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واضـع ـتـل المـمـذا العـهـ مـامـديـر أن وفقنً إلتـلً القـمـد هللا العـالح     

 أسلم علٍ من ال نبً بعده. لً وـوأص

الدكتور: نور الدين األستاذ أتقدم بجزيل الشكـر إلٍ أستاذي الفاضـل      

ـاز هـذا العمل حيـث وقف منذ ريت الـذي تفضل باإلشـراف علٍ انجيورات

 .ى وإرشاداتـى القيمـٌ والمتميـزةاللحظات األولٍ مسـديا بتوجيواتـ

وأتقدم بجزيل الشكـر إلٍ أستاذي الفاضـل األستاذ الدكتور: نصر الدين جابر    

 الـذي كان نبعا لألفكار النيرةَ ومثاال يقتدى بى.  

 الطاهر سعد هللاضـل األستاذ الدكتور: وأتقدم بجزيل الشكـر إلٍ أستاذي الفا     

 علٍ كل توجيواتى طوال مشواري األكاديمً.

كما أتقدم بالشكر الخالص إلٍ كل من قدم لً يد المساعدةَ وخاصٌ األصدقاء:     

لمات ـين والمعـلمـَ وإلٍ كل المعٌَ عبد المالك زكريَ جمال حسانأحمد حنك

 الدراسٌ.    هذه الذين شاركوا باإلجابٌ علٍ استبيان
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 :ملخص

موضتتو ا امنمتتاق اليةاةةتت  لمتتة اس المتتةا ة اأثتةا ةتت  ودا هتتا  متت  الةا  ةتت  تناولتتت هتتلد الة ا تت       
 لإلنجاز لةى الم ممةن، وتهةف إل  ما ةميا  

 الت  ف  م  امنماق اليةاةة  ال ا ةة  ي إةا ة مةا  نا اأثتةا ة . -
الت تت ف  متت  م تتتوى الةا  ةتت  لإلنجتتاز لتتةى م ممتتي المتتةا ة اأثتةا ةتت  والو تتوف  متت  وا  هتتا  تتي  -

 مةا  نا.
 الكشف  ن مةى دا  النمق اليةاةي لمةة  المة    اأثتةا ة   ي الةا  ة  لإلنجاز لةى الم ممةن. -

 تيةم الة ا   الف ضةات التالة ا
توجتتة  تت وت لات ةألتت  إ فتتا ة   تتي م تتتوى الةا  ةتت  لإلنجتتاز لتتةى الم ممتتةن التتلةن ة ممتتون ت تتت  -

 كتاتو ي والم ممةن اللةن ة ممون ت ت إةا ة مةة  ةةمي اقي.ةإةا ة مةة  ة
ةى الم ممتةن التلةن أ توجة   وت لات ةأل  إ فا ة   ي م توى الةا  ة  لإلنجاز   ب الجتنة لت -

 ة ممون ت ت  ةاةة مةة  ةةمي اقي.
أ توجة   وت لات ةأل  إ فا ة   ي م توى الةا  ة  لإلنجاز   ب الجتنة لتةى الم ممتةن التلةن  -

 ة ممون ت ت  ةاةة مةة  ةةكتاتو ي.
 أ توجة   وت لات ةأل  إ فا ة   ي م توى الةا  ة  لإلنجاز لةى الم ممةن   ب الجنة.  -
و ةتتتتم للتتتخ ثا تتتتيةام ا تتتتثةان ت ةةتتتة امنمتتتاق اليةاةةتتت  لمتتتةة ي المتتتةا ة اأثتةا ةتتت  متتتن وجهتتت  ن تتت   

الم ممتتتةن ، و ا تتتتثةان  ةتتتاة م تتتتوى الةا  ةتتت  لإلنجتتتاز لتتتةى الم ممتتتةن، اتتتم ت مةتتت  النتتتتا   إ فتتتا ةا 
ال متتتوم  ثا تتتتيةام ايتثتتتا التة لةألتتت  الفتتت وت ثتتتةن  ةنتتتتةن منففتتتمتةن ثا تتتتيةام ث نتتتام  ا  فتتتاس  تتتي

 . spssاأجتما ة  
مة  تتت  اثتةا ةتتت  متتتن  28م ممتتتا وم ممتتت  متتتن  862دج ةتتتت هتتتلد الة ا تتت   متتت   ةنتتت  مكونتتت  متتتن      

 مناقت  ةفة  و ض ة  من وأة  الواةي. 
 وتوفمت الة ا   إل  النتا   التالة ا     
متتتةة ي المتتتةا ة  دن التتتنمق اليةتتتاةي التتتةةمي اقي هتتتو التتتنمق امكاتتت  انتشتتتا ا وا تتتتيةاما متتتن قتتت ف -

 اأثتةا ة .
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توجتتة  تت وت لات ةألتت  إ فتتا ة   تتي م تتتوى الةا  ةتت  لإلنجتتاز ثتتةن  ةنتت  الم ممتتةن التتلةن ة ممتتون  -
ت تتت إةا ة متتةة  ة تتتيةم التتنمق اليةتتاةي التتةةمي اقي و ةنتت  الم ممتتةن التتلةن ة ممتتون ت تتت إةا ة متتةة  

 ي الةةمي اقي. تيةم النمق اليةاةي الةةكتاتو ي، لفالح النمق اليةاةة
توجتتتة  تتت وت لات ةألتتت  إ فتتتا ة   تتتي م تتتتوى الةا  ةتتت  لإلنجتتتاز ثتتتةن الم ممتتتةن التتتلكو  والم ممتتتات  -

    تيةم النمق اليةاةي الةةمي اقي، لفالح ا ناث.ا ناث اللةن ة ممون ت ت إةا ة مةة  ة
الم ممتتتات و توجتتتة  تتت وت لات ةألتتت  إ فتتتا ة   تتتي م تتتتوى الةا  ةتتت  لإلنجتتتاز ثتتتةن الم ممتتتةن التتتلكو   -

  تيةم النمق اليةاةي الةةكتاتو ي، لفالح ا ناث.ا ناث اللةن ة ممون ت ت إةا ة مةة  ة
أ توجة   وت لات ةأل  إ فا ة   ي م توى الةا  ة  لإلنجاز لةى الم ممةن  ثةن الم ممةن  -

 اللكو  والم ممات ا ناث  ي كام   ةن  الة ا  .
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Résumé:  

     Cette étude a examiné le sujet: les styles de leadership des directeurs d'écoles 

primaires et de leur impact sur la motivation à la réussite des enseignants, et vise à:  

- Identifier les styles de leadership qui prévalent dans la gestion de nos écoles 

primaires.  

- Pour déterminer le niveau de motivation à la réussite chez les enseignants du 

primaire et se tenir debout sur sa réalité dans nos écoles.  

- Divulgation de la mesure de l'impact du style de leadership du directeur de l'école 

élémentaire de réalisation motivation des enseignants.  

L'étude fournit des hypothèses suivantes:  

- Il y avait des différences statistiquement significatives dans le niveau de 

réalisation motivation des enseignants qui travaillent sous la direction d'un 

directeur et les enseignants dictatorial qui travaillent sous la direction du directeur 

démocratique.  

- Pas de différence statistiquement significative dans le niveau de motivation à la 

réussite selon le sexe avec les enseignants qui travaillent sous la direction du 

directeur démocratique.  

- Pas de différence statistiquement significative dans le niveau de motivation à la 

réussite selon le sexe avec les enseignants qui travaillent sous la direction d'un 

directeur dictatorial.  

- Aucune différence statistiquement significative dans le niveau de réalisation 

motivation des enseignants par sexe.  

     Ceci est fait en utilisant un questionnaire pour déterminer les styles de 

leadership directeurs d'école élémentaire du point de vue des enseignants, et un 

questionnaire pour mesurer le niveau de réalisation motivation des enseignants, 

puis analyser les résultats statistiquement en utilisant le (T) test de l'importance des 

différences entre les deux échantillons à l'aide d'un programme distinct de 

statistiques dans les sciences sociales SPSS .  

     Cette étude a été menée sur un échantillon de 268 enseignants de 87 écoles 

primaires de la wilaya d'El oued et urbaines de l'État de la vallée.  

     L'étude a révélé les résultats suivants:  

- Que le style de leadership démocratique est le style le plus répandu et largement 

utilisé par les directeurs d'écoles primaires.  

- Il y avait des différences statistiquement significatives dans le niveau de 

motivation à la réussite auprès d'un échantillon d'enseignants qui travaillent sous la 

direction du directeur du style de leadership démocratique et l'échantillon des 

enseignants qui travaillent sous la direction du directeur du style de leadership 

dictatorial, en faveur de style de leadership démocratique.  
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- Il y avait des différences statistiquement significatives dans le niveau de 

motivation à la réussite entre les enseignants de sexe masculin et les enseignantes 

qui travaillent sous la direction du directeur du style de leadership démocratique 

utilisé, en faveur des femmes.  

- Il y avait des différences statistiquement significatives dans le niveau de 

motivation à la réussite entre les enseignants de sexe masculin et les enseignantes 

qui travaillent sous la direction du réalisateur qui utilise le style de leadership 

dictatorial, en faveur des femmes.  

- Pas de différence statistiquement significative dans le niveau de réalisation 

motivation des enseignants entre les enseignants de sexe masculin et les 

enseignantes dans la totalité de l'échantillon de l'étude. 
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 مقدمة: 
يعتبر موضوع القيادة من المواضيع التي اهتم بها كثير من الباحثين، ألن مفهوم القيادة يمكن أن      

يرتبط بعدة مجاالت، فمثال إذا ارتبط بالمجال االقتصادي سوف يتطرق الباحث فيه  إلهق قيهادة مجهالس 
ذا ارتههبط بالمجههال التهها ريخي فهه ن الباحههث سههيتهاول اإلدارة فههي الكههركات بعهوا ههها، وقيههادة المكههاريعااا واب

بالدراسههق قههادة الههدول والحضههارات و المعههارك والحههرو ااا أمهها إذا ارتههبط بمجههال الرياضههق، فهه ن الباحههث 
سههيهتم بقيههادة فههرق الرياضههق الجما يههق وقيههادة االتحههادات والهههوادي الرياضههيقااا أمهها فههي مجههال التربيههق 

دارة الصفااا لذلك كمما توغل في  الباحث أكثر ازداد رغبهق فهي  سيهتم الباحث بقيادة الفريق التربوي واب
 االطالع والتمحيص، كماء البحر لمعطكان  كمما كر  مه  ازداد  طكاا 

أمههها فهههي ههههذ  الدراسهههق و فهههي تخصهههص  مهههم الههههفس االجتمههها ي سهههيرتبط مفههههوم القيهههادة واألهمهههاط      
دائيق، والمتمثمهق أساسها فهي أ ضهاء القياديق بمفهوم الدافعيق لإلهجاز، وذلك ضمن جما ق المدرسق االبت

 الفريق التربوي، وهم مدير المدرسق والمعممون والمعمماتا      
 وخاصهههق فهههي الوسهههط التربهههوي المدرسهههي واهطالقههها مهههن أهميهههق موضهههوع القيهههادة والدافعيهههق لإلهجهههاز،     

الدافعيق لإلهجاز لدى  جاءت هذ  الدراسق بعهوان: األهماط القيادة لمدراء المدارس االبتدائيق وأثرها  مق
 المعممينا 

وسهههوف هتطهههرق فهههي ههههذ  الدراسهههق إلهههق مختمهههف الجواهههه  المحيطهههق بالموضهههوع، وخاصهههق موضهههوع      
القيههادة، وموضههوع الدافعيههق لإلهجههاز، فههي جههاهبين متتههالين، الجاههه  الهيههري، والجاههه  الميههداهي لمدراسههق 

لفصههل األول، إكههكاليق الدراسههق، الفصههل ويكههتمل الجاههه  الهيههري  لمدراسههق  مههق ثالثههق فصههول وهههي: ا
الثههاهي: األهمههاط القياديههق، الفصههل الثالههث: الدافعيههق لإلهجههاز، ويكههتمل الجاههه  الميههداهي لمدراسههق  مههق 

 فصهههل الخهههامس:  هههرا وتفسهههير الهههتههههائ فصهههمين همههها الفصهههل الرابهههع: إجهههراءات الدراسهههق الميداهيهههق، وال
 وأخيرا الخاتمقا  
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 تحديد اإلشكالية: -1
ذلك تسعى كل المجتمعات في العالم إلى الحفاظ عمى تراثيا الحضاري والثقافي وتستخدم في      

أساليب ومؤسسات مختمفة باختالف طبيعة ىذه المجتمعات سواء كانت بدائية أو متطورة، وتعتمد في 
   ذلك عمى التنشئة االجتماعية وقد أعدت ىذه المجتمعات عدة مؤسسات لتحقيق ىذا اليدف.

وتعتبر المدرسة أىم المؤسسات التي تعمل عمى الحفاظ عمى كينونة المجتمع وحفظ تراثو      
وحضارتو، وىي في حد ذاتيا نموذج مصغر لو، وىي الواقع العممي التنفيذي لترجمة الخطط 
والسياسات لتحقيق أىداف المجتمع من خالل أفراده، كما تعتبر المدرسة نموذجا لمجماعة إذ تتوفر 

 ناصرىا من قيادة و أفراد يشتركون في التفاعل وتحقيق األىداف.عمى كل ع
كمااا تعتباار إدارة المدرسااة العنصاار الفعااال فااي تنفيااذ الباارامأل وماان ثاام تحقيااق األىااداف والغايااات،       

فمدير المدرسة ىو المسؤول األول عن جميع األعمال التي تجري عمى مستوى المؤسسة، وتعاد اددارة 
المسؤولة عن تاوفير  المدرسية العنصر األساسي في العممية التعميمية في المؤسسات التربوية باعتبارىا

ادمكانياااات المادياااة والمعنوياااة والظاااروف المناسااابة لمعااااممين فيياااا مااان أجااال تحقياااق أعماااى مساااتوى مااان 
األىاداف المرسااومة وذلااك بالعماال عمااى الرفااع ماان مسااتوى األداء لممعممااين الااذين يعاادون العمااود الفقااري 

فعاااا مااان نوعياااة األداء فاااي التحفياااز فاااي العممياااة التربوياااة التعميمياااة، إذ ال يمكااان أن نتوقاااع مساااتوى مرت
 والتفوق دون الرجوع إلى مستوى الدافعية لمعنصر المحرك واألساسي في ىذه العممية، وىو المعمم.

ومن ىنا تبرز أىمية دور مدير المدرسة من خالل ما يقوم بو من دور محرك وفعاال فاي تسايير       
ذلك يعتباار القائااد التربااوي فاي ىااذه المؤسسااة وىااو وضابط العمميااة التعميمااة التربوياة فااي المدرسااة، فيااو با

المسؤول عن التسيير وادشراف و المراقبة والدعم والتنظيم من خاالل ماا يقاوم باو مان ممارساات إدارياة 
 و فنية وسموكات مختمفة تؤدي في النياية إلى انجاز األىداف المرسومة مسبقا و المطموب تحقيقيا.

ى كافااة العاااممين فااي المؤسسااة سااواء بطريقااة مباشاارة أو  ياار مباشاارة، والمادير لااو دور وتااعثير عماا      
مما ينعكس عمى مستوى نوعياة األداء و دافعياتيم لمعمال وادنجااز، ومادير المؤسساة فاي موقاع يفار  
عميو اختيار نمط معين يعمل وفقو ددارة شؤون المدرسة األمار الاذي ياؤثر عماى بيئاة العمال فيياا بكال 

لذي يتبعو المدير فاي تسايير العمال واتخااذ القارارات لاو تاعثير مباشار عماى العااممين عناصرىا، والنمط ا
تحت إدارتو من معممين وعمال وموظفين حيث يظيار فاي مادى حابيم لمعمال و التفاان وادتقاان ومادى 
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قااابميتيم فااي االسااتمرار فااي األداء الجيااد والتطمااع لمتفااوق والتميااز والنجاااح، وأكثاار مااا ييمنااا ماان ىااؤالء 
 لموظفين ىو المعمم.ا

وبالتااالي فاادن إدارة المدرسااة تتااعثر بطبيعااة الماادير وشخصاايتو وميولااو تبعااا لنمطااو القيااادي الااذي       
يستخدمو مع المجتماع المدرساي، مان جياة أخارى فادن األفاراد فاي المنظماة ليام أىمياة كبيارة فاي العمال 

بع ، وكيف يتم التعثير فاي ساموكيم داخميا، فمعرفة كيف يعمل األفراد وكيف يتعاممون مع بعضيم ال
ودافعياااتيم لمعمااال واالنجااااز وكياااف تتااااح ليااام الفرصاااة لااا داء الجياااد والفعاااال، وكياااف تغااارس فاااييم روح 
 الفريق الواحد وقيمة التعاون المشترك، كميا وظائف حيوية لإلدارة الحديثة إذا أريد ليا التميز والنجاح.

ريااة فاااي تساايير شاااؤون المدرسااة نتيجاااة اخااتالف اتجاىااااتيم ويختمااف المااادراء فااي ممارساااتيم اددا      
ومعاااارفيم حاااول المفااااىيم اددارياااة وأسااااليبيا وقواعااادىا، وقاااد يرجاااع إلاااى اجتيااااداتيم الفردياااة وخباااراتيم 
الشخصااية، وطباااعيم االجتماعيااة حيااث يصاابم بااذلك الاانمط القيااادي لماادير المدرسااة عنصاارا مااؤثرا فااي 

عماال بدتقااان وتفااوق ونااوع ماان التميااز، أي الرفااع ماان مسااتوى دافعيااة عمميااة دفااع المعممااين وتحفياازىم لم
المعممين لإلنجاز، ومن ىنا يرى الباحث أىمياة القياام بياذه الدراساة لإلجاباة عماى جمماة مان التسااؤالت 

 التي تطرح في ىذا الموضوع وىي كما يمي:
تباااار أنيااام تمقاااوا نفاااس اععماااى ىااال يساااتخدم كااال مااادراء المااادارس االبتدائياااة نفاااس الااانمط القياااادي      

 التكوين؟
وىل يؤثر اختالف األنماط القيادية لمدراء المدارس االبتدائية عماى مساتوى الدافعياة لإلنجااز لادى      

 ؟  المعممين

وجد فاروق ذات داللاة إحصاائية فاي مساتوى الدافعياة لإلنجااز لادى المعمماين الاذين يعمماون تىل و      
 والمعممين الذين يعممون تحت إدارة مدير ديمقراطي؟كتاتوري، يتحت إدارة مدير د

وىاال يختمااف مسااتوى الدافعيااة لإلنجاااز لاادى المعممااين باااختالف الجاانس ر اام نفااس الاانمط القيااادي      
 لممدير؟

 فرضيات الدراسة: -2 
 انطالقا من التساؤالت التي طرحت في إشكالية الدراسة سوف نضع الفرضيات التالية:     
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 الفرضية األولى: -2-1
توجد فروق ذات داللة إحصائية في مساتوى الدافعياة لإلنجااز لادى المعمماين الاذين يعمماون تحات      

 كتاتوري والمعممين الذين يعممون تحت إدارة مدير ديمقراطي.يإدارة مدير د
 الفرضية الثانية: -2-2

ز حسااب الجاانس لاادى المعممااين ال توجااد فااروق ذات داللااة إحصااائية فااي مسااتوى الدافعيااة لإلنجااا     
 الذين يعممون تحت قيادة مدير ديمقراطي.

 الفرضية الثالثة: -2-3
ال توجااد فااروق ذات داللااة إحصااائية فااي مسااتوى الدافعيااة لإلنجاااز حسااب الجاانس لاادى المعممااين      

 الذين يعممون تحت قيادة مدير ديكتاتوري.
 الفرضية الرابعة: -2-4

 ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في مستوى الدافعية لإلنجاز لدى المعممين حسب الجنس.      
 أهمية الدراسة: -3
تعتبر محاولة تيدف إلى معرفة مدى األثر باين الانمط القياادي لمادير المدرساة االبتدائياة والدافعياة  -1

 لإلنجاز لدى المعممين من وجية نظر المعممين.
 القيادية األكثر شيوعا والتي يستخدميا مديرو المدارس االبتدائية. الكشف عن األنماط -2
إثراء المكتبة العربية بيذه الدراسة وتزويد الباحثين والميتماين بالمجاال بماا توصامت إلياو مان نتاائأل  -3

 وما أثارتو من قضايا ومشكالت والتي تتطمب المزيد من البحث والدراسة.
 لممدرين واألساتذة والمعممين بتطوير أدائيم.  ةتقدم ىذه الدراسة تغذية راجع -4
 أهداف الدراسة: -4

 تيدف ىذه الدراسة إلى الكشف عن العناصر التالية:     
 التعرف عمى األنماط القيادية السائدة في إدارة مدارسنا االبتدائية. -1- 4
التعارف عماى مساتوى الدافعياة لإلنجااز لاادى معمماي المادارس االبتدائياة والوقاوف عماى واقعيااا  -2- 4

 في مدارسنا.
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الكشاااف عااان مااادى أثااار الااانمط القياااادي لمااادير المدرساااة االبتدائياااة فاااي الدافعياااة لإلنجااااز لااادى  -3- 4
 المعممين.

 المساىمة في البحث العممي بيذه الدراسة. -4- 4
 لمفاهيم الدراسة:التعريف اإلجرائي  -5
  النمط القيادي: -5-1

ىااو األسااموب أو الطريقااة التااي يتبعيااا ماادير المدرسااة االبتدائيااة فااي إدارة وتساايير شااؤون المدرسااة      
والطريقااة التااي يتعاماال بيااا مااع المعممااين والمااوظفين، وقااد ركاازت ىااذه الدراسااة عمااى نمطااين فقااط ىمااا 

كتاتوري )األوتاااوقراطيي ويمكااان تحدياااد وجياااة نظاااار يالقياااادي الااادالااانمط القياااادي الاااديمقراطي، والااانمط 
 المعمين باستخدام االستبيان المعد خصيصا والمرفق ضمن ىذه الدراسة.

  النمط القيادي الديمقراطي: -5-2
ىو األسموب الذي يستخدمو مدير المدرسة في تسيير المدرسة والتعامل مع المعممين حيث يعتماد      

لسااامطات واالىتماااام بمشااااعر ا تفاااوي والمشااااركة الفعالاااة، والمساااؤولية المشاااتركة و  فياااو عماااى الحاااوار،
 يم ور باتيم ودفعيم بالتشجيع المادي والمعنوي.ميولوانفعاالت وحاجيات المعممين و 

 النمط القيادي الديكتاتوري:  -5-3
مركزية القرار، ويميل إلاى ىو األسموب الذي يعتمد عمى األوامر الفوقية من المدير، ويعتمد عمى      

 الجمود في تطبيق التعميمات وال يعتمد عمى حرية الرأي ومناقشة األفكار في التسيير.
وسااوف تتناااول ىااذه الدراسااة الاانمط القيااادي الااديمقراطي، والاانمط القيااادي الااديكتاتوري فقااط، عمااى      

ن ىماا األكثار اساتخداما مان طارف اعتبار أن أ مب الدراساات الساابقة تؤكاد أن ىاذين النمطاين القيااديي
ت فااي الماادارس االبتدائيااة تؤكااد ذلااك احسب المالحظااات الميدانيااة التااي أجرياااالمااديرين، وكااذلك أيضااا باا

كماااا أن الييكااال التنظيماااي و ادداري لمديرياااة التربياااة و المؤسساااات التربوياااة ال يسااامم بظياااور أنمااااط 
 تى و إن وجد، فيعتبر شاذا ونادرا.       قيادية أخرى مثل النمط القيادي الحر أو المتسيب، ح
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  الدافعية لإلنجاز: -5-4
ىي تمك العممية التي يتم بواسطتيا توجياو الساموك ر باة فاي تحقياق أىاداف معيناة إشاباعا لحاجاة      

العمال الجياد وتحقياق نتاائأل فاي  إنتااجمثارة داخمية أو خارجية، والدافعياة المرتفعاة ىاي تماك الر باة فاي 
 ام بدرجة عالية من التفوق والتميز.المي

أماااا الدافعياااة المنخفضاااة، فياااي تماااك الر باااة المنخفضاااة فاااي تحقياااق الجاااودة فاااي العمااال، ور باااة       
 منخفضة في الوصول إلى نتائأل متفوقة وعدم الر بة في التطور وتحسين المستوى.

 لقياااس يمكاان قياساايا ماان خااالل اسااتجابة المعممااين عمااى االسااتبيان المعااد خصيصااا إجرائياااأمااا       
 مستوى الدافعية لإلنجاز لدى المعممين، المرفق ضمن ىذه الدراسة.

 مدير المدرسة االبتدائية:  -5-5
يمكان تعريفااو عمااى أنااو موظااف يضااطمع بميااام ومساؤوليات تحااددىا القااوانين، وىااو قباال ذلااك معماام      
خباارات وقاادرات ومياارات مينيااة وعمميااة وتربوياة تؤىمااو لتااولى إدارة المدرساة، وىااو المسااؤول عاان امتماك 

 حسن سير المؤسسة وعن التعطير التربوي والتسيير ادداري.
  المعممون: -5-6

ن مان السامطات الرسامية ومكمفاون بتادريس التالمياذ وفاق المنااىأل و والمعينا ثبتاونىم الموظفون الم     
 لوزارة التربية الوطنية في المدارس االبتدائية النظامية الرسمية.الرسمية 

 أثر النمط القيادي عمى الدافعية لإلنجاز:  -5-7
يعتبااار األثااار مااان باااين المفااااىيم التاااي تحااادد وتقااااس باساااتخدام المااانيأل التجريباااي، إال أن فاااي ىاااذه      

الدراسة ال يمكن استخدام ىذا المنيأل العتبار الدراساة وصافية، ولاذلك ساوف نساتخدم المانيأل الوصافي 
لادى المعمماين  وعميو يمكن تحديد أثر النمط القيادي المستخدم من طرف المدير عمى الدافعية لإلنجاز

لمفروق في مستوى الدافعياة لإلنجااز لممعمماين الاذين يعمماون تحات من خالل دراسة الداللة ادحصائية 
إدارة مدير ديمقراطاي والمعمماين الاذين يعمماون تحات إدارة مادير ديكتااتوري، وىاذا االتجااه فاي اساتخدام 

 ي.2008راسة )مارس المنيأل الوصفي ذىبت إليو بع  الدراسات السابقة، ونذكر منيا د
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 الدراسات السابقة: -6
 الدراسات التي تناولت األنماط القيادية: -6-1
 (:1993دراسة بدير ) -6-1-1

بعنوان: العالقة بين نمط اددارة المدرسية وفعالية العممية التربوية بالمرحمة الثانوية بالتعميم العام      
 عمى محافظة القميوبية.

 ىدفت الدارسة إلى: 
 ر وباالتعرف عمى النمط ادداري السائد والكشف عن محددات وخصائص النمط ادداري الم     

لبا، وقد استخدمت طا 343إداريا و 490مدرسا و 680مدير ووكيال و 218وقد اشتممت الدراسة عينة 
الشخصية، وقد لكل فئة من الفئات المعنية بادضافة إلى الزيارات الميدانية والمقابالت  الباحثة استبانة

 توصمت نتائأل الدراسة إلى ما يمي:
 قمة اىتمام مدير المدرسة باالتصاالت والتنظيم والتوجيو، والتدريب. -
 لم يشجع مدير المدرسة حاجات المعممين، وتبني سياسة التطوير والتحسين. -
 .تدني مستوى وضع أىداف قياسية لممدرسة، وتحديد األدوار وتحديد مواصفات كل موظف -
 ي1993تدني االىتمام بطبيعة العمل في ضوء فيم العالقة بين الناحية الفنية وادنسانية. )بدير،  -
 (:2002دراسة تركستاني ) -6-1-2

 بعنوان: السموك القيادي المدرسي في ضوء إدارة الجودة الشاممة.     
 السعودية. –دراسة ميدانية عمى مديرات مدراس التعميم الثانوي العام الحكومي واألىمي بمحافظة جدة 

 وىدف الدراسة إلى:
التعرف عمى أىم األساليب الحديثة في مجال تطوير السموك القيادي المدرسي في ضوء مدخل  -

 إدارة الجودة الشاممة.
بمدراس التعميم الثانوي الحكومي واألىمي بالمممكة  التعرف عمى واقع السموك القيادي المدرسي -

 العربية السعودية بمحافظة جدة وذلك باستطالع رأي مديرات التعميم الثانوي الحكومي واألىمي.
 وقد توصمت الدراسة إلى النتائأل التالية:

 عدم وجود التوصيف المدرسي الوظيفي لميام الوظيفة القيادية. -
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 عممية تولي المناصب القيادية عمى األقدمية.االعتماد الرئيسي في  -
 عدم وجود معايير يتم عمى أساسيا االختيار األفضل من بين المتقدمين لشغل الوظائف القيادية. -
 ارات الوظيفية والفنية والمينية التي يتعر  ليا المرشحين لمقيادة.بقمة االخت -
 ، ص جي.2002القيادات. )تركستاني، عدم فعالية برامأل و دورات التدريب المقدمة لتمك  -
 (: 2003دراسة شكرية جان ) -6-1-3

بعنوان: السموك القيادي لمديرة المدرسة في التعامل مع األزمات، في ضوء القرآن الكريم والسنة      
 النبوية.
وىااادفت الدراساااة إلاااى التعااارف عماااى النمااااذج المقترحاااة مااان الساااموك القياااادي لماااديرة المدرساااة فاااي      

 التعامل مع األزمات عمى ضوء القرآن الكريم والسنة النبوية.
 وقد توصمت الدراسة إلى النتائأل التالية:

إن المديرات ينظرن لمحكمة من األزمات عمى أنيا ابتالء من اهلل لممديرة شخصيا ومحبة ورفعة عند  -
 اهلل مع احتساب األجر من وراء الصبر.

ت إلى ضعف الوازع الديني وتبني تصاورات ومفااىيم خاطئاة تزياد إن المديرات يرجعن أسباب األزما -
 من حدة األزمة، وتقيد المديرات بعنظمة ولوائم قد تعيق التصرف لديين وقت األزمة.

إن الماديرات يسااتخدمن بعا  األساااليب الياماة لمواجيااة األزمااات منياا تقويااة الاوازع الااديني، وطمااب  -
واليادوء والساكن النفساي، حتاى ياتمكن مان مواجياة األزماة بعقالنياة الثبات والصبر ليتولد لديين اليقين 

ثم احتاواء األزماة والحاد مان انتشاارىا والتوجياو والنصام لممنساوبات بتفاادي الفاتن والمنازعاات واساتخدام 
 أسموب المواجية الموضوعية مع أطراف األزمة.

ألنظمة والموائم بما يتفق مع إمكانية إن المديرات ير بن لتفادي األزمات المستقبمية بعن يتم تطوير ا -
مواجية األزمات وتالفييا، وتزويد المدارس بمراجع ألزمات واقعية وأسااليب معالجتياا واساتحداث وحادة 

 ددارة األزمات في مكتب ادشراف تفي باألزمات وكل ما يخص بيا.
 (:2004دراسة طالل الشريف ) -6-1-4

 تيا باألداء الوظيفي من وجية نظر العاممين بدمارة مكة المكرمة.بعنوان: األنماط القيادية وعالق     
 وتيدف الدراسة إلى:
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 التعرف عمى أنماط القيادة السائدة في منطقة مكة المكرمة. -
 التعرف عمى األداء الوظيفي بدمارة مكة المكرمة. -
 التعرف عمى طبيعة العالقة بين األنماط القيادية واألداء الوظيفي. -

 توصمت الدراسة إلى النتائأل التالية:وقد 
تبااين أن ىناااك تااوافر األنماااط القياديااة حيااث يمااارس القااادة الاانمط القيااادي الااديمقراطي بدرجااة عاليااة  -

 والنمط القيادي األوتوقراطي بدرجة أقل.
تبين وجود عوامل وخصائص تؤدي إلى ارتفاع مستوى األداء الاوظيفي وأخارى تاؤدي إلاى انخفاا   -

 األداء الوظيفي.مستوى 
تبااين أن ىناااك عالقااة ارتباااط دالااة إحصااائيا وموجبااة بااين نمااط القيااادة الااديمقراطي ومسااتوى األداء  -

الوظيفي، فين حين وجود عالقة ذات داللاة إحصاائية سامبية باين نماط القياادة ومساتوى األداء الاوظيفي 
 ي.132، ص2004 لدى كل من نمط القيادة الحر ونمط القيادة األوتوقراطي. )الشريف،

 (:2006دراسة العازمي ) -6-1-5
 بعنوان: القيادة التحويمية وعالقتيا بادبداع ادداري.     

 وتيدف الدراسة إلى ما يمي:
التعرف عمى العالقة بين سمات وخصائص القائد التحويمي وتوافر ادبداع ادداري لدى العاممين  -

 المدنيين بديوان وزارة الداخمية.
ن أراء العاممين المدنيين بالوزارة تجاه خصائص وسمات القيادة التحويمية يعمى مدى تبا التعرف -

 وتجاه توافر القدرات ادبداعية بتباين خصائصيم الشخصية الوظيفية.
 وتوصمت الدراسة إلى النتائأل التالية:

ي وامتالك وجود عالقة طردية بين امتالك القيادات اددارية لسمات وخصائص القائد التحويم -
 المرؤوسين ميارات وقدرات إبداعية.

وجود فروق ذات داللة إحصائية حول امتالك العاممين لقدرات إبداعية بين أصحاب المؤىالت  -
 العممية.
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وجود فروق ذات صمة داللة إحصائية حول امتالك العاممين لقدرات إبداعية بين أصحاب الخبرات  -
 ي6، ص2006)العازمي،  لم أصحاب الخبرات األعمى.الدنيا، وأصحاب الخبرات األعمى لصا

 (:2008دراسة المخالفي ) -6-1-6
بعنوان: األنماط القيادية لدى مديري المدارس الثانوية والحكومية والخاصة في مدينة صنعاء من      

 وجية نظر المعممين وعالقتيا برضاىم الوظيفي.
 وىدفت الدراسة إلى ما يمي:

 األنماط القيادية لمديري المدارس الثانوية في مدينة صنعاء.التعرف عمى  -
 التعرف عمى مستوى الرضا الوظيفي لممعممين العاممين في تمك المدارس. -
 عالقة األنماط القيادية بالرضا الوظيفي. -

معمم ومعممة تم اختيارىم بطريقة عشوائية وتوصمت الدراسة إلى  500وقد أجريت الدراسة عمى      
 نتائأل التالية:ال
األنماط القيادية الثالث تمارس بدرجة متوسطة، وان النمط القيادي السائد ىو النمط القيادي  -

 الديمقراطي، يميو النمط الديمقراطي األوتوقراطي فالنمط القيادي الحر.
في تصورات المعممين لمنمط القيادي  0005وجود فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى  -

لنوع السمطة ولصالم مديري المدارس الخاصة وفي النمط القيادي األوتوقراطي  تعزىالديمقراطي 
كانت الفروق لصالم مديري المدارس الحكومية، وكانت الفروق في النمط القيادي الحر تعزى لمتغير 

 ى لمتغير الجنس.عز السمطة، وكذلك في النمطين الديمقراطي واألوتوقراطي ت
بين النمط القيادي الديمقراطي  0005ة عند مستوى الداللة ىناك فروق ذات داللة إحصائي -

واألوتوقراطي لمديري المدارس والرضا الوظيفي لممعممين تجاه مجاالت الرضا الوظيفي المختمفة ما 
في ذلك الرضا الوظيفي العام، بينما لم تظير أي عالقة ارتباط بين النمط القيادي الحر ومجاالت 

 يل ، ص2008 بما في ذلك الرضا الوظيفي العام. )المخالفي،الرضا الوظيفي المختمفة 
 (:2010دراسة حسن ناصر ) -6-1-7

بعنوان: األنماط القيادية وعالقتيا باألداء الوظيفي في المنظمات األىمية الفمسطينية، من وجية      
 نظر العاممين.
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 ىدفت الدراسة إلى ما يمي:
 المنظمات األىمية الفمسطينية.التعرف عمى أنماط القيادة السائدة في  -
 التعرف عمى األداء الوظيفي في ىذه المنظمات. -
 التعرف عمى طبيعة العالقة بين األنماط القيادية واألداء الوظيفي. -

مديرا  340منظمة عاممة في قطاع عزة وشممت  138حيث اشتممت الدراسة عمى عينة من      
 ورئيس قسم وأخرى.

 ى النتائأل التالية:وقد توصمت الدراسة إل
إن النمط القيادي الديمقراطي ىو األكثر استخداما في ىذه المنظمات ثم يميو النمط القيادي  -

 األوتوقراطي، وأخيرا النمط القيادي الحر.
 كما أظيرت الدراسة أن المستوى العام ل داء الوظيفي كان جيدا. -
ية باااين الااانمط القيااادي الاااديمقراطي والحااار أظياارت الدراساااة وجاااود عالقااة طردياااة ذات داللاااة إحصااائ -

 المساااااااتخدم فاااااااي ىاااااااذه المنظماااااااات ومساااااااتوى األداء الاااااااوظيفي، ووجاااااااود عالقاااااااة عكساااااااية ذات داللاااااااة 
 ي13، ص2010)حسن ناص، قراطي المستخدم في ىذه المنظمات.إحصائية بين النمط القيادي األوتو 

 (:2011دراسة األغا ) -8 -6-1
لتنميااة ميااارات القيااادة التحويميااة لاادى مااديري الماادارس ادعداديااة الغااوث بعنااوان: تصااور مقتاارح      

 بمحافظات  زة.
  وىدفت الدراسة إلى ما يمي:

تحديااااد ميااااارات القيااااادة المدرسااااية التحويميااااة ودرجااااة ممارسااااة مااااديري الماااادارس ادعداديااااة المتمياااازة  -
 ليذه الميارة. –بمحافظة  زة 

ديري المدارس ادعدادية المتميازة لمياارات القياادة التحويمياة التاي معرفة داللة الفروق لدى ممارسة م -
 تعزى إلى متغيرات: السن، سنوات الخدمة، المؤىل العممي، التخصص.

 وقد توصمت الدراسة إلى النتائأل التالية:
درجااااة ممارسااااة المدرسااااين الممياااازين لمميااااارات المختمفااااة تنازليااااا كاناااات كالتااااالي: )الميااااام المشااااتركة  -

 عذاري.مل الجماعي التعاوني، التفيم وادالخطاب التحويمي، تعديل السموك بالقيم، الع
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ي باااين متوساااطات تقاااديرات معمماااي 0005توجاااد فاااروق ذات داللاااة إحصاااائية عناااد مساااتوى الداللاااة ) -
المدارس ادعدادية المميزة بوكالة  وث بمحافظة  زة لدرجة ممارسة مديرىم لمياارات القياادة التحويمياة 

 ي07، ص2011تعزى لمتغير الجنس لصالم ادناث. )األ ا، 
 (:2011دراسة النبيه ) -9 -6-1

فاعميااة اتخاااذ القاارار وعالقتيااا باألنماااط القياديااة السااائدة لاادى مااديري الماادارس الثانويااة بعنااوان:       
 بمحافظات  زة.

 ىدفت ىذه الدراسة إلى ما يمي:
القارار وتاوافر الانمط التفااعمي والانمط التحاويمي لادى ماديري  التعرف عماى العالقاة باين فاعمياة اتخااذ -

 المدارس الثانوية بمحافظات  زة من وجية نظر المعممين.
معرفة أثار متغيارات: الجانس، المؤىال العمماي، سانوات الخدماة، والمنطقاة التعميمياة عماى متوساطات  -

 تقديرات المعممين عمى ىذه العالقة.
 ائأل التالية:وقد توصمت الدراسة إلى النت

ال توجد فروق ذات صمة إحصائية بين متوسطات تقديرات العينة لدرجة فاعمية اتخاذ القرار تعزى  -
 لمتغير الجنس.

توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات تقديرات عينة الدراسة لدرجة فاعمية اتخاذ القرار  -
ت الخدمة لصالم الخدمة األقل من خمس تعزى لمتغير المؤىل العممي لصالم األقل، ولمتغير سنوا

 سنوات، ولمتغير المنطقة لصالم شرق  زة و رب  زة الوسطى.
% بدرجة كبيرة كما حصمت درجة 79040حصمت درجة توافر النمط التحويمي عمى وزن نسبي  -

 ثي ، ص2011% بدرجة كبيرة. )إياد النبيو، 71007توافر النمط التفاعمي عمى وزن نسبي قدره 
 (:2012دراسة العجارمة ) -6-1-10

بعنوان: األنماط القيادية السائدة لدى مديري المدارس الخاصة وعالقتيا بمستوى جودة التعميم من      
 وجية نظر المعممين في محافظة العاصمة عمان.

