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. الحمد اهلل رب العالميف الذم أعانني عمى إتماـ ىذه الرسالة 
الدكتور محمود أحمد أبو سمرة رئيس لجنة كأتقدـ بجزيؿ الشكر كالتقدير كالعرفاف مف 

 ، المشرؼ عمى الرسالة لجيكده المباركة التي بذليا ، كعرفانا مني بفضمو كتقديران المناقشة
. إلرشاداتو السديدة ، إلخراج ىذه الرسالة بأفضؿ صكرة ممكنة فمو مني عظيـ اإلمتناف 

              كأتقدـ بخالص الشكر لألستاذيف الفاضميف عضكم لجنة المناقشة الدكتكر                         
. جماؿ أبك مرؽ الدكتكرمحمد عبد القادر عابديف ك

كما أتقدـ بالشكر لمسادة المحكميف مف ىيئات التدريس في الجامعات الفمسطينية المختمفة 
. عمى جيكدىـ 

كما أتقدـ بالشكر الجزيؿ لمديرم المدارس كالمعمميف عمى تعاكنيـ كمساىمتيـ في إتماـ ىذا 
 .البحث العممي 

 
وأشكر كل من ساىم في إتمام ىذا العمل 

خراجو إلى حيز الوجود  واإ
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الممخص 
 
 

بيت    الكفاءة اإلدارية لمديرم المدارس الثانكية في محافظة  درجةلىإىدفت ىذه الدراسة التعرؼ      
 :-األسئمة اآلتيةف  باالنتماء التنظيمي لممعمميف كذلؾ مف خالؿ اإلجابة عالحـ كعالقتو

ما العالقة بيف الكفاءة اإلدارية لمديرم المدارس الثانكية كاالنتماء التنظيمي لممعمميف في  .1
 محافظة بيت لحـ ؟

 الكفاءة اإلدارية لدل مديرم المدارس الثانكية في محافظة بيت لحـ كما يراىا درجةما  .2
 المعممكف؟ 

 الكفاءة اإلدارية لدل مديرم المدارس الثانكية في محافظة درجة  آراء المعمميف حكؿختمؼتىؿ  .3
الجية المشرفة كخبرتو،  كالعممي، مؤىمو ك،المعمـ جنس :ختالؼ متغيرات الدراسةابيت لحـ ب
؟ خبرة المدير ك،المؤىؿ العممي لممدير ك،عمى المدرسة

 ما درجة االنتماء التنظيمي لدل معممي المدارس الثانكية في محافظة بيت لحـ؟ .4
في محافظة بيت لحـ  ىؿ تختمؼ درجة االنتماء التنظيمي لدل معممي المدارس الثانكية .5

الجية المشرفة عمى ك، خبرتوك، مؤىمو العمميكجنس المعمـ،  :ختالؼ متغيرات الدراسةاب
؟ المدرسة

 
معممان  (1284) كعددىـ  بيت لحـكتككف مجتمع الدراسة مف جميع معممي المدارس الثانكية في محافظة

 . تـ اختيارىـ بالطريقة الطبقية العشكائية، كمعممةان معمـ (329)أما عينة الدراسة فاشتممت عمى، كمعممة 
 
 ،غراض الدراسة قاـ الباحث ببناء استبانة لقياس كاقع الكفاءة اإلدارية لمديرم المدارس الثانكيةألك 

كمجاؿ ، كالمجاؿ الفني، المجاؿ اإلدارم: مكزعة عمى مجاالت الدراسة األربعة ، فقرة  (45)مككنة مف 
. كمجاؿ شؤكف الطمبة، العالقات االنسانية

 
لقياس درجة ،  المعربة(Porter et al.1974 )ئو  كما استخدـ الباحث استبانة بكرتر كزمال 

.  فقرة(15)االنتماء التنظيمي لممعمميف كعدد فقراتيا 
" كركنباخ الفا" حيث بمغ معامؿ الثبات كفؽ معادلة ،داتيف بعد التأكد مف صدقيما كثباتيماألتـ اعتماد اك

كتـ ، (0.92)ثباتيا ما استبانة االنتماء التنظيمي فكاف معامؿ أ(، 0.97 )الستبانة الكفاءة اإلدارية
( . SPSS)تحميؿ البيانات بكاسطة الحاسب اآللي باستخداـ البرنامج اإلحصائي لمعمـك اإلنسانية 
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 :ةلى النتائج اآلتيإتوصمت الدراسة و

الكفاءة اإلدارية لمديرم المدارس متغيرم  بيف  دالة احصائيان كجكد عالقة ارتباطية طردية قكية .1
حيث كانت قيمة معامؿ بيرسكف ، الثانكية في محافظة بيت لحـ كاالنتماء التنظيمي لممعمميف

 (.0.68)لالرتباط 

 الكفاءة اإلدارية لدل مديرم المدارس الثانكية في محافظة بيت لحـ كما يراىا المعممكف درجة .2
كفؽ مقياس ليكرت ( 3.78)حيث بمغ المتكسط الحسابي لمدرجة الكمية ، "مرتفعة" تكاف

 الكفاءة في المجاؿ الفني :المرتبة األكلى كجاء في ،(0.65)انحراؼ معيارم قيمتو ب، الخماسي
فالمجاؿ اإلدارم ، (3.80)تاله المجاؿ الخاص بالعالقات اإلنسانية ، (3.85)بمتكسط حسابي 

كبانحراؼ ( 3.65)كبمتكسط حسابي " متكسطة" بدرجة  مجاؿ شؤكف الطمبةان خيرأ ك،(3.79)
 .(0.73)معيارم 

(، 3.68)بمتكسط حسابي ك "متكسطة"  كانتاالنتماء التنظيمي لمعممي المدارس الثانكيةدرجة  .3
 ( .0.72)نحراؼ معيارم باك

 الكفاءة درجةفي (  α ≤ 0.05)  مستكل الداللة دحصائية عفإعدـ كجكد فركؽ ذات داللة  .4
ات  المعممكف تعزل لمتغيرااإلدارية لدل مديرم المدارس الثانكية في محافظة بيت لحـ كما يراه

 .كسنكات الخبرة لممدير،  كسنكات الخبرة لممعمـ،المؤىؿ العممي لممعمـ

 الكفاءة اإلدارية درجةفي (  α≤ 0.05 )  مستكل الداللة دحصائية عفإتكجد فركؽ ذات داللة  .5
 المعممكف تعزل لمتغير جنس الدل مديرم المدارس الثانكية في محافظة بيت لحـ كما يراه

كمتغير المؤىؿ ، كمتغير الجية المشرفة لصالح معممي المدارس الحككمية، المعمـ لصالح الذككر
 .العممي لممدير لصالح أعمى مف بكالكريكس

 االنتماء التنظيمي  درجةفي (  α ≤ 0.05)  مستكل الداللة دحصائية عفإعدـ كجكد فركؽ ذات داللة 
   .لدل معممي المدارس الثانكية في محافظة بيت لحـ تعزل لمتغيرم المؤىؿ العممي كالجية المشرفة 

 االنتماء درجةفي (  α ≤ 0.05)  مستكل الداللة دتكجد فركؽ ذات داللة احصائية عف .6
 التنظيمي  لدل معممي المدارس الثانكية في محافظة بيت لحـ تعزل لجنس المعمـ 

 .( سنكات10أكثر مف  ) كمتغير سنكات الخبرة لصالح الخبرة األعمى،لصالح الذككر    
 

: التوصيات
:  في ضكء نتائج الدراسة يكصي الباحث بما يمي 
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تخاذ ا عممية  مجاالتالكفاءة اإلدارية لدييـ فيكتعزيز رفع تساعد فيعداد برامج تدريب لممديريف إ- 1
ستخداـ اكتنمية العالقات اإلنسانية مع المعمميف كالطمبة ك، القرار كرفع الركح المعنكية لممرؤسيف

. حتياجات المعمميفاالتقنيات الحديثة كتحديد 
ىمية االنتماء التنظيمي لممعمميف كأثره عمى أدائيـ بأمديرم المدارس ضركرة رفع مستكل كعي - 2

 . مف خالؿ تكزيع النشرات كعقد الندكات كنتائج الطمبة
عمى مديرم المدارس العمؿ عمى تنمية قدرات المعمميف، مف خالؿ اشراكيـ في دكرات تدريبية، - 3

كاشراكيـ في عممية اتخاذ القرار، كتفكيض الصالحيات ليـ، كغيرىا مف العمميات اإلدارية، التي 
. تسيـ في تنمية شعكر المعمـ بأىميتو في تحقيؽ أىداؼ المدرسة

ككذلؾ تكعية الطمبة بتخصصات ، المدارس الثانكية بتفعيؿ المجاف الطالبيةك ف يقكـ مديرأضركرة - 4
. التعميـ الجامعي كيمكف ذلؾ مف خالؿ عقد لقاءات دكرية مع الطمبة
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Abstract 

 

 

This study aimed at finding out the relationship between the 

administrative efficiency of secondary school principals in Bethlehem 

district and teachers' organizational commitment through answering the 

following questions:- 

1. What is the relationship between the administrative efficiency of the 

principals of the secondary schools in Bethlehem district and the 

teacher's organizational commitment? 

2. What is the degree of administrative efficiency of secondary schools 

principals in the Bethlehem district? 

3. Does the degree of administrative efficiency of secondary schools 

principals in Bethlehem district vary with regard to the  following 

variables:  

Teachers' sex, teachers' qualifications, teachers' experience, 

school supervising body, principals' qualifications and principals' 

experience. 

4. What is the degree of organizational commitment of the secondary 

school teachers in Bethlehem District? 

5. Does the organizational commitment degree for the Secondary 

school teachers change according to the following variables of the 

study: teachers' sex, teachers' qualifications, teachers' experience, 

and the school supervising body?    

The population of this study consisted of (1284) secondary school 

teachers in Bethlehem district, of which a stratified random sample of 

(329) teachers was selected.  

For the purpose of this study, the researcher constructed a questionnaire 

consisting of (45) items to measure the principals' administrative 

efficiency, and used the Porters organizational commitment questionnaire 

(Porter et al, 1974) to measure organizational commitment of teachers.  

 

The validity of the two questionnaires was determined and their reliability 

was computed before the study was conducted.  

 

Frequencies, percentages, means, and standard deviation for the sample 

responses were determined. Both t- test and one way analysis of variance 

(ANOVA), and Tukeys test and the (SPSS) were used to obtain answers 

for the study questions.  
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The results of the study showed:- 

 

1. There was a strong positive correlation that was statistically 

significant between the two variables: the administrative efficiency 

for secondary school principals of Bethlehem district and teachers' 

organizational commitment. 

2. The teachers perceived administrative efficiency for secondary 

principals in Bethlehem district to be high; the average of the total 

degree was (3.78).  

3. The technical sector comes first with an average of (3.85)   followed 

by the humanity relationship sector with an average of (3.80), then 

the administrative sector with an average of (3.79) and finally 

comes the student's affairs sector with an average of (3.65). 

 

4. Secondary school teachers' organizational commitment constituted 

the medium level with an average of (3.68). 

 

5. It was concluded that there were no statistical differences of              

(α ≤ 0.05) in the degree of administrative efficiency for secondary 

school principals of Bethlehem district in relation to teachers' 

qualifications and their experience as well as principals' experience. 

 

There were differences of statistical significance on (α ≤ 0.05) in the 

degree of administrative efficiency for secondary school principals of 

Bethlehem district in relation to teacher' sex in favor of male teachers, and 

in relation to principals' qualification in favor of higher than the B.Sc. 

And there was a statistical difference of teachers' organizational 

commitment degree in Bethlehem secondary schools in relation to 

teachers' sex in favor of male teachers and in relation to years of 

experience in favor of higher experience (more than 10 years). 

 

 

There were no statistical differences at (α ≤ 0.05) at the teachers' 

organizational commitment degree in Bethlehem secondary schools in 

terms of qualification and supervisor sector in schools. 

 

At the end of the study, the researcher presented a number of 

recommendations that could help raise the degree of administrative 

efficiency of principals and the degree of teachers' organizational 

commitment. 
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 الفصل األول
مشكمة الدراسة كخمفيتيا النظرية 

 :المقدمة
ف خطط ليذه إؼ، تعتبر المدرسة كحدة بناء األجياؿ، ففييا تتـ العمميات التربكية كالتعميمية 

تحققت النتائج المرغكبة، ، العمميات بشكؿ مالئـ كتـ تنفيذىا كتكجيييا كالتنسيؽ بيف عناصرىا كما يجب
ف النتائج ستتأثر سمبا إ مف العمميات اإلدارية داخؿ المدرسة ؼان أما إذا كاف ىناؾ ما يعيب أك يضعؼ أم

بد لممؤسسة التربكية في أم بمد أف تكلي  كلف تتحقؽ األىداؼ المرجكة بالدرجة المرغكبة، لذا كاف ال
باعتباره قائدان تربكيان ميدانيان، كىك المسئكؿ المباشر عف تنفيذ ، مدير المدرسة اىتماما خاصا كرعاية مميزة

 .  كقيمو كفؽ فمسفة المجتمع،السياسة التربكية كتحقيؽ أىدافيا في تربية النشء
        

 كانطالقا مف تكجو كزارة التربية كالتعميـ العالي في فمسطيف نحك الالمركزية في العممية اإلدارية 
التربكية ، كعمى اعتبار اإلدارة المدرسية كاحدة مف أىـ المستكيات اإلدارية التي تحتؿ مكقعا حساسا في 
اإلدارة التربكية يؤثر بشكؿ كبير عمى النتاجات التربكية، كتحقيقا لرسالة كزارة التربية كالتعميـ العالي في 
النيكض بالعممية التربكية في كافة محاكرىا ، كفي مقدمتيا اإلدارة المدرسية، فقد أكلت الكزارة اىتماما 

كقد أشارت الكزارة إلى أىمية اىتماميا باإلدارة ، كبيرا بمدير المدرسة بما يتناسب مع الدكر المنكط بو
المدرسية مبينة أنو مف أجؿ قياـ المدرسة بممارسة دكرىا االجتماعي بكفاية عالية ، فال بد مف قيادة 

كاعية تدرؾ األىداؼ كالسياسة العامة ، كتككف قادرة عمى رسـ الخطط الالزمة لتحقيقيا ، فدكر المدرسة 
اإلدارة العامة لمتابعة  ) في تطكر مستمر نحك تحقيؽ طمكحات كأماؿ المجتمع المتجدد كالمتطكر

 (. 2005، الميداف

 
عمى أساس مف كفاءتو الشخصية كالعممية كأف يككف ،  مدير المدرسةكالبد أف يحسف اختيار"       

 لو ،كىك بقدر ما عميو مف الكاجبات كالمسؤكليات. ف ييتـ بقدرتو باستمرار أثناء الخدمةأكالفنية، ك
الحقكؽ التي تقابميا كتمكنو مف أدائيا، كفي مقدمة ىذه الحقكؽ أف تككف لو السمطة الكافية التي تتناسب 

 كال يمكف أف تتحمؿ مسؤكلية ،مع المسؤكليات كالكاجبات المطمكبة منو، ألف السمطة عنكاف المسؤكلية
. (107، ص 2001لبدرم، ا).  "بدكف الحصكؿ عمى السمطة الكافية ألدائيا كتحمميا
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دارة إـ كتحديثو في الكقت الحاضر الكثير مف التحديات، مف أىميا كجكد مكيكاجو تطكير التعؿ      
 دارة كتنظيـإحيكيان في  مدرسية حديثة، متمثمة في مدير المدرسة الذم يمثؿ سمككو القيادم عنصران 

مدرستو، كمف ثـ تتكقؼ عميو فاعميتيا ككفاءتيا، كتعتبر اإلدارة المدرسية الناجحة حجر الزاكية في 
العممية التعميمية التربكية، فيي التي تحدد المعالـ كترسـ الطرؽ لمكصكؿ الى ىدؼ مشترؾ في زمف 

محدد، كىي التي ترسـ الكسائؿ الكفيمة لمراجعة األعماؿ كمتابعة النتائج متابعة ىادفة ، مما يساعد عمى 
عادة النظر في أساليب التنفيذ التي إ أك ،نشطة كالتشريعات كتعديمياألاعادة النظر في التنظيمات كا

لى تحسيف العممية إ كاإلدارة المدرسية الكاعية تيدؼ .يمكف عف طريقيا تحقيؽ األىداؼ المنشكدة
 بمستكل األداء، كذلؾ عف طريؽ تكعية كتبصير العامميف في المدرسة االرتقاءالتعميمية التربكية ك

. ( 2001عطيكم،). بمسؤكلياتيـ كتكجيييـ التكجيو التربكم السميـ
        
كقد يككف المدير ناجحا في مكقؼ، كغير ناجح في مكقؼ آخر، مما يؤكد تعقد العممية "         

مكقؼ، كمدل اؿ  طبيعة تكقؼ عمىمف الحكـ عمى كفاءة المدير  إخرل، ؼأمف ناحية . اإلدارية كتشابكيا
تكقؼ عمى مدل تكفاءة مدير المدرسة  فأ أم...،مالءمة أساليب القيادة المختمفة في ضكء ىذا المكقؼ

لقيادة مع المكاقؼ كالمشكالت التي يكاجييا مدير المدرسة في ؿ أك المداخؿ المختمفة ،انسجاـ األساليب
(.  220، ص 2003أحمد،) ."عممو اليكمي

 
 ال تقؿ أىمية عف قياس ، أف دراسة االنتماء الكظيفي لممعمميف كقياسو(1997)       كيرل أبك فركة 

كبالتالي عمى النتائج المرجكة ،  لما ليذا المكضكع مف تأثير عمى أداء المعمميف،الكفاءة اإلدارية لممديريف
م أف أدراؾ اىميتو، فبدييي إلى إف معرفة ما ىية التنظيـ تقكد في يسر كسيكلة إك .مف العممية التربكية

اع الغمكض شال سرت فيو الفكضى، كتداخمت األختصاصات، كإعمؿ جماعي يتطمب نظاما يحكمو، ك
كصار  كااللتباس، كتعارضت األكامر، األمر الذم يترتب عميو ضياع الكقت كالجيد كالماؿ المبذكؿ،

مران مستبعدان، كالذم يحكؿ دكف ىذا الكضع ىك عنصر التنظيـ، أتحقيؽ األىداؼ المكضكعة لممؤسسة 
فالتنظيـ يجعؿ ميمة اإلدارة سيمة ميسرة، كيسيـ في كضع الخطط كيضعيا مكضع التنفيذ الصحيح، 
كالتنظيـ مف شأنو كذلؾ تيسير عممية االتصاؿ بيف العامميف، كحؿ المشاكؿ كاتخاذ القرار، مما يعكد 

 .بالتالي عمى زيادة انتاجية العامميف كسيكلة أعماؿ المتابعة كالتقييـ
   

 بميارة في العالقات اإلنسانية، كذلؾ عف طريؽ إيجاد جك مف الثقة المدرسيةكتتميز اإلدارة      
 زيادة انتماء  كتعزيزتكفير الظركؼ المالئمة،ك، المعمميف الشعكر بالرضا بيف كالمتبادلة داخؿ المدرسة، 
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شراكيـ في اتخاذ القرارات، ككضع السياسات العامة لممدرسة، إأعضاء ىيئة التدريس في المدرسة، ك
  .(1996الخطيب كزمالؤىا، ) كضركرة تكفير جك مف حرية العمؿ لكؿ منيـ

       
 

  :وأسئمتيا مشكمة الدراسة
اإلدارة المدرسية مف العناصر اليامة التي يعتمد عمييا نجاح المؤسسة التعميمية ككذلؾ درجة        

 كقيادة العمميات اإلداريو ،كتعتبر كفاءة المدير اإلدارية كقدرتو عمى القياـ بدكره .نتماء المعمميف لممينةإ
 درجة  تعتبرككذلؾ ، التطكير كالتميز في التربيةمف التحديات اليامة التي تكاجو،  في المدرسةكفاءةب

 .االنتماء التنظيمي الذم يظيره المعممكف تجاه المدرسة كالمينة مف التحديات التي تكاجو مدير المدرسة
 

ال بد مف التعرؼ عمى نقاط القكة  كلمكقكؼ عمى كاقع الكفاءة اإلدارية لمديرم المدارس الثانكية،      
كنقاط الضعؼ في الممارسات اإلدارية كالفنية، كذلؾ مف خالؿ قياس مدل قياـ المديريف بكظائؼ اإلدارة 

المجاؿ الفني، كمجاؿ العالقات اإلنسانية، كمجاؿ  المجاؿ اإلدارم،: التي ستبحث فييا ىذه الدراسة كىي
. شؤكف الطمبة

 
: اآلتية ةؿئ كيمكف صياغة مشكمة الدراسة في األس

ما العالقة بيف الكفاءة اإلدارية لمديرم المدارس الثانكية كاالنتماء التنظيمي لممعمميف في   .1
 محافظة بيت لحـ ؟

 الكفاءة اإلدارية لدل مديرم المدارس الثانكية في محافظة بيت لحـ كما يراىا درجةما  .2
 المعممكف؟ 

 الكفاءة اإلدارية لدل مديرم المدارس الثانكية في محافظة درجة  اراء المعمميف حكؿختمؼتىؿ  .3
الجية المشرفة كخبرتو،  كالعممي، مؤىمو ك،المعمـ جنس :بيت لحـ باختالؼ متغيرات الدراسة

 اإلدارية؟ خبرة المدير ك،المؤىؿ العممي لممدير  ك،عمى المدرسة
ما درجة االنتماء التنظيمي لدل معممي المدارس الثانكية في محافظة بيت لحـ؟  .4
في محافظة بيت لحـ  ىؿ تختمؼ درجة االنتماء التنظيمي لدل معممي المدارس الثانكية .5

؟ الجية المشرفة عمى المدرسةك، خبرتوك، مؤىمو العمميكجنس المعمـ،  :باختالؼ متغيرات
 

:- فرضيات الدراسة
: االتية الفرضيات الصفرية أسئمة الدراسةانبثقت عف  
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:  االولىالفرضية   
بيف متغيرم الكفاءة ( α ≤ 0.05  )ال تكجد عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة

    .اإلدارية لمديرم المدارس الثانكية في محافظة بيت لحـ كاالنتماء التنظيمي لممعمميف
: ثانيةالفرضية ال

في درجة الكفاءة اإلدارية لدل  (  α  ≤ 0.05)ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة
.   متغير جنس المعمـل ؿإمديرم المدارس الثانكية في محافظة بيت لحـ كما يراىا المعممكف تعزل 

  
: ةلثالفرضية الثا

في درجة الكفاءة اإلدارية لدل  ( α ≤ 0.05 )ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة
متغير المؤىؿ العممي ل ؿإمديرم المدارس الثانكية في محافظة بيت لحـ كما يراىا المعممكف تعزل 

 . لممعمـ
 

:              ةرابع الفرضية ال
في درجة الكفاءة اإلدارية لدل (  α ≤ 0.05  )ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة 

 .متغير سنكات الخبرة لممعمـل ؿإمديرم المدارس الثانكية في محافظة بيت لحـ كما يراىا المعممكف تعزل 
 

 :  ةخامس الفرضية ال
في درجة الكفاءة اإلدارية لدل  ( α ≤ 0.05 )ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة

متغير الجية المشرفة عمى ل ؿ إمديرم المدارس الثانكية في محافظة بيت لحـ كما يراىا المعممكف تعزل
 . المدرسة

 
 :سة سادالفرضية ال 

في درجة الكفاءة اإلدارية لدل  (α ≤ 0.05 )ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة
متغير المؤىؿ العممي ل ؿإمديرم المدارس الثانكية في محافظة بيت لحـ كما يراىا المعممكف تعزل 

 .  لممدير
 
  :ةبعالفرضيةالسا 
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في درجة الكفاءة اإلدارية لدل  (α  ≤ 0.05) ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة 
متغير سنكات الخبرة ل ؿإمديرم المدارس الثانكية في محافظة بيت لحـ كما يراىا المعممكف تعزل 

 .اإلدارية لممدير
 

 :ةلثامنالفرضية ا
في درجة االنتماء التنظيمي لدل  (α ≤ 0.05 )ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة 
 .جنس المعمـمتغير ل ؿإمعممي المدارس الثانكية في محافظة بيت لحـ تعزل 

 
 

 :ةتاسعالفرضية ال
في درجة االنتماء التنظيمي لدل  (α ≤ 0.05 )ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة 
 . المؤىؿ العممي لممعمـمتغير ل ؿإمعممي المدارس الثانكية في محافظة بيت لحـ تعزل 

 
:  العاشرةالفرضية 

 درجة االنتماء التنظيمي لدل في ( α  ≤ 0.05) الداللةال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل 
 . سنكات خبرة المعمـمتغير  ٙهإمعممي المدارس الثانكية في محافظة بيت لحـ تعزل 

 
: الفرضية الحادية عشرة

في درجة االنتماء التنظيمي لدل  (  α  ≤ 0.05)ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة
 . الجية المشرفة عمى المدرسةمتغير ل ؿإمعممي المدارس الثانكية في محافظة بيت لحـ تعزل 

 
الخمفية النظرية 

  :مفيوم اإلدارة
، عرؼ األنساف اإلدارة باعتبارىا شكالن مف التنظيـ كاإلعداد منذ مراحؿ حياتو المبكرة في األرض      

شرافيا عمى المنزؿ، ككذلؾ إكتربية أالـ ألبنائيا، ك، فتنظيـ األسرة كتكفير احتياجاتيا مف قبؿ سيد األسرة
كىي في مجمميا أنشطة تدؿ عمى أف اإلنساف كاف يسعى ، تخزيف المأككالت الصيفية لفصؿ الشتاء

.  كيكظؼ ليا مكاردهةمنظـت لتحقيؽ أىدافو بطرؽ كآليا
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 جاء في العجمي فقد، كعرفكىا تعريفات متنكعة (اإلدارة)كتناكؿ الدارسكف كممة 
القياـ بمجمكعة األعماؿ التي "عرؼ اإلدارة بأنيا ( H.Fayol )،أف ىنرم فايكؿ(27ص،2000)

صدار األكامر، كالتنسيؽ، كالرقابة،التنبؤ، كالتخطيط: تتضمف  كعرفيا ستانمي فانس ". كالتنظيـ، كا 
(Stanley Vance) عمميات اتخاذ القرار كالرقابة عمى األنشطة اإلنسانية مف أجؿ تحقيؽ أىداؼ " بأنيا

 المعرفة الصحيحة لما يراد مف األفراد أف " بأنيا( F.Taylor ) فريدريؾ تيمكر، في حيف  عرفيا"محددة
. "يؤدكه، ثـ التأكد مف أنيـ يؤدكنو بأحسف كأرخص الطرؽ

  
كما جاء ،  ( Luther Gulick ) لكثر جكليؾ كلإلدارة مجمكعة مف الكظائؼ كاألسس، كُيعتبر

 مف صيغ مف الذيف كضعكا أسس كمبادئ اإلدارة، حيث استطاع أف م،(24ص،1999)في الطبيب 
)  :كتعني،  POSDCoRBأكائؿ رؤكس مكضكعات ىذا العمـ، كممة لممعاكنة عمى تذكر فركعو كىي 

( ) S= Staffingالتكظيؼ  ) ،  (  =  O = Organizingالتنظيـ ) ، P = Planning )=التخطيط  
النشاط المتعمؽ بالكثائؽ   ) ، (= Co = Coordinationالتنسيؽ   ) ،  ( = D =Directingالتكجيو 

 R = Reporting =)  ، ( اإلدارة المالية=  B = Budgeting ) . كالتي تمثؿ في مجمكعيا كظائؼ 
  .اإلدارة أك العمميات اإلدارية

        
 في بناء الحضارات ان  ىاـان  أف لإلدارة دكريدؿ عمى تطكر الحياة اإلنسانية عمى مر العصكر كالنظر في

 . في كافة مجاالت الحياة اإلقتصادية كاإلجتماعية كالسياسية كالتربكية كالثقافية كالعسكرية
 

 أف الحياة في المجتمع ال يمكف أف تنتظـ بدكف إدارة، فقد أصبحت اإلدارة أعظـ حقائؽ كيالحظ
الحياة السياسية كاالقتصادية كاالجتماعية كالعسكرية كليا اليد الطكلى في تقرير األمكر، كتصريؼ شؤكف 

 كمف الصعب تصكر تكقؼ عجمة .الحياة، كتحقيؽ األىداؼ التي يطمح أم مجتمع في الكصكؿ إلييا
اإلدارة عف الدكراف، ذلؾ أف التكقؼ يعني الفكضى كالفشؿ كالضياع ثـ االنييار الكامؿ لممنظمات العامة 

كالخاصة عمى السكاء، كالعكس صحيح فكؿ نمك في المجتمع كتطكر يعني جيكدا إدارية أكثر فأكثر 
كىكذا ينظر اآلف لإلدارة باعتبارىا عنصرا خالقا، كبناء ييتـ باإلنجاز، كتحقيؽ األىداؼ،  .تبذؿ

دركيش )كالكصكؿ بالبشر إلى مستكل أفضؿ مف إشباع الحاجات ككفاءة الخدمات كالحياة بصفة عامة 
( . 4-3ص،1977كتكال،

 
: اإلدارة المدرسية 
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ذلؾ الكؿ المنظـ الذم يتفاعؿ بايجابية " يراد بيا  أف اإلدارة المدرسية(5ص،1991) حمديشير أ
عداد الناشئيف بما إداخؿ المدرسة كخارجيا كفقا لسياسة عامة، كفمسفة تربكية تضعيا الدكلة، رغبة في 

" .يتفؽ كأىداؼ المجتمع كالصالح العاـ لمدكلة
    

 الكيفية التي تدار بيا المؤسسة تمثؿ" اإلدارة المدرسية  بأف(94ص، 1992) عبكد كزمالؤهيرلك
كغيرىا مف ...في مجتمع ما كفقا أليديكلكجيتو كظركفو السياسية كاالقتصادية كاالجتماعية كالجغرافية

القكل الثقافية لتحقيؽ أىدافيا، كذلؾ في إطار مناخ تتكافر فيو عالقة إنسانية سميمة، كالمفاىيـ كاألدكات، 
كاألساليب العصرية في التربية كاإلدارة لمحصكؿ عمى أفضؿ النتائج بأقؿ جيد كبأدنى تكمفة كفي أقصر 

.  "كقت ممكف
 

 اإلدارة المدرسية جزء مف اإلدارة التعميمية كاإلدارة عمى أف(54ص،2001)كيؤكد عابديف 
أف صمتيا بيما صمة الخاص بالعاـ، كىي ال تشكؿ كيانا مستقال قائما بذاتو، بؿ أنيا كحدة ك "التربكية،

 كىي القائمة عمى تحقيؽ رسالة المدرسة مف خالؿ صمتيا التربكية،لة عف تنفيذ سياسات اإلدارة ؤكمس
كبر في التصرؼ كالقياـ باألدكار المنكطة بيا كاتخاذ القرارات مما أالمباشرة بالطمبة، فإنيا تتمتع بحرية 

". يجعميا أىـ كحدة إدارية في حمقة اإلدارة التربكية، كيعطييا مكانة كبيرة مف الناحية اإلدارية
         

 ،كتعتبر اإلدارة المدرسية المحؾ الرئيس في نجاح العممية التعميمية، فيي تدكر حكؿ اإلنساف  
 ككسيمتيا لتحقيؽ تمؾ األىداؼ تتـ عبر اإلنساف، كليذا كاف ال بد مف تكافر بعض ،كىدفيا ىك اإلنساف

 .الصفات كالخصائص التي تميز مدير المدرسة عف غيره مف المديريف في مؤسسات أخرل غير تربكية
ففي إطار المؤسسات غير التربكية قد يككف الربح، أك التركيز عمى جكدة اإلنتاج ىك اليدؼ، ال تككيف 
االتجاىات كالقيـ كالمكاقؼ، كليذا كاف ال بد مف تكافر بعض الصفات كالخصائص لمف يضطمع باإلدارة 

