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األنماط القيادية باملدارس الحكومية بمحافظة عجلون
وعالقتها باألداء املتميز للمديرين من وجهة نظر املعلمني
 فيصل عيىس عبد القادر النوارصه،بثينه عويس

امللخص

،هدفت هذه الدراسة إىل الكشف عن األنماط القيادية ملديري املدارس يف محافظة عجلون وعالقتها بـاألداء املتميز لديهم من وجهة نظر املعلمني
 وتم،2019/2018 ) معلما ً ومعلمة يف املدارس التابعة ملحافظة عجلون للعام221( ولتحقيق هدف الدراسة تم اختيار عينة عشوائية مكونه من
 األنماط القيادية واملكونة:) فقرة موزعة عىل قسمني هما45(  حيث أعد الباحثان استبانة مكونة من،استخدام املنهج الوصفي لغايات هذه الدراسة
) فقرة وبعد التأكد من صدق األداة وثباتها تم تطبيقها عىل أفراد العينة حيث أظهرت النتائج أن النمط15( ) فقرة واألداء املتميز واملكونة من30( من
 كما أظهرت النتائج أن مستوى األداء املتميز ملديري،القيادي الديموقراطي هو النمط االكثر استخداما ً من مديري املدارس تاله األوتوقراطي ثم املتسيب
 كما ب ّينت النتائج عدم وجود فروق ذات داللة احصائية للنمط القيادي ُتعزى,املدارس كان عاليًا يف تطوير أداء الطلبة االكاديمي لتحقيق رضا املجتمع
 وبينت النتائج وجود اثر للنمط القيادي وبمعامل،ملتغري الخربة ووجود فروق ذات داللة لصالح البكالوريوس يف النمط الديموقراطي والنمط املتسيب
 واوىص الباحثان برضورة تعزيز األداء املتميز ملديري املدارس باستخدام النمط.ارتباط دال لدى مديري املدارس يف منطقة عجلون واألداء املتميز لديهم
.القيادي الديموقراطي االكثر فعالية يف املؤسسات الرتبوية يف املدارس الحكومية من حيث تميز األداء
. األداء املتميز، الديمقراطي، النمط القيادي،القيادة

:الكلمات املفتاحية

The prevailing leadership styles among the principals of public schools
and their relationship to their outstanding performance
Bothina Owais, Faisal Issa A'Qader Alnawasreh

Abstract

The aim of this study was to disclose the dominant leadership patters of school principals in Ajloun governorate
and their relationship with their outstanding performance from the teachers' point of view. To achieve the study
objectives, the researchers used a questionnaire consisting of (45) paragraphs divided into two categories:
leadership styles with 30 paragraphs and outstanding performance (15), The sample consists of (221) teachers
were selected randomly from the schools of Ajloun of the year 2019/2018. After verifying the validity of the
tool and its stability, it was applied to the sample. The results showed that the democratic leadership style is the
most used from the principles of the schools, then the autocratic, after that the careless style. The results also
showed that the level of the best performance of the school principals was high at the developing of academic
performance of students and there weren’t any statically differences at the leadership style in favor to the
experience variable, and there were statically differences in favor of the bachelor in the democratic style and
the careless style. And the results showed that there was a positive correlation between the leadership style of
school principals and their outstanding performance. The results were discussed in the light of the theoretical
framework & previous studies, it was suggested some recommendations on the basis of the results of the study.
The researchers recommended that it's necessary to enhance the outstanding performance of school principals
using the most effective democratic leadership style in educational institutions in public schools according to the
performance excellence.

keywords: Leadership; Leadership Style; Democratic; Outstanding Performance.
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عويس والنوارصه

املقدمة:

تنتظم مؤسساتنا الرتبوية وتتقدم نحو الهدف بخطى ثابته إذا ما
حظيت بقادة متميزون يحققون الهدف املنشود بالعمل الدؤوب
املبدع واملحفز ،وبغياب هذه النماذج من القياديني نستطيع القول
أن االدارة عجزت عن تحقيق اهدافها املرسومة واملحددة وبالتايل
الوصول بالعملية التعليمية اىل املستوى الذي يؤهلها ملواكبة كل
جديد يف ظل التغريات املتسارعة والتطور العلمي الذي نشهده يف
كافة املجاالت فالقائد الرتبوي املتميز هو الحلقة االقوى بني
عنارص العملية التعليمية فهو املوجه واملحفز ،ويمارس نمط
قيادي يساعده يف توجيه الجميع نحو الهدف ،ويدفع بمؤسسته
الرتبوية نحو التميز واإلبداع لتصبح تجربته اإلدارية نموذجً ا
ُيحتذى ويشار لها بالبنان.

مفهوم القيادة:

ُتع ّرف القيادة بأنها السمات التي من املمكن أن يتحىل بها من يتخذ
دور القائد وقد ع ّرفها الرتبويون كالً حسب النظرية التي يتبناها
يف اإلدارة ،فالتقليديون عرفوها أنها سلطة تمارس من قائد
يمارس السيطرة عىل الناس والقيادة هي قدرة القائد للتأثري
باآلخرين نحو تحقيق األهداف ( ،)Robbins, 2009ويتضح مما
سبق أن املفهوم التقليدي للقيادة هو قدرة القائد عىل التأثري
باآلخرين وعىل قدرة امتالك القائد لهذه املهارات يتمكن من
تحقيق األهداف املشرتكة.
فقد عرف أصحاب النظرية السلوكية القيادة بأنها التأثري يف
األشخاص وتوجيهم بطريقة تمكنهم من كسب طاعتهم
واحرتامهم ووالئهم يف سبيل الوصول إىل الهدف ،ويرى (Richard,
 )2008أن القيادة من وجهة نظر سلوكية ليست بالسيطرة عىل
االفراد والتحكم بهم ولكن العمل عىل إطالق قدراتهم ومواهبهم.
أما أصحاب النظرية املوقفية فريوا أن القيادة تمثل خلق رؤية
يتبعها اآلخرين وتدفعهم للعمل باتجاهات مختلفة يف مواقف
مختلفة حيث عٌ رفت أنها عملية تجهيز وترتيب املوقف القيادي
حتى يتمكن مختلف أعضاء الجماعة بما فيهم القائد من تحقيق
أهداف مشرتكة (ابو كشك.)2006 ،
أما النظرة الحديثة للقيادة الرتبوية فهي القدرة عىل توضيح
الرؤية االسرتاتيجية للمؤسسة ودفع اآلخرين لإليمان بها كما
عرفها ( ،)Koontz & Weirich, 1988كما عُ رفت أنها عالقة
التأثري بني القادة والتابعني وإنها متعددة االتجاهات ،ويركز
أصحاب هذه النظرية عىل رضورة توفر بيئة تساعد عىل االبتكار
واإلبداع وتوفر قائد ملهم وموجه بشكل إيجابي ،ومتمتع بعدد
من السمات أو الخصائص التي تساعده يف السري باملؤسسة نحو
األمام ،وال بد من التأكيد أن هذه السمات تعكس املهارات التي
يمتلكها القائد الرتبوي وبالتايل النمط القيادي الذي يتبناه يف إدارة
املؤسسة الرتبوية االكثر تفاعالً مع الطلبة ،والعاملني ،وأولياء
امور واملجتمع محيل ،ويمكن حرص سمات القائد املتميز الرئيسة
وما يوازيها من مهارات الزمة للقائد الناجح يف الجدول (( )1زايد،
:)2006

ّ
وبي العالق ( )2008اتجاه آخر يف النظرة للقيادة يجمع ما بني
النظرة السلوكية واملوقفيه بما يسمى بالتفاعلية والذي جمع بني
االتجاهني السابقني ،ويطلق عليها أصحابها أيضا ً (النظرية
التوافقية) ،وتقوم هذه النظرية عىل فكرة املـزج بني متغريات
النظريات السابقة ،فإذا كانت نظرية السمات ،وكذلك نظرية
الرجل العظيم ترجـع القيادة إىل شخصية القائد ،وأن نظرية
املوقف تفرس القيادة من خالل الجماعة ،فـإن النظريـة التفاعلية
تقوم عىل أساس التكامل بني كل العوامل التي تؤثر يف القيادة،
فالقيادة عملية تفاعـل مع جميع الظروف ،والعنارص املحيطة
من برشية ،واجتماعية ،ومادية ،ووظيفيـة ،وتعطـي النظرية
أهمية كبرية إلدراك القائد لنفسه ،وإدراك اآلخرين له ،وإدراكه
لآلخـرين ،فـاإلدراك مشرتك بني القائد ،والتابعني ،واملواقف،
والوظائف وتقوم هذه النظرية عىل أساس التكامل ،والتفاعل بني
املتغريات الرئيسة اآلتية:
أ .شخصية القائد ،ودوره يف الجماعة.
ب .الجماعة التي يقودهم من حيث أهدافهم ،وخصائصهم،
وحاجاتهم ،واتجاهاتهم.
ج .العالقة القائمة بني القائد ،والجماعة.
د .املواقف من حيث طبيعتها ،وظروفها ،والعوامل املادية املحيطة
بها وباختالف النظرية التي يتبناها القائد الرتبوي يختلف
كذلك النمط القيادي الذي يتبناه وعىل هذا فإن هذه املمارسات
والترصفات التي تضفي عىل إدارات هذه املدارس طابعا ً أو
نمطا ً معينا ً يجعلها تتصف بصفات وتتميز بخصائص معينة
(السكارنة.)2010 ،
وانطالقا ً من هذا التصور ،فال يسري مديرو املدارس يف إدارة
مدارسهم وتعاملهم مع الطالب وأعضاء هيئة التدريس والطالب
والعاملني يف املدرسة عىل نمط واحد يف اإلدارة ،وإنما يختلفون يف
تعاملهم الشخيص واملهني ويف إجراءاتهم ووسائلهم اإلدارية
باختالف فلسفاتهم الرتبوية من جهة واختالف إعدادهم وتدريبهم
واتساع خرباتهم ونظرتهم إىل اإلدارة من جهة أخرى (فهمي؛
محمود.)1993 ،
وأجمعت املراجع العربية واألجنبية يف اإلدارة املدرسية عىل تصنيف
أنماط اإلدارة املدرسية ،وباملثل أنماط القيادة اإلدارية يف املدرسة،
إىل ثالثة أنماط هي:
الجدول ( )١سمات القائد املتميز الرئيسة وما يوازيها من مهارات الزمة
للقائد الناجح
السمات

