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دافعية اإلنجاز لدى فريق العمل وعالقتها بالنمط القيادي لممدير في ضوء مشروع المؤسسة
عفاف وسطاني و محمد أوبمقاسم حسيني جاجة

كمية العموم االنسانية واالجتماعية – الهضاب 2
جامعة سطيف

ممخص

Résumé
Cette étude vise à faire ressortir la
relation significative entre le modèle du
leadership du directeur de l'institution
éducative (cycle moyen) et les aspects
de motivation dans le travail chez le
personnel enseignant de ce cycle, en se
basant sur les méthodes : descriptive
et analytique.
L’étude a montré l’existence de quatre
types de leadership:
-la
démocratique
et
la
circonstancielle, avec une motivation
accrue.
- l’autocratique et l’anarchique, avec
une faible motivation.

تيدف ىذه الدراسة إلى معرفة العالقة بين النمط القيادي

السائد لمديري المؤسسة التعميمية ودافعية اإلنجاز
لألساتذة في ضوء تطبيق نظام التسيير المستحدث

"العمل بالمشروع" .وقد اعتمدت ىذه الدراسة المنيج

الوصفي المناسب ليذا النوع من الدراسات .أسفرت نتائج
الدراسة عمى وجود عالقة قوية ذات داللة إحصائية بين

النمط القيادي السائد لممدير ودافعية اإلنجاز لدى

األساتذة من جية ،ووجود أربعة أنماط قيادية (ديمقراطي،

أوتوقراطي ،فوضوي ،موقفي) من جية أخرى .كما يوجد

مستوى مرتفع لدافع اإلنجاز لدى األساتذة في المؤسسات
ذات النمط الديمقراطي والموقفي،

مقابل مستوى

منخفض لدافعية اإلنجاز لدى األساتذة في المؤسسات
ذات النمط األوتوقراطي والفوضوي.

الكممات المفاتيح :الحوافز ،النمط القيادي ،مشروع

Mots clés : motivation au travail,
leadership, projet de fondation,
établissement d’enseignement.

المؤسسة ،المؤسسة التعميمية.

-1إشكالية الدراسة:

يرتبط نجاح المؤسسة واستمرار نجاحيا في ظل التغيرات التي يفرضيا عالمنا المعاصر بجيود القائمين عمى

إدارتيا ،كون أن اإلدارة في أي مؤسسة أو نشاط ىي الطاقة المحركة لمختمف مكوناتيا أو الوحدات التي تتألف
منيا مجمل الموارد واإلمكانات المتاحة  ،فعدم وجود قيادة إدارية توحد جيود فريق العمل وتوجيو نحو الوصول إلى
األىداف التنظيمية ،يحول المؤسسة إلى خميط غير منظم من األفراد جراء انعزال عناصر فريق العمل عن

بعضيم البعض ،حيث نجد كل واحد منيم يعمل عمى حدا وبطريقة عشوائية قد يؤدي ذلك إلى الجمود والركود
وبالتالي تثبيط دافعية فريق العمل لإلنجاز ،مما يحث الفرد عمى بذل الجيد،حسب ماكميالند  Maclellanفإن
دافعية اإلنجاز عامل ميم في رفع مستوى أداء الفرد وانتاجيتو في مختمف المجاالت واألنشطة ( ،)1إذ أنيا تمثل
البعد االنفعالي الذي ىو مكمل لمقدرة والتي تمثل البعد المعرفي لمشخصية فاالنجاز أو األداء اإلنساني يتحدد

بمستوى الدافعية والقدرة وتفاعميما معا ،أي أن األداء = الدافعية×القدرة ( ،)2وبذلك نعتقد أن قدرة متوسطة دافع
إنجاز مرتفع يكون مردودىا أفضل من قدرة كبيرة مع دافع إنجاز منخفض.
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إذا كان ىذا األمر ينطبق في الغالب عمى المؤسسات االقتصادية واإلنتاجية ذات المردود الكمي ،فإن قطاع
التربية والتعميم ال يخرج عن ىذا اإلطار ،إذ أضحى مع نياية العشرية األولى من ىذا القرن يشكل قطاعا

استراتيجيا في أي دولة يخضع لقوانين االقتصاد ومعايير النوعية والفعالية ،مما يؤكد أن نجاح العممية التربوية في
أي مجتمع يرتبط بالتخطيط الشامل لممدرسة وتوفير مناخ تنظيمي تربوي تتحقق فيو أسس الدافعية لمعمل(اإلنجاز)
من طرف مدير المؤسسة التربوية(المدرسة) "،فمدير المدرسة يجمع في الواقع بين ىذين البعدين ،إداري تنفيذي
وقيادي مؤثر تربوي بيداغوجي باعتباره قائدا عاما ليا .

واستثارة دافعية االنجاز لفريق العمل تعد إحدى التحديات التي تواجو أي قائد وتحدد كفاءتو بمدى النجاح الذي

تحرزه إزاء ىذا التحدي "،ألنيا تثار حسب موراي  Murrayمن الداخل بواسطة العمميات الداخمية و من الخارج
بواسطة ما يحدث من تأثيرات موقفية مباشرة( ،)3أي أن دافعية االنجاز لمفرد تستثار من خالل عوامل داخمية
تخص الفرد نفسو كحاجات يرغب في تحقيقيا أو تستثار في ظل عمل يسوده مناخ سيكولوجي مالئم يوفره لو
القائد عن طريق التعامل الجيد مع مواقف العمل المختمفة التي تواجيو يوميا ،مما يساعد في خمق أجواء من الثقة

والتفاني داخل المنظمة ،وفي تنمية دافعية االنجاز لدى كل فرد فييا.

وبيذا فإن وجود نمط قيادي مناسب في المدرسة يؤدي بالضرورة إلى رفع مستويات دافعية االنجاز لدى فريق
العمل والذي ينتج عنو تحقيق أعمى مستويات األداء من خالل بذل أقصى جيد في العمل والمثابرة لتحقيق
األىداف التنظيمية "،فقد توصل( فيروف ) J verrof 1975،في دراسة

لو حول دافعية االنجاز إلى أن الفرد

يواظب عمى سموكو اإلنجازي إذا عزز من طرف بيئتو االجتماعية من خالل تشجيعو بصفة دائمة"( .)4لكن رغم

االتفاق عمى أىمية النمط القيادي عمى الدفع بفريق العمل وتحفيزه ألداء ميامو بتفوق ،كون أن لكل نمط قيادي
إيجابياتو وسمبياتو في التأثير المباشر عمى أداء فريق العمل" ،إال أن ىناك من يؤيد ضرورة تبني اإلدارة لمنموذج
األوتوقراطي كالعالم ماكس ويبر  ،Max Weberوذلك لما يتميز بو القائد من قوة الشخصية  ،بيد أن التربية
الحديثة ترفض تط بيق ىذا النمط في المدرسة فيو يضعف خبرات العاممين ويحط من مستويات أدائيم المينية من

خالل الشعور بالضياع وعدم القدرة عمى التصرف ،وضعف االعتماد عمى النفس في المواقف الحرجة ،لتصبح

شخصية العامل سمبية فيحدث القصور في جوانب العمل( ،)5وفي بعض األحيان يصل القائد إلى قناعة مفادىا
أن أفضل نمط قيادي لفريق العمل ىو النمط القيادي الفوضوي(المتساىل ،التراسمي) الذي يكون في دوره شكميا

في المدرسة وذلك لتجنب ردود األفعال العنيفة ألتباعو إذ ما انتقده ىم مباشرة مما ييدد مكانتو( ،)6فأصحاب ىذا

النمط ي عتقدون أن كل فرد في المدرسة يعمل بالطريقة التي يراىا مناسبة دون تدخل من المدير أي أن المدرسة
تسير نفسيا بنفسيا.

