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Abstract 
         This study aimed at finding out the personality traits of private school principals in Jeddah 

school district in The Kingdom Of Saudi Arabia, and their relationship to principals’ leadership 

styles. Two instruments were used:  Eysenck Personality Questionnaire to measure personality traits 

of principals, and a questionnaire  developed  by the researcher to measure the leadership styles.   The 

study found that the prevailed personality traits of private school principals was Extroversion and the 

prevailed leadership style practiced by principals was the democratic style. The study also found set 

of relationships as: a significant positive relationship between democratic style and extroversion, 

between autocratic style and neuroticism and psychoticism traits, a negative relationship between the 

autocratic style and extroversion.Finally, there was no significant relationship between Laissez-faire 

style and neuroticism, psychoneurosis and lying style. 
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 الملخص
هدفت الدراسة تعرف سمات الشخصية لمديري المدارس األهلية في منطقة جدة ولتحقيق هدف الدراسة تم استخدام أداتين األولى 
اسببتخبار أيزنببك لقيبباس سببمات الشخصببية، والثانيببة إسببتبانة تببم بناؤهببا لقيبباس األنمبباط القياديببة. وأظهببرت نتببائج الدراسببة أن السببمة الغالبببة 

سببمة االنبسبباط كمببا وأظهببرت النتببائج أن الببنمط القيببادي السببائد لهببؤالء المببديرين هببو الببنمط الببديموقراطي وأظهببرت لمببديري المببدارس هببي 
 النتائج وجود عالقة إرتباطية إيجابية مرتفعبة ببين البنمط القيبادي البديموقراطي وسبمة االنبسباط ووجبود عالقبة إرتباطيبة إيجابيبة ببين البنمط

 ذهانية،فضاًل عن وجود عالقة إرتباطية سلبية مقبولة بين البنمط القيبادي األوتبوقراطي وسبمة االنبسباط،األوتوقراطي وسمات العصابية وال
 ولم تكن هناك عالقة إرتباطية دالة إحصائيًا بين النمط القيادي الترسلي وسمات الذهانية والعصابية والكذب.

 السمات الشخصية، االنماط القياديةالكلمات الدالة: 
 مقدمةال

تحظببى القيببادة فببي جميببع المجبباالت باهتمببام كبيببر، وذلببك ألنهببا تسببتخدم سببلطة المنصببب، واختصاصبباته، وصببالحياته، والقببوى 
القياديببة األخببرى، مببن أجببل تحقيببق األهببداف علببى صببعيد الواقببع وذلببك مببن خببالل التنسببيق الكامببل والفاعببل بببين العناصببر المسببتخدمة فببي 

مببببببببع التصببببببببدي لكببببببببل المشببببببببكالت التببببببببي يمكببببببببن أن تظهببببببببر مببببببببن خببببببببالل الممارسببببببببة المنظمببببببببة، وتوجيههببببببببا نحببببببببو الهببببببببدف المقببببببببرر، 
(Blake&Mouton,1987).   وتتمثببل أهميببة القيببادة فببي أنهببا جببوهر العمليببة اإلدارية،تسببري فببي كببل جوانببب هببذه العمليبببة،وتجعلها أكثببر

قيببادة اإلداريببة القببوة األساسببية األولببى، التببي (. وتمثببل ال1994زكريببان، )ديناميبببة وفاعلية،وتسببهم فببي تحقيببق التغيببر والتحببول المطلوبيبببن.
تشكل القرار اإلداري على أسباس إرادتهبا ومشبيئتها. كمبا تعبد األسباس البذي تعتمبد عليبه المنظمبات فبي نجاحهبا أو فشبلها. ذلبك أن القائبد 

فبي الوقبت المناسبب. وهبو الببذي النباجح  هبو البذي تكبون لديبه قائمبة مبن المبدخالت واألسباليب، ويقبوم باسبتخدام البنمط القيبادي المناسبب 
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قناعهم بأن في تحقيقهم ألهداف المنظمة يحققون نجاحًا شخصيًا لهم  يستطيع كسب تعاون العاملين معه، وتحقيق التجانس فيما بينهم، وا 
 (.2001الطويل، )وألهدافهم.

وم علبى العالقبات اإلنسبانية، فهنباك ومما ال شك فيه،أن القيادة ضرورة ال غنى عنها، في كل ميدان من ميادين الحيباة التبي تقب
قيادة في ميادين: السياسة، واالقتصاد، والثقافة، والرياضة والشباب، وأخرى فبي الخبدمات وفبي كثيبر مبن المجباالت ومنهبا ببالطبع التربيبة 

رنببامج أن يببؤدي دوره بنجبباح والتعلببيم، فالقيببادة أحببد أهببم العوامببل المهمببة فببي نجبباح البببرامج وتحقيببق أهببدافها، وبببدون قيببادة ال يمكببن ألي ب
 (.2002العميان، )وفاعلية

يترتب على السلوك الذي يمارسه المدير في إدارة المدرسة النمط القيادي الذي يسلكه،وهناك أنواع متعبددة مبن األنمباط القياديبة 
مبن األنمباط القياديبة األكثبر شبهرة، حيبث  تختلف باختالف العالقة بين القائد والعباملين معبه، وتعبد األوتوقراطيبة، والديمقراطيبة، والترسبلية

نجببببازات تربويببببة مختلفببببة، وتعكببببس السببببلوك الببببذي يمارسببببه القائببببد اإلداري فببببي المؤسسببببة، والمنبببباخ العببببام  تنببببتج هببببذه األنمبببباط مناخببببات وا 
يمكبن مالحظبة (. وتعبد السبمة مفهومبًا لبه طبيعبة مجبردة، إذ ال تبتم مالحظتهبا بطريقبة مباشبرة، ببل Martin & Bender, 2002فيهبا.)

مؤشرات وأفعال معينة، يتم على أساسها التجريد أو التعميم، فالسمة مستنتجة من المالحظات الفعليبة للسبلوك،أو مبن خبالل اإلجاببة عبن 
 إستبانة، والسمة متغير وصفي، يسلم بها علماء النفس. وال يزعم مفهوم السمة أنه يقدم تفسيرًا لسلوك النباس، ومبن هنبا فب ن السبمة ليسبت

 (.2004أبدًا علة السلوك، بل هي مجرد مفهوم يساعد على وصف هذا السلوك.)سفيان، 
إن السمات والمهارات المطلوب توافرها في القائد تعتمد على متطلبات الموقف الذي يمارس فيه قيادته، فمبدير المدرسبة يحتباج 

ئد العسكري غير سمات القائبد الترببوي أو اإلداري، وهبذا ال إلى سمات غير السمات التي يحتاجها مدير المصنع أو الشركة، وسمات القا
ينفي وجود بعض السمات األساسية المشتركة ببين متطلببات المواقبف والمنظمبات المختلفبة. وتعبد الشخصبية نظامبا متكبامال،إذ إن عمليبة 

قبف واألزمنبة المختلفبة، ويبؤدي هبذا الفهبم إلبى التفاعل لتكوين الشخصبية هبي عمليبة معقبدة، ومسبتمرة، نظبرًا السبتمرار التغيبرات تبعبًا للموا
القبول ببباختالف أنمبباط السببلوك لببدى األفببراد، وذلببك تبعببًا لالخبتالف فببي طبيعببتهم البيولوجيببة والفسببيولوجية واالجتماعيببة والنفسببية، حتببى أن 

 أن هبذا االخبتالف، ال يعنبي عبدم إال .Butcher, 1997)هناك اختالفًا ببين أنمباط سبلوك الفبرد نفسبه تبعبًا الخبتالف المواقبف واألدوار.)
ن كان هذا  االعتراف ب مكانية إيجاد أنماط معينة من الشخصية أو السلوك، أو تحديد سمات عامة، يمكن على هديها تصنيف األفراد، وا 

، وبالتغيبببر النسببببي، التصنيف نسبيًا، ال يمكن القطع به، ألن إمكانية إيجاد التجبانس ببين األفبراد مسبتحيلة، فالشخصبية تتصبف بالمرونبببة
 (2004وهذا ما يجعل أنماطهببا وسماتهببا أيضًا مرنببة ومعقبدة نسبيببًا )سلطان، 

( إلبى 2002( المشبار إليبه فبي )السبرخي،Stogdillوتعد سمات الشخصية من الجوانب المهمة في الشخصية، ونظر ستوجدل)
ث هي: اإلدراك االنتقائي والنسيان والبتعلم االنتقبائي. كمبا رأى أن السبمة السمات على أنها عمليات تنظيمية للذات من خالل وظائف ثال

 تركيب عصبي نفسي، تعد فكرة مجردة أو تكوينًا فرضيًا ال مفر منه، وفي الحقيقة ف ن أحدًا لم يبر السبمة أببدا بالدرجبة ذاتهبا،ولم يبر أحبد
ا علبم البنفس، كالبدوافع والعبادات والتوقعبات واالتجاهبات وغيرهبا، ببل يكبون في الواقع أبدًا أيًا من التراكيبب أو العمليبات التبي يتعامبل معهب

 التحدث عن تكوينات فرضية، والسمة بوصفها واحدًا من هذه التكوينات هي استنتاج ال مهرب منه.
عوامل الثالثة  التي وتحتل النظريات العاملية فى مجال بحوث الشخصية وسماتها مكانًا بارزًا ومكانًة راقيًة، ومن بينها نظرية ال

والتببببي حبببباول فيهببببا أن يبسببببط الشخصببببية إلببببى أبعبببباد ثالثببببة ثنائيببببة القطببببب وهببببى: العصببببابية فببببي مقابببببل  (Eysenck)قببببدمها " آيزنببببك " 
االتزان،واالنبسبباط فببي مقابببل االنطببواء، والذهانيببة فببي مقابببل الالذهانيببة. وحبباول هببذا العببالم أن يرجببع هببذه النظريببة فيمببا يتعلببق بمقياسببي 

نبساط والعصابية إلى األفكار المبكرة عن األمزجة األربعة: السوداوي والصفراوي، والدموي، والبلغمي، أو ما أسماه: نسبق " جبالينوس، اال
 (.1992كانط، فونت".)عبد الخالق، 
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 مشكلة الدراسة
ديرين يكتسبب أهميبة متميبزة فبي ان تعرف سبمات الشخصبية ودراسبتها وتحليلهبا وتعبرف العالقبة بينهبا وببين األنمباط القياديبة للمب

تصببنيف هببؤالء المببديرين ضببمن سببمات معينببة، وبالتببالي وضببع األسببس التببي بموجبهببا يببتم اختيببار المببديرين لممارسببة الببدور اإلداري فببي 
ة فبي المؤسسات التربوية. وعليه ف ن مشكلة الدراسة تتحدد في تعرف سمات الشخصية لمديري المدارس األهليبة فبي منطقبة جبدة التعليميب

 المملكة العربية السعودية وعالقتها باألنماط القيادية لديهم.
 هدف الدراسة وأسئلتها:

هدفت الدراسبة الحاليبة تعبرف سبمات الشخصبية وعالقتهبا باألنمباط القياديبة لمبديري المبدارس األهليبة ومبديراتها فبي منطقبة جبدة 
 األسئلة اآلتية:التعليمية من وجهة نظر المعلمين،  وذلك من خالل اإلجابة عن 