(. 132ص،2000،غبرماال)المدرسية 
 
: أىداف اإلدارة المدرسية ومياميا  

فيرل أف الكظيفة الرئيسية  (26ص، 2003)     لإلدارة المدرسية أىداؼ كمياـ مختمفة حيث رأل أحمد
رغبة ، كتعميميـ، كتقديـ الخدمات التي تساعد عمى تربية التالميذ، ىي تييئة الظركؼ، لإلدارة المدرسية

ككذلؾ العمؿ عمى نمك خبرات كؿ مف في ، في تحقيؽ النمك المتكامؿ ليـ كذلؾ لنفع أنفسيـ كمجتمعاتيـ
. المدرسة كفقان لمصالح العاـ
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: االىداؼ التالية لإلدارة المدرسية (62ص، 2001)كاستخمص عابديف 
، عقميان : تكفير الظركؼ كاإلمكانات التي  تساعد عمى نمك التمميذ بشكؿ متكازف كمتكامؿ  .1

. كنفسيان ، كاجتماعيان ، كركحيان ، كجسميان 
تحقيؽ األغراض االجتماعية التي يديف بيا المجتمع كيحرص عمى نشرىا كتحقيقيا مف أجؿ  .2

. تحقيؽ التكيؼ كالتكافؽ االجتماعييف
كتؤدم إلى ، تكجيو المتعمـ كمساعدتو في اختيار الخبرات التي تساعد عمى نمكه الشخصي .3

. أخذان باألعتبار أىمية المتعمـ كفرد كأىمية الفركؽ الفردية، نفعو
. كتحقيؽ أىدافو، كحؿ مشكالتو، المساىمة في دراسة المجتمع .4

 
أف أىداؼ اإلدارة المدرسية تختمؼ مف مرحمة ألخرل كمف  (31-30ص،2000)     كيرل العجمي 

:  المدرسيةاإلدارةكمف بيف العكامؿ التي تؤثر عمى نمط كطبيعة أىداؼ . أقميـ آلخر كمف مجتمع آلخر
كسماتيـ كطبيعة البيئة ، كمؤىالتيـ الشخصية، كنكعية العامميف، كنكعية المرحمة التعميمية، حجـ المدرسة

كشخصية المدير ، (مركزية أك ال مركزية)كنكعية اإلدارات التعميمية ، (ريفية ، بدكية، ساحمية )الجغرافية 
كما تختمؼ جميع األىداؼ كأساليب صياغتيا مف مفكر آلخر تبعان الختالؼ آرائيـ كاىتماماتيـ ، كسماتو

حساسيـ بمدل أىمية كؿ مف أىداؼ اإلدارة المدرسية كمف بيف التصنيفات الشائعة ألىداؼ . كفمسفتيـ كا 
: اإلدارة المدرسية التصنيؼ التالي كالذم يقسـ األىداؼ إلى أربع مجمكعات ىي

كتيتـ بتنمية قدرات التمميذ كميارتو كطرؽ دراستو : مجمكعة األىداؼ الثقافية كالتربكية *
. لمظكاىر المختمفة

كتعرؼ التمميذ بدكره نحك مجتمعو كأفراد أسرتو كما يترتب : مجمكعة األىداؼ االجتماعية* 
. عمى ذلؾ مف حقكؽ ك كاجبات

التأكد مف فيـ التمميذ لمعقيدة اإلسالمية فيمان سميمان مع األىتماـ : مجمكعة االىداؼ الدينية* 
. بغرس القيـ كاألخالؽ اإلسالمية في شخصية التمميذ

تعرؼ التمميذ بمصادر الثركة الطبيعية في مجتمعو ككيفية : مجمكعة االىداؼ االقتصادية* 
. الحفاظ عمييا كتنميتيا

 
:  دور مدير المدرسة

مدير المدرسة ىك الركف األساسي الذم يقكـ عميو كياف المدرسة كالدينمك المحرؾ لطاقاتيا       
كامكاناتيا البشرية كالمادية، كالمكجو كالمنسؽ ليذه الطاقات كاالمكانات لبمكغ الغايات التربكية التي تسعى 

نو اإلدارم كالقائد التربكم المعيف إلدارة كقيادة المدرسة، كالذم يتكلى فييا إ. المدرسة إلى تحقيقيا
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المسؤكليات التي تسعى المدرسة لمسير بمكجبيا كالعمؿ عمى تحقيؽ أىدافيا كنكاة لممؤسسة التربكية 
نو الشخص الذم أنيطت بو ميمة رئاسة ىذه المؤسسة كقيادتيا مف الناحية أكما . التعميمية المصغرة

(.  106ص، 2001لبدرم، ا)الرسمية عمى األقؿ 
 

إف مستكل مسؤكلية مدير المدرسة قائدان تربكيان كمشرفان  (165-164ص، 2001)عطيكم     كيرل 
مقيمان، تعني بالدرجة األكلى إدراكو حاجات المدرسة بكصفيا مجتمعا تربكيا متكامالن، كحاجات الطمبة 
كأعضاء في المجتمع التفاعمي كبالتالي يسعى إلى دفع خدمات العممية التربكية لتمبية تمؾ الحاجات 

 . بكفاءة كفاعمية
 

 إلى تبايف كجيات نظر الباحثيف في تصنيؼ المسؤكيات ( 124ص،2001) عابديف كأشار 
: مجاليف رئيسيف ىماكعرضيا بشكؿ عاـ عمى أنيا مكزعة في ، المرتبطة بمدير المدرسة

إدارة كإدارة االجتماعات، كإجراء المقابالت، كاتخاذ القرارات، : المجاالت اإلدارية كتشمؿ .1
تكزيع الطمبة كإعداد الجدكؿ المدرسي، كإدارة الكقت، كإدارة المبنى المدرسي، كاألفراد، 

 .عمى الصفكؼ كالشعب كالنظاـ المدرسي ككتابة التقارير

تطكير البرنامج التعميمي، كاإلشراؼ عمى المعمميف، كاالتصاؿ، : المجاالت الفنية، كتشمؿ .2
  .النشاط المدرسيكالصحة المدرسية، كتحفيز المعمميف، ك

 
: تدريب مديري المدارس 

يحظى النمك الميني المستمر لرجاؿ اإلدارة التعميمية كغيرىـ مف المعمميف في ميداف التعميـ بأىمية       
متزايدة لمكاكبة التغيرات المستمرة كالمتجددة لممجتمع البشرم في ضكء التفجر المعرفي كالتطكر 

ىناؾ تعريفات متعددة لمتدريب أثناء الخدمة منيا تعريؼ كزارة التربية كالعمـك البريطانية  .التكنكلكجي
نخراطو في سمؾ التدريس بحيث يتعمؽ ىذا النشاط بعممو إأم نشاط يقـك بو المعمـ بعد "بأنو  (1970)

األنشطة المنظمة " بأنو (55ص، 2001)عطيكم  دالكارد عف (1978)كعرفو ىندرسكف  ."الميني
". المكجية أساسا لتحقيؽ األداء الميني

 
مدير المدرسة يشبو رباف السفينة، فإذا لـ يكف عمى  أف (146ص، 2000  )االغبرم      كيرل 

ط بو تجاه مختمؼ عناصر العممية كمستكل مف التأىيؿ كالكفاءة كالخبرة التي تمكنو مف القياـ بدكره المف
 يككف بذلؾ كرباف السفينة الذم يجر بيا في عباب المحيط كال يعمـ كيؼ يصؿ بيا إلى بر ،التعميمية
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عداد مدير المدرسة ليذه المينة كىذا المركز الكظيفي الحساس كفؽ أسس إكينبغي أف يتـ . أالماف
. كمبادئ كمعايير تضمف سالمة كفاءتو كصحة اختياره

 :فوائد التدريب
يحقؽ التدريب عددا مف الفكائد لممتدرب كلممؤسسة التي ينتمي إلييا أك يعمؿ فييا كما حددىا 

:  كمف تمؾ الفكائد ما يمي ،(2001) في عابديف1996ميدم  زكيمؼ 
ف الرؤساء ميتمكف بو كجادكف في أينتج عف ذلؾ شعكر الفرد ب: رفع الركح المعنكية لمعامميف .1

 .إعانتو عمى تطكير نفسو، فيزداد إخالصو لمعمؿ

حيث يؤدم إلى تعريؼ األفراد باألعماؿ المنكطة بيـ ككيفية : انخفاض الحاجة إلى اإلشراؼ .2
 .أدائيا كباألىداؼ التي عمييـ تحقيقيا ككيفية بمكغيا

فالتدريب يزيد مف قدرات األفراد كيزكدىـ بالمعارؼ في عالـ اإلدارة : ارتفاع الكفاءة في اإلدارة .3
 .كميداف القيادة

نجح الطرؽ كاألساليب في العمؿ أإف التدريب يعرؼ األفراد ب: انخفاض الكقكع في المشكالت .4
 .كالتعامؿ مع مف حكلو مف المصادر البشرية كالمادية

التدريب يشد األفراد لممؤسسة التي يعممكف بيا كعزز مف فرص : ارتفاع االستقرار في العمؿ .5
 .ثباتيـ في أعماليـ كاستقرارىـ بيا

تقانيـ بعمميـ: تحسيف نكعية العمؿ .6  .فالتدريب يكسب األفراد ميارات جديدة تزيد مف كفاءاتيـ كا 

حيث إف التدريب ذك مردكد اقتصادم بسبب االنخفاض المتكقع في : االقتصاد في النفقات .7
 .المشكالت كالحكادث كاستخداـ المكارد المادية

مف خالؿ التدريب يتـ التخطيط لتكفير االحتياطات المطمكبة : تكفير القكل العاممة االحتياطية  .8
 .مف القكل البشرية العاممة حاليا كمستقبال 

 
  : اإلدارة المدرسية الناجحةخصائص

أنو لكي تنجح اإلدارة المدرسية في عمميا ينبغي أف تتصؼ  (28-27ص، 2003)     يرل أحمد 
: بالخصائص التالية

بؿ تعتمد عمى المكضكعية ، أم انيا ال تعتمد عمى العشكائية أك الصدفة: أف تككف إدارة ىادفة- 1
. كالتخطيط السميـ

بؿ يككف ليا الدكر القيادم ، كىذا يعني أنيا ال تركف إلى السمبيات: أف تككف إدارة أيجابية- 2
. الرائد في مجاالت العمؿ كتكجييو
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مدركةن لمصالح العاـ عف ، أم أف تككف بعيدة عف األستبداد كالتسمط: أف تككف إدارة أجتماعية- 3
. طريؽ عمؿ جاد مشبع بالتعاكف كاأللفة

كبالجدية دكف تزمت كأف تحرص عى ، أم تتصؼ بالمركنة دكف إفراط: أف تككف إدارة إنسانية- 4
 .تحقيؽ أىدافيا بغير ما قصكر أك مغاالة

 
 سكاء أكاف ىذا االتصاؿ داخؿ المدرسة ،كجكد نظاـ جيد لالتصاؿب اإلدارة المدرسية الجيدة كتتميز

.  (1996)رداح الخطيب كزمالؤىا، أـ مع المجتمع المحمي كالجيات التعميمية األخرل
تمؾ ىي أىـ المعايير التي ينبغي أف تتكفر في اإلدارة المدرسية، لتتمكف مف القياـ بمياميا 

. بكفاءة
 
:  أىم االعتبارات التي يجب عمى اإلدارة المدرسية مراعاتيا 

نجاز إىناؾ مجمكعة مف االعتبارات يجب عمى المسئكليف عف اإلدارة المدرسية مراعاتيا مف أجؿ 
 :(318ص، 1991النكرم،)األىداؼ التربكية بالكفاءة المطمكبة كىي

 
أف تدرؾ اإلدارة المدرسية أف ميمة المدرسة ليست مجرد تمقيف المعمكمات كاإلعداد لالمتحانات - 1

نما ميمتيا تنمية الشخصية اإلسالمية  . كا 
.  العامميف في عمميات اتخاذ القرارات داخؿ التنظيـ المدرسي جميعإشراؾ- 2
فمدير المدرسة الناجح ىك الذم ال يتدخؿ في كؿ صغيرة ككبيرة مف أعماؿ ، تفكيض السمطات- 3

نما يفكض جزءا مف سمطاتو لنائبو ، المدرسة . كا 
. تنمية البرنامج التربكم كالتعميمي كتطكيره- 4
شعار- 5  العامميف باالنتماء إلى المدرسة  جميعتكفير المناخ الصالح لممارسة العمؿ التربكم الناجح كا 

 .إلنتاج الجيد كما كنكعاكي يتحقؽ ا، كحب العمؿ داخميا كالرضا عف عمميـ
. عمى اإلدارة التعميمية االىتماـ باختيار المعمميف كتأىيميـ عمميا كتربكيا كاجتماعيا كنفسيا - 6

                                                                                       
مجمكعة تكصيات يمكف أف يسيـ األخذ بيا في رفع كفاءة المدير أك   (2003) القداح ردأك     ك

 :تعزيزىا كىي
  استشراؼ المستقبؿ كفؽ رؤية استراتيجية متبصرة قائمة عمى إدراؾ العكامؿ األخذ بمبدأ

كالمتغيرات التي تترؾ تأثيرات عمى العممية التربكية كما تستدعيو تمؾ المتغيرات مف 
 استجابات كاعية كفؽ خطط مدركسة
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  شراكة فعمية بيف المدرسة كالمجتمع المحمي بمؤسساتو اإلنتاجية المختمفةأقامة.  

 العمؿ عمى بناء نظاـ تقكيمي شامؿ لألداء المدرسي 

: تقويم اإلدارة المدرسية
كىذا يتطمب القياـ بتقكيـ متكاصؿ في . التقكيـ جزء ال ينفصؿ عف العممية اإلدارية ألية مؤسسة

لمتعرؼ عمى صالحية األساليب اإلدارية المتبعة  المؤسسة، الستكشاؼ مدل تقدميا في تحقيؽ االكتفاء
الخطيب ). لمسمكي لممعمميف فيياافييا كلمتأكد مف تحسف الركح المعنكية كمف النمك 

 (.10،ص1996كزمالؤىا،
 

معايير يمكف مف خالليا تقكيـ اإلدارة المدرسية،  (14-13ص، 1998 )لدكيؾ كزمالؤهاحدد كقد 
فكما ىك معركؼ، فاف اليدؼ مف التربية . أكليا كضكح األىداؼ التي تسعى اإلدارة المدرسية لتحقيقيا

 .ىك التنمية المتكاممة لشخصية الفرد مف جميع جكانبيا الجسمية كالعقمية كاالجتماعية كاالنفعالية
 كمعنى ىذا أف كاجب المدرسة ال يقتصر عمى الناحية ،كالمدرسة ىي كسيمة التربية في تحقيؽ ذلؾ

كىذا يحتـ عمى المدرسة أف تييئ المناخ المالئـ لنمك . المعرفية بؿ يشمؿ نكاحي أخرل أساسية كميمة
 . شخصية التمميذ مف جميع الجكانب

 
. ر المدرسة جميع امكاناتيا كطاقتيا لخدمة العممية التربكية فيياخّ  فيك أف تسني أما المعيار الثا

فاالمكانات البشرية كالمادية كالعمميات التي تقكـ بيا اإلدارة المدرسية ليست غايات في حد ذاتيا بؿ 
كىذا يفرض عمى اإلدارة . جميعيا كسائؿ لتحقيؽ الغايات المنشكدة مف المدرسة في تربية األبناء

 . ىذه الطاقات كاالمكانات إلى أقصى درجة ممكنة في تحقيؽ ىذه األىداؼإستثمارالمدرسية 
 

 كىذه ،أربعة معايير تقدر في ضكئيا اإلدارة المدرسية الناجحةفقد حدد ( 2003)أحمد أما 
: المعايير ىي

. تتميز اإلدارة الناجحة بتفكيض كاضح لمسمطة، كتعييف محدد لممسؤكليات التي تتناسب معيا:  األول
أف اإلدارة تخدـ التعميـ، كلذلؾ تتحدد كظائفيا كتنظيميا ككسائؿ تنفيذىا في ضكء أىداؼ : الثاني

.  المدرسة
يجب أف تعكس إدارة المدرسة العمؿ التربكم الذم تقـك بو المدرسة، كأف تعكس أيضا :  الثالث

. خصائص المعمميف الذيف يقكمكف بيذا العمؿ
يجب أف تدبر اإلدارة كؿ أنكاع التنظيـ كالكسائؿ التي تساعد عمى حؿ المشكالت التي تصادفيا :  الرابع

 .   حال مناسبا
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الكفاءة اإلدارية 
يككف ىناؾ قصكر س ىادكفكب، المدرسيةإف الكفاءة في األداء عنصر ىاـ لتحقيؽ أىداؼ اإلدارة 

 . عاقة األىداؼ التي كجدت اإلدارة التربكية مف أجمياإ، ككالىما يؤدم إلى رأك تقصي
 

قدرتيا عمى إنجاز األىداؼ المحددة باستخداـ المكارد المتاحة دكف ضياع  كتعني كفاءة القيادة
 فإنيا تعني القدرة عمى تحقيؽ أقصى إنتاج ممكف باستخداـ المكارد ,أما الفعالية اإلدارية .لمكقت أك الجيد

ف الكفاءة اإلدارية تختمؼ عف الفاعمية اإلدارية، كأف القائد الكؼء أم  أ.المتاحة أحسف استخداـ ممكف
، 1995) كنعاف،كاف نجاح القائد في أداء دكره القيادم يرتبط بمدل فاعميتو... يختمؼ عف القائد الفعاؿ

 .(386-385ص
 

تحدث عف الكفاءة باعتبارىا تعبر  (1985)أف عمي السممي  (227ص، 2001)كأكرد عابديف 
: كتتطمب الكفاءة عنده عنصريف ىاميف، عف مدل النجاح في استخداـ عناصر االنتاج المختمفة مجتمعة

ضافة الى االستعداد إ ،كالتي تكتسب بالتعميـ كالتدريب كالخبرة (ability)المقدرة عمى العمؿ- 1
. (المعرفة كالميارة)الشخصي كالقدرات 

 كالتي تحقؽ مف خالؿ تييئة الظركؼ ،( motivation )الرغبة في العمؿ أك الحماسة لمقياـ بو - 2
 .المادية كاالجتماعية المنظمة كالمناسبة كمالءمة العمؿ لميكؿ الفرد كاتجاىاتو

 
ف تحديد أىداؼ المنظمة بشكؿ جيد، ال يعني بأم حاؿ مف األحكاؿ أف المنظمة ذات كفاءة  كا 

، فالحكـ عمى الكفاءة يتقرر تبعا لمطريقة التي يمارس بيا األفراد عمى كافة المستكيات كظائفيا ةجيد
  (.99ص، 2001لبدرم، ا) اإلدارية في إطار عممية اإلدارة

 
. لكنيما مترابطاف، ف الكفاءة كالفاعمية مفيكماف مختمفافألى إ( 229ص، 2001)كأشار عابديف 

م أ، كتعني الفاعمية عمؿ األشياء الصحيحة بشكؿ صحيح، فالكفاءة تعني عمؿ االشياء بشكؿ صحيح
 .تحقيؽ االىداؼ

 
كتقاس الكفاءة في األداء بمقارنة ما تحقؽ مف أىداؼ باألىداؼ المكضكعة لممؤسسة، كعف        

طريؽ ىذه المقارنة يتبيف مدل قرب أك بعد المؤسسة عف تحقيؽ أىدافيا، كبالتالي مدل كفاءة األداء في 
 (.253ص، 1991لنكرم، ا)تمؾ المؤسسة 
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معيار الكفاءة مف أىـ المعايير التي استخدمت لقياس التطكر اإلدارم في  (1995)كنعاف كيعتبر
كيستمد ىذا . حدل منظماتو اإلدارية، أك كفاءة العامميف في ىذه المنظماتإأك في ، بمد مف البمداف

  .الداعية إلى تحقيؽ أعمى إنتاجية بأقؿ تكمفة مادية ممكنة المعيار أصكلو منمدرسة اإلدارة العممية
 

ف يعمؿ أداء مرتفع ال بد أك، نو لكي يككف مدير المدرسة ذا كفاءة عاليةأ( 2003)كجاء في أحمد
كفيـ النكاحي اإلدارية كالمالية كالفنية، كعمؿ تكازف ، عمى تحقيؽ األىداؼ التربكية كالتعميمية لممدرسة

ركؼ التي تحيط بالمكقؼ ظكمراعاة اؿ، كاإللماـ بالمنيج الدراسي، نسانية كالعامميفإلبيف العالقات ا
كالمكازنة بيف ، شباع حاجات كرغبات العامميف في المدرسةإكالعمؿ عمى تحقيؽ ك، المتعمؽ باتخاذ القرار

كالكقكؼ عمى عكائؽ التنفيذ كاالجتياد ، اإلمكانيات المكجكدة كبيف ما يمكف تحقيقو مف األىداؼ المطمكبة
 .ك التعرؼ عمى جميع تالميذ المدرسة كبيئاتيـ ، العممي كالمنطقي السميـ لألمكر المتعمقة بالمدرسة

 
  :ىمية الكفاءة اإلدارية أ

قؿ أنيا تساعد في االستفادة مف المكارد المادية كالبشرية بأىمية الكفاءة اإلدارية في أكتكمف      
ستخداـ المكارد كالتكفيؽ بينيا كبيف المطالب كاالحتياجات يمكف إ كمف خالؿ حسف .التكاليؼ الممكنة
ساسيا أكتعتبر اإلدارة الكفؤة مطمبا . ف تككف الحؿ األساسي لمشكمة محدكدية المكاردألمكفاءة اإلدارية 

،  ألف اإلدارة ىي االساس لبمكغ كتحقيؽ التنمية الكطنية الشاممة،ىداؼ التنمية الشاممة في الدكلةألبمكغ 
كامكانية مساىمتيا في تخفيض العجز في المكازنة العامة لمدكلة مف خالؿ دكرىا في حسف استخداـ 

المكظفيف ككذلؾ امكانية مساىمتيا في تحسيف  كالتخمص مف الفائض مف ، تاألمكاؿ كالمعدات كاألدكا
. زالة عدـ الثقة بيذه االجيزة مف قبؿ الجميكر المتعامؿ معياإك، الصكرة العامة لالجيزة الحككمية

 (.1999،الدرادكة)
      

عادة إساس لمجيكدات التطكير كعمميات التنظيـ كأفاعتبر الكفاءة  (1976)أما االعرجي         
شباع طمبات عامة إىميتيا تنبع مف ضركرة أف أعتبر أكما ، التنظيـ كجكىر العديد مف الخطط اإلدارية

خالؿ مدة معينة كمف محدكدية كندرة المكارد البشرية كالمادية المتكافرة لألجيزة اإلدارية ، لمجميكر
.  كبر قدر مف الطمبات أمما يتطمب ترشيدىا حتى تشبع ، الخدمية

 
 

 :أنواع الكفاءة
: نكاع مف الكفاءة كىيأحدد ثالثة  ((Bhattacharyaأف  (1999)جاء في الدرادكة
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( : Administrative Efficiency)الكفاءة اإلدارية - 1
كىي الكفاءة المرتبطة بالتنظيـ الجيد كحسف استخداـ الطرؽ كالمبادئ اإلدارية المناسبة 

. كاإلجراءات اإلدارية كأساليب العمؿ المنظمة كالمتقنة
(: Policy Efficiency)كفاءة السياسة -2

كاختيار البرامج المناسبة لتحقيؽ ، كىي القدرة عمى استحداث السياسات كالقرارات الصحيحة
. األىداؼ المرجكة

     :الكفاءة المرتبطة براحة المجتمع كرفاىيتو- 3
ال بد ، فعندما تقـك الحككمة بعمؿ برامج تيدؼ الى رفاىية الناس ، يضان الكفاءة الخدمية أكتسمى       

اف تقاس كفاءة ىذه البرامج كالمشاريع بمدل قدرتيا عمى االتصاؿ بالمكاطنيف كالحصكؿ عمى رضاىـ 
. نتيجة تمتعيـ بالخدمات كالتسييالت

 كفاءات أساسية يحتاجيا ثةثالعرؼ  (Katz ).أف كاتز (256ص، 2000) حجي جاء فيك
المديركف  
ينبغي أف يمتمكيا مدير المدرسة ليؤدم بعض المياـ ككضع ىي التي كفاءات تقنية -1

 .    الميزانية كالتكظيؼ كجدكلة العمؿ اإلدارم كغيرىا

تشير إلى الميارات الشخصية التي يحتاجيا مدير المدرسة ليعمؿ بنجاح  كفاءات إنسانية-2
 .مع الناس ميما يختمؼ المكقؼ االجتماعي

 التي يحتاجيا مدير المدرسة ليرل الصكرة الكمية كالعالقات بيف أجزائيا  ىيدراكيةإكفاءات -3
 .المختمفة

 
أف الفاعمية ليست قياس كمية الخدمات الناتجة بتكمفة معينة بؿ ىي قياس  (2000)كيرل محمد 

كيالحظ بأف المدير ييتـ بالكفاءة أكثر مف الفاعمية حيث يركز عمى عناصر . نكعية الخدمة المنجزة
ذا اىتـ المدير بقياس اإلنتاجية ؼ نو لف ييتـ بمستكل إالمدخالت أكثر مف اىتمامو بإنتاجية المنظمة كا 

 .ىتماما لكؿ منيماإمعيف لمخدمة، لذلؾ يفترض بالمدير أف يعطي 
 

:  أقساـ ىيثةقسـ الفاعمية لثال Reddin( 1971)أف ريدف  (229ص، 2001)كأشار عابديف 
كىي ما ينتجو اإلدارم بغض النظر عف مدل  (management effectiveness):داريةإفعالية - 1

 .الجيد الذم قاـ بو أك طبيعتو
اإلنجاز في :  كتتعمؽ بالسمكؾ اإلدارم لممدير مثؿapparent effectiveness)):فعالية ظاىرية- 2

. الخ....كتحقيؽ عالقات عمؿ جيدة، كاتخاذ القرارات السريعة، المكعد المحدد
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كتتعمؽ بتحقيؽ األفراد ألىدافيـ الشخصية  (personal effectiveness ):فعالية شخصية- 3
 .(الخ....ركح عالية، رضا)كتماشييا مع أىداؼ المدرسة

: سبع خطكات لإلدارم ليصبح قائدا فعاال McEwen, (2003) كما حدد ماؾ إيكاف 
 .أسس، نفذ أك طبؽ، حقؽ معايير أكاديمية .1

 .كف مصدر التعميمات لمييئة .2

 .اعمؿ عمى خمؽ ثقافة كتييئة المناخ كالبيئة المدرسية المناسبة لمتعميـ .3

 .صؿ ميمة المدرسة برؤيتيا .4

 .ضع تكقعات عالية لؾ كلمكظفيؾ .5

 .طكر قيادة لممعمميف .6

يجابية مع كؿ مف الطالب كأكلياء األمكر كأعضاء الييئة إأسس كحافظ عمى عالقة  .7
 .التدريسية

 
  :االنتماء التنظيمي

 
لتحقيؽ اليدؼ  ، تتفاعؿ مع بعضياالتيعناصراؿمجمكعة عمى التنظيـ أك المنظمة يدؿ مصطمح 

كىذه . الخ.....تالميذ، كاإلدارة المدرسيةاؿمعمميف، كاؿمف فتنظيـ المدرسة يتككف ، المرتبط بأصؿ كجكدىا
 كيحدد ىذا التفاعؿ شكؿ التنظيـ، كاتجاىاتو، كأىدافو ككسائمو ،العناصر يكجد بينيا تفاعؿ مستمر

 (.19ص، 1992نشكاف، )
 

انجذاب األفراد الفعاؿ "بأنو  (,p.533)  Buchnan,1974فأما االنتماء التنظيمي فعرفو بكخنا
. "كتعمقيـ بأىداؼ كقيـ المنظمة إكرامان ليا كبغض النظر عف أم مكاسب مادية منيا

 
قياـ "بأنو  (Buchnan,1974,p.533)   في بكخناف  Lyman Porter اليماف بكرتركعرفو 

بداء رغبة قكية في البقاء فييا كالتعمؽ بأىدافيا  المكظؼ ببذؿ جيد عاؿ نيابة عف المنظمة طكعان كا 
.  "كقيميا
    
ايضا  ,p533) (Buchnan.1974ف  في بكخنا Hrebiniak and Alltto عرفو ىربينياؾ كالكتك  كما 

بأنو عدـ االستعداد لترؾ المنظمة مف اجؿ زيادة في الراتب أك ترقية أك حرية مينية أك مف اجؿ صداقة 
 .كزمالة اكبر 
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       يتضح مف التعريفات السابقة أنيا تعبر عف مدل التزاـ الفرد تجاه المؤسسة التي يعمؿ بيا كمدل 
إستعداده لمتضحية المادية كالمعنكية في سبيؿ البقاء في مؤسستو كالعمؿ عمى تحقيؽ أىدافيا بالرغـ مف 

.  اإلغراءات ك الفرص التي قد تتاح لو
 

مف المكاضيع التي القت اىتماما  (Organizational Commitment)كيعد االنتماء التنظيمي 
، لما ليا مف عالقة بفعالية المنظمة كدرجة  مف القرف العشريفكاضحا في حقؿ اإلدارة في العقكد األخيرة

كيشمؿ اإليماف القكم ،  التنظيمي عف اتجاه الفرد نحك المنظمةاالنتماء إذ يعبر ،إنجاز العمؿ فييا
 في بذؿ االنتماء كيظير ،، كيشمؿ الرغبة القكية في البقاء عضكا فييااكاالعتقاد بأىداؼ المنظمة كقيمو
األفراد المنتمكف لمنظمتيـ مصدر قكة تساعد في بقائيا  كُيعد. العامؿ مجيكدا إضافيا في العمؿ

  (.1995العضايمة، ). كمنافستيا لممنظمات األخرل
 

: الخبرات التنظيمية التي تؤثر في االنتماء التنظيمي
 ليا تأثير ىاـ في االنتماء التنظيمي ةخمس خبرات تنظيمي p533) (Buchnan.1974أكرد بكخناف

: لمعامميف، كىي
نو عنصر أ معاممة الفرد في التنظيـ عمى أم: Personal Importanceخبرة األىمية الفردية  .1

  .ىاـ، كلو أىمية في المنظمة

نو كمما زاد تماسؾ أكىذه الخبرة تأكد عمى : Work Group Experienceخبرات فرؽ العمؿ  .2
 .المجمكعة زاد الشعكر اإليجابي تجاه المنظمة كبالتالي يؤدم إلى زيادة االنتماء نحكىا

نو كمما تحققت أكفييا ما يؤيد :   Realization of Experienceخبرات تحقيؽ التكقعات  .3
 .تكقعات الفرد في مجاالت العمؿ التي تيمو كمما زاد انتماؤه لممنظمة

يقع االنتماء التنظيمي :  Organization Commitment Norms التنظيمي االنتماءأعراؼ  .4
ضمف شبكة األعراؼ كالقيـ كالمعتقدات التي تشكؿ ثقافة المنظمة كالتي يتكقع أف يقبميا العاممكف 

كاألفراد الذيف يتقبمكف ثقافة المنظمة يتكقع أف يككنكا ، في تمؾ المنظمة كشرط لعضكيتيـ فييا
 .أكثر كالء ليا

تشكؿ خبرة العاـ األكؿ : First Year Job Challenge تحديات خبرة العاـ األكؿ في العمؿ  .5
 .ئو ليافي العمؿ أىمية خاصة في عالقة الفرد في المنظمة ككال
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 مخرجات االنتماء  أكجزSteers))ف ستيرزفإ (17ص، 1995)كما جاء في العضايمة ك
: باآلتيالتنظيمي 

  .الرغبة في البقاء في العمؿ لدل المنظمة .1

 .النية في البقاء أك االستمرار في العمؿ لدل المنظمة .2

 .االنتباه كالتيقظ في العمؿ .3

 الحضكر كالمكاظبة في االلتحاؽ في العمؿ لدل المنظمة  .4

نجاز الميمات .5  .األداء الكظيفي كا 

 

  أف المدارس التي يقكدىا مديركف يكفركف التعميمات، (Tarter et al,1989) زمالؤه تارتر ككيرل
 ُيظِير فييا المعممكف ،كالسمكؾ غير الرقابي اإلحتراـ كالتأثيرات المفيدة كالدعـ الميني، كالمصادر،ك

مدرسة، ككانت النتيجة إف الرقابة  (72) دراسة لفحص ىذه النظرية عمى ل كأجر. لمؤسساتيـاالنتماء
. نتماء المعمميفإالقريبة المباشرة تؤثر سمبانعمى درجة 

 
 داخؿ المنظمة، ككف المدرسة كمما ال شؾ فيو، أف لمعالقة اإلنسانية دكرا بارزا في نجاح العمؿ

 كال يتـ ذلؾ إال مف خالؿ كجكد نكع مف تقـك عمى العنصر البشرم في كؿ جانب مف جكانب عمميا،
، ككذا التعاكف كالتنسيؽ بيف مختمؼ عناصر التنظيـ فرد في المؤسسةط بكؿ كالكعي بالدكر المف

 كخارجيا أكلياء األمكر، إدارة ،ف كالتالميذمف، العامؿمالمعمـ مدير المدرسة،)المدرسي داخؿ المدرسة 
كالمجتمع ، فمدير المدرسة يجسد النمكذج الحي في سمككو كتعاممو المبني عمى اإلحتراـ، ككؿ  (التعميـ

نتماء كبذؿ إكما ينعكس عف ىذه العالقة مف ، ما مف شأنو أف يؤدم إلى تعزيز ىذه العالقة بالمدرسة
لممجتمع المدرسي عمى كجو الخصكص، كذلؾ عمى مستكل المعمميف كالمكظفيف كالتالميذ ككذلؾ أكلياء 

(. 396ص،2000ألغبرم، ا)األمكر
 
 

 :    أىداف الدراسة
:  إلى معرفة ما يمي ىدفت الدراسة

  العالقة المحتممة بيف الكفاءة اإلدارية لمديرم المدارس الثانكية كاالنتماء التنظيمي لممعمميف
  . في محافظة بيت لحـ

 كما يراىا المعممكفلحـ  الكفاءة اإلدارية لمديرم المدارس الثانكية في محافظة بيتدرجة .  



