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مني يف حمافظة 
ّ
ضج الوظيفي لدى املعل

ُّ
مستوى الن

بيت حلم وِفق نظرية هريسي وبالنشرد من وجهة 
 نظر املديرين

 *** محمود ابو سمرة                **بو صاعأجعفر وصفي               *شذى ناصر االعرج

 

  

ضج الوظيفي لدى املعلمين في محافظة بيت لحم من وجهة نظر املديرين، من خالل األنماط   هدفت هذه الّدراسة _امللخص التعرف الى مستوى النُّ

 لنظرية النضج الوظيفي لكل من هيرس ي وبالنشرد. واستخدم الباحثون املنهج الوصفي في دراستهم. تكّون مجتمع ال
ً
ّدراسة من  القيادية للمديرين وفقا

 172(، والبالغ عددهم )2019 -2018في الفصل األول من عام ) املدارس الخاصة والحكومية في محافظة بيت لحمجميع مديري ومديرات 
ً
( مديرا

 ومديرة. وقام الباحثون بتصميم استبانة تكونت من )110وقد تم اختيار عّينة عشوائية طبقية لتمثيل مجتمع الّدراسة، بلغت ) ومديرة،
ً
( 40( مديرا

ربعة أنماط قيادية كل نمط منها يقيس مستوى النضج الوظيفي للمرؤوسين، وقد تم التحقق من صدقها وثباتها بالطرق التربوية  فقرة موزعة على أ

 للمديرين في مدارس محافظة بيت لحم هو نمط االقناع،   واالحصائية املناسبة.
ً
 وشيوعا

ً
وقد أظهرت نتائج الّدراسة أن النمط القيادي األكثر حضورا

ضج املتوسط، وضمن  يليه نمط  املشاركة، وهذا يعني، وفق نظرية هيرس ي وبالنشرد، أن مستوى النضج الوظيفي للمعلمين هو ضمن مستوى النُّ

. حدوده، الدنيا واملرتفعة،
ً
ضج الوظيفي ملعلميهم متوسطا كما أشارت النتائج إلى  بمعنى أن مديري املدارس في محافظة بيت لحم يرون ان مستوى النُّ

 روق ذات داللة إحصائية بين تقديرات أفراد عينة الدراسة لنمط التفويض تعزى ملتغيرات: واملؤهل العلمي، وعدد سنوات الخبرة. وعدم وجود وجود ف

ن وفي ضوء النتائج التي توصلت إليها الّدراسة، اوص ى الباحثون بمجموعة م فروق ذات داللة إحصائية في جميع األنماط تعزى ملتغير جنس املدرسة.

لتأهيلهم الختيار النمط القيادي املناسب لكل موقف أو جماعة من   إعداد وتنفيذ برامج تدريبية لتدريب مديري ومديرات املدارس  الّتوصيات أهمها:

ها ومدى مالئمتها االهتمام أكثر بنظرية هيرس ي وبالنشرد في القيادة وذلك من خالل اجراء دراسات بحوث للكشف عن ايجابيات. و املعلمين في مدرسته

 للمجتمع املحلي. 

   .دارسمديري ومديرات املالنمط القيادي، وبالنشر، س ي النضج الوظيفي، هير  كلمات مفتاحية:
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ضج مستوى 
ُّ
مين لدى الوظيفي الن

ّ
 نظرية ِوفق لحم بيت محافظة في  املعل

 املديرين  نظر  وجهة من  وبالنشرد هيرس ي
 . املقِدمة 1

تعتبر القيادة من أهم عناصر الّنجاح في املّنظمات، إذ أن من شأنها أّن توّجه  

ووالءهم، إذ أن أّي  كافة املوارد نحو تحقيق األهداف وتحّدد اتجاهاتهم

منظمة لن يكتب لها النجاح في تحقيق أهدافها، حتى لو توفرت لديها كافة 

اإلمكانّيات املادّية، في ظل عجز قيادي غير قادر على توجيه املوارد البشرّية 

 [.1] وتنظيمها

ان أي نشاط بشري يقوم على الُجهد الجماعي، نجد أنه يحتاج بالضرورة من  

 
ّ
مه ويوجّهه، ومن هنا تتأكد حتمّية القيادة، فالقيادة تحتل يشرف عليه وينظ

مكانة بارزة في مختلف املجاالت وينسب إليها نجاح أو فشل أي عمل، ولعّل 

مما يزيد من أهمّية القيادة في العصر الحالي طبيعة وخصائص هذا العصر 

ى تزايد الذي يتسم بسرعة الّتغير والّتبدل في شتى مناحي الحياة، باإلضافة إل

ساعها، األمر
ّ
الذي يتطلب وجود قيادة إدارّية فاعلة  حجم املؤّسسات وات

وقادرة على إدارة هذه املؤّسسات لتحقيق أهدافها، والسير بها نحو التقّدم 

 [. 2] والتطّور 

ورات التي شهدها ميدان القيادة هو الجهود التي  
ّ
وربما كان من أهم التط

استهدفت إرسائها على أصول علمّية، وأسّس نظرّية، إذ قام كثير من الباحثين 

واملهّتمين في مجال القيادة بإجراء األبحاث والّدراسات بهدف تطوير عدد من 

ة. ومن هنا ظهرت الّنظرية الّنظريات التي يمكن في ضوئها تفسير ظاهرة القياد

 بحد ذاته وإنما وسيلة أو 
ً
سواء في اإلدارة أم في القيادة، على أنها ليست هدفا

رية توفر لإلداري 
ّ
خارطة طريق توفر التّوجيه الالزم للممارسة اإلدارّية. فالنظ

 لتحديد املشكالت القائمة
ً
، وتقترح االفتراضات Chance [3] أو القائد أساسا

م، والتحسين املستمر للعملّية اإلدارّية.  للعمل، كما
ّ
توفر اإلطار للنقد املنظ

اهرة، 
ّ
ولقد حاول الباحثون تطوير نظريات ونماذج للقيادة لتفسير هذه الظ

زت اهتماماتها حول تحديد نوعية األنماط القيادّية املمكنة في كل نموذج، 
ّ
ورك

اختياره لترشيد  ثم تحديد الّنمط القيادي األمثل الذي يجب على القائد

مات املختلفة، ومن بين الّنظريات الحديثة، نظرية 
ّ
عملية القيادة في املنظ

 [. 4"هيرس ي وبالنشرد" ]

 Kennethوكينيث بالنشرد  Paul Hersey فقد كشف العاملان باول هيرس ي  

Blanchard  ضج الوظيفي عن نظرية إدارّية جديدة أسمياها نظرية النُّ

والتي طّوراها خالل  Life Cycle Theoryة الحياة للعاملين أو نظرية دور 

 & Hersey[ 5الّدراسات التي أجريت في مركز أبحاث القيادة بجامعة أوهايو ]

Blanchard  حيث قاما بتطوير نموذج لتحديد األسلوب القيادي الفّعال

ضج الوظيفي للمرؤوسين، فالّنمط القيادي  وذلك بالتركيز على عامل النُّ

ضج الوظيفي للمرؤوسين، حسب هذه النّ  ظرية يختلف باختالف مستوى النُّ

مة.
ّ
 واستعدادهم للعمل في املنظ

واالفتراض األساس ي لهذه الّنظرية هو أنه بزيادة نضوج املرؤوسين يتطلب  

الّسلوك القيادي املناسب درجات مختلفة من االهتمام باملهام واالهتمام 

ضج الوظيفي للم  بالعالقات. وبتحديد النُّ
ً
رؤوسين فإن القائد يتخذ نمطا

ضج  ضج لدى املرؤوسين. والنُّ ، يتناسب مع مستوى النُّ
ً
 فعاال

ً
، يراه نمطا

ً
قياديا

الوظيفي للمرؤوس يتحدد من خالل أمرين: قدرة ومهارة الفرد للقيام باملهام 

املوكلة اليه، ورغبته في ذلك، فالقدرة يقصد بها أن يكون لدى املرؤوس الخبرة 

قة والوالء  واملعرفة
ّ
واملهارة التي تؤهله لتنفيذ املهمة، والّرغبة تعني وجود الث

[، وتعد 6]  والدافع املعنوي عند املرؤوس لتنفيذ العمل املحّدد املغيدي 

الّنظرية كأحد أبرز التحوالت الحديثة في نظريات القيادة، حتى أنها أصبحت 

 في تدريب املديرين والتطّور 
ً
  [.7] الّتنظيمي  أكثر النماذج استخداما

والقيادة في املؤّسسة التربوّية ال تقل أهمّية عن مثيالتها في املؤّسسات  

األخرى، بل تفوقها أهمّية التصالها بالعنصر البشري، ونجاح اإلدارة التربوية 

بشكل عام، واالدارة املدرسّية بشكل خاص، يعتمد بالدرجة األولى على 

، Luneburg[ 8] لقيادي في العملية اإلدارّيةاملديرين، ألنهم يشكلون العنصر ا

لذلك فإن غالبية املختّصين في مجال اإلدارة التربوّية يضعون املدير في موقع 

سبة لكل ما يجري في املدرسة، فهو القائد املباشر لهذه املؤّسسة 
ّ
مهم بالن

 
ً
ما التعليمّية وهو املسؤول األول عن نجاح املدرسة في تحقيق أهدافها، وغالبا

ُيعزى نجاح أو فشل املؤسسة التربوية في تحقيق األهداف إلى كفاءته ,قيادته 

 [.2وفعاليته، أو عدمها ]

ضج الوظيفي للمرؤوسين، جاءت هذه   ل في النُّ
ّ
 ألهمية املوضوع، واملتمث

ً
ونظرا

مين في محافظة بيت 
ّ
ضج الوظيفي لدى املعل الّدراسة للتعّرف الى مستوى النُّ

هيرس ي وبالنشرد من وجهة نظر املديرين، من خالل النمط لحم وفق نظرية 

 القيادي املمارس من قبل املديرين 

 . مشكلة الّدراسة 2

مين ومديري  
ّ
ايمانا من الباحثين بأهمية العالقة املهنّية املشتركة بين املعل

إجراء دراستهم  املدارس التي تصب في ذات الهدف الّسامي، فقد اشارو الى

ارس في محافظة بيت لحم، واالستعانة باملديرين كونهم ضمن أسوار املد

العنصر القيادي لهذه املؤّسسة التعليمّية واملسؤولين عن نجاح املدرسة في 

ميهم وفق نظرية 
ّ
ضج الوظيفي ملعل تحقيق أهدافها، للتعّرف الى مستوى النُّ

 “هيرس ي وبالنشرد” .

