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 شكش وتقذَش

الحمد هلل حمدًا كثيرًا أْف أعانني عمى إعداد ىذه الّدراسة، ولو عّز جبللو الحمد الذي ميما كُثر 

لي العظماء مف عباده، وتأييدىـ لي ودعمي المتواصؿ مف أجؿ يبقى قميبًل أماـ نعمة تسخيره 

نتاج المعرفة.  والدة دراستي ىذه في زحاـ ميداف البحث العممي وا 

إلييـ جميعًا كّؿ باسمو ولقبو أتقّدـ بجزيؿ الشكر واالمتناف، ابتداًء مف مشرفي األستاذ الدكتور 

بعممو وتوجيياتو البّناءة، إنتقااًل إلى جميع محمود أبو سمرة الذي منحني الكثير مف وقتو وأكرمني 

 اساتذتي في جامعة القدس الذيف ىـ أنيار العمـ البّلمنقطعة، نرتوي مف خيراتيـ لنكوف ونحيا.
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 انًهخص

مف وجية مستوى النُّضج الوظيفي لدى المعمميف في محافظة بيت لحـ  ىدفت ىذه الّدراسة  التعرؼ الى

، مف خبلؿ األنماط القيادية لممديريف وفقًا لنظرية النضج الوظيفي لكؿ مف ىيرسي نظر المديريف

وببلنشرد. واستخدمت الباحثة المنيج الوصفي في دراستيا. تكّوف مجتمع الّدراسة مف جميع مديري 

 -3108ـ )ومديرات المدارس الخاصة والحكومية في محافظة بيت لحـ  في الفصؿ األوؿ مف عا

( مديرًا ومديرة،  وقد تـ اختيار عّينة عشوائية طبقية لتمثيؿ مجتمع 073(، والبالغ عددىـ )3109

( لقياس مستوى 3102( مديرًا ومديرة. وقامت الباحثة بتبني أداة دراسة المطيري )001الّدراسة، بمغت )

( فقرة موزعة عمى أربعة 41)النضج الوظيفي وفؽ نظرية ىيرسي وببلنشرد، حيث تكونت االستبانة مف 

أنماط قيادية كؿ نمط منيا يقيس مستوى النضج الوظيفي لممرؤوسيف، وقد تـ التحقؽ مف صدقيا وثباتيا 

 بالطرؽ التربوية واالحصائية المناسبة.

في مدارس محافظة بيت  لممديريف وشيوعاً  األكثر حضوراً وقد أظيرت نتائج الّدراسة أف النمط القيادي 

أف مستوى النضج  وىذا يعني، وفؽ نظرية ىيرسي وببلنشرد،، المشاركةيميو نمط  ،القناعامط ىو ن لحـ

أف  نىضج المتوسط، وضمف حدوده، الدنيا والمرتفعة،  بمعضمف مستوى النُّ  ىوالوظيفي لممعمميف 

 .ان متكسط يـضج الوظيفي لمعممييروف اف مستوى النُّ  المدارس في محافظة بيت لحـ مديري

ارت النتائج إلى وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف تقديرات أفراد عينة الدراسة لنمط التفويض كما أش

وعدـ وجود فروؽ ذات داللة التخصص، والمؤىؿ العممي، وعدد سنوات الخبرة. تعزى لمتغيرات: 

 لممدرسة.إحصائية في جميع األنماط تعزى لمتغيرات: جنس المدرسة، ونوع المدرسة، والمرحمة التعميمية 

 وفي ضوء النتائج التي توصمت إلييا الّدراسة، أوصت الباحثة بمجموعة مف الّتوصيات أىميا:



 د

 

إعداد وتنفيذ برامج تدريبية لتدريب مديري ومديرات المدارس  لتأىيميـ الختيار النمط القيادي  -1

 المناسب لكؿ موقؼ أو جماعة مف المعمميف في مدرستو.

ىيرسي وببلنشرد في القيادة وذلؾ مف خبلؿ اجراء دراسات بحوث لمكشؼ  االىتماـ أكثر بنظرية -2

 عف ايجابياتيا ومدى مبلئمتيا لممجتمع المحمي.
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The Level of Functional Maturity for Teachers in the Governorate of 

Bethlehem according to the theory of Hersey and Blanchard from the 

Principal’s Point of View. 

Prepared by: Shatha Nasser Mohammad Al-araj 

Supervised by: Prof. Mahmoud Abu Samra 

Abstract 

This study aims at identifying the level of functional maturity of teachers 

in the governorate of Bethlehem from the principals’ point of view. This 

will be conducted through examining the principals’ styles of leadership 

according to the theory of functional maturity “Situational Leadership 

Theory” by Hersey and Blanchard. The researcher used the descriptive 

method throughout her study. The study included all principals at all 

schools in Bethlehem governorate (172 principals) in the first semester of 

2018-2019. A random sample of (110) principals was chosen to represent 

the population of the study. The researcher has adopted Al-Muterey’s 

study tool (2013) to measure the level of functional maturity according to 

the theory of Hersey and Blanchard. The questionnaire consisted of (40) 

paragraphs distributed at four aspects of leadership styles to measure the 

level of functional maturity of the subordinates. The questionnaire 

validity and reliability has been verified through the appropriate 

educational and statistical methods.  

The results of this study revealed that the most predominant and common 

leadership styles followed by school principals in Bethlehem governorate 

is the persuasion and participation. According to Hersey and Blanchard it 

means that the level of functional maturity of the teachers is within the 

level of moderate maturity and in between its minimum and maximum 

levels. In other words, the school principals in Bethlehem governorate 



 و

 

believe that the level of functional maturity of their school teachers is in 

the average range. 

The results have also indicated certain statistical differences related to 

several variables, such as: specialization, qualification and years of 

experience (in delegation style). On the other hand, the results have 

revealed that there are no statistical differences in the level of functional 

maturity for teachers in Bethlehem governorate from the principals’ point 

of view that are related to the gender, type or educational stage of the 

school.  

Finally, according to the findings of this study, the researcher has listed 

several recommendations. 
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 انفصم األول

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 

 يشكهخ انّذساعخ وخهفُتهب انُّظشَخ 

ا، حدودىسة، مشكمتيا، أسئمتيا، فرضياتيا، أىدافيا، أىمّيتيا، تناوؿ ىذا الفصؿ عرضًا لمقّدمة الدرا
 ومصطمحاتيا.

 

 انًقِذيخ 1.1

 التأثر ومياراتو بقدراتو يستطيع مرؤوسيو،و  قائد بيف تبادلية عبلقة وىي اآلخريف، في التأثير فف ىي القيادة
 التي المواضيع مف دةالقيا موضوعيعد و  مشتركة، أىداؼ لتحقيؽ تابعيو وسموؾ نشاطات في والتأثير
 في والمؤسسات المنظمات في القيادة أىمية وتزداد القديـ، التاريخ منذ والفبلسفة والكتاب المؤرخوف تناوليا
) الصميبي والسعود،  المجاالت شتى في وتغييرات ومتطمبات تحديات مف تشيده لما نظًرا الحديث، العصر
3101.) 
 األىداؼ تحقيؽ نحو كافة الموارد توّجو أفّ  شأنيا مف أف إذ مّنظمات،ال في الّنجاح عناصر أىـ مف فالقيادة
 لدييا توفرت لو حتى أىدافيا، تحقيؽ في ليا النجاح يكتب لف ظمةنم أيّ  أف ىـ، إذءووال اتجاىاتيـ  وتحّدد
 يقياوتنس وتنظيميا البشرّية الموارد توجيو عمى قادر غير عجز قيادي ظؿ في المادّية، اإلمكانّيات كافة

 (.2008 )المخبلفي،
 

ذا تأممنا أي نشاط بشري يقوـ عمى الُجيد الجماعي نجد أنو يحتاج بالضرورة مف يشرؼ عميو وينّظمو  ،وا 
ويوجّيو، ومف ىنا تتأكد حتمّية القيادة، فالقيادة تحتؿ مكانة بارزة في مختمؼ المجاالت وينسب إلييا نجاح 

ة القيادة في العصر الحالي طبيعة وخصائص ىذا العصر الذي ولعّؿ مما يزيد مف أىميّ  ،أو فشؿ أي عمؿ
يتسـ بسرعة الّتغير والتّبدؿ في شتى مناحي الحياة، باإلضافة إلى تزايد حجـ المؤّسسات واّتساعيا، 
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األمرالذي يتطمب وجود قيادة إدارّية فاعمة وقادرة عمى إدارة ىذه المؤّسسات لتحقيؽ أىدافيا، والسير بيا 
 .( 2016،وىوادؼ ـ والتطّور)الصالحينحو التقدّ 

 
 عمى ينعكس كما فّعاؿ، بشكؿ وأدائيـ وسموكيـ العامميف عمى يؤثر ما غالبا الفّعاؿ الّنمط القيادي إف

 ؤثري الذي ىو الفّعاؿ فالقائد . (3112)عورتاني، وانتمائيـ ووالئيـ عف العمؿ ورضاىـ المعنوّية روحيـ
 خاص، بشكؿ المعنوّية لمموظفيف الروح وفي عاـ، بوجو التنظيمي المناخ في ايجابياً  تأثيراً  قيادتو نمط

 أىداؼ إلى بموغ تؤدي بمبادرات لمقياـ وتحّوليـ العامميف تدفع التي المبدعة الطاقة ىـ فو الفاعم القادةف
 (.3119المنّظمة )السعود،

استيدفت إرسائيا عمى أصوؿ وربما كاف مف أىـ التّطورات التي شيدىا ميداف القيادة ىو الجيود التي 
الباحثيف والميّتميف في مجاؿ القيادة بإجراء األبحاث والّدراسات  مف عممّية، وأسّس نظرّية، إذ قاـ كثير

بيدؼ تطوير عدد مف الّنظريات التي يمكف في ضوئيا تفسير ظاىرة القيادة. ومف ىنا ظيرت الّنظرية 
نما وسيمة أو خارطة طريؽ توفر التّوجيو سواء في اإلدارة أـ في القيادة، عمى أنيا لي ست ىدفًا بحد ذاتو وا 

البلـز لمممارسة اإلدارّية. فالنّظرية توفر لئلداري أو القائد أساسًا لتحديد المشكبلت القائمة، وتقترح 
 حاوؿ ولقد االفتراضات لمعمؿ، كما توفر اإلطار لمنقد المنّظـ، والتحسيف المستمر لمعممّية اإلدارّية.

 األنماط نوعية تحديد حوؿ اىتماماتيا ورّكزت الّظاىرة، ىذه لتفسير لمقيادة ونماذج نظريات تطوير احثوفالب
 عممية لترشيد اختياره القائد عمى يجب الذي األمثؿ القيادي الّنمط ثـ تحديد كؿ نموذج، في الممكنة القيادّية
 (.3118)الصميبي، "ردوببلنش ىيرسي" نظرية ،الحديثة الّنظريات بيف المختمفة، ومف المنّظمات في القيادة

 
عف نظرية   Kenneth Blanchard وكينيث ببلنشرد Paul Hersey كشؼ العالماف باوؿ ىيرسيفقد 

والتي  Life Cycle Theoryإدارّية جديدة أسمياىا نظرية النُّضج الوظيفي لمعامميف أو نظرية دورة الحياة 
 & Hersey) 0977)في مركز أبحاث القيادة بجامعة أوىايو ىا خبلؿ الّدراسات التي أجريتاطّور 

Blanchard, النُّضج عامؿ عمى بالتركيز وذلؾ القيادي الفّعاؿ األسموب لتحديد نموذج بتطوير قاما حيث 
 الوظيفي النُّضج باختبلؼ مستوى يختمؼ الّنظرية ىذه حسب القيادي فالّنمط لممرؤوسيف، الوظيفي

 المؤّسسة. أو المنّظمة في لمعمؿ واستعدادىـ لممرؤوسيف،
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يتطمب الّسموؾ القيادي المناسب  المرؤوسيفواالفتراض األساسي ليذه الّنظرية ىو أنو بزيادة نضوج  
وبتحديد النُّضج الوظيفي لممرؤوسيف فإف القائد . درجات مختمفة مف االىتماـ بالمياـ واالىتماـ بالعبلقات

. والنُّضج الوظيفي لممرؤوس المرؤوسيفيتناسب مع مستوى النُّضج لدى  عااًل،نمطًا ف يراه ،يتخذ نمطًا قيادياً 
، فالقدرة يقصد بيا أف ذلؾورغبتو في  لمقياـ بالمياـ الموكمة اليو، قدرة وميارة الفرد يتحدد مف خبلؿ أمريف:

وجود الثّقة والوالء يكوف لدى المرؤوس الخبرة والمعرفة والميارة التي تؤىمو لتنفيذ الميمة، والّرغبة تعني 
  (.0996والدافع المعنوي عند المرؤوس لتنفيذ العمؿ المحّدد) المغيدي، 

 
حتى أنيا أصبحت أكثر النماذج استخدامًا  ،وتعد الّنظرية كأحد أبرز التحوالت الحديثة في نظريات القيادة

   .(0997عدواف،الفي تدريب المديريف والتطّور التّنظيمي)
 

ؤّسسة التربوّية عمى وجو الخصوص ال تقؿ أىمّية عف مثيبلتيا في المؤّسسات األخرى، بؿ والقيادة في الم
بشكؿ  المدرسّيةالتربوية بشكؿ عاـ، واالدارة البشري، ونجاح اإلدارة  تفوقيا أىمّية التصاليا بالعنصر

اإلدارّية، لذلؾ فإف يعتمد بالدرجة األولى عمى المديريف، ألنيـ يشكموف العنصر القيادي في العممية  خاص،
غالبية المختّصيف في مجاؿ اإلدارة التربوّية يضعوف المدير في موقع ميـ بالّنسبة لكؿ ما يجري في 
المدرسة، فيو القائد المباشر ليذه المؤّسسة التعميمّية وىو المسؤوؿ األوؿ عف نجاح المدرسة في تحقيؽ 

 ،وفعاليتو قيادتو, توكفاء إلى األىداؼ تحقيؽ فيتربوية المؤسسة ال فشؿ أو نجاح ُيعزى ما أىدافيا، وغالباً 
 .(3106 ،وىوادؼ )الصالحييا عدم أو
 

لى مستوى اجاءت ىذه الّدراسة لمتعّرؼ  لممرؤوسيف، والمتمّثؿ في النُّضج الوظيفي ،ونظرًا ألىمية الموضوع
مف وجية نظر  ردوفؽ نظرية ىيرسي وببلنش في محافظة بيت لحـ المعّمميفالنُّضج الوظيفي لدى 

 .، مف خبلؿ النمط القيادي الممارس مف قبؿ المديريفالمديريف
 

 وأعئهتهبيشكهخ انّذساعخ   1.1

يمانًا منيا بأىمية العبلقة المينّية المشتركة بيف المعّمميف  تعمؿ في الميدافنظرًا لكوف الباحثة  التربوي، وا 
إجراء دراستيا ضمف أسوار المدارس في  ارتأت ومديري المدارس التي تصب في ذات اليدؼ الّسامي، فقد
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محافظة بيت لحـ، واالستعانة بالمديريف كونيـ العنصر القيادي ليذه المؤّسسة التعميمّية والمسؤوليف عف 
 ىيرسي“ نظرية لى مستوى النُّضج الوظيفي لمعّممييـ وفؽالمتعّرؼ  ،نجاح المدرسة في تحقيؽ أىدافيا

 . ”وببلنشرد
 : التالييف يفالّدراسة في السؤال وتحّددت مشكمة
وفؽ نظرية ىيرسي  في محافظة بيت لحـ المعمميفلدى  ما مستوى النُّضج الوظيفي السؤاؿ األكؿ:

  ؟ممديريفل كما تدلؿ عميو األنماط القيادية وببلنشرد،
لدالة عمى ألنماطيـ القيادية، وا تقديرات مديري المدارس في محافظة بيت لحـ ختمؼتىؿ السؤاؿ الثاني: 

)تخصص المدير، مؤىمو العممي، سنوات  متغيرات الدراسة: باختبلؼلممعمميف، مستوى النُّضج الوظيفي 
 المدرسة، المرحمة التعميمّية لممدرسة(؟ نوعخبرتو في اإلدارة المدرسّية، جنس المدرسة، 

 

 فشضُبد انّذساعخ 3.1

 :اليةالتانبثقت عف سؤاؿ الّدراسة الثاني الفرضيات الصفرية 
تقديرات بيف ( α≤  0.05 (ال توجد فروؽ ذات داللة احصائية عند مستوى الّداللة  ": الفرضية االكلى

 ".تخصص المدير ُتعزى لمتغير لممعمميف،مستوى النُّضج الوظيفي  الدالة عمىو المديريف ألنماطيـ القيادية، 
تقديرات بيف ( α≤  0.05 (وى الّداللة ال توجد فروؽ ذات داللة احصائية عند مست " الفرضية الثّانية:

المؤىؿ العممي  ُتعزى لمتغير لممعمميف،مستوى النُّضج الوظيفي  الدالة عمىو المديريف ألنماطيـ القيادية، 
 ".لممدير

بيف  تقديرات  (α≤  0.05 (ال توجد فروؽ ذات داللة احصائية عند مستوى الّداللة  ": الفرضية الثّالثة
عدد سنوات خبرة  ُتعزى لمتغير لممعمميف،مستوى النُّضج الوظيفي  الدالة عمىو يـ القيادية، المديريف ألنماط

  ".المدير في اإلدارة المدرسّية
تقديرات بيف  (α≤  0.05 (ال توجد فروؽ ذات داللة احصائية عند مستوى الّداللة  ": الفرضية الرابعة

  ".جنس المدرسة ُتعزى لمتغير لممعمميف،النُّضج الوظيفي مستوى  الدالة عمىو المديريف ألنماطيـ القيادية، 
تقديرات  بيف (α≤  0.05 (ال توجد فروؽ ذات داللة احصائية عند مستوى الّدالؿ ": الفرضية الخامسة

  ".المدرسة نوع ُتعزى لمتغير لممعمميف،مستوى النُّضج الوظيفي  الدالة عمىو المديريف ألنماطيـ القيادية، 
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تقديرات بيف  (α≤  0.05 (ال توجد فروؽ ذات داللة احصائية عند مستوى الّداللة  ": ّسادسةالفرضية ال
المرحمة التعميمّية  ُتعزى لمتغير لممعمميف،مستوى النُّضج الوظيفي  الدالة عمىو المديريف ألنماطيـ القيادية، 

 ".لممدرسة

 أهذاف انّذساعخ 4.1

 ىدفت الدراسة التعّرؼ إلى ما يأتي:
مف وجية وفؽ نظرية ىيرسي وببلنشرد ستوى النُّضج الوظيفي لدى المعمميف في محافظة بيت لحـ م -0

 نظر المديريف.
في  لممعمميف مف خبلؿ األنماط القيادية لممديريف، مستويات النُّضج الوظيفي بيفوالتعّرؼ إلى الفروؽ  -3

في اإلدارة المدرسّية، جنس  ضوء متغيرات الّدراسة)تخصص المدير، مؤىمو العممي، سنوات خبرتو
 المدرسة، المرحمة التعميمّية لممدرسة(. نوعالمدرسة، 

 ومف ثـ تقديـ التوصيات المناسبة لممسؤوليف ومتخذي القرار التربوي تبعًا لنتائج الدراسة. -2
 

 أهًُّخ انّذساعخ 5.1

موضوع النُّضج  تناولتراسات التي تبدو أىمّية الّدراسة في أىمّية الموضوع بحد ذاتو، وذلؾ نظرًا لقمة الدّ 
الوظيفي في فمسطيف، وىي بذلؾ تضيؼ معرفة جديدة قد تفيد الباحثيف والميتميف، باإلضافة إلى أنيا 
ستدعو الباحثيف مف ذوي االختصاص الستكماؿ الّدراسة، في أدؽ ركائزىا األساسية وفتح اآلفاؽ العممية 

مة ليذه الّدراسة وبالتالي إثراء المكتبة بما ىو الـز وُمعيف مف أماميـ إلجراء عدة دراسات داعمة ومكمّ 
 لبلحقيف مف الطمبة التربوييف.

وال نغفؿ عف األىمية الشخصية ليذه الّدراسة التي تتمثؿ في استكماؿ الباحثة إلحدى خطوات مسيرتيا 
 الدراسية، لمحصوؿ عمى درجة الماجستير في تخّصص اإلدارة التربوّية.
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 انّذساعخ حذود 6.1

مكانية تعميـ نتائجيا بما يأتي:  تحّددت ىذه الّدراسة وا 
حدود مفاىيمية: تحّددت دالالت الّدراسة بالمفاىيـ والمصطمحات الواردة والمعّرفة في مصطمحات  -0

 الّدراسة. 
 حدود مكانية: اقتصرت الّدراسة عمى المدارس الخاّصة والحكومّية في محافظة بيت لحـ. -3
 -3108الّدراسي  مانية: قامت الباحثة بتطبيؽ دراستيا في الفصؿ الدراسي األوؿ مف العاـحدود ز  -2

 ـ.3109
حدود بشرية: اقتصرت الّدراسة عمى مديري ومديرات المدارس الخاّصة والحكومّية في محافظة بيت  -4

 لحـ.
، ومدى شموليتيا ومجتمع تيااحدود إجرائية: تحّددت نتائج الّدراسة باألداة المستخدمة، وصدقيا وثب -5

 الّدراسة وعّينتيا، وطبيعة إستجابات المبحوثيف، والمعالجات اإلحصائية.
 

 يصطهحبد انّذساعخ 7.1

 اشتممت الّدراسة عمى عدد مف المصطمحات وىي:
ىي عممية التأثير في أنشطة الفرد أو الجماعة وجيودىـ المبذولة في سعييـ نحو تحقيؽ  :القيادة*

 ((Heresy& Blanchard, 1977, p84 ؿ المتغيرات الظرفية في موقؼ معيف.األىداؼ في ظ
: التعريؼ االجرائي لمقيادة ػهىهً انقذرح مزمىػخ أو فرد وشبط فً انتأحٍر األفراد تحقٍقمه ثغٍخ

. انهذف

 
قيؽ بالعمؿ ) الُقدرة عمى تح متعمِّؽ ُنضج) الُقدرة مف) كؿ محصمة " بأنوٌُؼرف:الن ضج الكظيفي *

العمؿ  أداء في سموكو مسؤولية ليتحّمؿ الفرد لدى ُنضج نفسي ) واالستعداد ( أىداؼ عالية قابمة لمتحقيؽ(
 & Hersey) وال يتـ النظر في ىذه المتغيرات مف النضج إال فيما يتعمؽ بميمة محددة يتعيف القياـ بيا.

Blanchard, 1977, p161) 
 لدى المرؤوس القدرة والمعرفة والميارة والرغبة حصمة كؿ مفمىو  التعريؼ االجرائي لمنضج الكظيفي:

 لمقياـ بالمياـ الموكمة إليو لتحقيؽ األىداؼ.
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 يمارسيا التي واإلجراءات السموؾ جممة ىوو: ن( بأ5، ص3113كما جاء عند قرقش) :الّنمط القيادم *

 .في نشاطات العامميف لمتأثير المدير
 التي المؤسسة في القائد يمارسيا التي مةالمنظّ  السموكيات مف نموذجىو  :التعريؼ االجرائي لمنمط القيادم

 األىداؼ تحقيؽ نحو وتوجيييا ودفعيا الكاممة طاقاتيا استثمار بيدؼ البشرية المواردي ف لمتأثير بيا يعمؿ
 المحددة.

 
البحر، في  ( ـ عف سطح781تقع في وسط الّضفة الغربية عمى جبؿ يرتفع قرابة ) محافظة بيت لحـ: *

( كـ جنوب مدينة القدس، حيث تبمغ 01الجزء الجنوبي مف سمسمة جباؿ القدس وعمى مسافة ال تزيد عف )
 .(8، ص3100( نسمة.)سميماف،091.006، وعدد سكانيا حوالي)تر مربعميمو ( ك659مساحتيا حوالي )

 
لوزارة التربية والتعليم العالي  الّتابعة لإلشراف المباشر إداريا وفنيا المدارس هي المدارس الحككمية: *

  (.3ص،3114 التربوي، لمتخطيط العامة اإلدارة) الفلسطينية.
 
والتعميـ  التربية وزارة مف مرخصة حكومّية غير أجنبية أو أىمية تعميمّية مؤّسسة أي المدارس الخاّصة: *

أجنبية وتقـو  أو فمسطينّية ئاتىي أو جمعيات أو أفراد أو فرداً  عمييا ينفؽ أو يديرىا أو يؤسسيا العالي،
 .(3ص،2004 لمتخطيط التربوي، العامة )اإلدارة .الحكومّية المدارس في المتّبع المدرسي المّنياج بتدريس
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 الفصؿ الثاني

 اإلطار النظرم كالّدراسات السابقة
 

 اإلطار النظرم  1.2
 

 الّدراسات الّسابقة 2.2
 

 الّدراسات العربية 1.2.2
 

 الّدراسات األجنبية 2.2.2
 

 التعقيب عمى الّدراسات الّسابقة 3.2
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 انفصم انثبٍَ

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 

 اإلطبس انُظشٌ وانّذساعبد انّغبثقخ  

 

حيث اشتمؿ اإلطار النظري عمى  دراسةتناوؿ ىذا الفصؿ األدبّيات والّدراسات الّسابقة ذات العبلقة بموضوع ال
 العناويف الرئيسية التالية:
دة، عناصر القيادة، مفيوـ الّنمط القيادي، نظريات القيادة وتطورىا التاريخي، نظرية مفيوـ القيادة، أىمّية القيا

 .، النظرية الموقفية في الميداف التربويالقيادة الموقفية وأنواعيا، نظرية ىيرسي وببلنشرد والنُّضج الوظيفي
 

 اإلطبس انُظشٌ 1.1

 ىذه مواكبة عمى المنّظمات يفرض مما الحياة االتمج جميع في السريع والتغّير بالتطّور الحالي العصر يتميز
 المنّظمات ىذه يمّكف مما البلزمة لمواجيتيا اإلستراتيجيات تييئة خبلؿ مف معيا ويتـ ذلؾ التّطورات والتكّيؼ

 بالخبرة تتمتع قيادة وجود ىو ذلؾ مف تحقيؽ يمكّنيا عامؿ أبرز ولعؿ التنظيمية، والفعالية الّنمو تحقيؽ مف
دارة يسيؿ مما المنّظمة تسيير في والكفاءة والتدريب ةالكافي ، المرجوة األىداؼ لتحقيؽ المؤّسسة توجيو وا 
 القيادية واألساليب القيادة ظاىرة ىذه المنّظمات، وألىمية لتسيير مختمفة قيادية أساليب القدـ منذ القادة ويسمؾ
ىذه البحوث  عف نتج القادة وقد لتدريب اً نموذج أنسبيا لتصبح إلى الوصوؿ دراستيا بيدؼ الباحثوف حاوؿ

 التعّرض الفصؿ ىذا في الباحثة اوؿتح (،3102)بف حفيظ،  قيادية متعّددة مختمفة وأنماط نظريات والّدراسات
 النُّضج الوظيفي لييرسي " نظرية وىيدراسة ال في المتبناة الّنظرية عمى التّركيز محاولة مع  ،ألىميا

 ".وببلنشرد
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 انقُبدح يفهىو 1.1.1

تبيف مف خبلؿ استعراض بعض ما ورد في األدب التربوي، حوؿ مفيـو القيادة وتعريفيا، أنو ال يوجد تعريؼ 
نما ىي تعريفات متعّددة، بسبب إتساع ىذا  موحد لمفيوـ القيادة اتفؽ عميو المختّصوف في ىذا المجاؿ، وا 

 .(0986) مصطفى والنابة،المفيوـ وتعّقد مجاالتو، واختبلؼ وجيات نظر الباحثيف فيو 
 

أنيا سموؾ يقوـ بو القائد لممساعدة عمى بموغ أىداؼ الجماعة ب" القيادة  (30، ص3114)حسففيعّرؼ 
وتحريكيـ نحو األىداؼ، وتحسيف التفاعؿ االجتماعي بيف األعضاء والحفاظ عمى تماسكيـ وتيسير الموارد، 

األىداؼ بكفاءة  بيف دوافعيـ وحاجاتيـ مف أجؿ تحقيؽ وىي توجيو لسموؾ األفراد وتنسيؽ جيودىـ والموازنة
عممية يحرؾ فييا القائد، الذي يتمتع "( فيعرؼ القيادة بأنيا: 25، ص3117أما قوارية )  عالية وفاعمية".