 . ما سمات الشخصية السائدة لدى مديري المدارس األهلية في منطقة جدة التعليمية بالمملكة العربية السعودية من وجهة نظرهم؟1
. مبببا األنمببباط القياديبببة التبببي يمارسبببها مبببديرو المبببدارس األهليبببة فبببي منطقبببة جبببدة التعليميبببة بالمملكبببة العربيبببة السبببعودية مبببن وجهبببة نظبببر 2

 المعلمين والمعلمات؟
بببين سببمات الشخصببية السببائدة لببدى مببديري المببدارس األهليببة فببي منطقببة جببدة  ( ≤ 0.05). هببل هنبباك عالقببة ذات داللببة إحصببائية 3

 التعليمية بالمملكة العربية السعودية من وجهة نظرهم وأنماطهم القيادية من وجهة نظر المعلمين والمعلمات؟
 مجتمع الدراسة:
الدراسة من جميع مديري المدارس األهلية في منطقبة جبدة التعليميبة فبي المملكبة العربيبة السبعودية والببالغ عبددهم مجتمع  تكون

 .2006/2007( معلم ومعلمة خالل العام الدراسي8500( مديرًا ومديرة، و)380)
 عينة الدراسة:

 ومببديرة( مببديرُا 137عليميببة بلبغ عببدد أفرادهبا )اختيبرت عينببة عشبوائية مببن مبديري ومببديرات المبدارس األهليببة فبي منطقببة جبدة الت
(، وتم اختيار ثالث معلمات أو ثالثة معلمين عشوائيًا من المدارس التي اختير مديروها عينة لهذه الدراسة، 36.05بنسبة مئوية مقدارها)

  (.5.10( فردًا بنسبة مئوية مقدارها)434وبذلك بلغ مجموع أفراد العينة من المعلمين والمعلمات)
 أداتا الدراسة:

 لتحقيق أهداف الدراسة استخدمت الباحثة األداتين اآلتيتين:
 . استخبار أيزنك لسمات الشخصية:1

تببم اسببتخدام اسببتخبار أيزنببك لسببمات الشخصببية والببذي يتمتببع بصببدق وثبببات عبباليين وعلببى المسببتوى العببالمي. والهببدف مببن هببذا 
االسبتخبار هبو تعبرف سبمات الشخصبية السبائدة لبدى مبديري المببدارس الخاصبة فبي منطقبة جبدة التعليميبة فبي المملكبة العربيبة السببعودية. 

ويشببببمل عشببببرين فقببببرة، سببببمة العصببببابية  Extroversion)س فرعيببببة هببببي: سببببمة االنبسبببباط )ويتكببببون هببببذا االسببببتخبار مببببن أربعببببة مقببببايي
(Neuroticism) ( ويشببمل علببى ثببالث وعشببرين فقببرة، وسببمة الذهانيببةPsychoticism ويتضببمن خمسببًا وعشببرين فقببرة، وسببمة الكببذب )

(Layويشببببببتمل علببببببى ثببببببالث وعشببببببرين فقببببببرة.  هببببببذا وقببببببد اعتمببببببدت الباحثببببببة النسببببببخة المعربببببببة السبببببب ) تخبار إيزنببببببك التببببببي عربها)عبببببببد
 (بعد التأكد من ثباتها.1991الخالق،
 ثبات استخبار أيزنك لسمات الشخصية: -

للتأكد من ثبات االستخبار فقد تم استخدام معادلة كرونبباخ ألفبا لتعبرف درجبة االتسباق البداخلي ببين الفقبرات. إذ بلغبت للذهانيبة 
 (.0.81كذب )( ولل0.88( والعصابية )0.87( واالنبساط )0.87)
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 . أداة قياس األنماط القيادية:2
الباحثبببة ببنببباء اسبببتبانة لقيببباس األنمببباط القياديبببة لمبببديري المبببدارس األهليبببة فبببي منطقبببة جبببدة بالمملكبببة العربيبببة السبببعودية،  قامبببت

(، ودراسبببببة 2004(، ودراسبببببة الرشبببببيدي)2004باالعتمببببباد علبببببى األدب الترببببببوي والدراسبببببات السبببببابقة المتعلقبببببة ببببببذلك كدراسبببببة الجعببببببري)
 (.2006( ودراسة الشمايلة )2005(، ودراسة الصليبي)2003دراسة عياصرة)(، و 2002(، ودراسة عويس)1999الطراونة)

 ( فقرة تقيس ثالثة أنماط قيادية للمدير وهي:55وقد تكونت االستبانة في صورتها األولية من)
 (18النمط األوتوقراطي وعدد الفقرات التي تقيسه         ) 
 (20النمط الديمقراطي وعدد الفقرات التي تقيسه) 
 (17الترسلي وعدد الفقرات التي تقيسه) النمط 

 صدق إستبانة األنماط القيادية. -
 ( من خالل عرضها على(ContentValidityللتأكد من صدق استبانة األنماط القيادية فقد تم استخدام طريقة صدق  المحتوى

معببة عمببان العربيببة للدراسببات العليببا ( محكمببًا مببن أصببحاب الخبببرة والمعرفببة فببي موضببوع الدراسببة مببن أعضبباء هيئببة التببدريس فببي جا12)
والجامعببة األردنيببة. وبعببد جمببع االسببتبانات مببن أعضبباء لجنببة التحكببيم، قامببت الباحثببة ببب جراء كافببة التعببديالت التببي طلبهببا أعضبباء لجنببة 

عليه بقبي عبدد التحكيم. واقتصرت مالحظات المحكمين على تعديل الفقرات من حيث الصياغة اللغوي، وقد تم األخذ بتلك المالحظات و 
 ( فقرة.55الفقرات كما هو)

 ثبات استبانة األنماط القيادية: -
للتأكد من ثبات األسبتبانة فقبد تبم اسبتخدام معادلبة كرونبباخ ألفبا لتعبرف درجبة االتسباق البداخلي ببين المجباالت. إذ بلغبت للبنمط 

 (0.81وللنمط الترسلي ) (0.95( وللنمط الديموقراطي )0.92)األوتوقراطي
 ت تطبيق الدراسة:إجراءا

تم الحصول على خطاب تسهيل المهمة من عميد كلية الدراسات التربوية موجه إلى مدير إدارة التعلبيم بمنطقبة مكبة المكرمبة بالمملكبة  -
 العربية السعودية.

تم الحصول على خطاب تسهيل مهمة مبن قببل مبدير التطبوير الترببوي فبي وزارة المعبارف بالمملكبة موجبه إلبى  مبديري مبدارس البنبين  -
 وخطاب من الرئاسة العامة لتعليم البنات في منطقة جدة التعليمية موجه إلى مديرات مدارس البنات. 

واسبتبانة األنمباط القياديبة( علبى أفبراد عينبة الدراسبة مبن المبديرين والمعلمبين، فقبد تم توزيع االداتين)استخبار أيزنك لسمات الشخصية،  -
( نسبببخة  مبببن اسبببتخبار أيزنبببك لسبببمات الشخصبببية علبببى مبببديري المبببدارس األهليبببة فبببي منطقبببة جبببدة التعليميبببة. كمبببا 150تبببم توزيبببع )

لمدارس التبي اختيبر مبديروها عينبة للدراسبة، وقبد تبم ( استبانة من استبانة األنماط القيادية على المعلمين والمعلمات في ا450وزعت)
 اختيار ثالثة معلمين أو معلمات من كل مدرسة من تلك المدارس وبالطريقة العشوائية.

( في المكان المناسب على كل فقرة من فقرات استخبار √)هذا وقد طلب من المديرين اختيار أحد البديلين)نعم أو ال( بوضع إشارة  -
في المكان المناسب على كل  (√) الشخصية. أما بالنسبة الستبانة األنماط القيادية فقد طلب من المعلمين وضع إشارةأيزنك لسمات 

 فقرة من فقرات االستبانة.
( نسببخة 137قامبت الباحثببة بجمببع إجابببات أفببراد عينببة الدراسببة مببن المبديرين والمعلمببين، فكببان عببدد النسببخ المسببترجعة مببن المببديرين )  -

 %(. 96( استبانة وبنسبة قدرها)434%( في حين كان عدد االستبانات المسترجعة من المعلمين )91نسبته ) تشكل ما
وقد تبم حسباب  ،(688 ب،-2002تم تصحيح استخبار سمات الشخصية تبعا للتعليمات الواردة في االستخبار األصلي )االنصاري   -

قببرات المكونببة للسببمة، واعتمببد المعيببار التببالي لتصببنيف درجببة السببمة عنببد درجببة السببمة بجمببع درجببات الفقببرات وقسببمتها علببى عببدد الف
 المدير:
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 درجة منخفضببة. 0.33 – 0من  
 درجة متوسطبة. 0.66 – 0.34من  
 درجبة مرتفعببة.  1 – 0.67من  
وأربع  درجات للبديل )أحيانا( تم تصحيح استبانة األنماط القيادية ب عطاء درجة واحدة للبديل )أبدا(،ودرجتين للبديل )نادرا(وثالث  -

 درجات للبديل )غالبا(وخمس درجات للبديل )دائما(.
 صنيف التالي لتحديد درجة ممارسة مديري المدارس األهلية لألنماط القيادية الثالثة:اعتمد الت -

 درجة منخفضة.  2.33 -1من 
 درجة متوسطة. 3.66 – 2.34من 
 درجة مرتفعة.  5  – 3.67من 

 اإلحصائية:المعالجة 
بغيبببة تحقيبببق أهبببداف الدراسبببة فقبببد تبببم اسبببتخدام العالجبببات األحصبببائية التاليبببة، لإلجاببببة عبببن السبببؤالين األول والثببباني اسبببتخدمت 

 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية.
واألنمبباط القياديبببة الثالثبببة ولإلجابببة عبببن السببؤال الثالبببث اسبببتخدم معامببل ارتبببباط بيرسبببون إليجبباد العالقبببة بببين سبببمات الشخصبببية  

 لمديري المدارس.
كما استخدمت معادلة كرونباخ ألفا إليجاد معامل االتساق الداخلي، للتأكد مبن ثببات اختببار سبمات الشخصبية، واسبتبانة األنمباط 

 القيادية.
 األدب النظري والدراسات السابقة 

 مفهوم الشخصية 
( بمعنببى القنبباع الببذي persona( مشببتقة مببن األصببل الالتينببي )Personality( أن كلمببة الشخصببية )17، 2004بببّين سببفيان )

كان يلبسه الممثل في العصور القديمة، ليؤدي دوره علبى خشببة المسبرح، فيظهبر أمبام الجمهبور بمظهبر خباص، يتماشبى ويسباير طبيعبة 
بعبض الخصبائص والسبمات، تبؤثر فبي  ( ببأن شخصبية الفبرد، بمبا تتميبز ببه مبن2004ذكرت راوية، حسن)الدور المسرحي الذي يؤديه.و 

سلوك الفرد داخل المنظمة، فهي تحدد طريقة تفاعله مع اآلخرين في المنظمة.وتختلف الخصائص الشخصية باختالف األفراد فقد يتميز 
تلفبة للشخصبية ( أنه من الممكن تصبنيف التعريفبات المخ2002الفرد بالعدوانية، أو بالوالء، أو بالطموح. وذكر حنفي وأبو قحف و بالل)

