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وعمى آلو وصحبو  مة ومعمميا ونبييا الكريـ محمد ابف عبد اهلل صمى اهلل عميو وسمـإلى ىادي األ

 ، ، ، ، معيفأج

أسأؿ اهلل أف يطيؿ في ، إلى والداي نبع الحناف والرحمة المذيف منحاني مف حنانيما ودعائيما الكثير

 ، ، ، ، عمرييما ويمبسيما ثوب الصحة والعافية

إلى القمب الذي ال يمؿ العطاء والصدر المحمؿ بالنقاء إلى مف غرس في نفسي الحافز القوي نحو 

 ، ، ، ، مازف مصمح بال حدود زوجي ورفيؽ دربي اإلنجاز إلى التضحية

 ، ، ، ، إلى والد زوجي ووالدتو الكريميف أطاؿ اهلل في عمرييما

 ، ، ، ، إلى إخوتي وأخواتي األحباء، إلى مف عاش معي ذكريات الطفولة والشباب

 تو، ، ،  مزي رحمو اهلل وأسكنو فسيح جناإلى روح أخي ر ، إلى مف تمنيت أف يشاركني ىذه المحظات

 ، ، ، ، إلى  مديرتي وزميالتي في الدراسة والعمؿ

 ، ، ، ، إلى كؿ مف لو طيب األثر في إنجاح ىذا العمؿ

 أىدي ىذا الجيد المتواضع..... فأسأؿ اهلل القبوؿ
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سػيدنا محمػد ، لمعالميف رحمة المبعوث المحبة رسوؿ عمى والسالـ والصالة العالميف رب هلل الحمد
 خاتـ األنبياء والمرسميف.

، " اهلل يشػكر ال النػاس يشػكر ال مػف -: " وسػمـ عميػو اهلل صػمى - المصػطفى قػوؿ مػف انطالقػاً 
العرفػاف إلػى أسػتاذي ومشػرفي الػدكتور و كر الجزيػؿ ويشػرفني أف أتقػدـ بالشػ سػروري دواعػي مػف فإنػو

وعمػى جيػوده المتواصػمة التػي ، محمد عثماف األغا حفظػو اهلل  لتفضػمو بقبػوؿ اإلشػراؼ عمػى الرسػالة
 .وفي متابعتو لمرسالة منذ أف كانت فكرة فجزاه اهلل خير الجزاء في الدنيا واآلخرة، بذليا في إرشادي

 :لجنة المناقشة  أعضاءناف لألساتذة األفاضؿ كما أتوجو بخالص الشكر واالمت

 .مناقشًا داخمياً      فؤاد عمى العاجز الدكتور الفاضؿاألستاذ 

 .مناقشًا خارجياً          ة نيى إبراىيـ شتات الفاضم ةالدكتور 

سيكوف ليا بالغ األثر فػي إخػراج ، بأف مالحظاتيـ السديدة حوؿ ىذه الرسالة فكمي ثقة باهلل ثـ بيـ
 .رسالة بأفضؿ صورة فجزاىـ اهلل خير الجزاءال

ويسػػػػعدني أف أتقػػػػدـ بجزيػػػػؿ الشػػػػكر والعرفػػػػاف إلػػػػى السػػػػادة المحكمػػػػيف الػػػػذيف تفضػػػػموا بتحكػػػػيـ أداة 
 وعمى ما قدموه مف آراء قيمة ساعدت في إعدادىا.، الدراسة

 معػي عػاونيـلت  بغػزة الغػوث بوكالػة والتعمػيـ التربيػة دائػرة فػي المسػئوليف إلػى بالشػكر أتقػدـ كمػا
 عظػيـ أكػفكمػا ، مػدارسال في االستبانة بتوزيع والسماح، لمدراسة الالزمة والبيانات المعمومات وتقديـ
 عمػى بغػزة الغػوث بوكالػة المػدارس ومعممػي ومػديري، مػديري المنػاطؽ التعميميػةل واالمتنػاف الشػكر

 .لمدراسة الفقري العمود شكمت التي االستبانة بتعبئة استجابتيـ

وكػػؿ مػػف أحبنػػي وخصػػني يومػػًا بدعائػػو ، وأشػػكر كػػؿ مػػف سػػاعدني عمػػى إنجػػاز ىػػذه الدراسػػةكمػػا  
ف  فيـ أىؿ لمفضؿ والشكر.، يسعفني المقاـ لذكرىـ لـ  فميـ في النفس منزلة وا 
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 هخص انذراسة م
وعالقتيا  في محافظات غزة  واقع الممارسات اإلدارية لدى مديري مدارس وكالة الغوث الدولية
 .بمستوى الروح المعنوية لممعمميف

 د. محمد عثماف األغا  بو ريالة                           المشرؼ /أالباحثة: ميا محمود 

ات اإلدارية لدى مػديري مػدارس وكالػة الغػوث الدوليػة فػي ىدفت الدراسة التعرؼ إلى واقع الممارس
ودراسػػة الفػروؽ بػػيف متوسػطات درجػػات ، محافظػات غػػزة وعالقتيػا بمسػػتوى الػروح المعنويػػة لممعممػيف

ىػداؼ أولتحقيػؽ  (،سنوات الخدمػة، المؤىؿ العممي، الجنس) تقدير أفراد العينة تبعًا لمتغيرات الدراسة
بتصػػػػميـ اسػػػػتبانتيف ليػػػػذا الغػػػػرض  توقامػػػػ، مػػػػنيو الوصػػػػفي التحميمػػػػيالدراسػػػػة اسػػػػتخدمت الباحثػػػػة ال

لمدارس وكالة الغػوث ( معمـ/ معممة( )8155) وتكوف مجتمع الدراسة مف، فقرة( 53) تحتوياف عمى
( 775) وتػـ تطبيػؽ االسػتبانتيف عمػى عينػة مػف مجتمػع الدراسػة بمػغ حجميػا، الدولية بمحافظات غزة

نػػات االسػػتبانات لمحصػػوؿ عمػػى النتػػائو باسػػتخداـ برنػػامو المعالجػػات وتػػـ تحميػػؿ بيا، معممػػًا ومعممػػة
 (. SPSS) اإلحصائية

 :   إلى النتائج التاليةتوصمت الدراسة ، وبعد تحميؿ نتائج الدراسة وتفسيرىا

 واقػػػػػع الممارسػػػػػات اإلداريػػػػػة لػػػػػدى مػػػػػديري مػػػػػدارس وكالػػػػػة الغػػػػػوث بمحافظػػػػػات غػػػػػزة  بمغػػػػػت -1
 .بدرجة تقدير كبيرة( 81.33%)

فػػراد عينػػة الدراسػػة لواقػػع أتقػػدير درجػػات  متوسػػطات ال يوجػػد فػػروؽ ذات داللػػة إحصػػائية بػػيف  -2 
محافظػػات غػػزة تعػػزى وكالػػة الغػػوث ب لمػػديري مػػدارس( جمػػالي، اإلاألفػػرادإدارة ) الممارسػػات اإلداريػػة

 لمتغير الجنس.

ع الممارسػػات فػػراد عينػػة الدراسػػة لواقػػأ رمتوسػػطات تقػػدييوجػد فػػروؽ ذات داللػػة إحصػػائية بػػيف  -3
لمديري مدارس محافظػات غػزة تعػزى لمتغيػر الجػنس لصػالح ( إدارة االجتماع ، إدارة الوقت) اإلدارية
 اإلناث.

فراد عينة الدراسة لواقػع الممارسػات أ متوسطات تقديريوجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف ال  -4
محافظػػػات غػػػزة وكالػػػة الغػػػوث ب سلمػػػديري مػػػدار ( جمػػػاليإدارة االجتمػػػاع ، إدارة الوقػػػت اإل) اإلداريػػػة

 .تعزى لمتغير المؤىؿ العممي
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فػراد عينػة الدراسػة لواقػع الممارسػات أ متوسػطات تقػديربػيف   يوجد فروؽ ذات داللة إحصػائية -5
 محافظػػات غػػزة تعػػزى لمتغيػػر المؤىػػؿ العممػػيوكالػػة الغػػوث ب لمػػديري مػػدارس( إدارة األفػػراد) اإلداريػػة

 .  لصالح البكالوريوس

فراد عينة الدراسة لواقػع الممارسػات أ بيف متوسطات تقديرجد فروؽ ذات داللة إحصائية ال تو  -6
لمػػػديري مػػػدارس محافظػػػات غػػػزة ( جمػػػاليإدارة األفػػػراد، اإل، إدارة االجتمػػػاع ، إدارة الوقػػػت) اإلداريػػػة
 .مةسنوات الخدتعزى ل

 79.50) بمػػغغػػزة مسػػتوى الػػروح المعنويػػة لممعممػػيف فػػي وكالػػة الغػػوث الدوليػػة فػػي محافظػػات  -7
 بدرجة تقدير كبيرة.( %

لمسػػتوى الػػروح فػػراد عينػػة الدراسػة أ متوسػػطات تقػديرال يوجػد فػػروؽ ذات داللػػة إحصػائية بػػيف  -8
 (.سنوات الخدمة، المؤىؿ العممي، الجنس) لمتغير المعنوية لممعمميف في محافظات غزة تعزى

)05.0(عنػد مسػتوى داللػة  ذات داللة إحصائية موجبة يوجد عالقة ارتباطية طردية -9   بػيف
إدارة ) محافظػػات غػػزة لواقػػع الممارسػػات اإلداريػػةوكالػػة الغػػوث بمتوسػػطات تقػػديرات معممػػي مػػدارس 

تقػػػديراتيـ لمسػػتوى الػػػروح بػػيف متوسػػط  لمػػػديرييـ و( جمػػالياالجتمػػاع، إدارة الوقػػت، إدارة األفػػػراد، اإل
 المعنوية.

 أىميا: ، توصي الباحثة بعدة توصيات واستنادًا لمنتائج السابقة

 :( إدارة األفراد، إدارة الوقت، إدارة االجتماع) أواًل: توصيات خاصة بالممارسات اإلدارية

لمػػػا لػػػذلؾ مػػػف عالقػػػة ، نحػػػو األفضػػػؿأف يسػػػعى مػػػديرو المػػػدارس لالرتقػػػاء بممارسػػػاتيـ اإلداريػػػة  -
 .واضحة  مع مستوى الروح المعنوية لممعمميف

فػػػػي تحسػػػيف الممارسػػػػات اإلداريػػػة لمػػػػدراء المػػػدارس وذلػػػػؾ مػػػف خػػػػالؿ دورات التػػػػدريب  االسػػػتمرار -
 مشاركة في المؤتمرات واألياـ الدراسية.وال، المستمرة

لمػا ليػا مػف دور ميػـ فػي ، إجراء دورات وندوات تثقيفية لإلدارييف حوؿ أىمية الممارسات اإلداريػة -
 العمؿ التربوي وفي المؤسسات التربوية. 

 ستفادة مف نتائو االجتماعات كتغذية راجعة لما ليا مف أثر في تعديؿ سموؾ المعمميف.اال -

 استثمار آراء المعمميف في إعداد جدوؿ األعماؿ الخاص بسير االجتماع. -

 استخداـ التقنيات الحديثة التي تساىـ في اختصار الوقت في جمع المعمومات والبيانات. -
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 و 

 ناسبة لزيادة إنتاجية المعمميف.الحرص عمى توفير الظروؼ الم -

 لممعمميف الممتزميف بتأدية ميماتيـ عمى أكمؿ وجو.المعنوية  مكافأةال -

تزويػػػػد مػػػػديرو المػػػػدارس  بػػػػبعض األسػػػػاليب والخطػػػػط الالزمػػػػة والواجػػػػب اتباعيػػػػا لتعػػػػديؿ سػػػػموؾ  -
 المعمميف.

 وضع مديرو المدارس  جدواًل زمنيًا لمزيارات الصفية لممعمميف . -

 
 ًا: توصيات خاصة بالروح المعنوية:ثاني

ضػػػرورة االىتمػػػاـ بتػػػوفير سػػػبؿ الراحػػػة لممعممػػػيف مػػػف حيػػػث تػػػوفير المكػػػاف المناسػػػب والمػػػريح ليػػػـ  -
 والمناسب لطبيعة عمميـ.

 االستمرار في رفع الروح المعنوية لممعمميف لما لو مف أثر في تحسيف المخرجات. -

 تبرات الالزمة .توفير غرؼ مناسبة ومريحة لممعمميف والمخ -

 تخصيص مساحة مناسبة لكؿ معمـ مف المعمميف  في غرفة المعمميف. -
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Abstract 
 

The reality of management practices of UNRWA school principals in 

the governorates of Gaza and its relationship to the level of morale for 

teachers. 

Student: Maha Mahmoud Abu Riyala. 

Supervisor: Dr. Mohammed Othman El- Agha. 

The study aimed to identify The reality of management practices of 

UNRWA school principals in the governorates of Gaza and its relationship 

to the level of morale for teachers, and study the significance of differences 

between the mean estimates of the sample according to the study variables 

(gender, the scientific qualification ,years of experience). 

To achieve the aims of the study  the researcher used the descriptive 

analytical method, and  designed two questionnaires as tools for the study , 

and they contained of (53) items. The study population consisted of (8155) 

teachers (male and female) at the UNRWA schools in Gaza governorates, 

the researcher has administered the questionnaire to a sample of the study 

which consisted of (775). The data was analyzed to using statistical 

package for social sciences (SPSS) program. 

The study concluded the following results: 

1- The reality of management practices of UNRWA school principals in 

the governorates of Gaza was high (81,33%). 

2- There were no statistically  significance of differences among the 

mean estimates of the sample to the reality of management practices of 

UNRWA school principals in the governorates of Gaza for (human 

management)  due to the gender variable.      

3- There were statistically  significance of differences among the mean 

estimates of the sample to the reality of management practices of UNRWA 

school principals in the governorates of Gaza for (Time management and 

meeting management) due to the gender variable In favor of females. 

4- There were no statistically  significance of differences among the 

mean estimates of the sample to the reality of management practices of 

UNRWA school principals in the governorates of Gaza for (Time 
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management and meeting management) due to the  variable scientific 

qualification. 

5- There were statistically  significance of differences among the mean 

estimates of the sample to the reality of management practices of UNRWA 

school principals in the governorates of Gaza for (human management) due 

to the scientific qualification variable In favor of bachelor. 

6-  There were no statistically  significance of differences among the 

mean estimates of the sample to the reality of management practices of 

UNRWA school principals in the governorates of Gaza for (Time 

management, meeting management  and human management due to the  

variable years of experiences. 

7-  the level of morale for UNRWA school principals in the governorates 

of Gaza was high (79.10%)  

8-  There were no statistically  significance of differences among the 

mean estimates of the sample to the level of morale for teachers in the 

governorates of Gaza due to the  variables (gender, scientific qualification 

and  years of experiences.) 

9- There is  direct positive  correlation which is  statistically significant 

between the mean estimates of the sample for The reality of management 

practices of UNRWA school principals in the governorates of Gaza and 

their estimates for relationship to the level of morale for teachers. 

Accordingly, the researchers major recommendation were: 

First, a private administrative practices recommendations (meeting 

management ,Time management and human management) : 

-That school administrators seeking to improve their practices for the 

better management, as this has a clear relationship with the level of morale 

of teachers. 

-Continue to improve the management practices of school principals 

through continuous training sessions and participate in conferences and 

study days. 

- Conducting courses, seminars, for educational administrators about the 

importance of management practices, because of its important role in the 

educational work and in educational institutions. 

-Benefit from the outcome of the meetings Kngveh feedback because of 

its impact on modifying the behavior of teachers. 

-Investment views of teachers in preparing the agenda for the conduct of 

the meeting agenda. 
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- Set a timetable for visits to the classroom for teachers 

-The use of modern techniques that help shorten the time to gather 

information and data. 

-To ensure the provision of appropriate conditions for increased teacher 

productivity. 

-Reward morale of teachers who are committed to perform their duties to 

the fullest. 

-Provide school administrators with some methods and plans, and to be 

followed to modify the behavior of teachers. 

- Develop Principals timetable for visits to the classroom for teachers. 

 

Second, private spirits recommendations: 

-Need to focus on ways to provide comfort for teachers in terms of 

providing the right place and convenient for them and appropriate to the 

nature of their work. 

- Continue to raise the morale of teachers because of its impact in 

improving outcomes. 

- The provision of suitable and comfortable rooms for teachers and 

laboratories. 

- Customize suitable for each teacher of teachers in the area of teachers' 

room 
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 لفصؿ األوؿا
 اإلطار العاـ لمدراسة

 المقدمة:
سػػػواء   اإلنسػػػاف فيػػػي مالزمػػػة ألعمػػػاؿ، تحتػػػاج الحيػػػاة البشػػػرية إلػػػى اإلدارة بشػػػكؿ أو بػػػ خر       

وتيدؼ عمميػة اإلدارة إلػى ، حيث تعد مف مستمزمات الرغبة في االرتقاء باألداء، الفردية أو الجماعية
 استثمار الموارد المتاحة وفؽ منيو محدد وضمف بيئة معينة.تحقيؽ األىداؼ المرسومة ب

بػػدأ اإلنسػػاف يعيػػػػػػػػػش فػػي  أف  ويشػػار إلػػى أف اإلدارة موجػػودة فػػي المجػػػػػػػػػػػتمع اإلنسػػاني منػػذ
وتطور مفيوميا باطراد عبر العصور المختمفة تبعًا  لتطور حياة الناس وتطور نظػرتيـ ، جػػػػػػػػػػماعات

دث فػػي التػػاري  مػػف ثػػورات وانقالبػػات كػػاالنقالب الصػػناعي ومػػا صػػاحبو مػػف تقػػدـ ومػػا حػػ، لألمػػور
، ايعػود فػي معظمػو إلػى إعػادة النظػر فػي أساليػػػػػػػػػػػػب اإلدارة فػي الػػػػػػػػػبمداف التػي حػدث فييػ، تكنولوجي

و تحييػػدىا فػػي ال يمكػػف االسػػتغناء عنيػػا أ، وأصػػػػػػػػػػػػبحت العمميػػة اإلداريػػة ضػػرورة ممحػػة وأساسػػًا ميمػػاً 
إذ أنػػػو ال مفػػػر مػػػف ، والتربويػػػة وغيرىػػػا، االجتماعيػػػة، االقتصػػػادية، أي مػػػف جوانػػػب الحيػػػاة السياسػػػية

 اسػػتخداـ عمميػػػات اإلدارة مجتمعػػػة كػػػالتخطيط والتنظػػػيـ والتنسػػػيؽ والتوجيػػػو والتنفيػػػذ والمراقبػػػة والتقػػػويـ
  (.10:1998، الدويؾ وآخروف)

بيػػدؼ ترشػػيد   موسػػًا فػػي اسػػتخداـ األسػػاليب اإلداريػػةوقػػد شػػيدت السػػنوات األخيػػرة تطػػورًا مم
، والرقابػػػة، واتخػػػاذ القػػػرارات، فػػػي التخطػػػيط ورسػػػـ السياسػػػات، اإلدارة عنػػػد قياميػػػا بوظائفيػػػا المختمفػػػة

لكػػػي ، األمػػػر الػػػذي تطمػػػب ضػػػرورة إلمػػػاـ اإلداريػػػيف باألسػػػس العمميػػػة لمعمػػػؿ اإلداري، وتقيػػػيـ األداء
وحميػا مػػف خػالؿ اتجاىػات عالميػػة ، ومعالجػة المشػػكالت اإلداريػة، يتسػنى االسػتفادة مػف ىػػذا التطػور

 (.9:2008، حسيف) ومنيو عممي متكامؿ ومنظـ

ولػـ َتُعػد ، وُتعدُّ اإلدارة المدرسية عمـ لو فمسفتو وأصولو وقواعده وأسػاليبو وطرائقػو وممارسػاتو
تمؿ عمػػػػى مجموعػػػػة مػػػػف بػػػػؿ تشػػػػػػػػػػػػ، اإلدارة المدرسػػػػية تعتمػػػػد عمػػػػى الخبػػػػرة واالجتيػػػػادات الشخصػػػػية
دارتيػػػػا والتػػػػي تتػػػػػػػػكامؿ فيمػػػػا بينيػػػػا لبمػػػػوغ ، العمميػػػػات واألنشػػػػطة الموجيػػػػة لتنظػػػػيـ شػػػػئوف المػػػػػػػػدرسة وا 

المجػػػػػػػػػػػػػػتمع بطريقػة  تقػـو عمػى مبػدأ و  وتتفػؽ مػع أىػداؼ التربيػة، األىداؼ التربوية المدرسية المحددة
 (.104:2012، العاجز وآخروف) التعاوف والمشاركة

 إذ يتصػػػػؼ بخصػػػػائص، الػػػػرئيس فػػػػي مدرسػػػػتوو  ويعػػػػد مػػػػدير المدرسػػػػة القائػػػػد التربػػػػوي األوؿ
التػػي يتوقػػع منػػو ممارسػػتيا فػػي إدارتػػو لممدرسػػة لبمػػوغ أىػػػدافيا ، منػػو طبيعػػة األدوار يػػاميػػارات تتطمبو 

 (.10:2008، المخاوي) االرتياحو  المنشودة في أجواء مف األمف
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وىػػػذه الميػػػارات تبػػػرز مػػػف خػػػالؿ ، ف ميػػػارات إداريػػػةويعتمػػػد المػػػدير عمػػػى مػػػا يتمتػػػع بػػػو مػػػ
مثػػؿ ، ونراىػػا بوضػػوح فػػي إدارتػػو لجوانػػب مػػف العمميػػة التعميميػػة التعمميػػة، ممارسػػات إداريػػة يقػػـو بيػػا

دارة الوقػػػػت، إدارة االجتماعػػػػات دارة األفػػػػػراد وغيرىػػػػا، وا  فالممارسػػػػػات اإلداريػػػػة السػػػػػميمة مػػػػف قبػػػػػؿ ، وا 
ثقػػة بػػيف الرؤسػػاء وبنػػاء ال، ختمفػػة تسػػاعد عمػػى تػػػػػػػػػػػػػػػػػعزيز التعػػاوفالمػػديريف فػػي الجوانػػب اإلداريػػة الم

 وتحقيػػؽ األىػداؼ الػػػػػػػتربوية ورفػع الػػروح المعنويػػة، وتسػػاعد  عمػى نجػػاح اإلدارة التربويػة، ومرؤوسػييـ
 (.119:2010، أبو سمرة وآخروف)

فػػػي تحقيػػؽ أىػػػداؼ  وتعػػد االجتماعػػات إحػػػدى الوسػػائؿ التػػػي تعتمػػد عمييػػػا اإلدارة المعاصػػرة
واالتصػػاؿ األفقػػي والرأسػػي بػػيف أفرادىػػا فضػػاًل عػػف كونيػػا ، وتػػدعيـ مبػػادئ التفاعػػؿ النشػػط، المؤسسػػة

، العػػػػاجز وآخػػػػروف) والعمػػػػؿ الجمػػػػاعي وسػػػػيادة رأي الجماعػػػػة، مظيػػػػرًا  ميمػػػػًا مػػػػف مظػػػػاىر الشػػػػورى
2012 :227.) 

نمػػا ضػػرور ، ولػػـ تعػػد إدارة الوقػػت ميػػارة كماليػػة بالنسػػبة لممػػدير فالوقػػت كالسػػيؼ إف لػػـ ، ةوا 
ويشػػعر الػػبعض اآلخػػر فػػي ، ومػػف الغريػػب أف يشػػعر الػػبعض بػػأف الوقػػت يمػػر بسػػرعة، تقطعػو قطعػػؾ

والحقيقػػة ىػػي أف اإلدراؾ الػػذاتي لموقػػت ىػػو مفتػػاح اإلدارة الفعالػػة ، الوقػػت نفسػػو أف الوقػػت يمػػر بػػبطء
  (.5:1998، ىالؿ) لموقت

سػػػة عمػػػى اجتػػػذاب العناصػػػر البشػػػرية المطموبػػػة أمػػػا إدارة األفػػػراد فتقػػػـو عمػػػى مسػػػاعدة المدر 
بحيػػث  ، وتطويرىػا وتحفيزىػا، والمحافظػة عمييػا قػػوة عاممػة مسػتقرة ومنتجػػة، لتحقيػؽ أىػداؼ المدرسػػة

 (.137:2001، عابديف) يتـ التأكد مف أنو تتوفر لتمؾ العناصر البشرية القدرة والدافعية واإلبداع

ي في العمؿ ورفع الروح المعنوية لممعمميف لجعػؿ العمػؿ كما إف ىناؾ دوًرا كبيًرا لمقائد اإلدار 
وذلػػؾ مػف خػػالؿ تػوفير المنػػاخ النفسػي المػريح لمسػػاعدة المعممػيف عمػػى توجيػو اىتمػػاميـ ، أكثػر متعػة

وتجنػب التحيػز فػي ، وكذلؾ االىتماـ براحتيـ وتييئػة الظػروؼ المناسػبة لمعمػؿ، نحو تحقيؽ األىداؼ
، الشػػػاللفة) ة روح الثقػػػة بأنفسػػػيـ وقػػػدرتيـ عمػػػى العمػػػؿ المبػػػدعمػػػع العمػػػؿ عمػػػى تنميػػػ، تعاممػػػو معيػػػـ
43:1993.) 

ونحػػو العمػػؿ الػػذي  ، وتّعػػد الػػروح المعنويػػة انعكاًسػػا لمشػػاعر الفػػرد والجماعػػة نحػػو المؤسسػػة
ومػف األىميػة التعػرؼ إلػى أىػـ ، وفاعمية القيػادة بيػا، ومؤشًرا ميًما لمدى نجاح المؤسسة، يقوموف بو

 :1993، الزىرانػػي) روح المعنويػػة مػػف أجػػؿ تنميػػة ىػػذه الػػروح والمحافظػػة عمييػػامؤشػػرات ومظػػاىر الػػ
45.) 
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حيػث ، التربويػة العمميػة تحسػيف وفػي المعمػـ ممارسػات آثارىػا اإليجابيػة فػي مػروح المعنويػةمف
فػادتيـ، تيـتعػد مقياسػًا لفػاعمي فيػو يقػـو بالػدور الػرئيس فػي ، فمممعمػـ أدواره المتعػددة، المؤسسػة فػي وا 

إليجػػػػاد المػػػػواطف ، ويغػػػػرس وينمػػػػي القػػػػيـ واالتجاىػػػػات اإليجابيػػػػة المرغوبػػػػة، ة التربيػػػػة والتعمػػػػيـعمميػػػػ
   .فيو بذلؾ يعمؿ عمى إكساب وتعديؿ السموؾ، الصالح

مػػػف االتجاىػػػات الحديثػػػة  معممػػػيفوبالتػػػالي أصػػػبح االىتمػػػاـ بدرجػػػة الػػػروح المعنويػػػة ورضػػػا ال
ويعػػػػد االىتمػػػػػاـ ، والنفسػػػػية، االجتماعيػػػػػة، ريػػػػةاإلدا، لقيػػػػاس ردود أفعػػػػاليـ وظػػػػروؼ عمميػػػػػـ الماديػػػػة

فقػػػد أخػػػذوا ينظػػػروف إلػػػى ، مػػػف التحػػػوالت األساسػػػية فػػػي مجػػػاالت اإلدارة معممػػػيفبالجوانػػػب النفسػػػية لم
لػػى رضػػا الموظػػؼ نظػػرة خاصػػة باعتبارىػػا عناصػػر أساسػػية مػػف عناصػػر ، الػػروح المعنويػػة العاليػػة وا 

  (.2237: 2011، جوارنة وآخروف) التحفيز

باىتمػػاـ كثيػػر ، موضػػوع الممارسػػات اإلداريػػة لممػػدراء والػػػروح المعنويػػة لممعممػػيف ولقػػد حظػػي
لممػديريف فأجريت األبحاث والدراسػات المستفيضػة حػوؿ الممارسػات اإلداريػة ، مف المفكريف والباحثيف

 وما يتعمػؽ بيػا وبػالروح المعنوية لمعامميف في المؤسسات التربوية.

أف يحػػػرص مػػػديرو التربيػػػة والتعمػػػيـ عمػػػى ( 2014) روفأوصػػػت دراسػػػة أبػػػو سػػػمرة وآخػػػفقػػػد 
لمػػا لػػذلؾ مػػف أىميػػة فػػي رفػػع مسػػتوى ، والتػػي تضػػمف تػػوفير جػػو محفػػز لمعمػػؿ، ممارسػػاتيـ السػػميمة

الممارسػػػػػات اإلداريػػػػػة لمػػػػػديري ( 2003) ت دراسػػػػػة سػػػػػالمةكمػػػػػا وأكػػػػػدت، األداء لممؤسسػػػػػات التربويػػػػػة
وأكػدت دراسػة أبػو ، في والػوالء التنظيمػي لممعممػيفالمدارس الثانوية في عماف وعالقتيا بالرضا الػوظي

عمى وجود عالقة بيف  واقع الممارسػات اإلداريػة لػدى مػديري المػدارس فػي  ( 2010) سمرة وآخروف
 .منطقة القدس وبيف الروح المعنوية لممعمميف

تبػدت ، فػي محافظػات غػزةوبالنظر إلى أىمية الممارسػات اإلداريػة فػي المؤسسػات التربويػة  
حيػػث ، يػة دراسػػة واقػع الممارسػػات اإلداريػػة لمػديري مػػدارس وكالػة الغػػوث الدوليػػة بمحافظػات غػػزةأىم

، وبالتالي فإف ممارسات المدراء وأفعاليـ داخػؿ المدرسػة، الممارسات اإلدارية مف مدير آلخر تتفاوت
، افعيػػتيـزيػػد مػػف دتالتػػي تحكػػـ سػػموكيـ و ، سػػتنعكس سػػمبًا أو إيجابػػًا عمػػى الػػروح المعنويػػة لممعممػػيف

والتعػػرؼ إلػػى واقػػع الممارسػػات اإلداريػػة لمػػديري مػػدارس ، زيػػد مػػف انتػػاجيتيـتو ، واقبػػاليـ عمػػى العمػػؿ
قػد يكػوف الخطػوة  ، وعالقتيا بمستوى الروح المعنويػة لممعممػيف، كالة الغوث الدولية بمحافظات غزةو 

 .ميةاألولى في تحسيف الممارسات اإلدارية وتطويرىا بما يخدـ العممية التعمي

ونظػػرًا ألىميػػة ، ونظػػرًا ألىميػػة الممارسػػات اإلداريػػة فػػي العمػػؿ اإلداري، ومػػف ىػػذا المنطمػػؽ
باعتبػػػارىـ مػػػف أىػػػـ الركػػػائز الفاعمػػػة فػػػي العمميػػػة التعميميػػػة ، المػػػدارس والػػػدور الػػػذي يقػػػـو بػػػو مػػػدير 
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ي رفػػع دور كبيػػر فػػ مػػف، والمنسػػجمة مػػع األدب التربػػوي، ولممارسػػاتيـ اإلداريػػة الصػػحيحة، التعمميػػة
وبالتػػػػالي  ، واالنتمػػػػاء لمعمػػػػؿ ليشػػػػعروا بػػػػالوالء ، وتعزيػػػػز ثقػػػػتيـ بأنفسػػػػيـ، الػػػػروح المعنويػػػػة لممعممػػػػيف

سػعت الدراسػة الحاليػة لمتعػرؼ إلػى واقػع الممارسػات االداريػة ، الحصوؿ عمى مخرجػات تربويػة عاليػة
  .لمعنوية لممعمميفوعالقتيا بمستوى الروح ا، لمديري المدارس وكالة الغوث الدولية بمحافظات غزة

 و أسئمتيا:مشكمة الدراسة 
وبخاصػة قطػاع ، نتيجة لمظروؼ الخاصة التي تمر بيا محافظات غزة في جميػع القطاعػات

مػػف حيػػث الحػػروب المتتاليػػة عمػػى القطػػاع ،  ،فمػػدارس محافظػػات غػػزة تعػػيش وضػػعًا صػػعباً ، التعمػػيـ
عمػػى سػػمبًا  ؤثر يػػي ذوالػػ كانػػات وظػػروؼ االحػػتالؿ والحصػػار ، ونقػػص اإلم ،ونظػػاـ الػػثالث فتػػرات

وبالتالي ليا تأثيرىػا عمػى رأس اليػـر وفػي الميػداف أال وىػـ مػدراء المػدارس  ،العممية التعميمية التعممية
وعالقػػػة ذلػػػؾ كمػػػو بػػػالروح المعنويػػػة ، وقػػػدرتيـ عمػػػى ممارسػػػة أدوارىػػػـ اإلداريػػػة بشػػػكؿ فعػػػاؿ ئيػػػـأدا و

قد تكوف سببًا فػي تخفيػؼ المعانػاة ، ىذه المحافظات فالممارسات اإلدارية لمديري مدارس ، لممعمميف
فػي حػاؿ كػوف ىػذه الممارسػات ، قد يكػوف األمػر خػالؼ ذلػؾ ال قػّدر اهللو ، عف معممي ىذه المدارس

 بعيدة عف المعايير المينية.

 :وفي ضوء ما سبؽ يمكف صوغ مشكمة الدراسة  في األسئمة اآلتية

س وكالػة الغػوث الدوليػة بمحافظػات غػزة مػف وجيػة دارية لمػديري مػدار ما واقع الممارسات اإل -1
 نظر المعمميف ؟

)05.0(حصائية عند مستوى داللة إىؿ توجد فروؽ ذات داللة  -2   بيف متوسػطات تقػديرات
محافظػػات  وكالػػة الغػػوث فػػي  أفػػراد عينػػة الدراسػػة لواقػػع الممارسػػات اإلداريػػة لمػػديري مػػدارس

 ؟( سنوات الخدمة، المؤىؿ العممي، الجنس) لمتغيرات الدراسةى غزة تعز 

بمحافظػػات  غػػزة مػػف وجيػػة نظػػر  مػػدارس وكالػػة الغػػوث  مػػا مسػػتوى الػػروح المعنويػػة لمعممػػي -3
 المعمميف ؟

)05.0(حصائية عند مستوى داللة إىؿ توجد فروؽ ذات داللة  -4   بيف متوسػطات تقػديرات
محافظػات غػزة  فػي مدارس وكالػة الغػوث  لمعمميأفراد عينة الدراسة لمستوى الروح المعنوية 

 ؟( سنوات الخدمة، المؤىؿ العممي، الجنس) لمتغيرات الدراسة  ىتعز 



 

 

 

 

 الفصلىاألولى

اإلطارىالعامى
 للدرادة

 

6 

)05.0(ىػؿ توجػد عالقػة ارتباطيػة ذات داللػة إحصػػائية عنػد مسػتوى داللػة  -5   متوسػػط بػيف
ة الغػػػػػوث الدوليػػػػػة لمػػػػػديري مػػػػػدارس وكالػػػػػ الممارسػػػػػات اإلداريػػػػػةتقػػػػػديرات أفػػػػػراد العينػػػػػة لواقػػػػػع 

 مستوى الروح المعنوية لممعمميف ؟ بمحافظات غزة وبيف متوسط تقديراتيـ ل

 فرضيات الدراسة:
)05.0(حصائية عند مستوى الداللة إال توجد فروؽ ذات داللة  -1    بػيف متوسػطات تقػديرات

بمحافظػات الغػوث الدوليػة أفراد عينة الدراسة لواقع الممارسػات اإلداريػة لمػديري مػدارس وكالػة 
 (.أنثى -ذكر ) إلى الجنس ىتعز غزة 

)05.0() حصائية عند مستوى الداللةإال توجد فروؽ ذات داللة  -2   بػيف متوسػطات تقػديرات
بمحافظػات  أفراد عينة الدراسة لواقع الممارسػات اإلداريػة لمػديري مػدارس وكالػة الغػوث الدوليػة

 (.دراسات عميا –بكالوريوس ) لعمميإلى المؤىؿ ا ىتعز  غزة

)05.0(حصػائية عنػد مسػتوى الداللػة إال توجد فروؽ ذات داللة  -3   بػيف متوسػطات تقػديرات
بمحافظػات  أفراد عينة الدراسة لواقع الممارسػات اإلداريػة لمػديري مػدارس وكالػة الغػوث الدوليػة

 –-خمس سػنوات إلػى عشػر سػنوات  -أقؿ مف خمس سنوات ) إلى سنوات الخدمة ىتعز  غزة
 (.أكثر مف عشر سنوات

)05.0(حصػائية عنػد مسػتوى الداللػة إال توجد فروؽ ذات داللة  -4   بػيف متوسػطات تقػديرات
مػػدارس وكالػػة الغػػوث الدوليػػة بمحافظػػات لمعممػػي لمعنويػػة أفػػراد عينػػة الدراسػػة لمسػػتوى الػػروح ا

 (.أنثى -ذكر) إلى الجنس ىتعز  غزة 

)05.0(حصػائية عنػد مسػتوى الداللػة إال توجد فروؽ ذات داللة  -5   بػيف متوسػطات تقػديرات
معممػػي مػػدارس وكالػػة الغػػوث الدوليػػة بمحافظػػات أفػػراد عينػػة الدراسػػة لمسػػتوى الػػروح المعنويػػة ل

 (.دراسات عميا –بكالوريوس ) إلى المؤىؿ العممي ىتعز  غزة

)05.0(ئية عنػد مسػتوى الداللػة حصػاإال توجد فروؽ ذات داللة  -6   بػيف متوسػطات تقػديرات
بمحافظػػات  مػػدارس وكالػػة الغػػوث الدوليػػة معممػػيلأفػػراد عينػػة الدراسػػة لمسػػتوى الػػروح المعنويػػة 

 –خمػس سػنوات إلػى عشػر سػنوات -أقػؿ مػف خمػس سػنوات ) إلى سػنوات الخدمػة ىتعز  غزة 
 (.أكثر مف عشر سنوات
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)05.0(تباطيػػػػة دالػػػػة إحصػػػػائيًا عنػػػػد مسػػػػتوى الداللػػػػة ال توجػػػد عالقػػػػة ار  -7   بػػػػيف متوسػػػػطات
 محافظػػات غػػزة لواقػػع الممارسػػات اإلداريػػة لمػػديرييـ ووكالػػة الغػػوث ب تقػػديرات معممػػي مػػدارس

 .تقديراتيـ لمستوى الروح المعنوية لدييـبيف متوسطات 

  :أىداؼ الدراسة
 :تيدؼ الدراسة إلى

الممارسػػات اإلداريػػة لمػػديري مػػدارس وكالػػة الغػػوث الدوليػػة فػػي محافظػػات واقػػع  التعػػرؼ إلػػى -1
دارة الوقت دارة األفراد وا   .غزة في مجاالت إدارة االجتماع وا 

الكشػػؼ عػػف داللػػة الفػػروؽ فػػي  متوسػػط تقػػديرات عينػػة الدراسػػة لمممارسػػات اإلداريػػة لمػػديري  -2
تبعػًا لمتغيػرات الدراسػة  مػيفمف وجية نظر المعم مدارس وكالة الغوث الدولية بمحافظات غزة

 سنوات الخدمة( –المؤىؿ العممي  -)الجنس 

التعرؼ إلى مستوى الروح المعنوية لممعمميف في مدارس وكالػة الغػوث الدوليػة فػي محافظػات  -3
 غزة. 

 لممعممػػػيف مػػػروح المعنويػػػةلمتوسػػػط تقػػػديرات عينػػػة الدراسػػػة  داللػػػة الفػػػروؽ فػػػي  الكشػػػؼ عػػػف -4
 (.سنوات الخدمة –المؤىؿ العممي  -الجنس ) ت الدراسةتبعًا لمتغيرا بمحافظات غزة

تقػػديرات أفػػػراد عينػػة الدراسػػة لواقػػع الممارسػػػات  متوسػػطات العالقػػػة بػػيفطبيعػػة  دالكشػػؼ عنػػ -5
تقػػديراتيـ لمسػػتوى يف متوسػػطات بػػو ، مػػدارس وكالػػة الغػػوث بمحافظػػات غػػزة اإلداريػػة لمػػديري
 .مف وجية نظرىـالروح المعنوية 

  :أىمية الدراسة
 ف أىمية الدراسة فيما يمي:تكم

 *األىمية النظرية 

بياف جوانب القوة والضعؼ في الممارسات اإلدارية لمديري مدارس وكالػة الغػوث الدوليػة مػف  -1
ومعالجة جوانب الضػعؼ فييػا وتػداركيا  مػف خػالؿ تقػديـ ، أجؿ تدعيـ جوانب القوة وتعزيزىا

 .التغذية الراجعة
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 * األىمية التطبيقية

 :مف ىذه الدراسةقد يستفيد  -1

واقػػػع الممارسػػػات اإلداريػػػة لمػػػديري  لجامعػػػات الفمسػػػطينية مػػػف خػػػالؿ بيػػػاففػػػي ا المسػػػؤولوف -
ممػػا يتػػيح ليػػـ تطػػوير وتحسػػيف بػػرامو تػػدريب وتأىيػػؿ المػػدراء لتحسػػيف أدائيػػـ فػػي ، المػػدارس

 الممارسات اإلدارية. 

لممارسػػػات ا واقػػػع لوف فػػػي وكالػػػة الغػػػوث الدوليػػػة مػػػف خػػػالؿ تقػػػديـ معمومػػػات حػػػوؿو المسػػػؤ  -
 .لمديري المدارس التابعة ليا اإلدارية

 .مديرو مدارس وكالة الغوث الدولية في المراحؿ المختمفة لتطوير ممارساتيـ اإلدارية -

ف مػػف خػػالؿ تزويػػدىـ بالمعمومػػات عػػف واقػػع الممارسػػات اإلداريػػة لمػػديري و ف والدارسػػو البػػاحث -
 .الروح المعنوية لممعمميف وعالقتيا بمستوى، مدارس وكالة الغوث في محافظات غزة

حاجػػة المجتمػػع إلػػى مثػػؿ ىػػذا النػػوع مػػف الدراسػػات التػػي تتنػػاوؿ الممارسػػات اإلداريػػة لمػػديري  -2
، وعالقتيػػا بمسػػتوى الػػروح المعنويػػة لممعممػػيف، مػػدارس وكالػػة الغػػوث الدوليػػة بمحافظػػات غػػزة

 في  حدود عمـ الباحثة.

 

  :حدود الدراسة
 :تتحدد الدراسة بالحدود التالية

تقتصػػػر الدراسػػػة عمػػػى واقػػػع الممارسػػػات اإلداريػػػة لمػػػديري مػػػدارس وكالػػػة الغػػػوث  :حػػػد الموضػػػوع -
وعالقتيػا بمسػػتوى ( إدارة األفػػراد – إدارة الوقػت –إدارة االجتمػاع) الدوليػة مػف خػػالؿ المجػاالت التاليػػة

 .الروح المعنوية لممعمميف
 .ارس وكالة الغوث الدوليةمعممي مدل عينة ممثمة تقتصر  الدراسة عمى :الحد البشري -

 .ؽ الدراسة عمى مدارس وكالة الغوث الدوليةيتطبيقتصر :  الحد المؤسسي -

 .تـ تطبيؽ الدراسة في محافظات غزة :الحد المكاني -

مػػػف العػػػاـ الدراسػػػي  وؿتػػػـ تطبيػػػؽ الدراسػػػة بمشػػػيئة اهلل فػػػي الفصػػػؿ الدراسػػػي األ: الحػػػد الزمػػػاني -
 .ـ 2015/2016
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  :مصطمحات الدراسة
 تشتمؿ الدراسة عمى المصطمحات التالية:

 الممارسات اإلدارية:

يعرفيػػػػػا )عطػػػػػوي( :" بأنيػػػػػا النشػػػػػاط الػػػػػذي يعتمػػػػػد عمػػػػػى التفكيػػػػػر والعمػػػػػؿ الػػػػػذىني المػػػػػرتبط 
بالشخصية اإلداريػة وبالجوانػب واالتجاىػات السػموكية الخاصػة بتحفيػز الجيػود الجماعيػة نحػو تحقيػؽ 

 (.9:2004ة وفقًا ألسس ومفاىيـ عممية" )عطوي، ىدؼ مشترؾ باستخداـ الموارد المتاح

: مجموعػػة األنمػػاط السػػموكية اإلداريػػة التػػي تبػػرز عمػػى أداء مػػػديري وتعرفيػػا الباحثػػة إجرائيػػًا ب نيػػا
مدارس وكالة الغػوث الدوليػة أثنػاء قيػاميـ بميمػاتيـ اإلداريػة الوظيفيػة فػي مجػاالت: إدارة  االجتمػاع 

دارة األفراد   دارة الوقت وا   يا أداة الدراسة.تكما حددوا 
:" المسػػػئوؿ األوؿ فػػػي مدرسػػػتو، وىػػػو المشػػػرؼ عمػػػى جميػػػع شػػػؤونيا مػػػدير المدرسػػػة  يعػػػرؼ ب نػػػو 

التربويػػػة والتعميميػػػة واإلداريػػػة واالجتماعيػػػة والقػػػدوة الحسػػػنة لزمالئػػػو، ويػػػؤثر عمػػػى سػػػموؾ وتوجيػػػػات 
 (.12: 2008 العامميف مف حولػو إلنجاز أىداؼ محددة " )وزارة التربية والتعميـ،

 وكالة الغوث الدولية:

كػػانوف أوؿ /ديسػػمبر  8( بتػػاري  302منظمػػة أسسػػتيا ىيئػػة األمػػـ المتحػػدة بموجػػب القػػرار )
ـ  باسػػـ وكالػػة األمػػـ المتحػػدة إلغاثػػة وتشػػغيؿ الالجئػػيف الفمسػػطينييف فػػي الشػػرؽ األدنػػى  1949عػػاـ 

كػؿ ثػالث سػنوات لغايػة إيجػاد حػؿ )األونروا( لتعمؿ كوكالة مخصصة ومؤقتة عمى أف تجػدد واليتيػا 
 عادؿ لمقضية الفمسطينية )مكتب اإلعالـ لموكالة، ب.ت(.     

كيمػو متػر مربػع ، وتػـ تقسػيميا مػع  365: جػزء مػف السػيؿ السػاحمي ، تبمػغ مسػاحيا محافظات غػزة
قيػػػاـ السػػػمطة الوطنيػػػة الفمسػػػطينية إلػػػى خمػػػس محافظػػػات وىػػػي: )محافظػػػة الشػػػماؿ، محافظػػػة غػػػزة، 

الوسػػطى، محافظػػة خػػانيونس، محافظػػة رفػػح( )وزارة التخطػػيط والتعػػاوف الػػدولي الفمسػػطينية، محافظػػة 
14:1997.) 

: الجػػو العػػاـ الػػذي يسػػيطر عمػػى الجماعػػة ويوجػػو سػػموكيا، وتعػػد محصػػمة لكثيػػر مػػف الػػروح المعنويػػة
 (. 143:2001العوامؿ التي تسود المدرسة أو المؤسسة )مرسي، 
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 مستوى الروح المعنوية

و الباحثػػة إجرائيػًا بأنػػو: مجمػوع المشػػاعر التػػي تػؤثر فػػي إنتاجيػة معممػػي  مػدارس وكالػػة الغػػوث وتعرفػ
 الدولية بمحافظات غزة نحو جوانب عمميـ وبيئتيـ المدرسية الذي سيقاس مف خالؿ استبانة الدراسة 

.                        .                                                             يا الباحثػػػػػػػػػػػةتعػػػػػػػػػػػدأالتػػػػػػػػػػػي 



 

 

 
 

  نفصم انثانيا
 اإلطار اننظري

 الممارسات اإلدارية  :األوؿ حورالم

 مفيـو الممارسات اإلدارية -

 تصنيفات الممارسات التربوية  -

 الممارسات الفنية *الممارسات اإلدارية         *

 .مجاالت ةفي ثالث الممارسات اإلدارية وتتوزع

 .*إدارة األفراد                             .*إدارة الوقت                   .* إدارة االجتماع

 .الروح المعنوية :الثاني حورالم

                الخصائص العامة لمروح المعنوية                     مفيـو الروح المعنوية     

 ي تساعد عمى رفع الروح المعنوية العوامؿ التالمعنوية                     الروح أىمية      

 أىمية قياس الروح المعنوية                   قياس الروح المعنوية      

 أثر الممارسات اإلدارية لمديري المدارس عمى الروح المعنوية لممعمميف       

 

 



 

 

 

 

 الفصلىالثانيى

 اإلطارىالنظري

 

52 

 الفصؿ الثاني
 طار النظرياإل

 تمييد:

فيػو ، ؼ تسػتند إليػو الباحثػة فػي دراسػتيايعتبر ىذا الفصؿ بمثابػة األسػاس التربػوي الػذي سػو 
وتعتمػد عميػو فػي بنػاء ، بمثابة قاعدة مف المعمومات تكسبيا فكرة عامة وشػاممة عػف موضػوع الدراسػة

وستسػػػتعرض الباحثػػػة ىػػػذا الفصػػػؿ فػػػي محػػػوريف ىمػػػا: الممارسػػػات اإلداريػػػة ، أداتيػػػا وتفسػػػير نتائجيػػػا
دارة الوقػت، فػرادإدارة األ، إدارة االجتماع) مجاالت ةموزعة في ثالث تناوليما سػنالمعنويػة و الػروح و (  وا 

 .بالشرح والتوضيح

  الممارسات اإلدارية :األوؿ حورالم
يطمؽ الكثير مف الدارسيف عمى ىذا العصر بعصر اإلدارة ، فما مف نشاط أو اقتراح أو انتاج  إال 

 يؽ األىداؼ.األمور وتحق وتقؼ خمفو فيي ليا اليد الطولى في تقرير ،وتدفعو اإلدارة
ومف ىنا تبرز أىمية العمؿ التربوي اإلداري فيو يعو بأنواع القيـ والمتعددة كالقيـ الدينية و 

اإلقتصادية  واالجتماعية والسياسية والتي البد  أف تتوافر في اإلداري التربوي فينطمؽ مف خالليا 
 في ممارساتو اليومية مع مرؤوسبو.

ا اعتمػػػػادًا كبيػػػػرًا عمػػػػى الممارسػػػػات اإلداريػػػػة لمػػػػدراء مدرسػػػػة فػػػػي تحقيػػػػؽ أىػػػػدافيتعتمػػػػد الو 
والركيزة األساسػية فػي النيػوض بمسػتوى اإلدارة المدرسػة ، باعتبارىـ محور العممية اإلدارية، المدارس
الممارسػات اإلداريػة الجيػدة مػف أىػـ المتطمبػات األساسػية لنجػاح العمميػة اإلداريػة  و تعتبر، وتطويرىا

اـ بمدير المدرسة ورفع مستوى أدائػو وممارسػاتو وتػوفير السػبؿ المعينػة التػي فإف االىتم، في المدرسة
 تكفؿ نجاحو في عممو أمر في غاية األىمية.

 :مفيوـ الممارسات اإلدارية
 :تعددت التعريفات الخاصة بالممارسات اإلدارية أو ما يسمى باألداء اإلداري

والممارسػػػات اإلداريػػػة واالنجػػػازات  األداء اإلداري بأنػػػو : كافػػػة الجيػػػود( صػػػالحة) يػػػرىحيػػػث 
والناتجػة عػف قيامػو باألنشػطة والميػاـ والمسػئوليات المنوطػة ، الممموسة التػي يقػـو بيػا مػدير المدرسػة

مػػػف أجػػػؿ تنفيػػػذ األىػػػداؼ التػػػي يسػػػعى النظػػػاـ التعميمػػػي لتحقيقيػػػا فػػػي ظػػػؿ اإلمكانػػػات المتاحػػػة ، بػػػو
 (.8: 2013، صالحة) وبالكفاءة والفعالية المناسبة



 

 

 

 

 الفصلىالثانيى

 اإلطارىالنظري

 

53 

بأنػػػػػػو: جميػػػػػػع الممارسػػػػػػات الفنيػػػػػػة واإلداريػػػػػػة والماليػػػػػػة األداء اإلداري ( أبػػػػػػو عمػػػػػػي) يعػػػػػػرؼو 
والمسػػػئوليات بػػػالطرؽ ، والميػػػاـ، التػػػي يقػػػـو بيػػػا مػػػدير المدرسػػػة خػػػالؿ تنفيػػػذه لألنشػػػطة واإلجتماعيػػػة

 (.8: 2010، أبو عمى) ىداؼ التربوية المنشودةجؿ تحقيؽ األأوالوسائؿ المناسبة مف 

نشػطة والوظػػائؼ التػي يمارسػػيا أي نػػو: "مجموعػة مػػف األأداء اإلداري باأل (محامػدة) ويعػرؼ
 (.28: 2005، محامدة) .ي مؤسسة مف المؤسسات "بأىداؼ الخاصة إداري لتحقيؽ األ

بأنيػا:" النشػػاط الػذي يعتمػػد عمػى التفكيػػر والعمػؿ الػػذىني المػرتبط بالشخصػػية ( عطػػوى) يػرى
ة الخاصػػػة بتحفيػػػز الجيػػػود الجماعيػػػة نحػػػو تحقيػػػؽ ىػػػدؼ اإلداريػػػة وبالجوانػػػب واالتجاىػػػات السػػػموكي

 (.9: 2004، عطوي) مشترؾ باستخداـ الموارد المتاحة وفقًا ألسس ومفاىيـ عممية"

"اإلنجػػاز النػػاجـ عػػف ترجمػػة المعػػارؼ النظريػػة إلػػى ميػػارات مػػف خػػالؿ  :أنيػػا ( نصػػر) ويػػرى
 المتراكمة والمكتسبة فػي مجػاؿ العمػؿ" وبواسطة الخبرات، الممارسة العممية والتطبيقية ليذه النظريات

 (.94: 2002، نصر)

مجموعػة "عبػارة عػف ىي جميع التعريفات اتفقت بأف الممارسات اإلدارية  نجد أف ومما سبؽ
الواجبات واألعماؿ واألنشطة والمياـ اإلداريػة واإلنجػازات  التػي يقػـو بيػا المػدير فػي ظػؿ اإلمكانػات 

   "المتاحة..

ممارسػػػة مػػػديري مػػػدارس وكالػػػة الغػػػوث الدوليػػػة لمجموعػػػة األنمػػػاط  نيػػػا :وتعرفيػػػا الباحثػػػة بأ
تبعػػًا لممجػػاالت  أثنػػاء قيػػاميـ بميمػػاتيـ اإلداريػػة الوظيفيػػة ئيػػـالسػػموكية اإلداريػػة التػػي تبػػرز عمػػى أدا

 .إدارة األفراد( –إدارة الوقت  –التالية ) إدارة االجتماع 

 :اإلدارية  تصنيؼ الممارسات
ىػػػدافيا وتطػػػوير نوعيػػػة التعمػػػيـ يتطمػػػب وجػػػود كفػػػاءة إداريػػػة أرسػػػة وتحقيػػػؽ رتقػػػاء بالمدإف اال

، وقيادية ناجحة قادرة عمى توظيؼ موارد المدرسة البشػرية والماديػة بمػا يخػدـ صػالح العمميػة التربويػة
دارة العمػؿ داخػؿ المدرسػة حيػث أف لػو تػأثير ، ويعتبر مدير المدرسة الشخص المسؤوؿ عػف تنظػيـ وا 

تو واتجاىاتو ومياراتو عمػى توجيػو جيػود كافػة العػامميف بالمدرسػة مػف أجػؿ تحقيػؽ كبير عمى شخصي
نجػػػاز العديػػػد مػػػف الميػػػاـ إوفػػػي ظػػػؿ ىػػػذه المسػػػئولية يتطمػػػب مػػػف مػػػدير المدرسػػػة ، األىػػػداؼ المرجػػػوة

 .والمسؤوليات وتنفيذىا

        نيػةإلى ممارسات إداريػة وممارسػات فالمطموبة مف مدير المدرسة  مارساتوتقسـ المياـ والم
 : وشرافيإ و
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 :اإلدارية الممارساتو  مياـال -أ

إدارة  مػف تتضػمنو ومػا مكتبيػة أعمػاؿ مػف اإلداري بالعمػؿ المتصػمة والميػاـ األعمػاؿ وىػي
 فػي إدارة مدارسػيـ مػف يتمكنػوا حتػى بيا القياـ المدارس ومديرات مديري عمى يجب تنظيمية تنفيذية
 تولييػا التػي االىتمػاـ نفسػيا بدرجػة التعميميػة بالعمميػة يػاـوالم األعمػاؿ ىػذه وتيػتـ، ويسػر سػيولة
  :ىي مارساتوالم األعماؿ وىذه التعميمية العممية تخدـ التي لمموارد

: ومف مجاالت اىتماـ مػدير المدرسػة بشػؤوف التالميػذ تنظػيـ قبػوؿ تسػجيؿ إدارة شؤوف التالميذ -1
ورعايػػة النظػػاـ داخػػؿ المدرسػػة ورعايػػة ، الطمبػػةوتنظػػيـ السػػجالت والممفػػات الخاصػػة ب، التالميػػذ الجػػدد

دارة مػػا يقػػو ، شػػؤوف الطػػالب اجتماعيػػا وصػػحياً  : 2001، حجػػي) ـ بػػو التالميػػذ مػػف أنشػػطةوتنظػػيـ وا 
108.) 