بالنسبة لمنمط القيادي الديمقراطي فيو حسب المدرسة السموكية ميم في التأثير عمى سموكيات جماعات العمل

في أداء مياميا" ،فقد ثبت أن النمط هو األنسب لإلدارة المدرسية ،ففي إطار تتحقق القيادة المدرسية الناجحة،
حيث يتعمق األمر بتوفير الظروف المناسبة واإلمكانات المادية والبشرية الالزمة التعميمية التربوية"(.)7

غير أن أصحاب النظرية الموقفية يؤكدون عمى عدم وجود طريقة واحدة مثمى لإلدارة المدرسية لوجود أساليب

مخ تمفة من مدير آلخر تعتمد عمى المواقف والظروف المحيطة بالعمل( ،)8أي أن المدير الفعال ليس بالضرورة أن
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يكون ديمقراطيا أو أوتوقراطيا بل يستطيع تقدير وتحديد نوع األسموب القيادي األنسب لمواجية موقف معين،
وبالتالي يستطيع توجيو جيود فريق العمل ودفعيم لإلنجاز ميما كانت نوعية الموقف.

فمقد ظمت اإلدارة المدرسية تستفيد من ىذه اإلف ارزات لمفكر اإلداري إلى أن أصبحت حقال إلعمال الفكر في

موضوعات القيادة واألسموب اإلداري الناجح لإلدارة المدرسية الحديثة ،وذلك لكي تتخطى سمبيات األنظمة القديمة
وطرقيا في التسيير واإلدارة لكي تتمكن من تحسين مردودىا انطالقا من قدرة القائد(المدير) عمى رفع مستوى
دافعية إنجاز فريق العمل الذي يقوده ،فالفرد ذو الدافعية لإلنجاز المرتفعة يتميز بالمثابرة و الطموح وشدة

االنيماك في أداء الميام واتماميا عمى الوجو األكمل بحيث يستمر الفرد ذو الشخصية االنجازية لفترات طويمة من
العمل ومحاولة التغمب عمى العقبات التي تواجيو وذلك بيدف السعي لتحقيق األداء بدرجة عالية من الكفاءة.
ونظ ار لما حققو العمل بالمشروع(مشروع المؤسسة) في الميادين الصناعية واالقتصادية واإلدارية من الدفع
بعممية اإلنتاج وتحسين أداء المؤسسة ،ما أدى إلى اعتماده كنظام تسييري في المؤسسات التعميمية ،وقد ارتبط

مشروع المؤسسة بالمدرسة في الجزائر إثر صدور المنشور الوزاري  94/184الذي عرف بو ووضع الخطوط

العريضة لو ،وبعد أن اكتممت الصورة لدى المسئولين عن مشروع المؤسسة ورأوا ضرورة تنفيذه صدر قانون وزاري
بتاريخ  1997/46/44الذي ييدف إلى العمل بالمشروع واعتماده كنظام تسييري بالمؤسسات التعميمية بجميع
مراحميا لتحسين أدائيا ورفع مردودىا ،انطالقا من ظروفيا الداخمية باعتبار أن التسيير بالمشاريع يرتكز أساسا

عمى مبادئ الديمقراطية واالشتراك في اتخاذ الق اررات وتحفيز فريق العمل و حمميم عمى االنخراط في المشاريع
الخاصة بالمدرسة كل في مجال اختصاصو فضال عن تحرير المبادرة بقيادة المدير فيو المسئول عن توفير جو
من االنسجام وتحديد الطرق و الوسائل المناسبة لمعمل وتنشيط وتنمية جيود فريق العمل ،بعبارة أخرى فإن العمل
بالمشروع في المؤسسة التعميمية يعطي بموجبو درجة كبيرة من االستقاللية لممدير تضع بين يديو وسيمة ميمة لكل

تجديد أو دفع لمنشاطات التربوية بإتباعو نموذج معين يحدده بإتباعو نموذج معين يحدده لتسيير شؤون مؤسستو

وتنشيط فريق عممو وبالتالي دفعو نحو االنجاز والتفوق في أداء العمل ،كما يفرض العمل بالمشروع عمى مدير
المؤسسة االلتزام بالواقعية والخصوصية والمنيجية الدقيقة من خالل دراسة وضعية المؤسسة وتحديد األىداف
ورسم الحمول الممكنة ومتابعة تنفيذىا.

مما سبق يتضح لنا أنو في ظل العمل بمشروع المؤسسة ،ال يوجد نمط قيادي موحد لكل مديري المؤسسات

الت عميمية باعتبار أن لكل مؤسسة خصوصيتيا ولكل مدير طريقتو في تسيير مؤسستو ،ومن ىنا تأتي ىذه الدراسة
لمعرفة األنماط القيادية من طرف مديري المدارس التعميمية المتوسطة في ضوء مشروع المؤسسة بمدينة سطيف

وعالقتيا بدافعية اإلنجاز لدى فريق العمل(األستاذ) ،وبالتالي تتحدد إشكالية ىذه الدراسة من خالل طرح التساؤل
التالي:

*ىل توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين النمط القيادي السائد لممدير و دافعية اإلنجاز لدى فريق

العمل(األساتذة) في ضوء مشروع المؤسسة؟
وتندرج تحت ىذه األسئمة األساسية مجموعة من األسئمة الفرعية:
-1ىل توجد عالقة ذ ات داللة إحصائية بين النمط الديمقراطي و دافعية اإلنجاز لدى األساتذة في ضوء مشروع

المؤسسة؟
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-2ىل توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين النمط األوتوقراطي لممدير ودافعية اإلنجاز لدى األساتذة في ضوء
مشروع المؤسسة؟

-3ىل توجد عالقة ذات إحصائية بين النمط الفوضوي لممدير ودافعية اإلنجاز لدى األساتذة في ضوء مشروع
المؤسسة؟
-4ىل توجد عالقة ذات عالقة ذات داللة إحصائية بين النمط الموقفي لممدير ودافعية اإلنجاز لألساتذة في ضوء
مشروع المؤسسة؟
- 2فرضيات الدراسة:

 -1-2الفرضية العامة :توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين النمط القيادي السائد لممدير و دافعية اإلنجاز لدى

فريق العمل(األساتذة) في ضوء مشروع المؤسسة؟
 -1-1-2الفرضيات الجزئية:

-1توجد فروق ذات داللة إحصائية بين النمط الديمقراطي لممدير و دافعية اإلنجاز لدى األستاذ في ضوء مشروع
المؤسسة.
-2توجد فروق ذات داللة إحصائية بين النمط األوتوقراطي لممدير ودافعية اإلنجاز لدى األستاذ في ضوء مشروع
المؤسسة.

