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  ملخص
ھدفت ھذه الدراسة التعرف على النمط القيادي المميز لدى معلمي التربية الرياضية في 

تبعأ لمتغيرات الخبرة  جة تطبيق األنماط القيادية االكثر استخداما،وعلى الفروق في در األردن
لتحقيق ذلك . ھا المعلم، الدرجة العلمية ونوع المدرسةفي العمل، المرحلة الدراسية التي يدرس

 –التدريب: أبعاد أساسية ھيوالذي يتكون من خمسة  استخدم الباحث استبيان القيادة في الرياضة
التعليمات، الديمقراطي، الديكتاتوري، الدعم االجتماعي، التعزيز االجتماعي، حيث تكونت عينة 

استخدم الباحث المتوسط . م اختيارھم بالطريقة العشوائيةر، تمعلما من الذكو) 477(الدراسة من 
على  لإلجابة (MANOVA)واالنحراف المعياري والنسبة المئوية، وتحليل التباين المتعدد 

، األولىالنتائج إلى أن نمط التعزيز االجتماعي جاء في المرتبة  أشارتوقد  .تساؤالت الدراسة
من حيث التطبيق واالستخدام، والى  األخيرةقد جاء في المرتبة نمط القيادة الديكتاتوري  أنوالى 

عدم وجود فروق في متغيرات الخبرة في العمل، المرحلة الدراسية التي يدرسھا المعلم، الدرجة 
وفي ضوء ذلك  .القيادة لدى المعلمين أنماطالعلمية ونوع المدرسة، لالتجاه نحو استخدام نمط من 

القيادة السائدة لدى معلمي التربية الرياضي والقائمة على  أنماطل يوصي الباحث بضرورة تفعي
التعزيز والدعم االجتماعي والنمط الديمقراطي ونمط التدريب والتعليمات وذلك من خالل عقد 

 إلى إضافةالدورات وورش العمل على مدار العام الدراسي والتدريب العملي على استخدامھا، 
ضرورة االبتعاد عن النمط الديكتاتوري كنمط غير مستحب وال يتالءم مع طبيعة مادة التربية 

 األنماطدراسات موسعة والتي تبحث في أثر  أجراءالرياضية في المدارس، والى ضرورة 
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القيادية المستخدمة من قبل معلمي التربية الرياضية تفعيل العملية التعليمية والتربوية لدى 
 .لھم األولىذ خاصة في المراحل الدراسية التالمي

  . األردنالنمط القيادي، معلمي التربية الرياضية،  :مفتاحيهالكلمات ال
 
Abstract  

This study aimed to identify the type of leadership has distinctive 
physical education teachers in Jordan and on the differences in the degree 
of application of leadership styles depending on variables unique work 
experience, grade taught by the teacher, the degree and type of school. To 
achieve this, the researcher used a questionnaire leadership in the sport, 
which consists of five basic dimensions are: Training-instruction, 
democratic, dictatorial, social support, social reinforcement, where the 
study sample consisted of (477) male teacher, has been chosen randomly. 
The researcher used the mean, standard deviation and percentage, and 
multi-way analysis of variance (MANOVA) to answer questions on the 
study. The results indicate that the pattern of reinforcing social came in 
first place, and that the leadership style dictatorship came in ranked last 
in terms of application and use, and to the absence of differences in the 
variables work experience, grade taught by the teacher, the degree and 
type of school, the trend towards the use of a pattern of leadership among 
teachers. In light of this, the researcher recommends the need to activate 
the driving patterns prevalent among education teachers, sports-based 
promotion and support of social and democratic model and style of 
training and instructions through sessions and workshops throughout the 
school year and hands-on use, in addition to the need to move away from 
the style dictatorial style unpleasantly is incompatible with the nature of 
the substance of physical education in schools, and the need to conduct 
extensive studies which look at the impact of the leadership styles used 
by the physical education teachers activation of the educational process, 
especially among students in grades first for them. 

Keywords; Leadership style, physical education teachers, Jordan. 
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  مقدمة الدراسة
تعد القيادة األداة الرئيسية الفاعلة التي تستطيع كافة المؤسسات على اختالف توجھاتھا 
العلمية أو التربوية أو الصناعية والتجارية، من خاللھا تحقيق أھدافھا، وھي القادرة على التنسيق 

لتصل بالمؤسسة إلى التكامل المنشود بين مدخالت العملية اإلدارية  لعناصر اإلنتاج المختلفة،
المادية منھا والبشرية والمعنوية على مختلف المجاالت، باإلضافة إلى المجال التربوي، فنجاح 

ق أھداف ھذا المجتمع ووصوله إلى طريق التقدم مرھون بقدرة مؤسساته المختلفة على تحقي
  ). Hadad, 2006(حداد . المجتمع

المديرو  من يطلب اليوم فمجتمع جًدا؛ معقدة األيام ھذه في التربوية اإلدارة أصبحت ولقد
 تشغيل في واالستمرار أعلى، نجاح مستويات وتحقيق أكبر، مسؤولية المعلم في المدرسة تحمل

 المدرسة مدير إلى الحديثة النظرة أن في شك قليلة وال مالية مدرستة بشكل ناجح بإمكانات
 النشء وتربية إعداد مھمتھا تربوية مؤسسة على يشرف تربوي كقائد دوره تؤكد والمعلم
  .)loos, 2001(واإلنساني  والفني اإلداري دوره ذلك ويتضمن األجيال،

وتلعب المدرسة كمؤسسة تعليمية تربوية دوراً بارزاً في عمليات اعداد االجيال وتطورھم 
الل مجموعة من المجاالت منھا ما يتعلق بتعديل السلوكيات غير االيجابية لمجموعات خمن 

التالميذ والتي يمكن ان يكونوا قد اكتسبوھا من المنزل أو من خالل التعامل مع االخرين في 
أخطاء في تربية الطفل، أو ما اكتسب من  الشارع، أي أنھا تصحح ما وقعت فيه األسرة من

نفسه واستقالل تفكيره الخاص، وتعويده  تقع على التلميذ .عن طرق أخرىلبية سلوكيات س
القائمة  واحترام ذاته واالبتعاد عن طرق التدريس الحرة، عن طريق المناقشة بالرأياالستقالل 

تعويد  العمل على إلى إضافة، )ALjarah  1996الجراح،(على الحفظ والتسميع المجردين 
ينبع النظام من ذات شخصيته، وحتى يشعر باألمن  بنفسه حتى التلميذ على الحكم على نفسه

وكبت سلوكه على الخوف وما يترتب عليه من نفاق  العام وحتى ال يقوم الرأيواحترام 
 ).  ALsaket 1992 الساكت، (

الكبيرة الدوار المدرسة العمل على اكتشاف مواھب  األھميةومن المھام والوظائف ذات 
النشاط  العمل على تنميتھا عن طريق الدروس النظرية والعملية وجمعياتالتالميذ وتشجيعھا و

العمل على تطوير وتنمية القدرات البدنية خاصة تلك المرتبطة  إلى إضافةالمدرسي والھوايات، 
المرتبطة بقلة الحركة  باإلمراض اإلصابةبالصحة لتحقيق ھدف مھم جدا وھو وقاية التالميذ من 

ية الوعي الصحي لديھم زيز التوجه نحو ممارسة النشاط البدني وتنمفي الكبر من خالل تع
  ). ALrjan & Deeb 2008 العرجان وذيب، (

ال يمكن تحقيقھا دون االستعانة بمعلم التربية الرياضية،  األخيرةة موھذه الوظيفة والمھ
للتالميذ، والقادر على المتسلح بالعلم والمعرفة بطبيعة الخصائص النمائية الجسمية والفسيولوجية 

توجيھھم التوجيه االيجابي نحو ممارسة العادات والسلوكيات الصحية االيجابية، من خالل 
معلم التربية  استخدامال يمكن أن يحصل دون  األمراستخدامه مبدأ القدوة الحسنة، وھذا 

البدنية والعقلية  مائمة على مراعات قدرات التالميذ وإمكانياتھالتدريسية الق األساليبالرياضية 
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قيادة قادرة على توجيه واستقطاب  أنماطاضرورة استخدامه  إلى إضافةوالجسمية والصحية، 
تحقيق النمو الجسمي وزيادة  أھمھامادة التربية الرياضية والتي من  أھدافالتالميذ لتحقيق 

  . مستوى الوعي الصحي لدى التالميذ

القيادية المستخدمة سواء  األنماطلتي بحثت في ومن ھنا فقد تعددت الدراسات التربوية وا
القائمين على العملية التعليمية والتربوية، أو في المجال الرياضي  اإلداريين آومن قبل المعلمين 

، )Abo Hamed 2013 حامد، أبو(القيادة السائدة بين مدربي الفرق الرياضية  أنماطللبحث في 
ي بحثت فيھا القيادة بأنواعھا الرياضية والتربوية ومن خالل ما سبق من عرض المجاالت والت

 .واإلشرافية نجد ونلمس األھمية الكبرى لھذا المجال البحثي

  الدراسةمشكلة 
متابعة الباحث واھتمامه بمجاالت الرياضة المدرسية عامة، ومجاالت اإلدارة  خالل من