 37 

  أية فركؽ ذات داللة إحصائية في درجة الكفاءة اإلدارية لدل مديرم المدارس الثانكية في
الجية كخبرتو،  كالعممي، مؤىمو ك،المعمـ جنس: محافظة بيت لحـ تعزل إلى متغيرات الدراسة

. خبرة المدير ك،المؤىؿ العممي لممدير ك،المشرفة عمى المدرسة
  درجة االنتماء التنظيمي لدل معممي المدارس الثانكية في محافظة بيت لحـ .
  فركؽ ذات داللة إحصائية في درجة االنتماء التنظيمي لممعمميف تعزل إلى متغيرات أية

. الجية المشرفة عمى المدرسةك، خبرتوك، مؤىمو العمميك جنس المعمـ، :الدراسة
 

: أىمية الدراسة
سعيا لتحقيؽ أىداؼ المؤسسة تمر بمجمكعة مف   كرفع مستكل اإلعداد،عممية اإلصالح اإلدارم

كمف ىنا جاءت أىمية ىذه الدراسة التي يمكف تمخيصيا بما . العمميات، أكليا كأىميا تشخيص الكاقع
: يمي

 مف كجية نظر الباحث تعتبر ىذه الدراسة مف الدراسات الرائدة التي تبحث في العالقة بيف الكفاءة- 1
 في ىذا ألدب التربكم اثراءإ ساىـ في حيث ست، كاالنتماء التنظيمي لممعمميف لممديريف،اإلدارية
.     المجاؿ

مف خالؿ ، إف قياس الكفاءة اإلدارية لممديريف خطكة ىامة عمى طريؽ إحداث التغيير كتطكير األداء- 2
. التغذية الراجعة التي يمكف الحصكؿ عمييا نتيجة قياس لذلؾ

    
: محددات الدراسة

 ت كتحدد، في محافظة بيت لحـ كمعمماتيااقتصرت ىذه الدراسة عمى معممي المدارس الثانكية -1
 .2004/2005بالفترة الزمنية كىي الفصؿ الثاني مف العاـ الدراسي 

االدارم، : اقتصر قياس الكفاءة اإلدارية عمى المجاالت األربعة المحددة في أداة الدراسة كىي- 2
قياس االنتماء  قياس االنتماء التنظيمي بـككذلؾ تحدد، كالعالقات االنسانية، كشؤكف الطمبة كالفني،

. (Porter et al. 1974) التنظيمي لبكرتر كزمالؤه
 

 :اإلجرائيةتعريف مصطمحات الدراسة  
 ىي المدرسة التي تمكليا كتشرؼ عمييا إداريان كفنيان كزارة التربية كالتعميـ :المدرسة الثانوية الحكومية

 العالي الفمسطينية كتضـ ضمف تشكيالتيا أم صؼ مف صفي المرحمة الثانكية، سكاء الحادم عشر أك
. الثاني عشر أك كمييما

داريان كفنيان جية غير حككمية، كتضـ إىي المدرسة التي تمكليا كتشرؼ عمييا :المدرسة الثانوية الخاصة
 .ك كمييماأك الثاني عشر أ سكاء الحادم عشر ،ضمف تشكيالتيا أم صؼ مف صفي المرحمة الثانكية
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إلى بيت فجار ،ن  ىي أحدل محافظات فمسطيف كتمتد مف حدكدىا مع القدس شماال:محافظة بيت لحم

لى البحر الميت شرقان ، كمف كادم فككيف غربان ، جنكبان   .كا 
 

ىي القدرة عمى إنجاز االىداؼ المحددة باستخداـ المكارد المتاحة دكف ضياع لمكقت : الكفاءة اإلدارية 
(.  1995، كنعاف )أةك الجيد 

 
ىك انجذاب االفراد الفاعؿ كتعمقيـ باىداؼ كقيـ المنظمة اكراما ليا بعض النظر  : االنتماء التنظيمي

 (. Buchnan, 1974 )عف ام مكاسب مادية منيا 
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الفصل الثاني 
الدراسات السابقة  

 
يتضمف ىذا الفصؿ عرضان لمجمكعة مف الدراسات السابقة، العربية كاالجنبية، ذات العالقة بمكضكع 

كيتـ عرضيا كفقان لتسمسميا الزمني، كتقسيميا كفؽ ، كالتي اجريت خالؿ ربع القرف األخير، الدراسة
. الكفاءة اإلدارية، كاالنتماء التنظيمي: متغيرم الدراسة

  
: الدراسات العربية:  أوالً 

:  الكفاءة اإلدارية  فيدراسات        
               

 الكشؼ عف تصكرات المشرفيف التربكييف كالمعمميف كأكلياء (1989)دراسة حتاممة  ىدفت        
 كما ىدفت الدراسة إلى إيجاد الفركؽ ،األمكر لممدير الفعاؿ في المدارس الثانكية الحككمية في األردف

( 260)مشرفان كمشرفة، ك  ( 56 )كتككنت عينو الدراسة مف . بيف تصكرات الفئات الثالث ليذه الكفايات
كفاية مقترحة لمدير  ( 65) اشتممت عمى ة استبافمستخدمان . كلي أمر ( 134 )معممان كمعممة، ك 

المجاؿ الفني ، كالمجاؿ العممي ، كالمجاؿ اإلدارم ، : المدرسة الفعاؿ، كزعت عمى خمسة مجاالت ىي 
لى كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية عند إشارت نتائج الدراسة أك. المجاؿ السمككي، كالمجاؿ اإلنسانيك

بيف متكسطات درجات الفئات الثالث عمى المجاالت الخمسة، حيث ركزت  (α = 0.05)مستكل الداللة 
 ركز المشرفكف التربكيكف كأكلياء األمكر عمى كفي حيفالفئات الثالث مجتمعة عمى المجاؿ اإلدارم، 

المجاؿ اإلنساني، ركز المعممكف عمى المجاؿ السمككي، كرتبت المجاالت الخمسة في ضكء درجة  
 كفايات: امتالؾ مدير المدرسة الثانكية ليا حسب تصكرات الفئات الثالث مجتمعة تنازليا كما يمي 

.  فالكفايات الفنية ثـ الكفايات العممية،كفاية المجاؿ السمككيك ،الكفايات اإلنسانيةك ،اإلدارم المجاؿ 
كأكصى الباحث بضركرة إعداد معايير تتضمف الكفايات كالميارات اإلدارية األساسية التي يتطمبيا الدكر 

الذم يضطمع بو مدير المدرسة كقائد تربكم، كأف يصار الى ايجاد نكع مف التكازف في التركيز عمى 
.  الكفايات اإلدارية كالعممية كالفنية كاإلنسانية كالسمككية

 
معرفة كاقع الكفاءة اإلدارية لدل مديرم المدارس الثانكية  ( 1992)دراسة المخالفي       كحاكلت 

اتخاذ كاالتصاؿ، كالتنظيـ، كالتخطيط، )األكاديمية الحككمية في اليمف ، في العمميات اإلدارية التالية 
 كما ىدفت إلى .كما يقدره المديركف أنفسيـ كالمعممكف الكاقعكف تحت إدارتيـ (التقكيـكالقيادة، كالقرار، 
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 جنس المدير : متغيرات ىناؾ فركؽ في كاقع الكفاءة اإلدارية ليؤالء المديريف تعزل إلىتمعرفة إذا كاف
.  كمؤىمو كخبرتو

 
 كتأكد مف ،فقرات ( 110 ) مف ة مككفة         كلتحقيؽ أىداؼ الدارسة قاـ الباحث ببناء استباف

 مف مديرم المدارس كالمعمميف، كبمغ عدد الذيف ةصدقيا كثباتيا، كطبؽ الباحث دراستو عمى عيف
 ممف يعممكف في المدارس الثانكية األكاديمية ،معمما كمعممة ( 162 ) كمديرة، كان مدير (14)  استجابكا

 . الحككمية 
 

ف يقدركف معا كاقع الكفاءة اإلدارية لدل المديريف مف كالمعمـم         كأظيرت نتائج الدراسة أف المدير
   .ة في كؿ عمميو إدارية عمى حد، أـ سكاء في مجمؿ العمميات اإلدارية، متكسطةةبدرج

 كبدرجة عالية في ،كما يقدر المديركف كاقع كفاءتيـ اإلدارية بدرجة متكسطة في مجمؿ العمميات اإلدارية
التقكيـ، كبدرجة متكسطة في التخطيط كاإلتصاؿ، أما كالقيادة، كاتخاذ القرار، كعممية التنظيـ، : كؿ مف 

 ةالمعممكف فقدركا كاقع الكفاءة اإلدارية لممديريف بدرجة متكسطة في مجمؿ العمميات اإلدارية، كبدرج
 .  األخرلالعمميات اإلدارية  متكسطة فيةضعيفة في عممية التخطيط، كبدرج

 
بيف كاقع  (α = 0.05)لى كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة إ       كأشارت الدراسة 

الكفاءة اإلدارية لدل مديرم المدارس الثانكية األكاديمية الحككمية باليمف كما يقدره المديركف أنفسيـ كبيف 
ية فركؽ تعزل لمتغيرم جنس أفي حيف لـ تظير  ىذا الكاقع كما يقدره المعممكف كلصالح المديريف،

 كأكصى الباحث بضركرة تنظيـ برامج تأىيؿ كتدريب لمديرم المدارس الثانكية .ك خبرتوأالمدير 
األكاديمية الحككمية باليمف عمى أف تتبع ىذه البرامج أساليب أكثرر جدكل، كأف يككف اإلنتظاـ فييا 

  .إجباريان 
 

لى كاقع الكفاءة اإلدارية لدل مديرم المدارس إ التعرؼ فقد حاكلت( 1993)دراسة الشحرور  أما       
الحككمية في محافظة الزرقاء، كما يراىا مديرك اإلدارة التربكية الكسطي كالمشرفكف التربكيكف كمديرك 

الممارسات اإلدارية، :  بأبعاد مقياس الكفاءة اإلدارية الثمانية التاليةةىـ، كما ىي مقيـكالمدارس كمعمـ
كالممارسات الفنية ، كالشؤكف الطالبية، كالعالقات اإلنسانية، كاتخاذ القرار، كالبناء المدرسي، كالمجتمع 

 المكقع الكظيفي، :ثر متغيرات الدراسة التاليةأالمحمي، كالتخطيط المستقبمي، كذلؾ ىدفت الدراسة معرفة 
 الدراسة لمكفاءة ةكالمؤىؿ التربكم، كالخبرة اإلدارية، كالتدريب الميني، كالجنس عمى تقدير أفراد عيف

 الدراسة مف جميع مديرم اإلدارة الكسطى كالمشرفيف التربكييف في ةكتككنت عيف. اإلدارية لممديريف
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 كلتحقيؽ أغراض .ةكمعمـ معممان  ( 742)، كةمديران كمدير( 90 )مديرية التربية كالتعميـ في الزرقاء كمف
 تـ اعتمادىا بعد ة،فقر (150)تككنت مف ك ،"كاقع الكفاءة اإلدارية" ةالدراسة قاـ الباحث ببناء استباف

 .التأكد مف صدقيا كثباتيا
  

 ، كالممارسات الفنية، الدراسة يقدركف الممارسات اإلداريةة         كأظيرت نتائج الدراسة أف أفراد عيف
 كالتعامؿ مع المجتمع المحمي بدرجة عالية، كبقية العمميات اإلدارية كالدرجة الكمية ،كالعالقات اإلنسانية

كحصمت . المشرفكف التربكيكف كالمعممكف بدرجة عاليةىا  كيقدر.لمقياس الكفاءة اإلدارية بدرجة متكسطة
عمميتا اتخاذ القرار كالتخطيط المستقبمي عمى أدنى نسبة مئكية بيف العمميات اإلدارية األخرل بحسب 

 في  داللة إحصائيةات ذان  فركؽكأظيرت النتائج، ةتقديرات جميع الفئات المستجيبة منفردة كمجتمع
لدرجة الكمية لمكفاءة اإلدارية كلصالح ؿ( α = 0.05)لجنس عند مستكل ؿ تقديرات أفراد العينة تبعان 

  كلصالح  الداللةمستكل نفس  عند  العممي داللة إحصائية  ألثر المؤىؿا فرؽ ذكجدت كما ،الذككر
كلـ يظير اثر لمخبرة في كافة العمميات اإلدارية كالدرجة الكمية لمكفاءة اإلدارية باستثناء . المؤىؿ األعمى

 . البعد المتعمؽ بالممارسات الفنية كلصالح الخبرة األطكؿ 
 

إلى الكشؼ عف أىـ الكفايات التي يمتمكيا مديرك المدارس  (1996) دراسة مياس        كسعت
جياز دائرة التربية كالتعميـ العامة في : الثانكية في محافظة المفرؽ حسب تصكرات ثالث فئات قيادية

 المدارس الثانكية م كفئة القادة التربكييف في مديريات التربية كالتعميـ األكلى كالثانية، كفئة مدير،المحافظة
كلتحقيؽ أىداؼ الدراسة طكر الباحث . ما عينة الدراسة فشممت جميع أفراد مجتمع الدراسةأ .أنفسيـ
دارة شؤكف : فقرة مكزعة عمى ثمانية مجاالت قيادية ىي (80) خاصة تضمنت ةاستباف التخطيط، كا 

دارة شؤكف الطمبة، كالعالقات مع أكلياء األمكر كالمجتمع المحمي، ك إدارة المكارد المالية  المعمميف، كا 
دارة الكقت،  .كالتقكيـ كصناعة القرار، كالمادية، كا 

 
ف الكفايات القيادية لممديريف كالمديرات ذات الصمة بأكلياء األمكر أكأشارت نتائج الدراسة إلى 

قؿ الكفايات القيادية امتالكان لدل مديرم كمديرات المدارس الثانكية،أما كفايات أكالمجتمع المحمي كانت 
ا في مرتبة متكسطة مف حيث درجة امتالؾ المديريف تقد جاءؼإدارة شؤكف الطمبة، ككفايات التخطيط 

 .ليا
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تبعان ( α = 0.05 ) مستكل الداللةنددلت النتائج عمى عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية عك
 امتالؾ مديرم المدارس الثانكية لمكفايات القيادية  في تحديد الجنس، كالمؤىؿ العممي، كالخبرة،لمتغيرات

 .حسب تصكرات أفراد عينة الدراسة
 

لكشؼ عف ممارسات مديرم المدارس الثانكية لكظائفيـ اإلدارية، كمدل ا (1996)حمادنةكسعى 
تكافر المجاالت العممية لدييـ، كلمكشؼ عف مكاطف القكة كالضعؼ في درجة ممارستيـ ليذه الكظائؼ 

معممان كمعممة، مكزعيف عمى المدارس الثانكية في مديرية التربية  (485)كتككنت عينة الدراسة مف 
ككشفت نتائج الدراسة  .كالتعميـ لمكاء بني كنانة، كقد طكر الباحث استبانة خاصة لتحقيؽ أىداؼ الدراسة

أف مديرم كمديرات المدارس الثانكية يركزكف في أعماليـ عمى مجاالت الشؤكف اإلدارية، كخططيـ 
 .المستقبمية، أكثر مف تركيزىـ عمى مجاالت الشؤكف الفنية كالطالبية كالمجتمع المحمي كالبناء المدرسي

 أعماؿ المديريف ذات الصمة بالجانب الفني كانت قميمة بالنسبة لممجاالت األخرل  أفكدلت النتائج أيضا
.  في العمميات اإلدارية

 
لى درجة ممارسة مدير المدرسة الثانكية لدكره كقائد إ التعرؼ تو دراس في(1998)شديفاتكحاكؿ 

كبمغ عدد أفراد عينة  تعميمي لممدارس الثانكية في البادية الشمالية الشرقية مف كجية نظر المعمميف،
:  مجاالتمستخدمان استمارة تتضمف ثالثةمعممان كمعممة،  (192)الباحث عشكائيا  الدراسة التي اختارىا

 .مجاؿ الشؤكف الفنية، كمجاؿ الشؤكف الطالبية، كمجاؿ العالقات اإلنسانية كاالجتماعية
 

ف أكثر أكأشارت نتائج الدراسة أف ممارسة المدير لدكره كقائد تعميمي كانت بدرجة قميمة، ك
 كأخيران ،المجاالت ممارسة ظيرت في مجاؿ العالقات اإلنسانية كاإلجتماعية، ثـ مجاؿ الشؤكف الفنية

الشؤكف الطالبية، كما أظيرت نتائج الدراسة عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة 
(α = 0.05)  في تقدير األفراد لدكر مدير المدرسة كقائد تعميمي تعزل لمجنس كالمؤىؿ العممي ، بينما

ظيرت فركؽ عند نفس قيمة الداللة اإلحصائية تعزل إلى الخبرة في التعميـ، كذلؾ لصالح مف كانت 
 .خبرتيـ في التعميـ عشر سنكات فأكثر 

 
لى مدل مزاكلة كؿ مف المديريف كاألمناء إ التعرؼ (1999) دراسة الجبر والمحيمبيكىدفت       

العامميف في مدارس تجربة اإلدارة المدرسية المطكرة بدكلة الككيت لممياـ الجديدة التي أنيطت بيـ، كما 
ثر عمى مزاكلة ىؤالء المديريف كاألمناء لممياـ أما إذا كاف لمجنس كسنكات الخبرة فيىدفت إلى التعرؼ 

أميف مدرسة ، ككانت أداة الدراسة عبارة  ( 43) ك،مديران  ( 45)الجديدة ، كتككنت عينة الدراسة مف  
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 كأشارت نتائج .لممياـ اإلدارية  (11) ك، لممياـ التعميميةمنيا( 18 )،بندان  ( 29 )عف استبانة مككنة مف
مجاؿ المنيج، كمجاؿ الطمبة، ) في المجااللت الدراسة أف المديريف كاألمناء يمارسكف المياـ الجديدة

 المحددة لكؿ منيـ في ظؿ تجربة اإلدارة المدرسية المطكرة، (كمجاؿ المعمميف، كمجاؿ المجالس كالمجاف
كأكصى الباحث إلى . كال يؤثر جنس أك خبرة المديريف كاألمناء في مزاكلتيـ لممياـ الجديدة المككمة إلييـ

عطاء مجالس  المزيد مف رفع الكفاءة اإلدارية لمديرم المدارس الثانكية، كالعناية بالمباني المدرسية، كا 
االباء كاألميات دكر أكبر مف جانب المدير باعتبارىا البكابة الحقيقية في تفاعؿ البيئة المحمية مع 

 .المدرسة
 

لى درجة كفاءة أداء مديرم كمديرات المدارس الثانكية إ التعرؼ (2000) دراسة المحبوب       كحاكلت
مف كجية نظر المعمميف كالمعممات في محافظة اإلحساء بالمممكة العربية السعكدية، حيث تككنت عينة 

ممت ستة شفقرة  (25)معممان كمعممة، كاستخدـ الباحث استبانة اشتممت عمى  (296)الدراسة مف 
كاالىتماـ بالمبنى المدرسي، كالعالقة بيف  كاالىتماـ بالطمبة، كاالىتماـ بالمعمـ ، اإلدارية، كالفنية،:أبعاد

في  (عالية)لى أف درجة كفاية مديرم المدارس إكتكصمت الدراسة . الطالب كأكلياء أمكر الطمبة
ف تقديرات أ ك،في الجكانب األربعة األخرل (كبر مف متكسطأ)الممارسات اإلدارية كالفنية، كبتقدير 

  فركؽكبر مف تقديرات المعمميف، كما تبيف كجكدأ لمممارسات اإلدارية كالفنية  المتالؾ المديريفالمعممات
 . الخبرة لصالح ذكم الخبرة الطكيمة لمتغير بيف تقديرات المعمميف كالمعممات تعزلالة إحصائياد

        

لى كاقع كفاية السمكؾ اإلدارم لمديرم المدارس إ تـ التعرؼ (2001) دراسة الطروة كفي        
الثانكية في الضفة الغربية كما يتصكره مديرك التربية كالتعميـ كمساعدكىـ في ضكء متغيرات سنكات 

 . الخبرة كالمؤىؿ العممي كمكقع السكف 
 

فردان، كلتحقيؽ غرض الدراسة قاـ  ( 37 )          كتناكلت الدراسة جميع أفراد مجتمع الدراسة كعددىـ
 : ، كجاءت نتائج الدراسة كما يميةالباحث ببناء استباف

        يرل مديرك التربية كالتعميـ كمساعدكىـ أف أكثر أبعاد السمكؾ اإلدارم لمديرم المدارس الثانكية 
في الضفة الغربية كاقعية ككفاية ىك الُبعد اإلدارم، يميو ُبعد تشجيع اإلبداع كاالبتكار، فالُبعد الفني، ثـ 

الكقت ُبعد ُبعد العالقة مع المجتمع المحمي، ثـ ُبعد العالقة مع المسئكليف في إدارة التعميـ العميا، ثـ 
. كاإلجتماعات، كُبعد الديمقراطية كفي المرتبة األخيرة ُبعد تفكيض الصالحيات

( 5-3) كما أشار مديرك التربية كالتعميـ كمساعدكىـ في الضفة الغربية كالذيف تنحصر خبرتيـ بيف 
ف السمكؾ اإلدارم لمديرم المدارس أ ممف تصؿ خبراتيـ إلى سنكات أعمى مف زمالئيـسنكات أكثر

يرل مديرك التربية كالعميـ كمساعدكىـ كالذيف يحممكف كما  .كاؼكاقعّي الثانكية في الضفة الغربية ك
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 ككاؼ أكثر مف مّ  المدارس الثانكية في الضفة الغربية كاقعمف السمكؾ اإلدارم لمديرأالبكالكريكس 
كيرل مديرك التربية كالتعميـ كمساعدكىـ كالذيف يسكنكف ، المديريف الذيف يحممكف مؤىالت عممية عميا 

 ككاؼ أكثر مف المديريف مّ المدف أف السمكؾ اإلدارم لمديرم المدارس الثانكية في الضفة الغربية كاقع
. الذيف يسكنكف في مناطؽ أخرل 

 
استخدـ خطكات ب  لمدير المدرسة،تحديد الكفايات المينية المستقبمية (2003) القداح كحاكؿ
 في ان خبيران متخصص ( 30) التنبؤم عمى جكالت ثالث، استطمع فييا آراء Delphi) )أسمكب دلفي 

مجاالت اإلدارة التربكية، كاالقتصاد، كعمـ االجتماع، كتكنكلكجيا المعمكمات، كقد أفرزت تمؾ الجكالت 
: كفاية مينية مستقبمية مرتبة حسب أىميتيا ضمف المجاالت اإلدارية التالية  (81)

 التخطيط اإلدارم .1

 إدارة المكارد البشرية كالمادية .2

 القيادة اإلدارية  .3

 اإلشراؼ الفني .4

 المتابعة كالتقكيـ اإلدارم .5

 العالقة مع المجتمع المحمي  .6

كاستنادا إلى تمؾ النتائج فقد قاـ الباحث ببناء نمكذج مقترح تضمف خمسة أنكاع مف الكفايات 
: المينية الالزمة لمدير المدرسة الثانكية كىي

 الكفايات التصكرية 

 الكفايات اإلدارية 

 الكفايات الفنية 

 الكفايات اإلنسانية 

   الكفايات التقنية
 

 التعرؼ إلى كاقع الممارسات اإلدارية لمديرم المدارس تيادراس في (2003)سالمة كسعت 
تككنت عينة ك الكظيفي كالكالء التنظيمي لممعمميف، االرضكؿ مف متغيرم الثانكية في األردف كعالقتيا ب

 كمعممة، كاستخدمت الباحثة استبانة لقياس الممارسات اإلدارية تككنت مف ان معمـ (658)الدراسة مف 
كمجاؿ البناء المدرسي، كمجاؿ  مجاؿ الشؤكف اإلدارية،: فقرة، اشتممت عمى خمسة مجاالت ىي (75)

 مستكل أظيرت نتائج الدراسة أفك . كمجاؿ الشؤكف الطالبية،المجتمع المحمي، كمجاؿ الشؤكف الفنية
 . بشكؿ عاـ، "جيد جدان " بدرجة  لمديرم المدارس الثانكية جاءالممارسات اإلدارية
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أما الكالء التنظيمي لدل المعمميف فكاف بدرجة عالية، كأشارت النتائج أيضا إلى كجكد عالقة قكية 

كما أظيرت النتائج ،  لممعمميفبيف مستكل أداء المديريف لمممارسات اإلدارية كمستكل الكالء التنظيمي
 كأكصت الباحثة بأف يركز . الكظيفي كالكالء التنظيمي لممعمميفل عالقة قكية بيف مستكل الرضكجكد

عطاء أىمية أكثر لمجالي الشؤكف الفنية كالشؤكف  المديركف في أعماليـ عمى جميع المجاالت، كا 
. الطالبية، كتعميؽ ركح الديمقراطية بيف المديريف كالمعمميف

 
برز سمككيات االتصاؿ اإلدارم لدل أ إلى  التعرؼ فقد حاكلت (2003)دراسة رزق اهلل أما 

 كتككنت .مديرم المدارس الثانكية الحككمية في محافظة بيت لحـ كعالقتيا بدافعية المعمميف نحك العمؿ
 الدراسة قامت الباحثة ببناء استبانتيف األكلي ىدؼ كلتحقيؽ ، معمما كمعممة162عينو الدراسة مف 

 ،فقرة (55) كتككنت مف  ،سمككيات االتصاؿ اإلدارم لدل مديرم المدارس الثانكية الحككميةخاصة ب
 :  كأظيرت الدراسة النتائج التالية.فقرة  (56 ) كتككنت مف، دافعية المعمميف نحك العمؿةالثانية استبافك

 
 مف كجيو نظر  لدل مديرم المدارسسمككيات االتصاؿ اإلدارمبرز جاء الترتيب التنازلي أل

االىتماـ بالمعمميف، كاإلشراؼ عمييـ، التزكيد بالمعمكمات، كاستثارة جيكد المعمميف، : المعمميف كما يمي
االتصاؿ كالتكاصؿ ككاف مستكل سمككيات االتصاؿ عالية كعمى كإشراؾ المعمميف في العمؿ اإلدارم، 

عمى الدرجة ،  عاؿ كاف مستكل دافعية المعمميفكما أظيرت النتائج أف. الدرجة الكمية لمجاالت الدراسة
الترتيب التنازلي لدافعية المعمميف نحك العمؿ مف كجيو نظر المعمميف ، كجاء لمجاالت الدراسةكالكمية 
العمؿ ك الطمبة، معالعمؿ كالعمؿ مع اإلدارة، كالعمؿ في مينو التدريس، كالمعمميف، مع العمؿ : كما يمي

 = α)  كما أظيرت الدراسة كجكد عالقة ارتباط دالة إحصائية عند مستكل الداللة ،لذاتاعمى تطكير 
بيف دافعية المعمميف نحك العمؿ كسمككيات االتصاؿ اإلدارم المتبعة لدل مديرم المدارس  (0.05

 . الثانكية الحككمية في محافظة بيت لحـ
 

إلى تقييـ ممارسة مديرم المدارس الحككمية في محافظة بيت لحـ لبعض  (2004) دراسة عودة ىدفتك
 الكظيفي لممعمميف، ل كعالقتيا بالرض مف كجية نظر المديريف كالمعمميف،المياـ القيادية الفعالة،

 ة عمى درجة ممارسةفقرة، كمؤشرات داؿ  (65  )ت شمؿنةكلتحقيؽ أىداؼ الدراسة طكرت الباحثة استبا
 اتخاذ القرار، كاالتصاؿ : كىي، مجاالت تمثؿ بعض الميمات القياديةةمديرم المدارس الحككمية لخمس

دارة الكقت دارة التغي،كالتكاصؿ، كا  ر، كما استخدمت الباحثة استبانة لقياس الرضا م كاإلدارة باألىداؼ، كا 
. الكظيفي لممعمميف
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 لممياـ  في محافظة بيت لحـمديرم المدارس الحككميةة أف درجة ممارس  كأظيرت نتائج الدراسة       

كتكجد فركؽ ذات داللة  .القيادية الفعالة كانت عالية، مف كجية نظر كؿ مف المديريف كالمعمميف
في درجة ممارسة مديرم المدارس لممياـ القيادية الفعالة مف  (α = 0.05) عند مستكل الداللة ةحصائيإ

 الجنس :اتمتغيرؿ تعزلكجية نظر كؿ مف المديريف كالمعمميف في مجاالت الدراسة كالدرجة الكمية، 
متغير سنكات الخبرة باستثناء ؿ تعزلكال تكجد فركؽ  لصالح المديريف، المسمى الكظيفيكلصالح الذككر، 

مجاؿ إدارة الكقت، حيث أشارت المقارنات البعدية أف ىذه الفركؽ لصالح ذكم الخبرة األكبر، كما ال 
في درجة ممارسة مديرم المدارس لممياـ القيادية الفعالة  (α = 0.05)تكجد فركؽ عند مستكل الداللة
باستثناء الفركؽ الخاصة في مجاؿ إدارة الكقت، حيث ظيرت الفركقات  تعزل لمتغير المؤىؿ العممي،

كما أشارت النتائج انو كمما زادت درجة ممارسة المديريف لممياـ القيادية الفعالة  .لصالح حممة الدبمكـ
 .الكظيفي لممعمميفل زادت درجة الرض

 
:  االنتماء التنظيمي فيراسات    د

ثر المتغيرات التالية عمى مدل ارتباط المعمميف أ معرفة (1982 )ئوال دراسة فرحان وزمحاكلت
المرحمة الدراسية التي يدرس بيا المعمـ، كالمؤىؿ العممي، كجنس المعمـ، : كالمعممات بالمينة كالكالء ليا

الخبرة العممية لممعمـ، كاألعماؿ اإلضافية التي يقـك بيا المعمـ كتدريس المعمـ لمادة تخصصو فقط، ك
 ككذلؾ ،خارج أكقات الدكاـ الرسمي بقصد الحصكؿ عمى مردكد مادم ليس ليا عالقة بمينة التعميـ

