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 :صالممخ
تستقصي الدراسة السموك القيادي لمدرسي الجغرافية في المدارس الثانوية 
بالعراق من وجية نظر الطمبة ، وتكونت عينة الدراسة من طمبة المدارس 

( ٠١الثانوية بمديرية تربية محافظة األنبار بحيث كان من كل مدرسة )
ألنبار ، ( مدرسة ثانوية من مديرية تربية محافظة ا٠١طالب وطالبة من )
( طالب وطالبة ، وتكون مجتمع البحث من ٠١١حيث بمغ عددىم )

مدرسي ومدرسات الجغرافية في مديرية تربية محافظة األنبار لمعام الدراسي 
( ثانوية ٠١( مدرس ومدرسة من )٠١( والبالغ عددىم )٧١٠٢-٧١٠٢)

من مديرية تربية محافظة األنبار ، وقد اعتمدت الدراسة منيج البحث 
وصفي  التحميمي ألنو اكثر مالئمة لتحقيق أىداف البحث ، حيث ان ىذا ال

نما يفسر ىذه البيانات  المنيج ال يقتصر عمى جمع البيانات وتبويبيا ، وا 
وداللتيا .لذا يقترن الوصف بالمقارنة من خالل استخدام أساليب القياس 

مدارس والتفسير. وتوصمت الدراسة إلى استخدام مدرسي الجغرافية في ال
الثانوية في محافظة األنبار نمطين من أنماط القيادية ىما االىتمام بالعمل 
واالىتمام بالعالقات اإلنسانية وان السموك القيادي الذي يستخدمو مدرسي 

 الجغرافية ال يوجد فيو فروق من حيث الجنس.
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Abstract: 

The study investigates the leadership behavior of 

geography teachers in secondary schools in Iraq from the 

students ’point of view. The study sample consisted of 

high school students in the Anbar Province Education 

Directorate, so that there were (10) students from each 

school from (30) secondary schools from the Anbar 

Education Directorate.  Their number reached (300) 

male and female students, and the research community 

consisted of teachers of geography in the Directorate of 

Education in Anbar Governorate for the academic year 

(2017-2018) and their number (90) teachers and schools 

from (30) secondary from the Directorate of Education 

in Anbar Governorate, and the study adopted the 

research method  Analytical descriptive because it is 

more appropriate to achieve the research objectives, as 

this approach is not limited to collecting and classifying 

data, but rather explains these data and their significance. 

Therefore, the description is linked by comparison 

through the use of measurement and interpretation 

methods.  The study found that geography teachers in 

secondary schools in Anbar governorate use two styles 

of leadership, namely, interest in work and concern for 

human relations, and that the leadership behavior used 

by geography teachers does not have any differences in 

terms of gender. 
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 مقدمةالفصل االول :ال
اصبح من الواضح في الوقت الحاضر طبيعة حجم التغيرات والتطورات المتسارعة في  

نما  العالم في جميع مجاالت الحياة، وليست التربية ببعيدة عن ىذه التغيرات واالحداث وا 
دعو الى أصبحت التربية االن تواجو التحديات الحالية والمستقبمية ليذا التطور السريع، مما ي

اعادة النظر في القيادة ومدى كفاءة القائمين عمى تنفيذ العممية التربوية، اذ شيدت التربية في 
البمدان المتقدمة في العقود االخيرة مجموعة من التغيرات تمخضت عن التقدم اليائل الذي 

 حصل في شتى مجاالت العموم االنسانية والسموكية.
الفشل في تحقيق اىدافيا وتطورىا او استقرارىا، ومن  ويعد السموك مفتاحًا لمنجاح او 

ثم فأن من طبيعة القيادة ىي بمثابة محرك في التنظيم اليادف في اي مجال من مجاالت 
 (.٧١١٠التعميم، ولمعممية التعميمية عناصر عدة يتأثر كل واحد منيا )النجار، 

ر دون غيرىا، إنما يتطمب وأن نجاح العممية التعميمية ال يعتمد عمى امر ىذه العناص 
نجاحيا وجود عدد من العمميات المتشابكة نتيجة تفاعل ىذه العناصر مع بعضيا البعض، 
يرى عمماء االدارة ان نجاح جيود التطوير والتنمية االدارية تتوافق عمى مدى استجابة 

فالجانب  العنصر االنساني في االدارة وقدرتو عمى التوافق مع متطمبات التنمية والتطوير،
السموكي في عالقة الرئيس بمرؤوسيو وزمالئو ىو جوىر عمل القيادة، والتي تشمل بالتأثير 

، ص ٧١١٠الذي يمارسو فرد عمى سموك افراد آخرين ورفعيم باتجاه ايجابي معين )سالم، 
٠1.) 
يعد المدرس العامل الرئيس في نجاح التربية لبموغ غاياتيا وتحقيق دورىا في تطوير  

اة في عالمنا المعاصر، فرسالتو تتمثل في تنمية العقول، وصقل النفوس، وبناء االجيال، الحي
 (.٧١١٠وىو قادر عمى تحقيق االىداف التربوية وترجمتيا إلى واقع ممموس )النجار، 