 وتحّددت مشكلة الّدراسة في السؤالين التاليين: 

ضج الوظيفي لدى املعلمين في محافظة بيت لحم ال سؤال األول: ما مستوى النُّ

 وفق نظرية هيرس ي وبالنشرد، كما تدلل عليه األنماط القيادية للمديرين؟ 

السؤال الثاني: هل تختلف تقديرات مديري املدارس في محافظة بيت لحم 

ضج الوظيفي للم مين، باختالف علألنماطهم القيادية، والدالة على مستوى النُّ

للمدير، سنوات خبرته في اإلدارة املدرسّية،  املؤهل العلمي متغيرات الدراسة: )

 جنس املدرسة(؟

 فرضيات الّدراسة

 انبثقت عن سؤال الّدراسة الثاني الفرضيات الصفرية التالية:

 α)الفرضية االولى: ال توجد فروق ذات داللة احصائية عند مستوى الّداللة 

بين تقديرات املديرين ألنماطهم القيادية، والدالة على مستوى ( 0.05 ≥

عزى ملتغير املؤهل العلمي للمدير". 
ُ
ضج الوظيفي للمعلمين، ت  النُّ

انية: ال توجد فروق ذات داللة احصائية عند مستوى الّداللة 
ّ
 الفرضية الث



 

203 

(α ≤ 0.05 بين )  ى تقديرات املديرين ألنماطهم القيادية، والدالة على مستو

عزى ملتغير عدد سنوات خبرة املدير في اإلدارة 
ُ
ضج الوظيفي للمعلمين، ت النُّ

 املدرسّية". 

الثة: " 
ّ
ال توجد فروق ذات داللة احصائية عند مستوى الّداللة الفرضية الث

(α ≤ 0.05 بين تقديرات املديرين ألنماطهم القيادية، والدالة على مستوى )

عز 
ُ
ضج الوظيفي للمعلمين، ت  ى ملتغير جنس املدرسة". النُّ

 أ. أهداف الّدراسة 

 هدفت الدراسة التعّرف إلى ما يأتي: 

ضج الوظيفي لدى املعلمين في محافظة بيت لحم وفق نظرية  -1 مستوى النُّ

 هيرس ي وبالنشرد من وجهة نظر املديرين.

ضج الوظيفي للمعلمين من خالل  والتعّرف -2 إلى الفروق بين مستويات النُّ

 املؤهل العلمي ) األنماط القيادية للمديرين، في ضوء متغيرات الّدراسة

 للمدير، سنوات خبرته في اإلدارة املدرسّية، جنس املدرسة(؟

ومن ثم تقديم التوصيات املناسبة للمسؤولين ومتخذي القرار التربوي  -3

 لنتائ
ً
 ج الدراسة.تبعا

 ب. أهمّية الّدراسة 

 لقلة الّدراسات  
ً
تبدو أهمّية الّدراسة في أهمّية املوضوع بحد ذاته، وذلك نظرا

ضج الوظيفي في فلسطين، وهي بذلك تضيف معرفة  التي تناولت موضوع النُّ

جديدة قد تفيد الباحثين واملهتمين، باإلضافة إلى أنها ستدعو الباحثين من 

االختصاص الستكمال الّدراسة، في أدق ركائزها األساسية وفتح اآلفاق ذوي 

العلمية من أمامهم إلجراء عدة دراسات داعمة ومكّملة لهذه الّدراسة وبالتالي  

 إثراء املكتبة بما هو الزم وُمعين لالحقين من الطلبة التربويين.

 ج. حدود الّدراسة 

 جها بما يأتي:تحّددت هذه الّدراسة وإمكانية تعميم نتائ

حدود مفاهيمية: تحّددت دالالت الّدراسة باملفاهيم واملصطلحات الواردة  -1

 واملعّرفة في مصطلحات الّدراسة. 

حدود مكانية: اقتصرت الّدراسة على املدارس الخاّصة والحكومّية في  -2

 محافظة بيت لحم. 

س ي األول من حدود زمانية: قامت الباحثة بتطبيق دراستها في الفصل الدرا -3

 م.2019 -2018العام الّدراس ي 

حدود بشرية: اقتصرت الّدراسة على مديري ومديرات املدارس الخاّصة  -4

 والحكومّية في محافظة بيت لحم. 

حدود إجرائية: تحّددت نتائج الّدراسة باألداة املستخدمة، وصدقها  -5

إستجابات وثباتها، ومدى شموليتها ومجتمع الّدراسة وعّينتها، وطبيعة 

 املبحوثين، واملعالجات اإلحصائية.

 د. مصطلحات الّدراسة

 اشتملت الّدراسة على عدد من املصطلحات وهي:

ضج ال ق بالعمل ( لُقدرة)ا وظيفي: ُيعرف بأنه " محصلة كل من* النُّ ِّ
ّ
ُنضج متعل

ُنضج نفس ي  (واالستعداد)الُقدرة على تحقيق أهداف عالية قابلة للتحقيق( )

لدى الفرد ليتحّمل مسؤولية سلوكه في أداء العمل وال يتم النظر في هذه 

 [.5] املتغيرات من النضج إال فيما يتعلق بمهمة محددة يتعين القيام بها

 واملعرفة  التعريف االجرائي للنضج الوظيفي: هو محصلة كل من القدرة

 واملهارة والرغبة لدى املرؤوس للقيام باملهام املوكلة إليه لتحقيق األهداف.

* محافظة بيت لحم: تقع في وسط الّضفة الغربية على جبل يرتفع قرابة 

(م عن سطح البحر، في الجزء الجنوبي من سلسلة جبال القدس وعلى 780)

ث تبلغ مساحتها حوالي  ( كم جنوب مدينة القدس، حي10مسافة ال تزيد عن )

 [.9] ( نسمة190.116) ( كيلومتر مربع، وعدد سكانها حوالي659)

 . اإلطار النظري 3

ضج الوظيفي للعاملين"   نموذج هيرس ي وبالنشرد للنظرية املوقفية" نظرية النُّ

 النظرية املوقفية (Hersey and Blanchard Theory"نظرية دورة الحياة" )

كما يراها نموذج هيرس ي وبالنشرد ترجع فاعلية األنماط القيادية إلى مدى 

خصية 
ّ

قدرة القائد على املواءمة واملوازنة بين خصائص القائد وسماته الش

والّسلوكية من جهة، وبين املتغيرات املوقفية من جهة اخرى، وعلى ضوء 

نموذجهما الّدراسات والبحوث الّسابقة، طّور كل من هيرس ي وبالنشرد 

للنظرية املوقفية من خالل مركز األبحاث التابع لجامعة والية اوهايو 

، ويطرح هذا النموذج رؤية للقيادة بحيث يقوم (م1972األمريكية عام )

الرؤساء باستعمال أنماط قيادية مختلفة، معتمدة على املوقف، حيث يقوم 

عد ذلك يقرر القائد بتحليل املوقف الذي يتعرض له من جميع جوانبه، ب

القائد أي األنماط القيادية أنسب لهذا املوقف وأكثر مالءمة، وليس 

 قيادية واحدة، فقد تختلف 
ً
بالضرورة أن تملي املواقف املتشابهة أنماطا

املواقف عن بعضها بعناصر فرعية يدركها القائد من خالل تحليله لجوانب 

 [.5] املوقف املختلفة واملتنوعة

حقة إلى متغير آخر، يعتبر من عناصر فاعلية القيادة وأشارا في فترة ال  

ضج الوظيفي للمرؤوسين   (، Maturity Subordinates) عندهما، أال وهو النُّ

 للنظرية املوقفية عرف هذا النموذج
ً
ضج  وبناًء عليه طرحا نموذجا بنظرية النُّ

 Life( أو نظرية دورة الحياة )Maturity Subordinatesالوظيفي للعاملين )

Cycle Theory ويشير كل من هيرس ي وبالنشرد إلى أن الّنمط القيادي .)

ضج الوظيفي للمرؤوسين، واستعدادهم  الفّعال يختلف باختالف مستوى النُّ

مة أو املؤّسسة، فقد ورد في
ّ
أن  Hersey & Blanchard [5] للعمل في املنظ

ضج الوظيفي: "هو محصلة كل من ق بالعمل ))الُقدرة )ُنضج  النُّ ِّ
ّ
الُقدرة  متعل

ُنضج نفس ي لدى  (واالستعداد)على تحقيق أهداف عالية قابلة للتحقيق( 

العمل، وال يقصد بالنضج الوظيفي  الفرد ليتحّمل مسؤولية سلوكه في أداء

[ األساس التي 6سّن العاملين أو االستقرار العاطفي لديهم. ويوضح املغيدي ]

ضج الوظيفي للمر  ؤوس، ويسير الى انه يتحدد من خالل أمرين: يقوم عليه النُّ

قدرة ومهارة الفرد للقيام باملهام املوكلة اليه، ورغبته في ذلك، فالقدرة يقصد 

بها أن يكون لدى املرؤوس الخبرة واملعرفة واملهارة التي تؤهله لتنفيذ املهمة، 

قة والوالء والدافع املعنوي عند املرؤوس لتنف
ّ
يذ العمل والّرغبة تعني وجود الث

املحّدد، فقد تتحق القدرة، ولكن ال وجود للرغبة لدى املرؤوس للقيام 

بالعمل، وقد تتحقق الرغبة ولكن ال يملك املرؤوس القدرة واملهارة للقيام 

 من 
ً
 يكون املرؤوس قد بلغ مستوًى عاليا

ً
بالعمل، وفي حال تحقق األمران معا

 .[10] النضج الوظيفي

ضج الوظي  ، ويكون وبتحديد النُّ
ً
 قياديا

ً
في للمرؤوسين فإن القائد يتخذ نمطا

ضج لدى املرؤوسين، واالفتراض األساس ي   يتناسب مع مستوى النُّ
ً
 فعاال

ً
نمطا

لهذه الّنظرية هو أنه بزيادة نضوج املرؤوسين يتطلب الّسلوك القيادي 

 املناسب درجات مختلفة من االهتمام باملهام واالهتمام بالعالقات 

[11] . 
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ضج الوظيفي للمرؤوسين عبر أربعة مراحل أساسية تسمى بمراحل ويم  ر النُّ

ضج الوظيفي حسب ]  وهي على النحو اآلتي: Hersey & Blanchard[ 5النُّ

 في عمله وفي M1املرحلة األولى 
ً
 جديدا

ً
: يكون املوظف في هذه املرحلة موظفا

ك ال يعرف عالقاته، بحيث ال يلم وال يعرف عمله الذي سوف يقوم به، وكذل

من هم رؤساءه وال زمالءه في العمل، وال يعرف االهداف التنظيمية او رسالة 

املؤسسة، ويكون املوظف غير قادر على القيام باألعمال املطلوبة منه وتكون 

 درجة استعداده لتحّمل املسؤولية محدودة.

