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  االهداء

  
  .، له كل الحب واالحترام زوجي شارلي قطان،م روحي ومقلة عينيأإلى تو

  الحنان الشوق و لهم كل، اليزابيث، وفيليشيا، وجورج، واليونة، وبترو:جة قلبيإلى أبنائي مه
  .ماموزميل شجعني ودفعني للتقدم إلى األ إنسانإلى كل 

  . ومكانإلى كل تربوي يهتم بالتطور ومواكبة العلم في كل زمان
  .االمتنان الشكر و ولهم مني عظيم،أهدي تعبي وجهدي  

  
  سعاد الياس قطان

  
  

  

  

  

  

  

  

  



أ 

  

  

  

  

  

  :إقرار
  
 أنها قدمت لجامعة القدس لنيل درجة الماجستير، وأنها نتيجة أبحاثيب الرسالة  هذه أنا مقدمةقرأ

 لم يقدم لنيل ، حيثما ورد، وأن هذه الرسالة أو أي جزء منهاإليه اإلشارة ت باستثناء ما تمالخاصة،
  . آخر جامعة أو معهدةأليعليا أية درجة 

  
  
  

  :التوقيع
   سعاد الياس سابا قطان:األسم
  :   التاريخ

  
  
  
  



ب 

 
  

  شكر وتقدير

  
تقدم بشكري العميق للدكتور محمد عبد القادر أبعد شكر اهللا وحمده، وبكل العرفان والتقدير، 

رشاداته إخالقه السامية، وأعابدين، المشرف على الرسالة، لجهوده المتواصلة، ومعاملته الطيبة، و
  . هاتمامإو نجاز هذه الرسالةإ علىالمفيدة، التي ساعدتني 

  
 محمود أحمد أبو  لجنة المناقشة الدكتورعضويتقدم بخالص الشكر والتقدير إلى أويسعدني أن كما 

  . القيمةا وإثرائها بمالحظاتهم، لتفضلهما بقبول مناقشة هذه الرسالةسمرة والدكتور حسن محمد تيم
  

 الذين كان لتوصياتهم ونصائحهم ،ة التحكيم أعضاء لجن،فاضلبالشكر السادة األ -  أيضاً– وأخص
تقدم بالشكر الجزيل لمديري المدارس والمعلمين على أكما .  الدراسةاةالدور الكبير في اعتماد أد

  .تمام هذا البحث العلميإتعاونهم ومساهمتهم في 
  
ن دعم وتشجيع  لما قدمته م،ورشليميةقدم بعميق االمتنان للبطريركية الالتينية األأت يفوتني أن الو

الحترامفائق ا وجل أن يجزي كهنتها عني خير الجزاء، ولهم وخدمة ألهل العلم، داعية المولى عز.  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



ج 

  :ملخص الدراسة

  
تقديرات معلمي مدارس محافظتي بيت لحم وأريحا للممارسات اإلدارية لمديريهم وعالقتها بالمناخ 

  التنظيمي في المدارس

  

  سابا قطانسعاد الياس : إعداد

  

  محمد عبد القادر عابدين. د: شرافإ

  

وأريحا  بيت لحم هدفت هذه الدراسة التعرف إلى تقديرات معلمي مدارس محافظتي
تكون مجتمع و . وعالقتها بالمناخ التنظيمي في المدارس ذاتها،للممارسات اإلدارية لمديريهم

لغوث في محافظتي بيت لحم الدراسة من جميع معلمي المدارس الحكومية والخاصة ووكالة ا
مدرسة للعام الدراسي ) 183(موزعين على معلماً ومعلمة ) 3133(عددهم البالغ و ،وأريحا

من %) 14(فرداً، أي بنسبة ) 440(تم اختيار عينة طبقية عشوائية من قد  و،)2010- 2009(
 المعالجة االحصائية ومعلمة، وهم الذين تمت اًمعلم) 300(مجتمع الدراسة، واستجاب ألداة الدراسة 

دارية لمديري  الباحثة أداة لقياس الممارسات اإلطورتولتحقيق أهداف الدراسة، . الستجاباتهم
 تكونت أداة إذ ، المعلمينوجهات نظرالمناخ التنظيمي في المدارس ذاتها من مدارس المحافظتين و

) 39(يضم : ب، والثاني المعلومات الشخصية للمستجييستقصي:  أجزاء األولةالدراسة من ثالث
، االجتماعات هي إدارة األفراد، وإدارة : مجاالتةربعأفقرة للممارسات اإلدارية موزعة على 

 موزعة على ،فقرة للمناخ التنظيمي) 38( والجزء الثالث يضم ؛وإدارة الوقت، وإدارة األزمات
قد تمت ، وتكنولوجيا، والحوافز، والنمط القيادي، واستخدام النسانيةالعالقات اإل هي : مجاالتةأربع

 الدراسة ةوتم التحقق من صدق أدا.  على الجزئين الثاني والثالث وفق تدرج خماسياالستجابة
تساق الداخلي للفقرات، ومن خالل احتساب معامل  واحتساب اال،، من خالل صدق المحكمينوثباتها

  .ني والثالث لألداةلكل من الجزئين الثا) 0.96(الثبات كرونباخ الفا، الذي بلغ 
  :توصلت الدراسة إلى النتائج اآلتيةو

) 3.85( وبمتوسط حسابي قدره ،إن تقديرات المعلمين للممارسات اإلدارية كانت عالية •
 وبمتوسط ،للدرجة الكلية، في حين كانت تقديراتهم لمستوى المناخ التنظيمي متوسطة

  ).3.65(حسابي قدره 



د 

 بين متوسطات تقديرات α≤ 0.05د مستوى الداللة حصائية عنإوجود فروق ذات داللة  •
 تعزى لمتغيرات الجنس لصالح اإلناث، والجهة ،المعلمين للممارسات اإلدارية لمديريهم

قل من ألالمشرفة لصالح مدارس الوكالة، وسنوات الخبرة في التدريس لصالح ذوي الخبرة ا
   . سنوات5

 بين متوسطات α ≤ 0.05الداللة حصائية عند مستوى إعدم وجود فروق ذات داللة  •
 تعزى لمتغيرات المؤهل العلمي، ،تقديرات المعلمين للممارسات اإلدارية لمديريهم

 .والمحافظة، والتخصص

 بين متوسطات تقديرات α≤ 0.05حصائية عند مستوى الداللة إوجود فروق ذات داللة  •
لمتغيرات الجنس لصالح  تعزى ،المعلمين لمستوى المناخ التنظيمي في مدارس المحافظتين

 .اإلناث، والجهة المشرفة لصالح مدارس الوكالة

 بين متوسطات α ≤ 0.05حصائية عند مستوى الداللة إعدم وجود فروق ذات داللة  •
 تعزى لمتغيرات ،تقديرات المعلمين لمستوى المناخ التنظيمي في مدارس المحافظتين

 .برة في التدريسالمؤهل العلمي، والمحافظة، والتخصص، وسنوات الخ

 ومستوى المناخ ،الممارسات اإلداريةتقديرات  بين موجبة ومرتفعةوجود عالقة ارتباطية  •
 . المعلمينوجهات نظر في مدارس المحافظتين من ،التنظيمي

  :ـوصت الباحثة بأوفي ضوء نتائج الدراسة 
واستخدام تعزيز الممارسات اإلدارية في جميع مجاالتها والتي تدعم بدورها الحوافز  •

  .التكنولوجيا للمساهمة في تحسين المناخ المدرسي
 من ، وعالقتها بالمناخ التنظيمي،دراسات مستقبلية حول دور الممارسات اإلداريةإجراء  •

 .هم السلوكية لمراهقتهم المبكرةمشكالت و، أثر ذلك في انتمائهملمعرفة الطلبة وجهات نظر
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Abstract: 
 
This study aimed at determining the estimations of the teachers of Bethlehem and Jericho 
Governorates schools of the principals’ administrative practices and their relationship with 
the organizational climate at the schools. The study population consisted of all teachers in 
Bethlehem and Jericho 183 schools in the (2009-2010) school year. A stratified random 
sample of (440) teachers was selected for this study, of whom only (300) persons 
responded, and therefore were subjected to statistical analysis. 
A three –part questionnaire was developed: Part one solicited demographic data, part two 
consisted of (39) items regarding the administrative practices of principals, and part three 
measured the organizational climate at schools. 
The study revealed the following results: 

• Teachers’ estimations of the principals’ administrative practices in Bethlehem and 
Jericho were high (mean = 3.85), but their estimations of the organizational climate 
was moderate (mean = 3.65). 

• Significant statistical differences were found at (α≤ 0.05) between the teachers’ 
estimations of the principals’ administrative practices in Bethlehem and Jericho 
schools due to gender, in favor of female teachers, the supervising authority in 
favor of UNRWA schools, and years of experience,  in favor of those who had less 
than (5) years experience. However, no significant statistical differences were 
found due to qualifications, region, and major. 

• Also significant statistical differences were found at (α ≤ 0.05) between the 
teachers’ estimations of the level of organizational climate in Bethlehem and 
Jericho schools due to gender in favor of female teachers, and the supervising 
authority in favor of UNRWA schools. However, no significant statistical 
differences were found due to the qualifications, region, speciality, and years of 
experience. 

• There is a significant positive relationship between the teachers’ estimations of 
principals’ administrative practices and of the level of organizational climate in 
Bethlehem and Jericho schools. 

 
In light of  the results, the researcher recommended: 

• Encouraging administrative practices in order to develop the organizational climate 
specially by using the motivations and technology in a high level. 

• More future studies should be conducted on the relationship between the role of the 
principals and the organizational climate as viewed by the students and its effect on 
their behavior problems and their adolescence. 
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  ولالفصل األ
    

  

  :خلفية الدراسة وأهميتها
  

  :مقدمة 1.1

  
 إدارة هذا القطاع في هميةأ وتكمن ،هتماما كبيرا بالتربية والتعليمإتولي الدول المتقدمة 

 المواكبة ة الحديثاإلدارة تضع إذ ،من مادته وبرامجه أكثر  وتنسيقها،نسانيةعالقاته اإل
 أهمية في اعتبارها ، والنظريات العلمية الحديثة،نسانية الطبيعية وفق المفاهيم اإل،للعصر

  .مهامه بكفاءة عالية حتى يقوم بتأدية ،نسانيالعامل اإل
  

 في دور اإلدارة المدرسية، فهي ال تشكل كياناً - نسانيالعامل اإلب أي االهتمام - كويتجسد ذل
 واإلدارة ،مستقالً قائماً بذاته، بل أنها وحدة مسؤولة عن تنفيذ سياسات اإلدارة التربوية

 تعمل على تحقيق رسالتها من خالل صلتها المباشرة بالطلبةفهي وأهدافهما، لذا ، التعليمية
 ويعطيها مكانة كبيرة من ، ما يجعلها أهم وحدة إدارية في حلقة اإلدارة التربوية،والمعلمين

   ).2001عابدين، (الناحية اإلدارية 
  

ن التربية الحديثة تهتم بالنظر إلى الفرد بشكل أ فقد تبين نساني،هتمام بالعامل اإلاً لالونظر
  وانفعالياًاملة ومتوازنة معرفياًفي اعتبارها تنمية شخصيته وتربيته تربية متكمتكامل، فتأخذ 

 ، لهذا التطور في اهتمام التربية بالفردوتبعاً. )2001عابدين، ( ياًاجتماع وخالقياًأ وونفسياً
 مقومات أهمعتبارها أحد إ ب، وعناصرها البشرية بعناية واهتماملى المدرسةإ ينظر فإنه

قيام العناصر البشرية في المدرسة  أجل، ومن يةجتماع وسائلها االوأبرز ،نسانيةالحضارة اإل
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 والسياسات األهداف تدرك ، قيادة واعية فاعلة توفر فال بد من، بكفاية عاليةهمبممارسة دور
   .العامة

  
 الذي يتفاعل بإيجابية ،ذلك الكل المنظم :"بأنهادارة المدرسية اإل) 5،ص1991(حمد أ وقد حدد

 رغبةً في إعداد ،لسفة تربوية تضعها الدولة وفقاً لسياسة عامة وف،داخل المدرسة وخارجها
 القيام بمجموعة يتطلبوهذا . الناشئين بما يتفق وأهداف المجتمع والصالح العام للدولة

  ". تمام نجاحها من األعمال واألنشطة مع توفير المناخ المناسب إلمتناسقة
  

ات التأثيرات  ذ، المدرسية من المجاالت المهمةاإلدارةمجال ) 1989(ويعتبر النوري 
 التربوية العليا، وصورة مصغرة اإلدارةمن اً الواضحة في فعالية النظام التعليمي، كونها جزء

  تعتمد المدرسةنأ): "89،48،ص2001( عابدينويبين .عنها، تتولى تنفيذ السياسة التعليمية
ولى الدرجة األفي  هي اإلدارة وهذه ،إدارتهانجازاتها اعتمادا كبيرا على إ وأهدافهافي تحقيق 

ساسية في النهوض فالمدير هو الركيزة األ. اإلداريةمدير المدرسة، باعتباره محور العملية 
 اإلداري والعنصر الفعال الذي يتوقف عليه نجاح العمل ، المدرسية وتطويرهااإلدارةبمستوى 

 وممارساته ،مكانية قيامه باألعمال المتعددةإ، وإدارته، فيتجسد دوره في كيفية المدرسةفي 
   ".كمل وجهأ على اإلدارية

  
 تبرز من خالل اإلداري التي يتمتع بها اإلدارية المهارات أن :)1977(ولذا يرى مرسى 

 لجوانب معينة من العملية إدارته ونراها بوضوح في ، يقوم بها المديرإداريةممارسات 
فراد  األوإدارةزمات،  األةوإدار الوقت، وإدارة، االجتماعات إدارة: التعليمية التعلمية مثل

  .وغيرها
  

 تساعد على ، المختلفةاإلدارية السليمة من قبل المديرين في الجوانب اإلداريةوالممارسات 
هداف التربوية ، وتساعد على تحقيق األ وبناء الثقة بين المديرين والمعلمين،تعزيز التعاون

  ). 2006الحراحشة، (  للمعلمينظيمي التننتماء وتعزز اال، وتوفر الرضا الوظيفي،والتعليمية
  

 تضمن حسن سيرها، وتعمل ، يتطلب وجود قيادات فاعلة وظيفياًوتعتمد المؤسسات تركيباً
ومما يساعد اإلدارات والقيادات على . على دعم أداء عامليها وتحسينه، ورفع كفاءة إنتاجيتهم

 للعاملين فيها، إذ أن ذلك السلوك  فهم السلوك الوظيفي،تحقيق أهدافها المتوخاة بكفاية وفعالية
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  أو إيجاباً سلباًيؤثر فيههو العامل الحاسم في الكفاية والفاعلية، وأن هناك من العوامل ما 
  ).1993القريوتي،(

بأن من األمور المرتبطة بالسلوك التنظيمي ما يعرف ) 2001(سمرة عابدين وأبو ويوضح 
ام قطاع واسع من الدارسين والباحثين في العلوم بالمناخ التنظيمي للمؤسسة، والذي نال اهتم

 يعنى ،إلى أن كلمة مناخ تعبير مجازي)  1992( ويشير القريوتي  .السلوكية واإلدارية
 الحياة الطبيعية للنبات والحيوان، ولذلك فاستعمالها في تأثير في بالبيئة والجو، وله جغرافياً

اعل بين المؤسسة ككيان عضوي والبيئة المحيطة اإلدارة يدل على االهتمام بإظهار عالقة التف
 والقواعد السائدة في المؤسسة، ومستويات ،القيم السائدة، ونمط القيادة، والقوانين: به نحو

  .العمل فيها
  

عودة  ودراسة )2007(عالونة وعياد وودراسة أبو سمرة  ) 2009 (قاسمة وتشير دراسهذا 
 أداء تؤثر في اإلدارية الممارسات أنإلى  )2001(، ودراسة عابدين وأبو سمرة ) 2004(

، كون  وانتمائهم التنظيمي، ورضاهم الوظيفي،بداعاتهمإالمعلمين وكفايتهم ومهاراتهم و
إن جميع الدراسات  إال .المعلمين من العنصر البشري المهم والفاعل في المدارس والمجتمع

 كانت هذه إذاوال سيما  ، التنظيمياخفي المن  الممارسات اإلداريةأثر لم تشر إلى المذكورة 
الممارسات لبحث في اضرورة  ارتأت الباحثة  فقد لذا .الممارسات سلبية تجاه المعلمين

وجهات  من ، بالمناخ التنظيميا وعالقته، وأريحا بيت لحم مدارس محافظتيلمديرياإلدارية 
  . المعلميننظر

  
  :  مشكلة الدراسة 2.1

  
 موقعا حساساً في اإلدارة تشغلواحدة من أهم المستويات اإلدارية التي تعتبر اإلدارة المدرسية 

 النتاجات التربوية، ولذا تهتم وزارات التربية والتعليم في في والتي تؤثر بشكل كبير ،التربوية
 وفي مقدمتها ، وفي كافة المراكز والمستويات اإلدارية،النهوض بالعملية التربوية في كافة محاورها

 في إدارة وتنظيم  حيوياً القيادي عنصراً بمدير المدرسة  الذي يمثل سلوكهالمدرسية ممثلةًاإلدارة 
   .تهاء ومن ثم تتوقف عليه فاعليتها وكفا،مدرسته

  
ينبغي عليه التواصل مع كافة العاملين في المؤسسة التربوية ف اً تربوياً مدير المدرسة قائد وبإعتبار

ويعمل على  ،نشطة التي تتم فيهاألحداث والفعاليات وا بكافة األما يجعلهم على علم ودراية دوماً
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 نتماء وتعميق روح اال، وتحفيزهم، واالعتراف بجهودهم،يجابية الفاعلة معهمبناء العالقات اإل
حداث إيعتمد نجاحه في مهمته على  فيها، ولذا  المناسبة المناخية من خالل توفير الظروف،للمدرسة

  ).2004الخواجا،(ات المرغوب فيها يداء والسلوكألتغيير في مستويات ا
  

 هو الذي يؤثر تأثيرا فاعال في المعلمين ،الكفء مدير المدرسة أن) 2006( الحراحشة ويبين
نما إ و، ال عن خوف، وينفذون تعليماته، فيستجيبون لتوجيهاته،والعاملين معه من خالل ممارساته

موضع تقدير مديره، وكانت ظروف العمل مناسبة، وكلما شعر المعلم بأن جهوده . عن احترام
 وأن مديره على ، والمكافآت عادلة، والفرص مناسبة وعادلة للترقية،والعالقات طيبة مع الزمالء

 ذلك يرفع من دافعيته، فإناستعداد أن يذلل له كل الصعوبات التي قد تعترض سبيله في العمل، 
  . وعلى خلق المناخ المدرسي المالئم له، بزمالئهعالقتهوروحه المعنوية، وهو ما ينعكس على 

  
 العالقة بينه وبين زمالئه ي ه، التنظيمي للمعلمالمناخ روافد أهممن  أن  إلى)1996( الطارق يشيرو

في العمل، ويندرج تحت هذا عالقته مع مديره، التي تشكل مسألة مهمة لتوافقه في العمل، ما 
 تكاد تكون ، العالقة بين المدير والمعلمينأن أساسلفة، على ثره في مجاالت الحياة المختأينعكس 

همية من العالقة بينه وبين زميل آخر له، ويتضح ذلك حينما تسوء العالقات بين المعلمين أكثر أ
  .و بين الزمالء في العملأوالمدير، 

  
 عرفها  كمااريةويقوم مدير المدرسة بجملة من الممارسات اإلدارية المتنوعة، وهذه الممارسات اإلد

من العمليات التي يقوم بها جماعة من مجموعة " :هي) 186، ص1978( هؤوزمالحسن مصطفى 
وتشمل تنظيم العمل المدرسي، وتوفير  ،فراد عن طريق المشاركة والتعاون والتفاهم المتبادلألا

 والتقويم ،الدافعية عن طريق التوجيه والضبط والحفز، وتوفير ،التسهيالت، وتيسير العملية التعليمية
وفير المناخ االنفتاحي  تنظيم العالقة بين المدرسين والمجتمع المحلي، والعمل على تووالمتابعة، 

  ".المشجع على المبادرة واالبتكار
  

 فقد  في تحديدها ودراستها، وأهمية آراء المرؤوسين، لتباين الممارسات اإلدارية للمديرين ونظراً
 المعلمين، من خالل وجهات نظرالممارسات اإلدارية من  وقوف علىال الباحثة ضرورة ارتأت

ارسات اإلدارية لمديريهم م للم وأريحابيت لحمما تقديرات معلمي مدارس محافظتي : السؤال اآلتي

  ؟في المدارسعالقتها بالمناخ التنظيمي ما و
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 : هداف الدراسةأ 3. 1
 

  :لىإتهدف هذه الدراسة 
  
لممارسات اإلدارية لمديري مدارس محافظتي بيت لحم وأريحا ل  المعلمين تقديراتلىإالتعرف  -

وبيان أثر متغيرات الجنس، والمؤهل العلمي، وسنوات الخبرة في التدريس، والتخصص، 
  .فيهاوالمحافظة، والجهة المشرفة 

  
مين  التعرف إلى مستوى المناخ التنظيمي في مدارس محافظتي بيت لحم وأريحا، وتقديرات المعل- 

 الجنس، والمؤهل العلمي، وسنوات الخبرة في التدريس، والتخصص، والمحافظة، له وأثر متغيرات
  .والجهة المشرفة فيه

  
 التعرف إلى العالقة بين تقديرات معلمي مدارس محافظتي بيت لحم وأريحا للممارسات اإلدارية - 

اط الضعف فيها وتحديد طرق وذلك لبيان نق.  والمناخ التنظيمي لدى المدارس ذاتها،لمديريهم
  .عالجها، ودعم نقاط القوة وتعزيزها، لما هو في صالح العملية التعليمية

  
 : سئلة الدراسةأ 4. 1

 
  :اآلتيةسئلة  الدراسة عن األتجيب

  
  بيت لحملمديري مدارس محافظتيلممارسات اإلدارية تقديرات المعلمين لما : السؤال األول

  ؟وأريحا
  

  بيت لحملمديريهم في محافظتيدارية لممارسات اإللل تختلف تقديرات المعلمين ه: السؤال الثاني
الجنس، والمؤهل العلمي، وسنوات الخبرة في التدريس، والتخصص، :  باختالف متغيراتوأريحا

  الجهة المشرفة؟و، والمحافظة
  

 وجهات نظر  من وأريحا بيت لحمفي مدارس محافظتي ما مستوى المناخ التنظيمي: السؤال الثالث
  المعلمين؟
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 باختالف  وأريحا بيت لحمفي مدارس محافظتيهل يختلف مستوى المناخ التنظيمي : السؤال الرابع

الجهة و، والمحافظةالجنس، والمؤهل العلمي، وسنوات الخبرة في التدريس، والتخصص، : متغيرات
  المشرفة؟

  
فظتي بيت لحم وأريحا للممارسات معلمي مدارس محا تقديرات ما العالقة بين: السؤال الخامس

  اإلدارية لمديريهم ومستوى المناخ التنظيمي فيها؟
  
  :  أهمية الدراسة5. 1
 

 على أهمية الممارسات اإلدارية ،داري والبحث العلمي     ركزت االتجاهات الحديثة في الفكر اإل
 أن قيادة المؤسسة إذفها، هداأ كونها تمثل دور قيادة المؤسسة في تحقيق ونجاح ،في التطبيق العملي

يمكن أن تكون السر في فعالياتها ونجاحها، فأينما يجد المشاهد مؤسسة ناجحة فعالة، ال بد أن يجد 
  ).2003العجمي، (.  فعالةفيها إدارة

  
  :اآلتية اكتسبت الدراسة أهميتها من خالل النقاط  فقدلذا
  

ية لمديري مدارس محافظتي بيت لحم  المساهمة في تحديد العالقة بين الممارسات اإلدار-  1
 كما يراها المعلمون، من أجل دعم العملية التعليمية التعلمية، وتحسين ، والمناخ التنظيمي،وأريحا

 ومعالجة ، وتجنب الممارسات اإلدارية السلبية، ورفع كفاءة مديريهم، وزيادة فعاليتهم،داء المعلمينأ
مناخ تنظيمي عالي المستوى، يخدم التطور التربوي  وتوجيهها نحو األفضل، وخلق ،نقاط الضعف
  .بحاث تربوية أخرىتكون نتائج هذه الدراسة نقطة انطالق أللوالمدرسي، 

  
ن سر نجاح اإلدارة المدرسية يكمن في نوعية االتجاهات الفكرية والسلوكية التي  أل نظراً-2

ي المدرسة، فهي تحمل في كيانها  ويطبقها من خالل ممارساته اإلدارية ف،يؤمن بها مدير المدرسة
، ألنها تعتبر داءات الطالبية والهيئة التدريسية واأل،نجازات المدرسية والمنهجيةتأثيرات على اإل

  .بمثابة مؤشراً على االتجاهات الفكرية والسلوكية للمديرين
  

القتها بالمناخ  من الدراسات الجديدة التي تتناول الممارسات اإلدارية وعهذه الدراسة هي واحدة -3
، ما يوجه الجهود  المعلمينوجهات نظرالتنظيمي في مدارس محافظتي بيت لحم وأريحا من 
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 ورفع مستوى المناخ التنظيمي في جميع مدارس ،المبذولة نحو تحسين الممارسات اإلدارية
ارسات مومن هذا المنطلق تأتي أهمية هذه الدراسة، ألن نتائجها ستساعد في دعم الم .المحافظتين

ستخدام  أن توجيه اإلداريين في االإذالمناخ التنظيمي نحو األفضل، اإلدارية االيجابية، وتطور 
 سلوكيات يؤثر في ،، وإدارة األفراداالجتماعاتزمات، وإدارة  وإدارة األ،مثل إلدارة الوقتاأل

ما يحثهم على ية، جتماع ودعم حوافزهم، وتحسين عالقاتهم اال، وأدائهم، واتجاهاتهم،المعلمين
يدفع اإلداريين ما  واستخدام التكنولوجيا في عملهم، ، والقبول  بسياسة التغيير،تطوير ذواتهم

 وبالتالي ، والبيئة المدرسية، والذي يتالئم مع المعلمين،فضلستخدام النمط القيادي األالويوجههم 
  . المناخ التنظيمي السائدفييجابي التأثير اإل

  
  :ة فرضيات الدراس 6.1

  
لى فرضيات صفرية الختبارها عند مستوى الداللة إ والخامس الثاني والرابع سئلةاأل تحويل وقد تم

  :كما يلي) α≤0.05( حصائية اإل
  

  بين ،) α≤0.05(حصائية عند مستوى الداللةإال توجد فروق ذات داللة : ولىالفرضية األ
تعزى  ،وأريحا بيت لحم ارس محافظتيلمديري مددارية لممارسات اإللمتوسطات تقديرات المعلمين 

  .لمتغير الجنس
  

 بين ،) α≤ 0.05(حصائية عند مستوى الداللةإال توجد فروق ذات داللة : : الفرضية الثانية
تعزى  ،وأريحا بيت لحم لمديري مدارس محافظتيدارية لممارسات اإللمتوسطات تقديرات المعلمين 

  .لمتغير المؤهل العلمي
  

 بين ،) α≤0.05(حصائية عند مستوى الداللةإال توجد فروق ذات داللة  : :الفرضية الثالثة
تعزى  ،وأريحا بيت لحم لمديري مدارس محافظتيلممارسات االدارية لمتوسطات تقديرات المعلمين 

  .لمتغير سنوات الخبرة في التدريس
  

 بين ،) α≤0.05(حصائية عند مستوى الداللةإال توجد فروق ذات داللة : : الفرضية الرابعة
تعزى  ،وأريحا بيت لحم لمديري مدارس محافظتيدارية لممارسات اإللمتوسطات تقديرات المعلمين 

  .لمتغير التخصص
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 بين ،) α≤0.05(حصائية عند مستوى الداللةإال توجد فروق ذات داللة : الفرضية الخامسة

تعزى  ،وأريحا بيت لحم يلمديري مدارس محافظتارية دلممارسات اإللمتوسطات تقديرات المعلمين 
  .المحافظةلمتغير 

  
 بين ،) α≤0.05(حصائية عند مستوى الداللةإال توجد فروق ذات داللة : الفرضية السادسة

تعزى  ،وأريحا بيت لحم ظتيدارية لمديري مدارس محافلممارسات اإللمتوسطات تقديرات المعلمين 
  .لمتغير الجهة المشرفة

  
 بين متوسط ،) α≤0.05(حصائية عند مستوى الداللةإروق ذات داللة ال توجد ف: السابعةالفرضية 
 تعزى ، المعلمينوجهات نظر من  وأريحا بيت لحم مدارس محافظتيفي التنظيمي المناخمستوى 

  .لمتغير الجنس
  

 بين متوسط ،) α≤0.05(حصائية عند مستوى الداللةإال توجد فروق ذات داللة : الثامنةالفرضية 
تعزى  ، المعلمينوجهات نظرمن   وأريحا بيت لحم مدارس محافظتيفيالتنظيمي  المناخمستوى 

  .لمتغير المؤهل العلمي
  

 بين متوسط ،) α≤0.05(حصائية عند مستوى الداللةإال توجد فروق ذات داللة : التاسعةالفرضية 
عزى  ت، المعلمينوجهات نظر من  وأريحا بيت لحم مدارس محافظتيفي التنظيمي المناخمستوى 

  .لمتغير سنوات الخبرة في التدريس
  

 بين ،) α≤0.05(حصائية عند مستوى الداللةإال توجد فروق ذات داللة : العاشرةالفرضية 
 وجهات نظر من ، وأريحا بيت لحمتي مدارس محافظفي التنظيمي المناخمتوسطات مستوى 

  . تعزى لمتغير التخصص،المعلمين
  

 بين ،) α≤0.05(حصائية عند مستوى الداللةإوق ذات داللة  ال توجد فر:ةالحادية عشرالفرضية 
  المعلمينوجهات نظر من ، وأريحا بيت لحمتي مدارس محافظفي التنظيمي المناخمتوسط مستوى 

  .المحافظةتعزى لمتغير 
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 بين ،) α≤0.05(حصائية عند مستوى الداللةإال توجد فروق ذات داللة : ة عشرالثانيةالفرضية 
  المعلمينوجهات نظر من ، وأريحا بيت لحمالمناخ التنظيمي في مدارس محافظتي متوسط مستوى

  .لمتغير الجهة المشرفة تعزى
  

 بين ،)α≤0.05(حصائية عند مستوى الداللة  إال توجد عالقة ذات داللة : ةالفرضية الثالثة عشر
وأريحا ت لحم  بي مدارسهم في محافظتيلمديريدارية لممارسات اإللمتوسط تقديرات المعلمين 

  . المعلمينوجهات نظر من ، ذاتهارساودرجات مستوى المناخ التنظيمي في المد
  

 : الدراسةحدود  7.1
 

  :اآلتيةتحددت الدراسة بالحدود 
  . وأريحا بيت لحمتيفي محافظ المدارس ومعلم:  البشريةحدودال
  . وأريحا بيت لحماتمحافظ:  المكانيةحدودال
  . 2010\2009 من العام الدراسي لثانياالفصل :  الزمانيةحدودال
  .المفاهيم والمصطلحات الواردة في الدراسة:  المفاهيميةحدودال
حصائية التي اتبعتها في إلساليب اجراءات التي حددتها الباحثة، واألإلتتمثل في ا: جرائية اإلحدودال

فراد، ألإدارة ا: ت اإلدارية ومجاالتها في الممارسا، الدراسةةوأدامعالجة البيانات، وعينة الدراسة، 
 : وأما مجاالت أداة المناخ التنظيمي فهي.، وإدارة الوقت، وإدارة األزماتاالجتماعاتوإدارة 

  .والحوافز النمط القيادي، واستخدام التكنولوجيا،، والعالقات االنسانية
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 :  والتعريفات اإلجرائيةمصطلحات الدراسة8.1 
  

  :ضرورة تعريفها، وهذه المصطلحات هي الباحثة  ترى،لحات في هذه الدراسة عدة مصطتحددت
  
 في  العملية التعليمية سيرفي أثناء من سلوكيات نوبه المدير يقوم ماهي و: داريةالممارسات اإل - 

 وإدارة ،زمات األإدارة : مجاالت فيوانحصرت في هذه الدراسة بأنها سلوكيات المديرين. المدرسة
  .، وإدارة الوقتاتاالجتماع ،وإدارةفراد ألا
  
المتوسطات الحسابية الستجابات المعلمين على هي : مارسات اإلداريةمتقديرات المعلمين لل  - 

  .أداة الدراسة الخاصة بالممارسات اإلدارية
  
كم جنوب 10وتقع على بعد حوالي  ،هي إحدى محافظات الضفة الغربية: محافظة بيت لحم  - 

نسمة، وتبلغ 180116، ويبلغ عدد سكانها قرابة ح البحرم فوق سط765القدس، على ارتفاع حوالي 
 قرية، وأشهر مدنها مدينة بيت لحم، مكان ميالد 35، وتحتوي على ما يقارب 2 كم659مساحتها 

 :السيد المسيح عليه السالم، وبيت جاال وبيت ساحور، وفيها ثالث مخيمات لالجئين الفلسطينيين هي
 ).www.google.ps,wikipedia   الموسوعة الحرة،( . العزةمخيمومخيم عايدة، ومخيم الدهيشة، 

  
 وتقع شمال البحر الميت، وتبلغ مساحتها ،هي إحدى محافظات الضفة الغربية: محافظة أريحا - 

تعتبر  و. قرىعشرتتكون المحافظة من و نسمة، 43620جمالي سكانها ما يقارب إ، و2 كم 593
م، ويبلغ عدد سكانها حاليا ما . ق6800  سنةاريخها إلىمدينة أريحا من أقدم مدن العالم، ويرجع ت

ن لالجئين الفلسطينيين وفي المحافظة مخيما. 2 كم45 تبلغ وأما مساحتها ف، نسمة20416يقارب 
 ).www.google.ps,wikipedia   الموسوعة الحرة،(. ومخيم عين السلطان، مخيم عقبة جبر:هما

  
 ما ،لبيئة الداخلية للتنظيم في ذهن العاملين فيها لخصائص انعكاسهو ا": المناخ التنظيمي - 

 "لى درجة كبيرة سلوكه التنظيميإ ويحدد ،يدفع الفرد لبناء وتصور معين حول التنظيم بثبات نسبي
  ).2،ص2009مريزق، (

  
  



  

  

  

  

  

  

  

  الفصل الثاني

  
  

   التربوي والدراسات السابقةاإلطار

  
  

  النظرياإلطار •

  السابقةالدراسات  •
  :ت العربيةالدراسا  
 ذات الصلة بالممارسات اإلدارية -     

  ذات الصلة بالمناخ التنظيمي -     
 

 :الدراسات األجنبية    

 ذات الصلة بالممارسات اإلدارية -     

  . ذات الصلة بالمناخ التنظيمي-     
  

  .التربويةالتعليق على الدراسات  •
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 الفصل الثاني

________________________________________________  

  
  :األدب النظري والدراسات السابقة

  

  : النظرياإلطار 1.2

  
 من حيث ، الذي تناول موضوع اإلدارة المدرسية،يشمل هذا الجزء لمحة عن األدب النظري

إدارة األزمات، : دارية في مجاالت والممارسات اإل، وأهميتها ومهارات مدير المدرسة،تعريفها
  . وعالقتها بمستوى المناخ التنظيمي في المدارس،إدارة الوقت و،جتماعاتاالإدارة وإدارة األفراد، و

  
  :دارة المدرسيةإل ا1.1.2

  
نجاح العملية التربوية، فهي تتصل إة مهمة، كونها تشكل العنصر األساسي في يتعتبر اإلدارة المدرس

 - للمجتمع يءياته، وته ومستوي، باختالفاته، وتشكيالته،نساني فيهبالمجتمع، وتتعامل مع العنصر اإل
هداف سلوكية أ من خالل ترجمتها إلى ، الفرص التعليمية ألفراده، فتعمل على تحقيق أهدافه-أيضا 
 والمتعلقة بالتربية والتعليم، وهذا ،رض الواقع، فتساعد على التوجيه نحو التغيرات المرغوبةأعلى 

ي الدراسات التربوية، فتعددت هتمام كبير فإجعل لإلدارة المدرسية طبيعة خاصة، فحظيت ب
الجهود المنسقة التي يقوم بها : " بأنها) 228، ص 1994( فقد عرفها الفقي .تعريفاتها وتنوعت

هداف التربوية، يون، بغية تحقيق األداريون وفنّإ) المدرسة(فريق من العاملين في الحقل التعليمي 
 ،بنائها تربية صحيحةأ من تربية ،و المجتمعأليه الدولة إ تحقيقا يتمشى مع ما تهدف ،داخل المدرسة

  ".وعلى أسس علمية
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دارة  بأن اإل، لعمر التومي الشيبانيتعريفاً) 1997(بو فروة أعن ) 55،ص2001(ويورد عابدين 
 التي تتم عن طريق العمل الجماعي التعاوني ،مجموعة العمليات التنفيذية الفنية: " المدرسية هي

 ويبعث ، الذي يحفز الهمم،توفير المناخ الفكري النفسي والمادي المناسبالمنظم الهادف، من أجل 
لى إ التي تسعى المدرسة ،يةجتماعهداف التربوية واالالرغبة في العمل الفردي والجماعي لتحقيق األ

  ".تحقيقها
  

 الذي يتفاعل ،ذلك الكل المنظم: " إلى أن اإلدارة المدرسية يراد بها) 5، ص1991(ويشير أحمد 
 في إعداد  لسياسة عامة، وفلسفة تربوية تضعها الدولة، رغبةً وفقاً،بإيجابية داخل المدرسة وخارجها

  ". والصالح العام للدولة، بما يتفق وأهداف المجتمع،الناشئين
  

تمثل الكيفية التي تدار بها المؤسسة : "بأن اإلدارة المدرسية) 94، ص1992(ويؤكد عبود، وزمالؤه 
وغيرها من القوى ... يةجتماع وظروفه السياسية واالقتصادية واال،يديولوجيته ألفقاً و،في مجتمع ما

نسانية سليمة، والمفاهيم واألدوات، إفيه عالقة تتوافرالثقافية لتحقيق أهدافها، وذلك في إطار مناخ 
 وفي ، بأقل جهد وبأدنى تكلفة،ساليب العصرية في التربية واإلدارة للحصول على أفضل النتائجواأل

  ".أقصر وقت ممكن
  

 استنتجت الباحثة بأن هناك نقاط اتفاق بين العديد من الباحثين في مجال ،ومن التعريفات السابقة
 تتمحور حول كيفية إدارة العمليات التنفيذية الفنية وفقاً الستراتيجية ،تعريف اإلدارة المدرسية

  . وقتية بأقل جهد، وأقصراجتماع لتحقيق أهداف تربوية و،محددة
  

  :دارة المدرسيةهمية اإلأ 2.1.2

  
فكار دارة المدرسية تكمن في بعديها المعرفي والفني، فهي تحتوي على مجموعة من األهمية اإلأأن 

 والمبني ، والسلوك المتصل، ما يساعدها على التنبؤ والتوقع والفهم الصحيح،والحقائق والمفاهيم
و الكيفية التي يتم فيها استخدام البعد المعرفي ألطريقة والبعد الثاني الفني يتعلق با. على الحكمة

دارة المدرسية، أي استعمال المهارة البشرية في تطبيق إلاخرى المتعلقة بوربطه بالمواقف األ
داري المبني على المعرفة والتعلم دارية، وهذا يعني ضرورة العلم المسبق بالبعد اإلالمبادئ اإل

  ).1994الفقي، (ن يقوم بهذه المهام عداد التربوي المناسب لمواإل
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اإلدارة المدرسية تتميز بمهارة في :" أن) 10،ص1996(تؤكد الخطيب، والخطيب، والفرح و
يجاد جو من الثقة المتبادلة داخل المدرسة، والشعور بالرضا إالعالقات اإلنسانية، وذلك عن طريق 

ز دور أعضاء هيئة التدريس في المدرسة بين المعلمين، وتوفير الظروف المناخية المالئمة، وتعزي
فر جو من حرية ا القرارات، ووضع السياسات العامة للمدرسة، وضرورة تواتخاذوإشراكهم في 
  ".العمل لكل منهم

  
 في كونها الوحدة القائمة بتنفيذ السياسة ،إلى أهمية اإلدارة المدرسية) 2004(شار حسين أوقد 

 كالتخطيط ،دارية عن طريق الوظائف اإل،هداف المنشودة األقي ممثلة بمديرها، لتحق،التعليمية
 ،ي والمعرفي بين المعلمين والطلبةجتماعمن خالل التفاعل اال... والتنظيم والرقابة والتوجيه

  .فادة من جميع العناصر المادية المتاحةواإل
  

 نجاح العملية  هي المحك الرئيس في:فإن اإلدارة المدرسية) " 132، ص2000(غبري أللوبالنسبة 
  ".التعليمية، ألنها تدور حول اإلنسان، وتسعى لتحقيق أهدافها عبر اإلنسان

  
 وترسم ،وتعتبر اإلدارة المدرسية حجر الزاوية في العملية التعليمية التربوية، في كونها تحدد المعالم
 األعمال الطرق للوصول إلى هدف مشترك في زمن محدد، وألنها ترسم الوسائل الكفيلة لمراجعة

ومتابعة النتائج متابعة هادفة، ما يساعد على إعادة النظر في التنظيمات واألنشطة والتشريعات 
. وتعديلها، أو إعادة النظر في أساليب التنفيذ التي يمكن عن طريقها تحقيق األهداف المنشودة

رتقاء بمستوى اإلدارة دارة المدرسية الواعية تهدف إلى تحسين العملية التعليمية التربوية واالواإل
 وتوجيههم التوجيه التربوي ،وذلك عن طريق توعية وتبصير العاملين في المدرسة بمسؤولياتهم

  ).2001عطيوي،(السليم 
  

 الباحثة إلى أن أهمية اإلدارة المدرسية تكمن في كونها وسيلة لتنفيذ أهداف فتشيروتبعاً لما سبق، 
 يقوم ، وفقاً لقواعد علمية مدروسةء،رسالتها في تربية النش وتحقيق ،العملية التربوية في المدرسة

بها مدير المدرسة، والذي بدوره يمثل ركيزة العملية التعليمية، وعليه يعتمد النظام التربوي في بلوغ 
 وغرس القيم النبيلة عندهم، وتكون شخصيتهم النفسية ،يصال العلم والمعرفة إلى طالبهإ و،أهدافه

  . ودعم مقدرتهم في حل المشكالت،رهموتنمية طرق تفكي
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  :مهارات مدير المدرسة  3.1.2
  

ن هذه اإلدارة يلزمها مديرون مؤهلون أيتبين من التعريفات السابقة لإلدارة المدرسية وذكر أهميتها، 
مدربون، ومن ذوي المهارات اإلدارية العالية، حتى يؤدوا وظيفتهم على أفضل وجه، فهناك 

مديرين، ليها الدراسات في الميدان اإلداري، وتعتبر ضرورية للإرات توصلت مجموعة من المها
القدرة على استخدام وتطبيق األصول : " عتبار أن المهارة هيبغض النظر عن مواقعهم، با
ولذا تنوعت تصنيفات المهارات المطلوبة في مدير المدرسة في ". والمعارف التي تحكم عمل الفرد

، والمهارات )الشخصية(المهارات الذاتية : بعض صنفها إلى أربعة أصناف هيالميدان اإلداري، فال
  ).2006ابو الكشك،) (الذهنية(دراكية نسانية، والمهارات اإلالفنية، والمهارات اإل

  
المهارات الفنية : فرها في مدير المدرسة في ثالث هياخرون المهارات المطلوب توآوحصر 

الجماعات، والمهارات المهارات اإلنسانية المتعلقة بتفهم األفراد والمطلوبة لتنفيذ عمل المدرسة، و
 ,Robbins(عتبار أن المهارات الذاتية هي سمات أو خصائص فطرية غير مكتسبة  با،اإلدراكية

2003.(  
عتبار أن السمات الشخصية هي خصائص موروثة ومن عمل د أيدت الباحثة الرأي الثاني، باوق

 إن كان التصنيف األكثر دقة فوأيٍا. مكن توجيههامها، أو اكتسابها ، حتى وإن أ تعلالخالق، فال يمكن
  -:فيما يلي لمحة موجزة عنها

  
نفعالية هي مجموعة من الخصائص الجسمية والعقلية واال" ):الشخصية(المهارات الذاتية  1

مثل في  وتت،نما تكون فطريةإ و، ال يتم تعلمهاذه وه، والتي تحدد معالم شخصيته،للمدير
 والقدرة على التأثير في اآلخرين، والطالقة ، وقوة الشخصية وعصبياًالصحة السليمة بدنياً

 والعدالة في التعامل مع ، وما يرتبط بها من سالمة السمع والنطق، والخلق الطيب،اللفظية
اآلخرين، والحيوية والقدوة الحسنة، والقدرة على حسن التصرف في المواقف المختلفة، 

قظة لمواجهة المشكالت، والقدرة على مواجهة األزمات والمواقف الحرجة في اتزان والي
 " . والثقة بالنفس، وقوة اإلقناع،وهدوء

  
 وما يرتبط بهما من حقائق ،هي معرفة متخصصة في اإلدارة والتربيةو ":المهارات الفنية 2

ن فهم نظم التعليم تمكنه من القيام بعمله، ومو ،مدير المدرسةتتوافر في ومفاهيم وأسس 
 واإلجراءات ، والعمليات،وتتعلق هذه المهارات باألساليب ).90،ص2001عابدين،(وقوانينه 
  ).1999الطويل،( والتقنيات المتعلقة بمتطلبات دور المدير،التعليمية
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الطرق التي يستخدمها رجل اإلدارة في ممارسته ومعالجته ) 2006(بو الكشك أويعتبرها 
 من المعلومات المعرفية في مجال العمل ياً كافاًادفها، وتتطلب قدرللمواقف التي يص

  .اإلداري
  
 التعامل بنجاح مع اآلخرين  بهاداريتتعلق بالطريقة التي يستطيع اإلو :نسانيةالمهارات اإل 3

لى إمدى كفاءة المدير في التعرف بنسانية  المهارات اإلترتبط وحثهم للعمل، و،والتأثير فيهم
 وهي التي ،جبارإ دون قهر أو ،ل مع اآلخرين، ودفعهم للعمل بحماسة وقوةمتطلبات العم

حترام ساس سليم فتولد بينهم الثقة واالأ على ،تستطيع أن تبني الروح المعنوية للمجموعة
 ).1998مرسى، ( في أسرة واحدة متحابة ، وتوحد بينهم جميعاً،المتبادل

  
ال وتنمية الجهود القائد على التعامل الفعمقدرة " :بمثابة المهارات اإلنسانية وتعتبر

 ويتبصر سلوكهم، ،يتفهم العاملين معه إذ الذي يتولى قيادته،  العمل ضمن فريقالمشتركة
يجاد إحريصا على وهم؛ ء معتقداتهم وآرا على ما يدور في أذهانهم ، محترماًاًفتحنويكون م

  .)1999،الطويل( "لجميع العاملين جو من الطمأنينة واألمن 
 

       كونها تعمل على ،على أهمية المهارات اإلنسانية في المجال اإلداري) 1994(وأكد الفقي 
 والتأثير المتبادل بين العاملين ،تصال واال،يجابي وتوسيع فرص التفاعل اإل،تقوية الروابط

ن  وبالتالي زيادة وتحسي، وتنمية روح الجماعة بينهم،تماسكهم وتعاونهم ورضاهم وزيادة 
  .نجازهم لمهامهمإو نتاجهم إ
  

 رؤية تنظيم علىتتعلق بمدى كفاءة المدير وقدرته و ):التصورية(كية ادرالمهارات اإل  4
 والعالقة بين المدرسة ،دراك شمولية العملية التربويةإ و،جزائهأ وربط ، وفهمه،مدرسته

ن خالل  تبنى م،كون لديه فلسفة تربوية خاصة بهتوأن ). 2001عابدين،(والمجتمع 
عمال اطّالعاته على الفلسفات التربوية المختلفة، واختيار ما يناسب مجتمعه، ويتمشى مع األ

ن األهمية على أ) 1999(وأكد الطويل  ).1994الفقي،( فنية وإدارية كانت أ ،التي يقوم بها
 وتجعل ،داء المسؤولينأ تكمن في أنها تساعد على تجويد  اإلدراكيةلمهاراتلالنسبية 

  .كثر واقعية وفاعلية وقابلية للنجاحأراتهم قرا
  

 فقد اعتبرت هذه ،)Robbins, 2003 (روبينزو) 2006( الكشك يبأمن  وبالنسبة لكل    
 في اإلبداعحساس بالمشكالت، و كفاءة المدير في ابتكار األفكار واإل:المهارات بأنها
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النظرة إلى التربية في  و، كما تعني القدرة على التصور،الحلول، والتواصل مع اآلراء
لى إاإلطار العام الذي يرتبط فيه النظام التعليمي بالمجتمع، وليس مجرد نظرة جزئية 

نها تعتبر أنها تعتبر من أهم المهارات الالزمة لرجل اإلدراة التربوية، إال أورغم . التعليم
  .صعبها بالنسبة له في تعلمها واكتسابهاأفي نفس الوقت 

  
ثبتت الدراسات أن هذه المهارات التي أ) 2001(، وعابدين )1999(العمايرة   كل منويرى    

  أو ايجاباً سلباًبقدر توافرها اإلدارية والتربوية ضرورة توافرها في رجل اإلدراة، تنعكس
 أدائهم لمهامهم الوظيفية، ومن خالل تعاملهم مع في أثناءعلى الممارسات اإلدارية للمديرين 

 اتخاذ والتواصل، أو تصالين اإلدراية المختلفة، سواء في عملية االاآلخرين في المياد
فراد في  أو إدارة األ،، أو التعامل مع األزمات وإدارتهااالجتماعاتالقرارات، أو إدارة 

  .مؤسساتهم
  

 يستوجب أن يمتلك مديرو المدارس صفات ومهارات إدارية ال يمتلكها زمالؤهم في ،ولذا
  حتى يبرع، كله تأهيل وتدريب في المجاالت اإلدارية والتربوية المختلفةالمدرسة، وأن يتبع هذا

  . فيسير من الحسن إلى األحسن، في إداء مهامه الوظيفيةالمدير
  
  :دارية الممارسات اإل4.1.2.