 ."بالكفاءة وبالوالء وثقة األتباع، المرؤوسيف نحو تحقيؽ اليدؼ الجماعي بطريقة ناجحة وفعالة
بأنيا عممية التأثير في أنشطة الفرد أو الجماعة ": Heresy& Blanchard(1977, p84)في حيف عرفيا 

 ."وجيودىـ المبذولة في سعييـ نحو تحقيؽ األىداؼ في ظؿ المتغيرات الظرفية في موقؼ معيف
 

 أهًُّخ انقُبدح 1.1.1

الميارة القيادّية تؤثر لمقيادة أىمّية كبيرة في توجيو سموؾ العامميف نحو تحقيؽ األىداؼ المرغوبة، وال شؾ أف 
عمى مستوى األداء العاـ في التّنظيـ، لكوف القائد ىو الذي يحّرؾ الجيود ويوجو الّطاقات لتحقيؽ أفضؿ 
المستويات لئلنجاز، وتتميز القيادة بفاعميتيا واستمراريتيا وىي عبلقة بيف الّرئيس والمرؤوس، وبيذه العممّية 

ة تأثرىـ بالّنمط القيادي الذي يمارسو الّرئيس وىذا بدوره يعتبر تغذية يمكف لممرؤوسيف أف يتصرفوا حسب درج
 (.3119راجعة يستفيد منيا القائد في تحسيف قراراتو مستقببًل. )قشطة،

 
 :(3117)الخطيب، وكما جاءت عند الفرا و وعميو تظير أىمّية القيادة في النقاط التّالية 
 إلى نتائج. تستطيع القيادة تحويؿ األىداؼ المطموبة -0
 توجو القيادة العناصر اإلنتاجية بفعالية نحو تحقيؽ األىداؼ. -3
 بدوف القيادة يفقد الّتخطيط والتّنظيـ والّرقابة تأثيرىا في تحقيؽ أىداؼ المنّظمة. -2
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بدوف القيادة يصعب عمى المنّظمة التعامؿ مع متغيرات البيئة الخارجية والتي تؤثر بشكؿ مباشر أو غير  -4
 اشر في تحقيؽ المنّظمة ألىدافيا المرسومة.مب
 

 ػُبصش انقُبدح 3.1.1

 ثبلثة عناصر لمقيادة: ( الى3103)السعود أشار
الّطوعي،  عمى والئيـ لمحصوؿ فييـ، التأثير عمى القدرة يمتمؾ الممّيزيف، الجماعة أفراد القائد: وىو أحد -0 

 إال قائداً  القائد يكوف فبل وعميو أفراد الجماعة، لبقية لقراراتا اتخاذ في القوة يمتمؾ كي وتفاعميـ، واستجاباتيـ،
 معيا. يعمؿ التي الجماعة والء عمى حصؿ إذا
 الذي بالقائد ما، ويعترفوف ىدؼ لتحقيؽ رغبتيـ في يشتركوف الذيف األفراد مف مجموعة وىـ:  الجماعة -3

 .والطاعة بالوالء لو ويدينوف اليدؼ، ىذا لتحقيؽ يقودىـ
 لتحقيقيا. الجماعة تسعى التي العميا الغاية بو ويقصد :ليدؼا -2

 يفهىو انًُّظ انقُبدٌ 4.1.1

، فمثبًل يرى ىيرسي الفكرية توجياتيـ وتعّدد الباحثيف لتعّدد نتيجة القيادي الّنمط تعريؼ حوؿ اآلراء تعددت لقد
 التي واإلجراءات ياتالسموك مف جممةيعني  القيادي الّنمط ف( أ5، ص3113وببلنشرد الوارد عند قرقش)

( فيرى النمط 32، ص3114الوارد عند الصغير) اليواري. أما في نشاطات العامميف لمتأثير المدير يمارسيا
، 3118)الحراحشةفي موقع المسؤولية. ويراه  ما صلشخ ومميز متكرر سموؾ عف عبارة ي بأنودالقيا
 اآلخريف وتوجيو سموكيـ. (: بأنو األسموب الذي يتبعو القائد لمتأثير في224ص
 
 التي المؤسسة في القائد يمارسيا التي مةالمنظّ  السموكيات مف نموذج يمثؿ القيادي مطالنّ أف  ستنتاجاال يمكفو 

 األىداؼ تحقيؽ نحو وتوجيييا ودفعيا الكاممة طاقاتيا استثمار بيدؼ البشرية المواردي ف لمتأثير بيا يعمؿ
ار أف النمط القيادي ىو النمط الغالب عمى سموؾ القائد، بمعنى اف القائد قد مع األخذ بعيف االعتب .المحددة

 يخرج عف ىذا النمط أحيانًا، ولمرات محدودة، ولكف يغمب عميو نمط معيف.
 



13 

 

وقد جاء في األدب التربوي أف ىناؾ أنماطًا قيادية محددة قد يتبناىا القادة، أو تغمب عمى سموكياتيـ في 
يف، وأىميا أو أكثرىا شيوعًا في األدب التربوي: النمط الديكتاتوري، والنمط الديموقراطي، تعامميـ مع المرؤوس

 ة ليذه األنماط بقميؿ مف التفصيؿ.الباحثوالنمط التساىمي، وتعرض 
 

 األًَبط انقُبدَخ 5.1.1

الرأي واتخاذ تميز بانفراد القائد بي النمط "الذي( بأنو 27ص ،3101قنديؿ) وويعرف :النمط الديكتاتكرم -أ
القرار وعدـ المراجعة أو التراجع، والعبلقة بيف الرئيس والمرؤوس مبنية عمى اإلرىاب والخوؼ واتباع 

.والقائد الذي يتصؼ بيذا النمط يجده أسموبًا سيبًل فيو ال يحتاج إلى أكثر مف فرض السمطة عمى "التعميمات
لمستويات واتباع الصرامة والشدة في التعامؿ معيـ، الجماعة التي يشرؼ عمييا مف العامميف معو في مختمؼ ا

إف استخداـ القائد الديكتاتوري لسمطتو أداء لمضغط عمى مرؤوسيو النجاز العمؿ ال يكوف بدرجة واحدة لدى 
جميع القادة مف ىذا الطراز بؿ يكوف عمى درجات متفاوتة مما يترتب عميو وجود أنماط متعددة لسموؾ القائد 

ثؿ: النمط الديكتاتوري المتطرؼ أو النمط الديكتاتوري المبؽ أو النمط الديكتاتوري الصالح أو الديكتاتوري م
 .(3119الخير ) كنعاف،

( إلى أف القيادة الديموقراطية ىي قيادة إنسانية وجماعية 3116يشير عياصرة) النمط الديمكقراطي: -ب
حقيؽ ذواتيـ ويعبر عف طموحاتيـ تضمف التفاؼ الجماعة حوؿ القائد الذي يمثميـ كنموذج في ت

المشروعة في إطار مف الوالء واإلخبلص والتفاني، ويتصرؼ في جميع أعمالو بما يعمؽ لدييـ صورة 
ىذه المبادئ جاىدًا عمى خمؽ قيادات جديدة  وفؽ مف اإلخبلص والتفاني لممصالح الجماعية، ويعمؿ

 مف ضمف أعضاء المجموعة نفسيا.
( 3119لنمط بمجموعة مف الخصائص، أشار الييا كؿ مف) الخواجا،وبشكؿ عاـ يتميز ىذه ا

 ( :3101و)قنديؿ، (3114و)حسف،
 ييتـ كثيرًا بنمو األفراد ضمف المؤسسة التي يديرىا. -0
 يتحمى بالحكمة والعقبلنية والذكاء في تصرفاتو مع زمبلئو. -3
 أو عمى العمؿ. يحتـر خصوصية األفراد، ما داـ ذلؾ ال يؤثر عمى حرية اآلخريف -2
 اتخاذ قرارات سميمة في معظـ األحواؿ يكوف ليا األثر الفعاؿ في تنفيذ القرار. -4
 يسمح بحرية إبداء الرأي والمناقشة، دوف تعصب لرأيو. -5
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 ال يستأثر بالسمطة، بؿ يفوض جزءًا مف صبلحيتو في العمؿ لآلخريف. -6
 نظيـ.يحرص عمى أف يسود جو مف المحبة بيف أفراد الت -7
 _ يمجأ إلى استخداـ سمطتو دوف تعسؼ.8
 يسود االحتراـ المتبادؿ بيف القائد والمجموعة.-9
 
ىي القيادة التي تركز عمى حرية الفرد العامؿ إلى حد اإلفراط حيث يتـ االىتماـ النمط التساىمي:  -ج

ويغمب عمى ىذا ، محة ولينةفقط بالعبلقات اإلنسانية، دوف االىتماـ بالعمؿ واإلنتاج، والقيادة ىنا متسا
ات محددة سالنمط طابع الفوضى وسمبية القائد حيث إف ىذا النوع مف القيادة ال تحكمو القوانيف أو سيا

ويتميز ىذا النمط مف السموؾ القيادي بعدـ تدخؿ القائد في مجريات األمور، وال يعطي  ،أو اجراءات
طمب منو ذلؾ، فيي قيادة تترؾ لؤلفراد حرية مطمقة في توجيياتو أو ارشاداتو لمعامميف إطبلقًا إال إذا 

وقد يكوف السبب في ذلؾ عدـ قدرة القائد عمى اتخاذ  ،التصرؼ والعمؿ دوف أي تدخؿ مف جانب القائد
 & Loudon. ُيعمؽ كؿ مف )(3116القرارات أو عدـ معرفتو بالمشكمة المطروحة) عياصرة،

Loudon,1992ة( بأف القيادة ىنا غائبة. وفي ظؿ ىذا الوصؼ ( عمى ىذا النمط مف ) القياد
والخصائص ليذا النمط مف القيادة ىناؾ مف يرى بأف ىذا النمط ىو نمط إداري وليس نمط قيادي 

 (.3112أبوسمرة وزمبلؤه، )
 

 َظشَبد انقُبدح وتطىسهب انتّبسَخٍ 6.1.1

ي يجعؿ مف الّشخص قائدًا جيدًا، وفي فتأمموا في األمر الذ ،لقد فتف الناس لسنوات عديدة بمظاىر القيادة
األسباب التي تؤدي بمجموعة مف الّناس إلى رفض قبوليا لشخص ما قائدًا ليا، وفي الكيفية التي يتـ اختيار 
القادة الفّعاليف، وفي غير ذلؾ مف األسئمة المماثمة، ولئلجابة عف ىذه األسئمة أجريت دراسات عديدة في 

، وعمـ الّنفس، وعمـ الّتربية، واإلدارة، لمخروج بنتائج معّينة تساعد عمى فيـ األسئمة مياديف عّدة: عمـ االجتماع
األبحاث واإلجابات في أمريف: األوؿ يتعمؽ بخصائص ت معظـ ىذه المتعّمقة بموضوع القيادة. وقد انحصر 
ختمؼ عمماء اإلدارة (. وقد ا3110)عميوة، فجاءت نظريات القيادة ،القادة، والثّاني يتعمؽ بأساليب القيادة

: منيا ثبلثة اعطاء لمحة مختصرة عفوالقيادة في عدد ىذه النظريات وأسس تصنيفيا، ومنطمقاتيا، ويمكف 
 الّسمات، والسموكية، والموقفية.
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  Trait Theory )) َظشَخ انّغًبد 1.6.1.1

ضية أف القادة يولدوف وال يصنعوف بط نظرية السمات ارتباطًا وثيقًا بنظرية الرجؿ العظيـ والتي تقوـ عمى فر تتر 
فالقادة ولدوا وىـ يحمموف عدد مف الخصائص الموروثة أو السمات الشخصية التي تجعميـ قادة ناجحيف ، وقد 

، الضرورية لمقيادة منيا : الذكاء ـ إلى مجموعػة مػف السماتتيتوصؿ أنصار ىذه النظرية مف خبلؿ دراسػا
 .(3100، )الجارودي اتخاذ القرار وغيرىالمسؤولية ، الطموح ، القدرة عمى األمانة ، الثقة بالنفس ، تحمؿ ا

 
اعتمد أصحاب ىذه الّنظرية عمى مبلحظة عدد مف القادة المعتّرؼ بيـ، مستخدميف الطريقة االستنتاجية، و 

جوا مف التي عف طريقيا استطاعوا أف يستنبطوا الّسمات القيادّية التي وجدت مشتركة في ىؤالء القادة، وخر 
 : ذلؾ بأف ىذه الّسمات المشتركة تعتبر سمات الزمة لمقيادة لذا صنفت سمات القائد إلى

 الّسمات الجسمية : فالقادة يميموف إلى الطوؿ والوزف الثقيؿ. -أ
راعاة : فالقادة يميموف إلى االنبساط، وروح الفكاىة والمرح، وتشجيع روح الّتعاوف، ومالّسمات االنفعالية -ب

 .اآلخريف، ويكونوف أكثر تسامحًا ومجاممًة واتزاناً  مشاعر
 .الّسمات العقمية : فالقادة أكثر ذكاًء، وذوي ثقافة ومعرفة عالية وأوسع أفقًا وأقدر عمى التّنبؤ باألحداث -ج

وجيت انتقادات كثيرة إلى نظرية الّسمات أىميا: صعوبة توافر جميع الّسمات المذكورة في شخص واحد، 
إلى اختبلؼ الباحثيف في تحديد الّسمات القيادية، وعدـ تحديد الخصائص التي تمّيز القادة عف باإلضافة 

التابعيف، كذلؾ لـ تبّيف الّنظرية األىمّية النسبية لمّسمات المختمفة في التأثير عمى القائد ونجاحو 
 (.3115)العمياف،

 
  ( The Behavioral Theories)  انُّظشَبد انغهىكُخ 1.6.1.1

 التنبؤ عمى قدرتيا لعدـ ونتيجة القيادة، لفاعمية ومقبوؿ واضح تفسير تقديـ في السمات يةنظر  إلخفاؽ نتيجة
 المؤسسات في وتفسيره القيادي السموؾ دراسة حوؿ تدور والتي السموكية النظريات ظيرت فقد واالستمرارية،

 االنتقاؿ تـ وسماتو، خصائصو عمى وليس القائد، سموؾ نمط عمى تركز وىي أنواعيا، اختبلؼ عمى والمواقؼ
 الدراسات، نوعية في تحوؿ نقطة النظريات ىذه تعد لذلؾ .القيادة عمى التركيز إلى القادة، عمى التركيز مف

 الفعالة، القيادة أنماط لتحديد محاولة في السموؾ دراسة إلى السمات دراسة مف الباحثيف اتجاه تغير فبوجودىا



16 

 

 مف معيف نمط يف  موجوًدا يكوف قد لكنو القائد، سمات في موجود غير الفعالة قيادةال مؤشر أف أساس عمى
  (.0997)حريـ،  القائد سموؾ

 وتصّنؼ النظريات السموكية التي تقع ضمف ىذا الّتصور إلى:
 

  The managerial Grid Theory)(  َظشَخ انّشجكخ اإلداسَخ 1.1.6.1.1

  فر مفيوميا كؿ مف بميؾ وماوتو ريات المعروفة في مجاؿ القيادة، وقد طوّ تعتبر ىذه الّنظرية مف أكثر النظ 
  (Blacke & Mouton)،  ووفؽ مفيوـ ىذه الّشبكة يتـ الّنظر إلى سموؾ القائد عمى أساس اىتمامو ببعدي

اإلنتاج والعامميف، وقاـ الباحثاف بتوضيح ىذه الّصورة عمى شكؿ شبكة ذات محوريف يظير عمييا أساليب 
، ومف خبلؿ ىذه الّشبكة يمكف تمييز خمسة أساليب رئيسية لمقيادة، (0.3رقـ) القيادة المختمفة، كما في الشكؿ

بحسب موقعيا عمى الّشبكة وقرب الموقع أو بعده مف مركز المحوريف، حيث إف استخداـ ىذه الّشبكة في 
 ,Hoy & Miskel)(.9،9( )0،0ف النمطيف)نمطًا( بي 80القيادة يتيح لمقائد تحديد واختيار البدائؿ المتوفرة)

1982) 

 
 (0.3) شكؿ رقـ                                         

 
  )(The Two Dimensional Theory  َظشَخ راد انجُؼذٍَ 1.1.1.6.1

ضوع القيادة ، استغرقت عدة ـ قاـ فريؽ مكتب أبحاث جامعة أوىايو بدراسة جادة لمو 0954في عاـ 
اعات مختمفة وفي ظؿ ظروؼ ث وضع الفريؽ قائمة أسئمة ىدفت لتحميؿ القيادة في جم، حيسنوات
وتمثمت البداية مف الفرضية القائمة بعدـ ، سموؾ القائد ، سميت تمؾ القائمة بقائمة وصؼمتفاوتة

https://kenanaonline.com/users/alikordi/tags/264364/posts
https://kenanaonline.com/users/alikordi/tags/264364/posts
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رواد ىذه النظرية )فميشماف( و )كارؿ شارتؿ( ، ولقد  امؿ لمقيادة، مف أبرزوجود تعريؼ مبلئـ وش
 (3114)حسف، أفرزت النظرية وجود بعديف لمسموؾ القيادي، ىما البنية الييكمية واالعتبار

 
ويطمؽ عمييا كذلؾ بالنشاط  عد التركيز عمى الميمة أو بُ Initiating Structure) ) البنية الييكمية 

األدوار والمياـ إلنجاز  العمؿ و ينصب اىتماـ القائد في ىذا البعد عمى العمؿ وتحديد الموجو نحو
الذي يحدد فيو مياـ مرؤوسيو وعبلقتو بيـ، باإلضافة إلى  سموؾ القائد يوضح ىذا البعدو  ،الميمة

الذي يتوقعو مف كؿ فرد في الجماعة وىذا يركز ىذا البعد عمى محاوالت القائد تحديد الدور 
التركيز عمى ُبعد أو (Consideration) االعتبار. الواضحة مف أجؿ تحقيؽ أىداؼ المنظمة

العامميف، أى بمعنى االىتماـ بالعبلقات اإلنسانية وتقوية العبلقة بيف القائد والمرؤوسيف، يتـ منح 
فرصة المشاركة في اتخاذ القرار، تشجيع االتصاالت في االتجاىيف مف أعمى إلى أسفؿ المرؤوسيف 

الذي يتميز بالثقة المتبادلة وعبلقات االحتراـ بينو وبيف  سموؾ القائد عد يشير إلىوبالعكس، ىذا البُ 
 (.3114)حسف،  نتج مف ىذيف البعديف أربعة أساليب قياديةمرؤوسيو ي

  
  (The Likert System) كشدَُظشَخ ن 3.1.6.1.1
كرت وزمبلؤه مف خبلؿ أبحاثيـ مف تحديد ميزات القيادة عف طريؽ مقارنة سموؾ المشرفيف ياستطاع ل

الّنظرية حاولت دراسة في مجموعات ذات انتاجية عالية، وأخرى ذات انتاجية منخفضة، بمعنى أف ىذه 
 مرؤوسي كرت أفيووجد ل ) اإلشراؼ المباشر واإلشراؼ غير المباشر(.نتائج اإلشراؼ عمى العامميف،

المشرفيف ذوي اإلنتاجية العالية تميزوا بمشاركة محدودة في التّنفيذ الفعمي لمعمؿ، كما أنيـ كانوا ميّتميف 
ة، وكاف إشرافيـ عمى مرؤوسييـ أقؿ بكثير مف إشراؼ باألفراد، وكانوا يتعامموف معيـ بطرؽ غير رسمي

كرت التمييز بيف أربعة مف األنظمة يالمشرفيف عمى المجموعات ذات اإلنتاجية المنخفضة. واستطاع ل
وىو  التشاركي، والّنمط االستشاري، والّنمط ريسمطي الخلتّ ، والّنمط ااالستغبللي سمطيالقيادية: الّنمط التّ 
 .(Odden, Odden. 1995) أفضميا جميعيا

 ة ليذه األنماط بقميؿ مف التفصيؿ:الباحثوتعرض 
 الخاصة القرارات اإلدارة تتخذ وفيو  (Exploitive Authoritative):االستغبللي سمطيالتّ  مطالنّ -0

 بيف العبلقات في الثقة وعدـ الخوؼ طابع غمبة إلى يؤدي مما مشاركتيـ، دوف العامميف أو بالعمؿ
 .لمرؤوسوا اإلداري

https://kenanaonline.com/users/alikordi/tags/264364/posts
https://kenanaonline.com/users/alikordi/tags/264364/posts
https://kenanaonline.com/users/alikordi/tags/264364/posts
https://kenanaonline.com/users/alikordi/tags/264364/posts
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 بمشاركة لمبعض اإلدارةوفيو تسمح   (Benevolent Authoritative):الخير سمطيالتّ  مطالنّ  -3
 المؤسسة، أىداؼ وبتحقيؽ باإلنتاجية ييتـ الذي القائد، رقابة تحت ولكف القرارات اتخاذ في المرؤوسيف
 بينو ضعيفة الثقة تبقى لذلؾ لمعمؿ العامميف لدفع كوسيمة بالعقاب وميددا المالية، المكافآت مستخدما

 .قميمةمط النّ  ليذا القيادية الفعالية أف كما العامميف، وبيف
 وتتـ كاممة، ليست ولكف الثقة مف ممحوظا قدرا القائد يوفر (Consultative) : االستشاري مطالنّ  -2

 ويأخذ المؤسسة، في اإلدارية المستويات بيف واليابط الصاعد االتجاىيف في بحرية اإلدارية االتصاالت
 .األدنى لممستويات السمطات مف بو بأس ال جانب تفويض ويتـ العامميف، وآراء بأفكار عادة القائد

 بأخذ ليـ ويسمح لمعامميف كاممة ثقة اإلداري يمنح وفيو   ( Participative ):لتشاركيا مطالنّ  -4
 يدفع مما المتبادؿ، االتصاؿ شجعوي لممؤسسة، المستقبمية السياسات ورسـ واسع نطاؽ عمى القرارات
 كنموذج النظاـ بيذا ينادي أف إلى ليكرت ذلؾ دعا وقد، المؤسسة أىداؼ بتحقيؽ االلتزاـ إلى العامميف

) أبو عابد،  سواء حد عمى العامميف بيف الرضا ومستوى اإلنتاج يزيد ألنو الفعاؿ اإلداري لمتنظيـ أمثؿ
 .(3116( و )عياصرة، 3116

 ((The Leadership Continuum Theory ظرية الخط المستقيـن 4.2.6.1.2
طة أو الصبلحية التي يممكيا ـ اعتماد ُبعديف، ىما مقدار السملتحديد النموذج القيادي وفؽ ىذه الّنظرية ت

 & Tannebaum)القائد، ومقدار الحرّية الممنوحة لممرؤوسيف، وقد حّدد كؿ مف تانبيوـ وشميدت 
Shimdt) (0997ديف عمى أساس خط مستقيـ متواصؿ) كبللدة،ىذيف الُبع. 
ة حري السّمطة ومقدار في مجموعيا سبعة تمثؿ أنماطًا معّينة لمقائد، وفؽ مقدارأنماط القيادة  بمغتوقد 

 :عمى النحو التالي المرؤوسيف
 .ويعمنو القرار يتخذ الذي (القائد) المدير نمط  -1
 .ارالقر  يبمِّغ الذي(القائد)المدير نمط -3
 .أسئمة ويطمب آراء ـيقدِّ  الذي (القائد)المدير نمط -3
 .تغييرىا يمكف مبدئية قرارات ـيقدِّ  الذي (القائد)المدير نمط -4
 .القرار ويتخذ االقتراحات مبويط المشكمة حيطر   الذي (القائد)المدير نمط -5
 منيـ ويطمب خاذه،ات ينبغي الذي القرار حدود لممجموعة حددي يالذ د(القائ)المدير نمط -6

 .القرار اتخاذ
 .بواسطتو المقنَّنة الحدود في بالعمؿ لممرؤوسيف سمحي الذي د(القائ)المدير نمط -7
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ويقتضي النموذج فيـ القائد لمظروؼ المحيطة بو، أي قدراتو وميولو الشخصية، إضافة إلى قدرات 

ؿ إلى الحؿ المناسب لممشكبلت مرؤوسيو وشخصياتيـ والمشكبلت التي تواجييـ، وذلؾ إلمكاف التوص
ويمكف توضيح ذلؾ مف خبلؿ (. 0997)كبللدة،  ونوع القيادة المبلئمة في مثؿ ىذه المواقؼ والظروؼ

 (3.3الشكؿ رقـ )

 
 (3.3)شكؿ رقـ  

 ((Tri-Dimensional Theory َظشَخ األثؼبد انثاّلثخ نهقُبدح 5.1.6.1.1
وؾ القائد وفؽ ىذه الّنظرية، حيث أضاؼ ُبعد الفاعمية إلى ُبعدي أبعادًا ثبلثة لسم (Reddin)طّور وليـ ردف 

اإلنتاج والعناية بالعامميف، ويقصد بالفاعمية قدرة القيادة عمى تحقيؽ أقصى النتائج والخدمات التي يمكف تحقيقيا 
 .(0986الطويؿ،(و(  0995باستخداـ الموارد المتاحة أحسف استخداـ ممكف)كنعاف،

 أنماط أساسّية في القيادة وىي: وتـ تحديد أربعة 
 : ويتميز باىتماـ قميؿ بالميّمة وقميؿ بالعبلقات.Separatedمنفصؿ  -0
 : ويتميز باىتماـ قميؿ بالميّمة وعاؿ بالعبلقات.Related مّتصؿ -3
 : ويتميز باىتماـ عاؿ بالميّمة وقميؿ بالعبلقات.Dedicatedمتفاف -2
  (Reddin,1970)اـ عاؿ بالميّمة وعاؿ بالعمؿ وىذا األسموب ىو األفضؿ.: ويتميز باىتمIntegratedمتكامؿ-4
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 ( 2.3ويبينو الشكؿ )
    

                              وجو نحو العبلقاتت
 
 

     
 توجو نحو الميمة                                                      

 (2.3شكؿ رقـ)                              
يبلحظ أف نظرية األبعاد الّثبلثة التي أضافت ُبعد الفاعمية، بخبلؼ بقية الّنظريات السموكية التي رّكزت 

 عمى متغيريف في عممية القيادة ىما: االىتماـ باألفراد )العامميف(، واالىتماـ باإلنتاج.
  

 ((Situational theory الّنظرية المكقفية 3.6.1.2
وفي خضـ ىذا التطّور التّاريخي لنظريات القيادة جاء المدخؿ الموقفي، والذي اعتبر القيادة تفاعبًل مع 
البيئة المحيطة بيا، حيث إف الّظروؼ المختمفة والّسموكيات المختمفة ىي التي تظير القائد، ألف المياـ 

لقائد الّناجح ىو الذي يعمؿ عمى تعديؿ متغيرة والموقؼ متغير أيضًا، فالقيادة موقؼ يعقبو سموؾ، وا
 .(0997الّسموؾ وتكييفو بما يتبلءـ مع الجماعة مف خبلؿ وقت محدد لمعالجة موقؼ معّيف.)كبللدة،

أوؿ مف نادى بضرورة أف يكوف الّسموؾ مستمدًا مف الموقؼ، عندما  (Folliet)وُتعت بر الباحثة ماري فولييت
صدار األوامر، بؿ ال بد أف يكوف األمر صادرًا مف نبيت الرؤساء بضرورة االبتعاد عف  السيطرة وا 

مقتضيات الموقؼ ومتطمباتو، وأطمقت عمى ذلؾ قانوف الموقؼ ويقوـ مفيوـ نظرية الموقؼ عمى الّربط بيف 
 .(0995الّسمات الّشخصية وظروؼ الموقؼ )كنعاف، 

 
،  باسـ الباحث فرد عض يربط الّنظرية الموقفية، والبوىناؾ مف أطمؽ عمى الّنظرية الموقفية الّنظرية الّظرفية

 Paul Hersey)باسمي الباحثيف باوؿ ىيرسي وكينيث ببلنشرد  والّنظرية الّظرفية  (Fred Fiedler)فدلر
& Kenneth Blanchard)بؿ مّيزت مف  ـ تشر إلى ىذا الربط، ولكف ىناؾ العديد مف الّدراسات التي ل

دلر ونموذج مطّور لمّنظرية الموقفية لييرسي يظرية الموقفية مثؿ نموذج فخبلؿ القوؿ أف ىناؾ نماذج لمنّ 
 .(Lunenburg & Ornstein, 2004)( 0996) المغيدي،      وببلنشرد 

 متكامؿ
 

 متصؿ

 متفاف
 

 منفصؿ
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ويعتبر نموذج فيدلر وكذلؾ نموذج ىيرسي وببلنشرد مف النماذج الموقفية التي القت اىتمامًا واسعًا سواء 

 :يفالنماذج يفالّدراسات الميدانية وسيتـ التطرؽ ليذ مف خبلؿ الّدراسات الّنظرية أو
 

 ((Fiedler Modelًَىرج فُذنش 1.3.6.1.1

( اف فدلر اتّفؽ مع أنصار نظرية الموقؼ في أف خصائص القيادة ترتبط 0995قد ورد في كنعاف )
المستخدـ في  بالموقؼ ، وكذلؾ فإف فاعمية القيادة تتحّدد بمدى مبلءمة أو عدـ مبلءمة الّنمط القيادي

موقؼ معيف لمتطمبات ذلؾ الموقؼ، ويرى أيضًا اف فدلر انتيج في تحميمو لمموقؼ نيجًا جديدًا يقوـ عمى 
التساؤؿ عف ما المقصود بالموقؼ اإلداري؟ ىؿ ىي الّظروؼ التي يواجييا القائد؟ أـ الّظروؼ التي 

؟ وتساءؿ أيضًا عف عناصر الموقؼ يواجييا التّنظيـ؟ أـ الّظروؼ التي تواجييا المجموعة العاممة
ومتطمبات كؿ عنصر، ويرى فدلر أف اإلجابة عف الّتساؤالت الّسابقة توّضح متى يكوف الموقؼ اإلداري 
مبلئمًا الستخداـ نمط قيادي معيف، وقد أجاب عف ىذه التساؤالت بأف المقصود بالموقؼ اإلداري ىو 

ف القائد وحده ىو الذي يتحّمؿ مسؤولية القيادة. وأشار فدلر الّظروؼ التي يواجييا القائد، وحجتو في ذلؾ أ
إلى اف القيادة تتفاعؿ مع البيئة المحيطة بيا، لذلؾ فإف الفاعمية القيادية ترتبط بمواقؼ متعدّدة ومختمفة 
ولكؿ موقؼ متطمباتو الخاّصة، فقد تنجح بعض القيادات في موقؼ معيف وقد تفشؿ في موقؼ آخر، 

 :Chance, Chance,2002))حظة واقع أفكاره حوؿ الّنظرية الموقفية ميدانيًا مف خبلؿ وحاوؿ فدلر مبل
 . (The Least Preferred Coworker)(LPC)وصؼ القائد لمرؤوسيو األقؿ تفضيبًل عنده أكالن:
 الموقؼ القيادي: ويقاس مف خبلؿ األبعاد الّثبلثة التّالية مرتبة حسب أىميتيا: ثانيان:

وما تطمبو ىذه العبلقة مف تقّبؿ المرؤوسيف  leader-member relationقائد بالمرؤوسيفعبلقة ال -0
 لمقائد وارتياحيـ لو وتقديرىـ لقيادتو، األمر الذي يعتمد عميو تفاعؿ القائد مع موظفيو.

