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تحليل السلوك االداري لمدراء المدارس الثانوية في وقت  
  االزمات من وجهة نظر المدرسين

  
  جامعة دیالى / كلیة التربیة االساسیة                                 علي ابراھیم محمد االوسي    . د.م.أ

  
  : مشكلة البحث 

بی[[رة ف[[ي تحقی[[ق االھ[[داف تق[[ع عل[[ى االدارة المدرس[[یة ف[[ي الوق[[ت الحاض[[ر مس[[ؤولیة ك     
التربویة واالن العالم سریع التغیر والتطور وتتالحق علیھ ضروب المعرفة الجدیدة ، واص[بح 
یتزاید ك[م المعرف[ة وتنوعھ[ا ام[راً  واقع[اً  مم[ا یتطل[ب وقف[ة أم[ام المی[ادین الجدی[دة وال ب[د م[ن 

دون االلت[[[زام االش[[[ارة ال[[[ى ان اداراí الم[[[دارس األن تم[[[ر بمش[[[كالí وأزم[[[اí ق[[[د تح[[[ول 
  . باألھداف االساسیة لھا وبالتالي تنعكس سلبیا ً على المستوى العلمي للطلبة 

المؤسس[[[اí التعلیمی[[[ة  ةف[[[ي االداء ألدار الكف[[[ىءأذن الب[[[د م[[[ن ت[[[وفر العنص[[[ر القی[[[ادي      
والتربوی[[ة بش[[كل أیج[[ابي م[[ع المش[[كالí واالزم[[اí الت[[ي تم[[ر بھ[[ا مؤسس[[اتنا التربوی[[ة وكیفی[[ة 

مع مجتمع تسوده العالقاí االجتماعیة التي ال یمكن تجاوزھا وان المدرسة ج[زء م[ن التعامل 
  . ھذا المجتمع تؤثر وتتأثر بھ دائما ً 

ومن ھذا یتضح لمدیر المدرسة مھام ف[ي كاف[ة المس[تویاí ویع[د رك[ن أساس[ي م[ن أرك[ان      
وتقس[یم االداء ولھ[ذا یمك[ن  العملیة التعلیمیة ومن أسمى ھذه المھام التوجیھ والرقاب[ة والمتابع[ة

القول بأن عمل مدیر المدرس[ة ھ[و الق[وة الدافع[ة للوص[ول للغای[اí االساس[یة بأحس[ن الوس[ائل 
وبحدود االمكانیاí المتاحة وان متابعة م[دیر المدرس[ة س[لوكیا ً وادائی[ا ً العلمیة وأقل التكالیف 

اق[ع االدارة المدرس[یة وم[اذا اثناء العمل یعد غایة في االھمیة لك[ي نس[تطیع ان نتع[رف عل[ى و
  . یفعل في ظل الظروف المعقدة 

یا ً یتمتع بقدرة وامكانی[ة تس[اعده ف[ي مواجھ[ة رولھذا یعد مدیر المدرسة قائدا ً تربویا ً وادا     
الص[[عوباí الت[[ي تعت[[رض عمل[[ھ االداري ف[[أذن ال ب[[د م[[ن االق[[رار بالتب[[این واالخ[[تالف ف[[ي 

ن خالل البحث والدراسة ماذا یفع[ل الم[دیر وال[ى أي ح[د ان ممستوى االداء ، فالبد ان تعرف 
الدارة المدرس[یة ف[ي وق[ت االزم[اí ل[ذا ل[ین لھ[م الق[درة والكفای[ة ی[تطمئن ب[أن ھن[اك ق[ادة أدار

الباحث دراسة الدور القیادي لمدیر المدرسة والوقوف بشكل علمي على م[ا یج[ري ف[ي  تأىار
  . قیق المدرسة الھدافھا التربویة المدرسة من ممارساí سلوكیة قد تؤثر في تح

  
  : أھمیة البحث والحاجة الیھ 

ف[ي بیئ[اí غی[ر مس[تقرة وانھ[م ن ممارس[ة انش[طتھم یییتحتم على االداری[ین والق[ادة الترب[و     
ون ویتأثرون بتغیر العالقاí السیاسیة والتقلباí االقتصادیة واالجتماعی[ة وم[دى االلت[زام ؤثری

داف المؤسسة التربویة ویضاف الى ذلك ت[أثر ق[درة المؤسس[اí عل[ى بثوابت المھنة لتحقیق اھ
 í١٧جوزیف ص. (أنجاز أھدافھا بأداء االشخاص الذین یتولون قیادة تلك المؤسسا (.  