-3توجد فروق ذات داللة إحصائية .بين النمط الفوضوي لممدير ودافعية اإلنجاز لدى األستاذ في ضوء مشروع

المؤسسة.
-4توجد فروق ذات داللة إحصائية بين النمط الموقفي لممدير ودافعية اإلنجاز لدى األستاذ في ضوء مشروع
المؤسسة.
-3هدف الدراسة:

تيدف ىذه الدراسة إلى تحقيق مايمي:

 معرفة العالقة بين النمط القيادي السائد لممدير ودافعية اإلنجاز لدى األساتذة في ضوء مشروع المؤسسة . التعرف عمى األنماط القيادية السائدة لدى مديري المتوسطات ببمدية سطيف في ضوء مشروع المؤسسة. تحديد مستوى دافعية اإلنجاز لدى أساتذة التعميم المتوسط ومحاولة ترتيب األنماط القيادية حسب تأثيرىا فيمستوى دافعية اإلنجاز وبالتالي معرفة النمط أو األنماط القيادية األنسب انتياجا في ظل مشروع المؤسسة.

-4أهمية الدراسة:

بعد تبني المدرسة الجزائرية مشروع المؤسسة كتطوير يراد بو تجاوز سمبيات األنظمة القديمة وطرقيا التقميدية

في التسيير واإلدارة ،لتساير بذلك التطورات الحاصمة في المحيط العالمي ،ارتأينا القيام بيذا البحث لتبيان العالقة
بين النمط القيادي لممدير الذي يمارسو في ظل تطبيق ىذا النظام من التسيير ودافعية اإلنجاز لدى فريق

العمل(األساتذة) الذي يشرف عميو،مما يمكن المديرين من تحسين نوعية القيادة التعميمية لمؤسساتيم األمر الذي
قد يسمح ليم من رفع مستويات دافعية اإلنجاز لدى األساتذة وبالتالي دفعيم لممثابرة في إنجاز أعماليم بصفة
متواصمة ومتقنة فينتج عن ذلك توجيو العممية التعميمية نحو الجودة والتميز بما تحممو ىذه المفاىيم من معاني
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واسعة وشاممة أىميا الحصول عمى طالب يتمتع برقي في تعميمو وتفكيره وتحميمو ونقده وقدرتو عمى حل
المشكالت مستقبال.
-5تحديد مصطمحات الدراسة:

لقد تناول ىذا البحث مصطمحات عديدة وىي كالتالي:

*النمط القيادي:

النمط القيادي ىو الدرجة المحصل عمييا من خالل استجابة األفراد عمى مجموعة من العبارات ،والتي تعكس

خصائص سموكية لممدير تميز كل نمط قيادي من األنماط القيادية األربعة( :الديمقراطي ،األوتوقراطي ،الفوضوي،
الموقفي) ،وفق سمم يتكون من ثالث بدائل اختيارية ىي :دائما ،أحيانا ،أبدا.
*دافعية اإلنجاز:

تم تحديدىا عن طريق الدرجة التي يحصل عمييا األستاذ في المقياس الخاص بدافعية اإلنجاز المطبق عمييم

والمتكون من مجموعة من عبارات تعكس الخصائص السموكية لألستاذ أثناء القيام بميامو وىي :الطموح ،المثابرة،
مستوى األداء ،إدراك أىمية الزمن ،التنافس.
*فريق العمل:

يقصد بو في ىذه الدراسة جماعة العمل التي تتكون من ىيئة التدريس(األساتذة) في المدارس المتوسطة لبمدية

سطيف.
* المؤسسة التعميمية:

نقصد بيا في ىذه الدراسة المدرسة المتوسطة وىي الحمقة الثانية من منظومة التعميم ،وتمثل وحدة تنظيمية في

البنية الييكمية لمتعميم ما قبل الجامعي في الجزائر والذي يتكون من التعميم التحضيري ،التعميم األساسي
(االبتدائي ،المتوسط) سابقا قبل اإلصالح ،التعميم الثانوي ،ويمتحق بيا المتمدرسون الذين اجتازوا المرحمة
االبتدائية حيث تستمر الدراسة فييا لمدة  44سنوات.
*مشروع المؤسسة:

ىو تقنية حديثة لمتسيير انتيجتيا المؤسسات التعميمية لالنتقال من وضعية التمقي إلى وضعية رسم وتقرير

األىداف ،وكيفية تحقيقيا خالل فترة معينة باالعتماد عمى اإلمكانات المادية والبشرية الخاصة لكل مؤسسة
وتوظيفيا بكيفية ناجحة و فعالة بقيادة مدير المؤسسة.
-اإلجراءات الميدانية لمدراسة:

-1-7الدراسة االستطالعية:

-1-1-7أهداف الدراسة االستطالعية:
 -الفيم الدقيق لعبارات القياس.

 -تحديد وحدات أدوات القياس بدقة.

 دراسة ثبات وصدق أدوات القياس. -تحديد النمط القيادي السائد في كل مدرسة متوسطة .
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-2-1-7حدود الدراسة:

-1حدود بشرية- :مديري المدارس المتوسطة لبمدية سطيف.
-أساتذة التعميم المتوسط لبمدية سطيف.

-2حدود مكانية-:مؤسسات التعميم المتوسط لبمدية سطيف.
-3حدود زمنية-:الموسم الدراسي .2449/2448
-3-1-7عينة الدراسة االستطالعية:

 -1بالنسبة لممديرين 49- :مديرين لتحديد الصدق والثبات.
 31-مدير لتحديد النمط القيادي السائد في كل متوسطة.

-2بالنسبة لألساتذة 34 :أستاذ ( 13ذكور) 17( ،إناث).

 -4-1-7منهج الدراسة :تم االعتماد عمى المنيج الوصفي التحميمي الذي ييدف إلى دراسة الظاىرة بجميع

خصائصيا ثم تحميميا عن طريق جمع البيانات التي تتيح بذلك اختيار الفروض واإلجابة عن األسئمة المطروحة

في إشكالية الدراسة.
-5-1-7أدوات جمع البيانات :استخدمت ىذه الدراسة أدوات البحث التالية:

- 1مقياس تقدير األنماط القيادية لممديرين :تم تصميمو من طرف الباحثة ،وىو يتكون من جزأين ،يتعمق الجزء
األول بجمع المعمومات الشخصية ألفراد عينة المديرين و ىي:الجنس ،الخبرة ،السن ،أما الجزء الثاني فيتعمق

بقياس النمط القيادي ،حيث يمثل كل محور البنود التي تقيس مط معين .والجدول ( )1يبن ذلك:
النمط

ي

البنود

الديمقراطي

.44-43-42-41-41-11-11-19-18-17-16-15-14-13-12-11

األوتوقراط

.49-47-47-46-45-22-21-21-19-18-17-16-15-14-13-12

الفوضوي

.56-55-54-53-52-51-51-31-31-29-28-27-26-25-24-23

الموقفي

.64-63-62-61-61-59-58-57-39-38-37-36-35-34-33-32

الجدول( )11أرقام بنود األنماط القيادية.

