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أستاذ أصول التربیة وعلم النفس المشارك 

جامعة األزهر          

  

قدمت هذه 

األزهـــــــــــــر ـــامــــــعــــــــــةجــ

دراســـــــال ادةــــــــمــــــع

كــــــــــلـــــــــــیــــــــــــةالــــــــتـــــــــربـــــــــیــــــــــــــــة

أصــــــــــول الــــــــتـــــــــربــــــیــــــــة قـــــســـــم



  ب   
 

  

  

  

  

يـَْرَفِع اللَُّه الَِّذيَن آَمُنوا ِمنُكْم   (  

  )َوالَِّذيَن ُأوُتوا اْلِعْلَم َدرََجاٍت 

  

   )11 ، المجادلة (

  

  

  



  ت   
 

   اإلهداء

  إلى من كان لھما الفضل بعد هللا في وجودي -

 وكان لدعائھما األثر الكبیر في حیاتي أبي ، إلى من ربیاني صغیراً 

  علیھما بالصحة والعافیةما ومّن حفظھما هللا وأمد في عمریھ ..وأمي 

  

.. تمام ھذا الجھد إلى التي شاركتني العناء وتحملت الكثیر من أجل إ -

 زوجتي الوفیة

  

إلى الطیور المحلقة في سمائي محمد وھاشم وزین فلذات كبدي حفظھم  -

  هللا

  

 خواتي األحبابأى أخي وإل -

  

 إلى أعمامي وعماتي وأخوالي وخالتي الغوالي -

  

 زوجتي الكرامإلى أھل  -
  

  أصدقائي وزمالئي وطالبي األفاضلإلى  -

  أتقدم إلیكم بھذا العمل المتواضع سائالً المولى عز وجل أن ینفع بھ المسلمین 

  

  وهللا ولي التوفیق

  الباحث                                                                         



  ث   
 

   وتقدير شكر

نبینا محمد وعلى آلھ ، م على أشرف الخلق وإمام المرسلین والصالة والسالالحمد � رب العالمین 

  ،،،أما بعد ، وصحبھ ومن تبعھم بإحسان إلى یوم الدین 

وھداني ، إذ یسر لي أمري ، إن الشكر من قبل ومن بعد � عز وجل الذي أنعم علّي بفضلھ ونعمھ 

  .لمواصلة طریق العلم 

نَ " قال تعالى  ُكْم َولَئِن َكَفْرُتْم إِنَّ َعَذابِي لََشِدیدٌ  َوإِْذ َتأَذَّ ُكْم لَئِن َشَكْرُتْم ألَِزیَدنَّ    )7:ابراهيم( " َربُّ

ولم یدخروا ، بكل مشاعر الحب والتقدیر أتقدم بجزیل الشكر والعرفان لكل من كان لي عوناً وسنداً 

ت التدریس أزة ممثلة برئیسھا وھیفالشكر الجزیل إلى جامعة األزھر بغ، جھداً في إعداد ھذه الرسالة 

وأخص بالشكر ، كما أتقدم بوافر الشكر واالمتنان إلى أعضاء ھیئة التدریس في كلیة التربیة ، فیھا 

  .قسم أصول التربیة 

محمود خلیل أبو دف / الدكتور األستاذ فایز علي األسود و/ وأتوجھ بالشكر والتقدیر إلى الدكتور 

تابعة مواللذان وفرا من وقتھما وجھدھما وسعة صدرھما في ، لتفضلھما باإلشراف على ھذه الرسالة 

على الطریق وتقدیم التوجیھات السدیدة التي كان لھا األثر الواضح في توجیھ الرسالة ، الرسالة 

  . الصحیح فجزاھما هللا كل خیر 

فؤاد  /الدكتور األستاذ و محمد ھاشم آغا / الدكتور دم بجزیل الشكر إلى كل من ویشرفني أیضاً أن أتق

دیدة في ھم السؤلتفضلھما بقبول مناقشة الدراسة وأرجو من هللا أن تسھم توجیھاتھم وآراعلي العاجز 

  . تجوید الرسالة وتحسینھا

كما أتقدم ، أالء الحافي لما قدمتھ لي من مساعدة أثناء دراستي / كما أتقدم بالشكر الجزیل لألستاذة 

كما ، من آراء وأفكار في إیضاح فكرة الرسالة لي لما قدمھ منیر شقورة / بكل معاني الوفاء لألستاذ 

من مساعدة في التدقیق اللغوي  لي ھعبدالفتاح الزطمة لما قدم/ لألستاذ القدیر وأتقدم بالشكر والعرفان 

  .للرسالة 

العاملین في وزارة التربیة كافة وإلى ، كما أتقدم بالشكر إلى جمیع األساتذة المحكمین لالستبانة 

  .والتعلیم الحكومیة لتعاونھم معي 

التي أرجو من هللا تعالى أن تكون عمالً ، لكل من ساھم في إنجاح ھذا الدراسة  والشكر موصول 

  .لعباده الصالحین  ةً ونافع، لوجھھ الكریم  خالصاً 

  الباحث



  ج   
 

  

   ملخص الدراسة

ي المدارس الثانویة بمحافظات واقع المناخ التنظیمي وعالقته بإدارة التمیز لدى مدیر "

  "غزة

ي المــدارس الثانویــة لتعــرف إلــى واقــع المنــاخ التنظیمــي وعالقتــه بــإدارة التمیــز لــدى مــدیر هــدفت الدراســة ا

وتكــون مجتمــع الدراســة  ، اســتخدم الباحــث المــنهج الوصــفي ولتحقیــق أهــداف الدراســة ، بمحافظــات غــزة

وبلغـت عینـة  ، معلمًا ومعلمـة)4845(والبالغ عددهم بمحافظات غزة من جمیع معلمي المدارس الثانویة

ـــًا ،  معلمـــًا ومعلمـــة) 400(دراســـة ال ـــارهم مـــن مجتمـــع الدراســـة % )8.25( وهـــي تعـــادل تقریب  تـــم اختی

لتحدیــد واقــع المنــاخ التنظیمــي فــي  : األولــىســتبانتین وقــام الباحــث بإعــداد ا ، طبقیــة عشــوائیةبطریقــة 

لتحدیـد مسـتوى إدارة التمیـز لـدى مـدیري المـدارس الثانویـة  : الثانیـةو  ،المدارس الثانویة بمحافظات غـزة 

  . spssبرنامج الرزم اإلحصائیة  باحثولتحلیل بیانات الدراسة استخدم ال ، بمحافظات غزة

  :وقد توصلت الدراسة للنتائج التالیة 

عالیـة التنظیمي جاءت بدرجـة  المناخ لواقع غزة بمحافظات الثانویة المدارس معلمي تقدیر درجة أن .1

 معلمـي تقدیر في حین أظهرت الدراسة أن درجة ، %)74.60( حصلت على وزن نسبي قدرهحیث 

عالیــة إدارة التمیــز لــدى مــدیري المــدارس جــاءت بدرجــة  مســتوىل غــزة بمحافظــات الثانویــة المــدارس

 . %)75.00( حصلت على وزن نسبي قدرهحیث 

إجابــات فــي متوســطات تقــدیرات  )05.0( ت داللــة إحصــائیة عنــد مســتوى داللــةوجــد فــروق ذات .2

 فـي باستثناء مجال المشـاركة،لصالح اإلناثلمتغیر الجنس  تعزى التنظیمي المناخ لواقع أفراد العینة

 . القرارات اتخاذ

إجابـات فـي متوسـطات تقـدیرات  )05.0( ت داللة إحصائیة عند مستوى داللةد فروق ذاوجال ت .3

 . لمتغیر المؤهل العلمي تعزى التنظیمي المناخ أفراد العینة لواقع

إجابــات فــي متوســطات تقــدیرات  )05.0( داللــةت داللــة إحصــائیة عنــد مســتوى د فــروق ذاوجــت .4

ل االتصـال باسـتثناء كـًال مـن مجـا ، لمتغیر سنوات الخدمـة تعزى التنظیمي المناخ أفراد العینة لواقع

 . والتواصل والتكنولوجیا

إجابــات فــي متوســطات تقــدیرات  )05.0( ت داللــة إحصــائیة عنــد مســتوى داللــةد فــروق ذاوجــت .5

من محافظـة  لمتغیر المنطقة التعلیمیة لصالح مدیریات كالً  تعزى التنظیمي المناخ أفراد العینة لواقع

 . غزة ومحافظة رفح في جمیع المجاالت ومحافظة شمال غزة أیضا في الجانب االنساني

إجابــات فــي متوســطات تقــدیرات  )05.0( ت داللــة إحصــائیة عنــد مســتوى داللــةد فــروق ذاوجــت .6

 . ثلمتغیر الجنس لصالح اإلنا تعزى إدارة التمیز لمستوى أفراد العینة



  ح   
 

إجابـات فـي متوسـطات تقـدیرات  )05.0( ت داللة إحصائیة عند مستوى داللةد فروق ذاوجال ت .7

 . وسنوات الخدمة المؤهل العلمي يلمتغیر  تعزى إدارة التمیز لمستوىأفراد العینة 

إجابــات فــي متوســطات تقــدیرات  )05.0( ت داللــة إحصــائیة عنــد مســتوى داللــةد فــروق ذاوجــت .8

لمتغیـر المنطقـة التعلیمیـة لصـالح مـدیریات كـال مـن محافظـة  تعـزى إدارة التمیـزلمستوى أفراد العینة 

مجـــال القیـــادة والمـــوارد  ومحافظـــة خـــان یـــونس أیضـــا فـــي غـــزة ومحافظـــة رفـــح فـــي جمیـــع المجـــاالت

 . البشریة

  بین متوسطات تقدیرات معلمي   )05.0( عند مستوى داللة إحصائیة د عالقة موجبةوجت. 9 

  المدارس الثانویة بمحافظات غزة للعالقة بین واقع المناخ التنظیمي ومستوى إدارة التمیز لدى      

  . ي المدارس الثانویة بمحافظات غزةمدیر      

  :أوصت الدراسة بالتالي وفي ضوء النتائج السابقة 

مناخ تنظیمي إیجابي محفز عقد دورات وورش عمل لدى مدراء المدارس لكي تساهم في نشر  -1

  . للعمل واإلبداع وتحقیق التمیز في المؤسسات التربویة

ضرورة نشر فكر وأبعاد إدارة التمیز في وزارة التربیة والتعلیم العالي الفلسطینیة لكي تتكیف  -2

 . مدارسنا مع المتغیرات العصریة وتحقق مزایا تنافسیة

والسعي لتوفیر متطلبات إدارة  ، العمل على التهیئة الشاملة للمناخ التنظیمي في جمیع جوانبه -3

  . ل ومتناسب مع تطویر األداءالتمیز للوصول لنظام مرن ومتكام

    مدیري المدارس المتمیزین والحریصین على التربیة والتعلیم بتوسیع نطاق صالحیات  قیام وزارة -4

  .تمیز مدارسهم 
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Abstract  

The Reality of Organizational Climate and its Association with 

Excellence Management among High School Principals in Gaza 

Governorates 
This study addresses the reality of organizational climate and its association with 

excellence management among High School Principals in Gaza Governorates. For 

achieving the study objectives, the researcher has applied the descriptive approach. 

The study population consisted of all high school teachers in Gaza governorates 

who's numbered (4845) female and male teachers , while the study sample 

numbered (400) female and male teachers , Which is equivalent to approximately 

(8.25%) of the study population who were selected according to the random 

satisfied sample method. And the researcher has developed two questionnaires;  the 

first, for the purpose of identifying the reality of the organizational climate in Gaza 

governorates high schools, For the second questionnaire, the purpose was to 

identify the level of excellence management among high school principals in Gaza 

governorates , For analyzing the data collected, the    researcher has used statistical 

package social sciences. 

  

The study concluded the following findings:                                                  

1- The degree of appreciation to the reality of organizational climate among the 

high school teachers in Gaza governorates has achieved a high level where it has 

got a relative weight of (74.60%). In addition, the study showed that the degree of 

appreciation to the level of excellence management among the high school teachers 

in Gaza governorates has achieved high rate where it has got a relative weight of 

(75.00%).                                                                          

2- There are statistically significant differences at the level of significance ( α≤0.05)  

among the average estimates of the study sample responses for the reality of 

organizational climate due to gender variable in favor of females, except the 

participation in decision taking.                                                   

3- There are no statistically significant differences at the level of significance ( 

α≤0.05) among the average estimates of the study sample responses for the reality 

of organizational climate due to the academic qualification variable . 

4- There are statistically significant differences at the level of significance ( α≤0.05)  

among the average estimates of the study sample responses for the reality of 

organizational climate due to  years of service variable, except for the 

communication and technology areas.                                                     

5- There are statistically significant differences at the level of significance ( α≤0.05)  

among the average estimates of the study sample responses for the reality of 

organizational climate due to the educational zone variable in favor of the 
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directorates of both Gaza Governorate and Rafah Governorate in all areas, and in 

favor of the directorate of Northern Gaza Governorate regarding the human aspect.                                            

6- There are statistically significant differences at the level of significance ( α≤0.05)  

among the average estimates of the study sample responses for the level of 

excellence management due to gender variable in favor of females. 

7- There are no statistically significant differences at the level of significance ( 

α≤0.05)  among the average estimates of the study sample responses for the level of 

excellence management due to academic qualification and years of service 

variables.        

8- There are statistically significant differences at the level of significance ( α≤0.05)  

among the average estimates of the study sample responses for the level of 

excellence management due to the educational zone variable in favor of the 

directorates of both Gaza Governorate and Rafah Governorate in all areas, and in 

favor of the directorate of Khan Younis Governorate regarding the leadership and 

human resources areas.                                                    

9- There is a positive relationship at the level of significance ( α≤0.05) among the 

average estimates of high school teachers in Gaza governorates concerning the 

association between the reality of the organizational climate and the level of 

excellence management among high school principals in Gaza Governorates.                                                     

In light of the above mentioned findings, the study recommends the following:                                                

1- Conducting training courses and holding workshops for school principals to 

contribute to the spreading of a positive organizational climate that promote for 

more action, creativity and achieve excellence in educational institutions.                                                  

2- The importance of generalizing the concept and the significances of excellence 

management within the Palestinian Ministry of Education and Higher Education 

institutions in order to help our school to be able to adjust with the modern variables 

and gaining competitive advantages.                   

3- Working on creating a comprehensive preparation of the organizational climate 

in all its aspects, as well as seeking to provide excellence management requirements 

to gain a flexible, integrated and proportional system with the performance 

development.                                                    

4- The Ministry of Education shall expand the powers of distinguished school 

principals who are eager to achieve the perfection of their schools.              
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  الفصل األول

 العام للدراسة اإلطار

 مقدمة الدراسة :  

كثیر من ونرى أن ، المؤسسة التعلیمیة بعناصرها المختلفة لها دور كبیر في تقدم المجتمع وازدهاره  

ن إحیث ،  تطورالدول المتقدمة والنامیة تسعى دائمًا إلى تطویر النظم التعلیمیة والتربویة لمواكبة هذا ال

 المعلومات عصر فهو ، الحیاتیة المجاالت مختلف في والمستمر السریع بالتغیر هذا العصر یتمیز

 حكومیة سلطة أو نظام أي ضمن التربویة اإلدارة وتعتبر،  السریع التكنولوجي العلمي والتقدم المتدفقة

 اإلنجاز أجل من العصر هذا متغیرات مع التعامل مهارات تمتلك ألنها قوي جیل لبناء األساس هي

  .المتمیز واألداء العالي

 العالقات وشیكة النظم عمل فطبیعة،  بعینه واحد بمتغیر یرتبط ال التربویة األنظمة نجاح وٕان

 األهداف وتحقیق التربویة النظم نجاح في تؤثر،  الفرعیة مكوناتها عبر تنشط التي والتفاعالت

 متغیراً "  التربوي النظام في العاملون یعیشه الذي والمناخ العمل جو ویشكل،  تنشدها التي والمرامي

 الفرعیة مكوناته عبر المتفاعلین شعور وفي،  النظام هذا أداء نجاح ومستوى درجة في"  فاعالً 

 إلنجاز مسعاهم في الممكنة جهودهم أقصى بذل في والرغبة والثقة والطمأنینة بالراحة المختلفة

  ) . 137:  2001،  الطویل(  أدوارهم متطلبات

 معالجة على المناخ هذا وقدرة،  السائد التنظیمي المناخ هو األساس المدرسة فعالیة مصدر وأن

 وعلى،  التنظیمي الهیكل علیها یشتمل التي العمل جماعات فعالیة على أو،  فیها الصعبة المشكالت

 العاملین وشعور الفعالة العمل جماعات خصائص وفهم،  بینهم فیما المتعدد الربط توافر مدى

 فیها وتتوافر،  العمل في لرؤسائه الوالء أو،  وألعضائها لها بالوالء والشعور الجماعة نحو بالجاذبیة

 مصطفى(  الفرد وحاجات قیم مع متكاملة الجماعة وأهداف قیم وتعد،  والمرؤوسین الرؤساء بین الثقة

 ،2005  :550  . (  

 الصلة ذات المجاالت بكل العنایة حول تمحورت المدرسیة اإلدارة في جدیدة اتجاهات وبرزت كما

 الجماعي العمل وتنظیم اإلنسانیة العالقات وفي القیادة في كمهارة اإلدارة دور فبرز،  التربویة بالعملیة

 كفاءات من یمتلك ما على الدور هذا في المدیر نجاح ویتوقف،  للعمل المالئمة الظروف وتهیئة

 التي القیادیة المهارات أن في شك وال،  للمدرسة المرجوة األهداف تحقیق على تساعده قیادیة ومهارات

 البیئة في المتسارعة المتغیرات متابعة من تمكنهم التي األساسیة المقومات من تعتبر المدیرون یمتلكها

 والطرق األسالیب بابتكار لها واالستجابة،  بالمدرسة المحیطة والتنافسیة،  والتقنیة،  االقتصادیة

 الداخلیة بیئتها في تحدث التي والتغیرات المدرسة بین المالئم التكیف تضمن التي المناسبة والحلول

  ) . 19:  2000،  الفریحات(  والخارجیة
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 امتالك إلى تسعى أن المنظمات كل على لزاماً  بات قد أنه إلى یشیر الذي الحالي الواقع من وانطالقاً  

 الجدیدة األعمال بیئة مع التكیف خالل من،  واالستمرار البقاء على یساعدها وفعال قوي إداري نظام

 شامل مدخل هو التمیز إدارة مدخل فإن،  التغیر سریع معال في  التنافسیة وحدة،  العولمة وٕافرازات، 

 المتغیرات مواجهة في عالیة قدرات لها تحقق متمیزة أسس على المنظمة بناء ومقومات عناصر یجمع

 الذاتیة ومكوناتها عناصرها بین والتنسیق الترابط تحقیق یكفل كما،  بها المحیطة الخارجیة واألوضاع

 المنظمة جوانب لكل دائمة تنافسیة میزات تحقیق على القدرة ثم ومن،  المحوریة قدراتها واستثمار

  ) . 13 : 2012،  غبور و الهاللي(  المصلحة وأصحاب ومستویاتها

 المنافسة مواجهة من المنظمات تمكن التي واألسالیب اإلجراءات مختلف تتضمن التمیز إدارة نإ حیث

،  واإلنتاج العمل وأسالیب وسیاساتها آللیاتها المستمر والتحسین التطویر خالل من وذلك،  أدائها ورفع

 المحیطة البیئة مع العالقات نوعیة في والتواصل االبتكار وتشجیع المهارات لتطویر الكفاءات وتنمیة

  ) . 3:  2007،  عبداهللا(  وتحسینها بها

 األداء مستویات رفع بهدف وتقنیاتها الحدیثة اإلدارة فعالیات یضم متكامالً  نظاماً  التمیز ویعتبر

 المستوى إلى وترقى،  األخرى مثیالتها على المنظمة بها لتتفوق،  المستویات أعلى إلى واإلنجاز

 جهود مجمل من التمیز یتحقق بل،  بالتمني یتحقق وال صدفة یأتي ال التمیز نأ أي،  العالمي

 بل التمیز من معین مستوى تحقیق یكفي ال أنه كما،  المستویات كافة وعلى،  المنظمة في المنسوبین

 القیادة واقتناع فهم عن ینتج الحقیقي التمیز وأن،  باستمرار وتنمیته المستوى بهذا االحتفاظ هو األهم

  .)77:  2001،السلمي( مشتركة أهداف تحقیق أجل من العمل على معها المنسوبین وتجاوب اإلداریة

فإن فاعلیتها ونجاحها ، أساسًا للنظام التعلیمي والمدرسة باعتبارها إحدى المؤسسات التعلیمیة التي تعد 

یعود بالدرجة األولى إلى وجود إدارة مدرسیة متمیزة ، في تحقیق أهدافها وتمیز أداء العاملین فیها 

وتعمل على تهیئة جمیع الظروف واإلمكانات ، تسعى إلى تطویر األداء المدرسي بصفة مستمرة 

( قیق األهداف التربویة والتعلیمیة التي یسعى المجتمع لتحقیقها المادیة والبشریة التي تساعد على تح

   ) . 2:  2014، الزائدي 

نظرًا ألن الطلبة في هذه المرحلة یبدون في إعداد ، وٕان مرحلة الدراسة الثانویة مرحلة هامة وحساسة 

فیه جوانب  ویكون في سن تنمو، أنفسهم لمرحلة الدراسة الجامعیة ومن ثم اختیار مهنة المستقبل 

وٕادارة ، لذا فهم بحاجة للرعایة واالهتمام من قبل المدرسة ، شخصیتهم الجسمیة والعقلیة واإلجتماعیة 

من تقع علیهم مسئولیة إعداد هؤالء الطالب  ألنهم هم، المدرسة الثانویة وعلى رأسها مدیر المدرسة 

، بتوفیر هذا المناخ المالئم والمریح ، ویة وأنه إذا قامت إدارة المدرسة الثان، لحیاة الحاضر والمستقبل 

فإنها تكون قد حققت ، ومجتمع محلي ، لكل من معلمین وطالب ومناهج وأبنیة وتجهیزات مرسیة 

وبأن تصبح المدارس الثانویة بیئات ، یؤدي لنجاح وتطویر التعلیم الثانوي ، مناخ تنظیمي إیجابي 
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ت الطلبة یناًء متكامًال ومتوازنًا مما یؤهلهم لدخول تسهم في بناء شخصیا، تربویة سلیمة وفعالة 

  . ) 41:  2008، رباح ( المرحلة الجامعیة بكل ثقة 

ویسهم مدیري المدارس الثانویة بمحافظات غزة إسهامًا كبیرًا في تهیئة المناخ التنظیمي المالئم 

والتطور التكنولوجي المتسارع ، وفي ظل التقدم العلمي المستمر ، لمدارسهم لتحقیق أهدافهم وغایاتهم 

ناسب المناخ التنظیمي في كان لزامًا أن یت، وظهور االتجاهات الحدیثة في اإلدارة مثل إدارة التمیز ، 

  .  المدرسة مع مستوى إدارة التمیز لمدیر المدرسة 

، والتزام تام ، تمتلك رؤیة ورسالة واضحة ، ال یمكن تحقیق التمیز إال من خالل قیادة متمیزة حیث 

حیث ان ، مع تشجیع اإلبداع واالبتكار ، وتحقق أهدافهم ، وتحفز العاملین ، وتجسد قیم سامیة 

هي أولى مؤشرات نجاح المؤسسة وتحقیقها في ، المساندة والدعم من القیادة على مختلف المستویات 

  ) . 363:  2006، الببالوي ( المؤسسة التعلیمیة 

 للمناخ الشاملة التهیئة على یتوقف مدرسته في التمیز إدارة بتطبیقالثانویة  المدرسة مدیر قیام ٕانو 

 المدرسة مدیر یقوم أن الصعب من أنه حیث،  والتمیز النجاح تطلباتم مع متوافقة لتكون التنظیمي

  . سیئ تنظیمي مناخ ظل في التمیز إدارة بممارسة

 الثانویة المدارس في التنظیمي المناخ واقع تتناول تربویة لدراسة ماسة حاجة الباحث وجد فقد لذا

  . غزة بمحافظات الثانویة المدارس مدیري بمستوى إدارة التمیز لدى وعالقته

 وتساؤالتها  الدراسة مشكلة:  

بمحافظات  في المدارس الثانویة اإلیجابي المناخ التنظیميتوفر  أكدت العدید من الدراسات على أهمیة

وقد توصلت بعض الدراسات ألهمیة ، غزة لما له من عالقة وطیدة بالمتغیرات التربویة المختلفة 

، الخریصي ( و دراسة ،  )  2012، عدوان ( دراسة  ة مثلالمناخ التنظیمي في المدارس الثانوی

ونظرًا ألهمیة إدارة التمیز باعتبارها من أهم الركائز التي یقوم علیها عمل مدیري المدارس ، )  2009

، السلطي ( إال ان الدراسات التي تناولت هذا الموضوع قلیلة مثل دراسة ، الثانویة بمحافظات غزة 

2015  (.  

 واختالف،  خاصة والثانویة عامة الحكومیة المدارس في السائد التنظیمي للمناخ المالحظة خالل ومن

 مدیري بعض ممارسات خالل ومن،   المدارس هذه واقع تعكس والتي  ألخرى مدرسة من المناخ هذا

 البد كان الحیاة قطاعات كافة في والمتالحقة السریعة المتغیرات ظل في والنمطیة التقلیدیة المدارس

في ظل   قیادة مدرسته والوصول بها إلى نتائج تنافسیة متمیزة على القادر المبدعالمدیر  وجود من

  : اآلتي الرئیس التساؤل في تتحدد الدراسة مشكلة فإن وفي ضوء ماسبق، مناخ تنظیمي جید 

   ؟ غزة بمحافظات الثانویة المدارس مدیريبإدارة التمیز لدى  عالقتهما و  التنظیمي المناخ واقع ما
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   -: التالیة الفرعیة األسئلة السؤال هذا عن ویتفرع

  ؟في مدارسهم التنظیمي  المناخ لواقع غزة بمحافظات الثانویة المدارس معلمي تقدیر درجة ما .1

 تقدیرات متوسطات بین)  α ≤ 0.05( الداللة مستوى عند إحصائیة داللة ذات فروق توجد هل .2

،  الخدمة سنوات ،المؤهل العلمي ، الجنس (  لمتغیرات تعزى التنظیمي المناخ لواقع الدراسة عینة

  ؟)  التعلیمیة المنطقة

إدارة التمیز لدى مدیري المدارس   لمستوى غزة بمحافظات الثانویة المدارس معلمي تقدیر درجة ما .3

  ؟ الثانویة بمحافظات غزة

 تقدیرات متوسطات بین)  α ≤ 0.05( الداللة مستوى عند إحصائیة داللة ذات فروق توجد هل .4

 سنوات، المؤهل العلمي ، الجنس ( الدراسة لمتغیرات تعزى إدارة التمیز لمستوى الدراسة عینة

 ؟ )التعلیمیة المنطقة،  الخدمة

 المناخ واقع بین)  α ≤ 0.05( الداللة مستوى عند احصائیاً  دالة ارتباطیة عالقة توجدهل  .5

  ؟ لدى مدیري المدارس الثانویة بمحافظات غزةومستوى إدارة التمیز  التنظیمي

 الدراسة أهداف  :  

في  التنظیمي المناخ لواقع غزة بمحافظات الثانویة المدارس معلمي تقدیر درجة إلى التعرف .1

 . مدارسهم

 لمتغیرات تعزى التنظیمي المناخ لواقع العینة أفراد استجاباتمتوسط  في الفروق داللة عن الكشف .2

  .) التعلیمیة المنطقة،  الخدمة سنوات ،العلمي  المؤهل،  الجنس(

إدارة التمیز لدى مدیري  لمستوى غزة بمحافظات الثانویة المدارس معلمي تقدیر درجة إلى التعرف .3

  .المدارس الثانویة بمحافظات غزة 

 لمتغیرات تعزى إدارة التمیز لمستوى العینة أفراد استجاباتمتوسط  في الفروق داللة عن الكشف .4

  )  . التعلیمیة المنطقة،  الخدمة سنوات ،المؤهل العلمي ، الجنس (  الدراسة

 الثانویة المدارس مدیري إدارة التمیز لدىومستوى  التنظیمي المناخ واقع بین العالقة إلى التعرف .5

  . غزة بمحافظات

 الدراسة أهمیة  :  

  :تكتسب هذه الدراسة أهمیتها من 

مدیري المدارس الثانویة من خالل عقد  أداءتفید مراكز التطویر التربوي للعمل على تطویر أنها  .1

 .لمتمیز رات تدریبیة من أجل الوصول لورش عمل وعدة دو 

 .تفید مدیري المدارس المهتمین بتحقیق التمیز في مدارسهم  أنها .2
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المدارس  مدیري إلعداد التربویة اإلدارات قسم وخاصة والتعلیم التربیة وزارة في العاملین تفید أنها .3

 .الثانویة في ضوء اإلتجاهات الحدیثة لإلدارة 

كونها من أوائل الدراسات على حد علم الباحث التي تربط بین متغیر المناخ التنظیمي وعالقته  .4

 . بإدارة التمیز لدى مدیري المدارس الثانویة بمحافظات غزة

  .ال الدراسات العلیا بالجامعات والمؤسسات التربویة تفید الطلبة الباحثین في مج أنها .5

 الدراسة حدود :  

 .بإدارة التمیز  وعالقته التنظیمي المناخ واقع إلى التعرف:  الموضوع حد .1

 . الحكومیة الثانویة المدارس : المؤسساتي الحد .2

  . قتصر الدراسة على المعلمین والمعلماتا:  البشري الحد .3

  .  غزة محافظات:  المكاني الحد .4

  . ) م 2015 – 2014(  لعامالفصل الدراسي الثاني  في الدراسة تطبیق تم:  الزماني الحد .5

 الدراسة مصطلحات  :  

  :  التنظیمي المناخ. 1

 العمل لبیئة المختلفة للسمات الفردیة التصورات من مجموعة: " بأنه  )  2007(  شنت عرفه• 

 الوظیفة وتقییم الدور كغموض المتغیرات بعض وكذلك،  العاملین على یؤثر الذي واألسلوب الفعلیة

   .)شنت  27 : 2007 ,( "العاملین األفراد سلوك على وتأثیرهم الوظیفي والرضى والتدریب

 العاملین لمجموعة الكلي االجتماعي النظام أو االجتماعیة البیئة: "  بأنه)  2004(  العمیان عرفه •

 والمعتقدات السلوكیة واألنماط واألعراف والتقالید والعادات والقیم الثقافة یعني وهذا،  الواحد التنظیم في

 داخل واالقتصادیة اإلنسانیة واألنشطة الفعالیات على تؤثر التي المختلفة العمل وطرق االجتماعیة

  ) . 305:  2004،  العمیان" ( المنظمة

 الثانویة المدارس بیئة بها تتمیز التي الخصائص مجموعة " : اجرائیاً  التنظیمي المناخ الباحث ویعرف

 و الحوافز ونظام والتواصل واالتصال القرارات اتخاذ في المشاركة تشمل والتي غزة بمحافظات

والتي تقاس من خالل استجابات المعلمین لالستبانة التي  ، اإلنساني والجانب المستخدمة التكنولوجیا

   ."   أعدها البحث لذلك

  : التمیز إدارة. 2

 في وتشغیلها المنظمة عناصر وتنسیق توفیق على القدرة هي"  بأنها)  2002(  السلمي عرفها •

 یحقق الذي المخرجات مستوى إلى بذلك والوصول،  الفاعلیة معدالت أعلى لتحقیق وترابط تكامل

  ) .  4:  2002،  السلمي" (  بالمنظمة المرتبطین المصلحة أصحاب وتوقعات ومنافع رغبات
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 المؤسسة تمكن التي المعاییر من مجموعة لتطبیق محصلة هي"  بأنها)  2009(  الجعبري عرفها •

 التنافسیة قوتها زیادة في وتساهم السوقیة الحصة من تزید مسبوقة غیر تنافسیة نتائج إلى التوصل إلى

  ) . 40: 2009،  الجعبري" ( 

 مدیر تمكن التي المعاییر من مجموعة تطبیق عن عبارة"  بأنها:  إجرائیاً  التمیز إدارة الباحث ویعرف

 خالل من بإبداع القیادة إلى تستند تنافسیة نتائج إلى الوصول من غزة بمحافظات الثانویة المدرسة

والتي ،  للمدرسة المنشودة األهداف لتحقیق بشكل جید البشریة الموارد وٕادارة لها مخطط استراتیجیات

  " .  المعلمین لالستبانة التي أعدها البحث لذلكتقاس من خالل استجابات 

  :  المدرسة مدیر .3

قائد تربوي یتصف بخصائص ومهارات تتطلبها منه طبیعة األدوار : "  بأنه)  2008(  عرفه شحادة •

" ( التي یتوقع منه ممارستها في إدارة المدرسة لبلوغ أهدافها المنشودة في أجواء من األمن واالرتیاح 

  ) . 7:  2008، شحادة 

  :  الثانویة المدرسة .4

مؤسسة تربویة تشرف على إدارتها وزارة التربیة والتعلیم العالي " بأنها )  2006(  شبالق یعرفها •

العلمي والعلوم ( وتضم طلبة الصف األول أو الثاني الثانویین أو كلیهما بفرعیهما ، الفلسطینیة 

  ) . 8:  2006، شبالق " ( عامًا  18 – 16ومتوسط العمر فیها ) اإلنسانیة 

  : غزة محافظات .5

جزء من السهل الساحلي وتبلغ مساحتها : بأنها )  1997( تعرفها وزارة التخطیط والتعاون الدولي • 

ومع قیام السلطة الفلسطینیة تم تقسیم قطاع غزة إداریًا إلى خمس محافظات ، كیلو مترًا مربعًا  365

( رفح  محافظة، محافظة خان یونس ، محافظة الوسطى ، محافظة غزة ، محافظة الشمال : هي 

  .)  14:  1997، وزارة التخطیط والتعاون الدولي الفلسطینیة 

  

  

  

  

  

  

  



  - 8 - 

 

  

  الفصل الثاني

  االطار النظري للدراسة

  

 المناخ التنظیمي: أوًال 

 .مفهوم المناخ التنظیمي   - أ

 .خصائص المناخ التنظیمي  -ب

 . أهمیة المناخ التنظیمي  - ج

 . أبعاد المناخ التنظیمي  -د

 . أنماط المناخ التنظیمي  - هـ

 .العوامل التي تؤدي إلى تكوین مناخ تنظیمي جید  -و

  .طرق قیاس المناخ التنظیمي  - ز

  

  دارة التمیزإ: ثانیًا 

  .مفهوم مدیر المدرسة  -أ

  .أهمیة مدیر المدرسة  -ب

  . المدرسة مدیر لدى توافرها الواجب المهارات - ج

 . االتجاهات الحدیثة في اإلدارة -د

 .مفهوم إدارة التمیز  - ه

  .أهمیة إدارة التمیز  -و

  .المتطلبات األساسیة إلدارة التمیز  - ز

  .أبعاد إدارة التمیز  - ح

  . التمیز نماذج - ط

  .جوائز التمیز  -ي

  . التمیز إدارة و التنظیمي المناخ العالقة بین - ك
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  الفصل الثاني

  االطار النظري للدراسة

  التنظیمي المناخ:  أوالً 

    :تمهید 

نه یعبر عن الجو العام الذي إیشكل المناخ التنظیمي عنصرًا أساسیًا في العدید من المؤسسات حیث 

وهي منظومة أنشأها المجتمع للقیام بوظائف تربویة  ، ومن ضمن هذه المؤسسات المدرسة، یسودها 

ومن خالل المناخ التنظیمي للمدرسة نستطیع الشعور بتأثیر طبیعة هذا المناخ ومدى تمایز ، وتعلیمیة 

ن یكون هذه المناخ إیجابیًا لمواكبة تغیرات الواقع حتى یتم أوضرورة ، هذا المناخ بین مدرسة وأخرى 

  .علیمیة ألفضل مستویاتها االرتقاء بالعملیة الت

 في جذریة تغیرات إحداث إلى هدف،  تربویاً  تحركاً  المنصرم القرن من األخیران العقدان شهد قدو 

،  بینها فیما المتبادلة العالقات من مجموعة تحكمه متكامالً  نظاماً  بوصفها،  التربویة العملیة مفهوم

 والمدخالت،  التربوي العمل شؤون تیسیر عن المسؤولة القیادة على التحرك هذا نجاح ویتوقف

 التنظیمي المناخ – ومؤثر فعال كعامل – المدخالت هذه مقدمة في ویأتي،  العملیة هذه في الرئیسیة

 تشكیل في مهماً  بعداً  المناخ هذا ویعد،  التنظیمیة األهداف تحقیق في تأثیراً  العوامل كثرأ یعد الذي

 المناخ یعد كما،  وبیئته اإلنسان بین التفاعل دالة كونه عن فضالً ،  والمرؤوسین الرئیس سلوك

،  المعنویة وروحهم العاملین أداء في إیجاباً  أو سلباً  تؤثر أن یمكن التي العوامل أهم أحد التنظیمي

  ) .  23:  2008،  أحمد(  التنظیمیة بمتطلباتهم التزامهم ومدى

)  البیئة(  المناخ ألثر كبیرة أهمیة التنظیمي السلوك دراسة في المعاصرة الفكریة االتجاهات وأولت

 وآفاق وعادات فكریة قیم من العمل إطار في السائدة المتغیرات كافة تتضمن نهاإ إذ،  التنظیمیة

،  والجماعات لألفراد التنظیمي السلوك على أساسي بشكل تؤثر والتي،  مادیة وأبعاد حضاریة

  ) .  164:  2002،  حمود(  سواء حد على العاملة والمنظمات

 النفس وعلم التربیة في الباحثین من كبیر عدد باهتمام التعلیمیة المؤسسات مناخ حظي وكذلك

 وفعالیة إنتاجیة في المؤثرة المتغیرات من بالعدید المناخ الرتباط وذلك،  األخیرة السنوات في التعلیمي

 وكل المعنویة والروح واإلنتاجیة الوظیفي الرضا من كل أن إلى الدراسات من العدید وتشیر،  المدرسة

  .)  31:  2001،  المعضادي و صادق(  التنظیمي المناخ على تعتمد التعلیمیة البرامج
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  :مفهوم المناخ التنظیمي  -أ

وهذا التباین نتیجة اختالف ، تعددت تعریفات المناخ التنظیمي بسبب تباین نظرة الباحثین لهذا المفهوم 

الباحثین ومذاهبهم الفكریة وكذلك طبیعة المنظمات التي یدرسونها فلكل منظمة بیئتها تخصصات 

  .الخاصة التي تمیزها عن غیرها 

  :فهناك العدید من التعریفات منها 

البیئة االجتماعیة أو النظام االجتماعي الكلي لمجموعة " بانه )  305:  2005،  العمیان(تعریف 

وهذا یعني الثقافة والقیم والعادات والتقالید واألعراف واألنماط السلوكیة ، د العاملین في التنظیم الواح

نیة التي تؤثر على الفعالیات واألنشطة اإلنسا، والمعتقدات االجتماعیة وطرق العمل المختلفة 

  ." واالقتصادیة داخل المنظمة 

تي تمیز بیئة مجموعة من الخصائص والصفات ال" بأنه )  548:  2005،  مصطفى( وتعریف 

وتتمتع هذه ، وتنتشر في المنظمة ككل بشكل شمولي ، العمل في منظمة ما عن غیرها من المنظمات 

وهو یعبر ، ویدركها أعضاء المنظمة والعاملون وتؤثر في سلوكهم ، الخصائص باالستقرار النسبي 

  " . عن نظام مفتوح یؤثر ویتأثر بكل العوامل البیئیة المحیطة به 

مجموعة الخصائص التي یدركها " بانه )  140:  2001،  الطویل( التنظیمي كما عرفه  والمناخ

ویشعر بها العاملون في النظام بما تمیز بیئة العمل فیه سواء شعر العاملون بذلك بصورة مباشرة أم 

  . " أو تأثیر على دوافعهم وسلوكهم  غیر مباشرة ویكون لها انعكاس

الُمعبر عن شخصیة " أن المناخ التنظیمي هو )  291:  2005،  المجید وعبد،  فلیه( وذكر 

بالموظف أو العامل  ویشیر إلى كافة الظروف الداخلیة والخارجیة التي تحیط، المنظمة أو المؤسسة 

والتي تؤثر في سلوكه وتشكل اتجاهاته نحو عمله ونحو المنظمة أو المؤسسة نفسها ،  في أثناء عمله

  " .اه ومستوى أدائه كما تحدد مستوى رض، 

والتي یمكن ، مجموعة من السمات التي تمیز المنظمة " بأنه )  97:  2005،  الكتبي( كما عرفة 

كما أنه ، ها والبیئة المحیطة بها ئاستنباطها من خالل الطرق التي تتعامل بها المنظمة مع أعضا

فراد بشأن ما یجب أن تكون علیه كذلك ما یعتقده األ، ها ؤ عبارة عن شخصیة المنظمة كما یراها أعضا

بل صورة المنظمة ، ولیس من الضروري أن یكون هذا االعتقاد یمثل ما هو كائن بالفعل ، منظماتهم 

  ." املین بها المدركة من خالل الع

  : ما یلي  یتضح ومن خالل التعاریف السابقة

 . العاملون فیها أن المناخ التنظیمي عبارة عن خصائص وسمات بیئة العمل كما یفهمها  -1
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 . ي المدرسةالمناخ التنظیمي عبارة عن انعكاس لدوافع وسلوك العاملین ف -2

 .إلى أخرى  یختلف المناخ التنظیمي من مدرسة -3

 . بكل فعل یحصل داخل المدرسةیتأثر المناخ التنظیمي  -4

 . یتصف المناخ التنظیمي بالثبات النسبي  -5

  

  :خصائص المناخ التنظیمي  - ب

  :أن خصائص المناخ التنظیمي تتمثل باآلتي )  295:  2005، عبدالمجید  فلیه و( یذكر 

فخصائص المناخ التنظیمي تتسم بدرجة من االستمرار ، یمتاز المناخ التنظیمي بنوعیة ثابتة  -1

وهذه الخاصیة مستمدة من أن شخصیة المنظمة ، إال أنه یخضع للتغییر عبر الزمن ، النسبي 

 . لمتغیرات التي تتأثر بها تتغیر استجابًة للظروف وا

إن المناخ التنظیمي السائد في منظمة ما یؤثر بشكل كبیر على سلوك العاملین بها وله نتائج  -2

 .سلوكیة قویة 

مما ، توجد عالقة بین الصفات والتصرفات التنظیمیة األخرى وبین المناخ الذي ینتج في المؤسسة  -3

 . م یؤثر تأثیرًا مباشرًا على األعضاء وممارساته

 . المناخ تجسیم معین لمتغیرات موضوعیة  -4

 .العناصر المكونة للمناخ قد تختلف ولكن تبقى هویته كما هي دائمًا  -5

وكذلك بواسطة ، المناخ یتحدد بصفة جوهریة بواسطة خصائص اآلخرین وسلوكهم واتجاهاتهم  -6

 . الوقائع االجتماعیة والثقافیة 

  :لمناخ التنظیمي تتأثر بالتالي أن خصائص ا)  9:  2010، صلیحة ( وذكر  

یتأثر المناخ التنظیمي بنوعیة الموارد البشریة في المنظمة ألنه وسیط بین متطلبات الوظیفة  .1