 وىدفت الدراسة إلى:
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بمستوى جودة التعميم التعرف عمى األنماط القيادية السائدة لدى مديري المدارس الخاصة وعالقتيا  -
 من وجية نظر المعممين في محافظة عمان.

التعرف عمى مستوى جودة التعميم في المدارس الخاصة التابعة  لمحافظة عمان من وجية نظر  -
 المعممين.

بين األنماط  ∝=0005التعرف عمى إمكانية وجود عالقة ذات داللة إحصائية بمستوى الداللة  -
 وى جودة التعميم في المدارس الخاصة في عمان.القيادية السائدة ومست

بين  ∝=0005التعرف عمى إمكانية وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  -
متوسطات إجابات أفراد العينة عمى مقياس األنماط القيادية السائدة لدى مديري المدارس الخاصة 

 تعزى لمتغير الجنس، المؤىل العممي والخبرة.
 وصمت الدراسة إلى النتائأل التالية:وقد ت
ي بانحراف 3031درجة ممارسة مديري المدارس الخاصة كانت متوسطة إذا بمغ المتوسط الحسابي ) -

 ، يميو النمط القيادي الديمقراطيي، وجاء في الرتبة األولى النمط القيادي األوتوقراطي0079معياري )
 فالنمط القيادي المتسيب )الحري.

 جودة التعميم في ىذه المدارس الخاصة كان متوسطا.مستوى  -
بين األنماط القيادية السائدة  ∝=0005وجود عالقة إيجابية ذات داللة إحصائية بمستوى الداللة  -

 ومستوى جودة التعميم في ىذه المدارس.
 عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عمى مقياس األنماط القيادية السائدة لمديري المدارس -

الخاصة تبعا لمجنس والمؤىل العممي، أما بالنسبة لمتغير سنوات الخبرة فدنو توجد فروق ذات داللة 
 إحصائية.

   : (Massaro & Augustus)  ( 2000دراسة ماسارو وأغسطس ) -6-1-11
  Teacher  perception of school chimate and principle  reported                :بعنوان 

leadership styles based anthree empirical.  

دراك المعممين وقد ىدفت ىذه الدراسة إلى اختب      ار العالقة بين النمط القيادي لمدير المدرسة وا 
لمنمط القيادي لمدير مدرستيم، وأثره عمى المناخ التنظيمي السائد في المدرسة، واستخدم الباحثان أداة 

القيادة لمدير المدرسة، وأثره عمى المناخ التنظيمي من أجل تطوير  شاردي ألنماطن)ىيرسي وبال
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ي معمما تم اختيارىم 330المدرسة في مقابمة حاجيات المجتمع والمعممين، وتمثمت عينة الدراسة من )
 ي مدرسة من مدارس مانشستر.20من )
يتبعو مدير المدرسة عمى وقد توصمت الدراسة إلى نتيجة عدم وجود تعثير لمنمط القيادي الذي      

 ي78-77، ص:2012المناخ التنظيمي لممدرسة. )العجارمة، 
 : (sachez- Perkins) (:2002دراسة سانكيز يبركنز ) -6-1-12  

ىدفت ىذه الدراسة إلى كشف العالقة بين إدراك المعممين لمسموك القيادي لمدير المدرسة فيما إذا      
لعالقات أو االعتبارية، وبين الدافعية إلى العمل لدى معممي المدارس كان ميتما بتركيب الميمة أو با

األساسية في والية تكساس، وتم استخدام أداتين لمدراسة أحداىما استبانة وصف السموك القيادي 
ي معمما ومعمما تم 311ليالبن، واألخرى استبانة مينيسوتا لمرضا الوظيفي وتشكمت عينة الدراسة من )

 ائيا من عشرة مدارس، وتوصمت الدراسة إلى النتائأل التالية:اختيارىم عشو 
بين الدوافع الداخمية والخارجية لممعممين  ∝=0005توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى  -

 وبين السموك القيادي الميتم بالعالقات والميتم بتركيب الميمة وكذلك  عمر المعمم وخبرتو في التعميم.
 اسب لنموذج الدافعية الخارجية األمثل ىو سموك القائد الميتم بالعالقات.كان النمط المن -
بااااين نمااااوذج األمثاااال والدافعيااااة  ∝=0005توجااااد عالقااااة ذات داللااااة إحصااااائية عنااااد مسااااتوى الداللااااة  -

 2009، الداخمياااة األمثااال واالعتبارياااة وباااين نماااوذج الدافعياااة الخارجياااة األمثااال واالعتبارياااة. )الميااارات
 ي55 ،54ص
 الدراسات التي تناولت الدافعية لإلنجاز: -6-2
 (:1996دراسة الخطيب ) -6-2-1

بعنوان: دافع ادنجاز وعالقتو بتعكيد الذات والتخصص والتحصيل الدراسي لدى طالبات كمية      
 إعداد المعممات بمحافظة جدة.

الذات ومتغير التحصيل ىدفت الدراسة إلى كشف العالقة بين كل من دافع ادنجاز وتعكيد      
 الدراسي لدى عينة البحث.

 وقد توصمت الدراسة إلى النتائأل التالية:
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توجد فروق دالة إحصائيا في درجات دافع ادنجاز لدى مستويات ادنجاز الثالث )المرتفع  -
 المتوسط، المنخف ي لصالم المجموعتين المتوسطة والمرتفعة ادنجاز.

 إحصائية بين مستويات ادنجاز في متغير تعكيد الذات في عينة البحث.ال توجد فروق ذات داللة  -
إلى ادنجاز بين الطمبات  في درجات الدافع ∝=  0001توجد فروق دالة إحصائيا عند المستوى  -

 ذوات التخصصات المختمفة.
 بين مستويات ادنجاز في متغير التحصيل ∝=  0001توجد فروق دالة إحصائية عند المستوى  -

الدراسي، وبالمقابل ال يوجد تفاعل دال بين دافع ادنجاز والتخصص والتحصيل الدراسي في عالقتيم 
 ي168،169، ص1996)الخطيب،  بتعكيد الذات.

 (:2002. دراسة إبراهيم عبد الحميد )6-2-2
لدى عينة  رافية الذات وبع  المتغيرات الديمو بعنوان: الدافعية لإلنجاز وعالقتيا بكل من توكيد      

 من شا مي الوظائف المكتسبة.
ىدفت الدراسة إلى الكشف عن مستوى الدافعية لإلنجاز لدى عينة من شا مي الوظائف المكتسبة      

بدولة ادمارات العربية المتحدة، وعالقتيا بكل من توكيد الذات والعمر لدى الجنسين والتعرف عمى 
فين حسب تباينيم من حيث الجنس والجنسية ومستوى طبيعة الفروق في مستوى الدافعية بين الموظ

 األجر والتعميم والحالة الزوجية.
 وقد توصمت الدراسة إلى النتائأل التالية:

يوجد ارتباط ايجابي بين توكيد الذات من جية والدافعية لإلنجاز بمختمف مكوناتيا من جية أخرى  -
 بالنسبة لمذكور.

 ت والدافعية لإلنجاز بالنسبة لإلناث.يوجد ارتباط منحني بين توكيد الذا -
يوجد ارتباط ايجابي دال إحصائيا بين العمر وكل من المثابرة وتقدير أىمية الوقت والطموح  -

واالىتمام بالتميز والمنافسة والدرجة الكمية لإلنجاز من جية أخرى بالنسبة لمذكور، أما بالنسبة لإلناث 
 ي22، 20، 00، ص2002لحميد، فيي  ير دالة إحصائيا. )إبراىيم عبد ا
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  (:2006دراسة الشوكاني ) -6-2-2
بعنااوان: العالقااة بااين نمااط ماادير المدرسااة القيااادي حسااب نمااوذج ىرسااي وبالنشااارد وبااين دافعيااة      

 المعممين لإلنجاز.
 ىدفت الدراسة إلى:

وفق نموذج ىرسي التعرف عمى األنماط القيادية السائدة في إدارة مدارس الثانوية بمحافظة جدة  -
 وبالنشارد وتفريز اديجابي منيا.

 التعرف عمى مستوى دافعية ادنجاز لدى معممي المرحمة الثانوية بمحافظة جدة. -
 الكشف عن مدى العالقة بين نمط مدير المدرسة القيادي ودافعية معمميو لإلنجاز. -

 وقد توصمت الدراسة إلى النتائأل التالية:
كان أكثر األنماط شيوعا بين مديري المدارس يميو نمط التسويق وأقميا شيوعا أن نمط المشاركة  -

 نمط التفوي .
إن بعد الثقة بالنفس كان األعمى بين أبعاد دافعية ادنجاز، يميو بعد إدراك أىمية الزمن، ثم بعد  -

 لمسؤولية.فالمثابرة وأقميا بعد الشعور با االىتمام بالتنافس وتحقيق االمتياز، فبعد الطموح،
وتوصمت الدراسة إلى أن دافعية ادنجاز لممعممين أعمى في المدارس التي يكون نمط مديرىا  -

 2006م بالنمط اآلمر. )الشوكاني، القيادي ىو نمط التفوي  وأقميا لدى المعممين الذين يتسم مديرى
 ي020ص
 (:2007دراسة بووذن ) -6-2-4

 العامل الجزائري في إطار نظرية دافيد ماكميالند لمدافعية. بعنوان: محددات الرضا الوظيفي لدى     
 وىدفت الدراسة إلى ما يمي:

الوصول إلى أىم محددات الرضا الوظيفي انطالقا من الحاجات المتضمنة في نظرية دافيد  -
 ماكميالند لمدافعية.

 معرفة تعثير تمك الحاجات عمى رضا العمال في المؤسسة الجزائرية. -
 ىمية حاجات االنتماء والقوة وادنجاز بالنسبة لمعامل الجزائري في تحقيق الرضا الوظيفي.معرفة أ -
 معرفة عالقة تمك الحاجات بالرضا الوظيفي لدى العامل الجزائري. -
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 وقد توصمت الدراسة إلى النتائأل التالية:
اجة االنتماء في أن لمذكور حاجة القوة ذات أىمية مرتفعة لتحقيق الرضا الوظيفي، ثم تعتي ح -

 األخير من حيث األىمية لمذكور.
 أما بالنسبة لإلناث فدن حاجة االنتماء وادنجاز ليما نفس األىمية المرتفعة. -
لمدافعية  توجد فروق ذات داللة إحصائية في أىمية الحاجات المتضمنة في نظرية دافيد ماكميالند -

)االنتماء، القوة، ادنجازي لتحقيق الرضا الوظيفي في المؤسسة الجزائرية حسب متغير الجنس.      
 ي.  209، 08، ص2007)بووذن ، 

 (:2007دراسة صوشي ) 6-2-5
بعنااااوان: مساااااىمة فااااي دراسااااة أثاااار نظااااام العماااال بااااالعقود عمااااى دافعيااااة العمااااال فااااي المؤسسااااات      

 الصناعية.
 اسة إلى:وتيدف الدر 

الكشف عن طبيعة عالقة توظيف المؤسسة محل الدراسة لحاجة العمال لالستقرار الميني من  -
 خالل ربط تحقيق أىدافيا بتحقيق ىدف العمال لالستقرار.

الكشف عن طبيعة التغيرات التي من الممكن أن تطبع سموك األفراد العاممين بنظام العقود إزاء  -
 م المتعمقة بالعمل ومدى إشباعيم لحاجاتيم المختمفة.إقباليم عمى تحقيق أىدافي
 وقد توصمت الدراسة إلى:

أن نظام العمل بالعقود يعيق العمال عمى تحقيق أىدافيم وزيادة إقباليم عمى العمل حيث تعكدت  -
 04، ص2007فرضية الدراسة أن نظام العمل بالعقود يؤثر سمبا عمى دافعية العمال. )صوشي، 

 ي052
 (:2008دراسة مارس ) -6-2-6

بعنوان: أثر االتصال التنظيمي الرسمي عمى دافعية ادنجاز لدى العمال من خالل أراء إطارات      
 ومنفذي المؤسسة.
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وىدفت الدراسة إلى معرفة مدى تعثير االتصال التنظيمي عمى دافعية ادنجاز لدى عمال مؤسسة      
االتصال التنظيمي الرسمي عمى انخفا  وزيادة  سونمغاز فرع جيجل، وذلك من خالل مدى تعثير

 دافعية ادنجاز عند عمال المؤسسة.
 وقد توصمت الدراسة إلى النتائأل التالية:

 وجود اتصال تنظيمي رسمي وفعال بالمؤسسة مع تعدد قنواتو. -
 سبب انخفا  دافعية ادنجاز ىو طول الخط ادداري. -
يساىم في الرفع من نسبة دافعية ادنجاز لحد ما، السبب  االتصال التنظيمي الرسمي في المؤسسة -

الحقيقي في رفع نسبة ىذا الدافع تعود إلى طبيعة العمل بالمؤسسة الذي يساعد عمى تسمية ىذا الدافع 
وتطويره، لدى عينة الدراسة والذي يفر  عمى العمال إنجاز العمل مع نوع من ادجادة والتميز تحقيقا 

 2008 )مارس، عطل وكذا مواكبة التطور التكنولوجي.تجنب أي خطع أو  ىداف المنظمة معأل
 ي.200، 209، 00ص
 (:2008دراسة  لوكاشة ) -6-2-7

بعنوان: العالقة بين فاعمية السموك القيادي لمديري المؤسسات التعميمية لذوي ادعاقات العقمية      
 ودافعية معممييم نحو العمل في األردن.

الدراسة إلى التعرف عمى العالقة بين فاعمية السموك القيادي لمديري المؤسسات التعميمية تيدف      
لذوي ادعاقات العقمية ودافعية معممييم نحو العمل، والتعرف عمى نوع العالقة االرتباطية بين درجة 

بين درجة فاعمية السموك القيادي لمديري المؤسسات التعميمية المذكورة من وجية نظر المعممين، و 
 دافعية معممي ىذه المؤسسات نحو العمل في محافظة عمان.

 وقد توصمت الدراسة إلى النتائأل التالية:
بين درجة فاعمية السموك القيادي لمديري  ∝   0001وجود عالقة ارتباطية عند مستوى الداللة  -

 معممي ىذه المؤسسات نحو العمل. المؤسسات التعميمية ودرجة دافعية
في درجة دافعية معممي  ∝   0001عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  -

ى عز ىذه المؤسسات التعميمية نحو العمل حسب جنس المعممين أو المؤىل العممي أو سنوات الخبرة ت
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، ص 2000لفاعمية السموك القيادي لمديري ىذه المؤسسات من وجية نظر المعممين. )لوكاشة، 
 سي  ،09
 ( : 2010دراسة ميروح ) -8 -6-2

 بعنوان: السموك القيادي وعالقتو بالدافعية لدى العمال.     
 وىدفت الدراسة إلى:

 الكشف عن واقع السموك القيادي والدافعية بالمؤسسة الجزائرية والمؤسسة التي يجرى عمييا البحث. -
 المؤسسة محل الدراسة.معرفة مستويات الحاجات التي ير ب في إشباعيا عمال  -
 بيان طبيعة ومدى توفر العالقة بين السموك القيادي بالمنظمة ومستوى الدافعية لدى العمال فييا. -
 التعرف عمى بع  بدائل القيادة في حال أمكن توافرىا داخل التنظيم المعنى بالدراسة. -

 وقد توصمت الدراسة إلى النتائأل التالية:
 بين السموك القيادي والدافعية لدى العمال في المؤسسة المدروسة.ىناك عالقة ارتباطيو  -
ىنااك عالقااة ارتباطيااو بااين الساموك القيااادي الميااتم بالعماال وحاجااات البقااء لاادى العمااال فااي مؤسسااة  -

 الدراسة. 
العااممين ىناك عالقة ارتباطيو موجبة باين الساموك القياادي المياتم بالعااممين وحاجاات االنتمااء لادى  -
 ي 229، 228، ص2010 ،سسة الدراسة. )ميروحبمؤ 
 (:2000دراسة العموان و العطيات ) -6-2-9

بعنوان: العالقة بين الدافعية الداخمية األكاديمية والتحصيل األكاديمي لدى عينة من طمبة الصف      
 في األردن. معانالعاشر األساسي في مدينة 

وىدفت الدراسة إلى تقصي العالقة بين الدافعية الداخمية األكاديمية والتحصيل الدراسي األكاديمي      
من ذوي  62ي طالبا وطالبة 000لدى عينة من طمبة الصف العاشر، كونت عينة الدراسة من )

 من ذوي التحصيل المتدني. 49التحصيل المرتفع و
 ة:وقد توصمت الدراسة إلى النتائأل التالي

وجود فروق بين الطمبة مرتفعي التحصيل والطمبة متدني التحصيل في الدافعية الداخمية األكاديمية  -
 في حين لم تظير النتائأل وجود فروق بين الذكور وادناث في الدافعية الداخمية.
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خمية. وأشارت نتائأل الدراسة إلى أنو يمكن التنبؤ بتحصيل الطمبة من خالل معرفتنا بدافعيتيم الدا -
 ي.  682، ص2000)العموان، العطيات، 

 (:2000. دراسة نوي وصاهد )6-2-00
 بعنوان: الضغط الميني وعالقتو بدافعية ادنجاز لدى أساتذة التعميم الثانوي.     
ني ومعرفة مدى تواجد ىذه الظاىرة عند األساتذة يالدراسة إلى الفيم الدقيق لمضغط الم تىدف     

، ومعرفة تعثيراتو الخارجية، ومعرفة نوع األثر عمى دافعية ادنجاز وأثارىا عمييموتعيين درجتيا 
 .ةي أستاذا وأستاذ40وأجريت ىذه الدراسة عمى عينة من )

 وقد توصمت الدراسة إلى النتائأل التالية:
 توجد عالقة ارتباطية سمبية بين الضغط الميني ودافعية ادنجاز لدى أساتذة التعميم الثانوي.

 ي026، 020، ص2000نوي، صاىد، )

 (:  (John Andrews (0967. دراسة جون أندروز )6-2-00
تيدف الدراسة إلى تباين العالقة بين دافعية ادنجاز والبيئة االجتماعية واددارية في المؤسسة      

ولقد تكونت عينة الدراسة من بع  ادداريين العاممين بشركتين بالمكسيك األولى أمريكية حققت أعمى 
ديكتاتورية تتسم سياستو  إنتاج في حين الثانية مكسيكية شيدت تدىورا مستمرا، رئيسيا يديرىا بطريقة

ار اختب  (T.A.T)كعداة لجمع البيانات،  بالتقمب وقصر النظر، وقد استعمل الباحث في ىذه الدراسة
 تفيم الموضوع.

 أما النتائأل التي توصمت إلييا الدراسة ىي كما يمي:
الشركة األولى  )المكسيكيةي عمى نظرائيم في تفوق ادداريين والرؤساء العاممون في الشركة الثانية -

 )األمريكيةي من حيث شدة الحاجة إلى القوة.
تفوق ادداريين والعاممون في الشركة األولى عمى نظرائيم في الشركة الثانية من حيث شدة الحاجة  -

 ي008، ص2000إلى ادنجاز. )نوي ، صاىد، 
 :Watson)) 0974. دراسة واطسن 6-2-02

و التي تقييم بع  المفاىيم السموكية لدى مجموعة  Watsonتيدف الدراسة التي قام واطسن      
من المديرين وتتعمق بالمفاىيم التالية: مفيوم الذات، القيم الشخصية، مستويات الدافعية لإلنجاز 
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ولتحقيق ىدف البحث، تم تطبيق مقياس مفيوم الذات، و استخبار القيم الشخصية، و مقياس تفيم 
مديرا من السود والبي  الذين اختيروا  028ز عمى عينة مكونة من الموضوع لقياس الدافعية لإلنجا

ار بع  المتغيرات الوسيطة ليذا البحث مثل تمفة، وبادضافة إلى ذلك تم اختبمؤسسة مخ 62من 
 العمر، النوع، العمل، المستوى التعميمي، مدة الخدمة في الشركة.    

وباستخدام اختبار)تي، ومربع كاف أسفرت النتائأل إلى عدم وجود فروق دالة إحصائيا بين      
المجموعتين في أبعاد مفيوم الذات، مفيوم الذات المثالية، مفيوم التباعد، وبادضافة إلى ذلك بينت 

ويات الدافعية النتائأل عدم وجود فروق دالة إحصائيا بين المجموعتين في أبعاد القيم الشخصية و مست
لإلنجاز، وتدعم ىذه النتائأل وجية النظر القائمة بعدم وجود فروق سموكية بين المديرين السود 
والبي ، وبناء عمى ىذه النتائأل ينبغي السماح لممديرين السود طالما أنيم عمى قدر من الكفاءة 

 ي      028، ص0994العممية أن يعتموا المناصب اددارية المختمفة. ) رشاد موسى، 
 عالقة الدراسات السابقة بالدراسة الحالية: -7

من خالل ما تم عرضو في عنصر الدراسات السابقة، حيث تم تصنيفيا إلى الدراسات التي      
تناولت األنماط القيادية والدراسات التي تناولت الدافعية لإلنجاز، وذلك بسبب قمة الدراسات التي 

 ة الحصول عمييا إن وجدت.تناولت المتغيرين معا أو صعوب
وقد ىدفت ىذه الدراسات السابقة بطريقة عممية وموضوعية إلى دراسة األنماط القيادية، أو      

الدافعية لإلنجاز، وقد ركزت عمى الفروق واآلثار وطبيعة العالقة من جوانب مختمفة وقطاعات متنوعة 
ن متغيرات عدة، مثل الجنس، العمر، الخبرة في المجتمع، حيث تناولت بالدراسة الفروق أو العالقة بي

المينية، الحالة االجتماعية، المؤىل العممي، لعينات الدراسة في القطاع الحكومي والخاص وقد 
مثل االستبانة  استخدمت أدوات لجمع البيانات متنوعة يمكن االستفادة منيا في دراستنا الحالية:

البيانات بعساليب إحصائية تختمف باختالف بطبيعة  ارات، وقد تمت معالجة ىذهالمقابمة، االختب
 وأدوات جمع البيانات. ،الدراسة
ونالحظ أن الدراسات التي تتشابو مع الدراسة الحالية في التعرف عمى األنماط القيادية وطبيعة       

مع أثرىا عمى الدافعية لإلنجاز قد تناولت الموضوع في قطاعات وعينات مختمفة باستخدام أدوات ج
ي حيث أنجزت ىذه الدراسة عمى مؤسسة اقتصادية 2000البيانات المتنوعة وىي دراسة )ميروح 
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ي التي تتشابو كثيرا مع الدراسة 2002حكومية واعتمد كثيرا عمى النسبة المئوية، ودراسة )سانكيز 
ابو مع ي التي تتش2008الحالية من حيث تناول الموضوع، وأدوات جمع البيانات، ودراسة ) لوكاشة 

ىذه الدراسة من حيث العينة والموضوع إال أن المدراس التي أجريت فييا الدراسة خاصة بتعميم ذوي 
ي التي تناولت نمط االتصال والذي يمكن اعتباره من 2008ادعاقات العقمية، ودراسة )مارس 

نما تختمف دراستنا الحالية إذ أجريت في قطاع  اقتصادي والعينة خصائص القيادة ودافعية ادنجاز، وا 
ي من أكثر الدراسات المشابية 2006من عمال ذوي طبيعة مينية حرفية، وتعتبر دراسة )الشوكاني 

لمدراسة الحالية من حيث دراستيا ل نماط القيادية والدافعية لإلنجاز، حيث استخدم الباحث نموذج 
ينة من األساتذة، كما أن ىرسي وبالنشارد، وقد أجريت ىذه الدراسة في المدارس الثانوية عمى ع

ي تتشابو مع الدراسة الحالية من حيث تناوليا ل نماط القيادية وقد عبر عنيا 0967دراسة )أندروز 
الباحث بالبيئة االجتماعية واددارية لممؤسسة والدافعية لإلنجاز، إال أنيا أنجزت عمى مؤسسات 

وى دافعية ادنجاز لدى العمال، أما دراسة اقتصادية، ونتائجيا تركز عمى أىمية طبيعة اددارة ومست
ي فتكمن أىميتيا في طريقة تناول البحث عن الداللة ادحصائية لمفروق بين عينتين 0974)واطسن 
 واألدوات المستخدمة في البحث والتي يمكم االستفادة منيا.    والتي تتشابو مع الدراسة الحاليةمختمفتين، 

األخرى والتي تناولت األنماط القيادية أو الدافعية لإلنجاز ليا األىمية كما أن الدراسات السابقة      
عداد أدوات جمع  البالغة حيث استفاد منيا الباحث في إثراء الدراسة الحالية من حيث طريقة التناول وا 

 االطالعالبيانات واألساليب ادحصائية المناسبة والمستخدمة في ىذه الدراسات كما استفاد منيا في 
 ل إلييا والتعميق عمى النتائأل والمقارنة بيا.توص  مى النتائأل الم  ع
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 تمييد : -1

مف أهـ المشكالت التي تمخضػت نهاػا البػال المالماػث الةاهاػث كملضػلع لمػباث لاللبػ  مشػكمث      
قاػػابا الشػػملل لالبػػاؽ لػػاف الػػبام ااطي مهاػػا لالػػباكتاتلاق اشغػػتلبابقب لقػػب شػػ ؿ هػػ ا اللبػػ  الممػػـل 

ني لػػالتاللق  اشجتماناػػث لالهبغػػاث لابتمػػت دال اػػاباك للػػلشي كاممػػث كلاػػاا لػػي كتػػل نمػػـ الػػهبث اشجتمػػا
األلؿ لي لبةه نف لبات ال ائب البام ااطي لم المث إلى لبات ال ائب األلتػلقااطي لأةػا كػال الهػلناف 
مف البكـ لي المالقػات اشجتماناػث للػي لانماػث الجمانػات لالةػاهي لمباللػث التاائػث ااجػاب هػ ا ال ائػب 

ئثب لجمؿ المممـ  اته مةالي أنمى لم ائب لالتباال نمى بغف ال اابا نف طااؽ التطلاع اشجتماني لمهاش
مف هاباث أخاىب لجممت مجاشت البااا المختمبػثب تكشػؼ نػف باجتاػا إلػى  الهشء تمةمهاالبام ااطي 

الهجػا  لػي قاابتػه لأف ابلػؿ نمػى  ال اابا البكامػثب كمػا أف ال ائػب لػي أاػث جمانػث لػـ اكػف اشػ مه إش
 ك282ص ب2002أكلا ال  ممهلاث لمجمانث. دبغلقيب 

كما ااتـ المباالف نابا لإاجاب ظالؼ نمؿ لباثب لاغملف إلى بمج المهالا الت هاث لالااكػؿ      
التهظامػػي لالمػػلااب لالماػػاـ لالمهلػػا اللشػػاق ل غػػملل اب ػػؽ األهػػباؼ التهظاماػػثب لالمػػباالف ا لمػػلف 

بتّػػى تتب ػػؽ لممماػػث التخطػػاط لالاقالػػث لمػػع  لػػؾ شلػػب مػػف نمماػػث التػػ ةاا نمػػى غػػملؾ هػػؤشء المػػامماف 
 ك181ب ص2003األهباؼب له ا اتطمل قاابا مؤةاا للّمالث. دالطجـب الغلاطب 

لال اابا مف لجاث هظا المختلافب ظاهاا اجتماناث تلجػب لػي كػؿ ملقػؼ اجتمػانيب لتػؤةا لػي 
هشػػاط الجمانػػث التػػي تممػػؿ نمػػى تب اػػؽ أهػػباؼ مماهػػثب باػػ  لجػػلب الجمانػػث اتطمػػل لجػػلب مػػف اػػهظـ 

 نضائاا لالجااـب ألف الجمانث ش امكف أف تممؿ لبلف تلجاه.المالقات لاف أ
لمف هها لإّهػه طالمػا أف المباغػث مؤغغػث اجتماناػث لجػبت لتب اػؽ أهػباؼ مماهػث لا ػـل لتب اػؽ 
ه ه األهباؼ مجملنث مف األلااب ل لؾ لاـ لباجث إلى شخص اكلف قابايا نمى الت ةاا لااـب لالتبانػؿ 

لطالمػػا كػػاف الشػػخص ال ػػابا نمػػى التػػ ةاا لػػي الجمانػػث اغػػخا طاقتػػه مماػػـ لتب اػػؽ هػػ ه األهػػباؼب 
لإلغػػااـ لػػي ت ػػبـ الجمانػػث لتب اػػؽ أهػػبالااب لغػػلؼ تػػدباب كباءتػػه ك ائػػب نمػػى تلجاػػه جاػػلب األنضػػاء 

ا هبل تب اؽ الابؼ المشتاؾ. دلاج طهب   ك536ب 535ب ص1994لتدباب كباءا األنضاء أاضي
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 مفيوم القيادة : -2
لاب لي لغاف المال شلف مهظلا كممث دال لبك ه ػاض دالغػلؽكب ا ػلب البالػث مػف أماماػاب اغػلقاا      

 ك215ب ص2005مف خمبااب لال لب مف أماـب لالغلؽ مف خمؼ. دالف مهظلاب
لتمػػاؼ ال اػػػابا نػػابا نمػػػى أّهاػػػا نمماػػث التػػػ ةاا نمػػػى األلػػااب مػػػف أجػػػؿ تب اػػؽ أهػػػبالاـب لال اػػػابا 

ا لجه لغاا لتلبا الم بمث.جاءت مف البمؿ ق  اب ال ق امهي أاضي
لباػ  اكػلف  تػهك نمى أّهاا  هػلع مػف المالقػث لػاف شػخص مػا للػاف لائ1935كما نالاا لاجلا د

ااابتػػه لمشػػاناه لللػػااته قػػلا التلجاػػه لالغػػاطاا نمػػى ألػػااب الجمانػػث اءخػػااف لػػي الغػػمي لااء هػػبؼ 
 مشتاؾ لتب ا ه.

ك  ل ّهاا نمماث الت ةاا لي أهشطث الجمانث انباب الابؼ Stogdill 1950كما نالاا غتلجباؿ د
 لالبللؿ نماه.

لاػػاى هامػػاف أف ال اػػابا  هػػي التػػي اػػتمكف لاػػا لػػاب مػػف أف الجػػه لااشػػب لاػػؤةا لاضػػلط ألكػػاا 
 لشملا لغملؾ أشخاص آخااف.

 لاػػػاى تلمػػػاث جػػػلابف أف ال اػػػابا هػػػي  لظابػػػث مػػػف لظػػػائؼ الغػػػمات لالخلػػػائص المكتغػػػلث لػػػالخلاا
 ك.151ب ص2006لالتمماـ. دجالاب للكااب 

لػػػػباا األلامػػػػا        لتمػػػػاؼ ال اػػػػابا ل ّهاػػػػا الهشػػػػاط الػػػػ ق امااغػػػػه ال ائػػػػب لػػػػي مجػػػػاؿ اتخػػػػا  ال ػػػػااا لا 
لااشااؼ نمى اءخااف لاغتخباـ الغمطث الاغػماث لنػف طااػؽ التػ ةاا لاشغػتمالث ل لػب تب اػؽ هػبؼ 

تخباـ الغػمطث الاغػماث للػاف التػ ةاا نمػى غػملؾ اءخػااف ممافب لال اابا تجمع لي ه ا المباـل لػاف اغػ
 ك45ب ص2001لاغتمالتاـ لمتمالف لتب اؽ الابؼ. دنمالاب 

ك أف ال اابا هي ال باا لبى الباب لمت ةاا لبلع لجمؿ اءخااف اشااكلف لبمالاث لي Houseلااى د      
 كGilbert, Pigeyre, 2005, p 61هجا  المهظمث. د

التػ ةاا لشػخص أل مجملنػث لتػلجاااـ مػف  لػي ك أف ال اػابا هػي قػباا البػابLikertلاكات دلااى      
أجؿ كغل تمالهاـ لتببادهـ نمى الممؿ ل نمى باجث مف الكبااث لي غلاؿ تب اؽ األهباؼ المهشلبا. 

 ك206ب ص1997دبااـب 
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ال ائػبك أةهػاء تبانمػه مػع أما بامب دهااف ااى أف ال اابا هي بلا اجتمػاني ائػاث ا ػـل لػه لػاب د       
غاػػاه مػػف ألػػااب الجمانػػث لاتغػػـ هػػ ا الػػبلا لػػ ف مػػف ا ػػـل لػػه اكػػلف لػػه ال ػػلا لال ػػباا نمػػى التػػ ةاا لػػي 

 ك301ب ص1984اءخااف لتلجاه غملكاـ لي غلاؿ لملغ هبؼ الجمانث. ددهاافب 
ابق الػػ ق مػػف خػػالؿ هػػ ه التمػػاااؼ المتمػػببا لم اػػابا للمضػػاا ااكػػد نمػػى الػػبلا أل الغػػملؾ ال اػػ

امااغػػه ال ائػػػب نمػػى ألػػػااب الجمانػػػث لتب اػػؽ األهػػػباؼب للمضػػاا ااكػػػد نمػػػى خلػػائص لقػػػباات ال ائػػػب 
لمت ةاا نمى الجمانث أل المهظمثب للي مجمماا تمتلا ه ه التماااؼ أف ال اػابا تمتمػب نمػى لمالاػث بلا 

 .ال ائب المؤةا نمى الجمانث لل ؿ قلاا جابهـ نف اضا لتب اؽ أهباؼ الجمانث
 عناصر القيادة : -3

ك لػؿ Leadersش تلجب ال اابا مف لااغ لش تممؿ لي ندلثب ل ا لال اابا لاغت بلؿ ال ػابا ل ػط د
ػا بػلؿ التػالماف د ك لالملقػؼ الػ ق اجػبلف لاػه أهبغػاـب للػ ا لال اػابا تاتكػد نمػى Followersهي أاضي

 ةالةث نهالا أغاغاث هي  ال ائبب الملقؼب ااتلاع.
 القائد : -3-1

هػػل الشػػخص الكػػائف لػػي الم بمػػثب أل لػػاألباى هػػل الػػاأث المبكػػا لاػػل الػػاأث الػػ ق اهظػػا لابكػػا      
لابغف التلاؼ للالح غائا الجغـ دأق ماؤلغاهكب لال ائب هل ال ق اممـ لاااب لاب ؽب إ  ش الح 

ؿ األنمػػى الػػ ق نمػػؿ ال ائػػب إّش مػػف خػػالؿ المماػػاا الػػ ق لملجلػػه اشػػااؾ مػػع أاػػث مجملنػػثب لاػػل المةػػ
تماشه الجمانث إلى تب اؽ الابؼ اغـ اللمللات لالمااقاؿب ألف ت اا لا ا لػاث لشػيءب للكػف الماػـ 
لال تهبا  ال اااات اللابااب لش تلح ال اابا لإنطاء األلاما ل طب لؿ لتبباب األشخاص ال اف اتلجل 

 1999دج. كلاتػػلاب  اقلػػث هػػ ا التهباػػ .نمػػااـ التهباػػ  لمػػب الممالجػػث لالتبػػاؾ لالمغػػاهبا للػػي الهاااػػث ما 
 ك07ص
لال ائػػب اػػؤةا لػػي ألػػااب الجمانػػث ألهػػه اممػػؾ مػػا ااغلػػلف لاػػه أل أهػػه اب ػػؽ لاػػـ مػػا ااغلػػلف لاػػهب أل      

ب ػؽ لاػـ مػا الػ ق ااغلػلف لاػهب لاػل المػلا اغلػاتاـ إ ا نجػدلا نػف لملاتاػاب لاب ػؽ لاػـ اامكف لػه أف 
 ك11ب ص1999دنلضب  اب الجمانث.ل ائب أاضا ات ةا ل لا آمالاـ إ ا نجدلا نهااب ك لؾ لإف ا
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 خصائص القائد: -3-1-1
مػػف اللػػبات التػػي تػػ كا نمػػى غػػلاؿ المةػػاؿ لػػي شخلػػاات ال ػػابا الهػػاجباف الاغلػػث لػػي الت ػػبـ 
لتب اػػػػؽ األهػػػػباؼب الاغلػػػػث لػػػػي الت ػػػػبـ لػػػػي الممػػػػؿ لالباػػػػاا اشجتماناػػػػث لاشغػػػػتمباب لتبمػػػػؿ الغػػػػمطث 

لال ػػباا نمػػى اتخػػا  ال ػػااااتب لالخػػلؼ مػػف البشػػؿب لتختمػػؼ قػػلائـ هػػ ه اللػػبات مػػف لالمغػػؤللاث لالبػػـد 
كاتل إلى آخاب لنمى الاغـ مػف  لػؾ لإهػه امكػف نامػث أف تمػبب لمػض اللػبات التػي غالليػا مػا تػاتلط 

 لال اابا الهاجبث.
ل ال ػباا نمػى إف نمؿ ال ائب غلاء لي مباط إبااا األنماؿ أل غااه مف األنماؿ التي تتطمػ الذكاء: -

 التبماؿ لتباـ المشاكؿ المم با التي تلاجاه.
إف البشػػؿ ش اجممػػه نػػاجديا نػػف الباكػػث لش الهلػػا أل الهجػػا  اجمالهػػه اهغػػى  النضججا اتمتمججاعي: -

 الابؼ.
 ال ائب الهاجح اكلف مبللنيا إلى نممه لبلالد باخماث هالمث مف هبغه. التحفز الذاتي: -
إف المػػػباا لال ائػػػب الهػػػاجح هػػػل ألػػػالي خلاػػػا لالمالقػػػات التعامجججل معيجججم: القجججدرة عمجججا نيجججم النجججاس و  -

 ك224ب 223ب ص1995ااهغاهاث لأغث تهظاماا. دالغمميب 
 أصناف القادة : -3-1-2

تماابيػا  130ك للم ػت Rentz ل ب جاءت تماااؼ كةااا لمتمببا لبكاا ال اػاباب ل ػب أبلػاها دااهتػد     
ب لقب بلع ه ا التمبب لمػض اللػابةاف إلػى جمػع هػ ه 1979ظاات قلؿ لي الكتالات المتخللث التي 

 التماااؼ لي مجملنات تؤبق إلى همط أل لهؼ خاص مف ال ابا.
  الرئيس الرسمي: -3-1-2-1

امهػػي  لػػؾ الػػ ق ابػػاض نمػػى الجمانػػث مػػف طػػاؼ هائػػث أنمػػى لالتمػػاااؼ التػػي تلالػػؽ هػػ ا الػػهمط      
 الضالاا انتااؼ أنضاء الجمانث ل امث ال ائب.ماتلطث لمباـل المكاهث لش تتضمف ل

  :الشخصية المفضمة -3-1-2-2
امهػي تمػػؾ الشخلػػاث التػي ااغػػل األنضػػاء لػػي اشهضػماـ إلااػػا مػػف أجػؿ أباء مامػػث مماهػػثب لقػػب      

 هاؿ ه ا الهمط مف ال ابا بظيا لالايا مف التبماؿ مه  أف أبخؿ ملااهل الت هاات الغلغالمتااث.
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  الشخصية المركزية: -3-1-2-3
امهػػي تمػػؾ التػػي ااغػػل أنضػػاء الجمانػػث لػػي أف اكلهػػلا مةماػػاب أل أف ات ملػػلا لاتبػػبلا لاػػا لقػػب      

ك التػي أنػاب Freudك لللؼ ه ا الهمط مف ال ابا نما اغػتلباه مػف أنمػاؿ دلالاػب Redeامتاد دااب 
 ت لاماا.

  الشخصية التي تنطمق ني ممارسة أعمال قيادية: -3-1-2-4
 لقب اهلل اشهتماـ هها نمى ما ابممه ال ائب لكي اغانب الجمانث نمى لملغ الابؼ الملبب.     