  
االق[[رار ب[[أن ھن[[اك تح[[دیاí جدی[[دة وكثی[[رة فرض[[تھا ظ[[روف العص[[ر وتطورات[[ھ الب[د م[[ن      

داف المؤسس[اí التعلیمی[ة وب[رامج عملھ[ا المتسارعة أدí الى وجوب المراجعة المستمرة الھ[
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حت[[ى ت[[تمكن م[[ن تلبی[[ة االحتیاج[[اí المس[[تجدة الت[[ي تعك[[س أثارھ[[ا عل[[ى جمی[[ع الع[[املین داخ[[ل 
  ) . ٢١العال笆 ص( المؤسسة التربویة 

وان تلك المؤسساí بحاجة ماسة الى مواصفاí القیادة م[ن حی[ث الق[درة واالمكانی[ة للقائ[د      
غوط لكي یواجھ المشكالí واالزم[اí الت[ي تح[دث نتیج[ة ضف والان یعمل في مختلف الظرو

 íالمادیة والبشریة والسیاسیة التي تؤثر في العملیة التربویة فال بد من رسم سیاس[ا íالمتغیرا
مواكب[[ة للتط[[وراí والظ[[روف المتغی[[رة الت[[ي تح[[ول دون تحقی[[ق العملی[[ة التربوی[[ة الھ[[دافھا 

  ) . ١٦الماشي ص(
یوجھھا باالتجاه ال[ذي  ان سة بمثابة رجل تنفیذي ضابط للمنظمة یستطیعان كل مدیر مدر     

یحدث تغیر في المسار الذي ترسمھ المنظمة وھذا یتطلب سلوكیاí من قبل القادة لكي یكون[وا 
ن[[اجحین ف[[ي ادارة الن[[اس ومس[[اعدتھم لتق[[دیم افض[[ل الخ[[دماí وھن[[ا ت[[أتي م[[ن امكانی[[ة الم[[دیر 

وال یتوق[ف متمس[كاً  بالماض[ي البعی[د وھ[ذا یتطل[ب مھ[اراí ونظرتھ وایمانھ بتغی[ر الظ[روف 
ب[[أن ھن[[اك عناص[[ر ) ك[[ارتر ( مختلف[[ة تعتم[[د عل[[ى أفك[[ار وق[[یم وانظم[[ة وھ[[ذا م[[ا تح[[دث عن[[ھ 

الس[[رعة ، والتركی[[ز ، والتجدی[[د ، والص[[داقة ، ( النج[[اح الخمس[[ة الت[[ي یتص[[ف بھ[[ا القائ[[د ھ[[ي 
ون عملیة التغی[ر ومواكب[ة االح[داث واالزم[اí التي تجعل افراد المؤسسة یتقبل) والثقة بالنفس 

  ) . ١٢ھارفرد ص(بثقة عالیة 
ان مدراء المدارس لھم مكانة مرموقة في المجتمع التربوي وھناك عدة عناصر ت[ؤثر ف[ي      

سلوكھم القیادي الذي یمارسونھ كقادة للعملیة التربوی[ة منھ[ا الم[ؤھالí العلمی[ة والخب[رة وق[وة 
نظیمي الواسع الذي یعمل فیھ القائد وشعوره الشخصي بأنھ ش[خص لدی[ھ الشخصیة والمناخ الت

قدرة على التغیر ومواكبة التطور وال بد من االقرار بأن ھناك تفاوí كبی[ر ف[ي ق[دراتھم عل[ى 
 íممارس[[ة الس[[لوك االداري وھ[[ذا یتطل[[ب تحلی[[ل ودراس[[ة واقعی[[ة للوص[[ول ال[[ى المش[[تركا

ا ً عل[ى مواص[لة العم[ل االداري والتع[اطي االیج[ابي االساسیة التي تجعل مدیر المدرس[ة ق[ادر
  ) ٢٠فشل ص(یق االھداف التربویة مع تلك المتغیراí واستثمار العقلي للموارد البشریة لتحق

