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     ى اللَّهريلُواْ فَسمقُلِ اعو  ولُهسرو لَكُممع
والْمؤمنونَ وستردونَ إِلَى عـالمِ الْغيـبِ       

  والشهادة فَينبئُكُم بِما كُنتم تعملُونَ
  )105التوبة، آية (
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  اإلهـداء
  ...عاشت أمتنا اجمليدة: ًإىل روح الرجل الذي كان يردد دائما وبصدق

عاشت فلسطني عربية :ًكان يردد دائما وبصدقإىل روح الرجل الذي 
  ...حرة من النهر إىل البحر

  ًإىل روح الرجل الذي كان خري نصري وداعم لفلسطني ومدافعا عنها،
  ...وعن أمته العربية

  ...إىل روح الرجل الذي واجه املوت بكل شجاعة 
  صدام حسني :إىل روح شهيد األمة العربية الرئيس القائد اجملاهد

 لروحك الطاهرة مع النبيني والصديقني فسالم
ِّ
ِ...  

  
  
  
  
  
  
  
  



ج  

  رــر وتقديــشك

الحمد هللا رب العالمين، والصالة والسالم على أشرف الخلق وإمام المرسـلين، نبينـا              
  محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد،،،

 والثناء الجزيـل إلـى اهللا        أتوجه بالحمد  -  وقد شارفت على إتمام هذه الدراسة      – إنني
  .سبحانه وتعالى، الذي وفقني إلى إتمامها، فله الحمد وله الشكر أوالً وأخيراً

كما يطيب لي في هذا المقام أن أتقدم بعظيم الشكر والتقـدير إلـى أسـتاذي الفاضـل                  
، الذي أشرف على هذه الرسالة، وقدم لـي كـل النـصح             محمد عثمان األغا  / الدكتور

  .، فجزاه اهللا خير الجزاء في الدنيا واآلخرةاحل إعدادها مرواإلرشاد في
 فؤاد العـاجز / كما يسرني أن أتقدم بالشكر الجزيل إلى أستاذي الفاضل األستاذ الدكتور     

/ الذي يشرفني أن يكون عضواً في لجنة المناقشة والحكم على الرسالة، مع الـدكتوره             
 في لجنـة المناقـشة والحكـم علـى           التي يسعدني أيضاً أن تكون عضواً      هيفاء األغا 
 لتفضلهما بقبول مناقشة الرسالة، وأرجو مـن اهللا أن           كل الشكر والتقدير   ماالرسالة، فله 

  .تسهم مالحظاتهما القيمة وآرائهما السديدة في إثراء هذه الرسالة
كما أتوجه بالشكر الجزيل إلى األساتذة المحكمين، الذين تفضلوا بتحكيم أداة الدراسـة،             

شكر موصول أيضاً إلى األخوة واألخوات معلمـي ومعلمـات المـدارس الثانويـة         وال
بمحافظات غزة، والذين أبدوا تعاوناً كبيراً في اإلجابة علـى بنـود االسـتبانة بكـل                

  .موضوعية
وأخيراً فإنني أتوجه بالشكر الجزيل إلى كل من ساهم في إنجاح هذه الدراسـة، التـي                

  .مالً لوجهه خالص، ولعباده نافع عتكون من اهللا تعالى أن أرجو
  

א א א



د  

א

 

  الصفحة  الموضوع

  أ  كريمقرآن  
  ب  اإلهداء 
  ج  شكر وتقدير 
  د  قائمة المحتويات 
  ز  قائمة الجداول 
  ط  قائمة المالحق 
  ي  ملخص الدراسة باللغة العربية 
  ل  ملخص الدراسة باللغة اإلنجليزية 
  9-1   للدراسةالعاماإلطار : األولالفصل 

  2  مقدمة الدراسة 
  5  مشكلة الدراسة 
  5  فروض الدراسة 
  6  أهداف الدراسة 
  6  أهمية الدراسة 
  7  حدود الدراسة 
  7  مصطلحات الدراسة 

  61-10   للدراسةياإلطار النظر: الفصل الثاني

  38-11  المناخ التنظيمي: المبحث األول

  11  تعليميةالمدرسة كمنظمة  
  12  مفهوم المناخ التنظيمي 
  17  خصائص المناخ التنظيمي 
  19  أهمية المناخ التنظيمي 
  21  أبعاد المناخ التنظيمي ونماذجه 
  27  عناصر المناخ التنظيمي 



ه  

  الصفحة  الموضوع

  34  أنماط المناخ التنظيمي 
  36  قياس المناخ التنظيمي 

  61-39  ين المناخ التنظيميمدير المدرسة في تحسدور :  الثانيالمبحث

  39  مفهوم اإلدارة المدرسية وأهدافها 
  41  إدارة المدرسة الثانوية 
  42  مفهوم مدير المدرسة 
  61-43  :دور مدير المدرسة في تحسين المناخ التنظيمي بمدرسته 
  43  دور مدير المدرسة تجاه المعلمين: أوالً •
  48  دور مدير المدرسة تجاه الطلبة: ثانياً •
  50   الدراسيةدور مدير المدرسة تجاه المناهج: ثاًثال •
 والمرافـق والتجهيـزات     األبنيةدور مدير المدرسة تجاه     : رابعاً •

  53  المدرسية

  59  دور مدير المدرسة تجاه المجتمع المحلي: خامساً •
  81-62  الدراسات السابقة: الفصل الثالث

  77-63  الدراسات العربية: أوالً 
  81-77  جنبيةالدراسات األ: ثانياً 
  82  التعقيب على الدراسات السابقة 

  100-87  الطريقة واإلجراءات: الفصل الرابع

  88  منهج الدراسة 
  88  مجتمع الدراسة 
  89  عينة الدراسة 
  90  أداة الدراسة 
  92  صدق االستبانة 
  98  ثبات االستبانة 
  99  إجراءات تطبيق أداة الدراسة 
  100  المعالجات اإلحصائية 
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 الصفحة وعالموض