  
 التعامل والتفاعل مع في أثناء السلوك الذي يقوم به المدير  هيدارية للمديرينالممارسات اإل

 من تخطيط وتنظيم وتوجيه، ورقابة، وتقييم، لتحقيق ،ز العمليات اإلدارية المختلفةنجاإ و،اآلخرين
ختالف المهارات والقدرات اختالف الزمان والمكان وا بهذهمدرسته، وتختلف لهداف المنشودة األ

 وهذه الممارسات هي في .تجاهات والمؤهالت التي يمتلكها المديروالصفات والقناعات واال
وسوف تعرض الباحثة بعض المجاالت المرتبطة . بين علم اإلدارة وفنّهاالمحصلة مزج 

  -: وفقاً للمجاالت التي اقتصرت عليها هذه الدراسة، وهي،بالممارسات السلوكية للمديرين
  

 : Crises Management زماتدارة األإ1.4.1.2. 
  

 واقتصادية وسياسية يةاجتماعتتعرض الكثير من المؤسسات على اختالفها، من مؤسسات تربوية و
 سيرها نحو تحقيق أهدافها وغاياتها، ومواكبتها في أثناء ، متعددةمشكالتإلى مواقف وصعوبات و

 آنية وغير متوقعة مشكالتوقد تكون هذه ال.  والتغيرات التكنولوجية والعلمية،للتطورات السريعة
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لذا لجأ العديد من المفكرين . ا لمحو آثارها والتخلص منه، تستدعي معالجات دقيقة،أو طويلة األمد
 للبحث عن كيفية الكشف عن المشكالت مبكرا، وطرق الوقاية منها، وهذا ،ختصاصوذوي اال

  .النوع من المشكالت يعرف في مجال اإلدارة باألزمات
  

" لى المصطلح اليونانيإ في بدايته في نطاق العلوم الطبية، ويرجع Crisisوقد نشأ مفهوم األزمة 
، وهي لحظة مرضية محددة للمريض يتحول فيها من " Turning Point" يعني نقطة تحولو" كرينو
واألزمة من خالل المعنى الطبي تشير إلى .  خالل فترة زمنية قصيرة نسبيا، أو األحسنأاألسو

 أو كان إلى األفضل أ كان هذا التغير إلى األسو سواء،مرحلة تتسم بالتغير لوضع قائم
  ).2004كامل،(
  

 فقد نشأ هذا المصطلح في مجال اإلدارة العامة ليشير إلى دور الدولة في ،ا في مجال اإلدارةأم
الزاملي  ( والحروب الشاملة ، كالزالزل والفيضانات،مواجهة األزمات المفاجئة، والظروف الطارئة

  ).2007والغنبوصي، وسليمان، 
  

 يواجهها المسؤولون عن الكيانات موقف وحالة" :ومصطلح األزمة في المجال اإلداري عبارة عن
"  وتتطلب أساليب دفاعية تجاهها، يؤثر تأثيرا ماديا في النظام، وتمثل خلالً،اإلدارية

األزمة التعليمية ) 382، ص2007(ومن هنا يعرف حسان والعجمي ). 75،ص1995الحمالوي،(
دارة، وتتميز بعدم قدرة حالة مؤقتة من الضيق وعدم التنظيم وخلل في اإل" :في المدارس بأنها

 باستخدام الطرق التقليدية في التعامل، وتؤدي إلى نتائج غالبا ما ،المدير على مواجهة موقف األزمة
  ".تكون غير مرغوبة، في حال عدم وجود استعداد أو قدرة على مواجهتها

  

لى كارثة  يمكن أن تؤدي إ،األزمة مشكلة غير متوقعة)  Schemehorn ,1995(  شيميهورنويعتبر
زمة مهما كان مفهوم األ أنه : بقوله )Boyer, 2002( وقد عقّب بوير .إذا لم تواجه بصورة سريعة

 ويحول ، كبيرةو صغيرة أ، فإنها تمثل وضعا مضطربا للمؤسسة، من مفهوم المشكلةقريباً أو بعيداً
 والعودة باألمور إلى ، ويتطلب إجراءات فورية للحيلولة دون تفاقمه،دون تحقيق األهداف المرسومة

   .حالتها الطبيعية
 والسرعة ، والتهديد، المفاجأة:وتتسم األزمة ببعض السمات التي تميزها عن المشكلة، منها

 وغياب الحل ، وحالة الذعر المصاحبة لها،حداث وتصاعد األ، ونقص المعلومات،والغموض
  ).2007الزاملي، والغنبوصي، وسليمان،(الجذري السريع 
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دوات  فال بد من االستعدادات لها للتغلب عليها باأل، لخطورة النتائج التي تسفر عنها األزماتاًونظر
 وهذا ما ، ومحو أثرها،العلمية واإلدارية المختلفة ووضع االستراتيجيات الالزمة لمواجهة األزمات

  ).2007حمادات، (يعرف بإدارة األزمة 
  

جراءات المتعلقة بإدارة األزمة في وعة من اإلتقديم مجم) 2007(لذا حاول حسان والعجمي 
  : وبعد وقوع األزمة كاآلتيفي أثناءالمدارس قبل و

  

  : قبل وقوع األزمة: أوال
 يتكون من المدير وبعض المساعدين ،على مديري المدارس تشكيل فريق إلدارة األزمات •

  .لحلول لها واقتراح ا،من ذوي الخبرة والرأي السديد الكتشاف األزمات قبل حدوثها
 من معلمين وإداريين ،وهي مسؤولية جميع العاملين في المدرسة: التخطيط والتوعية •

 .فرادهاألتفادي األضرار التي تلحق بالمدرسة و

 ومواجهتها بأفضل ، والتدرب على كيفية حلها،ي تمثيل وقوع األزمةأ: التطبيق والتدريب •
 .ساليباأل

  

  : وقوع األزمةفي أثناء: ثانيا
  .ولويات جراءات ووضع األ اإلاتخاذ والسرعة في ،األزمةتقدير  •
 الالزم اتخاذ حتى يتم ، والتنسيق من قبل المدير مع أعضاء فريق إدارة األزماتتصالاال •

 .رباك في الجهود اإلدارية لحل األزمة لتفادي اإل،وتوزيع األدوار والمسؤوليات
  

  : نتهاء األزمةإبعد : ثالثا
 واستراتيجيات ، وتقويم االجراءات، ودراسة العبر، لحصر الخسائر،ماتيجتمع فريق إدارة األز

 ألن األزمة لن تكون األخيرة في حياة المؤسسة ، إالّ إذا انتهت المؤسسة بتلك األزمة، وعليه .التنفيذ
ة، سواء بشكل يكون من الضروري مراجعة الذات ومحاسبتها، إن كانت هي سبباً في تلك األزم

  .باشرمباشر أو غير م
 تضع المسؤولية ، وفي المدرسة بشكل خاص،هذا وإن إدارة األزمة في المؤسسات بشكل عام

 - وأن حسن تصرف قائد المؤسسة أو مديرها. المهام اإلداريةب يقوم الذي ،ولى على عاتق المديراأل
سالم لألزمة زمة بفاعلية وكفاءة، أو االستإدارة األ:  أحد خيارين همااتخاذتطلب ي - زمةدارة األإأي 

وفي كال الخيارين المسؤولية .  التي قد تكون وحسب شدتها، مدمرة لكيان المؤسسة،وتلقّي آثارها
الزاملي (مورتقع على عاتق المدير، فهو المسؤول أمام السلطات الرسمية والمحلية وأولياء األ

 على - أيضا -  زمة المدرسية في جميع مراحلهاوتعتمد إدارة األ). 2007والغنبوصي، وسليمان،
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حسان ( وبعد األزمة في أثناء قبل و، التي يتبعها المدير،بداعيةنمط القيادة اإلدارية اإل
  ). 2007والعجمي،

  

 القرارات لمواجهة المواقف اتخاذن حسن إدارة األزمة تعتمد على سرعة تجدر اإلشارة إلى أو
ة في مواجهة الضغوط ومعرفة  باإلضافة إلى القدرة على التحمل والمثابر،الطارئة والمعقدة

  .ساليب لمعالجتهاأسبابها، وابتكار األ
  

  :فرادإدارة األ2.4.1.2.  
  

رسين وتعاونهم وتحمسهم أن تكسب ثقة المدال بد  ، اإلدارة المدرسية في مهمتها التعليميةكي تنجحل
ذي يراعي  فهو الشخص ال، نجاحات المدرسة تعتمدمدير المدرسةوعلى  .للعمل وتعاطفهم معها

 واالستفادة من ، وتحمل المسؤولية،شراكهم في العملإ من خالل ،هؤالء ويرتفع بمعنوياتهم
  ). 2005البدري،( ورفع مستوى انتمائهم وثقافتهم ، وتوحيد صفوفهم،مقترحاتهم وآرائهم

فه فراد، والذي يعرإدارة األ هوو ،دارة اإل بمجال آخر من مجاالت ضرورة االهتمامتبدوومن هنا 
 وكل ما ، محوره العنصر البشري في المدرسة،نشاط متخصص:" أنهب) 137،ص2001(عابدين 

النشاط المتعلق بتحديد :" بأنها) 17،ص1985(ويعرفها السلمي ". يتعلق به من أمور وظيفية
 وتوفيرها باألعداد والكفاءات المحددة، وتنسيق ،من القوى العاملة) المدرسة(حتياجات المشروع ا
  ". ستفادة من هذه الثروة بأعلى كفاءة ممكنةاال

 وتكوين عالقات طيبة مع المعلمين، يقع ، كفاءات تربوية في مدرستهتوفيرولكي ينجح المدير في 
  :نشطة منهامور واألعلى عاتقه القيام بالعديد من األ

 ،دارية وأعضاء الهيئة اإل،شرافية والتدريبية للمعلمينحتياجات اإلالمساهمة في تحديد اال •
  .عمالهم الحاليةأفي ضوء 

لحاقهم بالدورات التدريبية إ ب،ضلأف وتطويرهم بشكل ،المساهمة في تنمية المعلمين •
  .والبرامج التعليمية

  .مادي لذلكالمناخ ال وتوفير ،حماية المعلمين من مخاطر العمل •
  .نتمائهم للمدرسة والمهنةإ المعلمين ورفع روحهم المعنوية ودعم تحقيق زتحفي •
 . من أجل مكافأة المحسن منهم،تقدير جهود المعلمين وكفاءاتهم في العمل، وتقويمهم •

 ).2001عابدين،( توفير المعاملة اإلنسانية الطيبة للمعلمين وكافة العاملين  •
  

خذ المديرين بمثل هذه الممارسات في مجال إدارة األفراد أعلى ضرورة ) 2007(بو نصر أوأكد 
  : والتي منها
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  .إلضفاء جو من االحترام والثقة بالمؤسسة:  الجيد للموظفختياراال •
اإلدراة هي المسؤولة عن توفير قدر كاف من األمان، فالعامل فأن : توفير األمان الوظيفي •

 حفاظا على ،نجاز العمل ألطول فترة ممكنةإ في يتأخرفة يالذي يعمل تحت تهديد فقد الوظ
 .وظيفته

ال فإنهم سوف يحبطون، وإح المؤسسة، العاملين في نجيجب أن نقر بحق ا: تقديم الحوافز •
 .دى مساهمتهم في تحقيق أهداف المؤسسةمر الحوافز عن نتاجيتهم، لذا يجب أن تعبإوتقل 

 . القراراتاتخاذتوفير حق المشاركة في المعلومات وفي  •

 .التدريب وتنمية المهارات •
  

عمالهم، أ وتنسيق ،ع األعمال والواجبات عليهم وتوزي،، تتطلب تنظيم العامليناًذإإن إدارة األفراد 
هذا ويتطلب تنظيم عمل .  وعالقاته األفقية والرأسية في المدرسة،وتحديد مسؤوليات كل منهم

 كأن يفوض المدير لمرؤوسيه أو ،جراءات الميسرة والمسهلة للعمل بعض اإلاتخاذالعاملين وتنسيقه 
 أو تأتي على جهده، وتوفر له فرصة ، تستنفذ وقته اليومي، لئالأهعماال تخفف عنه عبألبعضهم 

  ).1974جوهر، (شراف عليهما بشكل مباشرهتمام بعمليتي التعليم والتعلم واإلاال
  

  : االجتماعات  إدارة 3.4.1.2.
  

 ، وتبادل المعلومات والخبرات،تتصاال في المدرسة دعامة مهمة لتبادل االاالجتماعاتتعتبر 
ما يستفيد منها المعلمون الجدد في النمو بعملهم، ويقدم فيها القدامى كثيرا ووبحث المشكالت، 

خبراتهم، ويوظف من خاللها المدير المعلومات والتعليمات في خدمة ونجاح العملية التربوية 
 وفي وقت محدد ، التقاء عدد من األفراد في مكان ما: بأنه االجتماععتباراولذا يمكن والتعليمية، 

 ).2006الحربي،(هداف محددة أ لتحقيق ، معينةلمناقشة موضوعات
 

 الذي يتيح الفرصة لألعضاء ،تصال الوسائل المهمة لال أحد:هأنب" :جتماعيمكن تحديد مفهوم االو
  .)17، ص2007(بد الكريم ع "المشاركين في التفاعل والحوار وتبادل االفكار

لى تحقيق إضافة ، باإل"اتجتماع لالالقيمة الخفية" : ـتعرف ب جتماعوهناك قواعد غير مباشرة لال
 مثل ، وتشبع حاجاتهم الوجدانية، تجعل المعلمين راضين شخصياًاالجتماعات فهذه .جتماعهدف اال

   ويتشاركون في الخبرة  متنوعة، فالمشاركون يتفاعلون ويقومون بأدوار.نتماءلالوالحاجة للمشاركة 
تعتبر وبدورها  بين أعضاء المدرسة، تصال اال خاللها يتمالتي من ،مشكالتويتعاونون في حل ال

  ).1994الفقي،( أو النشرات المدرسية ،عالناتفضل من الوسائل الرسمية واالأ
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 تمكن المدير من ألنها ، بالنسبة لمدير المدرسةاالجتماعاتأهمية ) 2001(وضح عابدين أوقد 
 ويلزمهم للقيام بما هو ،ما يعنيهمبعضهم ، وإخبارهم ببالتعرف إلى المجتمع المدرسي، وربط أفراده 

  .، ولتوفير الحوافزات القراراتخاذلمساعدة في ل ولجمع المعلومات، و،متوقع منهم
  : ومنها، ببعض النصائحيعمل، ال بد من أن جتماع ولكي ينجح المدير في إدارة اال

  
  .جتماعلالالتحضير الفعلي  •
 وبذا تكون ممارساته ،هميتهأيتناسب مع  ،عمال لكل بند في جدول األ زمنياًطاراًإأن يحدد  •

  .دارية في هذا المجال ناجحة وفعالةاإل
  .مكان على أن يرى اآلخرين قدر اإل بحيث يكون كل فرد قادراً،التأكد من مالءمة المكان •
 للمحافظة على ، عند الحاجةاالجتماعاتجراءات المتعارف عليها في أن يستفيد من اإل •

 .جتماعالنظام في اال

  .تعامل مع الحاضرين تبعا لطبيعة كل منهمأن ي •
  .الحاضرون تشجيع المالحظات التي يبديها •
  .هااتخاذ والقرارات التي يتم ،تدوين مالحظات الحاضرين •
 . وأمام الجميع،الحصول على التزام شفوي من كل شخص تم تكليفه بمهمة •

  
،  حراًجتماع فيها مناخ اال هي التي يكوناً، فعالية ونجاحاالجتماعاتكثر أ سبق أن نستنتج مما
س ؤ والتي يقوم فيها المدير بتر،نطباعات المدرسينا، غير رسمي، والتي يالحظ فيها متسامحاً

 نظام الورشة الدراسية - أيضا -  لم يظهر من يرغب في ذلك، والتي يستعمل فيها اذإ جتماعاال
ج بنتائج واضحة، والتي  وتخر،كإجراء للتطوير والتحسين، والتي تعالج المشكالت المطروحة

  ).1994الفقي، (تفاق عليه من توزيع للمسؤوليات  وما تم االجتماعليه االإتلخص ما وصل 
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  : إدارة الوقت4.4.1.2. 
  

 مؤسسة، وتزداد قيمته كلما زاد حجم المؤسسة وزاد ةيعتبر الوقت من الموارد القيمة في أي
األمر ... و تبطيئهأن تأجيره أو بيعه أو تسريعه  فال يمكن تخزينه، وال يمك،انتشارها، وهو محدد

ة  واستثماره في العمل خير استثمار، ونظرا ألهمي،الذي يترتب عليه ضرورة تنظيم اإلداري لوقته
إدارة الوقت ) 145، ص2001(فقد عرف عابدين .  في العمليات اإلدارية، تعددت تعريفاتهالوقت

Time Management االستعمال الف" :نهابأعمال المهمة من ناحية،  بحيث ينجز الفرد األ،ال لهع
  .ويستمتع بنشاطات حرة من ناحية أخرى

  
 وإدارة شؤون الوظيفة ،إدارة الذات" :ن إدارة الوقت تعنيإف) 32،ص1991( شيخة يوبالنسبة ألب

وارد مثل للموهي تعني االستخدام األ... بما يكفل الحصول على النتائج المحددة في الوقت المتاح
 والتحكم الذكي بتنفيذ مخططه ، تنظيم الوقت:هي) 2007(وعند حمادات  ".المتاحة، بما فيها الوقت

  .ليكون فاعال
  

نسان  وعلى الرغم من أهمية الوقت وخصوصيته، ليس في حياة المديرين فحسب، بل في حياة اإل
، بينما  فعاالًستخداماًامه بشكل عام، فإن الكثير من المديرين ال يحرصون عليه، وقليل منهم يستخد

 وال ، هي في الواقع ليست مهمةأنهم ناجحون في أعمالهم، فتجدهم يؤدون أعماالًبهم يعتقدون 
 مع النتائج المحققة متناسبةولويات، فتأتي جهودهم غير يتمتعون بالقدرة على أداء المهام حسب األ

  ).1991أبو شيخة،(
  

 حيث ،شراف وقت مدير المدرسة تقريبا يقضيه في اإلغالبةلى أن إهذا وتشير بعض الدراسات 
 وعلى العموم ،ع طبقا لما يراه المدير مناسباً الباقية توز%20ـ دارية، والعمال اإل لأل%30 يقضي

ن عدم إ وفي كل الحاالت ف.دلة علمية تبين كيفية قضاء مدير المدرسة ساعات عملهأال توجد 
 مشكالتمدرسة، يسبب له وللمعلمين والتالميذ واآلباء الالتخطيط المناسب لساعات عمل مدير ال

  ).1994الفقي،(الكثيرة 
  

دارته للوقت إتباعها لتحسين امور التي ينصح المدير بإلى بعض األ) 2001(لذا أشار عابدين 
  :ومنها

  . سليماًالسعي المتواصل لتحسين الوضع وتصحيحه تصحيحاً: Commitmentااللتزام  1
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 .وهذا يتطلب توفير بيانات توضح طريقة قضائه لوقته:  Analysis التحليل 2

 .ضرورة التخطيط لكل عمل لتوفير ساعات طويلة من العمل:  Planning التخطيط 3

 .بهدف تعديلها:  Follow up and Reanalysis عادة التحليل للخطةإالمتابعة و 4

  
ه على استثمار وقته في مدى حرصو في إدارة الوقت، اًوال شك أن لشخصية وطبيعة المدير دور

 دون أن يشغل نفسه باألمور التي يمكن أن يوكلها لموظفين ،ساسية التي تهم العملفي األمور األ
 بحيث يأخذ من وقته الشخصي الذي يجب أن يخصص ،ومدى تفانيه في العمل. أقل درجة منه
  ).133،ص1999جعلوك، ( إلنفاقه في عمله ،لراحته وألسرته

  
دارة المدير لوقته في المؤسسة، تحدد هوية ذلك المدير إلى أن طريقة إ) 1991 (بو شيخةأوقد أشار 
دارته، ومعرفة أين إتجاهاته في العمل، وتعتمد فاعلية المدير في قدرته على تحليل وقته وإوقيمه و

 من تخطيط وتنظيم وتوجيه ورقابة ،ذ يرتبط الوقت بكل عمليات اإلدارة ووظائفهاإوكيف يقضيه، 
 وهذه األسس والمعايير تمكن المدير ،سسها ومعاييرهاأوإن إدارة  الوقت لها ... .  القراراتاتخاذو

إلى أن فاعلية إدارة الوقت تقتضي تحديد ) Ferner, 1995(  فيرنر ويشير.من زيادة استغالله للوقت
  وحسن،األهداف واألوليات بشكل دقيق، ووضع خطط العمل المناسبة، ووضع جداول عمل دقيقة

وبذا يتجنب المدير عوامل .  والتفويض الفعال، وحسن التعامل مع األزمات،االجتماعاتإدارة 
عات الوقتمضي.  

   
ها المتخصصون مضيعات للوقتدارة الوقتهناك أمور متناقضة إل: عات الوقتمضيويعد ، 
زمان  واألمفهوم دينامي متغير، يتغير بتغير الظروف:" أنهاب) 133،ص1991(بو شيخة أيعرفها و

 غير ضروري، أو أنه نشاط ال يعطي عائدا يتناسب شخاص، وأنه نشاط يأخذ وقتاً واأل،واألمكنة
  :وقد ذكر بعض العوامل التي تؤدي إلى ضياع الوقت ومنها". والوقت المبذول من أجله

  
  .التفويض غير السليم •
  .االجتماعاتدارة إسوء  •
  .ولويات وغيرهاسوء ترتيب األ •
 . كالزيارات المفاجئة، العملأثناءفي المقاطعات  •

 . القراراتاتخاذالمماطلة في  •

 .م عدد العاملينتضخّ •
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 كما وردت عند ، تؤدي إلى هدر الوقت وضياعه،سباب تنظيمية وأخرى ذاتية لدى المديرينأوهناك 

  ):1999(العمايرة 
    :أسباب تنظيمية: والأ
  ت الهاتفية المكالما-      عدم تفويض السلطة- 
   الصراع والتنافس-     رات المفاجئة الزيا- 
   عدم وضوح التعليمات-    هداف عدم وضوح األ- 

  
  :أسباب ذاتية: ثانيا

  غضاب اآلخرينإ عدم الرغبة في -       القلق- 
   الخوف من ضياع السلطة-            السرية الزائدة- 

  
كيفية إدارة  في فعالة بمثابة إجراءات  في الحقيقةهيو ،في حين هناك عوامل مخالفة لما سبق

 والتغلب على مضيعات ،وعدم هدره ، مدير المدرسةتساهم في الوقت ذاته في تنظيم وقتالوقت، و
  :ومنها). 1994(الوقت كما وردت عند الفقي 

  
  .وضع جدول يومي لتوزيع ساعات العمل •
 .ضرورة وجود سكرتيرة ماهرة •

 .وجود نظام وثيق للمعلومات والملفات •

 .اسبات خالل العام الدراسيإعداد جدول مواعيد للمن •

• سين والعاملينتفويض السلطة والمسؤوليات للمدر. 

 .نجازهاإعمال التي يجب  واأل،تحديد مواعيد المقابالت اليومية •

  
 يمنحه ، وساعات عمله، وتنظيم األعمال الروتينية بمكتبه،ن تخطيط أعمال مدير المدرسةإهذا و

 يستطيع القيام بأعماله األساسية بكفاءة عالية، ، فعاالًوياً تربالفرصة والوقت المناسب ليكون قائداً
  .التي ال يمكن أن يتركها لغيره ،المهمةفيستثمر وقته في األمور 
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  : مفهوم المناخ التنظيمي5.1.2
  

 في المؤسسات التربوية يالقي اهتماماً Organizational Climateبدأ موضوع المناخ التنظيمي 
 ولما ،هاحهدافها ونجاساسي في تحقيق المنظمة ألأ لما له من دور ،ين والدارسينمتزايداً من الباحث

 لتعدد العوامل ونظراً.  سلوك العاملين أو اإلداريين سواء،له من عالقة بالسلوك التنظيمي
والمؤثرات العاملة فيه، فإن المناخ التنظيمي من المصطلحات اإلدارية التي تعددت تعريفاتها، األمر 

  . مفهومه، وخصائصه، وأبعاده، وطرق قياسهإلى يستوجب التعرف الذي
  

 تبعاً الختالف معارفهم وخلفياتهم العلمية، ففي بداية ،وقد تعددت تعريفات الباحثين للمناخ التنظيمي
 غير أن األمر استقر لدى ،"المناخ المؤسسي" خرى هي أاألمر ورد هذا المصطلح بصيغة 

  ).1995المغربي، " (المناخ التنظيمي" ح المختصين على استخدام مصطل
  

 بالبيئة من تعبير مجازي يعنى جغرافياً" مناخ" لى أن كلمة إ) 70،ص1993( ولذا يشير القريوتي 
 الحياة الطبيعية للنبات تأثير فيوقاتها المختلفة، وله أحيث الدفء والبرودة في فصول السنة و

هار عالقة التفاعل بين التنظيم ككيان عضوي والبيئة ظإل" والحيوان، ولذلك استعملها في اإلدارة 
دراكية، والشخصية التي يحملها العاملون حول الهيكل القيم السائدة، والمفاهيم اإل: المحيطة به نحو

  ".التنظيمي، ونمط القيادة، والقوانين السائدة في المؤسسة، ومستويات العمل فيها
  

نجاز أغراض إنساني الذي يساعد في ترتبط بالسلوك اإل مواقف:"بأنه ) Doll, 1973(وعرفه دول 
 ويوجه ،القيادة اإلدارية التربوية المتغيرة باستمرار، والتي يوجه بعضها نحو فاعلية العمل، وإدارته

  ".ي السائد فيهاجتماعاال  وضمن المناخ،نسانية داخل المؤسسةالبعض اآلخر نحو العالقات اإل
  

األفكار والمشاعر العامة التي :" أنهبالمناخ التنظيمي ) 82،ص1989(ويعرف كل من درة وبعيرة 
أن المناخ ) 223،ص1993(ويؤكد نيول ". ناس عاملون في تنظيم ماأيحملها ويشترك فيها 

مجموع النظام الخفي من العالقات الفردية والبينية المؤثرة، بما " التنظيمي هو مصطلح للتعبير عن 
نظمة األشخاص أ أو ،نظمة الفوقيةنظمة الفرعية، واألجاه النظام واألفي ذلك المشاعر والمواقف ت

لى العالقات في إساليب والمفاهيم أو المواد، بمعنى أن ذلك المناخ يشير خرين، والوظائف واألآلا
 فتكون المشاعر التي تسود األفراد هي / كما يحس بها وبتأثيرها األفراد في ذلك الموقف،أي موقف

  ". الجماعة والمؤسسة، وبالتالي فهي تقود إلى سلوك ينسجم معهاالتي تكون جو
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مجموعة من الخصائص :" ن المناخ التنظيمي هوإبقوله ) 72،ص1994(وقد أكد ذلك القريوتي 
التي تميز بيئة العمل في المنظمة، والمدركة بصورة مباشرة أو غير مباشرة من قبل األفراد 

  ". دوافعهم وسلوكهمتأثير في لها انعكاس أو العاملين في تلك البيئة، التي يكون
  

فراد للجوانب المختلفة لبيئة العمل الواقعية تصورات األ:" بأنه ) 72،ص2009(في حين عرفه فودة 
  ."ها البيئة عليهمفيوالكيفية التي تؤثر 

  
ين الفرد وفي ضوء ما سبق استنتجت الباحثة أن المناخ التنظيمي يتغير بتغير التفاعالت التبادلية ب

ن المناخ التنظيمي يؤثر بشكل مباشر في إهذا و.  وبتغير الزمن من جهة أخرى،والمنظمة من جهة
  . فمن المتوقع أن يتصرف الفرد وفق ذلكاً تسلطياًسلوك العاملين، فإذا كان المناخ السائد مناخ

  
  : خصائص المناخ التنظيمي6.1.2

  
عتماده على تصورات األفراد  ونظراً ال،تنظيمينظراً لما ورد من تعريفات متعددة للمناخ ال

  :دراكاتهم، كان ال بد من اإلشارة إلى خصائصه التي تتمثل في النقاط اآلتيةإو
، بما في ذلك طبيعة )المادية وغير المادية(تعبير عن خصائص البيئة الداخلية للمؤسسة   هو- 

 القرارات، وطبيعة اتخاذة في ت، والمشاركتصاالالهيكل التنظيمي، ونمط القيادة، ونمط اال
  .... .العمل، والتكنولوجيا،

 التفاعل بين المميزات الشخصية والتنظيمية ويعبر عن خصائص ، يعكس المناخ التنظيمي- 
  .دراكها من قبل العاملين في هذه المنظمةإالمنظمة، كما يتم 

 لواقع الموضوعي، بسبب تداخالت ااً يمكن القول بأن المناخ التنظيمي نسبي وليس مطلق- 
 للخروج بالواقع المدرك ،لى دمج ما بين الموضوعي والذاتيإوالوصول  دراك الذاتي،واإل

   ).2009مريزق،(
فراد للجوانب  في كونه يشكل تصورات األ، يختلف المناخ التنظيمي عن الثقافة المنظمية- 

ي حين تعتبر الثقافة المنظمية  ف، العاملين فيهافي والكيفية التي تؤثر ،البيئية الداخلية الواقعية
نفعالية  الذي يغطي العناصر السلوكية واال،التعلم التراكمي المشترك لجماعة معينة"  :أنها
   ).11،ص2009فودة، ("دراكية لعمل الوظيفة النفسية لدى أعضاء الجماعةواال

 أداء ير فيتأث وال، يساعد المناخ التنظيمي في تحديد برامج المؤسسة وتركيبتها الداخلية- 
  ).Manzo, 1998(المستخدمين فيها 
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 ,Abu Saad( وتغير اإلدراة ، العملفي أثناء اإلبداع واالبتكار في يؤثر المناخ التنظيمي - 

1995, p264.(  
  فييؤثر هذا ويعمل المناخ التنظيمي على تطوير الذات ومفهومها لدى األفراد، وبالتالي - 

 خبرة الفرد؛ فينجاز؛ ذلك أن لمفهوم الذات تأثيراً كبيراً الخبرات، والعالقات، والدافعية لإل
  ).1993نيول،(ن العالقات المثمرة مع اآلخرين يوفاعلية عمله، وقدرته على تكو

 
 منظمة ومعرفة ة فقد استنتجت الباحثة أن دراسة المناخ التنظيمي في أي،وتبعاً لما ورد

لفعال فيها، ويسهم في تحقيق أهدافها  يفيد في تهيئة الظروف المالئمة لألداء ا،خصائصه
  .ونجاحها

  
  : أبعاد المناخ التنظيمي7.1.2

  
ختالف ليس ثمة اتفاق عام بين الباحثين والكتّاب حول األبعاد المكونة للمناخ التنظيمي، وذلك ال

ختالف المداخل العديدة اختالف تصورات الباحثين للمناخ التنظيمي، وابيئات المنظمات، و
  ).1996طعامنة،( الظاهرة اإلدارية لدراسة هذه

  
نمط :  هيلى ستةإ صعوبة في تحديد أبعاد المناخ التنظيمي، فهناك من قسمها ظهرتولذا 
هتمام بالعاملين، ومدى تأثير العاملين على مجريات األمور في  القرار، واالاتخاذ، وتصالاال

البيئة المادية (  في عوامل خارجية وهناك من حددها. المنظمة، واستخدام التكنولوجيا، والحوافز
نمط (، وعوامل شخصية )المركزية، والحجم، والتقنية( وعوامل داخلية ) يةجتماعوالثقافة اال

خرون في تحديدهم ألبعاد المناخ التنظيمي على آفي حين اقتصر ). القيادة، والرقابة والتحفيز
   ).2009مريزق،(الهيكل التنظيمي، والتنظيم، واألهداف 

  
ت أونظراً الختالف الباحثين ورجال الفكر اإلداري حول األبعاد المكونة للمناخ التنظيمي فقد ارت

 وفيما يلي عرض : كما وردت عند بعض الباحثين،الباحثة عرض بعض تصنيفات األبعاد
  :لبعض هذه التصنيفات
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  :  تصنيفات األبعاد1.7.1.2

  

، تصالاال: اعتمد فيه ستة متغيرات هي والذي ،)Likert(التصنيف الذي وضعه ليكرت  •
 المؤسسة، واستخدام تأثير فيهتمام بالعاملين، وال القرارات، واالاتخاذوعمليات 

  ).1996طعامنة،(التكنولوجيا، والحوافز 
 اظهر إذ) 1989(الذي ورد عند عكاشة ) Croft & Halpin(تصنيف كروفت وهالبين  •

بار الذي تعطيه اإلدارة لألفراد، والتأكيد الذي عتاال: بعاد للمناخ التنظيمي هيأثمانية 
 العاطفية بين المدير ومرؤوسيه، واالنطباع لممارسةنجاز العمل، واتعطيه اإلدارة إل

ز قوى لتحفيية، والرغبة التي تبديها اإلدارة جتماعشباع حاجاتهم االإالمتولد عند األفراد ب
لعمل، وتصورات األفراد لدرجة  من خالل سلوك محدد مرتبط با،العمل عند العاملين

نجازهم للعمل، وشعور العاملين بأنهم قد أعيقوا، والسرور والرضا الذي يالقيه األفراد إ
 .ية في المؤسسةجتماعنتيجة عالقاتهم اال

ة وبعيرة  عند دردانالوار) Umstot(وتصنيف أمستوت ) Forehand(تصنيف فورهاند  •
: عاد للمناخ التنظيمي؛ فتصنيف فورهاند شمل أبة حدد كال التصنيفين خمسإذ) 1989(

 في تصال وشبكات اال،ساليب القيادية للمديرين وهيكلها التنظيمي، واأل،حجم المنظمة
مل تشاأما الثاني وهو تصنيف أمستوت ف. هداف التنظيم، ومدى تعقد التنظيمأالتنظيم، و

التي تفرض على وظيفة بداعهم، ودرجة الهيكلية إمدى استقالل األفراد وحريتهم و: على
 كالترقيات، والعناية بالعاملين في التنظيم، والثقة التي ،لفةختشراف، والمكافآت المما كاإل

 .يشعر بها العاملون

طبيعة : أبعاد المناخ التنظيمي في عدة عوامل هي) 1995( المغربي لخّص هذا وقد  •
لوجيا، والتركيز على  للمستجدات والتكنواالستجابة وقدرته على ، ومرونته،التنظيم

، وأسلوب )المركزية والالمركزية(اإلنجاز، وتدريب وتطوير العاملين، وأنماط السلطة 
األمن (التعامل بين العاملين واإلدارة، وأنماط الثواب والعقاب، واألمن الوظيفي للعاملين 

 ).جراءات التعسفية اإلاتخاذمن فقدان الوظيفة ومن 
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راستها أربعة أبعاد من المناخ التنظيمي وفيما يلي عرض لماهية هذه وقد اعتمدت الباحثة في د
  .األبعاد

  
  : ماهية األبعاد2.7.1.2.  

