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 البادية لواء يف احلكومية املدارس مديري تطبيق درجة
 نظر وجهة من املوقفية اإلدارة ملبادئ الشرقية الشمالية

 املعلمني
هدفت الدراسة التعرف على درجة تطبيق مديري المدارس  _الملخص

الحكومية في لواء البادية الشمالية الشرقية لمبادئ اإلدارة الموقفية من 
وجهة نظر المعلمين، وعالقة ذلك بمتغيرات: الجنس، والمؤهل 

( معلماً 321العلمي، وسنوات الخبرة، وتكونت عينة الدراسة من )
ئياً، حيث تم تطبيق استبانة عليهم تكونت ومعلمة تم اختيارهم عشوا

( فقرة، موزعة على خمسة مجاالت هي: التخطيط، واتخاذ 22من )
القرارات، والتنفيذ، والتقويم، والعالقات مع المعلمين، وبعد تطبيق 
الدراسة وا جراء التحليالت اإلحصائية المناسبة، وأشارت أهم النتائج 

لمدارس الحكومية في لواء إلى أن درجة إن درجة تطبيق مديري ا
البادية الشمالية الشرقية لمبادئ اإلدارة الموقفية هي متوسطة، وقد 

(، كذلك أظهرت عدم وجود 3112) حصلت على متوسط حسابي بلغ
بين متوسطات استجابات  (α= 0.05) فروق ذات داللة إحصائية

أفراد الدراسة حول درجة تطبيق مديري المدارس الحكومية في لواء 
لبادية الشمالية الشرقية لمبادئ اإلدارة الموقفية تعزى إلى متغيري ا

 =α) الجنس، والمؤهل العلمي، ووجود فروق ذات داللة إحصائية
بين متوسطات استجابات أفراد الدراسة حول درجة تطبيق  (0.05

مديري المدارس الحكومية في لواء البادية الشمالية الشرقية لمبادئ 
تعزى إلى متغير الخبرة، وجاءت الفروق لصالح أقل اإلدارة الموقفية 

سنوات1 وأوصت الدراسة بإشراك المعلمين في عملية اتخاذ  5من 
 .القرارات داخل المدارس

اإلدارة الموقفية، المدارس الحكومية، البادية  الكلمات المفتاحية:
 الشمالية1

 . المقدمة1
ازدادت أهمية اإلدارة وعظم شأنها، وأصبحت أمرًا ملموسًا      

في مجاالت الحياة االقتصادية، والسياسية، والثقافية، ومع تعدد 
عداد  المجاالت وزيادة عدد األفراد أصبحت تهدف إلى بناء وا 

الفرد ألنه عنصر رئيس وفّعال في التربية لسد الفجوات 
 .المتوقعة
أهدافها وغاياتها، فعليها االعتماد  وألجل أن تحقق التربية     

على اإلدارة الفاعلة، إذ تشكل اإلدارة حجر الزاوية واألساس في 
بناء وتطوير المجتمعات، ذلك أن اإلدارة الناجحة تعمل على 
تجنب اإلهدار والفوضى واالضطراب، فهي تشكل نشاطًا إنسانيًا 

 ].1] منظمًا له أهدافه السياسية واالقتصادية واالجتماعية
إذ تشكل اإلدارة الدور الفاعل في بناء أي مجتمع وتقدمه      

وازدهاره، وهي التي تقف وراء كل نجاح يحققه أي نشاط أو 
اكتشاف، أو خدمة أو إنتاج، وهي التي تفسر تقدم أو تخلف أي 
مجتمع من المجتمعات المعاصرة، وال شك أن للقائد تأثيرًا على 

[1 2أو مؤسسة صغيرة أو كبيرة ] مجريات األمور في أي تنظيم
ومن هنا جاء االهتمام بدراسة اإلدارة المدرسية باختالف 
نظرياتها إال أن التربويين لم يتناولون درجة تطبيق مديري 
المدارس الحكومية في لواء البادية الشمالية الشرقية لمبادئ 

 .اإلدارة الموقفية
 مشكلة الدراسة. 2

ة تخصصًا مهنيًا، يتطلب قيادة تربوية تعتبر اإلدارة المدرسي     
واعية وقادرة على رؤية األبعاد الحقيقية للعملية التعليمية، وهذه 
القيادة ال تتوافر إال بالنمو المهني لإلداريين، وتعريفهم باألساليب 
والنماذج الحديثة في اإلدارة، حتى يكونوا على قدر كبير من 

تعليم في األردن بتطوير الوعي، ولقد اهتمت وزارة التربية وال
اإلدارة المدرسية، فقد تم تزويد المدارس بكادر إداري متكامل، 
ولديه مؤهالت علمية، يعمل على السعي لالرتقاء بالدرجة 
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اإلداري داخل المدرسة وذلك من خالل الدورات التدريبية 
والبرامج التطويرية التي تهدف إلى إكساب مدير المدرسة 

  [3].األساسية لإلدارة الناجحة الكفايات والمهارات
وجاءت هذه الدراسة لتسد الحاجة بسبب قلة الدراسات      

في المدارس الحكومية في لواء البادية الشمالية الشرقية  الميدانية
، كما أن الباحث بحكم عمله الحظ أن حول اإلدارة الموقفية

األساليب األكثر انتشارًا في اإلدارة المدرسية في مدارسنا كثيرًا ما 
ترتبط باألسلوب البيروقراطي الكالسيكي، الذي يهمل مشاركة 
المعلمين لإلدارة في التخطيط وفي وضع األهداف، وهذا بدوره 

طلعها إلى ال يساعد على النهوض بدرجة اإلدارة المدرسية وت
المستقبل؛ لذلك رأى الباحث التعرف على درجة تطبيق نموذج 
اإلدارة الموقفية في المدارس الحكومية من وجهة نظر معلمي 
المدارس في لواء البادية الشمالية الشرقية1 وذلك من خالل 

 :اإلجابة عن األسئلة اآلتية
 أ. أسئلة الدراسة

ة في لواء البادية ما درجة تطبيق مديري المدارس الحكومي1 1
الشمالية الشرقية لمبادئ اإلدارة الموقفية من وجهة نظر 

 المعلمين؟
   هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند درجة الداللة1 2