وجود القائد عمى قمة الييكؿ اليرمي لممنظمة تفرض  position powerُسمطة القائد أو قوة المنصب  -3
 ضع اوامره وتوجيياتو موضع التّنفيذ.و 
يرى فدلر أنو كمما كاف البناء التّنظيمي لمعمؿ متكامبًل كمما كاف عمؿ  task relationىيكمية العمؿ  -2

القائد سيبًل وناجحًا، ويتأثر البناء التّنظيمي بعدة مؤثرات مف أىميا كما يرى الباحث"ماكجر يجور" بأنيا 
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مف اإلدارة العميا لمتنظيـ، والتّأثيرات مف األسفؿ وىي مدى اعتراؼ القاعدة أي التّأثيرات مف األعمى أي 
 (.0998)حسيف، المرؤوسيف بسياسة التّنظيـ وتعامميـ معو

 

ًَىرج هُشعٍ وثالَششد نهُظشَخ انًىقفُخ" َظشَخ انُُّضح انىظُفٍ  1.3.6.1.1

 (Hersey and Blanchard Theory) نهؼبيهٍُ" "َظشَخ دوسح انحُبح"

النظرية الموقفية كما يراىا نموذج ىيرسي وببلنشرد ترجع فاعمية األنماط القيادية إلى مدى قدرة القائد عمى 
المواءمة والموازنة بيف خصائص القائد وسماتو الّشخصية والّسموكية مف جية، وبيف المتغيرات الموقفية مف 

مف ىيرسي وببلنشرد نموذجيما لمنظرية  جية اخرى، وعمى ضوء الّدراسات والبحوث الّسابقة، طّور كؿ
، ويطرح ىذا النموذج )ـ0973)الموقفية مف خبلؿ مركز األبحاث التابع لجامعة والية اوىايو األمريكية عاـ

رؤية لمقيادة بحيث يقـو الرؤساء باستعماؿ أنماط قيادية مختمفة، معتمدة عمى الموقؼ، حيث يقوـ القائد 
مف جميع جوانبو، بعد ذلؾ يقرر القائد أي األنماط القيادية أنسب ليذا  بتحميؿ الموقؼ الذي يتعرض لو

قيادية واحدة، فقد تختمؼ  اً الموقؼ وأكثر مبلءمة، وليس بالضرورة أف تممي المواقؼ المتشابية أنماط
خبلؿ تحميمو لجوانب الموقؼ المختمفة  ا بعناصر فرعية يدركيا القائد مفالمواقؼ عف بعضي

 .(Hersey & Blanchard, 1977)والمتنوعة
 
 الن ضج الكظيفيإلى متغير آخر، يعتبر مف عناصر فاعمية القيادة عندىما، أال وىو  في فترة الحقة أشاراو 

ىذا النموذج   ،وبناًء عميو طرحا نموذجًا لمنظرية الموقفية عرؼ(Maturity Subordinates)لممرؤوسيف
 Life Cycle)أو نظرية دورة الحياة  (Maturity Subordinates)بنظرية النُّضج الوظيفي لمعامميف 

Theory).  ويشير كؿ مف ىيرسي وببلنشرد إلى أف الّنمط القيادي الفّعاؿ يختمؼ باختبلؼ مستوى النُّضج
 & Hersey)الوظيفي لممرؤوسيف، واستعدادىـ لمعمؿ في المنّظمة أو المؤّسسة، فقد ورد في 

Blanchard, 1977) بالعمؿ ) الُقدرة  متعمِّؽ ُنضج) مف)الُقدرة كؿ محصمة: "ىو فيأف النُّضج الوظي
 في سموكو مسؤولية ليتحّمؿ الفرد لدى ُنضج نفسي ) واالستعداد ( عمى تحقيؽ أىداؼ عالية قابمة لمتحقيؽ(

يوضح المغيدي و  .العاطفي لدييـ رسّف العامميف أو االستقرا بالنضج الوظيفيال يقصد ، و أداءالعمؿ
قدرة  يتحدد مف خبلؿ أمريف: ، ويسير الى انوالنُّضج الوظيفي لممرؤوسساس التي يقـو عميو ( األ0996)
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، فالقدرة يقصد بيا أف يكوف لدى المرؤوس الخبرة ذلؾورغبتو في  لمقياـ بالمياـ الموكمة اليو، وميارة الفرد
الوالء والدافع المعنوي عند المرؤوس والمعرفة والميارة التي تؤىمو لتنفيذ الميمة، والّرغبة تعني وجود الثّقة و 

، فقد تتحؽ القدرة، ولكف ال وجود لمرغبة لدى المرؤوس لمقياـ بالعمؿ، وقد تتحقؽ الرغبة لتنفيذ العمؿ المحّدد
ولكف ال يممؾ المرؤوس القدرة والميارة لمقياـ بالعمؿ، وفي حاؿ تحقؽ األمراف معًا يكوف المرؤوس قد بمغ 

 ضج الوظيفي.مستوًى عاليًا مف الن
 

يتناسب مع مستوى  ويكوف نمطًا فعاالً  ،وبتحديد النُّضج الوظيفي لممرؤوسيف فإف القائد يتخذ نمطًا قيادياً 
يتطمب الّسموؾ  المرؤوسيفواالفتراض األساسي ليذه الّنظرية ىو أنو بزيادة نضوج  المرؤوسيف،النُّضج لدى 

 .ياـ واالىتماـ بالعبلقاتالقيادي المناسب درجات مختمفة مف االىتماـ بالم
حسب  مراحؿ أساسية تسمى بمراحؿ الن ضج الكظيفي أربعة عبر لممرؤوسيف الوظيفي النُّضج ويمر

(Hersey & Blanchard, 1977) وىي عمى النحو اآلتي: 
يكوف الموظؼ في ىذه المرحمة موظفًا جديدًا في عممو وفي عبلقاتو، بحيث ال يمـ وال : M1المرحمة األكلى

ه في العمؿ، وال يعرؼ ءه وال زمبلءعرؼ عممو الذي سوؼ يقوـ بو، وكذلؾ ال يعرؼ مف ىـ رؤساي
عماؿ المطموبة منو ، ويكوف الموظؼ غير قادر عمى القياـ باألالمؤسسةاالىداؼ التنظيمية او رسالة 

 وتكوف درجة استعداده لتحّمؿ المسؤولية محدودة.
 

نتيجة الكتساب الموظؼ الخبرة والميارة مف عممو الجديد، ونتيجة مع مرور الوقت و  :M2المرحمة الثّانية
وبذلؾ تكوف قدرة الموظؼ  ،الحتكاكو مع رؤساء العمؿ وزمبلئو نجد أف الموظؼ قد ينتقؿ إلى ىذه المرحمة

لديو بعض االستعداد لتحّمؿ  ة أو بعبارة أخرى متدنية،  إال أفمكتمم غير عمى القياـ باألعماؿ المناطة بو
 مسؤولية.ال
 

مع زيادة مرور الوقت يصبح الموظؼ في ىذه المرحمة قادرًا عمى القياـ بالعمؿ بشكؿ  :M3المرحمة الثّالثة
جيد، وقادرًا عمى تكويف عبلقات مع العامميف، ومع ىذا الوقت قد يفتقر إلى بعض الشيء مف الثّقة 

 بالّذات، وعدـ االماف نتيجة الزدياد المسؤولية الممقاة عميو.
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بمعنى  ،بشكؿ عاؿ   المرؤوس اكتممت قدرات في ىذه المرحمة يفترض اف تكوف قد :M4المرحمة الرّابعة
تكويف معموماتو ومياراتو، واستعداده لمقياـ بالعمؿ بأحسف صورة، ويكوف تّواقًا لتحّمؿ المسؤولية؛ نتيجة ثقتو 

قيادي المبلئـ لمرئيس وفؽ مستوى النضج وعميو يتحدد النمط البذاتو ووالئو نحو التّنظيـ الذي يعمؿ فيو. 
 ما جاءت في مراحميا األربعة.كالوظيفي لممرؤوسيف، 

 
تتناسب  أربعة أنماط قيادية  Hersey & Blanchard, 1977)رد)وعميو حدد كؿ مف ىيرسي وببلنش

 :الواردة أعبله النضج الوظيفي لممرؤوسيف ياتومستو 
 
 أك اإلبالغ: (Telling)نمط اآلمر  – 1
ف إلى تفصيبلت محّددة فيما يتعمؽ بأداء يالقائد ىذا الّنمط القيادي عندما يحتاج المرؤوس تبنىي

وىنا يركز القائد عمى  ،العمؿ)موظفوف جدد( أو عند انعداـ الرغبة لدى الجماعة في تحّمؿ المسؤولية
ي يقوـ بيا المرؤوسوف، بحيث يحّدد الميمات الت ،إعطاء التعميمات وال ييتـ كثيرًا بالعبلقات اإلنسانية

والزمف المحّدد لتنفيذىا، مع اىتماـ قميؿ بالعبلقات اإلنسانية مع  ،وكذلؾ الكيفية التي يتـ بيا تنفيذ المياـ
، ويتناسب مع مرحمة النضج ويوصؼ ىذا الّنمط بأنو عاؿ في التوجيو ومنخفض في المساندة المرؤوسيف.

 األولى) المنخفضة(.
 
 أك التسكيؽ:  (Selling)نمط اإلقناع  -2

وفي ىذا األسموب ييتـّ القائد ف العمؿ ومراعاة الجانب اإلنساني وىو األسموب القيادي القائـ عمى التوازف بي
بالعمؿ والعبلقات اإلنسانية مع المرؤوسيف، ومف خبلؿ ىذا الّنمط فإف القائد ييتـّ بالعمؿ كما ييتّـ 

وف قريبيف مف القائد بحكـ عبلقات العمؿ. والقائد ىنا بالعامميف، ويشجعيـ ويدعميـ ويصبح المرؤوس
 نفيذ في العقؿ الباطف لمقائديعرض أفكاره عمى المرؤوسيف بقصد التبني عمى الّرغـ مف أنيا ستكوف قيد الت

 .(0996) المغيدي،
رات كذلؾ عندما يكوف لدى المرؤوسيف الّرغبة في األداء الجّيد لكف تنقصيـ القدرات والخبرات والميا 

في ىذه الحالة يمـز القائد التوجيو الفّعاؿ لمرؤوسيو  ،البلزمة وتحّمؿ المسؤولية لمقياـ بالعمؿ كما يجب
مف خبلؿ قنوات اتصاؿ فّعالة مع  ،ومساندتيـ ودعميـ نفسيًا لتعزيز رغبتيـ وحماسيـ في أداء العمؿ

 المرؤوسيف. 
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 ،مف النُّضج الوظيفي (المتوسطو المنخفض  ) بيفويتناسب ىذا األسموب مع المرؤوسيف ذوي المستوى 
لماميـ بطبيعة العمؿ الموكؿ إلييـ. ويناسب ىذا النمط مرحمة  ويكوف ذلؾ مع بداية تكيؼ المرؤوسيف وا 

 النضج الوظيفي الثانية.
 

 :(Participation)نمط المشاركة  -3
انب العبلقات اإلنسانية بيدؼ تشجيع والقائد ىنا ييتـ كثيرًا بج وىو األسموب القيادي القائـ عمى المشاركة.

المرؤوسيف لحؿ مشاكميـ وتحّمؿ مسؤولية العمؿ بشكؿ أكبر، ويشارؾ المرؤوسيف اآلراء المتعمقة بالعمؿ 
ولكف األمر يرجع إلييـ في تبني الفكرة أو رفضيا، ويتناسب ىذا الّنمط مع األشخاص ذوي المستوى العالي 

ويتناسب ىذا األسموب مع المرؤوسيف ذوي ، بيف في أداء العمؿمف النُّضج الوظيفي لكنيـ غير راغ
 ،أي مع مرحمة النضج الثالثة.مف النُّضج الوظيفيالمتوسط والمرتفع(  ) بيفالمستوى

 
 :(Delegating)نمط التفكيض  -4

وىو األسموب القيادي المبني عمى التفويض، وىو أسموب أو نمط قيادي يترؾ القائد الّشأف فيما يتعمؽ 
بالعمؿ وكذلؾ العبلقات اإلنسانية إلى المستوى الوظيفي األقؿ، والقائد ىنا يقـو بدور االستشاري عند حاجة 

 مف النُّضج الوظيفي.  لمرتفع(ا)اآلخريف اليو. ويتناسب ىذا الّنمط مع المرؤوسيف ذوي المستوى 
ة والثّقة في الّنفس عمى القياـ ولدييـ القدرة والّرغب ،فعندما تصؿ درجة ُنضج المرؤوسيف إلى مستوى عاؿ

بواجباتيـ وتحّمؿ المسؤولية، عند ذلؾ مسؤولية القائد تنحصر في رسـ السياسات العاّمة والخطط ويترؾ 
 ، ويتناسب ىذا النمط القيادي مع مرحمة النضج الرابعة.اإلجابة عف كيؼ ومتى لممرؤوسيف

 
بيف النضج الوظيفي واألنماط القيادية وفؽ نظرية  الرسـ البياني لمعبلقة( 4.3رقـ) ويبيف الشكؿ التالي

 النضج الوظيفي 
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 (4.3شكؿ رقـ )                                          

 
 ( يكوف النمط القياديm2,m3) ؿ كاف النضج الوظيفي متوسطاً نبلحظ مف خبلؿ الشكؿ أنو في حا

يكوف النمط القيادي   (m1)ضج الوظيفي منخفضاً ، أما في حاؿ كاف النالمستخدـ ضمف االقناع والمشاركة
يكوف النمط القيادي المستخدـ نمط   (m4)المستخدـ نمط اآلمر، وفي حاؿ كاف النضج الوظيفي مرتفعاً 

 التفويض.
 

 انُظشَخ انًىقفُخ فٍ انًُذاٌ انتشثىٌ 7.1.1

بات، مف أىميا وجود ادارة يواجو تطوير التعميـ وتحديثو في الوقت الحاضر الكثير مف التحديات والمتطم
دارة وتنظيـ إمدرسية عممية حديثة، متمثمة في مدير المدرسة الذي يمثؿ سموكو القيادي عنصرًا حيويًا في 

مدرستو، ومف ثـ تتوقؼ عميو فاعميتيا وكفاءتيا، وتعتبر اإلدارة المدرسية الناجحة حجر الزاوية في العممية 
المعالـ وترسـ الطرؽ لموصوؿ إلى ىدؼ مشترؾ في زمف محدد وىي التعميمية التربوية، فيي التي تحدد 

التي ترسـ الوسائؿ الكفيمة لمراجعة األعماؿ ومتابعة النتائج متابعة ىادفة، مما يساعد عمى إعادة النظر 
في التنظيمات واألنشطة والتشريعات وتعديميا، أو اعادة النظر في أساليب التنفيذ التي يمكف عف طريقيا 

الرتقاء ااألىداؼ المنشودة، واإلدارة المدرسية الواعية تيدؼ إلى تحسيف العممية التعميمية التربوية و  تحقيؽ
بمستوى األداء وذلؾ عف طريؽ توعية وتبصير العامميف في المدرسة بمسؤولياتيـ وتوجيييـ التوجيو 

 .(3110)عطيوي،  التربوي السميـ
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ـ مقومات النجاح، فالقيادة عمـ وفف، ولـ تعد قيادة وراثية أو مف أىدير، وتعتبر الممارسات القيادية لمم
ىواية شخصية، فكما أف لئلدارة مقوماتيا، ورجاليا، فإف لمقيادة مقوماتيا ورجاليا الذيف يمتازوف بميارات 
نسانية، تساعدىـ عمى القياـ بالدور القيادي المطموب منيـ بيدؼ تحقيؽ أىداؼ  تصورية وفنية وا 

 .(3116)أبو عواد، السعي بيا إلى األفضؿ دوماً مؤسساتيـ، و 
 

وقد يكوف المدير ناجحًا في موقؼ، وغير ناجح في موقؼ آخر، مما يؤكد تعقد العممية اإلدارية والقيادية 
وتشابكو، ومف ناحية أخرى فإف الحكـ عمى فاعمية المدير وكفاءتو، سواء كانت جيدة أو سيئة، تتوقؼ عمى 

معيف، ومدى مبلئمة أساليب القيادة المختمفة في ضوء ىذا الموقؼ، بمعنى أف موقؼ إداري أو قيادي 
نجاح وكفاءة مدير المدرسة يتوقفاف عمى مدى انسجاـ األساليب أو المداخؿ المختمفة مف القيادة مع 

 .(3112)أحمد،  المواقؼ والمشكبلت التي يواجييا مدير المدرسة في عممو اليومي
 

نو ال يوجد وصفة إدارية تنطبؽ عمى أيقة فضمى لمقيادة بمنأى عف الموقؼ كما وليس ىناؾ اتجاه أو طر 
جميع المؤسسات في كؿ زماف ومكاف، وذلؾ بسبب اعتماد القيادة وفقًا ليذا النظرية عمى عوامؿ عدة مف 

تأثيرات  أىميا: الجاذبية الشخصية لمقائد )طبيعة القائد( وطبيعة العامميف والعمؿ المراد تنفيذه إضافة إلى
 .(3110)الشامي وابراىيـ، البيئة المحيطة

 
ولتوظيؼ النظرية الموقفية في العمؿ سواء كاف تربويًا أـ غير تربوي ينبغي عمى القائد تقييـ العامميف معو 
واعتماد النمط القيادي المناسب، أما إذا كاف ثمة واحد أو أكثر مف العامميف لديو درجة متدنية مف الجاىزية 

ما أمى القائد توخي الدقة والموضوعية وتعريؼ ىؤالء العامميف بطبيعة العمؿ المرغوب فيو، فيجب ع
العامميف الذيف يتمتعوف بجاىزية عالية فيجب عمى القائد أف يزودىـ بأىداؼ عامة وبسيطة كافية إلنجاز 

ع األسموب القيادي الميمة، وبناًء عمى ذلؾ ينبغي عمى القائد تشخيص درجة جاىزية العامميف ومف ثـ يتب
 .(3118)عبوي، المبلئـ
 

وتؤكد القيادة الموقفية في الميداف التربوي عمى ضرورة اعتماد المنيج العممي في مواجية المشكبلت 
والتحديات التربوية والتعامؿ معيا مف منظور واقعي واستنادًا إلى ظروؼ ومعطيات الموقؼ المعني، 

اف القيادة تأثير متبادؿ بيف القائد والموقؼ، وتركز عمى القيادة في وباختصار فإف النظرية الموقفية ترى 
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كافة المواقؼ، ولعؿ ذلؾ يعود إلى أف فرضيات النظرية تمت صياغتيا لممواقؼ والحاالت المختمفة 
كالمؤسسات التربوية التي تتطمب نتيجة الختبلفيا أنماطًا مختمفة مف القيادة وعميو ال بد مف اختيار 

 .(3113 لقيادي األمثؿ اعتمادًا عمى المواقؼ المتباينة ) النوافمة،األسموب ا
 

 (:0988وىناؾ عدة اعتبارات لنجاح القيادة الموقفية في المؤسسة التربوية أىميا)فتحي وآخروف، 
 اختيار الطريقة المبلئمة لبلتصاؿ استنادًا عمى طبيعة الموقؼ المعني. -0
 ضمنة لمحوار في القضايا التربوية اليامة لممؤسسة.تفعيؿ االجتماعات والمقاءات المت -3
 التواصؿ مع العامميف ) المعمميف( واالستفادة مف المواقؼ التي يتـ التواصؿ فييا. -2
 .تقديـ التغذية الراجعة حوؿ المواقؼ المختمفة وتزويد العامميف بيا -4

 

 انّذساعبد انّغبثقخ 1.1

مف الدراسات الّسابقة، العربية واألجنبية، ذات الصمة بموضوع  يتناوؿ ىذا القسـ مف الفصؿ الثاني عدداً 
 الّدراسة، مرتبة حسب تسمسميا الزمني.

 

 انّذساعبد انؼشثُخ 1.1.1

وىدفت الكشؼ عف درجة فاعمية القيادة اإلدارية وفؽ نظرية"ىيرسي  (:2016حفيظ كالشايب)بف دراسة 
معرفة األنماط السائدة، وفحص الفروؽ في درجة  وببلنشرد" مف وجية نظر موظفي جامعة ورقمة، وكذلؾ

( موظفًا وموظفة،  041فاعمية القيادة باختبلؼ المؤىؿ العممي والجنس، وقد تكونت عينة الدراسة مف) 
ولتحقيؽ أىداؼ الّدراسة تـ االعتماد عمى أداة " ىيرسي وببلنشرد" لقياس الّنمط القيادي وفاعميتو وتـ 

نمط اإلقناع يميو اإلشراؾ)  بيؽ األداة أشارت النتائج الى أفؼ الّدراسة. وبعد تطتكييفيا لتتناسب مع أىدا
ف  المشاركة( ىما األسموباف األكثر استخدامًا مف وجية نظر الموظفيف، يمييما نمط التفويض ثـ اإلببلغ، وا 

وية في درجة ، وال توجد فروؽ معنايجابية درجة فاعمية القيادة اإلدارية مف وجية نظر الموظفيف كانت
 فاعمية القيادة اإلدارية مف وجية نظر الموظفييف باختبلؼ المؤىؿ العممي والجنس.
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وجاءت ىذه الّدراسة لمكشؼ عف الّنمط القيادي الّسائد لدى مديري (: 2016دراسة الصالحي كىكادؼ)
وفؽ نموذج "ىيرسي المدية، التعميـ االبتدائي مف وجية نظر معممييـ، ببعض المدارس االبتدائية بوالية 

الكشؼ عف مستوى الّدافعية لبلنجاز لدى المعّمميف، ومعرفة داللة عبلقة الّنمط القيادي  لؾرد" ، وكذوببلنش
لممدير بالدافعية لبلنجاز لدى المعّمميف، كما ىدفت ىذه الّدراسة إلى الكشؼ عف مستوى الّدافعية لبلنجاز 

االقدمية، وطبيعة المؤىؿ العممي، ولقد أجريت ىذه الّدراسة لدى المعّمميف حسب متغيرات: الجنس، سنوات 
( معّممًا ومعّممة، اعتمد الباحث عمى أداتيف ىما: مقياس "ىيرسي 513عمى عينة عشوائية تكونت مف )

وببلنشرد" لتحديد الّنمط القيادي السائد، وكذا مقياس الّدافعية لبلنجاز الذي قاـ بإعداده الباحث، وتـ 
النتائج اآلتية: أف الّنمط القيادي السائد حسب نظرية "ىيرسي وببلنشرد" ببعض المدارس التوصؿ إلى 

 .اإلقناع" ثـ التفويض فاإلببلغ"االبتدائية في والية المدية مف وجية نظر المعّمميف ىو: "اإلشراؾ" يميو نمط 
ة المدية متوسط وتوجد فروؽ واف مستوى الّدافعية لبلنجاز لدى المعّمميف ببعض المدارس االبتدائية بوالي 

عمى نوع الّنمط القيادي لممدير حسب  ذات داللة إحصائية في مستوى الّدافعية لبلنجاز لدى المعّمميف بناءً 
 نظرية "ىيرسي وببلنشرد" .

 
وسعت ىذه الّدراسة إلى الكشؼ عف األنماط القيادية السائدة في المرحمة  (:2013دراسة بف حفيظ)
ورقمة حسب نظرية ىيرسي وببلنشرد مف وجية نظر المعّمميف ومستوى الوالء التنظيمي  االبتدائية بمدينة

لممعّمميف، وعبلقة الّنمط القيادي بالوالء التنظيمي لممعّمميف مف وجية نظرىـ. وتكونت عينة الدراسة مف 
راسة اعتمدت الباحثة ( معّممًا ومعّممة مف معّممي المرحمة االبتدائية بمدينة ورقمة.ولتحقيؽ أىداؼ الدّ 371)

مقياس ىيرسي وببلنشرد ومقياس بورتر وزمبلئو لقياس مستوى الوالء التنظيمي، وأظيرت الّدراسة  أداتيف:
النتائج التالية: إف أسموب التفويض يميو اإلقناع ىما األسموباف األكثر استخدامًا في المدارس االبتدائية مف 

راؾ ثـ اإلببلغ، وىناؾ مستوى متوسط مف الوالء التنظيمي لدى وجية نظر المعّمميف، يمييما أسموب اإلش
معّممي المرحمة االبتدائية بمدينة ورقمة. وتوجد فروؽ ذات داللة إحصائية في مستوى الوالء التنظيمي 
باختبلؼ الّنمط القيادي حسب  نظرية ىيرسي وببلنشرد مف وجية نظر معّممي المرحمة االبتدائية بمدينة 

 ورقمة.
 
لى واقع القيادة الموقفية السائدة في إدارة جوازات محافظة إوالتي ىدفت التعرؼ  (:2013سة المطيرم )درا

جدة، كما ىدفت التعرؼ الى درجة الوالء التنظيمي لممرؤوسيف حسب أسموب القيادة الموقفية السائدة في 
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زات محافظة جدة وعددىـ إدارة جوازات محافظة جدة، تكّوف مجتمع الّدراسة مف جميع المرؤوسيف بجوا
( فردًا، أما أدوات الّدراسة فقد استخدـ الباحث مقياسيف، مقياس أساليب القيادة الموقفية ومقياس 051)

 الوالء التنظيمي.
وأظيرت الّدراسة النتائج التالية: أف أسموب المشاركة جاء في المرتبة األولى بيف أساليب القيادة الموقفية 

زات محافظة جدة، يميو األسموب اإلقناعي ثـ األسموب اإلخباري، أما األسموب السائدة في إدارة جوا
 التفويضي فقد جاء في المرتبة األخيرة.

التفويضي، اإلقناعي ( عمى  ،ية بالتوالي) التشاركي، اإلخباريوأكدت النتائج تأثير أساليب القيادة الموقف
 كمي.( مف التبايف ال76,69الوالء التنظيمي بنسبة قدرىا )

 
وحاولت  تحديد األنماط القيادية لمديري المدارس الثانوية مف منظور  (:2010دراسة الصميبي كالسعكد )

الّنظرية الموقفية لييرسي وببلنشرد، وعبلقتيا بمستوى الّرضا الوظيفي لمعممييـ، تكّوف مجتمع الّدراسة مف 
وتكونت عينة الدراسة  (ـ3114-3112)ـ جميع مديري ومديرات المدارس الثانوية العاّمة ومعممييـ لعا

( معّممًا ومعّممة، وتـ استخداـ  ثبلث أدوات لقياس األنماط القيادية  0361( مديرًا ومديرة و)  205مف)
 والّرضا الميني واألداء الميني.

و أظيرت نتائج الدراسة أف األنماط القيادية لمديري المدارس الثانوية في األردف جاءت مرتبة عمى النح
التّالي: الّنمط المشارؾ الداعـ في المرتبة االولى يميو الّنمط البائع)التسويؽ( ثـ الّنمط الموجو)اآلمر( وأخيرًا 

 الّنمط المفّوض.
الّنمط القيادي لمدير المدرسة ال يختمؼ باختبلؼ الجنس أو المؤىؿ العممي أو  أفكما أظيرت النتائج 

 مستوى الخبرة.
 

