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 املقدمة:  

 مل
ً
 في متطلباته، واحتياجاته، مما أدى إلى الحاجة إلدارته بشكل إستراتيجي موافقا

ً
 في كل مجاالته، وتوسعا

ً
تطلباته، وال يشهد العصر الحالي تقدما

 بذلك إلى األهداف املحققة للتنمية املجتمعية في الوقت والزمن امل
ً
 ناسبين. يكون ذلك إال بعملية يدار بها كل منظمة من منظماته، وصوال

 على  
ً
التنظيمي قادرا الكيان  اإلدارة ذات نشاط وفاعلية كان  املؤسس ي، فكلما كانت  النجاح  التي يتوقف عليها  العناصر  أحد  اإلدارة  تحقيق  وتعد 

بأداء عملهم واإلبداع  أهمية في تحفيز العاملين وإشراقيةأهدافه وحل مشكالته بما يناسب املنظمة، وما تتضمن اإلدارة من عمليات تنظيمية وتنسيقية 

 (. 90  :2012فيه، لتحقيق أهداف املنظمة بما يتوافق مع تطورات العصر بمجالها املختصة به )عيس ى وآخرون،

مل التي تؤدي وعلى مستوى اإلدارة املدرسية، يشير الفكر اإلداري املعاصر إلى التغير بمفهومها ومتطلباتها ومستلزماتها واتجاهاتها الجديدة، والعوا 

القيادية للقائد، ومنها ما تناول األدو  ار الجديدة لقائد إلى فاعليتها، فقد تناولت كل من الدراسات واألبحاث مسارات مختلفة، منها ما ركز على األنماط 

 (.  1 :2013ي، املدرسة، وعالقة القائد بالعاملين في املدرسة، ومنها ما تطّرق إلى تطوير الرسالة املدرسية ودور القائد بتنشيطها )الزعب
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 امللخص: 

القيادية   لألنماط  املتوسطة  املدارس  قائدات  ممارسة  درجة  إلى  ف  التعرُّ البحث  نظر  هدف  وجهة  من  التنظيمي  بالتماثل  وعالقتها 

القصيم  بمنطقة  بلغ عدد عينة   ،التعليمية  املعلمات  وقد  املعلومات،  لجمع  كأداة  واالستبانة  االرتباطي،  الوصفي  املنهج  البحث  واستخدم 

( البحث  397البحث  إليها  توصل  التي  النتائج  أهم  وكانت من  املتوسطة،  املدارس  در ( معلمة من معلمات  املدارس أن  قائدات  جة ممارسة 

املعلمات   القيادية من وجهة نظر  )  متحققة املتوسطة لألنماط  الديموقراطي وبنسبة  لنمط  ل%(، وبدرجة متوسطة  79بدرجة كبيرة للنمط 

( وبنسبة  )60األوتوقراطي  وبنسبة  الترسلي  للنمط  ضعيفة   وبدرجة  التنظيمي  كما    ،%(%47(،  التماثل  مستوى  أن  النتائج  لدى أظهرت 

املتوسطة من وجهة نظرهن متحقق  م املدارس     وأن%(،  82بدرجة كبيرة وبنسبة )علمات 
ً
ارتباطية موجبة دالة إحصائيا النمط    عالقة  بين 

 قة ارتباطية سالبة دالة إحصائيوجود عالباإلضافة إلى  الديموقراطي في القيادة لدى القائدات وبين التماثل التنظيمي لدى املعلمات،  
ً
بين    ا

ة  النمط األوتوقراطي والترسلي في القيادة لدى القائدات وبين التماثل التنظيمي لدى املعلمات، ولم تظهر النتائج فروق ذات داللة إحصائيّ 

برة، في حين ظهرت فروق ذات داللة  أو سنوات الخ  ،في ممارسة قائدات املدارس لألنماط القيادية تعزى ملتغير املؤهل العلمي، أو التخصص

ولصالح    ،تغير الخبرة ملإحصائية في التماثل التنظيمي لدى معلمات املدارس املتوسطة تعزى ملتغير املؤهل العلمي ولصالح حملة الدبلوم، و 

)من   الخبرة  فأكثر(،  10مرتفعي  الفروق    سنوات  تلك  تظهر  لم  حين    في 
ً
إحصائيا بعلى متغير  الدالة  البحث  أوص ى  وقد  ضرورة  التخصص. 

العمل على   والترسلي، وضرورة  األوتوقراطي  النمطين  والحد من ممارسة  الديموقراطي،  القيادي  بالنمط  التنظيمي  تعزيز االهتمام    التماثل 

 . لدى املعلمات في املدارس املتوسطة بمنطقة القصيم 

 منطقة القصيم.    ؛املدارس املتوسطة ؛القائدات ؛التماثل التنظيمي ؛األنماط القياديةالكلمات املفتاحية: 
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يق األهداف، وبناًء على ذلك فموضوع القيادة من املوضوعات املهمة التي تناولها الفكر اإلداري والتنظيمي، وأهمية القيادة والقائد اإلداري في تحق

؛ لذا فالقيادة اإلدارية هي جوهر العملية اإلدارية، فدونها يصبح الهيك
ً
 عن تحقيق األهداف التي واملتغيرات التي تجعل من القائد فّعاال

ً
ل التنظيمي عاجزا

 (.  114-2017:113خلوة وقمو،  وجد من أجلها )بو

( املعايطة  التربوية ويرى كل من  القيادة  نتيجة  204  :2013(، والعجمي )330  :2007وقد تعددت مفاهيم  اإلدارية والقيادية؛  املفاهيم  أن تعدد   )

نظيمات اإلدارية وصفات القائد وسلوكه ووظائفه، وأهمية العالقات اإلنسانية بين أفراد الجماعة في  الدراسات العديدة والبحوث التي أجريت حول الت

بأنها ذلك النشاط الهادف إلى التأثير في اآلخرين نحو   Ordwayteudتيد    حيث يرى إنجاز املهام، وعليه فال بد من التعرف على مفهوم القيادة التربوية،  

بأنها عملية التفاعل بين األفراد التي تتكون من سلسلة من النشاطات الهادفة ملساعدة فريق من    H.w Boles املتفق عليها، وعرفها بلوز تنفيذ األهداف  

 على مستوى املدرسة بأنها دور اجتماعي تربوي يق
ً
القيادة التربوية أيضا ملعلمون وم به ا األفراد للعمل تجاه تحقيق األهداف التي يراها مقبولة، وعرفت 

 . (24  :2016والتربويون أثناء تفاعلهم مع الطالب في جميع املراحل التعليمية وفي مختلف املواقف )نبهان، 

 خصائص القيادة التعليمية:  

والتطور، ويمكن تلخيص أهم ( أن القيادة التربوية والتعليمية تمتاز بأنها عملية إدارية ديناميكية دائمة الحركة  332  -331  :2007ذكر املعايطة )

 خصائص القيادة التعليمة بما يلي:

 وتتمثل في كون القيادة التعليمة عبارة عن سلسة من النشاطات املترابطة واملستمرة التي تقود إلى تحقيق أهداف العلمية التعليمية.  االستمرارية: •

التربوي م  التكامل: • بالنظام  تهتم بكل ما له صلة  التعليمية  التنفيذ واملتابعة والتقويم فاإلدارة  إلى  ن رسم السياسات وتخطيطها، واتخاذ قرارات 

 والتطوير، وتعني بتنظيم العالقة بين املؤسسات التعليمية واالجتماعية. 

اإل الترابط:   • للعمل  النهائية  النتائج  إلى  للوصول  بعضها؛  تتفاعل مع  ومترابطة،  التعليمية عمليات متداخلة  القيادة  في  هنا  هي  ويدخل  أي  داري، 

 العمل اإلنساني الجماعي التعاوني التربوي املنظم العلمي الهادف.  

 املهارات األساسية الالزمة للقيادة املدرسية:  

ه املهارات يتطلب نجاح القائد التربوي أن تتوفر لديه عدة من املهارات الالزمة، إذ يتوفر النجاح اإلداري على مدى توفر هذه املهارات، وتتمثل هذ 

 (:  184: 2013( )العجمي،86  -81 :2008فيما يلي كما ذكرها )الحربي، 

وهي املعرفة املتخصصة في فرع من فروع العلم والكفاءة في استخدام هذه املعرفة بما يحقق الهدف املرغوب بفاعلية، وتكتسب   املهارات الفنية: •

وصفات   سمات  وتوجد  والتدريب.  والخبرة  بالدراية  املهارات  العميق هذه  وفهمه  املسؤولية،  تحمل  على  كقدرته  للقائد:  الفنية  باملهارات  ترتبط 

 .لألمور، واإليمان والحزم بالهدف الذي يسعى من أجله

وتعني فن تعامل القائد مع مرؤوسيه والتنسيق بين جهودهم من خالل خلق روح العمل الجماعي فيما بينهم، ويتصف القيادي املهارات اإلنسانية:  •

األفكار والبدائل املتجددةالذي ي وتتطلب املهارات  ،  تمتع بمهارات إنسانية متطورة بأنه فرد يعرف نفسه ونقاط قوته وضعفه، يجيد التعامل مع 

 بيئة آمنة ومطمئنة. 
ً
 ألفكارهم، وموفرا

ً
 اإلنسانية أن يكون القائد مدركا مليول واتجاهات العاملين، ومتقبال

التصورية:   • اإلدراكية  عالقة و املهارات  وفهم  تصور  على  وقدرته  أجزائه،  بين  للترابط  وفهمه  يقوده،  الذي  التنظيم  رؤية  على  القائد  قدرة  هي 

 
ً
عموما املدرسة  وعالقة  باملدرسة  واملوضوعات    العاملين  القضايا  إدارة  على  قدرته  املدرس ي  للقائد  تمثل  املهارة  وهذه  به،  تعمل  الذي  باملجتمع 

ح من  سواء  التربوية  العليا واملشكالت  واألهداف  التعليمية،  السياسة  مع  اتفاقها  ومدى  املدرسة،  أهداف  أو  التربوية،  األنشطة  أو  املنهج،  يث 

  للمجتمع، وتتزايد هذه املهارة في املستويات العليا في اإلدارة.

 أنماط القيادة املدرسية:     

دة املدرسية، ودور القائد في صنع تعاون املعلمين وتوجيه جهودهم، والسعي تعددت األنماط القيادية، وملا للنمط القيادي من أهمية في نجاح القيا

 القيادة املدرسية، سيتم تناول األنماط القيادية بناء على عدة تصنيفات: الوصول إلى تحقيق هدف ورسالة إلى 

 ( األنماط القيادية بناء على مصادر السلطة:216  : 2013ذكر حسان والعجمي )  •

التقليدي:   .1 ويتميز سلوك  النمط  له،  األفراد  ووالء  والحكمة،  القول  القائد فصاحة  ولدى  واحترامه،  السن  كبير  تقديس  القيادة  وأساس هذه 

 القائد بالجمود ومحافظته على الوضع الراهن دون تغير. 

في تابعيه، وينظر إليه على أنه شخص ال صاحبها يمتلك صفات شخصية محبوبة، وقوة جذب شخصية، تؤثر بقوة  النمط الجذاب )امللهم(:   .2

يخطئ، ولديه قوة خارقة، فهو شخص ملهم، وتقوم عالقته على أساس الوالء والطاعة، وهو ال يصلح للمنظمات الرسمية، ويناسب الزعامات  

 الشعبية والحركات االجتماعية. 
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املدرسة، وسلطته مالنمط العقالني:   .3 الوظيفي في  املركز  الرسمي، وما يملك من صالحيات واختصاصات،  يقوم على أساس  ستمدة من مركزه 

 ويهتم بتطبيق القوانين واألنظمة والتعليمات في املؤسسة.  

(،  336  -333  :2007(، واملعايطة )101 -79  :2006ذكرها كل من عبد الجواد )فقد  أما عن األنماط القيادية بناء على نوع السلوك القيادي املتبع   •

 :  كما يلي( 225 -219 :2013(، وحسان والعجمي )221-217 :2013وعاشور )وأحمد 

القيادة األوتوقراطية:   .1 ويلزم  نمط  املدرسة،  النمط سياسة  في هذا  القائد  ، فيحدد 
ً
وتسلطيا  

ً
استبداديا  

ً
اتجاها باتخاذها  القيادة  تتشكل هذه 

في   يثق  وال  التنفيذ،  يجب عمله، وطريقة  ما  بين كل من املرؤوسين  التسلطية  بالعالقة  األوتوقراطي  النمط  ويتسم  املهام،  توزيع  اآلخرين عند 

اتخاد القرارات اآلثار ومن  .  القائد واملرؤوسين، ويكون ذا جمود فكري ونمطي وعديم املرونة، وعدم إعطاء فرصة للعاملين في املشاركة بعملية 

الوعي   نقص  األوتوقراطي:  للنمط  واملصاحبة  الجماعيةاملترتبة  الروح  إلى  واالفتقار  و اإلداري،  لدى ،  التعليمية  للمؤسسة  الرسالة  اتضاح  عدم 

الثقة في اآلخرين، و املرؤوسين، وعدم وضوح األهداف واألدوار باألنانية وعدم  البناءة، ، و تكوين شخصيات تتسم  املبدعين واالقتراحات   إهمال 

 باإلنتاج، وإهمال العالقات اإلنسانية. التركيز على األشياء املادية املتعلقة و 

، وأن  نمط القيادة الترسلي:   .2
ً
يعتقد صاحب هذا النمط أن التخلص من سلبيات اإلدارة في ظل النمط األوتوقراطي يتطلب أن يكون املدير مرحا

 بضرورة ذلك في االبتكار ونجاح العمل املدرس ي، والقائد وفق هذا ا 
ً
 للمدرسة التي  يعطى املرؤوسين الحرية، اعتقادا

ً
لنمط يجعل نفسه مستشارا

 
ً
 يديرها، أي ما دام أن رأيه استشاري فقد يؤخذ به أو ال يؤخذ به؛ فيمنح ذلك للمرؤوسين حرية التصرف، ويفوضهم السلطات كافة، ومتساهال

ت الفردية، وضعف الروح الجماعية، لذا  مع الجميع بشكل قد تؤدي إلى التسيب أو الفوض ى، ومن ثم تبنى اإلدارة في ظل هذا النمط على املبادرا 

يتيح ملرؤوسيه كل سلطاته، ويصبح بحكم املستشار في الجماعة، و يتسم النمط الترسلي بخصائص عدة، منها: منح القائد الحرية للمرؤوسين،  

الترسلي:ومن    وال يوجد سياسات وإجراءات وأهداف محددة. للنمط  املترتبة واملصاحبة  الجماعيالتفكك وفقدا   اآلثار  العمل  غموض ، و ن روح 

ابتداء من    وفقدانها  عدم وضوح الوظائف الرئيسة لإلدارة ، و فقدان حماسته للعمل،  فلسفة العمل، وازدواجية الجهود، وضياع الوقت وإهداره 

 التخطيط حتى التقويم، وعدم تحقيق املؤسسة ألهدافها. 