 154-101 نتائج الدراسة وتفسيرها: الفصل الخامس

 102 النتائج المتعلقة بالسؤال األول 

 134 النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني 

 148 النتائج المتعلقة بالسؤال الثالث 

 155 التوصيات 

 156 المقترحات 

 165-157 قائمة المراجع 

 157 المراجع العربية: أوالً 

 165 لمراجع األجنبيةا: ثانياً 

 166 الحقـالم 
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الصفحة دولــعنوان الجمسلسل

1 
   وفقاً لكلأعداد المدارس الثانوية، وأعداد المعلمين والمعلمات بهذه المدارس):1(جدول رقم 

  مديرية
88 

 89 توزيع أفراد عينة الدراسة حسب الجنس):2(جدول رقم  2

 89 توزيع أفراد عينة الدراسة حسب المؤهل العلمي):3(جدول رقم  3

 90 توزيع أفراد عينة الدراسة حسب عدد سنوات الخدمة):4(جدول رقم  4

 90 توزيع أفراد عينة الدراسة حسب المنطقة التعليمية):5(جدول رقم  5

 91 مقياس ليكرت):6(جدول رقم  6

 92 ستبانة حسب كل مجال من مجاالتهاعدد فقرات اال):7(جدول رقم  7

8 
 والدرجـة   )المعلمين(معامالت االرتباط بين كل فقرة من فقرات المجال األول          ):8(جدول رقم   

 الكلية للمجال األول
93 

9 
والدرجـة  ) الطلبـة (معامالت االرتباط بين كل فقرة من فقرات المجال الثاني          ):9(جدول رقم   

 94 الكلية للمجال الثاني

10 
) المناهج الدراسية (معامالت االرتباط بين كل فقرة من فقرات المجال الثالث          ):10(جدول رقم   

 والدرجة الكلية للمجال الثالث
95 

11 
األبنية والمرافـق   (معامالت االرتباط بين كل فقرة من فقرات المجال الرابع          ):11(جدول رقم   

 والدرجة الكلية للمجال الرابع) والتجهيزات المدرسية
96 

12 
) المجتمع المحلي (معامالت االرتباط بين كل فقرة من فقرات المجال الخامس          ):12(جدول رقم   

 والدرجة الكلية للمجال الخامس
97 

13 
معامالت االرتباط بين درجة كل مجال من مجاالت االستبانة والدرجة الكليـة            ):13(جدول رقم   

 لالستبانة
98 

 99 رونباخ لقياس ثبات االستبانةقيمة معامل ألفا ك):14(جدول رقم  14

 103 النسب المئوية لدرجات الممارسة لجميع مجاالت االستبانة):15(جدول رقم  15

 103  لجميع فقرات االستبانة(.Sig)المتوسط الحسابي والقيمة االحتمالية ):16(جدول رقم  16

 104 مقياس ليكارت الخماسي لتقدير الدرجات):17(جدول رقم  17

18 
المتوسط الحسابي والنسبي والترتيب وقيمة االختبار لكل مجال من مجـاالت           ):18(ول رقم   جد

 االستبانة
105 

 109 النسب المئوية لدرجات الممارسة للمجال األول):19(جدول رقم  19

20 
 المجال األول لكل فقرة من فقرات(.Sig)المتوسط الحسابي والقيمة االحتمالية ):20(جدول رقم 

 "مينالمعل "
110 

 115 الطلبة: النسب المئوية لدرجات الممارسة للمجال الثاني):21(جدول رقم  21



ح  

الصفحة دولــعنوان الجمسلسل

22 
   المجال لكل فقرة من فقرات(.Sig)المتوسط الحسابي والقيمة االحتمالية ):22(جدول رقم 

 الطلبة:  الثاني
115 

 121 المناهج الدراسية: الممارسة للمجال الثالثالنسب المئوية لدرجات ):23(جدول رقم  23

24 
   لكل فقرة من فقرات(.Sig)المتوسط الحسابي والقيمة االحتمالية ):24(جدول رقم 

 المناهج الدراسية:  المجال الثالث
121 

25 
  األبنية والمرافق: النسب المئوية لدرجات الممارسة للمجال الرابع):25(جدول رقم 

 رسية والتجهيزات المد
125 

26 
   لكل فقرة من فقرات(.Sig)المتوسط الحسابي والقيمة االحتمالية ):26(جدول رقم 

 األبنية والمرافق والتجهيزات المدرسية:  المجال الرابع
125 

 130 المجتمع المحلي: النسب المئوية لدرجات الممارسة للمجال الخامس):27(جدول رقم  27

28 
   المجال لكل فقرة من فقرات(.Sig)ابي والقيمة االحتمالية المتوسط الحس):28(جدول رقم 

 "المجتمع المحلي: " الخامس
130 

 135  لمتغير الجنسTاختبار ): 29(جدول رقم  29

 138  لمتغير المؤهل العلميANOVAاختبار ): 30(جدول رقم  30

  139  لمؤهل العلمي المتوسط الحسابي الستجابات أفراد العينة حسب متغير ا):31(جدول رقم   31

 140  لمتغير سنوات الخدمةANOVAاختبار ): 32(جدول رقم  32

  141   سنوات الخدمة المتوسط الحسابي الستجابات أفراد العينة حسب متغير):33(جدول رقم   33

 142  لمتغير المنطقة التعليميةANOVAاختبار ): 34(جدول رقم  34

 143  تجانس التباينات لمتغير المنطقة التعليميةاختبار ليفين لقياس): 35(جدول رقم  35

  144   المنطقة التعليمية– للمقارنات المتعددة (Bonferroni) اختبار بونفيروني ):36(جدول رقم   36

  148   المنطقة التعليمية المتوسط الحسابي الستجابات أفراد العينة حسب متغير):37(جدول رقم   37
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  الصفحة  عنوان الملحق  مسلسل

  167  االستبانة في صورتها األولية قبل التحكيم) 1(ملحق رقم   1

  174  قائمة بأسماء المحكمين) 2(ملحق رقم   2

  175  االستبانة في صورتها النهائية) 3(ملحق رقم   3

4  
من عمادة الدراسـات العليـا بالجامعـة        : تسهيل مهمة ) 4(ملحق رقم   

  ية إلى وكيل وزارة التربية والتعليم العالياإلسالم
180  

5  
من وزارة التربية والتعليم العـالي إلـى        : تسهيل مهمة ) 5(ملحق رقم   

  مديري التربية والتعليم بمحافظات غزة
181  

  182  قائمة بأسماء مدارس عينة الدراسة) 6(ملحق رقم   6
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  مديري المدارس الثانوية بمحافظات غزة في تحسين المناخ التنظيميدور "

