الوظيفي مفهوما متعدد األبعاد، يتضمن العديد من اجلوانب اليت تشملها من القيام بعمله دون ملل". وهبذا مي

منظومة الرضا النفسي بشكل عام، فالرضا الوظيفي كمنظومة متكاملة تتمثل يف الرضا عن الوظيفة وبيئة العمل والعالقات بني 
ا الوظيفي لدى معلمات اجملال األول شعورهن ابلراحة العاملني يف املؤسسة، ورضا الفرد عن نفسه. وميكن القول أبن الرض

والسعادة يف بيئة العمل لتحقيق الذات واالنتماء، ورضاهن عن وظيفتهن ومديرهتن، ويعتمد جزٌء كبري من ذلك على النمط 
 املعدة لذلك. القيادي الذي تدار به املؤسسة التعليمية، وهو الدرجة الكلية اليت سيتم احلصول عليها من خالل االستبانة

 
 منهجية الدراسة

ملديرات  للتعرف على آراء معلمات اجملال األول حول األمناط القيادية ،وظفت الدراسة احلالية املنهج الوصفي االرتباطي
سة وذلك ملناسبته لطبيعة الدرا ،مدارس احللقة األوىل وعالقتها ابلرضا الوظيفي ملعلمات اجملال األول يف حمافظة مشال الباطنة

احلالية، وابعتباره يصف الظاهرة كما هي كمَّا وكيفا، فهو يهتم بدراسة العالقات اليت تربط بني أجزاء الظاهرة املدروسة بواسطة 
لكي تتم معاجلتها بشكل أفضل. كما يهدف املنهج الوصفي االرتباطي إىل إقرار  ،للوصول إىل فهم أمشل للظاهرة ،البياانت اجملمعة

تغريات، فإذا وجد ارتباط عال بني متغريين فهذا ال يعين ابلضرورة أن أحدمها سبب يف حدوث اآلخر، بل قد العالقات بني امل
تكون هناك عوامل أخرى قد تتسبب يف تكوين هذه العالقة، كما تكمن أمهيته يف التوصل ملعلومات توضح مدى قوة العالقة 

 (.2017باط بني املتغريات األخرى )احلريري وعبد احلميد والوادي، وترابطها بني متغريين، وأيضا التنبؤ ابلعالقة واالرت
 

 واألدوات جمتمع الدراسة وعينتها

من التعليم األساسي يف حمافظة مشال  4-1يشمل جمتمع الدراسة مجيع معلمات اجملال األول يف مدارس احللقة األوىل 
والسويق، القائمات على رأس عملهن يف العام الدراسي الباطنة يف والايت: شناص، ولوى، وصحار، وصحم، واخلابورة، 

(. أما عينة الدراسة 2019معلمة جمال أول )وزارة الرتبية والتعليم، 1110، حيث بلغ عدد أفراد جمتمع الدراسة 2019/2020
لبسيطة من مدارس % من جمتمع الدراسة، ومت اختيار العينة ابلطريقة العشوائية ا30معلمة، وميثلن ما نسبته  333فتمثلت يف

 احللقة األوىل يف حمافظة مشال الباطنة.
اشتملت الدراسة احلالية على أداتني، متثل اهلدف من األداة األوىل )استبانة قياس األمناط القيادية ملديرات مدارس احللقة 

القيادية اليت متارسها مديرات مدارس  يف حتديد األمناطاألوىل مبحافظة مشال الباطنة التعليمية من وجهة نظر معلمات اجملال األول( 
أما اهلدف من األداة الثانية )استبانة قياس الرضا احللقة األوىل كما تراها معلمات اجملال األول يف حمافظة مشال الباطنة التعليمية. 

الرضا الوظيفي ملعلمات التعرف على مستوى الوظيفي لدى معلمات اجملال األول مبحافظة مشال الباطنة التعليمية(، فقد متثل يف 
ومن خالل االستبانتني سيتم التعرف على اجملال األول يف مدارس احللقة األوىل مبحافظة مشال الباطنة التعليمية من وجهة نظرهن. 

 ال األول.األمناط القيادية اليت متارسها مديرات مدارس احللقة األوىل مبحافظة مشال الباطنة، وعالقتها ابلرضا الوظيفي ملعلمات اجمل
وللتحقق من صدق األداتني، مت استخدام صدق احملتوى، إذ ُعرضت االستبانتان يف صورهتما األولية على عدد من احملكمني يف 
جمال األصول واإلدارة الرتبوية، وعلم النفس الرتبوي، يف بعض اجلامعات )جامعة صحار، وجامعة السلطان قابوس، وجامعة 

لتحديد مدى متثيل الفقرات للسمات املراد قياسها،  ، وزارة الرتبية والتعليم يف تطوير األداء املدرسيالشرقية(، وبعض املختصني يف
ومدى كفايتها، والتأكد من الصياغة اللغوية. وللتحقق من ثبات أدايت الدراسة احلالية مت تطبيقهما على عينة من خارج عينة 

 Cronbach’s Alphaاألول، وقد مت حساب معامل الثبات بواسطة( معلمة من معلمات اجملال 30الدراسة تكونت من )
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Coefficient أما االستبانة الثانية اخلاصة ابلرضا 0.93، حيث بلغ معامل ثبات االستبانة األوىل اخلاصة ابألمناط القيادية ،
االستبانتني لتحقيق أهداف  مما يدل على مالءمة ،وتعد هذه املؤشرات عالية ،0.91الوظيفي فقد بلغ معامل ثباهتا الكلي 

فأعلى  0,70الدراسة احلالية، كما أشار اثبر إىل أن الثبات الكلي للمقياس يكون مناسبا عندما تكون قيمته 
(Taber,2016 وبعد احلصول على املوافقة الرمسية من املكتب الفين للدراسات والتطوير يف وزارة الرتبية والتعليم بتطبيق أدايت .)

د احلصول على املوافقة الرمسية من دائرة تنمية املوارد البشرية ابملديرية العامة للرتبية والتعليم مبحافظة مشال الباطنة الدراسة، وبع
معلمة من معلمات اجملال األول يف ( 333بتطبيق أدايت الدراسة، مت تطبيق أدايت الدراسة على عينة الدراسة واليت متثلت يف )

 ن التعليم األساسي يف حمافظة مشال الباطنة. م 4-1مدارس احللقة األوىل 
 

 اخلطوات اإلجرائية للدراسة

االطالع على األدب الرتبوي املرتبط مبوضوع دراسة األمناط القيادية وعالقتها ابلرضا الوظيفي )أبو عساف واملرعي، 
األمناط القيادية وعالقتها ابلرضا ( والدراسات والبحوث املرتبطة مبوضوع دراسة 2018حممد،  ،2015البارودي،  ،2019

 ،(2010الغامدي،  ،2019الصبحي،  ،2017السيد،  ،2018الراشدي،  ،2013دحالن،  ،2008الوظيفي )احلراحشة، 
لصياغة مقدمة الدراسة، وحتديد مشكلتها وتساؤالهتا،  ،ومقابلة عدد من املختصني يف األصول واإلدارة الرتبوية ويف اإلدارة التعليمية

حتديد جمتمع الدراسة، وحتديد العينة. بناء أدايت الدراسة، مث التحقق من . ديد أمهيتها وأهدافها، وحمدداهتا ومصطلحاهتاوحت
مؤشرات الصدق هلما، حيث مت اعتماد صدق احملتوى. التحقق من ثبات أدايت الدراسة ابستخدام ألفا كرو نباخ 

"Cronbach’s Alpha Coefficientوافقات الرمسية الالزمة لتطبيق أدوات الدراسة، ومن مث تطبيق ". احلصول على امل
االستبانتني على عينة الدراسة من معلمات اجملال األول. استقبال الردود على االستباانت عرب الرابط اإللكرتوين يف برانمج 

google drive والتأكد من دقة تعبئة االستباانت وسالمتها، مث إدخال ومعاجلة البياانت إحصائيا يف برانمج ،SPSS ،
 فاستخالص النتائج واإلجاابت عن أسئلة الدراسة، وحتليلها مث مناقشتها.

