
 املجلة الدولية للدراسات التربوية والنفسية

e-ISSN 2520-4149 , p-ISSN 2520-4130 
      رفاد للدراسات واألبحاث                                                                                                       247ص – 223، ص2019 -3العدد  -5املجلد

    https://doi.org/DOI:10.31559/EPS2019.5.3.2                                        www.refaad.com  

 

 

املمارسات السلطوية لدى مديري املدارس املتوسطة بمنطقة الجهراء التعليمية في دولة الكويت 

  وعالقتها بدافعية املعلمين نحو عملهم

  يسير الخوالدةت

 األردن -جامعة آل البيت -أستاذ دكتور 

tiseer2001@yahoo.com 

 سعود طلق الهاجري     

 الكويت -وزارة التربية -باحث

 :امللخص
راسة تعرف  ِّ

املمارسات السلطوية لدى مديري املدارس املتوسطة بمنطقة الجهراء التعليمية في دولة الكويت وعالقتها بدافعية هدفت الد 

نت عينة الدراسة من )علمين نحو عملهمامل  ومعلمة. وتم تصميم391، وأثر متغيرات )الجنس، واملؤهل العلمي، وسنوات الخبرة( في ذلك، وتكوَّ
ً
 ( معلما

( 31ون من )وتكاملمارسات السلطوية لدى مديري املدارس املتوسطة بمنطقة الجهراء التعليمية في دولة الكويت  لقياس األول:تكونت من محورين  ةأدا

( فقرة ، وتم 22، وتكون من )دافعية املعلمين نحو عملهم، والثاني: لقياس (التخطيط، تنفيذ األعمال، اتخاذ القرار)مجاالت هي  ثالثةفقرة موزعة على 

راسة  ِّ
ة الجهراء التعليمية في دولة املمارسات السلطوية لدى مديري املدارس املتوسطة بمنطق درجةأن التحقق من صدقها وثباتها. وأظهرت نتائج الد 

واملؤهل العلمي وسنوات الخبرة فيما يتعلق الجنس متغيرات حصائية تعزى ألثر عدم وجود فروق ذات داللة إ. كما أظهرت النتائج الكويت متوسطة

، كما مرتفعة هراء التعليمية في دولة الكويتدافعية املعلمين نحو عملهم في املدارس املتوسطة بمنطقة الجباملمارسات السلطوية. وأشارت النتائج إلى أن 

دافعية املعلمين نحو بحصائية تعزى ألثر متغيرات الجنس واملؤهل العلمي وسنوات الخبرة فيما يتعلق لنتائج عدم وجود فروق ذات داللة إأظهرت ا

 بين مجاال عملهم. 
ً
املمارسات السلطوية لدى مديري املدارس املتوسطة ت كما أظهرت النتائج وجود عالقة ارتباطية إيجابية )طردية( دالة إحصائيا

 .بمنطقة الجهراء التعليمية في دولة الكويت ودافعية املعلمين نحو عملهم

ني االهتمام بتدريب مديري املدارس على تب بمجموعة من التوصيات أهمها: الباحثانوفي ضوء النتائج التي توصلت لها الدراسة أوص ى 

 من املمارسات التسلطية ةاملمارسات الديمقراطي
ً
إصدار تشريعات من قبل وزارة التربية تتضمن إشراك املعلمين من قبل مديري املدارس في ؛ و بدال

 .التخطيط، وتنفيذ األعمال، واتخاذ القرارات املدرسية

 ، الكويت.دافعية املعلمين نحو عملهم، املمارسات السلطوية  الكلمات املفتاحية:

 :هميتهاخلفية الدراسة وأ

 :املقدمة
بها، وهي  األساسية التغيير املؤسسات املجتمعية املختلفة، وخاصة املؤسسات التربوية، فهي تمثل أداة كيان في األساس تعد اإلدارة املحرك

 على قادرة متميزة إدارة إلى أنشطتها تنوعت مهما منظمه كل لذا تحتاج ألهدافها، وتحقيقها ،لرسالتها ولة عن نجاح وفشل هذه املؤسسات في أدائهاؤ املس

 ومواكبته. ،املستقبل ملتطلبات واالستجابة ،تمعيةاملج التغيرات مالحقة

 ،مناهجه تطوير على أو وأهدافه، ،التعليم لفلسفة بالنسبة الرؤية وضوح على فقط يتوقف ال ،املدرسة وخاصة املؤسسة التربوية،ونجاح 

  يتوقف وإنما ،معلميه وتدريب، إعداد حسن على أو مالية، وموارد ،وتجهيزات ،مبان من له ةاملادي اإلمكانيات أفضل وتوفير وأساليبه،
ً
 توفير على أيضا

 .(2008)عيس ى،  التعليم لخطط الدقيق والتنفيذ السليم، التخطيط على قادرة إلدارته، واعية قيادات

 ومتابعة والتقويم، عن وضع الخطط، املتابعة، ولاملسؤ ُيعد  هإن حيث اإلدارية املتواجدة باملدرسة، العناصر أهم املدرسة مدير وُيعد

 .املعلمين ومتابعة التربية، ميدان في العصر تواكب التي التطورات
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 تيسري اخلوالدة، سعود اهلاجري                                    ...         املمارسات السلطوية لدى مديري املدارس املتوسطة مبنطقة اجلهراء التعليمية يف دولة الكويت  

 2019 -3، العدد5املجلد -املجلة الدولية للدراسات التربوية والنفسية
 224 

 

 تربويا له الدور املهمويعد 
ً
واألساس ي في نجاح العملية التربوية في املدرسة التي يتولى إدارتها، ويفترض أن تكون لديه  ،مدير املدرسة قائدا

وتثير  ،لتزام بالعمل من خالل قيادة مدرسية ناجحة تعمل على إرساء عالقات ايجابية مع املعلمين، واإلوالوالء التنظيمي ،واملؤهالت الالزمة ،رةالخب

 (. 2004ودوافعهم للعمل ) ستراك،  ،حوافزهم

حرص على العالقات اإلنسانية السليمة، ومشاركة وتختلف املمارسات القيادة التي يتبعها املديرون، فهناك املمارسات الديمقراطية التي ت

سات املعلمين في اتخاذ القرار، وتسعى إلى تهيئة املناخ املدرس ي لحفز املعلمين لبذل أقص ى جهودهم لتحقيق األهداف املنشودة، وهناك املمار 

 بإنجاز العمل، واالستبداد بالرأي واملركزية في اتخاذ ال
ً
سطة األوامر، وهناك القيادة قرار، واتباع أساليب توجيه األعمال بوااألوتوقراطية التي تهتم كثيرا

 سلية التي تحرص على إعطاء املعلمين التر 
ً
 (.2011)االغا،  املسؤوليات كل لهم وتترك عملهم، ممارسة في الحرية من قدرا

وتدمير املجتمع. وقد أشار  ،لطرق لتحطيم الفردهي أقصر ا ،ومصادرة الحرية ،والتسلط ،والقهر ،والتعسف ،التربية التي تقوم على العنفف 

  ،تقرير التنمية العربية الرابع إلى أن التربية العربية تخنق حرية الطالب
ً
 مستعصيةواملعلم معا

ً
تتمثل في  ،، فالتربية في الوطن العربي تعاني أمراضا

ها الجسم التربوي العربي وتعد السلطوية من أهم االمراض التي يعاني تحقيق أهدافها.ل قيقية تعيق مسيرتهاوأزمات ح ،وتحديات كبيرة ،مشكالت كثيرة

كان االهتمام ليست إال من أعراض ذلك املرض أو من نتائجه، وقد  ،التربوية العربية، واألزمات والتحديات ،الجراح ألن معظم املشكالتاملثخن ب

  بالسلطوية
ً
، )السورطيزم هتمام الال ، واال ولكن السلطوية التربوية لم تنل العناية الكافية ،يلثقافاو  ،االجتماعيو  ،فيما يتعلق باملجال السياس ي متواجدا

2009 .) 

 ،ودراسات علم النفس اإلدراي ،وبحوث ،من تجارب ستفادتكما إ ،وأولتها أهمية خاصة ،لعامليندارة املعاصرة بدوافع اوقد اهتمت اإل  

ودافعيتهم من جهة ثانية. فالدافعية  ،ك إلى العالقة املباشرة القائمة بين انتاجيه العاملين من جهةوالسلوك التنظيمي، ويعود السبب في ذل ،والصناعي

 على أن الدافعية ذات االنظريات واآلراء حيالها توإن اختلف
ً
  .(2006ملؤسسات املختلفة )عياصرة ، رتباط دقيق بسلوك الفرد في ا، إال أن هناك اتفاقا

 تؤدي  التي األساسية تاملؤثرا من الدوافع تعدو 
ً
  دورا

ً
  هاما

ً
 يمكن الذي األمر لديهم، الرغبة تحقيق يمكن ومن خاللها ،سلوك األفراد في وحيويا

 التي وهي، معين هدف إلى للوصل من الدافعية الكافي القدر توفير في اإلدارة نجاحب كبير حد إلى أهدافها ترتبط تحقيق املنظمات على قدرة أن القول 

 ضروريا املنظمات في االنجاز روح بث نفإ ولهذا يقصدها؛ التي للغاية وتوجهه ،كالسلو  تحرك
ً
 إلى يميل الفرد يجعل فالدافع لإلنجاز األداء، لرفع أمرا

  من قدر بأقل ش يء صعب ألداء العقبات تذليل
ً
 النجاح تحقيق أجل العقلية من وقدراته ،إمكاناتهتثمار واس ومثابرة ،قوة من لديه ما الوقت مستخدما

 . (2014العمل )الرميساء،  في

 ،ليميةودافعية املعلمين لالنجاز تعد األمر الحاسم في تحقيق األهداف التربوية، فاملعلم ذو الدافعية العالية يدخل املتعة إلى البرامج التع

ية هي أحد املتغيرات النفسية املؤثرة في كفاءة واألنشطة املدرسية املختلفة، مما يشعره بالرضا والفاعلية ويكثف جهوده من أجل النجاح، فالدافع

 (. 2013وفاعلية عملية التعلم لدى الطلبة، والتدريس لدى املعلمين )بني خلف والقبالن، 

 لتأثير امل
ً
املمارسات تعرف  تحاول املدارس على دافعية املعلمين نحو عملهم، فإن الدراسة الحالية  التي ينتهجهها مديرو  مارساتونظرا

 .وية لدى مديري املدارس املتوسطة بمنطقة الجهراء التعليمية في دولة الكويت وعالقتها بدافعية املعلمين نحو عملهمالسلط

 : مشكلة الدراسة
، وما على الرغم من أهمية تبني مديري املدارس للممارسات اإلدارية الحديثة، والتي تدعو إلى مشاركة املعلمين في األنشطة املدرسية املختلفة

يام ببعض تضمنه من مشاركة في اتخاذ القرارات وإبداء اآلراء حول القرارات املدرسية املختلفة، وتخويل مديري املدارس املعلمين الصالحية في القت

ملدرس ي )املوجي، ممارسة مديري املدارس لألساليب السلطوية فيما يتعلق بالعمل ا ربوي يشير إلى عكس ذلك، ويؤكداألدوار القيادية، إال أن الواقع الت

2013  .) 

نماط ( على أن ضعف دافعية املعلمين للعمل يعزى ألسباب متعددة، إال أن أهم هذه األسباب على اإلطالق يتمثل في األ 2015ويؤكد القرش ي )

دافعية املعلمين نحو عملهم،  املدارس أصحاب املمارسات التشاركية والديمقراطية يزيدون من مستوى  املدارس، فمديرو  القيادية التي يمارسها مديرو 

 هم املنهي.  عية املعلمين للعمل، ويضعفون أداءأما مديري املدارس أصحاب املمارسات األتوقراطية والتسلطية يضعفون من داف

 معلم ثينالباحاحد ومن خالل عمل 
ً
في هذه  ي املدارستعدد املمارسات اإلدارية ملدير ي دولة الكويت، ونتيجة ملالحظته في املدارس املتوسطة ف ا

قتها ، فقد جاءت هذه الدراسة للتعرف إلى املمارسات السلطوية لدى مديري املدارس املتوسطة بمنطقة الجهراء التعليمية في دولة الكويت وعالاملدارس

 .بدافعية املعلمين نحو عملهم

 أسئلة الدراسة:
  سعت الدراسة الحالية اإلجابة عن األسئلة اآلتية:
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 من وجهة نظر املعلمين؟ ارسات السلطوية لدى مديري املدارس املتوسطة بمنطقة الجهراء التعليمية في دولة الكويتدرجة املمما  .1

املمارسات السلطوية  استجابات أفراد عينة الدراسة حول درجة( في α≤0.05حصائية عند مستوى الداللة )هل هناك فروق ذات داللة إ .2

 في دولة الكويت باختالف متغيرات الجنس واملؤهل العلمي والخبرة؟لجهراء التعليمية بمنطقة الدى مديري املدارس املتوسطة 

 دافعية املعلمين نحو عملهم من وجهة نظر املعلمين انفسهم؟ مستوى  ما .3

نحو  دافعية املعلمين استجابات أفراد عينة الدراسة حول مستوى ( في α≤0.05حصائية عند مستوى الداللة )هل هناك فروق ذات داللة إ .4

 الجنس واملؤهل العلمي والخبرة؟ ،وجهة نظر املعلمين باختالف متغيرات عملهم من

ودافعية  ،مديري املدارس املتوسطة في دولة الكويت ( بين املمارسات السلطوية لدى α≤0.05عالقة ارتباطية عند مستوى داللة ) توجد هل .5

 املعلمين؟ املعلمين نحو عملهم من وجهة نظر

 :أهداف الدراسة
 :تعرف إلىالهدفت الدراسة الحالية 

 مستوى املمارسات السلطوية لدى مديري املدارس املتوسطة في دولة الكويت من وجهة نظر املعلمين.  .1

 الفروق في مستوى املمارسات السلطوية لدى مديري املدارس املتوسطة في دولة الكويت في ضوء متغيرات الجنس واملؤهل العلمي والخبرة.  .2