: ومػػف ميػػاـ مػػدير المدرسػػة فػػي ىػػذا الجانػػب تنظػػيـ عمميػػات العػػامميف رعايػػة شػػؤوف العػػامميف  -2
تتصػػؿ بالمجػػاف والنشػػاطات المدرسػػية المختمفػػة وتنظػػيـ  ومسػػاىمتيـ بالميمػػات اإلداريػػة المختمفػػة التػػي

دارة ، عمؿ المدرسيف في إطػار إعػداد الجػدوؿ المدرسػي دارة دواـ المعممػيف فػي المدرسػة وتنظيمػو وا  وا 
ورعايػػػة حاجػػػات العػػػامميف المختمفػػػة ، السػػجالت والممفػػػات الخاصػػػة بالعػػػامميف فػػػي المدرسػػػة وتنظيميػػػا

دارة عممية التواصػؿ بػيف العػامميف فػي المدرسػة باتجاىاتيػا ، ومتطمباتيـ والعمؿ عمى تمبيتيا وتنظيـ وا 
 (.122: 2001، العمايرة) ومستوياتيا وأساليبيا المختمفة

: ومػػف الميػػاـ اإلداريػػة لمػػدير المدرسػػة فػػي ىػػذا الجانػػب تنظػػيـ التسػػييالت الماديػػة والمدرسػػية -3
ميمػػػة التعميميػػػة ومراعػػػاة االنشػػػطة حسػػػف اسػػػتخداـ المبػػػاني المدرسػػػية ممػػػا يػػػؤدي إلػػػى رفػػػع كفايػػػة ال

والتسػػػييالت التعميميػػػة الالزمػػػة والواجبػػػات التربويػػػة فػػػي المبػػػاني المدرسػػػية وتػػػوفير المرافػػػؽ األساسػػػية 
وذلػؾ بترشػيد اسػتخداـ المبػاني ، التعميمية واالستخداـ األمثؿ لممباني والمرافؽ التعميميةلنجاح العممية 

واالىتمػػاـ بأعمػػاؿ الصػػيانة الدوريػػة لممبػػاني ( داخػػؿ المدرسػػة) والمرافػػؽ التعميميػػة لألغػػراض التربويػػة
واالىتمػػػاـ بتػػػوفير مسػػػتمزمات الوقايػػػة واألمػػػف والسػػػالمة داخػػػؿ المدرسػػػة لمطػػػالب ، والمرافػػػؽ التعميميػػػة

 (.366: 2001، دياب) والعامميف

ي مػػف : ومػػف ىػػذه الميػػاـ تعزيػػز االرتبػػاط بػػالمجتمع المحمػػتنميػػة العالقػػة مػػع المجتمػػع المحمػػي -4
ثقافيػػًا يخػػدـ البيئػػة كالمحاضػػرات والنػػدوات وتنظػػيـ برنػػامو تسػػتفيد  اً خػػالؿ برنػػامو جيػػد يكػػوف مصػػدر 

المدرسػػة فيػػو مػػف امكانيػػات المجتمػػع المحمػػي الماديػػة والبشػػرية ومشػػاركة أوليػػاء األمػػور فػػي األنشػػطة 
 (.35: 2002، اليباش) المدرسة المختمفة
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مؤسسػػػة ومػػػف ميػػػاـ مػػػدير أي الماليػػػة مصػػػدرًا السػػػتمرار تعػػػد الشػػػؤوف  إدارة الشػػػؤوف الماليػػػة: -5
والقػػوائـ التػػي تسػػير  المدرسػػة المتعمقػػة بػػإدارة ىػػذه الشػػؤوف المسػػاىمة البنػػاءة فػػي إعػػداد الػػنظـ والمػػوائح

عمييا شؤوف المدرسة المالية واإلداريػة عػف طريػؽ التبرعػات المدرسػية وتنظػيـ ريػع الجمعيػة التعاونيػة 
 ( 67: 2006، أحمد) في المدرسة

: ويػػػتـ ذلػػػؾ مػػف خػػػالؿ المراسػػػالت تنظػػيـ االتصػػػاؿ والتواصػػػؿ بػػػيف المدرسػػػة واإلدارة التربويػػػة -6
: 2001، البػوىي) الخطية وكيفية إدارتيا مف نشرات وتقارير وكتب رسمية وتنظػيـ ذلػؾ فػي سػجالت

82.) 
 :شرافية اال : المياـ الفنية وب

ر أف ييػػتـ بيػػا ويقػػدـ ليػػا خػػدمات أف ىنػػاؾ عػػدة مجػػاالت عمػػى المػػدي( 2009) يػػرى عػػايش
 فتو مشرؼ تربوي مقيـ ومف ىذه المجاالت:صفنية ب

ومػف ، : حيث يشكؿ النمو الميني لممعمميف مف أولويات العمؿ المدرسػيالميني لممعمميفالنمو  -1
عقػػػد وتنظػػػيـ ، سػػػتمرة لممعممػػػيفذا المجػػػاؿ التخطػػػيط لتنميػػػة مينيػػػة ميقػػػـو بػػػو المػػػدير فػػػي ىػػػ أىػػػـ مػػػا
التربويػة بػإجراء البحػوث والدراسػات حػث المعممػيف عمػى القيػاـ ، والنػدوات والمشػاغؿ التربويػةالمقػاءات 

 (.97: 2009، عايش) وتشجيع وتنسيؽ تبادؿ الزيارات الصفية اليادفة بيف المعمميف، المتخصصة
تحديػػػد ، مػػػف خػػػالؿ دراسػػػة واقػػػع المنػػػاىو الدراسػػػية يف تنفيػػػذهسػػػإثػػػراء المنيػػػاج الدراسػػػي وتح  -2

ثرااحتي  (.140: 2002، العمايرة) ئو وتحسف طرائؽ تنفيذهاجات المنياج وا 

العمػػؿ وممارسػػػة العػػامميف أو توظيػػػؼ نحػػو تحسػػػيف  القيػػاـ بدراسػػػات وبحػػػوث إجرائيػػة موجيػػػة -3
حيػػث أف البحػػوث االجرائيػػة وسػػيمة جيػػدة لمتخفيػػؼ مػػف حػػدة المشػػكالت التػػي ، بحػػوث أخػػرى منتميػػة

 (.141: 2002، العمايرة) إلداريتواجو المدير خالؿ عممو الفني وا
: ومػػف أىػػـ مػػا يقػػـو بػػو مػػدير المدرسػػة فػػي ىػػذا المجػػاؿ متابعػػة دواـ جميػػع  القيػػادة والتخطػػيط -4

اطػالع العػامميف ، وواستثمار الجيود الجماعية فػي التخطػيط لألعمػاؿ اإلشػرافي، العامميف في المدرسة
نػػػة فػػػي الوقػػػت والجيػػػد بػػػيف العمػػػؿ اإلداري المواز ، التػػػي تعنػػػييـ(التعميمػػػات والكتػػػب الرسػػػمية  )عمػػػى
، عػػايش) والمتابعػػة المسػػتمرة لمقػػرارات التػػي يػػتـ اتخاذىػػا بالتعػػاوف مػػع العػػامميف فػػي المدرسػػة، والفنػػي
2009 :98 ) 
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تاحػة الفػرص  الشراكة مع المجتمػع المحمػي -5 مػف خػالؿ تػدعيـ التفاعػؿ بػيف المدرسػة والمجتمػع وا 
ت المدرسػية وتقبػػؿ المالحظػػات مػػف أفػػراد المجتمػػع مات والتسػػييالباإلفػػادة مػػف الخػػدلممجتمػع المحمػػي 

 ( 99: 2009، عايش) المحمي

 المجػػػػػػػػػاالت التنظيميػػػػػػػػػة لدراسػػػػػػػػػة الممارسػػػػػػػػػات اإلداريػػػػػػػػػةحػػػػػػػػػور وسػػػػػػػػػأتناوؿ فػػػػػػػػػي ىػػػػػػػػػذا الم
(Management practices )حيػػث تعػػد الممارسػػات اإلداريػػة أحػػد الػػػدعائـ  ، لمػػديري المػػػدارس

فيػػػػي عامػػػػؿ أساسػػػػي فػػػي تحريػػػػؾ االسػػػػتجابات اإلداريػػػػة ، دارة الحديثػػػةالرئيسػػػة التػػػػي تسػػػػتند إلييػػػػا اإل
ويجػب عمػػى مػدير المدرسػػة أف يمتمػؾ درجػػة عاليػة مػػف الكفايػػة ، واألنشػطة وتحديػػد نػاتو عمػػؿ اإلدارة

وتحقيػػؽ أىػػداؼ المؤسسػػة ، حتػػى يػػتمكف مػػف القيػػاـ بػػأداء مسػػئولياتو المتعػػددة، بالممارسػػات اإلداريػػة
) إدارة االجتمػػاع التاليػة الممارسػات اإلداريػػة الدراسػة عمػػى ىػػذه ستقتصػر و، يػػةالتعميميػة بكفػاءة وفاعم

 :إدارة األفراد(  –إدارة الوقت  –

 أواًل: إدارة االجتماع
 تمييد

ووضػػػعت الكثيػػػر مػػػف ، تزايػػػدت فػػػي الوقػػػت الحاضػػػر أىميػػػة االجتماعػػػات وتعػػػددت أشػػػكاليا
ؼ المؤسسػػػات عمػػى اختالفيػػػا وتبػػايف أوجػػػو القواعػػد واألسػػس لتنظيميػػػا وزيػػادة فعاليتيػػػا لتحقيػػؽ أىػػدا

مػػف مظػػاىر الديمقراطيػػة فػػي اإلدارة والعمػػؿ الجمػػاعي ومػػف أىػػـ  اً نشػػاطيا. وتعػػد االجتماعػػات مظيػػر 
 في المؤسسة. االتصاؿأساليب 

البد مػف إدارة االجتمػاع بطريقػة سػميمة ، ومف أجؿ تحقيؽ األىداؼ المرجوة مف االجتماعات
 في اتخاذ القرار وابداء رأيو بحرية وموضوعية. بحيث يكفؿ لكؿ شخص المشاركة

وأنػواع االجتماعػات  وأىميتػووأىدافػو ويتعرض ىػذا المحػور بالدراسػة والتحميػؿ لمفيػـو إدارة االجتمػاع 
 وأساسػػػيات االجتمػػػاع النػػػاجح وميػػػارات فػػػف إدارة االجتمػػػاع النػػػاجح وأسػػػباب فشػػػؿ إدارة االجتماعػػػات

 .بيامراحمو التي يمر و 

 االجتماع مفيوـ إدارة
حيػث تتمثػؿ االجتماعػات بالتقػاء ، تعد االجتماعات سػمة مػف سػمات العمػؿ اإلداري الحػديث

والمسػاىمة فػي حػػؿ ، والمعمومػات، واآلراء، لتبػادؿ األفكػار، عػدد مػف األفػراد العػامميف فػي المؤسسػات
وتحقيػػؽ ، وتبػػادؿ وجيػػات النظػػر، واتخػػاذ القػػرارات، ورسػػـ الخطػػط واالسػػتراتيجيات، مشػػكالت العمػػؿ
 .التفاىـ فيما بينيـ
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ويعرؼ أبو النصر االجتماع بأنو" ىو إحػدى وسػائؿ االتصػاؿ الجمػاعي واليػادؼ والمخطػط 
 (.26: 2009، بو النصرأ) والمباشر وجيًا لوجو"

عضػػػاء تنظػػػيـ مػػػا أأمػػػا عبػػػد الكػػػريـ فيعػػػرؼ االجتمػػػاع بأنػػػو:" أي فتػػػرة يجتمػػػع فييػػػا رسػػػميًا 
ماف محػدديف ولفتػرة قػد تمتػد مػف عػدة  دقػائؽ لعػدة سػاعات دوف بأشخاصيـ وجيًا لوجو في مكاف وز 

 (.19: 2007، عبد الكريـ) ف يتفرقوا أو يتوقؼ االجتماع  لينجزوا بيا عماًل أو يكونوا رأيًا موحدًا"أ

ىػي: ىػي عمميػة إداريػة يقػـو بيػا مػدير المدرسػػة  أف إدارة االجتمػاع( 2013) ويػري الشػريؼ
ة يؿ التخطػيط والتنظػيـ ليػا ويتػابع فييػا تنفيػذ القػرارات واألعمػاؿ المدرسػباإلعداد المسبؽ ليا مف خػال

 (.23: 2013، الشريؼ) كما وتعتبر ميارة يمتمكيا المدير

إدارة االجتماعات بأنيا: عبارة عف تجميع عممػي  أو مينػي مػنظـ ( 2004) يتويعرؼ سيبا
 (.121: 2004، يتسيبا) الناجحةمف أثنيف أو أكثر مف الناس يمكف أف تطبؽ فييا قواعد اإلدارة 

 المختمفػة لألفكػار إدارة – لممتناقضػات إدارة عف يرى عبد الجواد أف إدارة االجتماع : عبارة
 (.16: 2000، الجواد عبد) المختمفة واآلراء والشخصيات المختمفة والميوؿ

 يػةج إلػى ينتمػوف األفػراد مػف مجموعػة بػيف لقػاء : ىػو أف االجتمػاع( 2000) ويػري مػاىر
 القػرارات واتخػاذ معػيف بموضػوع الخاصػة األفكػار والمعمومػات لتبػادؿ معػاً  يجتمعوف، واحدة تنظيمية

 (.162: 2000، ماىر) الالزمة بشأنيا
 :أىداؼ إدارة االجتماع 

 يمكػف   الػذي الخػالؽ التفكيػر عمػى وتشجع الجماعي العمؿ روح غرس في االجتماعات تساىـ
 أف ويبقػى ، الجميػع عمػى بػالنفع يعود وتفاعؿ مشاركة االجتماع في عضو لكؿ يكوف أف خاللو مف

 أي خالؿ مف أو، كونفرنس الفيديو أو الياتؼ خالؿ  مف معالجتيا يمكف ال قضايا يعالو االجتماع
 ومف ىذه القضايا: ثورة المعمومات وسائؿ مف وسيمة

فػراد جػو األتوا لمشػكالت بنػاءة ومقترحػات حمػوؿ إليجػاد ومحاولػة اآلراء عػف لتعبيػرا -1
 .والمؤسسات

 .الشخصية األىواء عف وبعيدة وموضوعية صدقاً  أكثر قرارات إلى الوصوؿ -2

 .المختمفة اإلدارية والمستويات والتخصصات الخبرات تفاعؿ -3

 .األعماؿ في والتكرار االزدواجية ومنع والتنسيؽ االتصاؿ -4
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 .والمرؤوسيف الرؤساء بيف اإلنسانية العالقات تعزيز -5

 (.8 :1997، زيداف )والتدريبية اإلدارية الميارات عمى المشاركيف ءاألعضا تدريب -6

 :أىمية إدارة االجتماعات
 لتنفيػذ الرئيسػة الوسػيمةإلنجػاز أىػداؼ اإلدارة وبالتػالي  االجتماعػات الوسػيمة األساسػية تمثػؿ

 وتتمثؿ أىميتيا باآلتي:، المدارس في اإلدارية العممية أىداؼ جميع

األساسػية  الوسػائؿ مػف فيػي المدرسػية اإلدارة فػي ىامػاً  دوراً  رسػيةالمد االجتماعػات تمعػب -1
فػي  وغيػرىـ الموجػو أو النػاظر أو المػدير عنيػا يسػتغني ال التػي اإلداري لإلشػراؼ الضػرورية
تنظيميػا  أحسػف مػا إذا الفعػاؿ أثرىػا االجتماعػات ليػذه ويكػوف، وواجبػاتيـ لمناشػطيـ ممارسػتيـ
البنػاء  التعػاوني لمتفكيػر الفرصػة تتػاح وفييػا، منيػا قيقػيالح الغػرض تػؤدي بحيػث، وتوجيييػا
 (.180: 2005، أسعد) والبرامو الخطط ووضع واآلراء األفكار وتناوؿ

إلػى  الوصػوؿ بيػدؼ وتعقػد، مراكػزىـ كانػت أيػاً  آرائيػـ عػف لمتعبيػر لممشػاركيف الفرصػة تػيحت -2
االجتماعػات  تفرزىػا تػيال والنتػائو القػرارات عمػى الموافقػة سػيولة عمػى تسػاعد كمػا قػرارات

مػف  مظيػر وىػي، إلييػا والوصػوؿ النتػائو ىػذه إعػداد فػي شػاركوا بػأنيـ األعضػاء إلحسػاس
اتخػاذ  سػمطة تكػوف حيػث، الجماعػة رأي وسػيادة بػؿ الجمػاعي والعمػؿ الديمقراطيػة مظػاىر
لألعضػاء  المعنويػة الػروح رفػع عمػى وتسػاعد كمػا، واحػد لفػرد ولػيس األعضػاء لجميػع القػرارات

وجيػات  وتفػرز كمػا، مسػتوياتيـ اخػتالؼ مػف الرغـ عمى بأىميتيـ يشعروف وتجعميـ مشتركيفال
اإلداريػة  المسػتويات مختمػؼ مػف لألفػراد الفرصػة وتتػيح، القػرار أصػحاب تفيػد مختمفػة نظػر

حػد  عمػى شخصػية وصػداقات عمػؿ صػداقات وتكػويف النظػر وجيػات وتبػادؿ التعػارؼ لالرتقػاء
 (.9: 1997، زيداف) "سواء

القػرارات  بعكػس والموضػوعية والصػدؽ والعمػؽ بالنضػو تتسػـ جماعيػة قػرارات إلػى التوصػؿ -3
تاحػة ، الشخصػية والمصػالح بػالتحيز أحيانػاً  وتتسػـ شخصػية قػدرات عمػى تعتمػد التػي الفرديػة وا 
، برىػـو) " وتجربػة وممارسػة خبػرة مػنيـ أقػدـ ىػو بمف لالحتكاؾ الخبرة حديثي لمموظفيف الفرصة
2006: 24.) 

، لتوصػػػؿ إلػػػى دراسػػػات كاممػػػة وشػػػاممة ومستفيضػػػة ومتأنيػػػة لمقػػػرارات المتعمقػػػة بالمواضػػػيع الكبيػػػرةا -4
وذلػػؾ مػػػف خػػػالؿ تنػػػوع خبػػرات وتخصصػػػات األعضػػػاء ونقاشػػػاتيـ البنػػاءة القائمػػػة عمػػػى المشػػػورة 

 .وتبادؿ الرأي
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أو مػع  ة الواحػدةؤسسػداخػؿ الممجاف ألنشطة والجيود بيف اإلدارات والالتنسيؽ بيف مختمؼ أوجو ا -5
 .المنظمات األخرى

إتاحػػة الفرصػػة لمقػػادة اإلداريػػيف والمشػػتركيف فػػي االجتمػػاع لتوصػػيؿ آرائيػػـ وتوجييػػاتيـ ووجيػػػات  -6
كمػػا تتػػيح فػػي نفػػس الوقػػت توصػػيؿ ، نظػػرىـ إلػػى بقيػػة العػػامميف عػػف طريػػؽ األعضػػاء المشػػاركيف

 .مطالب وشكاوى العامميف

لفرصػػة ليػػـ لمتعبيػػر عػػف آرائيػػـ وأفكػػارىـ رفػػع معنويػػات األعضػػاء المشػػاركيف مػػف خػػالؿ إتاحػػة ا -7
 (.212:  1997، السيد وآخروف) والمشاركة في صنع القرارات

 :أنواع االجتماعات
ووفقػًا ، فقػد صػنفت وفقػًا لمموقػع، تعددت وتنوعت تصػنيفات االجتماعػات بتنػوع معػايير تقسػيميا 
وفيمػا يمػي ، مػنظـ واإلجػراءات وغيرىػاووفقػًا ل، ووفقػًا لمشػكؿ، ووفقًا لمصالحية، ووفقًا لممستوى، لمزمف

 :أىـ أنواع االجتماعات وتصنيفاتيا

 :التصنيؼ عمى أساس المدة أو الزمف -1

وىػػي التػػي تعقػػد بصػػورة دوريػة قػػد تكػػوف أسػػبوعية أو شػػيرية أو سػػنوية أو  :اجتماعػات دوريػػة - أ
رات ويغمػػب عمييػػا الطػػابع الرسػػمي ومػػف أمثمتيػػا المجػػاف الدائمػػة والمجػػالس فػػي اإلدا، خالفػػو

 .الحكومية والشركات

لػػيس ىنػػاؾ وقػػت محػػدد ) وىػػي التػػي تعقػػد كممػػا دعػػت الحاجػػة إلييػػا :اجتماعػػات غيػػر دوريػػة - ب
 (.42 -41: 2013، الشريؼ) لبحث مشاكؿ أو مواضيع طارئة( لعقدىا

 وتيػػدؼ إلػػى تنشػػيط، وتسػمى أيضػػًا االجتماعػػات الطارئػػة أو الغيػػر منظمػػة ذات األىػػداؼ الخاصػػة
 إنجاز في لمنجاح والتكامؿ التعاوف بأىمية اىتماـ األفراد واستثارة محددة غايات هباتجا ودفعو العمؿ
 (.11: 2004، الخالدي) المطروحة الطارئة الميمة

   :التصنيؼ عمى أساس الشكؿ  -2

وىػػي التػػي يػػتحكـ فػػي تكوينيػػا وفػػي سػػير إجراءاتيػػا قػػوانيف وأنظمػػة  :اجتماعػػات رسػػمية - أ
عػدد المػرات ، حػؽ األغمبيػة فػي إصػدار القػرار ،أسموب التصػويت فػي االجتمػاع) محددة

 (.10: 2004، الخالدي( )الفترة المحددة لمعضو لمكالـ، التي يحؽ لمعضو فييا الكالـ

، روتينيػا و اإلداريػة واإلجراءات التعميمات حسب تتـ التي ىي"كما عرفيا حسيف بأنيا :
 مف عدداً  يضـ أعماؿ جدوؿ ليا يكوف إذ، والشكميات مف الرسميات بكثير مقيدة وتكوف
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 القػرارات اتخػاذ ويػتـ، القػانوني النصػاب تػوفر االجتمػاع ويشػترط لصػحة، الموضػوعات
 (.320: 1991، حسيف) "الجمسة نياية في اجتماع يكتب محضر كما، بالتصويت

وىػي التػػي ال يحكػـ تكوينيػا قػػوانيف أو أنظمػة محػػددة وتتسػـ بالمرونػػة  :اجتماعػات غيػر رسػػمية -ب 
 (.10: 2004، الخالدي) وال يوجد ليا قواعد أو أصوؿ لممناقشة أو كيفية اتخاذ القرار ،والسيولة

وتتسـ باالستغناء عػف كثيػر مػف التصػرفات ، أنيا مف أىـ وسائؿ نقؿ وتبادؿ اآلراء:( أحمد) ويعتبرىا
زالة الكمفة وتتالشى فييا الفروؽ الوظيفية، الرسمية ضػوعات حيث يكوف التركيز عمى مناقشػة المو ، وا 

 (.33: 2010، أحمد) والمشكالت بغض النظر عف مراكز األشخاص الحاضريف

  :التصنيؼ عمى أساس المستوى -3

مثػػػؿ اجتماعػػػات المنظمػػػات الدوليػػػة  :اجتماعػػػات عمػػػى المسػػػتوى العػػػالمي أو الػػػدولي - أ
 . "اليونسكو"كمنظمة 

مػػػـ اجتماعػػػات عمػػػى المسػػػتوى االقميمػػػي: مثػػػؿ اجتماعػػػات الجامعػػػة العربيػػػة وىيئػػػة األ - ب
 المتحدة.

 .مثؿ اجتماع مجمس الوزراء ومجمس الشورى :اجتماعات عمى مستوى الدولة - ت

مثػػػػؿ اجتمػػػػاع مجػػػػالس  :اجتماعػػػػات عمػػػػى مسػػػػتوى المؤسسػػػػات فػػػػي القطػػػػاع الخػػػػاص - ث
 (.50-49: 2009، درة) اإلدارات والمجاف في الشركات

 :التصنيؼ عمى أساس الحجـ -4

ويكػػػوف النقػػػاش أكثػػػر انفتاحػػػًا  مػػػف المػػػرجح حضػػػور كػػػؿ األشػػػخاص :االجتماعػػػات الصػػػغيرة - أ
 .وتكوف السيطرة سيمة

ويكػػوف اإلعػداد المكػاني أكثػػر ، تكػػوف ىنػاؾ امكانيػة لتوليػػد أفكػار أكثػر :االجتماعػات الكبيػرة - ب
كمػػا يكػػوف مسػػتوى احتمػػاالت التغيػػب ، وتكػػوف ىنػػاؾ حاجػػة لمسػػتوى سػػيطرة أعمػػى، رسػػمية
 (.19: 2008، بدرة) أعمى

 :التصنيؼ عمى أساس الغرض -5

 :المعمومات توصيؿ ماعاجت  - أ

 إلى مف التعرؼ البد لمعامميف المعمومات بعض لتوصيؿ ما اجتماع بعقد قراراً  المدير يتخذ أف قبؿ "
 المػذكرات فكتابػة، والمنشػورات ونحوىػا التقػارير كتابػة مثػؿ، المعمومات ىذه لتوصيؿ الممكنة البدائؿ
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 لممعمومػات العػامميف فيػـ تتعمػؽ مػدى مشػكمة تثيػر ولكنيػا، القميمػة التكمفػة وذات السػيمة البػدائؿ مػف
 توصػيميا المػراد المعمومػات بػأف لدى المدير شعور ىناؾ كاف ما فإذا، المذكرات ىذه تتضمنيا التي
 البصػرية السػمعية المعينػات باسػتخداـ أو قػاـ بنفسػو بشػرحيا قػاـ إذا إال تفيػـ لػف النحػو ىػذا عمػى
عبػد ) "اجتمػاع إلػى المعنيػيف دعػوة األفضػؿ فإنػو مػف، المعمومػات ىػذه لمثػؿ العػامميف انتبػاه لجػذب
 (.34: 2009، الكريـ
 :المعمومات عمى الحصوؿ اجتماع  - ب

، بموضػوع معػيف تتعمػؽ معمومػات عمػى الحصػوؿ ىػو االجتماعػات مػف النػوع ىػذا مػف اليػدؼ إف "
 مػف كالطمػب، النػوع ىػذا مػف اجتمػاع عقػد تكمفػة مػف تكمفػة أقػؿ أخػرى بػدائؿ وجػود مػف وبػالرغـ

رسػاليا مكتوبػة ىيئػة عمػى المطموبػة المعمومػات المعنيػيف األشػخاص  مختمػؼ ثػـ تعريػؼ إليػو وا 
 ىػذا مثػؿ عقػد فػإف ىػذا البػديؿ وجػود مػف وبػالرغـ، ضػرورياً  ذلػؾ كػاف إف بعضػيـ بػ راء المػوظفيف

 التفاعػؿ صػور لػىإ إمكانيػة التعػرؼ مػف يتيحػو لمػا مفضػالً  أسػموباً  يظػؿ االجتماعػات مػف الػنمط
 (.47: 2013، الشريؼ) "لممجتمعيف المختمفة النظر وجيات بيف الممكنة

وفػػػي ىػػػذا النػػػوع مػػػف االجتماعػػػات يسػػػمح لممجتمعػػػيف بالتفاعػػػؿ والمشػػػاركة بػػػ رائيـ ووجيػػػات نظػػػرىـ 
إدارة االجتمػػاع بشػػكؿ  يتػػيح لمجميػػع الفرصػػة ( المػػدير) وبالتػػالي يجػػب عمػػى رئػػيس الجمسػػة، وأفكػػارىـ

 .في المشاركة الفاعمة
 :والمشورة الرأي طمب اجتماع - ت

، بشػأنيا اتخػاذ قػرار المطمػوب المشػكمة بعػرض االجتماعػات مف النوع ىذا في االجتماع رئيس يقـو "
، القػرار اتخػاذ النيايػة بسػمطة فػي يحػتفظ ولكنػو، المشكمة حؿ حوؿ آرائيـ إبداء األعضاء مف ويطمب
 البديمػة والحمػوؿ اآلراء عمػىوالحصػوؿ  االجتمػاع إدارة فػي أسػموب أي يتبػع فأ لمػرئيس يمكػف حيػث
 اسػتدعاء، السػؤاؿ عمػى إجابػة لديػو متأكدًا أف كاف إذا األعضاء ألحد المباشر بالسؤاؿ يقـو أف مثؿ

 ولكػف اإلجابػة فػي واإلسػياب االجتمػاع عػف موضػوع معموماتو يقدـ لكي يعرفيـ الذيف األفراد بعض
 حتػى لمحاضػريف يػرده أف يجػب مػاعاالجت رئػيس سػؤاؿ إلػى بتوجيػو الحاضػريف أحػد قيػاـ حالػة فػي

 (.174: 2000، ماىر) " عميو يجيبوا

وعمى الرغـ مف تنوع االجتماعات واختالؼ تصنيفاتيا إال أف اجتمػاع توصػيؿ المعمومػات والحصػوؿ 
   .مف أكثر االجتماعات شيوعاً  المشورةو  عمييا واجتماع طمب الرأي
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 :التصنيؼ عمى أساس إداري -6

 مف بيف الباحثيف بيذا التصنيؼ:( 2008) وقد انفرد العجمي

اجتماعػػػات دوريػػػة مػػػع المدرسػػػيف ، يجػػػب أف يعقػػػد مػػػدير المدرسػػػة: اجتمػػػاع مجمػػػس المدرسػػػة - أ
ولمتأكيػػػد مػػػف أف كػػػؿ مػػػدرس أوؿ يعمػػػؿ مػػػع ، األوائػػػؿ بالمدرسػػػة إلعػػػداد بػػػرامو تربويػػػة مبدئيػػػة

مجمػػػس ىنػػػاؾ بعػػػض المشػػػكالت يمكػػػف أف يجػػػد ليػػػا و ، يف عمػػػى تنفيػػػذ البرنػػػامو وتنميتػػػومدرسػػػ
وبعضػيا األخػر يحتػاج إلػى العػرض عمػى ىيئػة التػدريس مجتمعػة بعػد ، المدرسة الحؿ المناسػب

 .يصوغيا صياغة جيدة أف يناقشيا مجمس المدرسة و

فػإف المػدير ىػو الػذي ، ذا لػـ يكػف فػي المدرسػة مدرسػوف أوائػؿ: إفاجتماعات المدير والمدرسي  - ب
مػػػػدير مجمػػػػس المدرسػػػػة مػػػػف عػػػػدد مػػػػف يعقػػػػد االجتماعػػػػات مػػػػع المدرسػػػػيف ويمكػػػػف أف يكػػػػوف ال

، المدرسيف األكفاء واجتماعات المدير بالمدرسيف تكوف أحيانا مع جميػع أعضػاء ىيئػة التػدريس
أو فػػي مجموعػػات تشػػترؾ فػػي ميػػوؿ خاصػػة أو ، وأحيانػػًا أخػػرى مػػع بعضػػيـ فػػي لجػػاف صػػغيرة

 .تجمع بينيـ حاجات مشتركة

يمثؿ مدير المدرسة في االجتماعات التػي المدرس األوؿ ىو الذي  :معممو المباحثاجتماعات  - ت
الجزء الخاص بيـ مػف البرنػامو الػذي ، وىو الذي يضع أماـ المدرسيف، معممو المباحثعقدىا ي

أو معممػػػيف ، مثػػػؿ معممػػػي مػػػادة دراسػػػية معينػػػة ، وضػػػع بصػػػورة مبدئيػػػة فػػػي مجمػػػس المدرسػػػة 
ع نظػػػاـ ضػػػبط ذاتػػػي يشػػكموف لجنػػػة لالتصػػػاؿ بأوليػػػاء األمػػػور، أو معممػػػيف يشػػػكموف لجنػػػة لوضػػػ

ال تختمػػؼ جوىريػػػًا عػػف اجتماعػػػات  معممػػو المباحػػػثواجتماعات وغيػػر ذلػػػؾ مػػف الموضػػػوعات،
ولكنيػػا تكػػوف أكثػػر خصوصػػية منيػػا وفػػرص المشػػاركة اإليجابيػػة الحػػرة متػػوفرة ، ىيئػػة التػػدريس

 خالليا بسبب قمة العدد.
ضػـ عػددًا محػدودًا مػف قػد تنبثػؽ عػف مجمػس المعممػيف مجموعػة مػف المجػاف ت :اجتماعػات المجػاف  - ث

تػػػؤدي ىػػػذه و   ،ةعػػوالمجنػػػة الصػػحية ولجنػػػة اإلذا -مثػػػؿ : المجنػػة الثقافيػػػة والمجنػػة الدينيػػػة، المعممػػيف
حيػػػث تعتبػػػر وسػػػيمة فعالػػػة لمناقشػػػة مشػػػكمة مػػػا   ألنيػػػا تتشػػػكؿ غالبػػػًا مػػػف ، المجػػػاف وظػػػائؼ ىامػػػة

كس ايجابيػػػًا عمػػػى مجموعػػػة ميتمػػػة بمشػػػكمة معينػػػة وتنمػػػو بػػػيف أعضػػػاء المجػػػاف عالقػػػات وديػػػة تػػػنع
 .أعماليـ

مػػف أجػػؿ ، يتشػػكؿ فػػي كػػؿ مدرسػػة جمعيػػة لربػػاء والمدرسػػيف :اجتماعػػات اآلبػػاء والمدرسػػيف  - ج
ولقيػاـ المدرسػة بػدورىا بشػكؿ ، تحقيؽ أىداؼ مشتركة في تييئة الفػرص المناسػبة لػتعمـ التالميػذ

جػػػري فػػػي وتعتبػػػر ىػػػذه االجتماعػػػات فرصػػػة ىامػػػة يطمػػػع مػػػف خالليػػػا اآلبػػػاء عمػػػى مػػػا ي، فعػػػاؿ
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المدرسػػػة فيقػػػدموف مقترحػػػػاتيـ ومعالجػػػاتيـ لمقضػػػػايا اليامػػػة كمػػػػا تطمػػػع المعممػػػػيف عمػػػى طريقػػػػة 
 (.259-258: 2008، العجمي) .معالجة اآلباء لمشكالت أبنائيـ

أف أكثػػر تصػػنيفات شػػيرة لالجتماعػػات ىػػو ( 2001) نقػػاًل عػػف البػػوىي( 2013) وقػػد أشػػار الشػػريؼ
 جتماعات كما يمي: حيث صنؼ اال( Borman) تصنيؼ براوف

 غرضو تحقيؽ النتائو وتأكيد نفوذ رموز اإلدارة اجتماع شكمي :. 

 غرضو توضيح مف يعمؿ؟ وماذا يعمؿ؟ ومتى؟ وأيف؟اجتماع توضيحي : 

 غرضو إعطاء التعميمات لممشاركيف.اجتماع تعميمي : 

 مػػػف ذوي االختصػػػاص : غرضػػػو الحصػػػوؿ عمػػػى المعمومػػػات والنصػػػائح اجتمػػػاع استشػػػاري
 (.51: 2013، الشريؼ) عمييا المدير قرارهليبني 

 االجتماعػات مػف النػوع ىػذا مثػؿ فػي القػرار اتخػاذ سػمطة تكػوف ":  اجتمػاع اتخػاذ القػرارات 
 قػد، المتخػذ القػرار عمػى التصػويت فػي حػؽ عضػو لكػؿ ويكػوف، المشػاركيف لجميػع متاحػة

 عمػى رةالسػيط فػي االجتماعػات مػف النػوع ىػذا مثػؿ االجتمػاع فػي رئػيس ميمػة تنحصػر
 مثمػو القػرار فػي الػرأي إبػداء سػمطة لػو وسػيكوف بػيف األعضػاء والتفػاعالت األمػور مجريػات

 (.175: 2000، ماىر) "األعضاء باقي مثؿ

وتحديػد  القػرارات غرضو حػؿ المشػكالت واتخػاذ ألف، االجتماعات أنواع أصعب مف النوع ىذا ويعد 
 :المتخذة يحتاج إلىكيفية تنفيذىا والتطبيؽ الناجح والفعاؿ لمقرارات 

 تحضيرًا وتخطيطًا دقيقًا. -

 إدارة حازمة لالجتماع مف قبؿ رئيس االجتماع. -

 .ضرورة الفيـ الكامؿ لجميع العمميات المتعمقة بحؿ المشكالت واتخاذ  القرارات -
  :التصنيؼ عمى أساس تحويمي -7

 :والعمؿ التخطيط عمى الحث اجتماع  - أ

 ويمحقػو اجتماعػات، الجميػور مػف أو العػامميف مػف محػددة مجموعػة مػع تربوية أىدافاً  يحقؽ نشاط "
 عػددىا الفتيػاف والفتيػات مػف عػةمجمو  مع المنشط أو المدرس يجتمع قد فمثالً ، التنفيذ لمتابعة أخرى
 أعضػاء ويمعػب، نشػاط مسػرحي أو أدبػي ثقػافي نشػاط إلقامػة والتنفيذ التخطيط أجؿ مف( 7) حوالي

 كتعزيػز تربويػة أىداؼ عدة عمى تحقيؽ يساعد مما وتنفيذىا المياـ أخذ في رئيسية أدواراً  المجموعة
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: 1999، البشػيتي وجػودة) الشخصػية وبنػاء وتكػويف المسػئولية تحمػؿ عمػى وقػدراتيـ بأنفسػيـ ثقػتيـ
4.) 
 :اجتماع بناء الفريؽ  - ب

ثػارة ، عمػؿ فػرؽ مجموعػات  إعػادة بنػاءبنػاء أو  إلػى االجتمػاع ىػذا ييػدؼ ورفػع الػروح المعنويػة وا 
 (.44: 2009، درة) الحماس والتطوير لدى المجموعات

 :الناجح االجتماع أساسيات
عمى الرغـ مف تنػوع أشػكاؿ االجتمػاع إال أنيػا تتفػؽ فػي ىػدفيا مػف حيػث حمايػة المؤسسػات 

تاحة الفرصة لممشاركيف في االجتماع لمتعبير عمػا يجػوؿ فػي ، مف التفكؾ ورفع الروح المعنوية ليـ وا 
المشػػاركة فػػي الموضػػوعات التػػي تخصػػيـ ودراسػػة المشػػكالت التػػي تقػػؼ عائقػػًا  مػػف خػػالؿ، خػػاطرىـ

لذا البد مف التركيز عمى األساسيات التي تسػاىـ فػي ، دوف تحقيؽ أىداؼ المؤسسة التي يعمموف بيا
 يصؿ مف خالليا إلى اجتماع ناجح نسبيًا منيا ما يمي: بحيث يقـو بيا المديرإنجاح أي اجتماع 

لقولػػػو ، ثػػـ يصػػػمي عمػػى النبػػي صػػمى اهلل عميػػو وسػػمـ، جتمػػاع بحمػػد اهلل والثنػػاء عميػػوف يبػػدأ االأ -1
 صمى اهلل عميو وسمـ "كؿ الكالـ ال يبدأ فيو بحمد اهلل فيو أجذـ" أخرجو ابف حياف في صحيحو.

إيضػػػػاح اليػػػػدؼ مػػػػف االجتمػػػػاع وعػػػػدـ إخػػػػراج االجتمػػػػاع عػػػػف أىدافػػػػو أثنػػػػاء سػػػػيره ألف الخػػػػروج  -2
افو األساسية يجعؿ المشاركيف غير راغبيف في مواصمة االجتماع مف جيػة ويقمػؿ باالجتماع عف أىد

 ( 136: 2006، الحربي) مف أىمية اليدؼ االساسي في اعتبارىـ مف جية اخرى

كالتيويػػػة ، وأف يكػػػوف مالئمػػػًا مػػػف حيػػػث تػػػوافر الشػػػروط الصػػػحية فيػػػو، تحديػػػد مكػػػاف االجتمػػػاع -3
وسػػائؿ المسػػاعدة عمػػى نجػػاح االجتمػػاع عمػػى سػػبيؿ المثػػاؿ مػػا مكانػػات والويتػػوفر  فيػػو اإل، واإلضػػاءة

 يمي :

اختيار طريقة مناسبة لجموس المجتمعيف بما يسمح بإجراء المناقشة وتبػادؿ اآلراء بػيف المجتمعػيف  -
 كذلؾ مناسبة عدد الكراسي لعدد المجتمعيف.

 ات والبيانات الالزمة.توافر األوراؽ واالقالـ لكتابة المالحظات مف قبؿ المجتمعيف واإلحصاء -

 (.242: 2002، الجبر) توفر التقنيات التربوية الحديثة مثؿ شاشة إسقاط ضوئي -
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أف يمتمػػؾ مػػدير المدرسػػة أو مػػف يقػػود االجتمػػاع ميػػارات فػػف إدارة االجتماعػػات والتػػي يمكػػف مػػف  -4
 تمخيصيا فيما يمي: 

 التنظيمي المناسب لالجتماع والحـز : وتتمثؿ بالقدرة عمى إنجاح المناخ  نسانيةالميارات اإل  -

 وتقبؿ المسئولية والمبادرة والمياقة.
: وتتمثػػؿ فػػي اسػػتخداـ األسػػاليب واإلجػػراءات والتقنيػػات الكفيمػػة بتحقيػػؽ مسػػتوى  الميػػارات الفنيػػة -

 عاؿ مف اإلنجاز خالؿ االجتماع
حػػة أثنػػاء االجتمػػاع : وتػػتخمص فػػي القػػدرة عمػػى التعامػػؿ مػػع االفكػػار المطرو  الميػػارات الفكريػػة - 

 إضافة إلى صفاء الذىف وحسف التصرؼ وأثنػاء مواجيػة األمػور الطارئػة، والقدرة عمى الفيـ والحكمة
 (.573: 2010، الفرح)
وأف  أكػػاف المػػدير أو أي شػػخ  ينػػوب عنػػو متمكنػػًا وناقػػداً  ف يكػػوف رئػػيس االجتمػػاع سػػواءأ -5

دى المجتمعػػػيف القػػػدرة عمػػػى البحػػػث واالىتمػػػاـ ويكػػػوف لػػػ، يكػػػوف قػػػادرًا عمػػػى إدارة المناقشػػػة وتوجيييػػػا
 (.50 :1989، سالمة) والرغبة في عرض نتائو أبحاثيـ لممناقشة والنقد

   :بعضًا مف أساسيات إدارة االجتماعات بنجاح( 2007) وقد ذكر توفيؽ

 وضع خطة االجتماع.   -

 إعداد جدوؿ االجتماع قبؿ االنعقاد بفترة مناسبة. -

 .مات الكاممةتوفير البيانات والمعمو  -

 .اختيار الوقت والمكاف المناسبيف -

 وضوح اليدؼ مف االجتماع وتحديده. -

 (.10: 2007، توفيؽ) رئاسة فاعمة وقادرة عمى إدارة االجتماع بنجاح -

 :( 2007) وىذا باإلضافة إلى ما ذكره عبد الكريـ

 .تزويد كؿ عضو بما يخصو مف قرارات االجتماع -1

  .جتماع بما يجب عمييا تنفيذه مف قراراتوتبميغ الجيات التي لـ تحضر اال -2

  .حسف توزيع المشاركيف في االجتماع -3
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وتقػػػّوـ مػػػدى التقػػػدـ نحػػػو ، وضػػػع خطػػػة تنفيذيػػػة لتنفيػػػذ قػػػرارات االجتمػػػاع ودواـ متابعػػػة ذلػػػؾ -4
 (.28: 2007، عبد الكريـ) تحقيؽ ىدؼ االجتماع

 االجتماعات:إدارة   فشؿ أسباب
ولكنػو يفشػؿ فػي ، مػاعبير مػا يجعمػو متأكػدًا مػف نجػاح االجتقد يتخذ قائػد االجتمػاع مػف التػدا

وىناؾ العديػد مػف األسػباب التػي تقػؼ وراء ، وال يعرؼ ليذا الفشؿ سببًا واضحاً ، نياية األمر
 االجتماعات ومنيا :  إدارة  فشؿ

حيػػػػث يػػػتـ الػػػدعوة لعقػػػػد اجتمػػاع دوف وجػػود ىػػػدؼ ، عػػدـ وجػػود سػػبب قػػػوي لعقػػد االجتمػػػاع - أ
 .وبدقة لمخػروج بػو مػف ىػذا االنعقاد محدد تماماً 

وكثػرة االنتقػػاد لمتصػػرفات أو لػػػألداء أو ، تعقيد األمور والنزاعػات والخالفػات بػيف المجتمعػيف - ب
 ممػا يجعػؿ المجتمعيف في حالة خوؼ وسمبية وانيزامية في االجتماع.، لألفكػار واآلراء

 .طوؿ االجتماع مف حيث الوقت - ت

إلػػػى اإلعػػػداد المسػػػبؽ ممػػػا يػػؤدي إلػػػى زيػػػادة االرتبػػاؾ وخمػػؽ المنازعػػات مػػف  افتقػاد االجتمػػاع - ث
 .خػالؿ وجػود جػدوؿ أعمػاؿ غيػر واضح المعالـ

، عػػدـ مناسػػػبة عػػػدد الحاضػػػريف فػػػي االجتمػػػاع سػػػواء بزيػػػادة أعػػدادىـ أو بػػػنقص الحاضػػػريف - ج
، التحػػػدث فيػػػزداد وقػػػت االجتمػػػاعففػػػي زيػػػادة العػػػدد عػػػف الحػػػد المناسػػب تػػزداد نسػػػبة طػػػالبي 

وفػػي قمػػة العػػدد عػػف الحػػد  .ويتجنػػب الػػبعض الحػػديث تفاديػػػًا لمحػػػرج فتػػػزداد األمػػػور تعقيػػػداً 
إلػػى أحػػد  المعقوؿ تػنخفض نسػبة الكفػاءة والفعاليػة في اتخػاذ القػرار، وقػػد يحتػػاج المجتمعػػوف

يػػتـ اتخػػاذ قػػرار بنػػاء عمػػى معمومػات غيػر  فإما أف يتـ تأجيؿ األمور أو، األفػراد فػال يجدونو
 مكتممة.

  واإلحبػاط في مخرجات العمؿ. حضور الكثير مف االجتماعات مما ينػتو عنػو الممػؿ - ح

سيطرة أحد األشخاص عمى االجتمػاع أو عػدد قميػؿ مػنيـ ممػا يػوحي لمبػاقيف بعػدـ االكتػراث  - خ
 .بيـ والممؿ مف وجودىـ

 يذ المياـ المكمؼ بيا الغير.عدـ االىتماـ بمتابعة تنف - د

 (.13-12 :2002، فتحي) ػتيا فػي االجتمػاعالبعد عػف جػوىر األمػور المػراد مناقش - ذ
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نجػػاح االجتماعػػات مػػف خػػالؿ البعػػد عػػف االرتجاليػػة  وبنػػاًء عمػػى مػػا تقػػدـ يمكػػف اسػػتدراؾ الفشػػؿ وا 
، الخطػػػط الالزمػػػةو  ووضػػػع األىػػداؼ، وبالتػػػالي ال بػػػد مػػف تحديػػػد الغػػػرض مػػف االجتمػػػاع، والعشػػوائية

حتػػى يحفػػز اآلخػػريف عمػػى التنػػافس والمشػػاركة لتحقيػػؽ ، والعمػػؿ عمػػى تحفيػػز مػػف يسػػتحؽ وتشػػجيعو
 ىداؼ االجتماع التي وجد مف أجميا.أ

 :المراحؿ الرئيسية لعممية إدارة االجتماعات
قسـ عمميػة وتن، فال بد مف العمؿ عمى إدارتيا بطريقة فعالة، لكي تحقؽ االجتماعات أىدافيا المرجوة

 :إدارة االجتماعات إلى ثالث مراحؿ أساسية ىي

 مرحمة ما قبؿ انعقاد االجتماع :المرحمة األولى -

 .مرحمة أثناء انعقاد االجتماع :المرحمة الثانية -

 .مرحمة ما بعد االنعقاد :المرحمة الثالثة -

 مرحمة ما قبؿ انعقاد االجتماع :المرحمة األولى

 :ويجب فييا االىتماـ بعدة أمور أو خطوات، جتماعتسبؽ ىذه المرحمة عقد اال    
 (.المدير المسئوؿ عف أمر عقد االجتماع) :تحديد اليدؼ مف االجتماع -1

ولكػػػف مػػع "ذلػػؾ يػػػدعو ، كبيػػراً  وجيػػداً  إف االجتماعػػات تسػػػتغرؽ وقتػػاً ( ـ1996) يبػػيف كينػػاف
أف تعطػي النتػائو ذاتيػا" أو البعض إلى عقد اجتماع ألنيـ لـ يفكروا في البدائؿ المناسبة التػي يمكػف 

فػي معالجػة  معتػاداً  يمكف أف يكوف عنصػر راحػة نفسػية وأسػموباً  ألنيـ يروف إف جمع األشخاص معاً 
 (.14: 1996، كيناف) األمور وتجنب تحمؿ المسؤولية الشخصية

طػػػرح بعػػػػض  :وجػػػود عػػػدة أىػػػداؼ لالجتماعػػػات مثػػػؿ( ـ1997) وآخػػػروف، ويوضػػػح السػػػيد
فكار واآلراء بشأف موضوعات محددة أو العمػؿ عمػى القيػاـ بػبعض التغييػرات المعمومات أو تبادؿ األ

في طرؽ وأساليب العمػؿ أو مناقشػة بعػض السياسػات أو إعػداد بعػض التقػارير حػوؿ موضػوع معػيف 
أو الحصػوؿ عمػى تأييػد بعػض األفػراد لػبعض ، أو توضيح بعض األمػور المرتبطػة بالعمػؿ أو األفػراد

  (.212: 1997، السيد وآخروف)  لإ .األفكار والمقترحات

وبالتػػالي يجػػب أف يفكػػر المػػدير قبػػؿ االجتمػػاع عػػف اليػػدؼ منػػو وىػػؿ االجتمػػاع ىػػو انسػػب 
 وسيمة لتحقيؽ اليدؼ؟
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المػدير المسػئوؿ عػف أمػر عقػد االجتمػاع أو ) :تحديد مػف الػذي سػوؼ يػدعى لالجتمػاع-2
 (  مف ينيبو

كػػػاف سػػػوؼ يػػػرأس االجتمػػػاع بنفسػػػو أـ  يجػػب عمػػػى المػػػدير المسػػػئوؿ أف يفكػػػر فػػػي تحديػػػد مػػػا إذا
وفي كال الحالتيف يجب  أف يتذكر أنو كمما قؿ عػدد المشػاركيف كممػا ، سوؼ ينيب شخصًا آخر عنو

وأف يتأكػػػد مػػػف تػػػوافر عػػػدة شػػػروط فػػػي األعضػػػاء المزمػػػع دعػػػوتيـ لحضػػػور االجتمػػػاع ، كػػػاف أفضػػػؿ
  :أىميما

 .اعأف يكوف ذا صمة بالموضوعات المطروحة لمنقاش في االجتم - أ

 .أف تتوافر لديو الخبرة واإللماـ بالموضوع - ب

 .أف تتوافر لديو الرغبة والحافز لممشاركة في االجتماع - ت

 (.خجوؿ وغير منفتح اجتماعياً ) أال يكوف مف النوع الذي ال يستطيع التحدث أماـ اآلخريف - ث

   .أال يكوف مف النوع الذي يفرض رأيو عمى اآلخريف - ج

 (.213: 1997، السيد  وآخروف) عيعمى العمؿ الجما أف يكوف قادراً  - ح
 (  رئيس االجتماع والسكرتير) :إعداد جدوؿ أعماؿ االجتماع  -3

 لػػػذلؾ فػػػإف  كينػػػاف ونظػػػراً ، فػػػي إنجػػػاح االجتمػػػاع لجػػػدوؿ أعمػػػاؿ االجتمػػػاع دور كبيػػػر جػػػداً 
يؤكػػد عمػػى أال يكػػوف عبػػارة عػػف ورقػػة تػػوزع عمػػى المشػػاركيف قبػػؿ االجتمػػاع مثػػؿ البيانػػات ( 1996)

بػػؿ يجػػب أف يكػػوف عبػػارة عػػف وثيقػػة عمػػؿ تعمػػؿ كػػدليؿ يبقػػي الجميػػع فػػي ، وزع فػػي الشػػوارعالتػػي تػػ
كمػا يبػيف أف نقػاط جػدوؿ ، قػؿ المواضػيع أىميػة بمعظػـ وقػت االجتمػاعأمسار معيف وتمنع اسػتغراؽ 

، وأسػماء المشػاركيف فيػو، اليػدؼ مػف االجتمػاع وتاريخػو ومدتػو ومكػاف حدوثػو :األعماؿ المثػالي ىػي
 وأي أعمػاؿ أخػرى تسػتجد، ومواضػيع النقػاش الصػعبة أو القابمػة لمجػدؿ، المناقشة الروتينيػةومواضيع 

 (.27: 1996، كيناف)

 عمػػػػى أىميػػػػة ترتيػػػػب الموضػػػػوعات فػػػػي تناوليػػػػا وفقػػػػاً ( 1997) وآخػػػػروف، كمػػػػا يؤكػػػػد السػػػػيد
اليػػة وعمػػى مراعػػاة القواعػػد الت(، إف أمكػػف ذلػػؾ) وتحديػػد وقػػت مناقشػػة كػػؿ موضػػوع، ألىميتيػػا النسػػبية

   :عند إعداد جدوؿ أعماؿ االجتماع

 .االقتصار عمى الموضوعات ذات الصمة باليدؼ مف االجتماع - أ

   .مراعاة ما يعرفو األفراد المشاركيف عف الموضوعات المطروحة لمنقاش - ب
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تشػػير الدراسػػات إلػػى أف انتبػػاه األفػػراد ) العمػػؿ عمػػى عػػدـ إطالػػة زمػػف االجتمػػاع قػػدر االمكػػاف - ت
 (.ظ عميو إذا لـ تزد المدة في المتوسط عف ساعتيفوتركيزىـ يمكف الحفا

تشػير الدراسػات إلػى أف األفػراد يكونػوف فػي حالػة يقظػة ) اختيار الوقت المالئـ لعقد االجتماع - ث
إذا تنػػػاولوا  –أو  والسػػػاعة الثانيػػػة عشػػرة ظيػػػراً  ذىنيػػة بػػػيف السػػاعة التاسػػػعة والنصػػػؼ صػػباحاً 

: 1997، السػػيد وآخػػروف( )يػػر والخامسػػة مسػػاءبػػيف السػػاعة الثانيػػة بعػػد الظ – خفيفػػاً  غػػذاءً 
213.) 

 (  سكرتير االجتماع تحت إشراؼ الرئيس) :اختيار وتنظيـ قاعة االجتماع-4

ومػػػف تمػػػؾ ، يتطمػػب نجػػػاح االجتماعػػػات تػػػوفر عػػػدد مػػػف العوامػػؿ الميمػػػة فػػػي مكػػػاف االجتمػػػاع
 :( 1996) العوامؿ كما أشار كيناف

 .مناسبة حجـ القاعة لعدد المشاركيف  - أ

 اسبة ترتيب مائدة ومقاعد االجتماعات.من - ب

 توافر كافة األجيزة واألدوات الالزمة لعرض الموضوعات. - ت

 توافر درجة اإلضاءة والتيوية والحرارة المالئمة. - ث

 (.30-29: 1996، كيناف ) خطة وبطاقات تحدد أماكف جموس المشاركيف - ج

د إلػػى حػػد كبيػػر عمػػى إلػػى أف ذلػػؾ يعتمػػ( 1997) وبخصػػوص شػػكؿ االجتمػػاع يشػػير السػػيد وآخػػروف
حيث يتيحاف أكبر قػدر مػف ، وأف أنسب شكميف ىما الشكؿ الدائري والبيضاوي، اليدؼ مف االجتماع

   (.214: 1997، السيد وآخروف) التفاعؿ بيف المجتمعيف
رساؿ الدعوة والمعمومات الالزمة لالجتماعإ -5  (  سكرتير االجتماع تحت إشراؼ الرئيس) :عداد وا 

 وأف يرفؽ بيا جدوؿ أعماؿ االجتماع.، ف ذلؾ قبؿ موعد عقد االجتماع بوقت كاؼويراعي أف يكو  
 انعقاد االجتماع مرحمة أثناء  :المرحمة الثانية

 .(الفترة المحددة لبداية ونياية الجمسة) التي تتـ خالؿ فترة عقد االجتماعوىي تشمؿ كافة الفعاليات 

 :االجتماع افتتاح
ف إعػداد، يتعػافى أف قبػؿ طويػؿ وقػت إلػى يحتػاج سػيء شػكؿب يفتػتح الػذي االجتمػاع إف "  وا 

 األعصػاب إلػى اسػتقرار تػؤدي سػوؼ نيػاأل  لمػرئيس ذكيػة فكػرة ىي مفصؿ بشكؿ االفتتاح إجراءات
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يضػاح، الػبعض النػاس لبعضػيـ تقػديـ إلى حاجة ىناؾ يكوف وقد، مرتاحيف الجميع وتجعؿ  ىػدؼ وا 
" ترحػاب موضػع أنيػـ يشػعروا أف جموعػة يجػبالم أفػراد فػإف خػرآ شػيء كػؿ وفػوؽ، االجتمػاع

 (.38: 2004، البعمبكي)

 :المحدد الوقت في االجتماع أعماؿ بدء  -1

 ترؤسػؾ لجمسػة وعنػد، المحػدد الوقػت فػي االجتمػاع أعمػاؿ فػي البػدء عمػى دائمػاً  الحفػاظ يجػب"
ذا، يةكاف االجتماع بفترة بداية قبؿ مبكراً  االجتماع مقر إلى تصؿ أف عميؾ يتعيف االجتماع  تػأخر وا 
 عػف رئػيس مسػاىـ تػأخر فػي حالػة أمػا، دونيػـ االجتمػاع فابػدأ الحضػور فػي المشػاركيف بعػض

 إدخػاؿ الحالػة ىػذه فػي ويمكنػؾ، حتػى وصػولو االنتظػار مػف مػانع فػال المحػدد الوقػت فػي الحضػور
عػادة التعديالت بعض ذا، تػأخر ىنػاؾ يكػوف األعمػاؿ لػئال جػدوؿ ترتيػب وا   بػدء الظػروؼ اقتضػت وا 
 أسػباب عػف اإلفصػاح مػع، الجمسػة محاضػر فػي ذلػؾ إلػى فيجػب اإلشػارة متػأخراً  االجتمػاع أعمػاؿ
 تسػاعد ىامػة معمومػات لديػو مػف بيػنيـ كػاف إذا إال المتػأخريف انتظػار فػي تضػع الوقػت وال .التأخير

ال، سػريع قػرارا إلػى فػي التوصػؿ  أعمػاؿ االجتمػاع" بػدء منػذ فػاتيـ مػا ليػدركوا لشػأنيـ فػدعيـ وا 
 (.50:  2001، ندرسميك)

 إدارة المناقشات  -2

 عػادالً  وكػف، المناقشػة بسػمو أو  اإلجػراءات حيػث مػف الديمقراطي الشكؿ االجتماع إعطاء مف بد ال"
عطػاء المتحػدثيف بػيف الوقػت تقسيـ في ذا كمػا، المتحػدثيف مػف عػدد ألكبػر الفرصػة وا   أف الحظػت وا 

 التركيز األعضاء مف واطمب التوقؼ فوراً  منو فاطمب تحدثو أثناء األعضاء أحد عمى فوضى ىناؾ
 عنػدما األخػص عمػى الفكاىػات بعػض سػرد ال مػانع مػفو ، مسػمياً  تكػوف أف حاوؿ، الزميؿ يقولو فيما
 ىي معيف موضوع إلنياء طريقة أسيؿ أف تتذكر أف ويجب، لمحاضريف يتسرب بدأ الممؿ أف تشعر
 مػف فػات لمػا المشػاركيف ونبػو، المشػارؾ يقولػو لمػا جيداً  االستماع، فيو بتمخيص المناقشة تتدخؿ أف

 (.148: 2000، ماىر) " المحدد الوقت عف خروج ىناؾ كاف إذا وما  وقت
 اختتاـ االجتماع  -3

 والمناقشػات الحػوار االنتيػاء مػف  بعػد تػتـ حيػث، االجتمػاع تنفيػذ مرحمػة مػف األخيػرة الخطػوة وىػي
العػامري ) االجتمػاع فػي المشػاركيف لكػؿ عمػؿكػدليؿ  يصػبح والػذي االجتمػاع تقريػر أو وثيقػة كتابػة
 (.15:د.ت، والعمر
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ويتوقػػؼ نجػػاح إدارة االجتمػػاع فػػي ىػػذه المرحمػػة عمػػى مػػدى جػػودة اإلعػػداد ليػػا فػػي المرحمػػة 
كمػػػا يعتمػػػد عمػػػى مػػػدى تفيػػػـ كػػػؿ مػػػف رئػػػيس وأعضػػػاء االجتمػػػاع لػػػألدوار المطموبػػػة مػػػنيـ ، السػػػابقة

 .وتنفيذىا عمى الوجو المطموب

   :ر المطموبة مف أعضاء االجتماعاألدوا :أوالً 

 .معرفة اليدؼ مف االجتماع والدور الذي يمعبو فيو -1

حتػػى يشػػارؾ فػػي االجتمػػاع ، قػراءة المعمومػػات المرتبطػػة بموضػػوعات االجتمػػاع قبػؿ حضػػوره -2
 .بفعالية

نابػػػة عضػػػو آخػػػر ممػػػـ ، الحضػػػور إلػػػى مكػػػاف االجتمػػػاع فػػػي الوقػػػت المناسػػػب -3 أو االعتػػػذار وا 
 .عنوبالموضوع في الحضور 

عػػػػػدـ مغػػػػػادرة قاعػػػػػة االجتماعػػػػػات أثنػػػػػاء االنعقػػػػػاد إال ألسػػػػػباب ضػػػػػرورية يػػػػػأذف بيػػػػػا رئػػػػػيس  -4
 .االجتماع

وأف تكػػػوف بشػػػكؿ موضػػػوعي وخػػػالي مػػػف ، االسػػػتئذاف لممشػػػاركة فػػػي إبػػػداء الػػػرأي والمناقشػػػة -5
 .التحيز أو التعصب

االستفسػػػػػػار عػػػػػػف المعمومػػػػػػات أو الموضػػػػػػوعات غيػػػػػػر الواضػػػػػػحة أو غيػػػػػػر المفيومػػػػػػة أثنػػػػػػاء  -6
 .تماعاالج

 .االستعداد العالي لتقبؿ اآلخريف واإلصغاء إلييـ -7

االبتعػػػػاد عػػػػف االتجاىػػػػات السػػػػمبية نحػػػػو االجتمػػػػاع أو بعػػػػض الموضػػػػوعات المطروحػػػػة فيػػػػو  -8
 .لمنقاش

            (.36-35: 2006، برىـو) االلتزاـ ب داب الحديث مع اآلخريف أثناء النقاش أو االستفسار -9
 :رئيس االجتماع أىـ األدوار المطموبة مف :ثانيا

، مراجعػػة كافػػة التعميمػػات والمعمومػػات والتجييػػزات الالزمػػة لالجتمػػاع قبػػؿ حضػػور األعضػػاء -1
 .وتوجيو لجنة السكرتارية باستقباؿ األعضاء المشاركيف في الوقت والمكاف المحدد

أف يستحضػػر فػػي ذىنػػو المراحػػؿ األربػػع التػػي يمػػر بيػػا االجتمػػاع  وأف يعمػػؿ عمػػى االسػػتفادة  -2
 :تمؾ المراحؿ األربع ىيو ، منيا
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وفػػػي ىػػذه المرحمػػػة يػػدرس المشػػػاركوف بعضػػػيـ ، : مرحمػػػة البػػدء باالجتمػػػاعتشػػكيؿ االجتمػػػاع - أ
 .بعضًا ويسعوف لمعرفة مواقؼ اآلخريف وخمفياتيـ

وفػػػػي ىػػػػذه المرحمػػػػة يبػػػػدأ المشػػػػاركوف باالنفتػػػػاح ، : مرحمػػػػة النقػػػػاش والػػػػردالمرحمػػػػة العاصػػػػفة - ب
 .قد تؤدي إلى سوء تنظيـ االجتماع، ةواالنيماؾ في مناقشات وتحديات كالمي

، وفييػػا تتطػػور األفكػػار ويػػتـ الوصػػوؿ إلػػى تسػػويات، : مرحمػػة العمػػؿ بإنتاجيػػةمرحمػػة التطبيػػع - ت
  .وترسي  إطار عاـ واضح يمكف الجميع مف معرفة ما ىو مطموب منيـ

 .وفييا يولد المجتمعوف إجماعًا ويحصموف عمى النتائو، : مرحمة النتائومرحمة األداء - ث

تاحػة ، الترحيب بالمشػاركيف :افتتاح االجتماع في الوقت المحدد مع مراعاة النواحي التالية -3 وا 
والتػػػذكير بيػػػدؼ وأىميػػػة االجتمػػػاع أو ، وحصػػػر الغػػػائبيف، الفرصػػػة ليػػػـ لمتعريػػػؼ بأنفسػػػيـ
والتأكيػػػػد عمػػػػى ، والتعريػػػػؼ بالمواضػػػيع المحػػػػددة لممناقشػػػة، مراجعػػػة نتػػػػائو الجمسػػػة السػػػػابقة

 (.216: 1997، السيد وآخروف) االلتزاـ بالوقت
 .مرحمة ما بعد االنعقاد :المرحمة الثالثة

 :ويتـ فييا القياـ بعدة خطوات أىميا ما يمي، وىي المرحمة التي تمي انتياء جمسة االجتماع
   :توثيؽ االجتماع :أوالً 

ويجػػب أف يتضػػمف المحضػػر كمػػا ، يجػػب فػػور انتيػػاء االجتمػػاع إعػػداد محضػػر مطبػػوع بػػذلؾ 
 :( 1994) لعثيميفأشار ا

 .عنواف يشير إلى موضوع االجتماع وتاري  ومكاف انعقاده - أ

 .قائمة بأسماء األشخاص المشاركيف - ب

 .اعتذارات األشخاص الذيف لـ يحضروا - ت

 .اسـ رئيس االجتماع - ث

 .جدوؿ األعماؿ - ج

 .ممخص عف ما تـ القرار عميو في كؿ بند في جدوؿ األعماؿ - ح

 .اإلجراءات التنفيذية خالصة توزيع المسئوليات باألسماء عمى - خ

 (.131: 1994، العثيمف) تحديد نياية االجتماع وموعد االجتماع التالي - د
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   :عمى مراعاة النواحي التالية عند كتابة محضر االجتماع( 1996) ويؤكد كيناف

 .استعماؿ صيغة الماضي - أ

 .وصؼ الحقائؽ والوقائع فقط بدوف إعطاء آراء شخصية  - ب

ي باألحرؼ العريضة وبجانبو األحرؼ األولػى مػف اسػـ أو مركػز اإلشارة إلى أي إجراء تنفيذ  - ت
 .الشخص المسئوؿ عنو

بعػػػد االنتيػػػاء مػػػف إعػػػداد المحضػػػر وتأكػػػد الػػػرئيس مػػػف خمػػػوه مػػػف األخطػػػاء فانػػػو يقػػػـو وكافػػػة  - ث
األعضاء الحاضريف بالتوقيع عميو ومػف ثػـ توزيػع نسػخة منػو عمػى كػؿ األعضػاء المشػاركيف 

 (.49: 1996، كيناف) في االجتماع
  :تقييـ االجتماع :ثانياً 

عمى أىمية قياـ رئيس كؿ اجتماع وكافة األعضاء المشػاركيف بتقييمػو ( 1997) يؤكد السيد وآخروف
لػػػى المشػػػكالت التػػػي تعػػػرض ليػػػا االجتمػػػاع إوذلػػػؾ بيػػػدؼ التعػػػرؼ   كػػػؿ اجتمػػػاع بعػػػد االنتيػػػاء منػػػو

 (.218: 1997، السيد وآخروف) والعمؿ عمى تفادييا في االجتماعات المقبمة
ىي الطمب مػف األعضػاء مػؿء اسػتمارة تقيػيـ ( 1996) والطريقة البسيطة لفعؿ ذلؾ كما أشار كيناف

، قبػػػؿ مغػػػادرتيـ مكػػػاف أو مقػػػر االجتمػػػاع –التػػػي ال يسػػػتغرؽ ممؤىػػػا أكثػػػر مػػػف دقيقػػػة  –االجتمػػػاع 
   :وتتضمف االستمارة األسئمة التالية

 .لؾ ؟ نعـ / كال ىؿ كاف ىذا االجتماع مفيداً  -1
 .ىؿ تمكنت مف قوؿ كؿ ما تريد قولو في االجتماع ؟ نعـ / كال -2
 .عف كيفية إدارة االجتماع ؟ نعـ / كال ىؿ أنت راضٍ  -3
 .ىؿ تعرؼ ما يتوجب عميؾ فعمو نتيجة لالجتماع ؟ نعـ / كال -4
 (.50: 1996، كيناف) ديؾ أي تعميقات أخرى ؟ نعـ / كالىؿ ل -5
 :متابعة تنفيذ القرارات المتخذة :ثالثا
مػػا يتوقػػؼ  وكثيػػراً ، عمػػى مػػدى نجػػاح تمػػؾ االجتماعػػات بػػر الحصػػيمة اإلجماليػػة لالجتماعػػات دائمػػاً تع

  :ذلؾ عمى عنصريف أساسييف ىما
 بػػػػػأوؿ لميػػػػػاـ الموكمػػػػػة إلػػػػػييـ أوالً مػػػػػدى قيػػػػػاـ األعضػػػػػاء المشػػػػػاركيف فػػػػػي االجتمػػػػػاع بإنجػػػػػاز ا -1

 .(49: 1996،كيناف)
، إلػػى الجيػػات واألشػػخاص ذوي العالقػػةمػدى وصػػوؿ القػػرارات التػػي تػػـ اتخاذىػػا فػي االجتمػػاع  -2

  (.218: 1997، السيد وآخروف) وقياميـ بتنفيذ ما جاء فييا
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 ثانيًا: إدارة الوقت
 تمييد

يسػتمـز ، وىو نعمػة مػف نعػـ اهلل عمػى عبػاده، تنطمؽ أىمية إدارة  الوقت مف كونو مورد نادر
ىناؾ العديػد مػف الحكػـ واألمثػاؿ و ، وعدـ تضييعيا خشية السؤاؿ عنيا والحساب عمييا، الشكر عمييا

الوقػػػت كالسػػيؼ إف لػػػـ تقطعػػػو (، )الوقػػػت مػػف ذىػػػب) المتداولػػة التػػػي تػػدؿ عمػػػى أىميػػػة الوقػػت منيػػػا:
 (.ال تؤجؿ عمؿ اليـو إلى الغد(، )قطعؾ

تخطػػيط عمػػى وتعتمػػد ىػػذه الميػػارة ، وتعتبػػر إدارة الوقػػت مػػف أىػػـ الميػػارات اإلداريػػة لممػػدير
طموب إنجازىا والوقت المناسب إلنجازىا واألولويات والتتابع فػي إنجػاز الوقت مف  حيث األعماؿ الم

ف تنظػػيـ الوقػػت وحسػػف إدارتػػو واسػػتثماره مػػف األدوات و ، األعمػػاؿ. فالوقػػت ىػػو المػػورد األشػػد نػػدرة وا 
 المبادئ األساسية والميمة لمدير المدرسة.

