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نها نتيجة الماجستير، وأ درجة نيل، للجامعة القدسالرسالة بأنها قدمت  هذه مةأقر أنا مقد
لم  منهاي جزء ن هذه الدراسة أو أأحيثما ورد ، و شارة له ء ما تم اإلستثناباأبحاثي الخاصة 
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 :قديرتشكر و 

تمام هذا العمل كل من أسهم في إ إلىالعرفان أتقدم بالشكر و  ،لىاتعبعد الشكر هلل سبحانه و 
لىمحمد عمران على جهده القيم و . د خص بالذكر أو  ية في جامعة و ساتذتي في كلية التربأ ا 

 .القدس على كل ما قدموه لي

ة الدراسة وا بتحكيم أدائي ومن قامحصاالتحليل اإل وأتقدم بالشكر لكل من ساعدني في
لىستمارات على مدارس الوكالة في الضفة الغربية و والمساعدة في توزيع اإل من قاموا  ا 

 .جامعة القدس المفتوحة محمد الطيطي ـ. وأخص بالذكر د ،مدادي بالمالحظات القيمةبإ

فعة جميع من ساعدني لتخرج هذه الرسالة بالشكل الذي يحقق المن إلىكما وأتقدم بالشكر 
 .العلمية المرجوة
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 :الدراسة ملخص

 الغربية الضفة في الدولية الغوث وكالة مدارس في التنظيمية الثقافة واقع التعرف على إلىهدفت الدراسة 
حيث تم التعرض للثقافة التنظيمية في هذه . والمعلمين المديرين نظر وجهة من تطويرها نحو والتطلعات

ي تتطور وتصبح سمة خاصة المؤسسات كمنظومة للمعاني والرموز والمعتقدات والطقوس والممارسات الت
بعد  للبحث أداةا ستبانة استخدمت اإلولتحقيق أهداف الدراسة ، المنهج الوصفي لباحثةااستخدمت  .للمؤسسة

مدراء تكون مجتمع الدراسة من جميع . حسب المعايير العلمية والتربوية المتبعة التأكد من صدقها وثباتها
ة الغوث والتي يبلغ عددهم حسب سجالت وكالالضفة الغربية مدارس وكالة الغوث الدولية في  ومعلمي
 اا فرد (452)وتكونت عينة الدراسة من . اا معلم (5431)و  اا مدير  (88)منهم  مديراا ومعلماا  (5344) الدولية

  .اا ير مد( 88)و ،ستبانة عليهمإلهم بالطريقة العشوائية لتوزيع اومعلمة تم اختيار  اا معلم (541)متمثلة في 
وكالة الغوث  ي مدارسمن وجهة نظر مدراء ومعلم ن واقع الثقافة التنظيميةالدراسة إلى أ نتائجوخلصت 

للدرجة الكلية ، أما بخصوص  4.13، بمتوسط حسابي مقداره  كبيرةفي مدارسهم في الضفة الغربية كانت 
 .مجال المعتقدات ثم، عرافمجال األ ،مجال القيممجال الفلسفة، : كالتي  المجالت فكانت ترتيبها تنازلياا 

أما  للدرجة الكلية، 3.34بمتوسط حسابي  نحو الثقافة التظيمية فكانت كبيرةا  المبحوثينتطلعات أما 
، مجال الفلسفة ومجال القيم بشكل  عرافمجال األ: كالتالي ترتيبها تنازلياا  بخصوص المجالت فكان

من خالل فحص فرضيات الدراسة تبين عدم وجود فروق ذات دللة و  .متساوي ،ثم مجال المعتقدات
، بين متوسطات استجابات افراد عينة الدراسة نحو واقع الثقافة ≥α) 1.11) ند مستوى الدالةئية عإحصا

وموقع المدرسة، في حين كشفت النتائج عن وجود فروق ذات  تعزى لمتغير المسمى الوظيفيالتنظيمية 
واقع حو ن، بين متوسطات استجابة افراد عينة الدراسة ≥α) 1.11)ئية عند مستوى الدللة إحصادللة 

كثر من أمتغير سنوات الخبرة لصالح من هم ، ولتعزى لمتغير الجنس لصالح الناث الثقافة التنظيمية
بين  ≥α) 1.11) ئية عند مستوى الدالةإحصاوقد تبين كذلك عدم وجود فروق ذات دللة . عشر سنوات

، سنوات الخبرة، سمى الوظيفيالم تعزى لمتغيرنحو تطوير الثقافة التنظيمية افراد العينة  تطلعاتمتوسط 
 ≥α) 1.11) ئية عند مستوى الدالةإحصاالدراسة فروق ذات ذات دللة في حين وجدت . وموقع المدرسة
وجود فروق  عن ةوكشفت الدراس. ناثإلتعزى لمتغير الجنس لصالح ا عينةافراد ال تطلعاتبين متوسط 
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التطلعات نحو و في الضفة الغربية  وث الدوليةمدارس وكالة الغفي  الثقافة التنظيمية كبيرة بين واقع
 .من وجة نظر المدراء والمعلمين تطويرها

افة تنظيمية دارية التي من شأنها تشكيل الثقستمرار في تعزيز الممارسات اإلوأوصت الباحثة بضرورة اإل
مستوى الثقافة  ضرورة العمل على تعزيز المعتقدات التي تلعب دوراا رئيسباا في رفعللمؤسسة التعليمية و 

جراء المزيد من الدراسات إرة بضرو كما أوصت . ومهنياا  التنظيمية ورفع مستوى العاملين وتطويرهم علمياا 
 .حول الثقافة التنظيمية وتطلعات الفئة المستهدفة نحو النهوض بها داخل المؤسسة
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Organizational culture's reality in "UNRWA" schools in the West Bank and 

aspirations towards development from the perspective of schoolmasters and 

teachers 

 

Prepared by: Suha Samir Amro 

Supervised by: Dr. Mohammad Omran 

 

Abstract 

 

This study aimed at identifying the reality and investigating the aspirations of schoolmasters 

and teachers toward organizational culture in UNRWA schools in the West Bank of Palestine. 

Descriptive approach was applied. The study population consisted of (1433) persons, of whom 

(88) were UNRWA schoolmasters and (1345) were teachers. Random sample of 129 teachers 

was selected, while all schoolmasters were considered for this study. Predesigned questionnaire 

was used as a tool to address the questions of this study. 

The reality of organizational culture from the perspective of schoolmasters and teachers in 

UNRWA schools in the West Bank were high for the 4 investigated domains, with total average 

mean (3.94). These domains are philosophy values, customs, and beliefs, respectively. 

Aspirations toward organizational culture were high as well, with total average mean of (4.43) 

for the 4 domains; customs, philosophy and values, and beliefs respectively. 

By testing study assumptions, no statistically significant differences were found between the 

means of responses of schoolmasters and teachers about the reality of organizational culture due 

to the variables job title (schoolmaster or teacher) and school location (city, village, or camp). 

However, statistically significant differences were found about the reality of organizational 

culture due to gender, in favor of females, and due to years of experiences, in favor of those 

who have more than 10 years experience. No statistically significant differences were found 

about the aspirations toward organizational culture due to the variables job title, years of 

experiences, and school location, while statistically significant differences were found due to 

the variable gender, in favor of females. Moreover, the study revealed differences between 

reality and aspirations of schoolmasters and teachers toward organizational culture in their 

schools. 

On the light of these results, the researcher recommend the reinforcement of management 

practices that will form the organizational culture of the institution, and to put more efforts to 

strengthen beliefs which play major role in rising up the level of organizational culture.
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 ول الفصل األ 

 هميتهامشكلة الدراسة وأ

 مقدمة  0.0

 سة مشكلة الدرا 4.0

 سئلة الدراسة أ 3.5

 فرضيات الدراسة  0.5

 هداف الدراسة أ 1.0

 همية الدراسة أ 1.0

 حدود الدراسة  1.0

 مصطلحات الدراسة  1.0
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 األول  الفصل

 
 

 وأهميتها  خلفية الدراسة

 :المقدمة  1.1

 

جماعات وتؤهل ، فهي التي تبني األفراد والضاري عبر التاريخ حرثها الا  بر الثقافة هوية الشعوب و تعت
الثقافة  تشكلو ، داريةواإل اإلجتماعيةو قتصادية بأكمله بجميع جوانبه ومجالته اإلجيال لبناء المجتمع األ

 ويجابي أإسلوك ، ينتج عنها بالمؤسسة خاصةثقافة تنظيمية تباع اوذلك ب المؤسسةخل المناخ العام دا
قيق حتلى إعة المتبالتنظيمية الثقافة  من خالل ي التي تسعىهجحة لنا، فالمؤسسة افراد والجماعةلألسلبي 
 .للمؤسسةوالتطور والتميز التوازن 

  
 وتستقر تتطور التي والممارسات والطقوس المعتقداتو  والرموز المعاني منظومة إلى التنظيمية الثقافةتشير 

 خصائص حول التنظيم أعضاء بين عاماا  اا فهم تخلق بحيث للتنظيم خاصة سمة وتصبح الزمن، مرور مع

 .( 2008 القريوتي،) فيه األعضاء من المتوقع والسلوك التنظيم
 
عملياتها والنمط الثقافي  ، وطبيعةنماط توجهاتهاأتفرد  إلى اإلجتماعية التنظيماتيرجع تمايز مختلف و 

ت والممارساوالمعاني والرموز  جراءاتيضع مجموعة من اإل اإلجتماعيةالكيانات  كأحد، فالتنظيم السائد
النمط  إلى اإلجتماعيةالقائم بين مجموعة التنظيمات  ختالفويرجع اإل. نمط الحياة التنظيميةالتي تشكل 

شكل ثقافة التنظيم تمثل مجموعة القوى الضمنية التي تؤثر بف، ئد بهااالمناخ التنظيمي الس الثقافي ونوعية
 .(2002 ،يرسم( غير مباشر في توجهات التنظيم
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ي هن الثقافة التنظيمية للمؤسسة أي فيما يتعلق بالثقافة التنظيمية ه لإلداريبالنسبة  نطالقاإلنقطة  نإ
ثقافية كالقيم  حن ما فيها من مالمإوحدة من وحدات المجتمع، ولذا ف ، فالمؤسسة هيالمجتمعيةبنت الثقافة 

كان الحرص على جودة  فإذاوالعادات هي نابعة من ثقافة المجتمع ذاته،  عرافواألتجاهات والمبادىء واإل
حريص  بأنهمن مالمح ثقافتها التنظيمية، فان معنى ذلك ان المجتمع الكبير يتميز  كملمح الداء ملحوظاا 

 (.2002 ،طاحب(على تميز الداء 

 هذا ثقافة طابع تحمل مجتمع كل في فالتنظيمات واحدة علمية ومبادئ أسس تحكمها ل التنظيماتو 
 الخصائص أن شك ول ،هفي تعيش التي المجتمع ثقافة من يتجزأ ل جزء المؤسسة فثقافة. المجتمع

 السلوكيات تشكيل في ومهما اا بارز  دوراا  تلعب معين لمجتمع قتصاديةواإل والسياسية والثقافية اإلجتماعية
 هو فعلية تصرفات من العاملين أو الموظفين من يصدر ما أن نجد حيث للمؤسسات الفعلية والممارسات

 (.5991 العديلي،)الخارجية  البيئة نتاج أو إفراز األمر قعوا في

 من غيرهم عن وتميزهم الواحدة، المؤسسة أعضاء بين تجمع التنظيمية الثقافة فإن نفسه الوقت وفي
 ممابهم  خاص لماع إليجاد يميلون الواحدة المؤسسة أعضاء نجد أن لذلك األخرى، المنظمات أعضاء

 وكمعايير لألمور، ونظرة خاصة معين، اهتمام من لهم يوفر بما األخرى عاتالجما عن يجعلهم يختلفون
 (.5111 وفرج،شوق ) األعمال تقييم في لها يلجؤون محددة

 
من أنماط ؤسسات التعليمية نتاجاا تراكمياا لما إكتسبه المدراء والمعلمون متعتبر الثقافة التنظيمية في الو 

ومعلمين  مديرينتيجة لتفاعل عناصر مجتمع المدرسة من سلوك وقيم ومعتقدات تكونت مع الوقت 
يعطي له مدرسة و إطاراا عاماا يرسم شكل العالقات داخل مجتمع التشكل هذه الثقافة لذا  ،وعاملين وطالب

وثؤثر على أنشطة العاملين وعالقاتهم ببعضهم البعض ونظرتهم للواقع  ،هويته الخاصة التي تدعم وجوده
 .  وتطلعاتهم للمستقبل

نطالقاا    ،في المدارس ودورها في في رسم واقع المؤسسة وتأثيرها في مستقبلها الثقافة التنظيمية من أهميةوا 
من  الغربية الضفة في الدولية الغوث وكالة مدارس في التنظيمية الثقافة واقعإتجهت الباحثة الى دراسة 

 .هاتطوير  نحوهم تطلعاتوالبحث في  ،مدرائها ومعلميها وجهة نظر
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 :مشكلة الدراسة 2. 1

منظمات الدولية مثل وال وبعض هم الجوانب التي يعمل الفلسطينيونمن أ فلسطين في التعليميعتبر 
مرتفعة جداا وفقاا  فلسطين في التعليم بمؤسسات لتحاقإلا معدلتوتعتبر  ،واليونسف على تنميته اليونسكو

 .للفلسطينيين بالنسبة التعليم ميةأه بوضوح يعكس وذلك والدولية، اإلقليمية لمقاييسل

تميزها بطبيعة  إلىيعود  اوهذ، عن المؤسسات التنموية الخرىتتميز ( ارسالمد)لمؤسسات التعليمية فا
، فكل ر من خاللها سلوكهاتسي نماط فكرية وثقافية معينةأالتي تلزمها بتبني و  والفئة التي تستهدفهارسالتها 
حدى مؤشرات إالثقافة التنظيمية ر وتعتب ،ي يميزها عن باقي المنظماتها الذمنظمة لها طابعأو مؤسسة 

 .القياس لنجاح المدرسة وتحقيق رسالتها
 
 الثقافة وتؤدي ،وعند المهتمين بالمجال التعليمي اإلجتماعيةتل الثقافة التنظيمية مكانة كبيرة بالعلوم حت

 بالرضا والقادة العاملين شعور على إيجاباا  أو سلباا  مخرجاتها تؤثرمهام للمنظمة بحيث  عدة التنظيمية

 مدرسة بين الفروق أهم أن، و للمنظمة جتماعيإلا البناء وتماسك األفراد وأداء سلوك في وتؤثر نتماءإلوا

 .(4113 ،عليمات)المدرسة  تلك إدارة طريقة في يتجلى وأخرى ضعيفة ،جيدة

 

 الملقاة الكبيرة المسؤوليةإلى  الدولية، الغوث الةوك مدراس فيوبشكل خاص  المدرسية اإلدارة وتعود أهمية

التحديات التي تواجه التعليم بشكل عام  ضوء كفايته في ورفع ،التعليم تطوير خطط تنفيذ في عاتقها على
فضل من خالل ثقافة تنظيمية سائدة أتعليم  نحو تطلعاتالو  ،م في مدارس وكالة الغوث بشكل خاصوالتعلي

حيث تقوم . ية ومميزه في ظل التطور الحضارينتاجية عالالكوادر للوصول إل لوكعلى س تنعكس ايجاباا 
 إدارةو المهني، والنمو والقيادة، التخطيطداريين على تدريب إ إلىية تهدف من خاللها بتطبق برامج تطوير 

 (.4111 ،ونشوانالعاجز ) المادية المصادر إدارةو ، الجودة
 

الفترة العديد من مظاهر التنمية في  ير في المجتمع الفلسطيني في هذهو ترتب على عوامل التغيير والتطيو 
مختلف المجالت والتي تحاول النهوض بالمجتمع الفلسطيني وذلك من خالل دراسة واقع ثقافتها التنظيمية 

 .يةوالقتصادية من خالل مؤسساته التنموية والتي تتمثل بالمنظمات التعليم اإلجتماعيةوتأثرها بالمتغيرات 
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المناخ و  ى دراسة واقع  الثقاقة التنظيميةعلكيزها تر  لحظتللدراسات المحلية لمثل هذه وعند رجوع الباحثة 
دارس الحكومية والخاصة بشكل خرى تتعلق بالمأومواضيع المدرسية  اإلدارةوالرضى الوظيفي و التنظيمي 

، )2052( أبومعيلق، )2009 (بو حشيشأ مثل دراسة ن الدراسات المتعلقة بالثقافة التنظيميةكما أ، عام
و المدارس ، أو المدارس الحكوميةحول التعليم الجامعي أ تتمحور ) 2003(ملحم و ، )2001( عبيسات

من حيث بعدة جوانب  ن مدارس الوكالة تختلف عن المنظمات الحكوميةعلى الرغم من أ، بشكل عام
ي منها لم تتطرق أجدها والفئة التي تستهدفها و توا ، مكان، طبيعة عملهاعليها اإلشرافهات ، جثقافتها

ة كبيرة ومهمه ذات قضية شريحلستهدف على الرغم من إوكالة الغوث  في مدارسلواقع الثقافة التنظيمية 
 .نسانيةسياسية وا  

من خالل والمعلمين  نمديريمن وجهة نظر ال رتأت الباحثة ضرورة للوقوف على اقع الثقافة التنظيميةلذا ا
 :السؤال الرئيس التالي عن اإلجابة

 تطويرها نحو والتطلعات الغربية الضفة في الدولية الغوث وكالة مدارس في التنظيمية الثقافة واقعما 
 ؟والمعلمين المديرين نظر وجهة من
 

 سئلة الدراسة   أ  3.5
 

 :ليةسئلة التالدراسة في هذا البحث تم تحديد األمن مشكلة ا انطالقاا 

 نظر وجهة من الغربية الضفة في الدولية الغوث وكالة مدارس في التنظيمية الثقافة واقع ام :ولالسؤال األ 
 والمعلمين؟ المديرين

 

 تطوير نحو الغربية الضفة في مدارس وكالة الغوث الدولية ومعلمي مديريتطلعات  ما: السؤال الثاني
 الثقافة التنظيمية؟ 

 ونحوكالة الغوث الدولية في الضفة الغربية مدارس  علميوم مديريهل تختلف استجابات : الثالسؤال الث
 ؟وموقع المدرسة ،الخبرة وسنوات الوظيفي، والمسمى الجنس، باختالف متغيرنظيمية الثقافة الت واقع
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 نحومدارس وكالة الغوث الدولية في الضفة الغربية  ومعلمي مديريتطلعات هل تختلف  :الرابعالسؤال 
 ؟المدرسة وموقع ،الخبرة وسنوات الوظيفي، الجنس، والمسمىمتغير  ة باختالفالثقافة التنظيمي تطوير

 

مدارس وكالة الغوث الثقافة التنظيمية في  هل توجد فروق ذات دللة إحصائية بين واقع :السؤال الخامس
 ؟والمعلمين نمديريمن وجهة نظر ال الدولية في الضفة الغربية وبين التطلعات نحو تطويرها

 

 :ت الدراسة فرضيا 4.5
 

ات بين متوسط ،≥α) 1.11) لدالةا مستوى عند ئيةإحصا دللة ذات فروق توجد ل: الفرضية االولى  .1
نحو واقع الثقافة التنظيمية في مدارس وكالة الغوث الدولية  (مديرين ومعلمين)استجابات المبحوثين 

 .الضفة الغربية تعزى لمتغير الجنسفي 

 

ات بين متوسط، ≥α) 1.11) لدالةامستوى  عند ئيةإحصا دللة ذات فروق توجد ل :الفرضية الثانية  .2
الغوث الدولية  واقع الثقافة التنظيمية في مدارس وكالة نحو( مديرين ومعلمين)استجابات المبحوثين 

 .لمسمى الوظيفيلمتغير اتعزى الغربية في الضفة 

 

ات بين متوسط ،≥α) 1.11) لدالةاوى مست عند ئيةإحصا دللة ذات توجد فروق ل :الفرضية الثالثة .3
نحو واقع الثقافة التنظيمية في مدارس وكالة الغوث الدولية  (مديرين ومعلمين)استجابات المبحوثين 

 .سنوات الخبرةلمتغير في الضفة الغربية تعزى 

 

 اتبين متوسط ،≥α) 1.11) لدالةامستوى  عند ئيةإحصا دللة ذات فروق توجد ل: الفرضية الرابعة .4
نحو واقع الثقافة التنظيمية في مدارس وكالة الغوث الدولية ( مديرين ومعلمين)استجابات المبحوثين 

 .موقع المدرسةلمتغير في الضفة الغربية تعزى 

 

 اتبين متوسط ،≥α) 1.11) لدالةامستوى  عند ئيةإحصا دللة ذات فروق توجد ل :الفرضية الخامسة .5
الثقافة التنظيمية في مدارس وكالة الغوث الدولية تطوير  نحو (نمديرين ومعلمي)المبحوثين  تطلعات

 .الضفة الغربية تعزى لمتغير الجنسفي 
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بين متوسطات  ،≥α) 1.11) لدالةامستوى  عند إحصائية دللة ذات فروق توجد ل: الفرضية السادسة .6
وكالة الغوث الدولية الثقافة التنظيمية في مدارس تطوير  نحو (مديرين ومعلمين)تطلعات المبحوثين 

 .المسمى الوظيفيفي الضفة الغربية تعزى لمتغير 

 

بين متوسطات  ،≥α) 1.11) لدالةامستوى  عند إحصائية دللة ذات فروق توجد ل : الفرضية السابعة .7
الثقافة التنظيمية في مدارس وكالة الغوث الدولية تطوير  نحو (مديرين ومعلمين)تطلعات المبحوثين 

 .سنوات الخبرةلغربية تعزى لمتغير في الضفة ا

 

بين متوسطات  ،≥α) 1.11) لدالةامستوى  عند إحصائية دللة ذات فروق توجد ل :الفرضية الثامنة .8
الثقافة التنظيمية في مدارس وكالة الغوث الدولية تطوير  نحو (مديرين ومعلمين)تطلعات المبحوثين 

 .موقع المدرسةفي الضفة الغربية تعزى لمتغير 

 

بين متوسطات  ≥α) 1.11) لدالةامستوى  فروق ذات دللة إحصائية عندل توجد :  الفرضية التاسعة .9
مدارس وكالة الغوث الدولية في الضفة الغربية وبين متوسطات التطلعات الثقافة التنظيمية في  واقع

 .والمعلمين نمديريمن وجهة نظر ال نحو تطويرها

 

 : هداف الدراسة أ 5.5
 

 :إلىلدراسة تهدف هذه ا
 .الضفة الغربية ية في واقع الثقافة التنظيمية في مدارس وكالة الغوث الدول إلىالتعرف  .1

 تطوير ومعلمي مدارس وكالة الغوث الدولية في الضفة الغربية نحو مديريتطلعات  إلىالتعرف  .2
 . التنظيميةالثقافة 

وكالة الغوث الدولية في الضفة مدارس الثقافة التنظيمية في  بين واقعبين  الفروقالتعرف على  .3
 والمعلمين نمديريمن وجهة نظر ال الغربية وبين التطلعات نحو تطويرها
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 : ية الدراسة أهم 6. 1
 

اقع الثقافة التنظيمية و  من خالل رصدممكنة ية ضافة معرفالعلمية للدراسة فيما تمثله من إ يةهمتكمن األ
، وتشخيص عملي داء التنظيمييساعد في تطوير األمما ، دارس وكالة الغوث على وجه الخصوصمفي 
الضعف في ثقافتها و  القوة لوقوف على نقاطفي ادارة المؤسسة التعليمية ، تساعد القائمين على إلواقعل

، علمي مبني على نتائج تلك الدراسةفي بناء تصور  تساعد أنه من الممكن أن كما .ية السائدةالتنظيم
توفير لدارية في المنظمات التعليمية اإل منظومة فكرية جديده نحو التنمية بناءو ، أداء المؤسسة لتطوير

 : لفائدة التي تعود على كل منية الدراسة من خالل  اأهموتظهر  .مناخ تنظيمي صحي
التعرف على واقع الثقافة وذلك من خالل : ى مدارس الوكالةوكالة الغوث الدولية كجهة مشرفة عل -5

 الضفة الغربية بمدارس وكالة الغوث الدولية في  المعلمينو  يرينلمداالتنظيمية من وجهة نظر 
ثقافة التنظيمية في المدارس لتسهم في تطوير وتحسين امن الممكن أن العبر والنتائج التي  استخالصو 

 .لها التابعة

الغوث المكتبات والباحثين المهتمين بدراسة واقع التعليم في فلسطين بشكل عام ومؤسسات وكالة  -2
 .بحاث في هذا المجالاأل ثراء المكتبات التي تعاني من نقصوذلك بإ: لدولية بشكل خاصا

يمكن دارة ثقافية لتبني منهج إل طالع على البحث كمرجعمن خالل اإل :داريين العاملين بالمدارساإل -3
 .داراتهمن مخرجات إيحسمن خاللها ت

 

 حدود الدراسة  7.5
 

 :تيةتحددت الدراسة بالحدود األ
 .الضفة الغربية س وكالة الغوث الدولية في مدار  ومعلمي مديري الدراسة على إقتصرت :لبشريةدود االح .1

 .2112/2113ريت الدراسة في الفصل الثاني من العام الدراسي جأ  : الحدود الزمنية .2

 الموجودة فيالضفة الغربية مدارس وكالة الغوث الدولية في اقتصرت الدراسة على  :الحدود المكانية .3
 والخليل ،القدس ،وهي نابلس ثالث مناطق تعليمية
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في  ئية التي اتبعتهاحصااإل ساليبواأل ددتها الباحثةحتتمثل في اإلجراءات التي : جرائيةالحدود اإل .4
 .معالجة البيانات

 .والمصطلحات الواردةجرائية للمفاهيم ددت الدراسة بالتعريفات اإلتح: الحدود المفاهيمية .5

 

  سةمصطلحات الدرا 8.5
 

 :الثقافة التنظيمية
نها بأ( 8ص ،2000، القريوتي)في كما ورد ( Deal and Kenndy، 5982) عرفها ديل وكندي 

طريقة التي كم سياستها تجاه الموظفين والعمالء، والتتبناها المنظمة والفلسفة التي تحساسية التي األ القيم"
 ".عضاء التنظيمتشارك في اللتفاف حولها أالتي ي ، والمعتقداتيتم بها انجاز المهام، والفترضات

الثقافة هي : مدارس وكالة الغوث الدوليةفي ما ما توصلت له الباحثة حول تعريف الثقافة التنظيمية أ
 أعرافتحملة من معتقدات وقيم وافكار و  ، وماس وكالة الغوث الدولية في فلسطينالسائدة داخل مدار 

 .هداف المؤسسةلتحقيق أ وكيورموز وتوقعات يتم ترجمتها بشكل سل
 

 :الواقع

 مجالت ضمن وسمات، وخصائص وطبائع وأفكار، قيم من يحمالنه بما والجماعة اإلنسان حال هو
 ةامالع التاريخية المرحلةوفق  ،ةوثقافي ة،يواجتماع ة،يوسياس ،ةاقتصادي من ويعيشانها، منهماكل  يحياها
 (.2050 بن حسين،( المختلفة بسماتها المجتمعات بها تمر التي

 

 :وكالة الغوث الدولية
 

 تشرين /نوفمبر يف" الفلسطينيين الالجئين إلغاثة المتحدة األمم هيئة" تسمى منظمة المتحدة األمم أسست
 المنظمات طرف من لهم تقدم التي الخدمات وتنسيق الفلسطينيين لالجئين المعونة لتقديم  1948الثاني
 قرار وبموجب  1949أول نكانو   /ديسمبر  8وفي. األخرى المتحدة األمم منظمات وبعض الحكومية غير

 الشرق في الفلسطينيين الالجئين وتشغيل لغوث المتحدة األمم وكالة تأسست 414 رقم العامة الجمعية

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%88%D9%81%D9%85%D8%A8%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/1948
http://ar.wikipedia.org/wiki/1948
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/8_%D8%AF%D9%8A%D8%B3%D9%85%D8%A8%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/1949
http://ar.wikipedia.org/wiki/1949
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 حل إيجاد لغاية سنوات ثالث كل وليتها تجدد أن على ومؤقتة، مخصصة كوكالة لتعمل( األونروا) األدنى
 . وعّمان فيينا في الرئيسي ومقرها. الفلسطينية للقضية عادل

مليون لجئ فلسطيني مسجل لديها في منطقة  5 عدة والحماية وكسب التأييد لحواليوفر األونروا المسات
وتشتمل خدمات الوكالة على التعليم والرعاية الصحية واإلغاثة والبنية التحتية وتحسين . الشرق األوسط

 .ات المسلحةأوقات النزاع ستجابة الطارئة بما في ذلكغير واإلالمخيمات والمساندة المجتمعية والتمويل الص

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%8A%D9%8A%D9%86%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%85%D9%91%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%85%D9%91%D8%A7%D9%86
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 والثقافة التنظيمية  مفهوم الثقافة 5. 5. 4
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 الفصل الثاني

 
 

 النظري والدراسات السابقة طار اإل
 

 الذي يتناولو والدراسات السابقة ذات العالقة بمشكلة الدراسة دب التربوي لمحة عن األالفصل  هذا يتضمن
الخاصة بالثقافة التنظيمية تسليط الضوء على بعض المفاهيم تم  قدو ، التعليم في مدارس وكالة الغوث

 . التربوية اإلدارةفي ستفادة منها التي يمكن اإلو 
 

 األدب النظري  1.2
 
 الثقافة التنظيمية و  مفهوم الثقافة 1. 1. 2
 

ي العلوم الطبيعية النواحي الفكرية ف" بالثقافة حيث يقصد المجتمعتتعدد التعريفات التي تتناول مفهوم ثقافة 
ياة والنظم حالقيم الدينية ومدلول الو  ي الفكريةح، وتشمل النواواإلعالموالفنون  واألدبواإلجتماعية والتقنية 
دارةوالمعارف والسلوك   ،غلوم) "منه واستقرار جنسهأنسان بشموليتها لتنظيم حياته وضمان اإل شؤون وا 

 (.52ص ،5989

، شياءأمجموع ما صنعته يد النسان وعقله من " بأنها( 7ص ،5997 ،يمحر ) وعرفها كلباتريك الوارد في
 ."ومن ظواهر في البيئة اإلجتماعية

نظام يتكون من مجموعة من " اأنه على (P18، 5181، Boseman  (يعرفهافالثقافة التنظيمية  اأم
ة المؤسسة هي المحصلة فثقاف ، لمؤسسةاشديد على سلوك األفراد داخل  تأثيرالعناصر أو القوى التي لها 

 ."الكلية للكيفية التي يفكر ويعمل بها األفراد كأعضاء عاملين بالمؤسسة
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 التي والفلسفة ، المنظمة تتبناها التي األساسية القيم منظومة لتشمل التنظيمية الثقافة لمفهوم التعريفات وتتعدد

 التي والمعتقدات فتراضاتواإل المهام، إنجاز هاب يتم لتي ا والطريقة ، والعمالء الموظفين تجاه سياساتها تحكم

 إلى تشير التنظيمية الثقافة بأن أيضا القول ويمكن .حولها لتفافواإل بها اإليمان في  التنظيم أعضاء يشترك

 .( 2000 القريوتي،) في التنظيم ةالسائد والرموز المعاني منظومة
 

والسلوكي، والمعرفي  الغالف القيمي، الفكري،"ها نأالثقافة التنظيمية على  ( 9ص ،2007،حبتور) رفع  
 ."يادتها والعاملين معهاقالذي يغلف المنظمة ويكون المرجعية، ل

 وأمرغوبة من القيم والمعتقدات سواء كانت  مجموعة بأنها (P12،2002،kreitner kinicki )عرفها و 
 .و مؤسسات لدعم قيم وثقافة المنظمةأشخاص أغير مرغوبة يتبناها 

 

 طريقة من كل تربط التي المجموعة تلك" نها على أ (Helen Denise, 1990, P15) هايعرفو 
 وأن ،األفراد أغلبية بواسطة وتوزع تتقاسم حيث ،(عليها متعارف) مقننة بطريقة الحركة ،الشعور ،التفكير
 ."متميزة و خاصة متعاونة مجموعة في األفراد هؤلء تركب الطرق هذه

 
 