(α= 0.05)  بين متوسطات تقديرات أفراد عينة الدراسة حول
درجة تطبيق مديري المدارس الحكومية في لواء البادية الشمالية 
لمبادئ اإلدارة الموقفية من وجهة نظر المعلمين تعزى إلى 

 متغيرات: الجنس، والمؤهل العلمي، وسنوات الخبرة؟
 . أهمية الدراسةب

ور المهم واألساس الذي تنبثق أهمية الدراسة من خالل الد     
يلعبه مدير المدرسة في البيئة المدرسية، فهو يمثل القوة المحركة 
للحياة المدرسية، لذا تساهم هذه الدراسة في تحسين أداء المدير 
اإلداري والفني، من خالل األخذ بعين االعتبار الظروف أو 
 المواقف التي يواجهها وكيفية توظيفها بحيث ينعكس ذلك إيجابياً 
على العملية التعليمية1 أيضًا تأتي أهمية الدراسة من استجابتها 

تسعى إلى تطوير اإلدارات  يالتإلى جهود وزارة التربية والتعليم 

المدرسية وتنمية المديرين مهنيًا، وذلك من خالل برنامج التطوير 
كذلك يمكن أن تساعد هذه  اإلداري داخل المؤسسات التربوية1

مدارس في كيفية التعامل مع الظروف والمواقف الدراسة مديري ال
المختلفة على نحو يعود بالفائدة على جميع عناصر العملية 

عداد الخطط والبرامج لتطوير القيادات اإلدارية  .التعليمية وا 
 . التعريفات اإلجرائيةج

اإلدارة الموقفية: هي اإلدارة التي تقر بأن النمط القيادي الذي 
القائد يتغير حسب الموقف، وأن هناك ظروفًا يمكن أن يستخدمه 

وعوامل متعددة يجب أن تؤخذ بعين االعتبار الختيار نمط 
 .القيادة في كل موقف

درجة التطبيق: الدرجة الكلية التي يحصل عليها أفراد عينة 
 .الدراسة، من خالل اإلجابة عن فقرات أداة الدراسة

 ـ. محددات الدراسةد
على معلمي المدارس الحكومية في  اقتصرت هذه الدراسة1 1

لواء البادية الشمالية الشرقية، في الفصل األول من العام 
 .م2113/2112الدراسي 

تتحدد نتائج هذه الدراسة بدرجة صدق واستجابة أفراد عينة 1 2
 .الدراسة على أداة الدراسة التي أعدت لهذا الغرض

المشابهة يمكن تعميم نتائج هذه الدراسة على المجتمعات 1 3
لمجتمع هذه الدراسة، في ضوء صدق األدوات ومعامالت ثباتها 

 1بين لهايوموضوعية المستج
 اإلطار النظري والدارسات السابقة .3
 :اإلطار النظري

لقد جاء االهتمام بعلم اإلدارة، وغدا علمًا واسعًا متشعبًا،      
متعددة، وتطور عبر السنوات الماضية، مارًا بنظريات ومدارس 

وفي كل مدرسة من تلك المدارس كان هناك النموذج المناسب 
لنمط اإلدارة الفّعال، الذي يراه أنصار تلك المدرسة، ويكون ذلك 
النموذج في حقيقته مناسبًا لألهداف الكبرى التي جاءت بها تلك 

 ].2المدارس على اختالفها ]
اهيم فالمدرسة الكالسيكية في اإلدارة تؤكد على المف     

السلطوية كأسس لإلدارة، كما تؤكد على حق من هم في قمة 
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التنظيم اإلداري على إصدار تلك األوامر، وما على المرؤوسين 
سوى التنفيذ، بمعنى آخر أن النمط السائد لإلدارة في هذه 
المدرسة هو النمط الدكتاتوري، الذي ال يراعي للمرؤوسين أي 

 ].5] شأن من شؤونهم داخل المؤسسة
وجاءت بعدها مدرسة العالقات اإلنسانية، والتي أولت       

الجانب اإلنساني اهتمامًا كبيرًا، وأظهرت اهتمامًا بالغًا بالجانب 
النفسي واالجتماعي للعاملين، وأكدت على أن اإلدارة ال بد لها 
من االهتمام بالعامل وباحتياجاته، ولو كان ذلك على حساب 

وبسبب االهتمام الزائد بالعامل  األهداف الرسمية للتنظيم،
واحتياجاته، أصبح النمط السائد لإلدارة في هذه المدرسة هو 

 ].6] النمط الديمقراطي المتسيب وليس الفّعال
وحتى يمكن إيجاد نوع من التكامل والتوازن بين أفكار      

المدرستين السابقتين، ظهرت المدرسة اإلدارية الحديثة، والتي 
تها عدة نظريات منها: النظرية الموقفية، ونظرية تضم في محتويا

النظم، والنظرية اليابانية في اإلدارة، وكان من نتائج هذه 
المدرسة أيضًا ظهور نماذج في اإلدارة التربوية منها اإلدارة 

 ].7] الموقفية
وتعتبر المدرسة هي النواة األساسية إليجاد القوى العاملة      

، وعليه فإن المدرسة بدون إدارة فاعلة ال والمؤهلة لتقدم المجتمع
تستطيع أن توفر تلك المخرجات، فمن الضروري بمكان وجود 
إدارة مدرسية حديثة، تعمل على رسم الخطط واالستراتيجيات، 
وتأخذ بكل المعطيات الموجودة داخلها، وال تهمل آراء ومقترحات 

 .العاملين فيها
سؤول األول عن سير وال شك أن مدير المدرسة هو الم      

العمل في المدرسة من جميع النواحي، وعليه أن يدرك حجم 
المسؤوليات والمهام الملقاة على عاتقه، وهذه الواجبات والمهام 
متنوعة ومعقدة ومتعددة، وأن تعدد المسؤوليات وتنوعها وخاصة 
في هذا العصر يتطلب من مدير المدرسة امتالك الكفايات 

[، ومن هذا المنطلق 8ه الواجبات والمهام ]الالزمة للقيام بهذ
تتباين ممارسة المديرين تبعًا لتربيتهم وثقافتهم، ولطبيعة 
شخصياتهم، ولمجموعة أخرى من العوامل التي تتمحور حول 

طبيعة النظام التعليمي، ونوعية المتعلمين، وظروف البيئة 
 .ويضاف إليها القدرات المادية المتاحة