التكيف مع الوقت

التفاعل مع االحداث االجتماعية
الطموح

الحزم التعاون

املهارات

املهارات الفكرية

القدرة عىل االبداع

اللباقة والدبلوماسية
الذكاء

القدرة عىل اتخاذ القرار

االملام بالعمل

االرصار

القدرة عىل االقناع

االستقاللية

تحمل ضغوط العمل وتحمل املسؤولية

الرتتيب والنظام

الذكاء االجتماعي
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أوالً :النمط األوتوقراطي :ان القائد يف هذا النمط متسلط ،يستأثر
بجميع السلطات ،ويرسم خطة العمل ،ويحدد طرق تنفيذها،
ويحرك الجماعة كما يشاء ،ويلزم العاملني معه بالطاعة ،ويحاول
أن يدير املؤسسة وفقا ً لرغباته الخاصة وآرائه الفردية ،وهو بذلك
يحد من حيوية ونشاط العاملني معه ،ويحاول عدم خلق قيادات
جديدة بينهم (أحمد؛ حافظ .)2003 ،وهذا النمط يعتمد عىل
السلطة الرسمية يف تسيري األمور وعىل حرفية القوانني واللوائح
للمنظمة .إن العاملني تحت نمط قائد أوتوقراطي يؤدون أعمالهم
بخوف وقلق ورهبة ،مع انعدام الرقابة الذاتية .مع مالحظة أن
الفكر اإلداري األوتوقراطي يؤمن بأن الفرد إذا توافرت له
الظروف يكون قادرا ً عىل االبتكار وتحقيق ذاته والتزامه بمثل
عليا ويراقب نفسه مراقبة ذاتية سليمة (البدري.)2001 ،
ثانياً :النمط الديموقراطي ( :)Democraticيتسم هذا النمط من
القيادة يف قيام القائد باستشارة مرؤوسيه ،وأخذ آرائهم،
وإرشاكهم فـي اتخاذ القرارات ،وتفويض الصالحيات لهم يف
إنجاز املهـام املناطـة بـأدائهم ،فالقائـد الديمقراطي يتيح
لآلخرين (التابعني) اإلسهام يف إبداء الرأي ،واملشاركة فيه ،ويؤكد
علـى أهمية الفرد ،والجماعة يف املنظمة ،ويسعى لرفع معنوياتهم،
ويثري حماسهم ،ويتيح فرص التعامل بروح الفريق الواحد ،يسعى
القائد الديمقراطي اىل إشباع حاجات املرؤوسني اإلنسانية وفهم
ملشاعر املرؤوسني ومعرفة مشاكلهم والعمل عىل القيام
بمعالجتها ،لذا ينتج جماعة عاملة تكون أكثر تعاونا ً وإيجابية ،
مما يؤدي بالتايل إىل رفع الروح املعنوية ملثل هذه الجماعة وبالتايل
رفع كفاءتها اإلنتاجية (البدري.)2001 ،
ثالثا :النمط املتسيب ( )The Iaissez -Fair Styleيطلق عليه
القيادة الحرة ،القيادة املنطلقة ،والقيادة الفوضوية ،القيادة غري
املوجهة ،أوسياسة إطالق العنان ،أو نمط ترك الحبل عىل الغارب.
وتقل فاعلية األنظمة والقوانني واللوائح لدى القائد املتسيب لتحل
محلها الرغبات والنزعات دون تمييز ،وتتحطم الحواجز والحدود
بني النجاح والفشل ويصبح كل يشء يف حالة انعدام املراقبة ،فال
مسئولية وال رقابة ،بل اضطراب وتسيب وبلبلة وانعدام الرؤية
الواضحة لألمور ،والقائد املتسيب ينحرص دوره يف توصيل األوامر
واإلشارة إىل القوانني إىل املرؤوسني دون متابعة أو مراقبة (حمود،
.)2010
مما سبق يتضح أن اختالف وسائل التفاعل بني القائد ،واملرؤوسني
بغرض توجيههم ،وإرشادهم ،هو من يعكس التباين يف األنماط
القيادية ،وتصنيفاتها ،فنجد النمط الديمقراطي يعتمد عىل
العالقات اإلنسانية  ،والذي يقوم عىل إشباع حاجات مرؤوسيه،
وإطـالق قـدراتهم ،وطاقاتهم الكامنة ،أما النمط األوتوقراطي،
يقوم عىل الرتهيب ،والتخويف ،ويكبح قدرات العاملني ،أما فيما
يتعلـق بالنمط املتسيب فتكون القيادة لدى املدير أو العامل عىل
حد سواء وكأنها غري موجودة ،فهـو يف ظل هذا النمط من القيادة
يتنازل عن سلطة اتخاذ القرارات ،ويرتك للعاملني حرية الترصف
دون أي تدخل منه.
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مفهوم األداء املتميز

األداء املتميز هو "قدرة املنظمة عىل تحقيق أهدافها باستخدام
املوارد بأسلوب فعال وكفؤ ،وينبغي األخذ بعني االعتبار أن عملية
تحديد مستوى األداء املتميز ال تجري بمعزل عن األنشطة
والوظائف اإلدارية األخرى ،وفاعليتها ترتبط بتوافر عدد من
املقدرات" (عقييل.)2005 ،

املفاهيم األساسية للتميز

تشمل املفاهيم األساسية للتميز وفقا ً لنموذج التميز األوروبي
( )2013الخاص باملؤسسة األوروبية إلدارة الجودة املفاهيم
األساسية الثمانية التي تم ِّكن املؤسسة من تحديد مسارها نحو
تحقيق أسس التميز وهذه املفاهيم هي:
 -1إضافة قيمة لصالح املتعاملني
تقوم املؤسسات املتميزة بإضافة قيمة لصالح املتعاملني معها
بصورة مستمرة ومنتظمة وعملية تظهر من خالل التعرف عىل
املجموعات املختلفة للمتعاملني معها ،الحاليني واملحتملني ،ومن
ثم التنبؤ باحتياجاتهم املختلفة وتوقعاتهم املستقبلية وترجمة
كافة االحتياجات إىل عروض قيمة مستدامة وجاذبة و بناء
وتطوير حوار متوا صل مع املتعاملني يتسم بالشفافية واملصارحة
)(Mohammad, Mann, Grigg & Wagnera, 2011
 -2بناء مستقبل مستدام
للمؤسسات املتميزة أثر إيجابي عىل العالم من حولها من خالل
تطوير وتحسني أدائها ويف الوقت نفسه العمل عىل تطوير الجوانب
االقتصادية والبيئية واالجتماعية يف قطاعات األعمال الخاصة
بها ،وعمليا ً تقوم املؤسسات املتميزة بضمان مستقبل املؤسسة
من خالل تحديد ونرش الغرض األسايس الذي تستند إليه الرؤيا
والرسالة والقيم واألخالقيات والسلوك املؤسيس (Mohammad,
)etal, 2011
 -3تنمية القدرة املؤسسية
تقوم املؤسسات املتميزة ببناء وتطوير قدراتها من خالل اإلدارة
الفاعلة لعمليات التغيري داخل وخارج حدودها املؤسسية .ومن
الناحية العملية ،فإن املؤسسات املتميزة تقوم بتحليل اتجاهات
األداء التشغييل ملحاولة فهم القدرات واإلمكانيات الحالية والكامنة
لديها ،ومن ثم تحديد فرص التطوير والتحسني الالزمة لتحقيق
أهدافها االسرتاتيجية وتطوير سلسلة قيمة ذات كفاءة وفاعلية
لضمان استدامة قدرة املؤسسة عىل اإليفاء بالتزاماتها الواردة يف
عرض القيمة التي تم االلتزام بها تجاه املتعاملني (Mohammad
.)& etal, 2011
 -4تسخري اإلبداع واالبتكار
تعزز املؤسسات املتميزة القيمة املضافة وتحقق مستويات
متصاعدة األداء من خالل آليات التحسني املستمر واالبتكار املنتظم
الذي يتحقق من خالل تسخري اإلبداع لدى جميع املعنيني
باملؤسسة .ومن الناحية العملية ،فإن املؤسسات املتميزة تقوم
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بصياغة منهجيات إلرشاك املعنيني باملؤسسة وتحقيق االستخدام
األمثل للمعارف املرتاكمة لديهم من خالل توظيفها إلنتاج األفكار
واإلبداع (.)Mohammad & etal, 2011
 -5القيادة من خالل رؤيا وإلهام ونزاهة
تحظى املؤسسات املتميزة بوجود قادة قادرين عىل صياغة
املستقبل وتحويله إىل واقع ،كما يقومون أيضا ً بإعطاء القدوة
الحسنة يف القيم والسلوكيات املؤسسية .ومن الناحية العملية،
فإن قادة املؤسسات املتميزة يقومون بشحذ الهمم والسعي لخلق
ثقافة اإلرشاك والحيازة والتمكني ،والتحسني واملساءلة لجميع
املوظفني من خالل أفعالهم وترصفاتهم وتجاربهم وتجسيد القيم
املؤسسية وإعطاء القدوة الحسنة يف النزاهة واملسؤولية املجتمعية
والسلوك املهني وصياغة مسار مستقبيل واضح.
 -6اإلدارة بمرونة ورسعة التكيف مع التغيري
تعرف املؤسسات املتميزة بقدرتها عىل اغتنام الفرص املتاحة
ومجابهة التحديات املاثلة ورسعة التجاوب معها بالكفاءة
والفاعلية املطلوبة .ومن الناحية العملية ،فإن املؤسسات املتميزة
تقوم باستخدام اآلليات املناسبة للتعرف عىل املتغريات يف البيئة
الخارجية وترجمتها إىل سيناريوهات مستقبلية ممكنة وتطوير
مجموعة من مؤرشات أداء العمليات ونتائج مخرجات األعمال
ذات الصلة.
 -7النجاح من خالل مواهب وقدرات موظفي املؤسسة
تقدر املؤسسات املتميزة املوظفني لديها وتقوم بإيجاد ثقافة
التمكني لهم من أجل تحقيق ااألهداف الشخصية واملؤسسية .ومن
الناحية العملية ،فإن املؤسسات املتميزة تقوم بتحديد املهارات
والكفاءات ومستويات أداء املوظفني املطلوبة والتخطيط الفعال
لجذب وتطوير املواهب والقدرات املطلوبة.
 -8استدامة النتائج الباهرة
تحقق املؤسسات املتميزة نتائج باهرة ومستدامة تلبي االحتياجات
الخاصة بجميع املعنيني باملؤسسة ،ومن الناحية العملية ،فإن
املؤسسات املتميزة تقوم بتجميع االحتياجات الحالية والتوقعات
املستقبيل ،التطبيق املنتظم لالسرتاتيجية والسياسات الداعمة لها
لتحقيق النتائج املنشودة مع التعريف الواضح لعالقة السببية
وأثر تقييم حزمة النتائج التي تم تحقيقها ألغراض تحسني األداء
املستقبيل وتوفري منافع مستدامة لجميع املعنيني باملؤسسة
وتحقيق أعىل مستويات الثقة للمعنيني من خالل تبنى اآلليات
الفاعلة الرامية لتفهم السيناريوهات املستقبلية (Mohammad
.)& etal, 2011

