
 

  الدراسات العليا عمادة

                                                  جامعة القدس 

 

 

 

  

تقييم واقع انتماء معلمي المدارس الحكومية في محافظة الخليل لمهنة 
 من وجهة نظرهمالتعليم ودور مدير المدرسة في تعزيزه 

 

 

 

 

 كرم سفيان الكركي

 

 

 

 رسالة ماجستير

 

 

 فلسطين –القدس 

 

  

  هـ 1429 – م 2008
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  عمادة الدراسات العليا

                                                         جامعة القدس 

 

 

 

  

تقييم واقع انتماء معلمي المدارس الحكومية في محافظة الخليل لمهنة 
 ودور مدير المدرسة في تعزيزه من وجهة نظرهم التعليم

 

 

 

 

 كرم سفيان الكركي

 

 

 

 رسالة ماجستير

 

 

 فلسطين –القدس 

 

  

  هـ 1429 – م 2008

 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 

تقييم واقع انتماء معلمي المدارس الحكومية في محافظة الخليل لمهنة التعليم 
 ودور مدير المدرسة في تعزيزه من وجهة نظرهم

 

 

 

  

  إعداد

 الكركي كرم سفيان يوسف

 

  

  القدس  –جامعة القدس  –بكالوريوس كيمياء 

 

 

  

  إشراف

 الدكتور محمد عبد القادر عابدين

 

  

قدمت هذه الرسالة استكماال لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير في 
 القدسالتربية في جامعة قسم  –وية من عمادة الدراسات العليابلتراإلدارة ا

 

  

  هـ 1429- م 2008
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                                                                         القدسجامعة 
  عمادة الدراسات العليا

 برنامج اإلدارة التربوية –قسم التربية 

  

  إجازة الرسالة

تقييم واقع انتماء معلمي المدارس الحكومية في محافظة الخليل لمهنة التعليم ودور مدير المدرسة 
 وجهة نظرهمفي تعزيزه من 

 

 

  كرم سفيان يوسف الكركي: اسم الطالب 

 20611896: الرقم الجامعي 

 

 الدكتور محمد عبد القادر عابدين: المشرف 

 همؤأسمامن لجنة المناقشة المدرجة  2008/  7 /21 بتاريخ   وأجيزتنوقشت هذه الرسالة 
  :وتواقيعهم

 : .................التوقيع    رئيس لجنة المناقشة  الدكتور محمد عبد القادر عابدين    - 1

 : .................التوقيع             الدكتور محمود أبو سمرة        ممتحنا داخليا  - 2

 : ..................التوقيع              الدكتورة رجاء العسيلي         ممتحنا خارجيا - 3
 
 

 

  فلسطين –القدس 

  هـ 1429 –م  2008       
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 اإلهداء

  

   إلىهدي هذا العمل المتواضع أ
  وأبي أمي

   وأوالديلى زوجتي إو 
   خوتيإ  لىإو
 واإلرشادلي النصح  موقد وأرشدنيممن علمني  لى كل من له فضل عليإو

  والى من ساعدني في هذا العمل 
  

  كرم سفيان الكركي
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 اإلقرار

  

 أبحاثينتيجة  وأنهاجامعة القدس لنيل درجة الماجستير،  إلىقدمت  أنهامقدم الرسالة  أناقر أ
أي جزء منها لم يقدم لنيل  أون هذه الرسالة أحيثما ورد، و إليه اإلشارةباستثناء ما تم  الخاصة

 .معهد أوجامعة  أليدرجة عليا  أية

 

 

  

 : .........................التوقيع 

  

  الكركييوسف  كرم سفيان

  

  2008/  7/  21:  التاريخ 
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  الشكر والتقدير

  

 أوالًبالشكر هللا  وأتقدمعلى استكمال هذه الجهد المتواضع،  أعانني يالحمد هللا رب العالمين الذ
 ةطيل بعلمه الدكتور محمد عبد القادر عابدين الذي لم يبخل علي إلىوالتقدير  بالشكر أتقدمثم 

 وأتقدملجنة المناقشة على جهودهم ومالحظاتهم، كما  إلىوالرسالة،  إلى ترة تدريسه لي وصوالًف
خص بالذكر الدكتور أو ،كل المحاضرين في قسم التربية في جامعة القدس إلىبالشكر والتقدير 

 .والدكتور محسن عدس ،والدكتور عفيف زيدان ،ر غسان سرحانوالدكتو ،ةبوسمرأمحمود 
شكر أو  .وإرشاداتهمبنصائحهم  مين الذين لم يبخلوا عليالسادة المحكّ إلىبالشكر والتقدير  وأتقدم

أثناء إعدادي لهذه الدراسة، سواء بالطباعة والتنسيق، أو توفير المصادر  من ساعدني كّل
   .أو بالتدقيق اللغوي  اتوالمراجع، أو توزيع االستبان

  

  الباحث                                                                           

  كرم سفيان الكركي
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  الملخص 

  

هدفت هذه الدراسة  التعرف على تقييم واقع انتماء معلمي المدارس الحكومية في محافظة الخليل 
الفصل الثاني  خاللأجريت و ،المدرسة في تعزيزه من وجهة نظرهملمهنة التعليم ودور مدير 

وتكون مجتمع الدراسة من جميع معلمي المدارس الحكومية . 2007/2008من العام الدراسي 
هم عينة طبقية عشوائية أختيرت منومعلمة،  معلماً )6589( والبالغ عددهم في محافظة الخليل

لقياس درجة انتماء المعلمين لمهنة  ةاستبان الدراسة باستخدامطبقت . ومعلمة اًمعلم )370(بلغت 
ز انتماء ي تعزيفلقياس تقييم المعلمين لدور المديرين  ةاستبانفقرة؛ و) 18(التعليم ضمت 

، تم التأكد من صدقهما وثباتهما بالطرق التربوية فقرة) 50(المعلمين لمهنة التعليم، مكونة من 
درجة االنتماء لمهنة التعليم لدى المعلمين ت نتائج الدراسة إلى أن وأشار .واإلحصائية المناسبة

وجود فروق  إلىو ،"مرتفعة"في المدارس الحكومية في محافظة الخليل بشكل عام كانت بدرجة 
لصالح فئة  ،تخصص المعلمول، اإلناثلصالح  ،في درجة االنتماء لمهنة التعليم تعزى للجنس

عدم وجود فروق في درجة االنتماء لمهنة التعليم تعزى  إلىكما أشارت النتائج  .العلوم اإلنسانية
  .خبرة المعلم ومؤهله يلمتغير

  

كما أظهرت النتائج أن درجة تقييم المعلمين لدور المديرين في تعزيز انتمائهم لمهنة التعليم  
بين تقديرات المعلمين  اًفروق وأن هناك، للدرجة الكلية ولجميع المجاالت أيضاً" مرتفعة"كانت 

 ؛اإلناثولصالح  ،جنس المعلم إلىلدور المديرين في تعزيز انتماء المعلمين لمهنة التعليم تعزى 
لدور المديرين في تعزيز أما خبرة المعلم ومؤهله وتخصصه فلم تؤثر على تقديرات المعلمين 

  . انتماء المعلمين لمهنة التعليم

أن تقوم الدولة بتحسين : الدراسة بعدد من التوصيات، منهاأوصت وفي ضوء نتائج الدراسة 
 يريضرورة إعداد وزارة التربية والتعليم دورات تدريبية لمدو ظروف وطبيعة عمل المعلمين،

، وضرورة المدارس لزيادة وعيهم بمفهوم وأهمية االنتماء المهني ودوره في أداء المعلمين
، وضرورة اعتماد وزارة التربية يازات خاصة بهمالدى المعلمين امتإعطاء الخبرة والمؤهل 

  .والتعليم اإلدارة المدرسية مهنة مثل المهن األخرى
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Assessment of status of Hebron Directorate government school 

teachers’ commitment to the teaching profession and the principal's 

role in its enhancement as perceived by teachers.  

Prepared by: Karam Sofian Al-karaki 

Supervised by: Dr. Mohamad A. Abdin 

  

Abstract 

 

This study was undertaken to assess the status of commitment of government school 

teachers’ at Hebron Governorate to the teaching profession, and principal's role in 

enhancing it from their viewpoints. The study was conducted during the scholastic year 

of 2007/2008. The population of the study consisted of all government school teachers 

at Hebron Governorate, (6,589 male and female teachers). A stratified random sample 

of (370) male and female teachers was selected. Two questionnaires were used: 

questionnaire one consisted of 18 items to measure the degree of teachers' commitment 

to the teaching profession; questionnaire two consisted of 50 items to measure teachers' 

evaluation of the principals' role in enhancing the teachers' commitment to the teaching 

profession.  

 

Results of the study showed that teachers' commitment to the teaching profession was 

"high", and that there were significant differences in the degree of commitment to the 

teaching profession attributed to sex (in favor of females), and to teacher's major ( in 
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favor of humanities ). The findings also showed that there were no differences in the 

degree of commitment to teaching ascribed to the variable of the teacher's experience 

and qualification. 

Moreover, the findings showed that the degree of  the teachers' evaluation of principals 

in enhancing their belonging to teaching was "high" for all parts. significant differences 

in the teachers' evaluation of the principals' role in enhancing the teachers' commitment 

to teaching were determined and attributed to the teacher's gender,( in favor of females). 

Whereas the teacher's experience and qualification did not affect the teachers' evaluation 

of the principals' role in enhancing the teachers' belonging to teaching. 

According to the findings of the study, the researcher recommends the following: 

It is necessary for the Ministry of Education to take up school administration as any 

other job. And it is necessary for the Ministry of Education to to prepare training 

courses for the school principals to increase their awareness and importance of the 

concept of professional belonging and its role in the teachers' performance. And it is 

necessary to create positive privileges for teachers' experiences and qualifications, 

like other jobs.  
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  الفصل األول

  مشكلة الدراسة وأهميتها
  

 المقدمة 1.1

 

 وأسئلتهامشكلة الدراسة  2.1

 

 فرضيات الدراسة   3.1

 

 أهمية الدراسة  4.1

 

 أهداف الدراسة  5.1

 

 محددات الدراسة 6.1

 

 تعريف المصطلحات 7.1
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  الفصل األول

  سئلتهاوأ مشكلة الدراسة
 

  مقدمة   .1.1

  

في أي موقع  لإلدارةالموارد المتاحة  وأغلى أثمنوهو  ،أنواعهايعد اإلنسان أساس التنمية بكل 
، اإلداريةوهو العامل الحاسم القادر على كفالة النجاح والفعالية للجهود  ،وفي كل زمان ومكان

وخلق  ،نسانإك اإلنسانن التعامل مع إومن ثم ف. رأس مال أي مؤسسةمن  األساسيالجزء  يعدو
هي التحديات الرئيسة  فعه للعمل المنتج الفعالالمناخ االيجابي والضوابط السليمة الكفيلة التي تد

 والعوامل المؤثرة بها اإلنسانيةهية العالقات بما اإلدارةن علم رجل إلذلك ف .الحديثة لإلدارة
مع توفر قدر  باإلنتاجيةواالرتفاع  اإلدارية الكفاءةتساعد بشكل كبير على  زيادة  ،وكيفية تطبيقها

ويمكن االستدالل على ، االجتماعية لمجموعة العاملين معهو كبير من الصحة الجسمية والنفسية
، لمعنوية السائدة في المدرسةحسنة وجيدة في المدرسة من خالل الروح ا إنسانيةوجود عالقات 

  سوء أو جودة العالقات اإلنسانية فانخفاض أو ارتفاع الروح المعنوية يمكن أن يستدل منه على
  .) 1991، النوري( 

  

 آثارفتحسن الحال النفسية للمعلم له ، الحالة النفسية للمعلمين أهمية)  1997( ويبين عدس 
، أهميتهله لديه كيانا  أن، ويشعر الشخصية التي يقدرها لديه أن يشعر المعلمأن  :يجابية منهاإ

 أن إلىوعندها لن يكون بحاجه التفكير الواعي الراشد،  إلى، وتقوده وتهبه الصبر واالحتمال
تردت  إذا أما. ، وكل تفوق ونجاحمصدر الدافعية واالنضباط الذاتي فالحالة النفسيةيجهد نفسه، 

، يفقد معه على غير حقيقتهيبدو كل شيء  أن :منها ،حال المعلم النفسية فسيكون لها آثار سلبية
، لريبةوا، وغشاه الشك والمرح ويصبح كل سهل لديه صعباً ،التفاؤلوروح  ،المعلم الموضوعية

  . لتكيف وتزول عنه كل صفاته الحسنةوا المرونةوتضعف قدرته على 
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في علم اإلدارة  واضحاً ويعد االنتماء لمهنة التعليم من المواضيع الحديثة التي القت اهتماماً
التربوية، لما لها عالقة بفعالية المنظمة ودرجة انجاز العمل فيها، إذ يعبر االنتماء لمهنة التعليم 

واالعتقاد بأهداف المدرسة وقيمها، ويشمل  ،عن اتجاه المعلم تجاه مدرسته، ويشمل اإليمان القوي
  في العمل إضافياً ل المعلم مجهوداًفيها، ويظهر االنتماء في بذ الرغبة القوية في البقاء عضواً

  .) 1995، العضايله( 

  

أن مفهوم  ونيرحيث وهناك خلط بين مفهومي الوالء واالنتماء، فمنهم من يعدهما شيئاً واحداً، 
مفهوم يستخدم للداللة على الصالت والعواطف التي تربط وهو  :االنتماء يأتي بمعنى الوالء

أو  ،أو العمل ،رةأو اإلخالص لما يعتقد الفرد أنه صواب، كاألس ،أو شعائرها ،الفرد بالجماعة
  ).  1982 ،بدوي(  أو الوطن ،الجماعة

  

، فاالنتماء يعني شمل من االنتماءأفيرى أن الوالء أعم و) 194، ص2001(أما المخالفي 
 ،العطاءو ،أو الهوية التي قد يتبعها مشاعر ايجابية أو سلبية من الحب ،أو االرتباط ،االنتساب
والنزوع إلى  ،والنصرة ،والقبول بين الوالي والمولى، بينما الوالء يتطلب التضحية ،والرضا
الوالء  ويعرف. ن الوالء يتضمن االنتماء، بينما االنتماء ال يتطلب بالضرورة الوالءأأي . المولى

جملة المشاعر، واألحاسيس، واالتجاهات، والسلوكيات االيجابية التي يحملها العامل  :المهني بأنه
والعمل  ،والتضحية ،والعطاء ،والبذل ،واالعتزاز ،أو الموظف تجاه عمله والتي تتجسد في الحب

 .العلمية والمهنية في مجال العملجل زيادة المعرفة أالمتواصل من 

  

الفعال  األفرادانجذاب  :بأنهلالنتماء التنظيمي  تعريفاً)  Buchnan , 1974( ويورد بوخنان 
ن إوعليه ف .لها بغض النظر عن أي مكاسب مادية منها إكراماًوقيم المنظمة  بأهدافوتعلقهم 

، ومدى توفر الرغبة معلم عن مدى التزامه تجاه مدرستهاالنتماء لمهنة التعليم هو تعبير من ال
، والبقاء فيها ألهدافهاللتضحية في سبيل تحقيق المدرسة و لإللمام بمادة تخصصه وحبه لها، لديه

، فيطور نفسه باستمرار العمل جر أعلى في مؤسسة أخرىأض عليه حتى ولو عر ،وعدم تركها
  .ويلم بالحديث والجديد من المعارف والمعلومات المتعلقة بها ،فيها

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


4 
 

أن يولوا  ت التربوية على اختالف المستوياتدارة المؤسساعن إ المسئولينن واجب إوعليه ف
وذلك بأن يعملوا على  ،مشكلة صحة معلميهم النفسية ومسألة االنتماء لمهنة التعليم عناية كبرى

وعلى الكشف عن المشاكل التي يشكون  ،دراسة األوضاع النفسية التي يعيشها أولئك المعلمون
وعن  ،النفسي وتذمرهم وانخفاض انتمائهموعن األسباب التي ينسبون إليها سوء تكيفهم  ،منها

  .) 1992الشيباني ، (  ن ظروفهم النفسيةياألمور والحلول التي يرغبون فيها ويقترحونها لتحس
 

، فيهاالتي يعملون المدرسة  أهدافوتحقيق  المدرسينحاجات  إشباعال يوجد تعارض بين و
وعلى  ،جهد أقصىوالفاعلية وبذل  األداءمستوى من  أعلىتقديم  إلىتهم يدفعهم حاجا فإشباع
وعلى  ،تسعى وتحرص جاهدة على تحقيق إرضاء وإشباع حاجات هؤالء المدرسين أن اإلدارة
في جو تعاوني  باألعمالوتسهيل القيام  األمورتسيير  يقوم بدور فعال في أن القائد أوالمدير 

وتفهمه  ،لمهنة التعليم انتمائهموتعزيز ورفع  ،للمدرسينوذلك من خالل مساندته ، منتج
ومعالجتها بعدالة  ،الخاصة والعامة والتعرف على مشكالتهم ،لمشاعرهم ووجهات نظرهم

  ).1988،  سليمان(  لف واالندماج بينهمآالت وإيجادواالهتمام بحقوقهم  ،وموضوعية

  

مجاالت  ىحدإتعد  –وخصوصا المعلمين  - المعلوم أن إدارة األفراد العاملين مع المدير ومن
المعلمين  إدارةدور مدير المدرسة في مجال )  2001( ويحدد عابدين  ،العملية عمل المدير

العمل على و، والتدريبية للمعلمين اإلشرافيةالمساهمة في تحديد االحتياجات : التالية باألنشطة
العمل على تحفيز المعلمين ورفع و، توفير مناخ مادي ومعنوي جيدو، ياًالمعلمين مهن تنمية

تكون العالقات داخل المدرسة  أنالعمل على و، ة وتعزيز انتمائهم لمهنة التعليمروحهم المعنوي
  .قدير المعلمين واالعتراف بجهودهمتو، أشكالهابكافة  إنسانية
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  مشكلة الدراسة وأسئلتها  .2.1

  

، ) 2003 سالمه،(  ؛) 2006، مروه(  ،العاملين أداءب وارتباطهاالنتماء المهني  ألهمية نظراً
 ،جميع جوانب العملية التعليمية التعلمية وتيسير دور مدير المدرسة في تسيير أهميةوكذلك 

االنتماء وتعزيز  ورفع ،مميزة إنسانيةمن خالل عالقات  األداءمستوى من  أعلى إلىوالوصول 
على عاتقه في  الملقاةوالمسؤولية الكبيرة  ،الذي يقوم به المدرس مميزال للدور وأيضا، للعاملين

 االنتماء لمهنة التعليم ارتأى الباحث ضرورة التعرف على واقع ،وصقلهتنشئة الجيل وتنميته 
، وكذلك التعرف وعالقتها ببعض المتغيرات ،للمعلمين في المدارس الحكومية في محافظة الخليل

 .أنفسهم المعلمين من وجهة نظرلمهنة التعليم  المعلمين نتماءادور مدير المدرسة في تعزيز على 
  :اآلتية األسئلةوانبثق عن مشكلة الدراسة 

  ؟مدارس الحكومية في محافظة الخليلما واقع االنتماء لمهنة التعليم لدى المعلمين في ال. 1

، المؤهل، وباختالف كل من الجنس، والخبرة للمعلمينهل يختلف واقع االنتماء لمهنة التعليم . 2
  ؟والتخصص

  ؟عليم المعلمين لمهنة الت ئهمما تقييم المعلمين لدور المديرين في تعزيز انتما. 3

كل  تالفباخ لديهم االنتماء لمهنة التعليمهل يختلف تقييم المعلمين لدور المديرين في تعزيز  .4
  ؟ التخصصو، المؤهلو، الخبرةو، الجنسمن 

 

   فرضيات الدراسة 3.1
  

  :لإلجابة عن السؤالين الثاني والرابع  تم صياغة الفرضيات الصفرية التالية

بين متوسطات واقع االنتماء   (α ≤ 0.05) عند مستوى الداللة  ال توجد فروق دالة إحصائياً .1
 .لمهنة التعليم للمعلمين في المدارس الحكومية في محافظة الخليل تعزى إلى الجنس
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بين متوسطات واقع االنتماء   (α ≤ 0.05) ال توجد فروق دالة إحصائياً عند مستوى الداللة  .2
 .الخبرةلمهنة التعليم للمعلمين في المدارس الحكومية في محافظة الخليل تعزى إلى 

بين متوسطات واقع االنتماء   (α ≤ 0.05) ال توجد فروق دالة إحصائياً عند مستوى الداللة  .3
 .لمهنة التعليم للمعلمين في المدارس الحكومية في محافظة الخليل تعزى إلى المؤهل

بين متوسطات واقع االنتماء   (α ≤ 0.05) ال توجد فروق دالة إحصائياً عند مستوى الداللة  .4
 .لمهنة التعليم للمعلمين في المدارس الحكومية في محافظة الخليل تعزى إلى التخصص

        بين متوسطات تقييم المعلمين   (α ≤ 0.05) عند مستوى الداللة  ال توجد فروق دالة إحصائياً. 5

 .عزى إلى الجنساالنتماء لمهنة التعليم لديهم تفي تعزيز  المديرينلدور     

                      بين متوسطات تقييم   (α ≤ 0.05) عند مستوى الداللة  ال توجد فروق دالة إحصائياً. 6

  .  االنتماء لمهنة التعليم لديهم تعزى إلى الخبرةفي تعزيز  المديرينالمعلمين لدور     

  بين متوسطات تقييم المعلمين   (α ≤ 0.05) عند مستوى الداللة  ال توجد فروق دالة إحصائياً. 7

  .االنتماء لمهنة التعليم لديهم تعزى إلى المؤهلفي تعزيز  المديرينلدور     

  بين متوسطات تقييم   (α ≤ 0.05) عند مستوى الداللة  ال توجد فروق دالة إحصائياً. 8 

  .يهم تعزى إلى التخصصاالنتماء لمهنة التعليم لدفي تعزيز  المديرينالمعلمين لدور          

  

   الدراسة أهمية  .4.1
  

  :في ثالث مجاالت ديدهاة أهميتها، والتي يمكن تحلهذه الدراس

 ،االنتماء لمهنة التعليم، موضوعها بشقيه أهميةبهذه الدراسة  أهميةتكمن : نظرية أهمية 1.4.1
 –كما وتعتبر هذه الدراسة من أوائل الدراسات المحلية  .زهدور مدير المدرسة في تعزي وأيضا

تماء لمهنة التي تتطرق إلى دور مدير المدرسة الحكومية في تعزيز االن –على حد علم الباحث
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 ألهميةوذلك  ،نوالمعلم يالفئة المستهدفة من هذه الدراسة وه أهميةالتعليم للمعلمين، وكذلك 
  . على جميع مستويات وجوانب المجتمعالممتد  وأثره همعمل

تقدمه هذه  أنيتوقع ما تكمن أهمية هذه الدراسة من الناحية العملية ب: أهمية عملية 2.4.1
االنتماء لمهنة  المدارس ووزارة التربية والتعليم من نتائج وتوصيات حول واقع لمديريالدراسة 

  .وجد  إنالمناسبة لمعالجة الخلل  ساليبواأل اآللياتلوضع  ،في تعزيزه المديرينودور  ،التعليم

الدراسة من الناحية البحثية بما تقدمة من توصيات ومقترحات  أهميةتكمن : بحثية أهمية 3.4.1
  .لعمل دراسات مستقبلية تتعمق في مجال دور المدير وكيفية تدريبه للقيام بدوره على أكمل وجه

 

   هداف الدراسةأ .5.1
  

  :إلىتهدف هذه الدراسة 

في المدارس الحكومية في محافظة  لمهنة التعليم انتماء المعلمينالتعرف على واقع  .1
 .عليهالتخصص و، المؤهلو، لخبرةوا، الجنس: وهي ،بعض المتغيرات في ظل ،الخليل

التعرف على تقييم المعلمين لدور المديرين في تعزيز االنتماء لمهنة التعليم لدى  .2
 فيالتخصص و، والمؤهل، والخبرة، الجنس: وهي، بعض المتغيرات في ظل ،المعلمين

 .هذا التقييم

 

   محددات الدراسة .6.1
  

  :ه الدراسة مجموعة من المحددات هيلهذ

 صل الثاني من العام الدراسي الفتم تطبيق هذه الدراسة خالل : محدد زماني 1.6.1
2007/2008.  
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تضم ثالث  يوالت ،هذه الدراسة على محافظة الخليل إجراء اقتصر :محدد مكاني  2.6.1
  ) مديرية جنوب الخليل و ،مديرية شمال الخليلو ،مديرية الخليل(  :مديريات للتربية والتعليم

قتصر هذه الدراسة على المعلمين والمعلمات العاملين في المدارس ت: محدد بشري 3.6.1
ب حس ،2007/2008من العام الدراسي الفصل الثاني خالل  محافظة الخليل الحكومية في

لة ، وتستثني الدراسة المعلمين والمعلمات العاملين في مدارس وكاسجالت وزارة التربية والتعليم
  .غوث الالجئين والمدارس الخاصة

  

يها والمحددة في مصطلحات تتحدد نتائج الدراسة بالمفاهيم الواردة ف: محدد مفاهيمي 4.6.1
  .الدراسة

  

المستخدمة وشموليتها لمجاالت باألدوات تعميم النتائج  إمكانيةتتحدد : ائيإجرمحدد  5.6.1
  .العينة لها، وباإلحصاء المستخدم أفراد، واستجابة الدراسة

  

  ف المصطلحاتتعري . 7.1

  

هو الرئيس المباشر لجميع العاملين في المدرسة، واحد أركان العملية التربوية،  :مدير المدرسة 
في المدرسة، يقف على رأس التنظيم فيها، ويتحمل فيها المسؤولية الكاملة أمام  واإلداري األول

  .)2001عابدين،( النظام التربوي في تحقيق أهدافه وعليه يعتمد تمع،السلطة التعليمية والمج

جملة المشاعر، واألحاسيس، واالتجاهات، والسلوكيات "هو : المهني ] أي االنتماء[ الوالء
 ،واالعتزاز ،يحملها عضو هيئة التدريس تجاه مهنته والتي تتجسد في الحبااليجابية التي 

لعلمية والمهنية في المتواصل من اجل زيادة المعرفة ا ،والعمل ،والتضحية ،والعطاء ،والبذل
  .) 192، ص2001المخالفي، (  "مجال العمل
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تعد من أكبر هي إحدى محافظات فلسطين، تقع في جنوب الضفة الغربية و: محافظة الخليل
المحافظات الفلسطينية، ويتولى اإلشراف على التعليم فيها وزارة التربية والتعليم الفلسطينية من 

  .)مديرية الخليل، ومديرية شمال الخليل، ومديرية جنوب الخليل ( خالل ثالث مديريات 

  

نة الدراسة على هو متوسط استجابات أفراد عي: التعريف اإلجرائي لواقع االنتماء لمهنة التعليم
  .فقرة) 18(استبانة انتماء المعلمين لمهنة التعليم المكونة من 

  

التعريف اإلجرائي لتقييم معلمي المدارس الحكومية لدور المديرين في تعزيز انتماء المعلمين 
هو متوسط استجابات أفراد عينة الدراسة على استبانة تقييم المعلمين لدور : لمهنة  التعليم

  .فقرة) 50(ة التعليم والمكونة من في تعزيز انتماء المعلمين لمهنالمديرين 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


10 
 

  الفصل الثاني

  األدب التربوي والدراسات السابقة

 

  األدب التربوي 1.2

  

  التنظيمي االنتماء           

  اإلدارة المدرسية           

  مدير المدرسة            
  

  الدراسات السابقة  2.2
  

  الدراسات العربية          

  الدراسات األجنبية           
  

  التعليق على الدراسات السابقة  3.2
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  الفصل الثاني

  التربوي والدراسات السابقة األدب

  

   األدب التربوي  1.2
  

عرضاً لألدب التربوي المتعلق باالنتماء التنظيمي مفهوماً وأبعاداً، واإلدارة  هذا الجزءيتضمن 

  .المدرسية من حيث مفهومها وخصائصها وأنماطها، ومهام مدير المدرسة ومهاراته وأدواره
  

   تعريف االنتماء التنظيمي .1.1.2
  

التنظيم مع بعضهم يعد موضوع االنتماء التنظيمي المفتاح األساس لتفحص مدى انسجام أفراد 
ومدى االنسجام القائم بين األفراد ومنظماتها؛ فكلما زاد االنتماء زاد االستعداد لبذل المزيد من 

