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 ملخص

السائد لدى مددرري الععلديا الندا مي مدن  نظدة   در  هدفت هذه الدراسة إلى الكشف عن النمط القيادي

ساتذة، في ضمء  ممذج "باس  أفمليم" ببعض النا مرات بمالرة المدرة. كما هددفت الدراسدة إلدى تددردد األ

طبيعة العالقة  داللعظا بين النمط القيادي للمدراء  الدافعية لإل جاز لدى األساتذة.  قد أنررت هذه الدراسة 

 لإلنابدة علدى فرضديات  .باععماد المنظج المصديي ( أسعاذ  أسعاذة،200ئية تعكمن من )على عينة عشما

بعدد ترنمعد  بداس  أفمليدم" "الدراسة، اععمد الباحث على أداتين هما: مقياس "القيادة مععدد العمامل " ل 

باحث.  تا العمصدل من لغع  األصلية )األ جليزرة( إلى اللغة العربية،  مقياس الدافعية لإل جاز من إعداد ال

لددى عيندة الدراسدة هدم: الدنمط  إلى النعائج اآلتية: إن النمط القيادي السائد حسب  مدمذج "بداس  أفمليدم"

العدمرلي، كما تبين  نمد عالقة ارتباطية بين األ مداط القيادردة )العدمرليدة، العبادليدة، العسديبية(  الدافعيدة 

 لإل جاز لدى أساتذة الععليا النا مي.

  مط القيادة؛ قيادة تدمرلية؛ دافعية اإل جاز.: يةات المفتاحالكلم

Leadership pattern among secondary education principals and its relation to 
motivation for achievemet in high school teachers  in light of the model of Bass 

and Avolio 

Abdelkarim Salhi 
kimo26medea@gmail.com 

Higher Normal School, Constantine-Algeria 

Abstract 
The main goal of this study is to uncover the dominant leadership pattern 

among secondary education principals from the point view of teachers in light of 
the model of "Bass and Avolio” in some high schools in the state of Medea. This 
research also aimed to determine the nature of the relationship and its 
significance between the leadership style of principals and the motivation for 
achievement in teachers. This study was conducted on a random sample of 200 
professors, based on the descriptive approach. In order to test the hypotheses, 
the researcher relied on two tools: "Multi-Factor Leadership Scale" developed 
by Bass and Avolio after it was translated from its original language (English) into 
Arabic, in addition to the scale of motivation for achievement elaborated by the 
researcher. The results showed that the predominant leadership pattern 
according to the Bass and Afolio model in the study sample is Transfer Model, it 
appears also that thare is a correlative relationship between the patterns of 
leadership (transformational, reciprocal, pervasive) and motivation for 
achievement among teachers of secondary education. 
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 مقدمة

تععبر المدرسة المن مة الرسمية العي كلّيظا المجعمع بدكا تطمر الديداة  تعقددها بمظمدة تربيدة أفدراده، 

 تظدف المدرسة إلى تعليا النشء بشدكل   دامي مقددمد  ذلد  مدن قدالل  قدل النقافدة،  إكسدابظا أ مداط 

المرغدم  فيظدا،  تددرربظا علدى السلمك السمي  العيكير،  تكمرن العادات  االتجاهات االنعماعية  القيا 

الطرق  األساليب العي تساعدها على صقل مماهبظا،  تنميدة مظداراتظا  اسدعنمار طاقداتظا المةعليدة إلدى 

 (.Gloton, 1977أقدى ما تسمح ب  قدراتظا )

 نمد إدارة مدرسية علمية  فظي في حانة إلى لكي تسعطيع المدرسة القيام بظذه المظمة النبيلة  الع يمة

درنة، تعمنل في مدررها الذي رععبر سلمك  القيدادي عنددرا حيمردا ي فدي إدارة  تن ديا ادم ن المدرسدة  ح

 علي  تعمقف فعاليعظا  كياءتظا. فمدرر المدرسة بمصي  قائدا تناط بد  مظمدات حيمردة بالغدة األهميدة،  لد  

ارة نميدع الجظدمد  القدمى د ر فاعل في تدقيق أهداف العمليدة الععليميدة الععليميدة، فظدم المسدم ل عدن إد 

العاملة ضمن إطار عمل .  ررتبط  جدا  المدرسدة فدي تدقيدق أهددافظا  رسدالعظا بالكيييدة العدي رددرر بظدا 

المدرسة  بالسلمك القيادي الذي رمارس ، مما رنعكس إرجابا أ  سدلبا علدى مسدعمى ندمدة الععلديا  تدقيدق 

 (.2004األهداف المرسممة )الجعبري، 

ادة العربمرة تقمم فدي نمهرهدا علدى العياعدل بدين القائدد )المددرر(  أفدراد الجماعدة مدن  لما كا ت القي

معلمين  إداررين ...إلخ، فإن اقعالف  سائل هذا العياعل بين القائد  مرؤ سي  بغرض إراادها  تمنيظظا 

 (.2006رعكس تبارنا في أساليب القيادة  أ ماطظا )عياصرة، 

( إلدى أن ممقدع المددرر القيدادي ريدرض عليد  اقعيدار أسدلم  إدارة 2006)  هذا ما أاار إلي  المشعل

مدرسع ، األمر الذي رمثر في بيئة العمل،  رضا العاملين، فضالي عدن ارتيداأ أ  ا ةيداض مسدعمى األداء 

ككل،  أن األسلم  الذي رعبع  المدرر في سير العمدل  اتةداذ القدرارات، لد  تدعثير علدى العائدد العربدمي، 

على سلمك المعلمين  مدى حبظا لمظنعظا،  درنة إقالصظا  رضاها عن العمل، األمر الذي   ر ظر ذل 

 رمثر على العدديل الدراسي لدى المععلمين.

فالسلمك القيادي للمدرر إذاي هم ميعا   جا  المدرسة،  االقعالف  العبارن بين المدارس سماء في المناخ 

إلخ، إ ما رعمد  دافعية للعدررس لدى المعلمين ...  في مسعمى الالمدرسي العام، أ  في تدديل المععلمين، أ

 إلى كياءة المدرر  قدرت  على العدكا في أساليب القيادة.

 إذا كان السلمك القيادي لمدرر المدرسة على هذا القدر من األهميدة، فدإن سدلمك المددرس ال رقدل عند  

عمقداة مدن العمليدة الععليميدة، البدد مدن االهعمدام أهمية،  رمكد الباحنمن على أ   حعى تعدقق األهدداف الم

 بجميع األطراف الياعلة فيظا بمن فيظا المدرس  دافعيع  لإل جاز.

