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الكممات المفتاحية :مهارات القيادة ،السموك القيادي ،ضغوط العمل ،مديري المدارس
ممخص البحث

تضمنت مشكمة البحث ان لميارات القيادة دور كبير في التحكم والسيطرة عمى مجريات االمور

واتخاذ وتنفيذ الق اررات المحكمة لموصول الى تحقيق األىداف بفاعمية كبيرة كما ان اإلدارات المدرسية
بالعراق ال زالت تعمل وفق أنماط قيادية ال ترقى إلى مستوى الطموح والتنظيم السائد في تمك
المؤسسات وليست جميع ىذه االنعكاسات توصف باإليجابية فقد يتولد عن البعض منيا الرضا
والثقة ،وفي حاالت أخرى يتولد عنيا نوع من الشكوى والتذمر وال شك ان السموك السمبي يتولد عنو

الكثير من الحاالت غير الصحيحة كانعدام الثقة والخوف وعدم اإلخالص بالعمل أو الالمباالة وغيره

من الظواىر السمبية التي تضعف من فاعمية العمل اإلداري وانعدام روح التعاون بين الطرفين ومن

ضمن أىداف البحث ىو تعرف العالقة بين ميارات القيادة في السموك القيادي وضغوط العمل لدى
مديري المدارس االبتدائية في محافظة ديالى ،بعد االنتياء من االختبارات تم استخدام المعالجات

اإلحصائية المناسبة لموصول إلى النتائج بعدىا تم عرض النتائج وتحميميا ومناقشتيا وقد توصمت

الباحثان إلى ان مستوى السموك القيادي جيد في المدارس االبتدائية و مستوى ضغوط العمل بدرجة
متوسطة في المدارس االبتدائية مع وجود عالقة ارتباطية قوية بين السموك القيادي وضغوط العمل

في المدارس االبتدائية ،ومن خالل ذلك يوصي الباحثان بقيام االدارة بمكافاة اعضاء الييئة التعميمية
الممتزمين وتشجيعيم واالشادة بيم من خالل اجتماعات مجمس المعممين وتحفيزىم عمى اداء مياميم

بالشكل المطموب والعمل عمى خمق جو ديمقراطي يساعد اعضاء الييئة التعميمية عمى ابداء وجيات
نظرىم ومقترحاتيم بحرية اكثر لتطوير العمل المدرسي .

Leadership skills in leadership behavior and its relationship with the

pressures of work with elementary school principals in Diyala province

Assistant professor- Mohammed

Noor Abdul Qader Abdul Satta

Research Summary

Problem of the research included the leadership skills played a major role in the

control and monitoring of the course of events and to take and implement
decisions the court to get to the achievement of the goals with great effect as

that school administrations in Iraq are still working according to leadership styles
are not up to the level of ambition prevailing in those institutions, organization

and not all of these reflections is described positive has been generated by some

of them satisfaction and trust, and in other cases generate the type of complaint
and grumbling There is no doubt that the negative behavior that generates a lot
of cases are incorrect, such as lack of confidence, fear and lack of devotion to

work or apathy and other negative phenomena that weaken the effectiveness of
the administrative work and the lack of spirit cooperation between the parties and

within the research objectives Hoaltaraf on the relationship between leadership

skills in leadership behavior and work pressure at the elementary school
principals in Diyala province, after the completion of the tests was the use of

appropriate statistical treatments to arrive at the results after the results were

displayed and analyzed and discussed have reached the researchers to that level
leader of good behavior in primary schools and the level of work pressures
moderately in primary schools with a strong correlation between the leadership

behavior and the pressures of working in primary schools, and through that

researchers recommended by the administration to reward faculty members who
are committed to and encourage them and praise them through teachers' council
meetings and motivate on the performance of their duties as required and work

to create a democratic atmosphere helps faculty members to express their views
and suggestions more freely for the development of school work.

-1المقدمة :
يعد التقدم العممي من مميزات العصر الحديث إذ شمل جوانب الحياة كافة بما فييا الجانب إن

العنصر األساس إلدارة أي نظام يكمن في وجود قيادة تعنى بتوجيو وتنظيم أداء العاممين فيو بيدف
التفعيل لمدخالت النظام كافة ،وان ممارسة العمل القيادي تتطمب توافر مجموعة من القدرات ،منيا
القدرة عمى إرضاء العاممين مع الحفاظ عمى دور التنظيم في تحقيق أىدافو ،كذلك القدرة عمى اتخاذ

الق اررات السميمة ،فضالً عن استثمار اإلمكانات المتاحة في التنظيم بحيث تتمكن إدارة التنظيم من
إنجاز ميماتيا بنجاح تام  ،ولقد تناول المؤرخون والباحثانون من عمماء اإلدارة موضوع القيادة منذ