يقوم هذا النمط على الشورى، وتعدد اآلراء، وتنوع األفكار، ويستمد قوته من أعضاء التنظيم أنفسهم، وليس من    نمط القيادة الديموقراطي: .3

 ضمن الف
ً
 فعاال

ً
ريق،  استبدادية القائد أو قوة النظام والقانون الذي يسّير تصرفات األفراد داخل املدرسة، فيكون القائد الديموقراطي عضوا

وم املرؤوسين  أفكار  الحب ويتلقى  توفير  إلى  تحتاج  املدرسة  ألهداف  املحققة  الناجحة  اإلدارة  بأن  يؤمن  الديموقراطي  القائد  ألن  قترحاتهم؛ 

والتعاون، والرضا عن العمل، والشعور باألمن وعدم الخوف، ووجود التشجيع والتقدير، ويتسم النمط الديموقراطي بعدة خصائص، منها: أنه  

إليمان بقيمة الفرد، ومنحه الحرية مع مسؤوليته عن تصرفاته، والعدل واملساواة بين األفراد، ومراعاة الفروق  يقوم على املبادئ اإلنسانية، وا 

والتفكير   الذكي  التصرف  على  قدراتهم  واستخدام  الذاتي،  التوجيه  ملمارسة  للمرؤوسين  الفرصة  وإعطاء  اإلنسانية،  العالقات  ونمو  الفردية، 

ومن  درسة، والتهيئة واالستعداد للعمل، وذلك بدراسة إمكانات املدرسة التعليمة، وتعرف فلسفتها وأهدافها. العقالني عند مواجهة مشكالت امل

طرح االقتراحات البناءة ومناقشتها ، و تعاون األفراد وتقبل بعضهم بعضا، وقلة النقد فيما بينهم   اآلثار املترتبة واملصاحبة للنمط الديموقراطي: 

بها و والعمل  األ ،  بالنفسيناقش  والثقة  والطمأنينة  باألمن  والشعور  الحرية  في جو من  القائد  رأي  و فراد  واإلبداع ،  واالبتكار  القدرات  يزيد من 

 والتفكير لصالح العمل. 

عريفج  • أورده  الذي  الشخصية  ألنماط  "فروم"  تحليل  على  يقوم  ما  وهو  ديل"  "ايرنست  تصنيف  على  بناء  القيادية  األنماط  تصنيف  أما 

 ( فإنها:  109  : 2007)

 النمط السلبي أو الدفاعي:   .1
ً
النوع من القادة الذي ال يثق فيما يمكن أن يصدر عنه، فينفض يده عن املسؤولية بتفويضها لغيره معتمدا وهو 

   بدرجة كبيرة على مقترحات استشارية، أو تعليمات رؤسائه.

ق فيما يمكن أن يصدر عنه، فيستغل آراء اآلخرين التي يحصل عليها بالقوة  هو كالنوع السابق من القادة، ال يثالنمط االستغاللي أو العدواني:   .2

 أو بالتحايل عليهم ملصلحته الشخصية.

النمط الذي يستخدم سلطته، سلعة يستثمرها في الحصول على ما يرغب فيه، فيدعم هذه الوحدة، أو تلك بمقدار ما يمكن  النمط التسوقي:   .3

  أن دعمه لفئة أخرى يعود عليه بنفع أكبر.أن تنفع بها، ويعرض عنها حين يجد 

للعوامل النمط االستحواذي:   .4 يعطي  وال  نفسه  قراءاته على  في  يعتمد  وتعززه،  تدعم موقفه  أن  يمكن  التي  االعتبارات  ويقوم سلوكه على كل 

   الخارجية قيمة إال بمقدار ما تدعم موقفه.

املنتج:   .5 إلى  النمط  بغيره  ويستعين  إمكاناته  فعالية  يستخدم  زيادة  بغية  اآلخرين؛  قدرات  تطوير  على  ويعمل  قدراتهم،  به  تسمح  ما  أقص ى 

  املؤسسة، ويؤمن بأهمية اندماج جميع العاملين بأهداف املؤسسة وغايتها.
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 (، فهي: 188-187  :2013أما تصنيف األنماط القيادية حسب التأثير كما ذكرها العجمي )  •

 الذي يكون نتيجة التوريث كما في حال امللكيات وقادة القبائل.وهو النمط القيادي القائد التقليدي:  .1

ال  قائد املوقف:   .2 املناسب، وعادة قد  املناسب والوقت  املكان  القادة، وذلك من خالل وجودهم في  التي يمارسها  املهارة  النمط على  ويقوم هذا 

   يحقق النجاح الذي حققه في موقف بموقف أخر.

 يكون تأثيرهم القيادي من تعينهم في مناصبهم.القائد املعين:  .3

 ويكون تأثير هذا النمط من خالل عملهم.القائد الوظيفي:  .4

     ونجاح هذا النوع من القادة هو طبيعتهم القيادية، إذ إنهم قادة بطبيعتهم.القائد ذو الشخصية املؤثرة:  .5

( فإن مسؤولية القيادة تكون بقدرتها على صنع التعاون بين العاملين وتوجيه جهودهم وتوحيدها واالستفادة 114  :2017وكما يرى بو خلوة وقمو )

العاملين   املؤسسة، فارتباط  العاملين واستمرارهم داخل  بقاء  للمؤسسة وتعزيز  الوظيفية  األهداف  إلى   بذلك 
ً
اإلنسانية، وصوال باملؤسسة من طاقتهم 

 مع أهدافها، ووالؤهم وارتباطهم بها، يحّقق حرصهم وتماثلهم والتزامهم معها.   التعليمية وتشابه أهدافهم 

العاملين وار  التي تسعى لها والتزام  الرؤية والرسالة  املدرسية لتحقيقه من خالل  القيادة  التي تسعى  األمور  أحد  التنظيمي من  بها  والتماثل  تباطهم 

 (.      188 :2009ورغبتهم في البقاء فيها، واستمرار خدمتهم لها )السعود والصرايرة،  وبأهدافها، وتوحدهم واندماجهم وتضحيتهم لصالحها،

باطهم النفس ي فعملية التماثل التنظيمي تسهم بزيادة درجة الوالء، وااللتزام، والتعاون في القيادة املدرسية، ويمكن من خاللها أن يدرك األفراد ارت

 (. 7-6 :2013الفشل للقيادة املدرسّية، مما يجعلهم ملتزمين باملحافظة على سمعتها وكرامتها )الزعبي، في املجموعة متأثرين بكّلٍّ من النجاح و 

يع إذ  الفرد بمنظمته،  التي يصب تركيزها على عالقة  اإلدارية  املدخالت  التنظيمي من  التماثل  أول من تحدث عنه   Footeبر فووت  تفيعّد مدخل 

 في املنظمة1951عام  
ً
، يدافع م، إذ عّد التماثل التنظيمي أساسا لتحفيز العاملين، وداعما لوالئهم وانتمائهم للمنظمة، وتحقيق الفرد ذاته؛ لكونه عضوا

 . (127 :2017عنها، ويحقق أهدافها )إبراهيم والقتبي، 

، من املداخل اإلداريةد  قة التي تناولت التماثل التنظيمي مع عدالساب  ما توصلت إليه العديد من الدراسات بأهمية التماثل التنظيمي  يمكن بيان  و 

يلدزSirin,2016فقد توصلت دراسة سيرين ) به دراسة  التنظيمية، وما جاءت  املعلمين للثقة  تأثير كبير على تصورات  لها  التنظيمي كان  التماثل  أن   ) 

) Yıldız,2018(  كانت بمستوى معتدل، ووجود عالقة و التي تهدف إلى تحديد العالقة بين الهيبة التنظيمية وتصورات التماثل التنظيمي ملعلمي املدارس

اإليجابي االتجاه  التنظيمي في  التنظيمية والتماثل  للهيبة  املعلمين  بين تصورات  إليه دراسة كل من باسارة وسوري  معتدلة   Basar and)، وما توصلت 

Sýðrý,2015)   إيجابي في تأثير  لها  التنظيمية  العدالة  أبعاد  املدارس، فكانت  التنظيمي لدى معلمي  التماثل  التنظيمية في تحقيق  العدالة  أثر  إلى كشف 

   التماثل التنظيمي لدى املعلمين.

( واج294:  2013ويعرف مرزوق  نفسية  روابط جذب  بوجود  الفرد  درجة شعور  بأنه:  التنظيمي  التماثل  بها(  يعمل  التي  باملنظمة  تربطه  .  تماعية 

لها،  Moksness,2014: 4)موكسنس  يعرف  و  املستمر  املنظمة، وتضامنهم معها ودعمهم  أفراد  بين  بأنه: تواجد خصائص مشتركة  التنظيمي  التماثل   )

 وتشابه أهدافهم ومصالحهم معها، وشعورهم باالنتماء والوالء لها ودفاعهم املستمر عن سياستها وتوجهاتها املستقبلية. 

العقال ) "ا 342  :2015ويعرف  بأنه  التنظيمي  التماثل  إقناع داخلية  (  أهدافها والدفاع عنها ودعمها، فهي عملية  للمنظمة، والسعي لتحقيق  لوالء 

(  123  :2016وخارجية من خالل اندماج رغبات الفرد مع رغبات املنظمة والتشابه في القيم واألهداف الذي يوجد حالة من التماثل". ويعرف الشواورة )

 عاطفي والذهني بين الفرد واملنظمة، ودرجة تشابه أهداف الفرد مع أهداف املنظمة، وهي درجة نسبية".  التماثل التنظيمي بأنه "التواصل النفس ي وال

( التماثل التنظيمي بأنه: االندماج التام بين العاملين واملنظمة، حيث يفتخرون بالعمل بها، ويدافعون 131 :2017ويعرف كل من إبراهيم والقتبي )

 لون بقيمها وأساليبها، ويسعون إلى تحقيق أهدافها واالهتمام بمستقبلها.عن سياساتها وتوجهاتها، ويتمث

م يتبّين ما للنمط القيادي من أهمية في إنجاح القيادة املدرسية ودور القائد في صنع تعاون املعلمين وتوجيه جهودهم، وا       لسعي إلى تكوين  وعلى ما تقدَّ

 سعي القائد املدرس ي إلى تحقيق التماثل التنظيمي العالقات اإلنسانية اإليجابية في  
ً
 إلى تحقيق هدفها ورسالتها، ومن ذلك أيضا

ً
القيادة املدرسية وصوال

 احها.لدى املعلمين الذين يديرهم مما يزيد من درجة والئهم والتزامهم وارتباطهم باملدرسة، وحرصهم على سمعتها وكرامتها ساعين إلى تحقيق نج

 أهمية التماثل التنظيمي:  

ا  أهمية  فتتجلى  بها،  العاملين  وفي  أدائها  في  أثر  من  له  ملا  التعليمية؛  باملؤسسات  البارزة  السمات  من  التنظيمي  التماثل  أن  رشيد  لتماثل  يذكر 

 (: 716 :2016التنظيمي فيما يلي )العتيبي،

 د من الصراع والتناقض. الحث على زيادة االلتزام، واألداء، واالنتظام، والدافعية، والح •

 ارتفاع درجة الوالء، وزيادة التعاون بين العاملين في املؤسسة التعليمية.   •

•  .
ً
 تحقيق االرتباط النفس ي بين العاملين كفريق عمل واحد، وأن النجاح والفشل مؤثر عليهم جميعا
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 بعملهم وأدائهم و  •
ً
 بذلك تحسنا

ً
 ارتفاع درجة فاعليتهم وكفايتهم بأداء التزاماتهم.  شعور العاملين بالرضا والقناعة بالعمل، محققا

 تقديم املصلحة العامة على املصلحة الخاصة عند تقييم البدائل، واتخاذ القرارات الخاصة باملؤسسة التعليمية.  •

  تبني صورة إيجابية للمؤسسة التعليمية، واإليمان بها والعمل على إبراز جميع الجوانب ذات العالقة بهذا الجانب. •

 تحسين مكانة املؤسسة التعليمية باملجتمع، وإبراز ميزاتها التنافسية مقارنة بمنافساتها من املنظمات األخرى.  •

 قبول العاملين املتمثلين للمؤسسة التعليمية للتطوير والتغيير بسهولة ويسر؛ لقناعاتهم بأنها تكون للمصلحة العامة.  •

الحياة   في  أهمية  التنظيمي  باملؤسسةوللتماثل  للفرد  وأشفورت  الوظيفية  ذكرها ميل  تعزيز  بتتمثل    ((Mael, Ashforth, 2001: 199-201  كما 

الذات السمو بالذاتو   احترام  إلى درجة من  املنظمةا و   إضفاء معنى مميز للحياة و   الوصول  إلى  االنتماء  أفراد و   رتفاع درجة  الطموح لدى  ارتفاع مستوى 

 العاملين باملنظمة.