ؽ مػػف خاللػػو ويتحقػػفالوقػػت ىػػو األسػػاس الػػذي تسػػير بػػو الحيػػاة ويسػػير بػػو العمػػؿ واإلنتػػاج 
لػػيس ممكػػو ولكػػف ممػػؾ المرؤوسػػيف والمؤسسػػة ككػػؿ فيػػـ يتوقعػػوف منػػو القيػػاـ  فوقػػت المػػدير، النجػػاح

 (.71: 2008، األغا) بأدوار محددة مف أجميـ ومف أجؿ المؤسسة

نواعو ومفيػـو إدارة الوقػت وأىدافػو وأىميتػو ويتعرض ىذا المحور بالدراسة والتحميؿ لمفيـو الوقت و أ
 مضيعات الوقت. إدارة الوقت  و  أىميةو 

 :مفيوـ الوقت في المغة
أو قػػدرت غايتػػو فيػػو ، وكػػؿ شػػيء قػػدرت لػػو حينػػاً ، "مقػػدار مػػف الزمػػاف :الوقػػت فػػي المغػػة ىػػو

 (.138: 2003، األنصاري) والوقت مقدار مف الدىر معروؼ "، مؤقت

المنجػد ) محػدد"، قػتووقػت موقػوت ومو ، وىػو الميقػات، والوقت ىو "مقدار مف الػزمف والجمػع أوقػات
 (.912: 1969، في المغة والعمـو

 مفيوـ الوقت اصطالحًا:
تعػػددت التعػػػاريؼ الخاصػػػة بمفيػػػـو الوقػػػت وأجمػػػع البػػػاحثوف والكتػػػاب عمػػػى صػػػعوبة  وضػػػع 

 نظرًا لطبيعة الوقت ونظرة األفراد إليو:  تعريؼ محدد ودقيؽ لموقت



 

 

 

 

 الفصلىالثانيى

 اإلطارىالنظري

 

35 

يػػػة تخطػػػيط وتنظػػػيـ ورقابػػػة أف مفيػػػـو الوقػػػت يطمػػػؽ عمػػػى "عمم ( 2003) ويػػػذكر الصػػػيرفي
وبالتالي القياـ بأعماؿ كثيػرة فػي ، الوقت بما يمكننا مف اختيار الشيء المناسب الصحيح المراد عممو

 (.120: 2003، الصيرفي) وقت قصير"

عف فرانسيس بيكوف قولػو :" أف الوقػت مقيػاس اإلدارة كمػا ىػي النقػود ( 2003) ونقؿ الرشيد
، الرشػػػػيد) مػػػـ والشػػػػعوبألنػػػو مػػػػورد حسػػػػاس لمفػػػرد والمؤسسػػػػات واأ" حيػػػػث مقيػػػاس السػػػػمع والبضػػػائع 

2003 :16.) 

عمػػى كػػوف الوقػػت وحػػدة قيػػاس بالسػػاعة وأجزائيػػا وأنػػو يسػػير ( 2000) وأكػػد السػػواط وآخػػروف
 (.275: 2000، السواط وآخروف) عمى خط مستقيـ

مػػػػى وىػػػػو أغمػػػى مػػػػا يمتمكػػػو ع، وتػػػرى الباحثػػػػة أف الوقػػػت ىػػػػو رأس المػػػاؿ الحقيقػػػػي لإلنسػػػاف
لػػػذا يجػػػب التفكيػػػر بعمػػػؽ والتخطػػػيط السػػػتثماره االسػػػتثمار األمثػػػؿ لضػػػماف تحقيػػػؽ أىدافػػػو ، اإلطػػػالؽ
 ."الوقت كالسيؼ إف لـ تقطعو قطعؾ :"وىذا ما يؤكده القوؿ المأثور، وتطمعاتو

 الوقت في اإلسالـ 
د عمييـ لقد عني اإلسالـ بالوقت أيما عناية ، وحث األفراد و الجماعات عمى اغتنامو بما يعو 

بالخير في الدنيا واآلخرة . والوقت نعمة مف اهلل أتعـ اهلل بيا عمى عباده ، ألنو ميداف الكسب 
 .وأىميتو ومنيا :الحالؿ والتنافس الشريؼ، وقد دلت آيات كثيرة مف كتاب اهلل عمى قيمة الوقت 

ر ) : تعالى قال هار ( سورة دائبٌن وسخر لكم اللٌل والنواْلَقمر  الشَّمس َلُكم وسخَّ

 .(33إبراهٌم: 

 (.185قاؿ تعالى: ) كؿ نفس ذائقة الموت( )سورة آؿ عمراف: 
 (.34وقاؿ تعالى: ) فإذا جاء أجميـ ال يستأخروف  ساعة وال يستقدموف( ) سورة األعراؼ: 

 .(42وقاؿ تعالى :)فذرىـ يخوضوا ويمعبوا حتى يالقوا يوميـ الذي يوعدوف ( سورة المعارج : 
ْد ِبِو َناِفَمًة َلَؾ َعَسى َأْف َيْبَعَثَؾ َربَُّؾ َمَقامًا َمْحُموداً  ى)قاؿ تعال   . (79االسراء:() َوِمَف المَّْيِؿ َفَتَيجَّ

ـْ َيْسَتْغِفُروفَ )  :اهلل تعالىوقاؿ  . (18الذريات:() َكاُنوا َقِمياًل ِمَف المَّْيِؿ َما َيْيَجُعوَف* َوِباأْلَْسَحاِر ُى
  ) 2الضحى:) )الضَُّحى* َوالمَّْيِؿ ِإَذا َسَجىوَ  :) وقاؿ تعالى 

 (.1سورة العصر :   )(رصْ لعَ اْ وَ وقولو تعالى : )
 (   2-1الفجر: سورة((  رشْ عَ  ياؿٍ لَ ر وَ جْ فَ الْ وَ  وقولو تعالى : )

 ( 2-1سورة الميؿ:  (( َوالمَّْيِؿ ِإَذا َيْغَشى*َوالنََّياِر ِإَذا َتَجمَّىوقولو تعالى: ) 
ْبِح ِإَذا َأْسَفرَ ) لى: وقولو تعا  (  34-33المدثر :  سورة( )َوالمَّْيِؿ ِإْذ َأْدَبَر*َوالصُّ
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 ومن ، استغالله على وتحث وقٌمته الوقت أهمٌة على لتؤكد النبوٌة السنة جاءت كما
 قبل خمسا   اغتنم " : وسلم علٌه هللا صلى الرسول قال : ٌلً ما النبوٌة األحادٌث تلك

 قبل وفراغك ، فقرك قبل وغناك ، سقمك قبل ، وصحتك هرمك قبل شبابك : خمس

 .(٧٧١١ / الترمذي صحٌح) " موتك قبل وحٌاتك ، شغلك
 السؤال خشٌة تضٌٌعها وعدم ، علٌها الشكر تستلزم تعالى هللا نعم من نعمة والوقت
 فٌهما مغبون نعمتان " : وسلم علٌه هللا صلى هللا رسول قال . علٌها والحساب عنها

 (.٢١٧٦ / للبخاري المفرد األدب " (والفراغ الصحة : الناس من ر كثٌ
 علٌه هللا صلى هللا رسول عن عنه هللا رضً جبل بن معاذ الجلٌل الصحابً وروى

 فٌما عمره عن : أربع عن ٌسأل حتى القٌامة ٌوم عبد قدما تزول لن " : قال أنه وسلم

 ماذا علمه وعن ، أنفقه وفٌما تسبهاك من ماله وعن ، أباله فٌما شبابه ، وعن أفناه

 ) .٦١٧١ / الترمذي )صحٌح" فٌه عمل
 بن عمر إلى عنه هللا رضً الصدٌق بكر أبً وصٌة ( إلى 8002وقد أشار السلمً )

 أنت إن بوصٌة أوصٌك إنً " : قوله الوفاة حضرته عندما عنه هللا رضً الخطاب

 بالنهار حقا   وجل عز هلل وإن ، بالنهار ٌقبله ال باللٌل حقا   وجل عز هلل إن ، عنً قبلتها

 . " الفرٌضة تؤدى حتى النافلة ٌقبل ال وجل عز هللا وإن ، باللٌل ٌقبله ال
 أنفسكم حاسبوا " : المشهور القول صاحب فهو عنه هللا رضً الخطاب بن عمر أما
 (.21: 2008)السممي،. " توزنوا أن قبل أنفسكم وزنوا ، تحاسبوا أن قبل

 وقت أنواع ال
 تعددت وتنوعت تقسيمات الوقت كما يمي:

 :أقساـ ةأف الوقت  ينقسـ إلى أربع( 2009) سطؿيرى األ

وىو الوقت الذي يقضيو اإلنساف في التفكيػر والتحميػؿ والتخطػيط لممسػتقبؿ  :الوقت اإلبداعي - أ
ثػػـ وضػػع الحمػػوؿ المنطقيػػة ، وتقيػػيـ مسػػتوى اإلنجػػاز وتوجييػػو، باإلضػػافة إلػػى تنظػػيـ العمػػؿ

 .التي تصدر بشأنيا لضماف فاعمية ونتائو القرارات  لموضوعيةوا
وتتضػمف جمػػع ، : ويشػمؿ الفتػرة الزمنيػػة التػي تسػػبؽ البػدء فػي أداء العمػػؿالوقػت التحضػػيري - ب

عداد المستمزمات الضرورية إلنجاز العمؿ  .المعمومات والبيانات وا 
 .ؿ الذي حضر لووىو ما يستغرقو الفرد في التنفيذ إلنجاز العم :الوقت اإلنتاجي - ت
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وىػو مػا يسػتغرقو الفػرد فػي أنشػطة وأعمػاؿ فرعيػة ليػا عالقػة  :الوقت العاـ أو غير المباشر - ث
 (.125: 2009، سطؿاأل) بالعمؿ

 أف الوقت ينقسـ في حياة اإلنساف عمومًا إلى قسميف:( 2001) في حيف يرى القعيد

دارتػو :الوقت القابؿ لمتحكـ  - أ ومػف تمػؾ األوقػات مػا يكػوف ، وىو الوقت الذي يمكػف تنظيمػو وا 
 بػػيفففػػي ىػػذا النػػوع يكػػوف التفػػاوت ، مخصصػػًا لمعمػػؿ أو الدراسػػة أو حيػػاة اإلنسػػاف الخاصػػة

 .الناس مف حيث القدرة عمى استثماره
وىو الوقت الذي يصعب تنظيمو أو إدارتػو أو االسػتفادة منػو فػي  :الوقت غير القابؿ لمتحكـ - ب

قضػػييا اإلنسػػاف فػػي حاجاتػػو األساسػػية مثػػؿ ومػػف ذلػػؾ االوقػػات التػػي ي، غيػػر مػػا خصػػص لػػو
وىػػو وقػت ال يمكػف االسػػتفادة ، النػـو واألكػؿ والراحػة والعالقػػات األسػرية واالجتماعيػة الميمػة

وبػالرغـ مػف ذلػؾ فمػف ، لحفػظ تػوازف اإلنسػاف فػي حياتػو منػو كثيػرًا فػي غيػر مػا خصػص لػو
 (.110: 2001، القعيد) الضروري اف يكوف ىذا الوقت في حدود المعقوؿ

 :مفيوـ إدارة الوقت
نسػػػاف فيػػو ال يقتصػػػر ، يعػػد مفيػػـو إدارة الوقػػػت مػػف المفػػػاىيـ الشػػاممة ألي زمػػػاف ومكػػاف  وا 

ويشػتمؿ مفيػـو إدارة الوقػت عمػى ، وال يقتصر عمى مكػاف أو زمػاف دوف آخػر، عمى إنساف دوف غيره
مػػف خػػالؿ ، حػػالتيفإذ ارتبطػػت كممػػة اإلدارة بالوقػػت فػػي ال، الوقػػت الخػػاص زيػػادة عمػػى وقػػت العمػػؿ

وجود عممية مستمرة مف التخطيط والتحميؿ والتقيػيـ المسػتمر لكػؿ النشػاطات التػي يقػـو بيػا الشػخص 
 خالؿ فتػرة زمنيػة محػددة تيػدؼ إلػى تحقيػؽ اسػتغالؿ الوقػت المتػاح لموصػوؿ إلػى األىػداؼ المنشػودة

 (.64: 2002، الشافعي)

دارتيػا لػوويقاس تقدـ األفراد واألمـ بحسف اسػتثمارىا لموقػ فػإدارة الوقػت ال تعنػي الحػث ، ت وا 
بػػؿ تعنػػي أف نخصػػص لكػػؿ نشػػاط قػػدرًا ، عمػى تخفػػيض الػػزمف الػػذي يسػػتغرؽ حاليػػُا فػػي كػؿ األنشػػطة

مػػػف الوقػػػت الػػػدي يسػػػتحقو. ويختمػػػؼ مفيػػػـو إدارة الوقػػػت لػػػدى األفػػػراد بػػػاختالؼ دوافعيػػػـ وحاجػػػاتيـ 
واخػػتالؼ المفيػػـو طبقػػًا ، تمػػع آلخػػركمػػا  يختمػػؼ مػػف ثقافػػة إلػػى أخػػرى ومػػف مج، واخػػتالؼ ميػػنيـ

 إال أنػػو يمكػػف القػػوؿ أف إدارة الوقػػت بالنسػػػبة، لطبيعػػة األعمػػاؿ التػػي يمارسػػيا الفػػرد داخػػؿ المؤسسػػة
وفقػػًا لمتوقيتػػات ، لمػػدير المؤسسػػة التعميميػػة تتمثػػؿ فػػي توجيػػو القػػوى البشػػرية إلنجػػاز األعمػػاؿ المحػػددة

 (.58: 2008، نصر) السابؽ تخطيطيا

إال أف جػػذوره ترجػػع بشػػكؿ ، غـ مػػف حداثػػة الموضػػوع فػػي أدبيػػات اإلدارة الحديثػػةو عمػػى الػػر 
، مػف خػالؿ تركيػزه عمػى دراسػة الحركػة والػزمف( F.Taylor) عاـ إلى جيػود وأعمػاؿ فريػدريؾ تػايمور
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والػزمف ، ساسية مف منطقة إلى أخػرىبحيث يتـ تحديد حركتيا األ، بتقسيـ العمؿ إلى جزيئات بسيطة
حػافظ ) وبأقؿ وقت ممكػف، بيدؼ ربط االجزاء مع بعضيا بأسرع وأفضؿ طريقة، ذلؾ يستغرقوالذي 
 (.183: 2003، وأحمد

فقػػد ، وبػػالرغـ مػػف مسػػاىمة تػػايمور الكبيػػرة فإنيػػا لػػـ تعبػػر عػػف المفيػػـو الحػػديث إلدارة الوقػػت
ميػة اإلدارة مف خالؿ التركيز عمى زيادة فاع، كانت محاوالت تايمور تركز عمى زيادة االنتاج واألرباح

حتػى ظيػرت المػدارس اإلداريػة التػي حاولػت التركيػز ، وخاصة في النواحي اإلنتاجية لمعمؿ، التنفيذية
، عمى فعالية المؤسسة بشكؿ عاـ في أواخر الخمسينات مف القػرف العشػريف. وبعػد ىػذه الفتػرة الزمنيػة

مقػاالت والدراسػات والكتابػات وذلػؾ مػف خػالؿ األبحػاث وال، ازداد االىتماـ بػإدارة الوقػت  بشػكؿ كبيػر
فػػي زيػػادة  كبيػػراً  ادية والثقافيػػة واالجتماعيػػة أثػػراً وقػػد كػػاف لمتطػػورات االقتصػػ، العديػػدة فػػي ىػػذا المجػػاؿ

وارتفػاع ، وخاصة مػع التطػورات التقنيػة اليائمػة فػي مجػاؿ االتصػاالت، االىتماـ بموضوع إدارة الوقت
: 2005، عميػػػاف) وتكػػػاليؼ اإلنتػػػاج، لمؤسسػػػاتوارتفػػػاع معػػػدالت االسػػػتثمار فػػػي ا، مسػػػتوى المعيشػػػة

15.) 

دارتػو وبناًء عميو فإنو يوجد مػف خػالؿ تركيػز اإلدارة عمػى ، عالقة وثيقة بػيف مفيػـو الوقػت وا 
ال يمكػف  مف خػالؿ كػوف الوقػت مػوردًا نػادراً  وكذلؾ، استثمار الموارد االقتصادية والبشرية بشكؿ عاـ

لتحقيػػؽ األىػػداؼ   يسػػتثمر الوقػػت بشػػكؿ فعػػاؿ فالي يفتػػرض أوبالتػػ، اسػػترجاعو أو تراكمػػو أو إيقافػػو
 المحددة في الفترة الزمنية المعينة لذلؾ.

حيػػػث أف اإلدارة عبػػػػارة عػػػف عمميػػػػات تنجػػػز مػػػػف ، وتعػػػد اإلدارة والوقػػػػت كممتػػػاف متالزمتػػػػاف
خالليػػػا أعمػػػػاؿ عمػػػػى نحػػػػو منسػػػؽ ومػػػػنظـ وفعػػػػاؿ لتحقيػػػػؽ أىػػػداؼ محػػػػدودة بأفضػػػػؿ الوسػػػػائؿ وأقػػػػؿ 

 (.40: 2009واحميد: عمواف) والوقت ىو وسيمة اإلدارة ومدخميا الرئيس في تحقيؽ ذلؾ، التكاليؼ

ولكنيػػا ، ريؾ تػايمور وحتػػى يومنػػا ىػػذاوقػد تعػػددت تعريفػػات إدارة الوقػػت بػدءًا مػػف تعػػرؼ فريػػد
وتحقيػػؽ األىػػداؼ بأفضػػؿ ، تتركػػز بصػػورة عامػػة حػػوؿ انجػػاز األعمػػاؿ بشػػكؿ منسػػؽ ومػػنظـ وفعػػاؿ

ويػػأتي فػػي ، ويتطمػػب اسػػتثمارًا فعػػااًل لكػػؿ الطاقػػات واإلمكانػػات المتاحػػة لممؤسسػػة ،الوسػػائؿ والتكػػاليؼ
دارة  شػػػؤوف الوظيفػػػة بمػػػا يكفػػػؿ ، : "إدارة الػػػذاتىػػػي إدارة الوقػػػتفػػػ.مقدمػػػة ىػػػذه اإلمكانػػػات الوقػػػت وا 

وأنيا إحدى العمميات التي تمكف مػف انجػاز الميػاـ ، الحصوؿ عمى النتائو المحددة في الوقت المتاح
، أبػػػو شػػػيخة) ويعرفيػػػا أيضػػػًا بأنيػػػا االسػػتخداـ األمثػػػؿ لممػػػوارد المتاحػػػة بمػػا فييػػػا الوقػػػت "، داؼواألىػػ
2009 :34.) 
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إدارة الوقت بأنيا ىي:" الطرؽ والوسػائؿ التػي تعػيف المػرء عمػى ( 2008) ويعرؼ أبو ناصر
والرغبػػات االسػتفادة القصػػوى مػػف وقتػػو فػػي تحقيػػؽ أىدافػػو وخمػػؽ التػػوازف فػػي حياتػػو مػػا بػػيف الواجبػػات 

 (.84: 2008، أبو ناصر) واألىداؼ "

وىػػي عمػػـ ، إدارة الوقػػت بأنيػػا:" فػػف وعمػػـ االسػػتخداـ الرشػػيد لموقػػت( 2007) رى عميػػافيػػو  
وىػي عمميػػة قائمػػة عمػػى التخطػيط والتنظػػيـ والتنسػػيؽ والتحفيػػز والتوجيػػو ، اسػتثمار الػػزمف بشػػكؿ فعػػاؿ

الستشػراؼ آفاقػػو ، موجيػة أساسػػًا إلػى المسػتقبؿ، وىػي عمميػة كميػػة ونوعيػة معػاً ، والمتابعػة واالتصػاؿ
: 2007، عميػاف) والوقوؼ عمى مساراتو واتجاىاتو والدروب المختمفػة الموصػمة لألىػداؼ"، والتنبؤ بو

28.) 

العمميػػة التػػي تػػوزع الوقػػت بفاعميػػة بػػيف  ":الوقػػت تعنػػي إدارة أف( ( 2006) بػػداهللويػػرى ع
 (.56: 2006، عبد اهلل) قت المالئـ والمحدد"بيدؼ إنجازىا في الو ، االعماؿ المختمفة

بأنيػػا:" عمميػػة مسػػتمرة مػػف التخطػػيط والتنظػػيـ والتوجيػػو ( 2003) وقػػد عرفيػػا حػػافظ وأحمػػد
بيػػدؼ تحقيػػؽ فعاليػػة مرتفعػػة السػػتثمار الوقػػت فػػي ضػػوء المػػوارد ، والمتابعػػة والتقػػويـ لمجػػاالت العمػػؿ

 (.182: 2003 ،حافظ وأحمد) تحت تصرؼ المدير " يةالمالية والبشر 

" تنظػػيـ مػدير المدرسػة لوقػػت العمػؿ الرسػػمي مػف خػػالؿ :وتػرى الباحثػة أف إدارة الوقػػت تعنػي
ممػا يتطمػب منػو توزيػػع ، استثماره بشكؿ فعػاؿ فيمػا يعػود بالفائػدة عمػى ذاتػو وعمػى مؤسسػتو التعميميػة

المخططة فػػي فتػػرة زمنيػة  لتحقيؽ األىداؼ  األدوار والواجبػات اليومية والتخطيط لألعماؿ المستقبمية
 محددة.

ومف خالؿ التعريفػات السػابقة يتضػح أف إدارة الوقػت تقػـو عمػى التخطػيط والتنظػيـ والتنسػيؽ 
مما يضمف استثمار الوقت بفاعمية مف خالؿ استخداـ أفضؿ األسػاليب والوسػائؿ ، والتوجيو والمتابعة

ومػف ىنػا  ينبغػي عمػى مػدير المدرسػة أف ، قيػاالمنشودة فػي الفتػرة الزمنيػة المحػددة لتحقي واإلمكانات 
وأف يمتمػؾ الميػارات الالزمػة التػي تمكنػو مػف تنفيػذىا ، يعتمد في إدارتو لموقت عمى العمميات السػابقة

 .والموازنة بينيا لكي يحقؽ الفاعمية في إدارة وقتو

 أىداؼ إدارة الوقت : 
أو المجتمػع لتحقيقيػا  مؤسسػةالمف المتفػؽ عميػو أف لكػؿ عمػؿ  ثمػرة ونتيجػة يسػعى الفػرد أو 

مكانػػات فػػي سػػبيؿ ، وفػػؽ مػػا ىػػو مخطػػط لػػو ومػػف ثػػـ فػػالجميع يبػػذؿ كػػؿ مػػا لديػػو مػػف طاقػػة وجيػػد وا 
وأىػداؼ إدارة الوقػت ليػا مػردود إيجػابي عمػى الجميػع  .الوصوؿ إلى مػا يريػده بأقػؿ جيػد وأسػرع وقػت

ؽ أىػػداؼ إدارة الوقػػت لػػو والمجتمػػع فػػإف نجاحػػو فػػي تحقيػػ مؤسسػػةكػػوف الفػػرد جػػزء مػػف ال .بشػػكؿ عػػاـ
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ومػػف تمػػؾ ، والمجتمػػع الػػذي ينتمػػي إليػػو لمؤسسػػةيػػنعكس عميػػو أواًل ثػػـ يػػنعكس عمػػى امػػردود إيجػػابي 
 األىداؼ : 

 حيث تسيـ إدارة الوقت في منع الكثير مف اإلجياد.، اإلجياد -1

فإنػػؾ تكػػوف بحاجػػة ، لكػػي تحػػرز تمتعػػًا  تجػػاه تحقيػػؽ أىػػدافؾ الشخصػػية والمينيػػة، األىػػداؼ -2
 ألف شيئًا ما لف يتحقؽ  ما لـ يتوفر الوقت إلنجازه  وقت يتيح لؾ ذلؾ  إلى

ذا كنػت  أكثػػر فاعميػػة مػػع ، حيػػث أف الوقػػت فػػي دنيػا األعمػػاؿ يسػػاوي اإلنتاجيػػة، اإلنتاجيػة -3 وا 
 .أوقاتؾ فإنؾ تستطيع زيادة إنتاجيتؾ

تػوفر ، توازنػاً  حيث تسيـ العادات الجيدة في إدارة الوقت في وصولنا إلى حياة أكثػر، التوازف -4
 (.17: 2002، الشافعي)الوقت المناسب لمعمؿ والعائمة والذات

 إلى أىداؼ أخرى مف إدارة الوقت عمى النحو التالي:( 32: 2006، الديب) كما أشار

 إضافة إلى دور الفرد ومكانتو في المجتمع.، توفير الوقت لتنمية الذات وتطوير األداء -1

 .واالبتكار في مجاؿ العمؿ توفير الوقت لمتفكير في اإلبداع -2

 .وتقميؿ كمفة الفرص الضائعة ألقؿ ما يمكف، اإلفادة المثمى مف الحياة -3

 فس مف الفراغ والوقوع في الزلؿ.نحماية ال -4

 الستمتاع بالحياة.واتوفير وقت مناسب لمراحة واإلستجماـ   -5

 :أىمية الوقت 
وغيػر ، ي دوف زيػادة أو نقصػافيتميز الوقت عف غيره مف الموارد بأنو متػاح لمجميػع بالتسػاو 

ذا ذىػب ال يمكػف تعويضػو، ادخاره أو تخزينو يمكف ال، مكمؼ يحتػاج إلػى حسػف اسػتثمار  وبالتػالي وا 
 .يضمف زيادة فاعمية وكفاءة المؤسسة وتوزيع وترشيد واستخداـ بما

 :( 2006) ويمكف حصر أىمية الوقت في النقاط التالية كما ذكرىا شحادة

 ولكنػو قتػؿ ليػا وقتمػو، ليػا حفػظ فحفظػو، تعػيش التػي حياتػؾ أىميػة مػف نبعت الوقت أىمية إف -1
 اإلنسػاف لعمػر الساعات إضاعة تمو الساعات إضاعة كانت لذلؾ، المحسوس غير النوع مف

 .وحياتو
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 تنػبض الفعػاؿ لحظػات لإلنسػاف بالنسػبة لكنيػا، البشػر لكػؿ نفسػيا ىػي الػزمف مػف السػاعة إف -2
 خامػدة لحظػات سػوى فمػا ىػي الفعػاؿ لغيػر بالنسػبة أمػا، المميزة واإلنجازات والنشاط بالحيوية

   .الدنيا واآلخرة في والندامة الحسرة إال مضييا بعد ليا أثر ال ميتة

 وأشػير مػف أيػاـ أجػزاءه ألف وذلػؾ، منػو أثمػف اإلنسػاف يممػؾ وال، مػادة بػأي يػثمف ال الوقػت -3
ف، اإلنسػاف عمػر تشػكؿ وأعػواـ  اغتنػاـ وأيامػو واغتنػاـ سػاعاتو، ةلمحيػا إىػدار الوقػت إىػدار وا 
 .البشر لكافة تعالى اهلل وىبيا التي العمر لفسحة

 فيػو، مػف اغتنامػو تتأتى إنما المصالح فجميع، وقتو مف اإلفادة عمى والمقدرة اإلرادة لإلنساف -4
 ليعمػر لإلنسػاف اهلل تسػخيراً  خمقيػا التػي النعمػة وىػو عطػاء كػؿ ميػداف وىػو، عمػؿ كػؿ وعػاء

 (.44: 2006، دةشحا) األرض

وتػػػػرى الباحثػػػػة أف ممػػػػا سػػػػبؽ يمكػػػػف القػػػػوؿ أف عنصػػػػر الوقػػػػت يعتبػػػػر معيػػػػارًا أساسػػػػيًا لتقػػػػدـ 
فكمما استفاد المجتمع مف وقتػو وكػاف حريصػًا عمػى اسػتثماره الوقػت ، المجتمعات اإلنسػانية أو تخمفيا

لػذي ال يقػدر الوقػت والعكػس صػحيح لممجتمػع ا، جيدًا كمما كػػاف ذلػػؾ مؤشػرًا جيػدًا عمػى تقدمػو ورقيػو
 وال يستثمره.

 أىمية إدارة الوقت 
دارتػو مػف المػداخؿ الفاعمػة فػي دفػع عمميػة التطػوير اإلداري  أصبح االىتماـ بتنظػيـ الوقػت وا 

الوقػػػػت أف إدارة ( 2007) ويػػػػذكر عميػػػػاف ونجػػػاح المؤسسػػػػات فػػػػي تحقيػػػػؽ أىػػػػدافيا بكفػػػاءة وفاعميػػػػة.
 :تساعد عمى

ختصاصػات بمػا يمنػع التعػارض والتضػارب والتنػازع فػي تحديد جيد وفعػاؿ وواضػح وسػميـ لال -1
 .االختصاصات والتدخؿ في أعماؿ اآلخريف

تنظػػػيـ األولويػػػات وترتيبيػػػػا بالشػػػكؿ الػػػذي يحقػػػػؽ االسػػػتفادة القصػػػوى مػػػػف أي مشػػػروع ورفػػػػع  -2
 .معدالت اإلنجاز إلى أعمى درجاتيا

 .لممؤسسة ومدرؾ بالشعور بالمسئولية اإليجابية تجاه النجاح العاـ تعميؽ واعٍ  -3

وزيػػػػادة ، اسػػػتخداـ التنسػػػػيؽ المسػػػبؽ والمبكػػػػر وأسػػػاليب المشػػػػاركة والتفاعػػػؿ والتفعيػػػػؿ البشػػػري -4
 .اإلحساس باآلخريف العامميف في المؤسسة

 .سالمة التخطيط المدرؾ لمدى قيمة وثروة الزمف والوقت -5
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سػػػالمة التنظػػػػيـ المػػػػرف المسػػػػتوعب لممتغيػػػػرات والمسػػػػتجدات ولطموحػػػػات األفػػػػراد فػػػػي الوقػػػػت  -6
 المياري. و واالرتقاء الوظيفي

 .دافعية التحفيز وتوفير محفزات اإلبداع واالبتكار -7

   .سالمة التوجيو اإليجابي إلى أفضؿ السبؿ وأقميا جيدًا لتحقيؽ اإلنجازات المطموبة -8

 (.36 -31: 2007، عمياف) زيادة اإلنتاجية الفردية والجماعية لمعامميف ولممؤسسة ككؿ -9

وىػي مػف أىػـ ، تػنعكس عمػى نجػاح المؤسسػة وزيػادة انتاجيتيػاالفعالة ويتضح أف إدارة الوقت 
، وتعتبػػر رأس مػػاؿ حقيقػػي لمفػػرد والمؤسسػػة إدا مػػا اسػػتخدـ ىػػذا الوقػػت بفعاليػػة، مػػوارد اإلدارة

كما أف أىمية الوقت تظير في جميع الوظائؼ والعمميات اإلدارية فػي المؤسسػة مػف تخطػيط 
 (.61: 2009، دعمواف واحمي) وتنظيـ وتوجيو ورقابة

 رئيسيف ىما: أىمية إدارة الوقت إلى مستوييف( 2004) الشرماف قسـ وقد 
 :عمى المستوى الشخصي  - أ

 وضماف النفع األكبر لخيراتيا ومجاالتيا المختمفة.، حسف التعامؿ مع الحياة وعناصرىا -

دونمػػػا وأداء الحقػػػوؽ كمػػػا أراد اهلل سػػػبحانو وتعػػػالى ، العػػػوف عمػػػى طاعػػػة اهلل تبػػػارؾ وتعػػػالى -
 .تأخير أو تقصير

وتحصيؿ أعمى كفاءة ممكنة لإلنساف في ظؿ ظروفػو ، ضماف حسف األداء وفاعمية اإلنجاز -
مكانياتو وطاقاتو.  وا 

عمػػاؿ ممػػا يقمػػؿ العػػبء النفسػػي والجسػػدي عمػػى اإلنسػػاف ويػػدفع عنػػو السػػ مة عػػدـ تػػراكـ األ -
 .والممؿ والرتابة

   .  ة مع حالة اإلنجاز دونما تنظيـ الوقتإنجاز قدر أكبر مف األعماؿ والميمات بالمقارن -

تجديػػػد معػػػاني األمػػػؿ والتفػػػاؤؿ فػػػي الػػػنفس مػػػف خػػػالؿ الرضػػػا الػػػذي يتولػػػد فػػػي الػػػنفس عنػػػد  -
 .مالحظة اإلنجاز المتزف والتخطيط المرف لشؤوف الحياة

 (.186-185: 2004، الشرماف) تطوير األداء والمسيرة التعميمية والحياتية واليومية -
   : العاـعمى المستوى  -ب

 احتراـ أوقات الناس واالستفادة القصوى منيا لصالح الطمبة. -
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 .عدـ ذىاب بعض األوقات دونما فائدة -

 وذلؾ بأف يكوف أداء المعمميف مثمرًا وفعاالً ، زيادة الدخؿ وتحسيف مستوى المعيشة لدى الناس -

قػت واحترامػو أف ال فتقتضي عمميػة إدارة الو ، تنعكس  إدارة الوقت عمى الحياة االجتماعية لمناس -
يػػذىب إنسػػاف لزيػػارة آخػػر إال بعػػد أخػػذ موعػػد منػػو مسػػبقًا وىػػذا مػػنيو إسػػالمي يػػدؿ عمػػى الرقػػي 

 .والسمو في المشاعر واألحاسيس والمعامالت والعالقات اإلنسانية

لضػػماف اسػػتثمار اإلنسػػاف لفتػػرات عمػػره فػػي كػػؿ مػػا   حسػػف اسػػتثمار مراحػػؿ الحيػػاة لػػدى النػػاس -
األخػػروي عمػػى صػػعيد نفسػػو ومجتمعػػو و  لى ويضػػمف لػػو تحصػػيؿ النفػػع الػػدنيوييقربػػو إلػػى اهلل تعػػا

 .ووأمتو والعالـ بأكممو وذلؾ مف صمب رسالة المسمـ في ىذه الحياة

إدراؾ أىميػػة الوقػػػت يػػػدفع النػػػاس إلػػػى الػػػتخمص مػػف بعػػػض السػػػموكيات واألعمػػػاؿ التافيػػػة وغيػػػر  -
 حػػػػو حسػػػػف التصػػػػرؼ بأوقػػػػاتيـكمػػػػا يتجػػػػو النػػػػاس ن، الميمػػػػة التػػػػي تسػػػػتيمؾ الوقػػػػت دوف فائػػػػدة

 (.188-187: 2004، الشرماف)

وفػػػػػي ، وتػػػػرى الباحثػػػػة أف إلدارة الوقػػػػت أىميػػػػة كبيػػػػرة فػػػػػي حيػػػػاة األفػػػػراد عمػػػػى المسػػػػتوى الشخصػػػػي
ويعتمػػد نجػػاح مػػدير المدرسػػة فػػي إدارة الوقػػت عمػػى مقدرتػػو عمػػى ، المؤسسػػات وفػػي مقػػدمتيا المدرسػػة

ـ فػي تحقيػؽ التقػدـ عمػى المسػتوى الشخصػي لممػدير وبمػا يسػي، استثمار كؿ جزء مػف الوقػت بفاعميػة
 .وعمى مستوى المدرسة ككؿ

 مضيعات الوقت 
عػف مجموعػة مػف العوامػؿ والظػروؼ والمواقػؼ واألحػداث التػي تقػع أو عبػارة " :وتعرؼ بأنيا

بمػا تػؤخره وتعطمػو عػف إنجػاز الميػاـ ، تحدث مع الفػرد أثنػاء أدائػو لعممػو خػالؿ وقػت العمػؿ الرسػمي
 (.234: 2002، حمد والموسويأبو أ) "بو والواجبات الممقاة عمى عاتقو المنوطة

 العوامؿ التي تؤدي إلى ضياع الوقت :

-34) ف العوامؿ التي تؤدي إلػى ضػياع الوقػت كمػا أوضػحيا دراكػرأ( 2009) يذكر أبو شيخة
 ىي كما يمي:( 39

 سوء اإلدارة وعدـ كفاية التنظيـ.  -1

 ميف.تضخـ أو زيادة عدد العام -2

 .زيادة االجتماعات عف الحد المعقوؿ -3
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 .عدـ كفاية المعمومات وأنظمة االتصاؿ -4

الزيػػارات المفاجئػػػة واالجتماعػػات غيػػػر الناجحػػة والتػػػردد فػػي اتخػػػاذ القػػرارات والتفػػػويض غيػػػر  -5
 .الصحيح

 .المكالمات الياتفية الزائدة عف الحد وقراءة الصحؼ والمجالت-6
 ( 157-156: 2009، أبو شيخة) قبؿ التفكير بيا والتخطيط ليا البدء بتنفيذ أي ميمة -7

 إلى العوامؿ التي تؤدي إلى ضياع وقت المدير مقسمًة كالتالي:( 2001) وقد أشار عابديف
 العوامؿ التنظيمية -أ

 ويندرج ضمف العوامؿ التنظيمية التالي: 
 .المكالمات الياتفية -

 .الزيارات المفاجئة -

 .االجتماعات الطويمة -
 .األزمات واألمور الطارئة -
 عدـ وضوح األىداؼ. -
 سوء التنظيـ -
 .عدـ تفويض الصالحيات -
 .عدـ وضوح أو عدـ كفاية التعميمات أو المعمومات -

 العوامؿ الذاتية  -ب
 وتتمثؿ العوامؿ الذاتية بما يمي:

 .القمؽ -
 .عدـ القدرة عمى إغضاب اآلخريف -
 .وجود وقت زائد عف الحاجة تحت التصرؼ -
 زائدة والتكتـ عمى المعمومات.السرية ال -
 (.149: 2001، عابديف )الخوؼ عمى ضياع السمطة -

فاألسػػموب ، وتػػرى الباحثػػة أنػػو عمػػى المػػدير أف يسػػتخدـ األسػػموب اإلداري األمثػػؿ إلدارة وقتػػو
، وتأخػػذ الباحثػػة عمػػى )عابػػديف رة الوقػػت واسػػتثماره عمػػى أكمػػؿ وجػػواإلداري يػػرتبط ارتباطػػًا وثيقػػًا بػػإدا

وذلػػػؾ ألنيػػػا غيػػػر مناسػػػبة فػػػي العمػػػـو اإلنسػػػانية وخاصػػػة ( عػػػدـ )اسػػػتخدامو لكممػػػة كػػػرار ت ( 2001
 وكاف مف الممكف استخداـ) قمة ، ندرة ، ضعؼ ( بداًل مف كممة عدـ.التربية 
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 ثالثا: إدارة األفراد 
 تمييد

ولػػذلؾ فيػػو محػػؿ ، وىػو جػػوىر األداء الجيػػد فييػػا، عػد اإلنسػػاف عنصػػر الحيػػاة فػػي المؤسسػػةي
ىػػو الثػػروة الرئيسػػية لألمػػـ بمػػا لديػػو مػػف القػػدرة عمػػى االختػػراع واالبتكػػار و  اـ كثيػػر مػػف البػػاحثيفاىتمػػ

كمػػػا ويعػػػد المحػػػرؾ الػػػرئيس لجميػػػع نشػػػاطات المؤسسػػػة ومصػػػدرًا مػػػف المصػػػادر الميمػػػة ، والتطػػػوير
خاصػػػة عنػػػدما يتميػػػز بميػػػارات وقػػػدرات تػػػتالءـ مػػػع طبيعػػػة األعمػػػاؿ التػػػي يمارسػػػيا فػػػي ، لفاعميتيػػػا
   .سةالمؤس

، ولػى لتحقيػؽ التميػزفيػو الوسػيمة األ، إف العنصر البشري ثروة وأغمى مػا تممكػو المؤسسػات 
وليػػاء األمػػور والمجتمػػع أوعػػف طريقػػو يتحقػػؽ الرضػػا والسػػعادة لػػدى الطمبػػة المسػػتفيديف مػػف الطمبػػة و 

مػوارد لػذلؾ ال بػد مػف التركيػز عمػى تطػوير ال، ولموصوؿ إلى تفوؽ ونجاح المؤسسػة وتميزىػا، المحمي
 (.60: 2006، بدح) البشرية واالىتماـ بيا وتنميتيا باعتبارىا الركيزة األساسية لخمؽ التميز

، سػػواء فػػي بيئػػة العمػػؿ الداخميػػة أو الخارجيػػة، وتواجػػو المؤسسػػات اليػػـو العديػػد مػػف التغيػػرات
واكػػب ة إلحػػداث التغييػػرات الالزمػػة لتؤسسػػوقػد زادت ىػػذه التغيػػرات مػػف الضػػغوط المفروضػػة عمػػى الم

وقد أصبح لزامًا عمى المؤسسات التي ترغب في البقاء في مجػاؿ األعمػاؿ أف تسػعى ، ىذه التحديات
ة مػػػف ؤسسػػػومػػػف أىػػػـ المجػػػاالت التػػػي يمكػػػف أف تحقػػػؽ الم، جاىػػػدة لتحقيػػػؽ بعػػػض المزايػػػا التنافسػػػية

قيػؽ ميػزة ويعنػي تح، ةؤسسػوالتػي تعتبػر مػف أىػـ مػوارد الم، ليا ميزة تنافسية ىي مواردىا البشريةالخ
ة أكثػػر ميػارة وكفػػاءة وقػدرة ومعرفػػة أف تكػػوف ىػذه المػػوارد البشػري، ؿ المػػوارد البشػريةالتنافسػية مػػف خػ

 (.3: 2005، حسف) لتزاماً او 

دارة األفػػراد مػف وجيػة النظػػر  ويتعػرض ىػذا المحػور بالدراسػػة والتحميػؿ لمفيػـو إدارة األفػراد وا 
ىميتيػػػػا أوظائفيػػػػا وأىػػػػداؼ سياسػػػػات إدارة األفػػػػراد و وأىػػػػدافيا و ، مػػػػف وجيػػػػة النظػػػػر الحديثػػػػة التقميديػػػػة
 وأىدافيا.

وىنػػاؾ مجموعػػة مػػف التعػػاريؼ لػػإلدارة األفػػراد والتػػي تشػػير فػػي مضػػمونيا إلػػى نفػػس المعنػػى  
 :ومنيا

الحصػػوؿ عمػػى القػػوى البشػػرية العاممػػة مػػف حيػػث  : أنيػػا:( 2007) حمػػود و الخرشػػة تعريػػؼ
وانجػػاز اسػػتراتيجياتيا ، المعنيػػة لغػػرض تحقيػػؽ أىػػدافياالنػػوع و الكػػـ بمػػا يػػتالءـ مػػع حاجػػة المؤسسػػة 

 (.2: 2007، حمود و الخرشة) المحددة
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" عممية اتخاذ القرارات المتعمقة بنظاـ الموارد البشرية والتػي تعمػؿ عمػى أنيا:( 2005) ويرى سماللي
ؤسسػػػة وعمػػػى تػػػدعيـ اسػػػتراتيجيات الم، تحقيػػؽ تكيػػػؼ المػػػوارد البشػػػرية مػػػع الظػػػروؼ البيئيػػػة المحيطػػػة

 (.83: 2005، سماللي) لتحقيؽ أىدافيا االستراتيجية "

ىػػي "ممارسػػات جديػدة ومعاصػػرة ترسػػـ سياسػة تعامػػؿ المػػدير  :( 2005) وقػد عرفيػػا عقيمػي
وكػػؿ مػا يتعمػػؽ بػػو مػػف شػػؤوف تخػػص وظيفتػػو فػػي مكػػاف ، مػع األفػػراد فػػي العمػػؿ عمػػى المػػدى الطويػػؿ

مؤسسة التي تطمح إلى تحقيقيا في ظؿ البيئػة وتتماشى ىذه الممارسات مع ظروؼ ورسالة ال، عممو
 (.71: 2005، عقيمي) التي تعايشيا وما تشتمؿ عميو مف متغيرات متنوعة"

: أنيػػا تخطػػيط وتنظػػيـ وتوجيػػو ومراقبػػة لتطػػوير ومكافػػأة Aswathappa (2005 )وعرفيػػا 
ف الفػػػػرد بغػػػػرض اإلسػػػػياـ فػػػي تحقيػػػػؽ األىػػػػداؼ الكاممػػػػة لكػػػػؿ مػػػػ  وتكامػػػؿ وصػػػػيانة المػػػػوارد البشػػػػرية

 (.Aswathappa ،2005 :5) والمؤسسة والمجتمع

نشػػػطة المتمثمػػػة فػػػي تحميػػػؿ العمػػػؿ واالختيػػػار ويػػػرى ربايعػػػة أف إدارة االفػػػراد ىػػػي: " مجموعػػػة مػػػف األ
مػف والسػالمة ونقميـ وتصػميـ ىيكػؿ أجػورىـ وتػدريبيـ وتػوفير سػبؿ األ، وتقويـ أداء العامميف وترقيتيـ

 (.20: 2003، ربايعة) ليـ"

"مجموعػة مػف التصػرفات المنسػقة والتػي تيػدؼ  :أف إدارة األفراد تعني( 2002) ى حسفوير 
ممػػا يتضػػمف ضػػرورة  مشػػاركة األفػػراد فػػي تكػػويف ، المؤسسػػيةو  إلػػى تكامػػؿ كػػؿ مػػف البيئػػة التنظيميػػة

عداد وتطبيؽ استراتيجية العمؿ ككؿ"  (.95: 2002، حسف) وا 

دارة األفػػراد نظػػاـ فعػػاؿ ييػػدؼ إلػػى اسػػتثمار وتػػرى الباحثػػة مػػف خػػالؿ التعريفػػات السػػابقة أف إ
 .مكاناتيـ وطاقاتيـإقدرات العامميف ومياراتيـ مف خالؿ اعتماد برامو مناسبة ومالئمة تستثمر 

عميػو  ومتفػؽ موحػد مفيػـو تحديػد فػي العمميػة الحيػاة فػي المػديريف نظػر اختمفػت وجيػات كما
 :ىما تيفأساسي نظر وجيتي بيف التمييز ويمكف، األفراد إلدارة

 :التقميدية النظر وجية
 ، المؤسسػة األىميػة فػي قميمة وظيفة مجرد إال ىي ما األفراد  إدارة أف المديريف بعض يرى

 ممفػات فػي العػامميف فالمعمومػات عػ حفػظ أمثمتيػا مػف تنفيذيػة روتينيػة بأعمػاؿ القيػاـ عمػى وتقتصػر
 واالنصػراؼ الحضػور أوقػات مثػؿ ضػبط بالعػامميف المتعمقػة النػواحي ومتابعػة معينػة وسػجالت
 أف يػروف حيػث، المػديريف ىػؤالء باالىتمػاـ تخػص لػـ األفػراد إدارة أف ويبػدو، والترقيػات واالنجػازات
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 وكذلؾ األفراد مدير بو الذي الدور عمى ذلؾ انعكس وقد المؤسسة ونجاح عمى كفاءة ضئيؿ تأثيرىا
   .اإلدارة ليذه التنظيمي الوضع عمى

 :الحديثة النظر وجية
 فػي الوظػائؼ اإلداريػة أىػـ مػف األفػراد تعتبػر إدارة أف المػديريف مػف اآلخػر الػبعض يػرى

 وتػأثيره البشػري العنصػر ألىميػة وكػذلؾ، األخػرى الوظػائؼ بػاقي عػف أىميػة تقػؿ ال وىػي المؤسسػة
أىميػا  مػف رئيسػية أنشػطة األفػراد ليشػمؿ إدارة مفيػـو اتسػع وكػذلؾ، اإلنتاجيػة لممؤسسػة الكفػاءة عمػى
 تنميػة، األفػراد تحفيػز، األفػراد واسػتقطاب جػذب، البشرية الموارد تخطيط، الوظائؼ وتوصيؼ ؿتحمي

: 2006مػاىر،) المؤسسة في األفراد  بشؤوف المتعمؽ التقميدي إلى النشاط باإلضافة، األفراد وتدريب
16.) 

 وىي كالتالي: فراد عمى جوانب متعددة تتعمؽ بجودة استثمارىا االستثمار األمثؿوتشتمؿ إدارة األ

 تبني أسموب فرؽ العمؿ لتحقيؽ التعاوف والجيود المشتركة. -1

دماجيـ في  عممية التخطيط.  -2  مشاركة األفراد العامميف وا 

، في رفع الروح المعنويػة لػدى العػامميف إلنساني و تقدير جيودىـ المبذولةتسيـ سياسة التحفيز ا -3
 بشكؿ خاص.

 المة العامميف.االىتماـ والعناية بصحة وس -4

ألنيما يعداف مسألة جوىرية لموقوؼ عمى مستوى ىػذا   تبني سياسية لقياس وتقييـ أداء العامميف -5
 ( 72: 2008، مجيد والزيادات) األداء وتحسينو

 :أىداؼ إدارة األفراد
 التطػوير مرحمػة عمػى وتعتمػد، أخػرى إلػى مؤسسػة مػففػراد األ إلدارة الدقيقػة األىػداؼ تتنػوع

عػف إدارة   المسػئوؿ الشػخص إلػى النظػر المثػاؿ سػبيؿ عمػى يػتـ ذلػؾ وعمػى، بالمؤسسػة الخاصػة
 العمػؿ عقػود إعػداد مثؿ األشخاص إدارة مف اإلداري بالجانب يعتني الذي الشخص أنو عمى، األفراد

إلػى  النظػر يػتـ ذلػؾ مػف تماًمػا اآلخػر الجانػب عمػى ..ذلػؾ إلػى ومػا، المػوظفيف بممفػات واالحتفػاظ
 ولػذا لمعمػؿ التخطػيط عمميػة مػف وحيػوي متكامػؿ جػزء أنػو عػف إدارة  األفػراد عمػى مسػئوؿال الشػخص

 :وتتمثؿ أىداؼ إدارة األفراد فيما يمي، ومتنوعة كثيرة تعد البشرية الموارد إدارة أىداؼ فإف

 .جذب واختيار الموظفيف األكفاء التي تحتاجيـ المؤسسة وتحافظ عمييـ -
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لتكويف قػوة عمػؿ منتجػة ومبدعػة وكفػؤة ومسػتعدة ألي تغييػر يمكػف  تنمية قدرات وميارات األفراد -
 أف يحدث.

 .ضماف تحقيؽ الوالء واالنتماء مف األفراد لممؤسسة -

 .مخرجاتيـ مف وتزيد، جيدة بصورة عمميـ أداء مف المعمميف تمكف جيدة عمؿ ظروؼ إيجاد -

 لألخطػار تعرضػيـ التػي الميػاـ وتتفػادى العامميف استخداـ سوء تمنع موضوعية سياسات إيجاد -
   .ضرورية الغير

 فػي والترقػي التقػدـ فػرص ليػـ تتػاح جيػدة، وأف عمػؿ فػرص يجػدوا المعممػوف أف يتوقػع كمػا -
 .لذلؾ مؤىميف يصبحوف عندما المنظمة

 (.18: 2002جيد )السالـ، صالح،  وصحي اجتماعي ضماف وجود المعمموف يتوقع كما -

بشػػػكؿ أساسػػػي إلػػػى رفػػػع مسػػػتوى الكفايػػػة اإلنتاجيػػػة لممعممػػػيف فػػػي  األفػػػراد تيػػػدؼ إدارةكمػػػا و 
المؤسسػػة وخفػػض تكػػاليؼ العمػػؿ مػػف خػػالؿ خفػػض معػػدؿ الغيػػاب  وذلػػؾ لتحقيػػؽ أىػػداؼ المؤسسػػة 

شػػػباع رغبػػاتيـ وحاجػػػاتيـ وىػػ ي فػػي سػػػبيؿ ذلػػؾ تقػػػـو واسػػتمرار نشػػاطيا وتحقيػػػؽ أىػػداؼ المعممػػيف وا 
بوظػػػائؼ متعػػػددة ولكػػػي تحقػػػؽ ىػػػذا اليػػػدؼ ال بػػػد مػػػف االعتمػػػاد عمػػػى معادلػػػة مسػػػتوى األداء وىػػػي 
)مسػػتوى األداء ا المقػػدرة غالرغبػػة( وطرفػػي ىػػذه المعادلػػة البػػد منيمػػا معػػا" إذ ال يمكػػف أف نتصػػور 

ؾ بوجػػود الرغبػػة أداء كفػػاءة جيػػدة بوجػػود مقػػدرة دوف رغبػػة والعكػػس صػػحيح، أي ال يمكػػف تحقيػػؽ ذلػػ
تسػػعى جاىػػدة إلػػى تحقيػػؽ الطػػرفيف معػػا"  لضػػماف المسػػتوى  األفػػراد دوف وجػػود المقػػدرة لػػذلؾ فػػإدارة

إلػى المطموب وتحقيؽ كفاءة إنتاجية عاليػة، وذلػؾ مػف خػالؿ وظػائؼ أساسػية محػددة يمكػف تقسػيميا 
 ثالث مجموعات رئيسة:

 المجموعة األولى:
 تشمؿ زيادة المقدرة عمى األداء وتشمؿ األمور التالية:

االسػػػتقطاب واالختيػػػػار احتياجػػػػات الوظيفػػػػة أو العمػػػػؿ، وذلػػػؾ لتعػػػػيف الفػػػػرد المناسػػػػب فػػػػي المكػػػػاف  -
 المناسب مما يؤدي إلى نجاح الفرد في عممو.

 مقدرات وخبرات الموظفيف  مما يزيد في اإلنتاجية. التدريب ومف خاللو تتـ التنمية وتحسيف -

تخطػػػيط وتنفيػػػذ برنػػػامو جديػػػد لألمػػػف المؤسسػػػي  وتييئػػػة الظػػػروؼ المناخيػػػة فػػػي المؤسسػػػة مثػػػؿ  -
اإلضػػػػاءة الجيػػػػدة والتيويػػػػة والحػػػػرارة المناسػػػػبة، ممػػػػا يسػػػػاعد المعممػػػػيف عمػػػػى األداء ورفػػػػع اإلنتاجيػػػػة 

 لتي يؤدييا في المؤسسة.والمحافظة عمى سالمتيـ مف أخطار األعماؿ ا

http://kenanaonline.com/users/ahmedkordy/tags/91110/posts
http://kenanaonline.com/users/ahmedkordy/tags/91110/posts


 

 

 

 

 الفصلىالثانيى

 اإلطارىالنظري

 

49 

 
 المجموعة الثانية:

تيػػدؼ إلػػى زيػػادة تحقيػػؽ الرغبػػة فػػي العمػػؿ، ورفػػع الػػروح المعنويػػة لممعممػػيف وتشػػمؿ ىػػذه المجموعػػة 
 الوظائؼ التالية:

وضػػػع نظػػػاـ سػػػميـ لمحػػػوافز الماديػػػة والمعنويػػػة وعمػػػى رأسػػػيا الراتػػػب المناسػػػب الػػػذي يضػػػمف  -1
 مستوى معيشي مناسب لممعمميف.

ة الحسػػنة لممعممػػيف ومسػػاعدتيـ فػػي حػػؿ مشػػكالتيـ المتعمقػػة بالعمػػؿ والخاصػػة بيػػـ المعاممػػ -2
 أيضاً 

 تقدير جيود المعمميف المبذولة، بحيث يكافئ كؿ فرد عمى مقدار الجيد المبذوؿ في العمؿ. -3
 المجموعة الثالثة:

 :تيدؼ إلى مساعدة المجموعة األولى والثانية في تحقيؽ أىدافيا وتشمؿ الوظائؼ التالية
وتحميػػػؿ األعمػػػاؿ مػػػف خالليػػػا يػػػتـ تحديػػػد احتياجػػػات المؤسسػػػة مػػػف  القػػػوى العاممػػػة تخطػػػيط -1

المعممػػػػيف  فػػػػي الحاضػػػػر والمسػػػػتقبؿ، وتحديػػػػد المواصػػػػفات التػػػػي يجػػػػب توفرىػػػػا فػػػػي شػػػػاغمي 
 اء أفضؿ المتقدميف لمعمؿ.الوظيفة لتقـو وظيفة اختيار بانتق

 تقديـ الوظائؼ  وذلؾ لتحديد األمية النسبية لكؿ وظيفة لتحديد األجر المناسب ليا -2
 وتيدؼ إلى القياـ بدراسات سموكية.  األفراد بحوث -3

http://kenanaonline.com/users/ahmedkordy/posts/126617  
 ( فيما يتعمؽ أىداؼ إدارة األفراد:2003ىذا باإلضافة لما أورده الصيرفي )

تنميػػة الميػػارات اإلداريػػة فػػي مجػػاؿ اإلشػػراؼ وفػػي العالقػػة اإلنسػػانية لػػدى المػػديريف وتحقيػػؽ  -1
 إليجابي في سموؾ العامميف.التأثير ا

تحقيػػػػؽ االنسػػػػجاـ والتػػػػرابط والتكامػػػػؿ بػػػػيف سياسػػػػات األفػػػػراد مػػػػف اختيػػػػار وتعيػػػػيف ووصػػػػؼ  -2
 الوظائؼ وتحديد األجور والمرتبات.

نحػػو تحقيػػؽ االنسػػجاـ والتػػرابط بػػيف جمػػوع العػػامميف بالمؤسسػػة مػػف خػػالؿ الػػرحالت  يالسػػع -3
 تماعية.والبرامو الترفييية والخدمات الصحية واالج

االرتقاء بمخرجات العامميف مػف خػالؿ تشػجيعيـ عمػى بػذؿ جيػودىـ الجسػمانية والعقميػة فػي  -4
 العمؿ.

 وضع الشخص المناسب في المكاف المناسب وتحفيزه بشكؿ يدفعو نحو بذؿ أقصى جيد. -5
 إحساس الموظفيف بعدالة ما يحصموف عميو مف أدوار مقارنة بنظرائيـ في المؤسسة. -6
 ( 13: 2003يف قوة العمؿ واالحتفاظ بيا في حالة جيدة )الصيرفي، تعي -7

http://kenanaonline.com/users/ahmedkordy/tags/99983/posts
http://kenanaonline.com/users/ahmedkordy/tags/91110/posts
http://kenanaonline.com/users/ahmedkordy/posts/126617
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 وظائؼ إدارة األفراد
: وىػػذا يتطمػػب إنجػػاز الوظػػائؼ التاليػػة : التنبػػؤ والتخطػػيط  فيػػـ البيئػػة واإليفػػاء بمتطمباتيػػا -

و تحميػػػػؿ وتصػػػػميـ ، واسػػػػتحداث بػػػػرامو المسػػػػار الػػػػوظيفي، عمػػػػى المػػػػدى القصػػػػير والطويػػػػؿ
 .سسةالوظائؼ في المؤ 

: وتصبح ىذه الوظيفػة ميمػة إلدارة المػوارد البشػرية بعػد تحديػد الحاجػات وتتضػمف  التوظيؼ -
واختيػػػار األفضػػػػؿ فػػػي ضػػػػوء خصػػػائص الوظػػػػائؼ ، اسػػػتقطاب المرشػػػػحيف لشػػػغؿ الوظػػػػائؼ

 .الشاغرة
وتتضػػمف ىػػذه الوظيفػػة القيػػاـ بجمػػع المعمومػػات الخاصػػة تقػػويـ سػػموؾ العػػامميف وأدائيػػـ :  -

وتقويـ األداء مف خالؿ التركيػز عمػى نقػاط ، داء وتحديد مستويات األداء الفعميةبالسموؾ واأل
 .القوة والضعؼ فيو

ة المعتمػدة عمػػى أة غيػر المباشػرة والمكافػأة المباشػرة والمكافػأوتتضػمف المكافػ : ة األداء مكافػ -
 .األداء

راءات اإلداريػػػة وتركػػز ىػػذه الوظيفػػة عمػػى تحديػػد وتصػػميـ وتنفيػػذ اإلجػػالتػػدريب والتطػػوير :  -
، إلييتػػػي) ونشػػػاطات المػػػوارد البشػػػرية لتحسػػػيف جيػػػود إدارة الجػػػودة الشػػػاممة داخػػػؿ المؤسسػػػة

2005 :35.) 