 
 األساليب اإلحصائية للدراسة

إلجراء التحليل  ،SPSSت إحصائيا يف برانمج معاجلة البياانت املستخلصة من االستبانتني، ابستخدام معاجل البياان متت
اإلحصائي املطلوب لإلجابة عن أسئلة الدراسة، وذلك وفق اآليت: يف اإلحصاء الوصفي للدراسة وظفت مقاييس النزعة املركزية: 

األول والثاين: مت  املتوسط احلسايب، والوسيط، واملنوال. ومقاييس التشتت: التباين، االحنراف املعياري. ولإلجابة عن السؤالني
استخراج املتوسطات احلسابية، واالحنرافات املعيارية، وكذلك النسبة املئوية لدرجة موافقة أفراد عينة الدراسة على كل بند من بنود 

ملعرفة داللة العالقة بني النمط  ،"Pearsonفقرات االستبانة. أما لإلجابة عن السؤال الثالث: مت استخدام اختبار بريسون "
القيادي ملديرات مدارس احللقة األوىل، والرضا الوظيفي ملعلمات اجملال األول. ولقياس ثبات أدايت الدراسة وظف معامل ثبات ألفا 

 ".Cronbach’s Alpha Coefficientلكرو نباخ "
 

 نتائج الدراسة ومناقشتها
ما األمناط القيادية اليت متارسها مديرات مدارس احللقة األوىل كما تراها معلمات اجملال األول يف حمافظة مشال الباطنة بسلطنة  .1

ملعرفة األمناط القيادية اليت متارسها مديرات مدارس احللقة األوىل كما تراها معلمات اجملال األول يف حمافظة مشال الباطنة، مت عمان؟ 
 التايل يوضح هذه النتائج. 1وسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية لتقديرات أفراد العينة حملاور أداة الدراسة، واجلدول حساب املت
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املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية لألمناط القيادية اليت متارسها مديرات مدارس احللقة األوىل كما تراها معلمات 
 ل الباطنة التعليميةاجملال األول يف حمافظة مشا

أن املتوسطات احلسابية لألمناط القيادية اليت متارسها مديرات مدارس احللقة األوىل كما تراها  1 اتضح من اجلدول
إذ جاء يف املرتبة األوىل النمط  ،4.45 –2.64معلمات اجملال األول يف حمافظة مشال الباطنة بسلطنة عمان تراوحت بني 

، وهذا يعين أن النمط القيادي 0.60ة جدا، واحنراف معياري ، وبدرجة ممارسة عالي4.45القيادي الدميقراطي مبتوسط حسايب 
جاء النمط القيادي األوتوقراطي يف املرتبة الثانية الدميوقراطي هو النمط األكثر ممارسة لدى مديرات مدارس احللقة األوىل، يف حني 

ي الرتسلي يف املرتبة األخرية مبتوسط النمط القياد، تاله 0.91، وبدرجة ممارسة متوسطة، واحنراف معياري2.93مبتوسط حسايب 
. وميكن تفسري سبب حصول النمط القيادي الدميوقراطي على 1.02، واحنراف معياري وبدرجة ممارسة متوسطة، 2.64حسايب 

ليم يف سلطنة إىل توجه وزارة الرتبية والتع ،املرتبة األوىل ضمن األمناط القيادية ملديرات مدارس احللقة األوىل مبحافظة مشال الباطنة
احللقة عمان ممثلة يف دائرة تطوير األداء املدرسي ابملديرية العامة لتنمية املوارد البشرية، إىل االهتمام بتطوير أداء قيادات املدارس يف 

. ويشري دليل ملا له من أمهية يف تسيري العملية التعليمية بصورة أفضل وكفاءة أكرب ،األوىل برتكيزها على النمط القيادي الدميقراطي
نظام تطوير األداء املدرسي إىل أن على القيادات املدرسية التحلي بعدد من امليزات القيادية اليت ينبغي أن ترتسخ يف ممارسات 

مواكبة املستجدات احلديثة يف اإلدارة املدرسية، والتشجيع على االبتكار والتجديد يف العمل القائد املدرسي الدميقراطي، ومنها: 
)وزارة الرتبية وي، وتنفيذ برامج اإلمناء املهين للهيئة التدريسية وفق االحتياجات الفعلية على أن تتصف ابلتنوع واجلودة الرتب

(. ولذلك فإن تطوير أداء القيادات املدرسية، ورفع كفاءهتا اإلدارية عن طريق اجلودة يف خدمات التدريب، واإلمناء 2008والتعليم.
كما تسعى وزارة الرتبية والتعليم  على األداء اإلداري ملديرات مدارس احللقة األوىل مبحافظة مشال الباطنة،  املهين قد انعكس إجيااب

لتحقيق اجلودة والتميز يف  ،إلعداد قيادات مدرسية فاعلة، تتمتع بصفات النمط القيادي الدميقراطي يف املستوايت اإلدارية املختلفة
التطبيق العملي للمهارات اإلدارية، وتعريفهم ابملعارف واملفاهيم األداء الوظيفي، ومتكينهم من القيام بوظائفهم بفاعلية وكفاءة، و 

أربع سنوات احلديثة يف جماالت اإلدارة العصرية، عن طريق برانمج تدرييب متكامل وذلك ابلتعاون مع معهد اإلدارة العامة، مدته 
الرتبية والتعليم تواصل جهــودها الــراميــة ( ساعة، مقسمة إىل أربعة أسابيع على مدار العام )100( بواقع )2020-2017من )

. ويُعترب برانمج دبلوم اإلدارة املدرسية أيضا من ضمن جهود وزارة الرتبية والتعليم (2019.إلــى جتــــــــويد عناصر العملية التعليمية
بسلطنة عمان الرامية إىل تطوير كفاايت مديري املدارس، وهو أحد الربامج الدراسية اليت تقدمها كلية الرتبية ممثلة يف قسم األصول 
واإلدارة الرتبوية يف جامعة السلطان قابوس ابلتعاون مع وزارة الرتبية والتعليم، ويهدف إىل تنمية الكفاءات اإلدارية لدى مديري 

االنحراف  المتوسط الحسابي محاور أداة الدراسة
 المعياري

 درجة الممارسة الرتبة

 عالية جدا 1 0.60 4.45 النمط القيادي الديمقراطي
 

 متوسطة 2 0.91 2.93 النمط القيادي األوتقراطي

 متوسطة 3 1.02 2.64 النمط القيادي الترسلي
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)وزارة الرتبية  ديهم، وغرس االجتاهات اإلجيابية املرتبطة ابملمارسات القيادية الفاعلة يف اجملتمع الرتبوياملدارس ومساع
(. كما ترى الدراسة أن من أسباب حصول النمط القيادي الدميوقراطي على املرتبة األوىل بني األمناط القيادية 2020والتعليم.

كونه عامال مساعدا يف تكوين الثقة والتعاون بني املديرات   ، ملبدأ العالقات اإلنسانيةاألخرى، تفعيل مديرات مدارس احللقة األوىل
واملعلمات، وهذه واحدة من خصائص العمل اإلداري يف مدارس سلطنة عمان، تقتضي إشراك املعلمات يف وضع خطط 

وتوقراطي على املرتبة الثانية، مبتوسط حسايب للمدرسة، والعمل كفريق واحد مع املديرات. يف حني يُعزى حصول النمط القيادي األ
بدرجة ممارسة متوسطة ضمن األمناط القيادية ملديرات مدارس احللقة األوىل  0.91، واحنراف معياري مقداره 2.93مقداره 

ك، وهذا مبحافظة مشال الباطنة، إىل جناحه يف إدارة بعض األزمات والظروف الطارئة، واستخدامه يف األوقات اليت تتطلب ذل
يتطلب وجود مديرة حازمة، فاملديرة تطلب من املعلمات تنفيذ التعليمات دون معارضة، وهذا قد يضعف روح املشاركة والتعاون 
بني املعلمات واملديرة، كما قد يضعف املناقشة يف اختاذ القرارات، وتضغط املديرة على املعلمات إلجناز األعمال وفقا للنظام 

ود استخدام هذا النمط القيادي يف بعض األحيان إىل حرص بعض املديرات على تسيري بعض إجراءات العمل والقانون. ورمبا يع
تعود هذه النتيجة إىل أن النمط القيادي األوتوقراطي تتصف فيه املديرات برتكيز السلطة يف أيديهن، ورمبا الرتبوي حبزم أكرب. 

السلطة، كما تتخذ املديرات فيه هنج احلزم واإلجرائية اليت تغلب على جانب  وينفردن ابختاذ القرارات، وتقل فيه مهارة تفويض
بينما تعزو الدراسة احلالية حصول النمط القيادي الرتسلي  (.2010العالقات اإلنسانية يف تنفيذ إجراءات العمل )السكارنة، 

، وبدرجة ممارسة متوسطة ضمن األمناط 1.02، واحنراف معياري مقداره 2.64على املرتبة الثالثة، مبتوسط حسايب مقداره 
القيادية ملديرات مدارس احللقة األوىل مبحافظة مشال الباطنة، إىل كونه غري منتشر بشكل واسع، وال يستخدم إال إذا تطلب األمر 

على احلد  ألن املديرات هنا يركزن على كسب ثقة املعلمات، وإعطائهن حرية كبرية، وهذا النمط يعتمد ،ذلك يف حدود ضيقة
األدىن من التنظيم اإلداري والضبط، ويعطي للمعلمات حرية كبرية يف العمل مع ضعف املتابعة، ورمبا يعود لشخصية املديرة 
نفسها، فيغلب عليها أسلوب التساهل يف جوانب العمل. ويف هذا اإلطار تؤكد الدراسة احلالية حصول النمط القيادي الرتسلي 

أبن األمناط القيادية لدى مديرات مدارس احللقة األوىل ختتلف حسب ثقافاهتن ومعتقداهتن  على درجة ممارسة متوسطة
واهتماماهتن، فمثال البعض هتتم ابألعمال املكتبية واإلدارية أكثر من االهتمام ابجلوانب الفنية، والبعض يتساهلن يف إعطاء مساحة 