  
 ويتخذه ،ير العملية التعليميةينظام العمل الذي ينتهجه اإلداري في تس" وهو:  النمط القيادي-1

كافة المواقف التربوية  في ،سلوبه المتجسد في السلوك والتصرفات الشخصية والمهنيةأسبيالً، أو 
  ).2001عابدين،" (تقن بكافة جوانبهأذا ما إ ، والذي يعطي للمؤسسة النجاح،واإلدارية

جزاء يمكن التمييز  أل،وحدة وظيفية تعمل ككل:"  النمط بأنه هذا)307،ص1986(وقد عرف بدوي 
هذا ". ميعا في وحدةبينها، أي أن النمط يجمع بين أجزاء يمكن تمييزها على حدة، وككل يأتلفها ج

 وتنوعت بتنوع طبيعة السلوك التنظيمي وأنواعه فقد بينت ،وقد تعددت أنماط المناخ التنظيمي
عتباره تدريجاً متصالً، يمتد من المناخ المفتوح في المناخ التنظيمي با) Halpin, 1966(دراسة هالبين

 يميز هالبين بين ستة ،لتدريج وعلى امتداد هذا ا، إلى المناخ المغلق في الطرف المقابل،طرف
  :أنماط من المناخ التنظيمي كما يلي

يتميز هذا المناخ بالروح المعنوية العالية التي يتمتع بها : The Open Climateالمناخ المفتوح  •
المدرسة، وفيه يعمل مدير المدرسة على تسهيل في أفراده، والسلوك الصادق من جميع العاملين 

ا يساعد على إنجاز العمل م م،لهم دون أن نرهقهم باألعمال الروتينيةإنجاز المعلمين إلكما
  .ية للمعلمين بسهولة ويسرجتماعوإشباع الحاجات اال

السمة الرئيسة لهذا المناخ هي الحرية : Autonomous Climate" المستقل"مناخ اإلدارة الذاتية  •
ل م في حدود مصلحة العاإلنسانية،شباع حاجاتهم إ و، التي يعطيها المدير للمعلمين،شبه الكاملة

  .فترتفع الروح المعنوية لهم
ويتميز بأن الروح المعنوية للمعلمين مرتفعة : Controlled Climate" المضبوط"المناخ الموجه  •

 وترتفع اإلنسانيةهتمام الشديد بإنجاز العمل على حساب إشباع الحاجات  واال،إلى حد ما
  .اإلعاقة

 توجه إذيتصف باأللفة الشديدة بين المعلمين جميعا، : Familiar Climate" ادالمعت"المناخ العائلي  •
 وإنجاز ،ةيهداف المدرساأل بتحقيق  دون اهتمام كاٍفاإلنسانية،كل جهودهم نحو حاجاتهم 

  . نتيجة عدم وجود الرضا الوظيفي،العمل، والروح المعنوية متوسطة
ة في يدي مدير المدرسة، فهو طلمناخ بتركيز السليتميز هذا ا:  Paternal Climateالمناخ األبوي •

يحول دون ظهور أي مبادرات فردية بين المعلمين العاملين معه، لذا فإن سلوكه بهذه الطريقة 
، وتسود اإلنسانية أو إشباع حاجاتهم ،ال يحقق التوجيه الكافي لسير العمل بالنسبة للمعلمين
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 ولحاجاتهم ،لمق قدر مناسب من اإلشباع إلنجاز الع لعدم تحقي نظراً،الروح المعنوية المنخفضة
  .، فترتفع درجة التباعد واإلعاقة واأللفةاإلنسانية

في يسود في هذا المناخ الفتور لدى جميع المعلمين :  The Closed Climateالمناخ المغلق •
عمل،  أو لعدم إحساسهم بالرضا إلنجاز الاإلنسانية لعدم إشباعهم لحاجاتهم  نظراً،المدرسة

فالمدير غير قادر على توجيه نشاط المعلمين نحو إنجاز العمل، وبالتالي تنخفض الروح 
  . واالهتمام بالشكلية في العمل،نسانية واأللفة لديهم، وترتفع اإلعاقةالمعنوية ومستوى النزعة اإل

  
  

اخية من أنماط من) Litwin & Stringer(إلى ما اقترحه لتون وسترنجر) 1996(وتشير عثامنة 
  :تنظيمية متنوعة وهي

وهو الذي تتخذ فيه القرارات من قمة الهيكل التنظيمي، : Power Motivatedالمناخ السلطوي  •
  .ن على تنفيذ تلك القراراتوويجبر فيه المرؤوس

وهو الذي تتاح فيه الفرصة لتكوين : Affiliation – Oriented Climate" الحاضن"المناخ المتبنى  •
  . من العالقات الرسمية بدالً،والدافئةالعالقات الجيدة 

وهو الذي تتاح فيه الفرصة لمختلف : Achivement – Oriented Climateنجازي المناخ اإل •
  . باالشتراك في تحديد األهداف المطلوب تحقيقها،داريةالمستويات اإل

  
 في  بارزاًن التكنولوجيا تلعب دوراًإ") 10،ص3،ص2009(يقول مريزق : استخدام التكنولوجيا -2

نها تعود على المؤسسة والعاملين فيها إ ف،تقدم المؤسسة التربوية أو تأخرها، فإذا أحسن استخدامها
 ومتى يتم استخدامها بصورة فعالة، فأنها تؤدي إلى تغيير في حياة ،بتغيرات جذرية وتطورات مهمة
ولكن حتى . "واكبة المستجدات وم، من حيث البقاء واالستمرارية،األفراد وحياة التنظيمات اإلدارية

ية والقيادية تصالنظمة اإلدارية واال فإنه ال بد من تطوير األ،ستفادة من التكنولوجيايمكن اال
 ما يوفر ،ستخدامهاجواء المناسبة إل وتهيئة األ، وتطوير مهارات العمل والعمال،العالقات االنسانيةو

ستخدام كثر الأ  ومناسباً،كثر للعاملينأ ئماً ويجعله مال، ومناخ تنظيمي فعال،بيئة عمل مناسبة
 في ظل التطور ،داء عملهمنخفاض المهارات المطلوبة من األفراد ألان قلة وأويؤكد . التكنولوجيا

وكلما زاد التطور .  لدى العاملين تجاه العملةالتكنولوجي، له تأثيره على المشاعر السلبية المتولد
ت بدرجة كبيرة، فيرتكز دور العاملين على تعديل آلالمكائن واعتماد على الصبح االأالتكنولوجي 

نتاج، فيعاني ولى في اإلسبقية األ األلآللة وتصبح ،جهزة المستخدمة في العملياتصالح األإو
 والناتجة عن السلبيات التي انبثقت من ، والبيئة المناخية السائدة، من نوعية حياة العملونالعامل

  :لي والمتمثلة فيالتطور التكنولوجي العا
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  وبالتالي، معظم األعمال تنجز من قبل اآلالت المتطورةألن األمان،شعور األفراد بعدم  •
  .عمالهممكانية فقدانهم ألإ بالقلق حول شعورهم

 ألن المهام المؤداة في ظل التكنولوجيا العالية ثابتة ،بتكاربداع واإلالتقليل من جوانب اال •
  .ومستقرة

  
حترام والثقة  الجيدة واالالعالقات اإلنسانيةأهمية ) 1996(بين عدس : انيةالعالقات اإلنس -3

 وتقدمها ، المدرسة في العملية التربويةءة في كونها تسهم في رفع كفا،المتبادلة بين العاملين
  .نجازاتها وأهدافهاإ وتحقيق ،وازدهارها

 وخلق ، لتحقيق األهداف التنظيمية بمثابة عملية تفاعل بين األفرادالعالقات اإلنسانيةهذا وتعتبر 
شراك العمال في إوالتي يتم تحقيقها من خالل ). 3،ص2009مريزق،(مناخ تنظيمي مرتفع 

 اتخاذية ومشاركتهم في جتماعلتفات إلى مطالبهم الشخصية واال واال،المسؤولية، وتوفير حقوقهم
طمئنان إلى اصدها، وحق االالقرارات وحل المشكالت، وحق تفهم أهداف األوامر والتعليمات ومق

حساس عام نحو إنسانية ومعنوية، فالعالقات اإلنسانية أعمق من أن تكون مجرد إضمانات مالية و
 في اًهمم اً ألنها األداة المؤثرة في تحقيق أهداف العاملين والعمل معاً، وألنها تشكل جانب،اآلخرين

رد في الحياة، تلك المطالب التي تعبر عن ساسية للف للمطالب األتوفيرها من حيث ،إدارة األفراد
 وإقباالً على  وأكثر تعاوناً،كثر شعوراً بالرضاأ أصبح المرء ،شبعتأذا ما إحاجات سيكولوجية 

  ).1976درويش وتكال، ( وأقل ضجراً وتوتراً ،العمل
  
معينة، توصل علماء النفس إلى أن السلوك البشري مسبب، فعندما يشعر فرد ما برغبة : الحوافز-4

خماد إفإما أن تساعده الظروف على تطوير هذه الرغبة لتصبح حاجة، أو أن تعمل الظروف على 
ذا ما ساعدت الظروف على تحويل إ وظروف أخرى مساعدة، و آخرالحاجة أو تأجيلها لوقت

جامعة القدس المفتوحة، (ن الفرد يقوم بتحويل الحاجة إلى سلوك إ ف،الرغبة إلى حاجة
  ).178،ص2007

  
ومن هنا يدور التساؤل عن الطريقة التي يمكن بها حمل الفرد على المساهمة والتعاون في العمل 

والمالحظ أنه يمكن الوصول إلى ذلك عن . رغوب فيهم كنوع من السلوك ال،بأقصى طاقة ممكنة
:" الحوافز على أنها) 653 ، ص1976( ولذا عرف درويش وتكال ،طريق توفير الحوافز المختلفة

  ".  من أجل زيادة االنتاج،همم وشحذ هم،حرك طاقات العاملينم
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قوة أو :"  بأنه-  أيضا -الحفز ) 203، ص 1992(وقد عرف سالم ورمضان والدهان ومخامرة 
 من أجل تخفيف حاالت ، إلشباع حاجات ورغبات معينة،شعور داخلي يحرك وينشط سلوك الفرد

  ".ساسي منه هو زيادة اإلنجازف األ لنقص في إشباعها، والهد،التوتر المصاحبة
  
 أعمالهم بصورة انها توفير مناخ مالئم للعاملين ليؤدوأأشار للحوافز على فقد ) 2006( الحربي أماو

:  وتقوم على أساس الترغيب والتحبيب، وحوافز سلبية،يجابيةإحوافز : ن منهاي وذكر نوع،أفضل
كثر استمراراً أولى ن األأالّ إ ،ان نفس األثرحدثيوكالهما . تقوم على أساس التخويف والترهيبو

 على الرغم من أن األثر يحدث بسرعة أكثر من الحوافز السلبية، وتكمن أهميتها في ،من الثانية
  . ونجاح العملية التربوية،نسانية السليمة وتكوين العالقات اإل،رفع الروح المعنوية للمعلمين

  
 وتوجه بدورها ،تتم من خاللها استثارة الدوافع وتحريكها ،ونظراً ألن الحوافز هي عوامل خارجية

سلوك الفرد نحو هدف معين، فقد شغلت بال الباحثين وعلماء النفس واإلدارة والسلوك المنظمي 
  ).2001عابدين،(
  

جامعة القدس ( التي حاولت تفسير أسباب حفز األفراد ،ولذا فقد تطورت العديد من النظريات
  :هاومن) 1997المفتوحة، 

  
نسان مجموعة ن اإلأوالتي ترى : Maslaw’s Needs Theory) ماسلو(ـ نظرية سلم الحاجات ل •

نها تنطلق تصاعديا من الحاجات أ وتدفعه للعمل، و، التي يسعى لتحقيقها،من الحاجات المتدرجة
  . وتنتهي بالحاجة الى تحقيق الذات،العضوية الجسمية

  
وتحدد ثالثة أنواع من الحاجات التي : McClleland Needs Theoryنظرية مكليالند للحاجات  •

، والحاجة نتماءالحاجة إلى السلطة، والحاجة إلى اال: تؤثر في حفز األفراد، وهذه الحاجات هي
  .إلى اإلنجاز

  
في تشير إلى أن رغبة الفرد : Vroom’s Expectancy Theory) فروم(ـ نظرية التوقعات ل •

ن ذلك العمل أو السلوك ستتبعه نتائج معينة من جهة،  التوقع بأ تعتمد على قوة،طريقة ماالعمل ب
  ).إنجاز ومكافأة( وعلى مدى رغبة الفرد في الوصول إلى تلك النتائج 
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 وإشراكهم في ، لحفز العاملين،هذا ويمكن للمدير اإلفادة من نظريات وطرق ونماذج أخرى
نتاجية كنظرية العاملين  وزيادة كفاءته اإل، القرار إلثراء العملاتخاذ و، وتحديد األهداف،التخطيط

 القائمة على مبدأ مكافأة المحسنين ، ونظرية الثواب والعقابHerzberg’s Two Factorلهيرزبرغ 
  . ومعنوياًومعاقبة المسيئين مادياً

   
  وتهيئة،لقد أدت نتائج البحث والنظريات المختلفة حول الحفز إلى التأكيد على ضرورة إغناء العمل

 ، يؤثر في الموظف، ليبادر ويتحمل مسؤولية أكبر، وعلى توفير مناخ تنظيمي،فرص للفردال
  ).1993نيول، (ويحفزه على القيام بواجباته التنظيمية 
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  :قياس المناخ التنظيمي8.1.2.  
  
(نقال عن ) 2001(ن عابدين وأبو سمرة بيDavis & Newstorm, 1987( دور المناخ التنظيمي في 
 الدافعية، واألداء، والرضا الوظيفي، بسبب ما يدركه العاملون من طبيعة بيئة العمل، وما ر فيتأثيال

جتهد المختصون إ ،ولذا.  ونفسياًياًاجتماع وينتج عن ذلك من توقعات وعوائد تعود عليهم اقتصادياً
ت إدارية  يطلب من العاملين في المؤسسة تقييم متغيراإذدوات لقياس المناخ التنظيمي، أبوضع 

 من خالل مجموعة بنود ذات خيارات متعددة، ثم يؤخذ معدل استجاباتهم، ،معينة وفق تدريج معين
، هذه )Hoy & Miskel, 1982(وقد لخص هوي وميسكيل . فيتحدد المناخ التنظيمي السائد بناء عليه

  : هي مناحيةربعأاألدوات في 
  
حيث وضع  Teacher principal behavior: نهما  منحى دراسة سلوك المعلم والمدير والعالقة بي- أ
 Organizatioal Climate Description Questionnaire ـ عرفت باستبانة) هالبين وكروفت(

)O.C.D.Q(ًرجايتراوح بين المناخ المفتوح إلى المناخ  متصالً، والتي تعتبر المناخ التنظيمي تد 
  : اسيين هما بنداً، صنفت في بعدين أس64المغلق، وتتكون من 

عتبارية، نزواء، واالنتاج، واالالتأكيد على اإل: ويتكون من أربعة مجاالت هي: بعد سلوك المدير •
  .والحفز

اإلعاقة، واالنفكاك، والروح :  هي -  أيضا -ويتكون من أربعة مجاالت : بعد سلوك المعلم •
جة من منفتح اط متدرنمأ ةويمكن لهذه المجاالت تصنيف المناخ المدرسي لست. المعنوية، والود

 وانحرافها المعياري 50= حتساب العالمة المعيارية التي متوسطها الحسابي ا وذلك ب،إلى مغلق
 التي تبين مقدار بعد أو قرب المناخ ،يجاد قيمة معادلة دليل االنفتاحإ وذلك عن طريق 10= 

  : عن المتوسط الحسابي كما يلي
  ).20،ص2003عريقات،( عالمة االنفكاك –الروح المعنوية عالمة + عالمة الحفز = دليل االنفتاح 

  
   Pupil Control Oriention: Custudial to Humanistic منحى رقابة التالميذ - ب

، بالتركيز على )Willower, Eidel & Hoy(" وايلور، وايدل، وهوي:"  قام أصحاب هذا المنحى وهم
 يضم ،ي متكاملاجتماععتبار أن المدرسة نظام ا على ، وتوجيه الطالب،عمليات الرقابة المدرسية
  : المدارس الى فئتينفقسموا، اًمديرين، ومعلمين، وطالب
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هي التي تتبع نظام رقابة الطلبة ومتابعتهم و:  Custodial Schools "الحراسية" المدارس التقليدية  •
 العملية أثناءفي  ، للطلبةةن بمثابة حراس وحماو يكون المسؤولإذضمن األنظمة والقوانين 

  .التعليمية
هي التي تقوم على دعم الطلبة واحترام مشاعرهم، و:  Humanistic schoolsالمدارس اإلنسانية  •

رشادهم بشكل إ من خالل توجهيهم ومتابعتهم و،والحفاظ على حسن العالقات اإلنسانية معهم
 .مرن

 
ـ ه أداة عرفت بؤ وزمال)ليكرت( وضع إذ(M.S.4) ربعة  منحى طريقة النظم اإلدارية األ- ج
 Profile of Organizational Characteristics Measureمقياس مخطط خصائص المؤسسة "

، ونظام تصالالعمليات اإلدارية، وعملية اال:  موزعة على ثمانية أبعاد هي،فقرة) 51(المتضمنة 
داء، ولكل بعد منها القرارات، وتقرير األهداف، وعمليات الرقابة والتوجيه، وأهداف التدريب واأل

وتوقراطي المستغل، والمناخ  صنفت المناخات التنظيمية بين المناخ األإذ ،خمس درجات
عابدين (ستشاري، والمناخ الديمقراطي التشاركي وتوقراطي المحسن، والمناخ الديمقراطي االاأل
  ).30،ص1999أبو سمرة،و
  
) تاينهوفشستيرن و(الرقابة الذي طوره  التطور وEnvironmental Press:  منحى ضغوط البيئة-د

Stern & Stienhoff نها صور مقابلة من الوضع أ يتم اعتبار الضغوط البيئية والتعامل معها على إذ
 Organizationalلذلك وضع الباحثان مفتاح المناخ التنظيمي . الخارجي للحاجات الشخصية الداخلية

Climate Index) O.C.I( في ستة  مصنفاً،التطور والرقابة: ول بعدين هما فقرة ح300 المتضمن 
المناخ العقلي، ومستويات األداء، والجانب العملي، والدعم، والنظام، والرقابة الحافزة : بعاد هيأ
  ).32،ص1999أبو سمرة،عابدين و(
  

  :دارية وعالقتها بالمناخ التنظيمي الممارسات اإل9.1.2.

  
أن التنظيم اإلداري التربوي يتكون من عدد من العناصر ) 2007( أبو سمرة، وعالونة، وعياد كدأ
 على تحقيق أهداف التربية، ، يعمل الكل في نطاق اختصاصهإذالعنصر البشري،  ساسية، أهمهااأل

عتبارها عامل ادارية في المؤسسات التربوية، و عليه تكون هناك أهمية كبرى للممارسات اإلوبناء
وذلك ألن أبرز التجمعات البشرية التي تمارس فيها لعمل التربوي، شل في تحقيق أهداف انجاح أو ف

مجتمع دارية هي المؤسسات التربوية، والتي بدورها تضم شرائح مختلفة من أفراد الالممارسات اإل
ومن أجدر . إداريين، ومعلمين، وطلبة، والذين بدورهم يمثلون جسم وهيكل النظام التربويمن 
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 هي التي يحقق فيها األفراد نموهم الشخصي والمهني ،يجابيإظيمي المؤسسات بسيادة مناخ تن
  . نسانيةظ فيها كرامتهم اإلوتحف
على جميع   الذي يعد من المفاهيم اإلدارية المعاصرة، ذو تأثيرات متنوعة ،المناخ التنظيميألن و

 أحد أهم عتبارها ب،فقد تزايد االهتمام به ،إداريين، وعاملينمن أفراد المؤسسة التربوية 
الموضوعات ذات العالقة بالمؤسسة، وبالكثير من أبعادها، بحيث يظهر تأثيره عليها بشكل مباشر 

  ).1989عكاشة، ( ورضاهم الوظيفي وجودة أدائهم، ووالئهم، العاملينانتماء من خالل ،وملحوظ
سة التي يعمل فيها ثارة والء المعلم نحو المدرإدارة المدرسية هي  تعتبر أهم مشكلة تواجهها اإل،لذا

دارية التي يسلكها عادة النظر في الممارسات اإلإ يجب ، لذا.)1994الفقي،(ورفع روحه المعنوية 
نها من المحكات التي تستخدم في تعزيز المناخ التنظيمي الجيد، وتصميم خطة  أليرون،المد

فراد، واضحة بين األ وبناء عالقة ،تجاهاتها وقيمهاا تأخذ في الحسبان ،متماسكة لعمل الجماعة
هتمام  واال،يجابية نحو العمل وتقوية االتجاهات اإل،والقيام بدراسة وتقويم لمستوى المناخ التنظيمي

  ).2006الحراحشة،(فراد المنظمة ي ألجتماع ودعم البناء النفسي واال،بتقديم الحوافز
  

 أن هناك ،"داري اإل السلوك:" عن خميس السيد اسماعيل في كتابهنقالً) 1994(ويقول الفقي 
 بشكل ، وسوء المناخ التنظيمي،نخفاض الصحة المنظمية مرضية ونفسية ومؤشرات الاًعراضأ

ر الغياب، ا الحالة النفسية للمدرسين، وتتمثل في حالة السأم والتبرم والشكوى وتكرفي  تؤثرواضح
لى تقييد إالنهاية كما يظهر أثر ذلك في الظاهرة السلبية لدورات العمل، وهذا كله يؤدي في 

 ما ينتج عنه النقص في القدرة والرغبة ،سين محدودة ومقيدةنتاج وكفاءة المدرإ وجعل ،المخرجات
  . والفشل في تحقيق التوازن النفسي، للعملاالستجابة، وفقد قابلية العملفي أداء 

  
لمبنية على  ا،يجابيبعض السمات المميزة للمناخ التنظيمي اإل) 1996(في حين أدرج عطاهللا 
  :  في المؤسسات وتتمثل فيممارسات إدارية جيدة

  .التكامل بين األهداف المنظمية واألهداف الشخصية •
 .إدراك اإلدارة للفروق الفردية وحاجات العاملين •

 .نظمة مناسبة للمكافآتأ و،وجود قواعد عمل عادلة •

 . السليمتصالسس االأنية على ب م،توافر عالقات جيدة مع العاملين •

 . القراراتاتخاذلمشاركة الحقيقية للعاملين في ا •

 .تفويض السلطة لذوي الكفاءة •

  



 39

هي التي يشعر التربوية  المؤسسات ن أفضلفأ) Cherrington, 1989(وكما أشار شارينجتون 
 ياًٍ عال ومستوى،كثرأنتاجية إ يحقق  العاملون إذعاً لهم جالعاملون أن فيها مناخًا تنظيمياً داعما ومش

  .بداعاإلمن 
 من كونه تصور األفراد لبيئة ، خصائص المناخ التنظيميحول    وما أشير اليه ،وبناء على ما ذكر

ت، والمشاركة تصاال ونمط القيادة، ونمط اال، كطبيعة النظام،الهيكل التنظيمي المادي وغير المادي
د وجدت الباحثة أن هذه ، فقاالجتماعات القرارات، وطبيعة العمل، وتوفر الحوافز، وتنظيم اتخاذفي 

 وممارساتهم اإلدارية، وقدراتهم وكفاءاتهم في المجاالت يرينالجوانب جميعها منوطة بسلوكيات المد
ولذا . ، وإدارة الوقت، وإدارة األزماتاالجتماعات من إدارة األفراد، وإدارة ،اإلدارية المختلفة

 وجود عالقة بين الممارسات اإلدارية  إلثبات أو نفي، الباحثة ضرورة إجراء هذه الدراسةارتأت
  .والمناخ التنظيمي

  
  الدراسات السابقة2.2 
  

الدراسات السابقة ذات العالقة باإلدارة المدرسية عرضاً لمجموعة من  الجزءيتناول هذا 
حاولت الباحثة وقد خرى، أ ومستوى المناخ التنظيمي من جهة ،والممارسات اإلدارية من جهة

سات األكثر تعلقاً بالدراسة موضع البحث، هذا وقامت الباحثة بعرض الدراسات التركيز على الدرا
العربية الخاصة بالممارسات اإلدارية أوال، تليها الدراسات العربية الخاصة بالمناخ التنظيمي 

  .جنبية بنفس النمط، ثم يعقبها بعد ذلك عرض الدراسات األنيوحسب تسلسلها الزم
  

  :ة الدراسات العربي  1.2.2
 

  :الدراسات ذات الصلة بالممارسات اإلدارية  1.1.2.2
  

دارية لدى مديري مدارس محافظة القدس لى الممارسات اإلإالتعرف  ) 2009(هدفت دراسة قاسم 
 مجتمع الدراسة من جميع مديري ومعلمي منطقة ن تكو.وعالقتها بمستوى الروح المعنوية للمعلمين

 ومعلمة،  معلماً)3311( ومديرة و  مديراً)192(، منهم  ومعلماً مديراً)3503(القدس البالغ عددهم 
 ومعلمة و  معلماً)388(وبلغ عدد أفراد العينة الطبقية العشوائية .  مدرسة)192(موزعين على 

فقرة، موزعة ) 44( للممارسات اإلدارية تضمنت استبانةوقامت الباحثة بإعداد .  ومديرة مديراً)53(
في . ، وإدارة الوقت، وإدارة األفراد، وإدارة األزماتاالجتماعاتإدارة : على أربعة مجاالت هي

  :فقرة، وكانت نتائج دراستها كما يلي) 34( الروح المعنوية استبانةحين تضمنت 
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  .مرتفعةبدرجة دارية لدى مديري مدارس محافظة القدس كانت أن الممارسات اإل •
 . أيضا اً مرتفعتوى الروح المعنوية للمعلمين كانأن مس •

عدم وجود فروق ذات داللة احصائية بين تقديرات أفراد عينة الدراسة لواقع الممارسات  •
 ومستوى المدرسة وجنسها، والمؤهل العلمي، ، تعزى لمتغيرات الجنس،دارية للمديريناإل

 .دارية، وخبرة المعلموخبرة المدير اإل

: دارية تعزى لمتغيريرسات اإل لواقع المما،وجود فروق بين تقديرات أفراد عينة الدراسة •
المسمى الوظيفي لصالح المدير، والسلطة المشرفة لصالح المدارس الحكومية ووكالة 

 .الغوث

  
التعرف إلى تقديرات ممارسة مهارات  العالقات اإلنسانية لدى ) 2009(وهدفت دراسة الخاروف 

 بتقديرهم لفعالية المدرسة  وعالقتها،مديري المدارس الحكومية في محافظات وسط الضفة الغربية
وتكون مجتمعها من جميع مديري ومديرات المدارس الحكومية في محافظات . هموجهات نظرمن 

) 142(فرداً، واختيرت منهم عينة طبقية عشوائية بلغت ) 277(وسط الضفة الغربية، وعددهم 
يحتوي على بيانات : ول تكونت من ثالثة أقسام، القسم األاستبانةفرداً، وطبقت الدراسة باستخدام 
) 26(نسانية وضم لقياس تقديرات ممارسة مهارات العالقات اإل: شخصية للمستجيبين، والقسم الثاني

ومن نتائج . فقرة) 30(ن من  مكو،لقياس تقديرات درجة فعالية المدرسة: فقرة، والقسم الثالث
  :الدراسة
 لدى مديري المدارس الحكومية كانت درجة تقديرات ممارسة مهارات العالقات اإلنسانية •

  .في محافظات وسط الضفة الغربية مرتفعة
عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات استجابات المستجيبين حول تقديرات  •

 باختالف الجنس، والتخصص، والمؤهل ،نسانيةدرجة ممارسة مهارات العالقات اإل
 .ي يديرها المديرالعلمي، والخبرة في اإلدارة، وجنس المدرسة الت

وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات استجابات المستجيبين حول تقديرات  •
درجة فعالية المدرسة باختالف الجنس، والمؤهل العلمي، والخبرة في اإلدارة، وجنس 

طات سحصائية في متوإ في حين وجدت فروق ذات داللة ،المدرسة التي يديرها المدير
 تعزى للتخصص لصالح ،ين حول تقديرهم لدرجة فعالية المدرسةاستجابات المستجيب

 .العلوم اإلنسانية

 وتقديرات ،نسانيةيجابية بين تقديرات ممارسة مهارات العالقات اإلإوجود عالقة قوية  •
 .درجة فعالية المدرسة لدى مديري المدارس الحكومية في محافظات وسط الضفة الغربية
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لى معرفة مدى مساهمة مديري المدراس الثانوية إدراسة هدفت ) 2008(أجرى الحمدان والشمرى و
 الكويت في تخطيط برامج التدريب المهني للمعلم، واقتراح بعض السبل الكفيلة لتنمية هذه ةبدول

األول خاص بمعلومات :  مكونة من جزئيناستبانة صياغة تولتحقيق هدف الدراسة تم. المساهمة
 فقرة )14(، المكونة من ستبانة، والثاني خاص بفقرات االبحثالمشمولين بالديموغرافية عن 

األول يختص بمساهمة مدير المدرسة في تدريب المعلم مهنياً، والثاني : موزعة على محورين
وقد . يختص بالعوامل التي تساعد على تنمية دور المدير في تخطيط برامج التدريب المهني للمعلم

لى إوتوصلت الدراسة .  مديراً ومديرة مدارس ثانوية)121( قوامه  فكان،مثلّت العينة المجتمع كله
  :اآلتيةالنتائج 
  . يؤدون أدوارهم في التطوير المهني لمعلميهم بنسبة عاليةيرينأن معظم المد •
 من مديري المدارس الثانوية ضرورة العمل على تنمية عالقات التعاون %)88(أكد  •

 عند تخطيط برامج التدريب المهني ، على التخطيطدارة المدرسة والقائمينإوالتنسيق بين 
  . الخدمةفي أثناءللمعلم 

  
بدراسة هدفت التعرف إلى درجة ممارسة مديري المدارس ): 2007(كما قام حمادنة والقضاة 

 في ضوء ،الحكومية ومديراتها في مديرية تربية قصبة المفرق إلدارة برامج األنشطة المدرسية
وتكون مجتمع الدراسة من جميع مديري ومديرات .  العلمي للمديرمتغيرات الجنس والمؤهل

 مديراً ومديرة، )132(المدارس الحكومية في مديرية التربية والتعليم بقصبة المفرق البالغ عددهم 
ولتحقيق أهداف الدراسة استخدم . مديراً ومديرة) 67 (مكونة منوتم اختيار عينة طبقية عشوائية 

نشطة المدرسية موزعة على أربعة مجاالت وتم ياس الممارسة اإلدارية لبرامج األ لقاستبانةالباحثان 
  :هذا وتوصلت الدراسة إلى. التحقق من صدقها وثباتها

ولى، بينما أحتل مجال التنفيذ والمتابعة المرتبة الثانية، احتل المرتبة اإلقد أن مجال التنظيم  •
  .ال التقويم في المرتبة األخيرةواحتل مجال التخطيط المرتبة الثالثة، وجاء مج

حصائية في درجة ممارسة المديرين إلدارة برامج األنشطة إعدم وجود فروق ذات داللة  •
 . تعزى إلى متغيري الجنس والمؤهل العلمي،المدرسية

  
الكشف عن األزمات التي تتعرض لها إلى : )2007(هدفت دراسة الزاملي، والغنبوصي، وسليمان و

ن كما حددها مديروها، وعن األساليب التي يستخدمونها للتعامل مع تلك مدارس سلطنة عما
 وتم توزيعها ، فقرة تمثل األزمات المدرسية)60(داة تتضمن أولتطبيق الدراسة تم تطوير . األزمات

  :وجاءت نتائج الدراسة كاآلتي.  مدير مدرسة) 275 (على عينة البحث المكونة من
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ولى، تليها األزمات المتعلقة باإلدارة، ثم  المرتبة األ علىبحازت األزمات المتعلقة بالطال •
  .األزمات المتعلقة بالمعلم، وأخيرا األزمات المتعلقة بالمجتمع المحلي

 اإل في حاالت قليلة في ،ضعف قدرة المديرين على حل األزمات على مستوى المدرسة •
 .مجالي المعلم والمجتمع المحلي

  
بتدائية تها التعرف إلى مدى ممارسة مديري المدارس اال في دراس)2006(هدفت حيدري و

ومثلت .  وعالقتها بضغوط العمل اإلداري المدرسي،ساليب إدارة الوقتالحكومية بمملكة البحرين أل
 الباحثة تْ مديراً ومديرة، ولتطبيق دراستها بنَ)115(العينة جميع أفراد المجتمع  والبالغ عددهم 

 )45(ساليب إدارة الوقت، والتي اشتملت على  درجة ممارسة المديرين أللقياس: ولىاستبانتين، األ
تخطيط الوقت، وتنظيم الوقت، وتفويض المهام المدرسية، : فقرة موزعة على سبعة مجاالت هي

 القرارات، والسيطرة على األنشطة المضيعة اتخاذوالتوجيه في الوقت، والرقابة في الوقت، و
 فقرة موزعة )48(وط العمل اإلداري المدرسي، والتي اشتملت على لقياس ضغ: والثانية. للوقت

طبيعة العمل المدرسي، والعالقات السائدة، والجوانب الشخصية، والرضا : على ثمانية مجاالت هي
الوظيفي، والمناخ السائد، وحجم المدرسة ومرافقها، والقيود اإلدارية، والنظام، وتوصلت نتائج 

  :الدراسة إلى
مارسة مديري المدارس االبتدائية الحكومية بمملكة البحرين ألساليب إدارة أن درجة م •

  .الوقت كانت مرتفعة
حصائية بين متوسطات استجابات عينة المديرين والمديرات إعدم وجود فروق ذات داللة  •

 .في المدارس االبتدائية الحكومية بمملكة البحرين

وقت وضغوط العمل اإلداري المدرسي، فكلما أن هناك  ارتباطاً سلبياً بين أساليب إدارة ال •
 زاد مستوى معاناته من ضغوط العمل اإلداري ،قلت ممارسة الفرد ألساليب إدارة الوقت

 .المدرسي

  
نماط القيادية التي يمارسها لى طبيعة العالقة بين األإبدراسة هدفت التعرف ) 2006(قام الحراحشة و

مي للمعلمين في مدارس مديرية التربية والتعليم في  ومستوى االلتزام التنظي،مديرو المدارس
محافظة الطفيلة، وعالقة كل من الجنس، والتخصص، والخبرة، والمؤهل العلمي بمستوى االلتزام 

ومن أبرز نتائج الدراسة ما .  ومعلمةاً معلم)235(التنظيمي للمعلمين، وقد تكونت عينة الدراسة من 
  :يلي

  .لتي يمارسها مديرو المدارس جاءت بدرجة ممارسة متوسطةنماط القيادية اأن جميع األ •
 . ومستوى متوسطلتزام التنظيمي للمعلمين تراوح بين مستوى عاٍلأن مستوى اال •
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  يإلى متغير تعزى ،وجود فروق ذات داللة احصائية في مستوى االلتزام التنظيمي للمعلمين •
 .لخبرة في التعليم، والمؤهل العلميا

لى إلتزام التنظيمي للمعلمين تعزى ت داللة احصائية في مستوى اإلعدم وجود فروق ذا •
 ).الجنس، والتخصص(متغيرات 

  
دراسة هدفت التعرف إلى مدى ممارسة مدير المدرسة الثانوية الحكومية ) 2006(جرى حمدونة أ

ة في المدارس الثانوي لمهارة إدارة األزمات، والكشف عن الممارسات اإلدارية التي يتّبعها مديرو
 مديراً ومديرة من مدراء )36(وتكونت عينة الدراسة من . إدارة األزمات في محافظة غزة

 مكونة من استبانة الدراسة صاغ الباحث  أهداف ولتحقيق،المدارس الحكومية التابعة لمديرية غزة
ائج وكان من أبرز نت.  تم التحقق من صدفها وثباتهاإذ ، فقرة موزعة على عدد من المجاالت)60(

  :الدراسة
  .ة كبيرتأن درجة ممارسة مدراء المدارس الحكومية لمهارة إدارة األزمات كان •
أنه ال  توجد فروق ذات داللة احصائية بين متوسطات ممارسة المديرين والمديرات  •

في حين توجد فروق .  تعزى إلى متغيري الجنس، وسنوات الخبرة،زماتلمهارة إدارة األ
 .الح األدبيتعزى لمتغير التخصص لص

  
فقد هدفت التعرف إلى درجة الكفاءة اإلدارية لمديري المدارس الثانوية ) 2006(أما دراسة مروه 

ن مجتمع الدراسة من جميع معلمي  التنظيمي للمعلمين وتكونتماء وعالقتها باال،في محافظة بيت لحم
فقد  أما عينة الدراسة معلماً ومعلمة،) 1284(المدارس الثانوية في محافظة بيت لحم وعددهم 

وألغراض الدراسة . معلماً ومعلمة، تم اختيارهم بالطريقة الطبقية العشوائية) 329(اشتملت على 
) 45( لقياس واقع الكفاءة اإلدارية لمديري المدارس الثانوية، مكونة من استبانةقام الباحث ببناء 

، والمجال الفني، ومجال العالقات المجال اإلداري: فقرة، موزعة على مجاالت الدراسة األربعة
 )Porter et al. 1974( بورتر وزمالئه استبانة استخدم  الباحث  وقد.نسانية، ومجال شؤون الطلبةاإل

 ، فقرة، وتم اعتماد األداتين)15( وعدد فقراتها ، التنظيمي للمعلميننتماءالمعربة، لقياس درجة اال
  :الدراسة إلى النتائج اآلتيةوتوصلت . بعد التأكد من صدقهما وثباتهما

 بين متغيري الكفاءة اإلدارية لمديري المدارس  دالة احصائياً،وجود عالقة ارتباطية قوية •
  . التنظيمي للمعلميننتماءالثانوية في محافظة بيت لحم واال

درجة الكفاءة اإلدارية لدى مديري المدارس الثانوية في محافظة بيت لحم كما يراها  •
 .ت مرتفعةالمعلمون كان
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حصائية في درجة الكفاءة اإلدارية لدى مديري المدارس إعدم وجود فروق ذات داللة  •
 تعزى لمتغيرات المؤهل العلمي ، المعلمينوجهات نظر من ،الثانوية في محافظة بيت لحم

في حين توجد فروق ذات داللة . للمعلم، وسنوات الخبرة للمعلم، وسنوات الخبرة للمدير
 لمتغير جنس المعلم لصالح الذكور، ومتغير الجهة المشرفة لصالح معلمي  تعزى،حصائيةإ

 .المدارس الحكومية، ومتغير المؤهل العلمي للمدير لصالح أعلى من بكالوريوس

  
 إلى تقييم واقع ممارسة مديري المدارس الحكومية في محافظة بيت )2004(هدفت دراسة عودة و

 المديرين وجهات نظر من ،وعالقتها بالرضا الوظيفي للمعلمين ،لحم لبعض المهام القيادية  الفعالة
ولى لتحديد واقع الممارسات اإلدارية لمديري األ: استخدمت الباحثة استبانتينقد و. والمعلمين

 القرارات، اتخاذ:  مجاالت هية فقرة موزعة على خمس)65( والتي تكونت من ،المدارس الحكومية
 قياس الرضا الوظيفي استبانةوالثانية . دارة باألهداف، وإدارة التغيير، وإدارة الوقت، واإلتصالواال

مديراً ) 42(أما عينة الدراسة فتكونت من . فقرة) 20( وتحتوي على ،) منيوسيتااستبانة(للمعلمين 
معلماً ومعلمة، وقد تم اختيارهم عشوائياً ) 294( و ،ومديرة من مدارس محافظة بيت لحم الحكومية

  :ومن أبرز نتائج الدراسة. لطبقية العنقوديةبالطريقة ا
كانت درجة ممارسة مديري المدارس الحكومية في محافظة بيت لحم للمهام القيادية الفعالة  •

  . المديرين والمعلمين عاليةوجهات نظرمن 
 في درجة ممارسة مديري α= 0.05وجود فروق ذات داللة احصائية عند مستوى الداللة  •

 المديرين والمعلمين في مجاالت الدراسة وجهات نظريادية الفعالة من المدارس للمهام الق
الجنس لصالح الذكور، والمسمى الوظيفي لصالح : ي تعزى لمتغير،والدرجة الكلية

 .المديرين

 في درجة ممارسة α= 0.05 عند مستوى الداللة ،حصائيةإال توجد فروق ذات داللة  •
 تعزى ، المديرين والمعلمينوجهات نظر من ،مديري المدارس للمهام القيادية الفعالة

 أن هذه الفروق ، بينت المقارنات البعديةإذدارة الوقت، إلمتغير سنوات الخبرة دون مجال 
 .هي لصالح ذوي الخبرة األكبر

  
 اإلداري لدى مديري تصالدراسة هدفت إلى معرفة أبرز سلوكيات اال) 2003(وأجرت رزق اهللا 

مية ومديراتها في محافظة بيت لحم، وعالقتها بدافعية المعلمين نحو العمل، المدارس الثانوية الحكو
 استبانةاألولى : وقد أعدت الباحثة استبانتين.  المعلمينوجهات نظروبعض المتغيرات المستقلة من 

. فقرة) 55( اإلداري لدى مديري المدارس الثانوية الحكومية، والتي تكونت من تصالسلوكيات اال
وقد . فقرة) 54( دافعية المعلمين نحو العمل، وقد تكونت من استبانة فهي ، الثانيةتبانةسوأما اال
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بلغ ن والذي،ن مجتمع الدراسة من جميع معلمي المدارس الثانوية الحكومية في محافظة بيت لحمتكو 
هم معلما ومعلمة، تم اختيار) 162( ومعلمة، أما عينة الدراسة فتكونت من معلماً) 1461(عددهم 

  :اآلتيةوقد أظهرت الدراسة النتائج . بالطريقة العشوائية
 اإلداري، حسب المتوسطات الحسابية على تصالجاء الترتيب التنازلي لسلوكيات اال •

ستثارة جهود إ:  المعلمين، كما يليوجهات نظر اإلداري، من تصال سلوكيات االاستبانة
إشراك المعلمين والتزويد بالمعلومات، وشراف عليهم،  واإل،االهتمام بالمعلمينوالمعلمين، 

  .يٍا كان عالتصالكما أن مستوى سلوكيات اال.  والتواصلتصالاالوفي العمل اإلداري، 
 المتبعة لدى مديري ، اإلداريتصالتوجد فروق ذات داللة إحصائية في سلوكيات اال •

 المعلم،  حسب جنس، المعلمينوجهات نظر من ،المدارس الثانوية الحكومية ومديراتها
 .ومؤهله العلمي، والخبرة السابقة لديه، وحجم المدرسة

جاء الترتيب التنازلي لدافعية المعلمين نحو العمل، حسب المتوسطات الحسابية على  •
العمل مع : استبانة دافعية المعلمين نحو العمل، من وجهة نظر المعلمين، كما يلي

دارة، العمل مع الطلبة، العمل على المعلمين، العمل في مهنة التدريس، العمل مع اإل
كما أن مستوى دافعية المعلمين كان عال وذلك حسب المتوسطات الحسابية . تطوير الذات

  .واالنحرافات المعيارية، وعلى الدرجة الكلية لمجاالت الدراسة
  

 التعرف إلى درجة ممارسة مديري المدارس للسلوك القيادي )2002(هدفت دراسة أبو جلبان 
وتألفت العينة الطبقية .  المعلمينوجهات نظرمحافظة جرش من بل في مديرية التربية والتعليم الفعا

 مكونة من استبانة  معلماً ومعلمة من معلمي المدارس الحكومية، مستخدماً)215(العشوائية من 
ال المجال اإلداري، والمجال الفني، ومج: ربعة للسلوك القيادي فقرة لتحديد المجاالت األ)47(

  .نسانية، ومجال المدرسة والمجتمع المحلي، معتمدا مقياس ليكرت الخماسيالعالقات اإل
  :اآلتيةوتوصلت الدراسة إلى النتائج 

  . المعلمين جيدةوجهات نظركانت درجة ممارسة المديرين للسلوك القيادي الفعال من  •
المجال : يا كاآلتيجاءت مجاالت السلوك القيادي المستخدمة من قبل المدراء مرتبة تنازل •

خيراً أاإلداري، ثم مجال المدرسة والمجتمع المحلي، يليه مجال العالقات االنسانية، و
 .المجال الفني

مجاالت استجابات المعلمين في تحديد حصائية بين متوسطات إوجود فروق ذات داللة  •
صالح  تعزى لمتغير الجنس لصالح الذكور، ومتغير مستوى المدرسة ل،السلوك القيادي
 . والمجتمع المحلي،نسانية، والمدرسةالعالقات اإل: ساسية في مجاليالمدارس األ
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مجاالت استجابات المعلمين في تحديد حصائية بين متوسطات إال توجد فروق ذات داللة  •
 . تعزى لمتغير المؤهل العلمي،السلوك القيادي

  
إلدارية لمدراء المدارس على  بدراسة هدفت إلى معرفة  أثر الممارسات ا)2001(قام الشيخ و

التوجه نحو تنفيذ : دافعية المعلمين في مدارس وكالة الغوث في منطقة القدس، مبرزا مجالين هما
 ممثلة ، طبقية عشوائيةة الباحث دراسته على عينطبقوقد . نسانيةالمهام، والتوجه نحو العالقات اإل

 معلماً )464( والبالغ عددهم ، منطقة القدسلمجتمع المدراء والمعلمين في مدارس وكالة الغوث في
 فقرة والثانية لقياس )40(ولى لوصف السلوك القيادي، وتشمل األ: استبانتينستخدام اب ،ومعلمة

  : كالتالي نتائج الدراسةتوكان.  فقرة)22(دافعية المعلمين، وتكونت من 
ذ المهام والعالقات تنفي(  نحو مجالي القيادة يرينتزداد دافعية المعلمين بتوجه المد •

  .معاً، اكثر من االهتمام بأحد المجالين دون اآلخر) االنسانية
 تعزى إلى كل من متغير ،حصائية بين متوسطات دافعية المعلمإال توجد فروق ذات داللة  •

 .الجنس، ومتغير سنوات خبرة المعلم

  
قيادية التي يمارسها دراسة هدفت التعرف إلى إدراك المعلمين لألنماط ال) 1999(وأجرت شقير 

 وعالقته باتجاهاتهم نحو مهنة التدريس، ،مديرو ومديرات المدارس الحكومية في محافظة بيت لحم
 باتجاهاتهم نحو مهنة ،وبيان عالقة كل من الجنس، والمؤهل العلمي، والخبرة العملية للمعلمين

الدراسة من جميع معلمي تكون مجتمع وقد . التدريس، ونحو النمط القيادي السائد في مدارسهم
 بلغ عدد إذومعلمات المدارس الحكومية التابعة لمديرية التربية والتعليم في محافظة بيت لحم، 