فانه أيقن انه من الضروري التعرف على نمطية السلوك  الرياضية والقيادية التربوية خاصة،
القيادي المتبع من قبل معلمي التربية الرياضية في األردن، حيث يعتبر السلوك القيادي الذي 
يتبعه المعلم خاصة ومعلم التربية الرياضية بشكل خاص وما قد يتبع ذلك من مناخات تربوية 

ة الرياضية أحد أھم العوامل الفاعلة في أمكانية سلبية أو ايجابية سائدة ضمن حصص التربي
تحقيق مجمل األھداف التربوية واالنفعالية والحس حركية المتوقع تحقيقھا في تلك الدروس، 
وذلك على اعتبار ھام جداً وھو أن معلم التربية الرياضية يعتبر قائدا تربويا مميزا ومؤثرا في 

يعد قدوة ھامة من قبل التالميذ، حيث يستطيع من خالل  سير العملية التربوية المدرسية، كما انه
عمله واحتكاكه الدائم غرس العديد من القيم التربوية واالجتماعية االيجابية والتي تؤثر في 
سلوكيات التالميذ وتوجھاتھم التربوية واالجتماعية والنفسية، وھذه المسوغات العلمية والعملية 

اء ھذه الدراسة على عينة من معلمي التربية الرياضية في ذات األھمية ما دفع الباحث ألجر
المملكة األردنية الھاشمية، وعلى ضوء ذلك، ومع إيماننا بأن تفكير معلم التربية الرياضية 
وأسلوب أدارته وقيادته للصف الدراسي ينعكس على أدائه تالميذه وتفاعلھم مع مادته ذات 

لطفل خاصة، مما يفرض علينا كقائمين على عملية االرتباط الوثيق بصحة اإلنسان عموما وا
إعداد المعلمين في كليات التربية الرياضية إجراء العديد من الدراسات من اجل فھم أنماط القيادة 

  .واإلدارة المستخدمة من قبل ھؤالء المعلمين العاملين في الميدان

  أھداف الدراسة
  ھدفت ھذه الدراسة التعرف الى

 .االكثر استخداما  لدى معلمي التربية الرياضية في األردنالنمط القيادي  .1

الفروق في درجة تطبيق األنماط القيادية لدى معلمي التربية الرياضية في األردن وتبعا  .2
لمتغيرات الخبرة في العمل، المرحلة الدراسية التي يدرسھا المعلم، الدرجة العلمية ونوع 

  .المدرسة
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  تساؤالت الدراسة
 .يادي االكثر استخداما  لدى معلمي التربية الرياضية في األردنما النمط الق .1

في درجة تطبيق األنماط القيادية لدى ) 0.05(ھل توجد فروق إحصائية دالة عند مستوى  .2
معلمي التربية الرياضية في األردن وتبعا لمتغيرات الخبرة في العمل، المرحلة الدراسية 

 . الدرجة العلمية ونوع المدرسة  التي يدرسھا المعلم،

 الدراسة أھمية

  ء ھذه الدراسة بالنقاط التاليةتبرز أھمية أجرا
تعتبر ھذه الدراسة من الدراسات االولى في حدود علم الباحث والتي تناولت االنماط  .1

  . لتربية الرياضية خصوصا في االردنالقيادية االكثر استخداما لدى معلمي ا

 التربية تاومعلم معلمي لدى القيادية األنماط في اإلختالف معرفة الحالي الىتفيد الدراسة  .2
  .الرياضية االكثر استخداما

الرياضية  التربية ومعلمات معلمي لدى القيادية األنماط إلى للتعرف الدراسة نتائج تساعد .3
 خالل من ومعالجتھا القيادية األنماط في والضعف القوة نقاط على والوقوف تعزيزھا بھدف

  .الرياضية التربية ومعلمات لمعلمي التدريبية الدورات

تساھم الدراسة الحالية القادة التربويون في وزارة التربية والتعليم في أعداد وتوجية وتعديل  .4
الخطط المستقبلية لكي تتناسب والواقع الموجود في الميدان لتتناسب وطموحات وتوقعات 

  . ى الھدف المنشود بأقصر الطرقالتربية الرياضية للسعي للوصول ال

  حدود الدراسة
  : اقتصرت الدراسة على المحددات التالية

  .معلمي التربية الرياضية في األردن: الحد البشري .1

من سنة ) 11- 8(أجريت ھذه الدراسة في الفترة الممتدة ما بين شھر : الحد ألزماني .2
)2013.( 

  . المملكة االردنية الھاشمية : الحد المكاني .3

  طلحات الدراسةمص
 الحكومية المدارس في البدنية التربية معلمة أو معلم يمارسه الذي السلوك: النمط القيادي

  ).2013أبو حامد، (المرجوة  األھداف لتحقيق المدرسة في الطلبة للتأثيرعلى

ھم المعلمين الممارسين لمھنة تعليم التربية الرياضية في وزارة  :معلمي التربية الرياضية
 ).تعريف أجرائي( التربية والتعليم األردنية في القطاعين الحكومي والخاص
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  الدراسات السابقة
 السلوك أنماط إلى دراسة ھدفت التعرف) Abo Hamed, 2013(حامد  أبوفأجرت 

 طولكرم،( الغربية الضفة شمال محافظات الرياضية، في التربية ومعلمات معلمي لدى القيادي
ً ومعلمة في تخصص التربية ) 185(من  مكونة عينة ، على)قلقيلية جنينن، نابلس، معلما

 األنماط شيوع درجة أشارت النتائج أن العليا، األساسيةالرياضية وممن يدرسون المرحلة 
 ، ودرجة%)22.2(وبنسبة  كبيرة جاءت بدرجة الديمقراطي للنمط الكلي المجال على القيادية
وبنسبة  متوسطة بدرجة للنمط الديكتاتوري الكلي المجال على القيادية األنماط شيوع

جداً وبنسب  قليلة القيادية على النمط الفوضوي بدرجة األنماط شيوع ، ودرجة%)64.20(
 معلمي ومعلمات لدى القيادية األنماط بين إحصائية داللة ذات فروق ھناك ، والى أن%)44.20(

 يليه ،األولىالمرتبة  في الديمقراطي النمط جاء حيث العليا األساسية للمرحلة الرياضية التربية
 دالة بين إحصائيةالفوضوي، فيما لم تظھر ھناك فروقا  النمط وأخيرا الديكتاتوري، النمط

الرياضية تعزى لمتغيرات الجنس، سنوات الخبرة  التربية ومعلمات معلمي لدى القيادية األنماط
  . السكن مكان العلمي، في التعليم، المؤھل

ھدفت الى التعرف على انماط القيادة عند العمداء  thrash, 2009)( ثورش دراسة
 أكاديميًا عميًدا (13) من الدراسة عينة تكونت ،)أوھايو( والية في أوھايو جامعة في األكاديميين

 العمداء قيادة أساليب بين توجد التي االختالفات وّحللت بحثت حيث .الحكومية أوھايو جامعة من
 ،)الخبرة سنوات عليھا، فالمشر الكليات عدد العمر،(من  المستقل والمتغير األكاديميين
 أساس على المستندة موتون وجين ك بال تلروبر اإلدارية الشبكة نظرية الدراسة ھذه استخدمت
 األساس النظرية ھذه وكانت ،اإلنسانية تاالعالق) بالناس واالھتمام (العمل) بالمھمة االھتمام
 ،الطريق منتصف قيادة : وھي نمطأ خمس إلى القيادية األساليب تصنيف أساسه على تم الذي
. المھمه قيادة، الفريق قيادة نمط االجتماعي، النادي قيادة نمطالفقير،  أو الالمبالي القيادة نمط

 القيادة أساليب على للتعرف الباحثين قبل من ممةالمص البيانات جمع أداة الدراسة ھذه استخدمت
 .العمداء مكاتب عناوين إلى البريد األمريكي ن خاللم المعلومات جمع تم .األكاديميين للعمداء
 المستقل والمتغير القيادة أنماط ھامه بين مستقلة اختالفات توجد ال أنه :الدراسة ھذه نتائج ظھرت

  ). الخبرة سنوات عليھا، المشرف الكليات عدد العمر،(

بدراسة بھدف على السلوك القيادي المميز، ومستوى )  ,2007ALarjan (قام العرجان
التفكير أالبتكاري، وعلى العالقة بينھما وذلك لدى مدرسي التربية الرياضية في مديرية التعليم 
الخاص في األردن وتبعا لمتغيرات، الجنس، المؤھل العلمي، الخبرة في التدريس، تكونت عينة 

ة، أشارت النتائج إلى أن أسلوب التعزيز االجتماعي ھو األكثر معلم ومعلم) 77(الدراسة من 
فيما جاء األسلوب الديكتاتوري في المرتبة يزا من قبل أفراد عينة الدراسة، استخداما وتم