اليت تعتقد هبا هذه الفئة من املديرات، وهو على العموم قليل املمارسة  ترسلية أكثر للمعلمات، وهذا رمبا يكون بسبب االجتاهات
يف احلقل الرتبوي. ورمبا يعود السبب إىل أن بعض مديرات املدارس تعتقد أهنا وصلت هلذه الوظيفة بعد عناء وسنوات من العمل 

واتفقت هذه  .تقتصر على املتابعة عن بعد فقطفرتغب يف الراحة قليال، وتبتعد عن األعمال اليت حتتاج جلهد ومتابعة حثيثة، و 
( اليت أظهرت أن النمط القيادي الدميوقراطي الذي ميارسه مديرو املدارس جاء يف املرتبة 2017النتيجة مع نتائج دراسة السيد )

لنمط التسلطي بتقدير أحياان، األوىل بتقدير غالبا، بينما جاء يف املرتبة الثانية يف املمارسة النمط الرتسلي بتقدير أحياان، يليه ا
-11( إذ أظهرت النتائج أن مديري مدارس التعليم ما بعد األساسي للصفني )2018وأيضا اتفقت مع نتائج دراسة الراشدي )

( مبحافظة مشال الباطنة يستخدمون مجيع األمناط القيادية بشكل خمتلف فحصل النمط الدميقراطي على املرتبة األوىل بدرجة 12
عالية، مث النمط األوتوقراطي يف املرتبة الثانية بدرجة ممارسة متوسطة، فالنمط الرتسلي يف املرتبة الثالثة بدرجة ممارسة ضعيفة.   ممارسة

( اليت أظهرت أن النمط القيادي السائد لدى مديري مدارس التعليم األساسي 2019كما اتفقت مع نتائج دراسة الصبحي )
ميقراطي بدرجة ممارسة مرتفعة، مث النمط األوتوقراطي بدرجة ممارسة متوسطة، وجاء النمط الرتسلي يف مبدينة أبو ظيب هو النمط الد

( حيث كشفت النتائج تبعا الستجاابت 2010املرتبة الثالثة بدرجة ممارسة متوسطة. يف حني اختلفت مع نتائج دراسة الغامدي )
ية يف املدينة املنورة أن النمط القيادي الدميقراطي جاء يف الرتبة األوىل بتقدير املعلمني لدرجة ممارسة مديري املدارس لألمناط القياد

غالبا، بينما جاء يف املرتبة الثانية يف املمارسة النمط الرتسلي بتقدير أحياان، يليه النمط التسلطي بتقدير أحياان. كما اختلفت مع 
األوىل وبدرجة ممارسة مرتفعة، مث النمط الرتسلي يف املرتبة الثانية  ( فجاء النمط الدميقراطي يف املرتبة2017دراسة أشتيتات )
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بدرجة ممارسة متوسطة، وجاء يف املرتبة الثالثة النمط الديكتاتوري بدرجة ممارسة متوسطة، وجاء يف املرتبة األخرية النمط 
منط من هذه األمناط مت حساب  ممارسة كل حول درجة وللوقوف على آراء عينة الدراسةاألوتوقراطي بدرجة ممارسة متوسطة أيضا. 

 املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية جلميع فقرات االستبانة وفيما يلي عرض هلذه النتائج:
 النمط القيادي الدميوقراطي - أ

 املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية للنمط القيادي الدميقراطي  2جدول 

، وقد بلغ 4.63 – 4.17أن املتوسطات احلسابية لفقرات النمط القيادي الدميقراطي تراوحت بني  2بنّي اجلدول 
وبدرجة ممارسة عالية جدا، وهذا يعين أن هذا النمط  0.60ابحنراف معياري  4.45املتوسط العام للنمط القيادي الدميقراطي 

القيادي يسود بدرجة عالية جدا لدى مديرات مدارس احللقة األوىل يف حمافظة مشال الباطنة من وجهة نظر معلمات اجملال األول. 
، 4.63األوىل مبتوسط حسايب " على الرتبة تراعي مديرة املدرسة اجلوانب اإلنسانية للمعلماتوقد حصلت الفقرة اليت نصها: "

"تتقبل مديرة املدرسة النقد بصورة عالية جدا، يف املقابل كانت الفقرة اليت نصها:  ممارسة، وبدرجة 0.68واحنراف معياري
، وبدرجة ممارسة عالية. كما 0.98، واحنراف معياري4.17هي األقل رتبة، مبتوسط حسايب بلغ  موضوعية من قبل املعلمات"

على الرتبة األوىل إىل إمجاع  10أن مجيع فقرات هذا احملور كانت ممارستها عالية جدا. ويُعزى حصول الفقرة  2دول تبني من اجل
املعلمات على أن مديرات املدارس يسهلن عملية االتصال بينهن وبني املعلمات، وحيرصن على تنمية قيم التعاون مع املعلمات، 

على تقوية العالقات االجتماعية، ومراعاة اجلوانب اإلنسانية للمعلمات متمثلة يف االحرتام  ويشجعن على املشاركة الفعالة، ويؤكدن
والتقدير، ومراعاة الفروق الفردية بني املعلمات، فهذا كله يسهم يف تقوية العالقات اإلنسانية بني مديرة املدرسة ومعلماهتا، وهذا 

( على أن املديرة الدميقراطية 2019ويف هذا اإلطار يؤكد ايمنة وخري الدين ) بدوره ينعكس إجيابيا على حتقيق األهداف الرتبوية.
حترص على مراعاة عدد من النقاط، منها: إقامة عالقات إنسانية يف املدرسة أساسها احرتام املعلمات وتقديرهن، ويرى أن النمط 

االنحراف  الحسابيالمتوسط  الفقرات الرتبة
 المعياري

درجة 
 الممارسة

 

تراعي مديرة المدرسة الجوانب اإلنسانية  1
 للمعلمات.

 عالية جدا 0.68 4.63

تحفز مديرة المدرسة المعلمات على االستمرار  2
 .في تحسين مستوى األداء لديهن

 عالية جدا 0.72 4.62

تعقد مديرة المدرسة اجتماعات، لمناقشة  3
 .التربويةالمستجدات 

 عالية جدا 0.71 4.59

 عالية جدا 0.68 4.54 تقيّم مديرة المدرسة أداء المعلمات بشكل دقيق. 4

تدعم مديرة المدرسة المشاركة اإليجابية بين  5
 المعلمات.

 عالية جدا 0.79 4.51

تهتم مديرة المدرسة بتطوير بيئة محفزة  6
 لإلبداع واالبتكار.

 عالية جدا 0.77 4.46

تتيح مديرة المدرسة حرية التعبير عن الرأي  7
 للمعلمات.

 عالية جدا 0.84 4.39

تفّوض مديرة المدرسة بعض الصالحيات  8
 .للمعلمات في المدرسة

 عالية جدا 0.85 4.32

تشارك مديرة المدرسة المعلمات في آلية صنع  9
 القرار.

 عالية جدا 0.88 4.28

موضوعية  تتقبل مديرة المدرسة النقد بصورة 10
 .من قبل المعلمات

 عالية 0.98 4.17

 عالية جدا 0.60 4.45 النمط القيادي الديمقراطي العام 
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مما ينجم عنه جمتمع مدرسي متماسك وقوي. ولعل  ،لماتالدميقراطي له دور كبرٌي يف بناء العالقات اإلنسانية بني املديرة واملع
النمط القيادي الدميوقراطي فهي تعمل على تفويض  املديرة الدميقراطية تلتزم مبراعاة اجلوانب اإلنسانية للمعلمات وهذا أهم ما مييز

ملعاملة احلسنة، والثقة املتبادلة، واالهتمام السلطات، ومشاركة املعلمات يف اختاذ القرار، واالهتمام ابلعالقات اإلنسانية، ممثلة يف ا
ابملعلمات وإشباع رغباهتن الوظيفية. وتعود أمهية القيادة الدميقراطية إىل تنمية قدرات املعلمات، وتنمية مهاراهتن، ورفع الرضا 

ويف املقابل حصلت ألن القيادة تساعد على التشجيع والتطوير من خالل املشاركة والعمل على حتسني البيئة املدرسية.  ،الوظيفي
 ،تتقبل مديرة املدرسة النقد بصورة موضوعية من قبل املعلمات" على الرتبة األخرية بدرجة ممارسة عالية نظرا" الفقرة اليت تنص على

بل مديرات املدارس للنقد البناء، فاملديرات قائدات مبدعات ويعلمن أبن اهلدف من النقد هو لكون املعلمات أمجعن على تق
ومن ضمنها: تقبل التطوير والتجويد يف العمل، وميكن أن تعزى هذه النتيجة إىل جناح أهداف برانمج تطوير األداء املدرسي 

بلورته يف مسار جتويد العمل وحتسينه، ومن الطبيعي أن ذلك يرتبط مديرات املدارس للنقد املوجه إليهن من قبل املعلمات، وحماولة 
ابلسمات القيادية املتوافرة يف املديرات من رحابة الصدر، واحللم، وضبط النفس، واحلكمة، والقدرة على حتويل النقد مهما كان 