 .وحاجات الفرد 

 .المناخ التنظیمي یؤثر بشكل مباشر في اتجاهات وقیم العاملین في المنظمة وبالتالي في سلوكهم  .2

ویمكن عن طریقها ، االستقرار أو الثبات النسبي  أن هذه الخصائص تتمیز بدرجة عالیة من .3

وأن هذه الخصائص هي حصیلة تفاعل بین خصائص المنظمة ، التمییز بین منظمة وأخرى 

 .والفرد 

  .المناخ التنظیمي ینشأ من خالل تفاعل األشخاص في إطار مضمونهم الفكري  .4

والذي  الثانویة الداخلیة  للمدرسةأن المناخ التنظیمي عبارة عن خصائص البیئة إلى  الباحث خلصوی

ونظام ، والمشاركة في اتخاذ القرارات ، ونمط االتصال والتواصل ، یعبر عن الجانب اإلنساني 
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ومن الممكن ، وهذا المناخ یعكس التفاعل بین الممیزات الشخصیة والتنظیمیة ، والتكنولوجیا ، الحوافز 

 .أو سلبي على أداء العاملین  أن یتخذ أشكاًال مختلفة یكون لها أثر إیجابي

  : أهمیة المناخ التنظیمي  -ج

حیث تظهر هذه األهمیة بوضوح من ، للمناخ التنظیمي أهمیة كبیرة في حیاة المؤسسات التربویة 

، خالل تأثیرها المباشر في العدید من األبعاد التنظیمیة مثل أسلوب القیادة والسیاسات التنظیمیة 

  ) . 293:  2005، فلیه وعبدالمجید ( عة العمل وطبی،وخصائص العاملین 

یتكون من عدد من الوحدات ،  اً هادف اً اجتماعی اً باعتبارها نسق –المنظمة  –وٕاذا نظرنا إلى المدرسة 

، وهذه الوحدات لیست منعزلة عن بعضها البعض ، االجتماعیة األصغر لكل منها وظیفة أو أكثر 

فكل وحدة من هذه ، أو تساند وظیفي ، ولكنها ترتبط ارتباطًا قویًا وبینهما نوع من االعتماد المتبادل 

لل یصیب أي جزء من األجزاء یعیق األجزاء واي خ، الوحدات الصغرى تؤثر في األخرى وتتأثر بها 

لذلك كان من األهمیة توافر مجموعة من االعتبارات المؤثرة في نجاح ، األخرى عن القیام بوظائفها 

والذي البد أن یكون ، والتي یعد من أهمها نمط المناخ التنظیمي السائد في المدرسة ، المؤسسة 

ومعلمین ، فع الروح المعنویة لجمیع من في المدرسة من إداریین ور ، مالئمًا إلقامة العالقات اإلنسانیة 

وزیادة الحماس للعمل الجاد والصادق ، من أجل تعزیز الشعور باالنتماء للمجتمع المدرسي ، وطلبة ، 

  ) . 183:  2001، درویش وموسى ( الذي یرمي إلى تحقیق أهداف العملیة التربویة 

والذي ، واالتجاهات الحدیثة في تطویر التعلیم تتبنى أسلوب النظم في تناولها لجوانب العملیة التعلیمیة 

ن إوحیث ، یستند إلى أن العملیة التعلیمیة كنظام تتكون من مجموعة من العوامل المتداخلة والمتفاعلة 

فهو بذلك عنصر أساسي ، مؤسسة هو نتاج لعملیة التفاعل بین أفراد ال) المؤسسي ( المناخ التنظیمي 

  ) . 10:  2003، عبدالعلیم ( من هذا النظام ویستحق االهتمام والدراسة 

یؤثر تأثیرًا مباشرًا في  الثانویة أن المناخ التنظیمي في المدارس یمكن استنتاجما سبق  وفي ضوء

 األخرى األجزاء یعیق أجزاء المدرسة من جزء أي یصیب خلل وأن أي، العدید من األجزاء التنظیمیة 

 التنظیمي فالمناخ، وتوافر المناخ التنظیمي الجید هو مفتاح النجاح لإلدارة الفعالة ، بوظائفها القیام عن

ولذلك یجب أن یكون هذا التفاعل بشكل إیجابي ،  المؤسسة أفراد بین التفاعل لعملیة نتاج عن عبارة

  .وبالتالي نجاح المؤسسة  من أجل تعزیز الشعور باالنتماء للمجتمع المدرسي
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  :أبعاد المناخ التنظیمي  -د

اختلف الباحثون في تحدید األبعاد األساسیة المكونة للمناخ التنظیمي بسبب اختالف وجهة نظر      

  :لموضوع الدراسة  ولذلك فإن األبعاد التالیة اعتبرها مناسبة، العاملین في كل بیئة 

 : المشاركة في اتخاذ القرارات . 1

ن اتخاذ القرار السلیم یتطلب األخذ بمجموعة من المعاییر التي تساعد القائد اإلداري على اتخاذ القرار إ

هم هذه المعاییر معرفة المراحل الصحیحة التي یجب ان یمر بها أومن ، السلیم في التوقیت المناسب 

جراء العدید من المشاورات إ و ، من وجهات متعددة  وكذلك تجمیع البدائل المختلفة، القرار 

والمفاضلة بین ، وتحدید مدى تحقیق القرار للصالح العام للمنظمة، واالستطالعات لمعرفة أثر القرار 

في  ن القرار أو تعدیله إذا ثبت فشله واالستعداد للتراجع، اختیارات عدة قبل اتخاذ القرار النهائي 

كما أن القرار یجب أن یهدف في األساس إلى تحقیق مصالح ، من أجلها تخذ اتحقیق أهدافه التي 

  ) .  299:  2005، ه وعبدالمجیدیلف (وأال یبنى على أسس وأهداف تعسفیة أو شخصیة ، المنظمة 

 :االتصال والتواصل . 2

تهدف عملیة االتصال والتواصل إلى نقل األفكار واآلراء والمشاعر واالتجاهات والمعلومات والمهارات 

فإذا تمكن المرسل من صیاغة رسالته وفق الهدف الذي یرید تحقیقه واستخدام ، من شخص إلى آخر 

وقد ، أهدافه الوسائل والقنوات المناسبة في االتصال فهذه مؤشرات على تحقیق اتصال ناجح وتحقیق 

یفشل االتصال والتواصل في تحقیق أهدافه إذا كان هنالك تباین واضح بین أهداف المرسل وأهداف 

ولذلك ینبغي استخدام وسیلة ، أو إذا لم یستخدم المرسل الوسیلة المناسبة إلیصال الرسالة ، المستقبل 

 ) .   50:  2003، القضاة  (كما ینبغي فهم وجهتي نظر المرسل والمستقبل ، االتصال المناسبة 

  : الحوافز  . 3

باإلضافة إلى أن الحوافز ، الحوافز تختلف عن مفهوم األجر الذي هو مقابل أداء العمل المطلوب 

ألن تلبیة الحوافز للحاجات اإلنسانیة ، تربط بین أهاف العاملین وأهداف المنظمة التي یعملون بها 

له یقتضي أن یحدد مسارها بحیث تؤدي إلى تحقیق أهداف للفرد العامل أو تحقیق رغباته أو آما

وهي ایضًا الموقف الذي یعكس مدى قبول األفراد ورضاهم إزاء أعمالهم ، المنظمة في نفس الوقت 

 ) . 47:  2013، السقا ( وواجباتهم في المنظمة 

عمق یظام الحوافز العاملین عن ن أن رضاكما ، الحافز یترتب علیه إشباع حاجة نفسیة أو اجتماعیة و 

، فلیه و عبدالمجید ( ویشجع الجهود المبدعة ، وتحمل المسؤولیة ، في نفوسهم الثقة واالنتماء لعملهم 

2005  :301  ،302 . ( 
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 : التكنولوجیا . 4

تعمل التكنولوجیا على إحداث تغییر في حیاة األفراد وكذلك حیاة المنظمات اإلداریة من حیث البقاء 

خاصة وأننا نعیش ثورة المعلوماتیة فاستخدام ، ومواكبة المستجدات في البیئات الخارجیة واالستمراریة 

التكنولوجیا یعود بالفائدة على الفرد والمنظمة معًا وهي ضرورة من ضرورات العمل في المنظمات في 

  ) . 151:  2002، اللوزي ( القرن الواحد والعشرین 

، لذلك سعى رجال التربیة إلى إدخال التكنولوجیا الحدیثة في المؤسسات التعلیمیة والكلیات والجامعات 

تسهم في تحسین العملیة ، أمًال في توعیة وتنمیة قدراتهم على امتالك معارف ومهارات متنوعة 

صول إلى تعلیم فعال من خالل توظیف التكنولوجیا لتحقیق األهداف التربویة المنشودة والو ، التعلیمیة 

  ) .  2:  2010، الحولي ( 

  : اإلنساني الجانب .5

 یمیز وما المدرسة في العاملین مع التعامل في المتبع المدرسة مدیر سلوك إلى یشیر اإلنساني الجانب

  . وتقدیر واحترام بود التعامل إلى المیل السلوك هذا

أن العالقات اإلنسانیة في المجتمع المدرسي لیست مجرد كلمات طیبة أو ابتسامات یوزعها حیث 

، ضافة إلى ذلك تفهم عمیق لقدرات األفراد وتقدیر طاقاتهم ..0ولكنها باإل، المدیر على مرؤوسیه 

ة ومراعاة ظروفهم وتلبیة حاجاتهم واستثمار كل هذه الجوانب لحفزهم على العمل كمجموعة مترابط

ولما كانت العالقات اإلنسانیة التي تسود المجتمع ، من التفاهم لتحقیق األهداف التعلیمیة في جو 

لذا لزم تحقیقها واإلهتمام بها ألن ، المدرسي لها آثارها العمیقة في نفوس أفراد المجتمع المدرسي 

م نحقق ذلك فإن تلك ومال، المادة المراد تنمیتها واستثمار طاقتها في تلك المؤسسة هي اإلنسان 

غیر قادر على بناء عالقات سلیمة ، العناصر التي ستنتجها تلك المدارس سوف تكون إنتاجًا ضعیفًا 

  ) . 36:  2009، قشطة ( مع المجتمع الكبیر لسوء المناخ التعلیمي الذي نشأ فیه 

  : أنماط المناخ التنظیمي  -هـ

، لمدارس تختلف وتتمیز بأنماط عدیدة من المناخات فكذلك ا، إذا كان الناس یختلفون في شخصیاتهم 

تسود األلفة والتعاون ، وتعم الفوضى في مدرسة ما ، ففي حین یعلو ضجیج الطلبة وصیاح المعلمین 

، صادق و المعضادي ( خرى أبین المدرسین ونلحظ التزام الطلبة بالقوانین والتعلیمات في مدرسة 

2001  :28 . (  

توصال )  Croft  &Halpin( هالین و كروفت  ینالباحث أن)  42 – 40:  2007، العتیبي ( وذكر 

  : للمناخ التنظیمي المدرسي وهي ) أنماط ( إلى ستة أنواع 
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في هذا المناخ یعمل المعلمون بروح الفریق دون إعاقة : )  ( Open Climateالمناخ المفتوح  .1

، ولدیهم القدرة على التغلب على الصعوبات ، وبروح معنویة مرتفعة ، من جانب المدیر 

 . ویتیح المدیر الفرصة لظهور قیادات جدیدة ، ویستمتعون بالعالقات الودیة والرضا الوظیفي 

في هذا المناخ یتیح المدیر للمعلمین : )  ( Autonomous  Climateمناخ اإلدارة الذاتیة  .2

تساعدهم في عملهم دون الرجوع ویضع لهم القوانین واالجراءات التي ، الفرصة لتنظیم تفاعلهم 

 . وبروح معنویة مرتفعة ، ویعمل المعلمون معًا في هذا النمط بروح الفریق ،  إلیه

ون بجد غیر منعزلین وبروح معنویة یعمل المعلم: )  Controlled Climate ( المناخ الموجه .3

ویركز المدیر على إنجاز ، غیر أنهم ال یجدون متسعًا من الوقت للعالقات الودیة ، متوسطة 

كما ال یسمح بظهور ، ویظهر اهتمامًا قلیًال بالعالقات اإلنسانیة ، األعمال بالطریقة التي یراها 

 . الممارسات القیادیة من قبل المجموعة 

یعمل المعلمون والمدیر كًال على حدة بحب وألفة دون : )  Familiar climate ( ائليالمناخ الع .4

لذا فالحاجات ، إعاقة المعلمین باألعمال الكثیرة ودون إجراءات لتوجیه جهودهم نحو اإلنجاز 

ومستوى الروح المعنویة والرضا ، واأللفة بین المعلمین متوفرة ، االجتماعیة لألفراد مشبعة 

 . متوسط  الوظیفي

یبدو فیه التباعد واضحًا بین المعلمین الذین ینقسمون : )  Parental Climate( المناخ األبوي  .5

نظرًا ، مما یؤدي إلى انخفاض الروح المعنویة ، إلى فرق وأحزاب تفتقد األلفة والعالقات الودیة 

لیة والتركیز على ویتصف سلوك المدیر بالشك، لعدم اإلنجاز وعدم إشباع الحاجات االجتماعیة 

 . اإلنتاج ومراقبة سلوك المعلمین وتوجیههم 

ترتفع فیه اإلعاقة وتنخفض الروح المعنویة نظرًا لعدم : )  Closed Climate ( المناخ المغلق .6

والمعلمون مبتعدون واأللفة ، إشباع حاجات األفراد االجتماعیة أو حاجاتهم إلى اإلنجاز في العمل 

ویتصف سلوك المدیر بالشكلیة في األداء والتركیز العالي على اإلنتاج وهذا ، بینهم متوسطة 

، جراءات والقوانین غیر المرئیة لمتابعة اداء المعلمین وتوجیه سلوكهم یدفعه إلى اتخاذ مزید من اإل

 . وال یعطي فرصة لظهور المبادرات القیادیة 

یعد بعدًا هامًا في  المدارس الثانویة بمحافظات غزةالمناخ التنظیمي الذي یسود أن ویالحظ الباحث 

مناخات جیدة ومناخات غیر جیدة لذلك یجب  مع وجود، تشكیل سلوكیات العاملین في المدرسة 

تحقیق األهداف التربویة و  حتى ینسجم العاملین في المدرسة المضي قدمًا نحو تحقیق المناخ الجید

كما وأفضل اتجاه مدیري المدارس الثانویة إلى المناخ العائلي لما فیه من ،  بكفاءة عالیة

  .لمین تدعیم لأللفة والمحبة بین مدیري المدارس والمع
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  : العوامل التي تؤدي إلى تكوین مناخ تنظیمي جید  -و

هناك كثیر من العوامل التي تساعد في تكوین مناخ تنظیمي جید یسهم في إیجاد بیئة مؤسسیة مالئمة 

وتساعدهم على تطویر أدائهم بما یتناسب مع ، ترفع من روحهم المعنویة ، لجمیع العاملین فیها 

حساس أدى في بعض األحیان إلى ا، فتضخم النظم االجتماعیة وتعقدها ، المتغیرات المتالحقة 

أفرادها بنوع من التیه و التقزم أمام تعاظم هذه النظم واتساعها مما جعل من بین التحدیات الحقیقیة 

أفضل لوجود التي تواجه اإلداریین كیف یجعلون من نظمهم ومؤسساتهم مكانًا تسوده مناخات صحیة 

  ) . 156:  2001، الطویل ( اإلنسان وعمله فیها 

مجموعة من العوامل التي تساعد في تنمیة المناخ )  145 – 143:  2006، الطویل (  ویذكر

  : التنظیمي الجید وهي 

في النظام وذلك من خالل وضع تفصیالت محددة للمهام واألدوار التي یشتملها النظام  امبناء المه .1

. 

 .المكافأة في النظام بتحدید أسس العالوات والمكافآت والرواتب  .2

 .وذلك بتحدید األسس المعتمدة في عملیة صنع القرارات وتفویضها اتخاذ القرارات في النظام  .3

اإلنجاز في النظام بتحدید المنطلقات التي یعتمدها العاملون لبعد اإلنجاز ومدى تأكیدهم على  .4

 .تحقیق ذلك من خالل العمل 

ر ویتضمن ذلك تحدید األسس التي یعتمد علیها في تحسین وتطوی، التدریب والتطویر في النظام  .5

 .أداء األفراد 

 .األمن الوظیفي في النظام  .6

ویتضمن ذلك مدى إحساس العاملین في النظام بمقدرتهم على االتصال ، االنفتاح في النظام  .7

 .والتواصل مع المرؤوسین وفیما بینهم 

عن عملهم ودرجة  اأي مدى شعور العاملین في النظام بالرض، المعنویة والمكانة في النظام  .8

 . امهم وأدوارهم بشكل خاص وللنظام ككل بشكل عام انتمائهم لمه

ومدى ، ویتضمن هذا البعد شعور العاملین باهتمام إدارة النظام بعملهم ، التقدیر والدعم في النظام  .9

 .تشجیع النظام وتقدیره ودعمه ومساندته لذلك 

 .تكیف مرونة النظام وقدرته على ال .10
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  :طرق قیاس المناخ التنظیمي  -ز

یساعد قیاس المناخ التنظیمي في معرفة نمط المناخ السائد في المدرسة والتعرف على مدى مالءمة 

 ةأن هناك ثالث طرق وأسالیب قیاس المناخ التنظیمي حیثولقد تعددت ، هذا المناخ للعاملین فیها 

  :   ) 303:  2005،  عبدالمجید و فلیه( كما عند  مداخل لقیاس المناخ التنظیمي

 :مدخل القیاس متعدد الصفات التنظیمیة  .1

حیث یحصر المناخ التنظیمي في مجموعة من الصفات التنظیمیة التي یمكن قیاسها مثل حجم 

  .والهیكل التنظیمي ، ومستویات السلطة ، التنظیم 

 :مدخل القیاس اإلدراكي للصفات التنظیمیة  .2

رئیسیًا للتنظیم حیث یتم قیاسها من خالل متوسط و میزة أو مظهرًا أیعتبر المناخ التنظیمي صفة 

  .إدراكات األفراد عن المنظمة 

  :مدخل القیاس اإلدراكي للصفات الشخصیة . 3

ویتم ، یعتبر المناخ التنظیمي مجموعة الخالصات الموجزة والشاملة لتصورات محددة لدى األفراد 

وهذا المدخل یرى أن ، عاملین في المنظمة قیاس هذه التصورات بواسطة اإلدراكات الخاصة باألفراد ال

  .المناخ التنظیمي صفة في الفرد أكثر مما هو صفة بالتنظیم 

ویرجع ذلك إلى ، ویعد المدخل الثاني من أكثر المداخل أهمیة في دراسة وقیاس المناخ التنظیمي 

وما تتمتع ، رد من جهة اإلمكانیات العلمیة التي یتیحها في دراسة المناخ التنظیمي كدالة لتصورات الف

كما أن هذا المدخل یتجاوز الموضوعیة الصارمة ، به المنظمة من صفات وممیزات من جهة أخرى 

وهو ایضًا ، ویربط المناخ التنظیمي بمتغیرات هیكلیة ، للمدخل األول الذي یتجاهل األفراد وتصوراتهم 

عن یة المنظمة كوجود موضوعي خارج یتجاوز الذاتیة الصارمة في المدخل الثالث الذي یتجاهل ماه

  .  تصورات األفراد العاملین فیها

من ) وسترنجر  ألتون( إلى أن أسلوب االستقصاء الذي طوره )  2010،  والسواط الطجم( ویشیر 

حیث استخدمه العدید ، أفضل نماذج االستقصاء التي طورت للوقوف على طبیعة المناخ التنظیمي 

من الباحثین بعد اجراء بعض التعدیالت الالزمة والتي تتالءم مع واقع المنظمة موضوع الدراسة في 

قائمة االستقصاء على خمسین وتحتوي ، قیاس المناخ التنظیمي السائد في المنشآت اإلنتاجیة والعاملة 

 ك مجموعة من األسئلة لقیاس كل منوهنا، سؤاًال تقیس في مجموعها المناخ التنظیمي بأبعاده التسعة 

  : اإلتجاهات التالیة 

 .فراد تجاه هیكلیة المنظمة بما في ذلك األنظمة والقوانین واالجراءات المتبعةاألشعور  .1
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 . لهم المسئولیة شعور األفراد بمدى استقاللیتهم وتحم  .2

 .إحساس األفراد بوجود جو یساعدهم على التحدي والمخاطرة  .3

 .شعور األفراد بوجود سیاسة عادلة للمكافآت والترقیات  .4

 .حساس الفرد بوجود عالقات تفاعلیة مبنیة على الصدق والصراحة إمدى  .5

 .مدى وجود معاییر موضوعیة لقیاس أداء الفرد والجماعة   .6

 . مدى اإلحساس بأهمیة االختالفات والنزاعات كظاهرة صحیة یمكن استغاللها لصالح التنظیم  .7

 .اإلحساس بوجود دعم ومساندة من الرؤساء ورفاق العمل  .8

 ) 260:  2010،  والسواط الطجم(  .لفریق العمل والمنظمة  ئهمدى شعور الفرد بأهمیته وانتما .9

طرق لقیاس المناخ التنظیمي وتعتمد كل طریقة أو أسلوب ومما سبق یتضح  أن هناك العدید من ال

كما أن أي طریقة ال یمكن أن تصف ، على مفهوم المناخ التنظیمي كما یتصوره العاملین في المدرسة 

لنا المناخ التنظیمي وصفًا دقیقًا وذلك بسبب الخصائص الشخصیة لبعض العاملین باإلضافة لبعض 

  .المناخ التنظیمي للمدرسة الثانویة العوامل الخارجیة المؤثرة في 
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  إدارة التمیز : ثانیًا 

  المدرسیة مدیر مفهوم -أ

  :  فمنها المدرسة مدیر مفاهیم تعددت

 قبل من تعیینه وتم،  االختیار علیه وقع الذي الشخص"  بأنه)  9:  2010،  علي أبو(  وتعریف

 مادیة اتإمكان من له یتوفر بما فیها العمل وتنظیم المدرسة بإدارة لیقوم،  العالي والتعلیم التربیة وزارة

 تحقیق أجل من والمالیة واإلداریة الفنیة واألمور التربویة األنشطة كافة عن المسئول وهو،  وبشریة

  " . المبتغاة األهداف

،  مدرسته في والفنیة اإلداریة باألعمال یقوم الذي الشخص"  بأنه)  7:  2008،  اللخاوي(  تعریف

 وحسن والبشریة المادیة الموارد استثمار خالل من مدرسته طالب مستوى ورفع معلمیه تطویر بغرض

  " .  تنظیمها

،  المدرسة إدارة عن المسئول الشخص"  بأنه)  11:  2008،  والتعلیم التربیة وزارة(  تعرفه كما

 جهود وتنسیق التعلیمیة العملیة سالمة لضمان الدائم المشرف وهو فیها المناسبة التعلیمیة البیئة وتوفیر

  " . للتربیة العامة األهداف تحقیق أجل من أعمالهم وتقویم وتوجیههم فیها العاملین

 عن مسئوالً  لیكون،  المدرسة في رسمیاً  المعین الشخص ذلك"  بأنه)  9:  2004،  صالح(  ویعرفه

 اتخاذ عن األول المسئول وهو،  المدرسة داخل واالجتماعیة والفنیة اإلداریة العمل جوانب جمیع

  " . العلیا التربویة اإلدارات مع بالتنسیق المدرسة أهداف لتحقیق المناسبة اإلجراءات

 طبیعة منه تتطلبها ومهارات بخصائص یتصف تربوي قائد"  بأنه)   98:  2000،  عبدو(   ویعرفه

 األمن من أجواء في المنشودة أهدافها لبلوغ للمدرسة إدارته في ممارستها منه یتوقع التي األدوار

  " .  واالرتیاح

  :  هو المدرسة مدیر أن یتضح سبق ومما

  . المدرسة في البشریة العناصر ومتابعة وتنظیم توجیه عن المسئول. 1

  . التعلیمیة العملیة سالمة عن المسئول الدائم المشرف .2

  . المدرسة في سلبیة أو إیجابیة كل عن المسئول. 3

  . المنشودة األهداف وتحقیق التخطیط عن المسئول. 4

 . التعلیمیة العملیة في أبنائهم بمستویات األمور أولیاء لتزوید األساسیة الواجهه .6
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  : المدرسیة مدیر أهمیة - ب

 قمة له مدرج هرم أنه على المدرسیة اإلدارة هیكل إلى نظرنا إذا"  المدرسة مدیر أهمیة تصور یمكن

 أسفل إلى أعلى من السلطة في والمتدرج اإلداري الهرم هذا قمة على یتربع المدرسة مدیر فإن وقاعدة

 المحور هو یعتبر المدرسة مدیر فإن ومحیط مركز لها دائرة أنها على المدرسة إدارة إلى نظرنا وٕاذا، 

 من الدائرة هذه أجزاء لكل والتوجیه الرؤیة له یتیح متوسط مكان في یقع فهو ومركزها الدائرة لهذه

  ) .  149:  2000،  آخرون و عبود" (  محیطها إلى محورها

 اإلدارة أهمیة على تؤكد التي األسباب)  2:  2009،  العالي والتعلیم التربیة وزارة(  وأوضحت

  :  یلي فیما المدرسیة

 لتطویر غایة ولیست وسیلة وأنها،  المستوى هذا كان مهما جماعي جهد لكل والزمة ضرورة أنها.  1

  . فردیة ولیست جماعیة مسؤولیة وهي،  المدرسة

  . وتصرفاتهم مجهوداتهم ورقابة وتوجیه بتخطیط اآلخرین بواسطة االعمال تنفیذ. 2

  . المتاحة والمادیة البشریة للموارد األمثل االستخدام. 3

 المدرسة مدیر یعتبر حیث،  وخارجها المدرسة داخل اإلنسانیة والرغبات للحاجات الكامل اإلشباع. 4

 المدرسي المجتمع ألفراد المتعرضة المصالح بین التوازن من مستوى أعلى إلى الوصول عن مسؤوالً 

 ان من التأكد علیه وجب العاملین من معینة لفئة منفعة یحدث أن شأنه من قراراً  اتخذ فإذا،  ككل

  .القرار هذا اتخاذ من ضرر یصیبها لن األخرى الفئات

 العملیة سیر عن مباشر وبشكل المسئول هو الثانویة المدرسة مدیر أن الباحث یالحظ سبق ومما

 داخل العاملین على وتوزیعه العمل تنظیم في أهمیته وتكمن،  المدرسة داخل والتربویة  التعلیمیة

  . المجتمع إنماء في اإلسهام على القادر المستقبل جیل إعداد أجل من المدرسة

  

  : المدرسة مدیر لدى توافرها الواجب المهارات -ج

كتزاید الطلب ، إن التغیرات المستمرة في نظم التعلیم وما یصاحبها من مشكالت إداریة وفنیة 

وتنوع الواجبات ، وزیادة عدد التالمیذ والملتحقین بالمدارس عامًا بعد عام ، االجتماعي على التعلیم 

ة التقدم المعرفي الهائل في والتغیرات المستمرة في المناهج التعلیمیة لمواكب، واألعمال اإلداریة و الفنیة 

والخدمات ، وطرق تدریس هذه المناهج والمستحدثات من وسائل وتكنولوجیا التعلیم ، عالمنا المعاصر 

وغیرها من مشكالت وقضایا قد تطلبت أن یكون ، والعالقة بین المدرسة والبیئة ، التوجیهیة واإلرشادیة 
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ة إلى السمات والمقومات باإلضاف، داریة والعلمیة مدراء المدارس على درجة عالیة من الكفاءة اإل

  ) .  52:  2001، عطیوي (  الشخصیة

أن هناك العدید من المهارات والمعارف التي یجب أن )  135:  2001، القحطاني ( ویوضح 

  : یمتلكها المدیر اإلداري التربوي وهي 

مهمة ثم حفز وتمكین اآلخرین أن یجب ان یتمتع القائد التحویلي بالمقدرة على تحدید األهداف ال .1

 .أنفسهم وأن یهیئوا كل الموارد الضروریة إلنجاز هذه األهداف  یئوایه

 . القدرة على وضع الرؤیة والرسالة واالستراتیجیات الالزمة للمدرسة وااللتزام بها  .2

 .یجب أن یتمتع القائد التحویلي بالثقة بالنفس والقدرة على إدارة الذات  .3

 .تدریب وتطویر وتحفیز العاملین للمساهمة في تحقیق النمو والتقدم للمدرسة القدرة على  .4

 .والتطویر الذاتي عند الموظفین ، القدرة على التعلم عند المنظمة  .5

 . القدرة على استیعاب متطلبات العولمة والتأقلم معها بشكل ال یؤثر على المبادئ والقیم  .6

 .االتصال بما یخدم المنظمة وتطویر أسالیب ، توفر مهارات التسهیالت  .7

 . القدرة على اتخاذ القرارات الموضوعیة في بیئة متغیرة والقدرة على تنفیذها  .8

 .القدرة على المتابعة والتقییم الذاتي للفرد والفریق  .9

  . القدرة على المبادرة واالبتكار واإلبداع . 10

العدید من المهارات  الثانویة بمحافظات غزة ومما سبق یؤكد الباحث على أهمیة امتالك مدیر المدرسة

التي تجعل منه قائدًا فعاًال والعمل على تطویر هذه المهارات بما یتناسب مع االنفجار المعرفي لیتمكن 

  .من إدارة مدرسته إدارة ناجحة وفعالة 

  

  :االتجاهات الحدیثة في اإلدارة  -د

، مام بجمیع المفاهیم اإلداریة بة في الفهم واإللنظرًا التساع وتعقد العمل اإلداري أصبح هناك صعو 

 اإلدارة أداء تطویر الضروري من أنه نالحظ التكنولوجیة و المعرفیة و العلمیة الثورة إلى بالنظرو 

ونظرًا لذلك ظهرت اتجاهات جدیدة في عالم اإلدارة المدرسیة ، الواقع  لمواكبة مستمر وبشكل المدرسیة

  : ومن هذه االتجاهات ، 

  : اإلدارة االستراتیجیة  - 1

تلك اإلدارة التي تنظر إلى المنظمة والظروف المحیطة بها : " بأنها )  60:  2003، الفرا ( یعرفها 

نظرة شمولیة من أجل وضع االستراتیجیة المناسبة التي تساعد في تعزیز المركز التنافسي من أجل 

  " .هدافها بكفاءة عالیة وفاعلیة تحقیق أ

  : أن اإلدارة االستراتیجیة تسعى إلى تحقیق األهداف التالیة )  8:  2001، عوض ( ویؤكد 



  - 22 - 

 

تهیئة المؤسسة داخلیًا بإجراء التعدیالت في الهیكل التنظیمي واإلجراءات والقواعد واألنظمة والقوى  - 

 .العاملة بالشكل الذي یزید من قدرتها على التعامل مع البیئة الخارجیة بكفاءة وفعالیة 

خاذ قرارات مهمة ومؤثرة تعمل على زیادة حصة المؤسسة في سوق العمل وزیادة رضا ات - 

المتعاملین معها وتعظیم المكاسب ألصحاب المصلحة من وجودها سواء كانوا من المساهمین أم 

 .كان المجتمع كله أو قطاع منه 

اكتشافها مبكرًا تجمیع بیانات عن نقاط القوة والضعف والفرص والتهدیدات بحیث یمكن للمدیر  - 

یمكنه األخذ بزمام القیادة بدًال من أن تكون قرارات المدیر هي رد فعل لقرارات ، وبالتالي 

 .واستراتیجیات المنافسین 

تشجیع اشتراك العاملین من خالل العمل الجماعي مما یزید من التزام العاملین لتحقیق الخطط  - 

ویزید من فهمهم ألسس ، ویقلل من مقاومتهم للتغیر ووافقوا علیها ، التي اشتركوا في مناقشتها 

 .ومنح الحوافز داخل المنظمة ، تقییم األداء 

 . تساعد على اتخاذ القرارات وتوحید اتجاهاتها   - 

  : اإلدارة اإللكترونیة  - 2

عملیة میكنة جمیع مهام وأنشطة " اإلدارة اإللكترونیة أنها ) 135:  2003، السالمي ( یعرف 

للوصول إلى تحقیق أهداف ، اإلداریة باالعتماد على جمیع تقنیات المعلومات الضروریة المؤسسات 

اإلدارة الجیدة في تقلیل استخدام الورق وتبسیط اإلجراءات والقضاء على الروتین واإلنجاز السریع 

  " .مة اإللكترونیة الحقًا والدقیق للمهام والمعلومات لتكون كل أداة جاهزة لربطها مع الحكو 

  : فیما یلي )  124:  2005، الهادي ( وتتمثل األهداف األساسیة لإلدارة اإللكترونیة كما یذكرها 

محاولة إعادة هیكلة المؤسسة التربویة التقلیدیة الحالیة لتحسین األداء اإلداري التقلیدي المتمثل في  - 

 .دارة اإللكترونیة مة إلنجاز المعامالت وفق تطور مفهوم اإلز كسب الوقت وتقلیل التكلفة الال

إعادة النظر في الموارد البشریة المتاحة للمؤسسات التربویة والعمل على رفع كفاءتها ومهاراتها   - 

 . التكنولوجیة لربط األهداف المنشودة لإلدارة اإللكترونیة باألداء والتطبیق 

ومتطلبات الخدمات  تقییم البنیة التحتیة لتكنولوجیا المعلومات واالتصاالت وتحریرها لكي تستجیب - 

 . الالزمة بالحجم والنوعیة لتحقیق الخدمات لإلدارة اإللكترونیة 

  :إدارة التغییر  - 3

تغییر في األنظمة العاملة في المنظمة او في ثقافتها وذلك " بأنه  ) 238:  2004، الشریدة ( وتعرفه 

تغییر بنوعیة أفضل فیما یتعلق بتحسین طریقة تأدیتها لنشاطاتها وزیادة فاعلیتها وصیاغة قرارات ال

ببناء النظام أو مهامه واستخدام بعده التقني ومصادره البشریة وكذلك أهدافه بقیادة إداریة واعیة تجعل 

  " اإلداریة المختلفة في النظام المرؤوسین یقومون بمشاركة إیجابیة للمستویات 

  : األهداف األساسیة إلدارة التغییر فیما یلي )  17:  2012، شقورة ( ویوضح 
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 .تحقیق أهداف المؤسسة التربویة على مستوى عال  - 

 .التكیف الكامل للمؤسسات التربویة مع البیئة العالمیة واإلقلیمیة والمحلیة  - 

 .استشراف مستقبل العملیة التربویة وٕاعادة صیاغة الرؤیة والرسالة واألهداف االستراتیجیة  - 

وب مدراء المدارس في إدارتهم من إدارة تقلیدیة إلى إدارة تغییر تتوافق ومتطلبات تحویل أسل - 

 .العصر 

 . إیجاد مناخ مناسب لحل المشكالت وتقبل اختالف الرأي بین العاملین  - 

  : إدارة المعرفة  - 4

،  العملیات التي تساعد المؤسسات على تولید المعرفة" بأنها ) :  6:  2005، أبو عابد ( عرفها 

ونشرها وتحویل المعلومات الهامة والخبرات التي تمتلكها المؤسسة ، واستخدامها ، واختیارها وتنظیمها 

، والتعلم ، واتخاذ القرارات، والتي تعتبرها ضروریة لألنشطة اإلداریة المختلفة كحل المشكالت ، 

  " .االستراتیجي  والتخطیط

  : دارة المعرفة لإلدارة المدرسیة وهي أهداف إ)  158 – 157:  2012، علیان ( ویوضح 

 .إیجاد بیئة تفاعلیة لتجمیع وتوثیق ونقل الخبرات التراكمیة المكتسبة من و أثتاء الممارسة الیومیة  - 

 .تكوین مصدر موحد للمعرفة  - 

 . تفعیل المعرفة ورأس المال الفكري لتحسین طرق إیصال الخدمات  - 

 .تدفق األفكار بحریة تبني فكرة اإلبداع عن طریق تشجیع مبدأ  - 

 . تولید المعرفة الالزمة لتحقیق عملیات التعلم  - 

 .نشر المعرفة وتوزیعها على الجهات ذات العالقة حسب الحاجة إلیها  - 

وتولى عملیة إدارة النشاطات كافة ذات ، السعي إلى إیجاد القیادة القادرة على بناء النظام المعرفي  - 

 . العالقة بإدارة المعرفة 

 .أي تخزینها في األماكن المخصصة لها ، المعرفة حفظ  - 

  . العمل على تجدید المعرفة وتطویرها بشكل مستمر  - 

  : إدارة الجودة الشاملة  - 5

فلسفة إداریة جدیدة تهدف إلى إعادة هندسة المدرسة عن " بأنها )  28:  2005، منصور ( وتعرفها 

ییرات جذریة من أجل تحقیق أهدافها بفعالیة في طریق خلق ثقافة تنظیمیة جدیدة قائمة على إحداث تغ

  " . أم غیره ، م النمط اإلداري أ، أم األنظمة ، سواء أكان ذلك في القیم ، جمیع نواحي المدرسة 

بحصر األهداف التي تسعى )  2005، م بمنطقة مكة المكرمة اإلدارة العامة للتربیة والتعلی( وقامت 

  :من خالل تطبیق نظم الجودة نذكر منها المؤسسة واألفراد الوصول إلیها 

تطویر أداء جمیع العاملین عن طریق تنمیة روح العمل التعاوني الجماعي وتنمیة مهارات العمل  - 

 .الجماعي بهدف االستفادة من جمیع الطاقات وجمیع العاملین في المنشأة التربویة 



  - 24 - 

 

أن نعمل األشیاء بطریقة " رها الدائم ترسیخ مفاهیم الجودة الشاملة والقائمة على الفعالیة تحت شعا - 

 .صحیحة من أول مرة وفي كل مرة 

تحقیق نقلة نوعیة في عملیة التربیة والتعلیم تقوم على أساس توثیق البرامج واإلجراءات وتفعیل  - 

 .األنظمة واللوائح والتوجیهات واالرتقاء بمستویات الطالب 

بل وقوعها ورفع درجة الثقة في العاملین وفي اتخاذ جمیع التدابیر الوقائیة لتالفي األخطاء ق - 

مستوى الجودة التي حققتها المدارس والعمل على تحسینها بصفة مستمرة اتكون دائمة في موقعها 

 .الحقیقي 

الوقوف على المشكلة التربویة والتعلیمیة في المیدان ودراسة هذه المشكالت وتحلیلها باألسالیب  - 

واقتراح الحلول المناسبة ومتابعة تنفیذها في المدارس التي تطبق نظام والطرق العلمیة المعروفة 

 .یات والعمل على تالفي السلبیات الجودة مع تعزیز اإلیجاب

  : إدارة التمیز  - 6

، لقد أصبحت إدارة التمیز أحد أهم االتجاهات الحدیثة المستخدمة لزیادة كفاءة وفاعلیة المؤسسات 

طور المعرفي والعلمي و جاءت إدارة التمیز كنتیجة طبیعیة للت، والتنافسیة وتطویر قدراتها اإلبداعیة 

فهي مدخل إداري شامل یقوم على مبدأ االستغالل الجید والمتفوق لموارد المدرسة ،  والتكنولوجي

، وذلك حتى تصبح المدرسة من أفضل المدارس في میدان نشاطها حاضرًا ومستقبًال ، وكفاءاتها 

  .س هذا التمیز على مدراء المدارس الذین یقومون بقیادة هذا النشاط وبالتالي ینعك

 طور الفكر اإلداري وأن تبني مدیري هي نتیجة تفي اإلدارة ویرى الباحث أن االتجاهات الحدیثة 

، لهذه االتجاهات یؤدي إلى جعل المدرسة رائدة ومتمیزة في أهدافها وثقافتها وقیمها الثانویة المدارس 

  .إلى التأثیر وبشكل إیجابي على العاملین في المدرسة   مما یؤدي

  

  : التمیز إدارة مفهوم - ه

 حیث ، االكتشـاف حـدیث لیس االنجلیزیة اللغة في"   Excellence" بـ یسمى ما أو التمیز مفهومإن 

 ترجمته تعني والـذي" Aristeia" بمفهوم اإلغریق یستخدمه كان المفهوم هذا أن إلى الدراسات تشیر

 عند أما ،"هوال وأكثر ، شـجاعة ، األحوال أفضل" أي"  Braver ,Best , Mightter"  االنجلیزیة إلى

 و الخیــر، أو الضــوء تــدفق ویعني) AR(  األول مقطعین من یتكون الكلمة أصل كان فقد اإلغریق

  ) . Anninos , 2007 : 309(  والتوافق االســتقرار تعنــي والتــي) iston(  الثــاني

 المنظمة عناصر وتنسیق توفیق عل القدرة: "  بأنها التمیز إدارة)  4:  2002،  السلمي(  ویعرف

 المخرجات مستوى إلى بذلك والوصول،  الفاعلیة معدالت أعلى لتحقیق وترابط تكامل في وتشغیلها

  . " بالمنظمة المرتبطة المصالح أصحاب وتوقعات ومنافع رغبات یحقق الذي
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 تمكن التي المعاییر من مجموعة لتطبیق محصلة هي"  بأنها)  40:  2009،  الجعبري(  وتعرفها

 قوتها زیادة في وتساهم السوقیة الحصة من تزید مسبوقة غیر تنافسیة نتائج إلى التوصل إلى المؤسسة

  . " التنافسیة

 تحقیق أجل من المؤسسة إدارة في متأصلة الممارسات بأنها)  7:  2011،  الهاللي(  وتعرفها كما

  : المعاییر من مجموعة على ترتكز نتائج

  األفراد وتفاعل تطویر -                            النتائج على التركیز  - 

  شراكات تطویر -                            الهدف وثبات القیادة  - 

   للمؤسسة االجتماعیة المسؤولیة -                      والحقائق بالعملیات اإلدارة  - 

   المستمر والتحسین واإلبداع التعلم  - 

 میزات تحقیق إلى تهدف التي المخططة التنظیمیة الجهود تلك"  بأنها)  6:  2005،  زاید(  ویعرفها

  . " للمنظمة دائمة تنافسیة

  : تعني التمیز إدارة أن إلى التوصل یمكن سبق ومما

  . ومهددات فرص من به عما والكشف المدرسي المناخ وتفهم دراسة. 1

  . وترابط تكامل في وتشغیلها المدرسة عناصر وتنسیق توفیق .2

  . مستمرة بصفة والتحسین التطویر. 3

  . للعاملین المتجدد المعرفي الرصید وتوظیف تنمیة .4

  . تنافسیة نتائج إلى الوصول من المدرسة تمكن المعاییر من مجموعة. 5

  . وتفوق بإبداع القیادة على التمیز إدارة تعتمد. 6

  . سلیمة وطریقة هادف بأسلوب األخرین مع التعامل .7

 . التنفیذ موضع االستراتیجیة التوجهات وضع .8
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  :  التمیز إدارة أهمیة -و

 للتطورات تستجیب وأن بد ال التمیز إدارة لتطبیق تسعى منظمة أي أن)  2005،  زاید(  یوضح

  : وهي للتمیز الداعمة

 النهج نفس على تستمر أن الماضي في نجاحاً  حققت التي للمنظمة یمكن ال:  وسریع ثابت التغیر - 

 التغییر طابع ذات المنظمات تلك فیها تعمل التي البیئة كون وذلك،  جدیدة سبل عن البحث دون

 بد وال،  الحاضر في الفشل سبب تكون قد،  سابقاً  النجاح إلى تؤدي كانت التي السریع والتطویر