 تم ،معلماً ومعلمة) 211(أما عينة الدراسة فقد اشتملت على . معلماً ومعلمة) 1045(المعلمين 
لقياس نمط القيادة لدى : ن، األولىأما أدوات الدراسة فقد تكونت من استبانتي. اختيارهم عشوائياً

فقرة تدور حول ) 34( على ستبانة اشتملت االإذمديري المدارس الحكومية في محافظة بيت لحم، 
 استبانة: الثانيةو النمط الديكتاتوري، والنمط الديمقراطي، والنمط التسيبي، :األنماط اإلدارية الثالثة

ن البعد  تبي،فقرة) 20( على ستبانة اشتملت االإذ لقياس اتجاهات المعلمين نحو مهنة التدريس،
  -:ومن نتائج الدراسة ما يلي. ي للمهنة، والبعد النفسي، والنظرة الذاتية للمهنةجتماعاال

 هو النمط القيادي الديمقراطي، يليه ،إن أكثر األنماط القيادية انتشاراً بين أوساط المديرين •
  .ي في المركز األخيرالنمط الديكتاتوري، وجاء النمط التسيب

يحمل معلمو المدارس الحكومية في محافظة بيت لحم اتجاهات متوسطة نحو مهنة  •
 .التدريس
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عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات استجابات المعلمين على مقياس النمط  •
 .لجنس، والمؤهل العلمي، والخبرة العملية للمعلما تعزى إلى متغيرات ،القيادي

 على ،ود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات استجابات المعلمين والمعلماتعدم وج •
 . تعزى لمتغيري الخبرة العملية، والمؤهل العلمي للمعلم،مقياس االتجاه نحو مهنة التدريس

 وإجابات المعلمات ، بين متوسطات استجابات المعلمين،وجود فروق ذات داللة إحصائية •
  . لصالح المعلمات،نة التدريسعلى مقياس االتجاه نحو مه

  
بدراسة هدفت التعرف إلى واقع إدارة الوقت لدى مديري ومديرات المدارس ) 1995(قامت بيدس 

الثانوية الحكومية في محافظة عمان، من خالل معرفة أثر متغيرات الجنس، والمؤهل العلمي، 
 مديراً ومديرة من )94(عتها على  وزاستبانةستخدمت الباحثة إ ،ولتطبيق الدراسة. والخبرة اإلدارية
  :ومن نتائج الدراسة. مجتمع الدراسة

  .كانت درجة تقديرات أفراد عينة الدراسة إلدارة الوقت مرتفعة •
 تعزى لمتغير الجنس لصالح مديرات ،حصائية بين المتوسطاتإوجدت فروق ذات داللة  •

 .المدارس الثانوية الحكومية

 ، تعزى لمتغير المؤهل العلمي،بين المتوسطاتحصائية إال توجد  فروق ذات داللة  •
  .ومتغير الخبرة اإلدارية

  
   الدراسات العربية ذات الصلة بالمناخ التنظيمي 2.1.2.2

  

 بموضوع المناخ التنظيمي، فقد -  أيضا - هتموا ا كذلك ،ومثلما اهتم الباحثون بالممارسات اإلدارية
  :حظي هذا المجال بعدد من الدراسات منها

بدراسة هدفت التعرف إلى عالقة أبعاد المناخ التنظيمي بضغوط العمل في ) 2009(يزق قام مر
 استبانة فقد استخدم الباحث ،ولتحقيق غرض الدراسة. المؤسسات الجامعية العليا للتجارة بالجزائر

 الجنس، والسن، والحالة المدنية، : وهي،يشمل المتغيرات الديموغرافية: ول، األقسمين مكونة من
 العالقات اإلنسانية :يشمل المتغيرات الوظيفية وهي:  الثانيوالقسممدة الخدمة، والرتبة، والراتب، و

طبيعة العمل، وصراع الدور، والشخصية، واألمان الوظيفي، وعبء العمل، وغموض الدور، و
مع وتم اختيار العينة لجميع عناصر مجت.  بضغوط العمل عند هيئة التدريسوعالقة هذه المتغيرات

  : ظهرت النتائجأو.  معلماً)79( والذي قوامه ،الدراسة
الحالة المدنية، ومدة الخدمة، والرتبة، (وجود عالقة سلبية بين بعض المتغيرات الشخصية  •

  .وضغوط العمل) والراتب
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 والشخصية،  العالقات اإلنسانيةمثل يجابية بين بعض المتغيرات الوظيفية إوجود عالقة  •
 .سي العمل وضغوط العمل عند هيئة التدروعبء العمل، وطبيعة

  
إلى دور مدير المدرسة األساسية في تطوير المناخ التعرف بدراسة هدفت ) 2004(قامت مصلح و

 والمتمثل في المجاالت ،التنظيمي المدرسي كما يراه المديرون والمعلمون في محافظة الخليل
 اتخاذالتواصل، ومجال المشاركة في مجال العمل القيادي، ومجال العالقات و: الخمسة اآلتية

 ةكما هدفت الدراسة التعرف إلى وجود أي. القرارات، ومجال النمو المهني، ومجال حوافز العمل
فروق بين درجات دور مدير المدرسة األساسية في تطوير مناخ تنظيمي مدرسي تبعاً لمتغيرات 

  وقد.المؤهل العلمي، والخبرة العمليةالمديرية، والمسمى الوظيفي، والجنس، والخبرة، و: الدراسة
ساسية الحكومية في محافظة الخليل ومعلميها ن مجتمع الدراسة من جميع مديري المدارس األتكو

فرداً، منهم ) 455(فرداً، واختيرت عينة طبقية عشوائية، بلغ عدد أفرادها ) 4296(والبالغ عددهم 
وصف  " استبانةلتحقيق الدراسة قامت الباحثة ببناء و. معلماً ومعلمة) 325(مديراً ومديرة، و) 130(

وتوصلت . فقرة موزعة على خمسة مجاالت) 60( والتي تشتمل على ،"المناخ التنظيمي المدرسي
  :اآلتيةالدراسة إلى النتائج 

دور مدير المدرسة األساسية في تطوير المناخ تقديرات أفراد عينة الدراسة لكانت  •
  .افظة الخليل متوسطة في مح،التنظيمي المدرسي

 كانالمجاالت التي حازت على أعلى متوسط حسابي حسب تصورات المديرين والمعلمين  •
 القرارات، اتخاذمجال العمل القيادي، ثم مجال العالقات والتواصل، فمجال المشاركة في 

 .فالنمو المهني، وأقل المجاالت كان مجال حوافز العمل

 بشأن دور مدير ، بين متوسطات استجابات أفراد العينةحصائيةإال توجد فروق ذات داللة  •
المسمى :  تعزى إلى متغيرات،المدرسة االساسية في تطوير المناخ التنظيمي المدرسي

 .الوظيفي، والجنس، والمديرية، والخبرة العملية

حصائية بين متوسطات استجابات أفراد العينة بشأن دور مدير إتوجد فروق ذات داللة  •
 تعزى إلى المؤهل العلمي، ذلك ،ألساسية في تطوير المناخ التنظيمي المدرسيالمدرسة ا

 وجدت فروق بعدية بين حملة األقل من إذ والدرجة الكلية، ستبانةعلى جميع مجاالت اال
 ووجدت فروق بعدية بين ،بكالوريوس وحملة البكالوريوس لصالح األقل من بكالوريوس

  . لصالح حملة الدراسات العليا،العلياحملة البكالوريوس وحملة الدراسات 
 
التعرف إلى العالقة بين المناخ التنظيمي والرضا الوظيفي لدى  ) 2003(هدفت دراسة عريقات و

تكون مجتمع وقد .  العاملين فيهاوجهات نظر من ،معلمي المدارس الثانوية في محافظة القدس
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س الثانوية الحكومية والخاصة والتابعة الدراسة من جميع مديري ومديرات ومعلمي ومعلمات المدار
وقامت الباحثة باختيار عينة الدراسة بالطريقة الطبقية العشوائية . لبلدية القدس في محافظة القدس

استخدمت الباحثة و.  معلماً ومعلمة)311( مديراً ومديرة، و)31( منهم  فرداً)342(وبلغ عددها 
 فقرة موزعة )60( على المشتملةف المناخ التنظيمي و لوص)1996(ولى أداة جرادات األ: استبانتين

 فقرة )57( على المشتملة لقياس الرضا الوظيفي و)1998(على سبع مجاالت، والثانية أداة سرحان 
والعالقة مع اإلدارة، والراتب، العالقة مع المعلمين، طبيعة العمل، : موزعة على ثمانية مجاالت هي
  :وأما أبرز نتائج الدراسة فهي. ية، والنمو المهنيجتماعاالوالحوافز، واالشراف، والمكانة 

 وجهات نظر من ،أن درجة المناخ التنظيمي السائد في مدارس القدس الثانوية متوسطة •
  .العاملين فيها

 بين متوسطات α=0.05 عند مستوى الداللة ،حصائيةإعدم وجود فروق ذات داللة  •
غير ت تعزى لم،خ التنظيمي السائد في مدارسهماستجابات المديرين والمعلمين لدرجة المنا

 .الجهة المشرفة على المدرسة

 بين متوسطات استجابات α=0.05 عند مستوى الداللة ،حصائيةإتوجد فروق ذات داللة  •
جنس :  تعزى لمتغيرات،المديرين والمعلمين لدرجة المناخ التنظيمي السائد في مدارسهم

الجنس لصالح الذكور، ويفة لصالح المديرين، الوظوالمدرسة لصالح مدارس الذكور، 
كثر والمؤهل العلمي لصالح حملة درجة الماجستير، والخبرة العملية لصالح ذوي الخبرة أل

  .من عشر سنوات
  
دراسة هدفت إلى معرفة العالقة بين النمط القيادي لمديري المدارس ) 2002(أجرى عليمات و
 من )%36(مثلت نسبة العينة الطبقية العشوائية . نظيميساسية في محافظة المفرق بالمناخ التاأل

ومن .  والثانية للمناخ التنظيمي، إحداهما للنمط القيادي،استخدم الباحث استبانتينومجتمع الدراسة، 
  :أبرز نتائج الدراسة

ن النمط القيادي السائد لدى مديري المدارس هو النمط الديمقراطي ومن ثم االوتوقراطي، أ •
  ).التسيبي(لنمط الترسلي خيراً اأو

وجود عالقة ارتباطية موجبة بين النمط القيادي الديمقراطي والمناخ التنظيمي، وعالقة  •
ارتباطية سالبة بين كل من النمطين االوتوقراطي والترسلي من ناحية، والمناخ التنظيمي 

 .خرىأومجاالته من ناحية 

  
أثر بعض الوظائف اإلدارية والمناخ التنظيمي  فقد هدفت التعرف إلى )2002(أما دراسة الطراونة 

 لتطبيقها استبانةوقد طور الباحث . داء الوظيفي واأل، وهدر الوقت،في كل من فاعلية إدارة الوقت
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على عينة من اإلدارات الوسطى في القطاعين العام والخاص في األردن، فجاءت دراسته تحليلية 
  . مقارنة

  
  :ومن أبرز نتائج الدراسة ما يلي

وجد عالقة معنوية بين الوظائف اإلدارية والمناخ التنظيمي، وكل من فاعلية إدارة الوقت، ت •
  .داء الوظيفيواأل

ال في أثر العوامل اإلدارية والمناخ التنظيمي على إ ،ال توجد فروق معنوية بين القطاعين •
  . فاعلية إدارة الوقت، وكذلك في أثر فاعلية إدارة الوقت على األداء الوظيفي

  
بدراسة هدفت التعرف إلى العالقة بين المناخ التنظيمي في المدارس ) 2000(وقامت الوحيدي 

ساسية العليا في محافظة رام اهللا والبيرة،  والرضا الوظيفي لدى معلمي الصفوف األ،الحكومية
 مقياس وصف المناخ التنظيمي : هي، أدوات للقياسةستخدمت الباحثة ثالثإ ،ولتحقيق الدراسة

)O.C.D.Q( ومقياس وصف المهنة ،Job Inventory Identification  (JID)  ومقياس المهنة العام ،
)JIG .(وهما السلوك الداعم ،اثنان منها يتعلقان بسلوك المدير:  خمسة مجاالتستبانةوشملت اال 

تزام، سلوك الزمالة، وسلوك االل: والسلوك المتسلط، والثالثة األخرى تتعلق بسلوك المعلم وهي
مدرسة ) 57(معلماً ومعلمة في ) 455(وتكونت العينة الطبقية العشوائية من . وسلوك عدم االلتزام

  -:ومن نتائج الدراسة. من المدارس الحكومية في رام اهللا والبيرة
 على بعد الرضا عن ،حصائية بين متوسطات الرضا الوظيفيإوجود فروق ذات داللة  •

  .لمناخ التنظيمي في المدرسةالمهنة بشكل عام، تعزى لنوع ا
المؤهل العلمي لصالح :  تبعاً لمتغيرات،تختلف اتجاهات اإلداريين التربويين نحو التطوير •

حملة مؤهل الدبلوم، والخبرة اإلدارية لصالح الخبرة اإلدارية الطويلة، وخبرة التدريس 
 .لصالح الخبرة التدريسية الطويلة

  
لى معرفة دور مدير المدرسة الثانوية في تحسين المناخ دراسة هدفت إ) 1996(جرى جرادات أو

 كانت هذه  اذإ المشرفين التربويين والمعلمين، وبيان ما وجهات نظرالتنظيمي في محافظة اربد من 
. والمؤهل العلمي، والجنس، والخبرة) مشرف، معلم(ختالف المركز الوظيفي االتصورات تختلف ب

 مشرفي ومعلمي المدارس الحكومية في مديريات التربية ن مجتمع الدراسة من جميعتكووقد 
محافظة إربد األولى والثانية، ولواء الرمثا، ولواء بني كنانة، ولواء األغوار الشمالية، في والتعليم 

وطور .  معلماً ومعلمة)413( مشرفاً ومشرفة و)143(ومثّلت العينة العشوائية . ولواء الكورة
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د عينة الدراسة أفرا مجاالت لقياس وجهات نظر ةرة موزعة على سبع فق)72( من استبانةالباحث 
  : من نتائج الدراسةتوكان. لدور مدير المدرسة في تحسين المناخ التنظيمي

 السبعة ستبانةكثر الممارسات لدور المدير في تحسين المناخ التنظيمي في مجاالت االأأن  •
 عالقة المدير مع المسؤولين، : الترتيب التاليكانت وفق المشرفين وجهات نظرمن 
يجابية داخل شؤون العمل اإلداري وسياسته، والبناء المدرسي وتجهيزاته، والعالقات اإلو

 وحاجاتهم التربوية، وعالقة المدرسة بالمجتمع ،التنظيم المدرسي، ثم شؤون الطلبة
 .خيراً شؤون المعلمين ونموهم المهنيأالمحلي، و

 المعلمين في وجهات نظردير في تحسين المناخ التنظيمي من أن أكثر الممارسات لدور الم •
البناء المدرسي وتجهيزاته، وعالقة :  الترتيب التاليكانت وفق – أيضا - المجاالت السابقة 

المدير مع المسؤولين، وشؤون العمل اإلداري وسياسته، وشؤون الطلبة وحاجاتهم 
يجابية داخل التنظيم، وشؤون القات اإلالتربوية، وعالقة المدرسة بالمجتمع المحلي، والع

 .المعلمين ونموهم المهني
 

نماط أثر السمات الشخصية للمديرين على  التعرف إلى أبدراسة هدفت) 1995(قامت قطينة و
تكونت عينة الدراسة من وقد . المناخ التنظيمي السائد في المدارس الثانوية الحكومية في األردن

ولى هي مقياس األ:  معلماً ومعلمة، واستخدمت الباحثة استبانتين)455( ومديرة، و مديراً)64(
 السيطرة، والمسؤولية، واالتزان االنفعالي، واالتزان :جوردن لتحديد السمات الشخصية وهي

نماط المناخ التنظيمي في تلك أ لمعرفة O.C.D.Qي، أما األداة الثانية فهي مقياس هالبين جتماعاال
  .المدارس

  :ج الدراسةومن أبرز نتائ
  .نماط المناخ التنظيمي في المدارس الثانويةأيوجد أثر للسمات الشخصية للمديرين على  •
بين متوسطات استجابات  ،α= 0.05وجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة تال  •

تعزى لمتغيري الجنس  ،األفراد نحو أنماط المناخ التنظيمي السائد في المدارس الحكومية
 .هلوالمؤ

نماط أ وتوزيع ،تتفاوت نسبة توزيع السمات الشخصية للمديرين حسب مقياس جوردن •
 .المناخ التنظيمي على المدارس الثانوية من المناخ المنفتح للمناخ المغلق

  
في ساسي التعرف إلى المناخ التنظيمي لبعض مدارس التعليم األ) 1990(هدفت دراسة البوهي و

 معلماً) 270( مثلت عينة الدراسة العشوائية  إذنظريات التعليم،  في ضوء ،محافظة االسكندرية
 وقد استخدم الباحث ،محافظة االسكندريةفي مدرسة ) 27(ومعلمة من مجتمع الدراسة المكون من 
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، O.C.D.Q) ،Orzanizatioal Climate Dimensions Questionnaire(بعاد المناخ التنظيمي أ استبانة
 : هيارات فرعية، أربعة منها تتعلق بخصائص جماعة هيئة التدريسوقد تضمنت ثمانية اختب

 االنزواء، :يرين هيالود، وأربعة تتعلق بخصائص المدوالروح المعنوية، واإلعاقة، واالنفكاك، 
  .االعتبار والدافعية، والتركيز على االنتاجية، و
  

  :ومن نتائج الدراسة
  .إلى المناخ المغلقأن نوع المناخ التنظيمي في تلك المدارس يميل  •
  .ساسية بالنظريات الكالسيكيةيرتبط نمط اإلدارة في تلك المدارس األ •

  
  :جنبية الدراسات األ2.2..2

  
  : الدراسات ذات الصلة بالممارسات اإلدارية1.2.2.2

  

 المدارس يريت الفعالة لمدتصاالبدراسة هدفت إلى معرفة دور اال) Halawah, 2007(قامت حالوة 
وشمل مجتمع الدراسة جميع معلمي ومعلمات وطلبة مدارس .  وعالقتها بالمناخ المدرسي،الثانوية

 263 ذكراً و293(طالباً وطالبة ) 556(بوظبي، وتكونت العينة الطبقية العشوائية من أمحافظة 
ستخدمت الباحثة أداتين، إولتطبيق الدراسة ).  انثى101 ذكرا و107(معلماً ومعلمة ) 208( و)انثى
  .ت بين المديرين والمعلمينتصاال لقياس فعالية اال: والثانية،لقياس المناخ المدرسي: لىواأل

  - :ومن أبرز نتائج الدراسة
  . فعال بين المديرين والمعلمين، تتمتع بمناخ مدرسي جيداتصالأن المدارس التي تتميز ب •
 في مدارس  في مدارس الذكور أعلى منها، بين المديرين والمعلمينتصالأن فعالية اال •

 .ناثاإل

العالقات  و، والصيانة، بين متوسطات مجاالت األمن،حصائيةإوجود فروق ذات داللة  •
 .ناث لصالح مدارس اإل، للمناخ المدرسياإلنسانية

  
 التي تناولت موضوع إدارة األزمات في المدارس )Barclay, 2004(هدفت دراسة باركلي و

 إلى تطوير وعي ،مريكيةن العليا في الواليات المتحدة األ، ومدرسة كولومبيةاالبتدائية في اسكتلند
 لها، وإلى عمل خطة  ونفسياًالعاملين لألحداث التي تسبب األزمات، وكيفية استجابة األفراد جسدياً

 تم وضع ثالث مراحل بأهداف مختلفة، المرحلة  ،ولتحقيق الدراسة. للطوارئ وتقييمها وتطبيقها
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 دقيقة، )75(ستغرقت إ من خالل ورشة عمل ،زماتعي بالتخطيط لألهدف إلى رفع الوت: ولىاأل
 وكيفية التعامل ،وطلب من المعلمين وضع سيناريوهات افتراضية، يمكن أن تحدث في المدرسة

 ذوي شخصية قوية انت عبارة عن تشكيل فريق من معلمين فك،أما المرحلة الثانية. معها
كان هدفها : وفي المرحلة الثالثة. دئين تحت الضغط األزمة، ويكونوا هافي أثناءيستحضرونها 

 باستخدام طوارئ مماثلة في المدرسة، ويتم لعب الدور ،التدريب على خطة طوارئ افتراضية
ومن أبرز . باستخدام المعرفة التي قاموا بجمعها في المرحلتين السابقتينو ، القراراتاتخاذ ب،بفاعلية

  :نتائج الدراسة
نما ضرورة ملحة إلدارة األزمات في إ و، ليس مضيعة للوقتزماتن التخطيط لألأ •

  .المدارس
 . بشكل منتظم،ن الخطط الموضوعة بحاجة إلى تدريب ومراجعةأ •

  
 التعرف إلى العالقة بين النمط القيادي لمدير المدرسة )Hawkins, 2002(هدفت دراسة هاوكنز و

 إذ.  المدارس الثانوية في نيوجيرسي وبين المناخ المدرسي في،عضاء هيئة التدريسأكما يراها 
ستخدمت  إ ولتحقيق أهداف  الدراسة .معلماً) 133(مديري مدارس و) 9(تألفت عينة الدراسة من 

 األول يضم معلومات ديموغرافية، والثاني موزع على مجالين، أولهما : مؤلفة من قسميناستبانة
المناخ المدرسي، وشملت الدراسة المتغيرات تعلق بفقرات النمط القيادي، وثانيهما يتعلق بفقرات ي

برز نتائج أكانت وخبرة المعلم، والجنس، والمؤهل العلمي، والمسمى الوظيفي، : اآلتيةالمستقلة 
  :الدراسة ما يلي

 فكلما كان ، على المناخ العام للمدرسةمهمن السلوك القيادي لمدير المدرسة له أثر أ •
كثر أط الداعم، وأقل إلى النمط الموجه، كان المناخ كثر إلى النمأالسلوك القيادي يميل 

  .انفتاحا
  

ساسية  التعرف إلى ممارسات مديري المدارس األ)Robertson, 1999(وهدفت دراسة روبرتسون 
 مسؤول رئيسي من مجتمع )400(طبقها على عينة عشوائية مكونة من قد و. دارة الوقتإفي مجال 

 من أعضاء المجلس الوطني، ورابطة مديري المدارس  عضو)27000(الدراسة البالغ عددهم 
دارة إ:  مجاالت هية موزعة على خمساستبانة مستخدماً. )NAESP(االبتدائية للواليات المتحدة 

وذلك لتحديد . عمال المكتبيةدارة األإت، وتصاالولويات، واال، والتفويض، وتحديد األاالجتماعات
 تبعاً لما ،ساسية إلدارة الوقت في هذه المجاالت األ المدارس الممارساتيمدى استخدام مدير

مستوى والجنس، والخبرة، : اآلتيةوشملت الدراسة المتغيرات المستقلة . وصى به األدب التربويأ
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، وعدد الدورات في مجال إدارة )حكومة، خاصة(، والجهة المشرفة )ساسية، متوسطةأ(المدرسة 
  .الوقت

  : ومن نتائج الدراسة
عالها أت المديرين لممارساتهم في جميع مجاالت الدراسة كانت عالية، وكان أن تقديرا •

  .قلها مجال إدارة األعمال المكتبيةأ، واالجتماعاتمجال إدارة 
  

 مهام مدراء  تطويرالتعرف إلى) Wise & Bush, 1999(هذا وقد هدفت دراسة وايز وبوش 
.  في بريطانيا1988صالح التعليمي لسنة إل منذ تطبيق ا،كاديمية الوسطى في المدارس الثانويةاأل

 لقياس بعض المهام اإلدارية لمدراء ، من خالل البريداستبانةتم توزيع  ،ولتحقيق هدف الدراسة
خذت كعينة أ ومن ثالث مدارس ، في ثالث سلطات محلية،كاديمية الوسطى في المدارس الثانويةاأل

  ).Case study(للدراسة 
  -:ومن نتائج الدراسة

  .ولىدارية للمديرين في مجال صنع القرار على المرتبة األلت المهمة  اإلحص •
  

دارة إساليب أ فقد هدفت إلى تحديد العالقة بين استخدامات ) Atkins, 1990(سأما دراسة اتكين
: ولى تم استخدام استبانتين، األحيث. الوقت من قبل مديري المدارس الثانوية، ومصادر التوتر بينهم

 .ساليبهأ وتحديد مستوى استخدام ،لقياس تقييم إدارة الوقت: وتر الناتج عن العمل، والثانيةلقياس الت
 في ريوالية ميسو في وقد مثّلت العينة مجتمع الدراسة المكون من جميع مديري المدارس الثانوية

  .الواليات المتحدة
  :وكانت نتائج الدراسة كاآلتي

 سلبيا بالتوتر الناتج عن العمل فكلما زاد استخدام أن استخدام أساليب إدارة الوقت ترتبط •
  .المديرين الستراتيجيات إدارة الوقت، قل مستوى التوتر عندهم

 . الوقت وحجم العملمشكالت ترتبط بالتيكثر مصادر التوتر هي أأن  •
  

دارة المرحلة إسلوب المدير في ألى العالقة بين إ التعرف ) Ascar, 1983(هدفت دراسة اسكارو
وشملت عينة الدراسة جميع . خالص المعلم في عملهإ وارتباطه بدرجة ،بتدائية في المدارساال

  :وكانت نتائج الدراسة كما يلي. معلمي منطقة الباحث في المدارس االبتدائية
فراد  العالقة الجيدة بين المعلمين واأليخلقنساني الذي يتبعه مدير المدرسة سلوب اإلأن األ •

  .رسةوالعاملين في المد
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 نتماءدارية التي تساعد المعلم على االساليب اإلكثر األأنساني من سلوب اإليعتبر األ •
 .خالصه في العملإ و،لوظيفته

 وبالتالي الرغبة في التمسك بها ،نساني يعكس فاعلية متزايدة للمهنةسلوب اإلأن اال •
 .قبال عليهاواإل

  
 
  

  :نظيميجنبية ذات الصلة بالمناخ الت الدراسات األ2.2.2.2
  

لم يكتف الباحثون األجانب بإجراء دراسات أجنبية حول الممارسات اإلدارية فحسب بل تعددت 
  . هو المناخ التنظيمي،خرآ  موضوع-  أيضا - دراساتهم لتشمل 

  
بدراسة هدفت إلى تحسين ) Rhodes, Camic & Milburn, 2009(قام رود وكاميك وميلبورن فقد 

ديل وتطوير العالقات بين المدراء والمعلمين في المدارس الثانوية  من خالل تع،المناخ المدرسي
 وتم ذلك من خالل تطبيق مشروع تعاوني يرتكز في ،والمتوسطة والدنيا في والية ماساشوست

ها وتنفيذ تدخالت لح-  أيضا -  وتعريفها ومشكالت ويقوم على تحديد ال،ثالث من هذه المدارس
، والتركيز األكاديمي، والعالقات اإلنسانية، نتماءمثل اال) مجاالت المشروع (خاصة لمعالجتها

  .طالباً) 2631( ومعلماً) 180(العشوائية ومثلت عينة الدراسة . والتفاعل ضمن اإلطار المدرسي
  -: أبرز النتائج ما يليتوكان

بينت النماذج الطولية أن هذه التحسينات توسطت كما  ،تحسن فهم المعلمين للمناخ المدرسي •
  .كاديمي والتركيز األ،نتماء من حيث اال،ثير المعالجة على تقارير المعلمينتأ

 وعلى تحسين نوعية ،يجابي على فهم المعلمين للدور الداعم للمديرثرها اإلأكان للمعالجة  •
 .طار المدرسي ضمن اإل،التفاعالت والعالقات

خذت أ في المدارس التي  بالنسبة للطالب،يجابي في المناخ المدرسيثرها اإلأكان للمعالجة  •
 .كعينة

  
بدراسة هدفت التعرف إلى مستوى العالقة بين ) Xiaofu & Qiwen, 2007(قام اكسيافو وكوين و

 والرضا الوظيفي للمعلمين ،الصينفي ) تشيونج كينج(المناخ التنظيمي للمدارس الثانوية في مدينة 
في هذه المنطقة، ولتحقيق أهداف  المدارس الثانوية فيها، وشملت عينة الدراسة جميع معلمي
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جريت في أعتماد على دراسات  باال،ستخدم الباحثان أداة المناخ التنظيمي المصممة ذاتياًإالدراسة 
  .الصين والخارج

  
  - :ومن أبرز نتائج الدراسة

 ومختلف أبعاد ،التنظيمي بين محاور المناخ ،حصائيةإوجود عالقة ارتباطية ذات داللة  •
 والمتمثلة بطبيعة الوظيفة، والقيادة، والراتب، وفرص الدراسات ،لمعلمينالرضا الوظيفي ل

  .العليا، والحوافز، والظروف المادية
 

دراسة هدفت ) Loukas, Suzuki & Horton, 2006(اس وسوزوكي وهورتون كجرى لوأوقد 
 في رتباط بها، وأثر ذلك الطالب للمدرسة واإلانتماءالتعرف إلى دور المناخ المدرسي في 

التي ) Path Analysis(واستخدم الباحثون أداة تحليل المسار .  السلوكية للمراهقة المبكرةمشكالتال
التماسك، والتفاعل، والمنافسة بين الطلبة، (:  محاور للمناخ التنظيمي هيةملت على أربعتشا

رهم بين عماأطالباً، تراوحت ) 489(وبلغت عينة الدراسة ). والرضا العام عن الحصص الصفية
  .وستن بوالية تكساسأالعاشرة والرابعة عشرة، من طالب المدارس المتوسطة في مدينة 

  -:وجاءت نتائج الدراسة كاآلتي
 . العاطفية للمراهقة المبكرةمشكالتعدم وجود تأثير للمناخ المدرسي على ال •

  
جاد يإ دراسة هدفت معرفة أثر سلوك المدراء في )Urbanek, 2000(هذا وأجرى آرنبك 

 وكيفية المحافظة عليه، وذلك لدعم األدب ،استراتيجيات وأساليب تطوير المناخ التنظيمي المدرسي
ولجمع البيانات الالزمة . التربوي الخاص بهذا األمر، ولتحسين المناخ التنظيمي القائم في مدارسهم

  .صيةسلوب النوعي، وإجراء المقابالت الشخاتبع الباحث األولتحقيق أهداف الدراسة 
  : ومن أبرز نتائج الدراسة

  .ن تصبح مجتمعا تعلمياًأليجاد مناخ تنظيمي جيد قد دفعت بالمدرسة أن جهود المديرين إل •
  

دراسة هدفت إلى الكشف عن العالقة بين المناخ التنظيمي والثقافة ) Maria, 1999(وأجرت ماريا 
تنظيمية على إدراك العاملين في مؤسسات التنظيمية، وأثر العالقة بين المناخ التنظيمي والثقافة ال

لقياس  الثقافة ) Szumal & Cook(واستخدمت الباحثة أداة كوك وسزمال . الخدمة اإلنسانية
 مموظفاً من مجتمع الدراسة البالغ عدده) 68(تكونت العينة العشوائية المنتظمة من وقد . التنظيمية

  - :لدراسةتائج ان نوم.  من موظفي الخدمة اإلنسانيةاًموظف) 300(
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 لدى  وتفويض السلطة، والمناخ التنظيمييجابية بين الثقافة التنظيميةإوجود عالقة  •
  .المسؤولين

  
دراسة هدفت التعرف إلى التقاليد الفكرية والمفاهيم التي تدعم المناخ ) Hoy, 1990(وأجرى هوي 

 مثلت عينة الدراسة  وقد.مدرسةالتنظيمي والثقافة المنظمية والمفارقة بينهما وأثرهما في فعالية ال
، ولتطبيق الدراسة استخدم الباحث أدوات New Brunswickمجتمع المدارس في منطقة 

نماذج لدراسة المناخ والثقافة  (Ethnographer واالثنوغرافير phenomenologistالفينومينولوجسيت 
  .)المنظمية

  -:ومن نتائج الدراسة
  .مناخ التنظيمي وفعالية المدرسةوجود عالقة ارتباطية بين كل من ال •
 .إن التنافس الصحي بين المناخ التنظيمي والثقافة المنظمية يدعم المدرسة كمركز عمل •

  
 فهدفت التعرف إلى العالقة بين كل من المناخ التنظيمي )Shuman, 1982(أما دراسة شومان 

 معلماً من معلمي )230(وتكونت عينة الدراسة من . وسلوك المسؤول اإلداري والرضا الوظيفي
ستخدم الباحث ثالث أدوات إ ،ولتحقيق الدراسة. مدارس البنين الثانوية الحكومية في منطقة رام اهللا

داري  وصف سلوك المسؤول اإلاستبانة، و)O.C.D.Q( وصف المناخ التنظيمي استبانة :هي
لوظيفي المطورة  الرضا ااستبانة، و)Hemphill & Coons( همفيل وكونز استبانةالمطورة عن 

  :ومن نتائج الدراسة. مة أغراض الدراسةءلمال
نسانية لحكومية للبنين نحو العالقات اإل سلوك المدير في مدارس رام اهللا ان اتجاه ونمطأ •

  .كبر من اتجاهه نحو التوجيه الوظيفيأ
 .قوياً يجابياًإ بالرضا الوظيفي للمعلم ارتباطا ، ونمط سلوك المدير،رتبط المناخ التنظيميإ •

  

  السابقةالتعليق على الدراسات 3.2 

  
فر عدد كبير من الدراسات التربوية المتعلقة بموضوع هذه الدراسة، ايتضح من الدراسات السابقة تو

فقد حرصت الباحثة على تفحص الدراسات السابقة األكثر صلة بموضوع دراستها، ووظفتها في 
 ستبانة أو في تحديد مجاالت اال،ار النظريء في إثراء اإلطامواطن كثيرة من دراستها، سو

  .و عند مناقشة النتائج وتفسيرهاأوفقراتها، 
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 الّإ على حدة، كالًفقد تناولت الدراسات السابقة موضوعي الممارسات اإلدارية، والمناخ التنظيمي، 
إدارة  ك،أن بعض الدراسات السابقة تناولت أحد أبعاد المناخ التنظيمي مع الممارسات اإلدارية

خرى، مع العلم أ متغيرات في أو أحد مجاالت الممارسات اإلدارية وأثرها ، والنمط القيادي،الوقت
دراسة قاسم مجاالت مع تشابهت تماماً  قد ،الخاصة بالممارسات اإلداريةدراسة هذه الن مجاالت أ
بالمناخ  مع بعض مجاالت دراسات سابقة تتعلق - أيضا - وقد اشتركت هذه الدراسة ، )2009(

 في دراسة نها لم تذكر مجتمعةًأ إالّ والنمط القيادي، ،العالقات اإلنسانيةالتنظيمي كالحوافز، و
 رغم اختالف ،)2004(إال في دراسة واحدة، هي دراسة مصلح  - على حد علم الباحثة  - واحدة، 

بالمدارس  وكان مجتمع الدراسة ممثال ، تمت هذه  الدراسة في محافظة الخليلإذ المجاالت،
  . عتبار تقديرات كل من المديرين والمعلمينالحكومية فقط، وأخذت بعين اإل

  
 في التركيز على دور الممارسات اإلدارية وأهميتها، ،وقد تشابهت هذه الدراسة مع دراسات أخرى

  .  وليس حول مدى توافرها،إال أنها اختلفت حول بيان تقديرات المعلمين لهذه الممارسات
هذه الدراسة عن غيرها، أنها عملت على توضيح نوع العالقة بين الممارسات اإلدارية وما يميز 

 وإنما شملت ، من وجهات نظر المعلمين، ولم تقتصر فقط على مدارس الحكومة،والمناخ التنظيمي
  . والمدارس الخاصة في المحافظتين، مدارس وكالة الغوث– أيضاً –
  
أمر ) الممارسات اإلدارية، والمناخ التنظيمي( الموضوعين  وفرة الدراسات السابقة في هذينإن

فقد ركزت .  وارتبطت بمتغيرات متعددة،يثبت أهمية كل منهما، فهي تتنوع في أهدافها وأدواتها
 ودوره الرئيس ،همية الدور الذي يناط بمدير المدرسة نظراً أل،الدراسات على الممارسات اإلدارية

 لكونه يميز ،وأما التركيز على أهمية المناخ التنظيمي. تربوية برمتهافي قيادة وتطوير العملية ال
  . مجتمعهم واتجاهاتهم وإدراكاتهمفي فتؤثر ،المنظمة الداخلية التي يعمل ضمنها األفراد

  
  
  



  
  
  
  
  
  

  الفصل الثالث
  

  

  جراءاتهاإمنهجية الدراسة و

  

  
  منهج الدراسة •

 مجتمع الدراسة •

 عينة الدراسة •

 دوات الدراسةأ •

 تغيرات الدراسةم •

 جراءات الدراسةإ •

 حصائيسلوب اإلاأل •
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  الفصل الثالث

_____________________________________________  
  

  :جراءاتالطريقة واإل
  

 والطريقة التي اتبعتها الباحثة الختيار عينـة الدراسـة          ، لمجتمع الدراسة  يتضمن هذا الفصل وصفاً   
 للمنهج المـستخدم فـي هـذه        ومتغيرات الدراسة، كما يتضمن وصفاً    وأداتها، وإجراءاتها وتطبيقها    

  .حصائية التي تم استخدامها في تحليل البيانات واستخالص النتائج للمعالجات اإلالدراسة، وعرضاً
  

  : منهج الدراسة 1.3
مته لهذا النوع من ءستخدمت الباحثة المنهج الوصفي، وذلك لمالإ ،من أجل تحقيق أهداف الدراسة

  .دراساتال
  

  :   مجتمع الدراسة2.3
، وقد بلغ عددهم وفق  وأريحا بيت لحمدراسة من جميع معلمي مدارس محافظتي مجتمع اليتكون

بيت  لدى مديريتي التربية والتعليم في محافظتي  )2009-2010 (السجالت الرسمية للعام الدراسي
 توزيع أفراد )1.3(ويبين الجدول .  مدرسة)183( موزعين على ، معلماً ومعلمة)3133(  وأريحالحم

  . والمحافظة مجتمع الدراسة حسب الجهة المشرفة والجنس
  

   والمحافظة الجهة المشرفة والجنس متغيرات توزيع أفراد مجتمع الدراسة حسب): 1.3 (جدول 

    أريحا      بيت لحم  
  المجموع  ذكور    إناث  إناث      ذكور          الجهة المشرفة

 2100 106       212 1040 742  حكومة

 675 20         64 440 151  خاصة

 358 44          75 99 140  وكالة

  3133  170        351     1579  1033  المجموع الكلي
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    :عينة الدراسة 3.3
  

 واسـتجاب   سة،امن مجتمع الدر  ) 14%(ي بنسبة   أ ،معلماً ومعلمة ) 440( عينة الدراسة من     تتكون
 حـصائية  وهم الذين تمـت المعالجـة اإل       ،)9.6(% ومعلمة، أي بنسبة       اً معلم )300( ألداة الدراسة 

من مجموع   )4.4(% استجابة، أي بنسبة     )140(، في حين بلغ عدد االستجابات المفقودة        ستجاباتهمال
الجهـة   (متغيرات الدراسـة   من   ةثالث ل تبعا ، العشوائية ختيار العينة بالطريقة الطبقية   اتم  قد  و ،العينة

  ) 2.3( كما هو موضح في الجدول )المحافظةوالجنس، والمشرفة، 
  

   هاتوزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغيرات): 2.3(جدول 

  محافظة بيت لحم

نوع   ناثإ  ذكور
ستبانات اإل  الدراسة

  الموزعة
ستبانات اإل

  العائدة
نسبة 
  العائد

ستبانات اإل
  الموزعة

ستبانات اإل
  العائدة

نسبة 
  العائد

  %59  86  146  %75  77  103  حكومة
  %77  48  62  %76  16  21  خاصة
  %14  2  14  %100  20  20  وكالة
  %61  136  222  %78  113  144  المجموع

  

  محافظة أريحا

نوع   ناثإ  ذكور
ستبانات اإل  الدراسة

  الموزعة
ستبانات اإل

  العائدة
نسبة 
  العائد

ستبانات اإل
  الموزعة

ستبانات اإل
  العائدة

نسبة 
  العائد

  %53  16  30  %67  10  15  حكومة
  %78  7  9  %100  3  3  خاصة
  %82  9  11  %100  6  6  وكالة
  %64  32  50  %79  19  24  المجموع

  
  
  



 62

  .ستجابات التي تم تحليلهاخصائص أفراد العينة الديموغرافية لال) 3.3(ويبين الجدول 
  

  خصائص العينة الديموغرافية لالستجابات التي تم تحليلها): 3.3(جدول 

مستوىال المتغير  القيم الناقصة النسبة المئوية العدد 
 44.0 132 ذكر

  الجنس
 56.0 168 أنثى

--- 

 13.9 41 دبلوم متوسط

 74.3 220 بكالوريوس فقط
المؤهل 
  العلمي

 11.8 35 أعلى من بكالوريوس

4 

 71.1 199 علوم إنسانية
  التخصص

 28.9 81 علوم طبيعية
20 

ات سنو5أقل من   71 23.8 

 28.2 84  سنوات10- 5من 
سنوات 
  الخبرة

 48.0 143  سنوات10أكثر من 

2 

 83.0 249 بيت لحم
  المحافظة

 17.0 51 أريحا
--- 

 63.0 189 حكومة

 24.7 74 خاصة
الجهة 
  المشرفة

 12.3 37 وكالة

--- 

  
  :   الدراسةة أدا4.3.

