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درجة ممارسة مديري المدارس في محافظة الداخلية بسلطنة عمان
لنظرية هالبن في القيادة.

الملخص

د .حممد سليمان اجلرايدة*

تعرف درجة ممارسة مديري المدارس في محافظة الداخلية بسلطنة
هدفت هذه الدراسة ّ
عمان لنظرية هالبن في القيادة ،ومن أجل تحقيق الهدف صممت استبانة مكونة من ( )62فقرة،
وبعد التأكد من دالالت صدقها وثباتها طبقت على ( )041مدير مدرسة ومعلما أول في العام
الدراسي 6102/6102م ،ولإلجابة عن أسئلة الدراسة استخرجت المتوسطات الحسابية

واالنحرافات المعيارية وتحليل التباين واختبار (ت) ،وقد توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج
كان من أبرزها :أن درجة ممارسة مديري المدارس لنظرية هالبن في محافظة الداخلية بسلطنة عمان
متوسطة ،كما أشارت النتائج إلى عدم وجود فروق ذات داللة احصائية لدرجة ممارسة مديري
المدارس لنظرية هالبن في محافظة الداخلية بسلطنة عمان عند مستوى داللة ( )α=0.05تعزى

لمتغيرات (النوع االجتماعي والمؤهل العلمي ،وسنوات الخبرة) ،وفي ضوء النتائج يقترح الباحث

ضرورة أن يتعاون مديرو المدارس مع المعلمين في إعداد الخطط التدريسية ومتابعة تنفيذها،
ومساعدة المعلمين على استخدام استراتيجيات التقويم ،وتوفير مناخ اجتماعي ديمقراطي داخل
المدرسة يدعم المعلمين ويعزز أدوارهم.

الكلمة المفتاحية :مديري المدارس ،نظرية هالبن ،القيادة.

* أستاذ مشارك يف كلية العلوم واآلداب  -جامعة نزوى – سلطنة عمان.
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The Degree of Public Schools Principals' Application in
the State of Al dakhlia Governate, Sultanate of Oman to
Halben Theory in Leadership.
Dr. Mohammed Suliman Al-jaraeda
Associate professor at the Faculty of Education and science
Nazwa University
Sultanate of Oman

Abstract
This study aims at finding out the degree of Public Schools
Principals' application in the State of Al dakhlia Governate,
Sultanate of Oman to Halben Theory in Leadership. To achieve
the objectives of the study, a questionnaire composed of (28)
items was designed. After checking the validity and reliability of
the questionnaire, (120) members of the study group composed
of (Managers, and master teachers ) were requested to respond to
the questionnaire items during the academic year 2016/2017. To
evaluate the responses, ( means, standard deviation, differential
analysis and T-test ) were employed. The study highlighted a
number of results, the most important of which are: The degree
of practicing the degree of Public Schools Principals' application
in the State of Al dakhlia Governate Sultanate of Oman to
Halben Theory in Leadership is average. The absence of
statistically significant differences in the school principals'
practice in the State of Al dakhlia Governate Sultanate of Oman
to Halben Theory in Leadership at the level of (a = 0.05) is due to
the effects of (experience , academic qualification and gender).In
the light of the findings, the researcher Suggest the following:
The need for school principals to collaborate with teachers in the
preparation of educational plans and follow-up implementation,
and to help teachers to use evaluation strategies, and to provide a
democratic social environment within the school that supports
teachers and enhances their roles.
Keywords: Principals, leader ship, Halben Theory in Leadership
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 .1مقدمة:
حظي موضوع القيادة منذ القدم باهتمام كبري من العلماء ،ومتحور هذا االهتمام حول صفات
القادة وسجاياهم وما يتمتعون به من مهارات قيادية متكنهم من القيام بأعماهلم بكفاءة وفاعلية حبيث
يكونون ملّمني بأبعاد املنظومة التعليمية مبدخالهتا وعملياهتا وخمرجاهتا.
وتعد القيادة حمور االرتكاز يف العملية اإلدارية يف املنظمة التعليمية املعاصرة ،ويعد النمط القيادي
أحد العوامل الرئيسية اليت تسهم يف تشكيل طابع العالقات داخل اجلماعات ،لذا فإنه يكتسب أمهيته من
دوره يف توجيه العالقات داخل اجلماعة حنو بلوغ األهداف الرئيسية اليت تسعى اجلماعة إىل حتقيقها،
فالنمط القيادي املتبع يف املدرسة حيدد املناخ التنظيمي السائد فيها الذي يشكل بدوره عوامل أخرى
متصلة باألداء والرضا الوظيفي وااللتزام لدى األفراد داخل املدرسة (الصلييب ،)5002 ،وتعد املدرسة
مؤسسة تربوية مهمة تفوق أمهيتها أية مؤسسة أخرى يضمها اجملتمع ،وأصبحت صورة مصغرة للمجتمع
الكبري ،وال بد من إدارهتا بشكل صحيح شأهنا يف ذلك شأن أية مؤسسة أخرى ،وهذا يتطلب وجود إدارة
مدرسية فعالة هلا مواصفات معينة تقوم مبهامها ووظائفها بطريقة قيادية (نصر ،)5000،وهذا يتطلب من
مدير املدرسة حفز العاملني ومساندهتم يف حتقيق منوهم الذايت ،واتاحة الفرصة هلم إلظهار متيزهم وتفوقهم
على أقراهنم بإعطائهم استقاللية التفكري وحرية العمل ،إشراكهم يف حتمل املسؤولية يف حتقيق أهداف
املدرسة (.)Davis,2009
إن مدير املدرسة الناجح هو القادر على توجيه مرؤوسيه والتأثري فيهم إجيابا لكي ينفذوا ما يأمرهم
به أو يشري عليهم بتنفيذه وهو القادر على كسب تعاون العاملني معه وحتقيق التجانس بينهم وإقناعهم
بأن حتقيق أهداف املدرسة جناح شخصي هلم ولتحقيق أهدافهم ،وهذا يتطلب منه أن يكون مديرا ناجحا
وقائدا تربويا فعاال من خالل تطبيق نظريات القيادة مبهارة وذكاء من خالل النظر يف العملية التعليمية
التعلمية على أهنا منظومة متكاملة من املدخالت والعمليات واملخرجات بدال من النظرة األحادية الضيقة
هلا (عيد ،)5000 ،إن القناعة الراسخة لدى أغلب الباحثني يف القضايا الرتبوية تشري إىل أن مدير
املدرسة قائد تربوي جلميع العاملني يف املدرسة ،وهو املسؤول األول عن جناحها يف حتقيق أهدافها ،وهو
حلقة االتصال بني مجيع العاملني من معلمني وطالب ومشرفني وأولياء أمور ،ويقع عليه عبء مسؤولية
احلصول على أفضل النتائج املمكنة ،لذلك جند أن السلوك القيادي ملدير املدرسة مهم جدا لزيادة فاعلية
املدرسة اليت يتوقف جناحها على درجة فعالية السلوك القيادي له يف حتقيق حاجاهتا وآماهلا وطموحاهتا،
لذلك فإن سلوك املدير له دور كبري يف منو العاملني معه ونضجهم (أبو جلبان ،)5005 ،ومما ال شك
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فيه أن القيادة تعد من املعاين املهمة يف حياة اجملتمعات البشرية قدميا وحاضرا ومستقبال وتقدمها وبلوغها
أهدافها وهذه األمهية تتزايد نتيجة التطور احلضاري وتعقد احلياة العصرية وتستوجب وجود قيادة مؤهلة
ذات فهم عميق وحكمة ونظرة ثاقبة لتكون قادرة على القيام بالدور املطلوب (عيد ،)5000 ،إن القيادة
احلكيمة الواعية أمر ال غىن عنه يف املنظمات املعاصرة ،لرتشيد سلوك األفراد وحشد طاقاهتم وتعبئة قدراهتم
وتنسيق جهودهم وتنظيم أمورهم وتوجيههم الوجهة الصحيحة حنو حتقيق األهداف والغايات املرجوة وتربز
أمهيتها يف قدرهتا على حتريك وتنشيط الكفاءات البشرية يف املدرسة لتحقيق أهداف العملية الرتبوية،
خاصة يف ظل تعقد السلوك القيادي ملدير املدرسة فيما يتعلق بالتوقعات الوظيفية وديناميات العمل
واالحتياجات الشخصية للعاملني يف املدرسة (احلراحشة.)5005 ،
وبصفة مدير املدرسة قائدا تربويا يتطلب منه ذلك السعي احلثيث إىل التحسني املستمر يف كافة
جماالت العملية الرتبوية وجعل هذا األمر مبثابة القوة الدافعة واملرشدة للقيادة املدرسية يف السري حنو
أهدافها ،وحتقيق اجلودة يف أركان املدرسة كافة والوصول إىل ذلك ال ميكن أن يتحقق إال إذا كان القائد
التعليمي قادرا على إدراك العالقات املتداخلة والتكاملية اليت تتميز هبا املنظومة املدرسية عرب ممارسات
قيادية من قبل مدير املدرسة ذات قيمة يف مجيع اجملاالت خصوصا رسم وحتديد التوجهات ،وتطوير
األفراد ،وإعادة تشكيل املدرسة ،واختاذ القرارات (أبو حامد ،)5002 ،وهذا يتطلب من مدير املدرسة أن
ميتلك رؤية مستقبلية تعرب عن رسالة مدرسته وأهدافها وثقافتها (.(Terrell, 2010
مما ال شك فيه أن النظريات احملورية للقيادة قد تطورت تطورا ملحوظا فانتقلت من نظريات احملور
الواحد إىل نظريات احملورين ،وتعد نظرية هالنب من نظريات األمناط القيادية ذات احملورين اليت القت قبوال
يف جمال العمل اليت تركز االهتمام على بعدي املهمة والعالقات ،حيث كان ميارس القادة يف املنظمات
التعليمية املعاصرة سابقا أحد احملورين :حمور املهمة أو حمور االعتبارية ،فكانت نظرة أحادية ضيقة من
حيث أهنم يركزون إما على املهمة املطلوب تأديتها ،أو على األشخاص الذين يؤدوهنا ،وليس على االثنني
معا ،وتعد نظرية هالنب من أهم النظريات اليت تدرس سلوك القيادة مشوال ودقة يف بيئة العمل منطلقة من
قاعدة علمية أساسية وهي ليس هناك أسلوب قيادي واحد مهيمن يصلح لكل مكان وزمان إذ إن
معطيات املوقف هي اليت حتدد منط القيادة ،وعليه فإن هذه النظرية تؤكد ضرورة أن يويل مدير املدرسة
بصفته قائدا تربويا اهتماما كبريا لبعدي اإلنتاجية واإلنسانية.

