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الوظيفي من وجهة نظر المعلمين بالمدارس الحكومية  دور القيادة اإليجابية في الرضا

 بمنطقة العين

 المستخلص:

يهدف البحث إلى الكشف عن مجال ممارسة القيادة اإليجابية العامة اإليجابية  

والرغبة في رؤية معلمات الحلقة الثالثة )الثانوية( بالمدارس الحكومية في مجال الرضا 

( فقرة. 60. حقق أهداف البحث ألفضل النتائج من )الوظيفي ووجهة نظرهم وفضاء الخبرة

( فقرة. أظهرت نتائج البحث أن درجة الممارسة 60ونتائج البحث وهي استبانة مكونة من )

اإليجابية للقيادة لدى مديري المدارس الحكومية من وجهة نظر المعلمين في جميع المجاالت 

يفي لدى معلمي مدارس التعليم العام من كانت )بدرجة عالية( ، بينما كانت درجة الرضا الوظ

وجهة نظرهم. كانت النظرة في جميع المجاالت )بدرجة عالية( ، باستثناء مجال )طبيعة 

العمل( ، وجاءت بدرجة متوسطة ، كما كشفت النتائج عن ارتباط إيجابي بين تقييم درجة 

والمستوى العام للرضا الممارسة القيادية اإليجابية بين مديري مدارس التعليم العام ككل 

 الوظيفي للمعلمين من وجهة نظرهم

Abstract: 

The aim of the research is to uncover the field of practicing 

positive general positive leadership and the desire in the viewpoint of 

the third cycle (secondary) teachers in government schools in the job 

satisfaction area, their point of view, and the space of experience. He 

achieved the search objectives for the best results from (60) 

paragraphs. And search results, A questionnaire consisting of (60) 

items. The results of the research showed that the degree of positive 

leadership practice among public school principals through the 

teachers ’point of view in all fields was (with a high degree), while the 

level of job satisfaction among public education school teachers from 

their point of view in all fields was (with a high degree), except in the 

field of ( The nature of work), it came with a moderate degree, and the 

results also revealed a positive correlation between the evaluation of 

the degree of positive leadership practice among public education 

school principals as a whole and the overall level of job satisfaction of 

teachers from their viewpoint 
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 :المقدمة

ويتحدّد ، يرتبط الُمعلّم داخل المؤّسسة التّعليمية التي يعمل بها بزمالئه بشكٍل أو بآخر

والل مجموعوة مون المشواعر الدّاخليوة  الدّور الذي يقووم بوه مون ل بول رؤسوائه، فهوو يعمول مون خ 

تُعطووي صووورةض واضووحةض عوون الّرضووا فووي العموول الووذي يقوووم بووه، ويةنووتج الّرضووا موون مجموعووة 

عمول، االتّجاهات الُمختلفة التي يةحملها الُمعلّم نحو عمله والعوامل الُمتعلقة بطريقة تنفيوذ للوا ال

ا  وطبيعوة العاللوات الّسوائدة فوي بيلوة العمول. فكلّمووا تُوّور الُمعلّوم أنق عملوه يُحقّوق إشوباعضا كبيوورض

، والعكووس -أي كووان راضوويضا عنووه  –لحاجاتووه كلّمووا كانووت مشوواعرا نحووو هووذا العموول  إيجابيووةض 

ن الُمعلّوم، صحيح؛ فدرجة الّرضا عن العمل بهذا المعنى تُمثّل سلوكضا ضمنيضا يةكُمن داخول وجودا

ت في الدّرجة التي تعكوس اتّجاهاتوه النفسويّة، وتّوراُكم تلوا  وتظهر في سلوكه الخارجّي، وتتفاوة

ها. ومون جهوة أخورى يعتمود الُموديُر فوي أي مؤّسسوة تعليميّوة  االتّجاهات تؤثّر في درجة انعكاس 

ها يؤدّي إلى ُمشكالٍت كثيرةٍ في العالل ات اإلنسانيّة بينه وبوين على ُسلطة التّنظيم اإلدارّي وحد 

ن يعملون معه في المؤّسسة التّعليمية، وهذا الُمشكالت  أثُرها الكبير فوي تحقيوق األهوداف لها مة

المطلوبة ، ومن ُهنا كان الواجو  أن يكوون الُمودير لائودضا يةعتمود علوى الجوانو  الشقخُويّة لديوه 

هم ليسوا ُمجرد أفراٍد عاملين، والقُدرة على في إشعار الُمعلّمين بأنق لهم ليمة في الُمؤسقسة، وأنق 

هم النقفسيّة وإشعارهم بالّرضا حتى يتكيفوا لبيلوة العمول ومشواكله، ويجو  أن تكوون  تعبلة دوافع 

 الشقخُية القيادية تتقسم بالخبرة العلميّة واألكاديميّة لكي تكون ناجحةض.

دارة العلميّوة والعاللوات اإلنسوانيّة، القيادة اإلداريّة اإليجابيّة هي خليٌط بوين أُسوس اإلو

ون يعمول داخول المنظقموة.  الح الُمشترك لكوّل مة ُق مع التقركيز على أنق أهدافة التّنظيم تستهدف ال

واإلدارة العلميقووة وحوودُها ال تُحقّووق النقجوواح الكاموول، فطبيعووة العاللووات اإلنسووانيّة ومشوواكلها التووي 

الُمعلّمين تحتاج في القائد ُمراعاة وتهيلة الُمعلّمين ورفع الوّروح تةنتُج من الضقغط الُمتزايد على 

ووا اإلشووراف  المعنويّووة توورتبط فووي عاللووة طرديّووة إلا اتّبعووت أسووالي  اإلدارة العلميّووة، وُخُوصض

  (1965)جرجس، الفني.

ووونة الُمعلّموووين  بة م  ، عليوووه أن يتقووورق  ِ ووودة عوووزٍل عووون الحة فالقائووودُ النقووواجُح ال يعووويل فوووي مة

حموٍل شخُوّي وإنقموا المُ  حيطين بوه، ويتعوّرف أكثورة علوى دوافعهوم وأدائهوم، ال يةأخوذ األموورة بمة

وذا يلعو  القائودُ اإليجوابي  الودقورة األكبورة فوي تطبيوق  يُؤثّر ويتوأثقر ويتعةامول موع الُمحيطوين بوه. ول 

لتقعليميّووة، وتوجيووه األُسووس والوونّظم، وفووي تحقيووق التقنسوويق بووين أداء الُمعلّمووين داخوول الُمؤسقسووة ا

رؤسووين لووه، وتقووديرهم  أنشووطتها. فالقائوودُ اإليجووابي  ال يةعتموود علووى ُسوولطته بةوول يسووتغل  ُحوو ق المة

ا على رفع شأن  المؤسقسة وتحقيق أهداف ها بألل ولٍت وجهٍد ُممكن ين. ه، والعمل دائمض  ُ  لشخ

واهم عون العموول يتولقوفُ  ضة وويطرته  وتوأثيُر القائود  علووى العواملين معووه ور  علووى درجوة سة

ووواف ز ووسووائل  اإلشووباع  التووي يةعتموودُ عليهووا العةوواملين معووه، كمووا يتولّووف للووا علووى  علووى الحة

وووافز التووي تحووت سوويطرته  ووهم، فوسووائل اإلشووبةاع والحة رؤوسووين أنفس  الخُووائ   الشقخُووية للمة

إليجوابي  يقووُم تُزيد مون توأثير سولُوك القائود إ اءة مرؤوسويه علوى رضواهم عون العمول، فالقائودُ ا
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بتفووويس ُسوولُطات وحريّووات واسووعة للُمعلمووين الووذين يُفّضوولون االسووتقاللة فووي العموول ويتمتقعووون 

وا القائود السولبي  فهوو الوذي يُفوّو   ضاهم عون العمول، أمق بقُدراٍت عاليٍة تُشبع حاجاتهم وتُحقّق ر 

سلولية المة  حدودة بقدراٍت ُمنخفضٍة، وهوذا لود تلا الُحريقات الواسعة للُمعلمين الذين يُفّضلون المة

اا العمل. )محمد،  (2014يةخلق ارتباكضا لدى الُمعلّمين، ويُثير بذلا استياءهم تجة

ل ذا فالقيادة اإليجابيّة تعتمد على تو يع الس لطة والمسلولية على جميع الُمعلّمين داخول 

غةبوواٍت الُمؤسقسووة التقعليميووة، مووع إيجوواد الوودقوافع إلووى التقعوواون فووي  العموول عوون طريووق إشووباع  رة

اجات الُمعلّمين النقفسيّة. وفي ضوء هذا القيم االجتماعيّة يكوُن ُسلوك القائد اإليجوابّي، ألنقوه  وحة

برة ، ثُمق تفسيرها لبقيّة ُمعلّموي  ُر األوامرة لتنفيذها، إنقما يتشاوُر مع الُمعلّمين أصحاب  الخ  ال يُُد 

ق جّو من الُمناخ التقنظيمّي الفعقال يساعد على تنميّوة روحٍ معنويوٍة عاليوٍة الُمؤسقسة؛ وبذلا يتحقق 

الل االبتكار.  بين الُمعلّمين تُحقّق األهدافة المطلوبةة من خ 

ثابة  أكثرة تحدٍّ للُمشكلة التوي  إنق النقمولجة التقعاونّي بينة القائد  اإليجابّي والُمعلّمين يُعد  بمة

وردودُ اإلنتواج  فيهوا تةظهر داخول المُ  ر، ويكوون مة
عنويوةة تتوأثق ؤسقسوة التقعليميّوة. للوا أنق الوروحة المة

. واألُسس التي تعتمد عليها القيادةُ التقربويّة اإليجابيّة:  أفضلة

ولة، بول  -1 ُق وا، ال يتقسوُم بالرلابوة الُمتواصولة  والتقعليموات الُمف أن يكونة اإلشراُف التقربوّي عامض

الج الُمشكالت. إعطاء لةدرٍ   من الُحريّة والمسلوليّة للُمعلمين في وضع ُخطط  العمل وع 

تركيووز القيووادة اإليجابيّووة علووى الُمعلّمووين كمووا علووى الُمخرجووات، ألنق االهتمووام بالُمخرجووات  -2

ساب الُمعلّمين فقط يؤدّي إلى فةقد  كفاءة وفاعليّة تلا الُمخرجات.)أوبري،   (1978على ح 

ن ُهنا تظهر فات الال مة للقائد اإليجابّي:وم  ُّ  ال

1- .  اعتبار القيادة ليست غايةض في لاتها ولكنّها وسيلةٌ لتحقيق  أهداف  الُمؤسقسة  التقعليمية 

2- .  الوعي باألهداف  التقنظيمية وتةتقبع الوسائل  في سبيل  تحقيق هذا األهداف 

عرفوة الواجبوات  و -3 سلوليات  بينة الُمعلّمين، ومة وات التوي يقووم بهوا الُمعلموون، تةحديد المة همق المة

 (  2016وتوضيحها وإ الة أي لةْبٍس فيها.)الجيار،

ول  ُُ ا يتولقع الُحُولة عليه وبوينة موا يةح ردود للا الّرضا الوظيفّي للُمعلم بمة ويكون مة

، وأع دةرت العةديودُ مون النقظريوات  وضوع ، وصة . ل ذا تةعدقدت الدراساُت في هذا المة طوت عليه فعالض

اجووات  فووي تفسووير الّرضووا الوووظيفّي، وبكعمووال  العقوول يُمكوون إجموواُل  ا للوودقوافع  والحة ا كبيوورض يّووزض حة

: الل   عناصر  تةحقيق الّرضا الوظيفّي للُمعلمين من خ 

 تأثير القيادة اإليجابيّة في تحقيق دوٍر فعقاٍل نحوة دافعيقة الُمعلّمين. -1

عي لُدرة القائد اإليجابّي على تفح   جوان -2 ون يعملوون معوه، والووة    القّوة والضعف لدى مة

نها في تةحسين الدقافعية.  بحاجاتهم ورغباتهم والتقول عات عن أعمال هم لإلفادة  م 

 وضع الفُروق الفرديّة بينة الُمعلّمين في الُحسبان. -3

وافز ماديّة ومعنويّة. -4 بط بين األداء اإليجابّي وما يتلققاا الُمعلم من حة  الرق

 القُدرة على شرح وتبسيط طبيعة  األعمال  التي يةتم  التقكليف بها من ل بةل القيادة اإليجابيّة. -5
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بةووذل الجهوود الُمسووتمر لتقيوويم ُجهووود الُمعلّمووين العوواملين مووع القائوود اإليجووابّي فووي الُمؤسقسووة  -6

   التقعليميّة.