  " بمدارسهم وسبل تطويره
هدفت الدراسة إلى التعرف إلى دور مديري المدارس الثانوية بمحافظات غزة فـي تحـسين المنـاخ                 

 من وجهة نظر المعلمين، وذلك من خالل اإلجابـة عـن أسـئلة              ،التنظيمي بمدارسهم، وسبل تطويره   
  :دراسة التاليةال
ما درجة ممارسة مديري المدارس الثانوية بمحافظات غزة لدورهم في تحـسين المنـاخ التنظيمـي                 - 1

  بمدارسهم من وجهة نظر المعلمين؟
بـين متوسـطات تقـديرات    )  α ≤ 0.05(هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  - 2

: المناخ التنظيمي بمدارسهم تُعـزى لمتغيـرات      المعلمين لدرجة ممارسة مديريهم لدورهم في تحسين        
 ؟)الجنس، المؤهل العلمي، سنوات الخدمة، المنطقة التعليمية(

 بمدارسهم؟ ما سبل تطوير دور مديري المدارس الثانوية بمحافظات غزة في تحسين المناخ التنظيمي - 3

تكون مجتمـع   وسة الحالية،   وقد استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي، ألنه يتناسب مع طبيعة الدرا          
-2007الدراسة من جميع معلمي ومعلمات المدارس الثانوية الحكومية بمحافظات غزة للعام الدراسـي            

معلمـاً ومعلمـة، تـم      ) 515(بلغت عينة الدراسـة     ومعلماً ومعلمة،   ) 3294(م، والبالغ عددهم    2008
  .عنقوديةاختيارهم بطريقة عشوائية 
 تـشمل دور مـديري      ،م الباحث بإعداد استبانة، تكونت من خمسة مجاالت       ولتحقيق أهداف الدراسة، قا   

المعلمين، الطلبة، المناهج الدراسية، األبنية والمرافق والتجهيزات المدرسـية،         : ( من المدارس تجاه كالً  
 موزعة على المجاالت الخمسة، باإلضـافة لـسؤال         ،فقرة) 66(، وقد اشتملت على     )والمجتمع المحلي 

  .سبل تطوير دور مديري المدارس الثانوية في تحسين المناخ التنظيمي بمدارسهممفتوح حول 
لتحليل استجابات أفـراد    ) SPSS( برنامج الرزم اإلحصائية للدراسات االجتماعية       وقد استخدم الباحث  

 للتحقـق مـن فرضـيات       ، واختبار تحليل التباين األحـادي     ،)T-Test(العينة، وذلك باستخدام اختبار     
  .ةالدراس

  :وقد توصلت الدراسة إلى النتائج التالية 

أن درجة ممارسة مديري المدارس الثانوية بمحافظات غزة لدورهم في تحسين المنـاخ التنظيمـي                •
بمدارسهم من وجهة نظر المعلمين كانت جيدة، حيث بلغ المتوسط الحسابي النسبي لدرجة الممارسة              

75.37.%  
تحسين المناخ التنظيمي بمدارسـهم     في  ي المدارس الثانوية    أن أكثر المجاالت ممارسة من قبل مدير       •

 دورهم تجاه األبنيـة والمرافـق والتجهيـزات         :من وجهة نظر المعلمين، هي على الترتيب التالي       
المدرسية، ثم تجاه المعلمين، ثم تجاه الطلبة، ثم تجاه المناهج الدراسية، وأخيراً دورهم تجاه المجتمع               

  .المحلي



ك  

داللة إحصائية بين متوسطات تقديرات المعلمين لدرجة ممارسة مديريهم لـدورهم           توجد فروق ذات     •
األبنيـة والمرافـق والتجهيـزات    والمعلمـين،  "في تحسين المناخ التنظيمي بمدارسهم في مجـالي       

  . تُعزى لمتغير الجنس، لصالح الذكور،ومجاالت الدراسة مجتمعة" المدرسية
 متوسطات تقديرات المعلمين لدرجـة ممارسـة مـديريهم          ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين       •

الطلبة، المناهج الدراسية، والمجتمـع     : " لدورهم في تحسين المناخ التنظيمي بمدارسهم في مجاالت       
 .تُعزى لمتغير الجنس" المحلي

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات تقديرات المعلمين لدرجـة ممارسـة مـديريهم                 •
 ،)المؤهل العلمي، وسنوات الخدمـة    (حسين المناخ التنظيمي بمدارسهم تُعزى لمتغيري       لدورهم في ت  

  .وذلك لجميع مجاالت الدراسة والمجاالت مجتمعة
ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات تقديرات المعلمين لدرجـة ممارسـة مـديريهم                 •

تُعـزى  " لمين، والمنـاهج الدراسـية    المع"لدورهم في تحسين المناخ التنظيمي بمدارسهم في مجالي         
 .لمتغير المنطقة التعليمية

توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات تقديرات المعلمين لدرجة ممارسة مديريهم لـدورهم               •
الطلبـة، األبنيـة والمرافـق والتجهيـزات        : " في تحسين المناخ التنظيمي بمدارسهم في مجـاالت       

 .، تُعزى لمتغير المنطقة التعليمية"االت مجتمعة، والمجالمدرسية، المجتمع المحلي
 

  : منها،وقد قام الباحث بتقديم عدة توصيات 

أن يعمل مديرو المدارس الثانوية على تحسين المناخ التنظيمي بمدارسهم باستمرار، ووضع الخطط              •
 إيجابية  والبرامج التي تسهم في تحقيق ذلك، كي تتكون لدى كافة أفراد المجتمع المدرسي انطباعات             

 .نحو البيئة المدرسية، مما يكون له بالغ األثر في سلوكهم وأدائهم

أن يتم إشراك المعلمين بشكل أكبر في اتخاذ القرارات المدرسية، مما ينعكس على أدائهم بـصورة                 •
، وبالتالي تحسين المناخ التنظيمي     إيجابية، ويرفع الروح المعنوية لديهم، ويزيد من انتمائهم للمدرسة        