يشمل الجزء الثاني من المقياس بعدين ىما بعد المبادأة ،االعتبارية .وقد كانت البنود كالتالي:
بعد االعتبارية

بعد المبادأة
النمط الديمقراطي

.11-11-19-18-17-16-15-14-13-12-11

.44-43-42-41-41

النمط األوتوقراطي

.22-21-21-19-18-17-16-15-14-13-12

.49-48-47-46-45

النمط الفوضوي

.31-31-29-28-27-26-25-24-23

.56-55-54-53-52-51-51

النمط الموقفي

.39-38-37-36-35-34-33-32

.64-63-62-61-61-59-58-57

الجدول( )12أرقام بنود المبادأة واالعتبارية.

كما تتوزع استجابات المفحوصين حول كل بند إلى ثالث ( )43فئات ىي :دائما ،أحيانا ،أبدا.
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يضم المقياس  64بندا تعكس العبارات التي تقيس األنماط القيادية حيث  32بندا تمثل البنود السمبية و  32بند
أخرى تمثل البنود اإليجابية ،والجدول الموالي يوضح ذلك:
البنود

عبارات االستبيان
اإليجابية

-27-26-35-34-33-32-11-11-19-18-17-16-15-14-13-12-11

السمبية

-28-27-26-25-24-23-22-21-21-19-18-17-16-15-14-13-12

.64-63-62-61-61-59-58-57-44-43-42-41-41-39-38
.56-55-54-53-52-51-51-49-48-47-46-45-31-31-29

الجدول( )13تصنيف عبارات مقياس تحديد األنماط القيادية.

-2مقياس دافعية اإلنجاز لألساتذة :تم وضع المقياس من طرف الدكتور" عبد الرحمان صالح األزرق" حيث

صممو في إط ار المواقف التعميمية التي يقوم بيا المعمم أو المتوقعة منو ،ويحتوي عمى  32بند تقيس 45

مؤشرات( أبعاد) لدافعية إنجاز األستاذ في المجال التربوي والمدرسي وىي :الطموح ،المثابرة ،مستوى األداء ،إدراك
الزمن،التنافس.
وتتمثل العبارات التي تقيس ىذه المؤشرات يوضحيا الجدول الموالي:
رقم العبارة

مؤشرات دافعية اإلنجاز

25-23-11-18-16-11

 -1مستوى الطموح
 -2المثابرة

.31-27-24-19-12-11-12

 -3مستوى األداء

.21-32-28-26-17-13-13
.17-31-29-22-14-14

 -4إدراك الزمن

.21-18-19-16-15-19-15

-5التنافس

الجدول( )14البنود التي تقيس مؤشرات دافعية اإلنجاز لألستاذ.

تتوزع استجابات المفحوصين حول كل بند إلى ثالث ( )43فئات ىي :تنطبق ،إلى حد ما ،ال تنطبق.
يتكون مقياس دافعية إنجاز األستاذ من  32بند  16 ،بندا إيجابية و  16أخرى سمبية ،وىي عمى النحو التالي:
العبارات الموجبة

.31-29-27-23-21-21-18-17-16-12-11-18-15-13-12-11

العبارات السمبية

.26-25-24-22-19-15-14-13-11-19-17-16-14-32-31-28

الجدول( )15تصنيف عبارات مقياس دافعية اإلنجاز .

* الشروط السيكومترية ألدوات جمع البيانات :وقد اعتمدت ىذه الدراسة في حساب الصدق عمى :صدق
المحتوى ،الصدق الذاتي .أما في حساب الثبات عمى:طريقة االتساق الداخمي ،طريقة االختبار واعادة االختبار.
وقد كانت قيم الصدق والثبات مرتفعة في كال المقياسين كالتالي:
القيم

صدق المحتوى

الصدق الذاتي

1.72

1.85

االتساق الداخمي

االختبار واعادة االختبار

تراوح بين 1.71و1.76

جدول( )16يبين قيم الصدق والثبات لمقياس تحديد النمط القيادي.
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صدق المحتوى

الصدق الذاتي

1.79

1.89

االختبار و إعادة االختبار

االتساق الداخمي
تراوح بين

1.79

1.73و 1.84

جدول( )17يبين قيم الصدق والثبات لمقياس دافعية اإلنجاز.

* تحديد النمط القيادي:

استعمال اختبار( )T testلضبط متغير األقدمية لممقياس .-حساب معامل االستقاللية كا 2لتحديد النمط القيادي.

* نتائج الدراسة االستطالعية:

مدير ذو النمط الديمقراطي.
ا
 تم تحديد 13 تم تحديد  43مدير ذو النمط األوتوقراطي. تم تحديد  43مدير ذو النمط الفوضوي. -تم تحديد  48مدير ذو النمط الموقفي .

 الفترة المناسبة إلجراء الدراسة النيائية ىي فترة الثالثي الثالث.-2-7الدراسة النهائية:

 -1-2-7عينة الدراسة النهائية :عدد أفراد العينة  194أستاذا موزعا عمى  44فئات من المدارس المتوسطة،
والجدول التالي يبن ذلك:

الفئة الديمقراطية
عدد أفراد كل فئة

91

الفئة األوتوقراطية

الفئة الفوضوية

26

الجدول ( )18عدد األساتذة لكل فئة " الديمقراطية ،األوتوقراطية،

تم اختيار العينة بالطريقة العشوائية العنقودية بنسبة .%24
-2-2-7األدوات اإلحصائية المستخدمة:
 -المتوسط الحسابي.

 معامل االستقاللية كا.2 معامل التوافق.C -3-2-7ضبط المتغيرات الديموغرافية:

استعمل لضبط المتغيرات ( الجنس ،السن) مايمي:
 معامل االستقالل كا.2 -اختبار ت (.)T test

14

26

الفئة الموقفية
51

الفوضوية ،الموقفية"
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 -4-2-7عرض نتائج الدراسة:

-1دافعية اإلنجاز لألساتذة في المؤسسات ذات النمط القيادي :
متوسطات الدرجات

المؤسسة
69.63
73.75
71.66
74.28
66.78
76
66.56
69.33
74.81
76.81
73.66
77.18
74.83

11
12
13
14
15
16
17
18
19
11
11
12
13

الجدول ( )19يبين متوسطات درجات األساتذة عمى مقياس دافعية اإلنجاز في المؤسسات ذات النمط الديمقراطي.