األخيرة، وانحصر مستوى القدرة على التفكير أالبتكاري ما بين المستوى العالي جدا والعالي 
وتبعا للمتغيـرات المستقلة، كما أشارت النتائج إلى وجود فروق وذلك لجميع أفراد عينة الدراسة 

إحصـائية دالة على بعد أسلوب التعزيز االجتماعي وتبعا لمتغير الجنس ولصالح الذكور، والى 
وجود فروق إحصائية دالة على مقياس القدرة التفكير أالبتكاري وتبعا لمتغير المؤھل العلمي 
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، والى عدم وجود فروق إحصائية دالة على باقي األبعاد وتبعا ولصالح حاملي درجة الماجستير
للمتغيرات المستقلة، وجود عالقة طردية ذات داللة إحصائية ما بين أبعاد السلوك القيادي 
باستثناء بعد األسلوب الديكتاتوري ومستوى القدرة على التفكير أالبتكاري، والى وجود عالقة 

األسلوب الديكتاتوري والقدرة على التفكير أالبتكاري وذلك  عكسية ذات داللة إحصائية ما بين
 .لجميع أفراد عينة الدراسة وتبعا للمتغيرات المستقلة

 العامةالى دراسة العالقة بين القيادة التحويلية في المدارس  (2002) لوكس بحث وھدف
 يمكن مدى أي إلى ولتحديد المدارس تلك في األصليين المعلمين دافعية وبين نيويورك مدينة في

 اتجه كلما أنه القائلة الفرضية البحث ھذا اختبر أدق وبشكل الدافعية، في تؤثر أن التحويلية للقيادة
 المعلمين من عينة الدراسة تكونت وقد. المعلمين دافعية ازدادت التحويلية القيادة نحو القائد

 يوجد ال أنه أشارت وثم Full Time نيويورك مدينة مدارس من مدرسة(1080)  في األصليين
 رفض تم وبذلك المدينة مدارس في المعلمين دافعية على أثر ذات التحويلية القيادة أن على دليل

 دافعية ازدادت التحويلية القيادة نحو القائد اتجه كلما بأنه القائلة للبحث الصفرية الفرضية
 الذين القادة من يختلف عن غيره ال التحويلي القائد أن أيًضا النتائج وبينت .للعمل المعلمين

  .العمل نحو المعلمين دافعية على التأثير في أخرى قيادية أنماطًا يستخدمون

ھدفت الدراسة الى الكشف عن العالقة بين نمط مدير ) wetheral, 2002(دراسة وذيرل 
 حيث موريس منطقة في األساسية المدارس في للمعلمين الوظيفي والرضا القيادي المدرسة
 نموذج استخدام تمحيث  نيوجيرسي والية في معلًما396 و مدرسة مدير 23 الدراسة شملت
 إلى أشارت الدراسة نتائج وكانت. الوظيفي للرضا آخر ومقياس القيادة ألنماط وبالنشرد ھيرسي
 والمكافآت اإلشراف مجاالت يف للمعلمي الوظيفي الرضا مستويات أعلى حقق اإلخبار أنمط

 العمر عوامل أن أيًضا الدراسة بينت وقد .الكلي الرضا وفي واالتصال العمل وظروف الطارئة
  .الوظيفي بالرضا ارتباطھا على إحصائيًا دالة تكن لم والجنس

ھدفت الى أختبار تأثير انماط القيادة لدى المديرين  bowers, 2004)( بويرز دراسة
 برنامج مثل االبتدائية المدارس في الحديثة للمبتكرات الناجح التنفيذ على ومعتقداتھم وتوجھاتھم،

)The Comprehensive Competency Based Guidance (للكفاءة المستند اإلرشاد 
 تكونتالمتحدة وقد  الواليات غرب جنوب في ريفية منطقة في الدراسة ھذه إجراء تم وقد الشاملة
. مستشارين وثالثة ابتدائية مدارس مديري خمسة من معھا التالمقاب إجراء تم التي الدراسة عينة
 ومديري المدرسة نااللج بتأييد يحظى أن يجب مبتكر ألي الناجح التنفيذ أن الدراسة أكدت وقد

 االبتكار تشجيع أن الدراسة، عينة مع الشخصية المقابالت نتائج أظھرت كما .التعليمية المناطق
 مرحلة إلى لالبتكار التخطيط مرحلة من بھا واالنتقال البرامج، لترويج مطلوب التغيير وعامل
  .العلمي التطبيق

القيادية  األنماطالتعرف على  إلىدراسة ھدفت ) ALsaeedi, 1998( وأجرى السعيدي
السائدة لدى مديري المدارس الثانوية في سلطنة عمان من وجھة نظر المعلمون، وھل ھذه 

جنس مدير المدرسة وخبرته ومؤھلة العلمي وجنسيته، على  النظرة تختلف وتتباين باختالف
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 األنماطأن  إلىمن المعلمين والمعلمات في سلطنة عمان، أشارت النتائج ) 394(عينة مكونة من 
القيادية السائدة لدى المديرين من وجھة نظر معلميھم ھي النمط الديمقراطي، ثم االوتقراطي، 

تلك تبعا لمتغيرات جنس المدير، وخبرته ومؤھلة  والى عدم وجود فروق في وجھة نظرھم
  . العلمي

دراسة ھدفت الى التعرف على الكفايات القيادية )  (Daghash, 1996دغش جرىوا
، وكذلك األعضاءمن وجھة نظر  األردنودرجة ممارستھا لدى مشرفي مراكز الشباب في 

المؤھل (القيادية لدى مشرفي مراكز الشباب تبعا لمتغير  التعرف على الفروق في الكفايات
 األردنوقد تكون مجتمع الدراسة من جميع مراكز الشباب في ) العلمي، الخبرة، المنطقة

مشرفا من مشرفي المراكز ويحكم على ) 20(والمسجلة رسميا في وزارة الشباب وقد مثلھم 
يشكلون عينة الدراسة التي تم اختيارھا  عضو الذين) 511(توافر الكفايات القيادية لديھم 

فقرة توزعت على ) 56(بالطريقة العشوائية الطبقية، قام الباحث ببناء استبيان خاص مكون من 
فقرات الكفايات المھنية ) 10(فقرة، الكفايات النفسية ) 13(خمسة ابعاد ھي الكفايات الشخصية 

فقرة، اظھرت ) 12(كفاية العمل مع الشباب  فقرات،) 9(فقرة، كفاية العالقات االنسانية ) 12(
كانت بدرجة  األردنالنتائج أن درجة توفر الكفايات القيادية لدى مشرفي مراكز الشباب في 

في الكفايات القيادية الكلية وعلى جميع  إحصائيةكبيرة جداَ، كذلك عدم وجود فروق ذات داللة 
وجود فروق ذات داللة  إلىالدراسة  شارتوأابعاد الدراسة تعزى لمتغير المؤھل العلمي كما 

الخبرة  أصحابفي الكفايات الكلية وعلى بعد الكفايات الشخصية بين مشرفي المراكز  إحصائية
) سنوات 10 اقل من – 5من (لصالح الخبرة ) سنوات 10 اقل من – 5من ) (سنوات 5اقل من (

الدراسة  أبعادلكلية وعلى جميع في الكفايات القيادية ا إحصائيةكذلك وجود فروق ذات داللة 
 .تعزى لمتغير المنطقة

  الطريقة واالجراءات

  منھج الدراسة
حيث تم أستخدام االستبيان  الدراسة وذلك لمالئمتة وطبيعة المنھج الوصفيالباحث  أستخدام
  ألداة البحث

  مجتمع الدراسة
والبالغ عددھم  تكون مجتمع الدِّراسة من جميع معلمي التَّربية الرياضية في األردن،

  ). 2013سجالت وزارة التَّربية والتَّعليم األردنية، ) (2019(

  اسةعينة الدر
من معلمي التربية الرياضية في األردن تم اختيارھم ) 477(تكونت عينة الدراسة من 

ً ) 2019(عشوائيا من مجتمع الدراسة الكلي للمعلمين الذكور والبالغ  وتمثل ما نسبته  معلما
  . يوضح خصائصھم الديمغرافية) 1(مجتمع الدراسة، والجدول من %) 24(
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  .خصائص عينة الدراسة :)1(جدول 

  %النسبة المئوية   التكرار  المتغيرات الوصفية
  : المرحلة العمرية

  46.15  306  سنة  30≤ 
  22.01  105  سنة  31-40
  13.8  66  سنة  41≥ 

  : الحالة االجتماعية
  77.77  371  متزوج
  22.22  106  اعزب

  :  الخبرة في التَّعليم
  44.4  212  سنوات  10≤ 
  31.4  150  سنة 15إلى  11
 24.1 115  سنة  16≥ 