القدم ،واستمرت الدراسات واألبحاث حوليا حتى يومنا ىذا ،وكانت مشكمة القيادة من بين المواضيع

التي شكمت جزءاً من اىتمامات اإلنسان حتى أصبحت ذات بعد بالغ األىمية في وقتنا الحاضر،
خاصة في ظل التقدم العممي واالنفجار المعرفي والتطور في مختمف مجاالت الحياة ،والتغير في
المفاىيم وتعدد الحاجات وتغير الرغبات والميول ،لذا أصبحت الحاجة ماسة في ىذه األيام إلى قادة

يتميزون بالخبرة والميارات والكفاءات المناسبة والمعرفة والقدرة عمى تحمل المسؤولية ،والتنبؤ لمتكيف

مع كل ما ىو جديد ومتطور لمقيام بالدور القيادي المطموب خاصة مع نمو المؤسسات وتطورىا
وتعقد وتعدد أدوارىا( .اسماعيل)00 : 5002:

إ ن اإلدارة في أية مؤسسة كانت ىي بحد ذاتيا عممية إنسانية اجتماعية تتناسق وتتظافر فييا

جيود كل العاممين في المؤسسة من أجل استخدام اإلمكانات المادية والبشرية المتاحة أفضل استخدام

حتى تحقق األىداف التي وجدت من أجميا المؤسسة ،وان زمام األمور في تسيير ىذه الجيود ىو

اإلنسان اإلداري الذي عمى عاتقو توجيو جيود اآلخرين في إطار من التنظيم السمس والتعامل
اإلنساني والحرص عمى المصالح العامة دون تفريط ،والشك أن اإلدارة المدرسية ال تخرج في عمميا

عن ىذا اإلطار بل ان تعامميا مع كائنات بشرية ىم وسائميا وأىدافيا في آن معاً تجعميا أكثر
مسؤولية وحساسية من أية إدارة أخرى ،وليس من قبيل المبالغة القول بأن الحقب األولى من القرن

العشرين قد شيدت زخماً كبي اًر من االىتمام باإلدارة وبمشكالتيا ،وأن تسميط الضوء عمى المدير ألنو
العنصر الميم الذي تتوقف عمى سياستو اإلدارية نجاح المؤسسة أو فشميا( .الجييني)76 :5002 :

ومن ىنا تبرز أىمية البحث في الدور الميارات القيادية لمدير المدرسة وسموكو في اإلشراف

التام عمى العممية التربوية في مدرستو لتحقيق أىدافيا بشكل فعال  ،,فيو المسؤول عن تنظيم وتوجيو
وتحفيز جميع العاممين في مدرستو ،وتوفير جميع الظروف المادية والنفسية واالجتماعية الممكنة

ليم ،وتسييل كل الصعوبات وتذليميا لمقيام بأدوارىم عمى أفضل وجو ،وىو المسؤول أيضاً عن

أحداث التغيير والتطوير الالزمين في مدرستو عمى مستوى األىداف ،واإلجراءات ،وأساليب العمل،
والتنظيم ،وطرق االتصال ،والعالقات الودية ،ونظم القيم واالتجاىات لمسايرة التغيرات العممية

واالجتماعية واالقتصادية والسياسة والثقافية  (.حسن )02 : 5005 :

اما مشكمة البحث تضمنت مشكمة البحث عمى ان لميارات القيادة دور كبير في التحكم والسيطرة

عمى مجريات االمور واتخاذ وتنفيذ الق اررات المحكمة لموصول الى تحقيق األىداف بفاعمية كبيرة كما
ان اإلدارات المدرسية بالعراق ال زالت تعمل وفق أنماط قيادية ال ترقى إلى مستوى الطموح والتنظيم

السائد في تمك المؤسسات وليست جميع ىذه االنعكاسات توصف باإليجابية فقد يتولد عن البعض
منيا الرضا والثقة ،وفي حاالت أخرى يتولد عنيا نوع من الشكوى والتذمر وال شك ان السموك السمبي
يتولد عنو الكثير من الحاالت غير الصحيحة كانعدام الثقة والخوف وعدم اإلخالص بالعمل أو

الالمباالة وغيره من الظواىر السمبية التي تضعف من فاعمية العمل اإلداري وانعدام روح التعاون بين
الطرفين.وييدف البحث الى تعرف العالقة بين ميارات القيادة في السموك القيادي وضغوط العمل
لدى مديري المدارس االبتدائية في محافظة ديالى .