مشكلة الدراسة:

تنبثق مشكلة الدراسة من تفاوت نتائج الدراسات التي تناولت
األنماط القيادية باملدارس الحكومية بمحافظة عجلون وعالقاتها
باألداء املتميز للمديرين من وجهة نظر املعلمني ،ويظهر ذلك
بوضوح يف دراسة واختالف مجتمع الدراسة والعينة لدى كل منها

مثل دراسة الروقي ( )2012وشاهني ( ،)2013لذا جاءت الدراسة
الحالية للكشف عن األنماط القيادية باملدارس الحكومية بمحافظة
عجلون /األردن وعالقاتها باألداء املتميز للمديرين من وجهة نظر
املعلمني ،وتحاول الدارسة اإلجابة عن التساؤالت اآلتية:
 .1ما األنماط القيادية ملديري املدارس السائدة يف املدارس
الحكومية للمرحلة الثانوية يف محافظة عجلون من وجهة نظر
املعلمني؟
 .2ما مستوى األداء املتميز لدى مديري املدارس يف املدارس
الحكومية للمرحلة الثانوية يف محافظة عجلون من وجهة نظر
املعلمني؟
 .3هل توجد فروق ذات داللة إحصائية ( )0.05≤αيف األنماط
القيادية السائدة ملديري املدارس الحكومية للمرحلة الثانوية يف
عجلون تعزى ملتغريي سنوات الخربة ،الدرجة العلمية ملدير
املدرسة من وجهة نظر املعلمني؟
 .4هل توجد عالقة ارتباطية ذات داللة احصائية عند مستوى
الداللة( )0.05≤αبني مستوى األداء املتميز والنمط القيادي
لدى مديري املدارس الحكومية الثانوية يف محافظة عجلون؟

أهداف الدراسة:

هدفت الدراسة الحالية اىل االتي:
• الكشف عن األنماط القيادية السائدة ملديري املدارس الحكومية
للمرحلة الثانوية يف عجلون من وجهة نظر املعلمني.
• التعرف عىل مستوى األداء املتميز لدى مديري املدارس
الحكومية للمرحلة الثانوية يف محافظة عجلون من وجهة نظر
املعلمني.
• الكشف عن وجود فروق ذات داللة إحصائية ( )0.05≤αيف
األنماط القيادية السائدة ملديري املدارس الحكومية للمرحلة
الثانوية يف عجلون تعزى ملتغريي سنوات الخربة ،الدرجة
العلمية ملدير املدرسة من وجهة نظر املعلمني.
• الكشف عن العالقة االرتباطية بني مستوى األداء املتميز
والنمط القيادي لدى مديري املدارس يف محافظة عجلون من
وجهة نظر املعلمني.
• ُتسهم هذه الدراسة يف التعرف عىل النمط القيادي وأثره عىل
األداء املتميز لدى العاملني يف املؤسسات التعليمية.
• توفري معلومات علمية حول األنماط القيادية ملديري املدارس،
وانعكاساتها عىل األداء املتميز لديهم.

أهمية الدراسة:

يعترب القائد الرتبوي مدير املدرسة قائدا ً ناجحا ً إذا ما كان يمتلك
السلوك القيادي الداعم واملؤثر يف اآلخرين بهدف تحقيق الرسالة
التي يحملها كل تربوي او كل من يعمل يف سلك الرتبية والتعليم،
وهذا لن يتحقق إال عند استخدام النمط القيادي املالئم لتحقيق
ااألهداف املنشودة .وتحرص اإلدارة املدرسية ألي مدرسة عىل
تحديد نوعية وكمية أداء عامليها للوقوف عىل أوجه القوة
والضعف يف مستوى األداء بهدف تحقيق التميز الذي يسعى النظام
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الرتبوي األردني لتحقيقه ،وبما أن األداء الوظيفي املتميز يتأثر
سلبا ً وإيجابا ً بالعديد من العوامل وبخاصة النمط القيادي.
تنبع أهمية هذه الدراسة من خالل الكشف عن طبيعة العالقة
االرتباطية بني النمط القيادي ملديري املدارس واألداء املتميز يف
املدارس الحكومية للمرحلة الثانوية يف محافظة عجلون من وجهة
نظر املعلمني ويمكن حرص أهمية هذه الدراسة بالعنارص اآلتية:
• عملت هذه الدراسة عىل تطوير استبانة تحدد النمط القيادي
ملديري املدارس واستبانة تحدد مستوى األداء املتميز وتم ايجاد
دالالت صدق وثبات لهما .األنماط القيادية باملدارس الحكومية
بمحافظة عجلون.
• توضيح أهمية الكشف عن األنماط القيادية باملدارس الحكومية
ملا لها من عالقة وثيقة بالتنبؤ باألداء املتميز للمديرين من
وجهة نظر املعلمني.

التعريفات االجرائية:

القيادة هي "قدرة الفرد عىل التأثري عىل شخص أو مجموعة من
االشخاص وتوجيههم وارشادهم من أجل كسب تعاونهم
وتحفيزهم عىل العمل بأعىل درجة من الكفاءة يف سبيل تحقيق
االهداف املوضوعة" (املدهون؛ العجرمي.)2011،
االنماط القيادية عرفها  Robert Oensبأنها "السلوك الذي
يمارسه القائد الفعال عىل أفراد املجموعة العاملة معه بهدف
تحسني نوعية العمل واالنتاج يف املنظمة" (العميان.)2002 ،
و ُتع ّرف اجرائياً :بانها الدرجة التي يتحدد من خاللها السلوك
القيادي الذي يستخدمه املدير يف مدرسته من وجهة نظر املعلمني
من خالل استبانة النمط القيادي املستخدمة يف الدراسة.
األداء املتميز :هو"السعي الدائم نحو التفوق والتقدم واإلبداع يف
الجانبني اإلدارة واألكاديمي" (حريم .)2006 ،و ُتع ّرف اجرائياً:
بانها الدرجة التي يحصل عليها املدير من وجهة نظر املعلمني من
خالل استبانة األداء املتميز املستخدمة يف الدراسة.

حدود الدراسة ومحدداتها

اقترصت الدراسة الحالية عىل الحدود اآلتية:
 .1عينة من معلمي املدارس الحكومية يف منطقة عجلون للعام
.2019/2018
 .2يقترص تعميم نتائج هذه الدراسة عىل األداة التي استخدمها
الباحثان (استبانة األنماط القيادية واستبانة األداء املتميز)
وما تتمتع به كال االداتني من صدق وثبات.