أن مشاركة المدير للموظفين في اتخاذ ومن المعروف      
القرارات اإلدارية هي من سمات النظام التربوي المتطور الذي 
تتحول فيه المدرسة من نظام ديكتاتوري إلى نظام ديمقراطي 
فّعال، يعمل فيه الجميع كجسد واحد، بحيث يحترم رأي كل فرد، 
ويستفاد من معلومات وتخصيص كل فرد، ناهيك عما في 

كة من إلغاء لآلراء والقرارات الفردية التي تتخذ بطريقة المشار 
استبدادية تعسفية، واستبدالها بآراء وقرارات جماعية ناضجة 
وواعية، تخدم مصلحة المؤسسة بعامة ال مصلحة فرد بعينه، 
حداث التغيير  كما تعمل هذه المشاركة على تطوير المؤسسة وا 

ج الفّعال لإلدارة [، ومن هنا فان النموذ2] فيها بشكل صحيح
الذي يوفر تلك المشاركة اإليجابية للعاملين هو نموذج اإلدارة 
الموقفية، والذي يقوم على الربط بين األنماط السلوكية الشخصية 

 .والموقف اإلداري
وتقوم نظرية الموقف على الربط بين األنماط السلوكية       

نكر ما الشخصية والموقف اإلداري، وهي بهذا المفهوم ال ت
لألنماط السلوكية الشخصية من دور مهم في تحديد خصائص 
القيادة، إال أنها ترى أن هذه األنماط السلوكية ليست من 
العمومية في كل زمان ومكان، وأنه ال بد لتحديد األنماط 
السلوكية القيادية المطلوبة أن يوضع الموقف اإلداري في 

 ].11ديد هذه األنماط ]االعتبار، باعتباره العامل المؤثر في تح
[ أن النظرية الموقفية من االتجاهات 11] وبين الطيب     

الحديثة في اإلدارة التي تنادي بالتعامل مع الموقف حسب ما 
يتطلبه الموقف، وما تقتضيه الظروف البيئية المحيطة بمن 

 .يعنيهم الموقف
[ إلى أن هذه المدرسة تحاول أن تحدد 12وأشار شاويش ]     

لظروف والمواقف التي يكون لألساليب اإلدارية المختلفة فيها ا
الفرصة األفضل للنجاح، وهناك إجماع في الرأي بين كتاب هذه 
المدرسة: أن على المديرين إذا أرادوا تطبيق المفاهيم والمبادئ 

 واألساليب اإلدارية بنجاح أن يأخذوا بعين االعتبار حقائق
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 .في منظماتهم الظروف الخاصة التي يواجهونها
وتعتبر النظرية الموقفية باإلدارة من أحدث النظريات      

اإلدارية وأفضلها وتركز على أن ما يحدث من تغيرات في البيئة 
الخارجية يجب أن يقابلها تغيرات في البيئة الداخلية1 وحسب هذه 
النظرية فال يوجد ما يمكن اعتباره نمطًا قياديًا يمكن استخدامه 

ان ومكان ويتوقف النمط اإلداري على نوع القائد ونوع في كل زم
 ].13الخدمة وطبيعة الموقف ]

وتتمحور هذه النظرية حول مفهوم مفاده أن نجاح أنماط      
القيادة اإلدارية، يرتبط بمدى مالءمتها للموقف، أي أنه كلما كان 
الخط القيادي الذي يتبعه القائد اإلداري متالئمًا مع متطلبات 

وقف الذي يواجهه، كلما ازدادت فرصة نجاحه في القيادة الم
 ].12] والعكس بالعكس

أن عناصر الموقف  [15] (,Fiedleer) ويرى فرد فيدلر     
التي يجب أن يأخذها القائد بعين االعتبار، والتي تمثل عناصر 
الضبط الموقفي هي: العالقة بين القائد وموظفيه: وهذا يتطلب 

موظفين وارتباطهم لشخص القائد، ومدى معرفة مدى تقبل ال
تعزيزهم ووالئهم لقيادته، وهذا يشير إلى درجة الدعم التي يلقاها 
لى العالقة السائدة بين األعضاء من  القائد من األعضاء، وا 
جهة، وبينهم وبين القائد من جهة أخرى، فإذا كانت العالقة 

و كانت جيدة فسيكون للقائد تأثير على المرؤوسين أكبر مما ل
العالقة ضعيفة1 إضافة إلى مدى تحديد الوظيفة أو البناء 
التنظيمي للعمل: وتعني إلى أي مدى يكون العمل المطلوب 
إنجازه محددًا وواضحًا، ذلك ألن النشاطات التي تتم داخل 
التنظيم تتم لتحقيق هدف معين، فكلما كان البناء التنظيمي 

 .ناجحاً  للعمل متكاماًل كان عمل القائد سهالً 
 :الدراسات السابقة

تم االطالع على عدد من الدراسات السابقة العربية واألجنبية، 
 :ذات العالقة بموضوع الدراسة، وتم عرضها كما يلي

[ دراسة هدفت إلى الكشف عن 16أجرى الرويلي ]     
تصورات معلمي المدارس الخاصة في محافظة القريات لممارسة 

استخدام نظرية الموقفية، وقد شمل مديريهم الدور القيادي ب

مجتمع الدراسة جميع معلمي المدارس الخاصة الذكور في 
(، وتم إختيار عينة بالطريقة 273) محافظة القريات وعددهم

( معلما، وتوصلت الدراسة إلى 168) العشوائية تكونت من
النتائج التالية: عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط 
تقديرات األفراد عينة الدراسة، عند جميع المجاالت تعزي لمتغير 
التخصص، وعدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط 

تعزي  تقديرات األفراد عينة الدراسة، عند جميع مجاالت الدراسة،
لمتغير المؤهل العلمي، بإستثناء مجال العالقات مع المعلمين1 
وعدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط تقديرات 
األفراد عينة الدراسة عند جميع مجاالت الدراسة تعزي لمتغير 
الخبرة، ما عدا عند مجال العالقات مع المعلمين وكان لصالح 

 .سنوات فأكثر 11
دراسة هدفت إلى معرفة السلوك [ 17] خليل كما أجرى    

القيادي السائد لدى مديري / مديرات التعليم العام في محافظة 
عدن من منظور نظرية فيدلر الموقفية القائمة على العوامل 