ويعد االىتمام بتقويم قيادتو أمر ضروريًا لموقوف عمى مدة إمكاناتو واستعدادتو، وبيان  
عف والقصور في قيادتو، بيدف تنمية جوانب القوة ومعالجة جوانب القوة جوانب القوة والض

والضعف لذلك زادت الحاجة في التربية والتعميم إلى وجود قيادة فاعمة تضمن سير العممية 
التعميمية، وتعمل عمى تحسين االداء ورفع مستوى التعميم، فبدأ االىتمام بسموكيات المدرس 

 في عممو.
 مشكمة الدراسة
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عد القيادة ظاىرة بالغة االىمية في حياة المجتمعات ومن الميم عمى كل جماعة ت 
عمى أن تعمل لتحقيق ىدف أو أىداف مشتركة، وميمتيا االولى التوجيو والتنسيق، والعمل 
الجماعي وتسديد خطأه، فالقيادة من الميادين الميمة في تنمية المجتمع وتطويره وأن الكثير 

ارسون االعمال االدارية وبدورىم يقدمون الخدمات الى االفراد، وكذلك تعد من افراد المجتمع يم
القيادة االدارية من أصعب المفاىيم واعقدىا، وذلك العتمادىا عمى العنصر االنساني، الذي 
يعد ىو االساس المحرك، فالقائد االداري اليوم ىو المطموب لمواجية التحديات التي تحيط بو 

 نشاطيا.وبمؤسستو ايًا كان 
فالقيادة ىي عممية تسيير مؤسسة ما في المجتمع عمى وفق العقيدة السائدة فيو، وما  

يعيشو ويحيط بو من متغيرات سياسية واقتصادية واجتماعية، من اجل تحقيق اىداف معينة، 
ويكون ذلك من خالل ما يسود المؤسسة من عالقات انسانية سوية، واساليب متقدمة في 

انجاز احسن النتائج بأقل جيد وأدنى كمفة وفي اقصر وقت ممكن )حريري،  القيادة من اجل
٧١١٧.) 

وفي ضوء ما تقدم يرى الباحث ان سموك )المدرس( يتغير من موقف الى اخر والذي  
يحدد ىذا السموك ىو طبيعة الموقف الذي يمر بو المدرس مع )الطمبة( عند مواجية مشكمة، 

ىدافيا ورسالتيا مرتبط بالكيفية التي يدير بيا المدرس، وكذلك نجاح المدرسة في تحقيق ا
 صفو وبالسموك القيادي الذي يمارسو.

وذلك من خالل الحوارات التي اجراءىا مع مدرسي الجغرافية في المدرسة بأن  
المدارس تمارس سموكيات مختمفة في اتخاذ القرارات، وبناء عمى ما تقدم فأن مشكمة الدراسة 

 االجابة عن السؤالين اآلتيين:تكمن في محاولة 
االول: تعرف عمى السموك القيادي السائد لمدرسي الجغرافية في المدارس الثانوية في االنبار 

 من وجية نظر الطمبة؟
الثاني: ىل ىناك فروق ذات داللة معنوية في السموك القيادي لمدرسي التربية الجغرافية عمى 

 وفق متغير الجنس لمدرسي الجغرافية؟
 مية الدراسيةأه
ان لمسموك القيادي دورًا ميمًا في نجاح العممية التربوية في مختمف مجاالتيا في  

التربية والتعميم ولمطمبة فييا دورًا حيويًا ايضًا في ىذا النجاح ألن العالقة بينيما تقوم عمى 
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ن ان يعتمد االحترام المتبادل، فكما يحتاج الطالبة الى دعم المدرس وتوجييو فأن المدرس يمك
عمى الطمبة في الحصول عمى افكار جديدة والتعاون إلنجاز الميام الصفية وتحقيق االىداف 
التربوية الجغرافية، ىو من اىم الموضوعات وأكثرىا اثارة عند الطمبة وانعكاسات ىذا الدور 

تطمع عمى تحقيق االىداف التربوية داخل وخارج المدرسة والوصول الى تحقيق االىداف التي ي
الييا كل من المدرس والطالب، وكذلك تعمل الدراسة عمى االفادة من النتائج في ضوء تقويم 
السموك القيادي لدى مدرسي الجغرافية في المدارس وسعيًا الى زيادة االداء الوظيفي في 

 المدرسة وتحسينو، ويمكن اختصار االىمية بالنقاط االتية:
جغرافية والدور الذي يؤدونو لتحقيق اىداف المدرسة . اىمية السموك القيادي لمدرسي ال٠

 وحسن توجيييا نحو االفضل.
. يعد البحث )بحسب عمم الباحث( من البحوث االولى في ىذا الميدان والتي تناولت ٧

 مدرسي ومدرسات الجغرافية.
 ية.. يحاول الكشف عن االساليب القيادية السائدة لمدى مدرسي الجغرافية في المدارس الثانو ٠
. يعد البحث تقويم لمعممية التعميمية في المدارس الثانوية من جية صحة اختيار مدرسي 1

 مدرسات الجغرافية.
 . ان يكشف وعي الطمبة لمسموك القيادي لدى مدرسي ومدرسات الجغرافية.5
 . يتطرق البحث الى عنصر ميم في العممية القيادية وىو عممية صنع واتخاذ القرار.2