ة للعمل. ) -7 يّة البيلة العامق  (Yates,2014االهتمام بنوع 

ووذا ا جووال ل  ُُّووين فووي المة راسووةُ الّرضووا الوووظيفّي اهتمووامة البوواحثين والُمتخ سووتأثرت د 

اإلدارّي لتزويوود  القووادة الُمشوورفين باألفكووار التووي تُسوواعد علووى تحسووين اتّجاهووات الُمعلّمووين نةحووو 

ا لعاللتهووا بالعموول والُمؤسقسووة وسياسووتها التقنظيميّووة  العموول، وأثووارت تلووا الدّراسووات جوودالض كبيوورض

 ستوى األداء  فيها.ومُ 

موواعّي ودور  القيووادة  ا بمفوواهيم العةموول الجة ووا كبيوورض ويُبوودي علووُم اإلدارة الُمعاصوور اهتمامض

اإليجابيّووة وأثرهمووا فووي رفووع ُمسووتويات الّرضووا الوووظيفّي للُمعلمووين داخوول الُمؤسقسووات التقعليميّووة 

نشودة.   وتحقيق األهداف المة

العةديد  من األدبيّات التي تتعلقق بهذا الموضوع ، يُمكون حةُور ومن خالل إّطالع الباحثات على 

 صفات القيادة اإليجابيّة في:

1- . ؤية الواضحة لألهداف   الر 

2- .  القُدرة على تحقيق الهدف 

.)عبد الحميد، -3  (  1992تهيلة المناخ التقنظيمّي في بيلة العمل 

ا يُؤّكد للا دراسة ) نةسوتدلق عون الّرضوا الووظيفّي  بأنقه يُمكن أن (2015بومنقار، وممق

ووُل بسوولوك ووجهووات نظوور العوواملين داخوول بيلووة   ووالل بعووس المظوواهر  التووي تتُق للعوواملين موون خ 

، ويُمكن تةسميّة هذا المظاه ر بنةواتج الّرضا عن  العةمل وهي:  العمل 

ودته. -1   يادةُ اإلنتاج  وُمستوى جة

ات وُمست -2  لزمات اإلنتاج .ل لقةُ الفالد  والتقالف من خامة

جووال  -3 ووراعات  والُمنا عووات  فووي مة ُّ ووكاوى، ونُوودرةُ ال انخفوواُ  ُمعوودقالت الغيوواب، وللقووةُ الشق

.  العةمل 

4- . ران  العمل  فا  ُمعدقل دةوة  اإلبداُع وتطويُر العمل  وتحسينه وانخ 

ُ ورة الذّهنيّةُ اإليجابيّة الُمحبقبة للُمؤسقسة  ونوعها ونووع العمول  بهوا -5 عون طريوق  األفوراد   ال

 العاملين بها.

ولد استةخلُت الباحثواُت مون هوذا العةور   أنق الّرضوا الووظيفّي ُشوعوٌر بواطنُي يةكُموُن 

وا يُمكون التقعبيوُر  في وجدان الُمعلّم، إل يُمكن أن يظلق فوي نفسويته دُون أن يةظهورة فوي ُسولوكه، كمة

نظورا حوولة موضووعٍ ُمتعلّوٍق بالُمؤسقسوة  عنه من خالل ُسولوٍك ُمعويٍّن ظواهٍر أو إيضواح وجهوة

التقعليميّة التي ينتمي إليها. فكلقموا كانوت مشواعُر االسوتياء مون العةمول  لويّوة كوان لوذلا أثوٌر علوى 

هم، والعةكوس  ر إ اءة أوضواع  هم، باللُجوء إلى التقغيّ  الُمتكوّرر أو كثورة الشوكاوى أو التقوذم  ُسلوك 

 صةحيح.
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وواا ويةظهووُر الّرضووا الووو ظيفّي بمجموعووٍة موون االتّجاهووات التووي يةحملُهووا الُمعلّمووون ت جة

ظاهر  الّرضا الوظيفّي: ن مة ظهرين م   أعمالهم، وبشكٍل عةاٍم يُمكُن التقمييُز بينة مة

ل ه. - الّي للُمعلّم عن عةمة ل: الّرضا اإلجمة ظهر األوق  المة

مسةة أبعةاٍد أساسيّة )الّرضا عن  - ظهر الثقاني: وله خة مالء   –العمل لات ه المة  –الّرضا عون الوز 

(.)العوني،  –الّرضا عن الُرؤساء   –الّرضا عن اإلشراف    (2015الّرضا عن األجر 

دقد )محمد،   ( العةواملة الُمؤثّرةة في الّرضا الوظيفّي بعةاملةين ُهما:2014ولد حة

ُل )اإلنجووا ة  -1 ووها  –قووديرة التق  –العةوامووُل التووي تتعلّووق بُمحتوووى الوظيفووة، وتشوومة  –الوظيفووةة نفسة

 النّمو(. –التققدمة  –المسلوليةةة 

ُل )إدارةة الُمشواركة   -2 ، وتشومة اتو ة  –اإلشورافة الفنوّي  –العةوامُل التي تتعلّق ببيلة  الوظيفة  الرق

اللات  بينة األفراد   – ل   –الع  ركزة الوظيفّي(. –ُظروفة العمة  المة

سوٍن ل ذا فالقائدُ اإليجابّي يجُ  أن ي تحلقى بُفاٍت تةجعلوه يقوودُ الُمؤسقسوةة التقعليميوةة مون حة

جموعتوه مون حيوُث  ، كوُن الذي يتقسُم بُفات  القائد اإليجابّي يجوُ  أن يتفووقة علوى مة إلى أحسنة

كقوزت  . ولود رة لميّة  واالستقالل  في توولّي المسولوليّة داخول الُمؤسقسوة  التقعليميوة  الذقكاء  والقُدرة  الع 

لوم  اإلدارة  أنقوه؛ بشوكٍل عواٍم ؛  الل  اإلّطالع  على األدبيات  الُمتعلّقوة  بالق يوادة فوي ع  الباحثاُت من خ 

الل  عدقة تقسيمات:2016يُمكُن تقسيُم القيادة اإلداريّة كما أشار )حفيظي،   ( من خ 

ولف والقائد الُمعْين والق -1 ائد الوظيفّي والقائود من حيُث التقأثير والّسمات الّشخُية: )لائد المة

 لُو الشقخُية الُمؤثّرة(.

ركزيّة(. -2 ركزيّة وليادة ال مة  من حيُث تفويس  الُسلطة واتّخال القرار: )ليادة مة

 من حيُث أسلوب  التقعامل: )النّمط التّقليدّي والنّمط الجذّاب والنّمط العقالنّي(.  -3

وس وُخالصةُ ما سةبةق يُمكُن القوُل بضرورة  تسليط  الضق  وء علوى القيوادة اإليجابيّوة، وتةلم 

هنة الُمعلّم  ها، ومن ثةمق الكشف عن الّرضا الوظيفّي للُمعلمين إ اءة ُممارساتها؛ فم  بشكٍل  -أدوار 

هنوةٌ تتعاموُل  -عامٍ  ، ألنّهوا م  سولوليات  هوام والمة هن  األخورى مون حيوُث المة تختلُف بطبيعتها عن الم 

ووا مووع بنووي البشوور ُمباشوورة، الووذين ل هووم األحاسوويس والمشوواعر والطقبووائع الُمتباينووة، ويتووأثّرون بمة

وا أن  والوفة وأشوياٍء وأفكواٍر، وبهوذا  المسوؤوليات التوي يةحملُهوا الُمعلّموون كوان ل زامض حولهم من مة

اديّووة  نايووة  بووه، وتحقيووُق ُسووبل  الّرضووا الوووظيفّي موون خووالل الوسووائل المة يُعطووى الُمعلّووُم أحقيّووة الع 

، وهوذا ال يةتوأتقى إال مون خوالل ليوادة إيجابيّوة تقووم والمعنويّة ل يؤدي واجبةه علوى الوجوه األكمول 

راسووةُ )الرويشوود،  وودت د  نوووط الق يووام بووه؛ ولقوود أكق ( فووي توصوويقاتها علووى أنق 2009بهووذا الوودور المة

وودى كفوواءتهم فووي العموول   ووة التووي تووؤثّر علووى مة  الّرضووا الوووظيفّي للُمعلّمووين موون العةواموول  الُمهمق

هم به.  وارتباط 

 مشكلة البحث

وبتتب ع الدراسات بحثضا عن العوامول  الُموؤثّرة علوى الّرضوا الووظيفّي للُمعلّموين، ظةهورت 

راسوة  الجواف ) ، كد   (Al-jaf,2016لودةى الباحثوات  العةديودُ مون الدّراسوات الُمتعلّقوة بهوذا األمور 
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ها أنق لوي الخبرة  الطقويلة في العمل أكثُر رضا من لوي الخبورة  القُويرة .  التي أظهةرت نةتائجة

راسووةُ )أبووو حسووين،  ووا أظهوورت د  فووي األسوولُوب ( وُجووود فُووروق لات داللووٍة إحُووائيٍة 2016كمة

ووا بعووُس الدّراسووات،وأثوور للووا علووى الّرضووا الوووظيفيّ  القيووادّي الُمسووتخدم ووا أظهوورت أيضض  ؛ ، كمة

ا إيجابيضا على رضا الُمعلّمين عن عمل هم.2020كدراسة  )الزهراني،   ( أنق للحوافز  أثرض

وووء علووى القيووادة  ووولة الدّراسووات التووي سوولقطت الضق ووزت الباحثوواُت فووي البةحووث حة ولوود ركق

اللتهووا بالّرضووا الوووظيفّي، وتوْصوولن إلووى العةديوود  موونة الدّراسووات كدراسووة  )أبووو  بشووكٍل عوواٍم  وع 

( ودراسوة  )الشوحنة، 2020( و دراسوة  )الزهرانوي، 2015( ودراسة  )أبو عيشة، 2016 يد،

( 2019( ودراسوة  )سوعادة، 2018( ودراسوة  )العنوزي، 2020( و دراسة  )الشوهري، 2020

عبود (و دراسوة   (.Shurbagi, A, 2015 & Alferjani, Sودراسة  شووربجي والفرجواني )

ووالل  الدّرا(2018، المطلوو  وول إلووى بةعووس  . وموون خ  وونة التقوص  سووات  الّسووابقة  تمكقنووت الباحثوواُت م 

 االست نتاجات  التقالية:

ن هذا االختالف ليس جوذريضا، إل  -1 اختالف وجهات النقظر حوّل تعريف  الّرضا الوظيفّي، لك 

.  تُوجد به بعُس أوجه االتّفاق 

 أنماطضا لياديّة أخرى. عدم اإلشارة إلى القيادة اإليجابيّة بشكٍل ُمباشٍر، بل تتقبع -2

النّظر إلى الّرضا على أنقه موُضووع لاتوي نسوبّي، أي موا يُمكون أن يكوونة ُمرضويضا بالنّسوبة   -3

 لشخٍ  لد ال يكون كذلاة بالنّسبة لشخٍ  آخر.

رؤوسوويهم وفريووق   -4 تووداُخل الُممارسووات  التووي تةقوووم بهووا األنموواُط القياديّووة فووي التقعاُموول  مووع مة

.  العمل 

وولوك  اإلنسووانّي، تعل ووق  -5 وانوو   الُمتداخلووة  والُمعققوودة  فووي الس  الّرضووا الوووظيفّي بالعديوود  موون الجة

ل  بعس  العوامل  البيليّة.  إضافة إلى تدخ 

ئيس عن األنماط  القياديّوة  -6 لها بشكل رة  ُ صعوبة التقوصل  إلى ُممارسات للقيادة اإليجابيّة تف

 األخرى.