التماثل التنظيمي بالفرد وعالقته بمؤسسته التعليمية وأهمية هذه العالقة في تحقيق الكفاءة العالية للمؤسسة وتحقيق أهدافها  فيصب اهتمام

الح وإتاحة  واألمان،  بالرضا  أهدافها، وشعورهم  أهدافهم مع  وتماثل  بها،  وعنايتهم  لها  ووالئهم  أفرادها  انتماء  وذلك من خالل  بما ومصالحها،  لهم  رية 

كون بمصاف  تناسب مع املعطيات مما يساعد في تحقيق اإلبداع واالبتكار والتجديد الذي يأخذ باملؤسسة إلى التقدم والتطور السريع الذي تسعى له؛ لتي

 املؤسسات التعليمية املتميزة في مجالها. 

 أبعاد التماثل التنظيمي:  

 أن التماثل التنظيمي يأخذ ثالثة أبعاد وهي: الوالء، واالنتماء، والتشابه، ويمكن توضيحها على النحو التالي: 

فالفرد الذي يتماثل مع مؤسسته يظهر درجة مرتفعة من االنتماء لها، فالدافع الذي يوجه الفرد إلى أن ينتمي إلى االنتماء التنظيمي )العضوية(:   .1

أو منظمة باملؤسسة، وإحساسه 19  :2017)العمري والعموش ،  جماعة  ارتباطه  الفرد لذاته من حيث  إلى درجة فهم وإدراك  (. فالعضوية تشير 

أن يعرف ذاته من خالل عضويته باملؤسسة ) مرزوق،   إلى درجة  لها  النفسية  بااللتصاق والجاذبية  الشديد  ويؤكد  ،  (3  : 2013باالنتماء وشعوره 

اء أحد األهداف التي تسعى املؤسسات التعليمية إلى تحقيقه، إذ إنه يساعد على االستقرار في العمل وزيادة الدافعية لدى ( بأن االنتم2011كردي )

وآخرون  وايسنفيلد  يشير  واالنتماء  التنظيمي  التماثل  بين  وإيجابية  طردية  عالقة  وجود  عن  وأما  لديهم،  الرضا  وزيادة  العاملين  األفراد 

(Wiesenfeld, et al., 2001)   أهدافها الفرد  فتنعكس على  بالتوحد معها  الشعور  إلى  يميل  فإنه  التعليمية  للمؤسسة  الفرد  تماثل  ازداد  فكلما 

 (.  19 :2017ومكاسبها ونجاحاتها وإخفاقاتها، وتصبح مكانتها مكانة له )العمري والعموش ،

التنظيمي:   .2 وأهداف مشالتشابه  وقيم  خصائص  لوجود  الفرد  إدراك  إليها يعني  ينمتي  التي  املؤسسة  أو  املجموعة  في  اآلخرين  األعضاء  مع  تركة 

( أنه يستدل على نجاح عملية التماثل بين الفرد واملؤسسة التعليمية من Hsu, & Hannan, 2005) هسو وحنان (، وأكد كل من3 :2013)مرزوق، 

ا  أهداف وقيم ومصالح ورغبات كال  بين  التشابه    : 2017لطرفين وقيمهما ومصالحهما ورغباتهما )العمري والعموش ،خالل وجود درجة كبيرة من 

19  .) 

وهو مدى الدعم الذي يقدمه الفرد للمؤسسة لتحقيق األهداف التي تسعى لها، والدفاع عنها ومحاكاة سلوك األفراد اآلخرين بها  الوالء التنظيمي:  .3

ملشاعر التي يطورها الفرد الذي يعيش في مجتمع، نحو األفراد واملنظمات والقيم  ( الوالء التنظيمي بأنه ا 1999(، ويعرف اللوزي )3 :2013)مرزوق، 

 Porter, etواملبادئ واألفكار، وتمثل هذه املشاعر: كاستعداد الفرد ورغبته؛ لتقديم التضحية لألفراد واملؤسسة التعليمية. وبين بورتر وآخرون )

al. 1974 :إلى أن هناك ثالثة مكونات للوالء التنظيمي ال بد من توفرها ) 

 املكون األول: الشعور باملؤسسة التعليمية، وقبول أهدافها وقيمها.  •

 املكون الثاني: الرغبة ببذل الجهد لتقديم أقص ى خدمة للمؤسسة التعليمية.  •

 املكون الثالث: الرغبة بالبقاء في املؤسسة التعليمية.  •

( أن هناك فوائد عديدة للوالء التنظيمي لألفراد العاملين، إذ يمكن أن تجنيها املؤسسات التعليمية Banai & Reisel, 1993اي وريسيل )ويرى بان

 وهي: 

 أن الوالء التنظيمي أحد أهم املقومات املؤثرة في إحداث التماثل التنظيمي لدى األفراد باملؤسسة.  •

 يساعد في أداء العمل بشكل متميز.   •

 لرغبة في البقاء باملؤسسة مما يؤدي إلى تخفيف اآلثار املترتبة ضمن دوران العمل. ا  •

السلبية: كعد  السلوكيات  أكثر، ويجعلها تواجه عددا من  تكاليف  التعليمية  املؤسسة  العاملين يحمل  األفراد  التنظيمي لدى  الوالء  م وانخفاض 

 (. 19 :2017عموش،املباالة واإلضراب وعدم التماثل في العمل )العمري وال
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 عالقة التماثل التنظيمي باملداخل اإلدارية: 

 (:  27 -26  :2018(، و)الشورطي، 224 -722 :2016تتناول بعض النظريات اإلدارية التماثل التنظيمي، ومنها ما يلي )العتيبي، 

 : عالقة نظرية العالقات اإلنسانية بالتماثل التنظيمي .1

اإلنسانية من خالل االندماج والتشابه والتوافق بين األفراد العاملين وأهداف املؤسسة  تتبلور عملية التماثل    لنظرية العالقات 
ً
التنظيمي، وفقا

( أن النظرية أكدت على أهمية الربط بين السلوك  1989التعليمية؛ لتحقيق ما يسعى له كال الطرفين من مصالح مشتركة، وكما ذكر القريوتي وزويلف )

بينهم )الشورطي،  والعواطف و  التفاعل فيما  باألمن، وارتفاع مستوى  العمل وشعورهم  األفراد في  أثر في سلوك  (. وقد ركزت 26  : 2018ما للجماعة من 

( السعود والصرايرة  األفراد والجماعة، والسعي2009النظرية كما ذكر  بين  التعاون  العمل واإلنتاج بكفاءة عالية، وتنمية  األفراد على  إلى   ( على تحفيز 

 (.722 :2016تحقيق األهداف املشتركة، والعمل على إشباع حاجات األفراد النفسية واالقتصادية واالجتماعية )العتيبي، 

 عالقة نظرية اإلدارة باألهداف بتعزيز عملية التماثل التنظيمي:   .2

( الخليفات  العامل2006ذكر  األفراد  مشاركة  بضرورة  النظرية  هذه  خالل  من  االهتمام  كان  التعليمية؛ (  املؤسسة  وبرامج  األهداف  بوضع  ين 

د ذلك على للوصول إلى أهداف مشتركة تمثل كال الطرفين، فهذا يعزز لدى الفرد التماثل؛ ألن الفرد يتماثل بشكل كبير مع أهداف تشبه أهدافه، فيساع

التي يحصل عليها الفرد من خالل انتمائه إلى مؤسسته )الشورطي،  التزامه بها، وما تحققه هذه العملية من إضفاء ملشاعر الفرح والسرور والرضا والوالء

2018: 26.) 

 والتي تمثل تجربة اإلدارة اليابانية:   Zعالقة التماثل التنظيمي مع نظرية   .3

تائج، إذ إنه من  إذ من خالل أنه أصبح باإلمكان مالحظة عملية التماثل التنظيمي على أرض الواقع بصورة مثالية، ومالحظة ما تتوصل إليه من ن

  :2016تيبي،  أهم خصائص اإلدارة اليابانية ما يسمى باملصلحة املشتركة التي تعني تشابه أهداف املؤسسة التعليمية مع أهداف العاملين وتوحيدها )الع

723.) 

 عالقة نظرية الهوية االجتماعية مع التماثل التنظيمي:   .4

القرالة ) بتعدد 2005ذكر  أنها تسمح  األول:  التنظيمي، وتتضمن مفهومين:  التماثل  النظري ملفهوم  الهوية االجتماعية توفر األساس  أن نظرية   )

أن ينضم وي الفرد يمكن  الفرد ألكثر من جماعة، وأن  انتماء  أن  الهويات وذلك من خالل  الثاني:  التعليمية،  املؤسسة  أكثر من مجموعة ضمن  إلى  نتمي 

ؤسسة التي توفر الفرد يستمر في البقاء بكونه عضوا في مجموعة معينة طاملا أنها مستمرة في إعطائه هوية إيجابية، وعموما فإن األفراد يتماثلون مع امل

الذات التعزيز واحترام  إيجابية، وتقوم على  اجتماعية  )العتيبي، لهم هوية  أعلى  لهم مكانة  أنها تقدم  التي يظنون  املؤسسة  أكبر مع  ، ويتماثلون بشكل 

2016: 724    .) 

 عالقة النظرية السلوكية مع التماثل التنظيمي:   .5

)  ذكر يم2006الخليفات  النظرية  وزيادته، فعن طريق  واملؤسسة،  الفرد  بين  التماثل  بموضوع  االهتمام  نمو  في  النظرية  بادرت  أنه  كن دراسة  ( 

تعديله سلوك األفراد والجماعات وتحليله، وذلك من خالل استخدام املنهجية العملية؛ ملساعدة القادة على فهم هذا السلوك؛ ليصبحوا قادرين على  

 (.  724 :2016بما يخدم أهداف املؤسسة )العتيبي، 

 من املداخل اإلدارية تعتني بتحقيق التماثل؛ ملا 
ً
له من دور في الوصول إلى غايتها وهدفها الذي تسعى لتحقيقه، فأخذت    ويتضح مما سبق أن كثيرا

ع حاجات الفرد،  الكثير من النظريات العناية بالفرد وعالقته باملؤسسة التعليمية؛ ملا له من أثر هام وكبير على نجاحها، فحين تركز النظريات على إشبا

في   باملشاركة  له  الفرصة  وإتاحة  الجماعة،  مع ودعم مشاركته  أهدافه  وتشابه  للمؤسسة  االنتماء  ذلك لديه  ويولد  التعليمية،  املؤسسة  أهداف  وضع 

 بذلك إلى توفر درجة عالية من التماثل التنظيمي لدى الفرد تجاه مؤسسته.
ً
 أهدافها، والحرص على تحقيقها وااللتزام بها، وصوال

 : دراسةالمشكلة 

  
ً
طوير، األهمية الكبرى للقيادة املدرسية، وأهمية القائد املدرس ي؛ ألنها تسير بجميع جوانب العملية التعليمية، وتسهم في تحقيق التغيير والتنظرا

ملستجدات وذلك من خالل تحفيز الهمم والحث على التعاون وتوجيه الجهود، ورعاية العاملين ودعمهم وتطويرهم عن طريق البرامج املختلفة، ومواكبة ا 

وا  )الفريحات  املدرسة  لخدمة منسوبي  الفعالة  القرارات  واتخاذ  املشكالت  األوامر وحل  إصدار  وكفاءة  املدارس،  في خدمة  وتوظيفها  لقضاة، الحديثة 

2018: 497- 498     .) 

يمارسه، وعال الذي  القيادي  القائد والنمط  دور  السابقة عن  الدراسات  إليه  توصلت  ما  ذلك من خالل  ووالئهم.  واتضح  العاملين  بأداء  ذلك  قة 

( أخضر  دراسة  إليه  توصلت  ما  ذلك  أداء  2014وبيان  تنشيط  على  وانعكاسهما  القادة  لدى  السائدين  والديموقراطي  األوتوقراطي  النمطين:  دور   )

من   يتبّين  إذ  املتساهل،  النمط  بخالف  ا   البحثالعاملين،  بأداء  القادة  به  يعمل  الذي  القيادي  النمط  الداود  عالقة  دراسة  إليه  أشارت  وما  لعاملين. 

إيج2015) ارتباط  الديموقراطي  للنمط  أّن  نتائجها  بّينت  إذ  التعليم،  القادة، ودوره في جودة  السائد لدى  النمط  الديموقراطي كان  النمط  أّن  ابي مع ( 

مين والطلبة من دور في رفع جودة التعليم.  أبعاد جودة التعليم؛ ملا للمناخ الديموقراطي الذي يوفره املديرون لكّلٍّ من العاملين و 
ّ
 املعل
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املدارس األهلية بمحافظة جدة، ووجود عالقة  2019وما أشارت إليه دراسة العمري )  بين قادة 
ً
التسلطي هو األكثر شيوعا أن نمط القيادة  ( إلى 

 حافظة جدة ومستوى التسرب الوظيفي للمعلين.ارتباطية ذات داللة إحصائية بين النمط القيادي السائد لدى قادة املدارس األهلية بم

القيادي لقائد املدرسة باملعلمين وانعكاسه على زيادة درجة والئهم والتزامهم وانتمائهم، وتشابه قيمهم   ليؤكدالحالي؛    بحثال  يأتيو  النمط  عالقة 

 من خاللها مستوى التماثل التنظيمي لديهم 
ً
 .وتوافق أهدافهم مع أهداف املدرسة، ومبينا

( التي اهتمت بدراسة العالقة بين األنماط 2012دمت به دراسة الشمري )أما ما جاء في النمط القيادي وعالقته بمستوى التماثل التنظيمي ما تق

ومتوسطة   الديموقراطي،  النمط  بممارسة  مرتفعة  درجة  وجود  إلى  توّصلت  فقد  التدريس،  أعضاء  لدى  التنظيمي  والتماثل  للعمداء  القيادية 

وهذا ما يؤكد ضرورة دراسة نمط القائد وعالقته بتماثل معلميه، ،  يميلألوتوقراطي، وضعيفة للترسلي، ووجود درجة مرتفعة في ممارسة التماثل التنظ

السعودية، ومن    وندرة الدراسات التي تناولت مستوى التماثل التنظيمي لدى املعلمين، وعالقته باألنماط القيادية لدى قادة املدارس في اململكة العربية

لدى   التماثل التنظيميومستوى    نماط القياديةلأل   املدارس املتوسطةجة ممارسة قائدات  في وجود حاجة ملحة للوقوف على در   البحثمشكلة    هنا برزت