-2منهجية البحث واجراءاته الميدانية :
1-2منهج البحث :

أستخدم الباحثان المنيج الوصفي لمالئمتو طبيعة البحث .

2-2مجتمع البحث وعينته :

مجتمع البحث الحالي ىم جميع مديري المدارس األبتدائيةة فةي المديريةة العامةة لتربيةة ديةالى لمعةام
الدراسي  5027-5022وتةم اختيةار عينةة البحةث الحةالي بطريقةة عشةوائية إذ بمةغ عةدد أفرادىةا ()60
مدير في بعض مدارس المديرية العامة لتربية ديالى .
 3-2مقياسي البحث :

لغةرض تحقيةةق أىةداف البحةةث الحةالي المتمثمةةة لقيةاس يكشةةف (ميةارات القيةةادة فةي السةةموك القيةةادي
وعالقتي ةا بض ةةغوط العم ةةل لةةدى م ةةديري الم ةةدارس االبتدائيةةة ف ةةي محافظ ةةة ديةةالى) فق ةةد تبن ةةت الباحث ةةان
مقياسين ىما :

 .2مقياس السموك القيادي :
مقياس (عساف:

 )72 : 5002عن دراستيا الموسومة (السموك القيادي وعالقتو بالمناخ

التنظيمي لدى مديري المدارس الحكومية الثانوية في محافظات شمال الضفة الغربية من وجية نظر
معممييم).

 .2مقياس ضغوط العمل :
لغ ةةرض تحقي ةةق الي ةةدف الث ةةاني فق ةةد تبن ةةى الباحث ةةان مقي ةةاس (خميف ةةات  )67: 5002ع ةةن د ارس ةةتيا

الموسومة (أثر ضغوط العمل في األداء الوظيفي لدى مديري المدارس األساسةية الحكوميةة فةي إقمةيم
جنوب األردن) .

 4-2التجربة األستطالعية :
قام الباحثان بأجراء التجربة االستطالعية لممقياسين عمى بعض من مدراء المدارس االبتدائية

وذلك يوم يوم األحد المصادف  5027/0/22وكان الغرض منيا الوقوف عمى بعض االمور التي

سوف توجو الباحثان عنده التطبيق الرئيس لممقياسين وتالفييا مستقبمياً .
 5-2التطبيق النهائي لممقياسين :

قام الباحثان بتطبيق المقياسين عمى عينة البحث في يوم األحد المصادف  5027/0/26والتي
بمغت ( )70مدي اًر ،وقد تم توزيع االستبانات واسترجاعيا من قبل الباحثان .
 6-2الوسائل اإلحصائية:

استخدم الباحثان الحقيبة اإلحصائية ( )SPSSلمعالجة البيانات التي تم الحصول عمييا .
-3عرض النتائج وتحميمها ومناقشتها:

 1-3التعرف عمى مستوى السموك القيادي في المدارس االبتدائية
بعد تطبيق مقياس السموك القيادي عمى عينة البحث فقد أظيرت النتائج أن المتوسط الحسابي
لدرجات أفراد العينة قد بمغ ( )60.8درجة وانحراف معياري بمغ ( )20.52درجة وعند مقارنة ىذا

المتوسط الحسابي بالمتوسط الفرضي لممقياس الذي بمغ ( )78درجة وباستعمال االختبار التائي لعينة
واحدة ،ظير ان القيمة التائية المحسوبة بمغت ( )22.26درجة وىي أكبر من القيمة التائية الجدولية
والقيمة التائية الجدولية قدرىا ( )5درجة ،فيي داللة احصائية عند مستوى ( )0.02وبدرجة حرية

( )22والجدول ( )8يوضح ذلك .

الجدول ( )3االختبار التائي لعينة واحدة لمعرفة مستوى السموك القيادي
عدد

أفراد
العينة
66

القيمة التائية

المتوسط

االنحراف

المتوسط

الحسابي

المعياري

الفرضي

المحسوبة

84.3

14.25

63

11.58

درجة

مستوى

الداللة

الجدولية

الحرية

الداللة

االحصائية

2

59

6.65

دالة

احصائية

يتضح من الجدول ( )8ومن خالل مقارنة القيمة التائية المحسوبة بالقيمة التائية الجدولية عند

مستوى داللة ( )0.2ودرجة حرية ( )22ان القيمة التائية المحسوبة اكبر من القيمة التائية الجدولية
مما يدل عمى وجود فروق ذات داللة احصائية بين العينة الكمية لمبحث ومجتمع البحث المدروس

مما يعني ان السموك القيادي جيد في المدارس االبتدائية تسوده العالقات االيجابية ويعكس انطباعا

مرضيا لدى افراد العينة .