وجود درجوةُ الّرضوا الووظيفّي الشقوديد، نتيجوة الّرضوا عون الّرضا الوظيفّي درجاٌت، حيُث تُ  -7

ووُن أن يكووونة الّرضووا ُجزئيضووا نتيجووة الّرضووا عوون جانوو  موون جوانوو   ووا يُمك  الوظيفووة  كُكووّل، كمة

ط القيادة.  الوظيفة  أو نةمة

ن اطقلعوت عليوه الباحثواُت لود أوضوحت  ها ممق غم من أنق هذا الدّراسات  وغيرة وعلى الر 

هووا يختلووُف عوون البحووث  الحووالي فووي بعووسة ُمسووبّب ووا، إالق أنق ُمعظمة ات عوودم الّرضووا الوووظيفّي أيضض

تحديد ُعنُري القيادة اإليجابيّة والبيلة التقعليميّة. وهذا ما يةنفردُ بوه البحوُث الحوالي عون ُمجمول  

يفّي لُمعلّموي ركقوزة علوى دراسوة  دور  القيوادة  اإليجابيّوة فوي الّرضوا الووظلود  هذا الدراسات  بأنقوه 

ين. نطقة الع  دارس  الُحكوميّة بمة  المة

ووا سووبق، وإيمانضووا بأهميّووة الّرضووا الوووظيفّي للُمعلّمووين موون خووالل: التقوودير  وانطاللضووا ممق

واالحترام، والرضا عن طبيعة العمل، واالنتمواء لمهنوة التودريس ، وتوأث ر هوذا الّرضوا بالقيوادة 
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ودارس اإليجابيّة، يُعد  هذا البحُث بمثاب ة النقواة التي تتناوُل الكشفة عن وجهوات نظور ُمعلّموي المة

ووين وعاللووة هووذا الّرضووا بجوانوو  القيووادة اإليجابيّووة وهووي: قووة الع  الخُووائ   الُحكوميّووة بمنط 

الشخُية والممارسات اإلدارية والعاللات اإلنسانية. ويةرجُع للا ألهميقوة الودقور  البةوار   الوذي 

.تلعبُه الق يادة   اإليجابيّة في تةحقيق األهداف 

 أسئلة البحث –ا 

وعليه فقد تحدقدت ُمشوكلة البحوث الحاليوة فوي التقعورف  علوى دور القيوادة اإليجابيّوة فوي  

ون ثةومق  وين، وم  ودارس الُحكوميّوة بمنطقوة الع  الّرضا الوظيفّي من خالل وجهة نظور الُمعلّموين بالم 

 التّالية: يُحاوُل البحُث اإلجابةة عن  األسللة

ما مستوى ممارسة القيادة اإليجابية من وجهة نظور مدرسوي المودارس الحكوميوة بمنطقوة  -1

 العين؟

 ما مستوى الرضا الوظيفي لدى معلمي المدارس الحكومية بمنطقة العين؟ -2

مووا عاللووة ممارسووة القيووادة اإليجابيووة علووى الرضووا الوووظيفي موون وجهووة نظوور مدرسووي  -3

 ن؟المدارس الحكومية بمنطقة العي

 أهمية البحث -ب 

 ويةهدف البحث الحالي إلى التقعُرف على: 

 مستوى ممارسة القيادة اإليجابية. -1

 مستوى الرضا الوظيفي لدى المعلمين. -2

عاللووة ممارسووة القيووادة اإليجابيووة علووى الرضووا الوووظيفي موون خووالل وجهووة نظوور مدرسووي  -3

 المدارس الحكومية بمنطقة العين.

مون طبيعوة الموضووع الوذي يتُودى لوه، وهوو معرفوة ويكتس  البحث الحالي أهميتوه 

مدى دور القيادة اإليجابيّة في الّرضا الوظيفّي لمدرسي المدارس الحكومية بمنطقوة العوين مون 

ووز علووى التعووّرف علووى  خووالل وجهووة نظوورهم، ويكتسوو  البحووث أهميتووه أيضووا موون كونووه لوود ركق

ابيّووة، والتووي موون خاللهووا يمكوون الّرضووا الوووظيفّي بجوانوو  محووددة فووي ممارسووات القيووادة اإليج

 الكشف عن طبيعة وأداء وإنتاجية تلا المؤسسات لألهداف المطلوبة.

 وتتولقع الباحثاُت أن يُسهمة هذا البحُث فيما يأتي:

تقديم استبانة من إعداد الباحثات أنفسهن للكشف عن مدى الّرضوا الووظيفّي للمعلوم بوبعس  -1

 ادة منها في دراساٍت مستقبليٍة ُمماثلٍة.جوان  القيادة اإليجابيّة يمكن االستف

تعريووف القووائمين علووى العمليووة التعليميووة فووي منطقووة العووين بدرجووة الّرضووا الوووظيفّي العووام  -2

 لمعلمي المدارس الحكومية لدور القيادة اإليجابيّة.

إمكانية توضيح نتائج هذا البحث لبعس الجوان  عون غيرهوا فوي القيوادة اإليجابيّوة ومودى  -3

 الوظيفّي لمعلمي المدارس الحكومية عنها واالستفادة منها.الّرضا 
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 حدود البحث -ج

 ولد التُرت حدود البحث على: 

الحدود الموضوعية: الكشف عن درجة الّرضا الوظيفّي لودى معلموي المودارس الحكوميوة  -

 عن دور القيادة اإليجابيّة في منطقة العين. 

 من يزاولون التدريس الفعلي.الحدود البشرية: معلمي المدارس الحكومية م -

 الحدود المكانية: منطقة العين في إمارة أبو ظبي.  -

 م. 2020/2021الحدود الزمانية: الفُل الدراسي الثاني عن العام الدراسي  -

 مصطلحات البحث -د

وموون خووالل استقُوواء مُووطلحات البحووث، فقوود تعووددت وتنوعووت، فقامووت الباحثووات 

 البحث الحالي، وبيانها اآلتي:بعر  ألهم المُطلحات التي تفيد 

( بتعريوووف الّرضوووا الووووظيفّي بشوووكل عوووام بأنوووه:  اسوووتجابة الفووورد 2017خليووول، (لوووام 

الّرضوا الووظيفّي بأنوه : ( 2014)محمود، بالرفس أو القبول للعمل الوذي يقووم بوه . كمواعّرف 

نفسووه   الشووعور النفسووي بالقناعووة واالتيوواح إلشووباع الحاجووات والرغبووات والتولعووات مووع العموول

وبيلوووة العمووول والثقوووة والووووالء واالنتمووواء للعمووول موووع العوامووول والموووؤثرات البيليوووة الداخليوووة 

( الّرضوووا الووووظيفّي بأنقوووه:  تلوووا الحالوووة النفسوووية 2016والخارجيوووة . ولووود عوووّرف )عبابسوووة، 

اإليجابيّووة التووي يشووعر بهووا الفوورد نحووو عملووه، والتووي تتولووف علووى موودى إشووباع الفوورد حاجاتووه 

من خالل ممارسته لذلا العمول. هوذا ولود  -المادية منها والمعنوية  -باته وتطلعاته وتحقيق رغ

( الّرضوووا الووووظيفّي بأنوووه:  التعبيووور العوووام عووون الموالوووف اإليجابيّوووة 2015عّرفوووت )العووووني، 

للموظفين تجاا وظائفهم، نتيجة خُائُها وميزاتها المتنوعة، وكذا المكانوة االجتماعيوة التوي 

( الّرضووا 2020التووي اكتسووبوها موون عملهووم . وأيضووا عووّرف )عبوود الفتوواح،  جنوهووا والخبوورات

الوظيفّي بأنه:  مجموع المشاعر الوجدانية واالتجاهات اإليجابيّوة التوي يشوعر بهوا )العواملون( 

 نتيجة إشباع حاجاتهم المادية والمعنوية المرتبطة بعملهم .

درجةةة وبةةول معلمةةي المةةدارس : وتعووّرف الباحثووات الّرضووا الوووظيفّي إجرائيضووا علووى أنقووه

الحكوميةةة لةةدور القيةةادة اإليجابيخةةة مةةن :ةةبل تةةعورها: تبالتقةةدير وانحتةةرام  والرضةةا  ةةن 

 طبيعة العمل  واننتماء لمهنة التدريس(. 

ا مُطلح القيادة اإليجابيّة فقد لاموت الباحثوات بتتبوع تعريفوات القيوادة فوي الدراسوات  أمق

و زن تسوليط الضووء علوى تعريفوات القيوادة بشوكل عوام والتوي لهوا الالتي اطلعون عليهوا، ولود ركق

 ممارسات إيجابية من بين الدراسات، فتوصلن إلى التالي:

( القيادة بأنها:  عملية توأثير القائود بالمرؤوسوين بقُود إحوداِ 2016عّرفت )الجيار، 

جلووس تغيوور فعلووي يعكووس أغراضووهم المشووتركة واحتياجوواتهم المتنوعووة . فووي حووين أجمووع )الم

( علووى تعريووف القيووادة بأنّهووا:  فوون تحفيووز مجموعووة موون األشووخاص 2011األمريكووي للتعلوويم، 

 ,.Davies,B. & Ellison, Lللعمول علوى تحقيوق هوذف مشوترك .  أموا ديفوز وإليسوون )
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عملية تأثير علوى سولوك اآلخورين للوصوول إلوى تحقيوق األهوداف “عّرفا القيادة بأنّها:  (2005

( عند تعريف القيوادة األخالليوة تأكيود 2020ولد أشارت )الزهراني، “. المشتركة والمرغوبة 

العديود موون الدراسووات علوى وجووود تووأثير إيجوابي ولوووي للقيووادة األخالليوة فووي سوولوك العوواملين. 

( على :  ضرورة إظهار سولوكيات لياديوة مالئموة وموؤثرة، 2020وأكدت دراسة )الشهري، 

فووي التُوورفات الشخُووية ومووع اآلخوورين، وتوورويج تلووا  تلتووزم بالمعووايير المعتموودة والمقبولووة

( فووي دراسووته القيووادة بأنّهووا: 2020السوولوكيات علووى األتبوواع والووزمالء. كمووا عووّرف )الشووحنة، 

 هووي عمليووة التووأثير التوووجيهي فووي سوولوك العوواملين وتنسوويق جهووودهم وعاللوواتهم ممووا  يجعوول 

 داف المنشودة .المرؤوسين يقبلون توجيهات القائد بما يكفل تحقيق األه

 مليةةة ثةة اير القايةةد فةةي وعليوه فوويمكن إجمووال تعريووف القيووادة اإليجابيّووة إجرائيوا بأنّهووا: 

 .المعلمين من :بل جوانب :صايصه الشخصية وممارساثه اإلدارية و بواثه اإلنسانية

 اإلطار النظري والدراسات السابقة -3

ر القيووادة اإليجابيّووة بُووفة علووى الوورغم موون نوودرة الدراسووات السووابقة لات الُوولة بوودو

إال أن هناك بعس الدراسات التي تناولت القيادة بشكل عوام  -في حدود علم الباحثات  -خاصة 

سوووف يووتم استعراضووها؛ وعلووى النقوويس فقوود تعووددت الدراسووات التووي تناولووت الّرضووا الوووظيفّي 

ع البحووث بالجانوو  التربوووي بشووكل عووام، لووذا سووتعر  الباحثووات للدراسووات المتعلقووة بموضووو

 مرتبة  منيضا ومن هذا الدراسات ما يلي:

( إلوى معرفوة أثور Davies, B. & Ellison, L.2005هودفت دراسوة ديفوز وإليسوون )

تفويس السلطة من لبول مودير المدرسوة علوى دافعيوة الُمعلّموين ورضواهم الووظيفي، وأظهورت 

الُمعلّمووين، فكلمووا  اد سوولوك نتووائج الدراسووة وجووود عاللووة لويووة بووين تفووويس السوولطة ودافعيووة 

تفويس السلطة كلما  ادت دافعية الُمعلّمين للعمل، وكوذلا أظهورت النتوائج وجوود عاللوة بوين 

دافعيوووة الُمعلّموووين والّرضوووا الووووظيفّي وضوووغوط العمووول، وأظهووورت النتوووائج أيضوووا أن اإلدارة 

 فعية نحو العمل.الديمولراطية المتمثلة في المشاركة في صنع القرار ترتبط إيجابيا بالدا

( إلى تحديد العوامول التوي تودفع الُمعلّموين للعمول Egan, 2001كما هدفت دراسة إيجان )

( بالواليووات المتحوودة األمريكيووة موون خووالل نظريووة Chicagoفووي الموودارس بواليووة شوويكاغو )

 هير بيرج في الدافعية، وتم تُميم أداة للتعّرف على العوامل التي تسهم في الّرضوا الووظيفيّ 

أو عدمه لدى معلمي مودارس شويكاغو، وأظهورت نتوائج الدراسوة وجوود سوتة عوامول للدافعيوة 

لوودى الُمعلّمووين، وهووي: اإلنجووا ، واالعتووراف، والتقوودير، والعموول نفسووه، والمسوولولية، والنمووو 

ووا عواموول عوودم الرضووا فتمثلووت فووي: الراتوو ، والعاللووات مووع الرؤسوواء، والسياسووة  والتقوودم. أمق

وف العمول، والحيواة الشخُوية، واألمون الووظيفي. كموا كوان عواملي )الجوونس، اإلداريوة، وظور

 والمؤهل( من العوامل لات الداللة في دافعية الُمعلّمين.