 افعية املعلمين نحو عملهم من وجهة نظر املعلمين انفسهم.د مستوى   .3

 دافعية املعلمين نحو عملهم من وجهة نظر املعلمين في ضوء متغيرات الجنس واملؤهل العلمي والخبرة. الفروق في مستوى   .4

 عملهم من وجهة نظر املعلمين. العالقة بين املمارسات السلطوية لدى مديري املدارس املتوسطة في دولة الكويت ودافعية املعلمين نحو .5

 أهمية الدراسة:
 :تيةإبراز اهمية الدراسة بالنقاط اآل يمكن

 همية الدراسة من أهمية املوضوع نفسة املتمثل باملمارسات السلطوية لدى مديري املدارس وعالقتها بدافعية املعلمين نحو عملهم. أتنبع  .1

 ي تعاملهم مع املعلمين. يؤمل أن تفيد نتائج هذه الدراسة مديري املدارس ف .2

 م. يؤمل أن تشكل هذه الدراسة محورا أساسيا يستفيد منه مدراء املدارس إلعادة النظر في تعاملهم مع املعلمين لزيادة مستوى الدافعية لديه .3

 يؤمل أن تتوصل هذه الدراسة إلى نتائج واقعية يفاد منها البحث في مجال التربية.  .4

 يتعلق بموضوع املمارسات السلطوية ودافعية املعلمين.     إثراء املكتبة العربية فيما .5

 التعريفات االصطالحية واإلجرائية:
 هذه الدراسة عدة مصطلحات من الضروري تعريفها، وتلك املصطلحات هي:في  الباحثاناستخدم 

اته وال تشبع احتياجاته الحقيقية، ولهذا فإنها سلوك فوقي قاهر وممارسات من الصفوة التسلطية، تسلب قـوى اإلنـسان وتضعف إمكاني": السلطوية

 (.164: 2012)الخوالدة،  "تحول دون إنماء شخصيته بأبعادها املختلفة

 بالدرجة الكلية الستجابات أفراد عينة الدراسة على االستبيان املعد لهذه الدراسة والذي يتضمن املجاالت التا
ً
لية ويمكن تعريفها إجرائيا

 عمال، اتخاذ القرار(.)التخطيط، تنفيذ األ 

شف من سلوكه سواء في جانبه اللفظي أو السلوك لذا فإن دافعية الفرد تستحالة داخلية معقدة ال تالحظ مباشرة ولكن يالحظ أثرها على " الدافعية:

 (. 180: 2006)الطويل،  "غير اللفظي

 بالدرجة الكلية الستجابات أفراد عينة الدراسة 
ً
 على استبيان دافعية املعلمين نحو عملهم.ويمكن تعريفها إجرائيا

 حدود الدراسة ومحدداتها:
  يتحدد تعميم نتائج الدراسة في ضوء الحدود واملحددات اآلتية:

 املمارسات السلطوية لدى مديري املدارس وعالقتها بدافعية املعلمين نحو عملهم. : إقتصرت الدراسة على موضوعالحد املوضوعي

 مديري املدارس املتوسطة ومعلمي املدارس املتوسطة بمنطقة الجهراء التعليمية في دولة الكويت  عينة من الدراسة على : اقتصرت الحد البشري 

 على املدارس املتوسطة بمنطقة الجهراء التعليمية في دولة الكويت. الدراسة اقتصرت :املكاني الحد

 .2015/2016: تم تطبيق هذه الدراسة خالل العام الدراس ي الحد الزماني
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ها في املجاالت التي يتم تحديدها، تحددت نتائج الدراسة بما توفر من شروط اختيار العينة وحجمها، وبما توفر في أداة الدراسة من صدق وثبات لفقراتو 

 وموضوعية استجابة أفراد عينة الدراسة.

 الدراسات السابقة: 
ِّ  بموضوع املتعلقة السابقة الدراسات تناول  تم        

  السابقة الدراسات ترتيب وتم واألجنبية، منها العربية راسة،الد 
ً
 كما األحدث، إلى األقدم من زمنيا

 يلي:

 :
ً
 الدراسات املتعلقة باملمارسات السلطوية:أوال

 الدراسات العربية:

 نظر وجهة من العمل نحو علمينامل بدافعية الثانوية وعالقتها املدارس ملديري  القيادية األنماط تعرف ( بدراسة هدفت2001قام الجرب )

 عينة وبلغت .للعمل معلميه ودافعية املدرسة، ملدير اإلداري  النمط بين العالقة معرفة التعليمية بالسعودية، كذلك عسير حايل محافظة في املعلمين

  (544الدراسة )
ً
 أكثر هو الديمقراطي اإلداري  إلى أن النمط الدراسة وتوصلت عسير التعليمية، محايل محافظة في الثانوية املدارس معلمي من معلما

األوتوقراطي  اإلداري  النمط يليه التعليمية حيث يمارس بدرجة مرتفعة، عسير محايل بمحافظة املدارس الثانوية مديري  لدى ممارسة اإلدارية األنماط

  ويمارس بدرجة متوسطة،
ً
دافعية املعلمين نحو العمل تعد )متوسطة(، وأشارت النتائج  الترسلي، كما أشارت نتائج الدراسة إلى أن مستوى  النمط وأخيرا

وجاءت الفروق  ،واألوتوقراطي اإلداريين الديمقراطي تحديد النمطين حول  الخبرة متغير في الدراسة عينة أفراد بين إحصائية داللة ذات فروق إلى وجود

فيما يتعلق باألنماط القيادية، وأشارت النتائج كذلك  ،وسنوات الخبرة ،ل العلميالخبرة الطويلة، بينما لم تكن هناك فروق تعزى ملتغيري املؤه لصالح

يجابية بين إلى عدم وجود فروق تعزى ملتغيرات الجنس واملؤهل العلمي والخبرة في دافعية املعلمين نحو العمل، كما أشارت النتائج إلى وجود عالقة إ

علمين نحو العمل، في حين كانت العالقة سلبية بين النمط القيادي األتوقراطي ودافعية املعلمين نحو النمط القيادي الديموقراطي والترسلي ودافعية امل

 العمل.

 كما الثانوية، املدارس في املعلمين الثانوية، ومستوى دافعية املدارس ملديري  القيادية األنماط معرفة إلى (2003وهدفت دراسة عياصرة )

 .األردن في والتعليم التربية وزارة في كمعلمين مهنتهم نحو املعلمين ودافعية الثانوية املدارس القيادية ملديري  نماطاأل  بين العالقة معرفة إلى هدفت

 السائد القيادي النمط إلى أن نتائج الدراسة وتوصلت األردن، في ومعلماتها الثانوية الحكومية املدارس معلمي ( من1141) من وتكونت عينة الدراسة

 إحصائية داللة ذات األوتوقراطي، وأشارت النتائج إلى وجود فروق النمط الديمقراطي، يليه هو األردن في ومديراتها العامة الثانوية املدارس مديري  لدى

ى للمؤهل الجنس لصالح اإلناث، والخبرة لصالح سنوات الخبرة املرتفعة في حين ال توجد فروق تعز  إلى تعزى  التسيبي والنمط األوتوقراطي النمط على

، وتوصلت النتائج إلى عدم وجود
ً
 داللة ذات فروق العلمي، كما توصلت الدراسة الى أن مستوى دافعية املعلمين في املدارس الثانوية يعد متوسطا

 .العلمي وسنوات الخبرة الجنس واملؤهل إلى إحصائية في دافعية املعلمين تعزى 

نماط القيادية السائدة لدى مديري املدارس الثانوية الحكومية في دولة الكويت وعالقتها ( بدراسة هدفت إلى معرفة اال 2006وقام الظفيري )

 ومعلمة، وأظهرت نتائج 718بدافعية املعلمين نحو العمل ومعرفة الفروق في ضوء الخبرة والجنسية واملؤهل العلمي، وتكونت عينة الدراسة من )
ً
( معلما

مديري املدارس الثانوية الحكومية في دولة الكويت هو النمط الديمقراطي، وأن مستوى دافعية املعلمين نحو الدراسة أن النمط القيادي السائد لدى 

 العمل مرتفعة، كما بينت الدراسة وجود فروق بين النمط القيادي السائد تعزى ملتغير الخبرة واملؤهل العلمي والجنسية.

 للمعلمين، اإلبداعي بالسلوك وعالقتها األردن في العامة الثانوية املدارس ملديري  إلداريةا األنماط تعرف هدفت بدراسة (2006) الشمايلة وقام 

  (1042) عددهم والبالغ األردن، في الثانوية املدارس ومعلمي مديري  جميع من الدراسة عينة وتكونت
ً
  (12897و) ومديرة، مديرا

ً
 وأظهرت ومعلمة، معلما

 االستبدادي الديمقراطي، االستشاري  الديمقراطي، )التشاركي الثالثة اإلدارية لألنماط العامة الثانوية املدارس مديري  ممارسة درجة أن الدراسة نتائج

 احصائية داللة ذات فروق وجود عدم الدراسة نتائج أظهرت كما متوسطة، بدرجة جاء التسلطي االستبدادي النمط باستثناء مرتفعة جاءت (التسلطي

 وجود الدراسة وأظهرت الثالث، اإلدارية األنماط في الجغرافي( املوقع العلمي، املؤهل )الجنس، ملتغيرات تعزى  الدراسة عينة دأفرا إجابات متوسطات بين

 فأقل(. سنوات 5) القصيرة الخبرة ذوي  من املديرين لصالح الخبرة سنوات ملتغير تعزى  احصائية داللة ذات فروق

نماط القيادية املدرسية لدى مديري املدارس في املرحلة املتوسطة في دولة الكويت، ومستوى ف عن األ ( إلى الكش2010الرشيدي ) وهدفت دراسة   

 ومعلمة، وبينت نتائج الدراسة أن النمط الديمقراطي جاء في 451الوالء التنظيمي لدى املعلمين، وتكونت عينة الدراسة من )
ً
بدرجة  األولى الرتبة( معلما

نماط حصائية بين األ ذات داللة إظهرت النتائج كذلك وجود فروق األخيرة بدرجة ممارسة متوسطة، وأ الرتبةمط التسيبي في ، وجاء النممارسة مرتفعة

 ظهرت النتائجوالخبرة. كما أ ،نماط القيادية تعزى ملتغيري املؤهل العلميلجنس، وعدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين األ القيادية تعزى ملتغير ا

 نماط القيادية والوالء التنظيمي للمعلمين.ة ارتباط موجبة بين األ وجود عالق
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 وعالقتها اإلدارية الشبكة نظرية وفق األردن في العامة الثانوية املدارس ملديري  القيادية األنماط تعرف هدفت دراسة (2010) العش أجرى  كما     

  (548) من الدراسة عينة وتكونت معلميهم، لدى العمل ضغوط بمستوى 
ً
 وأظهرت عمان، العاصمة محافظة في العامة املدارس معلمي من ومعلمة معلما

  يولي الذي الفريق( )قيادة نمط هو املدارس في املعلمين نظر وجهة من اإلدارية الشبكة لنظرية وفقا السائد القيادي النمط أن الدراسة نتائج
 
 اهتماما

 
 
 تكر  األقل القيادي النمط أنو ،الفريق على عاليا

 
 فروق وجودو  ،اإلنسانية العالقات على يركز الذي نسانياإل القيادة نمط هو املعلمين نظر وجهة من ارا

 أشارت كما نظرهم، وجهة من معلميهم لدى العمل ضغوط وبين ،ومديراتها العامة املدارس مديري  لدى القيادي السلوك نمط بين حصائيةإ داللة ذات

 .الذكور  لصالح الفروق وكانت ،املجاالت كافة في واإلناث الذكور  بين لعملا ضغوط في فروق وجود إلى النتائج

ودافعية املعلمين في محافظة رام هللا  ،( معرفة العالقة بين النمط القيادي ملديري املدارس الثانوية الحكومية2013وهدفت دراسة علقم )

 ومعلمة، وتم استخدام أداتين أحدهما لقياس األنماط القيادية التي 322والبيرة من وجهة نظر املعلمين أنفسهم، وتكونت عينة الدراسة من )
ً
( معلما

األخرى لقياس مستوى الدافعية لدى املعلمين، وقد بينت نتائج الدراسة أن النمط القيادي األوتوقراطي هو النمط السائد، و املدارس، و يمارسها مدير 

الثالثة، وبينت نتائج الدراسة وجود  الرتبةالثانية، ثم النمط القيادي التسيبي في  الرتبةراطي في وتوصلت النتائج كذلك إلى أن النمط القيادي الديمق

ينما كانت فروق ذات داللة إحصائية بين األنماط القيادية ودافعية املعلمين، وأن هناك عالقة ارتباطية ايجابية مع النمط القيادي الديموقراطي، ب

، وانه ال توجد فروق ذات داللة العالقة سلبية مع النمط األتو 
ً
 أن مستوى الدافعية لدى املعلمين كان متوسطا

ً
قراطي والتسيبي، وأظهرت النتائج أيضا

 في النمط القيادي ومستوى الدافعية للنجاز تعزى ملتغيرات الجنس واملؤهل العلمي وسنوات الخبرة.