انية 
ّ
هارة : مع مرور الوقت ونتيجة الكتساب املوظف الخبرة واملM2املرحلة الث

من عمله الجديد، ونتيجة الحتكاكه مع رؤساء العمل وزمالئه نجد أن املوظف 

قد ينتقل إلى هذه املرحلة، وبذلك تكون قدرة املوظف على القيام باألعمال 

إال أن لديه بعض االستعداد  املناطة به غير مكتملة أو بعبارة أخرى متدنية،

 لتحّمل املسؤولية.

الثةاملرحلة 
ّ
 M3 الث

ً
: مع زيادة مرور الوقت يصبح املوظف في هذه املرحلة قادرا

 على تكوين عالقات مع العاملين، ومع 
ً
على القيام بالعمل بشكل جيد، وقادرا

ات، وعدم االمان نتيجة 
ّ
قة بالذ

ّ
هذا الوقت قد يفتقر إلى بعض الش يء من الث

 الزدياد املسؤولية امللقاة عليه.

: في هذه املرحلة يفترض ان تكون قد اكتملت قدرات M4 املرحلة الّرابعة

املرؤوس بشكل عاٍل، بمعنى تكوين معلوماته ومهاراته، واستعداده للقيام 

 لتحّمل املسؤولية؛ نتيجة ثقته بذاته 
ً
بالعمل بأحسن صورة، ويكون تّواقا

ووالئه نحو الّتنظيم الذي يعمل فيه. وعليه يتحدد النمط القيادي املالئم 

ئيس وفق مستوى النضج الوظيفي للمرؤوسين، كما جاءت في مراحلها للر 

 األربعة.

أربعة أنماط قيادية تتناسب  [ 5] وعليه حدد كل من هيرس ي وبالنشرد

 ومستويات النضج الوظيفي للمرؤوسين الواردة أعاله:

 ( أو اإلبالغ:Tellingنمط اآلمر ) – 1

يحتاج املرؤوسين إلى تفصيالت يتبنى القائد هذا الّنمط القيادي عندما 

)موظفون جدد( أو عند انعدام الرغبة لدى  محّددة فيما يتعلق بأداء العمل

الجماعة في تحّمل املسؤولية، وهنا يركز القائد على إعطاء التعليمات وال يهتم 

 بالعالقات اإلنسانية، بحيث يحّدد املهمات التي يقوم بها املرؤوسون، 
ً
كثيرا

التي يتم بها تنفيذ املهام، والزمن املحّدد لتنفيذها، مع اهتمام وكذلك الكيفية 

قليل بالعالقات اإلنسانية مع املرؤوسين. ويوصف هذا الّنمط بأنه عال في 

التوجيه ومنخفض في املساندة، ويتناسب مع مرحلة النضج األولى) 

 املنخفضة(.

 أو التسويق: (Sellingنمط اإلقناع ) -2

القائم على التوازن بين العمل ومراعاة الجانب  وهو األسلوب القيادي

اإلنساني وفي هذا األسلوب يهّتم القائد بالعمل والعالقات اإلنسانية مع 

املرؤوسين، ومن خالل هذا الّنمط فإن القائد يهّتم بالعمل كما يهّتم 

بالعاملين، ويشجعهم ويدعمهم ويصبح املرؤوسون قريبين من القائد بحكم 

والقائد هنا يعرض أفكاره على املرؤوسين بقصد التبني على  عالقات العمل.

 [. 6الّرغم من أنها ستكون قيد التنفيذ في العقل الباطن للقائد ] 

كذلك عندما يكون لدى املرؤوسين الّرغبة في األداء الجّيد لكن تنقصهم  

القدرات والخبرات واملهارات الالزمة وتحّمل املسؤولية للقيام بالعمل كما 

 ، في هذه الحالة يلزم القائد التوجيه الفّعال ملرؤوسيه ومساندتهم يجب

 لتعزيز رغبتهم وحماسهم في أداء العمل، من خالل قنوات
ً
 ودعمهم نفسيا

 اتصال فّعالة مع املرؤوسين.  

بين املنخفض سلوب مع املرؤوسين ذوي املستوى )ويتناسب هذا األ  

ضج الوظيفي، ويكون ذلك مع بداية تكيف املرؤوسين  واملتوسط( من النُّ

وإملامهم بطبيعة العمل املوكل إليهم. ويناسب هذا النمط مرحلة النضج 

 الوظيفي الثانية.

 (:Participationنمط املشاركة ) -3

  
ً
بجانب  وهو األسلوب القيادي القائم على املشاركة. والقائد هنا يهتم كثيرا

العالقات اإلنسانية بهدف تشجيع املرؤوسين لحل مشاكلهم وتحّمل مسؤولية 

العمل بشكل أكبر، ويشارك املرؤوسين اآلراء املتعلقة بالعمل ولكن األمر يرجع  

إليهم في تبني الفكرة أو رفضها، ويتناسب هذا الّنمط مع األشخاص ذوي 

ضج الوظيفي لكنهم غير  راغبين في أداء العمل، املستوى العالي من النُّ

ويتناسب هذا األسلوب مع املرؤوسين ذوي املستوى) بين املتوسط واملرتفع( 

ضج الوظيفي،  أي مع مرحلة النضج الثالثة. من النُّ

 (: Delegatingنمط التفويض ) -4

وهو األسلوب القيادي املبني على التفويض، وهو أسلوب أو نمط قيادي يترك  

أن فيما يت
ّ
علق بالعمل وكذلك العالقات اإلنسانية إلى املستوى القائد الش

الوظيفي األقل، والقائد هنا يقوم بدور االستشاري عند حاجة اآلخرين اليه. 

ضج  ويتناسب هذا الّنمط مع املرؤوسين ذوي املستوى )املرتفع( من النُّ

 الوظيفي. 

لّرغبة فعندما تصل درجة ُنضج املرؤوسين إلى مستوى عال، ولديهم القدرة وا 

قة في الّنفس على القيام بواجباتهم وتحّمل املسؤولية، عند ذلك مسؤولية 
ّ
والث

القائد تنحصر في رسم السياسات العاّمة والخطط ويترك اإلجابة عن كيف 

 ومتى للمرؤوسين، ويتناسب هذا النمط القيادي مع مرحلة النضج الرابعة.

 . الّدراسات الّسابقة 4

[: وهدفت الكشف عن درجة فاعلية القيادة 12دراسة بن حفيظ والشايب ]

اإلدارية وفق نظرية"هيرس ي وبالنشرد" من وجهة نظر موظفي جامعة ورقلة، 

وكذلك معرفة األنماط السائدة، وفحص الفروق في درجة فاعلية القيادة 

( 140) ة منباختالف املؤهل العلمي والجنس، وقد تكونت عينة الدراس

 وموظفة، ولتحقيق أ
ً
هداف الّدراسة تم االعتماد على أداة " هيرس ي موظفا

وبالنشرد" لقياس الّنمط القيادي وفاعليته وتم تكييفها لتتناسب مع أهداف 

 الّدراسة. وبعد تطبيق األداة أشارت النتائج الى أن نمط اإلقناع يليه اإلشراك 

 من وجهة نظر املوظفين، يليهما )
ً
املشاركة( هما األسلوبان األكثر استخداما

نمط التفويض ثم اإلبالغ، وإن درجة فاعلية القيادة اإلدارية من وجهة نظر 

املوظفين كانت ايجابية، وال توجد فروق معنوية في درجة فاعلية القيادة 

 مي والجنس.اإلدارية من وجهة نظر املوظفيين باختالف املؤهل العل

: وجاءت هذه الّدراسة للكشف عن الّنمط [2] دراسة الصالحي وهوادف

القيادي الّسائد لدى مديري التعليم االبتدائي من وجهة نظر معلميهم، 

، دية، وفق نموذج "هيرس ي وبالنشرد"ببعض املدارس االبتدائية بوالية امل

مين 
ّ
، ومعرفة داللة وكذلك الكشف عن مستوى الّدافعية لالنجاز لدى املعل

مين، كما هدفت 
ّ
عالقة الّنمط القيادي للمدير بالدافعية لالنجاز لدى املعل

مين حسب 
ّ
هذه الّدراسة إلى الكشف عن مستوى الّدافعية لالنجاز لدى املعل

متغيرات: الجنس، سنوات االقدمية، وطبيعة املؤهل العلمي، ولقد أجريت 

مة، اعتمد 502) هذه الّدراسة على عينة عشوائية تكونت من
ّ
 ومعل

ً
ما

ّ
( معل

الباحث على أداتين هما: مقياس "هيرس ي وبالنشرد" لتحديد الّنمط القيادي 



 

205 

السائد، وكذا مقياس الّدافعية لالنجاز الذي قام بإعداده الباحث، وتم 

التوصل إلى النتائج اآلتية: أن الّنمط القيادي السائد حسب نظرية "هيرس ي 

مين وبالنشرد" ببعض املدارس 
ّ
االبتدائية في والية املدية من وجهة نظر املعل

وان مستوى  هو: "اإلشراك" يليه نمط "اإلقناع" ثم التفويض فاإلبالغ.

مين ببعض املدارس االبتدائية بوالية املدية 
ّ
الّدافعية لالنجاز لدى املعل

متوسط وتوجد فروق ذات داللة إحصائية في مستوى الّدافعية لالنجاز لدى 

م
ّ
ين بناًء على نوع الّنمط القيادي للمدير حسب نظرية "هيرس ي املعل

 وبالنشرد" .

هدفت إلى وصف أنماط القيادة الظرفية املوجودة  Contreras [13] دراسة

لدى املمرضات في أقسام املستشفى بما في ذلك العناية املركزة وفًقا لنظرية 

ملتغيرات املهنية، وقد  هيرس ي وبالنشرد، ولتحديد العالقة بين أنماط القيادة وا

( ممرضة يعملن في 107أجريت دراسة وصفية على عينة من املمرضات )

املستشفى والعناية املركزة في اثنين من املؤسسات الصحية، وقد استخدم 

الباحث أداة وصف فاعلية وتكيف القائد التي استخدمها هيرس ي وبالنشرد، 

لدى املمرضات في املستشفى  وأشارت النتائج إلى أن أسلوب القيادة السائد

هو التسويق، وبالنسبة ملمرضات العناية املركزة فهو املشاركة، وأنه ال توجد 

 عالقة مهمة بين أساليب القيادة ووقت العمل في املؤسسة.