  : نوعية المدرسة
  46.3  221  حكومية
  53.7  256  خاصة

  : المرحلة الدراسية
  39.6  189  األساسية الدنيا 
  37.7  180  األساسية العليا

  22.6  108  الثّانوية
  : الدرجة العلمية

  22.64  108  الدبلوم 
  48.84  233  البكالوريوس

  28.51  136  الماجستير 

  ة ومعامالتھا العلميةأداة الدراس

  متغيرات الدراسة:  اوالً 

  المتغيرات المستقلة
  : اشتملت الدراسة على المتغيرات المستقلة التالية وھي

 ).سنة 16 ≥سنة،  15-11سنوات،  10≤ (الخبرة في العمل والتي تنقسم إلى  .1
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المرحلة األساسية الدنيا، المرحلة (المرحلة الدراسية التي يدرسھا المعلم والتي تنقسم إلى  .2
 ). األساسية العليا، المرحلة الثانوية

 ). الدبلوم، البكالوريوس، الماجستير(الدرجة العلمية والتي تنقسم إلى  .3

  ).خاصة، حكومية(التي تنقسم إلى نوع المدرسة و .4

  بعالمتغير التا
 –أسلوب التدريب :محاور أداة الدراسة والمتمثلة في األنماط القيادية المستخدمة وھي

التعليمات، األسلوب الديمقراطي، األسلوب الديكتاتوري، أسلوب الدعم االجتماعي، أسلوب 
  .التعزيز االجتماعي

  االداة والمعامالت العلمية: ثانيا
  ذي طوره كل من صالح وكاليدورياستخدم الباحث مقياس القيادة في الرياضة ال

 (Salleh & Chelladurai, 1980)  وھذا المقياس صمم بداية لتحليل سلوك المدرب على
  : خمسة أبعاد أساسية وھي

، )14- 1(فقرة من الفقرة رقم ) 14(يتكون من : التعليمات –أسلوب التدريب : البعد األول
: البعد الثالث ،)22-15(فقرات من الفقرة رقم  )8(يتكون من : األسلوب الديمقراطي: البعد الثاني

أسلوب : ، البعد الرابع)27- 23(فقرات من الفقرة رقم ) 5(يتكون من : األسلوب الديكتاتوري
أسلوب : ، البعد الخامس)34-28(فقرات من الفقرة رقم ) 7(يتكون من : الدعم االجتماعي
  ).39-35(م فقرات من الفقرة رق) 5(يتكون من : التعزيز االجتماعي

دائما وتعطى : نقاط ھي) 5(استخدم سلم ليكارت الخماسي مكون من  :تصحيح االختبار
) 2(نقاط، نادرا وتعـطى ) 3(نقاط، بعض األحيان وتعطى ) 4(نقاط، معظم األحيان وتعطى ) 5(

نقطة، ولكي يتناسب ھذا المقياس مع معلمي التربية الرياضية، قام ) 1(نقطة، مطلقا وتعطى 
احث بأجراء المعامالت والعلمية على أداة الدراسة من صدق وثبات حيث قام الباحث بأستخدام الب

صدق المحتوى للتأكد من صدق االداة المستخدمة في الدراسة، وذلك من خالل عرضه على 
مجموعة من المحكمين من حملة درجة الدكتوراه في اإلدارة الرياضية وعلم النفس التربوي، 

، وذلك بھدف التوصل إلى مجموعة من االقتراحات )2(المحكمين الملحق رقم من ) 10(بعدد 
العلمية والنحوية واللفظية على المقياس لكي يصبح قابال للتطبيق على أفراد العينة من المعلمين، 

وبعد أن قام الباحث بإجراء . وأيضا استزادة قام الباحث بأستخراج صدق االتساق الداخلي لالداة
وفقا القتراحات المحكمين، قام بتطبيق أداة الدراسة بصورتھا األولية على عينة التعديالت 

عشوائية من معلمي التربية الرياضية، تم استبعادھم فيما بعد من الدخول ضمن عينة الدراسة 
األساسية، ولمرتين متتاليتين وبفارق زمني بين التطبيق األول والثاني أسبوعان لتفادي عامل 

، وقد استخدمت نتائج التطبيق األول لحساب معامل )ق االختبار وأعادة تطبيقةتطبي(التذكر 
  ). 2(االرتباط بطريقة صدق االتساق الداخلي وذلك كما ھو موضح في الجدول 
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معامل االرتباط بين درجة العبارة والمجموع الكلي وذلك لحساب صدق االتساق  :)2(جدول 
  .)30=ن(الداخلي لالستبانة 

معامل   العبارةرقم 
معامل   رقم العبارة  االرتباط

معامل   رقم العبارة  االرتباط
  االرتباط

1  0.88  14  **0.77  27  **0.79 
2  0.89  15  **0.88  28  **0.89  
3  0.86 16  **0.78  29  **0.77  
4  0.83  17  **0.87  30  **0.76 
5  0.80 18  **0.79  31  **0.89  
6  0.81  19  **0.86  32  **0.82  
7  0.79  20  **0.85 33  **0.86  
8  0.80  21  **0.86  34  **0.82  
9  0.78  22  **0.91  35  **0.84  
10  0.77 23  **0.89  36  **0.87  
11  0.89  24  **0.88  37  **0.90  
12  0.90 25  **0.80  38  **0.92  
13  0.91  26  **0.88 39  **0.80  

  ).0.01≤(دال إحصائيا عند مستوى = **

أن معامالت االرتباط بين درجة العبارة والمجموع الكلي  )2(حيث يتضح من الجدول رقم 
مما يدل على صدق االتساق الداخلي ) 0.01(لالستبانة ذات داللة إحصائية عند مستوى 

حيث تمثل . بانة والى صالحيتھا العلمية للتطبيق على أفراد عينة الدراسة من المعلمينتلالس
النمط الديمقراطي، ) 22- 15(التعليمات، والعبارات –نمط التدريب ) 14-1(العبارات من 

تمثل نمط الدعم ) 34- 28(، والعبارات الديكتاتوريتمثل النمط ) 27 -23(والعبارات 
  . تمثل النمط التعزيز االجتماعي) 39-35(االجتماعي، والعبارات 

إلى معامل االرتباط بين مجاالت المقياس والدرجة الكلية  )3(فيما يشير الجدول رقم 
  .لالستبانة

   



 "......النمط القيادي االكثر أستخداما لدى "ـــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 2166

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 2015، )11( 29المجلد ) العلوم االنسانية(مجلة جامعة النجاح لألبحاث 

معامل االرتباط بين مجاالت االستبانة والمجموع الكلي وذلك لحساب صدق االتساق : )3(جدول 
  .)30=ن(الداخلي للمجال ككل 

 المجاالت  م
 قيم معامالت االرتباط

 –التدريب 
الدعم  الديكتاتوري الديمقراطي التعليمات

 االجتماعي
التعزيز 
 االجتماعي

المجموع 
الكلي 
  للمقياس

 –التدريب   1
  0.88** 0.85** 0.86** 0.91** 0.88** التعليمات

  0.86** 0.89** 0.90** 0.85**  الديمقراطي  2
الديكتاتور  3

  0.83** 0.86** 0.92   ي

الدعم   4
  0.87** 0.84**    االجتماعي

التعزيز   5
 0.91**     االجتماعي

  ).0.01≤(دال إحصائيا عند مستوى  **

أن معامالت االرتباط بين درجة المجال والمجموع الكلي ) 3(حيث يتضح من الجدول رقم 
  .مما يدل على صدق المجال ككل) 0.01(كانت ذات داللة إحصائية عند مستوى 

عن طريق استخدام نتائج التطبيق االول والثاني  فيما تم حساب معامل ثبات االستبانة
  ). 4(والمطبقان على عينة التقنين، وذلك كما ھو موضح في جدول 

  .)30=ن (معامل االرتباط لثبات االستبانة وتبعا لكل عبارة  :)4(جدول 

معامل   رقم العبارة
معامل   رقم العبارة  االرتباط

معامل   رقم العبارة  االرتباط
  االرتباط

1  *0.81  14  0.87*  27  0.90*  
2  0.89*  15  0.78*  28  0.79*  
3  0.79*  16  0.81*  29  0.82*  
4  0.82*  17  0.90*  30  0.88* 
5  0.84*  18  0.92*  31  0.82*  
6  0.79*  19  0.92*  32  0.81*  
7  0.87*  20  0.86* 33  0.79*  
8  0.83*  21  0.79*  34  0.77*  
9  0.88*  22  0.84*  35  0.82*  



 2167ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ بشير العلوان، وآخرون
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  )4(رقم تابع جدول ... 