  .)2001،المخالفي( والتفاني في العمل تجاه المنظمة ،الجهد
  

ام به بعد ظهور االهتم أوبد ،اإلدارةمن المفاهيم الحديثة في مجال  االنتماءيعتبر مفهوم و
قد و ،نجد صعوبة في تحديد مفهومه اإلدارةلحداثة هذا الموضوع في و .المدرسة السلوكية

  ).2007،الرواشدة(لباحثين في هذا المجال تعددت تعريفاته بتعدد ا

  

الوالء واالنتماء، فان البحث من التداخل بين مصطلحي  األولوتأسيساً على ما ورد في الفصل 
علماً أنه سيتبنى استخدام مصطلح واحد وهو مصطلح  ،لتنظيمييورد بعض التعريفات لالنتماء ا

ومن . االنتماء، حيث إن التعريفات المتعددة تدور حول نفس المعنى ولكن بكلمات وصيغ متنوعة
   :أبرز التعريفات لمفهوم االنتماء التنظيمي
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هو قوة  :التنظيمي حيث يرون أن االنتماء )Porter et al., 1974(تعريف بورتر وزمالئه   
من الوالء التنظيمي  ن الفرد الذي يظهر مستوى عالياًأتطابق الفرد مع منظمته وارتباطه بها، و

لبذل  اًاستعداد، والمنظمة أهدافاعتقاد قوي بقبول : المنظمة التي يعمل بها يكون لديهتجاه 
   .لمنظمةظة على استمرار عمله في ارغبة قوية في المحاف، وجهد ممكن لخدمة المنظمة أقصى

  

عدم رغبة العاملين في  هو :بأنه التنظيمي فيعرف االنتماء )Buchanan, 1974(أما بوكانن 
التي يعملون فيها لحصولهم على المكاسب المختلفة من حوافز ومكانة اجتماعية ترك المنظمة 
  .وحرية مهنية

 

الجهد لصالح المنظمة استعداد الفرد لبذل درجة عالية من " بأنه  )15، ص1999(ه الكايد ويعرف
  ".اخل المنظمة وقبول أهدافها التي يعمل فيها، مع وجود الرغبة الحقيقية في االستمرار د

  

تطابق  :بأنه)  2007الرواشدة، ( نقالً عن ) .Gibson et al(كما يعرفه جبسون وآخرون 
مل يشتمل للعاالتنظيمي  االنتماء أنحيث يرون الوحدة  أووانغماس العامل في المنظمة  وإخالص

الشعور باالنغماس في ، والمنظمة أهدافالعامل مع  أهدافتطابق : على ثالثة اتجاهات هي
لدى العاملين  االنتماءويؤدي ارتفاع  .الشعور باالنتماء للمنظمة، والمهام والواجبات التنظيمية

 إلى، وهذا يؤدي أخرىمنظمات  إلىزيادة رغبتهم في البقاء في المنظمة وعدم االنتقال  إلى
  .واإلشرافالتقليل من تكاليف الرقابة  إلى باإلضافةتقليل تكاليف دوران العمل 

  

إيمان المعلم وحبه وتبنيه لمهنة التعليم، : ويرى الباحث أن انتماء المعلم لمهنة التعليم يعني
المضاعفة  من خالل بذل الجهود بكافة الطرق والسبل المتاحة والسعي إلى تحقيق أهداف التعليم

أن تحقيق أهداف التعليم هو تحقيق ألهدافه،  المعلم والتطوير الدائم والتفاني في العمل، واعتبار
 تويربط نجاحه بمدى تحقيق التعليم ألهدافه، وعليه لن يترك العمل بهذه المهنة حتى لو عرض

  . عليه ظروف عمل أفضل
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  التنظيمي االنتماءأبعاد  .2.1.2

  

لم يختلف  األبعادن محتوى هذه إالتنظيمي، ومع ذلك ف االنتماء أبعاد تحديداختلف العلماء في 
 االنتماء :هما التنظيمي في بعدين االنتماء أبعادمن حدد  )Salanick, 1977( ، فمنهمكثيراً

وفيه يصبح الفرد : السلوكي االنتماءوفيه تتطابق أهداف الفرد مع أهداف المؤسسة، و: التجاهيا
التنظيمي  لالنتماء أنمن يرى  )Meyer et al., 1993( ومنهم .ومرتبطا بها متمسك بالمؤسسة

  :وهي أبعادثالثة 

  

للخصائص المميزة  ة الموظفويتكون هذا البعد بمدى معرف: التنظيمي العاطفي االنتماء. 1
وقرب المشرفين وتوجيههم له، كما يتأثر  ،ودرجة استقالليته وتنوع المهارات المطلوبة ،لعمله

الفرد بالمشاركة الفعالة في مجريات اتخاذ القرارات سواء فيما يتعلق منها بالعمل  إحساسرجة بد
وعرض نشاطاتها بشكل ايجابي عند  ،يجعله يفتخر بانتمائه لمنظمتهما يخصه هو، وكل هذا  أو

  .خوي يربطه بعملهأوتبني مشاكلها كما لو كانت مشاكله الخاصة والشعور بجو  ،لآلخرينحديثه 

  

يحققها الفرد لو  أنقاس بالقيمة االستثمارية والتي من الممكن وي: التنظيمي المستمر االنتماء. 2
 بأهميةتقييم الفرد  أن، حيث أخرىاستمر في المنظمة مقابل ما سيفقده لو قرر االلتحاق بجهات 

دمة والتي وطول مدة الخ ،ومنها التقدم في السن :البقاء مع المنظمة يتأثر بمجموعة من العوامل
الفرد  أنتعتبر من المؤشرات الرئيسة لوجود رغبة لدى الفرد في االستمرار في عمله، حيث 

تساهل من قبله يعتبر بمثابة  أوتفريط  وأي .ال بأس به من حياته في المنظمة اًاستثمر جزء
قيمة  ومنها، آخرعمل  إلىاالستثمار هذه غير قابلة للنقل  أوجهكانت  إذاخسارة له خاصة 

السنين، ونظام التقاعد قد يختلف من لعالقات الشخصية مع زمالء العمل والتي بنيت عبر ا
لتضائل  الذين تقدم بهم السن قد يفضلون البقاء في المنظمة نظراً األفرادوكذلك  ،ألخرىمنظمة 

  .أخرى أماكنفرص العمل بالنسبة لهم في 
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تزام نحو البقاء في المنظمة وذلك مقابل الدعم الفرد باالل إحساس هوو: األخالقي االنتماء. 3
في الجيد الذي تقدمه المنظمة لمنتسبيها والسماح لهم بالمشاركة والتفاعل االيجابي، ليس فقط 

ورسم السياسات العامة  األهدافوكيفية تنفيذ العمل بل المساهمة في وضع  اإلجراءاتتحديد 
في تمكين المنظمة في  أخالقياً مة لكونه ملتزماًللمنظمة، مما يجعل الفرد يمتنع عن ترك المنظ

لتي المهنة ا بأخالق اللتزامهوتنفيذ السياسات التي شارك في وضعها وكذلك  األهدافتحقيق هذه 
  .تحتم عليه البقاء في المنظمة

  

   التنظيمي االنتماءمراحل  .3.1.2
  

 فمنهم من حدد مراحل االنتماء :التنظيمي االنتماءاختلف العلماء في تحديد المراحل التي يمر بها 
لموظف لمنظمته ا انتماء أن افقد بين) Welsch & Lavan,1981(ولش والفان ومنهم  ،بمرحلتين

مرحلة االلتزام التنظيمي ومرحلة االنضمام للمنظمة التي يريد العمل فيها، : يمر بمرحلتين هما
على بذل الجهود الصادقة من اجل تحقيق النجاح للمنظمة  وفي هذه المرحلة يكون الفرد حريصاً

  . والنهوض بها

  

 O’Reily & Chatman(ورلي وجتمان أومنهم  ،بثالث مراحل االنتماءوهناك من حدد مراحل 

  :وهي) 1986

ويكون هذا في بداية انضمام الفرد للمنظمة، بحيث يبني على : االلتزام أو اإلذعانمرحلة . 1
  .ةحصل عليها الفرد نتيجة انضمامه للمنظمالمكاسب التي ي

في هذه المرحلة تكون رغبة الفرد في : التماثل بين الفرد والمنظمة أومرحلة التطابق . 2
  .وتأثيرهم اآلخريناالستمرار والبقاء في المنظمة، هي السبب في تقبله لسلطة 

وقيم المنظمة، فيبدأ  أهدافالفرد وقيمه مع  أهدافوفي هذه المرحلة تتشابه : مرحلة التبني. 3
وان  ألهدافه اًقيقالتنظيم تح أهدافوقيم المنظمة نتيجة لشعوره بأن في تحقيق  أهدافالفرد بتبني 

  .دفاعه عن قيم المنظمة هو دفاع عن قيمه شخصياً
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  وصفاته الوظيفي االنتماءخصائص . 4.1.2

  

: يه ةصفات عام بأربعيتميز  ]أي والءه[ للمدرسة المعلمانتماء  أن)  1988( ردايده  أورد
ورغبته في البقاء في المدرسة ، وانغماسه في دوره التنظيمي، وأهدافهاتمثل الفرد لقيم المدرسة 

  .وأهدافهاواالستعداد لبذل الجهود لصالح قيم المدرسة ، طويلةلفترة 

  

ه للمدرسة يمتاز بثالث ءغماس الفرد وانتمانا أن)  Porter et.al., 1974( ويشير بورتر 
  : خصائص هي 

  .وقيم المدرسة بأهدافالقوي  واإليماناالعتقاد  - 1

  .ذل الجهود الكبيرة لصالح المدرسةاالستعداد والرغبة لب - 2

   .ضوية لدى المؤسسةالرغبة القوية لالحتفاظ بالع - 3

  

لكن كانت الصفات ويرى الباحث أن الصفات التي أوردها كال الباحثين متشابهة إلى حد كبير، 
  .أعم واشمل، والباحث يتبنى تصنيف ردايدة) 1988(التي أوردها ردايدة 

  

   الخبرات التنظيمية التي تؤثر في االنتماء التنظيمي  .5.1.2

  

ويقصد  .هام في االنتماء التنظيمي للعاملين تأثيرلها  التي تنظيميةالخبرات هناك عدد من ال
أورد وقد  .العوامل المؤثرة في انتماء الموظف نتيجة عمله في المنظمة :بالخبرات التنظيمية

  :هي خمس خبرات )Buchanan,1974(بوخنان 

في  أهمية، وله التنظيم على انه عنصر هام أي معاملة الفرد في: الفردية األهميةخبرة  - 1
  .المنظمة
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المجموعة زاد الشعور نه كلما زاد تماسك أكد على ؤوهذه الخبرة ت: خبرات فرق العمل - 2
  .زيادة االنتماء نحوها إلىوبالتالي يؤدي  ،االيجابي تجاه المنظمة

التي وفيها ما يؤيد انه كلما تحققت توقعات الفرد في مجاالت العمل : خبرات تحقيق توقعات - 3
  .تهمه زاد انتماؤه للمنظمة

والقيم والمعتقدات  األعرافيقع االنتماء التنظيمي ضمن شبكة : االنتماء التنظيمي أعراف - 4
المنظمة كشرط لعضويتهم يقبلها العاملون في تلك  أنوالتي يتوقع  ،التي تشكل ثقافة المنظمة

  .والء لها أكثريكونوا  أنالذين يتقبلون ثقافة المنظمة يتوقع  واألفراد، فيها

خاصة في  يةأهمفي العمل  األولتشكل خبرة العام : في العمل األولتحديات خبرة العام  - 5
   .قة الفرد في المنظمة ووالئه لهاعال

  

  اإلدارة المدرسية مفهوم  .6.1.2

  

من اإلدارة التعليمية واإلدارة التربوية، وتعتبر المسئولة عن تطبيق  تشكل اإلدارة المدرسية جزءاً
سياسات اإلدارة التربوية والتعليمية وتحقيق أهدافها، وتعتبر أهم الوحد اإلدارية في حلقة اإلدارة 

تعددت التعريفات لإلدارة المدرسية اذكر منها تعريف قد التربوية لصلتها المباشرة بالطلبة، و
اإلدارة المدرسية هي ذلك الكل المنظم الذي يتفاعل "والذي يرى أن ) 5، ص1991(احمد 

في  ةًلسياسة عامة وفلسفة تربوية تضعها الدولة رغبت بايجابية داخل المدرسة وخارجها وفقاً
وهذا يقضي القيام بمجموعة . اف المجتمع والصالح العام للدولةإعداد الناشئين بما يتفق وأهد

 العمايرة، كما يعرفها "ل واألنشطة مع توفير المناخ المناسب إلتمام نجاحها متناسقة من األعما
وظيفية تتفاعل بإيجابية ) وتوجيه  ،وتنسيق ،تخطيط( مجموعة عمليات "بأنها ) 18، ص2002(

ضمن مناخ مناسب، داخل المدرسة وخارجها، وفقاً لسياسة عامة وفلسفة تربوية تضعها الدولة، 
فيرى أن اإلدارة ) 2002(، أما مصطفى "رغبةً في إعداد النشء بما يتفق وأهداف الدولة

العمل المدرسي لتحقيق  المدرسية هي عبارة عن منظومة متماسكة من العمليات التي يتم بها
واالتجاهات الحديثة في  .أهداف العملية التعليمية بصورة كاملة وبأقل جهد، وفي اقصر وقت
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جهود مشتركة يقوم بها مجموع العاملين في المدرسة يقف على  أنهاالمدرسية ترى  اإلدارة
  . رأسهم مدير المدرسة

   

  تعريف مدير المدرسة  .7.1.2

  

ن مدير المدرسة إالمسؤول عن كل صغيره وكبيرة في المدرسة، وعليه فإن مدير المدرسة هو 
بمثابة المرآة التي تعكس توجهات المدرسة ومدى تعاونها في المساهمة واستنفار كافة القوى 

وأولياء األمور وجذبهم وتحفيزهم لتحقيق أهداف  ،الكاملة لدى المعلمين األكفاء والتالميذ األذكياء
لبلوغ مستوى  التعاونو ،والتفاهم ،واالحترام ،المدرسة من خالل توفير جو مالئم يسوده الحب

  .) 2000األغبري ، (  أفضل من األداء واالنجاز

  

ه يعتمد ويعتبر مدير المدرسة من أهم عناصر اإلدارة المدرسية، وركيزة العملية التعليمية، وعلي
النظام التربوي في تحقيق أهدافه وبلوغ غاياته، فهو اإلداري األول في المدرسة، ويقف على 

. أو فشل المدرسة في تحقيق أهدافهاالمسئول األول عن نجاح ورأس التنظيم في المدرسة، 
المسئول والرئيس المباشر لجميع العاملين في المدرسة، " بأنه ) 145، ص1991( حمد أويعرفه 

حلقة االتصال الثابتة في العالقات واألول عن نجاح المدرسة في تحقيق أهدافها وتربية تالميذها، 
المدرسية على اختالف أنواعها بين المدرسين ببعضهم، وبين المدرسين والتالميذ، وبين اآلباء 

ة، فعليه في المركز الرئيس للعملية التعليمي وهو دائماً. والمدرسين، وبين الموجهين والمعلمين
  ."هاعبء تنظيمها للحصول على أفضل النتائج الممكنة، وهو الذي يوجه رسم الخطط وتنفيذ

  

  ومسؤولياته مهام مدير المدرسة .8.1.2

  

األول يتعلق بالجانب اإلداري، والثاني  :مهام مدير المدرسة  إلى قسمين)  2001( قسم مرسي
  : القسمينني وفيما يلي توضيح لكال يتعلق بالجانب الف
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  ويشمل الواجبات التي يغلب عليها الطابع اإلداري والتنظيمي: القسم األول 

ير ييشغل المدير جل وقته في تنفيذ الواجبات ذات الطابع اإلداري الروتيني المتمثل في تس
العمل، واالهتمام بالتنظيم العام للمدرسة، والتنظيم الداخلي للمدرسة، واالهتمام بالجانب المالي 

مواجهة المشاكل اليومية باختالف مسبباتها، والعمل على ارتباط المدرسة بمجتمعها المحلي، و
 ،وهناك من المديرين من يتصور خطأ أن مسؤوليته الكبرى هي في تصريف العمل اإلداري

ألنه يضع األمور في غير  ؛وهذا التصور غير صحيح ،ن العمل الفني يأتي في المرتبة الثانيةأو
ووظيفة المدرسة هي في أساسها . التعليمية يتعلق بالجوانب الفنيةذلك أن لب العملية . نصابها

التنظيمية في خدمة ، وتكون كل العمليات اإلدارية وعملية فنية تقوم على أصول ومبادئ تربوية
وعلى هذا يجب أن ينظر في المسائل اإلدارية و المالية على أنها تابعة للمسائل  ،الجانب الفني

  . عليها لفنية وليست قيداًا

  

ويقصد بها العمل على كل : لمهنييشمل الواجبات التي يغلب عليها الطابع الفني وا: القسم الثاني 
والسعي  ،ما من شأنه أن يحسن نتائج العملية التربوية من خالل تحسين العملية التربوية نفسها

متابعة حالة التعليم في  :كبيرة منها إلى ارتفاع مستواها، وهذا يلقي على عاتق المدير واجبات
تطوير األنشطة التعليمية، وتوزيع الطلبة على الفصول، تطوير أساليب التدريس، والمدرسة، 

االستفادة من والتنسيق بين األنشطة، وتطوير المناهج، وتقديم المساعدة المطلوبة للمعلمين، و
تفعيل االتصال بكافة وعلمين، تطوير اإلشراف على الموالموارد المتاحة بأقصى درجة، 

التعرف على حاجات العاملين بشتى أشكالها والسعي ومتابعة تحصيل الطلبة، واتجاهاته، 
القدرة على تحديد الواجبات وال، القدرة على التقييم الفعواألخذ بآراء المعلمين، وإلرضائها، 

لقدرة على تقويم الخطط اوالعمل على تقوية العمل المشترك بين المعلمين، ووالمسئوليات، 
الحفاظ على المبنى المدرسي وتطويره من خالل حسن اختيار والتربوية والعمل على تنفيذها، 

القدرة على تقدير االحتياجات وإعداد التقارير لرفعها إلى السلطات ومنه، أالعاملين على صيانته و
اكتشاف الخلل والسرعة في على القدرة والقدرة على تطبيق مهارة تفويض السلطة، والعليا، 

  .حله
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فيحدد مسؤوليات مدير المدرسة في النقاط )  16-15، ص,2001Carpenter(أما كاربنتر 
  :التالية

  .األهدافتحقيق  إلىقيادة العاملين في مدرسته بطريقة فعالة تؤدي  - 1

تجدات في على متابعة التطورات والمس بمختلف الطرق بحيث يكون قادراً تنمية نفسه مهنياً - 2
  .المدرسية بشكل خاص واإلدارةميدان التعليم بشكل عام 

هذا المنهاج ووضع ما  أهداففهم فلسفة المنهاج الدراسي بشكل عام مما يمكنه من خدمة  - 3
  .األهدافلتحقيق هذه  آلياتيلزم من 

  .توفير المناخ التعليمي المناسب داخل المدرسة - 4

  .بالمدرسة ومتابعتها داريةاإل األموراالهتمام الكامل بكل  - 5

الخاصة المتعلقة بكل شؤون المدرسة  األهميةذات  اإلستراتيجية األمورتام بكافة الوعي ال - 6
  .أساسهاوأن يضع خطته على 

مواكبة التطور في التعليم  ساطتهاالتي يمكن بو األخرىوالوسائل التكنولوجية  األجهزةتوفير  - 7
في  اإلدارةوأن يعمل كذلك على تطوير نظم  ،بشكل خاص وفي جميع مناحي الحياة بشكل عام

  .وأن يزودها بما يلزم من تقنيات حديثة ،مدرسته

التحديات  أمامأن تكون عنده روح المثابرة التي تمكنه من االستمرارية في العمل والصمود  - 8
  .السلبية التي قد تحيط به األجواءجم مشاكل مهما كان حالو

دقة وموضوعية لتقييم العاملين بالمدرسة من مدرسين  األساليب أكثرأن يحدد ويختار  - 9
العناصر غير الجيدة مع العمل  واستبدالمما يسمح بالمحافظة على العناصر الجيدة  وإداريين

  .دماء جديدة للمدرسة إدخالعلى 

د نوعية برامج التدريب الالزمة للعاملين معه من مدرسين أن يشارك الرأي في تحدي -10
  .وإداريين
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  مهارات مدير المدرسة .9.1.2

  

أربعة حدد المشتغلون في اإلدارة المدرسية المهارات الالزمة لمدير المدرسة وصنفوها في 
  :) 2001عابدين،(  أصناف وفيما يلي توضيح لها

أمور فطرية ال يمكن تعلمها، مثل الخصائص الجسمية وهي : المهارات الشخصية أو الذاتية. 1
  . بواجباته في قيام المدير اًكبير اًوالعقلية واالنفعالية، حيث أن لها دور

بعلم اإلدارة المدرسية،  ويقصد بها أن يكون المدير ملماً: هارات الفنية أو المعرفة العلميةالم. 2
  .من القيام بواجباته على أكمل وجهوذلك ليتمكن 

ويقصد بها الطريقة التي يتعامل بها المدير مع من يتعامل معهم، حيث : المهارات اإلنسانية. 3
 ،يراعي الجوانب اإلنسانية للمرؤوسين في تعامله معهم، لما لذلك من اثر على تنسيق جهودهم

د وبالقدرة على جذبهم وحفزهم للعمل بج ،وإشاعة جو التعاون والعمل الجماعي واالنسجام بينهم
واالنساط  ،وفهم ميولهم وأرائهم واتجاهاتهم ،ويتطلب ذلك استعداد المدير لفهم اآلخرين. ونشاط
 ،وحفزهم للعمل بجد ونشاط ،وإتاحة الفرصة لهم للتعبير عن أرائهم ومشكالتهم وحاجاتهم ،إليهم

والمشاركة في اتخاذ القرار لما  ،وإتاحة الفرصة لهم للتعبير عن أرائهم ومشكالتهم وحاجاتهم
  .لذلك من أثر على روحهم المعنوية واستعدادهم للعمل بل وتفانيهم في انجاز العمل وإتقانه 

ويقصد به قدرة المدير على إدراك تنظيم المدرسة : دراكية أو التصوريةالمهارات اإل. 4
واثر العالقات بين أجزاء ، وشمولية العملية التعليميةمور المؤثرة فيه، من مجتمع محلي واأل

  .التنظيم

  

  خصائص وصفات مدير المدرسة الناجح  .10.1.2

  

مجموعة من الصفات التي يجب توافرها في مدير المدرسة )  333، ص1991( النوري  يورد
  : الناجح وهي
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  .والتكامل ،والنضوج ،والتصرف ،القدوة الحسنة في المظهر - 1

في  وان يكون مخلصاً ،ويشعر بالمسؤولية ،وان يحترم مواعيد المدرسة ،إنسانياًيكون  أن - 2
  .عمله أداء

وان يتصف بالحذر  ،األخالقوان يكون حسن  ،يجمع بين الحزم والعطف والمحبة أن - 3
  .في التفكير والتصرف شورياًوان يكون  ،واليقظة

وان يكون سريع البت في الروتينية،  األموروال يستغرق وقته في  األموريهتم بجوهر  أن - 4
على التعبير عن  وان يكون قادراً ،إبطاء أووخاصة في المواقف الحرجة دون تردد  األمور

  .نفسه بكل دقة ووضوح

النجاح في  إلىن ذلك يؤدي أل ،اآلخرينفي  التأثيريكون قوي الشخصية مع القدرة على  أن - 5
وان يتصف بالوعي  ،واألموروعدم الجمود في مواجهة المشكالت  بالمرونةوان يتصف  ،العمل

  .العمل وأبعادالكامل لجوانب 

  

 من صفات مدير المدرسة الناجح نقالً آخرفيورد عدد )  111-110، ص 2001( البدري  أما
  :وهيدرويش  إبراهيمعن الدكتور 

وفهم الموقف  ،البعيدة الثاقبةفي الحكم الصائب والنظرة  آثارهومكتسب تظهر  ذكاء فطري - 1
وفهم وتحليل ومواجهة المشكالت التي تصادفه في قيادة وتوجيه مدرسته وتوقع  ،الدقيق

  .المشكالت قبل حصولها

العالقات  وأسس ،والقيادة التربوية والتعليمية الحديثة ،اإلدارة ألسسمعرفة عميقة وواسعة  - 2
ومعرفة  ،والنشءورعاية الشباب  ،والتوجيه الفني التدريس والتوجيه التربوي وأسس ،اإلنسانية

  .من مواد المنهج األقلتخصصية لمادة دراسية واحدة على 

3 - والمشاكل الوطنية  ،بمشكالت التدريس والتربية والتعليم ثقافة عامة واسعة ووعي كاف
ة وعالقة كل ذلك بدور المدرسة كمؤسس ،اإلنسانيةمشكالت الو ،ومشكالت العصر ،العامة

  .تربوية تعليمية
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 واإلدارة ،والتوجيه الفني ،واإلدارة ،واللجان العلمية ،خبرة عملية كافية في التدريس - 4
  .التربوية

  .واإلسالميللمجتمع العربي  األخالقيةوالقيم  والمبادئ ،قوي وصادق بالدين والعدالة إيمان - 5

 ،وأمانة ،وشجاعة ،ووفاء ،وعدالة ،من صدق اإلسالمية واألخالقالتمتع بحاالت التعفف  - 6
  .ورحمة ،ومواجهة ،وتسامح ،وتواضع ،وإخالص

وعدم  ،بالنفسوثقة  ،وعدم التراجع خوفاً ،أدبيةوشجاعة  ،عزم وتصميم وقوة في قول الحق - 7
  .الغرور

 أنوتجنب كل ما من شأنه  ،بهم والتأثير ،وإقناعهم ،اآلخرينوقيادة  ،قدرة على قيادة النفس - 8
  .همءيثير عزوفهم وعدا

والتوجيه  ،والمتابعة والتنفيذ ،واتخاذ القرار الجريء الرشيد ،القدرة على التخطيط والتنظيم - 9
  .ووضع الشخص المناسب في المكان المناسب ،وتوزيع االختصاصات حسب الكفاءة والقدرة

حقيق منافع شخصية دون االلتفات لت للمبادئمخلص  ،فيها متفانٍ ،محب للعمل والمسؤولية -10
 ،عارف بقدراته ،وحب للعمل الجماعي ،من وراء المنصب والموقع، لديه روح مهنية مخلصة

  .جليلة إنسانيةوبناء عالقات  ،لحمل المسؤولية مع غيرهوله استعداد 

في العمل  كيس ونفسية مطمئنة مستقرة غير قلقة، متأنٍ ،بشوشة سمحةشخصية جذابة  -11
  .يتعامل مع الوسط الذي يعمل فيه بصبر عاٍل ،غير متسرع ،والفعل

  .ونظافة في الملبس والجسم ،ومظهر الئق ،وشكل مقبول ،وصحة بدنية عالية لياقة -12

  

شروط نجاح مدير المدرسة في عمله ومن هذه )  215-214، ص 1994(كما وبين الفقي 
  : الشروط

  .والتوجيه اإلدارةالتقليل من مركزية  - 1
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ن يكون مدير المدرسة حر الحركة والتصرف في مدرسته بما يحقق مصلحتها وضمن أ - 2
  .السياسة العامة للتعليم

  .حماية الحرية الفكرية والعلمية والشخصية الملتزمة في مدرسته - 3

شبح التهديد والخوف من نتائج االبتكار والتجريب  وإبعاد ،والطمأنينة األمنبتأكيد الشعور  - 4
  .والتجديد

  .توفير االستقرار الوظيفي حتى يستطيع ان يرسم خطط مدرسته القريبة والبعيدة المدى - 5

 يةوالمديريات التعليم األماناتجعل القوانين واللوائح والقرارات والتعليمات التي تصدرها  - 6
  .واضحة ومرنه تسمح بالتصرف والحركة على مستوى المدرسة