: وسعت هذه الّدراسة إلى الكشف عن األنماط [14] دراسة بن حفيظ 

ورقلة حسب نظرية هيرس ي  القيادية السائدة في املرحلة االبتدائية بمدينة

مين، 
ّ
مين ومستوى الوالء التنظيمي للمعل

ّ
وبالنشرد من وجهة نظر املعل

مين من وجهة نظرهم. وتكونت 
ّ
وعالقة الّنمط القيادي بالوالء التنظيمي للمعل

مي املرحلة االبتدائية بمدينة 270عينة الدراسة من )
ّ
مة من معل

ّ
 ومعل

ً
ما

ّ
( معل

ّدراسة اعتمدت الباحثة أداتين: مقياس هيرس ي ولتحقيق أهداف ال ورقلة.

وبالنشرد ومقياس بورتر وزمالئه لقياس مستوى الوالء التنظيمي، وأظهرت 

الّدراسة النتائج التالية: إن أسلوب التفويض يليه اإلقناع هما األسلوبان 

مين، يليهما أسلوب 
ّ
 في املدارس االبتدائية من وجهة نظر املعل

ً
األكثر استخداما

مي اإل 
ّ
شراك ثم اإلبالغ، وهناك مستوى متوسط من الوالء التنظيمي لدى معل

املرحلة االبتدائية بمدينة ورقلة. وتوجد فروق ذات داللة إحصائية في 

نظرية هيرس ي  مستوى الوالء التنظيمي باختالف الّنمط القيادي حسب

مي املرحلة االبتدائية بمدينة ورقلة. وبالنشرد
ّ
 من وجهة نظر معل

ي، اإلخباري، التشارك ) وأكدت النتائج تأثير أساليب القيادة املوقفية بالتوالي 

( من التباين 76,69( على الوالء التنظيمي بنسبة قدرها )التفويض ي، اإلقناعي

 الكلي.

بين أساليب القيادة هدفت إلى تقييم العالقة  Abedi & others [15] دراسة 

والنضج التنظيمي للعاملين في التمريض بمساعدة نظرية هيرس ي وبالنشرد، 

حيث أجريت الدراسة على املوظفيين االداريين واملمرضات حيث تم اختيار 

 وممرضة، وتم استخدام استبانة 204) عينة عشوائية تحتوي على
ً
( موظفا

( مدير في أربعة 12ل ) ( سؤال لتحديد أساليب القيادة30تحتوي على )

( سؤال لتحديد النضج 14مستشفيات، واستبانة أخرى تحتوي على )

( في 12وأشارت النتائج إلى أن إجمالي عدد املدراء ) التنظيمي للمديرين،

املستشفيات األربعة يستخدمون نمط املشاركة، أما بالنسبة للنضج 

بواليسينا وفاطمة  التنظيمي للعاملين في التمريض كان كاآلتي في مستشفى

( أما M2) الزهراء واإلمام الخميني كان مستوى النضج في املرحلة الثانية

 (. M1مستشفى زاري كان مستوى النضج في املرحلة األولى )

ضج الوظيفي 16دراسة الصرايرة ] [: هدفت الّدراسة الّتعرف إلى مستوى النُّ

بأدائهم اإلداري وبتمكين  ملديري املدارس الثانوية العاّمة في األردن وعالقته

مين. وتكونت عينة الّدراسة من) 
ّ
مة، واستخدمت ثالث  300املعل

ّ
 ومعل

ً
ما

ّ
( معل

ضج الوظيفي، واستبانة األداء اإلداري، واستبانة تمكين  أدوات ) استبانة النُّ

مين(.
ّ
 املعل

ضج الوظيفي لدى مديري املدارس الثانوية  وأظهرت النتائج أن مستوى النُّ

، كما أن مستوى األداء اإلداري ملديري املدارس العامّ 
ً
ة في األردن كان مرتفعا

 أن درجة 
ً
، وأشارت النتائج أيضا

ً
 أيضا

ً
الثانوية العاّمة في األردن كان مرتفعا

مين كانت مرتفعة لدى مديري املدارس الثانوية العاّمة في األردن. 
ّ
تمكين املعل

 وجود عالقة ذات داللة إحصائية بين 
ً
ضج الوظيفي  وأيضا مستوى النُّ

مين، وجود عالقة ذات داللة 
ّ
للمديرين وأدائهم اإلداري من وجهة نظر املعل

مين من 
ُ
ضج الوظيفي للمديرين ودرجة تمكين املعل إحصائية بين مستوى النُّ

مين.
ُ
 وجهة نظر املعل

هدفت إلى الكشف عن العالقة بين نمط مدير  Wetherell [17] دراسة 

مين في املدارس األساسية في منطقة 
ّ
املدرسة القيادي والّرضا الوظيفي للمعل

موريس في والية نيوجيرس ي في الواليات املتحدة األمريكية، وقد شملت 

 و)23الّدراسة )
ً
 وتم استخدام نموذج هيرس ي وبالنشرد 396( مديرا

ً
ما

ّ
( معل

ة ومقياس آخر للّرضا الوظيفي، وأشارت نتائج الّدراسة إلى أن ألنماط القياد

مين في مجاالت 
ّ
نمط اإلبالغ حقق أعلى مستويات الّرضا الوظيفي للمعل

اإلشراف واملكافآت الطارئة وظروف العمل واالتصال في الّرضا الكلي، وقد 

 على 
ً
 أن عوامل العمر والجنس لم تكن دالة إحصائيا

ً
 بينت الّدراسة أيضا

 ارتباطها بالّرضا الوظيفي.

 التعقيب على الّدراسات السابقة: 

من خالل استعراض الّدراسات السابقة غلب على منهجيتها املنهج الوصفي،  

كما في الّدراسة الحالية، وكان هناك إجماع على أهمية النمط القيادي وأثره 

سات في تحقيق أهداف املؤسسة التربوية ، هذا اضافة الى ان تلك الدرا

هدفت إلى الكشف عن األنماط القيادية السائدة لدى املديرين من وجهة 

 الصالحي وهوادف  ،[12] نظر هيرس ي وبالنشرد، كدراسة: حفيظ والشايب

أما من حيث عينة الّدراسة الخاّصة  Contreras [13][، 14] ، بن حفيظ[2]

سّمى الوظيفي للمبحوثين، حيث
ُ
لت  بكل منها، فقد ظهر اختالف في امل

ّ
تمث

العّينة في بعض الّدراسات بمديري املدارس فقط أو باملعلمين فقط، في حين 

كانت العّينة في البعض اآلخر مديري املدارس واملعلمين، وكانت العّينة في  

مرشدين أو موظفين في الوزارات  أحيان أخرى مكونة من موظفين جامعة أو

 ية.أو رؤساء أقسام أكاديمية أو ضباط في كلية عسكر 

ولقد أسهمت تلك الّدراسات الّسابقة في إثراء هذه الّدراسة ودعمها، حيث  

ن 
ّ
استفاد الباحثون منها في تكوين تصّور شامل عن موضوع الّدراسة، والتمك

من إعداد اإلطار النظري وتحديد املنهج املناسب لدراستها، وكذلك تحديد 

ى تتناسب بنودها مع األداة املناسبة والتي تمثلت في االستبانة وتكييفها حت

أهداف الّدراسة وعينة الّدراسة لتحقيق أهداف الّدراسة، إلى جانب التعّرف 

إلى نوع املعالجات اإلحصائية املناسبة للّدراسة وكيفية عرض النتائج 

 وتفسيرها.

 بد من اإلشارة إلى أن هذه الّدراسة قد تمّيزت عن تلك الّدراسات وال

ضج الوظيفي لدى املعلمين وفق نظرية الّسابقة  ، بتعرفها على مستوى النُّ

هيرس ي وبالنشرد من خالل معرفة النمط القيادي السائد لدى املديرين، 
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على  كنوع من التجديد واألصالة والبعد عن التقليد، حيث تم تسليط الضوء

 ما، إذ الحظ الباحثون أثناء عملية 
ً
ضج الوظيفي املهمشة نوعا قضية النُّ

البحث من أجل إعداد اإلطار النظري قلة األبحاث والّدراسات املتعلقة بتلك 

ضج الوظيفي،  املسألة، وافتقار املكتبات إلى املراجع واألدبيات الخاّصة بالنُّ

ضج الوظيفي. حينئٍذ اشتمل هذا البحث على مسألة رئيسية  وهي: النُّ

 

 . اجراءات الدراسة 5

 َمنهج الّدراسة:  أ.

 تم استخدام املنهج الوصفي التحليلي في البحث الحالي، ملناسبته ملوضوع 

 الدراسة.

 ُمجتمع الّدراسة وعينتها: ب.

تكون مجتمع الّدراسة من جميع مديري ومديرات املدارس الخاصة 

( والبالغ 2018-2017ام الّدراس ي )والحكومية في ُمحافظة بيت لحم للع

 ومديرة، حيث بلغ عدد مديري ومديرات املدارس 172عددهم )
ً
( مديرا

 ومديرة، وبلغ عدد مديري ومديرات املدارس الحكومية 39الخاصة )
ً
( مديرا

ربية 133)
ّ
 ومديرة وذلك حسب الكتاب اإلحصائي الّسنوي لوزارة الت

ً
( مديرا

( مديرا 110فقد شملت على ) ا عينة الدراسة ، ام2018والّتعليم في العام 

% من مجتمع 64، وهي عينة عشوائية طبقية وتمثل ما نسبته ومديرة

 الدراسة. 