 هدف البحث:
 ييدف البحث الحالي الى:    
. تعرف عمى السموك القيادي لمدرسي الجغرافية في المدارس الثانوية في تربية محافظة ٠

 االنبار من وجية نظر الطمبة.
. ىل ىناك فروق ذات داللة معنوية في السموك القيادي لمدرسي الجغرافية عمى وفق متغير ٧

 الجنس لمدرسي الجغرافية.
 حدود البحث:

قتصر البحث الحالي عمى مدرسي ومدرسات الجغرافية في المدارس الثانوية التابعة ي 
 (.٧١٠٢-٧١٠٢لممديرية العامة لتربية محافظة االنبار وطمبتيا ولمعام الدراسي )

 تحديد مصطمحات
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 . السموك القيادي٠
و لتحقيق عرفو الدليمي ىو: مجموعة الممارسات السموكية التي يقوم التدريسي في اثناء عمم -

 (.٧١١١اىداف العممية التربوية )الدليمي، 
في  لمتأثيرعرفو العظمات ىو: مجموعة النشاطات والممارسات التي يؤدييا القائد  -

 (.٢٠: ٧١١1الموظفين العاممين في المديرية لتحقيق اىدافيا )العظمات، 
التي يقوم بيا مدرسي  : مجموعة من االنشطة والفعالياتوأما التعريف االجرائي لسموك القيادي

في اثناء الدرس وتفاعمو مع الطمبة بغية تحقيق االىداف التربوية ويقاس بالدرجة الكمية التي 
 يحصل عمييا المدرسون والمدرسات عند اجابة الطمبة عمى المقياس المعد ليذا الغرض.

لتربية جغرافية : ىم اعضاء الييئة التدريسية الذي يقومون بتدريس مادة ا. مدرسو الجغرافية٧
 في المدارس الثانوية.

 االطار النظري: الفصل الثاني
تعد القيادة ذات اىمية خاصة في نجاح العمل في اي نشاط ىادف، ويتوقف نجاح  

االدارة عمى القيادة ذلك أن القائد التربوي لو اىمية كبرى في تحقيق االىداف وفي بناء 
ولية لدى الطمبة، ويعزز ذلك بتبادل الحوار االجيال نحو االفضل، وينمي الشعور بالمسؤ 

بينيم، حاول الباحث من خالل بحثو الحالي الحصول عمى دراسات سابقة في مجال السموك 
القيادي لمدرسي الجغرافية ولم يحصل عمى اية دراسات مشابية واكتفى باالطار النظري الذي 

 اد اداة البحث وتفسير نتائجو.رفده بالكثير من المعمومات والبيانات التي ساعدتو في اعد
 -مفهوم القيادة:

زاد اىتمام عمماء االدارة والباحثين في التربية بموضوع القيادة وذلك لظيور العديد من  
البحوث والدراسات التي تناولتيا، وانطالقًا من مفيوم القيادة االدارية يجب ان يقوم عمل رئيس 

س الرياسة، فالفرق بين النمطين كبير، فالنمط االدارة عمى اساس )القيادة( وليس عمى اسا
الذي يعتمد عمى الرياسة يستمد قوتو من السمطة التي منحت لو دون مراعاة الحتياجات 
العاممين معو وييدف الى تحقيق اىداف العمل بالوسائل الممكنة كافة، وفي معظم الحاالت 

لمطموبة لتحقيق اىداف العمل تكون معدالت اداء مرؤوسيو وانتاجياتيم اقل من المعدالت ا
 (.٧١١5)مصطفى، 

( انيا من اكثر المواضيع التي تبحث في ميدان االدارة، ٠٠٠1ويرى النعيمي ) 
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واكثرىا اثارة لمجدل، فيي تميز المدرس الفعال عن غيره في مواجية المشكالت اليومية، وقدرة 
 عمى معالجة المواقف واتخاذ القرار ىو قيادتو.

( ان القيادة ونجاح االدارة وسبل تطويرىا تتوقف عمى مدى ٠٠٠٧مري )وىنا يرى الع 
 (.٠15، ص ٠٠٠٧استجابة العنصر االنساني في االدارة )العمري، 

( فأنو يرى القيادة بأنيا القدرة عمى التوافق مع متطمبات التنمية ٠٠٠٢اما شياب ) 
و ىو جوىر القيادة وليا والتطوير، فالجانب السموكي في عالقة الرئيس بمرؤوسيو وزمالئ

تأثيرىا في سموك االخرين لعمميم عمى القيام بعمل ما يبغيو تحقيق االىداف وفي قدرتيا عمى 
معاممة الطبيعة البشرية، او التاثير في السموك البشري لتوجيو الجماعة نحو ىدف مشترك 

 (.٧21 ، ص٠٠٠٢بطريقة تحافظ عمى طبيعة العالقة بين القائد ومن يقودىم )شياب، 
( بأنيا السموك الذي يقوم فيو الفرد حين يوجو نشاط ٠٠٢٢ومن ىنا يعتقد المرسي ) 

 (.٠٠، ص ٠٠٢٢المجموعة نحو تحقيق ىدف )المرسي، 
( يرى القيادة بأنيا التاثير في سموك االفراد وتصرفاتيم ٧١١١في حين ان الشماع ) 

 وشعورىم من اجل االىداف المرغوب فييا.
( فيعرفيا بأنيا النشاط الذي يمارسو القائد في مجال اتخاذ القرار ٧١١٠اما عميوة ) 

واصدار االوامر واالشراف عمى االخرين باستخدام السمطة الرسمية وعن طريق التأثير في 
 سموك االخرين واستمالتيم لمتعاون لتحقيق اليدف.