الدراسات السابقة:

تم ايجاد بعض الدراسات يف انماط القيادة الرتبوية واالداء املتميز
وسيتم عرضها وفقا لتسلسلها الزمني من األقدم إىل األحدث.
يف دراسة قام بها شقري( )1999هدفت اىل معرفة مستوى إدراك
املعلمني لألنماط القيادية التي يمارسها مديرو ومديرات املدارس
الحكومية وعالقته باتجاهاتهم نحو مهنة التدريس تكونت العينة
من( )211معلما ً ومعلمة ،استخدم الباحث استبانة األنماط
القيادية واستبانة االتجاهات نحو املدرسة واشارت النتائج اىل أن
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أنماط السلوك القيادي السائد بني املديرين هو النمط الديموقراطي
ثم الديكتاتوري ثم التسيبي ،أظهرت النتائج عم وجود فروق دالة
احصائ ًيا عىل مقياس السلوك القيادي ُتعزى ملتغري الجنس واملؤهل
العلمي والخربة التعليمية للمعلم ويوجد عالقة بني النمط القيادي
واالتجاه نحو التدريس.
كما أجرى عبد الرحيم ( )2000دراسة هدفت اىل معرفة أنماط
القيادة لدى مديري املدارس األساسية وعالقتها بالرضا الوظيفي
للمعلمني من وجهة نظرهم ،تكونت العينة من ( )775معلما ً
ومعلمة يف محافظة اربد يف األردن ،استخدم الباحث مقياس
جوردن لوصف السلوك القيادي ومقياس مينسوتا لقياس الرضا
الوظيفي ،اشارت النتائج اىل شيوع ثمانية أنماط للسلوك القيادي
وكان أكثرها تكرارا ً النمط املعتمد بشكل أكرب عىل العمل
واالعتبارية ،كما أظهرت النتائج وجود فروق دالة احصائيا ً يف
درجة الرضا الوظيفي ألنماط اإلدارة املختلفة.
ويف دراسة قام بها كلخ ( )2000هدفت الدراسة إىل الكشف عن
األهمية النسبية لدرجات تفضيل أعضاء الهيئـة التدريـسية
ملقومـات الشخصية واملهنية للقيادة الرتبوية مع ترتيب هذه
املقومات طبقا ً ألهميتها النسبية كما أنهـا كـشفت دالالت
الفروق االحصائية يف درجات تفضيل أعضاء الهيئة التدريسية
لألهمية النسبية للمقومـات الشخـصية واملهنية تعزى إىل
متغريات (نوع الكلية ،الدرجة العلمية ،سنوات الخدمة ،املؤسسة
التـي يعمـل فيها الجامعة التي حصل منها عىل آخر مؤهل
علمي) ،كما هدفت الدراسـة إلـى تقـديم بعـض التوصـيات
واملقرتحات والتي يؤمل أن تساهم يف وضع إطار متعارف عليه ملا
يجب أن يتحىل به القائد الرتبوي من مقومات شخصية ومهنية
واستخدم الباحث املنهج الوصفي التحليلـي وهو يناسب هذه
الدراسة وخصوصا ً أن الباحث يصف ويحلل املقومات الشخصية
واملهنية للقيادة الرتبوية.
ويف دراسة قام بها سرتال والشناق ( )2000هدفت لتحديد األنماط
القيادية ملديري املدارس الثانوية الحكومية يف األردن من وجهة
نظرهم وعالقتها بالرضا الوظيفي ،استخدم الباحثان استبانتني
عن النمط القيادي والرضا الوظيفي ،تكونت العينة من ()45
معلمة ،اشارت النتائج اىل أن مستوى الرضا الوظيفي للمعلمني
واملعلمات كان مرتفعاً ،كما تبني عدم وجود فروق بني الجنس
واملؤهل العلمي والخربة يف العالقة بني النمط القيادي للمديرين
والرضا الوظيفي.
وهدفت دراسة موي وهنكن وإجيل (Moye, Henkin & Egley,
 )2005إىل التعرف عىل العالقات بني املديرين واملعلمني من خالل
اكتشاف الروابط بني التمكني والثقة بني األشخاص ،وأظهرت
نتائج الدراسة أن املستوى العايل من الثقة باملدير له ارتباط قوي
باملستوى العايل من إدراك املعلمني بوجود مناخ مدريس داعم
للعمل ،وبأن العمل املنجز ذو معنى ،وكذلك شعور املعلمني
باالستقاللية واملقدرة عىل التأثري يف مناخ العمل.
كما اجرى مولريو وآخرون ( )Molero & etal, 2007دراسة
هدفت إىل مقارنة العالقة بني القيادة التحويلية ،وأنماط قيادية
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هامة أخرى ،مثل( :النمط الديمقراطي ،والنمط األوتوقراطي) ،أو
من منظور وظيفي ،ومنظور إنساني ،وكذلك مقارنة آثار القيادة
التحويلية ،واألنماط األخرى عىل بعض املخرجات الوظيفية
العامة مثل :رضا العاملني ،وأدائهم ،وقد أجريت الدراسة يف
إسبانيا ،واستخدم الباحث املنهج الوصفي التحلييل ،وقد اشارت
النتائج اىل وجود عالقة ارتباطية قوية بني القيادة التحويلية ،وكل
من القيادة الديمقراطية ،والقيادة األوتوقراطية ،أو من منظور
وظيفي ومنظور إنساني ،تزيد القيادة التحويلية وخصوصا ً يف
مستوياتها العالية معدل الفروقات ،التي يمكن تفسريها من
خالل األنماط القيادية يف متغريات إخراجية مؤسساتية مناسبة،
مثل :الجهد اإلضايف ،والرضا الوظيفي ،وأداء العاملني.
كما اجرى  )Shafieipour, Ghasemi & Aslani,2011دراسة
هدفت إىل إظهار العالقة بني أساليب القيادة ،وضغوط العمل عىل
إدارة املدرسة يف دولة إيران ،حيث يبدو أن األنماط القيادية
للمديرين هي من بني العوامل التي تؤثر عىل مستويات التوتر
لديهم ،ألن وجود التوتر يف مؤسسة ،يمكن أن يؤثر عىل الحياة
االجتماعية والشخصية ،واألداء الوظيفي ،والصحة البدنية،
والصحة النفسية ،والرضا الوظيفي لألفراد ،ولتحقيق أهداف
الدراسة استخدم الباحث املنهج املسحي ،وقد اشارت النتائج اىل
زيادة معدل العالقات بني اإلدارة والعاملني ،تنخفض نسبة التوتر.
ويف دراسة قام بها الروقي ( )2012هدفت اىل التعرف عىل األنماط
القيادية السائدة لدى مديري املدارس الثانوية بمدينة مكة املكرمة
يف اململكة العربية السعودية من وجهة نظر املعلمني ،وعالقتها
بالرضا الوظيفي ،واستخدمت الدراسة املنهج الوصفي االرتباطي،
وتبني أن النمط القيادي السائد لدى مديري املدارس الثانوية بمكة
املكرمة ،هو النمط الديمقراطي ،وكان أقل األنماط ممارسة
النمط املتسيب كما توجد عالقة ارتباطية موجبة طردية بدرجة
متوسطة بني درجة الرضا الوظيفي لدى املعلمني وبني النمط
الديمقراطي لدى مدير املدرسة ،كما تبني وجود عالقة ارتباطية
سالبة عكسية بني درجة الرضا الوظيفي لدى املعلمني وبني
النمطني األوتوقراطي واملتسيب لدى مدير املدرسة.
وأجرت البكار ( )2012دراسة هدفت إىل الكشف عن مستوى
العدالة التنظيمية وعالقته بمستوى الثقة التنظيمية من وجهة
نظر املعلمني يف املدارس الثانوية العامة يف محافظة عمان ،تكونت
العينة من ( )377معلما تم اختيارهم بالطريقة العشوائية
العنقودية ،وقد استخدمت أداتان :األوىل لقياس مستوى ممارسة
مديري املدارس الثانوية العامة يف محافظة عمان للعدالة
التنظيمية .والثانية لقياس مستوى الثقة التنظيمية يف املدارس
الثانوية العامة ،وأظهرت نتائج الدراسة أن مستوى ممارسة
مديري املدارس الثانوية العامة يف محافظة عمان للعدالة التنظيمية
من وجهة نظر املعلمني كان متوسطا بشكل عام ،وأن مستوى
ممارسة مديري املدارس الثانوية العامة يف محافظة عمان للثقة
التنظيمية كان متوسطا ،ووجود عالقة موجبة ذات داللة
إحصائية بني مستوى العدالة التنظيمية والثقة التنظيمية.
ويف دراسة أجراها شاهني ( )2013هدفت الدراسة اىل التعرف عىل