  .مدرسة والمتعاملين معهاتوضيح اختصاصات كل العاملين في ال - 7

  .لرفع الروح المعنوية وزيادة الكفاءة ؛األعلىالتعليمية  اإلدارةفي  الشوري األسلوبتطبيق  - 8

  .الميزانية المالية الالزمة للصرف على متطلبات المدرسة والصيانة والنشاط وغيرهاتوفير  - 9

  .األكفاءوالفنيين  ،والموظفين ،والموجهين ،والمشرفين ،توفر المدرسين -10

  .توفير المباني المدرسية المناسبة والصالحة وصيانتها باستمرار -11

  .تحقيق التعاون الكامل بين المدرسة والمجتمع المحلي -12

 ،والمدرسين ،وجود تعاون مستمر وتفاهم كامل واحترام متبادل بين مدير المدرسة -13
  .األمور وأولياء ،والعاملين ،والتالميذ

  

  لمدرسيةأنماط اإلدارة ا .11.1.2 

  

الحاج الياس و)  2001( وعابدين ) 2000( الؤه زمعبود وو) 2002(لقد بين كل من العمايرة 
 واألفعالللسلوك  وهذا التصنيف وفقاً ،المدرسية لإلدارة أساسية أنماط أربعةهناك  أن)  1984( 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


24 
 

والنمط  ،)الجذاب (  الدبلوماسيوالنمط  ،) األوتوقراطي( النمط التسلطي : وهي اإلدارية
  :وفيما يلي بيان لكل منها ،والنمط الديمقراطي ،)المتسيب ( الترسلي 

  :ويتميز هذا النمط بالمالمح التالية: النمط التسلطي - 1

  .األحوالتركيز السلطة في يد مدير المدرسة وعدم تفويضها مهما كانت  -أ

  .الفصل التام بين التخطيط والتنفيذ - ب

  .مع عدم المرونه عند التنفيذ واإلجراءاتااللتزام بالقواعد واللوائح  -ج

  .التعليمات وعلى الجميع تنفيذها إصدار - د

  .على الجانب التحصيلي والتركيز اإلدارةغياب الموضوعية ومشاركة المعلمين في  -هـ

  :ويتميز هذا النمط بالمالمح التالية: الدبلوماسيالنمط  - 2

عالقات حسنة مع المعلمين والتالميذ، والظهور بمظهر جذاب  إظهاريبذل المدير جهده في  -أ
  .واغتنام كل فرصة للتفاخر بحسن عالقاته مع الجميع

  .المعلمين في رسم سياسات العمل إشراكعدم  - ب

 اًكسب ؛ذوي النفوذ من المعلمين استمالة من يخالفونه في الرأي خصوصاً إلىيسعى المدير  -ج
  .فقتهملموا

ليبدو كأنه  ؛يخطط المدير لالجتماعات ويشرك معه بعض المدرسين والتالميذ من ذوي النفوذ - د
  .ديمقراطي

  .لجان لدراستها إلىال يبت في المواضيع المطروحة ويحولها -هـ

  

  :ويتميز هذا النمط بالمالمح التالية: النمط الترسلي - 3

من حرية التصرف  كبيراً قدراً إعطائهمالمرؤوسين مع  إلىغلبها أ أوتفويض كل السلطات  -أ
  .متعارضة وكأنهاحتى تبدو هذه التصرفات 
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والقواعد والنظم وتحل محلها الرغبات الشخصية وتسود الفوضى  اإلجراءاتتتعطل اغلب  - ب
  .في التصرفات

  .الرأي اءإبدويتيح لكل واحد منهم حرية  ،مستشارون أنهمالمعلمين على  إلىينظر المدير  -ج

  .قرارات إلىعقد اجتماعات مطوله دون الوصول  - د

  .ال يباشر المدير ضبط الشؤون المتعلقة بتسيير الحياة اليومية في المدرسة -هـ

  

  :ويتميز هذا النمط بالمالمح التالية: النمط الديمقراطي - 4

  .يعهابالفروق الفردية لدى المعلمين والتالميذ والمحافظة عليها وتشج اإلقرار -أ

  .التحديد الواضح والكامل لوظيفة كل عضو في المدرسة ومهامه وسلطاته - ب

  .األهدافتنسيق جهود العاملين في المؤسسة وتشجيع التعاون بينهم بما يدعم تحقيق  -ج

 عليهم التزاماً أنن معه ويشعر العامل اولذ ،القراراتبمشاركة تابعيه في صنع واتخاذ  إيمانه - د
  . بالتنفيذ قوياً

  .تكافؤ السلطة مع المسؤولية -هـ

  .العمل للمرؤوسين إسناداعتماد معيار القدرة على القيام بالعمل والرغبة بذلك عند  -و

  .وبين المدرسة والمجتمع ،في المدرسة إنسانيةعالقات  إقامةالحرص على  - ز

  .لهذا التفويض همبأهليتمن يليه من المرؤوسين متى شعر  إلىمن سلطاته  يفوض جزءاً -ح

  

 وظائف اإلدارة المدرسية  .12.1.2

 

المدرسية، وكل منهم  اإلدارةالمدرسية العديد من المشتغلين في  اإلدارةلقد تحدث في وظائف 
في  أنها إالالخاص، وبالرغم من االختالف في الجمل والصياغات  بأسلوبهصاغ هذه الوظائف 
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الذي ) 2002(فقط تصنيف العمايرة  أوردالنهاية تحمل نفس المضمون والمعنى، لذلك سوف 
  : نقاط هي خمسفي  والتي يمكن تلخيصها  ،المدرسية اإلدارةصنف وظائف 

التعرف على أهداف المجتمع وأمانيه ومشكالته، والعمل على حل هذه المشكالت وتحقيق  - 1
  .المجتمع أهداف

بالخبرات المتنوعة والمتجددة والتي تكفل له مواجهة المشاكل التي تعترضه تزويد الطلبة   - 2
  .في حياته

وتحقيق النمو الخدمات والخبرات التي تساعد في تربية الطلبة وتعليمهم العمل على تقديم  - 3
  .المتكامل لشخصياتهم

  .التي تساعد على تعليم التالميذ ونموهم المتكاملتهيئة الظروف المناسبة  - 4

التربوية الموضوعة من خالل تنفيذ  األهدافالمعلمين لتحقيق  أداءالعمل على زيادة كفاءة  - 5
  .المناهج المدرسية

  

، 1991(يحددها احمد  األهدافتحقيق جملة من  إلىتسعى  سابقاً المذكورةوهذه الوظائف 
  :فيما يلي) 27ص

  .المادية والبشرية الالزمة للقيام برسالة المدرسة اإلمكانيةتوفير  - 1

  .توفير الجو المالئم الصالح للعملية التعليمية - 2

  .الفني للعملية التربوية واإلشراف اإلدارية اإلدارةتحقيق التكامل بين  - 3

يم لتوفير جو داعم للتعل ؛الطيبة بين جميع العاملين في المدرسة اإلنسانيةالعناية بالعالقات  - 4
  .والتعلم

  .توفير قدوة حسنة للتالميذ - 5
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  خصائص اإلدارة المدرسية الناجحة .13.1.2
  

 اإلدارةعلى  والمبادئ األسسمجموعة من )  19،20، ص2000( الوفا وحسين  أبويحدد 
  :تحققها وهي أنالمدرسية الناجحة 

 وإنما، أهدافهاال تعتمد على العشوائية في تحقيق  أنهاوهذا يعني : هادفة إدارةأن تكون  - 1
  .الصالح العام إطارتعتمد على الموضوعية والتخطيط السليم في 

المواقف الجامدة بل يكون  أوالسلبيات  إلىال ترتكن  أنهاوهذا يعني : ايجابية إدارةأن تكون  - 2
  .لها دور قيادي في مجاالت العمل وتوجيهه

وهذا يعني أن تكون بعيدة عن االستبداد والتسلط مستجيبة : اجتماعية إدارةأن تكون  - 3
  .، مدركة للصالح العامللمشورة

وجهة  إلىواالستماع  ،وتقديرهم اآلخرينويشتمل ذلك حسن معاملة : إنسانية إدارةأن تكون  - 4
  .الحلول السليمة لهم إلىومساعدتهم في الوصول  ،والتعرف على مشكالتهم ،نظرهم

عن تسلط رئيس التنظيم  بعيداً اإلدارة أسلوبيكون  أنأي : ديمقراطية إدارةتكون  أن - 5
التنظيم والمشاركين  أعضاء إلىانفراده باتخاذ القرار دون الرجوع  أو أعضائهحد أ أو اإلداري

، ومشاركة األفرادما توافر فيه تنسيق جهود  إذاديمقراطي  بأنه اإلداريويتسم التنظيم  ،فيه
  .التنظيم أعضاءة فيما بين في تحديد السياسات ووضع البرامج، والمساوا أعضائه

  

  دور مدير المدرسة في تعزيز االنتماء لمهنة التعليم  .14.1.2

  

والموجه والمنسق  مدير المدرسة هو حجر األساس الذي يقوم عليه كيان المدرسة وهو المحرك
وهو الذي يتولى فيها المسؤوليات التي تسعى . أهدافهالطاقتها وإمكاناتها البشرية والمادية لتحقيق 

المدرسة للسير بموجبها والعمل على تحقيق أهدافها كنواة للمؤسسة التربوية التعليمية المصغرة 
  ).2001البدري، (
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أن مدير المدرسة يشبه ربان السفينة، فإذا لم يكن على ) 146، ص2000(ويبين األغبري 
ة والخبرة التي تمكنه من القيام بدوره المنوط به تجاه مختلف العناصر مستوى من التأهيل والكفاء

التعليمية، يكون بذلك كربان السفينة الذي يجر بها في عباب المحيط وال يعلم كيف يصل بها إلى 
وعليه ال بد من أن يتم إعداد مدير المدرسة لهذه المهنة وهذا المركز الوظيفي . بر األمان

  .ادئ ومعايير تضمن سالمة كفاءته وصحة اختيارهالحساس وفق أسس ومب

  

انه يقع على عاتق مدير المدرسة مسؤولية كبيرة في تعزيز  Tarter & Hoy , 1989)  (ويبين  
  :التالية االنتماء لمهنة التعليم لدى المعلمين، ولتحقيق ذلك على المدير مراعاة األبعاد

المعلمين للعمل من خالل كونه قدوة في العمل يجب على المدير إثارة دافعية : سلوك الدعم - 1
الجاد وفي إظهار اهتمامه الحقيقي لصالح المهنة، ويجب على المدير أن يشعر باالنتماء للمدرسة 

  .ظاهرة جماعية كما هو ظاهرة فرديةن االنتماء ألمثل المعلم 

ن عن كثب وهو سلوك يظهر قدرة المدير على توجيه المعلمي: سلوك التوجيه والتفويض - 2
لين الموجودين في عن المسئو نسبياً وعلى قدرته على تفويضهم القيام بالمهام مع بقائه مستقالً

  .المراكز العليا

في  وهو سلوك ودي حيث يكون المدير منفتحاً: سلوك مراعاة حقوق ومشاعر اآلخرين - 3
  .ه مع المعلمينبعالقات حقيقياً لهم ويبدي اهتماماً عالقته مع المعلمين، ويكون زميالً

يستطيع المعلمون في المدرسة تحمل مسئولية اكبر اتجاه تحقيق أهداف : سلوك عدم السيطرة - 4
وان يخلق ظروفا تمكن المدرسة من أن  ،المدرسة، وعلى المدير أن يسعى لدمج المعلم بالمدرسة

  .ين مهنيينيدعم المعلمين كاختصاص وان ية في مساعد تالميذها على التعلم،تكون أكثر فاعل
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   الدراسات السابقة 2.2

  

، الدراسات السابقة ذات العالقة، التي وقف عليها الباحث ألبرز يتضمن هذا الجزء عرضاً
  .ال تنازليا ثم الدراسات األجنبيةوسيتم عرض الدراسات العربية أو

  

  الدراسات العربية .1.2.2

   

العالقة بين مشاركة العاملين في التعرف على )  2008( دراسة حمايل حاولت  .1.1.2.2
حيث استخدم الباحث المنهج الوصفي . جامعة القدس المفتوحة في صنع القرار ووالئهم التنظيمي

في جامعة  اإلداريينلقياس واقع المشاركة في صنع القرار لدى العاملين  األولى أداتينواستخدم 
مجتمع  وتكون، المبحوثينلقياس واقع الوالء التنظيمي لدى  ةالقدس المفتوحة، والثانية استبان

في جامعة القدس المفتوحة في المناطق والمراكز التعليمية في  اإلداريينالعاملين  من الدراسة
، تم اختيار عينة طبقية عشوائية فرداً )482(فلسطين في الضفة الغربية والبالغ عددهم 

واقع مشاركة العاملين في صنع القرارات في جامعة  :نأالنتائج  وأشارت .موظفاً) 313(بلغت
 النتائج ايضاً ، وبينتجداً كان مرتفعاًف لهم الوالء التنظيمي ، أمامتوسطاكان  القدس المفتوحة
عينة الدراسة لمستوى مشاركتهم تعزى لمتغير  أفرادبين تقديرات  إحصائياًدالة وجود فروق 

لمتغير المؤهل و ،لمتغير الجنس ولصالح الذكورو ،األقسامالمستوى الوظيفي ولصالح رؤساء 
 لم يكن بينما ،)40-30من (لمتغير العمر ولصالح الفئة و من بكالوريوس، العلمي ولصالح أعلى

- 30من (لمتغير العمر ولصالح الفئة والعينة لمستوى المشاركة،  أفرادعلى تقديرات  أثرلخبرة ل
عينة الدراسة  أفرادفي المتوسطات الحسابية لتقديرات  ئياًإحصاال توجد فروق دالة ، كما )40

متغير المستوى الوظيفي والجنس وسنوات الخبرة والمؤهل  إلىالء التنظيمي تعزى ولواقع ال
عينة الدراسة لواقع الوالء التنظيمي  أفرادفي تقديرات  إحصائياًوجود فروق دالة ، والعلمي

 ارتباطيهوجود عالقة  ، كما بينت الدراسة) سنة 40من كثرأ (تعزى لمتغير العمر ولصالح الفئة 
 .يجابية ضعيفة بين متغير المشاركة في صنع القرار ومتغير الوالء التنظيميإ
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تحديد مستوى االنتماء التنظيمي عند  إلىهدفت التي  ) 2007( دراسة سلعوس وفي  .2.1.2.2
معلمي ومعلمات المدارس الخاصة في مدينة نابلس، وكذلك درجة شيوع السمات الشخصية عند 

معرفة دور بعض  إلى أيضامعلمي ومعلمات المدارس الخاصة في المدينة نفسها، كما هدفت 
العمر على مستوى والتخصص، والمؤهل العلمي، و ،سنوات الخبرةو ،المتغيرات مثل الجنس

االنتماء التنظيمي والسمات الشخصية عند معلمي ومعلمات المدارس الخاصة في مدينة نابلس، 
ومن اجل تحقيق ذلك . كذلك معرفة العالقة بين السمات الشخصية واالنتماء التنظيمي عندهم

لخاصة، وتم ومعلمه من معلمي المدارس ا معلماً)  154( قامت الباحثة باختيار عينة مؤلفة من 
وجود عالقة ايجابية بين السمات الشخصية واالنتماء  إلىالنتائج  وأشارتاستبانه عليهم، توزيع 

في  إحصائيةكذلك تبين عدم وجود فروق ذات داللة التنظيمي عند معلمي المدارس الخاصة، 
مستوى االنتماء التنظيمي عند معلمي ومعلمات المدارس الخاصة تعزى الى متغيرات الخبرة 

في حين وجدت فروق ذات داللة تعزى لمتغيرات الجنس والمؤهل العلمي،  ،والتخصص والعمر
في السمات الشخصية عند معلمي  إحصائيةعدم وجود فروق ذات داللة  إلىالنتائج  أشارتكما 

، في حين وجدت فروق خاصة تعزى لمتغيرات الجنس والخبرة والتخصص والعمرالمدارس ال
  . ذات داللة تعزى لمتغير المؤهل العلمي

  

 أساسيةدراسة العالقة بين ثالثة متغيرات  إلى)  2007( دراسة جودة واليافي وسعت  .3.1.2.2
لقد . ع الدور وغموضهزام التنظيمي وصراوفق نظرية فيدلر، وااللت القيادي للقائد األسلوبهي 

شركات  إحدىالمديرين العاملين في  عينة عشوائية مكونه من على اتاستبان)  110( تم توزيع 
القائد  أسلوبوجود عالقة بين  إالىودلت النتائج . والتنمية في جمهورية مصر العربيةالتطوير 

القائد وشعوره بصراع الدور وغموضه، وكانت العالقة سلبية  أسلوبوالتزامه التنظيمي وبين 
كذلك وجدت فروق معنوية بين كل . بين االلتزام التنظيمي للقائد وصراع الدور وغموض الدور
، وكذلك أخرىالقائد من جهة  وأسلوبمن العمر والحالة االجتماعية، والمركز الوظيفي من جهة 

والخبرة،  ، وبين العمر،عمر والتزام القائد التنظيميوجدت فروق ذات داللة معنوية بين ال
 أن إلىالبيانات  وأشارت. والتحصيل العلمي، والجنس وشعور القائد بصراع الدور وغموضه

  .الدعم أسلوبالنسبة الكبرى من القادة المشاركين في هذا البحث قد تبنوا 
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ت الرضا الوظيفي والوالء تحديد مستويا إلىسعت ف)  2006(  األحمديدراسة أما  .4.1.2.2
في المملكة العربية السعودية والعالقة  األوليةالتنظيمي للعاملين في مراكز الرعاية الصحية 

بينهما وبين بعض المتغيرات الشخصية والوظيفية، حيث تكون مجتمع الدراسة من الممرضين 
)  10536( لغ عددهم العاملين في مراكز الرعاية الصحية في المملكة العربية السعودية البا

في ثالث مناطق موزعة  اًصحي اًمركز )50(، وتم اختيار عينة عشوائية مكونه من ممرضاً
استبانه على جميع العاملين بالتمريض في هذه  )1800(، وقد تم توزيع %  8.4جغرافيا بنسبة 
الوظيفي الكلي والوالء  الدراسة وجود مستويات معتدلة من الرضا أظهرتالمراكز، وقد 

 ، وتبين وجود خالفات جوهرية في مستويات الرضا الوظيفي والوالء التنظيمي، وفقاًالتنظيمي
الرضا الوظيفي والوالء  لعدد من الخصائص الشخصية والوظيفية، ووجود عالقة طردية بين

  .التنظيمي

  

هيئة  أعضاءظيفي لدى التعرف على الوالء الو) 2006(دراسة المالحمة وحاولت  .5.1.2.2
هيئة  أعضاءوقد تكون مجتمع الدراسة من جميع  ،الخاصة األردنية التدريس في الجامعات

، )1978(دهم دوالبالغ ع) 2005/2006(التدريس العاملين في الجامعات الخاصة للعام الدراسي 
الين ( أداة، و لتحقيق هدف الدراسة تم استخدام عضواً )559(عينة الدراسة فتكونت من  أما

لرضا الوظيفي تم تطويرها لقياس ا وأداة، فقرة) 20(للوالء التنظيمي، والمكونة من  )وماير
 أبعادوجود عالقة بين  :الدراسة إليهاالنتائج التي توصلت  أهمومن  .فقرة) 25(مكونة من 

 وبينتس في الجامعات الخاصة، كما هيئة التدري أعضاءالوالء التنظيمي والرضا الوظيفي لدى 
هيئة التدريس تعزى لمتغيرات النوع  أعضاءوجود فروق في مستوى الوالء التنظيمي لدى 

الدراسة بضرورة وضع نظام  أوصتكما  .الكليةومدة الخدمة في الجامعة ووالعمر االجتماعي 
ث ال يتم البحث عن الفرص ، بحيالجامعات الخاصةهيئة التدريس في  ألعضاءحوافز و مكافآت
  .البديلة

 

العدالة التنظيمية لدى رؤساء  على تعرفال إلىهدفت ف) 2006(دارسة سلطان أما  .6.1.2.2
والوالء التنظيمي  ،عالقتها بالرضا الوظيفيو ،الرسمية األردنيةفي الجامعات  األكاديمية األقسام
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الهيئات التدريسية  أعضاءوتكون مجتمع الدراسة من جميع  ،الهيئات التدريسية فيها أعضاءلدى 
ممن هم بالرتب ، وعملهم، من حملة درجة الدكتوراه رأسالمتفرغين الذين هم على  األردنيين
، وعددهم الرسمية األردنيةفي الجامعات ) مساعد أستاذو، مشارك أستاذو، أستاذ( األكاديمية

) 450(عشوائية ية ، في  حين شملت عينة الدراسة التي تم اختيارها بطريقه طبقعضواً) 2905(
: وهي ،ألعضاء هيئة التدريسموجهة  أدواتاستخدمت الباحثة ثالث  .عضو هيئة تدريس

)  Niehoof &Morman ,1993(نيهوف ومورمان  صممه، الذي مقياس العدالة التنظيمية
، طورته الباحثةمقياس الرضا الوظيفي والذي طبيعة الدراسة، والباحثة ليتناسب و وعدلته

، وأشارت النتائج أن )Porter et.al.,1974(بورتر وزمالؤه  أعدهء التنظيمي الوالومقياس 
، ووجود عالقة ارتباطيه طردية بين العدالة التنظيمية "مرتفعة"درجة الوالء التنظيمي كانت 

  . والوالء التنظيمي

  

استقصاء مستوى الوالء الوظيفي لمديري  تهدراسفي ) 2006(الجوارنة  وحاول .7.1.2.2
، االجتماعيالنوع ( اثر المتغيرات المستقلة و ،اربد الثانيةفي مديرية تربية  الحكوميةالمدارس 

ة الدراسة من تكونت عين .على ذلك المستوى) الخبرة ومستوى المدرسة، و ،العلمي المؤهلو
لعشوائية من جميع اختيارهم بالطريقة الطبقية ا، تم ومعلمة معلماً )240(وومديرة  اًمدير )57(

 أربعة مجاالت،فقرة موزعة على ) 40(اشتملت على مدارس المديرية، استخدم الباحث استبانة
هة كان مستوى الوالء الوظيفي لمديري المدارس من وج: النتائج التالية إلىوقد توصلت الدراسة 

 ألثرفي استجابات المعلمين تعزى  صائيةإحوجود فروق ذات داللة ، وبينت نظرهم مرتفعاً
المزيد من الدراسات حول  بإجراءالباحث  أوصىفي ضوء هذه النتائج و .اإلناثلصالح والنوع 

، والثقافة التنظيمية، ونمط كاألجور أخرىالوالء الوظيفي لمختلف قطاعات التربية و لمتغيرات 
  .ات التي تناولت هذا الموضوعلدراس، وذلك لندرة االقيادة، واالستقاللية في العمل

  

لمديري المدارس  اإلداريةدرجة الكفاءة  إلىالتعرف )  2006( دراسة مروه وهدفت  .8.1.2.2
الثانوية في محافظة بيت لحم وعالقتها باالنتماء التنظيمي للمعلمين، وتكون مجتمع الدراسة من 

عينة  أما، ومعلمة معلماً) 1284(لحم وعددهم جميع معلمي المدارس الثانوية في محافظة بيت 
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، ارهم بالطريقة الطبقية العشوائية، تم اختيومعلمة معلماً) 329(فاشتملت على  الدراسة
لمديري المدارس  اإلداريةالدراسة قام الباحث ببناء استبانه لقياس واقع الكفاءة  وألغراض

المعربة لقياس درجة )  Porter et al.1974( بورتر وزمالئه  استبانه، واستخدم الثانوية
طردية  ارتباطيهوجود عالقة : النتائج التالية إلىاالنتماء التنظيمي للمعلمين، وتوصلت الدراسة 

لمديري المدارس الثانوية في محافظة بيت لحم  اإلداريةبين متغيري الكفاءة  إحصائياًقوية دالة 
لدى مديري المدارس الثانوية في  اإلداريةدرجة الكفاءة ، أما واالنتماء التنظيمي للمعلمين

درجة االنتماء التنظيمي لمعلمي  ، بينما "مرتفعة"ما يراها المعلمون كانت محافظة بيت لحم ك
في  إحصائيةعدم وجود فروق ذات داللة ، وبينت الدراسة "متوسطة"المدارس الثانوية كانت 

بيت لحم كما يراها المعلمون  لدى مديري المدارس الثانوية في محافظة اإلداريةدرجة الكفاءة 
رة للمعلم، وسنوات الخبرة للمدير، كما سنوات الخبوتعزى لمتغيرات المؤهل العلمي للمعلم، 

لدى مديري المدارس الثانوية في  اإلداريةفي درجة الكفاءة  إحصائيةداللة  ذاتفروق  وتوجد
الح الذكور، ومتغير الجهة محافظة بيت لحم كما يراها المعلمون تعزى لمتغير جنس المعلم ولص

من  أعلىالمشرفة ولصالح معلمي المدارس الحكومية، ومتغير المؤهل العلمي للمدير ولصالح 
في درجة االنتماء التنظيمي لدى  إحصائيةعدم وجود فروق ذات داللة بكالوريوس، وبينت 

لجهة المشرفة، ري المؤهل العلمي وامعلمي المدارس الثانوية في محافظة بيت لحم تعزى لمتغي
في درجة االنتماء التنظيمي لدى معلمي المدارس  إحصائيةد فروق ذات داللة ووج وأظهرت

الثانوية في محافظة بيت لحم تعزى لجنس المعلم ولصالح الذكور، ومتغير سنوات الخبرة 
برامج تدريب  إعداد :ووضع الباحث التوصيات التالية .سنوات 10من  األعلىولصالح الخبرة 

ورفع الروح  ،لديهم في مجاالت اتخاذ القرار اإلداريةمديرين تساعد في رفع وتعزيز الكفاءة لل
واستخدام التقنيات الحديثة  ،مع المعلمين والطلبة اإلنسانية، وتنمية العالقات للمرؤوسينالمعنوية 

االنتماء  بأهميةضرورة رفع مستوى وعي مديري المدارس ، ووتحديد احتياجات المعلمين
، كما ونتائج الطلبة من خالل توزيع النشرات وعقد الندوات أدائهمعلى  وأثرهالتنظيمي للمعلمين 

في دورات  إشراكهمعلى مديري المدارس العمل على تنمية قدرات المعلمين، من خالل  انه
يات في عملية اتخاذ القرار، وتفويض الصالحيات لهم، وغيرها من العمل وإشراكهمتدريبية، 
يقوم  أنضرورة و ،المدرسة أهداففي تحقيق  بأهميتهالتي تسهم في تنمية شعور المعلم  اإلدارية
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مديرو المدارس الثانوية بتفعيل اللجان الطالبية، وكذلك توعية الطلبة بتخصصات التعليم 
  .الجامعي ويمكن ذلك من خالل عقد لقاءات دورية مع الطلبة

  

الكشف عن طبيعة العالقة بين الوالء  إلىهدفت  التي ) 2005 (دراسة المشعان وفي  .9.1.2.2
مشاركا من )  418( حيث تكونت عينة الدراسة من . التنظيمي واالغتراب والمعاناة النفسية

، وقد اختيرت اإلناثمن ) 203(من الذكور و) 215(في القطاع الحكومي، بواقع العاملين 
ل الدراسة عن وجود عالقة سلبية بين الوالء التنظيمي وكوكشفت نتائج . بطريقة العينة القصدية

لعمر ومدة الخدمة ، كما انه ال يوجد عالقة بين الوالء التنظيمي وامن االغتراب والمعاناة النفسية
في الوالء التنظيمي لصالح  واإلناثبين الذكور  إحصائيا، بينما توجد فروق دالة ومستوى التعليم

  .من االغتراب والمعاناة النفسية واإلناثبين الذكور  إحصائياًق دالة الذكور، كما ال توجد فرو
 

تحديد طبيعة العالقة بين السمات الشخصية والوالء )  2005( دراسة غنام وحاولت  .10.1.2.2
 تالتنظيمي لدى معلمات المرحلة األساسية في المدارس الحكومية في محافظة نابلس، وهدف

الحالة االجتماعية، والتخصص، والمؤهل، ومكان السكن، ( تغيرات تحديد أثر الم إلى أيضاً
حيث تكون مجتمع الدراسة من جميع  .على الوالء التنظيمي) الخبرة و، معدل دخل األسرةو