أف إدارة األفراد ليا وظيفتػاف أساسػيتاف ( 27: 2003، زويمؼ) وىذا باإلضافة إلى ما أشار إليو
 ىما: 

مػػع الوحػػدات اإلداريػػة األخػػرى  األفػػرادوىػػي الوظيفػػة التػػي تشػػترؾ فييػػا إدارة  وظيفػػة إداريػػة : -
 مف تخطيط وتنظيـ وتوجيو ورقابة.

  :وتضـ المياـ التالية األفراد:وىي الوظيفة التي تركز فييا عمى  وظيفة متخصصة -

: يقصػػد بعمميػػة تحميػػؿ العمػػؿ تحديػػد الواجبػػات والميػػاـ والميػػارات عمميػػة تحميػػؿ العمػػؿ -أ
الواجبػػات والميػػاـ لوظيفػػة معينػػة والميػػارات أو تحديػػد ، المطموبػػة فػػيمف يشػػغؿ وظيفػػة معينػػة

وتنقسػػػـ عمميػػػة تحميػػػؿ العمػػػؿ إلػػػى ، والكفػػػاءات الواجػػػب توافرىػػػا فػػػيمف يشػػػغؿ ىػػػذه الوظيفػػػة
 :فقسمي
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: و ىػػي قائمػػة بالميػػاـ والواجبػػات والمسػػئوليات والعالقػػات وظػػروؼ عمميػػة الوصػػؼ الػػوظيفي *
  .دى نتائو تحميؿ الوظيفةشرافية لوظيفة معينة وىي تعد إحاإلوالمسئوليات ، العمؿ

ت المطموبػة والمقبولػة فػي شػخص الدنػى مػف المػؤىاأل: وىػو الحػد عممية التوصيؼ الوظيفي *
 .معيف لشغؿ وظيفة معينة

، تخطػػػيط المػػػوارد البشػػػرية أو تخطػػػيط األفػػػراد : وتسػػػمى أيضػػػاً تخطػػػيط القػػػوى العاممػػػة -ب
ألفػػراد المػػؤىميف لموظػػائؼ ويمكػػف تعريفػػو" بأنػػو عمميػػة الحصػػوؿ عمػػى العػػدد الصػػحيح مػػف ا

وبصورة أخرى فإف تخطيط القوى العاممػة ىػو نظػاـ توافػؽ أو ، المناسبة وفي الوقت المناسب
ىػػػؤالء الػػػذيف سػػػيتـ ) وخارجيػػػاً (، األفػػػراد الموجػػػودوف فعػػػالً ) مقابمػػػة أو عػػػرض األفػػػراد داخميػػػاً 

ا عبػػر فتػػػرة ة وجودىػػؤسسػػالتػػي تتوقػػع الم، مػػع الوظػػائؼ المتاحػػة) تعييػػنيـ أو البحػػث عػػنيـ
 Mondy, 2005 : 87) .) زمنية محددة

وىكػذا فإنػػو ، جػزءًا مػف العمميػة التػي تسػػاعد المؤسسػة فػي تحقيػؽ أىػدافيافػراد وتمثػؿ إدارة األ
فػػػإف المرحمػػػة الثانيػػػة تتمثػػػؿ فػػػي وضػػػع ، بمجػػػرد أف يػػػتـ وضػػػع االتجػػػاه واالسػػػتراتيجية العامػػػة

لممكف أف يػتـ تحقيػؽ األىػداؼ دوف ومف غير ا، أىداؼ المنظمة وتطويرىا إلى خطط فعمية
فػراد جػزءًا وينبغي أف تكػوف إدارة األ، فرادوالتي تشتمؿ بالطبع عمى األ، توفر المواد المطموبة

باإلضػافة ، مػنيـ المطمػوبيف وكيفيػة االسػتفادة فػرادمف العممية التي يػتـ مػف خالليػا تحديػد األ
ف تتكامؿ بشكؿ تاـ مػع كػؿ عمميػات كما ينبغي أ، إلى كيفية الحصوؿ عمييـ وكيفية إدارتيـ

 .)12: 2006، كشواي) اإلدارة األخرى

ومعرفة مدى الحاجة إلػى القػوى العاممػة ، : بعد عممية التخطيط لمقوى العاممةاالستقطاب-ت
تبػػدأ عمميػة اسػػتقطاب ىػذه القػػوى العاممػػة لسػد الحاجػػات بالعػػدد ، مػف حيػػث العػدد والمػػؤىالت

ف تعريػػػؼ عمميػػػة االسػػػتقطاب" بأنيػػػا ذلػػػؾ النشػػػاط الػػػذي ومػػػف ىنػػػا يمكػػػ، والوقػػػت المناسػػػبيف
ليػػتـ االختيػػار مػػػف بيػػنيـ أفضػػػميـ   ينطػػوي عمػػى إيجػػػاد أكبػػر عػػدد مػػػف المتقػػدميف المػػػؤىميف

 .)107: 2002، نصراهلل) "لشغؿ وظائؼ المؤسسة
ويمكػف تعريػؼ عمميػة ، العممية التالية لعممية االستقطاب وىي عمميػة االختيػاراالختيار: -ث

ار بأنيا "عممية انتقاء األفراد الذيف يتوفر لػدييـ المػؤىالت الضػرورية والمناسػبة لشػغؿ االختي
ة. وىػي العمميػة التػي يػتـ بموجبيػا المفاضػمة بػيف األفػراد واختيػػار ؤسسػوظػائؼ معينػة فػي الم

وىػػػي طريقػػػة البحػػػث عػػػف أفضػػػؿ العناصػػػر لشػػػغؿ وظيفػػػة معينػػػة واختيػػػار أكثرىػػػا ، أفضػػػميـ
 .)45: 2003، ربايعة) مالئمة
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ىػػػو عمميػػػة تعمػػػػـ تتضػػػمف اكتسػػػاب ميػػػػارات ومفػػػاىيـ وقواعػػػػد أو  التػػػدريب والتطػػػػوير: -ج
وتقع المسئولية األولى لتدريب الفرد الجديد بصػفة عامػة ، اتجاىات لزيادة وتحسيف أداء الفرد

ويمثػػػػؿ التػػػػػدريب أىميػػػػػة كبيػػػػػرة خاصػػػػة فػػػػػي ظػػػػػؿ التغييػػػػػرات ، عمػػػػى المػػػػػدير المباشػػػػػر لمفػػػػػرد
والتػػػي تػػػؤثر بدرجػػػة كبيػػػرة عمػػػى أىػػػداؼ ، ماعيػػػة والحكوميػػػة والتكنولوجيػػػةاالقتصػػػادية واالجت
ومف الناحيػة األخػرى فػإف ىػذه التغييػرات يمكػف أف تػؤدي إلػى تقػادـ ، ةؤسسواستراتيجيات الم

فػػإف التغييػػرات التنظيميػػة والتوسػػعات تزيػػد  أيضػػاً ، الميػػارات التػػي تػػـ تعمميػػا فػػي وقػػت قصػػير
 .)167: 2000، حسف) واكتساب ميارات جديدةلتحديث مياراتو  مف حاجة الفرد

دوريػػًا ألداء العػػامميف فييػػا إذا أرادت  ة أف تجػػري تقييمػػاً ؤسسػػ: تحتػػاج كػػؿ متقيػػيـ األداء -ح
، فمثػػاؿ إذا احتاجػػت ترشػػيح شػػخص لمترقيػػة إلػػى وظيفػػة جديػػدة، االسػػتفادة مػػنيـ بشػػكؿ سػػميـ

، وتأىيمػو لموظيفػة الجديػدة، لمترقية البد مف مراجعة أدائو في وظيفتو الحالية لتقدير استحقاقو
ذا أرادت تكميفػػػو بميمػػػة حساسػػػة تتطمػػػب خصػػػائص معينػػػة تحتػػػاج مراجعػػػة سػػػجؿ أدائػػػو ، وا 

و ىػػػذا يتطمػػػػب أف يػػػػتـ تقيػػػيـ أدائػػػػو بطريقػػػػة ، السػػػابؽ لتقػػػػدير تمتعػػػو بالخصػػػػائص المطموبػػػػة
  .تيـ لمرجوع إلييا عند الحاجةالوأف تحتفظ بخالصة ىذه التقييمات في سج، منظمة

كميا مسػتويات مترادفػة غايتيػا تحميػؿ ، وتقييـ األداء أو تقييـ الكفاءات أو تقييـ أداء العامميف
أداء الفػػػرد بكػػػؿ مػػػا يتعمػػػؽ بػػػو مػػػف صػػػفات نفسػػػية أو بدنيػػػة أو ميػػػارات فنيػػػة أو سػػػموكية أو 

والعمػؿ عمػى تعزيػز األولػى ومعالجػة الثانيػة ، وذلؾ بيدؼ تحديد نقاط القوة والضعؼ، فكرية
 .)1: 2002، السالـ وصالح) ةؤسسانة أساسية لتحقيؽ فاعمية المكضم

، األعمػػاؿالمػػوارد البشػػرية فػػي قطػػاع  إلدارة: ىنػػاؾ ميمػػة أساسػػية واألجػػورالتعويضػػات  -خ
نظمػػة األويعتبػػر ىػػذا النظػػاـ مػػف أىػػـ ، ةؤسسػػجػػور و الرواتػػب لممألدارة نظػػاـ اواىػػي إعػػداد 

، ةؤسسػالقضػايا الميمػة ذات الصػمة بعمػؿ المنػو يػؤثر فػي كػؿ أل  ةؤسسػالتي تحتاجيػا أي م
ولقػػد ، واسػػتمرار وجودىػػا تميزىػػاثػػـ ، تفػػاظ بيػػـاالحخاصػػة قػػدرتيا عمػػى اسػػتقطاب العػػامميف و 

ة ؤسسػبسبب تأثيراتو المتعددة عمى العػامميف وعمػى الم  جور ىو نظاـ ميـاألوجد بأف نظاـ 
، إعػػداده ىػػي عمميػػة معقػػدة كمػػا أف عمميػػة .وقػػدرتيا عمػػى اجتػػذاب قػػوة العمػػؿ التػػي تحتاجيػػا

 .ومتى تـ إعداده أصبح مف الصعب تغييره

جػػور أو العوائػػد التػػي يحصػػؿ عمييػػا الموظػػؼ ألويشػػير تعػػويض الموظػػؼ إلػػى كافػػة أنػػواع ا
ىمػا :المػػدفوعات الماليػػة التعويضػػات تتضػمف عنصػػريف أساسػػييف وىػػذه ، نظيػر إشػػغالو وظيفػػة معينػة
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والتي تأخذ شػكؿ المزايػا الماليػة ، لمكاف تالمرتبات والحوافز واجور و ألوالتي قد تأخذ شكؿ ا، المباشرة
 :( 17: 2002، ديسمر) وتنقسـ التعويضات المالية إلى .جرألجازات مدفوعة اإلمثؿ التأمينات وا

 جػر أل:وىػي الػدفعات التػي يسػتمميا الشػخص و ىػي عبػارة عػف ا تعويضات مالية مباشرة
 .التي يتقاضاىا مكاف تأو الالرواتب أو 

 :تتضػػمنيا  ال خػػرى التػػيألوىػػي كػػؿ التعويضػػات الماليػػة ا تعويضػػات ماليػػة غيػػر مباشػػرة
والتػػػػي قػػػد تتضػػػػمف بػػػػدورىا الحيػػػػاة ، التعويضػػػات الماليػػػػة المباشػػػػرة ومنيػػػا خطػػػػط التػػػػأميف

و ، جتمػػاعي وخطػػط التقاعػػدالمخصصػػات الضػػماف ا وتشػػمؿ أيضػػاً ، والصػػحة التكميميػػة
جػػػػازات المدفوعػػػػة إلغيػػػػاب مثػػػػؿ ا مؿ أيضػػػػاً ويمكػػػػف أف تشػػػػ، امميفتػػػػأميف تعويضػػػػات العػػػػ

 .جازة التعميميةاإلوالمرضى و 
 و ىو مػا يحصػؿ عميػو الشػخص مػف حػوافز ماديػة أو معنويػةالتعويضات غير المالية : ،

 وغير مرتبطة بأداء العامميف، البيئة التي يعمؿ فييا الؿسواء مباشرة أو مف خ
والحفػاظ عمػى ، مة العػامميفالبير بأمف وسػبشكؿ ك األفراداىتمت إدارة  مة:المف والساأل -د

ثػػار السػػمبية الناتجػػة عػػف العمػػؿ مػػف الحػػوادث أو اآلالقػػوى البشػػرية العاممػػة فػػي المؤسسػػة مػػف 
 :2003، الخرشػة، حمػود) سواء كانػت نفسػية أو بدنيػة التػي تحػدث بسػبب العمػؿ، مراضاأل

225(. 

 :أىداؼ سياسات إدارة االفراد
المػػػػػوظفيف الػػػػػالـز لمختمػػػػػؼ أنشػػػػػطتيا مػػػػػف حيػػػػػث الكػػػػػـ تحديػػػػػد احتياجػػػػػات المؤسسػػػػػة مػػػػػف  -1

 واالختصاص لكافة المستويات اإلدارية.

 .توفير ىذه االحتياجات وتنميتيا وتطويرىا ووضع ىيكؿ رواتب عادؿ ليا -2

 .صيانة الموظفيف وذلؾ بتوفير البيئة والمناخ الصالح لمعمؿ المنتو -3

والعمػؿ عمػى إيجػاد الحمػوؿ ، عممػو دراسة المشكالت التي يتعػرض ليػا الموظػؼ أثنػاء تأديتػو -4
 بشكؿ إنساني 

 .ترغيب الموظفيف بالعمؿ -5

 .وأىداؼ ومصالح المؤسسة األفراد تحقيؽ التكامؿ بيف أىداؼ ومصالح -6

http://kenanaonline.com/users/ahmedkordy/tags/91110/posts
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سػػػػػػػجالت و  د ذاتيػػػػػػػاتتنظػػػػػػيـ الوقػػػػػػػائع الوظيفيػػػػػػة التػػػػػػػي تحػػػػػػدث لألفػػػػػػػراد مػػػػػػف خػػػػػػػالؿ إعػػػػػػدا -7
 http://kenanaonline.com/users/ahmedkordy/posts/126617 

 : األفراد أىمية إدارة
 القػرف فػي كبيػرة أىميػة العصػرية ةؤسسػالم وظػائؼ كإحػدى البشػرية المػوارد إدارة تكتسػب
 األصػوؿ ىػذه بػاقي عػف يميزىػا ما أف إذ ةمؤسسال أصوؿ وأغمى ألىـ إدارة فيي، ريفالحادي والعش
، مػديريف) البشػرية مواردىػا مػف المثمػى اإلفػادة تعتمػد اإلدارة أف بػافتراض ىػذا، مفكػرة أنيػا أصػوؿ
ويتمثػؿ دور ، وينشػطو ذلػؾ ينمػي مناًخػا وتييػئ واالبتكػار لالجتيػاد وتػدفعيـ فتشػجعيـ( ومرؤوسػيف

الػذيف يمتمكػوف المواىػب  والميػارة الالزمػة بػيف المؤسسػات لكػي  ألفراد في جذب وتنميػة األفػرادإدارة ا
 .تتنافس في بيئة متغيرة معقدة ومتصارعة

   :ىمية إدارة األفراد فيأوتتمثؿ 

نتاجيتيا قيمتيا تتزايد البشرية الموارد أف -   .الوقت بمرور امني اإلفادة وأىمية المتراكمة بالخبرات وا 

 .والوظائؼ اإلدارات مف وغيرىافراد األ إدارة بيف ىامة تكاممية عالقة ؾىنا -

 أعمػػػاؿ لتعػػػويضفػػػراد األ مػػػف االحتياجػػػات تقػػػدير فػػػي تقصػػػير أي يػػػؤدي -
 http://kenanaonline.com/users/ahmedkordy/posts/126617 .اإلدارات

 : األفراد أسباب أىمية إدارة
اكتشػػػػاؼ أىميػػػػة العنصػػػػر اإلنسػػػػاني فػػػػي العمػػػػؿ والػػػػدور اليػػػػاـ الػػػػذي يمكػػػػف أف تمعبػػػػو إدارة  -1

 .في تنمية وتطوير األداء اإلنساني لمعمؿ والتأثير عميو األفراد

نتيجػػة التطػػور التكنولػػوجي فػػي اإلنتػػاج أدى إلػػى تضػػخـ اليػػد العاممػػة ، المؤسسػػةنمػػو حجػػـ   -2
فػػػػػي المؤسسػػػػػة ممػػػػػا أدى إلػػػػػى زيػػػػػادة مشػػػػػاكؿ اليػػػػػد العاممػػػػػة والحاجػػػػػة إلػػػػػى وحػػػػػدات إداريػػػػػة 

 .متخصصة تقـو بمعالجة مشاكؿ وشؤوف العامميف

ف اإلدارة د العالقػػة بػػيالتػػدخؿ الحكػػومي فػػي العمػػؿ مػػف خػػالؿ األنظمػػة والقػػوانيف التػػي تحػػد  -3
 .األفراد إدارة فييا األمر الذي زاد أىمية، والموظفيف

 1http://kenanaonline.com/users/ahmedkordy/posts/1266 
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 المحور الثاني
 الروح المعنوية

 تمييد

انطالقػًا مػػف ، فػػي المؤسسػات  معممػيفتمعػب الػروح المعنويػػة دورًا ىامػًا فػي كػػـ وكيػؼ أداء ال
فادتيـ في المؤسسة معمميفكونيا مقياسًا لفاعمية ال  معممػيفلذلؾ أصبح االىتماـ بالروح المعنويػة لم، وا 

 .وظروؼ عمميـ المادية واإلدارية واالجتماعية والنفسيةمف اإلتجاىات الحديثة لقياس اتجاىاتيـ 

ولػػػـ يعػػػد خافيػػػًا عمػػػى مػػػديري المػػػدارس األثػػػر الكبيػػػر الػػػذي تعكسػػػو الػػػروح المعنويػػػة العاليػػػة  
وقػػد ، بتكػػاروروح المبػػادرة و اال، والمخرجػػات، فػػي جميػػع النػػواحي والمتعمقػػة بجػػودة العمػػؿ، لممعممػػيف

كمػػا وتعػػد الػػروح ، عمػػى الجانػػب النفسػػي والروحػػي لػػدى المعممػػيفركػػزت الدراسػػات الحديثػػة فػػي اإلدارة 
المعنويػػة مػػف المتغيػػرات النفسػػية التػػي يمكػػف قياسػػيا ومالحظتيػػا مػػف خػػالؿ آثارىػػا ونتائجيػػا فيػػي ال 

 تخضع لممالحظة المباشرة.

 .كمػػا أف ىنػػاؾ ارتبػػاط وثيػػؽ بػػيف الممارسػػات اإلداريػػة  والػػروح المعنويػػة كمػػا تػػرى الباحثػػة 
والخصػػائص العامػػة لمػػروح المعنويػػة ، ـ الػػروح المعنويػػةلػػى مفيػػو إفػػي ىػػذا المبحػػث التعػػرؼ  وسػػأحاوؿ
وأىميتيا لممعمميف ومظاىر الروح المعنويػة المرتفعػة والمنخفضػة والعوامػؿ التػي تسػاىـ فػي ، وأىميتيا

ىميػػة وأ، رفػػع الػػروح المعنويػػة والعوامػػؿ التػػي تػػؤثر عمػػى الػػروح المعنويػػة وطػػرؽ قيػػاس الػػروح المعنويػػة
 .قياس الروح المعنوية وأثر الممارسات اإلدارية لمديري المدارس عمى الروح المعنوية لممعمميف

 مفيوـ الروح المعنوية 
فتنػػاوؿ كػؿ عػػالـ أو باحػث الػػروح المعنويػة مػػف ، تعػددت التعريفػػات الخاصػة بػػالروح المعنويػة

 مف غيره.أكثر  صاحب التعريؼجانب محدد أو زاوية مف زوايا ىذه الروح تيـ 

مػف  مجموعة بيف واالجتماعية اإلنسانية العالقات مجموعة : أنيا( 2010) باسعبو  عرفتيا
 رضػا ومػدى بػإدارتيـ مػا مؤسسػة فػي العػامميف األفػراد بػيف العالقػة مسػتوى إلػى باإلضػافة، األفػراد

 (.25: 2010، بوعباس) وبعمم المحيطة والمعنوية المادية الظروؼ عف الموظؼ

 ميمػة نحػو الفػرد أو المجموعػة توجػو :تعنػي المعنويػة الػروح أف( 2010) آديػر وذكػر 
: 2010، آديػر) مجتمعػة طاقػة بوجود إحساس مف يتبعو وما النجاح تحقيؽ بإمكانية وثقتيـ، مشتركة

93 ) 
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 فتحفػزىـ أفػراد عػدة أو فػرد عمػى تظيػر التي السموكية اآلثار" أنيا( 2008) العتيبي وأضاؼ
لػى ، مرتفعػاً  مسػتواىا كػاف ذاإ البػذؿ مػف مزيػد إلػى ، العتيبػي) منخفضػاً  مسػتواىا كػاف إذا اإلحجػاـ وا 

2008 :103.)  

أف الػػروح المعنويػػة: ىػػي الصػػورة الكميػػة لنوعيػػة العالقػػات اإلنسػػانية ( 2008) ويػػرى الخالػػدي
 و العقوبػاتأوأف ىػذه الػروح ال يمكػف إيجادىػا عػف طريػؽ األوامػر والتعميمػات ، السائدة في جو العمػؿ

 ( 39: 2008، الخالدي) و رغمًا عف إرادة العامميفأ

  : ىي أساسية عوامؿ بثالث ترتبط لمعامميف المعنوية الروح أف( 2006) عاصي ويشير

 .عمميـ نحو ومشاعرىـ لمعامميف والنفسية العاطفية الحالة -1

  .بينيـ فيما لمتعاوف واستعدادىـ ببعض بعضيـ العامميف ثقة -2

 ( 6: 2006، عاصي) ةر اإلدا في العامميف ثقة -3

، مجموعػة فػي الفػرد عمػى يسيطر الذي العاـ النفسي االتجاه عف عبارة:بأنيا ( 2004) الخواجا ويرى
 :2004، الخواجػا) بػو المحيطػة والمػؤثرات لمعوامػؿ لديػو الفعػؿ وردود االنفعاليػة اسػتجاباتو نوع ويحدد
92.) 

نػػػو شػػػعور متصػػػؿ صػػػؼ عمػػػى أمفيػػػـو الػػػروح المعنويػػػة يو  إلػػػى أف( 2002) ويشػػػير عبػػػدات
   .(27: 2002، عبدات) ومتعمؽ بالروح أو الحماس ويشير إلى الجو العاـ المحيط بالعمؿ

أنيا االستعداد الطبيعي والمكتسب الذي يػدفع الفػرد إلػى االقبػاؿ  :( 2000) ويعرفيا رضواف
حػػو بعػػض ومػػف ثػػـ فيػػو يتعمػػؽ بشػػعور األفػػراد بعضػػيـ ن، بحمػػاس عمػػى مشػػاركة زمالئػػو فػػي نشػػاطيـ

 (.147: 2000، رضواف) وبشعورىـ نحو رؤسائيـ ومرؤوسييـ ونحو المجتمع الذي يعمموف لو

أف الػػروح المعنويػػة تشػػكؿ قػػوة نفسػػية مػػؤثرة فػػي  تػػرى الباحثػػة ومػػف خػػالؿ التعريفػػات السػػابقة
 و كمػا، ميمػا اختمفػت مناصػبيـ يـوأف ىػذه الػروح المعنويػة تػؤثر فػي سػموك، كمًا وكيفاً  معمميفأداء ال

 خػالؿ مػف كمشػاعر المعنويػة الػروح تكػويف ويمكػف، تشػير إلػى فاعميػة وكفػاءة اإلدارة فػي المؤسسػة
 .العامميف بيف والتعاوف والتفاىـ واالحتراـ الثقة عميو طابع يغمب ايجابي مناخ تييئة

 الخصائ  العامة لمروح المعنوية
عنويػة عػف غيرىػا مػف الظػواىر ىناؾ مجموعػة مػف الخصػائص والصػفات العامػة التػي تميػز الػروح الم

 واالتجاىات النفسية المركبة منيا:
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 .وتنخفض ترتفع - 1

 .ب ثارىا إال مالحظتيا يمكف ال - 2

 .النفسية واستجاباتيـ األفراد سموؾ عمييا يدؿ - 3

 .الجماعة في أكبر بشكؿ تظير آثارىا - 4

 .األفراد في سموؾ في تتحكـ نفسية حالة - 5

 .عالية كانت إذا والعمؿ الجيد مف المزيد إلى تحفز -6

 ( 104: 2008، العتيبي) منخفضة كانت إذا اإلنتاج وضعؼ الجيد تدني في سبباً  تكوف - 7

 أىمية الروح المعنوية
نتػػػاجيـ  تعتبػػػر الػػػروح المعنويػػػة ذات أىميػػػة بالغػػػة لمسػػػاىمتيا فػػػي زيػػػادة نشػػػاط المعممػػػيف  وا 

محبطػػيف ومعنويػػاتيـ منخفضػػة قػػد يتسػػببوف فػػي  فػػالمعمموف الػػذيف يعيشػػوف، وتحسػػيف نوعيػػة عمميػػـ
 .وتكثػر الخالفػات والنزاعػػات فػي المؤسسػة التربويػة، ويػزداد غيػابيـ عػف العمػؿ، مخرجػاتيـضػعؼ 

فيػػي تعتبػػر مقياسػػًا ، أف لمعنويػػات المعممػػيف أىميػػة كبيػػرة( 2010) وىػػذا مػػا يؤكػػده حسػػاف والعجمػػي
فػػراد مرتفعػػة فػػإف ذلػػؾ يػػؤدي إلػػى نتػػائو مرغػػوب لمػػدى فاعميػػة أداء المعممػػيف فػػإذا كانػػت معنويػػات األ

أو عنػػد مػػنحيـ مكافػػ ت ، فييػػا تماثػػؿ تمػػؾ النتػػائو التػػي تتوقعيػػا اإلدارة عنػػدما ترفػػع أجػػور المعممػػيف
حسػػػاف ) المخرجػػػاتوكػػػذلؾ عنػػػدما تػػػنخفض المعنويػػػات يالحػػػظ المػػػديروف انخفاضػػػًا فػػػي ، تشػػػجيعية
 (.350 -349: 2010، والعجمي

 المعنوية بما يمي: وتتمثؿ أىمية  الروح

وتعكػػػس مػػػدى نجػػػاح ، أف الػػػروح المعنويػػػة مؤشػػػر عمػػػى كفايػػػة وفاعميػػػة اإلدارة فػػػي المؤسسػػػة       -
 في تحقيؽ األىداؼ. دارةاإل

وميمػا كػاف وجػػودىـ ، أنيػا تػؤثر عمػى سػموؾ المػوظفيف فػي المؤسسػػة ميمػا اختمفػت مػواقعيـ -
 في الييكؿ التنظيمي.

 مؤثرة في األداء وارتفاع المخرجات.تشكؿ الروح المعنوية قوة نفسية  -

    أنػو مػػف الممكػػف انخفػػاض الػروح المعنويػػة بسػػرعة أكبػػر مػف ارتفاعيػػا ولػػذلؾ يجػػب المحافظػػة  -
 (.16: 2010، الجريسي) عمييا وصيانتيا
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وتػػرى الباحثػػة أف الػػروح المعنويػػة ىػػي الباعػػث األساسػػي لكثيػػر مػػف المظػػاىر مثػػؿ الدافعيػػة 
فكػػػؿ ىػػػذه المظػػاىر لػػػف تتحقػػػؽ فػػي حػػػاؿ انعػػػداـ أو انخفػػػاض ، رجػػاتوالرضػػا الػػػوظيفي وجػػػودة المخ

 .لذا البد مف االىتماـ برفع الروح المعنوية لممعمميف، الروح المعنوية لممعمميف

 : المعمميف لدى المعنوية الروح أىمية
التفكير فػي سػبؿ التحسػيف  ليس بالضرورةفإنو ، إلجراء عممية التحسيف في ظروؼ المعمميف

، وظػروفيـ النفسػية، بؿ يجب أف يتعدى ذلؾ إلى تحسػيف مسػتوى الػروح المعنويػة لػدييـ، طالمادي فق
والتكيؼ عف طريػؽ إشػباع ، فالمعمـ جسـ وروح يحتاج لتحقيؽ األمف عمى المستوى المادي والمعنوي

وبالتػػالي  فإنػػو ال يمكػػف رفػػع معنوياتػػو إال مػػف خػػالؿ تحسػػيف ظروفػػو ، حاجاتػػو النفسػػية واالجتماعيػػة
 ادية والنفسية عمى نحو متوازي.الم

ووضػع خطػط لمػد جسػور عالقػات قويػة ، وينبغي عمى المدير االىتماـ بػالمعمميف ووظػائفيـ
وذلػؾ مػف خػالؿ ، واالسػتماع إلػى مشػاكميـ واقتراحػاتيـ دوف كػبحيـ أو تثبػيطيـ، عادلة بػيف العػامميف

عنويػة العاليػة لممعممػيف تعػد ميمػة وىذا يعني أف بناء الػروح الم، التعرؼ إلى مستوى روحيـ المعنوية
أساسية مف ميمات المدير القائـ عمى نوع مف الواقعية المستندة إلػى قبػوؿ المعممػيف لبعضػيـ مػع مػا 

 (.213: 2001، الطويؿ) يرافقيا مف حرية في التفكير

لمػػػا ليػػػا مػػػف أىميػػػة فػػػي زيػػػادة ، وتعػػػد الػػػروح المعنويػػػة مقياسػػػًا لمػػػدى فعاليػػػة أداء المعممػػػيف
خالصػػػػيـنشػػػػاطي نتػػػػاجيـ وتحسػػػػيف نوعيػػػػة عمميػػػػـ وا  فػػػػالمعمـ الػػػػذي يعػػػػيش محبطػػػػًا ومعنوياتػػػػو ، ـ وا 

يقافػػو مػػف خػػالؿ حػػاالت عديػػدة، منخفضػػة ال يبػػالي فػػي أي مناسػػبة بالتوجيػػو نحػػو عرقمػػة العمػػؿ ، وا 
كالتبػػاطؤ فػػي العمػػؿ والتغيػػب واإلىمػػاؿ ويػػزداد أثػػر انخفػػاض الػػروح المعنويػػة ونواتجػػو إذا كػػاف الفػػرد 

لذلؾ زاد االىتماـ بمسػتوى الػروح المعنويػة   لدافعية يعمؿ في مينة ميمة مثؿ مينة التعميـمنخفض ا
لممعممػػػػػػيف سػػػػػػعيًا لقيػػػػػػاس اتجاىػػػػػػات المعممػػػػػػيف وردود أفعػػػػػػاليـ وظػػػػػػروؼ عمميػػػػػػـ الماديػػػػػػة واإلداريػػػػػػة 

 ػ ( 95: 2013، مدديف) واالجتماعية والنفسية

تييػػأ لكػػؿ معمػػـ فرصػػة التعبيػػر عػػف ي البػػد مػػف أف، وحتػػى يػػتـ رفػػع الػػروح المعنويػػة لممعممػػيف
وأف يشػعر كػؿ معمػـ ، وفرصة أداء ىذا العمؿ بدرجة مف االتقػاف تجعمػو يتميػز بعممػو وبإنتاجػو، نفسو

ويحػرره مػف القمػؽ ، وشػعوره بأنػو إنسػاف منػتو، بأف مجيوده موضع تقدير مف جانب الدولة والمجتمع
مػب مػف المعمػـ أف يؤديػو مػف النػوع الػذي ال الػذي يطوأف يكوف نػوع النشػاط ، بسبب حاضره ومستقبمو

وتييئػػة محػػيط عمػػؿ يتميػػز باليػػدوء والصػػداقة والتعػػاوف ، مػػف احترامػػو لنفسػػو أو ييػػيف كرامتػػوينػػتقص 
، ووجوب أف يشعر كػؿ معمػـ أف فرصػة الترقيػة مكفولػة لػو وأنيػا تػتـ بنػاًء عمػى أسػس عادلػة، واإلخاء
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وأىػػدافيما ، ف لبعضػػيما وأف مصػػالحيما مشػػتركةوأف يشػػعر كػػؿ مػػف الػػرئيس والمػػرؤوس أنيمػػا مكمػػال
واحػػدة بمعنػػى أف يكػػوف أسػػاس التعامػػؿ بينيمػػا التعػػاوف ولػػيس األمػػر والنيػػي وتصػػيد األخطػػاء لكػػػؿ 

 (.93-92: 2009، الخواجا) منيما

 مظاىر الروح المعنوية
الحكػػػـ عمػػػى مسػػػتوى الػػػروح المعنويػػػة يقػػػـو عمػػػى شػػػواىد ومؤشػػػرات ومظػػػاىر تتمثػػػؿ فػػػي إف 

، تنقسػـ مظػاىر الػروح المعنويػة إلػى مظػاىر معنويػة عاليػةو ، لتي يقـو بيػا الفػردا والتعبيرات األنشطة
 ومظاىر معنوية منخفضة وىي كالتالي:

 مظاىر الروح المعنوية العالية:  -أ

 يجمعيـ، لمتعاوف والتماسؾ الجماعة ميؿ، العالية المعنوية الروح مظاىر مف أف( 1982زويمؼ)أورد
 تشػكؿ كمػا بػيف أعضػائيا والصػراع المنازعػات فػي وقمػة، خارجيػة سػمطة ولػيس، اتػيذ دافػع ويػدفعيـ

 ليا يعيد بما، عالقاتيـ الداخمية لتسوية أعضائيا وميؿ المتغيرة لمظروؼ التكييؼ عمى الجماعة قدرة
 الجميػع يعمػؿ مشػترؾ وجػود ىػدؼ ويؤلػؼ .المعنويػة الروح ارتفاع عمى دليؿ خير، وتماسكيا وحدىا
 إيجابية اتجاىات قياـ ثـ ومف، عمييا والمحافظة الجماعة عمى اإلبقاء األعضاء رغبة كذلؾو ، ألجمو
 ( 39: 1982، زويمؼ) معنويات العامميف ارتفاع عمى أخرى دالئؿ وقيادتيا الجماعة أىداؼ نحو
 مظاىر الروح المعنوية المنخفضة  -ب

 بما يمي:( 2005) ربيكما أوردىا الح المنخفضة  المعنوية و تتمثؿ  مظاىر الروح

 .كثرة الغياب واليروب مف العمؿ 

 كثرة طالبي العيادات. 

 المضاربات والشكاوي والعصياف عف الواجب.   

 كثرة طمبات النقؿ دوف مبرر. 

 .االقباؿ عمى الكذب والنميمة 

 تقبؿ االشاعات المغرضة وعدـ مقاومتيا. 

 فقداف االنتاجية الجيدة. 

 فقداف الثقة بالنفس والغير. 
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 رة التذمر مف العمؿ وعدـ المباالةكث. 

 (.17: 2005، الحربي)الشعور بالنقص وسد النقص بالغرور 

التعميمػػات والقػػرارات  مخالفػػةتػػرى الباحثػػة أف مػػف العوامػػؿ المؤشػػرة النخفػػاض الػػروح المعنويػػة و 
 محػددال الموعػد قبػؿ المبكػر الخػروج، الػدواـ أثنػاء العمػؿ فػي التواجػد عػدـ، والممػؿ التعػب، المدرسػية

 بيف العامميف في المؤسسة. العدوانية الروح وانتشار، األخطاء وتصيد الخالفات كثرة، ؿالعم لدواـ
 العوامؿ التي تساىـ في رفع الروح المعنوية 

 أو الموظؼ: لمعامؿ المعنوية الروح رفع في تساىـ عوامؿ عدة ىناؾ أف( 2007 حموة) أورد

 الرئيس. إشراؼ في الكفاءة توفر -

 التخويػؼ عػف بعيػداً  كػاف إذا لممػرؤوس المعنويػة الػروح رفػع فػي فاعميػة لػو ب اإلشػراؼ يكػوففأسػمو 
 .ومرؤوسيو الرئيس بيف اليوة توسيع يعمؿ عمى الذي والتيديد

 لممرؤوسيف. األمف توفير -

 ثػـ انخفػاض ومػف، إحباطػو إلػى يػؤدي إشػباعيا وعدـ لمفرد األساسية النفسية الحاجات مف األمف إف
 مػف الضػمانات ىنػاؾ يكػوف أف يجػب واسػتقراره بأمنػو يشػعر حتػى المرؤوس لمفرد وبالنسبة .ومعنويات

 وترقياتػو مسػتحقاتو الماليػة عمى حصولو وكذلؾ، فصؿ أو طرد دوف العمؿ في االستمرار لو يتيح ما
 فكمػا، أسػس التقيػيـ فػي والمجػاالت الشخصػية األىػواء تػدخؿ وعػدـ والنزاىػة العدالػة مػف أسػس وفػؽ
 .الممؾ أساس العدؿ :لوفيقو 

 وأىدافيا. المؤسسة كفاءة في الثقة -

مػف  ليػي اإلدارة بيػا  وجػودة الممتػازة وكفاءتيػا الموظػؼ فييػا يعمػؿ التػي المؤسسػة سػمعة حسػف إف
ف، لػو فخػر موضػع وتكػوف الموظػؼ ىػذا بيا يعتز التي األمور عمػى  يعمػؿ الفخػر أو االعتػزاز ىػذا وا 
 المؤسسػة نجػاح مػف بخاصػة يسػتمد ألنػو  المؤسسػة ىػذه فػي لمعمػؿ النتسػابو المعنويػة روحػو رفػع

 فػي ذاتيػاً  مدفوعاً  المؤسسة ىذه خدمة في يتفانى فإنو الشعور ىذا دخمو ما إذا ونراه، ويفخر بمركزىا
   .ذلؾ
 وزمالئو. الفرد بيف التوافؽ قياـ -

 جماعػة مػف مقبػوؿ فسػون ىػو بأنػو شػعوره المعنويػة الفػرد روح ارتفػاع مػف تزيػد التػي العوامػؿ ومػف
 فػإف، وبيػنيـ بينػو وديػة وصػداقات إيجابيػة عالقػات تكػويف فػي نجػح قػد وأنػو، معيػـ الػذيف المػوظفيف
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 واإلدارة، كبيػرة وىمػة عاليػة بػروح العمػؿ عمػى فيقبػؿ، سػتحباً م العمػؿ جػو تجعػؿ العالقػات مثػؿ ىػذه
 الػروح االجتماعيػة نشػر عمػى الػدائـ بالعمػؿ وذلػؾ الجػو ىػذا خمػؽ فػي كبيػراً  دوراً  تمعػب أف يمكنيػا

 (.32: 2007، حموة)

  :العوامؿ التي تؤثر عمى الروح المعنوية
عوامػؿ داخميػة  إلػىالػروح المعنويػة لألفػراد ؤثر عمػى العوامػؿ التػي تػ( 2007عالقي ) صنؼ

 :وعوامؿ خارجية كالتالي
 العوامؿ داخمية  -أ

ارتفػع بالتػالي  كممػا كبيػرة واألىػداؼ والقػيـ الجماعػة بػيف التوافػؽ درجة كانت كمما :واألىداؼ القيـ -
 .مستوى الروح المعنوية لدييـ

 بالقػدر األىػداؼ تحقيػؽ فػي المجموعػة نجػاح فيػو يتحقػؽ الػذي بالقػدر  :المحقػؽ النجػاح مقػدار -
 .معنوياتيـ عمى ذلؾ ينعكس الذي
ارتفػاع  إلػى ؾذلػ أدى كممػا، عاليػة الفرديػة اإلشػباع درجػة كانػت كممػا :الفػردي اإلشػباع درجػة -

 .الجماعة معنوية ارتفاع عمى بالتالي ذلؾ وانعكس الفرد معنوية

 العوامؿ الخارجية  -ب

ىػذا  يػرتبط حينمػا معنوياتيػا عمػى يػنعكس وظيفيػاً  إشػباعاً  المجموعػة تحقػؽ أف يمكػف :العمػؿ طبيعػة -
ألعضػاء  العممػي والمسػتوى، الخبػرة أو التجػارب، المطموبػة الميػارة درجػة :باحتياجػاتيـ العمػؿ

 المجموعة.
 أداء   فػي الحريػة بػبعض لألفػراد يسػمح بحيػث مػا نوعػاً  متراخيػاً  اإلشػراؼ كػاف كممػا :اإلشػراؼ نػوع -

 معنويػة رفػع  عمػى ذلػؾ سػاعد كممػا مرتفعػة لمػرئيس والمينيػة اإلداريػة الكفػاءة كانػت وكممػا، الوظيفػة
 .صحيح والعكس األفراد

 سػاىـ األفػراد وكممػا عمػى العمػؿ ضغط ازداد كمما لعمؿا عمى الرقابة درجة زادت كمما :العمؿ ضغط -
 .معنوياتيـ انخفاض في ذلؾ

 عمػى ذلػؾ انعكػس كممػا معنػى ذات وقيميػامؤسسػة ال أىػداؼ كانػت كممػا :وقيميػا ةؤسسػالم أىداؼ -
 ( 551-550: 2007، عالقي) صحيح والعكس إيجابياً  األفراد معنويات
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 :( 2008) وىذا باإلضافة إلى ما ذكره العتيبي
 .والذي يساىـ مع مجموعة األفراد لتحقيقو، ثقة الفرد بيدؼ التنظيـ الذي يعمؿ فيو -1
 . ثقة الفرد في قيادتو -2
 ثقة الفرد المتبادلة مع زمالئو في العمؿ. -3
 .كفاءة المؤسسة ونشاطيا كمجموعة سواء مف الناحية الرسمية أو غير الرسمية -4
 (.111: 2008، عتيبيال) حالة الموظفيف الجسمية والعقمية والنفسية -5

 : قياس الروح المعنوية
نظػػػرًا ألنيػػػا معقػػػدة وتتػػػداخؿ فييػػػا العوامػػػؿ   يعػػػد قيػػػاس الػػػروح المعنويػػػة مػػػف العمميػػػات الصػػػعبة

 :طرؽ قياس الروح المعنوية فيما يمي أىـ ويمكف حصر، المكونة ليا والعوامؿ المؤثرة فييا
، ارتفاعيػا أو المعنويػة الػروح فػاضانخ أسػباب معرفػة مػف الباحػث تمكػف التػي وىػي :المقابمػة -

 العمػاؿ اسػتجواب فػي تفيػد ولكنيػا، آرائيػـ عػف اإلفصػاح مػف العمػاؿ خػوؼ عيوبيػا ولكػف مػف
إلػى  تػؤدي التػي العمػؿ عيػوب معرفػة في وذلؾ عمميـ ترؾ قرروا الذيف أو أعماليـ الذيف تركوا

 الشػكوى ابأسػب عمػى والقضػاء العمػؿ ظػروؼ تحسػيف عمػى العمػؿ يمكػف ثػـ ومػف، ـشػكواى
 (.389ت: .ب، عيسوي)

 حصػوؿ دوف، لإلجابػة الوقػت  الكػافي عمػى يحصػؿ المسػتجيب أف مزاياىػا ومػف  :االسػتبانة -
 مثؿ الطريقة ليذه السمبيات ال ينفي وجود وىذا، اسمو ذكر لعدـ الصحيحة إجابتو جراء ضرر
 لكػف، موضػوعية وغيػر غيػر دقيقػة اسػتجابات إلػى يؤدي مما االكتراث وعدـ االستجابة نمطية
 عػف ويجيػب بنفسػو يػوزع االسػتبانة عنػدما الطريقػة ىػذه عيػوب يتجنػب أف لمباحػث يمكػف

: 1990، عبػد الخػالؽ) وسػرية المعمومػات الموضػوع بأىميػة ويشػعرىـ، المسػتجيبيف استفسػارات
92.) 

، فييػا يعممػوف التػي المؤسسػة فػي اليوميػة ألعمػاليـ المعممػيف أداء أثنػاء وتحػدث  :المالحظػة -
 شكؿ عمى تدوف والتي، عمى العمؿ المشرفيف مالحظات أو العابرة المالحظة طريؽ عف واءس

 شػكاوى أو العمػؿ والتسػرب عػف التغيػب أو اإلنتػاج معػدؿ مالحظػة طريػؽ عػف أو تقػارير
 (.29: 2002، عبدات) الموظفيف

اليػاتؼ  باستخداـ العينات عف طريػؽ، : ويتـ فييا استقصاء اآلراء حوؿ السموؾ االستقصاءات -
 .أو المقابالت الشخصية

: تنظػػػيـ مقػػػابالت فرديػػػة بػػػيف العػػػامميف وشػػػخص خػػػارجي محايػػػد  المقػػػابالت غيػػػر الشخصػػػية -
 لمناقشة وضع المؤسسة.
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: تنظػػػيـ اجتماعػػػات لفػػػرؽ صػػػغيرة مػػػع متػػػدخؿ خػػػارجي محايػػػد لمناقشػػػة  االجتماعػػػات اليادفػػػة -
  (.66: 2012، عدواف) الموضوعات التي تخص المؤسسة

 : اس الروح المعنويةأىمية قي
تيػػػدؼ الػػػروح المعنويػػػة إلػػػى تعزيػػػز المشػػػاعر والعالقػػػات اإلنسػػػانية وتمعػػػب دورًا رئيسػػػيًا فػػػي 

وييدؼ قياس الروح المعنوية إلػى كشػؼ المعيقػات والمشػكالت التػي تعػاني منيػا المؤسسػات ، تنميتيا
حػػػؿ المشػػػػكالت وضػػػػع الحمػػػوؿ المناسػػػػبة لممػػػا يسػػػػاعد فػػػي بحيػػػث يػػػتـ تحميميػػػػا وفيميػػػا ومعالجتيػػػػا 

 :وتتمثؿ أىمية قياس الروح المعنوية فيوالمعيقات 

وطبيعػة األسػػباب التػي تػؤدي لػػذلؾ  لممعممػيفمعرفػة مػدى االخػتالؼ فػػي الػروح المعنويػة بالنسػػبة  -
 .والعمؿ عمى إحداث التوازف المطموب

 .تعتبر إحدى وسائؿ االتصاؿ وتبادؿ المعمومات -

 مميف بطريقة غير مباشرةمعرفة اإلدارة لمحاجات التدريبية لممع -

وأثػػر ذلػػؾ عمػػػى المخرجػػات فتعمػػػؿ اإلدارة عمػػى تحسػػػيف ، فيػػـ أىميػػة الػػػروح المعنويػػة لممػػػوظفيف -
 (.60، 2006:حمزة) العالقات اإلنسانية السائدة داخؿ المؤسسة

 :أثر الممارسات اإلدارية لمديري المدارس عمى الروح المعنوية لممعمميف
حيػػػث أصػػػبح نظامػػػًا متكػػػاماًل يػػػؤثر ويتػػػػأثر بالبيئػػػة ، كبيػػػراً لقػػػد تطػػػور دور المدرسػػػة تطػػػورًا 

لػػذلؾ تطػػور االىتمػػاـ بإيجػػاد الجػػو االنفعػػالي السػػميـ فػػي المدرسػػة الػػذي بػػات ضػػروريًا ، المحيطػػة بػػو
وحتػػػى تكػػػوف قػػػادرة عمػػػى رفػػػع الكفػػػاءات البشػػػرية التػػػي تمتمكيػػػا ، لجعميػػػا مواكبػػػة الحتياجػػػات العصػػػر

وىػذا كمػو يعتمػد بالدرجػة األولػى ، ى تحقيػؽ األىػداؼ العمميػة المنشػودةوجعميا أكثر قدرة عمػ، المدرسة
الممارسػػات اإلداريػػة لمػػدير المدرسػػة التػػػي أجمػػع عممػػاء التربيػػة والتعمػػيـ عمػػى أف ممارسػػاتو أثػػر  عمػػى 

تػػي وال، عمػػػى العالقػػات اإلنسػػانية الطيبػػة التػػي تػػؤثر عمػػػى الػػػروح المعنويػػػة لممعممػػيف اً تػػؤثر تػػأثيرًا كبيػػػر 
 العامميف فييا وخاصة المعمميف.األفراد تكوف بيف إدارة  المدرسة وبيف 

عمػػػى الػػػروح  لػػػو أثػػػره أف العالقػػػة واالنػػػدماج مػػػع الػػػزمالء ( 2006حمػػػزة) ةدراسػػػ وقػػػد أثبتػػػت
 كبيػػراً  ليػا تػػأثيراً  اأو خارجيػػمؤسسػة عالقػػات الزمالػة والصػػداقة التػي تقػػػـو بػػػيف األفػراد فػػي الف، المعنويػة

فػػإذا كانػػت ىػػذه العالقػػػات مبنيػػػة عمػػػى أسػػػاس االحتػػراـ المتبػػادؿ وتحقيػػؽ المصػػالح ، اتيـعمػػى معنويػػ
أمػػػا إذا كانػػػت مبنيػػة عمػػى أسػػاس األنانيػػة ، فػػإف ذلػػؾ يػػؤدي إلػػى الرفػػع مػػف الػػروح المعنويػػة، المشػػتركة

فػإف ومػف ىػذا  .فػي اسػتياء األفػراد مػف عمميػـ ومنػو تػنخفض معنويػاتيـ والتسمط فػإف ذلػؾ يكػوف سػبباً 
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حيث أنيا إلى حد كبير ىي التػي تحػدد درجػة رضػا الفػرد عػف ، ىذه العالقات تعتبر ذات أىمية كبيرة
وبالتػػػػالي ليػػػػا دور ميمػػػػا فػػػػي التػػػػأثير فػػػػػي ، واالسػػػػتقرار والتكيػػػػؼ ضػػػػمف الػػػػزمالء واألصػػػػدقاء، عممػػػػو

 .سةداخؿ المؤسمعمميف معنويات ال

ونتيجػة ( 2007) جػة دراسػة عمػرافونتي(، 2000) عسػاؼ، اتفقت نتيجة دراسػة عسػاؼوقد 
عمػػى أف الممارسػػات اإلداريػة لممػػديريف ذات عالقػػة مباشػرة بارتفػػاع الػػروح Young (2000 ،)دراسػة 

اإلداريػػة الػػواردة فػػي مجػاالت الدراسػػة ىػػي ممارسػػات ارسػات محيػػث أف جميػػع الم، المعنويػة لممعممػػيف
 خر عمػػػى ارتفػػػاع الػػػروح المعنويػػػة وأي منيػػػا يسػػػاعد بشػػػكؿ أو بػػػ، تػػػرتبط بعمػػػؿ المعمػػػـ فػػػي المدرسػػػة

بػػؿ لمجانػػب المعنػػوي فيػػو ، فػػأداء المعمػػـ فػػي المدرسػػة لػػيس جيػػدًا بػػدنيًا بحتػػاً ، لممعممػػيف أو انخفاضػػيا
  .دور بارز وميـ

 ليػي وكفاءتيػا الممتػازة عمػـالم فييػا يعمػؿ جػودة اإلدارة التػي  أف (2007) حموة أشار وكما
 رفػع عمػى يعمؿ الفخر أو االعتزاز ىذا وأف، لو فخر موضع تكوفعمـ الم بيا يعتز التي األمور مف

 الحقيقػة فػي المعنويػة وأف الػروح، بنجاحيػا ويفخػر المؤسسػة ىػذه فػي لمعمػؿ النتسػابو المعنوية روحو
 يمكػف ال الػروح ىػذه فػإف لػذلؾ، العمػؿ جو في السائدة اإلنسانية العالقات لنوعية الكمية الصورة ىي

 .المعمميف إدارة عف رغماً  أو العقوبات أو التعميمات أو األوامر طريؽ عف إيجادىا

العالقػات  عمػى المؤشػرات أىػـ مػف تعػد لمعػامميف المعنويػة الػروح أف(  2010) عػودة وتؤكػد
أىػـ  مػف ذلػؾ ألف  عاليػة الػروح ىػذه بقػاء عمػى يحػافظ أف المػدير عمػى وأف، المؤسسػة فػي السػائدة
 .المؤسسة نجاح عوامؿ

النفسػية  بالجوانػب اىتمػت اإلدارة فػي الحديثػة االتجاىػات" أف( 2005) الحربػي وأشػار
لػدى  األداء فاعميػة تحسػيف إلػى تػؤدي التػي الطػرؽ أفضػؿ مػف تعػد المعنويػة الػروح وأف، لمعػامميف
 لػذلؾ كػاف، التنظيمػي الييكػؿ فػي مواقعيـ اختمفت ميما العامميف سموؾ في تؤثر أنيا كما، العامميف

، إشػباع احتياجػاتيـ عمػى والعمػؿ، لمعػامميف التقػدـ فػرص بتػوفير وذلػؾ يػاتنميت عمػى العمػؿ مػف البػد
 ومعالجتيا. المعنوية الروح تدني أسباب عمى والتعرؼ

 المعنوية السػائدة الروح عمى يتوقؼ التربوية المؤسسات نجاح أف(  2012) محمد وأضاؼ
 .ميتيـفاع وقمت إنتاجيـ انخفض الروح ىذه انخفضت وكمما، فييا العامميف بيف

، ممارسػاتيا اإلداريػة فػي عمػى التميػز اإلدارة حرصػت كممػا أنػو سػبؽ ممػا الباحثػة اسػتنتجتو 
 الػذيف ليػـ في رفع الروح المعنويػة لممعممػيف كمما ساىمت بشكؿ كبيرالمناسبة  األساليب واستخدمت

   سة.در الم في المرتقبة المخرجات جودة في كبير دور
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 الفصؿ الثالث

 الدراسات السابقة

 المقدمة 

وقػوؼ لم، اطمعت الباحثة عمى بعض الدراسات السابقة التػي تتعمػؽ بموضػوع الدراسػة الحاليػة
وأىػػػػـ النتػػػػائو ، وتعػػػػرؼ األسػػػػاليب واإلجػػػػراءات التػػػػي تبنتيػػػػا، عمػػػػى أىػػػػـ الموضػػػػوعات التػػػػي تناولتيػػػػا

وستسػػػتعرض الباحثػػػة عػػػدًدا مػػػف ، وتوضػػػيح مػػػدى االسػػػتفادة منيػػػا، والتوصػػػيات التػػػي توصػػػمت إلييػػػا
والتػي سػيتـ  والػروح المعنويػة، الدراسات المحمية والعربية  واألجنبيػة ذات العالقػة بالممارسػات اإلداريػة

 الدراسات السابقة إلى محوريف أساسيف ىما :، وقد تـ تقسيـ  ترتيبيا ترتيبًا زمنيًا مف األحدث لألقدـ

 :بالممارسات اإلداريةالمتعمقة   الدراسات :أوالً 
الممارسات اإلدارية لدى مديري مدارس التعمػيـ العػاـ بمحافظػة  :بعنواف( 2014) دراسة القرني -1

   .قيؽ الرضا الوظيفي مف وجية نظر المعمميفجدة ودورىا في تح

ىدفت ىذه الدراسة التعرؼ إلى مستوى الممارسات اإلداريػة السػائدة لػدى مػديري مػدارس التعمػيـ العػاـ 
والكشػؼ عػف العالقػة ، والتعرؼ إلى مستوى الرضا الوظيفي لدى معممػي التعمػيـ العػاـ، بمحافظة جدة

واسػػػتخدمت الباحثػػػة المػػػنيو ، لرضػػػا الػػػوظيفي لػػػدى المعممػػػيفاالرتباطيػػػة بػػػيف الممارسػػػات اإلداريػػػة وا
ولتحقيػػؽ أغػػراض الدراسػػة قامػت الباحثػػة بإعػػداد اسػػتبانة ، المسػحي الوصػػفي لمالئمتػػو لطبيعػػة الدراسػة

 وقػػػد تػػػـ تطبيػػػؽ الدراسػػػة عمػػػى عينػػػة قواميػػػا، باالعتمػػػاد عمػػػى األدب النظػػػري والدراسػػػات ذات الصػػػمة
 .معمماً ( 1363)

 إلى مجموعة مف النتائج أىميا: وقد خمصت الدراسة

 أف تقػػػدير مسػػػتوى الممارسػػػات السػػػائدة مػػػف وجيػػػة نظػػػر المعممػػػيف قػػػد جػػػاءت بدرجػػػة متوسػػػطة -
 (.3.30) بمتوسط حسابي بمغو 

فػراد العينػة حػوؿ الممارسػات أعدـ وجود فروؽ ذات داللة احصػائية بػيف متوسػطات اسػتجابات  -
 (  سنوات الخبرةالمؤىؿ العممي و ) تعزى لمتغيراإلدارية السائدة 

المشػػاركة فػػي ) فػػي مجػػاؿ( المرحمػػة التعميميػػة) يوجػػد فػػروؽ ذات داللػػة احصػػائية تعػػزي لمتغيػػر -
 .اتخاذ القرارات لصالح المرحمة الثانوية

 (.3.35) مستوى الرضا الوظيفي لدي المعمميف جاء بدرجة متوسطة وبمتوسط حسابي -
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وبػػيف مجػػاالت الرضػػا ، رسػػات اإلداريػػةيجابيػػة بػػيف جميػػع مجػػاالت المماإتوجػػد عالقػػة ارتباطيػػة  -
 الوظيفي. 

 أوصت الدراسة:، وفي ضوء النتائج

لتعزيػػز الثقػػة وروح العمػػؿ   حػػث مػػديري المػػدارس عمػػى تفػػويض بعػػض الصػػالحيات لممعممػػيف -
 لدييـ.  