 التعليمية.  منطقة القصيم املعلمات ب

 :دراسةالأسئلة 

  يسعى البحث إلى اإلجابة عن األسئلة التالية:

 ما درجة ممارسة قائدات املدارس املتوسطة في منطقة القصيم لألنماط القيادية من وجهة نظر املعلمات؟   .1

 ما مستوى التماثل التنظيمي لدى معلمات املدارس املتوسطة في منطقة القصيم من وجهة نظرهّن؟  .2

3. ( القيادية تعزى ملتغيرات α≤0.05هل توجد فروق ذات داللة إحصائّية  القصيم لألنماط  املتوسطة بمنطقة  ( في درجة ممارسة قائدات املدارس 

 )املؤهل العلمي، والتخصص، وسنوات الخبرة(؟ 

4. ( ملتغيرات  α≤0.05هل توجد فروق ذات داللة إحصائية  القصيم تعزى  املتوسطة بمنطقة  املدارس  التنظيمي لدى معلمات  التماثل  ( في مستوى 

 ل العلمي، والتخصص، وسنوات الخبرة(؟ )املؤه

 ما العالقة بين األنماط القيادية لدى قائدات املدارس املتوسطة ومستوى التماثل التنظيمي لدى املعلمات في منطقة القصيم؟ .5

 : دراسةالأهداف 

إلى   البحث  القصيم  يهدف  منطقة  في  املتوسطة  املدارس  قائدات  ممارسة  درجة  على  والديموقراطي، التعرف  )األوتوقراطي،  القيادية  لألنماط 

على مستوى التماثل التنظيمي من خالل أبعاده )الوالء، والتشابه، والعضوية( ملعلمات املدارس املتوسطة    والوقوف،  والترسلي( من وجهة نظر املعلمات

وفي مستوى ة ممارسة قائدات املدارس لألنماط القيادية  الكشف عن وجود فروق ذات داللة إحصائية في درج، و من وجهة نظرهن  في منطقة القصيم 

طبيعة العالقة بين    إلىالتعرف  ، وكذلك  تعزى ملتغيرات التخصص واملؤهل العلمي وسنوات الخبرة من وجهة نظر املعلماتالتماثل التنظيمي للمعلمات  

 مات في منطقة القصيم. علاملوالتماثل التنظيمي لدى املتوسطة املدارس األنماط القيادية لدى قائدات 

 : دراسةالأهمية 

 تبرز أهمية البحث من الناحيتين النظرية والتطبيقية كما يلي: 

: األهمية النظرية: 
ً
 أوال

 للدراسات السابقة املتعلقة باألنماط القيادية السائدة التي تستمد أهميتها من أهمية موضوع القيادة التربوية الذي يعّد من    البحث  يعد .1
ً
امتدادا

 أبرز املوضوعات في مجال اإلدارة التربوية.

2.   
ً
التربوي، وخصوصا املجال  في  الدراسات  زيادة من  إلى  وحاجته  التنظيمي  التماثل  أهمية مفهوم  التربوية،  مدى  اإلدارة    في 

ً
بالنمط وأيضا عالقته 

 اإلداري ومدى تأثير نوع النمط على مستوى التماثل لدى املعلمات. 

: األهمية التطبيقية:  
ً
 ثانيا

نتائج   .1 تسهم  لدى   البحثقد  التنظيمي  التماثل  تحقيق  في  ودوره  واملحفز،  املفّضل  القيادي  النمط  عن  املدارس  لقائدات  راجعة  تغذية  بتقديم 

 املعلمات. 

املسؤولين بوزارة التعليم وإداراتها بتصميم برامج تدريبية للقيادات تنّمي من خاللها معارفهم ومهاراتهم وخبراتهم   وتوصياته  البحث  يفيديؤمل أن   .2

 واتجاهاتهم نحو تحقيق التماثل التنظيمي لدى املعلمين. 
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 :دراسةالحدود 

 تتمثل حدود البحث في النقاط التالية: 

املوضوعي:   .1 بالتماثل    البحثاقتصر  الحد  وعالقتها  املدارس،  قائدات  لدى  والترسلي(  والديموقراطي،  )األوتوقراطي،  القيادية  األنماط  على  الحالي 

 التنظيمي من خالل أبعاده )الوالء، والتشابه، والعضوية( لدى معلمات املدارس املتوسطة في منطقة القصيم.  

ق  الحد البشري: .2 ّبِّ
ُ
 توسطة في منطقة القصيم.على املعلمات في املدارس امل البحثط

جري الحد املكاني:  .3
ُ
 في املدارس املتوسطة بمنطقة القصيم في مدينة بريدة ومحافظة عنيزة ومحافظة البكيرية.  البحثأ

بق الحد الزمني:  .4
ُ
 . ه1440/1441في الفصل الدراس ي األول من عام  البحثط

 :  دراسةالمصطلحات 

( القيادي  بأنه (:  Leadership styleالنمط   
ً
إجرائيا تعريفه  في   يمكن  مؤثرة  تكون  بها  التي  املتوسطة  املدرسة  قائدة  تؤديها  التي  األساليب  مجموعة 

إلى تحق املؤسس ي؛ للوصول  األداء   لرفع مستوى 
ً
؛ سعيا

ً
إيجابيا  

ً
تأثيرا العامالت  يق األهداف مرؤوساتها من مشرفات ومعلمات وإداريات وطالبات وجميع 

ز ا   إلدارّي. املرجّوة والتميُّ

  ( التنظيمي  التنظيمي    (: organizational identificationالتماثل  التماثل  تعريفه  أما    يمكن 
ً
مدرستها،   بأنه إجرائيا تجاه  للمعلمة  اإليجابي  الشعور 

 واالنتماء إليها، والوالء لها، وتطابق أهدافها مع أهداف املدرسة. 

   الدراسات السابقة: 

الدراسات املتعلقة ينما تناول املحور الثاني  ب،  الدراسات املتعلقة باألنماط القيادية  ة في محورين تناول املحور األول بتم تناول الدراسات السابق

 ، وذلك على النحو التالي: بالتماثل التنظيمي

 الدراسات املتعلقة باألنماط القيادية:  : املحور األول 

ظة جرش  بالتعرف على األنماط القيادية، وعالقتها بأنماط االتصال اإلداري لدى مديري املدارس الحكومية في محاف  (2019جاءت دراسة سالم ) •

 150بدولة األردن، واستخدمت الدراسة املنهج الوصفي التحليلي، واالستبانة أداة للدراسة، وتكونت عينة الدراسة من )
ً
ومعلمة، وأظهرت   ( معلما

 النمط األوتوقراطي، ووجود داللة إحصائ
ً
ية عند نتائج الدراسة وجود النمط القيادي الديموقراطي، ثم يليه النمط الترسلي، ثم التسيبي، وأخيرا

 ( بين األنماط القيادية وعالقتها بأنماط االتصال اإلداري.α≤0.05مستوى )

ى العوامل املؤدية لتنقل املعلمين في املدارس املتوسطة والثانوية بدولة الكويت، وعالقتها باألنماط  إلى التعرف عل  (2019وهدفت دراسة العنزي ) •

للدراس أداة  واالستبانة  االرتباطي،  املسحي  الوصفي  املنهج  الدراسة  واستخدمت  املعلمين،  نظر  وجهة  من  املدارس  تلك  في  السائدة  ة، القيادية 

 690وبلغت عينة الدراسة )
ً
وتوصلت نتائج الدراسة إلى أن النمط الديموقراطي والتسيبي جاءت بدرجة مرتفعة، بينما النمط األوتوقراطي  ، ( معلما

القيا واألنماط  املدارس  في  املعلمين  لتنقل  املؤدية  العوامل  بين مجاالت  ارتباطية موجبة  الدراسة وجود عالقة  وبينت  بدرجة متوسطة،  دية جاء 

 .السائدة في تلك املدارس

وعط  وهدفت  • العمري  ) ي دراسة  بالتسرب   (2019ه  وعالقته  جدة،  بمحافظة  األهلية  املدارس  قادة  لدى  السائد  القيادي  النمط  على  التعرف 

ة الوظيفي للمعلمين من وجهة نظرهم، واستخدمت الدراسة املنهج الوصفي االرتباطي، واسُتخدمت االستبانة أداة للدراسة، وبلغت عينة الدراس

(870 
ً
األهلية بمحافظة جدة، ووجود عالقة ( معلما املدارس  بين قادة   

ً
األكثر شيوعا التسلطي هو  القيادة  أن نمط  إلى  الدراسة  نتائج  ، وتوصلت 

 ارتباطية ذات داللة إحصائية بين النمط القيادي السائد لدى قادة املدارس األهلية بمحافظة جدة ومستوى التسرب الوظيفي للمعلمين.  

السلي • دراسة  املعلمين،    (2019مي )وهدفت  نظر  القيادية من وجهة  لألنماط  املهرة  في محافظة  املدارس  درجة ممارسة مديري  التعرف على  إلى 

( معلم ومعلمة، وأظهرت نتائج الدراسة 310واستخدمت الدراسة املنهج الوصفي التحليلي، واالستبانة أداة للدراسة، وتكونت عينة الدراسة من )

 املدارس لألنماط القيادية كانت متوسطة للنمطين الديموقراطي، واألوتوقراطي، ومنخفضة للنمط الترسلي.    أن درجة ممارسة مديري 

•  ( طياره  دراسة  التربوية    التي  ( 2018تناولت  القيادية  لألنماط  الخاصة  األساسية  املدارس  مديري  ممارسة  درجة  بين  العالقة  معرفة  إلى  هدفت 

واست العمل،  نحو  املعلمين  )ودافعية  الدراسة  عينة  وبلغت  للدراسة،  أداة  واالستبانة  االرتباطي،  الوصفي  املنهج  الدراسة  معلًما 240خدمت   )

دافعية  كانت مرتفعة، وكذلك مستوى  القيادية  لألنماط  الخاصة  األساسية  املدارس  درجة ممارسة مديري  أّن  الدراسة  نتائج  وأظهرت  ومعلمة، 

ارتبا العمل، وتوجد عالقة  املعلمين نحو  املعلمين نحو  القيادي ومجاالت مستوى دافعية  للنمط  املدارس  بين جميع مجاالت مديري  إيجابية  طية 

 العمل. 
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• ( سبحي  دراسة  بجامعة    (2017وتناولت  العملية  التربية  لطالبات  امليداني  التدريب  وفاعلية  األطفال  رياض  ملديرات  القيادة  أنماط  بين  العالقة 

( طالبة، وتوصلت نتائج الدراسة إلى  277استخدمت الدراسة املنهج الوصفي االرتباطي، وبلغت عينة الدراسة )الطائف من وجهة نظر الطالبات، و 

الحر، ووجود عالقة طردية ذا  يليه النمط األوتوقراطي، ثم النمط  ت أن النمط السائد ملديرات رياض األطفال هو النمط القيادي الديموقراطي 

القيادي  النمط  بين  إحصائية  نمط    داللة  بين  إحصائية  دالالت  ذات  عكسية  عالقة  ووجود  للطالبات،  التدريبي  واألداء  الروضة  ملديرات  والحر 

 القيادة األوتوقراطي واألداء التدريبي للطالبات. 

ع التنظيمي التي هدفت إلى التعرف على األنماط القيادية، وعالقتها بإستراتيجيات إدارة الصرا  دراسة (2017وأجرى كل من الحراحشة واملطيري ) •

ة، يمارسها مديرو مدارس دولة الكويت. واستخدمت الدراسة املنهج الوصفي االرتباطي، واالستبانة أداة للدارسة، واختيرت عينة عشوائية بسيط

األولى وبدرجة ممارسة مرتفعة، وتاله 554تكونت من ) باملرتبة  الديمقراطي جاء  النمط  أن  النتائج   ومعلمة، وأظهرت 
ً
األوتوقراطي    ( معلما النمط 

 النمط املتساهل بدرجة منخفضة. 
ً
 بدرجة متوسطة، وأخيرا

القيادية ملديري املدارس، وعالقته بالعنف في املدارس الريفية بجامايكا،    (Miller-Vaz,2016وهدفت دراسة ميلر فاز ) • إلى التعرف على األنماط 

 من    414واستخدمت الدراسة املنهج االرتباطي، واختيرت عينة من  
ً
مدرسة في مقاطعة ميدلسكس، وتوصلت نتائج الدراسة إلى أنه لم   61معلما

أنماط بين  إحصائية  داللة  ذات  عالقة  ميدلسكس،   توجد  مقاطعة  في  الثانوية  املدارس  في  العنف  حوادث  ومعدل  املدارس،  ملديري  القيادة 

لة  جامايكا، وأظهر وجود عالقة إيجابية ذات داللة إحصائية بين أنماط القيادة االستبدادية والعنف في سانت آن، ووجود عالقة سلبية ذات دال

 في سانت كاترين.إحصائية بين أنماط القيادة الديمقراطية والعنف 

هدفت إلى الكشف عن األنماط القيادية التربوية وجودة التعليم ملديري املعاهد العلمية في جامعة اإلمام محمد بن    دراسة   ( 2015وأجرى الداود ) •

   66سعود اإلسالمية، واستخدمت الدراسة املنهج الوصفي التحليلي، واالستبانة أداة للدراسة، وتكّون مجتمع الدراسة من  
ً
للمعاهد العلمي،   مديرا

، وأظهرت نتائج الدراسة أن وجود تباينات في كل من األنماط القيادية التربوية وجودة التعليم ملديري املعاهد العلمية،    44واختيرت عينة من  
ً
مديرا

ي املعاهد العلمّية الحاصلين على مؤّهالت  إلى جانب وجود ارتباطات دالة إحصائية بين األنماط القيادية التربوية وجودة التعليم، وتبّين أّن مدير 

 .سنوات أكثر انتهاًجا للنمط القيادي الديموقراطي 10فوق الجامعية إلى جانب املديرين الذين لديهم خبرة في مجال العمل أكثر من 

إلى تحليل درجة مماسة األدوار القيادية لدى عمداء الكليات في جامعة الكويت وقياسها، وبيان عالقتها بالتماثل   (2012وهدفت دراسة الشمري ) •

التنظيمي لدى أعضاء هيئة التدريس من وجهة نظرهم، واستخدمت الدراسة املنهج الوصفي االرتباطي، ولتحقيق أهداف الدراسة ُصممْت أداتا  

عضو، وأوضحت نتائج الدراسة وجود درجة مرتفعة بممارسة العمداء للنمط الديموقراطي في إدارتهم، ودرجة    400استبانة، وتكونت العينة من  

في  التنظيمي  التماثل  الدراسة وجود درجة مرتفعة من ممارسة  وأوضحت  الترسلي،  للنمط  األوتوقراطي، ووجود درجة ضعيفة  للنمط  متوسطة 

 الجامعة. 