 ةویالح[[ظ م[[ن ذل[[ك ب[[أن العملی[[ة التربوی[[ة ال تس[[تمر ف[[ي ظ[[ل ظ[[روف غی[[ر طبیعی[[ة مفعم[[     
تخل[[ق ق[[ادة اكف[[اء ل[[دیھم الق[[درة  قی[[داí ولك[[ن الظ[[روف الص[[عبةعبالمش[[كالí واالزم[[اí والت

  . بالنھوض في العملیة التربویة وھذا یتطلب االعداد والمتابعة لمدیر المدرسة 
ان نج[[اح العملی[[ة التربوی[[ة یتوق[[ف ال[[ى ح[[د كبی[[ر عل[[ى القی[[اداí المس[[ؤولة ع[[ن العملی[[ة      

االعم[[ال التربوی[[ة ولك[[ن ھ[[ذا یتوق[[ف عل[[ى االس[[لوب ال[[ذي ی[[دار بھ[[ا التنظ[[یم وكیفی[[ة توجی[[ھ 
واالنش[[طة التربوی[[ة المرغ[[وب فیھ[[ا والب[[د م[[ن االق[[رار ب[[أن االدارة لعب[[ة مثی[[رة تعتم[[د عل[[ى 
الق[[دراí العقلی[[[ة والعلمی[[ة لرج[[[ل االدارة وتوق[[ع اح[[[داث متغی[[رة یس[[[رع بأس[[تغاللھا لص[[[الح 

  ) . ٦٧كیرلي ص(المؤسسة والتوقع احداث ضارة البد من االستعداد لمواجھتھا 
ادي لمدیر المدرسة بشكل متمیز ینمي العالق[اí االنس[انیة وی[ؤدي ال[ى زی[ادة ان الدور القی     

الكفاءة االنتاجیة للعاملین معھ ویؤدي الى شعورھم بقیمھم االنسانیة وكرامتھم مم[ا ی[ؤدي ال[ى 
وال یس[تطیع االداري العم[ل بمف[رده اال بمش[اركة المجموع[ة مضاعفة الجھود لزیادة االنتاج ، 

  ) . ٦٤جورج ص(من المجتمع وما فیھ من مشكالí وازماí اداریة وبالتالي ھو جزء 
ولھ[[ذا س[[عت االنظم[[ة التربوی[[ة لتط[[ویر مخرجاتھ[[ا وھ[[ذا یتطل[[ب تط[[ویرا ً ف[[اعال ً للعملی[[ة      

  . االداریة التي تتولى قیادة المؤسساí التربویة من خالل تطبیق مفھوم االدارة الحدیثة 
  

الح[[الي ال[[ذي یع[[رض دور القی[[ادة الناجح[[ة ف[[ي مختل[[ف وم[[ن ھن[[ا تتجل[[ى أھمی[[ة البح[[ث      
الظروف كون االدارة منھجاً  حدیثاً  یؤدي الى رفع كف[اءة المؤسس[ة التربوی[ة وم[ن ث[م تجس[ید 



  ٢٠٠٨لسنة                                مجلة الفتح                            . العدد الخامس والثالثون 
 

 

الفجوة القائمة ب[ین الواق[ع الفعل[ي لمدارس[نا وب[ین الطم[وح وھ[ذا یتطل[ب اھتمام[اً  كبی[را ً بق[ادة 
دارس لك[ونھم ق[ادة یمارس[ون ادوارا ً مھم[ة ف[ي المی[دان العملیة التربویة المتمثل[ین بم[دراء الم[

  . التربوي 
  

  : أھداف البحث 
    -:یھدف البحث الحالي الى      

تحلیل السلوك االداري لدى مدراء الم[دارس الثانوی[ة ف[ي وق[ت االزم[اí م[ن وجھ[ة  -١
  . نظر المدرسین 

م[اí تبع[اً  ھل ان ھن[اك ف[رو笆 ذاí دالل[ة احص[ائیة للس[لوك االداري ف[ي وق[ت االز -٢
 . لمتغیر الجنس 

  
  : حدود البحث 

یتح[[[[دد البح[[[[ث الح[[[[الي ف[[[[ي الم[[[[دارس الثانوی[[[[ة ف[[[[ي محافظ[[[[ة دی[[[[الى للع[[[[ام الدراس[[[[ي      
٢٠٠٦/٢٠٠٧  .  