 اإلنسانية على عدة محاور أو أسس منها:
 )المظهر الخارجي)مظاهر السلوك الخارجي الممكن مالحظتها 
 )...التكوين الداخلي أو العمليات العقلية)كالذكاء والشعور 
 .الشخصية كمثير 
 .الشخصية كاستجابة 
 .الشخصية كمتغير وسيط 

 ( ما يأتي:2002حنفي وآخرون)الشخصية أضاف  لتصنيفوفي ضوء األسس السابقة  
  أن الشخصية كمثير،تعني أنها مؤثر اجتماعي يؤثر فبي اآلخبرين، إذ قبد يكبون تبأثير فبرد مبا علبى اآلخبرين قويبا،فمن

المحتمل أن يقلد اآلخرون شخصًا معينًا لقوة شخصيته وبالتالي يؤثر هذا الشبخص بشبكل مباشبر أو غيبر مباشبر فبي 
 قرارات اآلخرين.
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 كاستجابة، فالمقصبود بهبا: األنمباط الخاصبة بالسبلوك، أو التصبرفات المتعبددة التبي يسبتجيب بهبا الفبرد  أما الشخصية
للمثيببرات المختلفببة، التببي يتعببرض لهببا سببواء أكانببت هببذه األنمبباط مببن السببلوك، أم التصببرف فببي شببكل تغيببرات علببى 

 الوجه، أم إشارات حركية أم قرارات بشأن موقف معين.
 ذا ُنظر إلى الشخص ية، بوصفها متغيبرًا وسبيطًا ببين المثيبر واالسبتجابة فب ن هبذا يعنبي أن مجبرد تعبرض الفبرد ألحبد وا 

المثيببرات فببي شببكل إعببالن عببن سببلعة... أو الحصببول علببى حببافز مببادي أو أدبببي قببد ال يببؤدي بالضببرورة إلببى تحقيببق 
 ة أي خصائص الفرد.االستجابة المستهدفة كزيادة اإلنتاج مثال... ولكن األمر يتوقف على خصائص الشخصي

 ومن ثم يمكن تعديل المعادلة التقليدية لفكرة المثير واالستجابة من:     
 خصائص الشخصية.                              × االستجابة. لكي تصبح: االستجابة =  المثير  ←المثير 

 سمات الشخصية:
أو صفة ذات دوام نسبي، يمكن أن يختلف فيهبا األفبراد،  ( "أن السمة هي أي خصلة أو خّصيصة67: 1999بّين عبد الخالق )

فتميز بعضهم عن بعض، أي أن هناك فروقًا فردية فيها، وقد تكون السمة وراثيبة أو مكتسببة، ويمكبن أن تكبون كبذلك جسبمية أو معرفيبة 
( ببببين نبببوعين مبببن السبببمات همبببا: 53: 2004المشبببار إليبببه فبببي سبببفيان ) (Allpertأو انفعاليبببة متعلقبببة بمواقبببف اجتماعيبببة".وّميز ألببببرت )

فالسمات العامة هي السمات المشتركة، أو الشائعة بين عدد كبير من األفراد فبي حضبارة معينبة، أو ، السمات الخاصةو "السمات العامة
سبمات مشبتركة في حضارات عديدة، وقد تشيع بين الناس على وجبه العمبوم ومثالهبا السبيطرة، واالنطبواء، واالتبزان، واالجتماعيبة. وتوجبد 

لدى جميع األفراد، ولكن ببدرجات متفاوتبة، فالفبارق فيهبا كمبي ولبيس كيفبي، وهبي موزعبة توزيعبًا اعتبداليًا.أما السبمات الخاصبة أو الفريبدة 
ة فهي التي يمتلكها شخص ما، وغالبًا ال  يتصف بها غيره، وبعبارة أخرى فالسمات العامة هي تلك الظاهرة للشخصية التي يمكن المقارن

بهبببا بصبببورة معقولبببة ومفيبببدة معظبببم األفبببراد فبببي بيئبببة ثقافيبببة معينبببة، والسبببمة الخاصبببة هبببي مبببا هبببو حقيقبببي فعببباًل داخبببل شبببخص مبببا، وهبببي 
االستعدادات الشخصية التي تعبر عن نواحي فريدة في شخصية فرد معين، وتعد  فرديبة كبل إنسبان هبي األسباس فبي دراسبة الشخصبية، 

يقيببة تصببف شخصببية الفببرد بدقببة، إال أن عببدد السببمات المشببتركة ال يمكببن أن يقببارن بعببدد السببمات حيببث تعببد السببمات الفرديببة سببمات حق
الفريدة، التي تعد قليلة جدًا، ويجب أن يهتم علم نفس الشخصية بالسمات العامة التي يشترك فيها معظم الناس، إلى جانب تحديد بعض 

 المكونات األساسية للشخصية".
لسببمات تتصببف بالعموميببة، فهببي تلخببص جانبببًا غيببر قليببل مببن السلوك،فالسببمة االجتماعيببة تلخببص ( أن ا2004وقببد ذكببر سببفيان)

كثيببببرا مببببن األمببببور المندرجببببة تحببببت هببببذه الكلمببببة،وتتميز السببببمة بأنهببببا دائمببببة نسبببببيًا وهببببي علببببى خببببالف الحالببببة التببببي تعببببد مؤقتببببة سببببريعة 
، متبزن، مكتئبب، هبادئ، مسبترخ، منبدفع، وغيرهبا، يمكبن أن الزوال،وجميع الصفات التي تستخدم لوصف سبلوك الفبرد مثبل قلبق، عبدواني

الحبباالت( ويهببتم علببم نفببس )تشببير إمببا إلببى الفببروق المميببزة بببين األفراد)السببمات(أو إلببى تذبببذبات مؤقتببة أو حبباالت مزاجيببة داخببل الفببرد 
 الشخصية في المقام األول بخصائص الفرد الثابتة،أي السمات أكثر من اهتمامه بالحاالت.

عندئبذ  سمات مرتبطة بصورة إيجابية ببعضها، ف ذا عرف أن فبردًا مبا قبد حصبل علبى قبدر عبالن أو  مبنخفض مبن سبمة مبا،إن ال
يمكببن التوقببع بأنببه يحصببل علببى القببدر نفسببه مببن سببمة أخببرى مرتبطببة ببباألولى، وباإلمكببان تعببديل السببمات وتغييرهببا إلببى درجببة كبيببرة،عن 

كما أن للسمات قوة دافعية تختلف في الدرجة، فالسمة التي تتعلبق ببالجنس عبادة مبا يكبون لهبا  طريق الخبرات التعليمية للكائن اإلنساني.
 (.2002السرخي، )قوة دافعية أكثر من تلك التي تتمركز حول الكياسة مثاًل.

جهده ( أن لغة السمات توجد في جميع األعمال التي تطرقت للشخصية، إال أنه لم يكن هناك من يكرس 2004وأوضح سفيان )
لتكوين نظرية عن طبيعة السمات، كيف تتكون؟ وكيف تعدل؟ وكيف يمكن دراستها؟ ومن جهة أخرى هناك من البباحثين مبن عبد السبمة 

( Cattell( وكاتل)Allport)ذات أهمية جوهرية إلى حد عدوها البناء، أو الهيكل المركزي في مفهومهم عن الشخصية ومن هؤالء البورت
 (.Eysenck)وايزنك
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 ( السمات إلى ثالثة أنواع هي:2002وقد صنف حنفي وأخرون) 
 السمات المعرفية:  وتتمثل في القدرات وطريقة االستجابة للمواقف. -1
 السمات الدينامية: وتتصل ب صدار األفعال السلوكية وهي تختص باالتجاهات العقلية أو بالدافعية والميول.  -2
 لمثابرة وغيرها فمثال: قد يتسم شخص بالبطء أو الجرأة أو اإلثارة.          السمات المزاجية: وتختص باإليقاع والشكل وا -3

 األنماط القيادية:
تعد األنماط القيادية السائدة لدى مديري المدارس العامل الحاسبم فبي تحقيبق اإلدارة الناجحبة، فالقيبادة اإلداريبة الواعبدة قبادرة علبى 

شاعة روح التعاون فيمبا بيبنهم، لتوظيبف عناصبر اإلنتباج المختلفبة، والتنسبيق ببين تفعيل دور العاملين، وتحفيزهم على القيام بو  اجباتهم، وا 
(. كمببا تسببهم األنمبباط القياديببة الفاعلببة فببي 2001البببدري، )أعمببالهم وتنظيمهببا، وصببواًل إلببى التكامببل فيهببا لتحقيببق أهببداف التربيببة والتعلببيم 

ؤثر فببي رفببع الكفبباءة اإلنتاجيببة، وفببي تحقيببق الرضببا الببوظيفي لببدى العبباملين فببي خلببق جببو مببن الببدفء والبيئببة المناسبببة فببي المدرسببة، وتبب
 (. 2001المدرسة، مما يؤدي إلى تطوير مخرجات المدرسة بما يخدم تحقيق أهدافها المرسومة )دياب، 

مببا بجانببب العالقببات اإلنسببانية واالهتمببام  وهببذه األنمبباط القياديببة أخببذت مببن زاويببة اهتمببام القائببد إمببا بجانببب اإلنتبباج واإلنجبباز وا 
( والعرفببي 1995( ومرسببي )2002( وكنعببان )2004( وسببلطان )2001بالعبباملين، ويمكببن تقسببيم هببذه األنمبباط وفقببًا لمببا ذكببره البببدري )

  :( إلى2001( ودياب )1996ومهدي )
 (:Democratic Style)النمط القيادي الديموقراطي. 1

العالقات اإلنسانية واالعتماد عليها، باعتبار أن اإلنسان أغلى قيمة يجب احترامها يتجه مدير المدرسة في هذا النمط إلى تعميق 
سببهامهم بالعمببل؛ فيببؤدي العبباملون عملهببم بجببو مببن الحريببة والشببعور  وتنميتهببا، ممببا يببؤدي إلببى االهتمببام بالعبباملين، واالعتببراف بببدورهم، وا 

ة مما يدفعهم إلى أداء مهامهم على أحسن وجه، ويمتاز هذا البنمط بالتفاعبل ويزداد اإلحساس بالمسؤولي باألمن والطمأنينة والثقة بالنفس،
بشبأنه،  بين المدير والعاملين، واالحترام المتبادل، والثقة، والتعاون البناء، والتفويض في تسيير العمل وتوزيعه وفي اتخاذ القرارات الالزمة

 بتكارات التي من شأنها تحقيق األهداف التي وجدت من أجله المؤسسة. كما يحرص المدير على إتاحة الفرصة للمبادرات الشخصية واال
والمدير الديمقراطي يعد نفسه عضوًا في فريق، ويشعر اآلخرين بذلك، ويتلقبى أفكبار المعلمبين ومقترحباتهم، ويشبجع علبى تقبديمها 

دد سببلوكه اإلداري، لتعديلببه بمببا يببتالءم ورغبببات لدراسببتها واألخببذ بهببا فببي مواجهببة مببا يسببتجد مببن أمببور، كمببا يعنببى بالتغذيببة الراجعببة بصبب
اآلخببرين، وهببو الببذي يعمببل علببى اسببتخدام مهاراتببه اإلداريببة، والفنيببة، واإلنسببانية، واإلدراكيببة بحيببث يضببع معارفببه وأسبباليبه ومفاهيمببه ألداء 

 مهامه بفاعلية عالية وكفاءة في ظل إدارته بقيادة ديمقراطية تعاونية.
 Autocratic Style))الديكتاتوري().النمط األوتوقراطي 2

 مناصبببيتصببف المببدير فببي هببذا الببنمط مببن السببلوك بالمركزيببة فببي صببنع القببرار، وغالبببًا مببا يعببد منصبببه سببلطة مفوضببة إليببه مببن 
روح  أخرى أعلى منه، وأن المسؤولية الضمنية قد منحت له وحبده ولبم تعبط لغيبره، ويكبون المبدير منعبزاًل عبن المعلمبين والتالميبذ، وتنعبدم

التعاون والود بينهم، مما يؤدي إلى تفككهم، ويتبع مثل هذا القائد أسلوب اإلشراف المحكم على مرؤوسيه، فهو دائم الشبك فبيهم. ويحباول 
القببادة األوتوقراطيببون إخضبباع كببل األمببور فببي المدرسببة لسببلطتهم، وكثيببرًا مببا يسببتخدم هببؤالء القببادة أسببلوب التحفيببز السببلبي القببائم علببى 

والتهديببد والعقبباب، وبببذلك يشببلون فعاليببات وصببالحيات المدرسببين العبباملين معهببم، وعلببى الببرغم مببن ذلببك، فبب ن هببذا السببلوك قببد  التخويببف
 يصلح في مواقف طارئة وظروف محددة تحتاج إلى حزم وشدة لكي يحسم المدير األمور، وينقذ الموقف دون الرجوع إلى العاملين معه.