 

 ة القيم والمعتقدات، والمعاييرمجموع"بأنها  الثقافة التنظيمية (Hodge, 1991, P26)  هودج يعرفو 
 ."السلوكية التي تشكل هوية المنظمة

 

 في األفراد يعتنقها التي التنظيمية الثقافة أن في( تكسونأ،5992 ) الوارد في  وكويك نلسون يرىو 
 وزمالئهم ومرؤسيهم برؤسائهم وعالقاتهم ألعمالهم وأدائهم سلوكهم على ومباشراا  قوياا  اا تأثير  لها المنظمات
 نظام كأنها المنظمة أعضاء بين والتكامل التماسك درجة والمعتقدات القيم هذه وتعكس ، معهم والمتعاملون

 تعبر القيم هذه فإن ثم لهم ومن رسمت التي الحدود عن لوكالس يخرج عندما األجراس يدق داخلي رقابة
 في المستويات جميع وعلى الجهود كل حولها تتحرك أن يمكن أساسية قيم إيجاد على المنظمة قدرة عن

 .المنظمة
 

http://kenanaonline.com/users/ahmedkordy/tags/97094/posts
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على  ةنه يمكن تعريف الثقافة التنظيميأحول ثقافة المنظمة ترى الباحثة  ونتيجة لما تم عرضه من مفاهيم
التي يتم ترجمتها داخل المؤسسة على شكل سلوك  التنظيمية عرافة من القيم والمعتقدات واألعجمو نها مأ
 .قيق رسالة المؤسسةحنظيمي داخل وخارج بيئة العمل لتت
 

بأنها العناصر التي تعمل على توجيه سلوك  التنظيمية القيم( 5991المدهون والجزراوي، )د عرف قو 
، اإلهتمام باإلنتاج ختلفة مثل المساواة بين العاملين، إدارة الوقتية المالعاملين ضمن الظروف التنظيم

 األفكار المشتركة حول طبيعة العمل والحياة بأنها المعتقدات التنظيميةرف وع ".وغيرها من القيم
ها بأن فعرفها األعراف التنظيميةأما . ، وكيفية انجاز المهام في المنظمةاإلجتماعية في اليبئة التنظيمية

، ومفيدة لتنظيم بيئة إلعتقادهم بأنها صحيحة، وضروريةالمعايير التي يلتزم بها العاملون في التنظيم 
 .عدم تعيين اإلخوة في نفس التنظيمالعمل ومثال على هذه األعراف التزام التنظيم ب

 

 أهمية الثقافة التنظيمية  2. 1. 2

 

 تماسك في األهمية غاية في دورا تلعب التنظيمية قافةفالث مؤسسة، أي لنجاح المحرك المؤسسة ثقافة تمثل
 ومساعدتهم العاملين سلوك توجيه في فعالة أداةوهي . وبقاءها الجماعة هوية على والحفاظ األعضاء،

 والذي بالمؤسسة والموجودة الرسمية غير واللوائح القواعد نظام خالل من أفضل، بصورة أعمالهم على
 .عمتوق هو ما ضوء في وذلك المختلفة، المواقف في التّصرف كيفية قةدقي وبصورة ألفرادها يوضح

 : التالية األوجه في ( 4111 ) كما أوردها الرخيمي المنظمات في التنظيمية الثقافة أهمية وتكمن
 سترشادإلوا تباعهاالواجب ا السلوك والعالقات نماذج لهم تشكل والعاملين، لإلدارة دليل بمثابة هي :أوال
 .بها
نجازاتهم وعالقاتهم، وينظِّم أعمالهم، الواحدة المنظمة أعضاء يوجه فكري إطار هي :ثانًيا  .وا 
نما كما يشتهون، أو فرادى، أدوارهم يؤدون ل بالمنظمات العاملون :ثالثًا  لذلك ،واحد تنظيمي إطار في وا 
 وتحدد منهم، المتوقع الوظيفي كالسلو  العاملين لهؤلء تحدد سلوكية وقواعد من قيم، تحويه بما الثقافة فإن
 حتى معها، تعاملوني التي األخرى العمالء والجهات وبين وبينهم بعضهم، وبين بينهم العالقات أنماط لهم



52 
 

 ثقافة تحددها المشكالت حل في ومنهجيتهم األداء، ومستويات يتكلمونها، واللغة التي ومظهرهم، ملبسهم،
 .أتباعها على وتكافئهم عليها، وتدربهم المنظمة

 فخر مصدر كذلك وهي من المنظمات، غيرها عن للمنظمة المميزة المالمح من الثقافة تعتبر :رابًعا
ا تؤكِّد إذا كانت وخاصة بها، للعاملين واعتزاز  على والتغلب والريادة، والتميز، البتكار، مثل معينة قيما

 . المنافسين
ا المنظمة ثقافة تعتبر :خامًسا  تجذب الرائدة فالمنظمات العاملين المالئمين،قطاب ستا في عامال هاما
 والمنظمات المبدعين، العاملين وتستهوي والتفوق البتكار قيم التي تبني والمنظمات الطموحين، العاملين

 .الذات ثبات لديهم دافع يرتفع الذين المجتهدون العاملون إليها ينضم والتطوير التمّيز التي تكافئ
 التطورات مواكبة على للتغيير وقدرتها المنظمة قابلية على يؤثر جذرياا عنصراا ثقافةال تعتبر :سادًسا
التغيير  على أقدر المنظمة كانت لألفضل، ومتطلعة مرنة قيم المنظمة كانت حوله، فكلما من الجارية
 قدرة تقل والتحفظ والحرص إلى الثبات تميل القيم كانت كلما أخرى جهة ومن منه، اإلفادة على وأحرص
 .للتطوير واستعدادها المنظمة
 وتقويها تغذيها واعية مجهودات المنظمات إلى حياة في آخر عنصر كأي المنظمة ثقافة تحتاج :سابًعا
 سلوكهم في لتعليماتها وأتباعهم وضمائرهم العاملين أذهان في النسبي ورسوخها استقرارها على وتحافظ

 .وعالقاتهم
 
 تنظيميةنظريات الثقاقة ال 3. 1. 2

 

أربع فرضيات  إلىأربعة آراء أساسية للثقافة التنظيمية التي يمكن أن تترجم ( 1991) دينيسونيحدد 
 :مختلفة

ز التنسيق الداخلي عضاء التنظيم تعز بين أ اإلجتماعيةوالقيم  ن المعتقدات المشتركةإ :تساقفرضية اإل .1
 .عضاءالشعور بالهوية بالنسبة لأل وتدعم

تنسيق بين أعضاء المنظمة من ال مكنت ستراتيجية، واإل ن الهدف المشتركإ :الرسالةو أ فرضية المهمة .2
 .المشتركة هاتحقيق أهدافلوتقويها في محاولة 
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الملكية، أن اإلشراك والمشاركة سوف تسهم في الشعور بالمسؤولية و  :المشاركة أو ندماجفرضية اإل .3
 .لتزام والولءوبالتالي التنظيمية واإل

فكرة أن المعايير والمعتقدات التي تعزز من قدرة المنظمة على تحويل  :رة على التكيففرضية القد .4
 .تغيرات سلوكية تزيد من قدرة المنظمة على البقاء والنمو ، والتنمية إلىالمعطيات من البيئة 

 ة،بين الثقاف العالقة تفسر التي النظريات من عدد العلماء دراسات نه نتج عنأ( 2115) الشلويوذكر 

 :وهي والتنظيم، ،والجماعات ، واألفراد
نما الثقافة ، الثقافة يسود واحد تكاملي مبدأ وجود ندرة النظرية هذه أنصار يرى :القيم نظرية .1  الواحدة وا 

 بها توجد ثقافة كل وأن لتلك الثقافة، الحاملين لدى الواقع تشكل تجاهاتواإل ،القيم من محدود عدد يسودها

 من الكثير وتحدد األفراد، تفاعل على أهميتها، وتسيطر على الجماعة أفراد يؤكد تيال القوى من مجموعة

 .الثقافية أنماطهم

 مجموعة تتمثل في نةمعي بروح تتميز تنظيمية ثقافة كل إن من النظرية هذه تنطلق : الثقافة روح نظرية .2

 تلك وتسيطر لثقافية،ا تحليل المعطيات من استخالصها يمكن التي المجردة والسمات ،الخصائص من

 عةمجمو  إلى تشير الثقافة روح إن القول وعليه يمكننا ةالمنظم في والعاملين القادة شخصيات على الروح

 الثقافي النمو أيضا وتحدد ، التنظيم جماعة أفراد لمعظم إطار مرجعي أنه على إليها ينظر التي القيم

 ألية الثقافة روح يجعل وهذاالمجتع  ثقافة من الأص المستمدة المنظمة خالل ثقافة من تحقيقه الممكن

 .والتطور الستمرار جانبي في تتمثل إدارية منظمة

 حولهم من التنظيم مع أفراد بها يتعامل التي الطريقة على النظرية هذه تعتمد : الحياة مع التفاعل نظرية .3
 التنظيم في ره دواأ خالله القائد من ييؤد والتي ، القيادية وحدته في فرد كل بواسطتها القائد يعرف والتي ،

 روح عن يختلف الحياة إلى النظر أن أسلوب في النظرية هذه جوهر ويتمثل . غيره مع التصادم دون

نما الطابع القومي، وعن التفكير، أسلوب وعن  الجماعة  عن التنظيم أعضاء كونها التي الصورة يمثل وا 

 ، ةالجماع قيم الصورة هذه وتعكس ،الوظيفية حياتهم في همةم أدواراا  الذين يؤدون واألشخاص األشياء
 . المنظمة داخل والزمالء القادة مع تعاملها وأسلوب ، تماسكها ودرجة

 قيمة التنظيم يعطيها أعضاء التي المكتسبة الخبرة حول النظرية هذه أفكار تتمحور: الثقافة سجية نظرية .4

 ،اإلجتماعية الحالة حول نمطه الذي يدور للسلوك العاطفية الصيغة عن الخبرة هذه وتعبر .مشتركة معينة
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 وهذه . المنظمة أفراد سلوكيات معظم في تؤثر العالم التي نحو والعواطف المشاعر مجموعة عن يعبر أو

 التراكم هذا عن وينتج الفرد لدى مكوناتها تراكم إلى يؤديان ذينال التدريب والممارسة خالل من تنمو الخبرة

 نوع إلى الخبرات هذه في الثقافة عناصر وتتجه ، فيه وتؤثر الفرد سلوك تحدد التي والمعرفة هارةالم شكل

 .فرادشخصيات األ في العامة تجاهاتواإل القيم مع والتوافق نسجام،اإل من

 

 ةخصائص الثقافة التنظيمي 4. 1. 2

 

 أن (5995) تأندروسيزرل وردألهما كما  دراسة فيPeter & Waterman ستنتج كل من إ
 وأن شيء، كل في إبداعا األكثر المؤسسات هي وقوية متماسكة تنظيمية بثقافة تتمتع التي المؤسسات
 المؤسسة داخل والنفوذ القوة على التركيز إلى تميل تنظيمية ثقافة بوجود تميزت المبدعة غير المؤسسات

 البشري العنصر وتهمل الكيف، حساب ىعل الكم على التركيز إلى تميل كما، بالزبائن الهتمام من بدل
 والخارجيين الداخليين الزبائن ومطالب حاجات على تركز القوية المؤسسات بينما .اإلبداعب وتتجن

 الباحثان خلصو قد .المشاركة بثقافة تمتاز كما العاملين كبرياء إشباع وعلى والطويلة، القصيرة واألهداف
 :التالية بالخصائص تتميز يةالقو  الثقافة أنالى  هذه دراستهما في
 وتثبيتها ترسيخها على وتعمل بها تؤمن القيم من مجموعة المؤسسات فلهذه التجانس من عالية درجة .5

 .بها العاملين كل لدى
 .بها العاملين لدى اإلبداعية القدرات وتشجيع تنمية على المنظمات هذه تعمل حيث: البتكار .4
 الناشئة التغيرات مع والتكيف المرونة من عالية بدرجة مؤسساتال هذه تتسم حيث: التكيف على القدرة .4

 .حولها

 :هيو فة التنظيمية ساسية للثقاأبع خصائص س إلى (4114)العطية  شارأكما 

 .  والمخاطرة اإلبداع على العاملين تشجيع درجة : والمخاطرة إلبداعا .1

 .للتفاصيل منتبهين دقيقين ايكونو  أن العاملين فيها يتوقع التي الدرجة: لللتفاصي النتباها .2

 .المنظمة داخل األفراد على هاتأثير ب اإلدارة اهتمام درجة : الناس نحو التوجه .3
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 .األفراد ل الفرق حول العمل فعاليات تنظيم درجة : قالفري نحو التوجه .4

 . معهم التعامل وودية وتنافسهم، األفراد عدوانية درجة : ةالعدواني .5

 .النمو من بدل الراهنة الحالة على المحافظة و المنظمة ياتفعال تأكيد درجة : الثبات .6

 المستخدمة والعمليات التقنيات وليس المخرجات أو النتائج على اإلدارة تركيز درجة :جالنتائ نحو االنتباه .7
 .النتائج هذه لتحقيق

ا وتغييرها من تطويره إلىن لكل منظمة ثقافتها الخاصة التي تسعى أوبناء على ما تم ذكره يمكن القول 
  .ويستفيد منه الجمهور ه العاملونيعمل ب اا فتها التي تصبح نهجنماط اتصالتها وفلسإجراءاتها وأخالل 

 

 عناصر الثقافة التنظيمية 5. 1. 2
 

 :من عناصر مختلفة هي  (5991) الجزراويو تتكون الثقافة التنظيمية كما اوردها المدهون 
ث تعمل على توجيه سلوك العاملين حيو تمثل القيم في بيئة العمل بأس والتي تعك: القيم التنظيمية. 5

نتاج وغيرها من ، اإلهتمام باإلدارة الوقت، إالمساواة بين العاملينضمن الظروف التنظيمية المختلفة مثل 
  .القيم

 ة التنظيمية يبئفي ال اإلجتماعيةياة الحوهي الفكار المشتركة حول طبيعة العمل و : المعتقدات التنظيمية. 2
والمساهمة  ،ية المشاركة في عملية صنع القرارأهموكيفية انجاز المهام في المنظمة ومن هذه المعتقدات 

 .في العمل الجماعي
نها صحيحة في التنظيم لعتقادهم بأ ي المعايير التي يلتزم بها العاملونوه :التنظيمية عرافاأل. 3

خوة في نفس التزام التنظيم بعدم تعيين اإل عرافعلى هذه األ يدة لتنظيم بيئة العمل ومثالوضرورية ومف
 .التنظيم

ويتمثل بالتعاقد النفسي الذي يتم بين الموظف والمنظمة وهي ما يتوقعه التنظيم : التوقعات التنظيمية. 1
والزمالء من الزمالء الخرين في التنظيم  ا توقعات  الرؤساء من المرؤوسين، من الموظف ، وتشمل ايض

 .والتقدير المتبادل  اإلحترام، والمتمثلة بسين من الرؤساءرؤو موال
 .ير منطوقة لتوصيل ثقافة المنظمةوظة وغعلى فكرة معينة بتوجية رسالة ملح وتستخدم للدللة: الرموز. 2
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 التنظيمية الثقافة أنواع 6. 1. 2

 

 إلى قطاع ومن أخرى، إلى منظمة نم التنظيمية تختلف الثقافة أنواع أن إلى اإلدارة في الباحثين أشار
 .في النقاط التالية (5111) السواطو  الطجمما أشار اليه  هذه األنواع أبرز ومن. آخر قطاع

 يكون فالعمل ، والسلطات تتحدد المسؤوليات، التنظيمية الثقافة هذه مثل وفي :البيروقراطية لثقافةا .1
 على الثقافة هذه وتقوم ، هرمي بشكل لسلطةا سلسلت تنسيق، ويكون بينها يتم لوحداتا و منظماا،
 .واللتزام التحكم

 في المخاطرة بحب أفرادها ويتصف على اإلبداع، مساعدة للعمل بيئة بتوفر وتتميز: اإلبداعية الثقافة .0
 .ومواجهة التحديات ، القرارات اتخاذ

 وتوفر المتعاونة، األسرة وج العاملين، فيسود بين فيما والمساعدة بالصداقة، تتميز :المساندة الثقافة .3
 .البيئة هذه في اإلنساني الجانب على التركيز والتعاون، ويكون والمساواة، الثقة، المنظمة

 تتحقق، التي النتائج وليس إنجاز العمل، طريقة على محصوراا الهتمام ويكون: العمليات ثقافة  .4
 يكون الذي هو الناجح والفرد . أنفسهم ةحماي على يعملون األفراد، والذين بين والحيطة الحذر، فينتشر

ا أكثر دقة،  .عمله في بالتفاصيل ويهتم وتنظيما

نجاز األهداف، تحقيق على الثقافة هذه تركز :المهمة ثقافة .1  استخدام وتحاول بالنتائج، وتهتم العمل، وا 
  . التكاليف وبأقل النتائج، أفضل أن تحقق أجل من مثالية بطرق الموارد

 الفرد من أكثر الوصفية األدوار وبالتالي الوظيفي، التخصص نوع على تركز التي وهي :الدور ثقافة .6
 .األداء وثبات والستمرارية، الوظيفي، األمن توفر كما أنها . واألنظمة بالقواعد، وتهتم 

 

 ماط الثقافة التنظيمية نأ 7. 5. 4
 

 عكاشة كما أجملها نماط الثقافية التاليةاأل ةالباحث رددبيات الثقافة التنظيمية تو أطالع على من خالل ال
التنظيمية هو تصنيف كوتر وهسكت أثناء دراستهم أثر ثقافة  نماط الثقافةوهذا التصنيف أل، (2008)

 . دائهاالشركة على أ
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يتميز القائد في هذا النوع ا النوع من الثقافات على الحسم و يركز هذو : Power Culture ثقافة القوة .5
  .حزموال بالقوة

 والستقرار، النظام، على التنظيمية الثقافة من النوع هذا يركزو : Role Culture واألدوار النظم ثقافة .4
 .والرقابة

 التعاطف، على التنظيمية الثقافة من النوع هذا يركزو : Support Cultureاإلنساني  التعاطف ثقافة .4
  .والخدمة والعالقات،

 النجاح، على التنظيمية الثقافة من النوع هذا يركزو : Achievement Cultureاإلنجاز  ثقافة .3
  .والتميز والنمو،

 

 دارتهاا  تكوين الثقافة التنظيمية و  8. 1. 2

 

على  ومساعداا  ن يكون مناخ العمل فيها ايجابياا لمجتمعات تسعى ألدارات في مختلف المنظمات واكل اإل
ن دارات من أفراغ بل لبد لهذه اإل وهذا ل يتم من .قل الجهود والتكاليف والوقتأهداف المنظمة بتحقيق أ

 هداف المنظمةمن أجل تحقيق أمن خالل تعديل وتطوير الهياكل التنظيمية  جيداا  تنظيمياا  تكون مناخاا 
 . ن واحدوالعاملين في ا  

غرت يجعل لكل الوظائف التي يقوم بها العاملون مهما ص ن تكون جواا أ اإلدارةوبنفس الوقت يمكن لهذه 
ن تعدل من أ اإلدارةهداف، وكذلك على هذه في عملية تحقيق األ اا تأثير و  هذه الوظائف او كبرت معنىا 

  (.2055ديري،) مختلف الظروف البيئية الداخلية والخارجيةو سياستها المتعلقة باتخاذ القرارات بما يتالئم 

تعليمها وتعلمها  يتم ، فهي قيمللطفل اإلجتماعيةمكن تشبيه عملية تكوين الثقافة التنظيمية بالتنشئة وي
كلما كانت  ، وكلما كانت القيم مغروسة مبكراا ممارسات اليومية للوالدين، من خالل الفراد منذ البداياتلال
ن العادات والتقاليد في تكوي مهماا  ن المؤسسين يلعبون دوراا فإ ،مر في المنظماتوأقوى، وكذلك األمتن أ

، حيث تلعب الرؤية والفلسفة التي يؤمن بها ت التشكيل األولى للمنظمةفي فترا، وخاصة وطرق العمل
ير للمنظمات في المراحل ن الحجم المتواضع والصغ، كما أفي تنمية القيم الثقافية كبيراا  دوراا المؤسسون 
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ذ أن إالرؤية وغرس القيم في الجماعة ، وفرض ووضع البصمات تأثيرولى لنشوئها يسهل عملية الاأل
ات يتم ي، والتي يرى انها سلوكوالخبرات التي يمر بها العاملون بفعل التفاعالت والممارسات ة تنشأالثقاف
 .(4111 ،القريوتي( من المزايا والمنافع كتساب مزيداا إل طريقاا ، فتعزز باعتبارها تهامكافأ

 

 تغيير الثقافة التنظيمية 9. 1. 2
 

 الثقافية األشكال من وتجعل المجتمعات لها تتعرض التي لألحداث استجابة التغير بخاصية الثقافة تتميز
 ما بفضل الثقافي التغير فيحدث الجديدة، التغيرات تفرضها التي الحتياجات إلشباع مناسبة غير السائدة
 وعناصر وأفكار أساليب من تحذفه ما وبفضل سلوكية، وأنماط خبرات من الثقافة إلى األجيال تضيفه
 (.5118 الساعاتي،) للمجتمع التكيف تحقيق على قادرة غير ثقافية

 للتغير وتقبلهم والجماعات األفراد إقبال أن غير ومعنوية، مادية الثقافية العناصر كافة في التغير ويحدث
 يحدث الثقافي التغير جعل والقيم، والتقاليد العادات في للتغيير ومقاومتهم والتقنيات واألجهزة األدوات في

 حدوث في يتسبب مما للثقافة، المعنوية العناصر في شديد وببطء للثقافة، المادية العناصر في بسرعة
 (.5116 جلبي،) الثقافي التخلف ظاهرة

 الروح وجود عدم األسباب هذه تشمل ، قدتطويرهالتغيير ثقافتها أو  وراء توجه المنظمة  كثيرة أسباب هناكو 
، تدني الرضى الوظيفي لدى العاملينو ، ء الجمهورعدم القدرة على إرضاو ،  المنظمة عضاءأل المعنوية

 .تاج لمجهود كبيرن كان يحسياسة وثقافة المنظمة وا   النظر في إلىوهذا يحتاج 

ن ثقافة إ، أن تغييرها مسالة صعبة ايضاا و  دارتها غاية في الصعوبةا  ين الثقافة التنظيمية وتطويرها و ن تكو إ
 ،بطاح)تم بطريقة منهجية منظمة ومدروسة ن تيجب أة ، و و غير مبرر أتكون مزاجية أل المنظمة يجب 

2002 .) 

نقطة البداية في التغيير هي تحديد جوانب السلوك واألداء المتوقع ودفعها داخل أرجاء التنظيم، بناء على و 
التسييرية، وعلى  الل تحليل سلوكات األعضاء والطرقمن خ يق للوضع الحالي لإلطار الثقافيتشخيص دق
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تجديد نظام القيم  في تائج المتوصل إليها يجري التفكير في أنسب الطرق إلحداث تغيير يساعدضوء الن
حاللها بقي  .(5992 ،أتكسون) م مع التحولت المستمرةئم وثقافة وقائية تكون معدة لتتالالسائدة وا 

 :هي (2002)طاح بوردها كما أ حداث التغييرتباعها إلإما الخطوات التي يمكن أ
 .والسلوك المتبع من قبل العاملين يد الثقافةحصر وتحد .5

 .ا المنظمةهديدة التي ترغب بتحديد المتطلبات الج .2

 .ترغب فيه المنظمةتعديل وتطوير السلوكات الجديدة التي  .3

 ها على المنظمة بشكلتأثير ى ومد ،ات الجديدةيالية والسلوكحختالف بين الثقافة الالفجوة واإليد حدت .2
 .عام

 .تبني السلوك التنظيمي الجديد نها ان تكفلأشاتخاذ خطوات من  .1

ثقافة  إلىتاج ح، ولذا فهي توبتعدد قوى العمل ،تتسم بالتغير السريع في بيئاتها ن المنظمات الحديثةإ
دة ، كالعولمة ، ولكن تستطيع ان تتفاعل في ظل المعطيات الجدينماط السلوك بدقةأقوية ل تحدد  تنظيمية

 .والمنافسة وغيرها

و ليس سهالا تحقيق عملية التغيير . تغيرات جذرية مقابل تغيرات محدودة إلى عادةا  التغيير الثقافي يشير
و يجدر . جهد عالي يستغرق عدة سنوات لتحقيقه إلىالثقافي إذ انها عملية صعبة و معقدة و تحتاج 

 :Trice and Beyer)، 5115)كما اوردها  وجود ثالثة أنواع أساسية من التغيير الثقافي إلىالشارة 

 .الجهود الشاملة المكثفة والمركزة لتغيير ثقافة المؤسسة أو المنظمة بأكملها .5
عادة تشكيل الثقافة إ إلىساس تراكمي يهدف في نهايته أالجهود التدريجية المتزايدة المصممة على  .4

 .التنظيمية بشكل شامل
أو في مكونات ثقافية معينة داخل الجهود المحصورة بإحداث تغير جذري في ثقافات فرعية محددة  .4

 .المؤسسة
 :كل مما يلي (Schein ،1991)كما أوردها  وتشمل استراتيجيات إحداث التغيير الثقافي

 .تغييرالدافع للخلق القديمة و  الفراج عن الثقافة -
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 .سراف المتراكمة من الماضيأوجه القصور أو اإلو  والظروف المتغيرة  الستفادة من المشاكل اللحظية -

 .ملموساا و  واضحاا  التغيير هدف جعل -
 .مع الماضيالتواصل  بعض الحفاظ على -
وتوفير المدربين والنماذج  ،مقنعة، وتدريب منهجي  إيجابيةخلق حالة من السالمة النفسية من خالل رؤية  -

شراك يجابيةاإل  لراجعةاضافة بعض المدخالت والحصول على التغذية عطائهم الفرصة إلأالموظفين و ، وا 
 .توفير مجموعات الدعم، ومعالجة المخاوف وحساب الخسائرو 

 .المالئمة اإلجتماعيةدوات والتكتيكات تحديد األشكال الثقافية المناسبة وتعديل السلوكيات وخلق األ -
 .قادة يتمتعون بشخصيات قادرة على قيادة التغيير زراعة -
 .واقعية قابلة للتطبيق وجود خطة انتقالية -
عن فهم  فضالا   ،المخاطر من خالل فهم ومعالجة هذه المخاطر والمنافع المقابلة إدارة التدريب على -

 .الذي يمكن أن تقع به عملية التغييرالعادل لإلمكانات و التوزيع غير 
 

 الثقافة ضعف 11. 1. 2
 

 قويةال الثقافة ألن الثقافة القوية، من أكثر بسهولة تغييرها يمكن العاملين بين الضعيفة الثقافة أن حيث
 بالعتبار أخذها من لبد أمور فهناك( Robbins، 5118)بسهولة  بها يفرطون ول العاملون بها يتمسك
 :وهي الثقافة بتغيير القيام عند
 العليا اإلدارة تلتزم أن أي سلوكياتهم عبر لعاملينل األعلى والمثل القدوة هي العليا اإلدارة تكون أن .5

 .وتدعمها بالتغييرات
 .القديم محل لتحل جديدة قصص أو شعارات أو جديدة رموز ابتكار .4
 .الرؤية نفس ويحملون الجديدة بالتغييرات ويؤمنون بالتغيير يقومون الذين الموظفين ودعم وترقية اختيار .4
 .بينهم ونشرها الجديدة القيم على العاملين وتعويد تطبيع عملية .3
 والتقيد المكافأة بين ربط هناك فيصبح وتثبيتها، دةالجدي القيم قبول لتشجيع للعاملين المكافأة نظام تغيير .1

 .الجديد بالنظام
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 بها يلتزم والتزامات قوانين هيئة على الجديدة القيم بوضع المكتوبة غير والمعايير القيم استبدال .6
 .العاملون

 على للقضاء األقسام في وتغيير العمل في تنقالت عمل طريق عن وذلك الفرعية الثقافات من التخلص .2
 .الجديدة للثقافة معارضة أي

شعار أفكاره صياغة في العاملين يشارك النخبة من فريق عمل .8  التغيير هذا من جزء أنهم العاملين وا 
 .إلنجاحها يسعى الجميع حتى الجديدة الثقافة صياغة في ساهم من وأنهم

 كان إن أما نتظار،وال الصبر من فالبد بسهولة يحدث سوف التغيير أن تتوقع فال آنفاا ذكر ما رغمو 
 .ذكرت التي العتبارات يحكمها ولكن نعم فالجواب التنظيمية؟ الثقافة تغيير يمكن هل السؤال

 

 اليات تشكيل الثقافة التنظيمية  11. 1. 2
 

 :ةوفق الليات التالي (2003)العطية  كما أشار يتم تشكيل الثقافة التنظيمية

 .حتفاظ بهمإلا على طريقتهم ، ويعملون بنفس ويشعرون يفكرون الذين العاملين المؤسسون يستخدم .5
 . طريقته بنفس والشعور التفكير على العاملين هؤلء وينشئون يعلمون أنهم .4
ا يكون للمؤسسين الشخصي السلوك إن .4 التوحد معهم وبذلك  على العاملين يشجع الذي للدور نموذجا

 على المؤسسين  رؤية تنجح المنظمة، تصبح نماوحي المنظمة، في وافتراضاتهم وقيمهم معتقداتهم يدخلون
 في للمؤسس الكلية الشخصية تتموضع وبذلك النجاح، ذلك لتحقيق أدى الذي األساسي المحدد أنها

 .المنظمية الثقافة
 :أنها تتعلق بما يلياليات تشكيل الثقافة التنظيمية و  إلىكذلك  (2000)القريوتي  وقد اشار

 .المنظمةيار أعضاء طرق وسياسات اخت .5

 .العليا اإلدارةدارية المعتمدة من قبل األنماط اإل .4

لوظيفي ، والترتيب ايمية المعتمدة بما في ذلك الطقوس، والرموز، والبيانات الرسميةساليب التنشئة التنظأ .4
 .(من يشارك في صنع القرار)، وطبيعة التنظيم الداخلي (المركزي أو الالمركزي)

 

 ة تنظيميال الثقافة  تطوير 12. 1. 2
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عادة في تشكيل، التطور أثر فقد والتطوير، للتغير، نتيجة عدة، بمراحل المنظمة تمر  الثقافة تشكيل وا 
 .(5111اللوزي، )ة التنظيمي

والعاملين ، ومن خالل مؤثرات  اإلدارةوتتراكم بجهود  ، الثقافة التنظيمية من فراغ وانما تتكونل تأتى و 
قيق تح إلىبه وصول  اإلرتقاءراسته، و كل معقد ل بد من د إلىمعا لتنتهي كثيرة داخلية وخارجية تتفاعل 

 .(2002 بطاح،)الهداف التنظيمية باقصى قدر من الفعالية 
 

وتعتمد درجة قوة الثقافة على  ،وثقافة ضعيفة ثقافة قوية :لنوعينبعض الباحثين الثقافة التنظيمية يصنف و 
تمسكهم  ة في المنظمة من قبل اعضاء التنظيم من جهة ، وعلى مدىامة لنفس القيم العكر مشاة والالجماع

 ( . 2002حريم ، )بهذه القيم من جهة  اخرى 
 

لخصها الباحثون في  اساليب الالزمة لبناء وتطوير الثقافة التنظيمية كماأل إلى( 4116) شار بطاحوقد أ
 :ويمكن ايضاحهاعلى النحو التالي (Home)كلمة 

 ن طريق سرد تفاصيل وحكاياتوذلك ع، عضاء التنظيمأ لدى  (history)يخحساس بالتار إبناء  .5
 .بطولتو 

 .وذلك عن طريق القيادة (Oneness)ايجاد شعور بالتوحد  .4
 طريق أنظمة ، عنعضاء التنظيمألدى   (Membership)نتماءحساس بالعضوية واإلاإلتطوير  .3

 .من الوظيفيالوظيفي، واأل، والتخطيط العوائد

تنسيق بين الجماعات والمشاركة في وذلك من خالل ال  (Exchange)عضاءادل بين األزيادة التب .3
 .اتخاذ القرارات

 