 .تمبية االحتياجات التدريبية بما يتالءـ مع طبيعة عمميـ داخؿ المدرسة -

 .بداعية الجديدة ووضعيا موضع التنفيذفكار اإلتشجيع المعمميف عمى طرح وتبني األ -

تطػػػوير أداء مػػػديري ومػػػديرات فػػػي دور القيػػػادة التحويميػػػة بعنػػػواف :" ( 2013) دراسػػة حسػػػف -3
 .المدارس األساسية في مدينة إربد "

أداء مػػديري ومػػديرات المػػدارس  إلػػى التعػػرؼ لػػدور القيػػادة التحويميػػة فػػي تطػػويرىػػدفت ىػػذه الدراسػػة 
سػتجابات اوالتوصؿ إلى داللة الفػروؽ فػي ، مف وجية نظر المعمميف أنفسيـي مدينة إربد األساسية ف

الجػػػنس ) إلػػػى متغيػػػرات ىمػػػديري ومػػػديرات المػػػدارس لمػػػدى ممارسػػػتيـ لمقيػػػادة التحويميػػػة والتػػػي تعػػػز 
المػػػنيو الوصػػفي التحميمػػػي لمالئمتػػػو لطبيعػػػة  ةواسػػػتخدمت الباحثػػػ(، والمؤىػػؿ العممػػػي وسػػػنوات الخبػػرة

بإعػػػداد اسػػػتبانة باالعتمػػػاد عمػػػى األدب النظػػػري  ةولتحقيػػػؽ أغػػػراض الدراسػػػة قامػػػت الباحثػػػ، ةالدراسػػػ
 .ةمدير ًا و دير م( 110) وقد تـ تطبيؽ الدراسة عمى عينة قواميا، والدراسات ذات الصمة

 وقد خمصت الدراسة إلى مجموعة مف النتائج أىميا:

المػدارس األساسػػية فػي  مدينػػة إربػد بنسػػبة  فػػي تطػوير أداء مػػديريالتحويميػة توجػد ممارسػة لمقيػػادة  -
 (.%60) أقؿ مف

ال توجػػػػد فػػػػروؽ ذات داللػػػػة إحصػػػػائية فػػػػي تقػػػػديرات المػػػػديريف والمػػػػديرات لواقػػػػع ممارسػػػػة القيػػػػادة  -
 .التحويمية تعزى لمتغير الجنس

ال توجػػػػد فػػػػروؽ ذات داللػػػػة إحصػػػػائية فػػػػي تقػػػػديرات المػػػػديريف والمػػػػديرات لواقػػػػع ممارسػػػػة القيػػػػادة  -
 .مية تعزى لمتغير المؤىؿ العمميالتحوي

ال توجػػػػد فػػػػروؽ ذات داللػػػػة إحصػػػػائية فػػػػي تقػػػػديرات المػػػػديريف والمػػػػديرات لواقػػػػع ممارسػػػػة القيػػػػادة  -
 .التحويمية تعزى لمتغير سنوات الخدمة
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 أوصت الدراسة:، وفي ضوء النتائج

 تربوييف. ـ كقادةبي عقد دورات لمديري ومديرات المدارس لتدريبيـ عمى الكفايات الفنية الخاصة -
 .العمؿ عمى ترسي  رؤية مشتركة لممدرسة يشارؾ فييا العامميف مف أجؿ مساعدتيـ في تنفيذىا -

درجػػػة ممارسػػػة مػػػديري التربيػػػة والتعمػػػيـ لمسػػػموؾ القيػػػادي   :بعنػػواف( 2013) دراسػػة صػػػالحة  -4
 لمديري المدارس. يالتفاعمي وعالقتيا بتطوير األداء اإلدار 

( التفػاعمي لمسػموؾ القيػادي مػديري التربيػة والتعمػيـ  ممارسػة درجػة إلػى التعػرؼة ىػدفت ىػذه الدراسػ
، غػزة بمحافظػات الثانويػة  المػدارس اإلداري لمػديري األداء الدرجػة بتطػوير ىػذه وعالقػة(، اإلجرائػي
 ولتحقيػػؽ أغػػراض الدراسػػة قػػاـ، راسػػةالباحػػث المػػنيو الوصػػفي التحميمػػي لمالئمتػػو لطبيعػة الد واسػتخدـ

وقػد تػـ تطبيػؽ الدراسػة ، احث بإعداد استبانة باالعتماد عمى األدب النظري والدراسات ذات الصمةالب
 معممًا ومعممة.( 133) عمى عينة قواميا

 وقد خمصت الدراسة إلى مجموعة مف النتائج أىميا:

ف الػوز حيػث بمػغ، درجة ممارسة مديري التربية والتعميـ لمسموؾ القيادي التفاعمي كبيػرة بشػكؿ عػاـ -
 ( %68.65) النسبي لجميع فقرات استبانة السموؾ القيادي التفاعمي

ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بػيف متوسػطات درجػات تقػدير مػديري المػدارس الثانويػة لدرجػة  -
المؤىػػػػؿ ، الجػػػػنس) ممارسػػػػة مػػػػديري التربيػػػػة والتعمػػػػيـ لمسػػػػوؾ القيػػػػادي التفػػػػاعمي تعػػػػزى إلػػػػى متغيػػػػرات

 (  والمنطقة التعميمية، مةسنوات الخد، العممي

حيػػث بمػػغ ، الثانويػػة مػػف وجيػػة نظػػرىـ كانػػت كبيػػرةدرجػػة تطػػوير األداء اإلداري لمػػديري المػػدارس  -
 (.71.59) الوزف النسبي لجميع فقرات استبانة تطوير األداء اإلداري لمديري المدارس الثانوية

ف متوسػطات درجػات تقػدير ذات داللػة إحصػائية بػي( %65) توجػد عالقػة طرديػة موجبػة متوسػطة -
وبػػػيف ، مػػػديري المػػػدارس الثانويػػػة لدرجػػػة ممارسػػػة مػػػديري التربيػػػة والتعمػػػيـ لمسػػػموؾ القيػػػادي التفػػػاعمي
وبػػيف ، متوسػػطات المػػدارس الثانويػػة لدرجػػة ممارسػػة مػػديري التربيػػة والتعمػػيـ لمسػػموؾ القيػػادي التفػػاعمي

 .متوسطات تقديراتيـ لدرجة تطوير أدائيـ
 أوصت الدراسة: ،وفي ضوء النتائج

وتوجيػػو مػػديري التربيػػة والتعمػػيـ لالطػػالع عمييػػا ، نشػػر ثقافػػة القيػػادة النفاعميػػة بػػيف القيػػادة التربػػوييف -
وتبيػاف أثػره ، ونشر األبحاث التي تناقش النمط القيادي التفاعمي، مف خالؿ عقد دورات وورش العمؿ
 .عمى تطوير أداء مديري المدارس
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ميػػػػة القيػػػادة فػػػػي المؤسسػػػػة التربويػػػة بجميػػػػع مسػػػتوياتيا العميػػػػا والوسػػػػطى  تصػػػميـ وتنفيػػػػذ بػػػرامو لتن -
 .بحيث تتضمف منيجًا يشمؿ أفضؿ الممارسات لمقيادة التفاعمية، والدنيا

خاصة عمػى بعػدي:المكافأة الطارئػة مػف خػالؿ ، التزاـ مديري التربية والتعميـ بنمط القيادة التفاعمي -
وبعػد اإلدارة باالسػتثناء اإليجػابي ، اميـ بأىداؼ ورسالة المؤسسػةاىتماميـ بعالقات العمؿ بقدر اىتم

 .مف خالؿ تفعيؿ مبدأ الثواب والعقاب ومبدأ لكؿ مجتيد نصيب

وتمبيػة احتياجػاتيـ ، العمػؿ عمػى تطػوير أداء المػديريف مػف خػالؿ تطػوير البيئػة الماديػة لممػدارس   -
، وتػػوجيييـ لكػػؿ جديػػد فػػي مجػػاؿ اإلدارة والقيػػادة، مػػف الكػػوادر البشػػرية واالحتياجػػات الماديػػة والماليػػة

مػع تػوفير نظػػاـ متابعػة ومحاسػػبة ، ومػنحيـ المزيػػد مػف الصػػالحيات، وتػدريبيـ لوفػع كفػػاءتيـ المينيػة
 .لعدالة المينيةايقـو عمى الوضوح و 

الثقافػػػػة التنظيميػػػػة والممارسػػػػات اإلداريػػػػة لػػػػدى مػػػػديري بعنػػػػواف: ( 2012) دراسػػػػة عميػػػػاف  -5  
راـ اهلل و  لحكوميػػة والعالقػػة بينيمػػا مػػف وجيػػة نظػػر المعممػػيف فػػي محػػافظتي القػػدسمػػدارس اال

 .والبيرة

ىدفت ىذه الدراسة التعرؼ إلى درجة توفر مديري المػدارس الحكوميػة فػي محػافظتي القػدس و"راـ اهلل 
إضػػافًة ، والعالقػػة بينيمػػا مػػف وجيػػات نظػػر المعممػػيف، والممارسػػات اإلداريػػة، والبيػػرة" لمثقافػػة التنظيميػػة

إلى بياف معرفة االختالؼ في وجيات النظر حوؿ درجة تػوفر الثقافػة التنظيميػة والممارسػات اإلداريػة 
، وعمػػر المعمػػـ، وموقعيػػا، ومكػػاف المدرسػػة، والخبػػرة العمميػػة، والمؤىػػؿ العممػػي، تبًعػػا لمتغيػػرات الجػػنس

ولتحقيػؽ ، و لطبيعػة الدراسػةواستخدمت الباحثػة المػنيو الوصػفي لمالئمتػ، وعدد المعمميف في المدرسة
، أغراض الدراسة قامت الباحثة بإعػداد اسػتبانة باالعتمػاد عمػى األدب النظػري والدراسػات ذات الصػمة

 .معمماً ( 457) وقد تـ تطبيؽ الدراسة عمى عينة قواميا
 وقد خمصت الدراسة إلى مجموعة مف النتائج أىميا:

افػة التنظيميػة والممارسػات اإلداريػة لػدى مػف الثق( 5مػف  4.01) تػوفر درجػة عاليػة وبمتوسػط -
 .مف وجية نظر المعمميف( 5مف 4.06) المديريف

حصػػائيًا بػػيف الثقافػػة التنظيميػػة والممارسػػات اإلداريػػة فػػي المػػدارس إيجػػابي داؿ إوجػػود ارتبػػاط  -
 .الحكومية مف وجية نظر المعمميف

 أوصت الدراسة:، وفي ضوء النتائج

 المعمميف في وضع أىداؼ المدرسة ورسالتيا.العمؿ عمى مشاركة عدد أكبر مف  -
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أو تمكينيـ مف معرفػة تمػؾ القضػايا ، ضرورة إبراز المديريف لمعرفتيـ لمقضايا العربية والدولية -
 .وضرورة مشاركة الطمبة في حؿ المشكالت المدرسية، حاؿ عدـ معرفتيـ بيا

ظيػػػار أدوارىػػػـ عمػػػى أنيػػػا أكبػػػر مػػػ - المدرسػػػة وسػػػموؾ ممػػػا يػػػدعـ ثقافػػػة ، عمػػػؿ المشػػػكالت فوا 
 ويعزز مف توفير بيئة تربوية منتجة.، الطمبة

مسػتوى الممارسػات اإلداريػة لمقػادة التربػوييف مػف وجيػة  "بعنػواف : ( 2011) دراسػة الحربػي -6
 "نظر المعمميف في إدارة السراج المنير في دولة الكويت مف منظور القيادة التحويمية 

ممارسات اإلدارية لمقادة التربوييف مف وجية نظػر المعممػيف ىدفت ىذه الدراسة التعرؼ إلى مستوى ال
ولتحقيػػػؽ أىػػػداؼ الدراسػػػة ، فػػػي إدارة السػػػراج المنيػػػر فػػػي دولػػػة الكويػػػت مػػػف منظػػػور القيػػػادة التحويميػػػة

وقػػػاـ ، اسػػػتخدـ الباحػػػث المػػػنيو الوصػػػفي عمػػػى اعتبػػػار أنػػػو المػػػنيو األكثػػػر مالئمػػػة لطبيعػػػة الدراسػػػة
وقػد تػـ تطبيػؽ الدراسػة ، ماد عمى األدب النظري والدراسات ذات الصمةالباحث بإعداد استبانة باالعت

 معمما ومعممًة.( 409) عمى عينة قواميا
 وقد خمصت الدراسة إلى مجموعة مف النتائج أىميا: 

أف مسػػتوى الممارسػػات اإلداريػػة لمقػػادة التربػػوييف مػػف وجيػػة نظػػر المعممػػيف فػػي إدارة السػػراج المنيػػر  -
 .منظور القيادة التحويمية كاف متوسطاً في دولة الكويت مف 

عدـ وجود فػروؽ ذات داللػة إحصػائية فػي الممارسػات اإلداريػة لمقػادة التربػوييف مػف منظػور القيػادة  -
 .التحويمية مف وجية نظر المعمميف في إدارة السراج المنير في دولة الكويت تبعًا لمتغير الجنس

مارسػات اإلداريػة لمقػادة التربػوييف مػف منظػور القيػادة عدـ وجود فػروؽ ذات داللػة إحصػائية فػي الم -
التحويميػػة مػػف وجيػػة نظػػر المعممػػػيف فػػي إدارة السػػراج المنيػػر فػػي دولػػػة الكويػػت تبعػػًا لمتغيػػر سػػػنوات 

 الخبرة.

عػػدـ وجػػود فػػروؽ ذات داللػػة إحصػػائية فػػي الممارسػػات اإلداريػػة لمقػػادة التربػػوييف مػػف منظػػور القيػػادة -
المعممػػيف فػػي إدارة السػػراج المنيػػر فػػي دولػػة الكويػػت تبعػػًا لمتغيػػر المؤىػػؿ  التحويميػػة مػػف وجيػػة نظػػر

 .العممي
 أوصت الدراسة:، وفي ضوء النتائج

تعزيز وتشجيع استخداـ الممارسات اإلدارية في القيادة التحويمية مف خػالؿ عقػد الػدورات التدريبيػة  -
 .في ىذا المجاؿ
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لمػا ليػا ، والقيادة التحويميػة، ؿ أىمية الممارسات اإلداريةإجراء دورات وندوات تثقيفية لإلدارييف حو  -
وىػػو النيػػوض بالخػػدمات التػػي تسػػاعد عمػػى ، دور ميػػـ فػػي العمػػؿ التربػػوي وفػػي المؤسسػػات التربويػػة

 إيجاد المستوى المرتفع في العمؿ التربوي.

 واستخداـ أدوات كالمالحظة والمقابمة.، إجراء دراسات مماثمة ليذه الدراسة -
درجػػػة فاعميػػػة أداء مػػػديري المػػػدارس فػػػي مديريػػػة تربيػػػة "بعنػػػواف : ( 2011) العمػػػرات اسػػػةدر  -7

 ".البتراء مف وجية نظر المعمميف فييا

ىدفت ىذه الدراسة إلى تعرؼ درجة فاعمية أداء مػديري المػدارس فػي مديريػة تربيػة البتػراء مػف وجيػة 
ولتحقيػػػؽ أىػػػداؼ الدراسػػػة قػػػاـ ، يواسػػػتخدـ الباحػػػث المػػػنيو الوصػػػفي التحميمػػػ، نظػػػر المعممػػػيف فييػػػا

وطبقػػػت عمػػػى عينػػػة ، فقػػػرة موزعػػػة عمػػػى سػػػتة مجػػػاالت( 50) الباحػػػث بتصػػػميـ اسػػػتبانة مكونػػػة مػػػف
 معممة مف معممي المدارس الحكومية في تربية البتراء( 236) عشوائية قواميا

 وقد خمصت الدراسة إلى مجموعة مف النتائج أىميا: 

 وبػوزف نسػبي، س مػف وجيػة نظػر المعممػيف كانػت عاليػةدرجػة فاعميػة أداء مػديري المػدار  - 
(73.8%.) 

( تعػزى لممتغيػرات( α ≤ 0.05) عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية عنػد مسػتوى داللػة -
 (  المؤىؿ، الجنس

  مسػتوى داللػةة إحصػائية عنػد اللػتوجػد فػروؽ ذات د (α ≤ 0.05 ) تعػزى لمتغيػر الخبػرة
 .(اتسنو  5أقؿ مف ) ولصالح ذوي الخبرة

 أوصت الدراسة:، وفي ضوء النتائج

   االىتمػػاـ ببعػػػد القيػػادة فػػي أداء مػػدير المدرسػػة مػػػف خػػالؿ بػػرامو التػػدريب التػػي تنفػػػذىا
واالنتقاؿ مػف نمػط يقػـو عمػى العفويػة والتجربػة والخطػأ والخبػرات الشخصػية إلػى نمػط ، الوزارة

مػػػػؿ داخػػػػؿ المؤسسػػػػات والػػػػنظـ التػػػػي توضػػػػح كيفيػػػػة إنجػػػػاز الع، يقػػػػـو عمػػػػى األسػػػػس العمميػػػػة
 .التعميمية

 القيػادة:"تطوير أداء مديري المدارس الثانويػة فػي ضػوء مػدخؿ بعنػواف ( 2011) دراسة محمد -8
 االستراتيجية "

ىػػػدفت ىػػػذه الدراسػػػة التعػػػرؼ إلػػػى متطمبػػػات تطػػػوير أداء مػػػديري المػػػدارس الثانويػػػة فػػػي ضػػػوء مػػػدخؿ 
ديري المػػدارس الثانويػػة بمدينػػة جػػدة ألبعػػاد القيػػادة قػػع ممارسػػة مػػاوالتعػػرؼ إلػػى و ، القيػػادة االسػػتراتيجية
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وتبيػػاف الفػػروؽ فػػي اسػػتجابات المعممػػيف حػػوؿ واقػػع ممارسػػة ، االسػػتراتيجية مػػف وجيػػة نظػػر المعممػػيف
ووضػػع (، ىػػؿ العممػػي والخبػػرةؤ الػػدورات التدريبيػػة و الم) مػػديرييـ لمقيػػادة االسػػتراتيجية والتػػي تعػػزى إلػػى

ولتحقيػػؽ ، فػػي ضػػوء مػػدخؿ القيػػادة االسػػتراتيجيةالمػػدارس الثانويػػة  تصػػور مقتػػرح لتطػػوير أداء مػػديري
قاـ الباحث بإعػداد اسػتبانة باالعتمػاد عمػى ، أىداؼ الدراسة استخدـ الباحث المنيو الوصفي التحميمي

 .مديراً ( 194) وقد تـ تطبيؽ الدراسة عمى عينة قواميا، األدب النظري والدراسات ذات الصمة
 ى مجموعة مف النتائج أىميا: وقد خمصت الدراسة إل

 بمتوسػط حسػابي( أحيانػاُ ) درجة ممارسة مديري المدارس الثانوية لمقيادة االستراتيجية جاءت بدرجة -
(3.302 ) 

فػي ، الجوانب العالئقيػة واالجتماعيػة فػي القيػادة االسػتراتيجية أكثػر حضػورًا فػي ممارسػات المػديريف -
ييػر واإلبػداع والػػرؤى المسػتقبمية التػي يمثميػػا البعػد التحػويمي أتػػت حػيف أف الجوانػب المتعمقػة بػػإدارة التغ

 .في آخر اىتمامات المديريف
 أوصت الدراسة:، وفي ضوء النتائج

إلقػاء الضػوء عمػى الممارسػات الجوىريػة التػي يجػب أف يقػـو بيػا مػديرو المػدارس الثانويػة لتأصػيؿ  -
 .ارسيـالتوجو االستراتيجي في الممارسات التعميمية داخؿ مد

إعػػداد رؤيػػة تطويريػػة يمكػػف االسػػتفادة منيػػا فػػي تطػػوير أداء مػػديري المػػدارس الثانويػػة وفقػػًا ألبعػػاد  -
 .وتوفير المتطمبات، القيادة االستراتيجية باعتبارىـ وكالء التغيير الرئيسييف في المدارس

مػديري المػدارس العوامؿ المدرسية المؤثرة في تطوير أداء بعنػواف: " ( 2010) أبو عمي دراسة -9
 الثانوية بمحافظات غزة في ضوء مفيـو تحميؿ النظـ اإلدارية ".

ىػػدفت ىػػذه الدراسػػة التعػػرؼ إلػػى العوامػػؿ المدرسػػية المػػؤثرة فػػي تطػػوير أداء مػػديري المػػدارس الثانويػػة 
ولتحقيػػؽ أغػػراض الدراسػػة اسػػتخدـ الباحػػث ، بمحافظػػات غػػزة فػػي ضػػوء مفيػػـو تحميػػؿ الػػنظـ اإلداريػػة

، قػػاـ الباحػث بإعػداد اسػػتبانة باالعتمػاد عمػى األدب النظػػري والدراسػات ذات الصػػمة، وصػفيالمػنيو ال
باإلضافة إلى سؤاؿ مفتوح حوؿ التوصيات التي تسيـ فػي دعػـ العوامػؿ المدرسػية المػؤثرة فػي تطػوير 

( 134) وقد تـ تطبيؽ الدراسة عمى عينة قواميػا، أداء المدارس الثانوية في ضوء مفيـو تحميؿ النظـ
 مديرًا ومديرة.

 وقد خمصت الدراسة إلى مجموعة مف النتائج أىميا:

 .العوامؿ االجتماعية ىي أكثر العوامؿ التي تؤثر في تطوير أداء مديري المدارس الثانوية -
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توجػػد فػػػروؽ ذات داللػػػة إحصػػػائية بػػػيف متوسػػػطات تقػػػديرات مػػػديري ومػػػديرات المػػػدارس فػػػي مجػػػاؿ  -
 .الجنس لصالح الذكور العوامؿ البشرية تعزى لمتغير

توجػد فػػروؽ ذات داللػػة إحصػػائية بػػيف متوسػػطات تقػػديرات مػػديري ومػػديرات المػػدارس فػػي مجػػاؿ  ال -
 العوامؿ المادية واالجتماعية والسياسية تعزى لمتغير الجنس والمؤىؿ العممي وسنوات الخدمة.

 أوصت الدراسة:، وفي ضوء النتائج

عمػػوؿ بػو وتطػويره مػع التأكيػد عمػػى إعطػاء المػدير الكثيػر مػػف إعػادة النظػر فػي النظػاـ اإلداري الم -
 .الصالحيات

 تأىيؿ المديريف ونوابيـ مف خالؿ برامو خاصة وفؽ توجيات النظاـ الجديد المطور. -
 تطػػويرالتربػػوي بوكالػػة الغػػوث فػػي  التطػػوير"دور مركػػز بعنػػواف: (، 2010) صػػالحة دراسػػة  -10

 مػػديري ابعػػة لوكالػػة الغػػوث بمحافظػػات غػػزة مػػف وجيػػة نظػػر المػػدارس الت اإلداري لمػػديرياألداء 
  ."تفعيموالمداس وسبؿ 

األداء اإلداري تطػػػوير التربػػػوي بوكالػػػة الغػػػوث فػػػي  التطػػػويرىػػػدفت الدراسػػػة التعػػػرؼ إلػػػى دور مركػػػز 
المػػدارس بمحافظػػات  مػػديريالمػػدارس التابعػػة لوكالػػة الغػوث بمحافظػػات غػػزة مػػف وجيػة نظػػر  لمػديري

قػػػاـ  حيػػػث، أىػػػداؼ الدراسػػػة اسػػػتخدـ الباحػػػث المػػػنيو الوصػػػفي ولتحقيػػػؽ، تفعيمػػػوغػػػزة أنفسػػػيـ وسػػػبؿ 
، والتنظػػػيـ، التخطػػػيط) مجػػػاالت ىػػػي: فقػػػرة موزعػػػة عمػػػى خمػػػس( 50) مكونػػػة مػػػفاسػػػتبانة  بتصػػػميـ
المػدارس  مػديري عجميػوقػد تكػوف مجتمػع الدراسػة مػف (، والتقػويـوالرقابػة ، واتخاذ القػرارات، واالتصاؿ

نتػػائو  ولتحقيػػؽ، الدراسػػةعينػػة  يمثمػػوف مدرسػػة وىػػـ( 221) التابعػػة لوكالػػة الغػػوث بغػػزة والبػػالغ عػػددىا
ومعامػػؿ ، المئويػػةوالنسػػب ، المعياريػػةواالنحرافػػات ، والمتوسػػطات، الدراسػػة اسػػتخدـ الباحػػث التكػػرارات

، ت""واختبػػػار  كرونبػػػاخ ؿ ألفػػػا ومعامػػػ، جتمػػػافومعادلػػػة ، سػػػبيرماف ومعامػػػؿ ارتبػػػاط، بيرسػػػوفارتبػػاط 
 األحادي. تحميؿ التبايف واختبار

 وقد خمصت الدراسة إلى مجموعة مف النتائج أىميا:

 المدارس. لمديرياألداء  تطويرفي  كبيرةالتربوي بممارسة دوره بدرجة  التطويرمركز  يقـو -

مركػز  قيػاـرجػة الدراسػة لد عينػة تقػديرات متوسػطات بػيف  إحصػائيةال توجد فػروؽ ذات داللػة  -
المػدارس التابعػة  لمػديرياألداء اإلداري  تطػويرالتربػوي بوكالػة الغػوث بغػزة بػدوره فػي  التطوير

 –المؤىػػػػػؿ العممػػػػػي  –الجػػػػػنس ) الدراسػػػػػة لمتغيػػػػػراتلوكالػػػػػة الغػػػػػوث بمحافظػػػػػات غػػػػػزة تعػػػػػزى 
 (  كاديمياألالتخصص 
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مركػػػز  قيػػػاـرجػػػة الدراسػػػة لد عينػػػة تقػػػديراتمتوسػػػطات  فيبػػػ إحصػػػائيةتوجػػػد فػػػروؽ ذات داللػػػة  -
المػدارس التابعػة  لمػديرياألداء اإلداري  تطػويرالتربػوي بوكالػة الغػوث بغػزة بػدوره فػي  التطوير

األكثػر  العينػةالدراسة سنوات الخدمة لصالح أفػراد  لمتغيرلوكالة الغوث بمحافظات غزة تعزى 
 .خدمة

 أوصت الدراسة:، وفي ضوء النتائج

 تنظػػػػيـاسػػػػتخداـ الحاسػػػػوب فػػػػي  تفعيػػػػؿ المػػػػدارس لمػػػػديري يػػػػةالتدريببرنػػػػامو الحمقػػػػات  يتضػػػػمفأف  -
 .عممية التخطيطاالستفادة منيا في ممارسة  يتـلكي   البيانات

واقػػع الممارسػػات اإلداريػػة لمػػديري مػػدارس التعمػػيـ  :بعنػػواف( 2011) منصػػور ووزاف دراسػػة  -11
 .األساسي دراسة ميدانية في  محافظة الالذقية

إلػػػى واقػػػع الممارسػػػات اإلداريػػػة لمػػػديري مػػػدارس التعمػػػيـ األساسػػػي فػػػي  ىػػػدفت الدراسػػػة إلػػػى التعػػػرؼ
، واتخػاذ القػرار والتقػويـ، وتنظيـ العمؿ ضػمف فريػؽ، محافظة الالذقية في مجاالت التخطيط المدرسي

قامػػت الباحثتػػاف بإعػداد اسػػتبانة باالعتمػػاد عمػى األدب النظػػري والدراسػػات ، ولتحقيػؽ أغػػراض الدراسػة
   .تـ اختيارىـ عشوائياً ، مديراً ( 258) تـ تطبيؽ الدراسة عمى عينة قوامياوقد ، ذات الصمة

 وقد خمصت الدراسة إلى مجموعة مف النتائج أىميا:

واقػع الممارسػات اإلداريػة لمػػديري مػدارس التعمػيـ األساسػي فػػي مجػاؿ التخطػيط المدرسػي وتنظػػيـ  -
 رجة عالية مف المسئولية والوعي.ويتسـ بد، العمؿ ضمف فريؽ واتخاذ القرار والتقويـ واقع جيد

توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف المديريف في واقع الممارسات اإلداريػة بالنسػبة إلػى متغيػرات  -
 .وعدد سنوات الخبرة اإلدارية وعدد الدورات التدريبية، الجنس والمؤىؿ العممي

التخطػػػػيط ) إلداريػػػػةتوجػػػػد فػػػػروؽ ذات داللػػػػة إحصػػػػائية بػػػػيف أفػػػػراد العينػػػػة فػػػػي واقػػػػع الممارسػػػػات ا -
وىػػذه ، تبعػػًا لمتغيػػر المؤىػػؿ العممػػي( التقػػويـ، اتخػػاذ القػػرار، تنظػػيـ العمػػؿ ضػػمف فريػػؽ، المدرسػػي

 .الفروؽ تعود لممؤىالت العممية المرتفعة

تنظػيـ العمػؿ ) ال توجد فروؽ ذات داللػة إحصػائية بػيف أفػراد العينػة فػي واقػع الممارسػات اإلداريػة -
 .تبعًا لمتغيرات عدد سنوات الخبرة اإلدارية( لتقويـا، اتخاذ القرار، ضمف فريؽ

التخطػػػػيط ) توجػػػػد فػػػػروؽ ذات داللػػػػة إحصػػػػائية بػػػػيف أفػػػػراد العينػػػػة فػػػػي واقػػػػع الممارسػػػػات اإلداريػػػػة -
وىػػذه الفػػروؽ تعػػود لسػػنوات الخبػػرة ، تبعػػًا لمتغيػػر عػػدد سػػنوات الخبػػرة اإلداريػػة( التقػػويـ، المدرسػػي
 .المرتفعة
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تنظػيـ العمػؿ ) ائية بػيف أفػراد العينػة فػي واقػع الممارسػات اإلداريػةال توجد فروؽ ذات داللػة إحصػ -
 .تبعًا لمتغيرات عدد سنوات الخبرة اإلدارية( التقويـ، اتخاذ القرار، ضمف فريؽ

تنظػيـ العمػؿ ) ال توجد فروؽ ذات داللػة إحصػائية بػيف أفػراد العينػة فػي واقػع الممارسػات اإلداريػة -
 .تبعًا لمتغيرات عدد الدورات التدريبية( التقويـ، اتخاذ القرار، ضمف فريؽ

التخطػػػػيط ) توجػػػػد فػػػػروؽ ذات داللػػػػة إحصػػػػائية بػػػػيف أفػػػػراد العينػػػػة فػػػػي واقػػػػع الممارسػػػػات اإلداريػػػػة -
 .وىذه الفروؽ تعود لمدورات التدريبية المرتفعة، تبعًا لمتغير عدد الدروات التدريبية( المدرسي

 أوصت الدراسة:، وفي ضوء النتائج

وذلػػؾ مػػف خػػالؿ دورات التػػدريب ، تحسػػيف العمميػػات اإلداريػػة لمػػدراء المػػدارس االسػػتمرار فػػي -
 المستمرة والمشاركة في المؤتمرات المرتبطة باإلدارة المدرسية.

تنميػػػة ميػػػارة العمػػػؿ الجمػػػاعي مػػػف خػػػالؿ تشػػػكيؿ أعضػػػاء المدرسػػػة فريػػػؽ عمػػػؿ متخصػػػص  -
 .إلنجاز األعماؿ المدرسية

واقػع الممارسػات اإلداريػة لػدى مػديري المػدارس بعنػواف:   (2010) أبو سمرة وآخروف دراسة -12
 .في منطقة القدس وعالقتيا بالروح المعنوية لممعمميف

ىػدفت الدراسػػة إلػى معرفػػة واقػع الممارسػػات اإلداريػة مػػف قبػؿ مػػديري مػدارس منطقػػة القػدس وعالقتيػػا 
ولتحقيػػؽ أغػػراض ، حميمػػيواسػػتخدـ البػػاحثوف المػػنيو  الوصػػفي الت، بمسػػتوى الػػروح المعنويػػة لممعممػػيف

 ( 441) الدراسػػة اسػػتخدـ البػػاحثوف االسػػتبانة أداة لمدراسػػة وقػػد تػػـ تطبيػػؽ الدراسػػة عمػػى عينػػة قواميػػػا
 . معمماً 

 وقد خمصت الدراسة إلى مجموعة مف النتائج أىميا:

أف واقع الممارسات اإلدارية لدى مديري منطقة القػدس كػاف بدرجػة مرتفعػة وبمتوسػط حسػابي  -
 .لمدرجة الكمية( 4.00) وبمغت قيمت

لمدرجػة ( 4.05) مستوى الروح المعنوية لممعممػيف جػاء بدرجػة مرتفعػة وبمتوسػط حسػابي قػدره -
 الكمية. 

 عػػػدـ وجػػػود فػػػروؽ ذات داللػػػة إحصػػػائيًا بػػػيف تقػػػديرات أفػػػراد عينػػػة الدراسػػػة لواقػػػع الممارسػػػات -
 الجنس. اإلدارية لممديريف تعزى لمتغير
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 :د عينػػػة الدراسػػػة لواقػػػع الممارسػػػات اإلداريػػػة تعػػػزى  لمتغيػػػريوجػػػود فػػػروؽ بػػػيف تقػػػديرات أفػػػرا -
لصػػػالح المػػػدارس الحكوميػػػة ووكالػػػة ، والسػػػمطة المشػػػرفة، لصػػػالح المػػػدير، المسػػػمى الػػػوظيفي

 الغوث.

 أوصت الدراسة:، وفي ضوء النتائج 

وأف يسػعوا دائمػًا لالرتقػاء بيػػا ، أف يحػرص مػديرو المػدارس عمػى ممارسػاتيـ اإلداريػػة السػميمة -
 .لما لذلؾ مف عالقة واضحة مع مستوى الروح المعنوية لمعممييـ  حو أفضؿن

أف تتعػػرؼ وزارة التربيػػة والتعمػػيـ إلػػى األسػػباب التػػي جعمػػت مػػف مسػػتوى الممارسػػات اإلداريػػة  -
لالسػتفادة ، والروح المعنوية لممعمميف فػي ىػذه المػدارس مرتفعػاً ، لمديري مدارس منطقة القدس

 .األخرى وذلؾ مف خالؿ دراسات مستقبميةمنيا في مدارس الوزارة 
دور القيػػادة التحويميػػة فػػي تطػػوير أداء مػػديري المػػدارس بعنػػواف: " ( 2008) عيسػػى دراسػػة -13

 الثانوية بمحافظات غزة".

ىدفت الدراسة التعرؼ إلى دور القيادة التحويمية في تطوير أداء مديري المدارس الثانويػة بمحافظػات 
الثانويػة فػي  ممارسػة مػديري المػدارس الثانويػة لمقيػادة التحويميػة فػي المػدارس والتعػرؼ إلػى واقػع، غزة

والمؤىػؿ العممػي وسػنوات الخدمػة الجػنس ) ومعرفػة أثػر متغيػرات :، محافظات غزة مف وجيػة نظػرىـ
وتكػػوف عينػػة ، ولتحقيػػؽ أىػػداؼ الدراسػػة اسػػتخدمت الباحثػػة المػػنيو الوصػػفي التحميمػػي(، والتخصػػص
 مديرًا ومديرة.  ( 110) الدراسة مف

 وقد خمصت الدراسة إلى مجموعة مف النتائج أىميا:

بنسػبة أقػؿ  الثانوية بمحافظات غزةفي تطوير أداء مديري المدارس توجد ممارسة لمقيادة التحويمية  -
 (.%60) مف

ال توجػػػػد فػػػػروؽ ذات داللػػػػة إحصػػػػائية فػػػػي تقػػػػديرات المػػػػديريف والمػػػػديرات لواقػػػػع ممارسػػػػة القيػػػػادة  -
 .ية تعزى لمتغير الجنسالتحويم

ال توجػػػػد فػػػػروؽ ذات داللػػػػة إحصػػػػائية فػػػػي تقػػػػديرات المػػػػديريف والمػػػػديرات لواقػػػػع ممارسػػػػة القيػػػػادة  -
 .التحويمية تعزى لمتغير المؤىؿ العممي

ال توجػػد فػػروؽ ذات داللػػة إحصػػائية فػػي تقػػديرات المػػديريف والمػػديرات لواقػػع ممارسػػة القيػػادة  -
 لخدمةالتحويمية تعزى لمتغير سنوات ا
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ال توجػػد فػػروؽ ذات داللػػة إحصػػائية فػػي تقػػديرات المػػديريف والمػػديرات لواقػػع ممارسػػة القيػػادة  -
 التحويمية تعزى لمتغير التخصص.

 وفي ضوء النتائج أوصت الدراسة :

وعقػػد ، وتقػػديـ دورات لممرشػػحيف قبػػؿ تعييػػنيـ، ضػػرورة تحسػػيف شػػروط اختيػػار مػػدير المدرسػػة -
 ذيف اجتازوا االختبار بنجاح.ثـ ترشيح ال، اختبارات ليـ

عقػػػد دورات تدريبيػػػة لمػػػديري المػػػدارس لمتػػػدريب عمػػػى الكفايػػػات الفنيػػػة الخاصػػػة بػػػدور مػػػدير  -
 المدرسة كقائد تربوي.

الممارسػػات اإلداريػػة لمػػديري المػػدارس الثانويػػة فػػي عمػػاف  بعنػػواف:( 2003) سػػالمة دراسػػة -15
   .مميفوعالقتيا بالرضا الوظيفي والوالء التنظيمي لممع

ىدفت الدراسة إلػى التعػرؼ إلػى واقػع الممارسػات اإلداريػة لمػدير المػدارس الثانويػة العامػة فػي األردف 
واسػػػػػتخدمت الباحثػػػػػة المػػػػػنيو الوصػػػػػفي  ، وعالقتيػػػػػا بالرضػػػػػا الػػػػػوظيفي والػػػػػوالء التنظيمػػػػػي لممعممػػػػػيف

سػػات اإلداريػػة ولتحقيػػؽ أغػػراض الدراسػػة اسػػتخدمت الباحثػػة ثػػالث اسػػتبانات لقيػػاس الممار ، التحميمػػي
معممػًا ومعممػة ( 658) وقد تػـ تطبيػؽ الدراسػة عمػى عينػة قواميػا ، والرضا الوظيفي والوالء التنظيمي
 .مف المدارس الثانوية في األردف

 :وقد خمصت الدراسة إلى مجموعة مف النتائج أىميا

ي حيػػث بمػػغ المتوسػػط الحسػػاب، أف مسػػتوى الممارسػػات اإلداريػػة بشػػكؿ عػػاـ بدرجػػة جيػػد جػػداً  -
 ( 4 ,01) ليذه اإلجابات

وجػػود عالقػػة قويػػة بػػيف مسػػتوى الممارسػػات اإلداريػػة ومسػػتوى الػػوالء التنظيمػػي لممعممػػيف مػػف  -
 .وجية نظرىـ

وجػػود عالقػػة ارتباطيػػة قويػػة بػػيف مسػػتوى أداء المػػديريف لمممارسػػات اإلداريػػة ومسػػتوى الرضػػا  -
 .الوظيفي لممعمميف

 أوصت الدراسة:، وفي ضوء النتائج

 يركز المديروف في عمميـ أكثر.ضرورة أف  -

 .أف يطور المدراء أنفسيـ مف خالؿ الورشات التدريبية التي تنظميا وزارة التربية والتعميـ -
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واقع ممارسات مديري المدارس الحكومية لصالحياتيـ التربويػة بعنػواف: ( 2001) زايد دراسة -16
 .في محافظات شماؿ الضفة الغربية مف وجية نظرىـ

دراسة إلى التعرؼ إلى  واقع ممارسات مديري المػدارس الحكوميػة لصػالحياتيـ التربويػة ىدفت ىذه ال
 باإلضػػافة إلػػى بيػػاف أثػػر متغيػػرات الدراسػػة، فػػي محافظػػات شػػماؿ الضػػفة الغربيػػة مػػف وجيػػة نظػػرىـ

عمى واقع ممارسػات مػديري المػدارس ( والمحافظة، ونوع المدرسة، والمؤىؿ العممي، والخبرة، الجنس)
ولتحقيػػؽ أغػػراض ، وقػػد اسػػتخدـ الباحػػث المػػنيو الوصػػفي التحميمػػي، يػػة لصػػالحياتيـ التربويػػةالحكوم

( 271) وقػػد تػػـ تطبيػػؽ الدراسػػة عمػػى عينػػة قواميػػا، الدراسػػة اسػػتخدـ الباحػػث االسػػتبانة أداًة لدراسػػتو
 .مديراً 

 :وقد خمصت الدراسة إلى مجموعة مف النتائج أىميا

حكوميػة لصػالحياتيـ التربويػة فػي محافظػات شػماؿ الضػفة أف واقع ممارسات مديري المدارس ال -
 (.06,4) الغربية مف وجية نظرىـ حقؽ درجة عالية جداً 

وعػػدـ وجػػود فػػروؽ ذات داللػػة إحصػػائية عمػػى مسػػتوى الداللػػة اسػػتجابات واقػػع ممارسػػات مػػديري  -
، ىـالمدارس الحكومية لصالحياتيـ التربوية في محافظػات شػماؿ الضػفة الغربيػة مػف وجيػة نظػر 

 ومديرية التربية والتعميـ.، تعزى لمتغيرات الجنس والخبرة والمؤىؿ العممي ونوع المدرسة

عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائيًا بػيف متوسػطات استجابات واقع ممارسات مديري المػدارس  -
تعػزى ، الحكومية لصػالحياتيـ التربويػة فػي محافظػات شػػماؿ الضػفة الغربيػة مػف وجيػات نظػرىـ

 ر الخبرة.لمتغي

 أوصت الدراسة:، وفي ضوء النتائج

 ضرورة منح مديري المدارس الصالحية في منح اإلجازات العرضية لممعمميف. -

العمػػػؿ عمػػػػى تفػػػػويض صػػػػالحيات أكبػػػػر لمػػػػديري المػػػػدارس فيمػػػػا يتعمػػػػؽ بالتعػػػػاوف مػػػػع المجتمػػػػع  -
 وفتح أبواب المدرسة ليـ في مناسبات معينة.، المحمي

  عمػػى ممارسػػة صػػػالحياتيـ فػػي مختمػػؼ المجػػػاالت الفنيػػة واإلداريػػػػة االىتمػػاـ بتػػدريب المػػػديريف -
وذلػػؾ ألف نتػػائو الدراسػػة أظيػػرت تػػدني انخفػػاض ممارسػػات صػػالحيات المػػديريف فػػي عػػدد مػػف 

 النواحي الفنية واإلدارية.
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الممارسات اإلدارية لمدير المدرسة الت سيسية بدولة اإلمػارات بعنواف: ( 2001) شافي دراسة -17
 (  دراسة ميدانية) ة المتحدةالعربي

وىدفت الدراسة  إلى الكشؼ عف واقع الممارسات اإلدارية لمدير المدرسػة االبتدائيػة بدولػة اإلمػارات  
واسػػتخدمت الباحثػػة ، والتوجيػػو والمتابعػػة والتقػػويـ، والتنظػػيـ، التخطػػيط :فػػي مجػػاالت، العربيػػة المتحػػدة

سػػػة تػػػـ تطبيػػػؽ اسػػػتبانة عمػػػى عينػػػة مػػػف مػػػديري ولتحقيػػػؽ أغػػػراض الدرا، المػػػنيو الوصػػػفي التحميمػػػي
 المدارس االبتدائية في منطقتي أبو ظبي والعيف.

 :وقد خمصت الدراسة إلى مجموعة مف النتائج أىميا

أف بعػػػػض مػػػػديري المػػػػدارس ال يسػػػػتطيعوف التنسػػػػيؽ مػػػػع جيػػػػات االختصػػػػاص لتػػػػدريب الييئػػػػة  -
 .التعميمية بالمدرسة عمى استخداـ التكنولوجيا المتطورة

مدير المدرسة ال يعطى الصالحيات التي تمكنو مف اتخػاذ القػرارات المناسػبة لتسػيير العمميػة  أف -
وينحصر دوره في االىتماـ بالشئوف اإلدارية  واألعماؿ الروتينيػة وفقػًا لمػوائح الصػادرة ، التعميمية

 مف وزارة التربية والتعميـ.

انية بػػػيف أفػػػراد الييئػػػة قػػػات اإلنسػػػواضػػػحة فػػػي تنميػػػة روح العال اً أف مػػػدير المدرسػػػة يبػػػذؿ جيػػػود -
 التعميمية.

 أوصت الدراسة:، وفي ضوء النتائج 

، والتنظػػػيـ، تطػػػوير الممارسػػػات اإلداريػػػة لمػػػدير المدرسػػػة التأسيسػػػية فػػػي مجػػػاالت التخطػػػيط -
 .والتوجيو والمتابعة والتقويـ

عربيػػػة تطػػوير عمميػػػات اختيػػار واعػػػداد عمميػػات مػػػدير المدرسػػة التأسيسػػػية بدولػػة اإلمػػػارات ال -
   .المتحدة

بعنػػػػواف: "فاعميػػػػة األداء اإلداري لمسػػػػؤولي المقاطعػػػػة  suleman,(2011 (دراسػػػػة سػػػػولماف -1
  (خيبر بختوف خوا باكستاف) التنفيذية لمتعميـ االبتدائي والثانوي في

"Effectiveness of the administrative performance of directly selected 

executive district officers in elementary and secondary education of 

KYBER PUKHTUNKWA Pakistan". 

ومعرفػػة نقػػاط القػػوة ، لػػى تقيػػيـ األداء اإلداري فػػي محافظػػة خيبػػر بختػػوف خػػواإىػػدفت الدراسػػة لمتعػػرؼ 
، وقػػد اتبػػع الباحػػث المػػنيو الوصػػفي لمدراسػػػة، والضػػعؼ لممسػػؤوليف فػػي محافظػػة خيبػػر بختػػوف خػػوا

األولػى اسػتبانة طورىػا لجمػع البيانػات ، الدراسة قاـ الباحػث باسػتخداـ أداتػيف لمدراسػة ولتحقيؽ أىداؼ
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واختػار الباحػث عينػًة عشػوائيًة مػف العػامميف ، واألداة الثانية ىي المقابمػة مػع المػدراء، مف أفراد العينة
 في المدارسّ  الحكومية مف أربع مناطؽ.

 :ىمياوقد خمصت الدراسة إلى مجموعة مف النتائج  أ

  .ينبغي تدريب المعمميف عمى طرؽ التدريس واإلدارة 

   .ينبغي األخذ بنظاـ مكافأة األداء اإلداري الممتاز لممسؤوليف 
 وفي ضوء النتائج أوصت الدراسة :

 غالبية مديري المدارس غير ميتميف بحؿ مشاكؿ المعمميف الشخصية. -

 ـ تواصؿ اجتماع.أف غالبية مديري المدارس غير متعاونيف وليس لديي 
تصػػورات مػػديري : " بعنػػواف( Jan, Martin, Peter,2009) دراسػة جػػاف ومػػارتيف وبيتػػر  -2

  ."المدارس االبتدائية الستخداـ التغذية الراجعة في تحسيف أداء مديري المدارس
"using school performance feedback : perceptions of primary school 

principals".   

فػػي االبتدائيػػة السػػتخداـ التغذيػػة الراجعػػة ذه الدراسػػة إلػػى تعػػرؼّ  تصػػورات مػػديري المػػدارس تيػػدؼ ىػػ
و ، مػدير مدرسػة( 16) تخدمت المقابمػة فػي جمػع البيانػات مػفوقػد اسػ، تحسيف أداء مديري المدارس

 .واستخدموا المنيو الوصفي التحميمي، أربع مجموعات عمؿ مف المعمميف
 ع النتائج أىميا:وقد خمصت الدراسة إلى مجمو 

يمكػػف أف يسػػاىـ فػػي تحسػػيف داء أللػػالتنويػػع فػػي تقػػديـ التغذيػػة الراجعػػة فػػي المراحػػؿ المختمفػػة إف  -
 .المدرسةية فاعم

 وفي ضوء النتائج أوصت الدراسة :

 .دارة المدرسية مف خالؿ التنوع في أساليب تقديـ التغذية الراجعةتحسيف فاعمية اإل -

 .تعزيز الميارات -
 .ة الوقت بفاعميةإدار  -
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أثػر الممارسػات  بعنػواف:( Petrscu and Simmoms,2008) و سػيمونز بيتريسػكودراسػة   -3
   .اإلدارية لقسـ الموارد البشرية في تحقيؽ الرضا الوظيفي لمعامميف

Human Resources Management Practices and Worker's Job 

Satisfaction 

ر الممارسػػػات اإلداريػػة لقسػػـ المػػوارد البشػػرية فػػي تحقيػػؽ الرضػػػا ىػػدفت الدراسػػة إلػػى الكشػػؼ عػػف أثػػ
وتكونػػػت عينػػػة الدراسػػػة مػػػف مجمػػػوعتيف مػػػف البيانػػػات ، الػػػوظيفي لمعػػػامميف فػػػي الجامعػػػات البريطانيػػػة
واسػتخدـ الباحػث المػنيو ، حيث تـ تحميميا باستخداـ، اإلحصائية لمركز اإلحصاء التربوي البريطاني

الدراسػػة اسػػتخدـ الباحػػث  نمػػوذج التقػػدير القػػائـ عمػػى احتسػػاب العالقػػة  ولتحقيػػؽ أغػػراض ، التجريبػػي
  .بيف الرضا الوظيفي الكمي وبيف األجور لمتغير تابع
 :وقد خمصت الدراسة إلى مجموعة مف النتائج أىميا

 .الخصائص التنظيمية والشخصية وبيئة العمؿ تؤثر في الرضا الكمي لعضو ىيئة التدريس -

 .وأساليب منح الحوافز يزيد مف الرضا الوظيفي نظاـ األجور العادؿ -

وتزيػد مػف احتماليػة تػرؾ ، اقتصار توزيع األجور عمى الرتب العالية تحد مف الرضا الوظيفي -
    .عضو ىيئة التدريس لعممو

 أوصت الدراسة:، وفي ضوء النتائج

 التركيز عمى اآلثار المترتبة عمى ممارسات إدارة الموارد البشرية. -

 رضا باألجر.المى اآلثار المترتبة عمى كؿ مف الرضا الوظيفي العاـ و التركيز ع -
إدارة الوقػت مػف وجيػة نظػر  :تػايمور كػيفف بعنػواف(، Kevin c  Taylor,(  )2007) دراسػة -4

 مديري المدارس

 " A Study of Principal's Perception Regarding Time  Management" 

ودرجػػػػة تػػػػأثير ، ة قضػػػػاء مػػػػديري المػػػػدارس الثانويػػػػة لػػػػوقتيـلػػػػى كيفيػػػػإىػػػػدفت ىػػػػذه الدراسػػػػة لمتعػػػػرؼ 
 والنػػػوع، وعػػػدد سػػػنوات الخدمػػػة، وحجػػـ المدرسػػػة(، عاليػػػة –متوسػػػطة ) المرحمػػػة التعميميػػػة :المتغيػػرات

واسػتخدـ الباحػث ، عمى كيفية إدارتيػـ لػوقتيـ، ومستوى درجتو العممية، وعمر المدير(، ذكر -أنثى )
وقػد تػـ ، يؽ أغراض الدراسة استخدـ الباحث االسػتبانة كػأداة لمدراسػةولتحق، المنيو الوصفي التحميمي
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ولقػػد قػػاـ جميػػع مػػديري ، تطبيػػؽ الدراسػػة عمػػى عينػػة مكونػػة مػػف مػػديري المػػدارس الثانويػػة فػػي نيفػػادا
 (.ليكرت) المدارس بتعبئة استبانة صمميا الباحث حسب نظاـ
 :وقد خمصت الدراسة إلى مجموعة مف النتائج أىميا

أكثر في إدارة الوقػت مػف  طالب مديروىا يقضوف وقتاً ( 1001) التي يزيد عدد طالبيا عف المدارس
 .طالب فأقؿ( 1000) مديري المدارس التي يبمغ عدد طالبيا

 .أكثر في اإلدارة التعميمية مف المديريف المديرات يقضيف وقتاً 

نقػػدي إلدارتيػػـ التعميميػػة  مػػف مػػديري المػػدارس الثانويػػة بحاجػػة لتوجيػػو وتركيػػز( %43) أف مػػا نسػػبتو
  .لتحسيف مستوى قيادتيـ

 أوصت الدراسة:، وفي ضوء النتائج

تزويد المديريف الذيف يعانوف مف ىػدر الوقػت بالتوصػيات الالزمػة لمسػاعدتيـ بموازنػة وقػتيـ  -
  .بطريقة فعالة

 .جراء مزيد مف البحوث عمى إدارة الوقتإ -

 :بعنػواف( Role ,Shams udin and Said 2009,) دراسػة روممػي وشػمس الػديف وسػعيد -5
حقػػائؽ وخيػػاؿ الممارسػػات اإلداريػػة والرضػػا الػػوظيفي لػػدى أعضػػاء ىيئػػة التػػدريس فػػي مؤسسػػات 

 التعميـ العالي في ماليزيا
"Truths and Myths of Management Practices and Job Satisfaction 

Among Middle Level Management at Public Institutions of Higher 

Learning in Malaysia" 

ىدفت ىذه الدراسة إلى الكشػؼ عػف العالقػة بػيف الممارسػات اإلداريػة والرضػا الػوظيفي لػدى أعضػاء 
وبالتحديػػد الكشػػؼ عػػف عالقػػة الممارسػػات ، ىيئػػة التػػدريس فػػي مؤسسػػات التعمػػيـ العػػالي فػػي ماليزيػػا

لرضػػا الػػوظيفي فػػي جامعػػات اإلقمػػيـ القياديػػة وممارسػػات التواصػػؿ وممارسػػات اتخػػاذ القػػرارات عمػػى ا
ولتحقيػػؽ أغػػراض الدراسػػة اسػػتخدـ  ، اسػػتخدـ البػػاحثوف المػػنيو الوصػػفي التحميمػػيو ، الغربػػي المػػاليزي

عضػو مػف ىيئػة ( 133) وقد تػـ تطبيػؽ الدراسػة عمػى عينػة قواميػا، الباحثوف االستبانة كأداة لمدراسة
 .التدريس
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 :ج أىمياوقد خمصت الدراسة إلى مجموعة مف النتائ

عػػدـ وجػػود عالقػػة دالػػة إحصػػائيًا بػػيف الممارسػػات اإلداريػػة والرضػػا الػػوظيفي فيمػػا عػػدا فػػػي  -
 .مجاؿ الممارسات القيادية

عػػػدـ وجػػػود عالقػػػة دالػػػة إحصػػػائيًا بػػػيف عمػػػر وجػػػنس عضػػػو ىيئػػػة التػػػدريس وتصػػػوره حػػػوؿ  -
 .الممارسات اإلدارية في رضاه الوظيفي

الػػػػوظيفي تنػػػػتو مخرجػػػػات مؤسسػػػػية وتنظيميػػػػة  أف الممارسػػػػات القياديػػػػة التػػػػي تحقػػػػؽ الرضػػػػا -
 .إيجابية طويمة األمد

 أوصت الدراسة:، وفي ضوء النتائج 

تػػوفير بيئػػة داعمػػة لمتػػأثير عمػػى النتػػائو التنظيميػػة مثػػؿ الرضػػا الػػوظيفي  واإلنتاجيػػة وااللتػػزاـ  -
 التنظيمي

 .عادة تدريب كؿ المستويات اإلدارية واكسابيـ الميارات اإلداريةإ -

 :الروح المعنوية الدراسات المتعمقة ب :ثانياً 
درجػػة ممارسػػة مػػديري المػػدارس االبتدائيػػة بمحافظػػات غػػزة بعنػػواف:  ( 2014) أبػػو حسػػب اهلل -1

 .لمقيادة الموزعة وعالقتيا بمستوى الروح المعنوية لممعمميف

 ىػػػدفت ىػػػذه الدراسػػػة إلػػػى تعػػػرؼ دور مػػػديري المػػػدارس االبتدائيػػػة بمحافظػػػات غػػػزة لمقيػػػادة الموزعػػػة 
ولتحقيػػػؽ ، اسػػػتخدـ الباحػػث المػػنيو الوصػػػفي التحميمػػي، وعالقتيػػا بمسػػتوى الػػػروح المعنويػػة لمعممػػييـ

 وقػد تػػـ تطبيػػؽ الدراسػة عمػػى عينػػة قواميػػا، أغػراض الدراسػػة اسػػتخدـ الباحػث االسػػتبانة كػػأداة لمدراسػػة
 معممًا ومعممًة. ( 460)

 :وقد خمصت الدراسة إلى مجموعة مف النتائج أىميا

ممارسة مػديري المػدارس االبتدائيػة بمحافظػات غػزة لمقيػادة الموزعػة مػف وجيػة نظػر  بمغت درجة -
 وبدرجة كبيرة حسب المحؾ المستخدـ في الدراسة.( 76.21) المعمميف

توجد فػروؽ ذات داللػة إحصػائية عنػد مسػتوى داللػة بػيف متوسػطات تقػديرات أفػراد العينػة لدرجػة  -
ات غػػػػزة لمقيػػػادة الموزعػػػة تعػػػزى لمتغيػػػري الجػػػػنس ممارسػػػة مػػػديري المػػػدارس االبتدائيػػػة بمحافظػػػ

 .ولصالح الجية المشرفة
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العينػة أفػراد  تقػديراتبػيف متوسػطات  داللػة ىعػدـ وجػود فػروؽ ذات داللػة إحصػائية  عنػد مسػتو  -
 لممتغيػػػراتالموزعػػػة تعػػػزى  لمقيػػػادة بمحافظػػػات غػػػزة االبتدائيػػػةلدرجػػػة ممارسػػػة مػػػديري المػػػدارس 

 وفتػرة الػدواـ(، سػنوات 10أكثر مف ، سنوات 10إلى  5مف ، سنوات 5أقؿ مف ) سنوات الخدمة
 ( مسائي، صباحي)

 بمحافظػات غػزة مػػف وجيػة نظػػرىـ االبتدائيػػةبمػغ مسػتوى الػػروح المعنويػة  لػدى معممػػي المػدارس  -
 .وىي درجة كبيرة  حسب المحؾ المستخدـ في الدراسة( 77.15%)

 العينػػةأفػػراد  تقػػديراتمتوسػػطات  بػػيف  داللػػة ىد فػػروؽ ذات داللػػة إحصػػائية  عنػػد مسػػتو وجػػو  -
 الجػنس لمتغيػراتبمحافظػات غػزة تعػزى  االبتدائيػةلدى معممي المػدارس  المعنويةلمستوى الروح 

، لصػػػالح الوكالػػػػة( الوكالػػػة، الحكومػػػػة) الجيػػػة المشػػػرفة ومتغيػػػر، لصػػػالح اإلنػػػػاث( أنثػػػى، ذكػػػر)
 الصباحيةلصالح الفترة ( مسائي، صباحي) فترة الدواـ ومتغير

العينػػة أفػػراد  تقػػديراتمتوسػػطات  بػػيف داللػػة ىعنػػد مسػػتو  إحصػػائيةجػػود فػػروؽ ذات داللػػة عػػدـ و  -
سػػنوات  لمتغيػػربمحافظػػات غػػزة تعػػزى  االبتدائيػػةلػػدى معممػػي المػػدارس  المعنويػػةلمسػػتوى الػػروح 

 (.سنوات 10أكثر مف ، سنوات 10إلى  5مف ، سنوات 5أقؿ مف ) الخدمة

 االبتدائيػػةالمػػدارس  مػػديريدرجػػة ممارسػػة  بػػيف  يفةضػػع لكنيػػاو ، موجبػػة ارتباطيػػةوجػػود عالقػػة  -
 .المعمميفلدى  المعنويةمستوى الروح  وبيفالموزعة  لمقيادةبمحافظات غزة 
  أوصت الدراسة:، وفي ضوء النتائج

مراعػػاة الحاجػػػػات المينيػػة لممعممػػيف والكشػػػؼ عنيػػػػا خػػالؿ العػػػػاـ الدراسػػػي وتػػوفير ميزانيػػة خاصػػة  -
 اتمبتي كيفيةت دورية لموقوؼ عمى احتياجاتيـ و ليا وعقد اجتماعا

 .المدارس مديريقادة األنشطة مف قبؿ  التطويرية لممعمميفتقديـ التغذية الراجعة  -

 القياديػةمػػػف االنخػػػراط فػػػي ممارسػػػة األدوار  يػتمكفنصػػاب المعمػػـ مػػػف الحصػػػص حتػػػى  تخفيؼ -
 المختمفة

بمحافظػػات الدوليػة ووكالػػػػة الغػػػػػوث  الحكوميػػةممػػػػػي المػػػػدارس ومع لمػديري تدريبيػػةإعطػػػػاء دورات  -
 .الموزعة في المدارس القيادةعمى استخداـ نمط  لتدريبيـغزة 

 .المعمميف و بيفالمدارس  مديري بيف القيادة توزيعنشر ثقافة  -

 الوظيفياألنظمة والموائح التي تعمؿ عمى شعور المعمـ باألماف  وتعديؿ تحسيف -
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 .المادية والمعنويةالحوافز  والمجيديف منيـ قادة األنشطة  معمميفمنح ال -
درجػػة ممارسػػة مػػديري مكاتػػب التربيػػة والتعمػػيـ بمكػػة بعنػػواف: ( 2014) دراسػػة المحمػػادي -2

   .المكرمة لمقيادة التشاركية وعالقتيا بالروح المعنوية مف وجية نظر المشرفيف

ي مكاتػػب التربيػػة والتعمػػيـ بمكػػة المكرمػػة لمقيػػادة ىػػدفت ىػػذه الدراسػػة إلػػى تحديػػد درجػػة ممارسػػة مػػدير 
وتحديػػد مسػػتوى الػػروح المعنويػػة لػػدى المشػػرفيف والكشػػؼ عػػف ، التشػػاركية مػػف وجيػػة نظػػر المشػػاركيف

و ، الخبػػػرة) الفػػػروؽ حػػػوؿ درجػػػة ممارسػػػة القيػػػادة التشػػػاركية والػػػروح المعنويػػػة التػػػي تعػػػزى لمتغيػػػرات :
ولتحقيػؽ أغػراض ، سػتخدـ الباحػث المػنيو الوصػفي االرتبػاطيا(، والػدورات التدريبيػة، المؤىؿ العممي

( 188) وقػػد تػػـ تطبيػػؽ الدراسػػة عمػػى عينػػة قواميػػا، الدراسػػة اسػػتخدـ الباحػػث االسػػتبانة كػػأداة لمدراسػػة
 مشرفًا ومشرفة.

 وقد خمصت الدراسة إلى مجموعة مف النتائج أىميا:

 نظػر وجيػة مػف والتعمػيـ التربيػة بمكاتػ لمػديري التشػاركية القيػادة ممارسػات درجػة أف بيػاف  -
 " مجػاؿ تبعػو ثـ لىو األ رتبةمبال " التحفيز " مجاؿ جاء و عالية بمجمميا كانت، التربوييف المشرفيف
 .ةعالي بدرجة وجميعيا القرار صنع تبعو ثـ " السمطة تفويض " مجاؿ تبعو ثـ "التخطيط

 " ممارسػة باسػتثناء عاليػة بدرجػة رارالقػ صػنع بمجػاؿ التشػاركية لمقيػادة الممارسػات جميػع جػاءت -
 الخطػط وضػع فػي المشػرفيف يشػرؾ :ىػي برزىػاأو  "."اإلداري العمػؿ نتػائو تقػويـ في المشرفيف يشرؾ

 السػمطة تفػويض وبمجػاؿ .العمػؿ تواجػو التػي المشػكالت فػي حػؿ المشػرفيف يشػرؾ و "المسػتقبمية
 بمرونػة وبمجػاؿ المشػرفيف اراتقػر  ويتقبػؿ، داريػةاإل المشػكالت حػؿ فػي المشػرفيف يفػوض "رزىػاأب

 مجػاؿ وفػي الواحػد بػروح الفريػؽ المشػرفيف مػع ويخطػط، واجبػاتيـ عمػى المشػرفيف يطمػع التخطػيط
 لجيػة المشػرفيف لػدى  االنتمػاء مبػدأ ويعػزز، مسػتوياتيـ مػف التطػوير عمػى المشػرفيف يحفػز التحفيػز
  .عمميـ

 عػدـ عمػى بػالحرص بالشػعور تتعمػؽ عاليػة بدرجة كانت لممشرفيف المعنوية الروح درجة أف فبيا  -
 النتمػائي بػالفخر والشػعور، بػالزمالء القويػة ةوالعالقػ، الػزمالء بػيف واالحتػراـ، العمػؿ عػف التغيػب
 تناسب تمكاف  عمى أحصؿ أنني "وىي متوسطة بدرجة عبارة واحده وجاءت بو عمؿأ الذي لممكتب

   .نجازاتإ مف بو أقـو ما

 مػديري لػدى التشػاركية القيػادة مجػاالت ممارسػة درجػات تقػدير بػيف يػوارتباط عالقػة وجػود تبػيف -
 المعنويػة الػروح لدرجػة تقػديرىـ درجػات وبػيف، التربويػوف المشػرفوف يراىػا والتعمػيـ كمػا التربية مكاتب
   .احصائياً  دالة غير المعنوية والروح "القرار صنع " بيف العالقة باستثناء
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 ُتعػزى المعنويػة والػروح التشػاركية القيػادة ممارسػة لػدرجات ةإحصػائي داللػة ذات فػروؽ توجػد ال -
 فقػد المعنويػة والػروح( التحفيػز، السػمطة تفػويض) مجػالي باسػتثناء والػدورات العممػي والخبػرة لممؤىػؿ
 .فأكثر دورات ٥ مف الذيف التحقوا لصالح الفروؽ ظيرت

  أوصت الدراسة:، وفي ضوء النتائج  

 دور تفعيػؿ خػالؿ مػف والتعمػيـ التربيػة بمكاتػب التشػاركية لقيػادةا ممارسػة ضػرورة عمػى التأكيػد
 .والتعميـ التربية مكاتب مستوى عمى القرار واتخاذ صناعة في ومشاركتيـ التربوييف المشرفيف

 

دور مػػديري المػػدارس الخاصػػة فػػي تحسػػيف المنػػاخ  :بعنػػواف( 2014) دراسػػة الكيالنػػي ومقابمػػو -3
 .ة لمعممييـ في محافظة العاصمة عمافالتنظيمي وعالقتو بالروح المعنوي

ىػدفت ىػػذه الدراسػة إلػػى تعػػرؼ دور مػديري المػػدارس الثانويػة الخاصػػة فػػي محافظػة العاصػػمة عمػػاف 
اسػػتخدـ الباحثػػاف المػػنيو المسػػحي ، فػي تحسػػيف المنػػاخ التنظيمػػي وعالقتػػو بػػالروح المعنويػة لمعممػػييـ

وقػػػد تػػػـ تطبيػػػؽ ، االسػػػتبانة كػػػأداة لمدراسػػػةولتحقيػػػؽ أغػػػراض الدراسػػػة اسػػػتخدـ الباحثػػػاف ، االرتبػػػاطي
 معممًا ومعممًة.( 227) الدراسة عمى عينة قواميا

 :وقد خمصت الدراسة إلى مجموعة مف النتائج أىميا

ف مسػتوى الػػروح المعنويػة لمعممػػي المػدارس الثانويػػة الخاصػة فػػي محافظػة العاصػػمة عمػػاف أ -
 وبػػػانحراؼ معيػػػاري( 3.19) وبمتوسػػػط حسػػػابي ، مػػػف وجيػػػة نظػػػرىـ كػػػاف بدرجػػػة متوسػػػطة

(0.88.) 
  أوصت الدراسة:، وفي ضوء النتائج

زيػػػػػادة اىتمػػػػػاـ مػػػػػديري المػػػػػدارس بػػػػػالمعمميف ودعػػػػػوتيـ إلػػػػػى المشػػػػػاركة فػػػػػي اتخػػػػػاذ القػػػػػرارات  -
 ومعاممتيـ بالعدؿ ودعميـ وتقدير جيودىـ المتميزة.