07

درجة ممارسة مديري المدارس لنظرية هالبن  ................................................................د .الجرايدة

 .2دراسات سابقة:
من خالل مراجعة الدراسات السابقة ،ويف حدود علم الباحث واطالعه ،مل جيد دراسات أجريت
يف سلطنة عمان ،ذات صلة مبوضوع الدراسة مباشرة ،على الرغم من حداثة املوضوع ،إال أنه مثة بعض
الدراسات العربية و األجنبية اليت تندرج الدراسة يف إطارها ،وفيما يلي استعراض للدراسات األكثر قربا أو
صلة مبوضوع الدراسة احلالية:
 .0 .5دراسة ميللر (:)Miller, 1994
هدفت هذه الدراسة إىل مقارنة الفروق يف أساليب قيادة الرؤساء بني فئة متدربة وفئة غري متدربة
حسب نظرية الشبكة اإلدارية (باليك وموتون ،)0892وقد تضمنت هذه الدراسة حتديدا ثالثة عناصر،
أوال :العالقة بني أساليب القيادة من وجهة نظر املديرين املتدربني حسب نظرية الشبكة اإلدارية ،ثانيا:
العالقة بني أساليب القيادة للمديرين املتدربني حسب نظرية الشبكة وغري املتدربني ،وبني تصورات املعلمني
ألساليب قيادة رؤسائهم ،ثالثا :العالقة بني أساليب القيادة للمديرين املتدربني حسب نظرية الشبكة وغري
املتدربني ،وبني املتغريات السكانية والرتبوية (اجلنس ،العمر ،عدد سنوات اخلربة ،املستوى التعليمي ،نوع
املدرسة ،وحجم املدرسة) ،ومشلت عينة الدراسة ( )00مديرا ،و( )011معلما من مناطق (امليسيسييب)
يف املدارس احلكومية العامة ،و( )28مديرا تدربوا يف معهد وزارة الرتبية يف والية امليسيسييب إدارة التنفيذ
وحدة تدريب الشبكة اإلدارية ،و( )50مديرا مل يتلقوا التدريب السابق ،وقد استخدمت الدراسة مقياس
(هال ،هاريف وويليام  ،)0890الذي استندوا فيه إىل نظرية الشبكة اإلدارية وحتليل األبعاد للقيادة ،كما
قام املديرون باختيار ثالثة معلمني من كلياهتم إلكمال مسح تقييم القيادة (هال ،هاريف ،وويليام
 ،)0890لكي حيصلوا على تصورات املعلمني عن ممارسات قيادهتم ،وقد توصلت إىل النتائج اآلتية :إن
منط القيادة السائد استند إىل ذاتية املدير وردود أفعال املعلمني ،كما أن املديرين الذين تدربوا كانوا
يفضلون األسلوب التعاوين أو االسرتاتيجي (قيادة الفريق) من القيادة ،مقارنة باملديرين الذين مل يتدربوا،
وجود عالقة ارتباط بني األسلوب الذي يتبعه املديرون املتدربون على إدارة الشبكة ،وغري املتدربني ،وبني
تصورات املعلمني عن ذلك األسلوب ملديريهم ،وعدم وجود ارتباطات هامة بني التدريب على إدارة
الشبكة وبني املتغريات السكانية والرتبوية.
 .5 .5دراسة الندسن (:)Landsin, 1995
هدفت هذه الدراسة إىل مقارنة األمناط القيادية لدى املدارس الثانوية يف والية أالباما باألمناط
القيادية لدى مديري املدارس الثانوية ،وتكونت عينة الدراسة من ( )540مشرفا ،وكان من أبرز النتائج أن
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النمط القيادي الذي يعطي اهتماما عاليا للعمل والعاملني هو النمط السائد لدى مديري املدارس الثانوية
يف أالباما ،وهو ما يسمى بالنمط الدميوقراطي ،ولدى مديري املدارس الثانوية النموذجية يف الواليات
املتحدة األمريكية ،وعدم وجود عالقة دالة إحصائيا بني اجلنس ومدة اخلربة من جهة والنمط القيادي ملدير
املدرسة الثانوية من جهة أخرى.
 .2 .5دراسة كاثلني (:(Kathleen, 2000
هدفت إىل تعرف وجود عالقة دالة بني مدى إدراك املعلمني ملمارسة املديرين لسلوكيات القيادة
التحويلية ،وإدراك هؤالء املعلمني ملدى املشاركة يف األهداف املدرسية والتزام املعلم يف املدرسة ،واستخدم
يف الدراسة املنهج الوصفي ،وطبقت جمموعة من األدوات مثل :استبيان القيادة متعدد العوامل لتحديد
النمط القيادي لدى املدير ،واستبيان العوامل التنظيمية االجتماعية (مقاييس فرعية منه لتقدير التزام املعلم
واملشاركة يف األهداف املدرسية) ،وتوصلت الدراسة إىل جمموعة من النتائج من أمهها ما يلي :أن املديرين
واملعلمني خيتلفون يف إدراكهم لدرجة القيادة التحويلية فالدرجة اليت قدرها مديرو املدارس أنفسهم كانت
أكرب بصورة دالة إحصائيا من الدرجات اليت قدرها املعلمون.
 .4 .5دراسة ماسارو وأوغسطس (:)Massaro & Augustus,2000
هدفت إىل اختبار العالقة بني النمط القيادي ملدير املدرسة وإدراك املعلمني للنمط القيادي ملدير
مدرستهم ،وأثره يف املناخ التنظيمي السائد يف املدرسة ،واستخدم الباحثان أداة (هريسي وبالتشرد) ألمناط
القيادة ملدير املدرسة وأثره يف املناخ التنظيمي من أجل تطوير املدرسة يف مقابلة حاجات اجملتمع واملعلمني،
ومتثلت عينة الدراسة بـ ( )220معلما مت اختيارهم من ( )50مدرسة من مدراس مانشسرت ،وكشفت
النتائج عن عدم وجود تأثري للنمط القيادي الذي يتبعه مدير املدرسة يف املناخ التنظيمي للمدرسة.
 .2 .5دراسة شارما (:)Sharma, 2000
هدفت إىل اختبار العالقة بني مستوى إدراك املعلمني إلمكانيات القيادة لدى مديريهم وجودة
القيادة يف تقمص األدوار ،واختاذ القرار ،وإدارة الوقت ،والراحة ،ومت اختيار ( )200معلم ومعلمة من
مدارس ماليزيا ،ومت تصميم استبانة ألبعاد القيادة وتوزيعها على العينة ،وتوصلت الدراسة إىل أن لدى
املديرين تصورا وإمكانية يف الوصول إىل أبعاد وإمكانيات القيادة ومتوسط أداء بالنسبة ملعايري القيادة ،وكان
من أبرز النتائج وجود عالقة إجيابية قوية بني مستوى إدراك املعلمني ألبعاد القيادة وبني إمكانيات املديرين
القيادية.
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 .0 .5دراسة سانشز (:)Sanchez, 5005
هدفت إىل التعرف على العالقة بني إدراك املعلمني للسلوك القيادي ملدير املدرسة وبني دافعية
املعلمني للعمل يف املدارس األساسية يف والية (تكساس) ،تألفت العينة من ( )200معلما ومعلمة مت
اختيارهم بشكل عشوائي من ( )00مدارس ،قام الباحث باستخدام أداتني للدراسة :مقياس الوصف
القيادي هلالنب واألخرى ،مقياس الرضا الوظيفي ،وقد توصلت إىل النتائج اآلتية :إن النمط املناسب
واألفضل لنموذج الدافعية الداخلية هو سلوك القائد املهتم بالعالقات ،وجود عالقة ذات داللة إحصائية
على مستوى الداللة ( )α=0.05بني الدوافع الداخلية والدوافع اخلارجية للمعلمني وبني السلوك القيادي
املهتم بالعالقات وبني عمر املعلم وخربته.
 .1 .5دراسة عبيدات (:)5004
هدفت إىل الكشف عن األمناط اإلدارية وفق نظرية الشبكة اإلدارية وعالقتها بفاعلية إدارة الوقت
لدى مديري ومديرات املدارس الثانوية العامة يف األردن من وجهة نظرهم ،واستخدم الباحث املنهج
الوصفي التحليلي ،وتكونت عينة الدراسة من ( )592مديرا ومديرة ،ميثلون ( )%20من اجملتمع األصلي،
منهم ( )022مديرا ،و( )059مديرة ،واستخدم الباحث االستبانة كأداة لدراسته ،وكان من أبرز نتائج
الدراسة أن النمط اإلداري السائد بني مديري املدارس الثانوية يف األردن وفق نظرية الشبكة اإلدارية كان
النمط قيادة الفريق ( ،)8.8بينما حصل منط قيادة منتصف الطريق ( )2.2على أقل نسبة ،ووجود فروق
ذات داللة إحصائية على مستوى ( )α=0.05بني األمناط اإلدارية وفق نظرية الشبكة اإلدارية تعزى
ملتغريي اجلنس ،واملؤهل العلمي.
 .9 .5دراسة الشوكاين (0450هـ):
هدفت إىل تعرف األمناط القيادية السائدة يف إدارة مدارس املرحلة الثانوية مبحافظة جدة وفق
منوذج هرسي وبالنشارد وتعزيز اإلجيايب منها ،والتعرف على مستوى دافعية اإلجناز لدى معلمي املرحلة
الثانوية مبحافظة جدة ،والكشف عن مدى العالقة بني منط مدير املدرسة القيادي ودافعية املعلمني
لإلجناز ،وقد اختار الباحث عينة عشوائية من جمتمع الدراسة املتمثل يف مجيع مديري ومعلمي مدارس
املرحلة الثانوية مبحافظة جدة ،واستخدم الباحث املنهج الوصفي االرتباطي لكشف العالقة بني متغريي
الدراسة ،كما استخدم الباحث أداتني لقياس متغريات الدراسة :منوذج هرسي وبالنشارد لقياس النمط
القيادي ملدير املدرسة ،واستبيان من تصميم الباحث لقياس دافعية اإلجناز لدى معلمي املرحلة الثانوية،
وكان من أبرز نتائج هذه الدراسة :أن منط املشاركة كان أكثر األمناط شيوعا بني مديري املدارس ،يليه منط
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التسويق ،وأقلها شيوعا منط التفويض ،وان دافعية اإلجناز للمعلمني أعلى يف املدارس اليت يكون منط مديرها
القيادي هو منط التفويض ،وأقلها لدى املعلمني الذين يتسم مديرهم بالنمط اآلمر.
 .8 .5دراسة الصلييب والسعود (:)5004
هدفت إىل حتديد األمناط القيادية ملديري املدارس الثانوية وعالقتها مبستوى الرضا الوظيفي
ملعلميهم ،تكون جمتمع الدراسة من مجيع مديري ومديرات املدارس الثانوية العامة ومعلميهم لعام
5004/5002م ،وتكونت عينة الدراسة من  202مديرا ومديرة و 0500معلما ومعلمة ،مت استخدام
أداتني يف الدراسة :األوىل مقياس األمناط القيادية واألداة الثانية مقياس الرضا الوظيفي ،توصلت النتائج إىل
أن النمط القيادي املشارك الداعم قد جاء يف املرتبة األوىل يليه النمط البائع املدرب ،كذلك أظهرت أن
مستوى الرضا عن العمل لدى املعلمني كان عاليا.
 .00 .5احلمدان والفضلي (:)5009
دراسة هدفت إىل تعرف النمط القيادي السائد لدى مديري املدارس يف منطقة الفروانية التعليمية
يف دولة الكويت وفقا هلذه النظرية ،كما هتدف إىل معرفة تأثري النوع واخلربة واملرحلة الدراسية يف النمط