 . المدرسةفي

أن يتعرف مديرو المدارس الثانوية على احتياجات طلبتهم والمشكالت التي تواجههم، من أجل تلبية               •
 .حاجاتهم، وحل مشكالتهم، بما يحقق لهم الطمأنينة واالرتياح في ظل أجواء مدرسية آمنة ومحفزة

ية تكاملية، تؤدي إلـى     تفعيل عالقة المدرسة بمجتمعها المحلي بشكل أكبر، بحيث تكون عالقة تفاعل           •
 .تحسين المناخ التنظيمي بالمدرسة

أن تقوم مديرية التربية والتعليم في كل منطقة تعليمية، بتقديم حوافز مادية ومعنوية للمديرين الـذين                 •
يعملون على تحسين المناخ التنظيمي بمدارسهم بشكل مستمر، من خالل مقياس يتم إعـداده لهـذا                

 مديري المدارس، من أجل تطوير العملية التعليمية وتحقيقها ألهدافها          الغرض، كي يقتدي بهم جميع    
 .بكفاءة وفاعلية



ل  

Abstract 
  

"The role of the secondary schools head teachers in Gaza governorates 
 in improving organizational climate in their schools 

 and the ways to develop it" 
  
The study aims at identifying the role of secondary schools head teacher in Gaza 
governorates in improving organizational climate in their schools and the ways to 
develop it from the viewpoint of teachers’ throughout answering the following 
questions: 
 
1) At what degree do the secondary schools head teachers in Gaza governorates 

practise their role in improving organizational climate from teachers’ point of 
view?  

2) Are there any statistically significant differences on the level of the function (α ≤ 
0.05) among teachers estimation average for their head teachers role in 
improving organizational climate in their schools which are significantly 
attributed to  (sex, scientific qualification, years of service, educational region )?  

3) What are the ways to develop the role of secondary schools head teachers in 
Gaza governorates in improving  organizational climate in their schools? 

 
• The researcher has used  the analytical descriptive method, because it is 

suitable to the subject of study. 
• The society of study includes all the teachers (male and female) of secondary 

schools all over Gaza governorates for the studying year (2007-2008), their 
number (3294) (M-F). 

• The sample of study consists of (515) teachers, who have been selected by the 
clustered random sampling  method.  

• To achieve the aims of the study, the researcher prepared a questionnaire of five 
fields including the role of head teachers towards:(teachers, students, 
curriculum, buildings and school equipments, and local community). 

• The questionnaire contains (66) statements have been distributed on the five 
fields, in addition to the open question about the ways to develop the role of 
secondary schools head teachers in improving the organizational climate in their 
schools. 

• T-Test and analyzing One way ANOVA have been used to verify the hypotheses. 
• The researcher used the SPSS program to analyze the responses of sample 

individuals. 
 
 The Results of study:          

1- The degree of the secondary schools head teachers in Gaza governorates 
who practise their role to improve the organizational climate from teachers’ 
point of view  was good and the relative arithmetic mean was 75.37%.  

2- The most fields are  practised by head teachers to their role in improving 
organizational climate in their schools from teachers’ point of view in order as 
follows: their role towards school buildings, facilities and equipment. Then 
towards  teachers, students, curriculum and finally towards the local society. 

3- There are statistically significant differences among the teachers  estimations 
average for the head teachers practice degree and their role in improving the 
organizational climate in their schools in two fields: teachers, buildings, 



م  

facilities, and school equipment and combined fields of study, attributed to sex 
variable which in favor  males.  

4- There are no statistically significant differences among the teachers  
estimations average for the head teachers practice degree and their role in 
improving the organizational climate in their schools in the fields: students, 
curriculum and local community refer to sex variable.  

5- There are no statistically significant differences among the teachers  
estimations average for the head teachers practice degree and their role in 
improving the organizational climate in their schools, attributed to the scientific 
qualification, years of service for all study fields.  

6- There are no statistically significant differences among the teachers  
estimations average for the head teachers practice degree and their role in 
improving the organizational climate in their schools in two fields: teachers 
and curriculum attributed to educational region. 

7- There are statistically significant differences among the teachers  estimations 
average for the head teachers practice degree and their role in improving the 
organizational climate in their schools in fields: students, buildings, facilities, 
and school equipment and local community and all fields together attributed to 
educational region. 

  
Researcher recommends: 
  

1- The secondary schools head teachers have to work constantly to  improve  the 
organizational climate in their schools by making plans and programs in order to 
achieve that, and making good impressions for the scholastic team about school 
environment that affect their behaviors and performance. 

 
2- Teachers have to share more in making  school decisions which positively  

reflect their performance and increase their sense of belonging to the school and 
raise their morale moreover to improve the organizational climate at school. 

 
3- The secondary schools head teachers have to identify needs and  problems of 

their students by making efforts to satisfy their needs, which make them 
comfortable and tranquility in a safe and stimulating environment. 

 
 

4-  To activate the relationship between school and local community to be a 
complementary relationship which lead to improve the organizational climate of 
the school. 

 
5-  Directorate of education in each region must introduce moral and Material 

incentives for head teacher who  work hard to improve the organizational climate 
in their schools continuously by designing a standard for measure  purpose for 
achieving its aims efficiently to develop the educational process. 
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  الفصل األول

 اإلطار العام للدراسة

  : ــةـمقدمـ
 فالتعليم هو أداة تطور     اإلنسانية، ومن أنجح وسائل التربية،    يعتبر التعليم من أرقى مظاهر الحضارة       

وتقدم المجتمعات البشرية، ويلعب الدور األساسي الهام في إكساب أفراد المجتمع القيم التي تـتالءم               
وأهداف وتطلعات المجتمع الذي ينتمون إليه، وهذا يتم من خالل مؤسسات أنشأها المجتمـع لهـذا                