 علقة بالتماثل التنظيمي: الدراسات املتاملحور الثاني: 

إلى تقديم إطار مقترح لتحقيق التنافسية للجامعات الفلسطينية، من خالل ممارسة الجامعات ملعيار أمن    ( 2018هدفت دراسة املصري واآلغا ) •

الوصفي التحليلي، واالستبانة أداة  (، للتأثير في العدالة التنظيمية والتماثل التنظيمي، واستخدمت الدراسة املنهج  ISO/IEC/27002)  املعلومات

( الدراسة  عينة  وتكونت  معيار 214للدراسة،  ممارسة  بين  طردية  عالقة  وجود  منها  النتائج؛  من  عدد  إلى  الدراسة  وتوصلت   ،
ً
موظفا  )

(ISO/IEC/27002    ا التماثل  التنظيمية وتحقيق  العدالة  التنظيمية، وبين توافر  العدالة  التنافسية وتحقيق  العدالة ( وتحقيق  لتنظيمي، وبين 

( املعلومات  أمن  معيار  ممارسة  بين  عالقة  وجود  وعدم  والتنافسية،  التماثل     ISO/IEC/27002التنظيمية  وبين  التنظيمي،  التماثل  وتحقيق   )

 التنظيمي والتنافسية.  

االبتدائية، وفي دراسة   )Yıldız,2018( وأعّد يلدز • املدارس  التنظيمية ملعلمي  التماثل  التنظيمية وتصورات  الهيبة  بين  العالقة  إلى تحديد  هدفت 

من   الدراسة  عينة  وتكونت  املترابط،  التنبئي  البحث  منهج  م  اسُتخدِّ الدراسة  التركية،   258هذه  بولو  مقاطعة  من  االبتدائية  املرحلة  في   
ً
معلما

أداة  االستبانة  مت  معتدل،    واسُتخدِّ بمستوى  كانت  التنظيمي  والتماثل  التنظيمية  الهيبة  املعلمين  تصورات  أن  إلى  الدراسة  وتوصلت  للدراسة، 

التن الهيبة  أن  الدراسة  وُتبّين  اإليجابي،  االتجاه  في  التنظيمي  والتماثل  التنظيمية  للهيبة  املعلمين  تصورات  بين  هي ووجود عالقة معتدلة  ظيمية 

 ديد التماثل التنظيمية. مؤشر هام لسلوكيات تح

دراسة هدفت إلى التعرف على درجة توفر أبعاد التماثل التنظيمي لدى العاملين في املديرية العامة للتربية   (2017وأجرى كلٌّ من إبراهيم والقتبي ) •

( تعزى ملتغيرات )النوع α≤0.05والتعليم بمحافظة الظاهرة في سلطنة ُعمان، واستكشاف وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )

املنهج الوصفي، واالستبانة أداة للدراسة، وتكونت عينة الدراسة من ) (  106االجتماعي، واملؤهل العلمي، وسنوات الخبرة(، واستخدمت الدراسة 

من العاملين، وتوصلت الدراسة إلى أن درجة توفر أبعاد التماثل التنظيمي لدى العاملين جاءت بدرجة متوسطة، وعدم وجود فروق ذات داللة 

     ( تعزى إلى متغيرات النوع االجتماعي واملؤهل العلمي وسنوات الخبرة.α≤0.05إحصائية عند مستوى الداللة ) 
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• ( العتيبي  دراسة  عن   (2016وهدفت  والكشف  الطائف،  بجامعة  التدريس  هيئة  أعضاء  لدى  التنظيمي  التماثل  توافر  درجة  على  التعرف  إلى 

الخبرة(،   الفروق ذات الداللة اإلحصائية بين استجابات أفراد عينة الدراسة التي يمكن عزوها ملتغيرات )الكلية، والرتبة األكاديمية، وعدد سنوات

مت استبانة التماثل التنظيمي أداة للدراسة، وقد تكونت عينة الدراسة من  واستخدمت الدراسة املنهج الوصفي عضًوا، وتوصلت    150، واستخدِّ

آراء أعضاء هيئ ة  الدراسة إلى أّن درجة توفر التماثل التنظيمي لدى أعضاء هيئة التدريس جاءت مرتفعة، ووجود فروق ذات داللة إحصائية في 

 وجود فروق ذات داللة إحصائية ملتغير )الرتبة األكاديمية، وسنوات الخبرة(.  التدريس تعزى ملتغير )الكلية(، وعدم

 التعقيب على الدراسات السابقة:  

: أوجه الشبه واالختالف بين الدراسة الحالية والدراسات السابقة: 
ً
 أوال

 أوجه الشبه بين الدراسة الحالية والدراسات السابقة:

مع   • الحالية  الدراسة  )دراسة  تتفق  فاز  2015الداود  وميلر   ،)(Miller-vaz,2016)( )2017، وسحبي  واملطيري  والحراحشة  ودراسة  2017(،   ،)

(، في تناولها متغير األنماط  2019(، ودراسة السليمي )2019(، ودراسة سالم )2019(، ودراسة العنزي )2019)  وعطيه  (، والعمري 2018طياره )

 لدى املديرين.  القيادية

، في تناولها التماثل  )Yıldız,2018((، ويلدز  2018واملصري واآلغا )(،  2017(، وإبراهيم والقتبي )2016تتفق الدراسة الحالية مع دراسة العتيبي ) •

 التنظيمي. 

(، 2019)  وعطيه  (، والعمري 2017واملطيري )، والحراحشة  (Miller-vaz,2016)(، وملير فاز  2012تتفق الدراسة الحالية مع دراسة الشمري ) •

 (، باملنهج الوصفي االرتباطي، ومع أغلب الدراسات في املنهج الوصفي. 2018ودراسة طياره )

 تتفق الدراسة الحالية مع أغلب الدراسات السابقة باستهدافها للمؤسسات التعليمية.  •

. ( في تناول متغير األنما2012تتفق الدراسة مع دراسة الشمري ) •
ً
 ط القيادية ومتغير التماثل التنظيمي معا

 تتفق الدراسة مع أغلب الدراسات السابقة في استخدام االستبانة أداة لجمع البيانات.  •

 أوجه االختالف بين الدراسة الحالية والدراسات السابقة:

القيادية   • األنماط  املتغير  السابقة بربط  الدراسات  الحالية مع  الدراسة  الشمري )تختلف  التنظيمي ما عدا دراسة  اختلفت  2012بالتماثل  إذ   )

املتوّسطة املرحلة  مات 
ّ
معل ز على 

ّ
ترك الدراسة  بينما هذه  الكويت،  جامعة  في  التدريس  أعضاء هيئة  كانت على  التي  الدراسة  في مجتمع  في    عنها 

 التعليم العام في اململكة العربية السعودية بمنطقة القصيم.  

بقت الدراسة الحالية بمنطقة القصيم. تختلف الدراسة  •
ُ
 الحالية مع الدراسات السابقة في مجتمع الدراسة وعينته، إذ ط

: أوجه االستفادة من الدراسات السابقة:
ً
 ثانيا

 تحديد مشكلة البحث ودعمها بنتائج الدراسات السابقة، وصياغتها وتحديد أهميتها وأهدافها.  •

 أفادت الدراسة في بناء أداة البحث.  •

 معرفة املنهج املناسب إلجراء الدراسة من خالل الدراسات السابقة.  •

 استفادت الدراسة الحالية من الدراسات السابقة في تحديد نوع املعالجات اإلحصائية املناسبة. •

 إثراء اإلطار النظري للدراسة من خالل االستفادة من الدراسات السابقة.    •

 :الطريقة واإلجراءات 

 :دراسةالمنهج 

التنظيمي   بالتماثل  وعالقتها  املتوسطة  املدارس  لقائدات  القيادية  األنماط  دراسة  إلى  يسعى  الذي  االرتباطي،  الوصفي  املنهج  استخدام  لدى  تم 

 في وصف وإيجاد العالقة بين املتغيرين محل 
ً
 . البحثاملعلمات في منطقة القصيم، إذ أنه مساعدا

 :دراسةالمجتمع 

الدراس ي    في جميع  البحثتمثل مجتمع   العام  األول من  الدراس ي  الفصل  في  القصيم  بمنطقة  املتوسطة  املرحلة  والبالغ ه1441/ 1440معلمات   ،

 إلحصائية وزارة التعليم ( 2236)عددهن 
ً
 (.2018)معلمة تبعا
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 : لدراسةعينة ا

بسيطة، وتم  العشوائية الطريقة الالقصيم تم اختيارهن بمعلمة من معلمات املرحلة املتوسطة بمنطقة ( 397)األساسية من   البحثتكونت عينة  

  توزيع العينةاستخدام معادلة روبرت ماسون لحساب العينة، وفيما 
ً
   املختلفة.البحث ملتغيرات وفقا

 ملتغيرات  البحثتوزيع املعلمات عينة : (1جدول )
ً
 البحث وفقا

النسبة   العدد  التخصص  النسبة املئوية  العدد  الخبرة  سنوات  النسبة املئوية  العدد  املؤهل العلمي 

 املئوية

 % 62.0 246 أدبي % 3.5 14 سنوات  5أقل من  % 4.5 18 دبلوم 

 % 38.0 151 علمي % 30.8 122 سنوات  10إلى أقل من  5من  % 93.5 371 بكالوريوس 

    % 65.7 261 سنوات فأكثر  10من  % 2.0 8 ماجستير فأعلى 

 : دراسةال أداة

وأدواتها ذات العالقة  االطالع على الدراسات السابقة    وقد تم إعدادها بعد،    البحثجمع البيانات من األفراد عينة    فيستبانة  ال ا   االعتماد علىتم  

) املؤهل العلمي، التخصص، سنوات الخبرة(،   ألفراد العينةالبيانات األولية  يمثل ،نة من قسمين رئيسين، القسم األول تكوين االستبا، و البحثبموضوع 

الثانيو  تكونت منعبارة عن    ،القسم  والتي  االستبانة،  القيادية  فقرات  األنماط  تناول  األول  املحور  )  محورين،  املدارس  الديموقراطي لقائدات  النمط 

وتم استخدام ،  العضوية(و التشابه،  الوالء،  )بعد    ون من ثالثة أبعادواملك  واملحور الثاني تناول التماثل التنظيمي،  ،النمط األوتوقراطي ، النمط الترسلي(

أداة   إعداد  الخماس ي في  املوافقة على  كما تم  ،  البحثمقياس ليكرت  النسبي لتحديد مستوى  الحسابي والوزن  الوسط  استجابات االعتماد على قيمة 

ألقل    2.6ومتوسطة من    2.6ألقل من    1.8وضعيفة من    1,8  دمة عند أقل مندرجة التحقق منع  عينة الدراسة على فقرات األداة ومحاورها، حيث تكون 

 من  4.2ألقل من  3.4وكبيرة من  3.4من 
ً
 . فأكثر  4.2وكبيرة جدا

 : أداة الدراسةصدق 

التدريس   هيئة على عدد من املحكمين الخبراء واملتخصصين من أعضاء االستبانةتم عرض )صدق املحكمين(:  Face Validityالظاهري  الصدق .1

التربية تخصص إدارة تربوية، وعلى قائدة مدرسة ومعلمة في التعليم العام   الرأيوإبداء    ومحاورها،  االستبانةفقرات  ، وطلب منهم دراسة  في كلية 

( املحكمين  عدد  بلغ  وقد    12فيها، 
ً
محكما التالية:  في  (  التربيةتربويةإدارة  التخصصات  التعليمية،  املقارنة  ،  تخصص   ،اإلدارة  مدرسة   قائدة 

 . معلمة تخصص لغة عربية ، و جغرافيا

حساب  بباستخدام معامل ارتباط بيرسون  لالستبانة  تم التحقق من صدق االتساق الداخلي    Internal Consistencyصدق االتساق الداخلي:   .2

للتأكد من مدى تماسك و  العبارة، وذلك  إليه  املنتمية  للبعد  الكلية  بين درجة كل عبارة من عبارات االستبانة والدرجة  االرتباط  تجانس  معامالت 

 (. 3( وجدول )2في جدول )عبارات كل بعد فيما بينها، فكانت معامالت االرتباط كما هي موضحة 

   للمحور والدرجة الكلية األنماط القيادية محور (: معامالت االرتباط بين درجات عبارات 2)جدول 

 االرتباط  العبارة  االرتباط  العبارة  االرتباط  العبارة  االرتباط  العبارة 

: النمط األوتوقراطي 
ً
: النمط الديموقراطي  أوال

ً
: النمط الترسلي ثانيا

ً
 ثالثا

1 0.534** 1 0.701** 12 0.823** 1 0.823** 

2 0.599** 2 0.850** 13 0.770** 2 0.591** 

3 0.656** 3 0.801** 14 0.417** 3 0.715** 

4 0.542** 4 0.719** 15 0.686** 4 0.646** 

5 0.821** 5 0.795** 16 0.769** 5 0.520** 

6 0.757** 6 0.847** 17 0.834** 6 0.587** 

7 0.849** 7 0.749** 18 0.825** 7 0.674** 

8 0.536** 8 0.841** 19 0.659** 8 0.459** 

9 0.767** 9 0.756** 20 0.823** 9 0.593** 

10 0.804** 10 0.806** 10 0.483** 

11 0.716** 11 0.713** 21 0.827** 11 0.587** 

12 0.747** 12 0.561** 

 0.01** دالة عند مستوى ثقة 

بين درجات  2جدول )يتضح من   االرتباط  أن معامالت  القياديةملحور  االستبانة    فقرات(  ارتباط موجبة ودالة    األنماط  الكلية معامالت  والدرجة 