 لها یخطط أن قبل االستمرار من تتمكن حتى االحتماالت كل ضمن للمستقبل تخطط أن للمنظمات

 الناس ینقسم التغییر ریح تهب فعندما،  المتغیرة المحیطة البیئة طبیعة أو المنافسین قبل من بالفناء

 فالنوع،  فیه یختبئ كهف عن یبحث الثاني والنوع الهواء طواحین یصنع األول النوع:  نوعین إلى

  . التمیز إدارة تطبیق یعني األول

 جعل،  والتكنولوجیا االتصاالت عالم في والتقدم العولمة أفرزته الذي االنفتاح إن:  حدود بال منافسة - 

 بال أسواق بیئة ضمن تعمل أن المنظمات من مطلوب فأصبح،  عین بعد اً أثر  تصبح المحلیة األسواق

 تنتقل أصبحت األسواق ان كما،  صغیرة قریة أصبح العالم كون،  حدود بال منافسة یعني مما حدود

 الصراع ذلك ظل وفي،  معنى أي المسافة لحاجز یعد فلم التكنولوجیة التطورات ضمن المستهلك إلى

  .  التمیز خالل من التنافسیة المیزة المنظمة امتالك تعني والقوة لألقوى البقاء أن یقال أن یمكن العالمي

 على السیطرة على قدرتها المنظمة یفقد المتمیز غیر األداء نأ الطبیعي من:  والمكانة المكان حفظ - 

  ) . المنظمة(  المكان

 البدائل وجود ظل في خاصة بدیالً  الجودة عن یرضى ال المستهلك أصبح:  الجودة عن بدیل ال - 

  . العالمیة والمنافسة

 األعمال بیئة تغیر على المعلومات تكنولوجیا في التقدم دور تجاهل یمكن ال:  المعلومات تكنولوجیا - 

 تغییر في فرص من ذلك إلى وما بعد عن والعمل وااللكترونیات اإلنترنت عصر إلى العالم فدخول، 

 مدى على المنظمات بین التنافس أصبح بحیث،  والجهد الوقت یختصر بشكل وتطویرها األعمال

  . ) 16 - 6:  2005،  زاید(   لعملیاتها أدائها في التكنولوجیا أحدث المتالك قدرتها

 تكنولوجیا وثورة العولمة فرضته ما ومواكبة التقلیدیة اإلدارة قیود من تحرر التمیز أن یتضح سبق ومما

 دائماً  یسعى و،  وتطورها اإلدارة فكر یعكس متكامل شامل مفهوم وهو،  واالتصاالت المعلومات

 یكفل بما مستمرة بصفة والتحسین التطویر خالل من لمدیر المدرسة الثانویة أداء أفضل لتحقیق

  . والمیادین المجاالت جمیع في التفوق للمدرسة
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  : التمیز إلدارة األساسیة المتطلبات -ز

حتى تحقق إدارة التمیز أهدافها في المؤسسات بشكل عام والمدارس بشكل خاص ال بد على أصحاب 

  :والقیادات التربویة توفیر مجموعة من المتطلبات األساسیة وهي القرار 

  . التمیز لتحقیق والسیاسات الخطط لتطبیق والمعاییر األسس وضع تتولى فعالة قیادة. 1

  . المحیطة البیئة ومخاطر لفرص تحلیالً  تتضمن كاملة استراتیجیة خطة. 2

  . المنظمة عمل وأسالیب طرق وتنظم تحكم التي السیاسات من متكاملة منظومة .3

  . للتطویر والقابلیة األداء متطلبات مع ومتناسبة مرنة تنظیمیة هیاكل .4

  .  الجودة مواصفات وتحدید الشاملة الجودة لتأكید متطور نظام .5

  .  المؤسسي األداء وتقویم القرار اتخاذ لدعم للمعلومات متكامل نظام .6

  )6،  5: 2006،  ريیالدو ( .التنظیمي التطویر وٕاجراء البشریة القوى وتطویر إلعداد متكامل نظام. 7

  :  التالیة المقومات توافر ضرورة على)  2002،  السلمي(  ویؤكد

  وتضم المستقبلیة ونظرتها الرئیسیة توجهاتها عن تعبر بحیث للمؤسسة متكاملة استراتیجیة بناء. 1

    إعداد آلیة،  للمؤسسة االستراتیجیة األهداف،  المؤسسة رؤیة،  المؤسسة رسالة(  التالیة العناصر

  ) . للمؤسسة االستراتیجیة الخطط

   األداء بمسئولیات القائمین وترشید المؤسسة عمل وتنظم تحكم التي السیاسات من متكاملة منظومة. 2

  . القرارات اتخاذ وأسس قواعد إلى

  الداخلیة المتغیرات مع والتكیف للتعدیل وقابلة األداء متطلبات مع ومتناسبة مرنة تنظیمیة هیاكل. 3

 تمكین على اعتمادها نتیجة الالمركزیة من أعلى بدرجة التمیز إدارة هیاكل وتتصف،  والخارجیة

 االتصال لتقنیات استخدامها عمق عن فضالً  عملة مجال في كل الصالحیات وتخویلهم العاملین

  . والمعلومات

 وشروط  مواصفات تحدید وأسس العملیات تحلیل آلیات یحدد الشاملة الجودة لتأكید متطور نظام. 4

 . الجودة انحرافات تصحیح ومداخل الجودة وضبط رقابة لیاتآو  فیها السماح ومعدالت الجودة

 تجمیعها ووسائل مصادرها وتحدید المطلوبة المعلومات لرصد آلیات یضم متكامل معلومات نظام. 5

 لدعم توظیفها وآلیات قواعد عن فضالً ،  واسترجاعها وحفظها وتحدیثها وتداولها معالجتها وقواعد

 . ) 27 - 26:  2002،  السلمي(  القرار اتخاذ
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 لیتمكن  الثانویة المدرسة مدیر لدى متوافرة تكون أن یجب أساسیة متطلبات هناك أن الباحث یضیفو 

  : یمكن تلخیصها في التالي متمیزة دارةإل الوصول من

 .البیئة المناسبة لإلبداع والتمیز توفیر  .1

 .القدرة على اتخاذ القرار المناسب في الوقت المناسب  .2

 .عمل خطط استراتیجیة ومتابعة تنفیذها  .3

 .تحدید األهداف المراد تحقیقها والنتائج المتوقعة   .4

 .التعامل بدیمقراطیة مع العاملین بالمدرسة  .5

 .القدرة على التكیف مع الواقع ومتغیراته  .6

 .تدریب المستمر للمعلمین ال .7

 .الحرص على عالقات اجتماعیة جیدة مع جمیع العناصر البشریة   .8

 

  : التمیز ادارة أبعاد -ح

بسبب اختالف وجهة نظر العاملین إلدارة التمیز اختلف الباحثون في تحدید األبعاد األساسیة المكونة 

  )2011،  اللوقان( كما عند  لموضوع الدراسة ولذلك فإن األبعاد التالیة اعتبرها مناسبة، في كل بیئة 

  : القیادة. 1

فالقیادة اإلداریة أصبحت المعیار الذي یحدد ، إن القیادة من أهم الموضوعات إثارة في علم اإلدارة 

 تعتبر جوهر العمل اإلاري ألنها تمثل عامًال مهمًا فيوالقیادة التربویة ، نجاح أي مؤسسة تعلیمیة 

ولقد ذهب كثیر من ، نجاح او فشل اإلدارة التعلیمیة لما فیها من تأثیر مباشر على العملیة التعلیمیة 

، وهي مفتاح اإلدارة ، وقلبها النابض ، علماء اإلدارة إلى القول بأن القیادة هي جوهر العملیة اإلداریة 

فتجعل اإلدارة العملیة اإلداریة وأن اهمیتها ودورها نابع من كونها تقوم بدور أساس یؤثر في عناصر 

  ) . 41:  2004، الكردي ( وتعمل كأداة محركة لتحقیق اهدافها ، أكثر دینامكیة وفعالة 

،  لمدیري المدارس الثانویة بمحافظات غزة والتفوق التمیز على المساعدة الركائز إحدى القیادة تمثلو 

  . وازدهارها المنظمة تقدم على یعمل بدورة والذي والتفوق لإلبداع المناسبة البیئة توفر حیث

  : االستراتیجیة. 2

إذا كانت عملیة صیاغة االستراتیجیة مهمة دینامیكیة صعبة فإن تطبیق اإلستراتیجیة بصورة ناجحة 

تمثل في الواقع تحدیًا أكثر صعوبة وتعقیدًا ألن طریقة معالجة هذا التحدي وترجمته إلى سلسلة من 
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مباشرة الجهد المبذول سابقًا بمعنى أن فشل اإلدارة في تطبیق اإلستراتیجیة ال یقتصر یحدد اإلنجازات 

  ) . 165:  2002، یاسین ( شل اإلدارة اإلستراتیجیة ككل وٕانما یعني ف، على هذه المرحلة فحسب 

 فیذالتن موضع ووضعها االستراتیجیة التوجهات تحدید اإلداریة القیادات من یتطلب المنظمة تمیز ٕانو 

 األهداف تحقیق عند المنظمة في البشریة الموارد على تعود أن یمكن التي المنافع وتحدید

  .االستراتیجیة

  : البشریة الموارد. 3

 المرؤوسین اشراك خالل من،  التنظیم وأهداف األفراد أهداف تحقیق،  یتضمن العمل في التمیز إن

 المبادرة تتطلب التي الفرص استغالل على یقوم،  منطقي بشكل والتفكیر،  القرارات واتخاذ صنع في

 فالمنظمة،  للتمیز الداعم المناخ إیجاد من بد وال الجهود تشتیت وعدم الرئیسیة األهداف على والتركیز

 فإن وبالمقابل،  للتمیز معرقلة بیئة تخلق بالعاملین تثق وال،  بالتسامح اإلداریة المسائل تواجه ال التي

(  التنظیمي التمیز تحقق التي المبادرات وتشجع تعزز الفردیة واالستقاللیة العاملین لألفراد الحریة منح

  . ) 55 -  46:  2011،  اللوقان

  

  :  التمیز نماذج -ط

 فرص لزیادة اإلدارة في للنموذج ونحتاج،  العمل خطوات أو العمل طریقة أي بالنموذج المقصود

 تهدف والتي العالم حول المنتشرة التمیز نماذج من العدید وهناك،  الفشل فرص من والتقلیل النجاح

  :  النماذج هذه لبعض عرض یلي وفیما،  األداء كفاءة رفع إلى

  :  نموذج جائزة فلسطین الدولیة للتمیز واإلبداع . 1

اع من خالل مسیرتها لتتویج اإلبداع وذج جائزة فلسطین الدولیة للتمیز واإلبدمیتواصل سعي ن

وتقطف الجائزة ثمار تقدمها عبر سعیها إلى تطویر اآللیات والمعاییر ، ى المجاالت الفلسطیني في شت

بما یسهم في تركیز رؤیة المجتمع الفلسطیني لمعني ومفهوم اإلبداع في حالة خاصة تتمیز بها 

  ) . 2013، جائزة فلسطین الدولیة للتمیز واإلبداع ( فلسطین 

  : نموذج برنامج دبي لألداء الحكومي المتمیز . 2

أحدث برنامج دبي لألدء الحكومي المتمیز نقلة نوعیة وحقیقیة في مستوى أداء الهیئات والدوائر 

وقد استفاد البرنامج من النماذج العالمیة لتمیز األداء المؤسسي ، والمؤسسات الحكومیة بدبي 

ى تكییفها لتالئم القطاع الحكومي في دبي في ضوء خصوصًا النموذج األوروبي للتمیز وعمل عل

ویعمل برنامج دبي لألداء الحكومي ، التحدیات التنمویة التي تضطلع فیها الحكومة بدور قیادي متمیز 
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المتمیز على ربط نتائج أداء الهیئات والدوائر والمؤسسات الحكومیة بالمنهجیات واآللیات المستخمة في 

برنامج دبي لألداء ( یرها سة واستدامة النتائج واستمراریة تحسینها وتطو وذلك لضمان مأس، العمل 

  ) .  2009، الحكومي المتمیز 

  : السنغافوري النموذج. 3

 في التركیز خالل من وذلك واالجتماعي االقتصادي للتطویر كوسیلة التعلیم على أساسي بشكل یركز

 والثقافة الریاضیة والنشاطات الشخصیة وتطویر،  الدراسیة المواد بین التوازن تحقیق على التعلیم

 المعلمین اجتذاب،  التمویل زیادة،   بالتعلیم الجمیع تزوید: (  التالیة بالمعاییر ویهتم كما المختلفة

 بالتجدید االهتمام،  المناهج مراجعة،  العلیا الدراسات في التعلیم توسیع،  التعلیم ثقافة نشر،  الجیدین

  ) . 15 – 14:  2007،  البراوري و باشیوة) (  الكفاءة لرفع التدریب وتوفیر،  واالبتكار

  : االسكتلندي النموذج. 4

 معاییر عشرة على ویرتكز وٕایرلندا وبولندا كإنجلترا الدول من مجموعة في ومنتشر عالمي نموذج یعتبر

 الدراسیة المراحل جمیع على تطبیقها ویمكن شاملة بصورة التعلیمیة المؤسسات إدارة خصائص تصف

 الصحة،  الفرص تكافؤ،  البشریة الموارد،  الزبون ورعایة التسویق،  االستراتیجیة اإلدارة(  وهي

) (  الشهادات ومنح التقییم،  وتنفیذه البرنامج تصمیم،  اإلرشاد خدمات،  واإلدارة االتصال،  والسالمة

  ) . 8:  2007،  البراوري و باشیوة

 :  الكندي النموذج. 5

 أصحاب على التركیز،  المشاركة خالل من القیادة: (  التالیة المعاییر على النموذج هذا یركز

 التخاذ حقائقي منظور،  العملیات إدارة،  الجماعي والعمل التعاون،  والسوق،  الزبائن،  المصالح

 الوفاء،  االبتكاري والتفكیر المستمر التحسین على التركیز،  العاملین وٕاشراك المستمر التعلیم،  القرار

  ) . 4،  2008،  سعودي(  والمجتمع المصالح ألصحاب بااللتزامات

یرى الباحث وجود العدید من نماذج التمیز منها المحلیة والعربیة والدولیة ومن خال هذه  سبق ومما

 ذلك ویتحقق ، جیتهاانتا مستوى ورفع ارس الثانویة بمحافظات غزةالمد تطویرل ضرورةالنماذج نجد 

 والتطور النجاح فرص من لیزید لمدرسته إداریة نماذج بعمل الثانویة المدرسة مدیر قیام خالل من

  . اإلخفاقات أثر من والتخفیف باألداء واالرتقاء
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  : التمیز جوائز -ي

 ومتابعة اإلبداعیة التجارب لتشجیع منصة وهي العطاء لمواصلة تحفیز عن عبارة التمیز جائزة

 ثقافة لنشر المشرفة النماذج وٕابراز اإلبداعیة الطاقات استكشاف إلى التمیز جائزة وتهدف،  المتمیزین

 میدان في المتمیز لألداء منحت التي العربیة الجوائز ومن،  المجتمع تقدم في تسهم التي اإلبداع

  :  یلي ما التعلیم

  :  للتمیز رانیا الملكة جائزة. 1

 التربویین المعلمین أفعال ردود ورصد،  المیداني العمل في سنوات ثالث وبعد ) 2008(   عام في 

 في بالتوسع یسمح بما النضوج إلى المتمیز المعلم جائزة وصول وبعد،  بالجائزة المتعلقة وتطلعاتهم

 الملكة جائزة عن باإلعالن العبداهللا رانیا الملكة تفضلت،  أخرى فئات إلى والتوجه الرائدة التجربة هذه

 كقیادیین المدارس مدیري دور بأهمیة إیماناً  الخطوة هذه وجاءت،  المتمیز للمدیر العبداهللا رانیا

 توفیر في دورهم جانب إلى،  الالزم الدعم وٕاعطائهم وتشجیعهم المعلمین توجیه في یسهمون وٕاداریین

 بما،  التربویة المنظومة ضمن للقدوة وتجسیدهم بأكملها التعلیم مسیرة لتقدم الدافعة والقوة الحافز

 2014،  الزائدي(  كافة عناصرها بین األفضل نحو تحول إلحداث التربویة البیئة على إیجابیاً  ینعكس

 :68 – 69  . (  

  :  المتمیز التربوي لألداء اإلمارات جائزة. 2

 ومنذ المتحدة العربیة اإلمارات دولة في والتعلیم التربیة وزارة سعت أنه)  2012(  الجائزة دلیل في ورد

 تطمح تنافسیة عمل بیئة ضمن الخدمات تقدیم في والریادة التمیز مستویات أعلى تحقیق إلى إنشائها

 التمیز مفردات ترجمة إلى السعي ظل في،  واإلداریة والتربویة التعلیمیة الخدمات بمستوى االرتقاء إلى

 التعلیمیة بالعملیة المعنیین وكافة األمر وولي الطالب به یشعر ملموس واقع إلى والتعلیمي المؤسسي

 لتحقیق التغیر دائم عالم في منتجة لحیاة العام التعلیم نظام في الطالب إعداد في والریادة،  الرؤیة

  ) . 71:  2014،  الزائدي(  اإلمارات لمجتمع المستدامة التنمیة

 على وخاصة التمیز جوائز بتفعیل الفلسطینیة والتعلیم التربیة وزارة قیام ضرورة الباحث یرى سبق ومما

 ویقع،  المدرسة مستوى على والتعلیمیة التربویة العملیة في الهرم رأس ألنهم المدارس مدراء مستوى

 اجل من تنافسیة نتائج یحقق أداء ألفضل وصوالً  وتشجیعهم المعلمین توجیه في كبیرة مسئولیة علیهم

  . التعلیمیة بالعملیة االرتقاء

  

  



  - 32 - 

 

  : التمیز إدارة و التنظیمي المناخ العالقة بین -ك

 هذه بدأت ثم،  البقاء اجل من واقعها في المتوافرة معطیاتها وتنظم ستثمرت القدیمة المجتمعات كانت 

 إلیه وصلت ما لتطویر سعت ثم،  هدفها إلى وصلت حتى طاقاتها ثمارباست رویداً  رویداً  المجتمعات

 المراكز ألعلى الوصول وكان،  المیادین مختلف في المراكز أعلى إلى للوصول التنافس خالل من

  . الصحیح االتجاه في ثابته خطى بكل االنطالق تستطیع حتى إیجابیاً  تنظیمیاً  مناخاً  وجود یتطلب

 مؤسسات في التنظیمي المناخ وأن،  مؤسسة أي لنجاح الرئیسیة العوامل من التنظیمي المناخ ویعد

 وبین للمدرسة التنظیمي المناخ بین ارتباطیة عالقة یوجد حیث،  نجاحها في بارزاً  دوراً  یلعب التعلیم

 لجهود اً تنظیم نجد سوف إیجابیاً  للمدرسة التنظیمي المناخ كان فإذا،  فیها للعاملین العمل دافعیة

 فسوف سلبیاً  للمدرسة التنظیمي المناخ كان إذا أما،  تنافسیة نتائج إلى للوصول حثیث اً وسعی العاملین

  . ألهدافها للوصول المدرسة نجاح عدم إلى یؤدي مما العاملین جهود على بالسلب یؤثر

 هذه نجاح ومستوى درجة في فعاالً  متغیراً  المدرسة في العاملون یعیشه الذي والمناخ العمل جو یشكلو 

 بذل في والرغبة والثقة والطمأنینة بالراحة المختلفة الفرعیة مكوناتها عبر األفراد شعور وفي،  المدرسة

  ) . 137:  2006،  الطویل(  أدوارهم متطلبات إلنجاز مسعاهم في الممكنة جهودهم أقصى

 القائد بوصفه التنظیمي المناخ لتحسین األكبر العبء عاتقه على یقع المدرسة مدیر أن شك وال

 المعلمون یشعر،  المدرسة داخل مناسب تربوي مناخ خلق إلى للوصول یسعى أن یجب الذي التربوي

  ) . 3:  2008،  رباح(  لإلنجاز الدافعیة نفوسهم في ویولد،  واالرتیاح بالطمأنینة ظله في والطالب

 مجاالً  األفراد ویمنح التجدید ویشجع اإلبداعیة الطاقات لنمو الفرصة یعطي الصحي التنظیمي فالمناخ

 هي المبدعة فالمنظمات. والمعنویة المادیة الحوافز ویقدم القرارات، واتخاذ واالتصاالت العمل في أوسع

 2007،  والعزب الزعبي(  متجدد مؤسسي كهدف اإلبداع فیه یتأصل مالئًما تنظیمًیا مناًخا توفر التي

 :3  . (  

 التنظیمي للمناخ الشاملة التهیئة على یتوقف مدرسته في التمیز إدارة بتطبیق المدرسة مدیر قیام وٕان

 بممارسة المدرسة مدیر یقوم أن الصعب من نهإ حیث،  والتمیز النجاح متطلبات مع متوافقة لتكون

  . سیئ تنظیمي مناخ ظل في التمیز إدارة

 بناء من البدالوصول إلى مدیر مدرسة ثانویة یدیر مدرسته بتمیز  أجل من أنه یتضح سبق ومما

 التي المعوقات أبرز من نإ حیث،  أهدافه تحقیق في المدرسة مدیر لیساعد إیجابیاً  تنظیمیاً  مناخاً 

 متطلبات مع للمدرسة التنظیمي المناخ توافق عدم هو التمیز إدارة تطبیق في المدرسة مدیر تواجه

  . التمیز إلدارة الناجح التطبیق
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  الفصل الثالث

  الدراسات السابقة

  

 

  الدراسات المتعلقة بالمناخ التنظیمي : أوًال.  

  إدارة التمیز بالدراسات المتعلقة : ثانیًا. 

 التعقیب على الدراسات السابقة . 
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  الفصل الثالث

 الدراسات السابقة

  مقدمة : 

، بهدف إثراء موضوع الدراسة ، طالع على العدید من الدراسات ذات العالقة بموضوع الدراسة اإلتم 

  .االتفاق واالختالف وربط الدراسة بالدراسات السابقة من حیث 

  :الدراسات المتعلقة بالمناخ التنظیمي : أوًال 

صراع الدور لدى معلمي المرحلة الثانویة وعالقته : " بعنوان )  2014، الطویرقي ( دراسة  - 1

  "بالمناخ التنظیمي من وجهة نظر المدیرین والمشرفین التربویین بمحافظة الطائف 

الدور بین معلمي المرحلة الثانویة ودرجة المناخ التنظیمي من درجة صراع  هدفت إلى التعرف إلى

،  م الباحث المنهج الوصفياستخدولتحقیق أهداف الدراسة  ،وجهة نظر المدیرین والمشرفین التربویین 

وتكون مجتمع الدراسة من جمیع مدیري المدارس الثانویة ومشرفي اإلدارة ، واستخدم أداة االستبانة 

( وبلغ حجم العینة ، مشرفًا )  101( ، مدیرًا )  61( المدرسیة  بمحافظات الطائف حیث بلغ عددهم 

  .مشرفًا ومدیرًا )  128

نظیمي بالمدارس الثانویة الحكومیة بمحافظة أن المتوسط الكلي لدرجات المناخ الت: هم النتائج أ

حیث جاء ُبعد العالقات اإلنسانیة في الرتبة ، الطائف كما یراها المدیرین والمشرفین كانت بدرجة كبیرة 

ثم ُبعد اللوائح وأنظمة العمل بالمرتبة الثالثة ثم جاء ُبعد ، األولى ثم ُبعد تحفیز العاملین وتقویم األداء 

  . سة والتجهیزات التقنیة ثم بعد القیادة المدرسیة إمكانیات المدر 

ضرورة تدریب المدیرین ومشرفي اإلدارة المدرسیة على البرامج التدریبیة بمجال صراع : هم التوصیات أ

والعمل على التغلب عن األسباب التي كشفت عنها الدراسة لصراع الدور ، الدور والمناخ التنظیمي 

  .لضمان مناخ تنظیمي جید 

درجة ممارسة مدیري المدارس الثانویة في محافظات : " بعنوان )  2013، أبو عرب ( دراسة  - 2

   "غزة للسلوك القیادي وعالقته بالمناخ التنظیمي 

هدفت الدراسة التعرف إلى درجة ممارسة مدیري المدارس الثانویة بمحافظات غزة للسلوك القیادي من 

واستخدم اإلستبانة ، لدراسة استخدم الباحث المنهج الوصفي ولتحقیق أهداف ا، وجهة نظر المعلمین 

وتم استخدام برنامج الرزم اإلحصائیة ، ة معلمًا ومعلم)  500( وبلغت عینة الراسة ، كأداة دراسة 

  .لتحلیل النتائج  ) SPSS( للعلوم االجتماعیة 

( بوزن نسبي ، أن الدرجة الكلیة لتقدیر أفراد العینة للمناخ التنظیمي من جاءت كبیرة  :أهم النتائج 

76.39 ( %.  
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ضرورة اإلستفادة من درجة تقدیر المناخ التنظیمي في تحسین بیئة العمل فیما یحقق  :أهم التوصیات 

 . مستوى أفضل من األداء واإلنجاز 

أبعاد المناخ التنظیمي السائد لدى : " بعنوان )  2013 ،أبو حجیلة  و الحراحشة  ( دراسة - 3

  "مدیري مدارس التربیة والتعلیم في محافظة جرش وعالقتها بالروح المعنویة لدى المعلمین 

لى أبعاد المناخ التنظیمي السائدة لدى مدیري مدارس التربیة والتعلیم في محافظة إهدفت التعرف 

المنهج الباحث استخدام  ولتحقیق أهداف الدراسة ،المعلمین  جرش وعالقتها بالروح المعنویة لدى

ن یاستبانت انواستخدم الباحث، معلمًا ومعلمة )  674( وتم اختیار عینة عشوائیة تكونت من ،  الوصفي

  .لتحلیل النتائج  ) SPSS( برنامج الرزم اإلحصائیة للعلوم االجتماعیة وتم استخدام ، 

أن أبعاد المناخ التنظیمي السائدة لدى مدیري المدارس من وجهة نظر معلمي مدارس  :أهم النتائج 

  .مدیریة التربیة والتعلیم في محافظة جرش جاءت بدرجة مرتفعة 

الروح المعنویة للمعلمین وتفعیل  توفیراالهتمام بالتجهیزات المادیة التي من شأنها  :أهم التوصیات 

  .والمجتمع المحلي  )المدرسة (  التربویة ةؤسسكة المجتمعیة ما بین الماالشر 

دور مدیري المدارس الثانویة بمحافظة الطائف في : " بعنوان )  2012، الحارثي ( دراسة  - 4

  "تحسین المناخ التنظیمي بمدارسهم من وجهة نظر المعلمین 

 المناخ التنظیميهدفت إلى التعرف على دور مدیري المدارس الثانویة بمحافظات الطائف في تحسین 

،  المنهج الوصفي الباحثاستخدام  ولتحقیق أهداف الدراسة ،بمدارسهم من وجهة نظر المعلمین 

الدراسة  نتائجولتحلیل ، وتم استخدام أداة اإلستبانة ، معلمًا )  322( وتكونت عینة الدراسة من 

  . ) SPSS( برنامج الرزم اإلحصائیة للعلوم االجتماعیة استخدم الباحث 

أن المناخ التنظیمي كان من وجهة نظر المعلمین بدرجة متوسطة في جمیع األبعاد  :أهم النتائج 

  ) .المجتمع المحلي  –المناهج  –الطالب  –المعلمین ( األربعة 

ضرورة تعزیز المناخ التنظیمي لدى معلمي المدارس الثانویة بمدینة الطائف من  :أهم التوصیات 

  . خالل نموهم المهني 

المناخ التنظیمي السائد في مدارس المرحلة الثانویة : " بعنوان )  2012 ،عدوان ( دراسة  - 5

  "بمحافظات غزة وعالقته بالروح المعنویة للمعلمین 

هدفت إلى الكشف عن طبیعة العالقة بین واقع المناخ التنظیمي السائد في مدارس المرحلة الثانویة 

 ولتحقیق أهداف الدراسة، بمحافظات غزة ودرجة الروح المعنویة لدى المعلمین من وجهة نظرهم 

یع معلمي وتكون مجتمع الدراسة من جم، وتم استخدام استبانتین ، استخدمت الباحثة المنهج الوصفي 

معلم ومعلمة )  5303( ومعلمات المرحلة الثانویة في المدارس الحكومیة بمحافظات غزة وعددهم 

( أما عینة الدراسة فقد تم اختیارها بطریقة عشوائیة حیث بلغت )  2013 – 2012( للعام الدراسي 
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عالجة البیانات تم ولم، فراد مجتمع الدراسة أمن % )  11( معلمًا ومعلمة یمثلون تقریبًا )  580

  ) . SPSS( استخدام برنامج الرزم اإلحصائیة للعلوم االجتماعیة 

نظرة معلمي ومعلمات المرحلة الثانویة لدرجة واقع المناخ التنظیمي السائد في المدارس  :أهم النتائج 

( یجابیة بدرجة كبیرة حیث كان الوزن النسبي له االحكومیة بمحافظات غزة هي نظرة  الثانویة

68.84. ( %  

، التحلي بالمرونة في التعامل مع القوانین واألنظمة بما یضمن تطبیقها والتقید بها  :أهم التوصیات 

   . مع مراعاة الجانب اإلنساني للمعلمین 

المناخ التنظیمي وعالقته بالرضا الوظیفي لدى مدیري "  : بعنوان)  2009، الحارثي ( دراسة  - 6

  " المدارس الثانویة الحكومیة بمدینة الطائف من وجهة نظرهم 

هدفت إلى تقصي عالقة المناخ التنظیمي بالرضا الوظیفي من وجهة نظر مدیري المدارس الثانویة 

وتكون ،  المنهج الوصفي تخدم الباحثاس ولتحقیق أهداف الدراسة، الحكومیة بمحافظة الطائف 

  . وتم استخدام االستبانه كأداة دراسة ، مدیرًا وهم یمثلون عینة الدراسة )  40( مجتمع الدراسة من 

أن مستوى المناخ التنظیمي لدى مدیري المدارس الثانویة بمدینة الطائف من وجهة  :أهم النتائج 

  ) .  a  =0.05( نظرهم دال احصائیًا عند مستوى الداللة 

تبني تطویر اإلدارة التربویة لدى مدیري المدارس الثانویة بمدینة الطائف من خالل  :أهم التوصیات 

  .التدریب العملي المیداني حول تفعیل المناخ التنظیمي 

المناخ التنظیمي السائد وعالقته باإلبداع اإلداري في : " بعنوان )  2009 ،الخریصي  ( دراسة - 7

  " مدارس المراحل الثانویة 

هدفت إلى التعرف على نمط المناخ التنظیمي السائد في مدارس المرحلة الثانویة بمدینة تبوك التعلیمیة 

ة االرتباطیة بین إضافة إلى التعرف على العالق، ومستوى اإلبداع اإلداري لدى مدیرات المدارس ، 

المنهج الوصفي الباحث استخدام  ولتحقیق أهداف الدراسة، المناخ التنظیمي ومستوى اإلبداع اإلداري 

انویة واشتمل مجتمع الدراسة على جمیع مدیرات المدارس الث، واعتمدت االستبانة كأداة للدراسة ، 

، معلمة )  512( ات والبالغ عددهم مدیرة وعینة ممثلة للمعلم)  22(  بمدینة تبوك والبالغ عددهم

  ). SPSS( باستخدام برنامج الرزم اإلحصائیة للعلوم االجتماعیة  وتمت المعالجة اإلحصائیة للبیانات

أن نمط المناخ التنظیمي السائد في مدارس المرحلة الثانویة إیجابي بدرجة متوسطة إذ  :أهم النتائج 

  ) . 5( من )  3.60( بلغ متوسطة 

التركیز في البرامج التدریبیة على أنماط المناخات التنظیمیة وخصائص المناخ  :التوصیات أهم 

واالهتمام باالحتیاجات الفعلیة للمدیرات مع مراعاة ، التنظیمي اإلیجابي وكیفیة تحقیقها في المدارس 

  .الفترة الزمنیة الالزمة لبرنامج التدریب 
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لسلوك القیادي وعالقته بالمناخ المنظمي لدى مدیري ا: " بعنوان )  2009، سلیم  ( دراسة - 8

  " المدارس الثانویة في محافظات شمال الضفة الغربیة من وجهة نظر معلمیهم 

نظمي لدى مدیري المدارس الحكومیة مهدفت إلى التعرف إلى السلوك القیادي وعالقته بالمناخ ال

ولتحقیق أهداف ، لمعلمین والمعلمات فیها الثانویة في محافظات شمال الضفة الغربیة من وجهة نظر ا

من ) معلمًا  656( وأجریت الدراسة على عینة مكونة من ، المنهج الوصفي الباحث استخدام  الدراسة

وتم احتساب نسبة ، ن یاستخدم الباحث استبانت، ) علمًا م 6564( مجتمع الدراسة البالغ عددهم 

  .) كورنباخ ألفا ( ثباتهما باستخدام معادلة 

وجود عالقة ارتباط دالة احصائیًا بین السلوك القیادي والمناخ التنظیمي لدى مدیري  :أهم النتائج 

  .المدارس الحكومیة الثانویة في محافظات شمال الضفة الغربیة 

وورشات العمل ، درسیة باستمرار من خالل الدورات االهتمام بتطویر اإلدارات الم :أهم التوصیات 

  .لمواكبة التطورات التكنولوجیة والتعرف إلى أسالیب اإلدارة التربویة الحدیثة المتجددة باستمرار 

واقع المناخ المنظمي في المدارس الحكومیة الثانویة : " بعنوان )  2008، أحمد ( دراسة  - 9

  "م في محافظات شمال فلسطین من وجهة نظر المعلمین والمعلمات التابعة لمدیریات التربیة والتعلی

هدفت إلى التعرف إلى واقع المناخ المنظمي في المدارس الحكومیة الثانویة التابعة لمدیریات التربیة 

ولتحقیق ، والتعلیم في محافظات شمال فلسطین من وجهة نظر المعلمین والمعلمات والعاملین فیها 

وقامت الباحثة ،  وتم استخدام المنهج الوصفي، االستبانة كأداة دراسة  الباحثاستخدام  أهداف الدراسة

وتم ، معلمًا ومعلمة )  639( من مجتمع الدراسة حیث بلغت %  10باختیار عینة تمثل ما نسبته 

  .لتحلیل النتائج )  SPSS( استخدام برنامج الرزم اإلحصائیة للعلوم االجتماعیة 

وأن ، من عینة الدراسة % )  70.8( أن المناخ اإلیجابي یمثل الصفة األغلبیة بنسبة  :أهم النتائج 

  .من عینة الدراسة % )  29.2( المناخ المنظمي السلبي قد اختاره 

إجراء دراسات أخرى لمعرفة واقع المناخ التنظیمي في محافظات أخرى ومؤسسات : أهم التوصیات 

  .أخرى 

دور مدیري المدارس الثانویة بمحافظات غزة في تحسین : " بعنوان )  2008، رباح ( دراسة  -10

  " المناخ التنظیمي بمدارسهم وسبل تطویره 

هدفت إلى التعرف إلى دور مدیري المدارس الثانویة بمحافظات غزة في تحسین المناخ التنظیمي 

الباحث استخدام  ولتحقیق أهداف الدراسة، من وجهة نظر المعلمین ، وسبل تطویره ، بمدارسهم 

وتكون مجتمع الدراسة من جمیع معلمي ومعلمات المدارس الثانویة الحكومیة ، المنهج الوصفي 

وبلغت ، معلمًا ومعلمة )  3294( والبالغ عددهم ، م  2008 – 2007بمحافظات غزة للعام الدراسي 
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واستخدم برنامج الرزم ، باحث أداة االستبانة واستخدم ال، معلمًا ومعلمة )  515( عینة الدراسة 

   ) . spss (  اإلحصائیة للدراسات االجتماعیة

أن درجة ممارسة مدیري المدارس الثانویة بمحافظات غزة لدورهم في تحسین المناخ : أهم النتائج 

لدرجة التنظیمي في مدارسهم من وجهة نظر المعلمین كانت جیدة حیث بلغ المتوسط الحسابي النسبي 

  % ) .75.37( الممارسة 

، أن یعمل مدیرو المدارس الثانویة على تحسین المناخ التنظیمي بمدارسهم باستمرار  :أهم التوصیات 

كي تتكون لدى كافة أفراد المجتمع المدرسي ، ووضع الخطط والبرامج التي تسهم في تحقیق ذلك 

  . بالغ األثر في سلوكهم وأدائهم مما یكون له ، انطباعات إیجابیة نحو البیئة المدرسیة 

المناخ التنظیمي وتصور الموظفین األكادیمیین : " بعنوان )  Gul   ،2008( دراسة جول  -11

  "لعوامل المناخ 

" Organizational Climate and Academic Staff’s Perception on Climate 

Factors"   

هدفت الدراسة إلى إیجاد كیف یتصور المدیرون واألكادیمیون العاملون في المؤسسة مؤسستهم وكیفیة 

، أكادیمیًا ) 146( ولقد جمعت البیانات من ، استجابتهم لمتغیرات المناخ التنظیمي في المؤسسة 

  .واستخدمت اإلستبانة كأداة دراسة 

ین األكادیمیین الذین كانو في منصب إداري أما في خمسة أبعاد بوجود فرق جوهري  :أهم النتائج 

  .األشخاص الذین لم یكونو مدراء قد سجلوا أكثر من الباقین 

المناخ المدرسي ومعوقاته ودوره في أداء المعلمین : " بعنوان )  2007، العتیبي ( دراسة  -12

  " بمراحل التعلیم العام 

هدفت إلى التعرف على طبیعة المناخ المدرسي السائد في مراحل التعلیم العام بالمدارس الحكومیة 

، المنهج الوصفي الباحث استخدام  ولتحقیق أهداف الدراسة، بمدینة الریاض من وجهة نظر المعلمین 

ن العاملین من المجتمع األصلي من المعلمی% ) 10( معلمًا یمثلون )  266( بلغت عینة الدراسة و 

استخدم الباحث االستبانة كأداة لجمع ، في مراحل التعلیم العام بالمدارس الحكومیة بشمال الریاض 

  .لتحلیل النتائج  ) SPSS( وتم استخدام برنامج الرزم اإلحصائیة للعلوم االجتماعیة ، البیانات 

له دور مؤثر في جمیع جوانب أن المعلمین موافقون على أن المناخ المدرسي السائد : أهم النتائج 

  .العملیة التعلیمیة 

یجب إلحاق مدراء المدارس والمعلمین بدورات تدریبیة تركز على تعریفهم بمهام  :أهم التوصیات 

  .ومسؤولیات العمل المدرسي وكیفیة توظیف اإلمكانات المتوفرة في إنجاح العملیة التعلیمیة 
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 أثر: " بعنوان )  Lok & Crawford   ،2004 (  بیتر لوك و جون كروفورد دراسة -13

  "  التنظیمي وااللتزام الوظیفي الرضا على القیادة وأسلوب التنظیمیة الثقافة

 " The effect of organizational culture and leadership style on job 

satisfaction and organizational commitment  "                                       

هدفت إلى التعرف على أثر الثقافة التنظیمیة ونمط القیادة على الرضا الوظیفي وااللتزام التنظیمي لدى 

من هونغ  219( مدیرًا )  317 ( وقد بلغ حجم العینة، عینة من المدراء في هونج كونج واسترالیا 

  .من العاملین في مجال االتصاالت والبنوك ) من استرالیا  118، كونج 

أن الثقافة التنظیمیة والنمط القیادي لهما آثار إیجابیة على الرضا الوظیفي وااللتزام : أهم النتائج 

  .التنظیمي 

العالقة بین المناخ التنظیمي والرضا الوظیفي : " بعنوان )  Brown  ،2001( دراسة براون  -14

  ) " نیفادا ( للمعلمین في مدارس حضریة متوسطة في مقاطعة كالرك 

" The relationship between organizational climate and job satisfaction of 

selected urban middle school teachers in the Clark County School 

District (Nevada) " 

" هدفت الدراسة إلى تحدید العالقة بین المناخ التنظیمي والرضا الوظیفي في مدارس مقاطعة كالرك 

، وتم استخدام أداة اإلستبانة ، واستخم الباحث المنهج الوصفي في دراسته ، " نیفادا ، غاس الس فی

  .معلمًا ومعلمة )  197( وبلغت عینة الدراسة 

  .أن هناك عالقة ارتباطیة قویة بین ممیزات الرضا الوظیفي وممیزات المناخ التنظیمي  :أهم النتائج 

 قبرص مدارس في المدرسي المناخ"  :بعنوان )  Pashiard  ،2000 (باشیرد  دراسة -15

  " والمعلمین المدارس مدیري نظر وجهات:  والثانویة االبتدائیة

  " School climate in elementary and secondary school : Views of 

Cypriot principals and teachers "                                                    

هدفت إلى مدى التشابه واالختالف بین معلمي ومدیري المدارس االبتدائیة والثانویة بالنسبة آلرائهم 

وهل هناك اختالف محدد حول المناخ المدرسي باالعتماد على الجنس ، حول المناخ المدرسي 

االستبانة كأداة للدراسة حیث الباحثه  تاستخدام ولتحقیق أهداف الدراسة، وسنوات الخبرة للمشتركین 

)  574( وزعت االستبانة على عینة عشوائیة في المدارس الحكومیة األساسیة والثانویة بلغ عددهم 

وتم استخدام ، معلمًا ومدیرًا في المدارس الثانویة )  780( معلمًا ومدیرًا في المدارس األساسیة و 

  ) SPSS( برنامج الرزم اإلحصائیة للعلوم االجتماعیة 



  - 40 - 

 

وأن ، أن اإلناث یشعرون بالرضا أكثر من الذكور حول األجواء المدرسیة في مدارسهن : أهم النتائج 

معلمي المدارس األساسیة یشعرون باإلیجابیة والتفاؤل أكثر بالنسبة لنوعیة التعلیم المقدم للطلبة مقارنة 

  .مع معلمي المدارس الثانویة 

  :التمیز  إدارةبالدراسات المتعلقة : ثانیًا 

درجة ممارسة مدیري المدارس الثانویة بمحافظات غزة : " بعنوان )  2015، السلطي ( دراسة  -1

   "للقیادة التحویلیة وعالقتها بإدارة التمیز لدیهم 

هدفت الدراسة التعرف إلى درجة ممارسة مدیري المدارس الثانویة بمحافظات غزة للقیادة التحویلیة 

وقام بتصمیم ، استخدم الباحث المنهج الوصفي ولتحقیق أهداف الدراسة ، وعالقتها بإدارة التمیز لدیهم 

 326( ت عینة الدراسة وبلغ، معلمًا ومعلمة )  4857( وبلغ مجتمع الدراسة ، استبانتین لهذا الغرض 

  ) . spss( وتم تحلیل النتائج من خالل برنامج المعالجات اإلحصائیة ، ) 

( مستوى إدارة التمیز لدى مدیري المدارس الثانویة بمحافظات غزة بلغ وزنها النسبي : أهم النتائج 

74.00 ( % .  