( إلوى الولووف علوى عاللوة بيلوة العمول بمسوتوى 2006وهدفت دراسة )اليتويم والُوانع، 

لوووة بعوووس الّرضوووا الووووظيفّي لووودى معلموووات ريوووا  األطفوووال بدولوووة الكويوووت، وتعوووّرف عال
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المتغيووورات: كالتخُووو ، والخبووورة، وكليوووة التخووورج، والمنطقوووة التعليميوووة بمسوووتوى الّرضوووا 

الوظيفّي لدى المعلمات. واسوتخدمت الدراسوة المونهج الوصوفي، واعتمودت علوى االسوتبانة فوي 

جمع المعلومات. وأسفرت الدراسة عن وجود أسباب إدارية ومهنية وماديوة واجتماعيوة توؤدي 

الوظيفّي لدى معلمات ريا  األطفال، منها: ضعف فرص الترلوي، وعودم تقودير لعدم الّرضا 

الو ارة للمعلمات، وكثرة طلبات النقل للتوجيه، وللة البدالت والحوافز. كما توصلت الدراسوة 

إلى عدم وجود عاللة بين الّرضا الوظيفّي لدى المعلمات ومتغيرات: المنطقة التعليمية، وكليوة 

 وسنوات الخبرة.  التخرج، والتخُ ،

( إلووى التقعوُرف علوى الّرضوا الووظيفّي لمحضووري 2006وأيضوا هودفت دراسوة )المعيلوي، 

المختبرات في المرحلتين المتوسطة والثانوية في مدينوة الريوا  بالمملكوة العربيوة السوعودية، 

ليووة: وكووذا التقعووُرف علووى الفووروق بيوونهم فووي الّرضووا الوووظيفّي حسوو  المتغيوورات المسووتقلة التا

المرحلووة التووي يعموول بهووا محضوور المختبوور، والعموور، والخبوورة فووي العموول. ولتحقيووق أهووداف 

( 52الدراسة واإلجابة عن أسللتها لام الباحث بكعداد استبانة تتكون من أربعة محواور، ومون )

( محضوور مختبوور. وتوصوولت الدراسووة إلووى النتووائج 99عبووارة. وتكونووت عيّنووة الدراسووة موون )

 – 2.13طات الحسابية للرضا الوظيفي لمحضري المختبورات جواءت موا بوين )التالية: المتوس

(، وهووذا يعنووي أن محضووري المختبوورات يتمتعووون برضووا 3.72( وبمتوسووط عووام بلوو  ) 4.68

وظيفووي بدرجووة متوسووطة. عوودم وجووود فووروق لات داللووة إحُووائية فووي الّرضووا الوووظيفّي بووين 

للخبورة فوي العمول(. وجوود  –يعملون بها  محضري المختبرات تُعزى )للمرحلة الدراسية التي

( في الّرضا الوظيفّي بين محضري المختبورات تُعوزى 0.05فروق لات داللة إحُائية عند )

 لمتغير)العمر( لُالح الفلة العمرية األكبر.

( التي هدفت إلوى التقعوّرف علوى العاللوة بوين أبعواد المهوارات 2014وفي دراسة )مهدي، 

يووز العواملين، إنجووا  المهموة، بنواء الثقووة بوالنفس لوودى العواملين، مهووارات القياديوة )مهوارات تحف

العمل الجماعي( واستراتيجية التمي ز لعيّنة من ميري المُارف العراليوة )الرافودين والرشويد( 

منطلقووا موون فرضووية مفادهووا  توجوود عاللووة ارتبوواط وأثوور بووين المهووارات القياديووة واسووتراتيجية 

( مسووؤول وحوودات 40الفرضووية موون خووالل تو يووع االسووتبانة علووى ) التميووز  . ولوود تووم إثبووات

وشع  من العاملين في المستويات العليا. وبعد تحليل البيانات إلجابات عيّنة البحوث، واختبوار 

الفرضوويات باالسووتعانة بعوودد موون المؤشوورات اإلحُووائية وبمسوواعدة البرنووامج اإلحُووائي، تووم 

البحووث. وبنوواء علووى نتووائج التحليوول تووم وضووع  التحقووق موون صووحة الفرضووية التووي انطلووق منهووا

مجموعة من التوصيات التي تركز جوهرها على ضرورة االهتمام بالمهارات القيادية الفعالوة 

 باعتبارها الركيزة األساسية لديمومة المنظمة ونجاحها.

( إلووى التعووّرف علووى العاللووة بووين الّرضووا الوووظيفّي 2014كمووا هوودفت دراسووة )بوحنووة، 

التنظيمي لدى عيّنوة مون ممرضوي القطواع الُوحي بمدينوة تقورت بوالجزائر، وللتأكود وااللتزام 

من صحة فرضيات الدراسة تم اعتماد أداتين مون إعوداد الباحثوة، وبعود التأكود مون الخُوائ  
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( ممور  100السيكومترية ألداتي الدراسة تم تطبيقها على عيّنة الدراسوة التوي تكونوت مون )

ة مووا يلووي: وجووود عاللووة لات داللووة إحُووائية بووين الّرضووا وممرضووة، ولوود أظهوورت الدراسوو

الوظيفّي وااللتزام التنظيمي لدى ممرضي القطاع الُحي بمدينة تقرت. كموا أظهورت النتوائج 

ارتفواع مسوتوى الّرضوا الوووظيفّي لودى الممرضوين والممرضووات. وال توجود فوروق لات داللووة 

الحالوة االجتماعيوة(.  –عواملي )األلدميوة إحُائية في الّرضا الوظيفّي لدى الممرضين تُعزى ل

 بينما توجد فروق لات داللة إحُائية في االلتزام التنظيمي تُعزى لعامل )األلدمية(.

 ( Shurbagi, A & Alferjani, S. 2015شوربجي والفرجواني )وأيضا هدفت دراسة 

اللتزام التنظيمي، وتوأثير التقعّرف على تحقيق العاللة بين القيادة التحويلية والّرضا الوظيفّي وا

االلتزام التنظيمي باعتبارا وسيط متغير على هذا العاللة، وتم تطبيق للا في عيّنة تتكون مون 

توم اسوتخدام طريقوة المسوح الكموي،  .( موظف من الُندوق الليبي للضومان االجتمواعي250)

لنتوائج التجريبيوة واختبار أربع فرضيات عامة تم اختيوارهم لإلجابوة علوى االسوتبيان. أشوارت ا

لتحليوول البيانووات التووي تووم جمعهووا بنوواء علووى اإلحُوواء الوصووفي  SPSS باسووتخدام برنووامج

االرتبواط واالنحودار المتعودد( إلوى  )المتوسط ، االنحراف المعياري، النسبة الملوية، سوبيرمان

تأثير االلتزام التنظيمي على العاللة بوين القيوادة التحويليوة وأسولوب القيوادة والّرضوا الووظيفّي، 

بينما العاللة بين أسلوب القيوادة التحويليوة والّرضوا الووظيفّي وااللتوزام التنظيموي كانوت عاللوة 

 إيجابية )مهمة(.

( إلى دراسة أثور األسولوب )الونمط( القيوادي المدرسوي 2016وهدفت دراسة )أبو حسين، 

على الّرضا الوظيفّي لدى الُمعلّمين بالمدارس األهلية من خالل التقعّرف على مفهوم األسوالي  

القياديووة )األنموواط القياديووة(، وكووذلا موودى انتشووارها بووين الموودارس األهليووة بمراحلهووا المختلفووة 

التابعة التي تؤثر بشكل فاعول علوى الّرضوا الووظيفّي لودى  ومفهوم الّرضا الوظيفّي ومتغيراتها

الُمعلّمين، وكذلا مدى تأثرها بأنماط القيادة. ولوام الباحوث بتُوميم اسوتبانتين، إحوداها للكشوف 

عن األسالي  القيادية )األنماط القيادية( في المراحل الدراسية المختلفة، واألخرى للكشف عون 

. وخلُت الدراسوة إلوى مجموعوة مون النتوائج كوان مون أهمهوا: مدى الّرضا الوظيفّي للمعلمين

وجود فروق لات داللة إحُائية في األسلوب القيادي المستخدم من ل بةل لائد المدرسوة األهليوة 

 بمدارس مدينة الريا  وأثر للا على الّرضا الوظيفّي.

ويليووة ( دراسووة التقعووّرف علووى القيووادة التحAl-jaf, 2016كمووا هوودفت دراسووة الجوواف )

إلحووداِ تغييوور مخطووط فووي العموول، والحُووول علووى تقوودم باالعتموواد علووى التحفيووز الشخُووي، 

طبقضا إلى أهداف المؤسسة من خالل الخطط االسوتراتيجية. وبيقنوت الدراسوة أن عامول )العمور( 

ووا فووي اختيووار وترشوويح وتنُووي  الموودراء للحُووول علووى لووادة تحووويليين  يعتبوور أساسوويضا ومهمض

اد األربعة، ويمكنهم تطبيقها كما وضح للا في اختبار )كاي سكوير(. كوذلا أن يمتلكون األبع

الرضووا عوون العموول وتحديوود المهووام والمسوولوليات فووي العموول وتحليوول العموول )وصووف العموول( 

ضرورية في تطبيق األبعاد والمواصوفات لتحسوين عمليوة العمول خوالل اإلجوراءات اإلداريوة، 
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اختيووار القووادة. وخلُووت الدراسووة إلووى أهميووة توووفير لووادة  موون أجوول تبنووي الريووادة واإلبووداع فووي

 تحويليين إلجراء تغيير إيجابي في طبيعة العمل.

( إلووى محاولووة التقعووّرف علووى طبيعووة السوولوك 2017وأيضووا هوودفت دراسووة )عُووماني، 

القيادي السائد في مؤسسة خزينة ورللة بوالجزائر، ومسوتويات الّرضوا الووظيفّي لودى العواملين 

مووا هوودفت أيضووا إلووى تحديوود العاللووة بووين مشوواركة العمووال فووي اتخووال القوورارات داخوول بهووا، ك

المؤسسوة ووالئهووم لهوا، إضووافة إلوى للووا هودفت الدراسووة إلوى الكشووف عون العاللووة بوين تحموول 

مسوولولية العموول للعمووال و يووادة شووعورهم باالنتموواء لهووا. ولوود أجريووت الدراسووة خووالل السوونة 

، اسوتخدم الباحوث طريقوة 85ع بحوث مكوون مون )على مجتمو 2016/2017الدراسية  ( عوامالض

ا لُغر حجم مجتمع البحث، أموا األدوات المسوتخدمة فقود تمثلوت االسوتبانة  المسح الشامل نظرض

كووأداة أساسووية، إضووافة إلووى المالحظووة والمقابلووة كووأدوات مسوواعدة. ولوود توصوولت الدراسووة إلووى 

ئدة ومسووتويات الّرضووا الوووظيفّي بمؤسسووة نتووائج أهمهووا: هنوواك عاللووة بووين طبيعووة القيووادة السووا

ا فووي اسووتقرار العمووال. والتفووويس يزيوود موون  خزينووة واليووة ورللووة. وتلعوو  الرلابووة المرنووة دورض

شعور العمال باالنتماء للمؤسسوة، وتوؤدي مشواركة العواملين فوي اتخوال القورارات إلوى ضومان 

 الوالء التنظيمي للمؤسسة.

إلى التقعّرف على درجوة الّرضوا الووظيفّي لودى  (2017وكذلا هدفت دراسة )عبد هللا، 

أعضواء الهيلووة التدريسوية )المتعالوودين( فوي كليووة العلووم اإلداريووة واإلنسوانية بجامعووة الجوووف 

بالمملكووة العربيووة السووعودية، ومقارنووة هووذا الوودرجات مووع بعووس المتغيوورات )طبيعووة العموول، 

الجان  المالي، النوواحي األكاديميوة ظروف العمل، العاللات مع المسلولين، الجان  النفسي، 

والبحث العلمي(. وتمثلت مشكلة الدراسة في السؤال عما هوي عوامول الّرضوا الووظيفّي التوي 

تؤثر في أداء المتعالدين بكلية العلوم اإلداريوة واإلنسوانية، ولإلجابوة علوى السوؤال بفرضوياته 

لت الدراسووة لمجموعوة موون توم اسووتخدام مونهج اإلحُوواء الوصوفي، وبعوود تحليول النتووائج توصو

الّرضووا الوووظيفّي ألعضواء هيلووة التوودريس )المتعالوودين( كانووت معتدلووة (النتوائج أهمهووا: درجووة 

البحووووِ (ثوووم جوانووو   )ظوووروف العمووول((. وأن ألووول مجووواالت الرضوووا كوووان مجوووال 3.21)

طبيعوة (على الترتي . أعلى مجال رضا كوان مجوال  )الجان  المالي(ثم  )األكاديمية والعلمية

. كما أظهورت النتوائج عودم وجوود عاللوة لات داللوة إحُوائية بوين )العامل النفسي(و  )لعملا

درجووة الّرضووا الوووظيفّي والمتغيوورات التاليووة: )طبيعووة العموول، ظووروف العموول، العاللووات مووع 

 المسلولين، الجان  النفسي، الجان  المالي، النواحي األكاديمية والبحث العلمي(.

( إلى التقعّرف على العاللة بوين األنمواط القياديوة 2018وعلي، وهدفت دراسة )إبراهيم 

التي يمارسها مديرو المدارس ومستوى الّرضا الووظيفّي لودى معلموي مرحلوة األسواس بواليوة 

الخرطووووم بالسوووودان، اتبعوووت الباحثتوووان المووونهج الوصوووفي، واسوووتخدمتا االسوووتبانة أداة لجموووع 

( معلوم ومعلموة، توم اختبوار عيّنوة لوامهوا 125م )المعلومات مون مجتموع الدراسوة البوال  عودده

( معلوووم ومعلموووة مووونهم، ومووون أهوووم النتوووائج التوووي توصووولت إليهوووا الدراسوووة هوووي: الووونمط 100)
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الووديمولراطي هووو الوونمط السووائد لوودى مووديري الموودارس بواليووة الخرطوووم ويمووارس بدرجووة 

يوجود ارتبواط موجو  متوسطة. درجة الّرضا الوظيفّي لدى الُمعلّمين جاءت بدرجة متوسوطة. 