 وثقافتها التنظيميةالمنظمات اإلدارية  13. 1. 2
 

وردها كما أالخصائص بالعديد من  كيان اجتماعي يمتاز هيالمنظمة ن على أتعاريف الغلب أتجمع 
 :( 2007الزهراني،)

 .ومعقدة نسانية هادفةنشطة اتجميع أل .5
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 .فرادها عبر عالقات لشخصيةيتفاعل أ .2

 .هداف محددة ومتخصصةا أله .3

 .ديده ضمن النظام الجتماعي الكليتحيطها نظم ع .2

 .و منافع لبيئتهاأ  سلع خدمات أو تقدم .1

من المنظمات الموجودة في البيئة  تعتمد في ادائها على تبادل المدخالت والمخرجات مع غيرها .2
 .بهاالمحيطة 

 

الدولة ول تهدف  مورهاأ  منظمات حكومية تتولى : نواعأثالثة  إلى اإلشرافة وتقسم المنظمات حسب جه
هي  منظمات خاصة يديرها ويمولها القطاع الخاص بهدف الربح وو  ،وتنفذ السياسات العامة للدولةللربح 

فراد ، ولكن يديرها أمالها الدولةحيث تنظم أع داف خيريةهحقيق ألت تأنظمات خيرية انشوم ،ألفرادمملوكة 
 .الربح إلىيهدفون  المجتمع بطريقة تطوعية ول

 

 التنظيمية الثقافة وظائف 14. 1. 2
 

 :يلي ما في تتمثل التنظيمية الثقافة وظائف أن (Robbins ،5118)لقد ذكر
 وتمييزها نظمةالم هوية تحديد في الدور التنظيمية للثقافة يكونحيث  المنظمة هوية تحديد في دورها .5

 .بها الخاصة ثقافتها منظمة لكل أن إذ األخرى المنظمات عن
 التوحد من نوع تشكل واألفكار المعتقدات لنفس العاملين مشاركة نللعاملين حيث أ الهوية نوع تحدد .4

 .بينهم يقارب مما مهم األمر هذا ويكون العاملين بين والتقارب
 المنظمة بأهداف جديد هو من كل التزام إلى يؤدي التنظيمية بالثقافة التمسكف. جياليسهل التزام األ .4

 .فقط مصالحه منظور من للمنظمة ينظر فال الشخصية أهدافه على ويفضلها
 بعضها مع المنظمة تماسك على تعمل التي هي التنظيمية الثقافةف. الجتماعي النظام استقرار يعزز .3

 .يفعلوا أن أو يقولوا أن عاملينال على يجب ماذا بمقاييس تزويدهم طريق عن البعض
 

 : أهمها التنظيمية الوظائف من مجموعة المؤسسة لثقافة أن (2001) مصطفى ويرى
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 . العاملين لدى والهوية بالكيان اإلحساس تهيئة .5

 .اجتماعي كنظام المؤسسة وتوازن استقرار على المساعدة .2

 المناسب للسلوك ويرّشدهم المؤسسة وأنشطة اتجاهات فهم على يساعدهم للعاملين مرجعي إطار تهيئة .3
 .المختلفة المواقف في

 

  تأثير الثقافة التنظيمية على مستوى أداء المنظمة 15. 1. 2
 

داء خفض مستويات األ وأفي رفع تسهم  الثقافة التنظيمية السائدة في المنظمات نأ (2118)الخليفة  يرى
في مناخ مفتوح من ثقافة المرنة التي تعتمد على العمل فال لنوعية الثقافة السائدة،اينة تبعاا بمعدلت متب

هداف ة في عمليات اتخاذ القرار، ووضع أللمشارك عاملينلل ةتاحة الفرصوا  ، تصالت وتبادل المعلوماتاإل
ع ترفو دنى للعاملين في المستويات اإلدارية األالمنظمات، واقتراح الحلول والبدائل في ضوء الخبرة العملية 

نتمائهم للمنظماتداء نتيجة زيادة اقبال العاملين على العمل وزيادة درجاأل من مستويات ما أ. ات ولئهم وا 
، ضيق الحدودأل في إ، ول تفوضها ، وتقيد الصالحياتالتي تعتمد على السلطة والمركزيةالجامدة  الثقافة

قدرة  د والتخلف، وتحد منفإنها تجلب الجمو عليمات، وامر والتصدار األلسل الهرمي، وا  وتعتمد على التس
، مما يترتب عليه إنخفاض من المساءلة عند الوقوع في الخطأبداع لخوف العاملين بتكار واإلاإل الفرد على

، بل قد تكون الثقافة التنظيمية غير مالئمة تهاو مرونجمود الثقافة التنظيمية أ ، ول يشترطمستوى األداء
داء المنظمة أدور الثقافة في رفع مستوى ويبرز ، داءمستوى األخفاض يترتب عليه انلطبيعة النشاط مما 

 :عن طريق العوامل التالية

خطط ومشاركتهم في وضعها هداف المنظمة والعضاء المنظمة ألأي فهم أ :الوضوح التنظيمي .5
 .وتنفيذها

يم لتسهيل التنظجزاء أة الكاملة لتبادل المعلومات بين توفير الحري و البناء الهيكلي لصناعة القرار .4
 .عملية صنع القرار

هداف أدات التنظيم المختلفة لتحقيق فعال بين وحل الواصوجود التعاون والت حيثالتكامل التنظيمي  .4
 .المنظمة
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 .تاريخين بهذا اللمام العاملا  و تاريخ المنظمة  .3
دراتهمم ستثمار قبحرية إلرائهم أالعاملين عن ير عبع على تشجيتوفر توازن قيادي و  داريسلوب اإلاألا  .1

 .ومواهبم
هم بالمنظمة على المستوى عند التحاقالتي يتعرض لها العاملين و مية رسالغير و  الرسميةالتنشئة بشقيها  .6

 .علمون من خاللها طرق انجاز العملويتو الجماعي أالفردي 
قصى حد ممكن أ إلىهم وصقل خبرات، همورفع قدرات، العاملين تنمية مهارات و تنمية العنصر البشري .2

 . هداف العاملينأهداف المنظمة و أايجاد التوافق بين و 

 :بما يلي White)، 5183 (كما يرى  جمالهإفيمكن داء ثقافة التنظيمية في خفض مستوى األدور الأما 

برزها أوالتي من ، الدافعية لذلك داء بشرط توفر العواملافة التنظيمية في خفض مستويات األتسهم الثق  .5
ليم جغرافية قاأ الضخمة ذات الفروع المنتشرة في حجم الجماعة في المنظمات حجم المنظمة كلما كبر
 .عضائها في الخيارات والتجارب كان انخفاض احتمال نشأة ثقافة مشتركةأمتباعدة وقل اشتراك 

سهم في داء، مما يانخفاض كفاءة وفاعلية األ إلىهمال استخدام التقنية الحديثة إيؤدي : التقنية التنظيمية  .4
 .داءر السلبي على مستويات ومعدلت األثيام ثقافة تنظيمية سلبية، فضال عن األق
 .ضعفأالتنظيمية ترسيخ ثقافة تنظيمية  المنظمة دعم القيم غفالإيترتب على : اإلجتماعيةالتنشئة   .4
سمح ، ومن ثم يار الداخلير ار بيئة التنظيم الخارجية في عدم الستقر يسهم عدم استق: البيئة الخارجية  .3

 .بظهور ثقافة تنظيمية غير مالئمه
عضاء المنظمة ووحداتها، واحالل العمالة، والتباين في وجهات أيترتب كثرة التبديل في : التغيير التنظيمي  .1

 .فة تنظيمية قويةاحول المتغيرات التنظيمية قلة وجود ثق النظر
 

  فلسطيناقع التعليم في و  16. 1. 2
 

 لإلقبال نظراا  سريعاا  تطورا التعليم شهد 1948 عامعليم في فلسطين ، ففي تعددت جهات اإلشراف على الت 

 المدارس عدد فازداد لمواردهم وفقدانهم الالجئين أعداد زيادة بسبب التعليم الفلسطيني على الشعب من الشديد
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من  لرغما على 1967 عام حرب بعد الزيادة التعليم، واستمرت مراحل مختلف في المعلمين والطالب وأعداد
 بسببو . (2118البطراوي ،) ضده اإلسرائيلية والممارسات الفلسطيني الشعب عاشها التي الصعبة الظروف

 أراضيهم عن ونزوحهم 5162 و 5138 عام في أعقاب الصراع العربي اإلسرائيلي الفلسطينيين لجوء
لغرض  312ألمم المتحدة رقم ل تأسست األونروا بموجب قرار الجمعية العامة أمالكهم، من للكثير وفقدانهم

في األول  وقد بدأت الوكالة عملياتها الميدانية. المباشرة وبرامج التشغيل لالجئين الفلسطينيين تقديم اإلغاثة
 بالزراعة المتمثلة األخرى الرزق مصادر فقدان بسبب ماسة حاجة التعليم أصبحو  .1951من أيار عام 

 ظهور بدأ للوضع السياسي في فلسطين ، ونظراا الفلسطينيين من عريضة شريحة لدى والصناعة والتجارة

 العام بعد وذلك الغربية والضفة غزة من كل في التعليم مسؤولية الدولية الغوث وكالة تولي بعد تنظيمية هيكلية

ة، و غز  في المصرية لإلدارة التابعة والتعليم التربية إدارة األولى :تعليميتان إدارتان للتعليم فأصبح ، 1948
 التابعة المدارس إلى ، باإلضافةفي الضفة الغربية األردنية للحكومة التابعة التعليمية الثانية هي اإلدارة

 في مدرسي نظام أكبر بإدارة األونرواتقوم  الخمسينيات مطلع منذف (.2007 خضير،) الدولية الغوث لوكالة
 بما الغربية والضفة وسورية ولبنان األردنو  غزة في مدرسة  700من يقارب ما بوجود وذلك األوسط الشرق
 منذ الفلسطينيين لالجئين ساسياأل للتعليم الرئيسي المزود تكون أن على الوكالة دأبت وقد. القدس ذلك في

 اإلشرافية الخطط إعداد في للمساعدة 1965 العام في التابع للوكالة التربية معهد أنشأ لذا، عاما ستين

 تابعة للوكالة مدرسة 98 فلسطين ويوجد داخل . العاملين أداء ناهج ، وتحسينوتطوير الم والمدرسية ،
 .المختلط للتعليم 16لبنات ، و ل 64 و منها للبنين  36،ةوطالب طالب 13111 تضم

مهام اإلشراف  مطلع التسعينيات الفلسطينية األراضي بعد دخولها إلى الفلسطينية الوطنية السلطة تولت ثم 
جميع المدارس الحكومية والجامعات، وبقيت وكالة الغوث الدولية تشرف على مدارس  يعلى التعليم ف

الشؤون اإلجتماعية على بعض وزارة األوقاف و  وزارة ، بينما تشرفبناء الالجئينالوكالة التي يدرس بها أ
 .المدارس والمعاهد الدينية

 

 البرنامج التعليمي لوكالة الغوث  11. 1. 2
 

وير في تحسين العملية التعليمية من خالل رسم خطط استراتيجية لتط ايجابياا  ث دوراا تلعب وكالة الغو 
 .لى تحسين وضع الالجئين اإلقتصادي، والتعليمي، والجتماعي، والصحيبرامجها وسياساتها التي تهدف إ
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وكالة  أنه تم رصد بعض المالحظات التي يتم توجيهها من قيادات الالجئين إلى (0222) اللهوانيذكر و 
 :الغوث  تتمثل بما يلي

 .(صباحي و مسائي)بنظام الفترتين  اكتظاظ الصفوف مما استوجب العمل .1

 .للمواصفات الخاصة بتصميم المبانيافتقار المباني المدرسية  .2

نتائج المدارس الحكومية  متحانات مقارنة معارتفاع نسبة الرسوب، وتدني مستوى نتائج اإل .3
 .والخاصة

 .سرب في مدارس الوكالةنتشار ظاهرة التإ .4

 .نقص في عدد المعلمين والمدارس مقارنة مع الزدياد في عدد الطالب .5

 .اإلفتقار لوجود برامج التأهيل وغياب برامج المنح المالية .6

 

 في السكاني النمو جراء من التالميذ عدد في المستمرة ، والزيادةالمالية الموارد قلة إلى هذا الوكالة وتعزي

 .باستمرار الوكالة تدعيها التي المزمنة المالية ونتيجة لألزمة ن،الالجئي صفوف
 لوكالة المدارس التابعة يواجهها المدراء والمعلمين في أهم المشكالت التي( 2119)و قد ذكر المقيد 

 .الغوث

 نقص وكذلك المناهج الجديدة، أبنائهم تدريس على قدرتهم لعدم األهالي شكوى المنهاج، مجال في :أوالً 

 لدعم التربوية بالبحوث المعلمين في قيام والندرة التعليمية، المراحل بعض في الطلبة لقدرات المنهاج مراعاة

 .المنهاج
 أكثر المشكالت فكان من المعلمين شؤون مجال في الوكالة مدارس مديرو يواجهها التي المشكالت :ثانياً 

 .لدى المعلمين المعنوية الروح تدني وكذلك ،تخصصهم غير في مواد تدريس المعلمين تكراراا هي تكليف
 الغوث اكتظاظ لوكالة التابعة المدارس مديري تواجه التي المشكالت أكثر كانت ، حيثالطلبة مجال  :اً ثالث

 الواجبات بتنفيذ بعض الطلبة التزام وعدم عام، بشكل الطلبة تحصيل وضعف الواحد، الصف في الطلبة عدد

 .مبرر دون الطلبة ابغي كثرة وكذلك البيتية،

الغوث هي  مدارس وكالة مديري تواجه المحلي التي المجتمع بمجال المتعلقة المشكالتمن أكثر  :اً رابع
 األمور أولياء قناعة الخاطئ، وضعف أبنائهم سلوك لتصحيح المدارس مع األهالي بعض تعاون نقص
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 أبنائهم، عن ستفسارباإل األمور اهتمام أولياء ةوقل المدرسي، الدوام أثناء أبناؤهم يرتكبها التي بالمخالفات

 المجتمع تقديم قلة وكذلك فيها،  ومشاركتهم مجالس اآلباء بأهمية األمور أولياء من الكثير قناعة وضعف

 أولياء من الكثير تجاوب وقلة الالزمة التعليمية والوسائل  كتزويدها باألجهزة للمدارس المالي للدعم المحلي

 .المدرسية النشاطات والحفالت لحضور األمور

 الخاصة بممارسة والقاعات الغرف نقص كان فقد المدرسية ، والتجهيزات بالبناء المتعلقة المشكالت :اً خامس

 البيئية الشروط وقلة توفر المدرسة ، في المستخدمة لألجهزة المعلمين استخدام وصعوبة المختلفة  النشاطات

 .في المدرسة الصحية المرافق نقص ارة ، وكذلكواإلن كالتهوية المناسبة الصفية

 المدراء و المعلمين في تواجه التي والوسائط التعليمية األجهزة بمجال المتعلقة المشكالت من أهم: اً سادس

 مراكز قلة وجود كذلك المدرسة، في التعلمية  /التعليمية مختبرات الوسائط و الوسائل نقص وكالة الغوث

 ،المدارس طلبة مية لجميعيالتعل الوسائل ، ونقصلحاسوبا أجهزة وقلة المدرسة ، من اقريبا  التعليم مصادر
 .تعلمية  /تعليمية وسائل إعداد في المعلمين بعض لدى المهارة ونقص

 الغوث التابعة لوكالة المدارس مديري تواجه والتي التكنولوجي التطبيق بمجال المتعلقة المشكالت: اً سابع

أجهزة  توفر وقلة في المدرسة ، والتعليمي التربوي العمل في المتوفرة التكنولوجيا ظيفتو  الدولية ، وقلة
 المناسبة التكنولوجية الوسائل وأحوالهم، ونقص الطلبة بيانات ليعالجوا المدرسة في المعلمين لدى كمبيوتر

 المدرسة وافتقار الطلبة، ألعداد كافية غير في المدرسة الحاسوب وأجهزة فعال، بشكل المدرسة ميزانية لبناء

 .تربوياا إلدارتها التكنولوجية للوسائط
 
 التطلعات المستقبلية  18. 1. 2
 

 إطالقتقوم وكالة الغوث بالعمل على تحسين المناخ التعليمي داخل المؤسسات التابعة لها من خالل 
 مستوى ورفعالتنظيمية  وثقافتها التعليمية هامتنظأ إصالح خاللها من تأمل سياسات وانتهاج ، مبادرات

هذه الخطوات تنفيذ بعض ومن بين . والمؤشرات الخطوات من العديد في ذلك ويتجلى خريجيها ة كفاء
 مبادرةو  School as Focus of Development للتطوير كوحدة المدرسة برنامجمن أهمها البرامج و 
 .الغوث وكالة مدارس في والنضباط اإلحترام
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 School as Focus of Developmentللتطوير  حدةكو  المدرسة برنامج
 

 التغيير إحداث في كأداة فعالة المدرسة إلى ينظر جديد إداري منحى للتطوير هو مشروع المدرسة كبؤرة  إن

 مع عالقاتها تعزيز و فيها،  الطاقات الكامنة تفعيل خالل من وذلك المحيطة بيئتها وفي داخلها ،  اإليجابي

 قيادات تدريب خالل لها، من التابعة المدارس في العاملين جميع أداء تحسين أجل منالمحلي  المجتمع

 ذوي معلمين تدريب إلى ، باإلضافةالمشروع هذا يتطلبها التي الكبيرة المسئولية تحمل على قادرة مدرسية

 وتعميم لتطبيق النواة هم ليكونوا من المتخصصين مجموعة قبل من والتعلمالتعليم  في عالية وقدرات كفايات

 وبالستفادة والتعلم، التعليم لعملية المقدمة واألنشطة الخدمات أجل تطوير من وذلك التعليمي، البرنامج هذا

مكانات المجتمع خبرات من  وهو النهائي الهدف لخدمة والمشاركة التعاون يسودها عالقة خالل من المحلي وا 

 مجمعات تدريبية سبعة من المشروع ويتكون ،لتعليميةا المجالت كافة في الطالب تحصيل تحسين مستوى

 المدرسة، في والتعلم للتعليم الفعالة واإلدارة للعاملين، المهنية والتنمية ،المدرسة لتطوير لتخطيطا :هي

دارة والمجتمع، المدرسة بين الروابط وتحسين  مقبل،(المادية  والموارد ،البشرية والموارد الشاملة،  الجودة وا 

0224 ( 

 

 :المدرسة كوحدة تطوير ن أهم خصائص برنامجوم
 كما التعلمية، التعليمية بالعملية اإلرتقاء ألجل نفسها تطوير المباشرة عن المسؤولية المدرسة يمنح أنه .1

 يجعل أنه إلى التطويرية ، باإلضافة لألنشطة والتقويم التخطيط ، والتنفيذ ،  في الستقاللية ويمنحها

 .التطويرية الخطط إعداد مرتكزاا في للمدرسة الحقيقية الحاجات

 .والبشرية المتوفرة المادية لإلمكانات الفعال اإلستثمار محاولة من يخلو ل .2

 .المحلي والمجتمع المدرسة بين العالقات لتحسين المشروع يسعى .3

 وتنفيذ إعداد في مشاركتهم زيادة خالل من فعالة بصورة للمعلمين المهني النمو مستوى يرفع  .4
 (.2003 ثابت، (المدرسة  في التطويري المشروع

 

 مبادرة اإلحترام واالنضباط في مدارس وكالة الغوث 
Discipline and Respect Initiative Program (DRIP)  
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من خالل ايجاد مناخ مدرسي مشجع ومريح عن طريق  ،مناسبة تعليمية بيئة إيجاد إلى المبادرة هذه تهدف
رسة والمجتمع المحلي من ام والنضباط  بين العاملين والطلبة من جهه وبين المدخلق جو يسوده اإلحتر 

األكاديمي  التحصيل من الطالب وتمكن مريح رسالتها بشكل أداء المدرسة من ، بحيث تمكنجهة اخرى
تعمل المبادرة كذلك على نشر ثقافة تنظيمية إيجابية داخل مدارس وكالة الغوث وذلك من ، و بشكل فعال

 :ساسيةأل ثالث محاور خال

 :األول المحور

 وتعزيز الحسنة السلوكيات على تشجيعهم خالل من الطلبة سلوك تعديل إلى تهدف التى والبرامج األنشطة
 :خالل من يتم وهذا اإليجابية ، القيم

 مجالس الفصول . 1

 لدى والتعاون ماءالنت روح تعزيز إلى تهدف وفعاليات أنشطة تنظيم على قادرة طالبية قيادات لخلق
 تكوين خالل من وذلك ،الجماعي والعمل والنتماء المحبة عناصر بينهم، وغرس العالقات وتطوير ،الطلبة
 الصف، ضبط على وقادراا  الطارئة المشكالت لحل مؤهالا  ويكون انتخابه ، يتم ومؤهل مدرب فصل مجلس
 التشاركي الطابع ذات التطوعية األعمال في والمشاركة ،الفريق بروح والعمل ،جتماعيةاإل الروح وتنمية
 .الفعال

 صندوق القيم . 2

 الحسن السلوك ممارسة على شّجعهميو  ،الطلبة لدى الحميدة واألخالق اإليجابية القيم تعزيز إلى هدفي
 .وخارجها المدرسة داخل نضباطواإل واإلحترام

 .المجتمع المحلي. 3

معينة ذات خصوصية انسانية وسياسية تتطلب اشراك المجتمع طبيعة عمل وكالة الغوث واستهدافها لفئة 
 بهدف ونشرات مطويات وتوزيع المدرسة ، داخل الندوات: محاور أساسية ثالثة خالل من المحلي، وذلك
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 شخصيات وبعض الداعمة والوزارات المؤسسات أو إستضافة المدرسة، داخل يدور بما المجتمع توعية
 .فعالياتها دارسالم لمشاركة المحلي المجتمع

 :الثاني المحور

 تم المدرسة في النضباط ولوائح لقواعد معدلا  نظاماا  الغوث وكالة اعتمدتوقد  :المدرسية واألنظمة اللوائح
 حقوق النظام هذا يحدد ،المحلي المجتمع من وأعضاء واألهالي والطلبة المدارس مع بالشراكة تطويره

 لقواعد للمخالفين التأديبية واإلجراءات الوقائية التوجيهات من موعةومج المدرسة في التالميذ ومسئوليات
 مدير معرفة على واألنظمة اللوائح هذه تطبيق في النجاح يعتمدو . النظام هذا في الواردة النضباط
 المجتمع وتفهم تعاون وعلى وعادل وشفاف فعال ضبط مجلس وجود وعلى اللوائح ، بهذه الكاملة المدرسة
 .اللوائح هذهل المحلي

 :الثالث المحور

 أو مباشر بشكل تتسبب– السن كبار وهم – الطلبة من فئة حيث أن وجود. الصعبة الحالت ذوو الطلبة
 الفئة هذه من الطالب كون إلى يرجع وهذا اإلنضباط، وعدم اآلخرين احترام وعدم الفوضى في مباشر غير

 تقوم وعليه جداا، متدنية حالة في والتعليمي فسيالن وضعه ويصبح المستوى نفس في سنوات لعدة يرسب
يجاد المهني للتعليم فرصة الطلبة هؤلء إعطاء فكرة على المبادرة  تدريب مركز مثل للمدرسة بديل مكان وا 

 المعلمين مهمة تسهل المدرسة في تعليمية بيئة خلق على يساعد وهذا خانيونس ، تدريب مركز أو ،غزة
دارة  ،السابقين العامين مدار على الغوث وكالة مدارس بعض في المبادرة تطبيق لخال منو  .المدرسة وا 
 المبادرة فعاليات مع المدرسة في المدرسين تفاعل مدى على يعتمد المبادرة نجاح عوامل أهم أن تبين

 في المعلمين أن وحيث. المبادرة منسق اسم تحت المبادرة في للعمل تفريغه تم الذي المدرس مع وتعاونهم
 لدى اإليحابية القيم وتعزيز السلوك تحسين على المبادرة وترتكز للطلبة الحسنة القدوة هم المدارس
 اإليجابية القيم يتمثل جيل وتخريج للنجاح الزاوية حجر يشكل المبادرة في المعلمين تفاعل فإن ،الطالب
 .والنضباط اإلحترام قاعدة على ويرتكز

hiost.htm-www.UN.org/UNRWA/akabik/overviw/Un  

http://www.un.org/UNRWA/akabik/overviw/Un-hiost.htm
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 الدراسات السابقة 4. 4
 

 تم حيث التنظيمية، للباحثين في مجال الثقافة السابقة الدراسات من عدد الجزء هذا فيالباحثة   تناولت
 إلقاء ليتم ،الجنبيةأو البيئة المحلية  ن كانت فيإ اإلنترنت وشبكة تالمكتبا خالل من إليها الوصول
يتها هموذلك أل ،اوتوصياته نتائجها أهم بيان مع دراسة لكل البحث مشكلة توضيح خالل من عليها الضوء
 :التالي النحو على ،ماألقد إلىث دحاأل من زمنيا الدراسات رتبت وقد .ي مؤسسة تربويةأدارة إفي 

 
 الدراسات العربية  5.4.4

 المدرسية المشكالت حل مهارة في التنظيمية الثقافة فاعليةعلى  التعرفإلى  (4154) حمدأ سةدرا هدفت
 تكون. نظرهم وجهات من الغربية الضفة محافظات في الثانوية الحكومية المدارس مديري تواجه التي

 عددهم لبالغوا الغربية، الضفة محافظات في الثانوية الحكومية المدارس مديري جميع من الدراسة مجتمع
 ولتحقيق مديراا،( 441) عددهم بلغ وقد منهم، بسيطه عشوائية عينة الباحثة اختارت وقد مديراا،( 686)
 النظري األدب على عتمادباإل استبانة بإعداد وقامت الوصفي المنهج الباحثة استخدمت الدراسة، هدفأ

 المشكالت، حل ومجال التنظيمية، فةبالثقا الخاص المجال: مجالين على احتوت الصلة، ذات والدراسات
 :يةاآلت النتائج إلى الدراسة توصلت وقد
 الحكومية المدارس مديري لدى المدرسية المشكالت حل ومهارة التنظيمية للثقافة مرتفعة درجة هناك 

 .المديرين نظر وجهات من الثانوية
 ومهارة التنظيمية الثقافة مجالت في المديرين نظر وجهاتبين  ئيةإحصا دللة ذات فروق توجد ل 

 العلمي، والمؤهل الجنس، لمتغيرات تعزى الثانوية، الحكومية المدارس في المدرسية المشكالت حل
 .المدرسة في الطلبة وعدد والمحافظة، المدرسة، وموقع

  المعلومات جمع مجال في ئياا إحصا دال فرق وجد فقد ,اإلدارية الخبرة متغير في فروقوجود 
 6 من أقل لصالح ،(سنوات 51-6 ومن سنوات، 6من أقل ) الخبرة فئتي بين وتحليلها، وتصنيفها

 .اتسنو 



37 
 

 بزيادة الهتمام ضرورة منها بتوصيات الباحثة أوصت نتائج، من الدراسة إليه توصلت ما على وبناءا 
 العمل في خراطاا ان أكثر تجعلهم الفاعلة مشاركتهم أن وذلك المدرسية، القرارات اتخاذ في المعلمين مشاركة

 في الطلبة مشاركة على الفوري والعمل منتجة، مدرسية تنظيمية ثقافة شيوع إلى يؤدي مما المدرسي،
 تدريب وضرورة المدرسية، المشكالت حل أو التنظيمية الثقافة مفهوم خارج اعتبارهم وعدم المدرسي، العمل

 اعتماد أو تنفيذها قبل البدائل لتلك محاكاة لوعم أكبر، بفاعلية المشكالت حل بدائل دراسة على المديرين
 .للمشكلة كحل منها أي
 

لدى العالقة بين الثقافة التنظيمية والممارسات اإلدارية  على التعرف إلى (4154)دراسة عليان  هدفت
 . المعلمين نظر وجهات من والبيرة اهلل ورام القدس محافظتي في الحكومية المدارس مديري
 والبالغ والبيرة، اهلل ورام القدس محافظتي في الحكومية المدارس معلمي جميع من اسةالدر  مجتمع تكون
 بلغ وقد عشوائية، طبقية عينة الباحثة اختارت وقد ،2012-2011 الدراسي للعام معلماا ( 8314) عددهم
 النظري دباأل على بالعتماد استبانة بإعداد الباحثة قامت الدراسة، هدف ولتحقيق ،معلماا ( 312)م عدده

 :اآلتية النتائج إلى الدراسة توصلت وقد الصلة، ذات والدراسات
 نظر وجهات من المديرين لدى اإلدارية والممارسات التنظيمية الثقافة لتوفر عالية درجة هناك 

 المعلمين
 الثقافة مجالت في المعلمين نظر وجهات متوسطات بين ئيةإحصا دللة ذات فروق توجد ل 

 العلمي، والمؤهل الجنس، لمتغيرات تعزى الحكومية، المدارس في اإلدارية الممارساتو  التنظيمية
 .العملية والخبرة

 التنظيمية الثقافة مجالت في المعلمين نظر وجهات متوسطات بين ئيةإحصا دللة ذات فروق توجد 
 مدارس علميم ولصالح المدرسة، مكان لمتغير تعزى الحكومية، المدارس في اإلدارية والممارسات

 .القرى
 التنظيمية الثقافة مجالت في المعلمين نظر وجهات متوسطات بين ئيةإحصا دللة ذات فروق وجدت 

 المعتقدات مجال في إل المدرسة موقع لمتغير تعزى الحكومية، المدارس في اإلدارية والممارسات
 .اهلل رام معلمي لصالح الفروق جاءت وقد المدرسة، ورسالة
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 التنظيمية الثقافة مجالت في المعلمين نظر وجهات متوسطات بين ئيةإحصا دللة ذات فروق توجد 
 .عمراا  األكبر الفئة ولصالح العمر، لمتغير تعزى الحكومية، المدارس في اإلدارية والممارسات

 في الحكومية المدارس في المعلمين نظر وجهات متوسطات بين ئيةإحصا دللة ذات فروق توجد ل 
 وجهات متوسطات بين فروق توجد بينما المدرسة، في المعلمين عدد متغير وفق التنظيمية ةالثقاف
  .األصغر المعلمين عدد ولصالح اإلدارية، الممارسات في نظرهم

 الحكومية المدارس في اإلدارية والممارسات التنظيمية، الثقافة بين ئياا إحصا دال ايجابي ارتباط وجود 
 .المعلمين نظر وجهات من

 
 الوظيفي لتزامباإل وعالقتها التنظيمية الثقافة نماطبدراسة هدفت إلى التعرف على أ( 4154)وقام أبومعيلق 

 المنهج الباحث وقد استخدم. هاتطوير  وسبل غزه محافظة في الحكومية ساسيةاأل المدارس معلمي لدى
 في الحكومية الساسية المدارس معلمي من ومعلمة معلم (316) من الدراسة عينة تكونتو  الوصفي،
 في السائده  التنظيمية الثقافة انماط لتحديد الولى ، ومقابلة استبانتين بتصميم الباحث قامو  . غزه محافظة
 الساسية المدارس معلمي لدى التنظيمي اللتزام مستوى لقياس والثانية غزه محافظة في الساسية المدارس

 سبل تتناول وكانت التربوية اإلدارة مجال في الخبراء من مجموعة استهدفت المقابلة اما ، غزه محافظة في
 .الساسية المدارس معلمي لدى الوظيفي باللتزام التنظيمية الثقافة عالقة تطوير
 :الباحث اليها توصل التي النتائج أهم ومن
 التالي النحو ىعل مرتبة غزه بمحافظة الدنيا الساسية المدارس في السائد الثقافة التنظيمية أن نمط: 

 بوزن الدوار ثقافة ،%  84.58النجاز ثقافة ،% 84.24 نسبي بوزن النسانية العالقات ثقافة
 .%65.11 نسبي بوزن القوة وثقافة ،%  85.65 نسبي

  بوزن الوظيفي لتزاماإل من عالي بمستوى يتمتعون الدنيا الساسية المدارس معلميوقد وجد الباحث أن 
 %. 82.16 نسبي

  نمط وبين لديهم التنظيمي اللتزام لمستوى المعلمين تقديرات متوسط ينب ئياإحصا دالة عالقة جودو 
 .مدارسهم في السائدة التنظيمية الثقافة
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ـــــز فـــــي التنظيميـــــة الثقافـــــة بـــــدور المـــــدراء وعـــــي زيـــــادةضـــــرورة  ،التوصـــــيات لهـــــذه الدراســـــة أهـــــممـــــن و   تعزي
 .الجدد للمعلمين التدريبية والدورات الفعال، دريبالت وتكثيف ،العاملين لدى الوظيفي النتماء

 

 في الثانوية المدارس مديري ممارسة درجة على إلى التعرف هدفتبدراسة ( 4155)وقام المصري 
 واستخدم مدارسهم، في السائدة التنظيمية الثقافة بأنماط وعالقته للتخطيط الستراتيجي غزة محافظات
بمحافظات  الثانوية المدارس ومديرات مديري جميع من الدراسة تمعمج وتكون ،يالمنهج الوصف الباحث
 واستخدم مديراا ومديرة، (110) من الدراسة عينة تكونتو  ومديرة، اا مدير  (134) والبالغ عددهم غزة قطاع

 :هاأهم كانالنتائج  من عدد إلى الباحث توصلو  البيانات، لجمع كأداة ستبانةالباحث اإل
  التنظيمية الثقافة ألنماط أفراد العينة تقديرات متوسطات بين ئيةإحصا دللة ذات فروق وجودعدم 

 .سالجن لمتغير تعزى مدارسهم في السائدة
 الخدمة سنوات لمتغير تعزى إحصائية دللة ذات فروق توجد ل. 
 ئيةإحصا دللة ذات توجد فروقولكن  العلمي المؤهل لمتغير تعزى إحصائية دللة ذات فروق توجد ل 

 .الدكتوراه شهادة حملة لصالحلالستبانة  الكلية والدرجة الرابع المجال في العلمي المؤهل لمتغير تعزى
 التنظيمية الثقافة نماطأو  الستراتيجي التخطيط ابعاد جميع بين موجبة ارتباطية عالقة وجود. 