  .القیادة واإلدارة المدرسیة ضرورة قیام كلیات التربیة بإضافة مساقات في : أهم التوصیات 

درجة ممارسة الكلیات التقنیة في محافظات غزة إلدارة : " بعنوان )  2015، السوسي ( دراسة  - 2

  " التمیز وعالقتها بالمیزة التنافسیة 

هدفت الدراسة إلى الكشف عن درجة ممارسة الكلیات التقنیة بمحافظات غزة إلدارة التمیز من جهة 

وبلغت  ،على طبیعة العالقة بینهما جیات المیزة التنافسیة من جهة أخرى والوقوف وممارسة استراتی

 ولتحقیق أهداف الدراسة، من العاملین في الكلیات التقنیة في محافظات غزة )  341( عینة الدراسة 

وتم معالجة البیانات باستخدام برنامج  ،واستخدم أداة االستبانة ، المنهج الوصفي الباحث استخدام 

  . spssالرزم اإلحصائیة 

أن درجة ممارسة الكلیات التقنیة بمحافظات غزة إلدارة التمیز من وجهة نظر الهیئة : أهم النتائج 

القیادة ( في جمیع العناصر % ) 73.91( اإلداریة واألكادیمیة فیها حصلت على وزن نسبي 

  ) .التركیز على البحث العلمي ، االهتمام بجودة الطلبة ،  إدارة العملیات، بالتشارك 

إجراء عدة تغییرات في مؤسسات التعلیم العالي بما فیها الكلیات التقنیة مثل تغییر : أهم التوصیات 

تغییر وسائل ، تطویر القیادات ، تغییر الثقافة التنظیمیة نحو التمیز ، ممارسات العمل التقلیدي 

  .طرق التواصل مع الطلبة ،  التدریب للعاملین
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مدى إسهام وزارة التربیة والتعلیم للتمیز في تحسین : " بعنوان )  2014 ،الزائدي ( دراسة  - 3

   "األداء اإلداري لمدیري المدارس في محافظة الطائف 

: التالیة هدفت إلى التعرف على درجة تحقیق معاییر جائزة وزارة التربیة والتعلیم للتمیز في المجاالت 

كذلك التعرف على درجة إسهام جائزة ، التنمیة المهنیة ، الجودة ، الثقافة المؤسسیة ، التمیز القیادي 

ولتحقیق  ،وزارة التربیة والتعلیم للتمیز في تحسین األداء اإلداري لمدیري المدارس من وجهة نظرهم 

وتكون المجتمع والعینة من ، االستبانة واستخدم اداة ، استخدم الباحث المنهج المسحي  أهداف الدراسة

 ( جمیع مدیري ومدیرات مدارس التعلیم العام الحكومیة واألهلیة في محافظة الطائف والبالغ عددهم

  .مدیرًا ومدیرة )  368

أن درجة تحقیق معاییر جائزة وزارة التربیة والتعلیم للتمیز في مدارس التعلیم العام كانت  :أهم النتائج 

مجال الثقافة المؤسسیة في المرتبة : وقد جاءت المجاالت الفرعیة على الترتیب اآلتي ، ًا كبیرة جد

ثم مجال الجودة فقد حظي بالمرتبة ، بینما جاء مجال التنمیة المهنیة في المرتبة الثانیة ، األولى 

  .بدرجة كبیرة جدًا جمیعهم حصلوا على تقدیر ، تبعه مجال التمیز القیادي في المرتبة الرابعة ، الثالثة 

للمفاضلة بین مدارس التعلیم ، العمل على اعتماد جائزة وزارة التربیة والتعلیم للتمیز  :أهم التوصیات 

  .العام والترشیح لالعتماد االكادیمي المدرسي كونها متحققة بغالبیتها في مدارس التعلیم العام 

درجة الفاعلیة التنظیمیة وعالقتها بإدارة الجودة الشاملة : " بعنوان )  2014، فرهوده ( دراسة  - 4

  " بمدارس وكالة الغوث في محافظات غزة 

هدفت الدراسة التعرف إلى درجة الفاعلیة التنظیمیة ودرجة ممارسة إدارة الجودة الشاملة بمدارس وكالة 

ت الباحثة استخدمولتحقیق أهداف الدراسة ، المعلمین  الغوث في محافظات غزة من وجهة نظر

)  7705( وبلغ مجتمع الدراسة ، لتطبیق الدراسة المیدانیة وتم استخدام استبانتین ،  المنهج الوصفي

وتم معالجة البیانات باستخدام برنامج  ،معلمًا ومعلمة )  511( وبلغت عینة الدراسة  ،معلمًا ومعلمة 

  spssالرزم اإلحصائیة 

بلغ المتوسط الحسابي لجمیع فقرات االستبانة الخاصة بدرجة ممارسة إدارة الجودة : أهم النتائج 

وبوزن )  3.78( الشاملة في مدارس وكالة الغوث الدولیة بمحافظة غزة من وجهة نظر المعلمین 

  .أي أن هناك موافقة بدرجة كبیرة على فقرات االستبانة بشكل عام ، )  75.59( نسبي 

ضرورة إدراك العقل اإلداري للجوانب التي تعزز الوالء لدى أعضاء الهیئة التدریسیة : أهم التوصیات 

، وتثیر لدیهم شرف تحمل المسؤولیة العلمیة والتربویة ، وزیادة رغبتهم في العمل المثمر الخالق ، 

  .وتعمق إیمانهم برسالة المدرسة 
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اقع األداء المؤسسي في مدارس دار األرقم بمحافظات و : " بعنوان )  2013، الدجني ( دراسة  - 5

  " غزة في ضوء النموذج األوروبي للتمیز وسبل تطویره 

هدفت الدراسة إلى تعرف واقع األداء المؤسسي في مدارس دار األرقم بمحافظات غزة في ضوء 

،  المنهج الوصفيالباحث استخدام  ولتحقیق أهداف الدراسة، ره األنموذج األوروبي للتمیز وسبل تطوی

من العاملین في مدارس دار األرقم )  171( وبلغت عینة الدراسة ، وتم استخدام أداة االستبانة 

  ) SPSS( وتم استخدام برنامج الرزم اإلحصائیة للعلوم االجتماعیة  ،بمحافظات غزة 

مدارس دار األرقم وجود فروق ذات داللة إحصائیة بین متوسطات تقدیرات العاملین في  :أهم النتائج 

تعزى لمتغیر اسم ، بمحافظات غزة لألداء المؤسسي لمدارسهم في ضوء النموذج األوروبي للتمیز 

  .لصالح مدرسة األرقم األساسیة للبنین ، المدرسة 

مع اشراك ، بحیث تكون واضحة ومعلنة ، تحدیث الخطة االستراتیجیة للمدرسة : أهم التوصیات 

 . المعنیین في وضعها

واقع إدارة التمیز في جامعة األقصى وسبل تطویرها في "  : بعنوان)  2013 ،سهمود  ( دراسة - 6

  " EFQMضوء النموذج األوروبي للتمیز 

هدفت إلى الكشف عن واقع إدارة التمیز في جامعة األقصى وسبل تطویرها وفق النموذج األوروبي 

EFQM  استخدام  ولتحقیق أهداف الدراسة، حیث تم ذلك من وجهة نظر أصحاب الوظائف االشرافیة

)  116( وتم استخدام أسلوب الحصر الشامل لمجتمع الدراسة الذي بلغ ، المنهج الوصفي الباحث 

وتم استخدام برنامج الرزم اإلحصائیة للعلوم ، في جمع البیانات  واستخدمت االستبانة، مفردة 

  ) SPSS( تماعیة االج

القیادة السیاسیة ( أن مستوى تطبیق جامعة األقصى لعناصر إدارة التمیز المتمثلة في : أهم النتائج 

رضا ، الشراكات والموارد ، ) اإلجراءات ( العملیات ، ) الموارد البشریة ( العاملین ، واالستراتیجیات 

النموذج  في ضوء) نتائج األداء الرئیسیة ، خدمة المجتمع ، رضا العاملین ، الفئة المستهدفة 

  % ) .60( یقل عن  EFQMاألوروبي للتمیز 

أن تعمل القیادة الجامعیة في جامعة األقصى على رفع مستوى تشجیع العاملین على : أهم التوصیات 

وذلك من خالل تقدیر أفكار العاملین ومساهماتهم ، شطتها نأأهداف وغایات الجامعة وتطویر  تحقیق

  .یص الوقت الكافي لالستماع لهم وحل مشاكلهم اإلیجابیة المقدمة من قبلهم وتخص
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درجة ممارسة مدیري المدارس الخاصة في محافظات : " بعنوان )  2013، األسطل ( دراسة  - 7

  " غزة إلدارة الجودة الشاملة وعالقتها بالمیزة التنافسیة للمدرسة 

إلدارة الجودة  هدفت إلى التعرف على درجة ممارسة مدیري المدارس الخاصة في محافظات غزة

، وصفي استخدم الباحث المنهج ال ولتحقیق أهداف الدراسة ،الشاملة وعالقتها بالمیزة التنافسیة 

  .واستخدم الباحث أداة الدراسة استبانتین ، مدیرًا ومدیرة )  51(   وتكونت عینة الدراسة من 

أن آراء أفراد العینة لدرجة ممارسة إدارة الجودة الشاملة لدى مدیري المدارس الخاصة  :أهم النتائج 

  % ) .84( بمحافظات غزة مرتفعة وبنسبة إجمالیة تساوي 

  . عقد دورات وورشات عمل للمعلمین في مجال إدارة الجودة الشاملة  :أهم التوصیات 

في التعلیم العالي وفقاً  معیار القیادة  تطبیق: " بعنوان )  saada ، 2013 (سعدا  دراسة - 8

  " لتمیزل EFQM لنموذج

         " Applying Leaderhip Criterion Of Efqm Excellence Model In 

Higher Education  "                                                                        

هدفت إلى التعرف على مدى تطبیق معیار القیادة في مؤسسات التعلیم العالي وفقًا للنموذج األوروبي 

استخدام  ولتحقیق أهداف الدراسة، وقد تم دراسة حالة الكلیة الجامعیة التطبیقیة كحالة علمیة ، للتمیز 

)  64( عینة مكونة من وطبقت الدراسة على ، واستخدم أداة االستبانة ، المنهج الوصفي  الباحث 

  .موظف من اإلداریین واألكادیمیین في الكلیة 

أن مستوى األدء القیادي في الكلیة الجامعیة عند تطبیق معیار القیادة للنموذج األوروبي  :أهم النتائج 

  ) .% 75.90( للتمیز بلغ حوالي 

والبدء ، لكلیة والعاملین بها ضرورة العمل الجاد على نشر ثقافة التمیز بین قیادة ا :أهم التوصیات 

فورًا بتدریب قیادة الكلیة وموظفیها على مبادئ التمیز وآلیات التعامل مع هذه المبادئ وتطبیقاتها 

  .العملیة 

تبني استراتیجیات التمیز في التعلیم والتعلم ودورها في : " بعنوان )  2012، الفقهاء ( دراسة  - 9

"الوطنیة حالة دراسیة النجاح جامعة : تحقیق المیزة التنافسیة المستدامة لمؤسسات التعلیم العالي   

یق المیزة التنافسیة هدفت إلى البرهنة على ارتباط استراتیجیات التمیز في التعلیم والتعلم مع تحق

المستدامة للجامعات، وٕالى إبراز أهمیة تطویر استراتیجیات التمیز في التعلم والتعلیم وتنفیذها من 

خالل عرض تجربة جامعة النجاح الوطنیة لیفید قادة الجامعات والمؤسسات التعلیمیة األخرى من هذه 

تراتیجیة الهادفة إلى تحقیق المیزة التنافسیة، التجربة، وبما یسهم في تقدیم مؤشرات تفید القرارات االس

المنهجیة االستطالعیة الباحث استخدام  ولتحقیق أهداف الدراسة، واستدامتها لمؤسسات التعلیم العالي 

والوصفیة اقتصرت الدراسة على جامعة النجاح الوطنیة بوصفها حالة فریدة في مجال تطویر 
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وتم اإلعتماد ، م أداة المقابلة لجمع البیانات تم استخد، م وتنفیذها لم والتعلیاستراتیجیات التمیز في التع

على  مؤشرات إحصائیة خاصة بجامعة النجاح الوطنیة حسب ما هي واردة في الدلیل اإلحصائي 

  .2011\2010لوزارة التربیة والتعلیم الفلسطینیة 

جّسد الشعارات المرفوعة حول تمیز  إن تبني استراتیجیات التمیز في التعلیم والتعلم قد :أهم النتائج 

وٕان اتباع هذه االستراتیجیات وتنفیذها على مستوى العملیة . األداء وأعطاها بعدًا مؤسسیًا حقیقیاً 

األكادیمیة قد أسهم في تغییر أسس المنافسة مع الجامعات، إذ تجاوزت األسلوب التقلیدي إلى أسلوب 

  .                   یمیة عصري یعتمد الطالب محورًا للعملیة األكاد

نظرا ألهمیة التمیز في التعلم والتعلیم، هناك ضرورة لزیادة الجهود الرامیة لتنفیذ  :أهم التوصیات 

  .برامج التمیز، وتخصیص وقت كاف لها، ومكافأة الجهود المتمیزة أیضا

الجامعات الحكومیة ي في إدارة التمیز التنظیم: " بعنوان )  2011 ،اللوقان ( دراسة  - 10

  "السعودیة

هدفت إلى وضع تصور مقترح لتطبیق إدارة التمیز التنظیمي في الجامعات الحكومیة السعودیة في 

 ولتحقیق أهداف الدراسة، تم استخدام المنهج الوصفي لبناء الخلفیة النظریة ، ضوء المعاییر الدولیة 

تم تطبیق : عینة الدراسة ، یدانیة وتحلیل نتائجها إلجراء الدراسة الم نهج الوصفي الم الباحثاستخدام 

( الدراسة المیدانیة على أربع جامعات حكومیة في المملكة العربیة السعودیة على عینة مكونة من 

، قائدًا أكادیمیًا إداریًا )  628( من المجتمع الكلي والبالغ عددهم % ) 60.67( فردًا بنسبة )  381

باستخدام برنامج الرزم اإلحصائیة  قام الباحثو ، تبانة لجمع المعلومات واستخدم الباحث أداة االس

  ) SPSS( للعلوم االجتماعیة 

أن أفراد الدراسة موافقون على متطلبات إدارة التمیز في الجامعات الحكومیة السعودیة : أهم النتائج 

  ) . 5من  4.45( بمتوسط 

والعمل على ، توصي الدراسة بتبني الجامعات السعودیة الحكومیة التصور المقترح  :أهم التوصیات 

توفیر المتطلبات الالزمة لتطبیق إدارة التمیز التنظیمي في الجامعات الحكومیة السعودیة التي كشفت 

  .والعمل على انشاء وحدة متخصصة لرعایة التمیز التنظیمي في هذه الجامعات ، عنها الدراسة 

درجة تطبیق معاییر الجودة الشاملة في مدارس : " بعنوان )  2011، أبو عبدة ( دراسة  -11

  " محافظة نابلس من وجهة نظر المدیرین فیها 

هدفت إلى التعرف إلى درجة تطبیق معاییر إدارة الجودة الشاملة في المدارس الفلسطینیة في محافظة 

وتم استخدام أدة ، مدیرًا ومدیرة )  132( وتم اختیار عینة قوامها ، نابلس من وجهة المدیرین فیها 

  ) . SPSS( جتماعیة وتم تحلیل البیانات باستخدام برنامج الرزم اإلحصائیة للعلوم اال، االستبانة 
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وجود درجة تطبیق متوسطة لمعاییر الجودة الشاملة في مدارس محافظة نابلس من  :أهم النتائج 

  . وجهة نظر المدیرین والمدیرات فیها في جمیع المجاالت 

واالعتراف بالتمایز على مستوى المجتمع المحلي ، وضع نظام وسیاسات للمكافآت  :أهم التوصیات 

باإلضافة إلى أهمیة وضع اللوائح التنظیمیة لترقیات ، مؤسسات التعلیم األساسي  والوطني بین

  .المعلمین على أساس اإلنجاز واإلبداع والخبرة والعطاء في المهنة 

  " تقییم مراكز التمیز في التعلیم العالي "  :بعنوان )  kettunen ، 2010 (كیتونین  دراسة -12

         " Evaluation Of The Centers Of Exccellence In Higher Education   "  

وهذا النهج هو مثال على تعزیز القیادة ، هدفت إلى تقدیم تقیمًا لمراكز التمیز في التعلیم العالي 

وعرض الدراسة لبرنامج البكالوریوس في الهندسة ، الهادفة إلى تحسین التنمیة طویلة األجل للتعلیم 

وٕان ، والتي حصلت على جائزة التمیز كمركز للتمیز ، للعلوم التطبیقیة المدنیة في جامعة توركو 

  .تطویر البرامج أمر مهم وضروري لتحقیق جودة عالیة في التشغیل والنتائج 

وأن التقییم یقر تطویر ، أن تقییم مراكز التمیز هو وسیلة قویة لتطویر التعلیم العالي  :أهم النتائج 

  .سات الجودة للتعلیم التعلیم ویبرز ارتفاع ممار 

دور إدارة التمیز في تطویر أداء مؤسسات التعلیم : " بعنوان )  2009، الجعبري ( دراسة  -13

  " العالي في الضفة الغربیة 

ومساهمتها في إحداث تطویر ألداء مؤسسات ، هدفت إلى التعرف على مدى فاعلیة إدارة التمیز 

وتكون ، المنهج الوصفي الباحث استخدام  ولتحقیق أهداف الدراسة، التعلیم العالي في الضفة الغربیة 

، مجتمع الدراسة من جمیع رؤساء مؤسسات التعلیم العالي في الضفة الغربیة أو من ینوب عنهم 

)  34( ومسؤولي وحدات التخطیط والتطویر ومسؤولي وحدات الجودة وبلغ عدد هذه المؤسسات 

( حیث تم توزیع ، یار عینة عشوائیة بسیطة من أفراد المجتمع واعتمدت الباحثة على اخت، مؤسسة 

حصائیًا إوهي نسبة مقبولة  ) %68( منها وكانت نسبة االسترداد )  42 ( استبانة وتم استرداد)  62

وتمت المعالجة اإلحصائیة الستخراج المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة معامل االرتباط ، 

  . SPSSبرنامج اإلحصائي بیرسون من خالل ال

ویوجد تفاوت بین تلك المؤسسات ، أن مستوى األداء لمؤسسات التعلیم العالي متوسط : أهم النتائج 

فیما یتعلق بمدى امتالكها وممارساتها لعناصر إدارة التمیز وفي نتائج األعمال وآلیة التقییم الذاتي 

المؤسسات حسب الدرجات التي تم تحقیقها بناًء على كما قدمت الدراسة ترتیبًا لهذه ، المرتبطة بها 

  .تحلیل البیانات 

أوصت الدراسة بضرورة تبني إدارة التمیز المقترح بحیث یتم تطبیقه على مؤسسات  :أهم التوصیات 

  .ومنح جوائز مادیة ومعنویة للمؤسسات المتمیزة ، التعلیم العالي وٕاجراء تقییم دوري بناء علیه 
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الجودة الشاملة مدخل لتطویر اإلدارة المدرسیة : " بعنوان )  2008، شعبان ال( دراسة  -14

  " بمحافظة جدة  الدمج الحكومیة بمراحلها الثالث بمدارس

 ولتحقیق أهداف الدراسة، هدفت إلى التعرف على أهم المتطلبات الالزمة لتطبیق إدارة الجودة الشاملة 

وبلغت عینة ، وتم استخدام االستبانة كأداة الدراسة ، المنهج الوصفي االستداللي الباحث استخدام 

وتم تحلیل البیانات باستخدام برنامج الرزم ، مدیرًا وهم جمیع مجتمع الدراسة ) 123( الدراسة 

  . SPSSاإلحصائیة للعلوم االجتماعیة 

المدرسیة والتخطیط والتدریب والرقابة إن درجة ممارسة مدیري المدارس لمجال القیادة : أهم النتائج 

  .والمتابعة كانت بدرجة متوسطة أما في مجال التنظیم فقد كانت بدرجة عالیة 

ضرورة توفیر االمكانیات المادیة والبشریة لهذه المدارس لتطبیق معاییر إدارة الجودة  :أهم التوصیات 

  .الشاملة 

نماذج إدارة : " بعنوان )  Cantu & Olivares  ،2005( دراسة كانتو و أولیفاریس - 15

  " .الجودة الشاملة للتمیز وعالقتها باألداء 

TQM Excellence Models , Are They Pragmatic or Based on Good 

Wishes " . 

هفت الدراسة إلى تحلیل أهمیة عناصر التمیز المذكورة في معظم جوائز التمیز وتوضیح عالقتها على 

مؤسسة صناعیة في )  30( وتم توزیعها على مدیري الجودة في ، م استخدام أداة اإلستبانة وت، األداء 

  . مدینة مونتیري المكسیكیة 

القیادة والتخطیط وٕادارة المعلومات هي أكثر العناصر تأثیر على الوضع التنافسي  :أهم النتائج 

   .للمؤسسات 

مقارنة نتائج مستوى تمیز المنظمات : " بعنوان )  Alrayes ،2003 ( دراسة الریس  -16

  " بالمملكة المتحدة لتحدید فاعلیة استخدام النموذج األوروبي كاداة لقیاس مستوى التمیز 

" Quantities Analysis of the Self-Assessment Scores of 45 

Organizations Which were Assessed by EFQM Excellence Model "  

هدفت الدراسة إلى مقارنة نتائج مستوى تمیز المنظمات بالمملكة المتحة لتحدید فاعلیة استخدام 

واستخدمت ، واستخدمت الدراسة المنهج الوصفي ، النموذج األوروبي كأداة لقیاس مستوى التمیز 

  . انیا شركة متوسطة الحجم في بریط)  45( وتم تطبیق أداة الراسة على ، اإلستبانة كأداة دراسة 

یتیح النموذج األوروبي للتمیز للمنظمات أن تركز في مجاالت محدة للتطویر والتحسین  :أهم النتائج 

  . وأن تكسب شیئًا من المعرفة من خالل المقارنة مع منظمات أخرى لها الخبرات نفسها 
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  التعقیب على الدراسات السابقة:  

موضوع المناخ التنظیمي وٕادارة التمیز وفیما یلي أوجه تنوعت الدراسات العربیة واألجنبیة التي تناولت 

  :التشابه واالختالف بین الدراسة الحالیة والدراسات السابقة 

  :من حیث بیئة الدراسة : أوًال 

)  2013، األسطل ( دراسة : تنوعت البیئات التي أجریت فیها الدراسات فمنها دراسات محلیة مثل 

  .)  2009، الجعبري ( دراسة ، )  2012، عدوان ( دراسة ،  ) 2009، سلیم ( دراسة ، 

 (دراسة  ،)  2011، اللوقان ( دراسة ، )  2014، الطویرقي ( دراسة : ومنها دراسات عربیة مثل  

  .)  2009، الخریصي ( دراسة ، ) 2007، العتیبي 

، )  Pashiard   ،2000(دراسة ، )  Saada  ،2013( دراسة  :ومنها دراسات أجنبیة مثل  

  . ) kettunen ، 2010 (دراسة ، )  Lok & Crawford  ،2004( دراسة 

  :من حیث المنهج المستخدم في الدراسة :  ثانیاً 

 (دراسة  : اتفقت الدراسة الحالیة مع الدراسات السابقة من حیث استخدام المنهج الوصفي مثل

   .)saada , 2013( دراسة ، ) 2013، سهمود ( دراسة  ،) أبو عبدة ( دراسة ، )  2007، العتیبي 

)  2012، الفقهاء ( دراسة  واختلفت الدراسة الحالیة مع الدراسات السابقة من حیث المنهج مع 

  . التي استخدمت الدراسة المنهجیة االستطالعیة والوصفیة

  : من حیث أداة الدراسة :  ثالثاً 

، الطویرقي ( دراسة  :اتفقت الدراسة الحالیة مع الدراسات السابقة بأداة الدراسة وهي االستبانة مثل 

  .)Pashiard   ،2000(دراسة ، )  2008، رباح ( دراسة ، ) 2012، الحارثي ( دراسة ،)  2014

، الفقهاء ( دراسة  : المقابلة مثلالدراسة وهي واختلفت الدراسة الحالیة مع الدراسات السابقة بأداة 

2012 . (  

  : من حیث مجتمع وعینة الدراسة :  رابعاً 

من المعلمین  الدراسة وعینة مجتمع حیث اختیار من السابقة الدراسات مع الحالیة الدراسة اتفقت

 2008، أحمد ( دراسة ،  ) 2013،  حراحشة و أبوحجیلة(  دراسة، )  2007،  العتیبي(  دراسة مع

  ) . 2008، رباح ( دراسة ، ) 

الدراسة من مدیري وعینة  الدراسات السابقة من حیث اختیار مجتمع  معالدراسة الحالیة  ختلفتاو 

 & Lok( دراسة  ،)  2014، الزائدي ( دراسة  ،  ) 2009، الخریصي (مع دراسة  لمدارسا

Crawford  ،2004 ( ،  دراسة )Pashiard  ،2000 . (  
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مع الدراسات السابقة من حیث اختیار مجتمع وعینة الدراسة من الجامعات واختلفت الدراسة الحالیة 

، )  2009، الجعبري ( دراسة ، )  Saada  ،2013 ( دراسة ، )  2013، سهمود ( دراسة   مع

  .)  2011، اللوقان ( دراسة 

  : من حیث المرحلة التعلیمیة :  خامساً 

   : اختیار مرحلة التعلیم الثانوي مثل اتفقت الدراسة الحالیة مع الدراسات السابقة في

( دراسة ، )  2009الخریصي ، ( دراسة ، )  2012، عدوان ( دراسة ، )  2008، أحمد ( دراسة 

  .)  2014، الزائدي 

( دراسة  : غیر المرحلة الثانویة تعلیمیةلدراسات السابقة من حیث اختیار مرحلة واختلفت مع ا

، )  Pashiard  ،2000( دراسة ، )  2013، حجیلة و حراحشة أبو (  دراسة، )  2013، األسطل 

  . ) 2011، أبو عبدة ( دراسة 

  : من حیث النتائج : سادسًا 

   : مثل حصولها على درجة عالیةراسات السابقة في اتفقت الدراسة الحالیة مع الد

 2014، فرهودة ( دراسة ، % ) 74.0( حیث حصلت على وزن نسبي )  2015، السلطي ( دراسة 

حیث حصلت على وزن )  2008، رباح ( دراسة ، % ) 75.59( حیث حصلت على وزن نسبي ) 

  % ) .70.24( حیث حصلت على وزن نسبي )  2013، الدجني ( دراسة ، % ) 75.37( نسبي 

   : مثل حصولها على درجة عالیة جداً راسات السابقة في مع الدالدراسة الحالیة  اختلفت

حیث )  2009، سلیم ( دراسة ، )  4.22( حیث حصلت على متوسط )  2007، العتیبي ( دراسة 

  % ) .84.20(حصلت على وزن نسبي 

   : مثل حصولها على درجة متوسطةراسات السابقة في الدراسة الحالیة مع الد اختلفت

)  2011، أبوعبدة (دراسة ، % )  60( حیث حصلت على وزن نسبي )  2013، سهمود ( دراسة 

حیث حصلت على متوسط )  2009، الجعبري ( دراسة ، % ) 68( حیث حصلت على وزن نسبي 

 )3.83 . (  

  

  أوجه االستفادة من الدراسات السابقة :  

  .دراسته وبناء اإلطار النظريبناء فكرة الدراسة من خالل التركیز على الموضوع المراد  -1

  .تعریف مصطلحات الدراسة -2

  .اختیار منهج الدراسة واألداة المناسبة للدراسة الحالیة -3

  .اختیار عینة الدراسة وتحدیدها -4

  .تحدید متغیرات الدراسة -5
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  .لدراسةلتحدید اإلجراءات المناسبة  -6

  . تحدید األسالیب اإلحصائیة المناسبة -8

  

 ة عن الدراسات السابقة فیما یلي تمیزت الدراس :  

ي بالمناخ التنظیمومن خالل ربطه متغیر مهم جدا في االدارة التربویة الحالیة ستعرض الدراسة  -1

    . اتجاه جدید في االصالح المدرسي یمكن لالثنان ان یشكالن

الثانویة بمحافظات اإلتجاهات الحدیثة في اإلدارة  لمدیري المدارس بعض ستقدم الدراسة الحالیة  -2

  .غزة  للتخلص من بعض أنماط اإلدارة التقلیدیة والنمطیة 

وهذه العینة قریبة جدًا من أفضل ، معلمًا ومعلمة )  400( أن عینة الدراسة المستخدمة بلغت  -3

  ) . 383( والتي تساوي وفق القانون )  0.05( حجم عینة عند مستوى الداللة 
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  الفصل الرابع

  منهجیة الدراسة

  الطریقة واإلجراءات

  

  تمهید. 

  منهج الدراسة . 

  مجتمع الدراسة . 

  عینة الدراسة . 

 الوصف اإلحصائي ألفراد العینة وفق البیانات األولیة  . 

 أداة الدراسة  . 

  .صدق االستبانة -

 . ثبات االستبانة -
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  الفصل الرابع

  منهجیة الدراسة

  الطریقة واإلجراءات

  

 : تمهید 

، ومـن ذلـك وصـفًا  یتناول هذا الفصـل وصـفًا مفصـًال لإلجـراءات التـي اتبعهـا الباحـث فـي تنفیـذ الدراسـة

،  ، وكـــذلك أداة الدراســـة المســـتخدمة وطـــرق إعـــدادها ألفـــراد مجتمـــع الدراســـة وعینتهـــا، و  لمـــنهج الدراســـة

ث فــي تقنــین أدوات لإلجــراءات التــي قــام بهــا  الباحــ ، كمــا یتضــمن هــذا الفصــل وصــفاً  وصــدقها وثباتهــا

، وفیمـا  ، وأخیرا المعالجات اإلحصـائیة التـي اعتمـد الباحـث علیهـا فـي تحلیـل الدراسـة الدراسة وتطبیقها

   . یلي وصف لهذه اإلجراءات

  :الدراسة  منهج: أوًال 

وحیث أن الباحث یعرف مسبقًا جوانب وأبعاد الظاهرة ، وهي الطریقة البحثیة التي یختارها الباحث 

،  الدراسة من خالل اطالعه على األدب النظري والدراسات السابقة المتعلقة بموضوع البحثموضع 

بإدارة التمیز لدى مدیري المدارس واقع المناخ التنظیمي وعالقته للتعرف إلى  سعى الباحثیو 

  .الثانویة بمحافظات غزة 

وهـــو أحـــد أشـــكال التحلیـــل  باســـتخدام المـــنهج الوصـــفي الباحـــثومـــن أجـــل تحقیـــق أهـــداف الدراســـة قـــام 

والتفســیر العلمــي المــنظم لوصــف ظــاهرة أو مشــكلة محــددة ، وتصــویرها كمیــًا عــن طریــق جمــع بیانــات 

 ،  ملحم ( یلها وٕاخضاعها للدراسات الدقیقةومعلومات مقننة عن الظاهرة أو المشكلة ، وتصنیفها وتحل

2002: 324  (.  

 دراسـةدقیقـة والتفصـیلیة حـول مشـكلة الول إلى المعرفـة العتمد على هذا المنهج للوصیس الباحثلذا فإن 

، كمــا أنــه سیســتخدم أســلوب  العینــة العشــوائیة  ، ولتحقیــق تصــور أفضــل وأدق للظــاهرة موضــع الدراســة

  . ، وسیستخدم االستبانة في جمع البیانات األولیة الطبقیة في اختیاره لعینة الدراسة

   : طرق جمع البیانات      

  الباحث على نوعین من البیانات اعتمد     

  : البیانات األولیة .1

انات لدراسة بعض مفردات البحث وحصر وتجمیع في الجانب المیداني بتوزیع استب وذلك بالبحث

   SPSSومن ثم تفریغها وتحلیلها باستخدام برنامج ، المعلومات الالزمة في موضوع البحث
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(Statistical Package for Social Science)  اإلحصائي واستخدام االختبارات اإلحصائیة

  .المناسبة بهدف الوصول لدالالت ذات قیمة ومؤشرات تدعم موضوع الدراسة 

  : البیانات الثانویة. 2

بإدارة التمیز لدى واقع المناخ التنظیمي وعالقته بدراسة  والمتعلقةتمت مراجعة الكتب و الدوریات 

  .غزة مدیري المدارس الثانویة بمحافظات 

  :  مجتمع الدراسة: ثانیًا 

 – 2014( معلمــي المــدارس الثانویــة بمحافظــات غــزة للعــام الدراســي  جمیــعتكــون مجتمــع الدراســة مــن ی

اإلدارة العامـــة للتخطـــیط التربـــوي بـــوزارة حصــائیات إ( معلمـــًا ومعلمـــة  )(4845والبــالغ عـــددهم )  2015

  ) . 2015: التربیة والتعلیم العالي بغزة 

  : عینة الدراسة : ثالثًا 

  : العینة االستطالعیة. أ

تقنـین    ، وذلـك لیـتم  ، تم اختیارهم بطریقة عشوائیةومعلمة  اً معلم )50(تكونت العینة االستطالعیة من 

، وقــد تــم اســتبعادهم مــن عینــة  أدوات الدراسـة علــیهم مــن خــالل حســاب الصــدق والثبــات بـالطرق المناســبة

 .التطبیق علیهاالدراسة التي تم 

  :    للدراسة لفعلیةالعینة ا. ب

مـن معلمـي المـدارس الثانویـة بمحافظـات غـزة حیـث بلغـت تلـك العینـة  طبقیـة عشـوائیةحیث تـم أخـذ عینـة 

 وهـــذا العـــدد یعتبـــر مقبـــوالً ،  مـــن مجتمـــع الدراســـة% ) 8.25( وهـــي تعـــادل تقریبـــًا  معلـــم ومعلمـــة 400)(

لمــأخوذة لعینــة الطبقیــة اتوزیــع مجتمــع الدراســة ل یوضــح)  1،  4( والجــدول ، إلجــراء التحلیــل االحصــائي 

  :  منه 
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  )  1 . 4( جدول 

  معلمي المدارس الثانویة بمحافظات غزة حسب المنطقة التعلیمیةیوضح توزیع  
   

  العدد  المنطقة التعلیمیة
النسبة 

  المئویة

حجم العینة 

  المأخوذة

النسبة 

  المئویة

  %16.2 65  %16.08 779  شمال غزة

  %31.5 126 %31.53 1527  غزة

  %18.7 75 18.78% 910  الوسطى

  %21.3 85 %21.35 1035  خان یونس

  %12.3  49 %12.26 594  رفح

  %100.0 400 %100.0 4845  المجموع

  

  : الشخصیةبیانات وصف الخصائص وال: رابعًا 

  : الجنس .1

معلمي المدارس الثانویة  منهم من عینة الدراسة %) 50.0( ما نسبته أن ) 2 . 4 (جدول رقم یبین 

  معلمي المدارس الثانویة إناث منهم %) 50.0(ما نسبته و  ،ذكور

  )   2 . 4( جدول    

  الجنس توزیع عینة الدراسة حسب متغیر

  التكرار  الجنس
النسبة 

  المئویة

 %50.0 200  ذكر

  %50.0 200  أنثى

  %100.0  400  المجموع
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  :  المؤهل العلمي . 2

الذین یحملون درجة  منهم من عینة الدراسة %) 87.5( ما نسبته أن)  3 . 4 (یبین جدول رقم 

الذین یحملون درجة  منهم %) 12.5(ما نسبته و ، البكالوریوس أو أقل منه مثل الدبلوم المتوسط

  الماجستیر أو أكثر منها مثل الدكتوراه

   ) 3 . 4 (جدول 

  المؤهل العلمي توزیع عینة الدراسة حسب متغیر  

  التكرار  المؤهل العلمي 
النسبة 

  المئویة

 %87.5 350  بكالوریوس فأقل

 %12.5 50  ماجستیر فأكثر

 %100.0  400  المجموع

  

  :    سنوات الخدمة  . 3

الذین سنوات خدمتهم  منهم من عینة الدراسة %) 12.2( ما نسبته أن)  4 . 4 (یبین جدول رقم 

إلى  سنوات 5من الذین سنوات خدمتهم  تتراوح  منهم %) 43.5(ما نسبته و  ، سنوات 5أقل من 

  فأكثر  سنوات 10ن الذین سنوات خدمتهم م منالذین هم  من%) 44.3(ما نسبته و ، سنوات  10

  ) 4 . 4 ( جدول

  سنوات الخدمةدرجة  توزیع عینة الدراسة حسب متغیر  

  التكرار  سنوات الخدمة 
النسبة 

  المئویة

 %12.2 49  سنوات فأقل 5

 %43.5 174  سنوات  10 - 5

 %44.3 177  سنوات فأكثر 10

 %100.0  400  المجموع



  - 55 - 

 

  : المنطقة التعلیمیة  -4

من عینة الدراسة هم من معلمي  محافظة شمال %) 16.2(أن ما نسبته )  1 . 4( یبین الجدول رقم 

هم من معلمي ) 18.7%(وما نسبته ، هم من معلمي محافظة غزة %) 31.5(نسبته وما ، غزة 

%) 12.3(وما نسبته ، هم من معلمي محافظة خان یونس %) 21.3(وما نسبته ، محافظة الوسطى 

  .هم من معلمي محافظة رفح 

  

  :أداة الدراسة : خامسًا 

 :هما  تینباستخدام استبان الباحث قام 

 

  :مجاالت هي  5تكون من المناخ التنظیمي وت: اإلستبانة االولى 

  .فقرات 8ویتكون من  مجال المشاركة في اتخاذ القرارات .1

  .فقرات 8ویتكون من مجال االتصال والتواصل  .2

  .فقرات 8ویتكون من مجال الحوافز  .3

  .فقرات 8ویتكون من مجال التكنولوجیا  .4

  .فقرات 8ویتكون من مجال الجانب االنساني  .5

  

  :مجاالت هي  3تكون من وت یزإدارة التم : اإلستبانة الثانیة

  .فقرات 8من مجال القیادة ویتكون  .1

  .فقرات 8ویتكون من  مجال االستراتیجیة .2

  .فقرات 8ویتكون من  مجال الموارد البشریة .3

  

  : بإتباع الخطوات التالیة تینولقد تم بناء االستبان

، واســتطالع آراء شــكلة الدراســة والدراســات الســابقة المتعلقــة بم التربــويبعــد اطــالع الباحــث علــى األدب 

،  نخبة من المتخصصین في اإلدارة التربویة عن طریق المقابالت الشخصیة ذات الطابع غیر الرسمي

، قــــام الباحــــث ببنــــاء االســــتبانة وفــــق  علــــى التوجیهــــات المســــتمرة مــــن قبــــل المشــــرف األكــــادیمي وبنــــاءً 

  : الخطوات التالیة

  . داةتحدید المجاالت الرئیسیة التي شملتها األ -

  . صیاغة فقرات كل مجال -
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یوضــــح )  1 (، والملحـــق رقــــم  فقــــرة) 72(ا األولیــــة والتـــي شــــملت مفـــي صــــورته تینتبانإعـــداد االســــ -

  .في صورتها األولیة تیناالستبان

  .ما یراه غیر مناسبأو حذف ، وتعدیل  على المشرف العتماد ما یراه مناسباً  تینعرض االستبان -

  .بناًء على توجیهات المشرف تینتعدیل االستبان -

أغلـبهم و ، ي أصول التربیة ن فی، المتخصص من المحكمین التربویین) 20(على  تینعرض االستبان -

الجامعـــة ، جامعـــة األزهـــر  (غـــزة محافظـــات مـــن أعضـــاء هیئـــات التـــدریس فـــي الجامعـــات الفلســـطینیة ب

بـــین أعضـــاء لجنـــة ی)  2 (، والملحـــق رقـــم  ) ، جامعـــة القـــدس المفتوحـــة امعـــة األقصـــى، جاإلســـالمیة 

  .التحكیم وأماكن عملهم

فقـرات مـن فقـرات ) 8( مجال یحتوي علـى بعد إجراء التعدیالت التي أوصى بها المحكمون، تم حذف -

، وبـذلك  المشـرف وكـذلك تـم تعـدیل صـیاغة بعـض الفقـرات، بنـاًء علـى توجیهـات،  ستبانة إدارة التمیـزا

فقرة ، وقد ُأعطي لكل فقرة وزن مدرج وفق سلم ) 64(ا النهائیة مفي صورته تینبلغ عدد فقرات االستبان

) بدرجة كبیـرة ، بدرجـة متوسـطة ، بدرجـة قلیلـة ، بدرجـة قلیلـة جـدًا ، بدرجة كبیرة جدًا (لیكرت خماسي 

ـــــة  ـــــم )  1، 2، 3، 4، 5(أعطیـــــت األوزان التالی ـــــین االســـــتبان)  3 (والملحـــــق رق ا مفـــــي صـــــورته تینیب

  .النهائیة

  

  ) :المناخ التنظیمي ( األولى  ستبانةوثبات االصدق  -

  : صدق االستبانة: أوال

ام الباحث بتقنین فقرات ق، و أن تقیس فقرات االستبانة ما وضعت لقیاسه : یقصد بصدق االستبانة 

  : بطریقتینبانة التأكد من صدق فقرات االستم ت، و  وذلك للتأكد من صدق أداة الدراسة ةاالستبان

  : ) صدق المحكمین( الصدق الظاهري لألداة  .1

) 20(قــام الباحــث بعــرض أداة الدراســة فــي صــورتها األولیــة علــى مجموعــة مــن المحكمــین تألفــت مــن 

،  ، وجامعــة األقصــىوالجامعــة اإلســالمیة ، جامعــة األزهــر مــن أعضــاء الهیئــة التدریســیة فــي  عضــواً 

أســــماء ) 2(ویوضــــح الملحــــق رقــــم  ،فــــي أصــــول التربیــــة ، والمتخصصــــین  وجامعــــة القــــدس المفتوحــــة

إبداء آرائهم في مـدى مالئمـة العبـارات لقیـاس مـا وضـعت  وقد طلب الباحث من المحكمین ،المحكمین 

، ومــدى  نتمــي إلیــهتالــذي  للمجــال، ومــدى وضــوح صــیاغة العبــارات ومــدى مناســبة كــل عبــارة  ألجلــه

الدراســة األساســیة هــذا باإلضــافة إلــى اقتــراح مــا  متغیــر مجــاالتمــن  مجــالة العبــارات لتغطیــة كــل كفایــ

یرونه ضروریا مـن تعـدیل صـیاغة العبـارات أو حـذفها، أو إضـافة عبـارات جدیـدة ألداة الدراسـة، وكـذلك 

أفراد العینة من   المطلوبة)  الخصائص الشخصیة والوظیفیة (إبداء آرائهم فیما یتعلق بالبیانات األولیة 

  ، كمــــا أن بعــــض المحكمــــین نصــــحوا بضــــرورة ، إلـــى جانــــب مقیــــاس لیكــــرت المســــتخدم فــــي االســــتبانة

  . أخرى مجاالتوٕاضافة بعض العبارات إلى  مجاالتتقلیص بعض العبارات من بعض 
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التــي اتفــق بــإجراء التعــدیالت  الباحــثواســتنادا إلــى المالحظــات والتوجیهــات التــي أبــداها المحكمــون قــام 

 ، منهـــإاضـــافة الـــبعض اآلخـــر ث تـــم تعـــدیل صـــیاغة العبـــارات وحـــذف و ، حیـــ علیهـــا معظـــم المحكمـــین

  .فقرة ) 40(لیصبح عدد فقرات االستبانة 

  :االتساق الداخلي صدق  .2

) 50(على عینة الدراسة االستطالعیة البالغ حجمها  بانةاالتساق الداخلي لفقرات االستتم حساب 

  . التابعة له للمجال، وذلك بحساب معامالت االرتباط بین كل فقرة والدرجة الكلیة  معلمًا ومعلمة

درجة الكلیة للمجال وال المجالیبین معامالت االرتباط بین كل فقرة من فقرات )  5 . 4 (جدول رقم 

،  )0.01أو  0.05(والذي یبین أن معامالت االرتباط المبینة دالة عند مستوى داللة  ،الذي تتبع له 

 المناخ التنظیمي، وبذلك تعتبر فقرات استبانة ) 0.05(حیث إن مستوى الداللة لكل فقرة اقل من 

  .صادقة لما وضعت لقیاسه

  

  ) 5 . 4 (جدول 

ستبانة جة الكلیة للمجال الذي تتبع له ایوضح معامل االرتباط بین كل فقرة من فقرات المجال والدر 

 المناخ التنظیمي

  الفقرة  م
  معامل 

  االرتباط

القیمة 

االحتمالیة 

)Sig(.  