 )1088(ظة نابلس والبالغ عددهم في المدارس الحكومية في محاف األساسيةمعلمات المرحلة 
للتعرف  األولى ،واستخدمت الباحثة استبانتين . علمةم) 183(، وتكونت عينة الدراسة من معلمة

. رف على الوالء التنظيمي للمعلماتوالثانية للتع ،على السمات الشخصية لدى المعلمات
في المدارس  األساسيةلمعلمات المرحلة واقع الوالء التنظيمي  أن إلىوتوصلت الدراسة 

في الوالء  إحصائيةعدم وجود فروق ذات داللة ، وبينت )جداً مرتفعاً(الحكومية في نابلس كان 
دخل والحالة االجتماعية، والتعليم،  مجالومكان السكن، ومكان المكوث،  إلىتعزى التنظيمي 

موجبة بين الوالء التنظيمي والسمات  ارتباطيهوجود عالقة ، وأظهرت ، وسنوات الخبرةاألسرة
وفي ضوء  .حكومية في محافظة نابلسفي المدارس ال األساسيةالشخصية لمعلمات المرحلة 

وزارة التربية والتعليم برنامج تضع  أن أهمها ،الباحثة بعدد من التوصيات أوصتنتائج الدراسة 
  .ندعم للروح المعنوية للمعلمات لتشجيع السمات الشخصية االيجابية لديه
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لمديري  اإلداريةواقع الممارسات  إلىالتعرف  ادراسته في )2003(سالمة  توحاول .11.1.2.2
 ،الوالء التنظيمي للمعلمينوعالقتها بالرضا الوظيفي و األردنالمدارس الثانوية العامة في 

التابعة  األردنمعلمات المدارس الثانوية العامة في ن مجتمع الدراسة من جميع معلمي وتكوو
وعجلون وجرش ، والرصيفة، ، وعين الباشااألولىلمديريات التربية والتعليم في مناطق عمان 

قد بلغ عدد المعلمين والمعلمات و) 2003-2002(الل العام الدراسي ذلك خو والعقبة والكرك
) 658(قد اختيرت عينة طبقية عشوائية تكونت من و ،ومعلمة معلماً )6577(في هذه المديريات 

اشتملت  قدو ،اإلداريةلقياس الممارسات  األولى ،أدواتثالث  الباحث ستخدما .معلمةو معلماً
والبناء  ،الشؤون الطالبية، والمجتمع المحلي، واإلداريةالشؤون : على خمسة مجاالت هي
الثانية  واألداة، فقرة) 75(بصيغتها النهائية من  األداةقد تكونت و المدرسي، الشؤون الفنية،

ء الوالالثالثة لقياس  واألداة، فقرة )45(تكونت بصيغتها النهائية من الرضا الوظيفي، ولقياس 
مستوى الرضا الوظيفي لدى المعلمين  أننتائج ال أظهرتوقد  .فقرة) 15(تكونت من التنظيمي و

مستوى الوالء التنظيمي لدى المعلمين  أن أظهرتو. راضون عن عملهم أنهمكان مرتفعا أي 
هناك عالقة قوية وأن . والء لمدارسهم التي يعملون فيها لهم أنالنظري أي  المتوسطمن  أعلى

الوظيفي للمعلمين من وجهة  مستوى الرضاو اإلداريةالمديرين للممارسات  أداءبين مستوى 
مستوى الوالء و اإلدارية للممارساتالمديرين  أداءوجود عالقة قوية بين مستوى و ،نظرهم

ء الوالظيفي ووجود عالقة قوية بين مستوى الرضا الو. التنظيمي للمعلمين من وجهة نظرهم
ن يركز المديرون في أ، توصي الباحثة بوفي ضوء نتائج هذه الدراسة .التنظيمي للمعلمين

وان  ،الشؤون الطالبيةولمجالي الشؤون الفنية  أكثر أهمية ، وإعطاءأعمالهم على جميع المجاالت
 إلتقانلهم  وإشرافيةوعقد دورات تدريبية  ،يل المديرينتأهتعمل وزارة التربية والتعليم على 

تعميق روح الديمقراطية بين المديرين ، واإلداريةمهارات متنوعة في مختلف مجاالت العملية 
 األعمالممارسة بعض و ،اإلداري للمعلمينالفرصة للمشاركة في العمل  بإتاحةوالمعلمين 

ي على معلم األردنالتعليم في ثلة في مديريات التربية ودراسات مما إجراء، واإلدارية والفنية
  .األساسيمعلمات المدارس في مرحلة التعليم و

  

المناخ التنظيمي السائد في  أنماط على تعرفال) 2003(دراسة الحديدي وسعت  .12.1.2.2
التنظيمي الوالء بتخصص مدير المدرسة ونوع المدرسة و عالقتهو ،األردنالمدارس المهنية في 
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) 40(تكونت عينة الدراسة من  .المدارسبناء تصور جديد للمناخ التنظيمي لهذه للمعلمين و
 ةس، وقد طبقت الدراقد اختيرت عينة طبقية مقصودةو ،مدرسة مهنية) 201( أصلمدرسة من 

استخدمت الباحثة  .)2003- 2002(للعام الدراسي  معلماً) 2153( أصلمن  اًمعلم )400( على
بورتر "مقياس  التنظيمي استخدمتولقياس المناخ ، "Halpin & Croftهالبين وكروفت " مقياس 

Porter " ،صص مديرها تخمناخ المدارس المهنية و :اآلتيةالنتائج  إلىقد توصلت الدراسة و
من النمط  أكاديميتخصص مديرها من النمط المستقل، ومناخ المدارس المهنية و اًمهني

مناخ المدارس و المألوف،مديرها مهني من النمط و تخصص  الشاملةمناخ المدارس المنضبط، و
بين  إحصائيةتوجد فروق ذات داللة ، كما واألبويمن النمط  أكاديميوتخصص مديرها  الشاملة

تعزى  األردناستجابات المعلمين على مقياس المناخ التنظيمي للمدارس المهنية في  متوسطات
استجابات المعلمين  متوسطاتبين  إحصائيةتوجد فروق ذات داللة لتخصص مدير المدرسة، و

هناك ارتباط و .تعزى لنوع المدرسة األردنعلى مقياس المناخ التنظيمي للمدارس المهنية في 
دراسة بمجموعة من التوصيات ال وأوصت .الوالء التنظيمي للمعلمينظيمي وبين المناخ التن

، هنيأن يكون تخصص مديرها مضرورة وجود التعليم المهني في مدارس مهنية على  :منها
 اإلمكانياتير فتوو ،لرفع درجة والئهم التنظيميذلك ، وحوافز مادية ومعنوية للمعلمين إيجادو

دراسات من قبل الباحثين بحيث  إجراءو، ت الالزمة لمدارس التعليم المهنيالتسهيالالمادية و
 تطبيق التصور الجديد للمناخ التنظيمي فيو، من المدارس المهنية أخرىتتناول متغيرات 

  .المهنية من قبل وزارة التربية والتعليم المدارس

  

قياس وتحليل الوالء التنظيمي وضغوط العمل  تهدفف ) 2003( دراسة المعشر أما  .13.1.2.2
) . المفرق وجرش، وعجلون، وربد، إ(  األردنالحكومية في محافظات الشمال في  اإلداراتفي 
، وتم جمع المعلومات من خالل موظفاً)  930( الدراسة على عينة عشوائية بلغت  أجريتوقد 

الدراسة وجود عالقة سلبية بين مستوى ضغوط العمل  وأظهرت. استبانه صممت لهذه الغاية
 أن إلىالدراسة  أشارتومستوى الوالء التنظيمي، كما المتعلقة بصراع الدور وغموض الدور 

لدى الموظفين من حملة الشهادات الجامعية، وان مستوى  علىأمستوى غموض الدور كان 
ة رئيس قسم منه لدى باقي لدى فئة الموظفين الذين يشغلون وظيف أعلىصراع الدور كان 

  .زمالئهم
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في الجامعات  األقساماستخدام رؤساء  تأثيرمعرفة مدى )  2003( الخشالي وحاول  .14.1.2.2
والمتساهل على الوالء  والديمقراطي األوتوقراطيالقيادة الثالثة وهي  ألنماطالخاصة  األردنية

هذه  أجريتهيئة التدريس،  ألعضاء)  واألخالقيالمستمر، والعاطفي، (  وأبعادهالتنظيمي 
عضو هيئة )  204( الدراسة عن طريق استخدام استبانه على عينة عشوائية بسيطة بلغت 

 األوتوقراطيبين نمط القيادة  إحصائيةسلبية ذات داللة  الدراسة وجود عالقة وأظهرت. تدريس
، فيما لم تثبت هذه العالقة مع الوالء المستمر، كما واألخالقيالعاطفي  وأبعادهوالوالء التنظيمي 

بين نمط القيادة الديمقراطي والوالء  إحصائيةن هناك عالقة ايجابية ذات داللة أب أظهرت
، كما بينت ر هذه العالقة مع الوالء المستمرفيما لم تظه خالقيواألالعاطفي  وأبعادهالتنظيمي 

بين نمط القيادة المتساهل والوالء التنظيمي  إحصائيةالدراسة بان هناك عالقة سلبية ذات داللة 
فيما لم تبين هذه العالقة مع الوالء المستمر، وخرج الباحث بعدد من  واألخالقيالعاطفي  وأبعاده

العلمية ممن لهم القدرة على  األقسامالختيار رؤساء  أسسضرورة وضع  أهمهاالتوصيات ومن 
وضع نظام  وأيضاً، أقسامهمشؤون  إدارةهيئة التدريس في  أعضاءومشاركة  اإلنسانيالتعامل 

مول به هيئة التدريس المع أعضاءمشابهة للنظام السنوي لتقييم  األقسامسنوي لتقييم رؤساء 
  .حالياً

  

وتحليل واختبار توضيح  إلىالتي هدفت )  2003( دراسة الفهداوي والحوامدة وفي  .15.1.2.2
ثر فضيلة التقوى في الوالء التنظيمي وبناء الفريق في محافظات الطفيلة والكرك ومعان في أ

) 18(، من موظفاً)  428( ة مالئمة مكونه من قام الباحثان بتجميع البيانات من عين. األردن
 لإلجابة وتحليلهوصفية  إحصائية أساليب، وقد استخدمت محافظات الثالثائرة حكومية في الد

وجود : أهمهانتائج عديدة من  إلىالدراسة واختبار الفرضيات حيث توصلت الدراسة  أسئلةعن 
كمتغير مستقل، وبين الوالء  التقوىبين فضيلة  إحصائيةموجبة ذات داللة  ارتباطيهعالقة 

ن فضيلة التقوى وبين بناء بي إحصائيةموجبة ذات داللة  ارتباطيهالتنظيمي، ووجود عالقة 
  .الفريق
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معرفة طبيعة العالقة بين الوالء المهني  إلى)  2003( دراسة عورتاني وهدفت  .16.1.2.2
حيث تكون مجتمع  والنمط القيادي لدى اإلداريين في وزارات السلطة الوطنية الفلسطينية،

)  1021( في وزارات السلطة الوطنية الفلسطينية البالغ عددهم  اإلداريينالدراسة من جميع 
 :األولى ،من مختلف الوزارات، واستخدم الباحث استبانتين إدارياً)  363( ، وبلغت العينة إدارياً

درجة : النتائج التالية إلىوتوصلت الدراسة لوصف النمط القيادي،  والثانية ،لقياس درجة الوالء
 أكثر إنو ،ة الوطنية الفلسطينية مرتفعة جداًفي وزارات السلط اإلداريينالوالء المهني لدى 

في وزارات السلطة الوطنية الفلسطينية هو النمط القيادي  اإلداريينعند  القيادية شيوعاً األنماط
جود وو ،لديمقراطي والوالء المهنيبين النمط القيادي اوجود عالقة ايجابية  ، وبينتالديمقراطي

متغير المؤهل العلمي ولصالح ، ولمتغير الجنس ولصالح الذكور فروق في الوالء المهني تبعاً
متغير المركز الوظيفي و ،سنه 15من  أكثرمتغير الخبرة لصالح الفئة و ،مؤهل الماجستير
 اإلداريينقيام  :أهمهاالباحث عدد من التوصيات من  عوبناء على النتائج وض .لصالح مدير العام

 األكثر ألنهوالمعنيين في وزارات السلطة الوطنية الفلسطينية بتبني النمط القيادي الديمقراطي 
  .ولمرؤوسيهم أنفسهم لإلداريينللوالء المهني  تحقيقاً

  

 أعضاءدرجة مشاركة  إلىالتعرف  إلىهدفت ف)  2001( دراسة األشهب أما  .17.1.2.2
والخاصة في محافظة القدس في اتخاذ  ،والرسمية ،الهيئات التدريسية في المدارس الحكومية

حيث تكون مجتمع الدراسة من جميع  القرارات المدرسية وعالقته في انتمائهم لمهنة التعليم،
) 3693(م مديري ومعلمي المدارس الحكومية والخاصة في محافظة القدس، حيث بلغ عدده

) 357(منهم ) 438( تاختيرت عينة طبقية عشوائية بلغ. مديراً) 131(و معلماً) 3562(منهم 
لقياس ) 1989(كايد سالمه أداة األولى، واستخدمت في الدراسة استبانتان  مديراً) 81( و معلماً

 )Mowday&Stears,1979(والثانية أداة.في اتخاذ القرارات المدرسيةدرجة مشاركة المعلمين 
درجة مشاركة  :يةالنتائج التال إلىوتوصلت الدراسة  ة انتماء المعلمين لمهنة التعليم،لقياس درج

، وأظهرت "متوسطة"ة نظر المديرين والمعلمين المعلمين في اتخاذ القرارات المدرسية من وجه
ين بين متوسطات استجابة المديرين والمعلمين لدرجة مشاركة المعلم إحصائيافروق دالة  وجود

متغير الجنس لصالح ومتغير المهنة لصالح المديرين،  إلىفي اتخاذ القرارات المدرسية تعزى 
المشرفة لصالح المدارس متغير الجهة و، الطويلةمتغير الخبرة لصالح الخبرة والذكور، 
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بين متوسطات استجابات المديرين  إحصائيةعدم وجود فروق ذات داللة الحكومية، كما وبينت 
متغير المؤهل  إلىن لدرجة مشاركة المعلمين في اتخاذ القرارات المدرسية تعزى والمعلمي

عدم وجود هنة التعليم عالية من وجهة نظرهم، مع درجة انتماء المعلمين لم العلمي، وبينت أن
بين متوسطات استجابات المعلمين على درجة انتمائهم لمهنة التعليم  إحصائيةفروق ذات داللة 

داللة  ذاتتوجد فروق ، بينما )المؤهل العلميوالخبرة، والجنس، ( المتغيرات  إلىتعزى 
متغير  إلىبين متوسطات استجابات المعلمين على درجة انتمائهم لمهنة التعليم تعزى  إحصائية

عالقة ايجابية بين مشاركة ة المشرفة لصالح المدارس الرسمية، وبينت الدراسة وجود الجه
باحثة بما ال أوصتوقد بين درجة انتمائهم لمهنة التعليم، القرارات المدرسية والمعلمين في اتخاذ 

عمل برامج تدريبية لمديري مين في اتخاذ القرارات المدرسية، والمعل بإشراكاالهتمام  :يلي
حول مشاركة  أخرىالقيام بدراسات ميدانية ت المدارس في مجال اتخاذ القرار، وومديرا

المزيد  إجراءا بمختلف عناصر العملية التربوية، واتخاذ القرار وعالقتهالمعلمين للمديرين في 
 .يم في كافة المحافظات الفلسطينيةمن دراسات االنتماء لمهنة التعل

 

ثر ضغوط الوظيفة  أالتعرف على  إلى تهدفالتي ) 2000(دراسة الكاساني أما  .18.1.2.2
، كما يدرسة الزرقاء على والئهم التنظيممالتي يشعر بها المعلمون في المدارس الحكومية في 

، العمرو ،الجنس( الشخصية واالجتماعية وهي ثر المتغيرات أالتعرف على  إلىهدفت الدراسة 
، غوط الوظيفة على الوالء التنظيميفي تأثير ض )والخبرة  ،العلمي المؤهلو، الحالة االجتماعيةو

) 5094(راسة البالغ مجتمع الدمن ومعلمة  معلماً) 360(الدراسة على عينة مكونة من أجريت 
مجتمع  ألفرادضغوط الوظيفة تؤثر على الوالء التنظيمي  أننتائج ال وأشارتومعلمة،  معلماً

 ،باإلدارةعالقة المعلم و ،الحوافزوطبيعة المهنة، ( وذلك في المجاالت ، "متوسط"الدراسة بدرجة 
في  "تفعةمر"وبدرجة )  باألهاليعالقة المعلم و، بالطلبةقة المعلم عالوعالقة المعلم بالزمالء، و

في مستوى  إحصائيةتظهر الدراسة وجود فروق ذات داللة مجال ظروف العمل المادية، كما و
لعمر والحالة االجتماعية والخبرة، ضغوط الوظيفة على الوالء التنظيمي تعزى للجنس وا تأثير

توفير ظروف ب وأوصى الباحث .للمؤهل العلميتعزى  إحصائيةعدم وجود فروق ذات داللة و
وضع السياسات الخاصة برفع الجيدة للمعلمين، والتخفيف من عبء عملهم، والعمل المادية 
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يع الحفالت والرحالت الجماعية بين المعلمين، ووضع جلمكانة االجتماعية لمهنة التعليم، وتشا
  .ن الرادعة للطلبة المثيرين للشغبالقوانيالسياسات و

  

الوقوف على مستوى الوالء التنظيمي  إلى تالتي هدف)  1999( دراسة الكايد وفي  .19.1.2.2
ثر أالوقوف على  إلى أيضاً ت، وهدفاألردنيةهيئة التدريس في الجامعات الرسمية  أعضاءلدى 

والمؤهل العلمي وعدد سنوات  ،والحالة االجتماعية ،والعمر ،العوامل الشخصية المتمثلة بالجنس
ثر العوامل التنظيمية المتمثلة بالنمط القيادي والعالقات بين أالشهري، وكذلك  واألجرلخدمة ا

وتوفر فرص  األداءواالستقاللية المتاحة لعضو هيئة التدريس والمعلومات المرتدة عن  األفراد
هيئة  أعضاءثر كل ذلك على مستوى الوالء التنظيمي لدى أوباالنجاز،  اإلقراربديلة وكذلك 

هيئة التدريس في  أعضاءمقارنة مستوى الوالء التنظيمي لدى  إلى تالتدريس، كما وهدف
هيئات التدريس في  أعضاءحيث تكون مجتمع الدراسة من جميع  ،األردنيةالجامعات الرسمية 

) 2181(ددهم عالبالغ ) مؤتة ، والتكنولوجياو ،األردنيةو ،اليرموك( األردنية الرسميةالجامعات 
 .خذ العينة بطريقة العينة الطبقيةأوتم  ،ضواًع) 750(الدراسة من وتكونت عينة  ،واًعض

 إلنجاحكبر من المطلوب أهيئة التدريس لتقديم جهود  أعضاءاستعداد  أن إلىالدراسة  وتوصلت
وجود فروق ذات داللة  ، معكبر مصادر الوالء التنظيمي نحو الجامعةأعمل الجامعة كانت من 

ومكان  ،والعمر ،هيئة التدريس تعزى للجنس ألعضاءفي مستوى الوالء التنظيمي  إحصائية
عالقات ايجابية بين الوالء التنظيمي والعوامل التنظيمية المتمثلة بالنمط  العمل، كما وبينت وجود

 واإلقرار األداءوالحرية المتاحة والمعلومات المرتدة عن  األفرادالقيادي والعالقات بين 
عمل على تحسين النمط القيادي السائد في الجامعات الحكومية بال وأوصى الباحث .باالنجاز
هيئة التدريس في اتخاذ القرارات،  تدعم رئاسة كل جامعة مسألة مشاركة عضو أنو ،األربعة

  .هيئة التدريس أعضاءالمشاركة الفعالة بين يجابية يسودها االحترام والثقة وبيئة عمل ا إيجاد مع

  

معرفة أثر مستوى مشاركة المعلمين  إلىالتي هدفت ) 1996(إبراهيم دراسة  وفي  .20.1.2.2
ثر كل من أللمديرين في اتخاذ القرارات المدرسية على الوالء التنظيمي عند المعلمين، وبيان 

الجنس والمؤهل العلمي في الوالء التنظيمي في ضوء مستويات المشاركة في اتخاذ القرارات 
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تكون مجتمع الدراسة من جميع معلمي المدارس الثانوية الحكومية والخاصة في حيث . المدرسية
عينة الدراسة فقد اشتملت على  أماومعلمة،  معلماً) 450(والذي بلغ عددهم أريحا -لواء بيت لحم

الدراسة فقد تكونت من استبانتين،  أدوات أماومعلمة تم اختيارهم عشوائيا،  معلماً)  135( 
 استبانهمستوى مشاركة المعلمين للمديرين في اتخاذ القرارات المدرسية، والثانية لقياس  األولى

يصف المعلمون  :لتاليةالنتائج ا إلىلقياس الوالء التنظيمي عند المعلمين، وتوصلت الدراسة 
متوسطة، كما دلت النتائج على وجود عالقة  بأنها في اتخاذ القرار مشاركتهموالمعلمات مستوى 

 ، كماايجابية بين مستوى المشاركة في اتخاذ القرارات المدرسية وبين الوالء التنظيمي لهم
مستوى مشاركتهم للمديرين  إلىفي مقياس الوالء التنظيمي تعزى  إحصائياتوجد فروق دالة و

 ، كماوالمعلمات ذوي المشاركة العاليةفي اتخاذ القرارات المدرسية ولصالح مجموعة المعلمين 
أو المؤهل والتفاعل  في مقياس الوالء التنظيمي تعزى لجنس المعلم إحصائيا ةال توجد فروق دال

التفاعل بين  ألثرفي مقياس الوالء التنظيمي تعزى  إحصائياتوجد فروق دالة بينهما، بينما 
لتفاعل بين مستوى وبين الجنس، والى ااذ القرارات المدرسية مستوى مشاركة المعلمين في اتخ

عمل برامج ب وأوصى الباحث .اتخاذ القرارات المدرسية وبين المؤهل العلميالمشاركة في 
عمل  إلى باإلضافة، التربوية اإلدارةتدريبية لمديري ومديرات المدارس الثانوية في مجال 

قيام بخلق الوعي الالزم عند التربوية وبضرورة ال اإلدارةدورات تدريبية للمعلمين في مجال 
  .المعلمين لتبصيرهم بدورهم الحقيقي في العملية التعليمية

  

مستويات الوالء الوظيفي  التعرف على دراسته في) 1995(الرواشدة وحاول  .21.1.2.2
كل من  ثرأمعرفة  إلى، كما سعت محافظة جرش من وجهة نظر المعلمينلمديري المدارس في 

 في عدد المعلميناإلدارة، وفي ممارسة  وخبرته، مستوى المدارس، والوالء الوظيفي للمدير
جتمع الدراسة من جميع حيث تكون م. المدير والمعلمينالمدرسة على العالقة الشخصية بين 

ة في محافظة جرش المعلمات والمديرين والمديرات العاملين في المدارس الحكوميالمعلمين و
، وقد ومديرة مديراً) 124(معلمة يتبعون و معلماً) 1720(حيث بلغ عددهم . 1994/1995م للعا

استخدم الباحث استبانه اشتملت على . شوائية تمثل جميع مدارس المحافظةتم اختيار عينة ع
، بينما استخدم الثاني لتقدير طبيعة وى الوالء الوظيفي لمدير المدرسةلتقدير مست األول: ياسينمق
وبينت النتائج ثالث فئات لمدراء  .المعلمين من وجهة نظر المعلمينوبين  هالقة الشخصية بينالع
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وفئة ذوي ، فئة ذوي الوالء الوظيفي المتوسط، وعفئة ذوي الوالء الوظيفي المرتف: هي المدارس
المديرات على مقياس الوالء ان متوسط درجات جميع المديرين وك، والوالء الوظيفي المنخفض

مديري ومديرات  أن أيضاوتبين  ،يقع ضمن فئة الوالء الوظيفي المرتفعو) 81. 25(ظيفي الو
كما تبين وجود فروق  ،األساسيةوالء لوظيفتهم من نظرائهم في المدارس  أكثرالمدارس الثانوية 

مستوى  إلىفي العالقة الشخصية بين مدير المدرسة والمعلمين تعزى  إحصائيةلة ذات دال
في  إحصائيةوجود فروق ذات داللة  إلى، كما تم التوصل األساسيةالمدرسة لصالح المدارس 

االختالف في مستوى الوالء  إلىطبيعة العالقة الشخصية بين مدير المدرسة والمعلمين تعزى 
يرين ذوي الوالء الوظيفي ، ولصالح المدير المدرسة من وجهة نظر المعلمينالوظيفي لمد

 إلىفي طبيعة هذه العالقة تعزى  إحصائيةوجود فروق ذات داللة  إلى باإلضافة ع،المرتف
ظهر ت، في حين لن المعلمين االختالف في عدد المعلمين في المدرسة لصالح العدد القليل من

، والتفاعل اإلدارةاالختالف في خبرة المدير في  إلىتعزى  إحصائيةالدراسة فروق ذات داللة 
المزيد  بإجراءالباحث  أوصىو .لمدير المدرسة وعدد المعلمين في المدرسة ظيفيالوبين الوالء 

العالقات الشخصية  في تأثيره، ومدى فيهمن الدراسات حول الوالء الوظيفي والعوامل المؤثرة 
 ألداءتزويدهم بالمهارات الالزمة ، والمديرين إعدادبرامج  إثراء إلى باإلضافة ،في مجال العمل

  .بشكل فعال أدوارهم

  

  الدراسات األجنبية  .2.2.2

  

تحدد من  أن  )Ware & Kitsantas, 2007(حاولت دراسة واري وكنتسانتس  .1.2.2.2
) 6711(معلما و) 26257(الدراسة على  أجريت. الكفاءة التراكمية أميوصي باالنتماء المعلم 

 ،لقياس الكفاءة التراكمية :األول، طور الباحث مقياسين في الواليات المتحدة األمريكية  مديراً
  .ما يدعم التزامات المعلمين المهنيةوأظهرت النتائج والثاني لقياس االنتماء المهني للمعلمين، 

  

وكفاءة المعلم  أهليةالتي فحصت   )Ross & Gray, 2006(جراي ووفي دراسة روز  .2.2.2.2
من نظرية باندرو التعليمية  أخذافي التوسط في حل المؤثرات من خالل مقارنة نموذجين 
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القيادة التحويلية تساهم في انتماء المعلم الى القيم  أنهذا النموذج االفتراضي يعتبر . االجتماعية
النموذج الثاني يوجه التأثيرات من خالل كفاءة . التنظيمية من خالل الخبرة التراكمية للمعلم

مدرسة ابتدائية ) 218(ومعلمة في  علماًم) 3074(أجريت الدراسة على عينة مكونة من . المعلم
 ،األولمن النموذج  أكثريؤيدون بقوة النموذج الثاني  أنهمظهر أ ،عالية أهميةفي استبيان ذا 

كفاءة المعلم  ،على كفاءة المعلمين التراكمية في المدرسة القيادة التحويلية لها تأثير كبير جداًو
مباشرة  تأثيراتوالقيادة التحويلية لها  ،نتماء المجتمعياال إلىاء المعلم موحدها هي التي تعزز انت

  .مهمة التعليم المهني إلىمهمة التدريس والى االنتماء  إلىالمعلم  انتماء إلىوغير مباشرة 

  

ثر وضوح أالكشف عن ) Foote et al., 2005(ه ئحاولت دراسة فوت وزمال .3.2.2.2
ريت الدراسة على عينة مكونة من أج. التنظيميةوصراع الدور على الوالء وااللتزام بالسياسة 

ثر ايجابي على أن وضوح الدور له أوبينت النتائج ب. في مؤسسة صناعية ريفية عامالً) 148(
ثر سلبي على الوالء وااللتزام أالوالء وااللتزام بالسياسة التنظيمية، أما صراع الدور فله 

  .بالسياسة التنظيمية وعلى األداء واالنجاز

  

التي هدفت إلى الكشف ) Carmeli & Gefen, 2005(وفي دراسة كارملي وجيفن  .4.2.2.2
الدراسة على عينة مكونة أجريت . عن العالقة بين أنماط الوالء ونية االنسحاب وترك المؤسسة