 عند مستوى 
ً
 فيما بينها وتماسكها مع بعضها البعض.  املحور وهو ما يؤكد اتساق وتجانس عبارات  0.01إحصائيا
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 للمحور والدرجة الكلية  التماثل التنظيمي محور (: معامالت االرتباط بين درجات عبارات 3جدول )

 االرتباط  العبارة  االرتباط  العبارة  االرتباط  العبارة 

: الوالء 
ً
: التشابه أوال

ً
: العضوية ثانيا

ً
 ثالثا

1 0.753** 1 0.613** 1 0.827** 

2 0.565** 2 0.606** 2 0.848** 

3 0.851** 3 0.577** 3 0.808** 

4 0.818** 4 0.760** 4 0.812** 

5 0.829** 5 0.828** 5 0.707** 

6 0.895** 6 0.782** 6 0.758** 

7 0.666** 

7 0.797** 7 0.623** 8 0.842** 

9 0.654** 

 0.01** دالة عند مستوى ثقة 

املنتمية إليه معامالت ارتباط   للمحور والدرجة الكلية  محور التماثل التنظيمي( أن معامالت االرتباط بين درجات عبارات 3يتضح من الجدول رقم )

 عند مستوى 
ً
 وهو ما يؤكد اتساق وتجانس عبارات كل بعد فيما بينها وتماسكها مع بعضها البعض.  0.01موجبة ودالة إحصائيا

فيما بينها بحساب معامالت االرتباط بين درجات األبعاد والدرجة الكلية   محور التماثل التنظيميعاد  كذلك تم التأكد من تجانس واتساق أب

  (، وهي معامالت دالة  **0.934(، ولبعد العضوية )**0.878(، ولبعد التشابة )**0.920لبعد الوالء )فكانت معامالت االرتباط    للمحور 
ً
األمر الذي إحصائيا

 أبعاد االستبانة فيما بينها وتماسكها مع بعضها البعض.يؤكد اتساق وتجانس 

 : أداة الدراسة ثبات

 ( يبين معامالت الثبات املحسوبة.4، وجدول )ألفا كرونباخباستخدام معامل االستبانة تم التحقق من ثبات 

 ألفا كرونباخ   معامل أداة الدراسة حسب(: معامالت ثبات 4جدول )

 الثبات معامل  األبعاد املحور 

 0.893 النمط األوتوقراطي  األنماط القيادية 

 0.957 النمط الديموقراطي 

 0.768 النمط الترسلي 

 0.897 الوالء التماثل التنظيمي

 0.809 التشابه 

 0.898 العضوية 

من   )يتضح  أن  4جدول  محور   تمعامال (  ألبعاد  القيادية  الثبات  و األنماط  هيالتماثل    محور أبعاد  ،  ومقبولة    التنظيمي  مرتفعة  ثبات  معامالت 

؛ 
ً
 . البحثوعلية فإن االستبانة تتمتع بالصدق والثبات املقبولين، األمر الذي يشير إلى صالحية األداة لتطبيقها على عينة إحصائيا

 نتائج البحث ومناقشتها: 

ومناقشته السؤال األول  عن  "  :انتائج اإلجابة  على  السؤال األول  املدارس  ينص  قائدات  درجة ممارسة  لألنماط املتوسطة  ما  القصيم  في منطقة 

 املعلمات؟"القيادية من وجهة نظر 

املتوسطات تم حساب  السؤال  املعيارية  الحسابية  لإلجابة عن  املئوية  واالنحرافات  األ   املعلمات  ستجاباتال   والنسب  أبعاد  القياديةعلى   ، نماط 

 (.5جدول ) يوضحها كانت النتائج كما و 

 درجة ممارسة قائدات املدارس املتوسطة في منطقة القصيم لألنماط القيادية من وجهة نظر املعلمات  (:5جدول )

 النسبة  االنحراف املعياري  الحسابي املتوسط  األنماط القيادية 

 املئوية  

 الترتيب  درجة التحقق 

 2 متوسطة  % 60 1.242 3.023 النمط األوتوقراطي

 1 كبيرة  % 79 1.131 3.966 النمط الديموقراطي 

 3 ضعيفة  % 47 1.233 2.355 النمط الترسلي 
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( يتضح أن أعلى األنماط القيادية ممارسة من قبل قائدات املدارس املتوسطة في منطقة القصيم من وجهة نظر املعلمات هو النمو 5جدول )من  

 بدرجة كبيرة بمتوسط    ،الديموقراطي
ً
 بدرجة  %(79نسبة مئوية )و (  3.966)  حسابيوجاء متحققا

ً
، وفي الترتيب الثاني جاء النمط األوتوقراطي ومتحققا

 بدرجة ضعيفة  ،%(60نسبة مئوية )و (  3.023)  حسابي بمتوسط  متوسطة  
ً
نسبة و (  2.355)  حسابيبمتوسط وفي الترتيب األخير النمط الترسلي ومتحققا

( نظر   ،%(47مئوية  وجهة  من  القصيم  منطقة  في  املتوسطة  املدارس  قائدات  لدى  السائد  النمط  هو  الديموقراطي  النمط  أن  النتائج  هذه  وتشير 

 املعلمات.

سبتها  ومناويمكن أن يعزى ذلك إلى سياسة التعليم في اململكة العربية السعودية التي تتناسب مع سياسة الدولة ورؤيتها ورسالتها، وكذلك موافقتها  

الخاصة، م أهدافها وظروفها  يتناسب مع  بما  لبناء خططها  اإلدارات؛  لكل من هذه  الصالحيات  وإتاحة  الدولة،  في  التعليمية  اإلدارات  األخذ لجميع  ع 

 الصالحيات التي تقدمها اإلدارات العام
ً
ة في املناطق لقادة املدارس  باألهداف العامة من التعليم التي تعمل بها جميع اإلدارات وتسعى إلى تحقيقها، وأيضا

الثقة والوعي، و  املدرسية فالقائد على مستوى من  اإلدارة  القيادة في  املتاحة لكل مدرسة، وطبيعة  الظروف واإلمكانات  العمل وفق  القدرة على لتسيير 

 واالبتكار والتجديد.  تسيير العمل وتحقيق الهدف وفق ما يتناسب مع البيئة املحيطة، وكذلك إتاحة املساحة الكافية لإلبداع

درسة،  وهذا ما يسعى إليه القائد الديموقراطي لسيادة جو من األلفة واملحبة وتحقيق درجة كبيرة من الرضا واالنتماء والوالء من قبل أعضاء امل

(، 2017(، ودراسة السيد والذهلي )2017سبحي )دراسة  وتتفق هذه النتيجة مع ما توصلت له  والسعي إلى تحقيق النجاح واإلبداع اإلداري في املدرسة،  

( والحراحشة  املطيري  )2017ودراسة  املالكي  ودراسة   ،)2018( سالم  ودراسة  العمري 2019(،  ودراسة  النمط 2019)  وعطيه  (،  باستخدام   ،)

 ( جاء استخدام النمط الديموقراطي بدرجة متوسطة.2018، والفريحات والقضاة )(2019الديموقراطي بدرجة مرتفعة، وتختلف مع دراسة السليمي )

 ل
ً
األنماط نظرا إلى األخذ بهذه  لظروف  وأما بالنسبة لألنماط األخرى النمط األوتوقراطي والنمط الترسلي يمكن يعزى ذلك إلى حاجة بعض القادة 

(، أو لطبيعة البيئة املدرسية وظروفها، أو قلة الخبرة لدى 2019مين درجة من الحرية )سالم، التي قد تطرأ، أو لعدم قناعة بعض القادة على إعطاء املعل

   بعض القادة في اإلدارة وقيادة العمل بشكل مرن مع تحقيق الهدف. 

في منطقة  معلمات  دى  مستوى التماثل التنظيمي لما  على "  الثانيينص السؤال    :اومناقشته  الثانينتائج اإلجابة عن السؤال   املدارس املتوسطة 

 القصيم من وجهة نظرهّن؟ 

تم حساب   السؤال  املتوسطاتلإلجابة عن  املعيارية    الحسابية   تم حساب  املئوية ال واالنحرافات  أبعاد    ستجاباتوالنسب  التماثل  املعلمات على 

 (. 6جدول )  يوضحهاكانت النتائج كما و  ،التنظيمي

 التنظيمي ملعلمات املدارس املتوسطة في منطقة القصيم من وجهة نظرهنمستوى التماثل  (:6جدول )
 درجة   النسبة املئوية  االنحراف املعياري  الحسابي املتوسط  التماثل التنظيمي 

 التحقق 

 الترتيب 

  % 86 1.030 4.308 بعد الوالء 
ً
 1 كبيرة جدا

 2 كبيرة  % 82 0.949 4.136 بعد التشابه 

 3 كبيرة  % 78 1.150 3.922 بعد العضوية 

  كبيرة  %82 1.043 4.122 الدرجة الكلية 

)من   كبيرة 6جدول  بدرجة  متحقق  نظرهن  وجهة  من  القصيم  منطقة  في  املتوسطة  املدارس  ملعلمات  التنظيمي  التماثل  مستوى  أن  يتضح   )

)  بمتوسط وبنسبة  4.122حسابي  على  يدل  و   %(،82)  مئوية(  صفة  ذلك  التنظيمي  التماثل  من أن  نوع  فيها  يكون  التي  الناجحة  للمؤسسات  مالزمة 

 (.2016االنسجام والتوافق بين أهداف املنظمة وأهداف الفرد )الشواورة،

وجود   إلى   
ً
أيضا لها، ويدل  والوالء  إليها،  واالنتماء  مدرستها،  تجاه  املعلمة  لدى  اإليجابي  بدرجة    الشعور  التنظيمي  التماثل  مستوى  نتيجة  وتتفق 

د )راسة  كبيرة، مع  والصرايرة  )(،  2009السعود  الشمري  )،  (2012ودراسة  العتيبي  )ودراسة  (،  2016ودراسة  والعموش  واختلفت مع (،  2017العمري 

، ودراسة الزعبي )2018دراسة املصري واألغا )
ً
(، ودراسة إبراهيم  2016(، ودراسة غنام )2013( حيث جاء مستوى التماثل التنظيمي بدرجة مرتفعة جدا

 (، جاء بدرجة متوسطة.2017والقتبي )

  
ً
 بدرجة كبيرة جدا

ً
وفي الترتيب الثاني   %(، 86)  مئوية ( وبنسبة  4.308حسابي )  بمتوسطوجاء أعلى األبعاد من حيث املستوى بعد الوالء ومتحققا

التشابه   )  بمتوسط جاء بعد   بدرجة    %(، 82( وبنسبة مئوية )4.136حسابي 
ً
العضوية ومتحققا الثالث واألخير بعد  الترتيب   بدرجة كبيرة، وفي 

ً
ومتحققا

 %(. 78( وبنسبة مئوية )3.922حسابي ) بمتوسطكبيرة 

السؤال   عن  اإلجابة  السؤال    :اومناقشته  الثالث نتائج  "الثالث  ينص  )على  إحصائّية  داللة  ذات  فروق  توجد  قائدات  α≤05هل  ممارسة  درجة  في   )

 "التخصص، وسنوات الخبرة(؟، و منطقة القصيم لألنماط القيادية تعزى ملتغيرات )املؤهل العلميباملدارس املتوسطة 

 وقد تمت اإلجابة عن السؤل حسب كل متغير على حدة على النحو التالي: 
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اختبار كروسكال واليس    تغير املؤهل العلمي:م .1 املعلمات حول    Kruskal Wallis Testتم استخدام  الفروق في استجابات  الكشف عن داللة  في 

عدد  لصغر   
ً
نظرا فأعلى(  ماجستير  بكالوريوس،  )دبلوم،  العلمي  املؤهل  الختالف  والراجعة  القيادية  لألنماط  املدارس  قائدات  ممارسة  درجة 

 (. 7) جدول معلمات(، فكانت النتائج كما هي موضحة في  8أعلى )العدد مجموعة املؤهل العلمي ماجستير ف

 للمؤهل العلمي  لاملعلمات داللة الفروق في استجابات   (:7جدول )
ً
 درجة ممارسة قائدات املدارس لألنماط القيادية وفقا

 مستوى الداللة  قيمة "مربع كاي"  متوسط الرتب املؤهل العلمي  أنماط القيادة 

 النمط  

 األوتوقراطي 

 0.926 0.154 192.889 دبلوم 
 غير دالة 

 199.016 بكالوريوس

 212.000 ماجستير فأعلى 

 0.943 0.117 193.278 دبلوم  النمط الديموقراطي 

 غير دالة 
 199.501 بكالوريوس

 188.625 ماجستير فأعلى 

 النمط  

 الترسلي 

 0.198 3.239 226.333 دبلوم 

 غير دالة 
 196.429 بكالوريوس

 256.750 ماجستير فأعلى 

 في استجابات املعلمات حول درجة ممارسة قائدات املدارس لألنماط القيادية ترجع الختالف   عدم( 7جدول )يتضح من 
ً
توجد فروق دالة إحصائيا

هن مهارات  املؤهل العلمي، ويمكن أن يعزى ذلك؛ لصغر حجم العينة املستجيبة ملؤهل ماجستير فأعلى، وتشابه التأهيل العلمي واملنهي للمعلمات، فلدي

نفسها،  والقضاة،    التقويم  )الفريحات  نفسها  الظروف  لها  تعليمية  بيئة  داخل  ط2018ويعملن  في  املعلمات  تشابه  وكذلك  املدرسة (،  في  عملهن  بيعة 

 مع اإلدارة.  ملهنوتعا

ذات داللة ( بعدم وجود فروق ذات داللة إحصائية لألنماط األوتوقراطي والفوضوي، واختلفت بوجود فروق  2015وتتفق النتيجة مع دراسة الداود )

 (. 2018(، ودراسة الفريحات والقضاة )2017إحصائية للنمط الديموقراطي، وكذلك تتفق مع دراسة السيد والذهلي )