معامل   رقم العبارة
معامل   رقم العبارة  االرتباط

معامل   رقم العبارة  االرتباط
  االرتباط

10  0.82* 23  0.81*  36  0.86*  
11  0.80*  24  0.80*  37  0.90*  
12  0.82*  25  0.82*  38  0.89*  
13  0.84*  26  0.88*  39  0.86*  

  ). 0.01≤(دال إحصائيا عند مستوى * 

لالستبانة وتبعا لكل مجال بين التطبيق األول والثاني ) كرونباخ الفا(الثبات معامل  :)5(جدول 
  .)30=ن(

 كرونباخ الفا مجاالت المقياس
 *0.90 التعليمات –التدريب 

 *0.89 الديمقراطي
 *0.87 الديكتاتوري

 *0.93 الدعم االجتماعي
 *0.94 التعزيز االجتماعي

 *0.91  المجموع الكلي للمقياس

  ). 0.01≤(دال إحصائيا عند مستوى  *

وھذا ما ) 0.91(ان معامل الثبات كرونباخ الفا لالستبانة ككل بلغ ) 5(يتضح من الجدول 
  .للتطبيق ويفي بأغراض الدراسة يشير إلى درجة ثبات عالية له والى صالحيته العلمية

  التحليل اإلحصائي
ً باستخدام المتوسط واالنحراف المعياري ومربع كاي   ُحللت البيانات إحصائيا

 (chi-square test)  وتحليل التباين المتعدد (MANOVA) وذلك باستخدام برنامج التحليل
  ).17(نسخة  (SPSS)اإلحصائي 

  عرض ومناقشة النتائج
لدى معلمي  أستخداماالنمط القيادي االكثر ما : ونصه األولفي ضوء تساؤل الدراسة 

على ھذا التساؤل استخدم الباحث المتوسط  اإلجابة، ومن أجل األردنالتربية الرياضية في 
المتوسط  إلى) 6(، حيث يشير الجدول رقم 2الحسابي واالنحراف والنسب المئوية، وداللة كاي

  .ليماتالتع –الحسابي واالنحراف المعياري والنسبة المئوية الكلية على نمط التدريب 
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  .التعليمات–المتوسط الحسابي واالنحراف والنسبة المئوية الكلية على نمط التدريب :)6(جدول 

 ±متوسط  العبارة  م
  انحراف

ة النسب
درجة   2داللة كاي المئوية 

  التوافر

أتأكد من أن كل تلميذ يعمل حسب  1
 قدراته

3.57±
0.92

 كبيرة  *98.32  73.58

التعليميةأوضح الھدف من الحصة  2
 لمجموعة التالميذ

4.28±
0.81 

 كبيرة جدا  *246.39  85.66

أعطي انتباھا خاصا لتصحيح  3
 أخطاء كل تلميذ

3.50±
0.12 

 كبيرة  *396.67  70.19

أتأكد من أن التالميذ يفھمون دوري  4
 ضمن الحصة التعليمية

3.50±
0.12 

 كبيرة  *169.21  76.31

5  
التعليمات الخاصة لكلأعطي بعض

تلميذ على انفراد حول مھارات 
 اللعبة

3.54±
0.86  

 كبيرة  *315.67  70.94

±3.16 أتوقع من التلميذ ما يجب عمله مقدما  6
1.31 

 متوسطة  * 34.98  63.40

±3.42 أفسر لكل تلميذ ما يجب عملة  7
1.1 

 متوسطة  * 90.11  68.47

±3.02 أفسر لكل تلميذ ما ال يجب عمله  8
1.29 

 متوسطة  *58.83  60.42

أتوقع أن كل تلميذ سيتحمل مسؤولية  9
 الواجب المطلوب ادائه حتى النھاية

3.38±
1.2 

 متوسطة  *197.2  67.80

أشير إلى نقاط الضعف والقوى لدى  10
 كل تلميذ

3.97±
0.97 

 كبيرة  *244.5  79.50

أعطي تعليمات محددة لكل تلميذ  11
 حول ما يجب عمله في كل ظرف

3.34±
1.05 

 متوسطة  *137.5  66.88

اھتم بتنسيق أداء التالميذ في الحصة  12
 التعليمية

4.22±
0.73 

 كبيرة جدا  *227.1  84.53

اشرح كيفية مساھمة التالميذ في  13
 أداء المجموعة

4.12±
0.81 

 كبيرة جدا  *197.6  82.47

احدد ما ھو متوقع من كل تلميذ  14
 بالتفصيل

3.18±
1.29 

 متوسطة   *58.88 63.61

±3.62  الكلي
0.52 

  كبيرة    72.14

  ). 0.01≤(دال إحصائيا عند مستوى  *
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أوضح الھدف من (والتي تنص على ) 2(ان العبارة ذات الرقم ) 6(يتضح من الجدول 
قد جاءت في المرتبة االولى بمتوسط وانحراف ) الحصة التعليمية لمجموعة التالميذ

وقد ، معبرة عن درجة توافر عالية جداً، %)85.66(وبأھمية نسبية وقدرھا ) 4.28±0.81(
ذلك  إلىيعزى سبب حصول ھذه العبارة على مرتبة عالية جدا ضمن نمط التدريب والتعليمات 

يقوموا  أنيعتبر من البديھيات التي يجب على جميع المعلمين ومنھم معلم التربية الرياضية  األمر
  ، )147- 119. ص.2013العرجان وذيب، (به، 

أفسر لكل تلميذ (ونصھا ) 8(جاءت العبارة ذات الرقم  واألخيرةفي المرتبة الرابعة عشرة و
معبرة %) 60.42(وأھمية نسبية وقدرھا ) 1.29±3.02(بمتوسط وانحراف ) ما ال يجب عمله

أنظر ) 1(الشكل  أما بالنسبة التجاه الفقرات ككل من خالل النتائج فأن عن درجة توافر متوسطة،
توزيع العبارات على درجات التوافر ونسبتھا من المجموع العام  إلى يشير )3(قم الملحق ر
درجة توافر العبارات على نمط أن حيث يتضح . التعليمات -على نمط التدريب للعبارات
أن نسبة العبارات التي حصلت على درجة توافر تبعا حيث أشارت النتائج  التعليمات- التدريب

، وعلى مستوى درجة توافر كبيرة %)21.43(ألھميتھا النسبية بالمستوى الكبير جدا 
فھذا يدل على زيادة مستوى ، %)42.86(، وعلى مستوى درجة توافر متوسطة %)35.71(

لذي يركز فيه المعلم على العمل لھذا النمط القيادي وا األردنتطبيق معلمي التربية الرياضية في 
. 2007العرجان، (التالميذ في الحصة التعليمية وزيادة مستوى التفاعل معھم  أداءعلى تطوير 

  ). 258- 235. ص

المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والنسبة المئوية  إلى) 7(فيما يشير الجدول رقم 
 .نمط الديمقراطيالالكلية على 

نمط الالمتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والنسبة المئوية الكلية على : )7(جدول 
  .الديمقراطي

 ±متوسط  الفقرة  م
  انحراف

ة النسب
درجة  2داللة كاي  المئوية

  التوافر
اخذ رأي التالميذ حول طروحاتھم  1

  الرياضية بعد الحصة التعليمية
3.42±
1.27 

68.51 108.31
*  

 متوسطة

استطلع رأي التالميذ حول سير الحصة   2
  التعليمية

3.90±
1.16 

 كبيرة  *233.4 78.11

اسمح للتالميذ بالمشاركة في اتخاذ   3
  القرار

2.89±
1.17 

 قليلة  *100.3 57.99

أشجع التالميذ في إعطاء اقتراحاتھم   4
  حول سير حصة التعليمية

2.95±
1.3 

 قليلة  *18.6 59.16

تطبيق طريقتھم  اسمح للتالميذ محاولة  5
  في الممارسة حتى وأن كانوا على خطأ 

2.87±
1.16 

 قليلة  *76.1 57.53
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  )7(تابع جدول رقم ... 

 ±متوسط  الفقرة  م
  انحراف

النسبة 
درجة  2داللة كاي  المئوية

  التوافر
استطلع رأي التالميذ حول بعض   6

  األمور التنظيمية
2.83±
1.24 

 قليلة  *38.46 56.73

اسمح للتالميذ بالعمل حسب قدراتھم   7
  الخاصة

3.28±
1.13 

 متوسطة  *80.8 65.79

اسمح للتالميذ بتشكيل مجموعات خاصة   8
  للعب

3.37±
1.18 

 متوسطة  *89.97  67.51

±3.19  الكلي
0.75 

المرتبة  63.91
  الرابعة

  متوسطة

  ). 0.01≤(دال إحصائيا عند مستوى  *

استطلع رأي التالميذ حول سير (ونصھا ) 2(أن الفقرة ذات الرقم  )7(يتضح من الجدول 
وبأھمية نسبية ) 1.16±3.90(وانحراف قد جاءت في المرتبة االولى بمتوسط ) الحصة التعليمية

استطلع (ونصھا ) 6(، معبرة عن درجة توافر كبيرة، فيما جاءت العبارة ذات الرقم %)78.11(
في المرتبة االخيرة بمتوسط وانحراف ) لتنظيميةرأي التالميذ حول بعض األمور ا

وأما فيما يتعلق بالنتائج ، معبرة عن درجة توافر قليلة) 56.735(وبأھمية نسبية ) 2.83±1.24(
 ). 3(أنظر الملحق رقم ( )2(ككل بالنسبة للعبارات فأنة يتضح من النتائج ومن خالل الشكل رقم 

ة العبارات التي حصلت على درجة أن نسب ،الديمقراطيدرجة توافر العبارات على النمط على 
ً الھميتھا النسبية بالمستوى الكبير جاءت بنسبة  ، وجاءت نسبة العبارات %)12.5(توافر تبعا