 على املعلمين، والتعرف نظر وجهة من الرياض بمدينة الثانوية الحكومية املدارس يري ملد القيادي األسلوب ( دراسة هدفت تعرف2014وأجرى املالكي ) 

  الرياض الحكومية بمدينة الثانوية املدارس مديرو  يمارسها التي القيادية نحو األساليب نظر املعلمين وجهات اختالف مدى
ً
 ملتغيرات )التخصص تبعا

، وتوصلت الدراسة إلى أن مديري 217التدريس(، وتكونت عينة الدراسة من ) لمجا في الخبرة وسنوات واملؤهل العلمي، العلمي،
ً
الثانوية  املدارس ( معلما

 داللة ذات فروق وجود بدرجة مرتفعة، وأنهم يمارسون االسلوب التسلطي بدرجة متوسطة، وعدم املعلمون  يراها كما يمارسون األسلوب التشاركي

 وجهة من القيادة التشاركي ألسلوب الرياض بمدينة الحكومية الثانوية املدارس ممارسة مديري  حول درجة اسةعينة الدر  أفراد اتجاهات بين إحصائية

 متغير بأختالف املعلمين نظر وجهة من القيادة التسلطي ألسلوب الرياض بمدينة الحكومية الثانوية مديري املدارس ممارسة املعلمين، ودرجة نظر

 .املؤهل العلمي وسنوات الخبرة

 مديري املدارس لدى والفوضوي  واألوتوقراطي، السائدة الديمقراطي، القيادية األنماط تعرف ( دراسة هدفت2015وأجرى أبو الحاج )

 املنهج القيادي. تم استخدام النمط في الخبرة الجنس، وسنوات متغيرات أثر وبيان املعلمين، نظر وجهة من والبيرة محافظة رام هللا في الحكومية

 113عينة الدراسة من ) وتكونت في،الوص
ً
 النمط هو الديمقراطي النمط أن إلى الدراسة وتوصلت العشوائية، بالطريقة اختيارهم تم ومعلمة ( معلما

 في إحصائية داللة ذات فروق وجود عدم النتائج بينت األوتوقراطي، كما النمط الفوضوي، يليه النمط الحكومية، ثم املدارس مديري  لدى السائد

 إلى تعزى  األوتوقراطي، والفوضوي  الديمقراطي، القيادة أنماط استخدام في الحكومية املدارس ملديري  املعلمين تقييم لدرجة الحسابية املتوسطات

  النتائج وبينت الجنس. متغير
ً
 في لحكوميةا املدارس ملديري  املعلمين تقييم لدرجة الحسابية في املتوسطات إحصائية داللة ذات فروق وجود عدم أيضا

 ،األوتوقراطي القياديين النمطين استخدام في داللة ذات فروق هناك كان حين في الخبرة، متغير إلى يعزى  القيادة الديمقراطي نمط استخدام

 .وجاءت الفروق لصالح ذوي الخبرة الطويلة والفوضوي،

 الدراسات األجنبية:

 وتكونت ،في اململكة املتحدة اسامبشون  جامعة في والنمط القيادي العمل دوافع بين العالقة تحديد إلى (Aung, 2001ونج )دراسة أ هدفت

 العمل، ودوافع القيادة أنماط بين عالقة وجود إلى وتوصلت الدراسة اإلدارية. لشؤونفي ا العاملين التدريس هيئة أعضاء ( من53) من الدراسة عينة

املحاضرين  تجعل التي األسباب من الرواتب وكانت املؤثرة، البيئية العوامل أزيلت إذا القياديوالنمط  العمل دوافع بين عالقة هناك يكن لم ذلك ومع

 .العمل يتركون 

 املدرس ي املناخ وبين املعلمون  يدركه كما املدرسة القيادي ملدير النمط بين العالقة اختبار إلى هدفتف( Hawkins, 2002أما دراسة هاوكنز ) 

، (133) عددهم البالغ ومعلميهم ( مدارس5) الدراسة عينة شملت حيثبالواليات املتحدة األمريكية نيوجرس ي  في مةالعا الثانوية املدارس في
ً
 معلما

 النمط أكثر إلى يميل القيادي السلوك كان كلما إذ للمدرسة، العام املناخ على هام أثر ذو املدرسة ملدير السلوك القيادي أن الدراسة نتائج وأظهرت

 .املفتوح املدرس ي املناخ في فاعلية يكون أكثر التحويلي القيادة نمط وأن انفتاحا، أكثر املناخ كان ،املوجه النمط إلى و قلأ ،الداعم

 األسلوب مع املشاركة، باملقارنة على القائم بأسلوب القيادة املدير ابه يقوم التي املمارسات تعرف إلى (Tanner, 2006دراسة تانر ) وهدفت

 320الدراسة ) عينة وقد بلغت ،بالواليات املتحدة فلوريدا مدارس في الدراسة أجريت التسلط، وقد على القائم
ً
 نتائج دلت حيث ومعلمة ( معلما

 ديدتح للمدير، في التشاركي )الديمقراطي( القيادي السلوك أهمية النتائج أكدت اإلنتاج، وقد املدرسة، وزيادة فاعلية على القائد سلوك أثر إلى الدراسة

املعلم، حيث كانت درجة ممارسة السلوك القيادي الديمقراطي بدرجة مرتفعة، ودرجة  إنتاجية الفريق، وزيادة بروح رضا املعلمين، والعمل درجة
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نماط أفراد عينة الدراسة نحو ممارسة أ جاباتمتوسطات إة متوسطة، ووجود فروق ذات داللة إحصائية بين السلوك القيادي التسلطي بدرج ممارسة

 القيادة تعزى ملتغيرات الجنس والخبرة.

: الدراسات السابقة املتعلقة بدافعية املعلمين:
ً
 ثانيا

 الدراسات العربية:

 بدافعية لذواتهم وعالقتها الدنيا األساسية املرحلة معلمي تقدير درجة تعرف إلى هدفت ( بدراسة2012قام سمارة وسمارة، والسالمات )

راسة ينةع تكونت لديهم. اإلنجاز
 108من ) الد 

ً
 املرحلة معلمي تقدير درجة أن الدراسة نتائج الدنيا، وأظهرت األساسية معلمي املرحلة من ومعلمة ( معلما

؛ كان لذواتهم األساسية الدنيا
ً
 أعلى على "السلوك" مجال حصل فيما متوسط حسابي، أقل على "الخارجية والهيئة العام املظهر" مجال حصل إذ مرتفعا

 واملؤهل ،الجنس ملتغير تعزى  لذاتهم الدنيا األساسية املرحلة معلمي تقدير درجة في إحصائية ذات داللة فروق وجود عدم النتائج أظهرت كما سط.متو 

. كما كان الدنيا األساسية معلمي املرحلة لدى اإلنجاز دافعية مستوى  أن النتائج أظهرت التدريسية. كما والخبرة العلمي،
ً
 عدم الدراسة تأظهر  مرتفعا

 وجود إلى أشارت النتائج التدريسية.  كما والخبرة ،العلمي واملؤهل ،الجنس :ملتغير تعزى  اإلنجاز دافعية مستوى  إحصائية في داللة ذات فروق وجود

 لديهم. اإلنجاز دافعية لذواتهم ومستوى  الدنيا األساسية املرحلة معلمي تقدير درجة بين موجبة ارتباطية عالقة

في ( تعرف مستوى الدافعية نحو العمل املدرس ي لدى معلمي العلوم في مدارس محافظة جرش 2013)والقبالنا هدفت دراسة بني خلف بينم

 ومعلمة، وتم استخدام اإلستبيان كأد225من وجهة نظر املعلمين أنفسهم، وتكونت عينة الدراسة من )األردن 
ً
اة لجمع املعلومات، وتوصلت ( معلما

، كما أكدت النتائجأن مستوى الدافعية نحو العمل املدرس ي لدى معلمي العلوم  الدراسة إلى
ً
وجود فروق في متغير الجنس لصالح اإلناث،  كان متوسطا

 ووجود فروق في سنوات الخبرة لصالح سنوات الخبرة األعلى.

واد االجتماعية، وتكونت عينة الدراسة من ( دراسة هدفت إلى تعرف مستوى الدافعية للتدريس لدى معلمي امل2013وأجرى لبوز وحجاج )

(168،
ً
 ومعلمة من معلمي املواد االجتماعية في والية ورقلة بالجزائر، وتوصلت الدراسة إلى أن مستوى الدافعية للتدريس كان متوسطا

ً
ووجود  ( معلما

ة الحوافز العديد من املعوقات التي تواجه معلمي املواد االجتماعية منها قلة م املادي  للمعلم،  التشجيع املعنوي  ، ونقصللمعلم الوظيفي وفرص التقد 

  وتعيينه ،الحركة في مجاله وتضييق
ً
على  املنحى إن   بل الحصص من املعلم نصاب فيها، باإلضافة إلى كثافة املنطقة التي يرغب في أو ،سكنه مقر من بعيدا

ة املعلم قيمة ذلك، وانخفاض من العكس ة ،الوظيفي  ة الفرص قلةو  ،والثقافي   يحملون  املدر سين ألن   الجدوى  عديمة فهي حتى وإن وجدتو  ،التدريبي 

 املدرسة. ألفراد العادلة نحوها، وغياب املعاملة سالبة اتجاهات

 الثانوية املرحلة معلمي لدى اإلنجاز دافعية وتعرف العدالة التنظيمية، تطبيق درجة تعرف ( هدفت2014وفي دراسة أجراها الشهري )

 وتكونت .لدى املعلمين اإلنجاز ودافعية التنظيمية تطبيق العدالة درجة بين االرتباطية العالقة عن نظرهم، والكشف وجهة منبالسعودية  دينة جدةبم

، وتوصلت211من )الدراسة عينة 
ً
نت كا تنظيميةالعدالة ال تطبيق وان درجة بدرجة عالية، كانت املعلمين لدى اإلنجاز دافعية الدراسة إلى أن ( معلما

 والخبرة. ،ياملؤهل العلم ي حصائية عند دافعية االنجاز تعزى ملتغير عالية، ووجود فروق ذات داللة إ

 في للمعلمين اإلنجاز ودافعية املدارس ملديري  القيادية بين املمارسات العالقة لىإ التعرف (2014وهدفت دراسة أبو سمرة وحمارشة )

 وكذلك وجود متوسطة، بدرجة جاءت املعلمين لدى اإلنجاز دافعية أن نتائجها أهم من ومعلمة، وكان ( معلما216) من الدراسة عينة فلسطين، وتكونت

  ودالة وايجابية مرتفعة ارتباطيه عالقة
ً
 .ملديريهم القيادية للممارسات وتقديراتهم املعلمين اإلنجاز لدى دافعية متوسطات بين إحصائيا

 درجة لىوالتعرف إ املعلمين، نظر وجهة من الثانوية املدارس ملديري  اإلدارية املمارسات درجة تعرف فت( بدراسة هد2015وقام القرش ي )

 دافعية ودرجة الثانوية املدارس ملديري  املمارسات اإلدارية درجة بين االرتباطية العالقة عن والكشف نظرهم، وجهة من املعلمين لدى اإلنجاز دافعية

 ،السعوديةفي  الطائف بمدينة الحكومية الثانوية املدارس معلمي ( من603) من وتكونت عينة الدراسة املعلمين، نظر جهةو  من معلميهم لدى اإلنجاز

 اإلنجاز دافعية عالية، وأن بدرجة تمارس كانت التحفيز املتابعة، ومجال ومجال القرار، اتخاذ بمجال اإلدارية املمارسات وتوصلت نتائج الدراسة إلى أن

 اإلنجاز. ودافعية اإلدارية املمارسات بين إحصائية داللة ذات إيجابية عالقة كانت عالية، ووجود الطائف بمدينة الثانوية املدارس ميمعل لدى

 الدراسات األجنبية:

 في لبقاءا على تساعدهم التي أهمية األكثر العوامل وبيان املعلمين درجة دافعية تعرف هدفت بدراسة  (Anderson, 2002اندرسون ) قام

 كارولينا جنوب من والية مختلفة مدارس من ومعلمة معلما (392من) تكونت عينة على الدراسة العمل، وأجريت نحو دافعيتهم وتزيد مهنتهم كمعلمين

 على وتساعدهم العمل نحو دافعيتهم من تزيد هناك عوامل وأن متوسطة، كانت املعلمين الدراسة إلى أن دافعية وتوصلت ،بالواليات املتحدة األمريكية

 .العالي، والصفوف املؤسسة والراتب النظيفة، اآلمنة والبيئة الطلبة، وتعاون  املديرين للمعلمين، بدعم املهنة في البقاء

 لدافعية اتمعزز  من املديرون يتوقعه ما بين مقارنة وعمل املعلمين درجة دافعية لىإ التعرف هدفت دراسة (Diamantes, 2004ديامنتس ) وأجرى        

  املعلمون  يعتقده املعلمين وما
ً
 أهم من وكان .تكساس والية في مختلفة مدارس خمس ومديري  معلمي على وأجريت الدراسة .التدريس في لدافعيتهم محفزا

 .متوسطة كانت املعلمين دافعية أن الدراسة هذه نتائج
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قتها بالقيادة التحويلية لدى مديري املدارس في املدارس املتوسطة في تعرف دافعية املعلمين لالنجاز وعال (Liu, 2013)ليو  دراسة وهدفت

الدراسة إلى أن الدافعية لإلنجاز لدى املعلمين تعد مرتفعة، وأن  ( معلما ومعلمة، وتوصلت273مدينة شينيانغ بالصين، وتكونت عينة الدراسة من )

أكدت النتائج على وجود عالقة بين دافعية املعلمين لالنجاز والقيادة التحويلية، ممارسة مديري املدارس للقيادة التحويلية تعد مرتفعة كذلك، و 

 وسنوات الخبرة. ،واملؤهل العلمي ،وأشارت إلى عدم وجود فروق تعزى إلى الجنس

امة في مدينة مانادو تعرف أثر القيادة املدرسية على الدافعية لالنجاز لدى املعلمين في املدارس الع (Pongoh, 2014) هوهدفت دراسة بونجو 

 ومعلمة، وتوصلت( معلم325باندونيسيا، وتكونت عينة الدراسة من )
ً
الدراسة إلى أن دور مديري املدارس في زيادة الدافعية لالنجاز لدى املعلمين تعد  ا

نجاز لإل قة بين القيادة املدرسية والدافعية شارت كذلك إلى وجود عالنجاز لدى املعلمين تعد مرتفعة، وأمرتفعة، كما أشارت إلى أن مستوى الدافعية لال 

 نجاز على امتالك املعلمين للكفايات املهنية.ود تأثير للدافعية لإل لدى املعلمين، ووج

 ملخص الدراسات السابقة وموقع الدراسة الحالية منها:

  (؛2008) لبلوى وا (؛2006والشمايلة )(؛ 2001) الجربكما في دراسة  ،نماط القيادية ملديري املدارساأل إلى تعرف السعت بعض الدراسات 

بني خلف  :(؛ وسعت دراسات أخرى إلى تعرف مستوى دافعية املعلمين للعمل مثل دراسات كل من2015أبو الحاج )؛ و (2010) والعش

ديري املدارس املتوسطة املمارسات السلطوية لدى متعرف الحالية إلى  (. وتسعى الدراسة2013( ولبوز وحجاج )2013( وعلقم )2013)والقبالن

 .بمنطقة الجهراء التعليمية في دولة الكويت وعالقتها بدافعية املعلمين نحو عملهم

  حيث ومنهجها موضوعها، طبيعة في السابقة الدراسات مع الحالية الدراسة تتشابهاستخدمت العديد من الدراسات السابقة املنهج الوصفي، و 

 .الوصفي املنهج اعتمدت

 الحالية فانها تتفق مع الدراسات السابقة في موضوع الدراسة ولكنها تختلف عنها من حيث مجتمع الدراسة وعينتها واهداف  اما الدراسة

 الدراسة، كما تختلف عنها في االداة.