ودلت النتائج على وجود عالقة تبادلية بين أنماط الوالء، وان نمطي الوالء . فرداً) 228(من 
بنية االنسحاب وترك الوظيفة، أما الوالء  والء الوظيفي لهما ارتباط دال إحصائياًالمستمر وال

العاطفي فكان له ارتباط بنية االنسحاب من المؤسسة، بينما نمط االندماج في العمل فكان له 
  .ارتباط ذو داللة بنية االنسحاب من المؤسسة والوظيفة معا

 

في دراسته التعرف على العالقة بين الرضا ) Dramstad, 2004( وحاول درامستد  .5.2.2.2
ثر الجهة المشرفة على هذه أالوظيفي والوالء التنظيمي لدى المعلمين في النرويج، ومعرفة 

من المدارس العامة  مدرساً) 469(العالقة، وأجريت الدراسة على عينة عشوائية مكونة من 
لدراسة أن معلمي المدارس الخاصة لديهم من المدارس الخاصة، ومن أهم نتائج ا مدرساً) 57(و
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مستوى عال من الرضا الوظيفي والوالء التنظيمي، وان المناخ والكفاءة يمثالن التأثيرات 
  .ظمةالرئيسية التي تساهم في زيادة رغبة العاملين للبقاء في المن

  

إلى التي هدفت )  Marchiori & Henkin, 2004(وفي دراسة مركيوري وهنكن  .6.2.2.2 
العاطفي، (لطبية للوالء التنظيمي بأبعاده التعرف على تقييم أعضاء هيئة التدريس في الكليات ا

ة ، وهدفت إلى التعرف على العالقة بين أبعاد الوالء التنظيمي ومجموع)والمستمر، واألخالقي
نة مكونة ، أجريت الدراسة على عي)الرتبة األكاديميةومدة الخدمة، و، العمر(من المتغيرات وهي 

كلية طب في الواليات المتحدة وكندا، واستخدم ) 15(تم اختيارهم من  عضواً) 1121(من 
لقياس الوالء التنظيمي، ومن أهم نتائج ) Allen & Mayer, 1984(الباحث مقياس ألن وماير 

 اًالدراسة وجود عالقة ايجابية بين الوالء األخالقي واألداء الوظيفي، ووجود فروق دالة إحصائي
عالقة قوية بين الوالء تعزى للجنس ولصالح اإلناث، ووجود في مستوى الوالء األخالقي 
  . العاطفي ومدة الخدمة في التعليم

 

إلى معرفة تأثير أبعاد ) Jernigan et al., 2002(دراسة جيرنقان وزمالؤه وهدفت  .7.2.2.2
، ممرضاً) 154(ة مكونة من ريت الدراسة على عينوأج. الرضا الوظيفي على الوالء التنظيمي

، في حين أن عدم الرضا عن ا الوظيفي متنبئ للوالء األخالقيوأظهرت النتائج أن الرض
السياسة التنظيمية واالستقاللية والمركز الوظيفي متنبئات للوالء السلبي، ولم يكن ألي بعد من 

 .أبعاد الرضا الوظيفي كمتنبئ للوالء المحسوب

  

فهدفت إلى التعرف على مستويات االنتماء ) Celep, 2000(سيليب أما دراسة  .8.2.2.2
من أعضاء  عضواً) 302(وأجريت الدراسة على عينة مكونة من . التنظيمي للمدرسين األتراك

وبينت . فقرة) 28(مقياس مكون من  باستخدامنوية هيئة التدريس في المدارس الحكومية الثا
جل مصلحة مدارسهم، وظهر أن هناك عالقة أمن  يزاًمم النتائج أن المدرسين يبذلون جهداً

مباشرة بين انتماء المدرسين التنظيمي واعتزازهم بأنهم جزء من المدرسة ومجموعة العمل، فقد 
  .بجدول التعليم اليومي وبمهنة التعليم ن ملتزمين جداًوكان المدرس
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معرفة العالقة ) Vandenberg & Lance, 1992(وحاولت دراسة فاندنبرج والنس  .9.2.2.2
) 455(السببية بين الرضا الوظيفي وااللتزام التنظيمي، أجريت الدراسة على عينة مكونة من 

  .أن كل منهما سبب لآلخرو يجابية دالة إحصائياًإوأشارت النتائج إلى وجود عالقة . فرداً

  

هدفت إلى مقارنة مستوى  فقد) Reyes et al., 1989(أما دراسة ريز وزمالؤه  .10.2.2.2
انتماء المعلمين في السنة األولى وأقرانهم ممن لهم سنتين في الخدمة، وكذلك مستوى الرضا 

وسط غرب الواليات  في، اًمعلم)  500( أجريت الدراسة على عينة مكونة من  .الوظيفي لديهم
. في السنة الثانية ماًمعل)  250(في السنة األولى و اًمعلم)  250( منهم المتحدة األمريكية، 

دالة في مستوى االنتماء والرضا الوظيفي بين معلمي السنة األولى  اًوبينت النتائج أن هناك فروق
  .والثانية لصالح معلمي السنة الثانية

  

التعرف على المؤشرات  حاول الباحث) Hedges, 1983(وفي دراسة هدجز  .11.2.2.2
وبينت النتائج أن الغياب عن العمل، وترك العمل، والعمل الجزئي . الدالة على االنتماء الوظيفي

الفرد نفسه تعتبر من المظاهر التي ترتبط بضعف االنتماء، بينما يعتبر القيام بأعمال  باختيار
  .ومهام متعددة، والعمل اإلضافي من مظاهر االنتماء القوي

  

  تعقيب على الدراسات السابقة .3.2.2
   

العربية واألجنبية تناولت االنتماء أو الوالء  - المذكورة–جميع الدراسات السابقة يالحظ أن 
، فمنها من بحث العالقة بين الوالء التنظيمي ومتغيرات بأشكال مختلفة المهني أو التنظيمي

العدالة والرضا الوظيفي، والقيادي،  األسلوبوالسمات الشخصية، وصناعة القرار، : مختلفة
أنماط المناخ التنظيمي، و، اإلداريةالممارسات واالغتراب، و، اإلداريةالكفاءة والتنظيمية، 

الثقة والمشاركة في اتخاذ القرار، وفضيلة التقوى، والقيادية،  األنماطوضغوط العمل، و
  . وصراع الدور نية االنسحاب من المهنة والمؤسسة، وضوح الدوروبالمؤسسة، 
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ومنها من بحث في مستويات الوالء التنظيمي لدى العاملين، ومنها من حدد المؤشرات الدالة 
على االنتماء، وبعضها من درس العالقة السببية بين الوالء التنظيمي والرضا الوظيفي، وبعضها 

  .ام تجاه المهنة زتتفعله المؤسسة لزيادة االل أنالتزام الموظفين بعملهم وما يجب  أسبابدرس 

  

عاملين في الرعاية و، إداريين: وقد استهدفت الدراسات السابقة فئات وشرائح مختلفة وهي
ومعلمين  أساسيةمعلمي مدارس خاصة ومرحلة ومديري مدارس، و، أقسامرؤساء والصحية، 
  .موظفين حكوميينومحاضرين في الجامعات، و بشكل عام،

  

هذه الدراسة هي الدراسات التي تناولت العالقة بين األنماط  إلىقرب الدراسات السابقة أومن 
. القيادية، والكفاءة اإلدارية، والممارسات اإلدارية من جهة والوالء التنظيمي من جهة أخرى

، وعدم وجود دراسة بشكل عام الدراسات التي تناولت االنتماء التنظيمي للمعلمين ةبالرغم من قل
   .في تعزيز انتماء المعلمين لمهنة التعليم تركز على دور مدير المدرسة

  :وقد ساعدت مراجعة الدراسات السابقة الباحث في أمور منها

اإللمام بمفهوم وأبعاد الوالء الوظيفي، والعوامل المؤثرة فيه، والعالقة بين االنتماء والوالء  -
  .الوظيفي

  .وبناء اإلعداد الستخدام أداتي الدراسة تطويراً -

من حداثة موضوع الدراسة بما يخص تقييم دور مدير المدرسة في تعزيز انتماء التأكد  -
  .المعلمين لمهنة التعليم

 .مقارنة نتائج الدراسة الحالية مع نتائج الدراسة السابقة -
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  الفصل الثالث

  الطريقة واإلجراءات

  

  منهج الدراسة  *

  مجتمع الدراسة* 

  عينة الدراسة * 

  أداتا الدراسة * 

  صدق أداتي الدراسة * 

  ثبات أداتي الدراسة * 

  إجراءات تطبيق الدراسة * 

  متغيرات الدراسة * 

  المعالجة اإلحصائية * 
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  الفصل الثالث

 الطريقة واإلجراءات

  

  مقدمة .1.3

  

الدراسة  يألداتلوصف  باإلضافة ،وعينتها ،ومجتمعها ،لمنهج الدراسة يتناول هذا الفصل عرضاً
 اإلحصائيةوكذلك المعالجة ، ومتغيرات الدراسة، الدراسة تطبيق وإجراءات ،اموثباته اموصدقه

 .المستخدمة لتحليل البيانات

 

  منهج الدراسة .2.3

  

 .لهذه الدراسةلمالءمته  هذه الدراسة المنهج الوصفي اتبعت

  

 مجتمع الدراسة  .3.3

  

للعام  ومعلماتها محافظة الخليلتكون مجتمع الدراسة من جميع معلمي المدارس الحكومية في 
موزعين على ثالث مديريات في  ،ةومعلم اًمعلم) 6589(والبالغ عددهم  2007/2008الدراسي 
  ).1.3(وكما هو موضح في الجدول ،الثالث التربية والتعليم مديرياتحسب سجالت  المحافظة
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  حسب متغيرات الدراسة خصائص المجتمع الديمغرافية : 1.3الجدول 

  

  الخبرة  المؤهل  الجنس  

  أنثى  ذكر  المديرية

ن 
ل م

أق
س

ريو
الو

بك
  

  

س
ريو

الو
بك

ن   
ى م

أعل
س

ريو
الو

بك
  

ن 
ل م

أق
ات 5

سنو
  

ن 
م

5 -
10 
ات

سنو
من   

ثر 
أك 10 

ات
سنو

  

وسط 
  الخليل

1187  1503  895  1690  105  913  776  1001  

شمال 
  الخليل

838  836  463  1121  90  766  442  466  

جنوب 
  الخليل

1145  1080  490  1648  87  771  794  660  

  المجموع
3170  
  

3419  
  

1848  
  

4459  
  

282  
  

2450  
  

2012  
  

2127  
  

  %32  %31  %37  %4  %68  %28  %52  %48  النسبة
المجموع 

  الكلي
6589  6589  6589  

  

  

 عينة الدراسة  .4.3

  

)  400( وبلغ عدد أفراد العينة من المجتمع، % 6بنسبة  اختار الباحث عينة طبقية عشوائية
، وعليه ااستبانات لعدم صالحيته) 10(تم استبعاد  ، فرداً) 380( منهماستجاب ، معلماً ومعلمة

من  من مجتمع الدراسة% 5.6و  %)92.5(أي بنسبة  )370(يصبح عدد االستبانات الصالحة 
  .)2.3(كما يبين الجدول  مجموع العينة
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  حسب متغيرات الدراسة خصائص العينة الديمغرافية:  2.3الجدول        

  

  المجموع  العدد  المستويات  المتغير

  الجنس
  165  ذكر

370  
  205  أنثى

  المؤهل
  95  أقل من بكالوريوس

  257  بكالوريوس  370
  18  أعلى من بكالوريوس

  الخبرة
  129  سنوات 5أقل من 

370  
  112  سنوات 10 – 5من   

  129  سنوات 10أكثر من 

  التخصص
  238  إنسانيةعلوم 

370  
  132  علوم طبيعية

  

  

  الدراسة اأدات .5.3

  

، لمهنة التعليم المعلمين انتماءعلى واقع للتعرف  األولى :تيندم الباحث لدراسته استبانستخا
. المعلمين لمهنة التعليم انتماءدور مدير المدرسة في تعزيز ل تقييم المعلمين والثانية للتعرف على

  :كل منهماوفيما يلي تفصيل 

من خالل  األداةقام الباحث بتطوير هذه حيث  :لمهنة التعليم المعلمين نتماءا أداة قياس -أ
وإدخال  )2008( حمايلو )2006( مروةمثل االعتماد على استبانات استخدمها باحثون سابقون 

اشتمل  األول: من جزأين األوليةوتكونت االستبانة في صورتها  .التعديالت الالزمة عليها
التخصص، والجزء الثاني يتعلق بمتغير و، المؤهلو، والخبرة، الجنس: هيمعلومات عامة 

حسب مقياس ليكرت  يستجيب لها األفراد، فقرة)  18( ضم يانتماء المعلمين لمهنة التعليم، و
)Likert( رقم ملحق هاكما يبين ،الخماسي  )1 .( 
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 قام الباحث ببناء: في تعزيز انتمائهم لمهنة التعليم دور مدير المدرسةل المعلمين تقييم أداة - ب
استبانه تبحث في تقييم دور مدير المدرسة في تعزيز  لم يقف الباحث علىحيث  -  هذه االستبانه،

 األدبعتماد على ، وذلك من خالل اال -وجهة نظر المعلمينلمهنة التعليم من  المعلمين نتماءا
وتكونت  .ع آراء عينة من المدرسين كمصدر ثانويواستطال التربوي والدراسات السابقة

الخبرة، و، الجنس: هي األول اشتمل معلومات عامة: بانة في صورتها األولية من جزأيناالست
 ةأربعالتخصص، والجزء الثاني يتعلق بمتغير تقييم المعلمين لدور المدير وتكون من و، والمؤهل
البيئة والجوانب االجتماعية، ووالفنية، ية الجوانب التنظيموالجوانب الشخصية، : مجاالت

 مقياسحسب  تتم االستجابة لها ،األربعةفقرة موزعة على المجاالت )  57( ضم يالمدرسية، و
الستجابة موافق ) 5(ولتقدير أهمية العبارة تم إعطاء القيمة الرقمية   الخماسي،  )Likert( ليكرت

الستجابة محايد، والقيمة ) 3(الستجابة موافق، والقيمة الرقمية ) 4(بشدة، والقيمة الرقمية 
الستجابة معارض بشدة، وعكس هذه القيم ) 1(الستجابة معارض، والقيمة الرقمية ) 2(الرقمية 

 ملحق هاكما يبينالستجابة موافق بشدة، ) 1(حيث يتم إعطاء القيمة الرقمية مع العبارات السلبية 
  ). 1(  رقم

  

 أداتي الدراسةصدق  .6.3

  

)  18( وعددهم  على مجموعة من المحكمين تم التحقق من صدق أداتي الدراسة بعرضهما
بدوا مجموعة من االقتراحات تتعلق ببعض فقرات أ، حيث ) 2( الملحق رقم  هكما يبين محكماً
عدد من الفقرات،  إضافة والتقسيم، كما اقترحوا واإللغاءالصياغة  إعادةالدراسة من حيث  أداتي

  .منهم% 75 أشار بهابجميع اقتراحات المحكمين التي  األخذحيث تم 

  

مع  فقرة) 18(، أي وانتماء المعلمين لمهنة التعليم كما ه استبانهوبعد التحكيم بقي عدد فقرات 
 ةاستبان أما، أخرىفقرات  وإضافةيرات على الصياغة وحذف بعض الفقرات يبعض التغ إدخال

بعض  إدخالبعد  ،فقرة)  50( تتكون من  أصبحتفتقييم المعلمين لدور مدير المدرسة 
 :ضمن المجاالت التالية فقرات جديدة وإضافةبعضها،  حذفوالتعديالت على بعض الفقرات 
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والجوانب االجتماعية ، ) 36-14( الجوانب التنظيمية والفنيةو، ) 13 -1( الجوانب الشخصية 
الدراسة قبل وبعد أداتي )  3( ، ويبين ملحق رقم )50- 43(البيئة المدرسية و، )42- 37(

  .التحكيم

  

 أداتي الدراسة ثبات  .7.3

  

من مجتمع ومعلمه  اًمعلم 30على عينة استطالعية مكونه من  تيننالباحث بتوزيع االستبا قام
، ق الداخلي عن طريق كرونباخ الفاحساب االتساوللتأكد من ثباتهما تم  ،الدراسة وخارج العينة

  .) 3.3( جدول الوقد جاءت النتائج كما هو مبين في 

  

  ا ألداتي الدراسة كرونباخ الف الثبات نتائج معادلة:  3.3جدول ال

  

  معامل الثبات  عدد الفقرات  المجاالت  أداة القياس

تقييم دور مدير المدرسة في 
تعزيز انتماء المعلمين لمهنة 

  التعليم

  0.96  50  الدرجة الكلية
  0.92  13  الجوانب الشخصية

  0.91  23  الجوانب التنظيمية والفنية 
  0.89  6  الجوانب االجتماعية

  0.88  8  البيئة المدرسية
  0.87  18    انتماء المعلمين لمهنة التعليم

  

مقبولة  ة تتمتعان بدرجة عالية من الثباتالدراس أداتيوتشير القيم الواردة في الجدول السابق أن 
  .ألغراض هذه الدراسة
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 الدراسة  تطبيق إجراءات .8.3

  

الموافقة لتطبيق الدراسة من الجهات  لحصول علىلالرسمية  اإلجراءاتاستكمال ب قام الباحث
 في جامعة القدس حيث حصل الباحث على كتاب موجه من عمادة الدراسات العليا ذات العالقة

 وبعد ع الدراسة واختيار عينة الدراسة،ثم قام الباحث بحصر مجتم، وزارة التربية والتعليم إلى
ع االستبانات على عينة الدراسة من بتوزيقام تأكد الباحث من صدق وثبات أداتي الدراسة،  أن

من جدية  وذلك لتوضيح أهمية الدراسة والتأكد واالجتماع مع المدراء خالل الذهاب إلى المدارس
تم استرداد  ،استبانة )400(، حيث تم توزيع نوالمبحوثوتوضيح أي نقاط يحتاجها  المبحوثين

وبالتالي بلغ مجموع ، غير صالحة اتاستبان )10(وبعد فحصها تم استبعاد  ،منها استبانة )380(
% ) 92.5( استبانه تشكل ) 370( اإلحصائيفي التحليل  ادخالهااالستبانات الصالحة التي تم 

   . مما تم توزيعه

  

   متغيرات الدراسة .9.3
  

  :المتغيرات التابعة 

  .انتماء معلمي المدارس الحكومية في محافظة الخليل لمهنة التعليمواقع . 1

  .لمهنة التعليم المعلمين نتماءافي تعزيز  المديرينتقييم المعلمين لدور . 3

  المتغيرات المستقلة 

  الجنس . 1

  ) سنوات  10من  أكثروسنوات ،  10 – 5من وسنوات ،  5قل من أ( الخبرة . 2

  )  من بكالوريوس أعلىوبكالوريوس ، و،  من بكالوريوس أدنى (المؤهل العلمي . 3

  )علوم طبيعية و،  إنسانيةعلوم ( التخصص . 4
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  اإلحصائيةالمعالجة  .10.3

  

 للعلوم االجتماعية اإلحصائيةالباحث برنامج الرزم  استخدم من أجل معالجة البيانات إحصائياً
(Statistical Package for Social Science , SPSS)  الدراسة وذلك لجميع جوانب هذه

 :حسب التفصيل التالي

  

ج المتوسطات الحسابية واالنحرافات استخرا السؤالين األول والثالث تم إجابةلتحليل  .1
 : التالي المعيارالدراسة مع اعتماد  أداتيالمعلمين على  اتالمعيارية الستجاب

  

) 3( الدرجة الكلية أعلى من أوالمجال  أوكان المتوسط الحسابي للفقرة  إذا: درجة مرتفعة
 .مضافاً إليها قيمة االنحراف المعياري للفقرة أو المجال أو الدرجة الكلية

   

  بين  محصوراً أو المجال أو الدرجة الكلية للفقرة كان المتوسط الحسابي إذا: درجة متوسطة

 .)انحراف معياري  ± 3( 

  

  أقل من  أو المجال أو الدرجة الكلية للفقرة كان المتوسط الحسابي إذا: درجة منخفضة

   .للفقرة أو المجال أو الدرجة الكلية  مطروحاً منها قيمة االنحراف المعياري )3(

  

للعينات المستقلة  )ت(ستخدم الباحث اختبار ا)  8،  5،  4،  1( الفرضيات  لفحص. 2
Independent t-test.   

  

   األحاديستخدم الباحث تحليل التباين ا) 7،  6،  3، 2( ت االفرضي لفحص. 3

 One Way ANOVA ( One Way Analysis of Variance ) 
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  الفصل الرابع

 نتائج الدراسة

  

  نتيجة فحص السؤال األول

  نتيجة فحص السؤال الثاني من خالل 

  نتيجة فحص الفرضية األولى    

  نتيجة فحص الفرضية الثانية     

  نتيجة فحص الفرضية الثالثة     

  نتيجة فحص الفرضية الرابعة    

  نتيجة فحص السؤال الثالث

  نتيجة فحص السؤال الثالث من خالل

  نتيجة فحص الفرضية الخامسة    

  نتيجة فحص الفرضية السادسة     

  نتيجة فحص الفرضية السابعة    

  نتيجة فحص الفرضية الثامنة    
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  الفصل الرابع 

 نتائج الدراسة

  

  .لنتائج الدراسة، من خالل فحص أسئلة الدراسة وفرضياتها يتضمن هذا الفصل عرضاً

  

ما واقع االنتماء لمهنة التعليم لدى المعلمين في المدارس الحكومية في : األولالسؤال  .1.4
 محافظة الخليل ؟

  

خرجت المتوسطات الحسابية، واالنحرافات المعيارية استُ األولعن سؤال الدراسة  ولإلجابة
االنتماء لمهنة التعليم لدى المعلمين في المدارس الحكومية في محافظة الخليل كما يراها  لدرجة

  .) 1.4(المعلمون لفقرات أداة الدراسة، كما يبينه الجدول 
 

أن درجة االنتماء لمهنة التعليم لدى المعلمين في المدارس الحكومية ) 1.4(يتضح من الجدول و
، )3.76(، حيث بلغ المتوسط الحسابي "مرتفعة"بدرجة  في محافظة الخليل بشكل عام كانت

  ).0.54(وانحراف معياري 

  

ومن خالل مالحظة المتوسطات الحسابية الستجابات أفراد عينة الدراسة على أداة الدراسة يتبين 
) 6،7،10،4،16،14(  الفقرات ذات األرقام فقرات تدل على انتماء مرتفع وهي) 6(وجود 

على أعلى متوسط حسابي " تهمني سمعة مهنة التعليم) "6(ث حصلت الفقرة ، حيمرتبة تنازلياً
 ،"متوسط" درجةفقرة على  )12(، كما حصلت )0.66( وانحراف معياري ) 4.53(بواقع 

قل أعلى " أترك هذه المهنة إذا ما عرضت علي ظروف عمل أفضل) "1(وحصلت الفقرة 
  ). 1.33(وانحراف معياري ) 2.64(متوسط حسابي 
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االنتماء لمهنة التعليم لدى  لدرجةالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية  1.4الجدول 
   .مرتبة تنازلياً المعلمين في المدارس الحكومية في محافظة الخليل كما يراها المعلمون

  

 رقم  الرقم
المتوسط   السؤال  العبارة

  الحسابي
االنحراف 
  الدرجة  المعياري

  مرتفعة 0.66 4.53 .التعليمتهمني سمعة مهنة   6  1
  مرتفعة 0.71 4.30 .تتوافق قيمي مع القيم التي تدعو إليها هذه المهنة  7  2
  مرتفعة 0.61 4.29 .أهتم بمدى تحقيق مهنة التعليم ألهدافها   10  3
  مرتفعة 0.86 4.18 .أحرص على مستقبل هذه المهنة  4  4

أهداف أقدم مجهوداً أكبر من المطلوب مني لتحقيق   16  5
 .المهنة

  مرتفعة 0.77 4.09

  مرتفعة 0.87 4.02 .أبين ألصدقائي أن هذه المهنة عظيمة  14  6
  متوسطة 0.91 3.89 إنني على استعداد لقبول أي عمل يكلفني به مديري  8  7
  متوسطة 1.00 3.87 .افتخر عندما أخبر اآلخرين بأنني أعمل في هذه المهنة   17  8
  متوسطة 0.95 3.85 .عندما قبلت العمل في هذه المهنة صائباً اتخذت قراراً  13  9

تعتبر هذه المهنة من أفضل المهن التي يمكن أن أعمل   5  10
 .بها

  متوسطة 1.16 3.83

  متوسطة 0.98 3.71 .أشعر بجدوى االلتزام تجاه هذه المهنة لفترة طويلة   2  11
  متوسطة 1.06 3.70 أشعر بالسعادة أني أعمل في هذه المهنة  11  12

13  9   إنني على استعداد للعمل في أي مدرسة أخرى طالما أن
 .نوعية العمل واحدة

  متوسطة 1.09 3.64

  متوسطة 1.08 3.58 .أستفيد كثيراً عند بقائي في هذه المهنة على المدى البعيد  18  14

ة أخرى سأقوم باختيار مهنة التعليم لو عاد الزمن مر  15  15
 .غيرهاوخُيرت بينها وبين 

  متوسطة 1.24 3.37

  متوسطة 1.09 3.12 .أجد صعوبة في االلتزام بالقوانين الوظيفية لهذه المهنة  3  16

يدفعني أي تغيير سلبي على وضعي الوظيفي في المهنة   12  17
 .لتفكير بترك العمل في هذه المهنةل

  متوسطة 1.13 2.88

أترك هذه المهنة إذا ما عرضت علي ظروف عمل   1  18
 .أفضل

  متوسطة 1.33 2.64

  مرتفعة  0.54  3.76  الدرجة الكلية    
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هل يختلف واقع االنتماء لمهنة التعليم للمعلمين باختالف كل من الجنس،  :السؤال الثاني
  والخبرة، والمؤهل، والتخصص؟

عينة الدراسة قام  أفرادوللتعرف على االختالف في درجة انتماء المعلمين لمهنة التعليم لدى 
عينة الدراسة  أفرادقيم المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابة  بإيجادالباحث 
كانت الفروق بين المتوسطات دالة  إذامتغيرات الواردة في السؤال الثاني، وللتحقق فيما الحسب 

  :، تم فحصها من خالل الفرضيات التاليةإحصائياً

  

بين   (α ≤ 0.05) عند مستوى الداللة  ال توجد فروق دالة إحصائياً: الفرضية األولى .2.4
االنتماء لمهنة التعليم للمعلمين في المدارس الحكومية في محافظة الخليل درجة متوسطات 
  .جنس المعلمتعزى إلى 

  

 إذاتعرف فيما لل للعينات المستقلة) ت(استخدم الباحث اختبار  األولىللتحقق من صحة الفرضية 
  ).2.4(الجدول كما يبين ،    (α ≤ 0.05)عند مستوى الداللة  إحصائياًكانت الفروق دالة 

  

االنتماء لمهنة التعليم لدى  درجةللفروق بين متوسطات ) ت(نتائج اختبار ) 2.4(الجدول 
  المعلمين في المدارس الحكومية في محافظة الخليل كما يراها المعلمون حسب متغير الجنس

  

  العدد  الجنس
المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

درجات 
  الحرية

قيمة ت 
  المحسوبة

مستوى 
  الداللة

  0.56  3.63  172  ذكر
306  3.55  0.000*  

  0.48  3.85  198  أنثى
  .α ≤ 0.05) ( ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة* 
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ن متوسطي درجة انتماء المعلمين لمهنة التعليم دال ييتضح من الجدول السابق أن الفرق ب
، وبالتالي تم رفض الفرضية اإلناث، وكانت الفروق لصالح )0.05( عند مستوى الداللة إحصائياً
  . األولى الصفرية

بين   (α ≤ 0.05) عند مستوى الداللة  ال توجد فروق دالة إحصائياً: الفرضية الثانية .3.4
االنتماء لمهنة التعليم للمعلمين في المدارس الحكومية في محافظة الخليل درجة متوسطات 
  .خبرة المعلمتعزى إلى 

  