ا ألهمية الدافعية في تمني  سلمك اليرد للعيمق  العغلب على المشكالت، فقد أصبح العددي الدذي     ري

فعية لدى األساتذة، من أندل الدددمل علدى رمان  الباحنين العربمرين  قيادات المدارس، هم كييية قلق دا

أعلى مسعمى من األداء، ذل  أن المسم لية األساسية للمدرس هي إثدارة العالميدذ  تدييدزها علدى الدععلا، 

عن طررق األساليب اليعّالة: من أسئلة  مناقشدات،  فرصدة إبدداء الدرأي،  االسدعنعاج  إصددار األحكدام، 

ا ال رععتى إال إذا تمفرت للمععلا الدافعية للععلا أل ظا تددقل ضدمن مظامد   إكسابظا ملكة النقد  العقمرا،  هذ 

الرئيسية  هي ارط للنجا   العيمق،  حعى ردقق األسعاذ اسعنارة المععلمين،  نب علي  أن رعدلى بظا هم 

ى رزردد  يس  قبل أن ربينظا في العالميذ، فالدافعية ال تةعص بالعلميذ فدسب بل إن المدرس بداندة إليظدا حعد 

من فاعلية عملية العدررس. فقد أظظر األد  العربمي أن دافعية األساتذة تععبدر العامدل الداسدا فدي تدقيدق 

األهداف العربمرة، فإذا كان  نمد الدافع لدى األساتذة رمدي إلى الرغبة في األداء الجيدد  تدقيدق النجدا ، 

ردمثر علدى إقبدالظا علدى الععلديا  فدي تقددرا فإن ا عدام  أ  ضعيي  رمدي إلدى اليشدل  اإلحبداط،  هدذا مدا 

 (.2010األ شطة مما رنعكس سلبا على المععلا  تدديل  الدراسي )لبمز  آقر ن، 

 مفهوم النمط القيادي -

( النمط 2009ر ميل ). فقد عرف للباحنين القيادي تبعا لععدد العمنظات اليكررة النمط تعددت تعرريات 

  مط مدطلح رسعةدم  القا من اإلدارة فقظاء منر   كني المميز، السلمك ت ذا القيادة من  مأ القيادي بع  
 اععبر هيرسي   بال شارد )في قرقش، األفراد.   أ   للمن مة إدارتظا في القيادة تسلكظا العي الطررقة بمعنى
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ملين. العا   شاطات  في  للععثير  المدرر  رمارسظا  العي  اإلنراءات  السلمك هم نملة( أن النمط القيادي 2002

 لشةص  مميزر  معكر سلمك عن عبارة ( النمط القيادي بع  2004  صف )الظماري سيد )في الدغير، 
 ما.

 في  للععثير  القائد  رمارس  الذي هم األسلم   القيادي النمط( بعن 2010 ررى الدراحشة )في الرايدي، 
 من مجممعةع   ي بالقياد النمط (2010في الرايدي،  ،اظا  )سلمكظا.  عرف  تمني   اآلقررن
  ثقافية،  تربمرة، كا ت  ا سماء بظا رعمل العي الممسسة في القائد  بظا رقمم العي الممارسات   السلمكيات 

 عن  المميزة  القيادرة  السلمكات  من  ممذج بع   القيادي النمط( 2009مكيس ) عرف اقعدادرة. كما سياسية،
  ذل  المسطرة، المدددة األهداف إلى المصمل  دم  أساسا تعج   العي األقرى، السلمكات  من غيرها
( أن النمط 1985) البياأ  رععبر .ذل  غير أ  بالدمار أ  بالعسلط سماء ،المجممعة أفراد مع بالععا ن

 أهداف تدقيق أنل من  العاملين الجماعة سلمك في للععثير العربمي القائد  رنعظج  الذي األسلم   القيادي هم
 . الممسسة

اررف سابقة الذكر على أن النمط القيادي هم سلمك أ  مجممعة من السلمكات، العي  إنماال، تجِمع العع

رعبعظا القائد )المدرر( في اإلاراف على مرؤ سي ،  العدي تجعلظدا رقممدمن بدعداء مظدامظا، للمصدمل إلدى 

ة األهداف المسطرة العي تدددها الممسسة العربمرة، غير أن هذه السدلمكات البدد أن تكدمن سدلمكات  اعيد 

 العن يميدة األمدمر فدي تدمثر  العي  هادفة، إذ ررى كيعز أن القيادة هي كل العدرفات الدادرة عن اليرد 
 فكر. كداحب  (القائد )اليرد  هذا عن  الناائة المععلقة بالمن مة

 مفهوم القيادة التحويلية -

 البداحنين علدى تعرردف ال رزال ميظمم القيادة العدمرلية ركعني  الغممض، فال رمند إنماأ بين العلمداء 

ي  عيجدة تعددد  مددد، أ ال لدداثة الممضمأ، فالقيادة العدمرلية ال تزال مجاال قدبا للدراسة  البدث،  ثا يا

المدارس اليكررة العي تنا لت ممضمأ القيادة بالدراسة  العدليل،  هذا ما ريسدر تعددد الععداررف المعبنداة، 

 ,Bassلباحنين في تعرريظا للقيادة العدمرلية. فقد عرف باس ) لكن ال بعس من أن  مرد البعض من نظمد ا
( القيدادة العدمرليدة بع ظدا هدي العدي تلظدا  تددفع المرؤ سدين لعجدا ز 2008، في بن عبد الدرحمن، 1985

مدالدظا الشةدية لما في  صالح المجممعة  المن مة، فالمرؤ سين ردبدمن مديزرن لعقدرا نظد أع ا 

( بع ظا العمليدة العدي بمقعضداها رعمدل Tuki,1998ي حين ررى عرفظا بير س )في، مما هم معمقع منظا. ف

كل من القادة  األتباأ على االرتقاء بمسدعمى األقالقيدات  العدييدز لبعضدظا الدبعض، حيدث رعمدل القائدد 

 ا يةالعدمرلي على تر رج مجممعة من القيا األقالقية  المنل العليا منل العددل  السدالم  المسدا اة  اإل سد 

(Tuki, 1998). 
( بع ظا أسلم  قيادي قائا على أساس أقالقي، ردقق أعلدى مسدعمى مدن 1990)  Bassعرفظا باس  قد 

النضج الدمظييي للمرؤ سدين،  رعمدق مسدعمى إدراكظدا،  رمسدع مسدعمى اهعمامداتظا،  رددمل   درتظا 