وجاءت لمّتعرؼ إلى الّنمط القيادي الذي يمارسو مديرو المدارس وعبلقتو  (:2008دراسة الحراحشة)
بالّرضا الوظيفي لممعّمميف في مديرية التربية والتعميـ في محافظة الطفيمة، وأثر كؿ مف الجنس والتخصص 

 (325)مف ميف، وقد تكونت عينة الّدراسة وسنوات الخبرة والمؤىؿ العممي في مستوى الّرضا الوظيفي لممعمّ 
معّممًا ومعّممة تـ اختيارىـ بالطريقة العشوائية، وقد استخدـ الباحث أداتيف لجمع المعمومات: مقياس درجة 

 ممارسة الّنمط القيادي، ومقياس مستوى الّرضا الوظيفي لممعّمميف.
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 أف وقد أظيرت نتائج الدراسة أف جميع األنماط القيادية لدى مديري المدارس جاءت بدرجة متوسطة، إال
الّنمط المسّوؽ كاف أكثرىا شيوعًا، كما أظيرت نتائج الّدراسة بأف مستوى الّرضا الوظيفي لممعّمميف جاء 

 بمستوى متوسط أيضًا.
 

ىدفت الّدراسة الّتعرؼ إلى مستوى النُّضج الوظيفي لمديري المدارس الثانوية (: 2008دراسة الصرايرة)
( معّممًا  211اري وبتمكيف المعّمميف. وتكونت عينة الّدراسة مف) العاّمة في األردف وعبلقتو بأدائيـ اإلد

ومعّممة، واستخدمت ثبلث أدوات ) استبانة النُّضج الوظيفي، واستبانة األداء اإلداري، واستبانة تمكيف 
 المعّمميف(.

اف مرتفعًا، وأظيرت النتائج أف مستوى النُّضج الوظيفي لدى مديري المدارس الثانوية العاّمة في األردف ك
كما أف مستوى األداء اإلداري لمديري المدارس الثانوية العاّمة في األردف كاف مرتفعًا أيضًا، وأشارت 
النتائج أيضًا أف درجة تمكيف المعّمميف كانت مرتفعة لدى مديري المدارس الثانوية العاّمة في األردف. 

ج الوظيفي لممديريف وأدائيـ اإلداري مف وجية وأيضًا وجود عبلقة ذات داللة إحصائية بيف مستوى النُّض
يف مستوى النُّضج الوظيفي لممديريف ودرجة تمكيف ية بيف، وجود عبلقة ذات داللة إحصائنظر المعّمم

 المعُمميف مف وجية نظر المعُمميف.
 

تحفظ عمى ىذه الدراسة ككنيا جاءت لدراسة الّنضج الكظيفي كفؽ نظرية  مالحظة: لمباحثة كمشرفيا
ىيرسي كبالنشرد، ككما ىك معركؼ فإف نظرية ىيرسي كبالنشرد تتحدث بصراحة عف الّنضج الكظيفي 
لممرؤكسيف ككيؼ يككف الّنمط القيادم لمرؤساء كفؽ مستكل ىذا الّنضج، كلـ تتحدث عف النضج 

كل الكظيفي لمرؤساء !!!! بمعنى آخر ىذه النظرية تدرس الّنمط القيادم أكالن ثـ تستنتج منو مست
الّنضج الكظيفي، فكيؼ لممرؤكسيف أف يحددكا مستكل الّنضج الكظيفي لرؤسائيـ كىـ ال يمارسكف قيادة 

 عمييـ؟؟؟؟
 

وىدفت الّتعرؼ الى واقع تطبيؽ مديري المدارس الثانوية الحكومية في محافظة  (:2008دراسة نجاجره) 
تطبيقيـ ألبعاد ىذه الّنظرية في ضوء  بيت لحـ ألبعاد الّنظرية الموقفية، كما ىدفت لمّتعرؼ إلى مدى

متغيرات الّدراسة، وتكوف مجتمع الدراسة مف جميع مديري المدارس الحكومية الثانوية ومعّممييا في محافظة 



32 

 

( معّممًا ومعّممة وتـ  623( مديرًا ومديرة و )43ـ والبالغ عددىـ) 3117-3116بيت لحـ لمعاـ الدراسي 
 اختيار عينة عشوائية طبقية.

 
واستخدـ الباحث في دراستو استبانة لقياس األنماط القيادية لممديريف وفؽ نظرية ىيرسي وببلنشرد. 
وأظيرت نتائج الّدراسة أف مديري المدارس الحكومية الثانوية في محافظة بيت لحـ يطبقوف الّنظرية 

مدارس الثانوية الحكومية في الموقفية وأف نمط اإلقناع ىو الّنمط القيادي الرئيس الممارس مف قبؿ مديري ال
محافظة بيت لحـ كما يراه أفراد عينة الّدراسة مف المديريف والمعّمميف، يميو النمط المشارؾ كنمط سائد، كما 
أشارت نتائج الّدراسة إلى عدـ وجود فروؽ بيف تقديرات أفراد عينة الّدراسة لمدى تطبيؽ المديريف لمّنظرية 

س والمؤىؿ العممي والخبرة اإلدارية لممدير وخبرة المعّمـ، في حيف وجود فروؽ الموقفية تعزى لمتغيرات الجن
دالة إحصائيًا بيف تقديرات أفراد عينة الّدراسة لمدى تطبيؽ المديريف ألبعاد الّنظرية الموقفية تعزى لمغيرات: 

 المسمى الوظيفي وموقع المدرسة، جنس المدرسة.
 

عرؼ الى العبلقة بيف أنماط القيادة وااللتزاـ التنظيمي والشعور وجاءت بيدؼ التّ ( 2007دراسة أبك ندا)
بالعدالة التنظيمية في الوزارات الفمسطينية في قطاع غزة، وتحديد مدى وجود فروقات ذات داللة إحصائية 

بتوزيعيا عمى عينة  تقامو بتصميـ استبانة،  ةالباحث تبيف األنماط القيادية في تمؾ الوزارات. حيث قام
( موظفًا مف حممة المسميات الوظيفية التالية ) مدير عاـ، مدير، رئيس قسـ، رئيس 653أفرادىا ) عدد

 شعبة( مف العامميف في الوزارات التابعة لمسمطة الوطنية الفمسطينية في محافظات غزة.
اع غزة ىي: وخمصت الدراسة إلى نتائج أىميا: أف األنماط القيادية السائدة في الوزارات الفمسطينية في قط

والمشارؾ والتفويضي. وأف ممارسة ىذه األنماط جاءت بنسب متقاربة ودرجات  واإلقناعي اإلخباري
متوسطة، وأّف الّنمط المشارؾ ىو األكثر شيوعًا في تمؾ الوزارات، وتوجد عبلقة بيف الّنمط القيادي وااللتزاـ 

 نية في قطاع غزة.التنظيمي والشعور بالعدالة التنظيمية في الوزارات الفمسطي
 

وسعت الى اّلتعرؼ إلى األنماط القيادية لمديري المدارس في المنطقة الشمالية (: 2005دراسة الّدىمشي)
( مديرًا و 065في المممكة العربية السعودية وعبلقتيا باتخاذ القرار، وقد تكونت عينة الدراسة مف) 

كّيفو لييرسي وببلنشرد، وأداة أخرى لقياس فاعمية ،  واستخدـ أداة وصؼ فاعمية القائد وت( معّمماً 0148)
 صنع القرار.
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وأظيرت النتائج سيادة الّنمط القيادي المشارؾ كنمط رئيس، ونمط اإلقناع)التسويؽ( كنمط مساند، كما 
أظيرت النتائج وجود فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى الّداللة تعزى لمخبرة وأف ىناؾ عبلقة ارتباطية 

يف نمط اإلببلغ )اآلمر( وفعالية صنع القرار، بينما كانت ىناؾ عبلقة إيجابية بيف أنماط المشاركة سمبية ب
 واإلقناع)التسويؽ( والتفويض وفاعمية صنع القرار.

 
جاءت ىذه الدراسة لمّتعرؼ الى األسموب القيادي األكثر شيوعًا، وفؽ نموذج  (2004دراسة الّصغير)

مية الممؾ عبد العزيز الحربية وكمية الممؾ فيد األمنية، وكذلؾ الّتعرؼ الى ىيرسي وببلنشرد، لدى ضباط ك
مدى اختبلؼ ممارستيـ لنموذج ىيرسي وببلنشرد، والّتعرؼ الى الفروؽ ذات الّداللة اإلحصائية في 
ي ممارسة ضباط كمية الممؾ عبد العزيز الحربية وكمية الممؾ فيد األمنية لؤلساليب القيادية لنموذج ىيرس

 وببلنشرد.
وتوصمت الّدراسة إلى جممة مف النتائج أىميا: أف األساليب القيادية لنموذج ىيرسي وببلنشرد موجودة 
جميعيا لدى الّضباط في الكميات العسكرية، وأف األسموب اإلقناعي ىو األسموب األكثر شيوعًا لدى 

ذات داللة إحصائية بيف اختبلؼ  الّضباط في الكميات العسكرية، كما أثبتت الّدراسة عدـ وجود فروؽ
األساليب القيادية باختبلؼ العوامؿ الديموغرافية، وعدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف األساليب 

 القيادية التي يمارسيا الّضباط في كمية الممؾ عبد العزيز الحربية ونظراؤىـ في كمية الممؾ فيد األمنية.
 

لى معرفة األنماط القيادية السائدة لدى رؤساء األقساـ األكاديمية في والتي ىدفت إ (:2003دراسة بانافع)
كميات التربية بجامعتي صنعاء وعدف، وتكوف مجتمع الّدراسة مف جميع رؤساء األقساـ األكاديمية في 

 ( رئيس قسـ. 93والبالغ عددىـ)  )3111-0999 (كميات التربية بجامعتي صنعاء وعدف لمعاـ الجامعي
تائج أف األنماط القيادية األكثر ممارسة مف قبؿ رؤساء األقساـ األكاديمية في كميات التربية وأظيرت الن

بجامعتي صنعاء وعدف كاف نمط المشاركة، وىو الّنمط األساس مف بيف األنماط القيادية األربعة، وأف نمط 
لثاني مف بيف األنماط القيادية اإلقناع ىو الّنمط الثانوي)مساند أوؿ( وأف نمط التوجيو ىو الّنمط المساند ا

األربعة. وأف نمط التفويض لـ يستخدـ بصورة كافية مف قبؿ رؤساء األقساـ. ولـ تظير فروؽ ذات داللة 
إحصائية في تصورات رؤساء األقساـ في كميات التربية بجامعتي صنعاء وعدف لممارسة األنماط القيادية 

لمتغير التخصص)تربوي، غير تربوي( وذلؾ بالنسبة بينيـ تعزى لمتغير الجامعة)صنعاء، عدف(. و 
لمنمطييف القيادييف) اإلقناع والتفويض(. بينما ظيرت فروؽ ذات داللة إحصائية بيف التربوييف وغير 
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التربوييف في تصورات رؤساء األقساـ لممارستيـ الّنمطييف القيادييف ) التوجيو والمشاركة(. لمتغير بمد 
لمتغير الرتبة األكاديمية)أستاذ، أستاذ مساعد( ولمتغير سنوات الخبرة) طويمة، الشيادة)عربي، أجنبي( و 

 قصيرة(.
 

حاولت ىذه الدراسة معرفة األنماط القيادية السائدة في المدارس الثانوية الحكومية (:2002دراسة قرقش)
فة إلى معرفة في محافظة عماف باستخداـ  أداة وصؼ فاعمية وتكّيؼ القائد لييرسي وببلنشرد، باإلضا

فاعمية القيادة التربوّية في تمؾ المدارس، تكوف مجتمع وعينة الّدراسة مف جميع مديري ومديرات المدارس 
( مديرًا. كاف مف أبرز نتائج الّدراسة: 017الثانوية الحكومية في مديرية عماف األولى والرابعة وعددىـ) 

% مف المستجيبيف يستخدموف ىذا الّنمط، يميو نمط 51جاء الّنمط المشارؾ بالمرتبة األولى، ويبلحظ أف 
 اإلببلغ، ثـ يمي ذلؾ وبالتساوي الّنمطاف التفويض واإلقناع.

 
والتي ىدفت الّتعرؼ الى الّنمط القيادي لمديري المدارس الثانوية في مديرية التربية  (:2000دراسة عيد)

( معّممًا ومعّممة  375( مديرًا ومديرة و ) 69والتعميـ في منطقة عماف األولى، وتكونت عينة الدراسة مف) 
تـ اختيارىـ عشوائيا، وقد استخدمت الباحثة أداة وصؼ فاعمية وتكّيؼ القائد التي استخدميا ىيرسي 

. وقد أظيرت النتائج أف الّنمط التسويقي ىو )0992(وببلنشرد واستبانة الّرضا الوظيفي التي طورىا ناجي
ّدراسة مف مديري المدارس الثانوية يميو الّنمط التشاركي ثـ الّنمط التسمطي ثـ األكثر شيوعًا لدى عينة ال

 الّنمط التفويضي.
 

 انّذساعبد األخُجُخ  1.1.1

 لدىىدفت إلى وصؼ أنماط القيادة الظرفية الموجودة  ( (Contreras, 2013 دراسة
ية ىيرسي وببلنشرد، ولتحديد الممرضات في أقساـ المستشفى بما في ذلؾ العناية المركزة وفًقا لنظر 

العبلقة بيف أنماط القيادة والمتغيرات المينية، وقد أجريت دراسة وصفية عمى عينة مف الممرضات 
يعممف في المستشفى والعناية المركزة في اثنيف مف المؤسسات الصحية، وقد  ممرضة (017)

سي وببلنشرد، وأشارت النتائج استخدـ الباحث أداة وصؼ فاعمية وتكيؼ القائد التي استخدميا ىير 
، وبالنسبة لممرضات سويؽلممرضات في المستشفى ىو التدى اإلى أف أسموب القيادة السائد ل
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العناية المركزة فيو المشاركة، وأنو ال توجد عبلقة ميمة بيف أساليب القيادة ووقت العمؿ في 
 المؤسسة.

 
مجيبيف حوؿ أسموبيـ المفضؿ في التي ىدفت إلى قياس تصورات ال(  (Mehta, 2012 دراسة

(  015)القيادة ونطاؽ األسموب وفعالية القيادة في منظمات التنمية في اليند، تـ جمع البيانات مف 
منظمة غير حكومية في اليند، تـ اختيار المشاركيف مف بيف الذيف حضروا (  25)مستجيبيف مف 

ث، وقد استخدـ الباحث أداة وصؼ برامج تطوير اإلدارة في مؤسسة تعميمية حيث يعمؿ الباح
فاعمية وتكيؼ القائد التي استخدميا ىيرسي وببلنشرد، وأشارت نتائج الّدراسة إلى أف المجيبيف 

 يفضموف نمط اإلقناع )التسويؽ( بشكؿ كبير وال يفضموف نمط التفويض.
 

لنضج ىدفت إلى تقييـ العبلقة بيف أساليب القيادة وا (Abedi & others, 2011 )دراسة 
التنظيمي لمعامميف في التمريض بمساعدة نظرية ىيرسي وببلنشرد، حيث أجريت الدراسة عمى 

( موظفًا 314الموظفييف االدارييف والممرضات حيث تـ اختيار عينة عشوائية تحتوي عمى) 
( مدير في 03ة ؿ )( سؤاؿ لتحديد أساليب القياد21وممرضة، وتـ استخداـ استبانة تحتوي عمى )

،  لتحديد النضج التنظيمي لممديريف( سؤاؿ 04، واستبانة أخرى تحتوي عمى )مستشفيات أربعة
( في المستشفيات األربعة يستخدموف نمط 03لى أف إجمالي عدد المدراء )وأشارت النتائج إ

منضج التنظيمي لمعامميف في التمريض كاف كاآلتي في مستشفى بواليسينا أما بالنسبة لالمشاركة، 
أما مستشفى زاري   (M2)مرحمة الثانيةال كاف مستوى النضج فيزىراء واإلماـ الخميني وفاطمة ال

 .(M1)كاف مستوى النضج في المرحمة األولى 
 

ىدفت إلى  اكتشاؼ الخصائص الحالية لمقيادة الطوعية  التي( Jurak& Bednarik, 2010)دراسة 
 (091)وأجريت الدراسة عمى عينة طبقية مف لمعماؿ في المنظمات الرياضية غير الحكومية السموفينية، 

مف قادة المنظمات غير الحكومية الرياضية التي تعمؿ في قطاعات مختمفة مف الرياضة السموفينية. وقد 
-استخدـ مف أجؿ قياس أنماط مختمفة مف القيادة استبانة حوؿ أنماط القيادة، استنادا إلى نموذج ىيرسي

٪ مف 43قادة في المنظمات الرياضية غالبا ما تستخدـ أسموب التسويؽ )ببلنشرد ، وكشفت الّدراسة أف ال
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٪( 9٪( وأسموب التفويض )03٪(، في حيف أف أسموب اآلمر )27الحاالت(، ثـ أسموب المشاركة )
 يستخدـ نادرًا.

 
 بعنواف األنماط القيادية المفّضمة لدى المديريف في ماليزيا، وىدفت الّدراسة (Hamzah, 2002)دراسة 

إلى معرفة العبلقة بيف األبعاد الثقافية لمثقافات المختمفة القاطنة في الشماؿ الماليزي وأفضمية الّنمط القيادي 
( مديرًا، وقد استخدـ الباحث أداة كؿ مف ىيرسي وببلنشرد 043لممرؤوسييف، وتكونت عينة الدراسة مف )
 ومقياس ىوستيد لقياس األبعاد الثقافية.

اف المدير المفضؿ لدى الماليزييف ىو الذي يستخدـ أسموب المشاركة والتفويض، بينما  أشارت النتائج إلى
نمطا اإلببلغ واإلقناع ىما األنماط األقؿ تفضيبًل لدى المديريف في ماليزيا، وأظيرت النتائج أيضًا أف ىناؾ 

ف تفضيؿ المديريف في ماليزيا عبلقة بيف الثقافة والّنمط المفّضؿ لدى المديريف، وأشارت الّدراسة أيضًا إلى أ
لنمط القيادة الممارس يبدو مطابقًا تمامًا لؤلنماط المفضمة  في الثقافة الغربية والتي تعتبر أف الّنمط 
المشارؾ والّنمط المفوض ليا قيمة عالية لدييـ، وكاف مف نتائج الّدراسة أيضًا أف الصينييف مف أصؿ 

 نود والمبلوييف يفضموف الّنمط المشارؾ.ماليزي يفضموف نمط التفويض، بينما الي
 

ىدفت إلى الكشؼ عف العبلقة بيف نمط مدير المدرسة القيادي والّرضا  (Wetherell, 2002) دراسة 
الوظيفي لممعّمميف في المدارس األساسية في منطقة موريس في والية نيوجيرسي في الواليات المتحدة 

( معّممًا وتـ استخداـ نموذج ىيرسي وببلنشرد ألنماط 296ًا و)( مدير 32األمريكية، وقد شممت الّدراسة )
القيادة ومقياس آخر لمّرضا الوظيفي، وأشارت نتائج الّدراسة إلى أف نمط اإلببلغ حقؽ أعمى مستويات 
الّرضا الوظيفي لممعّمميف في مجاالت اإلشراؼ والمكافآت الطارئة وظروؼ العمؿ واالتصاؿ في الّرضا 

نت الّدراسة أيضًا أف عوامؿ العمر والجنس لـ تكف دالة إحصائيًا عمى ارتباطيا بالّرضا الكمي، وقد بي
 الوظيفي.
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 انتؼقُت ػهً انّذساعبد انغبثقخ: 3.1

 
مف خبلؿ استعراض الّدراسات السابقة غمب عمى منيجيتيا المنيج الوصفي، كما في الّدراسة الحالية، 

تناولت يادي وأثره في تحقيؽ أىداؼ المؤسسة التربوية، فقد وكاف ىناؾ إجماع عمى أىمية النمط الق
بعض الّدراسات الّسابقة األنماط القيادية وعبلقتيا ببعض المتغيرات اإلدارية مثؿ دراسة )الصميبي 

( مع الرضا الوظيفي، ودراسة 3111(، ودراسة ) عيد، 3118(، ودراسة ) حراحشة، 3101والسعود، 
( 3115( مع الوالء التنظيمي، ودراسة ) الدىمشي، 3102)المطيري،  (، ودراسة3102) بف حفيظ، 

( مع األداء اإلداري وتمكيف المعمميف، ودراسة ) أبو ندا، 3118مع اتخاذ القرار، ودراسة ) الصرايرة، 
 ( مع االلتزاـ التنظيمي.3117

 
لى الكشؼ عف األنماط إف استعراض الّدراسات العربية الّسابقة تشير إلى أف معظـ الّدراسات ىدفت إ

(، 3106رد، كدراسة: )حفيظ والشايب، مديريف مف وجية نظر ىيرسي وببلنشالقيادية السائدة لدى ال
(، )الحراحشة، 3101(، )الصميبي والسعود، 3102(، )بف حفيظ، 3106وىوادؼ،  )الصالحي

 (.3111،(، )عيد3113(، )قرقش،3112(، )بانافع،3114 الصغير،(، )3115(، )الدىمشي،3118
( و 3102وبعضيا اآلخر ىدفت إلى التعرؼ عمى واقع تطبيؽ النظرية الموقفية كدراسة) المطيري، 

 (.3118)نجاجرة، 
 

الّتعرؼ عمى مستوى النُّضج الوظيفي ( ب3118اىتمت الّدراسات الّسابقة مثؿ دراسة )الصرايرة، 
، وىنا اختمفت ميفاإلداري وبتمكيف المعمّ لمديري المدارس الثانوية العاّمة في األردف وعبلقتو بأدائيـ 

مع الدراسة الحالية التي تناولت المعمميف في محافظة بيت لحـ مف وجية نظر المديريف، وأيضًا لـ 
 تقتصر الّدراسة الحالية عمى المدارس الثانوية فقط.

 
لممبحوثيف،  أما مف حيث عينة الّدراسة الخاّصة بكؿ منيا، فقد ظير اختبلؼ في الُمسّمى الوظيفي

حيث تمّثمت العّينة في بعض الّدراسات بمديري المدارس فقط أو بالمعمميف فقط، في حيف كانت العّينة 
موظفيف  ، وكانت العّينة في أحياف أخرى مكونة مففي البعض اآلخر مديري المدارس والمعمميف

 .ط في كمية عسكريةموظفيف في الوزارات أو رؤساء أقساـ أكاديمية أو ضبا مرشديف أوجامعة أو 
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ىدفت إلى الكشؼ عف أما استعراض الّدراسات الّسابقة األجنبية ذات العبلقة ُتشير إلى أف معظميا 

 ة:كدراس ردمديريف مف وجية نظر ىيرسي وببلنشاألنماط القيادية السائدة لدى ال
(Jurak, 2010 ),  (Hamzah, 2002),  (Wetherell, 2002) (Contreras, 2013)  

 
    (  (Mehta, 2011، ( Jurak, 2010)(، 3106تفقت ىذه الّدراسة مع دراسة) حفيظ والشايب، وا

بأف النمط  ،(3111، (، ) عيد3114(، ) الصغير، 3118) نجاجرة، (، 3118) الحراحشة،      
 القيادي األكثر استخدامًا لدى المديريف ىو نمط اإلقناع )التسويؽ(.

 
، حيث استفادت الباحثة منيا في اودعمي ىذه الّدراسةالّسابقة في إثراء ولقد أسيمت تمؾ الّدراسات 

، والتمّكف مف إعداد اإلطار النظري وتحديد المنيج المناسب ّدراسةتكويف تصّور شامؿ عف موضوع ال
حتى تتناسب بنودىا مع ، وكذلؾ تحديد األداة المناسبة والتي تمثمت في االستبانة وتكييفيا دراستيال

، إلى جانب التعّرؼ إلى نوع المعالجات لتحقيؽ أىداؼ الّدراسة الّدراسة وعينة الّدراسةأىداؼ 
 وكيفية عرض النتائج وتفسيرىا.ّدراسة اإلحصائية المناسبة لم

 
عمى مستوى  ابتعرفي عف تمؾ الّدراسات الّسابقة ، تقد تمّيز  ىذه الّدراسةشارة إلى أف اإلوال بد مف 

مف خبلؿ معرفة النمط القيادي السائد معمميف وفؽ نظرية ىيرسي وببلنشرد لدى الالنُّضج الوظيفي 
لدى المديريف، كنوع مف التجديد واألصالة والبعد عف التقميد، حيث تـ تسميط الضوء عمى قضية 
النُّضج الوظيفي الميمشة نوعًا ما، إذ الحظت الباحثة أثناء عممية البحث مف أجؿ إعداد اإلطار 

بحاث والّدراسات المتعمقة بتمؾ المسألة، وافتقار المكتبات إلى المراجع واألدبيات الخاّصة النظري قمة األ
 بالنُّضج الوظيفي، حينئذ  اشتمؿ ىذا البحث عمى مسألة رئيسية وىي: النُّضج الوظيفي.
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جراءاتياالفصؿ   الثّالث: منيجّية الدراسة كا 
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 ُمجتمع الّدراسة 2.3 

 نة الّدراسةعي 3.3

 الّدراسةأداة  4.3

 كصؼ أداة الّدراسة 5.3

 أداة الّدراسةصدؽ  6.3

 ثبات أداة الّدراسة 7.3

 الّدراسةتطبيؽ إجراءات  8.3

 ُمتغيرات الّدراسة 9.3
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 انفصم انثّبنث

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 يُهدُّخ انّذساعخ وإخشاءاتهب

 
ومف ذلؾ تناوؿ ىذا الفصؿ وصفًا مفصبًل لمنيجّية الدراسة التي اتبعتيا الباحثة في تنفيذ الّدراسة، 

عداد أداة الدراسة  تعريؼ منيج الدراسة، ووصؼ ُمجتمع الّدراسة، وتحديد عينة الّدراسة، وا 
االستبانة(، والتأكد مف صدقيا وثباتيا، وبياف إجراءات الّدراسة، واألساليب اإلحصائية التي (

 ، وفيما يمي وصفًا ليذه اإلجراءات.استخدمت في ُمعالجة النتائج
 

 اعخُهح انّذسي   1.3

مف أجؿ تحقيؽ أىداؼ الّدراسة قامت الباحثة باستخداـ المنيج الوصفي، ويعّرؼ بأنو المنيج 
الذي يدرس ظاىرة أو حدثًا أو قضية موجودة حاليًا يمكف الحصوؿ منيا عمى معمومات تجيب 

دوف تدخؿ مف الباحث. وىو أحد أشكاؿ الّتحميؿ والتّفسير العممي المُنظـ  ،عف أسئمة البحث
خضاعيا لمّدر لوص  اسات الّدقيقة بالفحص والّتحميؿ.ؼ ظاىرة أو مشكمة، وتصنيفيا وتحميميا وا 

 

 دتًغ انّذساعخيُ  1.3

تألؼ مجتمع الّدراسة مف جميع مديري ومديرات المدارس الخاصة والحكومية في ُمحافظة بيت 
مغ عدد مديري ، حيث بومديرة اً ( مدير 073والبالغ عددىـ ) (3108-3107)لحـ لمعاـ الّدراسي 

( مديرًا ومديرة، وبمغ عدد مديري ومديرات المدارس الحكومية 29ومديرات المدارس الخاصة)
وذلؾ حسب الكتاب اإلحصائي الّسنوي لوزارة الّتربية والّتعميـ في العاـ  ( مديرًا ومديرة022)

3108 



41 

 

 

 ػُُخ انّذساعخ 3.3

% 64ة عشوائية طبقية وتمثؿ ما نسبتو ( مديرا ومديرة ، وىي عين111)اشتممت عينة الّدراسة 
مف مجتمع الدراسة. حيث قامت الباحثة بتوزيع أداة دراستيا عمى جميع أفراد مجتمع الدراسة، 
ونظرًا لكوف عدد االستبانات المستردة لـ يقترب مف كامؿ مجتمع الدراسة، اعتبرت العدد الذي تـ 

 استرداده ىو عينة عشوائية لمدراسة.
 ات الدراسة. ( توزيع أفراد عينة الّدراسة حسب متغير 0.2)يبيف الجدوؿ ك

 ( تكزيع أفراد عينة الّدراسة حسب متغيرات الّدراسة.1.3الجدكؿ) 

 النسبة المئكية العدد الفئة المتغير

 التخصص
 28.2 31 عمكـ طبيعية
 71.8 79 عمكـ انسانية

 100.0 110 المجمكع

 66.4 73 بكالكريكس المؤىؿ العممي
 33.6 37 اعمى مف بكالكريكس

 100.0 110 المجمكع

الخبرة في االدارة 
 المدرسية

 7.3 8 سنكات 5اقؿ مف 
 19.1 21 سنكات 10 -5مف 

 73.6 81 سنكات 10اكثر مف 
 100.0 110 المجمكع

 جنس المدرسة

 17.3 19 ذككر
 29.1 32 اناث

 53.6 59 مختمطة
 100.0 110 المجمكع

 رسةالمد نكع
 12.7 14 خاصة
 87.3 96 حككمية
 100.0 110 المجمكع
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 أداة الّدراسة . 4.3
حوؿ" القيادة الموقفية لدى المرؤوسيف في إدارة  (2013المطيرم)  قامت الباحثة بتبني استبانة

حيث قاـ  مقياس)أساليب القيادة الموقفية( )المطيري( استخدـحيث  جدة"،جوازات محافظة 
بصياغة عبارات لكؿ أسموب مف األساليب األربعة لنموذج ىيرسي وببلنشرد، ووضعيا بطريقة 

ووضع جدواًل أماـ كؿ فقرة ليحدد أفراد العينة درجة ممارسة القائد لكؿ  ،عشوائية في تسمسميا
الية)موافؽ بشدة، موافؽ، غير متأكد، غير موافؽ، غير موافؽ بشدة(، أسموب مف التقديرات الت

 ( عبارة تمثؿ األساليب القيادية لنموذج ىيرسي وببلنشرد. 41ىذا وقد اشتممت االستبانة عمى )
  ( 0ممحؽ رقـ )

وتـ اعتماد ىذه األداة مف أجؿ قياس متغير النمط القيادي لممدير الذي مف خبللو يتـ الوصوؿ  
 وفؽ نظرية ىيرسي وببلنشرد. مستوى النضج الوظيفي لممرؤوسيف )المعمميف(،إلى 
 

 كصؼ أداة الّدراسة 5.3
 قد تكونت االستبانة في صورتيا األولية مف قسميف وىما:و 

المتعمقة بالبيانات الّشخصية الخاّصة بالمبحوثيف  األوؿ: تضمف المعموماتالقسـ 
 نوعرة في اإلدارة المدرسّية، جنس المدرسة، وىي)التخصص، المؤىؿ العممي، سنوات الخب

 المدرسة، المرحمة التعميمّية لممدرسة(.
عمى مستوى النضج والدالة  تناولت األنماط القيادية لممدير ،( فقرة41القسـ الثّاني: تضمف)

 أربعة أنماط: وتتضمفحسب نظرية "ىيرسي وببلنشرد" لمنضج الوظيفي،  فالوظيفي لممعممي
 ( فقرات.01النمط اآلمر )اإلببلغ( ويشمؿ ) النمط االوؿ:

 ( فقرات.01النمط الثّاني: نمط اإلقناع ) التسويؽ( ويشمؿ )
 ( فقرات.01النمط الثّالث: نمط المشاركة ويشمؿ )
 ( فقرات.01النمط الرابع: نمط التفويض ويشمؿ)

 (.3ممحؽ رقـ )

المرحمة التعميمية 
 لممدرسة

 65.5 72 اساسية
 34.5 38 ثانكية

 100.0 110 المجمكع
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مقياس ليكرت الخماسي كالتالي: وقد تـ تدريج استجابة المستجيبيف عمى فقرات االستبانة وفؽ 
دائمًا وُأعطيت خمس درجات، غالبًا وُأعطيت أربع درجات، أحيانًا وُأعطيت ثبلث درجات، نادرًا 

 جتيف، أبدًا وُأعطيت درجة واحدة.وُأعطيت در 
 أداة الّدراسةصدؽ  6.3

صاص مجموعة مف المحكِّميف مف ذوي االختمف صدؽ أداة الّدراسة بعرضيا عمى تـ التحقؽ 
ممحؽ  ،( محكماً 00) ، وعددىـوالخبرة، حيث وزعت الباحثة االستبانة عمى عدد مف المحكِّميف

 (.2رقـ )
حيث طمب منيـ إبداء الرأي في فقرات االستبانة مف حيث: مدى وضوح ُلغة الفقرات وسبلمتيا  

ضافة أي معمومات أو تعديبلت أو ف قرات لغويًا، ومدى شموؿ الفقرات لمجانب المدروس، وا 
وبعد االطبلع عمى مبلحظات المحكميف تـ إخراج االستبانة في صورتيا النيائية، يرونيا مناسبة.