األنماط القيادية السائدة لدى مديري املـدارس الحكوميـة فـي
محافظات غزة وعالقتها بتعزيز ثقافة اإلنجاز ،وكذلك دراسة
داللة الفروق يف متوسطات تقـديرات أفراد العينة لألنماط القيادية
السائدة لدى مديريهم ،ولدرجة ممارسة مديريهم لدورهم يف
تعزيز ثقافة اإلنجاز بحسب متغريات (الجنس ،املؤهل العلمي،
سنوات الخدمة) ،أظهرت نتائج الدراسة أن املتوسط الكيل لدرجة
تقدير أفراد العينة ملمارسة األنماط القيادية لدى مديري املدارس
الحكومية يف محافظات غزة لدى أفراد العينة بلغت درجة ممارسة
متوسطة لصالح النمط الديمقراطي علـى املرتبـة األوىل ثم النمط
األوتوقراطي ثم النمط املتسيب ،وال توجد فروق دالة إحصائيا ً
عند مستوى داللة ( )≤ 05.0αيف متوسط تقديرات معلمي املدارس
الحكومية بمحافظات غزة لألنماط القيادية السائدة لدى مديرهم
تعزى للمتغريات التالية( :الجنس ،املؤهل العلمي ،سنوات الخدمة).
قام علقم ( )2013بدراسة هدفت اىل التعرف عىل العالقة بني
النمط القيادي ملديري املدارس الثانوية الحكومية ،ودافعية
املعلمني يف محافظة رام الله والبرية يف (فلسطني) من وجهة نظر
املعلمني ،حيث تم استخدام العينة الطبقية العشوائية لتحقيق
أهداف الدراسة ،كما استخدم الباحث يف هذه الدراسة املنهج
الوصفي التحلييل ،وقد اشارت النتائج اىل أن النمط القيادي
األوتوقراطي هو النمط السائد لدى مديري املدارس الثانوية
الحكومية يف املحافظة ،يليه النمط القيادي الديمقراطي يف املرتبة
الثانية ،ثم النمط القيادي التسيبي يف املرتبة الثالثة ،وهناك عالقة
ارتباط دالة إحصائي بني األنماط القيادية ودافعية املتعلمني،
وكانت العالقة إيجابية مع النمط الديمقراطي وسلبية مع النمط
األوتوقراطي والتسيبي.
ويف دراسة قام بها العدواني ( )2013هدفت للتعرف عىل األنماط
القيادية لدى مديري املدارس الثانوية وعالقتها بالضغوط
التنظيمية للمعلمني ،حيث استخدمت الباحثة املنهج الوصفي
االرتباطي ،تكونت العينة من  600معلم ومعلمة يف املرحلة
الثانوية يف املناطق التعليمية بدولة الكويت للعام الدرايس
( )2013/2012استخدمت الباحثة استبانة لألنماط القيادية
واستبانة الضغوط التنظيمية تم التأكد من دالالت صدقها وثباتها،
اشارت النتائج اىل ان نمط اإلدارة السائد لدى مديري املدارس
الثانوية من وجهة نظر املعلمني كان النمط الديموقراطي ثم يليه
النمط التسلطي ثم يف املرتبة االخرية النمط التسيبي ،كما أوصت
الدراسة برضورة تعزيز النمط الديموقراطي واالهتمام بالربامج
التدريبية واالهتمام بالبيئة املادية للتعليم.
ويف دراسة قام بها عزيمة ( )2015هدفت اىل التعرف عىل نوع
العالقة بني النمط االداري ملدراء املدارس بالرضا الوظيفي ملدارس
املرحلة املتوسطة يف محافظة بغداد ،وتمثلت العينة بـ ()282
مدرسا ً ثم استخدام مقياس االنماط القيادية ،حيث اظهرت
النتائج وجود عالقة ارتباطية بني ابعاد الرضا الوظيفي ونمط
القيادة االدارية ونمط التوجيه واملتابعة ملقياس االنماط القيادية.
ويف دراسة قام بها بارود ( )2015هدفت للتعرف عىل النمط
القيادي الشائع ملديري مدارس املرحلة االساسية الحكومية يف
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التعامل مع االزمات املدرسية يف قطاع غزة ،تكونت العينة من
( )621معلما ً ومعلم ًة واستخدم الباحث مقياس االنماط القيادية
الذي تكون من ( )62فقرة .اشارت النتائج اىل عدم وجود فروق
ذات داللة احصائية عند مستوى داللة ( )α ≤ 0.05يف النمط
القيادي ملديري مدارس املرحلة االساسية ،كما اشارت النتائج اىل
عدم وجود فروق بني املداراء تبعا ً لنوع االعداد الرتبوي وعدد
سنوات الخربة.
ويف دراسة قام بها سوالف ( )2016هدفت للكشف عن أنماط
القيادة الرتبوية وعالقتها بالرضا الوظيفي لدى معلمي املرحلة
االبتدائية ومن ثم جمع املعلومات من خالل تطبيق استمارة
خاصة باألنماط القيادية ومقياس الرضا الوظيفي ثم التأكد من
دالالت صدقها وثباتها.
ويف دراسة قام بها البنا ( )2017هدفت اىل التعرف عىل االنماط
القيادية وعالقتها بالسلوك االبداعي لدى العاملني يف جهاز األمن
الداخيل تكونت العينة من ( )275موظفا ً تم استخدام استبانه
تكونت من االنماط القيادية ومستوى السلوك االبداعي توصلت
الدراسة اىل ان النمط القيادي السائد هو نمط القيادة املثالية ثم
النمط الديموقراطي ثم النمط االوتوقراطي ثم النمط االجتماعي
وأخريا النمط املتسيب.

التعقيب عىل الدراسات السابقة

لقد حظي موضوع األنماط القيادية يف املدارس الحكومية باهتمام
عدد كبري من الباحثني ويمكن تصنيف الدراسات السابقة اىل ثالثة
أنواع:
• دراسات كمية حول األنماط القيادية يف الجامعات واملؤسسات
الحكومية مثل دراسة البنا ( )2017ودراسة كلخ (.)2000
• دراسات كمية حول األنماط القيادية يف املدارس مثل :دراسة
سوالف ( )2016ودراسة عزيمة ( )2015ودراسة بارود
( )2015ودراسة شاهني ( )2013ودراسة علقم ()2013
ودراسة والعدواني ( )2013ودراسة الروقي ( )2012ودراسة
عبد الرحيم ( )2000ودراسة سرتال والشناق ( )2000ودراسة
شقري (.)1999
• دراسات تحليلية نوعية لواقع إدارة املدرسة كما يف دراسة
( )Shafiepour and etal, 2011ودراسة (Molero and
.)etal, 2007
كما يتضح من نتائج الدراسات السابقة أن هناك مدارس تتميز
بمستوى عايل من النمط الديموقراطي يف اإلدارة مثل دراسة
شاهني ( )2013ودراسة الروقي ( ،)2012كما يتضح أن هناك
مدارس تتميز بمستوى مرتفع وسائد يف اإلدارة من النمط
ُ
األتوقراطي كما يف دراسة علقم ( ،)2013كما اتضح من الدراسات
السابقة أن عوامل نجاح اإلدارة الرتبوية يعتمد عىل الجهد االضايف
والرضا الوظيفي وأداء العاملني والعالقة االيجابية بني االدارة
والعاملني والصحة النفسية لدى العاملني واملقومات الشخصية
واملهنية للقائد الرتبوي .لذا جاءت الدراسة الحالية للكشف عن
األنماط القيادية السائدة لدى مديري املدارس الحكومية يف
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محافظة عجلون  /األردن وعالقتها باألداء املتميز لديهم علما ً أن
عينة الدراسة من املعلمني يف املدارس الحكومية االساسية
والثانوية وآرائهم حول اإلدارة املدرسية يف املؤسسات التعليمية
التي يعملون بها.

الطريقة واالجراءات:
منهج الدراسة:

اتبعت الدراسة الحالية املنهج الوصفي الذي يدرس ظاهرة أو
حدثاً ،أو قضية موجودة حالياً ،يمكن الحصول منها عىل معلومات
تجيب عن أسئلة الدراسة دون تدخل الباحثان فيه.

عينة الدراسة:

تألفت عينة الدراسة من معلمي املدارس الحكومية الثانوية البالغ
عددهم  221معلم ومعلمة يف محافظة عجلون ويبني الجدول ()1
التكرارات والنسب املئوية لعينة الدراسة.
يتضح من الجدول ( )1ان عينة الدراسة تكونت من ( )221معلم
ومعلمة شكل الذكور منها ( 88معلم) بنسبة ( )%39.8شكل
االناث منها (133معلمة) بنسبة (.)60.2%

أداة الدراسة:

لتحقيق هدف الدراسة قام الباحثان بالرجوع إىل األدب النظري
والدراسات السابقة املتعلقة بموضوع الدراسة مثل دراسة شاهني
( )2013ودراسة الروقي ( )2012ودراسة علقم ( ،)2013واألخذ
بآراء املحكمني واملختصني الرتبويني .ويف ضوء ذلك تم تطوير
استبانة موجهة ألفراد عينة الدراسة وتكونت االستبانة يف
صورتها النهائية من ( )45فقرة موزعة عىل بعدين هما :األنماط
القيادية وتكونت من ( )30فقره موزعة عىل النمط الديمقراطي
وتكون من  14فقرة والنمط االوتوقراطي وتكون من  9فقرات
والنمط املتسيب وتكون من  7فقرات اما األداء املتميز للمديرين
فتكون من ( )15فقرة ،واستخدام مقياس ليكرت ()Likert Scale
خمايس التدريج ،الذي يتوزع من أعىل وزن له ،حيث أعطيت
الدرجة ( )5لتمثل حقل اإلجابة (دائماً) ،إىل أقل وزن يف املقياس
والذي أعطي درجة واحدة لتمثل حقل اإلجابة (أبداً) ،لغرض
اإلجابة عن أسئلة الدراسة واختبار فرضياتها.