 القرارات اتخاذ في المشاركة

 0.000* 0.802   الصعبة بعد المشاورة مع المسؤولینیتخذ مدیر المدرسة القرارات   1

 0.000*  0.845 ُیتیح مدیر المدرسة للمعلمین حریة التعبیر عن الرأي   2

 0.000*  0.724 ُیشارك مدیر المدرسة المعلمین في إقرار الخطة التطویریة بالمدرسة    3

4  
ُیشارك مدیر المدرسة المعلمین في مناقشة المشاكل واتخاذ القرارات بشكل 

 جماعي 
0.883  *0.000 

 0.000*  0.813 ُیراعي مدیر المدرسة خبرات المعلمین عند اتخاذ القرارات   5

 0.000*  0.815 بالطریقة الدیمقراطیة المدرسة بمهارة عالیة في اتخاذ القراراتیتمتع مدیر   6

 0.000*  0.688 ُیشارك مدیر المدرسة المعلمین في عملیة تقییم أدائهم   7
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 0.000*  0.815 في تسییر أمور المدرسة یوجد تعاون جید بین مدیر المدرسة والمعلمین   8

 والتواصل االتصال

 0.000* 0.771 ُینادي مدیر المدرسة المعلمین بأحب األسماء إلیهم   1

 0.000*  0.795 یلتزم المعلمون آداب الحوار مع بعضهم البعض  2

3  
للتواصل مع المعلمین ) إشارات ، إیماءات ( یستخدم مدیر المدرسة لغة الجسد 

 بال تكلف 
0.702 *0.000 

 0.000*  0.677 ُیطلع مدیر المدرسة المعلمین على تقاریر زیارة المشرفین لهم   4

 0.000*  0.701 یتبادل المعلمون في المدرسة الخبرات العلمیة والتربویة   5

 0.000*  0.791 ُیطلع مدیر المدرسة المعلمین على الكتب الرسمیة   6

 0.000*  0.705 یتجنب مدیر المدرسة في حدیثه الكالم الجارح   7

 0.000*  0.821 ُیوفر مدیر المدرسة عالقات ایجابیة بین المعلمین   8

 الحوافز

 0.000* 0.868 یتم مكافأة المعلمین بشكل یتناسب مع انجازاتهم   1

 0.000*  0.818 ُیقدم مدیر المدرسة حوافز معنویة تشجیعیة للمعلمین الممیزین  2

 0.000*  0.884 یقوم مدیر المدرسة برفع الروح المعنویة للمعلمین  3

 0.000*  0.626 یسهل مدیر المدرسة إعطاء المعلمین اإلجازات التي یستحقونها حسب النظام  4

 0.000*  0.860 نظام الحوافز في المدرسة مبني على أسس موضوعیة   5

 0.000*  0.800 العقوبة والتهدیدیمیل مدیر المدرسة إلى المكافأة والتحفیز بدل   6

 0.000*  0.854 یسعى مدیر المدرسة لتلبیة حاجات المعلمین من المكافآت  7

 0.000* 0.894  یحصل المعلمون على الحوافز التي تتناسب مع أدائهم 8

  التكنولوجیا

 0.000* 0.765 یحرص مدیر المدرسة على مواكبة آخر التطورات التكنولوجیة   1
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 0.000* 0.820 استعداد للتأقلم مع التغیرات التكنولوجیة داخل المدرسةیوجد   2

 0.000* 0.852 تتمیز التكنولوجیا المستخدمة بالمدرسة بسهولة االستخدام  3

 0.000* 0.893 تنسجم التكنولوجیا المستخدمة بالمدرسة مع متطلبات العمل   4

 0.000* 0.871 یوجد عملیات تطویر مستمرة للتكنولوجیا المستخدمة في المدرسة   5

 0.000* 0.830 یتم توظیف التكنولوجیا لرفع مستوى أداء المعلمین   6

 0.000*  0.783 یتم توفیر الوقت والجهد من خالل استخدام التكنولوجیا   7

 0.000*  0.747 تُنجز أغلب أعمال المدرسة بواسطة التكنولوجیا  8

  اإلنساني الجانب

 0.000*  0.722 یعتمد مدیر المدرسة على العدل في تعامله مع المعلمین   1

 0.000*  0.863 یتبنى مدیر المدرسة األسلوب الدیمقراطي في تعامله مع المعلمین   2

 0.000* 0.883 یتقبل مدیر المدرسة األفكار التي یطرحها المعلمون   3

 0.000*  0.907 ُیولي مدیر المدرسة اهتمامًا للعالقات اإلنسانیة بین المعلمین   4

 0.000*  0.787 یقدم مدیر المدرسة المساعدة المطلوبة للعاملین عند الحاجة  5

 0.000*  0.884 عاملینیسود المدرسة جو من الترابط والتماسك بین مدیر المدرسة وال  6

 0.000*  0.869 مع العاملینُیظهر مدیر المدرسة مرونة في التعامل   7

 0.000*  0.921 یستخدم مدیر المدرسة عبارات الثناء والمدح للمعلمین  8

  0.254يساوي  398ودرجة حرية  0.01عند مستوى داللة : معامل االرتباط ر  *

  0.195يساوي  398ودرجة حرية  0.05عند مستوى داللة : معامل االرتباط ر  *

  

  :لمجاالت االستبانة صدق االتساق البنائي  .3

مع  االستبانة مجاالتمن  مجالكل ل الدرجة الكلیةیبین معامالت االرتباط بین )  6 . 4 (جدول رقم 

والذي یبین أن معامالت االرتباط المبینة دالة عند مستوى داللة ككل لفقرات االستبانة  الدرجة الكلیة

المناخ استبانة  مجاالتوبذلك تعتبر ،  )0.05(مستوى الداللة لكل فقرة اقل من  ، حیث إن)0.05(

  . صادقة لما وضعت لقیاسهالتنظیمي 
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  ) 6 . 4 (جدول 

الدرجة الكلیة  مع استبانة المناخ التنظیمي مجاالتمن  مجالكل یوضح معامل االرتباط بین 

  .لالستبانة

  محتوى المجال  المجال 
معامل 

  االرتباط

مستوى 

  الداللة

 0.000* 0.901  القرارات اتخاذ في المشاركة  األول

 0.000* 0.871 والتواصل االتصال  الثاني

 0.000* 0.871 الحوافز  الثالث

 0.000* 0.886 التكنولوجیا  الرابع

 0.000* 0.956  اإلنساني الجانب  الخامس

  0.254يساوي  398ودرجة حرية  0.01عند مستوى داللة : معامل االرتباط ر  *                                        

  0.195يساوي  398ودرجة حرية  0.05عند مستوى داللة : معامل االرتباط ر   *                                       

  

  :االولى  ثبات فقرات االستبانة: ثانیاً 

 و معامــل ألفـا كرونبــاخ: أجـرى الباحـث خطــوات الثبـات علــى العینـة االســتطالعیة نفسـها بطــریقتین همـا

 طریقة التجزئة النصفیة 

  :Cronbach's  Alphaطریقة ألفا كرونباخ   .1

استخدم الباحث طریقة ألفا كرونباخ لقیاس ثبات االستبانة  كطریقة ثانیة لقیاس الثبات وقد یبین جدول 

  .أن معامالت الثبات مرتفعة)  7 . 4 (رقم 
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  ) 7 . 4 (جدول 

  الستبانة المناخ التنظیمي) طریقة ألفا كرونباخ( معامل الثبات 

  محتوى المجال  المجال
عدد 

 الفقرات

معامل ألفا 

 كرونباخ

 0.919 8  القرارات اتخاذ في المشاركة  األول

  0.884  8 والتواصل االتصال  الثاني

 0.933 8 الحوافز  الثالث

 0.930 8 التكنولوجیا  الرابع

 0.950  8  اإلنساني الجانب  الخامس

  0.977 40  الدرجة الكلیة لالستبانة 

  

ومعامـل الثبـات ) 0.950 -0.884(تتـراوح مـا بـین معامـل الثبـات قیمـة یتضح من الجدول السابق أن 

من الثبات تطمئن الباحث إلى وهذا یدل على أن االستبانة تتمتع بدرجة عالیة ) 0.977( ساويالكلي ی

  . تطبیقها على عینة الدراسة

  :  Split-Half Coefficientطریقة التجزئة النصفیة  .2

تم إیجاد معامـل ارتبـاط بیرسـون بـین معـدل األسـئلة الفردیـة الرتبـة ومعـدل األسـئلة الزوجیـة  الرتبـة لكـل 

( بعــــد وقــــد  تــــم تصــــحیح معــــامالت االرتبــــاط  باســــتخدام معامــــل ارتبــــاط ســــبیرمان  بــــراون للتصــــحیح 

Spearman-Brown Coefficient (حسب المعادلة  التالیة :  

= معامل الثبات 
1

2

ر

ر
  :والجدول التالي یبین النتائج حیث ر معامل االرتباط 
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  ) 8 . 4 (جدول 

  الستبانة المناخ التنظیمي) طریقة التجزئة النصفیة(معامل الثبات  

  المجالمحتوى   المجال 

  التجزئة النصفیة

عدد 

  الفقرات

معامل 

  االرتباط

معامل 

االرتباط 

  المصحح

مستوى 

 المعنویة

 0.000* 0.909 0.834 8  القرارات اتخاذ في المشاركة  األول

 0.000* 0.850 0.740 8 والتواصل االتصال  الثاني

 0.000* 0.922 0.856 8 الحوافز  الثالث

 0.000* 0.892 0.804 8 التكنولوجیا  الرابع

 0.000* 0.940 0.886 8  اإلنساني الجانب  الخامس

 0.000* 0.963 0.929 40  الدرجة الكلیة لالستبانة 

  0.254يساوي  398ودرجة حرية  0.01عند مستوى داللة : معامل االرتباط ر  *                 

  0.195يساوي  398ودرجة حرية  0.05عند مستوى داللة : معامل االرتباط ر   *                

  

) سبیرمان براون(المعدلاالرتباط  معامل قیمة أن)  8 . 4 (جدول واضح من النتائج الموضحة في 

)Spearman Brown (وبذلك تكون االستبانة في صورتها النهائیة كما هي ، مرتفع ودال إحصائًیا

، مما  من صدق وثبات استبانة الدراسة الباحث  قد تأكدكون ی، و  قابلة للتوزیع ) 3 ( في الملحق

 ،أسئلة الدراسة عنواإلجابة  ،وصالحیتها لتحلیل النتائج ،یجعلها على ثقة تامة بصحة االستبانة

  .واختبار فرضیاتها

  :) إدارة التمیز ( الثانیة  ستبانةوثبات االصدق  -

  : صدق االستبانة: أوال

قام الباحث بتقنین فقرات ، و أن تقیس فقرات االستبانة ما وضعت لقیاسه : ویقصد بصدق االستبانة 

  : بطریقتین انةالتأكد من صدق فقرات االستبتم ، و  االستبانة وذلك للتأكد من صدق أداة الدراسة

 ):صدق المحكمین( الصدق الظاهري لألداة  .1

) 20(قــام الباحــث بعــرض أداة الدراســة فــي صــورتها األولیــة علــى مجموعــة مــن المحكمــین تألفــت مــن 

، وجامعـــة األقصـــى، والجامعـــة اإلســـالمیة ، جامعـــة األزهـــر مـــن أعضـــاء الهیئـــة التدریســـیة فـــي  عضـــواً 
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أســـماء  ) 2(  ویوضـــح الملحـــق رقـــم ،أصـــول التربیـــة ، والمتخصصـــین فـــي  وجامعـــة القـــدس المفتوحـــة

إبداء آرائهم في مـدى مالئمـة العبـارات لقیـاس مـا وضـعت  وقد طلب الباحث من المحكمین ، المحكمین

ة ألجله، ومدى وضوح صیاغة العبارات ومدى مناسبة كل عبارة للمحـور الـذي ینتمـي إلیـه، ومـدى كفایـ

الدراســة األساســیة هــذا باإلضــافة إلــى اقتــراح مــا یرونــه  متغیــر مجــاالتمــن  مجــالالعبــارات لتغطیــة كــل 

، وكـذلك إبـداء  ، أو إضافة عبارات جدیـدة ألداة الدراسـة ضروریا من تعدیل صیاغة العبارات أو حذفها

، إلـى أفـراد العینـة مـن   المطلوبـة) الخصائص الشخصیة والوظیفیة(آرائهم فیما یتعلق بالبیانات األولیة 

، كما أن بعض المحكمـین نصـحوا بضـرورة تقلـیص بعـض جانب مقیاس لیكرت المستخدم في االستبانة

  . أخرى مجاالتوٕاضافة بعض العبارات إلى  مجاالتالعبارات من بعض 

اتفــق بــإجراء التعــدیالت التــي  الباحــثواســتنادا إلــى المالحظــات والتوجیهــات التــي أبــداها المحكمــون قــام 

لیصـبح  ،ا آلخر منهٕاضافة البعض اث تم تعدیل صیاغة العبارات وحذف و علیها معظم المحكمین، حی

   .فقرة ) 24(عدد فقرات االستبانة 

  :االتساق الداخلي صدق  .2

) 50(على عینة الدراسة االستطالعیة البالغ حجمها  انةاالتساق الداخلي لفقرات االستبتم حساب 

  . التابعة له للمجال، وذلك بحساب معامالت االرتباط بین كل فقرة والدرجة الكلیة معلمًا ومعلمة 

درجة الكلیة للمجال وال المجالیبین معامالت االرتباط بین كل فقرة من فقرات )  9 . 4 (جدول رقم 

،  )0.01أو  0.05(والذي یبین أن معامالت االرتباط المبینة دالة عند مستوى داللة  ،الذي تتبع له

صادقة  إدارة التمیز، وبذلك تعتبر فقرات استبانة ) 0.05(حیث إن مستوى الداللة لكل فقرة اقل من 

  . لما وضعت لقیاسه

  ) 9 . 4 (جدول 

استبانة رجة الكلیة للمجال الذي تتبع له یوضح معامل االرتباط بین كل فقرة من فقرات المجال والد

 إدارة التمیز 

  الفقرة  م
  معامل 

  االرتباط

القیمة 

االحتمالیة 

)Sig(.  

 القیادة

 0.000*  0.863 یهتم مدیر المدرسة بتوفیر بیئة مشجعة لتحقیق التمیز  1

 0.000*  0.812 یهتم مدیر المدرسة ببناء ثقافة داعمة للتمیز   2

 0.000*  0.876 ُیشجع مدیر المدرسة المعلمین على تحقیق أهداف المدرسة المتمیزة 3
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 0.000*  0.866 المدرسة بإدارة األزمات بمهنیة متمیزةیقوم مدیر   4

 0.000*  0.843 ُیسهم مدیر المدرسة في تعزیز االنتماء الوظیفي لدى المعلمین   5

 0.000*  0.790 ُیهیئ مدیر المدرسة أولویات عملیة التغییر   6

 0.000*  0.887 یغرس مدیر المدرسة الصفات القیادیة لدى المعلمین المتمیزین   7

 0.000*  0.867 یحرص مدیر المدرسة على شمولیة التمیز في كل جوانب المدرسة 8

  االستراتیجیة

 0.000*  0.780 المدرسة  أهداف یبني مدیر المدرسة استراتیجیة العمل في ضوء احتیاجات  1

 0.000*  0.819 تعتمد استراتیجیة المدرسة على االحتیاجات المستقبلیة للمدرسة   2

 0.000*  0.865 للوصول إلى التمیزیحرص مدیر المدرسة على تطبیق استراتیجیة العمل  3

 0.000*  0.788 لضمان التمیز في األداءیهتم مدیر المدرسة بعمل مراجعة دوریة الستراتیجیة العمل   4

 0.000*  0.803 یسعى مدیر المدرسة إلى إیصال استراتیجیة العمل إلى جمیع العاملین في المدرسة   5

 0.000*  0.829 بتمیزُیحفز مدیر المدرسة العاملین على العمل الجماعي في تنفیذ استراتیجیة العمل   6

 0.000*  0.830 في أقصر وقت وأقل جهدُیحدد مدیر المدرسة جدوًال زمنیًا لتنفیذ استراتیجیة العمل   7

 0.000*  0.868 ُیقیم مدیر المدرسة استراتیجیة العمل لمعرفة مدى كفاءتها  8

  الموارد البشریة

 0.000*  0.844 یهتم مدیر المدرسة بتطویر قدرات المعلمین 1

 0.000* 0.913 یحرص مدیر المدرسة على استقطاب العاملین المتمیزین   2

 0.000*  0.860 ُینمي مدیر المدرسة أسلوب الرقابة الذاتیة لدى العاملین  3

 0.000* 0.788 الفعال مع العاملین یهتم مدیر المدرسة بتنمیة الحوار  4

 0.000* 0.797 یتأكد مدیر المدرسة من مهارات المعلمین  5

 0.000* 0.826 ُیوفر مدیر المدرسة كافة الوسائل التي تمكن المعلمین من أداء عملهم على أحسن وجه  6
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 0.000*  0.841 ُیوفر مدیر المدرسة برامج تدریبیة للمعلمین حسب الحاجة التطویریة لهم   7

 0.000*  0.861 ُیشجع مدیر المدرسة المعلمین لتحقیق طموحاتهم  8

  0.254يساوي  398ودرجة حرية  0.01عند مستوى داللة : معامل االرتباط ر  *

  0.195يساوي  398ودرجة حرية  0.05عند مستوى داللة : معامل االرتباط ر  *

  

  :لمجاالت االستبانة صدق االتساق البنائي  .3

 االستبانة مجاالتمن  مجالكل ل الدرجة الكلیةیبین معامالت االرتباط بین )  10 . 4 (جدول رقم 

والذي یبین أن معامالت االرتباط المبینة دالة عند مستوى ككل لفقرات االستبانة  الدرجة الكلیةمع 

استبانة  مجاالتوبذلك تعتبر ،  )0.05(، حیث إن مستوى الداللة لكل فقرة اقل من  )0.05(داللة 

  . صادقة لما وضعت لقیاسهإدارة التمیز 

  

  ) 10 . 4 (جدول 

  .الدرجة الكلیة لالستبانة مع استبانة إدارة التمیز مجاالتمن  مجالكل یوضح معامل االرتباط بین 

  محتوى المجال  المجال 
معامل 

  االرتباط

مستوى 

  الداللة

 0.000* 0.967  القیادة  األول

 0.000* 0.942  االستراتیجیة  الثاني

 0.000*  0.955 الموار البشریة  الثالث

  0.254يساوي  398ودرجة حرية  0.01عند مستوى داللة : معامل االرتباط ر  *                                               

  0.195يساوي  398ودرجة حرية  0.05داللة  عند مستوى: معامل االرتباط ر    *                                             

  

  :الثانیة  ثبات فقرات االستبانة: ثانیاً 

 و معامــل ألفـا كرونبــاخ: أجـرى الباحـث خطــوات الثبـات علــى العینـة االســتطالعیة نفسـها بطــریقتین همـا

 .طریقة التجزئة النصفیة 

  :Cronbach's Alphaطریقة ألفا كرونباخ   .1

كرونباخ لقیاس ثبات االستبانة  كطریقة ثانیة لقیاس الثبات وقد یبین جدول استخدم الباحث طریقة ألفا 

  . أن معامالت الثبات مرتفعة)  11 . 4 (رقم 
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  ) 11 . 4 (جدول 

  الستبانة إدارة التمیز ) طریقة ألفا كرونباخ( معامل الثبات 

  محتوى المجال  المجال
عدد 

 الفقرات

معامل ألفا 

 كرونباخ

 0.943 8  القیادة  األول

 0.931  8  االستراتیجیة  الثاني

 0.941  8 الموار البشریة  الثالث

 0.975 24  الدرجة الكلیة لالستبانة 

  

  

ومعامـل الثبـات ) 0.943 -0.931(یتضح من الجدول السابق أن قیمـة معامـل الثبـات تتـراوح مـا بـین 

الثبات تطمئن الباحث إلى  وهذا یدل على أن االستبانة تتمتع بدرجة عالیة من) 0.957(الكلي یساوي 

 . تطبیقها على عینة الدراسة

  : Split-Half Coefficientطریقة التجزئة النصفیة  .2

تم إیجاد معامـل ارتبـاط بیرسـون بـین معـدل األسـئلة الفردیـة الرتبـة ومعـدل األسـئلة الزوجیـة  الرتبـة لكـل 

( مان  بــــراون للتصــــحیح بعــــد وقــــد  تــــم تصــــحیح معــــامالت االرتبــــاط  باســــتخدام معامــــل ارتبــــاط ســــبیر 

Spearman-Brown Coefficient (حسب المعادلة  التالیة :  

= معامل الثبات 
1

2

ر

ر
  :والجدول التالي یبین النتائج حیث ر معامل االرتباط 
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  ) 12 . 4 (جدول 

  الستبانة إدارة التمیز) طریقة التجزئة النصفیة(معامل الثبات  

  المجالمحتوى   المجال 

  التجزئة النصفیة

عدد 

  الفقرات

معامل 

  االرتباط

معامل 

االرتباط 

  المصحح

مستوى 

 المعنویة

  *0.000 0.921 0.853 8  القیادة  األول

  *0.000 0.883 0.790 8  االستراتیجیة  الثاني

  *0.000 0.922 0.855 8 الموار البشریة  الثالث

  *0.000  0.964  0.930 24  الدرجة الكلیة لالستبانة 

  0.254يساوي  398ودرجة حرية  0.01عند مستوى داللة : معامل االرتباط ر                      *

  0.195يساوي  398ودرجة حرية  0.05عند مستوى داللة : معامل االرتباط ر  *                    

  

) سبیرمان براون (االرتباط المعدل معامل قیمة أن) 12 . 4 (جدول ضح من النتائج الموضحة في یت

)Spearman Brown (وبذلك تكون االستبانة في صورتها النهائیة كما هي ، مرتفع ودال إحصائًیا

، مما  من صدق وثبات استبانة الدراسة الباحث قد تأكدكون ی، و  قابلة للتوزیع ) 3 ( في الملحق

 ،أسئلة الدراسة عنواإلجابة  ، وصالحیتها لتحلیل النتائج ،یجعلها على ثقة تامة بصحة االستبانة

  .واختبار فرضیاتها

  : المعالجات اإلحصائیة المستخدمة في الدراسة: سادسًا 

 Statistical Package for the"  من خالل برنامج التحلیل اإلحصائي تینم تفریغ وتحلیل االستبانت

Social Sciences  (SPSS)" .  

 :اآلتیةتم استخدام األدوات اإلحصائیة 

یستخدم هذا األمر بشكل أساسي ألغراض معرفة تكرار : والوزن النسبي ،والتكرارات ،النسب المئویة - 

  .فئات متغیر ما، ویتم االستفادة منها في وصف عینة الدراسة المبحوثة

لمعرفة ثبات فقرات ؛ النصفیة وكذلك اختبار التجزئة  (Cronbach's Alpha)اختبار ألفا كرونباخ  - 

 .اإلستبانة
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یقوم و لقیاس درجة االرتباط، ؛  (Pearson Correlation Coefficient)معامل ارتباط بیرسون  - 

والصدق  ،هذا االختبار على دراسة العالقة بین متغیرین، وقد تم استخدامه لحساب االتساق الداخلي

 .والعالقة بین المتغیرات ، البنائي لالستبانة

 ىلمعرفة ما إذا كان متوسط درجة االستجابة قد وصل إل (T-Test) في حالة عینة واحدة  Tاختبار  - 

توسط لكل ولقد تم استخدامه للتأكد من داللة الم، ، أم زاد أو قل عن ذلك)3(و الدرجة المتوسطة وه

 . تینفقرة من فقرات االستبان

لمعرفة ما إذا كان هناك   (Independent Samples T-Test)في حالة عینتین  T اختبار  - 

 .فروقات ذات داللة إحصائیة بین مجموعتین من البیانات المستقلة

لمعرفة ما إذا  ( One Way Analysis of Variance - ANOVA)اختبار تحلیل التباین األحادي - 

 .أو أكثر من البیانات ،كان هناك فروقات ذات داللة إحصائیة بین ثالث مجموعات

 Scheffe Testتبار شفیه للفروق الثنائیة اخ - 
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  الفصل الخامس

  وتفسیرهانتائج الدراسة 

  إجابة التساؤالت ومناقشتها

  

 تمهید. 

 المحك المعتمد في الدراسة. 

  النتائج المتعلقة بأسئلة الدراسة وتفسیرها. 

 .وتفسیره اإلجابة عن السؤال األول  -

 .وتفسیره اإلجابة عن السؤال الثاني  -

 .وتفسیره اإلجابة عن السؤال الثالث  -

 .وتفسیره اإلجابة عن السؤال الرابع  -

 .وتفسیره اإلجابة عن السؤال الخامس  -

 توصیات ومقترحات الدراسة . 
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  الفصل الخامس

  وتفسیرهانتائج الدراسة 

  إجابة التساؤالت ومناقشتها

  :تمهید 

اإلجابة عن أسئلة الدراسة واستعراض  ، وذلك من خالل یتضمن هذا الفصل عرضًا لنتائج الدراسة

واقع  " علىبهدف التعرف ، ، والتي تم التوصل إلیها من خالل تحلیل فقراتها أبرز نتائج االستبانة

والوقوف ،  "بإدارة التمیز لدى مدیري المدارس الثانویة بمحافظات غزة المناخ التنظیمي وعالقته 

   .)المنطقة التعلیمیة ، سنوات الخدمة ، المؤهل العلمي ، الجنس  (على متغیرات الدراسة التي اشتملت 

إذ تم استخدام برنامج الرزم ، لذا تم إجراء المعالجات اإلحصائیة للبیانات المتجمعة من استبانة الدراسة

، "Statistical Package for the Social Sciences (SPSS)"" اإلحصائیة للدراسات االجتماعیة

  .  نتائج الدراسة التي سیتم عرضها وتحلیلها في هذا الفصلللحصول على 

  :المحك المعتمد في الدراسة : أوًال 

 خالل الخماسي من مقیاس لیكرت في الخالیا طول تحدید تم فقد ، الدراسة في المعتمد المحك لتحدید

 للحصول المقیاس في أكبر قیمة على تقسیمه ثم ، ومن )4=1-5( المقیاس درجات بین المدى حساب

 المقیاس في قیمة أقل، وبعد ذلك تم إضافة هذه القیمة إلى  )0.80=4/5(أي  الخلیة طول على

 الخالیا طول أصبح وهكذا الخلیة، لهذه األعلى الحد لتحدید وذلك) صحیح واحد وهي المقیاس بدایة(

  .)  82:  2004، التمیمي (  :اآلتي الجدول في موضح هو كما

  ) 1 . 5 ( جدول

  یوضح المحك المعتمد في الدراسة

  درجة الموافقة  الوزن النسبي المقابل له  طول الخلیة

  منخفضة جداً  20% -36%من   1 – 1.80من 

  منخفضة  36% - 52%أكبر من  1.80 - 2.60 أكبر من 

  متوسطة  % 52%- 68أكبر من   2.60 – 3.40أكبر من 

  عالیة 68%- 84%أكبر من  3.40 – 4.20أكبر من 

  عالیة جداً  84 %-100% أكبر من  5 -  4.20أكبر من 
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 المتوسطات على ترتیبالباحث  اعتمد ، االستجابة مستوى على والحكم الدراسة نتائج ولتفسیر

 الباحث  حدد وقد ، مجال كل في الفقرات ومستوى ، ككل لألداة المجاالت مستوى على الحسابیة

  . للدراسة المعتمد المحك حسب الموافقة درجة

  :النتائج المتعلقة بأسئلة الدراسة وتفسیرها : ثانیًا 

 ، على فقرتین، والتركیز على أ باإلجابة عن أسئلة الدراسة من خالل تحلیل البیانات الباحثقوم یس

  . وتفسیر نتائجهما ومقارنتها بالدراسات السابقةوأدنى فقرتین 

  : األول السؤال اإلجابة عن . 1

  في مدارسهم ؟ التنظیمي المناخ لواقع غزة بمحافظات الثانویة المدارس معلمي تقدیر درجة ما
 

، والوزن  المتوسط الحسابيواحتساب  لعینة واحدة Tاختبار  ، تم استخدام هذا التساؤل نلإلجابة عو 

  . النسبي

  )  2 . 5 (جدول 

  تحلیل مجاالت استبانة المناخ التنظیمي

  محتوى المجال  م

  المتوسط 

  الحسابي

االنحراف 

 tقیمة   المعیاري
القیمة 

 االحتمالیة

  الوزن 

  النسبي

  الترتیب

درجة 

  الموافقة

 عالیة 3 73.20 0.000 16.891 0.791 3.66  القرارات اتخاذ في المشاركة 1

 عالیة 1 80.60 0.000 29.666 0.694 4.03 والتواصل االتصال  2

 عالیة 5 69.00 0.000 10.231 0.897 3.45 الحوافز  3

 عالیة 4 72.40 0.000 14.447 0.871 3.62 التكنولوجیا 4

 عالیة 2 76.40 0.000 19.280 0.858 3.82  اإلنساني الجانب  5

   74.60 0.000 20.579 0.702 3.73  الدرجة الكلیة لالستبانة 

   قیمةt 1.96تساوي " 399"ودرجة حریة  0.05 الجدولیة عند مستوى داللة  

   قیمةt 2.33تساوي " 399"ودرجة حریة  0.01 الجدولیة عند مستوى داللة  
  

من  متقاربةكانت  متوسطات المجاالت المختلفةأن جمیع )  2 . 5 (ویتضح من خالل الجدول رقم 

%) 74.60(، أما الدرجة الكلیة لالستبانة ككل فقد حصلت على وزن نسبي قدره  حیث أوزانها النسبیة

  . عالیة درجةوهي 

 يقیام مدیر و ، مالءمة مناخ العمل لمعلمي المدارس الثانویة بمحافظات غزة  إلى یعزو الباحث ذلكو 

ال اتجاه عناصر المناخ التنظیمي حیث أنه یعكس مدى التفاعل بین بشكل فع مبدوره ارسالمد

  . عن نظام عملهم في المدرسة الثانویة لتنظیمیة مع شعور المعلمین بالرضاالممیزات الشخصیة وا
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أن نظرة معلمي المدارس الثانویة والتي أظهرت ) 2012 (عدوان تفق نتائج هذه الدراسة مع دراسة وت

( وتختلف مع دراسة السكران ، بمحافظات غزة لواقع المناخ التنظیمي هي نظرة إیجابیة بدرجة كبیرة 

  .التنظیمي حیث أظهر أفراد العینة توجهًا محایدًا نحو الدرجة الكلیة للمناخ )   2004

  :حسب أوزانها النسبیة فقد كانت كالتالي المجاالتأما ترتیب 

%) 80.60(، فقد حصل على المرتبة األولى بوزن نسبي قدره  والتواصل االتصال: الثاني المجال. 1

 .عالیة  درجةأي ب

آداب الحوار مع بعضهم ب معلمي المدارس الثانویة بمحافظات غزة  التزام إلىذلك  یعزو الباحثو 

وقیام مدیري المدارس الثانویة بتوفیر عالقات إیجابیة بین المعلمین من خالل عقد ، البعض 

الحرص على مناداتهم و، االجتماعات الدوریة لمناقشة الشئون التربویة والتواصل معهم دون تكلف 

 . بأحب األسماء إلیهم

في حصول هذا المجال على المرتبة )  2012( ود دراسة عبد الرازق ومحم هذه النتیجة مع وتتفق

حیث حصل هذا مجال  )  2013( وتختلف مع دراسة أبو عرب ، % ) 67.75( بوزن نسبي األولى 

  .% ) 75.53(بوزن نسبي على المرتبة الثالثة 

%) 76.40(بوزن نسبي قدره  الثانیة، فقد حصل على المرتبة  اإلنساني الجانب: الخامس المجال. 2

  .عالیة أي بدرجة 

 ماألسلوب الدیمقراطي في تعاملهبمحافظات غزة  مدیري المدارس الثانویةتبني  إلى ذلك یعزو الباحثو 

من خالل مشاركة ، وحرصهم على إعطاء المعلمین درجة كبیرة من االحترام والتقدیر،  مع المعلمین

والعمل على معالجة الخالفات التي قد تنشأ بین العاملین في المدرسة ، العاملین في مناسباتهم 

ه والحرص على تعزیز العالقات اإلنسانیة بین المعلمین والطلبة وبین المعلمین وأولیاء األمور من جه

 .  أخرى 

بمتوسط  في حصول هذا المجال على المرتبة الثانیة ) 2012 (السلمي دراسة هذه النتیجة مع  وتتفق

حیث حصل هذا المجال على  )  2009( دراسة محمد وتختلف مع ، )  3.55( ي مقداره حساب

  .%)85.66( األولى بوزن نسبي المرتبة 

بوزن نسبي قدره  الثالثة، فقد حصل على المرتبة  القرارات اتخاذ في المشاركة: األول المجال. 3

 .عالیة أي بدرجة %) 73.20(

مشاركة مدیري المدارس الثانویة بمحافظات غزة المعلمین في مناقشة األمور  ذلك إلى یعزو الباحثو 

، ومراعاة الفروق الفردیة بین المعلمین عند اتخاذ القرارات ، المتعلقة بالمدرسة واتخاذ القرارات المناسبة 

 .تبارمقترحات المعلمین بعین االعوأخذ ، وحرصهم على تدعیم حریة التعبیر عن الرأي داخل المدرسة 
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في حصول هذا المجال على المرتبة )  2009 ( محمد هذه النتیجة مع ما توصلت إلیه دراسة وتتفق

وتختلف هذه الدراسة مع ما توصلت إلیه دراسة عبد الرازق ، % ) 82.22( بوزن نسبي الثالثة 

  % )54.5( بوزن نسبي حیث حصل هذا المجال على المرتبة الخامسة واألخیرة )  2012( ومحمود 

أي %) 72.40(بوزن نسبي قدره  الرابعة، فقد حصل على المرتبة  التكنولوجیا: الرابع المجال. 4

 .عالیة بدرجة 

حرص مدیري المدارس الثانویة بمحافظات غزة على مواكبة آخر التطورات  إلى ذلك یعزو الباحثو 

للمعلمین  والعمل على إنجاز  وحرصهم على توظیف التكنولوجیا لرفع المستوى المهني، التكنولوجیة 

  .أغلب أعمال المدرسة بواسطة التكنولوجیا مع انسجام التكنولوجیا المستخدمة مع متطلبات العمل 

حیث حصل مجال التكنولوجیا )  2008( وتختلف هذه النتیجة مع ما توصلت إلیه دراسة الطیب  

  . % )82.2( بوزن نسبي  على المرتبة األولى

أي بدرجة %) 69.00(بوزن نسبي قدره  الخامسة، فقد حصل على المرتبة  الحوافز: الثالث المجال. 5

  .عالیة 

مدى دور التحفیز في رفع  ي المدارس الثانویة بمحافظات غزةمدیر  إدراك ذلك إلى ویعزو الباحث

لتلبیة سعي الو ، مكافأة المعلمین بشكل یتناسب مع انجازاتهم والعمل على ، مستوى أداء المعلمین 

 .على المكافأة والتحفیز بدل العقوبة والتهدید  الحرصو ، حاجات المعلمین من المكافآت 

حیث حصل هذا )  2012( وتختلف هذه النتیجة مع ما توصلت إلیه دراسة عبد الرازق ومحمود 

  . % )65.2( بوزن نسبي  المجال على المرتبة الرابعة

    القرارات اتخاذ في المشاركة :المجال األول  تحلیل فقرات :أوًال 

والذي یبین آراء أفراد عینة )  3 . 5 (للعینة الواحدة والنتائج مبینة في جدول رقم  tتم استخدام اختبار 

  .)القرارات اتخاذ في المشاركة( األول المجالالدراسة في فقرات 
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  ) 3 . 5 (جدول 

  لفقرات المجالودرجة الموافقة یوضح المتوسط الحسابي والوزن النسبي والقیمة االحتمالیة والترتیب 

  الفقرة  م
المتوسط 

  الحسابي
 tقیمة 

القیمة 

  االحتمالیة

)Sig(.  

الوزن 

  النسبي
  الترتیب

درجة 

  الموافقة

1 
الصعبة بعد یتخذ مدیر المدرسة القرارات 

   المشاورة مع المسؤولین
 عالیة  6 73.60  0.000  13.734  3.68

2  
ُیتیح مدیر المدرسة للمعلمین حریة التعبیر عن 

 الرأي 
3.73  14.318  0.000  74.60 1  

 عالیة

3  
ُیشارك مدیر المدرسة المعلمین في إقرار 

 الخطة التطویریة بالمدرسة  
3.71  13.979 0.000  74.20 3  

 عالیة

4 
ُیشارك مدیر المدرسة المعلمین في مناقشة 

 المشاكل واتخاذ القرارات بشكل جماعي 
3.62  12.583 0.000  72.40 7 

 عالیة

5  
ُیراعي مدیر المدرسة خبرات المعلمین عند 

 اتخاذ القرارات 
3.72 14.103  0.000  74.40 2  

  عالیة

6 
یتمتع مدیر المدرسة بمهارة عالیة في اتخاذ 

 بالطریقة الدیمقراطیة القرارات
3.69  13.370  0.000  73.80 5  

 عالیة

7  
ُیشارك مدیر المدرسة المعلمین في عملیة تقییم 

 أدائهم 
 متوسطة  8 64.20  0.000 3.781  3.21

8 
یوجد تعاون جید بین مدیر المدرسة والمعلمین 

  في تسییر أمور المدرسة 
 عالیة  4 79.20  0.000  19.848  3.96

  قیمةt 1.96تساوي " 399"ودرجة حریة  0.05 الجدولیة عند مستوى داللة  

  قیمةt 2.33تساوي " 399"ودرجة حریة  0.01 الجدولیة عند مستوى داللة  

  :افي هذا المجال كانتحسب الوزن النسبي  فقرتینالنتائج من خالل الجدول أن أعلى  وضحوت

قــد "  المدرســة للمعلمــین حریــة التعبیــر عــن الــرأيُیتــیح مــدیر  " التــي نصــت علــى) 2(رقــم الفقــرة  1. 

  .وهي درجة عالیة  )%74.60(نسبي  وزن احتلت المرتبة األولى ب

والعمـل ، سـعي مـدیري المـدارس الثانویـة إلـى تطـویر وتنمیـة مهـارات المعلمـین  إلـى ذلـك ویعزو الباحـث

على زیادة ثقة المعلمین بأنفسهم اتجاه عملهم من خالل حق حریة التعبیـر وٕابـداء الـرأي لكـل معلـم دون 

  .قیود 
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فــــي حصــــول هــــذه الفقــــرة علــــى وزن نســــبي     )  2012( وتتفــــق هــــذه النتیجــــة تقریبــــًا مــــع دراســــة عــــدوان 

  .واحتلت أیضًا المرتبة األولى %) (75.99

قـد " .ُیراعي مـدیر المدرسـة خبـرات المعلمـین عنـد اتخـاذ القـرارات" التي نصت علـى  )5(رقم الفقرة 2. 

  .وهي درجة عالیة  )%74.40(نسبي  وزن احتلت المرتبة الثانیة ب

المدرســة للقــرارات التــي علــى مشــاركة معلمــي  الثانویــة رساالمــد يحــرص مــدیر  إلــى ذلــك ویعــزو الباحــث

أي  عنــد اتخــاذوتوجهــاتهم ومراعــاة قــدرات المعلمــین وتخصصــاتهم ،  تتخــذ فیمــا یتعلــق بشــؤون المدرســة

  . خدم العملیة التعلیمیة في المدرسةات تقرار بهدف الوصول لقرار 

  :افي هذا المجال كانتحسب الوزن النسبي  فقرتین أدنىالنتائج من خالل الجدول أن  وضحوت

قـد " .ُیشـارك مـدیر المدرسـة المعلمـین فـي عملیـة تقیـیم أدائهـم " التـي نصـت علـى) 7(رقـم الفقـرة  1. 

  .وهي درجة متوسطة  )%64.20(نسبي  وزن احتلت المرتبة األخیرة ب

یخشــى أن یشــارك معلمیــه  الثانویــة بمحافظــات غــزة بعــض مــدیري المــدارس إلــى أن ذلــك ویعــزو الباحــث

وقد حصـلت  ،حیث تتباین ردود أفعال المعلمین اتجاه عملیة التقییم ،  في تقییمهم لكي یتجنب اإلحراج

  .هذه الفقرة على درجة موافقة متوسطة لذلك تحتاج لجهد أكثر 

فــي حصــول هــذه الفقــرة علــى وزن نســبي )  2008( مــع دراســة الطیــب  إلــى حــد مــاوتتفــق هــذه النتیجــة 

  .واحتلت المرتبة السابعة % )  64.0(

ُیشــارك مــدیر المدرســة المعلمــین فــي مناقشــة المشــاكل واتخــاذ " التــي نصــت علــى  )4(رقــم الفقــرة 2.

  .وهي درجة عالیة  )%72.40(نسبي  وزن قد احتلت المرتبة قبل األخیرة ب"  القرارات بشكل جماعي

مــدیري المــدارس الثانویــة للفــروق الفردیــة فــي اتخــاذ القــرارت فقــد  أغلــب مراعــاة إلــى ذلــك ویعــزو الباحــث

یرى بعض المعلمین بأن رأیه جید اتجاه مشكلة معینه لكن ال یتم أخذ رأیه بعین االعتبار ونرى أن هذه 

  . یجب اإلهتمام بها أكثرمن الموافقه لكن  عالیةالفقرة أخذت درجة 

 .حیث احتلت هذه الفقرة المرتبة الثالثة )  2013( احشة وتختلف هذه النتیجة مع دراسة أبوحجیلة وحر 

    االتصال والتواصل: المجال الثاني تحلیل فقرات :ثانیا 

والذي یبین آراء أفراد عینة )  4 . 5 (للعینة الواحدة والنتائج مبینة في جدول رقم  tتم استخدام اختبار 

  . )االتصال والتواصل  ( الثاني المجالالدراسة في فقرات 
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  ) 4 . 5 (جدول 

  لفقرات المجالودرجة الموافقة یوضح المتوسط الحسابي والوزن النسبي والقیمة االحتمالیة والترتیب 

  الفقرة  م
المتوسط 

  الحسابي
 tقیمة 

القیمة 

  االحتمالیة

)Sig(.  