التخصص:م .2 ممارسة    تغير  درجة  حول  املعلمات  استجابات  في  الفروق  داللة  عن  الكشف  في  املستقلة  للمجموعات  "ت"  اختبار  استخدام  تم 

 (. 8جدول )قائدات املدارس لألنماط القيادية والراجعة الختالف التخصص )أدبي، علمي( فكانت النتائج كما هي موضحة في 

 درجة ممارسة قائدات املدارس لألنماط القيادية باختالف التخصص  لالفروق في استجابات املعلمات داللة  (:8جدول )

 مستوى الداللة  قيمة "ت"  االنحراف املعياري  املتوسط  العدد  التخصص أنماط القيادة 

 0.126 1.531 10.451 36.902 246 أدبي النمط األوتوقراطي

 غير دالة 
 10.387 35.252 151 علمي

 0.880 0.151 18.125 83.398 246 أدبي النمط الديموقراطي 

 غير دالة 
 18.704 83.113 151 علمي

 النمط  

 الترسلي 

 0.484 0.700 9.173 28.016 246 أدبي

 غير دالة 
 8.515 28.662 151 علمي

 في استجابات املعلمات حول درجة ممارسة قائدات املدارس لألنماط القيادية ترجع الختالف   عدم وجود ( 8جدول )يتضح من  
ً
فروق دالة إحصائيا

( والغامدي  شطناوي  دراسة  إليه  توصلت  مع  النتيجة  واتفقت  لرؤساء  2016التخصص،  القيادية  األنماط  حول  إحصائية  دالة  فروق  وجود  بعدم   )

 للنمط الديموقراطي وذلك لصالح الكليات اإلنسانية، ويمكن األقسام في النمطين )التسيبي والت
ً
سلطي(، بينما اختلفت معها وجود فروق دالة إحصائيا

 (. 2019أن يعزى ذلك الختالف طبيعة املجتمعات )سالم، 

إلى تطابق طبيعة ( بعدم وجود دالة إحصائية وفق متغير التخصص، ويمكن يعزى هذا االتف2018وكذلك اتفقت النتيجة مع دراسة طياره ) اق 

 .املعلمات يوه البحثعينة تشابه ، كذلك العمل والظروف واألنظمة واإلجراءات بتشابه طبيعة وهي املدارس، مجتمع الدراسة

الخبرة: م .3 سنوات  ال تم    تغير  الحسابية  املتوسطات  املعلماتحساب  القيادية  ل  ستجابات  لألنماط  املدارس  قائدات  ممارسة   درجة 
ً
الختالف    تبعا

الخبرة  استخدامسنوات  ثم  ومن  االتجاه    ،  أحادي  التباين  تحليل  استجاباتل  One Way ANOVAاختبار  في  الفروق  داللة  عن     هم لكشف 
ً
  تبعا

الخبرة )أقل من   أقل من    5سنوات، من    5سنوات  إلى  النتائج كما هي موضحة في  سنوات فأعل  10سنوات، من    10سنوات  (  9جدول )ى( فكانت 

 (. 10وجدول )
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 درجة ممارسة قائدات املدارس لألنماط القيادية ل ستجابات املعلماتاملتوسطات الحسابية ال  (:9جدول )
ً
 الخبرة   سنواتل تبعا

 النمط الترسلي  النمط الديموقراطي  النمط األوتوقراطي سنوات الخبرة 

 االنحراف املعياري  املتوسط  االنحراف املعياري  املتوسط  االنحراف املعياري  املتوسط 

 8.589 29.071 22.414 82.357 11.625 34.929  5أقل من 

إلى أقل من   5من 

10 

36.434 9.386 82.975 16.706 28.738 8.657 

 9.083 27.996 18.875 83.487 10.876 36.272 فأكثر  10من 

( بي(  9يتضح من جدول  املعلمات وجود فروق  استجابات  وللكش  ن  الخبرة،  ملتغير سنوات  الفروقف عن  تبعا  استخدام  داللة  تحليل    ثم  اختبار 

 ( يبين نتائج التحليل.10وجدول ) One Way ANOVAالتباين أحادي االتجاه 

 لسنوات الخبرة  لدرجةداللة الفروق لحادي األ تحليل التباين  (:10جدول )
ً
 ممارسة قائدات املدارس لألنماط القيادية وفقا

 أنماط

 القيادة 

 مصدر  

 التباين

 مجموع  

 املربعات 

   قيمة  متوسط املربعات  درجات الحرية 

 "ف"  

 مستوى الداللة 

 0.878  0.130 14.242 2 28.483 بين املجموعات  النمط األوتوقراطي

 غير دالة 
 109.570 394 43170.590 داخل املجموعات 

 ...  396 43199.073 الكلي 

النمط  

 الديموقراطي 

 0.950  0.051 17.172 2 34.344 بين املجموعات 

 غير دالة 
 337.399 394 132935.344 داخل املجموعات 

 ...  396 132969.688 الكلي 

 النمط  

 الترسلي 

 0.708  0.346 27.612 2 55.224 بين املجموعات 

 غير دالة 
 79.887 394 31475.531 داخل املجموعات 

  ... 396 31530.756 الكلي 

  فروق دالة إح  عدم وجود(  10جدول )يتضح من  
ً
درجة ممارسة قائدات املدارس لألنماط القيادية ترجع  لفي استجابات املعلمات    (α≤0.05)صائيا

(، ودراسة  2015(، ودراسة الداود )2017(، ودراسة السيد والذهلي )2019توصلت إليه دراسة السليمي )الختالف سنوات الخبرة، وتتفق النتيجة مع ما  

بيئة تعليمية واحدة، وامتالكهن خبرات تعليمية نمت عن  2018املالكي ) املعلمات متقاربة ومتشابهة؛ لكونهن في  إلى وجهة نظر  أن يعزى ذلك  (، ويمكن 

 (.  2018ت التعليمية )املالكي، طريق عملهن في التدريس بالقطاعا

في مستوى التماثل التنظيمي  α≤0.05هل توجد فروق ذات داللة إحصائية )ينص السؤال الرابع على "  : اهتومناقش  نتائج إجابة السؤال الرابع  )

 الخبرة(؟ لدى معلمات املدارس املتوسطة بمنطقة القصيم تعزى ملتغيرات )املؤهل العلمي، والتخصص، وسنوات 

 وقد تمت اإلجابة عن السؤل حسب كل متغير على حدة على النحو التالي:

العلمي:  م .1 املؤهل  واليس  تغير  اختبار كروسكال  استخدام  التنظيمي    Kruskal Wallis Testتم  التماثل  في مستوى  الفروق  داللة  الكشف عن  في 

لصغر عدد مجموعة   
ً
نظرا فأعلى(  بكالوريوس، ماجستير  )دبلوم،  العلمي  املؤهل  والراجعة الختالف  القصيم  بمنطقة  املتوسطة  املدارس   ملعلمات 

 (. 11ل )جدو معلمات(، فكانت النتائج كما هي موضحة في  8املؤهل العلمي ماجستير فأعلى )العدد 

 للمؤهل العلمي مل (: داللة الفروق في مستوى التماثل التنظيمي 11جدول )
ً
 علمات املدارس املتوسطة بمنطقة القصيم وفقا

 مستوى الداللة  قيمة "مربع كاي"  متوسط الرتب  املؤهل العلمي  التماثل التنظيمي 

 0.05 6.266 226.417 دبلوم  الوالء 

 199.628 بكالوريوس

 108.188 ماجستير فأعلى 

 0.05 5.993 226.139 دبلوم  التشابه

 199.615 بكالوريوس

 109.438 ماجستير فأعلى 

 0.05 8.569 253.556 دبلوم  العضوية 

 198.199 بكالوريوس

 113.375 ماجستير فأعلى 

 الدرجة الكلية  

 للتماثل التنظيمي

 0.05 6.961 240.222 دبلوم 

 198.883 بكالوريوس

 111.688 ماجستير فأعلى 



 أروى الالحم                                                                  ....درجة ممارسة قائدات املدارس املتوسطة لألنماط القيادية وعالقتها بمستوى التماثل التنظيمي 

 357-334، ص: 2021 -2، العدد9املجلد   -املجلة الدولية للدراسات التربوية والنفسية
 349 

 

من   )يتضح    وجود  (  11جدول 
ً
إحصائيا دالة  التنظيمي  (  α≤0.05)فروق  التماثل  مستوى  م لفي  القصيم دى  بمنطقة  املتوسطة  املدارس  علمات 

وبالرجوع   العلمي،  املؤهل  الختالف  ترجع  والعضوية(  والتشابه،  والوالء،  الكلية،  التماثل )الدرجة  في  املجموعات  أعلى  أن  لوحظ  الرتب  ملتوسطات 

التنظي التماثل  في  املجموعات  وأقل  بكالوريوس،  العلمي  املؤهل  مجموعة  يليها  دبلوم  العلمي  املؤهل  مجموعة  هي  الفرعية  وأبعاده  هي التنظيمي  مي 

لعلمي دبلوم من دفعات متقدمة، إذ كان في املاض ي التوظيف ملهنة ويمكن أن يعزى ذلك إلى أن معلمات املؤهل ا  مجموعة املؤهل العلمي ماجستير فأعلى.

تماثل تنظيمي لدى مؤهل دبلوم،   أعلى مستوى  باملدرسة مدة كبرى زاد تماثلها، لذلك كان  املعلمة  وأقله في معلم متاح من مؤهل دبلوم، فكلما ُوجدت 

 اللتحاقها إلكمال مرحلة  املاجستير ويمكن أن يعزى إلى قلة وجود املعلمة في املدرسة سنوات  
ً
طويلة كمعلمات ذوات مؤهل الدبلوم والبكالوريوس؛ نظرا

 املاجستير، أو حداثة التحاقها في التعليم مقارنة بمعلمات ذوات مؤهل الدبلوم والبكالوريوس.

 في مستوى ال2008مع ما توصلت إليه دراسة البشابشة )  البحثواتفقت نتيجة  
ً
املؤهل ( بوجود فروق دالة إحصائيا تماثل التنظيمي وفق متغير 

األعلى، واختلفت مع دراسة غنام ) املؤهل  )2016العملي وذلك لصالح  إبراهيم والقتبي   في مستوى 2017(، ودراسة 
ً
(، بعدم وجود فروق دالة إحصائيا

 التماثل التنظيمي وفق متغير املؤهل العملي.      

املتوسطة    تغير التخصص:م .2 املدارس  التنظيمي ملعلمات  التماثل  الفروق في  الكشف عن داللة  املستقلة في  للمجموعات  اختبار "ت"  تم استخدام 

 (. 12جدول )بمنطقة القصيم والراجعة الختالف التخصص )أدبي، وعلمي( فكانت النتائج كما هي موضحة في 

 املرحلة املتوسطة باختالف التخصص  داللة الفروق في التماثل التنظيمي ملعلمات  (:12جدول )

 مستوى الداللة  قيمة "ت"  االنحراف املعياري  املتوسط  العدد التخصص  التماثل التنظيمي 

 0.959 0.052 5.933 30.171 246 أدبي الوالء 

 5.907 30.139 151 علمي غير دالة 

 0.853 0.186 5.128 28.988 246 أدبي التشابه

 غير دالة 
 4.430 28.894 151 علمي

 0.892 0.136 8.274 35.346 246 أدبي العضوية 

 غير دالة 
 7.812 35.232 151 علمي

 الدرجة الكلية  

 للتماثل التنظيمي

 0.896 0.131 18.012 94.504 246 أدبي

 غير دالة 
 16.963 94.265 151 علمي

من   )يتضح  أنه 12جدول   )    
ً
إحصائيا دالة  فروق  توجد  ترجع    (α≤0.05)ال  القصيم  بمنطقة  املتوسطة  املدارس  ملعلمات  التنظيمي  التماثل  في 

مع ما توصلت إليه دراسة    البحثالختالف التخصص، ويمكن أن يعزى ذلك لتشابه طبيعة العمل والبيئة التعليمية بالنسبة للمعلمات، وتتفق نتيجة  

 في التماثل التنظيمي وفق متغير التخصص، واختلفت مع دراسة (، بعدم وجود فروق دا 2017(، ودراسة العمري والعموش )2012الشمري )
ً
لة إحصائيا

 في مستوى التماثل التنظيمي وفق متغير التخصص، وذلك لصالح الكليات العلمية.2016العتيبي )
ً
 ( بوجود فروق دالة إحصائيا

الخبرة:م .3 سنوات  ال تم    تغير  الحسابية  املتوسطات  املعلماتحساب     ستجابات 
ً
تبعا التنظيمي  التماثل  أبعاد  الخبرة   على  ثم  الختالف سنوات  ومن   ،

االتجاه    استخدام أحادي  التباين  تحليل  استجاباتل  One Way ANOVAاختبار  في  الفروق  داللة  عن     هم لكشف 
ً
من    تبعا )أقل  الخبرة   5سنوات 

 (. 14( وجدول )13جدول )كما هي موضحة في  سنوات فأعلى( فكانت النتائج  10سنوات، من  10سنوات إلى أقل من  5سنوات، من 

 لسنوات الخبرة  (:13جدول )
ً
افات املعيارية للتماثل التنظيمي ملعلمات املدارس املتوسطة وفقا  املتوسطات واالنحر

 التماثل التنظيمي  سنوات الخبرة 

 الدرجة الكلية  العضوية  التشابه  الوالء

 االنحراف املعياري  املتوسط  االنحراف املعياري  املتوسط  االنحراف املعياري  املتوسط  االنحراف املعياري  املتوسط 

 27.901 90.786 12.036 34.643 6.635 27.786 9.850 28.357   5أقل من  

إلى أقل من   5من  

10 

29.016 6.297 27.803 5.155 33.467 8.308 90.287 18.317 

 16.231 96.536 7.612 36.195 4.526 29.552 5.368 30.789 فأكثر  10من  

 13يتضح من جدول )
ً
ثم   داللة الفروقملتغير سنوات الخبرة، وللكشف عن  ( وجود فروق بين استجابات املعلمات على أبعاد التماثل التنظيمي تبعا