القيادي ،واستخدما أداة "وصف فاعلية وتكيف القائد" هلريشي وبالنشرد بتطبيقها على جمتمع الدراسة
املكون من  94مدير مدرسة ،ولقد توصلت الدراسة إىل أن األمناط القيادية املمارسة تشري إىل أن منط
املشاركة يربز بنسبة ( ،)%24.2يليه اإلبالغ ( ،)%52.9مث التفويض ( ،)%50.4ومن مث اإلقناع
( ،)%1.00كذلك توصلت الدراسة إىل أنه ليست هناك فروق ذات داللة إحصائية ملتغريات الدراسة
(النوع واخلربة واملرحلة الدراسية) يف التأثري على منط القيادي.
 .00 .5دراسة العش (:)5000
هدفت إىل تعرف األمناط القيادية ملديري املدارس الثانوية العامة يف األردن وفق نظرية الشبكة
تكون جمتمع الدراسة من مجيع معلمي املدارس
اإلدارية وعالقتها مبستوى ضغوط العمل لدى معلميهمّ ،
العامة يف حمافظة العاصمة عمان ،البالغ عددهم ( )2020معلما ومعلمة ،ومت اختيار عينة الدراسة
بالطريقة الطبقية العشوائية وبنسبة ( )%02من جمتمع الدراسة ،وقد بلغت ( )249معلما ومعلمة،
ولتحقيق أهداف الدراسة ،مت تطوير استبانتني :األوىل للتعرف على األمناط القيادية السائدة وفق نظرية
الشبكة اإلدارية ،واألداة الثانية :لقياس مستوى ضغوط العمل ،ولتحليل بيانات الدراسة قامت الباحثة
باستخدام املعاجلات اإلحصائية اآلتية ،وباالستناد إىل برنامج ( :)SPSSالتكرارات والنسب املئوية،
املتوسطات احلسابية ،االحنراف املعياري ،اختبار التباين األحادي ،اختبار شافييه ،وتوصلت الدراسة اىل
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جمموعة من النتائج كان من أبرزها :أن النمط القيادي السائد وفق نظرية الشبكة اإلدارية من وجهة نظر
املعلمني يف مدارس عمان هو منط (قيادة الفريق) الذي يويل اهتماما عاليا لإلنتاج (التحصيل الدراسي)،
واهتماما عاليا للعالقات االنسانية وأن النمط القيادي األقل تكرارا من وجهة نظر املعلمني هو منط قيادة
النادي الذي يركز على العالقات اإلنسانية ،ويهمل اإلنتاج (التحصيل الدراسي) أي إنه ال يوجد اهتمام
بالعالقات اإلنسانية على حساب العمل ،ووجود فروق ذات داللة إحصائية عند املستوى ()a<0 .05
بني منط السلوك القيادي لدى (مديري املدارس العامة ومديراهتا يف األردن وبني ضغوط العمل لدى
معلميهم من وجهة نظرهم ،فقد تبني أن منط قيادة الفريق قد حصل على مستويات أدىن لضغوط العمل
عند معلميهم ،بينما كانت درجات ضغوط العمل أعلى يف النمط التساهلي باملقارنة مع األمناط األخرى.
 .05 .5دراسة عابدين (:)5005
هدفت إىل تعرف درجة السلوك القيادي ملديري مدارس حمافظات وسط الضفة الغربية يف
فلسطني ،وهي حمافظات القدس ورام اهلل وبيت حلم وأرحيا ،من وجهة نظر املعلمني ،إذ مت اختيار عينة
طبقية من كافة معلمي مدارس احملافظات املذكورة ،وبلغ عدد املستجيبني  205فردا ،ومت إعداد استبانة
ٍ
جماالت ،ومت التأكد من
جلمع البيانات حول السلوك القيادي للمديرين تضم  25فقرة موزعة يف مخسة
صدقها وثباهتا ،وأشارت النتائج أن درجة السلوك القيادي للمديرين كما يقدرها املعلمون متوسطة ،سواء
ٍ
يف اجملاالت الفرعية أم الدرجة الكلية ،كما أشارت النتائج أن هناك فروقا ذات ٍ
إحصائية بني
داللة
متوسطات استجابات املعلمني حبسب جنس املعلم ،لصاحل املعلمات ،وحبسب اخلربة ،لصاحل ذوي اخلربة
ٍ
القليلة ،وجبسب املرجعية ،لصاحل مدارس وكالة الغوث ،بينما مل تكن الفروق ذات ٍ
إحصائية ،حبسب
داللة
العلمي ،وختصصه.
مؤهل املعلم
َ
 .02 .5دراسة العتييب (:)5004
دراسة هدفت لتعرف درجة ممارسة مديري املدارس الثانوية يف دولة الكويت ألساليب القيادة
التحويلية من وجهة نظر املعلمني ،والوقوف على درجة إسهام ذلك يف حتسني مستوى األداء املهين
للمعلمني ،والكشف عن العالقة االرتباطية بني درجة ممارسة مديري املدارس الثانوية ألساليب القيادة
التحويلية وحتسني مستوى األداء املهين للمعلمني ،وكذلك الفروق بني تقديرات املعلمني لدرجة ممارسة
مديري املدارس الثانوية يف دولة الكويت ألساليب القيادة التحويلية تبعا للمتغريات (النوع  -املؤهل
العلمي -عدد سنوات اخلربة -املنطقة التعليمية ،وألجل ذلك مت إعداد أداة دراسة تكونت من ()46
عبارة ،وزعت على مخسة حماور (التأثري املثايل ،احلفز اإلهلامي ،االعتبارات الفردية ،االستثارة الفكرية)،
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وحمور خاص بتحسني األداء ،ومت تطبيقها على عينة قدرها ( )342معلما ،من مجيع املناطق التعليمية
الست بدولة الكويت ،وكشفت نتائج الدراسة عن أن :مديري املدارس الثانوية بدولة الكويت ميارسون
أبعاد القيادة التحويلية يف الواقع امليداين بدرجة كبرية ،وأن املعلمني يقدرون دور املديرين الفاعل يف حتسني
األداء املهين لديهم بدرجة كبرية ،كما كشفت النتائج عن وجود عالقة ارتباط طردي دال بني تقديرات
املعلمني ملمارسة مديري املدارس الثانوية ألبعاد القيادة التحويلية ،وبني حتسني األداء املهين لديهم ،وقد
تبني وجود فروق ذات داللة إحصائية حول تقدير العينة ملمارسة املديرين لبعدي (االعتبارات الفردية،
االستثارة الفكرية) لصاحل جمموعة اإلناث ،وكذلك وجود فروق بني متوسطات أفراد العينة فيما يتعلق
بتحسني األداء تعزى ملتغري املؤهل العلمي ،لصاحل احلاصلني على مؤهل الدبلوم واملؤهل اجلامعي ،بينما تبني
عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطات أفراد العينة اخلاصة بآرائهم ذات الصلة بدرجة ممارسة
أبعاد القيادة التحويلية تبعا ملتغري عدد سنوات اخلربة ،وكذلك عدم وجود فروق تعزى ملتغري املنطقة
التعليمية.
 .04 .5دراسة شعيبات وشاهني (:)5002
هدفت إىل التعرف على درجة ممارسة املدير للسلوك القيادي ،وعالقته بدرجة النمو املهين
للمعلمني ،من وجهة نظر معلمي املدارس احلكومية ،يف حمافظة اخلليل ،للعام الدراسي 5002/5005م،
تكون جمتمع الدراسة من مجيع معلمي ومعلمات حمافظة اخلليل ،البالغ عددهم ( )1805معلما ومعلمة،
يف حني تكونت عينة الدراسة من ( )288معلما ومعلمة ،مت اختيارهم بالطريقة الطبقية العشوائية ،بنسبة
 %2من جمتمع الدراسة ،خضع منها للتحليل اإلحصائي ( )290فقط ،ولتحقيق أهداف الدراسة مت بناء
استبانة لقياس درجة ممارسة املدير للسلوك القيادي من وجهة نظر معلميه ،مكونة من ( )22فقرة ،موزعة
على ثالثة جماالت (اإلداري ،والفين ،واإلنساين) ،وبناء استبانة لقياس درجة النمو املهين للمعلم ،تكونت
من ( )58فقرة ،موزعة على ثالثة جماالت (طرق وأساليب التدريس ،التقومي ،واملادة العلمية) ،يف حني مت
التحقق من صدق وثبات األداة بالطرق الرتبوية واإلحصائية املناسبة ،ومت استخدام الرزم اإلحصائية للعلوم
االجتماعية SPSS؛ لإلجابة عن أسئلة الدراسة وفحص الفرضيات ،وكانت نتائج الدراسة كما يلي:
جاءت تقديرات املعلمني ،لدرجة ممارسة املدير للسلوك القيادي من وجهة نظر معلمي املدارس احلكومية،
بدرجة متوسطة ،مبتوسط حسايب ( ،)2.20واحنراف معياري ( )0.200وكان أعالها اجملال اإلداري،
وأقلها اجملال اإلنساين ،ومل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( ،)a ≥ 0.02بني
تقديرات املعلمني ،لدرجة ممارسة املدير للسلوك القيادي يف املدارس احلكومية ،تعزى ملتغري عدد سنوات
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اخلربة ،بينما وجدت فروق ملتغري املؤهل العلمي ،باجملال الفين ،واجملال اإلداري ،لصاحل أدىن من بكالوريوس،
كما وجدت فروق ملتغري املديرية ،وكانت لصاحل الشمال جبميع اجملاالت ،وجاءت تقديرات املعلمني لدرجة
النمو املهين ملعلمي املدارس احلكومية ،بدرجة عالية ،مبتوسط حسايب ( ،)2.91واحنراف معياري
( ،)0.90وكان أعالها جملال طرق وأساليب التدريس ،وأقلها جملال التقومي ،ومل يكن هناك فروق ذات
داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )α ≤ 0.02تقديرات املعلمني ،لدرجة النمو املهين ملعلمي املدارس
احلكومية ،يف حمافظة اخلليل تعزى ملتغري املؤهل العلمي ،ومتغري عدد سنوات اخلربة ،بينما وجدت فروق يف
متغري املديرية مبجال املادة العلمية لصاحل الشمال ،وتوصلت الدراسة لوجود عالقة ارتباطية إجيابية ولكنها
ضعيفة ،حيث كان معامل ارتباط بريسون ( ،)،50بني درجة ممارسة املدير للسلوك القيادي ودرجة النمو
املهين ملعلمي املدارس احلكومية يف حمافظة اخلليل.
ملخص الدراسات السابقة وموقع الدراسة احلالية منها:
يتضح لنا من خالل استعراض الدراسات السابقة ما يأيت:
– استعملت غالبية الدراسات السابقة املنهج الوصفي؛ وذلك ملناسبته هذا النوع من الدراسات ،كما
استخدمت االستبانة أداة جلمع البيانات اليت تتعلق بالدراسة.
 ندرة الدراسات اليت تناولت ممارسة نظرية قيادية هامة يف مؤسسات تربوية خدمية ومؤثرة يف حياة اجملتمعمثل املدارس وبالذات يف سلطنة عمان.
– أفادت هذه الدراسة من الدراسات السابقة بإثراء البعد النظري والعملي املتضمن خالهلا ،يف بناء
االستبانة اخلاصة بالدراسة؛ أسهم يف نضوج أداة الدراسة ومشوهلا وصدقها ،كما مت أيضا اإلفادة من
نتائجها مبقارنتها مع نتائج هذه الدراسة ومعرفة التوافق أو االختالف بينها.
 متيزت هذه الدراسة عن الدراسات السابقة :بكوهنا تعد الدراسة األوىل اليت درست درجة ممارسة نظريةهالنب القيادية يف مدارس التعليم يف سلطنة عمان.