لى ما هم أبعد من اهعماماتظا العقليدرة لألممر بشكل رعمل على قلق  اسعنارة الدماس في  يمسظا، للن ر إ

( أن القيددادة 1996الذاتيدة، لعدقيددق النمددم  اإل جدداز  اإلبددداأ للددالح العددام للممسسددة.  رددرى الظددماري )

العدمرلية تعني مدى سعى القائد اإلداري إلدى االرتقداء بمسدعمى مرؤ سدي ، مدن أندل اإل جداز  العطدمرر 

 ن مة ككل.الذاتي  العمل على تنمية  تطمرر الجماعات  الم

 رعضح من الععاررف السابقة أن القائد العدمرلي رسعى إلى اسعنارة أعلى مسعمى مدن الدمعي بالقضدارا 

الرئيسية لدى تابعي ، كما أ   رسعى إلدى زردادة ثقدعظا بع يسدظا، ممدا رددفعظا إلدى العقددم المسدعمر  العنميدة 

ن لسلمكيات القيادة العدمرلية، إال أ ظا تعيق الذاتية.  على الرغا من اقعالف الععاررف العي  ضعظا الباحنم

على أن القائد العددمرلي رعمدل علدى إرجداد رؤردة ندرددة   اضددة،  رشدجع تطدمر األفدراد  رعمدل علدى 

تز ردها بعغذرة رانعة في مجال عملظا،  ررفع الدر   المعنمردة لألفدراد عبدر ميداهيا الععدا ن، العدالدة، 

لى اسعنارة أعلى مسعمى من األداء لدى تابعي ،  هذا ما ردفعظا إلدى العقددم  النقة المعبادلة، كما أ   رسعى إ

 المسعمر  العنمية الذاتية.
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( العدي  ضدعظا بداس M.L.Qااعملت اسعبا   القيادة مععدددة العمامدل )أبعاد القيادة متعددة العوامل:  -

(  ممذندا 2005)  Avolioليدم( على قمسة أبعاد للقيادة العدمرلية، ثا بعد ذل  قددم مدن بداس  أفم1985)

 أكنر تيديال رعضمن القيادة العدمرلية  العبادلية  القيادة العسيبية:

باس للقيادة العدمرلية على أ ظا  دمأ  رن ر: ((Transformational leadershipالقيادة التحويلية  -

  باتجداه قبدمل األهدداف من القيادة العي تددل عندما رقمم القائد بعمسيع  رفع درنة اهعمدام العداملين معد 

 تدقيق رسالة المن مة  رؤرعظا، من قالل تدييزها علدى تجدا ز مددالدظا الشةددية ألندل المددلدة 

العامة، فالقائد العدمرلي رمعل  رؤرة  اضدة،  رعماصل مع العاملين بيعالية لعدقيق هذه الرؤرة،  رعدرف 

كرردا لعدقيدق اإلبدداأ،  ريدمض صدالحيات  بمصي  أ ممذنا ردعذى بد ،  رلظدا العداملين معد   رديدزها ف

 (.Avolio et al.,1991للعاملين  رمكنظا من مزا لة هذه الدالحيات )

مع بدارة السبعينات من القرن العشررن، ظظرت (: Transactional Leadershipالقيادة التبادلية ) -

ائدد حدمافز مددددة لمرؤ سدي ، مقابدل القيادة العبادلية،   العي تركز على عملية العبادل، من قالل تقدرا الق

أن القيدادة العبادليدة تةعلدف عدن  Kuhnertالددمل على مسعمرات معيندة مدن األداء،   ردرى كدمهنرت 

القيادة العدمرلية في أن القائد العبادلي ال رظعا باحعيانات األتباأ اليردرة،  ال رركز اهعمام  علدى تطدمرها 

ن األاياء القيمة مع األتباأ للددمل علدى مكاسدب اةددية،  كدذال  الشةدي، فالقادة العبادليمن رعبادلم

 (.2008مكاسب بالنسبة لألتباأ )عباس، 

رععبر هذا الدنمط مدن العسديير بع د  غيدا  تدام (: Passive / Avoidant Behavior)القيادة التسيبية 

ر القدرارات،  ال رقددم تغذردة للقيادة،  رعبنى مبدأ دأ األممر تسير،  هذا القائد رعةلى عن المسم لية  رمق

رانعة،  ال ربذل مجظمدات كبيرة لمساعدة األتباأ على إاباأ حاناتظا،  ال رعياعل مع األتباأ أ  ربذل أي 

 (.2013مدا لة لمساعدتظا على العطمر )ميظمبي، 

ي ذ  حدرن في  ردده، فإمدا  من هذا المنطلق فاأل ماط القيادرة العي رسعةدمظا المدرر رمكن اععبارها سالحا

رسععملظا بشكل ارجابي بديث تساها فدي رفدع األداء العدررسدي للمعلدا  دافععيد  لإل جداز،  إمدا رسدععملظا 

 بشكل سلبي مما رعمد بالضرر على المعلا بل  سائر أركان العملية الععليمية.

عباره أكنر العاملين باع - تعسيسا على ما تقدم  إدراكا منا ألهمية النمط القيادي لمدرر المدرسة النا مرة 

 ما رعرك  سلمك  اإلداري من أثر في المناخ  -في الميدان العربمي، من أنل االرتقاء بعملية الععليا  الععلا 

المدرسي بدية عامة،  على سلمكات المدرسين بدية قاصدة، بدات مدن األهميدة بمكدان إندراء دراسدة 

از لدى المعلمين من  نظة   ر القيادة العدمرليدة ممنلدة تعنا ل عالقة النمط القيادي للمدراء بالدافعية لإل ج

في  ممذج "باس  أفمليم"،  لقد ارتعرنا أن  درس هذا الممضمأ في إطار   رردة القيدادة العدمرليدة، كدمن 

اإلصال  بدية عامة،  إصال  المدرسة بدية قاصدة هدم أصدال تغييدر،  أن القيدادة العدمرليدة فلسديعظا 

لعاملين.،  من قالل هذا العدرض ألبعداد المشدكلة المطر حدة رمكدن بلمرتظدا فدي تدقيق تغيير سلمكيات ا

 العساؤالت اآلتية.