حيث تـ االبقاء عمى مجاالت االستبانة وعدد فقراتيا كما ىي، مع بعض التغييرات في صياغة  
 (.4بعض الفقرات، ممحؽ رقـ )

 

 ثجبد أداح انّذساعخ 7.3

 تراوحت قيـحيث  ،ريؽ حساب معامؿ الثبات كرونباخ ألفاتـ التحقؽ مف ثبات األداة عف ط
بدرجة  عتمتت (، وىذا يعني أف األداة1.833  -1.812لمجاالت األداة  بيف)  معامؿ الثبات 

 معامبلت الثبات لمجاالت أداة الدراسة. ( قيـ2.3ويبيف الجدوؿ رقـ ) ،مف الثباتمرتفعة 
  

 ت الّدراسةمجاالالثبات ل تمعامال قيـ (2.3الجدكؿ )
معامؿ الثبات  جاؿالم

 كرونباخ ألفا
 حجـ العينة عدد الفقرات

 001 01 1.834 : اإلببلغ )اآلمر(االوؿ
 001 01 1.822 : اإلقناع ) التسويؽ(الثاني

 001 01 1.813 الثالث: المشاركة
 001 01 1.805 الرابع: التفويض
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 إخشاءاد تطجُق انّذساعخ 8.3

 قامت الباحثة بالخطوات اآلتية:إلجراء ىذه الّدراسة 
 مراجعة األدب النظري والّدراسات الّسابقة لبلستعانة بيما في إعداد أداة الّدراسة. -0
 (.3102وىي استبانة المطيري) أداة الّدراسة يتبن -3
 التحقؽ مف صدؽ األداة وثباتيا.-2
 حصر مجتمع الّدراسة. -4
 اختيار عينة ممثمة لمجتمع الّدراسة. -5
الحصوؿ عمى كتب تسييؿ ميمة لمباحثة مف الجامعة ومف ثـ إرساليا إلى الجيات المختصة  -6

 لمحصوؿ عمى كتب تسمح بتوزيع االستبانة عمى المدارس.
الّدراسة، وبعد أف اكتممت عممية تجميع  مجتمعقامت الباحثة بتطبيؽ األداة عمى أفراد  -7

ردة الصالحة والتي خضعت لمتحميؿ اإلحصائي: االستبيانات تبيف أف عدد االستبيانات المست
 ( استبانة. 001)
إعطاء االستبانات أرقامًا متسمسمة، لتفريغ بياناتيا عمى الحاسوب، إلجراء التحميؿ اإلحصائي  -8

 .(SPSS)المناسب ألسئمة الدراسة وفرضياتتيا،  باستخداـ المعالج اإلحصائي
 

 يتغُشاد انّذساعخ 9.3

 لمستقّمةأكالن: المتغيرات ا
 تضمّنت الّدراسة المتغيرات المستقمة اآلتية:

 التخصص ولو مستوياف: عمـو طبيعية، عمـو إنسانية. -0
 بكالوريوس، أعمى مف بكالوريوس. مستوياف:المؤىؿ العممي ولو  -3
 01-5سنوات، ومف  5عدد سنوات الخبرة في اإلدارة المدرسية ولو ثبلث مستويات: أقؿ مف  -2

 سنوات. 01ر مف سنوات، وأكث
 جنس المدرسة ولو ثبلث مستويات: ذكور، إناث، مختمطة. -4
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 المدرسة ولو مستوياف: خاصة، حكومية.نوع  -5
 المرحمة التعميمّية لممدرسة ولو مستوياف: أساسية، ثانوية. -6
 

 ثانيان: المتغّير التّابع
فؽ نظرية ىيرسي و ة بيت لحـ محافظ مدارس ميف فيمعمّ لدى الضج الوظيفي مستوى النُّ 
 مف وجية نظر المديريف.وببلنشرد 

 

11.3  ًُ  ؼبندخ اإلحصبئُخان

لممعالجة اإلحصائية تـ إيجاد المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والنسب المئوية 
إلجابات عينة الدراسة عمى فقرات االستبانة، وكذلؾ استخدـ اختبار )ت( واختبار تحميؿ التبايف 

( لقياس داللة الفروؽ في المتوسطات  One way analysis of variance)       األحادي 
حسب المتغيرات المستقمة في الدراسة،كما تـ حساب معامؿ الثبات كرونباخ ألفا لمتحقؽ مف 

)  لمعموـ االجتماعية اإلحصائية ةصدؽ األداة اإلحصائي وثباتيا وذلؾ ضمف برنامج الرزم
SPSS.) 
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 : نتائج الّدراسةالفصؿ الرابع

 تمييد  1.4

 نتائج أسئمة الّدراسة  2.4 

 ؤاؿ األكؿالنتائج المتعّمقة بالسّ  1.2.4

 ؤاؿ الثّانيالنتائج المتعّمقة بالسّ  2.2.4

 نتائج الفرضّية األكلى 1.2.2.4

 نتائج الفرضّية الثّانية 2.2.2.4

 نتائج الفرضّية الثّالثة 3.2.2.4

 نتائج الفرضّية الرّابعة 4.2.2.4

 رضّية الخامسةنتائج الف 5.2.2.4

 نتائج الفرضية السادسة 6.2.2.4
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 انفصم انشاثغ

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 

 َتبئح انّذساعخ 

 

 تًهُذ 1.4

 "حوؿتضمف ىذا الفصؿ عرضًا لنتائج الّدراسة التي توصمت إلييا الباحثة عف موضوع الّدراسة 
مف كفؽ نظرية ىيرسي كبالنشرد في محافظة بيت لحـ  لمعّمميفدل الضج الكظيفي مستكل الن  

وبياف دور كؿ مف المتغيرات مف خبلؿ  ،"المديريف الممارسة مف قبؿ خالؿ األنماط القيادية
 استجابة أفراد العينة عمى أداة الّدراسة، وتحميؿ البيانات اإلحصائية التي تـ الحصوؿ عمييا. 

 
التي يوصؼ بيا النمط القيادي لممدير مف خبلؿ المتوسطات الحسابية  درجةالوقد تـ تحديد  

 الدراسة باعتماد المقياس الوزني التّالي:الستجابات أفراد عينة 
 النسبة المئكية قيمة المتكسط الحسابي الدرجة

 %46.8أقؿ مف  3.24أقؿ مف  منخفضة

 %72.3% إلى 46.8مف  2.66إلى  3.24مف  متوسطة

 %72.3مف  أعمى 2.66أعمى مف  مرتفعة
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 :وفشضُبتهب َتبئح أعئهخ انّذساعخ 1.4

 :ؤال األولبنغّ ث هقخانًتؼ ُتبئحان 1.1.4
كفؽ نظرية ىيرسي  في محافظة بيت لحـ لدل المعّمميف ما مستكل الن ضج الكظيفي السؤاؿ األكؿ:

 ؟ممديريفل كما تدلؿ عميو األنماط القيادية كبالنشرد،
راسة األوؿ قامت الباحثة بحساب المتوسطات الحسابية  واالنحرافات المعيارية لئلجابة عف سؤاؿ الدّ 

راسة، والمعبرة عف األنماط القيادية مجاالت اداة الدّ الستجابات أفراد عينة الدراسة عمى المئوية  والنسب
ممعمميف وفؽ نظرية ىيرسي لضج الوظيفي لدى مديري المدارس، والتي بدورىا دالة عمى مستوى النُّ 

 (.0.4وببلنشرد، ويبينيا الجدوؿ رقـ) 
 

ت أفراد عينة الدراسة عمى النحرافات المعيارية الستجابا(: المتكسطات الحسابية كا1.4الجدكؿ رقـ)
 مرتبة تنازليان. األداة مجاالت

 
 
 
 
 
 

 الدرجة النسبة االنحراؼ المعيارم المتكسط الحسابي المجاؿ الرقـ

 مرتفؼخ%86.0 0.56 4.30 نمط اإلقناع ) التسكيؽ( 1

 مرتفؼخ %81.8 4.090.82 نمط المشاركة 2

 متىسطخ %73.2 0.37 3.66 (الّنمط اآلمر )اإلبالغ 3

 متىسطخ %62.8 0.63 3.14 نمط التفكيض 4
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، نمط اإلقناع ) التسكيؽ(ف أ( 0.4نبلحظ مف قيـ المتوسطات الحسابية لممجاالت، الواردة في الجدوؿ)
جاء بالمرتبة األولى، وبمتوسط  كنمط قيادي ممارس مف قبؿ مديري المدارس في محافظة بيت لحـ،

أف (، وتعني %86.0)، وبدرجة موافقة مف المديريف وصمت الى مستوى(4.30)        حسابي
بدرجة (، و %81.8، يميو نمط المشاركة، وبنسبة مئوية مقدارىا)بدرجة مرتفعةو ونيستخدم المديريف

(، ويستخدمو %73.2. في حيف جاء النمط اآلمر بالدرجة الثالثة، وبنسبة مئوية قدرىا)مرتفعة أيضاً 
(، %62.8، وجاء نمط التفويض بالمرتبة األخيرة، وبنسبة مئوية قدرىا )بدرجة متوسطة فالمديرو 

ىما  التسكيؽ كالمشاركةوعميو يكوف نمطا ، ويعتبر أقؿ األنماط القيادية استخدامًا مف قبؿ المديريف
 األكثر شيوعًا وممارسة مف قبؿ مديري مدارس بيت لحـ. 

 
مط القيادي لممدير ج الوظيفي) دورة الحياة(، والتي ربطت بيف النّ ضووفؽ نظرية ىيرسي وببلنشرد لمنُّ 

ف يعنياف أف مستوى النضج الوظيفي لممعمميف يمطف النّ يىذفإف ضج الوظيفي لممرؤوسيف، ومستوى النُّ 
مدارس  أف مديري نىعوضمف حدوده، الدنيا والمرتفعة،  بم المتكسط،ضج يقع ضمف مستوى النُّ 

 أو الدرجة ،المتكسط ضج الوظيفي لممعمميف يقع ضمف المستوىاف مستوى النُّ يروف  محافظة بيت لحـ
يميؿ المديروف الى نمط التفويض، والداؿ عمى نضج وظيفي مرتفع،  اؿفي ح .بشكؿ عاـ "ة"المتكسط

 بنسبة ىي األقؿ مف بيف األنماط األربعة. 
 جاالتيا فتبينيا الجداوؿ البّلحقة.أما بخصوص استجابات أفراد العينة عمى فقرات أداة الدراسة وفؽ م
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 (2.4أكالن: مجاؿ نمط اإلقناع )التسكيؽ( كيبينو الجدكؿ رقـ)
 .(: المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية لفقرات مجاؿ نمط اإلقناع )التسكيؽ(2.4جدكؿ رقـ )

 

المتكسط  فقراتال الرقـ
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعيارم

 الدرجة النسبة

 مرتفعة %91 0.67 4.55 .أ هتى ثتُغُق اندهىد ثٍُ انًؼهًٍُّ 1

2 
نؼًم يغ أحّث انًؼهًٍُّ ػهً اندّذَخ فٍ ا

 .يشاػبح يشبػشهى ويؼُىَبتهى

 

 مرتفعة 89% 0.67 4.47

3 
أُثذٌ آسائٍ نهًؼهًٍُ فٍ عجُم تطىَش 

وتىفُش أعبنُت خذَذح نهؼًم فٍ 

 .انًذسعخ

 

 مرتفعة 89% 0.67 4.46

 مرتفعة %89 0.80 4.44 .أُشدغ انًؼهًٍُّ ػهً اإلثذاع فٍ انؼًم 4

5 
أُشّدغ انًؼهًٍُّ ػهً تًُُخ يهبساتهى 

 .انىظُفُخ وتطىَشهب

 

 مرتفعة 89% 0.67 4.43

6 
أُساػٍ انهٍُ وانحضو أثُبء انقُبو ثؼًهٍ 

 .فٍ انًذسعخ

 

 مرتفعة 86% 0.77 4.28

7 
أ هتى ثبنتؼّشف انً اهتًبيبد انًؼهًٍُّ 

 .ثهذف سفغ يغتىي األداء فٍ انًذسعخ

 

 مرتفعة 86% 0.77 4.28

8 
أعؼً نتحقُق أهذاف انًذسعخ يغ 

 .تُبخبد انًؼهًٍُّيشاػبح  اح

 

 مرتفعة 84% 0.88 4.22

9 
أتبثغ سدود األفؼبل نقشاساتٍ انتٍ 

أصذسهب حتً تكىٌ أكثش قبثهُخ نذي 

 .انًؼهًٍُّ

 

 مرتفعة 83% 0.84 4.15

10 
أعتخذو أعبنُت يتُىػخ نهثىاة وانؼقبة 

 .حغت يب تقتضُه انظّشوف

 

 مرتفعة 74% 0.97 3.72

 رتفعةم %86 0.56 4.30 انذسخخ انكهُخ
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يبلحظ مف الجدوؿ الّسابؽ الذي يعبر عف المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد 
( 4.31حسابي لمدرجة الكمية)عينة الّدراسة عمى مجاؿ نمط اإلقناع )التسويؽ( حيث أف المتوسط ال

وبدرجة  ،األكلىجاء بالمرتبة  التسويؽ(مجاؿ نمط اإلقناع) أف( وىذا يدلؿ عمى 1.56وانحراؼ معياري )
 .(مرتفعة) بدرجةيستخدمونو ف يالمدير  أف وتعني (،%86.0)موافقة مف المديريف وصمت الى مستوى

 
مط القيادي لممدير ياة(، والتي ربطت بيف النّ دورة الح)ضج الوظيفيووفؽ نظرية ىيرسي وببلنشرد لمنُّ 

نمط  مط القيادي السائد لممدير ىوضج الوظيفي لممرؤوسيف، والتي ترى أنو إذا كاف النّ ومستوى النُّ 
 .المتوسط و  المنخفض ضج الوظيفي لممرؤوسيف ضمف، يكوف مستوى النُّ (التسويؽاإلقناع)

وحصمت الفقرة ، مرتفعةجاءت بدرجة  المجاؿ فقراتع جمي( أف 3.4كما تشير النتائج في الجدوؿ رقـ )
وحصمت الفقرة " أستخدـ  ،(4.55" أ ىتـ بتنسيؽ الجيود بيف المعّمميف" عمى أعمى متوسط حسابي )

 (.2.73) ومقداره أساليب متنوعة لمثواب والعقاب حسب ما تقتضيو الّظروؼ " عمى أقؿ متوسط حسابي
 

 (.3.4نو الجدكؿ رقـ)كيبي ،نمط المشاركة: مجاؿ ثانيان 
 .نمط المشاركةمجاؿ (: المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية لفقرات 3.4جدكؿ رقـ)

المتكسط  فقراتال الرقـ
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعيارم

 الدرجة النسبة

 مرتفعة %94 0.64 4.71 .أىتـ بعالقات مينية طيبة مع المعّمميف 1

2 
عند طرحيـ  أستمع الى المعّمميف باىتماـ

 .الحتياجاتيـ

 مرتفعة 86% 1.27 4.32

3 
أعمؿ عمى بناء الّثقة بيني كبيف المعّمميف في 

 .المدرسة

 مرتفعة 85% 1.22 4.25

4 
َأسعى لتكفير جك كدم كمريح بيف المعّمميف في 

 .المدرسة

 مرتفعة 85% 1.18 4.23

 مرتفعة %83 1.32 4.15أبذؿ قصارل جيدم ليككف المعّممكف شركاء في  5
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واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد يبلحظ مف الجدوؿ الّسابؽ الذي يعبر عف المتوسطات الحسابية 

( وانحراؼ 4.19عينة الّدراسة عمى مجاؿ نمط المشاركة، أف المتوسط الحسابي لمدرجة الكمية ىو)
، وبنسبة مئوية انيةبالدرجة الثّ  نمط المشاركة جاء أف(، وىذا يدلؿ عمى 1.82معياري )

. أي أف نمطي االقناع والمشاركة ىما أيضاً  (مرتفعة) يستخدمو المديروف بدرجةو  (،%80.8قدرىا)
 بؿ المديريف، فيـ يمزجوف بيف النمطيف ويستخدمونيما بدرجة مرتفعة.قأكثر األنماط القيادية شيوعًا مف 

 
مط القيادي لممدير دورة الحياة(، والتي ربطت بيف النّ )ضج الوظيفيووفؽ نظرية ىيرسي وببلنشرد لمنُّ 

نمط  مط القيادي السائد لممدير ىويف، والتي ترى أنو إذا كاف النّ ضج الوظيفي لممرؤوسومستوى النُّ 
 .المرتفعو ضمف المتوسط  ضج الوظيفي لممرؤوسيفيكوف مستوى النُّ  المشاركة، عندىا

 
( أف جميع الفقرات جاءت بدرجة مرتفعة، باستثناء فقرة واحدة 2.4كما تشير النتائج في الجدوؿ رقـ )

" عمى أعمى متوسط أىتـ بعبلقات مينية طيبة مع المعّمميف"ت الفقرة فقد حصمجاءت بدرجة متوسطة. 
" عمى أقؿ ال أتقيد بحرفية التعميمات مراعاة لظروؼ المعّمميف" ، وحصمت الفقرة (4.70)وىو حسابي

 .(2.59) ومقداره متوسط حسابي
 

 .رسةجميع أمكر المد

 مرتفعة %83 0.85 4.13 .ُأشارؾ المعّمميف في مناسباتيـ الخاّصة 6

7 
أقـك بتقديـ حكافز معنكية لتشجيع المعّمميف عمى 

 .األداء المتمّيز

 مرتفعة 78% 0.69 3.88

8 
أسعى لتمبية احتياجات المعّمميف  كفؽ ما تسمح بو 

 .االمكانيات

 عةمرتف 77% 1.11 3.83

9 
أحرص عمى أف يشارؾ المعّممكف في عممية صنع 

 . القرارات الميّمة

 مرتفعة 77% 0.92 3.83

 متكسطة %72 1.03 3.59 .ال أتقيد بحرفية التعميمات مراعاة لظركؼ المعّمميف 10

 مرتفعة %82 0.82 4.09 الدرجة الكمية
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 (:4.4كيبينو الجدكؿ رقـ) ،)اإلبالغ(مرمط اآل: مجاؿ النّ ثالثان 
مجاؿ الّنمط المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية لفقرات  (:4.4جدكؿ رقـ)
 .اآلمر)اإلبالغ(



 

الّسابؽ الذي يعبر عف المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد  يبلحظ مف الجدوؿ
( وانحراؼ معياري 3.66عينة الّدراسة عمى مجاؿ الّنمط اآلمر أف المتوسط الحسابي لمدرجة الكمية)

 (،%73.2قدرىا)الثة، وبنسبة مئوية بالدرجة الثّ  جاء النمط اآلمر أف(، وىذا يدلؿ عمى 1.37)
 متوسطة.بدرجة  يستخدمو المديروفو 
 

انًتىعظ  انفقشاد الرقـ

 انحغبثٍ

االَحشاف 

 انًؼُبسٌ

 الدرجة انُغجخ

1 
َأحِرص عمى ضركرة  قياـ المعّمميف بما يخّصيـ 

 .مف مياـ

 مرتفعة 89% 0.67 4.47

2 
بشؤكف أتكلى بنفسي إصدار القرارات المتعمقة 

 .المدرسة

 مرتفعة 89% 0.66 4.47

أُتبثِغ انؼًم فٍ انًذسعخ ثذقخ نُغُش وفقبً  3

 .نهتؼهًُبد

 مرتفعة 89% 0.50 4.44

أقىو ثئثالؽ انتؼهًُبد انىاسدح يٍ اندهبد راد  4

 .انؼالقخ

 مرتفعة 87% 0.89 4.33

أ قىو ثبإلششاف انًجبشش ػهً خًُغ أيىس  5

  .انًذسعخ

 تفعةمر  80% 0.61 3.99

اختبس ثُفغٍ انطشَقخ انًُبعجخ انتٍ تؤدي ثهب  6

 .األػًبل فٍ انًذسعخ

 مرتفعة 74% 0.80 3.69

اضطّش نتقذَى انتىصُبد واالقتشاحبد نهًغؤونٍُ  7

 .ثًفشدٌ، َظشاً نؼذو  سغجخ انًؼهًٍُّ انًشبسكخ

 متكسطة 66% 1.13 3.28

 متكسطة %62 1.26 3.10 .اتخز اإلخشاء انؼقبثٍ ثحق انًؼهًٍُّ انًقّصشٍَ 8

أػتجش انىالء يقُبعبُ سئُغبً نحصىل انًؼهًٍُّ ػهً  9

 .االيتُبصاد

 متكسطة 49% 1.06 2.46

َظشاً نغُبة انخجشح نذي انًؼهًٍُ، اضطش نؼذو  10

 .اعتشبستهى فٍ حم يشكالد انًذسعخ

 متكسطة 47% 1.08 2.35

 متكسطة %73 0.37 3.66 انذسخخ انكهُخ
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مط القيادي لممدير دورة الحياة(، والتي ربطت بيف النّ )ضج الوظيفيووفؽ نظرية ىيرسي وببلنشرد لمنُّ 
اآلمر الّنمط مط القيادي السائد لممدير ىو ضج الوظيفي لممرؤوسيف، والتي ترى أنو إذا كاف النّ ومستوى النُّ 

، يتبيف أف تقديرات المديريف الستخداـ ىذا النمط ؤوسيف منخفضاً ضج الوظيفي لممر يكوف مستوى النُّ 
 جاء بدرحة متوسطة، بمعنى أنو ليس نمطًا سائدًا كما في النمطيف السابقيف.

 
فقرات جاءت  (4)( فقرات جاءت بدرجة مرتفعة، و6( أف )4.4كما تشير النتائج في الجدوؿ رقـ )

" ،وفقرة رورة  قياـ المعّمميف بما يخّصيـ مف مياـ""أ حِرص عمى ضبدرجة متوسطة. وحصمت الفقرة 
(، 4.47)  ومقداره أتولى بنفسي إصدار القرارات المتعمقة بشؤوف المدرسة" عمى أعمى متوسط حسابي

" نظرًا لغياب الخبرة لدى المعمميف، اضطر لعدـ استشارتيـ في حؿ مشكبلت المدرسة" وحصمت الفقرة 
 . (3.25) ومقداره عمى أقؿ متوسط حسابي

 
 (:5.4كيبينو الجدكؿ رقـ)، نمط التفكيض: مجاؿ رابعان 

 .مجاؿ نمط التفكيض (: المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية لفقرات5.4جدكؿ رقـ)

المتكسط  فقراتال الرقـ
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعيارم

 الدرجة النسبة

1 
عندما ُأعطي المعّمميف الحرّية في أداء العمؿ 

 .عمى ثقة بقدراتيـ فألنني

 مرتفعة 75% 0.75 3.74

2 
تسير االمكر في المدرسة عمى ما يراـ  حتى في 

 .حاؿ غيابي عف المدرسة

 متكسطة 73% 0.98 3.63

3 
خبرات المعمميف المينية تساعدني عمى التفكير 

 .اإلبداعي في عممي كمدير لممدرسة

 متكسطة 72% 0.78 3.61

4 
شركاء في صنع المعّممكف معي في المدرسة 

 .القرارات، ألنيـ يممككف الخبرة الكافية

 متكسطة 71% 1.13 3.56

5 
أترؾ لممعّمميف في المدرسة اختيار المسؤكليات 
التي تتناسب مع رغباتيـ،  فيما تسمح بو 

 .األنظمة

 متكسطة 65% 1.27 3.25
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يبلحظ مف الجدوؿ الّسابؽ الذي يعبر عف المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد 

( وانحراؼ 3.14ينة الّدراسة عمى مجاؿ نمط التفويض أف المتوسط الحسابي لمدرجة الكمية ىو)ع
، وبنسبة مئوية رابعة )األخيرة( بالدرجة ال نمط التفويض جاء أف(، وىذا يدلؿ عمى 1.63معياري )

 (.بدرجة متوسطةويعتبر أقؿ األنماط القيادية استخدامًا مف قبؿ المديريف) ، (%63.8قدرىا)
 

مط القيادي لممدير دورة الحياة(، والتي ربطت بيف النّ )ضج الوظيفيووفؽ نظرية ىيرسي وببلنشرد لمنُّ 
نمط مط القيادي السائد لممدير ىو ضج الوظيفي لممرؤوسيف، والتي ترى أنو إذا كاف النّ ومستوى النُّ 

ط لـ يكف النمط السائد مرتفعًا. وبما اف ىذا النم ضج الوظيفي لممرؤوسيفيكوف مستوى النُّ  التفويض
لدى المديريف، بجميع فقراتو باستثناء فقرة واحدة، فيذا يعني أف مستوى النضج الوظيفي لممعمميف مف 

 وجية نظر المديريف لـ يصؿ الى الدرجة المرتفعة. 
 