وضوح المهمة وقوة  ،الموقفية الثالثة :عالقة القائد بالمرؤوسين
( مديرا 52)سلطة المركز الوظيفة،  وتكونت عينة الدراسة من 

ومديرة وقد أظهرت الدراسة أن المتوسط العام الستجابات 
، كذلك أظهرت وجود 3111المديرين حول مقياس السمات 

فروق ذات دالله إحصائية بالنسبة لمتغير الجنس ولصالح 
المديرات فيما يتعلق بهيكلية المهام وسلطة المركز الوظيفي، 

كلية المهام فقط، بينما ما وبالنسبة لمتغير الخبرة فيما يتعلق بهي
 .يخص مقياس السمات القيادية كان لصالح المديرين

فقد هدفت إلى  [18] (,Hawkins) إما دراسة هاوكز     
معرفة العالقة بين النمط القيادي لمدير المدرسة، كما يراها 
أعضاء هيئة التدريس، وبين المناخ المدرسي في المدارس 

( مديري 2) ت عينة الدراسة منالثانوية في نيوجرسي، وتألف
( معلما، وقد أظهرت نتائج الدراسة أن السلوك 133)مدارس و

القيادي لمدير المدرسة له أثر مهم على المناخ العام للمدرسة، 
فكلما كان السلوك القيادي يميل أكثر إلى النمط الداعم، وأقل 

 .إلى النمط الموجه، كان المناخ أكثر انفتاحا
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فقد سعت إلى معرفة  [19] (,Mcewen) مكوين أما دراسة     
إدراك مدراء المدارس الحكومية لإلدارة الموقفية كنموذج إداري 
لى معرفة الفرق بين مدى استخدام النموذج اعتمادًا  فّعال، وا 
على حجم المنطقة التعليمية، والمؤهل العلمي1 استخدم الباحث 

ستخدام اإلدارة المنهج الوصفي للكشف عن مدى إدراك المدراء ال
( 27في ضوء المواقف المختلفة، من خالل استبانة مكونة من )

فقرة باإلضافة إلى أنه تم الطلب من العينة تحديد المنطقة 
( مدير من 228التعليمية1 وكانت عينة الدراسة مكونة من )

مدراء خمس واليات أمريكية )كاليفورنيا ونيويورك ونيوجيرسي 
يليتويس وبنسلفانيا(، وقد أشارت نتائج الدراسة إلى أنه ال توجد  وا 

بين  (α = 0.05) فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى
متوسط درجة المديرين في التخطيط والتنسيق واتخاذ القرارات 
طبقًا للمواقف المختلفة، والتقييم والتوظيف والتدريب والتطوير 

أنه  يعزى لحجم المنطقة التعليمية1 كذلك أشارت النتائج إلى
بين  (α = 0.05) توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى

متوسطات درجات المديرين في استخدام أساليب قيادية متعددة 
تبعًا للمواقف المختلفة الرقابة والدافعية يعزى لحجم المنطقة 
التعليمية، وكذلك ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند 

ات المديرين في بين متوسطات درج (α = 0.05) مستوى
 .الرقابة والدافعية يعزى للمؤهل العلمي

دراسة هدفت إلى  [20] (,Cormel) كما أجرى كورمل     
معرفة وتحديد األنماط القيادية األكثر فعالية في اإلدارة المدرسية 

( مديرًا 61في والية كاليفورنيا، وقد تكونت عينة الدراسة من )
ائج الدراسة: أنه ال يوجد نمط ( معلمًا، وكان من أبرز نت732و)

من أنماط القيادة استخدم لذاته من قبل المديرين الذين اتصفوا 
بالفعالية في قيادتهم، مما يجعلها تنسجم مع نموذج فيدلر في 

 .القيادة الموقفية
حول اإلدارة الموقفية  [21] وفي دراسة أجراها العمري     

قف، ومدى اتفاق وتناسبها مع تطور العصر وما يقتضيه المو 
اإلدارة الموقفية في سياق القرآن الكريم مع اإلدارة الموقفية 
المعاصرة، حيث كانت هذه الدراسة تتبع المنهج التحليلي 

والنوعي1 وتوصلت الدراسة إلى مرونة اإلدارة اإلسالمية، وتكيفها 
ن كثيرًا من األحكام والتشريعات  حسب طبيعة الموقف، وا 

لت عليها اآليات القرآنية تؤكد مراعاة والمبادئ التي اشتم
المواقف بمعطياتها المختلفة، كما اتفقت بعض مبادئ اإلدارة 
الموقفية في سياق القرآن الكريم مع مبادئ اإلدارة الموقفية 

 .بمفاهيمها، حيث توفر في كل منها عناصر الضبط الموقفي
يتبين من خالل استعراض الدراسات السابقة اختالف      
التي هدفت إلى معرفة السلوك [17] افها كدراسة خليل اهد

القيادي السائد لدى مديري المدارس من منظور نظرية فيدلر 
هدفت إلى معرفة إدراك  [19] الموقفية، بينما دراسة مكوين

مدراء المدارس الحكومية لإلدارة الموقفية كنموذج إداري فّعال، 
الموقفية بشكل عام وتتشابهة الدراسة في اخذ موضوع االدارة 

لكن تتميز هذه الدراسة بدرجة تطبيق مديري المدارس الحكومية 
لمبادئ اإلدارة الموقفية من وجهة نظر المعلمين، واختالف 
عينتها ومكانها، ومتغير المؤهل العلمي الذي لم تتطرق 
الدراسات السابقة له، وقد استفاد الباحث من الدراسات السابقة 

دراسة، وفي بناء اداة الدراسة، ومناقشة في توضيح مشكلة ال
 .النتائج

 الطريقة واإلجراءات. 4
 أ. منهج الدراسة

اتبع الباحث في هذه الدراسة المنهج الوصفي التحليلي  
من خالل عمل استبانة، وتطبيقها على عينة عشوائية من 
جراء التحليالت اإلحصائية باستخدام برنامج  المعلمين، وا 

(SPSS)1 
 الدراسة وعينتهاب. مجتمع 

تكون مجتمع الدراسة من جميع المعلمين والمعلمات      
العاملين في المدارس الحكومية في لواء البادية الشمالية الشرقية 