 دال إحُائيضا بين النمط القيادي الديمولراطي والّرضا الوظيفّي للمعلمين. 

( إلووى الكشووف عوون درجووة ممارسووة لائوودات 2020كووذلا هوودفت دراسووة )الزهرانووي، 

المدارس الحكومية بمحافظة للوة للقيادة األخاللية من وجهوة نظور المعلموات، والتقعوّرف علوى 

فّي للمعلموووات بمحافظوووة للووووة، والكشوووف عووون الفوووروق لات الداللوووة مسوووتوى الّرضوووا الووووظي

اإلحُائية بين متوسطات تقديرات مفوردات عيّنوة الدراسوة لدرجوة ممارسوة لائودات المودارس 

الحكوميووة بمحافظووة للووووة للقيووادة األخالليوووة، تبعضووا لمتغيوورات:  المرحلوووة التعليميووة، المؤهووول 

اسووة الموونهج الوصووفي، وتووم اختيووار عيّنووة البحووث العلمووي، عوودد سوونوات الخبوورة(، اتبعووت الدر

( معلموووة مووون معلموووات المووودارس الحكوميوووة 253بالطريقوووة الطبقيوووة العشووووائية، تألفوووت مووون )

هـ . ولتحقيوق أهوداف الدراسوة توم 1440-1439بمراحلها الثالثة بمحافظة للوة للعام الدراسي 

تنظيميوة( احتول المرتبوة األولوى مون تطبيق استبانة، وكشفت نتائج الدراسة عن أن بُعد )القويم ال

بوين أبعواد القيوادة األخالليوة لودى لائودات  المودارس الحكوميوة بمحافظوة للووة مون حيوث درجوة 

العاللوات  –( تالا بُعد )السومات الشخُوية واإلنسوانية 4.43الممارسة بمتوسط حسابي لدرا )

سووة لائوودات الموودارس اإلنسووانية( علووى الترتيوو ، بلوو  المتوسووط الحسووابي العووام لدرجووة ممار

(، وهووو 4.42الحكوميووة بمحافظووة للوووة للقيووادة األخالليووة موون وجهووة نظوور المعلمووات يبلوو  )

متوسووط يشووير إلووى درجووة ممارسووة )عاليووة جوودضا( ألبعوواد القيووادة األخالليووة. وكووذلا تقووديرات 

( وهو متوسط يشوير إلوى درجوة 4.39مفردات عيّنة الدراسة لمستوى الّرضا الوظيفّي بلغت )

ممارسووة )عاليووة جوودضا( لمسووتوى الّرضووا الوووظيفّي. وكشووفت نتووائج الدراسووة عوون وجووود عاللووة 

( بووين درجووة ممارسووة 0.05ارتباطيووة طرديووة )موجبووة( لات داللووة إحُووائية عنوود مسووتوى )

لائووودات المووودارس الحكوميوووة بمحافظوووة للووووة للقيوووادة األخالليوووة ومسوووتوى الّرضوووا الووووظيفّي 

 للمعلمات. 

 راسات السابقة :التعقيب  لى الد

من خالل استعرا  الدراسات السابقة على النحوو السوابق لكورا يتضوح أن معظوم هوذا 

الدراسات تختلف بينها وبين الدراسة الحالية من حيث موضوع التطبيوق والبيلوة المكانيوة التوي 

تتناولهووا. وبمراجعووة الدراسووات السووابقة وتوصووياتها يتضووح موودى الحاجووة إلووى إجووراء البحووث 

ا لعودم تضومين جوانو  القيوادة اإليجابيّوة التوي يعنوي بهوا البحوث  عون غيرهوا مون الحال ي، نظورض

الدراسات السابقة، ودورها في الّرضا الوظيفّي للمعلمين في المودارس الحكوميوة وخاصوة فوي 

 البيلة اإلماراتية.
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 الطريقة واإلجراءات

 منهج البحث -أ

ف بأنوه:  المونهج الوذي  سوف يتم استخدام المونهج الوصوفي )االرتبواطي(  والوذي يعورق

يهووتم ببحووث العاللووة بووين متغيوورين أو أكثوور، ويعبوور عوون درجتووه أو مقوودارا بمعاموول االرتبوواط، 

[. ولوود تووم 35ويلجووأ إليووه الباحووث عنوودما يريوود معرفووة العاللووات المتداخلووة بووين المتغيوورات   

ة البحوث، وموا يسوعى إلوى اختيار هوذا المونهج لكونوه مون أكثور المنواهج البحثيوة مالءموة لطبيعو

تحقيقه من أهداف، واعتمادا علوى وصوف الوالوع الحقيقوي للظواهرة المدروسوة، بموا يسوهم فوي 

الكشووف عوون العاللووة االرتباطيووة بووين درجووة ممارسووة القيووادة اإليجابيووة والرضووا الوووظيفي موون 

تقووديم وجهووة نظوور معلمووي الموودارس الحكوميووة بمنطقووة العووين، وموون ثةوومق بنوواء االسووتنتاجات، و

 التوصيات المناسبة لها.

 مجتمع البحث -ب 

تكون مجتموع البحوث مون جميوع معلموي الحلقوة الثالثوة )الثانويوة( للمودارس الحكوميوة  

بمنطقووة العووين القووائمين علووى رأس العموول فووي الفُوول الدراسووي الثوواني موون العووام الدراسووي 

وووا ومعلموووة، موووو عين علوووى 2189م، والبوووال  عوووددهم )2020/2021 ( مدرسوووة 43)( معلمض

حكوميووة، وفقووا إلحُووائية وحوودة اإلحُوواءات بوواإلدارة التعليميووة التابعووة ألبوووظبي، ويوضووح 

 ( تو يع أفراد مجتمع البحث بحس  أعداد المدارس والمعلمين:1الجدول )

 (1جدول ت

 ثوزيع أفراد مجتمع الدراسة بحسب  دد المدارس والمعلمين بمنطقة العين
 الحلقة الثالثة تالثانوية( دد مدارس   دد المعلمين

 مختلط إناث ذكور إناث ذكور

892 1297 20 14 9 

 43المجموع:  2189المجموع: 

( أن عوودد أفووراد مجتمووع البحووث موون معلمووي موودارس المرحلووة 1يتضووح موون الجوودول )

( معلمووة، 1297( معلمووا و)892( معلمووا ومعلمووة، ويمثلهووا )2189)الثانويووة( حيووث بلغووت )

( 9( مدرسوة للوذكور و)20( مدرسوة لإلنواِ و )14( مدرسة، بما يمثول )43)يتو عون على 

 مدارس مختلطة من إجمالي المدارس الحكومية بمنطقة العين.

  ينة البحث و:صايصها -ج 

نظرا لكبر حجم مجتمع البحث، فقد اشتملت عينة البحث على عينوة عمديوة )لُودية(  

حيث تم تو يع استبانة إليكترونية على مجتموع  من المدارس الحكومية الممثلة لمجتمع البحث،

( معلموا ومعلموة 260( معلموة، والبوال  مجموعهموا )179( معلما و )81البحث استجاب لها )

%( من المجتمع الكلي للبحوث. وهوي نسوبة كافيوة إحُوائيا للقيوام 11.8بما يمثل نسبة لدرها )

مثلوة للمجتموع األصول. وفيموا يلوي بتطبيق المعامالت اإلحُائية علوى أفوراد عينوة البحوث والم

 وصف خُائ  أفراد عينة البحث بحس  البيانات األوليّة:
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 (2جدول ت

 وصف :صايص أفراد  ينة البحث بحسب البيانات األوليخة
 النسب المئوية التكرارات الفئة المتغير

 %31.2 81 ذكور الجنس       

 %68.8 179 إناث

 %100 260 الثانويةالمرحلة  المرحلة التعليمية

 

  دد سنوات الخبرة

 %10.4 27 سنوات 5أول من 

 %18.8 49 سنوات 10سنوات إلى  5من 

 %70.8 184 سنوات 10أكثر من 

( أن الجوونس لغالبيووة أفووراد عينووة البحووث كووان لُووالح اإلنوواِ، 2يتضووح موون الجوودول ) 

%( مون إجموالي عينوة البحوث، فوي حوين 68.8( معلمة بنسبة لودرها )179حيث بل  عددهن )

%( من إجمالي مجتمع البحث. ويرجوع للوا 31.2( معلما بنسبة لدرها )81بل  عدد الذكور )

باحثوات إلوى تطبيقهوا إال علوى مجتموع عينوة البحوث مون معلموي إلى أن أداة الدراسة لم تتمكن ال

ومعلمات المرحلة الثانوية نظرا لضيق الولت وموعد عقود اختبوارات الفُول الدراسوي الثواني 

 عند إجراء تطبيق االستبانة موضوع البحث. 

( أن غالبيوة أفوراد عينوة البحوث عودد سونوات خبورتهم فوي 2كما يتضوح مون الجودول ) 

%( 70.8( معلموا ومعلموة بنسوبة )184ثر مون عشور سونوات(، حيوث بلو  عوددهم )التعليم )أك

سونوات  5من اإلجمالي، يليهم أفراد عينة البحث من لوي عدد سنوات الخبرة في التعليم )مون 

%( من اإلجمالي،  18.8%( معلما ومعلمة بنسبة )18.8سنوات( حيث بل  عددهم ) 10إلى 

فراد عينة البحث من لوي عدد سنوات الخبرة في التعلويم )ألول بينما يأتي في المرتبة األخيرة أ

 %( من اإلجمالي.10.4( معلما ومعلمة بنسبة )27سنوات(، حيث بل  عددهم ) 5من 

( أن كوول أفووراد عينووة البحووث يعملووون بموودارس المرحلووة 2كووذلا تبووين موون الجوودول ) 

. ويرجع للوا إلوى أن أداة %( 100( معلما ومعلمة بنسبة )260)الثانوية(، حيث بل  عددهم )

الدراسة لوم توتمكن الباحثوات إلوى تطبيقهوا إال علوى مجتموع عينوة البحوث مون معلموي ومعلموات 

المرحلة الثانوية نظرا لضيق الولت وموعد عقد اختبارات الفُل الدراسي الثاني عنود إجوراء 

 تطبيق االستبانة موضوع البحث.ومجال عمل الباحثات للمرحلة الثانوية.

 أداة البحث –د 

بنوواءض علووى طبيعووة البيانووات، وعلووى موونهج البحووث المتبووع، وجوودت الباحثووات أنق األداة  

األكثر مالءمة لتحقيق ما يطمح إليه البحوث مون أهوداف هوي )االسوتبانة(، ولود جورى بنواء أداة 

البحووث بووالرجوع إلووى األدبيووات والدراسووات السووابقة لات الُوولة بالموضوووع وفقضووا للخطوووات 

 :التالية

 االطالع على األدب التربوي الذي تناول متغيري القيادة اإليجابية والرضا الوظيفي. -

 تحديد مجاالت االستبانة، وتحديد الفقرات التابعة لها. -

 تُميم االستبانة في صورتها األوليّة، وعرضها على السيد المشرف إللرارها. -
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ديل بالحوذف أو اإلضوافة عر  االستبانة في صوورتها األوليّوة علوى السويد المشورف للتعو -

 لبعس الفقرات والتي تالئم المحاور التي تندرج تحتها. 

تعديل مجاالت وفقرات االستبانة مون حيوث الحوذف واإلضوافة والتعوديل وفقوا لملحوظوات  -

 السيد المشرف.

 التحقق من صدق األداة -هـ 

صوورتها األوليّوة الُدق الظاهري: للتحقق من الُدق الظاهري تم عر  االسوتبانة فوي  -1

جامعووة اإلمووارات العربيووة المتحوودة إلبووداء الوورأي حيووال  –علووى السوويد المشوورف بكليووة التربيووة 

مناسبتها لتحقيق أهوداف البحوث، ومودى سوالمة صوياغة فقراتهوا ووضووحها، ومودى مناسوبتها 

 للمجال الذي تنتمي إليه.