" عمى أعمى عندما ُأعطي المعّمميف الحرّية في أداء العمؿ فؤلنني عمى ثقة بقدراتيـ"وحصمت الفقرة 
ال ُأتابع عممية حضور وغياب المعّمميف، ادراكًا مني بأف " ، وحصمت الفقرة (2.74)توسط حسابيم

 .(3.31" عمى أقؿ متوسط حسابي )المعّمميف عمى قدر المسؤولية

6 
أفّكض جانبان مف ميامي لممعّمميف كأنا مطمئف 

 .لذلؾ

 كسطةمت 59% 0.99 2.96

7 
أسمح لممعّمميف بالحرية الكاممة في القياـ بعمؿ 

 .ما في المدرسة

 متكسطة 58% 1.01 2.91

8 
ال ُأحاسب المعّمميف المقّصريف في أداء عمميـ 

 .إيمانان مني بأف تقصيرىـ غير مقصكد

 متكسطة 56% 1.23 2.79

9 
عممي كمدير، مع المعّمميف يقع ضمف اإلشراؼ 

 .غير المباشر

 متكسطة 55% 0.97 2.75

10 
ال أُتابع عممية حضكر كغياب المعّمميف، ادراكان 

 .مني بأف المعّمميف عمى قدر المسؤكلية

 منخفضة 44% 1.19 2.20

 متكسطة %63 0.63 3.14 الدرجة الكمية
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 :انُتبئح انًتؼهقخ ثبنغؤال انثّبٍَ 1.1.4
مستكل الة عمى ألنماطيـ القيادية، كالد تقديرات مديرم المدارس في محافظة بيت لحـ ختمؼتىؿ 

)تخصص المدير، مؤىمو العممي، سنكات  متغيرات الدراسة: باختالؼلممعمميف، الن ضج الكظيفي 
 المدرسة، المرحمة التعميمّية لممدرسة(؟ نكعخبرتو في اإلدارة المدرسّية، جنس المدرسة، 

 :المنبثقة عنو، وىي كالتالي الصفرية لفرضياتا فحصولئلجابة عف ىذا السؤاؿ تـ 
 

 َتبئح انفشضُّخ األونً: 1.1.1.4

المديريف بيف  تقديرات   (α ≤  0.05 (ال تكجد فركؽ ذات داللة احصائية عند مستكل الّداللة "
 ."ُتعزل لمتغير تخصص المدير ،لممعمميفمستكل الن ضج الكظيفي  ألنماطيـ القيادية، الدالة عمى
لقياس داللة الفروؽ  لمعينات المستقمة "ت"استخدـ اختبار تـ ولىاأللمتحقؽ مف صحة الفرضية 

مستوى النُّضج الوظيفي  لؤلنماط القيادية لممديريف، والدالة عمى المتوسطات الحسابية بيف
 (. 6.4تخصص المدير. ويبينيا الجدوؿ )لمتغير  تبعاً ،لممعمميف في محافظة بيت لحـ

لألنماط  كسطات الحسابيةالمت بيفلقياس داللة الفركؽ (:  نتائج اختبار "ت" 6.4الجدكؿ )
تبعان  ،مستكل الن ضج الكظيفي لممعمميف في محافظة بيت لحـ القيادية لممديريف، كالدالة عمى

 لمتغير التخصص.
المتكسط  العدد التخصص المجاؿ

 الحسابي
االنحراؼ 
 المعيارم

درجات  قيمة ت
 الحرية

مستكل 
 الداللة

 789. 0.44 3.70 31 طبيعية مجاؿ الّنمط اآلمر 
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.432 

 
 0.34 3.64 79 انسانية

 يدبل ًَظ اإلقُبع 

 
 056. 108 1.825 0.59 4.38 31 طبيعية

    0.54 4.25 79 انسانية

مجاؿ نمط 
 المشاركة

 606. 108 517. 0.79 4.03 31 طبيعية

    0.84 4.12 79 انسانية

يدبل ًَظ 

 انتفىَض
 001. 108 3.342 0.54 2.83 31 طبيعية

    0.63 3.26 79 نسانيةا



57 

 

دالة إحصائيًا بيف تقديرات المديريف ألنماطيـ ابؽ أنو ال توجد فروؽ يتبيف مف خبلؿ الجدوؿ السّ 
 تفي مجاال التخصصلمتغير  تعزى،النُّضج الوظيفي لممعمميف القيادية، والدالة عمى مستوى

مجاؿ نمط التفويض لصالح  في حيف توجد فروؽ في واالقناع، والمشاركة(،  ) اآلمر، األنماط:
 تخصص العمـو االنسانية.

 َتبئح انفشضُخ انثّبَُخ: 1.1.1.4 

المديريف ألنماطيـ بيف  تقديرات  (α ≤  0.05 (ال تكجد فركؽ ذات داللة احصائية عند مستكل الّداللة "
 ممدير.المؤىؿ العممي لُتعزل لمتغير  لممعمميف،مستكل الن ضج الكظيفي  القيادية، الدالة عمى

 بيفلقياس داللة الفروؽ  لمعينات المستقمة "ت"استخدـ اختبار تـ الثانيةلمتحقؽ مف صحة الفرضية 
مستوى النُّضج الوظيفي لممعمميف في  لؤلنماط القيادية لممديريف والدالة عمى المتوسطات الحسابية

 (.7.4المؤىؿ العممي. ويبينيا الجدوؿ)لمتغير  تبعاً محافظة بيت لحـ 
لألنماط القيادية  المتكسطات الحسابية بيفداللة الفركؽ  (:  نتائج اختبار "ت" لحساب7.4كؿ )الجد

تبعان لمتغير المؤىؿ  ،مستكل الن ضج الكظيفي لممعمميف في محافظة بيت لحـ لممديريف كالدالة عمى
 .العممي

 المؤىؿ العممي المجاؿ
 

المتكسط  العدد
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعيارم

رجات د قيمة ت
 الحرية

 مستكل الداللة

 1.388 0.38 3.62 73 بكالوريوس يدبل انًُّظ اِيش 
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.168 

 
اعمى مف 

 بكالوريوس

37 3.73 0.34 

 

 يدبل ًَظ اإلقُبع 

 

 147. 108 1.461 0.57 4.25 73 بكالوريوس

اعمى مف 
 بكالوريوس

37 4.41 0.54    

 

 يدبل ًَظ انًشبسكخ
 061. 108 1.892 0.85 3.99 73 بكالوريوس

اعمى مف 
 بكالوريوس

37 4.30 0.75    

 006. 108 2.802 0.68 3.02 73 بكالوريوس يدبل ًَظ انتفىَض

اعمى مف 
 بكالوريوس

37 3.37 0.45    
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دالة إحصائيا بيف تقديرات المديريف ألنماطيـ ابؽ أنو ال توجد فروؽ يتبيف مف خبلؿ الجدوؿ السّ 

لمتغير  تعزى،مستوى النُّضج الوظيفي لممعمميف في محافظة بيت لحـ عمى القيادية، والدالة
، في حيف كاف ىناؾ ، والمشاركة(قناع) اآلمر،واإلاألنماط الثبلثة تفي مجاال العممي المؤىؿ
 في مجاؿ نمط التفويض، لصالح أعمى مف بكالوريوس. فروقاً 

 
 :َتبئح انفشضُخ انثّبنثخ 3.1.1.4

المديريف بيف  تقديرات   (α ≤  0.05 ( اللة احصائية عند مستكل الّداللةال تكجد فركؽ ذات د"
سنكات خبرة عدد ُتعزل لمتغير  ،لممعمميفمستكل الن ضج الكظيفي  ألنماطيـ القيادية، الدالة عمى

 ".المدير في اإلدارة المدرسّية
ت المعيارية لتقديرات لمتحقؽ مف صحة الفرضية الثّالثة تـ حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافا

 تبعاً  ،النُّضج الوظيفي لممعمميف في محافظة بيت لحـ ألنماطيـ القيادية، الدالة عمى مستوىالمديريف 
 (.8.4لمتغير عدد سنوات الخبرة في اإلدارة المدرسية، ويبينيا الجدوؿ)

 
نماطيـ القيادية، المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية لتقديرات المديريف أل ( 8.4الجدكؿ)

لمتغير عدد سنكات الخبرة  تبعان  ،مستكل الن ضج الكظيفي لممعمميف في محافظة بيت لحـكالدالة عمى 
 في اإلدارة المدرسية .

 

الخبرة في االدارة  المجاؿ
 العدد المدرسية

المتكسط 
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعيارم

 

 يدبل انًُّظ اِيش

 

 0.16 3.79 8 سىىاد5اقممه

 0.15 3.50 21 سىىاد11-5مه

0.41 3.69 81 سىىاد11اكخرمه

 

 يدبل ًَظ اإلقُبع 

 

 0.51 4.46 8 سىىاد5اقممه

 0.30 4.57 21 سىىاد11-5مه

 0.60 4.21 81 سىىاد11اكخرمه

 

 يدبل ًَظ انًشبسكخ

 

 0.72 4.06 8 سىىاد5اقممه

 0.56 4.23 21 سىىاد11-5مه

 0.89 4.06 81 سىىاد11اكخرمه
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 0.70 2.77 8 سىىاد5اقممه يدبل ًَظ انتفىَض

 0.83 3.21 21 سىىاد11-5مه

 0.53 3.23 81 سىىاد11اكخرمه

 
يبلحظ مف الجدوؿ السابؽ وجود فروؽ ظاىرية بيف تقديرات المديريف ألنماطيـ القيادية، والدالة عمى 

محافظة بيت لحـ، تعزى لمتغير عدد سنوات الخبرة في اإلدارة مستوى النُّضج الوظيفي لممعمميف في 
. كما (One Way ANOVA)المدرسية، ولمعرفة داللة الفروؽ تـ استخداـ تحميؿ التبايف األحادي 

 (.9.4يظير في الجدوؿ )
 

( نتائج تحميؿ التبايف األحادم لتقديرات المديريف ألنماطيـ القيادية، كالدالة عمى 9.4الجدكؿ)
كل الن ضج الكظيفي لممعمميف في محافظة بيت لحـ، تبعان لمتغير عدد سنكات الخبرة في اإلدارة مست

 المدرسية.

 
تقديرات المديريف ألنماطيـ القيادية، ل دالة إحصائيا ابؽ أنو ال توجد فروؽيتبيف مف خبلؿ الجدوؿ السّ 

عدد سنوات الخبرة، لمتغير  عزىت،الوظيفي لممعمميف في محافظة بيت لحـمستوى النُّضج الدالة عمى 

مجموع  مصدر التبايف المجاؿ

 المربعات

درجات 

 الحرية

معدل 

 المربعات
 ف

مستوى 

 الداللة

 

 يدبل انًُّظ اِيش

 2.648 346. 2 693. ثٍهانمزمىػبد

 

.075 

 131. 107 13.993 داخمانمزمىػبد 

  109 14.686 انمزمىع

 

 

 يدبل ًَظ اإلقُبع 

 

 064. 2.336 1.173 2 2.346 ثٍهانمزمىػبد

   503. 107 32.384 داخمانمزمىػبد

    109 34.730 انمزمىع

 

 يدبل ًَظ انًشبسكخ

 700. 358. 246. 2 492. ثٍهانمزمىػبد

   687. 107 73.519 داخمانمزمىػبد

    109 74.011 ىعانمزم

 010. 4.841 1.810 2 3.620 ثٍهانمزمىػبد يدبل ًَظ انتفىَض

   374. 107 40.004 داخمانمزمىػبد

    109 43.624 انمزمىع
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توجد فروؽ في مجاؿ نمط واالقناع، والمشاركة(، في حيف  ) اآلمر،األنماط الثبلثة: تفي مجاال
التفويض(. ولمعرفة مصدر الفروؽ تـ استخداـ اختبار توكي لممقارنات البعدية، وكانت النتائج كما 

 (.11.4يبينيا الجدوؿ)
 

 .نتائج اختبار تككي لممقارنات البعدية في مجاؿ نمط التفكيض( 11.4الجدكؿ)
 
 سنوات 01اكثر مف  سنوات 01-5مف  سنوات 5اقؿ مف  

    سنوات 5اقؿ مف 
   **0.43 سنوات 10-5مف 

  0.02 **0.46 سنوات 10اكثر مف 
 

واقؿ  سنوات مف جية 10واكثر مف  سنوات 10-5الفروؽ بيف مف  أفيتبيف مف خبلؿ الجدوؿ السابؽ 
 .سنوات 10أكثر مفسنوات و ( 10-5)لصالح مف   مف جية أخرى سنوات 5مف 
 

 :َتبئح انفشضُخ انشاثؼخ 4.1.1.4
المديريف بيف  تقديرات ( α ≤  0.05 ( لة احصائية عند مستكل الّداللة ال تكجد فركؽ ذات دال "

 ".جنس المدرسةمتغير لُتعزل  ،لممعمميفج الكظيفي مستكل الن ض ألنماطيـ القيادية، الدالة عمى
لمتحقؽ مف صحة الفرضية الرابعة تـ حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتقديرات 

 ،تبعاً مستوى النُّضج الوظيفي لممعمميف في محافظة بيت لحـالمديريف ألنماطيـ القيادية، والدالة عمى 
 (.11.4ينيا الجدوؿ)لمتغير جنس المدرسة، كما يب
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المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية لتقديرات المديريف ألنماطيـ القيادية، ( 11.4الجدكؿ)
 لمتغير جنس المدرسة. تبعان  ،مستكل الن ضج الكظيفي لممعمميف في محافظة بيت لحـكالدالة عمى 

 

 جنس المدرسة المجال
 العدد

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 معياريال

 يدبل انًُّظ اِيش 

 

 

 

 0.45 3.67 19 ركىر

 0.42 3.61 32 اوبث

 0.31 3.68 59 مختهطخ

 0.62 4.18 19 ركىر يدبل ًَظ اإلقُبع 

 0.68 4.33 32 اوبث

 0.48 4.33 59 مختهطخ

 0.95 4.00 19 ركىر يدبل ًَظ انًشبسكخ

 0.93 4.14 32 اوبث

مختهطخ

 

59 4.09 0.72 

 0.27 2.99 19 ركىر ًظ انتفىَضيدبل َ

 0.55 3.32 32 اوبث

 0.73 3.09 59 مختهطخ

 
يبلحظ مف الجدوؿ السابؽ وجود فروؽ ظاىرية بيف تقديرات المديريف ألنماطيـ القيادية، والدالة 

في محافظة بيت لحـ، تعزى لمتغير جنس المدرسة،  مستوى النُّضج الوظيفي لممعمميف عمى
كما يظير في  (One Way ANOVA)فروؽ تـ استخداـ تحميؿ التبايف األحادي ولمعرفة داللة ال

 (.03.4الجدوؿ )
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( نتائج تحميؿ التبايف األحادم لتقديرات المديريف ألنماطيـ القيادية، كالدالة 12.4الجدكؿ)
 مستكل الن ضج الكظيفي لممعمميف في محافظة بيت لحـ، تبعان لمتغير جنس المدرسة.عمى 

 

 
دالة إحصائيا بيف تقديرات المديريف ألنماطيـ ابؽ أنو ال توجد فروؽ يتبيف مف خبلؿ الجدوؿ السّ 

جنس لمتغير  عزىت ،مستوى النُّضج الوظيفي لممعمميف في محافظة بيت لحـالقيادية، والدالة عمى 
 المدرسة. 

 

 بئح انفشضُخ انخبيغخ:َت 5.1.1.4

المديريف بيف  تقديرات  (α ≤  0.05 (ال تكجد فركؽ ذات داللة احصائية عند مستكل الّداللة "
 المدرسة".  نكعُتعزل لمتغير  ،لممعمميفمستكل الن ضج الكظيفي  ألنماطيـ القيادية، الدالة عمى

مجموع  مصدر التبايف المجاؿ

 المربعات

درجات 

 الحرية

معدل 

 المربعات
 ف

مستوى 

 الداللة

 

 يدبل انًُّظ اِيش 

 

 

 050. 2 100. بيف المجموعات
.368 

  

  

.693 

  

  

 136. 107 14.586 داخؿ المجموعات

   109 14.686 المجموع

 

 

 يدبل ًَظ اإلقُبع 

 

 589. 532. 171. 2 342. بيف المجموعات

     321. 107 34.388 داخؿ المجموعات

       109 34.730 المجموع

 

 يدبل ًَظ انًشبسكخ

 

 

 

 848. 165. 114. 2 227. بيف المجموعات

     690. 107 73.783 داخؿ المجموعات

       109 74.011 المجموع

 149. 1.940 763. 2 1.527 بيف المجموعات يدبل ًَظ انتفىَض

   393. 107 42.097 المجموعات داخؿ

       109 43.624 المجموع
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 بيفلقياس داللة الفروؽ  لمستقمةلمعينات ا "ت"استخدـ اختبار تـ الخامسةلمتحقؽ مف صحة الفرضية 
مستوى النُّضج الوظيفي لممعمميف في محافظة بيت  تقديرات المديريف ألنماطيـ القيادية، والدالة عمى

 (.13.4الجية المشرفة عمى المدرسة. ويبينيا الجدوؿ )لمتغير  تبعاً  ،لحـ
 

لألنماط القيادية ت الحسابية المتكسطا بيفلقياس داللة الفركؽ  (: نتائج اختبار "ت"13.4الجدكؿ )
 نكعتبعان لمتغير  ،مستكل الن ضج الكظيفي لممعمميف في محافظة بيت لحـ لممديريف كالدالة عمى

 المدرسة.
 

المتكسط  العدد جية االشراؼ  المجاؿ
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعيارم

درجات  قيمة ت
 الحرية

مستكل 
 الداللة

 487.- 0.43 3.61 14 خبصخ يدبل انًُّظ اِيش 

  

108 

  

.627 

 0.36 3.67 96 حكىمٍخ  

 يدبل ًَظ اإلقُبع 

 
 767. 108 296. 0.69 4.34 14 خبصخ

     0.55 4.29 96 حكىمٍخ  

يدبل ًَظ 

 انًشبسكخ
 518. 108 648.- 0.92 3.96 14 خبصخ

     0.81 4.11 96 حكىمٍخ  

يدبل ًَظ 

 انتفىَض
 108 613.- 0.66 3.04 14 خبصخ

.541 
   0.63 3.15 96 حكىمٍخ

 
دالة إحصائيا بيف تقديرات المديريف ألنماطيـ ابؽ أنو ال توجد فروؽ يتبيف مف خبلؿ الجدوؿ السّ 

الجية لمتغير  عزىت ،مستوى النُّضج الوظيفي لممعمميف في محافظة بيت لحـالقيادية، والدالة عمى 
 المشرفة عمى المدرسة. 

 

 ضُخ انغبدعخ:َتبئح انفش 6.1.1.4

المديريف بيف  تقديرات ( α ≤  0.05 (ال تكجد فركؽ ذات داللة احصائية عند مستكل الّداللة
المرحمة التعميمّية ُتعزل لمتغير  ،لممعمميفمستكل الن ضج الكظيفي  ألنماطيـ القيادية، الدالة عمى

 ".   لممدرسة
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 عينات المستقمة بيف تقديرات المديريفلم "ت"استخدـ اختبار تـ سادسةاللمتحقؽ مف صحة الفرضية 
لمتغير  تبعاً ،مستوى النُّضج الوظيفي لممعمميف في محافظة بيت لحـ ألنماطيـ القيادية، والدالة عمى

 (.14.4المرحمة التعميمية لممدرسة، ويبينيا الجدوؿ )
 

اطيـ القيادية، ألنم تقديرات المديريف بيفلقياس داللة الفركؽ (: نتائج اختبار "ت" 14.4الجدكؿ )
تبعان لمتغير المرحمة التعميمية  ،مستكل الن ضج الكظيفي لممعمميف في محافظة بيت لحـ الدالة عمى
 لممدرسة.

 

 
 المجاؿ

المرحمة 
 التعميمية

المتكسط  العدد
 الحسابي

 االنحراؼ
 المعيارم

درجات  قيمة ت
 الحرية

مستكل 
 الداللة

 

 يدبل انًُّظ اِيش 

 1.905 0.27 3.71 72 اسبسٍخ

  

108 

  

.059 

 0.49 3.57 38 حبوىٌخ  

 

 يدبل ًَظ اإلقُبع 
 238. 108 1.187 0.41 4.35 72 اسبسٍخ

       0.78 4.21 38 حبوىٌخ

 376. 108 888. 0.65 4.14 72 اسبسٍخ يدبل ًَظ انًشبسكخ

       1.08 3.99 38 حبوىٌخ

 051. 108 1.985- 0.70 3.05 72 اسبسٍخ يدبل ًَظ انتفىَض

 0.44 3.30 38 حبوىٌخ



دالة إحصائيا بيف تقديرات المديريف ألنماطيـ ابؽ أنو ال توجد فروؽ يتبيف مف خبلؿ الجدوؿ السّ 
المرحمة لمتغير  عزىت ،مستوى النُّضج الوظيفي لممعمميف في محافظة بيت لحـالقيادية، والدالة عمى 

 التعميمية لممدرسة. 
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 س: مناقشة نتائج الّدراسة كالّتكصياتالفصؿ الخام

 مناقشةالنتائج المتعمقة بسؤاؿ الّدراسة األكؿ 1.5

 مناقشة النتائج المتعمقة بسؤاؿ الّدراسة الثّاني  2.5 

 مناقشة نتائج الفرضية األكلى 1.2.5

 مناقشة نتائج الفرضية الثّانية 2.2.5

 مناقشة نتائج الفرضية الثّالثة 3.2.5

 نتائج الفرضية الرابعةمناقشة  4.1.5

 مناقشة نتائج الفرضية الخامسة 5.1.5

 مناقشة نتائج الفرضية السادسة 6.1.5

 الّتكصيات 3.5
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 انفصم انخبيظ

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 

 يُبقشخ َتبئح انّذساعخ وانتىصُبد

إلى مستوى اشتمؿ ىذا الفصؿ عمى مناقشة النتائج التي توصّمت إلييا الّدراسة، والتي ىدفت التعّرؼ 
مف وجية نظر  رية ىيرسي وببلنشردوفؽ نظ النُّضج الوظيفي لدى المعمميف في محافظة بيت لحـ

 المديريف، كما اشتمؿ عمى الّتوصيات المنبثقة مف نتائج الّدراسة.
 

 يُبقشخ انُتبئح انًتؼهقخ ثغؤال انّذساعخ األول 1.5

كفؽ نظرية ىيرسي كبالنشرد،كما  في محافظة بيت لحـ فمعمميدل الل ما مستكل الن ضج الكظيفي
 ؟ممديريفل تدلؿ عميو األنماط القيادية

أظيرت نتائج سؤاؿ الّدراسة األوؿ الذي يعبر عف المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية 
الستجابات أفراد عينة الّدراسة عمى مستوى النُّضج الوظيفي لدى المعمميف في محافظة بيت لحـ مف 

 نمط اإلقناعف أي : األربعة كانت كاآلت قيـ المتوسطات الحسابية لممجاالتوجية نظر المديريف أف 
جاء بالمرتبة األولى،  ، كنمط قيادي ممارس مف قبؿ مديري المدارس في محافظة بيت لحـ،التسكيؽ()

أف (، وتعني %86.0)، وبدرجة موافقة مف المديريف وصمت الى مستوى(4.30) وبمتوسط حسابي 
بدرجة (، و %81.8دارىا)، يميو نمط المشاركة، وبنسبة مئوية مقبدرجة مرتفعةو ونيستخدم المديريف

(، ويستخدمو %73.2. في حيف جاء النمط اآلمر بالدرجة الثالثة، وبنسبة مئوية قدرىا)مرتفعة أيضاً 
(، %62.8، وجاء نمط التفويض بالمرتبة األخيرة، وبنسبة مئوية قدرىا )بدرجة متوسطة المديروف

 ويعتبر أقؿ األنماط القيادية استخدامًا مف قبؿ المديريف. 
 ىما األكثر شيوعًا وممارسة مف قبؿ مديري مدارس بيت لحـ.  التسكيؽ كالمشاركةيو يكوف نمطا وعم
 

مط القيادي لممدير ضج الوظيفي) دورة الحياة(، والتي ربطت بيف النّ ووفؽ نظرية ىيرسي وببلنشرد لمنُّ 
لوظيفي لممعمميف ف يعنياف أف مستوى النضج ايمطف النّ يىذفإف ضج الوظيفي لممرؤوسيف، ومستوى النُّ 
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مدارس  أف مديري نىعوضمف حدوده، الدنيا والمرتفعة،  بم المتكسط،ضج يقع ضمف مستوى النُّ 
أو  ،المتكسطضج الوظيفي لممعمميف يقع ضمف المستوىيروف اف مستوى النُّ  محافظة بيت لحـ

نضج وظيفي في حيف يميؿ المديروف الى نمط التفويض، والداؿ عمى  .بشكؿ عاـ "ة"المتكسطالدرجة
 مرتفع، بنسبة ىي األقؿ مف بيف األنماط األربعة. 

 
وقد يعزى تطبيؽ مديري ومديرات المدارس في محافظة بيت لحـ لنمط التسويؽ كنمط رئيس والمشاركة 
كنمط مساند إلى أف األنظمة والقوانيف المعموؿ بيا في وزارة التربية والتعميـ العالي الفمسطينية تحمؿ 

تحميؿ المدير المسؤولية إلى حد  لية عف كؿ صغيرة وكبيرة في المدرسة، ويصؿالمدير المسؤو 
المسؤولية والمحاسبة عف أخطاء المعمميف، وبالتالي فالخيارات أماـ المدير تكوف محدودة في إشراؾ 

في اتخاذ القرار، ولكي يخرج المدير مف ىذا المأزؽ أماـ معمميو يقوـ بدور المسوؽ المقنع  المعمميف
راره، وبيذا يكوف قد مسؾ العصا مف المنتصؼ، وفي المقابؿ يميؿ المعمموف إلى القياـ بالعمؿ أكثر لق

مف ميميـ إلى االستقبللية والمشاركة في اتخاذ القرار لتفضيميـ البعد عف تحمؿ المسؤولية، وىذا يبيف 
يا والمرتفعة حيث إف أف مستوى النُّضج لممعمميف يقع ضمف مستوى النُّضج المتوسط ضمف حدوده الدن

المعمميف في ىذا المستوى تكوف لدييـ القدرة عمى القياـ باألعماؿ المناطة بيـ بشكؿ كامؿ وقادريف 
عمى تكويف عبلقات مع الزمبلءإال أف لدييـ بعض االستعداد لتحمؿ المسؤولية وقد يفتقروف إلى بعض 

 الشيء مف الثّقة بالذات وعدـ األماف.
 

مشاركة كنمط مساند فقد يعزى تطبيقو إلى أف المديريف يميموف إلى جعؿ المعمميف أما اختيار نمط ال
يتحمموف بعض المسؤوليات في أجزاء مف العمؿ داخؿ المدرسة نفسيا، فيـ بيذا األسموب يتيحوف 
لممعمميف الفرصة في تحمؿ المسؤولية، ويتيحوف لممعمميف الفرصة في المشاركة في اتخاذ القرار وتحمؿ 

ؤولية في اطار رغبتيـ فقط، وىذه الرغبة يعبر عنيا المعمـ مف خبلؿ قدرتو عمى األداء الجيد في المس
العممية التعميمية التعممية، أي في مجاؿ بعض االبداعات التخصصية، وكذلؾ تحمؿ المسؤولية في 

أػو عمى  مجاؿ النشاطات البلمنيجية أي ابداع المعمـ في النشاطات المدرسية عمى مستوى المحافظة
 مستوى المحافظات.
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حفيظ بف دراسة منيا: وتتفؽ نتيجة ىذه الّدراسة مع نتائج مجموعة مف الّدراسات الّسابقة 
حيث (، 3111(، ودراسة عيد )3118، ودراسة نجاجرة )Jurak (2010)(، ودراسة 3106والشايب)

الذي يميو أو )النمط المساند(  أف النمط السائد في ىذه الّدراسات كاف نمط التسويؽ) اإلقناع( والنمط
 كاف نمط المشاركة.

 
وأيضا تتفؽ نتيجة ىذه الّدراسة مع نتائج مجموعة مف الّدراسات الّسابقة في النمط السائد وىو نمط 

 ,Mehta(، ودراسة 3114(، ودراسة الصغير)3118التسويؽ )اإلقناع( منيا: دراسة الحراحشة )
2011) ). 