 ( خصائص عينة الدراسة. 1ويبين الجدول رقم )

 1جدول  

 خصائص عينة الدراسة 

 النسبة املئوية العدد  الفئة املتغير 

  

 66.4 73 بكالوريوس

 33.6 37 اعلى من بكالوريوس

 100 110 املجموع

 الخبرة في االدارة املدرسية

 7.3 8 سنوات  5اقل من 

 19.1 21 سنوات 10 -5من 

 73.6 81 سنوات 10اكثر من 

 100 110 املجموع

 : الّدراسة أداة. ج

 :وهما قسمين  من األولية صورتها في االستبانة تكونت

خصية بالبيانات املتعلقة املعلومات تضمن: األول  القسم
ّ

 الخاّصة الش

 جنس  املدرسّية، اإلدارة في الخبرة سنوات العلمي، املؤهل) وهي باملبحوثين 

 .(املدرسة

اني القسم
ّ
 على  والدالة للمدير القيادية األنماط تناولت فقرة،( 40) تضمن: الث

 للنضج" وبالنشرد هيرس ي " نظرية حسب للمعلمين  الوظيفي النضج مستوى 

 :أنماط أربعة وتتضمن الوظيفي،

 .فقرات( 10) ويشمل( اإلبالغ) اآلمر النمط: االول  النمط

اني النمط
ّ
 . فقرات( 10) ويشمل( التسويق) اإلقناع نمط: الث

الث النمط
ّ
 . فقرات( 10) ويشمل املشاركة نمط: الث

 . فقرات( 10) ويشمل التفويض نمط: الرابع النمط

 ليكرت  مقياس وفق االستبانة فقرات على املستجيبين استجابة تدريج تم وقد 

 : كالتالي الخماس ي 
ً
عطيت دائما

ُ
  درجات، خمس وأ

ً
عطيت غالبا

ُ
 درجات،  أربع وأ

 
ً
عطيت أحيانا

ُ
  درجات، ثالث وأ

ً
عطيت نادرا

ُ
  درجتين، وأ

ً
عطيت أبدا

ُ
 درجة  وأ

 . واحدة

 :الّدراسة أداة صدق 

مين  من مجموعة على بعرضها الّدراسة أداة صدق من التحقق تم  ِّ
ّ
 من  املحك

 من  عدد على االستبانة الباحثة وزعت حيث والخبرة، االختصاص ذوي 

مين، ِّ
ّ
 ( 11) وعددهم املحك

ً
 .محكما

غة وضوح مدى: حيث من االستبانة فقرات في الرأي إبداء منهم طلب حيث 
ُ
 ل

، وسالمتها الفقرات
ً
 أي  وإضافة املدروس، للجانب الفقرات شمول  ومدى لغويا

 مالحظات  على االطالع وبعد .مناسبة يرونها فقرات أو تعديالت أو معلومات

  مجاالت  على االبقاء تم حيث النهائية، صورتها في االستبانة إخراج تم املحكمين 

 الفقرات بعض صياغة في التغييرات بعض مع هي، كما فقراتها وعدد االستبانة

 :الّدراسة أداة ثبات

 ألفا،  كرونباخ الثبات معامل حساب طريق عن األداة ثبات من التحقق تم 

 وهذا  ،(0.833 -0.802) بين  األداة ملجاالت الثبات معامل قيم تراوحت حيث

 قيم( 2) رقم الجدول  ويبين  الثبات، من مرتفعة بدرجة تتمتع األداة أن  يعني 

 .الدراسة أداة ملجاالت الثبات معامالت

 2 جدول 

 الّدراسة  ملجاالت الثبات معامالت قيم

 حجم العينة عدد الفقرات معامل الثبات كرونباخ ألفا املجال

 110 10 0.824 االول: اإلبالغ )اآلمر( 

 110 10 0.833 التسويق(الثاني: اإلقناع )

 110 10 0.802 الثالث: املشاركة

 110 10 0.815 الرابع: التفويض

 الّدراسة متغيرات. د

 
ً
ة املتغيرات: أوال

ّ
 :املستقل

 :اآلتية املستقلة املتغيرات الّدراسة تضمّنت

 .بكالوريوس من أعلى بكالوريوس،: مستويان  وله العلمي  املؤهل -1
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  5 من  أقل: مستويات ثالث وله املدرسية اإلدارة في الخبرة سنوات عدد -2

 .سنوات 10 من وأكثر سنوات، 10-5 ومن سنوات،

 .مختلطة إناث، ذكور،: مستويات ثالث وله املدرسة جنس -3

 
ً
 :الّتابع املتغّير: ثانيا

ضج مستوى  مين  لدى الوظيفي النُّ
ّ
 وفق لحم بيت محافظة مدارس في املعل

 .املديرين نظر وجهة من وبالنشرد هيرس ي  نظرية

عالجة
ُ
 :اإلحصائية امل

 املعيارية واالنحرافات الحسابية املتوسطات إيجاد تم اإلحصائية للمعالجة

 وكذلك االستبانة، فقرات على الدراسة عينة إلجابات املئوية والنسب

 One way analysis of)  األحادي  التباين  تحليل  واختبار(  ت)  اختبار  استخدم

variance )في  املستقلة املتغيرات حسب املتوسطات في الفروق داللة لقياس 

 صدق  من للتحقق ألفا كرونباخ الثبات معامل حساب تم كما الدراسة،

 للعلوم اإلحصائية الرزمة برنامج ضمن وذلك وثباتها اإلحصائي األداة

 (.SPSS) االجتماعية

 :التصحيح إجراءات

 خالل  من للمدير القيادي النمط بها يوصف التي  الدرجة تحديد تم

 املقياس باعتماد الدراسة عينة أفراد الستجابات الحسابية املتوسطات

 : الّتالي الوزني

 املئويةالنسبة  قيمة املتوسط الحسابي  الدرجة 

 % 46.8أقل من  2.34أقل من  منخفضة 

 %73.2% إلى 46.8من  3.66إلى  2.34من  متوسطة

 %73.2أعلى من  3.66أعلى من  مرتفعة

 ومناقشتها نتائجال. 6

 :األول  بالّسؤال املتعلقة النتائج 

ضج مستوى  ما: األول  السؤال مين  لدى الوظيفي النُّ
ّ
 لحم  بيت محافظة في املعل

 للمديرين؟ القيادية األنماط عليه تدلل كما وبالنشرد، هيرس ي  نظرية وفق

 والنسب  املعيارية واالنحرافات الحسابية املتوسطات حساب تم عنه لإلجابة

 واملعبرة الّدراسة، اداة مجاالت على الدراسة عينة أفراد الستجابات املئوية

 مستوى  على دالة بدورها والتي  املدارس، مديري  لدى القيادية األنماط عن

ضج  رقم  الجدول  ويبينها وبالنشرد، هيرس ي نظرية وفق للمعلمين  الوظيفي النُّ

(3.) 

 3 جدول 

  مرتبة األداة مجاالت على الدراسة عينة أفراد الستجابات املعيارية واالنحرافات الحسابية املتوسطات
 
 .تنازليا

 الدرجة  النسبة االنحراف املعياري  املتوسط الحسابي  املجال الرقم 

 مرتفعة %86.00 0.56 4.3 التسويق( نمط اإلقناع ) 1

 مرتفعة %81.80 0.82 4.09 نمط املشاركة  2

 متوسطة %73.20 0.37 3.66 الّنمط اآلمر )اإلبالغ( 3

 متوسطة %62.80 0.63 3.14 نمط التفويض  4

( 3) رقم الجدول  في الواردة للمجاالت، الحسابية املتوسطات قيم من نالحظ 

 في  املدارس مديري  قبل من ممارس قيادي كنمط ،(التسويق) اإلقناع نمط أن 

 وبدرجة ،(4.30) حسابي وبمتوسط األولى، باملرتبة جاء لحم، بيت محافظة

 املديرين أن  وتعني  ،%(86.0) مستوى  الى وصلت املديرين من موافقة

 مقدارها مئوية وبنسبة املشاركة، نمط يليه مرتفعة، بدرجة يستخدمونه

  مرتفعة وبدرجة ،%(81.8)
ً
 الثالثة، بالدرجة اآلمر النمط جاء حين  في. أيضا

 وجاء متوسطة، بدرجة املديرون  ويستخدمه ،%(73.2) قدرها مئوية وبنسبة

 أقل  ويعتبر ،%(62.8) قدرها مئوية وبنسبة األخيرة، باملرتبة التفويض نمط

  القيادية األنماط
ً
 التسويق  نمطا يكون  وعليه املديرين، قبل من استخداما

  األكثر هما واملشاركة
ً
 . لحم بيت مدارس مديري  قبل من وممارسة شيوعا

ضج وبالنشرد هيرس ي نظرية ووفق    ربطت والتي  ،(الحياة دورة) الوظيفي للنُّ

ضج ومستوى  للمدير القيادي الّنمط بين   هذين فإن  للمرؤوسين، الوظيفي النُّ

 مستوى  ضمن يقع للمعلمين  الوظيفي النضج مستوى  أن  يعنيان  الّنمطين 

ضج  مدارس  مديري  أن  بمعنى  واملرتفعة، الدنيا حدوده، وضمن املتوسط، النُّ

ضج مستوى  ان يرون  لحم بيت محافظة  ضمن يقع للمعلمين  الوظيفي النُّ

 املديرون  يميل حال في. عام بشكل" املتوسطة" الدرجة أو املتوسط، املستوى 

 بين  من األقل هي بنسبة مرتفع، وظيفي نضج على والدال التفويض، نمط الى

 وظيفي  نضج على والدال التفويض، نمط الى املديرون  يميل. األربعة األنماط

 . األربعة األنماط بين  من األقل هي بنسبة مرتفع،

 لنمط لحم بيت محافظة في املدارس ومديرات مديري  تطبيق يعزى  وقد 

 والقوانين  األنظمة أن  إلى مساند كنمط واملشاركة رئيس كنمط التسويق

 املدير تحمل الفلسطينية العالي والتعليم التربية وزارة في بها املعمول 

 املسؤولية  املدير تحميل ويصل املدرسة، في وكبيرة صغيرة كل عن املسؤولية

 أمام  فالخيارات وبالتالي املعلمين، أخطاء عن واملحاسبة املسؤولية حد إلى

 املدير  يخرج ولكي القرار، اتخاذ في املعلمين  إشراك في محدودة تكون  املدير

 قد يكون  وبهذا لقراره، املقنع املسوق  بدور  يقوم معلميه أمام املأزق  هذا من

 أكثر بالعمل القيام إلى املعلمون  يميل املقابل وفي املنتصف، من العصا مسك

 عن  البعد لتفضيلهم القرار اتخاذ في واملشاركة االستقاللية إلى ميلهم من

ضج مستوى  أن  يبين  وهذا املسؤولية، تحمل  مستوى  ضمن يقع للمعلمين  النُّ

ضج  هذا  في املعلمين  إن  حيث واملرتفعة الدنيا حدوده ضمن املتوسط النُّ

 كامل  بشكل بهم املناطة باألعمال القيام على  القدرة لديهم تكون  املستوى 

 لتحمل  االستعداد بعض لديهم أن  إال الزمالء مع عالقات تكوين على وقادرين

قة من الش يء بعض إلى يفتقرون  وقد املسؤولية
ّ
 .األمان وعدم بالذات الث

  أن  إلى تطبيقه يعزى  فقد مساند كنمط املشاركة نمط اختيار أما 

 من أجزاء في املسؤوليات بعض يتحملون  املعلمين  جعل إلى يميلون  املديرين

 في  الفرصة للمعلمين  يتيحون  األسلوب بهذا فهم نفسها، املدرسة داخل العمل

 القرار اتخاذ في املشاركة في الفرصة للمعلمين  ويتيحون  املسؤولية، تحمل

 من املعلم عنها يعبر الرغبة وهذه فقط، رغبتهم اطار في املسؤولية وتحمل
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 مجال  في أي التعلمية، التعليمية العملية في الجيد األداء على قدرته خالل