صدق أدوات الدراسة:

تم التحقق من صدق أداة الدراسة بطريقتني:
 -1صدق املحكمني :تم التأكد من صدق األداة من خالل عرضها
عىل ( )6محكمني يف مجال القياس والتقويم واإلدارة العامة
واإلدارة الرتبوية من أعضاء الهيئة التدريسية يف الجامعات
األردنية الحكومية ،وقد طلب الباحثان منهم إبداء مالحظاتهم
وآرائهم حول مدى صحة هذه الفقرات ومناسبتها للغرض
الذي أعدت من اجله ،ومدى مناسبة كل فقرة للمجال الذي
وضعت فيه ،وإضافة أو حذف أية فقرة يرونها مناسبة ،وبعد
استعادة االستبيانات تم تعديل االستبانة يف ضوء مالحظات
املحكمني .حيث طلب السادة املحكمون إعادة الصياغة للفقرات

عويس والنوارصه

( )12 ،9 ،5 ،3من البعد األول (األنماط القيادية) والفقرات (،4
 )10 ،6من البعد الثاني.
 -2صدق البناء :الستخراج دالالت صدق البناء للمقياس،
استخرجت معامالت ارتباط فقرات املقياس مع الدرجة الكلية
يف عينة الدراسة ،حيث تم تحليل فقرات االستبانة وحساب
معامل ارتباط كل فقرة من الفقرات ،حيث أن معامل االرتباط
هنا يمثل داللة للصدق بالنسبة لكل فقرة يف صورة معامل
ارتباط بني كل فقرة وبني الدرجة الكلية من جهة ،وبني كل
فقرة وبني ارتباطها باملجال التي تنتمي إليه ،وبني كل مجال
والدرجة الكلية من جهة أخرى ،وقد تراوحت معامالت ارتباط
الفقرات مع األداة ككل ما بني ( ،)0.94-0.59ومع املجال
( ،)0.95-0.68والجدول ( )٣يبني ذلك.
وتجدر اإلشارة اىل أن جميع معامالت االرتباط كانت ذات درجات
مقبولة ودالة إحصائيا ،ولذلك لم يتم حذف أي من هذه الفقرات.
حيث يوضح الجدول ( )٤معامالت االرتباط بني الفقرات واألداء
املتميز ككل.

النتائج ،ومن ثم مناقشتها وتفسريها ووضع التوصيات
واملقرتحات.

متغريات الدراسة:
املتغريات املستقلة:

الجنس :املعلمني (الذكور ،االناث).
سنوات الخربة ملدير املدرسة :بمستويني اقل من ( )10سنوات
وأكثر من ( )10سنوات.
الدرجة العلمية ملدير املدرسة :وله أربع مستويات بكالوريوس
دبلوم عايل ماجستري دكتوراه.

املتغريات التابعة:

 النمط القيادي :وله ثالث انماط الديموقراطي األوتوقراطياملتساهل.
 األداء املتميز.الجدول ( )٢التكرارات والنسب املئوية لعينة الدراسة

ثبات أداة الدراسة:

للتأكد من ثبات أداة الدراسة ،فقد تم التحقق بطريقة االختبار
وإعادة االختبار ( )test-retestبتطبيق االستبانة/االداة ،وإعادة
تطبيقها بعد أسبوعني عىل مجموعة من خارج عينة الدراسة
مك ّونة من ( )15معلما ً ومن ثم تم حساب معامل ارتباط بريسون
بني تقديراتهم يف املرتني عىل أداة الدراسة ككل .وتم أيضا ً حساب
معامل الثبات بطريقة االتساق الداخيل حسب معادلة كرونباخ
ألفا ،والجدول ( )٥يبني معامل االتساق الداخيل وفق معادلة
كرونباخ ألفا وثبات اإلعادة للمجاالت واألداة ككل واعتربت هذه
القيم مالئمة لغايات هذه الدراسة.
كما يتضح من الجدول ( )٥ان معامالت االرتباط بني الفقرات
و ُبعد األداء املتميز ككل تراوحت بني ( )0.88-0.81وهي قيم
مقبولة لغايات الدراسة.

إجراءات الدراسة:

للتوصل إىل نتائج الدراسة قام الباحثان باإلجراءات اآلتية:
 .1تحديد هدف الدراسة واملتمثل بالكشف عن األنماط القيادية
ملديري املدارس يف وعالقته باألداء املتميز لديهم.
 .2بناء أداة الدراسة يف ضوء األدب النظري والدراسات السابقة
ذات العالقة ومن ثم التأكد من صدقها وثباتها وفقا ً لإلجراءات
العلمية املتبعة يف بناء األدوات وحساب الصدق والثبات.
 .3اختيار أفراد العينة ثم مقابلتهم ورشح هدف الدراسة لهم.
 .4توزيع أداة الدراسة عىل أفراد عينة الدراسة.
 .5تعبئة البيانات الالزمة من قبل أفراد عينة الدراسة ثم اإلجابة
عىل فقرات االداة كما يرونها معربة عن وجهة نظرهم بكل
صدق وموضوعية ،وذلك بعد إحاطتهم علما ً بأن إجاباتهم
رسية ولن تستخدم إال ألغراض البحث العلمي فقط.
 .6جمع البيانات ومن ثم إدخال البيانات إىل ذاكرة الحاسوب ،ثم
تم استخدام الربنامج اإلحصائي ( )SPSSلتحليلها واستخراج

املتغري

الفئات

التكرار

النسبة

ذكر

88

39.8

انثى

133

60.2

الجنس

الجدول ( )٣معامالت االرتباط بني الفقرات واألنماط القيادية ككل
رقم الفقرة

معامل االرتباط مع
األداة

2

** 76.

1

** 72.

3

** 81.

4

رقم الفقرة

معامل االرتباط مع
األداة

12

** 82.

** 80.

5

15

** 72.

7

16

** 88.

8

17

** 69.

9

18

** 74.

10

13

** 70.

14

** 71.

6

11

** 92.

19
20

** 90.

** 89.
** 91.
** 77.
** 76.
** 84.
** 90.
** 88.

الجدول ( )٤معامالت االرتباط بني الفقرات واألداء املتميز ككل
رقم الفقرة

معامل االرتباط
مع األداة

2

** 71.

1

** 84.

3

** 90.

4
5

رقم الفقرة

معامل االرتباط
مع األداة

12

** 86.

** 84

11

** 90

13

** 82.

14
15

** 82.

** 79.
** 85.

الجدول ( )٥معامل االتساق الداخيل كرونباخ ألفا وثبات اإلعادة للدرجة الكلية
االتساق الداخيل
ثبات اإلعادة
املجال
النمط القيادي
األداء املتميز

0.88
0.85

0.82
0.81
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نتائج الدراسة ومناقشتها:

هدفت هذه الدراسة للتعرف عىل طبيعة العالقة بني النمط القيادي
واألداء املتميز لدى مديري املدراس يف محافظة عجلون للعام
( ،)2019/2018كما هدفت إىل التعرف أثر متغريات الدراسة
(الجنس ،وسنوات الخربة والدرجة العلمية ،األداء املتميز ملديري
املدارس ،وأخريا طبيعة العالقة االرتباطية بني النمط القيادي
واألداء املتميز .ولتحقيق ذلك تم جمع البيانات من خالل استبانه
النمط القيادي واألداء املتميز التي تم إعدادها والتأكد من صدقها،
وثباتها ومن ثم تم ترميزها وإدخالها للحاسوب ومعالجتها
إحصائيا ً باستخدام الرزمة اإلحصائية للعلوم االجتماعية (،)SPSS
وفيما ييل نتائج الدراسة تبعا ً لتسلسل األسئلة:
السؤال االول" :ما األنماط القيادية ملديري املدارس الحكومية
للمرحلة الثانوية يف عجلون من وجهة نظر املعلمني؟"
لإلجابة عن هذا السؤال تم استخراج التكرارات والنسب املئوية
واملتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية لألنماط القيادية
املتبعة يف املدارس الحكومية للمرحلة الثانوية يف عجلون ،والجدول
( )٦يوضح ذلك.
يبني الجدول ( )٦أن النمط الديمقراطي جاء بأعىل مستوى
وبمتوسط حسابي ( )3.47وبنسبة مئوية بلغت ( ،)67.9تاله
النمط األوتوقراطي ( )3.00وبنسبة مئوية بلغت ( ،)21.7بينما
جاء النمط املتسيب بأقل مستوى ( )2.57وبنسبة مئوية بلغت
(.)10.4
يستنتج الباحثان أن النمط الديموقراطي هو االكثر انتشارا ً بني
مديري املدارس الحكومية وتتفق هذه الدراسة مع دراسة شقري
( )1999ودراسة عبد الرحيم ( )2000ودراسة سرتال والشناق
( )2000ودراسة والعدواني ( )2013ودراسة علقم ()2013
ودراسة سوالف ( )2016ودراسة البناء (.)2017
ويعزى هذا إىل االستجابة الحقيقية ووعي مديري املدارس بأن
النمط الديموقراطي هو االكثر فعالية يف إدارة كافة النظم املنبثقة
من النظام االجتماعي والذي يعد النظام الرتبوي بكافة مكوناتها
واالكثر تأثرا ً واستجابة ملتطلبات العرص الذي نشهد فيه توجه
واضح نحو الديموقراطية التي تتميز بالبعد االنساني التشاركي
او ما يسمى بالتعاوني الذي يركز عىل معرفة احتياجات العاملني
وإشباعها من خالل تفويض الصالحيات وتوسيع قاعدة االشرتاك
يف اتخاذ القرارات ووضع ااألهداف ،يف حني أظهرت النتائج ظهور
الجدول ( )٦التكرارات والنسب املئوية واملتوسطات الحسابية واالنحرافات
املعيارية لألنماط القيادية األكثر شيوعا ً املتبعة يف املدارس الحكومية للمرحلة
الثانوية يف عجلون
النمط

التكرار

النسبة

ديمقراطي

150

67.9

املتوسط
الحسابي

23

21.7

3.47

االنحراف
املعياري

10.4

3.00
2.57

492.