 ا طالقا من مشكلة البدث رمكننا طر  العساؤالت اآلتية:أسئلة البحث:  -

 * ماهم النمط القيادي السائد لدى المدرررن من  نظة   ر األساتذة؟

أسداتذة  لعدمرليدة، العبادليدة، العسديبية(  الدافعيدة لإل جداز لددىاأل ماط القيادرة )ا بين عالقة * هل تمند 

 الععليا النا مي؟

 رظدف هذا البدث إلى ما رلي:أهداف البحث:  -

* الكشف عن النمط القيادي السائد لدى بعض مدرري الععليا النا مي في  الردة المدردة حسدب النمدمذج 

 تذة.الذي طرح  كل من )باس  أفمليم( من  نظة   ر األسا

 * معرفة ما إذا كان هناك عالقة  داللعظا بين النمط القيادي للمدرررن  الدافعية لال جاز لدى أساتذتظا.
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 أهمية البحث ودوافع اختياره -

تسعمد هذه الدراسة أهميعظدا مدن طبيعدة الممضدمأ الدذي تعنا لد  مدن نظدة،  عالقعد  بمعغيدر الدافعيدة 

من المماضيع الظامدة العدي رجدب علدى األقددائي العربدمي أن لإل جاز من نظة أقرى، فممضمأ القيادة 

رطلع علي ، قاصة ما تعلق منظا بالقيدادة فدي المسدط العربدمي،  كدذل  األمدر بالنسدبة لممضدمأ الدافعيدة 

 لإل جاز، الذي رعد سببا في  جا  أي فرد في أي مجال كان.

مرليدة، كدمن اإلصدال  بددية عامدة، لقد ارتعرنا أن  درس هذا الممضمأ في إطدار   رردة القيدادة العد

 إصال  المدرسة بدية قاصة هم أصدال تغييدر،  أن القيدادة العدمرليدة فلسديعظا تدقيدق تغييدر سدلمكيات 

بممضمأ القيادة في مرحلة تعليمية مظمة  هي مرحلة الععلديا الندا مي إلدى أ ظدا  العاملين.  ررنع اهعمامنا

ععلا  تدضدره للددقمل إلدى الجامعدة. كمدا أن المدرد د العربدمي تععبر قمة الظرم الععليمي  العي تمظد المد 

ي  ي  كييا ،  نب كشيظا  تيسيرها،   مط القيادة من بين -ألسبا  عدة  -الزال بعيداي عن المسعمى المطلم  كما

 أها العمامل المعدكمة في .

 التحديد اإلجرائي لمتغيرات البحث -

نمط القيادي بع   مجممعة مدن السدلمكات  الممارسدات رعّرف ال* التحديد االصطالحي للنمط القيادي: 

ي  دم المصمل إلدى األهدداف  القيادرة، العي رقمم بظا القائد العربمي  رعميز بظا عن غيره،  العي تعج  أساسا

 المسطرة  ذل  بالععا ن مع أفراد الجماعة سماء بالعسلط، أ  بالدمار، أ  غير ذل .

هددم السددلمك القيددادي الددذي رنعظجد  مدددرر المدرسددة النا مرددة فددي : نمط القيداديلدد * التحديدد اإلجرائددي ل

ويتحدد إجرائيدا فدي هدذه الدراسدة: ممارسع  اإلداررة مع األساتذة الذرن رشرف عليظا من  نظة   رها، 

د "  (M.L.Q)العي رددل عليظا األساتذة علدى " اسدعبا   القيدادة مععدددة العمامدل  الدرنات  بمجممأ " لددد

مع احعسا  الدرنة الكلية للمقياس  الددرنات علدى المقداريس اليرعيدة ، إذ كلمدا ارتيعدت  باس  أفمليم"،

الدرنة على أحد المقاريس اليرعية، كلما دل ذل  على تقدرر األساتذة للنمط القيدادي السدائد لددى مددرررظا، 

 .Deschenes, 2008)ية )القيادة العدمرلية، القيادة العبادلية، القيادة العسيب  هي هذه المقاريس اليرعية 

 ( فدي 2008غبداري، ) أحمد بلقيس،   تمفيدق مرعديرعرفظا * التحديد االصطالحي للدافعية لإلنجاز: 

بع ظا "تل  القمة الذاتية العي تدرك سلمك اليرد  تمنظ  لعدقيق غارة معينة، رشعر بالدانة إليظا  بعهميعظا 

لقدمة المدركدة بعمامدل تنبدع مدن اليدرد  يسد ،   حاناتد    المادرة أ  المعنمرة بالنسبة ل ،  تسدعنار هدذه ا

قدائددد    ميملدد    اهعماماتدد ، أ  مددن البيئددة المادرددة أ  النيسددية المديطددة بدد  كاألاددياء،  األاددةا ، 

 . الممضمعات،  األفكار، األد ات"

بمجمددمأ  فددي هددذه الدراسددة : تعددددد الدافعيددة لإل جدداز إنرائيدداي للدافعيددة لإلنجددازئدد * التحديددد اإلجرا

الدرنات العي رددل عليظا األساتذة على مقيداس الدافعيدة لإل جداز المطبدق فدي هدذه الدراسدة مدن إعدداد 

 الباحث.

 :العالية بالمجاالت  رعددد البدث الدالي حدود البحث: -
  الرة المدرة.: ثا مرات ييا* نغراف

اتذة الععلديا الندا مي بمالردة رقعدر هذا البدث على عينة ممنلدة للمجعمدع اإلحددائي مدن أسد  :بشرريا* 

 المدرة.
 .2017/2018الدراسية  بالسنة البدث  لظذا الميدا ي العطبيق رعددد  :زمنيا* 

* تعددد  عائج هذا البدث: بةدائص األد ات المسععملة في البدث،  بمددى تيظدا أفدراد عيندة البددث 

  ندّرعظا في اإلنابة على بنمد المقياسين.
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 قا من تساؤالت البدث  الةليية الن ررة ل  رمكننا صياغة اليرضيات اآلتية:ا طال فرضيات البحث: -

 * النمط القيادي السائد لدى المدرررن من  نظة   ر األساتذة هم النمط القيادي العدمرلي.

 األ ماط القيادردة )العدمرليدة، العبادليدة، العسديبية(  الدافعيدة لإل جداز لددى بين عالقة ارتباطي  * تمند 
 ذة الععليا النا مي.أسات

 للبحث منهجية  -

بما أن طبيعة الممضمأ المدر س هي العي تددد  مأ المنظج الذي رعبناه الباحث،  بما أ نا بددد 

حسب النممذج الذي   –معرفة النمط القيادي السائد لدى مدرري الععليا النا مي من  نظة   ر األساتذة 

الدافعية عظا بين النمط القيادي للمدراء  عة العالقة  داللباس  أفمليم(،  كذا تددرد طبيطرح  كل من )

 لإل جاز لدى األساتذة،  من ثمة فالمنظج المصيي هم المنظج المالئا لظذه الدراسة.