 :منها مجاالت عدة في الجهود تلك من الباحثان استفاد السابقة الدراسات عرض ضوء وفي      

 للدراسة. النظري  األدب أركان بعض بناء في اإلسهام 

 راسة نتائج مناقشة في السابقة الدراسات من االستفادة ِّ
راسة ونتائج السابقة الدراسات نتائج بين واملقارنة الحالية الد  ِّ

 حيث من الحالية الد 

 .واالختالف االتفاق مدى

 راسة أداة بناء في السابقة الدراسات من االستفادة ِّ
 .الد 

 :الطريقة  واإلجراءات
راسة التي تم استخدامها واإلجراءات الالزمة للتحقق  لجزءاول هذا اتن ِّ

راسة وعينتها وأداة   الد  ِّ
راسة، إضافة إلى مجتمع الد  ِّ

 ملنهجية الد 
ً
وصفا

راسة     واإلجراءات والطرق اإلحصائية التي تم استخدامها في تحليل البيانات للوصول إلى معرفة نتائج هذ ِّ
راسة.من صدق وثبات أداة الد  ِّ

 ه الد 

راسة ِّ
 :منهجية الد 

راسة وأهدافها. تم استخدام املنهج املسحي  االرتباطي ملالءمته لطبيعة الدِّ

  :مجتمع الدراسة

راسة من جميع معلمي املرحلة املتوسطة بمنطقة الجهراء التعليمية في دولة الكويت والبالغ عددهم ) ِّ
ن مجتمع الد   ( معلم3456تكوَّ

ً
 ومعلمة ا

 و )1472بواقع )
ً
 .2015/2016حصائيات وزارة التربية الكويتية لعام ، حسب إ( معلمة1984( معلما

        :عينة الدراسة

 ومعلمة ( 391تم اختيار عينة عشوائية بسيطة مكونة من )
ً
من معلمي املرحلة املتوسطة بمنطقة  ( معلمة198( معلم و)193بواقع )معلما

 ( يوضح ذلك.1%( من املجتمع األصلي للعينة. والجدول )11.3، وبنسبة )2016 / 2015ام الدراس ي الجهراء التعليمية في دولة الكويت للع

راسة حسب الجنس واملؤهل العلمي وسنوات الخبرة: (1جدول ) ِّ
 توزع أفراد عينة الد 

 النسبة املئوية العدد الفئات املتغيرات

 

 الجنس

 49.4 193 ذكر

 50.6 198 أنثى

 %100 391 املجموع

 

 املؤهل العلمي

 86.7 339 بكالوريوس وأقل 

 13.3 52 ماجستير وأعلى 

 %100 391 املجموع
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 الخبرة

 26.3 103 سنوات  5أقل من 

 38.6 151 سنوات  10 - 5من 

 35.0 137 سنوات  10أكثر من 

 %100 391 املجموع

راسة: أداة ِّ
 الد 

راسة ِّ
املمارسات السلطوية لدى مديري املدارس املتوسطة وتكونت من محورين األول لقياس  ةوهي عبارة عن استبان تم تطوير أداة الد 

ن من )بمنطقة الجهراء التعليمية في دولة الكويت ، واملحور (التخطيط، تنفيذ األعمال، اتخاذ القرار( فقرة موزعة على ثالثة مجاالت وهي )31، وتكوَّ

ن من )نطقة الجهراء التعليمية في دولة الكويتدافعية املعلمين نحو عملهم بمالثاني  لقياس  . وذلك بالرجوع إلى األدب النظري ( فقرة22، وتكوَّ

( 2013بني خلف والقبالن) (2010)والعش (؛2008لبلوي )وا (2006والشمايلة )(؛ 2001)الجربوالدراسات السابقة ذات العالقة ومنها دراسات كل من 

 الثة أجزاء:وتكونت األداة من ث ، ؛ (2013وعلقم )

 اشتمل على املعلومات الديمغرافية الالزمة عن املستجيب وهي )الجنس، واملؤهل العلمي، وسنوات الخبرة(. الجزء األول:

ن من ) الجزء الثاني:  . ( فقرة31فقرات لقياس املمارسات السلطوية لدى مديري املدارس املتوسطة بمنطقة الجهراء التعليمية في دولة الكويت، وتكوَّ

ن من ) الجزء الثالث:  . ( فقرة22فقرات لقياس دافعية املعلمين نحو عملهم ، وتكوَّ

م تحديد االستجابات بخمس درجات وفقا لتدريج ليكرت الخماس ي هي   وتأخذ الرقم )وقد ت 
ً
(، 4(، وكبيرة وتأخذ الرقم )5)كبيرة جدا

  (،2(، وقليلة وتأخذ الرقم )3ومتوسطة وتأخذ الرقم )
ً
 .(1وتأخذ الرقم ) وقليلة جدا

راسة: ِّ
 صدق أداة الد 

راسة بطريقة الصدق الظاهري وذلك بعرضها على عدد من املحكمين والبالغ عددهم ) ِّ
، (2امللحق )( محكم )15تم التحقق من صدق أداة الد 

انتمائها للمجال الذي تقيسه،  وقد طلب من املحكمين تنقيح ومراجعة االستبانة من حيث درجة وضوح الفقرات وجودة الصياغة اللغوية ودرجة

فق ما وافق وتعديل، أو حذف أي فقرة يرى املحكمون أنها ال تحقق الهدف من االستبانة. وبعد ذلك جمعت البيانات من املحكمين وتمَّ إعادة صياغتها و 

املمارسات السلطوية عدد الفقرات ملقياس %( من املحكمين؛ حيث استقرت غالبية أرائهم وفق ما يناسب قياس متغيرات الدراسة حيث كان 80عليه )

ليصبح املمارسات السلطوية ( فقرات من مقياس 3) حذف( فقرة ، وتم 24) دافعية املعلمين نحو عملهم( فقرة، في حين بلغ عدد الفقرات ملقياس 34)

 من )
ً
 من  مين نحو عملهمدافعية املعلحذف فقرتين من مقياس وتم ( فقرة في صورته النهائية بعد التحكيم، 31مكونا

ً
بعد  ( فقرة22)ليصبح مكونا

 .التحكيم

راسة ِّ
 :ثبات أداة الد 

راسة، تم استخدام معادلة كرونباخ ألفا، كما هو مبين في الجدول ) ِّ
 (.2للتحقق من ثبات أداة الد 

 قيم معامل كرونباخ ألفا ألداة الدراسة: (2جدول )
 املمارسات السلطويةمقياس 

 خ ألفاكرونبا املجال الرقم

 0.81 التخطيط 1

 0.77 تنفيذ األعمال 2

 0.83 اتخاذ القرار 3

 دافعية املعلمين نحو عملهممقياس 

 0.91 دافعية املعلمين نحو عملهم

 ، وهو ما يشير إلى أن قيمة معامل الثبات مرتفعة ومقبولة لغايات البحث.األداة بمعامل ثبات عال  ( يتضح تمتع 2من خالل جدول )

 :جة اإلحصائيةاملعال

راسة على النحو اآلتي:SPSSتم استخدام البرنامج اإلحصائي ) ِّ
 ( لتفريغ البيانات لإلجابة عن أسئلة الد 

  املعيارية. الحسابية واالنحرافات املتوسطات تم استخدام األول والثالث: ينالسؤال عن لإلجابة 

 االحاديالحسابية واالنحرافات املعيارية وإجراء تحليل التباين الثاني والرابع: تم استخدام املتوسطات  ينلإلجابة عن السؤال. 

  لإلجابة عن السؤال الخامس: تم استخدام مصفوفة معامل االرتباط بيرسون(Pearson) .الختبار العالقات االرتباطية 
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 علـى درجــة التقــدير باالعتمــاد علــى املتوســطات الحســابية إلجابــات أفـراد العينــة لتكــون مؤشــ الباحثــانوللتعـرف علــى درجــة التقــدير، اعتمـد 
ً
را

تمـاد علـى املعيار التالي في الحكم إلى تقدير املتوسـطات الحسـابية، وذلـك بتقسـيم درجـات التقـدير إلـى ثالثـة مسـتويات )مرتفـع، متوسـط، مـنخفض( باالع

 املعادلة التالية وهي معيار التصحيح. 

 علـى املمارسـات السـلطوية لـدى مـديري املـدارس املتوسـطة على املتوسطات الحسابية إلجابات أ انالباحثانوأعتمد 
ً
فراد العينـة لتكـون مؤشـرا

 على املعادلة التالية:
ً
 بمنطقة الجهراء التعليمية في دولة الكويت وعالقتها بدافعية املعلمين نحو عملهم، وذلك اعتمادا

 1.33=    4 =   1-5=   الحد األدنى –الحد األعلى طول الفئة =   

 3       3عدد املستويات                                  

 ومن ثم أصبحت التقديرات كالتالي:

.2.33: 1املتوسط الحسابي )من 
ً
 منخفضا

ً
 ( مؤشرا

.  3.67: 2.34املتوسط الحسابي )من 
ً
 متوسطا

ً
 ( مؤشرا

.5: 3.68املتوسط الحسابي )من 
ً
 مرتفعا

ً
 ( مؤشرا

راسة ِّ
 :نتائج الد 

 لتسلسل أسئلتها، وذلك على النحو اآلتي:تناول هذا الفصل 
ً
راسة وفقا ِّ

 لنتائج الد 
ً
 عرضا

لإلجابة ما مستوى املمارسات السلطوية لدى مديري املدارس املتوسطة في دولة الكويت من وجهة نظر املعلمين؟.  :النتائج املتعلقة بالسؤال األول 

ملستوى املمارسات السلطوية لدى مديري املدارس املتوسطة في دولة الكويت  املعياريةعن هذا السؤال تم استخراج املتوسطات الحسابية واالنحرافات 

 بين ذلك.ي( 3)والجداول   من وجهة نظر املعلمين.

افات املعيارية : (3جدول ) يت من والدرجة ملستوى املمارسات السلطوية لدى مديري املدارس املتوسطة في دولة الكو  الرتبةو املتوسطات الحسابية واالنحر

 وجهة نظر املعلمين 
ً
 مرتبة تنازليا

 الدرجة االنحراف املعياري  املتوسط الحسابي املجاالت رقم املجال الرتبة

 متوسطة 0.68 3.38 تنفيذ األعمال 2 1

 متوسطة 0.69 3.32 التخطيط 1 2

 متوسطة 0.76 3.26 اتخاذ القرار 3 3

 متوسطة 0.73 3.33 الدرجة الكلية

متوسطة، جاءت درجة املمارسات السلطوية لدى مديري املدارس املتوسطة في دولة الكويت من وجهة نظر املعلمين أن ( 3)يبين الجدول    

تنفيذ )مجال  حيث جاء، (3.38 -3.26وتراوحت املتوسطات الحسابية للمجاالت ما بين ). (0.73(، وبانحراف معياري بلغ )3.33حسابي )بمتوسط 

درجة ب (التخطيط)مجال الثانية  الرتبةتاله في  ،(0.68، وبانحراف معياري بلغ )(3.38بلغ )درجة متوسطة، وبمتوسط حسابي بلى األو  الرتبةفي  (األعمال

متوسط حسابي درجة متوسطة، وبب (إتخاذ القرار)الثالثة مجال  الرتبة(، تاله في 0.69(، وبانحراف معياري بلغ )3.32متوسط حسابي بلغ )متوسطة، وب

 . (0.76)(، وبانحراف معياري بلغ 3.26بلغ )

، حيث كانت على 
ً
راسة على فقرات كل مجال منفردا ِّ

وقد تم حساب املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية لتقديرات أفراد عينة الد 

 النحو اآلتي:

 تنفيذ األعمال: ول املجال األ 
 لفقرات مجال تنفيذ األعمال. الرتبةلدرجة و ( املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية وا4يظهر الجدول )

افات املعيارية و  :(4جدول )  تنفيذ األعمال  مجال والدرجة لفقرات الرتبةاملتوسطات الحسابية واالنحر
ً
 مرتبة تنازليا

 الدرجة االنحراف املعياري  املتوسط الحسابي الفقرات الرقم الرتبة

 مرتفعة 1.13 3.79 للعمل املحددة دباملواعي االلتزام على املدرسة مدير يؤكد 21 1

 ملشكالت العمل يضع 15 2
ً
 مرتفعة 1.17 3.68 مدير املدرسة حلوال

 متوسطة 1.13 3.62 يلزم مدير املدرسة املعلمين باتباع تعليمات وقواعد محددة 14 3

 متوسطة 1.14 3.57 يتابع مدير املدرسة عملية دوام املعلمين بشدة   19 4

 متوسطة 1.10 3.43 املدرسة املعلمين بأعمال إضافية النجاز األعمال في مواعيدها املحددة يكلف مدير 20 5

 متوسطة 1.20 3.31 على بعض املعلمين في انجاز بعض أعماله الخاصةمدير املدرسة يعتمد  18 6
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 متوسطة 1.18 3.23 إنجاز املهمات التي يكلفهم بها فقطمدير املدرسة من املعلمين يطلب  16 7