درسة إحدى أبرز تلك المؤسسات االجتماعية التربوية التي تسهم مع غيرها           الغرض، وال شك أن الم    
من المؤسسات في تربية النشء تربية متكاملة ومتوازنة في جميـع جوانـب الشخـصية، العقليـة                 
واالجتماعية والجسمية والنفسية والروحية، ولكي تقوم المدرسة بدورها الريادي المنوط بهـا فـي              

زة على العمل   حفّ م تربوية لتصبح بيئة    داخلها، االهتمام بتحسين أجواء العمل      تربية النشء، ال بد من    
  .وفاعليةمن أجل تحقيق األهداف التربوية بكفاءة تسودها أجواء األلفة والطمأنينة، واإلنتاج، 

  
حيث يعتبر الجو المدرسي الهادف والمالئم، من أهم الدوافع لإلنجاز، فعندما يـشعر المعلمـون أن                

 المدرسية بيئة داعمة لهم، يسودها أجواء المحبة والطمأنينة، وتأخـذ بأيـديهم نحـو التقـدم                 البيئة
لألفضل، فإن ذلك سينعكس على أدائهم بصورة إيجابية، ويزيد من انتمائهم للمدرسة، كذلك الحـال               

 في ظل   الفعالتعلّم  ر لهم سبل ال   وفّ، تُ لهمزة  بالنسبة للطلبة إذا ما شعروا بأن البيئة المدرسية بيئة محفِّ         
  .   أجواء هادئة ومريحة، سيجعلهم أكثر إقباالً على المدرسة، وأكثر دافعية للتعلّم واإلنجاز

  
وقد استخدم معظم منظري التنظيم مصطلح المناخ التنظيمي لوصف وتحديـد الـشعور أو الجـو                "

  ).256: 2001حجي،  ("المدرسي
حقيق المنظمة ألهدافها وفي نجاحها إلى حد كبير، فالمناخ         ويلعب المناخ التنظيمي دوراً أساساً في ت      

همشري، (السائد في العمل له تأثيره المباشر في تحقيق األهداف النهائية التي تصبو إليها أية منظمة                
1999 :187.(  

،  بـداخلها  مناخ تنظيمي إيجابي  وإذا كانت جميع المنظمات الصناعية والتجارية تعمل جاهدةً لتوفير          
فاألجدر بالمدرسة كمؤسسة اجتماعيـة تربويـة يعـول عليهـا           ،   إلى أفضل أداء للمنظمة    للوصول

أن تسعى لتحـسين    ،  المجتمع الكثير كونها المؤتمنة على أعز وأثمن ما يملكه المجتمع وهو اإلنسان           
  . بداخلها لتحقيق األهداف التربوية المنشودةالتنظيميالمناخ 

حتى وإن أبدعت   البعيد،  يفاً أو رديئاً سيصيبها الفشل على األمد        المؤسسة التي تمتلك مناخاً ضع    ألن  
  ).294: 2005 ، وعبد المجيد،فليه(والمتابعة ، والتنظيم، في وظائفها اإلدارية كالتخطيط

وقد حظي مناخ المؤسسات التعليمية باهتمام عدد كبير من الباحثين في التربية وعلم النفس التعليمي               
اليـة  ذلك الرتباط المناخ بالعديد من المتغيرات المؤثرة فـي إنتاجيـة وفع           في السنوات األخيرة، و   
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المدرسة، ويتفق المديرون والمدرسون والباحثون على أن الرضا الـوظيفي، واإلنتاجيـة والـروح       
 :Kinzer,1983. (المعنوية للعاملين وكل البرامج التعليمية تعتمد على المناخ التنظيمي للمدرسـة 

25.(  
و العمل والمناخ الذي يعيشه العاملون في المدرسة متغيراً فاعالً في درجة ومـستوى              حيث يشكل ج  

نجاح أداء هذه المدرسة، وفي شعور األفراد عبر مكوناتها الفرعية المختلفة بالراحـة والطمأنينـة               
الطويـل،  (والثقة والرغبة في بذل أقصى جهودهم الممكنة في مسعاهم إلنجاز متطلبات أدوارهـم              

2006 :137.(  
فهناك دراسـات   الطلبة،   إلى أن المناخ التنظيمي له تأثير على تعلّم          )255: 2001(وقد أشار حجي    

 وذلك يرجع إلـى      ،بينت أن معلماً يمكن أن يكون أكثر نشاطاً في مدرسة ما عنه في مدرسة أخرى              
 دعـم المدرسـة     والروح اإليجابية للمدرسة يمكن أن تكون مقياساً لمدى       ،  إيجابية مناخها التنظيمي  

 الطلبـة، وتدعيم التوقعات اإليجابية نحو العمل بين المعلمـين و        ،  وتيسير التعلم الفعال  ،  للعاملين فيها 
  .الطلبةويقلل دافعية ، وعلى النقيض فإن المناخ السلبي للمدرسة يحول دون التدريس الفعال
مع مدرسـة مـا، والتنـوع أو        فالمناخ التنظيمي للمدرسة يشير إلى الجو العام الذي يسود في مجت          

االختالف في الجو العام بين المدارس يستشعره أي مراقب عندما ينتقل من مدرسة إلى أخرى حيث                
يالحظ أن لكل مدرسة شخصيتها الفريدة المميزة لها، وهذه الشخصية المميزة هي التي نُطلق عليها               

ن الشخصية والمنـاخ التنظيمـي فـإن        اسم المناخ التنظيمي للمدرسة، وإذا أردنا بعملية مشابهة بي        
  ).169: 2000أحمد، (الشخصية بالنسبة للفرد تُحاكي المناخ التنظيمي بالنسبة للمدرسة 

الكثير من المتسربين أو ، حيث أن تحسين المناخ التنظيمي في كل مدرسة  هذا وال بد من العمل على       
وكون الكثيرين مـنهم ال     ،   الطالب والملل العام الذي يحس به الكثير من      ،  المطرودين من المدارس  

ومـشاكل االنـضباط    ،  يستطيعون أن يذكروا سوى معلم واحد جيد واجهوه في خبرتهم المدرسـية           
واستخدام الدرجات وضغط اآلبـاء علـى أبنـائهم         ،  وإلحاق األضرار والتشويهات بمباني المدرسة    