 عينة  أفرادكبمغ عدد. لى العكامؿ التي تعمؿ عمى زيادة ارتباط المعمميف بالمينة كالكالء لياإالتعرؼ 
يمثمكف مجتمع الدراسة، الذم ىك عبارة عف جميع معممي كمعممات  معممان كمعممة، (5260)الدراسة  

 ةا مف المعمـ أف يقترح خمسكفقرة، كطمب (45)ف استبانة تضـ كالمممكة االردنية الياشمية، كصمـ الباحث
 : اقتراحات مرتبة حسب األىمية ترفع درجة انتماء المعمـ لممينة، ككانت نتائج الدراسة عمى النحك التالي

 
ف ىناؾ فركقان أقؿ مف المستكل المطمكب كالمتكقع منيـ، كأارتباط المعمميف بالمينة في األردف 
 كلصالح المعممات، كتبيف أف بيا كارتباط المعممات  بالمينةذات داللة إحصائية بيف ارتباط المعمميف

معمـ المرحمة الثانكية أكثر ارتباطا بالمينة مف معمـ المرحمة اإلعدادية، كيزداد ارتباط المعمميف بالمينة 
بازدياد سنكات الخبرة في التعميـ، كعندما يعممكف مادة تخصصيـ، كال يتأثر ارتباط المعمميف بالمينة 

 إحصائية بيف ارتباط المعمميف الذيف يقكمكف بأعماؿ ةباختالؼ المؤىؿ العممي ،كال يكجد فرؽ ذك دالؿ
إضافية خارج أكقات الدكاـ الرسمي كارتباط المعمميف الذيف ال يقكمكف بأعماؿ إضافية خارج أكقات الدكاـ 

 .الرسمي بالمينة 
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أما اقتراحات المعمميف لمعكامؿ التي تعمؿ عمى زيادة ارتباط المعمميف بالمينة ككالئيـ ليا كانت 

 :مرتبة كما يمي
 تحسيف ظركؼ المعمميف المادية  .1

 ميف سكف كعمؿ مشاريع إسكاف لممعمميفأت .2

 تحسيف الحالة االجتماعية كالنفسية لممعمميف  .3

 إنشاء نقابة لممعمميف  .4

. المساكاة في التعامؿ بيف المعمميف كعدـ األخذ بالمحسكبية .5
 

نتاجية أعضاء الييئات  فقد (1988) دراسة ردايدة        أما ىدفت إلى معرفة كاقع الكالء التنظيمي كا 
ثر كؿ مف الجنس، كالمؤىؿ العممي، كالخبرة في كالئيـ أ، كةالتدريسية في كميات المجتمع الحككمي

نتاجيتيـ، كالكشؼ عف العالقة بيف الكالء التنظيمي كاإلنتاجية  . كا 
 

 ) كعددىـةكتككف مجتمع الدراسة مف جميع أعضاء الييئات التدريسية في كميات المجتمع الحككمي
 .مدرسان كمدرسة (274) مدرسان كمدرسة، أما عينة الدراسة فقد بمغت (447

 
المترجـ كأداة لقياس الكالء .Porter et al ) 1974)، ئوكاستخدـ الباحث مقياس بكرتر كزمال

 .التنظيمي، كما استخدـ الباحث عالمات تحصيؿ الطمبة كأداة لقياس اإلنتاجية
 

 ) ك ،مف أعضاء الييئات التدريسية متكسطان فما دكف ( % 67 ) كالء أظيرت نتائج الدراسة أف ك    
نتاجية  ( 33%  .ةمرتفع ( % 31 ) ك،منيـ متكسطة فما دكف ( % 69) مرتفعان، كا 
 

 عالقة بيف الكالء التنظيمي ألعضاء الييئات التدريسية كاإلنتاجية،  نتائج الدراسة كجكدلـ تظيرك
كمدة الخدمة في الكالء التنظيمي كاإلنتاجية  كالمؤىؿ العممي ، ثر لمتغيرات الجنس،أكلـ يظير كذلؾ 

 (.  α = 0.05) بمستكل الداللة عند
 

مقارنة بيف منشأتيف في القطاعيف العاـ اؿتطبيقية اؿ( 1989)العبيدي  دراسةت نتائج كأظير
 أف الكالء التنظيمي لدل األفراد العامميف في ،حكؿ الكالء التنظيمي كأثره عمى أداء العامميف كالخاص،
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كتبيف أف أكثر المتغيرات تأثيرا في الكالء التنظيمي  .القطاع العاـ أكثر مف مستكاه في القطاع الخاص
: مف حيث أىميتيا النسبية مقارنة بالمتغيرات األخرل ىي كالتالي

كالفرص البديمة، كاالستقاللية، ، متغير التفاعؿ االجتماعي، يميو نمط اإلشراؼالعاـفي القطاع 
: في حيف لـ تظير أىمية لممتغيرات التالية .كاألجر، كسنكات الخدمة، كالعمر، كالمعمكمات المرتدة

 .الجنس، كالحالة االجتماعية،كتحقيؽ اإلنجاز، كتحديد المياـ
 

أما في القطاع الخاص فقد كاف المتغير األكؿ مف حيث األىمية ىك متغير الفرص البديمة ثـ 
كالمعمكمات المرتدة، كسنكات الخدمة، كاألجر، كتحقيؽ اإلنجاز، كنمط ، المؤىؿ العممي، كاالستقاللية

اإلشراؼ، كتحديد المياـ، كالجنس، كالتفاعؿ االجتماعي، كالحالة االجتماعية، أما متغير العمر فمـ تظير 
. لو أىمية تذكر في ىذا القطاع

 
لى الكالء التنظيمي لممديريف في كزارات المممكة إالتعرؼ  (1990)دراسة المعاني         كحاكلت

 كبيف المتغيرات ، الكالء التنظيمي مف جية متغيراألردنية كأثره عمى اإلبداع اإلدارم، كمعرفة العالقة بيف
الحالة االجتماعية، كمدة الخدمة، كالراتب، كالمؤىؿ العممي، كجية العمؿ،  :التالية مف جية أخرل

 .الجنسكالعمر، ك
 

سؤاال صنفت في سبع مجمكعات، تقيس كؿ مجمكعة منيا  (25)كاستخدـ الباحث استبانة مف 
مف مقكمات ظاىرتي التنظيـ كاإلبداع اإلدارم، كأظيرت نتائج الدراسة أف لدل المديريف قبكال  مقكمان 

 األخذ مف المنظمة بنفس مقدار  بمبدأ لمعمؿ دكنما تأثران  كاستعداد،ألىداؼ المنظمات التي يعممكف فييا
ظير أمنيـ أبدل رغبة في البقاء في منظمتو ، كبشكؿ عاـ   ( %69.5)عطائيـ ليا، كتبيف أف 

ظيركا درجة عالية مف أ،  كما  ( % 79.8 ) بمغ معدليا ،المديركف درجة جيدة مف الكالء لمنظماتيـ
يجابية بيف الكالء التنظيمي كاإلبداع إ، كتبيف كجكد عالقة ( % 82 ) كبمغ معدليا ،اإلبداع اإلدارم

 الكالء التنظيمي تبعا لمتغير جية العمؿ  درجاتكما تبيف كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف،اإلدارم 
 المؤىؿ العممي ،: ، كلـ تظير فركؽ ذات داللة إحصائية بيف درجات الكالء التنظيمي تعزل لمتغيرات

. كالجنس، كالحالة االجتماعية ، كالعمؿ ، كالراتب  كمدة الخدمة ،
 

  األردنية ارتباط مديرم المدارس الحككمية مدلىدفت إلى قياس فقد (1994)لعمي ادراسة       أما 
 ارتباطيـ ككالئيـ ليا التعرؼ إلى اختالؼفي محافظة العاصمة عماف بمينة التربية كالتعميـ كالكالء ليا، ك

فقرة  (70)، كاستخدـ الباحث استبانة مككنة مف كسنكات الخبرة، باختالؼ الجنس، كالمؤىؿ العممي
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مجاؿ إدارة مينة التربية كالتعميـ ، كمجاؿ اإلرتباط بالكاجبات : مكزعة عمى مجااللت الدراسة األربعة
المينية نحك الطمبة ، كمجاؿ اإلرتباط بالكاجبات المينية نحك المعمميف، كمجاؿ اإلرتباط بالكاجبات 

مساعدان )إداريان  (141)مديران، ك (107)المينية نحك المجتمع المحمي، كتككنت عينة الدراسة مف 
 .معممان  (381)، ك(كسكرتيران 

 
كأظيرت نتائج الدراسة أف ارتباط مديرم المدارس الحككمية في محافظة العاصمة بمينة التربية 

 . مف كجية نظر كؿ مف المديريف كاإلدارييف كالمعمميف،كالتعميـ كالكالء ليا في مستكل عاؿ نسبيا
 

:  ذات داللة إحصائية بيف درجات االرتباط كالكالء تعزل لمتغيراتان كلـ تظير نتائج الدراسة فركؽ
.  كالخبرة،كالمؤىؿ العممي ،الجنس
 

 الكالء التنظيمي كمقارنتو لدل العامميف في  درجةإلى قياس (1995) دراسة العضايمة        كسعت
عدد مف منظمات القطاع العاـ كالخاص األردني، كفحص العالقة بيف الكالء التنظيمي كالمتغيرات 

المركز الكظيفي، ) كمتغيرات تنظيمية ،(عمر الفرد، كمستكل المؤىؿ العممي، كسنكات الخبرة )الشخصية 
 تـ استخداـ أداة بكرتر .ثر ىذه المتغيرات في الكالء التنظيميأككذلؾ فحص . (كأداء الفرد بالعمؿ 

مشاركان مف  (320 )مف عينة الدراسة ، ك تككنتلقياس الكالء التنظيمي (.1974Porter et al)زمالؤه ك
يجابية بيف إ كأظيرت نتائج الدراسة كجكد عالقة .ست منظمات في القطاعيف العاـ كالخاص األردنييف
عمر الفرد، كسنكات الخبرة، كالمركز الكظيفي، : كىيالكالء التنظيمي كالمتغيرات الشخصية كالتنظيمية 

كتبيف . كما أظيرت النتائج أف العالقة بيف الكالء التنظيمي كالمؤىؿ العممي كانت سمبية .كأداء العامميف
كجكد فركؽ بيف مستكل الكالء التنظيمي لمعامميف في منظمات القطاع العاـ كالقطاع الخاص كلكنيا لـ 

. تكف ذات داللة إحصائية
 
إلى معرفة مستكيات الكالء الكظيفي لمديرم المدارس في  (1995) دراسة الرواشدة ىدفت       ك

مستكل المدرسة، كالكالء الكظيفي لممدير، : ثر كؿ مفأمحافظة جرش مف كجية نظر المعمميف، كمعرفة 
كلتحقيؽ أىداؼ . كخبرتو في اإلدارة، كعدد معممي المدرسة عمى العالقة الشخصية بيف المدير كالمعمميف

لتقدير مستكل الكالء الكظيفي ل بناىا الباحث  األكؿ:أداتيفالدراسة استخدـ الباحث استبانة اشتممت عمى 
 لتقدير (1962)لينارد عاـ -استخدـ مقياس العالقات الشخصية الذم أعده بارتلمدير المدرسة، بينما 

 .طبيعة العالقة الشخصية بيف المدير كبيف المعمميف مف كجية نظر المعمميف
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، كاف كالء مديرم كمديرات المدارس ة مرتفعتأظيرت نتائج الدراسة أف درجة كالء المديريف كافك
 مف نظرائيـ في المدارس األساسية، كما تكصمت الدراسة إلى كجكد فركؽ  كاف أعمىالثانكية لكظيفتيـ

في طبيعة العالقة الشخصية بيف مدير المدرسة  (α = 0.05)ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة 
كالمعمميف تعزل إلى االختالؼ في مستكل الكالء الكظيفي لمدير المدرسة مف كجية نظر المعمميف ، 

كلصالح المديريف ذكم الكالء الكظيفي المرتفع ، باإلضافة لكجكد فركؽ في طبيعة ىذه العالقة تعزل إلى 
 في حيف لـ تظير النتائج ،االختالؼ في عدد المعمميف في المدرسة لصالح العدد القميؿ مف المعمميف

 ،فركقا ذات داللة إحصائية عند نفس مستكل الداللة تعزل إلى االختالؼ في خبرة المدير في اإلدارة
. كالتفاعؿ بيف الكالء الكظيفي لمدير المدرسة كعدد المعمميف فييا 

 
ثر مستكل مشاركة المعمميف لممديريف في اتخاذ القرارات أمعرفة  (1996)دراسة إبراىيم        كحاكلت

ثر كؿ مف الجنس كالمؤىؿ العممي في الكالء أالمدرسية عمى الكالء التنظيمي عند المعمميف، كبياف 
كتككف مجتمع الدراسة مف جميع . التنظيمي في ضكء مستكيات المشاركة في اتخاذ القرارات المدرسية

معممان كمعممة، (450)أريحا، كعددىـ – معممي المدارس الثانكية الحككمية كالخاصة في لكاء بيت لحـ 
كمعممة، تـ اختيارىـ عشكائيا، كقامت الباحثة ببناء  معممان  (135)أما عينة الدراسة فاشتممت عمى 

  الباحثة كما استخدمت،استبانة لقياس مستكل مشاركة المعمميف لممديريف في اتخاذ القرارات المدرسية
 .فقرة (15 )القياس الكالء التنظيمي كعدد فقراتو (.1974Porter et al)زمالئو  بكرتر كإستبانة

 
أف ىناؾ عالقة كمتكسطة، كانت  في اتخاذ القرارات ة المعمميفشارت نتائج الدراسة أف مستكل مشارؾأك

كدلت النتائج أف . ايجابية بيف مستكل المشاركة في اتخذ القرارات المدرسة كبيف الكالء التنظيمي عندىـ
بيف متكسطات درجات المعمميف عمى  (α = 0.5 ) ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة اىناؾ فركؽ

مقياس الكالء التنظيمي تعزل لمستكل مشاركتيـ لممديريف في اتخاذ القرارات المدرسية، كىذه الفركؽ 
 كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية تعزلك، لصالح مجمكعة المعمميف كالمعممات ذكم المشاركة العالية

ثر التفاعؿ بيف كأ ،الجنس، كالمؤىؿ العممي، كأثر التفاعؿ بيف الجنس كبيف المؤىؿ العممي:لمتغيرات
 ككذلؾ التفاعؿ بيف مستكل مشاركة ،مستكل مشاركة المعمميف في اتخاذ القرارات المدرسية كبيف الجنس

. المعمميف في اتخاذ القرارات المدرسية كبيف المؤىؿ العممي
 

إلى قياس العالقة االرتباطية بيف السمات الشخصية لممعمميف  (1997) دراسة دربول ىدفت      ك
 بيف مجمكعة المعمميف ،ككالئيـ التنظيمي، ككذلؾ مقارنة مستكيات الكالء التنظيمي كاألداء الكظيفي

( 450)، حيث قامت الباحثة بتكزيع نحك  العربية المتحدةالمكاطنيف كالمعمميف الكافديف في األمارات
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نو كمما كبر عمر المعمـ، كازدادت سنكات خبرتو أ النتائج إلى ارتشأكاستبانة عمى أفراد عينة الدراسة، 
 بيف كؿ مف األداء الكظيفي كالمتغيرات ا أف ىناؾ ارتباطكمافي التدريس ازداد كالؤه التنظيمي، 

 في مستكيات الكالء ا كما تبيف أف ىناؾ فركؽألمؤىؿ العممي، كسنكات الخبرة، كعمرالمعمـ،:الشخصية
 .التنظيمي كاألداء الكظيفي لصالح المعمميف الكافديف مقارنة بالمعمميف المكاطنيف

 
ثر ضغكط الكظيفة التي يشعر بيا المعممكف في ألى إالتعرؼ  (2000) دراسة الكاساني دفت      كه

الجنس :ثر متغيراتألى إمدارس الحككمة في محافظة الزرقاء عمى كالئيـ التنظيمي، ككذلؾ التعرؼ 
 كالخبػػػرة في تأثيػػػػر ضغػػػػكط الكظيفػػػة عمى الكالء ، كالمؤىػػػػؿ العممي، كالحالة االجتمػػػاعية،كالعمر

 في مجاالت طبيعة ، كتبيف أف ضغكط العمؿ تؤثر عمى الكالء التنظيمي بدرجة متكسطة.التنظيمي
كعالقة المعمـ  عالقة المعمـ بالطمبة،كعالقة المعمـ بالزمالء،  كعالقة المعمـ باإلدارة،كالحكافز،  كالعمؿ،

كبدرجة مرتفعة في مجاؿ ظركؼ العمؿ المادية، كما أظيرت الدراسة كجكد فركؽ ذات داللة  باألىالي،
إحصائية في مستكل تأثير ضغكط الكظيفة عمى الكالء التنظيمي تعزل لمجنس كالعمر كالخبرة ، كعدـ 

 . كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية تعزل لممؤىؿ العممي
 

التعرؼ الى درجة مشاركة أعضاء الييئات التدريسية في المدارس  (2001)دراسة األشيب  وحاولت 
ىـ ئ في انتماا كعالقتو،الحككمية كالرسمية كالخاصة في محافظة القدس في اتخاذ القرارات المدرسية

مديرا، كأشارت نتائج  (81)، كةمعممان كمعمـ ( 438 ) كأجريت الدراسة عمى عينة مف،لمينة التعميـ
لى عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إ ك،الدراسة أف درجة انتماء المعمميف لممينة عالية مف كجية نظرىـ

بيف متكسطات استجابات المعمميف عمى درجة انتمائيـ  (α = 0.05)إحصائية عند مستكل الداللة 
نو تكجد فركؽ في درجة ألمينة التعميـ تعزل إلى الجنس ، كالخبرة ، كالمؤىؿ العممي، في حيف كجد 

كما أشارت  .(الحككمية)انتماء المعمميف لممينة تعزل لمتغير الجية المشرفة لصالح المدارس الرسمية 
يجابية بيف مشاركة المعمميف في اتخاذ القرارات المدرسية كبيف درجة انتمائيـ إكجكد عالقة إلى النتائج 

. لمينة التعميـ
 

لى كاقع االتصاؿ االدارم لرؤساء األقساـ كعالقتو إ فقد حاكلت التعرؼ (2005)دراسة عياد        أما 
جامعتي القدس كبيت لحـ مف كجية نظر أعضاء في عضاء ىيئة التدريس أباالنتماء التنظيمي لدل 

عضك ىيئة تدريس، تـ اختيارىـ بالطريقة  (174)ىيئة التدريس، حيث اشتممت عينة الدراسة عمى 
مككنة مف ، داة لقياس كاقع االتصاؿ االدارمأىداؼ الدراسة طكر الباحث أكلتحقيؽ ، الطبقية العشكائية

لقياس مستكل االنتماء ، (.1974Porter et al)ئو بكرتر كزمالبمقياسكاستعاف الباحث ، فقرة (40)
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 لدل أفراد العينة شارت نتائج الدراسة أف مستكل االنتماء التنظيميأالتنظيمي ألعضاء ىيئة التدريس، ك
 = α)حصائيان عند مستكل الداللةإلى عدـ كجكد فركؽ دالة إشارت نتائج الدراسة أكاف مرتفعا، كما 

الجامعة، كالجنس، كالمؤىؿ العممي، : في مستكل االنتماء التنظيمي، تعزل لمتغيرات الدراسة ،(0.05
.  كالخبرة

  
: الدراسات األجنبية

 إلى بعض المؤشرات التي تستخدـ لتقييـ االنتماء الكظيفي، تشارأ (Hedges,1983)في دراسة أجراىا
فالغياب عف العمؿ، كترؾ العمؿ، كالعمؿ الجزئي باختيار الفرد نفسو تعتبر مف المظاىر التي ترتبط 

.  كالعمؿ اإلضافي مف مظاىر االنتماء القكم، القياـ بأعماؿ كمياـ متعددة يعتبربضعؼ االنتماء، بينما
 

ثر كؿ مف الجنس كالمكقع الكظيفي عمى أ التجريبية لفحص (,Nealia 1983)كأظيرت دراسة 
 أنو ال تأثير لمجنس ،مكظفان كمكظفة (583)أجريت في مؤسسة خدمة اجتماعية عمى ك ،الكالء الكظيفي

 .أك المركز الكظيفي عمى االنتماء التنظيمي لممكظفيف
 

التي ىدفت لمقارنة مستكل انتماء المعمميف في  ( ,1989Reyes, Pedro et al)كفي دراسة 
، حيث تـ جمع  لدييـالكظيفيل ككذلؾ مستكل الرض،قرانيـ ممف ليـ سنتيف في الخدمةأالسنة األكلى ك

في السنة الثانية، كاظيرت " معمما (250)في السنة األكلى ك " معمما (250)نيـ ـ معمـ، (500)أراء 
 الكظيفي بيف معممي السنة األكلى كمعممي لفي مستكل االنتماء كالرض" نتيجة الدراسة أف ىناؾ فركقا

.  السنة الثانية لصالح معممي السنة الثانية
 

، لمعرفة "معمما (472)عمى عينة مف دراسة (Imber, &Reyes 1992)كأجرل رايس كامبر 
العالقة بيف إدراؾ المعمميف في المرحمة الثانكية لعدالة عبء العمؿ كرضاىـ الكظيفي كمستكل 

 كدرجة االنتماء ،معنكياتيـ، كأشارت النتائج إلى كجكد ارتباط بيف إدراؾ المعمميف لعدالة العبء الكظيفي
 .   كمستكل المعنكيات،لمعمؿ كرضاىـ عنو

 
اختبرت العالقة بيف انتماء المعمميف ك (  (Reyes & Shin,1995كفي دراسة أجراىا 

 .، كانت النتيجة أف الرضا أكلكية تؤدم إلى انتماء المعمميف "معمما (854)الكظيفي أجريت عمى لكالرض
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 كصؼ ممارسات ستة مف المديريف في إدارة المدارس الشاممة (Nadyne,1997) دراسةىدفت ك
ككجد الباحث عدة . (كممارسات ادارية لممدير الناجح )الناجحة في دمج الطمبة ذكم االحتياجات الخاصة

: عكامؿ مشتركة بيف المديريف الستة فكؿ مدير 
أسس نظاـ اتصاؿ يتيح الفرصة لمييئة لالختالؼ مع السياسات كالممارسات كتقديـ  .1

 التكصيات المناسبة 

 كاف شخصيا يشارؾ في الحكار مع أكلياء أمكر الطمبة ذكم االحتياجات الخاصة  .2

 العمؿ مع الييئة التدريسية لمتعاكف في بناء فمسفة التعميـ الجامعي .3

كضع سياسات لمتعامؿ مع القضايا اإلنسانية المحددة التي تظير مف طمبة التعميـ  .4
 .الجامعي

 يتبع خطة شخصية لتطكير ألذات في مجاؿ التعميـ الجامع .5

 .يظير ميارة عالية في جمع المعمكمات كميارات حؿ المشكالت .6

 
ممارسات ) مف المناخ التنظيمي بأبعاده  فقد قاـ بدراسة العالقة بيف كؿ (Turan,1998) أما

مع االنتماء التنظيمي  (المدير المكجو، كممارسات المعمـ المشارؾ ،ككذلؾ ممارسات المعمـ المحيطة 
لممعمميف في المدارس الحككمية في تركيا ، كدلت نتيجة الدراسة عمى كجكد عالقة ايجابية بيف االنتماء 

 بيف ا ايجابياالتنظيمي لممعمميف كالمناخ التنظيمي لممدرسة بالدرجة الكمية، كما تبيف أف ىناؾ ارتباط
ممارسات القائد الداعـ كاالنتماء التنظيمي لممعمميف، كتبيف أف ىناؾ عالقة سمبية بيف ممارسات 

. المعمميف المحيطة كاالنتماء التنظيمي لممعمميف 
 

 اإلجتماعية التي فحصت العكامؿ(Christine J. & Margaret,2001) ككجدت دراسة
 بعدـ النجاح، كالقدرة كف انو عندما يشعر المعمـ، التي تؤدم لتناقص االنتماء لممؤسسةكالشخصية

 .ىـف االنتماء يقؿ عندإالمنخفضة، كالشعكر المنخفض بالنكاحي االجتماعية في المؤسسة، ؼ
 

 استكشاؼ النمط اإلدارم كاالنتماء التنظيمي لممكظفيف في مركز سيف (Chien ,2003) دراسةىدفتك
لتشاركي ىك السائد كالشائع ككذلؾ اتسك العممي في تايكاف، كأشارت نتائج الدراسة إلى أف النمط القيادم 

 . بيف النمط اإلدارم الكمي كاالنتماء التنظيمي الكمي ا ايجابياأشارت النتائج إلى أف ىناؾ ارتباط
     

 تبديؿ ،(الدكراف )  فحص تأثير القيادة التحكيمية لممديريف عمى ,James)2004) دراسة ىدفت
 كأشارت . ككذلؾ فحص تأثيرىا عمى الرضا الكظيفي لممعمميف، كأداء المدرسة،أعضاء الييئة التدريسية

: النتائج أف أعضاء الييئة التدريسية يصفكف القيادة التحكيمية في مدارسيـ مف خالؿ ثالث مككنات 
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كأظيرت النتائج أف ىناؾ  كالتحفيز الثقافي، كاإلعتبارات الفردية ، ،(الكاريزما )اإللياـ أك الشخصية 
 الكظيفي لممعمميف كالدكراف ككذلؾ عمى مستكل ا غير مباشر لممارسات المديريف عمى الرضان تأثير

 .تحصيؿ الطمبة
                      

 ىدفت إلى التعرؼ الى خصائص مديرم المدارس الفعالة مف  التي,Kuzma)2004 )دراسةاما 
معمما في ثالث  (76)كجية نظر المعمميف في المدارس المتكسطة، حيث تـ جمع المعمكمات مف 

كتـ استخداـ استبانة، باإلضافة ألسئمة مفتكحة حكؿ  مدارس، تمثؿ ثالث كاليات أمريكية مختمفة ،
خصائص المدير الفعاؿ، كأشارت النتائج إلى ضركرة أف يككف اإلدارم لديو سرعة بديية، كيتمتع 

غير متقمب، كيمثؿ كلديو القدرة عمى االتصاؿ كالتكاصؿ، كداعـ لممعمميف، كذكي، كباستقاللية التفكير، 
. باإلضافة لقدرتو عمى حؿ المشكالت، القدكة الحسنة لمرؤكسيو، كيتخذ القرارات في الكقت المناسب

 
الكظيفي ل  دليؿ أكلي عمى أف اتجاىات الرض,Bell-Roundtree)2004) دراسةككفرت

كاالنتماء التنظيمي تزداد عندما يمارس المدير الناجح السمككيات القيادية التحكيمية الخمس التي عرفيا 
 :كىي Kouzes and Posner(1987)ككزس كبكسنر 

  (challenge the process )ممارسة عممية القيادة بتحد    - 1

  (inspire a share vision )الياـ الرؤية كالمشاركة- 2

 ((enable other to act)تمكيف اآلخريف مف العمؿ 3 -

 ( model the way) يشكؿ النمكذج أك القدكة الحسنة- 4 

 (.(encourage the heartالشجاعة كقكة القمب - 5 
 

 مف االنتماء التنظيمي كالرضا ياكأشارت نتائج الدراسة إلى أف المكظفيف يظيركف مستكل عاؿ
. ةالكظيفي عندما يمارس المديركف ىذه السمككات القيادية الخمس

 

 السمككات الخالقة لمديرم المدارس كالمعمميف التي تزيد مف (,2005Okino ) دراسةكحددت
تحصيؿ الطمبة في المغة اإلنجميزية، كالسمككات التي تجعميـ أكثر تأثيرا، كشممت عينة الدراسة ستة مف 

 في ىذه المدارس، كاستخداـ الباحث معايير ان معمـ (76)مديرم مدارس مف منطقة اكرانج بكاليفكرنيا، ك
 (.2003-1999)اختبار كاليفكرنيا لقياس تحصيؿ الطمبة خالؿ الفترة 

 
كأشارت نتائج الدراسة إلى أف المديريف الذيف ساعدكا المعمميف في استخداـ أفكار خالقة لزيادة 

:  تحصيؿ الطمبة في المغة اإلنجميزية قامكا بما يمي
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تشجيع المعمميف عمى قضاء كقت في استكشاؼ كممارسة األفكار الخالقة كمشاركتيـ بيا  .1
 .الكقت الالـز لإلبداع

عطاؤىـ الكقت الالـز لإلبداع،تزكيد المعمميف بالتمكيؿ الالـز كتقديـ التسييالت ليـ .2  .كا 

تزكيد المعمميف بالمعمكمات اليامة مف المحافظة كالكالية كالمصادر األخرل التي تؤثر في  .3
 التعميـ 

مساعدة المعمميف عمى المخاطرة باألفكار ذات االحتمالية العالية معتمدا عمى األبحاث  .4
 .لزيادة تحصيؿ الطمبة

  .مساعدة المعمميف عمى مشاركة المشاريع كممارستيا مع معمميف مبتدئيف .5

 
كأكصى الباحث باف عمى المديريف العمؿ عمى خمؽ بيئة مدرسية يشعر فييا المعممكف بالتشجيع 

.  بأفكار جديدة كمدركسةبادرة كتكفير المصادر ليـ لمـ،كالدعـ
 
دراؾ المعمميف لممارسات مديرييـ باالعتماد إلى إالتعرؼ  (,2005Cevat & Buket) دراسة ىدفتك

معممان كمعممة، كاقترحت الدراسة سبعة مجاالت  (430)عمى معرفتيـ اإلدارية، كتككنت عينة الدراسة مف 
:  تسيـ في رفع مستكل إدراؾ المعمميف لمممارسات اإلداريةفرعية لممعرفة اإلدارية في المدارس التركية

مركز المعرفة، المعمكمات المفيكمة ضمنيا، المعمكمات الصريحة، الرؤية  البناء الثقافي، القيادة،
ف ىناؾ عالقة بيف مختمؼ مجاالت المعرفة اإلدارية كمدل أتبيف  ك.معرفة الثقافة السائدة المعرفية،

  .اشتراؾ المدرسة في الدكريات العممية المينية المتخصصة
 

 العالقة بيف الكفاءة اإلدارية لمديرم المدارس في األرياؼ كأىداؼ ,Pridgen)2005 ) دراسةتبحثكما 
لجمع  (1993) كلتحقيؽ أىداؼ الدراسة استخدمت استمارة مديرم المدارس الحككمية كمخرجات التعميـ،

خمصت الدراسة إلى مجمكعة مف التكصيات ك. مديران كمديرة (4273)المعمكمات مف عينة الدراسة البالغة
أخذ دكر فاعؿ في إدارة التعميـ، كالمنياج، كتقييـ بف مطالبكف م أف المدير:لتطكير اداء المدير كمنيا

نو يجب عمى ىؤالء المديريف المشاركة في عممية تطكير ميني حقيقي لضماف إدارة تعميمية أمدارسيـ، ك
ف يبدكف مسؤكلية مف اجؿ تغيير فعاليات أنشطة التعميـ، كرفع تكقعاتيـ م أف المعمـ مفأفضؿ، كالتأكد

كمستكل التحصيؿ، بغض النظر عف مكقع المدرسة أك خمفية الطمبة، كما أف ىناؾ حاجة لمديرم 
المدارس لمتركيز عمى عممية تغيير النظاـ مع التركيز عمى زيادة التعاكف مع أكلياء األمكر لرفع مستكل 

عمى المديريف تحديد األعماؿ المطمكبة منيـ لتيسير تحكؿ مدارسيـ إلى مجتمع تعميمي ك. تحصيؿ الطمبة
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كتضمنت نتائج الدراسة اقتراحا بايالء العالقة بيف كفاءة المديريف كمخرجات التعميـ . (ميني )محترؼ 
. اىتماما كبيرا في ظؿ نظاـ مساءلة صاـر

 
: تعقيب

الدراسات السابقة ركزت عمى الكفاءة اإلدارية ككذلؾ عمى الممارسات كاألنماط اإلدارية يالحظ أف 
لمدير المدرسة، كأىمية قياسيا، نظران ألىمية الدكر الذم يناط بمدير المدرسة، كدكره الرئيس في قيادة 