 نوعه لصاحل مسار العمل الرتبوي.
 النمط القيادي األوتوقراطي - ب

 املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية للنمط القيادي األوتوقراطي  3جدول 

، وقد بلغ 4.11 – 2.27أن املتوسطات احلسابية لفقرات النمط القيادي األوتوقراطي تراوحت بني  3أابن اجلدول 
أن النمط القيادي يشري إىل  ، وهذا0.91، وابحنراف معياري 2.93املتوسط احلسايب العام للنمط القيادي األوتوقراطي 

األوتوقراطي يسود بدرجة متوسطة لدى مديرات مدارس احللقة األوىل يف حمافظة مشال الباطنة من وجهة نظر معلمات اجملال 
األول، وجاء يف املرتبة الثانية من حيث املمارسة. وقد حصلت الفقرة اليت تنص على: "حتاسب مديرة املدرسة املعلمات على 

عالية، يف املقابل كانت  ممارسة، وبدرجة 0.98، واحنراف معياري4.11على الرتبة األوىل مبتوسط حسايب  تقصريهن يف العمل"
تتجاهل مديرة املدرسة مهارات املعلمات، وقدرهتن على االبتكار واإلبداع" هي األقل مبتوسط حسايب بلغ "الفقرة اليت تنص على: 

إىل أن درجة ممارسة مديرات املدارس للنمط القيادي  3ة. ويشري اجلدول ، وبدرجة ممارسة ضعيف1.24، واحنراف معياري2.27

 الفقرات الرتبة
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 درجة الممارسة

تحاسب مديرة المدرسة المعلمات على تقصيرهن في  1
 العمل.

 عالية 0.98 4.11

تحرص مديرة المدرسة على الرقابة المباشرة في  2
 العمل.متابعة 

 عالية 1.14 3.98

تطبق مديرة المدرسة القوانين والتعليمات على  3
 المعلمات دون تساهل.

 متوسطة 1.36 3.17

 متوسطة 1.28 2.78 تؤدي مديرة المدرسة كافة المهام دون تفويض. 4

تصدر مديرة المدرسة القرارات دون إشراك  5
 المعلمات.

 متوسطة 1.30 2.72

المدرسة مسؤولية ضعف المستوى تلقي مديرة  6
التحصيلي للطلبة على المعلمات دون النظر إلى بقية 

 المعوقات.

 متوسطة 1.36 2.71

تستخدم مديرة المدرسة أسلوب النقد عند مناقشة  7
 المعلمات.

 ضعيفة 1.29 2.57

تتجاهل مديرة المدرسة العالقات االجتماعية في  8
 العمل بين المعلمات.

 ضعيفة 1.32 2.52

 ضعيفة 1.31 2.49 توجه مديرة المدرسة المعلمات بطريقة تسلطية. 9

تتجاهل مديرة المدرسة مهارات المعلمات، وقدرتهن  10
 على االبتكار واإلبداع.

 ضعيفة 1.24 2.27

 متوسطة 0.91 2.93 العام النمط القيادي األوتوقراطي 
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األوتوقراطي تفاوتت بني الضعيف واملتوسط والعايل، ولعل ذلك يعود إىل حرص مديرة املدرسة على تعميم مجيع التعليمات 
يف العمل، فهي ركيزة مهمة، للضوابط املنظمة سببه إىل احملاسبة رمبا يعود أو  الصادرة من وزارة الرتبية والتعليم، وتطبيقها بدقة،

لعمل املؤسسة التعليمية، ولكن ينبغي أن تكون هذه احملاسبة وفق قوانيني وأنظمة العمل. وتعترب احملاسبة على التقصري أمر جيد يف 
ربات وتنمية املعارف بعض املواطن، فهي ليست سلبية، بل مثراهتا اإلجيابية يف واقع العمل كثرية وواضحة، وأبرزها صقل اخل

مما ينتج عنه فاعلية يف األداء وتطوير يف العمل. وقد  ،واملهارات والقدرات للمرؤوسني، واالنضباط يف العمل، واإلخالص فيه
رتبة وبدرجة  حصلت الفقرة اليت تنص على: "تتجاهل مديرة املدرسة مهارات املعلمات، وقدرهتن على االبتكار واإلبداع" على أقل

ولعل هذه النتيجة ترجع إىل شخصية املديرة األوتوقراطية فهي تعتقد أبن جتاهل املعلمات هي أفضل طريقة  ،ة ضعيفةممارس
لرتويضهن، ورمبا ترجع النتيجة إىل رغبة املديرة يف أال تتفوق عليها معلماهتا، وعدم اهتمامها بتوثيق العالقات بينهن، ويف هذا 

مسات القائد األوتوقراطي يف أنه ال يثق ابلعاملني، وال يلجأ إىل املشاركة يف صنع القرار  على أن (2010اإلطار يؤكد الغزو )
( أن مسات املديرة األوتوقراطية تساعد على قتل روح 2017. ويؤكد أيضا أشتيتات )غالبا، فهو يعتمد على نفسه عند اختاذ القرار

درسة، وهذا يؤدي إىل ضحالة العالقات اإلنسانية يف املدرسة، والتأخر يف البحث والتفكري والتجديد واالبتكار بني العاملني يف امل
  حتسني أتدية العمل، وبطيء النمو والتطوير الذايت للمعلمات.

 النمط القيادي الرتسلي  - ت
 املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية للنمط القيادي الرتسلي 4جدول 

 درجة الممارسة االنحراف المعياري المتوسط الحسابي الفقرات الرتبة

تعتمد مديرة المدرسة  1
على المعلمات في حل 
مشكالت الطلبة دون 

 توجيه.

 عالية 1.24 3.50

تركز مديرة المدرسة  2
على العالقات 

االجتماعية على حساب 
 االهتمام بالعمل.

 متوسطة 1.44 3.04

تعقد مديرة المدرسة  3
اجتماعات غير مخطط 

 المعلمات.لها مع 

 متوسطة 1.32 2.69

تهمل مديرة المدرسة  4
تعزيز المعلمات، مع 
مطالبتهن بضرورة 
 رفع مستوى األداء.

 متوسطة 1.40 2.65

تترك مديرة المدرسة  5
الحرية للمعلمات في 

 تنفيذ المهام دون رقابة.

 ضعيفة 1.32 2.54

تتساهل مديرة المدرسة  6
مع المعلمات الالتي 

أداء يتكاسلن في 
 واجباتهن.

 ضعيفة 1.28 2.48

تسند مديرة المدرسة  7
المهام للمعلمات دون 

 خطة مدروسة.

 ضعيفة 1.30 2.42

تتجاهل مديرة المدرسة  8
 نقد المعلمات ألدائها.

 ضعيفة 1.22 2.42

تتردد مديرة المدرسة  9
في اتخاذ القرارات 

 اإلدارية.

 ضعيفة 1.26 2.34

تتردد مديرة المدرسة  10
قبول مقترحات  في

 المعلمات في التطوير.

 ضعيفة 1.25 2.31
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، إذ تراوحت املتوسط احلسايب العام واالحنراف املعياري العام لفقرات حمور النمط القيادي الرتسلي 4اتضح من اجلدول 
 املتوسط احلسايب للنمط القيادي الرتسلي العام وبلغ 3.50- 2.31املتوسطات احلسابية لفقرات النمط القيادي الرتسلي بني 

وهذا يدل على أن هذا النمط سائد بدرجة متوسطة ولكنه بدرجة أقل من املستويني  ،1.02االحنراف املعياري و  2.64
ت مدارس احللقة األوىل يف حمافظة مشال الباطنة من وجهة نظر معلمات اجملال األول. وقد الدميقراطي والتسلطي لدى مديرا

حصلت الفقرة اليت تنص على: "تعتمد مديرة املدرسة على املعلمات يف حل مشكالت الطلبة دون توجيه" على الرتبة األوىل، 
ترتدد "ت يف الرتبة األخرية الفقرة اليت تنص على: ، وبدرجة ممارسة عالية، وجاء1.24وابحنراف معياري 3.50مبتوسط حسايب 

وبدرجة ممارسة  1.25، وابحنراف معياري2.31مديرة املدرسة يف قبول مقرتحات املعلمات يف التطوير" مبتوسط حسايب بلغ 
ود ذلك فقرات يف هذا احملور حصلت على تقدير ضعيف، ورمبا يع10فقرات من أصل  6إىل وجود  4ضعيفة. كما يشري اجلدول 

ألن التعديل للممارسات سيتطلب منها مناقشة املعلمات واالستماع إليهن وعمل خطط  ،لتجاهل املديرة نقد املعلمات ألدائها
وما إىل ذلك مما يتطلب منها جهدا، ورمبا أيضا ضعف وضوح النتائج املرتتبة لدى مديرة املدرسة حول عدم رضا املعلمات عن 

العالقة بينها وبني املعلمات، ورمبا لقلة ثقتها يف رأي معلماهتا وأمهية النقد املقدم هلا، ورمبا لقناعتها أدائها وما يرتتب على سوء 
التامة أبن ما تقوم به هو الصحيح. أما تردد املديرة يف اختاذ القرارات اإلدارية قد يكون سببه اخلوف من النتائج املرتتبة على تلك 