 
( 3102) راسة مع نتائج مجموعة مف الّدراسات الّسابقة منيا: دراسة بف حفيظولـ تتفؽ نتيجة ىذه الدّ 

  (، ودراسة 3117يض، ودراسة أبو ندا)ودراسة حيث كاف النمط السائد في ىذه الّدراسات ىو نمط التفو 
Wetherell,2002)) .حيث كاف النمط السائد في ىذه الّدراسات ىو الّنمط اآلمر 

 

 ًتؼهقخ ثغؤال انّذساعخ انثّبٍَيُبقشخ انُتبئح ان 1.5

مستكل ألنماطيـ القيادية، كالدالة عمى  تقديرات مديرم المدارس في محافظة بيت لحـ ختمؼتىؿ 
)تخصص المدير، مؤىمو العممي، سنكات  متغيرات الدراسة: باختالؼلممعمميف، الن ضج الكظيفي 

 لمرحمة التعميمّية لممدرسة(؟المدرسة، ا نكعخبرتو في اإلدارة المدرسّية، جنس المدرسة، 
عمى النحو  المنبثقة عنو فحص فرضيات الّدراسة الصفرية السؤاؿ الثاني مف خبلؿ وقد تـ مناقشة نتائج

 اآلتي:
 

 يُبقشخ َتبئح انفشضُخ األونً وانتٍ َصهب: 1.1.5

يريف المدبيف  تقديرات  (α ≤  0.05 (ال تكجد فركؽ ذات داللة احصائية عند مستكل الّداللة "
 ."ُتعزل لمتغير تخصص المدير ،لممعمميفمستكل الن ضج الكظيفي  ألنماطيـ القيادية، الدالة عمى
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مستوى النُّضج الوظيفي لدى المعمميف في محافظة بيت لحـ ل د فروؽو وجأظيرت نتائج الفرضية األولى 
 عموـ االنسانيةلصالح تخصص ال وكانت الفروؽ لمتغير تخصص المدير تعزىيف مف وجية نظر المدير 

كوف المديريف ذوي التخصص اإلنساني ييتموف بكيفية  وقد يعود ذلؾ إلى في مجاؿ نمط التفويض، 
ىذا الفرد المميز الذي يصعب )وف عمى الفرد ومنحو ما يستحقو مف األىمية يركز كالتعامؿ مع الناس 

مـو طبيعية، وأيضا دراستيـ ( أكثر مف المدراء الذيف تخصصيـ عالتنبؤ بتصرفاتو وقدرتو عمى التغير
يذا يجعميـ يفوضوف ف بميارات التواصؿ الجيدةتختص وتمقييـ مواد  التربوية مع المواد المنيجية لممواد

يكونوف عادة أكثر حزما وأكثر واقعية فيـ أصحاب التخصص العممي صبلحياتيـ بشكؿ أكبر مف 
 .نسانيةية أكثر مف النواحي اإلممواىتماميـ ينصب غمى النواحي الع

 
 :يُبقشخ َتبئح انفشضُخ انثّبَُخ وانتٍ َصهب 1.1.5

المديريف بيف  تقديرات  (α ≤  0.05 (ال تكجد فركؽ ذات داللة احصائية عند مستكل الّداللة "
 المؤىؿ العمميُتعزل لمتغير  ،لممعمميفمستكل الن ضج الكظيفي  ألنماطيـ القيادية، الدالة عمى

 ."ممديرل
مستوى النُّضج الوظيفي لدى المعمميف في محافظة بيت لفرضية الثّانية وجود فروؽ  أظيرت نتائج ال

 لمتغير المؤىؿ العممي، وكانت الفروؽ لصالح أعمى مف بكالوريوس تعزىيف لحـ مف وجية نظر المدير 
 مجاؿ نمط التفويض.في 

ذوي المؤىؿ العممي األعمى  قد يعود ذلؾ لمميارات العممية الحديثة والمتطورة التي يتمتع بيا المديروف
مف بكالوريوس مف خبلؿ دراستيـ الجامعية والدورات التدريبية التي تكسبيـ مف الدراية والخبرة المينية 

 .لمميؿ نحو تفويض بعض الصبلحيات لممعمميف 
 

( بوجود فروؽ ذات داللة إحصائية 2111وقد اتفقت نتائج ىذه الّدراسة مع دراسة الصميبي والسعود)
 غير المؤىؿ العممي.لمت

( 2118(، نجاجرة )2118(، حراحشة )2116وقد اختمفت نتائج ىذه الّدراسة مع دراسة حفيظ والشايب )
 بعدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية تعزى لمتغير المؤىؿ العممي.
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 :يُبقشخ َتبئح انفشضُخ انثّبنثخ وانتٍ َصهب 3.1.5
المديريف بيف  تقديرات ( α ≤  0.05 (تكل الّداللة  ال تكجد فركؽ ذات داللة احصائية عند مس"

 .سنكات الخبرة"ُتعزل لمتغير  ،لممعمميفمستكل الن ضج الكظيفي  ألنماطيـ القيادية، الدالة عمى
مستوى النُّضج الوظيفي لدى المعمميف في محافظة بيت لحـ ل فروؽأظيرت نتائج الفرضية الثّالثة وجود 

بيف مف  وات الخبرة في اإلدارة المدرسية، كانت الفروؽلمتغير عدد سن ىتعز  مف وجية نظر المديريف
( 10-5)لصالح مف   مف جية أخرى سنوات 5واقؿ مف  سنوات مف جية 10واكثر مف  سنوات 5-10

 .سنوات 10أكثر مفسنوات و 
 

ي الميداف اكتسبوىا مف خبلؿ عمميـ فالتي  المديريفوقد يعود ذلؾ لمميارات المتطورة التي يتمتع بيا 
لمميؿ نحو تفويض  الدراية والخبرة المينيةسنوات العمؿ الطويمة التربوي لسنوات طويمة حيث تكسبيـ 

لحاجة بعض األعماؿ المراد تفويضيا إلى الخبرة التي تتولد عف  نظرا، و بعض الصبلحيات لممعمميف 
 الخبرة.سنوات 

( بوجود فروؽ ذات داللة 2113(، بانافع)2115وقد اتفقت نتائج ىذه الّدراسة مع دراسة الدىمشي )
 إحصائية لمتغير عدد سنوات الخبرة.

( بعدـ وجود فروؽ ذات 2118(، نجاجرة )2118وقد اختمفت نتائج ىذه الّدراسة مع دراسة حراحشة )
 داللة إحصائية تعزى لمتغير عدد سنوات الخبرة.

 
 :يُبقشخ َتبئح انفشضُخ انشاثؼخ وانتٍ َصهب 4.1.5

المديريف بيف  تقديرات  (α ≤  0.05 (د فركؽ ذات داللة احصائية عند مستكل الّداللةال تكج"
 .جنس المدرسة"ُتعزل لمتغير  ،لممعمميفمستكل الن ضج الكظيفي  ألنماطيـ القيادية، الدالة عمى

ف مستوى النُّضج الوظيفي لدى المعمميلأظيرت نتائج الفرضية الرابعة عدـ وجود فروؽ دالة إحصائيا 
لمتغير جنس المدرسة، فقد كاف ىناؾ تقارب  عزىت في محافظة بيت لحـ مف وجية نظر المديريف

واضح في التقديرات حسب متغير جنس المدرسة وىذا يشير إلى أف المديريف في المدارس في محافظة 
مة أف األنظبيت لحـ يستخدموف األنماط باعتداؿ بغض النظر عف جنس المدرسة، وقد يعود ذلؾ إلى 

 .والقوانيف المعموؿ بيا في وزارة التربية والتعميـ العالي الفمسطينية متشابية
 ( بوجود فروؽ تعزى لمتغير جنس المدرسة.2118وبذلؾ اختمفت نتائج ىذه الّدراسة مع دراسة نجاجرة )
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 يُبقشخ َتبئح انفشضُخ انخبيغخ وانتٍ َصهب: 5.1.5

المديريف بيف  تقديرات ( α ≤  0.05 (ل الّداللةال تكجد فركؽ ذات داللة احصائية عند مستك "
 .المدرسة" نكعُتعزل لمتغير  ،لممعمميفمستكل الن ضج الكظيفي  ألنماطيـ القيادية، الدالة عمى

مستوى النُّضج الوظيفي لدى المعمميف لأظيرت نتائج الفرضية الخامسة عدـ وجود فروؽ دالة إحصائيا 
لمتغير الجية المشرفة عمى المدرسة، فقد كاف  عزىت لمديريففي محافظة بيت لحـ مف وجية نظر ا

محافظة بيت لحـ يستخدموف  مدارسىناؾ تقارب واضح في التقديرات وىذا يشير إلى أف المديريف في 
الجية  مياـ إلى أف األنماط باعتداؿ بغض النظر عف الجية المشرفة عمى المدرسة وقد يعود ذلؾ

ووحدة المرجعية التي يتمقى منيا مدير المدرسة التعميمات والقرارات  المشرفة عمى المدرسة متساوية
 سواء الخاصة أو الحكومية. والموائح فيي وزارة التعميـ التي تكوف تعميماتيا موحدة لجميع المدارس

 

 يُبقشخ َتبئح انفشضُخ انغبدعخ وانتٍ َصهب: 6.1.5

المديريف بيف  تقديرات  (α ≤  0.05 (ال تكجد فركؽ ذات داللة احصائية عند مستكل الّداللة "
المرحمة التعميمّية ُتعزل لمتغير  ،لممعمميفمستكل الن ضج الكظيفي  ألنماطيـ القيادية، الدالة عمى

    .لممدرسة
مستوى النُّضج الوظيفي لدى المعمميف لأظيرت نتائج الفرضية السادسة عدـ وجود فروؽ دالة إحصائيا 

أي أف المديريف لمتغير المرحمة التعميمية لممدرسة، عزىت ة نظر المديريففي محافظة بيت لحـ مف وجي
وبغض النظر عف المرحمة التعميمية لممدرسة كانت تقديراتيـ لمستوى النضج الوظيفي لدى المعمميف 

إلى التشابو الكبير في مياـ االدارة المدرسية والتي ال تختمؼ مف مرحمة إلى وقد يعزى ذلؾ  متقاربة،
ووحدة المرجعية التي يتمقى منيا مدير المدرسة التعميمات والقرارات والموائح فيي وزارة التعميـ  مرحمة

التي تكوف تعميماتيا موحدة لجميع المدارس باختبلؼ مراحميا دوف استثناء، وتشابو البيئة االجتماعية 
شابية تقريبا ألنيا لممدارس عمى اختبلؼ مراحميا، وأيضا المساحة الجغرافية لمحافظة بيت لحـ مت

 مساحة صغيرة ال مجاؿ لمفروقات والتفاوت.
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 انتّىصُبد 3.5

 في ضوء النتائج التي توصمت إلييا الّدراسة فقد أوصت الباحثة بما يمي:
إعداد وتنفيذ برامج تدريبية لتدريب مديري ومديرات المدارس  لتأىيميـ الختيار النمط القيادي  -1

 ة مف المعمميف في مدرستو.المناسب لكؿ موقؼ أو جماع
رد في القيادة وذلؾ مف خبلؿ اجراء دراسات بحوث لمكشؼ ىتماـ أكثر بنظرية ىيرسي وببلنشاال -2

 عف ايجابياتيا ومدى مبلئمتيا لممجتمع المحمي.
منح مدير المدرسة بعد تدريبو صبلحيات أكبر تمكنيـ مف تحسيف الظروؼ البيئية في العمؿ والبعد  -3

 ية والرقابة.عف المركز 
 بناء نماذج وآليات الختيار مديري ومديرات المدارس مف قبؿ وزارة التربية والتعميـ. -4
ضرورة إشراؾ مديري المدارس لمعممييـ في المواقؼ اإلدارية المختمفة واطبلعيـ عمى المستجدات  -5

 بيف اإلدارة والمعمميف. مما ينمي لدى المعمميف روح االنتماء لممدرسة، ويسيـ في إضفاء جو مف األلفة
ضرورة االطبلع المستمر مف مديري ومديرات المدارس عمى كؿ ما ىو جديد في مجاؿ اإلدارة مف  -6

أبحاث ودراسات وتقارير خصوصا في مجاؿ األنماط القيادية مما يسيـ في التطوير الذاتي لمدير 
 المدرسة.

 ط القيادية.إثراء المكتبات المدرسية بكتب ودراسات حوؿ األنما -7
 اجراء المزيد مف الدراسات الوصفية حوؿ النضج الوظيفي وعبلقتو بمتغيرات أخرى.  -8
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 انًشاخغ انؼشثُخ

(. المشكبلت التي تواجو 3112أبوسمرة، محمود أحمد وقرنبع، قمر الديف، وجبر، أحمد فييـ. )      
 . 393 – 340، 43، تحاد الجامعات العربيةمجمة اأعضاء ىيئة التدريس في الجامعات الفمسطينية. 

. اربد: دار األمؿ لمنشر اتجاىات حديثة في القيادة التربكية الفاعمة(. 3116أبو عابد، محمود. )     
 والتوزيع.

" كاقع الكفاءة اإلدارية لدل مديرم مدارس ككالة الغكث الدكلية في (. 3116أبو عواد، نزار. )     
 ة ماجستير غير منشورة، جامعة القدس، القدس، فمسطيف.رسال الضفة الغربية".

" تحميؿ عالقة بعض المتغيرات الشخصية كأنماط القيادة بااللتزاـ (. 2117أبو ندا، سامية. )    
. "-دراسة ميدانية عمى الكزارات الفمسطينية في قطاع غزة -التنظيمي كالشعكر بالعدالة التنظيمية

 لجامعة اإلسبلمية، غزة،  فمسطيف.رسالة ماجستير غير منشورة، ا

. القاىرة: دار 0، طاإلدارة المدرسية في مطمع القرف الحادم كالعشريف(. 3112أحمد، أحمد. )    
 الفكر العربي.

" األنماط القيادية السائدة لدل رؤساء األقساـ األكاديمية في كميات (. 2113بانافع، سيناء. )    
 رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة صنعاء، صنعاء، اليمف.. التربية بجامعتي صنعاء كعدف"

(. فاعمية القيادة اإلدارية وفؽ نظرية ىيرسي وببلنشارد 3106بف حفيظ، شافية والشايب، محمد. )    
(، 32، )مجمة العمـك اإلنسانية كاالجتماعيةمف وجية نظر الموظفيف " دراسة ميدانية بجامعة ورقمة". 

 .023-007ص
"عالقة النمط القيادم حسب ىيرسي كبالنشارد بالكالء التنظيمي لدل (. 2113فيظ، شافية. )بف ح    

. رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة ورقمة، مي المدارس االبتدائية بمدينة كرقمة"عينة مف معمّ 
 الجزائر، الجزائر.

. الرياض: ات القيادةقيادة التحكيؿ في المنظمات مدخؿ إلى نظري(. 3100الجارودي، ماجدة. )    
 قرطبة لمنشر والتوزيع.
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(. النمط القيادي الذي يمارسو مديرو المدارس وعبلقتو بمستوى الرضا 3118الحراحشة، محمد. )    
(، 0)34، مجمة جامعة دمشؽالوظيفي لممعمميف في مديرية التربية والتعميـ في محافظة الطفيمة. 

 .264-232ص
. عّماف: دار زىراف 0، طكؾ التنظيمي: سمكؾ األفراد في المنظماتالسم(. 0997حريـ، حسيف. )    

 لمنشر والتوزيع. 
اربد: دار الكندي لمنشر  .0، طالقيادة أساسيات كنظريات كمفاىيـ(. 3114حسف، ماىر. )    

 والتوزيع.
 .. القاىرة: سبلمو وشركاه لمنشرطريقؾ إلى اإلدارة الفّعالة(. 0998حسيف، عبد الفتّاح. )    
. عّماف: دار الثقافة لمنشر تطكير اإلدارة المدرسة كالقيادة اإلدارية(. 3119الخواجا، عبد الفتاح. )    

 والتوزيع.
(. " األنماط القيادية لدل مديرم المدارس في المنطقة الشمالية 3115الدىمشي، سعود. )    

. رسالة دكتوراه غير المعمميف"بالمممكة العربية السعكدية كعالقتيا باتخاذ القرار مف كجية نظر 
 منشورة، الجامعة األردنية، عماف، األردف.

. عّماف: دار الصفاء لمطباعة 0ط القيادة التربكية )مفاىيـ كآفاؽ(،(. 3103السعود، راتب. )    
 والنشر والتوزيع.

األردف وفقًا (. أنماط السموؾ اإلداري لمديري المدارس الثانوية العامة في 2119السعود، راتب. )    
المجمة ( وعبلقتيا بمستوى الوالء التنظيمي لمعممي مدارسيـ. 4نظاـ -1ليكرت )نظاـ  -لنظرية رنسس

 .262-249، ص3(5، )األردنية في العمـك التربكية
" درجة ممارسة المشرفيف التربكييف ألنماط اإلشراؼ المختمفة مف (. 3100سميماف، مناؿ. )    
. رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة معمميف في محافظة بيت لحـ كالخميؿ"تي نظر المشرفيف كاليكج

 القدس، القدس، فمسطيف.
. عّماف: المركز القومي 0، طاإلدارة: المبادئ األساسية(. 3110الشامي، لبنى وابراىيـ، ماركو. )    

 لمنشر.
ائدة لدى مديري التعميـ (. األنماط القيادية الس3106الصالحي، عبد الكريـ وىوادؼ، رابح. )    

(، 0) 2، مكؾسُ مجمة . -دراسة في ضوء نموذج ىيرسي وببلنشارد -االبتدائي مف وجية نظر معممييـ
 .077-057ص
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"الن ضج الكظيفي لدل مديرم المدارس الثانكية العامة في األردف (. 3118الصرايرة، ماجدة. )    
لة دكتوراه غير منشورة، جامعة عّماف العربية، عماف، . رساكعالقتو بأدائيـ اإلدارم كبتمكيف المعمميف"

 األردف.
"مدل استخداـ ضباط الكميات العسكرية لألساليب القيادية لنمكذج (. 3114الصغير، محمد. )    

. رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة نايؼ العربية لمعموـ األمنية، المممكة العربية ىيرسي كبالنشارد"
 السعودية.

(. األنماط القيادية لمديري المدارس الثانوية العامة في 3101ميبي، محمود والسعود، راتب. )الص    
مجمة دراسات العمكـ األردف وفقًا لنظرية ىيرسي وببلنشارد وعبلقتيا بمستوى الرضا الوظيفي لمعممييـ. 

 .512-488(، ص3) 27، التربكية
اط القيادة التربكية كفقان لنظرية ىيرسي الجكدة الشاممة كأنم(. 2118الصميبي، محمود. )    

اف: دار الحامد لمنشر عمّ .1ط، كبالنشارد كعالقتيا بمستكيي الرضا الكظيفي لمعممييـ كأدائيـ
 والتوزيع.

، سمكؾ األفراد كالجماعات في النظـ :اإلدارة التربكية كالسمكؾ التنظيمي(. 0986الطويؿ، ىاني. )    
 .. عّماف: الجامعة األردنية0ط

 . عّماف: دار البادية لمنشر والتوزيع.القيادة كدكرىا في العممية اإلدارية(. 3118عبوي، زيد. )    
، ورقة عمؿ لبرنامج اإلدارة العميا .القيادة اإلدارية وتوجياتيا الحديثة(. 0997العدواف، ياسر. )    

 جامعة اليرموؾ، اربد، عّماف.
. 0، طدرسية الحديثة مفاىيميا النظرية كتطبيقاتيا العمميةاإلدارة الم(. 3110عطيوي، جودت. )    

 عّماف: الدار العممية الدولية ودار الثقافة لمنشر والتوزيع.
. القاىرة: مجموعة النيؿ العربية تنمية الميارات القيادية لممديريف الجدد(. 3110عميوة، سيد. )    

 لمطباعة والنشر والتوزيع.
. عّماف: دار وائؿ لمنشر 2، طالسمكؾ التنظيمي في منظمات األعماؿ(. 3115العمياف، محمود. )    

 والتوزيع.
" العالقة بيف الكالء الميني كالنمط القيادم لدل اإلدارييف في (. 3112. )عورتاني، مأموف    

. رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة النجاح الوطنية، نابمس، كزارات السمطة الكطنية الفمسطينية"
 طيف.فمس
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عّماف: دار الحامد لمنشر  .0، طالقيادة كالدافعية في اإلدارة التربكية(. 3116عياصرة، عمي. )    
 والتوزيع.

"عالقة النمط القيادم لمديرم المدارس حسب نظرية ىيرسي كبالنشارد (. 3111عيد، فاتف. )    
. تعميـ بمنطقة عّماف األكلى"بمستكل الرضا الكظيفي لمعممي المرحمة الثانكية بمديرية التربية كال

 رسالة ماجستير غير منشورة، الجامعة األردنية، عماف، األردف.
. القاىرة: دار اإلدارة المدرسية في مرحمة التعميـ األساسي(. 0988فتحي، شاكر وآخروف. )    

 النيضة العربية.
دراء في الوزارات الفمسطينية (. النمط القيادي السائد لدى الم3117الفرا، ماجد والخطيب، مازف. )    

 .459-405(، ص3)05، مجمة الجامعة اإلسالمية )سمسمة الدراسات اإلنسانية(في محافظة غزة. 
فاعمية القيادة اإلدارية التربكية في المدارس الثانكية الحككمية في . "(2112)قرقش، عبدالكريـ.     

. رسالة ماجستير لنظرية ىيرسي كبالنشارد"اف مف كجية نظر المديريف كالمديرات كفقان محافظة عمّ 
 غير منشورة، جامعة عّماف العربية،  عماف، األردف.

" درجة ممارسة مديرم المدارس الثانكية لنمط القيادة التربكية في ضكء (. 3119قشطة، منى. )    
الجامعة  . رسالة ماجستير غير منشورة،المعايير اإلسالمية مف كجية نظر المعمميف كسبؿ تفعيميا"

 اإلسبلمية، غزة، فمسطيف.
دارة االبتكار(. 3101قنديؿ، عبلء. )      . عّماف: دار الفكر لمنشر والتوزيع.القيادة اإلدارية كا 
. الجزائر: فف القيادة المرتكزة عمى المنظكر النفسي كاالجتماعي كالثقافي(. 3117قوارية، أحمد. )    

 ديواف المطبوعات الجامعية.
 . عّماف: دار زىراف.االتجاىات الحديثة في القيادة اإلدارية(. 0997، ظاىر. )كبللدة    
 . عّماف: دار الثقافة لمنشر والتوزيع.5، طالقيادة اإلدارية(. 3119كنعاف، نّواؼ. )    
 . عّماف: دار الثقافة لمنشر والتوزيع.2، طالقيادة اإلدارية(. 0995كنعاف، نّواؼ. )    
" األنماط القيادية لدل مديرم المدارس الثانكية الحككمية كالخاصة (. 3118. )المخبلفي، أمؿ    

رسالة ماجستير غير منشورة،  في مدينة صنعاء مف كجية نظر المعمميف كعالقتيما بالرضا الكظيفي".
 جامعة الشرؽ األوسط لمدراسات العميا، عماف، األردف.

. دبي: ارة التربكية: مفيكميا، نظرياتيا، كسائميااإلد(. 0986مصطفى، صبلح، والنابو، نجاة. )    
 اإلمارات العربية لمنشر والتوزيع.
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" القيادة المكقفية كدكرىا في تعزيز الكالء التنظيمي لدل المرؤكسيف (.3102المطيري، خمؼ. )    
ية، . رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة نايؼ العربية لمعموـ األمنفي إدارة جكازات محافظة جدة"

 المممكة العربية السعودية.
(. أثر األساليب القيادية في مستوى الرضا الوظيفي لممعمميف 1996المغيدي، الحسف بف محمد. )    

بمحافظة األحساء التعميمية مف منظور النظرية الموقفية لييرسي وببلنشارد ونظرية الدوافع ليرزبورغ. 
 .64-1، ص5(9، )مجمة مركز البحكث التربكية

" كاقع تطبيؽ مديرم كمديرات المدارس لمنظرية المكقفية في المدارس (. 3118نجاجرة، نعيـ. )    
 . رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة القدس، القدس، فمسطيف.الحككمية في محافظة بيت لحـ"

مجدالوي  . عّماف: دار0، طاإلدارة المكقفية التربكية في القرآف الكريـ(. 3113النوافمة، محمد. )    
 لمنشر والتوزيع.

. غزة، احصائيات عف التعميـ العاـ في محافظات غزة(. 3114اإلدارة العامة لمتخطيط التربوي. )    
 فمسطيف.
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 (1ممحؽ رقـ )

القيادة المكقفية لدل  المطيرم "مقياس أساليب القيادة المكقفية كما جاء في دراسة 
 2013محافظة جدة" لمعاـ  المرؤكسيف في إدارة جكازات

دائم العبارة ـ
 ان 

أحيا غالبان 
 نان 

أبد نادران 
 ان 

      يتابع القائد العمؿ ويحرص أف يسير وفؽ التعميمات 0
يؤكد القائد عمى ضرورة الحرص عمى العمؿ ويطمب ذلؾ مف  3

 جميع المرؤوسيف
     

      ينفرد القائد باصدار القرارات دوف استشارة 2
      لقائد التعميمات واألوامر عمى المرؤوسيفيفرض ا 4
      يعاقب القائد المرؤوسيف المقصريف في أداء العمؿ 5
      ينفرد القائد في حؿ مشكبلت العمؿ 6
      يتحكـ القائد في الطريقة التي يؤدي بيا العمؿ 7
يعتبر القائد الوالء لو مقياسًا لحصوؿ المرؤوسيف عمى  8

 لمختمفةاالمتيازات ا
     

يقوـ القائد باالشراؼ المصيؽ والمباشر عمى المرؤوسيف مف  9
 حيث أداء العمؿ

     

0
1 

يتجاىؿ القائد آراء المرؤوسيف ويعتبر المناقشة في ذلؾ 
 مضيعة لموقت

     

0
0 

يؤكد القائد عمى ضرورة االبداع في العمؿ مع المراعاة الجادة 
 واألكيدة لمعنويات المرؤوسيف

     

0
3 

يتعرؼ القائد عمى ردود الفعؿ لقراراتو التي سيصدرىا، حتى 
 تكوف اكثر قابمية لدى المرؤوسيف

     

0
2 

 

يستخدـ القائد أسموبًا متنوعًا لمثواب والعقاب حسب ما 
 يقتضيو الوضع والظروؼ
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0
4 

      يشجع القائد المرؤوسيف عمى اإلبداع في العمؿ

0
5 

     الحـز في آف واحد أثناء القياـ بالعمؿيراعي القائد العدؿ و 

0
6 

ييتـ القائد بالتعرؼ عمى ميوؿ المرؤوسيف واتجاىاتيـ والتي 
 تؤدي إلى رفع مستوى االنتاجية

     

0
7 

يشجع القائد المرؤوسيف عمى تنمية مياراتيـ الوظيفية 
 وتطويرىا

     

0
8 

      ييتـ القائد بتنسيؽ الجيود بيف المرؤوسيف

0
9 

يبدي القائد آراءه لممرؤوسيف في سبيؿ تطوير وتوفير أساليب 
 جديدة لمعمؿ

     

3
1 

يسعى القائد لتحقيؽ أىداؼ المنظمة مع المراعاة ألىداؼ 
 وحاجات المرؤوسيف

     

3
0 

      ييتـ القائد بتنمية واالحتفاظ بعبلقات طيبة مع المرؤوسيف

3
3 

ؿ ومريح بيف يسعى القائد لتوفير جو ودي ومناخ مقبو 
 المرؤوسيف

     

3
2 

      ييتـ القائد بمشكبلت المرؤوسيف واحتياجاتيـ

3
4 

يستمع القائد لطمبات واحتياجات المرؤوسيف ويسعى إلى 
 توفيرىا

     

3
5 

يسعى القائد لكسب المرؤوسيف مف خبلؿ توفير كؿ 
 احتياجاتيـ

     

3
6 

راعاة لراحة ال يتقيد القائد بحرفية األنظمة والتعميمات م
 المرؤوسيف

     

3
7 

      يشرؾ القائد المرؤوسيف في عممية صنع القرارات الميمة
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3
8 

      يشارؾ القائد المرؤوسيف في مناسباتيـ الخاصة

3
9 

      يقدـ القائد حوافز معنوية لتشجيع المرؤوسيف عمى أداء العمؿ

2
1 

العامميف يعمؿ القائد عمى بناء الثقة بينو وبيف المرؤوسيف 
 معو

     

2
0 

يترؾ القائد لممرؤوسيف اختيار المسؤوليات التي تتناسب مع 
 رغباتيـ

     

2
3 

ال يتابع القائد عممية حضور أو غياب المرؤوسيف إيمانا منو 
 بأف المتابعة الدقيقة لممرؤوسيف تحد مف انتاجيـ ومعنوياتيـ

     

2
2 

      أداء عمؿ ما يسمح القائد لممرؤوسيف بالحرية الكاممة في

2
4 

ينصرؼ القائد عف االىتماـ بالعمؿ ويعطي المرؤوسيف 
 الحرية في أداء العمؿ ثقة منو بآرائيـ وقراراتيـ

     

2
5 

      يمنح القائد سمطتو االدارية لجميع المرؤوسيف العامميف معو

2
6 

يعطي القائد فرصة ألعضاء اإلدارة لمتفرد بآرائيـ الشخصية 
 المواقؼ المختمفةفي مواجية 

     

2
7 

      يفوض القائد صبلحياتو لممرؤوسيف ألداء عمميـ

2
8 

ال يحاسب القائد المرؤوسيف المقصريف في أداء عمميـ إيمانا 
منو بأف اعطاء المرؤوسيف الحرية كفيؿ بأداء العمؿ عمى 

 أحسف وجو

     

2
9 

      يتصؼ القائد بالسمبية في حؿ مشكبلت العمؿ والعامميف

4
1 

يفوض القائد جميع المياـ ويترؾ لممرؤوسيف التصرؼ في 
 التنفيذ
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 (2ممحؽ رقـ )

 االستبانة في صكرتيا األكلية
 بسـ اهلل الرحمف الرحيـ

 
/ة................كتكر/ة..........حضرة الدّ   .... المحتـر

/ة...............حضرة االستاذ/ة.....  ........... المحتـر
 طيبة كبعد، تحية

في محافظة بيت  المعمميفضج الكظيفي لدل مستكل الن  " تقوـ الباحثة بدراسة ميدانية عنوانيا
لمتطمبات الحصوؿ عمى درجة الماجستير في "، وذلؾ استكمااًل لحـ مف كجية نظر المديريف

 واعتمدت االستبانة أداة لدراستيا. ة مف جامعة القدس.اإلدارة التربويّ 
ؿ باالطبلع عمى مجاالت أرجو التفضّ  بو مف خبرة ودراية في الميداف التربويّ  وفتتمعونظرًا لما 

بداء رأيك راسة، وذلؾ بالتعديؿ أو الحذؼ أو في مدى مبلءمتيا ألغراض الدّ  ـاالستبانة وفقراتيا، وا 
 اإلضافة .
طيرم  المدراسة تـ تطويرىا بشكؿ رئيس عف األداة المستخدمة في ىذه االستبانة عممًا بأف

 القيادة الموقفية لدى المرؤوسيف في إدارة جوازات محافظة جدة".حوؿ (2013)
 شاكرة لؾ دعمؾ كحسف تعاكنؾ.