  الشخص الذي يؤثر أكثر من غيره: -3-1-2-5
 1983هشاط الماـ لمجمانث. دغاهاب ممااغث الت ةاا تتجه إلى األلااب أل المهظمات أل إلى البا        
 ك90ب 91ص
 الموقف:  -3-2

الملقػػػؼ دماهيػػػا لمكاهيػػػا مماهػػػاف لمجملنػػػث الظػػػالؼ اشقتلػػػاباث لالغااغػػػاث لاشجتماناػػػث لامهػػػي      
ػػػػا  لغااهػػػا المباطػػػثب لاشػػػػمؿ الملقػػػؼ ال ائػػػب لجمانتػػػػه الملاشػػػااف لدمػػػالءه لػػػػي الممػػػؿ لاؤغػػػاء لأهاغي
خااجااف تكلف لاـ نالقات نمؿ ممهب با  تكلف ال اابا هتاجث تبانؿ ال ائب مع أنضاء جمانته لػي 

 مبببا.ظالؼ 
لكؿ ه ه المهالا اػؤةا لمضػاا لػي اءخػاب لنمػى هػ ا لػإف ال اػابا تتلقػؼ نمػى الملقػؼ الممػاف      

لالمشػػػػاكؿ المختمبػػػػث لمجملنػػػػات األلػػػػااب المختمبػػػػث لاشتجاهػػػػات باخػػػػؿ المجملنػػػػث اللابػػػػبا تػػػػبنل إلػػػػى 
 ك225ب 224ب ص1995اغتمماؿ أغالال ل كبااات قااباث مختمبث. دالغمميب 

 :عاألتبا -3-3
األتلػػاع هػػـ ةالػػ  نهلػػا مػػف نهالػػا ال اػػاباب إ  اماػػؿ األشػػخاص نػػابا إلػػى اشه اػػاب لااء مػػف      

امت ػػػبلف أّهػػػه امكػػػف أف اشػػػلع ابتااجػػػاتاـ لمتطملػػػاتاـ لالػػػلح الشػػػخص قائػػػبيا متػػػى انت ػػػب الهػػػاث أّهػػػه 
تػ ةاا مػف اغتطاع إشلاع اغلػاتاـب لمتػى أباؾ هػل بلالماػـ لاغػتجال لاػاب لمػف ههػا تبشػؿ مبػالشت ال

 183ب ص2003الشػػػخص نمػػػػى األتلػػػػاع إ ا لػػػػـ تتلػػػػؿ لابتااجػػػػاتاـ لتطممػػػػاتاـ. دالطجػػػػـب الغػػػػلاطب 
 ك184
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 أىمية القيادة: -4
أاػػث مجملنػػث كاهػػت لأاػػث جمانػػث لػػبلف قائػػب هػػي كالجغػػب لػػبلف اأثب لكػػال طاع التائػػه نمػػى غاػػا      

المباػب مػف األشػخاص الػ اف امػاهلف هبى ناضث لم ناب لاغـ جماع هظااات المبالث لالمغالاا لاهاؾ 
جماا مف باجتاـ لالنتماب نمى مف اتبلقلف نمااـب ألهاـ اشمالف لاشاتلػاؾ لالتػابب نهػبما ش اجػبلف 

م له هل لالهغلث لكؿ لاب لمةالػث الغػهب ـب ل لؾ لإف بضلا ال ائب الجباا لبللاـ مف اشجماـ لاغانبه
 لال لا لالطم هاهث.

ائا اهغؽب ابكا لابلؿ إلى ماؤلغاه اأاػه للكاتػهب كػالاأث الػ ق ااغػؿ إلػى غػللبلف قائب ا ما ل      
لغلل جابها غاػا المتػاالط لتهتاػي للح مجملنته اللشااث مهالكث أنضاء الجغـ الغائؿ الملليب ت

 لما إلى لبمث خالث اءماؿ.ا 
هػػػلاف لملبػػػبا للػػػي غػػػلاؿ تلباػػػب األهػػػباؼ لتهباػػػ  مامػػػث بقا ػػػث ابتػػػاج األمػػػا إلػػػى قائػػػب امتلػػػا كم     

لالتماغؾ اكػلف قػابايا نمػى أف اشػا  لمجماػع لااغػأل لػي األ هػاف ماهاػث البائػبا الجماناػث لا ػلبهـ لمػب 
أف اشجماـ نمى المتالمث لتب اؽ البائبا الماجلاب للم ااـ لممؿ  ق ش ف اتلجل بشب الجالب التي إ ا 

هػػل المبضػػؿ لبػػب  اتػػه لاللاجػػل كاهػػت ملمةػػاا تل ػػى ن امػػث لػػاث لكػػلف البااػػؽ الػػ ق أللػػى لػػه ال ائػػب 
األخ  له اغـ لجلب المباب مف الباؽ األخاى التي امكف األخ  لااب لؿ ألّهاا تمةؿ ال ااباب لتباد لببا 

 ك10ب 9ب ص1999الاأق لاااابا المةماا. دج. كلاتلاب 
 تهئػػب أف اهبػػ ها لكػػي اب ػػؽ مغػػؤللاالغػػملؾ ال اػػابا هػػل غمغػػمث مػػف األبلاا التػػي اتمػػاف نمػػى ال ا

لنابا ما اغتمب إبااكه لتلقمات البلا مف اؤغائه لماؤلغػاه نمػى الغػلاءب لهػ ا اغػتمـد أف ا ػـل لػبلا 
ال ائػػب لالتػػالع لػػي آف لابػػبب قائػػب لماؤلغػػاه لتػػالع لاؤغػػائهب لهػػ ا مػػا تشػػاا إلاػػه هظااػػث داألبلااكب لكػػف 

ال ائػػب الهػػاجح كمػػا أكػػبت  هػ ا لػػالطلع ش امهػػي أف اكػػلف ال ائػب لغػػامث لتللػػاؿ األلامػػا لبغػػلب لػؿ إف
بااغػػث دبلهالػػب لامػػدك هػػل الػػ ق اتمتػػع لمػػبى لاغػػع مػػف غػػمطث اتخػػا  ال ػػاااات لػػي بػػبلب الخطػػث المامػػث 

 لم لؾ ت ةاا أكلا نمااـ.
ػا لكبػاءا التػالمافب التػي        اشاا كؿ ه ا إلى أف هجا  الممؿ لاث اههيا لكباءا ال ائب لبػبه لػؿ أاضي

بااؾ التلقمػات لامػتالؾ غػمات ال اػابا لممااغػتاا نمػى المغػتلاات تمهي بغف اشمتةاؿ لالػلش ء لم ائػب لا 
األقػػؿ لنػػاض ألجػػه الخػػالؼ للػػلاا  كاػػث ش تمػػلؽ الممػػؿب لالتكاػػؼ مػػع اخػػتالؼ الشخلػػاث كتبانػػؿ 
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ف هػػ ه المماػػدات لػػبى التػػالماف  ات أةػػا لػػال  لػػي  إهغػػاهي نػػابقب بلف المغػػاث لملػػبأ الػػلشء لم ائػػبب لا 
ف األنمػػػاؿ المظامػػػث لم ػػػابا تتضػػػمف لالضػػػالاا أنمػػػاشي هجػػػا  الممػػػؿ لل التػػػالي هجػػػا  ال اػػػابا لال ائػػػبب لا 

 ك66ب ص2005نظامث لمتالماف. داألبمبقب 
ك أف ال ائػػب لال اػػابا تممػػل بلاا M.G.Rothstein and R.J.Burkلاػػاى دالةغػػتف ل لػػلاؾ ك د     

الػػ اتي لتهماػػث ال اػػابات الػػ ق غػػلؼ  هامػػا لػػي هجػػا  أق مجتمػػعب ل لػػؾ لػػالتاكاد نمػػى الػػلني لالت اػػاـ
اااجػػالي نمػػى ال اػػابا ل لمالاػػث أهشػػطث التهماػػثب لاتضػػح  لػػؾ مػػف خػػالؿ قامػػػث األلػػااب  ااكػػلف لػػه األةػػ

اػث كماػا تغػاـ لأغاهـ لالتهظامات الملظبثب لنمى هطاؽ ألغع المجتمع ككؿ ب للبتاـ الباباث لالمائم
 كM.G.Rothstein and R.J.Burk, 2010, p 12, 13دلي لبث المجتممات. 

 القيادة اإلدارية : -5
ل ب ألابت المباب مف المااجع تمػاااؼ متمػببا لم اػابا لال اػابا ااباااػثب باػ  أظاػا الكةاػا مهاػا 

 لي المبالماف للمضاا ش اماد بّتى لاف ال اابا لال اابا ااباااث. اكلاا  اتشالا
لم اابا ااباااث خالث أف كؿ المالمػح تكػاب تم ػى للي ه ا اللبب هلاب المالمح األغاغاث التالاث 

 قللشي ناميا مف اجاؿ البكا اابااق الممالا.
تػػلالا لػػه قػػباا التػػ ةاا الشخلػػيب الغػػمطث غاػػا الاغػػماث نمػػى نػػبب مػػف األلػػااب ال ائػػب هػػل شػػخص ت -

 تجممه قابايا نمى تلجاه غملؾ هؤشء األلااب.
غػمطث أنمػى ل اػػابا لتلجاػه مجملنػث مػف األلػااب هبػػل  إف المػباا هػل  لػؾ الشػخص الممػػاف مػف قلػؿ -

تهباػػ  أهػػباؼ مبػػبباب لمػػف ةػػـ اتػػلالا لػػه لبكػػـ ملقمػػه الاغػػمي قػػبا ممػػاف مػػف الغػػمطث الاغػػماث نمػػى 
 هؤشء األلااب تمطاه البؽ لي إلباا األلاما لالتلجااات الممدمث لاـ.

ف قلػػؿ غػػمطث أنمػػى ل اػػابا لتلجاػػه هػػل  اؾ الشػػخص الممػػاف مػػ –ال ائػػب المػػباا  –أف المػػباا ال ائػػب  -
مجملنػػػث مػػػف األلػػػااب هبػػػل تهباػػػ  أهػػػباؼ مبػػػبباب لاتػػػلالا لػػػه قػػػبا مػػػف التػػػ ةاا الشخلػػػي نمػػػى هػػػؤشء 
األلػػاابب كمػػا اتػػلالا لػػه لضػػالي نػػف  لػػؾ لبكػػـ مهلػػله الاغػػمي قػػبا ممػػاف مػػف الغػػمطث الاغػػماث نمػػااـ 

ب نمػى تػ ةااه الشخلػي أكةػا مػف انتمػابه للكهه امتمب للبث أغاغاث لػي تلجااػه لقاابتػه لاػؤشء األلػاا
 نمى غمطته الاغماث.

 أّما الائاث اابااق اختمؼ نف ال ائب اابااق لي أمااف      
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 أّهه ابت ب لتلالا الت ةاا الشخليب الغمطث غاا الاغماث نمى األلااب الماؤلغاف له. األول :
نمػػى مػػا تػػلالا لػػه مػػف غػػمطات اغػػماث لػػي  –لتاتاليػػا لمػػا غػػلؽ  –أّهػػه امتمػػب للػػبث أغاغػػاث  الثججاني :

 ك33ب ص 1996تلجااه لماؤلغاه. دألل البضؿب 
لاػػاى دغػػتابفب آاكػػلليك أف ال اػػابا لاابااا لاغػػتا لػػاألمااف المتضػػاباف أل المػػ اف الػػمل الجمػػع      

شػ افب أبػبهما لاهاماب لؿ الما تمب ال اابا لي اللاقع أنمى مكلهات ااباااب كما أف لهاتامػا ته غػـ إلػى 
اتممػػؽ لالاؤاػػث لاشتجػػاهب للػػال اـ لاألهػػباؼب لاهمػػا اتممػػؽ الشػػؽ اءخػػا لت ػػباـ الػػبالع لمػػلظبي المؤغغػػث 
ال اف اغتماملف مهاـ ما اببدهـ نمى الممؿ مماب لاهاؾ مف ال ابا مف اتمتع لاؤاث لاضبث لكهه ابت ب 

لهائه لمهبه البالع لاالااـب لكهػه ابت ػا إلى ماااات لهاء لااؽ الممؿب لاهما اتمتع اللمض اءخا نمى 
 ك425ب ص 2005دآا.كلليب  إلى الاؤاث اللاضبث.

لل ب  هل كةاا مف الممماء إلى ال لؿ ل ف ال اابا هي جلها الممماث ااباااث لقملاا الهالض لأهاا      
جلاهػػػل الكػػػؿ  مبتػػػا  اابااا لأف أهماػػػث مكاهتاػػػا لبلاهػػػا هػػػالع مػػػف كلهاػػػا ت ػػػـل لػػػبلا أغاغػػػي اػػػؤةا لػػػي

ب 1994تممؿ ك باا مباكث لتب اؽ أهػبالاا. دلػاج طػهب ل ااباااثب لتجمؿ اابااا أكةا باهاماث للانماث 
 ك  535ص
 القيادة والرئاسة : -6

لمض الكتالات ملطمح الائاث ماابؼ لم ائب لالمكثب لمهاـ مف ااى أف ال ائػب لي ما ااب  اكةاا      
 امتمؾ غمطث اغماث مع لمض اشختاللات لي اللظائؼ.امتمؾ غمطث ممهلاث لالائاث 

 يالتبكاػػػػا المغػػػػت لم لاغػػػتااتاجااتلاػػػاى دجػػػػلف كػػػلهاك أف ال اػػػػابا تتضػػػمف نمماػػػػث تهماػػػث الاؤاػػػػا      
لالتمامؿ مػع الت اػاات لااضػالث إلػى تبػلاض الغػمطث لمتػالمافب لػي بػاف الائاغػث تتضػمف لشػكؿ أكةػا 

لااضػػالث إلػػى كلهاػػا ملجاػػث هبػػل ماػػاـ مبػػببا مةػػؿ ااشػػااؼ  تبباػػب لممماػػث التهظػػاـ باخػػؿ المؤغغػػث
نباب الملادهات لالتهظاـ لالتبكـ. دالشالميب   ك39ب ص2003لالتخطاط لا 

لال ائػػب هػػل الػػ ق ابتػػؿ ماتلػػث مماهػػث لػػي المجملنػػث لاتلقػػع مهػػه ت باػػث نممػػه ل غػػملل اتهاغػػل مػػع      
 2008الؿ الماكػػػد الػػػلظابي.دالمجميب تمػػػؾ الماتلػػػثب لػػػي بػػػاف الػػػائاث ا خػػػ  مكاهػػػه لاباضػػػه مػػػف خػػػ

 ك201ص
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لامكف أف هغتخمص مف خالؿ ه ه اءااء أف ال اابا تمتمب لي لظابتاا نمى التػ ةاا لت خػ  شػكالي      
غاػػػا اغػػػمي نمػػػى نكػػػث الائاغػػػث التػػػي ت خػػػ  الطػػػالع الاغػػػميب لتمتمػػػب نمػػػى تهباػػػ  المػػػلائح لاألهظمػػػث 

أف امتمػؾ مػػع الغػمطث ال ػباا نمػى التػػ ةاا لػي الهػاث لكػػي  لالتممامػاتب لبتّػى اكػلف الػػائاث قائػبيا نماػه
 اممملا لاغلتاـ نمى تب اؽ أهباؼ الجمانث.
 مف ال اابا لالائاغث.  لاما امي جبلؿ الضح خلائص لكؿ

 : الفرق بين القيادة والرئاسة: 1 المدول

 الرئاسة القيادة الخصائص

من حيث 
 الظهور

 بع من داخل الجماعة وتظهر تلقائًياتن
غالًبا، وتكون مسبوقة بعملية تنافس 

عليها من قبل عدد من أعضاء 
 الجماعة.

تقوم نتيجة لنظام وليس نتيجة العتراف 
تلقائي من جانب األفراد بمساهمة الشخص 

 في تحقيق أهداف الجماعة.

من حيث 
 الهدف

الجماعة هي التي تحدد هدفها وال 
 ينفرد بها القائد.

تحدده الجماعة يختار الرئيس الهدف وال 
 نفسها.

من حيث 
 التفاعل

التفاعل الدينامي بين األفراد شرط 
 أساسي لظهور القيادة.

تتميز الجماعة بمشاعر مشتركة قليلة أو 
عمل مشترك ضئيل وهي تسعى لتحقيق 

 هدف الجماعة.

من حيث 
 السلطة

ليه تلقائًيا أفراد إسلطة القائد يمنحها 
الجماعة الذين يختارونه كقائد 

 ويصبحون أتباًعا له.

يوجد تباعد اجتماعي أكبر بين الرئيس 
حاول األول االحتفاظ به يوأعضاء الجماعة، 

كوسيلة للسيطرة على الجماعة ودفعها 
لتحقيق مصالحه وتستند الرئاسة إلى السلطة، 

وهكذا ال يمكن أن نسمي المرؤوسين بدقة 
 )أتباع(.

 من حيث المدة

ممارسة غالًبا ما يستمر القائد في 
طول فترة زمنية ممكنة إالّ أل تهسلط
خاصة )الوفاة، المرض  حاالت في

 المزمن(.

يمارس الرئيس سلطته في فترة زمنية محددة 
في الغالب بفترة زمنية تكون قابلة للتجديد في 

 الغالب.

 ك152ب ص 2006دجالاب للكااب   
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 األنماط القيادية: -7
ألػهالاـ مػف لجاػات هظػا مختمبػث لػإ ا هظاهػا إلػااـ  بال ػابا لتمػبامكف الهظا إلى مختمػؼ أهػلاع      

ب هغػػػتطاع أف هلػػػهباـ إلػػػى  ال ائػػػب الم هػػػعب ال ائػػػب ـمػػػف باػػػ  باجػػػث اتلػػػالاـ لػػػاأللااب الػػػ اف ا ػػػلبلها
المغاطا ال ائب الهظاميب لال ائب الخلااب لا  ا هظاها إلى ال ابا لانتلاا ماللاـ لاهتماماتاـ التي تغاطا 
نمى بلاهـ ال اابقب لإهاـ اه غملف إلى نّبا أهلاع قب اتم ا بلاه لمهاا  الهلع البمميب الهػلع البهػيب 

 . الهلع التهبا ق
لكػػف أكةػػا تلػػهابات ال ػػابا شػػالنيا هػػل التلػػهاؼ الػػ ق ا ػػـل نمػػى أغػػملل ال ائػػب أل طاا تػػه لػػي      

مداللػػػث التػػػػ ةااب لهػػػل التلػػػػهاؼ الممػػػالؼ لم المتػػػػه لػػػاف هػػػػلني ال اػػػاباب األلتػػػػلقااطي أل اشغػػػػتلبابق 
جتمػاني لمجملنػث دالباكتاتلاقك لالبام ااطي مع اشغتماهث لي بالث إجااء التجاال لي نمـ الهبث اش

ضػػالطث تغػػمى المجملنػػث المطم ػػث أل المتبػػااا مػػف الغػػمطثب كمػػا هجػػب لػػي تجالػػث األجػػلاء اشجتماناػػث 
  ك.Whiteك للاات دLippitك للالات دK. Lewinالتي أجااها لباف د

 ك284 283ب ص1994دبغلقيب 
 النمط القيادي الديمقراطي: -7-1

لاتماد ه ا الهمط لػ ف قائػب الجمانػث أل ائاغػاا أل المشػاؼ نمااػا ا خػ  اأااػاب غػلاء لػي تخطػاط      
... نمػػى أف اػػتـ كػػؿ  لػػؾ مػػف خػػالؿ ممػػؿ لالتهباػػ  لالمتالمػػث لالت اػػاـاألهػػباؼ للضػػماا لاغػػـ خطػػث ال

شغػت ااا لػي المهاقشات المتلابلث لاف أنضاء الجمانث لما لااـ ائاغػااب لنػف طااػؽ أخػ  األلػلات لا
اأق األغملاػػػثب نمػػػى انتلػػػاا أف اأق الػػػائاث اكػػػلف لػػػه هبػػػث لدف اأق أق نضػػػل آخػػػا مػػػف أنضػػػاء 

دأل ال ائػػػػػػػػػػػبك.                    الجمانػػػػػػػػػػػثب إّش إ ا تغػػػػػػػػػػػالت األلػػػػػػػػػػػلاتب لاػػػػػػػػػػػاجح الجاهػػػػػػػػػػػل الػػػػػػػػػػػ ق لاػػػػػػػػػػػه الػػػػػػػػػػػائاث
 ك291ب ص 2001دلاج طهب 

لػى ضػالاا مشػااكث كػؿ نضػل مػف أنضػاء لااى دكامػؿ نلاضػثك أف ال ائػب الػبام ااطي اغػمى إ     
همػػا  الجمانػػث لػػي هشػػاطاا للػػي تبباػػب أهػػبالاا لاغػػـ خططاػػا لش اماػػؿ إلػػى تاكاػػد الغػػمطث لػػي اػػبهب لا 
اممػػػؿ نمػػػى تلداػػػع المغػػػؤللاات نمػػػى األنضػػػاء كػػػي تممػػػؿ نمػػػى تشػػػجاع إقامػػػث المالقػػػات اللباػػػث لػػػاف 

نضػػػػػػػػاء أهبغػػػػػػػػاـ.                     أنضػػػػػػػػاء الجمانػػػػػػػػث لاغػػػػػػػػمى إلػػػػػػػػى تب اػػػػػػػػؽ أهػػػػػػػػباؼ الجمانػػػػػػػػث نػػػػػػػػف طااػػػػػػػػؽ األ
 ك104ب ص1996دنلاضثب 
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لقب أكبت المباب مف البااغات نمى أف ال اابا البام ااطاػث أكةػا أهػلاع ال اػابا إاجالاػث لشػكؿ نػاـ      
 لألغلال التالاث  

 تللاا ظالؼ تهظاماث مهاغلث تغاـ لي تبغاف ماااات اشلتكاا لاالباع لبى ألااب الجمانث. -
لم ػػػباا نمػػػى بػػػب اللػػػاانات لالخاللػػػات لػػػاف ألػػػااب الجمانػػػث للػػػلاا أكةػػػا لانماػػػث مػػػف األهمػػػاط ا -

 األخاى.
 إطالؽ طاقات ألااب الجمانث لتطلاا األهباؼ لالغمي هبل تب ا اا. -

 ك81ب ص1999إتابث البالث أللااب الجمانث لتممـ ال اابا. دبماباب  -
 طي( )التسمطي( :النمط القيادي الديكتاتوري )األوتوقرا -7-2

لاتماػػد هػػ ا الػػهمط الػػباكتاتلاقب أل اشغػػتلبابق لػػ ف قائػػب الجمانػػث أل ائاغػػاا أل المشػػاؼ نمااػػا      
اكػػلف المغػػاطا لاءمػػا الهػػاهي اللباػػب لااػػاب لاػػل الػػ ق اخطػػط أهػػباؼ الجمانػػثب لااغػػـ خطػػث الممػػؿ 

مػف اشػاءب اجمػع الغػمطث لااكدهػا  لالدع األبلااب لالجه طاا ث الممؿ لاتالع التهبا ب لاماقل أل اةاػل
 ك261ب ص2001لي ابه لاشؿ ل لؾ تم ائايا ل اث أنضاء الجمانث للانماتاا. دلاج طهب 

لامتمػػب هػػ ا الػػهمط نمػػى ال ػػلا لالبالماػػث الغػػملاث المتمةمػػث لػػي الم للػػات التػػي تغػػاهبها ال ػػلاب لهػػي       
لمػػاكجااجلاب لاغػػـ د×ك لهمػػل ج هظااػػث الغػػال  الػػ ق تغػػتماف لػػه الغػػمطث الاغػػماثب لمػػف أمةمػػث هػػ ا ا

لمةػػؿ هػػ ا الهمػػل جب إش أهػػه اهل ػػي اشنتػػااؼ ل هػػه الهمػػل ج الػػ ق أغػػاـ لػػي  اللاهظػػثالتكمبػػث ااهغػػاهاث 
 ك418ب ص 1989إقامث لا  اللهانث ل الممااف لي كةاا مف اللمباف. دللاث مماكثب 

التغمطي اؤبق إلى إةااا قبا كلاػا مػف ك أف اللهاء Kurt Lewinلتلاف مف لبل  كاات لاباف د      
المبلاف الجه نابا إلى كللش لباء لي الجمانثب للكهه ش الجه ألبيا إلى المشاؼب لكػاف تلمػب الشػملا 
لاشلت ػػاا إلػػى الػػبالعب لاشنتمػػاب نمػػى المشػػاؼ هػػي الغػػمات الائاغػػاث لمجمانػػث التغػػمطاثب لكػػاف ال ائػػب 

 ك203ب ص1993المتغمط هل ماكد اشتلاؿ. دشملاتب 
ػا لنلئيػا ة ػاالي لػي        له ا األغػملل قػب اةمػا لػي المهظمػات المتلغػطث لاللػ ااا للكهػه الػلح ن امي

المهظمػػات الكلاػػااب لال ػػابا الػػ اف امااغػػلف هػػ ا األغػػملل هػػابايا مػػا اتمػػامملف لجباػػث مػػع المغتشػػاااف إف 
 ك108ب ص2012دالشماقب لجبلاب كما أهاـ ش ا خ لف لالم تابات التي ت بـ مف المامماف. 
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 النمط القيادي الفوضوي )الحر(: -7-3
لاتماػػد هػػ ا الػػهمط لػػ ف قائػػب الجمانػػث اكػػلف غاػػا مكتػػا  للاجلػػات اابااا أل ال اػػابا أل الائاغػػث 
مامػػػالي لػػػي ال اػػػاـ لاػػػاب ش اػػػؤبق إّش بلايا شػػػكمايا لػػػي الجمانػػػثب للالتػػػالي ش الجػػػب لػػػه بلا لممػػػي لػػػي 

ػػػاب للػػػ ا تكػػػػلف التخطػػػاط أل التهباػػػ   أل التلجاػػػه أل المااقلػػػثب للجػػػلبه لػػػػي الجمانػػػث كمػػػبـ لجػػػلبه تمامي
 الجمانث لي بالث مف البلضىب لاهمباـ المغؤللاث.

لمػػف الجػػباا لالػػ كا أف أق همػػط مػػف هػػ ه األهمػػاط الةالةػػث اهػػبا تلاجػػبه للػػلاا ه اػػث لػػي جمانػػث      
هما غلؼ هجب جليا إبااايا خماطيػا تكػلف  لاػه الغػاابا ألبػب هػ ا األهمػاط الةالةػثب للالتػالي نمؿ لاقماثب لا 

 ك261ب ص2001هلطمح نمى تغماته لالهمط الغائب. دلاج طهب 
 
 
 
 

 
 : التركيب الديمقراطي لمقيادة 2: التركيب األوتوقراطي لمقيادة           الشكل  1الشكل 

 ك285ب ص1994دبغلقيب 
 نظريات القيادة : -8
 نظريات السمات : -8-1

 إلػػىهػػه ااجػػع هشػػ ا لظاػػلا ال اػػابا أي تبغػػااه لهشػػ ا ال اػػاباب لػػ إف ألػػاد مػػا اماػػد مػػبخؿ الغػػمات
امػػا نػػبا  لػػؾب لػػإف ب أمػػا شخلػػاث ال ائػػب لغػػماته لخلائلػػه الجغػػماث لالم ماػػث لالهبغػػاث لاشجتماناػػث

بلؿ ما  أاضاال ااباثب كما اختمبلف  المبخؿ اختمبلف بلؿ كـ لهلع لأهـ الغمات لالخلائص أهلاا
 اابااقمكتغػلثب لهػ ا المػبخؿ امتلػا لػي البكػا  أـلااةاػث  كاهت تمػؾ الغػمات لالخلػائص ال ااباػث إ ا

ااباااػػػث  لػػػي بااغػػته لتبغػػػااه لب ا ػػػث هشػػ ا ال اػػػابا اابااقالبكػػػا  إلااػػاالتػػػي اهبػػػاد  مػػف أقػػػبـ المػػباخؿ
المػبخؿ لػي بااغػتاا لتبغػااها لم اػابا  المباب مػف الهظااػات ال ااباػث التػي غػمكت هػ ا هلافلهغتطاع أف 

ف اختمب   ب للمؿ مف أشاا تمؾ الهظاااتلمب  لؾ ملاقباا تلا 

 ق ق
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 :نظرية الرمل العظيم -8-1-1
الهظااػػثب تمػلب لماػػلب ااغااػػؽ لالالمػػافب باػ  كػػاف اشنت ػػاب لػػ ف ال ػػابا  إف الجػ لا األللػػى لاػػ ه     
 اماػهاـ نمػى هػ ا قاباب لأهاـ قب لهللا مف الغمات لالخلائص الجغماهاث لالم ماػث لالهبغػاث مػا اللبلف

  هظااػػث األماػػاب هظااػػث اللطػػؿ لمػػف أمةمتاػػا لتهطػػلق تبػػت هػػ ه الهظااػػث نػػبب مػػف الهظااػػات الباناػػث
 ك16ب ص1996المتماد. دألل البضؿب  هظااث الاجؿ

 لػاد الػبناا لتمػؾ الهظااػثب لقػب قػبـ المباػب مػف اللااهػات اابلػائاثأمػف  لامتلا لاهغػاث جػالتلف     
نمػى ال اػاباب لقػب كػػاف  لاللااةاػث ت ااػباي للػبث تمػؾ الهظااػث مػف باػ  تػ ةاا اللػبات لالغػمات اللااةاػث

ا نمػى نػبب مػف اللػابةاف لالمبكػااف الػ اف تلهػلا كلااي  ات ةااي  1879لمبااغث التي قاـ لاا جالتلف لي ناـ 
لػي  Woods تبغػاا هشػ ا ال اػابا نمػى أغػاث الغػمات اللااةاػث التػباء مػف للبد ه ا اشتجاه مف باػ 

 ك17ب ص1996. دألل البضؿب 1960ك لي ناـ Jennings دجهاهجدػ لاهتااء ل 1912ـ نا
ال ػػابا  هػػاءتغػػتهب الهظااػػث إلػػى التػػااض أف األبػػبا  لالهتػػائج المظامػػث ا ػػـل لاػػا اجػػاؿ نظمػػاءب لأل     

اللبلف قابا لبااـ مجملنث مف المادات لالخلائص الماغلل لااػا مػف قلػؿ أتلػاناـ لأف األلػااب الػ اف 
الملاقػػػػؼ.   اتمتمػػػػلف للػػػػبات قااباػػػػث قمػػػػث لكػػػػهاـ قػػػػابالف نمػػػػى أف اكلهػػػػلا قػػػػابا هػػػػاجباف لػػػػي جماػػػػع 

 كStogdill, 1964, p154د
 نظرية السمات : -8-1-2

نمػى ال اػابا  أف ههػاؾ غػمات مبػببا تتماػد لاػا شخلػاث األلػااب ال ػابااف إلػى هل ه ه الهظااث ت     
لالضػالاا لااةاػػث كمػػا تػبني  لػػؾ هظااػػث  لأف هػ ه الغػػمات مػػف الممكػف اكتغػػالاا. لمػػف ةػـ لإهاػػا لاغػػت

 .الاجؿ المظاـ
مػف اءااء لاأللبػا   ا هلع لكـ لأهـ تمؾ الغمات ال ااباثب ل ب اختمبت نمى  لؾب لاهاؾ المباػبأمّ      

 . ه ا الخللص لالبااغات للكؿ مهاا ملاقؼ مختمبث لمتلااهث لي
 كKoontz, Horold, 1980, p 665د

لامكف ال لؿ لل أف المالقث لاف لمالاث ال ابا لاللبات الشخلاث كاهت متهاغ ثب لكاف مف الغاؿ      
تبباػػب األشػػخاص الػػ اف غػػاكلهلف قػػابا هػػاجبافب لكػػف اللاقػػع أّهػػه ش تلجػػب مةػػؿ تمػػؾ المالقػػث لػػاف هجػػا  

 لؾ ل ػػػب هػػػ ا ال اػػػابا للػػػاف تمػػػؾ اللػػػبات ك ػػػاباب لاهمػػػا هجػػػح آخػػػالف اممكػػػلف لػػػبات أقػػػؿب لكهتاجػػػث لػػػ
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المبخؿ ال ق ااكد نمى اللبات الشخلاث الكةاا مف لاا ه لجات إلى هظاااته المباب مف اشهت ابات 
مهاا أهاا تجاهمت ه ه الهظااات ابتااجات األتلاعب للشمت لي تبباب لتاتال اللبات لأهماتاػاب كمػا 

 ك188ب ص2003أهممت نلامؿ الملقؼ. دالطجـب الغلاطب 
 ك كالتالي Stogdillلالخلائص لالغمات لالماااات التي بببها دللاما امي جبلؿ 

  Stogdill: خصائص وميارات القائد عند  2المدول 
 الميارات الخصائص

 ال كاء التلالؽ مع الملالؽ
 ماااا تطلاا المباهاـ التهله لملائث اشجتماناث

 االباع لاشلتكاا الطمل  لالتلجه هبل ااهجاد
 البلملماغاث لالملاقث لالتلكاباالااا 
 الطالقث المبظاث البـد –التمالف 
 الممالث لمامث الجمانث المةالاا –الغاابا 

 التهظاـ دال باا ااباااثك الة ث لالهبث
 اشغتمالثب ااقهاع التغامح مع الض لط

 الماااا اشجتماناث الاغلث لي تبمؿ المغؤللاث
 ك47ب ص2006دهلااب الشالميب  

 النظرية الموقفية: -8-2
تػػػاى الهظااػػػث الملقباػػػث أف ال ائػػػب ش اظاػػػا إّش إ ا تااػػػ ت لػػػه الظػػػالؼ اشجتماناػػػث لكػػػي اغػػػتخبـ      

التػػي تاكػػد نمػػى الملامػػؿ اللائاػػث لػػي هشػػ ا ال اػػابا  ات كائػػه لماااتػػه لتب اػػؽ أهبالػػهب لهػػي مػػف الهظااػػ
ث نهػػهب لبتّػػى إ ا اػػامػػؿ اجتماناػػث خااجلت اااهػػاب باػػ  تػػاى أف ظاػػلا ال ائػػب اتلقػػؼ نمػػى لجػػلب نل 

كاهػػت لباػػه قػػباات لملاهػػل لػػ ا لػػإف الظػػالؼ اشجتماناػػث هػػي التػػي تغػػمح لػػه لاغػػتخباـ هػػ ه الملاهػػل 
 ك107ب 106ب ص 1996لهي التي تمطماا لتطمغاا. دنلاضثب 
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 لتاى ه ه الهظااث أّهه ش جبلى مف التاكاد نمى شخلاث ال ائب ل ط لاهاؾ نلامػؿ أخػاى مػؤةاا
أهممتاػػا الهظااػػات الغػػال ثب لهػػي الماؤلغػػاف أل التػػالمافب لكػػ لؾ البالػػث أل الملقػػؼب لاملػػا نػػف هػػ ه 

 الهظااث لشكؿ امدق لالممابلث التالاث  ؽ ف = ل دؽ . ت . ـك
    أف با 

 ؽ ف   ال اابا الهاجبث        
 ل   تمهي اللظابث.        
 ؽ   تمهي ال ائبب ت   تمهي التالماف        
 ـ   تمهي الملقؼ.         

لكػػؿ مػػف ال ائػػب لالتػػالماف لالملقػػؼب نلامػػؿ تػػؤةا لػػي هجػػا  ال اػػاباب لاػػاى دلاػػبلاك لهػػل أبػػب أهػػـ      
اللابةاف لي الهظااث الملقباث أف أغالال ال اابا متمببا لكةااا لأف الملقؼ له األةػا الكلاػا لػي قػاااات 

 ك110ب 109ب ص2012أق قائب. دالشماقب 
 النظرية السموكية : -8-3

قبمت المباغث الغملكاث مػبخالي آخػا لبااغػث ال اػاباب باػ  اكػدت نمػى مػا ابمػؿ ال ائػب لػبشي مػف       
اللبػػػ  نػػػف لػػػباتهب لػػػ ا ل ػػػب تبللػػػت بااغػػػث ال اػػػابا مػػػف التاكاػػػد نمػػػى الغػػػمات إلػػػى بااغػػػث الغػػػملؾ 

ث ألغػػػػئمث مةػػػػؿ مػػػػا هػػػػي لاألهمػػػػاطب للاػػػػ ا التبػػػػلؿ ل ػػػػب بػػػػالؿ المػػػػبخؿ الغػػػػملكي البلػػػػلؿ نمػػػػى إجالػػػػ
الغػػملكاات لاأللمػػاؿ لالماػػااات التػػي تممػػؿ نمػػى الالػػع مػػف كبػػاءا ال ائػػبب لطالمػػا أف الغػػملؾ لاأللمػػاؿ 
لالماااات امكف ت اااهػا لاكتغػالااب لػإف هػ ا المػبخؿ لػي بااغػث ال اػابا ا ػـل نمػى التػااض أّهػه لجاهػل 

اال لالماػػااات المكتغػػلثب لممهػػى أف لمػػض ال ػػابا اللػػبلف لػػإف الػػلمض امكػػف إنػػبابه نػػف طااػػؽ التػػب
 ك189ب 188ب ص2003ال اابا امكف تممماا. دالطجـب الغلاطب 

لقب تمببت البااغات لي ه ا المجاؿب لالمشالا مهاا لاف اللابةاف هي بااغات كػؿ مػف جاممػث       
أّهه الجػب  ألهاال لبااغات جاممث ماش اف لغااهـب لامكهها ال لؿ أف اغمل ه ه البااغات تللمت إلى

أمػاـ ال ائػب خطػاف متػلادااف لمممػؿب أبػبهما ااكػػد اشهتمػاـ نمػى المػاممافب لاءخػا ااكػد نمػى ااهتػػاج 
لنمى ال ائب الممؿ نمى ه اف المبلااف لشكؿ متلادق تماميا ألف التاكاد نمى أببهما غاكلف له ت ةاا 
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 2012ممابلػػػػث. دالشػػػػماقب غػػػػملي نمػػػػى اءخػػػػا لال ائػػػػب الهػػػػاجح هػػػػل  اؾ الػػػػ ق امكهػػػػه تب اػػػػؽ هػػػػ ه ال
 ك109ص
 النظرية الوظيفية : -8-4

ال اػػػابا لػػػي ضػػػلء هػػػ ه الهظااػػػث ت ػػػـل للظػػػائؼ لتغػػػانب نمػػػى تب اػػػؽ أهػػػبالاا لتبااػػػؾ الجمانػػػث      
لتبغػػاف المالقػػات ال ائمػػث لػػاف األنضػػاء لببػػظ تماغػػؾ الجمانػػث لنمػػى  لػػؾ لمػػاث مػػف الضػػالاق أف 

 ك108ب ص1996ا أشخاص. دنلاضثب ا ـل لال اابا شخص لابب لؿ ا ـل لاا نبّ 
كما تمتمب الهظااث اللظاباث لي ال اابا نمى ممالث األنماؿ المطملل ال ااـ لاا مف قلػؿ الجمانػث      

ب   ك237ب ص2008لي مختمؼ األبلاؿ لتب اؽ أهبالاا. دجمجـل
ي تب ػػػؽ لال اػػػابا بغػػػل هػػػ ه الهظااػػػث هػػػي لظابػػػث تهظاماػػػث غااتاػػػا ال اػػػاـ لمجملنػػػث مػػػف اللظػػػائؼ التػػػ

 أهباؼ الجمانث لال اابا تلجب باهما تلجب جمانث ت ـل لإهجاد مامث مماهث.
التاكاػد نمػى ل ك لألكػااه بػلؿ ال اػابا John Adir لل ػب ااتلطػت هػ ه الهظااػث ل نمػاؿ دجػلف إباػا     

البمػػؿب للانماػػث ال ائػػب تتلقػػؼ نمػػى تب اػػؽ ةالةػػث أهػػلاع مػػف اللظػػائؼ لهػػي  لظػػائؼ المامػػثب لظػػائؼ 
 ك156ب ص2006البااؽب اللظائؼ الباباث. دجالاب للكااب 

 النظرية التفاعمية : -8-5
هػػف لمػػبى التكامػػػؿ لالتبانػػؿ لػػػاف نػػبب مػػػف ا اػػاى أهلػػاا هػػػ ه الهظااػػث أف ظاػػػلا لهشػػ ا ال اػػػابا      

المت اػػاات لهػػي  شخلػػاث ال ائػػبب لأجػػداء الجمانػػثب لطلامػػث الجمانػػثب لخلائلػػااب لالمالقػػات لػػاف 
لالملامؿ الملقباث لاللائاثب للؽ ه ه الهظااث ال اابا هي هتائج نمماث تبانػؿ اجتمػاني اػتـ لػاف ألاابهاب 

ػػا لشخلػػاث  ال ائػػب لالمت اػػاات الائاغػػاث المشػػاا إلااػػا ههػػاب لنمػػى  لػػؾ لػػإف هػػ ه الهظااػػث تمطػػي اهتمامي
بااؾ كؿ مف ال ائ ب لاءخػااف لمجمانػث ال ائب لمبى إبااكه لهبغه لاءخاافب لمبى إبااؾ اءخااف لهب لا 

 ك11ب ص1968لالملقؼ. دخاا اهللب 
للمؿ ه ه الهظااث تبغا لها اختالؼ الػبلا الػ ق امملػه ال ائػب لػي باهاماػات الجمانػثب لبػي لمػض      

الباشت قب اكلف لػه تػ ةاا كلاػا لػي تب اػؽ الجمانػث ألهػبالااب للػي أباػاف أخػاى قػب امجػد نػف  لػؾ 
ق اهجح لاه لي التملاا نف باجػات األلػااب لأهػباؼ الجمانػثب لمػف ألكػاا لال با ال  الال ائب اظؿ قائب

ػػا أف ال اػػابا هػػي بالػػث ملقباػػث لالهغػػلث إلػػى نمػػؿ الجمانػػث لهػػبلاا لهػػاء الجمانػػث أل  هػػ ه الهظااػػث أاضي
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تهظاماػػػاب للػػػ لؾ اتمةػػػؿ لػػػي ال ائػػػب كةاػػػا مػػػف لػػػبات األتلػػػاعب لتلةاػػػؽ المالقػػػات لاهػػػه للاػػػهاـب لباػػػ  
بباػػب أاامػػا اػؤةا لػػي اءخػػاب لمػػبى هػ ا التػػ ةااب لهػػ ا المػػا اجمػؿ ال اػػابا أغػػماث ل ػػط. الػمل غالليػػا ت
 ك157ب ص2006دجالاب للكااب 

 النظرية التبادلية : -8-6
ت ـل ه ه الهظااث نمى اشلتااض ال ائؿ ل ف التبانػؿ اشجتمػاني مػا هػل إّش تملاػا نػف همػل ج أل      

أنضػاء الجمانػث لالتضػباث لجاػلبهـ للػالح اءخػاافب مػاباـ  شكؿ مف أشكاؿ التلػابؿ الػ ق لاػه ا ػـل
ههػػػاؾ آخػػػالف ا لمػػػلف لػػػي الم الػػػؿ لالتضػػػباث لجاػػػلبهـ للػػػالح هػػػؤشء األنضػػػاءب لاغػػػتما التبانػػػؿ 

 اشجتماني باخؿ الجمانث ماباـ أنضاؤها اب  لف مف لااء التلابؿ اشجتماني مهالع متلابلث.
باػـل أّهػه نمػى قػبا إغػااـ ال ائػبب بلاه المتماػد لػي ممالهػث ك نمػى ضػلء هػ ا المBlauلااى دلمل      

لتهماػػػث أنضػػػاء الجمانػػػث تاتبػػػع مكاهتػػػه لػػػبااـب للػػػي الم الػػػؿ لإّهػػػه نمػػػى قػػػب التػػػداـ أنضػػػاء الجمانػػػث 
لتمالهاـ مع ال ائب اكلف إغااـ لنطاء ال ائب لممالهته لاؤشء األنضاءب لنمػى  لػؾ لػإف ال ائػب اغػتباب 

نضػػاء الجمانػػث مػػف إتلػػاع هلػػائبه الجاػػبا لالمتماػػداب باػػ  إف الت ػػااهـ لهلػػائبه كةاػػايا كمػػا اغػػتباب أ
 لت بااهـ لاا اكغله مدابيا مف اامكاهاات ال ااباث.