 متعددة، كفي أدكات عاله بأكتطكير العممية التربكية برمتيا، حيث تـ قياس المتغيرات المشار الييا 
 كالمجتمع المحمي كالمعمميف، ،اإلدارم، كالفني، كالعالقات اإلنسانية مع الطمبة: مجاالت مختمفة، كمنيا

كالمشاركة في اتخاذ القرار، كالتخطيط، كالتنظيـ، كالمتابعة، كالتقييـ، كالبناء المدرسي، كغيرىا مف 
 .المجاالت اإلدارية االخرل

 
 تناكلت ىذا ىافأ يتبيف الدراسات السابقة المتعمقة باالنتماء التنظيمي، كمف خالؿ مالحظة ،كذلؾ

المكضكع باىتماـ، لمتعرؼ عمى العكامؿ المؤثرة في درجة االنتماء التنظيمي مف خالؿ الكثير مف 
مستكل األداء، كالثقافة السائدة، كالراتب الشيرم، كالمشاركة في اتخاذ القرار، : المتغيرات كمنيا

كاإلنتاجية، كدكراف العمؿ، كممارسات المدير، كالخبرة، كالعمر، كالعبء الكظيفي، كغيرىا مف المتغيرات، 
. لى كجكد عالقة بيف االنتماء التنظيمي كىذه المتغيراتإشارت ىذه الدراسات أكقد 

، (2003)سالمة ك ،Turan  (1998) ك،(1990) كاتفقت ىذة النتيجة مع نتائج دراسة كؿ مف المعاني
 .يجابية بيف الكفاءة اإلدارية كاالنتماء التنظيميإلى كجكد عالقة إ تشارأكالتي 

 

حيث قدر المعممكف الكفاءة اإلدارية لممديريف  ،(1993)كاتفقت نتيجو ىذه الدراسة مع دراسة الشحركر 
 الحككمية لممياـ ة مدير المدرسةف درجة ممارسألى إشارت أحيث  (2004)، كدراسة عكده ة عاليةبدرج

ف مستكل أ ىاظيرت نتائجأ التي، (2003)كما اتفقت مع دراسة سالمة ، "عالية"القيادية الفعالة 
، في مجالي (2000)كاتفقت ايضا مع دراسة المحبكب  .الممارسات اإلدارية بشكؿ عاـ جيد جدا

 الدراسة مع  ىذهكلـ تتفؽ نتائج .ف درجة الكفاءة عاليةألى إشارت أ حيث ،الممارسة اإلدارية كالفنية
 .، حيث قدر المعممكف كاقع الكفاءة اإلدارية لممديريف بدرجة متكسطة(1992)دراسة المخالفي 

 
 يفتؿاؿ( 2003) كدراسة سالمة ،(2001) نتيجة دراسة األشيب اختمفت نتيجة ىذه الدراسة معك       

، التي (2005)مع دراسة عياد ، كما اختمفت  عاليا كافف درجة انتماء المعمميف لممينةألى إ اشارتأ
ف مستكل االنتماء التنظيمي لدل اعضاء الييئة التدريسية في جامعتي القدس كبيت لحـ كاف أظيرت أ

  . حيث كاف االنتماء التنظيمي بدرجة جيدة(1990)   مع نتيجة دراسة المعانيكاختمفت ايضان  .مرتفعان 



 58 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
الفصل الثالث 
الطريقة واالجراءات 

منيج الدراسة        *
 

مجتمع الدراسة        *
 

عينة الدراسة       *
 

أداتا الدراسة       *
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صدق أداتي الدراسة       *
 

ثبات أداتي الدراسة         *
 

متغيرات الدراسة         *
 

إجراءات تطبيق الدراسة        *
 

  المعالجة االحصائية       *
 
 
 
 

الفصل الثالث 
 الطريقة واإلجراءات

 
، ما كثباتوما كصدقو،تيف المستخدـأداتييا ك، كعينتيا،يتضمف ىذا الفصؿ كصفا لمجتمع الدراسة

 . ككصفان لممعالجة اإلحصائية التي استخدمت في تحميؿ نتائجيا،جراءات تطبيقياإكما يكضح 
 

 :منيج الدراسة
مديرم المدارس الثانكية في دل  الكفاءة اإلدارية ؿكاقعلكصفي لدراسة ا الباحث المنيج استخدـ 

. ، كالعالقة بينيما، كذلؾ لمالءمتو لمدراسة الحاليةاالنتماء التنظيمي لممعمميفدرجة  ك،محافظة بيت لحـ
 

 :مجتمع الدراسة
 في  كمعمماتيا تككف  مجتمع الدراسة  مف جميع معممي  المدارس الثانكية الحككمية كالخاصة

 مدرسة 40 مدرسة، منيا 54 معممان كمعممة، مكزعيف عمى (1284) البالغ عددىـ ،محافظة بيت لحـ
حصائية مديرية التربية كالتعميـ في محافظة بيت لحـ إمدرسة خاصة، كذلؾ بناء عمى  (14 )حككمية، ك

(.   1)ككما ىك كاضح في الجدكؿ ،(2004/2005)  في العاـ الدراسي
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( 1)الجدكؿ
خصائص المجتمع الديمغرافية 

  مجمكعاؿ عدد المعمميف  المدارسعدد المدارس     

 890 434 ذككر 40 المدارس الحككمية

 456 اناث  

 394 150 ذككر 14 المدارس الخاصة

 244 اناث  

 1284   54 المجمكع

 
 :عينة الدراسة

معمما كمعممة،  (329) فرادىاأ اختار الباحث عينة طبقية عشكائية تمثؿ مجتمع الدراسة، بمغ عدد 
مدارس حككمية  (6)مدرسة ثانكية منيا  (18 )مكزعيف عمى ،مف مجتمع الدراسة  (%25.60)بنسبة 

. مدارس خاصة (6)ناث كلإلمدارس حككمية  (6)ذككر، ك لؿ
مف مجمكع العينة، كىـ الذيف  (%91.50) أم ، (329)فردا مف ( 301 )جاب ألداة الدراسة  كاست     

. خصائص العينة الديمكغرافية (2) الجدكؿ تـ التعامؿ معيـ كما يبيف
 
 

( 2)جدول ال

خصائص العينة الديمغرافية  
العدد  المستوى المتغير

 

النسبة 
 المئوية

 القيم الناقصة

     الجنس
 38.6 115 ذكر  3

 أنثى 
183 

61.4 

     المشرفة الجية
 72.1 215 حككمية  3

 27.9 83 خاصة 

     المؤىل العممي
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  20.1 60 دبمكـ 
 67.8 202 بكالكريكس فقط  3

 12.1 36 أعمى مف بكالكريكس 

     الخبرة سنوات
 
2 

 

 30.8 92  سنكات5أقؿ مف  

 31.1 93  سنكات10 - 5 

 38.1 114  سنكات10أكثر مف  

 
 : الدراسةأداتا
 كىما الكفاءة اإلدارية لمديرم المدارس الثانكية كاالنتماء استخدـ الباحث أداتيف لقياس متغيرم الدراسة   

:  التظيمي لممعمميف
حيث قاـ  الباحث ببناء استبانة مف خالؿ اإلطالع عمى األدب : الكفاءة اإلدارية أداة قياس - أ

 أعدىا باحثكف  التيمقاييساؿ ك كالدراسات السابقة ذات العالقة بالدراسة الحالية،التربكم،
 االستبانة  كتككنت(.2000)، كالمحبكب (1993)، كالشحركر (1992)كالمخالفي  سابقكف،

  كخبرتو،، كمؤىمو،جنس المعمـ: مؿ معمكمات عامةتشااألكؿ :  مف جزأيففي صكرتيا األكلية،
  بمتغير  كالجزء الثاني يتعمؽ، كالجية المشرفة عمى المدرسة، كخبرتو المديرككذلؾ مؤىؿ

 المجاؿ اإلدارم، كالمجاؿ الفني، كمجاؿ العالقات اإلنسانية،:  األربعةقمجاالتك الكفاءة اإلدارية،
 (.1)فقرة، مكزعة عمى مجاالتيا المذككرة، كما يبيف الممحؽ  (46 ) كيضـ.كمجاؿ شؤكف الطمبة

 استخدـ  الباحث مقياس االنتماء التنظيمي: مقياس االنتماء التنظيمي - ة

(Commitment Questionnaire Organizational ) لبكرتر كزمالئو(Porter et al.1974 )
فقرة، تقيس مشاعرالفرد كقيمو كتكجياتو نحك المنظمة التي يعمؿ بيا، حيث قاـ  (15)الذم يتككف مف

 كتحقؽ مف صدقو بعرضو عمى لجنة محكميف مرفقا باألصؿ المغة ، توبترجـ (1988) الردايدة
كما قامت . االنجميزية لمتأكد مف سالمة الترجمة، كقدرة المقياس عمى قياس ما صمـ مف أجمو

لكطنيو، الذيف أكدكا صدؽ ا مف جامعة النجاح محكميفبعرض المقياس عمى ثالثة  (1996)إبراىيـ
المقياس كقدرتو عمى قياس االنتماء التنظيمي عند المعمميف، كاستخدمو العديد مف الباحثيف مثؿ 

كقاـ الباحث بإعادة (.2005)كعياد ،(1996)، كابراىيـ (2000)، كالكاساني (1990)المعاني
. صياغة فقرات المقياس لتتالءـ مع كاقع المدارس الفمسطينية

 
 Validity:    الدراسة يصدق أدات
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( 12) كعددىـ تـ التحقؽ مف صدؽ أداتي الدراسة بعرضيما عمى مجمكعة مف المحكميف      
 كتـ مجمكعة مف االقتراحات تتعمؽ ببعض فقرات األداتيف،أبدكا حيث  ،(2)ممحؽ رقـكما بيف اؿمحكمان،
. مف األعضاء المحكميف% 75جميع اإلقتراحات مف حيث إعادة الصياغة  التي أجمع عمييا أخذ 

: ضمف المجاالت التالية ،(46)فقرة بدال مف  (45)كأصبحت استبانة الكفاءة اإلدارية مككنة مف
، كشؤكف (35_26)الفقرات: كالعالقات اإلنسانية ،(25-13)الفقرات: ، كالفني(12-1)الفقرات : اإلدارم
نما أعيد صياغة بعض كلـ يتغير عدد فقرات استبانة االنتماء التنظيمي. (45_36)الفقرات: الطمبة ، كا 
. أداة الدراسة بصكرتيا النيائية  (3)كيبيف الممحؽ رقـ . الفقرات

  
  Reliability: الدراسة ي ثبات أدات

تـ حساب الثبات ألداتي الدراسة بطريقة االتساؽ الداخمي، بحساب معادلة الثبات كركنباخ ألفا 
((Cronbach Alpha (. 3)، كقد جاءت النتائج كما ىك مبيف في الجدكؿ 
 

( 3)جدول ال
ألداتي الدراسة   (Cronbach Alpha)نتائج معادلة الثبات كركنباخ ألفا

المجاالت أداة القياس 
 

 معامؿ الثبات عدد الفقرات

 0.89 12 اإلدارم اإلدارية الكفاءة

 0.93 13 الفني 

 0.94 10 العالقات اإلنسانية 

 0.93 10 شؤكف الطمبة 

 0.97 45 الدرجة الكمية 

 0.92 15 االنتماء التنظيمي 

 
.   الكاردة في الجدكؿ السابؽ أف أداتي الدراسة تتمتعاف بدرجة عالية مف الثباتقيـتشير اؿ

 
 :متغيرات الدراسة

 :تشمؿ الدراسة المتغيرات المستقمة كالتابعة التالية      
: المتغيرات المستقمة
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.  الجنس-1
: كيشتمؿ عمى ثالثة مستكيات ىيالمؤىل - 2
عمى مف بكالكريس                              أ- بكالكريكس فقط              ج- دبمـك              ب- أ  
: سنوات الخبرة-3
 سنكات  10كثر مف أ- سنكات      ج10-5مف-  سنكات       ب5قؿ مف أ- أ  
: الجية المشرفة عمى المدرسة- 4
خاصة - حككمية        ب- أ  

:  المتغيرات التابعة
 .الكفاءة اإلدارية لمديرم المدارس الثانكية  -1

. االنتماء التنظيمي لممعمميف -2
 
 
: جراءات تطبيق الدراسةإ

 بعد حصكؿ الباحث عمى المكافقة مف الجيات الرسمية بتكزيع أداة الدراسة، كبناء عمى الكتاب المرسؿ 
قاـ الباحث بتكزيع أداتي الدراسة ، (4)مف قسـ التربية، عمادة الدراسات العميا، جامعة القدس، ممحؽ

 حككمية ،مدرسة ثانكية (18)معممان كمعممة، مكزعيف عمى (329)عمى عينة الدراسة المككنة مف 
، كحرص الباحث عمى تكضيح المطمكب مف  كمديراتياكخاصة، كذلؾ مف خالؿ مديرم تمؾ المدارس

 مف خالؿ اإلجتماع مع مديرم االستبانة، كاالجابة عف أم تساؤؿ كتكضيح آلية تعبئة اإلستبانات
، ثـ عمؿ الباحث عمى جمع االستبانات مف مديرم المدارس، فكاف عدد االستبانات المستعادة المدارس

%(. 91.5)استبانة، أم ما نسبتو  (301)

 :المعالجت اإلحصائٍت
 تمييدان إلدخاليا لمحاسكب،  كالتأكد مف صالحيتيا، قاـ الباحث بمراجعتيااالستباناتبعد جمع        
تحكيؿ اإلجابات المفظية إلى ك متسمسمة،إعطائيا أرقامان أف جميع االستبانات صالحة، كمف ثـ تـ  كتبيف

 درجات، 3 (متكسطة) ك درجات،4 (عالية) درجات، 5 (عالية جدان )رقمية، حيث أعطيت اإلجابة 
 درجة كاحدة، كذلؾ في الفقرات المكجبة، كقد تـ عكس ىذه القيـ (منخفضة جدان ) درجتيف، ك (منخفضة)ك

في الفقرات السالبة، كقد تمت المعالجة اإلحصائية الالزمة لمبيانات، باستخراج األعداد، كالنسب المئكية، 
كقد . (Cronbach Alpha)كاالنحرافات المعيارية، كمعامؿ الثبات كركنباخ ألفا  كالمتكسطات الحسابية،

: ، عف طريؽ االختبارات اإلحصائية التالية(α ≤ 0.05)تـ فحص فرضيات الدراسة عند المستكل 
 One- way Analysis of)لمعينات المستقمة ، كاختبار تحميؿ التبايف األحادم (t-test)اختبار ت 
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Variance) كاختبار تككي ،(Tukey test)،  كمعامؿ االرتباط بيرسكف(Pearson correlation ،
 .SPSSكذلؾ باستخداـ برنامج الرـز اإلحصائية لمعمكـ االجتماعية 

  قيـ الكفاءة اإلدارية كاالنتماء التنظيمي مف كؿ مف كاعتمد الباحث المعيار التالي لتحديد درجة
:  الستجابات أفراد عينة الدراسة عمى أداتي الدراسةالمتكسطات الحسابية
 3 )        عمى مفأالدرجة الكمية  ذا كاف المتكسط الحسابي لمفقرة أكالمجاؿ أكإ : درجة مرتفعة

. (انحراؼ معيارم كاحد +
. ( انحراؼ معيارم+ 3 )  بيف محصكران  المتكسط الحسابيكافذا إ :درجة متوسطة
. (انحراؼ معيارم-  3) قؿ مفأ المتكسط الحسابي كافذا إ :درجة منخفضة

(. 0.65)، كاالنحراؼ المعيارم (3.78)فمثال المتكسط الحسابي لمدرجة الكمية لمكفاءة اإلدارية ىك
، كبيذا تككف درجة الكفاءة اإلدارية لممجاؿ الكمي (0.65+3)ف المتكسط الحسابي اعمى مف أكيظير 
. مرتفعة

                         
 
 
 
 

لفصل الرابع ا
نتائج الدراسة 

 
نتيجة فحص سؤال الدراسة األول      *

نتائج الفرضية االولى           *
نتيجة فحص سؤال الدراسة الثاني      * 
نتيجة فحص سؤال الدراسة الثالث       * 

نتائج الفرضية الثانية          *
نتائج الفرضية الثالثة          *
نتائج الفرضية الرابعة          *
نتائج الفرضية الخامسة          *
نتائج الفرضية السادسة          *
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نتائج الفرضية السابعة               *
نتيجة فحص سؤال الدراسة الرابع      * 
نتيجة فحص سؤال الدراسة الخامس      * 

نتائج الفرضية الثامنة           *
نتائج الفرضية التاسعة           *
نتائج الفرضية العاشرة           *
 نتائج الفرضية الحادية عشرة          *

 
 
 

 الفصل الرابع
 نتائج الدراسة

 
.  يتضمف ىذا الفصؿ عرضان لنتائج الدراسة، كذلؾ لإلجابة عف أسئمة الدراسة كفرضياتيا

: نتيجة فحص سؤال الدراسة األول
ما العالقة بين الكفاءة اإلدارية لمديري المدارس الثانوية واالنتماء التنظيمي لممعممين في محافظة  

 بيت لحم ؟
تـ فحص العالقة بيف الكفاءة اإلدارية لمديرم المدارس الثانكية في محافظة بيت لحـ ك االنتماء 

_   :التنظيمي لممعمميف مف خالؿ الفرضية التالية
 

  :األولىالفرضية 
 الكفاءة يبين متغير (α ≤ 0.05)حصائيا عند مستوى الداللة إلة ال د ذاتال توجد عالقة ارتباطية

.   مديري المدارس الثانوية في محافظة بيت لحم ومتغير االنتماء التنظيمي لممعمميندى اإلدارية ل
 Pearson correlation) معامؿ ارتباط بيرسكف الباحث استخدـاالكلى لمتحقؽ مف صحة الفرضية 

coefficient)الكفاءة اإلدارية لمديرم المدارس الثانكية في محافظة ملعالقة بيف متغير لمتعرؼ إلى ا 
 مف حيث قكتيا كاتجاىيا كداللتيا االحصائية، كذلؾ كما ىك ،بيت لحـ كاالنتماء التنظيمي لممعمميف

(. 4)كاضح في الجدكؿ 
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( 4)جدول ال
 الكفاءة اإلدارية لمديري يلمعالقة بين متغير (Pearson correlation)نتائج معامل ارتباط بيرسون

المدارس الثانوية في محافظة بيت لحم واالنتماء التنظيمي لممعممين 
المتغيرات 

 

 الداللة اإلحصائية (ر)قيمة  العدد

 
االنتماء التنظيمي *الكفاءة اإلدارية

 

 
301 

 
*0.68 

 
0.000 
 

 
 ≥ (αقكية كدالة إحصائيان عند المستكل ك مكجبةكيتضح مف الجدكؿ السابؽ كجكد عالقة ارتباطية 

 الكفاءة اإلدارية لمديرم المدارس الثانكية في محافظة بيت لحـ كاالنتماء التنظيمي مبيف متغير (0.05
 كتدلؿ عمى عالقة قكية بيف ،كىي قيمة مرتفعة (0.68)لممعمميف، حيث كانت قيمة معامؿ االرتباط 

  .كبالتالي تـ رفض الفرضية، المتغيريف
 

: ثانيسؤال الدراسة النتيجة فحص 
 الكفاءة اإلدارية لدى مديري المدارس الثانوية في محافظة بيت لحم كما يراىا المعممون؟   درجةما 

 استخرجت المتكسطات الحسابية، كاالنحرافات المعيارية لدرجة الكفاءة ثانيلإلجابة عف سؤاؿ الدراسة اؿ
اإلدارية لدل مديرم المدارس الثانكية في محافظة بيت لحـ كما يراىا المعممكف لفقرات أداة الدراسة 

(.  4)ممحؽ رقـاؿ، (5)كمجاالتيا، كذلؾ كما ىك كاضح في الجدكؿ 
 

( 5)جدول ال
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجة الكفاءة اإلدارية لدى مديري المدارس الثانوية في 

محافظة بيت لحم كما يراىا المعممون 
المتكسط الحسابي  المجاؿ

 

الدرجة  االنحراؼ المعيارم

مرتفعة  0.62 3.79 اإلدارم
 مرتفعة 0.67 3.85 الفني

 مرتفعة 0.78 3.80 العالقات اإلنسانية
متكسطة  0.73 3.65 شؤكف الطمبة
 مرتفعة 0.65 3.78 الدرجة الكمية
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يتضح مف الجدكؿ السابؽ أف درجة الكفاءة اإلدارية لدل مديرم المدارس الثانكية في محافظة بيت 
 ،(3.78 )ليا حيث بمغ المتكسط الحسابي  لمدرجة الكمية،،"مرتفعة "لحـ كما يراىا المعممكف كانت 

  الفنيمجاؿ  الكفاءة في اؿأما فيما يتعمؽ بالمجاالت الفرعية، فنالحظ أف. (0.65)كاالنحراؼ المعيارم
،  الخاص بالعالقات اإلنسانيةمجاؿ، تاله اؿ(3.85 )حصمت عمى أعمى متكسط حسابي، كمقداره

 ، الخاص بشؤكف الطمبةمجاؿ، كأخيران اؿ(3.79) اإلدارم مجاؿ، فاؿ(3.80 )كبمتكسط حسابي مقداره
 كما يالحظ اف المتكسطات الحسابية لجميع مجاالت الدراسة كانت بدرجة (.3.65)بمتكسط حسابي ك

.  مرتفعة باستثناء المجاؿ الخاص بشؤكف الطمبة كاف بدرجة متكسطة
 اىنفبءح اإلداسٝخ ىذٙ ٍذٝشٛ دسخخ  اساء اىَؼيَِٞ ح٘هخزيفد ٕو :نتيجة فحص السؤاؿ الثالث

 اىؼيَٜ, ٍؤٕئ ٗ,اىَؼيٌ خْظ :اىَذاسط اىثبّ٘ٝخ فٜ ٍحبفظخ ثٞذ ىحٌ ثبخزالف ٍزغٞشاد اىذساعخ

 اإلداسٝخ؟ خجشح اىَذٝش ٗ,اىَؤٕو اىؼيَٜ ىيَذٝش  ٗ,اىدٖخ اىَششفخ ػيٚ اىَذسعخٗخجشرٔ, ٗ

   قاـ الباحث بإيجاد قيـ المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية لمجاالت الدراسة كالمجاؿ الكمي 
إلستجابات أفراد عينة الدراسة عمى أداة الكفاءة اإلدارية حسب متغيرات الدراسة الكاردة في السؤاؿ 

الثالث، كلمتحقؽ فيما إذا كانت الفركؽ بيف المتكسطات الحسابية ذات داللة احصائية، تـ فحصيا مف 
: خالؿ فرضيات الدراسة اآلتية

 
  :ثانيةالفرضية ال

 في درجة الكفاءة (α ≤ 0.05 )ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة        
جنس متغير مديري المدارس الثانوية كما يراىا المعممون في محافظة بيت لحم تعزى إلى دى اإلدارية ل

 .المعمم
بيف لمعينات المستقمة لمفركؽ  (t-test) اختبار ت  الباحث استخدـثانية لمتحقؽ مف صحة الفرضية اؿ

 درجة الكفاءة اإلدارية لدل مديرم المدارس الثانكية في محافظة بيت لحـ كما يراىا المعممكف متكسطات
 (.6)متغير الجنس، كذلؾ كما ىك كاضح في الجدكؿ حسب 

( 6)جدول ال
 درجة الكفاءة اإلدارية لدى مديري المدارس الثانوية بين متوسطاتلمفروق  (t-test)نتائج اختبار ت 

 المعمم متغير جنسحسب في محافظة بيت لحم 
المجال 
 

المتوسط  العدد الجنس
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

درجات 
 الحرية

قيمة ت 
 المحسوبة

الداللة 
 اإلحصائية

 115 ذكر اإلداري
4.03 

0.57  
296 

 
5.493 

 
0.000 

 0.61 3.64 183 أنثى

    0.59 4.05 115 ذكر الفني
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 0.000 4.134 296 0.69 3.73 183 أنثى

  0.60 4.06 115 ذكر نسانيةاإلالعالقات 
296 

 
5.107 

 
 0.84 3.63 183 أنثى 0.000

  0.65 3.85 115 ذكر شؤون الطمبة
296 

 
3.791 

 
 0.76 3.53 183 أنثى 0.000

  0.55 4.00 115 ذكر الدرجة الكمية
296 

 
4.845 

 
 0.67 3.64 183 أنثى 0.000

 بيف المتكسطات الحسابية لدرجة الكفاءة اإلدارية لدل مديرم فركؽاؿ أفيتضح مف الجدكؿ السابؽ 
 عمى الدرجة الكمية كمجاالت الدراسة ،(α ≤ 0.05)  عند المستكلة إحصائياللة دالمدارس الثانكية ذات

كبالتالي تـ رفض ، ، كما تدؿ عميو المتكسطات الحسابية ككانت ىذه الفركؽ لصالح الذككرجميعيا،
. الفرضية

  :لثةالفرضية الثا
في درجة الكفاءة اإلداريو  (α ≤ 0.05)    ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 

المؤىل  متغيرى لإمديري المدارس الثانوية كما يراىا المعممون في محافظة بيت لحم تعزى دى ل
 .   العممي لممعمم

    
لثة قاـ الباحث باستخراج قيـ المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية  لمتحقؽ مف صحة الفرضية الثا

 لتقديرات أفراد عينة الدراسة لدرجة الكفاءة اإلدارية لدل مديرم المدارس الثانكية في محافظة بيت لحـ،

(. 7)حسب متغير المؤىؿ العممي لممعمـ،كما يبينو الجدكؿ 
 

( 7)جدول ال
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجة الكفاءة اإلدارية لدى مديري المدارس الثانوية في 

 لممعمم  متغير المؤىل العمميحسبمحافظة بيت لحم 
 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي العدد المؤىل العممي المجال

 
 اإلداري

 0.64 3.82 60 دبموم

 0.63 3.77 202 بكالوريوس فقط

 0.55 3.80 36 أعمى من بكالوريوس

 
 الفني

 0.64 3.85 60 دبموم

 0.68 3.83 202 بكالوريوس فقط

 0.67 3.97 36 أعمى من بكالوريوس

 
 العالقات اإلنسانية

 0.78 3.81 60 دبموم

 0.79 3.76 202 بكالوريوس فقط



 69 

 0.66 3.99 36 أعمى من بكالوريوس

 
 شؤون الطمبة

 0.72 3.64 60 دبموم

 0.73 3.65 202 بكالوريوس فقط

 0.69 3.73 36 أعمى من بكالوريوس

 
 الدرجة الكمية

 0.65 3.79 60 دبموم

 0.65 3.76 202 بكالوريوس فقط

 0.59 3.87 36 أعمى من بكالوريوس

، يتبيف أف ىناؾ (7)مالحظة المتكسطات الحسابية إلستجابات أفراد العينة في الجدكؿ رقـ مف خالؿ 
كلمعرفة فيما إذا كانت . فركقا بينيا في جميع المجاالت كفي الدرجة الكمية حسب متغير المؤىؿ العممي

 (.8)ىذه الفركؽ دالة إحصائيان، تـ استخداـ تحميؿ التبايف األحادم، كما ىك مبيف في الجدكؿ 
 

( 8)جدول ال
 درجة الكفاءة اإلدارية لدى مديري المدارس بين متوسطاتنتائج تحميل التباين األحادي لمفروق 

 لممعمم  متغير المؤىل العمميحسبالثانوية في محافظة بيت لحم 
المجاؿ 
 

درجات  مصدر التبايف
 الحرية

مجمكع 
 المربعات

متكسط 
 المربعات

قيمة ؼ 
 المحسكبة

الداللة 
 اإلحصائية

  0.059 0.118 2 بيف المجمكعات اإلدارم
0.149 

 
داخؿ  0.862

 المجمكعات

295 117.302 0.398 

 - 117.420 297 المجمكع

  0.280 0.559 2 بيف المجمكعات الفني
0.613 

 
داخؿ  0.542

 المجمكعات

295 
134.452 

0.456 

 - 135.011 297 المجمكع

العالقات 
 اإلنسانية

  0.772 1.544 2 بيف المجمكعات
1.268 

 
داخؿ  0.283

 المجمكعات

295 179.539 0.609 

 - 181.082 297 المجمكع

شؤكف 
 الطمبة

  0.097 0.193 2 بيف المجمكعات
0.181 

 
داخؿ  0.835

 المجمكعات

295 157.968 0.535 
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 - 158.162 297 المجمكع

الدرجة 
 الكمية

  0.196 0.392 2 بيف المجمكعات
0.464 

 
داخؿ  0.629

 المجمكعات

295 124.642 0.423 

 - 125.034 297 المجمكع

 في (α ≤ 0.05 )يتضح مف الجدكؿ السابؽ عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية عند المستكل 
درجة الكفاءة اإلدارية لدل مديرم المدارس الثانكية في محافظة بيت لحـ تعزل لمتغير ؿ تقديرات المعمميف
. كبناءن عميو تـ قبكؿ الفرضية،  لممعمـالمؤىؿ العممي

  
:  رابعةالفرضية ال

في درجة الكفاءة اإلداريو  (α ≤ 0.05)ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة       
متغير سنوات خبرة ى لامديري المدارس الثانوية كما يراىا المعممون في محافظة بيت لحم تعزى دى ل
. لمعمما

رابعة قاـ الباحث بايجاد قيـ المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية لمتحقؽ مف صحة الفرضية اؿ
لتقديرات أفراد عينة الدراسة لدرجة الكفاءة اإلدارية لدل مديرم المدارس الثانكية في محافظة بيت لحـ 

(. 9)حسب متغير سنكات خبرة المعمـ، كما بينو الجدكؿ رقـ 
 

( 9)جدول ال
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجة الكفاءة اإلدارية لدى مديري المدارس الثانوية في 

 المعمم  متغير سنوات خبرةحسبمحافظة بيت لحم 
 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي العدد سنوات الخبرة المجال

 
 اإلداري

 0.68 3.77 92  سنوات5أقل من 

 0.64 3.76 93  سنوات5-10

 0.56 3.81 114  سنوات10أكثر من 

 
 الفني

 0.72 3.86 92  سنوات5أقل من 

 0.70 3.81 93  سنوات5-10

 0.62 3.88 114  سنوات10أكثر من 

 
 العالقات اإلنسانية

 0.83 3.80 92  سنوات5أقل من 

 0.81 3.75 93  سنوات5-10

 0.73 3.82 114  سنوات10أكثر من 

 0.84 3.60 92  سنوات5أقل من  
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 0.74 3.63 93  سنوات10-5 شؤون الطمبة

 0.63 3.71 114  سنوات10أكثر من 

 
 الدرجة الكمية

 0.71 3.76 92  سنوات5أقل من 

 0.66 3.74 93  سنوات5-10

 0.58 3.81 114  سنوات10أكثر من 

مالحظة المتكسطات الحسابية الستجابات أفراد العينة المبينة في الجدكؿ السابؽ، يتبيف أف مف خالؿ 
كلمعرفة فيما . ىناؾ فركقان بيف قيميا حسب متغير سنكات الخبرة، في الدرجة الكمية كالمجاالت الفرعية

إذا كانت ىذه الفركؽ دالة إحصائيان، تـ استخداـ تحميؿ التبايف األحادم، كما ىك مبيف في الجدكؿ 
(10 .)