رعددد مجعمع البدث في الدراسة الدالية بمجممأ أساتذة الععليا النا مي بمالرة المدرة. عينة البحث: 

معلما  معلمة فقد تا اقعيار عينة تعكمن من   2455اإلحدائي الذي بلغ   بالن را إلى كبَر حجا المجعمع

 فرد، بالطررقة العشمائية البسيطة.  200

لغرض تدقيق أهداف البدث  فدص فرضيات ، تا االععماد على أداتين هما، مقياس  أدوات البحث: 

 من إعداد الباحث.(،  مقياس الدافعية لإل جاز 2005القيادة مععددة العمامل لد باس  أفمليم )

(،  إذ 2003تععبر األداة صادقة إذا كا ت تقيس ما  ضعت لقياس  )مقدم، صدق مقياس القيادة:  -

 رمند عدة طرق لدسا  الددق فقد تا االععماد على طررقعين هما: 

لضمان صدق المقياس عند ترنمع   تطبيق  في سياقات ثقافية   صدق النقل الثقافي )الترجمة(: -

السياقات العي بني فيظا. فقد تمت العرنمة في المرحلة األ لى، باالسععا ة ببعض األساتذة من  تةعلف عن 

،  بعد الددمل على العرنمات العي 2 نامعة الجزائر 2ذ ي الةبرة  الكياءة بكل من نامعة البليدة 

مة العي كا ت اقعرحظا كل أسعاذ، قام الباحث بعمحيد العرنمة،   ذل  االععماد على العبارات المعرن

معقاربة قبل عرضظا على مجممعة أقرى من األساتذة لمرانععظا لغمرا،  بظدف الععكد من بنمد المقياس  

 مدى مالءمعظا لليرد الجزائري بعد ترنمع  من النسةة األصلية للمقياس، قمنا في مرحلة ثا ية بعرض   

األساتذة،  العي اععبرت أن المقياس  على مجممعة أقرى من األساتذة،  قد اسعيد ا من  عائج مالح ات 

 مالئا من الناحية النقافية، لعطبيق  في البيئة الجزائررة. 

تا حسا  صدق هذا المقياس عن طررق حسا  أ  تقدرر االرتباطات بين  صدق االتساق الداخلي:  -

درنة الكلية  االرتباط بين الدرنات الكلية للمدا ر بالدرنة كل عبارة بالدرنة الكلية للمقياس،  كذا 

 : (01) فق ما رمضد  الجد ل للمقياس 
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 (: مصفوفة ارتباطات عبارات مقياس القيادة متعددة العوامل مع درجته الكلية 1جدول )

 الدرجة الكلية للمقياس العبارات الدرجة الكلية للمقياس العبارات الدرجة الكلية للمقياس العبارات

 **0.705 04البند  **0.697 02البند  **0.778 10البند 

 **0.723 22البند  **0.724 08البند  **0.510 18البند 

 **0.751 24البند  **0.812 30البند  **0.846 21البند 

 **0.647 27البند  **0.729 32البند  **0.461 25البند 

 **0.663 03البند  **0.641 15البند  **0.585 06البند 

 **0.641 12البند  **0.615 19البند  **0.821 14البند 

 **0.698 17البند  **0.670 29البند  **0.790 23البند 

 **0.811 20البند  **0.809 31البند  **0.706 34البند 

 **0.629 05البند  **0.677 01البند  **0.675 09البند 

 **0.729 07البند  **0.677 11البند  **0.755 13البند 

 **0.797 28البند  **0.775 16بند ال **0.807 26البند 

 **0.805 33البند  **0.761 35البند  **0.774 36البند 

 (.0.001)أليا** االرتباط دال عند مسعمى الداللة 

تا حسا  أ  تقدرر االرتباطات بين درنة كل عبارة بالدرنة الكلية لمقياس القيادة، بمعامل االرتباط  

العبارات مع الدرنة الكلية للمقياس ككل دالة إحدائيا عند مسعمى  بيرسمن حيث ناءت االرتباطات بين 

( كدععلى  0,84( عبارة، حيث ترا حت قيا االرتباط فيظا ما بين )36 عددها )( α=0.01الداللة أليا )

( 25( كعد ى ارتباط كان بين العبارة )0,46(  الدرنة الكلية للمدمر ككل  )21ارتباط كان بين العبارة )

 الكلية للمدمر ككل،  عممما رمكن القمل بعن مقياس القيادة مععدد العمامل صادق. الدرنة 

 االرتباط بين الدرجات الكلية للمحاور بالدرجة الكلية لمقياس القيادة متعددة العوامل  -

مصفوفة ارتباطات الدرجات الكلية للمحاور مع الدرجة الكلية لمقياس القيادة متعددة  :(2جدول )

 العوامل

 قيمة ارتباط المحور بالدرجة الكلية  محاور ال

 **0.896 المحور األول )خصائص مثالية(

 **0.912 المحور الثاني )سلوكات مثالية(

 **0.896 المحور الثالث )الحافز الملهم(

 **0.910 المحور الرابع )الحافز الذهني(

 **0.897 المحور الخامس )االعتبار الشخصي(

 **0.933 كافئات الموقفية(المحور السادس )الم

 **0.878 المحور السابع )التسيير بالتوقع النشط(

 **0.897 المحور الثامن )السلوك أالجتنابي(

 **0.902 المحور التاسع )اإلهمال والتسيب(

 (.0.001) أليا االرتباط دال عند مسعمى الداللة** 

درنة الكلية لمقياس القيادة مععددة العمامل ككل تا تقدرر االرتباطات بين الدرنة الكلية لكل مدمر مع ال 

 تمنلت في (، α=0.01دالة إحدائيا عند مسعمى الداللة )بمعامل االرتباط بيرسمن حيث ناءت كلظا 

، أما ارتباط الدرنة 0.89ارتباط الدرنة الكلية للمدمر األ ل مع الدرنة الكلية للمقياس ككل بارتباط بلغ 
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،  بلغ ارتباط الدرنة الكلية للمدمر  0.91الدرنة الكلية للمقياس ككل فقد قدر بد  الكلية للمدمر النا ي مع

،  بلغ ارتباط الدرنة الكلية للمدمر الرابع مع الدرنة 0.89النالث مع الدرنة الكلية للمقياس ككل بد 

مقياس ككل ،  بلغ ارتباط الدرنة الكلية للمدمر الةامس مع الدرنة الكلية لل0.91الكلية للمقياس ككل 