ك أف الجمانػػث ت ػػبـ لم ائػػب المكاهػػث لالماكػػد لالت ػػباا كمكالػػ ا لػػه هظاػػا Jacobsلاػػاى دجػػاكللث      
ى لػػي المهظمػػات الاغػػماث إهمػػا ااتكػػد للػػبث أغاغػػاث خبماتػػه لمغػػاهماته المتماػػداب لأف بلا ال ائػػب بتّػػ

هجػػاد األنمػػاؿ الملكمػػث إلػػااـ لػػبلف اغػػتخباـ ال ػػلا أل الجلػػا  نمػػى بػػ  أنضػػاء الجمانػػث نمػػى أباء لا 
لال اػػابا مػػف لجاػػث هظػػاه إهمػػا تتضػػمف قاػػاـ نالقػػات تلابلاػػث متكالئػػث لػػاف ال ائػػب لالتػػالمافب للػػبلف هػػ ه 

 ك24ب ص1996البضؿب المالقث ش تتب ؽ ال اابا. دألل 
 اليدف: -نظرية المسار -8-7

تػػـ تطػػلاا هػػ ه الهظااػػث لللػػؼ الطاا ػػث التػػي اشػػجع لاػػا ال ػػابا ل اػػبنملف أتلػػاناـ نهػػب اهجػػاد       
األهباؼ التي لضملها ل لؾ مػف خػالؿ تبباػب المغػاا الػ ق اجػل نمػااـ المػالا لػه للضػل  لغػاللث  

أل الطااػػػؽ لباػػػ  امػػػاؼ األتلػػػاع أق الطااػػػؽ اغػػػمكلف  للالتبباػػػب لػػػإف ال ػػػابا ا لمػػػلف للضػػػع المغػػػاا
لا لمػػلف لإدالػػث الملائػػؽ التػػي تممػػؿ نمػػى غػػب المغػػاا أل إناقػػث األتلػػاع نػػف الغػػاا لػػي هػػ ا الطااػػػؽ 

 لا لملف لداابا المكالآت التي ابلؿ نمااا األتلاع طلاؿ الطااؽ.      
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الغال ثب لمهب تلضاح المغاا امكهاـ أف لامكف لم ابا إتلاع أغملل أل أكةا لي الخطلات الةال       
اكلهػػلا مػػلجاافب أل ا لمػػلا لإنطػػاء ممبلظػػات نامػػثب لخػػالؿ الخطػػلا الةاهاػػث لالخالػػث لإدالػػث الملائػػؽ 
لامكهاـ إدالػث الملائػؽ ل هبغػاـ أل مغػانبا األتلػاع نمػى تهباػث الكلاػا مهاػا جاهلػاب للػي الخطػلا الةالةػث 

كػػهاـ تػػللاا التشػػجاع الضػػالاقب أل تػػللاا المكالػػآت المهاغػػلث نمػػى لالمتمم ػػث لداػػابا المكالػػآت لإهػػه ام
طلؿ الطااؽب لأف التهلع لالتلااف لي المبخؿ ال ق اتلمه ال ائب غلؼ امتمب نمى الملقؼ لال ق اشمؿ 

إلى الملامػؿ الخالػث لػالملقؼ أل  ثقباات األتلاع لبلالماـ لك لؾ باجث اللمللث لي المامث لااضال
 لي مجاؿ اللظابث أل المامث لههاؾ أالمث أغالال لم اابا لل ا لا ه الهظااثب لهي  

 ك          64ب ص2006دهلاا الشالميب
 القيادة المدعمة : -8-7-1

ظاػاا اشهتمػاـ لالػاهاتاـ لخمػؽ لائػث نمػؿل ل لؾ مف خالؿ لضع باجات األتلاع لػي اشنتلػاا        ا 
لبلباب لاشػػمؿ هػػ ا األغػػملل داػػابا قػػباا البػػاب نمػػى ت كاػػب لت ػػباا الػػ اتب لداػػابا قػػباا البػػاب نمػػى ت كاػػب 

هػل األلضػؿ نهػبما اكػلف الممػؿ مغػللا لمضػ ط  للت باا ال اتب لداابا اهتمامه لالمامثب له ا األغمل 
 لالتلتاب أل نمال ممال أل متملا.   

 . القيادة التومييية :8-7-2
مػػف خػػالؿ تمااػػؼ األتلػػاع لمػػا ابتػػاجلف إلػػى لممػػه ل تػػللاا اااشػػاب المهاغػػل نمػػى طػػلؿ  ل لػػؾ     

طااػػؽ اهجػػاد المامػػثب لاشػػمؿ هػػ ا األغػػملل أاضػػا إنطػػاء األتلػػاع جػػبالؿ لالممػػؿ المبػػبب الػػ ق اجػػل 
ال ااـ له لي اللقت المبببب لامكف داابا المكالآت نهب الباجث لامكف أاضا ت ماؿ ال ملض لي الػبلا 

ؾ لتمااػػؼ األتلػػاع مػػا اجػػل نمػػااـ ال اػػاـ لػػهب لامكػػف اغػػتخباـ هػػ ا األغػػملل نهػػبما تكػػلف المامػػث ل لػػ
مم ػػبا لغاػػا لاضػػبث اللهاػػاف لنهػػبما ش تتػػللا الخلػػاا الكالاػػث لػػبى األتلػػاعب لاػػؤبق هػػ ا األغػػملل إلػػى 

 داابا اابغاث لاألمف لالغاطاا نمى الملقؼ.   
 القيادة بالمشاركة : -8-7-3

لػػي اشنتلػػاا نهػػب اتخػػا  ال ػػاااات لكػػ لؾ نهػػب ال اػػاـ  اـللاػه ا ػػـل ال ائػػب لاغتشػػااا األتلػػاعب للضػػم     
لإجااءات مببباب لامتلا ه ا األغملل هل األلضؿ نهبما تتللا خلاا لبى األتلاع لتكلف ههاؾ باجث 

 إلى هلائباـ لنهبما هتلقع أهاـ قابالف نمى تللاا الهلائح لاشغتشااات. 
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 :القيادة المومية نحو اتنماز -8-7-4
اع  ل لػؾ لكػؿ مػف الممػؿ ػببق لػبى األتلػػباؼ المةاػاا لمتػػع األهػػباب للضػػلي ه ا األغملل اتـ تبػ    

أل المامث لك لؾ لتبغاف الػ اتب للػي هػ ه البالػث اػتـ نػاض لتلقػع مغػتلاات قااغػاث نالاػثب لاظاػا 
إاماهه لة تػه لػي قػباات األتلػاع نمػى الهجػا ب لامتلػا هػ ا المػبخؿ األلضػؿ نهػبما تكػلف المامػث  بال ائ

 ك  65ص ب2006 مم با. دهلااب الشالميب
 نماذج لمسموك القيادي : -9
 ( :Blake and Moutonالشبكة اإلدارية )نموذج بالك وموتون( ) -9-1

الشلكث ااباااث اظااا األهمػاط ال ااباػث  كBlake and Moutonمف لالؾ ل ملتلف د طلا كؿ     
المختمبػػثب لهػػ ه الشػػلكث تاكػػد نمػػى لمػػباف أغاغػػااف همػػا  اللمػػب األل ػػي اتممػػؽ لااهتػػاج لالممػػؿب باػػ  
الػػاف باجػػث اهتمػػاـ المػػباا لمبلػػلؿ نمػػى ااهتػػاجب أّمػػا اللمػػب الااغػػي لاتممػػؽ لالمهلػػا اللشػػاقب لالػػاف 

اشبتااجات ااهغاهاثب لاتببب همط ال اابا نف طااؽ الت ػاء هػ اف األهماث التي اضماا المباا لم المث 
 ك194ب ص2003اللمبافب ااهغاهي دالاأغيك لااهتاجي داألل يك. دالطجـب الغلاطب 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 ك60ب ص1999دنكاشثب         : الشبكة اإلدارية. 13الشكل 
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 لقب ناؼ لالؾ األهماط الخمغث نمى الهبل التالي      
  (:1.  1القيادة اتنسيابية ) -9-1-1

امااث اابااق البب األبهى مف الغمطثب لال ااتـ قمػاالي لامطػي قمػااليب لا خػ  قمػااليب لا ػـل لػبلا      
ه ؿ الاغائؿ لالتممامات ل قؿ ابتكػاؾ ممكػف مػع ماؤلغػاه لاتػاؾ أنضػاء المهظمػث أبػااايا لػي أنمػالاـ 

   ملقؼ لي لمض الباشت.بّتى لل تطمل األما مف جاهله اتخا
  (:9.  1القيادة السمطوية ) -9-1-2

امطي لااا ال ائب اشهتماـ األكلػا لإهجػاد الممػؿ لاشهتمػاـ األقػؿ لالمػاممافب امػااث ال ػبا األكلػا      
مف الغمطث لال لا مف أجؿ ه ا الابؼ لامتلا األلااب مجاب أبلات لإلهتاجب لنهالا لمممؿ نمػى تهباػ  

طانث ألاماه.اغلث ال ائ  ب لا 
  :(1.  9ارة )القيادة المريحة والس -9-1-3

امطي ه ا الهمط اهتمامه األكلا لاأللااب الماممافب للهاء نالقات إهغاهاث لاجتماناث اغلبها اللب      
ك أف ه ا الهمط قب ش اؤبق إلػى نالقػات إهغػاهاث بائمػث لةالتػثب ألف ملقبػه Blakلالاضا لامت ب دلالؾ 

 اابلاط أل اللااع لاث نالجايا لؿ ملقؼ ملالبث لتابئث.إداء 
  (:5.  5القيادة المتوازنة ) -9-1-4

ابب  ه ا الهمط نهبما امطي ال ائب اهتماميا ممتبشي لااهتاج لاأللاابب أق أّهه ابالظ نمى التلادف       
 لاف لمبق الممؿب مغتخبميا ل لؾ الطاؽ الاغماث لغاا الاغماث.

  :(9.  9دة الفريق )قيا -9-1-5
ػػا لاشهتمػػاـ للضػػع األهػػباؼ       ػػا لالممػػؿ المهػػتجب لاتماػػد أاضي ابتػػاج البػػاب أف اكػػلف متبػػانالي لممتدمي

لانتلااهػا األغػػاث لػي المهظمػػثب لاػػتـ الػبمج لػػاف اللمػػب ااهغػاهي لاللمػػب ااهتػػاجي لػالطاؽ التػػي تشػػجع 
 ك                                    62ب 61ب ص1999المامماف نمى ااهتاج األلضؿ. دنكاشثب 

 (:Likertنموذج ليكرت ) -9-2
ك لدمػػالؤه إلػػى أف ههػػاؾ باجػػث إلػػى اشهتمػػاـ لالملػػابا اللشػػااث Likertتشػػاا ألبػػا  لاكػػات د

ا متلالي مف البم ات  لالماباث لي المهظمثب للالتالي تللملا إلى نّبا هظـ إباااث متتالمث تمطي همل جي
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التي تشكؿ ه ه الهظـب لقب أطمؽ نمااا اغـ دغمغمث الهظـكب لااى لاكات أف ال ائب اابااق اهت ػؿ لػاف 
 ه ه الهظـب لبغل الباجث لالملقؼ ال ق الاجاه لي اللاقع البممي له ه الهظـ هي 

  النظام األول: -9-2-1
 لؼ لبااـ هتاجث التاباب لالم ال.اغتخبـ مف قلؿ ال ائب ال ق ش اةؽ ل تلانهب مما اجممه اللب الخ      

  :لنظام الثانيا -9-2-2
اغػػتخبمه ال ائػػب الػػ ق اجػػب لباػػه لمػػض الة ػػث لماؤلغػػاه إّش أّهػػه ابػػتبظ للػػالباث اتخػػا  ال ػػاااات      

ا لغاط  لمتهبا . الالاغـ مف أّهه امطي تبلاضي
   :النظام الثالث -9-2-3

غاػػػا المطم ػػػثب لال ائػػػب ابػػػلض ال ػػػاااات التهبا اػػػث  الجػػػب لػػػي هػػػ ا الهظػػػاـ مغػػػتلى كلاػػػا مػػػف الة ػػػث     
 لابتبظ لهبغه ل اااات الغااغات المامث.

  :النظام الرابع -9-2-4
للاه ش اشؾ ال ائب ألبيا لماؤلغاه كما أّهه اشما لالة ث المالاػث لػااـب للػ ا لإّهػه ات اغػـ لػالباات      

ملؾ ال اابق نمى أّهه قائـ نمػى الة ػث الكاممػث اتخا  ال اااات لي كؿ المغتلااتب لامكف للؼ ه ا الغ
 ك88ب 86ب ص2001لي كؿ األملا المتمم ث لالممؿ لالمامماف. دال بطاهيب 

 (:Hersey and Blanchardنموذج ىرسي و بالنشارد ) -9-3
طلا هاغي للالهشااب خالؿ البااغات التي أجاات لػي ماكػد ألبػا  ال اػابا لػي جاممػث دألهػاال      

Ohio ا قاابايا ج ل اهتلاه كةاا مف المتخللاف لقب غمي ه ا الهمل ج لػ دالهظااث الملقباػثك ك همل جي
أل دهظااث الهضج الػلظابي لممػاممافكب لتاكػد هػ ه الهظااػث نمػى األتلػاع كمػا تاكػد نمػى ال ائػب البمػاؿ 

ػاب لهػل مػا لاههػه  هاغػي للالهشػااب ل ّهػه هل ال ابا نمػى تب اػؽ األهػباؼ مغػتخبميا أغػملليا قاابايػا مالئمي
 ملقبي لامتمب نمى مغتلى اغتمباب األتلاع لنالاه ل ّهه اغلث األلااب لي إهجاد األهباؼ المبببا.

لاغػػتمممت هػػ ه الهظااػػث اللمػػباف ال اػػابااف المػػ اف بػػببهما لاػػبلا لهمػػا دغػػملؾ المامػػث لالمالقػػاتك      
 لاجب المشااكثب لالتبلاض.لاهلةؽ مف  لؾ أالمث أغالال قااباث هي  ااخلااب التا 
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 كRobhins, 1998, P 359.   د: نموذج ىيرسي و بالنشارد 14الشكل 
 
 

 كRobhins, 1998, P 359.   د: نموذج ىيرسي و بالنشارد 14الشكل 
 هشااب لاما امي اللامكف تمخاص األغالال التي امتمب نمااا همل ج هاغي ل ل

 األسموب األول: تعريف / توميو -9-3-1
لمهبما ش اغتطاع األتلػاع تهباػ  المامػثب لاكلهػلف غاػا مػبللناف دأق ش تتػللا لاػـ بلالػع كالاػثك      

نهبئ  ا ـل ال ائب لبلا تلجااي كلاا با  امالاـ ما ا ابمملف بلف اهتماـ كلاا لالمالقػثب لالمػا اػللا 
ا أل الػػػتبكـ لػػػي ال ائػػػب أاضػػػا لهااهػػػا لمممػػػؿ لكػػػؿ مػػػف اللظابػػػث لكػػػ لؾ مػػػف خػػػالؿ تبباػػػب كاباػػػث الغػػػاطا 

 األشخاص.  
 األسموب الثاني: ترويا / تدريب -9-3-2

نهػػػبما ااغػػػل األتلػػػاع لػػػي ال اػػػاـ لاللظابػػػث ل لكػػػف اه لػػػاـ الماػػػااات أل الممملمػػػات لػػػإف ال ائػػػب       
اتبلؿ إلػى جػ ل األتلػاع مػف خػالؿ التلػاؼ لطاا ػث أكةػا مػلبا للػباقث لابػالؿ بػ  األتلػاع نمػى 

 إكماؿ ال ااـ لالمامث. 
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 المشاركة / الدعم األسموب الثالث: -9-3-3
لػػاع قػػابالف نمػػى أباء المامػػث لكػػهاـ االضػػلف ال اػػاـ لاػػا ش ابتػػاج ال ائػػب لم مػػؽ نهػػبما اكػػلف األت     

اػػالض التػػالع  المػػا  ؼلشػػ ف تمػػااباـ لمػػا اجػػل نمػػااـ أف ا لمػػلا لػػهب لػػبش مػػف  لػػؾ لإهػػه ااػػتـ لاكتشػػا
 للالتالي اغتمامه لابةه نمى التمالف ألباء المامث. 

 التفويض األسموب الرابع: -9-3-4
لف األتلػػاع قػػابالف نمػػى أباء المامػػث ل لػػبااـ الػػبلالع لم اػػاـ لاػػا لػػإف ال ائػػب اغػػتطاع أف نهػػبما اكػػ     

 ك61ب 60ب ص 2006ادكااـ لاة ا لي قباتاـ. د هلااب الشالميب 
 أما جااقب ل ب نلا نف همل ج هاغي ل لالهشااب لالشكؿ التالي 

 
 ك436ب صب 1988.   دجااقب : نموذج ىيرسي وبالنشارد 15الشكل 
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 (: Fred Fiedlerنموذج نيدلر ) -9-4
األلؿ اتممػؽ أغاغػا  فلبأ لابلا همل جػه لتبماػؿ أغػالال ال اػاباب بتػى للػؿ إلػى أغػمللاف ائاغػاا     

لبلالع المالقاتب باػ  ابلػؿ ال ائػب نمػى اضػاه المػاـ مػف المالقػات الشخلػاث الطالػث مػع اءخػاافب 
لامتمػػػب لػػػي اضػػػاه نػػػف هبغػػػه نمػػػى الكاباػػػث التػػػي اتمامػػػؿ ممػػػه اءخػػػالف ل ابتاملهػػػهب كمػػػا اتلػػػؼ 

 ك  196ب ص 2003لبغاغاث لشملا اءخااف. دالطجـب الغلاطب 
الائاغػػي الةػػاهي لاتممػػؽ لػػبلالع الممػػؿب باػػ  ابلػػؿ ال ائػػب نمػػى اضػػاه أغاغػػا مػػف  أمػػا األغػػملل     

للػػاث مػػف المالقػػات مػػع اءخػػااف  لااهجػػاداهجػػاد الممػػؿب لاشػػما لػػابتااـ لت ػػباا الػػ ات مػػف الشػػملا 
 مف الممؿ لي ظالؼ لاضبث ال لانب لااجااءات.     لاشما لاشاتاا

اث تػؤةا نمػى الػتبكـ لالتػ ةاا نمػى الملاقػؼ لػي مجػاؿ الممػؿ لل ب ببب لابلا ةال  مكلهات ائاغ     
 لهي كما امي   

  العالقة بين القائد والممموعة: -9-4-1
كـ لػي الملقػؼ لاتممػؽ لباجػث الػبنـ التػي اتم اهػا ال ائػب بامتلا لابلا ه ا المامؿ أهـ الملامػؿ لمػت     

إلػػى اشنتمػػاب كةاػػاا نمػػى ل اػػث الملامػػؿ  مػػف المجملنػػثب لال ائػػب الػػ ق ابظػػى لػػبنـ المجملنػػث ش ابتػػاج
 تاألخػاى ك ػلا المهلػلب أل هاكمػث الممػؿ لمبلػػلؿ نمػى الػبنـ ل الت ااػبب ألف المجملنػث تت لػؿ قػػاااا

 ال ائب لتغمى لإلهجاد.     
 ىيكمة العمل:  -9-4-2

هػػ ا المامػػؿ كةػػاهي نامػػؿ لػػي األهماػػث ل امهػػي باجػػث لضػػل  ااجػػااءات لاألهػػباؼ  امتلػػا لاػػبلا     
لمهبما اكلف ههاؾ تبالاؿ أبؽ لي المااـ تكلف ههاؾ لالث أكلا لي اشهجادب للي الم ااهث هجػب أف 

 األنماؿ غاا المبببا اللاجلاتب دغاا المااكمثك ش امكف التهلؤ لهجا  خطتاا إش لمب تب ا اا.
 قوة المنصب:  -9-4-3

لقؼ ػي المػػػالغػال ث لمػتبكـ لػ ؿامتلػا لاػبلا هػ ا الممػؿ األخاػا مػف هاباػث األهماػػث مػف لػاف الملامػ     
باػػ  ابلػػؿ ال ائػػب مػػف ماكػػده الػػلظابي نمػػى الغػػمطث التػػي تمهبػػه بػػؽ المكالػػ اب أل الم ػػال لملظباػػه 

المػاممافب لش تبمػي مػف كاػب ألػااب ا ش تضمف تمالف كػؿ الماما اكف ال ائب اتمتع لغمطات لظاباث لإه
 ك  198ب197ب ص2003أل مجملنات لي التهظاـ. دالطجـب الغلاطب 
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 خالصة الفصل :  -11
ل ب تهالؿ ه ا البلؿ كؿ ما اتممؽ لاألهماط ال ااباثب لبااث لمباػـل ال اػابا إ  قػبمها نػّبا تمػاااؼ 

ث لي ال ائب لالملقؼ لاألتلاع ةـ أهماث ال اابا لمباهاـ لم اابا مف نّبا ألجهب ةـ نهالا ال اابا لالمتمةم
ػػا لم اػػابا ااباااػػث لانتلػػاا أف  لػػي اابااا لػػي الجاهػػل اشجتمػػاني لأللػػااب لالجمانػػاتب ةػػـ قػػبمها مبالمي
البااغػػػث تتهػػػالؿ األهمػػػاط ال ااباػػػث لمػػػباا المباغػػػث اشلتبائاػػػثب ةػػػـ تبلػػػاالي لم اػػػابا لالائاغػػػث مػػػع م ااهػػػث 

ااباػػػث الػػػةال   الػػػهمط ال اػػػابق الػػػباكتاتلاقب الػػػبام ااطيب لالبلضػػػلقب للمػػػبها تػػػـ لغػػػاطثب لاألهمػػػاط ال 
ا لمغملؾ ال اابق لقب اختلػاهاها نمػى  التطاؽ ألهـ هظااات ال اابا لأكةاها شالنياب لأخاايا قبمها هما جي

 لالهشاابب أخاايا همل ج لابلا.ل همل ج لاكاتب لهمل ج لالؾ لملتلفب لهمل ج هااغي 
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 تمييػد:  -1

( من أوائل الباحثيين يام ملاحل العايعياث ثياث باين أنماح ت او    ا  Murrayبر هنري موراي )يعت     
ملمو اااااث مااااان الثحلاااااحت منماااااح  الثحلاااااث إلااااا  ا نلاااااح   يااااا  لاااااح  مااااان بعاااااع  مح  ي ناااااع وأت ن اااااون 

(Meclelland and Atkinsonليطااورا بحبثحيممااح ارمبيري يااث )   البثااث ياام مواااوف الااعاي  ل نلااح
وياعح تصورا ممتعا ري حر ماوراي  وها ا التصاور الن اري  امم بن رياث الاعاي  ل نلاح   ول اع ت اعب 
مواوف العايعيث وأصاب  يام ا م احن الن ار إلياأ مان أ يار مان  اوياث  ماح أصاب  لاأ أ يار مان تعريا  

ميث ل عحم ين يام موااوف العايعياث  بح ااحيث ولعل من ح ه ا االخت   يع ي إل  اخت   الخ فيث الع 
إلا  اخاات   وت اعب الطبيعااث ا ن احنيث  وبراان الن اار  ان تبااحين اارا  يام مواااوف العايعيااث إال أن 
هنااااحف اتفحلااااح   اااا  أن العايعيااااث  ات ارتبااااحط ويياااااي ب اااا وف الفاااارع  ويم اااان تف ااااير  يياااار ماااان ال اااا وف  

 (550  ص5441مح. )ر حع مو     ا ن حنم يم او  عايعيث الفرع وآرائأ لمط ب
 مفيـو الدافعيػة: -2

يعاار  إعوارع مااوراي الااعاي  بحنااأ  بااحرة  حماال عاخ اام ي ااتيير  اا وف ا ن ااحن ويولمااأ ويث ااي ييااأ      
نمااح ي ااتنت  ماان ال اا وف  وتعتباار العايعيااث ماان العواماال ارخاار   الت حماال  وال يم اان م ث تااأ مبح اارة وان

لخباارات ال ااحب ث ل فاارع ولعراتااأ  والمولاا  البيئاام الاا ي يثااعع الفاارع نف ااأ والتاام تااؤير ياام ال اا وف  مياال ا
ييااأ  والعايعيااث تتااامن أياااح ريبااث  ااعوريث ياام  اام  ماان ار اايح   والااعاي  هااو مصااط   ي ااير إلاا  

ع ينتمم الاعاي  بحلوصول إل  المع  أو الثصول لالعم يث العاخ يث التم تاطر ال خص إل  الفعل  و 
 (550  ص5441مو        إيحبث. )ر حع 

هااو ثحلااث ل ااميث أو نف اايث تنبااأ ال اا وف ياام  اارو  معينااث  وتواصاا أ ثتاا   (Motiveوالااعاي  )    
ينتمام إل  يحياث معيناث  وهاو ثحلاث مان التاوتر تلعال ال احئن العااوي يام ثحلاث مان التمياؤ واال اتععاع 

 (531  ص5431ل  تلحبث للوانب معينث يم البيئث. )أثمع  بع الخحلي  
ويم اان تعرياا  العايعيااث بحنمااح ثحلااث عاخ يااث ياام الفاارع  تولااع الن ااحط والثر ااث  وتولااأ ال  اااوف نثااو      

حت احلااابحت والثا  والريااان العواياااالمااع   وبمعناا  آخاار يحلعايعيااث هاام مصااط   يط ااي   اا  ملمو ااث ماا
يعياااث المع مااين ن يعم ااون   اا  إيااحرة عايومااح  ااحبممح ماان لااو   و  اا   لااف يونااأ  نااعمح ن ااول بااحن المااعير 



 الدافعية لإلنجاز                                                                   الفصل الثالث               
 

05 
 

يم ا بعنم أنم  ي ومون بعمل ار ياح  التم يرلون من ورائمح إ بحف عواي  العحم ين وثحلحتما  وريبحتم  
 بمح يؤعي إل  أن يتصر  هؤال  العحم اون بحلثحلث المرلوة أو المريوب ييماح.

تلحبحت تباااعأ و  ااا   لاااف يوناااأ يم ااان الن ااار إلااا  العايعياااث   ااا  أنماااح تتاماااان    ااا ث مااان اال ااا     
بحلثحلاحت التاام ي اعر بمااح الفارع  ويناات   نماح الريبااحت أو ارهاعا  التاام ين اعهح  بمااح ياؤعي إلاا  إيااحرة 

   االهتمح  ويعي  إل  الفعل المؤعي إل  تث يي ارهعا . وأخيرا يث ي الفرع ريبحتأ وي بعمح. 
 (                                             555ص  5431)مر م 

ويعاار  أثمااع  اا ت رالاا  الااعاي  بحنااأ ثحلااث عاخ يااث ل ااميث أو نف اايث تيياار ال اا وف وتولمااأ نثااو      
 (531  ص5441يحيث معينث  يحلعاي  لوة مثر ث ومولمث يم آن واثع. )الم عحن  

 ماح أن العايعيااث تتميا   اان بعان العواماال ارخار  التاام تاؤير  اا لف يام ال اا وف  ميال الخباارات       
خص  ولعراتأ الل ميث  والمول  البيئم ال ي يلع نف أ ييأ  ولاو أن ها   العوامال ارخار  ال حب ث ل  

 لع تؤير يم العايعيث.
والعاي  يت  ت  يمأ أو تث ي أ إل   نصرين اينين هحمياان   لاف أن مصاط   الاعاي  ي اير أوال إلا       

بحلبيئث الخحرلياث  ول ان الاعاي   اتاأ العم يث العاخ يث التم تاطر ال خص إل  الفعل  والعاي  لع يتحير 
 عاخ م ي  إننح نلع يحنيح أن العاي  لع ينتمم بحلوصول إل  هع  أو ثصول إيحبث. 

 (                              53ص 5433)موراي  
وأن هناااحف الععياااع مااان التعريفاااحت التااام لعممااااح البحثيااااون لمفماااو  العايعياااث ي اااع أثصااا     نليناااح      

تعريفاح ل عايعيااث  43(   ا   ابيل المياحل A. M. Kleinginna and P. R. Kleinginna) و  نليناح
تبااين أنماااح تخت اا   اااان بعااامح الااابعن  وأنمااح تع اااة تولمااحت ن رياااث مخت فااث يااام التعحماال مااا  هااا   

 (                        13ص  5555 يفاث  خال حهرة. )
ونعاارن ييمااح ي اام بعاان التعريفااحت التاام لااعممح البااحثيون لمفمااو  الااعاي  أو العايعيااث و لااف   اا       

 النثو التحلم 
( العايعيااث مان خا ل المثاععات العاخ ياث بحنماح  باحرة  ان ثحلاث ا اتيحرة P T Young)  ر  يون   -

 ن.يوتوتر عاخ م تيير ال  وف وتعيعاأ إل  تث يي هع  مع
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( بحنماح خحصايث يحبتااث وم اتمرة  ومترياارة ومر بااث و حماث وتماحرة A H Maslow) و ريماح مح ا و  -
 تحييارا يم  ل أثوال ال حئان الثم.

 ( بحنمح ت ريط انفعحلم لمنبمحت مثععة ومر بث يولممح مصعر التع يا .Staatsو ريمح  تحتة  ) -

بااث أو مفاا ث  تنات   ( بحنمح  بحرة  ان تمياي ت معريياث رهاعا  مريو J Kaganو ريمح  حلاحن  ) -
 ب  ل متعرج )أو هرمم( وت بأ تمييل المفحهي  ب  ل  ح .

 وف ااااا اولأ الا( بحنماااح أيااار لثاااعيين ث ااايين هماااح الااااو يفث المعريياااث التااام تاااHebbو ريماااح هااااب  ) -
 وو يفث التي   أو اال تيحرة التم تمع الفرع بطحلث الثر اث.

إ احعة الت حمال وتلاعع الن احط الناحت   ان التريار  ( أنماح تعنامD Mcclellandو ريماح مح  ي ناع  ) -
 يم المول  الولعانم.

بحنماح ا اتععاع  خصام يحبات ن ابيح لاع ي اون لاأ أ احة يطاري  (N. T. Feather)و ريماح ييا ر   -
                ول ناااااأ نتاااااحج أو مثصااااا ث  م ياااااحت الاااااتع   المب ااااارة ل لتاااااراب نثاااااو المنبماااااحت أو االبتعاااااحع  نماااااح.

 (14ص  5555)خ يفاث  
عرا ااأ لجمااور وار اايح   مااح تاااولأ ال اا وف  - وتعاار    اا  أنمااح لااوة عايعااث تويااار ياام تف ياار الفاارع وان

 (51  ص5555)يونة مثمع   ا ن حنم نثو المع  ال ي ي ب  ثحلحتأ وريبحتأ.

وتعريماااح )العنااحنم(   اا  أنمااح ت ااوين يرااام ال يم اان م ث تااأ  وانمااح ي ااتنت  ماان ارعا  ال ااحهر  -
 (550  ص5553 حئن الثم  أو من ال واهع ال  و ياث. )العنحنم  الصري  ل 

   ا ث بويعريمح )آن تحي او  وآخرون(     أنمح  م يث أو    ا ث مان  م ياحت تبتاعئ   ا  نثاو ماح  -
متوالياااث مااان ال ااا وف الماااحع  وتولمماااح وتياااحبر   يماااح  ويااام الماااال تولفماااح  إال أن ال ااا وف الماااحع  

 (551  ص5441 وآخرون ت عيع التنوف )آن تحي ور  

 

 
 
 

 

 (554  ص5551ال واط   )الطل      : دوافع السموؾ. 6الشكؿ 

شعور  
 بالحاجة

سموؾ 
 إيجابي

 انسحاب –إحباط –يأس 

 اعادةالمحاولة–

 

 

 

سموؾ لمتقميؿ مف حدة  حواجز
 التػوتػر

 حػالػة تػوتػر
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 تعريؼ الدافعية لإلنجاز: - 3

موراي الثحلث ل نلح  بحنمح ت ير إل  ريبث أو ميل الفرع ل تر ب     الع بحت  وممحر اث و ر       
ال اااااااو  وال فاااااااحح أو الملحهاااااااعة رعا  المماااااااح  الصاااااااعبث ب  اااااااال لياااااااع وب ااااااار ث   ماااااااح أم ااااااان  لاااااااف.               

 (34  33  ص 5555)خ يفث  
  عاخ م يتميل يم ريباث الفارع يام و ر  معل      النفة والتربيث مصط   إنلح      أنأ  عاي     

 (50  ص 5431التفوي والمنحي ث. )أبو ثطب  
  ااايح  التااام يااار  ااخااارون أنماااح صاااعبثوي صاااع بحلعايعيااااث ل نلاااح  لاااعرة الفااارع   ااا  تث ياااي ار      

وال يطرة   ا  البيئاث الفي ي يث وااللتمح ياث  والتث   يم اري حر وث ن تنحولمح وتن يممح   ار ث ارعا  
واال ت  ليث  التر ب     الع بحت  ب وغ معحيير االمتيح   التفوي     ال ات  منحي ث ااخرين والتفوي 

 (34  ص 5441. )ر حع مو      يم   واال ت ا  بحل ات وت عيرهح بحلممحر ث النحلعث ل  عرة
وير   ل من مح  ي نع وأت ن ون بحن عايا   ا نلاح  هاو تميااؤ يحبات ن ابيح يام ال خصايث يثاعع       

مااع   ااعم الفاارع وميحبرتااأ ياام  اابيل تث يااي أو ب ااوغ نلااحح يترتااب   يااأ نااوف ماان ا  اابحف  و لااف ياام 
 (14  ص5554متياح . )الخحلعي  الموال  التم تتامن ت يي  ارعا  يم او  م تو  مثعع من اال

وتعاار  عايعيااااث ا نلااح    ااا  أنماااح ريبااث الفااارع ومي ااأ  نلاااح  ماااح يعمااع إلياااأ ماان أ ماااحل ومماااح        
ووالبحت باحث ن م تو  وأ    نحثياث مم ناث ثتا  يثاو  رااح رؤ احئأ ومرؤو ايأ يتنفتاا  أمحماأ  ابل 

 يولع لع  بعن العحم ين والمو فين.  يحعة العخل وي مل أمحمأ  بل الترليث والت ع  نثو مح 
 (105  ص5551)يرج  بع ال حعر  

وتعر  أياح     أنمح الريبث يم ال ياح  بعمال لياع والنلاحح يياأ وتتميا  ها   الريبااث يام الطماوح      
واال ااتمتحف ياام موالاا  المنحي ااث والريبااث اللحمثااث ياام العماال ب اا ل م اات ل  ويااام موالمااث الم اا  ت 

 (14  ص5553 )يبحري  وث مح.
وتر  ألفت ث م أن العايعياث ل نلح  هم ل ي الفرع المتصل بتث يي  م  أو الوصول إل  هع       

أو ه ا الوصول يم أ مل صورة و    أث ن ثحل يونناح ن اون با لف لاع وصافنح   ييثت  يت  ه ا التث 
 (553  ص5445ثحل الفرع المتط   ل نلح . ) ث م  

 حرل   ميث( بين نو ين أ ح يين من العايعيث ل نلاح  همح ولع مي  )ييرو  و      
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 وي صع بمح تطبيي المعحيير العاخ يث أو ال خصيث يم موال  االنلاح . دافعية اإلنجاز الذاتية: -

وتتامن تطبيي معحيير التفوي التم تعتماع   ا  الم حرناث االلتمح ياث  دافعيػة اإلنجاز االجتماعية: -
 حاخريان.بأي م حرنث أعا  الفرع 

ويم ن أن يعمل  ل من ه ين النو ين يم نفة المولا   ول ان لوتمماح تخت ا  وي اح ريمماح أ يار      
 يحعة و يطرة يم المول   يو ا  حنت عايعيث ا نلح  ال اتيث لماح و ن أ بار و ايطرة يام المولا   يوناأ 

 (40  ص5555) خ يفث   يحلبح مح يتبعمح عايعيث ا نلح  االلتمح يث  والع ة صثي .
 بعض المفاىيـ المرتبطة بالدافعية: - 4
 المنبو )المثير(:-4-1

 لمنباااأ عاخااال ال اااحئن الثااام أو خحرلاااأيح ولااع ي اااون اا ااااوا ثاحلث ينباااأ  اااااهاااو أي ترييااار يااام الطااا     
يحلمنبااأ لااع ي ااون ألمااح أو ت  صااحت عاخ يااث ياام المعااعة  ولااع ي ااون صااوتح يلحئيااح ينبااأ ثح ااث ال اام  أو 

المنبااأ باا لف  ااحرن مؤلاات ماارتبط بعم يااحت ا ث ااحة  وهااو مااح  ينبااأ ثح ااث اربصااحر  اااو   ااحطعح
 (554  ص5555يثيل العاي  من ثحلث ال  ون إل  ثحلث الن حط. )الم يلم  

 الػدافع والباعػث: -4-2
يط ااي اصااط ح البح ااث   اا  بعاان الموالاا  التاام تن ااط الااعاي  وترااايأ ياام آن واثااع   رؤيااث      

ع لاحئ ة أو م حيااحة أو منحي ااث أو ارتفاحف ياام ارلاار  أو ييار  لااف ممااح يطما  الفاارع إلاا  الطعاح  أو ولااو 
ال فاار بااأ  ويط ااي أياااح   اا  المعااحيير وال ااوانين وال والاار االلتمح يااث التاام تثماال الفاارع   اا  تعااعيل 

 (01  ص5425  و أ وت ييفأ وي ح لمطحلب الملتم  وبحلتحلم مص ثث الفرع. )  يعان  
والبح ث هو مول  خحرلم  محعي أو التمح م  ي تليب لأ العاي  ييؤعي ال  ا بح أ أي يعمل      

ي  ال يولاأ ا    خفن التوتر المصحثب ل عاي  وبحلتحلم العمل     ا تعحرة توا ن ال حئن الثم  والاع
هو أن المنبأ ييير ال  وف بمفرع  وانمح ي ح ع  البح ث الخحرلم  والفري بين البح ث والمنبأ الخحرلم 

العاي  ل نأ ال يرايأ  بينمح البح ث وهو خاحرلم أيااح يييار الاعاي  ويراايأ يام نفاة الولات  ي امحف 
صااوت لااارة الرااا ا  بحلن بااااث لت ميااا  المعر ااااث يييااار عاياا  اللاااوف ول ناااأ ال ي ااابعأ بينماااح الطعاااح  وهاااو 

 (555ص  5555)الم يلم   البح ث الخحرلم هو وثع  ال ي ي ب  ه ا العاي .
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 الحػػافز: -4-3
يعر  الثحي      أنأ ملمو ث العوامل التم تعمل   ا  اياحرة ال او  الثر ياث يام االن احن وتاؤير      

 (51  ص5435)منصور يممم   يم   و أ وتصريحتأ.
الفارع وت العأ ل  ياح  باحعا  أيااال يام وتعر  الثواي      أنمح  بحرة  ن مؤيرات خحرلياث تاؤير      

أو المو اا  لااع يعماال بم ااتو  ليااع ل اان تاار  ا عارة أن لااع  هاا ا الفاارع ممااحرات ولااعرات لاا  يحلعحماال 
تو اا   ييمنااا  ثااحي ا ال ااتيمحر  اال طحلحتاااأ لصاااحل  العماال  يااحلثواي  تتعحمااال ماا  المااؤيرات الخحرليااث 

 و ي  يم ن أن تولأ ه   المؤيرات   وف الفرع.
 ويم ن تصني  الثواي  إل  أربعث أنواف.