 متوسطة 1.28 3.11 بدون مشاورة املعلمينمدير املدرسة يتصرف  17 8

 متوسطة 1.34 3.07 يرفض مدير املدرسة تفسير أعماله ومناقشتها 12 9

 متوسطة 1.29 2.96 يتصرف مدير املدرسة دون استشارة املعلمين 13 10

 متوسطة 0.68 3.38 الدرجة الكلية 

وتراوحت  (.0.68(، وبانحراف معياري بلغ )3.38) بمتوسط حسابيمتوسطة، تنفيذ األعمال ية ملجال الدرجة الكلأن ( 4يبين الجدول )

يؤكد مدير املدرسة على االلتزام  " والتي تنص على( 21، وجاءت الفقرة )(3.79-2.96املتوسطات الحسابية لفقرات مجال تنفيذ األعمال ما بين )

 "ونصها ( 13)جاءت الفقرة (، و 1.13، وبانحراف معياري بلغ )(3.79وبمتوسط حسابي بلغ )بدرجة متوسطة، ولى األ  الرتبةفي " باملواعيد املحددة للعمل

 .(1.29(، وبانحراف معياري بلغ )2.96متوسط حسابي بلغ )درجة منخفضة، وباألخيرة ب الرتبةب" يتصرف مدير املدرسة دون استشارة املعلمين

 املجال الثاني: التخطيط

 لفقرات مجال التخطيط. الرتبة( املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية والدرجة و 5ل )يظهر الجدو 

افات املعيارية و : (5جدول )  التخطيط مجال  والدرجة لفقرات الرتبةاملتوسطات الحسابية واالنحر
ً
 مرتبة تنازليا

 الدرجة االنحراف املعياري  املتوسط الحسابي الفقرات الرقم الرتبة

 مرتفعة 1.13 3.82 يد مدير املدرسة باالنظمة والتعليماتيتق 3 1

 متوسطة 1.14 3.67 يهتم مدير املدرسة بالتخطيط ألعماله 9 2

 متوسطة 1.12 3.57 يقرر مدير املدرسة ما الذي يمكن عمله وكيفية تنفيذه 6 3

 متوسطة 1.15 3.52 يحتفظ مدير املدرسة بجميع الصالحيات 5 4

 متوسطة 1.17 3.50 من املعلمين تنفيذ الخطط املوضوعة من قبله يطلب املدير 11 5

 متوسطة 1.16 3.37 ينفرد مدير املدرسة بوضع الخطط وسياسات العمل باملدرسة 1 6

 متوسطة 1.19 3.36 يضع املدير الخطط بناًء على معرفته الشخصية 10 7

 متوسطة 1.19 3.35 مستوى أداء املعلمينيضع مدير املدرسة معايير األداء حسب رغبته للتعرف على  2 8

 متوسطة 1.19 2.82 يقلل مدير املدرسة من شأن االقتراحات التي يبديها املعلمون  4 9

 متوسطة 1.24 2.78 ال يهتم بتفصيالت العمل عند التخطيط 8 10

توسطةم 1.33 2.74 يغفل مدير املدرسة الجوانب االنسانية للمعلمين عند القيام بالتخطيط 7 11  

 متوسطة 0.69 3.32 الدرجة الكلية

وتراوحت  (.0.69(، وبانحراف معياري بلغ )3.32)متوسطة، بمتوسط حسابي تخطيط لاملجال الدرجة الكلية أن ( 5يبين الجدول )

في " درسة باالنظمة والتعليماتيتقيد مدير امل " والتي تنص على( 3)، وجاءت الفقرة (3.82-2.74املتوسطات الحسابية لفقرات مجال التخطيط ما بين )

يغفل مدير املدرسة الجوانب  "ونصها ( 7)وجاءت الفقرة ،  (1.13، وبانحراف معياري بلغ )(3.82وبمتوسط حسابي بلغ )بدرجة مرتفعة، األولى  الرتبة

 (.1.33(، وبانحراف معياري بلغ )2.74متوسط حسابي بلغ )درجة منخفضة، وباألخيرة ب الرتبةب" االنسانية للمعلمين عند القيام بالتخطيط

 املجال الثالث: اتخاذ القرار

 لفقرات مجال اتخاذ القرار. الرتبة( املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية والدرجة و 6يظهر الجدول )

افات املعيارية و  :(6جدول )  اتخاذ القرار مرتبمجال  لفقرات واملستوى  الرتبةاملتوسطات الحسابية واالنحر
ً
 ة تنازليا

 الدرجة االنحراف املعياري  املتوسط الحسابي الفقرات الرقم الرتبة

 مرتفعة 1.14 3.71 . قرار أي اتخاذ عند باللوائح يسترشد مدير املدرسة 25 1

 متوسطة 1.10 3.62 . القرار التخاذ املناسب الوقت يختار مدير املدرسة 24 2

 متوسطة 1.13 3.54 مدير املدرسة قراره دون تراجع يتخذ 22 3

ر  27 4 ِّ
 متوسطة 1.16 3.38 على رأيه أثناء تطبيق القرارتمدير املدرسة ُيص 

 متوسطة 1.17 3.32 بنفسه فيها والبت ودراستها املشكالت حل املدرسة مدير يتولى 31 5

 متوسطة 1.18 3.18 .بمفرده القرار مدير املدرسة اتخاذ يفضل 26 6

 متوسطة 1.15 3.14 .فردية مهمة القرار اتخاذ عملية مدير املدرسة يعتبر 23 7

 متوسطة 1.27 2.98 مناقشة دون  والنهي األمر بأسلوب املعلمين يوجه مدير املدرسة 28 8

 متوسطة 1.37 2.92 الرسمية سلطاته باستخدام املعلمين يهدد مدير املدرسة 29 9

 متوسطة 1.32 2.85 للوقت ةمضيع الرأي وإبداء املناقشة يعتبر مدير املدرسة 30 10

 متوسطة 0.76 3.26 الكلية  الدرجة
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وتراوحت  (.0.76(، وبانحراف معياري بلغ )3.26) متوسطة، بمتوسط حسابي اتخاذ القرارالدرجة الكلية ملجال أن ( 6يبين الجدول )

يسترشد مدير املدرسة باللوائح عند اتخاذ  "والتي تنص ( 25، وجاءت الفقرة )(3.71-2.85املتوسطات الحسابية لفقرات مجال اتخاذ   القرار ما بين )

يعتبر مدير املدرسة "ونصها ( 30)وجاءت الفقرة (، 1.14، وبانحراف معياري بلغ )(3.71وبمتوسط حسابي بلغ )بدرجة مرتفعة، األولى  الرتبةفي أي قرار" 

 (.1.32(، وبانحراف معياري بلغ )2.85متوسط حسابي بلغ )، بدرجة متوسطةاألخيرة ب الرتبةب" املناقشة وإبداء الرأي مضيعة للوقت

في استجابات أفراد عينة الدراسة  (05.0)هل هناك فروق ذات داللة احصائية عند مستوى الداللة  النتائج املتعلقة بالسؤال الثاني:

 ؟ت الجنس واملؤهل العلمي والخبرةحول درجة املمارسات السلطوية لدى مديري املدارس املتوسطة في دولة الكويت باختالف متغيرا

راسة حسب متغيرات   لإلجابة عن هذا السؤال تم استخدام املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية ِّ
 الجنس، واملؤهل،الستجابات أفراد عينة الد 

 ( يوضح ذلك.7والجدول ) ، الخبرة وسنوات

افات املعيارية :(7جدول )ال املمارسات السلطوية لدى مديري املدارس املتوسطة في دولة الكويت من وجهة نظر املعلمين  ملجاالت املتوسطات الحسابية واالنحر

 الخبرة  وسنوات الجنس واملؤهلحسب 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 س = املتوسط الحسابي  ع = االنحراف املعياري                  

 في املتوسطات الحساب7يبين الجدول )
ً
 ظاهريا

ً
ملجاالت املمارسات السلطوية لدى مديري املدارس املتوسطة في ية واالنحرافات املعيارية ( تباينا

واملؤهل العلمي )بكالوريوس فأقل، ماجستير فأعلى(، )ذكور، إناث(، الجنس بسبب اختالف فئات متغيرات  دولة الكويت من وجهة نظر املعلمين

، ولبيان داللة الفروق اإلحصائية بين املتوسطات الحسابية تم استخدام سنوات( 10ثر من سنوات، أك 10 -5سنوات، من  5وسنوات الخبرة )أقل من

( يوضح 8والجدول )املمارسات السلطوية لدى مديري املدارس املتوسطة في دولة الكويت من وجهة نظر املعلمين، تحليل التباين الثالثي على مجاالت 

 ذلك.

في دولة املمارسات السلطوية لدى مديري املدارس املتوسطة مجاالت الخبرة على  وسنوات الجنس واملؤهل ألثر  االحاديا تحليل التباين :(8جدول )

 من وجهة نظر املعلمينالكويت 
 الداللة اإلحصائية قيمة ف متوسط املربعات درجات الحرية مجموع املربعات املجاالت مصدر التباين

 الجنس

 0.431= هوثلنج

 0.08ح = 

 0.82 0.05 0.03 1 0.03 التخطيط

 0.20 1.67 0.79 1 0.79 تنفيذ األعمال

 0.06 6.14 3.53 1 3.53 اتخاذ القرار

 0.76 0.09 0.02 1 0.03 الكلي

 املؤهل العلمي

 .918=هوثلنج

 .084ح=

 0.61 0.26 0.13 1 0.13 التخطيط

 0.82 0.05 0.02 1 0.03 تنفيذ األعمال

 0.38 0.78 0.45 1 0.45 اتخاذ القرار

 0.82 0.05 0.01 1 0.02 الكلي

 سنوات الخبرة  

 .952ويلكس=

 0.88 0.13 0.06 2 0.13 التخطيط

 0.82 0.20 0.09 2 0.19 تنفيذ األعمال

 الكلي اتخاذ القرار تنفيذ األعمال التخطيط  الفئات املتغير

 الجنس

 

 3.54 3.18 3.38 3.38 س ذكر

 0.49 0.71 0.64 0.64 ع

 3.50 3.35 3.38 3.26 س أنثى

 0.55 0.80 0.73 0.73 ع

 املؤهل العلمي

 

أقل  3.52 3.25 3.37 3.32 س بكالوريوس و

 0.53 0.77 0.69 0.71 ع

 3.50 3.35 3.41 3.33 س ماجستير فأعلى

 0.45 0.71 0.63 0.59 ع

 سنوات الخبرة

 

 3.49 3.25 3.34 3.29 س سنوات 5أقل من 

 0.56 0.75 0.70 0.71 ع

 – 5من  

 سنوات10

 3.51 3.26 3.37 3.35 س

 0.54 0.81 0.71 0.73 ع

 10اكثر من 

 سنوات

 3.54 3.28 3.41 3.31 س

 0.47 0.71 0.65 0.64 ع
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 0.90 0.10 0.06 2 0.12 اتخاذ القرار .485ح=

 0.87 0.14 0.04 2 0.08 الكلي

   0.48 379 183.61 التخطيط الخطأ

   0.47 379 178.69 تنفيذ األعمال

   0.57 379 217.72 اتخاذ القرار

   0.28 379 105.15 الكلي

    391 4490.27 التخطيط الكلي

    391 4644.96 تنفيذ األعمال

    391 7388.72 اتخاذ القرار

    391 4944.33 الكلي

 ( ما يلي: 8)يتبين من الجدول 

 عدم وجود فروق ذات داللة احصائية عند مستوى دال( لةα≤ 0.05 تعزى ألثر )في جميع املجاالت  واملؤهل العلمي وسنوات الخبرة الجنس

 املتعلقة باملمارسات السلطوية لدى مديري املدارس املتوسطة في دولة الكويت من وجهة نظر املعلمين. 

لإلجابة عن هذا السؤال تم استخراج ن أنفسهم ؟. ما درجة دافعية املعلمين نحو عملهم من وجهة نظر املعلمي :النتائج املتعلقة بالسؤال الثالث

 ( يبين ذلك.9والجدال ) درجة دافعية املعلمين نحو عملهم من وجهة نظر املعلمين انفسهم. املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية

افات املعيارية : (9جدول )  ن نحو عملهم من وجهة نظر املعلمين أنفسهم والدرجة ملستوى دافعية املعلمي الرتبةو املتوسطات الحسابية واالنحر
ً
 مرتبة تنازليا

 الدرجة االنحراف املعياري  املتوسط الحسابي الفقرات الرقم الرتبة

 مرتفعة 1.02 4.13 يكون  ما أفضل أنجز عملي على 1 1

 مرتفعة 1.06 4.10 عملي إتقان على أحرص 17 2

 مرتفعة 1.05 4.06 االحترام لي يحقق ألنه النجاح نحو أسعى 12 3

 مرتفعة 1.00 4.05 تزيد مساعدة الزمالء في املدرسة من رغبتي في العمل بجدية. 14 4

 مرتفعة 1.06 4.04 كمعلم عملي في أجتهد 16 5

  بها التفكير بعد األشياء بعمل أقوم 10 6
ً
 مرتفعة 1.04 3.97 جديا

 مرتفعة 1.03 3.96 صحيح بشكل إلي املوكلة األعمال أنجز 9 7

  كان إذا العمل إتمام على أصر 4 8
ً
 مرتفعة 1.03 3.94 صعبا

 مرتفعة 1.08 3.93 أواجهها التي واألعباء املشكالت أتحمل 5 9

 مرتفعة 1.09 3.92 اهتماماتي مقدمة في عملي يكون  أن على أحرص 21 10

 مرتفعة 1.15 3.91 وقت الحصة ضياع عدم على أحرص 22 11

 مرتفعة 1.07 3.88 منافسة أية في الفوز  على والتصميم العزم أملك 7 12

 مرتفعة 1.13 3.88 القيام باعبائي الوظيفية على املقدرة لدي بأنني أشعر 3 13

 مرتفعة 1.08 3.87 محدد برنامج وفق الدراس ي يومي أبدأ 19 14

ن عملي مع الطلبة 13 15 َحسُّ
َ
 مرتفعة 1.13 3.77 يساعد تفويض السلطات من مدير املدرسة في ت