ا المفيوم مميزًا، لذا تعددت تعريفات القيادة تبعًا لتغير في النظريات حوليا ويبقى ىذ 
ألنو يعتمد عمى الموقع او عمى الصفات الشخصية لمقائد ولطبيعة الحالة او الموقف، وبناء 
عمى ما سبق يتضح ان القيادة ترتكز عمى قدرة القائد وما لديو من قدرات عقمية ومعرفية 

عى الى وانفعالية عمى التأثير في افراد الجماعة، وذلك من خالل تحديد االىداف التي يس
تحقيقيا، كما يتوقف القائد عمى اداركو لمتعبير، وقدرتو في مواجية المشكالت وحميا بطرائق 

 فعالة فضاًل عن اقناع االفراد بطرائق فعالة.
 -مجموعة الصفات التي يجب ان تتوافر في القائد لنجاح القيادة: صفات القائد:

 . القدرة عمى التعبير بوضوح.٠
 ظة عمى القيادة.. القدرة عمى المحاف٧
 . االخالق في العمل نحو اليدف.٠
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 (.٧5-٠، ص ٠٠٠٠. فيم االخرين )الصياغ، 1
. التوافق االكاديمي والمعرفي ان تتوافر لدى القائد الميارات العممية والنفسية الالزمة ويكون 5

 عمى عمم تام لجميع النواحي الفنية التي يشرف عمييا.
اقتصادي متميز ذو شعبية عند االخرين ويشرك االخرين . ان يكون من مستوى اجتماعي و 2

 (.٢1، ص ٧١١٢في اتخاذ القرار )عطوي، 
 -( انماط القيادة:٠٠٠١صنف )الشمسي،      

: يكون اىتمام ىذا نمط بالعمل اكثر شيء فاألولوية تكون لمعمل قبل نمط االىتمام بالعمل -٠
ارض يتم من خالل التنظيم والتخطيط اي شيء اخر يقوم ىذا النمط عمى افتراض وجود التع

والمراقبة بشكل محكم، وكما ان القائد يعتقد ان االخرين تنفيذ الخطط التي يضعيا، وانو 
االكف في وضع االىداف، ويعتقد انو اعرف بمصمحة االخرين وال يؤمن باالفادة من االراء 

و االسموب المتبع في االخرين، وان مفيومو لمسمطة يعني الطاعة العمياء، وان العقاب ى
معالجة االخطاء، فضاًل عن ان تركيز القائد يتوجو نحو النتائج دون اعتبار لمشاعر العاممين 

 واحاسيسيم، واالمر الذي يؤدي الى ان يكون العمل في حدود التخمص من المسؤولية.
نية اكثر شيء : يكون اىتمام ىذا النمط بالعالقات االنسانمط االىتمام بالعالقات االنسانية -٧

يختمف تمام عن النمط  بأسموبفممناس االولوية عمى اي شيء اخر، وانو يحل التعارض 
االىتمام بالعمل، بحيث انو يعمل عمى ارضاء الحاجات النفسية واالجتماعية، والعمل عمى 
رفاىية العاممين معو من خالل خمق جو من الود والمحبة والتحفيز عمى العمل، وانو يدير 

وكأنو في ناد اجتماعي، وأن مفيومو لمسمطة قائم عمى اساس ان السمطة ىي سمطة  مؤسسة
المجموعة، بحيث انو ال يوجو االوامر الى مرؤوسيو، بل يستخدم اسموب الشرح التفصيمي 
بطريقة ودية وحب وتقدير، واسموب التحفيز ال يقوم عمى العقاب انما بالمدح وليس بالمال انما 

-2٢، ص ٠٠٠١معالجة االخطاء في البحث لتبرير االخطاء )الشمسي،  بالتشجيع، واما في
2٢.) 

 منهجية البحث واجراءاته :الفصل الثالث
 أواًل: منهج البحث:

اعتمدت ىذه الدراسة منيج البحث الوصفي التحميمي ألنو اكثر مالئمة لتحقيق اىداف  
تبويبيا، وانما يفسر ىذه البحث الحالي، اذ ان ىذا المنيج ال يقتصر عمى جمع البيانات و 
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 البيانات ودالالتيا، لذا يقترن الوصف بالمقارنة من خالل استخدام اساليب القياس والتفسير.
 ثانيًا: مجتمع البحث:

يتكون مجتمع البحث الحالي من مدرسي ومدرسات الجغرافية في مديرية تربية  
( مدرس ومدرسة من ٠١)، والبالغ عددىم ٧١٠٢-٧١٠٢)محافظة االنبار( لمعام الدراسي 

 (.٠( ثانوية من مديرية تربية محافظة االنبار كما موضخ في جدول رقم )٠١)
 (مجتمع البحث الحالي من مدرسي ومدرسات الجغرافية حسب الجنس1جدول رقم )
 المجموع االناث الذكور مديرية