 .3مشكلة الدراسة وأسئلتها:
لعل أكثر الصعوبات اليت تواجه مديري املدارس قدرهتم على حل املشكالت اليت تواجههم واختاذ
القرارات وإحداث التغيري ورفع مستوى كفاءة مدارسهم خاصة يف ظل ازدياد عدد العاملني فيها واملتعاملني
معها ،وقد يعزى ذلك إىل عدم امتالكهم املهارات القيادية ،إن االرتقاء بأداء املدرسة وحتقيق أهدافها
يتطلب أن ميارس مديرها سلوكا قياديا يعمل من خالله على التأثري يف العاملني فيها بشكل على حنو حيقق
أهدافهم ويطورهم وينميهم وحيقق أهداف العملية التعليمية التعلمية بأقل وقت وجهد وكلفة ،كما أن
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بعض الدراسات السابقة يف هذا اجملال أوصت بضرورة دراسة حتليل األمناط القيادية ملديري املدارس وفقا
لنظريات القيادة اإلدارية ومنها نظرية هالنب ،ومن خالل معايشة الباحث لواقع القيادة الرتبوية ومن خالل
خربته اإلدارية يف امليدان الرتبوي يف سلطنة عمان ،الحظ أن إدارات املدارس مل تلق االهتمام الكايف من
لدن الباحثني لدراسة واقعها وفقا لنظريات القيادية املعاصرة وجاءت فكرة إجراء هذه الدراسة امتدادا
للدراسات امليدانية اليت تناولت السلوك القيادي بشكل عام ،واغناء هلا باستخدام نظرية هالنب يف القيادة؛
لذا ترتكز مشكلة الدراسة يف اإلجابة عن السؤال الرئيس اآليت :ما درجة ممارسة مديري املدارس يف حمافظة
الداخلية بسلطنة عمان لنظرية هالنب يف القيادة؟
أسئلة الدراسة:
حتاول الدراسة إجابة عن األسئلة اآلتية:
 .0 .2ما درجة ممارسة مديري املدارس يف حمافظة الداخلية بسلطنة عمان لنظرية هالنب يف القيادة؟
 .5 .2هل ختتلف درجة ممارسة مديري املدارس يف حمافظة الداخلية بسلطنة عمان لنظرية هالنب يف القيادة
تبعا ملتغريات :النوع االجتماعي واملؤهل العلمي ،وسنوات اخلربة؟