ـ المتميػز مػف منيػا عمػى سػبيؿ المثػاؿ تقميػؿ نصػاب المعمػ، االىتماـ بنظاـ الحوافز لممعممػيف -
رسػػػػػالو إلػػػػػى البعثػػػػػات العمميػػػػػة الداخميػػػػػة لمواصػػػػػمة دراسػػػػػتو العميػػػػػاو ، الحصػػػػص األسػػػػػبوعية ، ا 

ومنحػػو عػػالوات تشػػػجيعية ، والمػػؤتمرات العمميػػة والتربويػػػة، وتشػػجيعو عمػػى حضػػور النػػػدوات
 .تتناسب مع ما بذؿ مف جيد
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ي المرحمػة األساسػية درجة الروح المعنوية لػدى معممػبعنواف: ( 2011) دراسة جوارنة وآخروف -4
 .في محافظة الزرقاء وعالقتيا ببعض المتغيرات

ىػػدفت الدراسػػة إلػػى الكشػػؼ عػػف درجػػة الػػروح المعنويػػة لػػدى معممػػي المرحمػػة األساسػػية فػػي محافظػػة 
ولتحقيػػؽ أغػػراض ، اسػػتخدـ الباحػػث المػػنيو  الوصػػفي التحميمػػي، الزرقػػاء وعالقتيػػا بػػبعض المتغيػػرات

( 154) وقػد تػـ تطبيػؽ الدراسػة عمػى عينػة قواميػا، السػتبانة كػأداة لمدراسػةالدراسة استخدـ الباحثوف ا
 .معممًا ومعممة

 وقد خمصت الدراسة إلى مجموعة مف النتائج أىميا:

( 2.39) أف درجػػػة الػػػروح المعنويػػػة لػػػدى المعممػػػيف كانػػػت بدرجػػػة منخفضػػػة وبمتوسػػػط حسػػػػابي -
 (.1.05) وبانحراؼ معياري، لمدرجة الكمية

لصػػػػالح معممػػػػي  التربيػػػػة ) داللػػػػة إحصػػػػائية بيػػػػنيـ تبعػػػػًا لمتغيػػػػر التخصػػػػصوجػػػػود فػػػػروؽ ذات  -
 (.سنوات 5-1لصالح معممي الخبرة مف ) ومتغير الخبرة( الرياضية والتربية المينية

 حيػػث بمغػػت متوسػػطات المتغيػػرات مجتمعػػػة، عػػدـ وجػػود فػػروؽ تبعػػًا لمتغيػػري الجػػػنس والمؤىػػؿ -
 (.80) أي أف العالمة أقؿ مف( 70.71)

 أوصت الدراسة:، ء النتائجوفي ضو 

 توفير األجواء المناسبة والصحية لممعمميف لمعمؿ بكفاءة وراحة نفسية. -

 زيادة األجور والمكاف ت لممعمميف بما يتناسب واألعماؿ التي يقوموف بيا. -

إجػػراء مزيػػد مػػف الدراسػػات واألبحػػاث المتعمقػػة بمسػػتويات الػػروح المعنويػػة عنػػد المعممػػيف فػػي  -
 غيرات أخرى.ضوء العالقة بمت

أساليب إدارة الصراع التنظيمي لدى مديري المدارس الثانويػة  :بعنػواف( 2008) دراسة الخالدي -5
 .الحكومية بمدينة مكة المكرمة وعالقتيا بالروح المعنوية لممعمميف مف وجية نظرىـ

إدارة ىػدفت ىػذه الدراسػة إلػى تعػرؼ درجػة ممارسػػة مػديري المػدارس الثانويػة بمكػة المكرمػة ألسػػاليب 
والتعػػػػرؼ إلػػػػى مسػػػػتوى الػػػػروح المعنويػػػػة لعممػػػػي المػػػػدارس الثانويػػػػة بمدينػػػػة مكػػػػة ، الصػػػػراع التنظيمػػػػي

التعػػرؼ إلػػى العالقػػة بػػيف أسػػاليب الصػػراع التنظيمػػي لػػدى مػػديري المػػدارس الثانويػػة بمدينػػة ، المكرمػػة
اسػػػتخدـ  ،مكػػػة المكرمػػػة ومسػػػتوى الػػػروح المعنويػػػة لمعممػػػي المػػػدارس الثانويػػػة بمدينػػػة مكػػػة المكرمػػػة

وقػد تػـ ، ولتحقيؽ أغػراض الدراسػة اسػتخدـ الباحػث االسػتبانة كػأداة لمدراسػة، المنيو الوصفي الباحث
 .معمماً ( 300) تطبيؽ الدراسة عمى عينة قواميا
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  :وقد خمصت الدراسة إلى مجموعة مف النتائج أىميا

انويػػة بمدينػػة لػػدى معممػػي المػػدارس الث الػػروح المعنويػػة جػػاءت بمسػػتوى عػػاؿٍ  أف جميػػع ابعػػاد -
وبعد رضا العػامميف عػف ، حيث جاء بعد العالقات اإلنسانية، المكرمة مف وجية نظرىـ مكة

 (.3 ,91) ولى والثانية بدرجة عالية جدًا بمتوسط حسابيالعمؿ في المرتبتيف األ

أف ىنػػاؾ عالقػػة ارتباطيػػة موجبػػة بػػيف أسػػموب التعػػاوف مػػف أسػػاليب إدارة الصػػراع التنظيمػػي  -
  .المدارس الثانوية وبيف مستوى الروح المعنوية لممعمميف مف وجية نظرىـلدى مديري 
 أوصت الدراسة:، وفي ضوء النتائج

العمػػػؿ عمػػػى المحافظػػػة عمػػػى المسػػػتوى العػػػالي مػػػف الػػػروح المعنويػػػة لػػػدى معممػػػي المػػػدارس  -
 .الثانوية

 .استحداث اآلليات واإلجراءات التي تزيد مف دافعيتيـ لمعمؿ -
الػروح المعنويػة مسػتواىا ومصػادرىا ومجاالتيػا لػدى بعنواف: ( 2007) عساؼ، دراسة عساؼ -6

 (  فمسطيف) الدنيا في مدينة نابمس معممي ومعممات المرحمة األساسية

ىػػدفت الدراسػػة إلػػى الكشػػؼ عػػف مسػػتوى الػػروح المعنويػػة ومصػػادرىا لػػدى معممػػي ومعممػػات المرحمػػة 
( الخبػػرة العمميػػةالدرجػػة العمميػػة و ، تماعيػػةالحالػػة االج، العمػػر، الجػػنس) األساسػػية فػػي ضػػوء متغيػػرات

معممػًا ومعممػة وقػد تػـ 271وتكػوف مجتمػع الدراسػة مػف ، والتفاعؿ بيف متغير الجنس وىذه المتغيػرات
 .واستخدـ الباحثوف المنيو الوصفي المسحي( 121) تطبيؽ الدراسة عمى عينة قواميا

 وقد خمصت الدراسة إلى مجموعة مف النتائج أىميا:

ف الػروح أحيػث تبػيف ، وؽ ذات داللة إحصائية فػي الػروح المعنويػة تعػزى لمتغيػر الجػنسوجود فر  -
 .المعنوية لدى المعمميف أعمى مف المعممات

 .ال يوجد فروؽ ذات داللة إحصائية في الروح المعنوية تعزى لممتغيرات األخرى -

 أوصت الدراسة:، وفي ضوء النتائج

والقػوانيف وخاصػة بمػا يتعمػؽ بالتعيينػات والحػوافز  االىتماـ بيػذا الموضػوع ومراجعػة األنظمػة -
 المادية والمعنوية وتأىيؿ البيئة المدرسية.

والػروح ، والقيػادة، العمؿ عمى تأىيؿ المدراء بإجراء دورات تدريبية ليػـ حػوؿ اإلدارة المدرسػية -
 والجودة الشاممة.، المعنوية
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األساسػية فػي محافظػػة راـ اهلل  واقػع مشػاركة معممػػي المرحمػة :بعنػواف( 2007) دراسػة عمػراف -7
 .والبيرة في اتخاذ القرارات وعالقة ىذه المشاركة بالروح المعنوية

ىدفت ىذه الدراسة إلى النظر في واقع مشاركة معممي المرحمة األساسػية فػي محافظػة راـ اهلل والبيػرة 
مت الباحػث المػػنيو اسػتخد، فػي اتخػاذ القػرارات وعالقػة ىػػذه المشػاركة بمسػتوى الػروح المعنويػػة لػدييـ

وقػد تػـ تطبيػؽ ، ولتحقيؽ أغراض الدراسة استخدـ الباحث االستبانة كأداة لمدراسػة، الوصفي اإلجرائي
 .معممًا ومعممة( 213) الدراسة عمى عينة قواميا

  :وقد خمصت الدراسة إلى مجموعة مف النتائج أىميا

( 3.22) بمػػغ مسػػتوى متوسػػط أف درجػػة مشػػاركة معممػػي المرحمػػة األساسػػية فػػي محافظػػة راـ اهلل -
 .مف الروح المعنوية

أنػػو ال توجػػد فػػروؽ ذات داللػػة إحصػػائية عنػػد مسػػتوى الداللػػة  بػػيف متوسػػط اسػػتجابات  درجػػات  -
 .المعمميف عمى قياس مستوى الروح المعنوية يعزى إلى الجنس والمؤىؿ العممي والخبرة

بػػيف متوسػػط اسػػتجابات درجػػات أنػػو ال توجػػد عالقػػة ذات داللػػة إحصػػائية عنػػد مسػػتوى الداللػػة   -
المعمميف عمى واقع مشاركتيـ في اتخػاذ القػرارات وبػيف متوسػط اسػتجاباتيـ عمػى مقيػاس مسػتوى 

    .الروح المعنوية لدييـ
 أوصت الدراسة:، وفي ضوء النتائج

 :تعزيز مستوى الروح المعنوية لدى المعمميف في المدارس مف خالؿ -

 .زيادة دخؿ المعمـ -

 .ربوية تمبي حاجة المعمـتعزيز سياسات ت -

 زيادة شفافية األساليب التي تطبؽ بيا السياسات في المدرسة لكي تتفؽ مع قناعات المعمميف  -

 .اعتماد أسس تنظيمية فعالة لتنظيـ العمؿ -

 .اعتماد نظاـ مكاف ت عادؿ -
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الممارسػػػػات اإلشػػػػرافية لممشػػػػرفيف التربػػػػوييف وعالقتػػػػو  :بعنػػػػواف( 2004) دراسػػػػة المسػػػػاعيد -10
بمستويي الكفايات التعميمية والروح المعنوية لمعممػي المرحمػة األساسػية فػي المػدارس العامػة فػي 

 األردف.

وبيػػاف عالقػػة ىػػذا ، ىػػدفت ىػػذه الدراسػػة إلػػى تحديػػد مسػػتوى الممارسػػات اإلشػػرافية لممشػػرفيف التربػػوييف
سػية فػي المػدارس العامػة المستوى بمستويي الكفايات التعميمية والروح المعنوية لمعممػي المرحمػة األسا

راسػػة اسػػتخدـ الباحػػث  ولتحقيػػؽ أغػػراض الد، اسػػتخدـ الباحػػث المػػنيو الوصػػفي اإلجرائػػي، فػػي األردف
معممػًا ومعممػة تػـ ( 853) وقد تـ تطبيػؽ الدراسػة عمػى عينػة قواميػا، كأدوات لمدراسة ثالث استبانات

 (.50807) اختيارىـ عشوائيًا مف أصؿ

  :وعة مف النتائج أىمياوقد خمصت الدراسة إلى مجم

 .كاف مستوى الروح المعنوية لمعممي المرحمة األساسية متدنياً  -

 .ولصالح اإلناث، توجد فروؽ دالة إحصائيًا لمروح المعنوية تعزى إلى الجنس -

توجػػد فػػروؽ ذات داللػػة إحصػػائية لمػػروح المعنويػػة تعػػزى لممؤىػػؿ العممػػي ولصػػالح أصػػحاب  -
 .مؤىؿ البكالوريوس

( 5-1) لصػػالح ذوي الخبػػرة، ت داللػػة إحصػػائية لمػػروح المعنويػػة تعػػزى لمخبػػرةتوجػػد فػػروؽ ذا -
 .سنوات

والػػروح المعنويػػة لممعممػػيف ، ودالػػة إحصػػائيًا بػػيف الممارسػػات اإلشػػرافي ارتباطيػػةتوجػػد عالقػػة  -
 .والمعممات
 أوصت الدراسة:، وفي ضوء النتائج

 .المعمماتو  االىتماـ بالروح المعنوية لممعمميف -

 .المشرفيف التربوييف عمى الممارسات اإلشرافية ضرورة تدريب -

 .تدريب المعمميف والمعممات  عمى ممارسة الكفايات التعميمية -
العالقػػة بػػيف السػػمات الشخصػػية والػػروح المعنويػػة لػػدى بعنػػواف: ( 2002) دراسػػة عبػػدات -8

 .معممي مؤسسات التربية الخاصة في الضفة الغربية / فمسطيف

العالقة بيف السمات الشخصية والروح المعنوية لدى معممػي مؤسسػات  ىدفت ىذه الدراسة إلى تعرؼ
ولتحقيػػؽ ، اسػػتخدـ الباحػػث المػػنيو الوصػػفي اإلجرائػػي، التربيػػة الخاصػػة فػػي الضػػفة الغربيػػة/ فمسػػطيف
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سػالمة ) أغراض الدراسػة اسػتخدـ الباحػث اختبػار آيزنػؾ لمشخصػية كمػا اسػتخدـ االسػتبانة مػف إعػداد
 .معممًا ومعممة( 250) وقد تـ تطبيؽ الدراسة عمى عينة قواميا، كأداتيف لمدراسة ( 1995

  :وقد خمصت الدراسة إلى مجموعة مف النتائج أىميا

 .تدني مستوى الروح المعنوية بشكؿ عاـ لدى مؤسسات التربية الخاصة في الضفة الغربية -

الحالػة ) لمتغيػرات ال توجد اختالفات في مستوى الروح المعنوية عند معممػي التربيػة الخاصػة تبعػاً  -
بينمػػا توجػػد اختالفػػات فػػي مسػػتوى الػػروح المعنويػػة تبعػػًا (، االجتماعيػػة والخبػػرة والمسػػتوى التعميمػػي

 (  ونوع  العالقة والجية المشرفة عمى المؤسسة، الراتب) لمتغيرات

وجػػود اختالفػػات دالػػة احصػػائيًا بػػيف أبعػػاد الػػروح المعنويػػة عنػػد معممػػي مؤسسػػات التربيػػة الخاصػػة  -
 الح بعد العالقة مع الزمالء.لص

ال توجػػد عالقػػة ارتباطيػػة بػػيف السػػمات الشخصػػية والػػروح المعنويػػة لػػدى معممػػي مؤسسػػات التربيػػة  -
 .الخاصة في الضفة الغربية

 أوصت الدراسة:، وفي ضوء النتائج

، أف تتبنى وزارة التربية والتعميـ رسميًا المسؤولية عػف معممػي األطفػاؿ ذوي االحتياجػات الخاصػة -
 .وذلؾ أسوة ببقية معممي المدارس الحكومية

 .وذلؾ بما يتناسب مع جيودىـ المبذولة، االىتماـ برواتب معممي ذوي االحتياجات الخاصة -

يػػػتـ االعتمػػػاد عمييػػػا عنػػػد ، اتبػػػاع معػػػايير معينػػػة مػػػف قبػػػؿ مؤسسػػػات ذوي االحتياجػػػات الخاصػػػة -
 .عممية اختيار معمـ الطفؿ المعاؽ وسماتو الشخصية

تقيػػػيـ معنويػػػات بعنػػػواف : " ( Jennifer Blackburn2015) بػػػالؾ بيػػػرف جينيفػػػردراسػػػة  -1
 ابتدائية" المعمميف في أربعة مدارس 

AN EVALUATION OF TEACHER MORALE IN FOUR 

ELEMENTARY SCHOOLS. 

وتسػػػميط الضػػػوء عمػػػى السػػػبؿ ىػػدفت الدراسػػػة إلػػػى تعػػػرؼ معنويػػػات المعممػػػيف فػػػي المػػػدارس المختمفػػػة 
وكانػت ، معممػًا ومعممػة( 285) وتكونػت عينػة الدراسػة مػف، يز الروح المعنويػة لممعممػيفالممكنة لتعز 

اسػػتبانة  باإلضػػافة إلػػى(، 8) واإلداريػيف( 50) إجػراء المقػػابالت مػػع المعممػػيفأداة الدراسػة عبػػارة عػػف 
 معدة باالعتماد عمى األدب النظري ودراسات ذات صمة بالموضوع نفسو. 
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 مجموعة مف النتائج أىميا:وقد خمصت الدراسة إلى 

 لمعمميف في المدارس ذات األداء األعمى.ضعفي ا في المدارس ذات األداء األقؿتغيب المعمميف  -

 .داء في الروح المعنوية لممعمميفيؤثر مستوى األ -

 وفي ضوء النتائج أوصت الدراسة:

 .عممي لمطالباالىتماـ بالروح المعنوية لممعمميف لما ليا مف أثر عمى التحصيؿ ال -

 .المساعدة في تحسيف الروح المعنوية لممعمميف في المدارس -

 تقديـ الدعـ اإلداري لممعمميف.  -

 .تعزيز أساليب القيادة في ثقافة المدرسة -
تصػػػورات المعممػػػيف عػػػف أثػػػر القيػػػادة بعنػػػواف :"  ( Thompson,2009) دراسػػػة  تومسػػػوف  -2

 ممدرسة االبتدائية في الواليات المتحدة األمريكية.الرئيسية في الثقافة والروح المعنوية ل
Perceptions of teachers on the impact of principal leadership on the 

culture and morale of an elementary school ,USA. 

درسػة دراكات المعمميف لتأثير قيػادة المػدير فػي الثقافػة والػروح المعنويػة لمإىدفت الدراسة  إلى تعرؼ 
معممػػيف مػػف مدرسػػة ابتدائيػػة فػػي جنػػوب شػػرؽ الواليػػات ( 104) وقػػد تكونػػت عينػػة الدراسػػة، ابتدائيػػة
وكانت أداة الدراسة عبارة عف استبانة تضمنت أسئمة إلجابػات مفتوحػة حػوؿ ثقافػة المدرسػة ، المتحدة

ودراسػػات ذات  والػػروح المعنويػػة لممعمػػـ باإلضػػافة إلػػى  اسػػتبانة معػػدة باالعتمػػاد عمػػى األدب النظػػري
 صمة بالموضوع نفسو 

 وقد خمصت الدراسة إلى مجموعة مف النتائج أىميا:

وقػػػد عبػػػر المعممػػػوف عػػػف مشػػػاعرىـ حػػػوؿ تػػػأثير القيػػػادة اإلداريػػػة فػػػي روحيػػػـ المعنويػػػة وتػػػأثير ثقافػػػة 
 المدرسة فييـ أف :

 مف المعمميف عبروا عف الروح المعنوية العالية لدييـ.( 76.2%)  -

 .ف المعمميف يظنوف أف القيادة اإلدارية تؤثر في ثقافة المدرسة بشكؿ ايجابيم( 77.1%) - 
 وفي ضوء النتائج أوصت الدراسة:

 تحسيف القيادة اإلدارية بما يضمف انعكاسيا عمى الروح المعنوية لممعمميف بشكؿ إيجابي. -

 تعزيز القيادة اإلدارية في ثقافة المدرسة. -
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 العالقة بيف القيادة والروح المعنوية لممعمميفبعنواف : ( Rowland, 2008) رونالد دراسة -3
The Relationship of Leadership and Teacher Morale. 

ىػػػدفت الدراسػػػة إلػػػى الكشػػػؼ عػػػف العالقػػػة بػػػيف ممارسػػػات المػػػديريف فػػػي المػػػدارس المتوسػػػطة والػػػروح 
( متػرو بػولتف) مػدارسحيث شاركت سبع مػدارس متوسػطة مػف ، المعنوية لممعمميف في تمؾ المدارس

وكػػذلؾ ، واسػتخدمت الباحثػػة لقيػاس ممارسػات المػػديريف قائمػة محتويػات لمممارسػػات القياديػة، أطمنطػا
  .لممعمميف لجمع معمومات عف الروح المعنوية لدييـ( البوردو) استخدمت الباحثة استبانة

 وقد خمصت الدراسة إلى مجموعة مف النتائج أىميا:

 موجبة بيف الممارسات القيادية لممديريف والروح المعنوية لممعمميف. ىناؾ عالقة ارتباط   -

ممارسات المديريف التي تسعى لتمكيف اآلخريف تؤثر وبشكؿ إيجابي جدًا في رفع الروح المعنويػة   - 
   .لممعمميف

 وفي ضوء النتائج أوصت الدراسة:

 مميف.تعزيز الممارسات القيادية بما يضمف رفع الروح المعنوية لممع -

 تحفيز  المعمميف ورفع الروح المعنوية ليـ وتمكينيـ. -
:" دراسػػػة الػػػروح المعنويػػػة لممعممػػػيف ودافعيػػػتيـ فػػػػي بعنػػػواف( Tawil,2008) دراسػػػة تػػػاوؿ  -4

 نيويورؾ"
Carrying out mandated school efforts: A phenomenological study of 

New York teachers' morale and motivation, USA 

ىػدفت الدراسػػة  الكشػػؼ عػف الػػروح المعنويػػة لممعممػيف ودافعيػػتيـ وىػػـ يقومػوف بػػالجيود المكمفػػيف بيػػا 
وىػػػو يعمػػػؿ عمػػػى ( Phenomenology) وقػػػد اسػػػتخدـ أسػػػموب يعػػػرؼ بالظاىراتيػػػة ، مػػػف المدرسػػػة

تحميػػػؿ دوافػػػع المعممػػػيف ومسػػػتويات الػػػروح المعنويػػػة لػػػدييـ مػػػف خػػػالؿ القيػػػاـ بمالحظػػػات ومقػػػابالت 
 قة.  متعم

 وقد خمصت الدراسة إلى مجموعة مف النتائج أىميا:

 .أف المعمميف يشعروف بضغوط عمى أدائيـ مف الدولة والمجتمع واإلدارة -

يجػػابي عنػػدما تكػػوف الػػروح المعنويػػة لػػدييـ عاليػػة ممػػا يػػنعكس ا  أف المعممػػيف يشػػعروف بػػدافع قػػوي و  -
 عمى واجباتيـ فيقوموف بيا عمى أكمؿ وجو.
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في الروح المعنوية لػدييـ فيػنعكس ذلػؾ عمػى انخفػاض دافعيػتيـ  وف الذيف يشعروف بتدفٍ أف المعمم -
 .نحو القياـ بواجباتيـ المكمفيف بيا

 وفي ضوء النتائج أوصت الدراسة:

 رفع الروح المعنوية لممعمميف. -
 .إثارة دافعية المعمميف لمقياـ بواجباتيـ عمى أكمؿ وجو-

: العوامؿ المػؤثرة فػي الػروح المعنويػة بعنػواف( LEKI WANGDI (2008دراسة ليؾ وانجدي -5
 تراشيغانغ في بوتاف.حي لممعمميف في 

FACTORS AFFECTING TEACHER MORALE UNDER  

TRASHIGANG DISTRICT IN BHUTAN. 

المستوى العػاـ لمعنويػات المعممػيف البوتػانييف تحػت منطقػة تراشػيغانغ ىدفت الدراسة إلى التعرؼ إلى 
، إلى عوامؿ فردية مثػؿ العمػر والجػنس ومسػتوى التعمػيـ ومقارنة معنويات المعمميف استناداً  في بوتاف

ولتحقيػػػؽ أغػػػراض الدراسػػػة اسػػػتخدـ الباحػػػث ، المسػػحيواسػػػتخدـ الباحػػػث المػػػنيو ، ، عػػاـ مػػػف الخبػػػرة
 معممًا.( 194) وقد تـ تطبيؽ الدراسة عمى عينة قواميا، االستبانة كأداة لمدراسة

 اسة إلى مجموعة مف النتائج أىميا:وقد خمصت الدر 

 .أف المستوى العاـ لممعنويات المعمميف في تراشيغانغ في بوتاف مرتفعة نسبياً  -

 الروح المعنوية لممعمميف. مستوى مف  األلفة بيف المعمميف كاف أعمى أف مستوى -

 أوصت الدراسة:، وفي ضوء النتائج

 .زيادة رواتب المعمميف  -

 عادلة وكافية لممعمميف.  توفير فرص تدريب -

تزويػػػد المعممػػػيف بمػػػواد التعمػػػيـ والػػػتعمـ المناسػػػبة مثػػػؿ مرافػػػؽ المكتبػػػة والمػػػوارد مػػػع فصػػػوؿ دراسػػػية  -
 واسعة

فياميـ بضرورة دعميـ لتعميـ أبنائيـ. -  تثقيؼ الناس في المجتمع وا 
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نظػر الباحػث  الروح المعنوية لممعمـ مف وجية :بعنواف( Mackenzie2007) دراسة ماكنزي  -6
 .      االسترالي التربوي

teacher Morale. The Australian  Educational Researcher          

واألسػباب التػي تػؤدي إلػى ، ىدفت الدراسة إلػى التعػرؼ إلػى مسػتوى الػروح المعنويػة لممعمػـ االسػترالي
، ويػػة لممعمػػـ االسػػتراليومػػف ثػػـ تقػػديـ االقتراحػػات التػػي تسػػاعد عمػػى تحسػػيف الػػروح المعن، انخفاضػػيا

ولتحقيػػؽ أغػػراض الدراسػػة ، والمػػنيو البنػػائي التطػػويري، واسػػتخدـ الباحػػث المػػنيو الوصػػفي التحميمػػي
وقػػػد تػػػـ تطبيػػػؽ الدراسػػػة عمػػػى عينػػػة ، اسػػػتخدـ الباحػػػث االسػػػتبانة والمقابمػػػة والمالحظػػػة كػػػأداة لمدراسػػػة

 .معمماً ( 101) قواميا

 :ج أىمياوقد خمصت الدراسة إلى مجموعة مف النتائ

 .وجود ارتباط وثيؽ بيف انخفاض مركز مينة التدريس ومستوى الروح المعنوية -

 .وجود عالقة متبادلة بيف الروح المعنوية  لممعمميف وفاعمية تعميـ الطمبة -
 أوصت الدراسة:، وفي ضوء النتائج

 .لما ليا مف أثر إيجابي عمى الروح المعنوية لممعمميف، تحسيف مركز مينة التدريس -

 .يادة الثقة في جياز التعميـ في المجتمع االستراليز  -
تقيػيـ ودعػـ معممػيف:   بعنػواف:( Alan ,Christopher 2004) دراسػة  آالف كريسػتوفر  -7

والػػروح المعنويػػة والبقػػاء فػػي مينػػة التعمػػيـ لػػدى ، وعػػدـ الرضػػا، دراسػػة مسػػحية  لرضػػا المعمػػـ
 .السمطات المحمية البريطانية

teachers: A survey of teacher satisfaction Valuing and supporting, 

dissatisfaction, moral and retention in an English local education 

authority                                             

واألسػػػباب التػػػي ، ىػػػدفت الدراسػػػة إلػػػى التعػػػرؼ إلػػػى الرضػػػا الػػػوظيفي والػػػروح المعنويػػػة لػػػدى المعممػػػيف
التػػػي ، وبخاصػػػة لػػػدى السػػمطات المحميػػػة البريطانيػػػة، ؤدي إلػػػى البقػػػاء أو الخػػروج مػػػف مينػػػة التعمػػيـتػػ

ولتحقيػؽ ، استخدـ الباحػث المػنيو الوصػفي التحميمػيو ، في التعييف واستبقاء المعمميف شيدت صعوبة
 مػػػف( 368) وقػػػد تػػػـ تطبيػػػؽ الدراسػػػة عمػػػى عينػػػة قواميػػػا، غػػػراض الدراسػػػة اسػػػتخدـ الباحػػػث اسػػػتبانةأ

 .المدرسيف
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 :وقد خمصت الدراسة إلى مجموعة مف النتائج أىميا

 .األغمبية الساحقة لممعمميف ال تقبؿ وال تدرؾ التطوير الميني مع آفاؽ التقدـ الوظيفي -

 األجر العالي والتخفيض في حجـ العمؿ الكمي  مف العوامؿ التي تؤدي لالحتفاظ بالمعمـ. -

 .يؤدي إلي زيادة الرضا الوظيفي تنمية التحفيز والتمكيف داخؿ المدارس -
 أوصت الدراسة:، وفي ضوء النتائج

 .استخداـ القيادة الفعالة في اإلدارة -

 .تحسيف الخبرة المينية لدى المديريف -

 .تطوير المعمميف مينياً  -

 .االحتفاظ بيـ وعدـ خروجيـ مف العمؿ -

لػػزمالء فػػي مينػػة كمػػا يفعػػؿ ا، ضػػرورة  تطػػوير نمػػاذج الممارسػػة الجيػػدة فػػي االحتفػػاظ المعمػػـ -
 التدريس في الخارج. 

وتقػػديـ ، بحػػث فػػي المسػػتقبؿ لتحديػػد الممارسػػات الجيػػدة التػػي تسػػاىـ  فػػي االحتفػػاظ بػػالمعمـ -
 .اتجاه مفيد لممعمميف والمدارس وتالميذىـ

آثػػار ارتفػػاع الػػروح المعنويػػة  :ماريػػا رفيرتػػي بعنػػوافMaria Rafferty (2002 )دراسػػة  -8
 لممعمميف  

THE EFFECTS OF TEACHER MORALE ON TEACHER 

األسباب التػي تجعػؿ المعممػيف و ، ىدفت الدراسة إلى التعرؼ إلى آثار ارتفاع الروح المعنوية لممعمميف
وتحديػػد تػػأثير الػػروح المعنويػػة عمػػى قػػرارات المعممػػيف ، تختػػار تغييػػر المػػدارس أو تػػرؾ التػػدريس تمامػػاً 

ولتحقيػػػؽ اغػػػراض الدراسػػػة اسػػػتخدـ ، في التحميمػػػيواسػػػتخدـ الباحػػػث المػػػنيو الوصػػػ، لتغييػػػر المػػػدارس
 وقد تـ تطبيؽ الدراسة عمى عينة مف المدرسيف. ، الباحث استبانة

 :وقد خمصت الدراسة إلى مجموعة مف النتائج أىميا

 .عدـ وجود دعـ مف اإلدارة لقضايا المعمميف -

 يف لتغيير المدارس. لـ يكف ىناؾ ارتباط كبير بيف مستويات معنويات المعمميف وقرارات المعمم -
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ال توجػػػد عالقػػػة ذات داللػػػة إحصػػػائية  بػػػيف "الشػػػعور بالرضػػػا مػػػع مػػػديري المػػػدارس والمعممػػػيف  -
 .وقرارات  المعمميف لتغيير المدارس

ال توجػػػػد عالقػػػػة بػػػػيف مسػػػػتويات معنويػػػػات المعممػػػػيف ورضػػػػا المعممػػػػيف مػػػػع مػػػػديري المػػػػدارس  -
 الخاصة. 

معػػػػػدالت دوراف و  يات معنويػػػػػات المعممػػػػػيفال توجػػػػػد عالقػػػػػة ذات داللػػػػػة إحصػػػػػائية بػػػػػيف مسػػػػػتو  -
 .المعمميف

 :وفي ضوء النتائج أوصت الدراسة

 .اشراؾ المعمميف في عممية اتخاذ القرارات -

 .دعـ اإلدارة لممعمميف -

 .زيادة الرواتب واألجور -
 "الروح المعنوية لممعمـ في غرب أستراليا ":بعنواف( ,young 2000) دراسة يونغ -9

Teacher Morale in Western Australia  

، سػػترالياأىػػدفت ىػػذه الدراسػػة إلػػى التعػػرؼ لمػػروح المعنويػػة لممعممػػيف فػػي المػػدارس الثانويػػة فػػي غػػرب 
ولتحقيػؽ أغػراض الدراسػة اسػتخدـ الباحػث االسػتبانة ، وقد اسػتخدـ الباحػث المػنيو الوصػفي التحميمػي

 .اً معمم( 212) وقد تـ تطبيؽ الدراسة عمى عينة قواميا، أداًة لدراستو
 :وقد خمصت الدراسة إلى مجموعة مف النتائج أىميا

 .الروح المعنوية تتفاوت وتتراوح بيف المدارس نتيجة لمتغيرات البيئية والمناخ التنظيمي -

يجابيػػػػة وعاليػػػػة عنػػػػػدما تكػػػػوف البيئػػػػة المدرسػػػػية والمنػػػػاخ المدرسػػػػػي إالػػػػروح المعنويػػػػة تكػػػػوف  -
 .إيجابييف

 :وفي ضوء النتائج أوصت الدراسة

 .رة تحسيف البيئة المدرسيةضرو  -

 .الروح المعنوية لممعمميفرفع  -

 .اإليجابي ز المناخ المدرسييعز ت -
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 :التعقيب عمى الدراسات السابقة
تػـ رصػد العديػد مػف ، مف خػالؿ اسػتعراض الدراسػات السػابقة ذات العالقػة بموضػوع الدراسػة

والعينػػػة ، أدوات الدراسػػػة، دراسػػةىػػػدؼ ال، مػػنيو الدراسػػػة) أوجػػو االتفػػػاؽ واالخػػػتالؼ بينيػػا مػػػف حيػػػث
 وبياف أوجو االستفادة منيا.(، وطريقة الحصوؿ عمييا

 :أوجو االتفاؽ واالختالؼ - أ

 مف حيث المنيج المستخدـ في الدراسة: 1-1

 مثػػػؿ دراسػػػة شػػػافي، اتفقػػػت بعػػػض الدراسػػػات فػػػي المػػػنيو المسػػػتخدـ وىػػػو المػػػنيو الوصػػػفي التحميمػػػي
(، 2003) دراسػػة سػػالمة(، 2011) دراسػػة جوارنػػة وآخػػروف، (2014) دراسػػة أبػػو سػػمرة(، 2001)

بينما تميزت بعض الدراسات السابقة فػي المػنيو المسػتخدـ فػي الدراسػة  مثػؿ  (، 2001) دراسة  زايد
، والمػػػنيو المسػػػحي، المػػػذاف اسػػػتخدما المػػػنيو الوصػػػفي التحميمػػػي ( 2007) عسػػػاؼ، دراسػػػة عسػػػاؼ
المذاف استخدما المنيو الوصػفي التحميمػي Mackenzie (2007 )ودراسة (، 2008) ودراسة شحادة

التػػػي اسػػػتخدمت المػػػنيو المسػػػحي ( 2014) ودراسػػػة الكيالنػػػي ومقابمػػػو، والمػػػنيو البنػػػائي التطػػػويري
 .الذي استخدـ المنيو المسحي الوصفي( 2014) دراسة القرني، االرتباطي

 مف حيث أداة الدراسة: 1-2

دراسػػػػة (، 2007) عسػػػاؼ، دراسػػػػة عسػػػاؼ( 2008) دةاتفقػػػت الدراسػػػات السػػػابقة مثػػػػؿ دراسػػػة شػػػحا
 ودراسػػة القرنػػي(، 2014) دراسػػة الكيالنػػي ومقابمػػو(، 2001) دراسػػة زايػػد(، 2011) منصػػور ووزاف

بينمػػػػػػا اختمفػػػػػػت  دراسػػػػػػة ، مػػػػػػف حيػػػػػػث اسػػػػػػتخداميا لالسػػػػػػتبانة لتحقيػػػػػػؽ أغػػػػػػراض الدراسػػػػػػة( 2014)
Mackenzie (2007 )داميا لػػػػػػثالث أدواتعػػػػػػف الدراسػػػػػػات السػػػػػػابقة األخػػػػػػرى مػػػػػػف حيػػػػػػث اسػػػػػػتخ 

 .لتحقيؽ أغراض الدراسة( والمالحظة، المقابمة، االستبانة)
 :مف حيث عينة الدراسة وطريقة الحصوؿ عمييا  1-3

تشابيت بعض الدراسات في عينة الدراسة مف خالؿ استخداميا لممعممػيف كعينػة لمدراسػة مثػؿ دراسػة  
ودراسػػػػة (، 2003) دراسػػػػة سػػػػالمة(، 2014) دراسػػػػة الكيالنػػػػي ومقابمػػػػو(، 2011) جوارنػػػػة وآخػػػػروف

بينمػا اختمفػت بعػض الدراسػات فػي عينػة الدراسػة (، 2004) دراسة أالف(، 2007) عساؼ ، عساؼ
فكانػت عينػة ( 2012) ودراسػة عميػاف(، 2011) دراسػة منصػور ووزافو (، 2001) دراسة زايػد، مثؿ

ونػػت العينػػة مػػف تك( petrscu and simmoms,2008) أمػػا دراسػػة، ، الدراسػػة مػػدراء مػػدارس
أمػػا فيمػػا يتعمػػؽ بطريقػػة الحصػػوؿ عمػػى ، العػػامميف فػػي قسػػـ المػػوارد البشػػرية فػػي الجامعػػات البريطانيػػة



 

 

 

 

 الفصلىالثالثى

 الدراداتىالدابقة

 

99 

العينػػة فقػػد اتفقػػت بعػػض الدراسػػات فػػي حصػػوليا عمػػى العينػػة بالطريقػػة الطبقيػػة العشػػوائية مثػػؿ دراسػػة 
ودراسػػة (، 2012) افودراسػػة عميػػ( 2014) ودراسػػة الكيالنػػي ومقابمػػو(، 2010) أبػػو سػػمرة وآخػػروف

واختمفػػت بعػػض الدراسػػات فػػي حصػػوليا عمػػى العينػػة بالطريقػػة العشػػوائية (، 2007) عسػػاؼ، عسػػاؼ
حيػػػث تػػػـ اختيارىػػػا ( 2014) ودراسػػػة القرنػػػي(، 2011) شػػػبو البسػػػيطة مثػػػؿ دراسػػػة جوارنػػػو وآخػػػروف

 .بالطريقة الطبقية العنقودية
 مف حيث متغيرات الدراسة  1-4

 غيػػػػرات الدراسػػػػة بحسػػػػب موضػػػػوع الدراسػػػػة فمػػػػثاًل متغيػػػػرات دراسػػػػة عميػػػػافاختمفػػػػت الدراسػػػػات فػػػػي مت
، عمػػر المعمػػـ، موقػػع المدرسػػة، مكػػاف المدرسػػة، الخبػػرة العمميػػة، المؤىػػؿ العممػػي، } الجػػنس( 2012)

، سػػنوات الخدمػػة، المؤىػػؿ العممػي، ومتغيػػرات دراسػة شػػحادة  فتمثمػػت فػي } الجػػنس، عػدد المعممػػيف  
، المسػػػمى الػػػػوظيفي، ىػػػي } الجػػػنس( 2010) راسػػػة أبػػػو سػػػػمرة وآخػػػروفومتغيػػػرات د، نػػػوع العمػػػؿ  
، فتناولػػت المتغيػػػرات التاليػػة } الجػػػنس( 2011) أمػػػا دراسػػة منصػػػور ووزاف، والمديريػػة  ، التخصػػص

 .نوع العمؿ  ، سنوات الخدمة، المؤىؿ العممي

 مف حيث نتائج الدراسة 1-5

( ونتيجػػة دراسػػة 2007دراسػػة عمػػراف )(، ونتيجػػة 2000وقػػد اتفقػػت نتيجػػة دراسػػة عسػػاؼ، عسػػاؼ )
Young (2000،) عمػػى أف الممارسػػات اإلداريػػة لممػػديريف ذات عالقػػة مباشػػرة  مػػع الدراسػػة الحاليػػة

العالقة واالندماج مع الزمالء لػو أثػره   (2006، وكذلؾ دراسة حمزة )بارتفاع الروح المعنوية لممعمميف
 .عمى الروح المعنوية

 ات السابقةأوجو االستفادة مف الدراس
 ستستفيد الباحثة مف الدراسات السابقة ما يمي:

تكػػويف تصػػور عػػاـ عػػف الدراسػػة الحاليػػة مػػف حيػػث المفػػاىيـ واإلجػػراءات المناسػػبة وصػػياغة  -1
 المشكمة وفرضيات الدراسة.

 اختيار منيو الدراسة واألدوات التي سيتـ استخداميا. -2

 (.الستبانةمجاالت وفقرات ا) تحديد وبناء أداة الدراسة الحالية -3

 تحديد المعالجات اإلحصائية المناسبة لمدراسة. -4

 االىتداء إلى بعض المراجع ذات العالقة بالموضوع. -5
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 تجنب دراسة قضايا سبؽ أف تـ دراستيا وخاصة في البيئة الفمسطينية في محافظات غزة. -6

 ما تميزت بو الدراسة الحالية عف الدراسات السابقة 
ف غيرىا مف الدراسات السابقة فػي دراسػتيا لواقػع  الممارسػات اإلداريػة تميزت الدراسة الحالية ع  -1

دارة األفراد) مف خالؿ المجاالت التالية دارة الوقت وا     (.إدارة االجتماع وا 

وتبحػػث  فػػي ىػػذه الدراسػػة فػػي أنيػػا جمعػت بػػيف الممارسػػات اإلداريػػة والػػروح المعنويػػة تتميػػز كمػا  -2
 راستو مف قبؿ .، وىو لـ يسبؽ دفي العالقة بينيما



 

 

 

 

 

 

 انفصم انرابع 
 منهجية انذراسة 

 
 

  تمييد 
 أواًل : منيج الدراسة. 
 ثانيًا : مجتمع الدراسة. 
 ثالثًا : عينة الدراسة. 
 رابعًا: الوصؼ اإلحصائي ألفراد العينة وفؽ البيانات األولية. 
 خامسًا :أداة الدراسة. 

 صدؽ االستبانة 
 ثبات االستبانة 

  :حصائية المستخدمة في الدراسة جات اإلالمعالسادسًا 
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 الفصؿ الرابع
 الميدانية الدراسة إجراءات 

 تمييد 

مف خالؿ ، تناولت الباحثة في ىذا الفصؿ وصفًا لإلجراءات التي اتبعتيا في تنفيذ الدراسة
(، االستبانة) ومف ثـ إعداد األداة المستخدمة، وتحديد عينتيا، ووصؼ مجتمعيا، بياف منيجيا
والمعالجات ، كما تناوؿ إجراءات التحقؽ مف صدؽ األداة وثباتيا، وتطويرىا، وكيفية بنائيا

وفيما يأتي وصؼ ليذه ، واستخالص النتائو، اإلحصائية التي تـ استخداميا في تحميؿ البيانات
 اإلجراءات :

 منيج الدراسة  :أوالً 
 يو الوصفي التحميمي والذياستخداـ المنقامت الباحثة ب، أجؿ تحقيؽ أىداؼ الدراسةمف 

، وبياف العالقات بيف مكوناتيا، وتحميؿ بياناتيا، تحاوؿ مف خاللو وصؼ الظاىرة موضوع الدراسة
 .واآلراء التي تطرح حوليا والعمميات التي تتضمنيا واآلثار التي تحدثيا

موضوع :" المنيو الذي يمكف مف خاللو وصؼ الظاىرة  بأنو المنيج الوصفي التحميمييعرؼ و 
والعمميات التي ، واآلراء التي تطرح حوليا، وبياف العالقات بيف مكوناتيا، وتحميؿ بياناتيا، الدراسة
 " ( 105-104: 2010، أبو حطب وصادؽ) واآلثار التي تحدثيا، تتضمنيا

 وقد تـ استخداـ مصدريف مف مصادر المعمومات:

 تـ جمع البيانات األولية مف ، البحثية لموضوع : لمعالجة الجوانب التحميمالمصادر األولية
وقد تـ تفريغ وتحميؿ ، صممت خصيصًا ليذا الغرض، خالؿ االستبانة كأداة رئيسة لمبحث

 Statistical Package for Social Scienceالبيانات باستخداـ البرنامو اإلحصائي 
(SPSS ) 

 لجة اإلطار النظري : تـ الرجوع إلى مصادر البيانات الثانوية لمعا المصادر الثانوية
، والدوريات، والمراجع العربية واألجنبية ذات العالقة، والتي تتمثؿ في الكتب، لمبحث

والبحث ، والدراسات السابقة التي تناولت موضوع الدراسة، والبحوث، والتقارير، والمقاالت
 والمطالعة  في مواقع اإلنترنت المختمفة.
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 :المجتمع األصمي لمدراسة :ثانياً 
 سة حسب الجنس والمنطقة التعميميةيوضح توزيع مجتمع الدرا( 1/4) وؿ رقـجد

 المجموع عدد المعممات عدد المعمميف المنطقة التعميمية

 619 325 294 منطقة جنوب رفح
 694 453 241 منطقة شماؿ رفح

 747 481 266 منطقة غرب خانيونس
 782 492 290 منطقة شرؽ خانيونس
 1068 696 372 بريو منطقة النصيرات وال

 608 385 223 منطقة دير البمح والمغازي 
 642 488 154 منطقة غرب غزة 
 905 669 236 منطقة جنوب غزة 
 585 283 302 منطقة شرؽ غزة
 813 478 335 منطقة جباليا 

 692 490 202 منطقة بيت حانوف وبيت الىيا 
 8155 5240 2915 المجموع            

 %100 %64.3 %35.7 مئوية    النسبة ال
   2015- 2014* وفقًا لمسجالت الرسمية لدائرة التربية والتعميـ بوكالة الغوث لمعاـ الدراسي 

تكوف مجتمع الدراسة مف جميع معممي مدارس وكالة الغوث الدولية بمحافظات غزة والبالغ عددىـ 
 )ـ( والجدوؿ  2015 -2014سي )( معممًا ومعممة لمعاـ الدرا8155وفقًا لمسجالت الرسمية )

  .يوضح  مجتمع الدراسة( 1/4

 ثالثا: عينة الدراسة:
 عينة الدراسة االستطالعية: -1

حيث تـ اختيارىـ بطريقة ، معممًا معممة( 30) تكونت عينة الدراسة االستطالعية مف
عمى العينة  وثباتيا وأىميتيا لمتطبيؽ ياصدق والتحقؽ مف ، رض تقنيف أداة الدراسةغعشوائية ب
 .التي تـ التطبيؽ عمييا استبعادىا مف العينة الفعميةوقد تـ ، األصمية
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 عينة الدراسة الفعمية: -2

وبعد استبعاد أفراد العينة االستطالعية ، معممًا ومعممة( 816) تكونت عينة الدراسة مف
حيث بمغت ، ةطبقيتـ اختيارىـ بطريقة عشوائية ، معممًا ومعممة( 786) أصبحت عينة الدراسة

استبانة ( 775) حيث تـ توزيع أداة الدراسة واسترداد، مف مجتمع الدراسة( %10) العينة ما نسبتو
              (.%98.6) بنسبة استرداد بمغت

 الوصؼ اإلحصائي ألفراد العينة وفؽ البيانات األولية : :رابعاً 
 توزيع أفراد العينة حسب الجنس :  -1

 توزيع أفراد العينة حسب الجنس يوضح( 2/4جدوؿ رقـ )

 النسبة المئوية التكرار الجنس
 37.3 289 ذكر
 62.7 486 أنثى

 100 775 المجموع
بينما ما ، مف عينة الدراسة ىـ مف الذكور( 37.3) أف ما نسبتو( 2/4) رقـيبيف جدوؿ 

واإلناث في وترى الباحثة أف ىذه النسبة تعكس توزيع الذكور ، ىـ مف اإلناث( 62.7)نسبتو 
 : فوتعزو الباحثة ذلؾ إلى أ، مجتمع الدراسة

ية عمى اعتبار أف المعممات سسياسة الوكالة تقـو عمى تأنيث التعميـ خاصة في المرحمة األسا -
 .وىذا أدى إلى زيادة نسبة المعممات عمى نسبة المعمميفأقدر عمى التعامؿ مع الطفؿ مف المعمـ 

 نة الدراسة.وبذلؾ تعتبر العينة ممثمة لعي
 توزيع أفراد العينة حسب المؤىؿ العممي: -2

 ( يوضح توزيع افراد عينة الدراسة حسب المؤىؿ العممي3/4جدوؿ رقـ )

 النسبة المئوية التكرار المؤىؿ العممي
 88.3 684 بكالوريوس
 11.7 91 دراسات عميا
 100 775 المجموع
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( %11.7) مؤىميـ العممي بكالوريوس، وأفمف أفراد العينة ( %88.3) أف( 3/4) يبيف جدوؿ
، ويشير الجدوؿ إلى زيادة نسبة اىتماـ المعمميف بالدراسات العميا، مؤىميـ العممي دراسات عميا
 : أف وتعزو الباحثة ذلؾ إلى، ولكف ىذه النسبة منخفضة

 رنامو الماجستير.قباؿ المعمميف لاللتحاؽ ببإالتكمفة المالية العالية لمدراسات العميا مما يحد مف  -

ف ، سياسة الوكالة ال تحسب عالوات مادية أو إدارية لممعمميف الحاصميف عمى الدراسات العميا - وا 
 .يادأكثر مف م عنويكاف ليا تأثير م

 
 توزيع أفراد العينة حسب سنوات الخدمة : -3

 ( يوضح توزيع أفراد عينة الدراسة حسب عدد سنوات الخدمة4/4جدوؿ رقـ  )

 النسبة المئوية التكرار وات الخدمةعدد سن
 31.5 244 سنوات 1-5
 37.5 291 سنوات 5-10

 31 240 سنوات  10أكثر مف
 100 775 المجموع

 

سنوات  5مف أفراد العينة تتراوح سنوات الخدمة لدييـ ما بيف ( %37.5) أف( 4/4) ويبيف جدوؿ
 سنوات، و 5ا بيف سنة واحدة الي تتراوح سنوات الخدمة لدييـ م ( %31.5) سنوات، و 10الي 
و ترى الباحثة أف ىذه النسب تعكس ، سنوات 10متوسط سنوات الخدمة لدييـ  أكثر مف ( 31%)

    .واقع التوظيؼ في وكالة الغوث الدولية

 

 الدراسة:  ةخامسًا: أدا
عرؼ وت، تعد االستبانة أكثر وسائؿ الحصوؿ عمى البيانات مف األفراد استخدامًا وانتشاراً 

راء يقـو باالستجابة ليا آاالستبانة بأنيا :" أداة ذات أبعاد وبنود تستخدـ لمحصوؿ عمى معمومات أو 
 (.116: 2004، األغا واألستاذ) وىي كتابية تحريرية "، المفحوص نفسو
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الممارسات اإلدارية لدى مديري مدارس وكالة  عوقد تـ استخداـ االستبانة لقياس " واق
لمناسبتيا لموضوع  ي محافظات غزة وعالقتيا بمستوى الروح المعنوية لممعمميف "الغوث الدولية ف

واقع الممارسات  األوؿ جزءقيس الي، جزأيفة مكونة مف حيث قامت الباحثة ببناء استبان .الدراسة
مف وجية نظر المعمميف وتوزعت  اإلدارية لمديري مدارس وكالة الغوث الدولية في بمحافظات غزة

دارة الوقت، إدارة األفراد، مجاالت وىي إدارة االجتماع ةعمى ثالث  الثاني جزءقيس اليبينما ، وا 
مستوى الروح المعنوية لممعمميف العامميف في مدارس وكالة الغوث الدولية بمحافظات غزة مف وجية 

 نظر المعمميف.

 :يا الباحثة في بناء االستبانةبعتتاالخطوات التي 

ي والدراسات السابقة ذات الصمة بموضوع الدراسة واالستفادة االطالع عمى األدب التربو  -1
 .منيا في بناء االستبانة وصياغة فقراتيا

 .تيفالتي شممتيا االستبانتحديد المجاالت الرئيسة  -2

 صياغة الفقرات التي تقع تحت كؿ مجاؿ. -3

لغػوث قيس واقػع الممارسػات اإلداريػة لمػديري مػدارس وكالػة اي األوؿ ة الجزتـ تصميـ استبان -4
 ىوتوزعػت عمػفقػرة ( 45) وتكونػت مػفالدولية في بمحافظات غزة مف وجية نظػر المعممػيف 

دارة الوقػت) مجاالت وىي( 3) دارة األفراد وا  قػيس مسػتوى الثػاني ي جػزءوال(، إدارة االجتماع وا 
الػػػروح المعنويػػػة لممعممػػػيف العػػػامميف فػػػي مػػػدارس وكالػػػة الغػػػوث الدوليػػػة بمحافظػػػات غػػػزة مػػػف 

 (.1) انظر ممحؽ رقـ، فقرة( 16) معمميف واشتممت عمىوجية نظر ال

 .وتعديالتو األولية عمى المشرؼ واألخذ بمقترحاتو ةعرض االستبانتـ  -5

، محكمػػػػػًا مػػػػػف البػػػػػاحثيف واألكػػػػػاديمييف فػػػػػي كميػػػػػات التربيػػػػػة( 14) عمػػػػػى ةعػػػػػرض االسػػػػػتبان -6
قػػػدس وجامعػػػة األزىػػػر وجامعػػػة األقصػػػى وجامعػػػة ال، فػػػي الجامعػػػة اإلسػػػالمية، والمختصػػػيف

 .يبيف أسماء أعضاء لجنة التحكيـ( 2) والممحؽ رقـ .ووزارة التربية والتعميـ، المفتوحة

الجػػػػزء األوؿ مػػػػف  ذؼ بعػػػػض الفقػػػػرات فأصػػػػبحتفػػػػي ضػػػػوء آراء المحكمػػػػيف تػػػػـ تعػػػػديؿ وحػػػػ -7
صػػػػورتيا  فقػػػػرة لتسػػػػتقر فػػػػي ( 16) السػػػػتبانة الجػػػػزء الثػػػػاني مػػػػف ا و، فقػػػػرة( 39)السػػػػتبانة 
 (.3) انظر ممحؽ رقـ .النيائية

الخماسػػػي كمػػػا ىػػػو ( ليكػػػرت) يػػػتـ اإلجابػػػة عمػػػى كػػػؿ فقػػػرة مػػػف الفقػػػرات السػػػابقة وفػػػؽ مقيػػػاس -8
 (  5/4) موضح في جدوؿ رقـ
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 كؿ فقرة مف الفقرات السابقة وفؽ مقياس )ليكرت( الخماسييوضح االجابة عمى  (5/4جدوؿ رقـ )

 قميمة جدا قميمة  متوسطة كبيرة كبيرة جدا درجة الموافقة

 1 2 3 4 5 الدرجة

مديري مدارس وكالة الغوث الدولية لدى  الممارسات اإلداريةأواًل : صدؽ وثبات استبانة واقع 
 )الجزء األوؿ(: مف وجية نظر المعمميفبمحافظات غزة 

 صدؽ االستبانة :

كما يقصد ، يقصد بصدؽ االستبانة: التأكد مف أنيا سوؼ تقيس ما أعدت لقياسو "
ووضوح ، لكؿ العناصر التي يجب أف تدخؿ في التحميؿ مف ناحيةبالصدؽ : شموؿ االستقصاء 

، عبيدات وآخروف) بحيث تكوف مفيومة لكؿ مف يستخدميا، ومفرداتيا مف ناحية ثانية، فقراتيا
 ـ التأكد مف صدؽ االستبانة بطريقتيف: توقد ( 44: 2001

 : ( الصدؽ الظاىري) صدؽ المحكميف -1

إذا كاف مظيرىا وترتيبيا وشكميا يوحي أنيا خدمة صادقة ويقصد بو أف تكوف األداة المست
 (.83: 2009، أحمد) تقيس اليدؼ الذي صممت مف أجمو

، عمى مجموعة مف المحكميف( 1) ممحؽ رقـ ـ عرض االستبانة في صورتيا األوليةت
وقد تـ االستجابة آلراء المحكميف مف حيث ، محكمًا مف المتخصصيف في التربية( 14) تألفت مف

 .وبذلؾ خرجت االستبانة في صورتيا النيائية، في ضوء المقترحات المقدمةحذؼ  التعديؿ و ال

 :Internal Validityصدؽ االتساؽ الداخمي  -2

مدى اتساؽ كؿ فقرة مف فقرات االستبانة مع المجاؿ : "يقصد بصدؽ االتساؽ الداخمي 
تـ حساب معامؿ االرتباط بيف حيث (، 127: 1994، أبو ناىية) الذي تنتمي إليو ىذه الفقرة

 .درجات كؿ فقرة مف فقرات االستبانة والدرجة الكمية لممجاؿ الذي تنتمي إليو

 وؿ: واقع الممارسات االدارية لدى مديري مدارس وكالة الغوث الدولية في محافظات غزةالقسـ األ 

 " ادارة االجتماع"نتائج االتساؽ الداخمي لممجاؿ األوؿ: 
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 )إدارة االجتماع( وؿمعامؿ االرتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات المجاؿ األ  ( يوضح6/4جدوؿ )
 والدرجة الكمية لممجاؿ.

معامؿ  الفقرة ـ
 االرتباط

مستوى 
 الداللة

 **0.00 0.676 يحدد أىداؼ االجتماع بشكؿ واضح. 1
 **0.00 0.748 يرتب أىداؼ االجتماع حسب األولوية. 2
 **0.00 0.522 يدير وقت االجتماع بفاعمية. 3
 **0.00 0.519 يختار المكاف المناسب لعقد االجتماع. 4
 **0.00 0.648 يستثمر آراء المعمميف إلعداد جدوؿ االعماؿ. 5
 **0.00 0.556 يحدد نائبًا يخمفو في ادارة االجتماع في حالة تغيبو. 6
 **0.00 0.748 يسعى لتوفير جو آمف في االجتماع. 7
 **0.00 0.798 ء االجتماع بطريقة سميمة.يدير النقاش أثنا 8
 **0.00 0.733 يشجع المشاركيف في االجتماع عمى التعبير عف آرائيـ بحرية. 9

يحرص عمى أف تكوف قرارات وتوصيات االجتماع موضوعية  10
 وقابمة لمتطبيؽ.

0.759 0.00** 

يدوف القرارات الصادرة في االجتماع في محضر االجتماع  11
 حة.بصورة واض

0.798 0.00** 

ينفذ الميمات المبنية عمى قرارات االجتماع في أوقاتيا  12
 المحددة.

0.869 0.00** 

يستفيد مف نتائو االجتماع كتغذية راجعة في تعديؿ خطط  13
 وسموؾ المعمميف.

0.588 0.00** 

 0.05//غير دالة عند     0.05*دالة عند     0.01**دالة عند 

أف فقرات المجاؿ األوؿ  تتمتع بمعامالت ( 6/4) وضحة في جدوؿتبيف مف النتائو الم
وىذا يدؿ عمى أف المجاؿ بفقراتو (، 0.05) داللة أقؿ مف ىعند مستو  إحصائياً  ةارتباط قوية ودال

 تتمتع بمعامؿ صدؽ عالي.
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 "إدارة الوقت"نتائج االتساؽ الداخمي لممجاؿ الثاني: 

والدرجة  )إدارة الوقت(كؿ فقرة مف فقرات المجاؿ الثاني ( يوضح معامؿ االرتباط بيف7/4جدوؿ )
 الكمية لممجاؿ

معامؿ  الفقرة ـ
 االرتباط

مستوى 
 الداللة

 **0.00 0.606 ينظـ وقتة لمقياـ بالمياـ عمى أكمؿ وجو. 14
 **0.00 0.703 ينظـ الوقت وفؽ الخطط اليومية. 15
 **0.00 0.491 يعد قائمة باألنشطة المراد إنجازىا. 16
 *0.01 0.454 يرتب األنشطة حسب أولويتيا. 17
 **0.00 0.700 يحدد الوقت الكافي لتنفيذ األنشطة األكثر أىمية. 18
 **0.00 0.477 يضع خطة أسبوعية وشيرية واضحة. 19
 **0.00 0.702 يحفز المعمميف لمقياـ بمياميـ ضمف خطة زمنية معينة. 20
 **0.00 0.690 الصفية لممعمميف.يضع جدواًل زمنيًا لمزيارات  21
 **0.00 0.779 يستثمر وقتة داخؿ المدرسة بصورة فعالة. 22
 **0.00 0.691 ينجز األعماؿ المطموبة في الوقت المحدد. 23
 **0.00 0.596 يفوض بعض الصالحيات لممعمميف. 24
 **0.00 0.788 يتابع ما يستجد في مجاؿ إدارة الوقت. 25
 *0.02 0.429 يات الحديثة الختصار الوقت في جمع المعمومات يستخدـ التقن 26

 0.05//غير دالة عند     0.05*دالة عند     0.01**دالة عند 

أف فقرات المجاؿ الثاني  تتمتع بمعامالت ارتباط قوية ( 7/4) تبيف مف النتائو الموضحة في جدوؿ
ؿ عمى أف المجاؿ بفقراتو تتمتع بمعامؿ وىذا يد(، 0.05) داللة أقؿ مف ىعند مستو  إحصائياً  ةودال

 صدؽ عالي.
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 "إدارة األفراد"نتائج االتساؽ الداخمي لممجاؿ الثالث: 

والدرجة  )إدارة األفراد(( يوضح معامؿ االرتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات المجاؿ الثالث 8/4جدوؿ )
 الكمية لممجاؿ

معامؿ  الفقرة ـ
 االرتباط

مستوى 
 الداللة

 **0.00 0.721 ف دافعية المعمميف إلنجاز األعماؿ المطموبة.يزيد م 27
 **0.00 0.674 ينمي قدرات وميارات المعمميف. 28
 **0.00 0.547 يحرص عمى توفير الظروؼ المناسبة لزيادة انتاجية المعمميف. 29
 *0.01 0.727 يتيح لممعمميف فرص التقدـ والترقي في المدرسة. 30
 **0.00 0.648 ؿ الجماعي مف خالؿ المجاف المدرسية.يعتمد أسموب العم 31
 **0.00 0.747 يبني ثقافة تنظيمية تحفز فرص االبداع. 32
 **0.00 0.595 يحث المعمميف عمى إعداد الخطة اليومية لمدروس بشكؿ جيد. 33
 **0.00 0.545 يكافئ المعمميف الممتزميف بتأدية ميماتيـ عمى أكمؿ وجو. 34
 **0.00 0.699 عمميف لمتابعة كؿ ما ىو جديد.يحفز الم 35
 **0.00 0.690 يشجع المعمميف عمى تقديـ مبادرات لتطوير أدائيـ الوظيفي. 36
 **0.00 0.803 يتابع درجة التزاـ المعمميف بتنفيذ المياـ اإلدارية الموكمة إلييـ. 37
 **0.00 0.834 يعزز عالقة المعمميف ببعض في المدرسة. 38
 *0.02 0.857 جو المعمميف نحو تحمؿ المسئولية تجاه أدائيـ المدرسي.يو  39

 0.05//غير دالة عند     0.05*دالة عند     0.01**دالة عند   

أف فقرات المجاؿ الثالث  تتمتع بمعامالت ارتباط قوية ( 8/4) تبيف مف النتائو الموضحة في جدوؿ
ؿ بفقراتو تتمتع بمعامؿ وىذا يدؿ عمى أف المجا(، 0.05) عند مستوي داللة أقؿ مف إحصائياً  ةودال

 .صدؽ عالي
 Structure Validity:الصدؽ البنائي -3

يعتبر الصدؽ البنائي أحد مقاييس صدؽ األداة الذي يقيس مدى تحقؽ األىداؼ التي تريد األداة 
 ت االستبانةمف مجاالت الدراسة بالدرجة الكمية لفقرا مجاؿويبيف مدى ارتباط كؿ ، الوصوؿ إلييا
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ولمتحقؽ مف الصدؽ البنائي سيتـ حساب معامالت االرتباط بيف درجة ( 108: 2010، الجرجاوي)
 كؿ مجاؿ مف مجاالت االستبانة والدرجة الكمية لالستبانة.