( أن 2019األمور، وضعف ثقتها بقدرهتا على حتمل النتائج. ويف هذا اإلطار يؤكد الصبحي ) القرارات وما ميكن ان تؤول اليه
طبيعة املديرة الرتسلية تستخدم سلطتها بشكل حمدد، وتعطي املعلمات احلرية يف اختاذ القرارات، مث ترتك املعلمات ميارسن األعمال 

إىل أن درجة ممارسة مديرات املدارس للنمط القيادي الرتسلي  4 ضوابط، وترتكهن دون توجيه. ويشري اجلدولأو  دون متابعة
تراوحت بني العايل واملتوسط والضعيف. يف حني حصلت الفقرة اليت تنص على: "ترتدد مديرة املدرسة يف قبول مقرتحات 

ديرة الرتسلية، وقد يكون رفض ويُعلل ذلك أبن الرتدد هو من مسات امل ،املعلمات يف التطوير" على أقل رتبة وبدرجة ممارسة ضعيفة
مديرة املدرسة ملقرتحات التطوير من املعلمات انجتا عن ضعف ثقتها يف إمكاانت معلماهتا ومهاراهتن، األمر الذي جيعلها ال حترك 

ديرة ساكنا حنو التطوير، انهيك عن كون مقرتحات التطوير حتتاج جهدا ووقتا إضافيا، وإمكاانت قد ال تكون متوفرة لتساعد امل
( أبن طبيعة املديرة الرتسلية ال هتتم ابستغالل طاقات املعلمات، 2020على تنفيذ تلك املقرتحات. ويف هذا اإلطار يؤكد دودين )

وال تستفيد من إمكاانهتن وال تتدخل يف طريقة العمل، وال تلعب دورا يف حتديد أهداف اجملموعة، وهي قيادة تتخلى عن دورها 
 الظروف. الرايدي، وتسري وفق

ما مستوى الرضا الوظيفي ملعلمات اجملال األول يف مدارس احللقة األوىل مبحافظة مشال الباطنة التعليمية من وجهة نظرهن؟  .2
املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية الستجاابت أفراد عينة الدراسة حول مستوى الرضا  حسابلإلجابة عن هذا السؤال مت 

 الوظيفي ملعلمات اجملال األول يف مدارس احللقة األوىل مبحافظة مشال الباطنة التعليمية لكل حمور من حماور مقياس الرضا الوظيفي. 
 للرضا الوظيفي يارية املتوسطات احلسابية واالحنرافات املع  5 جدول

 درجة الرضا  الرتبة االنحراف المعياري المتوسط الحسابي المحاور 

 عالية جدا 1 0.42 4.62 الرضا عن طبيعة العمل
 

 عالية جدا 2 0.46 4.56 الرضا عن زميالت العمل

 عالية جدا 3 0.71 4.37 الرضا عن مديرة المدرسة

العامالرضا الوظيفي  جدا عالية  0.43 4.52   

ملعلمات اجملال األول يف مدارس احللقة األوىل مبحافظة الرضا الوظيفي  حملاور أن املتوسطات احلسابية 5 اتضح من اجلدول
وبدرجة رضا  4.62مبتوسط حسايب  الرضا عن طبيعة العمل، إذ جاء يف املرتبة األوىل 4.62 –4.37مشال الباطنة تراوحت بني 

النمط القيادي الترسلي  
 العام

 متوسطة 1.02 2.64
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رضا  وبدرجة 4.56يف املرتبة الثانية مبتوسط حسايب  الرضا عن زميالت العمل. وجاء حمور 0.42، واحنراف معياري عالية جدا
وبدرجة رضا عالية 4.37مبتوسط حسايب  عن مديرة املدرسة جاء يف املرتبة الثالثة الرضا، و 0.46عالية جدا، واحنراف معياري 

وتدل هذه  0.43، وابحنراف معياري عام 4.52ضا الوظيفي العام للمقياس . وبلغ متوسط الر 0.71جدا، واحنراف معياري 
القيمة على أن درجة الرضا الوظيفي عالية جدا لدى معلمات اجملال األول يف مدارس احللقة األوىل مبحافظة مشال الباطنة. وميكن 

مدارس احللقة األوىل مبحافظة مشال الباطنة برؤية ملعلمات اجملال األول يف  تربير ارتفاع مستوى الرضا الوظيفي يف مجيع احملاور
اإلدارة املدرسية احلديثة اليت ترى من الرضا الوظيفي للعاملني يف القطاع الرتبوي أمرا مهما، ينبغي إيالؤه االهتمام اإلداري الذي 

لمني، ووجود النمط القيادي املناسب رمبا يعود اىل اجلو املدرسي الذي يسوده االستقرار، والتعاون بني املعأو  جيعل منه عاليا،
الذي يهتم ابملعلمات، ويسعى لنشر الراحة والطمأنينة يف املدرسة. ورمبا يعود ذلك إىل اهتمام مديرات املدارس بتوثيق العالقات 

ه يف العمل، اإلنسانية بينهن وبني املعلمات، وكون اإلنسان اجتماعيا بطبعه، فهو مييل إىل تكوين عالقات اجتماعية مع زمالئ
وحيرص على توفري جو من الود واالحرتام والتعاون بينهم، كما أن اهتمام مديرات املدارس بتحقيق املساواة بني املعلمات، وحتقيق 
معظم احلاجات اليت تشبع رغباهتن الوظيفية، وإحساس املديرات ابملسؤولية جتاه العمل واإلخالص فيه، والرغبة يف حتقيق مستوى 

حىت تقوم املعلمات أبدوارهن على أكمل وجه، وهن يف  ،رضا الوظيفي يف املدرسة، وتوليد اإلحساس ابلراحة يف العملجيد من ال
إىل أن فاعلية األداء يف أية مدرسة يرتبط ارتباطا وثيقا مبدى توفري بيئة عمل  ولعل ذلك يعوددرجة جيدة من الرضا الوظيفي. 

ى املعلمات، والذي يعد مقياسا لزايدة الفاعلية واإلنتاجية، فالرضا الوظيفي مسة مهمة، فمن مناسبة تسهم يف منو الرضا الوظيفي لد
خالله يتم معرفة مشاعر املعلمات واجتاهاهتن املتعددة حنو خمتلف جوانب عملهن، وهبذا يتم معرفة جوانب القصور، ومعرفة 

ليت تضمن التقدم وزايدة اإلنتاجية واجلودة العالية يف تقدمي املشكالت اليت تعاين منها املعلمات، مث وضع احللول املناسبة ا
( إذ أظهرت النتائج أن مستوى الرضا الوظيفي لدى 2013وقد اتفقت نتائج الدراسة مع نتائج دراسة احلوسنية ). اخلدمات

ته، كما اتفقت معها دراسة املعلمني مبدارس التعليم ما بعد األساسي يف حمافظة مشال الباطنة كان بدرجة عالية يف مجيع جماال
( فأكدت النتائج وجود مستوى كبري من الرضا الوظيفي للمعلمني يف خمتلف مدارس حمافظة الداخلية بسلطنة 2016البدرية )

( أكدت أيضا على أن درجة الرضا الوظيفي العام ملعلمي حمافظة جنوب الباطنة كانت مرتفعة، 2017عمان، ودراسة السيد )
( حيث جاء مستوى الرضا الوظيفي لدى معلمي مدارس احللقة الثانية واحللقة الثالثة يف مدينة العني 2018لدرعي )وأيضا دراسة ا

( إذ أظهرت النتائج أبن مستوى الرضا الوظيفي للمعلمني 2008بدرجة عالية جدا. يف حني اختلفت مع نتائج دراسة احلراحشة )
( أظهرت النتائج أن مستوى الرضا الوظيفي لدى املعلمني يف مدارس التعليم 2013جاء بدرجة متوسطة، وأيضا دراسة الرواس )

ما بعد األساسي كانت درجة رضا املعلمني فيها متوسطة. وللتعرف على مستوى استجاابت أفراد عينة الدراسة وفقا لفقرات كل 
 عيارية جلميع الفقرات.حمور من حماور الرضا الوظيفي فقد مت حساب املتوسطات احلسابية واالحنرافات امل

 عن طبيعة العمل الرضا - أ
 الرضا عن طبيعة العملاملتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية لفقرات   6جدول 

 الفقرات الرتبة
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 درجة الرضا

 أشعر أنني أنجز عمال مهما في المجتمع المدرسي. 1
 عالية جدا 0.45 4.83

 عالية جدا 0.47 4.79 بالرضا عندما أتغلب على التحديات في العمل. أشعر 2

 عالية جدا 0.51 4.72 أستخدم أفضل الطرق إلنجاز العمل. 3

 عالية جدا 0.54 4.67 أحرص على التنمية المهنية الذاتية في مجال عملي. 4



Naima Salim Said AL RIS & Mohammed Saleh ALAJMI  

 

 