ة علـى أن جـو التعلـيم فـي          جميعها أدل ،  والسخرية والتحقير في معاملة الطالب غالباً     ،  ليدرسوا
 .(Newell, 1993: 234)المدارس بحاجة إلى تحسين كبير

 بوصفه  ،وال شك أن مدير المدرسة يقع على عاتقه العبء األكبر لتحسين المناخ التنظيمي بمدرسته             
يـشعر  ،  القائد التربوي الذي يجب أن يسعى للوصول إلى خلق مناخ تربوي مناسب داخل المدرسة             

  .ويولّد في نفوسهم الدافعية لإلنجاز،  في ظله بالطمأنينة واالرتياحلبةوالطالمعلمون 
والسبيل األمثل لخلق مناخ تعليمي يحفز الهمم داخل المدرسة، هو أن يستخدم المدير كل ما أوتـي                 

ومدى ما لها من إيجابية     ،  كي ينقل إلى المدرسين والطالب الشعور بأهمية تعليماته       ،  من حنكة قيادية  
وأن يولد في نفوس كل أعضاء هيئة التدريس اإلحساس بأنهم مساهمون           ،   وتطوير العمل  في تحسين 

 من أجل تحقيق طموحات المدرسة وتطلعاتها، وبالتالي فإن كالً          ،وشركاء أصليون في السعي الجاد    
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 ويـصبح هنـاك التـزام جمـاعي بـذلك         ،  منهم لن يدخر جهداً لكي تتحقـق هـذه الطموحـات          
(Carpenter,2002: 61).  

دور تحسين المناخ التنظيمي بمدرسته، من خالل ما يقوم به من           لفالمدير الفعال يعمل بشكل مستمر      
حيوي هام تجاه كل عناصر المنظومة المدرسية، من معلمين وطلبة ومناهج دراسية وأبنية ومرافق              

جـاه  وتجهيزات مدرسية، وأيضاً دور فاعل تجاه المجتمع المحلي، فتحسين دور مدير المدرسـة ت             
عناصر المنظومة المدرسية سيؤدي إلى خلق بيئة مدرسية أكثر إيجابية وفاعلية، بحيث يشعر فيهـا               
المعلمون والطلبة بأنهم يعملون ضمن أجواء طيبة ومريحة، تشعرهم بالطمأنينـة والدافعيـة نحـو               

  .  األهداف التربوية على أكمل وجهالعمل، من أجل تحقيق
على أهمية توفّر المناخ التنظيمي اإليجابي بالمدرسة، لما لـه مـن            وقد أكدت العديد من الدراسات      

عالقة وطيدة بالمتغيرات التربوية المختلفة، فقد توصلت بعض الدراسات إلى أهمية المناخ التنظيمي             
ودراسة بـرايس  ) Brown, 2001(للمدرسة في تحقيق الرضا الوظيفي للمعلمين، كدراسة براون 

)Brice, 1999(نت دالمهنـي لـدى   ءراسات أخرى عالقة المناخ التنظيمي للمدرسة، باالنتما، وبي 
، وأثبتت دراسات أخرى أهميـة المنـاخ التنظيمـي          )2001درويش، وموسى،   (المعلمين، كدراسة   

، )Hohl, 2006(ودراسـة هـول   ) 1999الجلـوي،  (للمدرسة في زيادة تحصيل الطلبة، كدراسة 
ة بدافعية االنجاز ومستوى الطموح لـدى الطلبـة، كدراسـة           وأيضاً عالقة المناخ التنظيمي للمدرس    

، وكذلك أثر المناخ التنظيمي للمدرسة في اتجاهات الطلبة نحو المدرسة، كدراسة            )2001الصافي،  (
  ).1994الربيحات، (

 تربوية تناولت دور مديري المـدارس فـي تحـسين           يجد الباحث أي دراسة   لم   وبالرغم من ذلك،    
ومنها المرحلة الثانوية التي    ،   في أي من المراحل الدراسية      محافظات غزة،  دارسالمناخ التنظيمي بم  

 والتي تتشكل فيها مالمح مستقبلهم إلـى حـد          للطلبة،تُعتبر من المراحل الهامة والمفصلية بالنسبة       
  .كبير

هذا باإلضافة لما يواجه اإلدارات المدرسية في مدارسنا، وخصوصاً في المـدارس الثانويـة مـن                
الت عديدة، فهناك على سبيل المثال مشكالت متعلقة بالطلبة كالعنف داخل المدارس، وظـاهرة              مشك

الخروج على النظام المدرسي، والغياب المتكرر لبعض الطلبة، وظاهرة التـسرب، حيـث أفـادت               
 التربـوي  للتخطـيط  العامة  قامت بها اإلدارة   ،الفلسطينية المدارس من التسرب ظاهرةدراسة حول   

إلى أن النفور من المدرسة من أهم األسـباب التـي تـؤدي إلـى         ) 2005( التربية والتعليم    بوزارة
  .تسرب الطلبة من المدرسة

مديري المدارس الثانويـة بمحافظـات       حاجة ماسة لدراسة تربوية تتناول دور         الباحث فقد وجد لذا  
أجـل الوصـول لبيئـة      ، وسبل تطوير هذا الدور، من       غزة في تحسين المناخ التنظيمي بمدارسهم     

  .مدرسية، تسودها أجواء األلفة والتعاون واالحترام المتبادل، بيئة محفِّزة على العمل واإلنجاز
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  :وتساؤالتهامشكلة الدراسة  
 نحـو   داخل المدرسـة   والطلبة ، إلثارة دافعية كالً من المعلمين     ،إن جهود مدير المدرسة كقائد تربوي     

 االهتمام الكافي بعناصـر      وفاعلية، ال يمكن أن يكتب لها النجاح دون         بكفاءة ،تحقيق األهداف التربوية  
المعلمين، والطلبة، والمناهج الدراسية، واألبنيـة والمرافـق        : المنظومة المدرسية، التي تشمل كالً من     

والتجهيزات المدرسية، باإلضافة لعالقة المدرسة بالمجتمع المحلي، كونها مؤسسة اجتماعيـة تقـوم             
  .عليم أفراد هذا المجتمعبتربية وت