 .4أهمية الدراسة:
تتجلى أمهية الدراسة فيما يأيت:
 .1 .4يؤمل من هذه الدراسة من خالل حبثها يف األمناط القيادية ملديري املدارس تقدمي تغذية راجعة
ملديري املدارس عن مدى ممارستهم لألمناط القيادية الفعالة وفقا لنظرية هالنب ،حيث سيسهم ذلك يف
عالج جوانب الضعف ،وتعزيز جوانب القوة ،كذلك تزويد أصحاب القرار يف وزارة الرتبية والتعليم
واملديريات العامة مبعلومات األمناط القيادية ملديري مدارس التعليم يف حمافظة الداخلية بسلطنة عمان وفقا
لنظرية هالنب من أجل تصميم الربامج التدريبية اليت تسهم يف رفع الكفاءة اإلدارية ملديري املدارس.
 .2 .4يؤمل من هذه الدراسة إضافة معرفية للمكتبة العربية ،ويؤمل أن يكون هلا انعكاسات إجيابية على
امليدان الرتبوي.
 .2 .4ميكن أن تكون نواة لدراسات أخرى يف أمناط القيادة ملديري املدارس تبعا لنظريات القيادة
األخرى.
 .4 .4يزيد من أمهية الدراسة عامل اجلدة من خالل الكشف عن درجة ممارسة مديري املدارس يف حمافظة
الداخلية بسلطنة عمان لنظرية هالنب يف القيادة السيما أنه مل يتم العثور على دراسة واحدة تناولت هذا
املوضوع يف سلطنة عمان.
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 .2 .4كما ميكن أن تضيف هذه الدراسة أمهية خاصة تتمثل يف توجيه أنظار مديري املدارس ألمهية
السلوك القيادي وضرورة األخذ به لتطوير ممارساهتم القيادية.

 .5أهداف الدراسة:

تسعى الدراسة إىل حتقيق األهداف اآلتية:
 .1 .5التعرف على األمناط القيادية ملديري مدارس التعليم يف حمافظة الداخلية بسلطنة عمان وفقا لنظرية
هالنب.
 .5 .2التعرف على درجة ممارسة مديري املدارس يف حمافظة الداخلية بسلطنة عمان لنظرية هالنب يف
القيادة.
 .2 .2التعرف على داللة الفروق بني ممارسة مديري املدارس لنظرية هالنب يف حمافظة الداخلية بسلطنة
عمان اليت تعزى إىل متغريات الدراسة.
 .4 .2تقدمي االقرتاحات والتوصيات لدعم الدور القيادي ملديري املدارس يف حمافظة الداخلية بسلطنة
عمان.

 .6مصطلحات الدراسة:

اشتملت الدراسة على املصطلحات اآلتية:
 .1 .6املمارسة :جمموعة املهام اإلدارية اليت يقوم هبا مدراء املدارس يف حمافظة الداخلية بسلطنة عمان اليت
ميكن قياسها من خالل جماالت االستبانة االثنني ومها :املهمة ،والتعاطف.
 .2 .6نظرية هالنب :نظرية قيادية وضعها ( )Halbenوهي من نظريات األمناط القيادية ذات احملورين
(املهمة ،والتعاطف) وهي ذات صلة بتحليل السلوك القيادي ،وتعرف إجرائيا بأهنا مجيع املمارسات
القيادية اليت يقوم هبا مدراء املدارس يف حمافظة الداخلية بسلطنة عمان املتمثلة بالسلوك القيادي املهتم ببعد
املهمة ،والسلوك القيادي املهتم ببعد التعاطف ،ويقاس بالدرجة الكلية اليت حيصل عليها مديرو املدارس من
خالل استجابات افراد الدراسة على فقرات االستبانة املعدة هلذا الغرض.

 .7حدود الدراسة:

سوف تتحدد نتائج الدراسة باحملددات املوضوعية واملكانية والبشرية والزمانية اآلتية:
 .0 .1احلدود املوضوعية :اشتملت الدراسة على بعدين رئيسني مها :املهمة ،والتعاطف.
 .5 .1احلدود املكانية :اقتصرت الدراسة على مدارس التعليم يف حمافظة الداخلية بسلطنة عمان.
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 .2 .1احلدود البشرية :اقتصرت الدراسة على مديري املدارس واملعلمني األوائل يف مدارس التعليم يف
حمافظة الداخلية بسلطنة عمان.
 .4 .1احلدود الزمانية :سيتم تطبيق الدراسة يف العام الدراسي .5001/5000
حمددات الدراسة :درجة دقة أفراد الدراسة ومصداقيتهم وموضوعيتهم ونزاهتهم يف استجاباهتم على أداة
الدراسة.
 .8منهجية الدراسة وإجراءاتها:

 .0 .9منهج الدراسة :استعمل الباحث املنهج الوصفي املسحي ،وهو املنهج املناسب لتحقيق أهداف
الدراسة.
 .5 .9جمتمع الدراسة :تكون جمتمع الدراسة من مديري املدارس واملعلمني االوائل يف مدارس التعليم يف
حمافظة الداخلية بسلطنة عمان البالغ عددهم ( )201مديرا ومعلما أول للعام الدراسي
(5001/5000م).
 .2 .9عينة الدراسة :مت اختيار عينة عشوائية من جمتمع الدراسة تكونت من ( )040من مدراء املدارس
واملعلمني األوائل مبحافظة الداخلية.
 .4 .9أداة الدراسة :قام الباحث بإعداد وتطوير أداة الدراسة ،وهي عبارة عن استبانة درجة ممارسة
مديري املدارس يف حمافظة الداخلية بسلطنة عمان لنظرية هالنب يف القيادة ،وذلك اعتمادا على بعض
الدراسات السابقة اليت تناولت موضوع األمناط القيادية كدراسيت( :العش5000 ،؛ شعيبات وشاهني،
5002؛ الصلييب والسعود ،)5004 ،وتكونت االستبانة من ( )50فقرة تندرج حتت جمالني رئيسني؛ وكل
جمال يندرج حتته عدد من الفقرات.
 .0 .4 .9صدق األداة :للتأكد من صدق األداة مت عرض االستبانة على جمموعة من احملكمني ،ممن هلم
العالقة مبوضوع الدراسة من أعضاء هيئة التدريس يف اجلامعات ،ووزارة الرتبية والتعليم يف سلطنة عمان،
وبلغ عددهم ( )00حمكمني ،وطلب من احملكمني إبداء آرائهم ومالحظاهتم على فقرات االستبانة من
حيث :دقة فقرات االستبانة ،والصياغة اللغوية لفقراهتا ووضوحها .وعلى ضوء ما ورد من احملكمني من آراء
ومالحظات ،مت إجراء التعديالت املناسبة بتعديل بعض الفقرات ،أو إعادة صياغتها لتتناسب واجملال الذي
وضعت من أجله ،وأصبحت بصورهتا النهائية  50فقرة.
موزعة على ثالثة جماالت ،ومتدرجة وفق مقياس ليكرت ( )Likertاخلماسي ،وقد مت تصحيح
استجابات أفراد عينة الدراسة على فقرات االستبانة على النحو التايل:
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أعطيت الدرجة ( )2لالستجابة اليت متثل "درجة ممارسة عالية جدا"
أعطيت الدرجة ( )4لالستجابة اليت متثل "درجة ممارسة عالية"
أعطيت الدرجة ( )2لالستجابة اليت متثل "درجة ممارسة متوسط"
أعطيت الدرجة ( )5لالستجابة اليت متثل "درجة ممارسة منخفضة"
أعطيت الدرجة ( )0لالستجابة اليت متثل "درجة ممارسة منخفضة جدا"
فكلما زادت درجة التقدير زادت درجة املمارسة يعزى والعكس صحيح ،وقد مت تقسيم درجة
املمارسة إىل ثالثة مستويات ،بناء على متوسطات االستجابات ،وقد استخدم يف تفسري النتائج التصنيف
التايل:
جدول 0
السلم التصنيفي لتفسري نتائج الدراسة
المتوسط