 مرتفعة 1.12 3.74 ونشاط بحماس للمدرسة أذهب 18 16

 متوسطة 1.18 3.63 التدريبية بالدورات االلتحاق على أحرص 20 17

  تتطلب ال التي باألعمال القيام أحب 2 18
ً
  جهدا

ً
 متوسطة 1.18 3.56 كبيرا

19 15  
ً
 متوسطة 1.17 3.52 العمل نفس لتكرار أنجز عملي بطريقة روتينية نظرا

 متوسطة 1.21 3.42 ما عمل إنجاز في اآلخرين تحدي أتجنب 11 20

 متوسطة 1.32 3.16 املسؤوليات تحمل أتجنب 6 21

 متوسطة 1.30 3.06  آخر لوقت عمل من به أقوم ما أؤجل 8 22

 مرتفعة 0.52 3.70 الكلية  الدرجة

(، وبانحراف 3.70نظر املعلمين أنفسهم ككل )  لمين نحو عملهم من وجهة فعية املعملستوى دا املتوسط الحسابي أن (9) الجدول  يبين

األولى وبمتوسط حسابي بلغ  الرتبةفي " أنجز عملي على أفضل ما يكون " والتي تنص على( 1وجاءت الفقرة ) .(مرتفعةوبدرجة )(، 0.52معياري بلغ )

األخيرة بمتوسط  الرتبة" بأؤجل ما أقوم به من عمل لوقت آخر ( ونصها " 8الفقرة ) وجاءت(، مرتفعة(، وبدرجة )1.02، وبانحراف معياري بلغ )(4.13)

 (، وبدرجة )متوسطة(.1.30(، وبانحراف معياري بلغ )3.06حسابي بلغ )

في استجابات أفراد عينة الدراسة  (05.0)هل توجد فروق ذات داللة احصائية عند مستوى داللة النتائج املتعلقة بالسؤال الرابع:

لإلجابة عن    دافعية املعلمين نحو عملهم من وجهة نظر املعلمين أنفسهم تعزى ملتغيرات )الجنس، املؤهل العلمي، وسنوات الخبرة(؟  مستوى  حول 
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راسة حسب متغيري )ت( االحصائي  هذا السؤال تم استخدام املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية، وإختبار ِّ
لجنس، االستجابات أفراد عينة الد 

راسة حسب متغير الخبرة وتحليل التباين األحادي الستجابات  ،واملؤهل العلمي ِّ
 .ان ذلكيبين (11، و)(10) نيجدولالو أفراد عينة الد 

ن أنفسهم حسب دافعية املعلمين نحو عملهم من وجهة نظر املعلميفي املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية وقيمة )ت( والداللة االحصائية  :(10جدول )

 العلمي الجنس واملؤهل

 

 

 

 

 

في دافعية الجنس واملؤهل العلمي ( تعزى ألثر α≤ 0.05داللة )عدم وجود فروق ذات داللة احصائية عند مستوى ( 10)الجدول يتبين من 

 املعلمين نحو عملهم من وجهة نظر املعلمين أنفسهم. 

راسة حسبتحليل التباين األحادي وللتعرف على أثر سنوات الخبرة تم استخدام  ِّ
والجدول  الخبرة، سنواتمتغير  الستجابات أفراد عينة الد 

 ( يوضح ذلك:11)

دافعية املعلمين نحو عملهم من وجهة نظر املعلمين أنفسهم في املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية وقيمة )ف( والداللة االحصائية  :(11جدول)

 حسب سنوات الخبرة

 

 

 

 

في دافعية املعلمين سنوات الخبرة ( تعزى ألثر α≤ 0.05)       ( عدم وجود فروق ذات داللة احصائية عند مستوى داللة11)يتبين من الجدول 

 من وجهة نظر املعلمين أنفسهم. نحو عملهم 

( بين املمارسات السلطوية لدى   ≤0.05هل توجد عالقة ارتباطية ذات داللة احصائية عند مستوى الداللة ) النتائج املتعلقة بالسؤال الخامس:

تم استخدام معامل عن هذا السؤال لإلجابة مديري املدارس املتوسطة في دولة الكويت ودافعية املعلمين نحو عملهم من وجهة نظر املعلمين؟. 

( يوضح 12، والجدول )مجاالت املمارسات السلطوية لدى مديري املدارس املتوسطة في دولة الكويت ودافعية املعلمين نحو عملهمبين ارتباط بيرسون 

 ذلك.

املتوسطة في دولة الكويت ودافعية املعلمين نحو عملهم مجاالت املمارسات السلطوية لدى مديري املدارس بين للعالقة مصفوفة ارتباط بيرسون  :(12جدول )

 من وجهة نظر املعلمين

 

 

 

 

 

 (.0.01ة )**دالة إحصائيا عند مستوى الدالل                      

 الداللة اإلحصائية قيمة ت   الفئات املتغير

 0.16 1.63 3.85 س ذكر الجنس

 0.56 ع

 3.74 س أنثى

 0.73 ع

 املؤهل العلمي

 

أقل  0.18 1.54 3.81 س بكالوريوس و

 0.65 ع

 3.70 س ماجستير فأعلى

 0.66 ع

 الداللة اإلحصائية قيمة ف   الفئات املتغير

 0.47 0.75 3.78 س سنوات 5أقل من  الجنس

 0.75 ع

 3.77 س سنوات10 – 5من  

 0.69 ع

 3.84 س سنوات 10اكثر من 

 0.52 ع

 دافعية املعلمين  مجاالت املمارسات السلطوية 

 **0.33 التخطيط

 **0.30 تنفيذ األعمال

 **0.89 اتخاذ القرار

 **0.73 الدرجة الكلية
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  (12بين من الجدول )تي
ً
املمارسات السلطوية لدى مديري املدارس بين جميع مجاالت وجود عالقة ارتباطية إيجابية )طردية( دالة إحصائيا

لمين نحو املتوسطة في دولة الكويت، ودافعية املعلمين نحو عملهم، وكذلك الدرجة الكلية للممارسات السلطوية لدى مديري املدارس ودافعية املع

 عملهم. 

 مناقشة النتائج والتوصيات

 والتوصيات التي خرجت بها.  مناقشة النتائج التي توصلت إليها الدراسة وفقا لتسلسل أسئلتها، الجزءتناول هذا 

؟. وجهة نظر املعلميناملمارسات السلطوية لدى مديري املدارس املتوسطة في دولة الكويت من  ما درجة مناقشة النتائج املتعلقة بالسؤال األول:

على جميع املجاالت وعلى  ةاملمارسات السلطوية لدى مديري املدارس املتوسطة في دولة الكويت من وجهة نظر املعلمين متوسط درجةأظهرت النتائج أن 

لسلطوية، والتي تهدف إلى تحقيق يتطلب منهم ممارسة بعض األساليب ا به مديري املدارس ر الذي يقومعزى إلى أن الدو جة تيالنت ، وهذهاألداة ككل

إلى تمسك مديري أيضا تعزى قد ، وهذه النتيجة التي تنشدها املدرسة اإلنضباط املدرس ي من قبل العاملين، وبالتالي تحقيق األهداف التربوية املختلفة

ما ُيتخذ من قرارات تربوية، األمر الذي يشجع املدارس باإلسلوب القيادي التقليدي بوصفهم القادة األساسيون للمدارس، وبوصفهم مسؤولون عن كل 

 .بصورة متوسطة املمارسات التسلطية لديهم

ملمارسة األساليب القيادية الحديثة، والتي تدعو إلى استخدام األساليب الديموقراطية وإلى  تجنب مديري املدارسوقد تعزى هذه النتيجة إلى 

، حيث يرى بعض املديرين أن هذه األساليب تنتقص من صالحياتهم وأدوارهم اذ القرارات املدرسيةمشاركة جميع العاملين في العملية اإلدارية واتخ

تعزى هذه النتيجة إلى إعطاء مديري املدارس صالحيات كاملة في إدارة املدرسة، وبالتالي اتجاههم نحو التفرد في السلطة. وقد يمكن أن ، كما القيادية

 سبب املدارس، والتي تركز على تطوير ممارستهم الديمقراطية املوجهه ملديري البرامج يكون ضعف 
ً
بصورة  نحو ممارسة األساليب التسلطية همفي اتجاه ا

 ، بوصفها مؤدية إلى نتائج إيجابية فيما يتعلق بتحقيق األهداف املدرسية.متوسطة

والتي أشارت  (Tanner, 2006(، وتانر )2014لكي )(، واملا2006الشمايلة )(، و 2001وتتفق هذه النتيجة مع نتائج دراسات كل من الجرب )

. إلى
ً
 أن ممارسة مديري املدارس للتمط األتوقراطي )السلطوي( يعد متوسطا

 :مارسات السلطويةوفيما يلي تفسير ملجاالت امل

 املجال األول: تنفيذ األعمال

تعزى   إلى اهتمام مديري املدارس بتنفيذ األعمال، قد جة حصل على درجة متوسطة، وهذه النتي تنفيذ األعمالأشارت النتائج إلى أن مجال 

ساسيون في لكونها ضرورة من ضرورات تحقيق التميز التربوي، فتنفيذ األعمال ُيعد مهمة أساسية من مهام مديري املدارس، ألنهم ُيعدون املسؤولون األ 

.مدارسهم عن ذلك، وعن كل ما يحدث فيها، وهم من تتم محاسبتهم على مدى ت
ً
 نفيذ األعمال املقررة سلفا

يؤكد مدير املدرسة على االلتزام باملواعيد املحددة للعمل" على الترتيب األول وبدرجة  وفيما يتعلق بفقرات هذا املجال حصلت الفقرة "

نفيذ األعمال في وقتها املحدد، وقد يعزى األولى يعزى إلى إيمان مديري املدارس بعامل الوقت، وأهمية االلتزام بت الرتبةمرتفعة، وحصول هذه الفقرة على 

 ذلك إلى مهارة مديري املدارس في وضع وقت محدد يتوافق مع األعمال املتطلب منهم القيام  بها.

" وبدرجة متوسطة، وحصول هذه الفقرة على درجة متوسطة يتصرف مدير املدرسة دون استشارة املعلميناألخيرة جاءت الفقرة " الرتبةوفي 

 من إيمانهم بأنهم يمتلكون القدر على التصرف في جميع املواقف قد يعزى 
ً
إلى إتجاه مديري املدرس بدرجة متوسطة للتصرف بشكل فردي إنطالقا

كما واملتعلق بالتصرف بشكل فردي،  ،التربوية املتعلقة باملدرسة، وقد تكون هذه النتيجة نابعة من تعود مديري املدارس على النمط التقليدي في اإلدارة

 قد تعزى هذه النتيجة إلى عدم وجود اتجاهات تدعو إلى مشاركة املديرين للمعلمين في اتخاذ القرارات.  

 : التخطيطاملجال الثاني

تعزى إلى إدراك مديري املدارس ألهمية التخطيط قد حصل على درجة متوسطة، وهذه النتيجة التخطيط أشارت النتائج إلى أن مجال 

 
ً
لدوره الهام في تحقيق األهداف املؤسسية خاصة في املجال التربوي، والذي يكتظ بكثير من املهام واألهداف التربوية على مدار  بدرجة متوسطة، نظرا

 لعمل مديري املدارس، حيث يسهم في جعل األهداف املدرسية واضحة،
ً
 هاما

ً
ويجعل  العام، والتي تتطلب التخطيط املسبق لها، فالتخطيط ُيعد مجاال

 ر املتعلقة بكافة العاملين واضحة طوال العام الدراس ي.        األدوا

يتقيد مدير املدرسة باألنظمة والتعليمات" على الترتيب األول وبدرجة مرتفعة، وحصول  وفيما يتعلق بفقرات هذا املجال حصلت الفقرة "

 ألن مديري املدارس مطالبي الرتبةهذه الفقرة على 
ً
، نظرا

ً
ن بأن يكونوا قدوة لجميع العاملين فيما يتعلق بالتزامهم بالتعليمات واألنظمة األولى ُيعد منطقيا

رس، وبالتالي التربوية، مما يترتب عليه اتجاه العاملين نحو االلتزام كذلك، إضافة إلى أن األنظمة والتعليميات املدرسية تصدر من خالل مديري املدا

 عن أن التقحو التقيد بها، فيكونون مؤمنين بها، ويتجهون ن
ً
يد باألنظمة والتعليمات يعد من أسس تحقيق النجاح واالنضباط في املؤسسات ضال

 .  املدرسةاملختلفة وعلى رأسها 
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األخيرة جاءت الفقرة "يغفل مدير املدرسة الجوانب اإلنسانية للمعلمين عند القيام بالتخطيط" وبدرجة متوسطة، وحصول هذه  الرتبةوفي 

وسطة قد يعزى إلى اهتمام مديري املدارس فيما يتعلق بالتخطيط بالجانب الفني واإلداري على حساب الجانب اإلنساني، وهذا قد الفقرة على درجة مت

 يكون نتيجة لضعف تدريب مديري املدارس على االهتمام بالجوانب اإلنسانية وتقييد عملهم بالجوانب الفنية واإلدارية.

 املجال الثالث: اتخاذ القرار

حصل على درجة متوسطة، وهذه النتيجة تعزى إلى أن إتخاذ القرار يعد من املهارات األساسية  اتخاذ القرارالنتائج إلى أن مجال  أشارت

املدارس هم املسؤولون عن جميع القرارات التي يتم اتخاذها باملدرسة، وهذه النتيجة قد تعزى إلى وجود كثير  الزمة لعمل مديري املدارس، فمديرو وال

ة متوسطة األعمال املدرسية التي ال يمكن تنفيذها دون امتالك مديري املدارس ملهارات اتخاذ القرار، وممارسة مديري املدارس التخاذ القرار بدرج من

 قد يعزى إلى وجود قصور إلى حد ما في تدريب وتأهيل مديري املدارس فيما يتعلق باتخاذ القرارات.   