م اختبار تحليل التباين األحادي للفروق بين ااستخدتم للتحقق من صحة الفرضية الثانية 
متوسطات درجة االنتماء لمهنة التعليم لدى المعلمين في المدارس الحكومية في محافظة الخليل 

كما يبين  ،إحصائياًكانت الفروق دالة  إذا، لمعرفة خبرة المعلمكما يراها المعلمون حسب متغير 
  ).3.4(الجدول 

  

االنتماء لمهنة التعليم  درجةنتائج تحليل التباين األحادي للفروق بين متوسطات ) 3.4(الجدول 
خبرة لدى المعلمين في المدارس الحكومية في محافظة الخليل كما يراها المعلمون حسب متغير 

  .المعلم

  

  مصدر التباين
درجات 
  الحرية

مجموع 
  المربعات

متوسط 
  المربعات

قيمة ف 
  المحسوبة

مستوى 
  الداللة

  0.112  0.223  2  بين المجموعات
  0.288  87.844  305  داخل المجموعات  0.679  0.388

  -  88.067  307  المجموع
  

بين  (α ≤ 0.05)عند مستوى الداللة  إحصائيةيتضح من الجدول عدم وجود فروق ذات داللة 
درجة انتماء المعلمين لمهنة التعليم في المدارس الحكومية في محافظة الخليل تعزى متوسطات 

  .الثانية ، وبالتالي تم قبول الفرضية الصفريةخبرة المعلملمتغير 
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بين   (α ≤ 0.05) عند مستوى الداللة  ال توجد فروق دالة إحصائياً: الفرضية الثالثة .4.4
يم للمعلمين في المدارس الحكومية في محافظة الخليل متوسطات واقع االنتماء لمهنة التعل

  .مؤهل المعلمتعزى إلى 

  

م اختبار تحليل التباين األحادي للفروق بين اللتحقق من صحة الفرضية الثالثة تم استخد
 متوسطات درجة االنتماء لمهنة التعليم لدى المعلمين في المدارس الحكومية في محافظة الخليل

  ).4.4(، كما يبين الجدول إحصائياًكانت الفروق دالة  إذالمعرفة  حسب متغير مؤهل المعلم،

  

نتائج تحليل التباين األحادي للفروق بين متوسطات درجة االنتماء لمهنة التعليم ) 4.4(الجدول 
ل لدى المعلمين في المدارس الحكومية في محافظة الخليل كما يراها المعلمون حسب متغير مؤه

  المعلم

  

  مصدر التباين
درجات 
  الحرية

مجموع 
  المربعات

متوسط 
  المربعات

قيمة ف 
  المحسوبة

مستوى 
  الداللة

  0.166  0.332  2  بين المجموعات
  0.288  87.735  305  داخل المجموعات  0.562  0.577

  -  88.067  307  المجموع
  

بين  (α ≤ 0.05)عند مستوى الداللة  إحصائيةيتضح من الجدول عدم وجود فروق ذات داللة 
متوسطات درجة انتماء المعلمين لمهنة التعليم في المدارس الحكومية في محافظة الخليل تعزى 

  .الثالثة لمتغير مؤهل المعلم، وبالتالي تم قبول الفرضية الصفرية
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بين   (α ≤ 0.05) عند مستوى الداللة  ال توجد فروق دالة إحصائياً: الفرضية الرابعة .5.4
االنتماء لمهنة التعليم للمعلمين في المدارس الحكومية في محافظة الخليل  درجة متوسطات
  .تخصص المعلمتعزى إلى 

  

للعينات المستقلة للتعرف فيما إذا ) ت(م اختبار اللتحقق من صحة الفرضية الرابعة تم استخد
  ).5.4(،  كما يبين الجدول α ≤ 0.05) ( عند مستوى الداللة كانت الفروق دالة إحصائياً

  

االنتماء لمهنة التعليم لدى  درجةللفروق بين متوسطات ) ت(نتائج اختبار ) 5.4(الجدول 
تخصص المعلمين في المدارس الحكومية في محافظة الخليل كما يراها المعلمون حسب متغير 

   .المعلم

  

  العدد  الجنس
المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

 درجات
  الحرية

قيمة ت 
  المحسوبة

مستوى 
  الداللة

  0.502  3.806  233  علوم إنسانية
306  2.278  0.029*  

  0.578  3.663  137  علوم طبيعية
  .(α ≤ 0.05)ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة * 

  

ن متوسطي درجة انتماء المعلمين لمهنة التعليم دال ييتضح من الجدول السابق أن الفرق ب
، وبالتالي تم رفض اإلنسانيةالعلوم  لصالح ، وكانت الفروق)0.05(عند مستوى الداللة  إحصائياً

  .الرابعة الفرضية الصفرية
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ز انتماء المعلمين لمهنة ما تقييم المعلمين لدور المديرين في تعزي: الثالثالسؤال  .6.4
  ؟التعليم

استخرجت المتوسطات الحسابية، واالنحرافات المعيارية  الثالثولإلجابة عن سؤال الدراسة 
الدراسة  أداةلدرجة تقييم المعلمين لدور المديرين في تعزيز انتماء المعلمين لمهنة التعليم لفقرات 

  )6.4(ومجاالتها، كما هو مبين في الجدول 

  

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجة تقييم المعلمين لدور المديرين ) 6.4(الجدول
مرتبة  الدراسة ومجاالتها أداةفي تعزيز انتماء المعلمين لمهنة التعليم كما يراها المعلمون لفقرات 

  .تنازليا

  

  الدرجة  االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي  المجال
  مرتفعة  0.675  4.126  االجتماعيةالجوانب 

  مرتفعة  0.588  4.107  البيئة المدرسية
  مرتفعة  0.588  4.084  الجوانب الشخصية

  مرتفعة  0.596  3.977  الجوانب التنظيمية والفنية
  مرتفعة  0.553  4.044  الدرجة الكلية

  

درجة تقييم المعلمين لدور المديرين في تعزيز انتمائهم لمهنة  أنيالحظ من خالل الجدول السابق 
حيث بلغ المتوسط الحسابي للدرجة ولجميع المجاالت أيضا،  للدرجة الكلية" مرتفعة"التعليم كانت 

، وحصل مجال الجوانب االجتماعية على أعلى متوسط حسابي من ضمن )4.044(الكلية 
، بينما حصل مجال الجوانب التنظيمية والفنية )4.126(مجاالت أداة الدراسة األربعة حيث بلغ 

  ). 3.977(على أقل متوسط حسابي والبالغ 

  

لحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات استبانة تقييم المعلمين ومن خالل مالحظة المتوسطات ا
) 39(يتبين أن ) 4(لدور المديرين في تعزيز انتماء المعلمين لمهنة التعليم كما يبينها الملحق رقم 
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يشرك المعلمين في اللجان ) "35(، حيث حصلت الفقرة "مرتفعة"فقرة حصلت على درجة 
فقرات على ) 8(، كما حصلت )4.33(متوسط حسابي بواقع على أعلى " المدرسية المختلفة

يقدم اقتراحات للجهات المعنية لتطوير المنهاج ) "30(، حيث حصلت الفقرة "متوسطة"درجة 
  ). 3.57(على أقل متوسط حسابي بواقع "الدراسية

  

  

عليم لديهم هل يختلف تقييم المعلمين لدور المديرين في تعزيز االنتماء لمهنة الت: السؤال الرابع
  باختالف كل من الجنس، والخبرة، والمؤهل، والتخصص؟ 

  

 تقييم المعلمين لدور المديرين في تعزيز انتمائهم لمهنة التعليم وللتعرف على االختالف في درجة
لدى أفراد عينة الدراسة قام الباحث بإيجاد قيم المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية 

الدراسة حسب المتغيرات الواردة في السؤال الرابع، وللتحقق فيما إذا كانت  الستجابة أفراد عينة
  :الفروق بين المتوسطات دالة إحصائيا، تم فحصها من خالل الفرضيات التالية

  

بين   (α ≤ 0.05) عند مستوى الداللة  ال توجد فروق دالة إحصائياً: الفرضية الخامسة .7.4
متوسطات تقييم المعلمين لدور المديرين في تعزيز انتماء المعلمين لمهنة التعليم تعزى إلى 

  .جنس المعلم

  

 إذاللعينات المستقلة للتعرف فيما ) ت(م اختبار اللتحقق من صحة الفرضية الخامسة تم استخد
  ).7.4(الجدول ،  كما يبين (α ≤ 0.05)عند مستوى الداللة  إحصائياكانت الفروق دالة 
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للفروق بين متوسطات تقييم المعلمين لدور المديرين في تعزيز ) ت(نتائج اختبار ) 7.4(الجدول 
  .انتماء المعلمين لمهنة التعليم تعزى إلى جنس المعلم

  

المتوسط   العدد  الجنس  المجال
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

درجات 
  الحرية

قيمة ت 
  المحسوبة

مستوى 
  الداللة

  الجوانب الشخصية
  

  0.602  4.040  172  ذكر
306  1.216  .2250  

  0.575  4.122  198  أنثى 
الجوانب التنظيمية 

  والفنية
  0.575  3.879  172  ذكر

306  2.697  .0070* 
  0.601  4.061  198  أنثى 

الجوانب 
  االجتماعية

  0.706  4.011  172  ذكر
306  2.777  .0060* 

  0.633  4.223  198  أنثى 

  البيئة المدرسية
  0.6180  4.045  172  ذكر

306  1.692  .0920 
  0.559  4.159  198  أنثى 

  الدرجة الكلية
  0.557  3.963  172  ذكر

306  2.369  .0180* 
  0.543  4.112  198  أنثى 

  .  (α ≤ 0.05)ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة * 

إحصائياً بين تقديرات أفراد عينة الدراسة لدور وجود فروق دالة ) 7.4(يالحظ من الجدول 
المديرين في تعزيز انتماء المعلمين لمهنة التعليم تعزى لمتغير جنس المعلم، على الدرجة الكلية 

الجوانب التنظيمية والفنية، والجوانب االجتماعية،  يوكانت لصالح اإلناث، وأيضا على مجال
  . الخامسة رفض الفرضية الصفريةوكانت أيضا لصالح اإلناث، وبالتالي تم 

  

بين   (α ≤ 0.05) عند مستوى الداللة  ال توجد فروق دالة إحصائياً: الفرضية السادسة .8.4
خبرة تعزى إلى  متوسطات تقييم المعلمين لدور المديرين في تعزيز االنتماء لمهنة التعليم لديهم

  .المعلم
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للتحقق من صحة الفرضية السادسة استخرج الباحث المتوسطات الحسابية واالنحرافات 
االنتماء لمهنة في تعزيز  المديرينتقييم المعلمين لدور المعيارية لتقديرات أفراد العينة لدرجة 

  .)8.4(، كما هو مبين في الجدول خبرة المعلمالتعليم لديهم تعزى إلى 

 المديرينتقييم المعلمين لدور حسابية واالنحرافات المعيارية لدرجة المتوسطات ال) 8.4(الجدول 
  .لمعلمااالنتماء لمهنة التعليم لديهم حسب متغير خبرة في تعزيز 

  

  االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي  العدد  الخبرة  المجال
الجوانب 
  الشخصية

  

 610. 4.12  136  سنوات 5أقل من 

 550. 3.99  115  سنوات 10-5من

 590. 4.11  118  سنوات 10أكثر من 

الجوانب 
  التنظيمية والفنية

 590. 3.98  136  سنوات 5أقل من 

 540. 3.91  115  سنوات 10-5من

 620. 4.00  118  سنوات 10أكثر من 

الجوانب 
  االجتماعية

  

 670. 4.13  136  سنوات 5أقل من 

 560. 4.08  115  سنوات 10-5من

 730. 4.14  118  سنوات 10أكثر من 

  
  البيئة المدرسية

 630. 4.08  136  سنوات 5أقل من 

 550. 4.05  115  سنوات 10-5من

 580. 4.14  118  سنوات 10أكثر من 

  الدرجة الكلية
 570. 4.05  136  سنوات 5أقل من 

 500. 3.97  115  سنوات 10-5من

 560. 4.07  118  سنوات 10أكثر من 

 55.0 4.04      الدرجة الكلية
  

هناك  أنيتبن ) 8.4(العينة في الجدول  أفرادمن خالل مالحظة المتوسطات الحسابية الستجابات 
، إحصائياًكانت الفروق دالة  إذاولمعرفة فيما . فروقا بينها في جميع المجاالت وفي الدرجة الكلية

  ).9.4(، كما هو مبين في الجدول األحادياستخدم الباحث اختبار تحليل التباين 
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تقييم المعلمين لدور نتائج تحليل التباين األحادي للفروق بين متوسطات درجة ) 9.4(الجدول
  .المعلماالنتماء لمهنة التعليم لديهم حسب متغير خبرة في تعزيز  المديرين

  

  مصدر التباين  المجال
درجات 
  الحرية

مجموع 
  المربعات

متوسط 
  المربعات

قيمة ف 
  المحسوبة

مستوى 
  الداللة

 الجوانب
  الشخصية

  

  0.421  0.842  2  بين المجموعات
  0.346  105.418  305  داخل المجموعات  0.297  1.218

  -  106.260  307  المجموع
الجوانب 
التنظيمية 

  والفنية

  0.227  0.454  2  بين المجموعات
  0.356  108.550  305  داخل المجموعات  0.528  0.637

  -  109.004  307  المجموع
الجوانب 
  االجتماعية

  

  0.103  0.206  2  بين المجموعات
  0.458  139.926  305  داخل المجموعات  0.788  0.224

  -  140.132  307  المجموع
  

البيئة 
  المدرسية

  0.246  0.482  2  بين المجموعات
  0.347  105.933  305  داخل المجموعات  0.483  0.708

  -  106.425  307  المجموع

الدرجة 
  الكلية

  0.238  0.478  2  المجموعاتبين 
  0.307  93.685  305  داخل المجموعات  0.460  0.778

  -  94.163  307  المجموع
  

تقييم بين متوسطات درجة  إحصائياًيالحظ من خالل الجدول السابق عدم وجود فروق دالة 
االنتماء لمهنة التعليم لديهم تعزى لمتغير خبرة المعلم،  في تعزيز  المديرينالمعلمين لدور 

  .السادسة الفرضية الصفرية قبولوبالتالي تم 
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بين   (α ≤ 0.05) عند مستوى الداللة  ال توجد فروق دالة إحصائياً: الفرضية السابعة .9.4
متوسطات تقييم المعلمين لدور المديرين في تعزيز االنتماء لمهنة التعليم لديهم تعزى إلى 

  .مؤهل المعلم

  

للتحقق من صحة الفرضية السابعة استخرج الباحث المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية 
نتماء لمهنة التعليم لديهم االفي تعزيز  المديرينتقييم المعلمين لدور لتقديرات أفراد العينة لدرجة 

  .)10.4(، كما هو مبين في الجدول مؤهل المعلمتعزى إلى 

  

تقييم المعلمين لدور المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجة ) 10.4(الجدول 
  .االنتماء لمهنة التعليم لديهم حسب متغير مؤهل المعلمفي تعزيز  المديرين

  

  االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي  العدد  الخبرة  المجال

  الجوانب الشخصية
  

 0.55 4.21  103  أدنى من بكالوريوس

 0.58 4.03  252  بكالوريوس

 0.65 4.08  15  أعلى من بكالوريوس

الجوانب التنظيمية 
  والفنية

 0.62 4.09  103  أدنى من بكالوريوس

 0.58 3.93  252  بكالوريوس

 0.50 3.99  15  أعلى من بكالوريوس

الجوانب 
  االجتماعية

  

 0.67 4.19  103  أدنى من بكالوريوس

 0.68 4.10  252  بكالوريوس

 0.57 4.12  15  أعلى من بكالوريوس

  
  البيئة المدرسية

 0.61 4.24  103  أدنى من بكالوريوس

 0.56 4.06  252  بكالوريوس

 0.60 3.99  15  أعلى من بكالوريوس

  الدرجة الكلية
 0.55 4.15  103  بكالوريوسأدنى من 

 0.55 4.00  252  بكالوريوس

 0.52 4.03  15  أعلى من بكالوريوس

 0.55 4.04      الدرجة الكلية
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 أنيتبن ) 10.4(من خالل مالحظة المتوسطات الحسابية الستجابات أفراد العينة في الجدول 
كانت الفروق دالة  إذاولمعرفة فيما . بينها في جميع المجاالت وفي الدرجة الكلية هناك فروقاً

  ).11.4(، كما هو مبين في الجدول األحادي، استخدم الباحث اختبار تحليل التباين إحصائيا

  

تقييم المعلمين لدور نتائج تحليل التباين األحادي للفروق بين متوسطات درجة ) 11.4(الجدول 
  .االنتماء لمهنة التعليم لديهم حسب متغير مؤهل المعلمفي تعزيز  المديرين

  مصدر التباين  المجال
درجات 
  الحرية

مجموع 
  المربعات

متوسط 
  المربعات

قيمة ف 
  المحسوبة

مستوى 
  الداللة

الجوانب 
  الشخصية

  

  0.928  1.856  2  بين المجموعات
  0.342  104.404  305  داخل المجموعات  0.092  2.711

  -  106.260  307  المجموع
الجوانب 
التنظيمية 

  والفنية

  0.757  1.515  2  بين المجموعات
  0.353  107.686  305  داخل المجموعات  0.68  2.145

  -  109.201  307  المجموع
الجوانب 
  االجتماعية

  

  0.236  0.473  2  بين المجموعات
  0.458  139.659  305  داخل المجموعات  0.119  0.516

  -  140.132  307  المجموع
  

البيئة 
  المدرسية

  1.011  2.023  2  بين المجموعات
  0.342  104.402  305  داخل المجموعات  0.597  2.954

  -  106.425  307  المجموع

الدرجة 
  الكلية

  0.730  1.460  2  بين المجموعات
  0.303  92.463  305  داخل المجموعات  0.054  2.409

  -  93.923  307  المجموع
  

تقييم بين متوسطات درجة  إحصائياًيالحظ من خالل الجدول السابق عدم وجود فروق دالة 
االنتماء لمهنة التعليم لديهم تعزى لمتغير مؤهل المعلم،  في تعزيز  المديرينالمعلمين لدور 

  .السابعة وبالتالي تم قبول الفرضية الصفرية
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بين   (α ≤ 0.05) عند مستوى الداللة  ال توجد فروق دالة إحصائياً: الفرضية الثامنة .10.4
متوسطات تقييم المعلمين لدور المديرين في تعزيز انتماء المعلمين لمهنة التعليم كما يراها 

  .المعلمون تعزى إلى تخصص المعلم

  

 إذاللعينات المستقلة للتعرف فيما ) ت(م اختبار اللتحقق من صحة الفرضية الثامنة تم استخد
  ).12.4(،  كما يبين الجدول (α ≤ 0.05)عند مستوى الداللة  إحصائياكانت الفروق دالة 

  

للفروق بين متوسطات تقييم المعلمين لدور المديرين في ) ت(نتائج اختبار ) 12.4(الجدول 
  .خصص المعلمتعزيز انتماء المعلمين لمهنة التعليم حسب متغير ت

  

  العدد  التخصص  المجال
المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

درجات 
  الحرية

قيمة ت 
  المحسوبة

مستوى 
  الداللة

الجوانب 
  الشخصية

  0.54  4.09  233  علوم إنسانية
306  0.53  0.59 

  0.65  4.06  137  علوم طبيعية
الجوانب 

  التنظيمية والفنية
  0.54  3.97  233  علوم إنسانية

306  0.20  0.83 
  0.67  3.98  137  علوم طبيعية

الجوانب 
  االجتماعية

  0.65  4.14  233  علوم إنسانية
306  0.47  0.63 

  0.71  4.10  137  علوم طبيعية

  البيئة المدرسية
  0.56  4.12  233  علوم إنسانية

306  0.74  0.46 
  0.63  4.07  137  علوم طبيعية

  الدرجة الكلية
  0.51  4.04  233  علوم إنسانية

306  0.23  0.81 
  0.62  4.03  137  علوم طبيعية

  

تقييم بين متوسطات درجة  إحصائياًيالحظ من خالل الجدول السابق عدم وجود فروق دالة 
االنتماء لمهنة التعليم لديهم تعزى لمتغير تخصص المعلم،  في تعزيز  المديرينالمعلمين لدور 

  .وبالتالي تم قبول الفرضية الصفرية
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  الفصل الخامس 

  مناقشة النتائج والتوصيات

  

  مناقشة نتائج السؤال األول 1.5

  :مناقشة السؤال الثاني من خالل

  مناقشة نتائج الفرضية األولى 2.5

  مناقشة نتائج الفرضية الثانية 3.5

  مناقشة نتائج الفرضية الثالثة 4.5

  مناقشة نتائج الفرضية الرابعة 5.5

  الثالثمناقشة نتائج السؤال  6.5

  :مناقشة نتائج السؤال الرابع من خالل

  مناقشة نتائج الفرضية الخامسة 7.5

  مناقشة نتائج الفرضية السادسة 8.5

  مناقشة نتائج الفرضية السابعة 9.5

  مناقشة نتائج الفرضية الثامنة 10.5

  التوصيات 11.5
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  الفصل الخامس 

  مناقشة النتائج والتوصيات

 

التي بحثت في تقييم واقع انتماء  هاوفرضيات نتائج أسئلة الدراسةيتضمن هذا الفصل مناقشة 
معلمي المدارس الحكومية في محافظة الخليل لمهنة التعليم ودور مدير المدرسة في تعزيزه من 

  . وجهة نظرهم، كما يتضمن عدداً من التوصيات المنبثقة عن نتائج الدراسة

  

االنتماء لمهنة التعليم لدى المعلمين في المدارس ما واقع :  مناقشة نتائج السؤال األول .1.5
  الحكومية في محافظة الخليل ؟

  

أن درجة االنتماء لمهنة التعليم لدى المعلمين في المدارس  الدراسة األول سؤال من نتائجيتضح 
، )3.76(، حيث بلغ المتوسط الحسابي "مرتفعة"الحكومية في محافظة الخليل بشكل عام كانت 

، وكان "متوسط"فقرة حصلت على تقدير ) 12(ومع ذلك فهناك  ).0.54(وانحراف معياري 
  ".عرضت علي ظروف عمل أفضل أترك هذه المهنة إذا ما") 1(أدناها  الفقرة 

  

قد يعزى إلى الظروف المادية الخاصة التي تمر بها بالدنا من ويرى الباحث أن السبب في ذلك 
التشبث بوظيفته  إلى المعلمالوطن، فهذا يدفع  ألبناءبطالة ونقص حاد في فرص العمل المتاحة 

 )1(م النتائج حيث حصلت الفقرة والعمل على الحفاظ عليها وعدم التفريط بها، ويدعم هذا الكال
 قل متوسط حسابي وهذا يعنيأعلى  "أترك هذه المهنة إذا ما عرضت علي ظروف عمل أفضل "

، وهناك عدد ظروف عمل أفضلولكن المانع هو عدم وجود  ،رغبة بترك المهنةال أن لدى المعلم
أن االنتماء إلى  إلى تشير ونتيجة هذه الفقرات  "متوسط"على تقدير  تكبير من الفقرات حصل

الذي يعني أن انتماء المعلم يرجع ألسباب  التنظيمي المستمر االنتماءالمهنة يغلب عليه طابع 
وتأثرهم بأخالق دينهم أبناء فلسطين بشكل عام  ثقافةوقد يعزى ذلك إلى  مادية استثمارية،
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اإلخالص واألمانة في العمل والحرص على مستقبل أبناء الوطن  وتربيتهم على حب اإلسالمي
  .الحرص على أهم مهنة وهي تربية األبناء وتعليمهم وبالتالي

، )2007(ودراسة سلعوس  ،)2008(حمايل واتفقت نتيجة هذه الدراسة مع نتيجة دراسة 
) Dramstad, 2004(ودراسة درامستد  ،)2005(ودراسة غنام  ،)2006(ودراسة سلطان 
 ،)Selep, 2000(، ودراسة سيليب )2003(ودراسة عورتاني  ،)2003(ودراسة سالمة 

كانت  للمهنة درجة انتماء المعلمين والعاملين أن إلىوالتي أشارت  ،)2001( األشهبودراسة 
 إلى أشارتا ينتل، وال)2006(ودراسة مروة ، )2006( األحمديواختلفت مع دراسة  " مرتفعة"

   ".متوسطة"درجة انتماء المعلمين كانت بدرجة  أن

  

هل يختلف واقع االنتماء لمهنة التعليم للمعلمين باختالف كل من (ج السؤال الثاني مناقشة نتائ 
  : مناقشة الفرضيات المنبثقة عنه من خالل) رة، والمؤهل، والتخصص ؟الجنس، والخب

  

 عند مستوى الداللة فروق دالة إحصائياًال توجد :  مناقشة نتائج الفرضية األولى .2.5

  (α ≤ 0.05)   في بين متوسطات واقع االنتماء لمهنة التعليم للمعلمين في المدارس الحكومية
  .محافظة الخليل تعزى إلى الجنس

  

تعزى إلى  (α ≤ 0.05)وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  إلىتشير النتائج 
  .الفروق لصالح المعلماتجنس المعلم، وكانت 

  

يشعرن  اإلناث، فمعظم المرأةطموح الرجل يختلف بشكل عام عن طموح  أن إلىوقد يعزى ذلك 
 إلى المرأةحاجة  أخرىومن ناحية  .ن ذواتهن من خالل العمل في وظيفة التعليمحققَ بأنهن

 طبيعة العمل في التعليم تتناسب كثيراً أنقل من حاجة الرجل، كما أالمردود المالي من الوظيفة 
من طموحهم وال  تحقق لهم كثيراًال ن وظيفة المعلم أبينما الرجال يشعرون ب، األنثىمع طبيعة 
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العنف المدرسي من قبل  قد يعزى السبب لكون لسد حاجاتهم، وكذلك اًكافي اًمادي اًمردودتعطيهم 
  .ن قبل الطالبات تجاه معلماتهنتجاه معلميهم أعلى من العنف المدرسي م الطالب

  

مركيوري وهنكن  ، ودراسة)2007(سلعوس واتفقت نتيجة هذه الدراسة مع نتيجة دراسة
)Marcgiori & Henkin, 2002( في درجة  إحصائياوجود فروق دالة  إلى أشارتا اللتان

، )2008(االنتماء التنظيمي تعزى لمتغير الجنس ولصالح اإلناث، واختلفت مع دراسة حمايل 
عدم وجود فروق دالة  إلى أشارت، والتي )1996( إبراهيم، ودراسة )2001( األشهبودراسة 
) 2006(في درجة االنتماء التنظيمي تعزى الى الجنس، كما واختلفت مع دراسة مروة  إحصائيا

  .الى وجود فروق لكن لصالح الذكور أشارتلتي وا
 

 عند مستوى الداللة ال توجد فروق دالة إحصائياً:  مناقشة نتائج الفرضية الثانية .3.5

  (α ≤ 0.05)   بين متوسطات واقع االنتماء لمهنة التعليم للمعلمين في المدارس الحكومية في
  .محافظة الخليل تعزى إلى الخبرة 

  

بين  (α ≤ 0.05)النتائج عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  أظهرت
متوسطات درجة انتماء المعلمين لمهنة التعليم في المدارس الحكومية في محافظة الخليل تعزى 

  .لمتغير الخبرة

  

سة، تظهره نتائج الدرا لم من المفترض أن أصحاب الخبرة األطول أكثر انتماء للمهنة وهذا ما
أن طبيعة عمل المعلم ال تختلف باختالف عدد سنوات العمل، فجميع  إلىوقد يعزى ذلك 

حيث ان  ،والواجبات ،والحقوق ،ولهم نفس االمتيازات ،الظروف نفسهاالمعلمين يعملون تحت 
القوانين واألنظمة السائدة والمعمول بها ال توفّر امتيازات لذوي سنوات الخبرة الطويلة سواء من 

للعمل  أفضلظروف  إلى عدم وجود أيضاًويمكن عزوه  .حيث العبء التعليمي أو الواجبات
م له أفضلهذه المهنة لجميع فئات العمر، فجميعهم يشتركون في عدم وجود فرصة  إطارخارج 
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طابع تنظيمي مستمر،  واالنتماء لدى المعلمين هو انتماء ذ أنخارج هذه المهنة، وهذا ما يؤكد 
 إذاالحيلة لذلك  ةبقلّ يتصفونمن العاملين في الوظائف الحكومية والخاصة  من أنومن المالحظ 