 íتحدید المصطلحا :  
یعرفھ الباحث اجرائیاً  بانھ مجموع[ة انش[طة ظ[اھرة ومرغ[وب فیھ[ا "  :السلوك االداري      

  . "نویة في مختلف الظروف لتحقیق اھداف المدرسة یؤدیھا مدراء المدارس الثا
  

الحق[ة یح[دث ت[أثیراí أختاللی[ة تھي مجموعة من االحداث تتطور بصورة م"  :أدارة االزمة 
للقوى التي تعمل في المؤسسة سواء یحدث ذلك في عملیة اتخاذ الق[راراí او عملی[ة التخط[یط 

عل[[وي " (رة والحنك[[ة وعبقری[[ة القی[[ادة او ف[[ي العالق[[اí االنس[[انیة وتتطل[[ب م[[ن القائ[[د المھ[[ا
  ) . ١٨٧ص
ق[[درة الم[[دیر عل[[ى قی[[ادة المدرس[[ة وتوجیھھ[[ا " ام[[ا الباح[[ث فیع[[رف االزم[[ة االداری[[ة ھ[[ي      

التربوی[[ة  ویتھ[[اواالمس[[اك بمتغیراتھ[[ا وتش[[كیلھا بالص[[ورة الت[[ي تس[[مح ل[[ھ المحافظ[[ة عل[[ى ھ
وف الطارئة دون السماح بأنھی[ار واالھداف المطلوبة وحمایة مصالح المرؤسین في تلك الظر

  . العملیة التربویة 
  

  : االطار النظري 
  : محدداí السلوك االنساني 

   -:ھناك ثالثة محدداí للسلوك االنساني      
ینص ھذا المبدأ بأن السلوك االنساني ال ینشأ من العدم بل ھن[اك س[ببا ً : مبدأ السببیة  -١

فھ[[وم ال[[ذي ی[[نص ب[[أن الظ[[روف المحیط[[ة لك[[ل الس[[لوك وان ھ[[ذا المب[[دأ یتف[[ق م[[ع الم
  . بالفرد لھا تأثیر على سلوكھ 

ھن[[اك اس[[باب للس[[لوك االنس[[اني وك[[ذلك تدفع[[ھ بأتج[[اه دون أخ[[ر اال ان : مب[[دأ ال[[دافع  -٢
 . ھناك حاجاí ودوافع ورغباí تؤثر على السلوك االنساني 

اتج[اه تحقیق[ھ وان الف[رد یس[لك أن لك[ل س[لوك ھ[دف مح[دد یس[عى ال[ى : مبدأ الھ[دف  -٣
  . معین من اجل تحقیق الھدف 
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أن ھذه المبادىء تساعد على تكوین فھم وتفسیر للسلوك االنساني النھ عملیة مستمرة تب[دأ      
  ) . ٤٤العامري ص(من السبب الى الدافع وتنتھي بالھدف 

  
  :أسالیب السلوك االنساني 

الدراسة ، ولھذا على القائ[د  یعني سلوك الفرد كما یراه االخرون وتتجلى أھمیتھ من خالل     
والمدیر أن ال یتعامل مع المرؤسین بسلوك واحد بل ان تك[ون لدی[ھ اس[الیب متع[ددة فاألس[لوب 
لیس صفاí الشخص وأنما السلوك یظھ[ر ف[ي مختل[ف المواق[ف والمح[دداí البیئی[ة وظروفھ[ا 

ائ[د أن یك[ون المعقدة وان عملیة تع[دیل الس[لوك تتطلب[ھ ظ[روف المؤسس[ة ألنھ[ا تتطل[ب م[ن الق
لدی[[ھ مھ[[اراí تظھ[[ر م[[ن خ[[الل تعامل[[ھ م[[ع الن[[اس بش[[كل ایج[[ابي وھ[[و ال[[ذي ی[[دفعھم لألنتم[[اء 
والعط[[[اء ویج[[[ب ان یك[[[ون م[[[دركا ً للمف[[[اھیم األساس[[[یة للس[[[لوك وادراك ابع[[[اده وادواره ف[[[ي 

س[[لیم ، (مختل[[ف الظ[[روف وبالت[[الي لدی[[ھ الق[[درة لتحفی[[ز المرؤس[[ین عل[[ى العم[[ل الجم[[اعي 
  ) . ٤٦-٤٥ص

  
  :القیادة 

سیر المنظماí واتساع حجمھا وباالخص المنظم[اí التربوی[ة االھتم[ام بشخص[یة لقد ادى      
القائ[[د االداري الت[[ي تس[[ھم ف[[ي ایج[[اد الس[[بل الت[[ي تس[[اعده بتحس[[ین العالق[[ة بین[[ھ وب[[ین اف[[راد 