 2-3التعرف عمى مستوى ضغوط العمل في المدارس األبتدائية :
بعد تطبيق مقياس الضغوط العمل عمى عينة البحث أظيرت النتائج ان المتوسط الحسابي

لدرجات أفراد العينة قد بمغ ( )62.06درجة ،وبانحراف معياري قدره ( )2.27درجة وعند مقارنة ىذا
المتوسط الحسابي بالمتوسط الفرضي لممقياس ،الذي بمغت قيمتو ( )62درجة ،وباستعمال االختبار

التائي لعينة واحدة ،ظيرت ان القيمة التائية المحسوبة بمغت ( )8.85-درجة ،وىي اكبر من القيمة
التائية الجدولية ( )5درجة عند مستوى ( )0.02وبدرجة حرية ( )22والجدول ( )0يبين ذلك.

الجدول ( )4االختبار التائي لعينة واحدة لمعرفة مستوى ضغوط العمل
عدد

أفراد

العينة
66

المتوسط

االنحراف

الحسابي

المعياري

71.68

9.16

المتوسط

القيمة التائية

درجة

مستوى

الفرضي

المحسوبة

الجدولية

الحرية

الداللة

75

3.32-

2

59

6.65

الداللة

االحصائية
دالة

يتضح من الجدول ( )0ومن خالل مقارنة القيمة التائية المحسوبة بالقيمة التائية الجدولية عند

مستوى داللة ( )0.2ودرجة حرية ( )22ان القيمة التائية المحسوبة اكبر من القيمة التائية الجدولية
مما يدل عمى وجود فروق ذات داللة احصائية بين العينة الكمية لمبحث ومجتمع البحث المدروس

مما يعني وجود مستوى عالي من الضغوط العمل في المدارس االبتدائية .

 3-3الهدف الثالث :التعرف عمى العالقة االرتباطية بين السموك القيادي وضغوط العمل لدى
مديري المدارس األبتدائية في محافظة ديالى

لمتعرف عمى طبيعة العالقة بين السموك القيادي والضغوط العمل في المدارس االعدادية لتربية ديةالى
قام الباحثان باستخراج معامل ارتباط (بيرسون) بين السموك القيادي والضغوط العمل.

واظيةةرت النتةةائج وجةةود عالقةةة ارتباطيةةة قويةةة بةةين السةةموك القيةةادي وضةةغوط العمةةل فةةي المةةدارس

االعدادية الن توفر السموك القيادي بمستوى جيد يؤدي الى تمتع االدارات المدرسية بمستوى عمي في

ضغوط العمل.

 -4الخاتمة:
م ةةن خ ةةالل م ةةا تق ةةدم ف ةةي إجة ةراءات البح ةةث يتب ةةين ان مس ةةتوى الس ةةموك القي ةةادي جي ةةد ف ةةي الم ةةدارس

االبتدائية ومستوى ضةغوط العمةل بدرجةة متوسةطة فةي المةدارس االبتدائيةة مةع وجةود عالقةة ارتباطيةة
قوية بين السموك القيادي وضغوط العمل في المدارس االبتدائية  ،ومةن خةالل ذلةك يوصةي الباحثةان
بقيام االدارة بمكافاة اعضاء الييئة التعميمية الممتةزمين وتشةجيعيم واالشةادة بيةم مةن خةالل اجتماعةات

مجمةةس المعممةةين وتحفيةةزىم عمةةى اداء ميةةاميم بالشةةكل المطمةةوب والعمةةل عمةةى خمةةق جةةو ديمق ارطةةي
يسةةاعد اعضةةاء الييئةةة التعميميةةة عمةةى ابةةداء وجيةةات نظةةرىم ومقترحةةاتيم بحريةةة اكثةةر لتطةةوير العمةةل

المدرسي .
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مقياس السموك القيادي
ت
2

الفقرات دائماً

ان الة ة ةةذين يعتمة ة ةةدون عمة ة ةةى أنفسة ة ةةيم يسة ة ةةتطيعون ان يشة ة ةةقوا
طريقيم في الحياة بنجاح

5

العمل مع المجموعة افضل من العمل بمعزل عن االخرين

أحياناً

غالباً

ناد اًر

ال

8

يمكن اعداد العمل بحيث يكون ذا معنى

0

النجة ةةاح معنة ةةاه امة ةةتالك الوقة ةةت الكة ةةافي لممارسة ةةة االنشة ةةطة
الترويحية

2

توجد في مجتمعنا طبقة من اإلداريةين المحتةرفين ويمارسةون

7

يسة ةةتطيع المة ةةرء الة ةةتعمم مة ةةن عممة ةةو اذا وجة ةةدت لدية ةةو الرغبة ةةة

العمل االداري فعميا

والنشاط بصورة افضل مما لو اتبع نصائح االخرين
6

م ةةن المفض ةةل حص ةةول الم ةةرء عم ةةى عم ةةل ف ةةي المجموع ةةات

داخ ة ةةل المنظم ة ةةة حت ة ةةى وان ل ة ةةم يحص ة ةةل في ة ةةو عم ة ةةى تق ة ةةدير
شخصي

6

يجب ان يتيح العمل لمفرد استخدام قابمياتو االنسانية .