 90 45 45 تربية االنبار
 90 45 45 المجموع

 
 ثالثًا: عينة البحث:

عينة بحث الدراسة الحالي من طمبة المدارس الثانوية بمديرية تربية محافظة  تكونت 
( ثانوية من مديرية تربية ٠١( طالب وطالبة، من )٠١االنبار، بحيث كان من كل مدرسة )
( طالب وطالبة في شممت عينة المدرسي والمدرسات ٠١١محافظة االنبار، حيث بمغ عددىم )

 (.٧ول رقم )المجتمع كمو، كما موضح بالجد
 (عين البحث من الطمبة حسب متغير الجنس والمجموع2جدول الرقم )

 مديرية
 الجنس

 المجموع الثانويات
 اناث ذكور

 300 30 5 5 تربية محافظة االنبار
 300 30 10 المجموع

 رابعًا: اداة البحث:
ن الباحثة لم نظرًا لعدم توافر اداة جاىزة ومناسبة لقياس السموك القيادي، وذلك أل 

تحصل عمى دراسة سابقة في بحثيا حسب عمم الباحثة لذلك فقد اعتمدت في بناء اداة بحثيا 
عمى عدد من الدراسات واالدبيات العممية التي تناولت نظريات القيادة بشكل عام، والتركيز 

داة من عمى االدبيات التي تناولت نظريات القيادة السموكية والموقفية بشكل خاص، وتألفت اال
( فقرة موزعة عمى نمطين وىما )اىتمام بالعمل، واىتمام بالعالقات االنسانية(، كما 1١)
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 (.٧موضح بالممحق رقم )
 خامسًا: صدق االداة:

يعد الصدق من الشروط االولية الواجب توفرىا في االداة، ويقصد بو مدى الكفاءة  
ذلك البد لالداة ان تتسم بالصدق التي تتصف بيا االداة في قياسيا لما وضعت لقياسو، وك

لكي تكون اكثر موضوعية ودقة وصالحية لالستخدام، وقابمة لقياس المجال الذي اعدت من 
اجمو، فالبد من التاكد من صدقيا، ويراد بالصدق انو يمثل احدى الوسائل الميمة في الحكم 

 (.٧١١٧ر، عمى صالحية االداة، وأن االداة وضعت لتقييس ما وضعت لقياسو )الظاى
لذلك كمما كان المقياس يحمل اكثر من مؤشر لمصدق زادت الثقة في قياس ما اعد  

لقياسو وقد تحقق الباحث من نوعين من الصدق )الصدق الظاىري واالتساق الداخمي( عمى 
 النحو االتي:

: ويقصد بو مدى تمثيل المقياس لمسمة المراد قياسيا )عبد الرحمن، الصدق الظاىري -أ
(، ولمتحقق من ىذا النوع من الصدق قامت الباحثة بعرض فقرات المقياس ٠5٢، ص ٠٠٢٠

( استاذَا، حتى يتم ٧١بصورتو االولية عمى مجموعة من الخبراء والمختصين والبالغ عددىم )
 (.٠ن اجل قياسو، كما ىو موضح في جدول رقم )التأكد من ان الفقرات تقيس ما وضعت م

 (جدول تحكيم المحكمين عمى اداة البحث3جدول رقم )
ت 
 الفقرة

ت  نسبة االتفاق المحكمين
 الفقرة

 نسبة االتفاق المحكمين

 %90 18 صالحة 21 %90 18 صالحة 1
  2 غير صالحة

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 2 غير صالحة

 %95 19 صالحة 22 %85 17 صالحة 2
 1 غير صالحة  3 غير صالحة
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 %100 20 صالحة 23 %95 19 صالحة 3

  1 غير صالحة
 

 0 غير صالحة

 %85 17 صالحة 24 %90 18 صالحة 4
  2 غير صالحة

 
 3 غير صالحة

 %80 16 صالحة 25 %80 16 صالحة 5
  4 غير صالحة

 
 4 غير صالحة

 %90 18 صالحة 26 %85 17 صالحة 6
  3 غير صالحة

 
 2 غير صالحة

 %100 20 صالحة 27 %95 19 صالحة 7
  1 غير صالحة

 
 0 غير صالحة

 %90 18 صالحة 28 %100 20 صالحة 8
  0 غير صالحة

 
 2 غير صالحة

 %95 19 صالحة 29 %90 18 صالحة 9
  2 غير صالحة

 
 1 غير صالحة

 %100 20 صالحة 30 %95 19 صالحة 10
  1 صالحةغير 

 
 0 غير صالحة
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 %85 17 صالحة 31 %95 19 صالحة 11
  1 غير صالحة

 
 3 غير صالحة

 %85 17 صالحة 32 %100 20 صالحة 12
  0 غير صالحة

 
 3 غير صالحة

 %90 18 صالحة 33 %100 20 صالحة 13
  0 غير صالحة

 
 2 غير صالحة

 %85 17 صالحة 34 %100 20 صالحة 14
  0 الحةغير ص

 
 3 غير صالحة

 %80 16 صالحة 35 %85 17 صالحة 15
  3 غير صالحة

 
 4 غير صالحة

 %95 19 صالحة 36 %80 16 صالحة 16
  4 غير صالحة

 
 1 غير صالحة

 %100 20 صالحة 37 %95 19 صالحة 17
  1 غير صالحة

 
 0 غير صالحة

 %90 18 صالحة 38 %90 18 صالحة 18
  2 ةغير صالح

 
 2 غير صالحة

 %95 19 صالحة 39 %100 20 صالحة 19
 1 غير صالحة  0 غير صالحة
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 %80 16 صالحة 40 %85 17 صالحة 20