درجة الممارسة

المعيار

5.22 –0

منخفضة

احنراف معياري واحد عن املتوسط احلسايب

2.01 –5.24
2 -2.09

متوسطة
عالية

املتوسط
احنراف معياري واحد عن املتوسط احلسايب

قام الباحث باعتماد هذا املقياس من خالل تقسيم الدرجة العظمى ( )2على ثالث فئات
متساوية ضمن املدى ( ،)2 –0وفقا للمعادلة اآلتية :القيمة العليا لبدائل اإلجابة يف أداة الدراسة– القيمة
الدنيا لبدائل اإلجابة يف أداة الدراسة مقسومة على عدد املستويات الثالثة (عالية ،متوسطة ،منخفضة)
أي 0.22 = 2 ÷ )0-2( :وهذه القيمة تساوي طول الفئة بني املستويات الثالثة (عالية ،متوسطة،
منخفضة)
5.22 = 0.22 + 0.00
2.00 = 0.22 + 5.22
2.00 = 0.22 + 2.00
وبالتايل تعد قيم املتوسطات احلسابية لدرجة الفاعلية اليت ترتاوح ما بني:
( )5.22 – 0.00درجة ممارسة منخفضة.
( )2.00 – 5.24درجة ممارسة متوسطة.
( )2.00 – 2.01درجة ممارسة عالية.
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 .5 .4 .9ثبات األداة :مت التأكد من ثبات األداة من خالل احتساب معامل كرونباخ ألفا
( )Cronbach Alphaلكافة جماالت الدراسة الثالث ،حيث بلغ قيمة معامل الثبات الكلي لألداة
()0.98؛ وهي مقبولة ألغراض البحث العلمي.
 .9متغيرات الدراسة:

متثلت متغريات الدراسة فيما يلي:
 .0 .8املتغريات املستقلة؛ ومشلت:
 .0 .0 .8النوع االجتماعي؛ وله فئتان :ذكور ،وإناث.
 .5 .0 .8املؤهل العلمي؛ وله ثالثة مستويات :بكالوريوس ،دبلوم عايل ،وماجستري.
 .2 .0 .8سنوات اخلربة؛ وهلا مستويان :أقل من  1سنوات 1 ،سنوات فأكثر.
 .5 .8املتغريات التابعة :درجة ممارسة مديري املدارس يف حمافظة الداخلية بسلطنة عمان لنظرية هالنب يف
القيادة.

 .10المعالجة اإلحصائية:

مت استخدام برنامج  SPSSاإلحصائي لتفريغ وحتليل االستبانة ،ومت استخدام املعاجلات
اإلحصائية ذات الصلة باألسئلة الرئيسة للبحث على النحو التايل:
 .0 .00لإلجابة عن السؤال األول ،مت استخدام املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية والرتبة ،لقياس
درجة ممارسة مديري املدارس يف حمافظة الداخلية بسلطنة عمان لنظرية هالنب يف القيادة.
 .5 .00لإلجابة عن السؤال الثاين ،استخدم :اختبار "ت" ( )t-testلعينتني مستقلتني للكشف عن
وجود فروق بني متوسطات تقديرات أفراد الدراسة تعزى إىل متغري النوع االجتماعي (اجلنس) ،واختبار
حتليل التباين األحادي ( )One Way Analysis Of Varianceلثالث عينات مستقلة فأكثر
للكشف عن وجود فروق بني متوسطات تقديرات أفراد الدراسة تعزى إىل متغريي املؤهل العلمي وسنوات
اخلربة.
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 .11نتائج الدراسة ومناقشتها:
 .0 .00مناقشة النتائج املتعلقة باإلجابة عن السؤال األول :ما درجة ممارسة مديري املدارس يف حمافظة
الداخلية بسلطنة عمان لنظرية هالنب يف القيادة؟ ولإلجابة على هذا السؤال ،مت استخراج املتوسطات
احلسابية واالحنرافات املعيارية والرتبة لدرجة ممارسة مديري املدارس يف حمافظة الداخلية بسلطنة عمان لنظرية
هالنب يف القيادة ،واجلدول أدناه يوضح ذلك.
جدول 5
املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية والرتبة جملاالت الدارسة حسب املتوسطات احلسابية
الرتبة

البعد

المتوسط الحسابي

االنحراف المعياري

1
2

املهمة
التعاطف

2.22
2.00

0.05
0.00

2.41

0.88

املتوسط احلسايب العام

يتبني من اجلدول السابق املتوسطات احلسابية لتقديرات أفراد العينة على فقرات أداة الدراسة
تراوحت بني ( ،)2.00-2.22حيث جاء بعد التعاطف يف املرتبة األوىل مبتوسط حسايب متوسط
( ،)2.00وباحنراف معياري ( ،)0.00وجاء بعد املهمة يف املرتبة األخرية مبتوسط حسايب متوسط
( ،)2.22وباحنراف معياري ( ،)0.05أما املتوسط احلسايب العام جلميع اجملاالت فقد جاء مقداره
( )2.41ليشري إىل أن درجة ممارسة مديري املدارس لنظرية هالنب يف حمافظة الداخلية بسلطنة عمان
متوسطة ،وقد تعزى هذه النتيجة اىل قلة اهتمام مديري املدارس بتنمية املعلمني مهنيا من خالل وضع
اخلطط اإلمنائية اليت ترتقي بأدائهم الذي ينعكس اجيابا على التحصيل الدراسي ونوعية التعليم املقدم،
كذلك قد تعزى هذه النتيجة اىل قلة اهتمام كثري من مديري املدارس للجانب اإلنساين يف تعاملهم مع
املعلمني ،يف ممارسة دورهم كقادة تربويني يف امليدان الرتبوي ،وقد تعزى هذه النتيجة إىل سيطرة النمط
البريوقراطي على ممارسات كثري من مديري املدارس العتقادهم بأنه األسلوب األمثل ألداء العمل ،وتتفق
هذه النتيجة مع نتيجة دراسة كل من (العش5000 ،؛ شعيبات وشاهني5002 ،؛ الصلييب والسعود،
.)5004
وقد مت احتساب املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية والرتبة لتقديرات أفراد الدراسة على
فقرات كل جمال على حدة ،وكانت على النحو اآليت:
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 .0 .0 .00بعد املهمة:
هدف هذا اجملال إىل معرفة درجة ممارسة مديري املدارس لنظرية هالنب يف حمافظة الداخلية بسلطنة
عمان تبعا لبعد املهمة ،واجلدول التايل يبني املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية لفقرات البعد وهي
مرتبة تنازليا حسب متوسطاهتا احلسابية.
جدول رقم 2
املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية لفقرات بعد املهمة مرتبة تنازليا حسب املتوسطات احلسابية
املتوسط

االحنراف

درجة

احلسايب

املعياري

املمارسة

رقم
4

يتعاون مع املعلمني يف إعداد خطط إثرائية للطلبة املتفوقني

3.88

1.14

عالية

2
00

يتعاون مع املعلمني يف إعداد خطط عالجية لرعاية الطلبة املتأخرين
يضع معايري ثابتة لتقييم إجناز املعلمني

3.86
3.70

1.18
0.99

عالية
عالية

00
05

يرتك جماال واسعا لألفراد يف صنع القرار املدرسي
يقدم تغذية راجعة تطويرية للمعلمني حول املهام اليت يقدموهنا

3.65
3.60

0.96
0.90

متوسطة
متوسطة

02
0

حيدد مع املعلمني الصعوبات اليت تواجههم يف املهمة اليت يقدموهنا
يعد خطة سنوية لعمله

3.59
2.40

0.93
0.80

متوسطة
متوسطة

5

يضع خططا إلمناء املعلمني مهنيا ويشارك يف تنفيذها

2.29

0.99

متوسطة

2
0

يتعاون مع املعلمني يف إعداد اخلطط التدريسية ويتابع تنفيذها
يهتم ويشجع املعلمني على استخدام اسرتاتيجيات تدريس حديثة

2.20
2.22

0.11
0.12

متوسطة
متوسطة

1
9

يساعد املعلمني على استخدام اسرتاتيجيات التقومي الرتبوي
يركز على التحصيل الدراسي كأولوية ويعد الباقي أمورا ثانوية