 السائدة التنظيمية بالثقافة المدارس مديري ومعرفة وعي زيادة على لعملضرورة اوقد أوصى الباحث ب
 من والستفادة أدائهم لتطوير المدارس لمدير التدريبية الدورات ضرورة توفيرو  واثرائها وتطويرها بمدارسهم،

بداعات  .المتميزين مديري المدارس خبرات وا 
 

 العام القطاع أجهزة داخل القائمة التنظيمية الثقافة في القصور جوانب (4111)رصدت دراسة حلواني  وقد
 على توزيعها تم للرأي استطالع ورقة بإعداد الباحثة قامت حيث .معه والمتعاملين فيه العاملين خالل من
 ورقة تحتويو  ،جدة بمدينة العام القطاع أجهزة مع المتعاملين من مواطناا ( 441)تكونت من  عشوائية عينة

 الحصول ومصادر وعناصرها وخصائصها التنظيمية الثقافة ماهية يشرح نظري جزء على هذه اإلستطالع
 في وجودها يتوقع سلبية قيم (51) على موزعة عبارة (62) تضم ميداني جزء على تحتوي كما عليها،

 :ما يلي الدراسة نتائج أظهرتحيث .العامة المنظمات
  المصالح تبادل بهدف تحدث األخرى الجهات في لنظرائهم القياديين مجاملةأن. 
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 معهم لالستمرار مؤهلين غير السابقة القيادات موظفي نبا الجدد القياديين اقتناع. 
 المنصب ترك قبل مشروعة غير مكاسب على للحصول والنفوذ الوظيفة ستغاللإ. 
 ومطلوب مهم أمر للرؤساء النفاق بان الموظفين من كثير قتناعإ  
 الثقافة وبناء تشكيل بإعادة المختصة األجهزة تكليف ،هاأهم من توصيات جملة إلى الدراسة خلصتقد و 

 .الثقافي التغيير يةأهمب القياديين إقناع و ضرورة متعددة خطط خالل من التنظيمية
 

 وعالقتها األقصى جامعة في السائدة التنظيمية الثقافة التعرف على إلى( 4111)أبوحشيش  دراسة هدفت
 استخدمو  الوصفي، منهجال اعتماد تم حيث.التدريسية الهيئة أعضاء نظر وجهة من وذلك المعرفة بإدارة

 التي الجامعة في التدريسية الهيئة من عضواا ( 18) بلغت عينة على وطبقها أساسية، كأداة استبانة الباحث
 :النتائج التي توصل اليها الباحث أهمومن  (.416) قوامها تبلغ
 عيفةض التدريسية الهيئة أعضاء يراها كما األقصى جامعة في السائدة التنظيمية الثقافة أن. 
 في السائدة التنظيمية الثقافة بضعف عالقة له األقصى جامعة في المعرفة إدارة مستوى ضعف أن 

 .الجامعة
 المبدعة التنظيمية الثقافة تعزيز على التركيز ضرورة ،الباحث ج بهاخر التوصيات التي  أهمومن 

 الهيئة أعضاء كفاءة ورفع ويةومعن مادية ومكافأت حوافز وضرورة إيجاد للعاملين المحفزة والديمقراطية
 .المعاصر التكنولوجي التطور مع يتناسب بما التدريسية

 

 نحو ومعلميها الالتينية البطريركية المدارس دارييإ اتجاهات على للتعرف( 4118)عمر  دراسة هدفت
 لالتينيةا البطريركية مدارس جميع من الدراسة مجتمع تكونو  .فلسطين في في مدارسهم التنظيمية الثقافة
 ست من الدراسة عينة بلغت حيث مدرسة، (54) عددها والبالغ 4112/ 4118 العام خالل فلسطين في

 استخدام تم الدراسة هذه ولتحقيق ،مستجيباا  (454) من والمؤلفة الالتينية البطريركية مدارس من مدارس
 :إلىدراسة خلصت نتائج الوقد  .مجالت خمس على موزعة فقرة (14)من  تكونت استبانة

 في مدارسها في التنظيمية الثقافة نحو ومعلميها الالتينية البطريرلكية مدارس دارييإ اتجاهات ان 
 .عام بشكل وايجابة مرتفعة كانت الدراسة داةأ لمجالت فلسطين
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 الالتينية البطريربكية مدارس اداريي اتجاهات متوسط في ئيةإحصا دللة ذات فروق وجود عدم 
 .الوظيفي والمسمى العلمي والمؤهل الجنس لمتغير تعزى فلسطين في التنظيمية الثقافة نحو ومعلميها

 ومعلميها الالتينية البطريركية مدارس دارييإ اتجاهات متوسط في ئيةإحصا دللة ذات روقف دو وج 
 41 عمر من المبحوثين لصالح)  العمر لمتغير تعزى فلسطين في مدارسها في التنظيمية الثقافة نحو
 51 من قلأ إلى سنوات 1 من الخبرة صحابأ لصالح) الخبرة وسنوات(  سنة 41 من لأق إلى

 مدرسة لصالح)  المدرسة وموقع(  الطبيعية العلوم لصالح)  المعلم يدرسها التي والمادة (سنوات
 .( الزبابدة

 للمناخ المشكلة التربوية السياسات واعتماد بقاء في الستمرار تعزيزالدراسة  هذه توصيات أهمومن 
 العليا اإلدارة توفيرو ضرورة  ،عالية متوسطات على الفقرات معظم حصلت حيث للمدارس، التنظيمي
 ،المدرسة هذه في الوظيفي بالمن يشعرون حتى للعامليثن التقاعد نظام الالتينية البطريركية لمدارس

 .والمساواة العدل إلى تستند الترقية في حةواض سةاسي الالتينية البطريركية للمدارس العليا اإلدارة اعدادو 

 

بتدائية داري لدى مديري المدارس اإلبداع اإلدور الثقافة التنظيمية في اإل بدراسة( 4118)وقام الليثي 
تكون مجتمع الدراسة من جميع مديري المدارس و استخدم الباحث المنهج الوصفي و . بالعاصمة المقدسة

تم  اا مدير  (551)من  عينة الدراسة تكونت، و مديراا ( 431)كان عددهم البتدائية بالعاصمة المقدسة و 
لتحلييل وتفسير نتائج البحث استخدم الباحث طريقة التجزئة النصفية و  .بالطريقة الطبقية العشوائية ماختياره

 مجتمع ألفراد الحسابية سطات المتو بين الفروق دللة لمعرفة( ت)داة الدراسة واختبار ألحساب ثبات 
 المتوسطات بين الفروق لمعرفة األحادي التباين تحليل استخدام تم كما المؤهل، طبيعة لمتغير وفقاا الدراسة
 العلمي، لمؤهلتبعاا لمتغير ا المقدسة بالعاصمة البتدائية المدارس لمديري عينة الدراسة ألفراد الحسابية

 المتعدد لتفسير النحدار اختبار استخدام تم   اكم .ةمدرسال له التابعة اإلشرافومركز  الخبرة، سنوات وعدد
 البتدائية المدارس مديري لدى السائدة التنظيمية الثقافة أبعاد من بعد لكل اإلداري اإلبداع مستوى

 :ومن أهم النتائج التي توصل اليها الباحث. بالعاصمة المقدسة
 ة نظر مديري المدارسأن درجة ممارسة الثقافة المساندة كان بدرجة كبيرة جدا من وجه. 
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  ئية بين متوسط استجابات عينة الدراسة حول بعد الثقافة المساندة من إحصاوجود فروق ذات دللة
لمتغير المؤهل العلمي لصالح الذين مؤهلهم العلمي  تبعاا ظيمية السائدة لمدير المدرسة أبعاد الثقافة التن

 .دراسات عليا وبكالوريوس
  ة هي التي تفسر اإلبداع اإلداريافة الدور وثقافة المهمة في الثقافات التنظيميالثقافة اإلبداعية وثقأن. 

ضرورة العمل على نشر وعي ومعرفة مديري المدارس  ،التوصيات التي أوصى بها الباحث أهمومن 
براز الثقافات التنظيمية التي تساعد على اإلبداع اإلداري خا ،بالثقافة التنظيمية السائدة بشكل عام صة وا 
  من خالل التدريب العملي الميداني

 

 الموارد تطوير على األعمال منظمات في السائدة التنظيمية الثقافة تأثير مدى (4112)ودرس الثويني 
حيث . في المملكة العربية السعودية المهني والتدريب الفني للتعليم العامة المؤسسة على بالتطبيق البشرية

 الفني للتعليم العامة اإلدارات بالمؤسسة مديري بآارء خاصة األولي ستقصاءا استمارتي بتصميم الباحث قام
 ممارسة مدى لقياسفكانت  الثانية الستمارة أما المؤسسة، في التنظيمية الثقافة أبعاد عن المهني والتدريب

 الموارد يرعمليات تطو  على وأثرها المؤسسة في السائدة التنظيمية الثقافة لمفاهيم المؤسسة في راتااإلد
 والتدريب الفني للتعليم العامة المؤسسة وتكون مجتمع الدراسة من جميع مديري اإلدارات في .البشرية
 في السائد الثقافة نمط الدراسة هذه و بينت .فرداا ( 541)بحيث تم إختيار عينة عشوائية من  المهني

 البشرية الموارد وتطوير التنظيمية الثقافة أبعاد بين العالقة وتحديد معالمها توضيح ألهمو قدمت   المؤسسة
 أهم من. التنظيمية الثقافة مكونات بين التفاعل وكيفية المنظمة إستراتيجية على هاتأثير و  ، المؤسسة في

 :الباحث اليها توصل التي النتائج
  المكانة عن النظر بغض احترامها بجب التعليمية المؤسسة داخل الساسية القيم من اإلحترامأن 

 .التنظيمية
 المتاحة اإلمكانيات حدود في وتشجيعها الجديدة والمقترحات لألفكار إيجابي دعم هناك. 
 المؤسسة في العمل نظام اتسام وعدم الذاتية الرقابة نظام بتفعيل الخاصة القصور أوجه بعض وجود 

 .اإلدارة نظام في تعديالت أي بإجراء يتعلق فيما وخاصة بالمرونة
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 في السائدة التنظيمية الثقافة  ودراسة لفهم ماسة حاجة هناكأن  سةار داللهذه  ياتتوصال أبرز ومن
 الثقافة اوتغيير لتعديل المقترحات لتقديم وذلك المحيط للمجتمع السريع التطور مع وخاصة المنظمات
 .المتبعة التنظيمية

 

 الغوث وكالة مدارس ور مدي يواجهها التي المشكالت على التعرف إلى( 4112)اللهواني  دراسة هدفت
 في فلسطين شمال محافظات في ومعلميها المدارس هذه مديري نظر وجهة من األساسية للمرحلة الدولية

 المحلي، والمجتمع الطلبة، وشؤون المعلمين، وشؤون ة،المدرسي واألبنية المنهاج، :ةاآلتي المجالت
 اا مدير ( 42) قوامها عينة على الدراسة أجريتو  .رسيالمد التكنولوجي والتطبيق والوسائل، التعليمية واألجهزة

 (5116)يونس استبانة استخدام تم .ومعلمة معلماا (445) من والمعلمات المعلمين عينة ومديرة و وتكونت
ستبانة  :و من أهم النتائج التي توصل اليها الباحث .الباحثة قبل من تطويرها بعد( 4113)عودة أبو  وا 

 تعزى المدارس مديرو يواجهها التي المشكالت مجالت في صائيةإح دللة ذات فروق ودوج 
 والتجهيزات ءوالبنا ،المحلي والمجتمع ،ةـوالطلب ،المعلمينـب المتعلقة المشكالت في الجنس لمتغير

 هذه جميع نتكاو ،المدرسي التكنولوجي قـوالتطبي ل،ائـوالوس ةـالتعليمي زةـواألجه ،المدرسية
 .اإلناث لصالح الفروق

 تعزى الغوث كالةلو التابعة المدارس مديرو يواجهها التي كالتـالمش مجالت في فروق دووج 
 .راءدـالم الحـلص كانتو ،الوظيفي المسمى لمتغير

 ولصالح ،المحلي عـوالمجتم ،ةـبالطلب ةـالمتعلق المشكالت في والمعلمين المديرين بين فروق وجود 
 .المعلمين

 لمجا في الخبرة لسنوات تعزى دارسالغوثـم يريمد تواجه التي المشكالت في فروق وجود 
 .سنة( 51) من أكثر الخبرة ذوي لصالح الفروق هذهكانت و ،المنهاج

 المدينة على القرية لصالح المدرسة عـموق رـلمتغي زىـتع المشكالت مجالت في فروق ودوج، 
 .القرية على المخيم لصالحو
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 وتشجيعهم ه وتعديل الجديد المنهاج تقييم في معلمينال إشراك لهذه الدراسة ضرورة  التوصيات أهمومن 
 عملو  ،المحلي والمجتمع المدرسة بين العالقة تفعيلو  ،المنهاج لدعم التربوية بالبحوث بالقيام ومادياا معنوياا
 .الطلبة لدى األكاديمي التحصيل لزيادة تربوية استراتيجية عملو  ،ومساعدتهم الطلبة لدعم آلية

 

 نمط علي تربوي، والتعرف كقائد لدوره الثانوية المدرسة مدير ممارسة مدى بدراسة( 4112)وقام الداعور 
 مدير ممارسة مدى بين العالقة ومعرفة ،في محافظة غزة الثانوية المدارس في السائد التنظيمية الثقافة

 الباحث واستخدم. رسالمدا في السائدة التنظيمية الثقافة أنماط وبين تربوي كقائد لدوره الثانوية المدرسة
ا( 4131)من  الدراسة مجتمعوتكون  .كأداة للدراسة ستبانةمستخدماا اإل الوصفي المنهج  ومعلمة، معلما
على النحو نتائج كانت الو . الثانوية المرحلة معلمي من ومعلمة معلماا (461)من  الدراسة عينة وتكونت
 :التالي

 ثقافة ثم اإلنساني التعاطف ثقافة نمط هو الثانوية المدارس في السائدة التنظيمية الثقافة أنماط أكثر نأ 
 .واألدوار النظم ثقافة ثم ، القوة ثقافة ثم ، اإلنجاز

 واألدوار النظم ثقافة نمط وبين تربوي كقائد الثانوية المدرسة مدير دور بين تباطيةإر   عالقة وجود. 
 أنماط وبين تربوي كقائد لدوره الثانوية المدرسة مدير ممارسة مدى بين قوية رتباطيةإ عالقة وجود 

 .يةالثانو  المدارس في السائدة التنظيمية الثقافة
 إلى تعزى الثانوية المدارس في السائدة التنظيمية الثقافة لنمط المعلمين تقديرات بين فروق عدم وجود 

 .الدراسة لمتغيرات
 في السائدة التنظيمية الثقافة لنمط المعلمين قديراتت بين ئيةإحصا دللة ذات فروق عدم وجود 

 .لمتغيرات الدراسة تعزى الثانوية المدارس
 من الثانوية المدارس في اإلنجاز ثقافة ترسيخ على العمل بضرورة الباحث أوصى النتائج هذه على وبناءا 
 لبعض الواسع والتفويض اآلخرين آراء وتقبل الفريق بروح وفعالية والعمل بكفاءة العمل أداء خالل
 .المدارس مدراء حياتصال

 

 في للتطوير كمركز المدرسة برنامج ضوء في المعلمين أداء تطوير دراسةب (4111)قام العاجز ونشوان و 
 في العاملين من ومعلمة معلما (444) من الدراسة عينة وتكونت غزة، في الدولية الغوث وكالة مدارس
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تم و  الوصفي المنهج الباحثان واستخدم ومعلمة، علمام( 811) عددهم البالغ الدراسة مجتمع من البرنامج
 :أهمها كان نتائج عدة إلى الدراسة وتوصلت .إستخدام األستبانة كأداة لجمع البيانات

 للتطوير كمركز المدرسة برنامج ضوء في المعلمين أداء تطوير بين ئيةإحصا دللة ذات فروق وجود 
 .معلماتال و العليا الدراسات وحملة األطول الخبرة لصالح

 والمعلمات المعلمين تخصص أو التعليمية المرحلة لنوع تعزى ةإحصائي دللة ذات فروق توجد ل. 
  المدرسة ورؤية رسالة تحديد: اأهمه الممارسات من العديد في المعلمين أداء تطوير في البرنامجيسهم 

 .واضح بشكل وأهدافها
 

 تبادل في المتمثل المعرفة بناء على التنظيمية فةالثقا تأثير معرفة إلى( 4111)دراسة عبيسات  تهدفو 
 استخدمو شخص ( 31)تكونت عينة الدراسة من  ،في مدارس محافظة الزرقاء العاملين بين المعرفية الموارد
 التالية بالبعاد الدراسة حددتو (. 4111)حريم والساعد باستبانة مستعيناا  للبحث كاداة انةبالست الباحث
 الثقافية، المعايير ،اإلدارة ممارسة والروايات، والقصص اللغة المشتركة، الرؤية ، الجماعية الثقافة ، الثقة
 :الدراسة اليها توصلت التي النتائج أهم ومن
  المعرفة وبناء العاملين بين الموارد تبادل مستوى بان المؤسسة في العاملين لدى ميل هناكأن 

 .منخفضا ليس التنظيمية
 وبالتالي العاملين بين الموارد تبادل مستوى وبين المؤسسة داخل التنظيمية قافةالث بين عالقة دو وج 

 والمؤهل العمر من كل باختالف الموارد تبادل مستوى يختلف ل بحيث ، التنظيمية المعرفة بناء
 .والوظيفة العلمي

 التركيز و العاملين بين فةالمعر  تبادل فكرة الدارية قيادةلا تبني ،لهذه الدراسة الدراسة التوصيات أهم ومن
 الموظفين تعريفاف و األهد وضع في الجماعية المشاركة خالل من والتنظيمية الجماعية الثقافة على

 .اإلدارية المستويات كافة على ونشرها للمؤسسة اإلستراتيجية بالخطة
 

 وكالة مدارسب المدرسية اإلدارة لتطوير مقترح تصور تقديم إلى (4114)دراسة الصالحي  هدفت وقد
 وكالة بمدارس المدرسية اإلدارة واقع الباحث درس حيث الشاملة، الجودة إدارة مدخل ضوء في بغزه الغوث
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 جانب إلى ،مديراا ( 523) وعددهم المدارس مديري جميع على تطبيقها تم استبانة طريق عن بغزة الغوث
 إلى الدراسة توصلت وقد والتعليم، تربيةال دائرة في لينؤو المس كبار من عشرين مع شخصية مقابالت إجراء
 والرقابة والتنظيم، والتخطيط، القيادة، :مجالت في المدرسة اإلدارات تواجه التي الصعوبات بأهم قائمة

 . الشاملة الجودة إدارة مدخل لتطبيق
 
 في اإلداري والتطوير التنظيمية الثقافة توفر مدى على التعرف هدفتبدراسة  (4111) قام فرحانو 

 العالقات هذه على المؤسسة حجم تأثير ومعرفة بينهما، العالقة ودراسة األردني العام القطاع مؤسسات
 :النتائج التالية  الدراسة وأظهرت

 متوسطة بنسبة اإلداري التطوير وأبعاد التنظيمية الثقافة أبعاد توفر. 
  هاز تميالمؤسسة و  تطوير يمكن ل التنظيمية الثقافة غياب حالة فيأنه. 
  تقبل في إمكانية مساعدتها من أكثر اإلجراءات تبسيط في السائدة التنظيمية الثقافة تساعد 

  .جوانبها معظم في المتواضعة التكنولوجيا
 حجم زيادة إلى يعود المؤسسة داخل الداري والتطور التنظيمية الثقافة مستويات في الضعف نإ 

 .المؤسسة
 الثقافة أبعاد مستويات تحسين على العملضرورة  أهمها من توصياتال من جملة إلى الدراسة خلصتقد و 

 .المؤسسات بين الفوارق بها تنخفض متجانسة تنظيمية ثقافة يجادوا التنظيمية
 

 األردن، فـي الثانويــة المــدارس فــي السـائدة التنظيميــة الثقافــة بدراسـة حــول (4114)وقـد قــام ملحــم 
 أظهـرتوقـد  األردنيـة، البيئـة فـي التنظيميـة الثقافـة لقيـاس اسـتبانة بنـاء تـم الدراسـة هـدف ولتحقيـق
 : الدراسة نتائج

 مدراء المدارس لدى التنظيمية الثقافة من مرتفعاا مستوى توفر. 

 أداء وبــين الحكوميــة المــدارس فــيلمــديرين ا أداءبــين  ئيةإحصــا دللــة اتذ فــرق وجــود 
 المـدارس فـي العـاملين المـديرين أداء متوسـط لصـالح الخاصـة المـدارس فـي العـاملين المـديرين
 .الخاصة
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  االجنبية الدراسات 4.4. 4
 

 (: (Refik&Cemalettin، 2010 سيمالتين و رفيك دراسة
Teachers Perception of organizational culture and organizational 
commitment in Turkish primary schools 

  التركية بتدائيةاإل المدارس في التنظيمي زاملتواإل  التنظيمية للثقافة المعلمين تصور

بتدائية اإل نماط الثقافة التنظيمية واللتزام التنظيمي لدى معلمي المدارسأالدراسة للتعرف على هذه تهدف 
داة أث الستبانة كحاستخدم الباو لتزام التنظيمي، اإلالعالقة بين الثقافة التنظيمية و  علىفي تركيا والتعرف 

  :أهمها من النتائج من عدد إلى الدراسة توصلت دللدراسة وق
 الجنس باختالف يختلف التنظيمي لتزامواإل التنظيمية للثقافة بتدائيةاإل المدارس معلمي إدراك أن 

 والخبرة اإلجتماعية والحالة ومستويات التعليم
  .اسنادية وثقافة قوة أكثر المعلمات تصورات أن الدراسة أظهرت فقد الجنس بمتغير يتعلق فيما أما 

 .مفي مدارسه
  من أكثر وذلك الهوية تحديد مستوى على أكثر والتزاماا ثقافياا انجازاا األول المستوى معلمو ظهروأ 

 .الثاني معلمي الصف
  الهوية تحديد على مستوى أكبر تنظيمي والتزام اسنادية وثقافة أكبر زاا انجا المتزوجون المعلمون حققو . 
 

 Denison،(4118: ) دنسيون دراسة

 Toward a theory of organizational culture and effectiveness. 

  التنظيمي التغيير  لدفع ساسيأ كمدخل التنظيمية الثقافة

 يجابيةاإل الصورة هو ولاأل المدخل ، التنظيمية للثقافة متناقضين مدخلين توضح مقارنة دراسة يهو 
 عملية في ساساأل وهي المنظمة جزاءأ وتربط تجمع التي هي ميةالتنظي الثقافة نأ ترى التي المتفائلة
و  التغيير، عملية في التنظيمية للثقافة يةأهم ترى ل التي السلبية الصورة فهو الثاني المدخل أما التغيير،
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 لمواكبة التغيير عملية ثناءأ للمدراء مرجع منه تجعل التنظيمية للثقافة مفهوم لوضع الدراسة ذهه تهدف
 :الباحث اليها توصل التي والتوصيات النتائج أهم ومن ،المؤسسة ببيئة قي المستمر لتطورا

 ثارلأل والفهم العاملين هتماماتإل ستجابةواإل داء،لأل التنظيمية الثقافة تضمينات على التركيزضرروة 
 المنظور من العملية المواقف فهمو ستراتيجيات التكيف إالتركيز على وضرورة  ،للمنظمة والسلبية يجابيةاإل

 .والمالئمة التكيف طريق عن عضائهاأو  للمنظمة الداخلي

 

 :((Feng Chan، 2007 ناتش فنج دراسة

 Study on Organizational Culture، Organizational Commitment and Attitude 

toward Organizational Reform- comprehensive high schools as example 

 المدرسة الثانوية " التنظيمي اإلصالح تجاه والموقف التنظيمي لتزامواإل التنظيمية الثقافة حول دراسة
 ثقافة مع بالعالقة التنظيمي اإلصالح تجاه الموقف إلى لتعرفا الدراسةهذه  تهدف ."كمثال الشاملة
 الثقافة تجاه الموقف ياناستب الباحث استخدم ولقد ، الشاملة الثانوية المدرسة تجاه المعلم والتزام المدرسة
 اا موظف( 81)تكونت عينة الدراسة من و  .الثانوية للمدارس التنظيمي واإلصالح التنظيمي لتزامواإل التنظيمية
  :الباحث اليه توصل ما أهم ومن .موظف( 411)تمع الدراسة المكون منمن مج

 نواعهاأ اختالف على  نويةالثا المدارس بين التنظيمية الثقافة فيذات دللة احصائية  فرق وجود 
 .وحكومية خاصة

 تجاه المعلمين والتزام المعلمين قبل من التنظيمي لتزامواإل التنظيمية الثقافة بين كبير ارتباط وجود 
 .الشاملة الثانوية للمدارس التغير التنظيمي

 المعلمين مع تصالتاإل وتقوية المدرسة ثقافة مستوى رفعلهذه الدراسة ضرورة  التوصيات أهم منو 
 .والتعليم التدريب في نخراطواإل المدرسة بسياسة لتزامواإل الشاملة الثانوية المدارس سياسة تنفيذ واستمرار

 

 :Hobbs،(4115)  سهوب دراسة

Strategy of building and maintaining a positive school culture 
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   ةيجابياإل المدرسة ثقافة على والمحافظة البناء ستراتيجيةإ

 مدراء قبل من ستخدمةمال ستراتيجياتاإل ما :التالي الرئيسي السؤال عن جابةلإل الدراسة هذه هدفت
تكون مجتمع  .؟الطلبة تحصيل مستوى رفع نهاأش من إيجابية تنظيمية ثقافة على للمحافظه المدارس

ج تخدم الباحث المنهاسو  ،معلماا ( 411)ملت عينة الدراسة على اشتمدرسة ابتدائية و ( 44)لدراسة من ا
 المدراء قبل من المستخدمة ستراتيجياتإلل دقيق وصف بوضع الباحث قام وقد. الوصفي في دراسته

  :الباحث اليها توصل التي النتائج أهم ومن التعليمية، المؤسسة داخل يجابيةاإل الثقافة لتطوير

 للمدرسة التنظيمية الثقافة على رتأثيال جلأ من المدراء يتبعها نأ يجب التي ستراتيجياتإلا أهمن إ 
 مبادىءالو  القيم المدير امتالكو  ،والطلبة العاملين مع الشخصية الروابط على الحفاظتتمثل في 

 . وتاريخها المدرسة وتقاليد بعادات المدرسة مدير اهتماموضرورة  ،وتصرفاته بسلوكه مثلةالمت يجابيةاإل

 

 Benton،(4111:)  دراسة بينتون
Portrait of effective educational community Acase study in school culture. 

 " المدرسية الثقافة في حالة دراسة : تعليمي مجتمع فعالية عن صورة
 في شيكاغو فايل نابر مقاطعة مدارس إحدى في السائدة التنظيمية الثقافة البحث فيهذه الدراسة  هدفت

جميع العاملين في المدرسة و كان تكون مجتمع الدراسة من  ،رىخلمعرفة سبب تميزها عن المدارس األ
 النتائج أهموكان من ، داة لجمع البياناتأالمقابلة ك حثاستخدم الباحيث  ،و معلمة  اا معلم( 21)عددهم 

 في التميز ثقافةوأن  ،المدرسة فعالية عن ناجمة يجابيةواإل القوية المدرسية الثقافةأن  التي توصل اليها
 .المحلي المجتمع مع والشراكة التشاركية القيادة من وتميزها قوتها تستمد رسةالمد

 

 (: (Maria، 1999ماري دراسة

The relationship between organizational climate and organizational culture 
and its impact on the perception of workers. 

 . العاملين ادراك على واثرها التنظيمية والثقافة التنظيمي المناخ بين لعالقةا
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 المؤسسات، في العاملين ادراك على ثرهاأو  التنظيمية الثقافة بين العالقة عن كشفال الدراسة ت هذههدف
 (411) من الدراسة مجتمع تكونو  التنظيمية، الثقافة لقياس (5114) وسزمال كوك داةأ الباحث استخدمو 

 :النتائج التالية اظهرت الدراسةو  .اا موظف (68) من الدراسة عينة واخذت عضو

 المسؤولين لدى السلطه وتفويض التنظيمي والمناخ التنظيمية الثقافة بين إيجابية عالقة وجود. 

  الذات وتحقيق ملينعاال والتزام المؤسسات في السائدة التنظيمية الثقافة بين إيجابية عالقة وجود 
  .العاملين لدى دارياإل بداعواإل

 : الدراسات السابقةالتعقيب على  3.4.4
 

 مشكلة الدراسة 

الممارسات اإلدارية من زوايا اضيع تتعلق بالثقافة التنظيمية وتطرقت معظم الدراسات السابقة إلى مو

، Refik&Cemalettin (4151)دراسة بعض بحثت في الثقافة التنظيمية بشكل مستقل مثل وال، مختلفة
 الثوينيو  ،Denison (4118) دراسة دنسيون، و (4118)عمر اسةدر ، و (4111)ودراسة الحلواني 

 . Hobbs (4115)س هوبو  ،Benton (4111) بينتونو ، (4114) الفرحانة ودراس، (4112)
 

دراسة الداعور  خرى بحثت بالثقافة التنظيمية وعالقتها بمتغيرات متعددة مثل ،وهناك بعض الدراسات األ
ئد تربوي وعالقتها بالثقافة التنظيمية داخل المدرسة ، كما تعرضت دور المدير كقاالتي بحثت ( 4112(

( 4111(، ودراسة الشلوي عرفةدارة المإإلى دراسة عالقة الثقافة التنظيمية ب (4111(دراسة ابو حشيش
حث والتي تب( 4154 (أبومعيلق، ودراسة نتماء الوظيفيوالتي تدرس العالقة بين الثقافة التنظيمية واإل

قت إلى العالقة بين والتي تطر ( 4154(، أما دراسة عليان لتزام الوظيفيلثقافة التنظيمية باإلبعالقة ا
دراسة المصري  ضافة إلىومية والثقافة التنظيمية السائدة، باإلدارية للمدراء في المدارس الحكالممارسات اإل

 ها بأنماط الثقافة السائدة،ستراتيجي وعالقتلمدارس للتخطيط اإلا ممارسة مدراءوالتي تبحث في ( 4155(
صالح التنظيمي وعالقتها بالثقافة التنظيمية، تجاهات نحو اإلفي اإل( 4112(هوانج  انوبحثت دراسة تش

، وتناولت دراسة الليثي ناخ التنظيمي والثقافة التنظيميةالعالقة بين الم( 5111( وتناولت دراسة ماري
شارت إلى دور الثقافة فأ( 4154(أما دراسة احمد  .داريإلبداع ادور الثقافة التنظيمية في اإل( 4118(
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ثر أ( 4111(التنظيمية في مهارة حل المشكالت التي تواجه مدراء المدارس، وعرضت دراسة عبيسات
 .الثقافة التنظيمية على بناء المعرفة

 العينات 

ام يمكن القول أن معظم تباينت عينات الدراسات السابقة من حيث الفئات المستجيبة وأعدادها ، وبشكل ع
 ،(2012)عليان ودراسة ،(2012)كدراسة أحمد الدراسات استهدفت العاملين في المجال التربوي،

، (2007)الداعورو  ،(2007) اللهوانيو ، (2008)الليثي ، (4155) المصري ،(2012)بومعيلقوأ
 تشانو ، Refik&Cemalettin  (4151)، (2003)ملحمو ، (2005) ونشوان العاجزو ، (2003)الصالحي

 Maria (5111) ماريو ، Benton (4111) بينتونو  ،Hobbs (4115)س هوبو  ، (2007) هوانج
، (2009) والقطاع العام مثل حلواني والمؤسسات التعليمية العاملين بالجامعات واخرى استهدفت.
 ندنسيو  دراسةو  ، (2003)الفرحانو  ، (2005)عبيسات و، (2007)الثوينيو ، (2009)أبوحشيشو 

Denison (4118.) 