حكببام السببلطة وانتظببام العمببل وزيببادة اإلنتبباج، إال أنببه يتميببز بانعكبباس آثببار سببلبية كبيببرة علببى ومببع أن هببذا الببنمط قببد يببؤدي إلببى إ
الببذي شخصببية العبباملين، ويظببل تماسببك األفببراد مرهونببًا بوجببود القائببد، فبب ذا مببا غبباب يحببدث االضببطراب، والتعثببر وعببدم االهتمببام بالعمببل، 

 يعتقدونه مناسبًا وصحيحاً 
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 (Laissez-Faire Style. النمط الترسلي)3 
 مناسببباً يسببتند هببذا الببنمط مببن اإلدارة إلببى مبببدأ إطببالق الحريببات إلببى العبباملين فببي تنفيببذ مببا يريببدون، وباألسببلوب الببذي يعتقدونببه 
يسبود وصحيحًا.فاإلداري المتساهل ال يقوم بتقديم المساعدة للعاملين معه إال لمبن يطلبهبا منبه،وال يحباول تعريبف العباملين بوجهبة نظبره، و 

ن هذا النمط اإلداري الفوضى اإلدارية والتسيب، النعدام روح العمل الجماعي والتقليل من أهمية الدور الذي يؤديه المدير، ويميل المديرو 
تبباع اإلجبراءات التبي يرونهبا صدار القبرارات، وا   الذين يتبعون هذا النمط إلى إعطاء أكبر قدر من الحرية للمعلمين لممارسة نشاطاتهم، وا 
سناد الواجبات إلى المرؤوسين بطريقة عامة غيبر محبددة،  مناسبة إلنجاز األعمال، كما يميلون إلى تفويض السلطة على أوسع نطاق، وا 

 تاركين لهم حرية التصرف في تجربتهم في العمل.
 الدراسات السابقة:

امببة فببي األردن، وكيفيببة توزيعهببا عنببد واقببع سببمات الشخصببية لمببدير المدرسببة الثانويببة الع تعببّرفإلببى  (1990أبررو كررف )دراسببة 
المديرين والمديرات،وأظهرت نتائج الدراسة عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين المديرين فبي سبمات السبيطرة، والمسبؤولية، واالتبزان 

هبدفت إلبى تعبرف سبمات  (  التبي1995قطينبة ) االنفعالي، والسمة االجتماعية تعزى لمتغير المؤهل أو الخبرة اإلداريبة. ووجبدت  دراسبة
الشخصية لدى مديري ومديرات المدارس الثانوية الحكوميبة فبي األردن حسبب مقيباس جبوردن، ومعرفبة أنمباط المنباخ التنظيمبي فبي  هبذه 

ان تببوزع سببمات الشخصببية للمببديرين  المببدارس فضببال عببن تعببٌرف إن كببان هنبباك أثببر لسببمات الشخصببية للمببديرين يعببزى للجببنس والخبببرة. 
فبي دراسبتها  التبي هبدفت إلبى تعبرف العالقبة ببين سبمات الشخصبية   (2000القردومي ) س جوردون بنسب متفاوتة. ووجبدتحسب مقيا

لدى مديري المدارس الثانوية ودافعية المعلمين نحو الضبط المدرسي في المدارس عدم وجود فروق ذات داللبة إحصبائية ببين متوسبطات 
رين الشخصبية. وعبدم وجبود فبروق ذات داللبة إحصبائية ببين متوسبطات الضببط لبدى المعلمبين الدافعية لدى المعلمين تعزى لسمات المدي

ناث( تعزى لسمات المديرين الشخصية،فضال عن وجود تفاعل ذي داللة إحصائية بين متوسطات المؤهل والخبرة  والجنس فبي  )ذكور وا 
معلمببين  نحببو نمببط الشخصببية المنطببوي المنفعببل، فببي حببين ميببل معظببم ال (  الررى2002عبرردات ) الدافعيببة لببدى المعلمين.واشببارت دراسببة

تميببل النسبببة القليلببة للببنمط المنبسببط المتببزن، وال توجببد عالقببة ارتباطيببة بببين السببمات الشخصببية والببروح المعنويببة لببدى معلمببي مؤسسببات 
ح المعنوية عند معلمي مؤسسات التربية الرو  أبعادبين التربية الخاصة في الضفة الغربية. وأظهرت النتائج وجود اختالفات دالة إحصائيًا 

 الخاصة لصالح بعد العالقة مع الزمالء.
( دراسبببة هبببدفت إلبببى معرفبببة العالقبببة ببببين البببنمط اإلداري فبببي الصبببف والسبببمات Martin&etal,1995)مرررارتن وآخررررون أجبببرى 

وأظهببرت النتببائج أن هنبباك عالقببة بببين  ( عبباماًل فببي جمببع المعلومببات،16الشخصببية للمعلببم. وُأسببتخدمت  مقيبباس الشخصببية المكببون مببن)
 نمط اإلدارة الصفية والسمات الشخصية للمعلمين، أما المعلمون الذين يتسمون بالشخصية الالتداخلية فكانوا منفتحين للتغيير.

بدراسببة هببدفت إلببى الكشببف عببن كيفيببة تببأثير القيببادة علببى خصببائص الوظيفببة للمختصببين فببي البحببث  (Yah, 1995يرراه )وقببام 
السببمات الشخصببية. وقببد تببم  جمببع البيانببات  مببن ثببالث منظمببات  بحببث وتطببوير رئيسببة:حكومية،  دمببجطببوير فببي تببايوان مببن خببالل والت

وخاصة، وعسكرية  في تايوان.وأظهرت النتائج أن القيادة المسباندة لهبا تبأثير متسبق علبى خصبائص الوظيفبة للعباملين فبي مراكبز البحبث 
 ية في إثراء وظائف البحث والتطوير.والتطوير، وأن للدور اإلشرافي أهم

وجبببببود عالقبببببة ضبببببعيفة ببببببين سبببببمات الشخصبببببية للمبببببدير وقيمبببببه و المتغيبببببرات  Giberson,2002)جيبرسرررررون)وبينبببببت دراسبببببة 
الديمغرافية، كمبا أكبدت النتبائج  وجبود ارتبباط دال إحصبائيًا ببين سبمات الشخصبية للمبدير ونمطبه اإلداري، إذ يميبل المبدير ذو االسبتقرار 

تباع الالمركزية في اتخاذ القرارات، العاط  في إلى تفويض الصالحيات وا 
مميبببزة لببببعض سبببمات فقبببد بينبببت أن أبعببباد القيبببادة الذاتيبببة  (Houghton,Jeffery&Bonham&Neck.2004)امبببا دراسبببة 
مات تبرتبط ببالوعي (، إلى أن الذكاء الشخصي، والتفكير الناقد، وأسلوب التفكيبر لبدى المعلمبين هبي سبYeh, 2006الشخصية. واشار )

البذاتي وبالقبدرة علبى البتعلم التحليلبي، وبببالتفكير االنعكاسبي لبدى المعلمبين. كمبا أشبارت النتببائج إلبى أن هبذه السبمات تتفاعبل مبع السببلوك 
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أن مبديري المبدارس  (2002العنرزي )الموجه لدى المعلمين، والذي ينتج عنه اكتساب المعلمين لخبرة كبيرة في التدريس. ووجبدت دراسبة 
الثانوية يمارسون نمط السلوك القيادي األوتوقراطي بشكل كبيبر، و أشبارت إلبى عبدم وجبود فبروق ذات داللبة إحصبائية فبي وجهبات نظبر 

 (2003واشارت  دراسة شديفات )  المعلمين لواقع نمط السلوك القيادي لمديري المدارس الثانوية تعزى للمؤهل العلمي ولسنوات الخببرة.
إلى أن مستوى دافعية المعلمين نحبو مهنبتهم كبان متوسبطًا، ووجبود فبروق ذات داللبة إحصبائية علبى البنمط االوتبوقراطي والبنمط التسبيبي 
تعزى للجنس. كما أشارت النتائج إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية على النمط األوتقراطبي والبديمقراطي تعبزى لمتغيبر الخببرة، فضباًل 

داللببة إحصببائية لألنمبباط القياديببة الثالثببة تعببزى للمحافظببة، ووجببود فببروق ذات داللببة إحصببائية فببي مسببتوى دافعيببة  عببن وجببود فببروق ذات
المعلمببين نحببو مهنببتهم تعببزى لمتغيببر الجببنس، والمؤهببل العلمببي، والخبببرة، والمحافظببة. وأشببارت النتببائج أيضببًا إلببى وجببود فببروق ذات داللببة 

 ى دافعية المعلمين نحو مهنتهم.إحصائية بين النمط األوتوقراطي، ومستو 
( وجببود عالقببة ارتباطيببة إيجابيببة بببين أنمبباط السببلوك اإلداري األوتببوقراطي والتسببيبي لمببديري 2004) الجعبررريوأظهببرت دراسببة    

قراطي وبين المدارس وبين مستويات االحتراق النفسي للمعلمين، بينما لم تظهر وجود عالقة ارتباطيه دالة بين نمط السلوك اإلداري الديم
مستويات االحتراق النفسي، وأظهرت  وجبود عالقبة ارتباطيبة ايجابيبة ببين أنمباط السبلوك اإلداري األوتبوقراطي والتسبيبي لمبديري المبدارس 

 وبين مستويات االحتراق النفسي للمعلمين.
ري المبدارس هبو نمبط القيبادة الدراسة إلى أن نمط القيبادة السبائد لبدى مبدي (Gates, & Siskin, 2001)وأشارت نتائج دراسة 

التعبباوني التشبباركي، والببذي يببزداد مببن حيببث الممارسببة بازديبباد سببنوات الخبببرة. كمببا أشببارت النتببائج إلببى أن توجهببات المببديرين نحببو إشببراك 
 المعلمين في اتخاذ القرارات تتزامن مع   ممارسة نمط القيادة التشاركي الذي يتبعه المديرون.

