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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
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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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