  
لمـديري    الممارسـات اإلداريـة    ي مجـالي  باألدب التربوي والدراسات السابقة ف     الباحثة   استعانت

لقيـاس واقـع   ) 2009( قاسـم  اسـتبانة فتبنت الباحثـة  ،  السائد فيهاالمناخ التنظيمي  و  ،مدارسال
 بعض الفقـرات، وتـم       وحذف  لمديري مدارس محافظة بيت لحم، بعد إضافة       ،الممارسات اإلدارية 

هذا وقد اعتمدت الباحثة    . ربويعرضها على محكمين من ذوي الخبرة واالختصاص في الميدان الت         
، ففي مجال الممارسات اإلداريـة فقـد اسـتعانت          المجالينعلى دراسات أخرى مختصة في هذين       

، أمـا   )2007(، وحمادنة   )2006(، وغنيم   )2006(ومروة  ،  )2004(الباحثة بدراسة كل من عودة      
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، (2003)ودراسة عريقات    ،(2004)دراسة مصلح   ب الباحثة   استعانت فقد   ،في مجال المناخ التنظيمي   
   .(1999)ودراسة أبو سمرة 
  :جزاءة أ من ثالث الدراسةاةأد تكونتبناء على ما سبق 

  .المعلومات الشخصية للمستجيب: الجزء األول -
فقرة موزعـة وفـق      ) 38(  من   يضم فقرات الممارسات اإلدارية ، والذي يتكون      : الجزء الثاني  -
  : مجاالت كما يليةربعأ

  .اتفقر)  9( من ن وتكو،الوقتإدارة * 
  .اتفقر) 10( من ن وتكو،فرادإدارة األ* 
  .اتفقر) 9( من ن وتكو،االجتماعاتإدارة * 
  .اتفقر) 10( وتكون من ،زماتإدارة األ* 
  

 مـن خمـس درجـات       يتكـون  الذي   ، اإلجابة على الفقرات حسب مقياس ليكرت الخماسي       وتكون
 )4(بدرجة كبيرة   ودرجات،  ) 5( بدرجة كبيرة جدا     تجابةاالسعطيت  أ  كل فقرة، وقد   عنلالستجابة  
، بحيـث   )1( جـدا    ضعيفة، وبدرجة   )2 (ضعيفةدرجات، وبدرجة   ) 3(بدرجة متوسطة   ودرجات،  

 زاد تقدير معلمي مدارس محافظتي بيت لحم وأريحـا للممارسـات اإلداريـة              ،كلما زادت الدرجة  
  .لمديريهم

  
فقـرة  ) 38(ف مـن    متعلقة بمستوى المناخ التنظيمي، وتتـأل      ال ستبانةيضم فقرات اال  : الجزء الثالث 
  : مجاالت كما يليأربعةموزعة على 

  .اتفقر) 9( وتكون من،النمط القيادي* 
  .اتفقر) 10( وتكون من ،العالقات اإلنسانية* 
  .اتفقر) 9( وتكون من ،استخدام التكنولوجيا* 
  .اتفقر) 10( وتكون من ،الحوافز* 
  

 عاليـة جـدا    الباحثة عبارة    عطتأ إذ المستجيب وفق مقياس ليكرت الخماسي،        تدريج استجابة  ويتم
درجة  ومنخفضة جداً ن،  ا درجت ومنخفضة،  درجات) 3 (ومتوسطةدرجات،  ) 4 (عاليةدرجات،  ) 5(

  . واحدة، بحيث كلما زادت الدرجة زاد تقدير المعلمين للمناخ التنظيمي في المدارس والعكس صحيح
) 9 (يبـين الملحـق رقـم     ، في حـين     وليةبصورتها األ و  بأجزائها ستبانةاال) 8 (ويبين الملحق رقم  

  . بصورتها النهائيةستبانةاال
  



 64

   الدراسةة صدق أدا5.3

  
 الباحثة بعرضها على مجموعة من المحكمين مـن أعـضاء هيئـة             قامت،  ةللتحقق من صدق األدا   

، والبـالغ    وجامعـة الخليـل    ،القدس المفتوحة  وجامعة   القدس وجامعة   بيت لحم التدريس في جامعة    
 في بناء الفقرات ومـدى      آرائهمبداء   الباحثة منهم إ   طلبت إذ .)7( محكمين، ملحق رقم     عشرةعددهم  

،  مع إضافة تعديالت أو حذف الفقرات غير المناسبة        ،هداف الدراسة  وتغطيتها أل  ،متها للمجاالت ءمال
، وبناء عليه تم    إجراء التعديالت المطلوبة   الباحثة بعد استرجاع االستبانات ب      قامت ثم. )6(ملحق رقم   
 بحساب معامل ارتباط    ةم التحقق من صدق األدا    تومن ناحية أخرى    .  بشكلها الحالي  ستبانةإخراج اال 
كما هو موضـح فـي   .  مع الدرجة الكلية لألداة،لفقرات الدراسة) Pearson correlation(بيرسون 
  ).5.3(والجدول ) 4.3(الجدول 

  
  نتائج معامل ارتباط بيرسون لمصفوفة ارتباط فقرات الممارسات اإلدارية مع الدرجة الكلية: )4.3(جدول 

)ر(قيمة  الفقرات )ر(قيمة الفقراتالداللة اإلحصائية   الداللة اإلحصائية 
1 0.72** 0.000 21 0.68** 0.000 
2 0.57** 0.000 22 0.70** 0.000 
3 0.58** 0.000 23 0.63** 0.000 
4 0.54** 0.000 24 0.60** 0.000 
5 0.47** 0.000 25 0.48** 0.000 
6 0.18** 0.002 26 0.69** 0.000 
7 0.68** 0.000 27 0.57** 0.000 
8 0.57** 0.000 28 0.73** 0.000 
9 0.70** 0.000 29 0.75** 0.000 
10 0.71** 0.000 30 0.79** 0.000 
11 0.63** 0.000 31 0.71** 0.000 
12 0.68** 0.000 32 0.75** 0.000 
13 0.69** 0.000 33 0.75** 0.000 
14 0.75** 0.000 34 0.70** 0.000 
15 0.77** 0.000 35 0.74** 0.000 
16 0.67** 0.000 36 0.75** 0.000 
17 0.69** 0.000 37 0.72** 0.000 
18 0.77** 0.000 38 0.73** 0.000 
19 0.78** 0.000    
20 0.71** 0.000    

   α≥  0.05دالة عند مستوى الداللة ** 
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 قيم مصفوفة ارتباط فقرات الممارسات اإلدارية لمدير المدرسة جميعيتضح من الجدول السابق أن 
  هذا الجزء من تساق داخلي لفقراتا كانت دالة إحصائيا، ما يشير إلى ،مع الدرجة الكلية لألداة

س الممارسات اإلدارية لمدير المدرسة، على ضوء اإلطار النظري  وأنها تشترك معا في قيا،األداة
  .الذي بني المقياس على أساسه

  

  نتائج معامل ارتباط بيرسون لمصفوفة ارتباط فقرات المناخ التنظيمي مع الدرجة الكلية) 5.3( جدول
)ر(قيمة  الفقرات )ر(قيمة الفقراتالداللة اإلحصائية   الداللة اإلحصائية 

1 0.69** 0.000 20 0.58** 0.000 
2 0.68** 0.000 21 0.56** 0.000 
3 0.71** 0.000 22 0.64** 0.000 
4 0.77** 0.000 23 0.64** 0.000 
5 0.77** 0.000 24 0.68** 0.000 
6 0.74** 0.000 25 0.65** 0.000 
7 0.66** 0.000 26 0.76** 0.000 
8 0.74** 0.000 27 0.68** 0.000 
9 0.72** 0.000 28 0.60** 0.000 
10 0.61** 0.000 29 0.79** 0.000 
11 0.69** 0.000 30 0.72** 0.000 
12 0.62** 0.000 31 0.75** 0.000 
13 0.68** 0.000 32 0.28** 0.000 
14 0.64** 0.000 33 0.76** 0.000 
15 0.67** 0.000 34 0.68** 0.000 
16 0.77** 0.000 35 0.75** 0.000 
17 0.74** 0.000 36 0.44** 0.000 
18 0.68** 0.000 37 0.60** 0.000 
19 0.67** 0.000 38 0.66** 0.000 

  α≥  0.05دالة عند مستوى الداللة ** 
  

 أن جميع قيم مصفوفة ارتباط فقرات المناخ التنظيمي مع الدرجة الكلية ،يتضح من الجدول السابق
 وأنها تشترك معا في قياس ،ر إلى اتساق داخلي لفقرات األداةلألداة كانت دالة إحصائيا، ما يشي

  . الذي بني المقياس على أساسه، ضوء اإلطار النظريفيالمناخ التنظيمي، 
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  : الدراسةة ثبات أدا6.3
  

 طريقة االتساق الداخلي، من خالل معادلة الثبات كرونباخ الفـا           باستخدام،  ةتم التأكد من ثبات األدا    
)Cronbach Alpha(الجدول  كما في )7.3(والجدول ) 6.3.(   

  
) Cronbach Alpha(معامل ثبات أداة الدراسة من خالل معادلة الثبات كرونباخ الفا : )6.3(جدول 

  للمارسات اإلدارية

 قيمة ألفا عدد الفقرات عدد الحاالت المجال
 0.78 10 300 إدارة الوقت
 0.92 10 300 إدارة األفراد

اعاتاالجتمإدارة   300 9 0.88 
 0.93 10 300 إدارة األزمات

 0.96 39 300 الدرجة الكلية للممارسات اإلدارية
  

) Cronbach Alpha(معامل ثبات أداة الدراسة من خالل معادلة الثبات كرونباخ الفا : )7.3(جدول 

  للمناخ التنظيمي

  
  

  
  
  
  
  

 الدراسة بمجاالتها المختلفة تتمتـع      ةاين السابقين، أن أد   تشير قيم معامالت الثبات، الواردة في الجدول      
 )0.96( الممارسات اإلدارية، للدرجة الكلية      ستبانة بلغت قيمة معامل الثبات ال     إذ ،بدرجة ثبات عالية  
 الممارسات اإلداريـة هـي      استبانةقل قيمة لمعامل الثبات في      أ وكانت   ، )0.96(وللمناخ التنظيمي   

 وهذه القيم تشير    ، المناخ التنظيمي  استبانة لمجال الحوافز في     )0.88(لمجال إدارة الوقت، و   ) 0.78(
  . ألغراض البحث العلمية صالحةإلى أن األدا

 قيمة ألفا عدد الفقرات عدد الحاالت المجال
 0.93 9 300 النمط القيادي

 0.91 10 300 العالقات اإلنسانية
 0.90 9 300 استخدام التكنولوجيا

 0.88 10 300 الحوافز
 0.96 38 300 الدرجة الكلية للمناخ التنظيمي
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  : متغيرات الدراسة7.3

  
  :المتغيرات المستقلة •
  

  :الجنس وله مستويان -1
  نثىأ -ب       ذكر-أ
  
  : مستوياتةالمؤهل العلمي وله ثالث -2

   أعلى من بكالوريوس-ج     فقط بكالوريوس-ب   دبلوم متوسط -أ
  

  ستويات مةوله ثالث: سنوات الخبرة في التدريس -3
   سنوات10 أكثر من -ج    سنوات) 10-5( من -ب     سنوات5 أقل من -أ
  

  :التخصص وله مستويان -4
   علوم طبيعية-ب     نسانيةإ علوم -أ
  

  : مستويانهالمحافظة ول -5
  محافظة أريحا -ب    محافظة بيت لحم -أ
  

  : مستوياتة ثالثهالجهة المشرفة ول -6
   وكالة-ج     خاصة-ب       حكومة-أ
  

  :يرات التابعةالمتغ •
  . وأريحا بيت لحمرس محافظتيلممارسات اإلدارية لمديري مدال تقديرات أفراد عينة الدراسة -
  . وأريحا بيت لحم المناخ التنظيمي في مدارس محافظتيمستوىل تقديرات أفراد عينة الدراسة -
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  :جراءات تطبيق الدراسةإ 8.3.

  
  .)1(، ملحق رقم صول على الموافقةعرض موضوع الدراسة على اللجنة المختصة والح •
لـى  إ موجه  ،الحصول على كتاب تسهيل المهام من قسم الدراسات العليا في جامعة القدس            •

 لتـسهيل مهمـة الباحثـة فـي         ، وأريحا  بيت لحم  مديريتي التربية والتعليم في محافظتي    
 .)3(و ) 2(، ملحق رقم الحصول على العدد الممثل للمجتمع

يل المهام من مديريتي التربية والتعليم في محافظتي بيـت لحـم            الحصول على كتاب تسه    •
 من كافـة     لتسهيل مهمة الباحثة في توزيع االستبانات والحصول على المعلومات         ،وأريحا
 ).5 (و) 4(ملحق رقم . المدارس

 .حصر مجتمع الدراسة واختيار العينة •
 .مراجعة األدب التربوي والدراسات السابقة ذات الصلة بالموضوع •
بما يـتالءم    ،ضافة والحذف  واإل ،وتعديلها ، وعرضها على المشرف   ،إعداد مسودة األداة   •

 .مع موضوع الدراسة
للتأكد من صالحيتها من قبل المحكمـين        - )6( ملحق رقم    -ستبانةتحكيم اال توجيه كتاب    •

 الفلسطينية المذكورة في الدراسة،   بهذا المجال في الجامعات      - )7( ملحق رقم    - المعنيين
 بشكلها النهائي، ملحق رقم  والحصول عليها–) 8( ملحق رقم – ستبانةعلى اال ثم التعديل

)9(. 
توزيع أداة الدراسة على أفراد العينة، وجمعها خالل شـهر آذار مـن العـام الدراسـي                  •

2010-2009. 
 . وتحديد نسبة العائد منها،حصائي للتأكد من صالحيتها للتحليل اإل،مراجعة االستبانات •
حصائية  لعمل المعالجة اإل   ، متسلسلة، وتفريغ بياناتها للحاسوب    عطاء االستبانات أرقاماً  إتم   •

 .الالزمة
 المراجـع  ، ثـم ترتيـب   وتفـسيرها ، والتعليق عليهـا ، نتائج الدراسةعرضتم  اًخيرأو •

 .)، ثم يليها فهرس المحتوياتالملحقاتفهرس الجداول، وفهرس :(رساالفهثم  الملحقاتو
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  :عالجة االحصائية الم9.3

  
 علـى الـسؤالين     الستجابات المبحـوثين   ، المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية    تم استخراج 

في مدارس محافظتي   لواقع الممارسات اإلدارية لمديريهم      المتعلقة بتقديرات المعلمين     ،األول والثالث 
، من  ذاتهما في مدارس المحافظتين   لدرجة المناخ التنظيمي   وتقديرات أفراد العينة     ، وأريحا بيت لحم 

   . والدرجة الكلية، ومجاالتها،خالل فقرات أداة الدراسة
حـصائية  تم ذلك عن طريـق االختبـارات اإل       ف α≤0.05أما لفحص الفرضيات عند مستوى الداللة       

 تم استخدام قدو Tukey واختبار ،) ANOVA (حادي تحليل التباين األو، )t- test(اختبار ت : اآلتية
  ).SPSS(ية جتماعحصائية للعلوم االاستخدام برنامج الرزم اإلذلك ب و،معادلة الثبات كرونباخ الفا

  
 ولتحديد درجة تقديرات المعلمين للممارسات اإلدارية لمديري مدارس محافظتي بيت لحم وأريحـا             

  :ها فقد تم اعتماد مفتاح التصحيح اآلتييالسائد فوتحديد درجة المناخ التنظيمي 
  
  

درجة / درجة الممارسات اإلدارية  لمتوسط الحسابيا

  المناخ التنظيمي

  منخفضة  2.33- 1.00
  متوسطة  3.67- 2.34
  عالية  5.00- 3.68

  
  
  



  

  

  

  

  

  

  

 الفصل الرابع

  

  

  

  

  

  نتائج الدراسة
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 الفصل الرابع

_____________________________________________________________  

  

  :نتائج الدراسة
  

 بعد اتمام تحليلها حـسب      ،يتناول هذا الفصل عرضاً للنتائج التي توصلت اليها الباحثة في دراستها          
  .سئلتها وفرضياتهاأتسلسل 

  
  :  نتائج سؤال الدراسة األول1.4

  ري مدارس محافظتي بيت لحم وأريحا؟ما تقديرات المعلمين للممارسات اإلدارية لمدي" 
  

 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتقديرات المعلمين        استخرجت ،لإلجابة عن هذا السؤال   
 في مجـاالت إدارة الوقـت،       ،للممارسات اإلدارية لمديري المدارس في محافظتي بيت لحم وأريحا        

، وإدارة األزمات مع الدرجة الكلية، كما هو واضح في الجـدول     االجتماعاتوإدارة األفراد، وإدارة    
لمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات كل مجال من مجـاالت          ، ويليه استخراج ا   (1.4)

  .(5.4)، (4.4)، (3.4)، (2.4)الدراسة، كما هو واضح في الجداول 
  

 واالنحرافات المعياريـة لتقـديرات المعلمـين للممارسـات     ،المتوسطات الحسابية:  (1.4) جدول

إدارة األفـراد،   وي مجاالت إدارة الوقـت،       ف ،اإلدارية لمديري مدارس محافظتي بيت لحم وأريحا      

  .إدارة األزماتو، االجتماعاتإدارة و
 الدرجة االنحراف المعياري المتوسط الحسابي المجاالت

 عالية 0.51 3.84 إدارة الوقت

 عالية 0.78 3.83 إدارة األفراد

 عالية 0.71 3.88 االجتماعاتإدارة 

 عالية 0.73 3.87 إدارة األزمات

 عالية 0.61 3.85 الكلية للممارسات اإلداريةالدرجة 
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 إلى أن متوسط تقديرات المعلمين للممارسات اإلداريـة         (1.4)تشير المعطيات الواردة في الجدول      
 بلغ المتوسط الحسابي لتقديراتهم على الدرجـة الكليـة          إذلمديري المدارس كانت عالية بشكل عام،       

  .)(3.85للمقياس 
  
، وفي  )3.83 (إدارة األفراد ، وفي   )3.84(ت بلغ المتوسط الحسابي لتقديراتهم      في مجال إدارة الوق   و 

وكانت تقديرات المعلمـين للممارسـات      ). 3.87(، وفي إدارة األزمات     )3.88 (االجتماعاتإدارة  
على من بين مجاالت الممارسات اإلدارية، وكان        هي األ  االجتماعاتاإلدارية لمديريهم لمجال إدارة     

 بلـغ متوسـطه الحـسابي       إذ ، رغم حصوله على درجة مرتفعة، األقل ترتيباً       ،األفرادمجال إدارة   
أما بخصوص المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتقديرات المعلمين للمارسـات          ) 3.83(

اإلدارية لمديري مدارس محافظتي بيت لحم وأريحا فيما يتعلق بفقرات المجاالت فهي مرتبة حسب              
  : لياً كاآلتياألهمية تناز

  إدارة الوقت -1

  
 واالنحرافات المعيارية لتقديرات المعلمـين للممارسـات        ،المتوسطات الحسابية ): أ-2 .4(جدول  

 مرتبة حسب   ، فيما يتعلق بفقرات إدارة الوقت     ،اإلدارية لمديري مدارس محافظتي بيت لحم وأريحا      

  األهمية تنازلياً

رقم 
 الفقرة

 الفقرات
المتوسط 
 الحسابي

راف االنح
 المعياري

 الدرجة

1 
يراعي األولويات في إنجاز األعمال المدرسية وفق      

 .الخطة المرسومة
 عالية 0.77 4.20

 عالية 0.75 4.16 . لمواجهة األمور الطارئةيخصص وقتاً 4

 عالية 0.94 4.14 .ينجز األعمال المطلوبة في الوقت المحدد 8

10 
 افيـا يعطي المهام الجديدة المـسندة إليـه وقتـا ك         

 .إلتمامها
 عالية 0.76 4.09
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 واالنحرافات المعيارية لتقديرات المعلمين للممارسـات       ،المتوسطات الحسابية ):  ب – 2. 4(جدول  

 مرتبة حسب   ، فيما يتعلق بفقرات إدارة الوقت     ،اإلدارية لمديري مدارس محافظتي بيت لحم وأريحا      

  األهمية تنازلياً

رقم 
الفقرة

 الفقرات
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 الدرجة

 عالية 0.91 4.00 .لكل من يعرض وقته للضياع" ال"يقول  2

 عالية 0.79 3.97 . ليجد الوقت الكافي لما هو أهم،يفوض بعض المهام 3

 عالية 0.81 3.85 .يتعامل مع إدارة الوقت على أنها إدارة الذات 5

9 
علمـين   لمقابلـة الطلبـة والم   محدداً يخصص وقتاً 
 .والمراجعين

 عالية 0.99 3.74

7 
يقضي معظم وقته في متابعة األعمـال اإلداريـة         

 .البسيطة الملحة
 متوسطة 0.96 3.35

  
 فيما يتعلق بتقـديرات     ، إلى أن أكثر الممارسات شيوعا     ،(2.4)تشير المعطيات الواردة في الجدول      

يراعي األولويات في إنجـاز     ن المدير   أ: المعلمين لممارسات المديرين في مجال إدارة الوقت كانت       
وقت لمواجهة  تخصيص  ، يتبعها   (4.20) بمستوى حسابي     وفق الخطة المرسومة   ،األعمال المدرسية 

أنه يعطـي   ، تالها   األعمال المطلوبة في الوقت المحدد    ، األمر الذي يؤدي إلى إنجاز       األمور الطارئة 
  .ا إلتمامه كافياًالمهام الجديدة المسندة إليه وقتاً

  
قضاء معظم وقته في متابعة األعمال اإلدارية الملحـة، بمتوسـط           في حين كانت أقل التقديرات هي       

وجاءت تقديرات المعلمين لفقرات هذا المجال بدرجة عالية باستثناء فقرة واحـدة            ). 3.35(حسابي  
  .بدرجة متوسطة

  
  
  
  
  
  

  



 74

  :إدارة األفراد -2
  

ت المعياريـة لتقـديرات المعلمـين للممارسـات          واالنحرافا ،المتوسطات الحسابية : (3.4)جدول  

 مرتبة  ، فيما يتعلق بفقرات مجال إدارة األفراد      ،اإلدارية لمديري مدارس محافظتي بيت لحم وأريحا      

  حسب األهمية تنازلياً

  
 رقم
 الفقرة

 الفقرات
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 الدرجة

11 
ءة لالرتقـاء   يشجع المعلمين على تقديم المبـادرات البنـا       

 .بمستوى العملية التعليمية
 عالية 0.87 4.16

12 
يشجع الزيارات الميدانية للمعارض العلمية والتربوية ذات       

 .العالقة بطبيعة تخصصهم
 عالية 0.90 4.02

 عالية 0.97 3.98 .يوجه المعلمين في صياغة األهداف التعليمية 13

 عالية 0.96 3.94 .يقيم أداء المعلمين وفق أسس موضوعية 20

16 
 لمهنة التدريس باستخدام كلمات نتماءيحفز المعلمين على اال   

 .تشجيعية
 عالية 1.06 3.89

 عالية 1.06 3.79 .يعمل على رفع الروح المعنوية للعاملين في المدرسة 15

 عالية 1.02 3.76 .يستخدم دوره اإلشرافي لرفع ثقة المعلمين بأنفسهم 19

 عالية 1.03 3.71 .دية بين المعلمين عند توزيع المهاميراعي الفروق الفر 18

14 
ينظم الوقوعات الوظيفية للمعلمين خالل حياتهم الوظيفية 

 ....)تعيين، ترقية، إجازة(
متوسطة 1.00 3.65

متوسطة 1.21 3.44 . القرارات اإلدارية والتربويةاتخاذيشرك المعلمين في  17
  

إلى أن أكثر الممارسات شيوعا فيمـا يتعلـق بتقـديرات    (3.4) تشير المعطيات الواردة في جدول 
يشجع المعلمين علـى تقـديم   أن المدير : المعلمين لممارسات المديرين في مجال إدارة األفراد كانت 

 ، يتبعهـا تـشجيعه      (4.16)، بمتوسط حسابي     لالرتقاء بمستوى العملية التعليمية    ،المبادرات البناءة 
المعلمـين  ، ثم توجيه    ارض العلمية والتربوية ذات العالقة بطبيعة تخصصهم      الزيارات الميدانية للمع  

  .صياغة األهداف التعليميةل
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،  القرارات اإلدارية والتربوية   اتخاذالمعلمين في   إشراك   هي   ،في حين كانت أقل الممارسات  شيوعاً      
  .3.44)(بمتوسط حسابي 

  
  : إدارة االجتماعات-3
  

 واالنحرافات المعياريـة لتقـديرات المعلمـين للممارسـات          ،بية المتوسطات الحسا  :4.4)(جدول  

 االجتماعـات  فيما يتعلق بفقرات مجال إدارة       ،اإلدارية لمديري مدارس محافظتي بيت لحم وأريحا      

  :مرتبة حسب األهمية تنازلياً
  

رقم 
 ةالفقر

 الفقرات
المتوسط 
الحسابي

االنحراف 
المعياري

 الدرجة

 عالية 0.96 4.08 .جتماعاليحدد جدول أعمال واضح ل 22

 عالية 0.87 4.04 .جتماعيلتزم بالوقت المحدد لال 24

 عالية 0.88 4.03 . بجدول األعمال المحددجتماعيلتزم في اال 25

21 
 لمعلميه في الوقت جتماعيوجه دعوات اال

 .المناسب
 عالية 0.92 3.97

 اليةع 0.92 3.93 .جتماعيحرص على اختيار الوقت المناسب لال 23

27 
 بخالصة شاملة لموضوع جتماعينهي اال

 .جتماعاال
 عالية 0.98 3.84

29 
 على بنود جدول األعمال جتماعيوزع وقت اال
 .بشكل متوازن

 عالية 0.93 3.82

28 
 للمعلمين جتماعيحرص على إيصال محضر اال

 . الالحقجتماعقبل موعد اال
متوسطة 1.14 3.64

26 متوسطة 1.22 3.55 .ه بنفسجتماعن وقائع االيدو
  

 إلى أن أكثر الممارسات شيوعاً فيمـا يتعلـق بتقـديرات            (4.4)تشير المعطيات الواردة في جدول      
جدول أعمال واضـح   تدور حول تحديده ،االجتماعاتالمعلمين لممارسات المديرين في مجال إدارة       

فـي  التزامـه   ، ثـم    جتمـاع بالوقت المحدد لال  لتزامه  إيتبعها  ،   (4.08)، بمتوسط حسابي    جتماعلال
  . لمعلميه في الوقت المناسبجتماعدعوات االتوجيهه ، ثم  بجدول األعمال المحددجتماعاال

  .(3.55)، بمتوسط حسابي  بنفسهجتماعوقائع االتدوين في حين كانت أقل الممارسات شيوعاً هي 
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  : إدارة األزمات-4

  
ارية لتقديرات المعلمـين للممارسـات اإلداريـة         واالنحرافات المعي  ،المتوسطات الحسابية : (5.4)جدول  

 مرتبة حسب األهمية    ،زمات فيما يتعلق بفقرات مجال إدارة األ      ،لمديري مدارس محافظتي بيت لحم وأريحا     

  :تنازلياً

  

 الفقرات
المتوسط 
الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 الدرجة

 عالية 0.86 4.06 .يتابع تداعيات األزمة حتى انتهائها 35

 عالية 0.87 4.05 . للحد من اآلثار السلبية الالزمةذل جهداًيب 37

34 
 اإلجراءات الالزمة مع تخاذيتحرك بسرعة ال
 .بداية العام الدراسي

 عالية 0.87 4.02

 عالية 0.89 3.96 .يحصر األزمة في أشخاصها 36

32 
 إلدارة األزمات مع ،يشكل فريقا من المعلمين

 .بداية العام الدراسي
 عالية 0.96 3.89

31 
يضع خطة لمواجهة األزمات ضمن الخطة 

 .المدرسية
 عالية 0.89 3.83

 عالية 0.90 3.79 .يتخذ التدابير الالزمة قبل وقوع األزمة 30

39 عالية 0.97 3.76 .م إجراءات معالجة األزمة بعد انتهائهايقي 

 عالية 0.97 3.72 .يفوض السلطة للمعلمين لتفادي وقوع األزمة 38

33 
يدرب المعلمين على كيفية التعامل مع 

 .األزمات
متوسطة 1.04 3.59

  
 فيمـا يتعلـق بتقـديرات        إلى أن أكثر الممارسات شيوعاً     (5.4)تشير المعطيات الواردة في جدول      

يتـابع تـداعيات األزمـة حتـى        أنه  :  األزمات كانت  المعلمين لممارسات المديرين في مجال إدارة     
، ثـم أنـه    للحد من اآلثار السلبية الالزمـة يبذل جهداً يتبعها أنه    ،(4.06)ي  ، بمتوسط حساب  انتهائها

، األمر الذي يؤدي إلـى حـصر         اإلجراءات الالزمة مع بداية العام الدراسي      تخاذيتحرك بسرعة ال  
  .األزمة في أشخاصها
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، بمتوسط  ب المعلمين على كيفية التعامل مع األزمات      يدر أنه   ،في حين كانت أقل الممارسات شيوعاً     
ت تقديرات المعلمين للمارسات اإلدارية لفقرات هذا       ءجاإذا   . ، أي بدرجة متوسطة    (3.59)حسابي  

  .المجال بدرجة عالية باستثناء فقرة واحدة
  

  : نتائج سؤال الدراسة الثاني2.4

  

هل تختلف تقديرات المعلمين للممارسات اإلدارية لمديريهم في محـافظتي بيـت لحـم وأريحـا                " 
الجنس، والمؤهل العلمي، وسـنوات الخبـرة فـي التـدريس، والتخـصص،             : ف متغيرات باختال

  والمحافظة، والجهة المشرفة؟
  

لإلجابة عن هذا السؤال تم استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتقديرات المعلمين            
ت الدراسـة الـوارد      حسب متغيرا  ،للممارسات اإلدارية لمديري مدارس محافظتي بيت لحم وأريحا       

ذا كانت الفروق بين قيم المتوسطات الحسابية دالة احصائياً         إذكرها في السؤال الثاني، وللتحقق فيما       
  :اآلتية ، تم فحصها من خالل الفرضيات الصفرية  α≥0.05 عند مستوى الداللة 

  
بين  α ≤ 0.05  عند مستوى الداللة  ،ال توجد فروق ذات داللة إحصائية: ولى الفرضية األ1.2.4

متوسطات تقديرات المعلمين للممارسات اإلدارية لمديري مدارس محافظتي بيت لحم وأريحا تعزى            

  .لمتغير الجنس

  
  للفروق بين متوسطات تقـديرات       (t-test)" ت"للتحقق من صحة الفرضية األولى استخدم اختبار        

 متغيـر الجـنس،     حسب ،أريحاالمعلمين للممارسات اإلدارية لمديري مدارس محافظتي بيت لحم و        
   .(6.4)وذلك كما هو واضح في الجدول 
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للفروق بين متوسطات تقديرات المعلمين للممارسـات اإلداريـة         " ت"نتائج اختبار    : (6.4)جدول  

  : متغير الجنسحسب ،لمديري مدارس محافظتي بيت لحم وأريحا

المتوسط   العدد  الجنس  المجال
  الحسابي

االنحراف 
  يالمعيار

درجات 
  الحرية

قيمة ت 
  المحسوبة

الداللة 
  اإلحصائية

  إدارة الوقت 0.56 3.74 132  ذكر
 0.45 3.90 168  أنثى  

298  2.667- 0.008** 

  إدارة األفراد 0.78 3.86 132  ذكر
 0.78 3.81 168  أنثى  

298  0.536 0.592 

  االجتماعاتإدارة  0.73 3.83 132  ذكر
 0.69 3.91 168  ثىأن  

298  0.895- 0.371 

  إدارة األزمات 0.79  3.81  132  ذكر
 0.67 3.91 168  أنثى  

298  1.124- 0.262 

الدرجة الكلية  0.65  3.81  132  ذكر

 0.57 3.88 168  أنثى  للممارسات اإلدارية
298  0.991- 0.322 

  α≥ 0.05دالة عند مستوى الداللة ** 
  

وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مـستوى        عدم   إلى   (6.4)تشير المعطيات الواردة في الجدول      
 بين متوسطات تقديرات المعلمين للممارسات اإلدارية لمديري مدارس محافظتي  α ≥0.05الداللة 

 في مجال إدارة الوقت، ولصالح اإلناث، اللواتي كان         ما عدا  تعزى لمتغير الجنس،     ،بيت لحم وأريحا  
) 3.74(، مقابـل    )3.90(دارية لمديري المدارس في هذا المجـال        متوسط تقديراتهن للممارسات اإل   

  . الفرضية الصفريةتقبلوبهذا . للمعلمين الذكور
  

بـين   α ≥0.05  عند مستوى الداللة ،ال توجد فروق ذات داللة إحصائية: الفرضية الثانية 2.2.4

 ،ت لحـم وأريحـا    متوسطات تقديرات المعلمين للممارسات اإلدارية لمديري مدارس محافظتي بي        

  .تعزى لمتغير المؤهل العلمي

  
 للفروق بين ANOVA  One-wayللتحقق من صحة الفرضية الثانية استخدم تحليل التباين األحادي 

 حسبمتوسطات تقديرات المعلمين للممارسات اإلدارية لمديري مدارس محافظتي بيت لحم وأريحا            
  .(7.4)ول متغير المؤهل العلمي، وذلك كما هو واضح في الجد
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نتائج تحليل التباين األحادي للفروق بين متوسطات تقديرات المعلمين للممارسـات           : (7.4)جدول  

  : متغير المؤهل العلميحسب ،اإلدارية لمديري مدارس محافظتي بيت لحم وأريحا

 مصدر التباين المجال
مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

قيمة ف 
 المحسوبة

 الداللة
 اإلحصائية

 0.100 2 0.200 بين المجموعات

 إدارة الوقت 0.266 293 78.049 داخل المجموعات

  295 78.249 المجموع

0.375 0.687 

 0.460 2 0.920 بين المجموعات

 إدارة األفراد 0.613 293 179.657 داخل المجموعات

  295 180.577 المجموع

0.750 0.473 

 0.329 2 0.659 بين المجموعات

 0.506 293 148.290 داخل المجموعات
إدارة 
 اتاالجتماع

  295 148.949 المجموع

0.651 0.522 

 0.320 2 0.640 بين المجموعات

إدارة األزمات 0.536 293 157.146 داخل المجموعات
  295 157.785 المجموع

0.596 0.551 

 0.275 2 0.550 بين المجموعات

 0.376 293 110.027 داخل المجموعات

الدرجة الكلية 

للممارسات 

  295 110.577 المجموع اإلدارية

0.732 0.482 

  
 إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مـستوى           (7.4)تشير المعطيات الواردة في الجدول      

يري مدارس محافظتي  بين متوسطات تقديرات المعلمين للممارسات اإلدارية لمد α≥0.05 الداللة 
  .وبهذا تُقبل الفرضية الصفرية الثانية تعزى لمتغير المؤهل العلمي، ،بيت لحم وأريحا
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بـين   α ≥ 0.05 عند مستوى الداللة ،ال توجد فروق ذات داللة إحصائية: الفرضية الثالثة 3.2.4

 ،بيت لحـم وأريحـا    متوسطات تقديرات المعلمين للممارسات اإلدارية لمديري مدارس محافظتي         

  .تعزى لمتغير الخبرة في التدريس

  
 للفروق بين ANOVA  One-way استخدم تحليل التباين األحادي ،للتحقق من صحة الفرضية الثالثة

 تعزى  ،متوسطات تقديرات المعلمين للممارسات اإلدارية لمديري مدارس محافظتي بيت لحم وأريحا          
  .(8.4)و واضح في الجدول لمتغير الخبرة في التدريس، وذلك كما ه

  
نتائج تحليل التباين األحادي للفروق بين متوسطات تقديرات المعلمين للممارسات اإلدارية            : (8.4)جدول  

  :سنوات الخبرة في التدريس  تعزى لمتغير،لمديري مدارس محافظتي بيت لحم وأريحا

 مصدر التباين المجال
مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
تالمربعا

قيمة ف 
 المحسوبة

الداللة 
اإلحصائية

 0.922 2 1.845 بين المجموعات

إدارة الوقت 0.257 295 75.906 داخل المجموعات
  297 77.751 المجموع

3.585 0.029**

 1.953 2 3.907 بين المجموعات

 0.601 295 177.328 داخل المجموعات
إدارة 
 األفراد

  297 181.234 المجموع

3.249 0.040**

 1.983 2 3.965 بين المجموعات

 0.493 295 145.363 داخل المجموعات
إدارة 

االجتماعات
  297 149.329 المجموع

4.024 0.019**

 3.485 2 6.969 بين المجموعات

 0.513 295 151.477 داخل المجموعات
إدارة 
 األزمات

  297 158.446 المجموع

6.786 0.001**

 1.949 2 3.899 بين المجموعات

 0.362 295 106.795 داخل المجموعات

الدرجة 
الكلية 

للممارسات 
 اإلدارية

  297 110.693 المجموع

5.385 0.005**

  α ≥ 0.05 دالة عند مستوى الداللة **
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اللة  إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الد         (8.4)تشير المعطيات الواردة في الجدول      
 0.05≤ α    بين متوسطات تقديرات المعلمين للممارسات اإلدارية لمديري مدارس محافظتي بيـت

  .لحم وأريحا تعزى لمتغير الخبرة في التدريس
للمقارنات الثنائية البعدية على ) Tukey test( استخدم اختبار توكي ،ولمعرفة مصدر هذه الفروق

  .(9.4) وذلك واضح في الجدول ،الدرجة الكلية
  

 للفـروق بـين متوسـطات    ،للمقارنات الثنائية البعدية) Tukey test(نتائج اختبار توكي  : (9.4)جدول 

 سـنوات    تعزى لمتغير  ،تقديرات المعلمين للممارسات اإلدارية لمديري مدارس محافظتي بيت لحم وأريحا         

  :الخبرة في التدريس

  

 5أقل من   المقارنات  المجال
  سنوات

 10- 5من 
  سنوات

  سنوات10ثر من أك

  0.19696*   0.14000     سنوات5أقل من 
  إدارة الوقت      0.05695       سنوات10 -5من 

        سنوات10أكثر من 
  0.27900*   0.12694     سنوات5أقل من 

 إدارة األفراد      0.15205      سنوات10 -  5من 
        سنوات10أكثر من 
 0.28720*   0.22121     سنوات5أقل من 

     0.06598      سنوات10 -  5من 
إدارة 

  االجتماعات
        سنوات10أكثر من 
  0.38187*   0.22630     سنوات5أقل من 

      0.15556      سنوات10 -  5من 
إدارة 
  األزمات

        سنوات10أكثر من 
  0.28623*   0.17752     سنوات5أقل من 

      0.10871      سنوات10 -  5من 
الدرجة 

الكلية 

للممارسات 

  اإلدارية
        سنوات10أكثر من 
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تشير المقارنات الثنائية البعدية إلى أن الفروق بين تقديرات المعلمين للممارسات اإلدارية لمـديري              
 5 كانت في جميع المجاالت بين المعلمين ذوي الخبرة أقل مـن      ،مدارس محافظتي بيت لحم وأريحا    

 5نوات، ولصالح المعلمين ذوي الخبرة األقل مـن          س 10سنوات، والمعلمين ذوي الخبرة أكثر من       
سنوات، والذي كان متوسط تقديراتهم للممارسات اإلدارية لمديري المدارس أعلى، كما هو واضـح              

  .(10.4)من خالل المتوسطات الحسابية في الجدول 
  

طات تقديرات  األعداد، والمتوسطات الحسابية، واالنحرافات المعيارية للفروق بين متوس        : (10.4)جدول  

  : تعزى لمتغير سنوات الخبرة،المعلمين للممارسات اإلدارية لمديري مدارس محافظتي بيت لحم وأريحا

 العدد سنوات الخبرة المجال
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 0.44 3.97 71 سنوات 5أقل من 

 إدارة الوقت 0.52 3.83 84  سنوات10 -  5من 

 0.53 3.77 143  سنوات10أكثر من 

 0.74 4.00 71 سنوات 5أقل من 

 إدارة األفراد 0.76 3.87 84  سنوات10 -  5من 

 0.80 3.72 143  سنوات10أكثر من 

 0.68 4.07 71 سنوات 5أقل من 

 االجتماعاتإدارة  0.73 3.85 84  سنوات10 -  5من 

 0.70 3.78 143  سنوات10أكثر من 

 0.67 4.11 71 اتسنو 5أقل من 

 إدارة األزمات 0.78 3.88 84  سنوات10 -  5من 

 0.70 3.73 143  سنوات10أكثر من 

 0.55 4.03 71 سنوات 5أقل من 

 0.63 3.86 84  سنوات10 -  5من 
الدرجة الكلية 

 للممارسات اإلدارية
 0.61 3.75 143  سنوات10أكثر من 
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 بين  α ≥  0.05 عند مستوى الداللة، إحصائيةال توجد فروق ذات داللة: الفرضية الرابعة 4.2.4

 ،متوسطات تقديرات المعلمين للممارسات اإلدارية لمديري مدارس محافظتي بيت لحـم وأريحـا            

  .تعزى لمتغير التخصص
  

 للفروق بين متوسطات تقـديرات      (t-test)" ت" استخدم اختبار    ،للتحقق من صحة الفرضية الرابعة    
 متغير التخصص،   حسب ، لمديري مدارس محافظتي بيت لحم وأريحا      المعلمين للممارسات اإلدارية  

  .(11.4)وذلك واضح في الجدول 
  

للفروق بين متوسطات تقديرات المعلمين للممارسات اإلداريـة        " ت"نتائج اختبار   : (11.4)جدول  

  : متغير التخصصحسب ،لمديري مدارس محافظتي بيت لحم وأريحا

المتوسط  العدد  التخصص  المجال
 سابيالح

االنحراف 
 المعياري

درجات 
 الحرية

قيمة ت 
 المحسوبة

الداللة 
 اإلحصائية

  إدارة الوقت  0.52  3.82 199 علوم إنسانية
  0.921 0.099-  278  0.49  3.83 81 علوم طبيعية  

  إدارة األفراد  0.78  3.81 199 علوم إنسانية
  0.866 0.170-  278  0.77  3.83 81 علوم طبيعية  

إدارة   0.67  3.87 199 علوم إنسانية
  الجتماعاتا

 81 علوم طبيعية  
3.82  0.77  278  0.585  0.559  

 إدارة األزمات  0.72  3.86 199 علوم إنسانية
  0.490  0.692  278  0.75  3.80 81 علوم طبيعية  

الدرجة الكلية   0.60  3.84 199 علوم إنسانية

للممارسات 

  اإلدارية
 81  طبيعيةعلوم

3.82  0.62 278  0.292  0.770 

  
 إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى          (11.4)تشير المعطيات الواردة في الجدول      

بين متوسطات تقديرات المعلمين للممارسات اإلدارية لمديري مدارس محافظتي  α ≥  0.05الداللة
  . متغير التخصص، وبذا تقبل الفرضية الصفريةحسب ،بيت لحم وأريحا
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 α  ≥ 0.05 عند مستوى الداللـة  ،ال توجد فروق ذات داللة إحصائية: الفرضية الخامسة 5.2.4

بين متوسطات تقديرات المعلمين للممارسات اإلدارية لمديري مدارس محافظتي بيت لحم وأريحـا             

  . متغير المحافظةحسب
 

ين متوسطات تقـديرات     للفروق ب  (t-test)" ت" استخدم اختبار    ،للتحقق من صحة الفرضية الخامسة    
 متغير المحافظـة،    حسب ،المعلمين للممارسات اإلدارية لمديري مدارس محافظتي بيت لحم وأريحا        

  .(12.4)وذلك واضح في الجدول 
  

للفروق بين متوسطات تقديرات المعلمين للممارسات اإلداريـة        " ت"نتائج اختبار   : (12.4)جدول  

  : متغير المحافظةسبح ،لمديري مدارس محافظتي بيت لحم وأريحا
  

  العدد  المحافظة  المجال
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
  المعياري

درجات 
  الحرية

قيمة ت 
  المحسوبة

الداللة 
 اإلحصائية

  إدارة الوقت  0.50  3.82 249  بيت لحم
  0.454  0.750-  298  0.55  3.88 51  أريحا  

  إدارة األفراد  0.76  3.79 249  بيت لحم
  0.066 1.847-  298  0.84  4.01 51  أريحا  

 249  بيت لحم
3.85  0.64  

  
إدارة 

  االجتماعات
  0.96  3.96 51  أريحا  

298  -0.746  0.458  

  إدارة األزمات  0.70  3.86 249  بيت لحم
  0.717  0.363-  298  0.85  3.90 51  أريحا  

الدرجة الكلية   0.58 3.83 249  بيت لحم

للممارسات 

  اإلدارية
 51  أريحا

3.9  0.73 298  -1.134  0.258 

  

 إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى          (12.4)تشير المعطيات الواردة في الجدول      
بين متوسطات تقديرات المعلمين للممارسات اإلدارية لمديري مدارس محافظتي   α ≥ 0.05الداللة 

  .ضية الخامسةوبذلك يتم قبول الفر تعزى لمتغير المحافظة، ،بيت لحم وأريحا
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 α ≥ 0.05 عند مستوى الداللـة  ،ال توجد فروق ذات داللة إحصائية: الفرضية السادسة 6.2.4

بين متوسطات تقديرات المعلمين للممارسات اإلدارية لمديري مدارس محافظتي بيت لحم وأريحـا             

  . متغير الجهة المشرفةحسب

  
 للفـروق بـين     ANOVAن األحـادي     استخدم تحليـل التبـاي     ،للتحقق من صحة الفرضية السادسة    

 حسب ،متوسطات تقديرات المعلمين للممارسات اإلدارية لمديري مدارس محافظتي بيت لحم وأريحا          
  (13.4)متغير الجهة المشرفة، وذلك واضح في الجدول 

  
نتائج تحليل التباين األحادي للفروق بين متوسطات تقديرات المعلمين للممارسات          : )13.4(جدول  

  : متغير الجهة المشرفةحسب ، لمديري مدارس محافظتي بيت لحم وأريحااإلدارية

 مصدر التباين  المجال
مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
المربعات