 
519 

 عالية جدا 0.65 4.67 أشعر أن عملي يحقق لي ذاتي. 5

 عالية جدا 0.54 4.66 المطلوبة مني في الوقت المحدد.أنفذ المهام  6

 عالية جدا 0.65 4.62 أشعر أن عملي يقدم لي مركزا اجتماعيا جيدا. 7

 عالية جدا 0.76 4.54 يتفق عملي مع ميولي المهنية. 8

 عالية جدا 0.90 4.41 يوفر لي عملي فرصا لإلبداع واالبتكار. 9

 عالية جدا 0.77 4.29 أقضي كل وقتي في أداء عملي. 10

 عالية جدا 0.42 4.62 الرضا العام عن طبيعة العمل

، جاءت 4.83- 4.29تراوحت بني  الرضا عن طبيعة العملأن املتوسطات احلسابية لفقرات  6اتضح من اجلدول 
، 0.45، واحنراف معياري 4.83الفقرة اليت نصها: "أشعر أنين أجنز عمال مهما يف اجملتمع املدرسي" مبتوسط حسايب  أعالها

اليت نصها: "أقضي كل وقيت يف أداء عملي" مبتوسط حسايب بلغ فهي عالية جدا، أما أقل الفقرات فقد كانت الفقرة  رضاوبدرجة 
، وبدرجة رضا عالية جدا. كما يتضح أن مجيع فقرات هذا احملور جاءت درجة الرضا فيها عالية 0.77، واحنراف معياري4.29

عالية جدا  عن طبيعة العملوهذا يدل على أن درجة الرضا  4.62ككل   للرضا عن طبيعة العملجدا. وبلغ املتوسط احلسايب 
وىل مبحافظة مشال الباطنة. ورمبا تعود هذه النتيجة إىل وضوح إجراءات العمل، لدى معلمات اجملال األول يف مدارس احللقة األ

ووضوح القوانني املنظمة له، ووجود املناخ املالئم للعمل، وتنظيم العملية التعليمية يف سلطنة عمان، فهي تسري وفق خطة منظمة، 
اجها املعلمات من مواد وأدوات ومعينات التعلم املختلفة. كما والعمل موزع بعدالة بني املعلمات، وتوفري مجيع املستلزمات اليت حتت

ميكن تفسري ذلك أبن كل معلمة مطالبة برسم خطة إجرائية تسري على ضوئها يف تنفيذ مهامها التعليمية يف احلقل الرتبوي، ووجود 
مديرات املدارس دورا فاعال يف هذه اخلطة قد يساعد على جعل األمور أكثر وضوحا وإجرائية أمام هؤالء املعلمات، وتؤدي 

مراجعة هذه اخلطط ويف متابعة تنفيذها، وتقدمي التغذية الراجعة للمعلمات على إثر حتقق مؤشراهتا. يف حصلت الفقرة اليت نصها: 
رص مديرات ولرمبا يعود ذلك إىل ح ،"أشعر أنين أجنز عمال مهما يف اجملتمع املدرسي" على املرتبة األوىل بدرجة تقدير عالية جدا

 املدراس على دعم إمكانيات املعلمات ومراعاة الفروق الفردية بينهن، وتوفري كافة املستلزمات اليت تتطلبها البيئة التعليمية الناجحة،
وإجناز ألنه يؤدي لزايدة الدافعية،  ،وتعزيز اجلهود اليت تبذل، وتقدمي احلوافز املادية واملعنوية وشهادات التقدير للمعلمات املبدعات

العمل وحتقيق الرضا الوظيفي. يف حني حصلت الفقرة اليت نصها: "أقضي كل وقيت يف أداء عملي" على أقل مرتبة ولكن بدرجة 
ولعل ذلك يعود إىل إدراك املعلمات لقيمة عنصر الوقت وأمهيته يف العملية التعليمية، واعتزاز املعلمات ابلتدريس  ،رضا عالية جدا

ية جتاه بناء األجيال، فيتم إجناز األعمال املوكلة إليهن خالل ساعات الدوام الرمسي، وهذا مؤشر على أن واإلحساس ابملسؤول
أغلب معلمات اجملال األول يف حمافظة مشال الباطنة يضعن جداول زمنية وظيفية تساعدهن على استغالل كل وقتهن فيما يتعلق 

 .مبهام العمل
 الرضا عن مديرة املدرسة - ب

 الرضا عن مديرة املدرسةاملتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية لفقرات  7جدول
المتوسط  الفقرات الرتبة

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري

 درجة الرضا

 عالية جدا 0.76 4.59 تسعدني مشاركة مديرة المدرسة للمعلمات في المناسبات االجتماعية. 1
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 عالية جدا 0.80 4.49 المناسب ألداء عملي.تمنحني مديرة المدرسة اختيار األسلوب  2

 عالية جدا 0.76 4.45 تهتم مديرة المدرسة بالمبادرات المقترحة في المدرسة. 3

 عالية جدا 0.79 4.45 تقدر مديرة المدرسة عملي وجهدي. 4

 عالية جدا 0.81 4.39 تنمي مديرة المدرسة مهارات التفكير اإلبداعي لدى المعلمات. 5

 اعالية جد 0.85 4.39 تطلعني مديرة المدرسة على كافة المستجدات التربوية. 6

 عالية جدا 0.90 4.32 تساعدني مديرة المدرسة على التنمية المهنية المستمرة. 7

 عالية جدا 0.97 4.22 تراعي مديرة المدرسة العدالة في التعامل مع المعلمات. 8

 عالية جدا 0.92 4.22 الصادر مني.تتقبل مديرة المدرسة النقد البناء  9

 عالية 0.99 4.19 تزودني مديرة المدرسة بالتجهيزات الداعمة للتعلم. 10

 عالية جدا 0.71 4.37 الرضا العام عن مديرة المدرسة 

جاءت  4.59-4.19تراوحت بني  الرضا عن مديرة املدرسةعن أن املتوسطات احلسابية لفقرات  7كشف اجلدول 
، وابحنراف 4.59تسعدين مشاركة مديرة املدرسة للمعلمات يف املناسبات االجتماعية" مبتوسط حسايب "الفقرة اليت نصها:  أعالها
تزودين مديرة املدرسة ابلتجهيزات "، أما أقل الفقرات فقد كانت الفقرة اليت نصها: جدا عالية رضا، وبدرجة 0.76معياري

، وبدرجة رضا عالية. كما اتضح أن مجيع فقرات هذا احملور 0.99، وابحنراف معياري 4.19الداعمة للتعلم" مبتوسط حسايب بلغ 
جاءت درجة الرضا فيها عالية جدا، ما عدا الفقرة: "تزودين مديرة املدرسة ابلتجهيزات الداعمة للتعلم"، إذ جاءت بتقدير عال، 

لقاة على عاتقهن، ورغبتهن يف حتقيق الرضا الوظيفي ورمبا يدل هذا على وعي مديرات مدارس احللقة األوىل ابملسؤولية امل
رمبا يعود ذلك إىل الثقة املتبادلة بني املديرة واملعلمات. وبلغ أو  كونه عامال مساعدا يف زايدة الدافعية واإلنتاج،  ،للمعلمات

عالية جدا لدى معلمات اجملال  الرضا عن مديرة املدرسة، وهبذا فإن درجة 4.37ككل   للرضا عن مديرة املدرسةاملتوسط احلسايب 
على الرتبة األوىل بدرجة تقدير عالية جدا رمبا يعود  20األول يف مدارس احللقة األوىل مبحافظة مشال الباطنة. وحصول الفقرة 

الهتمام مديرات املدارس بتوثيق العالقات اإلنسانية بينهن وبني املعلمات، من خالل مشاركة املديرات للمعلمات يف بعض 
ألهنا تزيد اإلنتاجية والدافعية وترفع الكفاءة، وتقرب املسافة بني املديرة  ،إلمياهنن أبمهيتها يف بيئة العمل ،ملناسبات االجتماعيةا

واملعلمات، فيسهل التعاون والتواصل بينهن فيتحقق الرضا الوظيفي، ولعله يرجع إىل كونه أمرا مهما جدا لكسب الثقة بني املديرة 
: "تزودين مديرة املدرسة ابلتجهيزات الداعمة 16والتعرف على شخصية املعلمات عن قرب. يف حني حصلت الفقرة واملعلمات، 

للتعلم" على أقل رتبة ولكنها بدرجة رضا عالية، وتعزى هذه النتيجة لطبيعة العينة واجملتمع والصدق، ورمبا يعود هذا إىل اهتمام 
للتعلم فهي تسعى جاهدة القتناء هذه الوسائل الداعمة بكل الطرق املتاحة هلا كمديرة مدرسة،  مديرات املدارس بتوفري البيئة املثالية

 ورمبا يرجع ذلك إىل اجلهات املختصة يف دائرة تقنية املعلومات يف املديرية العامة للرتبية والتعليم مبحافظة مشال الباطنة، وابلتايل
ن بعض الصالحيات حنو خماطبة بعض الشركات املتعاونة خلدمة اجملتمع، لتوفري فاملديرات يتحركن يف هذا اإلطار، كما أن لديه

أحدث التقنيات، كما تقوم املديرة حبث املعلمات على امتالك أجهزة إلكرتونية تساعدهن على مواكبة عصر التقنية احلديثة، 
بشدة يف عملية التعلم الفعال، وكل ذلك من أسباب وتسهم يف رفعة النمو املهين لديهن، والتعرف على الربامج احلديثة اليت تسهم و 
 تكوين درجة عالية من مستوى الرضا الوظيفي للمعلمات حنو مديرة املدرسة.
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 الرضا عن زميالت العمل - ث
 الرضا عن زميالت العمل املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية لفقرات 8جدول

 الفقرات الرتبة
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 درجة الرضا

 عالية جدا 0.47 4.79 أشعر بالسعادة عندما أتعاون مع زميالتي المعلمات. 1

 عالية جد 0.43 4.78 أنشئ عالقات طيبة مع زميالتي في المدرسة. 2

أشارك زميالتي في حل المشكالت والتغلب على التحديات في  3
 مدرستي.