2

عم ةةى الم ةةدير ان يخم ةةص ف ةةي عمم ةةو حت ةةى يرض ةةى بالنت ةةائج

20

عمةةى المةةدير ان يعمةةل بجةةد لتحسةةين مكانةةة مجموعةةة العمةةل

المتحققة

الت ة ةةي ينتس ة ةةب اليي ة ةةا حت ة ةةى وان ض ة ةةحى ب ة ةةبعض المكاس ة ةةب

الشخصية
22

باالمكان تييئة موقع العمل ليكون ذا طابع انساني

25

ال زالت االدارة بعيدة عن تفيم احتياجات العاممين

28

بالعمل الجاد يستطيع االنسان التغمب عمى كافة المشاكل

20

العمل وسيمة لمتعبير عن النفس

22

يشغل العمل الجانب االكبر من وقت الفرد

27

يج ةةب ان يك ةةون الم ةةديرون اكث ةةر فعالي ةةة ف ةةي ص ةةنع القة ة اررات
االساسية بالمدارس

26

نجاح المدير ال يعتمد عمى جيوده الذاتية فقط

26

المسةةاىمات التةةي يقةةدميا المةةدير الةةى مجموعتةةو ىةةي الشةةيء
االكثر اىمية بالنسبة لعممو في المدرسة

22

باالمك ةةان تنظ ةةيم العم ةةل باس ةةموب يس ةةمح باش ةةباع الحاج ةةات
االنسانية لمفرد

50

كممةةا قةةل الوقةةت الةةذي يصةةرفو الفةةرد فةةي عممةةو وازدادت لديةةو

اوقات الترويح كان ذلك افضل
52

العمل وسيمة لرعاية رغبات ومصالح المجموعة

مقياس ضغوط العمل
الفقرات

ت
2

في منظمة عممي ال توجد معايير واضحة لمتقييم في العمل

5

اشعر بحمل زائد في عممي

8

المؤسسة التي اعمل بيا ال تيتم بدرجة ح اررة الجو صيفا وشتاء

0

ال يوجد تعاون بيني وبين زمالئي في العمل

2

أنا غير راضي عن عممي بشكل عام

7

ليس لدى وضوح كافي عن كيفية أداء األعمال التي أكمف بيا

6

اعتقد فى غياب الشفافية داخل المؤسسة التي اعمل بيا في
طريقة منح المكأفأت

6

لدي أحساس بالممل ناتج عن عممي لفترات طويمة

2

اشعر بضيق نتيجة لسوء التيوية في عممي

 20في مكان عممي يختفي التسامح بيني وبين زمالئي لفترات كثيرة
 22تراودني من حين ألخر الرغبة في ترك العمل
 25ال اعرف كثي ار ما ىو المطموب منى في وظيفتي
28

أتصور بأن أساليب العمل داخل المؤسسة التي اعمل بيا تنطوي
عمى تعقيدات غير ضرورية

20

متطمبات عممي كثيرة لدرجة أنيا تسبب لي الشعور باإلجياد

 22أحس باالختناق داخل عممي نتيجة لضيق المكان
 27في مكان عممي ال ييتم المدير بتشجيع العاممين
26

ما أقوم بو من عمل ليس الذي كنت أتمناه

26

ال تتناسب السمطات الخاصة بعممي مع المسئوليات التي أكمف

22

أرى أن تخصصي األكاديمي بعيد عن طبيعة العمل الذي أقوم

بيا
بو

دائماً

أحياناً

غالباً

ناد اًر

ال

50

اعتقد أن عممي تنقصو العديد من األدوات واألجيزة الحديثة

 52أعاني من ضعف اإلضاءة داخل المؤسسة التي اعمل بيا
 55ال يوجد تنافس شريف بين الزمالء في المنظمة التي اعمل بيا
 58العمل الذي أقوم بو ال يحقق طموحي
50

كثي ار ما احتاج لالستفسار بشأن كيفية أداء وظيفتي

 52اشعر باالرتباك في عممي نتيجة تضارب تعميمات رؤسائي