( 10)جدول ال
 درجة الكفاءة اإلدارية لدى مديري المدارس بين متوسطاتنتائج تحميل التباين األحادي لمفروق 

 المعمم  متغير سنوات خبرةحسبالثانوية في محافظة بيت لحم 
المجاؿ 
 

درجات  مصدر التبايف
 الحرية

مجمكع 
 المربعات

متكسط 
 المربعات

قيمة ؼ 
 المحسكبة

الداللة 
 اإلحصائية

  0.074 0.148 2 بيف المجمكعات اإلدارم
0.186 

 
داخؿ  0.830

 المجمكعات

296 117.645 0.397 

 - 117.793 298 المجمكع

  0.144 0.288 2 بيف المجمكعات الفني
0.313 

 
داخؿ  0.732

 المجمكعات

296 
136.535 

0.461 

 - 136.823 298 المجمكع

العالقات 
 اإلنسانية

  0.154 0.308 2 بيف المجمكعات
0.247 

 
داخؿ  0.782

 المجمكعات

296 184.830 0.624 

 - 185.138 298 المجمكع

شؤكف 
 الطمبة

  0.324 0.648 2 بيف المجمكعات
0.590 

 
داخؿ  0.555

 المجمكعات

296 162.535 0.549 

 - 163.182 298 المجمكع
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الدرجة 
 الكمية

  0.133 0.266 2 بيف المجمكعات
0.310 

 
داخؿ  0.734

 المجمكعات

296 126.973 0.429 

 - 127.239 298 المجمكع

بيف  (α ≤ 0.05 )يتضح مف الجدكؿ السابؽ عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية عند المستكل 
 درجة الكفاءة اإلدارية لدل مديرم المدارس الثانكية في محافظة بيت لحـ كما يراىا المعممكف متكسطات

. كبالتالي تـ قبكؿ الفرضية،  المعمـتعزل لمتغير سنكات خبرة
  

: ةخامسالفرضية ال
في درجة الكفاءة  (α ≤ 0.05 )ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة       

  الى متغيرمديري المدارس الثانوية كما يراىا المعممون في محافظة بيت لحم تعزىدى االداريو ل
.  عمى المدرسةالجية المشرفة

 درجة بيف متكسطاتلمفركؽ  (t-test) اختبار ت  الباحث استخدـخامسة لمتحقؽ مف صحة الفرضية اؿ
 (.11) في الجدكؿ مبيف، كذلؾ كما ىك  عمى المدرسة متغير الجية المشرفةحسبالكفاءة اإلدارية 

 
( 11)جدول ال

درجة الكفاءة اإلدارية لدى مديري المدارس الثانوية بين متوسطات لمفروق  (t-test)نتائج اختبار ت 
 عمى المدرسة  متغير الجية المشرفةحسبفي محافظة بيت لحم 

المجاؿ 
 

الجية 
 المشرفة

المتكسط  العدد
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعيارم

درجات 
 الحرية

قيمة ت 
 المحسكبة

الداللة 
 اإلحصائية

 215 حككمية اإلدارم
3.88 

0.57  
296 

 
3.793 

 
0.000 

 0.68 3.56 83 خاصة

 215 حككمية الفني
3.97 

0.58  
296 

 
4.169 

 
0.000 

 0.79 3.57 83 خاصة

العالقات 
 اإلنسانية

 215 حككمية
3.94 

0.70  
296 

 
4.767 

 
0.000 

 0.85 3.44 83 خاصة

 215 حككمية شؤكف الطمبة
3.75 

0.69    
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 0.001 3.425 296 0.81 3.42 83 خاصة

 215 حككمية الدرجة الكمية
3.89 

0.58  
296 

 
4.301 

 
0.000 

 0.73 3.51 83 خاصة

   بيف متكسطات( α ≤ 0.05 )يتضح مف الجدكؿ السابؽ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية عند المستكل 
 متغير حسبدرجة الكفاءة اإلدارية لدل مديرم المدارس الثانكية في محافظة بيت لحـ تقديرات المعمميف ؿ

 كذلؾ كما ىك كاضح مف ، ككانت ىذه الفركؽ لصالح المدارس الحككمية، عمى المدرسةالجية المشرفة
. كالتالي تـ رفض الفرضية،  المتكسطات الحسابية في الجدكؿقيـ
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  :سةسادالفرضية ال
في درجة الكفاءة اإلدارية  (α ≤ 0.05)ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة       

متغير المؤىل  إلى لدى مديري المدارس الثانوية في محافظة بيت لحم كما يراىا المعممون تعزى
 . العممي لممدير

سادسة قاـ الباحث بايجاد قيـ المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية لمتحقؽ مف صحة الفرضية اؿ
لتقديرات أفراد عينة الدراسة لدرجة الكفاءة اإلدارية لدل مديرم المدارس الثانكية في محافظة بيت لحـ 

(. 12)حسب متغير المؤىؿ العممي لممدير،كما ىك مبيف في الجدكؿ 
 

( 12)جدول ال
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجة الكفاءة اإلدارية لدى مديري المدارس الثانوية في 

 متغير المؤىل العممي لممدير حسبمحافظة بيت لحم كما يراىا المعممون 
 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي  لممديرالمؤىل العممي المجال

 
 اإلداري

 0.67 3.58 دبموم

 0.60 3.82 بكالوريوس فقط

 0.58 3.91 أعمى من بكالوريوس

 
 الفني

 0.68 3.71 دبموم

 0.69 3.87 بكالوريوس فقط

 0.57 3.97 أعمى من بكالوريوس

 
 العالقات اإلنسانية

 0.90 3.50 دبموم

 0.75 3.87 بكالوريوس فقط

 0.67 3.90 أعمى من بكالوريوس

 
 شؤون الطمبة

 0.79 3.40 دبموم

 0.73 3.69 بكالوريوس فقط

 0.59 3.82 أعمى من بكالوريوس

 
 الدرجة الكمية

 0.71 3.56 دبموم

 0.64 3.82 بكالوريوس فقط

 0.55 3.90 أعمى من بكالوريوس

مالحظة قيـ المتكسطات الحسابية لتقديرات أفراد عينة الدراسة لدرجة الكفاءة اإلدارية لدل مف خالؿ 
مديرم المدارس الثانكية في محافظة بيت لحـ حسب متغير المؤىؿ العممي لممدير في الجدكؿ أعاله، 

يتبيف أف ىناؾ فركقان بينيا، كلمعرفة فيما إذا كانت ىذه الفركؽ دالة إحصائيان، تـ استخداـ تحميؿ التبايف 
(. 13)األحادم، كما ىك مبيف في الجدكؿ 
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( 13)جدول ال
 درجة الكفاءة اإلدارية لدى مديري المدارس بين متوسطاتنتائج تحميل التباين األحادي لمفروق 

 متغير المؤىل العممي لممدير حسبالثانوية في محافظة بيت لحم 
المجاؿ 
 

درجات  مصدر التبايف
 الحرية

مجمكع 
 المربعات

متكسط 
 المربعات

قيمة ؼ 
 المحسكبة

الداللة 
 اإلحصائية

  1.860 3.720 2 بيف المجمكعات اإلدارم
4.837 

 
داخؿ  0.009

 المجمكعات

298 114.581 0.384 

 - 118.300 300 المجمكع

  1.000 2.000 2 بيف المجمكعات الفني
2.205 

 
داخؿ  0.112

 المجمكعات

298 
135.165 

0.454 

 - 137.166 300 المجمكع

العالقات 
 اإلنسانية

  3.718 7.436 2 بيف المجمكعات
6.196 

 
داخؿ  0.002

 المجمكعات

298 178.862 0.600 

 - 186.299 300 المجمكع

شؤكف 
 الطمبة

  2.956 5.912 2 بيف المجمكعات
5.579 

 
داخؿ  0.004

 المجمكعات

298 157.882 0.530 

 - 163.794 300 المجمكع

الدرجة 
 الكمية

  2.093 4.186 2 بيف المجمكعات
5.045 

 
داخؿ  0.007

 المجمكعات

298 123.622 0.415 

 - 127.808 300 المجمكع

بيف متكسطات  (α ≤ 0.05)يتضح مف الجدكؿ السابؽ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية عند المستكل 
درجة الكفاءة اإلدارية لدل مديرم المدارس الثانكية في محافظة بيت لحـ تعزل لمتغير ؿ تقديرات المعمميف

 كإليجاد  عمى الدرجة الكمية كالمجاالت الفرعية لمدراسة، باستثناء المجاؿ الفني،المؤىؿ العممي لممدير،
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لممقارنات الثنائية البعدية، كذلؾ كما ىك كاضح في  (Tukey)مصدر ىذه الفركؽ استخدـ اختبار تككي 
 (.14)الجدكؿ 

 

( 14)جدول ال 
 درجة الكفاءة اإلدارية بين متوسطاتلممقارنات الثنائية البعدية لمفروق  (Tukey)نتائج اختبار توكي 

 متغير المؤىل العممي لممدير حسبلدى مديري المدارس الثانوية في محافظة بيت لحم 
أعمى مف  بكالكريكس فقط دبمكـ المؤىؿ العممي المجاؿ

 بكالكريكس

 
 إلدارما

 -0.3279* -0.2393*  دبمكـ

 -0.0886    فقطبكالكريكس

    أعمى مف بكالكريكس

 
 العالقات اإلنسانية

 -0.4019* -0.3781*  دبمكـ

 -0.0237    فقطبكالكريكس

    أعمى مف بكالكريكس

 
 شؤكف الطمبة

 -0.4191* -0.2952*  دبمكـ

 -0.1239    فقطبكالكريكس

    أعمى مف بكالكريكس

 
 الدرجة الكمية

 -0.3433* -0.2583*  دبمكـ

 -0.0850    فقطبكالكريكس

    أعمى مف بكالكريكس

 
 بيف متكسطات تقديرات المعمميفتشير المقارنات الثنائية البعدية في الجدكؿ السابؽ أف الفركؽ 

،  تبعان لممؤىؿ العممي لممديردرجة الكفاءة اإلدارية لدل مديرم المدارس الثانكية في محافظة بيت لحـؿ
درجة "، ك"درجة البكالكريكس فقط"بيف فئتي حممة  كمف جية، "الدبمكـ" حممة درجة  فئةكانت بيف

بمعنى أف افراد عينة . ، كلصالح حممة درجة البكالكريكس فقط كالبكالكريكس فأعمى"البكالكريكس فأعمى
الدراسة مف المعمميف يقدركف درجة الكفاءة اإلدارية لدل مديرم المدارس الثانكية مف حممة الدبمـك بانيا 

كبالتالي ، اقؿ مف درجة الكفاءة اإلدارية لدل المديريف مف حممة البكالكريكس فقط كأعمى مف بكالكريكس
 .تـ رفض الفرضية
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: ةبعالفرضية السا  
في درجة الكفاءة اإلدارية (α ≤ 0.05)ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة      

متغير سنوات الخبرة ى لإلدى مديري المدارس الثانوية في محافظة بيت لحم كما يراىا المعممون تعزى 
 .اإلدارية لممدير

سابعة قاـ الباحث بايجاد قيـ المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية لمتحقؽ مف صحة الفرضية اؿ
لتقديرات أفراد عينة الدراسة لدرجة الكفاءة اإلدارية لدل مديرم المدارس الثانكية في محافظة بيت لحـ 

 (.15)حسب متغير سنكات الخبرة اإلدارية لممدير،كما ىك كاضح في الجدكؿ 
 

( 15)جدول ال
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجة الكفاءة اإلدارية لدى مديري المدارس الثانوية في 

 لممدير  اإلدارية متغير سنوات الخبرةحسبمحافظة بيت لحم 
 اإلدارية سنكات الخبرة المجاؿ

 لممدير

المتكسط 
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعيارم

 
 اإلدارم

 0.63 3.85  سنكات5أقؿ مف 

 0.56 3.78  سنكات5-10

 0.70 3.73  سنكات10أكثر مف 

 
 الفني

 0.66 3.93  سنكات5أقؿ مف 

 0.69 3.81  سنكات5-10

 0.65 3.84  سنكات10أكثر مف 

 
 العالقات اإلنسانية

 0.76 3.93  سنكات5أقؿ مف 

 0.74 3.78  سنكات5-10

 0.86 3.68  سنكات10أكثر مف 

 
 شؤكف الطمبة

 0.74 3.75  سنكات5أقؿ مف 

 0.70 3.64  سنكات5-10

 0.78 3.57  سنكات10أكثر مف 

 
 الدرجة الكمية

 0.64 3.87  سنكات5أقؿ مف 

 0.61 3.76  سنكات5-10

 0.70 3.72  سنكات10أكثر مف 
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مالحظة قيـ المتكسطات الحسابية لتقديرات افراد عينة الدراسة لدرجة الكفاءة اإلدارية لدل مف خالؿ 
مديرم المدارس الثانكية في محافظة بيت لحـ حسب متغير سنكات الخبرة اإلدارية لممدير في الجدكؿ 

كلمعرفة فيما إذا كانت ىذه الفركؽ دالة إحصائيان، تـ إستخداـ تحميؿ ، السابؽ، يتبيف أف ىناؾ فركقان بينيا
(. 16)التبايف األحادم، كما ىك مبيف في الجدكؿ 

 

( 16)جدول ال
 درجة الكفاءة اإلدارية لدى مديري المدارس بين متوسطاتنتائج تحميل التباين األحادي لمفروق 

لممدير  اإلدارية  متغير سنوات الخبرةحسبالثانوية في محافظة بيت لحم 
المجاؿ 
 

درجات  مصدر التبايف
 الحرية

مجمكع 
 المربعات

متكسط 
 المربعات

قيمة ؼ 
 المحسكبة

الداللة 
 اإلحصائية

  0.291 0.581 2 بيف المجمكعات اإلدارم
0.736 

 
داخؿ  0.480

 المجمكعات

297 117.216 0.395 

 - 117.797 299 المجمكع

  0.401 0.803 2 بيف المجمكعات الفني
0.879 

 
داخؿ  0.416

 المجمكعات

297 
135.666 

0.457 

 - 136.469 299 المجمكع

العالقات 
 اإلنسانية

  1.363 2.725 2 بيف المجمكعات
2.205 

 
داخؿ  0.112

 المجمكعات

297 183.534 0.618 

 - 186.259 299 المجمكع

شؤكف 
 الطمبة

  0.704 1.409 2 بيف المجمكعات
1.289 

 
داخؿ  0.277

 المجمكعات

297 162.327 0.547 

 - 163.735 299 المجمكع

الدرجة 
 الكمية

  0.537 1.075 2 بيف المجمكعات
1.262 

 
داخؿ  0.285

 المجمكعات

297 126.454 0.426 

 - 127.529 299 المجمكع
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 (α ≤ 0.05)يتضح مف الجدكؿ السابؽ عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية عند المستكل 
درجة الكفاءة اإلدارية لدل مديرم المدارس الثانكية في محافظة بيت لحـ تعزل تقديرات المعمميف ؿفي 

. كبالتالي تـ قبكؿ الفرضية،  لممدير اإلداريةلمتغير سنكات الخبرة
 

: الرابعسؤال الدراسة نتيجة فحص 
ما درجة االنتماء التنظيمي لدى معممي المدارس الثانوية في محافظة بيت لحم؟       

 كاالنحرافات المعيارية لدرجة ،ج المتكسطات الحسابيةا استخررابع، تـلإلجابة عف سؤاؿ الدراسة اؿ
االنتماء التنظيمي لدل معممي المدارس الثانكية في محافظة بيت لحـ، كذلؾ كما ىك كاضح في الجدكؿ 

(17 .) 
 

 أف درجة االنتماء التنظيمي لدل معممي المدارس الثانكية في محافظة (17)يتضح مف الجدكؿ ك
، حيث بمغ المتكسط الحسابي عمى الدرجة الكمية لممقياس "متكسطة" ت بدرجة كاف بشكؿ عاـبيت لحـ

 .(0.72)، كانحراؼ معيارم مقداره(3.68)
 

 الدراسة عمى أداة االنتماء  عينةكمف خالؿ مالحظة المتكسطات الحسابية الستجابات أفراد
، تدؿ عمى إنتماء تنظيمي مرتفعة (الثالثة األكلى )فقراتالمتكسطات المتعمقة بثالث ف يتبيف أالتنظيمي 

 ،(4.47)، كبمتكسط حسابي " تيمني سمعة المدرسة كمدل تحقيقيا ألىدافيا التربكية"كفي مقدمتيا الفقرة 
أم تغيير عمى كضعي الكظيفي في المدرسة " ،(11)، كحصمت الفقرة رقـبدرجة متكسطةة فقر (12)ك

، مع االخذ بعيف االعتبار انيا (3.13)عمى أقؿ متكسط حسابي  ،"سيدفعني لمتفكير بترؾ العمؿ فييا
. فقرة سمبية
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( 17)جدول لا
 االنتماء التنظيمي لدرجةالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية 

تنازليا  لدى معممي المدارس الثانوية في محافظة بيت لحم مرتبة 
المتوسط  الفقرة الترتيب

 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

الدرجة 

مرتفعة  0.75 4.47 .تيمني سمعة المدرسة ومدى تحقيقيا ألىدافيا التربوية                         1
 مرتفعة 0.93 4.04 اشعر باالنتماء ليذه المدرسة  2
لدي استعداد لتقديم مجيود أكبر من المطموب لتحقيق أىداف  3

 المدرسة 

 مرتفعة 0.93 3.99

متوسطة  1.05 3.96 اشعر بالفخر عندما أخبر اآلخرين بأنني أعمل في ىذه المدرسة 4

 متوسطة 1.02 3.88 تتطابق قيمي مع قيم المدرسة التي اعمل بيا  5

تدفعني ىذه المدرسة الى تقديم أفضل ما عندي من ناحية أدائي  6
 .لمعمل 

 متوسطة 1.03 3.87

 متوسطة 1.10 3.81 .أبين ألصدقائي ان ىذه المدرسة عظيمة 7
 متوسطة 1.07 3.77 اشعر بالسعادة بان اتيحت لي الفرصة لمعمل بيذه المدرسة  8
 متوسطة 1.08 3.73 . اتخذت قرارا صائبا عندما قبمت العمل بيذه المدرسة 9

إنني عمى استعداد لقبول أي عمل يتناسب مع مؤىالتي في ىذه  10
 .المدرسة لكي احتفظ بعممي 

 متوسطة 1.16 3.70

تعتبر ىذه  المدرسة من أفضل المدارس الفمسطينية التي يمكن أن  11
 .اعمل بيا 

 متوسطة 1.10 3.70

اشعر بأنني اكسب الكثير عند بقائي في ىذه المدرسة عمى المدى  12
 .البعيد 

 متوسطة 1.15 3.49

أوافق عمى سياسات ىذه المدرسة فيما يخص أعضاء ىيئة التدريس  13
 .فييا 

 متوسطة 1.11 3.45

إنني عمى استعداد لمعمل في اية مدرسة أخرى طالما نوعية العمل  14
 .واحدة 

 متوسطة 1.20 3.38

15 
 

 

أي تغيير عمى وضعي الوظيفي في المدرسة سيدفعني لمتفكير بترك 
 .العمل فييا 

3.13 
 

    

1.19 
 

 

 متوسطة

متوسطة  0.72 3.68 الدرجة الكمية                                                     
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: نتيجة فحص سؤال الدراسة الخامس
       ىل تختمف درجة االنتماء التنظيمي لدى معممي المدارس الثانوية في محافظة بيت لحم 

جنس المعمم, ومؤىمو العممي, وخبرتو, والجية المشرفة عمى المدرسة؟ : باختالف متغيرات الدراسة
 كلمتعرؼ عمى االختالؼ في درجة االنتماء التنظيمي لدل أفراد عينة الدراسة قاـ الباحث بايجاد قيـ   

المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية الستجابة أفراد عينة الدراسة حسب المتغيرات الكاردة في 
السؤاؿ الخامس، كلمتحقؽ فيما إذا كانت الفركؽ بيف المتكسطات دالة احصائيان، تـ فحصيا مف خالؿ 

: الفرضيات اآلتية
 
 

: ةثامنالفرضية ال
 درجة االنتماء بين ( α≤ 0.05 )ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة       

 .   المعممالتنظيمي لدى معممي المدارس الثانوية في محافظة بيت لحم تعزى لمتغير جنس
ثامنة تـ إيجاد قيـ المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية الستجابات لمتحقؽ مف صحة الفرضية اؿ

أفراد عينة الدراسة عمى مقياس االنتماء التنظيمي حسب متغير جنس المعمـ، ككاف المتكسط الحسابي 
، كلمتعرؼ فيما إذا كاف (3.62)، في حيف بمغ متكسط استجابات المعممات (3.78)إلستجابات المعمميف

،  (t-test) استخدـ اختبار ت ،(α) ≤ 0.05الفرؽ بيف المتكسطيف داؿ إحصائيا عند مستكل الداللة 
 (.18)كذلؾ كما ىك كاضح في الجدكؿ 

 
( 18)جدول ال

درجة االنتماء التنظيمي لدى معممي المدارس الثانوية في بين لمفروق  (t-test)نتائج اختبار ت 
 متغير الجنس حسبمحافظة بيت لحم 

الجنس 
 

المتكسط  العدد
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعيارم

درجات 
 الحرية

قيمة ت 
 المحسكبة

الداللة 
 اإلحصائية

 0.61 3.78 115 ذكر
296 2.029 0.043 

 0.78 3.62 183 أنثى

 
 عند المستكل اؿ إحصائيدا  بيف متكسطي درجة االنتماء التنظيمي فرؽاؿ أفيتضح مف الجدكؿ السابؽ 

 .كبالتالي تـ رفض الفرضية،  ككانت الفركؽ لصالح المعمميف،0.05
: ةتاسعالفرضية ال
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في درجة االنتماء التنظيمي  (α ≤ 0.05)ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى      
.    لممعمملدى معممي المدارس الثانوية في محافظة بيت لحم تعزى لمتغير المؤىل العممي

التاسعة قاـ الباحث بحساب المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية  لمتحقؽ مف صحة الفرضية 
الستجابات أفراد عينة الدراسة عمى مقياس االنتماء التنظيمي حسب متغير المؤىؿ العممي لممعمـ، كما 

كمف خالؿ مالحظة قيـ المتكسطات الحسابية لدرجات االنتماء يتبيف أف ، (19)ىك كاضح في الجدكؿ 
في حيف كاف  (3.8)ىناؾ فركقا بيف المتكسطات، حيث كاف المتكسط الحسابي لفئة بكالكريكس فأعمى 

(.  0.16)كالفرؽ بيف المتكسطيف ، (3.64)كاف لفئة بكالكريكس فقط 
 

( 19)جدول ال
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجة االنتماء التنظيمي  
  لممعمملدى معممي المدارس الثانوية في محافظة بيت لحم حسب متغير المؤىل العممي

المؤىؿ العممي 
 

 االنحراؼ المعيارم المتكسط الحسابي العدد

 0.69 3.78 60 دبمكـ

 0.72 3.64 202 بكالكريكس فقط

 0.71 3.80 36 بكالكريكس فأعمى

كلمعرفة فيما إذا كانت الفركؽ بيف النتكسطات دالة احصائيان استخدـ الباحث تحميؿ التبايف األحادم ، 
(. 20)كذلؾ كما ىك كاضح في الجدكؿ 

 
( 20)جدول ال

 درجة االنتماء التنظيمي لدى معممي المدارس الثانوية في بيننتائج تحميل التباين األحادي لمفروق 
.  لممعمم متغير المؤىل العمميحسبمحافظة بيت لحم 

مصدر التبايف 
 

درجات 
 الحرية

مجمكع 
 المربعات

متكسط 
 المربعات

قيمة ؼ 
 المحسكبة

الداللة 
 اإلحصائية

 0.713 1.425 2 بيف المجمكعات

 0.521 153.565 295 داخؿ المجمكعات 0.256 1.369

 - 154.990 297 المجمكع
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 درجة بيف (α ≤ 0.05)يتضح مف الجدكؿ السابؽ عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية عند المستكل 
، االنتماء التنظيمي لدل معممي المدارس الثانكية في محافظة بيت لحـ تعزل لمتغير المؤىؿ العممي

. كبالتالي تـ قبكؿ الفرضية
 

:  ةعاشرالفرضية ال
في درجة االنتماء  (α ≤ 0.05)ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة       

 .التنظيمي لدى معممي المدارس الثانوية في محافظة بيت لحم تعزى لمتغير سنوات الخبرة
  

العاشرة قاـ الباحث بحساب المتكسطات الحسابية الستجابة أفراد عينة لمتحقؽ مف صحة الفرضية 
كمف ، (21)الدراسة عمى مقياس االنتماء التنظيمي حسب متغير سنكات الخبرة لممعمـ كما يبيف الجدكؿ 

.  خالؿ مالحظة قيـ المتكسطات الحسابية لدرجة االنتماء يتبيف أف ىناؾ فركقا بيف المتكسطات
( 21)جدول ال 

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجة االنتماء التنظيمي  
 لممعمـ  الخبرة سنواتلدى معممي المدارس الثانوية في محافظة بيت لحم حسب متغير

سنكات الخبرة 
 

 االنحراؼ المعيارم المتكسط الحسابي العدد

 0.80 3.53 92  سنكات5أقؿ مف 

 0.68 3.58 93  سنكات5-10

 0.63 3.88 114  سنكات10أكثر مف 

كلمعرفة فيما إذا كانت الفركؽ بيف المتكسطات دالة احصائيان استخدـ الباحث تحميؿ التبايف األحادم، 
(. 22)كذلؾ كما ىك كاضح في الجدكؿ 

 
( 22)جدول ال

 درجة االنتماء التنظيمي لدى معممي المدارس الثانوية في بيننتائج تحميل التباين األحادي لمفروق 
متغير سنوات الخبرة حسب محافظة بيت لحم 

مصدر التبايف 
 

درجات 
 الحرية

مجمكع 
 المربعات

متكسط 
 المربعات

قيمة ؼ 
 المحسكبة

الداللة 
 اإلحصائية

 3.863 7.726 2 بيف المجمكعات

 0.500 148.023 296 داخؿ المجمكعات 0.001 7.725

 - 155.749 298 المجمكع
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 درجة بيف (α ≤ 0.05)يتضح مف الجدكؿ السابؽ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية عند المستكل

كبناءن  ،االنتماء التنظيمي لدل معممي المدارس الثانكية في محافظة بيت لحـ تعزل لمتغير سنكات الخبرة
. عميو تـ رفض الفرضية

 لمتعرؼ الى لممقارنات الثنائية البعدية (Tukey)كإليجاد مصدر ىذه الفركؽ استخدـ اختبار تككي  
 (.23)لفركؽ، كذلؾ كما ىك كاضح في الجدكؿ مصدر ا

 
 

( 23)جدول ال
 درجة االنتماء التنظيمي لدى معممي المدارس بينلممقارنات البعدية  (Tukey)نتائج اختبار توكي 

 متغير سنوات الخبرة  حسبالثانوية في محافظة بيت لحم 
 سنكات 10أكثر مف   سنكات10-5  سنكات5أقؿ مف  المقارنات

 

 -0.3528* -0.0480   سنكات5أقؿ مف 

 -0.3048*    سنكات5-10

     سنكات10أكثر مف 

 
 درجة االنتماء التنظيمي لدل معممي بيفتشير المقارنات الثنائية البعدية في الجدكؿ السابؽ أف الفركؽ 

متغير سنكات الخبرة، كانت بيف المعمميف ذكم سنكات حسب المدارس الثانكية في محافظة بيت لحـ 
 كبيف المعمميف  مف جية،سنكات (10-5 )المعمميف ذكم سنكات الخبرةكسنكات  (5)الخبرة األقؿ مف 

 مف جية اخرل، كلصالح فئة المعمميف مف ذكم الخبرة اكثر سنكات (10)ذكم سنكات الخبرة األكثر مف 
. سنكات (10)مف 
   

: شرةا الع الحاديةالفرضية
في درجة االنتماء  (α ≤ 0.05)ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة       

 عمى التنظيمي لدى معممي المدارس الثانوية في محافظة بيت لحم تعزى لمتغير الجية المشرفة
 .  المدرسة
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رجة بيف دلمفركؽ  (t-test) العاشرة استخدـ اختبار ت  الحادية لمتحقؽ مف صحة الفرضية
 عمى االنتماء التنظيمي لدل معممي المدارس الثانكية في محافظة بيت لحـ تعزل لمتغير الجية المشرفة

 (.24)، كذلؾ كما ىك كاضح في الجدكؿ المدرسة
 

( 24)جدول ال
 درجة االنتماء التنظيمي لدى معممي المدارس الثانوية في  بينلمفروق (t-test)نتائج اختبار ت 

متغير الجية المشرفة حسب محافظة بيت لحم 
الجية 
المشرفة 
 

المتكسط  العدد
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعيارم

درجات 
 الحرية

قيمة ت 
 المحسكبة

الداللة 
 اإلحصائية

 0.69 3.70 215 حككمية
296 0.287 0.775 

 0.77 3.67 83 خاصة

 
 ≥ α)يتضح لنا مف الجدكؿ السابؽ عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية عند المستكل 

درجة االنتماء التنظيمي لدل معممي المدارس الثانكية في محافظة بيت لحـ تعزل لمتغير بيف  (0.05
. كبالتالي تـ قبكؿ الفرضية،  عمى المدرسةالجية المشرفة
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الفصل الخامس 
مناقشة النتائج والتوصيات 

 
مناقشة نتائج السؤال األول       *

مناقشة نتائج الفرضية االولى              *
مناقشة نتائج السؤال الثاني       *
مناقشة نتائج السؤال الثالث       *

مناقشة نتائج الفرضية الثانية              *
مناقشة نتائج الفرضية الثالثة              *
مناقشة نتائج الفرضية الرابعة              *
مناقشة نتائج الفرضية الخامسة              *
مناقشة نتائج الفرضية السادسة              *
مناقشة نتائج الفرضية السابعة              *

مناقشة نتائج السؤال الرابع       *
مناقشة نتائج السؤال الخامس       *

مناقشة نتائج الفرضية الثامنة              *
مناقشة نتائج الفرضية التاسعة              *
مناقشة نتائج الفرضية العاشرة              *
مناقشة نتائج الفرضية الحادية عشرة              *

التوصيات       *
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 الفصل الخامس 
مناقشة النتائج والتوصيات 

 
يتضمف ىذا الفصؿ مناقشة نتائج الدراسة التي بحثت في العالقة بيف الكفاءه اإلدارية لمديرم المدارس 

. ف نتائج الدراسة ع مف التكصيات المنبثقة عددان كما يتضمف ، الثانكية كاالنتماء التنظيمي لممعمميف 
: الذم نص عمىمناقشة نتائج السؤال األول 

ما العالقة بين الكفاءة اإلدارية لمديري المدارس الثانوية واالنتماء التنظيمي لممعممين في محافظة 
 بيت لحم ؟

: قاـ الباحث بمناقشة سؤاؿ الدراسة األكؿ مف خالؿ نتيجة فحص الفرضية األكلى التي انبثقت عنو
:  ولىمناقشة نتائج الفرضية األ

 الكفاءة اإلدارية يبين متغير (α ≤ 0.05)ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 
 .  لمديري المدارس الثانوية في محافظة بيت لحم واالنتماء التنظيمي لممعممين

 م بيف متغير(α ≤ 0.05) عند مستكلان لة إحصائيادك مكجبة كقكيةلى كجكد عالقة إتشير نتائج الدراسة 
.  الكفاءة اإلدارية لمديرم المدارس الثانكية في محافظة بيت لحـ كاالنتماء التنظيمي لممعمميف

فر ا تكإلى  لدل العامميف في أية مدرسة يحتاجاالنتماء التنظيميككف لى إكقد يعزل ذلؾ         
 ، كالشعكر باألىمية كالمسؤكلية، كالعمؿ بركح الفريؽفييا، كالثقافة السائدة : مف المقكماتةمجمكع

 كغيرىا مف ،، كمستكل معيشي مقبكؿ كممارسة الصالحيات،كالمشاركة في التخطيط كاتخاذ القرار
ف ىذه العكامؿ تتأثر بأداء المدير الذم يتطمب منو اإلىتماـ كالعمؿ عمى تكفير ىذه ،المقكمات  كا 
، فممارسات المدير يمكف أف تمعب دكران في خمؽ اتجاىات المعمميف نحك المدرسة كحافزان ليـ، المقكمات

فر اكلكي يتكلذا ظيرت ىذه العالقة اإليجابية بيف الكفاءة اإلدارية لممديريف كاالنتماء التنظيمي لممعمميف 
.  دارية عاليةإ كفاءة امدير ذاؿف يككف أأكبر عدد مف ىذه المقكمات ال بد مف 