 ألدوات المستخدمة ا

استخدمت معظم الدراسات السابقة اإلستبانة كأداة رئيسية في جمع البيانات والمعلومات المطلوبة كدراسة 
، (2007)، الداعور(2007)اللهواني ،(2007)الثوينيو  ،(2008)الليثيو  ،(2012)عمر

،  (2009)، أبوحشيش(2003) ملحم ،(2003) الفرحان ،(2003) ، الصالحي(2005)عبيسات
، Refik&Cemalettin (4151) ،( (2012)أبومعيلق ،(2012)عليان ،(2012)أحمد ،(2009)حلواني
وهناك دراسات استخدمت  . Maria (5111) ماريHobbs (4115 )س هوب ، (2007) هوانج تشان

 Benton بينتون ما دراسة، أ(2012)أبومعيلق ستبانة كأدوات قياس كما في دراسةاإلالمقابلة إلى جانب 
ومن تلك الستبانات التي تم الستفاده منها في الدراسات السابقة ،  المقابلة كأداة قياساستخدم ( 4111)

  .(2004) وأبوعوده (2003)وملحم  (1996)استبانة يونس
 

 المتغيرات 
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، نظام دوام رةسنوات الخب ،سات على عدد من المتغيرات كالجنس، المؤهل العلميركزت معظم الدرا
 .ةالفترتين، وذلك لمناسبتها مشكلة الدراس

  المنهج 

إتبعت معظم الدراسات المنهج الوصفي لمالئمته لتلك الدراسات،  فهي دراسات محصوره في مجالت 
، الرضى اإلنتماء التنظيمي ،ة وأثرها على المتغيرات المختلفة، مثل األنماط القياديةالثقافة التنظيمي

 ا، كمنس، المؤهل العلمي، سنوات الخبرهلتزام التنظيمي، وأثرها على المتغيرات، كمتغير الجإلالوظيفي، ا
 .أنها توضح تأثير المتغييرات المستفلة على الثقافة التنظيمية

، يتضح أن هناك تشابه بين الدراسة الحالية والدراسات السابقة تتمثل في التركيز على من خالل ما تقدم
إضافة إلى أن هذه الدراسة تركز على التطلعات المستقبلية لدى  مختلفةها الية في مجالتالثقافة التنظيم

 .المعلمين و مدراء المدارس نحو الثقافة التنظيمية
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 الفصل الثالث 

 

 

 جراءات اإلو  الطريقة
 

 ة الغربيةالضففي مدارس وكالة الغوث الدولية في واقع الثقافة التنظيمية  إلىالدراسة للتعرف  هذه هدفت
لمجتمع الدراسة، والطريقة التي  حقيق ذلك يتناول هذا الفصل وصفاا ولت .النهوض بها والتطلعات نحو

ختيار عينة الدراسة، كما يتناول وصف األداة المستخدمة فيها، واإلجراءات التي اتبعت اتبعتها الدارسة إل
 .في تحليل النتائج ئية التي استخدمتحصاالمعالجات اإل إلىفي تنفيذها، باإلضافة 

 

 منهج الدراسة  5.4
 

األدب السابق  إلىمن اجل تحقيق اهداف الدراسة ، استخدمت الباحثة المنهج الوصفي، حيث تم الرجوع 
م توالدراسات السابقة، تربوي األدب ال إلىستناد ح الخلفية النظرية للدراسة، وباإلحول الموضوع لتوضي

ئيا إحصانات المتعلقة بالموضوع، بعد ذلك تم تحليل البيانات ومعالجتها تصميم استبانة استهدفت جمع البيا
 .ستخراج النتائج ومقارنتهاإل
 

 الدراسة  مجتمع 4.4
 

والتي يبلغ  الضفة الغربيةمدارس وكالة الغوث الدولية في ومعلمي  مديريجميع من تكون مجتمع الدراسة 
 .اا معلم 5431و  اا مدير  88منهم  (فرداا  5344)لية عددهم حسب سجالت وكالة الغوث الدو 

 

 عينة الدراسة 4 .4
 

تم اختيارهم بالطريقة العشوائية لتوزيع  ومعلمة اا معلم( 541)اا، منهم فرد (452)من  ة الدراسةنعي نتتكو 
من جميع أفراد العينة  تجابسوقد ا ،اا مدير  (88) أي ،نمديريخذ المجتمع كامل للأو . الستبانة عليهم

 :الدراسة متغيرات حسب المبحوثين توزيع التالية الجداول وتبين. نمديريالمعلمين وال
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 الجنس متغير حسب المبحوثين توزيع يبين (1.3) رقم جدول
 

 %النسبة المئوية  العدد متغير الجنس
 45.2 98 ذكر
 54.8 119 أنثى

 100.0 217 المجموع
 

 لوظيفيا المسمى متغير حسب المبحوثين توزيع يبين (2.3)جدول رقم 
 

 %النسبة المئوية  العدد  الوظيفي المسمى
 40.6 88 مدير
 59.4 129 معلم

 100.0 217 المجموع 
 

 الخبرة سنوات متغير حسب المبحوثين توزيع يبين (4.4)جدول رقم 
 

 %النسبة المئوية  العدد  متغير سنوات الخبرة
 10.6 23 أقل من خمس سنوات

 22.6 49 سنوات 5-10من 
 66.8 145 سنوات 10من أكثر 

 100.0 217 المجموع
 

 المدرسة موقع متغير حسب المبحوثين توزيع يبين (4.3)جدول رقم 
 
 

 %النسبة المئوية  العدد متغير موقع المدرسة
 15.2 33 مدينة
 24.9 54 قرية
 59.9 130 مخيم

 100.0 217 المجموع
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  داة الدراسةأ 3.4
 

 :لخطوات التاليةل اا ، وفقتناداة لجمع البياأ ستبانةاإلباستخدام قامت الباحثة 
 بنود من ستفادةلإل، المتعلق بالثقافة التنظيميةبحاث والدراسات والكتب األو  لتربويدب امراجعة األ .5

هيجان ) ، ودراسة( 5116يونس،) دراسة  في الدراسات السابقة كما بعض في الواردة الستبانات
 .(4114(ملحم ، و دراسة (5115،
فقرة موزعة على خمسة  (96) من المكونة لقياس الثقافة التنظيمية،المعده  (4114(ملحم  أداةام استخد .4

ول حول واقع تضمنت محورين، المحور األو ، لتحقيق أهداف الدراسةمجالت عملت الباحثة على تطويعها 
، والمحور الثاني حول الثقافة التنظيمية في مدارس وكالة الغوث في الضفة الغربية المدراء والمعلمين نحو

 . مدارس وكالة الغوث في الضفة الغربيةفي الثقافة التنظيمية  تطوير تطلعات المدراء والمعلمين نحو
 :من جزأين المبحوثينالتي تم توزيعها على الدراسة استبانة وقد تكونت  .4

 .ستبانةالذي قام بتعبئة ال  )، المديرالمعلم (يشمل المعلومات األولية عن : الجزء االول
 .مجالت ةيتكون من اربع محور وكل  )، التطلعاتالواقع (ورينحيتكون م: الجزء الثاني

 .فقرة 51، تكون من ال الفلسفةمج: المجال االول -
 .فقرة 48م ، تكون من مجال القي :المجال الثاني -
 . فقرة 56مجال المعتقدات، تكون من : المجال الثالث -
 . فقرة 41تكون من ، عرافمجال األ: الرابع المجال -
 

 اة صدق األد 1.4
 

 األولية بصورتها الدراسة أداة عرض تمداة الدراسة باستخدام صدق المحتوى حيث التحقق من صدق أتم 
كما ورد  عشرة محكمين عددهم وبلغ ،التربوية اإلدارةو  التربية في المختصين المحكمين من مجموعة على
حيث تم حذف  الفقرات التي الت التي أشار إليها المحكمون، وقد أجرت الدارسة التعدي .(4ملحق ) في

، وتم حذف %21اكثر من  ه، وتم اعتماد ما كانت نسبة التفاق عليلتفاق عليها متدنيةكانت نسبة ا
، و في (51و 54)ات حذفت الفقر  (الفلسفة)ول مجال األال، ففي عض الفقرات من الستبانة الصليةب
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، (13) حذفت الفقرة) األعراف (ي المجال الرابع فو  ،)56  (خذفت الفقرة )داتالمعتق ( المجال الثالث
الفقرة ) الفلسفة  (ستبانة كما ورد في المجال األولاإل فقراتلغوية لبعض لاصياغة البلتعديالت ضافة باإل
قرة الف( األعراف)، وفي المجال الرابع (4،8،9) الفقرات  ( القيم(وفي المجال الثاني  (5،1،1،51)
(1،14 .) 
 

  داةثبات األ 6.4
 

( الفا كرونباخ) الثبات معامل واستخراج الداخلي التناسق اختبار اجراء خالل من األداة ثبات من التأكد تم
 ثبات معامل بلغ حين في (1.81) لتطلعاتا األداة ثبات معامل كان حيث باكملها، الدراسة عينة على
أما معامل الثبات للمجالت المكونة  .التربوية األبحاث في جيد ثبات معامل وهو (1.14) لواقعل األداة

 مجال المعتقدات، (1.82) ممجال القي، (1.15)ال الفلسفة مج :فكانت على النحو التالي ألداة الدراسة
 (.1.88)مجال األعراف ، و (1.83)
 

 اسةجراءات الدر إ 7.4
 

 :اآلتية الخطوات وفق الدراسة هذه إجراء تم لقد
 .من قبل المحكمين وتحكيمها األولية بصورتها الدراسة أداة إعداد -
 .الدراسة عينةمجتمع الدراسة، و  حصر -
 .الختصاص ذات الجهات موافقة على الحصول -
 .، واسترجاعهاداة الدراسة على عينة الدراسة التي تم اختيارهاأتوزيع  -
 .(SPSS) ماعيةاإلجتللعلوم ئية حصائيا باستخدام الرزمة اإلإحصامعالجة البيانات  -
 .، واقتراح التوصيات النهائيةمع الدراسات السابقة، ومقارنتها توصل للنتائج النهائية ومناقشتهاال -

 

 متغيرات الدراسة  8.4
 

 :تضم الدراسة المتغيرات التالية
 :المتغيرات المستقلةـ أ 
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 متغير الجنس: 
  أ ـ ذكر                                           ب ـ انثى

  متغير المسمى الوظيفي: 
 ب ـ معلم     أ ـ مدير                                       

 متغير سنوات الخبرة: 
 سنوات  51ج ـ اكثر من          (سنوات  51 -1) سنوات       ب ـ من  1أ ـ أقل من 

  متغير موقع المدرسة 
 ج ـ مخيم                ة             ب ـ قري                    ةأ ـ مدين  
 :المتغير التابعب ـ 

 :وهي األداة فقرات علىالدراسة  عينة أفراد باستجابات وتمثل
  الضفة الغربيةمدارس وكالة الغوث الدولية في في تقديرات المبحوثين لواقع الثقافة التنظيمية. 
  الضفة رس وكالة الغوث الدولية في مدا في حول التطلعات نحو تطوير الثقافة التنظيميةتقديرات المبحوثين

 .الغربية
 

 ئية حصااإل المعالجات 9.3
 

حيث تم بعد ( SPSS)ئية حصابرنامج الحزم اإل من أجل اإلجابة على أسئلة الدراسة استخدمت الباحثة
 :جهاز الحاسب اللي إلىادخالها 

  لفقرات الستبانةواإلنحرافات المعيارية استخراج المتوسطات الحسابية . 
 استخراج النسب المئوية ألفراد عينة الدراسة حسب متغيرات البحث. 
  واختبار تحليل التباين األحادي واختبار ( ت)استخدام اختبارLSD  لفحص الفرضيات المتعلقة

 .بمتغيرات الدراسة
 

 األداة تصحيح 51. 4
 

 :ما وردد في اإلستبانةك للميزان التالي والتي تم تصميم أجاباتها استناداا  فقراتالعن  اإلجابةتم 
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 و تعطى المتوسطة الدرجة درجات، (4) و تعطى كبيرةالدرجة ال درجات، (5) و تعطى جداا  الكبيرة درجةال
تعطى القليلةالدرجة  درجات، (3)  .فقط واحدة درجة وتعطى جداا بالقليلة وينتهي درجتين، و 

 
 

  ليلة جداً ق  قليلة  متوسطة  كبيرة  كبيرة جداً 
1 3 4 4 5 

 
. 4)لتحديد الواقع والتطلعات من خالل الوسط الحسابي كما في الجدول التاليتم اعتماد المقياس التالي 

1) 
 

 مفتاح التصحيح ( 5.3)جدول رقم 
 

 الدرجة الوسط الحسابي
 كبيرة جداا  1 -3
 كبيرة 4.11 - 4.1
 متوسطة 4.31 – 4
 ضعيفة 4.11 – 4.1

 ضعيفة جداا  فأقل - 4.31
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 الرابع الفصل

 الدراسة نتائج

 

 األول الدراسة سؤال نتائج 5. 3
  الثاني الدراسة سؤال نتائج 4. 3
  الثالث الدراسة سؤال نتائج 3. 0
 ولىاأل  الفرضية 0. 3. 0
 الثانية الفرضية 4. 3. 0

  الثالثة الفرضية 3. 3. 0
 الرابعة لفرضيةا 0. 3. 0

  الرابع الدراسة سؤال نتائج 3. 3
  الخامسة الفرضية 1. 4. 4
  السادسة لفرضيةا 4. 3. 3
  السابعة الفرضية 3. 4. 4
  الثامنة الفرضية 3. 3. 3
 الخامس الدراسة سؤال نتائج 1. 0
  التاسعة الفرضية 5. 1. 3
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 الرابع الفصل

 

 الدراسة نتائج

 

 تفسير عملية تسهيل اجل ومن الدراسة، هذه في الباحثة لها توصلت التي للنتائج عرضاا  الفصل هذا يتناول
 .المئوية النسب على الدراسة اعتمدت فقد النتائج،

 
 :األول الدراسة سؤال نتائج 5. 3
 
 المديرين نظر وجهة من الغربية الضفة في الدولية الغوث وكالة مدارس في التنظيمية الثقافة واقع ما

 والمعلمين؟
 المئوية والنسبةواإلنحرافات المعيارية  الحسابية سطاتالمتو  استخراج تم السؤال هذا عن اإلجابة اجل ومن

 . ذلك توضح  (1.3)،(3.3)،(4.3)،(2.4)  (1.4) لوالجداو  الدراسة، لمجال
 

 مديري إدراك واقعل ويةئالم والنسبواإلنحرافات المعيارية  الحسابية المتوسطات يوضح( 1.4) رقم جدول
 .لجميع المجاالت ي مدارسهم في الضفة الغربيةمية فومعلمي وكالة الغوث نحو الثقافة التنظي

 

 )%( النسبة المئوية المعياري االنحراف الحسابي المتوسط تالمجاال
 81 0.39 4.43 الفلسقةمجال 

 21 0.63 3.96 مجال القيم
 25 0.57 3.53 مجال المعتقدات

 22 0.69 3.86 عرافمجال األ
 79 0.43 3.94 المجال الكلي

 أعلى  على حاز قد(  الفلسفة) الول المجال أن بالواقع المتعلق( 5.3) رقم السابق الجدول نتائج من يتضح
(  عرافاأل) والرابع( القيم) الثاني المجال ثم( 4.43) يساوي الحسابي متوسطه وكان الحسابية المتوسطات
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 الثالث المجال حصل حين وفي التوالي، على( 4.86)و( 3.96) يساوي الحسابي متوسطه كان حيث
واإلنحرافات  الحسابية المتوسطات بخصوص ،(4.14) بمقدار حسابي متوسط أدنى على(  المعتقدات)

مدراء كما يراها ال في الضفة الغربية الثقافة التنظيمية في مدارس وكالة الغوثوية لواقع ئوالنسب المالمعيارية 
 .المعلمونو 
 .كالتي تنازليا مرتبة المجالت بفقراتيلي النتائج المتعلقة فيماو 
 

 مجال الفلسفة  .5
 

 مديري إدراك لواقع المئويةوالنسب واإلنحرافات المعيارية  الحسابية المتوسطات يوضح( 2.4) رقم جدول
ًا ترتيب مرتبة الفلسفة لمجال ومعلمي وكالة الغوث نحو الثقافة التنظيمية في مدارسهم في الضفة الغربية

 .تنازليا
 

 تالفقرا                
 

 النسبة المئوية المعياري االنحراف الحسابي المتوسط
)%( 

 95 0.56 4.75 اإلنسان وتقدر الذات تقبل تعزز
 94 0.58 4.70 تحترم كرامة اآلخرين وحرياتهم

 13 0.76 4.67 والمساواة والحرية العدل أساس على التفاهم تعمق
 93 0.60 4.66 الطلبة نفوس في الوطنية الوحدة ترسخ
 93 0.72 4.66 والوجبات الحقوق في الطلبة بين المساواة خترس

 93 0.74 4.66 ومحادثة كتابة الفصيحة العربية باللغة الطلبة اهتمام تشجع
 14 0.58 4.63 التطبيقية بالجوانب الطلبة اهتمام تعزز
 92 0.49 4.61 ممارساته وتجذر الديمقراطي السلوك تعمق
 91 0.77 4.57 لناقدا التفكير أنماط الطلبة تكسب
 91 0.65 4.55 األجنبية اللغات لتعلم الطلبة اهتمام تعزز
 11 0.72 4.47 المدرسي العنف ظاهرة من للحد الوقائية اإلجراءات تتخذ
 التعليمية العملية في ومحورياا  أساسياا  المعلم دور تعتبر

 والتربوية
4.35 0.71 87 

 82 0.75 4.34 الذاتي تعلمال مهارات باكتساب الطلبة اهتمام تعزز
 86 0.79 4.28 التعليمية العملية محور الطلبة تعتبر
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 تالفقرا                
 

 النسبة المئوية المعياري االنحراف الحسابي المتوسط
)%( 

 81 0.75 4.23 للطلبة كافة النمو بجوانب المدرسة تهتم
 84 1.01 4.12 الطلبة لدى الديني النتماء تعزيز على المدرسة تعمل
 تراث من المستمدة للطلبة الثقافية الذات بناء على تعمل
 األمة

4.06 1.37 81 
 79 1.49 3.95 الطبة لدى القومي النتماء تعزز

 21 1.50 3.94 تؤكد على احترام العمل
 89 0.39 4.43 المجال الكلي

 
( اإلنسان وتقدر الذات تقبل تعزز) على تنص التي الفقرة أن(  4 4.)  رقم السابق الجدول نتائج من يتضح

 تنص التي الفقرة تالها ،(4.75) يساوي الحسابي توسطهام وكان الحسابية المتوسطات أعلى على حازت قد
 الفقرة حصلت حين في ،(4.70) يساوي الحسابي متوسطها وكان( وحرياتهم اآلخرين كرامة تحترم) على
 على( العمل احترام على تؤكد) على تنص التي والفقرة( الطبة لدى القومي النتماء تعزز) على تنص التي
 متوسط على الفلسفة مجال حاز فيما ،التوالي على( 4.13)و( 4.11)بمقدار حسابيين متوسطين أدنى

 . %81 مؤوية بنسبة مقدرة( 3.34) حسابي
 

 :مجال القيم .4

 

 مديري لواقع إدراك المئويةوالنسب واإلنحرافات المعيارية  الحسابية المتوسطات يوضح( 4.3) رقم جدول
 ترتيباً  مرتبة القيم لمجال دارسهم في الضفة الغربيةومعلمي وكالة الغوث نحو الثقافة التنظيمية في م

 . تنازلياً 
 

 اتالفقر 
 المتوسط
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري

النسبة 
 )%( المئوية

 11 0.51 4.74 الموضوعية في تقييم األداء
 93 0.58 4.65 المدرسة في السلوك من جزء بالنظافة الهتمام
 91 0.78 4.56 مدرسةبال وثيقاا  ارتباطاا  المعلمين ارتباط

 90 0.68 4.52 احترام الطلبة لبعضهم البعض
 89 0.67 4.47 المعرفي التحصيل في الطلبة بين اإليجابي التنافس
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 اتالفقر 
 المتوسط
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري

النسبة 
 )%( المئوية

 86 0.77 4.29 . التعلم صعوبات ذوي من بالطلبة اإلداري الهتمام
 86 1.17 4.28 المدرسة بيئة في السليم المناخ توفير إلى اإلدارة تسعى
 81 0.79 4.24 العاملين بين والمساواة العدل لمبدأ المدرسة ماحترا
 83 1.07 4.16 والعاملين اإلدارة بين التعامل في كأساس الثقة اعتماد
 84 1.53 4.09 حقيقياا  تقديراا  المعلم الطالب يقدر

 81 1.35 4.07 المنظم الجماعي العمل تنمية على المدرسة إدارة تحرص
 81 1.52 4.07 المهني السلوك اعدبقو  العاملون يلتزم
 79 1.50 3.96 اإلدارية القرارات صناعة في المعلمين إشراك
 79 1.54 3.96 للعاملين المستحقة الشخصية المصالح على للمحافظة اإلدارة تسعى
 79 1.53 3.96 المدرسة في الوظيفي باألمان العاملون يشعر
 21 1.55 3.94 المدرسة في باألمان الطلبة يشعر

 21 1.47 3.93 العتزاز بمهنة التعليم
 77 1.46 3.87 تقدير اإلنجاز األكاديمي وتحفيزه

 77 1.56 3.87 اتخاذ القرارات بشكل جماعي
 75 1.26 3.76 والتعليمات باألنظمة للتقيد  الملحوظ اإلحترام
 23 1.47 3.69 المدرسة لصالح الغير من المطروحة األفكار احترام
 24 1.46 3.58 جوهرية ألسباب الطلبة غياب تقبل اقتصار

 70 1.59 3.52 الستخدام األمثل للموارد البشرية
 21 1.48 3.50 المدرسة في أساسية ركيزة للمعلمين المهني النمو اعتبار
 68 1.55 3.41 األخرى المدارس مع اإليجابي التنافس على الحرص
 66 1.74 3.31 والمهنية بالزمالة تتسم المدير معاملة
 63 1.74 3.18 وحماس بهمه العمل إنجاز اتسام

 63 1.74 3.18 الشعور بالنتماء للمدرسة
 79 1.64 3.96 المجال الكلي

 

 قد (األداء تقييم في الموضوعية) على تنص التي الفقرة أن( 4.3) رقم السابق الجدول نتائج من يتضح
 تنص التي الفقرة تالها ،(4.74) يساوي الحسابي سطهامتو  وكان الحسابية المتوسطات أعلى على حازت
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 حين في ،(4.65) يساوي الحسابي متوسطها وكان( المدرسة في السلوك من جزء بالنظافة الهتمام) على
 الشعور) على تنص التي والفقرة( وحماس بهمه العمل إنجاز اتسام) على تنص التي الفقرة حصلت
 لواقع القيم مجال حاز فيما ،منهما لكل( 4.58)بمقدار حسابيين سطينمتو  أدنى على( للمدرسة بالنتماء
 (4.16) حسابي متوسط على الضفة في مدارسهم في التنظيمية الثقافة نحو الغوث وكالة ومعلمي مديري
 %.21 مؤوية بنسبة مقدرة

 

 مجال المعتقدات  .4
 

  إدراك لواقع المئويةالنسب و واإلنحرافات المعيارية  الحسابية المتوسطات يوضح( 3.3) رقم جدول
 المعتقدات لمجال ومعلمي وكالة الغوث نحو الثقافة التنظيمية في مدارسهم في الضفة الغربية مديري
 . تنازلياً  ترتيباً  مرتبة

 

 الفقرات 
 المتوسط
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري

النسبة 
 )%( المئوية

 96 0.44 4.82  المدرسة في الجماعة روح تسود أن بد ل
 14 0.62 4.60  والتعليم التربية لمهنة بالولء المعلمين شعور

 95 0.64 4.53   الدوام بمواعيد اللتزام بأهمية المطلق العتقاد
 89 0.69 4.47  التنظيمية المشكالت حل في الجماعية المشاركة

 89 0.67 4.46  تحقيقها تعزز األهداف وضع في الجماعية المشاركة إن
 88 0.75 4.41 للمدرسة العام الصالح هو الرئيس المعلمين ماهتما إن

 86 0.72 4.31  للمعلمين والصالحيات السلطات بعض المدير تفويض
 84 2.48 4.13 الطلبة حقوق من حق اإلرشادية الخدمات
 84 1.14 4.13 للعاملين واحترامهم  اإلدارةاستشارة 
 81 1.35 4.00  األكاديمي التحصيل على طلبتهم بقدرة المعلمين إيمان

 76 1.52 3.81  األمور وأولياء اإلدارة بين والتصال التواصل على المحافظة
 71 1.25 3.57  انتمائهم يعزيز القرارات صناعة في للطلبة المعلمين إشراك
 66 1.51 3.29  تدريسها في يرغبون التي الشعب اختيار في المعلمين إشراك
 63 1.72 3.19  المدرسة مكونات بين المطلوبة المعلومات وانسياب التصالت نظام سهولة
 61 1.65 3.07    الجيدة ومبادراتهم أعمالهم على المعلمين مكافأة
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 الفقرات 
 المتوسط
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري

النسبة 
 )%( المئوية

 58 1.62 2.88 اهتمام المدرسة بتحصيل الطلبة 
 75 0.57 3.53 المجال الكلي

 

 في الجماعة روح تسود أن بد ل)  ىعل تنص التي الفقرة أن( 3.3) رقم السابق الجدول نتائج من يتضح
 الفقرة ثم( 4.82) يساوي الحسابي متوسطها وكان الحسابية المتوسطات أعلى على حازت قد (المدرسة

 يساوي الحسابي متوسطها كان حيث (والتعليم التربية لمهنة بالولء المعلمين شعور) على تنص التي
 و(  الجيدة ومبادراتهم أعمالهم على المعلمين كافأةم) على تنص التي الفقرة حصلت حين وفي  ،(4.60)

 و( 3.70)بمقدار حسابيين متوسطين أدنى على( الطلبة بتحصيل المدرسة اهتمام) على تنص التي الفقرة
 التنظيمية الثقافة نحو الغوث وكالة ومعلمي مديري لواقع المعتقدات مجال حاز فيما ،التوالي على( 4.88)

 % . 25 مؤوية بنسبة مقدرة( 4.14) حسابي متوسط على الضفة في مدارسهم في
 

 : عرافمجال األ .3
 

  إدراك لواقع المئويةوالنسب واإلنحرافات المعيارية  الحسابية المتوسطات يوضح( 1.3) رقم جدول
 عرافاأل لمجال ومعلمي وكالة الغوث نحو الثقافة التنظيمية في مدارسهم في الضفة الغربية مديري
 .اً تنازلي ترتيباً  مرتبة

 

 الفقرات
 المتوسط
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري

النسبة 
 )%( المئوية

 96 0.41 4.82 الطلبة بين الفردية الفروق مراعاة على المدرسة تحرص
 94 0.57 4.72 أدائهم حول المستمرة الراجعة بالتغذية المعلمين اإلدارة تزود
مكاناتهم طاقاتهم رإظها في المبدعين المعلمين المدرسة إدارة تشجع  94 0.60 4.71  وا 
 13 0.66 4.69 المعلمين واقتراحات آراء المدرسة تتقبل

 13 0.66 4.69 الطلبة لدى القيادية المهارات تنمية على المدرسة إدارة تحرص
 13 0.63 4.68  المحدد الموعد في الصباحي الطابور في الطلبة يصطف
 91 0.70 4.57  المهنية فاتهمخال تسوية في المعلمين المدير يساعد
 88 1.02 4.41  العمل مجالت جميع في العاملين كفاءة من المدير يتأكد
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 الفقرات
 المتوسط
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري

النسبة 
 )%( المئوية

 85 1.17 4.25  بانتظام والتعليمي اإلداري الكادر مع المدير يجتمع
 83 1.13 4.18  والوطنية الدينية المناسبات في المدرسة خارج المعلمون يلتقي
 83 1.15 4.15  الطلبة جميع على المدرسي النضباط تعليمات تطبق
 85 1.53 4.03 واإلنجاز الكفاءة على بناء الترقية عملية تتم
 81 1.55 4.00 الدراسي العام نهاية في المتميزين للمعلمين المكافآت تقدم
 العام بداية في المدرسة في الجدد للمعلمين استقبال حفل المدرسة تقيم

  الدراسي
3.99 1.32 81 

 21 1.58 3.94   المحلي المجتمع لخدمة التسهيالت كافة اإلدارة تقدم
 21 1.55 3.93 الصباحي اإلذاعي البرنامج فقرات في المعلمون يشارك
 الطلبة على التقديرية الشهادات فيها يوزع الطلبة لتخريج احتفال يقام

 الدراسي العام نهاية في المتميزين
3.92 1.51 78 

 78 1.53 3.91  تخصصه حسب كل الصفية الزيارات المعلمون يتبادل
 نهاية في المدرسة من المتقاعدين للمعلمين وداع حفل المدرسة تقيم
  العام

3.79 1.53 26 
 75 1.50 3.56  والطلبة المعلمين قبل مبكراا  للمدرسة المدير يحضر
 68 1.71 3.39  الصالة إقامة تسهيالت المدرسة تقدم

 62 1.71 3.33  الصباحي البرنامج فقرات في الطلبة يشارك
 66 1.72 3.30   الطلبة لدى الضعف جوانب بمعالجة المعلمون يقوم

 65 1.64 3.27  لهم المخصص المدرسي الزي الطلبة يرتدي
 61 1.80 3.25 العطل أيام في  جماعية برحالت المعلمون يقوم
 12 1.68 2.82  والمتأخرين الغائبين للمعلمين متابعة نظام وجود
 55 1.66 2.76  والطلبة المعلمين جميع مغادرة بعد المدرسة مدير يغادر
 52 1.65 2.60  والغائبين المتأخرين للطلبة متابعة نظام وجود

 49 1.69 2.47 تقدم المساعدة للطلبة الفقراء 
 0.69 3.86 المجال الكلي
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 مراعاة على المدرسة تحرص)  على تنص التي قرةالف أن( 1.3) رقم السابق الجدول نتائج من يتضح
 يساوي الحسابي متوسطها وكان الحسابية المتوسطات أعلى على حازت قد (الطلبة بين الفردية الفروق

 كان حيث (أدائهم حول المستمرة الراجعة بالتغذية المعلمين اإلدارة تزود) على تنص التي الفقرة ثم( 4.82)
 للطلبة متابعة نظام وجود) على تنص التي الفقرة حصلت حين وفي ،(4.72) يساوي الحسابي متوسطها
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 حسابيين متوسطين أدنى على( الفقراء للطلبة المساعدة تقدم) على تنص التي والفقرة( والغائبين المتأخرين
 نحو الغوث وكالة ومعلمي مديري لواقع عرافاأل مجال حاز فيما ،التوالي على( 4.32)و( 4.61)بمقدار