أوتوقراطي

48

املجموع

221

املتسيب

82

100

543.
645.

النمط األوتوقراطي بنسبة ( )%21.7الذي يركز عىل العمل واهمال
العاملني ورضاهم ومشاركتهم يف اتخاذ القرار او االخذ بآرائهم
مما يربهن عىل أن عدد من مديري املدارس الحكومية يف عجلون
ما زالوا يؤمنون بالفلسفة التقليدية ،والتي تدفع بهم إىل اتباع
القوانني والحزم من وجهة نظرهم ألنه أفضل من تفويض
السلطة التي تسهم يف إنقاص حق املدير ودوره ،يف حني اظهرت
النتائج ان النمط املتسيب او املتساهل او الحر ظهر بنسبة
( )%10.4مما يظهر وعي املديرين لدورهم يف انتظام العملية
التعليمية واثر نمطهم عىل ضمان سريها بالشكل الذي يضمن
ألبنائنا الطلبة البيئة التعليمية السوية والسليمة واملحفزة من
خالل ممارسه قيادية محفزة للعاملني ومرغبة للمتعلمني وبالتايل
عدم ايمانهم بفعالية هذا النمط ،والذين يمارسون هذا النمط هم
الذين يسعون إىل إرضاء العاملني وهو كما يعتقدون انه األداء
املتميز دون النظر اىل العمل.
السؤال الثاني :ما مستوى األداء املتميز لدى مديري املدارس يف
املدارس الحكومية للمرحلة الثانوية يف محافظة عجلون من وجهة
نظر املعلمني؟
لإلجابة عن هذا السؤال تم استخراج املتوسطات الحسابية
واالنحرافات املعيارية ملستوى األداء املتميز لدي مديري املدارس،
والجدول ( )٧يوضح ذلك.
يبني الجدول ( )٧أن املتوسطات الحسابية قد تراوحت ما بني
( ،)3.89-3.07حيث جاءت الفقرة ( )13والتي تنص عىل "تحرص
املدرسة عىل تطوير أداء الطلبة األكاديمي لتحقيق رضا املجتمع
املحيل " األوىل وبمتوسط حسابي بلغ ( ،)3.18بينما جاءت الفقرة
( )12ونصها "توفر االدارة املدرسية برامج التنمية املهنية
للمعلمني من أجل تطوير أدائهم " باملرتبة األخرية وبمتوسط
حسابي بلغ ( .)2.55وبلغ املتوسط الحسابي للمجال ككل
( ،)3.56لذا يتضح أن عوامل نجاح التميز يف االدارة الرتبوية يعتمد
عىل الجهد االضايف والرضا الوظيفي وأداء العاملني والعالقة
االيجابية بني االدارة والعاملني والصحة النفسية لدى العاملني
واملقومات الشخصية واملهنية للقائد الرتبوي.
السؤال الثالث" :هل توجد فروق ذات داللة إحصائية ()α ≥0.05
يف األنماط القيادية السائدة ملديري املدارس الحكومية للمرحلة
الثانوية يف عجلون تعزى ملتغريي سنوات الخربة ،الدرجة العلمية
ملدير املدرسة من وجهة نظر املعلمني؟".
لإلجابة عن هذا السؤال تم استخراج املتوسطات الحسابية
واالنحرافات لألنماط القيادية املتبعة يف املدارس الحكومية
للمرحلة الثانوية يف عجلون حسب متغريي سنوات الخربة ،الدرجة
العلمية ،ولبيان الفروق اإلحصائية بني املتوسطات الحسابية تم
استخدام اختبار "ت" ملتغري سنوات الخربة وتحليل التباين
األحادي ملتغري الدرجة العلمية ،كما يف الجدول (.)٨،٩

أوالً :سنوات الخربة.

يتبني من الجدول ( )٨عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية تعزى

عويس والنوارصه

فئات متغري الدرجة العلمية.
ولبيان داللة الفروق اإلحصائية بني املتوسطات الحسابية تم
استخدام تحليل التباين األحادي حسب الجدول (.)١٠
جدول ( :)١٠تحليل التباين األحادي ألثر الدرجة العلمية عىل
األنماط القيادية األكثر شيوعا ً املتبعة يف املدارس الحكومية
للمرحلة الثانوية يف عجلون

لسنوات الخربة وتتفق هذه الدراسة مع دراسة شقري ()1999
ودراسة سرتال والشناق (.)2000

ثانياً :الدرجة العلمية

يبني الجدول ( )٩تباينا ً ظاهريا ً يف املتوسطات الحسابية
واالنحرافات املعيارية لألنماط القيادية األكثر شيوعا ً املتبعة يف
املدارس الحكومية للمرحلة الثانوية يف عجلون بسبب اختالف

الجدول ( )٧املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية لفقرات ملستوى األداء املتميز لدي مديري املدارس مرتبة تنازليا ً حسب املتوسطات الحسابية
املتوسط
الحسابي

االنحراف
املعياري

عايل

الرتبة

الرقم

الفقرات

1

13

تحرص املدرسة عىل تطوير أداء الطلبة االكاديمي لتحقيق رضا املجتمع املحيل

3.89

2

5

تشجع االدارة املدرسية عىل إعداد النرشات الرتبوية من اجل تحسني العملية التعليمية التعلمية

3.77

761.

3

2

تحرص االدارة املدرسة عىل تفعيل تبادل الزيارة بني املعلمني لتطوير األداء

3.74

667.

عايل

4

4

تحرص االدارة املدرسة عىل تشجيع املبادرات االبداعية للمعلمني

3.74

739.

عايل

5

6

تحرص االدارة املدرسية عىل االستفادة من تجارب املدارس الريادية

3.74

864.

عايل

6

3

تحرص االدارة املدرسية عىل التقييم املستمر لخطط املدرسة من أجل تحقيق التميز

3.67

936.

عايل

7

9

تحرص االدارة املدرسة عىل توفري ثقافة تنظيمية تشجع املنافسة بدال من الرصاع التنظيمي

3.59

896.

عايل

8

11

تحرص االدارة عىل بث ثقافة التميز واالبداع بدال من االسلوب التقليدي يف العمل

3.58

835.

عايل

9

15

تحرص االدارة املدرسية عىل التقييم الدور ألداء العاملني يف املدرسة لتحقيق األداء املبدع

3.55

670.

عايل

10

14

تشجع االدارة املدرسية مبدأ النقد البناء لتاليف أوجه القصور يف األداء

3.53

950.

عايل

11

10

3.48

955.

متوسط

12

7

توفر االدارة االمكانات املدرسية املادية واملعنوية لتطوير أداء املعلمني والطلبة

3.40

776.

متوسط

13

1

تعتمد االدارة املدرسة اسلوب االبتكار واالبداع لتحقيق التميز

3.30

1.159

متوسط

14

8

توفر االدارة للعاملني فرصة املشاركة يف إبداء الراي يف القضايا التي تهم املدرسة

3.27

1.199

متوسط

15

12

توفر االدارة املدرسية برامج التنمية املهنية للمعلمني من أجل تطوير أدائهم

3.07

1.049

متوسط

أداء املتميز ككل

3.56

480.

عايل

تحرص االدارة عىل املشاركة باملسابقات الرتبوية من أجل تحقيق الريادية وليس مجرد
املشاركة الشكلية

الجدول ( )٨املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية واختبار "ت" ألثر سنوات الخربة عىل
األنماط القيادية
النمط

النمط
الديمقراطي

النمط
األوتوقراطي

النمط
املتساهل

سنوات
الخربة

العدد

املتوسط
الحسابي

االنحراف
املعياري

اقل من 10
سنوات

66

3.49

496.

قيمة
“ت”

526.

عرش
سنوات
فأكثر

155

3.45

563.

اقل من 10
سنوات

66

2.99

465.

عرش
سنوات
فأكثر

155

3.01

505.

اقل من 10
سنوات

66

2.53

708.

عرش
سنوات
فأكثر

155

2.59

219

600.

271.

219

786.

النمط

النمط
الديمقراطي

الفئات

النمط
األوتوقراطي

219

النمط املتساهل

املتوسط
الحسابي

االنحراف
املعياري

3.41

586.

بكالوريوس

3.55

ماجستري

3.40

دبلوم عال
دكتوراه

ماجستري

2.76

دكتوراه

423.
438.
589.
404.

3.00

ماجستري

2.32

املجموع

543.

3.24

بكالوريوس

دكتوراه

458.

2.96

2.69

دبلوم عال

672.

3.47

بكالوريوس
دبلوم عال

385.

3.53
3.06

املجموع

471.

عايل

الجدول ( :)٩املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية
لألنماط القيادية األكثر شيوعا ً املتبعة يف املدارس الحكومية

املجموع

722.
617.

درجات
الحرية

الداللة
اإلحصائية

631.