قيمة ف 
المحسوبة

الداللة 
اإلحصائية

 1.079 2 2.158 بين المجموعات

 إدارة الوقت 0.259 297 77.021 داخل المجموعات

  299 79.179 جموعالم

4.161 0.017**

 7.676 2 15.352 بين المجموعات

 إدارة األفراد 0.565 297 167.842 داخل المجموعات

  299 183.193 المجموع

13.583 0.000**

 3.695 2 7.391 بين المجموعات

 0.486 297 144.236 داخل المجموعات
إدارة 

 االجتماعات
  299 151.627 المجموع

7.609 0.001**

 3.799 2 7.599 بين المجموعات

 0.514 297 152.794 داخل المجموعات
إدارة 
 األزمات

  299 160.393 المجموع

7.385 0.001**

 3.121 2 6.242 بين المجموعات

 0.358 297 106.261 داخل المجموعات

الدرجة الكلية 

للممارسات 

  299 112.503 المجموع اإلدارية

8.723 0.000**

  α ≥ 0.05 دالة عند مستوى الداللة **
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 إلى وجود فروق ذات داللة إحـصائية عنـد مـستوى    (13.4)تشير المعطيات الواردة في الجدول    
 بين متوسطات تقديرات المعلمين للممارسات اإلدارية لمديري مدارس محافظتي  α ≥ 0.05الداللة 

  . متغير الجهة المشرفةحسببيت لحم وأريحا 
للمقارنات الثنائية البعدية للفروق ) Tukey test(فة مصدر هذه الفروق استخدم اختبار توكي ولمعر

بين متوسطات تقديرات المعلمين للممارسات اإلدارية لمديري مدارس محافظتي بيت لحم وأريحـا             
  .(14.4) في الجدول رقم مبين متغير الجهة المشرفة، وذلك حسب

  
للمقارنات الثنائية البعدية للفروق بـين متوسـطات   ) Tukey test (ينتائج اختبار توك: (14.4) جدول

 متغيـر الجهـة     حسب ،تقديرات المعلمين للممارسات اإلدارية لمديري مدارس محافظتي بيت لحم وأريحا         

  :المشرفة

  
  وكالة  خاصة  حكومة  المقارنات  المجال

  0.25158-*  0.01869    حكومة
 إدارة الوقت 0.27027-*       خاصة

        كالةو
  0.43168-*   0.34398*     حكومة
 0.77567-*       خاصة

إدارة 
  األفراد

        وكالة
  0.48426-*   0.12840-    حكومة
  0.35585-*       خاصة

إدارة 
 االجتماعات

        وكالة
  0.40549-*   0.14586    حكومة
 0.55135-*       خاصة

إدارة 
  األزمات

        وكالة
  0.39092-*   0.10076    حكومة
  0.49168-*       خاصة

الدرجة 

الكلية 

للممارسات 

  إلداريةا
        وكالة
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 تقديرات المعلمين للممارسات اإلدارية لمـديري       بين إلى أن الفروق     ،تشير المقارنات الثنائية البعدية   
مدارس محافظتي بيت لحم وأريحا في جميع المجاالت كانت بين معلمـي المـدارس الحكوميـة،                 

ئهم كالة، ولصالح معلمي الوكالة، والذين كان متوسط تقديراتهم لممارسات مدرا         ومعلمي مدارس الو  
 ، كذلك وجدت فروق بين معلمي المدارس الخاصـة، ومعلمـي مـدارس الوكالـة،                اإلدارية أعلى 

، وذلك واضح من     لممارسات مدرائهم اإلدارية أعلى    ولصالح معلمي الوكالة، والذين كانت تقديراتهم     
  .(15.4)لحسابية في الجدول خالل المتوسطات ا

  
األعداد، والمتوسطات الحسابية، واالنحرافات المعيارية للفروق بـين متوسـطات          : (15.4)جدول  

 متغيـر   حسب ،تقديرات المعلمين للممارسات اإلدارية لمديري مدارس محافظتي بيت لحم وأريحا         

  :الجهة المشرفة

  

 المجال
الجهة 
 المشرفة

 العدد
المتوسط 
 الحسابي

نحراف اال
 المعياري

 0.51 3.81 189 حكومة

 إدارة الوقت 0.55 3.79 74 خاصة

 0.38 4.06 37 وكالة

 0.69 3.87 189 حكومة

 إدارة األفراد 0.90 3.52 74 خاصة

 0.71 4.30 37 وكالة

 0.71 3.79 189 حكومة

 االجتماعاتإدارة  0.63 3.91 74 خاصة

 0.75 4.27 37 وكالة

 0.70 3.85 189 حكومة

 اتإدارة األزم 0.78 3.71 74 خاصة

 0.67 4.26 37 وكالة

 0.59 3.83 189 حكومة

 0.65 3.73 74 خاصة
الدرجة الكلية للممارسات 

 اإلدارية
 0.56 4.22 37 وكالة
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ما مستوى المناخ التنظيمي في مدارس محافظتي بيـت لحـم           : " نتائج سؤال الدراسة الثالث    3.4

   ؟ المعلمينات نظروجهوأريحا من 

  
 استخرجت المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتقديرات المعلمين        ،لإلجابة عن هذا السؤال   
 في مجـاالت الـنمط القيـادي،        ، في مدارس محافظتي بيت لحم وأريحا      ،لمستوى المناخ التنظيمي  

لية، وذلك واضح في الجـدول      مع الدرجة الك   ، واستخدام التكنولوجيا، والحوافز   العالقات اإلنسانية و
 لفقرات كل مجـال     - أيضا   - واالنحرافات المعيارية    ،يليه استخراج المتوسطات الحسابية   . (16.4)

  . كما هو واضح في الجداول الالحقة،من مجاالت أداة المناخ التنظيمي
  

المنـاخ   واالنحرافات المعيارية لتقديرات المعلمين لمستوى       ، المتوسطات الحسابية  (16.4)جدول  

، العالقات اإلنسانية  في مجاالت النمط القيادي، و     ، في مدارس محافظتي بيت لحم وأريحا      ،التنظيمي

  :واستخدام التكنولوجيا، والحوافز

 الدرجة االنحراف المعياري المتوسط الحسابي المجاالت

 عالية 0.80 3.74 النمط القيادي

 عالية 0.73 3.86 العالقات اإلنسانية

 متوسطة 0.77 3.60 تكنولوجيااستخدام ال

 متوسطة 0.80 3.41 الحوافز

 متوسطة 0.68 3.65 الدرجة الكلية للمناخ التنظيمي

  
 إلى أن متوسط تقديرات المعلمـين لمـستوى المنـاخ           ،تشير المعطيات الواردة في الجدول السابق     

 المتوسط الحسابي    بلغ إذ بشكل عام كان متوسطا،      ،التنظيمي في مدارس محافظتي بيت لحم وأريحا      
  ).3.65(لتقديراتهم على الدرجة الكلية للمقياس 

  
، وبالنـسبة للعالقـات     )3.74( كانت تقديراتهم عالية بمتوسط حسابي       ، فقد بالنسبة للنمط القيادي  أما  

 فقـد   ،، أما بالنسبة الستخدام التكنولوجيـا     )3.86(كانت تقديراتهم عالية بمتوسط حسابي       ،اإلنسانية
 فقد كانـت تقـديراتهم      ،، وكذلك بالنسبة للحوافز   )3.60( بمتوسط حسابي    ،تهم متوسطة كانت تقديرا 

  ).3.41(متوسطة بمتوسط حسابي 
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 العالقات اإلنسانية  كانت تقديرات المعلمين لمستوى المناخ التنظيمي السائد في مدارسهم لمجال            وقد
حوافز، رغم حـصوله علـى      على من بين مجاالت  المناخ التنظيمي، وكان مجال ال         هي األ ) 3.86(

  ).3.41( سابقاً إليهشير أ بلغ متوسطه الحسابي كما إذ ،قل ترتيباًدرجة متوسطة، األ
أما بخصوص المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات مجاالت المناخ التنظيمي فهـي            

  :كاآلتي
  : مجال النمط القيادي-1

  
 واالنحرافات المعيارية لتقديرات معلمي مـدارس       ،المتوسطات الحسابية : (17.4)ويوضح الجدول   

 فيما يتعلق بفقرات مجال الـنمط       ، للمناخ التنظيمي السائد في المدرسة     ، وأريحا  بيت لحم  محافظتي

  : مرتبة حسب األهمية تنازلياً،القيادي

رقم 
 الفقرة

 الفقرات
المتوسط 
الحسابي

االنحراف 
 الدرجةالمعياري

 عالية 0.76 4.09 .ألهداف المدرسيةتتوافق خطة المدرسة مع ا 1

 عالية 0.92 3.91 .أنظمة المدرسة وتعليماتها واضحة للمعلمين 7

9 
معالجة للمواقف الطارئة خالل اليوم المدرسي تتوافر

 .بشكل متزن وسريع
 عالية 0.91 3.83

8 
تعامل اقتراحات المعلمين لتطوير العملية التعليمية 

 .دون تمييز أو تحيز
 عالية 1.09 3.73

2 
يتمتع المعلمون بالحرية عند ممارسة أعمالهم 

 .وأنشطتهم المختلفة
 عالية 0.96 3.73

 عالية 1.00 3.68 .تحل مشكالت المعلمين بالطرق العلمية 5

متوسطة 1.03 3.65 .يتم تحديد احتياجات المعلمين بالطرق العلمية 4

6 
ت  في المستوياولينؤوالمسيوجد تعاون بين المعلمين 

 .وتربوياً ر المدرسة علمياًي لتطو،اإلدارية العليا
متوسطة 1.15 3.59

3 
هناك مشاركة بين ممثلي اإلدارة والمعلمين في صنع 

 .القرارات المدرسية
متوسطة 1.11 3.48

  
تقديرات معلمي مدارس محـافظتي بيـت        إلى أن أكثر     (17.4)تشير المعطيات الواردة في الجدول      

 كانـت   ، فيما يتعلق بفقرات النمط القيـادي      ، التنظيمي السائد في المدرسة شيوعاً     لحم وأريحا للمناخ  
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أنظمـة  ، ثـم أن     (4.09) بمتوسط  حسابي قدره      ،خطة المدرسة مع األهداف المدرسية    حول توافق   
 خالل اليوم المدرسـي     ،معالجة للمواقف الطارئة  ، يتبعها توفر    المدرسة وتعليماتها واضحة للمعلمين   

  .وسريعبشكل متزن 
هناك مشاركة بين ممثلي اإلدارة والمعلمين في صـنع          أن   :في حين كانت أقل المظاهر شيوعا هي      

  .(3.48) بمتوسط حسابي القرارات المدرسية
  
  : مجال العالقات اإلنسانية-2
  

 فقد استخرج لها المتوسطات الحسابية واالنحرافـات        ،العالقات اإلنسانية وفيما يتعلق بفقرات مجال     
رية، وجاءت تقديرات معلمي مدارس محافظتي بيت لحم وأريحا للمناخ التنظيمي السائد فيهـا              المعيا

  .(18.4) كما هي واضحة في الجدول ،بهذا المجالوالمتعلقة 
  

 لتقديرات معلمي مدارس محافظتي     ، واالنحرافات المعيارية  ،المتوسطات الحسابية : (18.4)جدول  

العالقـات  بفقـرات مجـال      فيما يتعلـق     ،سائد في المدرسة   للمناخ التنظيمي ال   ،بيت لحم وأريحا  

  : مرتبة حسب األهمية تنازلياً،اإلنسانية

رقم 
 الفقرة

 الفقرات
المتوسط 
الحسابي

االنحراف 
المعياري

 الدرجة

 عالية 0.83 4.21 .هناك مشاركة بين المعلمين في مناسباتهم المختلفة 12

14 
طة ن في اإلشراف على األنشويتشارك المعلم

 .الطالبية
 عالية 0.92 4.04

 عالية 0.96 4.02 .ية بين المعلميناجتماعلقاءات تتوافر 13

 عالية 0.97 3.92 .يسود مناخ داخلي في المدرسة قائم على االحترام 11

15 
 الخالفات التي قد تظهر بين المعلمين بطريقة ىتسو
 .عادلة

 عالية 0.88 3.91

 عالية 0.91 3.90 .بة في المدرسة وثيقةالعالقات بين المعلمين والطل 10

 عالية 0.99 3.75 .تتفق العالقات اإلنسانية مع القوانين واألنظمة والتعليمات 17

 عالية 1.08 3.70 .تراعى مشاعر المعلمين وأحاسيسهم 16

19 
يوجد تعاون مع مؤسسات المجتمع المحلي لتوفير 

 .أفضل الخدمات التربوية للطلبة
سطةمتو 1.03 3.62

18 
يتشارك أبناء المجتمع المحلي من ذوي الخبرة 

 .والمعرفة في فعاليات المدرسة وأنشطتها
متوسطة 1.08 3.55
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تقديرات معلمي مدارس محـافظتي بيـت        إلى أن أكثر     (18.4)تشير المعطيات الواردة في الجدول      
 العالقـات اإلنـسانية   قرات   بف  فيما يتعلق  ، للمناخ التنظيمي السائد في المدارس شيوعاً      ،لحم وأريحا 

، يتبعهـا   (4.21) بمتوسط حسابي قدره     ، مشاركة بين المعلمين في مناسباتهم المختلفة      وجود: كانت
يـة بـين    اجتماعلقاءات  ، ثم توفر    المعلمين في اإلشراف على األنشطة الطالبية     وجود مشاركة بين    

  .المعلمين
المجتمع المحلي من ذوي الخبرة والمعرفـة       أبناء   مشاركة   : هي ،في حين كانت أقل المظاهر شيوعاً     

  .(3.55) بمتوسط حسابي قدره ،في فعاليات المدرسة وأنشطتها
  
  : مجال استخدام التكنولوجيا-3
  

 لتقـديرات معلمـي مـدارس       ، واالنحرافات المعياريـة   ، المتوسطات الحسابية  هذا وقد استخرجت  
بفقرات مجال استخدام    فيما يتعلق    ،مدارس للمناخ التنظيمي السائد في ال     ،محافظتي بيت لحم وأريحا   

  (19.4) مرتبة حسب األهمية تنازلياً، وذلك واضح في الجدول ،التكنولوجيا
  

 لتقديرات معلمي مدارس محـافظتي بيـت        ، واالنحرافات المعيارية  ،المتوسطات الحسابية : (19.4)جدول  

 مرتبة  ، استخدام التكنولوجيا  قرات مجال  فيما يتعلق بف   ، للمناخ التنظيمي السائد في المدارس     ،لحم وأريحا 

  :حسب األهمية تنازلياً

رقم 
الفقرة

 الفقرات
المتوسط 
الحسابي

االنحراف 
المعياري

 الدرجة

28 
 لتطـوير   ،برامج لتبادل الزيارات الـصفية بـين المعلمـين        تتوافر

 . وتبادل خبراتهم التربوية،مهاراتهم
 عالية 0.98 3.86

 عالية 1.01 3.76  . والوسائل التعليمية الحديثة في المدرسة،ويةالمستلزمات التربتتوافر 20

21 
 والعملية لممارسة األنشطة الطالبية ضمن      ،ةياألدوات المخبر تتوافر

 .المواصفات التربوية
 عالية 0.95 3.74

متوسطة 0.96 3.65 .يوجد متابعة للمتغيرات والتطورات في الحقل التربوي 26

24 
 بهدف توفير الوقـت     ، لمعالجة البيانات  ،اإلداريةتستخدم التكنولوجيا   

 .والجهد
متوسطة 1.02 3.63

متوسطة 1.10 3.57 . لمتابعة دراساتهم األكاديمية العليا،التسهيالت للمعلمينتتوافر 27

23 
 العمليـة   فـي أثنـاء   تستخدم األجهزة اإللكترونية كوسائل مساعدة      

 .ميةالتعليمية التعلّ
متوسطة 1.09 3.51

متوسطة 1.02 3.36 .دراسات وبحوث موجهة نحو تحسين بيئة العمل المدرسيتتوافر 25
متوسطة 1.05 3.33 دورات متنوعة في الحاسوبتتوافر 22
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تقديرات معلمي مدارس محافظتي بيـت       إلى أن أكثر     ،(19.4)تشير المعطيات الواردة في الجدول      
 فيما يتعلق بفقرات اسـتخدام التكنولوجيـا        ،وعاًلحم وأريحا للمناخ التنظيمي السائد في المدارس شي       

  وتبادل خبراتهم التربوية   ، لتطوير مهاراتهم  ،برامج لتبادل الزيارات الصفية بين المعلمين     توافر   :هو
 والوسائل التعليمية الحديثة فـي      ،المستلزمات التربوية ، يتبعها توافر    (3.86)بمتوسط حسابي قدره    

 لممارسة األنشطة الطالبيـة ضـمن المواصـفات         ،ة والعملية يمخبراألدوات ال ، ثم توافر    المدرسة
، بمتوسـط   دورات متنوعة في الحاسوب    توافر   : هي ،في حين كانت أقل المظاهر شيوعاً     . التربوية

  .(3.33)حسابي قدره 
  
  : مجال الحوافز-4
  

حـسابية   المتوسـطات ال - أيـضا  -، فقد استخرجت   )الحوافز(وفيما يتعلق  بفقرات المجال الرابع       
 لتقديرات المعلمين للمناخ التنظيمي السائد في مدارس محافظتي بيت لحـم            ،واالنحرافات المعيارية 

 مرتبة حسب األهمية تنازلياً، وذلك واضح من خالل الجـدول           ،بفقرات الحوافز  فيما يتعلق    ،وأريحا
(20.4).  

  
رات معلمـي مـدارس      لتقـدي  ، واالنحرافات المعياريـة   ،المتوسطات الحسابية : ) أ -20.4(جدول

مجـال  بفقـرات    فيمـا يتعلـق      ، للمناخ التنظيمي السائد في المدارس     ،محافظتي بيت لحم وأريحا   

  : مرتبة حسب األهمية تنازلياً،الحوافز

رقم 
 الفقرة

 الفقرات
المتوسط 
الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 الدرجة

31 
هناك تشجيع على تبـادل الخبـرات واآلراء بـين          

 .المعلمين
 عالية 0.96 3.93

30 
هم يعنى بالمعلمين حديثي التعيين بما يضمن تكيفّ      

 .المدرسي
 عالية 1.02 3.76

 عالية 1.03 3.73 .تعطى اإلجازات للمعلمين ضمن القانون 37

29 
 وإمكانات المعلمين   طاقاتتتاح الفرص إلظهار    

 .المبدعين
 متوسطة 1.13 3.58

33 
نحـو  تنمى االتجاهات اإليجابية لدى المعلمـين       

 .مهنة التعليم
 متوسطة 1.06 3.44

38 
أماكن مناسبة الستراحة المعلمـين وقـت       تتوافر
 .الفراغ

 متوسطة 1.14 3.38
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 لتقـديرات معلمـي مـدارس       ، واالنحرافات المعياريـة   ،المتوسطات الحسابية : ) ب -20.4(جدول

فقـرات الحـوافز    ب فيما يتعلق    ، للمناخ التنظيمي السائد في المدارس     ،محافظتي بيت لحم وأريحا   

  :مرتبة حسب األهمية تنازلياً

رقم 
 الفقرة

 الفقرات
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 الدرجة

 متوسطة 1.14 3.30 . أو كتابياًتقدر إنجازات المعلمين شفوياً 35

36 
ظروف عمــل مناســبة للمعلمــين تتــوافر

 ....)كالتدفئة، والتهوية(
 متوسطة 1.24 3.12

 متوسطة 1.22 2.94 .ات والمكافآت بطريقة موضوعيةتمنح الترقي 34

 متوسطة 1.31 2.89 .للمعلمين أجور المواصالت للمدرسةتتوافر 32

  
تقديرات معلمـي مـدارس      إلى أن األكثر شيوعاً في       ،(20.4)تشير المعطيات الواردة في الجدول      

 وجـود  : بالحوافز هـو يتعلق فيما ، للمناخ التنظيمي السائد في المدارس،محافظتي بيت لحم وأريحا  
، يتبعهـا العنايـة     (3.93) بمتوسط حسابي قدره     ،تشجيع على تبادل الخبرات واآلراء بين المعلمين      

. اإلجازات للمعلمين ضمن القـانون    ، ثم إعطاء    بالمعلمين حديثي التعيين بما يضمن تكيفهم المدرسي      
، بمتوسط حسابي  قدره     للمدرسةجور المواصالت    توفر أ  : هي ،في حين كانت أقل المظاهر شيوعاً     

(2.89).  
  

هل يختلف مستوى المناخ التنظيمي في مدارس محافظتي بيت         : "  نتائج دراسة السؤال الرابع    4.4

الجنس، والمؤهل العلمـي، وسـنوات الخبـرة فـي التـدريس،            : ختالف متغيرات الحم وأريحا ب  

  "والتخصص، والمحافظة، والجهة المشرفة؟

  

 واالنحرافـات المعياريـة     ،راسة الرابع، تم استخراج المتوسطات الحـسابية      لإلجابة عن سؤال الد   
لدرجات  مستوى المناخ التنظيمي السائد في مدارس محافظتي بيت لحم وأريحا وكـذلك الدرجـة                

ذا كانت الفروق بـين     إوللتحقق فيما   .  تبعاً  لمتغيرات الدراسة الوارد ذكرها في هذا السؤال         ،الكلية
تـم فحـصها مـن خـالل     α  0.05  ≥لحسابية دالة احصائياً عند مستوى الداللة قيم المتوسطات ا

  :اآلتيةالفرضيات الصفرية 
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 بين α 0.05 ≤ عند مستوى الداللة ،ال توجد فروق ذات داللة إحصائية:  الفرضية السابعة1.4.4

 وجهـات نظـر    مـن    ،متوسط مستوى المناخ التنظيمي في مدارس محافظتي بيت لحم وأريحـا          

  . تعزى لمتغير الجنس،علمينالم

  
 للفروق بين متوسط مستوى المناخ      (t-test)" ت" استخدم اختبار    ،للتحقق من صحة الفرضية السابعة    

 تعزى لمتغير الجنس،    ، المعلمين وجهات نظر  من   ،التنظيمي في مدارس محافظتي بيت لحم وأريحا      
  .(21.4)وذلك واضح في الجدول 

  
للفروق بين متوسط مستوى المناخ التنظيمي في مـدارس محـافظتي           " ت"نتائج اختبار    : (21.4)جدول  

  : تعزى لمتغير الجنس، المعلمينوجهات نظر من ،بيت لحم وأريحا

 العدد  الجنس  المجال
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

درجات 
 الحرية

قيمة ت 
 المحسوبة

الداللة 
 اإلحصائية

  النمط القيادي  0.83  3.68  132  ذكر
  0.77  3.78 168  أنثى

298 -1.039  0.299  

  العالقات اإلنسانية  0.78  3.74  132  ذكر
  0.67  3.95 168  أنثى

298  -2.582  0.010**  

استخدام   0.79  3.47  132  ذكر
  0.74  3.70 168  أنثى  التكنولوجيا

298  -2.588  0.010**  

  الحوافز  0.83  3.32  132  ذكر
  0.75  3.47 168  أنثى

298  -1.617  0.107 

الدرجة الكلية   0.70  3.55  132  ذكر

 0.66  3.72 168  أنثى  للمناخ التنظيمي
298  -2.201  0.028**  

  α ≥ 0.05  دالة عند مستوى الداللة**
  

 عنـد مـستوى     ، إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية      (21.4)تشير المعطيات الواردة في الجدول      
 من ،مناخ التنظيمي في مدارس محافظتي بيت لحم وأريحابين متوسط مستوى ال≤ α  0.05الداللة 

  . تعزى لمتغير الجنس، المعلمينوجهات نظر
، لصالح اإلناث، اللواتي كان المناخ التنظيمـي مـن          العالقات اإلنسانية قد كانت الفروق في مجال      و

، مقابـل   )3.95( أعلى بمتوسـط حـسابي       ،هن في مدارس محافظتي بيت لحم وأريحا      وجهات نظر 
 بمتوسـط   ، فقد كانت لـصالح اإلنـاث      ،كذلك األمر بالنسبة الستخدام التكنولوجيا    . للذكور) 3.74(

  .للذكور) 3.47(، مقابل )3.70(حسابي 
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 اث اللواتي كان متوسط تقديراتهنإلنا لصالح كانت الفروق ،وفي الدرجة الكلية للمناخ التنظيمي
للذكور، لذا ترفض الفرضية ) 3.55(مقابل ، )3.72(للمناخ التنظيمي في مدارس بيت لحم وأريحا 

  . وتقبل الفرضية البديلة،الصفرية
  

 بـين   α ≥ 0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة          :  الفرضية الثامنة  2.4.4

 المعلمين  وجهات نظر متوسط مستوى المناخ التنظيمي في مدارس محافظتي بيت لحم وأريحا من            

  . العلميتعزى لمتغير المؤهل
  

 للفروق بين   ANOVA One-wayستخدم تحليل التباين األحادي     إ ،للتحقق من صحة الفرضية الثامنة    
 المعلمـين   وجهات نظر متوسط مستوى المناخ التنظيمي في مدارس محافظتي بيت لحم وأريحا من            

  .(22.4)تعزى لمتغير المؤهل العلمي، وذلك واضح في الجدول 
  

 للفروق بين متوسط مستوى المناخ التنظيمي فـي         ،يل التباين األحادي  نتائج تحل ) : 22.4(جدول  

  : تعزى لمتغير المؤهل العلمي، المعلمينوجهات نظر من ،مدارس محافظتي بيت لحم وأريحا

 مصدر التباين المجال
مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

قيمة ف 
 المحسوبة

الداللة 
 اإلحصائية

 0.183 2 0.366 ن المجموعاتبي

 النمط القيادي 0.645 293 188.864 داخل المجموعات

  295 189.230 المجموع

0.284 0.753 

 1.128 2 2.255 بين المجموعات

 0.525 293 153.905 داخل المجموعات
العالقات 
 اإلنسانية

  295 156.161 المجموع

2.147 0.119 

 0.431 2 0.862 بين المجموعات

 0.592 293 173.544 داخل المجموعات
استخدام 
 التكنولوجيا

  295 174.406 المجموع

0.727 0.484 

 0.065 2 0.131 بين المجموعات

 الحوافز 0.642 293 188.059 داخل المجموعات

  295 188.190 المجموع

0.102 0.903 

 0.306 2 0.612 بين المجموعات

 0.468 293 137.159 داخل المجموعات

الدرجة الكلية 

 للمناخ
  295 137.771 المجموع التنظيمي

0.654 0.521 
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 عند مستوى   ، إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية       (22.4)تشير المعطيات الواردة في الجدول      
 من ،بين متوسط مستوى المناخ التنظيمي في مدارس محافظتي بيت لحم وأريحا≤ α  0.05الداللة 

  . تعزى لمتغير المؤهل العلمي، المعلمينظروجهات ن
  

بين  α ≥ 0.05 عند مستوى الداللة     ،ال توجد فروق ذات داللة إحصائية     : الفرضية التاسعة  3.4.4

 وجهـات نظـر    مـن    ،متوسط مستوى المناخ التنظيمي في مدارس محافظتي بيت لحم وأريحـا          

  . تعزى لمتغير سنوات الخبرة في التدريس،المعلمين
  

 للفروق  ANOVA One-way استخدم تحليل التباين األحادي      ،من صحة الفرضية التاسعة   للتحقق  
 وجهـات نظـر    مـن    ،بين متوسط مستوى المناخ التنظيمي في مدارس محافظتي بيت لحم وأريحا          

  .(23.4) تعزى لمتغير سنوات الخبرة في التدريس، وذلك واضح في الجدول ،المعلمين
  

 للفروق بين متوسط مستوى المناخ التنظيمي فـي مـدارس   ،اين األحادينتائج تحليل التب(23.4): جدول

  : تعزى لمتغير سنوات الخبرة في التدريس، المعلمينوجهات نظر من ،محافظتي بيت لحم وأريحا

 مصدر التباين المجال
مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
المربعات

قيمة ف 
المحسوبة

الداللة 
اإلحصائية

 1.625 2 3.249 بين المجموعات

 0.636 295 187.541داخل المجموعات
النمط 
 القيادي

  297 190.790 المجموع

2.556 0.079 

 1.144 2 2.288 بين المجموعات

 0.533 295 157.104داخل المجموعات
العالقات 
 اإلنسانية

  297 159.393 المجموع

2.148 0.118 

 0.204 2 0.409 عاتبين المجمو

 0.596 295 175.714داخل المجموعات
استخدام 
 التكنولوجيا

  297 176.122 المجموع

0.343 0.710 

 1.718 2 3.436 بين المجموعات

 الحوافز 0.624 295 184.041داخل المجموعات

  297 187.477 المجموع

2.754 0.065 

 0.888 2 1.776 بين المجموعات

 0.464 295 136.762داخل المجموعات
الدرجة 

 الكلية 
  297 138.538 المجموع

1.915 0.149 
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 عند مستوى   ، إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية       (23.4)تشير المعطيات الواردة في الجدول      
 من ،بين متوسط مستوى المناخ التنظيمي في مدارس محافظتي بيت لحم وأريحا≤ α  0.05الداللة 

 تعزى لمتغير سنوات الخبرة في التدريس، فقد كان هناك تقارب في متوسط             ، المعلمين وجهات نظر 
تقديرات المعلمين للمناخ التنظيمي في مدارس محافظتي بيت لحم وأريحا، وذلـك علـى اخـتالف                

  .(24.4)سنوات الخبرة لديهم، كما هو واضح من خالل المتوسطات الحسابية في الجدول 
  

 بـين متوسـط   طات الحسابية، واالنحرافات المعيارية للفـروق األعداد، والمتوس : (24.4)جدول  

 حسب ، المعلمين وجهات نظر  من   ،مستوى المناخ التنظيمي في مدارس محافظتي بيت لحم وأريحا        

  :متغير سنوات الخبرة في التدريس

 العدد سنوات الخبرة المجال
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 0.77 3.92 71  سنوات5أقل من 

 النمط القيادي 0.85 3.72 84 سنوات10 -5من 

 0.78 3.66 143 سنوات10أكثر من 

 0.77 3.95 71  سنوات5أقل من 

 العالقات اإلنسانية 0.75 3.94 84  سنوات10 - 5 من

 0.70 3.77 143 سنوات10أكثر من 

 0.82 3.66 71  سنوات5أقل من 

 استخدام التكنولوجيا 0.79 3.58 84  سنوات10- 5من 

 0.73 3.58 143 سنوات10أكثر من 

 0.76 3.59 71  سنوات5أقل من 

 الحوافز 0.90 3.33 84  سنوات10- 5من 

 0.73 3.35 143 سنوات10أكثر من 

 0.69 3.78 71  سنوات5أقل من 

 0.72 3.64 84  سنوات10- 5من 
الدرجة الكلية للمناخ 

 التنظيمي
 0.65 3.59 143 سنوات10أكثر من 
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 بين  α ≥ 0.05 عند مستوى الداللة     ،ال توجد فروق ذات داللة إحصائية     :  الفرضية العاشرة  4.4.4

 وجهـات نظـر    مـن    ،متوسط مستوى المناخ التنظيمي في مدارس محافظتي بيت لحم وأريحـا          

  . متغير التخصصحسب ،المعلمين

  
 للفروق بـين متوسـط مـستوى        (t-test)" ت" استخدم اختبار    ،للتحقق من صحة الفرضية العاشرة    

 متغيـر   حسب ، المعلمين وجهات نظر  من   ،المناخ التنظيمي في مدارس محافظتي بيت لحم وأريحا       
  .(25.4)التخصص، كما هو واضح في الجدول 

  
للفروق بين متوسط مستوى المناخ التنظيمـي فـي مـدارس           " ت"نتائج اختبار    : (25.4)جدول  

  : متغير التخصصحسب ، المعلمينت نظروجها من ،محافظتي بيت لحم وأريحا

 العدد  التخصص  المجال
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

درجات 
 الحرية

قيمة ت 
 المحسوبة

الداللة 
 اإلحصائية

 النمط القيادي  0.78  3.74 199 علوم إنسانية
  0.86  3.69 81 علوم طبيعية

278  0.448  0.654  

العالقات   0.72  3.86 199 علوم إنسانية
  0.78  3.81 81 علوم طبيعية  اإلنسانية

278  0.536  0.592  

استخدام   0.73  3.59 199 علوم إنسانية
  0.87  3.56 81 علوم طبيعية  التكنولوجيا

278  0.291  0.772  

  الحوافز  0.74  3.39 199 علوم إنسانية
  0.92  3.35 81 علوم طبيعية

278  0.375  0.708  

الدرجة الكلية   0.65  3.64 199 علوم إنسانية

خ للمنا

  التنظيمي
 0.78  3.60 81 علوم طبيعية

278  0.446  0.656  

  
 إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى          (25.4)تشير المعطيات الواردة في الجدول      

 من  ، بين متوسط مستوى المناخ التنظيمي في مدارس محافظتي بيت لحم وأريحا           α ≥ 0.05الداللة  
  . تعزى لمتغير التخصص، المعلمينوجهات نظر



 99

 ≤ α عند مستوى الداللة ،ال توجد فروق ذات داللة إحصائية: ة الفرضية الحادية عشر5.4.4

وجهات  من ،بين متوسط مستوى المناخ التنظيمي في مدارس محافظتي بيت لحم وأريحا  0.05

  . متغير المحافظةحسب ، المعلميننظر

  
 للفروق بين متوسط مستوى     (t-test)" ت"تخدم اختبار   إس ة،ية الحادية عشر  للتحقق من صحة الفرض   

 متغيـر   حسب ، المعلمين وجهات نظر  من   ،المناخ التنظيمي في مدارس محافظتي بيت لحم وأريحا       
  .(26.4)المحافظة، وذلك واضح في الجدول 

  
 فـي مـدارس   للفروق بين متوسط مستوى المنـاخ التنظيمـي       " ت"نتائج اختبار   : (26.4)جدول  

  : متغير المحافظةحسب ، المعلمينوجهات نظر من ،محافظتي بيت لحم وأريحا

 العدد  المحافظة  المجال
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

درجات 
 الحرية

قيمة ت 
 المحسوبة

الداللة 
 اإلحصائية

 النمط القيادي  0.79  3.71 249  بيت لحم
  0.84  3.89 51  أريحا

298  -1.464 0.144  

العالقات   0.70  3.85 249  بيت لحم
  0.86  3.92 51  أريحا  اإلنسانية

298  -0.626 0.532  

استخدام   0.74  3.59 249  بيت لحم
  0.89  3.64 51  أريحا  التكنولوجيا

298  -0.466 0.642  

  الحوافز  0.79  3.37 249  بيت لحم
  0.76  3.57 51  أريحا

298  -1.263 0.106  

الدرجة الكلية   0.66  3.63 249  بيت لحم

للمناخ 

  التنظيمي
 0.77  3.75 51  أريحا

298  -1.203 0.230  

  
 عنـد   ، إلى عدم وجود فروق ذات داللـة إحـصائية         ،(26.4)تشير المعطيات الواردة في الجدول      

بين متوسط مستوى المناخ التنظيمي في مدارس محافظتي بيـت لحـم    ≤ α   0.05مستوى الداللة 
  . تعزى لمتغير المحافظة، المعلمينجهات نظرو من ،وأريحا



 100

 α≥0.05 عند مستوى الداللة     ،ال توجد فروق ذات داللة إحصائية     :  الفرضية الثانية عشرة   6.4.4

 وجهـات نظـر    من   ،بين متوسط مستوى المناخ التنظيمي في مدارس محافظتي بيت لحم وأريحا          

  . متغير الجهة المشرفةحسب ،المعلمين

  
 ANOVA One-wayستخدم تحليل التباين األحـادي      إ ،فرضية الثانية عشرة  للتحقق من صحة ال   

وجهـات   مـن  ،للفروق بين متوسط مستوى المناخ التنظيمي في مدارس محافظتي بيت لحم وأريحا    
  .(27.4) متغير الجهة المشرفة، وذلك واضح في الجدول حسب ، المعلميننظر

  
لفروق بين متوسط مستوى المناخ التنظيمي فـي   ل،نتائج تحليل التباين األحادي(27.4):  ول جد

  : متغير الجهة المشرفةحسب ، المعلمينوجهات نظر من ،مدارس محافظتي بيت لحم وأريحا

 مصدر التباين المجال
مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
المربعات

قيمة ف 
المحسوبة

الداللة 
اإلحصائية

 5.046 2 10.093 بين المجموعات

 0.614 297 182.349داخل المجموعات
النمط 
 القيادي

  299 192.442 المجموع

8.219 0.000**

 3.272 2 6.544 بين المجموعات

 0.519 297 153.995داخل المجموعات
العالقات 
 اإلنسانية

  299 160.539 المجموع

6.311 0.002**

 2.681 2 5.361 بين المجموعات

 0.582 297 172.794داخل المجموعات
استخدام 
 التكنولوجيا

  299 178.155 المجموع

4.608 0.011**

 1.486 2 2.973 بين المجموعات

 الحوافز 0.627 297 186.345داخل المجموعات

  299 189.318 المجموع

2.369 0.095 

 2.366 2 4.731 بين المجموعات

 0.456 297 135.385داخل المجموعات

الدرجة 

الكلية 

للمناخ 

 التنظيمي
  299 140.117 المجموع

5.190 0.006**

  α ≥ 0.05 دالة عند مستوى الداللة  **
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 عنـد مـستوى   ، إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية،(27.4)تشير المعطيات الواردة في الجدول     
 من  ، وأريحا  بين متوسط مستوى المناخ التنظيمي في مدارس محافظتي بيت لحم          α ≥ 0.05الداللة  

: اآلتية تعزى لمتغير الجهة المشرفة، فقد كانت الفروق في كل من المجاالت             ، المعلمين وجهات نظر 
  .، واستخدام التكنولوجيا، والدرجة الكلية للمناخ التنظيميالعالقات اإلنسانيةالنمط القيادي، و

ت الثنائية البعدية للفـروق      للمقارنا (Tukey-test) استخدم اختبار توكي     ،وإليجاد مصدر هذه الفروق   
 وجهـات نظـر    مـن    ،بين متوسط مستوى المناخ التنظيمي في مدارس محافظتي بيت لحم وأريحا          

  .(28.4) متغير الجهة المشرفة، وذلك واضح في الجدول حسب ،المعلمين
  

نتائج اختبار توكي للمقارنات الثنائية البعدية للفروق بين متوسط مستوى المناخ           : (28.4)جدول  

 متغير الجهـة    حسب ، المعلمين وجهات نظر  من   ،التنظيمي في مدارس محافظتي بيت لحم وأريحا      

  :المشرفة

  وكالة  خاصة  حكومة  المقارنات  المجال
  0.48403-*   0.14659    حكومة
 النمط القيادي  0.63063-*       خاصة
        وكالة
  0.43447-*   0.04119    حكومة
  0.47567-*       خاصة

العالقات 
  اإلنسانية

        وكالة
  0.37612-*   0.19444-    حكومة
 0.18168-         خاصة

استخدام 
  التكنولوجيا

        وكالة
  0.36725-*   0.03992    حكومة
  0.40718-*      خاصة

الدرجة 

الكلية للمناخ 

        وكالة  التنظيمي
  

مي في مدارس محـافظتي      إلى أن الفروق في مستوى المناخ التنظي       ،تشير المقارنات الثنائية البعدية   
 كانت بين معلمي الحكومة ومعلمي الوكالة، ولصالح معلمي الوكالة، الـذين كـان       ،بيت لحم وأريحا  

  .مستوى المناخ التنظيمي لديهم أعلى في جميع المجاالت
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 مجال  :وجدت فروق بين معلمي المدارس الخاصة ومعلمي الوكالة في كل من المجاالت اآلتية            أيضا  
الـذين كـان    ،  ، وكذلك الدرجة الكلية، ولصالح معلمي الوكالـة       العالقات اإلنسانية ي، و النمط القياد 

مستوى المناخ التنظيمي لديهم أعلى ، وذلك كما هو واضح من خالل المتوسطات الحـسابية فـي                 
  .(29.4)الجدول 

  
ـ   للفـروق ،األعداد، والمتوسطات الحسابية، واالنحرافات المعيارية: (29.4)جدول   ط  بـين متوس

 حسب ، المعلمين وجهات نظر  من   ،مستوى المناخ التنظيمي في مدارس محافظتي بيت لحم وأريحا        

  :متغير الجهة المشرفة

 المجال
الجهة 
 المشرفة

 العدد
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 0.77 3.72 189 حكومة

 النمط القيادي 0.86 3.57 74 خاصة

 0.69 4.20 37 وكالة

 0.74 3.82 189 حكومة

 سانيةالعالقات اإلن 0.71 3.78 74 خاصة

 0.64 4.25 37 وكالة

 0.77 3.51 189 حكومة

 ستخدام التكنولوجياإ 0.69 3.70 74 خاصة

 0.87 3.88 37 وكالة

 0.77 3.42 189 حكومة

 الحوافز 0.85 3.27 74 خاصة

 0.80 3.61 37 وكالة

 0.66 3.62 189 حكومة

الدرجة الكلية للمناخ التنظيمي 0.70 3.58 74 خاصة

 0.69 3.98 37 وكالة
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ما العالقة بين  تقديرات معلمي مدارس محافظتي بيت لحـم            : "  نتائج دراسة السؤال الخامس    5.4

  "   ومستوى المناخ التنظيمي فيها؟ ، للممارسات اإلدارية لمديريهم،وأريحا

  

  :اآلتيةالل فحص الفرضية  الصفرية تمت اإلجابة عن سؤال الدراسة الخامس من خ
  

 عنـد مـستوى     ، إحصائية   ذات داللة    ارتباطية     توجد عالقة   ال: ة الفرضية الثالثة عشر   1.5.4

 بين متوسط تقديرات المعلمين لواقع الممارسات اإلدارية لمديري مدارسهم في ≤ α 0.05الداللة 

 وجهـات نظـر    مـن    ،لمدارس ذاتها مستوى المناخ التنظيمي في ا    و ،محافظتي بيت لحم وأريحا   

  .المعلمين

  
 Pearson Correlationرتباط بيرسـون  خدم معامل االستُإ ةللتحقق من صحة الفرضية الثالثة عشر

Coefficient             للعالقة بين متوسط تقديرات المعلمين لواقع الممارسات اإلدارية لمديري مدارسهم في  
 المعلمين، كما   وجهات نظر  من   ،يمي في المدارس  مستوى المناخ التنظ  ومحافظتي بيت لحم وأريحا     

  (30.4)هو واضح في الجدول 
  

 للعالقة بين متوسط تقـديرات المعلمـين لواقـع          ،رتباط بيرسون نتائج معامل اال  : (30.4)جدول  

مستوى المناخ التنظيمـي    و ،الممارسات اإلدارية لمديري مدارسهم في محافظتي بيت لحم وأريحا        

  : المعلمين نظروجهات من ،في المدرسة

الداللة   )ر(قيمة   العدد  المتغيرات
 اإلحصائية

 مستوى  *تقديرات المعلمين لواقع الممارسات اإلدارية
  المناخ التنظيمي

300   **0.784  0.000  

  α ≥ 0.05 دالة عند مستوى الداللة ** 
  

 ذات داللـة    عةارتباطية موجبة ومرتف   إلى وجود عالقة     (30.4)تشير المعطيات الواردة في الجدول      
بين متوسط تقـديرات المعلمـين لواقـع الممارسـات      α ≤ 0.05   عند مستوى الداللة  ،إحصائية

مستوى المناخ التنظيمي في المدرسـة      و ،اإلدارية لمديري مدارسهم في محافظتي بيت لحم وأريحا       
 للمنـاخ    إذ ارتبطت تقديرات المعلمين للمارسـات اإلداريـة بتقـديرهم          ، المعلمين وجهات نظر من  

  .التنظيمي بشكل طردي
  



  

  

  

  

  

  

  الفصل الخامس
  
  

  مناقشة النتائج والتوصيات
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  الفصل الخامس

  

  
  مناقشة النتائج والتوصيات

  
 -  أيـضاً  - ويتـضمن    ، وفرضياتها  اسئلتها تبعا لتسلسل  ،يتضمن هذا الفصل مناقشة نتائج الدراسة     
  . دراسةمجموعة من التوصيات المتعلقة بنتائج ال