الوزن 

  النسبي
  الترتیب

درجة 

  الموافقة

1 
ُینادي مدیر المدرسة المعلمین بأحب األسماء 

 إلیهم 
4.11 22.654 0.000  82.20 2 

 عالیة

 عالیة  6 80.40  0.000 24.037  4.02 یلتزم المعلمون آداب الحوار مع بعضهم البعض 2

3  
، إیماءات ( یستخدم مدیر المدرسة لغة الجسد 

 للتواصل مع المعلمین بال تكلف ) إشارات 
3.77  6.913  0.000  75.40 8  

 عالیة

4 
ُیطلع مدیر المدرسة المعلمین على تقاریر زیارة 

 المشرفین لهم 
4.30  29.033  0.000  86.00 1  

 عالیة

5  
یتبادل المعلمون في المدرسة الخبرات العلمیة 

 والتربویة 
4.06  24.885  0.000  81.20 3  

 عالیة

6 
ُیطلع مدیر المدرسة المعلمین على الكتب 

 الرسمیة 
3.90  17.424 0.000  78.00 7  

 عالیة

 عالیة  5 80.60  0.000  20.407 4.03 یتجنب مدیر المدرسة في حدیثه الكالم الجارح  7

8 
ُیوفر مدیر المدرسة عالقات ایجابیة بین 

 المعلمین 
4.03  21.569  0.000  80.60 4  

 عالیة

   قیمةt 1.96تساوي " 399"ودرجة حریة  0.05 الجدولیة عند مستوى داللة  

  قیمةt 2.33تساوي " 399"ودرجة حریة  0.01 الجدولیة عند مستوى داللة  

  

  :افي هذا المجال كانتحسب الوزن النسبي  فقرتینالنتائج من خالل الجدول أن أعلى  توضحو 

 " .ُیطلع مدیر المدرسة المعلمین على تقاریر زیارة المشرفین لهـم" التي نصت على  )4(رقم الفقرة 1. 

  .وهي درجة عالیة جدًا  )%86.00(وزن النسبي  قد احتلت المرتبة األولى ب

معلمیهم  إلى وجود شفافیة وموضوعیة عالیة في تعامل مدیري المدارس الثانویة مع ذلك الباحث ویعزو

  .وحرصهم على تزویدهم بالتقاریر واإلشارات الصادرة من المدیریة أو الوزارة والخاصة بهم أوًال بأول 
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فــــي حصــــول هــــذه الفقــــرة علــــى وزن نســــبي )  2012( وتتفــــق هــــذه النتیجــــة تقریبــــًا مــــع دراســــة عــــدوان 

  .واحتلت كذلك المرتبة األولى %) 86.16(

ــیهم " التــي نصــت علــى) 1(رقــم  الفقــرة 2. ــادي مــدیر المدرســة المعلمــین بأحــب األســماء إل قــد  " .ُین

  .وهي درجة عالیة  )%82.20(نسبي  وزن احتلت المرتبة الثانیة ب

مــدى وجــود المحبــة والتــآلف والتــرابط بــین مــدیري المــدارس الثانویــة والمعلمــین  إلــى ذلــك ویعــزو الباحــث

  .باإلضافة لسعیهم إلى تعزیز العالقة الطیبة والجمیلة بینهم وبین معلمیهم 

نســــبي  فــــي حصــــول هــــذه الفقــــرة علــــى وزن)  2012( وتتفــــق هــــذه النتیجــــة تقریبــــًا مــــع دراســــة عــــدوان 

  واحتلت كذلك المرتبة الثانیة   %) 81.26(

  :افي هذا المجال كانتحسب الوزن النسبي  فقرتین أدنىالنتائج من خالل الجدول أن  توضحو 

) إشـــارات ، إیمــاءات ( یســـتخدم مــدیر المدرســة لغـــة الجســد  "التــي نصــت علــى  )3(رقــم الفقــرة 1. 

وهـي درجـة  )%75.40(وزن النسـبي  قـد احتلـت المرتبـة األخیـرة بـ " .للتواصل مع المعلمـین بـال تكلـف

  .عالیة 

لكــي ) اإلیمــاءات ( مــدى اهتمــام مــدیري المــدارس الثانویــة بتفعیــل لغــة الجســد  إلــى ذلــك ویعــزو الباحــث

تصــل المعلومــه للمعلــم المســتقبل بشــكل مؤكــد وبكــل حــذافیرها وهــذه الفقــرة حصــلت علــى درجــة موافقــة 

  .ولكنها تحتاج لمزید من الجهد والعطاء  عالیة

قد احتلت  " .ُیطلع مدیر المدرسة المعلمین على الكتب الرسمیة " التي نصت على) 6(رقم  الفقرة 2. 

  .وهي درجة عالیة  )%78.00(وزن النسبي  المرتبة قبل األخیرة ب

من على مصلحة العمل  ینوالحریص ینالمتعاون ارس الثانویةالمد يطبیعة مدیر  إلى ذلك الباحث ویعزو

ورغـــم ) المدیریـــة أو الـــوزارة ( خـــالل مشـــاركة معلمـــیهم فـــي معرفـــة القـــرارات التـــي تصـــدرها اإلدارة العلیـــا 

  .إال أنها تحتاج لمجهود أكثر  عالیةحصول هذه الفقرة على درجة موافقة 

  .ذه الفقرة المرتبة الرابعة حیث احتلت ه)  2013( وتختلف هذه النتیجة مع دراسة أبوحجیلة وحراحشة 

    الحوافز: المجال الثالث تحلیل فقرات :ثالثا  

والذي یبین آراء أفراد عینة )  5.  5 (للعینة الواحدة والنتائج مبینة في جدول رقم  tتم استخدام اختبار 

  .)الحوافز( الثالث المجالالدراسة في فقرات 
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  ) 5 . 5 ( جدول

  لفقرات المجال ودرجة الموافقة والوزن النسبي والقیمة االحتمالیة والترتیبیوضح المتوسط الحسابي 

  الفقرة  م
المتوسط 

  الحسابي
 tقیمة 

القیمة 

  االحتمالیة

)Sig(.  

الوزن 

  النسبي
  الترتیب

درجة 

  الموافقة

 متوسطة  5 66.80  0.000 5.846  3.34 یتم مكافأة المعلمین بشكل یتناسب مع انجازاتهم  1

2  
مدیر المدرسة حوافز معنویة تشجیعیة ُیقدم 

 للمعلمین الممیزین
 عالیة  4 69.40  0.000  8.472  3.47

3  
یقوم مدیر المدرسة برفع الروح المعنویة 

 للمعلمین 
3.74  14.535  0.000  74.80 2  

 عالیة

4 
یسهل مدیر المدرسة إعطاء المعلمین اإلجازات 

 التي یستحقونها حسب النظام
3.83  15.919  0.000  76.60 1  

 عالیة

5  
نظام الحوافز في المدرسة مبني على أسس 

 موضوعیة 
 متوسطة  6 66.40  0.000  5.666  3.32

6 
یمیل مدیر المدرسة إلى المكافأة والتحفیز بدل 

 العقوبة والتهدید
 عالیة  3 70.20  0.000 9.359  3.51

7  
یسعى مدیر المدرسة لتلبیة حاجات المعلمین 

 من المكافآت
 متوسطة  7 65.60  0.000  5.451  3.28

8 
یحصل المعلمون على الحوافز التي تتناسب مع 

  أدائهم
 متوسطة  8 63.20  0.006 2.742 3.16

   قیمةt 1.96تساوي " 399"ودرجة حریة  0.05 الجدولیة عند مستوى داللة  

  قیمةt 2.33تساوي " 399"ودرجة حریة  0.01 الجدولیة عند مستوى داللة  

  :افي هذا المجال كانتحسب الوزن النسبي  فقرتینالنتائج من خالل الجدول أن أعلى  وضحوت

یســــهل مــــدیر المدرســــة إعطــــاء المعلمــــین اإلجــــازات التــــي  " التــــي نصــــت علــــى) 4(رقــــم الفقـــرة  1. 

  .وهي درجة عالیة )%76.60(نسبي  وزن قد احتلت المرتبة األولى ب" .یستحقونها حسب النظام

اهتمــام مــدیري المــدارس الثانویــة بشــئون المعلمــین وســعیهم بشــكل دائــم إلــى أن  إلــى ذلــك ویعــزو الباحــث

  .یكون هناك توازن نفسي وانفعالي لكي ینسجم المعلمون مع طبیعة العمل 

قـد احتلـت " .یقوم مدیر المدرسة برفع الروح المعنویـة للمعلمـین" التي نصت على  )3(رقم الفقرة  2. 

  .وهي درجة عالیة  )%74.80(نسبي  وزن المرتبة الثانیة ب
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درجة رضا المعلمین عن عالقات العمـل والتنظـیم مـع مـدیري المـدارس الثانویـة  إلى ذلك ویعزو الباحث

  .فالروح المعنویة عبارة عن مقیاس لمدى تأثر المعلمین بعملیة التحفیز ، 

  :اهذا المجال كانتفي حسب الوزن النسبي  فقرتین أدنىالنتائج من خالل الجدول أن  توضحو 

قـد  " .یحصـل المعلمـون علـى الحـوافز التـي تتناسـب مـع أدائهـم "التـي نصـت علـى  )8(رقم الفقرة 1. 

  .وهي درجة متوسطة  )%63.20(وزن النسبي  احتلت المرتبة األخیرة ب

 ون أهمیـة التعزیـز نهـم ال یـدركإشخصـیة بعـض مـدیري المـدارس الثانویـة حیـث  إلـى ذلك ویعزو الباحث

یجـــب وعـــدم مراعـــاة الفـــروق الفردیـــة بـــین المعلمـــین لـــذلك تحتـــاج هـــذه الفقـــرة ، فـــي رفـــع مســـتوى األداء 

  . اإلهتمام بها بشكل أفضل

 " .یسعى مـدیر المدرسـة لتلبیـة حاجـات المعلمـین مـن المكافـآت " التي نصت علـى) 7(رقم  الفقرة 2. 

  .وهي درجة متوسطة  )%65.60(نسبي  وزن قد احتلت المرتبة قبل األخیرة ب

لسـعي لجلـب بمحافظـات غـزة ل اهتمام من بعض مدیري المدارس الثانویـة وجود إلى ذلك ویعزو الباحث

لـذلك تحتـاج هـذه الفقـرة  حیث أن للحـوافز دورًا رئیسـیًا فـي تـوفیر بیئـة العمـل المناسـبة، لمعلمیهم  افزحو 

  . لمزید من الجهد والعطاء

    التكنولوجیا: الرابع المجال  تحلیل فقرات :رابعًا 

والذي یبین آراء أفراد عینة )  6 . 5 (للعینة الواحدة والنتائج مبینة في جدول رقم  tتم استخدام اختبار 

  ).التكنولوجیا( الرابع المجالالدراسة في فقرات 
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  ) 6 . 5 (جدول 

  لفقرات المجالودرجة الموافقة یوضح المتوسط الحسابي والوزن النسبي والقیمة االحتمالیة والترتیب 

  الفقرة  م
المتوسط 

  الحسابي
 tقیمة 

القیمة 

  االحتمالیة

)Sig(.  

الوزن 

  النسبي
  الترتیب

درجة 

  الموافقة

1 
یحرص مدیر المدرسة على مواكبة آخر 

 التطورات التكنولوجیة 
3.83  17.199  0.000 76.60 1  

 عالیة

2  
یوجد استعداد للتأقلم مع التغیرات التكنولوجیة 

 داخل المدرسة
3.71  14.880  0.000 74.20 3  

 عالیة

3  
تتمیز التكنولوجیا المستخدمة بالمدرسة بسهولة 

 االستخدام 
3.59  11.827  0.000 71.80 5  

 عالیة

4 
تنسجم التكنولوجیا المستخدمة بالمدرسة مع 

 متطلبات العمل 
3.65  5.776  0.000 73.00 4  

 عالیة

5  
یوجد عملیات تطویر مستمرة للتكنولوجیا 

 المستخدمة في المدرسة 
3.49  9.471  0.000 69.80 7  

 عالیة

6 
یتم توظیف التكنولوجیا لرفع مستوى أداء 

 المعلمین 
3.46  8.677  0.000 69.20 8  

 عالیة

7  
یتم توفیر الوقت والجهد من خالل استخدام 

 التكنولوجیا 
3.72  13.806  0.000 74.40 2  

 عالیة

8 
تُنجز أغلب أعمال المدرسة بواسطة 

 التكنولوجیا 
3.56  10.453 0.000 71.20 6  

 عالیة

   قیمةt 1.96تساوي " 399"ودرجة حریة  0.05 الجدولیة عند مستوى داللة 

  قیمةt 2.33تساوي " 399"ودرجة حریة  0.01 الجدولیة عند مستوى داللة 
  

  :افي هذا المجال كانتحسب الوزن النسبي  فقرتینالنتائج من خالل الجدول أن أعلى  وضحوت

 یحرص مدیر المدرسة على مواكبة آخـر التطـورات التكنولوجیـة " التي نصت علـى) 1(رقم الفقرة  1. 

  .وهي درجة عالیة  )%76.60(نسبي  وزن بقد احتلت المرتبة األولى " 

مــدى أهمیــة التعــایش مــع التطــور التكنولــوجي  ارس الثانویــةالمــد يإدراك مــدیر  إلــى ذلــك الباحــث ویعــزو 

بســبب التقــدم الهائــل فــي أنظمــة المعلومــات االلكترونیــة وألن التكنولوجیــا تعتبــر المحــرك األساســي ألي 

  .تقدم إنساني في مختلف مجاالت الحیاة 
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حیث حصلت فقرة مشابهه على وزن نسـبي )  2008( وتختلف هذه النتیجة نوعًا ما مع دراسة الطیب 

 )85.9 (%  

قـد " .یـتم تـوفیر الوقـت والجهـد مـن خـالل اسـتخدام التكنولوجیـا" التي نصـت علـى  )7(رقم الفقرة  2. 

  .وهي درجة عالیة  )%74.40(نسبي  وزن احتلت المرتبة الثانیة ب

انسـجامها  إلـى وعـي مـدیري المـدارس الثانویـة بأهمیـة اسـتخدام التكنولوجیـا وضـرورة ذلك الباحث ویعزو

  .المدرسیة بأقل وقت وأقل جهد انجاز األعمال ودورها في، مع طبیعة العمل ومتطلباته 

  :افي هذا المجال كانتحسب الوزن النسبي  فقرتین أدنىالنتائج من خالل الجدول أن  توضحو 

قد احتلـت  " .یتم توظیف التكنولوجیا لرفع مستوى أداء المعلمین "التي نصت على  )6(رقم الفقرة 1. 

  .وهي درجة عالیة  )%69.20(نسبي  وزن المرتبة األخیرة ب

إلى حرص مدیري المدارس الثانویـة علـى رفـع كفـاءة معلمـیهم فیمـا یتعلـق بمعـرفتهم  ذلك ویعزو الباحث

ودورها في تسهیل عملیة التعلیم من قبل المعلـم المحتـرف ، باألجهزة التكنولوجیة الموجودة في المدرسة 

رة وعلــى الــرغم مــن حصــول هــذه الفقــ، كمـا وتعــزز مفــاهیم التعلــیم وتجعــل عملیــة التعلــیم أكثـر بســاطة ، 

  .مزید من الجهد إال أنها تحتاج لبذل عالیةعلى درجة 

حیث حصلت فقرة مشابهه على وزن نسـبي )  2008( وتختلف هذه النتیجة نوعًا ما مع دراسة الطیب 

 )82.7% (.  

ــا المســتخدمة فــي  " التــي نصــت علــى) 5(رقــم  الفقــرة 2.  ــات تطــویر مســتمرة للتكنولوجی یوجــد عملی

  .وهي درجة عالیة  )%69.80(نسبي  وزن المرتبة قبل األخیرة بقد احتلت  " .المدرسة

وذلـك  إلى حرص مدیري المدارس الثانویة على استخدام أنـواع التكنولوجیـا المختلفـة ذلك ویعزو الباحث

ومـن ناحیـة أخـرى المسـاهمة فـي رفـع أداء المعلمـین ممـا یـنعكس ، إلنجاز األعمـال اإلداریـة مـن ناحیـة 

لكنهــا تحتــاج  عالیــةولــذلك حصــلت هــذه الفقــرة علــى درجــة موافقــة ، علــى تعلــیم الطــالب داخــل المدرســة 

  .لبذل جهد أكثر 

  

    الجانب اإلنساني: المجال الخامس تحلیل فقرات :خامسًا 

والذي یبین آراء أفراد عینة )  7 . 5 (للعینة الواحدة والنتائج مبینة في جدول رقم  tتم استخدام اختبار 

  ).الجانب اإلنساني( الرابع المجالالدراسة في فقرات 
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  ) 7 . 5 (جدول 

  لفقرات المجال ودرجة الموافقة یوضح المتوسط الحسابي والوزن النسبي والقیمة االحتمالیة والترتیب

  الفقرة  م
المتوسط 

  الحسابي
 tقیمة 

القیمة 

  االحتمالیة

)Sig(.  

الوزن 

  النسبي
  الترتیب

درجة 

  الموافقة

1 
یعتمد مدیر المدرسة على العدل في تعامله مع 

 المعلمین 
3.73 13.668 0.000 74.60 8 

 عالیة

2  
یتبنى مدیر المدرسة األسلوب الدیمقراطي في 

 تعامله مع المعلمین 
3.73 14.239 0.000 74.60 7  

 عالیة

3  
یتقبل مدیر المدرسة األفكار التي یطرحها 

 المعلمون 
3.76 15.154 0.000 75.20 6  

 عالیة

4 
ُیولي مدیر المدرسة اهتمامًا للعالقات اإلنسانیة 

 بین المعلمین 
3.89 18.357 0.000 77.80 1  

 عالیة

5  
یقدم مدیر المدرسة المساعدة المطلوبة للعاملین 

 عند الحاجة
3.84 17.812 0.000 76.80 3  

 عالیة

6 
یسود المدرسة جو من الترابط والتماسك بین 

 عاملینمدیر المدرسة وال
3.94 13.932 0.000 78.80 5  

 عالیة

7  
مع ُیظهر مدیر المدرسة مرونة في التعامل 

 العاملین
3.84 15.966 0.000 76.80 4  

 عالیة

8 
یستخدم مدیر المدرسة عبارات الثناء والمدح 

 للمعلمین 
3.87 15.606 0.000 77.40 2  

 عالیة

  قیمةt 1.96تساوي " 399"ودرجة حریة  0.05 الجدولیة عند مستوى داللة 

  قیمةt 2.33تساوي " 399"ودرجة حریة  0.01 الجدولیة عند مستوى داللة 

  

  :افي هذا المجال كانتحسب الوزن النسبي  فقرتینالنتائج من خالل الجدول أن أعلى وضح وت

" .ُیولي مدیر المدرسة اهتمامًا للعالقات اإلنسانیة بین المعلمین " التي نصت على) 4(رقم الفقرة  1. 

  .وهي درجة عالیة  )%77.80(نسبي  وزن قد احتلت المرتبة األولى ب
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 لإلــى طریقـــة وفــن تعامــل مــدیري المــدارس الثانویـــة مــع المعلمــین وذلــك مــن خـــال ذلــك الباحــث ویعــزو

اســـتخدام عالقـــات انســـانیة طیبـــة تســـعي إلـــى جـــذب المعلمـــین إلـــیهم وفـــي نفـــس الوقـــت جعـــل المعلمـــین 

  . یخلصون في عملهم مع زیادة قدرتهم على اإلنتاج والعطاء 

قــد "  المدرســة عبــارات الثنــاء والمــدح للمعلمــینیســتخدم مــدیر " التــي نصــت علــى  )8(رقــم الفقــرة 2. 

  .وهي درجة عالیة  )%77.40(نسبي  وزن احتلت المرتبة الثانیة ب

إلــى مــدى وعـي مــدیري المــدارس الثانویـة بأهمیــة اســتخدام عبـارات المــدح للمعلمــین  ذلـك الباحــث ویعـزو

ممـا یـؤدي إلـى نتـائج جیـدة ، حیث أن طبیعة النفس البشریة تمیل إلى الكلمة الطیبة والمحادثـة اللطیفـة 

  .في العمل 

ـــــف هـــــذه النتیجـــــة مـــــع دراســـــة ســـــلیم  ـــــى وزن نســـــبي )  2009( وتختل ـــــرة عل ـــــث حصـــــلت هـــــذه الفق حی

)80.03%( .  

  :افي هذا المجال كانتحسب الوزن النسبي  فقرتین أدنىالنتائج من خالل الجدول أن  توضحو 

قـد  " .یعتمد مدیر المدرسة على العـدل فـي تعاملـه مـع المعلمـین "التي نصت على  )1(رقم الفقرة 1. 

  .وهي درجة عالیة  )%74.60(نسبي  وزن احتلت المرتبة األخیرة ب

لهـا ألهمیـة العدالـة واإلنصـاف فـي التعامـل ومـا  الثانویـة رساالمـد يإدراك مـدیر  إلى ذلك ویعزو الباحث

، ویتمثـل ذلـك فـي زیـادة دافعیـة العمـل ، من دور هام في التأثیر على الجو العام للعمل داخل المدرسـة 

أنهـا فقـة إال مـن الموا عالیـةورغـم حصـول هـذه الفقـرة علـى درجـة ، وشعور المعلمین بثقة عالیـة بـالنفس 

  .تحتاج إلى االهتمام بها بشكل أفضل 

ــه مــع  " التــي نصــت علــى) 2(رقــم  الفقــرة 2.  ــي تعامل ــدیمقراطي ف ــى مــدیر المدرســة األســلوب ال یتبن

  .وهي درجة عالیة  )%74.60(وزن النسبي  قد احتلت المرتبة قبل األخیرة ب " .المعلمین

إلى حرص مدیري المدارس الثانویـة علـى إیجـاد المنـاخ التربـوي والتعلیمـي المناسـب  ذلك ویعزو الباحث

وكـــذلك حرصـــهم علـــى توثیـــق ، واالبتعـــاد عـــن األســـالیب التســـلطیة والتـــي ال تـــؤدي إلـــى نتیجـــة جیـــدة ، 

ــــى قــــدرات ومیــــول  ــــیح لهــــم أن یتعرفــــوا عل العالقــــات الودیــــة مــــع المعلمــــین حیــــث أن هــــذه العالقــــات تت

  .ن الموافقة لكنها تحتاج لجهد أكبرم عالیةوهذه الفقرة حصلت على درجة ، المعلمین واستعدادات 

فــــي حصــــول الفقـــــرة علــــى درجــــة قویـــــة       )  2009( وتتفــــق هــــذه النتیجــــة نوعـــــًا مــــا مــــع دراســـــة محمــــد 

  ) . 2009( هي المتوسط بین القوة والضعف في دراسة محمد  2حیث أن درجة ) 2.22(
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  :االجابة عن السؤال الثاني  .2

 عینة تقدیرات متوسطات بین) 05.0( الداللة مستوى عند إحصائیة داللة ذات فروق توجد هل

،  الخدمة سنوات ،المؤهل العلمي ، الجنس (  لمتغیرات تعزى التنظیمي المناخ لواقع الدراسة

  ؟ ) التعلیمیة المنطقة

  : كما یليوهي  فروض أربعةمن  الباحثتحقق  الفرضولإلجابة عن هذا  

  : من فروض الدراسة الذي ینص علىالفرض األول 

 عینة تقدیرات متوسطات بین) 05.0( الداللة مستوى عند إحصائیة داللة ذات فروق توجدال 

  . لمتغیر الجنس تعزى التنظیمي المناخ لواقع الدراسة

الختبار الفروق في آراء عینة للعینتین المستقلتین T وللتحقق من صحة هذا الفرض تم استخدام اختبار 

 ،لمتغیر الجنس تعزى التنظیمي المناخ واقعأفراد العینة لإجابات الدراسة في متوسطات تقدیرات 

  . ) 8 . 5 (والنتائج مبینة في جدول رقم 

  ) 8 . 5 (جدول 

متوسطات  بین  (Independent Samples T Test) للعینتین المستقلتینT اختبار  نتائج

  لمتغیر الجنس تعزى التنظیمي المناخ واقعل أفراد العینةإجابات تقدیرات 

 العدد الجنس المجال
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعیاري

  قیمة

"  T"  

  القیمة

  االحتمالیة

)Sig(. 

 الداللة

  االحصائیة

 اتخاذ في المشاركة

 القرارات

  0.811 3.59 200  ذكر

 غیر دالة  0.080  - 1.757

  0.766  3.73  200  أنثى

 االتصال والتواصل
  0.783  3.90 200  ذكر

 دالة  0.000  - 3.729

  0.566 4.15 200  أنثى

 الحوافز
  0.888  3.34 200  ذكر

 دالة  0.013  - 2.489

  0.894  3.57 200  أنثى

 التكنولوجیا

  0.841  3.41 200  ذكر

 دالة  0.000  - 5.118

 0.848  3.84 200  أنثى

 دالة 0.017 2.388- 0.908 3.72 200  ذكر الجانب االنساني
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 0.794 3.92 200  أنثى

 الدرجة الكلیة

  0.725 3.59 200  ذكر

 دالة  0.000  - 3.617

  0.656  3.84 200  أنثى

  قیمةT  1.96تساوي  0.05ومستوى داللة " 398"الجدولیة عند درجة حریة  

  قیمةT  2.33تساوي  0.01ومستوى داللة " 398"الجدولیة عند درجة حریة  
  

 t وقیمة)  0.05(من  أقلوهي ) 0.000(تساوي لدرجة الكلیة جدول أن القیمة االحتمالیة الیبین و  

مما یدل على ) - 1.96(الجدولیة والتي تساوي  tمن قیمة  أقلوهي )  3.617-(المحسوبة تساوي  

أفراد إجابات في متوسطات تقدیرات  )05.0(وجود فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى داللة 

وكذلك في كل مجال على حده من المجاالت  لمتغیر الجنس تعزى التنظیمي المناخ واقعل العینة

حیث كانت القیمة االحتمالیة أكبر من مستوى  القرارات اتخاذ في المشاركةباستثناء ما یتعلق بالمجال 

لواقع المشاركة في اتخاذ  أفراد العینة درجة تقدیرعدم وجود فروق في  مما یدلل على 0.05الداللة 

وللتعرف على الفروق تبین من خالل المتوسطات أن الفروق لصالح ، لمتغیر الجنس تعزى القرارات

  .اإلناث 

ویعزو الباحث ذلك إلى أن مدیري المدارس الثانویة اإلناث بمحافظات غزة لهن قدرة أكبر في تشجیع 

وحرصهن ، إلى التزامهن في تطبیق القوانین اإلداریة باإلضافة ، عمل الفریق الواحد داخل المدرسة 

للتواصل مع ) اإلشارات اإلیماءات و ( قدرتهن على استخدام لغة الجسد و ، دة األداء والمنافس على جو 

، ویتمیزن باستخدام األسس الموضوعیة بما یتعلق بنظام الحوافز ، بشكل أفضل من الذكور  المعلمات

  .ووجود حرص على مواكبة آخر التطورات التكنولوجیة أكثر من الذكور 

وتختلف مع دراسة ، في كون الفروق لصالح اإلناث )  2008( أحمد  النتیجة مع دراسة هذهوتتفق 

في عدم وجود فروق بین )  2012(  عدوانودراسة ، في كون الفروق لصالح الذكور)  2008( رباح 

  . الذكور واإلناث 

  : الفرض الثاني من فروض الدراسة الذي ینص على

 عینة تقدیرات متوسطات بین) 05.0( الداللة مستوى ندع إحصائیة داللة ذات فروق توجدال 

  . لمتغیر المؤهل العلمي تعزى التنظیمي المناخ لواقع الدراسة

الختبار الفروق في آراء عینة للعینتین المستقلتین T وللتحقق من صحة هذا الفرض تم استخدام اختبار 

 ،المؤهل العلميلمتغیر  تعزى التنظیمي المناخ واقعأفراد العینة لإجابات الدراسة في متوسطات تقدیرات 

  . ) 9 . 5 (والنتائج مبینة في جدول رقم 
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  ) 9 . 5 (جدول 

متوسطات  بین  (Independent Samples T Test) للعینتین المستقلتینT اختبار  نتائج

  المؤهل العلمي لمتغیر تعزى التنظیمي المناخ واقعل أفراد العینةإجابات تقدیرات 

 العدد المؤهل العلمي المجال
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعیاري

  قیمة

"  T"  

  القیمة

  االحتمالیة 

)Sig(. 

الداللة 

  االحصائیة

 اتخاذ في المشاركة

 القرارات

  0.795 3.65 350  بكالوریوس فأقل 

 غیر دالة 0.439  - 0.775

  0.767  3.75  50  ماجستیر فأكثر

والتواصاالتصال   

  0.649  4.01  350  بكالوریوس فأقل 

 غیر دالة 0.305  - 1.027

 0.957  4.12  50  ماجستیر فأكثر

 الحوافز
  0.903  3.46  350  بكالوریوس فأقل 

 غیر دالة  0.775  0.297

  0.862  3.42  50  ماجستیر فأكثر

 التكنولوجیا

  0.882 3.61  350  بكالوریوس فأقل 

 غیر دالة  0.407  - 0.829

  0.793 3.72  50  ماجستیر فأكثر

 الجانب االنساني
 0.867 3.83  350  بكالوریوس فأقل 

 غیر دالة 0.965 0.044

 0.797 3.82  50  ماجستیر فأكثر

 الدرجة الكلیة

  0.705  3.71  350  بكالوریوس فأقل 

 غیر دالة  0.618  - 0.499
  0.690  3.76  50  ماجستیر فأكثر

  قیمةT  1.96تساوي  0.05ومستوى داللة " 398"الجدولیة عند درجة حریة  

  قیمةT  2.33تساوي  0.01ومستوى داللة " 398"الجدولیة عند درجة حریة  

 t وقیمة)  0.05(من  أكبروهي ) 0.618(تساوي لدرجة الكلیة جدول أن القیمة االحتمالیة ال ویبین

مما یدل على ) - 1.96(الجدولیة والتي تساوي  tمن قیمة  أقلوهي )  0.499-(المحسوبة تساوي  

إجابات في متوسطات تقدیرات  )05.0(وجود فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى داللة عدم 

  . المؤهل العلميلمتغیر  تعزى التنظیمي المناخ واقعل أفراد العینة
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على عقد الدورات التدریبیة وورش العمل ) الوزارة ( حرص اإلدارة العلیا ویعزو الباحث ذلك إلى 

لتعلیمات الصادرة من ن اإحیث  ،عن مؤهالتهم العلمیة دون استثناء وبغض النظر  للمعلمین كافة

مهما اختلفت وبالتالي ، عمم على جمیع المدارس وهي ملزمة للجمیع تُ ) الوزارة ( اإلدارة العلیا 

  .المؤهالت العلمیة سوف تكون هناك نظرة واحده في الغالب لجمیع جوانب المناخ التنظیمي 

في عدم وجود فروق تعزى لمتغیر المؤهل العلمي )  2008( رباح  النتیجة مع دراسة هذهوتتفق 

دراسة  وتختلف مع، في عدم وجود فروق تعزى لمتغیر المؤهل العلمي )  2009( ودراسة الحارثي 

في وجود فروق تعزى لمتغیر المؤهل العلمي لصالح مؤهل البكالوریوس وهذا )  2014( الطویرقي 

في وجود فروق )  2012(  ودراسة الحارثي، الدراسة  االختالف ناتج الختالف عینة الدراسة وبیئة

  .بیئة الدراسة تعزى لمتغیر المؤهل العلمي لصالح مؤهل الفوق جامعي وهذا االختالف ناتج الختالف 

  :من فروض الدراسة الذي ینص على الثالثالفرض 

 عینة تقدیرات متوسطات بین) 05.0( الداللة مستوى عند إحصائیة داللة ذات فروق توجدال 

  . لمتغیر سنوات الخدمة تعزى التنظیمي المناخ لواقع الدراسة

وللتحقق من صحة هذا الفرض تم استخدام اختبار تحلیل التباین األحادي الختبار الفروق في آراء 

لمتغیر سنوات  تعزى التنظیمي المناخ واقعل أفراد العینةإجابات تقدیرات عینة الدراسة في متوسطات 

  . ) 10 . 5 (والنتائج مبینة في جدول رقم  ،الخدمة

  

  ) 10 . 5 ( جدول

أفراد إجابات متوسطات تقدیرات  بین  (One Way ANOVA)نتائج تحلیل التباین األحادي 

  لمتغیر سنوات الخدمة تعزى التنظیمي المناخ واقعل العینة

 مصدر التباین المجال
مجموع 

 المربعات

درجة 

 الحریة

متوسط 

 المربعات

  قیمة

" F "  

  القیمة

  االحتمالیة 

)Sig(. 

الداللة 

 االحصائیة

القرارات اتخاذ في المشاركة  

 2.278 2 4.557بین المجموعات 

 0.619 397 245.615داخل المجموعات  دالة 0.026 3.682

  399 250.172المجموع 

 االتصال والتواصل
 2.346 1.125 2 2.250بین المجموعات 

 

0.097 

 
 غیردالة

 0.480 397 190.375داخل المجموعات 
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  399 192.625المجموع 

 الحوافز

 4.493 2 8.985بین المجموعات 

 0.787 397 312.329داخل المجموعات  دالة 0.004 5.710

  399 321.314المجموع 

 التكنولوجیا

 0.765 2 1.530بین المجموعات 

 0.759 397 301.368داخل المجموعات  غیردالة 0.366 1.008

  399 302.899المجموع 

 الجانب االنساني

 2.407 2 4.814بین المجموعات 

3.304 0.038 
 

 دالة
 0.728 397 289.190داخل المجموعات 

  399 294.004المجموع 

 الدرجة الكلیة

 1.880 2 3.760بین المجموعات 

 0.487 397 193.267داخل المجموعات  دالة 0.022 3.861

  399 197.027المجموع 

  قیمةF  3.04تساوي  0.05داللة  ومستوى" 397، 2"الجدولیة عند درجة حریة 

  قیمةF  4.63تساوي  0.01داللة  ومستوى" 397، 2"الجدولیة عند درجة حریة  

  
  

 fوقیمة )  0.05(من  أقلوهي ) 0.022(تساوي لدرجة الكلیة جدول أن القیمة االحتمالیة ال ویبین 

مما یدل على ) 3.04(الجدولیة والتي تساوي  fمن قیمة  أكبروهي )  3.861(المحسوبة تساوي  

أفراد إجابات في متوسطات تقدیرات  )05.0(وجود فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى داللة 

لكل مجال على حده باستثناء كًال من وكذلك  لمتغیر سنوات الخدمة تعزى التنظیمي المناخ واقعل العینة

مجال االتصال والتواصل والتكنولوجیا فقد كانت القیمة االحتمالیة لكل منهم أكبر من مستوى 

 )05.0(وجود فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى داللة عدم مما یدل على ، )0.05(الداللة

لواقع االتصال والتواصل یعزى لمتغیر سنوات الخدمة وكذلك في  أفراد العینة في متوسطات تقدیرات

  .لواقع التكنولوجیا یعزى لمتغیر سنوات الخدمة  أفراد العینةتقدیر 

  : ستخدام شفیه للمقارنات المتعددةن الفروقإلى وللتعرف 
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  ) 11 . 5 (جدول 

  .یوضح نتائج الفروق باستخدام شفیه

  الفرق   )j(المتوسط   )i(المتوسط   المجال

القیمة 

  االحتمالیة

)Sig(.   

الداللة 

  االحصائیة

المشاركة في اتخاذ 

  القرار

     سنوات   5أقل من 

 10إلى  5من 

     سنوات  
 دالة *0.028  0.34229

 غیردالة  0.171 0.23915  10من  أكثر

 غیردالة 0.471  -0.10314  10من  أكثر   سنوات   10إلى  5من 

  الحوافز
     سنوات   5أقل من 

 10إلى  5من 

     سنوات  
 دالة *0.005 0.47352

 دالة *0.011 0.43412  10من  أكثر

 غیردالة 0.917  -0.03940  10من  أكثر   سنوات   10إلى  5من 

  الجانب االنساني
     سنوات   5أقل من 

 10إلى  5من 

     سنوات  
 دالة *0.018 0.31287

 غیردالة 0.597 0.13992  10من  أكثر

 غیردالة 0.166  -0.17295  10من  أكثر   سنوات   10إلى  5من 

  الدرجة الكلیة
     سنوات   5أقل من 

 10إلى  5من 

     سنوات  
 دالة  *0.023  0.31061

 غیردالة  0.161 0.21558  10من  أكثر

 غیردالة 0.444  -0.09503  10من  أكثر   سنوات   10إلى  5من 

  0.05الفروق دالة عند مستوى داللة 

 

 5أن الفروق لصالح الذین عدد سنوات خدمتهم أقل من  یتضح باستخدام شفیه للمقارنات المتعددةو 

  . مقارنة بسنوات الخدمة األخرىالسنوات ب

وجود طاقة كبیرة وحب وانتماء للعمل للمعلمین الجدد الذین تقل سنوات  إلى ویعزو الباحث ذلك

وحرص من الوزارة على استثمار الطاقات الشابة في صقل معرفتهم وتنمیة ، سنوات  5خدمتهم عن 

لذلك نجدهم أكثر قدرة على االلمام الجید بعناصر المناخ التنظیمي ، قدراتهم وتشجیعهم على العطاء 

ع بینما نجد أن جمی، في ما یتعلق بمجال المشاركة في اتخاذ القرارات والحوافز والجانب اإلنساني 

المعلمین باختالف سنوات خدمتهم حریصین على التطور التكنولوجي واستغالل التكنولوجیا بشكل جید 

  .مع وجود اهتمام في تفعیل عملیة التواصل بینهم وبین مدیري المدارس الثانویة ، 
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ة في وجود فروق تعزى لمتغیر سنوات الخدم ) 2009 (الحارثي مع دراسة نوعًا ما وتتفق تلك النتیجة 

في وجود فروق تعزى  ) 2014(ودراسة الطویرقي ، سنة  16لصالح الذین عدد سنوات خدمتهم فوق 

وتختلف تلك النتیجة نوعًا ، سنوات  10لمتغیر سنوات الخدمة لصالح الذین عدد سنوات خدمتهم فوق 

وتختلف مع ، في عدم وجود فروق تعزى لمتغیر سنوات الخدمة )  2012( ما مع دراسة عدوان 

  .في عدم وجود فروق تعزى لمتغیر سنوات الخدمة)  2009( دراسة الخریصي 

  

  :من فروض الدراسة الذي ینص على الرابعالفرض 

 عینة تقدیرات متوسطات بین) 05.0( الداللة مستوى عند إحصائیة داللة ذات فروق توجدال 

  . المنطقة التعلیمیةلمتغیر  تعزى التنظیمي المناخ لواقع الدراسة

وللتحقق من صحة هذا الفرض تم استخدام اختبار تحلیل التباین األحادي الختبار الفروق في آراء 

المنطقة لمتغیر  تعزى التنظیمي المناخ واقعل أفراد العینةإجابات تقدیرات عینة الدراسة في متوسطات 

  . ) 12 . 5 (والنتائج مبینة في جدول رقم  ،التعلیمیة

  

  ) 12 . 5 ( جدول

أفراد إجابات متوسطات تقدیرات  بین  (One Way ANOVA)نتائج تحلیل التباین األحادي 

  لمتغیر المنطقة التعلیمیة تعزى التنظیمي المناخ واقعل العینة

 مصدر التباین المجال
مجموع 

 المربعات

درجة 

 الحریة

متوسط 

 المربعات

  قیمة

" F "  

  القیمة

  االحتمالیة 

)Sig(.  

الداللة 

  االحصائیة

القرارات اتخاذ في المشاركة  

 3.805 4 15.218بین المجموعات 

 0.595 395 234.954داخل المجموعات  دالة 0.000 6.396

  399 250.172المجموع 

 االتصال والتواصل

 3.185 4 12.738بین المجموعات 

 0.455 395 179.887داخل المجموعات  دالة 0.000 6.993

  399 192.625المجموع 

 الحوافز
 7.017 4 28.067بین المجموعات 

 دالة 0.000 9.452

 0.742 395 293.247داخل المجموعات 
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  399 321.314المجموع 

 التكنولوجیا

 5.720 4 22.880بین المجموعات 

 0.709 395 280.019داخل المجموعات  دالة 0.000 8.069

  399 302.899المجموع 

 الجانب االنساني

 7.121 4 28.486بین المجموعات 

 0.672 395 265.518داخل المجموعات  دالة 0.000 10.594

  399 294.004المجموع 

 الدرجة الكلیة

 4.857 4 19.428بین المجموعات 

 0.450 395 177.598داخل المجموعات  دالة 0.000 10.803

  399 197.027المجموع 

  قیمةF  2.42تساوي  0.05داللة  ومستوى" 395، 4"الجدولیة عند درجة حریة  

  قیمةF  3.34تساوي  0.01داللة  ومستوى" 395، 4"الجدولیة عند درجة حریة  

من  أقلوهي ) 0.000(تساوي لدرجة الكلیة أن القیمة االحتمالیة )  12.  5( جدول ال ویبین 

الجدولیة والتي تساوي  fمن قیمة  أكبروهي )  10.803(المحسوبة تساوي   fوقیمة )  0.05(

في متوسطات  )05.0(مما یدل على وجود فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى داللة ) 2.42(

لكل مجال وكذلك  التعلیمیةالمنطقة لمتغیر  تعزى التنظیمي المناخ واقعل أفراد العینةإجابات تقدیرات 

  :نستخدم اختبار شفیه للمقارنات المتعددة وللتعرف إلى الفروق ،  من المجاالت على حده

  ) 13 . 5 (جدول 

  .یوضح نتائج الفروق باستخدام شفیه

  الفرق   )j(المتوسط   )i(المتوسط   المجال

القیمة 

  االحتمالیة

)Sig(.   