 عالية جدا 0.58 4.66

اإليجابي لزميالتي المعلمات عن التطوير والتغيير يعجبني االنطباع  4
 في بيئة العمل.

 عالية جدا 0.63 4.65

 عالية جدا 0.65 4.62 تنظر زميالتي المعلمات نظرة إيجابية لعملي في المدرسة. 5

 عالية جدا 0.76 4.56 توجهني زميالتي المعلمات على اإلخالص في عملي.  6

 عالية جدا 0.64 4.56 زميالتي المعلمات. تسود روح التنافس بيني وبين 7

 عالية جدا 0.81 4.49 تسود روح التعاون بين المعلمات في مدرستي. 8

 عالية جدا 0.71 4.47 تلقى أفكاري اهتماما من قبل زميالتي. 9

 عالية  0.97 4.07 تشجعني زميالتي المعلمات على إكمال دراستي العليا. 10

 عالية جدا 0.46 4.56 ككل الرضا عن زميالت العمل

 جاءت أعالها 4.79-4.07تراوحت بني  الرضا عن زميالت العملأن املتوسطات احلسابية لفقرات  8بنّي اجلدول 
، 0.47، وابحنراف معياري4.79واليت نصها: "أشعر ابلسعادة عندما أتعاون مع زمياليت املعلمات" مبتوسط حسايب  25الفقرة 

واليت نصها: "تشجعين زمياليت املعلمات على إكمال دراسيت العليا" مبتوسط  27عالية جدا، أما أقلها كانت الفقرة رضاوبدرجة 
، وبدرجة رضا عالية. كما اتضح أن مجيع فقرات هذا احملور جاءت درجة الرضا فيها 0.97، وابحنراف معياري4.07حسايب بلغ 

املعلمات على إكمال دراسيت العليا" إذ جاءت بتقدير عال. وبلغ املتوسط احلسايب  عالية جدا، ما عدا الفقرة: "تشجعين زمياليت
ككل عالية جدا   الرضا عن زميالت العمل، وهبذا فإن درجة 0.46، وابحنراف معياري4.56ككل   للرضا عن زميالت العمل

على الرتبة األوىل بدرجة تقدير  25لفقرة لدى معلمات اجملال األول يف مدارس احللقة األوىل مبحافظة مشال الباطنة. وحصلت ا
عالية جدا، ورمبا يعود سبب هذا إىل ميل املعلمات إىل العمل اجلماعي والتعاون، فهو بدوره يسهل إجناز املهام وختفيف 

السعادة، ويف املسؤوليات، فاجلو األخوي يف بيئة العمل يزيد اإلنتاجية ويشجع اآلخرين بتحفيز مهمهم، وابلتايل يشعرون ابلراحة و 
هذا اإلطار أشارت الدراسة احلالية إىل أن التعاون أساس النجاح يف بيئة العمل، وكلما كانت املديرة متعاونة مع فريقها كلما 
حققت النجاح والسعادة، وكذلك ابلنسبة للمعلمات فالتعاون مع زميالت العمل حيافظ على اإلنتاجية سواء من الناحية 

الوظيفية، فالتعاون اإلجيايب يضفي السعادة واملرح والسرور يف نفوس املعلمات، وكل ذلك ينعكس إجيااب أو  ةالنفسيأو  االجتماعية
 على مستوى الرضا الوظيفي لدى املعلمات.
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هل توجد عالقة ارتباطية بني األمناط القيادية لدى مديرات مدارس احللقة األوىل والرضا الوظيفي ملعلمات اجملال األول يف  .3
ارتباطية بني األمناط القيادية لدى مديرات مدارس احللقة األوىل والرضا الوظيفي ملعلمات ملعرفة وجود عالقة ظة مشال الباطنة؟ حماف

التايل  9، واجلدول Pearson correlation"استخدام معامل ارتباط بريسون " متاجملال األول يف حمافظة مشال الباطنة، 
 يوضح هذه النتائج.

 رتباط بريسون بني األمناط القيادية والرضا الوظيفيقيم معامل ا
 الرضا الوظيفي أنماط القيادة

 *0.61 النمط القيادي الديمقراطي

 *0.14- النمط القيادي األوتوقراطي

 0.10- النمط القيادي الترسلي

 (α≤0.05عند مستوى ) إحصائيا *دال
دالة إحصائيا بني النمط القيادي الدميقراطي والرضا الوظيفي، حيث بلغ طردية متوسطة وجود عالقة  9اتضح من اجلدول 

من قبل مديرة املدرسة زاد الرضا  ت ممارسة النمط القيادي الدميقراطي، وهذا يشري إىل أنه كلما زادr=0.61معامل االرتباط 
النمط القيادي األوتوقراطي والرضا الوظيفي كما أشارت النتائج أيضا إىل وجود عالقة سالبة ضعيفة بني   الوظيفي لدى املعلمات.

كلما زادت ممارسة مديرة املدرسة للنمط القيادي األوتوقراطي قل مستوى ، وهذا يعين أنه  r=-0.14حيث بلغ معامل االرتباط 
والرضا الوظيفي . وأشارت النتائج أيضا إىل وجود عالقة سالبة ضعيفة بني النمط القيادي الرتسلي الرضا الوظيفي لدى املعلمات
قل مستوى  الرتسلي كلما زادت ممارسة مديرة املدرسة للنمط القيادي( وهذا يعين أنه  r= -0.10حيث بلغ معامل االرتباط )
 ( إىل معامل االرتباط حسب تصنيف دانس وريدي يف علم النفس2018) Akoglu. وقد أشار الرضا الوظيفي لدى املعلمات

Dancey and Reidy (Psychology)  (0.9−0.9+) إىل (0.7-0.7+)، ومن (1-1+)فتكون العالقة ممتازة 
( إىل 0.3-0.3العالقة ضعيفة من )+العالقة متوسطة، وتكون  (0.6-0.6+) إىل (0.4-0.4+) ومن ،تكون العالقة قوية

دالة إحصائيا بني النمط القيادي الدميقراطي ملديرات مدارس احللقة األوىل طردية وجود عالقة وميكن تفسري  .+(0.1-0.1)
 r=0.61والرضا الوظيفي ملعلمات اجملال األول يف حمافظة مشال الباطنة التعليمية من وجهة نظرهن، حيث بلغ معامل االرتباط 

ولعل ذلك  ،درسة زاد الرضا الوظيفي لدى املعلماتت ممارسة النمط القيادي الدميقراطي من قبل مديرة املويشري إىل أنه كلما زاد
الدميوقراطي املتمثلة يف: تفويض السلطات، ومشاركة املعلمات يف اختاذ القرار، واالهتمام ابلعالقات يفسر بسمات النمط القيادي 

اإلنسانية بني مديرة املدرسة واملعلمات، واملعاملة احلسنة، والثقة املتبادلة، ومنح الفرص ألعضاء الفريق. فالنمط القيادي 
ملعلمات الوظيفية، واخنفاض معدل الشكاوى والدوران، واحرتام حقوق الدميوقراطي يؤدي إىل إشباع وتلبية أغلب حاجات ا

اإلنسان وكرامته، وتنمية الثقة والتعاون بني املديرات واملعلمات، وحب املعلمات للعمل، إذ يؤدي اجلو السائد إىل درجة عالية من 
دراسة أيضا إىل وجود عالقة سالبة ضعيفة دالة كما أشارت نتائج ال(. 2013الوظيفي بني مديرة املدرسة ومعلماهتا)محادي، الرضا

إحصائيا بني النمط القيادي األوتوقراطي الذي متارسه مديرات مدارس احللقة األوىل والرضا الوظيفي ملعلمات اجملال األول يف 
مديرة املدرسة  ، وهذا يعين أنه كلما زادت ممارسةr=-0.14حمافظة مشال الباطنة من وجهة نظرهن، حيث بلغ معامل االرتباط 

للنمط القيادي األوتوقراطي قل الرضا الوظيفي لدى املعلمات. وسبب هذه العالقة يعود إىل ممارسة بعض مديرات مدارس احللقة 
األوىل للنمط القيادي األوتوقراطي متمثال يف استخدام التهديد والوعيد مع املعلمات يف املدرسة، وحب السيطرة والتحكم يف مجيع 