 .%22 مؤوية بنسبة مقدرة( 4.86) حسابي متوسط على الغربية الضفة في مدارسهم في التنظيمية قافةالث
 

  الثاني الدراسة سؤال نتائج 4. 3
 

 نحو تطوير الثقافة التنظيمية؟ الغربية الضفة فيومعلمي مدارس وكالة الغوث الدولية  مديريما تطلعات 
 

 مديريتطلعات ل المئوية والنسبواإلنحرافات المعيارية  ةالحسابي المتوسطات يوضح( 6.4) رقم جدول
 .الثقافة التنظيمية في مدارسهم في الضفة الغربية تطوير ومعلمي وكالة الغوث نحو 

 

 )%( النسبة المئوية المعياري االنحراف الحسابي المتوسط المجاالت

 91 0.29 4.55 الفلسقةمجال 
 91 0.27 4.55 مجال القيم
 81 0.25 3.98 قداتمجال المعت
 14 0.23 4.62 عرافمجال األ

 89 0.18 4.43 المجال الكلي
 

 أعلى على حاز قد( عرافاأل) الرابع المجال أن( 6.3) جدول بالتطلعات المتعلقة النتائج تظهر
( القيم) والثاني(  الفلسفة) األول المجال ثم( 3.64) يساوي الحسابي متوسطه وكان الحسابية المتوسطات

( المعتقدات) الثالث المجال حصل حين وفي منهما، لكل( 3.11) يساوي الحسابي متوسطها كان يثح
 (.4.18) بمقدار حسابي متوسط أدنى على

ومعلمي وكالة  مديريلتطلعات  المئويةوالنسب واإلنحرافات المعيارية  الحسابية المتوسطات بخصوص
 تنازليا مرتبة المجالت بفقرات يتعلق فيما ة الغربيةالغوث نحو الثقافة التنظيمية في مدارسهم في الضف

 : كالتي
 

 : مجال الفلسفة. 5
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 مديريلتطلعات  المئويةوالنسب واإلنحرافات المعيارية  الحسابية المتوسطات يوضح( 7.3) رقم جدول
 فةالفلس لمجال الثقافة التنظيمية في مدارسهم في الضفة الغربية تطوير ومعلمي وكالة الغوث نحو

 . تنازلياً  ترتيباً  مرتبة
 

 المتوسط  الفقرات 
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري

النسبة 
 )%( المئوية

 95 0.56 4.76  اإلنسان وتقدر الذات تقبل تعزز
 94 0.61 4.70  األمة تراث من المستمدة للطلبة الثقافية الذات بناء على تعمل

 94 0.58 4.70 تحترم كرامة اآلخرين وحرياتهم 
 93 0.60 4.67 الطلبة نفوس في الوطنية الوحدة ترسخ
 93 0.76 4.67 والمساواة والحرية العدل أساس على التفاهم تعمق
 93 0.73 4.67 والوجبات الحقوق في الطلبة بين المساواة ترسخ
 93 0.74 4.66  ومحادثة كتابة الفصيحة العربية باللغة الطلبة اهتمام تشجع
 14 0.59 4.64 التطبيقية بالجوانب الطلبة اهتمام تعزز
 92 0.61 4.61  الطلبة لدى القومي النتماء تعزز
 92 0.50 4.61   ممارساته وتجذر الديمقراطي السلوك تعمق

 14 0.65 4.59 تؤكد على احترام العمل 
 91 0.78 4.57  الناقد التفكير أنماط الطلبة تكسب
 91 0.66 4.56   نبيةاألج اللغات لتعلم الطلبة اهتمام تعزز
 15 0.61 4.53  الطلبة لدى الديني النتماء تعزيز على المدرسة تعمل
 11 0.73 4.47 المدرسي العنف ظاهرة من للحد الوقائية اإلجراءات تتخذ
 82 0.75 4.35  الذاتي التعلم مهارات باكتساب الطلبة اهتمام تعزز
 87 0.72 4.35   والتربوية التعليمية ليةالعم في ومحورياا  أساسياا  المعلم دور تعتبر
 86 0.79 4.28 التعليمية العملية محور الطلبة تعتبر
 81 0.76 4.23  للطلبة كافة النمو بجوانب المدرسة تهتم

 95 1.49 3.11 المجال الكلي
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 قد (إلنسانا وتقدر الذات تقبل تعزز) على تنص التي الفقرة أن( 2.3) رقم السابق الجدول نتائج من يتضح
 تنص التي الفقرة تالها ،(4.76) يساوي الحسابي متوسطها وكان الحسابية المتوسطات أعلى على حازت
 يساوي الحسابي متوسطها وكان( األمة تراث من المستمدة للطلبة الثقافية الذات بناء على تعمل) على
 تنص التي والفقرة( التعليمية ليةالعم محور الطلبة تعتبر) على تنص التي الفقرة حصلت حين في ،(4.70)

( 3.44)و( 3.48)بمقدار حسابيين متوسطين أدنى على( للطلبة كافة النمو بجوانب المدرسة تهتم) على
 في التنظيمية الثقافة نحو الغوث وكالة ومعلمي مديري لتطلعات الفلسفة مجال حاز فيما ،التوالي على

 % .15 مؤوية بنسبة مقدرة( 3.11) حسابي متوسط على الغربية الضفة في مدارسهم
 

 :مجال القيم .0

 

 مديريلتطلعات  المئويةوالنسب واإلنحرافات المعيارية  الحسابية المتوسطات يوضح( 8.3) رقم جدول
 مرتبة القيم لمجال الثقافة التنظيمية في مدارسهم في الضفة الغربية تطويرومعلمي وكالة الغوث نحو 

 .  تنازلياً  ترتيباً 
 
 

المتوسط  تالفقرا
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

النسبة 
 )%( المئوية

 96 0.56 4.79  حقيقياا  تقديراا  المعلم الطالب يقدر
 95 0.60 4.76 المهني السلوك بقواعد العاملون يلتزم

 11 0.51 4.74 الموضوعية في تقييم األداء 
 13 0.62 4.69  المدرسة في باألمان الطلبة يشعر
 13 0.73 4.68  المدرسة بيئة في السليم المناخ توفير إلى اإلدارة تسعى

 14 0.59 4.67 الستخدام األمثل للموارد البشرية
 14 0.58 4.65   المدرسة في السلوك من جزء بالنظافة الهتمام

 14 0.55 4.64 العتزاز بمهنة التعليم
 14 0.62 4.63  اإلدارية القرارات صناعة في المعلمين إشراك

 14 0.68 4.63 المدرسة في الوظيفي باألمان العاملون شعري
 14 0.70 4.63  المنظم الجماعي العمل تنمية على المدرسة إدارة تحرص

 14 0.68 4.61 الشعور بالنتماء للمدرسة 
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المتوسط  تالفقرا
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

النسبة 
 )%( المئوية

 14 0.71 4.61 للعاملين المستحقة الشخصية المصالح على للمحافظة اإلدارة تسعى
 14 0.76 4.60 والمهنية مالةبالز  تتسم المدير معاملة
 14 0.53 4.58 والعاملين اإلدارة بين التعامل في كأساس الثقة اعتماد
 15 0.78 4.56  بالمدرسة وثيقاا  ارتباطاا  المعلمين ارتباط
 15 0.61 4.55 جوهرية ألسباب الطلبة غياب تقبل اقتصار

 15 0.78 4.55 اتخاذ القرارات بشكل جماعي 
 15 0.83 4.53 المدرسة في أساسية ركيزة للمعلمين المهني النمو اعتبار

 11 0.68 4.52 احترام الطلبة لبعضهم البعض 
 11 0.60 4.51 تقدير اإلنجاز األكاديمي وتحفيزه

 11 0.73 4.49  وحماس بهمه العمل إنجاز اتسام
 11 0.67 4.47  المعرفي التحصيل في الطلبة بين اإليجابي التنافس
 81 0.73 4.46 األخرى المدارس مع اإليجابي التنافس ىعل الحرص
 86 0.73 4.31 المدرسة لصالح الغير من المطروحة األفكار احترام

 86 0.77 4.29 .  التعلم صعوبات ذوي من بالطلبة اإلداري الهتمام
 81 0.79 4.24  العاملين بين والمساواة العدل لمبدأ المدرسة احترام

 81 0.72 4.23  والتعليمات باألنظمة للتقيد  الملحوظ اإلحترام
 95 1.47 3.11  المجال الكلي

  
 (حقيقياا  تقديراا  المعلم الطالب يقدر) على تنص التي الفقرة أن( 8.3) رقم السابق الجدول نتائج من يتضح

 التي الفقرة تالها ،(4.79) يساوي الحسابي متوسطها وكان الحسابية المتوسطات أعلى على حازت قد
 حين في ،(4.76) يساوي الحسابي متوسطها وكان( المهني السلوك بقواعد العاملون يلتزم) على تنص

 على تنص التي والفقرة( العاملين بين والمساواة العدل لمبدأ المدرسة احترام) على تنص التي الفقرة حصلت
( 3.44) و( 3.43)بمقدار سابيينح متوسطين أدنى على( والتعليمات باألنظمة للتقيد  الملحوظ اإلحترام)

 في التنظيمية الثقافة نحو الغوث وكالة ومعلمي مديري لتطلعات القيم مجال حاز فيما ،التوالي على
 %.15 مؤوية بنسبة مقدرة( 3.11) حسابي متوسط على الغربية الضفة في مدارسهم
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 مجال المعتقدات  .4
 

 مديريلتطلعات  المئويةوالنسب فات المعيارية واإلنحرا الحسابية المتوسطات يوضح( 9.3) رقم جدول
 المعتقدات لمجال الثقافة التنظيمية في مدارسهم في الضفة الغربيةتطوير ومعلمي وكالة الغوث نحو 

 .تنازلياً  ترتيباً  مرتبة
 

 الحسابي المتوسط الفقرات
 االنحراف
 المعياري

النسبة 
 )%( المئوية

 12 0.67 4.84 الطلبة حقوق من حق اإلرشادية الخدمات
 16 0.44 4.82  المدرسة في الجماعة روح تسود أن بد ل

 14 0.62 4.60  والتعليم التربية لمهنة بالولء المعلمين شعور
 14 0.64 4.60  األكاديمي التحصيل على طلبتهم بقدرة المعلمين إيمان

 15 0.67 4.57 للعاملين واحترامهم  اإلدارةاستشارة 
 15 0.64 4.53   الدوام بمواعيد اللتزام بأهمية قالمطل العتقاد
 11 0.67 4.51  األمور وأولياء اإلدارة بين والتصال التواصل على المحافظة
 81 0.69 4.47  التنظيمية المشكالت حل في الجماعية المشاركة

 81 0.67 4.46  تحقيقها تعزز األهداف وضع في الجماعية المشاركة إن
 81 0.68 4.43  المدرسة مكونات بين المطلوبة المعلومات وانسياب تصالتال نظام سهولة

 88 0.75 4.41 للمدرسة العام الصالح هو الرئيس المعلمين اهتمام إن
 88 0.72 4.40  تدريسها في يرغبون التي الشعب اختيار في المعلمين إشراك
 86 0.72 4.31  للمعلمين والصالحيات السلطات بعض المدير تفويض
 86 0.77 4.31  انتمائهم يعزيز القرارات صناعة في للطلبة المعلمين إشراك
 86 0.77 4.29    الجيدة ومبادراتهم أعمالهم على المعلمين مكافأة

 84 0.77 4.12 اهتمام المدرسة بتحصيل الطلبة 
 81 1.41 4.98 المجال الكلي

 

 حقوق من حق اإلرشادية الخدمات)  على تنص التي رةالفق أن( 1.3) رقم السابق الجدول نتائج من يتضح
 التي الفقرة ثم( 4.84) يساوي الحسابي متوسطها وكان الحسابية المتوسطات أعلى على حازت قد (الطلبة
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 في  ،(4.82) يساوي الحسابي متوسطها كان حيث (المدرسة في الجماعة روح تسود أن بد ل) على تنص
 تنص التي الفقرة و( الجيدة ومبادراتهم أعمالهم على المعلمين مكافأة) ىعل تنص التي الفقرة حصلت حين
 على( 3.54) و( 3.41)بمقدار حسابيين متوسطين أدنى على( الطلبة بتحصيل المدرسة اهتمام) على

 مدارسهم في التنظيمية الثقافة نحو الغوث وكالة ومعلمي مديري لتطلعات المعتقدات مجال حاز فيما ،التوالي
 %.81 مؤوية بنسبة مقدرة( 4.18) حسابي متوسط على الغربية الضفة في

 

 : عرافمجال األ .4
 

 مديريلتطلعات  المئويةوالنسب واإلنحرافات المعيارية  الحسابية المتوسطات يوضح( 51.3) رقم جدول
 عرافاأل لمجال الثقافة التنظيمية في مدارسهم في الضفة الغربية تطوير ومعلمي وكالة الغوث نحو

 . تنازليا ترتيبا مرتبة

 
 المتوسط الفقرات

 الحسابي

 االنحراف
 المعياري

النسبة 
 )%( المئوية

 96 0.41 4.82 الطلبة بين الفردية الفروق مراعاة على المدرسة تحرص
 11 0.61 4.74 واإلنجاز الكفاءة على بناء الترقية عملية تتم
 94 0.57 4.72 أدائهم حول المستمرة الراجعة بالتغذية المعلمين اإلدارة تزود
مكاناتهم طاقاتهم إظهار في المبدعين المعلمين المدرسة إدارة تشجع  94 0.60 4.71  وا 
 94 0.63 4.70  بانتظام والتعليمي اإلداري الكادر مع المدير يجتمع
 13 0.69 4.70 الدراسي العام نهاية في المتميزين للمعلمين المكافآت تقدم
 13 0.66 4.69 المعلمين واقتراحات اءآر  المدرسة تتقبل

 13 0.66 4.69 الطلبة لدى القيادية المهارات تنمية على المدرسة إدارة تحرص

 13 0.63 4.68  المحدد الموعد في الصباحي الطابور في الطلبة يصطف

 14 0.59 4.67  الصباحي البرنامج فقرات في الطلبة يشارك
 14 0.62 4.66 الصباحي اإلذاعي جالبرنام فقرات في المعلمون يشارك

 14 0.61 4.65  الصالة إقامة تسهيالت المدرسة تقدم

 14 0.61 4.64  والوطنية الدينية المناسبات في المدرسة خارج المعلمون يلتقي

 14 0.63 4.63  والطلبة المعلمين قبل مبكراا  للمدرسة المدير يحضر
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 الفقرات
 المتوسط
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري

النسبة 
 )%( المئوية

 14 0.63 4.62 عطلال أيام في  جماعية برحالت المعلمون يقوم
 14 0.72 4.62   المحلي المجتمع لخدمة التسهيالت كافة اإلدارة تقدم

 14 0.74 4.60  تخصصه حسب كل الصفية الزيارات المعلمون يتبادل

 14 0.67 4.59  الطلبة جميع على المدرسي النضباط تعليمات تطبق

 في المتميزين الطلبة على يةالتقدير  الشهادات فيها يوزع الطلبة لتخريج احتفال يقام
 الدراسي العام نهاية

4.59 0.69 14 

 14 0.71 4.58   الطلبة لدى الضعف جوانب بمعالجة المعلمون يقوم

 91 0.66 4.57  والطلبة المعلمين جميع مغادرة بعد المدرسة مدير يغادر
 91 0.67 4.57  والمتأخرين الغائبين للمعلمين متابعة نظام وجود

 91 0.59 4.57  الدراسي العام بداية في المدرسة في الجدد للمعلمين استقبال حفل لمدرسةا تقيم

 91 0.70 4.57  المهنية خالفاتهم تسوية في المعلمين المدير يساعد

 91 0.73 4.54  لهم المخصص المدرسي الزي الطلبة يرتدي

 90 0.70 4.52  والغائبين المتأخرين للطلبة متابعة نظام وجود
 90 0.67 4.50 تقدم المساعدة للطلبة الفقراء 

 90 0.69 4.50  العام نهاية في المدرسة من المتقاعدين للمعلمين وداع حفل المدرسة تقيم

 88 1.02 4.41  العمل مجالت جميع في العاملين كفاءة من المدير يتأكد
 94 1.44 3.64 المجال الكلي

 
 مراعاة على المدرسة تحرص)  على تنص التي الفقرة أن( 51.3) رقم السابق الجدول نتائج من يتضح
 يساوي الحسابي متوسطها وكان الحسابية المتوسطات أعلى على حازت قد (الطلبة بين الفردية الفروق

 متوسطها كان حيث (واإلنجاز الكفاءة على بناء الترقية عملية تتم) على تنص التي الفقرة ثم( 4.82)
 للمعلمين وداع حفل المدرسة تقيم) على تنص التي الفقرة حصلت حين في  ،(4.74) يساوي الحسابي

 جميع في العاملين كفاءة من المدير يتأكد) على تنص التي والفقرة( العام نهاية في المدرسة من المتقاعدين
 مجال حاز فيما ،التوالي على( 3.35)و( 3.1)بمقدار حسابيين متوسطين أدنى على( العمل مجالت

 على الغربية الضفة في مدارسهم في التنظيمية الثقافة نحو الغوث وكالة ومعلمي مديري لتطلعات عرافاأل
 %.14 مؤوية بنسبة مقدرة( 3.64) حسابي متوسط
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  لثالثا الدراسة سؤال نتائج 4. 3
 

فة ومعلمي مدارس وكالة الغوث الدولية في الضفة الغربية نحو واقع الثقا مديريهل تختلف استجابات 
 .وموقع المدرسة ،الخبرة الوظيفي، وسنوات الجنس، والمسمىالتنظيمية باختالف متغير 

 

افراد عينة ستجابات إلواإلنحرافات المعيارية جابة عن هذا السؤال تم استخراج المتوسطات الحسابية لإل
في " النروا "لدولية مدارس وكالة الغوث ا يومعل مديريالدراسة نحو واقع الثقافة التنظيمية من وجهة نظر 

 اإلدارة في الخبرة وسنوات ،( معلم ، مدير) الوظيفي والمسمى الجنس،الضفة الغربية باختالف متغير 
 ، قرية ، مدينة) المدرسة وموقع ، (سنوات 51سنوات،اكثر من  51-1سنوات ، من  1أقل من ) المدرسية

 ≥α 1.11ئيا عند مستوى الدللة إحصاة داله وللتحقق اذا كانت الفروق بين المتوسطات الحسابي (. مخيم
 : التالية الصفرية الفرضيات خالل من فحصها تم ،
 

  ولىاأل  الفرضية 5. 4. 3
 

 ،≥α) 1.11) لدالةامستوى  عند إحصائية دللة ذات فروق توجد ل :نتيجة فحص الفرضية األولى ونصها
واقع الثقافة التنظيمية في مدارس وكالة نحو  (مديرين ومعلمين)ات استجابات المبحوثين بين متوسط

كما يبينه ( ت)وتم فحصها من خالل اختبار  .الغوث الدولية في الضفة الغربية تعزى لمتغير الجنس
 ) (11.4الجدول رقم 

للفروق بين استجابات  Independent Samples Test (ت) اختبار نتائج ) (11.4 رقم جدول
 لمتغير تعزى الغربية الضفة في الدولية الغوث وكالة مدارس في ظيميةالتن الثقافة واقع نحوالمبحوثين 

  .الجنس
 

 مستوى الداللة قيمة ت االنحراف المعياري المتوسط الحسابي الجنس
 0.05 1.44- 0.38 3.51 ذكر
   0.46 3.59 انثى
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 سـاويي مسـتوى الداللـة أن تبـين (ت)ر اختبـا إلـى سـتنادباإل ) (11.4 رقـم الجـدول فـي الواردة المعطيات تشير
 فــروق وجــود بعــدم القائلــة الصــفرية الفرضــية نــرفض فإننــا لــذا ئية،إحصــا دللــة ذات فــروق وجــود أي ،1.11
 الثقافـــة واقــع نحــو المبحــوثين اســتجابة متوســط بـــين  ≥α) 1.11) الدالــة مســتوى عنــد ئيةإحصــا دللــة ذات

 حيــث نـاثإلال لصـالح ،الجــنس لمتغيـر تعـزى بيـةالغر  الضــفة فـي الدوليـة الغـوث وكالــة مـدارس فـي التنظيميـة
 .(4.15)للذكور بلغ ينح في( 4.11) ناثلإل الحسابي المتوسط بلغ

 

 الثانية الفرضية 4. 4. 3
 

، ≥α) 1.11) لدالةامستوى  عند إحصائية دللة ذات فروق توجد ل :ونصها الفرضية الثانيةنتيجة فحص 
نحو واقع الثقافة التنظيمية في مدارس وكالة ( ومعلمين مديرين)ات استجابات المبحوثين بين متوسط

 الثانية الفرضية صحة من للتحققو  .تعزى لمتغير المسمى الوظيفي الضفة الغربيةالغوث الدولية في 
 مدارس في التنظيمية الثقافة واقع نحو العينة افراد استجابات متوسطات بين للفروق ( ت)ر اختبا استخدم
 .) (12.4 رقم الجدول في موضح هو كما الوظيفي، للمسمى تعزى الضفة الغربية في ةالدولي الغوث وكالة

 

بين استجابات للفروق  Independent Samples Test (ت) اختبار نتائج ) (12.4 رقم جدول
 للمسمى تعزى الضفة الغربية في الدولية الغوث وكالة مدارس في التنظيمية الثقافة واقع نحو المبحوثين

 .يالوظيف
المسمى 
 مستوى الداللة قيمة ت االنحراف المعياري المتوسط الحسابي الوظيفي

 0.79 2.28 0.43 3.61 مدير
   0.41 3.48 معلم

 
 دالة ليست بذلك وهي ،1.11 من أكثر مستوى الداللة أن( ت)ر اختبا إلى ستنادباإل المعطيات تشير
 الدالة مستوى عند ئيةإحصا دللة ذات فروق وجود بعدم القائلة الصفرية الفرضية نقبل فإننا لذا ئياا،إحصا

(1.11 (α≤ الغوث وكالة مدارس في التنظيمية الثقافة واقع نحوالعينة  افراد استجابات متوسطات بين 
 . الوظيفي للمسمى تعزى الضفة الغربية في الدولية
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 :الثالثة لفرضيةا 3. 3. 4
 

 ،≥α) 1.11) لدالةامستوى  عند إحصائية دللة ذات د فروقتوج ل :نتيجة فحص الفرضية الثالثة ونصها
نحو واقع الثقافة التنظيمية في مدارس وكالة  (مديرين ومعلمين)ات استجابات المبحوثين بين متوسط

  .الغوث الدولية في الضفة الغربية تعزى لمتغير سنوات الخبرة

 

 One _way ANOVA الحادي لتباينا ليلحت الباحثة استخدمت الثالثة، الفرضية صحة من للتحقق

 الغوث وكالة مدارس في التنظيمية الثقافة واقع نحو المبحوثين استجابةللفروق الفردية بين متوسطات 
 . 13.4)  (الجدول في موضح وه كما ، الخبرة لسنوات تعزى الغربية الضفة في الدولية

 واقع نحو العينة افراد استجابة لمدىية واإلنحرافات المعيار  الحسابية المتوسطات 13.4)  (رقم جدول
 .الخبرة لسنوات تعزى الغربية الضفة في الدولية الغوث وكالة مدارس في التنظيمية الثقافة

 

 
 
 
 
 
 
 

( ONE WAY Analysis of Variance)  األحادي التباين تحليل اختبارنتائج  .14.4) (رقم جدول
 الضفة في الدولية الغوث وكالة مدارس في التنظيمية الثقافة واقع نحو المبحوثين استجابة لمدى
 .الخبرة لسنوات تعزى الغربية

 مستوى الداللة قيمة ف متوسط المربعات درجة الحرية مجموع المربعات صدر التباينم المجال

 مجال  واقع
 الثقافة

 التنظيمية

 0.02 3.93 0.69 2 1.38 بين المجموعات
   0.18 214 37.68 داخل المجموعات

    216 39.06 المجموع
 

المتوسط  العدد متغير سنوات الخبرة
 الحسابي

االنحراف 
 0.48 3.34 23 أقل من خمس سنوات المعياري

 0.36 3.53 49 سنوات 5-10من 

 0.43 3.60 145 اتسنو  10أكثر من 

 0.43 3.56 217 المجموع
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 لذا ،حصائياا  دالة بذلك وهي ،1.11 من اقلة الدلل قيمة أن تبين األحادي التباين اختبار إلى ستنادباإل
 1.11) الدالة مستوى عند ئيةإحصا دللة ذات فروق وجود بعدم القائلة الصفرية الفرضية نرفض فإننا
(α≤  في الدولية الغوث وكالة مدارس في التنظيمية الثقافة واقع نحو المبحوثين استجابةبين متوسطات 
 سنوات 51 من وأكثر سنوات 1 من اقل خبرتهم هم من بين وكانت رة،الخب لسنوات تعزى الغربية الضفة
 .سنوات 51 من أكثر لصالح

 :التالي النحو على الخبرة سنوات متغير بين الفروقات يبين LSD اختبار  (15.4 )جدول
 

(I)  سنوات الخبرة (J) سنوات الخبرة 
متوسط 
 التباينات
(I-J) 

الخطأ 
 المعياري

مستوى 
 الداللة

 نات الداخليةالتبيا

 القيمة العليا القيمة الدنيا

 سنوات 1أقل من 
 0.07 0.44- 0.23 0.11 0.19- سنوات 51-1من 

 0.03 0.49- 0.02 0.09 * -1.41 سنوات 51أكثر من 

 سنوات 51-1من 
 0.44 0.07- 0.23 0.11 0.19 سنوات 1أقل من 
 0.10 0.24- 0.93 0.07 0.07- سنوات 51أكثر من 

 سنوات 51كثر من أ
 0.49 0.03 0.02 0.09 * 1.41 سنوات 1أقل من 

 0.24 0.10- 0.93 0.07 0.07 سنوات 51-1من 

 (=  1.11) الدللة مستوى عند ئياإحصا دالة   *

 ومن ةخبر  سنوات 1 من اقل هم من بين بالفرق تتمثل البينية الفروقات ان (15.4) الجدول من ويتضح
. ئياإحصا دالة بذلك وهي ،1.11 من أقل الدللة قيمة أن ان تبين حيث ، خبرة سنوات 51 من اكثر هم

 .سنوات 51وجائت الفروق لصالح من خبرتهم أكثر من 
 

 الرابعة لفرضيةا 3. 4. 3

 ،≥α) 1.11) لدالةامستوى  عند إحصائية دللة ذات فروق توجد ل :ونصها رابعةنتيجة فحص الفرضية ال
نحو واقع الثقافة التنظيمية في مدارس وكالة ( مديرين ومعلمين)ات استجابات المبحوثين بين متوسط

  (. مخيم ، قرية ، مدينة) موقع المدرسة الغوث الدولية في الضفة الغربية تعزى لمتغير 
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  One _way ANOVAالحادي التباين ليلحت الباحثه خدمتتاس الرابعة، الفرضية صحة من للتحقق
 في الدولية الغوث وكالة مدارس في التنظيمية الثقافة واقع نحو العينة افراد استجابةللفروق بين متوسطات 

 .(56. 3) الجدول في كما(  مخيم ، قرية ، مدينة)  المدرسة لموقع تعزى الغربية الضفة
 

 نحو المبحوثين ابةاستج لمدىواإلنحرافات المعيارية  الحسابية المتوسطات يبين (16.4) رقم جدول
 .المدرسة لموقع تعزى الغربية الضفة في الدولية الغوث وكالة مدارس في التنظيمية الثقافة واقع

 

 
 

( ONE WAY Analysis of Variance)  األحادي التباين تحليل اختبار نتائج (57.3 (رقم جدول
 الغربية الضفة في الدولية الغوث وكالة مدارس في التنظيمية الثقافة واقع نحو المبحوثين استجابة لمدى
 .( مخيم ، قرية ، مدينة)  المدرسة لموقع تعزى

 

 درجة الحرية مجموع المربعات مصدر التباين المجال
متوسط 
 المربعات

 قيمة ف
مستوى 
 الداللة

 مجال  واقع
 الثقافة

 التنظيمية

 0.33 1.12 0.20 2.00 0.41 بين المجموعات

   0.18 214.00 38.66 داخل المجموعات
    216.00 39.06 المجموع

 

 دالة ليست بذلك وهي ،1.11 من أكثر الدللة قيمة أن تبين األحادي التباين اختبار إلى بالستناد
 الدالة مستوى عند ئيةإحصا دللة ذات فروق وجود بعدم القائلة الصفرية الفرضية نقبل فإننا لذا ئيا،إحصا

(1.11 (α≤ في الدولية الغوث وكالة مدارس في التنظيمية الثقافة واقع نحو العينة افراد استجابة مدى في 
 (.مخيم ، قرية ، مدينة)  المدرسة لموقع تعزى الغربية الضفة

 المعياري االنحراف الحسابي المتوسط العدد متغير سنوات الخبرة المجال

 الثقافة مجال  واقع
 التنظيمية

 0.50 3.55 33 مدينة
 0.41 3.63 54 قرية
 0.41 3.53 130 مخيم

 0.43 3.56 217 المجموع
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 الرابع الدراسة سؤال نتائج 3. 3
 

ومعلمي مدارس وكالة الغوث الدولية في  مديريهل تختلف تطلعات  :الثالث بالسؤال المتعلقة النتائج
 ،الخبرة نواتوس الوظيفي، الجنس، والمسمىمتغير الضفة الغربية نحو تطوير الثقافة التنظيمية باختالف 

 .وموقع المدرسة
عند  ئياا إحصايما اذا كانت الفروق بين المتوسطات الحسابية داله فلتحقق تم ا جابة عن هذا السؤاللإل

 : التالية الصفرية الفرضيات خالل من ،(≥α 1.11) للةدلمستوى ا
 

 ةالخامس لفرضيةا 1. 4. 4
 

 1.11) لدالةامستوى  عند إحصائية دللة تذا فروق توجد ل :ونصها خامسةنتيجة فحص الفرضية ال
(α≤،  الثقافة التنظيمية في مدارس تطوير  نحو (مديرين ومعلمين)بين متوسطات تطلعات المبحوثين

 .وكالة الغوث الدولية في الضفة الغربية تعزى لمتغير الجنس
 المبحوثين استجابة متوسطات بين للفروق (ت)اختبار الباحثة استخدمت الفرضية،هذه  صحة من للتحققو 

 لمتغير تعزى الغربية الضفة في الدولية الغوث وكالة مدارس في التنظيمية الثقافةتطوير  نحو وتطلعاتهم
 .(58. 3) كما هو موضح في الجدول الجنس

 متوسطات بين للفروق Independent Samples Test (ت) اختبار نتائجيبين (  ( 18.4 رقم جدول
 الضفة في الدولية الغوث وكالة مدارس في التنظيمية الثقافة تطوير نحو لعاتهموتط المبحوثين استجابة
  الجنس لمتغير تعزى الغربية

 

 مستوى الداللة قيمة ت االنحراف المعياري المتوسط الحسابي الجنس 

 0.03 0.69- 0.16 4.56 ذكر

   0.20 4.57 انثى
 

 نرفض فإننا لذا ،ئياا إحصا دالة بذلك وهي ، 1.11 قل منأ الدللة قيمة أن نتبي( ت) اختبار إلى بالستناد
 بين ≥α) 1.11) الدالة مستوى عند ئيةإحصا دللة ذات فروق وجود بعدم القائلة الصفرية الفرضية
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 الضفة في الدولية الغوث وكالة مدارس في التنظيمية الثقافةتطوير  نحو المبحوثين تطلعات متوسطات
 . الجنس لمتغير تعزى الغربية

 

 السادسة الفرضية 4. 3. 3
 1.11) لدالةامستوى  عند إحصائية دللة ذات فروق توجد ل :ونصها سادسةنتيجة فحص الفرضية ال