( وأظهببرت نتبائج الدراسببة عببدم Kelley, Thornton,&Daugherty, 2005) ثورنتررون، ودوفرترريدراسررة كيلرري، و كمبا هببدفت 
وجبببود عالقبببة ببببين فاعليبببة المبببديرين، ومبببرونتهم واسبببتجابات المعلمبببين علبببى المقيببباس. كمبببا أشبببارت النتبببائج إلبببى وجبببود فبببروق ذات داللبببة 

يئة المدرسية، وكذلك وجود عالقبة ببين األنمباط القياديبة للمبديرين، إحصائية عند مستوى بين تصورات المعلمين لفاعلية المديرين وبين الب
 وخصوصًا إشراك المعلمين في عملية صنع القرار، والبيئة المدرسية.

، والمحاكاة العقليبة، واالعتببارات الشخصبية، واإللهبام عنبد (الجاذبية)( أن الكاريزما Liang, Chiou,& Liou, 2001) وبين 
بفاعلية القائد الكلية المدركة. كما أشارت النتائج إلى أن اإلدارة بالتوقع كانت أقل إيجابيبة فبي ارتباطهبا بالكفباءة  المعلمين سمات ارتبطت
، إلببى وجببود فببروق ذات داللببة إحصببائية بببين نمببط القيببادة وسببمتي (Cramer,& Jantz- Sell, 2003)المدركببة. واشببارت دراسببة 

(. كما أشارت نتائج الدراسة إلى أن الطلبة القياديين يتصفون بصفة البوعي بشبكل Introversion( واالنطواء)extroversionاالنبساط )
أن سبمات البوعي، واالنفتباح، واالنقيباد، واالنبسباط  ارتبطبت  (Kornor,& Nordvik, 2004) وببين  أكبر من الطلبة غير القيباديين 
 باألنماط القيادية لدى المديرين.

 تحليل البيانات 
 السؤال األول:نتائج  -

ما سمات الشخصية السائدة لدى مديري المدارس األهلية في منطقة جردة التعليميرة بالمملكرة العربيرة السرعودية مرن وجهرة 
  نظرهم؟

لإلجابة عن هذا السؤال تم حسباب المتوسبطات الحسبابية واالنحرافبات المعياريبة لبدرجات سبمات الشخصبية لبدى مبديري المبدارس 
 ( يبين ذلك 1دة التعليمية، والجدول )األهلية في منطقة ج
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المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية  والرتبة ودرجة توافر البعد إلجابات مديري المدارس األهلية في / (1) جدول
 منطقة جدة التعليمية حسب سمات الشخصية

 المتوسط الحسابي سمات الشخصية م
االنحراف 
 المعياري

 الرتبة
درجة 
 التوافر

 مرتفعة 1 0.19 0.68 االنبساط 2
 متوسطة 2 0.10 0.52 الذهانية 1
 متوسطة 3 0.26 0.49 العصابية 3
 متوسطة 4 0.13 0.45 الكذب 4

( 0.68( أن مقياس االنبساط جاء بالرتبة األولى وبدرجبة مرتفعبة مبن حيبث تبوافره، إذ بلبغ المتوسبط الحسبابي)1ويبين الجدول)   
( 0.52( وجبباء مقيبباس الذهانيببة بالرتبببة الثانيببة وبدرجببة متوسببطة مببن حيببث تببوافره، إذ بلببغ المتوسببط الحسببابي)0.19وبببانحراف معيبباري)
ينما جاء مقياسا العصابية والكذب بالرتبتين الثالثة والرابعة وبدرجة متوسطة من حيبث توافرهمبا، بمتوسبطين ( ب0.10واالنحراف المعياري)

 ( على التوالي.0.13( و)0.26( وانحرافين معياريين)0.45( و)0.49حسابيين)
 أما بالنسبة لفقرات كل بعد فقد كانت النتائج كما يأتي:

 .سمة االنبساط:1 
بببأن المتوسببطات الحسببابية لفقببرات هببذا المقيبباس تراوحببت مببن حيببث درجببة توافرهببا لببدى مببديري المببدارس ( 2يتضببح مببن الجببدول )

%( 60( فقبرة وبنسببة قبدرها )12األهلية في منطقة جدة التعليمية بين المرتفعة والمتوسطة. فقبد بلبغ عبدد الفقبرات ذات الدرجبة المرتفعبة )
( التبي تتضبمن 26%( فقد جباءت الفقبرة )40حيث توافرها ثماني فقرات وبنسبة قدرها )بينما بلغ عدد الفقرات ذات الدرجة المتوسطة من 

( وانحرافهبببا 0.91" بالرتببببة األولبببى وبدرجبببة مرتفعبببة لتبببوافر السبببمة،إذ بلبببغ متوسبببطها الحسبببابي )علبببى "هبببل أنبببت مفعبببم بالحيويبببة والنشببباط؟
" إلببى البقبباء بعيببدًا عببن األضببواء فببي المناسبببات االجتماعيببة؟"هببل تميببل  ( والتببي تببنص علببى  29(. بينمببا جبباءت الفقببرة)0.28المعيبباري)

 (.0.49( وانحراف المعياري )0.37بالرتبة العشرين واألخيرة وبدرجة متوسطة لتوافر السمة، وقد بلغ المتوسط الحسابي)
 

 (2) جدول
 األهلية في منطقة جدة التعليمية على سمة االنبساط المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتبة ودرجة السمة إلجابات مديري المدارس

 نص البند م
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 الرتبة
درجة 
 التوافر

 مرتفعة 1 0.28 0.91 هل أنت مفعم بالحيوية والنشاط؟ 26
 مرتفعة 2 0.30 0.90 هل تحب االختالط بالناس؟ 38
 ةمرتفع 3 0.36 0.85 إذا ذهبت إلى حفلة مرحة؟وتستمتع  -عادة  -هل تستطيع أن تنطلق  27
 ةمرتفع 3 0.36 0.85 هل يراك اآلخرون شخصًا مليئًا بالحيوية والنشاط؟ 44
 مرتفعة 5 0.37 0.84 هل لك أصدقاء كثيرون؟ 32
 مرتفعة 6 0.38 0.83 هل تحب أن تعمل األشياء التي تحتاج إلى سرعة في أدائها؟ 40
 مرتفعة 7 0.39 0.81 أشخاص لم تكن تعرفهم من قبل؟هل تستمتع بلقاء  28
 مرتفعة 8 0.42 0.77 هل يمكنك أن تحافظ على استمرار حيوية حفلة؟ 41
 مرتفعة 9 0.44 0.74 بتكوين أصدقاء جدد؟ -عادة -هل تبادر أنت 34
 مرتفعة 10 0.45 0.72 هل يمكنك بسهولة أن تشيع جوًا من الحيوية على حفلة مملة؟ 36
 مرتفعة 10 0.45 0.72 إجابة جاهزة عندما يكلمك اآلخرون؟ -في معظم األحيان -هل لديك  39
 مرتفعة 12 0.47 0.69 هل تحب أن تقول نكاتن وقصصًا مسلية ألصدقائك؟ 37
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 (2) جدول
 األهلية في منطقة جدة التعليمية على سمة االنبساط المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتبة ودرجة السمة إلجابات مديري المدارس

 نص البند م
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 الرتبة
درجة 
 التوافر

 متوسطة 13 0.47 0.66 ؟-كثيرا  –هل تحب الخروج  30
 متوسطة 14 0.48 0.64 ؟-أحيانا  -هل تحب أن تداعب الحيوانات  42
 متوسطة 15 0.49 0.61 هل لك هوايات كثيرة ومنوعة؟ 25
 متوسطة 16 0.50 0.46 هل تفضل القراءة أكثر من مقابلة الناس؟ 31
 متوسطة 17 0.50 0.42 هل تعتبر نفسك شخصًا "فضفاضًا وال تشيل هموم"؟ 33
 متوسطة 17 0.50 0.42 وأنت مع أشخاص آخرين؟ -غالبا  –هل تلتزم الصمت  35
 متوسطة 19 0.49 0.38 هل تحب أن تجد كثيرًا من الصخب واإلثارة من حولك؟ 43
 متوسطة 20 0.49 0.37 هل تميل إلى البقاء بعيدًا عن األضواء في المناسبات االجتماعية؟ 29
 مرتفعة  0.19 0.68 الدرجة الكلية 

 . مقياس الذهانية:2
الحسببابية لفقببرات هببذا المقيبباس تراوحببت مببن حيببث درجببة توافرهببا لببدى مببديري المببدارس (بببأن المتوسببطات 3يتضببح مببن الجببدول )

%( 46فقبرة وبنسببة قبدرها) (11األهلية في منطقة جدة التعليمية بين المرتفعبة والمنخفضبة. فقبد بلبغ عبدد الفقبرات ذات الدرجبة المرتفعبة )
%( وجباءت الفقبرة 12اءت ثبالث فقبرات بدرجبة متوسبطة وبنسببه )%( بينمبا جب42( فقبرة وبنسببة قبدرها)10وبلغ عبدد الفقبرات المنخفضبة)

( 0.99" بالرتببببة األولببى وبدرجبببة مرتفعببة لتبببوافر السببمة، إذ بلبببغ متوسببطها الحسبببابي )هبببل والببدتك سبببيدة طيبببة؟ ( التببي تبببنص علببى "16)
" بالرتبببة الرابعببة ص الببذين تحبببهم؟هببل تسببتمتع ب يببذاء األشببخا( والتببي تببنص علببى "5بينمببا جبباءت الفقببرة ) (.0.12) وانحرافهببا المعيبباري

 (. 0.26( واالنحراف المعياري )0.07والعشرين واألخيرة وبدرجة منخفضة لتوافر السمة،وقد بلغ المتوسط الحسابي )
 (3) جدول

التعليمية على المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتبة ودرجة السمة إلجابات مديري المدارس األهلية في منطقة جدة 
 فقرات سمة الذهانية

 نص البند م
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 الرتبة
درجة 
 التوافر

 مرتفعة 1 0.12 0.99 هل والدتك سيدة طيبة؟ 16
 مرتفعة 2 0.21 0.96 أن ترى طفاًل أو حيوانًا يتألم؟ -كثيرا  -هل يزعجك  3
 مرتفعة 3 0.22 0.95 هل تغلق بيتك بعناية في الليل؟ 2
 مرتفعة 4 0.24 0.94 هل يقلقك أن تكون عليك ديون؟ 1
 مرتفعة 5 0.30 0.90 هل العادات الحميدة والنظافة لها أهمية كبيرة عندك؟ 9
 مرتفعة 5 0.30 0.90 هل تشعر بالقلق إذا عرفت أن هناك أخطاء في عملك؟ 14
 مرتفعة 7 0.35 0.86 هل تحب أن تصل قبل مواعيدك بوقت كاف؟ 15

10 
هل تستطيع أن تفهم بسهولة مشاعر اآلخرين عندما يكلمونك عن 

 مشكالتهم؟
 مرتفعة 8 0.35 0.85

 مرتفعة 9 0.38 0.83 هل تعتذر دائمًا عندما تتصرف تصرفًا غير مهذب؟ 7
 مرتفعة 10 0.41 0.79 هل تشعر بحزن شديد على حيوان وقع في مصيدة؟ 24
 مرتفعة 11 0.43 0.77 عنيفًا وخشنًا مع الناس؟هل تحاول أال تكون  19
 متوسطة 12 0.49 0.41في حماية مستقبلهم عن طريق  -كثيرا  -هل تعتقد أن الناس يضيعون وقتًا  18