  3 غير صالحة
 

 4 غير صالحة

 
ب. الصدق واالتساق الداخمي لمفقرات ويعتمد مفيوم االتساق الداخمي عمى قوة العالقة 

درجة الكمية، كمحك داخمي اذ لم يتوافر محك خارجي واتجاىيا بين درجة الفقرة وال
(Anstasi ،٠٠٢2 :٢2.) 
( طالب وطالبة من عينة التحميل ٠١١ولتحقيق ذلك اختارت الباحثة عينة عشوائية ) 

االحصائي ويعد معامل االرتباط الوسيمة االحصائية المفضمة لمكشف عن قوة العالقة 
من شروط االختيار نوع معامل االرتباط ىو نوع واتجاىاتيا االرتباطية بين المتغيرين و 

متصل( كمعامل االستنباط المناسب ىو -المتغيرين وفي ىذا الموقف ان المتغيرين )متصل
( مؤشر االتساق الداخمي وتعد الفقرة متسقة اي صادقة اذ كانت قيمة 1بيرسون ويبين جدول )

كبر من القيمة الحرجة فكل الفقرات معامل االرتباط فكل الفقرات معامل االرتباط اليا كان ا
( وفي ضوء ذلك ان ١.١5( وعند مستوى الداللة )٧٠٠متسقة داخميًا عند درجة الحرية )

الفقرات جميعيا تعد صادقة ولم تستبعد اي فقرة وبيذا االجراءات فقد تحققت الباحثة من 
 الخصائص السيكو مترية لفقرات المقياس.

 ة بالدرجة الكمية لممقياس(معامل االرتباط الفقر 4جدول )
 قيمة معامل االرتباط الفقرة قيمة معامل االرتباط الفقرة

1 0.59 21 0.44 
2 0.52 22 0.31 
3 0.52 23 0.64 
4 0.67 24 0.33 
5 0.42 25 0.58 
6 0.42 26 0.46 
7 0.65 27 0.70 
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8 0.43 28 0.49 
9 0.47 29 0.52 

10 0.67 30 0.61 
11 0.44 31 0.56 
12 0.63 32 0.71 
13 0.62 33 0.42 
14 0.67 34 0.65 
15 0.62 35 0.60 
16 0.66 36 0.55 
17 0.51 37 0.48 
18 0.49 38 0.61 
19 0.37 39 0.66 
20 0.53 40 0.29 
 

( مقارنة بالقيمة ١.١5قيمة معامالت االرتباط لجميع الفقرات دالة عند مستوى داللة )      
( حيث ان جميع معامل االرتباط لمفقرات اكبر ١.٠٠5االرتباط والبالغة ) الحرجة لمعامالت

 (.١.١5من القيمة الحرجة عند مستوى داللة )
 سادسًا: ثبات االداة:

يعد الثبات الخاصية الثانية التي ينبغي ان تتصف بيا اداة البحث، ويراد بثبات االداة  
ات عدة، وكذلك البد لالداة ان تتصف اعطائيا النتائج نفسيا عند قياسيا لشيء نفسو مر 

بالثبات اي تعطي النتائج نفسيا تقريبًا عند تكرار استخداميا عمى االفراد انفسيم بعد مدة زمنية 
 (.٧١١٢او في الوقت نفسو )عموش، 

 . طريقة التجزئة النصفية:1
اط تتطمب ىذه الطريقة تجزئة الفقرات المقياس الى نصفين وبعد استخدام معامل ارتب 

( وبعد تصحيحو ١.1٠5)بيرسون( بين درجات الفقرات النصفين بمغت قيمة معامل الثبات )
 (.5( كما موضح في الجدول رقم )١.2١٠اصبح )
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 ( معادلة سيبرمان النصفية لمفقرات الثبات5جدول )
.906 Cronbach's Alpha Part 1                                       Value 
20a N of Items 

.788  Part 2                                Value 
20b N of Items 
40 Total N of Items 

.431 Correlation Between Forms 

.602 Spearman-Brown                                   Equal Length 

.602 Coefficient                             Unequal Length 

.509 Guttman Split –Half Coefficient 
 
 :Cronbach. معادلة الفا كرونباخ 2
وتقوم ىذه المعادلة عمى احصاءات الفقرات وتفسير الثبات بطريقة االتساق الداخمي  

 (.2( ويعد معامل ثبات مقبول، كما موضح بالجدول رقم )١.٢٠٢بمغ )
Reliability Statistics (6جدول )   

N of Items Cronbach's Alpha 
40 .898 

  
 سابعًا: التطبيق النهائي لألداة:

بعد ان تم تحديد مجتمع البحث وعينتو والتأكد من حسن صدق االداة وثباتيا،  
 وضعت معمومات عامة تتعمق بالمجيب، وبعد ذلك اصبحت االداة جاىزة لمتطبيق.