  :المجموعة ولھذا البد من تحدید مؤھالí القیادة التي تسھم في تطویر عمل المنظمة وھي 
یج[ب ان یك[ون القائ[د االداري بعی[داً  ع[ن االنفع[االí النفس[یة ویك[ون  :االستقرار  -١

  . واثق من عملھ 
یتع[[رف القائ[[د عل[[ى االف[[راد ال[[ذین یعم[[ل معھ[[م وینم[[ي ل[[دیھم  :العالق[[اí االنس[[انیة  -٢

 . روح الفریق الواحد 
الق[[درة عل[[ى تحلی[[ل المواق[[ف بموض[[وعیة ویض[[ع الخط[[ط الالزم[[ة  :الموض[[وعیة  -٣

 . لحل المشكالí االنیة التي تحدث اثناء العمل من خاللھ أتخاذ القراراí الصائبة 
ھ[[و الواق[[ع الن[[ابع م[[ن شخص[[یة القائ[[د االداري المتمث[[ل ف[[ي  :الواق[[ع الشخص[[ي  -٤

  . العمل  فيالمثابرة 
تنش[أ  والقی[ادةتبنى االفكار التي تسھم في تطویر االداري  ولھذا ان القیادة الناجحة ھي التي    

یتص[ف نتیجة الظروف والمواقف الصعبة التي تمر بھا المؤسسة وھذا یتطلب صفاí متمی[زة 
  ) ٥٤-٥٢البدري ص(بھا من حیث المشاعر واالھداف 

ع[املین وتشیر الدراساí والبح[وث النفس[یة ب[أن االدارة الفاعل[ة ھ[ي الت[ي تس[تطیع تحفی[ز ال    
وترف[ع م[ن معنوی[اتھم لغ[[رض تحقی[ق االھ[داف التربوی[ة وتلع[[ب الخص[ائص الشخص[یة للقائ[[د 
االداري دوراً  مھما ً في أدارة المؤسسة واالرتقاء بھا حیث تستطیع ان تستمر حت[ى ل[و كان[ت 

  ) . ٤٩الھواري ص(الظروف معقدة وال تتوقف في ممارسة دورھا التربوي 
  

  : الدراساí السابقة 
      íالس[ابقة ف[ي ھ[ذا المی[دان التركی[ز عل[ى الدراس[ا íحاول الباح[ث الوق[وف عل[ى الدراس[ا

. رفین الترب[ویین ش[تناول[ت الس[لوك القی[ادي للم) فش[ل(التي أھتم[ت بالس[لوك القی[ادي فدراس[ة 
رفین الترب[ویین وكش[فت الدراس[ة ب[أن ش[فھدفت الدراسة الى التعرف عل[ى الس[لوك القی[ادي للم

ل[[دیھم مواص[[فاí القی[[ادة وھ[[م ی[[ؤدون دورا ً كبی[[را ً لتحقی[[ق اھ[[داف العملی[[ة  رفین تت[[وفرش[[الم
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التربوی[ة واس[تخدام الباح[ث االس[تبیان ك[أداة لجم[ع المعلوم[اí وھ[ذا م[ا تلتق[ي ب[ھ م[ع الدراس[[ة 
  . الحالیة 

تن[اول ف[ي دراس[تھ المیدانی[ة الس[لوك القی[ادي العض[اء الھیئ[ة التدریس[یة ) شلغم(اما دراسة     
ة نظ[[رھم والس[[لوك القی[[ادي لم[[درائھم وأتض[[ح م[[ن خ[[الل النت[[ائج ب[[أن المفھ[[وم غی[[ر م[[ن وجھ[[

واس[تخدم . واضح لدى المدراء وھذا متأتي م[ن قل[ة ال[دوراí الت[ي ی[زج بھ[ا م[دراء الم[دراس 
 íالباحث االستبیان لجمع المعلوما .  