 م2017 /آب           جامعة بابل /األساسية للعلوم التربوية واإلنسانية كلية التربية  مجلة        34العدد/

183 

 نص البند م
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 الرتبة
درجة 
 التوافر

 االدخار والتأمين؟
 متوسطة 13 0.48 0.36 ؟-كثيرا  -هل يكذب عليك الناس  23
 متوسطة 14 0.48 0.34 آخر دقيقة؟في  -غالبا  -عندما تريد السفر بالباص هل تصل  20
 منخفضة 15 0.46 0.29 هل لك أعداء يريدون إيذاءك؟ 6
 منخفضة 16 0.44 0.26 هل هناك أشخاص كثيرون حريصون على أن يتجنبوك؟ 17
 منخفضة 17 0.42 0.22 هل تتساوى في نظرك معظم األمور بحيث تجد لها طعمًا واحدًا؟ 13
 منخفضة 18 0.38 0.17 ؟-أحيانا  -المقالب التي يمكن أن تؤذي اآلخرين هل تجد متعة في تدبير  8
 منخفضة 19 0.37 0.16 هل يضايقك من يقودون سياراتهم بحرص؟ 12
 منخفضة 20 0.35 0.14 هل تحب أن يخاف منك اآلخرون؟ 22
 منخفضة 21 0.30 0.10 هل تعتقد أن الزواج موضة قديمة يجب التخلص منها؟ 11
 منخفضة 22 0.28 0.09 يمكن أن تأخذ عقاقير أو مركبات قد تكون لها آثار غريبة أو خطيرة؟هل  4
 منخفضة 22 0.29 0.09 هل تنهار صداقاتك بسهولة دون أن تكون سببًا في انهيارها؟ 21
 منخفضة 24 0.26 0.07 هل تستمتع ب يذاء األشخاص الذين تحبهم؟ 5
 متوسطة  0.10 0.52 الدرجة الكلية 

 
 . سمة العصابية:3     

تراوحت بين المرتفعة والمتوسطة والمنخفضة وكانت ( بأن المتوسطات الحسابية لفقرات هذا المقياس  4يتضح من الجدول )
%(، بينما بلغ عدد الفقرات ذات 17( فقرات وبنسبة )4معظمها ذات درجات متوسطة. فقد بلغ عدد الفقرات ذات الدرجة المرتفعة )

%(، أما الفقرات ذات الدرجة المنخفضة فكانت ثالث فقرات 70( فقرة وبنسبة قدرها)16المتوسطة من حيث توافر السمة )الدرجة 
" بالرتبة األولى وبدرجة هل تقلق على ما يحتمل أن يحدث من أمور فظيعة؟ ( والتي تنص على "53%( وقد جاءت الفقرة )13وبنسبة )

( والتي تنص على " هل 64(. بينما جاءت الفقرة)0.40( وبانحراف معياري )0.80طها الحسابي )مرتفعة لتوافر السمة، إذ بلغ  متوس
 (. 0.44( وانحراف معياري )0.26بمتوسط حسابي )تعاني من التوتر العصبي؟" بالرتبة الثالثة والعشرين واألخيرة وبدرجة منخفضة و 

 (4جدول)
والرتبة ودرجة السمة إلجابات مديري المدارس األهلية في منطقة جدة التعليمية على المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية 

 فقرات  سمة العصابية
 

 نص البند م
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 درجة السمة الرتبة

 مرتفعة 1 0.40 0.80 هل تقلق على ما يحتمل أن يحدث من أمور فظيعة؟ 53

47 
على أمور لم يكن ينبغي أن تفعلها  -األحيانفي كثير من  -هل تقلق

 أو تقلها؟
 مرتفعة 2 0.41 0.79

 مرتفعة 3 0.42 0.78 ؟-أحيانا  -هل تشعر بأنك متضايق  56
 مرتفعة 4 0.44 0.74 هل يضايقك دومًا شعورك بالذنب؟ 50
 متوسطة 5 0.49 0.61 هل تشعر باإلشفاق على نفسك من حين إلى آخر؟ 55
 متوسطة 6 0.50 0.58 أخرى خاماًل جدًا؟ –أحيانا  -مليئا بالنشاط و -أحيانا  -هل تكون  67
 متوسطة 7 0.50 0.57 القيام بأعمال تحتاج إلى وقت أكثر مما لديك؟ -غالبا  -هل تقبل  60
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 نص البند م
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 درجة السمة الرتبة

 متوسطة 8 0.50 0.56 ؟-كثيرا  –هل يتقلب مزاجك  45
 متوسطة 9 0.50 0.51 بالتعاسة بدون سبب؟ -أحيانا  -هل تشعر  46
 متوسطة 10 0.50 0.50 بأنك زهقان )متملل(؟ –كثيرا  -هل تشعر  49
 متوسطة 11 0.50 0.47 هل تقلق لمدة طويلة جدًا بعد مرورك بتجربة محرجة؟ 63
 متوسطة 12 0.50 0.46 هل أنت شخص سريع الغضب؟ 48
 متوسطة 13 0.50 0.45 هل تعد نفسك شخصًا أعصابك مشدودة؟ 54
 متوسطة 13 0.50 0.45 بسبب مظهرك؟ –كثيرا  -هل تقلق  61
 متوسطة 15 0.49 0.40 هل تعاني من قلة النوم؟ 57

66 
هل يسهل على الناس جرح مشاعرك حين يجدون فيك أو في عملك 

 عيبًا أو خطأ؟
 متوسطة 15 0.49 0.40

 متوسطة 17 0.49 0.38 هل تعتبر نفسك شخصًا عصبيًا؟ 51
 متوسطة 18 0.49 0.37 مهموم باستمرار؟هل أنت  52
 متوسطة 19 0.48 0.34 باالرهاق بدون سبب؟ -غالبا  -هل تشعر  58
 متوسطة 19 0.48 0.34 هل حدث أن تمنيت لو كنت ميتًا؟ 62
 منخفضة 21 0.47 0.33 بأن الحياة مملة جدًا؟ -دائماً  -هل تشعر 59
 منخفضة 22 0.45 0.28 بالوحدة؟ –غالبا  -هل تشعر  65
 ةمنخفض 23 0.44 0.26 هل تعاني من التوتر العصبي؟ 64
 متوسطة  0.26 0.49 الكلية الدرجة 

 
 . سمة الكذب:4

( بأن المتوسطات الحسابية لفقرات هذا المقياس تراوحت من حيث درجة توافرها لدى مديري المدارس 5يتضح من الجدول )
( فقرات وبنسبة 5المرتفعة ) الدرجةاألهلية في منطقة جدة التعليمية بين المرتفعة والمتوسطة والمنخفضة.  فقد  بلغ عدد الفقرات ذات 

%(، وبلغ عدد الفقرات ذات الدرجة 48( فقرة وبنسبة قدرها )11الفقرات ذات الدرجة المتوسطة ) %(، بينما بلغ عدد22قدرها )
هل أنت مستعد لالعتراف بالخطأ إذا صدر  ( والتي تنص على "90%(. وقد جاءت الفقرة )30( فقرات وبنسبة قدرها )7المنخفضة )

( 84(. بينما جاءت الفقرة )0.41( وانحراف معياري )0.80حسابي ) " بالرتبة األولى وبدرجة مرتفعة لتوافر السمة، وبمتوسطعنك؟
هل حدث أن قمت باستغالل شخص ما؟" بالرتبة الثالثة والعشرين وبدرجة منخفضة من حيث توافر السمة، إذ بلغ والتي تنص على " 
 (.0.29وانحراف معياري )( 0.09متوسطها الحسابي )

 (5) جدول
واالنحرافات المعيارية والرتبة ودرجة السمة إلجابات مديري المدارس األهلية في منطقة جدة التعليمية على المتوسطات الحسابية 

 سمة الكذب

 نص البند م
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 الرتبة
درجة 
 التوافر

 مرتفعة 1 0.41 0.80 هل أنت مستعد لالعتراف بالخطأ إذا صدر عنك؟ 90
 مرتفعة 2 0.42 0.77 ما تنصح به غيرك؟ -غالبا  -هل تفعل  87

72 
إذا قلت بأنك ستعمل شيئًا، فهل تحافظ دائمًا على وعدك مهما يكن ذلك 

 متعبًا لك؟
 مرتفعة 3 0.43 0.76
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 نص البند م
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 الرتبة
درجة 
 التوافر

 مرتفعة 4 0.44 0.74 قبل أن تقوم بعمل أي شيئ؟ -كثيرا  –هل تتوقف لكي تفكر في األمور  68
 مرتفعة 5 0.45 0.73 األكل؟هل تغسل يديك دائما قبل  82
 متوسطة 6 0.49 0.62 هل حدث أن تأخرت عن موعد أو عمل؟ 88
 متوسطة 7 0.50 0.56 هل أنت مهذب حتى مع األشخاص السخفاء؟ 85
 متوسطة 8 0.50 0.53 عندما كنت صغيرًا هل كنت تنفذ ما يطلب منك فورًا دون تذمر؟ 76
 متوسطة 9 0.50 0.52 هل أنت شخص قليل الكالم؟ 70
 متوسطة 9 0.50 0.52 هل حدث أن قلت شيئًا سيئًا أو قبيحًا عن أي شخص؟ 80

69 
هل حدث مرة أن قبلت المديح على شيئ كنت تعرف أن شخصَا غيرك قام 

 به فعاًل؟
 متوسطة 11 0.50 0.50

 متوسطة 12 0.50 0.47 هل كل عاداتك حسنة ؟ 73
 متوسطة 12 0.50 0.47 إلى الغد؟عمل اليوم  -أحيانا  -هل تؤجل  89
 متوسطة 14 0.49 0.39 هل تتفاخر بنفسك قلياًل من حين إلى آخر؟ 79

71 
هل حدث في أي موقف أن كنت جشعًا فأخذت لنفسك من أي شيئ أكثر 

 مما يخصك؟
 متوسطة 15 0.48 0.34

 متوسطة 15 0.47 0.34 هل حدث أن لجأت إلى الغش في أي لعبة أو مباراة؟ 83
 منخفضة 17 0.44 0.26 هل حدث أن أخذت شيئًا يخص شخصًا آخر؟ 74

75 
أن تتكلم عن أشياء أو موضوعات ال تعرف عنها  –أحيانا  -هل يحدث 

 شيئًا؟
 منخفضة 17 0.44 0.26

 منخفضة 19 0.43 0.25 هل تتهرب من دفع الرسوم لو تأكدت أنك لن ُتضبط إطالقًا؟ 86
 منخفضة 20 0.36 0.15 يمتلكه شخص آخر؟هل حدث أن أهملت شيئًا  77

78 
هل تلقي باألوراق المهملة على األرض عندما ال تكون سلة المهمالت قريبة 

 منك؟
 منخفضة 20 0.36 0.15

 منخفضة 20 0.36 0.15 عندما كنت صغيرًا، هل حدث أن كنت وقحًا مع والديك؟ 81
 منخفضة 23 0.29 0.09 هل حدث أن قمت باستغالل شخص ما؟ 84

 متوسطة  0.13 0.45 الدرجة الكلية
  نتائج السؤال الثاني: -
 ما األنماط القيادية التي يمارسها مديرو المدارس األهلية في منطقة جدة التعليمية بالمملكة العربية السعودية من وجهة  نظرهم؟ 