الثااواي  التاام تر اا    اا  إيلااحع روح التنااحية الفاارعي ويط ااي   يمااح الثااواي  الفرعياااث  وهاام  -4-3-1
 التم تمن  لفرع معين لماح فث ارعا  أو  م حيحة لأ     اتلاحهأ المتميا .

 الثواي  التم تر       إيلحع العمل اللمح م والتعحون بين العحم ين. -4-3-2
ص لا   مان يتخصا  يم الع وة  الترييا  إلا  م اتو  إعاري أ  ا الثواي  المحعيث  وتتميل  -4-3-3

 ارربحح ل عحم يان  وتث ين  رو  العمل.
  الثاواي  المعنوياث  ويااؤير ها ا الناوف ماان الثاواي    اا  عرلاث الرااح وبحلتااحلم يولاأ  اا و م -4-3-4
ليحعي ي او    ا  أ احة تبحف نمط لعمل  إ نحع ممح  لعيعة ل مو    ايلحبيح  ميل   يحعة م ؤوليحت اإ

طرا ... بعا  الرأي   محعات ت عير  أو  مث    مث   ر وان  الم حر ث وان
 (555  554  ص5551)الطل   ال واط  

وتعر  الثواي      أنمح ملمو ث المؤيرات الخحرلياث التم يثععهح المعيرون يم إطحر مح بماع       
يااأ  اا و يحت المااوارع الب ااريث بحتلحهااحت معينااث تخااع  التااحيير   اا  ال ااو  العاخ يااث ل فاارع )العايعيااث( لتول

المصحل  الم تر ث  يحلتثفي  إ ا هم ت ف العم يث التم بمولبمح يتم ن المعيرون من إ بحف  حيث ال او  
ال حمنااث لااع  المااوارع الب ااريث  وت يااع ماان ريبااتم  ياام باا ل اللمااوع المط وبااث رعا  ممااحمم  بم ااتويحت 

 (501  ص5553بربر   . ) حملث حليث من ا نتحلي
ونلااع أن )وع ورث( لااع تثااعث ياام نفااة الولاات  اان البوا ااث أو الثااواي  والااعواي  مااؤيرا هاا ين       

ن ت ااحوت ألااعار ارلفااح  ياام ارعا  وياام ن ااحط ال ااحئن الثاام  ي ااحن يتثااعث  التعبياارين   اا  الررائاا   وان
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وعاياا  الم حت ااث  وعاياا  الراااب  اان ثااحي  ارمومااث بااعال ماان يرياا ة ارمومااث  و اان عاياا  اال ت  ااح   
وي ثا  هنااح لف ااث يرياا ة لااع ا ااتبعلت بمااح لف ااث عايا   و اار  البح ااث بحنااأ  ثحلااث أو مولااث  نااع الفاارع 

 (512ص 5441)الل محنم  ل  ال عم نثو أهعا  معيناث. ين ف بأ إل    وف مثعع ويثعو  إ
 
 
 

   
   

 
 

 
 
 
 

 
 (155  ص5553الصبحغ   )عرة  : أنواع الحوافز 7الشكػؿ 

 الحػاجة: -4-4
هم ثحلث من الثرمحن أو الن ص الل مم أو االلتمح م ت       ال حئن العاوي يتن ف باأ إلا       

 اون لاع تنحولناح طعحماح منا  ماعة نباعأ بحل اعور باحللوف  أي ن اعر بحنناح إ بح مح أو اخت المح  يعناعمح ال ن
ص هنح يم إ بحف ثحلث الن ص أو الثحلث  ولي ت الثحلحت   مح متص ث  خيم ثحلث إل  الطعح   ويت

 ااحللوف والعطاان يااحن ا ن ااحن ي  اا  أياااح  اان ثحلااث إلاا  التثصاايل  الفي يولوليااثبحلااعواي  اروليااث 
والتلمي  والت بل االلتمح م  وه   ثحلحت متع مث  وت    الثحلحت المتع مث  ن اخت    بيار مان 

التم تعع أ يار أ ح ايث  وبولاأ  اح    ماح  الفي يولوليثت    من الثحلحت   خص إل  آخر أ ير ممح
 طحل ثرمحننح  حنت ثحلحتنح ألو   الثحلث إ ا هم اللحنب العاخ م الميير ل عاي . 

 (541  ص5444)أثمع  بع الخحلي 

 األثر واألسموب النوع

 معنويػة مادية

 فردية عيةجما

 ايجابية سمبية

 أساسية بديمة

 مباشرة سريعة غير مباشرة مؤجمػة

 زػوافػػالح

 اإلمكانات طبيعة الجزاء الفئة المستيدفة
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 اليدؼ والغرض: -4-5
لياأ يتلاأ ال ا وف  وي اون يام العاحعة  ا      يئح خحرلياح  أماح الرارن يماو المع  هو مح ي ب  العاي  وان

 بمح.امح يتصور  الفرع يم  هنأ من يحيحت ي صع إل  ب ويمح أو يع       تلن
 (12ص 5413   اا) رال

 اإلحبػاط: -4-6
ثينمح ت تيحر العواي  بوا طث منبمحت عاخ يث أو خحرليث  يتلأ الن حط نثو بوا ث أو يحيحت لمح      

 ارتبحط بحلثحلحت أو العواي  الميحرة  وي حبل ه ا الن حط أثع أمرين 
أوال  إمح النلحح يم الثصول     البوا ث وب لف يثعث ا  بحف ل اعاي  أو خفان ل تاوتر و اوعة إلا  

 .لبعنم )إ ا  حن العاي  ي يولوليح( أو االت ان االنفعحلم )إ ا  حن العاي   ي ولوليح(االت ان ا
يحنياح  ولااع يثاعث إخفااحي ل فاارع يام تث يااي يحيتااأ نتيلاث ولااوع  وائاي ياام  اابيل الوصاول إلاا  البوا ااث 

نف ام وبعبحرة أخر  يف ل الفرع يم إراح  عوايعأ أو إ بحف ثحلحتأ  يين ح  ن  لف ثحلث من التوتر ال
 (555  ص5555)ا ثبحط(. )الم يلم   أو التح   النف م يط ي   يمح

 الغرائز: -4-7
الررائاا   نااع ا ن ااحن هاام مااح لعيااأ ماان ا ااتععاعات يطريااث تعيعاااأ ل  يااح  ب اا وف خااحص إ ا مااح أعرف     

 نف أ يم مول  أو ملحل معين  ومن الررائا  التم أيبت ولوعهح م عولل   
يرياا ة الم حت ااث  يرياا ة الوالعيااث  يرياا ة اال ااتط ف  يرياا ة البثااث  اان الطعااح  يرياا ة الخاا ص       

يرياا ة التم ااف  يرياا ة   يرياا ة اال ااترحيث  يرياا ة النفااور  يرياا ة اللن اايث  يرياا ة ال اايطرة  يرياا ة الخنااوف
 (  10  11  11  ص5405الثل والتر يب  الرري ة االلتمح يث  يري ة الاثف. )ال وصم 

 فعيػة:أىمية الدا -5

 تنط ي أهميث الاعايعياث من اال تبحرات التحليث 
 أن العايعيث ارورة لتف ير أي   وف  إ  ال يم ن أن يثعث   وف إن ل  تا ن ورا   عايعيث. -5-1
أن لمياا  الناااحة   اا  اخااات   أ ماااحره  وم ااتويحتم  الي حييااااث وااللتمح يااث يمتمااااون بحلعايعيااااث  -5-2

 م  بحاخريان.لتف ير الع لحت التم تربط
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إن ا ن حن إ ا ماح لمال الاعواي  الخحصاث باأ وبريار  مان الناحة تتولاع لعياأ الععياع مان المتح اب  -5-3
 والم   ت يم ثيحتأ اليوميث وااللتمح يث.

إن العايعيااااث تاااؤير يااام أعا  ا ن اااحن وتع ماااأ  ي  ماااح  اعت العايعياااث يااام هااا ا الملاااحل  اع تع ماااأ  -5-4
 ورة مم نث.وأع  ن حطأ     أيال ص

يتا  عور العايعياث وأهميتماح يام العم ياحت الع  ياث  اوا  أ احن  لاف يام االنتباح  أ  يام ا عراف  -5-5
أ  يم التف ير وال ا رة ويتل    لف من خ ل أن العايعيث ت يع ا تخعا  المع وماحت يام ثال الم ا  ت 

معينث وبعرلث من العلااث إنماح وا بعاف من نحثيث و    مح ي ون لع  ال خص من مع ومحت يم لث ث 
 (42  41  ص5434)ال بي م   ترتبط بحختيحر العواي  لاأ من ناحثيث أخر .

 تصنيؼ الدوافػع: -6

ل ع تعععت تصنيفحت   مح  النفة ل عواي  تبعح الخت   منط  احتما  الف ريث وا طحر الن ري  ي ع      
إل  عواي   مح  و  عوريث  وعواي  ال عوريث  وصنفمحم العوايا  إل  عواي   فانصنفت معر ث التث يل ال

مؤلتث وأخر  عائمث  وهنحف من يصنفماح إل  عواي  يطريث مورويث وأخر  م ت بث ي ع أط اي   ا  الفئاث 
 ارول  بحلعواي  اروليث واليحنياث العوايا  اليحنويث  وهنحف من ي  ممح إل  عواي  إيلحبيث وأخر    بيث. 

 (555ص  5444  )ال بي م
 اجتماعية: -التصنيؼ األوؿ: شخصية -6-1
 الدوافع الشخصية: -6-1-1

هم العواي  التم يم ن ل فرع إ بح مح ب  ل م ت ل وعون ارورة لولوع ااخرين وتحييعه  ل نلحح      
 يم إ بح مح و لف ميل تث يي ال ات  تح يع ال ات  ا ت  ل التف يار...

 الدوافع االجتماعيػة: -6-1-2
والتم ي ون ال رط الرئي م لتث ي مح هو ولوع ااخرين  عاي  ال اوة والتاحيير  االنتماح  االلتماح م      

 (131  ص5432 وييرهح ... ) بع ال تحر إبراهي  
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 ثانوية(: -مكتسبة أو )أولية -التصنيؼ الثاني: فزيولوجية -6-2
 : الدوافع الفزيولوجية )أولية(:6-2-1

إن الااعواي  التاام ت ااون ي يولوليااث ياام طبيعتمااح هاام ت ااف التاام نف اامح التاام ت اا ل البوا ااث اروليااث      
ميال  الطعح  والمح  والموا   اللنة  تلنب ارل  ه   الاعواي  تعتماع   ا  ثحلاحت الل ا  الفع ياث وهام 

 لي ت م ت بث  حلعاي  ال ي تمي أ الريبث يم التنح   يحرة من طرا  معين.
 (554  ص5434 أمعنيف ) حرنو . 

 الدوافػع المكتسبة)ثانوية(: -6-2-2
عوايا  متع ماث وتنماو هاا   الطحئفاث مان الااعواي  نتيلاث ل تفاح  ت االلتمح يااث البيئياث ويعتماع إ اابحف      

هااا ا الناااوف مااان الاااعواي    ااا  االتصاااحل باااحاخرين والتفح ااال معمااا   وت اااو  الاااعواي  االلتمح ياااث بو ااابحف 
ر الثب وال بول واال تث احن واالثتارا  وييرهاح  وتلاعر ا  احرة إلا  أن الاعواي  ثحلحت مرتبطث بم ح 

االلتمح يث ت اون يحلبح أ ير أهميث يم الملتمعحت المتثارة بحلم حرنث إل  الملتمعاحت المتخ فاث إ  ال 
يااام يعااحنم  اال اريااراع إال ل ااي  ياام الملتمعااحت المتثااارة ماان  ااع  إ اابحف الااعواي  اروليااث ييتااحح لماا  

 العحعة الطعح  وال راب والمحو  والنو  المنح ب   لف     الع ة يم الملتمعحت المتخ فث. 
 (155  ص5444 )عويعار 

 التصنيؼ الثالث: تصنيؼ ماسمو لمدوافع: -6-3
( صحثااب االتلاح  ا ن احنم وهاو يعت اع Maslowوا  ه ا النمو ج  حل  النفة )ابراهح  مح  او      

العواي  التم تولمنح نثاو أهاعا  ن اع  إلا  تث ي ماح ويار  أن الاعواي  ا ن احنيث تنت اا  أن لعينح لميعح 
 ي م  هرميح تبعح لتارتيبمح وأهميتمح  ونول هح  مح

 هم الطعح  والمح   ا خراج  الع    الراثث  تلنب ارل   اللنة. الدوافع الفزيولوجية: -6-3-1
 اان طريااي ارتااعا  الم باة  وال اا ن ياام منااح ل وارمااحن    الثمحيااث مان البيئااثدوافػػػع األمػػػف -6-3-2

 من اللريمث والم   ت المحعيث.
الثاااااب والت بااااال ومااااان خااااا ل الع لاااااحت الثميمياااااث واللمح اااااحت  دوافػػػػػع الحػػػػػب واالنتمػػػػػاء: -3-3–6

 .االلتمح يث وارصعلح 
 المر    الم حنث.  اال ترا   ال فح ة  التثصيل دوافع التقدير والتوقير: -3-4–6
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م حنحتنح الفريعة. )عويعار  دافػع تحقيػؽ الػذات: -6-3-5  (543  542  ص5444 إ بحف طحلحتنح وان
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 (52، ص1982)زيداف،  : تصنيؼ الدوافػع. 8الشكػؿ 
 خصائص الدافعية: -7

لااع ت ااون العايعيااث ثحلااث ل ااميث  ااحللوف والعطاان أو ثحلااث نف اايث  حلريبااث ياام التفااوي وال ااعور  -7-1
 بحلوالب.

لااع ت ااون ثحلااث مؤلتااث  ااحللوف والراااب أو ثحلااث عائمااث يحبتااث ن اابيح  ثااب اال ااتط ف والااعاي   -7-2
 االلتمح م.

 ح مورويح  حللوف أو م ت بح  حل عور بحلوالب.لع ي ون العاي  يطري -7-3
إن العواي  لوة مثر ث  ومولمث يم آن واثع يمو ييير ال  وف إل  يحيث أو هع  يرايأ ولئن  -7-4

 (15  15  ص5413  ) رال  عيأ  ل الفرع يم ثحلث توتر.أيير العاي  ي  أ يي  ن ب وغ ه

 الػػدوافػػػع

 ويةاالجتماعية، النفسية، المكتسبة، الثان زيولوجية، األوليػةيالفطرية، الف البيولوجية،

 في المرتبة الثانية بيولوجية الدوافع االجتماعية الدوافع النفسية بيولوجية في المرتبة األولى

 دافع األمومة. -

 دافع الجوع. -

 دافع العطش. -

 الجنسي.الدافع  -

 محبة.لمالحاجة -

 الحاجة لألمف.-

 الحاجة لمنجاح-

 الحاجة لمحرية-

 الحاجة لمتقدير-

 الحاجة لمضبط.-

 

 حب االجتماع.-

 التقدير االجتماعي-

 حب التممؾ. -

 حب السيطرة. -

 حب االستطالع. -

 المقاتمة. -

 اليػرب. -

 حب الظيػور. -

 

 

 الدافع لإلخراج.-

 الدافع لمراحة. -

 الدافع لمرياضة -

 الدافع لمبحث عف اليواء الطمؽ. -

 الدافع لتجنب األلـ الجسمي. -

 .الدافع لتجنب البرد والحر -
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نماااااااااح ي اااااااااتنت  مااااااااان ال ااااااااا وف.                 -7-5 الاااااااااعاي  ت اااااااااوين ايترااااااااااام ال يم ااااااااان م ث تااااااااااأ مبح ااااااااارة وان
 (554  ص5441 )مو   

العايعيث  حهرة متفرعة  محعامت العايعيث تميل لوة تثرف ال  وف وتولمأ  نع الفرع ومح عا   ال  -7-6
 عة. إن حن يمت ف خصحئص تمي    ن ااخرين  يون العايعيث  حهرة متفر 

العايعيث  ات تولأ لصعي  ونعنم ب لف أن  ل إن حن أو  حمل يم مؤ  ث  نعمح ي و  بعمال  -7-7
 يوناأ ي و  ب لف بنح      اختيحر  ومن ي  ت ون العواي  التم تعيعأ  ات طحب  لصعي. 

يمانم  ل عواي  ولو  وم احهر متعاععة  إن الباحثيين لاع ث  اوا أولاأ الاعواي  وم حهرهاح المخت فاث   -7-8
من بثث يم  يفيث تثر ماح ويورانماح  وآخارون تناحولوا  يفياث توليمماح ولماث معيناث  ويرياي يحلاث تناحول 

ن هنح نر  أن ل اعواي  ولوهاح وم احهر متعاععة. مالعوامل التم تؤير     عيمومتمح  أو  يفيث اي حيمح  و 
 (132  ص5553 )عرة  الصبحغ 

 العوامؿ المؤثرة في الدافعية: -8

  ي ااع علاات ل نلااح ت ااح ل )مح  ي نااع(  مااح يصاا   لااأ هااؤال  اريااراع الاا ين يمت  ااون عايعااح لويااح ي      
ال واهع   ا  أنما  عائباون  مياحبرون  م اتمتعون بح ماحلم  ويبا لون لصاحر  لماعه  لتث ياي أ بار لاعر 

ل نلااح  عح لويااح ا ي يمت ااف عاياااص الاااماان النلااحح  وأ ااحرت البثااوث ياام هاا ا المااامحر إلاا  أن ال خاا
 يتمي  بحلخصحئص ال  و يث ااتيث 

يفال موالا  العمال التام تتط اب تثمال الم اؤوليث بحلن ابث لثال الم اح ل  وان ا لا  ي اعر ها ا  -8-1
الفاارع بحنااأ يتثمااال م ااؤوليث ثااال الم اا ل بمفااارع  يحنااأ لااان ي ااعر ثينئااا  بااعاي  ا نلاااح  وال ي ااعر هااا ا 

لصاعيث وثاعهح أو  وامال تخارج مان عائارة اختصحصاأ ال خص بحل عحعة والراح إ ا ا تمع الثل   ا  ا
أو  يطرتأ  و     لف يمن الوالب أن تتحح رميحل ه ا ال خص يرص التثعي ل موال  والبثث  ن 

 الث ول ال عيعة البنح ة.
يميااال هااا ا ال اااخص إلااا  ا لاااعا    ااا  المراااحمرة المث اااوبث وتثعياااع أهاااعا  ا نلاااح  وتتصااا   -8-2

بحلوالعيااث والتع اال  ثتاا  يث ااي عرلااث  حليااث ماان ا نلااح   وان ا مااح  حناات ارهااعا  بحلرااث ال اامولث يااون 
ال ااعور بح نلااح  ي ااون اااعيفح وبحلمياال إ ا  حناات ارهااعا  بحلرااث الصااعوبث بثيااث يتعاا ر تث ي مااح أو 

 لنلحح يم الوصول إليمح يثينئ  ال يتوير أياح ال عور بح نلح .ا
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إ ا ل  يثصل هؤال      اال ترا  والت اعير لماح يب لوناأ مان لماع يام  م ما  ي ان ت اون لاعيم   -8-3
ياام هاا   الثحلااث  ي اارة وااااثث  اان مااع  ت ااعمم  ونلااحثم  ييمااح ي ومااون بااأ ماان  ماال  إ  أنااأ ي ااعر 

ل نلااح   ااعورا لويااح بمااح يث  ااون إ ا مااح ت  ااوا ماان رؤ ااحئم  ا ااترلح ح لجياار اريااراع  وي الااعاي  ال ااوي 
(Feed Back)  يام  ا ل خطحباحت  ا ر وت اعير وم حياات ت اليعيث أو ترلياحت أو   ماث  احبرة أو أياث
 (510  511  ص5431)مر م   ثواي  معنويث.

 نظريات الدافعيػة: -9
 (:Mc Dougallنظرية مكػدوجؿ )  -9-1

وت م  بن ريث الررائ  ثيث ثعع م عولل مصط   الرريا ة بحناامح ا اتععاع نف ام ل امم ماوروث      
يلعااال ال اااخص ياااعرف بعااان ار ااايح  المعيناااث يااا  يخبااار  ااان إعرا اااأ لماااح نو اااح معيناااح مااان اال ت اااحرة 

ي ا ف االنفعحلياث ي  ي  ف إ ا هح     نثو معياان  أو يخباار يام نف اأ   ا  ارلال ن  اث تاع و  إلا  أن 
   لف.
ولع  رن م عولل لحئمث بحلررائ  وانفعحالتمح ولع ثععهح بحربعاث   ر منمح يري ة الم حت ث ويري ة      

 (42  ص5444)عاهري  ال بي م   المرب...
ويعتبااار م اااعولل باااحن تف اااير ال ااا وف يلاااب أن يااات    ااا  أ اااحة  اااحلم أو بح  اااحرة إلااا  أهعاياااأ      

ااعمااام أو الثياااوانم وال ااا وف الماااحع   يتميااا  باااحرب  خصاااحئص وأيراااااأ ي بااال  ااال  ااام  إن  ااا وف 
رئي يث ولحب ث ل م ث ث  الميحبرة  لحب يث التريير  انتمح  الن حط بب وغ المع  وتث ين ال ا وف باحلت رار 

ار ح ايث  وا ياحراتإل  أن صوغ ارهعا  التم يتلأ إليمح ال  وف يعتماع   ا  ولاوع بعان الثحلاحت 
 ي  اللوهريث والتم يم ن أن ت تي منمح عواي  أخر  نتيلث الخبرة. المعينث أو العوا
 (551ص  5445)آن تحي ور  

 : )التدرج اليرمي لمحاجات(A.Maslow)نظرية ماسمػو) -9-2
ماان أ اامر الن ريااحت التاام نحل اات مواااوف  A.Maslowتعتباار ن ريااث الثحلااحت  برهااح  مح اا و      

ريبااث الفاارع ياام  ااع اثتيحلحتااأ يياار الم اابعث تعماال   اا  توليااأ ن والااعواي  بنااح    اا  هاا   الن ريااث  ياا
ن  حنات يام الثحلحت الفرعياث ار يار إلثحثاح  وان وه   الثحلحت تحخ      هرميح تميل لح عتأ     و أ  

أعن  ال    المرمم من نحثيث ارهميث الثحلحت التم ت يمح يام ال ا   المرمام ال يم ان ا اتخعاممح لاعي  
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 يااام هااا   الثحلاااث الباااع مااان أخااا   مع ولاااثو م  ماااح لااا  ت اااع هااا   الثحلاااحت بعرلاااث ارياااراع وتولياااأ  ااا 
بمعنا  أن م اتو  ال فحياث مان ثحلاث ماح لاع يخت ا  ماان   االخت ياحت الفرعياث لاع  ارياراع يام الث ابحن

لااع  نفااة ال ااخص إ ا مااح باار ت ثحلااحت أخاار  أو    لااع ي ااون ماان ولاات اخاار أياااح ااخص اخاار
 (50 51  ص5551الطل   ال واط  أثعيت متريرات لعيعة. )

 ي م  أمح ثحلحت ا ن حن المتعرلث       ل هر  يمم  مح     
 وتتميل يم الثحلث إل  ار ل وال رب والموا  واللنة. زيولوجية:يالحاجات الف -

وتتمياال ياام الثحلااث إلاا  ال ااعور بحرمااحن واالطمئنااحن واال اات رار والبعااع  مااح  الحاجػػة إلػػى األمػػاف: -
 ا ن حن  وا   حن تمعيعا محعيح أو نف يح. يمعع   مث

وهم الثحلث إل  أن ي ون ل ن حن أصعلح  وي ون مثبوبح من ااخرين وأن  الحاجة إلى االنتماء: -
 يبحعل ااخرين ت ف العحطفاث.

وهم الثحلث إل  أن ي عر ا ن حن بحهمياث  اتأ وا نلح  وبحن ااخرياان  الحاجة إلى تقدير الذات: -
 يثترمونأ.

وأن ي اتفيع   وهام الثحلاث إلا  أن يث اي ا ن احن  اتاأ الحاجة إلػى تأكيػد الػذات )تحقيػؽ الػذات(: -
وأن يباااااااعف ويلاااااااعع يااااااام  ييااااااار مماااااااح ي اااااااو  باااااااأ مااااااان أ ماااااااحل                    مااااااان طحلحتاااااااأ ولعراتاااااااأ ومواهبااااااااأ

 (145  ص5553)الصبحغ  

 
 

 الثحلث إل  تث يي ال ات     
 الثحلث إل  ت عير ال ات                                    

 الثاااحلث إل  االنتمااح                                       
 الثاااحلاااث إل  ارمااااحن        

 ار ااح يث الفي يولوليثالثااحلحت                                  
 

 الحاجات: ىػـر ماسمو في تدرج  9الشكؿ
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 (:(Herzbergنظريػة ىرزبرج  -9-3
ي ااع  ااحن اال ت ااحع ال ااحئع بااين ث تثااول أ ح اايث ياام ن ريااحت الااعواي   تعتباار ن ريااث هر باارج ن طاا      

البحثيين يم ه ا الملحل أن العوامال التام تلعال الفارع ييار ران  ان  م اأ إ ا تريارت  تاؤياار إيلحباح 
    راح المو    و  لف العوامل التم ت يع من راح المو    انععاممح ي بب لأ  ع  الراح  بعع 

آخاار الموالاا  التاام  ااعروا ييمااح بعااع  ممنااعة ومثح ااب  و لااف ب ااؤالم   اان  555إلاارا  عرا ااث   اا  
الراح أو الراح ومح هم ال رو  التم أعت إل  ولوع ه ا ال عور لعيم   بعع تث يل إلحبحتم  توصل 
هر بااارج ويري اااأ إلااا  أن هناااحف ملماااو تين مااان العوامااال  الملمو اااث ارولااا  ولوعهاااح ي ياااع مااان رااااح 

يت ه   بحلعوامل العايعث  أمح الملمو اث المو   ل ن انععاممح ال يؤير   بح     راح المو    و م
اليحنيث من العوامال التام تمنا  ولوعهاح ثحلاث  اع  الرااح ول نماح ال ت ياع مان رااح المو ا  إ ا ولاعت 

 وه   العوامل  ميت بحلعوامل الولحئيث.
 بولأ  ح  مرتبطث بطبيعث العمل نف أ. العوامؿ الدافعػة: -

مرتبطااث ببيئااث العماال  لاا لف ا ت ااع هر باارج أن  اا  الملمااو تين مخت فتااحن رن  العوامػػؿ الوقائيػػة: -
 (552  ص5551)الطل   ال واط   مصعريممح مخت فحن.

 :: العوامؿ الدافعة والوقائية3الجدوؿ 
 

 العوامؿ الوقائية العوامػػؿ الدافعػة

 االنلح  -

 اال ترا  -

 الت ع  الو يفم -

 طبيعث العمل -

 النمو الو يفم -

 الم ؤوليحت يحعة  -

 ال يح حت وطري العمل -
 ا  را  -
 الع لحت ال خصيث -
 الراتب -
 ارمن الو يفم -
  رو  العمل -
 الع وات -
 الم تو  االلتمح م -
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 وييمح ي م م حرنث بين ن ريث مح  و وهر برغ ويي اللعول التحلم 
   :: مقارنة بيف نظرية ماسمو، ونظرية ىرزبرغ 4الجدوؿ 

 ىرزبرغ ماسمو الموضوعات

5 
  لااث ارعا  بحلراااح 

 الو يفم 

االثتيحلااااحت يياااار الم اااابعث تثااااارف 
ال اااا وف وهااااا ا ال اااا وف ياااااؤير   ااااا  

 ارعا 

 االثتيحلحت الم بعث تؤير     ارعا 
 

5 
أيااااار االثتياااااحج   ااااا  

 الراح 
االثتيحلااااااااااحت الم اااااااااابعث ال يم اااااااااان 

 ا تخعامأ لعي  الفرع  

االثتيحلااااحت الم اااابعث )الولحئيااااث( ال تااااعي  
ا ن اااحن لم ياااع مااان العمااال بينماااح العوامااال 

 ارخر  إ بح مح يولأ   وف الفرع 

 ال تحخ    ل هرمم يم   ل هرمم تن ي  ثحلحت الفرع 1

 أير النواثم المحعيث 1
الراتااب يعتباار عايعااح إ ا  ااع ثحلااحت 

 الفرع 
م ال لالراتب ال ي يع راح المو ا  و بحلتاح

 يم ن ا تخعامأ  عاي  

 تحيير االثتيحلحت  0
 اال االثتيحلااحت تعتبااار عواياا  ل فااارع 

 و ل ن يم م تويحت مخت فث 
بااااااااااااار عوايااااااااااااا         بعااااااااااااان االثتيحلاااااااااااااحت تعت

 ث()العوامل العايع

 العوامل التم لمح   لث بعواي  العمل ت مل  ل لوانب الولوع الب ري أنواف العواي  1

  ل م تويحت العمحل والمو فين  الم تو  الو يفم 2
إم حنيااااااث تطبي مااااااح أ ياااااار ياااااام الم ااااااتويحت 

 ا عاريث الع يح

 (555  ص5551) الطل   ال واط   
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 :(Mcclleland)نظرية ماكميالند -9-4
أبثحيح تطبي ياث متعاععة وخارج مان ها   اربثاحث باحن يماث ثحلاحت ي ياث لماح  ألر  عيفيع مح  ي نع     

 تحيير  بير يم تثريف   وف العحم ين وه   الثحلحت هام 
 الحاجػة إلى االنجاز:  -9-4-1

وهاام الثحلااث إلاا  أن يباا ل ا ن ااحن لمااعا  وأن يث ااي انلااح ات معينااث وأن يتفااوي وي ااح لمعحييااار      
 معينث.

  الحاجػة إلى القػوة: -9-4-2
وهام الثحلااث إلاا  أن ي ااون ا ن احن مااؤيرا ياام ااخاارين وأن يلع ما  ي اا  ون بطري ااث معينااث تتفااي      

 ومح يرياع.
  الحاجػة إلى الصداقة واالنتمػػاء: -9-4-3

ولاع ا ت اع مح  ي نااع أن  ال حن أصعلح  أو لمح ث ينتمام إليمااح  وهم الثحلث إل  أن ي ون ل ن      
  ن حن يم ف ه   الثحلحت بح احيث إل  ثحلاحت أخر  وبعرلحت متفحوتث...إ

 (140  141ص 5553)عرة  الصبحغ  
 :(Atkinsonنظرية أتكنسػوف ) -9-5

 ات مت ن ريث أت ن ون يم العايعيث ل نلح  بععع من الم ما  التام تمي هاح  ان ن رياث مح  ي نااع     
وماان أهاا  هاا   الم ماا  أن أت ن ااون أ ياار تولماااح مع ميااح. وتر ياا ا   اا  المعحللااث التلريبياااث ل مترياارات 

 التم تخت    ن المتريرات االلتمح يث المر بث لموال  الثيحة التم تنحولمح ماح  ي ناع.
 لاف توليماحت ال يمث  متبعح يام  -وا  أت ن ون ن رياث العايعيث ل نلح  يم إطحر منث  التول      

   من تاولمحن و ورت ليفين  وايترن عور الصراف بين الثحلاث ل نلح  والخو  من الف ل   مح لح  
أت ن ااون بول ااح  الاااو    اا  العواماال المثااععة ل نلااح  ال ااحئ    اا  المخااحطرة  وأ ااحر إلاا  أن مخااحطرة 

الفاارع  و ااحم ن يرتبطااحن  ا نلااح  ياام  ماال مااح  تثااععهح أربعااث  واماال منمااح  ااحم ن يتع  ااحن بخصااحل
 بخصحئص المممث أو العمل المراع انلح  .

أمح ييماح يتع ي بخصاحل الفارع يمناحف   ا  ثاع تعبيار أت ن اون نمطاحن يعما ن بطري اث مخت فاث يام     
 ملحل التاولأ نثو ا نلح .
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مااان ار اااخحص الااا ين يت ااامون بحرتفااحف الثحلاااث ل نلااح  بعرلاااث أ باار مااان الخااو   النمػػػط األوؿ: -
 الف ل.

 .ل نلح ار خحص ال ين يت مون بحرتفحف الخو  من الف ل بحلم حرنث بحلثحلث  النمػط الثػاني: -

أمح ال مث اليحنيث وهم الخو  من الف ل يات  ليح امح بااوا طث ا اتخبحر ل اي االختباحر  الا ي أ اع       
ح ااال  ااال مااان م اااتو  مااااحنعلر و حر اااون  وهاااو ي اااية ال  اااي يااام مولااا  االختباااحر أو االمتثاااحن  ويتف

  الثحلث  وم تو  الخو  أو ال  ي من الف ل  مح يم ال  ل التحلم 
 (551ص 551  ص5555 )خ يفث 
 يوا  اللعول التحلم النمطين ار ح يين من اريراع يم العايعيث ل نلح  أت ن ون.     

 :: النمطاف األساسياف مف األفراد في الدافعية لإلنجػاز 5الجػدوؿ 

 مستوى القمؽ مف الفشؿ مستوى الحاجة لإلنجاز النمػػػط

الااااعاي  ل نلااااح  والنلااااحح أ باااار ماااان  -5
 منخفاان ماارتفاا  العاي  لتثح م الف ل.

الاااااعاي  لتثح ااااام الف اااااال أ باااااار ماااااان  -5
 مارتفا  منخفان .العايا  ل نلح  والنلحح

يتع  ااحن بحلمممااث يلااب أخاا همح أمااح بحلن اابث لخصااحئص المممااث  يمنااحف أياااح مولفااحن أو متريااران      
 بعين اال تبحر وهماح 

اثتمحليااااث النلااااحح  وت ااااير إلاااا  الصااااعوبث المعر ااااث ل مممااااث  وهاااام أثااااع مثااااععات  العػػػػػامؿ األوؿ: -
 المخحطرة.

البح ااث ل نلااحح ياام المممااث  وي صااع باااأ االهتمااح  الااعاخ م أو الاا اتم ري مممااث  العػػػامؿ الثػػاني: -
 (551  550ص  5555 بحلن بث ل  خص. )خ يفث 

 التنافػر المعرفػي:  -نظريػة األنسػاؽ -9-6
والتااام ت ااااو    ااا  أنااااأ إ ا تصاااحر ت اري ااااحر أو  festingerلاااع  هااا   الن ريااااث العاااحل  ي تنلااااار      

المااعر حت  اال منمااح ماا  ارخاار  يااون ار ااخحص  ي ااعرون بعااع  االرتيااحح وياام نفااة الولاات ي ااعرون 
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لمعاحر  وبحلتاحلم  ايبثيون  ان مع وماحت لعياعة لترييار  ا و م  أو بحلعايعيث الخت ال ه ا التناحير يام ا
 تبعيل اتلحهحتم .

ول ع أ حر ي تنلر إل  ي يث موال  تيير التنحير المعريم  أولمح أن التنحير المعريم يثعث  نعمح      
 ااخص ال تت اااي معااحر  ال ااخص ماا  المعااحيير االلتمح يااث  ويحنيماااح أن التنحيااار ين ااح  نااعمح يتولاا  ال

ثعيح مفيعا ويثعث آخر بعال  نأ  ويحليممح أن التنحيار يثعث  نعمح ي و  ال خص ب  وف يخت ا   ان 
 (555  ص5444اتلحهحتأ العحمث. )ال بي م  

9-7- ( :  (Vroomنظػرية فػػرـو
ت ااو  ن ريااث يي تااور ياارو    اا  ياارن أ ح اام  أن ال اا وف ياام أي لث ااث ماان ال ث ااحت إنمااح هااو      

نااحت  ماان الثااواعث التاام ت اا  ياام ت ااف ال ث ااث ي ااط  أي أن الخباارة ال ااحب ث لااية لمااح عخاال ياام ال اا وف 
 الولتم.

 والمفحهي  ار ح يث يم ن ريث يارو  هم  حلتاحلم 
رع ملمو ث من التفاي ت بين النتااحئ  المخت فاث  والتفاايل يم لث ث من ال ث حت ي ون لع  الف -

 ي ير إل  الع لث بين لوة ريبث الفرع أو  عة اتلحهأ بين النتيلتين.

أي نااحت  معااين ي ااون مفااا  لااع  ال ااخص  يياار مفااال  وأن ال ااخص ي ااون ياام ثحلااث ثيااحع  -
 بحلن بث لم ا النحت .

 العايا  هو تفايل ال خص لملمو ث من النتحئ . -

ي ير إل  ي رة ال خص  ن مع  تث يي يعل أو تر  معين ل نتاحئ   Expectancyمفمو  التاولا   -
المفااا ث  مااي  مااع  تث يااي تث ااين ارعا  ورياا  ال فاااح ة ا نتحليااث ل  يااحعة ياام ارلااور  وهناااح رياا  

 ال فح ة هو ال  وف وال يحعة يم ارلر هم النحت  المفاال.

 ث يرو      ال  ل التحلم  وتت   م يث العواي  يم ن ري -

 إن اختيحر الفرع لنوف التصر  عون ااخر  يتول      التفح ل بيان     
 لوة الريبث يم الثصول نحتا  معين. -

 (551  ص5440عرلث التول  بحن  لف التصر   و  يؤعي إل  النحت  المفال. )ال  مم   -
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 الوسيمة                       التوقع                           
                                                  

 
 

 
 .: نموذج فرـو في الدافعيػة 11الشكػؿ

 (J. Adams)نظريػة العدالػة:  -9-8
ير  آعاما  أن االيتاران ار ح ام الا ي ت او    ياأ هاو أن ريباث الفارع يام أن يعحمال  ريار  مان       

ار اخحص تعتباار ماان العواماال العايعااث التاام تولااأ ال اا وف  يمااو يثااحول إيلااحع نااوف ماان التااوا ن بااين مااح 
ين ماح ي ع  ل من مث من خاعمحت  ملماوع ل امم  ي اري  ولات ... يحل اخص ماعيوف لتث ياي الععالاث با

يثصااااااال   ياااااااأ وماااااااح ي عماااااااأ م حرناااااااث بريااااااار  مااااااان من اااااااوبيمح مااااااان الااااااا ين ي وماااااااون بااااااانفة العمااااااال.                         
 (551  ص5551)الطل   ال واط  

 وتنط ي ه   الن رياث من يرايتين أ ح يتيان 
ن  وائع إل  الع لحت االلتمح يث م  ااخرين     أنمح  م يث تبحعليث أي أنم  يتولعو  ين ر النحة -

 معينث ل ح  مح يب لونأ من لمع أو ي عمونأ من خعماث لآلخريان.

 يميل النحة إل  م حرنث العوائع التم يثص ون   يمح بحلعوائع التم يثصل   يمح ااخرون. -

 وهنحف أربعث مفحهي  أ ح يث يم ه   الن رياث  -

 ال  ا .  ويعنم الفرع ال ي تصيبأ الععالث أو اإلنساف أو الشخص -9-8-1
ويعنام هناح أي يارع أو ملمو اث ارياراع أو الن اح  الا ي يثاحول ا ن احن  المػرجػع المقػػارف: -9-8-2

 أن ي حرن نف أ بأ.
وتعنام الخصحااص التام يثم ماح الفارع إلا  العمال  اوا   حنات ورايياث أو م ت ابث  : المدخػالت:9-8-3

 وه   العنحصر يراهح ا ن حن  اتيح ولية مواو يح.
 وهم ارمور التم يت  حهح ا ن حن من  م أ ميل الراتب والترلياث. المخرجػات: -9-8-4

وت ول ه   الن رياث أن العايعياث تفعل يع مح  نعمح ي حرن ا ن حن ن بث معخ تأ إل  مخرلحتأ ما       
 (155  155  ص5553 )عرة  الصبحغ  ن بث معخ ت ااخرين ال ين ي حرن نف أ بم .