مدرسته، حيث لم تعـد مهمتـه    ب المناخ التنظيمي  تحسينلذا يجب على مدير المدرسة أن يتحرك نحو         
، الطلبةب   وحصر حضور وتغي   ، الجداول ووضعمقتصرة على تسيير شئون المدرسة بشكل روتيني،        

 تنمو   ومستقرة، تربوية سليمة  بيئة   تكفل خلق بل أصبح دوره هو توفير كل الظروف واإلمكانيات التي          
 وتكون محفِّزة لهـم علـى        بكل أبعادها العقلية والجسدية واالجتماعية والنفسية،      الطلبةفيها شخصيات   

 كي   وتقدمها،  لما فيه صالح المدرسة    ، للعمل الجاد   المعلمين طاقاتز  فِّح تُ بيئة اإلنجاز واإلبداع، وأيضاً  
  . أوكلها إياها المجتمعتنجح في تأدية رسالتها العظيمة التي

  :ومن هذا المنطلق فإن مشكلة الدراسة تكمن في اإلجابة على السؤال الرئيس التالي
ما دور مديري المدارس الثانوية بمحافظات غزة في تحسين المناخ التنظيمي بمدارسهم وما سـبل               

  تطويره؟ 

  :وينبثق عنه األسئلة الفرعية التالية
ارس الثانوية بمحافظات غزة لدورهم في تحسين المناخ التنظيمـي     ما درجة ممارسة مديري المد     -1

  بمدارسهم من وجهة نظر المعلمين؟
 تقـديرات  ات متوسطبين  )α ≤ 0.05( هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة -2

نـاخ  في تحـسين الم   لدورهم   مديري المدارس الثانوية بمحافظات غزة       لدرجة ممارسة  المعلمين
،  سـنوات الخدمـة    ،الجنس، المؤهل العلمـي   ( : اآلتية لمتغيراتتُعزى إلى ا  ظيمي بمدارسهم   التن

 ؟)المنطقة التعليمية

    تحـسين المنـاخ التنظيمـي      تطوير دور مديري المدارس الثانوية بمحافظات غزة في          سبلما   -3
 بمدارسهم؟

 
 :فروض الدراسة 
 بين متوسـطات تقـديرات   )α ≤ 0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  -1

نـاخ  تحـسين الم  لدورهم في    المدارس الثانوية بمحافظات غزة      لدرجة ممارسة مديري   المعلمين
  ).ذكر، أنثى(بمدارسهم تُعزى لمتغير الجنس التنظيمي 
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 بين متوسـطات تقـديرات   )α ≤ 0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  -2
نـاخ  تحـسين الم  لدورهم في    المدارس الثانوية بمحافظات غزة      ة ممارسة مديري  لدرج المعلمين

دبلوم عام،  + جامعي، جامعي تربوي، جامعي     (بمدارسهم تُعزى لمتغير المؤهل العلمي      التنظيمي  
 ).دراسات عليا 

 بين متوسـطات تقـديرات   )α ≤ 0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  -3
نـاخ  تحـسين الم  لدورهم في    المدارس الثانوية بمحافظات غزة      ن لدرجة ممارسة مديري   المعلمي

 سـنوات   5أكثر مـن    (،  ) سنوات 5أقل من   " (بمدارسهم تُعزى لمتغير سنوات الخدمة      التنظيمي  
 ) ". سنوات10أكثر من (، )10وأقل من 

توسـطات تقـديرات    بين م)α ≤ 0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  -4
نـاخ  تحـسين الم  لدورهم في    المدارس الثانوية بمحافظات غزة      المعلمين لدرجة ممارسة مديري   

شمال غزة، غرب غـزة، شـرق غـزة،         " (بمدارسهم تُعزى لمتغير المنطقة التعليمية      التنظيمي  
 ) ".الوسطى، خان يونس، رفح

 
  :أهداف الدراسة 
  :تهدف الدراسة إلى      
رجة ممارسة مديري المدارس الثانوية بمحافظات غزة لدورهم في تحسين المنـاخ            التعرف إلى د   -1

  .التنظيمي بمدارسهم من وجهة نظر المعلمين
 بـين  )α ≤ 0.05(الكشف عن مدى وجود فروق ذات داللة إحـصائية عنـد مـستوى الداللـة      -2

ية بمحافظـات   متوسطات تقديرات معلمي المدارس الثانوية لدرجة ممارسة مديري المدارس الثانو         
الجنس، المؤهل العلمـي،  " غزة لدورهم في تحسين المناخ التنظيمي بمدارسهم تُعزى لمتغيـرات         

  ".سنوات الخدمة، المنطقة التعليمية
تقديم بعض التوصيات التي قد تُسهم في تطوير دور مديري المدارس الثانوية بمحافظات غزة في                -3

 .تحسين المناخ التنظيمي بمدارسهم

  
  :لدراسةأهمية ا 
 وهو دور مديري المـدارس الثانويـة        ،تستمد الدراسة أهميتها من أهمية الموضوع الذي تتناوله        -1

، حيث توجد حاجة     من وجهة نظر المعلمين    بمحافظات غزة في تحسين المناخ التنظيمي بمدارسهم      
  .العملية التربويةاالرتقاء ب من أجل ،مدارسال إيجابي داخل تنظيمي مناخ دائمة لخلق

تحـسين  معرفة الدور الذي يجب القيام بـه ل        تساعد هذه الدراسة مديري المدارس الثانوية في         قد -2
 .بمدارسهمالمناخ التنظيمي 
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 فـي وزارة التربيـة والتعلـيم العـالي          المسئولون ، هذه الدراسة  من الممكن أن يستفيد من نتائج      -3
تفعيل دور مديري المـدارس   التي تتضمن سبل ة في وضع البرامج والدورات التدريبي  ،الفلسطينية

 .الثانوية في تحسين المناخ التنظيمي بمدارسهم

يؤمل أن تكون هذه الدراسة بداية لدراسات أخرى في مجتمعنا الفلسطيني تهدف إلى تحديد عالقة                -4
، وكذلك   ومواجهة الضغوط المهنية   رضاهم الوظيفي، ، و دافعية المعلمين المناخ التنظيمي للمدارس ب   