( معلمًا، 212) (، معلمًا ومعلمة، منهم1221والبالغ عددهم )
وقد تم  1م2113/2112( معلمة، خالل العام الدراسي 1136و)

( 321اختيار عينة الدراسة بالطريقة العشوائية وكونت من )
معلمًا ومعلمة وهم ممن يدرسون في المدارس الحكومية التابعة 



  

 

107 

%( من 16لمديرية البادية الشمالية الشرقية أي ما نسبته )
( يبين توزيع أفراد عينة الدراسة 1) مجتمع الدراسة، والجدول

 .حسب المتغيرات المستقلة

 1 جدول
 التكرارات والنسب المئوية ألفراد عينة الدراسة حسب المتغيرات المستقلة

 النسبة التكرار الفئات المتغير
 37.7 121 ذكر الجنس
 62.3 200 أنثى 
 66.7 214 بكالوريوس المؤهل
 33.3 107 أعلى من بكالوريوس 
 44.9 144 سنوات 5اقل من  الخبرة
 34.9 112 11-5من  
 20.2 65 سنوات 11أكثر من  
 100 321 المجموع 

 جـ. أداة الدراسة
( فقرة 37تم إعداد استبانة تكونت بصورتها األولية من )     

تمثل كل منها موقفًا معينًا تكون االستجابة عن كل فقرة وفقًا 
الخماسي )بدرجة كبيرة جدًا، وبدرجة كبيرة،  لتدريج ليكرت

 (1وبدرجة متوسطة، وبدرجة قليلة، وبدرجة قليلة جداً 
 :صدق األداة

تم عرض االستبانة على خمسة أساتذة من جامعة اليرموك      
وأربع مشرفين تربويين في مديرية البادية الشمالية الشرقية، حيث 

ستبانة بصورتها تم األخذ بجميع المالحظات حتى أصبحت اال
مجال  ( فقرة1 موزعة على المجاالت التالية:28النهائية )

( فقرات، ومجال اتخاذ القرارات ويتضمن 8التخطيط ويتضمن )
( فقرات، ومجال التقويم 6( فقرات، ومجال التنفيذ ويتضمن )5)

( فقرات، ومجال العالقات مع المعلمين ويتضمن 2ويتضمن )
 .( فقرات5)

 :راسةثبات أداة الد
للتأكد من ثبات األداة، تم تطبيق االستبانة على عينة       

( معلمًا ومعلمة، وذلك بطرية التطبيق 35) عشوائية، تكونت من
عادته ، وبفارق أسبوعين بين التطبيقين، ومن (test- retest) وا 

ثم تم حساب معامل االرتباط بيرسون، ومعامل كرونباخ ألف 
 .( يبين ذلك2) لالتساق الداخلي، والجدول

 2جدول 
 معامل االرتباط بيرسون، واالتساق الداخلي كرونباخ ألفا على مجاالت الدراسة واألداة ككل

 االتساق الداخلي ارتباط بيرسون المجال
 1187 1181 التخطيط

 1182 1183 اتخاذ القرارات
 1183 1186 التنفيذ
 1186 1181 التقويم

 1188 1182 العالقات مع المعلمين
 1186 1186 األداة ككل

 :تصحيح األداة
لتقدير درجة تطبيق مديري المدارس الحكومية في لواء البادية 
الشمالية الشرقية لمبادئ اإلدارة الموقفية من وجهة نظر 

 :المعلمين، تم اعتماد التدريج اآلتي

 .بدرجة قليلة جداً  1172 -1من 
 .بدرجة قليلة 2152 -1181من 
 .بدرجة متوسطة 3132 -2161من 
 .بدرجة كبيرة 2112 -3121من 
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 .بدرجة كبيرة جداً  5111 – 21251من 
 نتائج. ال5

أواًل: نتائج السؤال األول: ما درجة تطبيق مديري المدارس 
الحكومية في لواء البادية الشمالية الشرقية لمبادئ اإلدارة 

 الموقفية من وجهة نظر المعلمين؟

لإلجابة عن هذا السؤال تم استخراج المتوسطات الحسابية 
واالنحرافات المعيارية لدرجة تطبيق مديري المدارس الحكومية 

واء البادية الشمالية الشرقية لمبادئ اإلدارة الموقفية من في ل
 .( يوضح ذلك3وجهة نظر المعلمين، والجدول )

 3جدول 
لموقفية من المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجة تطبيق مديري المدارس الحكومية في لواء البادية الشمالية الشرقية لمبادئ اإلدارة ا

 وجهة نظر المعلمين مرتبة تنازليًا حسب المتوسطات الحسابية
 الدرجة االنحراف المعياري المتوسط الحسابي المجال الرقم الرتبة
 متوسطة 162 3122 التقويم 2 1
 متوسطة 1122 3136 التخطيط 1 2
 متوسطة 1153 3121 لعالقات مع المعلمينا 5 3
 متوسطة 1167 3112 التنفيذ 3 2
 متوسطة 1161 2182 اتخاذ القرارات 2 5

 متوسطة 1125 3112 األداة ككل
( المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية 3يبين الجدول )

لدرجة تطبيق مديري المدارس الحكومية في لواء البادية الشمالية 
الشرقية لمبادئ اإلدارة الموقفية من وجهة نظر المعلمين، حيث 
جاء مجال التقويم في المرتبة األولى بأعلى متوسط حسابي بلغ 

الثانية مجال التخطيط بمتوسط (، تاله في المرتبة 3122)
(، وجاء في المرتبة الثالثة مجال العالقات 3136حسابي بلغ )

(، بينما جاء مجال 3121مع المعلمين بمتوسط حسابي بلغ )

 (21821اتخاذ القرارات في المرتبة األخيرة بمتوسط حسابي بلغ )
 (31121وبلغ المتوسط الحسابي لألداة ككل )

طات الحسابية واالنحرافات المعيارية كما تم استخراج المتوس
لدرجة تطبيق مديري المدارس الحكومية في لواء البادية الشمالية 
الشرقية لمبادئ اإلدارة الموقفية من وجهة نظر المعلمين، على 

 :فقرات كل مجال من مجاالت الدراسة، وكما يلي
 :مجال التخطيط1 1

 4 جدول
 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات مجال التخطيط مرتبة تنازليًا حسب المتوسطات الحسابية