ت، لامت الباحثات ولد استجاب السيد المشرف وفي ضوء ما أبداا من آراء ومقترحا 

بووكجراء التعووديالت الال مووة موون تعووديل أو حووذف، وبنوواء علووى للووا تووم اعتموواد االسووتبانة فووي 

 (1صورتها النهائية. )ملحق رلم 

صوودق االتسوواق الووداخلي: للتأكوود موون صوودق االتسوواق الووداخلي تووم تطبيووق أداة البحووث فووي  -2

ومعلمووة بالموودارس الحكوميووة ( معلمووا 40صووورتها النهائيووة علووى عينووة عشوووائية مكونووة موون )

بمنطقة العين من خارج عينة البحث األساسية، ومن ثةمق حساب معامول االرتبواط بيرسوون بوين 

درجة كل فقرة من فقرات االستبانة بالدرجة الكلية للمجال الذي تنتمي إليه الفقورة، كموا يتضوح 

 (:4( )3في الجدولين )

 (3جدول ت

تبانة تمستوى ممارسة القيادة اإليجابية من وجهة نظر معامبت ارثباط بيرسون لفقرات اس

 المعلمين( بالدرجة الكلية لكل مجال
 المحور الثالث: العبوات اإلنسانية المحور الثاني: الممارسات اإلدارية المحور األول: الخصايص الشخصية

 انرثباطمعامل  روا الفقرة معامل انرثباط روا الفقرة معامل انرثباط روا الفقرة

1 **0.887 1 **0.863 1 **0.775 

2 **0.866 2 **0.726 2 **0.859 

3 **0.828 3 **0.825 3 **0.888 

4 **0.826 4 **0.907 4 **0.813 

5 **0.767 5 **0.888 5 **0.875 

6 **0.886 6 **0.854 6 **0.750 

7 **0.880 7 **0.767 7 **0.866 

8 **0.858 8 **0.872 8 **0.737 

9 **0.827 9 **0.866 9 **0.886 

10 **0.887 10 **0.907 10 **0.875 

 (0.01دال  ند مستوى ت **

(، ولود 0.01( أن جميع الفقرات دالة إحُوائيا عنود مسوتوى ) 3يتضح من الجدول ) 

(، مما يدل على وجود مؤشورات 0.907( إلى )0.726تراوحت ليم معامالت االرتباط بين )
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الوثووق بهوا فوي تطبيوق اسوتبانة )مسوتوى القيوادة اإليجابيوة مون وجهوة نظور صدق كافية يمكون 

 المعلمين( على أفراد عينة البحث.

 (4جدول ت

معامبت ارثباط بيرسون لفقرات استبانة تمستوى الرضا الوظيفي لدى المعلمين( بالدرجة 

 الكلية لكل مجال
 المحور الثالث:اننتماء لمهنة التدريس لعملالمحور الثاني: طبيعة ا المحور األول: التقدير وانحترام

 معامل انرثباط روا الفقرة معامل انرثباط روا الفقرة معامل انرثباط روا الفقرة

1 **0.518 1 **0.718 1 **0.776 

2 **0.682 2 **0.777 2 **0.560 

3 **0.711 3 **0.734 3 **0.538 

4 **0.593 4 **0.748 4 **0.689 

5 **0.549 5 **0.556 5 **0.690 

6 **0.702 6 **0.757 6 **0.561 

7 **0.690 7 **0.618 7 **0.849 

8 **0.790 8 **0.702 8 **0.802 

9 **0.701 9 **0.748 9 **0.665 

10 **0.691 10 **0.682 10 **0.690 

 (0.01* دال  ند مستوى ت*

(، ولود 0.01( أنق جميع الفقورات دالوة إحُوائيضا عنود مسوتوى )4يتضح من الجدول ) 

(؛ مما يدل على وجود مؤشورات 0.849( إلى )0.538تراوحت ليم معامالت االرتباط بين )

صدق كافيوة يمكون الوثووق بهوا فوي تطبيوق اسوتبانة )مسوتوى الرضوا الووظيفي لودى المعلموين( 

 على أفراد عينة البحث. 

 لتحقق من ابات األداةا –و 

للتحقق من مدى ثبات أداة البحث )االستبانة(، توم تطبيوق األداة فوي صوورتها النهائيوة  

ووا ومعلمووة للمرحلووة الثانويووة بالموودارس الحكوميووة 40علووى عينووة عشوووائية مكونووة موون ) ( معلمض

( 5الجودول )بمنطقة العين من خارج العينة األساسية، ومن ثةمق استخدم معامل ألفوا كرونبواخ، و

 يوضح معامالت الثبات لمجاالت االستبانة:

 (5جدول ت

 معامبت ألفا كرونباخ لقياس ابات أداة البحث
 معامبت الثبات  دد الفقرات انستبانة

 0.975 30 القسا األول: درجة ممارسة القيادة اإليجابية

 0.948 10 المحور األول: الخصايص الشخصية

 0.919 10 الممارسات اإلداريةالمحور الثاني: 

 0.925 10 المحور الثالث: العبوات اإلنسانية

 0.871 30 القسا الثاني: درجة الرضا الوظيفي

 0.786 10 المحور األول: التقدير وانحترام

 0.784 10 المحور الثاني: طبيعة العمل

 0.750 10 المحور الثالث: اننتماء لمهنة التدريس
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(، كموا تراوحوت 0.950( أنق إجمالي ثبات االستبانة الكلي بل  )5الجدول )يتبين من  

ليم معامالت ثبات استبانة )مستوى ممارسوة القيوادة اإليجابيوة مون وجهوة نظور المعلموين( بوين 

(، في حين الثبات الكلي الستبانة )مستوى ممارسة القيادة اإليجابية مون 0.984( و )0.919)

(. أمووا فيمووا يتعلووق بقوويم معووامالت ثبووات اسووتبانة )مسووتوى 0.975) وجهووة نظوور المعلمووين( بلوو 

(، في حوين الثبوات الكلوي 0.786( و )0.750الرضا الوظيفي لدى المعلمين( فتراوحت بين )

(. وتشير القيم السابقة كافة إلى معامالت ثبوات مرتفعوة، مموا يؤكود 0.871لهذا االستبانة بل  )

ها تتمتع بدرجة عالية من الثبات، ولابلوة للتطبيوق علوى أفوراد أنق االستبانة ككل، وكذلا مجاالت

 عينة البحث.

 إجراءات ثطبيق البحث الميداني –ز 

بعد أن أصبحت أداة البحث )االستبانة( جاهزة في صورتها النهائية، لاموت الباحثوات  

 باآلتي:

المتحوودة  الحُووول علووى خطوواب موون السوويد عميوود كليووة التربيووة بجامعووة اإلمووارات العربيووة -1

ن خطوواب بتسووهيل مهمووة  موجهووا إلووى إدارة التعلوويم بمنطقووة العووين فووي إمووارة أبوووظبي، تضوومق

 الباحثات.

لامووت الباحثووات بتحويوول أداة البحووث إلووى اسووتبانة إليكترونيووة، ولوود كووان عوودد االسووتبانات  -2

 ( استبانة.260المستردة     )

ومعالجتهوا إحُوائيا لإلجابوة علوى أسوللة تمق جمع البيانات، وإدخالها فوي لاكورة الحاسووب،  -3

 البحث، والحُول على النتائج المستهدفة.

 األساليب اإلحصايية المستخدمة في معالجة البيانات –ح 

لتحقيق أهداف البحث تمق تحليل البيانات التي تمق تجميعها باستخدام عودد مون األسوالي   

 SPSS (Statisticalاإلحُائية المضمنة في برنامج الحزم اإلحُوائية للعلووم االجتماعيوة 

Package for Social Science:وبعد للا تمق حساب المقاييس اإلحُائية التالية ،) 

  الملويووة للتعوورف علووى خُووائ  أفووراد البحووث، وتحديوود االسووتجابات التكوورارات والنسوو -1

 حيال فقرات االستبانة ومجاالتها.

( لمعرفة مدى ارتفاع أو انخفا  استجابات أفراد عينة البحث Meanالمتوسط الحسابي ) -2

 حيال فقرات االستبانة ومجاالتها.

مودى انحوراف اسوتجابات ( للتعورف علوى Standard Deviationاالنحوراف المعيواري ) -3

أفووراد عينووة البحووث لكوول فقوورة موون فقوورات مجوواالت االسووتبانة، مووع األخووذ فووي االعتبووار أنق 

االنحووراف المعيوواري يوضووح التشووتت فووي اسووتجابات أفووراد العينووة، فكلمووا التربووت ليمتووه موون 

 الُفر تركزت االستجابات وانخفس تشتتها.
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( لحساب صدق االتسواق الوداخلي الداة Pearson Correlationمعامل ارتباط بيرسون ) -4

البحث، إلى جان  معرفة العاللة بين درجة ممارسة القايدة اإليجابية من وجهة نظر المعلموين 

 ومستوى الرضا الوظيفي لدى المعلمين.

 ( للتحقق من ثبات أداة البحث.Cronbach’ Alphaمعامل ألفا كرونباخ ) -5

الفووروق فووي متوسووطات تقووديرات المعلمووين لمسووتوى  ( للتعوورف علووىt-testاختبووار )ت( ) -6

 رضاهم الوظيفي تُعزى للمتغير )الجنس(.

( للتعورف علوى الفوروق فوي متوسوطات One-way ANOVAتحليول التبواين األحوادي ) -7

تقووديرات المعلمووين لمسووتوى رضوواهم الوووظبفي تُعووزى لمتغيووري )سوونوات الخبوورة، المرحلووة 

 الدراسية(.

( لتحديود اتجاهوات الفوروق لات الداللوة اإلحُوائية فوي أي Scheffe’ testاختبار شيفيه ) -8

فلووة موون فلووات متغيووري: )سوونوات الخبوورة، والمرحلووة الدراسووية( لعينووة البحووث حيووال مجوواالت 

 االستبانة.

 نتايج البحث ومناوشتها وثفسيرها

يتضووومن هوووذا الجوووزء عرضوووا للنتوووائج التوووي توصووول إليوووه البحوووث، مووون خوووالل القيوووام 

ت اإلحُووائية المناسووبة، التووي يمكوون عوون طريقهووا اإلجابووة عوون أسووللة البحووث وفقووا بووالتحليال

 الستجابات أفراد العينة.

ولوود تناولووت الباحثووات منالشووة وتفسووير النتووائج فووي ضوووء األطوور النظريووة للبحووث،  

وربطها بنتائج الدراسات السابقة، حيوث توم تقودير درجوة ممارسوة القيوادة اإليجابيوة مون وجهوة 

سي المدارس الحكومية بمنطقة العين ، وكذلا مستوى الرضا الووظيفي لودى معلموي نظر مدر

تلا المدارس مون وجهوة نظورهم، حسو  معيوار الحكوم باالسوتناد إلوى ليموة المتوسوط الحسوابي 

المو ون للمجوال والدرجوة الكليوة لالسوتبانة التوي ينتموي إليهوا هوذا المجوال. إلوى جانو  معرفوة 

القيووادة اإليجابيووة موون وجهووة نظوور مدرسووي الموودارس الحكوميووة  العاللووة بووين درجووة ممارسووة

بمنطقة العين ومستوى الرضا الوظيفي مون خوالل وجهوة نظورهم. وفيموا يلوي عرضوا مفُوال 

 لنتائج البحث:

السؤال األول: "ما مستوى ممارسة القيادة اإليجابية من وجهة نظر مدرسي المةدارس  -4

 الحكومية بمنطقة العين؟"
ذا السووؤال تووم حسوواب التكوورارات، والنسوو  الملويووة، والمتوسووطات لإلجابووة علووى هوو 

الحسابية، واالنحرافات المعيارية؛ للتعرف على مستوى ممارسوة القيوادة اإليجابيوة مون وجهوة 

نظور مدرسوي المودارس الحكوميوة بمنطقووة العوين فوي كول مجووال مون المجواالت الثالثوة اآلتيووة: 

العاللووات اإلنسووانية(، ثووم عوور  درجووة  –الممارسووات اإلداريووة  –)الخُووائ  الشخُووية 

 (:6ممارسة القيادة اإليجابية في جميع المجاالت ككل، وللا كما هو موضح في الجدول )
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 (6جدول ت

المتوسطات الحسابية واننحرافات المعيارية لمجانت القيادة اإليجابية لدى مديري 

 ثنازلياالمدارس الحكومية من :بل وجهة نظر المعلمين مرثبة 
روا 

 الفقرة

المتوسط  المجال

 الحسابي

اننحراف 

 المعياري

النسبة 

 المئوية

درجة 

 الممارسة

 الترثيب

 1 مرثفعة %74.2 1.16 3.71 مجال الخصايص الشخصية 1

 2 مرثفعة %73 1.15 3.65 مجال الممارسات اإلدارية 2

 3 مرثفعة %68.6 1.24 3.43 مجال العبوات اإلنسانية 3

 بدرجة مرثفعة %71.8 1.18 3.59 الممارسة الكليةدرجة 

( أن درجووة ممارسووة القيووادة اإليجابيووة لوودى مووديري 6يتضووح موون خووالل الجوودول )

الموودارس الحكوميووة موون خووالل وجهووة نظوور المعلمووين فووي جميووع المجوواالت جوواءت )بدرجووة 

وبووانحراف (، 3.59مرتفعووة( حيووث بلوو  المتوسووط الحسووابي العووام لدرجووة الممارسووة الكليووة )

 (.1.18معياري )

ولوود تعووزو الباحثووات تلووا النتووائج إلووى أن القيووادة اإليجابيووة تقوووم علووى أسوواس ليووادي  

تنافسي، له أسس واضحة ورؤية ورسالة تحاول كل مدرسة الوصول إليهوا مون خوالل اختيوار 

 الكفاءات وأصحاب الخبرات العالية من المديرين.