 ( :يوضح مصفوفة معامالت االرتباط لمقسـ األوؿ مع الدرجة الكمية9/4جدوؿ )

 إدارة االفراد قتإدارة الو  إدارة االجتماع مجموع الكمي 
    1 مجموع الكمي
   1 **0.764 ادارة االجتماع
  1 0.271 **0.696 ادارة الوقت
 1 *0.367 *0.414 **0.797 ادارة االفراد

 0.05//غير دالة عند     0.05*دالة عند     0.01**دالة عند 
بمعامالت ارتباط قوية  وؿ  تتمتعأف مجاالت الجزء األ( 9/4) تبيف مف النتائو الموضحة في جدوؿ

وىذا يدؿ عمى أف الجزء بمجاالتو تتمتع (، 0.05) داللة أقؿ مف ىعند مستو  إحصائياً  ةودال
 بمعامؿ صدؽ عالي.

 :Reliabilityثبات االستبانة
يقصد بثبات االستبانة أف تعطي ىذه االستبانة نفس النتيجة لو تـ إعادة توزيع االستبانة أكثر مف 

أو بعبارة أخرى أف ثبات االستبانة يعني االستقرار في نتائو ، وؼ والشروطمرة تحت نفس الظر 
تـ إعادة توزيعيا عمى أفراد العينة عدة مرات خالؿ  فيما لو، االستبانة وعدـ تغييرىا بشكؿ كبير

 فترات زمنية معينة. 
 وتـ التحقؽ مف ثبات استبانة الدراسة مف خالؿ طريقتيف: 

 :nbach's Alpha CoefficientCroكرونباخ  –معامؿ ألفا  .1
وبعد تطبيؽ االستبانة تـ حساب ، مفردة( 30) تـ تطبيؽ االستبانة عمى عينة استطالعية قواميا

 :( 10/4) والنتائو موضحة في جدوؿ، معامؿ ألفا كرونباخ لقياس الثبات
 يوضح نتائج معامؿ ألفا كرونباخ  لقياس ثبات االستبانة( 10/4) جدوؿ

 معامؿ ألفا كرونباخ الفقرات عدد االستبانة 
 0.907 13 ادارة االجتماع
 0.866 13 ادارة الوقت
 0.911 13 ادارة االفراد
 0.923 39 مجموع الكمي



 

 

 

 

 الفصلىالرابعى

 منكجوةىالدرادة

 

552 

حيث تتراوح ، أف قيمة ألفا كرونباخ  كانت عالية  ( 10/4) وتشير النتائو الموضحة في الجدوؿ
مؿ ألفا كرونباخ لمدرجة نما بمغت قيمة معا، بي( 0.911 -0.866) قيمتيا لجميع المجاالت ما بيف

وداؿ  وىذا دليؿ كافي عمى أف االستبانة تتمتع بمعامؿ ثبات مرتفع( 0.923) الستبانةالكمية ا
 .حصائياً إ

 :  Split _half methodsالثبات بطريقة التجزئة النصفية  .2

، األرقاـ الفردية ذات األسئمة جزأيف وىما إلى االختبار فقرات تجزئة بعد تطبيؽ االستبانة تـ
الفردية  األسئمة درجات بيف االرتباط معامؿ احتساب تـ ثـ، األرقاـ الزوجية ذات واألسئمة
 : Guttman جيتماف  بمعادلة االرتباط معامؿ تصحيح تـ ذلؾ وبعد الزوجية األسئمة ودرجات

المعدؿ ا   االرتباط معامؿ
r

r

1

 ودرجات الفردية األسئمة درجات بيف طاالرتبا معامؿ rحيث    2
  :( 11/4) والنتائو موضحة في جدوؿ، األسئمة الزوجية
  جزء األوؿ مف االستبانةمعامالت الثبات بطريقة التجزئة النصفية لم( 11/4) جدوؿ

 معامؿ جتماف االستبانة 
 0.963 دارة االجتماعإ
 0.941 دارة الوقتإ
 0.889 دارة االفرادإ

 0.912 ميمجموع الك
( Guttman) أف قيمة معامؿ االرتباط المعدؿ( 11/4) تبيف مف النتائو الموضحة في جدوؿ

 وىذا يدؿ عمى أف االستبانة تتمتع بمعامؿ ثبات مقبوؿ.، مقبولة ودالة إحصائياً 

قد  ةقابمة لمتوزيع وتكوف الباحث( 3) وبذلؾ تكوف االستبانة في صورتيا النيائية كما ىي في الممحؽ
ا عمى ثقة تامة بصحة االستبانة وصالحيتيا مما يجعمي، أكدت مف صدؽ وثبات استبانة الدراسةت

 .واالجابة عف أسئمة الدراسة واختبار فرضياتيا، لتحميؿ النتائو
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 الجزء الثاني: مستوى الروح المعنوية لممعمميف:

 :صدؽ وثبات استبانة الروح المعنوية

 ة بطريقتيف: وقد تـ التأكد مف صدؽ االستبان

 : ( الصدؽ الظاىري) صدؽ المحكميف -1

ويقصد بو أف تكوف األداة المستخدمة صادقة إذا كاف مظيرىا وترتيبيا وشكميا يوحي أنيا تقيس 
 (.83: 2009، أحمد) اليدؼ الذي صممت مف أجمو

 تألفت مف، عمى مجموعة مف المحكميف( 1) تـ عرض االستبانة في صورتيا األولية ممحؽ رقـ
وقد تـ االستجابة آلراء المحكميف مف حيث التعديؿ ، محكمًا مف المتخصصيف في التربية( 14)

 وبذلؾ خرجت االستبانة في صورتيا النيائية.، والحذؼ  في ضوء المقترحات المقدمة
 :Internal Validityصدؽ االتساؽ الداخمي  -2

الستبانة مع المجاؿ الذي تنتمي يقصد بصدؽ االتساؽ الداخمي مدى اتساؽ كؿ فقرة مف فقرات ا
حيث تـ حساب معامؿ االرتباط بيف درجات كؿ فقرة (، 127: 1994، أبو ناىية) إليو ىذه الفقرة

 مف فقرات االستبانة والدرجة الكمية لممجاؿ الذي تنتمي إليو.
 :نتائج االتساؽ الداخمي لفقرات مستوى الروح المعنوية لممعمميف

)مستوى الروح المعنوية االرتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات الجزء الثاني يوضح معامؿ ( 12/4) جدوؿ
 والدرجة الكمية لمجزء الثاني لممعمميف(

معامؿ  الفقرة ـ
 االرتباط

مستوى 
 الداللة

 //0.329 0.185 .حقؽ ذاتي مف خالؿ عممي في المدرسةأ 1
 //0.332 0.183 .ثناء قيامي بالتدريسأجد متعة أ 2
 **0.00 0.622 .عمييا عادلة دائي بناءً أي يتـ تقييـ المعايير الت 3
 **0.00 0.690 .دارة المدرسة مف دافعيتي لمعمؿإ يعزز تقدير 4
 **0.00 0.619 .عمؿ بياأشعر بالفخر النتمائي لممدرسة التي أ 5
 **0.00 0.514 .المساحة المخصصة لي في غرفة المعمميف مناسبة 6
 **0.00 0.743 .ب عنياتغيأشتاؽ لممدرسة عندما أ 7
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معامؿ  الفقرة ـ
 االرتباط

مستوى 
 الداللة

 **0.00 0.629 .دية المياـ المكمؼ بياأقـو بتأشعر بالرضا عندما أ 8
 **0.00 0.651 .لطبيعة العمؿ ومناسباً  مريحاً  عتبر مبني المدرسة مكاناً أ 9

 **0.00 0.717 .شارؾ زمالئي في حؿ أي مشكمة تواجيني في المدرسةأ 10
 **0.00 0.897 .صفية مناسبةضاءة في الغرفة الالتيوية واإل 11
 **0.00 0.725 .يساعدني عممي في التدريس عمى زيادة ثقافتي 12
 **0.00 0.819 .عالقتي مع طالبي في المدرسة تسودىا المحبة 13
 **0.00 0.747 .تناقش مع زمالئي بروح اخويةأ 14
 **0.00 0.755 .يأحتـر اراء زمالئي في المدرسة ولو كانت مخالفة لر أ 15
 **0.00 0.733 .يحقؽ راتبي مستوى معيشة مناسب 16

 0.05//غير دالة عند     0.05*دالة عند     0.01**دالة عند 

أف فقرات الجزء الثاني  تتمتع بمعامالت ارتباط قوية ( 12/4) تبيف مف النتائو الموضحة في جدوؿ
قد تـ غير دالة و ( 2، 1) عدا الفقرة رقـ(، 0.05) داللة أقؿ مف إحصائيا عند مستوىوداؿ 

وىذا يدؿ عمى أف الجزء الثاني  بفقراتو يتمتع بمعامؿ صدؽ  التحميؿ النيائي،باستبعادىـ مف 
 عالي.

 : Reliabilityثبات االستبانة

 مف خالؿ طريقتيف:  الجزء الثاني) مستوى الروح المعنوية لممعمميف(تـ التحقؽ مف ثبات 

 :lpha CoefficientCronbach's Aكرونباخ  –معامؿ ألفا  .3

وبعد تطبيؽ االستبانة تـ حساب ، مفردة( 30) تـ تطبيؽ االستبانة عمى عينة استطالعية قواميا
 معامؿ ألفا كرونباخ لقياس الثبات:

 لجزء الثاني مف االستبانةمعامؿ ألفا كرونباخ لقياس ثبات ا( 13/4) جدوؿ رقـ

 معامؿ ألفا كرونباخ عدد الفقرات االستبانة 
ى الروح المعنوية مستو 

 0.897 16 لممعمميف
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يتضح  أف قيمة ألفا كرونباخ عالية،  وىذا دليؿ كافي عمى أف ( 13/4) مف خالؿ الجدوؿ
 وداؿ إحصائيًا. االستبانة تتمتع بمعامؿ ثبات مرتفع

 :  Split _half methodsالثبات بطريقة التجزئة النصفية  .4

، األرقاـ الفردية ذات األسئمة جزأيف وىما إلى تباراالخ فقرات تجزئة بعد تطبيؽ االستبانة تـ
الفردية  األسئمة درجات بيف االرتباط معامؿ احتساب تـ ثـ، األرقاـ الزوجية ذات واألسئمة
 : Guttman جيتماف  بمعادلة االرتباط معامؿ تصحيح تـ ذلؾ وبعد الزوجية األسئمة ودرجات

المعدؿ ا   االرتباط معامؿ
r

r

1

 ودرجات الفردية األسئمة درجات بيف االرتباط معامؿ rحيث    2
  :( 14/4) والنتائو موضحة في جدوؿ، األسئمة الزوجية
 مجزء الثاني مف االستبانة معامالت الثبات بطريقة التجزئة النصفية ل( 14/4) جدوؿ

 معامؿ جتماف االستبانة 
 0.892 مستوى الروح المعنوية لممعمميف

( Guttman) أف قيمة معامؿ االرتباط المعدؿ( 14/4) مف النتائو الموضحة في جدوؿتبيف 
 وىذا يدؿ عمى أف االستبانة تتمتع بمعامؿ ثبات مقبوؿ.، مقبولة ودالة إحصائياً 

قابمة لمتوزيع وتكوف الباحثة قد ( 3) وبذلؾ تكوف االستبانة في صورتيا النيائية كما ىي في الممحؽ
مما يجعميا عمى ثقة تامة بصحة االستبانة وصالحيتيا ، ات استبانة الدراسةتأكدت مف صدؽ وثب

 .واالجابة عف أسئمة الدراسة واختبار فرضياتيا، لتحميؿ النتائو

 :لمعالجات اإلحصائيةاادسًا: س
 Statisticalقامت الباحثة بتفريغ وتحميؿ االستبانة مف خالؿ برنامو التحميؿ اإلحصائي  -1

Package for the Social Sciences  (SPSS ،) وقد تـ استخداـ األساليب
 اإلحصائية التالية:

، إحصاءات وصفية منيا: المتوسط الحسابي واالنحراؼ المعياري والوزف الحسابي النسبي -2
بيدؼ معرفة تكرار فئات متغير ما ويفيد   ويستخدـ ىذا األمر بشكؿ أساسي، والترتيب

 .جابة عف السؤاليف األوؿ والثالثواإل الباحثة في وصؼ متغيرات الدراسة
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قياس درجة االرتباط  : ل( ( Pearson Correlation Coefficirntمعامؿ ارتباط بيرسوف  -3
وقد تـ استخدامو لحساب االتساؽ ، ويقـو ىذا االختبار عمى دراسة العالقة بيف متغيريف

 .والعالقة بيف المتغيرات، والصدؽ البنائي لالستبانة، الداخمي

 

 : لمعرفة ثبات فقرات االستبانة.( Cronbach's Alpha) ألفا كرونباخ معامؿ -4

 لمعرفة ثبات فقرات االستبانة.، لمتجزئة النصفية المتساوية( Guttman) معامؿ جيتماف -5

لمعرفة مػا إذا كػاف   Independent Samples T-test) ) " لعينتيف مستقمتيفTاختبار " -6
وقػػػد اسػػػتخدـ ، مػػػوعتيف مػػػف البيانػػػات المسػػػتقمةىنػػػاؾ فروقػػػات ذات داللػػػة إحصػػػائية بػػػيف مج

 (  الجنس والمؤىؿ العممي) األولى والثانيةلإلجابة عف الفرضية 

( One Way Analysis Of Variance- ANOVA) األحػادي التبػايف تحميػؿ اختبػار -7
أو أكثػػر مػػف ، لمعرفػػة مػػا إذا كػػاف ىنػػاؾ فػػروؽ ذات داللػػة إحصػػائية بػػيف ثػػالث مجموعػػات

 (.سنوات الخدمة) ستخدـ مع متغيروقد ا، البيانات

 



 

 
 
 
 
 
 

  انفصم اخلامس
 نتائج انذراسة امليذانية

 
 

 تمييد 
 المحؾ المعتمد في الدراسة 

 .السؤاؿ األوؿ مف أسئمة الدراسة فجابة عاإل
 .جابة عف السؤاؿ الثاني مف أسئمة الدراسةاإل
 .جابة عف السؤاؿ الثالث مف أسئمة الدراسةاإل
 .اؿ الرابع مف أسئمة الدراسةجابة عف السؤ اإل

 .التوصيات
 المقترحات.
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 الفصؿ الخامس
 نتائج الدراسة الميدانية

 تمييد 

وذلػػػؾ مػػف خػػالؿ اإلجابػػػة عػػف أسػػئمة الدراسػػػة ، يتضػػمف ىػػذا الفصػػؿ عرضػػػًا لنتػػائو الدراسػػة
ؼ إلػى : والتي توصمت إلييا مػف خػالؿ تحميػؿ فقراتيػا بيػدؼ التعػر ، واستعراض أبرز نتائو االستبانة

وعالقتيػػػا  بمحافظػػػات غػػػزة  " واقػػػع الممارسػػػات اإلداريػػػة لػػػدى مػػػديري مػػػدارس وكالػػػة الغػػػوث الدوليػػػة
، الجػػػنس) " والوقػػػوؼ عمػػػى متغيػػػرات الدراسػػػة التػػػي اشػػػتممت عمػػػىبمسػػػتوى الػػػروح المعنويػػػة لممعممػػػيف

 (.سنوات الخدمة، المؤىؿ العممي

إذ تػـ اسػػتخداـ ، ة مػف اسػتبانة الدراسػةلػذا تػـ إجػراء المعالجػات اإلحصػائية لمبيانػات المتجمعػ
  "Statistical Package for Social Science حصائية لمدراسات االجتماعيػة "برنامو الرـز اإل

(SPSS )لمحصوؿ عمى نتائو الدراسة التي تـ عرضيا وتحميميا في ىذا الفصؿ. 

 المحؾ المعتمد في الدراسة :
ـ تحديد طوؿ الخاليا في مقياس ليكرت الخماسي فقد ت، لتحديد المحؾ المعتمد في الدراسة

ومف ثـ تقسيمو عمى أكبر قيمة في (، 4ا1-5) مف خالؿ حساب المدى بيف درجات المقياس
وبعد ذلؾ تـ إضافة ىذه القيمة إلى أقؿ (، 0.80ا4/5) المقياس لمحصوؿ عمى طوؿ الخمية أي

وىكذا ، حديد الحد األعمى ليذه الخميةوذلؾ لت(، بداية المقياس وىي واحد صحيح) قيمة في المقياس
 أصبح طوؿ الخاليا كما ىو موضح في الجدوؿ اآلتي:

 يوضح المحؾ المعتمد لمدراسة( 1/5) جدوؿ

 درجة الموافقة  الوزف النسبي المقابؿ لو  طوؿ الخمية 
 قميمة جداً  %36 -%20مف 1.80 -1مف
 قميمة %52 -%36أكبر مف  2.60 -1.80مف 

 متوسطة  %68 -%52أكبر مف  3.40- 2.60أكبر مف 
 كبيرة  %84 -% 68أكبر مف  4.20 -3.40أكبر مف 

 كبيرة جداً  %100 -%84أكبر مف  5 -4.20كبر مف أ
 ( 42: 2004، التميمي) لمدراسة مف تصميـ المعتمد لمحؾا
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اعتمدت الباحثة عمى ترتيب ، ولتفسير نتائو الدراسة والحكـ عمى مستوى االستجابة
وقد ، ومستوى الفقرات في كؿ مجاؿ، سطات الحسابية عمى مستوى المجاالت لألداة ككؿالمتو 

 .درجة الموافقة حسب المحؾ المعتمد لمدراسةحددت الباحثة 

 اإلجابة عف أسئمة الدراسة:
والتركيز عمى أعمى ، قامت الباحثة باإلجابة عف أسئمة الدراسة مف خالؿ تحميؿ البيانات

 .وتفسير نتائجيما ومقارنتيا بالدراسات السابقة، فقرتيف وأدنى فقرتيف
 :وتفسيراتيا السؤاؿ األوؿ النتائج المتعمقة 

 ما واقع الممارسات اإلدارية لدى مديري مدارس وكالة الغوث الدولية بمحافظات غزة ؟

 والوزف النسبي.، المتوسط الحسابيتـ استخداـ ، ولإلجابة عمى ىذا التساؤؿ
لمجاالت  والترتيب  والوزف النسبي توسط الحسابي واالنحراؼ المعياريالم يوضح( 2/5) جدوؿ

 نظر المعمميف. وفؽ ممارسة مدراء مدارس وكالة الغوث مف وجية الدراسة ككؿ

رقـ 
المتوسط  المجاالت الفقرة

 الحسابي
االنحراؼ 
 المعياري

الوزف 
 الترتيب النسبي%

 1 82.16 0.7 4.108 المجاؿ األوؿ: إدارة االجتماع 1
 2 82.03 0.723 4.102 المجاؿ الثاني: إدارة الوقت 2
 3 79.81 0.737 3.991 فرادالمجاؿ الثالث: إدارة األ 3

  81.33 0.720 4.067 المتوسط العاـ
أف المتوسط الحسابي لواقع الممارسات اإلدارية لدى مديري مدارس وكالة ( 2/5) يبيف جدوؿ رقـ

واالنحراؼ المعياري (، 4.067) وجية نظر معممييـ يساويالغوث الدولية بمحافظات غزة مف 
وىذا يعني أف ىناؾ موافقة بدرجة كبيرة (، 81.33%) وبذلؾ فإف الوزف النسبي(، 0.720) يساوي

 .عمى واقع الممارسات اإلدارية لدى مديري مدارس وكالة الغوث الدولية بمحافظات غزة
 :أفوتعزو الباحثة ذلؾ إلى 

 دارية المتعمقة بمجاالت الدراسة ىي ممارسات مكتسبة بالخبرة والتعمـ.الممارسات اإل  -

عطائو الفرصة لعممية االتصاؿ والتواصؿ مع  - وكالة الغوث تيتـ بتعزيز دور مديري مدارسيا وا 
 المعمميف.
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 إدارتيـ ليذه الممارسات بمينية وكفاءة.عمى متابعة  حرص مديري مدارس وكالة الغوث -

ب والتأىيؿ والتطوير التي يتمقاىا مديرو مدارس وكالة الغوث ضمف مشروعات عمميات التدري -
 باإلضافة إلى عمميات تبادؿ الخبرات بيف المدراء.، تطويرية حديثة

، ولىحصؿ عمى المرتبة األ( إدارة االجتماع) أف المجاؿ األوؿ( 2/5) كما يتضح مف الجدوؿ رقـ
 دير كبيرة.وبدرجة تق( %82.16) حيث بمغ الوزف النسبي
 :أف وتعزو الباحثة ذلؾ إلى

 .ارس وكالة الغوث دورات إلدارة االجتماعدتمقي مديرو م -

لدورىا الحيوي في كونيا وسيمة فعالة عمى مستوى   ىميةأكثر وسائؿ االتصاؿ أاالجتماعات مف  -
 .درسةالمعمميف أو عمى مستوى الم

 .االجتماعات تتـ في فترات متقاربة وال تنـ يومياً  -

ومف خالليا يتـ تبادؿ الخبرات ، مازالت وسيمة فعالة وميمة لممشاركة الجماعيةاالجتماعات   -
 والمعمومات بيف المعمميف.

إتاحة الفرصة لممعمميف حديثي الخبرة لالحتكاؾ بمف ىـ أقدـ منيـ خيرة يتـ في االجتماع  -
 .وممارسة وتجربة

مف خالؿ إتاحة الفرصة ليـ لمتعبير عف ي االجتماع فرفع الروح المعنوية لممعمميف المشاركيف  -
 آرائيـ وافكارىـ والمشاركة في اتخاذ القرار. 

( %82.03) حيث بمغ الوزف النسبي، عمى المرتبة الثانية( إدارة الوقت) وقد حصؿ المجاؿ الثاني
 وتعزو الباحثة ذلؾ إلى أف: وبدرجة تقدير كبيرة.

 .و أمور كثيرةإدارة الوقت عمؿ يومي تتداخؿ في -
 .المدراء ىإدارة الوقت مف العناصر األساسية في تنفيذ المياـ الموكمة إل  -

( %79.81) حيث بمغ الوزف النسبي، عمى المرتبة الثالثة( إدارة األفراد) وقد حصؿ المجاؿ الثاني
 وتعزو الباحثة ذلؾ إلى أف: وبدرجة تقدير كبيرة.

 .عرؼ إلى ميوليـ وغاياتيـالتعامؿ مع األفراد يحتاج إلى الت  -

  .مف الصعب إرضاء جميع األفراد الختالؼ االىتمامات واألمزجة والتطمعات -
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 تحميؿ فقرات المجاؿ األوؿ: إدارة االجتماع:

لمجاؿ  والترتيب  والوزف النسبي المتوسط الحسابي واالنحراؼ المعياري يوضح( 3/5) جدوؿ رقـ
 إدارة االجتماع

رقـ 
المتوسط  الفقرات الفقرة

 الحسابي
االنحراؼ 
 المعياري

الوزف 
 الترتيب %النسبي

 1 86.29 0.626 4.314 .ىداؼ االجتماع بشكؿ واضحأيحدد  1

 4 82.91 0.667 4.145 .ىداؼ االجتماع حسب االولويةأيرتب  2

 7 82.24 0.689 4.112 .يدير وقت االجتماع بفاعمية 3

 9 81.84 0.720 4.092 .يختار المكاف المناسب لعقد االجتماع 4

 13 76.67 0.793 3.834 .عماؿعداد جدوؿ األراء المعمميف إلآيستثمر  5

6 
دارة االجتماع في حالة إفي  ويخمف يحدد نائباً 

 و.تغيب
4.119 0.758 82.39 6 

 3 83.63 0.683 4.181 .مف في االجتماعآيسعى لتوفير جو  7

 5 82.66 0.697 4.133 .ةثناء االجتماع بطريقة سميمأيدير النقاش  8

9 
يشجع المشاركيف في االجتماع عمى التعبير 

 .رائيـ بحريةآعف 
4.075 0.761 81.49 10 

10 
ف تكوف قرارات وتوصيات أيحرص عمى 

 .االجتماع موضوعية وقابمة لمتطبيؽ
4.101 0.638 82.01 8 

11 
يدوف القرارات الصادرة في االجتماع في 

 .حةمحضر االجتماع بصورة واض
4.248 0.668 84.97 2 

12 
ينفذ الميمات المبنية عمى قرارات االجتماع في 

 المحددة.  وقاتياأ
4.035 0.725 80.70 11 

13 
يستفيد مف نتائو االجتماع كتغذية راجعة في 

 تعديؿ خطط وسموؾ المعمميف
4.016 0.670 80.32 12 

  82.16 0.700 4.108 المتوسط العاـ
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 ما:في ىذا المجاؿ ى  فقرتيفف أعمى أ( 3/5) جدوؿالتبيف مف 
ولى " احتمت المرتبة األ ىداؼ االجتماع بشكؿ واضحأيحدد  "والتي نصت عمى:( 1) الفقرة رقـ

 وتعزو الباحثة ذلؾ إلى أف : (.%86.29) بوزف نسبيو ، بدرجة تقدير كبيرة جداً 
 .نجاح إدارة االجتماع اإلعداد والتخطيط و تحديد األىداؼ المسبؽ لالجتماع أحد أسباب -
يتيح الفرصة أماـ المشاركيف  بشكؿ واضحتحديد مديرو المدارس وكالة الغوث ألىداؼ االجتماع  -

 .لممساىمة فييا واإلحاطة بيا قبؿ االجتماع
تحديد مديرو المدارس لألىداؼ بمثابة خارطة إرشادية لمحفاظ عمى المناقشة ضمف الموضوع   -

  .المحدد
ثراء النقاشتحديد مدير   -  .و المدارس لألىداؼ يشجع المعمميف عمى اإلعداد المسبؽ وا 
 .تحديد األىداؼ يساعد في الخروج بنتائو إيجابية تعود عمى المدرسة بالمنفعة -

يدوف القرارات الصادرة في االجتماع في محضر االجتماع "  والتي نصت عمى:( 11) الفقرة رقـ
وتعزو الباحثة (.%84.97) بوزف نسبيو ، بدرجة كبيرة جداً  نية" احتمت المرتبة الثا بصورة واضحة

 : ذلؾ إلى أف
مديرو  ود عميتدويف القرارات الصادرة في االجتماع في محضر االجتماع أمر روتيني تعوّ  -

 .المدارس
لماـ حتى يتسنى لممعمميف اإل  ف مديرو المدارس القرارات الصادرة في محضر االجتماعيدوّ  -

 .صادرة عف االجتماعبالقرارات ال
 .مف التعرؼ إلى القرارات الصادرة عف االجتماع المتغيبيفحتى يتمكف المعمموف  -

 ىما: في ىذا المجاؿ كانت فقرتيف ىدنأوأف 
" احتمت المرتبة  عماؿعداد جدوؿ األراء المعمميف إلآيستثمر  والتي نصت عمى:"( 5) الفقرة رقـ
 وتعزو الباحثة ذلؾ إلى أف : . (.% 76.67) بوزف نسبيبدرجة كبيرة األخيرة 

 قد يكوف سبب االجتماع مستجدات فورية يجب عمى اإلدارة تعريؼ المعمميف بيا. -
أمور وتعميمات إدارية وفنية تخص  مور طارئة أوأمعظـ االجتماعات التي تقـو بيا اإلدارة تكوف  -

 .المدرسة
  .مياميـ ومسئولياتيـ أف إعداد الجدوؿ مفيعتقد بعض مديرو المدارس   -   
انخراط المعمميف في حصصيـ الدراسية يعيؽ مديري المدارس في استثمار آرائيـ في وضع  -   

 جدوؿ األعماؿ.
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خذ ب راء أإال أف بعض المدراء يستشير وياحتمت المرتبة األخيرة،  ةىذه الفقر مف أف عمى الرغـ و 
 .مف االىتماـىذا يحتاج مزيد لكف  و، عداد الجداوؿإالمعمميف في 

يستفيد مف نتائو االجتماع كتغذية راجعة في تعديؿ خطط " :والتي نصت عمى( 13) الفقرة رقـ
وذلؾ إشارة (.%80.32) بوزف نسبي، بدرجة كبيرة عشر احتمت المرتبة الثانية "وسموؾ المعمميف

إال أف ىذه عمميف إلى اىتماـ المدراء بتوفير التغذية الراجعة واالستفادة منيا في تعديؿ سموؾ الم
 : وتعزو الباحثة ذلؾ إلى، مدراءبعض ال ىالنقطة تحتاج إلى مزيد مف االىتماـ لد

 .مديرو المدارس لميارة التغذية الراجعةبعض ضعؼ امتالؾ  -
 .مديرو المدارس باألساليب والخطط الواجب اتباعيا لتعديؿ سموؾ المعمميفبعض ضعؼ معرفة  -

 إدارة الوقت :تحميؿ فقرات المجاؿ الثاني
لمجاؿ  والترتيب  والوزف النسبي المتوسط الحسابي واالنحراؼ المعياري يوضح( 4/5) جدوؿ

 إدارة الوقت 
رقـ 
 الفقرات الفقرة

المتوسط 
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعياري

الوزف 
 %النسبي

 الترتيب

 1 84.77 0.627 4.239 .كمؿ وجوأينظـ وقتة لمقياـ بالمياـ عمى  14

 5 83.78 0.630 4.189 .لوقت وفؽ الخطط اليوميةينظـ ا 15

 4 84.02 0.638 4.201 .نجازىاإشطة المراد نيعد قائمة باأل 16

 3 84.40 0.650 4.220 .ولويتياأنشطة حسب يرتب األ 17

 7 82.56 0.644 4.128 .ىميةأكثر نشطة األيحدد الوقت الكافي لتنفيذ األ 18

 8 82.26 0.686 4.113 .ةسبوعية وشيرية واضحأيضع خطة  19

 10 81.19 0.734 4.060 .يحفز المعمميف لمقياـ بمياميـ ضمف خطة زمنية معينة 20

 12 78.53 1.038 3.927 .لمزيارات الصفية لممعمميف زمنياً  يضع جدوالً  21

 2 84.57 0.730 4.229 .يستثمر وقتة داخؿ المدرسة بصورة فعالة 22

 6 83.03 0.694 4.152 .ي الوقت المحددعماؿ المطموبة فينجز األ 23

 9 81.44 0.738 4.072 .يفوض بعض الصالحيات لممعمميف 24

 11 81.09 0.767 4.055 .دارة الوقتإيتابع ما يستجد في مجاؿ  25

26 
يستخدـ التقنيات الحديثة الختصار الوقت في جمع 

 .المعمومات
3.738 0.819 

74.76 13 

  82.03 0.723 4.102 المتوسط العاـ 
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 ىما:فقرتيف في المجاؿ ف أعمى أ( 4/5) جدوؿالتبيف مف 

" احتمت المرتبة  كمؿ وجوأينظـ وقتة لمقياـ بالمياـ عمى  " والتي نصت عمى:( 14) الفقرة رقـ
 :وتعزو الباحثة ذلؾ إلى (.%84.77) بوزف نسبي، بدرجة تقدير كبيرة جداً  ولىاأل

 .يـ الوقتإدراؾ مديرو المدارس ألىمية تنظ -

  .عمى أكمؿ وجو نجازىاإالموكمة إلييـ والمطموب  وعي مديرو المدارس بأىمية القياـ بالمياـ -

" احتمت المرتبة  يستثمر وقتة داخؿ المدرسة بصورة فعالة"  : والتي نصت عمى( 22) الفقرة رقـ
 (.%84.57نسبي ) بوزف، بدرجة تقدير كبيرة جداً  الثانية

 لى أف :وتعزو الباحثة ذلؾ إ

 .مما يوفر الوقت والجيد، وعي مديرو المدارس بأىمية إدارة الوقت واستثماره االستثمار األمثؿ -

 مف الوقت بصورة فعالة. االستفادة يساىـ في استثمار الوقت إدراؾ مديرو المدارس أف  -
 :في ىذا المجاؿ ىما   فقرتيف ىدنأأما 

التقنيات الحديثة الختصار الوقت في جمع يستخدـ "  والتي نصت عمى:( 26) لفقرة رقـا
 (.%74.76) بوزف نسبيبدرجة تقدير كبيرة،  " احتمت المرتبة األخيرة المعمومات

 وتعزو الباحثة ذلؾ إلى أف :

   .ضعؼ امتالؾ بعض مديرو وكالة الغوث لمميارات األساسية في التعامؿ مع التقنيات الحديثة -

 .ة استخداـ التقنيات الحديثة ودورىا الفعاؿ في إدارة وقتيـقصور إدراؾ بعض المديريف ألىمي -

 .عدـ وجود قاعة خاصة لالجتماعات مجيزة بالتقنيات الحديثة -

 توفر التقنيات الحديثة في بعض المدارس. قمة -

 قصر وقت االجتماعات ال يسمح باستخداـ التقنيات. -

" احتمت المرتبة  لمزيارات الصفية لممعمميف زمنياً  يضع جدوالً "  والتي نصت عمى:( 21) الفقرة رقـ
 وتعزو الباحثة ذلؾ إلى أف : (.%78.53) بوزف نسبي كبيرة  ربدرجة تقديالثانية عشر 

 زيارة مفاجئةف يكوف دائمًا عمى أىبة االستعداد ألي أالمدراء أنو يجب عمى المعمـ بعض يرى  -
 .سواء منو أو مف المشرؼ
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دوؿ زمني لمزيارات الصفية ال يساىـ في الوقوؼ عمى مستوى يعتقد بعض المدراء وضع ج -
 .وجوانب الضعؼ فيعالجيا، المعمـ والتعرؼ إلى نواحي القوة فيعززىا ويدعميا

التحقؽ مف انتظاـ العمؿ في المدرسة ال يكوف بإعداد برنامو ضمف جدوؿ زمني مخطط لو  -
   .مسبقاً 

 إدارة األفراد :تحميؿ فقرات المجاؿ الثالث

لمجاؿ  والترتيب  والوزف النسبي المتوسط الحسابي واالنحراؼ المعياري يوضح( 5/5) جدوؿ
 إدارة االفراد

رقـ 
 الفقرة

 الفقرات
المتوسط 
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعياري

الوزف 
 النسبي%

 الترتيب

 6 79.01 0.792 3.950 يزيد مف دافعية المعمميف إلنجاز األعماؿ المطموبة. 27
 11 77.64 0.760 3.882 ت وميارات المعمميف.ينمي قدرا 28

يحرص عمى توفير الظروؼ المناسبة لزيادة انتاجية  29
 المعمميف.

3.834 0.771 
76.67 12 

 8 78.58 0.749 3.929 يتيح لممعمميف فرص التقدـ والترقي في المدرسة. 30
 3 83.23 0.676 4.161 يعتمد أسموب العمؿ الجماعي مف خالؿ المجاف المدرسية. 31
 10 77.91 0.761 3.896 يبني ثقافة تنظيمية تحفز فرص االبداع. 32

عداد الخطة اليومية لمدروس بشكؿ إيحث المعمميف عمى  33
 1 86.14 0.678 4.307 جيد.

 13 75.63 0.888 3.781 يكافئ المعمميف الممتزميف بتأدية ميماتيـ عمى أكمؿ وجو. 34
 9 78.46 0.736 3.923 ؿ ما ىو جديد.يحفز المعمميف لمتابعة ك 35
 7 78.91 0.731 3.945 يشجع المعمميف عمى تقديـ مبادرات لتطوير أدائيـ الوظيفي. 36

37 
يتابع درجة التزاـ المعمميف بتنفيذ المياـ اإلدارية الموكمة 

 4 82.48 0.661 4.124 إلييـ.
 5 79.28 0.753 3.964 يعزز عالقة المعمميف ببعض في المدرسة. 38
 2 83.60 0.624 4.180 يوجو المعمميف نحو تحمؿ المسئولية تجاه أدائيـ المدرسي. 39

  79.81 0.737 3.991 المتوسط العاـ
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 ىما: في المجاؿ فقرتيفف أعمى أ( 5/5) جدوؿالتبيف مف 

 عداد الخطة اليومية لمدروس بشكؿإيحث المعمميف عمى  ": والتي نصت عمى ( 33) الفقرة رقـ
وتعزو الباحثة ذلؾ  (.%86.14) بوزف نسبي بدرجة تقدير كبيرة جداً  ولى " احتمت المرتبة األ جيد

 إلى أف :

فيو بمثابة خطوة ، إدراؾ مديرو مدارس وكالة الغوث أىمية إعداد المعمـ الخطة اليومية لمدروس -
 ساسية في سبيؿ نجاحيـ.أ

، لمواقؼ غير مرضية والعجمة فيو يعرض اإلعداد اليومي لمدروس أو بعض المعمميف إىماؿ -
 .وتحد مف تحقيؽ أىداؼ النظاـ التعميمي

"  دائيـ المدرسيأ هيوجو المعمميف نحو تحمؿ المسئولية تجا"  والتي نصت عمى:( 39) الفقرة رقـ
 (.%83.60) بوزف نسبي بدرجة تقدير كبيرة احتمت المرتبة الثانية

 وتعزو الباحثة ذلؾ إلى أف :

يجعميـ يشعروف  دائيـ المدرسيأشعور المعمميف بتحمؿ المسئولية تجاه مدراء المدارس أف إدراؾ  -
  .ىداؼ المدرسة بإخالص وبنية صادقةأفتزيد خبراتيـ ويندفعوا نحو تحقيؽ ، نيـ جزء مف المدرسةبأ

ء أدا ينعكس إيجابًا عمى دائيـ المدرسيأ هممعمميف نحو تحمؿ المسئولية تجاالمدراء ل وتوجي -

 .وتطويرها وزيادة فعاليتها التعليمية ي تحسين العمليةوبالتالالمعلم التعليمي بصورة مباشرة 
 ىما: فقرتيف ىدنأأما 

" احتمت المرتبة  كمؿ وجوأدية ميماتيـ عمى أيكافئ المعمميف الممتزميف بت" ( 34) الفقرة رقـ
رة تحتاج لمزيد مف االىتماـ لدى (، لكف ىذه الفق%75.63) بوزف نسبي بدرجة تقدير كبيرة األخيرة

 وتعزو الباحثة ذلؾ إلى أف :بعض المدراء.

اعتقاد بعض المدراء أف تأدية المياـ عمى أكمؿ وجو ىو السموؾ المتوقع مف المعمميف مقابؿ ما  -
 يحصموا عميو مف راتب شيري، فال حاجة لمكافأتيـ عمى ذلؾ.

 عمى تقديـ المكاف ت المادية.قمة الميزانيات تحد مف قدرة مديري المدارس  -

اعتقاد بعض المدراء أف تأدية المياـ عمى أكمؿ وجو يشكؿ حافزًا ذاتيًا لممعمميف نتيجة لشعورىـ  -
 باإلنجاز والرضا عف العمؿ، وأنيـ راشديف أكبر مف أف يتعمؽ سموكيـ بمكافأة مف المدير.
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 ؼ المناسبة لزيادة انتاجية المعمميفيحرص عمى توفير الظرو "  والتي نصت عمى:( 29) الفقرة رقـ
 (.%76.67) بوزف نسبي بدرجة تقدير كبيرة " احتمت المرتبة الثانية عشر

وتعزو  عمى الرغـ مف حصوؿ الفقرة عمى درجة  تقدير كبيرة إال أنيا تحتاج مزيد مف االىتماـ
 الباحثة ذلؾ إلى أف :

ظرفًا   رفما يعتب، ختمؼ المعمموف في تقديرىامفيـو الظروؼ المناسبة مف المفاىيـ المرنة التي ي -
 .مناسبًا مف قبؿ أحد المعمميف قد ال يكوف ىو المناسب مف قبؿ معمـ آخر 

ونقص التمويؿ وقمة اإلمكانات ، الظروؼ المناسبة تشمؿ جوانب مادية وجوانب اجتماعية ونفسية -
 .دوف توفير المتطمبات المادية المناسبة

 :وتفسيراتيا سؤاؿ الثانيالالنتائج المتعمقة ب

)05.0(ىؿ توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة    فراد أبيف متوسطات تقديرات
 عينة الدراسة لواقع الممارسات اإلدارية لمديري مدارس محافظات غزة تعزى لمتغيرات الدراسة

 ؟( الجنس، المؤىؿ العممي، سنوات الخدمة)

 ىذا السؤاؿ تـ  التحقؽ مف الفرضيات التالية:لإلجابة عمى 

)05.0(: ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة الفرضية األولى   بيف متوسطات
فراد عينة الدراسة لواقع الممارسات اإلدارية لمديري مدارس محافظات غزة تعزى لمتغير أتقديرات 
 الجنس.

لممتغيرات   indpenednt sample t testرضية تـ استخداـ اختبار "ت" الفجابة عمى ىذه لإل
فراد عينة الدراسة لواقع الممارسات اإلدارية أمتوسطات تقديرات لمعرفة الفروؽ بيف   المستقمة

 حسب الجدوؿ التالي: لمديري مدارس محافظات غزة تعزى لمتغير الجنس
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متوسطات درجات المعمميف تبعًا لمتغير الجنس بيف اختبار "ت"  نتائج يوضح ( 6/5) جدوؿ
ناث( عمى كؿ مجاؿ مف مجاالت الدراسة مف وجية نظر المعمميف  )ذكور وا 

المتوسط  العدد الجنس 
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعياري

ة يمق
 اختبار "ت"

مستوى 
 الداللة

إدارة 
 االجتماع

 0.476 4.154 486 نثىأ **0.000 3.538- 0.532 4.025 289 ذكر

 0.509 4.137 486 نثىأ **0.009 2.602- 0.517 4.039 289 ذكر إدارة الوقت

 0.561 3.965 486 نثىأ //0.065 1.846 0.499 4.036 289 ذكر إدارة االفراد

 0.403 4.085 486 نثىأ //0.078 1.746- 0.397 4.033 289 ذكر االجمالي
 0.05//غير دالة عند      0.05*دالة عند      0.01**دالة عند 

 T" المقابمة الختبار( .sig) أف القيمة االحتمالية يتضح( 6/5) جدوؿالنتائو الموضحة في مف 
)05.0(مف مستوى الداللة  عمىلعينتيف مستقمتيف" لمدرجة الكمية لالستبانة أ  ، وبذلؾ يمكف

)05.0(مستوى داللة نو ال يوجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند أاستنتاج    متوسطات بيف
لمديري مدارس ( فراد، االجماليإدارة األ) فراد عينة الدراسة لواقع الممارسات اإلداريةأتقديرات 

 :وتعزو الباحثة ذلؾ إلى، محافظات غزة تعزى لمتغير الجنس
دريبات التي تعقدىا دائرة تشابو الخبرات التي يمر بيا الجنسيف مف خالؿ تمقييـ لمدورات والت -

 .التي تقـو بتوزيعيا والنشرات التربية والتعميـ في وكالة الغوث وتشغيؿ الالجئيف
)05.0(ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة نو يوجد فروؽ وأ   فراد أمتوسطات تقديرات بيف

لمديري مدارس ( الجتماع، إدارة الوقتإدارة ا)عمى الحالي عينة الدراسة لواقع الممارسات اإلدارية
  :وتعزو الباحثة ذلؾ إلى أف، ناثمحافظات غزة تعزى لمتغير الجنس لصالح اإل

مما يساىـ في   اإلناث بطبيعتيف أكثر تنظيمًا واىتمامًا بالتفاصيؿ وباالنضباط مف الذكور -
 .في وقتيا اتااللتزاـ بعقد االجتماع

عنصر  ميـ لمقياـ بالمياـ اإلدارية الموكمة  هواعتبار ، الوقت إدراؾ مديرات المدارس ألىمية -
 إلييف.

 ف تكوف أكثر مثالية.أنظمة والقوانيف وحرصيا عمى طبيعة المرأة التي تميؿ إلى اإللتزاـ باأل -
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مما يدفعيف لبذؿ الجيود لمقياـ بالمياـ ، داريمحاولة مديرات المدارس المنافسة في العمؿ اإل -
 وكمة إلييف عمى أكمؿ وجو.اإلدارية الم

)05.0(: ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة الفرضية الثانية   بيف متوسطات
فراد عينة الدراسة لواقع الممارسات اإلدارية لمديري مدارس محافظات غزة تعزى لمتغير أتقديرات 

 المؤىؿ العممي.
لممتغيرات  indpenednt sample t testستخداـ اختبار "ت" الفرضية تـ اجابة عمى ىذه لإل

فراد عينة الدراسة لواقع الممارسات اإلدارية أمتوسطات تقديرات لمعرفة الفروؽ بيف   المستقمة
 .المؤىؿ العمميلمديري مدارس محافظات غزة تعزى لمتغير 

عًا لمتغير المؤىؿ بيف متوسطات درجات المعمميف تباختبار "ت"  نتائج يوضح ( 7/5) جدوؿ
 العممي )بكالوريوس ودراسات عميا( عمى كؿ مجاؿ مف مجاالت الدراسة مف وجية نظر المعمميف

المؤىؿ  
المتوسط  العدد العممي

 الحسابي
االنحراؼ 
 المعياري

قمية اختبار 
 "ت"

مستوى 
 الداللة

إدارة 
 االجتماع

 0.503 4.112 684 بكالوريوس
0.665 0.506// 

 0.478 4.075 91 دراسات عميا

 إدارة الوقت
 0.516 4.113 684 بكالوريوس

1.705 0.089// 
 0.490 4.015 91 دراسات عميا

 فرادإدارة األ
 0.536 4.004 684 بكالوريوس

2.013 0.044* 
 0.567 3.883 91 دراسات عميا

 جمالياإل
 0.401 4.076 684 بكالوريوس

1.907 0.057// 
 0.398 3.991 91 دراسات عميا

 0.05//غير دالة عند      0.05*دالة عند      0.01**دالة عند 
نو ال يوجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة أيتضح ( 7/5) رقـمف خالؿ جدوؿ 

)05.0(   االجتماع، إدارة ) فراد عينة الدراسة لواقع الممارسات اإلداريةأمتوسطات تقديرات بيف
وتعزو الباحثة المؤىؿ العممي لمديري مدارس محافظات غزة تعزى لمتغير ( جمالي، اإلارة الوقتإد

 : ذلؾ إلى أف
ويتـ االلتزاـ بو خاصة مع ، الوقت المدرسي موزع عمى الحصص الدراسية بشكؿ دقيؽ ومحدد -

زيع لموقت بغض لذلؾ يمتـز الجميع بيذا التقسيـ والتو ، وجود نظاـ الفترتيف الصباحية والمسائية
 النظر عف المؤىؿ العممي.
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وتتشابو ممارسات جميع المدراء في ىذا ، يتـ عقد االجتماعات المدرسية بشكؿ روتيني دوري -
 .يـ تمؾ الممارساتالشأف لذلؾ لـ يكف لممؤىؿ العممي تأثير واضح في تقييم

)05.0(ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة نو يوجد فروؽ أو     فراد أمتوسطات تقديرات بيف
لمديري مدارس محافظات غزة تعزى لمتغير ( إدارة االفراد) عينة الدراسة لواقع الممارسات اإلدارية

 :  وتعزو الباحثة ذلؾ إلى أف، البكالوريوسلصالح  المؤىؿ العممي
ـ الىتماـ المدراء الحاصميف عمى الدراسات العميا أصبحت طموحاتيـ وتطمعاتيـ أكبر وتقديراتي -

بينما الحاصميف عمى البكالوريوس يروا أف درجة اىتماـ المدراء ، أصبحت أقؿ مف وجية نظرىـ
 .أعمى

 الثالثةالفرضية 
)05.0(ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة    بيف متوسطات تقديرات افراد

 .سنوات الخدمةة لمديري مدارس محافظات غزة تعزى لمتغير عينة الدراسة لواقع الممارسات اإلداري
  لممتغيرات المستقمة One Way ANOVA" ؼاختبار " الفرضية تـ استخداـ جابة عمى ىذه لإل

متوسطات تقديرات افراد عينة الدراسة لواقع الممارسات اإلدارية لمديري مدارس لمعرفة الفروؽ بيف 
 .لخدمةسنوات امحافظات غزة تعزى لمتغير 

نتائج تحميؿ التبايف األحادي الستجابات المعمميف تبعًا لمتغير سنوات يوضح ( 8/5) جدوؿ
 سنوات(   10سنوات ، أكثر مف  10-5سنوات، مف  5-1الخدمة)

 المصدر 
مجموع 
 درجة الحرية المربعات

متوسط 
 المربعات

قمية اختبار 
 مستوى الداللة "ؼ"

 إدارة االجتماع
 664. 168. 2 337. بيف المجموعات

 
 

.515 
// 
 

 254. 772 195.926 داخؿ المجموعات
  774 196.263 المجموع

 إدارة الوقت
 1.353 362. 2 725. بيف المجموعات

 
 

.259 
// 
 

 268. 772 206.752 داخؿ المجموعات
  774 207.477 المجموع

 إدارة االفراد
 095. 028. 2 055. بيف المجموعات

 
 

.910 
// 
 

 292. 772 225.383 داخؿ المجموعات
  774 225.438 المجموع

 اإلجمالي
 882. 145. 2 290. بيف المجموعات

 
 

.414 
// 
 

 165. 772 127.045 داخؿ المجموعات
  774 127.335 المجموع

 0.05//غير دالة عند      0.05*دالة عند      0.05**دالة عند 
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يتضح أنو ال يوجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( 8/5) مف خالؿ جدوؿ رقـ
)05.0(   إدارة االجتماع، ) متوسطات تقديرات افراد عينة الدراسة لواقع الممارسات اإلداريةبيف

لمديري مدارس محافظات غزة تعزى لمتغير سنوات الخدمة ( جمالياإل فراد،إدارة األ إدارة الوقت،
 .سنوات(   10سنوات ، أكثر مف  10-5سنوات، مف  1-5)

 :وتعزو الباحثة ذلؾ إلى
 .المشاركة الفاعمة لجميع المعمميف دوف النظر إلى سنوات الخدمة مف قبؿ مدير المدرسة -
عمى الرغـ مف أف سنوات الخدمة متفاوتة بيف المعمميف إال أف الظروؼ التي تجمعيـ واحدة وال -

 مف وجية نظر المعمميف لمممارسات اإلدارية. أثر لسنوات الخدمة 
مستوى الروح المعنوية لممعمميف بمحافظات غزة مف وجية  ماالسؤاؿ الثالث: اإلجابة عف 

 ؟نظر المعمميف

مستوى الروح المعنوية لفقرات  والوزف النسبي المتوسط الحسابيلإلجابة عمى السؤاؿ تـ استخداـ 
 والنتائو موضحة مف خالؿ الجدوؿ التالي:، ر المعمميفلممعمميف بمحافظات غزة مف وجية نظ

 يوضح مستوى الروح المعنوية لممعمميف بمحافظات غزة مف وجية نظر المعمميف( 9/5) جدوؿ

رقـ 
 الفقرة

المتوسط  الفقرات
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعياري

الوزف 
 النسبي%

 الترتيب

 9 76.30 0.830 3.815 .عمييا عادلة دائي بناءً أالمعايير التي يتـ تقييـ  1
 6 81.74 0.806 4.087 .دارة المدرسة مف دافعيتي لمعمؿإيعزز تقدير  2
 5 83.73 0.800 4.186 .عمؿ بياأشعر بالفخر النتمائي لممدرسة التي أ 3
 14 70.63 1.112 3.532 .المساحة المخصصة لي في غرفة المعمميف مناسبة 4
 12 72.72 1.021 3.636 .تغيب عنياأشتاؽ لممدرسة عندما أ 5
 4 83.95 0.722 4.198 .دية المياـ المكمؼ بياأقـو بتأشعر بالرضا عندما أ 6
 13 72.55 1.062 3.627 .لطبيعة العمؿ ومناسباً  مريحاً  المدرسة مكاناً  ىعتبر مبنأ 7
 8 78.51 0.712 3.925 .شارؾ زمالئي في حؿ أي مشكمة تواجيني في المدرسةأ 8
 11 72.77 0.954 3.639 .ضاءة في الغرفة الصفية مناسبةواإلالتيوية  9
 7 80.77 0.750 4.039 .يساعدني عممي في التدريس عمى زيادة ثقافتي 10
 2 86.63 0.617 4.332 .عالقتي مع طالبي في المدرسة تسودىا المحبة 11
 3 85.71 0.684 4.286 .خويةأتناقش مع زمالئي بروح أ 12
 1 86.88 0.608 4.344 .يأيمالئي في المدرسة ولو كانت مخالفة لر راء ز آحتـر أ 13
 10 74.53 0.879 3.727 .يحقؽ راتبي مستوى معيشة مناسب 14

  79.10 0.826 3.955 المتوسط العاـ
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مدارس وكالة الغوث  مستوى الروح المعنوية لمعممي أف المتوسط الحسابي ل( 9/5) يبيف جدوؿ رقـ
( 0.826) واالنحراؼ المعياري يساوي(، 3.955) يساويىـ ة مف وجية نظر الدولية بمحافظات غز 

مستوى الروح وىذا يعني أف ىناؾ موافقة بدرجة كبيرة عمى (، %79.10) وبذلؾ فإف الوزف النسبي
 .مف وجية نظرىـ مدارس وكالة الغوث الدولية بمحافظات غزة لمعممي المعنوية 

 وتعزو الباحثة ذلؾ إلى : 

 ود والمحبة واالحتراـ بيف المدير والمعمميف.سيادة ال -
داء المعمـ مما يزيد مف ثقتو بنفسو ويساىـ في رفع الروح أتوفر األجواء المناسبة لتحسيف  -

 المعنوية.
 ىما: في االستبانة فقرتيفف أعمى أ( 9/5) تبيف مف النتائج الموضحة في جدوؿ

ولى " احتمت المرتبة األ ييأولو كانت مخالفة لر  راء زمالئي في المدرسةآحتـر أ "( 13) الفقرة رقـ
 : وتعزو الباحثة ذلؾ إلى أف %.86.88بوزف نسبي 

الغالبية العظمى مف المعمميف يقيموف عالقات اجتماعية طيبة مع زمالئيـ سواء داخؿ المدرسة  -
يقدروف بعضيـ وبالتالي ينشأ بيف المعمميف روح األخوة والمحبة واالحتراـ المتبادؿ  و ، أو خارجيا

 .البعض

" احتمت المرتبة الثانية بوزف  عالقتي مع طالبي في المدرسة تسودىا المحبة" ( 11) الفقرة رقـ
 :  وتعزو الباحثة ذلؾ إلى أف%.86.63نسبي 

وقد يقيموف معيـ عالقات ، ولياء أمورىـ بأسموب طيب ولطيؼأف مع الطالب و و يتعامؿ المعمم -
 .اجتماعية خارج المدرسة

 ىما: فقرتيف في االستبانة ىدنأما أ

" احتمت المرتبة األخيرة بوزف  المساحة المخصصة لي في غرفة المعمميف مناسبة" ( 4) الفقرة رقـ
وبدرجة تقدير كبيرة، إال أف ىذه الفقرة تحتاج إلى مزيد مف االىتماـ واألخذ بعيف  %.70.63نسبي 

 : وتعزو الباحثة ذلؾ إلى أف االعتبار  

 اد عدد المعمميف في المدرسة ما بيف المعمـ األساسي والعامميف عمى بند اليومي والبطالة ازدي -

 عدـ توفر غرؼ لممعمميف في بعض المدارس. -
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 الثالثة" احتمت المرتبة  ا لطبيعة العمؿومناسبً  مريحاً  المدرسة مكاناً  ىعتبر مبنأ" ( 7) الفقرة رقـ
 :وتعزو الباحثة ذلؾ إلى أف .رةوبدجة تقدير كبي %72.55عشر بوزف نسبي 

 .غرؼ مناسبة لممعمميف في بعض المدارس عدـ توفر  -

دوات التجربة إلى الغرفة أعدـ توفر المختبرات في بعض المدارس مما يتطمب مف المعمميف نقؿ  -
  الصفية 

)05.0(ىؿ توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة : الرابعالسؤاؿ اإلجابة عف   بيف
محافظات غزة تعزى  لمستوى الروح المعنوية لممعمميف فيفراد عينة الدراسة أمتوسطات تقديرات 

 ؟( الجنس، المؤىؿ العممي، سنوات الخدمة) لمتغيرات الدراسة
 :لإلجابة عمى ىذا السؤاؿ تـ  التحقؽ مف الفرضيات التالية

)05.0(صائية عند مستوى داللة : ال توجد فروؽ ذات داللة إحالرابعةرضية الف   بيف متوسطات
لمتغير  محافظات غزة تعزى لمستوى الروح المعنوية لممعمميف فيفراد عينة الدراسة أتقديرات 
 .الجنس

لممتغيرات  indpenednt sample t testلمتحقؽ مف صحة الفرضية تـ استخداـ اختبار "ت" 
لمستوى الروح المعنوية فراد عينة الدراسة أمتوسطات تقديرات لمعرفة الفروؽ بيف   المستقمة

 (.أنثى، ذكر) لمتغير الجنس محافظات غزة تعزى لممعمميف في
نتائج اختبار )ت( لممقارنة بيف متوسطات استجابات المعمميف تبعًا لمتغير ( 10/5) جدوؿ

 المعنوية( إناث( عمى الجزء الثاني مف االستبانة ) مستوى الروح-الجنس ) ذكور 

 العدد الجنس
المتوسط 
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعياري

ة يمق
 اختبار "ت"

مستوى 
 الداللة

 0.534 3.946 289 ذكر
-1.703 0.089// 

 0.472 4.011 486 انثى
 0.05//غير دالة عند      0.05*دالة عند      0.05**دالة عند  

لعينتيف   Tالمقابمة الختبار" ( sig) حتماليةأف القيمة اال يتضح( 50/5) مف خالؿ الجدوؿ
)05.0(مستقمتيف" أكبر مف مستوى الداللة   وبذلؾ يمكف استنتاج أنو ، والدرجة الكمية لالستبانة

)05.0(يوجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ال    فراد أمتوسطات تقديرات بيف
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، ذكر) لمتغير الجنس محافظات غزة تعزى لروح المعنوية لممعمميف فيلمستوى اعينة الدراسة 
 :  وتعزو الباحثة ذلؾ إلى  أف (.أنثى

اإلمكانيات المتاحة والمتوفرة في مدارس الوكالة واحدة وال تختمؼ كثيرًا بيف مدارس الذكور  -
 .معمماتمما يترؾ نفس األثر عمى الروح المعنوية لممعمميف وال، واإلناث عمى السواء

مما يؤدي إلى تكويف نفس االنطباعات المعنوية ، المعمموف والمعممات يتقاضوف نفس الراتب -
 .لدييـ

)05.0(: ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة الخامسةلفرضية ا   بيف
 محافظات غزة تعزى فيلمستوى الروح المعنوية لممعمميف فراد عينة الدراسة أمتوسطات تقديرات 

 ."المؤىؿ العممي "لمتغير

لممتغيرات  indpenednt sample t testلمتحقؽ مف صحة الفرضية تـ استخداـ اختبار "ت" 
لمستوى الروح المعنوية فراد عينة الدراسة أمتوسطات تقديرات لمعرفة الفروؽ بيف   المستقمة

 .يلمتغير المؤىؿ العمم محافظات غزة تعزى لممعمميف في

نتائج اختبار )ت( لممقارنة بيف متوسطات استجابات المعمميف تبعًا ( 11/5) جدوؿ
دراسات عميا( عمى الجزء الثاني مف االستبانة –لمتغير المؤىؿ العممي ) بكالوريوس 

 ) مستوى الروح المعنوية(

المؤىؿ 
المتوسط  العدد العممي

 الحسابي
االنحراؼ 
 المعياري

قمية اختبار 
 "ت"

مستوى 
 داللةال

 0.489 3.999 684 بكالوريوس
1.890 0.059// 

 0.539 3.894 91 دراسات عميا

 0.05//غير دالة عند      0.05*دالة عند      0.05**دالة عند  

لعينتيف   Tالمقابمة الختبار"  ( sig)  يتضح أف القيمة االحتمالية( 55/5) جدوؿ مف خالؿيتضح 
)05.0(ةمستقمتيف" أكبر مف مستوى الدالل  نو ال وبذلؾ يمكف استنتاج أ، لمدرجة الكمية لالستبانة

)05.0(يوجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة    فراد عينة أمتوسطات تقديرات بيف
 لمتغير المؤىؿ العممي محافظات غزة تعزى لمستوى الروح المعنوية لممعمميف فيالدراسة 

 (.دراسات عميا، الوريوسبك)
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 وتعزو الباحثة ذلؾ إلى أف :

، سياسة الوكالة ال تمنح الحاصميف عمى دراسات عميا ميزات خاصة أو زيادة مالية في رواتبيـ - 
مما يجعؿ جميع المعمميف يتمقوف نفس المعاممة اإلدارية والمالية بغض النظر مف مؤىالتيـ 

 .ةعمميال
)05.0(فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة :  ال توجد السادسةالفرضية    بيف

 محافظات غزة تعزى لمستوى الروح المعنوية لممعمميف فيفراد عينة الدراسة أمتوسطات تقديرات 
 ."سنوات الخدمة"لمتغير 

لة ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى دال: السادسةالفرضية لنتائج المتعمقة عمى ا
)05.0(   لمستوى الروح المعنوية لممعمميف فيفراد عينة الدراسة أبيف متوسطات تقديرات 

 .لمتغير سنوات الخدمة محافظات غزة تعزى

  لممتغيرات المستقمة One Way ANOVA" ؼلمتحقؽ مف صحة الفرضية تـ استخداـ اختبار "
 لمستوى الروح المعنوية لممعمميف فيعينة الدراسة فراد أمتوسطات تقديرات لمعرفة الفروؽ بيف 
 ."سنوات الخدمة"لمتغير  محافظات غزة تعزى

نتائج تحميؿ التبايف األحادي الستجابات المعمميف تبعًا لمتغير يوضح ( 12/5) جدوؿ
سنوات(  عمى  10سنوات ، أكثر مف  10-5سنوات، مف  5-1سنوات الخدمة)

 ستوى الروح المعنوية(الجزء الثاني مف االستبانة ) م

 المصدر
مجموع 
 درجة الحرية المربعات

متوسط 
 المربعات

قمية اختبار 
 "ؼ"

مستوى 
 الداللة

 1.769 441. 2 882. بيف المجموعات

 

 

.171 

// 

 

 249. 772 192.419 داخؿ المجموعات

  774 193.301 المجموع

 0.05ند //غير دالة ع     0.05*دالة عند      0.05**دالة عند  

لعينتيف   Tالمقابمة الختبار " ( sig) القيمة االحتمالية أف يتضح( 52/5) رقـ  مف خالؿ الجدوؿ
)05.0( مستقمتيف" أكبر مف مستوى الداللة  انو ال  وبذلؾ يمكف استنتاج، لمدرجة الكمية لالستبانة

)05.0(يوجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة    فراد عينة أمتوسطات تقديرات بيف



 

 

 

 

 الفصلىالخامسى

نتائجىالدرادةى
 المودانوة

 

536 

قؿ مف أ) لمتغير سنوات الخدمة محافظات غزة تعزى لمستوى الروح المعنوية لممعمميف فيالدراسة 
 (.سنوات 50كثر مف أ –سنوات  50إلى 5مف  -سنوات 5

 وتعزو الباحثة ذلؾ إلى أف :

ويرجع ذلؾ إلى أف نظاـ ، لممعمميف سنوات الخدمة ال تؤثر بشكؿ عاـ عمى الروح المعنوية -
حيث يتشابو المعمميف في خبراتيـ التعميمية خالؿ ، التعميـ في الوكالة يقـو بإعداد كافة المعمميف

 .فترة قصيرة مف خالؿ الدورات التدريبية التي تنظميا إدارة التربية والتعميـ بالوكالة

لى حد كبير رواتبيـ - فجميعيـ ، مؼ باختالؼ سنوات الخدمةال تخت، طبيعة عمؿ المعمميف وا 
مما يترؾ تأثيرًا متشابيًا في روحيـ المعنوية بغض ، يمارس نفس العمؿ ويتمقى نفس الراتب تقريباً 

 .النظر عف سنوات الخدمة
اإلجابة عف السؤاؿ الخامس: ىؿ توجد عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة 

 ة ومستوى الروح المعنوية لممعمميف بمحافظات غزة؟بيف الممارسات اإلداري 0...