 النشاطات  مجال في املسؤولية تحمل وكذلك التخصصية، االبداعات بعض

 أـو املحافظة مستوى  على املدرسية النشاطات في املعلم ابداع أي الالمنهجية

 . املحافظات مستوى  على

  ، [12] والشايب حفيظ بن دراسة نتيجة مع الّدراسة هذه نتيجة وتتفق

 [. 14] حفيظ بن دراسة نتيجة مع واختلفت

 مجاالتها وفق الدراسة أداة فقرات على العينة أفراد استجابات بخصوص أما

حقة الجداول  فتبينها
ّ

 .الال

 
ً
 (.4) رقم الجدول  ويبينه( التسويق) اإلقناع نمط مجال: أوال

 4 جدول 

 (التسويق) اإلقناع نمط مجال لفقرات املعيارية واالنحرافات الحسابية املتوسطات

 الدرجة  النسبة االنحراف املعياري  املتوسط الحسابي  الفقرات  الرقم 

مين.  1
ّ
هتم بتنسيق الجهود بين املعل

َ
 مرتفعة %91 0.67 4.55 أ

مين على الجّدية في العمل مع مراعاة مشاعرهم ومعنوياتهم. 2
ّ
 املعل

ّ
 مرتفعة %89 0.67 4.47 أحث

بدي آرائي للمعلمين في سبيل تطوير وتوفير  3
ُ
 مرتفعة %89 0.67 4.46 أساليب جديدة للعمل في املدرسة. أ

مين على اإلبداع في العمل.  4
ّ
شجع املعل

ُ
 مرتفعة %89 0.8 4.44 أ

مين على تنمية مهاراتهم الوظيفية وتطويرها. 5
ّ
شّجع املعل

ُ
 مرتفعة %89 0.67 4.43 أ

راعي اللين والحزم أثناء القيام بعملي في املدرسة.  6
ُ
 مرتفعة %86 0.77 4.28 أ

مين بهدف رفع مستوى األداء في املدرسة.  7
ّ
هتم بالتعّرف الى اهتمامات املعل

َ
 مرتفعة %86 0.77 4.28 أ

مين.  8
ّ
 مرتفعة %84 0.88 4.22 أسعى لتحقيق أهداف املدرسة مع مراعاة احتياجات املعل

مين.  9
ّ
 مرتفعة %83 0.84 4.15 أتابع ردود األفعال لقراراتي التي أصدرها حتى تكون أكثر قابلية لدى املعل

روف.  10
ّ
 مرتفعة %74 0.97 3.72 أستخدم أساليب متنوعة للثواب والعقاب حسب ما تقتضيه الظ

 مرتفعة %86 0.56 4.3 الدرجة الكلية 

 الحسابية املتوسطات عن يعبر الذي الّسابق الجدول  من يالحظ 

 نمط مجال على الّدراسة عينة أفراد الستجابات املعيارية واالنحرافات

( 4.30) الكلية للدرجة الحسابي املتوسط أن حيث( التسويق) اإلقناع

( التسويق) اإلقناع نمط مجال أن  على يدلل وهذا( 0.56) معياري  وانحراف

 ، %(86.0) مستوى  الى وصلت املديرين من موافقة وبدرجة األولى، باملرتبة جاء

 (.مرتفعة) بدرجة  يستخدمونه املديرين أن  وتعني 

ضج وبالنشرد هيرس ي  نظرية ووفق   ربطت  والتي  ،(الحياة دورة) الوظيفي للنُّ

ضج ومستوى  للمدير القيادي الّنمط بين   ترى  والتي  للمرؤوسين، الوظيفي النُّ

 يكون  ،(التسويق) اإلقناع نمط هو للمدير السائد القيادي الّنمط كان  إذا أنه

ضج مستوى   تشير كما. واملتوسط املنخفض ضمن للمرؤوسين الوظيفي النُّ

 مرتفعة، بدرجة جاءت  املجال فقرات جميع  أن ( 4) رقم الجدول  في النتائج

هتم"  الفقرة وحصلت
َ
مين  بين  الجهود بتنسيق أ

ّ
 متوسط أعلى على" املعل

 والعقاب  للثواب متنوعة أساليب أستخدم"  الفقرة وحصلت ،(4.55) حسابي

روف تقتضيه ما حسب
ّ
 (. 3.72) ومقداره حسابي متوسط أقل على"  الظ

 
ً
 (. 5) رقم الجدول  ويبينه املشاركة، نمط مجال: ثانيا

 5 جدول 

 . املشاركة نمط مجال لفقرات املعيارية واالنحرافات الحسابية املتوسطات

 الدرجة  النسبة االنحراف املعياري  املتوسط الحسابي  الفقرات  الرقم 

مين.  1
ّ
 مرتفعة %94 0.64 4.71 أهتم بعالقات مهنية طيبة مع املعل

مين باهتمام عند طرحهم الحتياجاتهم. 2
ّ
 مرتفعة %86 1.27 4.32 أستمع الى املعل

مين في املدرسة.  3
ّ
قة بيني وبين املعل

ّ
 مرتفعة %85 1.22 4.25 أعمل على بناء الث

مين في املدرسة.  4
ّ
سعى لتوفير جو ودي ومريح بين املعل

َ
 مرتفعة %85 1.18 4.23 أ

مون شركاء في جميع أمور املدرسة.  5
ّ
 مرتفعة %83 1.32 4.15 أبذل قصارى جهدي ليكون املعل

شارك  6
ُ
مين في مناسباتهم الخاّصة.أ

ّ
 مرتفعة %83 0.85 4.13 املعل

مين على األداء املتمّيز.  7
ّ
 مرتفعة %78 0.69 3.88 أقوم بتقديم حوافز معنوية لتشجيع املعل

مين 8
ّ
 مرتفعة %77 1.11 3.83 وفق ما تسمح به االمكانيات. أسعى لتلبية احتياجات املعل

مون في عملية صنع القرارات املهّمة .  9
ّ
 مرتفعة %77 0.92 3.83 أحرص على أن يشارك املعل

مين.  10
ّ
 متوسطة %72 1.03 3.59 ال أتقيد بحرفية التعليمات مراعاة لظروف املعل

 مرتفعة %82 0.82 4.09 الدرجة الكلية

 الحسابية املتوسطات عن يعبر الذي الّسابق الجدول  من يالحظ 

 نمط مجال على الّدراسة عينة أفراد الستجابات املعيارية واالنحرافات

 معياري  وانحراف( 4.09) هو الكلية للدرجة الحسابي املتوسط أن  املشاركة،

انية، بالدرجة جاء املشاركة نمط أن  على يدلل  وهذا ،(0.82)
ّ
 وبنسبة الث

 ( مرتفعة) بدرجة املديرون  ويستخدمه ،%(81.8) قدرها مئوية
ً
 أن  أي. أيضا

  القيادية األنماط أكثر هما واملشاركة االقناع نمطي
ً
 املديرين، قبل من شيوعا

 .مرتفعة بدرجة ويستخدمونهما النمطين بين  يمزجون  فهم
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ضج وبالنشرد هيرس ي  نظرية ووفق  بين  ربطت والتي  ،(الحياة دورة) الوظيفي للنُّ

ضج ومستوى  للمدير القيادي الّنمط  أنه ترى  والتي  للمرؤوسين، الوظيفي النُّ

 يكون  عندها املشاركة، نمط هو للمدير السائد القيادي الّنمط كان إذا

ضج مستوى   .واملرتفع املتوسط ضمن للمرؤوسين  الوظيفي النُّ

 بدرجة  جاءت الفقرات جميع أن ( 5) رقم الجدول  في النتائج تشير كما

 الفقرة حصلت فقد. متوسطة بدرجة جاءت واحدة فقرة باستثناء مرتفعة،

مين  مع طيبة مهنية بعالقات أهتم"
ّ
 وهو حسابي متوسط أعلى على" املعل

 لظروف  مراعاة التعليمات بحرفية أتقيد ال"  الفقرة وحصلت ،(4.71)

مين 
ّ
 (.3.59) ومقداره حسابي متوسط أقل على" املعل

 
ً
 (:6) رقم الجدول  ويبينه ،(اإلبالغ)اآلمر الّنمط مجال: ثالثا

 6 جدول 

مط مجال لفقرات املعيارية واالنحرافات الحسابية املتوسطات
ّ
 (.اإلبالغ )اآلمر الن

 الدرجة  النسبة االنحراف املعياري  املتوسط الحسابي  الفقرات  الرقم 

حرِّص على ضرورة  1
َ
مين بما يخّصهم من مهام.قيام  أ

ّ
 مرتفعة %89 0.67 4.47 املعل

 مرتفعة %89 0.66 4.47 أتولى بنفس ي إصدار القرارات املتعلقة بشؤون املدرسة.  2

 للتعليمات. 3
ً
ع العمل في املدرسة بدقة ليسير وفقا تابِّ

ُ
 مرتفعة %89 0.5 4.44 أ

 مرتفعة %87 0.89 4.33 العالقة. أقوم بإبالغ التعليمات الواردة من الجهات ذات  4

قوم باإلشراف املباشر على جميع أمور املدرسة. 5
َ
 مرتفعة %80 0.61 3.99 أ

 مرتفعة %74 0.8 3.69 اختار بنفس ي الطريقة املناسبة التي تؤدى بها األعمال في املدرسة. 6

 لعدم 7
ً
ر لتقديم التوصيات واالقتراحات للمسؤولين بمفردي، نظرا

ّ
مين املشاركة.  اضط

ّ
 متوسطة %66 1.13 3.28 رغبة املعل

مين املقّصرين.  8
ّ
 متوسطة %62 1.26 3.1 اتخذ اإلجراء العقابي بحق املعل

مين على االمتيازات.  9
ّ
 لحصول املعل

ً
 رئيسا

ُ
 متوسطة %49 1.06 2.46 أعتبر الوالء مقياسا

10  
ً
 متوسطة %47 1.08 2.35 لغياب الخبرة لدى املعلمين، اضطر لعدم استشارتهم في حل مشكالت املدرسة. نظرا