 ( يبين نتائج التحليل.14وجدول ) One Way ANOVAاختبار تحليل التباين أحادي االتجاه  استخدام
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 لسنوات الخبرة لحادي األ تحليل التباين  (:14جدول )
ً
 داللة الفروق في التماثل التنظيمي ملعلمات املدارس املتوسطة وفقا

درجات  مجموع املربعات  مصدر التباين التماثل التنظيمي 

 الحرية 

 قيمة  متوسط املربعات 

 "ف"  

 مستوى  

 الداللة

 0.05  4.484 154.206 2 308.411 بين املجموعات  الوالء 

 34.392 394 13550.591 داخل املجموعات 

   396 13859.003 الكلي 

 0.05  5.920 136.952 2 273.903 بين املجموعات  التشابه

 23.132 394 9114.188 داخل املجموعات 

   396 9388.091 الكلي 

 0.05  4.867 312.555 2 625.110 بين املجموعات  العضوية 

 64.220 394 25302.618 داخل املجموعات 

   396 25927.728 الكلي 

الدرجة الكلية  

 للتماثل التنظيمي

 0.05  5.681 1719.016 2 3438.032 بين املجموعات 

 302.574 394 119214.220 داخل املجموعات 

   396 122652.252 الكلي 

  و وج(  14جدول )يتضح من  
ً
الفرعية ملعلمات املدراس املتوسطة بمنطقة القصيم    (α≤0.05)د فروق دالة إحصائيا في التماثل التنظيمي وأبعاده 

دراسة   إليه  توصلت  ما  النتيجة مع  وتتفق  الخبرة،  )الترجع الختالف سنوات  )2008بشابشة  ودراسة غنام  في  2016(،   
ً
إحصائيا دالة  بوجود فروق   ،)

( اتفقت بوجود داللة إحصائية بمجال العضوية، بينما بقية املجاالت اختلفت 2016وفق متغير الخبرة، وفي دراسة العتيبي )  مستوى التماثل التنظيمي

إحصائية.   دالة  فروق  وجود  بعدم  حين  معها  )في  الشمري  دراسة  مع  )2012اختلفت  والقتبي  إبراهيم  ودراسة  والعموش 2017(،  العمري  ودراسة   ،)

 ، واختالف البيئات التي طبقت الدراسات بها.البحثطبيعة العمل، وعينة إلى  أن يعزى هذا االختالف(، ويمكن 2017)

على الفروق  وللتعرف  دال    داللة  فرق  أقل  اختبار  استخدام  تم  التنظيمي  التماثل  في  الخبرة  سنوات  مختلفي  املعلمات  بين    LSDبين  للمقارنة 

 (. 15)جدول ه فكانت النتائج كما هي موضحة باملجموعات املختلفة في حالة داللة تحليل التباين أحادي االتجا

 املعلمات مختلفي سنوات الخبرة في التماثل التنظيمي  متوسطات املقارنات البعدية بين (:15جدول )

 سنوات   التماثل التنظيمي 

 الخبرة 

 ( 29.016)م=  10إلى أقل من  5من  ( 28.357)م=  5أقل من 

  0.659 ( 29.016)م=  10إلى أقل من  5من  الوالء 

 **1.773 **2.432 (30.789فأكثر )م=  10من 

 ( 27.803)م=  10إلى أقل من  5من  ( 27.786)م=  5أقل من  سنوات الخبرة  التشابه

  0.017 ( 27.803)م=  10إلى أقل من  5من 

 **1.749 **1.766 (29.552فأكثر )م=  10من 

 ( 33.467)م=  10إلى أقل من  5من  ( 34.643)م=  5أقل من  سنوات الخبرة  العضوية 

  1.176 ( 33.467)م=  10إلى أقل من  5من 

 **2.728 **1.552 (36.195فأكثر )م=  10من 

 ( 90.287)م=  10إلى أقل من  5من  ( 90.786)م=  5أقل من  سنوات الخبرة  الدرجة الكلية 

  0.499 ( 90.287)م=  10إلى أقل من  5من 

 **6.249 **5.750 (96.536فأكثر )م=  10من 

 0.05، * دالة عند مستوى 0.01** دالة عند مستوى   

تفعي الخبرة أعلى املجموعات في التماثل التنظيمي وأبعاده الفرعية )الوالء، التشابه، العضوية( هي مجموعة املعلمات مر  ( أن15جدول )من  يتضح 

فأكثر(  10)من   مستوى   ،سنوات   عند 
ً
إحصائيا دالة  بفروق  املجموعات  باقي  على  الفرعية  وأبعاده  التنظيمي  التماثل  في  املجموعة  تفوقت هذه   حيث 

(α≤0.05 )،  ( في تفوق املجموعة ذات الخبرة املرتفعة على باقي املجموعات بفروق دالة إحصائية، 2008مع دراسة البشابشة )  هذه النتيجة  حيث اتفقت

 ذلك إلى أن املعلمات بزيادة خبرتهن وتواجدهن في املدرسة يزداد لديهن شعور االنتماء والوالء للمدرسة وعملهن.  ويمكن أن يعزى 
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ما العالقة بين األنماط القيادية لدى قائدات املدارس املتوسطة ومستوى  الخامس على "ينص السؤال    :ا هتالخامس ومناقشنتائج إجابة السؤال  

 "التنظيمي لدى املعلمات في منطقة القصيم؟التماثل 

والتماثل  املدارس  قائدات  لدى  القيادية  األنماط  بين  العالقة  طبيعة  عن  الكشف  في  بيرسون  ارتباط  معامل  استخدام  تم  السؤال  عن  لإلجابة 

 (. 16)فكانت النتائج كما هي موضحة في جدول التنظيمي لدى معلمات املدارس املتوسطة في منطقة القصيم، 

 معامالت االرتباط بين األنماط القيادية لدى قائدات املدارس والتماثل التنظيمي لدى املعلمات  (:16جدول )

 التماثل التنظيمي االنماط القيادية 

 الدرجة الكلية  العضوية  التشابه  الوالء

 **0.354- **0.370- **0.263- **0.331- النمط األوتوقراطي

 **0.561 **0.584 **0.437 **0.512 الديموقراطي النمط  

 **0.134- *0.122- *0.119- **0.133- النمط الترسلي 

 0.05، * دالة عند مستوى 0.01** دالة عند مستوى 

 : ما يلي( 16جدول )يتضح من  

 عند مستوى    سالبةعالقات ارتباطية    وجود •
ً
القيادة لدى قائدات املدارس املتوسطة بمنطقة  بين النمط األوتوقراطي في    0.01دالة إحصائيا

 القصيم وبين التماثل التنظيمي وأبعاده الفرعية لدى املعلمات. 

 عند مستوى    موجبةعالقات ارتباطية    وجود   •
ً
بين النمط الديموقراطي في القيادة لدى قائدات املدارس املتوسطة بمنطقة    0.01دالة إحصائيا

 وأبعاده الفرعية لدى املعلمات. القصيم وبين التماثل التنظيمي 

 عند مستوى  سالبةعالقات ارتباطية  وجود •
ً
بين النمط الترسلي في القيادة لدى قائدات املدارس املتوسطة بمنطقة   0.05و 0.01دالة إحصائيا

 القصيم وبين التماثل التنظيمي وأبعاده الفرعية لدى املعلمات. 

ال للدراسة  الخامس  السؤال  في  النتائج  وبين  ومجمل  القصيم  بمنطقة  املتوسطة  املدارس  قائدات  لدى  القيادية  األنماط  بعالقة  واملتعلق  حالية 

الديموقر  بالنمط   
ً
إيجابيا يرتبط  القصيم  بمنطقة  املتوسطة  املدارس  ملعلمات  التنظيمي  التماثل  أن  يؤكد  املعلمات،  لدى  التنظيمي  في التماثل  اطي 

األوتوقراطي   بالنمطين   
ً
وسلبيا الوالء  القيادة،  شعور  زيادة  على  وأثره  القائدة  تمارسه  الذي  القيادي  النمط  أهمية  مدى  يتضح  ذلك  وعلى  والترسلي. 

إليه   توصلت  فما  املدرسة،  أهداف  مع  أهدافهن  وتشابه  املعلمات،  لدى  اإلدارة   البحثواالنتماء  في  األفضل  النمط  هو  الديموقراطي  النمط  أن  إلى 

 وقراطي، األوتوقراطي، الترسلي(، ودوره في تحقيق التماثل التنظيمي لدى املعلمات. املدرسية من بين األنماط )الديم

 بين األنماط القيادية والتماثل التنظيمي مع دراسة الشمري )  البحثوتتفق نتائج  
ً
( حيث تبين وجود  2012في وجود عالقة ارتباطية دالة إحصائيا

و  األوتوقراطي  النمط  بين   
ً
إحصائيا دالة  عالقة  ووجود  التنظيمي،  والتماثل  الديموقراطي  النمط  بين   

ً
إحصائيا دالة  موجبة  ارتباطية  التماثل  عالقة 

، وعدم وجود داللة بين النمط الترسلي والتماثل التنظيمي بجامعة الكو التنظيمي 
ً
 يت. إال أنها ضعيفة جدا

 : البحث  توصيات

 على النحو اآلتي:  مجموعة من التوصياتالباحثة من نتائج، تقدم  البحثضوء ما توصل إليه  في

لدى قائدات املدارس املتوسطة في منطقة القصيم، مما يوجب العناية به  توصلت النتائج إلى أن النمط القيادي الديموقراطي هو النمط السائد   •

 وتنميته، من خالل التأكيد على القائدات باالستمرار في ممارسته، وتهيئة البيئة املناسبة.

 لدى القائدات.  البحث عن املشكالت التي تحّد القائدات من ممارسة النمط الديموقراطي، وتنمية مستوى ممارسة القيادة الديموقراطية •

بين • فيما  للموافقة  املدرسية،  القرارات  اتخاذ  في  املركزية  والحّد من  املدارس،  لقائدات  واإلدارات  الوزارة  السلطة من  تفويض  في  تطبيق    التوسع 

 القوانين واألنظمة والتعاميم، وبين الظروف واإلمكانات للمعلمات واملدرسة.  

ائدات في بناء اللوائح واألنظمة والخطط والتعاميم، بما يتناسب مع تطلعات ومتطلبات واحتياجات املدارس مشاركة إدارات التعليم في املناطق الق •

 واملراحل الدراسية في املنطقة.     

  ضرورة املحافظة على مستوى التماثل التنظيمي وتعزيزه لدى املعلمات باملدارس، من خالل االهتمام بقيمه من اإلدارة املدرسية؛ لينعكس إ  •
ً
يجابيا

 .
ً
 على ارتفاع مستوى األداء واإلنتاجية والكفاءة لدى املعلمات، ثم املدرسة عموما

إع • ذلك عن طريق  ويكون  وإشباعها،  منها  املمكن  لتحقيق  بها،  والعناية  واحتياجاتهن  ومتطلباتهن  بطموحاتهن  واألخذ  املعلمات،  مكانة  داد تعزيز 

 ظيمي.تقييم بشكل دوري يعتني بأبعاد التماثل التن
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 : ات البحثيةقترحامل

ال • والصحة  التنظيمية،  واملرونة  التنظيمية،  البراعة  املتغيرات وعالقتها مع غيرها مثل:  املستقبلية على هذه  الدراسات  املزيد من  تنظيمية، إجراء 

 والثقافة التنظيمية، والرسوخ الوظيفي، واالغتراب الوظيفي، واالنغماس الوظيفي.

 في مدارس بمراحل أخرى، وفي مناطق مختلفة من إجراء دراسات أخرى  •
ً
باملتغيرات نفسها في مجتمعات أخرى: كالجامعات، وإدارات التعليم، وايضا

 اململكة.

 إجراء املزيد من الدراسات في األنماط القيادية األخرى: كالقيادة اإلقناعية، والقيادة الريادية، والقيادة امللهمة.  •

 املراجع: 

 :
ً
 العربية: املراجع أوال

درجة توافر أبعاد التماثل التنظيمي لدى العاملين في املديرية العامة للتربة والتعليم بمحافظة الظاهرة في  (. 2017إبراهيم، حسام والقتبي، محمد ) .1
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األنماط القيادية في الجهاز املركزي بوزارة التربية والتعليم السعودية، وانعكاساتها على تفعيل أداء العاملين من املشرفين (.  2014، أروى )أخضر .3
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Abstract: This study aims to identify the degree of organizational female leaders 'practice of leadership 
styles, and to identify the organizational identification of intermediate school female teachers in Qassim 
Region, from the female teachers' point of view. It aims to find whether there is a statistically significant 
correlation between leadership styles among school female leaders and organizational identification 
among female teachers. The study used the correlative descriptive method, and the questionnaire as a tool 
to collect the study data. The sample numbered 397 female teachers. The study sample was chosen 
randomly. 
The most important findings of the study were: the degree of practicing leadership styles by intermediate 
school leaders in Qassim region was largely for the democratic style (79%); moderately for the autocratic 
style (60%); low for the communicative style (47%), from the point of view of the female teachers. The 
results show that the level of organizational identification of intermediate school female teachers in 
Qassim region is highly achieved (82%). The study also showed the existence of a statistically positive 
correlation between the democratic style of leadership and organizational identification and its sub-
dimensions among female teachers. There is a statistically significant negative correlation between the 
female leaders’ autocratic style of leadership and organizational identification and its sub-dimensions 
among female teachers. There is a statistically significant negative correlation between the communication 
style in leadership of female teachers and the organizational identification and its sub-dimensions among 
female teachers. 
The study recommended paying attention to the democratic leadership style, by emphasizing that leaders 
continue practicing it; limiting the practice of autocratic and communicative styles, finding out problems 
that limit women leaders from practicing the democratic style. There is a need to maintain the level of 
organizational identification, and strengthen it among the female teachers in schools, by strengthening the 
status of female teachers. This may be done by taking into account their ambitions, requirements and 
needs. 

Keywords:  Leadership Styles; Organizational Identification; Female Leaders; Intermediate School; Qassim 
Region. 
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