 لإلجابة عمى السؤاؿ تـ التحقؽ مف صحة الفرضية السابعة التالية:

)05.0(عند مستوى داللة  حصائياً إال توجد عالقة ارتباطية دالة ية السابعة: ضالفر    بيف
رسات اإلدارية لمديرييـ وتقديراتيـ متوسطات تقديرات معممي مدارس محافظات غزة لواقع المما

 لمستوى الروح المعنوية لدييـ.
 :  المتعمقة بالفرضية بالسابعةالنتػائج 

)05.0(عنػد مسػتوى داللػة  حصػائياً إال توجد عالقة ارتباطية دالػة "    بػيف متوسػطات تقػديرات
وتقػػديراتيـ لمسػػتوى الػػروح  معممػػي مػػدارس محافظػػات غػػزة لواقػػع الممارسػػات اإلداريػػة لمػػديرييـ

 " المعنوية لدييـ
لمعرفػػػة  Correlationلتحقػػػؽ مػػػف صػػػحة الفرضػػػية تػػػـ اسػػػتخداـ اختبػػػار "معامػػػؿ االرتبػػػاط بيرسػػػوف" 

 العالقة بيف  متغيرات الدراسة.
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 يوضح العدد وقيمة اختبار "معامؿ االرتباط" ومستوى الداللة( 13/5) جدوؿ

المتغيرات  المتغير التابع
 قمةالمست

 مستوى الداللة قيمة اختبار "ر" العدد

مستوى الروح 
 المعنوية

 **0.000 0.375 775 إدارة االجتماع

 **0.000 0.244 775 إدارة الوقت

 **0.000 0.438 775 إدارة االفراد

 **0.000 0.453 775 االجمالي

  0.05//غير دالة عند     0.05*دالة عند     0.01**دالة عند 

المقابمػػة الختبػػار بيرسػػوف أقػػؿ مػػف  ( .sig) ف القيمػػة االحتماليػػةأ يتضػػح( 13/5) الجػػدوؿ مػػف خػػالؿ
)05.0(مسػػػتوى الداللػػػة    بػػػيف متوسػػػط تقػػػدير واقػػػع الممارسػػػات اإلداريػػػة ومتوسػػػط مسػػػتوى الػػػروح

ئية عنػػد ذات داللػػة إحصػػا موجبػػة نػو يوجػػد عالقػػة ارتباطيػػة طرديػةوبػػذلؾ يمكػػف اسػػتنتاج  أ، المعنويػة
)05.0(مستوى داللة    متوسػطات تقػديرات معممػي مػدارس محافظػات غػزة لواقػع الممارسػات بػيف

لمػػديرييـ وتقػػديراتيـ لمسػػتوى الػػروح ( جمػػاليفػػراد، اإلإدارة االجتمػػاع، إدارة الوقػػت، إدارة األ) اإلداريػػة
 .عمى التوالي 0.453، 0.438 ،0.244، 0.375معامؿ االرتباط  قيمةف أحيث ، المعنوية لدييـ

 وتعزو الباحثة ذلؾ إلى أف :

كمما زادت درجة ممارسة مديري مدارس وكالة الغوث لمممارسات اإلدارية كمما انعكس ذلؾ   -
 .إيجابيًا عمى مستوى الروح المعنوية

ت درجة ممارسة مديري مدارس وكالة الغوث لمممارسات اإلدارية كمما ساىـ ذلؾ في كمما زاد -
 .مما ينعكس عمى تحسيف المخرجات، مستوى الروح المعنوية رفع 

ممارسة مديري المدارس لمممارسات اإلدارية بشكؿ إيجابي يزيد مف ثقتيـ بأنفسيـ ويزيد مف  -
 فينعكس بدوره عمى أدائيـ وعمى المدرسة ككؿ.، حماس المعمميف لمعمؿ
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 : التوصيات
 :( إدارة األفراد، إدارة الوقت، إدارة االجتماع) يةأواًل: توصيات خاصة بالممارسات اإلدار  
لمػػػا لػػػذلؾ مػػػف عالقػػػة   أف يسػػػعى مػػػديرو المػػػدارس لالرتقػػػاء بممارسػػػاتيـ اإلداريػػػة نحػػػو األفضػػػؿ -

 .واضحة  مع مستوى الروح المعنوية لممعمميف
 وذلػػػؾ مػػػف خػػػالؿ دورات التػػػدريب، االسػػػتمرار فػػػي تحسػػػيف الممارسػػػات اإلداريػػػة لمػػػدراء المػػػدارس -

 والمشاركة في المؤتمرات واألياـ الدراسية.، المستمرة
لمػا ليػا مػف دور ميػـ فػي ، إجراء دورات وندوات تثقيفية لإلدارييف حوؿ أىمية الممارسات اإلداريػة -

 العمؿ التربوي وفي المؤسسات التربوية. 
 المعمميف.لما ليا مف أثر في تعديؿ سموؾ   االستفادة مف نتائو االجتماعات كتغذية راجعة -
 استثمار آراء المعمميف في إعداد جدوؿ األعماؿ الخاص بسير االجتماع. -
 استخداـ التقنيات الحديثة التي تساىـ في اختصار الوقت في جمع المعمومات والبيانات. -
 الحرص عمى توفير الظروؼ المناسبة لزيادة إنتاجية المعمميف. -
 بتأدية ميماتيـ عمى أكمؿ وجو. المكافأة المعنوية لممعمميف الممتزميف -
تزويػػػػد مػػػػديرو المػػػػدارس  بػػػػبعض األسػػػػاليب والخطػػػػط الالزمػػػػة والواجػػػػب اتباعيػػػػا لتعػػػػديؿ سػػػػموؾ  -

 المعمميف.
 وضع مديرو المدارس  جدواًل زمنيًا لمزيارات الصفية لممعمميف . -

 ثانيًا: توصيات خاصة بالروح المعنوية:
معممػػػيف مػػػف حيػػػث تػػػوفير المكػػػاف المناسػػػب والمػػػريح ليػػػـ ضػػػرورة االىتمػػػاـ بتػػػوفير سػػػبؿ الراحػػػة لم -

 والمناسب لطبيعة عمميـ.
 رفع الروح المعنوية لممعمميف لما لو مف أثر في تحسيف المخرجات. -
 توفير غرؼ مناسبة ومريحة لممعمميف والمختبرات الالزمة . -
 تخصيص مساحة مناسبة لكؿ معمـ مف المعمميف  في غرفة المعمميف. -
   :رحبدانًقت 

 في ضوء نتائج الدراسة تقترح الباحثة إجراء الدراسات التالية :
 تصور مقترح لرفع كفايات مديري المدارس في الممارسات اإلدارية. -
وكالة الغوث الدولية وعالقتيػا بالرضػا الػوظيفي  مػف مديري مدارس  ات اإلدارية لدىممارسواقع ال -

 وجية نظرىـ.
 دوات المالحظة والمقابمة.أه الدراسة واستخداـ إجراء دراسات مماثمة ليذ -
 دور برنامو القيادة مف أجؿ المستقبؿ في تحسيف الممارسات اإلدارية لمديري مدارس وكالة  -

 .الغوث الدولية
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 لمراجعاالمصادر و 
 القرآف الكريـ.

 .المراجع العربية :أوالً 
 ) ذكر نفي الضالؿ باألخذ بالقرآف( اهلل بف محمد بف جعفر  ابف حياف ، عبد .1
، عماف، األردف الوراؽ مفاىيـ إدارية معاصرة( : 2002أبو أحمد رضا والموسوي، سناف ) .2

 .لمنشر والتوزيع
دارة وتنظيـ االجتماعات كمدخؿ لتطوير العمؿ ( : إ2009أبو النصر، مدحت محمد ) .3

 ة العربية لمتدريب والنشر.، مصر، القاىرة، المجموعبالمنظمات
(: درجة ممارسة مديري المدارس االبتدائية بمحافظات غزة 2014أبو حسب اهلل، سامي)  .4

،  رسالة ماجستيرلمقيادة الموزعة  وعالقتيا بمستوى الروح المعنوية لدى المعمميف ، 
 الجامعة االسالمية ، غزة .

مي وطرؽ التحميؿ اإلحصائي مناىج البحث العم(: 2010أبو حطب، فؤاد،صادؽ، أماؿ) .5
 ، القاىرة ، مصر ، مكتبة األنجمو المصرية.في العمـو النفسية والتربوية االجتماعية

( : "واقع الممارسات اإلدارية لدى 2010أبو سمرة محمود، الطيطي محمد، قاسـ جميمة ) .6
ة مجمة جامعمديري المدارس في منطقة القدس وعالقتيا بالروح المعنوية لممعمميف"، 

 .150 -115كانوف ثاني، ص-العدد الثامف عشر -القدس المفتوحة لألبحاث والدراسات
( :" الممارسات 2014أبو سمرة، محمود أحمد، ىواش، أماني عدناف، حالوة جماؿ ) .7

اإلدارية لمديري التربية والتعميـ في فمسطيف كما يراىا رؤساء األقساـ في مديريات التربية 
( العدد 15، المجمد )مجمة العمـو التربوية والنفسيةالشمالية"، والتعميـ في المحافظات 
 .304-273األوؿ جامعة البحريف، ص

دار المسيرة لمنشر ، ، عماف، األردف مدخؿ إلى إدارة الوقت( : 2009أبو شيخة، نادر ) .8
 والتوزيع والطباعة.

الصفاء لمطباعة  "، األردف، دار إدارة الموارد البشرية( : " 2005أبو شيخة، نادر أحمد ) .9
 والنشر.

( : العوامؿ المدرسية المؤثرة في تطوير أداء مديري المدارس 2010أبو عمي، عبد القادر) .10
، جامعة األزىر،  رسالة ماجستيرالثانوية بمحافظات غزة في ضوء تحميؿ النظـ اإلدارية، 

 غزة، فمسطيف.
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، عماف، ات والمياراتمدخؿ إلى اإلدارة التربوية: النظري( : 2008أبو ناصر، فتحي ) .11
 دار المسيرة لمنشر والتوزيع والطباعة.، األردف 

القاىرة، ،، مكتبة األنجمو المصرية القياس التربوي( :1994أبو ناىية، صالح الديف ) .12
 .مصر 

، األردف ، إعداد وتنظيـ االجتماعات والمؤتمرات والحفالت( : 2010أحمد ، محمد) .13
 عماف ، دار زمـز لمنشر والتوزيع .

ميارات البحث العممي في الدراسات التربوية ( : 2009أحمد، حافظ فرج ) .14
  ، عالـ الكتب، القاىرة، مصرواالجتماعية

 ، عالـ الكتب، القاىرة.إدارة المؤسسات التربوية( : 2003أحمد، حافظ وحافظ، محمد ) .15
ب ( : "دور اإلدارة المدرسية في تحقيؽ النظاـ المدرسي لدى طال2006أحمد، سماح ) .16

 كمية البنات، جامعة عيف شمس، مصر.رسالة ماجستير، المدرسة الثانوية العامة"، 
 ، مكتبة جرير ، السعودية.فكرة لمقيادة الفعالة  100عظـ (: أ2010آدير ، جوف ) .17
( : "فاعمية إدارة الوقت وعالقتيا باألنماط القيادية لدى مديري 2009األسطؿ، أميمة ) .18

، كمية التربية، رسالة ماجستيرغزة مف وجية نظرىـ"، المدارس الثانوية بمحافظات 
 الجامعة اإلسالمية، غزة.

 ، عماف ، مكتبة المجتمع العربي. اإلدارة المدرسية( : 2005أسعد، وليد ) .19
، غزة، مقدمة في تصميـ البحث التربوي( : 2004األغا، إحساف، األستاذ محمود ) .20

 .فمسطيف 
دارية لدى المسئوليف في شرؤكة االتصاالت الخموية ( : "الميارات اإل2008األغا، رائد ) .21

الجامعة االسالمية، رسالة ماجستير، الفمسطينية )جواؿ( بيف الواقع والمنظور المعياري "
  غزة.

دار  بيروت، لبناف  (،12لساف العرب، المجمد )( : 2003األنصاري، جماؿ الديف ) .22
 الكتب العممية.

 بن سمٌر تحقٌق ، المفرد ألدبا(:8992إسماعٌل) بن محمد ، البخاري .23

 الرٌاض. ، المعارف مكتبة ، الزهٌري أمٌن
( : " نموذج مقترح إلدارة الجودة الشاممة  في الجامعة االردنية 2006بدح، أحمد ) .24

 .131- 89، ص ص 46، العدد مجمة اتحاد الجامعة العربية العامة"



 

 

 

 

 المصادرىوالمراجع

 

542 

 لجزائر، إيالؼ تريف لمنشر ، اإدارة االجتماعات لمقادة( : 2008) بدرة، محمد ابراىيـ .25
، أحمد حمداف محمد)  .26 ، ، الجامعة اإلسالمية، غزة  رسالة ماجستير(:   2006برىـو

 .فمسطيف
" معيد كنعاف التجمع االجتماع التربوي( :" 1999البشيتي، مناؿ، وجودة بساـ ) .27

 الفمسطيني لمتربية مف أجؿ التنمية ، غزة.
، جتماعات سبيمؾ إلى النجاح وتحقيؽ األرباحكيؼ تدير اال( : 2004البعمبكي، سمير ) .28

  عالـ الكتب، مراجعة سعيد المحاـ.
( : درجخ انتساو رؤضبء األقطبو انؼهًيخ ثأخالقيبد انؼًم 2050ثى ػجبش، فىزيخ ػجبش) .92

اإلداري وػالقتهب ثًطتىي انروح انًؼُىيخ ألػضبء هيئخ انتذريص في كهيبد انهيئخ انؼبيخ 

،  رسالت ماجستيزريت في دونخ انكىيذ كًب يراهب األػضبء أَفطهى، نهتؼهيى انتطجيقي وانتذ

 جبيؼخ أو انقري، يكخ انًكريخ.

دار قباء  ، القاىرة، مصر اإلدارة التعميمية والمدرسية،( : 2001البوىي، فاروؽ ) .30
 .لمطباعة والنشر

 محمد الشٌخ تحقٌق ، الترمذي سنن صحيح (:8999) عٌسى أبو ، الترمذي .31

 .  الرٌاض المعارف، مكتبة ، األلبانً الدٌن ناصر
( في تطوير 9001( : "فاعمية استخداـ نظاـ إدارة الجودة )آيزو 2004التميمي، فواز ) .32

أداء الوحدات اإلدارية في وزارة التربية والتعميـ في األردف مف وجية نظر العامميف فييا 
 بية، األردف.جامعة عماف العر رسالة دكتوراة، ودرجة رضاىـ عف ىذا النظاـ"، 

، مصر ، القاىرة ، مركز إدارة االجتماعات الفعالة(: 2007توفيؽ، عبد الرحمف ) .33
 الخبرات المينية لإلدارة .

، اإلدارة المدرسية الحديثة مف منظور عمى النظـ( : 2002الجبر، زينب عمي ) .34
 مكتبة الفالح لمنشر والتوزيع. ،اإلمارات العربية

فمسطيف ، مطبعة أبناء  ،واعد المنيجية لبناء االستبانةالق( : 2010الجرجاوي، زياد ) .35
 .2ط ، الجراح

( :"الروح المعنوية وعالقتيا بالوالء التنظيمي لمعامميف بمجمس 2010الجريسي، بدر ) .36
، جامعة نايؼ العربية لمعمـو األمنية، رسالة ماجستيرالشوري السعودي مف وجية نظرىـ"، 

 السعودية
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درجة الروح  (:2011)ف، خصاونة سامر، ادعيس أحمدمحمد، خصاونة أما وجوارن .37
المعنوية لدى معممي المرحمة األساسية في محافظة الزرقاء وعالقتيا ببعض المتغيرات ، 

 -2237(، ص 2( العدد )28لمجمد )ا، ، الجامعة األردنيةمجمة دراسات العمـو التربوية
2250. 

القاىرة، مصر دار الفكر  ،مدرسيةاإلدارة التعميمية واإلدارة ال( :2001حجي، أحمد ) .38
 العربي لمنشر.

اإلدارة المدرسية الفاعمة لمدرسة المستقبؿ مداخؿ جديدة لعالـ :( 2006الحربي، قاسـ ) .39
 مصر، القاىرة : دار الفكر العربي لمنشر والتوزيع.في القرف الحادي والعشريف، 

رسالة باألداء الوظيفي" ( :"الروح المعنوية وعالقتيا 2005الحربي، محمد بف عبداهلل ) .40
 الرياض، جامعة نايؼ العربية لمعموـ األمنية.ماجستير، 

(: يطتىي انًًبرضبد نهقبدح انترثىييٍ يٍ وجهخ َظر 2055انحرثي، َبيف َبفغ )  .45

رسالت انًؼهًيٍ في إدارح انطراج انًُير في دونخ انكىيذ يٍ يُظىر انقيبدح انتحىيهيخ، 

 .رق األوضظ ، جبيؼخ انش انكىيذ ،ماجستيز 

، عماف: دار المسيرة ٕ، طاإلدارة التربوية( : 2010حساف، حسف، والعجمي، محمد ) .42
 .لمنشر والتوزيع

( : " دور القيادة التحويمية في تطوير أداء مديري 2013حسف،  ماىر محمد صالح ) .43
، جامعة الطائؼ، كمية رسالة ماجستيرومديرات المدارس األساسية في مدينة إربد"، 

 ية.الترب
 مدخؿ استراتيجي لمتخطيط وتنمية الموارد البشرية،( : 2002حسف، راوية ) .44

 الدار الجامعية.   ، اإلسكندرية
 ، اإلسكندرية، الدار الجامعية. السموؾ التنظيمي المعاصر( : 2005حسف، راوية ) .45
، اتجاىات حديثة في اإلدارة المدرسية الفعالة( : 2004حسيف، سالمة عبد العظيـ ) .46

 .1ط ، دار الفكر ،فاألرد
  .، القاىرة. مكتبة األنجمو المصريةدراسات في اإلشراؼ التربويحسيف، سمير )د.ت( :  .47
دارة المكاتب ( : 1991حسيف، ىشاـ ) .48 ، دار  عماف، األردف التنظيـ واألسالسيب وا 

 .المسيرة لمنشر والتوزيع
 ياض، دار أجناديف، الر العالقات اإلدارية سموؾ وميارات( : 2007حموة، محمد فوزي ) .49
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( : "الحوافز المادية والمعنوية وأثرىا عمى الروح المعنوية "، رسالة 2006حمزة، جوادي ) .50
 ماجستير، جامعة منتوري قسنطينة، الجزائر.

، عماف، األردف، دار المسيرة لمنشر إدارة الموارد البشرية( : 2003حمود، الخرشة ) .51
 .والتوزيع

عماف، األردف، دار المسيرة لمنشر  لموارد البشريةإدارة ا( : 2007حمود، الخرشة ) .52
 والتوزيع.

إدارة االجتماعاث بين النظزيت والتطبيق في المؤسست ( : 2004انخبنذي ، أحًذ ) .53

 فهططيٍ، غسح ، يكتجخ انجبيؼخ اإلضالييخ .الحكوميت 

( : أضبنيت انصراع انتُظيًي نذي يذيري انًذارش 2008انخبنذي، يحًذ أحًذ) .54

ثًذيُخ يكخ انًكريخ وػالقتهب ثًطتىي انروح انًؼُىيخ نهًؼهًيٍ يٍ وجهخ انحكىييخ 

 ، جبيؼخ أو انقري، يكخ انًكريخ.رسالت ماجستيزَظرهى ، 

، دار الثقافة تطوير اإلدارة المدرسية والقيادة اإلدارية( : 2009الخواجا، عبد الفتاح ) .55
 لمنشر والتوزيع، عماف.

، عماف، تطوير اإلدارة المدرسية والقيادة اإلدارية: ( 2004الخواجا، محمد عبد الفتاح ) .56
 دار الثقافة.

إدارة االجتماعات الجوانب اإلجرائية قواعد روبرت ( : 2009درة، عبد الباري إبراىيـ ) .57
 ، عماف، األردف، دار وائؿ لمنشر و التوزيع.التنظيمية في إدارة االجتماع

التربوية والمدرسية واإلشراؼ  أسس اإلدارة( : 1998الدويؾ، تيسير، وزمالؤه، ) .58
 ، دار الفكر لمطباعة والنشر والتوزيع، عماف.3، ط التربوي

دار الجامعة الجديدة ، ، اإلسكندرية، مصر اإلدارة المدرسية( : 2001دياب، إسماعيؿ ) .59
 لمنشر.

 ،إدارة الموارد البشرية تخص  نظـ المعمومات اإلدارية( : 2003ربايعة، عمي محمد ) .60
 الصفاء لمنشر والتوزيع. دار ،عماف

عماف، دار الصفاء لمنشر إدارة الموارد البشرية، ( : 2003ربايعة، عمي محمد ) .61
 والتوزيع.

(: إدارة الوقت وعالقتيا بضغوط العمؿ دراسة تطبيقية عمى مديري 2003الرشيد ، جياد) .62
،  رسالة ماجستيراإلدارات ورؤوس األقساـ بحرس الحدود بمدينتي الرياض والدماـ، 

 .أكاديمية نايؼ لمعمـو 
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المؤسسة الجامعية القاىرة ، مصر ، ، السموكية واإلدارة( : 2000، شفيؽ )رضواف .63
 لمدراسات والنشر والتوزيع.

( : "واقع ممارسات مديري المدارس الحكومية لصالحياتيـ التربوية 2011زايد، محمد ) .64
، جامعة النجاح جستيررسالة مافي محافظات شماؿ الضفة الغربية مف وجية نظرىـ". 

 الوطنية، نابمس، فمسطيف 
( : "السموؾ القيادي لرؤساء األقساـ األكاديمية وعالقتو 1993الزىراني، عمي صالح ) .65

، رسالة بالروح المعنوية ألعضاء ىيئة التدريس في جامعة الممؾ سعود بالرياض"
 ، الرياض كمية التربية، جامعة الممؾ سعود.ماجستير

، عماف، عمـ النفس اإلداري ومحددات السموؾ اإلدارية( : 1982ف )زويمؼ، ميدي حس .66
.  المنظمة العربية لمعمـو

، عماف، األردف، دار صفاء لمنشر إدارة األفراد( : 2003زويمؼ، ميدي حسف ) .67
 .مكتبة المجتمع العربي لمنشر والتوزيع ،والتوزيع

دارة االجتماعات( : 1997زيداف، جماؿ ) .68 لمنشر  دار الجيؿ ناف،بيروت ، لب ،تنظيـ وا 
 والتوزيع.

 مدخؿ" البشرية الموارد "إدارة( : 2002حرحوش ) وصالح، عادؿ سعيد السالـ، مؤيد .69
 ث لمنشر والتوزيع.عالـ الكتاب الحدي،  ، إربد ، األردف "استراتيجي

( : "الممارسات اإلدارية لمديري المدارس الثانوية في عماف 2003سالمة، رتيبة ) .70
جامعة عماف  رسالة دكتوراه،  ،ضا الوظيفي والوالء التنظيمي لممعمميف"وعالقتيا بالر 

 العربية، عماف 
جامعة  ، ( : إدارة االجتماعات ميارة أساسية لممدير الفعاؿ، األردف1989سالمة، كايد ) .71

 .مركز البحث والتطوير التربوي،   اليرموؾ
أثرىا في ( : ممارسة إدارة الوقت و 2008السممي ، فيد بف عوض اهلل ) .72

تنمية ميارات اإلبداع اإلداري لدى مديري مدارس المرحمة الثانوية بتعميـ 
 ، جامعة أـ القرى ، السعودية . رسالة ماجستيرالعاصمة المقدسة ، 

( :"أثر التيسير االستراتيجي لمموارد البشرية وتنمية الكفاءات 2005سماللي، يحضيو ) .73
 دولة في العمـو االقتصادية. أطروحة دكتوراهية " عمى الميزة التنافسية لممؤسسة االقتصاد
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، ، ، جدة اإلدارة العامة النفاىيـ والوظائؼ واألنشطة(: 2000السواط ، طالؿ وآخروف) .74
 دار حافظ لمنشر.السعودية، 

موسوعة رجؿ األعماؿ  ،بيروت، لبناف ،المقابمة الناجحة( : 2004سيباتي، خميؿ ) .75
 دار الراتب الجامعية. ،الناجح

تدريبات  –( : تنمية الميارات القيادية والسموكية 1997سيد إسماعيؿ، وآخروف )ال .76
 .المنظمة العربية لمتنمية اإلدارية ، مصر، القاىرة وأنشطة،

مركز المحروسة لمبحوث ، ،القاىرة، مصرإدارة الوقت( : 2002الشافعي، محمد ) .77
 .والتدريب والنشر

ة لمدير المدرسة التأسيسية بدولة اإلمارات ( : "الممارسات اإلداري2001شافي، عائشة ) .78
   جامعة عيف شمس.اإلمارات ،، "، رسالة ماجستيرالعربية المتحدة 

( : "واقع الممارسات اإلدارية لمديري التربية والتعميـ في محافظات 2008شحادة، حاتـ ) .79
عة الجام رسالة ماجستيرغزة في ضوء معايير اإلدارة االستراتيجية وسبؿ تطويرىا"، 

 اإلسالمية.
األردف، دار إربد ، ، فف إدارة الوقت وحفظ الزماف( : 2004الشرماف، عبداهلل عمي ) .80

 النفائس  لمنشر والتوزيع.
( " واقع إدارة االجتماع في المدارس الثانوية في لواء 2013الشريؼ، ميالد عيسى ) .81

جامعة األردف ،   عماف ، ،رسالة ماجستيرالرمثا مف وجية نظر المعمميف وسبؿ تفعيميا " 
 جرش.

( : "العالقة بيف إدراؾ المدير لنمطو القيادي 1993الشاللفة، شاكر عبد المنعـ مسمـ ) .82
دراؾ المعمميف في المدارس الثانوية األكاديمية الحكومية التابعة لمديريتي التربية والتعميـ  وا 

 ا، الجامعة األردنية.كمية الدراسات العمي ، األردف، عمافرسالة ماجستير، لعماف الكبرى"، 
( : " درجة ممارسة مديري التربية والتعميـ لمسموؾ القيادي 2013صالحة، جواد ) .83

، الجامعة رسالة ماجستيرالتفاعمي وعالقتيا بتطوير األداء اإلداري لمديري المدارس"، 
 االسالمية.

ة في ( : "دور مركز التطوير التربوي بوكالة الغوث الدولية بغز 2010صالحة، فايز ) .84
، الجامعة رسالة ماجستيرتطوير األداء اإلداري لمديري المدارس وسبؿ تفعيمو"، 

 االسالمية، غزة، فمسطيف.
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،  ، عمافالمفاىيـ والمبادئ –إدارة الموارد البشرية ( : 2003الصيرفي، محمد ) .85
 دار المناىو لمنشر والتوزيع.، األردف

، عماف، دار صفاء لمنشر ائدةاإلدارة الر ( : 2003الصيرفي، محمد عبد الفتاح ) .86
 والتوزيع.

، عماف  اإلدارة التربوية والسموؾ المنظمي( :2001الطويؿ، ىاني عبد الرحمف صالح ) .87
  ، دار وائؿ لمنشر.

دار الشروؽ لمنشر  ، األردف،عماف اإلدارة المدرسية الحديثة،( : 2001عابديف، محمد ) .88
 .والتوزيع

االتجاىات المعاصرة في اإلدارة ( : 2012)العاجز، فؤاد عمى، الموح، عصاـ حسف  .89
 .غزة ، فمسطيف، المدرسية

دراسة ميدانية في  –الروح المعنوية لمعامميف واإلنتاجية  :(2006عاصي ، نايؼ عمي ) .90
، العدد  المجمة العراقية لمعمـو اإلداريةالشركات العامة لمصناعات النسيجية في الحمة ، 

 . ، العراؽ24ص، 1ص ،18
والعمر، عبد الرحمف بف بدراف )د. ت(: فاعمية إدارة  سالـ بف أحمدالعامري،  .91

قسـ اإلدارة   بحث محكـ االجتماعات في مجالس األقساـ األكاديمية بجامعة الممؾ سعود ،
 .العامة ، كمية العمـو اإلدارية 

، ، عماف، األردفإدارة المدرسة، نظرياتيا، وتطبيقاتيا التربوية( : 2009عايش، أحمد ) .92
 .ار المسيرة لمنشر والتوزيع والطباعة د
دار  ، القاىرة،، طنطاكيؼ تعقد اجتماعات قصيرة ومثمرة( : 2000عبد الجواد، محمد ) .93

.  النشر لمثقافة والعمـو
، ، دار المعرفة الجامعيةاألبعاد السياسية لمشخصية :( 1990عبد الخالؽ، أحمد محمد ) .94

 اإلسكندرية.

، األردف ػ عماف، دار كنوز  ارة االجتماعات والمؤتمراتإد(: 2007عبد الكريـ ، كاظـ ) .95
 لمنشر والتوزيع.
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، األردف، عماف، دار كنوز إدارة االجتماعات والمؤتمرات( : 2007عبد الكريـ، كاظـ ) .96
 لمنشر والتوزيع.

دار  ،، عماف، األردفإدارة الوقت ومدارس الفكر اإلداري( : 2006عبد اهلل ، شوقي ) .97
 زيع ودار المشرؽ الثقافي.أسامة لمنشر والتو 

( : "العالقة بيف السمات الشخصية والروح المعنوية 2002عبدات، روحي مروح أحمد ) .98
، نابمس، جامعة رسالة ماجستيرلدى معممي مؤسسات التربية الخاصة في الضفة الغربية"، 

 النجاح الوطنية.
حث العممي الب( : 2001عبيدات، ذوقاف، وعدس، عبد الرحمف، وعبد الحؽ، كايد ) .99

 ، عماف، األردف ، دار الفكر لمنشر والتوزيع.مفيومو وأدواتو وأساليبو
( : "األنماط القيادية والسمات الشخصية لمديري 2008بف سفر ) العتيبي، نواؼ .100

رسالة المدارس وعالقتيا بالروح المعنوية لممعمميف في محافظة الطائؼ التعميمية "، 
كمية التربية، قسـ اإلدارة التربوية والتخطيط، مكة  ية،السعود ، جامعة أـ القرى،ماجستير
 المكرمة.

االجتماعات وفعاليتيا في اإلدارات الحكومية بالمممكة (: 1994العثيمف، فيد بف سعود) .101
 ، الرياض ، مكتبة التوبة. العربية السعودية

ًبٌ ػ، استزاتيجياث اإلدارة الذاتيت للمدرست والصف( : 2008انؼجًي ، يحًذ حطُيٍ ) .502

 .، دار انًطيرحاألردٌ،

 .، دار الفكر العربي،مصر، القاىرة اإلدارة المدرسية( : 2000العجمي، محمد ) .103
( : " الروح المعنوية ومستواىا ومصادرىا 2007عساؼ، عبد، وعساؼ، ىدى ) .104

ومجاالتيا لدى معممي ومعممات المرحمة األساسية الدنيا في مدينة نابمس )فمسطيف( "، 
 .917 -892(، ص21(، المجمد )3، العدد )لنجاح لألبحاثمجمة جامعة  ا

اإلدارة التعميمية واإلشراؼ التربوي  أصوليا ( : 2004عطوي، جودت عزت ) .105
 .دار الثقافة  ، األردف،عماف ،وتطبيقاتيا

اإلدارة المدرسية الحديثة مفاىيميا النظرية ( : 2004عطوي، جودت عزت ) .106
 دار الثقافة. األردف، ، عماف،وتطبيقاتيا العممية
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 ، ،إدارة الموارد البشرية المعاصرة بعد استراتيجي( : 2005عقيمي، عمر وصفي ) .107
 دار وائؿ لمنشر.، األردف  عماف ،

اإلدارة، دراسة تحميمية لموظائؼ والقرارات ( : 2007عالقي، مدني عبد القادر ) .108
 مكتبة جدة. السعودية، ،  جدة،اإلدارية

، عماف لوقت مفاىيـ وعمميات وتطبيقاتا إدارة( : 2009عمواف، قاسـ واحميد، نجوى ) .109
 دار الثقافة لمنشر.، األردف ، 

( : "الثقافة التنظيمية والممارسات اإلدارية لدى مديري 2012عمياف، ديمة عبد عمي ) .110
المدارس الحكومية والعالقة بينيما مف وجية نظر المعمميف في محافظتي القدس و"راـ اهلل 

 ، جامعة النجاح الوطنية، نابمس فمسطيف. ماجستير رسالةوالبيرة" "، 
 ، دار جرير لمنشر والتوزيع، عماف، األردف . إدارة الوقت(: 2007عمياف، ربحي ) .111

 .، عماف إدارة الوقت النظرية والتطبيؽ، دار جرير لمنشر( : 2005عمياف، ربحي) .112
، دار المسيرة ، عماف، األردف  مبادئ اإلدارة المدرسية( : 2001العمايرة، محمد ) .113

 لمنشر والتوزيع والطباعة.
، عماف، األردف ، دار المسيرة لمنشر مبادئ اإلدارة المدرسية( : 2002العمايرة، محمد ) .114

 والتوزيع والطباعة.
درجة فاعمية أداء مديري المدارس في مديرية تربية البتراء " :(2011، محمد )العمرات  .115

( 6، مجمد )لمجمة األردنية في العمـو التربويةا ،بحث محكـ" مف وجية نظر المعمميف فييا
 . 359 - 349ص ص ( 4، عدد )

واقع مشاركة معممي المرحمة األساسية في محافظة راـ اهلل " ( :2007عمراف، محمد ) .116
"، مجمة جامعة الخميؿ  والبيرة في اتخاذ القرارات وعالقة ىذه المشاركة بالروح المعنوية

 .104 – 77( ص  1( العدد )3المجمد )لمبحوث، 
(: "الكفايات اإلدارية لمديري المدارس األساسية في 2010عودة، ىديؿ محمد ) .117

، جامعة الشرؽ رسالة ماجستيرمحافظة مأدبا وعالقتيا بالروح المعنوية لممعمميف". 
 .األوسط، األردف

، بيروت  ،دراسات في عمـ النفس االجتماعي عيسوى، عبد الرحمف محمد )ب.ت( : .118
 ار النيضة العربية.دلبناف ، 
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( : دور القيادة التحويمية في تطوير أداء مديري 2008عيسى، سناء محمد عيسى ) .119
 ، الجامعة االسالمية غزة فمسطيف.رسالة ماجستيرالمدارس الثانوية بمحافظات غزة"، 
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 ، ، األردف، عمافقضايا في اإلدارة التربوية والمدرسية والصفية ( :2010الفرح، وجيو ) .121
 مؤسسة الوراؽ لمنشر والتوزيع.

( : "الممارسات اإلدارية لدى مديري مدارس التعميـ 2014القرني، سعد عمي رافع ) .122
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الرياض، وزارة  ( " وقتؾ... حياتؾ. ىؿ تديره أـ يديرؾ ؟ " 2001القعيد، إبراىيـ حمد: ) .123

 .114 -110( ص  63، العدد )مجمة المعرفةالتربية والتعميـ، 
 .2، دار الفاروؽ، ط، مصر ، القاىرةموارد البشريةإدارة ال( : 2006كشواي، باري ) .124
، ، بيروت إدارة االجتماعات –سمسمة اإلدارة المثمى  ( :2001كندرسمي، دورلنغ ) .125
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بالروح المعنوية لمعممييـ في محافظة العاصمة في تحسيف المناخ التنظيمي وعالقتو 
 60-46، ص1(، العدد41، المجّمد )دراسات، العمـو التربويةعماف"، األردف، 

(: " قواعد إدارة االجتماعات" مركز التعريب والبرمجة، الدار 1996كيناف ، كيت)  .127
.  العربية لمعمـو

ادية بوكالة الغوث الدولية ( ": دور مديري المدارس اإلعد2008المخاوي، محمد فتحي، ) .128
، "، رسالة ماجستيربمحافظات غزة في تنمية اإلبداع الجماعي لدى معممييـ وسبؿ تطويره

 غزة. –الجامعة اإلسالمية 
( : "كيؼ ترفع مياراتؾ اإلدارية في االتصاؿ" الدار 2000ماىر ، أحمد ) .129

 .، اإلسكندريةالجامعية
 ، الدار الجامعية ، اإلسكندرية.3، طرية: إدارة الموارد البش( 2006ماىر ،أحمد)  .130
الجودة واالعتماد األكاديمي لمؤسسات : ( 2008مجيد، سوسف ومحمد، الزيادات ) .131

 .لمنشر والتوزيع دار صفاء، األردف ، عماف التعميـ العاـ والجامعي، 



 

 

 

 

 المصادرىوالمراجع

 

555 

"،  عماف، الجوانب السموكية في اإلدارة المدرسية( :" 2005محامدة، ندى عبد الرحيـ ) .132
 دار الصفاء لمنشر والتوزيع.، ردف األ
( درجة ممارسة مديري مكاتب التربية والتعميـ 2014المحمادي، خالد محمد عيد ) .133

رسالة بمكة المكرمة لمقيادة التشاركية وعالقتيا بالروح المعنوية مف وجية نظر المشرفيف ، 
 ، جامعة أـ القرى، السعودية . ماجستير

المدارس الثانوية في ضوء  : " تطوير أداء مديري (2011محمد، أشرؼ السعيد أحمد ) .134
(، 75، العدد )مجمة كمية التربية ،جامعة المنصورة، مصر مدخؿ القيادة االستراتيجي "

 (.245 -173(، ص )2الجزء )
(: تطوير أداء المدارس الثانوية في ضوء 2011محمد، أشرؼ السعيد أحمد ) .135

-173( ، ص ص2(، الجزء)75بية، العدد )مدخؿ القيادة االستراتيجي، مجمة كمية التر 
 ( جامعة المنصورة ، مصر .245

(:" واقع الروح المعنوية لدى أساتذة الجامعة الجزائرية 2012محمد، رريب ااهلل ) .136
  (.300-281 )دراسة ميدانية ". مجمة العـو اإلنسانية واالجتماعية، العدد الثامف، ص ص

مارسة القيادة التحويمية وعالقتيا بالروح درجة م" ( :2013مدديف، سحر خمؼ سمماف ) .137
، جامعة أـ القرى، رسالة دكتوراةالمعنوية ألعضاء ىيئة التدريس بالجامعات السعودية" 

 المممكة العربية السعودية.
، القاىرة، عالـ اإلدارة التعميمية: أصوليا وتطبيقاتياـ( :  ٕٔٓٓمرسي، محمد منير ) .138

 الكتب.
لممشرفيف  و(: مستوى الممارسات اإلشرافي2004المساعيد، أحمد عطا محمد) .139

التربوييف وعالقتو بمستويي الكفايات التعميمية والروح المعنوية لمعممي المرحمة األساسية 
، رسالة دكتوراة ، كمية الدراسات التربوية العميا، جامعة  في المدارس العامة في األردف
 عماف العربية لمدراسات العميا.

لمنشر  ، بيروت، لبناف ، دار المشرؽالمنجد في المغة والعمـو( : 1969معموؼ، لويس ) .140
 والتوزيع.

، منشورات المكتب اإلعالمي لوكالة دليؿ األونروات( :  -مكتب اإلعالـ لموكالة )ب .141
 القدس. –األمـ المتحدة 
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 .223-201(، ص2( العدد )33سمسمة اآلداب والعمـو االنسانية، المجمد )العممية، 
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 والتوزيع.
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 الفمسطينية"، فمسطيف.
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( 1ممحؽ رقـ )  
 االستبانة في صورتيا األولية

                                           غزة –الجامعة اإلسالمية 
 شؤوف البحث العممي والدراسات العميا

 / إدارة تربوية.قسـ أصوؿ التربية  –كمية التربية 
 

 .................................................... حفظو اهلل.الدكتور/
 ، ، ، ، ، ، ،  السالـ عميكـ ورحمة اهلل وبركاتو

 الموضوع / تحكيـ استبانة
واقػػػع بعنػػػواف : "  درجػػػة الماجسػػتير فػػػي أصػػوؿ التربيػػػة  لمحصػػوؿ عمػػػى تقػػـو الباحثػػػة بػػإجراء دراسػػػة

الممارسات اإلدارية لػدى مػديري مػدارس وكالػة الغػوث الدوليػة بمحافظػات غػزة وعالقتيػا بمسػتوى 
وسػتكوف ىػذه الدراسػة مػف وجيػة نظػر المعممػيف والمعممػات العػامميف فػي  ."الروح المعنوية لممعممػيف

ف أضػػع بػػيف أيػػديكـ ىػػذه االسػػتبانة أ يشػػرفني، ًا لخبػػرتكـ فػػي ىػػذا الميػػدافونظػػر ، وكالػػة الغػػوث الدوليػػة
 بيدؼ تحكيميا قبؿ تطبيقيا ميدانيًا.  التي تشكؿ أداة الدراسة الميدانية في صورتيا األولية

بداء رأيكـ فييا مف حيث:، رجو مف سيادتكـ التكـر باالطالع عمى فقراتياألذلؾ   وا 
 رات االستبانة لممجاالت المذكورة.مدى انتماء كؿ فقرة مف فق -1
ماـ كػؿ فقػرة مػف أوضوح الفقرات وقوة صياغتيا مع إجراء التعديؿ الالـز في المكاف المخصص  -2

 الفقرات.
 إضافة أي مقترحات ترونيا. -3

كبيػػرة  ، عممػػًا بػػأف االسػػتجابة التػػي تقترحيػػا الباحثػػة عمػػى المقيػػاس سػػوؼ تكػػوف وفػػؽ مقيػػاس خماسػػي
 قميمة جدًا.، قميمة، توسطةم، كبيرة، جداً 

 شاكرة لكـ حسف تعاونكـ وسائمة اهلل لمجميع السداد والتوفيؽ
....وتفضموا بقبوؿ فائؽ االحتراـ  

 المشرؼ / د. محمد عثماف األغا                                الباحثة/ ميا محمود أبو ريالة 
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 مصطمحات الدراسة :

داء أمجموعػػػة األنمػػػاط السػػػموكية اإلداريػػػة التػػػي تبػػػرز عمػػػى : درجػػػة ممارسػػػة الممارسػػػات اإلداريػػػة 

إدارة ، إدارة االجتمػػػػاع) ثنػػػػاء قيػػػػاميـ بميمػػػػاتيـ اإلداريػػػػة الوظيفيػػػػة فػػػػي المجػػػػاالت التاليػػػػة:أالمػػػػديريف 

 .)إدارة األفراد، الوقت

: مجمػػػوع المشػػػاعر التػػػي تػػػؤثر فػػػي إنتاجيػػػة معممػػػي مػػػدارس وكالػػػة الغػػػوث الدوليػػػة الػػػروح المعنويػػػة 

 فظات غزة نحو جوانب عمميـ وبيئتيـ المدرسية.بمحا

 البيانات األولية : متغيرات الدراسة

 بيانات عامة 
 .أنثى (  ) ذكر                (  )               الجنس -1
 .دراسات عميا  (  ) بكالوريوس           (  )        المؤىؿ العممي -2
 سنوات فأكثر.  10(  )     نوات س 10-5(  )          سنوات 5-1(  )     عدد سنوات الخدمة -3

 
: واقع الممارسات اإلدارية لدى مديري مدارس وكالة الغوث الدولية في محافظات غزة مف وجية  الجزء األوؿ

 نظر المعمميف.
 المجاؿ األوؿ: إدارة االجتماع

 انتماء الفقرة  الفقرة ـ
 لممجاؿ 

 وضوح الفقرة

 غير منتمية
 منتمية

 يرغ   واضحة
 واضحة

     يحدد أىداؼ االجتماع بشكؿ واضح.  -1
     .ألولويةا يرتب أىداؼ االجتماع حسب  -2
     .يسعى لتوفير جو آمف في االجتماع  -3
     يحدد وقت بداية ونياية االجتماع  -4
     .يختار المكاف المناسب لعقد االجتماع  -5
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     األعماؿ. جدوؿ المعمميف إلعداد آراء يستثمر  -6
االجتماع  توصيات و قرارات تكوف أف عمى صيحر   -7

 .لمتطبيؽ وقابمة موضوعية
    

التعبير عف آرائيـ  عمىيشجع المشاركيف في االجتماع   -8
 .بحرية

    

     .يدير النقاش أثناء االجتماع بطريقة سميمة  -9
     .تغيبو حالة في االجتماع إدارة في يخمفو نائباً  يحدد  -10
     .عميةيدير وقت االجتماع بفا  -11
يدوف القرارات الصادرة في االجتماع في محضر   -12

 .االجتماع بصورة واضحة
    

المبنية عمى قرارات االجتماع في أوقاتيا  تامينفذ المي  -13
 .المحددة

    

 تعديؿ في راجعة كتغذية االجتماع نتائو مف يستفيد  -14
 المعمميف. خطط وسموؾ

    

     .عدة مسبقاً يستثمر االجتماع لتحقيؽ األىداؼ الم  -15
 

 المجاؿ الثاني: إدارة الوقت
انتماء الفقرة   الفقرة ـ

 لممجاؿ
 وضوح الفقرة

 غير منتمية
 منتمية

 غير واضحة
 واضحة

     .لممعمميف الصفية لمزيارات زمنياً  جدوالً  يضع  -1
     الخطط اليومية. وفؽينظـ الوقت   -2
     .يعد قائمة باألنشطة المراد انجازىا  -3
     .رتب األنشطة حسب أولويتياي  -4
     .يحدد الوقت الكافي لتنفيذ األنشطة األكثر أىمية  -5
     .يضع خطة أسبوعية وشيرية واضحة  -6
     يحفز المعمميف لمقياـ بمياميـ ضمف خطة زمنية معينة  -7
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     .ينظـ وقتو لمقياـ بالمياـ عمى أكمؿ وجو  -8
     ة.يستثمر وقتو داخؿ المدرسة بصورة فعال  -9
     .في الوقت المحددالمطموبة  عماؿينجز األ  -10
     يفوض بعض الصالحيات لممعمميف.  -11
     .يتابع ما يستجد في مجاؿ إدارة الوقت  -12
 جمع في الوقت الختصار الحديثة التقنيات يستخدـ  -13

.المعمومات  
    

     يستفيد مف الوقت المتاح بأقصى درجة.  -14
     ورًا.ينجز المياـ المطموبة ف  -15

 فراد: إدارة األالثالمجاؿ الث
انتماء الفقرة   الفقرة ـ

 لممجاؿ
 وضوح الفقرة

 غير منتمية
 منتمية

 غير واضحة
 واضحة

     يحافظ عمى المعمميف األكفاء في المدرسة.  -1
     يزيد مف دافعية المعمميف إلنجاز األعماؿ المطموبة.  -2
     .ينمي قدرات وميارات المعمميف  -3
يحرص عمى توفير الظروؼ المناسبة لزيادة إنتاجية   -4

 المعمميف.
    

     المدرسة. في والترقي التقدـ فرص يتيح لممعمميف  -5
يعتمد أسموب العمؿ الجماعي مف خالؿ المجاف   -6

 المدرسية.
    

     فرص اإلبداع.  مف يبني ثقافة تنظيمية تحفز  -7
لمدروس يحث المعمميف عمى إعداد الخطة اليومية   -8

 بشكؿ جيد. 
    

يـ عمى أكمؿ تاميكافئ المعمميف الممتزميف بتأدية مي  -9
 وجو.

    

     .يحفز المعمميف لمتابعة كؿ ما ىو جديد  -10
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يشجع المعمميف عمى تقديـ مبادرات لتطوير أدائيـ   -11
 الوظيفي.

    

يتابع درجة التزاـ المعمميف بتنفيذ المياـ اإلدارية الموكمة   -12
 إلييـ.

    

     يعزز عالقة المعمميف ببعض في المدرسة.  -13
يوجو المعمميف نحو تحمؿ المسئولية تجاه أدائيـ   -14

 .المدرسي
    

يوفر ظروؼ جيدة تمكف المعمميف مف أداء عمميـ بصورة   -15
 جيدة.

    

 

 مستوى الروح المعنوية لممعمميف. الجزء الثاني:
انتماء الفقرة   الفقرة ـ

 لممجاؿ
 وضوح الفقرة

 غير منتمية
 منتمية

 غير واضحة
 واضحة

     .أحقؽ ذاتي مف خالؿ عممي في المدرسة  -1
     .أجد متعة أثناء قيامي بالتدريس  -2
     تستخدـ اإلدارة معايير عادلة في تقييـ أداء العامميف.  -3
     يعزز تقدير إدارة المدرسة مف دافعيتي لمعمؿ.  -4
     ي أعمؿ بيا.أشعر بالفخر النتمائي لممدرسة الت  -5
المساحة المخصصة لي في غرفة المعمميف تطابؽ    -6

 المواصفات الفنية السميمة.
    

     أشتاؽ لممدرسة عندما أتغيب عنيا.  -7
     كمؼ بيا.مأشعر بالرضا عندما أقـو بتأدية المياـ ال  -8
أعتبر مبنى المدرسة مكانًا مريحًا ومناسبًا لطبيعة   -9

 .العمؿ
    

    حؿ أي مشكمة تواجيني في في مالئي ز   أشارؾ  -10
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 المدرسة.
     التيوية واإلضاءة في الغرفة الصفية مناسبة.  -11
     .يساعدني عممي في التدريس عمى زيادة ثقافتي  -12
     عالقتي مع طالبي في المدرسة تسودىا المحبة.  -13
     أتناقش مع زمالئي بروح أخوية.  -14
لو كانت مخالفة و أحتـر آراء زمالئي في المدرسة   -15

 .لرأيي
    

     يحقؽ راتبي مستوى معيشة مناسب.  -16
 انتيت عبارات االستبانة
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( 2ممحؽ رقـ )  
 أسماء الّسادة المحّكميف

 جية العمؿ االسـ الرقـ
 الجامعة االسالمية أ.د. محمود أبو دؼ  -1
 الجامعة االسالمية أ. د. فؤاد العاجز   -2
 جامعة القدس المفتوحة أ.د. زياد الجرجاوي  -3
 جامعة غزة أ.د. سييؿ دياب  -4
 الجامعة االسالمية د. إياد الدجني   -5
 الجامعة االسالمية د. حمداف الصوفي  -6
 وزارة التربية والتعميـ العالي د. خميؿ حماد   -7
 جامعة األقصى د. رائد الحجار   -8
 الجامعة االسالمية د. سميماف المزيف   -9
 امعة األزىر ج د. محمد ىاشـ أغا  -10
 جامعة األزىر  د. فايز األسود  -11
 اإلسالميةالجامعة  د. فايز شمذاف   -12
 اإلسالميةالجامعة  د. منور نجـ  -13
 األقصىجامعة  د.نيى شتات  -14
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( 3ممحؽ رقـ )  
 االستبانة في صورتيا النيائية

  غػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػزة –الجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػامعة اإلسػػػػػالمية 
 شؤوف البحث العممي والدراسػػػػػػات العميػػػػػا

 ة الػػػػتربػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيػػػػػػػػػػػػػػمك
     إدارة تربوية  /قػػػػػػػػػػػػسـ أصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوؿ التربػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيػػػػػػػػػػػػػة

 ..مـ / أختي المعممةأخي المع
 ، ، ، السالـ عميكـ ورحمة اهلل وبركاتو

 استبانة تعبئة  الموضوع /
واقع الممارسات اإلدارية لدى مديري مدارس وكالة الغوث تقـو الباحثة بإجراء دراسة بعنواف : " 

ة وىي بصدد تطبيؽ استبان " الدولية بمحافظات غزة وعالقتيا بمستوى الروح المعنوية لممعمميف
 يتضمف الجزء األوؿ مف  ثالث، فياالستبانة مكونػة مػف جزأ، لمحصوؿ عمى البيانات الالزمة لذلؾ

 ويتضمف كؿ مجاؿ مف ىذه المجاالت( إدارة الوقت –إدارة األفراد  –ارة االجتماع إد) مجاالت ىي:
وث الدولية لغمف الفقرات الموجيػة لمتعػرؼ إلػى درجة ممارسة مديري مدارس وكالة افقرة ( 13)

مستوى الروح فقرة موجية لمتعرؼ إلى  ( 16) مفويتضمف الجزء الثاني ، لمممارسات اإلدارية
أماـ كؿ فقرة مف فقرات االستبانة وتحت الدرجة التي ( √) والمرجو وضع إشارة، المعنوية لممعمميف
ولف تػستخدـ إال  ػ عممًا بأف البيانات التي سيتـ جمعيا سوؼ تعامؿ بسرية تامة .تعبر عػف رأيؾ

 .ولذلؾ ال ضرورة لكتابة اسمؾ، ألغػراض البحث العممي
 وسائمة اهلل لمجميع السداد والتوفيؽ لكـ حسف تعاونكـ ةاكر ش

 بيانات عامة 
 .أنثى )(  ذكر                )(                     الجنس .1
 .عميادراسات   )(  بكالوريوس           )(             المؤىؿ العممي .2
 سنوات فأكثر.  10)(      نوات س 10-5)(           سنوات 5-1)(        عدد سنوات الخدمة .3

 الباحثة 
 ميا محمود أبو ريالة                                                                               
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وكالة الغوث الدولية في محافظات  الجزء األوؿ  : واقع الممارسات اإلدارية لدى مديري مدارس

 .غزة مف وجية نظر المعمميف
 المجاؿ األوؿ : إدارة االجتماع

درجة ممارسة المدراء لمضموف  الفقرة ـ
 ىذه الفقرة

كبيرة 
 جداً 

قميمة  قميمة توسطة م كبيرة 
 جداً 

      .يحدد أىداؼ االجتماع بشكؿ واضح 1

      .يرتب أىداؼ االجتماع حسب األولوية 2

      .يدير وقت االجتماع بفاعمية 3

      .يختار المكاف المناسب لعقد االجتماع 4

      األعماؿ. جدوؿ المعمميف إلعداد آراء يستثمر 5

      .تغيبو حالة في االجتماع إدارة في يخمفو نائباً  يحدد 6

      .يسعى لتوفير جو آمف في االجتماع 7

      .االجتماع بطريقة سميمةيدير النقاش أثناء  8

التعبير عف آرائيـ  عمىيشجع المشاركيف في االجتماع  9
 بحرية.

     

االجتماع  توصيات و قرارات تكوف أف عمى يحرص 10
 .لمتطبيؽ وقابمة موضوعية

     

يدوف القرارات الصادرة في االجتماع في محضر  11
 .االجتماع بصورة واضحة

     

المبنية عمى قرارات االجتماع في أوقاتيا  تامينفذ المي 12
 .المحددة

     

 تعديؿ في راجعة كتغذية االجتماع نتائو مف يستفيد 13
 المعمميف. خطط وسموؾ
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 المجاؿ الثاني: إدارة الوقت

      .ينظـ وقتو لمقياـ بالمياـ عمى أكمؿ وجو 14

      الخطط اليومية. وفؽينظـ الوقت  15

      .مة باألنشطة المراد انجازىايعد قائ 16

      .يرتب األنشطة حسب أولويتيا 17

      .يحدد الوقت الكافي لتنفيذ األنشطة األكثر أىمية 18

      .يضع خطة أسبوعية وشيرية واضحة 19

      يحفز المعمميف لمقياـ بمياميـ ضمف خطة زمنية معينة 20

      .لممعمميف فيةالص لمزيارات زمنياً  جدوالً  يضع 21

      يستثمر وقتو داخؿ المدرسة بصورة فعالة. 22

      .في الوقت المحددالمطموبة  عماؿينجز األ 23

      يفوض بعض الصالحيات لممعمميف. 24

      .يتابع ما يستجد في مجاؿ إدارة الوقت 25

 جمع في الوقت الختصار الحديثة التقنيات يستخدـ 26
.المعمومات  

     

 المجاؿ الثالث: إدارة األفراد

      يزيد مف دافعية المعمميف إلنجاز األعماؿ المطموبة. 27

      .ينمي قدرات وميارات المعمميف 28

يحرص عمى توفير الظروؼ المناسبة لزيادة إنتاجية  29
 المعمميف.

     

      المدرسة. في والترقي التقدـ فرص يتيح لممعمميف 30

عتمد أسموب العمؿ الجماعي مف خالؿ المجاف ي 31
 المدرسية.

     

      فرص اإلبداع.  مف يبني ثقافة تنظيمية تحفز 32

يحث المعمميف عمى إعداد الخطة اليومية لمدروس بشكؿ  33
 جيد. 

     

يـ عمى أكمؿ تاميكافئ المعمميف الممتزميف بتأدية مي 34
 وجو.
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      .ة كؿ ما ىو جديديحفز المعمميف لمتابع 35

يشجع المعمميف عمى تقديـ مبادرات لتطوير أدائيـ  36
 الوظيفي.

     

يتابع درجة التزاـ المعمميف بتنفيذ المياـ اإلدارية الموكمة  37
 إلييـ.

     

      يعزز عالقة المعمميف ببعض في المدرسة. 38

يوجو المعمميف نحو تحمؿ المسئولية تجاه أدائيـ  39
 .لمدرسيا

     

 الجزء الثاني: مستوى الروح المعنوية لممعمميف  
 

      .أحقؽ ذاتي مف خالؿ عممي في المدرسة 1

      .أجد متعة أثناء قيامي بالتدريس 2

      عادلة. ئي بناًء عميياتقييـ أدايتـ  التي معاييرال 3

      يعزز تقدير إدارة المدرسة مف دافعيتي لمعمؿ. 4

      عر بالفخر النتمائي لممدرسة التي أعمؿ بيا.أش 5

      مناسبة.المساحة المخصصة لي في غرفة المعمميف   6

      أشتاؽ لممدرسة عندما أتغيب عنيا. 7

      كمؼ بيا.مأشعر بالرضا عندما أقـو بتأدية المياـ ال 8

      .أعتبر مبنى المدرسة مكانًا مريحًا ومناسبًا لطبيعة العمؿ 9

حؿ أي مشكمة تواجيني في في زمالئي   أشارؾ 10
 المدرسة.

     

      التيوية واإلضاءة في الغرفة الصفية مناسبة. 11

      .يساعدني عممي في التدريس عمى زيادة ثقافتي 12

      عالقتي مع طالبي في المدرسة تسودىا المحبة. 13

      أتناقش مع زمالئي بروح أخوية. 14

      .ولو كانت مخالفة لرأييأحتـر آراء زمالئي في المدرسة  15

      يحقؽ راتبي مستوى معيشة مناسب. 16

 انتيت عبارات االستبانة                 
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 ( 4ممحؽ رقـ )
 تسييؿ ميمة الباحث 

 