2.20
5.22

0.80
0.00

متوسطة
متوسطة

5.50
2.22

0.22
0.05

متوسطة
متوسطة

الفقرة

الفقرات

ينوع يف أساليب تعزيز األفراد واجلماعات من املتعلمني
8
املتوسط احلسايب العام

يتضح من اجلدول السابق أن املتوسطات احلسابية لفقرات هذا اجملال تراوحت بني (-5.50
 ،)2.99وباحنراف معياري ( ،)0.04-0.22إذ نالت الفقرة (" )4يتعاون مع املعلمني يف إعداد خطط
إثرائية للطلبة املتفوقني" أعلى متوسط حسايب حيث بلغ ( ،)2.99واحنراف معياري ( ،)0.04يليها
الفقرة (" )2يتعاون مع املعلمني يف إعداد خطط عالجية لرعاية الطلبة املتأخرين" مبتوسط حسايب
( ،)2.90واحنراف معياري ( ،)0.01كما أظهر التحليل أن أدىن وسط حسايب للفقرات (" ،)8ينوع يف
أساليب تعزيز األفراد واجلماعات من املتعلمني" مبتوسط حسايب ( ،)5.50واحنراف معياري (،)0.22
بينما جاءت الفقرة (" )9يركز على التحصيل الدراسية كأولوية ويع ّد الباقي أمورا ثانوية" يف املرتبة ما قبل
األخرية مبتوسط حسايب ( ،)5.22وباحنراف معياري (.)0.00
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وبشكل عام بلغ املتوسط احلسايب إلمجايل الفقرات املتعلقة ببعد املهمة ( )2.22باحنراف معياري
( ،)0.05ما يدل على أن درجة ممارسة مديري املدارس يف حمافظة الداخلية بسلطنة عمان لنظرية هالنب
يف القيادة تبعا لبعد املهمة متوسطة ،وقد تعزى هذه النتيجة إىل قلة حرص مديري املدارس على وضع
خطط إلمناء املعلمني مهنيا لع ّدهم ذلك من اختصاص مديرية الرتبية والتعليم ،كذلك قلة حرصهم على
تشجيع املعلمني على استخدام اسرتاتيجيات تدريس حديثة ،واستخدام اسرتاتيجيات التقومي الرتبوي وتنويع
التعزيز املقدم للمعلمني .وتتفق هذه النتيجة مع نتيجة دراسة كل من (العش5000 ،؛ الصلييب والسعود،
.)5004
 .5 .0 .00بعد التعاطف:
هدف هذا اجملال إىل معرفة درجة ممارسة مديري املدارس لنظرية هالنب يف حمافظة الداخلية بسلطنة
عمان تبعا لبعد التعاطف ،واجلدول التايل يبني املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية لفقرات البعد وهي
مرتبة تنازليا حسب متوسطاهتا احلسابية
جدول 4
املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية والرتبة لفقرات بعد التعاطف مرتبة تنازليا حسب متوسطاهتا
احلسابية
رقم
الفقرة
08
50
50

يشارك املعلمني مناسباهتم االجتماعية خارج املدرسة
يتقبل نقد املعلمني برحابة صدر
يف املدرسة نظم واضح لتحفيز املعلمني

املتوسط
احلسايب
2.80
2.92
2.90

االحنراف
املعياري
0.77
0.89
0.81

درجة
املمارسة
عالية
عالية
عالية

55

توفر املدرسة فرصا مناسبة للمعلمني للتعبري عن مشاعرهم حنو بيئة العمل

2.11

1.09

عالية

52

تقدم املدرسة الدعم املطلوب للمعلمني لتطوير قدراهتم ومهاراهتم يف العمل

2.10

0.86

عالية

54
52
50
04

يظهر عدم التفرقة يف التعامل مع املعلمني
يقيم عالقات اجتماعية مع املعلمني داخل املدرسة
حيافظ على القضايا السرية للمعلمني
يتجنب إحراج املعلمني يف املوقف الصفي

2.08
2.09
2.00
2.00

1.10
1.13
0.94
0.99

عالية
عالية
متوسطة
متوسطة

02

يعزز الدافعية واحلماس لدى املعلمني

2.20

0.12

متوسطة

00

يوفر مناخا اجتماعيا دميقراطيا داخل املدرسة يدعم املعلمني ويعزز أدوارهم

2.40

0.80

متوسطة

01

يبذل جهدا عاليا لتوفري جو من األلفة داخل املدرسة

2.50

0.02

متوسطة

09

يؤكد على أمهية أدوار املعلمني أيا كانت سنوات اخلربة لديهم

2.02

0.05

متوسطة

2.00

0.00

متوسطة

الفقرات

املتوسط احلسايب الكلي
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يتضح من اجلدول السابق أن املتوسطات احلسابية لفقرات هذا اجملال قد تراوحت بني (-2.02
 ،)2.80وباحنراف معياري ( ،)0.11 - 0.05إذ نالت الفقرة (" )08يشارك املعلمني مناسباهتم
االجتماعية خارج املدرسة" أعلى متوسط حسايب بلغ ( )2.80واحنراف معياري ( ،)0.11يليها الفقرة
(" )50يتقبل نقد املعلمني برحابة صدر" مبتوسط حسايب ( )2.92واحنراف معياري ( ،)0.98كما أظهر
التحليل أن أدىن وسط حسايب للفقرات (" ،)09يؤكد أمهية أدوار املعلمني أيا كانت سنوات اخلربة لديهم
"مبتوسط حسايب ( ،)2.02واحنراف معياري ( ،)0.05بينما جاءت الفقرة (" )01يبذل جهدا عاليا
لتوفري جو من األلفة داخل املدرسة" يف املرتبة ما قبل األخرية مبتوسط حسايب ( )2.50وباحنراف معياري
(.)0.02
وبشكل عام بلغ املتوسط احلسايب إلمجايل الفقرات املتعلقة ببعد الفاعلية ( )2.00باحنراف
معياري ( ،)0.00فممارسة مديري املدارس لنظرية هالنب يف حمافظة الداخلية بسلطنة عمان تبعا لبعد
التعاطف جاءت متوسطة ،وقد تعزى هذه النتيجة إىل أن بعض املعلمني قد يتعرضون إلحراج من قبل
مديري املدارس يف املواقف الصفية ،إضافة إىل قلة اهتمام مديري املدارس بتشجيع املعلمني عندما يقومون
بأعماهلم داخل املدرسة ،وعدم اهتمامهم الكايف بتوفري جو اجتماعي دميقراطي بني املعلمني ملا له من
انعكاس مباشر يف حتقيق أهداف العملية التعليمية التعلمية ينعكس على نوعية التعليم املقدم للطلبة
وبالتايل على حتصيلهم الدراسي ،كذلك قد تعزى هذه النتيجة اىل قلة املخصصات املالية املخصصة ملدير
املدرسة من أجل تقدمي احلوافز املالية للمعلمني يف هذه املدارس ،كذلك قد تعزى هذه النتيجة إىل عدم
توفر الوقت الكايف ملديري املدارس لالهتمام بالعالقات اإلنسانية يف مدارسهم ألهنا ال تعد من أولويات
عملهم وعدم رغبتهم يف التدخل يف شؤون املعلمني والبقاء على مسافة واحدة مع مجيع املعلمني يف
املدرسة ،تتفق هذه النتيجة مع نتيجة دراسة كل من (شعيبات وشاهني5002 ،؛ الصلييب والسعود،
.)5004

 .5 .00النتائج املتعلقة باإلجابة عن السؤال الثاين :هل توجد فروق ذات داللة إحصائية يف تقديرات
أفراد عينة الدراسة ممارسة مديري املدارس لنظرية هالنب يف حمافظة الداخلية بسلطنة عمان عند مستوى
داللة ( )α=0.02تعزى ملتغريات :النوع االجتماعي ،املؤهل العلمي ،سنوات اخلربة؟
مت استخدام اختبار "ت" للكشف عن الفروق الدالة إحصائيا بني املتوسطات احلسابية لتقديرات
أفراد الدراسة ممارسة مديري املدارس لنظرية هالنب يف حمافظة الداخلية بسلطنة عمان اليت تعزى ملتغري النوع،
عند مستوى داللة ( ،)α=0.02ولبيان الفروق الدالة إحصائيا بني متوسطات تقديرات أفراد الدراسة تبعا
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ملتغريي املؤهل العلمي ،وسنوات اخلربة مت استخدام حتليل التباين األحادي (،)One Way Anova
وسوف يتم عرض النتائج على النحو التايل:
 .0 .5 .00متغري النوع االجتماعي:
مت استخدام اختبار "ت" ( )t-testللكشف عن الفروق الدالة إحصائيا بني املتوسطات احلسابية
لتقديرات أفراد العينة لدرجة ممارسة مديري املدارس يف حمافظة الداخلية بسلطنة عمان لنظرية هالنب يف
القيادة اليت تعزى ملتغري النوع االجتماعي ،عند مستوى داللة ( ،)α=0.02واجلدول التايل يوضح النتائج
املتعلقة هبذا املتغري.
جدول 2
نتائج استخدام اختبار (ت) إلجياد داللة الفروق بني متوسطات إجابات أفراد الدراسة على جماالت
الدراسة واليت تعزى ملتغري النوع
رقم اجملال