 (1جيػػد )

 (3نتيجػة )

 (2نتيجػة )

 (1نتيجػة )

 (2أداء )
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 حديد األىػداؼ:نظريػة ت -9-9
الا ي  (E. A. Locke)من البحثيين ال ين  حللوا ن ريث تثعياع ارهاعا  يام العايعياث أعويان لاوف      

هاا   الن ريااث أن لجهااعا  و ااحئ   ( ن طااث البعايااث ياامThomas Ryanتااحير بح ااتح   توماااحة ريااحن )
 يحرا م ررة     اريراع واللمح حت والمن محت.وآ

وت اااول ن ريااااث تثعياااع ارهاااعا  بولاااوع   لاااث لوياااث باااين تثعياااع ارهاااعا  يااام العمااال  والعايعياااث      
  نلح   لف العمل  وال  ل الم حبل يبين  نحصر ن ريث تثعيع ارهعا  يم العايعيث. ل

 

 

 

 
 
 

 (150  ص5553)عرة  الصبحغ   : عناصر نظرية تحديد األىداؼ في الدافعية.11الشكؿ 
 ي ام  وهنحف مواصفحت معينث يلب أن تتوير ل م ي ون ارعا  يعاحال ن  ر منمح ماح

تميل ارهعا  المثععة تثعيعا علي ح إل  ت وين أعا  يعحل بينمح تميل ارهعا  الرحمااث أو  -9-9-1
 العحمث إل  أعا  منخفن.

ت ااوع ارهااعا  الصااعبث إلاا  تث يااي أعا  يعااحل بينمااح ت ااوع ارهااعا  ال اام ث إلاا  تث يااي أعا   -9-9-2
 منخفن.

أعا  يعاحل يام اال  ارو  معيناث  وياؤعي يؤعي إ راف العحم يان يم تثعيااع ارهاعا  إلا   -9-9-3
 يرن ارهعا    يم  إل  أعا  منخفن.

يعتباار ت باال العااحم ين لجهااعا   براان الن اار  اان الطري ااث التاام ثااععت بمااح ارهااعا  ماان  -9-9-4
 م وماحت ارعا  الفعحل  ولع يفام  ع  ت ب مح إل  أعا  منخفن.

يرتبط إ طح  المو فين تر يث رالعث يم الولت المنح ب  ن النتحئ  التام ث  وهاح  ارتبحطاح  -9-9-5
 لويح بحرعا  الفعحل  ولع ي بب تلحهل إ طح  تر ياث رالعث منح بث إل  أعا  منخفن. 

النتحئ  والتر يث  ال ي 
 الرالعث

ال  اوف الو يفم 
 وارعا 

 ارهاعا 
الريبحت 
 والعواط 
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 يميػؿ األداء عندما تكوف األىػداؼ 

1 

 يعااحال مثاععة

 منخفااح ياحمااث

2 

 يعااحال صعباث

 منخفااح  م اث

3 

 يعاحال مثاععة بحلم حر ث

 منخفااح مفاروااث

4 

 يعاحال م باولث من المو فين

 منخفااح مريوااث من المو فين

 (152  151  ص5553 )عرة  الصبحغ  : العالقة بيف مواصفات األىداؼ واألداء.12الشكؿ 
 )ص( لمدافعيػة:نظرية )س( و -9-11

( بعاان الن ريااحت الخحصااث بحلعايعيااث وا عارة  ولااع MC. Gregorلااع  عولاا ة مااحف لريلااور )     
أوااا  هاا   اارا  ييمااح أ اامح  )ن ارياااث ة( و)ن ريااث ص( ي ااع لحماات ن ريااث )ة(   اا  االيترااااحت 

 ااتيث 
 ا عارة م ؤولث  ن تن ي   نحصر ا نتحج. -

 ااا و م  وتولماااأ ثتااا  ر عايعياااتم   وأن ترالاااب يبحلن ااابث ل عاااحم ين يوناااأ يلاااب   ااا  ا عارة أن تياااا -
 يتنح ب م  ثحلحت المن مث.

إ ا لااا  يثااااعث هاااا ا التااااعخل ماااان ا عارة  ياااون العااااحم ين يصاااابثون  اااا بيين أو ي ااااحومون اثتيحلااااحت  -
يباااحتم  أو   اااحبم  وال ااايطرة   ااا  أن اااطتم  وتوليمماااح  المن ماااث  و  ااا   لاااف يوناااأ يلاااب إلناااح م  وان

 لصحل  المن مث.

 إل  العمل وأنأ يب ل ألل لمع مم ن يم العمال.إن ال خص العحعي بطبيعتأ ال يميل  -
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 إن ال خص العاحعي ين صأ الطموح  وي حو  الترييار. -

 إنأ بطبيعتأ متمر   ثول  اتأ  وال يبحلم بثحلحت المن ماث. -

 (555  554  ص5431 إنأ مخحعف ولياة ثحع الا  ح . )مر م  -
إلاا  تعاااعيل آرائااأ  )مااحف لريلااور( ااااطر وماا  ا عهااحر الع لااحت ا ن ااحنيث والنف اايث ياام ا عارة      

 التم أورعهح يم ن ريث )ة( وا تبعالمح بن ريث )ص( التم لحمت     االيترااحت التحليث 
إن ا تخعا  اللموع الل ميث والع  يث يم العمل  م  طبيعم  وا ن حن العحعي ال ي ر  العمل  بال  -

يت ب اااأ ا ن اااحن تطو ااااح  أو لاااع ي اااون إن العمااال يم ااان أن ي اااون مصاااعرا ل رااااح وا  ااابحف بثياااث 
 مصعرا ل ع حب بثيث يتلنبأ مح ا تطحف  لف.

ع لتث يااي ماالااروط الخحرليااث والتمعياعات بحلع ااحب لي اح ال اابي ين الوثياعين لااعي  ا ن احن لباا ل الل -
ارهااعا   يح ن ااحن ي ااو  بنف ااأ بتوليااأ لمااوع  والااتث   ييمااح لتث يااي ارهااعا  التاام ي تااا   بمااح أو 

 بحلوال  لمح.  ي عر

االلت ا  بحرهعا  ي ون نتيلث مح يث  أ الوصول إليماح مان ياواب  وأن أها  أناواف ها ا الياواب  ميال  -
إ بحف الثحلث إل  تث يي ال ات  يم ن أن ي ون نتيلث مبح رة ل لماع المبا ول نثاو تث ياي أهاعا  

 المن حة.

 وأن ي ع  إليماح. الم ؤوليثيت بل  ا ن حن العحعي يم نأ أن يتع   يم  ل ال رو  الم ئمث  وأن -

ال ااعرة   اا  إ مااحر عرلااث  حليااث ماان االبت ااحر وا بااعاف ياام ثاال م ااح ل العماال مو  ااث بعرلااث  بياارة  -
 ا .مبين العحم ين  ولي ت مثصورة يم ل ث ائي ث من

 الثيحة الممنيث الثعيياث ت تخع  لعرا مثعوعا من الطحلث الل ميث والع  ياث ل  خص العحعي. -

ين ريااث )ص( تؤ ااع عور ال يااحعة ا عاريااث ماان خاا ل العايعيااث التاام تولااعهح ارهااعا   وماان خاا ل      
ال محح ل عحم ين بممحر اث إ ابحف ثحلاحتم   ان طرياي الم احر ث يام تث ياي ارهاعا   و  ا  ها ا  احن 

أهاااعا    اا  ال ييااار ماان الماااعيرين أن يعاااعلوا أ ااحليبم  يااام العمااال ثتاا  يوي اااوا باااين أهااعا  المن ماااث و 
العحم ين وأن يميئوا ال رو  التم ت ح ع     إ بحف ثحلحت اريراع وتنميتمح والتعبير  ن أنف ام  مان 

 (555  555  ص5431 خ ل العمل. )مر م 
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 ( لمدافعيػة:M S Hornerتصور ىػورنر ) -9-11
بعرا ث العايعيث ل نلح  لع  المرأة  وأوااثت أن  ا  مان الاعاي  ل نلاحح  والعاياا   اهتمت هورنر     

إل  تثح م الف ل ال ين لعمممح )أت ن ون( يير  حييين ل رح ال  وف المارتبط بح نلاح  بحلن ابث ل مارأة 
 وا تبارت )هااورنر( أن العايااا  لتلناب النلااحح  أو الخااو  مان النلااحح   اا  أناأ أثااع خصااحل ال خصاايث
ال حمنث والم ت رة لاع  ا ناحث  والتام تت اون مب ارا أيناح  ا ت احبمن لموياث الاعور اللن ام  يمان ياتع من 
أن المنحي ااااث ييااار منح ااابث لمااان  وناااحث أو  ااايعات  وأنماااح م ئماااث ي اااط بحلن ااابث ل رلاااحل  وبحلتاااحلم ياااون 

ت والخاااو  مااان موالااا  االنلاااح  التااام تتاااامن نو اااح مااان المنحي اااث تخ اااي لاااعيمن الصااارا حت والتمعياااعا
 الرين االلتمح م.

وأواثت هورنر أن المرأة  ات العايعيث ل نلح  المرتفعث تلع نف مح يم مول  صراف  ينلحثماح      
لااع يعناام ي اا مح  يماام تريااع أن ت ااون نحلثااث إال أنمااح تخ اا  وي ااح ل تولعااحت االلتمح يااث ال ااحئعة  بااحن 

ة  أو نبا  الملتما  لماح  يمام يام موالا  االنلاح  يفام نلحثمح ار حعيمم أو الممنم إل  ي  مح  احمرأ
ال تخ اا  الف اال ول اان تخ اا  النلااحح  وماان نحثيااث أخاار  إ ا ي اا ت ياا لف نااحت  لعااع  الت اممااح بمعااحيير 
ارعا   أمح إ ا نلثات يمام لا  ت تا   بتولعاحت الملتما   ان عورهاح  احني   ومان يا  يوناأ بحلن ابث ل ماارأة 

 ت ون مصثوبث بحلعايا  لتلنب النلحح  أو الخو  من النلحح. يون الريبث يم ا نلح  يحلبح مح
لرا  م( أن معحعلث الميل النمحئم بحلن بث ل نحث يلب تعاعي مح ويم او   لف أوا  )أر ية و      

 Tr = (Ms-Maf-M-s) (Ps . Is) لت مل  العاي  لتثح م النلحح و لف     النثو التحلم  
 ثيث ي ياار 

Tr . إل  نحتا  العايعياث ل نلاح   
Ms .العايا  لب اوغ النلاحح   

Maf .الاعايا  لتلناب الف ال   
 M-s.الاعايا  لتلناب النلاحح   

Ps .اثتماحلياث النلاحح   
Is  (510  511  ص5555   ليمااث الباح اث ل نلاحح. )خ يفث 
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 قيػاس الدافعيػة: - 11

 الم حيية التم ا تخعمت يم ليحة العايعيث ل نلح  تن    إل  يئتين وهمح     النثو التحلم      
 المقاييس اإلسقاطية: -11-1
 مقاييس ماكميالند وزمالؤه: -11-1-1
لااح  مح  ي ناااع و ماا ؤ  بو ااعاع اختبااحر ل يااحة الااعاي  ل نلااح  م ااون ماان أرباا  صااور  تاا  ا اات حي      

  أمااح 5413(  ااح  H.Murray( الاا ي أ ااع  مااوراي )T. A. Tر تفماا  المواااوف )بعااامح ماان اختبااح
 البعن ااخر ي ح  مح  ي نع بتصميمأ ل يحة العاي  ل نلح .

ويم ه ا االختبحر يت   رن صورة من الصور      ح ث لمعة   رون يحنيث أمح  المبثوث  ي        
طم أربعث أ ئ ث بحلن بث ل ل صورة  وار ئ ث يط ب البحثث من المفثوص بعع العارن  تحبث لصث تر

 هام  
 مح ا يثاعث؟ من ه  ار خاحص؟ -

 مح ال ي أع  إل  ها ا الماول ؟ -

 مح مثور التف ير؟ ومح المط وب  م أ؟ ومن ال ي ي و  بم ا العمال؟ -

 مح ال ي يثعث؟ ومح ال ي يلب  م اأ؟ -

ياا  ي ااو  المبثاااوث بح لحبااث   اا  هااا   ار اائ ث ارربعاااث بحلن باااث ل اال صااااورة  وي اات مل  نحصااار      
ال صث الواثعة يم معة ال ت يع  ن أرب  علحئي وي ترري إلرا  االختبحر   أ يم ثحلث ا اتخعا  الصاور 

 (43  42  ص5555 اررب  ثوالم   رين علي ث. )خ يفث 
 (French: فرنػش: )مقاييس االستبصار لػ -11-1-2
( يم او  ار حة الن اري الا ي وااعأ مح  ي ناع FTLلحمت يرنن بوا  م يحة اال تبصحر )     

لت ااعير صااور وتخااي ت ا نلااح   ثيااث أنمااح وصاافت لماا  مفيااعة تصاا  أنمحطااح متعااععة ماان ال اا وف 
 نع تف ير  ل موال  ال  و يث ال ي ي تمال   ياأ البنع  إ  حطيثي تليب لمح المفثوص بح تلحبث لف يث 

أو العبااحرة  ولااع لحماات البحثيااث بوااا  ن ااح  ماارن لتصااثي  اختبااحر اال تبصااحر بثيااث يم اان ا ااتخعامأ 
 .ةع    ث   ل يحة العاي  ل نلح   والعاي  ل تواع   ل  
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 (:Aronson( لػ أرونسوف )AGETمقياس التعبير عف طريؽ الرسـ:) -11-1-3
( و لاف ل ياحة الاعاي  ل نلاح   ناع AGET) لح  أرن ون بوا  اختبحر التعبير  ان طرياي الر ا       

ل  تبصاااحر صاااعبث بحلن ااابث  ارطفاااحل  رناااأ ولاااع أن بروتو اااوالت مح  ي ناااع و مااا ؤ  واختباااحر يااارنن
لجطفااحل الصاارحر  وخحصااث أن المثتااو  ال ف اام وال رااوي لااعيم  ل ياال بحل ااعر الاا ي ال يم اانم  ماان  اارع 
ث حيث أو لصث  ولع تامن ن ح  الت اعير ال ي وصفأ )أرن اون( لتصاثي  الر ا   يئاحت أو خصاحئص 

ن  وي الاعرلحت المخت فاث ل عاياا  معينث   حلخطوط والثي  وال  ل ولع رأ  أنأ يم ان تمييا  المفثوصاي
ل نلاااح   و لاااف  ااان طرياااي الر ااا  الثااار لاااع  ارطفاااحل   ماااح ولاااع أرن اااون أن الع لااااث باااين تصاااثي  

 (51  55  ص5441 يلحع اليبحت. )ر حع مو     5941الر   ب رت  الختبحرالمصثثين 
 المقاييس الموضوعية: -11-2
يث ل يااحة العايعيااث ل نلااح   بعااامح أ ااع ل يااحة الااعاي  لااح  البااحثيون بو ااعاع الم ااحيية المواااو      

( وبعاامح صام  ل ياحة العاياا  ل نلاح  لاع  ال باحر Weinerل نلاح  لع  ارطفحل ميل م يحة وينر)
(  وم يااااحة هرمااااحن  Lynn 1969وم يااااحة لااااان ) (Mehrabian 1968)مياااال م يااااحة ممريبااااحن 

(Hermans 1970 555  ص5555 (. )خ يفث) 
 (:Hermans) استخبار ىرمانس -11-2-1
ثحول هرمحنة بنح  ا تخبحر العايا  بعياعا  ان ن رياث أت ن اون و لاف بعاع ثصار لميا  الم احهر      

المتع  ااث بماا ا الت ااوين  ولااع انت اات منمااح ار ياار  اايو ح   اا  أ ااحة مااح أ عتااأ البثااوث ال ااحب ث وهاام  
لميااحبرة  تااوتر العماال  إعراف الاا من  التولااأ نثااو م ااتو  الطمااوح  ال اا وف الماارتبط ب بااول المخااحطرة  ا

 بحرة متعععة  54الم ت بل  اختيحر الرييي    وف التعر     وف ا نلح   ويت ون ه ا اال تخبحر من 
 االختيحرات.

 (:Lynnمقياس لػف لمدافع لإلنجاز) -11-2-2
ب   يماح باا  نعا   ييار  اؤال يلاح 51طور ه ا اال تخبحر )راي لن( يم ال بعينيحت ويت اون مان      

متح ع  ال  ول تث   يم ا لحبحت ت    ة مفتحح ت عير الاعرلحت يام نصا   اعع العباحرات  ول م ياحة 
 (533  532  ص5551 )ملعي  بع اهلل  5925يبحت ي يع  ن   
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 :(Weinerمقياس الدافعية لإلنجاز لألطفاؿ والمراىقيف ) -11-2-3
لاااح  البروي اااور وينااار أ اااتح    ااا  الااانفة بلحمعاااث  حليفورنياااح  بتصااامي  م ياااحة العايعياااث ل نلاااح       

لجطفحل والمراه ين  ولع ا ت ت  بحرات ه ا الم يحة أ ح ح من ن ريث أت ن ون ل عايعيث ل نلح  ومن 
  بااين الملمو ااحت خاا ل النتااحئ  ارمبيري يااث التاام أم اان الثصااول   يمااح ماان العرا ااحت ال ااحب ث ل تميياا

مرتفعم ومنخفام نحت  العايعياث ل نلح   ولاع صاممت  باحرات الم ياحة يام ااو  ناوف اريار )ارمال 
ال  ام ث أو باأو الف ل(  اتلح  ال  وف )ا لعا  أو ارثلح (. وتفاايل ناوف المخاحطرة )متو اطث يام م ح

 (51 50  ص5441 مو   صعبث( ويت ون الم يحة يم صورتأ النمحئيث من   رين  بحرة. )ر حع 
 خالصة الفصؿ: -11
تاا  التطااري ياام هاا ا الفصاال إلاا  مفمااو  العايعيااث ياا  تعرياا  العايعيااث ل نلااح   و لااف ماان خاا ل      

 اارن  ااعة تعريفااحت وولمااحت ن اار مخت فااث للم ااث ماان البحثييااان والمختصااين ياام ملااحل   اا  الاانفة 
  حلبح ااث  والمصااط ثحت المرتبطااث بمفمااو  العايعيااثوالااعواي  خحصااث  وتاا  التطااري إلاا  بعاان المفااحهي  

  الريبااث  والثااحي   المااع   وا ثبااحط  الررائاا   وياام الن طااث المواليااث تاا  التعاارن إلاا  أهميااث الثحلااث
العايعياث  تا  تصاني  العواياا   يا  خصاحئص العايعياث  والعوامال الماؤيرة يام العايعياث يا  تا   ارن أها  

نمح  ن اريث مح عولل ون اريث مح  و ل ثحلحت  ون اريث هر برج  ون ريث الن ريحت الخحصث بحلعايعياث م
مح  ي ناع ل عايعيااث ون ااريث أت ن اون  ون رياث ي اتنلر  ون ااريث يارو   ون ااريث الععالااث  ون اااريث )ة( 

 و)ص( ون ريث تثعيع ارهعا .
الم اااحيية ا  ااا حطيث وتااا  التطاااري لعم ياااث لياااحة العايعياااث ثياااث تااا  تصاااني  أعوات ليح ااامح إلااا       

والم ااحيية المواااو يث  ثيااث تاا   ااارن أهاا  هاا   الم ااحيية ميااال  م ااحيية مااح  ي ع وم يااحة يااارنن 
 وم يحة أرون ون  وم يحة هرمحنة  وم يحة لن  وم يحة ونر.   
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 تمهيد : -1
يهددده اددذف ف إلددل إ دد  ف  مددره حيدد  ودددا لددس يل أدخفت ف ييددهس ف وادد  دول  دد  اددذ  ف درفاددل      

خذ ك ون  سل  طبيق فالاد بيهيين ف يدذين  دم إحددفداوه  ليلده  هدذ  ف درفادلا خاوده فالاد بيهن ف خل 
ف  دددهق ب  ديدددد ف ددديوط  ف  دددهق بييدددهس واددد خا ف دف ميدددل  ميلدددهز  ددددا ف وميودددينا خفالاددد بيهن ف  دددهي 

   الب دفئيل ون خلهل يظر ف وميوينا  م  طبييهوه حي  ف مييل خلوع ف بيهيهت.ف ييهدي  ودير ف ودرال ف
خ كددن لبددل  طبيددق ف دف ددين البددد وددن درفاددل فادد طسحيل خف  دد   هددده إ دد  ف   كددد وددن ودددا ف لدددق     

 خف  بهتا خون  م  طبيق ف دف ين بلخرة يههئيلا خلوع ف بيهيهت بخفاط هه. 
 منهج الدراسة:   -2

أك ر  يه ي د ل بطرييل  طيط ف مول  خل وخضخع درفال وه أييق ف ويهج حي  كيإيل  لخر خ       
لددددددل إ  ه ددددددها ب لددددددل أخ أك ددددددر دلددددددلا  دددددد  كددددددل ورف ددددددل ف ب ددددددث أخ  دددددد  اددددددذ  ف ور يددددددل أخ  يددددددك.                          أ أخ

 (  77ا ق0808) وخريس أيلرسا 
خ يددد فح وددد ف به ددث  دد  اددذ  ف درفاددل حيدد  ف ودديهج ف خلددإ ا  يددث يهددده ف ودديهج ف خلددإ  إ دد       

لوددع أخلددهه دلييددل حيويددل  يظددهارة فالل وهحيددل  دد  خضددمهه ف ددرفان خفا دد  درفاددل ف مسلددهت ف  دد   خلددد 
دليق بين ف ظهارفت فالل وهحيلا خ   اذف ف ويهج يه م ف به ث بدرفال ف خضع ف  ه    يظهارة خخله 

 هددده خيهدددده ف به دددث إ ددد    ديدددد طبيمدددل ف ظدددرخه خف ووهرادددهت خفال لهادددهت ف ادددهئدةا أي ف ب دددث حدددن 
 (.79ا ق0889) ييل ف ومهيطلا  أخلهه دلييل  أليشطل خف شيهء خف موييهت خف ش هق.

خيوكن  مريه اذف ف ويهج ب يه طرييل ودن طدرق ف   ييدل خف  إادير بشدكل حيود ا خلدإ   يخلدخل     
إ دد  أاددرفد و ددددة  خضددميل فل وهحيددل ومييددلا أخ اددخ طرييددل  خلدده ف ظددهارة ف ودرخاددل حددن طريددق 

 لوع وميخوهت ويييل حن ف وشكيل خ لييإهه خفا ضهحهه  يدرفال ف دلييل.
 (  008ا ق0887)لسح ف دين شرخخا 

 حدود الدراسة :   -3
   ددت ف درفال به ولهالت ف  ه يل:
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 الحدود البشرية:  -3-1
ألريددت اددذ  ف درفاددل حيدد  أادده ذة ف  ميدديم فالب دددفئ  )ف وميوددين( ف ومييددخن بلددإل راددويل خيزفخ ددخن      

 حويهم به لاهم ف  مييويل.
 الحدود المكانية:  -3-2

 ف خفلمل    ف ليخب ف شرل   يلزفئر. افالب دفئيل  خاليل ف خفدي ألريت اذ  ف درفال    ف ودفرس     
 : الحدود الزمانية -3-3

 0807طبيدددت ادددذ  ف درفادددل  ددد  ف إ دددرة ف وو ددددة ودددن شدددهر أك دددخبر إ ددد  شدددهر ديادددوبر ودددن اددديل      
 ويسديل.  

 عينة ومجتمع الدراسة : -4
  خذة وددن وددوددن ف وميوددين خف وميوددهت  ددردف  060 ددم  طبيددق اددذ  ف درفاددل حيدد  حييددل بيدد  حدددداه      

  بايطل. ف ول وع ف لي   يدرفال خام وميو  ف خاليل  يث  م ف  يهراه بطرييل حشخفئيل
 حييل حشخفئيل بايطل: خ مي  ف ا ب به لد ل ون بين ولوخع حيهلر ول وع ف ب ث. 

 (783ا ق0808)وخريس أيلرسا 
ودرادل  دم ف  يهراده  09لا خف  د  بيد  حددداه خذ ك حن طريق فال لهل بهم    ف وددفرس فالب دفئيد     

أيضددده بطرييدددل حشدددخفئيل ودددن ويدددهطق ريإيدددل خ ضدددريلا خف لددددخل ف ودددخف   يمدددرد حددددد ف وددددفرس خحددددد 
 يي :    يول وع ف لي   يدرفال خحييل ف درفال كوه ف وميوين به يابل 

 :: عينة ومجتمع الدراسة 6الجدول    

 النسبة المئوية عينة الدراسة المجتمع األصمي 

 %03.08 09 700 عدد المدارس االبتدائية

 %6.6 060 3896 عدد المعممين
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 يخضح ف لدخل ف  ه   طبيمل ول وع ف درفال ون  يث ف ليس.
 : توزيع مجتمع الدراسة حسب الجنس:7الجدول 

 المجموع إناث ذكور 

 3896 0900 0000 المعممينعدد 

 %088 %37.09 %06.07 النسبة المئوية

 أدوات جمع البيانات : -5
وددن  ددسل ودده اددبق ذكددر  وددن ومطيددهت اددذ  ف درفاددل خف  دد   هدد م بدرفاددل ف يوددهط ف ييهديددل  وددديري      

ف ودددفرس فالب دفئيددل خأ رادده حيدد  ف دف ميددل  ميلددهز  دددا ف وميوددين خذ ددك وددن خلهددل يظددر ف وميوددينا  دد ن 
فالادد بيهن ف خل  ددهق بييددهس وادد خا ف دف ميددل  ميلددهز  دددا و طيبددهت اددذ  ف درفاددل إحدددفد فادد بيهيينا 

الادد بيهن ف  ددهي   ددهق ب  ديددد ف دديوط ف ييددهدي  ودددير ف ودراددل فالب دفئيددل وددن خلهددل يظددر فف وميوددينا خ 
 ف وميوين.  

 االستبيان األول: -5-1
  بهالح وهد حي  يهده اذف فالا بيهن إ   ليهس وا خا ف دف ميل  ميلهز  دا ف وميوين خلد  م بيهؤ     

بمد ف درفاهت ف اهبيل خف يظريهت خخلههت ف يظر ف و مييل به دف ميل  ميلهزا خي كخن ون أربمل أبمدهد 
 بيدف  يث  يهرفت فالا لهبل: 70( بيخد خحييه يكخن ولوخع حبهرف ه 0 كل بمد  وهييل )

 وخف ق / و هيد / ومهردا خ ا  حي  ف شكل ف  ه  : 

 معارض محايد موافق البنودأرقام  األبعاد الرقم

    80إ   رلم:  80ون رلم:  ف مسلهت وع فإلدفرة خ ف زوسء 80

    06إ   رلم:  87ون رلم:  ف يدرة حي    دي ف وشهكل 80

    03إ   رلم:  09ون رلم:    ييق ف ادفه 87

    70إ   رلم:  00ون رلم:    ييق ف  ويز خف  إخق 83

 الدافعية لإلنجاز: استبيان 13الشكل 
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خلددير به دذكر حيدد وس ظدل أبمدهد ادذف فالاد بيهن   ييده يس دظ أن ف بمدد ف خل خادخ ف مسلدهت وددع      
فإلدفرة خف زوسء اخ    ف  يييل ال يم بر أ د وكخيهت ف دف ميل  ميلهزا إال أيه ودن  دسل ف وس ظدهت 

ال ظ أن  هذف ف بمد  د  يرف كبيدرف حيد  واد خا  ف ويدفييل خف ويهبست ف    ألرفاه ف به ث وع ف وإ خلين
ف دف ميل  ميلهزا خ ذف كهن ون ف اويل إدرفله ضون اذف فالا بيهن  اوي ده  د  ف  د  ير حيد  ف دف ميدل 

  ميلهز  دا ف وميوين.     
 االستبيان الثاني: -5-2

دفئيدددل ودددن خلهدددل يظدددر ر ف ودرادددل فالب يخيهدددده ادددذف فالاددد بيهن إ ددد    ديدددد ف ددديوط ف ييدددهدي  ودددد     
: ف وميوددينا خراددم أن أايددب ف درفاددهت خف ب ددخث ف اددهبيل  ؤكددد أن ف يوددهط ف ييهديددل ف ك ددر في شددهرف ادد 

ف يوط ف ييهدي ف ديويرفط ا خف يوط ف ييهدي ف دديك ه خريا خف ديوط ف ييدهدي ف  در أخ ف إخضدخيا خ كدن ودن 
 ددث  دددم  اددليل أن ف يودددهط ف ييهديددل ف ك دددر  ددسل ف وس ظدددهت ف ويدفييددل خف ويدددهبست ف  دد  ألرفاددده ف به

في شهرف    ودفرايه ا  ف يوط ف ديويرفط ا خف يوط ف ديك ه خريا خيكدهد ييمددم خلدخد ف ديوط ف إخضدخي أخ 
ن خلدد  هدخ خ ف  را خذ دك  ن ف هيكيدل ف  يظيويدل  وديريدل ف  ربيدل ال  ادوح بخلدخد ادذف ف ديوط ف ييدهديا  فا

رفط  خف دددديوط ف ييددددهدي  بيهن حيدددد    ديددددد ف دددديوط ف ييددددهدي ف ددددديوييددددهدر لدددددفا خ ددددذف فل لددددر اددددذف فالادددد
ا خفا بمد ف يوط ف ييهدي ف إخضخي  ن إدرفله ضون ف يوهط يم بر وضيمل  يلهخد خف خلت ف ديك ه خري

 خذ ك ون  سل ف وس ظهت ف وذكخرة اهبيه.     
ف يوط ف ييهدي ف ديويرفط  اخ ف بمد ف خل  خي كخن فا بيهن   ديد ف يوهط ف ييهديل ون بمدين اوه:     

ا خحييددده يكدددخن ولودددخع بيددددف 00خف بمدددد ف  دددهي  ادددخ ف ددديوط ف ييدددهدي ف دددديك ه خري خيشددد ول كدددل بمدددد حيددد  
  يث كهيت  يهرفت فالا لهبل: وخف ق / و هيد / ومهردا خ ق ف شكل ف  ه  :   بيدفا 78حبهرف ه 

 رضمعا محايد موافق أرقام البنود األبعاد الرقم

    00إ   رلم:  80ون رلم:  ف يوط ف ييهدي ف ديويرفط   80

    78إ   رلم:  06ون رلم:  ف يوط ف ييهدي ف ديك ه خري 80

 : استبيان األنماط القيادية14الشكل 
 



 الفصل الرابع                                                                    إجراءات الدراسة الميدانية
 

03 
 

 األدوات اإلحصائية : -6
 فا  دم ف به ث    اذ  ف درفال ف دخفت فإل لهئيل ف  ه يل:      
 اير و اهخي ين.  إلي ين خ ف إرخق بين ولوخح ين وي ف  بهر )ت(  دال ل -
 ومهول فر بهط بيراخن. -
  خكل ذ ك  م بها  دفم بريهوج فإل لهء: ف  زول فإل لهئيل  يميخم فالل وهحيل: -
(spss version 20.) 
 :ت جمع البيانات ) الصدق والثبات(الخصائص السيكومترية ألدوا -7
 :(validdity)الصدق  -7-1

ايهك  سث لخفيب ون ف لدق خا : لدق ف و  خاا خف لدق ف ور بط بو دكا خلددق ف  كدخين      
ودده اددخ لددير به ددذكر أن اددذ  ف لخفيددب ف  س دل و رفبطددل إلرفئيدده خويطييددها  يددث ا أخ ف وإهددخما خ ف إرضد 

ودن حيودهء أيه يهدرف وه يكخن أ د اذ  ف لخفيب ذخ أاويل بومزل حن ف لهيبين فآل رين  ذ ك يرا ك ير 
 ,Stanlcy(  خاد هيي  )Anastasi, 1976( خأياد هزي )Cronbach, 1970ف ييدهس و دل كرخيبدهك )

( خايددرام أن ف د ددل ف  دد  يا رشددد بهدده  ي  يددق وددن ف لدددقا خ دديس فال  بددهر ادد  ودده ييب دد  أن 1981
يوه ك د ل و مددة حن ودا لس يل فال  بدهر  د   رشديد ف يدرفر  فت  بيددر يطيق حييهه وإهخم ف لدقا خفا

وه  كخن ف وميخوهت ف    يوديه بهه فال  بهر وظييل أخ اير كه يل إللدفر لرفرفت ومييل  كخن ف بيهيهت 
( أيه ال يوكن أن يبدران حيد  لددق Saxف وا ودة ون اذف فال  بهر اير لهدللا  ذ ك يؤكد اهكس )

 مييل.  فال  بهر إيوه يا طيع أن ييدم أد ل   ميق بلس ي ه    ارد أخ أارفد و
 المحتوى: صدق -7-1-1

يدددل لدددق ف و  ددخا حيدد  ودددا  و يددل و  ددخا فال  بددهر  ييطددهق ف ادديخك  ف شددهول  ياددول ف وددرفد      
فالادد دالل حييهددها إذ يلددب أن يكددخن ف و  ددخا وودد س  و دديس ليدددف  يطددهق ف وإددردفت ف ددذي يدد م   ديددد  

 (070ا ق0888) لسح ف دين حسما  وابيه.
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 المرتبط بمحك:  الصدق -7-1-2
ي ضح أن ف لدق ف ور بط بو ك ياد يد إ د  ف اديخب ف ويبرييد   د  درفادل ف مسلدل بدين درلدهت      

 ف  بدددهر أخ ويدددهييس ومييدددل  مدددد بو هبدددل ويبئدددهتا خدرلدددهت ويدددهييس  هرليدددل واددد ييل  مدددد بو هبدددل و دددك.
 (077ا ق0888)لسح ف دين حسما 

 تكوين الفرضي )صدق المفهوم(: ال صدق -7-1-3
ي ضح أن لدق ف  كخين ف إرض  ي طيب لوع وميخوهت خأد ل ون ولهدر و مددة خ  ق ي هئج      

 دده يظرة ف و كهويددل  هددذ  ف د ددل  ييدد   ف درفاددهت ف و مييددل بوإهددخم أخ  كددخين  رضدد  ومددين خف ددربط بييهوددها
ف ضددخء حيدد  طبيمددل ف  كددخين ف إرضدد  خف مخفوددل ف  دد   اددهم  دد  ف كشدده حيدده خ طددخير ا  ددذ ك ربودده ال 
يملددب إذف ال ظيدده  مدددد أادده يب لوددع اددذ  ف د ددلا يظددرف  ن ف ب ددث  دد  لدددق ف  كددخين ف إرضدد  يمددد 

ت أخ وده ي خلدل إ يده ف بده  خن ودن ي دهئج حوييل وا ورة خ يه  وده يطدرأ حيد   كدخين  رضد  ودن و  يدرف
 ربوه   ه ه ف ي هئج ف    فح يد ف بمد أيهه أكدت لدق اذف ف  كخين ف إرض . 

 (     000ا ق0888 ا)لسح ف دين حسم
ودن ألدل ف   كدد ودن ولددفليل أدخفت ف ييدهس يلدب ف   كدد ودن لددلهها خكدهن ف لددق يميد  ودددا      

 (. 00ا ق0700) يخيه أ. هييرا  ليهس فال  بهر  وه خضع  ييهاه.
 :ن ف لهومهت ف  ه يلوف و  لين خلد  م حرد فالا بيهيين حي  ولوخحل ون ف اه ذة     
  باكرة. لهومل و ود  يضرا -
 لهومل ف خفدي. -
  (.0لهومل لهلدي وربهحا خرليلا خ ق ف يهئول ف ور يل )أيظر ف وي ق رلم  -

 فالا بيهيين خ اهب ف لدق خ ق ف ومهد ل ف  ه يل:يي  يمرد ي هئج   كيم   يوه
 حدد ف و كوين ف ذين له خف ب ن ف بيد يييس     ف مدد ف كي   يو كوين. لدق ف بيد =

 ف لدق ف كي   سا بيهن =  ولوخع لدق ف بيد    ف مدد ف كي   يبيخد.
 صدق استبيان الدافعية لإلنجاز: -7-1-4
 (. 89يخضح ف لدخل ف  ه   أرفء ف و كوين  خل فا بيهن ليهس ف دف ميل ف ذين بي  حددام )  
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 :: حساب صدق المحكمين الستبيان الدافعية 8الجدول 
 صدق البند ال يقيس يقيس رقم البند األبعاد

 ف مسلهت وع فإلدفرة خف زوسء -0

0.  9 8 0 

0.  9 8 0 

7.  9 8 0 

3.  0 0 8.90 

0.  9 8 0 

6.  9 8 0 

9.  9 8 0 

0.  0 0 8.90 

 ف يدرة حي    دي ف وشهكل -0

7.  6 0 8.06 

08.  6 0 8.06 

00.  6 0 8.06 

00.  9 8 0 

07.  9 8 0 

03.  3 7 8.09 

00.  9 8 0 

06.  9 8 0 

   ييق ف ادفه -7

09.  9 8 0 

00.  0 0 8.90 

07.  9 8 0 

08.  9 8 0 

00.  9 8 0 

00.  6 0 8.06 

07.  9 8 0 

03.  9 8 0 

   ييق ف  ويز خ ف  إخق -3

00.  6 0 8.06 

06.  9 8 0 

09.  9 8 0 

00.  0 0 8.90 

07.  9 8 0 

78.  6 0 8.06 

70.  9 8 0 

70.  9 8 0 

 1992 ف لدق ف كدددددددددددي 

ور إمه حيداه  خيم بر 8.70بي    ميلهز  بيهن ف دف ميليس ظ ون  سل اذ  ف ي هئج أن لدق فا     
  ييخل أن فا بيهن ف دف ميل ي له به لدق.  