 نالحظ من خالل النتائج الواردة أعاله ارتفاع متوسطات درجات األساتذة في المؤسسات ذات النمط القيادي
الديمقراطي حيث تجاوزت ( )64.85درجة(متوسط درجات األساتذة) ،مما يدل عمى أن دافعية إنجاز األساتذة
مرتفعة في ىذه المؤسسات.
-2دافعية اإلنجاز لألساتذة في المؤسسات ذات النمط األوتوقراطي:
متوسطات الدرجات
59.63
63.57
51.66

المؤسسة
11
12
13

الجدول( )11متوسطات درجات األساتذة عمى مقياس دافعية اإلنجاز في المؤسسات ذات النمط األوتوقراطي.

 نالحظ من خالل النتائج الواردة أعاله انخفاض متوسطات درجات األساتذة عن( )64.85درجة مما يدل عمى أن
دافعية اإلنجاز لدى األساتذة منخفضة في ىذه المؤسسات.
-3دافعية اإلنجاز لألساتذة في المؤسسات ذات النمط الفوضوي:
متوسطات الدرجات
37.71
38.83
37.69

المؤسسة
11
12
13

الجدول ( )11متوسطات درجات األساتذة عمى مقياس دافعية اإلنجاز في المؤسسات ذات النمط الفوضوي.

 نالحظ من خالل النتائج الواردة أعاله انخفاض متوسطات درجات األساتذة عن ( )64.85مما يدل عمى أن
مستوى دافعية اإلنجاز في ىذه المؤسسات منخفض.
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 -4دافعية االنجاز لألساتذة في المؤسسات ذات النمط الموقفي:
متوسط الدرجات
74.16
72.8
71.47
78.88
79.88
72.16
75.75
74.28

المؤسسة
11
12
13
14
15
16
17
18

الجدول( )12متوسطات درجات األساتذة عمى مقياس دافعية االنجاز في المؤسسات ذات النمط الموقفي.

 نالحظ من خالل الجدول السابق ارتفاع متوسطات درجات األساتذة في المؤسسات ذات النمط الموقفي ،حيث
تجاوزت( )64.85درجة ،مما يدل عمى أن دافعية اإلنجاز لألساتذة مرتفعة في ىذه المؤسسات.
-5تحديد العالقة بين النمط القيادي الديمقراطي لممدير و دافعية االنجاز لدى األساتذة:
األساتذة

الذين

يقودهم

مديرون ديمقراطيون

تنطبق

إلى حد ما

ال تنطبق

ت م1238=1

ت م845=2

ت م829=3

ت ق 971.66=1

ت ق971.66=2

ت ق971.66=3

الجدول( )13التك اررات المتوقعة والمشاهدة الستجابات فئة األساتذة الذين يقودهم مديرون ديمقراطيون.

 من خالل النتائج السابقة فإن قيمة كا 2المحسوبة ( )114.56أكبر من القيمة المجدولة ( )9.21 ،5.99عند
مستوى داللة ( )4.41 ،4.45و درجة حرية( ، )42ىذا يعني وجود عالقة ذات داللة إحصائية بين النمط القيادي
الديمقراطي ودافعية االنجاز لدى األساتذة.

 قيمة  4.74 =Cىذا يعني أن العالقة بين النمط القيادي الديمقراطي و دافعية اإلنجاز لدى األساتذة عالقة قوية،
وذلك ألن قيمة  Cتقترب من القيمة العميا( )4.94وتبتعد عن القيمة الدنيا(.)4
 -6تحديد العالقة بين النمط القيادي األوتوقراطي لممدير ودافعية اإلنجاز لدى األساتذة:
األساتذة الذين يقودهم

مديرون أوتوقراطيون

تنطبق

إلى حد ما

ال تنطبق

ت م211=1

ت م291=2

ت م342=3

ت ق277.33=1

ت ق277.33=2

ت ق277133=3

الجدول( )14التك ار ارت المتوقعة والمشاهدة الستجابات فئة األساتذة الذين يقودهم مديرون أوتوقراطيون .

 من خالل النتائج السابقة نجد أن قيمة كا 2المحسوبة( )37.22أكبر من القيمة المجدولة( )5.99،9.21عند
مستوى داللة( )4.41 ،4.45و درجة حرية( ،)42ىذا يعني أنو توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين النمط
القيادي األوتوقراطي و دافعية اإلنجاز لألساتذة.
 قيمة  4.76=Cىذا يعني أن العالقة قوية بين النمط األوتوقراطي لممدير ودافعية اإلنجاز لدى األساتذة ،وذلك

القتراب قيمة  Cمن القيمة العميا( )4.94وتبتعد عن القيمة الدنيا(. )4
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 -7تحديد العالقة بين النمط القيادي الفوضوي لممدير ودافعية اإلنجاز لدى األساتذة:
األساتذة الذين يقودهم

مديرون فوضويون

تنطبق

إلى حد ما

ال تنطبق

ت م212=1

ت م271=2

ت م359=3

ت ق277.33=1

ت ق277.33=2

ت ق277.33=3

الجدول( )15التك ار ارت المتوقعة والمشاهدة الستجابات فئة األساتذة الذين يقودهم مديرون فوضويون.

 من خالل النتائج السابقة نجد أن قيمة كا2المحسوبة ( )44.65أكبر من القيمة المجدولة( )5.99،9.21عند
مستوى داللة ( )4.41،4.45و درجة حرية( )42وىذا يعني أنو توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين النمط
القيادي الفوضوي لممدير ودافعية اإلنجاز لألساتذة.
 قيمة  4.79=Cىذا يعني أن العالقة قوية بين النمط الفوضوي لممدير ودافعية اإلنجاز لدى األساتذة ،وذلك

القتراب قيمة  Cمن القيمة العميا( )4.94وتبتعد عن القيمة الدنيا(. )4

 -8تحديد العالقة بين النمط القيادي الموقفي لممدير ودافعية اإلنجاز لدى األساتذة:
األساتذة الذين يقودهم

مديرون موقفيون

تنطبق

إلى حد ما

ال تنطبق

ت م696=1

ت م454=2

ت م482=3

ت ق544=1

ت ق544=2

ت ق544=3

الجدول( )16التك ار ارت المتوقعة والمشاهدة الستجابات فئة األساتذة الذين يقودهم مديرون موقفيون.