 مع االحتراـ
 الباحثة: شذل األعرج
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 بسـ اهلل الرحمف الرحيـ

 
/ة  حضرة المدير/ة............. المحتـر

 تحية طيبة كبعد،
في محافظة بيت لحـ مف  المعمميفضج الكظيفي لدل مستكل الن  تقوـ الباحثة بدراسة حوؿ" 

ة لحصوؿ عمى درجة الماجستير في اإلدارة التربويّ متطمبات ا، استكمااًل لكجية نظر المديريف"
 مف جامعة القدس.

فقرات االستبانة المرفقة، عممًا بأف المعمومات  فـ واإلجابة عتأمؿ الباحثة مف حضرتكـ التكرّ 
 ة.ة تامّ تستخدـ إال ألغراض البحث العممي، وستعامؿ بسريّ  مونيا لفالتي ستقدِّ 

 مع شكرم كتقديرم
 الباحثة: شذل األعرج

 إشراؼ: أ.د. محمكد أبكسمرة
 

 القسـ األكؿ: معمكمات عامة 
 أرجو وضع دائرة حوؿ رمز اإلجابة المناسبة لؾ:

 ةإنسانيعموـ   -ب       عمـو طبيعية -أ     ص:التخصّ  -0
أعمى مف  -بكالوريوس            ج -أقؿ مف بكالوريوس        ب-أ     ممي:المؤىؿ الع -3

 بكالوريوس
أكثر مف  -سنوات   ج 01-5مف  -سنوات     ب 5أقؿ مف  -:  أةالخبرة في اإلدارة المدرسيّ  -2

 سنوات 01
 مختمطة -إناث                     ج -ذكور                ب -أ       جنس المدرسة: -4
 حكومية -خاصة                ب -:    أجية اإلشراؼ عمى المدرسة -5
 ثانوية -أساسية                ب -:      أة لممدرسةالمرحمة التعميميّ  -6

******************************************************* 



86 

 

مط القيادي الذي مع النّ  أماـ فقرات االستبانة بما يتناسب (√)يرجى وضع إشارة القسـ الثاني: 
مط األوؿ ، فالنّ ةمدرسالضج الوظيفي لممعمميف في مستوى النُّ والّداؿ عمى ، في مدرستؾ تستخدمو

أّف ، في حيف ضعيفان في مدرستؾ  ضج الوظيفي لممعمميفف النُّ افي حاؿ ك عادة ستخدـ( يُ اآلمر)
مطاف النّ أما و ، مرتفعان لممعمميف  ضج الوظيفيالنُّ  كاف ( يستخدـ في حاؿالتفويضمط الرابع) النّ 

بمستوي ي) اإلقناع و  متكسطان فإنيما يستخدماف في حاؿ كاف النُّضج الوظيفي  اآلخراف
 .المشاركة(

 رجةالدّ  مط اآلمر )اإلبالغ(النّ أكالن: 
دائ الفقرة الرقـ

 مان 
غال
 بان 

 أبدان  نادران  أحيانان 

أ قوـ باإلشراؼ المباشر عمى جميع  0
 أمورالمدرسة.

     

عمؿ في المدرسة بدقة ليسير ُأتاِبع ال 3
 لمتعميمات.وفقاً 

     

ميف بما أ حِرص عمى ضرورة  قياـ المعمّ  2
 يـ مف تكميفات.يخصّ 

     

أتولى بنفسي إصدار القرارات المتعمقة  4
 بشؤوف المدرسة.

     

أقوـ بإببلغ التعميمات واألوامر الواردة مف  5
 الرؤساء.

     

ميف جراء عقابي بحؽ المعمّ إالتخاذ  راضطّ  6
 ريف.المقصّ 

     

ميف لحؿ ال أجد حاجة في استشارة المعمّ  7
 مشكبلت المدرسة، نظرًا لغياب الخبرة لدييـ.

     

اختار الطريقة التي تؤدى بيا األعماؿ في  8
 المدرسة.

     

ميف رئيسًا لحصوؿ المعمّ  أعتبر الوالء مقياساً  9
 عمى االمتيازات.
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ر لتقديـ التوصيات واالقتراحات اضطّ  01
لممسؤوليف بمفردي، نظرًا لعدـ  رغبة 

 المشاركة.في ميف المعمّ 

     

  (التسكيؽ )نمط اإلقناع ثانيان: 
ية في العمؿ مع ميف عمى الجدّ المعمّ  أحثّ 11

 مراعاة مشاعرىـ ومعنوياتيـ.


أتعرؼ عمى ردود الفعؿ لقراراتي التي 12
درىا حتى تكوف أكثر قابمية لدى سأص
 ميف.المعمّ 



أستخدـ أساليب متنوعة لمثواب والعقاب 13
 روؼ.حسب ما تقتضيو الظّ 



 ميف عمى اإلبداع في العمؿ.ُأشجع المعمّ 14

ُأراعي الميف والحـز أثناء القياـ بعممي في 15
 المدرسة.



يف مؼ عمى ميوؿ المعمّ أ ىتـ بالتعرّ 16
واتجاىاتيـ بيدؼ رفع مستوى األداء في 

 المدرسة.



ميف عمى تنمية مياراتيـ الوظيفية ع المعمّ ُأشجّ 17
 وتطويرىا.



 ميف.أ ىتـ بتنسيؽ الجيود بيف المعمّ 18

ُأبدي آرائي لممعمميف في سبيؿ تطوير 19
 وتوفير أساليب جديدة لمعمؿ في المدرسة.



يؽ أىداؼ المدرسة مع مراعاة أسعى لتحق21
 ميف.أىداؼ وحاجات المعمّ 



 ثالثان: نمط المشاركة

      ميف.بة مع المعمّ أىتـ بعبلقات مينية طيّ  30
ميف أ سعى لتوفير جو ودي ومريح بيف المعمّ  33

 في المدرسة.
     

      ميف واحتياجاتيـ.أستمع الى مشكبلت المعمّ  32
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ميف  وفؽ ما ياجات المعمّ أسعى لتمبية احت 34
 تسمح بو االمكانيات.

     

موف شركاء أبذؿ قصارى جيدي ليكوف المعمّ  35
 في جميع أمور المدرسة.

     

ال أتقيد بحرفية األنظمة والتعميمات مراعاة  36
 ميف.لراحة المعمّ 

     

موف في عممية أحرص عمى أف يشارؾ المعمّ  37
 ة .صنع القرارات الميمّ 

     

      ة.ميف في مناسباتيـ الخاصّ ُأشارؾ المعمّ  38
ميف أقوـ بتقديـ حوافز معنوية لتشجيع المعمّ  39

 ز.عمى األداء المتميّ 
     

مينفي قة بيني وبيف المعمّ أعمؿ عمى بناء الثّ  21
 المدرسة.

     

  رابعان :نمط التفكيض          
ميف يقع ضمف كمدير، مع المعمّ  عممي 20

 .مباشرالغير  اإلشراؼ
     

ميف في فيما تسمح بو األنظمة أترؾ لممعمّ  23
المدرسة اختيار المسؤوليات التي تتناسب مع 

 رغباتيـ.

     

ميف، ال ُأتابع عممية حضور وغياب المعمّ  22
ميف عمى قدر دراكًا مني بأف المعمّ إ

 المسؤولية.

     

 مقياـ بعمؿ  لميف بالحرية الكاممة أسمح لممعمّ  24
 ما في المدرسة.

     

ة في أداء ميف الحريّ عندما ُأعطي المعمّ  25
 ي عمى ثقة بقدراتيـ.نالعمؿ فؤلن

     

ميف وأنا ض جانبًا مف ميامي لممعمّ أفوّ  26
 مطمئف لذلؾ.

     

     موف معي في المدرسة شركاء في صنع المعمّ  27
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 .القرارات، ألنيـ يممكوف الخبرة الكافية
المدرسة تساعدني عمى  ميف فيعمّ قدرات الم 28

 .بداعي في العمؿالتفكير اإل
     

ريف في أداء ميف المقصّ ال ُأحاسب المعمّ  29
عمميـ إيمانًا مني بأف تقصيرىـ غير 

 .مقصود

     

تسير االمور في المدرسة عمى ما يراـ  حتى  41
 .في حاؿ غيابي عف المدرسة
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 (3الممحؽ رقـ )
 بأسماء محكمي االستبانة قائمة

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الرقـ االسـ الكمّية -مكاف العمؿ المنطقة

 0 د. ابراىيـ الصميبي كمية التربية -القدس -جامعة القدس
 3 د. ايناس ناصر كمية التربية -القدس -جامعة القدس

 2 د. محمد شعيبات كمية التربية -القدس -جامعة القدس
 4 أ. ابراىيـ مبارؾ لحـبيت  -مدرسة ذكور مراح رباح الثانوية

 5 أ. عزيزة جبراف بيت لحـ -مدرسة رياض االقصى االساسية المختمطة

 6 د. نائؿ عبد الرحمف كمية التربية -بيت لحـ -جامعة القدس المفتوحة

 7 د. سعاد العبد كمية التربية -بيت لحـ -جامعة القدس المفتوحة

 8 أ. سامي مروة تعميـالتربية وال -بيت لحـ -تربية وتعميـ بيت لحـ

 9 أ. نعماف حمداف قسـ التعميـ العاـ -بيت لحـ -تربية وتعميـ بيت لحـ

 01 د. محمد ُعكو كمية ادارة األعماؿ -بيت لحـ –جامعة فمسطيف األىمية 
 00 أ. أحمد زواىرة كمية عمـو الميف التطبيقية -بيت لحـ -جامعة فمسطيف االىمية
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 (4ممحؽ رقـ )

 االستبانة بصكرتيا النيائية
 بسـ اهلل الرحمف الرحيـ

 
/ة  حضرة المدير/ة............. المحتـر

 تحية طيبة كبعد،
في محافظة بيت لحـ مف  المعمميفضج الكظيفي لدل مستكل الن  تقوـ الباحثة بدراسة حوؿ" 

ة دارة التربويّ لحصوؿ عمى درجة الماجستير في اإلمتطمبات ا، استكمااًل لكجية نظر المديريف"
 مف جامعة القدس.

فقرات االستبانة المرفقة، عممًا بأف المعمومات  فـ واإلجابة عتأمؿ الباحثة مف حضرتكـ التكرّ 
 ة.ة تامّ مونيا لف تستخدـ إال ألغراض البحث العممي، وستعامؿ بسريّ التي ستقدِّ 

 مع شكرم كتقديرم
 الباحثة: شذل األعرج

 إشراؼ: أ.د. محمكد أبكسمرة
 

 القسـ األكؿ: معمكمات عامة 
 :أماـ أحد البدائؿ اآلتية التي تنطبؽ عميؾأرجو وضع دائرة 

 ةإنسانيعموـ   -ب       عمـو طبيعية -أ     ص:التخصّ  -0
أعمى مف  -بكالوريوس            ج -أقؿ مف بكالوريوس        ب-أ     المؤىؿ العممي: -3

 بكالوريوس
أكثر مف  -سنوات   ج 01-5مف  -سنوات     ب 5أقؿ مف  -:  أةرسيّ الخبرة في اإلدارة المد -2

 سنوات 01
 مختمطة -إناث                     ج -ذكور                ب -أ       جنس المدرسة: -4
 حكومية -خاصة                ب -:    أجية اإلشراؼ عمى المدرسة -5
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 ثانوية -ساسية                بأ -:      أة لممدرسةالمرحمة التعميميّ  -6
أحد البدائؿ اآلتية التي تراىا مناسبة مف وجية أماـ  (√)يرجى وضع إشارة القسـ الثاني: 

ضج الوظيفي لممعمميف مستوى النُّ والّداؿ عمى ، في مدرستؾ مط القيادي الذي تستخدمومنّ نظركم
في  ضج الوظيفي لممعمميفف النُّ افي حاؿ ك عادة ستخدـ( يُ اآلمرمط األوؿ) ، فالنّ ةمدرسالفي 

 ضج الوظيفيالنُّ  كاف ( يستخدـ في حاؿالتفويضمط الرابع) ، في حيف النّ ضعيفان مدرستؾ
) اإلقناع   بمستوييف متكسطان في حاؿ كاف النُّضج الوظيفي  مطاف اآلخرافوالنّ ، مرتفعان لممعمميف 

 .المشاركة(و 

 رجةالدّ  أكالن:  مجاؿ الّنمط اآلمر )اإلبالغ(
دائم الفقرات الرقـ

 ان 
 أبدان  نادران  أحيانان  غالبان 

      َأقـك باإلشراؼ المباشر عمى جميع أمكرالمدرسة.  1
      أُتاِبع العمؿ في المدرسة بدقة ليسير كفقانلمتعميمات. 2
يـ مف ميف بما يخصّ َأحِرص عمى ضركرة  قياـ المعمّ  3

 .مياـ
     

      المتعمقة بشؤكف المدرسة.أتكلى بنفسي إصدار القرارات  4
      .الجيات ذات العالقةأقـك بإبالغ التعميمات الكاردة مف  5
      ريف.ميف المقصّ عقابي بحؽ المعمّ الجراء اإلاتخذ  6
 ل المعمميف،اضطر لعدـنظران لغياب الخبرة لد 7

 حؿ مشكالت المدرسة.رتيمفي استشا
     

التي تؤدل بيا األعماؿ  المناسبة الطريقة بنفسي اختار 8
 في المدرسة.

     

ميف عمى أعتبر الكالء مقياسُا رئيسان لحصكؿ المعمّ  9
 االمتيازات.

     

ر لتقديـ التكصيات كاالقتراحات لممسؤكليف بمفردم، اضطّ  10
 ميف المشاركة.نظران لعدـ  رغبة المعمّ 

     

  ثانيان: مجاؿ نمط اإلقناع ) التسكيؽ(
عّمميف عمى الجّدية في العمؿ مع مراعاة أحّث الم 11

 مشاعرىـ كمعنكياتيـ.
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أتابع ردكد األفعاؿ لقراراتي التي أصدرىا حتى تككف أكثر  11
 قابمية لدل المعّمميف.



أستخدـ أساليب متنكعة لمثكاب كالعقاب حسب ما  13
 تقتضيو الّظركؼ.



 .ُأشجع المعّمميف عمى اإلبداع في العمؿ 14

 ُأراعي الميف كالحـز أثناء القياـ بعممي في المدرسة. 15

َأىتـ بالتعّرؼ الى اىتمامات المعّمميف بيدؼ رفع مستكل  16
 األداء في المدرسة.



 ُأشّجع المعّمميف عمى تنمية مياراتيـ الكظيفية كتطكيرىا. 17

 َأىتـ بتنسيؽ الجيكد بيف المعّمميف. 18

أُبدم آرائي لممعمميف في سبيؿ تطكير كتكفير أساليب  19
 جديدة لمعمؿ في المدرسة.



اجات تيحاأسعى لتحقيؽ أىداؼ المدرسة مع مراعاة   11
 المعّمميف.



 ثالثان: مجاؿ نمط المشاركة             

      أىتـ بعالقات مينية طيبة مع المعّمميف. 21
دم كمريح بيف المعّمميف في َأسعى لتكفير جك ك  22

 المدرسة.
     

      أستمع الى المعّمميف باىتماـ عند طرحيـ الحتياجاتيـ. 23
أسعى لتمبية احتياجات المعّمميف  كفؽ ما تسمح بو  24

 االمكانيات.
     

أبذؿ قصارل جيدم ليككف المعّممكف شركاء في جميع  25
 أمكر المدرسة.

     

      التعميمات مراعاة لظركؼ المعّمميف. ال أتقيد بحرفية 26
أحرص عمى أف يشارؾ المعّممكف في عممية صنع  27

 القرارات الميّمة .
     

      ُأشارؾ المعّمميف في مناسباتيـ الخاّصة. 28
أقـك بتقديـ حكافز معنكية لتشجيع المعّمميف عمى األداء  29

 المتمّيز.
     

 ني كبيف المعّمميف في المدرسة.أعمؿ عمى بناء الّثقة بي 30
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 شكران لحسف تعاكنكـ

 الباحثة: شذل األعرج                                      
 
 
 
 
 
 

 رابعان: مجاؿ نمط التفكيض             
ميف يقع ضمف اإلشراؼ غير عممي كمدير، مع المعمّ  31

 .مباشرال
     

ميف في المدرسة اختيار المسؤكليات التي أترؾ لممعمّ  32
 .فيما تسمح بو األنظمة ، تتناسب مع رغباتيـ

     

ميف، ادراكان مني بأف ة حضكر كغياب المعمّ ال أُتابع عممي 33
 ميف عمى قدر المسؤكلية.المعمّ 

     

ميف بالحرية الكاممة في القياـ بعمؿ ما في أسمح لممعمّ  34
 المدرسة.

     

ي نة في أداء العمؿ فألنميف الحريّ عندما ُأعطي المعمّ  35
 عمى ثقة بقدراتيـ.

     

      ف كأنا مطمئف لذلؾ.ميض جانبان مف ميامي لممعمّ أفكّ  36
مكف معي في المدرسة شركاء في صنع القرارات، المعمّ  37

 .ألنيـ يممككف الخبرة الكافية
     

بداعي تساعدني عمى التفكير اإل خبرات المعمميف المينية 38
 ي كمدير لممدرسة.في عمم

     

ريف في أداء عمميـ إيمانان ميف المقصّ ال ُأحاسب المعمّ  39
 .ف تقصيرىـ غير مقصكدمني بأ

     

تسير االمكر في المدرسة عمى ما يراـ  حتى في حاؿ  40
 .غيابي عف المدرسة

     



95 

 

 (5ممحؽ رقـ)
 (1: كتاب تسييؿ ميمة)
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 (6ممحؽ رقـ )
 (2كتاب تسييؿ ميمة ): 
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 فهشط األشكبل

 

 الرقـ عنكاف الشكؿ الصفحة

 (0.3) نظرية الشبكة اإلدارية 11

 (3.3) الخط المستقيـنظرية  19

 (2.3) نظرية األبعاد الثبلثة لمقيادة 20

العبلقة بيف الُنضج الوظيفي واألنماط القيادية وفؽ نظرية  26
 الوظيفيالُنضج 

(4.3) 
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 فهشط اندذاول

 
رقـ 

 الجدكؿ
 الصفحة عنكاف الجدكؿ

 41 توزيع أفراد العينة حسب متغيرات الّدراسة. (1.3)
 43 قيـ معامبلت الثبات لمجاالت الّدراسة. (2.3)
واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة عمى  المتوسطات الحسابية (1.4)

 .ت األداةمجاال
48 

 50 .(اإلقناع )التسويؽمجاؿ الّنمط المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات  (2.4)
 .المشاركةنمط مجاؿ المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات  (3.4)

 
51 

 ببلغ(النمط اآلمر )اإلمجاؿ المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات  (4.4)
 

53 

 .مجاؿ نمط التفويضالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات  (5.4)
 

54 

لؤلنماط القيادية  المتوسطات الحسابية بيفلقياس داللة الفروؽ نتائج اختبار "ت"  (6.4)
 تبعاً ،مستوى النُّضج الوظيفي لممعمميف في محافظة بيت لحـ لممديريف، والدالة عمى

 لتخصص.المتغير 
 

56 

لؤلنماط القيادية المتوسطات الحسابية بيفداللة الفروؽ  نتائج اختبار "ت" لحساب (7.4)
 تبعاً مستوى النُّضج الوظيفي لممعمميف في محافظة بيت لحـ  لممديريف والدالة عمى

 المؤىؿ العممي.لمتغير 

57 

ريف ألنماطيـ القيادية، المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتقديرات المدي (8.4)
لمتغير  ،تبعاً مستوى النُّضج الوظيفي لممعمميف في محافظة بيت لحـوالدالة عمى 

 عدد سنوات الخبرة في اإلدارة المدرسية .

58 

نتائج تحميؿ التبايف األحادي لتقديرات المديريف ألنماطيـ القيادية، والدالة عمى  (9.4)
محافظة بيت لحـ، تبعًا لمتغير عدد سنوات  مستوى النُّضج الوظيفي لممعمميف في

 الخبرة في اإلدارة المدرسية.
 

59 
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 .تفويضنتائج اختبار توكي لممقارنات البعدية في مجاؿ نمط ال (11.4)
 

60 

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتقديرات المديريف ألنماطيـ القيادية،  (11.4)
لمتغير  تبعاً  ،ظيفي لممعمميف في محافظة بيت لحـمستوى النُّضج الو والدالة عمى 

 جنس المدرسة.
 

61 

نتائج تحميؿ التبايف األحادي لتقديرات المديريف ألنماطيـ القيادية، والدالة عمى  (12.4)
 جنسمستوى النُّضج الوظيفي لممعمميف في محافظة بيت لحـ، تبعًا لمتغير 

 المدرسة.
 

62 

لؤلنماط القيادية المتوسطات الحسابية  بيفاس داللة الفروؽ لقي نتائج اختبار "ت" (13.4)
 تبعاً  ،مستوى النُّضج الوظيفي لممعمميف في محافظة بيت لحـ لممديريف والدالة عمى

 المدرسة. نوعلمتغير 
 

63 

ألنماطيـ القيادية،  تقديرات المديريف بيفلقياس داللة الفروؽ نتائج اختبار "ت"  (14.4)
لمتغير  تبعاً ،ى النُّضج الوظيفي لممعمميف في محافظة بيت لحـمستو  الدالة عمى

المرحمة التعميمية لممدرسة.

64 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



111 

 

 

 فهشط انًالحق

 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

 الصفحة عنكاف الممحؽ رقـ الممحؽ
ممحؽ رقـ 

(1) 
 

 81 مقياس أساليب القيادة الموقفية

 84 االستبانة في صورتيا األولية (2ممحؽ رقـ )

 90 مة بأسماء محكميف االستبانةقائ (3ممحؽ رقـ )

 91 االستبانة في صورتيا النيائية (4ممحؽ رقـ )

 95 (1كتاب تسييؿ ميمة) (5ممحؽ رقـ )

 96 (2كتاب تسييؿ ميمة ) (6ممحؽ رقـ )



111 

 

 فيرس المحتكيات
 

Contents 
 ................................................................................................................................اإلهذاء

 أ..................................................................................................................................إقرار

 ة........................................................................................................................وتقذٌرشكر

 د............................................................................................................................انمهخص

Abstract..........................................................................................................................ي 

 2.......................................................................................................................األولانفصم

 2...........................................................................................انىّظرٌخوخهفٍتهبانّذراسخمشكهخ

 2....................................................................................................................خانمقِذم1.1

 4...............................................................................................وأسئهتهبانّذراسخمشكهخ2.1

 5.......................................................................................................انّذراسخفرضٍبد3.1

 6...........................................................................................................انّذراسخأهذاف4.1

 6............................................................................................................انّذراسخأهمٍّخ5.1

 7............................................................................................................انّذراسخحذود6.1

 7.....................................................................................................انّذراسخمصطهحبد7.1

 11.....................................................................................................................انخبوًانفصم

 11.......................................................................................انّسبثقخوانّذراسبدانىظرياإلطبر

 11........................................................................................................انىظرياإلطبر1.2

 11.........................................................................................................انقٍبدحمفهىو1.1.2

 11.........................................................................................................انقٍبدحأهمٍّخ2.1.2

 12.......................................................................................................انقٍبدحػىبصر3.1.2

 12................................................................................................انقٍبديانىّمظمفهىو4.1.2

 13......................................................................................................انقٍبدٌخاألومبط5.1.2

 14.............................................................................انتّبرٌخًوتطىرهبانقٍبدحوظرٌبد6.1.2

 Trait Theory..........................................................................15 ))انّسمبدوظرٌخ1.6.1.2

 15..............................................................................................انسهىكٍخانىّظرٌبد2.6.1.2

 16..................................... (The managerial Grid Theory)اإلدارٌخّشجكخانوظرٌخ1.2.6.1.2

 16...........................................................................................انجُؼذٌهرادوظرٌخ2.2.6.1.2

 17.................................................................................................نٍكردوظرٌخ3.2.6.1.2

 19.................................................................................نهقٍبدحانخاّلحخاألثؼبدوظرٌخ5.2.6.1.2

 Fiedler Model)).........................................................................21فٍذنرومىرد1.3.6.1.2

دورحوظرٌخ""نهؼبمهٍهانىظٍفًانىُّضذوظرٌخ"انمىقفٍخنهىظرٌخدوثالوشرهٍرسًومىرد2.3.6.1.2

 22.....................................................................(Hersey and Blanchard Theory")انحٍبح



112 

 

 26...........................................................................انترثىيانمٍذانفًانمىقفٍخانىظرٌخ7.1.2

 28......................................................................................................انّسبثقخانّذراسبد2.2

 28...................................................................................................انؼرثٍخانّذراسبد1.2.2

 34..................................................................................................األرىجٍخانّذراسبد2.2.2

 37.....................................................................................:انسبثقخانّذراسبدػهىانتؼقٍت3.2

 41.....................................................................................................................انخّبنجانفصم

 41...............................................................................................وإرراءاتهبانّذراسخمىهزٍّخ

 41..........................................................................................................انّذراسخَمىهذ1.3

 41........................................................................................................انّذراسخُمزتمغ2.3

 41...........................................................................................................انّذراسخػٍىخ3.3

 43......................................................................................................انّذراسخأداححجبد7.3

 44.............................................................................................انّذراسختطجٍقإرراءاد8.3

 44......................................................................................................انّذراسخمتغٍراد9.3

 45.................................................................................................اإلحصبئٍخانُمؼبنزخ11.3

 47.....................................................................................................................انراثغانفصم

 47.................................................................................................................انّذراسخوتبئذ

 47.....................................................................................................................ذتمه1.4ٍ

 48....................................................................................:وفرضٍبتهبانّذراسخأسئهخوتبئذ2.4

 48....................................................................................األولثبنّسؤالانمتؼهقخانىتبئذ1.2.4

 56....................................................................................انخّبوًثبنسؤالانمتؼهقخانىتبئذ2.2.4

 56.........................................................................................:األونىانفرضٍّخوتبئذ1.2.2.4

 57..........................................................................................:انخّبوٍخانفرضٍخوتبئذ2.2.2.4

 58............................................................................................انخّبنخخانفرضٍخوتبئذ3.2.2.4

 61..........................................................................................انراثؼخانفرضٍخوتبئذ4.2.2.4

 62.......................................................................................:انخبمسخانفرضٍخوتبئذ5.2.2.4

 63........................................................................................:انسبدسخانفرضٍخوتبئذ6.2.2.4

 66..................................................................................................................انخبمسانفصم

 66........................................................................................ٍبدوانتىصانّذراسخوتبئذمىبقشخ

 66.....................................................................األولانّذراسخثسؤالانمتؼهقخانىتبئذمىبقشخ1.5

 68.....................................................................انخّبوًانّذراسخثسؤالانمتؼهقخانىتبئذمىبقشخ2.5

 68....................................................................:وصهبوانتًاألونىانفرضٍخوتبئذمىبقشخ1.2.5

 69......................................................................وصهبوانتًانخّبوٍخانفرضٍخوتبئذمىبقشخ2.2.5

 71......................................................................وصهبوانتًانخّبنخخانفرضٍخوتبئذمىبقشخ3.2.5

 71....................................................................وصهبوانتًانراثؼخانفرضٍخوتبئذمىبقشخ4.2.5

 71..................................................................:بوصهوانتًانخبمسخانفرضٍخوتبئذمىبقشخ5.2.5

 71..................................................................:وصهبوانتًانسبدسخانفرضٍخوتبئذمىبقشخ6.2.5

 72..............................................................................................................انتّىصٍبد3.5



113 

 

 73.................................................................................................................انؼرثٍخغانمرار

 78................................................................................................................األرىجٍخانمرارغ

 81...........................................................................................................................انمالحق

 97..................................................................................................................األشكبلفهرس

 98..................................................................................................................انزذاولفهرس

 111................................................................................................................انمالحقفهرس

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