لإلجابة عن هذا السؤال فقد حسبت المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية إلجابات مديري المدارس األهلية في منطقة   
 ( يبين ذلك. 6جدة التعليمية عن األنماط القيادية التي يمارسونها، والجدول )

النمط القيادي إلجابات مديري المدارس األهلية في  المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتبة ودرجة توافر/ (6) جدول
 منطقة جدة التعليمية عن األنماط القيادية

 النمط القيادي م
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 الرتبة
درجة توافر 

 النمط
 مرتفعة 1 0.77 3.91 الديموقراطي 2
 متوسطة 2 0.84 2.72 األوتوقراطي 1
 منخفضة 3 0.56 2.34 الترسلي 3
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النمط،، فقد بلغ   توافر( أن النمط الديموقراطي جاء بالرتبة األولى وبدرجة مرتفعة من حيث 6) أظهرت النتائج  في الجدول
(، وجاء النمط األوتوقراطي  بالرتبة الثانية وبدرجة توافر متوسطة، وبمتوسط 0.77) ( بانحراف معياري3.91) متوسطه الحسابي

إذ بلغ متوسطه  (، أما النمط الترسلي فقد جاء بالرتبة الثالثة واألخيرة وبدرجة توافر منخفضة،0.84معياري )( وانحراف 2.72حسابي )
 (.0.56( وانحرافه المعياري )2.34) الحسابي

 وفيما يتعلق بكل نمط على حده فقد كانت النتائج على النحو اآلتي: 

 النمط الديموقراطي:  .1

ت الحسابية لفقرات النمط الديموقراطي تراوحت من حيث درجة توافرها وفقًا إلجابات أفراد ( أن المتوسطا8يتبين من الجدول )
( 19) عينة الدراسة  من مديري المدارس األهلية في منطقة جدة التعليمية بين المرتفعة والمتوسطة. فقد بلغ عدد الفقرات المرتفعة

"يكرس  ( والتي تنص على 20) %(. فقد جاءت الفقرة5) سبة قدرها%(، وجاءت فقرة واحدة بدرجة متوسطة وبن95) وبنسبة قدرها
(، في حين 0.87) ( وانحراف معياري4.33) " بالرتبة األولى وبدرجة مرتفعة من حيث توافرها بمتوسط حسابيمعظم وقته لصالح العمل

الحصص" بالرتبة العشرين واألخيرة وبدرجة يتشاور مع المعلمين في إعداد جداول " يثني على  ( التي تنص على 32) جاءت الفقرة
 (.1.33) ( وانحراف معياري3.53متوسطة من حيث توافرها بمتوسط حسابي )

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتبة ودرجة التوافر إلجابات مديري المدارس األهلية في منطقة جدة / (7) جدول
 يالتعليمية على فقرات النمط الديموقراط

 م 
                  الفقرة

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 الرتبة
درجة 
 التوافر

 مرتفعة 1 0.87 4.33 يكرس معظم وقته لصالح العمل. 20
 مرتفعة 2 1.01 4.08 يثني على المشاركات الجيدة للمعلمين. 24
 مرتفعة 3 1.04 4.06 يساعد المعلمين على تطوير قدراتهم. 30
 مرتفعة 4 1.03 4.05 يشيد بالمعلمين أمام أولياء األمور. 35
 مرتفعة 5 1.06 4.04 تسود األلفة جو المدرسة. 37
 مرتفعة 6 1.01 4.03 يقدم الدعم المعنوي للمعلمين. 25
 مرتفعة 6 1.07 4.03 يتسم باالتزان في مواقف العمل. 33
 مرتفعة 8 1.00 4.02 يناقش األفكار الجديدة مع المعلمين. 31
 مرتفعة 9 1.06 3.97 يستثير دافعية المعلمين للعمل. 36
 مرتفعة 9 1.09 3.97 يعمل المعلمون معه بروح الفريق. 38
 مرتفعة 11 0.97 3.92 يأخذ بعين االعتبار اقتراحات المعلمين إزاء التغيير. 21
 مرتفعة 11 1.16 3.92 يعامل جميع المعلمين بالعدل. 29
 مرتفعة 13 1.19 3.88 المعلمين في المناسبات االجتماعية.يشارك  28
 مرتفعة 14 1.01 3.82 يوجه أساليب العمل بالتشاور مع المعلمين. 22
 مرتفعة 15 1.04 3.81 يشرك المعلمين في تحديد األهداف. 26
 مرتفع 16 1.13 3.74 يراعي ظروف المعلمين عند توزيع المسؤوليات. 27
 مرتفعة 17 1.10 3.72 في اتخاذ القرار. يشرك المعلمين 23
 مرتفعة 18 1.18 3.71 يعبر عن ثقته بقدرات المعلمين. 19
 مرتفعة 19 1.26 3.68 يسمح بمشاركة أولياء األمور في األنشطة المدرسية. 34
 متوسطة 20 1.33 3.53 يتشاور مع المعلمين في إعداد جداول الحصص. 32

 مرتفعة  0.77 3.91 الدرجة الكلية
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 . النمط األوتوقراطي:2
 أفراد( أن المتوسطات الحسابية لفقرات النمط األوتوقراطي تراوحت من حيث درجة توافرها وفقًا إلجابات 8يتبين من الجدول)

( فقرة 12عينة الدراسة من مديري المدارس األهلية في منطقة جدة التعليمية بين المتوسطة والمنخفضة.فقد بلغ عدد الفقرات المتوسطة)
 وجاءت فقرة واحدة بدرجة مرتفعة وبنسبة قدرها %(،28( وبنسبة قدرها )5%(، بينما بلغ عدد الفقرات المنخفضة)67وبنسبة قدرها)

( والتي تنص على "يحدد المهمة والوقت المحدد إلنجازها" بالرتبة األولى وبدرجة مرتفعة من توافرها بمتوسط 2) %(.فقد جاءت الفقرة5)
( والتي تنص على"يتدخل في شؤون المعلمين الخاصة" بالرتبة 1) (، في حين جاءت الفقرة1.03) ( وانحراف معياري3.97) حسابي

 (.  1.18) ( انحراف معياري2.00) الثامنة عشرة واألخيرة، وبدرجة منخفضة من حيث توافرها بمتوسط حسابي
 (8) جدول

والرتبة ودرجة التوافر إلجابات مديري المدارس األهلية في منطقة جدة التعليمية على المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية 
 فقرات النمط األوتوقراطي

 الفقبببرة م
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 الرتبة
درجة 
 التوافر

 مرتفعة 1 1.03 3.97 يحدد المهمة و الوقت المحدد النجازها. 2
 متوسطة 2 1.26 3.20 للمعلمين.ينتقد األداء السلبي  17
 متوسطة 3 1.37 3.16 يحرص على سير العمل سيرًا روتينيًا وفق تعليماته وتوجيهاته. 7
 متوسطة 4 1.39 3.12 يفرض التعليمات واألنظمة على المعلمين. 6
 متوسطة 5 1.25 2.98 يقوم بزياراته الصفية بصورة مفاجئة. 16
 متوسطة 6 1.37 2.97 الصالحيات.يحتفظ لنفسه بجميع  4
 متوسطة 7 1.31 2.96 ينفرد بتحديد السياسة العامة في المدرسة. 3
 متوسطة 8 1.35 2.93 يفرض على المعلمين ما يجب عليهم القيام به. 11
 متوسطة 9 1.31 2.76 يتصرف دون استشارة أحد من المعلمين. 5
 متوسطة 10 1.30 2.75 المعلمين.ينفرد في إصدار القرارت دون استشارة  8
 متوسطة 11 1.30 2.58 يرفض التراجع عن قرارات اتخذها. 15
 متوسطة 12 1.28 2.50 يهدد باستخدام سلطاته الرسمية. 9
 متوسطة 13 1.24 2.48 يضع حدود بينه وبين المعلمين. 13
 منخفضة 14 1.37 2.32 يعد الوالء له مقياسًا لحصول المعلمين على الترقيات. 10
 منخفضة 15 1.25 2.16 المعلمين. يتخذ من التقارير السنوية وسيلة للتسلط على بعض 12
 منخفضة 15 1.17 2.16 يرفض التغيير في طرق وأساليب التدريس. 14
بداء الرأي مضيعة للوقت. 18  منخفضة 17 1.22 2.02 يعد المناقشة وا 
 منخفضة 18 1.18 2.00 يتدخل في شؤون المعلمين الخاصة. 1
 متوسطة  0.84 2.72 الكلية الدرجة 

 
 . النمط الترسلي:3

النمط الترسلي تراوحت من حيث درجة توافرها وفقًا إلجابات عينة ( أن المتوسطات الحسابية لفقرات 10) يتبين من الجدول
( فقرات 5) منطقة جدة التعليمية بين المتوسطة والمنخفضة. فقد بلغ عدد الفقرات المتوسطة فيالدراسة من مديري المدارس األهلية 

 %(، وجاءت فقرة واحدة بدرجة مرتفعة وبنسبة قدرها65) ( وبنسبة قدرها11) %(، بينما بلغ عدد الفقرات المنخفضة29) وبنسبة قدرها
" بالرتبة األولى وبدرجة مرتفعة من حيث توافرها بمتوسط الخارجي يهتم بمظهره ( والتي تنص على "47%( فقد جاءت الفقرة )6)
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" ال يهتم لتأخر المعلمين عن المدرسة ( والتي تنص على "45في حين جاءت الفقرة ) (،1.30) ( وانحراف معياري3.97حسابي )
 (. 1.00) ف معياري( وانحرا1.68بالرتبة السابعة عشر واألخيرة وبدرجة منخفضة من حيث توافرها بمتوسط حسابي )

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتبة ودرجة التوافر إلجابات مديري المدارس األهلية في منطقة جدة / (9) جدول
 التعليمية على فقرات النمط الترسلي

 الفقرة م
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 الرتبة
درجة 
 التوافر

 مرتفعة 1 1.30 3.97 يهتم بمظهره الخارجي. 47
 متوسطة 2 1.27 3.54 يسمح للمعلمين بالتعامل مع اإلدارة دون قيود. 40
 متوسطة 3 1.27 3.20 يدع المعلمين يحددون األدوار والمسؤوليات بأنفسهم دون تدخل منه. 39
 متوسطة 4 1.35 3.16 يفوض جزءًا من مسؤولياته للمعلمين. 41
 متوسطة 5 1.15 2.61 ينقاد لطلبات المعلمين. 43
 متوسطة 6 1.08 2.38 يسمح للمعلمين بالخروج من المدرسة في أثناء العمل. 44
 منخفضة 7 1.27 2.26 يتردد في اتخاذ القرار. 42
 منخفضة 8 1.19 2.17 تتميز قراراته اإلدارية باالرتجال. 49
 منخفضة 9 1.14 2.04 يكثر من المجامالت على حساب العمل. 48
 منخفضة 10 1.09 1.89 ينشغل كثيرًا بأموره الخاصة. 46
 منخفضة 11 1.03 1.88 يتصف بالسلبية في حل مشكالت المدرسة. 50
 منخفضة 12 1.01 1.82 تتميز اجتماعاته مع المعلمين بالعشوائية. 53
 منخفضة 12 0.90 1.82 يسمح بالتأجيل في أداء األعمال. 55
 منخفضة 14 0.98 1.77 حصصهم.يهمل متابعة المعلمين في  52
 منخفضة 15 0.95 1.75 يغلب على المدرسة الطابع الفوضوي. 51
 منخفضة 15 0.93 1.75 يتساهل في محاسبة المعلمين في حاالت التقصير. 54
 منخفضة 17 1.00 1.68 ال يهتم لتأخر المعلمين عن المدرسة. 45