 
سالمة ك ،(Turan1998 (ك، (1990)كاتفقت ىذة النتيجة مع نتائج دراسة كؿ مف المعاني        

 .يجابية بيف الكفاءة اإلدارية كاالنتماء التنظيميإلى كجكد عالقة إ تشارأ، كالتي (2003)
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: الثاني والذي ينص عمىمناقشة نتائج السؤال 
 الكفاءة اإلدارية لدى مديري المدارس الثانوية في محافظة بيت لحم كما يراىا المعممون؟   درجةما 
    

 أف درجة الكفاءة اإلدارية لدل مديرم المدارس  التي تكصمت الييا الدراسة يظير مف النتائج
لتقدير ، حيث بمغ المتكسط الحسابي مرتفعةالثانكية في محافظة بيت لحـ كما يراىا المعممكف كانت 

 .(3.78) عمى الدرجة الكمية المعمميف ليا
 

: كمف الممكف عزك ذلؾ إلى عدة أسباب منيا
 اختيار مديرم لعممية  التربية كالتعميـ، ككفؽ تكجييات الكزارةالعناية الخاصة التي تكلييا مديرية 

 كفؽ آلية محددة كما يكضح الممحؽ  حيث يتـ اختيار مديرم المدارس الثانكية،المدارس الثانكية
، ، تأخذ الكفايات اإلدارية بعيف االعتبار، سكاء ما يتعمؽ بالمؤىؿ العممي، أك التأىيؿ التربكم(5)

ف أ قبؿ  المدرسيصحاب الخبرات في العمؿ اإلدارمأ مديرم المدارس الثانكية ىـ مف كما أف
 فعادة يتـ اختيار مديرم المدارس الثانكية مف بيف المتقدميف لمدارس الثانكية،تعيينيـ في ايتـ 

 انادر، ك(نائب مدير، أك مدير مدرسة أساسية)ليذه الكظيفة ممف ىـ في العمؿ اإلدارم المدرسي 
 .          ف تجد مديرا تـ تعينو مباشرة في مدرسة ثانكية دكنما خبرةأ

 كالتي مف . الدكرات التدريبية في مجاؿ اإلدارة المدرسية التي تعطى لممديريف أثناء الخدمة كقبمو
 . شأنيا أف تساعد  في رفع درجة الكفاءة اإلدارية لدل المديريف

 

( 8) أف الخاص بالمتكسطات الحسابية لفقرات أداة الكفاءة اإلدارية، (4)ممحؽ اؿكيتضح مف خالؿ   
 تدلؿ فقرة (15 ) قيـ المتكسطات الحسابية ؿأف، ك(4)فقرات حصمت عمى متكسط حسابي أعمى مف 

لـ تحصؿ أم مف الفقرات عمى درجة كفاءة  درجة متكسطة، كةفقر (30)كمرتفعة،   كفاءة درجةعمى
 مظاىر الكفاءة اإلدارية لدل مديرم المدارس الثانكية في محافظة بيت  أىـممحؽ كما يبيف اؿ.منخفضة

:  الفقرات اآلتية ، كجاء في مقدمتياتنازليان حسب متكسطاتيا الحسابيةلحـ كما يراىا المعممكف مرتبة 
، كمتابعة التزاـ المعمميف بمكاعيد الدكاـ (4.25)إبداء التعاكف مع المسئكليف في جياز التربية كالتعميـ

متابعة ، ك(4.11)، كالعمؿ عمى اقامة عالقات كثيقة مع مؤسسات المجتمع المحمي(4.19) الرسمي
 استخداـ التقنيات الحديثة : لمفقرات كافالمتكسطات الحسابيةكاقؿ ، (4.10 )مالحظات المشرؼ التربكم

 كاشراؾ المعمميف ،(3.46)كتكعية الطمبة بتخصصات التعميـ الجامعي،  (3.47) اإلداريةفي العمميات
 .(3.28) كالمقاءات الدكرية مع الطمبة،(3.34)في صناعة القرار

 ، الذم ال زاؿ يميز العالقة بيف مديرية التربية كالمدارس،طبيعة النظاـ المركزمؿكقد يعزل ىذا الترتيب 
بداء التعاكف مع المسؤكليف في جياز التربية كالتعميـ في الترتيب األكؿ، ككذلؾ متابعة إلذا جاء مظير 
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 كىك حرص المدير عمى الحفاظ عمى العالقة ،التزاـ المعمميف بالدكاـ الرسمي ربما تعزل لمسبب ذاتو
أم ،  كاتقيد باألنظمةالجيدة مع المسؤكليف مف خالؿ االىتماـ بتنفيذ التعميمات الخاصة بالدكاـ المدرسي

 كقد يعزل ككف مظير استخداـ التقنيات الحديثة في العمميات .أنيا أنشطة إدارية تنفيذية كليست قيادية
 تيـ مديرم المدارس كمعرؼ درايةفألى إاإلدارية جاء في مرتبة منخفضة في ترتيب سمـ المظاىر 

.                                                                            متكاضعةباستخداـ التقنيات الحديثة في اإلدارة كالحاسكب ببرامجو المختمفة كاإلنترنت

دنى سمـ أشراؾ المعمميف باتخاذ القرار، كعقد لقاءات دكرية مع الطالب، جاءت في إ اما مظيرأ
ف مف مؤشراتو اف المظيرا كيككف ىذ،حياناأقد يعزل ذلؾ لمنمط اإلدارم الذم قد يسكد ؼترتيب المظاىر، 

 . ال كىك النمط التسمطيأ
 

: أما ككف مجاؿ شؤكف الطمبة جاء بدرجة متكسطة فيمكف عزك ذلؾ إلى
  تفكيض المدير صالحيات متابعة  شؤكف الطمبة  لنائبو أك لممرشد التربكم  أثر عمى

. عالقة المدير مع الطمبة
  تطكر دكر مدير المدرسة كزيادة عبء المياـ اإلدارية كالفنية الممقاة عمى عاتقو ربما

 .جاءت عمى حساب مجاؿ شؤكف الطمبة

 
حيث قدر المعممكف الكفاءة اإلدارية  ،(1993) ىذه الدراسة مع دراسة الشحركر ةكاتفقت نتيج
 ة مدير المدرسةف درجة ممارسألى إشارت أحيث  (2004)، كدراسة عكده ة عاليةلممديريف بدرج

ف أ ىاظيرت نتائجأ التي، (2003)كما اتفقت مع دراسة سالمة ، "عالية"الحككمية لممياـ القيادية الفعالة 
، في مجالي (2000)كاتفقت ايضا مع دراسة المحبكب  .مستكل الممارسات اإلدارية بشكؿ عاـ جيد جدا

ف درجة الكفاءة عالية، بينما كانت متكسطة في مجاالت ألى إشارت أ حيث ،الممارسة اإلدارية كالفنية
، حيث قدر المعممكف كاقع (1992) الدراسة مع دراسة المخالفي  ىذهكلـ تتفؽ نتائج .الدراسة األخرل

 .الكفاءة اإلدارية لممديريف بدرجة متكسطة
 

: كنصومناقشة نتائج السؤال الثالث 
 الكفاءة اإلدارية لدى مديري المدارس الثانوية في محافظة درجة  آراء المعممين حولختمفتىل  

الجية المشرفة عمى , وخبرتو والعممي, مؤىمو, والمعمم جنس :بيت لحم باختالف متغيرات الدراسة
 اإلدارية؟ خبرة المدير, والمؤىل العممي لممدير, والمدرسة

     

:   قاـ الباحث بمناقشة سؤاؿ الدراسة الثالث  مف خالؿ الفرضيات اآلتية التي انبثقت عنو 
 

: ثانيةمناقشة نتائج الفرضية ال
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في درجة الكفاءة اإلدارية  (α ≤ 0.05 )ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة    
 . جنس المعمم متغيرمديري المدارس الثانوية كما يراىا المعممون في محافظة بيت لحم تعزى إلىدى ل

 
 تقديرات في( α ≤ 0.05) ظيرت نتائج الدراسة كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية عند المستكل       أ
درجة الكفاءة اإلدارية لدل مديرم المدارس الثانكية في محافظة بيت لحـ كما يراىا المعممكف ؿ المعمميف

 . ، كقد كانت ىذه الفركؽ لصالح المعمميف المعمـتعزل لمتغير جنس
 

 ربما تككف أكثر إيجابية مف اتجاىات  المدارس الثانكيةف فيمعممي   كقد يعزل ذلؾ إلى ككف اتجاىات اؿ
أك ربما .كبالتالي جاء تقييميـ لدرجة كفاءة اداء المديريف أعمى منو لممعممات، المعممات نحك المديريف

يعزل ذلؾ إلى ككف العالقات التي تربط المعمميف مع المديريف أقكل مف العالقات بيف المعممات 
. كالمديريف، األمر الذم أثر عمى رأم المعمميف في درجة كفاءة المديريف

 
 في درجة ممارسة لى كجكد فركؽإشارت أ، التي (2004)كاتفقت نتيجة ىذه الدراسة مع دراسة عكدة     

 اختمفت مع بينما تعزل لجنس المعمـ كلصالح الذككر، مديرم المدارس الحككمية لمميارات القيادية الفعالة
 تعزل لمجنس ةداؿ في درجة كفاءة المديريف ، كالتي اشارت الى كجكد فركؽ(2000)دراسة المحبكب 
 .كلصالح المعممات

 
: ةلث  مناقشة نتائج الفرضية الثا

في درجة الكفاءة اإلدارية  (α ≤ 0.05)     ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 
متغير المؤىل ى لإمديري المدارس الثانوية كما يراىا المعممون في محافظة بيت لحم تعزى دى ل

 . لممعممالعممي
 
 في درجة الكفاءة 0.05لى عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية عند المستكل إشارت نتائج الدراسة أ

متغير المؤىؿ ل ؿإاإلدارية لدل مديرم المدارس الثانكية في محافظة بيت لحـ كما يراىا المعممكف تعزل 
 . لممعمـالعممي

 
،  أف المديريف يتعاممكف مع كافة المعمميف مف ذكم المؤىالت المختمفة بنفس الكتيرةلىإكقد يعزل ذلؾ 

األمر الذم جعؿ ، كأف المديريف يركزكف عى جكانب تنفيذية تخص جميع المعمميف بنفس الدرجة
 . المعمميف مف مختمؼ المؤىالت يعطكف تقديرات متقاربة لمكفاءة اإلدارية لممديريف



 91 

 
 في  كجكد فركؽ عدـلىإشارت أ، التي (2004)كاتفقت نتيجة ىذه الدراسة مع دراسة عكدة 

.  تعزل لممؤىؿ العمميتقدير المعمميف لدرجة ممارسة مديرم المدارس الحككمية لمميارات القيادية الفعالة
             

:  ةرابع مناقشة نتائج الفرضية ال
في درجة الكفاءة اإلدارية  (α ≤ 0.05) توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  ال
 متغير سنوات الخبرةى لإمديري المدارس الثانوية كما يراىا المعممون في محافظة بيت لحم تعزى دى ل

 .لممعمم
 

في  (α ≤ 0.05)لى عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية عند المستكلإشارت نتائج الدراسة أ
ل ؿ إدرجة الكفاءة اإلدارية لدل مديرم المدارس الثانكية في محافظة بيت لحـ كما يراىا المعممكف تعزل

  . المعمـمتغير سنكات خبرة
 

كأف ذلؾ ، يفسر عدـ تأثر تقديرات المعمميف بسنكات الخبرة داللة عمى استقرار تقديراتيـكقد 
يعتبر مؤشر عمى إمكانية الكثكؽ بيا ألنيا تعكس كاقعان حقيقيان دكف تأثره بالعالقات المباشرة بيف المعمـ 

كيمكف تفسير ذلؾ بشكؿ أخر كىك أف تقديرات المعمميف القدامى كالحديثيف متقاربة بحيث أف . كالمدير
كىذا ، ممارسات المديريف الحالية لـ تختمؼ عف ممارساتيـ السابقة األمر الذم أدل إلى تقديرات متقاربة

في سمكؾ المديريف أك تحسينات في أنماطيـ  (أك لـ يممسكا تغيرات  )يعني أف المعمميف غير مقتنعيف
 .اإلدارية

 
في  كجكد فركؽ دالة  عدـلىإ، التي اشارت (2004)كاتفقت نتيجة ىذه الدراسة مع دراسة عكدة 

لمتغير سنكات  تعزل تقدير المعمميف لدرجة ممارسة مديرم المدارس الحككمية لمميارات القيادية الفعالة
 .الخبرة

 
 

: ة خامسمناقشة نتائج الفرضية ال
في درجة الكفاءة اإلدارية  (α ≤ 0.05 ) توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  ال

 متغير الجية المشرفةى لإلمديري المدارس الثانوية كما يراىا المعممون في محافظة بيت لحم تعزى 
 .عمى المدرسة



 92 

 
في  (α ≤ 0.05) لى كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية عند المستكل إأشارت نتائج الدراسة 

ل ؿإدرجة الكفاءة اإلدارية لدل مديرم المدارس الثانكية في محافظة بيت لحـ كما يراىا المعممكف تعزل 
، كقد كانت ىذه الفركؽ لصالح المعمميف في المدارس الحككمية،  عمى المدرسةمتغير الجية المشرفة
 .ىـكبر مف المعمميف في المدارس الخاصة عمى الكفاءة اإلدارية لدل مديرمأالذيف أكدكا بدرجة 

 
الحككمية، كلتيا كزارة التربية كالتعميـ العالي لمديرم المدارس ألى األىمية التي إكقد يعزل ذلؾ          

 ، برامج التدريب الخاصة بالمديريف المعايير المينية في اختيار المديريف، ككذلؾ فيالتي تمثمت فيك
 ككذلؾ قد يعزل ذلؾ الى العالقة بيف المدرسة ،ثناء الخدمة في العمؿ االدارمأسكاء قبؿ التعييف أك 

 مما يشكؿ حافزا لممدير لمعمؿ ، حيث المتابعة كالرقابة كالتقييـ المستمر،الحككمية كمديرية التربية كالتعميـ
 . كالظيكر بمظير القائد التربكم الناجح

 
:  السادسةمناقشة نتائج الفرضية 

في درجة الكفاءة اإلدارية  (α ≤ 0.05)ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  
 متغير المؤىل  إلىلدى مديري المدارس الثانوية في محافظة بيت لحم كما يراىا المعممون تعزى

 . العممي لممدير
 

في  (α ≤ 0.05)لى كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية عند المستكل إأشارت نتائج الدراسة 
درجة الكفاءة اإلدارية لدل مديرم المدارس الثانكية في محافظة بيت لحـ كما يراىا المعممكف تعزل 

  . المديريف مف حممة درجة البكالكريكس فقط كبكالكريكس فأعمى، كلصالحلمتغير المؤىؿ العممي لممدير
   

،  بكالكريكس فأعمى، كفئة حممة درجة البكالكريكس فقط فئةف المديريف مفألى إكقد يعزل ذلؾ 
دارية بدرجة أكبر مف زمالئيـ مف حممة الدبمكـ أثناء فترة الدراسة،  قد حصمكا عمى معارؼ عممية كا 

كقد . فاإلدارة كما ىي فف، ىي عمـ أيضان  ، أكثر قدرة عمى استيعاب كفيـ العمميات اإلداريةفأصبحكا
يعزل كذلؾ الى اف ثقة المدير بنفسو، كاإلعتزاز بيا تزداد كمما كاف مؤىمو العممي أعمى، كىذا ينعكس 

 .إيجابا عمى أدائو، كنظرة المعمميف كتقديرىـ لو 
 

 في تقديرات لى كجكد فركؽ دالةإشارت أ، كالتي (1992)كاتفقت ىذة النتيجة مع دراسة الشحركر 
لممدير،  الكفاءة اإلدارية تعزل لممؤىؿ العممي المعمميف كمديرم اإلدارة الكسطى كالمديريف انفسيـ لكاقع 
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، كالتي اشارت الى (2004)، كعكدة (1998)، كشديفات(1996)مع دراسة كؿ مف مياست كما اختمؼ
لمتغير  تعزل  لممديريفلكفاءة اإلداريةا  في تقديرات عينات ىذه الدراسات لدرجةعدـ كجكد فركؽ دالة

.  لممديرلمؤىؿ العمميا
      

 : بعةمناقشة نتائج الفرضية السا
في درجة الكفاءة اإلدارية (α ≤ 0.05) توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  ال

 متغير سنوات الخبرة إلى لدى مديري المدارس الثانوية في محافظة بيت لحم كما يراىا المعممون تعزى
 . لممديراإلدارية

 
 في (α ≤ 0.05)لى عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية عند المستكل إتشير نتائج الدراسة 

درجة الكفاءة اإلدارية لدل مديرم المدارس الثانكية في محافظة بيت لحـ كما يراىا المعممكف تعزل 
عمى أف درجة الكفاءة اإلدارية لممديريف، كف ك المعمـقدر لممدير، فقد  اإلداريةلمتغير سنكات الخبرة

 .مرتفعة في الدرجة الكمية ىـ اإلدارية، كانتختالؼ سنكات خبراتإ
 
ف دكر مدير المدرسة أصبح كاضحا لجميع المديريف بغض النظر عف سنكات ألى إكقد يعزل ذلؾ       

 كالزيارات المتكاصمة مف قبؿ أقساـ  قبؿ التعييف كأثناء الخدمة،لى التدريبإ كذلؾ يعكد ،الخبرة اإلدارية
 . خاصة لممديريف الذيف يتـ تعيينيـ حديثان ،المديرية لممدارس

 
، ك مياس (1993)، كالشحركر (1992)كاتفقت نتيجة ىذة الدراسة مع دراسة كؿ مف المخالفي 

في تقديرات عينة الدراسة لدرجة ممارسة لى عدـ كجكد فركؽ إشارت أ، كالتي (2004)، كعكدة (1996)
 تعزل لسنكات الخبرة، ككما اختمفت مع دراسة شديفات مديرم المدارس الحككمية لمميارات القيادية الفعالة

  في تقديرات عينة الدراسة لدكر مدير المدرسة كقائد تعميميدالة ظيرت كجكد فركؽأ، كالتي (1998)
.  كلصالح مف كانت خبرتيـ أطكؿتعزل لسنكات الخبرة

 

: كنصوالرابع ناقشة نتائج السؤال   م

ما درجة االنتماء التنظيمي لدى معممي المدارس الثانوية في محافظة بيت لحم؟ 
 أف درجة االنتماء التنظيمي لدل معممي المدارس الثانكية في  سؤاؿ الدراسة الرابعيظير مف نتائج

 .(3.68)لدرجة الكمية ؿ، حيث بمغ المتكسط الحسابي "متكسطة "محافظة بيت لحـ كانت
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،          كقد يعزل ذلؾ إلى أف بعض المعمميف يعممكف تخصصات ال تتناسب مع مؤىالتيـ العممية

مما يضعؼ ثقة المعمـ بنفسو كقدراتو أك قد يعزل ذلؾ إلى عدـ رضى المعمميف عف المستكل المعيشي 
بسبب انخفاض الركاتب حيث اتضح ذلؾ مف خالؿ استمرار المطالبة بتطبيؽ قانكف الخدمة المدنية 

كقد يعزل ذلؾ أيضان إلى عدـ مكافقة المعمميف عمى سياسات اإلدارة المدرسية تجاه أعضاء ، الفمسطيني
كتعميمات الدكاـ ، كحرص اإلدارة عمى تطبيؽ األنظمة كالتعميمات بدرجة مبالغ فييا، ىيئة التدريس فييا

كيمكف أف يعزل ذلؾ أيضان إلى كثرة الصعكبات التي تكاجو العممية ، الرسمي كاألعماؿ الكتابية لممعمـ
كالمشكالت اإلجتماعية ، التعميمية في فمسطيف بشكؿ عاـ كاإلمكانيات المادية لممدرسة كنقص المرافؽ

 .ىذا باإلضافة لممشكالت التي تنتج عف المضايقات اإلسرائيمية ال سيما الحكاجز كغيرىا، كاإلقتصادية
 

 يفتؿاؿ( 2003) كدراسة سالمة ،(2001) نتيجة دراسة األشيب اختمفت نتيجة ىذه الدراسة معك       
، التي (2005)مع دراسة عياد ، كما اختمفت  عاليا كافنتماء المعمميف لممينةإف درجة ألى إ اشارتأ
عضاء الييئة التدريسية في جامعتي القدس كبيت لحـ كاف أف مستكل االنتماء التنظيمي لدل أظيرت أ

  . حيث كاف االنتماء التنظيمي بدرجة جيدة(1990)  مع نتيجة دراسة المعانيكاختمفت ايضان  .مرتفعان 
 

:  كنصو مناقشة نتائج السؤال الخامس
 ىل تختمف درجة االنتماء التنظيمي لدى معممي المدارس الثانوية في محافظة بيت لحم باختالف 

جنس المعمم, ومؤىمو العممي, وخبرتو, والجية المشرفة عمى المدرسة؟ : متغيرات الدراسة
:  قاـ الباحث بمناقشة السؤاؿ الخامس مف خالؿ مناقشة الفرضيات اآلتية التي انبثقت عنو
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 :ةثامنمناقشة نتائج الفرضية ال
 درجة االنتماء التنظيمي في( α ≤ 0.05)ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 

 .  متغير الجنسى لإلدى معممي المدارس الثانوية في محافظة بيت لحم تعزى 
 في درجة (α ≤ 0.05) لى كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية عند المستكلإتشير نتائج الدراسة        

لصالح  متغير الجنس،ل ؿإاالنتماء التنظيمي لدل معممي المدارس الثانكية في محافظة بيت لحـ تعزل 
 .المعمميف

 
 فأصبح،  تحسف الكضع المعيشي لممعمـ خاصة بعد تطبيؽ قانكف الخدمة المدنيةلىإكقد يعزل ذلؾ      
 ينظر إلى مينتو ككأنيا مينة العمر حتى التقاعد، في ظؿ الكضع الفمسطيني الراىف الذم تسكده المعمـ
كبالتالي االنتماء إلى التربية كالتعميـ كمؤسسة، كقميؿ ىـ تارككىا بإختيارىـ قبؿ ذلؾ، كمنيـ مف ، البطالة

يتمنى اإلستمرار في العمؿ حتى بعد كصكليـ سف التقاعد، ألف المعمـ يجد نفسو في ىذه الكظيفة، 
كيحس بأنو قاـ بدكر عظيـ، عندما يرل طالبو ينتشركف في كظائؼ كمراكز في مختمؼ أرجاء الكطف، 

نتماء لعطاء يتجدد مع كؿ جيؿ مف الخريجيف كىذا قد ال . فإنتمائو لمينتو التربكية ىك إنتماء لكظيفة، كا 
يممس بنفس الدرجة لدل المعممة،  فغالبا ما تككف المعممة أمان، أك مسؤكلة عف أسرة، كترل بأف 

مسؤكليتيا األىـ  كالتي تسارع الييا بعد إنتياء حصتيا االخيرة، ىـ أكالدىا كأسرتيا، كتنتظر بحرارة ذلؾ 
 .اليـك الذم تنيي فيو سنكات الخدمة، لمتقاعد، كالتفرغ كميا لبيتيا كأسرتيا

 
، كاألشيب (1990)، كالمعاني (1988)كاختمفت نتيجة ىذة الدراسة مع دراسة كؿ مف ردايدة 

 لى عدـ كجكد فركؽ دالة فيإ  جميعياشارتأ، كالتي (2005)، كعيادHedges (1983)  ك،(2001)
، (1979)ق ئكما اختمفت مع دراسة فرحاف كزمال، لجنسا  إلى متغير االنتماء التنظيمي تعزلدرجة
. لى كجكد فركؽ دالة تعزل لمجنس كلكف لصالح المعمماتإشارت أكالتي 

  
: لتاسعةمناقشة نتائج الفرضية ا

 درجة االنتماء التنظيمي لدى في( α ≤ 0.05)ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى     
 .  متغير المؤىل العمميى لإمعممي المدارس الثانوية في محافظة بيت لحم تعزى 

 
 في درجة (α ≤ 0.05) عند مستكلالة إحصائيالى عدـ كجكد فركؽ دإ نتائج الدراسة أشارت

 .متغير المؤىؿ العمميل ؿإاالنتماء التنظيمي لدل معممي المدارس الثانكية في محافظة بيت لحـ تعزل 
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ذلؾ إلى أف العكامؿ المؤثرة في االنتماء التنظيمي كظركؼ العمؿ التي يتعرض ليا كقد يعزل        
ككذلؾ قد يعزل ، جميع المعمميف في المدرسة الكاحدة ىي نفسيا بغض النظر عف المؤىؿ العممي لممعمـ

إلى أف رغبة المعمـ في أداء رسالتو ىي نفس الرغبة عند باقي المعمميف بغض النظر عف المؤىؿ 
  . العممي

 
، كالمعاني (1988)، كردايدة (1979)ئوكاتفقت ىذة النتيجة مع دراسة كؿ مف فرحاف كزمال

 بيف درجات لى عدـ كجكد فركؽ دالةإشارت أ، كالتي (2005)كعياد ،(2001)، كاألشيب (1990)
 .لمؤىؿ العمميإلى متغير ا تعزل االنتماء التنظيمي

 
 

: ة عاشرمناقشة نتائج الفرضية ال
 درجة االنتماء التنظيمي في( α ≤ 0.05)ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 

 .   المعمممتغير سنوات خبرةى لإلدى معممي المدارس الثانوية في محافظة بيت لحم تعزى 
 

 درجة االنتماء بيف (α ≤ 0.05)لى كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية عند المستكل إتشير نتائج الدراسة 
،  المعمـمتغير سنكات خبرةل ؿإالتنظيمي لدل معممي المدارس الثانكية في محافظة بيت لحـ تعزل 

. "سنكات  (10)أكثر مف " لصالح فئة المعمميف مف ذكم الخبرة 
 

سنكات، أصبحت مينة التعميـ  (10)أف المعمميف مف ذكم الخبرة األكثر مف يعزل ذلؾ الى قد ك     
بالنسبة ليـ تشكؿ مستقبميـ، كخبرتيـ تشكؿ أساس الطمكح لترقيتيـ لكظائؼ إدارية أعمى، لذا فيـ يبدكف 
حرصان عمى النجاح فى أداء مياميـ أكثر مف المعمميف األقؿ خبرة، كقد يعزل ذلؾ أيضان إلى أف ىؤالء 
المعمميف يعتبركف أف الحفاظ عمى النجاح في أداء المياـ تحديان بالنسبة ليـ، كيشكؿ ىذا التحدم دافعان 

. لمزيد مف بذؿ الجيد كالعطاء، يعبر عنو باالنتماء أكثر مف المعمميف األقؿ خبرة
 

ق ئ، كفرحاف كزمالReyes, et al ( 1989) كاتفقت ىذة النتيجة مع نتائج دراسة كؿ مف
  تعزل بيف درجات االنتماء التنظيميلى كجكد فركؽ دالةإشارت أ، كالتي (1996)، ك دربكؿ (1979)

، (1990)، كالمعاني (1988)ختمفت مع دراسة كؿ مف ردايدة أ سنكات الخبرة ، كما إلى متغير
 بيف درجات االنتماء لى عدـ كجكد فركؽ دالةإشارت أ، كالتي (2005)كعياد ،(2001)كاألشيب 
.  سنكات الخبرة إلى متغير تعزلالتنظيمي
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: شرةا الع الحاديةمناقشة الفرضية

 درجة االنتماء التنظيمي في( α ≤ 0.05)ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 
.    عمى المدرسةمتغير الجية المشرفةى لإلدى معممي المدارس الثانوية في محافظة بيت لحم تعزى 

 بيف (α ≤ 0.05)لى عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية عند المستكلإ نتائج الدراسة أشارت
 درجة االنتماء التنظيمي لدل معممي المدارس الثانكية في محافظة بيت لحـ تعزل لمتغير الجية المشرفة

. عمى المدرسة
كتقارب مستكل الركاتب ، ، كاألنظمة المعمكؿ بياالبيئة المدرسية المتشابية         كقد يعزل ذلؾ إلى 

نظرة المجتمع المتقاربة لمينة التعميـ لى إ ككذلؾ قد يعزل ، في المدارس الحككمية كالخاصةإلى حد ما،
 .سكاءن كاف المعمـ في مدرسة حككمية أك خاصة

 
، ك (1995)، العضايمة (1990) نتيجة ىذة الدراسة مع نتائج دراسة كؿ مف المعاني كأختمفت

 .  المشرفةقلى كجكد فركؽ دالة تعزل لمجوإشارت أ، كالتي (2001)األشيب 
 
 

:  التوصيات
:  في ضكء نتائج الدراسة يكصي الباحث بما يمي 

تخاذ أ عممية  مجاالتالكفاءة اإلدارية لدييـ فيكتعزيز رفع تساعد فياعداد برامج تدريب لممديريف - 1
ستخداـ ، القرار كرفع الركح المعنكية لممرؤسيف كتنمية العالقات اإلنسانية مع المعمميف كالطمبة كا 

. التقنيات الحديثة كتحديد إحتياجات المعمميف
ىمية االنتماء التنظيمي لممعمميف كأثره عمى أدائيـ بأمديرم المدارس ضركرة رفع مستكل كعي - 2

 . مف خالؿ تكزيع النشرات كعقد الندكات كنتائج الطمبة
عمى مديرم المدارس العمؿ عمى تنمية قدرات المعمميف، مف خالؿ اشراكيـ في دكرات تدريبية، - 3

كاشراكيـ في عممية اتخاذ القرار، كتفكيض الصالحيات ليـ، كغيرىا مف العمميات اإلدارية، التي 
. تسيـ في تنمية شعكر المعمـ بأىميتو في تحقيؽ أىداؼ المدرسة

ككذلؾ تكعية الطمبة بتخصصات ، المدارس الثانكية بتفعيؿ المجاف الطالبيةك ف يقكـ مديرأضركرة - 4
. التعميـ الجامعي كيمكف ذلؾ مف خالؿ عقد لقاءات دكرية مع الطمبة

 
 
 

:  مزيد مف الدراسات حكؿكيقترح الباحث
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كاقع الكفاءة اإلدارية كاالنتماء التنظيمي لمديرم كمعممي المدارس االساسية، نظرا ألىمية - 1
.  دكرالمدرسة االساسية

الكفاءة اإلدارية كاالنتماء التنظيمي لمكظفي مديريات التربية كالتعميـ ككزارة التربية كالتعميـ - 2
. العالي في فمسطيف

. العالقة بيف النمط االدارم لمديرم المدارس كاالنتماء التنظيمي لممعمميف- 3
. كاقع االنتماء التنظيمي لمديرم المدارس الفمسطينية- 4
. العالقة بيف االنتماء التنظيمي لممعمميف كثقافاتيـ- 5
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   القرارات اتخاذ في لممديرين المعممين مشاركة مستوى تأثير( . 1996. )كفاء ، إبراىيـ .1

 منشكرة، غير ماجستير رسالة. الثانوية المدارس معممي عند التنظيمي الوالء عمى المدرسية
. نابمس الكطنية، النجاح جامعة

. المفتكحة الجامعة:طرابمس .2ط. المدرسية اإلدارة(. 1997.)محمد براىيـإ فركة، أبك .2
: االسكندرية. 2ط, (دراسة نظرية وميدانية)اإلدارة المدرسية (. 1991).أحمد إبراىيـ، أحمد .3

. دار المطبكعات الجديدة
. 1ط، والعشرين الحادي القرن مطمع في المدرسية اإلدارة(.2003.)إبراىيـ حمدأحمد، أ .4

. العربي الفكر  دار:القاىرة
 مجمة .الحككمية الخدمية اإلدارية األجيزة ككفاءة فاعمية حكؿ(. 1976.)عاصـ ألعرجي،ا .5

. 52، (2 )4،االجتماعية العموم
 لمطباعة العربية النيضة دار: بيركت. 1ط. المدرسية اإلدارة(. 2000. )الصمد عبد األغبرم، .6

. كالنشر
 القدس مدارس في التدريسية الييئة عضاءأ مشاركة درجة(. 2001. )كامؿ عائدة األشيب، .7

 جامعة منشكرة، غير ماجستير رسالة. التعميم لمينة االنتماء في وعالقتو القرار اتخاذ في
 .القدس القدس،

 ،التعميمية المؤسسات في واإلدارية القيادية األساليب( .2001. )الحميد عبد طارؽ البدرم، .8
. كالتكزيع كالنشر لمطباعة الفكر دار: عماف .1ط

 تجربة مدارس مديرم ممارسة( . 1999 .)سكد العزيز عبد كالمحميبي، عمي، زينب الجبر، .9
، التربوية المجمة (.تكجييية دراسة )لمياميا الككيت بدكلة ائومناأك المطكرة المدرسية  اإلدارة

13(50،) 17-39. 