  
  :  مناقشة نتائج سؤال الدراسة األول1.5

  ؟ري مدارس محافظتي بيت لحم وأريحاما تقديرات المعلمين للممارسات اإلدارية  لمدي
 
 أن تقديرات المعلمين للممارسات اإلدارية لمديري ،ظهرت نتائج الدراسة المتعلقة بالسؤال األولأ

، االجتماعاتدارة الوقت، وإدارة األفراد، وإدارة  في مجاالت إ،مدارس محافظتي بيت لحم وأريحا
 بلغ المتوسط الحسابي للدرجة الكلية ألداة الدراسة إذوإدارة األزمات مع الدرجة الكلية كانت عالية، 

  .(0.61) واالنحراف المعياري (3.85)
  

ضافة إلى إ،  والجهود المبذولة من قبل مديرية التربية والتعليم،وقد يعزى ذلك للمتابعة المستمرة
 االجتماعات و، والتأهيل المستمر، والدورات التدريبية المكثفة،المديرينالتخطيط الجيد من قبل 

 أن معظم إذ والخبرة اإلدارية، ،للمديرينعداد المسبق  واإل، لمديري مدارس المحافظة،الدورية
ح المنافسة بين ضافة إلى وجود روإمن المعلمين المؤهلين ، هم في األصل  ، المحافظةمديري

يمان  إل،كاديمياً وثقافياًأالمدارس في رفع كفاءة المعلمين والمدراء، والسمو بمستوى مدارسهم 
 ما يشير إلى تحوالت فكرية وثقافية  وليس العكس،بمديريها بأن المؤسسة تصنع : أوالًالمديرين

 وإنجاز األعمال ، المهني يحاولون بذل جهد أكبر للقيام بواجبهمالذينية لدى المديرين، اجتماعو
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 المنسق بين تصال واال،نسانية إليمانهم بأن جودة العالقة اإل: منهم في الوقت المحدد، وثانياًالمطلوبة
 يعتمدون في سياستهم ، فهم لذا، في رفع مستوى أداء المؤسسةهو الذي يساهم والمعلمين المديرين

 روحهم المعنوية، وتشجيعهم على  ودعم،على تخصيص وقت لمقابلة المعلمين والمراجعين
 ولقاءات عملية ،ات دوريةاجتماع وعقد ،شراكهم في بعض القرارات التربويةإالزيارات الميدانية، و

وإليمانهم القوي بضرورة خلق جيل .  والحد من آثارها،همال األزماتإكاديمية، وعدم أعلمية وو
 على أن تدل وهذه جميعها مؤشرات وباتها،كاديمياً على مواجهة الحياة وصعأتربوياً وقادر مثقف 

 في وصف (1994) وهذا يتطابق مع ما جاء عند الفقي النمط اإلداري السائد هو النمط الديمقراطي،
 تتفق مع أهداف ، لتحقيق أهداف تربوية،نين وفنيي جهود منسقة بين إداري:اإلدارة المدرسية بأنها

  .تربية صحيحةئه ، وتربية أبناالمجتمع
  
 في أن ،(1996)، والخطيب وزمالئه (2004) تطابق ما ورد سابقاً مع ما جاء عند حسين وقد

يجاد جو من الثقة المتبادلة داخل المدرسة إ و،نسانيةاإلدارة المدرسية تتميز بمهارة في العالقات اإل
  .ي والمعرفي بين المعلمينجتماعوالتفاعل اال

  
، ودراسة (2009)، ودراسة الخاروف (2009)سة قاسم درا نتائج هذه الدراسة معنتائج وقد اتفقت 

 ,Robertson)، ودراسة روبرتسون (2006)، ودراسة حيدري (2008)الحمدان والشمرى 

، في أن تقديرات المعلمين للممارسات اإلدارية لمديريهم (Atkinz, 1990)، ودراسة اتكينز(1999
، ودراسة (2002)ئج دراسة أبو جلبان في حين اختلفت نتائج هذه الدراسة مع نتا. كانت عالية

 .(2007)الزاملي وزمالئه 
 

  : مناقشة نتائج سؤال الدراسة الثاني2.5

 ،هل تختلف تقديرات المعلمين للممارسات اإلدارية لمديريهم في محافظتي بيت لحم وأريحا

الجنس، والمؤهل العلمي، وسنوات الخبرة في التدريس، والتخصص، : باختالف متغيرات

  محافظة، والجهة المشرفة؟وال

  

 األولى والثانية والثالثة والرابعة : من خالل فحص فرضيات الدراسة، السؤال الثانيإجابةتمت 
نتائج فحص والخامسة والسادسة، كما هو واضح في الفصل الرابع من هذه الدراسة، وأما مناقشة 

  : كما يليفكانتهذه الفرضيات 
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  :ولىمناقشة نتيجة الفرضية األ 1.2.5

 بين متوسطات تقديرات ،α ≤ 0.05 عند مستوى الداللة ،حصائيةإال توجد فروق ذات داللة 

  . تعزى لمتغير الجنس،المعلمين للممارسات اإلدارية لمديري مدارس محافظتي بيت لحم وأريحا

  

 α ≤ 0.05وجود فروق ذات داللة احصائية عند مستوى الداللة عدم ظهرت نتائج الفرضية األولى أ
المعلمين للممارسات اإلدارية لمديري مدارس محافظتي بيت لحم وأريحا بين متوسطات تقديرات 

   .ناث لصالح اإل ما عدا في مجال إدارة الوقت،تعزى لمتغير الجنس
  

يتقيدن حيث  ،ثبات دورهن كإناث في الميدان التربويإ إلى حرص المديرات على ،وقد يعزى ذلك
مصدر رزق لكثير منهن، ك ، فقدان العملوحرصا على عدم عمال،  اإلنجازإبالخطة المرسومة في 

   ذلكيعودوقد   إدارة الوقت، خاصة في مجالكبر في متابعة األعمال اإلدارية الملحةأفيبذلن جهداً 
 ما يجعلها ،اعتادت على تخطيط وتنظيم حياتها العملية واألسرية والعلميةقد لكون المرأة  -  أيضا- 
  . يدفعها للتعامل مع إدارة الوقت على إنها إدارة للذاتوهذا ، االستفادة من الوقتكثر مرونة فيأ

، والحراحشة (2009)، والخاروف (2009)قاسم وقد اتفقت نتيجة هذه الدراسة مع دراسة 
إلى ت جميعها التي اشارو ،(2006)مروة  و(2004)في حين اختلفت مع دراسة عودة  .(2006)

  .وجود فروق تعزى للجنس
  

  : مناقشة نتيجة الفرضية الثانية2.2.5

 بين متوسطات تقديرات ،α ≤ 0.05 عند مستوى الداللة ،حصائيةإال توجد فروق ذات داللة 

المؤهل   تعزى لمتغير،المعلمين للممارسات اإلدارية لمديري مدارس محافظتي بيت لحم وأريحا

  .العلمي

  
 α ≤ 0.05حصائية عند مستوى الداللة إ داللة أظهرت نتائج الفرضية الثانية عدم وجود فروق ذات

بين متوسطات تقديرات المعلمين للممارسات اإلدارية لمديري مدارس محافظتي بيت لحم وأريحا 
 .تعزى لمتغير المؤهل العلمي

  
شرافية لهم، وتقييمهم الدوري ودعم ، والمتابعة اإلللمعلمينويعزى ذلك إلى التدريب الجيد والمستمر 

لمسؤولين معنوياً ومادياً، ما يؤدي إلى وجود تقارب في تقديرات المعلمين للممارسات ومساندة ا
  . على اختالف مؤهالتهم العلمية،اإلدارية للمديرين
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، في عدم (2006)، ومروة (2009)، والخاروف (2009)وقد اتفقت هذه النتيجة مع دراسة قاسم 
هل العلمي، في حين اختلفت هذه الدراسة مع  تعزى لمتغير المؤ،وجود فروق في تقديرات المعلمين

  .(2003)رزق اهللا 
  

  : مناقشة نتيجة الفرضية الثالثة3.2.5

 بين متوسطات تقديرات ،α ≤ 0.05 عند مستوى الداللة ،حصائيةإال توجد فروق ذات داللة 

  تعزى لمتغير سنوات،المعلمين للممارسات اإلدارية لمديري مدارس محافظتي بيت لحم وأريحا

  .الخبرة في التدريس

  

 α ≤ 0.05 على وجود فروق ذات داللة احصائية عند مستوى الداللة ،الفرضية الثالثةدلّت نتائج 
بين متوسطات تقديرات المعلمين للممارسات اإلدارية لمديري مدارس محافظتي بيت لحم وأريحا 

ذ بلغ إ سنوات، 5ألقل من تعزى لمتغير سنوات الخبرة في التدريس، لصالح المعلمين ذوي الخبرة ا
  .(4.03)متوسط تقديراتهم للممارسات اإلدارية للمديرين على الدرجة الكلية 

  
 بجانب ،ن بالحصول على تأهيل تربوي خاصو إلى أن المعلمين الجدد ملزم،ويعزى ذلك

، ما يشعر  وإهتمام عاٍل، وعناية خاصة،لمديرين، ومتابعة مستمرة من قبل اتخصصهم العلمي
 بأن المديرين يقومون بمسؤولياتهم ، سنوات5ن تقل سنوات خبرتهم عن ي والذ،لمين الجددالمع

وواجباتهم على أكمل وجه، فتظهر الفروق في متوسطات تقديرات المعلمين للممارسات اإلدارية 
ومن جهة أخرى قد يعزى الفرق في متوسطات .  لصالح المعلمين ذوي الخبرة األقل،للمديرين

م  من تقييالالمباالةل ول إلى شعور المعلمين ذوي الخبرة الطويلة بالم،علمين للممارساتتقديرات الم
  .عتباره أمراً غير مجِد با،الممارسات اإلدارية لمديريهم

في حين اختلفت مع دراسة حمدونة . (2003)رزق اهللا وقد اتفقت هذه النتيجة مع نتائج دراسة 
  .(2004)، وعودة (2006)، ومروة (2006)
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  : مناقشة نتيجة الفرضية الرابعة4.2.5

 بين متوسطات تقديرات α ≤ 0.05ال توجد فروق ذات داللة احصائية عند مستوى الداللة 

  .المعلمين للممارسات اإلدارية لمديري مدارس محافظتي بيت لحم وأريحا تعزى لمتغير التخصص

 α≤0.05الداللة  احصائية عند مستوى  إلى عدم وجود فروق ذات داللة الفرضية الرابعةدلّت نتائج
بين متوسطات تقديرات المعلمين للممارسات اإلدارية لمديري مدارس محافظتي بيت لحم وأريحا 

  .غير التخصصتعزى لمت

 إلى أن المواد التدريبية والتثقيفية التي تفرض على المعلمين، بغض النظر عن ويعزى ذلك
 نحو -  أيضا -، وتنطلق توجهاتهم ...شراف التربويإل كأساليب التدريس وا،تخصصاتهم متقاربة
 كسبأنفسهم، ما أ نوالمدير التي مر بها ، من خالل مراحل التأهيل والتدريب،تقييم مدير المدرسة

، فيؤدون بشكل عام نفس الممارسات اإلدارية... نسانية جميعاً نفس المهارات الفنية واإلالمديرون
له دور في شكل العالقة بين المديرين ن  لم يك، المعلمين على أن تخصص-  أيضا - ويدل ذلك 
   .متشابهة ما جعل تقديرات المعلمين لممارسات المديرين ،والمعلمين

 في عدم وجود الفروق، في حين اختلفت مع (2006)وقد اتفقت هذه الدراسة مع دراسة الحراحشة 
  .(2006)، وحمدونة (2009)دراسة الخاروف 

  

  :ة الفرضية الخامسة مناقشة نتيج5.2.5

 بين متوسطات تقديرات ،α ≤ 0.05 عند مستوى الداللة ،حصائيةإال توجد فروق ذات داللة 

  . تعزى لمتغير المحافظة،المعلمين للممارسات اإلدارية لمديري مدارس محافظتي بيت لحم وأريحا

  
بين  ،α ≤ 0.05 عند مستوى الداللة ،حصائيةإشارت النتائج إلى عدم وجود فروق ذات داللة أ

  .لمتغير المحافظة  تعزى،نلمديريلمتوسطات تقديرات المعلمين للممارسات اإلدارية 
  

ي، فالنظام جتماع ويمكن تفسير ذلك بأن المحافظتين يسودهما نفس النظام التربوي والسياسي واال
ية فيهما وضاع السياسية واالقتصاد علماً بأن األ، واحدةةالتربوي فيهما مركزي، وتتبعان سلط

  .واحداً ما جعل متوسط تقديرات معلمي المحافظتين للممارسات اإلدارية ،متقاربة
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 في عدم وجود فروق في ،)2004(وقد اتفقت نتيجة هذه الدراسة مع نتيجة دراسة مصلح 
  . تعزى لمتغير المحافظة،متوسطات تقديرات المعلمين للممارسات اإلدارية للمديرين

  

  :الفرضية السادسة مناقشة نتيجة 6.2.5

 بين متوسطات تقديرات ،α ≤ 0.05 عند مستوى الداللة ،حصائيةإال توجد فروق ذات داللة 

 تعزى لمتغير الجهة ،المعلمين للممارسات اإلدارية لمديري مدارس محافظتي بيت لحم وأريحا

  .المشرفة

بين  α ≤ 0.05داللة بينت نتائج الفرضية السادسة وجود فروق ذات داللة احصائية عند مستوى ال
متوسطات تقديرات المعلمين للممارسات اإلدارية لمديري مدارس محافظتي بيت لحم وأريحا تعزى 

ديريهم كان متوسط تقديراتهم لممارسات إذ، لصالح مدارس الوكالة لمتغير الجهة المشرفة  م
  .(4.22)اإلدارية على الدرجة الكلية 

 وإدارة الوقت ،االجتماعات للمديرين في مجاالت إدارة ويعزى ذلك إللزامية التدريب والتأهيل
بعض الخصائص المميزة لهذه المدارس دون غيرها، فر اضافة إلى توإ.... . زماتوإدارة األ

لتزام وعقود العمل الواضحة، واألنظمة المستخدمة من قبل الجهات األجنبية المسؤولة عنها، واال
 وسلم الحوافز ،ختالف النمط القيادي واللعمل والعمال،بحقوق الموظفين والعاملين ضمن قانون ا

   .خرىالمستخدم فيها عن بقية المدارس األ

 في وجود فروق بين (2006) ه ومرو(2009) دراسة قاسم  نتيجةاتفقت نتيجة هذه الفرضية معوقد 
مشرفة،  تعزى لمتغير الجهة ال،متوسطات تقديرات المعلمين للممارسات اإلدارية لمديري المدارس

 عند قاسم، ولصالح مدارس ، ووكالة الغوث معاً،وإن كانت هذه الفروق لصالح مدارس الحكومة
  .الحكومة عند مروه

  

  : مناقشة نتائج سؤال الدراسة الثالث3.5

  ؟ المعلمين وجهات نظر من ،ما مستوى المناخ التنظيمي في مدارس محافظتي بيت لحم وأريحا

 أن متوسط تقديرات المعلمين لمستوى المناخ ،قة بالسؤال الثالثظهرت نتائج الدراسة المتعلأ
 بلغ المتوسط الحسابي إذ بشكل عام كان متوسطاً، ،التنظيمي في مدارس محافظتي بيت لحم وأريحا

  لمجاالت الدراسة متفاوتة، تقديراتهمعلماً بأن. (3.65)لتقديراتهم على الدرجة الكلية للمقياس 
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 عالية، في حين  التقديرات فقد كانت،العالقات اإلنسانية و،النمط القيادي: اسةبالنسبة لمجالي الدرف
 تقديرات كانت ولربما .بالنسبة لمجال استخدام التكنولوجيا ومجال الحوافزمتوسطة كانت تقديراتهم 

 نقص المستلزمات التربوية بسببالمعلمين لمستوى المناخ التنظيمي في مدارسهم بدرجة متوسطة 
 وعدم إتاحة الفرص إلظهار ، واألدوات المخبرية المتطورةاسوب، كأجهزة الح:رونيةلكتاأل

  . جيدة بين المديرين والعامليناتصالاإلبداعات، وعدم وجود قنوات 

 في مجالي ، أما السبب في ارتفاع متوسط تقديرات المعلمين لمستوى المناخ التنظيمي في المدارس
شارت دراسات أ حيث القيادي المستخدم،  فقد يعود لنوع النمط،يةالعالقات اإلنسانالنمط القيادي و

 وعالقته باتجاه المعلمين نحو ، لبيان نوع النمط القيادي السائد فيها،سابقة تمت في محافظة بيت لحم
، وهذا )1999( مثل دراسة شقير ،مهنة التدريس، بأن النمط القيادي المستخدم هو النمط الديمقراطي

 وبين المعلمين ومديريهم، ،نفسهمأ بين المعلمين الوثيقةت تصاالماط يفتح األفق أمام االنالنوع من األ
نسانية، ويحدث تعاون مع المجتمع المحلي  ومراعية للمشاعر اإل،فتكون األنظمة والقوانين واضحة
  . معالجة للمواقف الطارئةالتتوافرلتطوير المدرسة علمياً وتربوياً، و

 في أن متوسط تقديرات المعلمين ،)2003(دراسة عريقات نتائج  مع ، الدراسةوقد اتفقت نتائج هذه
دراسة نتائج  مع -  أيضا -  كان متوسطاً، واتفقت ،لمستوى المناخ التنظيمي في المدارس بشكل عام

لى درجة مرتفعة من المناخ التنظيمي إشارت أ التي ،)2009(، ودراسة الخاروف )2009(منصور 
نتائج  مع -  أيضا - هذه الدراسة نتائج ، وكذلك اتفقت العالقات اإلنسانية و،لقياديفي مجالي النمط ا

  . )2004(دراسة مصلح 

  

  :مناقشة نتائج سؤال الدراسة الرابع 4.5

: ختالف متغيراتا ب،هل يختلف مستوى المناخ التنظيمي في مدارس محافظتي بيت لحم وأريحا

 التدريس، والتخصص، والمحافظة، والجهة الجنس، والمؤهل العلمي، وسنوات الخبرة في

  المشرفة؟

 السابعة، والثامنة، والتاسعة، : من خالل فحص فرضيات الدراسة،تمت إجابة السؤال الرابع
، والثانية عشرة، كما هو واضح في الفصل الرابع من هذه الدراسة، أما ةوالعاشرة، والحادية عشر
 : كما يليكانتمناقشة هذه الفرضيات ف
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  : مناقشة نتيجة الفرضية السابعة1.4.5

 بين متوسط مستوى المناخ ،α ≤ 0.05 عند مستوى الداللة ،حصائيةإال توجد فروق ذات داللة 

  . تعزى لمتغير الجنس، المعلمينوجهات نظر من ،التنظيمي في مدارس محافظتي بيت لحم وأريحا

 α ≤ 0.05 عند مستوى الداللة ،حصائيةإذات داللة  وجود فروق ،ظهرت نتائج الفرضية السابعةأ
 وجهات نظر من ،بين متوسط مستوى المناخ التنظيمي في مدارس محافظتي بيت لحم وأريحا

إلى ان توقعات المعلمات أعلى من  ذلك عوديربما و. ناث لصالح اإل تعزى لمتغير الجنس،المعلمين
عاملين في مدارس المحافظتين،  الغالبية العظمى من اليشكلنناث اإلأن وخاصة ، توقعات المعلمين

شباع لحاجاتهنإيشعرن ب ، على حد علم الباحثة،فإنهنويتوافق ذلك مع ما  .اإلنسانية  ومطالبهن
كثر تعاوناً أصبح المرء أشبعت هذه المطالب أ ما اذإفي أنه ) 1976درويش وتكال، (أشار إليه 

ات في مدارس المحافظتين أفضل من تقييم  ولذا كان تقييم المعلم.وإقباالً على العمل وأقل توتراً
  .المعلمين للمناخ التنظيمي فيها

، وجرادات )2003(، وعريقات )2009( مع نتائج دراسة منصور  وقد اتفقت نتائج هذه الدراسة
وجود فروق في متوسط مستوى المناخ التنظيمي في  في (Halawah, 2007)، وحالوة )1996(

   .ر الجنس يعزى لمتغي،مدارس المحافظتين

  

  : مناقشة نتيجة الفرضية الثامنة2.4.5

 بين متوسط مستوى المناخ ،α ≤ 0.05 عند مستوى الداللة ،حصائيةإال توجد فروق ذات داللة 

 تعزى لمتغير المؤهل ، المعلمينوجهات نظر من ،التنظيمي في مدارس محافظتي بيت لحم وأريحا

  .العلمي

 α ≤ 0.05 عند مستوى الداللة ،حصائيةإذات داللة د فروق  عدم وجوعلىدلّت نتائج هذه الفرضية 
 وجهات نظر من ،بين متوسط مستوى المناخ التنظيمي في مدارس محافظتي بيت لحم وأريحا

  . تعزى لمتغير المؤهل العلمي،المعلمين

 كزية، يميل هذا النظام للمرإذ ، في المحافظتين،تباع نفس النظام التربوي نظراً ال،ويمكن تفسير ذلك
 جميع الشتراكما قد يجعل دور مدير المدرسة في تطوير المناخ التنظيمي تقليدياً بشكل عام، و

 والبيئة المناخية المتشابهة، ما أدى ، والمعيشية، واألجواء المدرسية،معلمي المحافظتين للظروف
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 على ،ينفي متوسط تقديرات المعلمين للمناخ التنظيمي في مدارس المحافظتتقارب  إلى وجود
  .اختالف مؤهالتهم العلمية

 في عدم وجود فروق ،)2009(، ومنصور )1995(دراسة قطينة نتائج  وقد اتفقت هذه النتيجة مع 
 في حين اختلفت ، تعزى لمتغير المؤهل العلمي،بين متوسط مستوى المناخ التنظيمي في المدارس

  ).2004(، ومصلح )2003(دراسة عريقات نتائج مع نتائج هذه الدراسة 

  

  : مناقشة نتيجة الفرضية التاسعة3.4.5

 بين متوسط مستوى المناخ ،α ≤ 0.05 عند مستوى الداللة ،حصائيةإال توجد فروق ذات داللة 

 تعزى لمتغير سنوات ، المعلمينوجهات نظر من ،التنظيمي في مدارس محافظتي بيت لحم وأريحا

  .الخبرة في التدريس

 α≤ 0.05حصائية عند مستوى الداللة إفروق ذات داللة ى عدم وجود إل شارت نتائج هذه الفرضيةأ
 وجهات نظر من ،بين متوسط مستوى المناخ التنظيمي في مدارس محافظتي بيت لحم وأريحا

  . تعزى لمتغير سنوات الخبرة في التدريس،المعلمين

 ،ظيمي السائد فيهاويعزى ذلك إلى تشابه النظرة لدى العاملين في مدارس المحافظتين للمناخ التن
الممارسات اإلدارية للمديرين في مجاالت النمط رغم اختالف سنوات الخبرة لديهم، وذلك ألن 

 واضحة للعيان ،و في مجال استخدام التكنولوجيا، أو الحوافزأ، العالقات اإلنسانية أو ،القيادي
 أو في إدارة الوقت  معهم،تصال واال، في إدارة األفرادالمديرينوملموسة من خالل سلوكيات 
زمات  وحل األاالجتماعاتشراف والمتابعة والتنفيذ، وفي إدارة وعمليات التخطيط والتنظيم واإل

 ووضع الخطط البديلة، وتحقيق األهداف، وأثر تلك الممارسات في تطوير ومواجهة الطوارئ
لتنظيمي فيها، لمناخ ان العاملين في مدارس المحافظتين من تقييم مستوى االمناخ المدرسي، ما يمكّ

  . على اختالف سنوات خبرتهم، في متوسط تقديراتهم للمناخ التنظيميلذا كان هناك تقارب

عدم وجود في  ،)2009(، والحلبي )2004(دراسة مصلح نتائج هذه الدراسة مع نتائج  وقد اتفقت 
) 2009(منصور دراسة نتائج في حين اختلفت مع . فروق في مجال الحوافز يعزى لسنوات الخبرة

  . سنوات10كثر من أفي وجود فروق تعزى لسنوات الخبرة لصالح من لديهم خبرة 
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 : مناقشة نتيجة الفرضية العاشرة4.4.5

 بين متوسط مستوى المناخ ،α ≤ 0.05 عند مستوى الداللة ،حصائيةإال توجد فروق ذات داللة 

 تعزى لمتغير ، المعلمينظروجهات ن من ،التنظيمي في مدارس محافظتي بيت لحم وأريحا

  .التخصص

 عند مستوى الداللة ،حصائيةإوجود فروق ذات داللة  إلى عدم ،شارت نتائج الفرضية العاشرةأ
α≤0.05،وجهات  من ، بين متوسط مستوى المناخ التنظيمي في مدارس محافظتي بيت لحم وأريحا

اإلداري للمديرين في مدارس ، ويعزى ذلك لطبيعة العمل  تعزى لمتغير التخصص، المعلميننظر
 التي تمثّل بحد ذاتها بعض ، عليهم الكثير من المسؤوليات والسلوكياتوالذي يفرض ،المحافظتين

 بحيث ،أبعاد وجوانب المناخ التنظيمي الذي يسود مدارسهم، وبالتالي يكون واضحاً للعيان وملموساً
 ييم المناخ التنظيمي المدرسي لديهم، تق،يسهل على جميع العاملين من موظفين ومعلمين وغيرهم

 ويتقيدون بالنظام التربوي ،فالمعلمون جميعاً يواجهون نفس المشكالت التربوية واألكاديمية تقريباً
 إذا كان تخصصهم في  ما بغض النظر ويلتزمون بها،،، وينفذون القوانين المدرسية ويتبعونهالسائد

 هناك تقارب في متوسط تقديرات المعلمين للمناخ التنظيمي  أو الطبيعية، ولذا كان،نسانيةالعلوم اإل
وعلى حد علم الباحثة، فقد انفردت دراستها عن .  على اختالف تخصصاتهم،في مدارس المحافظتين

ان أثر متغير التخصص في مستوى المناخ التنظيمي في المدارس يغيرها من الدراسات في ب
 على مستوى ، بحثت في هذا الموضوع،سات أخرىفي حين اطّلعت الباحثة على درا. تحديداً

  .الجامعات والكليات

  

  : مناقشة نتيجة الفرضية الحادية عشر5.4.5

 بين متوسط مستوى المناخ ،α ≤ 0.05 عند مستوى الداللة ،ال توجد فروق ذات داللة احصائية

تغير  تعزى لم، المعلمينوجهات نظر من ،التنظيمي في مدارس محافظتي بيت لحم وأريحا

  .المحافظة

 α ≤ 0.05 عند مستوى الداللة ،حصائيةإفروق ذات داللة  إلى عدم وجود ،دلّت نتائج هذه الفرضية
 وجهات نظربين متوسط مستوى المناخ التنظيمي في مدارس محافظتي بيت لحم وأريحا من 

  . المحافظة، ولذا قبلت الفرضية الصفرية تعزى لمتغير ،المعلمين

يجاد  إل: لوجود نظرة مشتركة من قبل المعلمين في تقييم الجهود المبذولة للمديرين:ويعزى ذلك أوالً
 لما هو في صالح :نظمة والقوانين يتضح ذلك من خالل محاوالت تطوير األإذمناخ تنظيمي جيد، 
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 اتخاذ ومشاركتهم في ،مامهم للتقدم والرقيأتاحة الفرص إالمعلمين، واحترامهم، وتقدير جهودهم، و
جماع المعلمين على  إل:وثانياً .تتصاال وتحسين االالعالقات اإلنسانيةالقرارات، وتمتين بعض 

إلى وجود تقارب في متوسط  وغير العادل داخل المدارس، ما أدى ،بعضعف نظام الحوافز المتّ
تباع نفس  ال:، وثالثاًتقديرات المعلمين للمناخ التنظيمي في مدارسهم، رغم اختالف محافظاتهم

  . ظام المركزي في المحافظتينالن

 في عدم وجود فروق بين متوسط ،)2004(دراسة مصلح نتيجة هذه الدراسة مع نتيجة وقد اتفقت 
  . تعزى لمتغير المحافظة،مستوى المناخ التنظيمي

  
  

  : مناقشة نتيجة الفرضية الثانية عشرة6.4.5

 بين متوسط مستوى المناخ ،α ≤ 0.05حصائية عند مستوى الداللة إال توجد فروق ذات داللة 

 المعلمين تعزى لمتغير الجهة وجهات نظر من ،التنظيمي في مدارس محافظتي بيت لحم وأريحا

  .المشرفة

فروق ذات داللة احصائية عند مستوى الداللة  تبين وجود ، ضوء نتيجة الفرضية الثانية عشرةفي
α≤ 0.05،وجهات ظتي بيت لحم وأريحا من  بين متوسط مستوى المناخ التنظيمي في مدارس محاف

، وقد كانت هذه الفروق في الوكالةالجهة المشرفة، ولصالح مدارس  تعزى لمتغير ، المعلميننظر
ختالف وقد يعزى ذلك إل. ، واستخدام التكنولوجياالعالقات اإلنسانية النمط القيادي، و:مجاالت

 هاتين المحافظتين، واختالف بعض الخصائص العامة للبيئة الداخلية في المؤسسات التعليمية في
دراكات العاملين تجاه الجهة المشرفة عليهم، وذلك إجراءات مما يؤدي إلى اختالف السياسات واإل

 التي ،رتفاع قيمة الرواتب اإلجماليةا ك،خرى المشرفة على المدارسذا ما قورنت بالجهات األإ
فر مناخ تنظيمي ا يجعلهم يشعرون بتونظمة، ما ووضوح األ، ونظام التقاعد، والرتب،يتقاضونها

  .  مختلفةأخرى التابعة لجهات ،خرى دون المدارس األ،أفضل في مدارسهم

وجود فروق تعزى للسلطة في  ،)2009(وقد اتفقت نتائج هذه الفرضية مع نتائج دراسة منصور 
  ).2003(دراسة عريقات نتائج  في حين اختلفت مع .المشرفة، ولكن لصالح المدارس الخاصة
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  : مناقشة نتائج سؤال الدراسة الخامس5.5

ما العالقة بين تقديرات معلمي مدارس محافظتي بيت لحم وأريحا للممارسات اإلدارية لمديريهم 

  ومستوى المناخ التنظيمي فيها؟

  : للدراسة كاآلتيةتمت اإلجابة عن هذا السؤال من خالل فحص الفرضية الثالثة عشر

  .ةلفرضية الثالثة عشر مناقشة نتيجة ا1.5.5

 بين متوسط تقديرات المعلمين ،α ≤ 0.05حصائية عند مستوى الداللة إداللة ال توجد عالقة ذات 

 ودرجات مستوى المناخ ،للممارسات اإلدارية لمديري مدارسهم في محافظتي بيت لحم وأريحا

  . المعلمينوجهات نظر من ،التنظيمي في المدارس ذاتها

 عند مستوى ،حصائيةإداللة  مرتفعة ذات وجود عالقة طردية ةية الثالثة عشر الفرضظهرت نتائجأ
 بين متوسط تقديرات المعلمين للممارسات اإلدارية لمديري مدارسهم في ،α≤ 0.05الداللة 

 وجهات نظر من ،محافظتي بيت لحم وأريحا ودرجات مستوى المناخ التنظيمي في المدارس ذاتها
  . الفرضية الرئيسة للدراسة وهذا يعني رفض،المعلمين

 وتوقعاتهم منه في تحسين األجواء ، وقد يعزى ذلك إلى زيادة إدراك المعلمين ألهمية دور المدير
 لتحسين أداء المعلمين ،المدرسية، والتخفيف من ضغوطات العمل، وتوفير مناخ مدرسي جيد

 رضي المعلمون عن سلوكيات فإذا.  ورفع روحهم المعنوية، وبالتالي رضاهم عن العمل،ومهاراتهم
 وممارساتهم اإلدارية، وطريقة تعاملهم اتجاه المعلمين، كاالحترام ، ونمطهم القيادي،المديرين
 يؤدي إلى ،، فإن ذلك يشكّل في مجمله مناخاً تنظيمياً جيداًتصال  وحسن اال، والتعزيز،والتقدير

ولذا تبين وجود عالقة طردية بين .  لهنتمائهما والتزامهم به ، و،زيادة دافعية المعلمين للعمل
   . ودرجات مستوى المناخ التنظيمي فيها،متوسطات تقديرات المعلمين للممارسات اإلدارية لمديريهم

بين أبعاد وجود عالقة طردية في  ،)2009(دراسة مريزق نتيجة  مع ،هذه الدراسةنتيجة وقد اتفقت 
 في وجود عالقة ارتباطية بين ،)2002(ة عليمات دراسنتيجة المناخ التنظيمي وضغوطات العمل، و
، )1996(، ودراسة جرادات )2002(دراسة الطراونة نتيجة النمط القيادي والمناخ التنظيمي، و

 & Rhodes, Camic)دراسة كل من رود وكاميك وميلبورن نتائج ، و)1995(دراسة قطينة نتيجة و

Milburn, 2009) ،نماطهم القيادية مع المناخ التنظيميأن والمديري وجدت عالقة بين دور إذ.  
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  : ملخص النتائج6.5

  :اآلتيةتوصلت الدراسة إلى النتائج 

إن تقديرات المعلمين للممارسات اإلدارية لمديري مدارس محافظتي بيت لحم وأريحا كانت  -1
 فكان ،للدرجة الكلية، أما بخصوص المجاالت) 3.85(عالية، وبمتوسط حسابي مقداره 

، إدارة األزمات، وإدارة الوقت، ثم االجتماعاتإدارة : حسب األهمية تنازلياً كاآلتيترتيبها 
  .إدارة األفراد

إن تقديرات المعلمين لمستوى المناخ التنظيمي في مدارس محافظتي بيت لحم وأريحا كانت  -2
 فكان ،أما بخصوص المجاالت. للدرجة الكلية) 3.65(متوسطة، وبمتوسط حسابي مقداره 

يليها استخدام ، النمط القيادي، العالقات اإلنسانية: ا حسب األهمية تنازلياً كاآلتيترتيبه
 .التكنولوجيا، ثم الحوافز

 الثانية، والرابعة، والخامسة، تبين عدم وجود فروق :من خالل فحص فرضيات الدراسة -3
 تقديرات المعلمين ات بين متوسط،α≤ 0.05حصائية عند مستوى الداللة إذات داللة 

المؤهل العلمي،  متغيرل تعزى ،لممارسات اإلدارية لمديري مدارس المحافظتينل
 :ات في حين كشفت نتائج كل من الفرضي.والتخصص، والمحافظة على كافة مجاالتها

حصائية عند مستوى الداللة إولى، والثالثة، والسادسة عن وجود فروق ذات داللة األ
α≤0.05،تعزى لمتغير ،دارية لمديريهملممارسات اإل تقديرات المعلمين لات بين متوسط 
سنوات الخبرة في التدريس لصالح المعلمين ذوي الخبرة لمتغير ناث، ولصالح اإل الجنس

 .الجهة المشرفة لصالح مدارس وكالة الغوثولمتغير سنوات، ) 5(األقل من 

، فقد ةر الثامنة والتاسعة، والعاشرة، والحادية عش:أما من خالل فحص فرضيات الدراسة -4
 ات بين متوسط،α≤ 0.05حصائية عند مستوى الداللة إتبين عدم وجود فروق ذات داللة 

 وجهات نظر من ،نظيمي في مدارس محافظتي بيت لحم وأريحاتمستوى المناخ ال
المؤهل العلمي، وسنوات الخبرة في التدريس، والتخصص، : اتمتغيرل تعزى ،المعلمين

 في حين كشفت نتائج كل من الفرضية السابعة والثانية .والمحافظة، على كافة مجاالتها
 بين ،α≤ 0.05 عند مستوى الداللة ،حصائيةإعشرة عن وجود فروق ذات داللة 

 ، المعلمينوجهات نظر من ، المناخ التنظيمي في مدارس المحافظتينات مستوىمتوسط
س وكالة الغوث الجهة المشرفة لصالح مدارولمتغير ناث، تعزى لمتغير الجنس لصالح اإل

 .   باستثناء المجال المتعلق بالحوافز،في جميع المجاالت
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 في ، ومستوى المناخ التنظيمي،وجود عالقة ارتباطية طردية بين الممارسات اإلدارية -5
 . المعلمينوجهات نظر من ،مدارس محافظتي بيت لحم وأريحا

  

  :التوصيات 7.5

  :في ضوء نتائج الدراسة توصي الباحثة بما يلي

والتي تفرض  ، واالستنتاجات المستخلصة من الدراسة،ز الممارسات اإلداريةتعزي •
 الحوافز واستخدام التكنولوجيا، كتوفير  في مجالي،ضرورة ملحة للتطوير والتغيير

المستلزمات التربوية دراسات وبحوث موجهة نحو تحسين بيئة العمل المدرسي، وتوفير 
، وتحسين ، وأدوات مخبرية متطورةلحاسوبة  ا وأجهز،لكترونيةوالوسائل التعليمية األ

 الفراغ، وأن في أوقات من خالل إيجاد أماكن مناسبة الستراحة المعلمين ،ظروف العمل
تكون مأمونة ومجهزة بالتدفئة والتبريد والتهوية، مع منح الترقيات والمكافآت بطرق 

  .ات واإلبداعاتي، وإتاحة الفرص إلظهار اإلمكانموضوعية

 للمقارنة بين ممارسات ، تمت في محافظات أخرى،دراسة مع دراسات سابقةال ه هذربط •
 مثل الراتب ،ضافة بعض المتغيراتإ مع ، والوصول إلى نتائج أعم واشمل،المديرين

 . وجنسها،وحجم المدرسة

 واالرتباط بها ، الطلبة للمدارسانتماء دراسات حول دور الممارسات اإلدارية في إجراء •
 .زمات الطارئة السلوكية للمراهقة المبكرة، واألمشكالت الوأثر ذلك في

 ومستوى ، دراسات حول دور الممارسات اإلدارية في دافع اإلنجاز للمعلمينإجراء •
 .الطموح لديهم

مة للمعلمين ء بتوفير األجواء األكثر مال،هتمام من قبل وزارة التربية والتعليم العالياال •
، وتقديم المنح الدراسية لتطوير ذواتهم، وتطوير نظام الذكور، من خالل زيادة الرواتب

 .الحوافز السائد في مدارسهم
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نماط القيادية التي يمارسـها مـديرو المـدارس         العالقة بين األ  ): 2006. (الحراحشة، محمد عبود  
مجلـة  .ومستوى االلتزام التنظيمي للمعلمين في مدارس مديرية التربية والتعليم في محافظة الطفيلة           

  .14-41، 1، )7(العلوم التربوية النفسية، 
  

 لعالم  لة لمدرسة المستقبل، مداخل جديدة    اإلدارة المدرسية الفاع  ): 2006 (.الحربي، قاسم بن عائل   

  .دار المريخ: الرياض. جديد في القرن الحادي والعشرين
  

  .دار الميسرة: عمان، 1 ط.اإلدارة التربوية): 2007. (حسان، حسن والعجمي، محمد
  

 دار  :عمان،1، ط درسية الفعالة دارة الم تجاهات حديثة في اإل   إ): 2004. (حسين، سالمة عبد العظيم   
  .الفكر

  
  .عالم الكتب:  عمان.وظائف وقضايا معاصرة في اإلدارة التربوية): 2007. (حمادات، محمد

 
درجة ممارسة مديري المـدارس الحكوميـة       ): 2007. ( يوسف  والقضاة، خالد   ذياب حمادنة، أديب 

مجلة العلوم التربويـة    . ة المدرسية نشطومديراتها في مديرية تربية قصبة المفرق إلدارة برامج األ        

  . 38-61 ،3 ،)8(والنفسية، 
  

 الكويت فـي    ةمدى مساهمة مديري المدارس الثانوية بدول     ): 2008. (حمدان، جاسم محمد وآخرون   
-1،35 ،)9(،  مجلة العلوم التربوية النفسية   .  واقتراح لتنميتها  ،تخطيط برامج التدريب المهني للمعلم    

13.  
  