 استبيان األنماط القيادية:صدق  -7-1-5
 ودددديري ف وددددفرس ف لددددخل ف  ددده   يخضدددح أرفء ف و كودددين  دددخل فاددد بيهن   ديدددد ف يودددهط ف ييهديدددل      

 :يي  ( كوه89ون خلهل يظر ف وميوين ف ذين بي  حددام )فالب دفئيل 
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 :: حساب صدق المحكمين الستبيان األنماط القيادية 9الجدول 
 صدق البند ال يقيس يقيس رقم البند األبعاد

 ف يوط ف ييهدي ف ديويرفط  -0

0.  6 0 8.06 

0.  6 0 8.06 

7.  6 0 8.06 

3.  9 8 0 

0.  6 0 8.06 

6.  0 0 8.96 

9.  9 8 0 

0.  6 0 8.06 

7.  9 8 0 

08.  9 8 0 

00.  0 0 8.90 

00.  9 8 0 

07.  9 8 0 

03.  9 8 0 

00.  6 0 8.06 

 ف يوط ف ييهدي ف ديك ه خري -0

06.  9 8 0 

09.  6 0 8.06 

00.  6 0 8.06 

07.  6 0 8.06 

08.  9 8 0 

00.  6 0 8.06 

00.  9 8 0 

07.  6 0 8.06 

03.  6 0 8.06 

00.  9 8 0 

06.  9 8 0 

09.  9 8 0 

00.  6 0 8.06 

07.  6 0 8.06 

78.  6 0 8.06 

 19.0 ف لدق ف كدددددددددددي 

   ديد ف يوهط ف ييهديل  وديري ف ودفرس فالب دفئيل ا بيهنيس ظ ون  سل اذ  ف ي هئج أن لدق ف      
 ا بيهن ي له به لدق.  الور إمه حيداه ييخل أن ف خيم بر 8.70بي  
 (:stabilityالثبات ) -7-2

يشير ف  بهت إ   فالا يرفر    درلهت ف إرد ف خف د حي  يإدس فال  بدهر خادذف يميد  إ د  أي وددا      
 يمط  رفئز ومين يإس ف ي هئج    إلرفءفت و كررة  يإس ف  رفد.          
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خيشير أيضه إ   ف موييل ف    يطبق  يهه فال  بهر ورة  هييل حي  يإدس ف  درفد ف دذين طبدق حيديهم      
حطددهء يإدس ف ي ددهئجا خ  وددرة ف خ دد  بمددد وددرخر   ددرة زوييددلف  د   ايددهك حدددة  يييددهت   يريددر درلددل  بددهتا خفا

 (77 ا70ا ق0776ف رفئز. )  يلل حبهسا 
 طريقة إعادة االختبار: -7-2-1

 يددث يطبددق فال  بددهر حيدد  يإددس ف ولوخحددل وددن ف  ددرفد وددر ين و س ي ددين و بهحددد ينا  ددم ييددهرن      
 دد  ف وددر ينا خيادد  رج ومهوددل فالر بددهط بييهوددها خ ادد  دم اددذ  ف طرييددل  دد  ف  ددهالت درلددهت فال  بددهر 

 ل و ل ف ذفكرةا ف ورفنا خف  دريب. دلل بمخفودف    ال ي  ول أن     ر ف ي ي
 ( 07ا ق0777 ا)حبد ف ر وهن حياخي

 الصور المتكافئة: -7-2-2
و كه ئ دهن ودن  يدث  و يدل لهيدب ف اديخك  ايه ي م إيشهء لدخر ين و كده ئ ين ودن فال  بدهر ف خف ددا    

ف وطيدددخب ليهادددها خومهودددل ف  بدددهت ايددده يادددهخي ومهودددل فالر بدددهط بدددين أدفء ف ولوخحدددل حيددد  ف لدددخر ين 
ف و كدده ئ ينا خياددو  ومهوددل ف  بددهت ايدده بومهوددل ف  كدده ؤ أخ ف  اددهخيا خيدددل حيدد  ودددا فالر بددهط بددين 

 (. 006ا ق0888)بدر ف يلهريا  .لتدرلهت ف  بهر خف  بهر آ ر و كه ئ ومه    يإس ف خ 
 طريقة التجزئة النصفية: -7-2-3

خ م ودددد ادددذ  ف طرييدددل حيددد   لزئدددل فال  بدددهر ف وطيدددخبا خذ دددك بمدددد  طبييددده حيددد  ولوخحدددل خف ددددة      
يهك حدة طرق   لزئل فال  بدهر  يدد ياد  دم ف يلده ف خل ودن فال  بدهر  د  ويهبدل ف يلده ف  دهي  دخا

ذفت ف رلدددددددددهم ف إرديدددددددددل  ددددددددد  ويهبدددددددددل ف ادددددددددئيل ذفت ف رلدددددددددهم ف زخليدددددددددل.                                    أخ لدددددددددد  اددددددددد  دم ف ادددددددددئيل
 (.  060ا 069ق ا0770)امد حبد ف ر وهنا 

خ   درفا يه اذ  اخه يا  دم طرييدل ف  لزئدل ف يلدإيل  يهده  م بدر ف يادب خف ك در  هحييدل  د       
 ه يه.  اهب  بهت أدخفت ف ييهس ف وا  دول  

 00 ددردف ف  يددرخف بطرييددل حشددخفئيل وددن  08خحييدده  ددم  طبيددق فالادد بيهيين حيدد  حييددل وكخيددل وددن      
ودراددل فب دفئيددلا خبمددد  ييدديم فادد لهبه هما  ددم  يادديوهه إ دد  يلددإينا ف يلدده ف خل  يبيددخد ف  دد    وددل 

فر بدهط بيرادخن ف رلهم ف إرديلا خف يلده ف  دهي   يبيدخد ف  د    ودل ف رلدهم ف زخليدلا  دم  ادهب ومهودل 
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بددين يلددإ  فالادد بيهن خ اددهب ومهوددل ف  بددهت خذ ددك بهادد  دفم بريددهوج فإل لددهء: ف  زوددل فإل لددهئيل 
 يي :  (ا خكهيت ف ي هئج كوهspss version 20 يميخم فالل وهحيلا ) 

 :لإلنجاز حساب ثبات استبيان الدافعية -7-2-4
 ددردف  08ادد بيهن حيدد  حييددل وكخيددل وددن بمددد  إريدد  فالادد لهبهت ف و  لددل حييهدده وددن  طبيددق فال     

 ( ي  لل حي  ف ي هئج ف  ه يل خ ق ف لدخل ف وخف  : spssف  لزئل ف يلإيل  م فا  دفم بريهوج )خ 
 لإلنجاز: : حساب ثبات استبيان الدافعية 11الجدول    

 
Corrélation de 

Pearson 

النصف الزوجي من 

 الدافعية استبيان

النصف الفردي من 

 الدافعيةبيان تاس

النصف الزوجي من 

 استبيان الدافعية
 

Corrélation de 

Pearson 
1 .768** 

N 50 50 

النصف الفردي من 

 استبيان الدافعية
 

Corrélation de 

Pearson 
.768** 1 

N 50 50 

**. La corrélation est significative au niveau 0.01. 

حيددد  8.99يس ددظ وددن ف ي ددهئج ف و  لددل حييهدده أن ومهوددل فالر بددهط بددين يلددإ  فالادد بيهن بيدد  :     
  ميلدهز ا خاذف يم بر ور إمه خيوكن ف يخل أن فا بيهن ليهس واد خا ف دف ميدلα =8.80وا خا ف دال ل 

  دا ف وميوين ي له به  بهت.  
 حساب ثبات استبيان األنماط القيادية: -7-2-5

 ددردف  08بمددد  إريدد  فالادد لهبهت ف و  لددل حييهدده وددن  طبيددق فالادد بيهن حيدد  حييددل وكخيددل وددن       
 ( ي  لل حي  ف ي هئج ف  ه يل خ ق ف لدخل ف وخف  :spssخف  لزئل ف يلإيل  م فا  دفم بريهوج )
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 :: حساب ثبات استبيان األنماط القيادية 11الجدول 

 
Corrélation de 

Pearson 

النصف الفردي من 

استبيان األنماط 

 القيادية

النصف الزوجي من 

 استبيان األنماط القيادية

النصف الفردي من استبيان 

 األنماط القيادية

Corrélation de 

Pearson 
1 .810** 

N 50 50 

النصف الزوجي من استبيان 

 األنماط القيادية

Corrélation de 

Pearson 
.810** 1 

N 50 50 

**. La corrélation est significative au niveau 0.01. 

حيدد  8.00: فالر بدهط بدين يلدإ  فالاد بيهن بيد يس ظ ودن ف ي دهئج ف و  لدل حييهده أن ومهودل       
ا خادذف يم بدر ور إمده خيوكدن ف يدخل أن فاد بيهن   ديدد ف يودهط ف ييهديدل  وددير α =8.80وا خا ف دال ل 

 ف ودرال فالب دفئيل ون خلهل يظر ف وميوين ي له به  بهت.  
 الدراسة االستطالعية:  -8

خ هده ف درفال فالا طسحيل إ   ف   يق ون  مه يل أدخفت لوع ف بيهيهت خفك شهه إوكهييدل خلدخد      
 أ طهء    حوييل ف  طبيقا  م  اهب ومهول  بهت ف دخفت بها  دفم طرييل ف  لزئل ف يلإيل.    ل أخ
 ودهم بيدهء أدخفت ذ دك بمدد إخ  0807خلد ألريت ف درفال فالا طسحيل  دسل شدهر لدخفن ودن اديل      

 08ل وددن دددخيدكدييل ود  حدددديهه حيدبيدددم  طدددلودع ف بيهيدهت  دم حرضدهه حيدد  ف و كودين خ ادهب ف لددقا  
 ودرال فب دفئيل  يث  خزيع ف مييل خ ق ف لدخل ف  ه  : 00 ردف  م ف  يهرام بطرييل حشخفئيل ون 

 :: توزيع عينة الدراسة االستطالعية حسب الجنس 12الجدول 

 المجموع اإلناث الذكور 

 08 00 00 عدد المعممين

 %088 %06 %33 النسبة المئوية

ف مييددل  دد  ف درفاددل فالادد طسحيل  ددم  اددليل بمددد ف وس ظددهت وددن خبمددد  طبيددق ف دف ددين حيدد       
 يي :   خلد  م أ ذاه بمين فالح بهرا خ و يت اذ  ف وس ظهت    وه اطره ف وإ خلين
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 يخحيل خ لم ف  ط ي  هج إ   أن يكخن أكبر خ أك ر خضخح. -
 بمد ف  طهء ف وطبميلا و ل  كرفر كيول أخ  ره لر.  -
حيد   دسث أخرفق كدل لدإ ل حيد  خرلدلا خ و دل ف لدإ ل  هرة  د  شدكيهه ف خ د  وت طبهحل فالا و -

ف خ ددد   يدددديم فالاددد بيهن خف وميخودددهت ف ش لددديلا خف خرلدددل ف  هييدددل طبدددع حييهددده فالاددد بيهن ف خل خف خرلدددل 
ف  ه  دددل طبدددع حييهددده فالاددد بيهن ف  دددهي ا خحيدددد  طبييددده حيددد  ف مييدددل فالاددد طسحيل  دددم  ادددليل أن بمدددد 

أ يددهء ليددب ف لددإ ل ف خ دد  ي إيددخن حددن خلددخد فالادد بيهن ف  ددهي  حيدد  ف خرلددل ف  ه  ددل خذ ددك ف وإ خلددين 
رام فإلشهرة إ يه    ف لإ ل ف خ   خ رليم ف لإ هتا  ذ ك  وت طبهحل فالا وهرة    شكيهه ف يهدهئ  

بهشرة يهبيه و خوهت ف ش ليل يحي  خرل ين  يط ب يث يييب ف وإ خق ف لإ ل ف خ   خف و مييل به وم
 لإ    فالا بيهن ف خل خفالا بيهن ف  هي  خبذ ك ال ياهخ حن فإللهبل حي  فالا بيهيين ومه.    

  طسحيل:يي  بمد فإل لهءفت ف و مييل به درفال فالا خ   وه
 :لممدير القيادي النمط حسب االستطالعية الدراسة عينة توزيع: 13 الجدول

 نمط المدير            
 المجموع النمط الديكتاتوري الديمقراطيالنمط 

 08 89 37 عدد المعممين

 %088 %03 %06 النسبة المئوية
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 .يخضح ف شكل ف  ه    كرفرفت وا خا ف دف ميل  ميلهز  دا حييل ف درفال فالا طسحيل     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .االستطالعيةدرج التكراري لمدافعية لإلنجاز لمعينة م: ال 15الشكل 
خأن  60خ 70ليم واد خا ف دف ميدل  ميلدهز  ددا ف مييدل فالاد طسحيل و لدخرة بدين ف ييو دين: يس ظ أن      

ا خبيدد  ف و خاددط 00ا خأن أحيدد  حدددد وددن ف  كددرفرفت  دد  ف ييوددل 98خ 66ألددل حدددد وددن ف  كددرفرفت  دد  ف ييو ددين 
 .08.00ف  اهب : 

 الدراسة األساسية:  -9
ا  يدث  دم 0807   ف إ رة ف وو دة ودن شدهر أك دخبر إ د  شدهر ديادوبر  ألريت ف درفال ف اهايل     
ودراددل فب دفئيددل  09فادد وهرة فادد بيهن حيدد  ف وإ خلددين  ددم ف  يددهرام بطرييددل حشددخفئيل وددن  608 خزيددع 
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ييدد   يوددهخ ، وددن ولوددخع ودده  ددم  خزيمدده % 37.07فادد وهرة لهبيددل  ي ييدديم ودده ياددب ه  060خ ددم فادد رلهع 
 ف لدخل ف  ه   يخضح طبيمل ف مييل ون  يث ف ليس.

 : توزيع عينة دراسة األساسية  حسب الجنس 14الجدول 

 المجموع اإلناث الذكور 

 060 003 033 العدد

 %088 %36.09 %07.97 النسبة المئوية

ف شددكل ف  دده   يخضددح  كددرفرفت وادد خيهت ف دف ميددل  ميلددهز  دددا حييددل ف درفاددل حيودده أن وادد خا       
 دد أديد  حيد   70خ م بدر ف درلدل   76ا   70  يكخن دخوه و لخرف بين ف درل ين. ف دف ميل فإليلهز 

أي اي  لددل  0×70فح بدهر أن ف وإ دخق إذف ألددهب اديبيه حيدد  كدل بيددخد فالاد بيهن اي  لددل حيد  
ألددهب ف وإ ددخق حيدد  كددل بيددخد فالادد بيهن فيلهبيدده اي لددل ف وإ ددخق  إذف  يددطا أودده 70حيدد  درلددل 

 خا  ف  د ف لل .    76أي اي  لل حي  درلل  7×70حي  

 درج التكراري لمدافعية لإلنجاز لعينة الدراسة األساسية.م: ال 16لشكل ا



 الفصل الرابع                                                                    إجراءات الدراسة الميدانية
 

73 
 

 يس ددظ وددن  ددسل ف شددكل أن لدديم وادد خا ف دف ميددل  ميلددهز  دددا حييددل ف درفاددل ف اهادديل )ف ددذكخر     
ا خبيدددد  08 دددد  ف ييوددددل:  ا خأن أكبددددر حدددددد وددددن ف  كددددرفرفت60خ 77إيددددهث( و لددددخرة بددددين ف ييو ددددين: +

 .97.70ف و خاط ف  اهب : 
 ف شكل ف  ه   يخضح  كرفرفت وا خيهت ف دف ميل  ميلهز  دا ذكخر حييل ف درفال ف اهايل. 

 درج التكراري لدافعية اإلنجاز لدى ذكور العينة األساسية.م: ال 17الشكل 
يس ددظ وددن  ددسل ف شددكل أن لدديم وادد خا ف دف ميددل  ميلددهز  دددا ذكددخر ف مييددل ف اهادديل و لددخرة      

ا 70ا 60ا خأليهدده  دد  ف يدديم: 08ا خأن أكبددر حدددد وددن ف  كددرفرفت  دد  ف ييوددل: 77خ 60بددين ف ييو ددين: 
 .97.77ا خبي  ف و خاط ف  اهب : 77
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 يلهز  دا إيهث حييل ف درفال ف اهايل.ف شكل ف  ه   يخضح  كرفرفت وا خيهت ف دف ميل  م

 العينة األساسية. إناثدرج التكراري لدافعية اإلنجاز لدى م: ال 18الشكل 
يس ظ ون  سل ف شكل أن ليم وا خا ف دف ميل  ميلهز  دا إيهث ف مييل ف اهايل و لخرة بين      

ا خبيدددد  60ا خأليهدددده  دددد  ف ييوددددل: 08ا خأن أكبددددر حدددددد وددددن ف  كددددرفرفت  دددد  ف ييوددددل: 70خ 60ف ييو ددددين: 
 .08.07ف و خاط ف  اهب : 

ف درفادل ف اهاديل يوكدن  خلديل بمددد خبمدد  طبيدق فالاد بيهيين  د  لدخر ه ف يههئيدل حيدد  حييدل      
خ يوده ييد   ا ادب طبيمدل ف مييدل ميلدهز ف دف ميدل  اد خاف بيهيهت ف ههول حن طبيمل ف مييل خ خزيمهه خو

 بمد فإل لهئيهت ف ههول ف    لومت بمد  طبيق فالا بيهيين.   
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 اذف ف لدخل يخضح  خزيع ف مييل  اب ف يوط ف ييهدي  ودير ف ودرال فالب دفئيل.      
 دراسة األساسية حسب النمط القيادي لممديرال: توزيع عينة  15الجدول 

 المجموع النمط الديكتاتوري النمط الديمقراطي 

 060 77 007 العدد 

 %088 %03.06 % 00.33 النسبة المئوية

 يي  ف  درج ف  كرفري  وا خا ف دف ميل  ميلهز  دا حييل ف درفال  اب ف يوط ف ديويرفط .   وهخ ي

 درج التكراري لمدافعية لإلنجاز لمعينة حسب النمط الديمقراطي.م: ال 19الشكل 
يس ددظ وددن  ددسل ف شددكل أن لدديم وادد خا ف دف ميددل  ميلددهز  دددا حييددل ف دديوط ف ييددهدي ف ددديويرفط       

ا خبيد  90ا خأن أكبر حدد ون ف  كرفرفت  د  ف ييودل: 77خ 60)إيهث + ذكخر( و لخرة بين ف ييو ين: 
 .08.30ف و خاط ف  اهب : 
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 ف ييدددهدي  ددددا حييدددل ف درفادددل  ادددب ف ددديوطييددد  ف  ددددرج ف  كدددرفري  واددد خا ف دف ميدددل  ميلدددهز  خ ددد  وددده
 ديك ه خري.  ف 

 درج التكراري لمدافعية لإلنجاز لمعينة حسب النمط الديكتاتوري.م: ال 21الشكل 
يس ظ ون  سل ف شكل أن ليم وا خا ف دف ميدل  ميلدهز  ددا حييدل ف ديوط ف دديك ه خري )ذكدخر +      

ا خبيد  ف و خادط 00ا خأن أكبر حدد ودن ف  كدرفرفت  د  ف ييودل: 00خ 60إيهث( و لخرة بين ف ييو ين: 
 .96.07ف  اهب : 

 خاذف ف لدخل يخضح  خزيع حييل ف يوط ف ديويرفط   اب ف ليس. 
 : توزيع عينة النمط الديمقراطي حسب الجنس. 16ول الجد

 المجموع اإلناث الذكور 
 007 087 006 العدد

 %088 %33.70 %00.80 النسبة المئوية
قراطي حسب الجنس 15الجدول  نة النمط الديم  .: توزيع عي
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ف ددديويرفط   يدرفاددل ف ييددهدي ف دديوط  ذكددخريخضددح ف شددكل ف  دده    كددرفرفت ف دف ميددل  ميلددهز  دددا حييددل 
 ف اهايل.  

 درج التكراري لمدافعية لإلنجاز لمعينة الذكور حسب النمط الديمقراطي.م: ال 21الشكل 
يس ددددظ وددددن  ددددسل ف شددددكل أن لدددديم وادددد خا ف دف ميددددل  ميلددددهز  دددددا حييددددل ذكددددخر ف دددديوط ف ييددددهدي      

ا خبيددد  08ا خأن أكبدددر حددددد ودددن ف  كدددرفرفت  ددد  ف ييودددل: 70خ 60ف دددديويرفط  و لدددخرة بدددين ف ييو دددين: 
 .97.70ف و خاط ف  اهب : 
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 ط ف ديويرفط   يدرفال ف اهايل.  يخضح ف شكل ف  ه    كرفرفت ف دف ميل  ميلهز  دا حييل إيهث ف يو

 درج التكراري لمدافعية لإلنجاز لعينة اإلناث حسب النمط الديمقراطي.م: ال 22الشكل 
وادددد خا ف دف ميددددل  ميلددددهز  دددددا حييددددل إيددددهث ف دددديوط ف ييددددهدي لدددديم يس ددددظ وددددن  ددددسل ف شددددكل أن      

ا خبيددد  00ف  كدددرفرفت  ددد  ف ييودددل: ا خأن أكبدددر حددددد ودددن 70خ 60ف دددديويرفط  و لدددخرة بدددين ف ييو دددين: 
 .00.00ف و خاط ف  اهب : 

 يخضح ف لدخل ف  ه    خزيع حييل ف يوط ف ديك ه خري  اب ف ليس. 
 .: توزيع عينة النمط الديكتاتوري حسب الجنس 17الجدول 

 المجموع اإلناث الذكور 

 77 00 00 العدد

 %088 %00.00 %30.00 النسبة المئوية
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ف ددديك ه خري  يدرفاددل ف ييددهدي يخضددح ف شددكل ف  دده    كددرفرفت ف دف ميددل  ميلددهز  دددا حييددل ذكددخر ف دديوط 
 ف اهايل.

 

 درج التكراري لمدافعية لإلنجاز لعينة الذكور حسب النمط الديكتاتوري.م: ال 23الشكل 
وادددد خا ف دف ميددددل  ميلددددهز  دددددا حييددددل ذكددددخر ف دددديوط ف ييددددهدي لدددديم  ددددسل ف شددددكل أن يس ددددظ وددددن      

ا 07خ 97ا خأن أكبددر حدددد وددن ف  كددرفرفت  دد  ف ييو ددين: 00خ 60بددين ف ييو ددين: ف ددديك ه خري و لددخرة 
 .90.77خبي  ف و خاط ف  اهب : 
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  يدرفاددلف ددديك ه خري ف ييددهدي يخضددح ف شددكل ف  دده    كددرفرفت ف دف ميددل  ميلددهز  دددا حييددل إيددهث ف دديوط 
 ف اهايل.

 درج التكراري لمدافعية لإلنجاز لعينة اإلناث حسب النمط الديكتاتوري.م: ال 24الشكل 
يس ددددظ وددددن  ددددسل ف شددددكل أن لدددديم وادددد خا ف دف ميددددل  ميلددددهز  دددددا حييددددل إيددددهث ف دددديوط ف ييددددهدي      

ا خبيددد  08ل: ا خأن أكبدددر حددددد ودددن ف  كددرفرفت  ددد  ف ييوددد00خ 98ف ددديك ه خري و لدددخرة بدددين ف ييو ددين: 
 .99.60ف و خاط ف  اهب : 

 
 
 
 



 الفصل الرابع                                                                    إجراءات الدراسة الميدانية
 

080 
 

 خالصة الفصل: -11

 يهخل اذف ف إلل ف ومطيهت ف و مييل بهإللرفءفت ف ويهليل  يدرفال ف ويدفييل  يث  م ف  مريه      
بويهج ف درفالا خاخ ف ويهج ف خلإ  إذ يم بر ف ياب  و ل اذف ف يخع ون ف درفاهتا  م  وت فإلشهرة 

 خولهالت ف درفال بوه  يهه ف  دخد ف وكهييل خف  دخد ف زوهييل خف  دخد ف بشريل خف  مريه بمييلإ    دخد 
 دخفت لوع ف بيهيهت خف و و يل    فا بيهن ليهس وا خا ف دف ميل بم ف  مريه خول وع ف درفالا  

 ميلهز  دا ف وميوين خفا بيهن   ديد ف يوط ف ييهدي  ودير ف ودرال فالب دفئيلا  م  م ف   يق ون 
  بهت(  يث  م ف   كد ون لدق خ بهت فف  لهئق ف ايكخو ريل  دخفت لوع ف بيهيهت )ف لدق خ 

رق إ   ف درفال فالا طسحيل  يث  م حرد كل ف ومطيهت ف و مييل بهه خ   ف دف ين ومها  م ف  ط
ف  ير  م حرد ومطيهت ف درفال ف اهايل خبمد ف ي هئج ف ور بطل ب لهئق حييل ف درفال 

 خوا خيهت ف دف ميل  ميلهز  كل حييل  اب ف ليس خف يوط ف ييهدي.
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 الفصل الخامس: عرض وتفسير النتائج.

 تمهيد -1

 عرض النتائج -2

 تفسير النتائج  -3

 اقتراحات -4
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 تمهيد: -1
أدوات جمع البيانات وتطبيقهما عمى عينة  الدراةة  ااةاةةي  وجمةع  وثبات صدق من التحقق بعد     

نتائج الدراة  ثم تفةيرها ومقارنتها بنتائج الدراةات الةابق  البيانات المطموب ، نتطرق اآلن إلى عرض 
وكل ذلك يتم باالعتماد عمى ما تم تقديمه من فرضيات كإجابةات مقتتة  عمةى تةةاقالت اليةكالي  التة  
طرحت ةالفا، إذ ةوف نعتمد عمى تحميل ومقارنة  نتةائج مةةتول الدافعية  لزنجةاز لةدل موتمةف توزيةع 

مةوعتين س، وذلةك باةةتودام اوتبةار  تد لداللة  الفةروق بةين مجلقيادي، أو الجةنعينات حةب النمط اال
قةةةدم توضةةةيحا لةةةدالالت النتةةةائج وتفةةةةيرا ةةةةيكولوجيا يتناةةةةب مةةةع تمةةةك منفصةةةمتين و يةةةر متةةةةاويتين ثةةةم ن

 النتائج.      

 عرض النتائج: -2
تبل الووض فة  عةرض النتةائج المةةجم  والمتعمقة  بالفرضةيات المقترحة  ةةمفا جةدير بنةا أن نمقة       

نظرة ولو واطف  عمى بعض الحصائيات والنتائج المةجم  بعد تطبيق اةتبيان الدافعي  لزنجةاز عمةى 
عةن مةةتول عين  الدراة ، ومةتويات الدافعي  المةجم ، وذلةك مةن أجةل أوةذ صةورة متكاممة  وواضةح  

 لمعين ، ويعتبر هذا أحد أهداف الدراة  المرةوم  مةبقا.       لزنجاز الدافعي 
يمةة  عةةرض لممتوةةةط الحةةةاب  واالنحةةراف المعيةةاري لمةةةتول الدافعيةة  لزنجةةاز لةةدل عينةة   وفيمةةا     

وتعتبةةر   39،  13زنجةةاز يكةةون دومةةا محصةةورا بةةين الةةدرجتين. لمةةةتول الدافعيةة  الدراةةة ، عممةةا أن 
حةةد أتصةةى عمةةى اعتبةةار أن المفحةةو  إذا أجةةاب ةةةمبيا عمةةى كةةل  39حةةد أدنةةى، والدرجةة   13الدرجةة  

أجةةاب المفحةةو  إذا ، أمةةا فقةةط 13أي ةيتحصةةل عمةةى درجةة   3×13 بنةةود االةةةتبيان ةيتحصةةل عمةةى
وهة   39أي ةيحصةل عمةى الدرجة   1×13عمى كل بنود االةتبيان ايجابيا ةيحصل المفحو  عمى 

 .لزنجاز مركز الفئ  وه  الدرج  المتوةط  لمةتول الدافعي  91تصى، وتعتبر الدرج : الحد اا
 .: المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لمستوى الدافعية لإلنجاز لدى العينة 18الجدول 

 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي عدد أفراد العينة

392 13.33 6.99 



 الفصل الخامس                                                                       عرض وتفسير النتائج
 

306 
 

نالحظ من والل هذا الجدول أن المتوةط الحةاب  لمةتول الدافعي  لزنجاز لدل عين  الدراةة        
أي أن مةةةتول الدافعيةة   91الةةذي يبمةة     39،   13  وهةة  تيمةة  تجةةاوزت مركةةز الفئةة   13.33بمةة : 

 لزنجاز تيمته مرتفع .  
 عرض نتائج الفرضية األولى: -2-1

توجةةد فةةروق ذات داللةة  إحصةةائي  فةة  مةةةتول الدافعيةة  لزنجةةاز  مةةى أنةةه:تةةن  الفرضةةي  ااولةةى ع     
كتةةاتوري والمعممةةين الةةذين يعممةةون تحةةت إدارة مةةدير يلةةدل المعممةةين الةةذين يعممةةون تحةةت إدارة مةةدير د

ديمقراطة ، وانطالتةا مةن هةذف الفرضةي  ةةوف نمجةةا إلةى حةةاب الداللة  الحصةائي  لمقارنة  لمفةروق فةة  
مةتول الدافعي  لزنجاز بين عين  المعممين الذين يعممون تحةت إدارة مةدير ديمقراطة  وعينة  المعممةين 

يكتاتوري، وذلةك باةةتودام اوتبةار  تد لداللة  الفةروق بةين مجمةوعتين الذين يعممون تحت إدارة مدير د
 منفصمتين و ير متةاويتين. 

يمةة  عةةرض لممتوةةةط الحةةةاب  واالنحةةراف المعيةةاري لمةةةتول الدافعيةة  لزنجةةاز لةةدل عينةة   وفيمةةا      
 المعممين الذين يعممون تحت إدارة مدير ديمقراط  كما يم :  

ابي واالنحددراف المعيدداري لمسددتوى الدافعيددة لإلنجدداز لدددى عينددة الددنمط : المتوسددط الحسدد19الجدددول 
 .الديمقراطي

 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي عدد أفراد العينة

333 20.12 6.91 

يم  عةرض لممتوةةط الحةةاب  واالنحةراف المعيةاري لمةةتول الدافعية  لزنجةاز لةدل عينة   وف  ما     
 المعممين الذين يعممون تحت إدارة مدير ديكتاتوري كما يم :  

: المتوسددط الحسددابي واالنحددراف المعيدداري لمسددتوى الدافعيددة لإلنجدداز لدددى عينددة الددنمط  22الجدددول 
 .الديكتاتوري

 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي عدد أفراد العينة

13 19.63 1.13 
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وبعد تطبيق اوتبار  تد لدالل  الفروق بين مجموعتين منفصمتين عمى درجةات مةةتول الدافعية        
لزنجةةةاز لةةةدل عينةةة  الةةةنمط الةةةديمقراط  ودرجةةةات مةةةةتول الدافعيةةة  لزنجةةةاز لةةةدل الةةةنمط الةةةديكتاتوري 

 نتحصل عمى النتائج المدون  عمى الجدول التال :  
 .مط الديمقراطي وعينة النمط الديكتاتوري: قيمة )ت( بين عينة الن 21الجدول  

عدد أفراد 
 العينة

فرق المتوسط 
 الحسابي

فرق االنحراف 
 المعياري

 التجانس
قيمة   

 )ت(
مستوى 
 الداللة

 االستنتاج

 دال إحصائيا 0.03 1.01 0.22 0.33 1.23 392

 spss نالحةةةظ مةةةن وةةةالل النتةةةائج المدونةةة  عمةةةى الجةةةدول والمنجةةةزة باةةةةتودام برنةةةامج الحصةةةا       
والمتعمق  بحةاب تيم   تد لدالل  الفروق ف  مةتول الدافعي   بين عين  المعممين الذين يعممون تحت 

رة مةدير يةةتودم إدارة مدير يةتودم النمط القيادي الةديمقراط  وعينة  المعممةين الةذين يعممةون تحةت إدا
إذ يمكةةةن  α   0.03عنةةةد مةةةةتول الداللةةة   1.01الةةةنمط القيةةةادي الةةةديكتاتوري، حيةةةث أن تيمةةة   تد   

القةةول عنةةدها أنةةه توجةةد فةةروق ذات داللةة  إحصةةائي  فةة  مةةةتول الدافعيةة  لزنجةةاز بةةين عينةة  المعممةةين 
معممةين الةذين يعممةون تحةت الذين يعممون تحت إدارة مدير يةتودم النمط القيادي الةديمقراط  وعينة  ال

، ومنةه نقةول الفرضةي  لصةال  الةنمط القيةادي الةديمقراط  إدارة مدير يةتودم النمط القيادي الةديكتاتوري
ااولةةى والتةةة  تةةن  عمةةةى أنةةةه، توجةةد فةةةروق ذات داللةةة  إحصةةائي  فةةة  مةةةةتول الدافعيةة  لزنجةةةاز لةةةدل 

ين الةةةةةذين يعممةةةةون تحةةةةت إدارة مةةةةةدير كتةةةةاتوري والمعممةةةةيالمعممةةةةين الةةةةذين يعممةةةةون تحةةةةةت إدارة مةةةةدير د
 ديمقراط ، محقق .  

 عرض نتائج الفرضية الثانية: -2-2
ال توجد فروق ذات دالل  إحصائي  ف  مةتول الدافعي  لزنجاز  تن  الفرضي  الثاني  عمى أنه:      

حةةةب الجةةنس لةةدل المعممةةين الةةذين يعممةةون تحةةت تيةةادة مةةدير ديمقراطةة ، وانطالتةةا مةةن هةةذف الفرضةةي  
ةةةوف نمجةةا إلةةى حةةةاب الداللةة  الحصةةائي  لمقارنةة  لمفةةروق فةة  مةةةتول الدافعيةة  لزنجةةاز بةةين ذكةةور 

نةةاث عينةة  المعممةةين الةةذين ي عممةةون تحةةت إدارة مةةدير ديمقراطةة ، وذلةةك باةةةتودام اوتبةةار  تد لداللةة  وا 
 الفروق بين مجموعتين منفصمتين و ير متةاويتين. 
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االنحةةراف المعيةةاري لمةةةتول الدافعيةة  لزنجةةاز لةةدل ذكةةور عةةرض لممتوةةةط الحةةةاب  و  يمةة  وفيمةةا      
 دول التال :عين  المعممين الذين يعممون تحت إدارة مدير ديمقراط ، وفق الج

: المتوسددط الحسددابي واالنحددراف المعيدداري لمسددتوى الدافعيددة لإلنجدداز لدددى  كددور عينددة  22 الجدددول
 .النمط الديمقراطي

 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي عدد أفراد العينة

339 13.36 6.33 

لزنجةةاز لةةدل إنةةاث االنحةةراف المعيةةاري لمةةةتول الدافعيةة  يمةة  عةةرض لممتوةةةط الحةةةاب  و  مةةاوفي      
 عين  المعممين الذين يعممون تحت إدارة مدير ديمقراط ، وفق الجدول التال :

 : المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لمدافعية لإلنجاز لدى إناث النمط الديمقراطي. 23الجدول 

 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي عدد أفراد العينة

301 23.33 6.33 

وبعد تطبيق اوتبار  تد لدالل  الفةروق بةين مجمةوعتين منفصةمتين عمةى درجةات مةةتول الدافعية       
عينةةة  الةةةنمط الةةةديمقراط  ودرجةةةات مةةةةتول الدافعيةةة  لزنجةةةاز لةةةدل إنةةةاث الةةةنمط  لزنجةةةاز لةةةدل ذكةةةور

 الديمقراط  نتحصل عمى النتائج المدون  عمى الجدول التال : 
 ور و إناث النمط الديمقراطي.: قيمة )ت( بين  ك 24الجدول 

عدد أفراد 
 العينة

فرق المتوسط 
 الحسابي

فرق االنحراف 
 المعياري

 التجانس
قيمة   

 )ت(
مستوى 
 الداللة

 االستنتاج

 دال إحصائيا 0.06 3.66 0.30 0.16 3.39 333

 spssنالحةةةظ مةةةن وةةةالل النتةةةائج المدونةةة  عمةةةى الجةةةدول والمنجةةةزة باةةةةتودام برنةةةامج الحصةةةا        
نةاث عينة  الةنمط و بةين ذكةور لزنجةاز والمتعمق  بحةاب تيم   تد لدالل  الفةروق فة  مةةتول الدافعية   ا 

إذ يمكةةن القةةول عنةةدها أنةةه  α   0.06عنةةد مةةةتول الداللةة   3.66الةةديمقراط ، حيةةث أن تيمةة   تد   
والمعممةات النةاث توجد فروق ذات دالل  إحصائي  ف  مةتول الدافعية  لزنجةاز بةين المعممةين الةذكور 

، ومنةه نقةول الفرضةي  الثانية  لصةال  النةاث الذين يعممون تحت إدارة مدير يةةتودم الةنمط الةديمقراط 
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والت  تن  عمى أنه، ال توجد فروق ذات دالل  إحصةائي  فة  مةةتول الدافعية  لزنجةاز حةةب الجةنس 
أي أنةه توجةد فةروق فة  مةةتول  لدل المعممين الذين يعممون تحت تيادة مدير ديمقراط ،  ير محقق ،

الدافعي  لزنجاز بين المعممين الذكور والمعممات الناث الذين يعممون تحت إدارة مدير يةةتودم الةنمط 
 .   لصال  الناث القيادي الديمقراط 

 عرض نتائج الفرضية الثالثة: -2-3
ال توجد فروق ذات دالل  إحصائي  ف  مةتول الدافعي  لزنجاز  تن  الفرضي  الثالث  عمى أنه:      

حةةةب الجةةنس لةةدل المعممةةين الةةذين يعممةةون تحةةت تيةةادة مةةدير ديكتةةاتوري، وانطالتةةا مةةن هةةذف الفرضةةي  
ةةةوف نمجةةا إلةةى حةةةاب الداللةة  الحصةةائي  لمقارنةة  لمفةةروق فةة  مةةةتول الدافعيةة  لزنجةةاز بةةين ذكةةور 

نةةةاث عينةةة  المعممةةةين الةةةذين  يعممةةةون تحةةةت إدارة مةةةدير يةةةةتودم الةةةنمط الةةةديكتاتوري، وذلةةةك باةةةةتودام وا 
 اوتبار  تد لدالل  الفروق بين مجموعتين منفصمتين و ير متةاويتين.

يم  عرض لممتوةط الحةةاب  واالنحةراف المعيةاري لمةةتول الدافعية  لزنجةاز لةدل ذكةور  وف  ما     
 يكتاتوري، وفق الجدول التال :عين  المعممين الذين يعممون تحت إدارة مدير د

: المتوسددددط الحسددددابي واالنحددددراف المعيدددداري لمدافعيددددة لإلنجدددداز لدددددى  كددددور الددددنمط  25الجدددددول 
 الديكتاتوري.

 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي عدد أفراد العينة

32 16.13 1.13 

الدافعيةة  لزنجةةاز لةةدل إنةةاث يمةة  عةةرض لممتوةةةط الحةةةاب  واالنحةةراف المعيةةاري لمةةةتول  وفيمةةا      
 عين  المعممين الذين يعممون تحت إدارة مدير ديكتاتوري، وفق الجدول التال :

 .المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لمدافعية لإلنجاز لدى إناث النمط الديكتاتوري :26الجدول

 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي عدد أفراد العينة

33 11.93 1.21 
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وبعد تطبيق اوتبار  تد لدالل  الفروق بين مجموعتين منفصمتين عمى درجةات مةةتول الدافعية        
لزنجةةةاز لةةةدل ذكةةةور عينةةة  الةةةنمط الةةةديكتاتوري ودرجةةةات مةةةةتول الدافعيةةة  لزنجةةةاز لةةةدل إنةةةاث الةةةنمط 

 الديكتاتوري نتحصل عمى النتائج المدون  عمى الجدول التال :
ناث النمط ين : قيمة )ت( ب 27الجدول   .الديكتاتوريالقيادي  كور وا 

عدد أفراد 
 العينة

فرق المتوسط 
 الحسابي

فرق االنحراف 
 المعياري

 التجانس
قيمة   

 )ت(
مستوى 
 الداللة

 االستنتاج

 دال إحصائيا 0.06 3.60 0.21 3.13 3.31 13

 spss نالحةةةظ مةةةن وةةةالل النتةةةائج المدونةةة  عمةةةى الجةةةدول والمنجةةةزة باةةةةتودام برنةةةامج الحصةةةا       
نةاث عينة  الةنمط و بةين ذكةور  لزنجةاز والمتعمق  بحةاب تيم   تد لدالل  الفةروق فة  مةةتول الدافعية  ا 

نةةه توجةةد إذ يمكةةن القةةول عنةةدها أ α   0.06عنةةد مةةةتول الداللةة   3.60الةةديكتاتوري، أن تيمةة   تد   
فروق ذات دالل  إحصائي  ف  مةتول الدافعي  لزنجاز بةين المعممةين الةذكور والمعممةات النةاث الةذين 

، ومنةةه نقةةول أن الفرضةةي  لصةةال  النةةاث الةةديكتاتوري القيةةادي يعممةةون تحةةت إدارة مةةدير يةةةتودم الةةنمط
الدافعية  لزنجةاز حةةب  الثالث  والت  تن  عمةى أنةه، ال توجةد فةروق ذات داللة  إحصةائي  فة  مةةتول

الجنس لدل المعممين الذين يعممون تحت تيادة مدير ديكتاتوري،  ير محققة ، أي أنةه توجةد فةروق فة  
مةتول الدافعي  بين المعممين الذكور والمعممات الناث الذين يعممةون تحةت إدارة مةدير يةةتودم الةنمط 

 .لصال  الناث الديكتاتوري
 الرابعة:عرض نتائج الفرضية  -2-4

ال توجد فروق ذات دالل  إحصائي  ف  مةتول الدافعي  لزنجاز  تن  الفرضي  الرابع  عمى أنه:      
حةب الجةنس، وانطالتةا مةن هةذف الفرضةي  ةةوف نمجةا إلةى حةةاب الداللة  الحصةائي  لمقارنة  لمفةروق 

نةةاث كةةل عينةة  المعممةةين الةةذين أجريةةت عمةةيهم هةةذف الدراةةة   فةة  مةةةتول الدافعيةة  لزنجةةاز بةةين ذكةةور وا 
 وذلك باةتودام اوتبار  تد لدالل  الفروق بين مجموعتين منفصمتين و ير متةاويتين.

يمةة  عةةرض لممتوةةةط الحةةةاب  واالنحةةراف المعيةةاري لمةةةتول الدافعيةة  لزنجةةاز لةةدل ذكةةور  وفيمةةا     
 ، وفق الجدول التال :الدراة  ااةاةي عين  
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واالنحددراف المعيدداري لمدافعيددة لإلنجدداز لدددى  كددور عينددة الدراسددة : المتوسددط الحسددابي 28الجدددول 
 األساسية.

 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي عدد أفراد العينة

144 13.13 6.31 

االنحةةراف المعيةةاري لمةةةتول الدافعيةة  لزنجةةاز لةةدل إنةةاث يمةة  عةةرض لممتوةةةط الحةةةاب  و  يمةةاوف     
 التال : ، وفق الجدولالدراة  ااةاةي عين  

: المتوسددط الحسددابي واالنحددراف المعيدداري لمدافعيددة لإلنجدداز لدددى إندداث عينددة الدراسددة 29الجدددول 
 األساسية.