،  بلغ ارتباط  0.93،  بلغ ارتباط الدرنة الكلية للمدمر السادس مع الدرنة الكلية للمقياس ككل بد 0.89

،  بلغ ارتباط الدرنة الكلية للمدمر 0.78الدرنة الكلية للمدمر السابع مع الدرنة الكلية للمقياس ككل 

رتباط الدرنة الكلية للمدمر العاسع مع الدرنة ، في حين بلغ ا0.89النامن مع الدرنة الكلية للمقياس ككل 

 ،  بالعالي رمكن القمل بعن هذا المقياس صادق. 0.90الكلية للمقياس ككل 

رقدد بالنبات دقة المقياس أ  اتساق ، فإذا حدل  يس اليرد على  يس الدرنة، أ    ثبات المقياس: -

فإ نا  ِدف االقعبار في هذه الدالة بع   على  درنة قرربة منظا في  يس االقعبار عند تطبيق  أكنر من مرة،

(،  من أنل الععكد من ثبات مقياس القيادة مععددة العمامل، 2004درنة عالية من النبات )أبم عالم، 

 اععمد الباحث على طررقة العناسق الداقلي: 

 التناسق الداخلي )ألفا كرونباخ(  -

بمعامل أليا كر  باخ  العي تقمم على أساس تقدرر   تا حسا  ثبات هذا المقياس بطررقة العناسق الداقلي

معدل ارتباطات العبارات فيما بينظا لكل مدمر على حدة  بالنسبة للمقياس ككل، كما هم مبين بالجد ل 

(03) : 
 ثبات مقياس القيادة متعددة العوامل عن طريق ألفا كرونباخ  :(3جدول )

 عدد العبارات معامل ألفا كرونباخ محاور المقياس

 القيادة التحويلية

 4 0.702 خصائص مثالية

 4 0.809 سلوكات مثالية

 4 0.862 الحافز الملهم

 4 0.829 الحافز الذهني

 4 0.763 االعتبار الشخصي

 القيادة التبادلية
 4 0.779 المكافآت الموقفية

 4 0.816 التسيير بالتوقع النشط

 القيادة التسيبية
 4 0.794 السلوك االجتنابي

 4 0.840 اإلهمال والتسيب

 36 0.912 مقياس القيادة متعددة العوامل ككل

حيث بلغ بدالنسبة للمدمر األ ل "قدائص رمضح الجد ل أعاله  معامالت ثبات أليا كر  باخ، 

(،  بالنسبة للمدمر النالث " الدافز 0.80(،  بالنسبة للمدمر النا ي "سلمكات منالية" )0.70منالية" )

(،  بالنسبة للمدمر الةامس "االععبار  0.82(،  بالنسبة للمدمر الرابع "الدافز الذهني")0.86ا" )الملظ

(،  بالنسبة للمدمر السابع  0.77(،  بالنسبة للمدمر السادس "المكافآت الممقيية" )0.76الشةدي" )

(،  بالنسبة للمدمر  0.79(،  بالنسبة للمدمر النامن "السلمك االنعنابي")0.81"العسيير بالعمقع النشط" )

(، أما بالنسبة للمقياس ككل "القيادة مععددة العمامل" فقد بلغ معامل أليا  0.84العاسع "اإلهمال  العسيب" )

  (  كلظا قيا تدل على أن هذا المقياس ثابت.0.91كر  باخ )

 مقياس الدافعية لإلنجاز 

سا  أ  تقدرر االرتباطات بين  تا حسا  صدق هذا المقياس عن طررق حصدق االتساق الداخلي:  -

درنة كل عبارة بالدرنة الكلية للمقياس ككل،  كذا ارتباط الدرنة الكلية للمدمر بالدرنة الكلية للمقياس 

 ككل الذي تنعمي إلي  كما رلي: 
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تا حسا  أ  تقدرر االرتباطات بين درنة  ارتباط العبارات بالدرجات الكلية لمقياس الدافعية لإلنجاز -

  رة بالدرنة الكلية لمقياس الدافعية لإل جاز بمعامل االرتباط بيرسمن، كما هم ممضح في الجد ل كل عبا

(04) : 

 مصفوفة ارتباطات عبارات مقياس الدافعية لإلنجاز مع درجته الكلية  :(4جدول )

 اسالدرجة الكلية للمقي العبارات الدرجة الكلية للمقياس العبارات الدرجة الكلية للمقياس العبارات

 **0.406 19البند  **0.415 36البند  **0.481 01البند 

 **0.321 24البند  **0.354 03البند  **0.255 05البند 

 *0.163 29البند  **0.605 08البند  **0.509 10البند 

 *0.164 34البند  **0.371 13البند  **0.250 15البند 

 **0.379 38البند  **0.404 18البند  **0.399 20البند 

 **0.249 06البند  **0.395 23البند  **0.216 25البند 

 **0.428 11البند  **0.642 28البند  **0.510 30البند 

 **0.389 16البند  **0.278 33البند  **0.426 02البند 

 **0.393 21البند  *0.160 37البند  **0.446 07البند 

 **0.369 26البند  **0.520 04البند  **0.498 12البند 

 **0.381 31البند  **0.339 09البند  **0.457 17البند 

 **0.519 35البند  **0.412 14البند  **0.486 22البند 

  **0.337 27البند 

32البند   0.579**  

 (.0.01** االرتباط دال عند مسعمى الداللة أليا )

 .(0.05االرتباط دال عند مسعمى الداللة أليا )* 

أعاله االرتباطات بين العبارات مع الدرنة الكلية للمقياس ككل  العي ناءت أغلبظا دالة رمضح الجد ل 

( عبارة، حيث ترا حت قيا االرتباط فيظا ما بين  35 عددها )( α=0.01إحدائيا عند مسعمى الداللة أليا )

 ى ارتباط كان  ( كعد 0,21(  الدرنة الكلية للمدمر ككل  )28( كدععلى ارتباط كان بين العبارة )0,64)

، 34، 29(  الدرنة الكلية للمدمر ككل،   جد أن هناك ثالث عبارات  هي ذات األرقام )25بين العبارة )

 (،  عممما رمكن القمل بعن مقياس الدافعية لإل جاز صادق.0.05( دالة عند مسعمى الداللة )37

 دافعية لإلنجاز االرتباط بين الدرجات الكلية للمحاور بالدرجة الكلية لمقياس ال -
تا تقدرر االرتباطات بين الدرنة الكلية لكل مدمر مع الدرنة الكلية لمقياس الدافعية لإل جاز ككل  