(α≤،  الثقافة التنظيمية في مدارس تطوير  نحو (مديرين ومعلمين)بين متوسطات تطلعات المبحوثين
 .مى الوظيفيوكالة الغوث الدولية في الضفة الغربية تعزى لمتغير المس

 

تطلعات  متوسطات بين للفروق( ت) اختبار الباحثة استخدمت ،السادسة الفرضية صحة من للتحققو 
 الضفة في الدولية الغوث وكالة مدارس في التنظيميةالثقافة تطوير  نحو (مديرين ومعلمين)المبحوثين 

  .(11. 4)لجدول كما هو موضح في ا ) معلم مدير،( الوظيفي المسمى لمتغير تعزى الغربية
 

 تطوير نحو وتطلعاتهم المبحوثين استجابة متوسطات بين للفروق( ت)اختبار نتائج (19.4) رقم جدول
. الوظيفي المسمى لمتغير تعزى الغربية الضفة في الدولية الغوث وكالة مدارس في التنظيميةالثقافة 

  
 

 مستوى الداللة قيمة ت االنحراف المعياري المتوسط الحسابي الوظيفي المسمى

 0.70 0.59 0.19 4.57 مدير

   0.18 4.56 معلم

 
 فإننا لذا ،ئياا إحصا دالة ليست بذلك وهي ،1.11 من أكبر الدللة قيمة أن تبين (ت)ر اختبا إلى ستنادباإل
بين متوسطات تطلعات المبحوثين  ئيةإحصا دللة ذات فروق وجود بعدم القائلة الصفرية الفرضية نقبل
 تعزى الغربية الضفة في الدولية الغوث وكالة مدارس في التنظيمية الثقافةتطوير  نحو (ين ومعلمينمدير )

 . الوظيفي المسمى لمتغير
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  السابعة الفرضية 4. 3. 3
 ،≥α) 1.11) لدالةامستوى  عند إحصائية دللة ذات فروق توجد ل :ونصها سابعةنتيجة فحص الفرضية ال

الثقافة التنظيمية في مدارس وكالة تطوير  نحو (مديرين ومعلمين)حوثين بين متوسطات تطلعات المب
 .الغوث الدولية في الضفة الغربية تعزى لمتغير سنوات الخبرة

 

للفروق  One way ANOVA الحادي التباين تحليل الباحثة الفرضية،استخدمتهذه  صحة من للتحققو 
 وكالة مدارس فيالثقافة التنظيمية تطوير  نحو (مديرين ومعلمين)متوسطات تطلعات المبحوثين  بين

 .( 41.3(سنوات الخبرة كما في الجدول رقم  لمتغير تعزى الغربية الضفة في الدولية الغوث

 نحو المبحوثين تطلعات متوسطاتالمعيارية لواإلنحرافات  الحسابية المتوسطات (44.0( رقم جدول
 الخبرة سنوات لمتغير تعزى الغربية الضفة في الدولية ثالغو  وكالة مدارس في التنظيمية الثقافة تطوير

 

 

( ONE WAY Analysis of Variance)  األحادي التباين تحليل راختبا نتائج(21.4)  رقم جدول
 الضفة في الدولية الغوث وكالة مدارس في التنظيمية الثقافة تطوير نحو المبحوثين تطلعات متوسطاتل

 . الخبرة سنوات لمتغير تعزى الغربية
 

 قيمة ف متوسط المربعات درجة الحرية مجموع المربعات مصدر التباين المجال
وى مست

 الداللة

 التطلعات مجال
 الثقافة نحو

 التنظيمية

 0.07 2.74 0.09 2 0.18 بين المجموعات
   0.03 214 7.14 داخل المجموعات

    216 7.33 المجموع

 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي العدد متغير سنوات الخبرة
 أقل من خمس سنوات

 
23 4.51 0.21 

 0.19 4.53 49 سنوات 5-10من 
 0.17 4.58 145 سنوات 10أكثر من 

 0.18 4.56 217 المجموع
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 لذا ئياا،إحصا دالة بذلك وهي ،1.11 من كبرالدللة أ قيمة أن تبين األحادي التباين اختبار إلى بالستناد
 ≥α) 1.11) الدالة مستوى عند ئيةإحصا دللة ذات فروق وجود بعدم القائلة الصفرية يةالفرض نقبل فإننا

 وكالة مدارس فيالثقافة التنظيمية تطوير  نحو (مديرين ومعلمين)بين متوسطات تطلعات المبحوثين 
 . الخبرة سنوات لمتغير تعزى الغربية الضفة في الدولية الغوث

 

 الثامنة الفرضية 3. 3. 3
 ،≥α) 1.11) لدالةامستوى  عند إحصائية دللة ذات فروق توجد ل :ونصهاثامنة فحص الفرضية ال نتيجة

الثقافة التنظيمية في مدارس وكالة تطوير  نحو (مديرين ومعلمين)بين متوسطات تطلعات المبحوثين 
 .الغوث الدولية في الضفة الغربية تعزى لمتغير موقع المدرسة

 للفروق One way ANOVA يالحاد التباين تحليل الباحثة استخدمت ضية،الفر هذه  صحة من للتحققو 
 وكالة مدارس فيالثقافة التنظيمية تطوير  نحو (مديرين ومعلمين)متوسطات تطلعات المبحوثين  بين

الجدول  في هو كما( مخيم قرية، مدينة،)  المدرسة موقع لمتغير تعزى الغربية الضفة في الدولية الغوث
(44.3). 

 تطوير نحو المبحوثين تطلعات متوسطلواإلنحرافات المعيارية  الحسابية المتوسطات.(22.4)رقم دولج
 مدينة،)المدرسة موقع لمتغير تعزى الغربية الضفة في الدولية الغوث وكالة مدارس في التنظيمية الثقافة
 ( .مخيم قرية،

 

 

 ريالمعيا االنحراف الحسابي المتوسط العدد متغير سنوات الخبرة

 0.24 4.56 33 مدينة
 0.17 4.57 54 قرية
 0.17 4.56 130 مخيم

 0.18 4.56 217 المجموع
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( ONE WAY Analysis of Varianc) األحادي التباين تحليل اختبار نتائج (23.4)رقم جدول
 فةالض في الدولية الغوث وكالة مدارس في التنظيمية الثقافة تطوير نحو المبحوثين تطلعات متوسطاتل

 (. مخيم ، قرية ، مدينة)  المدرسة موقع لمتغير تعزى الغربية
 
 

 مستوى الداللة قيمة ف متوسط المربعات درجة الحرية مجموع المربعات مصدر التباين المجال

 نحو التطلعات مجال
  التنظيمية الثقافة

 0.93 0.07 0.00 2 0.00 بين المجموعات
   0.03 214 7.32 داخل المجموعات

    216 7.33 لمجموعا
 

 دالة ليست بذلك وهي ،1.11 من رأكب الدللة قيمة أن تبين (23.4) الجدول في المعطيات تشير
 الدللة مستوى عند ئيةإحصا دللة ذات فروق وجود بعدم القائلة الصفرية الفرضية نقبل فإننا لذا ،ئياا إحصا

(1.11 (α≤ الدولية الغوث وكالة مدارس في التنظيمية افةالثق تطوير نحو المبحوثين تطلعات لمتوسطات 
 (.مخيم قرية، مدينة،) المدرسة موقع لمتغير تعزى الغربية الضفة في

 

 الخامس الدراسة سؤال نتائج 1. 3
 

مدارس وكالة الغوث الدولية في الضفة الثقافة التنظيمية في  هل توجد فروق ذات دللة إحصائية بين واقع
 ن؟معلميالو  نمديرينظر المن وجهة  نحو تطويرها الغربية وبين التطلعات

و النسب المئوية لكافة مجالت  المعيارية واإلنحرافات الحسابية المتوسطات( 22. 2)يلخص الجدول 
 . الدراسة
تطلعات و واقع ل المئوية والنسبواإلنحرافات المعيارية  الحسابية المتوسطات يلخص (43.3) رقم جدول

 الثقافة التنظيمية في مدارسهم في الضفة الغربيةتطوير غوث نحو مدراء ومعلمي وكالة ال
 

 تالمجاال

 التطلعات الواقع

 الحسابي المتوسط
 االنحراف
 المعياري

 النسبة المئوية
)%( 

 المتوسط
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري

 النسبة المئوية
)%( 

 91 0.29 4.55 81 0.39 4.43 الفلسقةمجال 
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 91 0.27 4.55 21 0.63 3.96 مجال القيم

 81 0.25 3.98 25 0.57 3.53 مجال المعتقدات

 14 0.23 4.62 22 0.69 3.86 مجال األعراف
 89 0.18 4.43 79 0.43 3.94 المجال الكلي

 تم ،≥α 1.11دالة لئيا عند مستوى اإحصايما اذا كانت الفروق بين المتوسطات الحسابية داله فوللتحقق 
 :تاسعةال الفرضة خالل من فحصها

 

  التاسعة الفرضية 1. 5. 4
 ≥α) 1.11) لدالةامستوى  ل توجد فروق ذات دللة إحصائية عند :ونصها تاسعةنتيجة فحص الفرضية ال

مدارس وكالة الغوث الدولية في الضفة الغربية وبين متوسطات الثقافة التنظيمية في  بين متوسطات واقع
 .والمعلمين نمديريمن وجهة نظر ال التطلعات نحو تطويرها

و  مديريواقع وتطلعات  للفروق بين متوسط( ت)تبارخإستخدام اتم  التاسعة الفرضية صحة من للتحققو 
 في هو كما الضفة الغربيةمدارسهم في في الثقافة التنظيمية تطوير نحو مدارس وكالة الغوث معلمي 
 . (0.54) الجدول
 مدارس معلمي و مديري وتطلعات واقع متوسط نبي للفروق( ت)تبارخايبين نتائج  (41.3) رقم جدول
 الغربية الضفة في مدارسهم في التنظيمية الثقافةتطوير  نحو الغوث وكالة

 مستوى الداللة قيمة ت االنحراف المعياري المتوسط الحسابي المجال
 1.115 1.11- 1.34 4.13 الواقع

   1.58 3.34 التطلعات
 

 فإننا لذا إحصائياا  دالة بذلك وهي، 1.11 منأقل  الدللة قيمة أن نتبي ،(ت) ختباراإل إلى بالستناد
مدارس وكالة الثقافة التنظيمية في  وجد فروق بين متوسطات واقعبعدم  القائلة الصفرية الفرضية نرفض

 نمديريمن وجهة نظر ال الغوث الدولية في الضفة الغربية وبين متوسطات التطلعات نحو تطويرها
 .والمعلمين
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 الخامس الفصل
 والتوصيات النتائج مناقشة

 
 األول بالسؤال المتعلقة النتائج مناقشة 1.5

 الثاني بالسؤال المتعلقة النتائج مناقشة 4. 1

 الثالث بالسؤال المتعلقة النتائج مناقشة 4. 1

 االولى الفرضية نتيجة مناقشة 5. 4. 1

 الثانية الفرضية نتائج مناقشة  4. 4. 1

 الثالثة الفرضية نتائج قشةمنا 4. 4. 1

 الرابعة الفرضية نتائج مناقشة 3. 4. 1

 الرابع بالسؤال المتعلقة النتائج مناقشة 3. 1

 الخامسة الفرضية نتائج مناقشة 5. 3. 1

 السادسة الفرضية نتائج مناقشة 4. 3. 1

 السابعة الفرضيةنتائج  مناقشة 4. 3. 1

 الثامنة الفرضية  نتائج مناقشة 3. 3. 1

 بالسؤال الخامس المتعلقة النتائج مناقشة 1.1

 التاسعة الفرضية نتائج مناقشة 5. 1. 1

 التوصيات  6. 1
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 الفصل الخامس

 

 

 مناقشة النتائج والتوصيات 
 

 و أسئلتها عن اإلجابة خالل من وتفسيرها الدراسة اليها توصلت التي النتائج مناقشة الفصل هذا يتضمن
 .الدراسة بنتائج المتعلقة التوصيات من عةلمجمو  ضافةباإل ،فرضياتها

 :األول بالسؤال المتعلقة النتائج مناقشة 5.1

 المديرين نظر وجهة من الغربية الضفة في الدولية الغوث وكالة مدارس في التنظيمية الثقافة واقع ما
 والمعلمين؟

 في الدولية الغوث وكالة مدارس فيمية درجة الكلية لواقع الثقافة التنظياا كبيراا لمتوسط الوجدت الباحثة تقدير 
، األمر الذي يعكس إدراكاا كبيراا (3514)، حيث بلغ والمعلمين المديرين نظر وجهة من الغربية الضفة

وفيما يلي تفسيراا لكل مجال من مجالت  .والمعلمين نمديريللواقع القائم في هذه المدراس من قبل ال
  :الدراسة

 متوسط على مدارسهم في التنظيمية الثقافة نحو الغوث وكالة ومعلمي مديري لواقع الفلسفة مجال حاز
 أن إلى الفلسفة لمجال جداا  الكبيرة النتيجة هذه الباحثة وتعزو. %81 مؤوية بنسبة مقدرة( 3.34) حسابي
 رأث بدوره والذي اليجابي المناخ من نوع يسودها الدولية الغوث وكالة لمؤسسات التابع المؤسسي المناخ
 بانتمائها تعتز الفئة هذه أن حيث( معلم و مدير) في والمتمثلة الموظفين من الفئة لهذه المعنوية الروح في
 أنها كما التعليمية للعملية مهمة كموارد وتقدرهم ذاتهم تعزيز على تعمل أنها حيث من المؤسسة هذه إلى

 . قدراتهم وتطوير تأهيلهم على تعمل لذا المؤسسة لهذه التنظيمية البنية في اساسيا محوراا  تعتبرهم

الحلواني  ) 0210( أبومعيلق، (2005) ،الشلوي )0211(المصري  عند جاء ما مع سابقا ورد ما اتفق وقد
 النتماء هذا توظيفالعاملين و  لدى الوظيفي النتماء تعزيزفي ان المناخ التعليمي يعمل على  )0221(
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 اهتمام المؤسسة بالعاملين من خالل توفيرإلى ضافة ، باإللمراجعينوا الموظفين مع التعامل في بأنواعها
بداعات من ستفادةواإل أدائهم لتطوير التدريبية الدورات  إقامة خالل من المتميزين مديري المدارس خبرات وا 

 . العمل وورش والمحاضرات الندوات

 على الضفة في مدارسهم في ظيميةالتن الثقافة نحو الغوث وكالة ومعلمي مديري لواقع القيم مجال وحاز
 الثغرات بعض هناك نبأ النتيجة هذه الباحثة وتفسر. %21 مؤوية بنسبة مقدرة( 4.16) حسابي متوسط

 القدرة عدم في متمثلة والمعلمين المديرين بين ما التعامل اليات وفق المتجانس غير دارياإل داءاأل في
 معلميهم مع التعامل في نمديريال بين المزاجية من بعض دوجو  إلى ضافةإ يجابياإل المعلمين تعزيز على
 .التعليمية للعملية والخادمة المهمة القيم بعض ضعفأ وبالتالي لمدارسهم نتماءباإل الشعور من قلل مما

ن ضعف الثقافة حيث أ، )0221(بوحشيش وأ) 0222 (نتائج مع دراسة  الثويني ال هذه وقد اتفقت
السائد والدور  اإلدارةضعف بمستوى المعرفة والقيم داخل المؤسسة بسبب نمط  لىإالتنظيمية السائدة يؤدي 
 .ضعف الشعور بالنتماء إلىمما ادى  اإلدارةالسلبي التي تقوم به هذة 

 في مدارسهم في التنظيمية الثقافة نحو الغوث وكالة ومعلمي مديري لواقع المعتقدات مجال حاز كما
 كبيرة كونها النتيجة هذه الباحثة تفسر و. %25 مؤوية بنسبة مقدرة( 4.14) حسابي متوسط على الضفة
 في الجماعية الروح بين ما تراوحت المعلمين و مديرينال لدى السائدة المعتقدات أن إلى( 4.14) بلغت

 في يسهم فعال تعلم على للمحافظة كحق التعليمية العملية لمعايير لتزاماإلو  التعليم لمهنة والولء المدرسة
 المديرين من كل اعتقاد إلى ضافةباإل جيدة تعليمية مخرجات إلى يؤدي مما لمهنتهم العاملين انتماء تعزيز

 تنظيمي منحى يولد مما للمدرسة العام الصالح اطار في للصالحيات السليم التفويض بضرورة والمعلمين
 .والمعتقدات والتقاليد والعادات القيم ينتج يالذ المجتمع في أخطر تعتبر تربوية لمؤسسة سليم

 والليثي ،)4114 (الصالحي ،( 4111( ونشوان العاجز من كل دراسة نتائجالنتائج مع هذه  وتتفق
 إيجابية عالقة وجود)  Maria،1999) ،) 4112( حلواني ،)4154( عليان ،)4112)الداعور ،(2008)

 الصالحيات لدى سة مثل تفويضوالمعتقدات السائدة داخل المؤس التنظيمية التنظيمية الثقافة بين
  .، روح الجماعة  ،  المشاركة، المبادرةالمسؤولين

 الضفة في مدارسهم في التنظيمية الثقافة نحو الغوث وكالة ومعلمي مديري لواقع عرافاأل مجال أما
 النتيجة هذه الباحثة وترى .%22 مؤوية بنسبة مقدرة( 4.86) حسابي متوسط على حاز فقد ،الغربية
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 التعليمية المؤسسة بقاء في ساهمت يجابيةاإل الجوانب من بعض هناك أن( 4.86) بلغت كبيرة هاكون
 في المتمثلة و التعليمية العملية في ستمراريةاإل إلى بدورها دتأ التي عرافاأل من مجموعة على محافظة
 للمعلمين القيادية المهارات ةتنمي و دائهمأ حول للمعلمين المستمرة الراجعة والتغذية الفردية الفروق مراعاة
 تنفيذ عاقتأ موانع يضاا إ هناك أن لإ المحلي والمجتمع المدرسة بين العالقة تفعيل إلى ضافةباإل والطلبة
 فجوة إلى دىأ بدوره الذي و الفلسطيني المجتمع في الجتماعي الوضع تدني منها عرافاأل هذه من كثير
  .لمهنتهم المعلمين لنتماء سلبية حارو  بدورها خلقت سرةاأل و المدرسة بين

 ،) 4112( اللهواني ،)4111( نشوانو  العاجز من كل دراسة في جاء ما مع االسابقة نتائج تتطابق
 .) 4115،(Hobbs  هوبس ،)4154( احمد ،)4118 (عمر ،(2007) الثويني

 
 

 

 :الثاني بالسؤال المتعلقة النتائج مناقشة 4.1

 الثقافة تطوير نحو الغربية الضفة في الدولية الغوث وكالة دارسم ومعلمي مديري تطلعات ما
 التنظيمية؟

 فيوالمعلمين نحو تطوير الثقافة التنظيمية  مديرينوجدت الباحثة تقديراا كبيراا جداا لمتوسط تطلعات ال
 وفيما يلي تفسيراا لكل مجال من(. 4543)، حيث بلغ الغربية الضفة في الدولية الغوث وكالة مدارس

 : مجالت الدراسة

 الضفة في مدارسهم في التنظيمية الثقافة نحو الغوث وكالة ومعلمي مديري لتطلعات الفلسفة مجال حاز
 جداا  كبيرة النتيجة هذه الباحثة ترى و%. 15 مؤوية بنسبة مقدرة( 3.11) حسابي متوسط على الغربية

 في المتمثل البشرية الكوادر بتنمية هتماماإل ومدى التعليمية البيئة بطبيعة حددتها سباباأل من لمجموعة
 على التركيز إلى ضافةباإل الجماعي العمل وقوانين أنظمة وفق انسجامهم ومدى التعليمية وقدراتهم أدائهم
 وكالة مدارس في مديرينوال المعلمين نأ إلى ضافةباإل التعليمية العملية طرافأ جميع وتفاعل انسجام مدى
 األخرى المؤسسات في اقرانهم بقية عن متمايزة ظروف يعيشون كونهم فضلاأل إلى دائما يتطلعون الغوث
 على ساساأل في تعتمد دولية مدارس هي الوكالة مدارس أن إلى ضافةباإل قطاعهم نفس في العاملة
 .دولية لمعايير خاضعة قوانين و أنظمة
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 الضفة في مدارسهم في التنظيمية فةالثقا نحو الغوث وكالة ومعلمي مديري لتطلعات القيم مجال حاز وقد
 إلى النتيجة هذه الباحثة تفسر و. .%15 مؤوية بنسبة مقدرة( 3.11) جداا  كبير حسابي متوسط على الغربية

 التعليمية للعملية الرئيسي الرافد كونها التعليمية للعملية ملحة ضرورة القيم يعتبرون مديرينوال المعلمين أن
 ينمي خالقيأ رافد القيم أن إلى ضافةإ الفعال التعلم لليات الداعم الفعال المدرسي نضباطواإل النظام ولتوفير
 .والمعلم المتعلم شخصية في يجابيةاإل الجوانب ويطور

 

 الضفة في مدارسهم في التنظيمية الثقافة نحو الغوث وكالة ومعلمي مديري لتطلعات المعتقدات مجال أما
 النتيجة هذهأن  الباحثةوترى   ..%81 مؤوية بنسبة مقدرة( 4.18) حسابي متوسط على حاز فقد الغربية
 ركاناأل من مجموعة على التعليمية المؤسسات في التنظيمية الثقافة تبنى: التالية لالسباب أيضا جداا  كبيرة
 في مهم جزء المعتقدات أن ومعلميهم المدارس مديري يرى ولذلك، المؤسسات لهذة المنتمينيؤمن بها  ما منها
 المؤسسة فرادأ على عادة يؤثر المعتقد وقوة المؤسسة وفكر ثقافة عن يعبر المعتقد كون عمل أي انجاح

 .دافعيتهم ورفع عمالهمأ انجاز إلى ويدفعهم
 

 الضفة في مدارسهم في التنظيمية الثقافة نحو الغوث وكالة ومعلمي مديري لتطلعات عرافاأل مجال حاز وقد
 أيضاا  جداا  كبيرة النتيجة هذه الباحثة وترى. .%14 مؤوية بنسبة مقدرة( 3.64) يحساب متوسط على الغربية

 جذابا مجتمعاا  منه تجعل التي القنواتو  العناصر من بمجموعة يمر المدرسي المجتمع أن: التالية سبابلأل
 الفعاليات من مجموعة عنه ينتج مميز فكري نسيج في الطاقات ويجمع القدرات يظهر حيث التعليمية للعملية
 اطراف تقود تعلمي تعليمي تفاعل إلى يؤدي مما وعناصرها ركانهاأ و التعليمية العملية فكر في المتبلورة
 مجموعة هناك نأ إلى ضافةإ والتطوير بداعإل المحققة المنسجمة جراءاتاإل من سلسلة إلى التعليمية العملية

 تحقيق إلى عملياتها مجمل في تسعى التي فهاهداأ في والمتماثلة خصائصها في المختلفة العناصر من
 الحاكم الكاديمي العرف هنا وهو العناصر هذه لكل ضابط هناك يكون نأ يجب وبالتالي المنشودة هدافهاأ

 خلق مما التعليمية العملية يمحور طويلة سنين بقي والذي التعليمي والمجتمع التعليمية العملية طرافأ لجميع
 .التعليمية العملية اطراف لها انصاعت وانظمة قوانين ابمجمله اصبحت معايير
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 الثالث بالسؤال المتعلقة النتائج مناقشة 4. 1
 

الثقافة  و واقعمدارس وكالة الغوث الدولية في الضفة الغربية نح ومعلمي مديريهل تختلف استجابات 
وقد ارتبط هذا  ؟ع المدرسةوموق ،الخبرة وسنوات الوظيفي، الجنس، والمسمىباختالف متغير نظيمية الت

 .(الرابعة-األولى)السؤال بالفرضيات 
 

 :االولى الفرضية نتيجة مناقشة 0. 3. 1

، بين متوسطات استجابات ≥α) 1.11) الدالةمستوى  عند إحصائية داللة ذات فروق توجد ال
ولية في الضفة نحو واقع الثقافة التنظيمية في مدارس وكالة الغوث الد( مديرين ومعلمين)المبحوثين 

 .الغربية تعزى لمتغير الجنس

 أن إلىهذه النتيجة  الباحثة تعزوو  أظهرت نتائج الفرضية وجود فروق تعزى لمتغير الجنس لصالح اإلناث،
 في ناثإك دورهن ثباتإل ناثاإل سعي إلى بالضافة الذكور، من أكثر لمهنتهن نتماءإب يتمتعن ناثاإل

 .التربوي الميدان

 أبيك وكاملتون ،)4111(ابوحشيش  )4111(الدراسة مع دراسة العاجز ونشوان  تتفق نتائجو 
(4151Refik & Cemalettin (  ناثللجنس لصالح اإل وجود فروق تعزى إلىالتي اشارت جميعها. 

 إلىوأشارت ) 0222)عمرو ،  (2007)الداعورو   )0211(، المصري )0222(وتختلف مع دراسة اللهواني 
 . لجنسلمتغير ا ىعدم وجود فروق تعز 

 

 : الثانية الفرضية نتائج مناقشة 4. 4. 1

ات استجابات المبحوثين ، بين متوسط≥α) 1.11) لدالةامستوى  عند إحصائية دللة ذات فروق توجد ل
تعزى  الضفة الغربيةنحو واقع الثقافة التنظيمية في مدارس وكالة الغوث الدولية في ( مديرين ومعلمين)

 .الوظيفيلمتغير المسمى 
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 نهاأب النتيجة هذه الباحثة ترى وعليه. الوظيفي لمسمىلمتغير ا  تعزى فروق وجود دمأظهرت النتائج ع
 في يعملون وكونهم مدارسهم في والمناخية البيئية الظروف نفس يعيشون مديرينوال المعلمين كون مقبولة
. عمالهاأ كثرأ في بالمركزية بطةمرت مدارسهم كون إلى ضافةإ محددة تعليمية اليات وضمن المجال نفس
 .الوظيفي المسمى باختالف للعاملين المستمر للتدريب ضافةباإل هذا

 

 استجابات في تقارب وجود حول ،)4112(اللهواني ،(2008) عمر جاء ما مع سابقا ورد ما تطابق وقد
 لوجود توصل حيث )4112( الثويني دراسة مع وتختلف الوظيفي، المسمى اختالف على الدراسة عينة
 . مديرينال لصالححسب متغير المسمى الوظيفي   العينة فرادأ سجاباتإ بين فروق

 

  :الثالثة الفرضية نتائج مناقشة 4. 4. 1
 

، بين متوسطات استجابات ≥α) 1.11) لدالةامستوى  عند إحصائية داللة ذات توجد فروق ال
ية في مدارس وكالة الغوث الدولية في الضفة نحو واقع الثقافة التنظيم( مديرين ومعلمين)المبحوثين 

 .الغربية تعزى لمتغير سنوات الخبرة

 و سنوات 1 من اقل خبرتهم هم من بين كانت الخبرة سنواتلمتغير  تعزى فروق أظهرت النتائج وجود
 تلعب الخبرة أن إلى النتيجة هذه الباحثة تعزو عليهو  .سنوات 51 من أكثر لصالح سنوات 51 من أكثر
 ثقافي مولد أنها إلى ضافةإ التعليمية المؤسسات في العاملين لدى والمعتقدات فكاراأل تنمية في كبيراا  راا دو 
 التجارب من كثيراا  ولد بدوره اوهذ بالزمن مرتبطة الخبرة كون المعلم شخصية يصقل تعليمي طابع ذو

 ويحاكمون المور على مونيحك جعلتهم واضحة رؤى ولدت المعلمين لهؤلء الخبرات من كثيراا  أضافت
 .خبرة منهم أقل هم من غير من منطقية أكثر الواقع

هوانج  تشلن فنج دراسةو  ،(2000 ( دراسة بينتون ، )4118( عمر دراسة من كل مع هذه النتائج تتفقو 
 .   (2012)عليانو  (2007) الليثي دراسة مع وتختلف. ).022(، عبيسات (2117(
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 :الرابعة فرضيةالنتائج  مناقشة 3. 4. 1
 

، بين متوسطات استجابات ≥α) 1.11) الدالةمستوى  عند إحصائية داللة ذات فروق توجد ال
نحو واقع الثقافة التنظيمية في مدارس وكالة الغوث الدولية في الضفة ( مديرين ومعلمين)المبحوثين 

 .الغربية تعزى لمتغير موقع المدرسة

 هذه الباحثة وتعزو (.مخيم ، قرية ، مدينة) المدرسة موقعمتغير ل تعزى فروق وجود عدمأظهرت النتائج 
 نظمةاأل من موحدة قبة تحت تنطوي حيث نفسه هو المدارس لهذه التنظيمي الواقع أن إلى النتيجة
 للمنظومة المرسومة العامة هدافاأل ضمن تكون وبذلك المدارس لهذه الموقع عن النظر بغض والقوانين
 هي المدارس هذه في المطبقة المعايير أن إلى ضافةإ الدولية الغوث لوكالة التعليمي الجهاز في التربوية
 السائدة البيروقراطية أو المركزية بسبب هذا يكون وقد التعليمي الجهاز أفراد جميع على المطبقة نفسها
 بها المعمول ينالقوان أجندة ضمن فقط منفذ جهاز التربوي فالجهاز المؤسسة هذه في التعليمي المناخ على
 .تعديلها في حتى أو صياغتها في فاعل دور أي له ليس المؤسسة هذه في

 .)4111( ونشوانالعاجز و  ،)4114( الصالحيو  ،)4112( الثويني دراسة مع الدراسة نتائج اتفقتو 

  
 :رابعال بالسؤال المتعلقة النتائج مناقشة 3. 1

وث الدولية في الضفة الغربية نحو تطوير الثقافة ومعلمي مدارس وكالة الغ مديريهل تختلف تطلعات 
 ؟وموقع المدرسة ،الخبرة وسنوات الوظيفي، الجنس، والمسمىمتغير التنظيمية باختالف 

 

 .التي انبثقت عنه (الثامنة-الخامسة)لفرضيات و قد تم اإلجابة عن هذا السؤال وفقاا ل
 :وفي ما يلي تفسير لنتائج كل فرضية من هذه الفرضيات

 

 : الخامسة الفرضية نتائج مناقشة 5. 3. 1

، بين متوسطات تطلعات المبحوثين ≥α) 1.11) لدالةامستوى  عند إحصائية داللة ذات فروق توجد ال
 .نحو تطوير الثقافة التنظيمية في مدارس وكالة الغوث الدولية في الضفة الغربية تعزى لمتغير الجنس
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 إلى النتيجة هذه الباحثة تفسر وعليه. ناثاإل لصالح الجنس غيرلمت تعزى فروق وجودالنتائج  فقد أظهرت
 فكراا  لديهم خلقت بدورها والتي التدريبية الدورات من كبيرة مجموعات يتلقون المدارس مديريو  المعلمين أن

 هموثقافت سلوكياتهم في أثرت كما المهني لواقعهم رؤيتهم في بدورها أثرت متنوعة أكاديمية مهارات و تربوياا 
 هذا أن لإ. المهني مستقبلهم في اليه يتطلعون ما إلى التفاؤل من بنوع ينظرون جعلهم مما التنظيمية

 في بجدية يتمتعن ناثاإل والمديرات المعلمات أن حيث الذكور من أكثر ناثاإل إلى طريقه وجد قد تأثيرال
 .الذكور نظرائهم من كثرأ العمل

 (.4111(ابوحشيش  ،)4111(ونشوان  مع كل من العاجزنتائج هذه ال تتفقو 
 

 : السادسة الفرضية نتائج مناقشة 4. 3. 1
 

، بين متوسطات تطلعات المبحوثين ≥α) 1.11) لدالةامستوى  عند إحصائية داللة ذات فروق توجد ال
نحو تطوير الثقافة التنظيمية في مدارس وكالة الغوث الدولية في الضفة الغربية ( مديرين ومعلمين)

 .لمتغير المسمى الوظيفي تعزى

 أن إلى النتائج هذه الباحثة وتعزو .الوظيفي المسمى لمتغير تعزى فروق وجود عدموقد أظهرت النتائج 
 المعايير نفس ضمن واحد مجتمع في يعيشون كونهم المجالت شتى في واحدة والمعلمين مديرينال تطلعات