 من خالل النتائج السابقة نجد أن قيمة كا2المحسوبة ( )64.42أكبر من القيمة المجدولة( )5.99،9.21عند
مستوى داللة ( )4.41،4.45و درجة حرية( )42وىذا يعني أنو توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين النمط

القيادي الموقفي لممدير ودافعية اإلنجاز لألساتذة.
 قيمة  4.74=Cىذا يعني أن العالقة قوية بين النمط الفوضوي لممدير ودافعية اإلنجاز لدى األساتذة ،وذلك
القتراب قيمة  Cمن القيمة العميا( )4.94وتبتعد عن القيمة الدنيا(.)4
 -9تحديد العالقة بين النمط القيادي السائد لممدير ودافعية اإلنجاز لدى األساتذة:

األساتذة الذين يقودهم

مديرون ديمقراطيون

األساتذة الذين يقودهم

مديرون أوتوقراطيون

األساتذة الذين يقودهم

مديرون فوضويون

األساتذة الذين يقودهم

مديرون موقفيون

تنطبق

إلى حد ما

ال تنطبق

ت م1238=1

ت م845=2

ت م821=3

ت ق1195=1

ت ق864.96=2

ت ق951.27=3

ت م211=1

ت م291=2

ت م342=3

ت ق313.17=1

ت ق247.13=2

ت ق272=3

ت م212=1

ت م271=2

ت م359=3

ت ق313.17=1

ت ق247.13=2

ت ق272=3

ت م696=1

ت م454=2

ت م482=3

ت ق614=1

ت ق484.76=2

ت ق233.13=3

الجدول( )17التك ار ارت المتوقعة والمشاهدة الستجابات الفئات األربعة من األساتذة.
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 من خالل النتائج السابقة نجد أن قيمة كا2المحسوبة ( )185أكبر من القيمة المجدولة( )16.81،12.89عند
مستوى داللة ( )4.41،4.45و درجة حرية( )46وىذا يعني أنو توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين النمط

القيادي السائد لممدير ودافعية اإلنجاز لألساتذة.

 قيمة  4.74=Cىذا يعني أن العالقة قوية بين النمط الفوضوي لممدير ودافعية اإلنجاز لدى األساتذة ،وذلك
القتراب قيمة  Cمن القيمة العميا( )4.84وتبتعد عن القيمة الدنيا(.)4
 5-2-7مناقشة الفرضيات في ضوء نتائج الدراسة:
 -1مناقشة الفرضية الجزئية األولى:

" توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين النمط الديمقراطي لممدير ودافعية اإلنجاز لألستاذ في ضوء مشروع

المؤسسة"

من خالل نتائج الدراسة تبين ما يمي :

 -تم قبول الفرض التقريري و رفض الفرض الصفري.

النمط الديمقراطي لممدير لو عالقة قوية بدافعية االنجاز لدى األساتذة في ضوء مشروع المؤسسة.ارتفاع دافعية االنجاز لدى األساتذة الذين يقودىم مديرون ديمقراطيون ،أي أن ىذا النمط فادر عمى دفع األساتذةلمعمل ،وتوجيو جيودىم نحو اإلنجاز ،وىذا ما تتفق معو المدرسة السموكية التي تؤكد عمى أىمية النمط
الديمقراطي في التأثير عمى سموك األستاذ ودفعو ألداء ميامو لما يتميز بو من اىتمام بالعالقات اإلنسانية
وتشجيع لروح المبادرة واشراك األستاذ في رسم الخطط لتحقيق أىداف المؤسسة .وبيذا فإن النمط الديمقراطي نمط
مساند ومناسب إلثارة دافعية االنجاز ورفع مستواىا لدى األستاذ في ظل التسيير بالمشاريع.
-2مناقشة الفرضية الجزئية الثانية:

" توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين النمط األوتوقراطي ودافعية اإلنجاز لألستاذ في ضوء مشروع المؤسسة"
من خالل نتائج الدراسة تبين ما يمي:

تم قبول الفرض التقريري و رفض الفرض الصفري .-النمط األوتوقراطي لمم دير لو عالقة قوية بدافعية اإلنجاز لدى األستاذ في ضوء مشروع المؤسسة.

 انخفاض دافعية االنجاز لدى األساتذة الذين يقودىم مديرون أوتوقراطيون،أي أن النمط األوتوقراطي غير قادرعمى دفع فريق العمل إلى اإلنجاز و أداء الميام في ظل التسيير بالمشاريع ،وىذا ما يختمف مع ما يراه " ماكس

ويبر "Max Weberبأن النمط األوتوقراطي ىو أنجح نمط لقيادة فريق العمل لما يممكو القائد من قوة في

الشخصية ،وبالتالي التحكم بطريقة جيدة في زمام أمور العمل.لكن الطريقة الصارمة في القيادة ومركزية القرار في

ىذا النمط يجعل األستاذ يعتمد االعتماد ال كامل عمى القائد وبالتالي يفقد روح المبادرة ،والتنافس مع غيره من
األساتذة ،وينخفض مستوى الطموح فيؤثر ذلك بالضرورة عمى مستوى األداء في العمل.
 -3مناقشة الفرضية الجزئية الثالثة:

" توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين النمط الفوضوي لممدير ودافعية اإلنجاز لألستاذ في ضوء مشروع

المؤسسة"

من خالل نتائج الدراسة تبين ما يمي:
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 تم قبول الفرض التقريري و رفض الفرض الصفري. -النمط الفوضوي لممدير لو عالقة قوية بدافعية اإلنجاز لدى األستاذ في ضوء مشروع المؤسسة.

انخفاض دافعية اإلنجاز لدى األساتذة الذين يقودىم مديرون فوضويون ،وىذا راجع لغياب قيادة حقيقية تحددالقوانين واألنظمة التي يجب أن تتبع داخل المدرسة ،فالمدير الفوضوي ال يتحمل المسؤولية ويتيرب منيا بعدم
تدخمو في مجريات األمور فتسود بذلك الفوضى والسمبية ،فتؤثر طبيعة مناخ ىذا العمل سمبيا عمى رغبة األستاذ
في العمل وبذل المجيود الالزم مع التالميذ.

رغم مميزات ىذا النمط المغرية لما تمنحو من حرية تصرف وعدم تدخل المدير بالرأي ،ودبموماسية مع الجميع

من راحة لمفرد لعدم وجود ضوابط تنظم سير العمل ،إال أنو لم يثر رغبة األستاذ الجزائري في العمل ،ىذا دليل
عمى أن المناخ التنظيمي الذي تسوده الفوضى والتسيب الناتج عن عدم وجود قائد فعمي لممدرسة ال يعمل عمى
رفع دافعية اإلنجاز لدى األستاذ في المدرسة الجزائرية.
-4مناقشة الفرضية الجزئية الرابعة:

" توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين النمط القيادي الموقفي لممدير ودافعية اإلنجاز لألستاذ في مشروع

المؤسسة"

 -تم قبول الفرض التقريري و رفض الفرض الصفري.