 :(05) كما هم ممضح في الجد ل بمعامل االرتباط بيرسمن، 

 مصفوفة ارتباطات الدرجات الكلية للمحاور مع الدرجة الكلية لمقياس الدافعية لإلنجاز: (5جدول )

 الدرجة الكلية والدرجة الكلية المحاور

 **0.746 المحور األول )الطموح(

 **0.836 المحور الثاني )األداء(

 **0.757 المحور الثالث )المثابرة(

 **0.645 المحور الرابع )حب العمل(

 **0.733 المحور الخامس )التنافس(

 (.0.01** االرتباط دال عند مسعمى الداللة أليا )

دالة إحدائيا عند مسعمى الجد ل أعاله أن االرتباطات ناءت كلظا  الحظ من قالل 

 تمنلت في ارتباط الدرنة الكلية للمدمر األ ل مع الدرنة الكلية للمقياس ككل بارتباط  (، α=0.01الداللة)
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، 0.83، أما ارتباط الدرنة الكلية للمدمر النا ي مع الدرنة الكلية للمقياس ككل فقد قدر بد 0.74قدر بد 

،  بلغ ارتباط الدرنة  0.75 بلغ ارتباط الدرنة الكلية للمدمر النالث مع الدرنة الكلية للمقياس ككل بد 

، في حين بلغ ارتباط الدرنة الكلية للمدمر 0.64الكلية للمدمر الرابع مع الدرنة الكلية للمقياس ككل بد 

 قمل بعن هذا المقياس صادق.،  بالعالي رمكن ال0.73الةامس مع الدرنة الكلية للمقياس ككل بد 

 ثبات مقياس الدافعية 

تا حسا  ثبات هذا المقياس بطررقة العناسق الداقلي التناسق الداخلي عن طريق ألفا كرونباخ: 

(،  من  رمكن القمل بعن هذا المقياس ثابت  0.83باسعةدام أليا كر  باخ  قد بلغ بالنسبة للمقياس ككل ) 

 : (06)هم ممضح في الجد ل   صالح لالسععمال في البدث، كما

 ثبات مقياس الدافعية لإلنجاز عن طريق التناسق الداخلي :(6جدول )

 المقياس ككل
 عدد العبارات معامل ألفا كرونباخ

0.833 38 

بعد الددمل على الدرنات الةام  معالجعظا احددائيا فدي عرض وتحليل ومناقشة نتائج الفرضديات: 

 النعائج اآلتية: ضمء فرضيات البدث، تددلنا على

النمط القيادي السائد لدى المدرررن  "  العي تنص على أنعرض ومناقشة نتائج الفرضية األولى:  -

،  بعد المعالجة اإلحدائية باسعةدام اقعبار الداللة  من  نظة   ر األساتذة هم النمط القيادي العدمرلي

عمسط الدسابي بالمعمسط الن ري، تا العمصل  اإلحدائية )ت( للعينة الماحدة  الذي رععمد على مقار ة الم

 إلى النعيجة العالية: 

 النمط القيادي السائد لدى المديرين من وجهة نظر األساتذة :(7جدول )

 األنماط القيادية
المتوسط 

 الفرضي

المتوسط 

 الحسابي

الفرق بين 

 المتوسطات

درجة 

 الحرية
t 

مستوى 

 الداللة
 القرار

درجة 

 االنتشار
 الترتيب

ح
الم

ور
ا

 01 مرتيعة دال   0.000 9.33 199 11.845 71.84 60 القيادة التحويلية 

 02 معمسطة دال   0.000 11.98 199 5.025 29.02 24 القيادة التبادلية

 03 ضعيية دال  0.000 10.70- 199 4.340- 19.66 24 القيادة التسيبية

معمسطات الدسابية ألفراد عينة الدراسة من قالل النعائج المبينة بالجد ل أعاله  الحظ  بناء على ال

"،  بالنسبة  71.84على مقياس القيادة مععددة العمامل  العي بلغت في المدمر األ ل )القيادة العدمرلية( "

"، 19.66"،   بالنسبة للمدمر النالث )القيادة العسيبية( "29.02للمدمر النا ي )القيادة العبادلية( "

األ ل  النا ي كان المعمسط الدسابي فيظما أعلى تماما من المعمسط    المالحظ أن كل من المدمررن

( كما هما على العرتيب في حين أن المدمر األقير كان المعمسط 24، 60الن ري للمدمررن  المقدر بد )

.  قد بلغت قيا اقعبار الداللة )ت( 24الدسابي في  أد ى تماما من المعمسط الن ري للمدمر  المقدر بد 

(  هما قيمعان ممنبعان  دالعان إحدائيا عند مسعمى  11,98  9.33ة للمدمررن األ ل  النا ي )بالنسب

 هي أرضا   -10.70( أما بالنسبة للمدمر األقير فقد ناءت قيمة اقعبار الداللة )ت( 0.01الداللة أليا )

ة اليرق بين المعمسطات  ( غير أ ظا سالبة،  بالن ر أرضا إلى قيم 0.01قيمة دالة عند مسعمى الداللة أليا )

"  بالنسبة  5.02"  بالنسبة للمدمر النا ي "11.84الن ررة  الدسابية  العي بلغت للمدمر األ ل "

".  بناء على الير ق أمكننا القمل بعن أكنر األ ماط ايمعا هم النمط القيادي  -4.34للمدمر النالث "

%،  بظذا تعدقق 1ل المقمأ في الةطع بنسبة % مع احعما99العدمرلي   سبة الععكد من هذه النعيجة هم 

 اليرضية األ لى. 
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 رمكن تيسير هذه النعائج بعن النمط القيادي السائد حسب   ررة " باس  أفمليم هم النمط العدمرلي، 

( رعضح نليا أن  مط القيادة العدمرلية احعل الددارة  ارتبط إرجابيا مع  08 بالعمدة إلى  عائج الجد ل )

 جاز لدى األساتذة  رلي  النمط القيادي العبادلي، بينما ارتبط النمط القيادي العسيبي عكسيا مع الدافعية لإل

الدافعية لإل جاز.  رععقد الباحث أن ايمأ النمط العدمرلي،  هم النمط الذي رسعى إلى النظمض بشعمر  

ئد منل الدررة  العدالة العابعين من قالل االحعكام إلى أفكار  قيا  مععقدات أقالقية في اةدية القا 

 المسا اة  السالم  اإل سا ية،  أن القائد اليعال رسعى لعغيير القيا األساسية  اتجاهات العابعين،  بالعالي  

ركمن لدرظا االسععداد ألداء مسعمرات عالية من اإل جاز،  ايمأ هذا النمط رعكس نا با من العطمر  

ررنع ذل  إلى فعالية البرامج  الد رات العكمرنية العي الملدمظ في مجال العسيير  اإلدارة،  ربما 

 قضعما لظا في مجال القيادة  العسيير العربمي. 