الداللة 

  االحصائیة

المشاركة في اتخاذ 

  القرار

 دالة *0.000  0.52988 محافظة الوسطى  محافظة غزة

 دالة  *0.040 0.45122 محافظة الوسطى  محافظة رفح

  محافظة غزة  االتصال والتواصل
 دالة  *0.011  0.37532  محافظة شمال غزة 

 دالة  *0.001  0.43917  محافظة الوسطى
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 دالة  *0.035 0.40133  محافظة الوسطى  محافظة رفح 

  الحوافز

  محافظة غزة
 دالة  *0.001  0.54444  محافظة الوسطى

 دالة  *0.000  0.58464  محافظة خان یونس

  محافظة رفح 
 دالة  *0.010 0.57874  محافظة الوسطى

 دالة  *0.003 0.61894  محافظة خان یونس

  محافظة غزة  التكنولوجیا
 دالة  *0.017 0.44843  محافظة شمال غزة 

 دالة  *0.000  0.65766  محافظة الوسطى

  الجانب اإلنساني

  محافظة غزة
 دالة  *0.000  0.70107  محافظة الوسطى

 دالة  *0.041  0.36558  محافظة خان یونس

 دالة  *0.041  0.43628  محافظة الوسطى  محافظة شمال غزة 

 دالة  *0.000  0.74401  محافظة الوسطى  محافظة رفح 

  الدرجة الكلیة
  محافظة غزة

 دالة  *0.024  0.34598  محافظة سمال غزة 

 دالة  *0.000  0.57444  محافظة الوسطى

 دالة  *0.006  0.36092  محافظة خان یونس

 دالة  *0.001  0.52745  محافظة الوسطى  محافظة رفح

  0.05الفروق دالة عند مستوى داللة 

 تم التركیز على المدیریات التي یوجد فروق بینها فقط 

  

وباستخدام اختبار شفیه للمقارنات المتعددة یتضح أن الفروق لصالح مدیریات كال من محافظة غزة 

  . ومحافظة رفح في جمیع المجاالت ومحافظة شمال غزة أیضا في الجانب االنساني 

أن بعض مدیري المدارس الثانویة بمحافظة غزة ومحافظة رفح یتمیزون  ویعزو الباحث ذلك إلى

وأن أسلوب القیادة ، ویستطیعون إیجاد مناخًا یبعث على الثقة واالحترام المتبادل ، لوظیفي باإلستقرار ا

المنفتح الذي یراعي مشاعر المعلمین یعمل على زیادة تأثیر التواصل بین مدیر المدرسة والمعلمین 

  . وبالتالي هذا التأثیر یساعد المعلمین على الحب والتمسك في مكان عملهم 

في عدم وجود فروق تعزى لمتغیر المنطقة )  2008( النتیجة نوعًا ما مع دراسة رباح  وتختلف هذه

التعلیمیة مع وجود فرق جوهري بین معلمي محافظة شمال غزة ومعلمي محافظة رفح لصالح محافظة 

  .شمال غزة على مستوى جمیع المجاالت 
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  : الثالثالسؤال اإلجابة عن  .3

إدارة التمیز لدى مدیري المدارس  مستوىل غزة بمحافظات الثانویة المدارس معلمي تقدیر درجة ما

  ؟ الثانویة بمحافظات غزة

المتوسط الحسابي، والوزن واحتساب لعینة واحدة  Tواختبار  لإلجابة على هذا التساؤل، تم استخدامو 

  .النسبي

  ) 14 . 5 (جدول 

  تحلیل مجاالت استبانة إدارة التمیز 

  محتوى المجال  م
  المتوسط 

  الحسابي

االنحراف 

 tقیمة   المعیاري
القیمة 

 االحتمالیة

  الوزن 

  النسبي
  الترتیب

درجة 

  الموافقة

 عالیة 1 75.40 0.000 17.912 0.858 3.77  القیادة 1

 عالیة 3 75.00 0.000 19.301 0.799 3.75  تراتیجیةاالس  2

 عالیة 2 75.20 0.000 18.087 0.838 3.76 الموارد البشریة  3

   75.00 0.000 19.362 0.784 3.75  الدرجة الكلیة لالستبانة 

      قیمةt 1.96تساوي " 399"ودرجة حریة  0.05 الجدولیة عند مستوى داللة 

  قیمةt 2.33تساوي " 399"ودرجة حریة  0.01 الجدولیة عند مستوى داللة  

  

من  متقاربةكانت  المختلفةمتوسطات المجاالت أن جمیع )  14 . 5 (ویتضح من خالل الجدول رقم 

%) 75.00(، أما الدرجة الكلیة لالستبانة ككل فقد حصلت على وزن نسبي قدره حیث أوزانها النسبیة

  .وهي درجة عالیة 

 المدرسي المناخ وتفهم ویعزو الباحث ذلك إلى قیام مدیري المدارس الثانویة  بمحافظات غزة بدراسة

 وتنمیة، واتباعهم لسیاسة التطویر والتحسین بصفة مستمرة ، ومهددات  فرص من به عما والكشف

  .وترابط  تكامل في وتشغیلها المدرسة عناصر وتنسیق، للمعلمین  المتجدد المعرفي الرصید وتوظیف

في تحقیق معاییر جائزة وزارة التربیة  ) 2014( الزائدي  دراسة ما معنوعًا ما  هذه النتیجةوتتفق 

تبني في )  2012( ودراسة الفقهاء ، والتعلیم للتمیز في مدارس التعلیم العام بدرجة كبیرة جدًا 

 استراتیجیات التمیز في التعلیم والتعلم قد جّسد الشعارات المرفوعة حول تمیز األداء وأعطاها بعداً 

في أن عنصر إدارة التمیز متوفر )  2013( دراسة سهمود  وتختلف نوعًا ما مع،  حقیقیاً  مؤسسیاً 

  .بدرجة متوسطة 
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  :حسب أوزانها النسبیة فقد كانت كالتالي المجاالتأما ترتیب 

وهي درجة %) 75.40(، فقد حصل على المرتبة األولى بوزن نسبي قدره  القیادة: األول المجال. 1

  .عالیة 

اهتمام مدیري المدارس الثانویة بمحافظات غزة بتوفیر بیئة مشجعة لتحقیق  ذلك إلى الباحث ویعزو

وتشجیع المعلمین على ، والعمل على إدارة األزمات بمهنیة متمیزة ، التمیز وبناء ثقافة داعمة للتمیز 

 .والحرص على شمولیة التمیز في كل جوانب المدرسة ، تحقیق أهداف المدرسة بتمیز

في حصول مجال القیادة على المرتبة )  2013( دراسة سهمود  مع ما توصلت إلیهالنتیجة  هذه وتتفق

حیث حصل مجال )  2009( وتختلف مع دراسة الجعبري ، % ) 61.88( بوزن نسبي األولى 

حیث حصل مجال )  2014( ودراسة الزائدي ،  ) 4.01( بدرجة كلیة  القیادة على المرتبة الثانیة

  . رابعة القیادة على المرتبة ال

وهي %) 75.20(بوزن نسبي قدره  الثانیة، فقد حصل على المرتبة الموارد البشریة: الثالث المجال. 2

  .درجة عالیة 

حرص مدیري المدارس الثانویة بمحافظات غزة على استقطاب المعلمین  ذلك إلى ویعزو الباحث

وتوفیر برامج ، وتنمیة الحوار الفعال معهم ، والسعي لتنمیة أسلوب الرقابة الذاتیة لدیهم ، المتمیزین 

التي تمكنهم من أداء عملهم الوسائل كافة والعمل على اتاحة ، تدریبیة حسب الحاجة التطویریة لهم 

  .سن وجه على أح

حیث حصل مجال الموارد البشریة على المرتبة )  2013( مع دراسة سهمود  وتختلف هذه النتیجة 

حیث حصل مجال إدارة الموارد )  2009(ودراسة الجعبري ، % ) 50.32( بوزن نسبي الثامنة 

  .)  4.00( بدرجة كلیة  البشریة على المرتبة الثالثة

وهي %) 75.00(بوزن نسبي قدره  الثالثة، فقد حصل على المرتبة االستراتیجیة: الثاني المجال. 3

  .درجة عالیة 

مهارة مدیري المدارس الثانویة بمحافظات غزة في وضع استراتیجیة العمل في  ذلك إلى ویعزو  الباحث

والسعي إلى إیصال استراتیجیة العمل إلى جمیع المعلمین في ، ضوء احتیاجات أهداف المدرسة 

وتحدید جدوًال ، والعمل على المراجعة الدوریة الستراتیجیة العمل لضمان التمیز في األداء ، المدرسة 

الستراتیجیة لمعرفة مدى وتقییم هذه ا، زمنیًا لتنفیذ استراتیجیة العمل في أقصر وقت وأقل جهد 

 .كفاءتها

في حصول مجال االستراتیجیة على ) 2013 (سهمود هذه النتیجة مع ما توصلت إلیه دراسة  وتتفق

حیث )  2009( وتختلف نوعًا ما مع دراسة الجعبري ، % ) 57.80( بوزن نسبي المرتبة الثالثة 
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)  2008( ودراسة السعودي ،  ) 3.73( بدرجة كلیة حصل مجال االستراتیجیة على المرتبة السادسة 

  . %)70.33( بي بوزن نس حیث حصل مجال االستراتیجیة على المرتبة الرابعة

    القیادة: المجال األول تحلیل فقرات :ثانیا

والذي یبین آراء أفراد )  15 . 5 (للعینة الواحدة والنتائج مبینة في جدول رقم  tتم استخدام اختبار 

  ).القیادة( األول المجالعینة الدراسة في فقرات 

  ) 15 . 5 (جدول 

  لفقرات المجال ودرجة الموافقة االحتمالیة والترتیب یوضح المتوسط الحسابي والوزن النسبي والقیمة

  الفقرة  م
المتوسط 

  الحسابي
 tقیمة 

القیمة 

  االحتمالیة

)Sig(.  

الوزن 

  النسبي
  الترتیب

درجة 

  الموافقة

1 
یهتم مدیر المدرسة بتوفیر بیئة مشجعة لتحقیق 

 التمیز 
3.82 16.507  0.000 76.40 2  

 عالیة

 عالیة  4 75.20 0.000  15.87 3.76 یهتم مدیر المدرسة ببناء ثقافة داعمة للتمیز   2

3 
ُیشجع مدیر المدرسة المعلمین على تحقیق 

 أهداف المدرسة المتمیزة
3.96 11.027  0.000 79.20 1  

 عالیة

 عالیة  5 74.80 0.000  14.409 3.74 یقوم مدیر المدرسة بإدارة األزمات بمهنیة متمیزة 4

5  
ُیسهم مدیر المدرسة في تعزیز االنتماء الوظیفي 

 لدى المعلمین 
3.80 16.416  0.000 76.00 3  

 عالیة

 عالیة  8 72.60 0.000  13.565 3.63 ُیهیئ مدیر المدرسة أولویات عملیة التغییر  6

7  
یغرس مدیر المدرسة الصفات القیادیة لدى 

 المعلمین المتمیزین 
3.73 14.050  0.000 74.60 6  

 عالیة

8 
یحرص مدیر المدرسة على شمولیة التمیز في 

  كل جوانب المدرسة
3.68 13.923 0.000 73.60 7 

 عالیة

   قیمةt 1.96تساوي " 399"ودرجة حریة  0.05 الجدولیة عند مستوى داللة 

  قیمةt 2.33تساوي " 399"ودرجة حریة  0.01 الجدولیة عند مستوى داللة  
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  :افي هذا المجال كانتحسب الوزن النسبي  فقرتینالنتائج من خالل الجدول أن أعلى  وضحوت

ُیشـجع مـدیر المدرسـة المعلمـین علـى تحقیـق أهـداف المدرسـة  " التي نصت علـى) 3(رقم الفقرة  1. 

  .وهي درجة عالیة  )%79.20(نسبي  وزن قد احتلت المرتبة األولى ب" .المتمیزة

، ســعي مــدیري المــدارس الثانویــة إلــى تحدیــد أهــداف واضــحة وممكنــة التحقیــق  إلــى ذلــك ویعـزو الباحــث

  .ومشاركة المعلمین في تحدید األهداف ، باإلضافة إلى تحدید وقت زمني مناسب لتحقیق كل هدف 

قـد " .یهـتم مـدیر المدرسـة بتـوفیر بیئـة مشـجعة لتحقیـق التمیـز" التي نصت على  )1(رقم الفقرة  2. 

  .وهي درجة عالیة  )%76.40(وزن النسبي  الثانیة باحتلت المرتبة 

 والكشــف المدرسـي المنــاخ تفهملـ دراســة بعمـل ارس الثانویــةالمـد يقیـام مــدیر  إلــى ذلـك یعـزو الباحــثقـد و 

  . وترابط تكامل في وتشغیلها المدرسة عناصر تنسیقو  ، ومهددات فرص من به عما

  :افي هذا المجال كانتحسب الوزن النسبي  فقرتین أدنىالنتائج من خالل الجدول أن  وضحوت

قـد احتلـت المرتبـة " .ُیهیئ مدیر المدرسة أولویات عملیة التغییر " التي نصت على) 6(رقم الفقرة  1. 

  .وهي درجة عالیة  )%72.60(وزن النسبي  األخیرة ب

، إلى حرص أغلب مدیري المدارس الثانویة على إیجـاد عالقـات متوازیـة مـع البیئـة  ذلك ویعزو الباحث

ن عملیة التغییر هي عملیة متشابكة ومتداخلة فـي عناصـرها ومكوناتهـا تتسـم باإلبـداع واالبتكـار إحیث 

مزیــد مــن إال انهــا بحاجــة إلــى عالیــة وعلــى الــرغم مــن حصــول هــذه الفقــرة علــى درجــة موافقــة ، والتمیــز 

  .العمل في االتجاه الصحیح 

یحــرص مــدیر المدرســة علــى شــمولیة التمیــز فــي كــل جوانــب " التــي نصــت علــى  )8(رقــم الفقــرة  2. 

  .وهي درجة عالیة  )%73.60(نسبي  وزن قد احتلت المرتبة قبل األخیرة ب" .المدرسة

مســـتویات بإلـــى الرغبـــة الجـــادة عنـــد أغلـــب مـــدیري المـــدارس الثانویـــة إلـــى االرتقـــاء  ذلـــك ویعـــزو الباحـــث

ـــة ـــة التعلیمیـــة والتربوی ـــز ، مـــن خـــالل بـــث روح الحماســـة للعمـــل الفعـــال كافـــة  العملی ـــى تعزی والعمـــل عل

مــن الموافقــة إال أنهــا  عالیــة وبمــا أن هــذه الفقــرة حصــلت علــى درجــة، اإلیجابیــات ومعالجــة الســلبیات 

  . لإلهتمام بشكل جید تحتاج

  االستراتیجیة: المجال الثاني  تحلیل فقرات :ثانیا 

والذي یبین آراء أفراد )  16 . 5 (للعینة الواحدة والنتائج مبینة في جدول رقم  tتم استخدام اختبار 

  . )االستراتیجیة( الثاني المجالعینة الدراسة في فقرات 
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  ) 16 . 5 (جدول 

  لفقرات المجال ودرجة الموافقة الحسابي والوزن النسبي والقیمة االحتمالیة والترتیبیوضح المتوسط 

  الفقرة  م
المتوسط 

  الحسابي
  tقیمة 

القیمة 

  االحتمالیة

)Sig(.  

الوزن 

  النسبي
  الترتیب

درجة 

  الموافقة

1 
یبني مدیر المدرسة استراتیجیة العمل في ضوء 

 المدرسة  أهداف احتیاجات
3.93  21.683  0.000 78.60  1  

 عالیة

2 
تعتمد استراتیجیة المدرسة على االحتیاجات 

 المستقبلیة للمدرسة 
3.69  15.059  0.000 73.80 6  

 عالیة

3  
یحرص مدیر المدرسة على تطبیق استراتیجیة 

 للوصول إلى التمیزالعمل 
3.80  16.978  0.000 76.00 2  

 عالیة

4 
یهتم مدیر المدرسة بعمل مراجعة دوریة 

 لضمان التمیز في األداءالستراتیجیة العمل 
3.70  14.639  0.000 74.00 5  

 عالیة

5  
یسعى مدیر المدرسة إلى إیصال استراتیجیة 

 العمل إلى جمیع العاملین في المدرسة 
3.69  14.342  0.000 73.80 7  

 عالیة

6 
ُیحفز مدیر المدرسة العاملین على العمل 

 بتمیزالجماعي في تنفیذ استراتیجیة العمل 
3.76  15.597  0.000 75.20 3  

 عالیة

7  
ُیحدد مدیر المدرسة جدوًال زمنیًا لتنفیذ 

 في أقصر وقت وأقل جهداستراتیجیة العمل 
3.73  15.025  0.000 74.60 4  

 عالیة

8 
ُیقیم مدیر المدرسة استراتیجیة العمل لمعرفة 

  مدى كفاءتها 
3.68  14.580  0.000 73.60  8  

 عالیة

   قیمةt 1.96تساوي " 226"ودرجة حریة  0.05 الجدولیة عند مستوى داللة  

   قیمةt 2.33تساوي " 399"ودرجة حریة  0.01 الجدولیة عند مستوى داللة  

  :افي هذا المجال كانتحسب الوزن النسبي  فقرتینالنتائج من خالل الجدول أن أعلى  وضحوت

 یبنــي مــدیر المدرســة اســتراتیجیة العمــل فــي ضــوء احتیاجــات " التــي نصــت علــى) 1(رقــم الفقــرة  1. 

  .وهي درجة عالیة  )%78.60(نسبي  وزن قد احتلت المرتبة األولى ب" .المدرسة أهداف

إلـــى محاولـــة بعـــض مـــدیري المـــدارس الثانویـــة الـــتخلص قـــدر االمكـــان مـــن اإلدارة  ذلـــك ویعـــزو الباحـــث

  .التقلیدیة وذلك لمواكبة معطیات الواقع والتحدیات المعاصرة سعیًا للتمیز والمنافسة 
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للوصـول یحرص مـدیر المدرسـة علـى تطبیـق اسـتراتیجیة العمـل " التي نصت على  )3(رقم الفقرة 2. 

  .وهي درجة عالیة  )%76.00(نسبي  وزن المرتبة الثانیة ب قد احتلت" .إلى التمیز

تعلیمیًا قادرًا على بناء المعارف  ماً إلى سعي مدیري المدارس الثانویة إلى وجود نظا ذلك ویعزو الباحث

واالتجاهات المسـتقبلیة  لتحقیـق األهـداف التـي یطمـح لهـا المجتمـع وذلـك مـن خـالل التوجیـه والتخطـیط 

  .تمیز االستراتیجي الم

  :افي هذا المجال كانتحسب الوزن النسبي  فقرتین أدنىالنتائج من خالل الجدول أن  وضحوت

قد " .ُیقیم مدیر المدرسة استراتیجیة العمل لمعرفة مدى كفاءتها " التي نصت على) 8(رقم الفقرة  1. 

  .وهي درجة عالیة  )%73.60(نسبي  وزن احتلت المرتبة األخیرة ب

إلـــى الرغبـــة الجـــادة عنـــد أغلـــب مـــدیري المـــدارس الثانویـــة فـــي دراســـة نقـــاط القـــوة  ذلـــك ویعـــزو الباحـــث

وبمـا أن هـذه ، وقیاس هل المدرسـة تعمـل بشـكل صـحیح أم ال ، والضعف للبیئة المدرسیة بشكل كامل 

  . لمزید من اإلهتماممن الموافقة إال أنها تحتاج  عالیةالفقرة حصلت على درجة 

حیث حصلت فقره مشابهه على وزن نسبي )  2013( وتختلف هذه النتیجة نوعًا ما مع دراسة سهمود 

 ) 56.24 . ( %  

یسعى مدیر المدرسة إلـى إیصـال اسـتراتیجیة العمـل إلـى جمیـع " التي نصت على  )5(رقم الفقرة  2. 

  .وهي درجة عالیة  )%73.80(نسبي  وزن قد احتلت المرتبة قبل األخیرة ب" .العاملین في المدرسة

إلى التـزام بعـض مـدیري المـدارس الثانویـة بنشـر اسـتراتیجیة العمـل وتعریـف الجمیـع  ذلك ویعزو الباحث

بها وخاصة الرؤیة والرسالة واألهداف من خالل عقد االجتماعات وتوزیعها على المعلمین مع اعطائهم 

نهـا إال أ عالیـةوعلى الـرغم مـن حصـول هـذه الفقـرة علـى درجـة موافقـة ، رؤیة مستقبلیة للنتائج المتوقعة 

  .تحتاج لجهد أكبر 

    الموارد البشریة: المجال الثالث تحلیل فقرات :ثالثا

والذي یبین آراء أفراد )  17 . 5 (للعینة الواحدة والنتائج مبینة في جدول رقم  tتم استخدام اختبار 

  .)الموارد البشریة( الثالث المجالعینة الدراسة في فقرات 
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  ) 17 . 5 (جدول 

  لفقرات المجال ودرجة الموافقة المتوسط الحسابي والوزن النسبي والقیمة االحتمالیة والترتیبیوضح 

  الفقرة  م
المتوسط 

  الحسابي
 tقیمة 

القیمة 

  االحتمالیة

)Sig(.  

الوزن 

  النسبي
  الترتیب

درجة 

  الموافقة

 عالیة  2 77.20 0.000  16.848  3.86 یهتم مدیر المدرسة بتطویر قدرات المعلمین 1

2  
یحرص مدیر المدرسة على استقطاب العاملین 

 المتمیزین 
3.84  16.211  0.000 76.80 3  

 عالیة

3  
ُینمي مدیر المدرسة أسلوب الرقابة الذاتیة لدى 

 العاملین
3.70  13.946  0.000 74.00 6  

 عالیة

4 
یهتم مدیر المدرسة بتنمیة الحوار الفعال مع 

 العاملین
3.74  15.494  0.000 74.80 4  

 عالیة

 عالیة  1 77.40 0.000  18.348  3.87 یتأكد مدیر المدرسة من مهارات المعلمین  5

6 
ُیوفر مدیر المدرسة كافة الوسائل التي تمكن 

 المعلمین من أداء عملهم على أحسن وجه
3.73  14.376  0.000 74.60 5  

 عالیة

7 
ُیوفر مدیر المدرسة برامج تدریبیة للمعلمین 

 حسب الحاجة التطویریة لهم 
3.62 12.950 0.000 72.40 8 

 عالیة

 عالیة 7 73.20 0.000 11.575 3.66  ُیشجع مدیر المدرسة المعلمین لتحقیق طموحاتهم 8

   قیمةt 1.96تساوي " 399"ودرجة حریة  0.05 الجدولیة عند مستوى داللة 

  قیمةt 2.33تساوي " 399"ودرجة حریة  0.01 الجدولیة عند مستوى داللة  

  

  

  :افي هذا المجال كانتحسب الوزن النسبي  فقرتینالنتائج من خالل الجدول أن أعلى  وضحوت

قـد احتلـت المرتبـة " .یتأكد مـدیر المدرسـة مـن مهـارات المعلمـین " التي نصت على) 5(رقم الفقرة  1. 

  .وهي درجة عالیة  )%77.40(نسبي  وزن األولى ب

إلــى قیــام مــدیري المــدارس الثانویــة بــدورهم الــوظیفي بشــكل جیــد وممیــز مــن خــالل  ذلــك ویعــزو الباحــث

وبالتـالي یسـتطیع مـدیري المـدارس اإللمـام بكـل ، عملیة تعاونیة هادفة تخلو من التسلط والفوقیة والنفـوذ 

  .ما یتعلق بالمعلم 
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قـد احتلـت المرتبـة " .یهتم مدیر المدرسة بتطویر قدرات المعلمـین "التي نصت على  )1(رقم الفقرة  2.

  .وهي درجة عالیة  )%77.20(نسبي  وزن الثانیة ب

إلــى اهتمــام مــدیري المــدارس الثانویــة بإزالــة األســباب التــي تعیــق نشــاط المعلمــین  ذلــك الباحــث ویعــزو

والعمـل علـى زرع الحـرص عنـد ، وتوفیر بیئة تربویة ایجابیـة وصـحیة تعمـل علـى التطـویر المهنـي لهـم 

  .المعلمین للتنمیة الذاتیة 

  :االمجال كانت في هذاحسب الوزن النسبي  فقرتین أدنىالنتائج من خالل الجدول أن  وضحوت

ُیــوفر مــدیر المدرســة بــرامج تدریبیــة للمعلمــین حســب الحاجــة  " التــي نصــت علــى) 7(رقــم الفقــرة  1. 

  .وهي درجة عالیة  )%72.40(وزن النسبي  قد احتلت المرتبة األخیرة ب" .التطویریة لهم

إلى حرص أغلب مدیري المـدارس الثانویـة علـى ترشـیح المعلمـین للـدورات والنـدوات  ذلك ویعزو الباحث

وبمـا أن ، وذلك لمواكبة التطورات العلمیة والمعرفیـة السـریعة ، التي تعمل على رفع كفایاتهم في العمل 

  . لعنایة وٕاهتمامإال أنها تحتاج  عالیةهذه الفقرة حصلت على درجة 

قـد احتلـت " .ُیشجع مدیر المدرسة المعلمین لتحقیـق طموحـاتهم" التي نصت علـى  )8(رقم الفقرة  2. 

  .وهي درجة عالیة  )%73.20(وزن النسبي  المرتبة قبل األخیرة ب

، إلى اهتمام أغلب مدیري المدارس الثانویة بالمعلمین أصـحاب الطاقـات اإلبداعیـة  ذلك ویعزو الباحث

سـبة فـي إطـار السـعي لتحقیــق والعمـل علـى اتخـاذ االجـراءات الالزمــة لتـوفیر بیئـة منا، ودعمهـم معنویـًا 

مـل لبـذل جهـود حثیثـة للعإال أنهـا تحتـاج  عالیـةوبما أن هذه الفقرة حصـلت علـى درجـة موافقـة ، الطموح

  .على ارتقاء المعلم في عمله 
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  :االجابة عن السؤال الرابع  .4

 عینة تقدیرات متوسطات بین )05.0( الداللة مستوى عند إحصائیة داللة ذات فروق توجد هل

،  الخدمة سنوات، المؤهل العلمي ، الجنس ( الدراسة لمتغیرات تعزى إدارة التمیزلمستوى  الدراسة

  ؟ )التعلیمیة المنطقة

  : كما یليوهي  فروض أربعةمن  الباحثتحقق  الفرضولإلجابة عن هذا  

  : من فروض الدراسة الذي ینص علىالفرض األول 

 عینة تقدیرات متوسطات بین )05.0( الداللة مستوى عند إحصائیة داللة ذات فروق توجدال 

  . لمتغیر الجنس تعزى التمیزإدارة  لمستوى الدراسة

الختبار الفروق في آراء عینة للعینتین المستقلتین T وللتحقق من صحة هذا الفرض تم استخدام اختبار 

 ،لمتغیر الجنس تعزى إدارة التمیز مستوى أفراد العینة حولإجابات الدراسة في متوسطات تقدیرات 

  ) 18 . 5 (والنتائج مبینة في جدول رقم 

  ) 18 . 5 (جدول 

 متوسطات بین  (Independent Samples T Test) للعینتین المستقلتینT اختبار  نتائج

  لمتغیر الجنس تعزى إدارة التمیز مستوىل الدراسة عینة تقدیرات

 العدد الجنس المجال
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعیاري

  قیمة

"  T"  

  القیمة

  االحتمالیة 

)Sig(. 

 الداللة

  االحصائیة

 القیادة
  0.926  3.67  200  ذكر

 دالة  0.022  - 2.307

  0.773  3.86 200  أنثى

 االستراتیجیة
  0.824  3.58 200  ذكر

 دالة  0.000  - 4.387

  0.693  3.91 200  أنثى

 الموارد البشریة
  0.887  3.65 200  ذكر

 دالة  0.000  - 2.412

  0.774  3.85 200  أنثى

 الدرجة الكلیة
  0.838  3.63 200  ذكر

 دالة  0.000  - 3.145

  0.707  3.88 200  أنثى

  قیمةT  1.96تساوي  0.05ومستوى داللة " 398"الجدولیة عند درجة حریة   

  قیمةT  2.33تساوي  0.01ومستوى داللة " 398"الجدولیة عند درجة حریة   
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 t وقیمة)  0.05(من  أقلوهي ) 0.000(تساوي لدرجة الكلیة جدول أن القیمة االحتمالیة الویبین  

 مما یدل على) 1.96-(الجدولیة والتي تساوي  tمن قیمة  أقلوهي )  3.145-(المحسوبة تساوي  

إجابات أفراد في متوسطات تقدیرات  )05.0(وجود فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى داللة 

وتبین من خالل المتوسطات أن الفروق لصالح ،  لمتغیر الجنس تعزى إدارة التمیزمستوى ل العینة

   اإلناث

نهن أكثر ألتزامًا باللوائح والقوانین إویعزو الباحث ذلك إلى طبیعة مدیري المدارس الثانویة اإلناث حیث 

وأكثر قدرة على ، استراتیجیة العمل بحذافیرها وأكثر اهتمامًا بالتفاصیل حیث یطبقن ، من الذكور 

ت ودیة ویتمیزن بالعاطفة واللین والرفق مما یجعل عالقتهن بالمعلما، استقطاب المعلمین الممیزین 

  . أكثر من الذكور

ودراسة ، في عدم وجود فروق تعزى لمتغیر الجنس )  2014( وتختلف تلك النتیجة مع دراسة الزائدي 

  .في عدم وجود فروق تعزى لمتغیر الجنس )  2012 (الهاللي وغبور 

  : الفرض الثاني من فروض الدراسة الذي ینص على

 عینة تقدیرات متوسطات بین) 05.0( الداللة مستوى عند إحصائیة داللة ذات فروق توجدال 

  . لمتغیر المؤهل العلمي تعزى إدارة التمیز لمستوى الدراسة

الختبار الفروق في آراء عینة للعینتین المستقلتین T وللتحقق من صحة هذا الفرض تم استخدام اختبار 

 ،المؤهل العلميلمتغیر  تعزى إدارة التمیز مستوىلأفراد العینة إجابات الدراسة في متوسطات تقدیرات 

  . ) 19 . 5 (والنتائج مبینة في جدول رقم 

  

  ) 19 . 5 (جدول 

متوسطات  بین  (Independent Samples T Test) للعینتین المستقلتینT اختبار  نتائج

  لمتغیر المؤهل العلمي تعزى إدارة التمیزمستوى ل أفراد العینةإجابات تقدیرات 

 المجال
المؤهل 

 العلمي
 العدد

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعیاري

  قیمة

"  T"  

  القیمة

  االحتمالیة 

)Sig(. 

 الداللة

  االحصائیة

 القیادة
  0.835  3.77  350بكالوریوس فأقل 

 غیر دالة  0.933  0.008

  1.011  3.76  50  ماجستیر فأكثر

 غیر دالة  0.515  0.651  0.754  3.76  350بكالوریوس فأقل  االستراتیجیة
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  0.940  3.68  50  ماجستیر فأكثر

 الموارد البشریة
  0.835  3.77  350بكالوریوس فأقل 

 غیر دالة  0.365  0.906

  0.858  3.65  50  ماجستیر فأكثر

 الدرجة الكلیة
  0.772  3.76  350بكالوریوس فأقل 

 غیر دالة  0.589  0.541
  0.873  3.70  50  ماجستیر فأكثر

  قیمةT  1.96تساوي  0.05ومستوى داللة " 398"الجدولیة عند درجة حریة   

  قیمةT  2.33تساوي  0.01ومستوى داللة " 398"الجدولیة عند درجة حریة   
  

 t وقیمة)  0.05(من  أكبروهي ) 0.589(تساوي لدرجة الكلیة جدول أن القیمة االحتمالیة ال ویبین 

عدم مما یدل على ) 1.96(الجدولیة والتي تساوي  tمن قیمة  أقلوهي )  0.541(المحسوبة تساوي  

أفراد إجابات في متوسطات تقدیرات  )05.0(وجود فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى داللة 

  . المؤهل العلمي لمتغیر  تعزى إدارة التمیز مستوىل العینة

باختیار مدیري المدارس الثانویة بمحافظات غزة ) الوزارة ( اإلدارة العلیا  یعزو الباحث ذلك إلى اهتمامو 

بتزوید مدیري ) الوزارة ( باإلضافة لحرص اإلدارة العلیا ، على أساس من الكفاءة اإلداریة والفنیة 

  .المدارس بالدورات التدریبیة الالزمة لممارسة عملهم بكل تمیز 

، في عدم وجود فروق تعزى لمتغیر المؤهل العلمي )  2009( ي خفاج وتتفق تلك النتیجة مع دراسة

في وجود فروق تعزى لمتغیر المؤهل العلمي لصالح المؤهل )  2011( دراسة أبو عبده  معوتختلف 

  .بكالوریوس فأعلى 

  :من فروض الدراسة الذي ینص على الثالثالفرض 

 عینة تقدیرات متوسطات بین) 05.0( الداللة مستوى عند إحصائیة داللة ذات فروق توجدال 

  . لمتغیر سنوات الخدمة تعزى إدارة التمیز لمستوى الدراسة

وللتحقق من صحة هذا الفرض تم استخدام اختبار تحلیل التباین األحادي الختبار الفروق في آراء 

لمتغیر سنوات  تعزى یزالتمإدارة مستوى ل أفراد العینةإجابات تقدیرات عینة الدراسة في متوسطات 

  . ) 20 . 5 (والنتائج مبینة في جدول رقم  ،الخدمة
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  ) 20 . 5 (جدول 

إجابات أفراد متوسطات تقدیرات  بین  (One Way ANOVA)نتائج تحلیل التباین األحادي 

  لمتغیر سنوات الخدمة تعزى إدارة التمیزمستوى ل العینة

 مصدر التباین المجال
مجموع 

 المربعات

درجة 

 الحریة

متوسط 

 المربعات

  قیمة

" F "  

  القیمة

  االحتمالیة 

)Sig(. 

 الداللة

  االحصائیة

 القیادة

بین المجموعات   3.470 2 1.735 

داخل المجموعات  غیر دالة 0.078 2.379  289.284 397 0.729 

المجموع   293.755 399  

 االستراتیجیة

بین المجموعات   1.585 2 0.792 

داخل المجموعات  غیر دالة 0.272 1.307  240.804 397 0.607 

المجموع   242.389 399  

 الموارد البشریة

بین المجموعات   3.058 2 1.529 

داخل المجموعات  غیر دالة 0.113 2.189  277.245 397 0.698 

المجموع   280.303 399  

 الدرجة الكلیة

بین المجموعات   2.862 2 1.431 

داخل المجموعات  غیر دالة 0.098 2.340  242.747 397 0.611 

المجموع   245.609 399  

  قیمةF  3.04تساوي  0.05داللة  ومستوى" 397، 2"الجدولیة عند درجة حریة  

  قیمةF  4.63تساوي  0.01داللة  ومستوى" 397، 2"الجدولیة عند درجة حریة  
  

 fوقیمة )  0.05(من  أكبروهي ) 0.098(تساوي لدرجة الكلیة جدول أن القیمة االحتمالیة ال ویبین 

عدم مما یدل على ) 3.04(الجدولیة والتي تساوي  fمن قیمة  أقلوهي )  2.340(المحسوبة تساوي  

إجابات أفراد في متوسطات تقدیرات  )05.0(وجود فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى داللة 

  . لمتغیر سنوات الخدمة تعزى یزإدارة التم مستوىل العینة
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المدارس الثانویة بمحافظات غزة تجاه معلمیهم  ها مدیروویعزو الباحث ذلك إلى األدوار التي یمارس

مع وجود ، حیث أنها ال تختلف من معلم آلخر حتى على اختالف سنوات خدمتهم  فالكل سواسیة 

حرص على االرتقاء بمعلمیهم وتهیئة الظروف النفسیة واالجتماعیة المریحة والمالئمة لهم داخل 

  .المدرسة 

، في عدم وجود فروق تعزى لمتغیر سنوات الخدمة )  2009 ( خفاجي وتتفق تلك النتیجة مع دراسة

وتختلف مع دراسة ، في عدم وجود فروق تعزى لمتغیر سنوات الخدمة )  2012( ودراسة الزائدي 

، سنة  15في وجود فروق تعزى لمتغیر سنوات الخدمة لصالح الفئة أكثر من )  2013( سهمود 

سنوات  5تعزى لمتغیر سنوات الخدمة لصالح فئة أقل من  في وجود فروق)  2011( ودراسة أبوعبده 

.  

  : من فروض الدراسة الذي ینص على الرابعالفرض 

 عینة تقدیرات متوسطات بین) 05.0( الداللة مستوى عند إحصائیة داللة ذات فروق توجدال 

  لمتغیر المنطقة التعلیمیة تعزى إدارة التمیز لمستوى الدراسة

وللتحقق من صحة هذا الفرض تم استخدام اختبار تحلیل التباین األحادي الختبار الفروق في آراء 

المنطقة لمتغیر  تعزى یزإدارة التم لمستوى أفراد العینةإجابات تقدیرات عینة الدراسة في متوسطات 

  . ) 21 . 5 (والنتائج مبینة في جدول رقم  ،التعلیمیة

  

  ) 21 . 5 (جدول 

إجابات أفراد متوسطات تقدیرات  بین  (One Way ANOVA)نتائج تحلیل التباین األحادي 

  لمتغیر المنطقة التعلیمیة تعزى إدارة التمیز مستوىل العینة

 مصدر التباین المجال
مجموع 

 المربعات

درجة 

 الحریة

متوسط 

 المربعات

  قیمة

" F "  

  القیمة

  االحتمالیة 

)Sig(.  

الداللة 

  االحصائیة

 القیادة

بین المجموعات   29.480 4 7.370 

داخل المجموعات  دالة 0.000 11.016  264.275 395 0.669 

المجموع   293.755 399  

 االستراتیجیة
بین المجموعات   23.245 4 5.811 

 دالة 0.000 10.475

داخل المجموعات   219.143 395 0.555 
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المجموع   242.389 399  

 الموارد البشریة

بین المجموعات   28.972 4 7.243 

داخل المجموعات  دالة 0.000 11.383  251.331 395 0.636 

المجموع   280.303 399  

 الدرجة الكلیة

بین المجموعات   26.880 4 6.720 

داخل المجموعات  دالة 0.000 12.135  218.729 395 0.554 

المجموع   245.609 399  

  قیمةF  2.42تساوي  0.05داللة  ومستوى" 395، 4"الجدولیة عند درجة حریة  

  قیمةF  3.34تساوي  0.01داللة  ومستوى" 395، 4"الجدولیة عند درجة حریة  
  

 fوقیمة )  0.05(من  أقلوهي ) 0.000(تساوي لدرجة الكلیة جدول أن القیمة االحتمالیة ال ویبین 

مما یدل على ) 2.42(الجدولیة والتي تساوي  fمن قیمة  أكبروهي )  12.135(المحسوبة تساوي  

إجابات أفراد في متوسطات تقدیرات  )05.0(وجود فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى داللة 

وللتعرف إلى ،  وكذلك لكل مجال على حده لمتغیر المنطقة التعلیمیة تعزى إدارة التمیز مستوىل العینة

  :الفروق نستخدم اختبار شفیه للمقارنات المتعددة 

  ) 22 . 5 (جدول 

  یوضح نتائج الفروق باستخدام شفیه

  الفرق   )j(المتوسط   )i(المتوسط   المجال

القیمة 

  االحتمالیة

)Sig(.   

