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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، 