األ مداط  بدين عالقدة ارتباطيد  تمندد   العدي تدنص علدى أ د "ة: يعرض ومناقشة نتائج الفرضية الثان

علديا الندا مي"،  بعدد المعالجدة أسداتذة الع القيادرة )العدمرلية، العبادليدة، العسديبية(  الدافعيدة لإل جداز لددى

 اإلحدائية باسعةدام معامل االرتباط بيرسمن، تا العمصل إلى النعيجة العالية:

 العالقة بين األنماط القيادية والدافعية لإلنجاز لدى أفراد عينة الدراسة  :(8جدول )

 القرار مستوى الداللة الدافعية لإلنجاز القيادة متعددة العوامل 

 المحاور

يادة التحويليةالق  0.792** 0.004 
دال عند مسعمى الداللة  

(0.05أليا )  
 0.021 *0.573 القيادة التبادلية

 0.001 **0.228- القيادة التسيبية

من قالل الجد ل أعاله  الحظ أن معامل االرتباط بيرسمن بين درنات أفراد عينة الدراسة على 

قيادة العدمرلية، القيادة العبادلية، القيادة العسيبية(  درناتظا على مدا ر مقياس القيادة مععددة العمامل )ال

(  بالنسبة  0.57(  بالنسبة للمدمر النا ي )790.مقياس الدافعية لإل جاز  الذي بلغ بالنسبة للمدمر األ ل )

ا (. كما  الحظ أن قي0.05(  هي قيا دالة إحدائيا عند مسعمى الداللة أليا )-0.22للمدمر النالث )

االرتباط بالنسبة للمدمررن األ ل  النا ي كا عا ممنبعين  قمرعين أي هناك عالقة طردرة قمرة ممنبة بين  

القيادة العدمرلية  الدافعية لإل جاز  بين القيادة العبادلية  الدافعية لإل جاز. غير أن قيمة االرتباط في  

يبية  الدافعية لإل جاز هي عالقة عكسية،  من   المدمر النالث كا ت سالبة أي أن العالقة بين القيادة العس

 سعطيع القمل بع   تا رفض اليرض الديري الذي رنيي  نمد العالقة،  بالعالي  عمصل إلى قبمل فرضية  

البدث النا ية القائلة بع   تمند عالقة ارتباطية بين األ ماط القيادرة  الدافعية لإل جاز لدى أساتذة الععليا 

 %.5% مع احعمال المقمأ في الةطع بنسبة 95الععكد من هذه النعيجة هم النا مي،   سبة 
 رعبين من النعائج السابقة  نمد عالقة ارتباطية بين النمط القيادي لمدرري الععليا النا مي  الدافعية  

لإل جاز لدى األساتذة من  نظة   رها، حيث تمكد النعائج  نمد ارتباط طردي قمي بين النمط القيادي  

عدمرلي  النمط العبادلي مع الدافعية لإل جاز، أي أ   كلما مارس المدرر هذرن النمطين من القيادة كلما زاد ال

ذل  من دافعية األساتذة.  هذا على عكس النمط القيادي األقير  هم النمط العسيبي  الذي ارتبط عكسيا مع  

قلل ذل  من دافعية اإل جاز لدى األساتذة.   الدافعية لإل جاز، أي أ   كلما كان أسلم  المدرر تسيبيا كلما

 هذا ما أثبع   اقع البدث الميدا ي، إذ أن الباحث لمس ذل  نليا من قالل مناقشات  المسعييضة مع 

األساتذة، ثا أن كنيرا من الدراسات تمصلت إلى  عائج معقاربة من  عائج هذا البدث منظا، دراسة ) 

 غيرها من  ، (,2000Smith) دراسة  (,1992Caldwell)(،  دراسة 2010(، )ارقي،2009اماان،

الدراسات العي أثبعت  نمد عالقة بين النمط القيادي  الدافعية لإل جاز،  ربما رعزى ذل  إلى قدائص 

النمط القيادي العدمرلي  العي تعميز بالعسامح  عدم العسلط  النقة في اآلقررن  الدضمر القمي،   شاط 

 خ  هي مبادئ تعزز رضا األفراد  الجماعات عن العمل  عن النمط القيادي. بد ي معياعل  قمي...إل
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 خالصة

بعد مناقشة  تدليل النعائج، اتضح أن األ ماط القيادرة النالثة تمارس حسدب النمدمذج الدذي طرحد  كدل 

(،  لكن النمط القيادي الشائع الممارس من طرف مدراء المددارس النا مردة لددى 2005من " باس  أفملم)

عينة الدراسة، هم "النمط العدمرلي"، رلي   مط القيادة العبادلية،  في األقير  مط القيادة العسيبية  هم النمط 

األقل ممارسة لدى أفراد عينة الدراسة. كما أسيرت الدراسة كذل  عن  نمد عالقة ارتباطية قمرة ممنبدة 

ية لإل جاز لدى األساتذة، في حين اتضح أن هنداك بين كل من األ ماط القيادرة العدمرلية  العبادلية مع الدافع

 عالقة ارتباطي  سالبة بين ممارسة المدراء لنمط القيادة العسيبية  الدافعية لإل جاز لدى األساتذة.
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 المراجع
ترنمددة بمزرددد صدددرا ي  آقددر ن، دار  .(: منظجية البدث العلمم اإل سا ية تدددرربات عالميددة2006أ جرس، ممررس )

 نشر د ط، الجزائر.القدبة لل

مدددى اسددعةدام ضددباط الكليددات العسددكررة لألسدداليب القيادرددة لنمددمذج هيرسددي  .(2004الدددغير، مدمددد بددن عبددد   )

 .مذكرة مانسعير في العلمم اإلداررة، نامعة  ارف العربية للعلمم األمنية، المملكة العربية السعمدرة . بال شارد

 عمان، دار  مكعبة الدامد.ة. الدافعية في اإلدارة العربمرالقيادة   .(2006عياصرة، علي أحمد )

 ، عمان، األردن.1(. القياس  العقمرا في العربية  الععليا. دار المسيرة للنشر  العمزرع، ط2000ملدا، سامي )

لعمزرددع، د (. القيادة اإلداررة بين المنظج العلمي  الممارسة. دار  اسددط للنشددر  ا1985البياأ، مدمد حسن عبد الظادي )
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