  
  : منھج البحث وأجراءتھ 

ح[ث اس[[تبیان االس[تطالعي ت[[م توزیع[ھ عل[[ى م[ن أج[[ل بن[اء اداة البح[[ث الح[الي اس[[تخدم البا     
من المجتمع االصلي وبعد ذل[ك %) ١٠(مدرسا ً وتشمل ) ٥٠(عینة من المدرسین بلغ عددھم 

م[[درس ومدرس[[ة بع[[د ) ٢٤٠(وزع االس[[تبیان عل[[ى عین[[ة البح[[ث االساس[[یة والب[[الغ ع[[ددھا 
   . استبعاد عینة البحث االستطالعیة 

  
  :أداة البحث 

الس[[تبیان أداة لجم[[ع المعلوم[[اí وتم[[ت ص[[یاغة فق[[راí عل[[ى ض[[وء نت[[ائج أعتم[[د الباح[[ث ا    
 íوالدراس[[ا íاالس[تبیان المفت[وح ال[ذي قدم[ھ الباح[ث للعین[[ة االس[تطالعیة أض[افة ً ال[ى االدبی[ا
الس[[ابقة الت[[ي لھ[[ا عالق[[ة بموض[[وع البح[[ث وبع[[د ح[[ذف وتع[[دیل بع[[ض الفق[[راí ف[[ي ض[[وء 

لوم التربویة والنفسیة وان تل[ك الخط[واí ت[م في مجال العالمالحظاí واراء بعض المختصین 
  فقرة جاھز للتطبیق ) ٢٣(من خاللھا التأكد من صدقھا وبعد ذلك أصبح االستبیان المكون من 

  
 íالثبا :  

ي الثباí الحصول على نفس النت[ائج اذا یعنتم استخدام ثباí االداة بطریقة أعادة االختبار و    
ختارة في فترتین مختلفت[ین ف[ي ظ[روف متش[ابھة حی[ث اعی[د ما أعید تطبیق االداة على عینة م

م[درس ومدرس[ة م[ن نف[س عین[ة البح[ث االساس[یة وبع[د ) ٥٠(االختبار على عینة مكونة م[ن 
  ) . ٠0٨٢(صول على معامل الثباí حیث بلغ استخدام الوسیلة االحصائیة المناسبة تم الح

  
  : الوسائل االحصائیة 

   -:صائیة االتیة في البحث الحالي تم استخدام الوسائل االح     
  . مربع كاي  -١
 . معامل ارتباط بیرسون  -٢
 . معادلة االختبار التائي لعینة واحدة  -٣
  . معامل االختبار التائي لعینتین مستقلتین  -٤

  
  : عرض النتائج ومناقشتھا 

الس[[لوك االداري ل[[دى م[[دراء الم[[دارس ( ف[[ي م[[ا یتعل[[ق ف[[ي تحقی[[ق الھ[[دف االول  -١
فقد طبق االختب[ار الت[ائي عل[ى عین[ة م[ن المدرس[ین ف[ي ) ت االزماí الثانویة في وق

م[[[درس و ) ١٢٠(مدرس[[[ا ً ومدرس[[[ة بواق[[[ع ) ٢٤٠(المرحل[[ة الثانوی[[[ة بل[[[غ ع[[[ددھم 
درج[[[ة وب[[[أنحراف معی[[[اري ) ٨٤(مدرس[[[ة فك[[[ان متوس[[[ط درج[[[اí العین[[[ة ) ١٢٠(
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ن[د درج[ة وع) ٨٠(درج[ة علم[اً  ب[أن المتوس[ط الفرض[ي ل[ألداة ھ[و ) ٩0٦٣(مقداره 
أختیار داللة الفر笆 بین المتوسطین بأستخدام االختبار التائي لعین[ة ومجتم[ع تب[ین ان 

ودرج[ة حری[ة ) ٠0٠٠١(وھي دال[ة معنوی[ة عن[د مس[توى ) ٦0٤٥(القیمة التائیة ھي 
  ) . ١(كما في الجدول رقم ) ٢٣٩(

  )١(جدول 
  داةاالختبار التائي للفرو笆 بین متوسط درجاí العینة والمتوسط الفرضي لأل

االنحراف   متوسط العینة
  المعیاري

المتوسط 
  الفرضي

مستوى   القیمة الجدولیة  القیمة التائیة
  الداللة

٩  ٨٤0٦  ٨٠  ٦٣0٣  ٤٥0٠  ٤٩0٠٠١  

ب[[ان الس[[لوك االداري ل[[دى الم[[دراء وم[[ن خ[[الل أجاب[[اí المدرس[[ین بأن[[ھ وھ[[ذا یعن[[ي   
تحم[[ل المس[[ؤولیة س[[لوك فاع[[ل اس[[تطاعوا م[[ن خ[[الل قی[[ادتھم لمدارس[[ھم ان یتواص[[لوا ف[[ي 