ظيفي لةةدى معلمةةي المةةدارس الحكوميةةة بمنطقةةة السةةؤال الثةةاني: "مةةا مسةةتوى الرضةةا الةةو

 العين؟"

لإلجابة على السؤال تم حساب التكرارات، والنس  الملوية، والمتوسطات الحسوابية،  

واالنحرافات المعيارية؛ للتعرف على مستوى الرضا الوظيفي لدى معلمي المودارس الخاصوة 

طبيعووة  –التقوودير واالحتوورام موون وجهووة نظوورهم فووي كوول مجووال موون المجوواالت الثالثووة اآلتيووة: )

االنتماء لمهنة التدريس(، ثم عر  مسوتوى الرضوا الووظيفي لودى معلموي المودارس  –العمل 

 ( التالي:7الحكومية في جميع المجاالت ككل، وللا كما يوضحه الجدول )

 (7جدول ت

رس المتوسطات الحسابية واننحرافات المعيارية لمجانت الرضا الوظيفي لدى معلمي المدا

 الحكومية من :بل وجهة نظرها مرثبة ثنازليا
روا 

 الفقرة
 المجال

المتوسط 

 الحسابي

اننحراف 

 المعياري

النسبة 

 المئوية

درجة 

 الممارسة
 الترثيب

 1 مرثفعة %76.6 1.02 3.83 مجال التقدير وانحترام 1

2 
مجال اننتماء لمهنة 

 التدريس
 2 مرثفعة 75.8% 1.04 3.79

 3 متوسطة %60.6 1.27 3.03 العملمجال طبيعة  3

 بدرجة مرثفعة %71 1.11 3.55 درجة الممارسة الكلية
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( أن مستوى الرضا الوظيفي لدى معلمي مدارس التعليم 7يتضح من خالل الجدول )

الحكوومي مون وجهووة نظورهم فووي كافوة المجوواالت جواء )بدرجووة مرتفعوة(، عوودا مجوال )طبيعووة 

وبلوو  المتوسووط الحسووابي العووام لدرجووة الممارسووة الكليووة  العموول( فقوود جوواء بدرجووة متوسووطة،

 (.1.11(، وبانحراف معياري )3.55)

ولد تعزو الباحثات هذا النتوائج التوي تفيود بوأن مسوتوى الرضوا الووظيفي لودى معلموي 

مدارس التعليم الحكومي من وجهة نظرهم جاء )بدرجة مرتفعوة( إلوى موا يتلقواا المعلموون مون 

راد المجتمووع داخوول دولووة اإلمووارات العربيووة المتحوودة، عامووة، وأفووراد تقوودير واحتوورام موون أفوو

المجتموووع المدرسوووي بخاصوووة، واعتوووزا هم باالنتمووواء لمهنوووة التعلووويم بوصوووفها رسوووالة األنبيووواء 

والرسوول، عووالوة علووى االهتمووام الواضووح موون و ارة التعلوويم اإلماراتيووة بمووا توليووه موون عنايووة 

ماراتيوة فوي ربووع وطون أبنواء صواح  السومو الشوي  وتبجيل دور المعلم في خلوق النهضوة اإل

، وإن كووان مجووال )طبيعووة العموول( لوود جوواء )بدرجووة متوسووطة( فقوود تعووزو -رحمووه هللا  – ايوود 

الباحثات للا إلى وجود بعس العوامل السلبية التي لود أثورت بشوكل أو بوآخر جوراء موا شوهدا 

من طورق تقوديم المعلوموات مون  (، واختالف العديد19-العالم أجمع من جائحة كورونا )كوفيد

 خالل الوالع االفتراضي، وظهور ما يعرف بالحُ  االفتراضية، والتعليم عن بُعد.  

السؤال الثالث: "ما  بوة ممارسة القيةادة اإليجابيةة  لةى الرضةا الةوظيفي مةن وجهةة نظةر 

 مدرسي المدارس الحكومية بمنطقة العين؟"

العاللوة بوين درجوة ممارسوة القيوادة اإليجابيوة لإلجابة على هذا السؤال، والكشف عن  

لدى مديري مدارس التعليم الخاص ومستوى الرضا الوظيفي لدى المعلموين مون خوالل وجهوة 

(، ويوضووح Pearson Correlationsنظوورهم، تووم اسووتخدام معووامالت ارتبوواط بيرسووون )

 ( هذا العاللة:8الجدول )

 (8جدول ت

جة ممارسة القيادة اإليجابية ومستوى الرضا معامل ارثباط بيرسون للعبوة بين در

 الوظيفي لدى المعلمين من وجهة نظرها
 الرضا الوظيفي المتغيرات

 

 

 

القيادة 

 اإليجابية

 

مجال طبيعة  

 العمل

مجال التقدير 

 وانحترام

مجال اننتماء 

 لمهنة التدريس

الدرجة 

 الكلية

 0.537** 0.236** 0.540** 0.554** مجال الخصايص الشخصية

 0.545** 0.213** 0.568** 0.571** مجال العبوات اإلنسانية 

 0.589** 0.243** 0.603** 0.615** مجال الممارسات اإلدارية

 0.585** 0.244** 0.597** 0.608** الدرجة الكلية

 (0.01** دال  ند مستوى ت

( وجود عاللة ارتباطية إيجابية بين تقدير درجة ممارسة القيوادة 8يتبين من الجدول )

اإليجابية لدى موديري مودارس التعلويم الحكوومي ككول والمسوتوى الكلوي للرضوا الووظيفي لودى 

(، حيووث بلو  معاموول ارتبوواط بيرسووون 0.01المعلموين موون وجهووة نظوورهم عنود مسووتوى داللووة )
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إلى أنه كلما ارتفعت درجة ممارسة القيادة اإليجابية لودى موديري  (، مما يشير0.585بينهما )

 مدارس التعليم الحكومي  اد مستوى الرضا الوظيفي لدى المعلمين.

كمووا يتضووح موون الجوودول السووابق وجووود عاللووة ارتباطيووة موجبووة بووين الدرجووة الكليووة 

ل موون مجاالتهووا، لممارسووة القيووادة اإليجابيووة لوودى مووديري موودارس التعلوويم الحكووومي وكوول مجووا

وبوين مجوال )طبيعوة العمول( موون مجواالت الرضوا الووظيفي لوودى المعلموين عنود مسوتوى داللووة 

(، وهووو معاموول ارتبوواط مرتفووع، 0.608(، حيوث بلوو  معاموول االرتبوواط للدرجووة الكليوة )0.01)

ويدل للا على وجود عاللة طردية بين ممارسة القيادة اإليجابية لدى موديري مودارس التعلويم 

كووومي والرضووا الوووظيفي لوودى المعلمووين عوون )طبيعووة العموول(، بحيووث تقوووم بينهمووا عاللووة الح

تبادلية، فكلما  ادت ممارسوة القيوادة اإليجابيوة لودى موديري مودارس التعلويم الحكوومي انعكوس 

للوا إيجابيوا علووى مسوتوى الرضوا الوووظيفي لودى المعلمووين عون طبيعوة العموول داخول الموودارس 

 التابعين لها.

يضووا وجووود عاللووة ارتباطيووة موجبووة بووين الدرجووة الكليووة لممارسووة القيووادة ويتبووين أ

اإليجابية لدى مديري مدارس التعليم الحكومي وكل مجال من مجاالتها، وبوين مجوال )التقودير 

(، حيوث بلو  0.01واالحترام( من مجاالت الرضا الوظيفي لدى المعلمين عند مستوى داللوة )

(، وهو معامل ارتباط مرتفوع، ويودل للوا علوى وجوود 0.597)معامل االرتباط للدرجة الكلية 

عاللوة طرديوة بوين ممارسوة القيوادة اإليجابيوة لودى موديري مودارس التعلويم الحكوومي والرضووا 

الوظيفي لدى المعلمين في مجال )التقدير واالحترام(، بحيث تقوم بينهما عاللوة تبادليوة، فكلموا 

ري مدارس التعليم الحكومي انعكس للا إيجابيوا علوى  ادت ممارسة القيادة اإليجابية لدى مدي

مستوى الرضا الووظيفي لودى المعلموين عون )التقودير واالحتورام( الوذي يحُولون عليوه خوالل 

 أدائهم لعملهم.

وأخيرا يتضح من الجدول السابق وجوود عاللوة ارتباطيوة موجبوة بوين الدرجوة الكليوة 

لتعلوويم الحكووومي وكوول مجووال موون مجاالتهووا، لممارسووة القيووادة اإليجابيووة لوودى مووديري موودارس ا

وبين مجال )االنتماء لمهنة التدريس( من مجاالت الرضا الوظيفي لدى المعلمين عنود مسوتوى 

(، ويودل للوا علوى وجوود 0.244(، حيوث بلو  معامول االرتبواط للدرجوة الكليوة )0.01داللة )

تعلويم الحكوومي والرضووا عاللوة طرديوة بوين ممارسوة القيوادة اإليجابيوة لودى موديري مودارس ال

الوظيفي لدى المعلمين في مجال )االنتماء لمهنة التدريس(، بحيث تقوم بينهموا عاللوة تبادليوة، 

فكلما  ادت ممارسة القيادة اإليجابية لدى مديري مدارس التعليم الحكومي انعكس للا إيجابيوا 

 لتدريس(.على مستوى الرضا الوظيفي لدى المعلمين في مجال )االنتماء لمهنة ا

وتفسر الباحثات هوذا النتوائج التوي تكشوف وجوود عاللوة ارتباطيوة طرديوة بوين درجوة 

ممارسة القيادة اإليجابية لدى مديري مدارس التعليم الحكومي ومستوى الرضوا الووظيفي لودى 

يُعةد  مون المتغيورات التوي  -على وجه الخُوص-المعلمين؛ بأن الرضا الوظيفي لدى المعلمين 

عديد من العوامل المختلفة، والتي يأتي في مقدمتها السلوك القيادي لموديري المودارس، تتأثر بال
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بما في للا سلوك القيادة اإليجابية؛ وللا ألنه في ظل القيادة اإليجابيوة يتمتوع المعلموون بمنواخ 

مدرسي إيجابي سوليم، واتُواالت مفتوحوة وسوريعة بيونهم وبوين موديريهم، إلوى جانو  النظورة 

التووي ينظرهووا هووؤالء المووديرون لموون يعملووون تحووت إموورتهم، كوول هووذا يووؤدي إلووى المحترمووة 

 مستويات مرتفعة من الرضا الوظيفي لدى المعلمين.

 ثوصيات البحث

 في ضوء النتائج السابقة يمكن للباحثات أن يوصين بما يلي:

 ضرورة اطالع مديري مدارس التعليم الخاص علوى نتوائج البحوث الحاليوة، وأخوذ وجهوات -1

نظوورهم وآرائهووم حووول نتووائج وتوصوويات البحووث، وكيفيووة االسووتفادة منهووا فووي رفووع مسووتوى 

 الرضا الوظيفي لدى المعلمين باستخدام نمط القيادة اإليجابية.

تخُي  جائزة سنوية للمديرين اإليجابيين المتميزين في مجال عملهم، على أن يوتم تقيويم  -2

خوالل وجهوة نظور المعلموين؛ األمور الوذي يسوهم درجة ممارساتهم لهذا النمط القيادي مون 

في رفع مستوى الرضا الوظيفي لدى المعلمين، وللا بناء على موا أظهرتوه نتوائج البحوث 

الحالي من وجود عاللة ارتباطية إيجابية بين تقدير درجوة ممارسوة القيوادة اإليجابيوة لودى 

لمووين موون وجهووة مووديري موودارس التعلوويم الحكووومي ومسووتوى الرضووا الوووظيفي لوودى المع

 نظرهم.

توجيووه المختُووين والمعنيووين فووي الحقوول التربوووي لالسووتفادة موون أداة الدراسووة فووي الكشووف  -3

 ارس التعليم الحكومي للقيادة اإليجابية.ولياس مستوى ممارسة مديري مد

ضوورورة تُووميم بوورامج تدريبيووة تهووتم بتحسووين إدارة الموودارس المختلفووة، واعتبووار القيووادة  -4

 اإليجابية من إحدى مداخل األنماط التدريبية للمديرين.