 الثقافة نحو تطلعاتهم اتفقت ولذلك الرؤيا بنفس الواقع شخصوا أنهم إلى ضافةإ والعادات والتقاليد عرافواأل
 .ومعاييرها التنظيمية

 ،(Benton 2000 (بينتون ، )4112( اللهواني ،) 4118 (عمر من كل مع الدراسة هذه نتائج وتتفق
 .  )4114( ملحمو 
 

 : السابعة الفرضيةنتائج  مناقشة 4. 3. 1
 

، بين متوسطات تطلعات المبحوثين ≥α) 1.11) لدالةاى مستو  عند إحصائية داللة ذات فروق توجد ال
نحو تطوير الثقافة التنظيمية في مدارس وكالة الغوث الدولية في الضفة الغربية ( مديرين ومعلمين)

 .تعزى لمتغير سنوات الخبرة
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 نظيميةالت الثقافة أن الباحثة ترى وعليه .الخبرة سنوات لمتغير تعزى فروق وجود عدموقد أظهرت النتائج 
 أفضل بصورة التعليمية العملية داءأ نجاحإ في يساهم تطوير إلى تحتاج الدولية الغوث وكالة مدارس في
 التنظيمي الهيكل في المستخدمة والقوانين نظمةاإل في نظر عادةإ إلى تحتاج كما الن عليه هي مما

 صالحإ في النظر لوجهات اتحاد يكون ان يجب نهبأ يرون كما الدولية الغوث وكالة في التعليم لبرنامج
 .التعليمية العملية في تتداعى بدأت التي القيم منظومة وبخاصة التعليمية العملية

 ، فنج( Benton 2000 (، بينتون) 7002(، اللهواني )4118( عمر دراسة مع السابقة النتائج تتفق
 )4112( الليثي سةدرا مع وتختلف ).022(وعبيسات ( ( Feng Chan Hwang 2007 هوانج تشلن
  (2012)  .وعليان

 

  :الثامنة الفرضية نتائج مناقشة  3. 3. 1
 

، بين متوسطات تطلعات المبحوثين ≥α) 1.11) لدالةامستوى  عند إحصائية داللة ذات فروق توجد ال
نحو تطوير الثقافة التنظيمية في مدارس وكالة الغوث الدولية في الضفة الغربية ( مديرين ومعلمين)
 .عزى لمتغير موقع المدرسةت
 

 أن إلى النتيجة هذه الباحثة تعزوو . المدرسة موقع لمتغير تعزى فروق وجود عدمحيث أظهرت النتائج 
 الواقع وتحليل التفكير في بعداا  همل ضافتأ المدارس مديري و ونالمعلم بها مر التي والخبرات التجارب

 أفضل مولأم إلى يتطلعون جعلهم بدوره وهذا غراتهث واكتشاف للواقع حقيقي تشخيص إلى بهم دىأ مما
 .بغض النظر عن موقع المدرسة التنظيمية الثقافة مجالت وفق
 .)4111( ونشوان العاجزو  ،)4114( الصالحيو  ،)4112( الثويني دراسات مع الدراسةهذه  نتائج اتفقتو 
 

 :خامسال بالسؤال المتعلقة النتائج مناقشة 1. 1

مدارس وكالة الغوث الدولية في الثقافة التنظيمية في  داللة إحصائية بين واقعهل توجد فروق ذات 
 ؟والمعلمين مديرينمن وجهة نظر ال الضفة الغربية وبين التطلعات نحو تطويرها
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تعزو الباحثة و , ات أكبر منها في مجالت الواقعحيث أظهرت النتائج متوسطات حسابية لمجالت التطلع
والمعلمين لديهم تطلع دائم نحو تطوير الثقافة التنظيمية في مؤسستهم و  مديرينلهذه النتيجة الى أن ا
 .ما هو قائم في الواقعمالنهوض بها الى أكثر 

 ،(Benton 2000 (بينتون ، )4112( اللهواني ،) 4118 (عمر من كل مع الدراسة هذه نتائج وتتفق
 :رتبط هذا السؤال بالفرضية التاسعةوقد إ.  )4114( ملحمو 
 

 :التاسعة الفرضية نتائج مناقشة  5. 1. 1
 

الثقافة  بين متوسطات واقع ≥α) 1.11) لدالةامستوى  ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند
 مدارس وكالة الغوث الدولية في الضفة الغربية وبين متوسطات التطلعات نحو تطويرهاالتنظيمية في 

 .والمعلمين مديرينمن وجهة نظر ال
 هذه الباحثة وتعزو .االتطلعات نحو تطويرهو  الثقافة التنظيمية بين واقعكبيرة د فروق و وجتائج وأظهرت الن

 الدراسة عينة افراد استطاع حيث التطلعات في الفكر ونضارة للواقع التشخيص سالمة إلى النتيجة
 الواقع أن على أكدت والتي وتجاربهم مفاهيمهم ضمن( والتطلعات الواقع) المقياسين على ستجابةاإل

 إلى أيضا تحتاج والقوانين األنظمة وأن العمل مصلحة تقتضيه لما وفقا ترتيب اعادة إلى يحتاج التنطيمي
 البشرية بالكوادر هتماماإل يجب نهأ إلى ضافةإ الحديثة المتغيرات طبيعة مع لتتماشى صياغة دةإعا

 .المهنية تاجيتهمإن تحسين من ليتمكنوا المعيشية ظروفهم وتحسين
 
  :التوصيات 6. 1

 : توصلت اليها الدراسة ، توصي الباحثة بما يلي في ضوء النتائج التي 

دارية التي من شأنها تشكيل الثقافة التنظيمية للمؤسسة التعليمية الممارسات اإلستمرار في تعزيز اإل -5
والتي حصلت  )ضوعية، المو ، التعليم الذاتي، المساواة، السلوك الديمقراطياإلحترام ،الذات تعزيز(مثل 

ز الممارسات التي اظهرت ، والعمل على تعزيفي مجال الفلسفة ية عالية خصوصاا حسابعلى متوسطات 
 الدراسة 
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 ،، التحفيزالتنافس، اإلنتماء، النظام)ثل م قليلة،ما بين متوسطة و  ية كانتن متوسطاتها الحسابإ
 . هرت بشكل واضح في مجال المعتقداتوالتي ظ( نضباطاإل

 

و من . ية التي من شأنها تحقيق تطلعاتهمدار خالل الممارسات اإلمن  ستمرار في تحفيز العامليناإل  -4
 :هذه الممارسات

 المعلمين والطلبة في صنع القرار اشرارك  -
 العمل نطاق نشاطات خارجعمل نسانية بين العاملين عن طريق التركيز على الجوانب اإل -
 لمعلمين لزيادة دافعيتهم للعملي في التعامل مع اداري الديمقراطاستخدام السلوب اإل -

العمل مع الجهات المختصة  إلىضافة باإل ،نتماء لدى العاملينتطويريه تعزز اإل تدريبية ورشات عقد  -4
ناث، لزيادة كثر من اإلأتي تكون بنسبه عالية لدى الذكور على حل المشكالت التي تواجه العاملين وال

 .نجازدافعيتهم للعمل واإل
المعلمين " الطلبة الخريجين تدريب مستمره تأهلبرامج  عداد إ الجامعات فيوضع خطة مشتركة مع  -3

 .، لزيادة خبراتهم وتعزيز قدراتهمثناء الخدمهأ، و تكون قبل الخدمهالممارسات الدارية والتي على  "الجدد
المناخ التنظيمي داخل  في تطوير مديرينبين واقع وتطلعات المعلمين وال يجابيةستثمار العالقة اإلإ -1

 السائده الثقافة التنظيمية تطوير واقعأو  المؤسسة التعليمية عن طريق رسم سياسات من شأنها تغيير
 .كسياسة التوظيف والترقيات ،أفضلنحو ثقافة تنظيمية  لتتناسب مع التطلعات

تعنى بفئة معينة من  ن مدارس وكالة الغوثأتمع المحلي في العملية التعليمية، مع العلم اشراك المج -6
 .(الالجئين)الطلبة والعاملين 

، الطلبةو ، انت متعلقة بالعاملينان كالعمل على حل المشكالت التي تواجه مدارس وكالة الغوث  -2
تستهدف مجتمع الدراسة نفسه مع من الدراسات  اا جراء مزيدإالسياسات وذلك بو ، المناهجو ، المبانيو 

 متشخيص شامل للواقع يت إلىبدراسات اخرى سابقة، للوصول  ج الدراسةنتائ اختالف مشكلة الدراسة، وربط
 .لمؤسسة التعليميةعلى أثره وضع خطط متكاملة لعملية النهوض با
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 العربية  مراجعال
 من بغزة األقصى جامعة في المعرفة بإدارة وعالقتها التنظيمية الثقافة :)4111( .محمد أبوحشيش، بسام -

 .، فلسطينجامعة األقصى ، رسالة ماجستير غير منشورة،فيها هيئة التدريس أعضاء نظر وجهة

 مديري تواجه التي المدرسية المشكالت حل مهارة في التنظيمية الثقافة فاعلية: (4154( .ياسمين احمد، -
 غير ماجستير ةرسال، نظرهم وجهات من الغربية الضفة محافظات في الثانوية الحكومية المدارس
 .فلسطين نابلس،. الوطنية النجاح جامعة .ةمنشور 

عالقة الثقافة التنظيمية بااللتزام الوظيفي لدى معلمي المدارس األساسية : )4154(. يق، امانلمعيأبو  -
ستير غير منشورة، الجامعة السالمية، ج، رسالة ماالحكومية بمحافظات غزة وسبل النهوض وتطويرها

 . غزة

العامة،  اإلدارة معهد .القاسم أبو جعفر ترجمة .واألداء التنظيمي السلوك :(5115) .زرلتيسي أندرو -
 .الرياض

مركز . ترجمة عبد الفتاح النعماني. الجزء الول .إدارة الجودة الشاملة(: 5116) .أتكسون، فيليب -
 .، القاهرة(بميك)ية لإلدارة الخبرات المهن

 .، عمان، دار الشروقالتربوية اإلدارةرة في قضايا معاص:  (4116. ) بطاح، أحمد -

 .البريطانية االنتدابية الحكومة عهد في الفلسطينية المناهج حصار: (4118. )دمحم البطراوي، -
 .اهلل رام .التربوي ر والتطوي للبحث القطان مركز مكتبة نشطةأ ضمن محاضرة

 . السعودية دار النور، ،الثانيالجزء  ،ودراسات تاريخ الحديث األدب: (2010). بن حسين، محمد  -

 الثنائية، الخطة ،المدرسة أداء علي للتطوير كمركز المدرسة برنامج تنفيذ أثر :(4114) .ثابت، زياد -
 .  ، غزةبغزة الدولية الغوث بوكالة التربوي التطوير مركز والتعليم، التربية دائرة

 .، السكندريةةالجامعي لمعرفةا دار ،الشخصية والثقافة المجتمع: (5116. )عبداهلل جلبي، -
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 .عمان ،للطباعة والنشر ةر يسدار الم. 5، طالحديثة اإلدارةمبادىء : ( 4112. ) ، عبد العزيزحبتور -

  ،دارالحامد للنشر والتوزيع. 5ط، داريةالحديثة، النظريات، اإل اإلدارةمبادىء (: 4116.)حريم، حسين -
 . عمان

دار زهران للنشر والتوزيع، . فراد في المنظماتسلوك األ: السلوك التنظيمي(: 5112) .ن، حسيحريم -
 .عمان

 إلى قدمت عمل ورقة. المنظمة ثقافة في التغيير يبدأ أين من: (2009) .الرحمن عبد حلواني، ابتسام -
 .السعودية ،الرياض،اإلدارية للتنمية الدولي المؤتمر

 التربية والتعليم مديريات في املةالش الجودة إدارة وتطبيق معرفة اقعو(: 4112. )ةعناي خضير، -
 . فلسطين نابلس، النجاح، جامعة ،منشورة غير ماجستير ، رسالةفيها العاملين نظر وجهة من الفلسطينية

الثانوية كقائد تربوي في محافظات غزه وعالقته  سةدور مدير المدر  : (2007)  .الداعور، سعيد خضر -
 . الجامعة السالمية، غزه . رسالة ماجستير. المعلمينبالثقافة التنظيمية للمدرسة من وجهة مظر 

 .عمان ،  دار المسيرة،السلوك التنظيمي: (2011)، زاهد محمد، ديري -

ترجمة محمد الدجاني  الوارد . المحيط مع التأكد وعدم المؤسسة استراتيجيات :(5111) .دينيسون، هيلين -
 .ة، رام اهللعامة، مكتبة البير ال اإلدارةفي مؤلفات كالسيكية في 

 قطاع على الشاملة الجودة إدارة تطبيق في التنظيمية الثقافة دور :(4111) .جالل ممدوح ،الرخيمي -
، جدة، العزيز عبد الملك منشورة، جامعة غير ماجستير رسالة ،جدة بمحافظة الكيمياوية الصناعات
 .السعودية

الوفاء لدنيا الطباعة والنشر،  دار. التربوية اإلدارةالسلوك التنظيمي في  :(4113) .رسمي، محمد -
 .السكندرية
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 داء العاملين بالمملكة العربيةأالثقافة التنظيمية على  ثرأ(: 4112. )، عبداهلل بن عطيةالزهراني -
 . ، رسالة دكتوراة  منشورة، جده، السعوديةالسعودية

، جامعة نايف العربية داءالثقافة التنظيمية ودورها في رفع مستوى اال: )4118( .سعيد الخليفة ،زياد -
 .منشورة  بالعلوم الدارية، جدةغير للعلوم المنية، رسالة ماجستير 

 الفكر دار ،الثقافي االجتماع علم في بحث: الشخصية الثقافة: (5118. )حسن سامية الساعاتي، -
 . ، القاهرةالعربي

 غير ماجستير ، رسالةالتنظيمي ماءباالنت وعالقتها التنظيمية الثقافة: (4111) .فرحان بن الشلوي، حمد -
  .السعودية الرياض، األمنية، للعلوم العربية نايف إلكترونية، جامعة نسخة ،منشورة

 . ، القاهرةغريب دار ،اإلدارةوفعالية  القيادي السلوك :(5114. )محمد ،فرج ،طريف شوق، -

 في بمحافظات غزة الغوث الةوك بمدارس المدرسية اإلدارة تطوير:  .( 2003 ) محمود نبيل الصالحي، -
 جمهورية القاهرة، .شمس جامعة عين. منشورة غير دكتوراه سالةر . الشاملة الجودة إدارة مفهوم ضوء
 . العربية مصر

 دار التطبيقات، – المفاهيم ـ النظريات :التنظيمي السلوك :(5111.)طلقم، السواط عبداهلل، الطجم، -
 .  والتوزيع ، جده النوابغ للنشر

 تطوير كمركز المدرسة برنامج ضوء في المعلمين أداء تطوير: (4111) .، جميلفؤاد، نشوان ،جزالعا -
جمهورية . القاهرة جامعة ،كلية التربية ،السادس العلمي للمؤتمر مقدم بحث ، الدولية الغوث لوكالة التابع

 .مصر العربية

 على بالتطبيق " البشرية الموارد تطوير على التنظيمية الثقافة أثر (:4115. )مالثويني،عبد الكري -
 كلية ، إدارة األعما قسم ،غير منشورة ماجستير رسالة ،  المهني والتدريب الفني للتعليم العامة المؤسسة
 . السعودية العربية المملكة ، العزيز عبد الملك جامعة ،اإلدارةو  القتصاد
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 ميدانية دراسة. المؤسسية المعرفة اءبن على هاتأثير و  التنظيمية الثقافة : (2005).حيدر عبيسات، -
 .الردن عمان، المعرفية، الدراسات مديرية الزرقاء، في الحرة المناطق لمؤسسة

 إدارة .العامة اإلدارة معهد ،مقارن كلي منظور والتنظيمي اإلنساني السلوك (:5111.)لي، ناصرالعدي -
 .السعودية العربية المملكة البحوث

 عمان، والتوزيع، للنشر الشروق دار ،والجماعة الفرد سلوك المنظمة سلوك :(4114) .ماجده العطية، -
 .األردن

 شركةفي الوظيفي  األداء مستوى على التنظيمية الثقافة أثر (:4118) .، احمد محمد سعدعكاشة -
 الجامعة ،منشورة، نسخة إلكترونية غير ماجستير رسالة. تطبيقية دراسة فلسطين فياالتصاالت 
 .غزة اإلسالمية،

 الحكومية المدارس مديري لدى اإلدارية والممارسات التنظيمية لثقافةا :((2012 .عليان، ديمه عبد علي -
 غير ماجستير رسالة ،" والبيرة اهلل رام" و القدس محافظتي في المعلمين نظر وجهة من بينهما والعالقة

 .فلسطين ، لس، نابالوطنية النجاح منشورة، جامعة

 التطبيق ومقترحات – التربوية المؤسسات في الشاملة الجودة إدارة:  (2004 ) .رناص صالح عليمات، -
 . ، الردنوالتوزيع للنشر الشروق األولى دار الطبعة .التطوير

 في التنظيمية الثقافة نحو ومعلميها الالتينية البطريركية مدارس داريإ اتجاهات: (2008) .يمانإ عمر، -
 . جامعة القدس، فلسطين. منشوره غير ستيرماج رسالة .فلسطين في مدارسها

 . قبرص ، دار دلمون للنشر،البالد العربية والتحديات التعليمية(: 5181) .، ابراهيم عبداهللغلوم -

 :العام األردني القطاع مؤسسات في اإلداري والتطوير التنظيمية الثقافة: (2003) .حمد الفرحان ،أمل -
جامعة العلوم التطبيقية  األول، العدد س،دالسا المجلد ،التطبيقية علوماألردنية لل المجلة .تحليليه دراسة

  .الخاصة
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 دراسة السلوك الفردي والجماعي في المنظمات: السلوك التنظيمي (:4111.)القريوتي، محمد قاسم -
 .، دار الشروق، عمان 4، طالمختلفة

 .، عمانللنشر وائل ، داروالتنظيم المنظمة ظريةن(: 4118.)القريوتي، محمد قاسم  -

للمرحلة  الدولية الغوث وكالة مدارس مديرو يواجهها التي المشكالت : (2007).، محمداللهواني -
. رسالة ماجستير. فلسطين شمال محافظات ومعلميها في المدارس هذه مديري نظر وجهة من األساسية

 . ، فلسطينجامعة النجاح

والنشر،  للطباعة وائل دار ، 5ط ،ومفاهيم حديثة أساسيات التنظيمي التطوير: (5111. )موسى ،اللوزي -
 . عمان

 من اإلداري اإلبداع في ودورها المدرسة لمدير التنظيمية الثقافة:  (2008).الليثي، محمد بن حسن -
 ام جامعة. منشورةغير  ماجستير رسالة. المقدسة بالعاصمة االبتدائي التعليم مدارس نظر مديري وجهة
 . السعودية ةالعربي المملكة .القرى

المركز العربي للخدمات  ،5، طتحليل السلوك التنظيمي :(5111) .، ابراهيم، الجزراوي، موسىالمدهون -
 .، عمانالطالبية

 للتخطيط غزة في محافظات الثانوية المدارس مديري ممارسة رجةد(: 4155. )المصري، كمال مصطفى -
 قسم غير منشورة، ماجستير رسالة ،مدارسهم في دةالسائ التنظيمية الثقافة بأنماط وعالقته االستراتيجي

 .فلسطين  ، غزة ، اإلسالمية الجامعة ، التربية كلية التربية، أصول

جامعة بنها . العمل في الناس لسلوك معاصرة رؤية :التنظيمي السلوك إدارة :(4111) .مصطفى، أحمد -
 القاهرة، 

 ،المدارس مديري أداء تحسين في ودوره يرللتطو  كمركز المدرسة مشروع :( 2004 ) .دمحم مقبل،  -
  .بغزة الغوث الدولية بوكالة التربوي التطوير مركز ،والتعليم التربية دائرة إلى مقدم بحث
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 ،توراةدك أطروحة ،األردن في الثانوية المدارس في السائدة التنظيمية الثقافة: (2003) د أحم ملحم، -
 . األردن ن،عما العليا، للدراسات العربية عمان جامعة

الصفية التي تواجه معلمي المرحلة االبتدائية في مدارس  اإلدارةمشكالت :  .(2009)المقيد، عارف  -
 . ، غزة، رسالة ماجستير غير منشورة ، الجامعة السالميةث الدولية بغزة وسبل التغلب عليهاوكالة الغو 

. العامة اإلدارةمعهد . محمد ياسين ترجمة حسن،اإلدارةالنموذج الياباني في  (:5115) .شيتو ب وليام -
  .السعودية
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( 1)ملحق   

 االستبانة 

 جامعة القدس ابوديس 

 الدراسات العليا 

ومعلمي مدارس االنروا في الضفة الغربية  مديريالسادة   

،،،،،،،،تحية طيبة وبعد   

 

 في يةالدول الغوث وكالة مدارس في التنظيمية الثقافة واقععداد دراسة حول تقوم الباحثة بإ
 وذلك استكمالا . والمعلمين المديرين نظر وجهة من تطويرها نحو والتطلعات الغربية الضفة

.التربوية في جامعة القدس  اإلدارةلمتطلبات الحصول على درجة الماجستيير في   

 

عليها بما يتناسب مع وجهة  اإلجابةستبانة و ارجو من حضرتكم التفضل بقراءة فقرات اإل
جابتكم ستحاط بسرية كاملة، مع العلم ان فقرات الستبانة جاءت من إن ى أنظركم مؤكدة عل

أثر فيما تتوصل اليه الدراسة من نتائج وسيكون لها أغراض البحث العلمي فقط، جل أ
.وتوصيات  

اإلحتراممع جزيل الشكر و   

سهى سمير عمرو :  الباحثة   
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معلومات عامة : الجزء األول  

 

 يرجى وضع إشارة  (x :أمام العبارة المناسبة( 

 

 :        الجنس، وله مستويان( أ

 أنثى. )  ( 0ذكر                 .  )  ( 1     

 :المسمى الوظيفي، وله مستويان( ب

 مدير. )  ( 0معلم                 .  )  (  1    

 

 : التعليم المدرسي، وله ثالثة مستويات/ المدرسية اإلدارةسنوات الخبرة في ( ت

 سنوات  12أكثر من  . )  ( 3سنوات    12_  .من . )  (  0سنوات  .أقل من . )  (  1  

 :       موقع المدرسة، وله ثالثة مستويات( ث

 

 مخيم.  )  ( 3قرية        .  )  (  0مدينة          .  )  ( 1 
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مقياس الثقافة التنظيمية : الجزء الثاني  

. شر للداللة على الثقافة التنظيمية في مدارس وكالة الغوث في الضفة الغربيةفيما يلي فقرات تعتبر مؤ   

. في الخانة المالئمة من وجهة نظرك(  X )أرجو قراءة الفقرات اآلتية ووضع إشارة   

 المجال الواقع  التطلعات
قليلة 
 جداا 

 متوسطة قليلة
  

كبيرة  كبيرة
 جداا 

قليلة 
 جداا 

 متوسطة قليلة
  

كبيرة  كبيرة
 جداا 

الرقم   مجال الفلسفة: أوالً   

لديني لدى تعمل المدرسة على تعزيز النتماء ا          
 الطلبة 

1   
  

 0 تؤكد على احترام العمل           

 3 تعزز النتماء القومي لدى الطبة           

 4 تعمق السلوك الديمقراطي وتجذر ممارساته            

 . ترسخ الوحدة الوطنية في نفوس الطلبة          

حة كتابة تشجع اهتمام الطلبة باللغة العربية الفصي          
 ومحادثة 

6 

 2 تعمق التفاهم على أساس العدل والحرية والمساواة          

 2 تكسب الطلبة أنماط التفكير الناقد           

 1 ترسخ المساواة بين الطلبة في الحقوق والوجبات          

تعمل على بناء الذات الثقافية للطلبة المستمدة من           
 تراث األمة 

12 

 11 تعزز تقبل الذات وتقدر اإلنسان           

 10 تعزز اهتمام الطلبة لتعلم اللغات األجنبية            

 13 تعزز اهتمام الطلبة بالجوانب التطبيقية          

 14 تحترم كرامة اآلخرين وحرياتهم           

 .1 ي تعزز اهتمام الطلبة باكتساب مهارات التعلم الذات          

 16 تعتبر الطلبة محور العملية التعليمية          

تتخذ اإلجراءات الوقائية للحد من ظاهرة العنف           
 المدرسي

12 

تعتبر دور المعلم أساسياا ومحورياا في العملية           
 التعليمية والتربوية  

12  

 11 تهتم المدرسة بجوانب النمو كافة للطلبة           
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 المجال الواقع التطلعات
 قليلة
 جداا 

 قليلة
 

كبيرة  كبيرة متوسطة
 جداا 

 قليلة
 جداا 

كبيرة  كبيرة متوسطة  قليلة
 جداا 

مجال القيم : ثانياً   الرقم  

هريةاقتصار تقبل غياب الطلبة ألسباب جو             1 

الحرص على التنافس اإليجابي مع المدارس           
 األخرى

0 

 3 اتسام إنجاز العمل بهمه وحماس           

 4 تقدير اإلنجاز األكاديمي وتحفيزه          

 . احترام الطلبة لبعضهم البعض           

 6 ارتباط المعلمين ارتباطاا وثيقاا بالمدرسة           

 2 اتخاذ القرارات بشكل جماعي           

 2 معاملة المدير تتسم بالزمالة والمهنية          

اعتبار النمو المهني للمعلمين ركيزة أساسية في           
 المدرسة

1 

 12 الستخدام األمثل للموارد البشرية          

 11 الشعور بالنتماء للمدرسة           

بمهنة التعليمالعتزاز             10 

 13 الهتمام بالنظافة جزء من السلوك في المدرسة            

 14 الموضوعية في تقييم األداء           

الهتمام اإلداري بالطلبة من ذوي صعوبات           
 التعلم 

1. 

احترام المدرسة لمبدأ العدل والمساواة بين           
 العاملين 

16 

تنافس اإليجابي بين الطلبة في التحصيل ال          
 المعرفي 

12 

احترام األفكار المطروحة من الغير لصالح           
 المدرسة

12 

 11 اإلحترام الملحوظ  للتقيد باألنظمة والتعليمات           

اعتماد الثقة كأساس في التعامل بين اإلدارة           
 والعاملين

02 

علمين في صناعة القرارات اإلدارية إشراك الم            01 
تسعى اإلدارة للمحافظة على المصالح الشخصية            00 
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 المستحقة للعاملين
 03 يشعر العاملون باألمان الوظيفي في المدرسة          
تحرص إدارة المدرسة على تنمية العمل           

 الجماعي المنظم 
04 

لى توفير المناخ السليم في بيئة تسعى اإلدارة إ          
 المدرسة 

0. 

 06 يقدر الطالب المعلم تقديراا حقيقياا           
 02 يلتزم العاملون بقواعد السلوك المهني          
 02 يشعر الطلبة باألمان في المدرسة           

 

 المجال الواقع التطلعات

 
 قليلة
 جداا 

 قليلة
 

كبيرة  كبيرة متوسطة
 جداا 

 قليلة
 جداا 

كبيرة  كبيرة متوسطة  قليلة
 جداا 

مجال المعتقدات : ثالثا    الرقم  

 ل بد أن تسود روح الجماعة في المدرسة           

 

1 

إن المشاركة الجماعية في وضع األهداف تعزز           
 تحقيقها 

0 

إن اهتمام المعلمين الرئيس هو الصالح العام           
 للمدرسة

3 

 4 شعور المعلمين بالولء لمهنة التربية والتعليم           

تفويض المدير بعض السلطات والصالحيات           
 للمعلمين 

. 

 6 اهتمام المدرسة بتحصيل الطلبة           

إشراك المعلمين في اختيار الشعب التي يرغبون           
 في تدريسها 

2 

بة في صناعة القرارات إشراك المعلمين للطل          
 يعزيز انتمائهم 

2 

مكافأة المعلمين على أعمالهم ومبادراتهم الجيدة           
   

1 

سهولة نظام التصالت وانسياب المعلومات           
 المطلوبة بين مكونات المدرسة 

12 

 11 المشاركة الجماعية في حل المشكالت التنظيمية           
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تقاد المطلق بأهمية اللتزام بمواعيد الدوام  الع            10 

 اإلدارةالمحافظة على التواصل والتصال بين           
 وأولياء األمور 

13 

إيمان المعلمين بقدرة طلبتهم على التحصيل           
 األكاديمي 

14 

للعاملين واحترامهم  اإلدارةاستشارة             01 

رشادية حق من حقوق الطلبةالخدمات اإل            01 
 

 المجال الواقع التطلعات
 قليلة
 جداا 

 قليلة
 

كبيرة  كبيرة متوسطة
 جداا 

 قليلة
 جداا 

كبيرة  كبيرة متوسطة  قليلة
 جداا 

مجال األعراف : رابعاً   الرقم  

يتبادل المعلمون الزيارات الصفية كل حسب           
 تخصصه 

1 

ابور الصباحي في يصطف الطلبة في الط          
 الموعد المحدد 

0 

يشارك المعلمون في فقرات البرنامج اإلذاعي           
 الصباحي

3 

 4 يشارك الطلبة في فقرات البرنامج الصباحي           

يحضر المدير للمدرسة مبكراا قبل المعلمين           
 والطلبة 

. 

المعلمين يغادر مدير المدرسة بعد مغادرة جميع           
 والطلبة 

6 

 2 وجود نظام متابعة للطلبة المتأخرين والغائبين           

 2 وجود نظام متابعة للمعلمين الغائبين والمتأخرين           

 1 تقدم المساعدة للطلبة الفقراء           

 12 يرتدي الطلبة الزي المدرسي المخصص لهم           

النضباط المدرسي على جميع  تطبق تعليمات          
 الطلبة 

11 

يقام احتفال لتخريج الطلبة يوزع فيها الشهادات           
التقديرية على الطلبة المتميزين في نهاية العام 

 الدراسي

10 



552 
 

تقيم المدرسة حفل وداع للمعلمين المتقاعدين من           
 المدرسة في نهاية العام 

13 

ة حفل استقبال للمعلمين الجدد في تقيم المدرس          
 المدرسة في بداية العام الدراسي 

14 

يلتقي المعلمون خارج المدرسة في المناسبات           
 الدينية والوطنية 

1. 

 16 يقوم المعلمون برحالت جماعية  في أيام العطل          

 12 تقدم المدرسة تسهيالت إقامة الصالة           

يجتمع المدير مع الكادر اإلداري والتعليمي           
 بانتظام 

11 

تقدم المكافآت للمعلمين المتميزين في نهاية العام           
 الدراسي

02 

 01 تتم عملية الترقية بناء على الكفاءة واإلنجاز          
تشجع إدارة المدرسة المعلمين المبدعين في           

مكاناته م إظهار طاقاتهم وا   
00 

المعلمين بالتغذية الراجعة المستمرة  اإلدارةتزود           
 حول أدائهم

03 

تحرص المدرسة على مراعاة الفروق الفردية بين           
 الطلبة

04 

 .0 تتقبل المدرسة آراء واقتراحات المعلمين          
تحرص إدارة المدرسة على تنمية المهارات           

الطلبة القيادية لدى  
06 

يساعد المدير المعلمين في تسوية خالفاتهم           
 المهنية 

02 

يتأكد المدير من كفاءة العاملين في جميع           
 مجالت العمل 

02 

كافة التسهيالت لخدمة المجتمع  اإلدارةتقدم           
 المحلي  

01 

يقوم المعلمون بمعالجة جوانب الضعف لدى           
لطلبة  ا  

32  
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( 2)ملحق   

 أسماء المحكمين 

 الجامعة أو مكان العمل اسم المحكم الدرجة العلمية

 جامعة بيرزيت خولة الشخشير الدكتورة

 جامعة بيرزيت عبداهلل بشارات الدكتور

 كلية العلوم التربوية نبيل منصور األستاذ

 جامعة القدس المفتوحة محمد شاهين الدكتور

الطيطي محمد الدكتور  جامعة القدس المفتوحة 

 جامعة بيت لحم عمر موسى الستاذ

 جامعة القدس المفتوحة عزمي أبو الحاج الدكتور

 كلية العلوم التربوية ناصر السعافين الدكتور

 جامعة القدس المفتوحة عبد الهادي صباح الدكتور
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