  واالھتمام الكبیر بالمیدان التربوي في كل الظروف والمصاعب التي تمر بھا العملیة التربویة 
معرف[ة دالل[ة الف[رو笆 ف[ي الس[لوك االداري تبع[ا ً لمتغی[ر الج[نس ( اما الھ[دف الث[اني  -٢

فقد استخدم االختبار التائي لعینتین مستقلتین واعتمدí عین[ة ) مدرساí  –مدرسین (
مدرس[[ا ً و ) ١٢٠(م[[درس ومدرس[[ة بواق[[ع ) ٢٤٠(بح[[ث االساس[[یة المتكون[[ة م[[ن ال
وك[[ان متوس[[ط ) ٩0٦٧(مدرس[[ة أس[[تخرج المتوس[[ط واالنح[[راف المعی[[اري ) ١٢٠(

) ٨0٢٧(، درج[[ة وانح[[راف معی[[اري ) ٨٦0٨٠(درج[[اí ال[[ذكور عل[[ى اداة البح[[ث 
درج[[ة ) ١0٧٢٥(وعن[[د مس[[توى دالل[[ة الف[[رو笆 ب[[ین المتوس[[طین كان[[ت القیم[[ة التائی[[ة 

  ) . ٢(وھي غیر دالة كما في جدول 
  )٢(جدول 

  المتوسط واالنحراف المعیاري والقیمة التائیة
  القیمة التائیة  االنحراف المعیاري  المتوسط  العینة  الجنس
  ١0٧٢٥  ٨0٢٧  ٨٦0٨٠  ١٢٠  ذكور
  ٩0٦٧  ٨٤0١٩  ١٢٠  اناث

م[ن متوس[ط المدرس[اí ولو الحظنا متوسط العینتین ان متوسط درجاí المدرس[ین اعل[ى من[ھ 
في تقییمھم للسلوك االداري لمدرائھم ولكن عند اختبار ھ[ذه الف[رو笆 احص[ائیا ً ظھ[ر ان[ھ غی[ر 

وبم[[ا ان متوس[[طي العینت[[ین اعل[[ى من[[ھ المتوس[[ط الفرض[[ي ف[[أن ھ[[ذا یعن[[ي ان . دال معنوی[[ا ً 
شطة الیومی[ة المدرسین ذكوراً  واناثاً  لدیھم درجة عالیة بعطاء مدراء المدارس من خالل االن

وان ع[[دم وج[[ود ف[[ر笆 دال معنوی[[ا ً یب[[ین یش[[یر ال[[ى ان ھن[[اك س[[لوكا ً اداری[[ا ً متمی[[زا ً لم[[دراء 
المدارس اثن[اء العم[ل االداري ول[دیھم ق[دراí تتناس[ب م[ع الظ[روف المرتبك[ة الت[ي تم[ر فیھ[ا 

داف العملی[[ة التربوی[[ة وھ[[م ج[[ادون ف[[ي عملھ[[م ف[[ي متابع[[ة االم[[ور االداری[[ة بغی[[ة لتحقی[[ق االھ[[
  . التربویة 

   -:وعلى وفق النتائج التي تم التوصل الیھا یضع الباحث التوصیاí والمقترحاí االتیة      
  .ضرورة األھتمام بمفھوم القیادة وعلى المستویین النظري واألكادیمي والمیداني  -١
 . أجراء دراساí مشابھة على عیناí من األداریین والقادة والمشرفین التربویین  -٢
القادة واالداریون میدانیاً  وخاصة في تل[ك الظ[روف الغی[ر طبیعی[ة الت[ي تم[ر  متابعة -٣

 . بھا العملیة التربویة 
  . تناول العملیة التربویة بمختلف جوانبھا بالبحث والدراسة المتواصلة  -٤

  
  المصادر 
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جوزیف ، ك[ایرلوس وس[لم، االدارة العام[ة والتغی[ر االجتم[اعي ترجم[ة محم[ود الخطی[ب ، عم[ان ،  ·
  .  ١٩٩٦ار النشر ، د

الش[املة ، اس[تراتیجیاí والی[اí ترجم[ة حس[ین حن[ین ، دار النش[ر ،  الجودةجورج ، ألتنیقن ، ادارة  ·
 .  ١٩٩٨عمان ، 