 الدرجة االنحراف المعياري المتوسط الحسابي الفقرات الرقم الرتبة
 كبيرة 0.78 4.02 يحدد األهداف تبعا للمواقف المختلفة باالشتراك مع العاملين 1 1
 كبيرة 0.73 3.94 المعلمين في وضع البدائل المناسبة للمواقف المختلفةيشرك  7 2
 كبيرة 1.17 3.91 يأخذ باالعتبار عند تحديد األهداف مناسبتها لكافة المواقف والظروف المختلفة 5 3
 كبيرة 1172 3.81 يحدد األهداف تبعا للحاجات المدرسية المتغيرة 2 2
 كبيرة 1.13 3.78 المدرسيةيقوم بمراعاة ظروف البيئة  8 5
 متوسطة 1182 3.18 يراعي في تحديد األهداف الشمولية والتكاملية تبعا للمواقف المتعددة 2 6
 متوسطة 1.29 2.46 يهتم بصياغة األهداف التربوية القابلة للتطبيق تبعا للمواقف المختلفة 3 7
 جداً قليلة  1127 1.77 يضع خطط للطوارئ ومواجهة األزمات 6 8
"  :على تنص التي( 1) الفقرة أن( 3) جدول من يتبين     
" العاملين مع باالشتراك المختلفة للمواقف تبعا األهداف يحدد
 وبدرجة( 2112) بلغ حسابي بمتوسط األولى المرتبة في جاءت

 يضع:" على تنص التي( 6) الفقرة جاءت بينما كبيرة، تقدير
 بمتوسط األخيرة المرتبة في ،"األزمات ومواجهة للطوارئ خطط
 .جداً  قليلة تقدير وبدرجة ،(1177) بلغ حسابي
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 :القرارات اتخاذ مجال1 2
 5 جدول

 الحسابية المتوسطات حسب تنازلياً  مرتبة القرارات اتخاذ مجال لفقرات المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات
 الدرجة االنحراف المعياري المتوسط الحسابي الفقرات الرقم الرتبة
 متوسطة 1.13 2.98 يصنع القرارات التربوية طبقا للمواقف المختلفة 2 1
 متوسطة 1.28 2.94 يعتمد في عملية اتخاذ القرارات على معلومات حديثة للموقف 6 2
 متوسطة 1186 2.88 والحلول الجاهزة لكل زمان ومكانيتفادى القرارات النمطية  3 3
 متوسطة 1.26 2.83 يراعي طبيعة الموقف عند اتخاذ القرارات اإلدارية 5 2
 متوسطة 1.24 2.74 يقوم بعملية اتخاذ القرارات من خالل بدائل متعددة 2 5
 متوسطة 1122 2.66 يشرك المعلمين في اتخاذ القرارات في المواقف المختلفة 1 6
:" على تنص التي( 2) الفقرة أن( 5) جدول من يتبين     
 في جاءت"  المختلفة للمواقف طبقا التربوية القرارات يصنع
 تقدير وبدرجة( 2128) بلغ حسابي بمتوسط األولى المرتبة

 يشرك" :على تنص التي( 1) الفقرة جاءت بينما متوسطة،

 المرتبة في ،"المختلفة المواقف في القرارات اتخاذ في المعلمين
 .متوسطة تقدير وبدرجة ،(2166) بلغ حسابي بمتوسط األخيرة

 :التنفيذ مجال1 3

 6 جدول
 الحسابية المتوسطات حسب تنازلياً  مرتبة التنفيذ مجال لفقرات المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات

 الدرجة االنحراف المعياري المتوسط الحسابي الفقرات الرقم الرتبة
يعطي للعاملين الحرية في اختيار الطريقة المناسبة لتنفيذ  5 1

 مهامهم
 متوسطة 1.39 3.22

 متوسطة 1.13 3.13 يستخدم أساليب وأنماط قيادية متعددة تبعا للمواقف والظروف 2 2
 متوسطة 1.23 3.10 تنفيذ المهام تبعا لطبيعتهايتسم بالمرونة في  3 3
 متوسطة 1182 3.07 ينفذ المهام بطرق متعددة تتوائم مع المواقف المختلفة 2 2
 متوسطة 1.29 3.03 يقوم بمعالجة المواقف تبعا لطبيعتها 1 5
 متوسطة 1.34 2.99 يطبق التعليمات اإلدارية بمرونة تبعا للمواقف المختلفة 6 6
:" على تنص التي( 5) الفقرة أن( 6) جدول من يتبين     
 لتنفيذ المناسبة الطريقة اختيار في الحرية للعاملين يعطي
( 3122) بلغ حسابي بمتوسط األولى المرتبة في جاءت" مهامهم
 تنص التي( 6) الفقرة جاءت بينما متوسطة، تقدير وبدرجة

 ،"المختلفة للمواقف تبعا بمرونة اإلدارية التعليمات يطبق:" على
 تقدير وبدرجة ،(2122) بلغ حسابي بمتوسط األخيرة المرتبة في

 .متوسطة
 :التقويم مجال1 2

 7 جدول
 الحسابية المتوسطات حسب تنازلياً  مرتبة التقويم مجال لفقرات المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات

 الدرجة االنحراف المعياري المتوسط الحسابي الفقرات الرقم الرتبة
 كبيرة 1182 3.62 يضع طرق تقويم متعددة تتوائم مع المتغيرات 1 1
 كبيرة 1.11 3.61 يراعي الظروف المحيطة بالموقف عند التقويم 2 2
 متوسطة 1.30 3.36 التقويميراعي الفروق الفردية بين العاملين في عملية  2 3
يطبق القوانين واألنظمة بمرونة تراعي المواقف المختلفة في  3 2

 تقويم المعلمين
 متوسطة 1187 3.36

 يضع:" على تنص التي( 1) الفقرة أن( 7) جدول من يتبين     
 المرتبة في جاءت" المتغيرات مع تتوائم متعددة تقويم طرق

 بينما كبيرة، تقدير وبدرجة( 3162) بلغ حسابي بمتوسط األولى
 اإلدارية التعليمات يطبق"  :على تنص التي( 3) الفقرة جاءت
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 بمتوسط األخيرة المرتبة في ،"المختلفة للمواقف تبعا بمرونة
 .متوسطة تقدير وبدرجة ،(3136) بلغ حسابي