يسترشد مدير املدرسة باللوائح عند اتخاذ أي قرار" على الترتيب األول وبدرجة مرتفعة،  ل حصلت الفقرة "وفيما يتعلق بفقرات هذا املجا

، ويعزى إلى أن اللوائح تجبر مديري املدارس في كثير من األحيان على التقيد بها الرتبةوحصول هذه الفقرة على 
ً
واتخاذ القرارات بناء  ،األولى ُيعد منطقيا

  املدارس مطالبون مديرو عليها، و 
ً
من قبل العاملين وأولياء األمور  لوجود كثير من الضغوط الواقعة عليهمبااللتزام باللوائح في اتخاذهم القرارات نظرا

نضباط في العمل ق اال والجهات املختلفة التي تتعامل معها املدرسة التخاذ قرارات بعينها، وبالتالي فإن االلتزام باللوائح فيما يتعلق باتخاذ القرارات يحق

 املدرس ي، ويحقق رضا املتعاملين مع اإلدارة املدرسية.

" وبدرجة متوسطة، وحصول هذه الفقرة على يعتبر مدير املدرسة املناقشة وإبداء الرأي مضيعة للوقت األخيرة جاءت الفقرة " الرتبةوفي 

وإبداء الرأي خاصة في ظل املتطلبات التربوية املعاصرة والتي تحتاج كثير من  أن مديري املدارس يؤمنون بأهمية املناقشة قد يعزى إلى الرتبة األخيرة

 عن مراعاة مديري املدارس بأهمية شعور ضرورة االستماع الجيد آلراء األخرون ومناقشتها للوصول إلى القرارات السليمةوبالتالي  ،الحلول 
ً
، فضال

 . ص لهم للمناقشة والحوار وإبداء الرأيمن خالل اتاحة الفر  العاملين بدورهم الفعال باملدرسة

في درجة املمارسات  (05.0)حصائية عند مستوى داللة فروق ذات داللة إ هل توجدمناقشة النتائج املتعلقة بالسؤال الثاني: 

  وسنوات الخبرة(؟السلطوية لدى مديري املدارس املتوسطة في دولة الكويت من وجهة نظر املعلمين تعزى ملتغيرات )الجنس، املؤهل العلمي، 

: فيما يتعلق بمتغير الجنس
ً
 :أوال

حصائية تعزى ألثر الجنس في جميع املجاالت املتعلقة باملمارسات السلطوية لدى مديري عدم وجود فروق ذات داللة إأظهرت النتائج 

 سواء في مدارس ، وهذه النتيجة قد تعزى إلى أن النمط ااملدارس املتوسطة في دولة الكويت من وجهة نظر املعلمين
ً
إلداري ملديري املدارس يعد متقاربا

بالتالي فإن الذكور أو اإلناث، وبالتالي فإن املمارسات السلطوية تعد متشابهة، وقد تعزى هذه النتيجة إلى أن مهام مديري املدارس تعد هي ذاتها، و 

تعزى هذه النتيجة كذلك إلى أن مديري املدارس يتصرفون في ممارستهم  املعلمين يكونون متشابهين في الحكم على ممارستهم للممارسات السلطوية، وقد

 من التعليمات الصادرة من وزارة التربية، والتي تعطي مديري املد
ً
ن بشكل مطلق عن كافة املمارسات ارس صالحيات تسهم في جعلهم مسؤوليإنطالقا

ممارستهم السلطوية متشابهه، ويمكن الحكم عليها بدرجة متقاربة من قبل املعلمين  وكافة النشاطات التي تقوم بها املدرسة، وبالتالي تكون  ،املدرسية

 سواء الذكور أو اإلناث.      

عدم وجود فروق (، والتي أكدت على Taner, 2006( تانر )2014املالكي ) (2006الشمايلة ) (2001الجرب ) وتتفق هذه النتيجة مع نتائج

 سلطوية لدى مديري املدارس.تعزى ألثر الجنس في املمارسات ال

وجود فروق تعزى ألثر الجنس في املمارسات السلطوية لدى مديري املدارس ( والتي أكدت على 2003عياصرة ) وتختلف مع نتائج دراسات

 اإلناث. لصالح 

: فيما يتعلق بمتغير املؤهل العلمي
ً
 :ثانيا

املؤهل العلمي في جميع املجاالت املتعلقة باملمارسات السلطوية لدى مديري عدم وجود فروق ذات داللة احصائية تعزى ألثر أظهرت النتائج 

ن قبل مديري ماملمارسة ممارسات السلطوية للاملعلمين  إدراك، وهذه النتيجة قد تعزى إلى أن املدارس املتوسطة في دولة الكويت من وجهة نظر املعلمين

  .، وبالتالي يدركونها بدرجات متقاربةاملعلمين جميعوواضحة ل ،مارسات ظاهرةون هذه املالعلمي، حيث تك هممؤهلاملدارس ال تتأثر ب

عدم ( والتي أكدت على 2014(، واملالكي )2006(، والشمايلة )2003(، وعياصرة )2001دراسات كل من الجرب ) وتتفق هذه النتيجة مع نتائج

 مديري املدارس.وجود فروق تعزى ألثر املؤهل العلمي في املمارسات السلطوية لدى 

وجود فروق تعزى ألثر املؤهل العلمي في املمارسات السلطوية لدى مديري ( والتي أكدت على 2014الشهري )وتختلف مع نتائج دراسات 

 املدارس لصالح املؤهل األعلى.
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: فيما يتعلق بمتغير سنوات الخبرة
ً
 ثالثا

ثر سنوات الخبرة في جميع املجاالت املتعلقة باملمارسات السلطوية لدى مديري عدم وجود فروق ذات داللة احصائية تعزى ألأظهرت النتائج 

، وهذه النتيجة قد تعزى إلى أن مديري املدارس يتعاملون مع جميع املعلمين سواء أصحاب املدارس املتوسطة في دولة الكويت من وجهة نظر املعلمين

راعي مديري املدارس التسلطيين الفروق بين املعلمين في الخبرة وال يحاولون االستفادة منهم الخبرات العالية أو املنخفضة بنفس األساليب، حيث ال ي

ن يقومون فيما يتعلق بالعمل اإلداري بالشكل املناسب، وقد تعزى هذه النتيجة إلى أن املعلمين بعض النظر عن سنوات الخبرة التي يمتلكونها يعملو 

.     بأدوار متشابهه، ويشاهدون بشكل مستمر 
ً
 ما يقوم به مديري املدارس من ممارسات، وبالتالي يكون تقريرهم ملمارسات مديري املدارس متشابها

أكدت على عدم وجود فروق تعزى ألثر سنوات الخبرة في والتي ( Taner, 2006(، وتانر )2014دراستي املالكي ) وتتفق هذه النتيجة مع نتائج

 .رساملمارسات السلطوية لدى مديري املدا

وجود فروق ( والتي أكدت على 2014(، والشهري )2006(، والشمايلة )2003(، وعياصرة )2001كل من الجرب ) وتختلف مع نتائج دراسات

 تعزى ألثر سنوات الخبرة في املمارسات السلطوية لدى مديري املدارس لصالح سنوات الخبرة األعلى.

أظهرت النتائج أن درجة دافعية ؟. جة دافعية املعلمين نحو عملهم من وجهة نظر املعلمين أنفسهمما در  مناقشة النتائج املتعلقة بالسؤال الثالث:

، وهذه النتيجة قد تعزى إلى رضا املعلمين عما يقومون به من أدوار مهنية، وبالتالي العمل مرتفعةاملعلمين نحو عملهم من وجهة نظر املعلمين أنفسهم 

هم لإلنجاز، ورغبتهم في تحقيق التميز الوظيفي، وقد تعزى هذه النتيجة إلى اهتمام وزارة التربية دافعيتن خالل تنمية على اإلرتقاء بمستواهم املنهي م

 عن توفير الكويتية في األونة األخيرة باملعلمين، ومنحهم مزايا مادية ومعنوية لم تكن متواجدة من قبل، وبالتالي فإن دافعيتهم لإلنجاز تعد مرت
ً
فعة، فضال

نجاز، إضافة إلى ربط أداء املعلمين املتميزين التي تسهم في امتالك املعلمين لإل  ،والوسائل التعليمية الحديثة ،واألدوات ،زارة التربية للبيئة املدرسيةو 

والبرامج  ،النتيجة إلى الدورات بمكافآت مادية ومعنوية، وبالتالي تنمية دافعية املعلمين لإلنجاز، حيث تنمية التنافس بين جميع املعلمين، وقد تعزى هذه

وتنمي لديهم مستوى الدافعية للعمل، حيث يتم تدريبهم على األساليب الحديثة في التدريس، األمر الذي يدفعهم  ،التي يخضع لها املعلمون  ،التأهيلية

  للعمل على أن يكونوا متميزين في األدوار املنوط بهم القيام بها.

 ديامنتسو  (،2003(، وعياصرة )Anderson, 2002(، واندرسون )2001الجرب )دراسات كل من  وتتفق هذه النتيجة مع نتائج

(Diamantes, 2004،) ( و 2013وبني خلف ،)( 2014(، وأبو سمرة وحمارشة )2013لبوز وحجاج،)  والتي أشارت إلى أن درجة دافعية املعلمين نحو

 عملهم تعد متوسطة.

 ,Pongoh)بونجوو  ،(Liu, 2013)ليو (، و 2012(، وسمارة والسالمات )2006الظفيري )كل من  اتوتختلف هذه النتائج مع نتائج دراس

 .(، والتي أشارت إلى أن درجة دافعية املعلمين نحو عملهم تعد مرتفعة2015(، والقرش ي )2014والشهري )، (2014

أفضل ما يكون" على الترتيب األول وبدرجة مرتفعة،  أنجز عملي على دافعية املعلمين نحو عملهم حصلت الفقرة " ق بفقراتوفيما يتعل

األولى قد يعزى إلى رضا املعلمين عما يقومون به من أعمال، وإلى إيقانهم بأنهم يمتلكون املهارات الالزمة ألداء عملهم، وقد  الرتبةوحصول هذه الفقرة على 

يث توجد معايير مرتفعة الختيار املعلمين، وبالتالي يمتلكون املقومات التي تمكنهم يعزى ذلك أيضا إلى جودة معايير اختيار املعلمين في دولة الكويت، ح

 عن البرامج التأهيلية والتي تسهم بشكل كبير في تطوير أداء املعلمين
ً
 وضمان جودة أدائهم ألدوارهم املهنية. ،من أداء أعمالهم بتميز، فضال

، وهذه النتيجة تعزى إلى امتالك  "شعر بأنني لدي املقدرة على القيام باعبائي الوظيفيةجاءت الفقرة "أوبدرجة متوسطة األخيرة  الرتبةوفي 

وحصول  ن يتم تأهيلهم بشكل يضمن قيامهم باألعباء الوظيفية املتعددة الواقعة عليهم،أداؤه، فاملعلمو  غبة في القيام بما هو مطلوب منهماملعلمين للر 

 املعلم.   الوظيفية الواقعة على ام واألعباءلى تعدد املههذه الفقرة على درجة متوسطة قد يعزى إ

استجابات أفراد عينة في  (05.0)هل توجد فروق ذات داللة احصائية عند مستوى داللة مناقشة النتائج املتعلقة بالسؤال الرابع: 

 الجنس، املؤهل العلمي، وسنوات الخبرة(؟دافعية املعلمين نحو عملهم من وجهة نظر املعلمين أنفسهم تعزى ملتغيرات ) الدراسة حول مستوى 

: فيما يتعلق بمتغير الجنس
ً
 أوال

، دافعية املعلمين نحو عملهم من وجهة نظر املعلمين أنفسهمعدم وجود فروق ذات داللة احصائية تعزى ألثر الجنس في أظهرت النتائج 

في بيئات تعليمية متشابهه، وبالتالي فإنهم يتعرضون لضغوط متشابهة، إضافة  يعملون  ،أو اإلناث ،وهذه النتيجة قد تعزى إلى أن املعلمين سواء الذكور 

 عن أن املدعمات سواء املادية
ً
تكون  ،أو املعنوية املوجهه للمعلمين ،إلى قيامهم بنفس األدوار التربوية، ومن ثم تكون دافعيتهم للعمل متقاربة، فضال

 لطبيعة املجتمع الكويتي، والتي تتجه نحو تمركز محكومة بنفس اللوائح الصادرة عن وزارة التربية،
ً
السلطة  كما أن األنماط القيادية تكون متقاربة نظرا

 تاحة الفرصة للمعلمين للمشاركة الفعالة في العملية التربوية.  في أيدي املديرين، وضعف إ

عدم  والتي أكدت (2012ارة وسمارة والسالمات )(، وسم2006والظفيري ) (،2003عياصرة ) وتتفق هذه النتيجة مع نتائج دراسات كل من

 .وجود فروق ذات داللة احصائية تعزى ألثر الجنس في دافعية املعلمين نحو عملهم

 وجود فروق تعزى ألثر الجنس في دافعية املعلمين نحو عملهم لصالح اإلناث. والتي أكدت (،2013بني خلف ) وتختلف مع نتائج دراسة



 تيسري اخلوالدة، سعود اهلاجري                                    ...         املمارسات السلطوية لدى مديري املدارس املتوسطة مبنطقة اجلهراء التعليمية يف دولة الكويت  

 2019 -3، العدد5املجلد -املجلة الدولية للدراسات التربوية والنفسية
 239 

 

: فيما يتعلق بم
ً
 :تغير املؤهل العلميثانيا

بدافعية املعلمين نحو عملهم من عدم وجود فروق ذات داللة احصائية تعزى ألثر املؤهل العلمي في جميع املجاالت املتعلقة أظهرت النتائج 

يث ترتبط ببيئة العمل، وما ، وهذه النتيجة قد تعزى إلى أن مستوى الدافعية ال تتعلق بدرجة كبيرة باملؤهالت العلمية، حوجهة نظر املعلمين أنفسهم

مشاركة يتم فيها، وما تتيحه من فرص للمعلمين للرقي والتميز، وما تقدمه من مدعمات من شأنها زيادة مستوى الدافعية لديهم، وما تتيجه لهم من 

قي الوظيفي، وهذه النتيجة قد تعزى إلى فعالة في األنشطة املدرسية، ومشاركة في اتخاذ القرارات، وما تقدمه من مدعمات مادية ومعنوية، وفرص للتر

العليا للمدعمات الكافية والتي تدفعهم لالنجاز، وبالتالي تشابه استجابتهم مع املعلمين الحاصلين على املؤهالت  عدم تلقي املعلمين أصحاب املؤهالت

 األقل.  