 .عمل في وظيفة ما ال يتجرأ على تركها

 

، ودراسة )2007(، ودراسة سلعوس )2008(ل اتفقت نتيجة هذه الدراسة مع نتيجة دراسة حماي
في  إحصائياًالى عدم وجود فروق دالة  أشارت، والتي )2001( األشهب، ودراسة )2005(غنام 

، ودراسة )2006(واختلفت مع دراسة المالحمة درجة االنتماء التنظيمي تعزى لمتغير الخبرة، 
الى وجود  أشارت، والتي  )Reyes et. al., 1989(، ودراسة ريز وزمالؤه )2006(مروة 

  . خبرة األكثرفروق في درجة االنتماء التنظيمي تعزى لمتغير الخبرة ولصالح 

  

 عند مستوى الداللة ال توجد فروق دالة إحصائياً:  مناقشة نتائج الفرضية الثالثة .4.5

  (α ≤ 0.05)   بين متوسطات واقع االنتماء لمهنة التعليم للمعلمين في المدارس الحكومية في
  .ة الخليل تعزى إلى المؤهلمحافظ

  

بين  (α ≤ 0.05)عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  إلىتشير النتائج 
متوسطات درجة انتماء المعلمين لمهنة التعليم في المدارس الحكومية في محافظة الخليل تعزى 

  .لمتغير مؤهل المعلم

  

ويالحظ الباحث أن هذه النتيجة غير متوقعة، حيث أنه يتوقع أن تفتح المؤهالت األعلى للمعلمين 
وهذا ما يفترض أن ينعكس على انتمائهم لمهنة التعليم سلباً، وهذا لم يتحقق  ،كبيرة للتقدم آماالً

المتشابهة لجميع  والظروف المحيطة وقد يعزى ذلك إلى طبيعة العمل. من خالل نتائج الدراسة
، وكذلك عدم وجود فرص المعلمين باختالف مؤهالتهم وباختالف مستوى المدرسة وجنسها أيضاً

سوى العمل في  أمامهم اًالحاصلين على مؤهالت مرتفعة، فال يجدون خيارللمعلمين  أفضلعمل 
وهم بذلك يشتركون مع باقي المعلمين في عدم وجود فرص أفضل هذه المهنة واالنتماء لها، 
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، وكذلك عدم وجود اختالف في الرغبة في القيام بالواجب تجاه أمته وأبناء للعمل خارج المهنة
  .شعبه باختالف مؤهله

  

 األشهب، ودراسة )2006(، ودراسة مروة )2008(حمايل فقت نتيجة الدراسة مع دراسة وات
في  إحصائياًعدم وجود فروق دالة  إلى أشارت، والتي )1996( إبراهيم، ودراسة )2001(

والتي ) 2007(درجة االنتماء التنظيمي تعزى لمتغير المؤهل، واختلفت مع دراسة سلعوس 
  .البكالوريوسوجود فروق في درجة االنتماء التنظيمي ولصالح  إلى أشارت

  

 عند مستوى الداللة ال توجد فروق دالة إحصائياً:  مناقشة نتائج الفرضية الرابعة .5.5

  (α ≤ 0.05)  ي بين متوسطات واقع االنتماء لمهنة التعليم للمعلمين في المدارس الحكومية ف
  .محافظة الخليل تعزى إلى التخصص

  

تعزى إلى  (α ≤ 0.05)تشير النتائج إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 
  .تخصص المعلم، وكانت الفروق لصالح فئة العلوم اإلنسانية

  

من المعلوم أن خريجي التخصصات اإلنسانية هم خريجون لكليات تعد أصالً كليات رافده لمهنة  
أما . مهنية محدودة أصالً تدور حول االلتحاق بمهنة التعليمحمل خريجوها توقعات يالتعليم، و

فيعتبر التحاقهم بمهنة التعليم  ،خريجو الكليات العلمية والتي تعد بطبيعتها غير رافده لمهنة التعليم
، ويساعد في ذلك قلّة فرص العمل في المؤسسات االقتصادية والصناعية وكذلك أمراً طارئاً

وقد يعزى ذلك إلى االختالف في ظروف  .المؤسسات الخاصة لحاجة الموظفاستغالل أصحاب 
والعلوم الطبيعية، فطبيعة تدريس المواد  اإلنسانيةالعمل بين المعلمين ذوي تخصصات العلوم 

صعوبات  اإلنسانيةمن العلوم الطبيعية بشكل عام، كما ال يواجه مدرس المواد  أسهل اإلنسانية
 أوحصص إضافية لقطع المنهاج المقرر  إلىنه ال يحتاج أطلبته، كما  ىإلالمعلومات  إيصالفي 

شعور  إلى لتقوية الطلبة الضعاف، وهذا عكس ما يواجهه معلم العلوم الطبيعية، وقد يعزى أيضاً
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معلمي العلوم الطبيعية بالجهد الكبير الذي بذلوه للحصول على شهاداتهم بالمقارنة مع معلمي 
  .العلوم اإلنسانية

  

عدم وجود فروق  إلى أشارتوالتي ) 2007(واختلفت نتيجة هذه الدراسة مع دراسة سلعوس 
  .في درجة االنتماء التنظيمي تعزى لمتغير التخصص إحصائيادالة 

 

ما تقييم المعلمين لدور المديرين في تعزيز انتماء المعلمين : مناقشة نتائج السؤال الثالث .6.5
  لمهنة التعليم لديهم؟ 

  

درجة تقييم المعلمين لدور المديرين في تعزيز انتمائهم لمهنة التعليم كانت  أن إلىتشير النتائج 
، وحصل مجال الجوانب االجتماعية على أعلى للدرجة الكلية ولجميع المجاالت أيضاً" مرتفعة"

مية والفنية ، بينما حصل مجال الجوانب التنظيسابي من ضمن مجاالت أداة الدراسةمتوسط ح
  .على أقل متوسط حسابي

  

التي يمر ن حيث المؤهل والدورات اإلدارية م المديرينالتشابه في تأهيل إلى وقد يعزى ذلك  
 المدارس مديرين يفي تعي السياسة المتبعة حديثاً إلى إضافةبها قبل وبعد ممارسته لعمله كمدير، 

 اًالخبرة في مجال التدريس الذي يولد لديه شعور من ذوين المدراء يالشروط الموضوعة لتعيو
حصوله على تقديرات جيدة  وأيضاًمارس عمل التدريس سابقا،  ألنهمع زمالئه المعلمين  اًايجابي

، اإلدارةمراكز  إلىالعاملين  أفضل إيصالعمله كمدرس الذي يكفل  أثناءمن قبل مرؤوسيه 
المتقدم لوظيفة مدير المدرسة والذي يوصل واالختبارات والمقابالت التي يمر بها الشخص 

 اًمركزية العمل في وزارة التربية والتعليم أثروقد يكون ل .اإلداريةالمراكز  إلىالمتقدمين  أفضل
الفروق بين المدراء في تنفيذ التعليمات، فجميعهم بشكل عام يقومون بنفس الواجبات  في تقليل

فقد حصل مجال الجوانب التنظيمية  ،تؤكده النتائجوهذا ما  والمهام وبنفس الطريقة واآللية،
رس االمد راءوهذا يقلل من الهامش المعطى لمدقل تقدير من أفراد عينة الدراسة، أوالفنية على 

  . في األداء بينهم اًاختالف والكي يظهر
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 ولم يقف البحث على دراسات سابقة تتعلق بتقييم دور مدير المدرسة في تعزيز انتماء المعلمين
  .ئج هذه الدراسة معهاالمهنة التعليم من وجهة نظر المعلمين لمقارنة نت

  

هل يختلف تقييم المعلمين لدور المديرين في تعزيز االنتماء (مناقشة نتائج السؤال الرابع 
  : من خالل) لمهنة التعليم لديهم باختالف كل من الجنس، والخبرة، والمؤهل، والتخصص؟

 

 عند مستوى الداللة ال توجد فروق دالة إحصائياً:  ية الخامسةمناقشة نتائج الفرض .7.5

  (α ≤ 0.05)   بين متوسطات تقييم المعلمين لدور المديرين في تعزيز االنتماء لمهنة التعليم
  .لديهم تعزى إلى الجنس 

  

أفراد بين تقديرات )  α≥  0.05(عند مستوى الداللة  تشير النتائج إلى وجود فروق دالة إحصائياً
عينة الدراسة لدور المديرين في تعزيز انتماء المعلمين لمهنة التعليم من وجهة نظر المعلمين 

على مجال الجوانب  تعزى لمتغير الجنس، على الدرجة الكلية وكانت لصالح اإلناث، وأيضاً
 .لصالح اإلناث التنظيمية والفنية، ومجال الجوانب االجتماعية، وكانت أيضاً

  

الطبيعة الفطرية للمرأة من حيث االهتمام بالجوانب اإلنسانية  ينسجم معذلك ويرى الباحث أن 
ورعاية  ،ورضاعة ،والعطف والحنو، وكذلك الظروف الخاصة التي تمر بها المعلمات من حمل

في هذا المجال، وهذا ما تؤكده النتائج حيث أشارت  المديرةوما تالقيه من تعاون من  ،أبناء
وكذلك طبيعة المرأة ، اإلناثوجود فروق في مجال العالقات االجتماعية لصالح  إلىئج النتا

المتمثلة بااللتزام بالعمل وعدم الخروج على القوانين وما يسببه من عدم التصادم بين المديرات 
والمعلمات، وكذلك ال تنتظر المعلمة الكثير من المديرة لعدم رغبتها بشكل عام الى التطور 

دم في مجال المهنة بالمقارنة بالذي ينتظره المعلم من مديره، وهذا ما تؤكده النتائج من والتق
  .رضا المعلمات على أداء المديرات في مجال الجوانب التنظيمية والفنية أكثر من رضا المعلمين
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 عند مستوى الداللة  ال توجد فروق دالة إحصائياً:  مناقشة نتائج الفرضية السادسة  .8.5

 (α ≤ 0.05)   بين متوسطات تقييم المعلمين لدور المديرين في تعزيز االنتماء لمهنة التعليم
 .لديهم تعزى إلى الخبرة

  

بين متوسطات  )α≥  0.05(تشير النتائج إلى عدم وجود فروق دالة إحصائيا عند مستوى الداللة 
ليم لديهم تعزى لمتغير خبرة االنتماء لمهنة التعفي تعزيز  المديرينتقييم المعلمين لدور درجة 
 .المعلم

  

عدم االختالف في طبيعة تعامل مدير المدرسة مع المعلمين  إلى يرجع ذلك ويرى الباحث أن
وكذلك النظام في وزارة التربية الذي ال يعطى أهمية لسنوات الخبرة للمعلم باختالف خبرتهم، 

في التعامل مع المعلمين، فال يوجد امتيازات خاصة لذوي الخبرة الطويلة، وعليه فتعامل المدير 
المعلمين باختالف خبرتهم، فعلى سبيل المثال يرشح مدير  معظمسيكون بنفس الطريقة مع 

النظر عن خبرته لحضور دورة ما مثل دورة القياس والتقويم، وكذلك  المدرسة أي معلم بغض
هذا كله يساعد في عدم . يقاسم المعلم الجديد المعلم القديم في نصابه والمدير يساعد في ذلك

 .باختالف خبرتهم لمهنة التعليم في تعزيز االنتماء ينلدور المدير اختالف تقديرات المعلمين

  

 عند مستوى الداللة ال توجد فروق دالة إحصائياً:  السابعةمناقشة نتائج الفرضية   .9.5

  (α ≤ 0.05)   بين متوسطات تقييم المعلمين لدور المديرين في تعزيز االنتماء لمهنة التعليم
  .لديهم تعزى إلى المؤهل

  

بين متوسطات  )α≥  0.05(عند مستوى الداللة  تشير النتائج إلى عدم وجود فروق دالة إحصائياً
   .االنتماء لمهنة التعليم لديهم تعزى لمتغير مؤهل المعلمفي تعزيز  المديرينتقييم المعلمين لدور 
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عدم وجود امتيازات خاصة لكل مستوى من مستويات التأهيل، والتشابه  إلىوقد يعزى ذلك 
 الكبير في طبيعة العمل والظروف المحيطة به، فال يقدم المدير لذوي المؤهالت المرتفعة مثالً

أي امتيازات تميزهم عن غيرهم من المعلمين، فالمدير يريد من جميع العاملين معه القيام بنفس 
فتعامل المدير مع زمالئه المعلمين ال تتأثر بمؤهلهم فهو عن مؤهلهم، الواجبات بغض النظر 

  .يقدم للجميع ما يستطيع من خدمات وتسهيالت ومساعدات

  

         عند مستوى الداللة ال توجد فروق دالة إحصائياً:  مناقشة نتائج الفرضية الثامنة .10.5
 (α ≤ 0.05)  ة التعليم المديرين في تعزيز االنتماء لمهنبين متوسطات تقييم المعلمين لدور

  .لديهم تعزى إلى التخصص
 

بين   )α≥  0.05(عند مستوى الداللة  تشير النتائج إلى عدم وجود فروق دالة إحصائياً
االنتماء لمهنة التعليم لديهم تعزى في تعزيز  المديرينتقييم المعلمين لدور متوسطات درجة 

 .لمتغير تخصص المعلم

  

إلى عدم اختالف تعامل المدراء مع زمالئهم المعلمين باختالف  الباحث أن ذلك قد يرجعويرى 
خبرتهم أو مؤهلهم أو تخصصهم، والى التشابه الكبير في الفرصة المتاحة للمعلمين باختالف 
تخصصهم، فال يوجد تمايز لتخصص عن تخصص، حتى من يحملون شهادة الهندسة ويعملون 

الظروف والقوانين التي تحكم جميع المعلمين، وكذلك مدير  نفسون لفي مجال التعليم يخضع
 .المدرسة ال يميزهم وال يملك أن يقدم لهم أي إضافة عن زمالئهم المعلمين اآلخرين
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  التوصيات .11.5

  

  :في ضوء نتائج الدراسة يوصي الباحث بما يلي

تظهر نتائج الدراسة أن انتماء المعلمين مرتفعاً لمهنة التعليم، وانطالقاً من مبدأ جزاء : أوال
اإلحسان باإلحسان يوصي الباحث بإكرام المعلمين من خالل عمل الدولة على تحسين ظروف 
وطبيعة عمل المعلمين، وكذلك ضرورة توفير مردود مادي كاف للمعلمين للحفاظ على مكانتهم 

  . المجتمع، وتعزيز وتحسين صورة التعليم في أذهان أبناء المجتمعبين أبناء 

  

يتبين من نتائج الدراسة أن مجال الجوانب التنظيمية والفنية في عمل مدير المدرسة حصل  :ثانيا
على أقل متوسط حسابي، لذلك على مديري المدارس إظهار اهتمام أكبر بالجوانب اإلنسانية 

زمالئهم المعلمين وخصوصاً في مجال الجوانب التنظيمية والفنية التي والحفاظ على انتماء عاٍل ل
  .تحكم العمل ومحاولة تلطيف اإلجراءات التي تحكم العمل

  

ضرورة إعداد وزارة التربية والتعليم دورات تدريبية لمدراء المدارس لزيادة وعيهم  :ثالثا
وكذلك إعطائهم الطرق الكفيلة التي بمفهوم وأهمية االنتماء المهني ودوره في أداء المعلمين، 

تساعد في تعزيز انتماء المعلمين إلى مهنة التعليم، والتقليل من المركزية في العمل لترك المجال 
  .أمام المديرين إلظهار قدراتهم وإبداعاتهم الخاصة

  

ا إعطاء اهتمام خاص بالمعلمين ذوي الخبرة الطويلة والمؤهل المرتفع، على غرار غيره :رابعا
من المهن مثل العمل في جهاز الشرطة حيث الخبرة والمؤهل تلعب دوراً في طبيعة عمل 

  .جميع المعلمين تحت الظروف نفسها ويعملالموظف، أما مهنة التعليم فتغفل الخبرة والمؤهل 
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، بحيث مثل المهن األخرىضرورة اعتماد وزارة التربية والتعليم اإلدارة المدرسية مهنةً  :خامسا
يعين في اإلدارة المدرسية إال من يحمل مؤهالً جامعياً ال يقل عن الماجستير في اإلدارة ال 

  .المدرسية من جامعة معترف بها

  

  :ويقترح الباحث عمل المزيد من الدراسات حول

االنتماء المستمر، واالنتماء العاطفي، ( التعرف على نوع االنتماء المهني لدى المعلمين  - 1
  ).قي االنتماء األخالو

  

 حيثالتعرف على واقع االنتماء المهني لموظفي وزارة الصحة على جميع المستويات،  - 2
  .هذه الوزارة في الدرجة الثانية بعد وزارة التربية والتعليم أهمية تعتبر

  

في وزارة التربية  األقسامالتعرف على واقع االنتماء المهني لمدراء المدارس ورؤساء  - 3
  .والتعليم

  .المدارس ودور المدير في تعزيزها التعرف على واقع الروح المعنوية لمعلمي - 4

  

مقارنة بين االنتماء المهني للتعليم بين المدارس الحكومية والخاصة ووكالة لل إجراء دراسة - 5
 .مدارس وكالة الغوثوالدراسة المدارس الخاصة  هذه الغوث، حيث لم تشمل

 

  

  

  

 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


82 
 

 المراجع 
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  . ، اإلسكندرية، دار المطبوعات الجديدة1ط

الرضا الوظيفي والوالء التنظيمي للعاملين في الرعاية ):  2006. ( األحمدي، حنان - *
، ص 3، ع13مج. المجلة العربية للعلوم اإلدارية. في المملكة العربية السعودية األوليةالصحية 

305 -337.  

درجة مشاركة أعضاء الهيئات التدريسية في مدارس القدس : ) 2001. ( عائدة، األشهب - *
رسالة ماجستير . ( القدس - جامعة القدس.  اتخاذ القرار وعالقته في االنتماء لمهنة التعليم في

  .)غير منشوره 

. التنظيمي المعاصردارة المدرسية البعد التخطيطي واإل) : 2000. (األغبري، عبد الصمد  - *
  .دار النهضة العربية ، بيروت،1ط

، 1ط. القيادية واإلدارية في المؤسسات التعليميةاألساليب ):  2001. ( البدري، طارق - *
  .عمان، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع

  .بيروت، مكتبة لبنان. معجم مصطلحات العلوم االجتماعية): 1982( .بدوي، احمد - *
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مستوى الوالء الوظيفي لمديري المدارس الحكومية في ):  2006. ( الجوارنة، علي - *
. الثانية وعالقته ببعض المتغيرات من وجهة نظر المديرين والمعلمينربد إمديرية تربية 
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 األردنالمناخ التنظيمي السائد في المدارس المهنية في ):  2003. ( الحديدي، ضحى - *
وعالقته بتخصص مدير المدرسة ونوع المدرسة والوالء التنظيمي للمعلمين وبناء تصور جديد 

 أطروحة. (عمان -  جامعة عمان العربية للدراسات العليا .هذه المدارس في للمناخ التنظيمي
  ). ةغير منشور ةدكتورا

عالقته بالوالء التنظيمي لدى والمشاركة في صنع القرار ):  2008. ( حمايل، حسين - *
رسالة ماجستير غير (. القدس – جامعة القدس. العاملين اإلداريين في جامعة القدس المفتوحة

  ).منشورة

العملية على الوالء  األقسامالقيادية لرؤساء  األنماطأثر ):  2003. ( الخشالي، شاكر - *
للعلوم  األردنيةالمجلة . الخاصة األردنيةهيئة التدريس في الجامعات  ألعضاءالتنظيمي 
   159-124ص ، 1، ع6مج. التطبيقية

الوالء التنظيمي وعالقته باالنتاجية ألعضاء الهيئات التدريسية ): 1988. ( ردايدة، صالح - *
  )رسالة ماجستير غير منشورة . ( اربد -اليرموكجامعة . في كليات المجتمع األردنية

أثر الوالء الوظيفي لمديري المدارس على عالقاتهم مع ):  1995. ( الرواشدة، خلف - *
رسالة . ( إربد - جامعة اليرموك. المعلمين من وجهة نظر المعلمين في محافظة جرش

  ).ماجستير غير منشورة 
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. والوالء التنظيمي باألمنصناعة القرار المدرسي والشعور ):  2007. ( الرواشدة، خلف - *
  .، عمان، دار الحامد للنشر والتوزيع1ط

 األردنالممارسات اإلدارية لمديري المدارس الثانوية العامة في ):  2003. ( سالمه، رتيبة - *
 - العليا جامعة عمان العربية للدراسات. وعالقتها بالرضا الوظيفي والوالء التنظيمي للمعلمين

  ) . ةغير منشور ةدكتورا أطروحة. ( عمان

العدالة التنظيمية لدى رؤساء األقسام األكاديمية في الجامعات : ) 2006. ( سلطان، سوزان - *
 .األردنية الرسمية وعالقتها بالرضا الوظيفي والوالء التنظيمي ألعضاء الهيئات التدريسية فيها

  ). ةغير منشور ةدكتورا أطروحة.(عمان-جامعة عمان العربية للدراسات العليا

العالقة بين السمات الشخصية واالنتماء التنظيمي عند معلمي ):  2007. ( سلعوس، رنا - *
  .260 -220ص ، 10ع. مجلة جامعة القدس المفتوحة. المدارس الخاصة في مدينة نابلس

. اإلسالمي والمعاصراإلدارة المدرسية في ضوء الفكر اإلداري : )1988. (سليمان، عرفات - *
  .القاهرة ، مكتبة االنجلو المصرية

دار غازي، بن.  دراسات في اإلدارة التعليمية و التخطيط التربوي: )1992. (الشيباني، عمر - *
  .الكتب الوطنية 

األول، عمان، دار ، اإلصدار 1ط.  اإلدارة المدرسية الحديثة: )2001. (عابدين، محمد - *
  .التوزيعالشروق للنشر و

 .البهواشي، السيدو ،غانم، احمدوالصغير، محمد وحجي، احمد و عبود، عبد الغني - *
  .، القاهرة، مكتبة النهضة المصرية3ط. إدارة المدرسة االبتدائية): 2000(

  .عمان، دار الفكر للنشر والتوزيع .نهج جديد في التعلم والتعليم): 1997.(عدس، محمد - *

. الوالء التنظيمي وعالقته بالعوامل الشخصية والتنظيمية ) :  1995. (العضايلة، علي  - *
  .32-13ص ، 6، ع10، مجمؤته للبحوث والدراسات مجلة
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، عمان، دار المسيرة للنشر 2ط. مبادئ اإلدارة المدرسية):  2002. ( العمايرة، محمد - *
  .والتوزيع والطباعة

في  اإلداريينالعالقة بين الوالء المهني والنمط القيادي لدى ):  2003. ( عورتاني، مأمون - *
رسالة ماجستير غير . ( نابلس -  جامعة النجاح الوطنية. وزارات السلطة الوطنية الفلسطينية

  ).منشورة 

السمات الشخصية والوالء التنظيمي لدى معلمات المرحلة ):  2005. ( غنام، ختام - *
رسالة . ( نابلس -  جامعة النجاح الوطنية. في المدارس الحكومية في محافظة نابلس األساسية

  ).ماجستير غير منشورة 

ترجمة عبد اهللا احمد . مدير المدرسة ودوره في تطوير التعليم):  2001. ( كاربنتر، جون - *
   .، القاهرة، ايتراك للنشر والتوزيع1ط. شحاته

 - جامعة آل البيت. أثر ضغوط الوظيفة على الوالء التنظيمي):  2000. ( الكاساني، مراد - *
  ). ةرسالة ماجستير غير منشور. ( المفرق

           جامعة . الوالء التنظيمي في الجامعات الرسمية األردنية):  1999. ( الكايد، جعفر - *

  ). رسالة ماجستير غير منشورة (  .إربد –اليرموك   

، بنغازي، جامعة 1ط. اإلدارة المدرسية المعاصرة):  1994(  .الفقي، عبد المؤمن - *
  .قاريونس

التأثيرات المحتملة لفضيلة التقوى في ):  2003. ( الحوامدة، نضالو الفهداوي، فهمي - *
  .77 -53ص ، 1، ع30مج. اإلداريةمجلة دراسات العلوم . الوالء التنظيمي وبناء الفريق

أهمية الوالء التنظيمي والوالء المهني لدى أعضاء هيئة ):  2001.( المخالفي، محمد - *
   .220- 185 ، ص2، ع17مج. مجلة جامعة دمشق. كليات التربية -التدريس في جامعة صنعاء

. ية في ضوء الفكر االداري المعاصرالمدرس اإلدارة):  2002. ( مصطفى، صالح - *
  .الرياض، دار المريخ
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. وعالقته بسلوك االغتراب والمعاناة النفسيةالوالء التنظيمي ):  2005. ( ان، عويدالمشع - *
  .816-795 ، ص4، ع33مج . مجلة العلوم االجتماعية

 اإلداراتقياس وتحليل الوالء التنظيمي وضغوط العمل في ):  2003. ( المعشر، زياد - *
، 1، ع30مج. العلوم اإلداريةمجلة دراسات . األردنالحكومية في محافظات الشمال في 

  . 182- 164ص

  .، القاهرة، عالم الكتب 7ط. اإلدارة المدرسية الحديثة : )2001. (محمد مرسي، - *

العالقة بين الكفاءة اإلدارية لمديري المدارس الثانوية ):  2006. ( مروه ، سامي - *
رسالة ماجستير غير .( القدس -جامعة القدس.  واالنتماء التنظيمي في محافظة بيت لحم

  .)منشورة 

الوالء التنظيمي وعالقته بالرضا الوظيفي لدى أعضاء هيئة ):  2006. ( المالحمة، منى - *
  ).رسالة ماجستير غير منشورة ( .الكرك-جامعة مؤته. األردنيةالتدريس في الجامعات الخاصة 

. التعليمية في البالد العربيةاتجاهات جديدة في اإلدارة ) : 1991. (عبد الغني  النوري، - *
  .دار الثقافة ،الدوحة ،1ط
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  المالحق.6

  

ا األولية بغرض مبصورته ماخطاب الباحث الموجه للمحكمين مرفق بأداتي الدراسة وه 1.6
  التحكيم

  أسماء المحكمين  2.6

  أداتا الدراسة في صورتهما النهائية بعد التحكيم  3.6

استبانة تقييم دور مدير المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات  4.6
 المدرسة في تعزيز انتماء المعلمين لمهنة التعليم مرتبة تنازليا
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  :)1(الملحق رقم  1.6

  

 .لتحكيما األولية بغرض امبصورته ماخطاب الباحث الموجه للمحكمين مرفق بأداتي الدراسة وه

  

  بسم اهللا الرحمن الرحيم 

  المحترم_____________________________ حضرة السيد 

  تحكيم استبانة : الموضوع 

  :السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته وبعد 

تقييم واقع انتماء معلمي المدارس الحكومية في محافظة " يقوم الباحث بإجراء دراسة بعنوان 

ببناء وقام الباحث  . "الخليل لمهنة التعليم ودور مدير المدرسة في تعزيزه من وجهة نظرهم 

ئه بورتر وزمالأداة  باالستفادة منللتعرف على واقع انتماء المعلمين لمهنة التعليم استبانة 
للتعرف على دور مدير المدرسة في تعزيز االنتماء لمهنة التعليم  ، كما قام ببناء استبانة)1974(

  . للمعلمين من وجهة نظر المعلمين 

بتحكيم عبارات االستبانتين وإبداء الرأي حولها من حيث  يأمل الباحث من حضرتكم التكرم
صدقها، وانتمائها للبعد الذي وضعت فيه، وقياسها ما وضعت لقياسه، ومدى وضوح العبارات 

لكم حسن  شاكراً. من حيث الصياغة، والسالمة اللغوية، وإضافة أية اقتراحات ترونها مناسبة
     .ربوية وللوطنتعاونكم، وأبقاكم اهللا ذخرا للعملية الت

     وتفضلوا بقبول فائق االحترام،،،

  الباحث                                                                            

  كرم سفيان الكركي                                                                             
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  . في المربع بحسب الحالة التي تالئمك) ×(لرجاء وضع إشارة ا  :المعلومات الشخصية: أوال 

  