 األمور وأولياء والمعممين التربويين المشرفين تصورات( . 1989. )مكسى مشيكر ، حتاممة .10
. منشكرة غير ماجستير رسالة. األردن في والحكومية الثانوية المدارس في الفعال لممدير
. أربد اليرمكؾ، جامعة

. العربي الفكر دار: القاىرة. المدرسية واإلدارة التعميمية اإلدارة(. 2000. )سعيد حمدأ حجي، .11
ممارسات مديري المدارس لمميام اإلدارية من (. 1996). حمادنة، عبد اهلل سارم حسيف .12

. رسالة ماجستير غير منشكرة ،الجامعة األردنية، عماف. وجية نظر المعممين
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 .3ط.  التربوي واالشراف اإلدارة(. 1996. )كجيو الفرح،ك ،أحمد الخطيب،ك، رداح الخطيب، .13
. التجارية الفرزدؽ مطابع: الرياض

 غير ماجستير رسالة. األردني العامة اإلدارة جياز كفاءة(. 1999.)محمد مأمكف الدرادكة، .14
 . األردنية،عماف الجامعة منشكرة،

 الكظيفي األداء عمى الشخصية كالعكامؿ التنظيمي الكالء ثرأ(. 1997. )عبداهلل فتحية دربكؿ، .15
. 99-73، 55العدد،الكممة مجمة ،االمارات في المعمميف لدل

 االنجمك مكتبة: القاىرة. العامة اإلدارة أصول(. 1977.)ليمى تكال،ك، الكريـ عبد دركيش، .16
. المصرية

(. 1998. )فيمي محمد كالدكيؾ، الرحيـ، عبد محمد كعدس، حسيف، كياسيف، تيسير، الدكيؾ، .17
 .كالتكزيع كالنشر لمطباعة الفكر دار: عماف. 2ط، والمدرسية التربوية اإلدارة اسس

 التدريسية الييئات ألعضاء باإلنتاجية وعالقتو التنظيمي الوالء(. 1988.)حسف صالح ردايدة، .18
.    ربدا اليرمكؾ، جامعة منشكرة، غير ماجستير رسالة. الحكومية المجتمع كميات  في

 الثانوية المدارس مديري لدى اإلداري االتصال سموكيات(. 2003.)عكدة مريـ، اهلل رزؽ .19
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 المالحق
 

 

  خطاب الباحث المكجو لممحكميف مرفؽ بأداتي الدراسة كىي بصكرتيا االكلية بغرض
 التحكيـ  

 أسماء المحكميف 

 ا النيائيةـ الدراسة بعد التحكيـ كبصكرتوتا أدا 

  المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية لفقرات استبانة الكفاءة اإلدارية مرتبة
 حسب االىمية

 الية اختيار مديرم المدارس 



 108 

(  1)ٍيحق 

بسم   خطاب الباحث المكجو لممحكميف مرفؽ بأداتي الدراسة كىي بصكرتيا االكلية بغرض التحكيـ  
اهلل الرحمن الرحيم 

 
المحترم _______________________________________ حضرة السيد 

  
 

تحكيم استبانو : الموضوع
 

: تحية طيبة وبعد 
 

يقوم الباحث بإجراء دراسة حول العالقة بين الكفاءة اإلدارية لمديري المدارس الثانوية واالنتماء 
 ولقياس درجة الكفاءه اإلدارية  قام الباحث بتطوير االستبانو المرفقة ليذه التنظيمي لممعممين

 لقياس درجة االنتماء التنظيمي 1974تنبى الباحث استبانة بورتر وزمالؤه  الغاية , كما
.  لممعممين 

. يرجو الباحث من حضرتكم التكرم بتحكيم ىذه األدوات حرصا عمى موضوعية وصدق اإلداة 
شاكرا لكم تعاونكم ومساىمتكم في دعم العممية التربوية في الوطن  

 

مع الشكر والتقدير 
 

                                                                         الباحث 
 سامي كامل مروَّة 
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القسم األول  
  (خاصت بالمعلم)معلىماث عامت :

 

 :اىدْظ            .1

 

 :اىَؤٕو اىؼيَٜ  .2

 

 :عْ٘اد اىخجشح  .3

 

اىدٖخ اىَششفخ  .4

:  ػيٚ اىَذسعخ    

رمش  

 

دثيً٘  

 

     5اقو ٍِ 

 

حنٍ٘ٞخ  

أّثٚ  

 

ثنبى٘سٝ٘ط فقظ 

 

5-10 

 

خبطخ  

 

 
  أعلى مه بكالىرٌىس 

 

  10أمثش ٍِ 

 

 

: (خاصة بالمدير)معمومات عامة 
ذكر                    انثى :        الجنس

دبموم          بكالوريوس فقط                     أعمى من بكالوريوس :  المؤىل العممي
عممي                ادبي :      التخصص

 سنوات10سنوات   أكثر من  (10 -5)سنوات    من(5)أقل من :  الخبرة اإلدارية لممدير
 
 

 : القسم الثاوً

 استباوت قٍاس الكفاءة اإلدارٌت لمدٌر المدرست . 
 

المجال اإلداري  : أوال 

دسخخ اىنفبءح    

مجٞشح اىفقشاد اىشقٌ 

خذا 

قيٞيخ قيٞيخ ٍز٘عطخ مجٞشح 

خذا 

     ٝششك اىَؼيَِٞ فٜ طْبػخ اىقشاس    1

     ْٝظٌ اخزَبػبد دٗسٝخ ىيَؼيَِٞ   2

ٝزبثغ اىزضاً اىَؼيَِٞ ثَ٘اػٞذ اىذٗاً  3

اىشعَٜ  

     

ٝششك اىَؼيَِٞ فٜ ػَيٞخ اىزخطٞظ  4

اىغْ٘ٛ ىيَذسعخ  

     

     ٝشاػٜ اىنفبءح ػْذ رف٘ٝض اىَٖبً   5

ٝطيغ اىَؼيَِٞ ػيٚ اىنزت اىشعَٞخ  6

. ٗاىزؼيَٞبد 
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ٝؼذ اىَ٘اصّخ ثز٘صٝغ اىَخظظبد  7

اىَبىٞخ ػيٚ مبفخ أّشطخ اىَذسعخ ثؼذه  

     

ٝشاػٜ ػْذ إػذاد اىدذٗه اىَذسعٜ  8

. اىْ٘احٜ اإلداسٝخ 

     

ىذٝٔ اىقذسح ػيٚ اعزخذاً ٗعبئو ارظبه  9

فؼبىٔ   

     

ٝغزخذً رقْٞبد إداسٝخ حذٝثخ ٍغبػذح          10

.  (......اّزشّذ , )

     

     ْٝظٌ ػَئ اىٍٜٞ٘ ٗفق اٗى٘ٝبد ٍحذدح   11

ٝؼَو ثبعزَشاس ػيٚ االٕزَبً ثبىَجْٚ  12

اىَذسعٜ  

     

 

المجال الفىً  : ثاوٍا 

دسخخ اىنفبءح    

مجٞشح اىفقشاد اىشقٌ 

خذا 

قيٞيخ قيٞيخ ٍز٘عطخ مجٞشح 

خذا 

ٝزؼشف ػيٚ اىَْبٕح اىَذسعٞخ ىدَٞغ  1

اىظف٘ف  

     

     .  ٝحث اىَؼيَِٞ ػيٚ إثشاء اىَْٖبج 2

     ٝزبثغ ٍالحظبد اىَششف اىزشث٘ٛ   3

     ٖٝزٌ ثزقذٌٝ اىَغبػذح ىيَؼيٌ اىدذٝذ   4

ٝؼَو ػيٚ ر٘فٞش فشص اىَْ٘ اىَْٖٜ  5

ىيَؼيٌ  

     

صٝبسارٔ اىظفٞخ ىيَؼيٌ رزٌ ٗفق خطخ  6

ٍجشٍدخ  

     

     َٝزيل اىقذسح ػيٚ رقٌ٘ٝ أداء اىَؼيٌ   7

ٝؼَو ػيٚ ر٘فٞش اى٘عبئو ٗاألخٖضح  8

اىزؼيَٞٞخ  

     

     ٖٝزٌ ثزْفٞز األّشطخ اىَذسعٞخ   9

     ٝ٘ىٜ اىظحخ اىَذسعٞخ اىؼْبٝخ اىالصٍخ   10

ٝشدغ اىَؼيَِٞ ػيٚ ٗضغ خطظ  11

ػالخٞخ ىيطيجخ اىضؼفبء 

     

ىذٝٔ اىقذسح ػيٚ رقذٌٝ اىزغزٝخ اىشاخؼخ  12

اىجْبءٓ  

     

ٝزبثغ ٍغ اىَؼيَِٞ اىْزبئح اىَذسعٞخ  13

ىيزؼشف ػيٚ ٍ٘اطِ اىضؼف  
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 :مجال العالقاث اإلوساوٍت : ثالثا 
دسخخ اىنفبءح    

مجٞشح اىفقشاد اىشقٌ 

خذا 

قيٞيخ قيٞيخ ٍز٘عطخ مجٞشح 

خذا 

ٝؼَو ػيٚ إقبٍخ ػالقبد ٗثٞقخ ٍغ أفشاد  1

اىَدزَغ اىَحيٜ  

     

ٝؼَو ػيٚ ر٘ثٞق اىؼالقبد اإلّغبّٞخ ثِٞ  2

اىَؼيَِٞ ٗاىطيجخ  

     

     ٝجذٛ رفَٖب ىَشنالد اىَؼيَِٞ اىخبطخ   3

ٝشدغ اىَؼيَِٞ ػيٚ إقبٍخ ػالقبد  4

اخزَبػٞخ فَٞب ثٌْٖٞ  

     

ٝشبسك اىَؼيَِٞ فٜ ٍْبعجبرٌٖ  5

االخزَبػٞخ 

     

ٝزؼشف ػيٚ حبخبد اىَؼيَِٞ ىزيجٞخ  6

اىََنِ ٍْٖب  

     

ٝؼَو ػيٚ سفغ اىشٗذ اىَؼْ٘ٝخ   7

ىيَؼيَِٞ  

     

ثزبثغ األّشطخ اىدَبػٞخ اىزٜ ٝقً٘ ثٖب  8

اىَؼيَُ٘ ٍغ اىطيجخ  

     

     ٝحزشً آساء اىطيجخ ٍٗشبػشٌٕ   9

ٝجذٛ احزشاٍب ىيَغئ٘ىِٞ فٜ خٖبص  10

اىزشثٞخ ٗاىزؼيٌٞ  

     

 

 

 

: شؤون الطلبت : رابعا 

دسخخ اىنفبءح    

مجٞشح اىفقشاد اىشقٌ 

خذا 

قيٞيخ قيٞيخ ٍز٘عطخ مجٞشح 

خذا 

     ٝؼقذ ىقبءاد دٗسٝخ ٍغ اىطيجخ   1

ٝزبثغ ػَيٞخ رقذٌٝ خذٍخ اإلسشبد اىَالئَخ  2

ىيطيجخ  

     

     ٝششك اىطيجخ فٜ رحذٝذ إٔذاف اىَذسعخ   3

ٝؼَو ػيٚ رَْٞخ سٗذ اىزْبفظ االٝدبثٜ  4

ثِٞ اىطيجخ  

     

ٝؼَو ػيٚ ر٘ػٞخ اىطيجخ ثزخظظبد  5

اىزؼيٌٞ اىدبٍؼٜ  
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     ٝزبثغ رطجٞق أّظَخ االّضجبط اىَذسعٜ   6

ٝؼَو ػيٚ رقٌ٘ٝ رحظٞو اىطيجخ  7

ثبعزَشاس 

     

     ٝششف ػيٚ رفؼٞو اىيدبُ اىطالثٞخ   8

ٝحشص ػيٚ إششاك اىطيجخ فٜ األّشطخ  9

اىالطفٞٔ  

     

ٝؼَو ػيٚ رؼضٝض اىغي٘مٞبد االٝدبثٞخ  10

ػْذ اىطيجخ  

     

ٝجذع فٜ اعزخذاً ٗعبئو اىزؼضٝض  11

. االٝدبثٞخ

     

 

 

الجزء الثالث 

  ًاستباوت االوتماء التىظٍم :

 فقشح , رؼجش مو ٍْٖب ػِ ٍؤشش ٍِ ٍؤششاد االّزَبء اىزْظَٜٞ , ٝشخٚ 15رشَو ٕزٓ االعزجبّٔ 

أٍبً مو فقشح ثبىذسخخ اىزٜ رؼزقذ أّٖب رؼجش ػْل فٜ ٍذسعزل     ( x)رؼجئخ االعزجبّخ ث٘ضغ إشبسح 

  . 

ثذسخخ    

مجٞشح اىفقشاد اىشقٌ 

خذا 

قيٞيخ قيٞيخ ٍز٘عطخ مجٞشح 

خذا 

     اشؼش ثبالّزَبء ىٖزٓ اىَذسعخ   1

رؼزجش ٕزٓ  اىَذسعخ ٍِ أفضو  2

اىَذاسط اىفيغطْٞٞخ اىزٜ َٝنِ أُ 

. اػَو ثٖب 

     

رَْٖٜ عَؼخ اىَذسعخ ٍٗذٙ رحقٞقٖب  3

. ألٕذافٖب اىْٖبئٞخ 

     

اشؼش ثبىفخش ػْذٍب اخجش اٟخشِٝ  4

. ثأّْٜ فشد ٍِ ٕزٓ اىَذسعخ 

     

رزطبثق قَٜٞ ٍغ قٌٞ اىَذسعخ اىزٜ  5

اػَو ثٖب  

     

اّْٜ ػيٚ اعزؼذاد ىقج٘ه أٛ ػَو  6

ٝزْبعت ٍغ قذسارٜ فٜ ٕزٓ اىَذسعخ 

. ىنٜ احزفع ثؼَيٜ 

     

إّْٜ ػيٚ اعزؼذاد ىيؼَو فٜ اٛ  7

ٍذسعخ أخشٙ طبىَب ّ٘ػٞخ اىؼَو 

. ٗاحذح 

     

رذفؼْٜ ٕزٓ اىَذسعخ اىٚ رقذٌٝ أفضو  8

. ٍب ػْذٛ ٍِ ّبحٞخ أدائٜ ىيؼَو 

     

     اشؼش ثبىغؼبدح ثبُ ارٞحذ ىٜ اىفشطخ  9
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ىيؼَو ثٖزٓ اىَذسعخ  

اشؼش ثأّْٜ امغت اىنثٞش ػْذ ثقبئٜ فٜ  10

. ٕزٓ اىَذسعخ ػيٚ اىَذٙ اىجؼٞذ 

     

أٛ رغٞٞش ػيٚ ٗضؼٜ اى٘ظٞفٜ فٜ  11

اىَذسعخ عٞذفؼْٜ ىيزفنٞش ثزشك اىؼَو 

. فٖٞب 

     

ىقذ اسرنجذ خطب ػْذٍب قجيذ اُ اػَو  12

ثٖزٓ اىَذسعخ  

     

أثِٞ ألطذقبئٜ اُ ٕزٓ اىَذسعخ  13

ػظَٞخ ٗٝغزحق ثبُ ٝؼَو اىشخض 

. فٖٞب 

     

أٗافق ػيٚ عٞبعبد ٕزٓ اىَذسعخ فَٞب  14

. ٝخض أػضبء ٕٞئخ اىزذسٝظ فٖٞب 

     

ىذٛ اعزؼذاد ىزقذٌٝ ٍدٖ٘د امجش ٍِ  15

اىَطي٘ة إلّدبذ ػَو اىَذسعخ  
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 ( 2) ٍيحق

 

أسماء المحكمين  
الرقم                      االسم                           مكان العمل     
احمد فييـ جبر                     جامعة القدس  . د.أ-                   1    
تيسير عبد اهلل                       جامعة القدس . د-                   2    
ابراىيـ عرماف                      جامعة القدس  . د-                   3    
عفيؼ زيداف                        جامعة القدس . د-                   4    
جماؿ ابك مرؽ                      جامعة الخميؿ . د-                   5    
الخميؿ /تيسير ابك ساككر                    جامعة القدس المفتكحة. د-                   6    
الخميؿ / العسيمي                       جامعة القدس المفتكحةءرجا. د-                   7    
بيت لحـ /نائؿ عبد الرحمف                    جامعة القدس المفتكحة. د-                   8    
  بيت لحـ/حسف البرميؿ                        جامعة القدس المفتكحة. د-                  9    
     جامعة بيت لحـ سامي عدكاف                       .    د -            10    
جامعة بيت لحـ  ايياب الدقاؽ                       .   د               -11    
 جامعة القدس   محمد العممة                        . د-                 12    
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(  3)ٍيحق 

  أداتي الدراسة بعد التحكيـ كبصكرتيا النيائية

ثغٌ هللا اىشحَِ اىشحٌٞ 

: أختي المعممة/ أخي المعمـ 
:  تحية طيبة كبعد 

   يقـك الباحث بإجراء دراسة حكؿ العالقة بيف الكفاءة اإلدارية لمديرم المدارس الثانكية كاالنتماء 
التنظيمي لممعمميف في محافظة بيت لحـ كمتطمب لمحصكؿ عمى درجة الماجستير في اإلدارة التربكية 

. في جامعة القدس
األكلى تتعمؽ بقياس الكفاءة اإلدارية لمديرم المدارس كالثانية :   لذا يضع الباحث بيف يديؾ استبانتيف

أرجك التكـر بتعبئة االستبانتيف بالبيانات المطمكبة، عمما أف . لقياس درجة االنتماء التنظيمي لممعمميف 
. المعمكمات التي سيتـ جمعيا لف تستخدـ اال ألغراض البحث العممي كستحاط بالسرية التامة 

 

ٍغ اىشنش ٗاىزقذٝش 

 

                                                                                    اىجبحث 

ح  َّٗ  عبٍٜ مبٍو ٍش

 

القسم األول  
  (خاصت بالمعلم)معلىماث عامت :

 

 :اىدْظ            .5

 

 :اىَؤٕو اىؼيَٜ  .6

 

 :عْ٘اد اىخجشح  .7

 

اىدٖخ اىَششفخ  .8

:  ػيٚ اىَذسعخ    

رمش  

 

دثيً٘  

 

     5اقو ٍِ 

 

حنٍ٘ٞخ  

أّثٚ  

 

ثنبى٘سٝ٘ط فقظ 

 

5-10 

 

خبطخ  

 

 
  أعلى مه بكالىرٌىس 

 

  10أمثش ٍِ 

 

 

: (خبطخ ثبىَذٝش)ٍؼيٍ٘بد ػبٍخ 

دثيً٘               ثنبى٘سٝ٘ط فقظ                       أػيٚ ٍِ ثنبى٘سٝ٘ط :  اىَؤٕو اىؼيَٜ

عْ٘اد10عْ٘اد   أمثش ٍِ  (10 -5)عْ٘اد    ٍِ (5)أقو ٍِ :  اىخجشح اإلداسٝخ ىيَذٝش
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 : القسم الثاوً

 استباوت قٍاس الكفاءة اإلدارٌت لمدٌر المدرست:  االستباوت االولى . 

اٍبً مو فقشح ٗرحذ اىذسخخ اىزٜ رْبعت سأٝل  (x)       أسخ٘ اىزنشً ث٘ضغ اشبسح

المجال اإلداري  : أوال 

درجة الكفاءة    
عالية الفقرة الرقـ 

جدا 
منخفضة منخفضة متوسطة عالية 

جدا 
     .   يشرؾ المعمميف في صناعة القرار 1
     ينظـ اجتماعات دكرية لممعمميف   2
     يتابع التزاـ المعمميف بمكاعيد الدكاـ الرسمي   3
     .  يشرؾ المعمميف في إعداد الخطط الدراسية 4
     يراعي الكفاءة عند تفكيض المياـ   5
     يطمع المعمميف عمى أية تعميمات جديدة   6
يعد المكازنة بتكزيع المخصصات المالية  7

.  عمى أنشطة المدرسة كافة
     

يراعي النكاحي اإلدارية عند إعداد الجدكؿ  8
. المدرسي

     

لديو القدرة عمى استخداـ كسائؿ اتصاؿ  9
فعالو   

     

يستخدـ التقنيات الحديثة في العمميات  10
.  (......انترنت ، )اإلدارية، 

     

     ينظـ عممو اليكمي كفؽ اكلكيات محددة   11
يعمؿ باستمرار عمى االىتماـ بالبيئة  12

.  المدرسية
     

 
 
 
 
 

المجال الفني  : ثانيا 
درجة الكفاءة    
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عالية الفقرة الرقـ 
جدا 

منخفضة منخفضة متوسطة عالية 
جدا 

يتعرؼ مدير المدرسة عمى المناىج  13
المدرسية لجميع الصفكؼ  

     

     .  يحث المعمميف عمى إثراء المنياج 14
     يتابع مالحظات المشرؼ التربكم   15
     ييتـ بتقديـ المساعدة لممعمميف الجدد   16
يعمؿ عمى تكفير فرص النمك الميني  17

.  لممعمميف
     

تتـ زياراة المدير الصفية لممعمـ كفؽ  18
. خطة مبرمجة 

     

     يمتمؾ القدرة عمى تقكيـ أداء المعمـ   19
     . يعمؿ عمى تكفير الكسائؿ التعميمية  20
     ييتـ بتنفيذ األنشطة المدرسية   21
     .  يكلي الصحة المدرسية العناية الالزمة 22
يشجع المعمميف عمى كضع خطط  23

. عالجية لمطمبة الضعفاء
     

يتابع مع المعمميف النتائج المدرسية  24
. لمتعرؼ عمى مكاطف الضعؼ 

     

     . لديو القدرة عمى تقديـ التغذية الراجعة  25
 

: مجال العالقات اإلنسانية : ثالثا 
درجة الكفاءة    

عالية الفقرة الرقـ 
جدا 

منخفضة منخفضة متوسطة عالية 
جدا 

يعمؿ عمى إقامة عالقات كثيقة مع  26
. مؤسسات المجتمع المحمي 

     

يعمؿ عمى تكثيؽ العالقات اإلنسانية بيف  27
المعمميف كالطمبة  

     

     يبدم تفيما لمشكالت المعمميف الخاصة   28
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يشجع المعمميف عمى إقامة عالقات  29
اجتماعية فيما بينيـ  

     

     يشارؾ المعمميف في مناسباتيـ االجتماعية  30
يتعرؼ عمى حاجات المعمميف لتمبية  31

الممكف منيا  
     

     يعمؿ عمى رفع الركح المعنكية لممعمميف    32
بتابع األنشطة الجماعية التي يقـك بيا  33

المعممكف مع الطمبة  
     

     .  يحتـر مشاعر الطمبة 34
يبدم تعاكنا مع  المسؤكليف في جياز  35

التربية كالتعميـ  
     

: شؤون الطمبة : رابعا 
درجة الكفاءة    

عالية الفقرة الرقـ 
جدا 

منخفضة منخفضة متوسطة عالية 
جدا 

     يعقد المدير لقاءات دكرية مع الطمبة   36
يتابع عممية تقديـ خدمة اإلرشاد المالئمة  37

لمطمبة  
     

يعمؿ عمى تنمية ركح التنافس االيجابي بيف  38
الطمبة  

     

يعمؿ عمى تكعية الطمبة بتخصصات التعميـ  39
الجامعي  

     

     يتابع تطبيؽ أنظمة االنضباط المدرسي   40
     يتابع تقكيـ تحصيؿ الطمبة باستمرار  41
     .  يفعؿ مدير المدرسة المجاف الطالبية 42
يحرص عمى إشراؾ الطمبة في األنشطة  43

الالصفيو  
     

     يعمؿ عمى تعزيز الجانب القيمي عند الطمبة   44
     . يكثر مف استخداـ كسائؿ التعزيز االيجابية 45
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  :(المؤسسي)استبانة االنتماء التنظيمي: االستبانة الثانية

:  عمى ضوء الكفاءة اإلدارية لمدير المدرسة, يتحدد واقع االنتماء التنظيمي لديك بدرجة
عالية الفقرة الرقم 

جدا 
منخفضةمنخفضة متوسطة عالية 

جدا 
     اشعر باالنتماء ليذه المدرسة   1

تعتبر ىذه  المدرسة مف أفضؿ المدارس  2
. الفمسطينية التي يمكف أف اعمؿ بيا 

     

تيمني سمعة المدرسة كمدل تحقيقيا  3
. ألىدافيا التربكية

     

اشعر بالفخر عندما أخبر اآلخريف بأنني  4
. أعمؿ في ىذه المدرسة 

     

تتطابؽ قيمي مع قيـ المدرسة التي اعمؿ  5
بيا  

     

إنني عمى استعداد لقبكؿ أم عمؿ  6
يتناسب مع مؤىالتي في ىذه المدرسة 

. لكي احتفظ بعممي 

     

إنني عمى استعداد لمعمؿ في اية مدرسة  7
. أخرل طالما نكعية العمؿ كاحدة 

     

تدفعني ىذه المدرسة الى تقديـ أفضؿ ما  8
. عندم مف ناحية أدائي لمعمؿ 

     

اشعر بالسعادة باف اتيحت لي الفرصة  9
لمعمؿ بيذه المدرسة  

     

اشعر بأنني اكسب الكثير عند بقائي في  10
. ىذه المدرسة عمى المدل البعيد 

     

أم تغيير عمى كضعي الكظيفي في  11
المدرسة سيدفعني لمتفكير بترؾ العمؿ 
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. فييا 
اتخذت قرارا صائبا عندما قبمت العمؿ  12

.  بيذه المدرسة
     

     . أبيف ألصدقائي اف ىذه المدرسة عظيمة 13

أكافؽ عمى سياسات ىذه المدرسة فيما  14
. يخص أعضاء ىيئة التدريس فييا 

     

لدم استعداد لتقديـ مجيكد أكبر مف  15
.  المطمكب لتحقيؽ أىداؼ المدرسة
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 (4)ممحق
 

 الكفاءة اإلدارية مرتبة حسب األىميةلفقرات استبانة المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية 
 

المتكسط  الفقرة 
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعيارم

الدرجة 

مرتفعة  0.80 4.25 يبدم تعاكنا مع  المسؤكليف في جياز التربية كالتعميـ                         35
 مرتفعة 0.77 4.19 يتابع التزاـ المعمميف بمكاعيد الدكاـ الرسمي  3

يعمؿ عمى إقامة عالقات كثيقة مع مؤسسات المجتمع  26
 .المحمي 

 مرتفعة 0.81 4.11

 مرتفعة 0.77 4.10 يتابع مالحظات المشرؼ التربكم  15
 مرتفعة 0.83 4.07 .يشجع المعمميف عمى كضع خطط عالجية لمطمبة الضعفاء 23
 مرتفعة 0.94 4.03 يطمع المعمميف عمى أية تعميمات جديدة  6

 مرتفعة 0.85 4.03 . يعمؿ باستمرار عمى االىتماـ بالبيئة المدرسية 12
 مرتفعة 0.83 4.00 . يكلي الصحة المدرسية العناية الالزمة 22
يتابع مع المعمميف النتائج المدرسية لمتعرؼ عمى مكاطف  24

 .الضعؼ 

 مرتفعة 0.86 3.99

 مرتفعة 0.89 3.94 يتابع تطبيؽ أنظمة االنضباط المدرسي  40
 مرتفعة 0.80 3.94 . يحث المعمميف عمى إثراء المنياج 14
 مرتفعة 1.03 3.93 يشارؾ المعمميف في مناسباتيـ االجتماعية 30
 مرتفعة 0.90 3.90 ييتـ بتنفيذ األنشطة المدرسية  21
 مرتفعة 0.81 3.89 ينظـ اجتماعات دكرية لممعمميف  2

متكسطة  0.96 3.85 . يحتـر مشاعر الطمبة 34
 متكسطة 0.95 3.84 ييتـ بتقديـ المساعدة لممعمميف الجدد  16
 متكسطة 0.92 3.82 بتابع األنشطة الجماعية التي يقـك بيا المعممكف مع الطمبة  33
 متكسطة 0.95 3.82 لديو القدرة عمى استخداـ كسائؿ اتصاؿ فعالو   9

 مرتفعة 0.81 3.82 ينظـ عممو اليكمي كفؽ اكلكيات محددة  11
 متكسطة 0.95 3.82 يمتمؾ القدرة عمى تقكيـ أداء المعمـ  19
 متكسطة 0.94 3.79 .يراعي النكاحي اإلدارية عند إعداد الجدكؿ لمدرسي 8
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 متكسطة 0.96 3.78 يحرص عمى إشراؾ الطمبة في األنشطة الالصفيو  43
 متكسطة 1.10 3.78 .تتـ زياراة المدير الصفية لممعمـ كفؽ خطة مبرمجة 18
 متكسطة 0.94 3.77 .يعمؿ عمى تكفير الكسائؿ التعميمية  20
 متكسطة 0.88 3.77 يعمؿ عمى تعزيز الجانب القيمي عند الطمبة  44
 متكسطة 0.86 3.74 يتابع تقكيـ تحصيؿ الطمبة باستمرار 41
 متكسطة 0.89 3.74 يعمؿ عمى تنمية ركح التنافس االيجابي بيف الطمبة  38
 متكسطة 0.93 3.72 . يشرؾ المعمميف في إعداد الخطط الدراسية 4
يعد المكازنة بتكزيع المخصصات المالية عمى أنشطة  7

 . المدرسة كافة

 متكسطة 0.94 3.71

 متكسطة 0.93 3.69 يتابع عممية تقديـ خدمة اإلرشاد المالئمة لمطمبة  37
 متكسطة 1.06 3.68 يبدم تفيما لمشكالت المعمميف الخاصة  28
 متكسطة 0.92 3.68 يراعي الكفاءة عند تفكيض المياـ  5

 متكسطة 0.88 3.68 .لديو القدرة عمى تقديـ التغذية الراجعة  25
يتعرؼ مدير المدرسة عمى المناىج المدرسية لجميع  13

 الصفكؼ 

 متكسطة 0.91 3.66

 متكسطة 0.98 3.63 .يكثر مف استخداـ كسائؿ التعزيز االيجابية 45
 متكسطة 1.03 3.63 يشجع المعمميف عمى إقامة عالقات اجتماعية فيما بينيـ  29
 متكسطة 0.97 3.62 يعمؿ عمى تكثيؽ العالقات اإلنسانية بيف المعمميف كالطمبة  27
 متكسطة 0.96 3.62 . يعمؿ عمى تكفير فرص النمك الميني لممعمميف 17
 متكسطة 1.04 3.59 يتعرؼ عمى حاجات المعمميف لتمبية الممكف منيا  31
 متكسطة 1.00 3.54 . يفعؿ مدير المدرسة المجاف الطالبية 42
 متكسطة 1.18 3.53 يعمؿ عمى رفع الركح المعنكية لممعمميف  32
انترنت  )يستخدـ التقنيات الحديثة في العمميات اإلدارية، 10

،......) . 

 متكسطة 1.12 3.47

 متكسطة 0.92 3.46 يعمؿ عمى تكعية الطمبة بتخصصات التعميـ الجامعي  39
 متكسطة 1.08 3.34 .  يشرؾ المعمميف في صناعة القرار 1

 متكسطة 1.05 3.28 يعقد المدير لقاءات دكرية مع الطمبة  36
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( 5)ملحق رقم 

 

 الية اختيار مديرم المدارس
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