زمات في محافظة   ممارسة مدير المدرسة الثانوية لمهارة إدارة األ      ): 2006. (دينحمدونة، حسام ال  

  .سالمية، غزةالجامعة اإل. رسالة ماجستير غير منشورة. غزة
  

  .مكتبة عين شمس:  القاهرة.التخطيط لمواجهة األزمات): 1995. (الحمالوي، محمد رشاد
  

 المدارس االبتدائيـة الحكوميـة بمملكـة        أساليب إدارة الوقت لدى مدراء    ): 2006.(حيدري، بتول 
، 2،  (7)،مجلة العلوم التربويـة والنفـسية  .  وعالقتها بضغوط العمل اإلداري المدرسي،البحرين

267-266.  
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تقدير مديري المدارس الحكومية في محافظـات وسـط         ): 2009. (الخاروف، سناء محمد عيسى   

 رسالة  .لمدرسة وعالقته بتقديرهم لفعالية ا    ،يةساننالضفة الغربية لممارستهم مهارات العالقات اإل     
  .جامعة القدس، القدس. ماجستير غير منشورة

  
 اإلدارة المدرسية في ضوء ممارسات مديري المدارس الحكوميـة        ): 1989. (خشان، عبد العزيز  

الجامعـة األردنيـة،    . رسالة ماجستير غير منـشورة     .في األردن لمسؤولياتهم الواقعية والمثالية    
  . عمان

  
، 3 ط .شـراف التربـوي   اإلدارة واإل ): 1996. (الخطيب، رداح والخطيب، أحمد والفرح، وجيـه      

  .مطابع الفرزدق التجارية: الرياض
  

  . دار عالم الثقافة:عمان .تطوير اإلدارة المدرسية والقيادة اإلدارية): 2004. (الخواجا، عبدالفتاح
  

 ورقة عمل مقدمـة لنـدوة       .ث اإلدارة الجامعية  تحدي): 1989. (درة، عبد الباري وبعيرة، أبو بكر     
  .، جامعة اليرموك، اربد1989تحديث اإلدارة الجامعية في العالم العربي، آذار 

مكتبـة االنجلـو    :  القـاهرة  .صـول اإلدارة العامـة    أ): 1976. (درويش، عبد الكريم وتكال، ليلى    
  .المصرية

ري لـدى مـديري المـدارس الثانويـة          اإلدا تصالسلوكيات اال ): 2003. (رزق اهللا، مريم عودة   

 . المعلمين وجهات نظر  وعالقتها بدافعية المعلمين نحو العمل من        ،الحكومية في محافظة بيت لحم    
  .جامعة القدس، القدس. رسالة ماجستير غير منشورة

األزمات المدرسية وأساليب التعامـل     ): 2007. (الزاملي، علي والغنبوصي، سالم و سليمان، سعاد      
  .63-84، 3،  )8(مجلة العلوم التربوية والنفسية، .  مدارس سلطنة عمانمعها في

  . دار مجدالوي للنشر:عمان. رة األفراد مدخل كمياإد): 1998.(زويلف، مهدي

المفـاهيم اإلداريـة    ): 1992.(سالم، فؤاد الشيخ ورمضان، زياد والدهان، أميمة ومخامرة، محسن        

  .يمركز الكتب األردن: ، عمان4 ط.الحديثة
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إدراك المعلمين للنمط القيادي لمديري المدارس الحكومية في محافظة بيت      ): 1999.(شقير، يسرى 

جامعـة القـدس،    . رسالة ماجستير غير منـشورة     . وعالقته باتجاهاتهم نحو مهنة التدريس     ،لحم
  .القدس

كالـة  أثر الممارسات اإلدارية على دافعية المعلمين في مدارس و        ): 2001 (.طارق محمد الشيخ،  

  . رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة بير زيت، فلسطين.الغوث في منطقة القدس

 اساليب السلوك القيادي لدى كبار موظفي الدولة في الـيمن         ): 1996. (الطارق، علي سعيد أحمد   
  . غير منشورة ،جامعة بغداد، العراقاهرسالة دكتور. وعالقتها بالصحة النفسية لمرؤوسيهم

المعهـد العـالمي للفكـر      : فيرجينيا. ، هيردن 2 ط .دليل التدريب القيادي  ): 1995(. الطالب، هشام 
  .سالمياإل

مؤتـة  . إدارة الوقت واألداء الوظيفي، دراسة تحليليـة مقارنـة        ): 2002 (.محمد أحمد الطراونة،  

  .63-93، )1(، 17للبحوث والدراسات، 

العام  اخ التنظيمي السائد في القطاع    ثر وحدات التطوير اإلداري في المن     أ): 1996. (طعامنة، محمد 
  .114-101، 2، )23(، مجلة دراسات. في األردن

  .دار وائل: ، عمان1 ط. مفاهيم وآفاق-اإلدارة التعليمية): 1999. (الطويل، هاني عبد الرحمن

اإلدارة التربويـة والـسلوك المنظمـي، سـلوك األفـراد           ): 2006. (الطويل، هاني عبد الرحمن   

  . دار وائل:، عمان4ط . النظموالجماعات في 

  .دار الشروق:  عمان،1 ط.اإلدارة المدرسية الحديثة): 2001. (عابدين، محمد عبد القادر

 كما يراه أعضاء    ،المناخ التنظيمي في جامعة القدس    ): 2001. (عابدين، محمد وأبو سمرة، محمود    
  .278-309، 15)(مجلة جامعة النجاح لالبحاث، . هيئة التدريس فيها

  .دار كنوز المعرفة: ، عمان1ط.  والمؤتمراتاالجتماعاتإدارة ): 2007. (عبد الكريم، كاظم

اإلدارة المدرسـية   ): 1992. (عبود، عبد الغني وحجي، أحمد والصغير، محمـد وغـانم، أحمـد           

  .مكتبة النهضة المصرية:  القاهرة.االبتدائية
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 وجهـات نظـر   من ،نظيمي لجامعة اليرموكتقييم المناخ الت  ): 1996. (عثامنة، نوال عبداهللا محمد   

  .رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة اليرموك، اربد. أعضاء هيئة التدريس

 مقارنة بالمـدارس     ،واقع الصحة المنظمية في المدارس الحكومية     ): 1996. (عطااهللا، محمد علي  

ستير غير منشورة،    رسالة ماج  . المعلمين وجهات نظر  من   ،التابعة لوكالة الغوث في مدارس نابلس     
  .جامعة النجاح الوطنية، نابلس

دار الثقافـة للنـشر     : ، عمـان  1ط. اإلدارة المدرسية الحديثـة   ): 2001. (عطيوي، جودت عزت  
  .والتوزيع

  وعالقتـه بالرضـا    ،المناخ التنظيمي في كليات المجتمع األردنيـة      ): 1989. (عكاشة، علي أحمد  
  .شورة، الجامعة األردنية، عمانرسالة ماجستير غير من. الوظيفي للعاملين

 وعالقتـه   ،النمط القيادي لمديري المدارس األساسية في محافظة المفرق       ): 2002 (صالحعليمات،  
  .169-209، 2، (18)، مجلة جامعة دمشق. بالمناخ التنظيمي

  .دار المسيرة للنشر والتوزيع: عمان. مبادئ اإلدارة المدرسية): 1999. (العمايرة، محمد

  . دار الفكر العربي: القاهرة ،1ط . اإلدارة المدرسية): 2000. (، محمدالعجمي

  . دار الفكر:عمان. المعلم الفاعل والتدريس الفعال): 1996. (عدس، محمد عبد الرحيم

العالقة بين المناخ التنظيمي والرضا الوظيفي لدى معلمي المـدارس          ): 2003. (عريقات، سميرة 

جامعة  .رسالة ماجستير غير منشورة   .  المعلمين فيها  وجهات نظر ن   م ،الثانوية في محافظة القدس   
  . القدس، القدس

 درجة ممارسة مديري المدارس الحكومية في محافظة بيت لحـم لـبعض           ): 2004. (عودة، سعاد 
جامعة القدس،  . رسالة ماجستير غير منشورة   .  الوظيفي للمعلمين  ا وعالقتها بالرض  ،المهام القيادية 

  . القدس

 وعالقته بإدارة الوقت لدى رؤسـاء االقـسام         ،النمط القيادي ): 2006. (رندة محمد صالح  غنيم،  

 رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة القدس،       .األكاديمية في كليات المجتمع المتوسطة في فلسطين      
  .فلسطين

  .جامعة قاريونس: بنغازي. اإلدارة المدرسية المعاصرة): 1994. (الفقي، عبد المؤمن فرج
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، مجلـة عمرانيـات    .العالقة بين المناخ التنظيمي والثقافة التنظيميـة      ): 2009. (دة، عبداهللا جاد  فو
  . http:// umranyat. Blogspot.com .4-1 ، القاهرة، مصر

 دارية لمـديري مـدارس محافظـة القـدس        الممارسات اإل ): 2009. (قاسم، جميلة حسن محمود   
القـدس،  جامعـة القـدس،     . ة ماجستير غير منـشورة    رسال. وعالقتها بالروح المعنوية للمعلمين   

 . فلسطين

 نـساني الفـردي   دراسـة فـي الـسلوك اإل      : السلوك التنظيمي  ): 1993. (القريوتي، محمد قاسم  
  . مكتبة دار الشروق:عمان. 2، طوالجماعي في المنظمات اإلدارية

ـ ن وجهة ن   م ،المناخ التنظيمي في الجامعة األردنية    ): 1994. ( قاسم القريوتي، محمد  ر أعـضاء   ظ
   .67-95، ص)2 (، 5، مؤتة للبحوث والدراسات. هيئة التدريس

نمـاط المنـاخ    أأثر السمات الشخصية للمـديرين علـى        ): 1995. (قطينة، رلى عبد الغني رشاد    

 رسالة ماجـستير غيـر منـشورة،        .التنظيمي السائدة في المدارس الثانوية الحكومية في األردن       
  .نالجامعة االردنية، عما

، 1ط. زمات المدرسية، المدخل الـسيكولوجي المعلومـاتي      إدارة األ ): 2004. (كامل، عبد الوهاب  
  .مكتبة النهضة المصرية: مصر

  .عالم الكتب:القاهرة. صولها وتطبيقاتهاأدارة التعليمية، اإل): 1977. (مرسى، محمد منير

  .عالم الكتب:القاهرة. المدرسية الحديثةدارة اإل): 1998. (مرسى، محمد منير

دور مدير المدرسة األساسية في تطـوير المنـاخ التنظيمـي           ): 2004. (مصلح، رلى أحمد علي   

جامعة . رسالة ماجستير غير منشورة    . كما يراه المديرون والمعلمون في محافظة الخليل       ،المدرسي
  . القدس، القدس

لفرد والجماعـة فـي      مفاهيم وأسس سلوك ا    -السلوك التنظيمي ): 1995. (المغربي، كامل محمد  

  .دار الفكر: ، عمان2 ط.التنظيم

العالقة بين الكفاءة اإلداريـة لمـديري المـدارس الثانويـة           ): 2006. (مروه، سامي كامل محمد   

جامعة القـدس،   . رسالة ماجستير غير منشورة   .  التنظيمي للمعلمين في محافظة بيت لحم      نتماءواال
 .القدس
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. د المناخ التنظيمي بضغوط العمل في المؤسسات الجامعيـة        عالقة أبعا ): 2009. (مريزق، عدمان 
  .1-20،  110،)6(مجلة علوم انسانية، 

 :الريـاض  ،1 ط   .اإلدارة المدرسية في ضوء الفكر اإلداري المعاصر      ): 1982.(مصطفى، صالح 
  .دار المريخ

 ,http:\\ ar.wikipedia.org\wiki\%D8) .مدينة بيـت لحـم، وأريحـا   ): ويكيبيديا(الموسوعة الحرة 
25/2/2010)  

 سلـسلة الثقافـة     . علم نفس الحروب والكوارث    -الصدمة النفسية ): 1991. (النابلسي، محمد أحمد  
  .دار النهضة العربية: النفسية، بيروت

 دار  :الدوحة. تجاهات جديدة في اإلدارة التعليمية في البالد العربية       إ): 1992. (النوري، عبد الغني  
  .الثقافة

ترجمة محمد الحاج خليل وطـه      . (نساني في اإلدارة التربوية   السلوك اإل ): 1993 (.نيول، كالرنس 
  .دار مجدالوي للنشر والتوزيع: عمان). الحاج الياس

 ،العالقة بين المناخ التنظيمـي فـي المـدارس الحكوميـة          : )2000. (الوحيدي، ميسون العطاونة  

 رسـالة   .افظـة رام اهللا والبيـرة     والرضا الوظيفي لدى معلمي الصفوف األساسية العليا فـي مح         
  .الجامعة األردنية، األردن. ماجستير غير منشورة
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  )6(ملحق رقم 

  
  ستاذةختي األأ \ستاذأخي األ

  
  ...تحية طيبة وبعد 

  
يرات معلمي مدارس محافظتي بيت لحم وأريحا تقد" تقوم الباحثة بإعداد دراسة ميدانية حولف

 وذلك استكماال لمتطلبات ، " وعالقتها بالمناخ التنظيمي في المدارس،للممارسات اإلدارية لمديريهم
  . الحصول على درجة الماجستير في اإلدارة التربوية في جامعة القدس

  
دارية لمديري مدارسهم في وتستخدم الباحثة مقياساً لتحديد تقديرات المعلمين للممارسات اإل

وآخر للتعرف إلى . ، وإدارة األزماتاالجتماعات إدارة الوقت، وإدارة األفراد، وإدارة :مجاالت
 وعالقته بممارسات ،نفسهمأ المعلمين وجهات نظر من ،مستوى المناخ التنظيمي في مدارسهم

  .تي تقوم بها الباحثةن هما أداتا البحث للدراسة الميدانية الان المقياساوهذ. يرينالمد
  

آخذين .  المرفقة لتحكيمها علمياًستبانةتكم التفضل بقراءة التعليمات الخاصة باالاأرجو من حضر
  :بعين االعتبار ما يلي

  .ضافةإ وإدخال أية تعديالت ترونها مناسبة، من حذف أو ،تحكيمها من حيث بنودها - 1
 .لمية وتخصصكم مع الدرجة والرتبة الع،كتابة اسمكم كامالً - 2

  . مع التكرم بإعادتها بأسرع وقت ممكن،ستبانةالتوقيع في نهاية اال - 3

  
  

  مع جزيل الشكر لتعاونكم
  .واقبلوا وافر االحترام

  الباحثة
  سعاد الياس قطان
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  )7(ملحق رقم 

  :ستبانةأسماء من قاموا بتحكيم اال

  

  الدرجة العلمية  المؤسسة  أسم المحكم  الرقم

  دكتوراة إدارة تربوية  جامعة القدس  بو سمرةمحمود أ. د 1

  أساليب تدريسدكتوراة   جامعة القدس  عفيف زيدان. د  2

  أساليب تدريسدكتوراة   جامعة الخليل  نضال غوادرة. د  3

  دكتوراة إدارة تربوية  جامعة الخليل  راتب بدوي. د  4

  دكتوراة أساليب تدريس  جامعة الخليل  علم الدين الخطيب. د  5

  دكتوراة إدارة تربوية  جامعة القدس المفتوحة  نائل عبد الرحمن. د  6

 أساليب تدريسة ادكتور  مركز بيت ساحور الدراسي معتصم مصلح. د  7

  ساليب تدريسأماجستير   جامعة بيت لحم  عمار الوحيدي. أ  8

 ماجستير إدارة تربوية  جامعة بيت لحم  هيام عالوي. أ  9
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  )8(ملحق رقم 

  لتحكيم قبل استبانةاال

  
  ختي المعلمةأ/ أخي المعلم

  ....تحية طيبة وبعد
  
تقديرات معلمي مدارس محافظتي بيت لحم وأريحا "تقوم الباحثة بإعداد دراسة ميدانية حول ف

 وذلك استكماالً لمتطلبات ،" وعالقتها بالمناخ التنظيمي في المدارس،للممارسات اإلدارية لمديريهم
  . اإلدارة التربوية في جامعة القدسالحصول على درجة الماجستير في

  
 في ،وتستخدم الباحثة مقياساً لتحديد تقديرات المعلمين للممارسات اإلدارية لمديري مدارسهم

وآخر للتعرف إلى . ، وإدارة األزماتاالجتماعات إدارة الوقت، وإدارة األفراد، وإدارة :مجاالت
 وعالقته بممارسات ،نفسهمأالمعلمين  وجهات نظر من ،مستوى المناخ التنظيمي في مدارسهم

  .ن هما أداتا البحث للدراسة الميدانية التي تقوم بها الباحثةان المقياساوهذ. المدراء
  

 لها بكل موضوعية االستجابة وستبانةأرجو من حضرتكم التفضل بقراءة التعليمات الخاصة باال
جاءت من أجل قد  ستبانةال وإعادتها في أقرب فرصة، مع العلم أن فقرات ا،وصراحة ودقة

  . واإلجابة عليها ستحاط بالسرية التامة،غراض البحث العلمي فقطأ
  

  مع جزيل الشكر واالحترام  
  :الباحثة  

  سعاد الياس قطان  
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  :معلومات عامة: القسم األول

  
  .جابة الصحيحةفي المربع الخاص باإل) x(شارة إالرجاء وضع 

  
  نثىأ  □       ذكر□     الجنس-1
  
    أعلى من بكالوريوس□   فقط  بكالوريوس□    متوسط  دبلوم□  المؤهل العلمي -2
  
   سنوات10  أآثر من □  سنوات) 5-10(  من □   سنوات5  اقل من □   سنوات الخبرة-3
  
    علوم طبيعية□   نسانيةإ  علوم □     التخصص-4
  
    أريحا□      بيت لحم□     المحافظة-5
  
    وآالة□      خاصة□      حكومة□   الجهة المشرفة-6
  
  
  

  الممارسات اإلدارية لمدير المدرسة : القسم الثاني

  
 في المجاالت  للسلوك المحددممارسة المديردرجة أمام الفقرة الدالة على ) x(شارة إيرجى وضع 

  كوجهات نظرالواردة أدناه، وفي الخانة التي تتناسب مع 
  

كبيرة   الفقرات  الرقم
  جدا

ضعيفة   ضعيفة  متوسطة كبيرة
  جدا

  إدارة الوقت:   ولالمجال األ
            .يرتب المدير أعماله حسب أهميتها  1
            .لكل من يعرض وقته للضياع" ال" قول ي  2
 ليجد الوقت ،عض المهامببيعمل على تفويض السلطة   3

  .الكافي لما هو أهم
          

            .يستطيع أن يجد وقتا لمواجهة األمور الطارئة  4
            .نها إدارة الذاتأ إدارة الوقت على يتعامل المدير مع  5
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كبيرة   الفقرات  الرقم
  جدا

ضعيفة   ضعيفة  متوسطة كبيرة
  جدا

  إدارة األفراد:   الثانيالمجال
يحرص مدير المدرسة على اختيار الكفاءات من  6

  .المعلمين
          

 لالرتقاء ،يشجع المعلمين على تقديم المبادرات البناءة  7
  .بمستوى المدرسة

          

            .يعامل المعلمين بالعدل واإلنصاف حين توزيع المهام  8
            .د االحتياجات التدريبية للمعلمينييحرص على تحد  9
            .يتعامل مع المعلمين وفق سياسة الباب المفتوح  10
            .يحرص على رفع الروح المعنوية للعاملين في المدرسة  11
             .مهنة التدريس لنتماءااليحفز المعلمين على  12
            .القرارات اتخاذعند يأخذ بمبدأ الشورى   13
            .وسعه لتحقيق روح التعاون بين المعلمينيبذل   14
يوظف الفروق الفردية بين المعلمين لصالح العملية   15

  .التعليمية
          

خطاء شراف المدير يهدف لتصيد األإن أيشعر المعلمون   16
  .ولىبالدرجة األ

          

            .سس موضوعيةأداء المعلمين وفق أيقيم   17
  االجتماعاتإدارة :   مجال الثالثال

            . في الوقت المناسبجتماعيرسل المدير الدعوات لال 18
            .جتماعيتم تحديد جدول أعمال واضح لال  19
            .جتماعيحرص المدير على اختيار الوقت المناسب لال  20
            . بجدول األعمال المحددجتماعيلتزم المدير في اال  21
            . بنفسهجتماعمدير بتدوين وقائع االيقوم ال  22
            .جتماع بخالصة مرتبطة بموضوع االجتماعينهي اال  23
            .جتماعيلتزم المدير بالوقت المحدد لال  24
 للمعلمين جتماعيحرص المدير على أن يصل محضر اال  25

  . الالحقجتماعقبل موعد اال
          

عمال بشكل األ على بنود جدول جتماعيوزع وقت اال 26
  .متوازن
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كبيرة   الفقرات  الرقم
  جدا

ضعيفة   ضعيفة  متوسطة كبيرة
  جدا

  إدارة األزمات:  المجال الرابع
            .يرصد المدير المؤشرات الدالة على األزمة المرتقبة 27
            .يتخذ المدير التدابير الالزمة للحد من وقوع األزمة  28
            .زمات ضمن الخطة المدرسيةأليضع المدير خطة ل  29
زمات مع بداية العام ألدارة ايشكل المدير فريقا إل  30

  .الدراسي
          

يوجه المدير العاملين في المدرسة للتدرب على كيفية  31
  .زماتالتعامل مع األ

          

            .زمات قبل اكتمالهايحاول مدير المدرسة احتواء األ 32
جراءات المناسبة للتعامل مع  اإلتخاذيتحرك بسرعة ال 33

  .زمةاأل
          

            .ائهزمة حتى انتهارسة تداعيات األيتابع مدير المد 34
            .شخاصهاأزمة في يحصر مدير المدرسة األ 35
ثار السلبية لألزمة آلن تكون اأيحرص المدير على  36

  .دنىضمن الحد األ
          

زمة يعتبر مدير المدرسة تفويض السلطة خالل األ 37
  .دارتهاإ من هروباً

          

           .ائهزمة بعد انتهات معالجة األيقيم مدير المدرسة اجراءا 38
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   المناخ التنظيمياستبانة: القسم الثالث
  

أمام الفقرة الدالة على درجة ممارسة السلوك الفعلي في مدرستك في ) x(شارة إيرجى وضع 
  .كوجهات نظر وفي الخانة التي تتناسب مع ،دناهأالمجاالت الواردة 

  
عالية   الفقرات  الرقم

  جدا
منخفضة  منخفضة  ةمتوسط عالية

  جدا

  النمط القيادي:   ولالمجال األ
 عند ممارسة أعمالهم ،يعطي المدير حرية كبيرة للمعلمين 1

  .وأنشطتهم المختلفة
          

            .يشرك المعلمين في صنع القرارات المدرسية  2
            .يحدد من وقت آلخر حاجات المعلمين المهنية  3
            .تهم بالطرق العلميةيوجه المعلمين نحو حل مشكال  4
يتحمل مسؤولية صنع القرارات التي تخدم مصلحة   5

  .المدرسة
          

            .يتقبل آراء واقتراحات المعلمين دون تمييز او تحيز  6
يحافظ على هدوئه واتزانه في مواجهة المواقف الطارئة   7

  .خالل اليوم المدرسي
          

  العالقات اإلنسانية:   المجال الثاني
 والطلبة ،يعمل على توثيق العالقات بين المعلمين  8

   .والعاملين
          

            .يوفر االحترام المتبادل بين الزمالء  9
            .يشارك المعلمين في مناسباتهم المختلفة  10
يشجع على عمل لقاءات ترفيهية واحتفالية ورياضية بين   11

  .المعلمين
          

طالبية بالتعاون مع يشرف على تنفيذ األنشطة ال  12
  .المعلمين

          

يحرص على تسوية الخالفات التي قد تظهر من وقت   13
  .خر بين المعلمينآل

          

 متوازنة بما يتفق مع القوانين نسانيةإيقيم عالقات   14
  .نظمة والتعليماتواأل

          

بناء المجتمع المحلي من ذوي الخبرة والمعرفة أيشرك   15
  .درسةفي تقييم برامج الم
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عالية   الفقرات  الرقم
  جدا

منخفضة  منخفضة  ةمتوسط عالية
  جدا

يتعاون مع المؤسسات المختلفة في المجتمع المحلي   16
  .كخدمة المدرسة والمجتمع

          

            .ي سلوك يؤذي مشاعر المعلمينأيتفادى   17
  استخدام التكنولوجيا:   المجال الثالث

والوسائل  يحرص على توفير المستلزمات التربوية 18
  . في المدرسةالتعليمية الحديثة

          

ماكن الخاصة والمختبرات العلمية يحرص على توفير األ  19
   .نشطة الطالبية ضمن المواصفات التربويةلممارسة األ

          

يساهم في تطوير المدرسة بالتعاون مع المسؤولين في   20
  .دارية العلياالمستويات اإل

          

            . دورات الحاسوب المتنوعةالستخدامعلى ا المعلمين يشجع  21
            .دبيةأالشتراك في مسابقات علمية وعلى ا المعلمين يشجع  22
يشجع الزيارات الميدانية للمعارض العلمية والتربوية   23

  .ذات العالقة بطبيعة تخصصهم
          

            .يتابع صيانة المبنى المدرسي وتحديث مرافقه المختلفة  24
يحرص على أن يكون المعلمون مؤهلين كٌل ضمن   25

  .صصه الدقيقمجال تخ
          

 في أثناءيشجع المعلمين على االلتحاق ببرامج التدريب   26
  .الخدمة

          

يحرص على استخدام التكنولوجيا اإلدارية لمعالجة  27
  . بهدف توفير الوقت والجهد،البيانات

          

  الحوافز:  المجال الرابع
            .اتهميمكانإظهار طاقاتهم وإيشجع المعلمين المبدعين على   28
            .المدرسي يهتم بالمعلمين حديثي التعيين بما يضمن تكيفهم  29
            .يشجع المعلمين على تبادل الخبرات واآلراء 30
            .يوفر غرف استراحة مناسبة للمعلمين  31
يدافع عن المعلمين لدى المستويات اإلدارية العليا بما   32

  .يخدم المؤسسة التعليمية
          

            . اتجاهات ايجابية لدى المعلمين نحو مهنة التعليمينمي 33
            . والتوصياتيعدل في تقديم الترقيات والمكافآت 34
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عالية   الفقرات  الرقم
  جدا

منخفضة  منخفضة  ةمتوسط عالية
  جدا

            .و كتابياً على انجازاتهمأن شفويا ييشكر المعلم 35
            . للمعلمينتأمين صحي مالئميطالب بتوفير  36
            . للمعلمينب راتب مناسيطالب بتوفير 37
            ....)كالتدفئة، والتهوية(يوفر لهم ظروف عمل مناسبة  38
            .جازات ضمن القانونيسمح لهم باإل 39
مثل (وجودهم في المدرسة أثناء  اًضافيإ يوفر لهم دخالً 40

  .)ضافيةالحصص اإل
          

            .يصغي لمقترحات المعلمين   41
           .يطبق مقترحات جميع المعلمين بالتساوي 42

   

  

  

  



 145

  )9(ملحق رقم  

   بشكلها النهائيستبانةالا

  
  ختي المعلمةأ/ أخي المعلم

  ....تحية طيبة وبعد
  

 تقديرات معلمي مدارس محافظتي بيت لحم وأريحا"تقوم الباحثة بإعداد دراسة ميدانية حول 
تطلبات وذلك استكماالً لم"  وعالقتها بالمناخ التنظيمي في المدارس،للممارسات اإلدارية لمديريهم

  .الحصول على درجة الماجستير في اإلدارة التربوية في جامعة القدس
  

وتستخدم الباحثة مقياساً لتحديد تقديرات المعلمين للممارسات اإلدارية لمديري مدارسهم في مجاالت 
وآخر للتعرف إلى مستوى . ، وإدارة األزماتاالجتماعاتإدارة الوقت، وإدارة األفراد، وإدارة 

. نفسهم وعالقته بممارسات المديرينأ المعلمين وجهات نظرلتنظيمي في مدارسهم من المناخ ا
  .ن هما أداتا البحث للدراسة الميدانية التي تقوم بها الباحثةا المقياسانوهذ

  
 لها بكل موضوعية االستجابة و،ستبانةأرجو من حضرتكم التفضل بقراءة التعليمات الخاصة باال

غراض أ جاءت من أجل ستبانةفي أقرب فرصة، مع العلم أن فقرات اال وإعادتها ،وصراحة ودقة
  . واإلجابة عليها ستحاط بالسرية التامة،البحث العلمي فقط

  
  مع جزيل الشكر واالحترام  

  :الباحثة  
  سعاد الياس قطان  
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  :معلومات عامة: القسم األول

  
  .جابة الصحيحةفي المربع الخاص باإل) x(شارة إالرجاء وضع 

  
  نثىأ  □       ذآر□     الجنس-1
  
    أعلى من بكالوريوس□    بكالوريوس فقط□     دبلوم متوسط□   المؤهل العلمي-2
  
   سنوات10  أآثر من □  سنوات) 5-10(  من □   سنوات5  اقل من □   سنوات الخبرة-3
  
    علوم طبيعية□   نسانيةإ  علوم □     التخصص-4
  
    أريحا□      بيت لحم□     المحافظة-5
  
    وآالة□      خاصة□      حكومة□  لجهة المشرفة ا-6
  
  
  

  الممارسات اإلدارية لمدير المدرسة : القسم الثاني

  
أمام الفقرة الدالة على درجة ممارسة المدير للسلوك المحدد في المجاالت ) x(شارة إيرجى وضع 

  كوجهات نظرالواردة أدناه، وفي الخانة التي تتناسب مع 
  

  الدرجة  

  الفقرات   الرقم
         :من خالل معرفتي وعالقاتي بمدير مدرستي فإنه  

كبيرة 
  جدا

ضعيفة   ضعيفة  متوسطة كبيرة
  جدا

  إدارة الوقت:   المجال االول
يراعي األولويات في انجاز األعمال المدرسية وفق الخطة   1

  .المرسومة
          

            .لكل من يعرض وقته للضياع" ال" يقول   2
            .عض المهام ليجد الوقت الكافي لما هو أهميفوض ب 3
            .يخصص وقتا لمواجهة األمور الطارئة  4
            .يتعامل مع إدارة الوقت على انها إدارة الذات  5
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  الدرجة  

  الفقرات   الرقم
         :من خالل معرفتي وعالقاتي بمدير مدرستي فإنه  

كبيرة 
  جدا

ضعيفة   ضعيفة  متوسطة كبيرة
  جدا

يقضي معظم وقته في متابعة األعمال اإلدارية البسيطة  6
  .الملحة

          

            .ينجز األعمال المطلوبة في الوقت المحدد 7
            .خصص وقتاً محددا لمقابلة الطلبة والمعلمين والمراجعيني 8
            .يعطي المهام الجديدة المسندة اليه وقتاً كافيا إلتمامها 9

  إدارة األفراد:  المجال الثاني
يشجع المعلمين على تقديم المبادرات البناءة لالرتقاء   10

  .بمستوى العملية التعليمية
          

الميدانية للمعارض العلمية والتربوية يشجع الزيارات   11
  .ذات العالقة بطبيعة تخصصهم

          

            .هداف التعليميةيوجه المعلمين في صياغة األ  12
ينظم الوقوعات الوظيفية للمعلمين خالل حياتهم الوظيفية   13

  ....)تعيين، ترقية، إجازة(
          

            .سةيعمل على رفع الروح المعنوية للعاملين في المدر  14
 لمهنة التدريس باستخدام نتماءيحفز المعلمين على اال 15

  . كلمات تشجيعية
          

            . القرارات اإلدارية والتربويةاتخاذيشرك المعلمين في   16
            . يراعي الفروق الفردية بين المعلمين عند توزيع المهام  17
            .مشرافي لرفع ثقة المعلمين بأنفسهيستخدم دوره اإل  18
            .سس موضوعيةأيقّيم أداء المعلمين وفق   19

  االجتماعاتإدارة :   المجال الثالث
            . لمعلميه في الوقت المناسبجتماعيوجه دعوات اال 20
            .جتماعيحدد جدول أعمال واضح لال  21
            .جتماعيحرص على اختيار الوقت المناسب لال  22
            .جتماع لاليلتزم بالوقت المحدد  23
            . بجدول األعمال المحددجتماعيلتزم في اال  24
            . بنفسهجتماعيدون وقائع اال  25
            .جتماع بخالصة شاملة لموضوع االجتماعينهي اال  26
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  الدرجة  

  الفقرات   الرقم
         :من خالل معرفتي وعالقاتي بمدير مدرستي فإنه  

كبيرة 
  جدا

ضعيفة   ضعيفة  متوسطة كبيرة
  جدا

 للمعلمين قبل جتماعيحرص على إيصال محضر اال  27
  . الالحقجتماعموعد اال

          

           .عمال بشكل متوازنود جدول األ على بنجتماعيوزع وقت اال 28
  إدارة األزمات:  المجال الرابع

            .يتخذ التدابير الالزمة قبل وقوع األزمة  29
            .يضع خطة لمواجهة األزمات ضمن الخطة المدرسية  30
زمات مع بداية العام  من المعلمين إلدارة األيشكل فريقاً  31

  .الدراسي
          

            .زماتعلى كيفية التعامل مع األيدرب المعلمين  32
جراءات المناسبة للتعامل مع  اإلتخاذيتحرك بسرعة ال 33

  .زمةاأل
          

            .ائهيتابع تداعيات األزمة حتى انتها 34
            .شخاصهاأيحصر األزمة في  35
             .ثار السلبية لألزمةآليبذل جهداً للحد من ا 36
             .تفادي وقوع األزمةيفوض السلطة للمعلمين ل 37
            .ائهيقّيم إجراءات معالجة األزمة بعد انتها 38

  

   المناخ التنظيمياستبانة: القسم الثالث
  

أمام الفقرة الدالة على درجة المناخ السائد في مدرستك في المجاالت ) x(شارة إ وضع يرجى
  .كوجهات نظر وفي الخانة التي تتناسب مع ،دناهأالواردة 

  
  لدرجةا  

عالية   الفقرات  الرقم
  جدا

منخفضة  منخفضة  متوسطة عالية
  جدا

  النمط القيادي:   ولالمجال األ
            .تتوافق خطة المدرسة مع األهداف المدرسية 1
يتمتع المعلمون بالحرية عند ممارسة أعمالهم وأنشطتهم  2

  .المختلفة
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  لدرجةا  

عالية   الفقرات  الرقم
  جدا

منخفضة  منخفضة  متوسطة عالية
  جدا

صنع هناك مشاركة بين ممثلي اإلدارة والمعلمين في   3
  .القرارات المدرسية

          

            .يتم تحديد احتياجات المعلمين المهنية بوضوح  4
            .تحل مشكالت المعلمين بالطرق العلمية  5
يوجد تعاون بين المعلمين والمسؤولين في المستويات   6

  .اإلدارية ا لعليا لتطور المدرسة علمياً وتربوياً
          

            .اضحة للمعلمينأنظمة المدرسة وتعليماتها و  7
تعامل اقتراحات المعلمين لتطوير العملية التعليمية دون تمييز   8

  .أو تحيز
          

معالجة للمواقف الطارئة خالل اليوم المدرسي بشكل تتوافر  9
  .متزن وسريع

          

  العالقات اإلنسانية:   المجال الثاني
             .العالقات بين المعلمين والطلبة في المدرسة وثيقة  10
            . مناخ داخلي قائم على االحترام المدرسةيسود  11
            .هناك مشاركة بين المعلمين في مناسباتهم المختلفة  12
            .ية بين المعلميناجتماعلقاءات تتوافر  13
            .نشطة الطالبيةشراف على األن في اإلويتشارك المعلم  14
            . المعلمين بطريقة عادلةتسوى الخالفات التي قد تظهر بين  15
            .حاسيسهمأتراعى مشاعر المعلمين و  16
            .نظمة والتعليماتنسانية مع القوانين واألتتفق العالقات اإل  17
يتشارك أبناء المجتمع المحلي من ذوي الخبرة والمعرفة في   18

  .نشطتهاأفعاليات المدرسة و
          

 لتوفير ،ع المحلييوجد تعاون مع مؤسسات المجتم  19
  .أفضل الخدمات التربوية للطلبة

          

  استخدام التكنولوجيا:   المجال الثالث
المستلزمات التربوية والوسائل التعليمية الحديثة في تتوافر 20

  .المدرسة
          

نشطة الطالبية األدوات المخبرية والعملية لممارسة األتتوافر  21
  .ضمن المواصفات التربوية

          

            .دورات متنوعة في الحاسوبتتوافر  22
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  لدرجةا  

عالية   الفقرات  الرقم
  جدا

منخفضة  منخفضة  متوسطة عالية
  جدا

 العملية في أثناءلكترونية كوسائل مساعدة جهزة األتستخدم األ  23
  .التعليمية التعلمية

          

 بهدف توفير ،تستخدم التكنولوجيا اإلدارية لمعالجة البيانات 24
  .الوقت والجهد

          

دراسات وبحوث موجهة نحو تحسين بيئة العمل تتوافر 25
  .لمدرسيا

          

             .يوجد متابعة للتغيرات والتطورات في الحقل التربوي 26
كاديمية  لمتابعة دراساتهم األ،التسهيالت للمعلمينتتوافر 27

  .العليا
          

برامج لتبادل الزيارات الصفية بين المعلمين تتوافر 28
  . وتبادل خبراتهم التربوية،لتطوير مهاراتهم

          

  الحوافز:  المجال الرابع
            .مكانات المعلمين المبدعينإظهار طاقات وتتاح الفرص إل  29
            .يعنى بالمعلمين حديثي التعيين بما يضمن تكيفهم المدرسي  30
            .هناك تشجيع على تبادل الخبرات واآلراء بين المعلمين 31
            .جور المواصالت للمدرسةأللمعلمين تتوافر  32
            .جاهات االيجابية لدى المعلمين نحو مهنة التعليمتنمى االت 33
            .تمنح الترقيات والمكافآت بطريقة موضوعية 34
            نجازات المعلمين شفوياً أو كتابياًإتقدر  35
            ....)كالتدفئة، والتهوية(ظروف عمل مناسبة للمعلمين تتوافر 36
            .جازات للمعلمين ضمن القانونتعطى اإل 37
           . الفراغفي اوقاتأماكن مناسبة الستراحة المعلمين تتوافر 38

  
  
   



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  الفهارس
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  فهرس الجداول
  

رقم 

  الجدول

  الصفحة  عنوان الجدول

  60  .توزيع أفراد مجتمع الدراسة حسب متغيرات الجهة المشرفة والجنس والمحافظة 1.3
 61  .يراتهاتوزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغ  2.3
  62      .خصائص العينة الديموغرافية لالستجابات التي تم تحليلها  3.3
  64  .نتائج معامل ارتباط بيرسون لمصفوفة ارتباط فقرات الممارسات اإلدارية مع الدرجة الكلية  4.3
  65  .نتائج معامل ارتباط بيرسون لمصفوفة ارتباط فقرات المناخ التنظيمي مع الدرجة الكلية  5.3
  66  .معامل ثبات أداة الدراسة من خالل معادلة الثبات كرونباخ الفا للممارسات اإلدارية  6.3
  66  .معامل ثبات أداة الدراسة من خالل معادلة الثبات كرونباخ الفا للمناخ التنظيمي  7.3
ية لمديري  لتقديرات المعلمين للممارسات اإلدار، واالنحرافات المعيارية،المتوسطات الحسابية  1.4

دارة األفراد، إإدارة الوقت، و:  في المجاالت األداة األربعة،مدارس محافظتي بيت لحم وأريحا
  .زمات، وإدارة األاالجتماعاتوإدارة 

71  

 لتقديرات المعلمين للممارسات اإلدارية لمديري ، واالنحرافات المعيارية،المتوسطات الحسابية   أ- 2.4
 فيما يتعلق بفقرات إدارة الوقت مرتبة حسب األهمية ،يحامدارس محافظتي بيت لحم وأر

  .تنازلياً

72  

 لتقديرات المعلمين للممارسات اإلدارية لمديري ، واالنحرافات المعيارية،المتوسطات الحسابية   ب- 2.4
 فيما يتعلق بفقرات إدارة الوقت مرتبة حسب األهمية ،مدارس محافظتي بيت لحم وأريحا

  .تنازلياً

73 

 لتقديرات المعلمين للممارسات اإلدارية لمديري ، واالنحرافات المعيارية،المتوسطات الحسابية 3.4
 فيما يتعلق بفقرات إدارة األفراد مرتبة حسب األهمية ،مدارس محافظتي بيت لحم وأريحا

  .تنازلياً

74  

ت اإلدارية لمديري  لتقديرات المعلمين للممارسا، واالنحرافات المعيارية،المتوسطات الحسابية 4.4
 مرتبة حسب األهمية االجتماعات فيما يتعلق بفقرات إدارة ،مدارس محافظتي بيت لحم وأريحا

  .تنازلياً

75  

 لتقديرات المعلمين للممارسات اإلدارية لمديري ، واالنحرافات المعيارية،المتوسطات الحسابية 5.4
ارة الوقت مرتبة حسب األهمية  فيما يتعلق بفقرات إد،مدارس محافظتي بيت لحم وأريحا

  .تنازلياً

76  

نتائج تحليل التباين األحادي للفروق بين متوسطات تقديرات المعلمين للممارسات اإلدارية  7.4
  .متغير المؤهل العلميحسب  ،لمديري مدارس محافظتي بيت لحم وأريحا

79  

معلمين للممارسات نتائج تحليل التباين األحادي للفروق بين متوسطات تقديرات ال 8.4
متغير سنوات الخبرة في حسب  ،اإلدارية لمديري مدارس محافظتي بيت لحم وأريحا

  .التدريس

80  
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 للمقارنات الثنائية البعدية للفروق بين متوسطات Tukey testنتائج اختبار توكي  9.4
 ،تقديرات المعلمين للممارسات اإلدارية لمديري مدارس محافظتي بيت لحم وأريحا

  .متغير سنوات الخبرة في التدريسب حس

81  

األعداد والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية للفروق بين متوسطات تقديرات  10.4
متغير حسب  ،المعلمين للممارسات اإلدارية لمديري مدارس محافظتي بيت لحم وأريحا

  .سنوات الخبرة في التدريس

82  

متوسطات تقديرات المعلمين للممارسات اإلدارية لمديري للفروق بين " ت"نتائج اختبار  11.4
  .متغير التخصصحسب  ،مدارس محافظتي بيت لحم وأريحا

83  

للفروق بين متوسطات تقديرات المعلمين للممارسات اإلدارية لمديري " ت"نتائج اختبار  12.4
  .متغير المحافظةحسب  ،مدارس محافظتي بيت لحم وأريحا

84  

ل التباين األحادي للفروق بين متوسطات تقديرات المعلمين للممارسات نتائج تحلي 13.4
  .متغير الجهة المشرفةحسب  ،اإلدارية لمديري مدارس محافظتي بيت لحم وأريحا

85  

 للمقارنات الثنائية البعدية للفروق بين متوسطات Tukey testنتائج اختبار توكي  14.4
 ،مديري مدارس محافظتي بيت لحم وأريحاتقديرات المعلمين للممارسات اإلدارية ل

  .متغير الجهة المشرفةحسب 

86  

األعداد والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية للفروق بين متوسطات تقديرات المعلمين  15.4
  .متغير الجهة المشرفةحسب  ،للممارسات اإلدارية لمديري مدارس محافظتي بيت لحم وأريحا

87  

الحسابية واالنحرافات المعيارية لتقديرات المعلمين لمستوى المناخ التنظيمي في المتوسطات  16.4
 واستخدام العالقات اإلنسانية في مجاالت النمط القيادي و،مدارس محافظتي بيت لحم وأريحا

  .التكنولوجيا والحوافز

88  

تي بيت لحم المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتقديرات معلمي مدارس محافظ 17.4
 مرتبة  فيما يتعلق بفقرات مجال النمط القيادي، للمناخ التنظيمي السائد في المدرسة،وأريحا

  .حسب األهمية تنازلياً
  

88  

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتقديرات معلمي مدارس محافظتي بيت  18.4
العالقات تعلق بفقرات مجال  فيما ي، للمناخ التنظيمي السائد في المدرسة،لحم وأريحا
  . مرتبة حسب األهمية تنازلياًاإلنسانية

90  

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتقديرات معلمي مدارس محافظتي بيت  19.4
 فيما يتعلق بفقرات مجال استخدام ، للمناخ التنظيمي السائد في المدرسة،لحم وأريحا

  .نازلياًالتكنولوجيا مرتبة حسب األهمية ت

91  

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتقديرات معلمي مدارس محافظتي بيت  أ- 20.4
 فيما يتعلق بفقرات مجال الحوافز ، للمناخ التنظيمي السائد في المدرسة،لحم وأريحا

  .مرتبة حسب األهمية تنازلياً

92  
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ديرات معلمي مدارس محافظتي بيت المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتق  ب- 20.4
 فيما يتعلق بفقرات مجال الحوافز ، للمناخ التنظيمي السائد في المدرسة،لحم وأريحا

  .مرتبة حسب األهمية تنازلياً

93  

للفروق بين متوسط مستوى المناخ التنظيمي في مدارس محافظتي " ت"نتائج اختبار  21.4
  .متغير الجنسحسب  ، المعلمينوجهات نظر من ،بيت لحم وأريحا

94  

نتائج تحليل التباين األحادي للفروق بين متوسط مستوى المناخ التنظيمي في مدارس  22.4
  .متغير المؤهل العلميحسب  ، المعلمينوجهات نظر من ،محافظتي بيت لحم وأريحا

95  

ارس نتائج تحليل التباين األحادي للفروق بين متوسط مستوى المناخ التنظيمي في مد 23.4
متغير سنوات الخبرة في حسب  ، المعلمينوجهات نظر من ،محافظتي بيت لحم وأريحا

  .التدريس

96  

األعداد والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية للفروق بين متوسط مستوى  24.4
 ، المعلمينوجهات نظر من ،المناخ التنظيمي في مدارس محافظتي بيت لحم وأريحا

  .الخبرة في التدريسمتغير سنوات حسب 

97  

للفروق بين متوسط مستوى المناخ التنظيمي في مدارس محافظتي " ت"نتائج اختبار  25.4
  .متغير التخصصحسب  ، المعلمينوجهات نظر من ،بيت لحم وأريحا

98  

للفروق بين متوسط مستوى المناخ التنظيمي في مدارس محافظتي " ت"نتائج اختبار  26.4
  .متغير المحافظةحسب  ، المعلمينوجهات نظرمن  ،بيت لحم وأريحا

99  

نتائج تحليل التباين األحادي للفروق بين متوسط مستوى المناخ التنظيمي في مدارس  27.4
  .متغير الجهة المشرفةحسب  ، المعلمينوجهات نظر من ،محافظتي بيت لحم وأريحا

  

100  

ية البعدية للفروق بين متوسط مستوى  للمقارنات الثنائTukey testنتائج اختبار توكي  28.4
 المعلمين وجهات نظر من ، في مدارس محافظتي بيت لحم وأريحا،المناخ التنظيمي

  .متغير الجهة المشرفةحسب 

101  

األعداد والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية للفروق بين متوسط مستوى  29.4
 المعلمين وجهات نظر من ،وأريحا في مدارس محافظتي بيت لحم ،المناخ التنظيمي

  .متغير الجهة المشرفةحسب 

102  

نتائج معامل االرتباط بيرسون للعالقة بين متوسط تقديرات المعلمين لواقع الممارسات  30.4
 ودرجات مستوى المناخ ،اإلدارية لمديري مدارسهم في محافظتي بيت لحم وأريحا

  .ن المعلميوجهات نظر من ،التنظيمي في المدرسة

103  
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  الملحقاتفهرس 
  

رقم 

 الملحق

  الصفحة  عنوان الملحق

  131  .كتاب موافقة اللجنة المختصة في جامعة القدس على عنوان الدراسة  1
كتاب تسهيل المهام من جامعة القدس إلى مديرية التربية والتعليم في محافظة   2

  .بيت لحم
132  

ية التربية والتعليم في محافظة كتاب تسهيل المهام من جامعة القدس إلى مدير  3
  .أريحا

133  

كتاب تسهيل المهام من قبل مديرية التربية والتعليم في محافظة بيت لحم موجه   4
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