عدم  والتي أكدت( 2012وسمارة وسمارة والسالمات )(، 2006(، والظفيري )2003دراسات كل من عياصرة ) وتتفق هذه النتيجة مع نتائج

 .وجود فروق ذات داللة احصائية تعزى ألثر املؤهل العلمي في دافعية املعلمين نحو عملهم

: فيما يتعلق بمتغير سنوات الخبرة
ً
 ثالثا

حو عملهم من وجهة نظر املعلمين املعلمين نافعية دعدم وجود فروق ذات داللة احصائية تعزى ألثر سنوات الخبرة في أظهرت النتائج 

وتحقيق التميز، كما يمكن أن  ،والطموح في األداء ،تكون لديهم الرغبة بغض النظر عن سنوات خبرتهم ، وهذه النتيجة قد تعزى إلى أن املعلمينأنفسهم

فيما  ن هي نفسها، وبالتالي ال تكون هناك فروق بينهمتي يعمل بها املعلمون سواء أصحاب الخبرة أو األقل خبرة  تكو لتعزى هذه النتيجة إلى أن البيئة ا

 عن التأهيل النفس ي
ً
والذي من  ،أو الصغيرة ،سواء أصحاب الخبرات الكبير ،واملعنوي الذي يخضع له املعلمين ،يتعلق بدافعيتهم نحو عملهم، فضال

 في زيادة دافعيتهم للعمل ، دو ة التربية في السنوات األخيرة للمعلمينشأنه زيادة مستوى الدافعية لديهم، وقد يكون للحوافز املادية التي أقرتها وزار 
ً
را

   بغض النظر عن سنوات خبرتهم. 

عدم وجود فروق ذات  والتي أكدت(، 2012والسالمات )سمارة وسمارة، ( 2006الظفيري )( 2003عياصرة ) وتتفق هذه النتيجة مع نتائج

 .دافعية املعلمين نحو عملهمداللة احصائية تعزى ألثر سنوات الخبرة في 

حصائية تعزى ألثر سنوات الخبرة في دافعية داللة إوجود فروق ذات  (، والتي أكدت2013)والقبالن بني خلف  وتختلف مع نتائج دراسة

 املعلمين نحو عملهم لصالح سنوات الخبرة األعلى.

( بين املمارسات   ≤0.05ات داللة احصائية عند مستوى الداللة )هل توجد عالقة ارتباطية ذ مناقشة النتائج املتعلقة بالسؤال الخامس:

 السلطوية لدى مديري املدارس املتوسطة في دولة الكويت ودافعية املعلمين نحو عملهم من وجهة نظر املعلمين؟.

يري املدارس املتوسطة في دولة املمارسات السلطوية لدى مدبين جميع مجاالت أشارت النتائج إلى وجود عالقة ارتباطية إيجابية )طردية( 

ى دافعيتهم الكويت ودافعية املعلمين نحو عملهم، وهذه النتيجة تعزى إلى أن األساليب القيادية املمارسة من قبل مديري املدارس تؤثر بشكل فعال عل

تعود املعلمين على املمارسات السلطوية من قبل  قد تعزى إلى ،نحو عملهم، ووجود عالقة طردية بين املمارسات السلطوية ودافعية املعلمين نحو عملهم

ورؤيتهم بأنها هامة لتحقيق األهداف املدرسية، وقد تعزى هذه النتيجة كذلك إلى أن املمارسات السلطوية الصادرة من قبل مديري  ،مديري املدارس

 عنباللوائح والقوانين املدرسيةاملدارس تجعل املعلمين في حالة من االلتزام 
ً
تجعل املعلمين يبذلون مجهودات قد أن املمارسات السلطوية  ، فضال

 مضاعفة رغبة في الحصول على رضا مديري املدارس، وبالتالي قد تزيد من مستوى دافعيتهم للعمل.

 وجود عالقة بين األنماط القيادية ودوافع العمل.  ، والتي أكدت(Aung, 2001وهذه النتيجة تتفق مع نتائج دراسات أونج )  

قة ارتباطية سلبية بين املمارسات األتوقراطية )التسلطية( ودافعية ( والتي أشارت إلى وجود عال2001تختلف مع نتائج دراسات الجرب )و 

 املعلمين للعمل.

 : التوصيات
 : يلي بما الباحثان يوص ي نتائج من الدراسة إليه توصلت ما ضوء في

 من املمارسات التسلطية.االهتمام بتدريب مديري املدارس على تبني املمار  .1
ً
 سات الديمقراطية والتشاركية بدال

ضرورة إصدار تشريعات من قبل وزارة التربية تتضمن إشراك املعلمين من قبل مديري املدارس في التخطيط، وتنفيذ األعمال، واتخاذ  .2

 القرارات املدرسية.

 لتي تسهم في زيادة دافعية املعلمين نحو العمل.ضرورة اهتمام مديري املدارس بتوفير الحوافز املادية واملعنوية، وا .3

 املدارس في املراحل التعليمية املختلفة.  رسات القيادية التي يتبناها مديرو لى املماإجراء دراسات مستقبلية للتعرف إ .4
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 سلسلة غزة، - األزهر جامعة والبيرة، مجلة هللا رام محافظة حكومية فيال املدارس مديري  لدى السائد القيادي ( النمط2015) ،أبو الحاج، عزمي .1

 .114-83(: 2) 17اإلنسانية:  العلوم

 بفلسطين، للمعلمين اإلنجاز ودافعية املدارس ملديري  القيادية املمارسات بين ( العالقة2014)،محمد نعاموحمارشة، أ حمدأ محمود سمرة، أبو .2

 .123-94(: 2)17مجلة جامعة األزهر، 

 . 66-43(: 1) 2( صناعة القرار التربوية في االدارة املدرسية. دراسات تربوية،  1987) ،احمد ابراهيم أحمد، .3

تصور مقترح لتنمية مهارات القيادة التحويلية لدى مديري املدارس اإلعدادية بوكالة الغوث بمحافظات غزة،  (2011) ،االغا، بالل فوزي جبارة .4

 شورة، كلية التربية، الجامعة االسالمية، غزة.رسالة ماجستير غير من

  العلم.دار  الكويت:( السلوك التنظيمي. 1995) ،حامد أحمد بدر، .5

 دار الوفاء.  اإلسكندرية:املوارد الدراسية. و امليول البيئة املدرسية و  مين فيلية املعلط( تس2010)، البربري، مدحت احمد فتح هللا على  .6

 تبوك منطقة في نظر املعلمين وجهة من التنظيمية بالثقة الثانوية الحكومية املدارس ملديري  اإلداري  النمط ( عالقة2008) ،البلوي، منصور مفلح .7

 التعليمية، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة مؤتة، الكرك، األردن.

 العمل نحو الدافعية بمستوى  ديموغرافيةوال الوظيفية للعوامل التنبؤية ( القدرة2013) ،بني خلف، محمود حسن والقبالن، فايزة يوسف .8

 .762 -748(: 2) 40. ، الجامعة األردنيةالتربوية العلوم جرش. دراسات محافظة مدارس في العلوم معلمي لدى املدرس ي

 املعلمين، نظر وجهة من العمل إلى بدافعية املعلمين وعالقتها الثانوية املدارس ملديري  اإلدارية ( األنماط2001) ،محمد الحسن بن محمد الجرب، .9

 .الرياض :سعود امللك منشورة، جامعة غير ماجستير رسالة

 (. السلوك التنظيمي. اإلسكندرية: الدار الجامعية للطباعة والنشر.1997الحناوي، محمد صالح وسلطان، محمد سعيد ) .10

 الزهراء. ( الدوافع واالنفعاالت. الرياض: دار 2011) ،خليفة، عبد اللطيف وعبد هللا، معتز سيد .11

 -161(: 3)10طلبة اليرموك. مجلة اتحاد الجامعات العربية للتربية وعلم النفس.  واالغتراب بين( السلطوية  2012) ،محمد محمود الخوالدة، .12

199 . 

لعام ( الرضا الوظيفي ودافعية اإلنجاز لدى عينة من املرشدين املدرسيين بمراحل التعليم ا2008) ،الخيري، حسن بن حسين بن عطاس .13

 بمحافظتي الليث والقنفدة. رسالة ماجستير غير منشورة، كلية التربية ، جامعة أم القرى.

نماط القيادية املدرسية في املرحلة املتوسطة في دولة الكويت وعالقتها بالوالء التنظيمي للمعلمين من وجهة األ ( 2010) ،الرشيدي، عبدهللا بشير .14

 معة الشرق األوسط، عمان.نظرهم. رسالة ماجستير غير منشورة، جا

". رسالة ماجستير غير منشورة. بسكرةدراسة ميدانية في مؤسسة سونطراك االنجاز " بدافعية وعالقته التنظيمي ( املناخ2014) ،الرميساء، البار .15

 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، الجزائر.

 اإلدارة التربوية، عمان : دار وائل للنشر والتوزيع. ( دراسات في2004) ،ستراك، رياض .16

 لواء تربية ملديرية التابعة املدارس في الدنيا األساسية املرحلة معلمي تقدير ( درجة2012) ،سمارة، هتوف، وسمارة، علي، والسالمات، محمد خير .17

 .686-661(: 3)26االنسانية  ث: العلوملألبحا النجاح جامعة لديهم، مجلة اإلنجاز بدافعية وعالقتها الرصيفة لذواتهم

 -1: 362الوطني للثقافة والفنون واآلداب.  ( السلطوية في التربية العربية. مجلة عالم املعرفة. الكويت: املجلس2009) ،السورطي، يزيد عيس ى .18

350. 

وعالقتها بالسلوك اإلبداعي للمعلمين، أطروحة دكتوراه  ( األنماط اإلدارية ملديري املدارس الثانوية العامة في األردن2006) ،الشمايلة، معين أمين .19

 غير منشورة، جامعة عمان العربية للدراسات العليا، عمان.

 لدى اإلنجاز بدافعية وعالقتها جدة بمحافظة الثانوية املدارس مديري  لدى التنظيمية العدالة ( مستوى 2014)،محمد بن محمد الشهري، .20

 املكرمة. مكة أم القرى، منشورة، جامعة غير ماجستير رسالة . وجهة نظرهم من املعلمين

 نساني في التنظيم. القاهرة: دار الفكر العربي. السلوك اإل( 1975) ،شهيب ، محمد علي .21

 ( موسوعة علم النفس والتحليل النفس ي ، الكويت : دار سعاد الصباح .1993)، طه، فرج عبدالقادر .22

 . للنشر والتوزيع السلوك التنظمي. عمان: دار وائلة التربوية و اإلدار ( 2006) ،الطويل، هاني عبد الرحمن .23
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  .لدار وائ عمال. عمان:السلوك التنظيمي في مؤسسات األ ( 2013) ،حمود سلمانمالعميان،  .33

 والتعليم التربية وزارة في كمعلمين نحو مهنتهم املعلمين بدافعية وعالقتها الثانوية املدارس ملديري  القيادية ( األنماط2003) ،أحمد علي عياصرة، .34

 راسات العليا، عمان.للد العربية عمان جامعة دكتوراه غير منشورة، أطروحة األردن، في

 . عمان: دار الحامد للنشر والتوزيع.1( القيادة والدافعية في اإلدارة التربوية. ط2006) ،عياصرة، علي أحمد عبد الرحمن .35

، رسالة ماجستير غير الثانوية في محافظات غزة ري املدارسيادة التحویلیة في تطوير أداء مديدور الق( 2008) ،عيس ى، سناء محمد عيس ى .36

 غزة.سالمية، شورة، كلية التربية، الجامعة اإل نم

 دار املسيرة.  عمان:. والتطبيقالنظرية  الدافعية:( 2008) ،غباري، ثائر احمد .37

 ( سيكولوجية العمل والعالقات العامة. القاهرة: مكتبة األنجلو املصرية.1984) ،قاض ي، صبحي عبد الحفيظ .38
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Abstract:  The study aimed to identify authorithoritarian practices of intermediate school 
principals in ALJahra Area of education in the State of Kuwait and their relation to teachers motivation 

towards their jobs, and the effect of  certain variables (sex, educational qualification and years of experience) 

on that. The study sample consisted of (391) male and female teachers. two questionnaires was developed to 
measure the variables of the study .The first measures authorithoritarian practices. It included (31) items 

distributed on three fields (Planning, Work execution, Make decision) The second measure teachers 

motivation towards their jobs. It  included (22) items.The questionnaires validity and reliability have been 

confirmed.The results showed that :authorithoritarian practices of intermediate school principals in ALJahra 
area of education in the State of Kuwait was medium. The results showed no statistically significant 

differences due to variables (sex, educational qualification, years of experience) on all fields of  

authorithoritarian practices. and the results showed also teachers motivation towards their Jobs were medium. 
The results showed  no statistically significant differences due to variables (sex, educational qualification, 

years of experience) on all fields of teachers motivation towards their Jobs. And the result showed a positive 

correlation between all fields of authorithoritarian practices and all fields of teachers motivation towards their 

jobs.  
According to the findings of the study, the researcher suggested a set  of recommendations . (1) 

Attention to the training of school administrators to adopt democratic practices and participatory rather than 

authoritarian practices. (2) Legislation issued by the ministry of education include the involvement of teachers 
by school principals in the planning and works execution and make decision. 

Keywords Authorithoritarian practices, teachers motivation towards their Jobs. Kuwait. 
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