 أنثى -ب             ذكر  -أ:          الجنس  - 1

 10أكثر من  -ج سنوات       10- 5من  -ب سنوات      5أقل من-أ       :الخبرة  - 2
 سنوات

أعلى من  - بكالوريوس          ج -أدنى من بكالوريوس      ب -أ:      المؤهل  - 3
 بكالوريوس 

 علوم طبيعية     - ب        إنسانيةعلوم  -أ:       التخصص  - 4

  

  استبانه تقييم انتماء المعلمين لمهنة التعليم:ثانيا 

  

  العبارة  الرقم
موافق 
  معارض  محايد  موافق  بشدة

معارض 
  بشدة

مانع لدي من ترك هذه المهنة إذا ما عرضت ال   1
 .علي ظروف أفضل ولو بسيطة 

          

ال أشعر بجدوى االلتزام تجاه هذه المهنة لفترة   2
 .طويلة 

          

أجد أنه من الصعب علي االلتزام بقوانين هذه   3
 .المهنة المتعلقة بالموظفين 

          

إنني في الواقع أحرص كثيرا على مصير هذه   4
 .المهنة 

          

تعتبر هذه المهنة من أفضل المهن التي يمكن أن   5
 أعمل بها

          

           أهتم بسمعة المهنة ومدى تحقيقها ألهدافها  6
           تتطابق قيمي مع قيم المهنة التي أعمل بها  7

إنني على استعداد لقبول أي عمل يكلفني به   8
 مديري

          

مدرسة أخرى  إنني على استعداد للعمل في أي  9
 طالما أن نوعية العمل واحدة
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10  
تدفعني هذه المهنة إلى تقديم أفضل ما عندي من 

 .ناحية أدائي في للعمل 
          

11  
أشعر بالسعادة أن أتيحت لي الفرصة للعمل في 

 هذه المهنة
          

12  
أي تغيير على وضعي الوظيفي في المهنة 

 .المهنة يدفعني للتفكير بترك العمل في هذه 
          

اتخذت قرارا صائبا عندما قبلت العمل في هذه   13
 .المهنة 

          

           أبين ألصدقائي أن هذه المهنة عظيمة  14

أوافق على سياسات هذه المهنة فيما يخص   15
 .العاملين فيها 

          

لدي استعداد لتقديم مجهود أكبر من المطلوب   16
 .لتحقيق أهداف المهنة 

          

أشعر بالفخر عندما أخبر اآلخرين بأنني أعمل   17
 .في هذه المهنة 

          

أشعر بأنني أكسب الكثير عند بقائي في هذه   18
 .المهنة على المدى البعيد 

          

 

  

  استبانة تقييم دور مدير المدرسة في تعزيز انتماء المعلمين لمهنة التعليم : ثالثا

  

  العبارة  الرقم
موافق 
  معارض  محايد  موافق  بشدة

معارض 
  بشدة

            الجوانب الشخصية: المجال األول   
           يمتاز تعامله مع زمالئه المعلمين بالتواضع  1
           يحسن الظن بالمعلمين  2

دائم االبتسامة والبشاشة في وجه زمالئه   3
 المعلمين

          

يمثل القدوة الحسنة في جميع المجاالت التي   4
 يدعو إليها

          

           زمالءه المعلمين برويه وأناه يعامل  5
           يستخدم عبارات مهذبة ومنتقاة  6
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           يتسامح مع زمالئه المعلمين  7
            يعدل في توزيع المهام والواجبات  8
           يستمع للمعلمين باهتمام  9

           يوفر جواً من الثقة والطمأنينة للمعلمين  10

للحفاظ  يعمل على تعزيز الجانب اإليماني  11
 على العمل

          

يعزز فكرة أن التعليم رسالة ال وظيفة عند   12
 المعلمين

          

           يتحدث بإيجابية عن المدرسة والتعليم  13
           يشعر المعلمين بأهمية وجودهم  14
           الجوانب التنظيمية والفنية: المجال الثاني   
           يشرك المعلمين في اتخاذ القرار  15
            يقدر فعالية أداء المعلمين  16
            يعمل على تنمية الرقابة الذاتية عند المعلمين  17
           يمارس سياسة تفويض المهام للمعلمين  18
           يعمل على توضيح أهداف المدرسة للمعلمين  19
           يعقد اجتماعات دورية لمتابعة أمور المدرسة  20
           معلمينمي جوانب اإلبداع عند كل   21
           يشجع النمو المهني للمعلمين  22
           يتفهم قدرات المعلمين  23
           يقدم النصح واإلرشاد للمعلمين  24

يتيح الفرصة للمعلمين لتطبيق األساليب   25
 الجديدة في التدريس

          

           يتبنى نمط إدارة ديمقراطي  26
           يتبادل الحوار والخبرات مع المعلمين  27
           ينظم لقاءات علمية تربوية للمعلمين  28
           مرن في التعامل مع القوانين التي تحكم العمل  29
           يتفهم ظروف المعلم الخاصة  30
           يشارك المعلمين عملية التدريس الصفي  31
           يقدم الحوافز المادية للمعلمين  32
           يقدم الحوافز المعنوية للمعلمين  33
           يعمل على تطوير المناهج الدراسية  34
           يعمل على تطوير أساليب التدريس  35
           يخبر المعلمين بما هو متوقع منهم  36
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37  
يساعد في تحسين كفاءة المعلمين وخصوصا 

 الجدد منهم
          

           يوصي بترقية المعلم المتميز  38
           يعمل برنامج لتبادل الزيارات بين المعلمين  39
           يشرك المعلمين في اللجان المدرسية المختلفة  40
           يساعد المعلمين في تحقيق األمن الوظيفي  41
           الجوانب االجتماعية: المجال الثالث   
           يشارك المعلمين في المناسبات االجتماعية  42
            يقوي الشعور بالروح األسرية بين المعلمين  43
            المعلمين بأنهم فريق عمليشعر   44
            ينمي حب العمل لدى المعلمين  45
            ينشر األلفة والمحبة بين المعلمين  46
           يتحسس حاجات المعلمين  47
           يسهم في حل مشكالت المعلمين  48

يشجع المعلمين على إقامة عالقات اجتماعية   49
 فيما بينهم

          

           البيئة المدرسية: المجال الرابع   
           يوفر ما يلزم لتسهيل عملية التعليم  50

يعمل مع المعلمين على إزالة العقبات   51
 التدريسية

          

            يسهل تنفيذ األنشطة المدرسية المختلفة  52
           يزود المكتبة بالكتب التي يحتاجها المعلم  53

 يعمل على الحفاظ على النظام العام والضبط  54
 في المدرسة

          

           يتفقد بشكل مستمر مرافق المدرسة  55
           يجعل غرفة المعلمين  مكاناً مريحا  56
           يراعي الجوانب الجمالية للمدرسة  57
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  أسماء المحكمين   :) 2( رقم الملحق  2.6

  

  مكان العمل  االسم  الرقم
  جامعة القدس  د أحمد فهيم جبر .أ  1
  جامعة القدس  غسان سرحان . د  2
  جامعة القدس  محمود أبو سمره . د  3
  جامعة القدس  محسن عدس. د  4
  جامعة القدس  عفيف زيدان . د  5
  جامعة القدس  محمد شعيبات. د  6
  جامعة القدس   زياد قباجه . د  7
  رام اهللا/ كلية العلوم التربوية  أحمد داود دعمس . د  8

  رام اهللا/كلية العلوم التربوية  ناصر السعافين. د  11
  الخليل/جامعة القدس المفتوحة  عسيليالرجاء . د  9

  الخليل/جامعة القدس المفتوحة  تيسير أبو ساكور. د  13
  رام اهللا/جامعة القدس المفتوحة  باسم شلش. د  12
  نابلس/ الوطنية جامعة النجاح  علي حبايب . د  14
  الخليل/والتعليممديرية التربية   ميسون التميمي. د  10
  وزارة التربية والتعليم العالي   زيد  أبوعلي . أ  16
  رام اهللا/جامعة القدس المفتوحة  عبد اهللا سالمه . أ  15
  جامعة الخليل  فاطمة عيده. أ  17
  جامعة الخليل   أريج صالح. أ  18
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  أداتا الدراسة في صورتهما النهائية بعد التحكيم :)3(الملحق رقم  3.6

  استبانة بحث

  :أختي المعلمة/ أخي المعلم 

  :السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته وبعد

تقييم واقع انتماء معلمي المدارس الحكومية في "يقوم الباحث بإجراء دراسة بعنوان 
، استكماالً "محافظة الخليل لمهنة التعليم ودور مدير المدرسة في تعزيزه من وجهة نظرهم

لذا يضع الباحث بين . جستير في اإلدارة التربوية في جامعة القدسللحصول على درجة الما
لتقييم دور المدير "، والثانية "بتقييم انتماء المعلمين لمهنة التعليم"األولى تتعلق : يديكم استبانتين

أرجو التكرم بتعبئة االستبانتين ". في تعزيز انتماء المعلمين لمهنة التعليم من وجهة نظر المعلمين
علومات المطلوبة، علما بأن المعلومات التي سيتم جمعها لن تستخدم إال ألغراض البحث بالم

  مع الشكر والتقدير،،،،، .   العلمي وستحاط بالسرية التامة

  الباحث                                                                        

  كرم سفيان الكركي                                                                            

  

  . لمربع بحسب الحالة التي تالئمكفي ا) ×(الرجاء وضع إشارة   :المعلومات الشخصية: أوال 

 أنثى -ب             ذكر  -أ:          الجنس  - 1

 10أكثر من  -سنوات       ج 10- 5من  -سنوات      ب 5أقل من-أ:       الخبرة  - 2
 سنوات

أعلى من  - بكالوريوس          ج -أدنى من بكالوريوس      ب -أ:      المؤهل  - 3
 بكالوريوس 

 علوم طبيعية    - نسانية        بعلوم إ -أ:       التخصص  - 4
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  استبانه تقييم انتماء المعلمين لمهنة التعليم:ثانيا 

  

موافق   العبارة  الرقم
  بشدة

معارض   معارض  محايد  موافق
  بشدة

أترك هذه المهنة إذا ما عرضت علي ظروف عمل   1
 أفضل 

          

           أشعر بجدوى االلتزام تجاه هذه المهنة لفترة طويلة   2

أجد صعوبة في االلتزام بالقوانين الوظيفية لهذه   3
 .المهنة

          

           .أحرص على مستقبل هذه المهنة  4

5  
تعتبر هذه المهنة من أفضل المهن التي يمكن أن 

 أعمل بها 
          

           . تهمني سمعة مهنة التعليم   6
           . تتوافق قيمي مع القيم التي تدعو إليها هذه المهنة  7
           إنني على استعداد لقبول أي عمل يكلفني به مديري    8

إنني على استعداد للعمل في أي مدرسة أخرى   9
 . طالما أن نوعية العمل واحدة

          

           .   أهتم بمدى تحقيق مهنة التعليم ألهدافها   10
           أشعر بالسعادة أني أعمل في هذه المهنة   11

يدفعني أي تغيير سلبي على وضعي الوظيفي في   12
 .المهنة المهنة للتفكير بترك العمل في هذه 

          

اتخذت قرارا صائبا عندما قبلت العمل في هذه   13
 .المهنة 

          

           .أبين ألصدقائي أن هذه المهنة عظيمة  14

سأقوم باختيار مهنة التعليم لو عاد الزمن مرة   15
 .أخرى وخُيرت بينها وبين غيرها 

          

أقدم مجهوداً أكبر من المطلوب مني لتحقيق أهداف   16
 المهنة 

          

17  
افتخر عندما أخبر اآلخرين بأنني أعمل في هذه 

 .المهنة 
          

18  
أستفيد كثيراً عند بقائي في هذه المهنة على المدى 

 .البعيد
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  استبانة تقييم دور مدير المدرسة في تعزيز انتماء المعلمين لمهنة التعليم : ثالثا

  

  العبارة  الرقم
موافق 
  بشدة

  معارض  محايد  موافق
معارض 

  بشدة
           . يمتاز تعامله مع زمالئه المعلمين بالتواضع  1
           . دائم االبتسامة والبشاشة في وجه زمالئه المعلمين  2

يمثل القدوة الحسنة في جميع المجاالت التي يدعو   3
 . إليها

          

           . يعامل زمالءه المعلمين بروية  4

يستخدم عبارات مهذبة ومنتقاة عند مخاطبة   5
 . المعلمين

          

           . يتسامح مع زمالئه المعلمين  6
            .يعدل في توزيع المهام والواجبات بين المعلمين  7
           . يستمع للمعلمين باهتمام  8
           . يوفر جواً من الثقة والطمأنينة للمعلمين  9

يعمل على تعزيز الشعور بالرقابة اإللهية للحفاظ   10
 .  على العمل

          

يعزز عند المعلمين فكرة أن التعليم رسالة ال   11
 .وظيفة

          

           . يتحدث بإيجابية عن المدرسة والتعليم  12
           .يشعر المعلمين بأهمية دورهم  13
           . يشرك المعلمين في اتخاذ القرار  14
           .يفوض المهام للمعلمين  15
           . يوضح أهداف المدرسة للمعلمين  16
           . يعقد اجتماعات دورية لمتابعة أمور المدرسة  17
           . ينمي جوانب اإلبداع عند المعلمين  18
           . يشجع النمو المهني للمعلمين  19
           .  يضع المعلم المناسب في المكان المناسب  20
           .يقدم النصح واإلرشاد للمعلمين  21

يتيح الفرصة للمعلمين لتطبيق األساليب الحديثة في   22
 .التدريس

          

           . يتبادل الخبرات مع المعلمين  23
           . ينظم لقاءات علمية تربوية للمعلمين  24
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           .  يتعامل مع القوانين التي تحكم العمل بمرونة  25
           . يساعد المعلمين للعمل باعتبارهم فريقاً واحداً  26
           . ينقل تجارب المعلمين الناجحة إلى زمالئهم  27
           . يوجه المعلمين نحو التجديد والتطوير في العمل  28
           . يقدم الحوافز المعنوية للمعلمين  29

م اقتراحات للجهات المعنية لتطوير المناهج !يقد  30
 .  الدراسية

          

           . يوضح للمعلمين ما هو متوقع منهم  31
           . يساعد في تحسين أداء المعلمين الجدد  32
           . يوصي بترقية المعلم المتميز  33
           . يعد برنامجا لتبادل الزيارات بين المعلمين  34
           . يشرك المعلمين في اللجان المدرسية المختلفة  35
           .ينمي حب العمل لدى المعلمين  36
           . يشارك المعلمين في المناسبات االجتماعية  37
            .يقوي الشعور بالروح األسرية بين المعلمين  38
            .للمعلمينيلتمس العذر   39
            .ينشر األلفة والمحبة بين المعلمين  40
           .يتفهم حاجات المعلمين  41
           . يسهم في حل مشكالت المعلمين  42
           يوفر ما يلزم لتسهيل عملية التعليم والتعلم   43

يعمل مع المعلمين على تذليل الصعوبات أمام عملية   44
 التدريس 

          

            يسهل تنفيذ األنشطة المدرسية المختلفة   45
           يزود المكتبة بالكتب التي يحتاجها المعلم   46
           يعمل على الحفاظ على النظام العام في المدرسة   47
           يتفقد باستمرار مرافق المدرسة   48
           يراعي أن تكون غرفة المعلمين  مكاناً مريحاُ   49
           يراعي الجوانب الجمالية للمدرسة   50
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المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات استبانة ): 4(الملحق رقم  4.6
  تقييم دور مدير المدرسة في تعزيز انتماء المعلمين لمهنة التعليم مرتبة تنازليا

  

  العبارة  الرقم  الرقم
المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
 المعياري

  الدرجة

  مرتفعة 0.65 4.33 . يشرك المعلمين في اللجان المدرسية المختلفة  35  1

يعمل على تعزيز الشعور بالرقابة اإللهية للحفاظ على   10  2
 .  العمل

  مرتفعة 0.77 4.29

  مرتفعة 0.84 4.28 . يشارك المعلمين في المناسبات االجتماعية  37  3
  مرتفعة 0.76 4.26 .رسالة ال وظيفةيعزز عند المعلمين فكرة أن التعليم   11  4
  مرتفعة 0.72 4.25 . يمتاز تعامله مع زمالئه المعلمين بالتواضع  1  5
  مرتفعة 0.77 4.23 يعمل على الحفاظ على النظام العام في المدرسة   47  6
  مرتفعة 0.79 4.20  .يقوي الشعور بالروح األسرية بين المعلمين  38  7
  مرتفعة 0.69 4.18 . يعقد اجتماعات دورية لمتابعة أمور المدرسة  17  8
  مرتفعة 0.78 4.16 . يتحدث بإيجابية عن المدرسة والتعليم  12  9

  مرتفعة 0.72 4.16 .يشعر المعلمين بأهمية دورهم  13  10
  مرتفعة 0.69 4.15 يوفر ما يلزم لتسهيل عملية التعليم والتعلم   43  11
  مرتفعة 0.74 4.14 .النصح واإلرشاد للمعلمينيقدم   21  12
  مرتفعة 0.72 4.13 . يتسامح مع زمالئه المعلمين  6  13
  مرتفعة 0.73 4.13 يزود المكتبة بالكتب التي يحتاجها المعلم   46  14

يتيح الفرصة للمعلمين لتطبيق األساليب الحديثة في   22  15
 .التدريس

  مرتفعة 0.71 4.12

  مرتفعة 0.83 4.11 . يستخدم عبارات مهذبة ومنتقاة عند مخاطبة المعلمين  5  16
  مرتفعة 0.82 4.11 . يعد برنامجا لتبادل الزيارات بين المعلمين  34  17
  مرتفعة 0.81 4.11 . يسهم في حل مشكالت المعلمين  42  18
  مرتفعة 0.81 4.11 يتفقد باستمرار مرافق المدرسة   48  19
  مرتفعة 0.77 4.100 . يساعد في تحسين أداء المعلمين الجدد  32  20
  مرتفعة 0.77 4.08 . يساعد المعلمين للعمل باعتبارهم فريقاً واحداً  26  21
  مرتفعة 0.80 4.08  .ينشر األلفة والمحبة بين المعلمين  40  22
  مرتفعة 0.76 4.07 . ينقل تجارب المعلمين الناجحة إلى زمالئهم  27  23
  مرتفعة 0.76 4.07 .ينمي حب العمل لدى المعلمين  36  24
  مرتفعة 0.74 4.07  يسهل تنفيذ األنشطة المدرسية المختلفة   45  25
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  مرتفعة 0.86 4.07 يراعي الجوانب الجمالية للمدرسة   50  26
  مرتفعة 0.78 4.06 . يتبادل الخبرات مع المعلمين  23  27

28  44  
يعمل مع المعلمين على تذليل الصعوبات أمام عملية 

 التدريس 
  مرتفعة 0.78 4.06

  مرتفعة 0.84 4.05 .يتفهم حاجات المعلمين  41  29
  مرتفعة 0.69 4.04 . يوجه المعلمين نحو التجديد والتطوير في العمل  28  30
  مرتفعة 0.89 4.02 . دائم االبتسامة والبشاشة في وجه زمالئه المعلمين  2  31
  مرتفعة 0.87 4.00 . يوفر جواً من الثقة والطمأنينة للمعلمين  9  32
  مرتفعة 0.74 4.00 . يوضح أهداف المدرسة للمعلمين  16  33
  مرتفعة 0.87 4.00  .يلتمس العذر للمعلمين  39  34
  مرتفعة 0.89 4.00  يراعي أن تكون غرفة المعلمين  مكاناً مريحاً  49  35
  مرتفعة 0.83 3.98 . يستمع للمعلمين باهتمام  8  36
  مرتفعة 0.74 3.95 . يوضح للمعلمين ما هو متوقع منهم  31  37
  مرتفعة 0.91 3.92 . يعامل زمالءه المعلمين بروية  4  38
  مرتفعة 0.88 3.92 .يفوض المهام للمعلمين  15  39
  متوسطة 0.92 3.92 .  يضع المعلم المناسب في المكان المناسب  20  40
  مرتفعة 0.78 3.91 . يشجع النمو المهني للمعلمين  19  41
  مرتفعة 0.85 3.90 . يمثل القدوة الحسنة في جميع المجاالت التي يدعو إليها  3  42
  متوسطة 0.91 3.84  .يعدل في توزيع المهام والواجبات بين المعلمين  7  43
  متوسطة 0.90 3.84 . يقدم الحوافز المعنوية للمعلمين  29  44
  متوسطة 0.98 3.82 .  يتعامل مع القوانين التي تحكم العمل بمرونة  25  45
  متوسطة 0.99 3.81 . يشرك المعلمين في اتخاذ القرار  14  46
  متوسطة 0.92 3.78 . يوصي بترقية المعلم المتميز  33  47
  متوسطة 0.85 3.77 . ينمي جوانب اإلبداع عند المعلمين  18  48
  متوسطة 0.91 3.62 . ينظم لقاءات علمية تربوية للمعلمين  24  49

يقدم اقتراحات للجهات المعنية لتطوير المناهج   30  50
 .  الدراسية

  متوسطة 0.89 3.57
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 رس افهال

  

  فهرس الجداول

  

 عنوان الجدول   البند

  
  

  الصفحة

 خصائص المجتمع الديمغرافية حسب متغيرات الدراسة  1.3

  

49  

 خصائص العينة الديمغرافية حسب متغيرات الدراسة  2.3

  

50  

 نتائج معادلة الثبات كرونباخ الفا ألداتي الدراسة  3.3

  

52  

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجة االنتماء لمهنة   1.4
التعليم لدى المعلمين في المدارس الحكومية في محافظة الخليل كما 

  تنازليايراها المعلمون مرتبة 

  

57  

للفروق بين متوسطات درجة االنتماء لمهنة التعليم ) ت(نتائج اختبار   2.4
لدى المعلمين في المدارس الحكومية في محافظة الخليل كما يراها 

 المعلمون حسب متغير الجنس

  

58  

نتائج تحليل التباين األحادي للفروق بين متوسطات درجة االنتماء   3.4
المعلمين في المدارس الحكومية في محافظة الخليل لمهنة التعليم لدى 

 كما يراها المعلمون حسب متغير خبرة المعلم

  

59  

نتائج تحليل التباين األحادي للفروق بين متوسطات درجة االنتماء   4.4
لمهنة التعليم لدى المعلمين في المدارس الحكومية في محافظة الخليل 

 لمعلمكما يراها المعلمون حسب متغير مؤهل ا

  

60  

للفروق بين متوسطات درجة االنتماء لمهنة التعليم ) ت(نتائج اختبار   5.4
لدى المعلمين في المدارس الحكومية في محافظة الخليل كما يراها 

  . المعلمون حسب متغير تخصص المعلم

61  
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المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجة تقييم المعلمين   6.4
في تعزيز انتماء المعلمين لمهنة التعليم كما يراها لدور المديرين 

 .المعلمون لفقرات أداة الدراسة ومجاالتها مرتبة تنازليا

  

62  

للفروق بين متوسطات تقييم المعلمين لدور ) ت(نتائج اختبار   7.4
المديرين في تعزيز انتماء المعلمين لمهنة التعليم كما يراها المعلمون 

 .تعزى إلى جنس المعلم

  

64  

تقييم المعلمين المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجة   8.4
االنتماء لمهنة التعليم لديهم حسب متغير في تعزيز  المديرينلدور 

 .الخبرة للمعلم

  

65  

تقييم نتائج تحليل التباين األحادي للفروق بين متوسطات درجة   9.4
لمهنة التعليم لديهم حسب االنتماء في تعزيز  المديرينالمعلمين لدور 

 .متغير خبرة المعلم

  

66  

تقييم المعلمين المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجة   10.4
االنتماء لمهنة التعليم لديهم حسب متغير في تعزيز  المديرينلدور 

 .مؤهل المعلم

  

67  

تقييم نتائج تحليل التباين األحادي للفروق بين متوسطات درجة   11.4
االنتماء لمهنة التعليم لديهم حسب في تعزيز  المديرينالمعلمين لدور 

 .مؤهل المعلممتغير 

  

68  

للفروق بين متوسطات تقييم المعلمين لدور ) ت(نتائج اختبار   12.4
المديرين في تعزيز انتماء المعلمين لمهنة التعليم كما يراها المعلمون 

  حسب متغير تخصص المعلم

69  
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 المالحق فهرس

  

 عنوان الملحق  الرقم 

  
  

  الصفحة

 ماخطاب الباحث الموجه للمحكمين مرفق بأداتي الدراسة وه  1
 ا األولية بغرض التحكيممبصورته

  

90  

 أسماء المحكمين  2

  

95  

  أداتا الدراسة في صورتهما النهائية بعد التحكيم  3

  

96  

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات   4
تقييم دور مدير المدرسة في تعزيز انتماء المعلمين استبانة 

  لمهنة التعليم مرتبة تنازليا
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  فهرس المحتويات
  

 الموضوع

  
  الصفحة

  
    اإلهداء
  أ  اإلقرار

  ب  الشكر والتقدير
  ج  الملخص بالعربية

 الملخص باالنجليزية

  
  د

 مشكلة الدراسة وأهميتها: الفصل األول

  
1  

  2  مقدمة          
  5  مشكلة الدراسة وأسئلتها          
  5  فرضيات الدراسة           
  6  أهمية الدراسة          
  7  أهداف الدراسة          
  7  محددات الدراسة          
  8 تعريف المصطلحات       

 التربوي والدراسات السابقة األدب: الفصل الثاني

  
10  

  11  األدب التربوي
  11  تعريف االنتماء التنظيمي          
  13  التنظيمي االنتماءأبعاد           
  14  التنظيمي االنتماءمراحل           
  15  وصفاته خصائص االنتماء الوظيفي          
  15  الخبرات التنظيمية التي تؤثر في االنتماء التنظيمي            
  16  مفهوم اإلدارة المدرسية       
  17  تعريف مدير المدرسة          
  17  مهام مدير المدرسة          
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  20  مهارات مدير المدرسة          
  20  خصائص وصفات مدير المدرسة الناجح          
  23  اإلدارة المدرسيةأنماط           
  25  وظائف اإلدارة المدرسية          
  27  خصائص اإلدارة المدرسية الناجحة       

  27  دور مدير المدرسة في تعزيز االنتماء لمهنة التعليم         
  29  الدراسات السابقة

  29  الدراسات العربية          
  43  الدراسات األجنبية          

 الدراسات السابقةتعقيب على 

  
46  

 الطريقة واإلجراءات : الفصل الثالث

  
48  

  49  مقدمة          
  49  منهج الدراسة          
  49  مجتمع الدراسة          
  50  عينة الدراسة          
  51  الدراسة اأدات          
  52  صدق أداتي الدراسة          
  53  ثبات أداتي الدراسة          
  53  إجراءات تطبيق الدراسة          
  53  متغيرات الدراسة          
 المعالجة اإلحصائية          

    
54  

 نتائج الدراسة: الفصل الرابع

  
55  

  56  نتيجة فحص السؤال األول          
  58  نتيجة فحص الفرضية األولى          
  59  نتيجة فحص الفرضية الثانية          
  60  نتيجة فحص الفرضية الثالثة          
  61  نتيجة فحص الفرضية الرابعة          

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


107 
 

  62  نتيجة فحص السؤال الثالث          
  63  نتيجة فحص الفرضية الخامسة          
  64  نتيجة فحص الفرضية السادسة          
  67  نتيجة فحص الفرضية السابعة          
 فحص الفرضية الثامنةنتيجة           

    
69  

 مناقشة النتائج والتوصيات: الفصل الخامس

  
70  

  72  مناقشة نتائج السؤال األول          
  73  مناقشة نتائج الفرضية األولى          
  74  مناقشة نتائج الفرضية الثانية          
  75  مناقشة نتائج الفرضية الثالثة          
  76  نتائج الفرضية الرابعةمناقشة           
  77  مناقشة نتائج السؤال الثالث          
  78  مناقشة نتائج الفرضية الخامسة          
  79  مناقشة نتائج الفرضية السادسة          
  79  مناقشة نتائج الفرضية السابعة          
  80  مناقشة نتائج الفرضية الثامنة          

  81  التوصيات 
  83  المراجع
  83  المراجع العربية          
  86  المراجع األجنبية          
  90  المالحق
  102  الفهارس

  102  الجداولفهرس           
  104  المالحقفهرس           
  105  فهرس المحتويات          
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