، فيما كانت اكثر العبارات %)37.5(التي حصلت على درجة توافر بالمستوى المتوسط بنسبة 
، وھذا ما قد يشير الى وجود انخفاض في %)50.0(حصوال على درجة توافر قليلة بنسبة بلغت 

الحصص التعليمية،  ثناءا األردنممارسة النمط الديمقراطي من قبل معلمي التربية الرياضية في 
المعرفي من خالل  االقتصادالرؤى واالستراتيجيات التعليمية المبنية على  يخالفوھذا ما قد 

 أنفسھمأكبر في الموقف التعليمي وفي التعبير عن المعلم الفرصة للتالميذ للمشاركة بحرية  إتاحة
(Martin & Taylor, 1997. p. 51-55) 

مساعداً ووسيطاً ) وھذا ينطبق على معلم التربية الرياضية(حيث يعتبر المعلم بشكل عام 
 أنال يمكن  األمروھذا ، يقوم على االنضباط والنظام ذيالتالملتحقيق سلوك اجتماعي إيجابي لدى 

 التالميذإشاعة الجو الديمقراطي الھادف لرعاية  ذلك خالل األوامر والتسلط بل من خالل يتحقق
  ). 2001؛ الدرھلي، 98.ص. 1988قراقزة، (

المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والنسبة المئوية  إلى) 8(يما يشير الجدول رقم ف
  .نمط الديكتاتوريالالكلية على 
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نمط الواالنحراف المعياري والنسبة المئوية الكلية على المتوسط الحسابي  :)8(جدول 
  .الديكتاتوري

 ± متوسط  الفقرة  م
  انحراف

النسبة 
درجة   2داللة كاي  المئوية

  التوافر

±2.88  اعمل باستقاللية تقريبا عن التالميذ  1
 قليلة  *18.96 57.69 1.34

±2.63  ال أفسر سبب عملي وقراراتي  2
 قليلة *47.45 52.62 1.27

±2.99  ارفض المساومة في رأيي الشخصي  3
 قليلة *128.14 59.87 1.18

±2.87  احتفظ بأسلوب وبلھجة ال تسمح بالسؤال  4
 قليلة *134.49 57.40 1.21

±3.09  أتكلم بأسلوب وبلھجة ال تسمح بالسؤال  5
 متوسطة *20.30 61.89 1.32

±2.89  الكلي
المرتبة  57.89 0.79

  قليلة  الخامس

  ). 0.01≤(دال إحصائيا عند مستوى  *

أتكلم بأسلوب وبلھجة ال تسمح (ونصھا ) 5(أن العبارة ذات الرقم ) 8(من الجدول يتضح 
وبأھمية نسبية ) 1.32±3.09(بمتوسط وانحراف  األولىقد جاءت في المرتبة ) بالسؤال

ال (ونصھا ) 2(فيما جاءت العبارة ذات الرقم ) متوسطة(معبرة عن درجة توافر %) 61.89(
وبأھمية ) 1.27±2.63(بمتوسط وانحراف  األخيرةفي المرتبة ) أفسر سبب عملي وقراراتي

أما بالنسبة للفقرات ككل في ھذا المجال معبرة عن درجة توافر قليلة،%) 52.62(نسبية وقدرھا 
من  الى توزيع العبارات على درجات التوافر ونسبتھايشير ) 3(أنظر الملحق ) 3(الشكل  فأن 

  . المجموع العام للعبارات على النمط الديكتاتوري

ط الديكتاتوري قد توزعت على مستويين فقط نمالعبارات ال أن) 3(يتضح من الشكل حيث 
انخفاض استخدام ھذا  إلىمما يشير %) 80.0(والقليلة بنسبة %) 20.0(بنسبة ) المتوسطة(ھما 

   .النمط القيادي من قبل معلمي التربية الرياضية

المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والنسبة المئوية  إلى) 9(فيما يشير الجدول رقم 
  .الكلية على نمط الدعم االجتماعي
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المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والنسبة المئوية الكلية على نمط الدعم ) 9(جدول 
  .االجتماعي

 ± متوسط  الفقرة  م
  انحراف

النسبة 
درجة   2داللة كاي  المئوية

  التوافر

أساعد التالميذ في حل مشاكلھم   1
  الشخصية

3.52±
 كبيرة  *81.83  70.52  1.3

أساعد أعضاء المجموعة في حل   2
  النزاعات بينھم

3.82±
 كبيرة *189.13  76.48  1.1

±3.62  اھتم بالمصالح الشخصية للتالميذ  3
 كبيرة *204.79  72.45  1.1

±3.14  اقدر معروفا شخصيا للتالميذ  4
 متوسطة *11.08  62.81  1.3

اعبر عن مشاعري التي اشعر بھا   5
  تجاه التالميذ

3.30±
 متوسطة *53.51  66.08  1.2

±3.89  أشجع التالميذ على أن يثقوا بي  6
 كبيرة *226.6  77.99  1.2

أشجع العالقات غير الرسمية بيني   7
  وبين التالميذ

2.88±
 قليلة *63.82 57.69 1.2

±3.45  الكلي
  متوسطة  الثاني 69.14 0.60

  ). 0.01≤(دال إحصائيا عند مستوى *

) أشجع التالميذ على أن يثقوا بي(ونصھا ) 6(أن العبارة ذات الرقم ) 9(يتضح من الجدول 
وبأھمية نسبية ) 1.2±3.89(بمتوسط وانحراف معياري  األولىقد جاءت في المرتبة 

 أشجع(ونصھا ) 7(فيما جاءت العبارة ذات الرقم  ، معبرة عن درجة توافر كبيرة،%)77.99(
بمتوسط وانحراف  األخيرة،في المرتبة ) التالميذالعالقات غير الرسمية بيني وبين 

وحتى يمكن لنا معبرة عن درجة توافر قليلة، %) 57.69(وبأھمية نسبية وقدرھا ) 2.88±1.2(
ية الرياضية، فيتضح ذلك من خالل المالحظة حول مدى استخدام ھذا النمط من قبل معلمي الترب

توزيع العبارات على درجات التوافر ونسبتھا من  إلىوالذي يشير  ،)3(ملحق  )4(الشكل رقم 
أن ) 3ملحق ( )4(يتضح من الشكل حيث  المجموع العام للعبارات على نمط الدعم االجتماعي

، فيما %)57.14(نسبة العبارات تبعا لدرجة توافرھا والتي جاءت في المستوى الكبير بلغت 
، ولمستوى القليل من %)28.57(جاءت العبارات في المستوى المتوسط من حيث درجة التوافر 

الميل العالي من قبل معلمي التربية  إلى، وھذا ما يشير %)14.29(حيث درجة التوافر 
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دروس التربية  أثناءمع تالميذھم  تعاملھمتخدام نمط الدعم االجتماعي في الرياضية الس
  . الرياضية

المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والنسبة المئوية الكلية على نمط التعزيز  :)10(جدول 
  .االجتماعي

 ± متوسط  الفقرة  م
  انحراف

النسبة 
درجة   2داللة كاي  المئوية

  التوافر

±2.64  التلميذ الجيد أمام اآلخرينامدح أداء   1
 قليلة  *82.54  52.91 1.5

±3.11  اخبر التلميذ عندما يؤدي أداء جيدا  2
 متوسطة *38.58  62.22  1.5

أتأكد من مكافأة التلميذ على أداءه   3
  الجيد

3.35±
 متوسطة *127.09  67.17  1.3

اعبر عن استحساني عندما يكون   4
  اداء التلميذ مميزا

3.58±
 كبيرة *160.30  71.78  1.4

امنح ثقتي وتقديري عندما تكون   5
  الثقة واجبة

3.55±
 كبيرة *103.51 71.03 1.4

±3.28  الكلي
  متوسطة  الثالث 65.62  0.42

  ). 0.01≤(دال إحصائيا عند مستوى  *

ن ا ح م م يتض دول رق رقم ) 10(لج ارة ذات ال ى) 4(ان العب نص عل ي ت ن ( والت ر ع اعب
ون زا استحساني عندما يك ذ ممي ى بمتوسط حسابي ) اداء التلمي ة االول د جاءت بالمرتب ) 3.58(ق

بية بلغت  ارة كانت ) 71.78(وأھمية نس ل عب ة، وأن أق د (وبدرجة مرتفع ذ الجي امدح أداء التلمي
ة) 52.91(واھمية نسبية بلغت ) 2.64(بمتوسط حسابي ) أمام اآلخرين د . وبدرجة قليل ا البع بينم

ومن ). 65.62(واھمية نسبية بلغت ) 3.28(وسطة وبمتوسط حسابي بلغ ككل فقد جاء بدرجة مت
ذلك  وب ل ل من المطل ة أو اق وجھة نظر الباحث فھذه نتيجة منطقية لكي ال يكون التعزيز مبالغ في

ة متوسطة د بدرج ذا البع ائج ھ اءت نت بة . ج اءت بنس ا ج رى انھ ل ن ارات بالمجم ذ العب د أخ وعن
طة، و%) 40( ة متوس ا بدرج طة%) 40(منھ ة متوس ا بدرج ه ايض ة %) 20(، ومن ا بدرج منھ