اجملال

النوع

العدد

املتوسط احلسايب

االحنراف املعياري

قيمة t

مستوى الداللة

اجملال األول

املهمة

ذكر
أنثى

02
22

3.45
3.88

0.47
0.33

3.73

*0.00

اجملال الثاين

التعاطف

ذكر
أنثى

02
22

4.22
2.62

0.59
0.53

1.40

0.21

ذكر

65

02

0.34

أنثى

55

22

0.90

1.93

0.06

املتوسط احلسايب العام

دالة إحصائيا عند 0.02= a

يتبني من اجلدول السابق عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية ( )a = 0.02يف تقديرات أفراد
الدراسة ممارسة مديري املدارس لنظرية هالنب يف حمافظة الداخلية بسلطنة عمان يعزى ملتغري النوع
االجتماعي جلميع جماالت الدراسة ككل إذ بلغت قيمة (ت) الكلية ( ،)0.82ومستوى الداللة ()0.00
ملتغري النوع االجتماعي ،وقد تعزى هذه النتيجة إىل أن مديري ومديرات املدارس ميارسون أمناط قيادية
متشاهبة وذلك نتيجة تشابه ظروف ومعطيات العمل يف املدارس ،فالكل خيضع لقوانني وتعليمات متشاهبة
منظمة للعمل ،وتتفق هذه النتيجة مع نتيجة دراسة (الصلييب والسعود.)5004 ،
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 .5 .5 .00متغري املؤهل العلمي:
ولبيان الفروق الدالة إحصائيا بني متوسطات تقديرات أفراد الدراسة تبعا ملتغري املؤهل العلمي ،مت
استخدام حتليل التباين األحادي ) ،(One Way Anovaواجلدول التايل يوضح النتائج املتعلقة هبذا
املتغري.
جدول 0
نتائج استخدام حتليل التباين األحادي إلجياد دالالت الفروق بني متوسطات
تقديرات أفراد العينة على جماالت الدراسة تبعا ملتغري املؤهل العلمي
رقم اجملال
األول

الثاين

جمموع املربعات

درجة احلرية

متوسط املربعات

""F

مستوى الداللة

اجملال

بني اجملموعات
املهمة
داخل اجملموعات

0.19
18.20

2
144

0.071
0.192

0.62

0.52

اجملموع

18.15

150

بني اجملموعات
داخل اجملموعات

1.70
42.33

2
148

اجملموع

42.44

150

بني اجملموعات

0.28

2

0.235

داخل اجملموعات
اجملموع

18.00
18.66

158
150

0.111

التعاطف

املتوسط احلسايب العام

مصدر التباين

0.806
0.366

02.6

1.45

0.03

0.33

يتضح من اجلدول السابق أن :قيمة  Fاحملسوبة جلميع اجملاالت جمتمعة ( ،)0.42وكذلك بلغت
قيمة مستوى الداللة جلميع اجملاالت ( )0.22وهي أكرب من ( ،)0.02ما يعين عدم وجود فروق يف
تقديرات أفراد الدراسة لدرجة ممارسة مديري املدارس يف حمافظة الداخلية بسلطنة عمان لنظرية هالنب يف
القيادة اليت تعزى ملتغري املؤهل العلمي يف مجيع اجملاالت ،وقد تعزى هذه النتيجة اىل أن مديري املدارس
يعملون يف بيئات عمل متشاهبة ويلتزمون بقوانني وتعليمات ثابتة بغض النظر عن مؤهالهتم وتتفق هذه
النتيجة مع نتيجة دراسة (العش.)5000 ،
 .2 .5 .00متغري سنوات اخلربة:
ولبيان الفروق الدالة إحصائيا بني متوسطات تقديرات أفراد الدراسة تبعا ملتغري سنوات اخلربة ،مت
استخدام حتليل التباين األحادي ) ،(One Way Anovaواجلدول التايل يوضح النتائج املتعلقة هبذا
املتغري.
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جدول 1
نتائج استخدام حتليل التباين األحادي إلجياد دالالت الفروق بني متوسطات تقديرات أفراد العينة على
جماالت الدراسة تبعا ملتغري سنوات اخلربة
رقم
اجملال

اجملال

مصدر التباين

بني اجملموعات
املهمة داخل اجملموعات
األول
اجملموع
بني اجملموعات
التعاطف داخل اجملموعات
الثاين
اجملموع
بني اجملموعات
داخل اجملموعات
املتوسط احلسايب العام
اجملموع

جمموع املربعات

درجة احلرية

متوسط املربعات

""F

مستوى الداللة

0.07
19.22
19.03
0.57
41.49
61.30
0.16
18.02
18.23

2
150
155
2
150
155
2
150
155

0.011
0.113

0.18

0.92

0.283
0.289

0.91

0.35

0.096
0.120

0.79

0.45

يتبني من اجلدول السابق أن :قيمة  Fاحملسوبة جلميع اجملاالت جمتمعة ( ،)0.18وكذلك بلغت
قيمة مستوى الداللة جلميع اجملاالت ( )0.42وهي أكرب من ( ،)0.02وهذا يعين عدم وجود فروق بني
إجابات أفراد عينة الدراسة يف تقديرات أفراد الدراسة ممارسة مديري املدارس لنظرية هالنب يف حمافظة
الداخلية بسلطنة عمان اليت تعزى ملتغري سنوات اخلربة ،وقد يعزى ذلك إىل أن مجيع أفراد الدراسة يعملون
يف بيئة تربوية متشاهبة ،وأن طبيعة العمل تتطلب التشارك والتكامل يف العمل وكيفية تطبيق القوانني
واإلجراءات الالزمة لتسيري العمل اإلداري ،لذا فمن الطبيعي أن تكون استجاباهتم متقاربة بغض النظر عن
اخلربة ،وتتفق هذه النتيجة مع نتيجة دراسة (العش.)5000 ،

.12المقترحات:

من خالل ما توصلت إليه الدراسة من نتائج يقرتح الباحث مبا يلي:
 .0 .05ضرورة تعاون مديري املدارس مع املعلمني يف إعداد اخلطط التدريسية ومتابعة تنفيذها.
 .5 .05ضرورة مساعدة مديري املدارس املعلمني على استخدام اسرتاتيجيات التقومي.
 .2 .05وجوب توفري مديري املدارس مناخا اجتماعيا دميقراطيا داخل املدرسة يدعم املعلمني ويعزز
أدوارهم.
 .4 .05ضرورة عدم ممارسة مديري املدارس التمييز يف التعامل مع املعلمني يف املدارس.
 .2 .05ضرورة تركيز مديري املدارس على أمهية أدوار املعلمني أيا كانت سنوات اخلربة لديهم.
 .0 .05ضرورة جتنّب مديري املدارس إحراج املعلمني يف املواقف الصفية.
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المراجع العربية
احلمدان ،حممد؛ والفضلي ،خلود .)5009( .األمناط القيادية السائدة لدى مديري مدارس التعليم العام
بدولة الكويت حسب النظرية املوقفية .جملة جامعة امللك سعود.000-511،)5( 50 ،
الشوكاين ،عبداهلل بن ناصر0450( .هـ) .العالقة بني منط مدير املدرسة القيادي حسب منوذج هرسي
وبالنشارد وبني دافعية املعلمني لإلجناز .رسالة ماجستري غري منشورة ،جامعة أم القرى ،كلية الرتبية،
مكة املكرمة.
الصلييب ،حممود ،والسعود ،راتب .)5004( .األمناط القيادية ملديري املدارس الثانوية العامة يف األردن
وفقا لنظرية هريسي وبالنشارد وعالقتها مبستوى الرضا الوظيفي ملعلميهم .دراسات العلوم الرتبوية21 ،
(.499 ،)5
العتييب ،تركي احلميدي .)5004( .درجة ممارسة مديري املدارس الثانوية بدولة الكويت ألبعاد القيادة
التحويلية من وجهة نظر املعلمني وانعكاساهتا على حتسني األداء املهين لديهم .جملة الطفولة والرتبية0 ،
(.008-22 ،)08
العش ،ناديا .)5000( .األمناط القيادية ملديري املدارس الثانوية العامة يف األردن وفق نظرية الشبكة
اإلدارية وعالقتها مبستوى ضغوط العمل لدى معلميهم .رسالة ماجستري غري منشورة ،جامعة عمان
العربية ،األردن.
شعيبات ،حممد؛ وشاهني ،هناء .)5002( .درجة السلوك القيادي للمديرين كما يقدرها املعلمون يف
احملافظات وسط الضفة الغربية يف فلسطني .جملة اجلامعة االسالمية للدراسات الرتبوية-0 ،)0( 52 ،
.21
عابدين ،حممد .)5005( .درجة السلوك القيادي للمديرين كما يقدرها املعلمون يف حمافظات وشط
الضفة الغربية يف فلسطني .جملة جامعة النجاح للعلوم اإلنسانية.0415-0458 ،)0( 50 ،
عبيدات ،سهيل أمحد .)5004( .األمناط اإلدارية وفق نظرية الشبكة اإلدارية وعالقتها بفاعلية إدارة
الوقت .عمان :عامل الكتب احلديثة.
نصر ،نوال .)5000( .الدور القيادي لناظر مدير مدرسة التعليم االساسي كما يراه املعلمون .دراسات
تربوية .مصر.511-522 ،)22( 9 ،
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