 :المعلمين مع العالقات مجال1 5

 8 جدول
 الحسابية المتوسطات حسب تنازلياً  مرتبة المعلمين مع العالقات مجال لفقرات المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات

 الدرجة االنحراف المعياري المتوسط الحسابي الفقرات الرقم الرتبة
 كبيرة 1.07 3.77 واالحتراميتعامل مع جميع المعلمين بالمساواة  3 1
 متوسطة 891. 3.49 يراعي ظروف المعلمين المختلفة 1 2
 متوسطة 841. 3.44 يحاول باستمرار توفير المناخ التربوي المناسب للمعلمين 5 3
 متوسطة 911. 3.26 يحرص على تعزيز العالقات اإليجابية بينه وبين المعلمين أنفسهم 2 2
 متوسطة 851. 2.08 عند المعلمين ويستمع إلى أفكارهم ومقترحاتهميحل مشكالت العمل  2 5
:" على تنص التي( 3) الفقرة أن( 8) جدول من يتبين     
 في جاءت" واالحترام بالمساواة المعلمين جميع مع يتعامل
 تقدير وبدرجة( 3177) بلغ حسابي بمتوسط األولى المرتبة
 مشكالت يحل:" على تنص التي( 2) الفقرة جاءت بينما كبيرة،
 في ،"ومقترحاتهم أفكارهم إلى ويستمع المعلمين عند العمل
 تقدير وبدرجة ،(2118) بلغ حسابي بمتوسط األخيرة المرتبة
 .متوسطة

 عند إحصائياً  دالة فروق توجد هل: "الثاني السؤال نتائج: ثانياً 
 عينة أفراد تقديرات متوسطات بين (= 1115) الداللة درجة

 لواء في الحكومية المدارس مديري تطبيق درجة حول الدراسة
 نظر وجهة من الموقفية اإلدارة لمبادئ الشرقية الشمالية البادية

 وسنوات العلمي، والمؤهل الجنس،: متغيرات إلى تعزى المعلمين
 "الخبرة؟
 الحسابية المتوسطات استخراج تم السؤال هذا عن لإلجابة     

 الحكومية المدارس مديري تطبيق لدرجة المعيارية، واالنحرافات
 من الموقفية اإلدارة لمبادئ الشرقية، الشمالية البادية لواء في

 والمؤهل الجنس، متغيرات إلى تبعاً  المعلمين، نظر وجهة
 .ذلك يوضح( 2) والجدول الخبرة، وسنوات العلمي،

 9 جدول
 من الموقفية اإلدارة لمبادئ الشرقية الشمالية البادية لواء في الحكومية المدارس مديري تطبيق لدرجة المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات

 الخبرة وسنوات العلمي، والمؤهل الجنس، لمتغيرات تبعا المعلمين نظر وجهة
 العدد االنحراف المعياري المتوسط الحسابي الفئات المتغير
 121 441. 3.17 ذكر الجنس
 200 461. 3.20 أنثى 
 214 471. 3.20 بكالوريوس المؤهل
 107 411. 3.16 أعلى من بكالوريوس 
 144 391. 3.33 سنوات 5اقل من  الخبرةسنوات 
 112 481. 3.10 11-5من  
 65 421. 3.03 سنوات 11أكثر من  
 321 451. 3.19 المجموع 

 الحسابية المتوسطات في ظاهرياً  تبايناً ( 2) الجدول يبين     
 الحكومية المدارس مديري تطبيق لدرجة المعيارية، واالنحرافات

 من الموقفية، اإلدارة لمبادئ الشرقية الشمالية البادية لواء في
 الجنس متغيرات فئات اختالف بسبب المعلمين نظر وجهة

 من أعلى بكالوريوس،) العلمي والمؤهل ،(أنثى ذكر،)

 من أكثر ،11-5 من سنوات، 5 من أقل) والخبرة ،(بكالوريوس
 المتوسطات بين اإلحصائية الفروق داللة ولبيان(1 سنوات 11

 الجدول في كما الثالثي التباين تحليل استخدام تم الحسابية
(111) 
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 11 جدول
 لمبادئ الشرقية الشمالية البادية لواء في الحكومية المدارس مديري تطبيق درجة على والخبرة العلمي والمؤهل الجنس ألثر الثالثي التباين تحليل

 المعلمين نظر وجهة من الموقفية اإلدارة
 الداللة اإلحصائية قيمة ف متوسط المربعات درجات الحرية مجموع المربعات مصدر التباين

 980. 0011. 0011. 1 0011. الجنس
 189. 1.733 3201. 1 3201. المؤهل العلمي
 000. 15.581 2.875 2 5.750 سنوات الخبرة

   1851. 316 58.310 الخطأ
    320 64.264 الكلي

 داللة ذات فروق وجود عدم( 11) الجدول من يتبين     
 تقديرات متوسطات بين (= 1115) مستوى عند إحصائية

 1العلمي والمؤهل الجنس متغيري ألثر تعزى الدراسة، عينة أفراد
 إحصائية داللة ذات فروق وجود إلى( 11) الجدول يشير بينما

(1115 =) الدالة الزوجية الفروق ولبيان الخبرة، ألثر تعزى 
 البعدية المقارنات استخدام تم الحسابية المتوسطات بين إحصائيا
 (111) الجدول في مبين هو كما شفيه، بطريقة

 11 جدول
 الشرقية الشمالية البادية لواء في الحكومية المدارس مديري تطبيق درجة على الخبرة متغير بحسب شفيه اختبار باستخدام البعدية المقارنات

 المعلمين نظر وجهة من الموقفية اإلدارة لمبادئ
 سنوات 10 من أكثر 11-5من  سنوات 5 من اقل المتوسط الحسابي الفئات

    3.33 سنوات 5 من اقل
   *241. 3.10 11-5من 

  071. *311. 3.03 سنوات 10 من أكثر
 وجود فروق ذات داللة إحصائية( 11يتبين من الجدول )     

(α = 0.05)  11-5سنوات من جهة، وكل من  5بين أقل من 
سنوات من جهة أخرى، وجاءت الفروق  11سنوات، وأكثر من 

 .سنوات 5لصالح أقل من 
 نتائجالمناقشة . 6

أواًل: مناقشة نتائج السؤال األول: ما درجة تطبيق مديري 
المدارس الحكومية في لواء البادية الشمالية الشرقية لمبادئ 