املستوى

492.
685.
543.

2.53

669.
643.

2.77

645.

2.57
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السؤال الرابع" هل هناك عالقة ارتباط ذات داللة إحصائية عند
تبني من الجدول ( )10وجود فروق ذات داللة إحصائية عند
مستوى الداللة ( )α ≥0.05بني النمط القيادي لدى مديري املدارس
مستوى الداللة ( )α ≥0.05تعزى للدرجة العلمية يف النمط
واألداء املتميز لديهم؟
األوتوقراطي ،والنمط املتساهل ،ولبيان الفروق الدالة إحصائيا
وتم اشتقاق االسئلة التالية من السؤال السابق:
بني املتوسطات الحسابية تم استخدام املقارنات البعدية بطريقة
 )1هل يوجد أثر لنمط القيادة الديمقراطي عىل مستوى األداء
 LSDكما هو مبني يف الجدول ()11
املتميز ملديري املدارس من وجهة نظر املعلمني؟
يتبني من الجدول ( :)11وجود فروق ذات داللة إحصائية (α
لإلجابة عن السؤال هذا السؤال ،تمت صياغته عىل شكل فرضية
 )≥0.05بني دكتوراه من جهة وكل من دبلوم عال ،وماجستري من
كالتايل :ال يوجد أثر لنمط القيادة الديمقراطي عىل مستوى األداء
جهة اخرى وجاءت الفروق لصالح دكتوراه ،كما تبني وجود
املتميز ملديري املدارس من وجهة نظر املعلمني .يوجد أثر لنمط
فروق ذات داللة إحصائية ( )α ≥0.05بني بكالوريوس وماجستري
القيادة الديمقراطي عىل مستوى األداء املتميز ملديري املدارس من
وجاءت الفروق لصالح بكالوريوس يف النمط الديمقراطي ،كما
وجهة نظر املعلمني .والختبار هذه الفرضية تم استخدام تحليل
وجود فروق ذات داللة إحصائية ( )α ≥0.05بني املاجستري من
االنحدار املتعدد ،حيث تم استخراج قيم (بيتا) وقيم ( )Tومستوى
جهة وكل من البكالوريوس ،والدكتوراه من جهة اخرى وجاءت
الداللة وكما يف الجدول ()12
الفروق لصالح كل من البكالوريوس ،والدكتوراه يف النمط
يتضح من الجدول ( )12أن معامل بيتا قد بلـغ ( )-29.وان قيمـة
املتساهل وال تتفق هذه الدراسة مع دراسة شقري( )1999ودراسة
( )Tبلغـت ( )-6.50بمستوى داللة ( )00.0وهي أقل من مستوى
سرتال والشناق (.)2000
الداللة ( ،)05.0مما يشري إلـى رفـض الفرضـية الصفرية وقبول
ويستنج الباحثان أن مديري املدارس من حملة شهادة الدكتوراه
الفرضية البديلة التي تنص عىل :يوجد أثر لنمط القيادة
يمارسون النمط األوتوقراطي رغبة منهم يف إظهار الفارق العلمي
الديمقراطي عىل مستوى األداء املتميز ملديري املدارس من وجهة
بينهم وبني املعلمني مما يعطيهم وحسب نظرتهم ،القائد الذي
نظر املعلمني وتتفق هذه النتيجة مع نتيجة دراسة العدواني
يستأثر بجميع السلطات ويرسم خطة العمل وطرق تنفيذها
( )2013ودراسة سرتال والشناق ( )2000ودراسة شقري ()1999
ويحرك الجماعة كما يشاء وهو بذلك يحد من حيوية ونشاط
ودراسة شاهني ( )2013ودراسة البنا ( )2017ودراسة الروقي
العاملني معه ويحاول عدم خلق قيادات جديدة.
(.)2012
ويمكن تفسري هذه النتيجة بأن استخدام رؤساء
الجدول ( :)10تحليل التباين األحادي ألثر الدرجة العلمية عىل األنماط القيادية األكثر شيوعا ً
األقسام األكاديميني لنمط القيادة الديمقراطي يـؤدي
املتبعة يف املدارس الحكومية للمرحلة الثانوية يف عجلون
إىل إشاعة روح املودة والتعاون ،كما يعمل عىل توفري
الداللة
مجموع درجات متوسط
الراحة النفسية ألعضاء هيئة التـدريس ،حيث
قيمة ف
املصدر
النمط
اإلحصائية
املربعات الحرية املربعات
يشعرون بأن جو العمل يملؤه الحب واملودة ،وال يوجد
329.
3
986.
بني املجموعات
يشء من ضغوط العمل املعهـودة يف العمل األكاديمي،
النمط
344.
1.115
295.
217
داخل املجموعات 63.959
الديمقراطي
مما يؤثر تأثريا ً مبارشا ً األداء املتميز ملديري املدارس
220
64.945
الكيل
وبالتايل عىل العاملني.
2.057
3
6.171
بني املجموعات
النمط
 )2هل يوجد أثر لنمط القيادة املتسيب عىل مستوى
000.
9.469
217.
217
داخل املجموعات 47.137
األوتوقراطي
األداء املتميز ملديري املدارس من وجهة نظر
220
53.308
الكيل
1.986
3
5.959
بني املجموعات
املعلمني؟
النمط
002.
5.036
394.
217
داخل املجموعات 85.590
ولإلجابة عن هذا السؤال ،تمت صياغته عىل شكل
املتساهل
220
91.550
الكيل
فرضية التايل :ال يوجد أثر لنمط القيادة املتسيب عىل
الجدول ( )11املقارنات البعدية بطريقة  LSDألثر الدرجة العلمية عىل النمط األوتوقراطي األداء املتميز ملديري املدارس من وجهة نظر املعلمني،
املتوسط بكالوريوس دبلوم عال ماجستري دكتوراه يوجد أثر لنمط القيادة املتسيب عىل مـستوى األداء
الدرجة
النمط
الحسابي
العلمية
املتميز ملديري املدارس من وجهة نظر املعلمني،
النمط
األوتوقراطي

بكالوريوس

3.06

ماجستري

2.76

دبلوم عال
دكتوراه

النمط
املتساهل

3.24

بكالوريوس

2.69

ماجستري

2.32

دبلوم عال
دكتوراه
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2.96

2.53
2.77

10.

*31.
17.
16.

*37.
08.

20.

*28.

الجدول ( )12قيم (بيتا) واإلحصائي ( )Tومستوى الداللة
*48.

Beta
.29 -

T
6.50-

S.G
0.00

الجدول ( )13قيم (بيتا)
21.
24.

*45.

Beta
0.20

T
4.63

S.G
0.00

عويس والنوارصه

والختبار هذه الفرضة تم استخدام تحليل االنحدار املتعدد ،حيث
تم استخراج قيم (بيتا) وقيم ( )Tومستوى الداللة كما يف الجدول
(:)13
اتضح من الجـدول ( )13أن معامـل بيتـا قـد بلـغ ( )-0.20وان
قيمـة( )Tبلغـ (( -4.63بمستوى داللة ( )00.0وهي أقل من
مستوى الداللة ( )05.0مما يـشري إلـى رفـض الفرضية الصفرية
وقبول الفرضية البديلة التي نصت عىل :يوجد أثـر لـنمط القيـادة
املتسيب عىل مستوى األداء املتميز ملديري املدارس من وجهة نظر
املعلمني .وتتفق هذه الدراسة مع دراسة شقري ( )1999ودراسة
عبد الرحيم ( )2000ودراسة سرتال والشناق ( )2000ودراسة
والعدواني ( )2013ودراسة علقم ( )2013ودراسة سوالف
( )2016ودراسة البناء ( )2017التي أظهرت وجـود ممارسـة
ضعيفة لنمط القيادة املتسيبة.
ويمكن تفسري هذه النتيجة اىل أن استخدم هذا النمط القيادي من
قبل مديري املدارس ،يتيح للعاملني قدرا ً كبريا ً من تفويض
املسؤولية ،وتمكني اإلدارة التخاذ القرارات ثـم تنفيـذها ،مما
يتيح قدرا ً كبريا ً من املرونة يف إنجاز األعمال ،وينعكس انعكاسا ً
مبارشا ً عىل أداء أعـضاء هيئة التدريس؛ لذلك أظهرت النتائج
وجود أثر لذلك النمط عىل األداء املتميز ملديري املدارس.
يتبني من النتائج السابقة وجود عالقة ارتباطية ايجابية دالة
إحصائيا عند مستوى الداللة ( )0.05≥ αبني النمط القيادي لدى
مديري املدارس يف منطقة عجلون واألداء املتميز.

التوصيات

يف ضوء النتائج السابقة تويص الدراسة باآلتي:
• الرتكيز عىل ممارسة النمط القيادي املحفز واملطور للعملية
التعليمية من خالل منحهم الحوافز املادية واملعنوية ملا له من
آثار إيجابية عىل أدائهم الوظيفي.
• عقد الدورات التدريبية ملديري املدارس لتوعيتهم بأهمية
اساليب وأنماط القيادة يف االرتقاء بمستوى املدرسة وتميزها
وتميز اداء مديريها.
• إجراء املزيد من الدراسات حول األداء املتميز وانعكاساته عىل
العملية التعليمية بكافة عنارصها.
• إجراء املزيد من الدراسات النقدية حول إثر النمط االتوقراطي
والنمط املتسيب يف االدارة املدرسية.
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