 متوسطة %73 0.37 3.66 الدرجة الكلية

 واالنحرافات  الحسابية املتوسطات عن يعبر الذي الّسابق الجدول  من يالحظ

 املتوسط أن  اآلمر الّنمط مجال على الّدراسة عينة أفراد الستجابات املعيارية

 أن  على يدلل وهذا ،(0.37) معياري  وانحراف( 3.66) الكلية للدرجة الحسابي

الثة، بالدرجة جاء اآلمر النمط
ّ
 ويستخدمه  ،%(73.2) قدرها مئوية وبنسبة الث

 .متوسطة بدرجة املديرون 

ضج وبالنشرد هيرس ي  نظرية ووفق   بين  ربطت والتي  ،(الحياة دورة)الوظيفي للنُّ

ضج ومستوى  للمدير القيادي الّنمط  أنه ترى  والتي  للمرؤوسين، الوظيفي النُّ

ضج مستوى  يكون  اآلمر الّنمط هو للمدير السائد القيادي الّنمط كان  إذا  النُّ

، للمرؤوسين  الوظيفي
ً
 هذا  الستخدام املديرين تقديرات أن  يتبين  منخفضا

  ليس أنه بمعنى متوسطة، بدرحة جاء النمط
ً
  نمطا

ً
 النمطين  في كما سائدا

 .السابقين 

 مرتفعة، بدرجة جاءت فقرات ( 6) أن ( 6)  رقم الجدول  في النتائج تشير كما

حرِّص" الفقرة وحصلت. متوسطة بدرجة جاءت فقرات( 4)و
َ
 ضرورة  على أ

مين  قيام
ّ
 القرارات  إصدار بنفس ي  أتولى"  وفقرة ،"مهام من يخّصهم بما املعل

 ،(4.47) ومقداره حسابي متوسط أعلى على" املدرسة بشؤون  املتعلقة

 "  الفقرة وحصلت
ً
 استشارتهم لعدم اضطر املعلمين، لدى الخبرة لغياب نظرا

 (.  2.35) ومقداره حسابي متوسط أقل على" املدرسة مشكالت حل في

 
ً
 (: 7) رقم الجدول  ويبينه التفويض، نمط مجال: رابعا

 7 جدول 

 .التفويض نمط مجال لفقرات املعيارية واالنحرافات الحسابية املتوسطات

 الدرجة  النسبة االنحراف املعياري  املتوسط الحسابي  الفقرات  الرقم 

مين 1
ّ
عطي املعل

ُ
 مرتفعة %75 0.75 3.74 الحرّية في أداء العمل فألنني على ثقة بقدراتهم. عندما أ

 متوسطة %73 0.98 3.63 حتى في حال غيابي عن املدرسة.  تسير االمور في املدرسة على ما يرام 2

 متوسطة %72 0.78 3.61 املهنية تساعدني على التفكير اإلبداعي في عملي كمدير للمدرسة.  خبرات املعلمين 3

مون معي في املدرسة شركاء في صنع القرارات، ألنهم يملكون الخبرة الكافية. 4
ّ
 متوسطة %71 1.13 3.56 املعل

مين في املدرسة اختيار املسؤوليات التي تتناسب مع  5
ّ
 متوسطة %65 1.27 3.25 فيما تسمح به األنظمة. رغباتهم،أترك للمعل

مين وأنا مطمئن لذلك.  6
ّ
 من مهامي للمعل

ً
 متوسطة %59 0.99 2.96 أفّوض جانبا

مين بالحرية الكاملة في القيام بعمل ما في املدرسة.  7
ّ
 متوسطة %58 1.01 2.91 أسمح للمعل

 مني بأن تقصيرهم غير مقصود.  ال 8
ً
مين املقّصرين في أداء عملهم إيمانا

ّ
حاسب املعل

ُ
 متوسطة %56 1.23 2.79 أ

مين يقع ضمن اإلشراف غير املباشر. 9
ّ
 متوسطة %55 0.97 2.75 عملي كمدير، مع املعل

مين على قدر  10
ّ
 مني بأن املعل

ً
مين، ادراكا

ّ
تابع عملية حضور وغياب املعل

ُ
 منخفضة  %44 1.19 2.2 املسؤولية.ال أ

 متوسطة %63 0.63 3.14 الدرجة الكلية

 الحسابية املتوسطات عن يعبر الذي الّسابق الجدول  من يالحظ 

 نمط مجال على الّدراسة عينة أفراد الستجابات املعيارية واالنحرافات

 معياري  وانحراف( 3.14) هو الكلية للدرجة الحسابي املتوسط أن  التفويض

 ،(األخيرة) الرابعة بالدرجة جاء التفويض نمط أن  على يدلل وهذا ،(0.63)
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  القيادية األنماط أقل ويعتبر ،%(62.8) قدرها مئوية وبنسبة
ً
 من  استخداما

 (.متوسطة درجة) املديرين قبل

ضج وبالنشرد هيرس ي  نظرية ووفق   ربطت  والتي  ،(الحياة دورة) الوظيفي للنُّ

ضج ومستوى  للمدير القيادي الّنمط بين   ترى  والتي  للمرؤوسين، الوظيفي النُّ

 مستوى  يكون  التفويض نمط هو للمدير السائد القيادي الّنمط كان  إذا أنه

ضج   للمرؤوسين  الوظيفي النُّ
ً
 النمط يكن لم النمط هذا ان  وبما. مرتفعا

 أن  يعني  فهذا واحدة، فقرة باستثناء فقراته بجميع املديرين، لدى السائد

 الى  يصل لم املديرين نظر وجهة من للمعلمين الوظيفي النضج مستوى 

 . املرتفعة الدرجة

عطي عندما" الفقرة وحصلت 
ُ
مين  أ

ّ
 ثقة على فألنني  العمل أداء في الحرّية املعل

تابع  ال"  الفقرة وحصلت  ،(3.74) حسابي متوسط أعلى  على" بقدراتهم
ُ
 أ

مين، وغياب حضور  عملية
ّ
  املعل

ً
مين  بأن  مني  ادراكا

ّ
  قدر على املعل

 (. 2.20) حسابي متوسط أقل على" املسؤولية

اني بالسؤال املتعلقة النتائج
ّ
 :الث

 ألنماطهم  لحم بيت محافظة في املدارس مديري  تقديرات تختلف هل

ضج مستوى  على والدالة القيادية،  متغيرات  باختالف للمعلمين، الوظيفي النُّ

 جنس  املدرسّية، اإلدارة في الخبرة سنوات العلمي، املؤهل: )الدراسة

 ؟(املدرسة

 وهي  عنه، املنبثقة الصفرية الفرضيات فحص تم السؤال هذا عن ولإلجابة

 :كالتالي

 :األولى الفرضّية نتائج 

 بين ( α ≤ 0.05) الّداللة مستوى  عند احصائية داللة ذات فروق توجد ال"

ضج مستوى  على الدالة القيادية، ألنماطهم املديرين تقديرات  الوظيفي  النُّ

عزى  للمعلمين،
ُ
 .للمدير العلمي  املؤهل ملتغير ت

 للعينات" ت" اختبار استخدم تم الثانية الفرضية صحة من للتحقق 

 القيادية  لألنماط الحسابية املتوسطات بين الفروق داللة لقياس املستقلة

ضج مستوى  على والدالة للمديرين  بيت محافظة في للمعلمين  الوظيفي النُّ

  لحم
ً
 (.8) الجدول  ويبينها. العلمي  املؤهل ملتغير تبعا

 8جدول 

ضج الوظيفي للمعلمين في  نتائج
ُّ
 اختبار "ت" لحساب داللة الفروق بين املتوسطات الحسابية لألنماط القيادية للمديرين والدالة على مستوى الن

 
محافظة بيت لحم، تبعا

 ملتغير املؤهل العلمي. 

 مستوى الداللة  درجات الحرية قيمة ت االنحراف املعياري  املتوسط الحسابي  العدد  املؤهل العلمي  املجال

 مجال الّنمط اآلمر 
 0.38 3.62 73 بكالوريوس

1.388 108 0.168 
 0.34 3.73 37 اعلى من بكالوريوس

 
 مجال نمط اإلقناع  0.147 108 1.461 0.57 4.25 73 بكالوريوس

    0.54 4.41 37 اعلى من بكالوريوس 

 0.061 108 1.892 0.85 3.99 73 بكالوريوس 

    0.75 4.3 37 اعلى من بكالوريوس مجال نمط املشاركة 

 مجال نمط التفويض
 0.006 108 2.802 0.68 3.02 73 بكالوريوس

    0.45 3.37 37 اعلى من بكالوريوس

 بين  إحصائيا دالة فروق توجد ال أنه الّسابق الجدول  خالل من يتبين  

ضج مستوى  على والدالة القيادية، ألنماطهم املديرين تقديرات  الوظيفي  النُّ

 مجاالت  في العلمي  املؤهل ملتغير تعزى  لحم، بيت محافظة في للمعلمين 

  هناك كان  حين  في ،(واملشاركة واإلقناع، اآلمر،) الثالثة األنماط
ً
 في  فروقا

 .بكالوريوس من أعلى لصالح التفويض، نمط مجال

 املديرون  بها يتمتع التي  واملتطورة الحديثة العلمية للمهارات ذلك يعود قد 

 الجامعية دراستهم خالل من بكالوريوس من األعلى العلمي  املؤهل ذوي 

 نحو للميل املهنية والخبرة الدراية من تكسبهم التي  التدريبية والدورات

 .للمعلمين  الصالحيات بعض تفويض

 :الثانية الفرضية نتائج

 بين  (α ≤ 0.05) الّداللة مستوى  عند احصائية داللة ذات فروق توجد ال"

ضج مستوى  على الدالة القيادية، ألنماطهم املديرين تقديرات  الوظيفي  النُّ

عزى  للمعلمين،
ُ
 ".املدرسّية اإلدارة في املدير خبرة سنوات عدد ملتغير ت

الثة الفرضية صحة من للتحقق 
ّ
 الحسابية املتوسطات حساب تم الث

 على  الدالة القيادية، ألنماطهم املديرين لتقديرات املعيارية واالنحرافات

ضج مستوى    لحم، بيت محافظة في للمعلمين الوظيفي النُّ
ً
 عدد ملتغير تبعا

 (.9) الجدول  ويبينها املدرسية، اإلدارة في الخبرة سنوات

 9 جدول 

ضج مستوى  على والدالة القيادية، ألنماطهم املديرين لتقديرات املعيارية واالنحرافات الحسابية املتوسطات   لحم، بيت محافظة في  للمعلمين الوظيفي النُّ
 