  . لذلك جاء البعد كله بدرجة متوسطة. قليلة
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  .النسبة المئوية الكلية وعلى كل بعد من أبعاد االستبانة لدى أفراد عينة الدراسة :)11(جدول 

النسبة   انحراف±متوسط  النمط القيادي
 درجة التوافر  الترتيب  المئوية

  كبيرة  االول  72.14 0.52±3.62 التعليمات –التدريب 
  متوسطة  الرابع 63.91 0.75±3.19 الديمقراطي
  قليلة  الخامس 57.89 0.79±2.89 الديكتاتوري

  متوسطة  الثاني 69.14 0.60±3.45 الدعم االجتماعي
  متوسطة  الثالث 65.02  0.95±3.25 التعزيز االجتماعي

  متوسطة  - 65.62  0.42±3.28  الكلي

) التعليمات –التدريب (أعلى نسبة كانت لمجال  أن إلى) 11( من الجدول رقم رقم يتضح
، وفي %)69.14(، يليھا نمط الدعم االجتماعي وجاء بنسبة مئوية %)72.14(وبنسبة مئوية 

، بينما جاءت %)65.02(المرتبة الثالثة جاء نمط التعزيز االجتماعي وبنسبة مئوية بلغت 
 األخيرة، وجاء في المرتبة )63.91(الديمقراطي وبنسبة مئوية بلغت المرتبة الرابعة لنمط 

وقد جاءت %). 57.89(الدكتاتوري في القيادة وبدرجة قلية حيث بلغت النسبة المئوية  األسلوب
  %). 56.62(بدرجة متوسطة وقد بلغت النسبة المئوية  األنماطالدرجة الكلية لجميع 

ھل توجد فروق إحصائية دالة عند مستوى : ونصهوفي ضوء تساؤل الدراسة الثاني 
في درجة تطبيق األنماط القيادية لدى معلمي التربية الرياضية في األردن وتبعا ) 0.05(

لمتغيرات الخبرة في العمل، المرحلة الدراسية التي يدرسھا المعلم، الدرجة العلمية ونوع 
باحث تحليل التباين المتعدد على ھذا التساؤل استخدم ال اإلجابة، ومن اجل المدرسة

(MANOVA) القيادية  لألنماطالمتوسط واالنحراف المعياري  إلى) 12(، حيث يشير الجدول
  .وتبعا للمتغيرات المستقلة

  القيادية وتبعا للمتغيرات المستقلة لألنماطالمتوسط واالنحراف المعياري  :)12(جدول 

  المتغيرات
  المجاالت

 –التدريب
الدعم  الديكتاتوري الديمقراطي التعليمات

 االجتماعي
التعزيز 
 الكلي االجتماعي

 : الخبرة في التعليم

±3.64 سنوات 10≤ 
0.52 

3.26±
0.74 3.07±0793.45±

0.57 
3.20±
0.92 

3.32±
0.42 

 15إلى  11
  سنة

3.68±
0.44  

3.02±
0.71  

2.69±
0.75  

3.58±
0.62  

3.38±
1.01  

3.27±
0.42  

±3.49  سنة  16≥ 
0.58 

3.28±
0.77 

2.82±
0.76 

3.29±
0.60 

3.15±
0.87 

3.21±
0.43 
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 )12(تابع جدول رقم ... 

نتائج تحليل التَّباين المتعدد لداللة اْلفروق في درجة تطبيق األنماط القيادية لدى  :)13(جدول 
  .معلمي التربية الرياضية وتبعا للمتغيرات المستقلة

درجات   مصدر التباين المجاالت
 الحرية

قيمة 
  )ف(

قيمة 
 *الداللة 

  التعليمات –التدريب

 *1.01  2.22 2  الخبرة في التعليم
*0.079  3.14 2  المرحلة الدراسية التي يدرسھا المعلم

*0.205  1.591  2  الدرجة العلمية
 *0.687  0.163  1  نوعية المدرسة

  

  المتغيرات
  المجاالت

 –التدريب
الدعم  الديكتاتوري الديمقراطي التعليمات

 االجتماعي
التعزيز 
 الكلي االجتماعي

 : المرحلة الدراسية التي يدرسھا المعلم
األساسية 

  الدنيا 
3.71±
0.44 

3.15±
0.80 

2.90±
0.66 

3.46±
0.56  

3.01±
1.08 

3.24±
0.46 

األساسية 
  العليا

3.68±
0.42  

3.42±
0.52  

2.80±
0.87  

3.38±
0.45  

3.17±
0.85  

3.29±
0.37  

±3.35  الثّانوية
0.67 

2.89±
0.86 

3.03±
0.83 

3.57±
0.83 

3.80±
0.59 

3.32±
0.44 

 : الدرجة العلمية

±3.62  الدبلوم 
0.53  

2.97±
0.74 

2.63±
0.76 

3.29±
0.64 

3.34±
0.88 

3.17±
0.41 

±3.55  البكالوريوس
0.51 

3.20±
0.73 

2.98±
0.80 

3.59±
0.50 

3.26±
1.01 

3.32±
0.44 

±3.72  الماجستير 
0.47 

3.34±
0.73 

2.95±
0.78 

3.35±
0.58 

3.15±
1.08 

3.30±
0.41 

 : نوعية المدرسة

±3.61  حكومية
0.54 

3.29±
0.73 

2.94±
0.77 

3.49±
0.58 

3.31±
0.96 

3.33±
0.42 

±3.62  خاصة
0.50  

3.11±
0.76  

2.85±
0.79  

3.42±
0.62 

3.20±
0.94 

3.24±
0.43 
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  )13(تابع جدول رقم ... 

درجات   مصدر التباين المجاالت
 الحرية

قيمة 
  )ف(

قيمة 
 *الداللة 

  الديمقراطي

  *1.08  2.29 2  الخبرة في التعليم
*0.071  3.66 2  المرحلة الدراسية التي يدرسھا المعلم

*0.199  1.11  2  الدرجة العلمية
*0.091  3.16  1  نوعية المدرسة

  الديكتاتوري

  * 0.79  3.13 2  الخبرة في التعليم
 *1.02  2.76 2  المرحلة الدراسية التي يدرسھا المعلم

 *1.06  2.33  2  الدرجة العلمية
*0.183  1.777  1  نوعية المدرسة

 الدعم االجتماعي

 0.145  3.66 2  الخبرة في التعليم
*  

*0.157  1.860 2  المرحلة الدراسية التي يدرسھا المعلم
*0.201  1.44  2  الدرجة العلمية
*0.087  3.031  1  نوعية المدرسة

  التعزيز االجتماعي

 *0.197  1.631 2  التعليمالخبرة في 
*0.089  3.11 2 المرحلة الدراسية  التي يدرسھا المعلم

 *0.756  0.279  2  الدرجة العلمية
*0.781  3.124  1  نوعية المدرسة

  الكلي

 *0.076  2.593 2  الخبرة في التعليم
*0.099  2.323 2 المرحلة الدراسية  التي يدرسھا المعلم

*0.084  3.32  2  الدرجة العلمية
*0.199  1.44  1  نوعية المدرسة

  ).0.05≤(دالة عند مستوى  إحصائيةعدم وجود فروق  *

في متغير الدرجة  إحصائياالى أنه ال توجد فروق دالة ) 12.13(يتضح من الجدولين 
حيث لم يكن ھناك  )2013( العلمية وھذه النتيجة تتفق مع دراسة يتفق مع نتيجة كل من خلود

 أظھرت التي (2006) حداد دراسة مع متفقة النتائج جاءتفروق في المؤھل العلمي، وأيضا 
 التي (2002) العنزي دراسة ومع الخبرة وسنوات العلمي للمؤھل تعزى فروق وجود عدم

 التي (2005) الدھمشي دراسة مع ختلفت، واالعلمي للمؤھل تعزى ق فرو د وجو عدم أظھرت
والمعلمات احثون ذلك الى أن المعلمون ويعزو الب. العلمي للمؤھل تعزى فروق وجود أظھرت

، حيث المنھاج موحد من وزارة التربية اج موحد ولجميع المراحل الدراسيةملتزمون بمنھ
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جاءت متشابھة لجميع المعلمون والمعلمات لذلك وأن الوحدات الدراسية والحصص والتعليمية 
  . النتائج بال فروق

أنه ال توجد فروق  إلى )12،13(في الجدولين رقم  فتشير النتائجمتغير الخبرة أما بالنسبة ل
تعزى  إحصائياحيث لم تجد فروق دالة ) 2013( تتفق مع خلودوھذه النتيجة  إحصائيادالة 

التي أظھرتا ) 2002(ودراسة العنزي ) 2006(مع دراسة حداد  اتفقتوكذلك . لمتغير الخبرة
ھذه  اختلفتوقد . القيادية المتبعة األنماطعدم وجود فروق تعزى لمتغير سنوات الخبرة في 