 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي عدد أفراد العينة

331 20.61 6.11 

وبعةةةد تطبيةةةق اوتبةةةار  تد لداللةةة  الفةةةروق بةةةين مجمةةةوعتين منفصةةةمتين عمةةةى درجةةةات مةةةةتول 
لزنجاز لدل ذكور عين  الدراة  ااةاةي   ودرجات مةتول الدافعي  لزنجاز لدل إنةاث عينة  الدافعي  

 الدراة  ااةاةي  نتحصل عمى النتائج المدون  عمى الجدول التال :
ناث العينة األساسية.32الجدول   : قيمة )ت( بين  كور وا 

عدد أفراد 
 العينة

فرق المتوسط 
 الحسابي

فرق االنحراف 
 المعياري

 التجانس
قيمة   

 )ت(
مستوى 
 الداللة

 االستنتاج

  ير دال 0.30 3.91 0.10 0.93 3.31 392

 spss نالحةةةظ مةةةن وةةةالل النتةةةائج المدونةةة  عمةةةى الجةةةدول والمنجةةةزة باةةةةتودام برنةةةامج الحصةةةا       
نةةةةاث عينةةةة  الدراةةةةة  و ذكةةةةور والمتعمقةةةة  بحةةةةةاب تيمةةةة   تد لداللةةةة  الفةةةةروق فةةةة  مةةةةةتول الدافعيةةةة  بةةةةين  ا 

ةةةةا يةصائةة  إحةر دالةةةةةةةةةيةها  ةةةةأي أن α   0.30  ةول الداللةةةتةةةةةةد مةنةةةةةع 3.91يم   تد   ة، أن تةةااةةاةةيةةة 
أنةةةه ال توجةةةد فةةةروق ذات داللةةة  إحصةةةائي  فةةة  مةةةةتول الدافعيةةة  لزنجةةةاز بةةةين  إذ يمكةةةن القةةةول عنةةةدها

ل أن الفرضي  الرابع  والت  تن  ومنه نقو الناث ف  كامل عين  الدراة ،  المعممين الذكور والمعممات
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عمى أنه، ال توجد فروق ذات دالل  إحصائي  ف  مةتول الدافعي  لزنجاز حةب الجنس، أنها محققة . 
أةةةاتذة  لةةدلوعميةةه يمكةةن القةةول أنةةه ال توجةةد فةةروق فةة  مةةةتول الدافعيةة  لزنجةةاز بةةين الةةذكور والنةةاث 

 المدرة  االبتدائي   المعمميند.  
 النتائج:تفسير  -3

تبل الووض ف  تفةير نتائج الفرضيات تباعا وبالترتيةب جةدير بنةا أن نعمةق عمةى عمةوم النتةائج       
% مةن عينة  الدراةة  يعممةون 29والميار إليها فة  الفصةل الرابةع حيةث أظهةرت نتةائج الدراةة  إلةى أن 

اتوري، وبةةذلك يكةةون % مةةن العينةة  يعممةةون تحةةت إدارة مةةدير ديكتةة31تحةةت إدارة مةةدير ديمقراطةة ، وأن 
ذلةك طبعةا مةن وجهة  نظةر و النمط الديمقراط  ااكثر انتيارا واةتوداما من مديري المةدارس االبتدائية  

أن هناك توافر الت  توصمت إلى  د3001طالل اليريف  المعممين، وهذا ما يتطابق مع نتائج دراة : 
  بدرجةةةةة  عاليةةةةة  والةةةةةنمط القيةةةةةادي اانمةةةةةاط القياديةةةةة  حيةةةةةث يمةةةةةارس القةةةةةادة الةةةةةنمط القيةةةةةادي الةةةةةديمقراط

ااوتةةةوتراط  بدرجةةة  أتةةةل، تبةةةين وجةةةود عوامةةةل ووصةةةائ  تةةةقدي إلةةةى ارتفةةةاع مةةةةتول اادا  الةةةوظيف  
 د3002الموالفةة    :الةةوظيف ، ويتطةةابق كةةذلك مةةع دراةةة  وأوةةرل تةةقدي إلةةى انوفةةاض مةةةتول اادا 

متوةةط ، وأن الةنمط القيةادي الةةائد هةو القيادية  الةثالث تمةارس بدرجة  والت  توصمت إلى أن اانماط 
هنةاك فةروق  نالنمط القيادي الديمقراط ، يميه النمط الديمقراط  ااوتوتراط  فةالنمط القيةادي الحةر، وأ

الةةةنمط القيةةةادي بةةةين الةةةنمط القيةةةادي الةةةديمقراط  و  α 0.06ذات داللةةة  إحصةةةائي  عنةةةد مةةةةتول الداللةةة  
مةةا بيف  لممعممةةين تجةةاف مجةةاالت الرضةةا الةةوظيف  الموتمفةة  ااوتةةوتراط  لمةةديري المةةدارس والرضةةا الةةوظ

التة  توصةمت إلةى أن  د3030دراة  حةةن ناصةر  ، ويتطابق أيضا مع ف  ذلك الرضا الوظيف  العام
الةةةنمط القيةةةادي الةةةديمقراط  هةةةو ااكثةةةر اةةةةتوداما ثةةةم يميةةةه الةةةنمط القيةةةادي ااوتةةةوتراط ، وأويةةةرا الةةةنمط 

 القيادي الحر.
د والتةة  أجريةةت فةة  3033العجارمةة    لوتةةت تتعةةارض هةةذف النتةةائج مةةع نتةةائج دراةةة :وفةة  نفةةس ا     

المةةةدارس الواصةةة  وتوصةةةمت إلةةةى أن الرتبةةة  ااولةةةى لمةةةنمط القيةةةادي ااوتةةةوتراط ، يميةةةه الةةةنمط القيةةةادي 
 .الديمقراط ، فالنمط القيادي المتةيب  الحرد
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 تفسير نتائج الفرضية األولى: -3-1
توجةةد فةةروق ذات داللةة  إحصةةائي  فةة  مةةةتول الدافعيةة  لزنجةةاز  تةةن  الفرضةةي  ااولةةى عمةةى أنةةه:     

كتةةاتوري والمعممةةين الةةذين يعممةةون تحةةت إدارة مةةدير يلةةدل المعممةةين الةةذين يعممةةون تحةةت إدارة مةةدير د
لداللة  عنةد مةةتول ا 1.01ديمقراط ، وبعد المعالج  الحصائي  لممعطيات، حيث بمغةت تيمة   تد   

α   0.03 وهةة  تيمةة  دالةة  إحصةةائيا، أي أن مةةةتول الدافعيةة  لزنجةةاز لةةدل المعممةةين الةةذين يعممةةون ،
تحةةت إدارة مةةدير ديمقراطةة  يوتمةةف عةةن مةةةتول الدافعيةة  لزنجةةاز لةةدل المعممةةين الةةذين يعممةةون تحةةت 

، وتةةد يرجةةع ةةةبب هةةذا االوةةتالف إلةةى الةةنمط لصةةال  الةةنمط القيةةادي الةةديمقراط  كتةةاتورييإدارة مةةدير د
القيةةةةادي المةةةةةتودم مةةةةن طةةةةرف المةةةةدير عمةةةةى اعتبةةةةارف أنةةةةه يتبةةةةاين فةةةة  المجمةةةةوعتين بةةةةين الةةةةديمقراط  

دراةةةة  والةةةديكتاتوري، أو تةةةد يرجةةةع إلةةةى أةةةةباب أوةةةرل لةةةم تتناولهةةةا هةةةذف الدراةةةة ، وهةةةذا مةةةا يتوافةةةق مةةةع 
ز لممعممين أعمى ف  المدارس الت  يكون نمط أن دافعي  النجا حيث توصمت إلى د6002اليوكان   

، عمةى اعتبةار مديرها القيادي هو نمط التفويض وأتمها لدل المعممين الةذين يتةةم مةديرهم بةالنمط اآلمةر
أن نمط التفةويض هةو أحةد مكونةات الةنمط القيةادي الةديمقراط ، والةنمط اآلمةر هةو أحةد مكونةات الةنمط 

وجةةةود عالتةةة  التةةة  توصةةةمت إلةةةى  د3002دراةةةة : لوكايةةة   مةةةع ويتوافةةةق أيضةةةا  القيةةةادي الةةةديكتاتوري،
بةةةةين درجةةةة  فاعميةةةة  الةةةةةموك القيةةةةادي لمةةةةديري المقةةةةةةات  ∝  0.03ارتباطيةةةة  عنةةةةد مةةةةةتول الداللةةةة  

عبةةد الوهةةاب  ميةةروح ويتوافةةق مةةع دراةةة : معممةة  هةةذف المقةةةةات نحةةو العمةةل، التعميميةة  ودرجةة  دافعيةة 
د التةة  توصةةمت إلةةى أن هنةةاك عالتةة  ارتباطيةة  بةةين الةةةموك القيةةادي والدافعيةة  لةةدل العمةةال فةة  3030 

هنةةاك عالتةة  ارتباطيةة  موجبةةة  بةةين الةةةموك القيةةادي المهةةتم بالعةةاممين وحاجةةةات ، و المقةةةة  المدروةةة 
يزيبركنز دراةةةةةةةةة  ةةةةةةةةةانك ، ويتوافةةةةةةةةق هةةةةةةةةذا أيضةةةةةةةةا مةةةةةةةةعاالنتمةةةةةةةةا  لةةةةةةةةدل العةةةةةةةةاممين بمقةةةةةةةةةة  الدراةةةةةةةةة 

والتةة  توصةةمت إلةةى وجةةود عالتةة  ذات داللةة  إحصةةائي  عنةةد مةةةتول  (sachez- Perkins)د3003 
بةةين الةةدوافع الداوميةة  والوارجيةة  لممعممةةين وبةةين الةةةموك القيةةادي المهةةتم بالعالتةةات والمهةةتم  ∝ 0.06

 بتركيب المهم  وكذلك عمر المعمم ووبرته ف  التعميم.
 الثانية:تفسير نتائج الفرضية  -3-2

ال توجد فروق ذات دالل  إحصائي  فة  مةةتول الدافعية  لزنجةاز  تن  الفرضي  الثاني  عمى أنه:     
حةةةب الجةةنس لةةدل المعممةةين الةةذين يعممةةون تحةةت تيةةادة مةةدير ديمقراطةة ، وبعةةد المعالجةة  الحصةةائي  
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، وهة  تيمة  دالة  إحصةائيا α   0.06عنةد مةةتول الداللة   3.66لممعطيات حيث بمغت تيمة   تد   
هذا يعن  أنةه توجةد فةروق فة  مةةتول الدافعية  لزنجةاز بةين النةاث والةذكور الةذين يعممةون تحةت إدارة 

، أي ر ةةم أن مةةدير المدرةةة  يةةةتودم الةةنمط لصةةال  النةةاث مةةدير يةةةتودم الةةنمط القيةةادي الةةديمقراط 
ز لةةدل المعممةين متبةةاين حةةب الجةةنس، ويعنة  هةةذا القيةادي الةةديمقراط  إال أن مةةتول الدافعيةة  لزنجةا

الةةنمط القيةةادي الةةديمقراط  لممةةدير لةةيس لةةه نفةةس التةةاثير عمةةى مةةةتول الدافعيةة  لزنجةةاز لةةدل المعممةةين 
ووجةةود فةةروق ذات داللةة  ، التةة  توصةةمت إلةةى د6002دراةةة  بةةووذن  الةةذكور والنةةاث وهةةذا تقةةارب مةةع 

نظرية  دافيةد ماكميالنةد لمدافعية   االنتمةا ، القةوة، النجةازد إحصائي  ف  أهمي  الحاجات المتضمن  ف  
أن لمةةةذكور حاجةةة  القةةةوة ذات  لتحقيةةةق الرضةةةا الةةةوظيف  فةةة  المقةةةةة  الجزائريةةة  حةةةةب متغيةةةر الجةةةنس،

أهمي  مرتفع  لتحقيق الرضا الوظيف ، ثم تةات  حاجة  االنتمةا  فة  ااويةر مةن حيةث ااهمية  لمةذكور، 
 دراةةة  اجةة  االنتمةةا  والنجةةاز لهمةةا نفةةس ااهميةة  المرتفعةة ، ويتعةةارض مةةعأمةةا بالنةةةب  لزنةةاث فةةإن ح

  0.03عدم وجود فروق ذات داللة  إحصةائي  عنةد مةةتول الداللة  ، الت  توصمت إلى د3002لوكاي   
فة  درجة  دافعية  معممة  هةذف المقةةةات التعميمية  نحةو العمةل حةةب جةنس المعممةين أو المقهةةل  ∝

العممةةة  أو ةةةةنوات الوبةةةرة تعةةةزل لفاعميةةة  الةةةةموك القيةةةادي لمةةةديري هةةةذف المقةةةةةات مةةةن وجهةةة  نظةةةر 
ال توجةةةةد فةةةةروق ذات صةةةةم  التةةةة  توصةةةةمت إلةةةةى أنةةةةه  د3033دراةةةةة  النبيةةةةه  المعممةةةةين ويتعةةةةارض مةةةةع 

 متوةطات تقديرات العين  لدرج  فاعمي  اتواذ القرار تعزل لمتغير الجنس. إحصائي  بين
 تفسير نتائج الفرضية الثالثة: -3-3

ال توجد فروق ذات دالل  إحصةائي  فة  مةةتول الدافعية  لزنجةاز  تن  الفرضي  الثالث  عمى أنه:     
حةةةب الجةةنس لةةدل المعممةةين الةةذين يعممةةون تحةةت تيةةادة مةةدير ديكتةةاتوري، وبعةةد المعالجةة  الحصةةائي  

 وهة  تيمة  دالة  إحصةائيا ، α  0.06عنةد مةةتول الداللة   3.60لممعطيات حيث بمغت تيمة   تد   
اللةة  إحصةةائي  فةة  مةةةتول الدافعيةة  لزنجةةاز بةةين المعممةةين الةةذكور هةةذا يعنةة  أنةةه توجةةد فةةروق ذات د

، وهةذا ر ةم أن الجنةةين يعممةون تحةت إدارة مةدير ديكتةاتوري هةذا مةا لصةال  النةاث المعممات النةاثو 
دل الناث ةييير إلى أن النمط القيادي الديكتاتوري لممدير ليس له نفس التاثير عمى الدافعي  لزنجاز ل

وتد يرجةع هةذا إلةى الفةروق الفردية  بةين النةاث والةذكور أو إلةى أةةباب أوةرل لةم تتطةرق لهةا  ذكور ةةوال
الدراةةة  كطبيعةة  البيئةة  االجتماعيةةة ، ونمةةط التكةةوين ااولةةة  لممعممةةين، أو تةةد يرجةةةع إلةةى طبيعةة  مهنةةة  
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عة  العالتةات س االبتدائية  التة  توتمةف عةن طبير التعميم االبتدائ ، وطبيع  العالتات الدارية  فة  المةدا
وكةل  ،الودماتية ات ااوةرل كالمقةةةات النتاجية  و الداري  والتفاعل االجتماع  الموجود فة  المقةةة

 هذف العوامل وااةباب لم تتناولها الدراة  الحالي .          
وهذف النتائج تتطابق مع نتائج الفرضي  الثاني ، إذ ةجمنا وجود فروق ف  مةتول الدافعي  لزنجاز      

بةةين الجنةةةين لممعممةةين الةةذين يعممةةون تحةةت إدارة مةةدير ديمقراطةة ، وهةةذا يتطةةابق مةةع دراةةة  العمةةوان 
 فعي  الداومي .  د الت  توصمت، إلى عدم وجود فروق بين الذكور والناث ف  الدا6000والعطيات  

 تفسير نتائج الفرضية الرابعة: -3-4
ال توجد فروق ذات دالل  إحصائي  ف  مةةتول الدافعية  لزنجةاز  تن  الفرضي  الرابع  عمى أنه:     

عنةةةد مةةةةتول  3.91حةةةةب الجةةةنس، وبعةةةد المعالجةةة  الحصةةةائي  لممعطيةةةات حيةةةث بمغةةةت تيمةةة   تد   
حصةةةائيا، وهةةةذا مةةةا ييةةةير إلةةةى عةةةدم وجةةةود فةةةروق ذات داللةةة  أي أنهةةةا  يةةةر دالةةة  إ α   0.30الداللةةة  

نةاث عينة  الدراةة ، وهةذا معنةاف أن مةةتول الدافعية   إحصائي  ف  مةتول الدافعي  لزنجاز بين ذكةور وا 
لزنجاز عند المعممين  الذكورد ال يوتمف عن مةتول الدافعي  لزنجاز لدل المعممات  الناثد وحتى 

ذلةك إذ أن المتوةةةط الحةةاب  لمةةتول الدافعيةة  لزنجةاز لةةدل الةذكور بمةة :  المقيةرات الحصةائي  تقكةةد
أي أنه ليس هناك فرق  20.61والمتوةط الحةاب  لمةتول الدافعي  لزنجاز لدل الذكور بم :  13.13

كبير ف  المتوةطات الحةابي  لمةتول الدافعي  لزنجاز بين العينتين، وف  الحقيق  هذا مةا يتوتةع انةه 
أو عمةةةى  تكةةةوين ااولةةة  أو التكةةةوين المةةةةتمر،جةةةد فةةةروق أو امتيةةةازات بةةةين الةةةذكور والنةةةاث فةةة  الال تو 

هةةذا يتوافةةق مةةع فةة  الحقةةوق و الواجبةةات لممةةوظفين. و مةةةتول عمميةة  التوظيةةف فةة  تطةةاع التعمةةيم، أو 
ار العالتة  بةين د والت  هةدفت إلةى اوتبةMassaro& Augustus  3000)  دراة  ماةارو وأ ةطس

دراك المعممةةةين لمةةةنمط القيةةةادي لمةةةدير مدرةةةةتهم، وأثةةةرف عمةةةى المنةةةاخ  الةةةنمط القيةةةادي لمةةةدير المدرةةةة  وا 
التنظيمةةةة  الةةةةةائد فةةةة  المدرةةةةة ، واةةةةةتودم الباحثةةةةان أداة  هيرةةةةة  وبالنيةةةةاردد انمةةةةاط القيةةةةادة لمةةةةدير 

المعممةين المدرة ، وأثرف عمى المناخ التنظيم  من أجل تطوير المدرة  ف  مقابمة  حاجيةات المجتمةع و 
وتد توصمت الدراة  إلى نتيج  عدم وجود تاثير لمنمط القيادي الذي يتبعةه مةدير المدرةة  عمةى المنةاخ 

 التنظيم  لممدرة .
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 اقتراحات وتوصيات: -4
نظرا اهمي  موضوع القيادة ف  الوةط التربوي يقترح الباحث إدراج موضوع اانماط القيادي  والقيادة  -

 الناجح  ضمن مناهج التكوين ااول  والتكوين المةتمر لممعممين، ومديري المقةةات التربوي .  
ل تةاثيرف عمةى مةةتول توعي  مديري المقةةات التربوي  باهمي  اوتيار النمط القيادي المناةةب، ومةد -

 الدافعي  لزنجاز لدل المعممين، ثم تاثيرف بطريق   ير مبايرة عمى مةتول التحصيل لدل التالميذ.   
 خالصة الفصل: -5

تفةير نتائج الفرضيات المقترح  ةابقا حيث توصةمت الدراةة  ذا الفصل موضوع عرض و تناول ه     
 إلى النتائج التالي : 

الةةةديمقراط  هةةةو الةةةنمط ااكثةةةر انتيةةةارا واةةةةتوداما مةةةن طةةةرف مةةةديري المةةةدارس أن الةةةنمط القيةةةادي  -
 االبتدائي .

توجةةد فةةروق ذات داللةة  إحصةةائي  فةة  مةةةتول الدافعيةة  لزنجةةاز بةةين عينةة  المعممةةين الةةذين يعممةةون  -
تحةةت إدارة مةةدير يةةةتودم الةةنمط القيةةادي الةةديمقراط  وعينةة  المعممةةين الةةذين يعممةةون تحةةت إدارة مةةدير 

 .لصال  النمط القيادي الديمقراط  ةتودم النمط القيادي الديكتاتوريي
توجةةةد فةةةروق ذات داللةةة  إحصةةةائي  فةةة  مةةةةتول الدافعيةةة  لزنجةةةاز بةةةين المعممةةةين الةةةذكور والمعممةةةات  -

 .   لصال  الناث الناث الذين يعممون تحت إدارة مدير يةتودم النمط القيادي الديمقراط 
إحصةةةائي  فةةة  مةةةةتول الدافعيةةة  لزنجةةةاز بةةةين المعممةةةين الةةةذكور والمعممةةةات توجةةةد فةةةروق ذات داللةةة   -

 .لصال  الناث الناث الذين يعممون تحت إدارة مدير يةتودم النمط القيادي الديكتاتوري
ال توجد فروق ذات دالل  إحصائي  ف  مةتول الدافعي  لزنجاز لدل المعممين بين المعممين الةذكور  -

   كامل عين  الدراة .والمعممات الناث ف
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 خاتمة:

تناولت هذه الدراسة موضوع: األنماط القيادية لمدراء المدارس االبتدائية وأثرها عمى الدافعية      
لإلنجاز لدى المعممين، واشتممت عمى جانبين هما: الجانب النظري، واشتمل عمى ثالثة فصول وهي: 

، الفصل الثالث بعنوان: الفصل األول بعنوان: إشكالية الدراسة، الفصل الثاني بعنوان: األنماط القيادية
الدافعية لإلنجاز، أما الجانب الميداني لمدراسة اشتمل عمى فصمين هما: الفصل الرابع بعنوان 
إجراءات الدراسة الميدانية، والفصل الخامس واألخير بعنوان: عرض وتفسير النتائج، وقد وتوصمت 

 الدراسة إلى النتائج التالية:       
يمقراطي هو النمط األكثر انتشارا واستخداما من طرف مديري المدارس أن النمط القيادي الد -

 االبتدائية.
توجد فروق ذات داللة إحصائية في مستوى الدافعية لإلنجاز بين عينة المعممين الذين يعممون  -

تحت إدارة مدير يستخدم النمط القيادي الديمقراطي وعينة المعممين الذين يعممون تحت إدارة مدير 
 .لصالح النمط القيادي الديمقراطي دم النمط القيادي الديكتاتورييستخ

توجد فروق ذات داللة إحصائية في مستوى الدافعية لإلنجاز بين المعممين الذكور والمعممات  -
 .   لصالح اإلناث اإلناث الذين يعممون تحت إدارة مدير يستخدم النمط القيادي الديمقراطي

ائية في مستوى الدافعية لإلنجاز بين المعممين الذكور والمعممات توجد فروق ذات داللة إحص -
 .لصالح اإلناث اإلناث الذين يعممون تحت إدارة مدير يستخدم النمط القيادي الديكتاتوري

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في مستوى الدافعية لإلنجاز بين المعممين الذكور والمعممات  -
 اسة.اإلناث في كامل عينة الدر 

وجدير باإلشارة أن هذه النتائج مرتبطة أساسًا بمجتمع وعينة الدراسة المذكورة سابقًا، والبحث في      
 هذا الموضوع يتطمب المزيد من الدراسة من أجل الحصول عمى نتائج يمكن تعميمها.
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 .: قائمة األساتذة والمحكمين1الممحق رقم 

 الجامعة االسم والمقب الرقم
 جامعة محمد خيضر، بسكرة. األستاذ الدكتور: نصر الدين جابر 1
 جامعة محمد خيضر، بسكرة. ريتيور االدكتور: نور الدين تاألستاذ  2
 جامعة الوادي، الوادي. األستاذ الدكتور: الطاهر سعد اهلل 3
 ، الوادي.جامعة الوادي الدكتورة: المية بوبيدي 4
 جامعة محمد خيضر، بسكرة. الدكتورة: عائشة عبد العزيز نحوي 5
 جامعة الوادي، الوادي. الدكتور: عبد الباسط هويدي 6
 جامعة قاصدي مرباح، ورقمة. الدكتورة: طاوس وازي 7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 اىَالحق
 

 الجمهورٌة الجزائرٌة الدٌمقراطٌة الشعبٌة

 وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً

 بسكرة -جامعة محمد خٌضر

 

 كلٌة العلوم اإلنسانٌة واالجتماعٌة

 قسم العلوم االجتماعٌة

 

  أعتارٛ اىفاضو، تحٞة طٞبة ٗبعذ ...

أقذً ىغٞادتنٌ ٕزٓ اى٘ثٞقة ٗ اىَتضَْة اعتبٞاِّٞ فٜ إطاس اىذساعة اىَٞذاّٞة اىخاطةة بَةزمش        

األوماا الاياد ة اادليماا  ا لٍنَيةةة ىْٞةةو ةةةٖاد  اىَافغةةتٞش فةةٜ اىعيةةٌ اىةةْفظ انفتَةةا ٜ، بعْةة٘اُ    

 (.   ايم ا سلاالبت ائددلوأثره لعليلاي افعددليإلوج زلي ىلايمعلمده

اىذساعة اىتغاؤه اىتاىٜ  ٗتتضَِ     

أٍا فشضٞة اىذساعة فٖةٜ مَةا ٝيةٜ        

  . 

   خاص بقٞاط اىذافعٞة ىإلّجاص ىذٙ اىَعيَِٞ. االستبد نلاألول

ِ ٗفٖةةةة ّ ةةةش   خةةةاص بتحذٝةةةذ اىةةةَْظ اىقٞةةةادٛ ىَةةةذٝش اىَذسعةةةة انبتذا ٞةةةة ٍةةةاالساااتبد نلاييااا و 

 اىَعيَِٞ، ٖٗٝتٌ فقظ بتحذٝذ اىَْظ اىقٞادٛ اىذَٝقشاطٜ ، ٗاىَْظ اىقٞادٛ اىذٝنتات٘سٛ.

 .مع  ضل-مح   لل-موافقلأٍا بذا و انعتجابة  اىخٞاسات( فٖٜ      

 ٗ أسف٘ ٍِ عٞادتنٌ انطالع  يٚ ٕزٓ اى٘ثا ق ٗتحنَٖٞا ٗىنٌ ٍْا فضٝو اىشنش ٗاىعشفاُ.  

 

 اىطاىب اىباحث   إبشإٌٞ ٍغغّٜ٘                                                                   

  

 :2الممحق رقم 
 طمب التحكيم



 اىَالحق
 

.في صورته األولى استبيان الدافعية لإلنجاز :3الممحق رقم   

  

 يقيس البنود الرقم األبعاد
ال 

 يقيس 
 مالحظات

العالقات 
مع اإلدارة 
 والزمالء

    إلنجاز عملً بكفاءةتشجٌع زمالئً دفعنً  11

    فتور العالقات اإلنسانٌة فً المدرسة قلل من رغبتً فً العمل بجدٌة 12

    ثناء المدٌر على مجهوداتً دفعنً إلى االرتقاء بأدائً 13

    تقٌٌد المدٌر باألنظمة أعاق مبادراتً الشخصٌة 14

    مشاركتً فً اتخاذ القرار ساعدنً على العمل أكثر 15

    ضعف تفوٌض السلطات من المدٌر أعاق تحسن عملً مع التالمٌذ 16

    تقبل المدٌر لمقترحاتً شجعنً على التجدٌد فً أسالٌب التدرٌس 17

    مساعدة الزمالء فً المدرسة زاد من رغبتً فً العمل بجدٌة 18

القدرة 
على 
تحدي 
 المشاكل

    أسهم فً انخفاض رغبتً فً العملقلة اإلمكانٌات المادٌة فً المدرسة  19

    تكلٌفً بالعدٌد من المهام فً ساعد فً انخفاض رغبتً فً العمل 11

    أفضل انجاز المشارٌع  البسٌطة على المشارٌع الصعبة مع التالمٌذ 11

    أفكر فً حلول مختلفة للمشكالت التً تواجهنً فً عملً 12

    انجاز عملًلدي رغبة فً التحدي أثناء  13

    أعتبر اإلدارة المسؤول الوحٌد عن إٌجاد الحلول للمشاكل بالمدرسة 14

    أتجنب األعمال التً تتطلب توفر أكبر قدر من المعلومات 15

    ال أتردد فً القٌام باألعمال شدٌدة الصعوبة فً مساري المهنً 16

تحقٌق 
 األهداف

    كل التالمٌذ الدرس أعمل بكل جهدي من أجل أن ٌفهم 17

    أتوقف أحٌانا عن العمل قبل تحقٌق األهداف المرسومة 18

    أغٌر طرق التدرٌس باستمرار إذا لم ٌفهمنً التالمٌذ 19

    أنوع فً استعمال وسائل اإلٌضاح 21

    أستفٌد من رصٌد ما تعلمته لتحقٌق األهداف مع التالمٌذ 21

    الحدٌثة فً المدرسة لٌستفٌد التالمٌذاستخدم التقنٌات  22

    اخطط مسبقا للدرس للوصول إلى تحقٌق الهدف 23

    أعٌد تقدٌم الدرس إذا لم تتحقق األهداف مع التالمٌذ 24

تحقٌق 
التمٌز 
 والتفوق

    أبحث عن طرٌقة إلنجاز عملً بنوع من التمٌز 25

    أفضل األعمال التً توفر االستقاللٌة 26

    أبذل مجهودا متمٌزا فً العمل مع التالمٌذ 27

    نظرا لتكرار نفس العمل أصبحت أنجزه بطرٌقة روتٌنٌة 28

    أتنافس مع الزمالء بهدف تحسٌن أدائً 29

    أنجز عملً ألنً أعتبره تطبٌقا لتعلٌمات اإلدارة 31

    أفضل األعمال التً ال تتطلب المبادرة الفردٌة 31

    ال أفضل التجدٌد فً أسالٌب عملً 32



 اىَالحق
 

  في صورته األولى.استبيان األنماط القيادية  :4الممحق رقم 

 

 

 

 

 

 

األنماط 
 القيادية

 مالحظات ال يقيس يقيس البنود الرقم

النمط 
القٌادي 

 الدٌمقراطً

    ٌعمل المدٌر على إشراك الجمٌع فً اتخاذ القرار 11

صالحٌات متكافئةٌمنح المدٌر المعلمٌن  12     

    ٌحرص المدٌر على تنسٌق جهود الفرٌق التربوي 13

    ٌشجع المدٌر المعلمٌن على إبداء أرائهم فً تنفٌذ العمل 14

    ٌبادر المدٌر بتفوٌض بعض صالحٌاته 15

    ٌطبق المدٌر اللوائح التنظٌمٌة طبقا للموقف المعٌن 16

على أنها قابلة للحل جماعٌاٌنظر المدٌر للمشكالت  17     

    ٌتبنى المدٌر االقتراحات الهادفة 18

    ٌطرح المدٌر أفكاره على الفرٌق التربوي لمناقشتها 19

    ٌشجع المدٌر الجمٌع على اإلبداع فً العمل 11

    ٌشارك المدٌر فً اللقاءات الخاصة بالمعلمٌن 11

عند توزٌع المهام علٌهم ٌراعً المدٌر قدرات المعلمٌن 12     

    ٌشجع المدٌر المناقشة الجماعٌة ألسالٌب العمل فً المؤسسة 13

    ٌشرك المدٌر المعلمٌن فً وضع األهداف 14

    ٌستخدم المدٌر التصوٌت للمصادقة على بعض القرارات 15

النمط 

القٌادي 

 الدٌكتاتوري

المدرسةٌتجنب المدٌر تغٌٌر أسلوب العمل فً  16     

17 
ٌطالب المدٌر المعلمٌن بتنفٌذ الخطط دون اإلسهام فً 

 وضعها
   

    ٌتقٌد المدٌر بحرفٌة التعلٌمات 18

    ٌلزم المدٌر جمٌع المعلمٌن بمستوٌات ثابتة من األداء 19

    ٌعمل المدٌر بمفرده على حل مشاكل المدرسة 21

الرسمً باسم  ٌحرص المدٌر على أن ٌكون المتحدث 21
 المعلمٌن

   

    ٌمٌل المدٌر إلى تركٌز جمٌع المهام فً ٌده 22

    ٌفرض المدٌر تنفٌذ سٌاسة موحدة لسٌر العمل 23

    ٌعتقد المدٌر أن تبادل اآلراء مضٌعة للوقت 24

    ٌقرر المدٌر بمفرده ما ٌمكن عمله بالمدرسة 25

المعلمٌن حسب وجهة نظرهٌوزع المدٌر المهام على  26     

    ٌنفرد المدٌر باتخاذ القرارات 27

    ٌوزع المدٌر المهام على المعلمٌن حسب وجهة نظره 28

    ٌقرر المدٌر بنفسه كٌفٌة انجاز األعمال بالمدرسة 29

    ٌستخدم المدٌر العقوبات دون مراعاة لظروف المعلمٌن 31



 اىَالحق
 

 

 الجمهورٌة الجزائرٌة الدٌمقراطٌة الشعبٌة

 وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً

 بسكرة -جامعة محمد خٌضر

 

 كلٌة العلوم اإلنسانٌة واالجتماعٌة

 قسم العلوم االجتماعٌة

 

 األعتار  اىفاضية، األعتار اىفاضو.

 تحٞة طٞبة ٗبعذ...

لاياد ة دلفٜ إطاس اإل ذاد ىشعاىة اىَافغتٞش فٜ  يٌ اىْفظ انفتَا ٜ بعْ٘اُ         )األوم ا

ل لي ىلايمعلمده( ليإلوج ز لاي افعدد لعلي لأثره  لو لايم ا سلاالبت ائدد أقذً ىغٞادتنٌ ٕزٓ يم  ا 

اىَعيَِٞ، اى٘ثٞقة ٗ اىَتضَْة اعتبٞاِّٞ، انعتبٞاُ األٗه خاص بقٞاط اىذافعٞة ىإلّجاص ىذٙ 

ٗانعتبٞاُ اىثاّٜ خاص بتحذٝذ األَّاط اىقٞادٝة ىَذٝش اىَذسعة انبتذا ٞة ٍِ ٗفٖة ّ ش 

للللاىَعيَِٞ.

اىشفاء اىتنشً بقشاء   باسات ٕزا انعتبٞاُ، ثٌ تحذٝذ ٍا تشآ ٝت٘افق ٍع ٗفٖة ّ شك، لللللل

 (  فٜ اىخاّة اىَْاعبة.     √ٗرىل ب٘ضع  الٍة   

اىض اىشنش  يٚ تعاّٗنٌ، ٗ أتَْٚ ىنٌ دٗاً اىت٘فٞق، ٗ أفٞذمٌ أُ ٍا تذىُ٘ بٔ ٗ ىنٌ ٍْٜ خ     

 ٍِ إفابات ٝغتخذً فٜ أغشاض اىبحث فقظ، ٗىِ ٝطيع ع٘ٙ اىباحث. 

 

لايبد و تلايشخصدد:

 اىَذسعة  .....................................        اىَقاطعة اىتشب٘ٝة  .............................

 جْظ      رمش       (         أّثٚ        ( اى

 

 

 

 :5الممحق رقم 
 معموماتالاستمارة 
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  في صورته النهائية.االستبيان األول: الدافعية لإلنجاز لدى المعممين  :6الممحق رقم 

 

 

 

  

 

 

 معارض محاٌد موافق البنود الرقم

    تشجٌع زمالئً دفعنً إلنجاز عملً بكفاءة 11

    فتور العالقات اإلنسانٌة فً المدرسة قلل من رغبتً فً العمل بجدٌة 12

    ثناء المدٌر على مجهوداتً دفعنً إلى االرتقاء بأدائً 13

    تقٌٌد المدٌر باألنظمة أعاق مبادراتً الشخصٌة  14

    مشاركتً فً اتخاذ القرار ساعدنً على العمل أكثر 15

    ضعف تفوٌض السلطات من المدٌر أعاق تحسن عملً مع التالمٌذ 16

    تقبل المدٌر لمقترحاتً شجعنً على التجدٌد فً أسالٌب التدرٌس 17

    المدرسة زاد من رغبتً فً العمل بجدٌةمساعدة الزمالء فً  18

    قلة اإلمكانٌات المادٌة فً المدرسة أسهم فً انخفاض رغبتً فً العمل  19

    تكلٌفً بالعدٌد من المهام فً ساعد فً انخفاض رغبتً فً العمل    11

    أفضل انجاز المشارٌع  البسٌطة على المشارٌع الصعبة مع التالمٌذ 11

    أفكر فً حلول مختلفة للمشكالت التً تواجهنً فً عملً 12

    لدي رغبة فً التحدي أثناء انجاز عملً 13

    أعتبر اإلدارة المسؤول الوحٌد عن إٌجاد الحلول للمشاكل بالمدرسة 14

    أتجنب األعمال التً تتطلب توفر أكبر قدر من المعلومات 15

    شدٌدة الصعوبة فً مساري المهنًال أتردد فً القٌام باألعمال  16

    أعمل بكل جهدي من أجل أن ٌفهم كل التالمٌذ الدرس 17

    أتوقف أحٌانا عن العمل قبل تحقٌق األهداف المرسومة 18

    أغٌر طرق التدرٌس باستمرار إذا لم ٌفهمنً التالمٌذ 19

    أنوع فً استعمال وسائل اإلٌضاح 21

    ما تعلمته لتحقٌق األهداف مع التالمٌذأستفٌد من رصٌد  21

    استخدم التقنٌات الحدٌثة فً المدرسة لٌستفٌد التالمٌذ 22

    اخطط مسبقا للدرس للوصول إلى تحقٌق الهدف 23

    أعٌد تقدٌم الدرس إذا لم تتحقق األهداف مع التالمٌذ 24

    أبحث عن طرٌقة إلنجاز عملً بنوع من التمٌز 25

    أفضل األعمال التً توفر االستقاللٌة 26

    أبذل مجهودا متمٌزا فً العمل مع التالمٌذ 27

    نظرا لتكرار نفس العمل أصبحت أنجزه بطرٌقة روتٌنٌة 28

    أتنافس مع الزمالء بهدف تحسٌن أدائً 29

    أنجز عملً ألنً أعتبره تطبٌقا لتعلٌمات اإلدارة 31

    التً ال تتطلب المبادرة الفردٌةأفضل األعمال  31

    ال أفضل التجدٌد فً أسالٌب عملً 32
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 معارض محايد موافق البنود الرقم

    ٌعمل المدٌر على إشراك الجمٌع فً اتخاذ القرار 11

    ٌمنح المدٌر المعلمٌن صالحٌات متكافئة 12

    ٌحرص المدٌر على تنسٌق جهود الفرٌق التربوي 13

    ٌشجع المدٌر المعلمٌن على إبداء أرائهم فً تنفٌذ العمل 14

صالحٌاتهٌبادر المدٌر بتفوٌض بعض  15     

    ٌطبق المدٌر اللوائح التنظٌمٌة طبقا للموقف المعٌن 16

    ٌنظر المدٌر للمشكالت على أنها قابلة للحل جماعٌا 17

    ٌتبنى المدٌر االقتراحات الهادفة 18

    ٌطرح المدٌر أفكاره على الفرٌق التربوي لمناقشتها 19

العملٌشجع المدٌر الجمٌع على اإلبداع فً  11     

    ٌشارك المدٌر فً اللقاءات الخاصة بالمعلمٌن 11

    ٌراعً المدٌر قدرات المعلمٌن عند توزٌع المهام علٌهم 12

    ٌشجع المدٌر المناقشة الجماعٌة ألسالٌب العمل فً المؤسسة 13

    ٌشرك المدٌر المعلمٌن فً وضع األهداف 14

على بعض القراراتٌستخدم المدٌر التصوٌت للمصادقة  15     

    ٌتجنب المدٌر تغٌٌر أسلوب العمل فً المدرسة 16

    ٌطالب المدٌر المعلمٌن بتنفٌذ الخطط دون اإلسهام فً وضعها 17

    ٌتقٌد المدٌر بحرفٌة التعلٌمات 18

    ٌلزم المدٌر جمٌع المعلمٌن بمستوٌات ثابتة من األداء 19

مشاكل المدرسة ٌعمل المدٌر بمفرده على حل 21     

    ٌحرص المدٌر على أن ٌكون المتحدث الرسمً باسم المعلمٌن 21

    ٌمٌل المدٌر إلى تركٌز جمٌع المهام فً ٌده 22

    ٌفرض المدٌر تنفٌذ سٌاسة موحدة لسٌر العمل 23

    ٌعتقد المدٌر أن تبادل اآلراء مضٌعة للوقت 24

عمله بالمدرسةٌقرر المدٌر بمفرده ما ٌمكن  25     

    ٌوزع المدٌر المهام على المعلمٌن حسب وجهة نظره 26

    ٌنفرد المدٌر باتخاذ القرارات 27

    ٌقرر المدٌر بمفرده كٌفٌة انجاز األعمال بالمدرسة 28

    ٌتردد المدٌر فً مشاركة الرأي مع المعلمٌن  29

المعلمٌنٌستخدم المدٌر العقوبات دون مراعاة لظروف  31     
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