 النمط الموقفي لممدير لو عالقة قوي بدافعية اإلنجاز لدى األستاذ في ضوء مشروع المؤسسة. ارتفاع دافعية اإلنجاز لدى األساتذة الذين يقودىم مديرون موقفيون ،ىذا يعني أن النمط القيادي الموقفي نمطمناسب لقيادة جيود ا ألستاذ وتنمية دافعيتيم ألداء مياميم و ىذا ما يتفق مع النظرية الموقفية  ،فالمدير الموقفي
يعتمد في قيادتو عمى دراسة المتغيرات المتداخمة وتمييز وتشخيص الموقف ،والتكيف مع المتغيرات ،وىذا يتطمبو

التسيير بالمشاريع لوضع خطة مناسبة ومطموبة لتحقيق أىداف المدرسة.
-5مناقشة الفرضية العامة:

" توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين النمط القيادي السائد لممدير ودافعية اإلنجاز لدى األساتذة في ضوء

مشروع المؤسسة"

وتأسيسا عمى ما تقدم ،يتضح وفي كل الحاالت وجود عالقة دالة بين النمط القيادي لممدير والدافعية لإلنجاز

لدى األساتذة ،وىذا ما يوافق ما توصل إليو كل من ماكميالند ،موراي ،أتكنسون ،أي أن دافعية اإلنجاز تستثار
من خالل ما يقع عمى الفرد من تأثيرات موقفية ،إضافة إلى ذلك دافعية اإلنجاز من الدوافع المكتسبة التي يمكن
تعمميا تحت ظروف معينة ،أي أن إثارتيا أو تثبيطيا مرتبط بخصائص الموقف الذي يكون فيو الفرد ،معنى ذلك

أنو إذا توفر نمط قيادي مناسب في المدرسة يؤدي ذلك بالضرورة إلى رفع مستويات دافعية االنجاز لفريق
العمل(األساتذة).
-8التوصيات و المقترحات:

انطالقا مما توصمت إليو ىذه الدراسة من نتائج نقترح بعض التوصيات:

 -ضرورة تطوير و تكوين المديرين بما يتوافق ومتطمبات مشروع المؤسسة بإخضاعيم لدورات تدريبية مجدية.
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 دعم األسموبين (الديمقراطي ،الموقفي) ومحاولة تعميميما عمى مختمف المدارس من جية ،ومن جية أخرىالعمل عمى القضاء عمى األسموبين (األوتوقراطي والفوضوي) في المؤسسات التعميمية ،باعتبار ما أظيرتو ىذه

الدراسة من تأثير إيجابي لنمط القيادي الديمقراطي والنمط الموقفي عمى مستويات دافعية اإلنجاز.

إجراء دراسات حول المتغيرات التي يمكن أن تكون ليا تأثير عمى دافعية اإلنجاز لدى األستاذ الجزائري  ،لمتحكمفي ىذا الدافع بضبط جميع المتغيرات المتعمقة بإثارتو ورفع مستوياتو ،فيو من أىم الدوافع اإلنسانية باعتبارىا
تحث الفرد عمى التغمب عمى العقبات والكفاح ألداء الميام الصعبة بشكل جيد وبسرعة ،ىذا ما يحتاجو األستاذ

في مدارسنا لممضي قدما في تكوين جيل نستطيع االعتماد عميو في مواجية متغيرات العصر.
المراجع:

 -1أحمد إبراىيم أحمد :نحو تطوير اإلدارة المدرسية ،دار المطبوعات الجديدة ،القاىرة مصر.1994 ،
 -2إبراىيم قشقوش ،طمعت منصور :دافعية االنجاز وقياسيا ،األنجمو مصرية ،القاىرة مصر. 1979 ،
 -3أنور سمطان :السموك التنظيمي ،دار الجامعات الجديدة ،اإلسكندرية مصر.2443 ،

 -4زكي محمود الياشم :الجوانب السموكية في اإلدارة المدرسية ،وكالة المطبوعات ،الكويت  ،1994ط.2
 -5طريف شوقي  :السموك القيادي ،فعالية اإلدارة ،دار غريب  ،القاىرة مصر.2444 ،

-6عبد الرحمان بن بريكة :دافعية اإلنجاز لدى بطل نصوص القراءة ،مجمة قراءات في المناىج التربوية ط ،1جمعية اإلصالح

االجتماعي والتربوي ،باتنة الجزائر.1995 ،

 -7عبد المطيف محمد خميفة :دافعية اإلنجاز،دار الغريب ،القاىرة مصر.2444،
 - 8محمد منير المرسي :اإلدارة التعميمية أصوليا وتطبيقاتيا ،عالم الكتب ،القاىرة مصر.2441 ،

الموضوع:

مقياس تحديد النمط القيادي لمدير المدرسة المتوسطة (ديمقراطي ،فوضوي ،أوتوقراطي ،موقفي)في ضوء تطبيق مشروع

المؤسسة:
بيدف القيام بدراسة حول عالقة النمط القيادي لمدير المدرسة المتوسطة ودافعية اإلنجاز في ضوء مشروع المؤسسة ،نضع بين

يديك ىذا المقياس الذي يتكون من أربعة أقسام بيدف التعرف عمى النمط القيادي الذي تنتيجو في قيادة مؤسستك التعميمية .نأمل منكم
التفضل بقراءتيا بعناية واإلجابة عمييا بما ترونو يوافق رأيكم.

نمتمس منكم التعاون ونطمئنكم بأن ما تفيدوننا بو من معمومات ال يستعمإلال في اإلطار العممي لمبحث.
البيانات الشخصية:

المؤسسة...............:

األقدمية بالمؤسسة الحالية...............:

السن.......................:
الجنس.....................:
الرقم
11

دائما

العبارة
أتابع أعمال فريق العمل لمراقبة الوثائق و التعميق عميها

12

أهتم بتوحيد إجراءات العمل ألعضاء فريق العمل

13

ال أقبل الخروج عن الموائح و القوانين

14

أحث فريق العمل عمى بذل الجهد

20

أحيانا

ناد ار
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15

أحرص عمى إشراك فريق العمل في اتخاذ الق اررات

16

أضع اقتراحات فريق العمل موضع التنفيذ

17

أتابع كل خطوات العمل في المواعيد المحددة لها

18

أصمم لوحة خاصة باإلعالنات ألطمع فريق العمل بجميع القرارات والتعميمات

19

مرن في اتخاذ القرارات الخاصة بالعمل

11

أقترح أساليب جديدة لمعالجة المشكالت

11

ألقي الموم عمى فريق العمل إذا حدث خطأ ما في أداء العمل

12

أتحكم في سير وضبط العمل بصرامة

13

أحرص عمى أن يخضع الجميع لسمطتي في العمل

14

أنفرد باتخاذ الق اررات الخاصة بالعمل

15

أعطي أهمية قصوى إلنجاز العمل عمى حساب فريق العمل

16

أرى بأن االتصال النازل هو األفضل

17

منصبي كمدير يؤهمني لمعالجة جميع القضايا

18

لتحقيق فعالية اإلنتاج أقوم بمفردي بدراسة جدول األعمال ثم أعرضه عمى فريق

19

ال أحب إحداث تغيير في أساليب العمل

21

أميل لمصرامة في متابعة التعميمات الرسمية المتعمقة بتنفيذ البرامج الرسمية

21

ال أعاقب فريق العمل

22

أتهرب من اتخاذ الق اررات

23

أمنح حرية التصرف لجميع فريق العمل دون ضوابط

24

ال أولي اهتمام شديد بالجودة في أداء العمل

25

ال أهتم بتقديم المعمومات عن مقدار العمل الواجب القيام به

26

غالبا ما أقوم بتعيين نائب عني لرئاسة االجتماعات

27

ال أهتم بمراقبة النظام بالمدرسة واإلطالع عمى التقارير الخاصة بذلك

28

أترك مهمة تبميغ المعمومات ألحد أعضاء فريق العمل

29

ال أهتم بتوزيع المعمومات التي تهم أعضاء فريق العمل

31

تكون قراراتي فردية أو بإشراك فريق العمل حسب ما يتطمبه الموقف

31

أستعمل أساليب مختمفة لحل مشاكل العمل

32

أهتم بإنجاز العمل

33

أكون مرنا أحيانا وشديدا أحيانا أخرى أثناء القيام بإجراءات العمل

34

أتخذ القرار بسرعة أحيانا و أتمهل في اتخاذ أحيانا أخرى

35

أسعى دائما إلى التطوير في العمل

36

أعتمد في تخطيطي لمعمل عمى المتغيرات المتداخمة لمواقف العمل

37

أحيان أستعمل االتصال النازل وأحيانا أخرى االتصال الصاعد

38

أمنح فريق العمل شعورا بالراحة أثناء التحدث إليهم

39

أتصرف وفق المصمحة العامة

41

ال أفاضل بين أعضاء فريق العمل

41

أهتم بالتواصل الدائم مع فريق العمل

42

أتابع أحوال فريق العمل دائما

والمعمومات

العمل
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43

أسعى إلقناع فريق العمل بأن ق ارراتي في صالحهم قبل مباشرة تنفيذها

44

أهتم بالمشاكل الشخصية لفريق العمل

45

أميل لمتوبيخ أكثر من التشجيع لفريق العمل

46

ال أجد الوقت المناسب لمتابعة الممفات الشخصية لفريق العمل

47

أتجنب األحاديث الودية مع فريق العمل

48

أرفض أن أعطي تفسيرا عن ما أقوم به في المؤسسة لفريق العمل

49

ال أميل لربط عالقات مع أعضاء فريق العمل

51

أبقي عالقاتي مع أعضاء فريق العمل في حدود سمطتي عميهم

51

ال يهمني تماسك فريق العمل

52

ال يكون اتصالي بصورة مباشرة مع فريق العمل

53

ال أضع ضوابط عمى إجراءات العمل

54

ال أهتم بتوجيه فريق العمل

55

ال يهمني تشجيع فريق العمل

56

ال عمم لي بالمشاكل و األوضاع االجتماعية لفريق العمل

57

أشجع فريق العمل أحيانا و أوبخه أحيانا أخرى

58

ال أتعامل مباشرة مع فريق العمل إذا لزم األمر

59

تتحدد طريقة معاممتي حسب خصائص فريق العمل

61

ال أهتم بإبالغ الجميع بما هو مطموب ومتوقع

61

ال أكون حازما أحيانا ومستعدا لمنقاش أحيان أخرى

62

ال أرتبط بصداقات مع فريق العمل

63

ال أنتقد األعمال الناقصة لفريق العمل دائما

64

ال أقبل دوما آراء فريق العمل بسرعة

مقياس دافعية اإلنجاز لدى األستاذ:
يتكون ىذا المقياس من مجموعة من العبارات تيدف إلى قياس أحد جوانب الشخصية وىو دافعية اإلنجاز ،فكل أستاذ لديو نزعة
نحو العمل واإلنجاز ويرغب في التفوق والحصول عمى تقديرات عالية في المينة ،وتيدف عبارات ىذا المقياس إلى مساعدتك أخي

األستاذ في التعرف عمى أبعاد ومستوى دافعية اإلنجاز لديك.

الرجاء من كل أستاذ(ة) اإلجابة عمى عبارات المقياس بكل تمعن وموضوعية.

البيانات الشخصية:

الجنس......................:

السن........................:

الرقم
11

تنطبق

العبارات
أحب القيام بأي عمل متوقع مني مهما كمفني ذلك من جهد

12

أستطيع أداء نفس العمل لساعات طويمة دون الشعور بالممل

13

أسعى دائما إلى إدخال تعديالت مهمة لصالح العمل

14

كثيرا ما تمر األيام دون أن أعمل شيئا يذكر

15

أجتهد دائما في عممي ألتفوق عمى من أعمل معهم

16

أعتقد بأنني شخص يكتفي بالقميل من اآلمال والطموحات

17

أفضل تأدية عممي بمستوى متوسط من اإلتقان إذا كان تحقيق المستوى

األعمى يكمفني وقتا وجهدا كبي ار

22

إلى حد ما

ال تنطبق

التواصل في العلوم اإلنسانية واالجتماعية
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18

ال أعتقد أن مستقبمي سوف يكون مرتبط بظروف الحظ والصدفة

19

أشعر بأن الدخول في تحديات مع اآلخرين ال طائل من ورائه

11

كمما وجدت العمل الذي أقوم به صعبا ازداد إصراري عمى إنجاز

11

أعتقد أن وضعي الحالي أفضل ما يمكن الوصول إليه

12

أشعر بأنني مجتهد و مثابر في عممي كمدرس

13

أتجنب غالبا القيام بالمهام والمسؤوليات الصعبة في عممي

14

ال أشعر غالبا بمرور الوقت عندما أكون مشغوال في عممي

15

أميل أحيانا إلى التراجع عن مواقفي أمام الخصوم إذا كان اإلسرار عميه

16

ال أفكر في إنجازاتي السابقة بل أفكر في التخطيط إلنجازات جديدة

17

أحرص دائما عل أن يكون العمل في مقدمة اهتمامي

18

أحرص دائما عمى اإلشراك في المسابقات ذات الصمة بمجاالت اهتمامي كمما

19

أنسحب غالبا بسهولة عندما تواجهني مشاكل صعبة في عممي

21

تستهويني األعمال التي تتسم بجو التنافس و التحدي

21

أستعد دائما لألعمال الصعبة التي تتطمب مجهودا لتحقيقها

22

غالبا ما أؤجل عمل اليوم إلى الغد

23

كمما حققت هدفا وضعت لنفسي أهدافا أخرى مستقبمية

24

أشعر بالممل أحيانا في إيجاد الحمول لممصاعب التي تعترض حياتي

25

ال أميل إلى االعتقاد بالرأي" القائل كن أوال تكن"

26

كثيرا ما أشعر بعدم قدرتي عمى القيام بما وعدت به سابقا

27

أبذل ما في وسعي أكثر من مرة حتى أحقق أهدافي

28

أشعر بالضيق من ضعف كفاءتي في العمل

29

ال أتأخر أبدا في إنجاز مسؤولياتي عمى أكمل وجه و إن كانت الظروف

31

إذا دعيت لشيء ما أثناء العمل فإنني أعود إلى عممي عمى الفور

31

ال أفكر كثيرا في البحث عن طرق أخرى بديمة عندما تفشل الطرق السابقة

32

لم أعد أتحمل المصاعب الكثيرة التي تواجهني في أداء عممي

يسبب لي متاعب صعبة

أتيحت لي الفرصة لذلك

المحيطة بي تسمح بالتهاون

في بموغ أهدافي

23