ملدرسة، وضعف االهتمام بتفويض بعض الصالحيات للمعلمات ابملدرسة، وضعف العالقات اإلنسانية أحياان، ورمبا قلة األمور اب
االحرتام املتبادل بني مديرة املدرسة واملعلمات، وكل ذلك ينعكس سلبا على سلوك املعلمات، ويكون شعورهن سلبيا جتاه مديرة 

سلبا على أداء املعلمات يف جمال عملهن ابملدرسة. وأشارت نتائج  مما ينعكس ،لوظيفياملدرسة، وينتج عنه ضعف مستوى الرضا ا
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الدراسة أيضا إىل وجود عالقة سالبة ضعيفة بني النمط القيادي الرتسلي الذي متارسه مديرات مدارس احللقة األوىل والرضا 
، وسبب هذه r= -0.10حيث بلغ معامل االرتباط الوظيفي ملعلمات اجملال األول يف حمافظة مشال الباطنة من وجهة نظرهن 

مديرة املدرسة تعطي حرية كبرية للمعلمات، واتباع اإلجراءات اليت يرينها مناسبة مع ضعف الرقابة عليهن،  النتيجة رمبا يعود إىل أن 
تتخذ قرارا حبلها، بل ترتك كما تقوم بتفويض السلطة حبرية أكرب، وتقدم التوجيهات والتعليمات العامة حول قضااي العمل وقلما 

شعور املعلمات، فتشعر بعض املعلمات بضعف القدرة على التصرف  وهذا ينعكس سلبا على للمعلمات حرية التصرف،
ويعترب هذا النمط أقل إنتاجا وأكثر تسيبا وال  ألن فعالية التوجيه والرقابة والقيادة مرتّسلة، ،ضعفهأو  بسبب قلة التوجيه ،والضياع
وملعرفة أي األمناط كثريا، وتنشأ عالقات سلبية بني زميالت العمل، ويؤدي إىل اخنفاض معنوايهتن.   على احرتام املديرةيبعث 

التايل يوضح  10القيادية تسهم يف التنبؤ ابلرضا الوظيفي لدى معلمات اجملال األول، مت إجراء حتليل االحندار املتعدد، واجلدول 
 هذه النتائج.

 للتنبؤ مبستوى الرضا الوظيفي من خالل األمناط القياديةنتائج حتليل تباين االحندار اخلطي املتعدد ملخص  10جدول 
أنماط القيادة 

 المدرسية
معامل االنحدار 

 (B)غير المعياري
معامل االنحدار 

 (Betaالمعياري )
قيمة"ت" 
 المحسوبة

القيمة 
 االحتمالية

 R2  قيمة
 الثابت

 2.44 0.38  0.000 13.79 0.63 0.45 الديموقراطي

  0.37 0.90 0.07 0.03 األوتوقراطي

  0.87 0.16- 0.01- 0.01 الترسلي

 من خالل أنه ميكن التنبؤ ابلرضا الوظيفي لدى معلمات اجملال األول مبحافظة مشال الباطنة 10 اتضح من خالل اجلدول
وبقيمة احتمالية أقل من مستوى  13.79 بلغت قيمة "ت" احملسوبةمنط واحد من األمناط القيادية وهو النمط الدميوقراطي حيث 

، وهذا يدل على أن منط القيادة الدميوقراطي لدى مديرات R2=0.38، وبلغت قيمة معامل االرتباط املتعدد0.05الداللة 
املتبقية ل األول، أما النسبة من التغريات احلادثة يف الرضا الوظيفي لدى معلمات اجملا 38%مدارس احللقة األوىل يفسر ما نسبته 

وميكن من  قد تعزى لعوامل أخرى، مثل بيئة العمل املناسبة، احلوافز املادية واملعنوية، املكافآت، زميالت العمل. 62%واليت متثل 
حتقيق مستوى الرضا ذلك االستنتاج أن تقوية النمط القيادي الدميقراطي وتعزيزه يف تسيري أعمال اإلدارة املدرسية له دوٌر جيد يف 

ألن هذا النمط الدميقراطي يساعد على مراعاة عناصر الرضا الوظيفي،  ،الوظيفي لدى معلمات اجملال األول مبحافظة مشال الباطنة
وحيقق أسسه بصورة جيدة، من خالل وصول معلمات اجملال األول إىل مرحلة تولد الدوافع الذاتية لديهن والرغبة يف تقدمي أفضل 

وتعزى أسباب وجود عالقة سالبة بني النمط القيادي األوتوقراطي الذي متارسه مديرات  هن من أداء وإجناز يف العمل.ما لدي
مدارس احللقة األوىل والرضا الوظيفي ملعلمات اجملال األول يف حمافظة مشال الباطنة إىل أن هذا النمط مييل إىل التفرد يف اختاذ 

لذلك من الطبيعي أن تكون العالقة سالبة. يف حني ترجع الدراسة  ،تدخل يف كل صغرية وكبريةالقرارات، وفرض التعليمات، وال
احلالية أسباب وجود عالقة سالبة ضعيفة بني النمط القيادي الرتسلي الذي متارسه مديرات مدارس احللقة األوىل والرضا الوظيفي 

فة املديرة الرتسلية بكيفية تفعيل النمط الرتسلي يف الوقت املناسب، ملعلمات اجملال األول يف حمافظة مشال الباطنة إىل ضعف معر 
فاستخدامه بطريقة خاطئة يؤدي لنتائج سلبية تنعكس على اختاذ القرارات، وحتديد األهداف، وازدواجية اجلهود، وكثرة الفاقد يف 

ألن املسؤوليات غري حمددة وهذا يؤدي إىل  ،الالوقت واملال، وضعف الرتابط، كما أنه يشيع بني املعلمات روح االستهتار واإلمه
( إذ أشارت إىل وجود ارتباط 2018ضعف مستوى األداء واإلنتاجية. وقد اتفقت هذه النتائج مع نتائج دراسة الراشدي )

دال بني النمط الدميوقراطي والرضا الوظيفي للمعلمني، مع وجود ارتباط سالب  0.05موجب دال إحصائيا عند مستوى الداللة 
( أبن هناك عالقة إجيابية 2008للنمط األوتوقراطي، كما أظهرت نتائج دراسة احلراحشة ) 0.05إحصائيا عند مستوى الداللة 
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( بوجود عالقة ارتباطية موجبة 2019بني النمط القيادي ومستوى الرضا الوظيفي للمعلمني. وأيضا اتفقت مع دراسة الصبحي )
 املدارس للنمط الدميوقراطي ومستوى الرضا الوظيفي للمعلمني.دالة إحصائيا بني ممارسة مديري 

 
 التوصيات 

ملا له  ،احلفاظ على مستوى ممارسة فاعلة للنمط القيادي الدميقراطي لدى مديرات مدارس احللقة األوىل مبحافظة مشال الباطنة .1
 من أمهية يف حتقيق مستوى جيد من الرضا الوظيفي. 

 معلمات اجملال األول يف حمافظة مشال الباطنة يف عملية صنع القرار بصورة أفضل مما هي عليه.إفساح اجملال أمام  .2
االهتمام بتقدمي التغذية الراجعة لدى مديرات مدارس احللقة األوىل مبحافظة مشال الباطنة يف النمط الرتسلي وكيفية استخدامه  .3

 ابلطريقة املناسبة.
ملا له من دور يف حتقيق أهداف  ،عايل لدى معلمات اجملال األول مبحافظة مشال الباطنةاحلفاظ على مستوى الرضا الوظيفي ال .4

 العملية التعليمية.
لينعكس ذلك بدوره على املعلمات، وابلتايل حتقيق الرضا الوظيفي  ،تعزيز مديرات مدارس احللقة األوىل مبحافظة مشال الباطنة .5

 هلن.
 علمات اجملال األول يف حمافظة مشال الباطنة، ومديرات مدارس احللقة األوىل.زايدة االهتمام ابجلانب اإلنساين بني م .6
 

 املقرتحات

 لرفع مستواه عند معلمات اجملال األول. ،إجراء مزيد من البحوث لدراسة الرضا الوظيفي .1
 للتعرف على العوامل املؤثرة يف الرضا الوظيفي ملعلمات اجملال األول. ،إجراء دراسات مماثلة للدراسة احلالية .2
إجراء دراسات مقارنة بني املدارس العامة واملدارس اخلاصة عن طبيعة العالقة بني النمط القيادي ملديرات مدارس احللقة األوىل  .3

 ومستوى الرضا الوظيفي ملعلمات اجملال األول.
لتدريبهن على كيفية استخدام النمط القيادي الفاعل  ،ارس احللقة األوىل مبحافظة مشال الباطنةعقد دورات تدريبية ملديرات مد .4

 حسب ما يقتضيه املوقف.
 إجراء مزيد من البحوث لدراسة أثر النمط القيادي الرتسلي واألوتوقراطي يف حتقيق الرضا الوظيفي. .5
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