 الداللة

  االحصائیة

  القیادة

 *0.000 0.71222  محافظة الوسطى  محافظة غزة
 دالة

  *0.038 0.41451  محافظة الوسطى  خانیونسمحافظة 
 دالة

 *0.000  0.77486  محافظة الوسطى  محافظة رفح
 دالة

  االستراتیجیة

 *0.009  0.42196  محافظة شمال غزة  محافظة غزة
 دالة

 *0.000  0.59504  محافظة الوسطى  محافظة غزة
 دالة

 *0.031  0.46264  محافظة شمال غزة  محافظة رفح
 دالة
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  البشریةالموارد 

 *0.000  0.71766  محافظة الوسطى  محافظة غزة
 دالة

 *0.013  0.45189  محافظة الوسطى  محافظة خانیونس
 دالة

 *0.000  0.74133  محافظة الوسطى  محافظة رفح
 دالة

  الدرجة الكلیة

  *0.000  0.67498  محافظة الوسطى  محافظة غزة
 دالة

  *0.035  0.38096  محافظة الوسطى  محافظة خانیونس
 دالة

  *0.000  0.71731  محافظة الوسطى  محافظة رفح
 دالة

  0.05الفروق دالة عند مستوى داللة 

 تم التركیز على المدیریات التي یوجد فروق بینها فقط 

  

أن الفروق لصالح مدیریات كال من محافظة غزة ومحافظة نجد وباستخدام شفیه للمقارنات المتعددة 

  . خان یونس أیضا في مجال القیادة والموارد البشریةرفح في جمیع المجاالت ومحافظة 

في محافظتي غزة ورفح لمدیریة التربیة والتعلیم  ةثانویمدارس القرب الو الباحث ذلك إلى ویعز 

وبالتالي تزداد ، مما یزید من فرص الرقابة والمتابعة ، ومحافظة خان یونس أیضًا من مركز المدینة 

  .الثانویة في المحافظات المذكورة بممارسة المهارات اإلداریة والفنیة اهتمام مدیري المدارس درجة 

في عدم وجود فروق تعزى لمتغیر المنطقة )  2013( وتختلف هذه النتیجة مع دراسة األسطل 

  . التعلیمیة 
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  : جابة عن السؤال الخامساإل :خامسا

 التنظیمي المناخ واقع بین) α ≥ 0.05(دالة إحصائیًا عند مستوى داللة  یةعالقة ارتباطتوجد  هل

  ؟ إدارة التمیز لدى مدیري المدارس الثانویة بمحافظات غزةمستوى و 

  :من الفرض التالي  ولإلجابة عن هذا السؤال تحقق الباحث

 التنظیمي المناخ واقع بین) α ≥ 0.05(دالة إحصائیًا عند مستوى داللة  یةعالقة ارتباطتوجد 

  .  إدارة التمیز لدى مدیري المدارس الثانویة بمحافظات غزةمستوى و 

معلمي المدارس الثانویة بمحافظات بین متوسطات تقدیرات تم استخدام اختبار بیرسون إلیجاد العالقة 

  . ) 23 . 5 (جدول رقم  والنتائج مبینة في إدارة التمیزمستوى و  التنظیمي المناخ واقعل غزة 

  ) 23 . 5 (جدول 

مستوى بین متوسطات تقدیرات معلمي المدارس الثانویة لواقع المناخ التنظیمي  و معامل االرتباط 

  إدارة التمیز

  اإلحصاءات  المجال

 المشاركة

 اتخاذ في

  القرارات

 االتصال

  والتواصل 
  التكنولوجیا  الحوافز

الجانــــــب 

  االنساني

الدرجــــة 

  الكلیة

  القیادة

 0.846 0.826 0.628 0.755 0.650 0.740  معامل االرتباط

 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000  القیمة االحتمالیة

 400  400 400 400 400 400  حجم العینة

  االستراتیجیة

 0.825 0.758 0.669 0.754 0.645 0.693  معامل االرتباط

 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000  القیمة االحتمالیة

 400  400 400 400 400 400  العینةحجم 

الموارد 

  البشریة

 0.848 0.815 0.661 0.752 0.650 0.728  معامل االرتباط

 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000  القیمة االحتمالیة

 400 400 400 400 400 400  حجم العینة

الدرجة 

  الكلیة

 0.842 0.842 0.686 0.790 682. 0.758  معامل االرتباط

 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000  القیمة االحتمالیة

 400 400 400 400 400 400  حجم العینة

  0.254يساوي  398ودرجة حرية  0.01عند مستوى داللة : معامل االرتباط ر  *                 

  0.195يساوي  398ودرجة حرية  0.05عند مستوى داللة : معامل االرتباط ر   *                
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وهي ) 0.000(القیمة االحتمالیة تساوي و ) 0.842(قیمة معامل االرتباط تساوي بین الجدول أن وی

(مما یدل على وجود عالقة موجبة عند مستوى داللة إحصائیة ،، ) 0.05( مستوى الداللة  قل منأ

05.0  ( قع المناخ للعالقة بین وابمحافظات غزة معلمي المدارس الثانویة بین متوسطات تقدیرات

  .لدى مدیري المدارس الثانویة بمحافظات غزة  یزإدارة التممستوى التنظیمي و 

أن أغلب مدیري المدارس الثانویة بمحافظات غزة لدیهم مناخ تنظیمي جید  ویعزو الباحث ذلك إلى

جد مدارس قادرة على وف ني سوبالتال ز في مدارسهمساعدهم على ممارسة إدارة التمیالمناخ وهذا 

من الطبیعي أنه كلما كان المناخ التنظیمي یتمیز بدرجة عالیة و  ، تحقیق أهدافها في شتى المجاالت

من اإلستقرار أو الثبات النسبي في اإلتجاه الصحیح كلما انعكس ذلك على مستوى إدارة التمیز عند 

 المناخ وأن،  مؤسسة أي لنجاح الرئیسیة العوامل من التنظیمي المناخ یعدحیث ، مدیري المدارس 

 المناخ بین ارتباطیة عالقة یوجد حیث،  نجاحها في بارزاً  دوراً  یلعب التعلیم مؤسسات في التنظیمي

 سوف إیجابیاً  للمدرسة التنظیمي المناخ كان فإذا،  فیها للعاملین العمل دافعیة وبین للمدرسة التنظیمي

 كان إذا أما،  إدارة التمیز لمدیري المدارس إلى للوصول حثیث اً وسعی العاملین لجهود اً تنظیم نجد

 نجاح عدم إلى یؤدي مما العاملین جهود على بالسلب یؤثر فسوف سلبیاً  للمدرسة التنظیمي المناخ

قدرة مدیري المدارس الثانویة بمحافظات غزة على مشاركة باإلضافة إلى  ، ألهدافها للوصول المدرسة

الحرص على وجود ة حاجات المعلمین من المكافآت مع والسعي لتلبی ،لمعلمین في اتخاذ القرارات ا

وتطبیق استراتیجیة ، وغرس الصفات القیادیة لدى المعلمین ، جو من الترابط والتماسك بین المعلمین 

عما به من ودراسة المناخ المدرسي والكشف ، والعمل على تطویر قدرات المعلمین ، العمل بتمیز 

وتطبیق مجموعة من ، وتنسیق عناصر المدرسة وتشغیلها في تكامل وترابط ، فرص ومهددات 

  .المعاییر التي تمكن المدرسة من التوصل إلى نتائج تنافسیة  متمیزة وغیر مسبوقة  

  

  :الدراسة  ومقترحات توصیات:  ثالثاً 

  :نتائج الدراسة یوصي الباحث بما یلي  في ضوء

ووضع ، مدیري المدارس الثانویة على تحسین المناخ التنظیمي بمدارسهم باستمرار  أن یعمل. 1

  .الخطط والبرامج التي تسهم في تحقیق ذلك 

بهدف الرقابة على تنفیذ الخطة االستراتیجیة وتصحیح أیة انحرافات قد  ،وضع خطة رقابة وتقییم . 2

   .نفیذ الخطة االستراتیجیة وكذلك وضع تقییم نهائي لنسبة ت، تحدث أثناء التنفیذ 

وتقدیم دورات للمرشحین قبل تعیینهم ثم ، ضرورة تحسین شروط اختیار مدیري المدارس الثانویة . 3

  .ویتم ترشیح الذین اجتازوا هذا الغختبار بنجاح ، یعقد اختبار لهم 
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وعمل دورات ، إطالع مدیري المدارس على كل ما یستجد من أمور في مجال اإلدارة المدرسیة . 4

وٕاعطاء مدیري المدارس المتمیزین صالحیات تتناسب ، تدریبیة وورش عمل لمدیري المدارس الثانویة 

  . مع حجم المهام الملقاة علیهم 

بین مدارس المدیریة الواحدة وبین مدارس تشجیع الزیارات التبادلیة لمدیري المدارس الثانویة . 5

  . لزیادة فرص التمیز وعمل توأمة بین مدارس فلسطینیة ومدارس عربیة وأجنبیة، المدیریات األخرى 

أن توفر وزارة التربیة والتعلیم احتیاجات المدارس من األجهزة التكنولوجیة الالزمة لدعم العملیة . 6

  .التعلیمیة في المدرسة 

على أن تكون هذه ، مدیري المدارس بالعالقات اإلنسانیة الطیبة بینهم وبین المعلمین  أن یهتم. 7

  . العالقة متوازنة

قیام وزارة التربیة والتعلیم بتدریب مدیري المدارس الثانویة بمحافظات غزة على اعداد خطط . 8

  .استراتیجیة متمیزة 

، ات المدرسیة مما ینمي لدیهم روح المسئولیة أن یتم إشراك المعلمین بشكل أكبر في اتخاذ القرار . 9

  .ویزید من انتمائهم ووالئهم للمدرسة ، وینعكس على أدائهم بصورة إیجابیة 

التركیز في البرامج التدریبیة المقدمة لمدیري المدارس الثانویة على أنماط وخصائص المناخ . 10

، ة الفترة الزمنیة الالزمة لبرنامج التدریب وكیفیة تحقیقها في المدارس مع مراعا، التنظیمي اإلیجابي 

  .وأن تتم هذه البرامج التدریبیة قبل بدء العام الدراسي 

   

   :مقترحات الدراسة  -

  :جراء الدراسات التالیة إالباحث  یقترح

 .مدارس وكالة الغوث بمحافظات غزة واقع المناخ التنظیمي وعالقته بإدارة التمیز لدى مدیري . 1

 .في ضوء إدارة التمیز  الثانویة بمحافظات غزة مهارات مدیري المدارستطویر  .2

 .معوقات إدارة التمیز لدى مدیري المدارس الثانویة بمحافظات غزة من وجهة نظرهم  .3
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  قائمة المراجع

  

  المراجع العربیة : أوًال 

  المراجع األجنبیة : ثانیًا 

  مواقع اإلنترنت: ثالثًا 
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رجة ممارسة مدیري المدارس الثانویة بمحافظات غزة ) : "  2015( محمد اسحق ، سلطي . 32

، غزة ، الجامعة اإلسالمیة ،  رسالة ماجستیر، " للقیادة التحویلیة وعالقتها بإدارة التمیز لدیهم 
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  . السعودیة ربیةالع
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 43 عدد،  العربیة الجامعات اتحاد مجلة، "  األقسام رؤساء منظور من التربوي التغییر في وتأثیراتها

  ) . 257- 227( ص ، 

الجودة الشاملة مدخل لتطویر اإلدارة المدرسیة بمدارس ) : "  2008( خالد محمد ، شعبان . 41

مكة المكرمة ، جامعة أم القرى ،  رسالة ماجستیر، " الدمج الحكومیة بمراحلها الثالثة بمحافظة جدة 

  . المملكة العربیة السعودیة ، 
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،  غزة،  األزهر جامعة،  ماجستیر رسالة، "  المعلمین نظر وجهة من غزة محافظات في الثانویة
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كلیة العلوم ، جامعة محمد بوقرة بومرداس ،  رسالة ماجستیر" أمحمد بوقرة بومرداس " حالة جامعة 

  .الجزائر ، االقتصادیة والتجاریة وعلوم التیسیر 
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  .السعودیة ، مكة المكرمة ، جامعة أم القرى ، 
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  ) . 21 – 1( ص ، )  1( العدد ، )  2( المجلد ، واالقتصادیة 

 األزهر جامعة التربیة كلیة في المؤسسي المناخ" ) :  2003(  شاكر حمدم أسامة،  عبدالعلیم. 52

 9(  العدد، )  6(  السنة،  التربیة مجلة،  " ) میدانیة دراسة(  التدریس هیئة أعضاء نظر وجهة من

  ) . 75 – 9(  ص،  التعلیمیة واإلدارة المقارنة للتربیة المصریة الجمعیة، ) 

 السنة،  انسانیة علوم مجلة،  " اإلداري الفكر في حدیثة اتجاهات" ) :  2007(  قلش،  عبداهللا. 53

  . الكترونیة مجلة، )  53(  العدد،  الخامسة

، الطبعة الثالثة ،  النهضة مكتبة ، االبتدائیة المدرسة إدارة) :  2000(  القادر عبد،  عبدو. 54

  .جمهوریة مصر العربیة ،  القاهرة

،  العربیة النهضة مكتبة،  االبتدائیة المدرسیة اإلدارة) :  2000(  وآخرون عبدالغني،  عبود. 55
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 المعلمین أداء في ودورة ومعوقاته المدرسي المناخ) : "  2007(  عبدالمحسن محمد،  عتیبي. 56

 مدینة في الحكومیة بالمدارس العاملین المعلمین من عینة على میدانیة دراسة:  العام التعلیم بمراحل

 الریاض،  األمنیة للعلوم العربیة نایف جامعة،  االجتماعیة العلوم قسم،  ماجستیر سالةر ،"  الریاض

  . السعودیة العربیة المملكة، 

 بمحافظات الثانویة المرحلة مدارس في السائد التنظیمي المناخ) : "  2012(  الشیماء،  عدوان. 57
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،  التعلیم وتكنولوجیا وسائل واستخدام وٕانتاج تصمیم إلى مدخل) :  2003(  خالد،  قضاة. 70

  .األردن ، دار المسار للنشر والتوزیع ،  األولى الطبعة



  - 118 - 

 

،  األولى الطبعة،  والتطبیق النظریة بین التنظیمي السلوك) :  2005(  علي محسن،  كتبي. 71

  . االسماعلیة،  األكادیمیة المكتبة

  .القاهرة ، الطبعة األولى ، عالم الكتاب ، اإلدارة المدرسیة الحدیثة ) :  2004( أحمد ، كردي . 72

 الدولیة الغوث بوكالة اإلعدادیة المدارس مدیري دور) : "  2008(  فتحي محمد،  لخاوي. 73

 الجامعة،  ماجستیر رسالة، "  تطویره وسبل معلمیهم لدى الجماعي اإلبداع تنمیة في غزة بمحافظات

  . فلسطین،  غزة،  اإلسالمیة

 عمان،  للنشر وائل دار،  االولى الطبعة،  العمل وٕاجراءات التنظیم) :  2002(  موسى،  لوزي. 74

  . األردن، 

 الحكومیة الجامعات في التنظیمي التمیز إدارة) : "  2011(  مطلق فهاد محمد،  لوقان. 75

 المكرمة مكة،  القرى أم جامعة،  دكتوراه رسالة، "  الدولیة المعاییر ضوء في مقترح تصور السعودیة

  . السعودیة العربیة المملكة، 

واقع المناخ التنظیمي في المدارس االبتدائیة كما یتصوره ) :  2009( علي ابراهیم ، محمد . 76

  ) . 14 – 1( ص ، )  40( العدد ، مجلة الفتح ، المدیرون والمعلمون 

 دار،  جدید لعالم جدیدة مداخل التربویة اإلدارة) :  2005(  عبدالمعطي یوسف،  مصطفى. 77

  .مصر العربیة  جمهوریة،  العربي الفكر

للنشر والتوزیع  المسیرة، دار  مناهج البحث في التربیة وعلم النفس ) :2002(ملحم، سامي . 78

  .عمان ،  والطباعة

 إدارة مبادئ لتوظیف مقترح تصور) : "  2005(  الهادي عبد عبدالرؤوف نعمة،  منصور. 79

،  غزة،  اإلسالمیة الجامعة،  ماجستیر رسالة، "  غزة بمحافظات الثانویة المدارس في الشاملة الجودة

  . فلسطین

 المصریة الدار،  اإلنترنت شبكة عبر اإللكتروني التعلیم) :  2005(  محمد محمد،  هادي. 80

  .جمهوریة مصر العربیة ،  القاهرة،   اللبنانیة

 التعلیم مؤسسات في التمیز إلدارة األوروبي النموذج) :  2011(  الهاللي الشربیني،  هاللي. 81

  . القاهرة،  والتنمیة للتعلیم العربي المركز،  العالي

  ومتطلبات التمیز إدارة مدخل" ) :  2012(  السید أماني،  غبور و الهاللي الشربیني،  هاللي. 82

  ).142- 11(ص، القاهرة، 82 العدد،  العربیة التربیة مستقبل مجلة، "  المنصورة جامعة في تطبیقه

  .فلسطین ، السلطة الفلسطینیة ،  اإلصدار األول) :  1997( وزارة التخطیط والتعاون الدولي . 83

،  مدارس مدراء دورة،  التربوي القائد على وانعكاساتها القیادة) :  2008(  والتعلیم التربیة وزارة. 84

  . فلسطین،  غزة



  - 119 - 

 

 ونوابهم المدارس مدیري إعداد: لدورة  التدریبیة المادة) :  2009(  العالي والتعلیم التربیة وزارة. 85

  . فلسطین،  التربویة لإلدارات العامة اإلدارة، 

الطبعة ، دار الیازوري العلمیة للنشر والتوزیع ،  اإلدارة اإلستراتیجیة) :  2002( سعد ، یاسین . 86

  .األردن ، عمان ، العربیة 

  

  : األجنبیة المراجع:  ثانیاً 

1- Anninos, Loukas N (2007) : The Archetype Of excellence In Universities 

And  TQM , Journal Of Management History , Vol. 13 No. 4                         

2- Chenat, David ( 2007 ) : " Organizational Culture And Retention In Public 

Child Welfare Services Organizations " , Dissertation Submitted In Partial Full                 

Filament , Of The Requirements For The Degree Of Doctor Of  Philosophy 

In Social Welfare .   

3- Kettunen , J ( 2010 ) : " Evaluation Of The Centers Of Exccellence In 

Higher Education " , Paper Presented In Track3at The Eair32nd , Annual 

Forum In Valencia , Spain , 1 To 4 Septmber .   

4- Lok, Peter & Crawford, John ( 2004 ) : " The Effect Of Organizational 

Culture And Leadership Style On Job Satisfaction And Organizational 

Commitment " , Journal of Management Development Vol. 23, no. 4 .  

 5- Pashiard, Georgha (2000) : School Climate In Elementary And 

Secondary School : Views Of Cypriot Principals And Teachers , The 

Pedagogical Institute Of Cyprus, Nicosia, Cyprus. 14(5), p224-237 .  

6- Saada , i (2013) : " Applying Leaderhip Criterion Of EFQM Excellence 

Model In Higher Education- Ucas As A Case Study " , Thes is master In 

Business Administration , Islamic University, Gaza .   

7- Gul, Huseyin (2008) : " Organizational Climate and Academic Staff’s 

Perception on Climate Factors " Humanity & Social Sciences Journal 3 (1): 

37-48. 



  - 120 - 

 

8- Brown, Ouida Mildred (2001) : The relationship between 

organizational climate and job satisfaction of selected urban middle 

school teachers in the Clark County School District (Nevada), EdD, 

University of Nevada, LAS VEGAS, USA. 

9- Cantu, Humberto, Olivares, Silvia( 2005 ) : " TQM Excellence Models, 

Are They Pragmatic or Based on Good Wishes", Sheffield Hallam 

University, Integrating for Excellence, first international conference, 15-17 

June 2005. 

10- Alrayes, Raed.(2003) : " Quantities Analysis of the Self Assessment 

Scores of 45 Organizations Which were Assessed by EFQM Excellence 

Model ",for Master Degree, United Kingdom: Sheffield Hallam University. 

 

  

  : مواقع اإلنترنت: ثالثًا 

، ) م 2015/  8/  1( تاریخ الزیارة  ) : 2009( برنامج دبي لألداء المتمیز . 1

www.dubaiexcellence.ae .  

  ، ) م  2015/  8/  2( تاریخ الزیارة :  ) 2013( جائزة فلسطین الدولیة للتمیز واإلبداع  .2

www.pal-awards.ps .  

  

  

  

  

  

  

  

  

http://www.dubaiexcellence.ae/
http://www.pal-awards.ps/


  - 121 - 

 

  

  

  

  

  مالحق الدراسة

  

  االستبانة بصورتها األولیة  

  أسماء المحكمین  

  االستبانة في صورتها النهائیة  

  جامعة األزهر ( كتاب تسهیل مهمة باحث(  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

 

  حفظه اهللا ......................... 

مدیري واقع المناخ التنظیمي وعالقته بإدارة التمیز لدى 

وذلك استكماًال لمتطلبات الحصول على درجة الماجستیر في 

للمناخ  مجاالت ن خمسةوقد أعد الباحث لذلك االستبانة المرفقة وهي تتكون م

الجانب ، التكنولوجیا ، الحوافز ، 

العالقات ، الموارد البشریة ، االستراتیجیة 

، لذا أرجو من سیادتكم التكرم بإبداء رأیكم في فقرات االستبانة ومدى مالءمتها للمجاالت المذكورة 

أو اقتراح ، وٕاجراء التعدیل على الفقرة غیر المناسبة 

منتمیة للمجال أو غیر مناسبة له 

  وتفضلوا فائق االحترام والتقدیر

  زیاد محمد الزطمة / الباحث 
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  ) 1( ملحق 

  بصورتها األولیة  االستبانة

  غزة 

  عمادة الدراسات العلیا 

  كــــلـــیــــة الـــــتـــربـــــیـــة 

 قسم أصول الـتـربـیـــة       
      

  تحكیم استبانة                                        

......................... .........................ـــة / الفاضل 

  ،،،السالم علیكم ورحمة اهللا وبركاته 

واقع المناخ التنظیمي وعالقته بإدارة التمیز لدى : "دراسة بعنوانیقوم الباحث بإعداد 

وذلك استكماًال لمتطلبات الحصول على درجة الماجستیر في " محافظات غزة المدارس الثانویة ب

وقد أعد الباحث لذلك االستبانة المرفقة وهي تتكون م

، االتصال والتواصل ، المشاركة في اتخاذ القرارات 

االستراتیجیة ، القیادة :( وأربعة مجاالت إلدارة التمیز هي

لذا أرجو من سیادتكم التكرم بإبداء رأیكم في فقرات االستبانة ومدى مالءمتها للمجاالت المذكورة 

وٕاجراء التعدیل على الفقرة غیر المناسبة ، للفقرة المناسبة ( / ) وذلك بوضع إشارة 

منتمیة للمجال أو غیر مناسبة له عبارة غیر أو حذف أو إضافة أي ، الصیغة التي ترونها مناسبة 

  :علمًا بأن المشرفین على هذه الدراسة 

  محمود خلیل أبو دف .د.أ  ،فایز علي األسود 

وتفضلوا فائق االحترام والتقدیر

 
 

غزة  –جـامـعــة األزهر 

عمادة الدراسات العلیا 

كــــلـــیــــة الـــــتـــربـــــیـــة 

قسم أصول الـتـربـیـــة       

                                        

الفاضل  الدكتور

السالم علیكم ورحمة اهللا وبركاته 

یقوم الباحث بإعداد 

المدارس الثانویة ب

وقد أعد الباحث لذلك االستبانة المرفقة وهي تتكون م،  ةأصول التربی

المشاركة في اتخاذ القرارات :( التنظیمي هي

وأربعة مجاالت إلدارة التمیز هي، ) اإلنساني 

  ) . االجتماعیة 

لذا أرجو من سیادتكم التكرم بإبداء رأیكم في فقرات االستبانة ومدى مالءمتها للمجاالت المذكورة 

وذلك بوضع إشارة 

الصیغة التي ترونها مناسبة 

علمًا بأن المشرفین على هذه الدراسة 

فایز علي األسود . د 



  : یرجى تعبئتها بكل دقة وعنایة 

   ماجستیر          

 سنوات 10أكثر من         سنوات

 رفح        خان یونس        

واالجابة عنها بكل دقة وموضوعیة في ضوء 

مقابل كل بند على المقیاس الموضح في االستبانة 

موافق بدرجة قلیلة  قلیلة بدرجة موافق

 جداً 
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یرجى تعبئتها بكل دقة وعنایة : البیانات الشخصیة 

 أنثى  ذكر                 :الجنس 

   بكالوریوس      دبلوم  : المؤهل العلمي

               دكتوراه

 : سنوات الخدمة 

سنوات 10 إلى 5من         سنوات    5أقل من 

 : المنطقة التعلیمیة 

       الوسطى        غزة     شمال غزة   

  :عبارات االستبانة 

واالجابة عنها بكل دقة وموضوعیة في ضوء ، ة قراءة كل فقرة بعنایة /المعلمیرجى منك عزیزي 

مقابل كل بند على المقیاس الموضح في االستبانة )  X( الواقع الفعلي لمدرستك بوضع إشارة 

  القرارات في الوقت المناسب   مدیر المدرسة
 بدرجة موافق كبیرة بدرجة موافق 

 متوسطة
موافق

   

  

  ،،،مع شكري وتقدیري لكم 

  

 
 

البیانات الشخصیة : أوًال 

الجنس  -1

 

المؤهل العلمي -2

دكتوراه

  

سنوات الخدمة  -3

أقل من         

  

المنطقة التعلیمیة  -4

شمال غزة    

 

عبارات االستبانة : ثانیًا 

یرجى منك عزیزي 

الواقع الفعلي لمدرستك بوضع إشارة 

  : كاآلتي 

مدیر المدرسةیتخذ  :مثال 

 كبیرة بدرجة موافق
 جداً 

X 
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  المناخ التنظیمي/  االستبانة األولى في صورتها األولیة

 عبارة عن مجموعة الخصائص التي تتمیز بها بیئة المدارس: اجرائیًا تعریف المناخ التنظیمي 

الثانویة بمحافظات غزة والتي تشمل المشاركة في اتخاذ القرارات واالتصال والتواصل ونظام الحوافز 

  .  و التكنولوجیا المستخدمة والجانب اإلنساني 

 غیر صحیحة صحیحة غیر منتمیة منتمیة الــفـــقــرة م

  المشاركة في اتخاذ القرارات / المجال األول 

عبارة عن مجال لقیاس واقع المناخ التنظیمي للمدارس الثانویة : تعریف المشاركة في اتخاذ القرارات اجرائیًا 

بمحافظات غزة في المشاركة باتخاذ القرارات من حیث اتخاذ القرار وحریة التعبیر وٕاقرار الخطة التطویریة ومناقشة 

 .كل وآلیة اتخاذ القرار وتقییم األداء والتعاون في اتخاذ القرار المشا

     یتخذ مدیر المدرسة القرارات في الوقت المناسب   1

     ُیتیح مدیر المدرسة للمعلمین حریة التعبیر عن الرأي  2

ُیشارك مدیر المدرسة المعلمین في إقرار الخطة  3

 التطویریة بالمدرسة  

    

ُیشارك مدیر المدرسة المعلمین في مناقشة المشاكل  4

 واتخاذ القرارات بشكل جماعي 

    

ُیراعي مدیر المدرسة خبرات المعلمین عند اتخاذ  5

 القرارات 

    

یتمتع مدیر المدرسة بمهارة عالیة في آلیة اتخاذ  6

 القرارات

    

     ُیشارك مدیر المدرسة المعلمین في عملیة تقییم أدائهم  7

     یوجد تعاون جید بین مدیر المدرسة والمعلمین  8

  االتصال والتواصل / المجال الثاني 

عبارة عن مجال لقیاس واقع المناخ التنظیمي للمدارس الثانویة بمحافظات غزة : تعریف االتصال والتواصل اجرائیًا 

في عملیة االتصال والتواصل من حیث آداب الحوار واإلیماءات وتقاریر زیارة المشرفین والخبرات العلمیة والتربویة 

 .  والعالقات اإلیجابیة 

     ُینادي مدیر المدرسة المعلمین بأحب األسماء إلیهم  1

     یلتزم المعلمون آداب الحوار مع بعضهم البعض 2

إشارات ، إیماءات ( یستخدم مدیر المدرسة لغة الجسد  3

 للتواصل مع المعلمین بال تكلف ) 

    

ُیطلع مدیر المدرسة المعلمین على تقاریر زیارة  4

 المشرفین لهم 
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     یتبادل المعلمون في المدرسة الخبرات العلمیة والتربویة  5

     ُیطلع مدیر المدرسة المعلمین على الكتب الرسمیة  6

     یتجنب مدیر المدرسة في حدیثه الكالم الجارح  7

     ُیوفر مدیر المدرسة عالقات ایجابیة بین المعلمین  8

  الحوافز / المجال الثالث 

عبارة عن مجال لقیاس واقع المناخ التنظیمي للمدارس الثانویة بمحافظات غزة في نظام : الحوافز اجرائیًا تعریف 

 .الحوافز من حیث المكافأة والحوافز المعنویة وعدالة نظام الحوافز وحاجات المعلمین للحوافز

     یتم مكافأة المعلمین بشكل یتناسب مع انجازاتهم  1

المدرسة حوافز معنویة تشجیعیة للمعلمین ُیقدم مدیر  2

 الممیزین

    

     یقوم مدیر المدرسة برفع الروح المعنویة للمعلمین  3

     یتناسب الراتب مع الجهد المبذول  4

     نظام الحوافز في المدرسة مبني على أسس موضوعیة  5

یمیل مدیر المدرسة إلى المكافأة والتحفیز بدل العقوبة  6

 والتهدید

    

یسعى مدیر المدرسة لتلبیة حاجات المعلمین من  7

 المكافآت

    

     یسعى المعلمون إلى الحصول على حوافز مادیة  8

  التكنولوجیا / المجال الرابع 

عبارة عن مجال لقیاس واقع المناخ التنظیمي للمدارس الثانویة بمحافظات غزة في : تعریف التكنولوجیا اجرائیًا 

 التكنولوجیا من حیث التطور التكنولوجي و التغیرات التكنولوجیة وآلیة االستخدام وتوظیف التكنولوجیا في المدرسة 

یحرص مدیر المدرسة على مواكبة آخر التطورات  1

 التكنولوجیة 

    

یوجد استعداد للتأقلم مع التغیرات التكنولوجیة داخل  2

 المدرسة

    

تتمیز التكنولوجیا المستخدمة بالمدرسة بسهولة  3

 االستخدام 

    

تنسجم التكنولوجیا المستخدمة بالمدرسة مع متطلبات  4

 العمل 

    

یوجد عملیات تطویر مستمرة للتكنولوجیا المستخدمة  5

 في المدرسة 
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     یتم توظیف التكنولوجیا لرفع مستوى أداء المعلمین  6

     یتم توفیر الوقت والجهد من خالل استخدام التكنولوجیا  7

     تُنجز أغلب أعمال المدرسة بواسطة التكنولوجیا  8

  الجانب اإلنساني / المجال الخامس 

عبارة عن مجال لقیاس واقع المناخ التنظیمي للمدارس الثانویة بمحافظات غزة في : تعریف الجانب اإلنساني اجرائیًا 

 الجانب اإلنساني من حیث التعامل بعدل واستخدام األسلوب الدیمقراطي والنمو المهني واإلداري ومرونة التعامل 

یعتمد مدیر المدرسة على العدل في تعامله مع  1

 المعلمین 

    

یتبنى مدیر المدرسة األسلوب الدیمقراطي في تعامله  2

 مع المعلمین 

    

     یتقبل مدیر المدرسة األفكار التي یطرحها المعلمون  3

ُیولي مدیر المدرسة اهتمامًا للعالقات اإلنسانیة بین  4

 المعلمین 

    

     یهتم مدیر المدرسة بنمو المعلمین مهنیًا وٕاداریًا  5

یسود المدرسة جو من الترابط والتماسك بین مدیر  6

 المدرسة والمعلمین 

    

     ُیظهر مدیر المدرسة مرونة في التعامل  7

     یستخدم مدیر المدرسة عبارات الثناء والمدح للمعلمین  8

  إدارة التمیز / االستبانة الثانیة في صورتها األولیة 

عبارة عن تطبیق مجموعة من المعاییر التي تمكن مدیر المدرسة : تعریف إدارة التمیز اجرائیًا 

الثانویة بمحافظات غزة من الوصول إلى نتائج تنافسیة متمیزة تستند إلى القیادة بإبداع و التخطیط 

 .رد البشریة والعالقات االجتماعیة االستراتیجي و إدارة الموا

  القیادة/ المجال األول 

عبارة عن مجال لقیاس ممارسة مدیري المدارس الثانویة بمحافظات غزة في عملیة القیادة : تعریف القیادة اجرائیًا 

 من حیث بناء ثقافة داعمة للتمیز و تحقیق األهداف وٕادارة األزمات بتمیز و تعزیز االنتماء الوظیفي وشمولیة التمیز 

     قیق التمیز یهتم مدیر المدرسة بتوفیر بیئة مشجعة لتح 1

     یهتم مدیر المدرسة ببناء ثقافة داعمة للتمیز  2

ُیشجع مدیر المدرسة المعلمین على تحقیق أهداف  3

 المدرسة المتمیزة

    

     یقوم مدیر المدرسة بإدارة األزمات بمهنیة متمیزة 4
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ُیسهم مدیر المدرسة في تعزیز االنتماء الوظیفي لدى  5

 المعلمین 

    

     ُیهیئ مدیر المدرسة أولویات عملیة التغییر  6

یغرس مدیر المدرسة الصفات القیادیة لدى المعلمین  7

 المتمیزین 

    

یحرص مدیر المدرسة على شمولیة التمیز في كل  8

 جوانب المدرسة

    

  االستراتیجیة / المجال الثاني 

ممارسة مدیري المدارس الثانویة بمحافظات غزة في التخطیط  عبارة عن مجال لقیاس: تعریف االستراتیجیة اجرائیًا 

االستراتیجي من حیث احتیاجات المدرسة و واالحتیاجات المستقبلیة والتطبیق والمراجعة والوقت وتقییم استراتیجیة 

 .العمل 

یبني مدیر المدرسة استراتیجیة العمل في ضوء  1

 احتیاجات المدرسة 

    

تعتمد استراتیجیة المدرسة على االحتیاجات المستقبلیة  2

 للمدرسة 

    

     یحرص مدیر المدرسة على تطبیق استراتیجیة العمل  3

یهتم مدیر المدرسة بعمل مراجعة دوریة الستراتیجیة  4

 العمل 

    

یسعى مدیر المدرسة إلى إیصال استراتیجیة العمل إلى  5

 جمیع العاملین في المدرسة 

    

ُیحفز مدیر المدرسة العاملین على العمل الجماعي في  6

 تنفیذ استراتیجیة العمل 

    

ُیحدد مدیر المدرسة جدوًال زمنیًا لتنفیذ استراتیجیة  7

 العمل 

    

ُیقیم مدیر المدرسة استراتیجیة العمل لمعرفة مدى  8

 كفاءتها 

    

  الموارد البشریة/ المجال الثالث 

عبارة عن مجال لقیاس ممارسة مدیري المدارس الثانویة بمحافظات غزة في إدارة : تعریف الموارد البشریة اجرائیًا 

 الموارد البشریة من حیث استقطاب العاملین وتطویر القدرات وتفعیل الرقابة الذاتیة و تنمیة الحوار والبرامج التدریبیة 

     المعلمینیهتم مدیر المدرسة بتطویر قدرات  1

یحرص مدیر المدرسة على استقطاب العاملین  2

 المتمیزین 
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ُینمي مدیر المدرسة أسلوب الرقابة الذاتیة لدى  3

 العاملین

    

     یهتم مدیر المدرسة بتنمیة الحوار الفعال مع العاملین 4

     یتأكد مدیر المدرسة من مهارات المعلمین 5

كافة الوسائل التي تمكن المعلمین ُیوفر مدیر المدرسة  6

 من أداء عملهم على أحسن وجه

    

ُیوفر مدیر المدرسة برامج تدریبیة للمعلمین حسب  7

 الحاجة التطویریة لهم 

    

     ُیشجع مدیر المدرسة المعلمین لتحقیق طموحاتهم 8

  العالقات االجتماعیة / المجال الرابع 

عبارة عن مجال لقیاس ممارسة مدیري المدارس الثانویة بمحافظات غزة في : اجرائیًا تعریف العالقات االجتماعیة 

العالقات االجتماعیة من حیث نشر ثقافة التسامح و والمشاركة في المناسبات االجتماعیة و وتفعیل التواصل وتعزیز 

 .العالقات االجتماعیة 

یحرص مدیر المدرسة على وجود میزانیة للصرف على  1

 المناسبات االجتماعیة

    

یعتمد مدیر المدرسة على نشر ثقافة التسامح بعد  2

 نشوء أي خالفات داخل المدرسة 

    

یقوم مدیر المدرسة بتوطید العالقة بین المشرفین  3

 والمعلمین 

    

یحث مدیر المدرسة العاملین على مشاركة المجتمع  4

 المحلي في مناسباته االجتماعیة 

    

یعمل مدیر المدرسة على تفعیل التواصل بین المعلمین  5

 وأولیاء األمور 

    

     ُیقیم مدیر المدرسة عالقات طیبة مع المجتمع المحلي  6

یحرص مدیر المدرسة على تنظیم برامج اجتماعیة  7

 تعزز العالقة بین المعلمین والطالب 

    

یحرص مدیر المدرسة على اعداد برامج هادفة لتفعیل  8

 العالقة مع المجتمع المحلي 
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  )  2( ملحق 

  قائمة بأسماء المحكمین

  

  

  مكان العمل  االسم  الرقم

 المفتوحة القدس جامعة الفرا اسماعیل. د 1

  الجامعة اإلسالمیة  إیاد الدجني. د 2

  الجامعة اإلسالمیة  حمدان الصوفي. د 3

  جامعة األقصى  حمدي معمر. د 4

  جامعة األقصى  رائد الحجار.د 5

  جامعة األقصى  رندة شریر. د 6

  مركز القطان  زكي مرتجى. د 7

  جامعة القدس المفتوحة  زیاد الجرجاوي. د.أ 8

صھیب األغا. د 9  جامعة األزھر 

 المفتوحة القدس جامعة  عبدالسالم نصار. د 10

  اإلسالمیةالجامعة   فایز شلدان. د 11

  الجامعة اإلسالمیة  فؤاد العاجز. د. أ 12

اغا محمد. د 13 األزھر جامعة   

  الجامعة اإلسالمیة  محمد األغا. د 14

  جامعة األقصى  محمود خلف هللا. د 15
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  االستبانة في صورتها النهائیة 

  ....حفظهم اهللا 

مدیري المدارس الثانویة واقع المناخ التنظیمي وعالقته بإدارة التمیز لدى 

  .التربیة  أصول وذلك استكماًال لمتطلبات الحصول على درجة الماجستیر في 

في )   X(االستبانة وتحدید درجة موافقتكم لها بوضع إشارة 

وذلك للوصول إلى نتائج ، وعیة وكلي أمل في إجابتكم عن جمیع فقرات االستبانة بدقة وموض

والبیانات التي سیتم جمعها ستستخدم ألغراض البحث 

  

  الباحث                                                                          

  ة ـمـزطـد الـمـحـاد مـزی

      ماجستیر فأكثر            

 سنوات   10من  أكثر    سنوات  

  رفح     خان یونس      
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االستبانة في صورتها النهائیة 

حفظهم اهللا .......... األخت المعلمة الفاضلة / األخ المعلم الفاضل 

  ،،،أما بعد .. . السالم علیكم ورحمة اهللا وبركاته

واقع المناخ التنظیمي وعالقته بإدارة التمیز لدى  " :دراسة بعنوان

وذلك استكماًال لمتطلبات الحصول على درجة الماجستیر في 

االستبانة وتحدید درجة موافقتكم لها بوضع إشارة  باالستجابة على فقراتلذا أرجو من سیادتكم التكرم 

وكلي أمل في إجابتكم عن جمیع فقرات االستبانة بدقة وموض

والبیانات التي سیتم جمعها ستستخدم ألغراض البحث ، علمًا بأن إجاباتكم ستعامل بسریة تامة 

  . وبارك اهللا فیكم، وال داعي لكتابة االسم 

  ،،،وتفضلوا فائق االحترام والتقدیر

                                                                          

  :البیانات الشخصیة 

  أنثى ذكر              

ماجستیر فأكثر             بكالوریوس فأقل                     :المؤهل العلمي

سنوات   10إلى  5من     سنوات   5أقل من   :سنوات الخدمة

     الوسطى     غزة       شمال غزة     :المنطقة التعلیمیة

  

                                              

  

         

 
 

  

األخ المعلم الفاضل 

السالم علیكم ورحمة اهللا وبركاته 

دراسة بعنوانبیقوم الباحث 

وذلك استكماًال لمتطلبات الحصول على درجة الماجستیر في "  محافظات غزةب

لذا أرجو من سیادتكم التكرم 

وكلي أمل في إجابتكم عن جمیع فقرات االستبانة بدقة وموض، العمود المناسب 

علمًا بأن إجاباتكم ستعامل بسریة تامة ، صحیحة وصادقة 

وال داعي لكتابة االسم ، العلمي فقط 

                                                                          

البیانات الشخصیة : أوًال 

ذكر                :الجنس - 1

المؤهل العلمي - 2

سنوات الخدمة - 3

المنطقة التعلیمیة - 4

  

   غزة – األزهر جـامـعــة

                                              العلیا الدراسات عمادة

   الـــــتـــربــــــیـــة كــــلـــیــــة

       الـتـربـــیـــة أصول قسم
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  :عبارات االستبانة : ثانیًا 

  التنظیمي المناخ/  األولى االستبانة

    م

  الفقرة

  درجة الموافقة

كبیرة 

  جداً 

قلیلة   قلیلة   متوسطة  كبیرة

  جداً 

   القرارات اتخاذ في المشاركة/ المجال األول 

             الصعبة بعد المشاورة مع المسؤولینیتخذ مدیر المدرسة القرارات   1

           ُیتیح مدیر المدرسة للمعلمین حریة التعبیر عن الرأي   2

ُیشارك مدیر المدرسة المعلمین في إقرار الخطة التطویریة   3

 بالمدرسة  

          

ُیشارك مدیر المدرسة المعلمین في مناقشة المشاكل واتخاذ القرارات   4

 بشكل جماعي 

          

           ُیراعي مدیر المدرسة خبرات المعلمین عند اتخاذ القرارات   5

بالطریقة  اتخاذ القراراتیتمتع مدیر المدرسة بمهارة عالیة في   6

 الدیمقراطیة

          

           ُیشارك مدیر المدرسة المعلمین في عملیة تقییم أدائهم   7

في تسییر أمور یوجد تعاون جید بین مدیر المدرسة والمعلمین   8

 المدرسة 

          

   والتواصل االتصال/  الثاني المجال

           ُینادي مدیر المدرسة المعلمین بأحب األسماء إلیهم   1

           یلتزم المعلمون آداب الحوار مع بعضهم البعض  2

للتواصل ) إشارات ، إیماءات ( یستخدم مدیر المدرسة لغة الجسد   3

 مع المعلمین بال تكلف 

          

           ُیطلع مدیر المدرسة المعلمین على تقاریر زیارة المشرفین لهم   4

           یتبادل المعلمون في المدرسة الخبرات العلمیة والتربویة   5

           ُیطلع مدیر المدرسة المعلمین على الكتب الرسمیة   6

           یتجنب مدیر المدرسة في حدیثه الكالم الجارح   7

           ُیوفر مدیر المدرسة عالقات ایجابیة بین المعلمین   8

   الحوافز/  الثالث المجال

           یتم مكافأة المعلمین بشكل یتناسب مع انجازاتهم   1

           ُیقدم مدیر المدرسة حوافز معنویة تشجیعیة للمعلمین الممیزین  2

           یقوم مدیر المدرسة برفع الروح المعنویة للمعلمین   3

یسهل مدیر المدرسة إعطاء المعلمین اإلجازات التي یستحقونها   4

 حسب النظام

          

           نظام الحوافز في المدرسة مبني على أسس موضوعیة   5

           یمیل مدیر المدرسة إلى المكافأة والتحفیز بدل العقوبة والتهدید  6
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           یسعى مدیر المدرسة لتلبیة حاجات المعلمین من المكافآت  7

            یحصل المعلمون على الحوافز التي تتناسب مع أدائهم  8

   التكنولوجیا/  الرابع المجال

           یحرص مدیر المدرسة على مواكبة آخر التطورات التكنولوجیة   1

           یوجد استعداد للتأقلم مع التغیرات التكنولوجیة داخل المدرسة  2

           تتمیز التكنولوجیا المستخدمة بالمدرسة بسهولة االستخدام   3

           تنسجم التكنولوجیا المستخدمة بالمدرسة مع متطلبات العمل   4

           یوجد عملیات تطویر مستمرة للتكنولوجیا المستخدمة في المدرسة   5

           یتم توظیف التكنولوجیا لرفع مستوى أداء المعلمین   6

           یتم توفیر الوقت والجهد من خالل استخدام التكنولوجیا   7

           تُنجز أغلب أعمال المدرسة بواسطة التكنولوجیا   8

   اإلنساني الجانب/  الخامس المجال

           یعتمد مدیر المدرسة على العدل في تعامله مع المعلمین   1

           یتبنى مدیر المدرسة األسلوب الدیمقراطي في تعامله مع المعلمین   2

           یتقبل مدیر المدرسة األفكار التي یطرحها المعلمون   3

           ُیولي مدیر المدرسة اهتمامًا للعالقات اإلنسانیة بین المعلمین   4

           یقدم مدیر المدرسة المساعدة المطلوبة للعاملین عند الحاجة 5

یسود المدرسة جو من الترابط والتماسك بین مدیر المدرسة   6

 عاملینوال

          

           مع العاملینُیظهر مدیر المدرسة مرونة في التعامل   7

           یستخدم مدیر المدرسة عبارات الثناء والمدح للمعلمین   8

  

  

   التمیز إدارة/  الثانیة االستبانة

    م

  الفقرة

  درجة الموافقة

كبیرة 

  جداً 

قلیلة   قلیلة   متوسطة  كبیرة

  جداً 

  القیادة/  األول المجال

           یهتم مدیر المدرسة بتوفیر بیئة مشجعة لتحقیق التمیز   1

           یهتم مدیر المدرسة ببناء ثقافة داعمة للتمیز   2

ُیشجع مدیر المدرسة المعلمین على تحقیق أهداف المدرسة   3

 المتمیزة

          

           یقوم مدیر المدرسة بإدارة األزمات بمهنیة متمیزة  4

           ُیسهم مدیر المدرسة في تعزیز االنتماء الوظیفي لدى المعلمین   5

           ُیهیئ مدیر المدرسة أولویات عملیة التغییر   6

           یغرس مدیر المدرسة الصفات القیادیة لدى المعلمین المتمیزین   7
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           یحرص مدیر المدرسة على شمولیة التمیز في كل جوانب المدرسة  8

   االستراتیجیة/  الثاني المجال

 أهداف یبني مدیر المدرسة استراتیجیة العمل في ضوء احتیاجات  1

 المدرسة 

          

           تعتمد استراتیجیة المدرسة على االحتیاجات المستقبلیة للمدرسة   2

للوصول إلى یحرص مدیر المدرسة على تطبیق استراتیجیة العمل   3

 التمیز

          

لضمان یهتم مدیر المدرسة بعمل مراجعة دوریة الستراتیجیة العمل   4

 التمیز في األداء

          

یسعى مدیر المدرسة إلى إیصال استراتیجیة العمل إلى جمیع   5

 العاملین في المدرسة 

          

ُیحفز مدیر المدرسة العاملین على العمل الجماعي في تنفیذ   6

 بتمیزاستراتیجیة العمل 

          

في أقصر ُیحدد مدیر المدرسة جدوًال زمنیًا لتنفیذ استراتیجیة العمل   7

 وقت وأقل جهد

          

           ُیقیم مدیر المدرسة استراتیجیة العمل لمعرفة مدى كفاءتها   8

  البشریة الموارد/  الثالث المجال

           یهتم مدیر المدرسة بتطویر قدرات المعلمین  1

           یحرص مدیر المدرسة على استقطاب العاملین المتمیزین   2

           ُینمي مدیر المدرسة أسلوب الرقابة الذاتیة لدى العاملین  3

           یهتم مدیر المدرسة بتنمیة الحوار الفعال مع العاملین  4

           یتأكد مدیر المدرسة من مهارات المعلمین  5

التي تمكن المعلمین من أداء  ُیوفر مدیر المدرسة كافة الوسائل  6

 عملهم على أحسن وجه

          

ُیوفر مدیر المدرسة برامج تدریبیة للمعلمین حسب الحاجة   7

 التطویریة لهم 

          

           ُیشجع مدیر المدرسة المعلمین لتحقیق طموحاتهم  8
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الباحث موجهة من عمادة الدراسات العلیا بجامعة األزهر لوزارة تسهیل مهمة 

  التربیة والتعلیم العالي 
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  ) وزارة التربیة والتعلیم العالي الفلسطینیة ( تسهیل مهمة باحث 

  

  

  