) 2009(، ودراسة ثوراش )2005(، ودراسة الدھمشي )2003(الدراسة مع دراسة العياصرة 
. تعزى لمتغير سنوات الخبرة إحصائياوجود فروق ذات داللة  إلىحيث أظھرت تلك الدراسات 

 بنفس يتمتع فإنه أنثى أم ذكرا كان سواء تعيينه عند المعلم أن إلى النتيجة ھذهالباحثون  عزويو
 وراتب وظيفية ترقية تأمينا، راتبا،  والزميالت الزمالء من غيره بھا يتمتع التي االمتيازات
 الذي العمل أن إلى النتيجة ھذه عزو يمكن كما مستقبله، على باالطمئنان يشعره مما) تقاعدي
 يعملون التي التعليمية المدرسية البيئة وأن الشخصية وطموحاته خبراته مع بتوائم الفرد يشغله
 من لديھما م باستثمار لھم تسمح فھي خبراتھم، اختالف على لھم ومناسبة متوافقة بيئة ھي فيھا

 راضون والمعلمات المعلمين جميع أن إلى النتيجة عزو ويمكن وإمكانات، ومھارات استعدادات
 أن كما وخبراتھم، واستعداداتھم قدراتھم مع ويتناسب المھنية لميولھم ومالءمته العمل نوع عن

 يتلقونت، و والواجبات قالحقو في متساوون وأنھم القرارات اتخاذ في المشاركة لھم يتيح العمل
 أسھمت وبالتالي متساوية، بدرجة والمادي الشخصي والتقدير واالھتمام نفسھا الوظيفية المعاملة

  .والخبرة القيادية األنماط بين عالقة وجود عدم في العوامل ھذه

 فقد دلت النتائج) حكومية وخاصة(المتغير الثالث والمتعلق بنوعية المدرسة  إلىأما بالنسبة 
 اختالفوبالرغم من  .بينھما إحصائيام وجود فروق دالة إلى عد) 12،13(في الجدولين 

المتوفرة للمعلمين في المدارس الخاصة والتي تصب في مصلحة المعلمين  واإلمكاناتالظروف 
ويعزو الباحثون . أن النتائج جاءت بال فروق بينھما على ھذا المتغير أالفي المدارس الخاصة 

التربية الرياضية أو خالل  حصتهأن المعلمين يخضعون لظروف مشابھة خالل  إلىذلك 
المملكة والمتعلقة بمديريات وزارة التربية والتعليم مشتركة  الن بطوالت .الرياضيةالمنافسات 

مشتركة بين المعلمين وكذلك فأن الكثير من معلمين  األدوارلذلك فأن . في بعض البطوالت
 األنديةأو خالل العطل الصيفية في المدارس الخاصة من خالل  الظھرالحكومة يعملون بعد 
لذلك في رأي الباحثون ذلك  .لديھملھم أصبحت متشابھة  بالنسبة الشرائحالصيفية وبالتالي فان 

لذلك جاءت النتيجة على ھذا النحو  .ينعكس بشكل مباشر على التطور الحاصل بين القطاعين
  .إحصائياوبال فروق دالة 

  االستنتاجات
  : االستنتاجات التالية إلىالتوصل  للباحث أمكن اإلحصائيفي ضوء نتائج التحليل 

من حيث التطبيق واالستخدام  األولىفي المرتبة  جاء نمط االھتمام بالتدريب والتعليمات لقد .1
 .األردنمعلمي التربية الرياضية في لدى 
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من حيث التطبيق واالستخدام لدى  األخيرةلقد جاء نمط القيادة الديكتاتوري في المرتبة  .2
 .األردنمعلمي التربية الرياضية في 

 في) ونوع المدرسة العلمي،المؤھل  الخبرة،سنوات (الدراسة ال يوجد اثر لمتغيرات  .3
 .األردنيادة لدى معلمي التربية الرياضية في الق أنماطنمط من  أواستخدام نوع معين 

  التوصيات
، لتوجيه المعلمين االبتعاد عنة لمى ومساوئهضرورة تسليط الضوء على النمط الدكتاتوري  .1

 . ودافعيتھمله من أثار سلبية على الطلبة 

النمط  وأھمھاالقيادية الفعالة  األنماطتعزيز  إلىوزارة التربية والتعليم  تنتبهضرورة أن  .2
 . عمل والتعاون بين المعلم والطالبفي تنمية روح ال ايجابيةالديمقراطي لما له من أثار 

العمل مشاعرھم و واحترامأشراك الطلبة في اتخاذ القرارات  إلىضرورة أن تنتبه الوزارة  .3
  .احتياجاتھمعلى تلبية 

دراسات موسعة  بإجراء ون أيضايوصي الباحث إليھاالنتائج التي تم التوصل ھذه  في ضوء .4
 .مختلفة رياضياتعلى عينات اكبر ومن 
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  )1(الملحق رقم 
 استبيان مقياس القيادة في الرياضة

  

بعض   نادرا  مطلقا
  األحيان

معظم 
  م  الفقرة  دائما  األحيان

  1  أتأكد من أن كل تلميذ يعمل حسب قدراته          
  2  أوضح الھدف من الحصة التعليمية لمجموعة التالميذ          
  3  أعطي انتباھا خاصا لتصحيح أخطاء كل تلميذ          

أتأكد من أن التالميذ يفھمون دوري ضمن الحصة           
  4  التعليمية

التعليمات الخاصة لكل تلميذ على انفراد  أعطي بعض          
  5  حول مھارات اللعبة

  6  أتوقع من التلميذ ما يجب عمله مقدما          
  7  أفسر لكل تلميذ ما يجب عملة          
  8 أفسر لكل تلميذ ما ال يجب عمله          

أتوقع أن كل تلميذ سيتحمل مسؤولية الواجب المطلوب           
  9  ادائه حتى النھاية

  10  أشير إلى نقاط الضعف والقوى لدى كل تلميذ          

أعطي تعليمات محددة لكل تلميذ حول ما يجب عمله           
  11  في كل ظرف

  12  اھتم بتنسيق أداء التالميذ في الحصة التعليمية          
  13  اشرح كيفية مساھمة التالميذ في أداء المجموعة          
  14  بالتفصيلاحدد ما ھو متوقع من كل تلميذ           

اخذ رأي التالميذ حول طروحاتھم الرياضية بعد           
  15  الحصة التعليمية

  16  استطلع رأي التالميذ حول سير الحصة التعليمية          
  17  اسمح للتالميذ بالمشاركة في اتخاذ القرار          

أشجع التالميذ في إعطاء اقتراحاتھم حول سير حصة           
  18  التعليمية

اسمح للتالميذ محاولة تطبيق طريقتھم في الممارسة           
  19  حتى وأن كانوا على خطأ 

  20  استطلع رأي التالميذ حول بعض األمور التنظيمية          
  21  اسمح للتالميذ بالعمل حسب قدراتھم الخاصة          
  22  اسمح للتالميذ بتشكيل مجموعات خاصة للعب          
  23  التالميذاعمل باستقاللية تقريبا عن           
  24  ال أفسر سبب عملي وقراراتي          
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  25  ارفض المساومة في رأيي الشخصي          
  26  احتفظ بأسلوب وبلھجة ال تسمح بالسؤال          
  27  أتكلم بأسلوب وبلھجة ال تسمح بالسؤال          
  28  أساعد التالميذ في حل مشاكلھم الشخصية          
  29  في حل النزاعات بينھم أساعد أعضاء المجموعة          
  30  اھتم بالمصالح الشخصية للتالميذ          
  31  اقدر معروفا شخصيا للتالميذ          
  32  اعبر عن مشاعري التي اشعر بھا تجاه التالميذ          
  33  أشجع التالميذ على أن يثقوا بي          
  34  أشجع العالقات غير الرسمية بيني وبين التالميذ          
  35  أداء التلميذ الجيد أمام اآلخرين امدح          
  36  اخبر التلميذ عندما يؤدي أداء جيدا          
  37  أتأكد من مكافأة التلميذ على أداءه الجيد          
  38  اعبر عن استحساني عندما يكون اداء التلميذ مميزا          
  39  امنح ثقتي وتقديري عندما تكون الثقة واجبة          

  
  )2(الملحق رقم 

  أسماء السادة المحكميين
  

  الرتبة االكاديمية  الجامعة  االسم
  استاذ  االردنية  د حازم نوري النھار.أ
  أستاذ  االردنية  د وليد رحاحلة.أ

  استاذ مشارك  البلقاء التطبيقية  الدكتور جعفر العرجان
  استاذ مشارك  مؤتة  الدكتور معتصم خطاطبة

  استاذ مشارك  مؤتة  الدكتور زين العابدين بني ھاني
  استاذ مشارك  كلية الزرقاء الجامعية  الدكتور اياد مغايرة
  استاذ مشارك  كلية عمان الجامعية  الدكتور رائد الرقاد
  استاذ مشارك  جامعة مؤتة  الدكتور محمد قضاة

  استاذ مشارك  جامعة مؤتة  الدكتور سليم الجزازي
  استاذ مساعد  الجامعة الھاشمية  الدكتور محمود حتاملة
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