 متوسطة  0.84 2.72 الكلية  الدرجة
 السؤال الثالث:نتائج  -
 بين سمات الشخصية السائدة لدى( ≤ 0.05)هل هناك عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى 

مديري المدارس األهلية في منطقة جدة التعليمية بالمملكة العربية السعودية من وجهة نظرهم وأنماطهم القيادية من وجهة نظر 
 المعلمين والمعلمات؟

سمات الشخصية  درجات( بين Coefficient Pearson Correlationحسب معامل ارتباط بيرسون)لإلجابة على هذا السؤال 
 ( يبين هذه القيم.10المختلفة لدى المديرين ودرجات األنماط القيادية لهم، و الجدول )

مديري المدارس قيم معامل ارتباط بيرسون بين درجات األنماط القيادية ودرجات سمات الشخصية المختلفة لدى / (10) جدول
 األهلية في منطقة جدة التعليمية

 سمات الشخصية 
 الكذب العصابية االنبساط الذهانية األنماط القيادية

 0.09- 0.07- *0.44- *0.12- اوتوقراطي
 0.06 *0.28 *0.89 *0.28 ديموقراطي

 0.04- 0.04- *0.1- 0.02- ترسلي
 ( ≤ 0.05)ذات داللة إحصائية عند مستوى( عدم وجود عالقة إرتباطية 11يتبين من الجدول)
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( ومع -0.07بين النمط األوتوقراطي وكل من سمة العصابية وسمة الكذب. إذ بلغت قيمة معامل االرتباط مع العصابية )  
بين النمط القيادي  (≤ 0.05)(. كما أظهرت النتائج عدم وجود عالقة إرتباطية ذات داللة إحصائية عند مستوى  -0.09الكذب)

(. ولم تكن هناك عالقة إرتباطية دالة إحصائيًا بين النمط القيادي 0.06الديموقراطي وسمة الكذب. إذ بلغت قيمة معامل اإلرتباط )
( على التوالي. وكانت -0.04( و )-0.04( و)-0.02الترسلي وسمات الذهانية، والعصابية والكذب، إذ بلغت قيم معامل اإلرتباط )

( بين النمط القيادي األوتوقراطي وسمة ≤ 0.05)اك عالقة إرتباطية سلبية ضعيفة، لكنها ذات داللة إحصائية عند مستوى هن
( ≤ 0.05(. كما ظهرت عالقة إرتباطية سلبية ضعيفة دالة إحصائيًا عند مستوى )-0.12الذهانية،إذ بلغت قيمة معامل اإلرتباط )

 (. 0.10االنبساط، فقد بلغت قيمة معامل اإلرتباط ) الترسلي وسمة بين النمط القيادي
بين النمط  ( ≤ 0.01)( كذلك وجود عالقة إرتباطية سلبية ذات داللة إحصائية عند مستوى 10وأظهرت النتائج في الجدول)

( بين النمط ≤ 0.05)ى القيادي األوتوقراطي وسمة االنبساط، فضاًل عن وجود عالقة إرتباطية إيجابية ذات داللة إحصائية عند مستو 
 ( لكٌل منهما.0.28والعصابية إذ بلغت قيمة معامل اإلرتباط )  الذهانيةالقيادي الديموقراطي وسمتي 

كما أظهرت النتائج وجود عالقة إرتباطية إيجابية مرتفعة ذات داللة إحصائية بين النمط القيادي الديموقراطي وسمة االنبساط، 
  (.≤ 0.01)( وهي ذات داللة إحصائية عند مستوى 0.89باط )فقد بلغت قيمة معامل اإلرت

 النتائج والتوصيات
أن ترتيب مقاييس الشخصية الفرعية لدى مديري المدارس األهلية في منطقة جدة، تبعًا إلجاباتهم على بنود كل  النتائجتبين من 

 مقياس جاءت على النحو اآلتي:
بالرتبة األولى بدرجة مرتفعة مبن حيبث توافرهبا. ويميبز الشبخص البذي يحصبل علبى درجبات .  سمة االنبساط: جاءت سمة االنبساط 1

عليا في هذه السمة، مجموعة من المظاهر السلوكية التي تتبراوح ببين الميبول االجتماعيبة، االندفاعيبة والمبرح والتفباؤل وأخبذ األمبور 
 هونًا، كما ويحافظ هذا الشخص على ثباته، واتزانه االنفعالي.

سمة الذهانية: جاءت هذه بالرتببة الثانيبة وبدرجبة متوسبطة مبن حيبث توافرهبا. ويوصبف الشبخص البذي يحصبل علبى درجبة مرتفعبة  .2
، ممببا يببؤدي إلببى أنببواع مببن السببلوك المضبباد للمجتمببع، ويكببون متمركببزًا حببول ذاتببه، ال يتببأثر  لهببذ السببمة بأنببه، بببارد وعببدواني وقبباسن

قببل، غيببر مكتببرث باألخطبباء، مببع عببدم االهتمببام ببباآلخرين، كمببا يتميببز بحببب األشببياء غيببر بالمشبباعر الشخصببية، مترفببع، صببارم الع
 العادية والغريبة.

. سمة العصابية: احتلت هذه السمة الرتببة الثالثبة، بدرجبة متوسبطة مبن حيبث توافرهبا. ويميبل ذوو البدرجات العليبا فبي العصبابية إلبى 3
ولديهم صبعوبة فبي العبودة إلبى الحالبة السبوي بعبد مبرورهم ببالخبرات االنفعاليبة، وتتكبرر  أن تكون استجاباتهم االنفعالية مبالغًا فيها،

الشكوى لديهم من اضطرابات بدنية من النوع البسبيط، مثبل الصبداع واضبطراب الهضبم واألرق وآالم الظهبر وغيرهبا، كمبا ويبرددون 
فعاليبة الكريهبة، ويتبوافر لبديهم االسبتعداد أو التهيبؤ لإلصبابة دومًا بأن لبديهم الكثيبر مبن الهمبوم والقلبق وغيبر ذلبك مبن المشباعر االن

 باالضطرابات العصابية.
. سبمة الكببذب: جباءت سببمة الكبذب بالرتبببة الرابعبة واألخيببرة، وبدرجببة متوسبطة مببن حيبث توافرهببا. وتقبيس هببذه السبمة الريبباء والتصببنع 4

خفاء الحقيقة.  وا 
ماط القيادية التي يمارسها مديرو المبدارس األهليبة فبي منطقبة جبدة التعليميبة جباءت علبى تبين من النتائج المتعلقة بترتيب األن  -     

 النحو اآلتي من حيث درجة توافرها:
. الببنمط الببديموقراطي: جبباء هببذا الببنمط بالرتبببة األولببى، وبدرجببة مرتفعببة مببن حيببث تببوافره، ويتجببه مببدير المدرسببة فببي هببذا الببنمط إلببى 1

 االعتماد عليها، باعتبار أن اإلنسان أغلى قيمة يجب احترامها وتنميتها.تعميق العالقات اإلنسانية و 
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. النمط األوتوقراطي: جاء هذا النمط بالرتبة الثانية، وبدرجة متوسطة من حيث درجة تبوافره، ويتصبف مبدير المدرسبة فبي هبذا البنمط 2
التحفيبز السبلبي القببائم علبى التخويبف والتهديببد  بالمركزيبة فبي صبنع القببرار، ويحباول إخضباع كببل األمبور لسبلطته، ويسبتخدم أسببلوب

 والعقاب.
. البنمط الترسبلي: جبباء هبذا الببنط بالرتببة الثالثبة واألخيببرة، وبدرجبة متوسببطة مبن حيببث تبوافره، يتصبف مببدير المدرسبة بهببذا البنمط بأنببه 3

والتخطبيط والتنظبيم والمتابعبة، وعليبه  يمنح الحرية المطلقة للمعلمين في اتخاذ القرارات دون أن يسهم بشكل فعال فبي رسبم السياسبة
 تكون المدرسة في حالة من الفوضى وعدم النظام. 

أظهرت النتائج المتعلقة بهذا النمط، وجود عالقة إرتباطية سلبية ذات داللة إحصائية بين النمط األوتوقراطي وسمة العصابية،  -
دالة إحصائيًا بين هذا النمط وسمةالذهانية، فضاًل عن وجود وسمة الكذب، وكانت هناك عالقة إرتباطية سلبية أيضًا، لكنها 

 بين النمط األوتوقراطي وسمة االنبساط.عالقة إرتباطية سلبية مقبولة ذات داللة إحصائية 
كما وأظهرت النتائج المتعلقة بالنمط الديموقراطي وجود عالقة إرتباطية إيجابية مرتفعة ذات داللة إحصائية بين النمط وسمة  -

االنبساط، فضاًل عن وجود عالقة  إرتباطية  إيجابية ذات داللة إحصائية بين النمط القيادي الديموقراطي وسمة الذهانية وسمة 
 العصابية. 

بين النمط القيببببادي الترسلي وسمة االنبساط، ضعيفة دالة إحصائيأ  أظهرت النتائج المتعلقة بهذا النمط وجود عالقة إرتباطية  سلبية -
 م تكن هناك أي عالقة إرتباطية دالة إحصائيًا بين النمط الترسلي وسمات الذهانية، والعصابية، والكذب.ول

 التوصيات:
 بناًء على ما أظهرته الدراسة من نتائج فيما يلي عدد من التوصيات:

وزارة المعببارف والرئاسببة  توصببى  الدراسببة بتعمببيم نتببائج الدراسببة علببى جميببع المعنيببين بهببا مببن مببديري المببدارس والتربببويين فببي .1
العامببة لتعلببيم البنببات وذلببك لالسببتفادة منهببا فببي أخببذ فكببرة شبباملة حببول موضببوع سببمات الشخصببية وحببث المببديرين علببى التحلببي 

 بمميزات هذا البعد من الشخصية.
الباحثبة توصببي بتعمببيم  أظهبرت نتببائج الدراسبة المتعلقببة باألنمباط القياديببة أن البنمط الببديموقراطي جبباء بالرتببة األولببى وعليبه فبب ن .2

هببذه النتيجببة علببى كافببة المببدارس لالطببالع عليهببا وشببكر مببديري المببدارس وحببثهم علببى المضببي قببدمًا واالسببتمرار فببي إتببباع هببذا 
 النمط لما له من ايجابيات على العملية التربوية.

تعلبيم للتأكيبد علبى أهميبة ممارسبة البنمط عقد دورات تدريبية لمديري المدارس من قبل األكاديميين العاملين فبي حقبل التربيبة وال  .3
 القيادي الديموقراطي.

إجبببراء دراسبببات وصبببفية مشبببابهة للدراسبببة الحاليبببة وتطبيقهبببا علبببى مجتمعبببات أخبببرى غيبببر مجتمبببع الدراسبببة الحاليبببة بحيبببث تأخبببذ  .4
 باالعتبار بعض المتغيرات مثل الجنس والخبرة والمؤهل التربوي.
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