، عمان مؤسسة الورا笆 ، للنش[ر  ١سلیم ابراھیم ، السلوك االداري والتنظیمي والعلوم السلوكیة ، ط ·
 .  ١٩٩٨والتوزیع 

) أطروحة دكتوراه غیر منشورة (یب السلوك القیادي وعالقتھا بالنتائج العامري ، سالم رشید ، اسال ·
 .  ٢٠٠٠جامعة بغداد ، 

  ١٩٩٦ھارفورد ، سیرنس ، القیادة االداریة ، ترجمة فارو笆 منصور ، دار النشر ، عمان  ·
 .  ١٩٩٣العال笆 ، بشیر ، اسس االدارة الحدیثة ، عمان ،  ·
قبلیة ل[ألدارة الجامعی[ة ف[ي الق[رن الح[ادي والعش[رین كلی[ة الماشي ، مجبل علوان ، التوقع[اí المس[ت ·

 .  ١٩٩٨التربیة ، ابن رشد ، رسالة دكتوراه غیر منشورة ، 
                 فش[[[ل ، حس[[[ین عب[[[د هللا ، الس[[[لوك القی[[[ادي للمت[[[رقین الترب[[[ویین جامع[[[ة بغ[[[داد ، كلی[[[ة التربی[[[ة  ·

 .  ١٩٨٨، ) رسالة ماجستیر غیر منشورة ( 
یم ص[[الح ، الس[[لوك القی[[ادي ب[[ین الواق[[ع والطم[[وح كم[[ا ت[[راه الھیئ[[ة التدریس[[یة ، بغ[[داد ، ش[[لغم ، ك[[ر ·

 .  ١٩٨٣رسالة ماجستیر غیر منشورة ، جامعة بغداد ، 
 .  ١٩٨٣) ٦(، مجلة الفكر العربي العدد  شیدةعلیوي ، مصطفى ، ادارة االزمة نموذج االدارة الر ·

· Karrly , barry , The relation ship and evalution in education psychoiogy 
and guidance New york . 

  
  االستبیان النھائي

í  íتنطبق   الفقرا
علیھ 
  تماما ً 

تنطبق 
علیھ الى 

  حد ما

ال تنطبق 
  علیھ

        یختار المدیر الشخص المناسب للعمل المراد تنفیذه   ١
        ة لدیھ القدرة على ضبط النفس اتجاه المواقف السلبیة في المدرس  ٢
        ال یستجیب المدیر للمعلوماí الغیر دقیقة التي تنقل عن المرؤسین    ٣
        یعمل على مكافأة المدرسین المتمیزین في العمل   ٤
        یتحدث المدیر بصراحة مع المرؤسین   ٥
        ال یأخذ المدیر موقفا ً مسبقا ً ازاء المشكالí التي تحدث من قبل المرؤسین   ٦
        یر السلوك الغامض مع المرؤسین یتجنب المد  ٧
        ال یمیل الى التمھید قبل وقوع الخطأ   ٨
        لدیھ القدرة على االقناع عند حدوث التغیراí في الھیكل االداري للمدرسة   ٩

        المدیر أیجابیا ً اتجاه طموح المرؤسین   ١٠
        یؤمن بمبدأ تكافؤ الفرص بین المرؤسین  ١١
        لمرؤسین اذا وقع الخطأ في العمل االداري یصارح المدیر ا  ١٢
        یتواجد المدیر بین المرؤسین في مختلف الظروف   ١٣
        ال یتخلى المدیر عن مسؤولیاتھ االداریة في كافة الظروف   ١٤
        یشجع المدیر المرؤسین على مواكبة التطوراí التي تحدث في المدرسة   ١٥
        یة لدى المرؤسین ینمي المدیر الجوانب االیجاب  ١٦
        یھتم بالعالقاí االنسانیة بین المرؤسین   ١٧
        رك المرؤسین في عملیة اتخاذ القراراí شی  ١٨
        یتخذ القراراí االداریة بھدوء وثقة عالیة بالنفس   ١٩
        یؤكد على مبدأ تقسیم العمل في المدرسة   ٢٠
        ن یؤكد المدیر على مبدأ التسامح بین المرؤسی  ٢١
        ال یتخلى عن المرؤسین في االوقاí الحرجة   ٢٢
        یعي المشكالí التي تنتج اثناء العمل ویتعامل معھا بمرونة   ٢٣

 