لك تم استرجاع ( استمارة عمى عينة البحث، وبعد ذ٠١١لقد قامت الباحثة بتوزيع ) 
استمارات االستبانة من افراد العينة، تم اعطاء المستجيبين الوقت الكافي لالجابة، وثم 
استرجعت االستمارات جميعيا التي وزعت عمى افراد العينة، عممًا بأن مدة التوزيع واالسترجاع 

الى يوم  ٧١/٠١/٧١٠٢( يومًا لمجموعة افراد العينة من يوم 2١استمرت نحو )
٧١/٠٧/٧١٠٢. 
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بعد جمع االستجابات الخاصة بأداة البحث، تم تفريغيا وتحميل اجاباتيا حسب  
 متغيرات اىداف البحث.

 ثامنًا: الوسائل االحصائية:
استخدمت الباحثة الوسائل االحصائية في البحث الحالي باالستعانة بالبرنامج  

 ( وكاالتي:SPSSاالحصائي )
 لثبات.. معامل ارتباط براون الستخراج ا٠
 . معامل الفاكرونباخ الستخراج الثبات.٧
. الوزن المئوي، استخدمت في تفسير النتائج وترتيب فقرات كل مجال من مجاالت االداة ٠

 تبعًا الىميتيا.
 ( لعينة واحدة لقياس السموك لمدرسي الجغرافية.T- Test. االختبار التائي )1
ين لمعرفة داللة الفروق عمى وفق متغير ( لعينتين مستقمتT- Test. االختبار التائي )5

 )الجنس(.
 عرض النتائج وتفسيرها :الفصل الرابع

يتضمن ىذا الفصل عرضًا لنتائج البحث ومناقشتيا عمى وفق اىداف البحث، من  
 خالل تطبيق االداة عمى عينة البحث وتحميل تمك النتائج وتفسيرىا.

 . الهدف االول:1
وك القيادي لمدرسي الجغرافية في المدارس الثانوية السمالذي ينص التعرف عمى: ) 

 .(في تربية محافظة االنبار من وجية نظر الطمبة
استخدمت الباحثة االختبار التائي لعينة واحدة وبمغت القيمة االختبار التائية المحسوبة  
( ١.١5( عند مستوى الداللة )٠.٠٢( وىي اكبر من القيمة التائية الجدولية والبالغة )11.٢)

( بانحراف المعياري ٢٢.1٠( داللة لصالح المتوسط الحسابي البالغ )٧٠٠ودرجة الحرية )
( عمومًا يرون الطمبة ان الساتذتيم السموك القيادي لمدرسي الجغرافية، كما موضح ٠٢.٠٠)

 (.٢بالجدول )
 (نتائج االختبار التائي لعينة الواحدة7الجدول )

الوسط  العدد العينة
 الحسابي

حراف االن
 المعياري

الوسط 
 الفرضي

 Tقيمة 
 المحسوبة

 Tقيمة 
 الجدولية

مستوى 
 الداللة
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دالة عند  1.98 8.44 80 17.31 88.43 300 
١.١5 

والطمبة عمومًا يرون ان ألساتذتيم سموك قيادي لمدرسي الجغرافية في المدارس الثانوية في 
 تربية محافظة االنبار.

 . الهدف الثاني2
ىل ىناك فروق ذات داللة معنوية في السموك القيادي ف عمى: )الذي ينص التعر  

 .(لمدرسي الجغرافية عمى وفق متغير الجنس لمدرسي الجغرافية
استخدمت الباحثة االختبار التائي لعينتين مستقمتين وبمغت القيمة االختبار التائية  

( عند مستوى ٠.٠2( وىي اصغر من القيمة التائية الجدولية والبالغة )٠.22٢المحسوبة )
( داللة لصالح المتوسط الحسابي البالغة لمذكور ٠٠٠( ودرجة الحرية )١.١5الداللة )

( ٠٢.٧5( اما االناث )٠٢.٧٢( بانحراف معياري لمذكور )٠١.١1( اما االناث )٢٠.٢2)
بما ان القيمة المحسوبة اقل من القيمة التائية الجدولية فال توجد فروق ذات داللة احصائية 

 (.٢ن ذكور واالناث وفق متغير الجنس لمدرسي الجغرافية كما موضح بالجدول )بي
 (نتائج االختبار التائي لعينتين مستقمتين8الجدول )

 العدد المجموعات
الوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 Tقيمة 
 المحسوبة

 Tقيمة 
 الجدولية

 مستوى الداللة

 غير دالة 1.96 1.668 17.28 86.71 145 ذكور
 ١.١5عند    17.25 90.04 155 اناث

بما ان القيمة المحسوبة اصغر من القيمة التائية الجدولية فال توجد فروق ذات داللة احصائية 
 بين الذكور واالناث وفق متغير الجنس لمدرسي الجغرافية.

 االستنتاجات والتوصيات والمقترحات :الفصل الخامس
 االستنتاجات  -1
 -اسة الحالية توصمت الباحثة الى االستنتاجات االتية:في ضوء النتائج الدر  
االنبار نمطين من انماط  محافظة. استخدام مدرسي الجغرافية في المدارس الثانوية في ٠

 القيادية ىما )االىتمام بالعمل، واالىتمام بالعالقات االنسانية(.
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فروق من حيث يوجد فيو  . ان السموك القيادي الذي يستخدمو مدرسي الجغرافية ال٧
 )الجنس(.