 .اإلدارة الموقفية من وجهة نظر المعلمين؟
توصلت نتائج الدراسة إلى أن درجة تطبيق مديري المدارس      

الحكومية، في لواء البادية الشمالية الشرقية لمبادئ اإلدارة 
الموقفية من وجهة نظر المعلمين هي متوسطة، على األداة ككل 
ومجاالتها المختلفة، ويمكن تفسير هذه النتيجة من خالل كون 

ت المعاصرة في علم اإلدارة، النظرية الموقفية تعتبر من االتجاها
والتي تهدف إلى التعامل مع الموقف حسب ما يتطلبه ذلك 
الموقف، وما تقتضيه الظروف البيئية المحيطة، كما أن مهارات 
القائد تعتمد على متطلبات الموقف الذي يقوم فيه بدور القائد، 

ويحتاج القائد إلى مهارة عالية من أجل اإلبداع وهذا القائد غير 
توفر في معظم اإلدارة المدرسية في لواء البادية الشمالية م

التي  [20] الشرقية1 وتتفق هذه النتيجة مع نتيجة دراسة كورمل
أشارت إلى أنه ال يوجد نمط من أنماط القيادة استخدم لذاته من 
قبل المديرين الذين اتصفوا بالفعالية في قيادتهم، مما يجعلها 

 لقيادة الموقفية1 ودراسة هاوكزتنسجم مع نموذج فيدلر في ا
التي أظهرت أن السلوك القيادي لمدير المدرسة له أثر  [18]

مهم على المناخ العام للمدرسة1 في حين تختلف هذه النتيجة 
التي أظهرت الدراسة أن المتوسط  [17] عن نتيجة دراسة خليل

 .3111العام الستجابات المديرين حول مقياس السمات 
ة النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني: هل توجد فروق ثانيًا: مناقش

بين  (α = 0.05) ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة
متوسطات تقديرات أفراد عينة الدراسة حول درجة تطبيق مديري 
المدارس الحكومية في لواء البادية الشمالية الشرقية لمبادئ 

لى متغيرات: اإلدارة الموقفية من وجهة نظر المعلمين تعزى إ
 لجنس، والمؤهل العلمي، والخبرة؟
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أظهرت نتائج الدراسة عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية      
بين متوسطات تقديرات أفراد  (α = 0.05) عند مستوى الداللة

عينة الدراسة حول درجة تطبيق مديري المدارس الحكومية، في 
ويمكن عزو  لواء البادية الشمالية الشرقية حسب متغير الجنس1

ذلك من خالل أن الظروف والمواقف التي تحيط بالمعلمين 
والمعلمات على حد سواء في المدارس هي واحدة1 كما أشارت 
 النتائج إلى عدم وجود فروق دالة إحصائيًا عند مستوى الداللة

(α = 0.05)  تعزى إلى متغير سنوات الخبرة لصالح ذوي الخبرة
ر ذلك على أساس أن المعلمين سنوات( ويمكن تفسي 5)أقل من 

من ذوي الخبرات القصيرة يتقبلون المواقف والحلول الموضوعة 
لها بصورة أكثر من غيرهم من ذوي الخبرات الطويلة، 
ويستجيبون للقرارات أكثر من غيرهم، وربما يعود ذلك إلى اعتقاد 
هؤالء المعلمين بأن صناعة القرارات تقتصر على المديرين، وما 

علمين سوى تلبية هذه القرارات، وتطبيقها حسب ما على الم
يرسمها مدير المدرسة1 واتفقت هذه النتائج مع نتيجة دراسة 

التي وتوصلت إلى عدم وجود فروق ذات داللة  [20]الرويلي 
إحصائية تعزى إلى متغيري لمؤهل العلمي، والخبرة، ونتيجة 

داللة والتي أشارت عدم وجود فروق ذات  [19] دراسة مكوين
بين متوسطات درجات  (α= 0.05) إحصائية عند مستوى

 .المديرين تعزى للمؤهل العلمي
 التوصيات. 7

 :في ضوء نتائج الدراسة يوصي الباحث باآلتي
توفير قنوات اتصال قائمة على المساواة واالحترام بين 1 1

مديري المدارس والمعلمين واالستماع إلى أفكارهم ومتابعة مشكلة 
 .بشكل دوريالعمل 

دعوة المديرين إلى التعامل مع المعلمين على أساس العدل 1 2
 .والمساواة، ودون التمييز بينهم في المعاملة

إشراك المعلمين في عملية اتخاذ القرارات داخل المدارس، 1 3
 .بما يعود بالنفع على أدائهم، وأداء الطلبة

الحكومية  ضرورة تزويد مديري المدارس بالمستجدات التربوية1 2
 بشكل دوري للنهوض بدرجة العمل1
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THE DEGREE OF APPLYING 

SITUATIONAL LEADERSHIP PRINCIPLES 

BY PRINCIPALS IN NORTHWEST BADIA 

METROPOLITAN AREA AS PERCEIVED 

BY TEACHERS 

KHALAF AYED AL-TAJAN 

Abstract_ The purpose of this study was to explore the degree of applying situational Leadership principles by 

principals in northwest Badia Metropolitan area as perceived by teachers in the light of several variables such 

as: gender, scientific qualification, and years of experience. The sample of the study consisted of (321) male and 

female teachers chosen randomly as they responded to a questionnaire consisted of (29) items distributed in five 

domains:  Planning, Decision making, Execution, evaluation and relations with teachers.  The suitable statistical 

measures were obtained, as the findings were as follows: The degree of applying situational leadership by 

principals in northwest Badia Metropolitan area is moderate with a mean of (3.19), There were no significant 

statistical differences at the level of α = 0.05 between the means of smaples' responses about the degree of 

applying situational leadership by principals in northwest Badia Metropolitan area due to gender and scientific 

qualification variables, and There were significant statistical differences at the level of α = 0.05 between the 

means of smaples' responses about the degree of applying situational leadership by principals in northwest 

Badia Metropolitan area due experience variable for the favor of less than 5 years experience. The study 

recommended the involvement of teachers in the decision-making process within the schools. 

Key Words: Situational Leadership, Public School, North Badia. 

 
 
 
 
 
 