االهتمام بتطوير المعلمين مهنيوا سوواء إلحوالهم بودورات تدريبيوة متخُُوة، أو إرشوادهم  -5

األسووالي  المسووتحدثة لمسووايرة األوضوواع العالميووة الراهنووة فووي ظوول اسووتورار جائحووة  إلووى

 (.19-كورونا )كوفيد

 مقترحات البحث

نظوورا ألن ميوودان البحووث التربوووي يفتقوور إلووى الدراسووات والبحوووِ العلميووة التووي تتنوواول 

، فوكن موضوعات مماثلة لموضوع هذا البحث، وسعيا نحو إثراء الميدان بالبحوِ لات الُلة

 الباحثات تقترحن إجراء الدراسات والبحوِ التالية:

إجراء أبحاِ مماثلوة للبحوث الحوالي تهوتم بالكشوف عون وجوود عاللوة بوين درجوة ممارسوة  -1

القيوادة اإليجابيووة لودى مووديري مودارس التعلوويم الحكوومي و مسووتوى الرضوا الوووظيفي لوودى 

 ة اإليجابية والرضا الوظيفي.المعلمين، من خالل االستناد إلى مجاالت أخرى للقياد

إجراء دراسة للكشف عن متطلبوات تحسوين درجوة ممارسوة القيوادة اإليجابيوة لودى موديري  -2

 مدارس التعليم الحكومي من خالل وجهة نظرهم.
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إجووراء دراسووات للكشووف عوون عاللووة القيووادة اإليجابيووة بووبعس المتغيوورات التنظيميووة، مثوول:  -3

 من الوظيفي، وتمكين العاملين، وبناء الثقة التنظيمية.سلوك المواطنة التنظيمية، واأل

إجراء دراسة للكشف عون معولوات تطبيوق مودخل القيوادة اإليجابيوة لتحسوين إدارة مودارس  -4

 التعليم الحكومي بمختلف أنحاء اإلمارات العربية المتحدة.

ارسووة إجووراء دراسووة تجريبيووة للكشووف عوون فاعليووة برنووامج توودريبي فووي تحسووين درجووة مم -5

القيووادة اإليجابيووة لووودى مووديري موودارس التعلووويم الحكووومي وأثوورا علوووى مسووتوى الرضوووا 

 الوظيفي لدى المعلمين. 
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 المراجــــــع 

 المراجع العربية -أ

(. العاللوة بوين األنمواط القياديوة لموديري 2018إبراهيم، حنان عباس وعلي، أميورة محمود. ) -

ي مرحلوة األسواس بواليوة الخرطووم، مجلوة المدارس ومستوى الرضا الوظيفي لدى معلم

عمووادة  -(، جامعووة السووودان للعلوووم والتكنولوجيووا 3( العوودد )19العلوووم التربويووة، مجلوود )

 البحث العلمي، السودان.

(. األسلوب القيادي المتبع لقائد المدرسة وأثرا علوى 2016أبو حسين، أسعد صبحي أسعد. ) -

: دراسووة تطبيقيوة علوى عينووة مون مودارس التعلوويم الرضوا الووظيفي مون وجهووة نظور الُمعلّوم

 –( أكتوووبر، كليووة التربيووة 4( العوودد )64األهلووي بالريووا ، مجلووة كليووة التربيووة، مجلوود )

 جامعة طنطا، مُر.

(. سلوكيات القيادة الداعموة للتمكوين وعاللتهوا بالرضوا 2016أبو  يد، حمادة فو ي ثابت. ) -

ة الذاتيووة والتمكووين النفسووي للمرؤوسووين، المجلووة الوووظيفي واإلبووداع فووي ظوول تووأثير القيوواد

 جامعة عين شمس، مُر. –( أكتوبر، كلية التجارة 4العلمية لاللتُاد والتجارة، العدد )

(، الرضوا الووظيفي لودى مووظفي المكتبوات الجامعيوة 2015أبو عيشة،  اهودة جميول نمور. ) -

( أبريول، 23م التربويوة، العودد )السعودية وعاللته باألنمواط اإلداريوة لقادتهوا، مجلوة العلوو

 جامعة جنوب الوادي، مُر. –كلية التربية بقنا 

(. بعوود االسووتحقاق الثالووث مُوور فووي حاجووة إلووى القيووادة الناجحووة، 2016الجيووار، سوسوون. ) -

 ( مارس، مُر.152جمعية إدارة األعمال العربية، العدد )

لموي المرحلوة المتوسوطة بدولوة (. الرضوا الووظيفي لمع2009الرويشد، فهود عبود الورحمن. ) -

(، جامعوة الزلوا يق، 64الكويت: دراسة تقويميوة، مجلوة كليوة التربيوة بالزلوا يق، العودد )

 كلية التربية، مُر.

(. درجووة ممارسووة لائوودات موودارس 2020الزهرانووي، سوولوى بنووت عطيووة بوون علووي.      ) -

للمعلموات مون وجهوة نظورهن، محافظة للوة للقيادة األخاللية وعاللتهوا بالرضوا الووظيفي 

 جامعة األ هر، مُر. –( يناير، كلية التربية 2(، مجلد )185مجلة التربية، العدد )

(. أنموواط القيوادة السوائدة لودى موديري موودارس 2020الشوحنة، عبود المونعم الدسوولي حسون. ) -

يدانيوة، التعليم االبتدائي بمحافظة بورسعيد وعاللتها بالرضا الوظيفي للمعلموين: دراسوة م

 جامعة بور سعيد، مُر. –( يناير، كلية التربية 29مجلة كلية التربية، العدد )

(. درجووة ممارسووة القيووادة األخالليووة لوودى لووادة 2020الشووهري، عبوود العزيووز سووالم مهوودي. ) -

موودارس مدينووة الوودمام وعاللتهووا بالرضووا الوووظيفي عنوود المعلمووين، مجلووة التربيووة، العوودد 

 جامعة األ هر، مُر. –ل، كلية التربية ( أبري2( مجلد )186)
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(. القيوادة األخالليوة وعاللتهوا بالرضوا الووظيفي لودى معلموي 2018العنزي، تهاني صالح. ) -

المرحلووة الثانويووة فووي دولووة الكويووت موون وجهووة نظوورهم، مجلووة جيوول العلوووم اإلنسووانية 

 ( يوليو، مركز جيل البحث العلمي، الكويت.44واالجتماعية، العدد )

(. الرضووا الوووظيفي وأثوورا علووى أداء العوواملين: 2015العوووني، مشوواعر اسووماعيل أحموود. ) -

جامعوة النيلوين،  –بالتطبيق على ديوان الضرائ ، رسالة ماجستير، كلية الدراسات العليوا 

 السودان.

(. الرضووا الوووظيفي لوودى معلمووي العلوووم 2006المعيلووي، حموود بوون عبوود هللا بوون إبووراهيم. ) -

العلوووم اإلنسووانية واإلداريووة،  –نويووة، المجلووة العلميووة لجامعووة الملووا فيُوول بالمرحلووة الثا

 ( العدد )األول(، جامعة الملا فيُل، المملكة العربية السعودية.7المجلد )

(. العاللة بين بيلة العمول ومسوتوى الرضوا الووظيفي 2006اليتيم، عزيزة والُانع، أحمد. ) -

يت، مجلة العلووم التربويوة، العودد )األول(، معهود لدى معلمات ريا  األطفال بدولة الكو

 الدراسات التربوية، جامعة القاهرة، مُر.

(. التوجيوه التربووي والقيوادة التربويوة الناجحوة، مجلوة التوثيوق 1978أوبري، محمد ربيوع. ) -

 ( سبتمبر، و ارة التربية والتعليم.16التربوي، العدد )

في وعاللته بااللتزام التنظيمي: دراسة ميدانية علوى (. الرضا الوظي2014بوحنة، حورية. ) -

ممرضوووي القطووواع الُوووحي بمدينوووة تقووورت، رسوووالة ماجسوووتير، كليوووة العلووووم اإلنسوووانية 

 ورللة، الجزائر. –جامعة لاصدي مرباح  –واالجتماعية 

(. مظوواهر الرضووا الوووظيفي ومسووبباته، مجلووة عووالم التربيووة، العوودد 2015بومنقووار، مووراد. ) -

( أكتووووبر، المؤسسوووة العربيوووة لالستشوووارات العلميوووة وتنميوووة المووووارد 16ة )( نسوووخ52)

 البشرية.

( 7(. سيكلوجية القيادة اإلدارية الناجحوة. نشورة الخوريجين، العودد )1965) جرجس، مالك. -

 أبريل، المعهد القومي لإلدارة العليا.

حقيوق اإلبووداع اإلداري، (. العاللوة بوين القيووادة اإلداريوة الناجحوة وت2016حفيظوي، سوليمه. ) -

 –مجلووة التغيوور االجتموواعي، العوودد )األول( يوليووو، كليووة العلوووم اإلنسووانية واالجتماعيووة 

 جامعة محمد خيضر بسكرة، الجزائر.

(. الرضا الوظيفي لدى عموال المؤسسوات والمنشوآت الرياضوية، مجلوة 2017خليل، مراد. ) -

 حمد خيضر بسكرة، الجزائر.( سبتمبر، جامعة م48العلوم اإلنسانية، العدد )

(، األنمووواط اإلداريوووة لمووودراء وموووديرات المووودارس 2019سوووعادة، سوووميرة عبووود الووورحمن. ) -

الحكوميووة فووي مديريووة تربيووة لووواء ماركووا فووي محافظووة عمووان بوواألردن وعاللتهووا بالرضووا 

الوووظيفي موون وجهووة نظوور المعلمووين والمعلمووات، مجلووة العلوووم التربويووة والنفسووية، العوودد 

 ( سبتمبر، المركز القومي للبحوِ، غزة.3مجلد ) (21)
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(. دور الرضووا الوووظيفي فووي تحسووين أداء العوواملين: دراسووة 2016عبابسوة، هاشوومي أحموود. ) -

العلووووم  -الجزائووور، دراسوووات  –بسوووكرة  –حالوووة مركووو  تكريووور الملوووح بمنطقوووة الوطايوووة 

 ية، األردن.الجامعة األردن –(، عمادة البحث العلمي 43اإلدارية، ملحق مجلد )

( العودد 27(. القيوادة الناجحوة، مجلوة الووعي اإلسوالمي، نسوخة )1992عبد الحميود، غوانم. ) -

 ( أغسطس، و ارة األولاف والشؤون اإلسالمية.318)

(. تُور مقتورح لتحسوين مسوتوى الرضوا الووظيفي لودى 2020عبد الفتاح، عُام عطية. ) -

( 77رائهوم، المجلوة التربويوة، المجلود )أعضاء هيلة التدريس بجامعة العريل في ضووء آ

 جامعة سوهاج، مُر. –سبتمبر، كلية التربية 

(. الرضوا الووظيفي وأثورا علوى األداء الووظيفي 2017عبد هللا، عبد الرحيم الشاللي يحيى. ) -

جامعة الجووف بالمملكوة العربيوة السوعودية:  –للمتعالدين بكلية العلوم اإلدارية واإلنسانية 

نيووة ، مجلووة العلوووم اإلداريووة وااللتُووادية العلميووة، العوودد )األول( ينوواير، كليووة دراسووة ميدا

جامعووة غوورب كردفووان، المملكووة العربيووة  –العلوووم اإلداريووة وااللتُووادية واالجتماعيووة 

 السعودية.

(. األنموواط القياديووة وعاللتهووا بالرضووا 2018عبوود المطلوو ، إبووراهيم عبوود السووالم أحموود. ) -

طبيقيووة علووى عينووة موون العوواملين بووالبنوك اإلسووالمية، مجلووة االلتُوواد الوووظيفي: دراسووة ت

جامعة لونيسوي  –( يناير، مخبر التنمية االلتُادية والبشرية 19والتنمية البشرية، العدد )

 ، السودان.2علي البليدة 

(. القيادة والرضا الوظيفي: دراسة ميدانيوة بمؤسسوة خزينوة واليوة 2017عُماني، مريم. ) -

 –جامعوة لاصودي مربواح  –رسالة ماجستير، كلية العلووم اإلنسوانية واالجتماعيوة  ورللة،

 ورللة، الجزائر.

(. البحث العلمي فوي التربيوة: مناهجوه، أدواتوه، وسوائله اإلحُوائية، 2010عطية، محسن. ) -

 دار المناهج، األردن. 

لعلوم التربويوة (. الرضا الوظيفي: نظرياته وعناصرا، مجلة ا2014محمد، فيُل يونس. ) -

 (، الجمعية العرالية للعلوم التربوية والنفسية. الجمهورية العرالية.105والنفسية، العدد )

(. دور المهارات القيادية الناجحة في تبنوي اسوتراتيجية التميوز 2014مهدي، ميادة حياوي. ) -

رف، النجوف األشو –لمنظمات األعمال: دراسوة تحليليوة فوي مُورفي الرافودين و الرشويد 

جامعوة  –(، كلية اإلدارة وااللتُواد 30مجلة الغري للعلوم االلتُادية واإلدارية، العدد )

 الكوفة.
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