 التوصيات: -2
 -في ضوء النتائج التي توصمت الييا الدراسة توصي الباحثة: 
. اتخاذ االجراءات المناسبة في وزارة التربية العراقية والمديريات التابعة ليا لدعم وتحفيز ٠

 الحديثة في القيادة. باألساليبالمدرس عمى االعتماد 
دارة المدرسية واالشراف عمى تبني منيج العمل بوصفو منيجًا . تشجيع المدرسين من قبل اال٧

 كاماًل وذلك من خالل توزيع الميام.
. االستفادة من نتائج ىذه الدراسة ومثيالتيا في تطوير سموك القيادي لمدرسين بكل ٠

 االختصاصات كافة.
 المقترحات: -3
 -حات االتية:في ضوء النتائج الدراسة الحالية توصمت الباحثة الى المقتر  
 . اجراء دراسة مماثمة لسموك القيادي لمدرسي الجغرافية تتناول كافة االنماط القيادية.٠
. اجراء دراسة لمكشف عن عالقة اساليب السموك القيادي لمدرسي الجغرافية لمتغيرات ٧

 كالتغيب واالجازات.
 ة نظرىم انفسيم.. اجراء دراسة عن مشكالت السموك القيادي لمدرسي الجغرافية من وجي٠

 قائمة المصادر والمراجع
 ، مطابع بيادر لمنشر والتوزيع، مكة المكرمة.االدارة التربوية( ٧١١٧حريري، ىاشم بكر ) -٠
، رسالة مقياس السموك القيادي لدى التدريسي الجامعة( ٧١١١الدليمي، نجاة حمود ) -٧

 بغداد. ماجستير غير منشورة، جامعة بغداد، كمية التربية ابن رشد،
 ، دار النشر والتوزيع عمان، عمان.المفاىيم االدارية الحديثة( ٠٠٠٧سالم، فؤاد الشيخ ) -٠
، دار الميسرة لمنشر والتوزيع، عمان، نظرية المنظمة( ٧١١١الشماع، خميل محمد حسن ) -1

 االردن.
تيا سمات الشخصية لمتدريسيين في الجامعة وعالق( ٠٠٠١الشمسي، عبد االمير عبود ) -5

 ، اطروحة دكتوراه غير منشورة، جامعة بغداد، كمية التربية ابن رشد، بغداد.بسموكيم القيادي
، مؤسسة النشر والتوزيع، معجم مصطمحات االدارة العامة( ٠٠٠٢شياب، ابراىيم بدر ) -2
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 عمان.
، دار النشر والتوزيع، ٧5-٠، ص ٢١، العدد االدارة العامة( ٠٠٠٠الصياغ، زىير ) -٢

 .عمان
، دار الثقافة ٧، طمبادئ القياس والتقويم في التربية( ٧١١٧الظاىر، زكريا محمد ) -٢

 والنشر، عمان، االردن.
، رسالة السموك الغيري لدى االطفال وعالقة بقدرتيم لذواتيم( ٠٠٢٠عبد الرحمن، ايمان ) -٠

 ماجستير غير منشورة، جامعة الزقازيق، كمية التربية االداب، مصر.
، دار الثقافة لمنشر االدارة التعميمية واالشراف التربوي( ٧١١٢ي، جودت عزت )عطو  -٠١

 والتوزيع، عمان.
درجة ممارسة السموك القيادي لمديري التربية والتعميم ( ٧١١1العظمات، خمف دىر ) -٠٠

 ، اطروحةفي االردن وعالقتيا بالرضا الوظيفي وااللتزام التنظيمي لرؤساء االقسام التابعين ليم
 دكتوراه غير منشورة، جامعة عمان العربية لمدراسات العميا، االردن.

متطمبات ادارة الجودة الشاممة في كميتي التربية والتربية ( ٧١١٢عموش، جميل ابراىيم ) -٠٧
، رسالة ماجستير غير منشورة، الجامعة المستنصرية، كمية االساسية في الجامعة المستنصرية

 التربية االساسية.
، تنمية الميارات القيادية لممديرين الجدد، ابتراك لمنشر والتوزيع( ٧١١٠ميوة، سيد )ع -٠٠

 القاىرة. -مصر الجديدة
، مجمة االبحاث، اليرموك، السموك االداري لمدير المدرسة( ٠٠٠٧العمري، خالد ) -٠1

 االردن.
الكتب لمنشر، ، عالم اصوليا وتطبيقاتيا-االدارة التعميمية( ٠٠٢٠مرسي، محمد منير ) -٠5

 القاىرة.
نظرة معاصرة لسموك الناس في  -دارة السموك التنظيمي( ا٧١١5مصطفى، احمد سيد ) -٠2

 ، القاىرة.العمل
، دراسة ميدانية، اثر عوامل المواقف في السمات القيادية( ٠٠٠1النعيمي، فالح ) -٠٢

 ، االردن.٠، العدد٠١ابحاث اليرموك، مجمد 
 المراجع االجنبية
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1- Anstasia (1976) Psychological testing ,macmillan 
publishing new York. 
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