  عدد ملتغير  تبعا

 املدرسية  اإلدارة في الخبرة سنوات

 االنحراف املعياري  املتوسط الحسابي  العدد  الخبرة في االدارة املدرسية  املجال

 

 مجال الّنمط اآلمر 

 

 0.16 3.79 8 سنوات  5اقل من 

 0.15 3.50 21 سنوات 10-5من 

 0.41 3.69 81 سنوات 10اكثر من 

 

 مجال نمط اإلقناع 

 

 0.51 4.46 8 سنوات  5اقل من 

 0.30 4.57 21 سنوات 10-5من 

 0.60 4.21 81 سنوات 10اكثر من 
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 االنحراف املعياري  املتوسط الحسابي  العدد  الخبرة في االدارة املدرسية  املجال

 

 نمط املشاركة  مجال

 

 0.72 4.06 8 سنوات  5اقل من 

 0.56 4.23 21 سنوات 10-5من 

 0.89 4.06 81 سنوات 10اكثر من 

 0.70 2.77 8 سنوات  5اقل من  مجال نمط التفويض

 0.83 3.21 21 سنوات 10-5من 

 0.53 3.23 81 سنوات 10اكثر من 

 املديرين تقديرات بين ظاهرية فروق وجود السابق الجدول  من يالحظ 

ضج مستوى  على والدالة القيادية، ألنماطهم  في  للمعلمين  الوظيفي النُّ

 املدرسية،  اإلدارة في الخبرة سنوات عدد ملتغير تعزى  لحم، بيت محافظة

 One Way) األحادي التباين تحليل استخدام تم الفروق داللة وملعرفة

ANOVA .)(.10) الجدول  في يظهر كما 

 10 جدول 

ضج مستوى  على  والدالة القيادية، ألنماطهم املديرين لتقديرات األحادي التباين تحليل نتائج
ُّ
  لحم،  بيت محافظة في  للمعلمين الوظيفي الن

 
  في الخبرة سنوات عدد ملتغير  تبعا

 املدرسية  اإلدارة

 مستوى الداللة  ف معدل املربعات  درجات الحرية مجموع املربعات  مصدر التباين  املجال

 0.346 2 0.693 بين املجموعات 

 0.131 107 13.993 داخل املجموعات مجال الّنمط اآلمر  0.075 2.648
 

  109 14.686 املجموع
 

  0.064 2.336 1.173 2 2.346 بين املجموعات

   0.503 107 32.384 داخل املجموعات نمط اإلقناع  مجال

    109 34.73 املجموع 

 0.7 0.358 0.246 2 0.492 بين املجموعات 

   0.687 107 73.519 داخل املجموعات مجال نمط املشاركة 
 

    109 74.011 املجموع

 مجال نمط التفويض

 0.01 4.841 1.81 2 3.62 بين املجموعات

   0.374 107 40.004 املجموعاتداخل 

       109 43.624 املجموع

 لتقديرات  إحصائيا دالة فروق توجد ال أنه الّسابق الجدول  خالل من يتبين 

ضج مستوى  على الدالة القيادية، ألنماطهم املديرين  في  للمعلمين الوظيفي النُّ

 األنماط مجاالت في الخبرة، سنوات عدد ملتغير تعزى  لحم، بيت محافظة

 نمط مجال في فروق توجد حين  في ،(واملشاركة واالقناع، اآلمر،:) الثالثة

 للمقارنات  توكي اختبار استخدام تم الفروق مصدر وملعرفة(. التفويض

 (. 11) الجدول  يبينها كما النتائج وكانت البعدية،

 11 جدول 

 . التفويض نمط مجال  في البعدية للمقارنات توكي اختبار  نتائج

 سنوات  10اكثر من  سنوات  10-5من  سنوات 5اقل من  

    سنوات  5اقل من 

   **0.43 سنوات 10-5من 

  0.02 **0.46 سنوات 10اكثر من 

 من  واكثر سنوات 10-5 من بين  الفروق أن  السابق الجدول  خالل من يتبين 

( 10-5) من لصالح أخرى  جهة من سنوات 5 من واقل جهة من سنوات 10

 .سنوات 10 من وأكثر سنوات

 من اكتسبوها التي املديرين بها يتمتع التي  املتطورة للمهارات ذلك يعود وقد 

 العمل  سنوات تكسبهم حيث طويلة لسنوات التربوي  امليدان  في عملهم خالل

 الصالحيات  بعض تفويض نحو للميل املهنية والخبرة الدراية الطويلة

 تتولد  التي  الخبرة إلى تفويضها املراد األعمال بعض لحاجة ونظرا للمعلمين،

 .الخبرة سنوات عن

 

 :الثالثة الفرضية نتائج

 بين ( α ≤ 0.05) الّداللة مستوى  عند احصائية داللة ذات فروق توجد ال"

ضج مستوى  على الدالة القيادية، ألنماطهم املديرين تقديرات  الوظيفي  النُّ

عزى  للمعلمين،
ُ
 ".املدرسة جنس ملتغير ت

 الحسابية املتوسطات حساب تم الرابعة الفرضية صحة من للتحقق

 على  والدالة القيادية، ألنماطهم املديرين لتقديرات  املعيارية واالنحرافات

ضج مستوى    لحم، بيت محافظة في للمعلمين  الوظيفي النُّ
ً
 جنس  ملتغير تبعا

 (.12) الجدول  يبينها كما املدرسة،
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 12 جدول 

ضج مستوى  على والدالة القيادية، ألنماطهم املديرين لتقديرات املعيارية واالنحرافات الحسابية املتوسطات
ُّ
  لحم، بيت محافظة في  للمعلمين الوظيفي الن

 
  جنس ملتغير  تبعا

 . املدرسة

 االنحراف املعياري  املتوسط الحسابي  العدد  جنس املدرسة  املجال

 مجال الّنمط اآلمر 

 

 

 0.45 3.67 19 ذكور 

 0.42 3.61 32 اناث

 0.31 3.68 59 مختلطة

 0.62 4.18 19 ذكور  مجال نمط اإلقناع 

 0.68 4.33 32 اناث

 0.48 4.33 59 مختلطة

 0.95 4.00 19 ذكور  مجال نمط املشاركة 

 0.93 4.14 32 اناث

 0.72 4.09 59 مختلطة

 0.27 2.99 19 ذكور  مجال نمط التفويض

 0.55 3.32 32 اناث

 0.73 3.09 59 مختلطة

 املديرين  تقديرات بين  ظاهرية فروق وجود السابق الجدول  من يالحظ

ضج مستوى  على والدالة القيادية، ألنماطهم  في  للمعلمين الوظيفي النُّ

 تم  الفروق داللة وملعرفة املدرسة، جنس ملتغير تعزى  لحم، بيت محافظة

 الجدول  في يظهر كما( One Way ANOVA) األحادي التباين تحليل استخدام

(13.) 

 13 جدول 

ضج مستوى  على  والدالة القيادية، ألنماطهم املديرين لتقديرات األحادي التباين تحليل نتائج   لحم،  بيت محافظة في  للمعلمين الوظيفي النُّ
 
 .املدرسة جنس ملتغير  تبعا

 بين  إحصائيا دالة فروق توجد ال أنه الّسابق الجدول  خالل من يتبين  

ضج مستوى  على والدالة القيادية، ألنماطهم املديرين تقديرات  الوظيفي  النُّ

 هناك  كان  فقد املدرسة، جنس ملتغير تعزى  لحم، بيت محافظة في للمعلمين 

 أن  إلى يشير وهذا املدرسة جنس متغير حسب التقديرات في واضح تقارب

 بغض  باعتدال األنماط يستخدمون  لحم بيت محافظة في املدارس في املديرين

 املعمول  والقوانين  األنظمة أن إلى ذلك يعود وقد املدرسة، جنس عن النظر

 .متشابهة الفلسطينية العالي والتعليم التربية وزارة في بها

 

وصيات. 7
ّ
 الت

 :يلي بما الباحثون  اوص ى  فقد الّدراسة إليها توصلت التي  النتائج ضوء في

 لتأهيلهم  املدارس  ومديرات مديري  لتدريب تدريبية برامج وتنفيذ  إعداد -1

 في املعلمين  من جماعة أو موقف لكل املناسب القيادي النمط الختيار

 .مدرسته

 اجراء خالل من وذلك القيادة في وبالنشرد هيرس ي  بنظرية أكثر االهتمام -2

 . املحلي للمجتمع مالئمتها ومدى ايجابياتها عن للكشف بحوث دراسات

 مستوى الداللة  ف معدل املربعات  درجات الحرية مجموع املربعات  مصدر التباين  املجال

 

 الّنمط اآلمر مجال 

 

 368. 050. 2 100. بين املجموعات

 

 

.693 

 

 

 136. 107 14.586 داخل املجموعات

  109 14.686 املجموع

 

 

 مجال نمط اإلقناع 

 589. 532. 171. 2 342. بين املجموعات

   321. 107 34.388 داخل املجموعات

    109 34.730 املجموع

 

 نمط املشاركة  مجال

 

 848. 165. 114. 2 227. بين املجموعات

   690. 107 73.783 داخل املجموعات

    109 74.011 املجموع

 149. 1.940 763. 2 1.527 بين املجموعات مجال نمط التفويض

   393. 107 42.097 داخل املجموعات

    109 43.624 املجموع
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 الظروف تحسين من تمكنهم أكبر صالحيات تدريبه بعد املدرسة مدير منح -3

 .والرقابة املركزية عن والبعد العمل في البيئية

 التربية وزارة قبل  من املدارس ومديرات مديري  الختيار وآليات نماذج بناء -4

 .والتعليم

 املختلفة  اإلدارية املواقف في ملعلميهم املدارس مديري  إشراك ضرورة -5

 للمدرسة، االنتماء روح املعلمين  لدى ينمي  مما املستجدات  على واطالعهم

 .واملعلمين  اإلدارة بين  األلفة من جو إضفاء في ويسهم

 جديد  هو ما كل على املدارس ومديرات مديري  من املستمر االطالع ضرورة -6

 األنماط  مجال في خصوصا وتقارير ودراسات أبحاث من اإلدارة مجال في

 .املدرسة ملدير الذاتي التطوير في يسهم مما القيادية
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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 researchers used the descriptive method throughout thier 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 researchers have 

adopted 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 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 the variables: 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 of the school. Finally, according to the findings of this study, the researchers have listed several 

recommendations. 
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