 .الطلبةعالقته بتحصيل 
 
  :حدود الدراسة 
 مديري المدارس الثانوية  درجة ممارسة    التعرف إلى تقتصر هذه الدراسة على     : الحد الموضوعي  -1

وذلك من وجهـة نظـر       ، وسبل تطوير هذا الدور،     في تحسين المناخ التنظيمي بمدارسهم     لدورهم
 .المعلمين

 .فظات غزة بمحا الحكومية المدارس الثانويةومعلمات معلمو :الحد البشري -2

 التابعة لمديريات التربية والتعليم بمحافظات غـزة         الحكومية المدارس الثانوية : الحد المؤسساتي  -3
 .عليها وزارة التربية والتعليم العالي الفلسطينيةتُشرف والتي 

 ". رفح-  خان يونس-  الوسطى -  غزة - شمال غزة"   محافظات غزة :الحد المكاني -4

 ).م2007/2008( الدراسة في الفصل األول من العام الدراسي تم تطبيق  :الحد الزماني -5

  

  :مصطلحات الدراسة 
  :تشتمل الدراسة على المصطلحات التالية      
 ):Role(الدور -1

مجموعة من األنشطة المرتبطة أو األطر الـسلوكية التـي          : " بأنه) 139: 2001( عرفه مرسي  •
دوار إمكانية التنبؤ بـسلوك الفـرد فـي         تحقق ما هو متوقع في مواقف معينة، ويترتب على األ         

  ."المواقف المختلفة 
مجموعة السلوكات واألعمال التي يقـوم بهـا مـدير           ":بأنه) 1404: 2003(كما عرفه عاشور     •

 والذي يمكن تقويمه مـن خـالل توقعـات معينـة            ،المدرسة بحكم مركزه اإلداري في المدرسة     
  ."لسلوكه

 الثانويـة   المدرسة مدير التي يقوم بها     الممارساتمجموعة  "  :هيعرف الباحث الدور إجرائياً بأن    و •
 ".بمدرسته، من وجهة نظر المعلمينتحسين المناخ التنظيمي ل ،بمحافظات غزة
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  :مدير المدرسة -2

قائد تربوي يتصف بخصائص ومهـارات تتطلبهـا طبيعـة          : " بأنه) 163: 1997(عرفه أحمد    •
دارته للمدرسة لبلوغ أهدافها المنشودة فـي أجـواء مـن         األدوار التي يتوقع منه ممارستها  في إ       

  ."األمن واالرتياح
المـسئول األول    " :بأنه )1/غ  .ت.نشرة رقم م  : 1996( الفلسطينية   وزارة التربية والتعليم   عرفته •

 والمشرف الدائم لضمان سـالمة سـير        ، وتوفير البيئة التعليمية المناسبة فيها     ،عن إدارة المدرسة  
 وتوجيههم، وتقويم أعمالهم من أجل تحقيق األهداف       ،بوية، وتنسيق جهود العاملين فيها    العملية التر 

  ."العامة للتربية

 إدارة المدرسـة الثانويـة،    القائد التربوي الذي يتولى مهـام       " :يعرف الباحث مدير المدرسة بأنه     •
ف التربويـة    باستمرار لخلق مناخ تنظيمي إيجابي داخل مدرسته، من أجل تحقيق األهـدا            ويعمل

 ".بكفاءة وفاعلية

 :المدرسة الثانوية -3

المدرسة التي تضم الصفين الحادي عشر والثاني عـشر          " :بأنها) 159: 2006( عرفها عياصرة  •
 ."أو الصف الحادي عشر على األقل 

 ،وزارة التربية والتعليم العالي الفلـسطينية     تشرف عليها   مؤسسة تربوية    : "ويعرفها الباحث بأنها   •
 ومتوسـط   )العلمي واألدبـي  (الثاني الثانويين أو كليهما بفرعيهما        طلبة الصفين األول أو    وتضم

 ."عاماً 18-16عمر الطالب فيها 

  :محافظات غزة -4

جزء من السهل الساحلي     ":بأنها) 14: 1997( الفلسطينية   عرفتها وزارة التخطيط والتعاون الدولي     •
م السلطة الفلسطينية تم تقسيم قطاع غزة إدارياً إلـى           ومع قيا  ، كيلومتر مربع  365وتبلغ مساحتها   

 ، محافظة خـان يـونس     ، محافظة غزة، محافظة الوسطى    ،محافظة الشمال  ":خمس محافظات هي  
 ."ومحافظة رفح 

 : المناخ التنظيمي-5

محصلة الظروف والمتغيرات واألجواء الداخلية للمنظمـة،       : "بأنه) 75: 1998(عرفه الكبيسي    •
 منها مـواقفهم    ارادها، وكما يفسرونها ويحللونها عبر عملياتهم اإلدراكية، ليستخلصو       كما يعيها أف  

  ".واتجاهاتهم والمسارات التي تحدد سلوكهم وأدائهم ودرجة انتمائهم ووالئهم للمنظمة
• البيئة االجتماعية أو النظام االجتماعي الكلـي لمجموعـة          " : بأنه )305: 2004(فه العميان   عر

 وهذا يعني الثقافة والقيم والعادات والتقاليـد واألعـراف واألنمـاط            ،لتنظيم الواحد العاملين في ا  
السلوكية والمعتقدات االجتماعية وطرق العمل المختلفة التي تؤثر علـى الفعاليـات واألنـشطة              

 ."اإلنسانية واالقتصادية داخل المنظمة
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 نوعية البيئـة الداخليـة   "بأنه ): Jerry and Fredrick,1984:105(عرفاه جيري وفريدريك  •
لمنظمة معينة، المدركة من أعضائها والمتمثلة بمجموعة من القيم والخصائص واالتجاهات التي            

 ).485: 2004ستراك،" (لها سمة االستقرار النسبي وتؤثر في سلوكهم

  : إجرائياً بأنه للمدرسة الثانوية الباحث المناخ التنظيميويعرف
 بيئة المدرسة الثانوية بمحافظات غزة، والمدركة من كافـة أفـراد            الخصائص التي تتميز بها   "  •

المجتمع المدرسي، وتؤثر في أدائهم وسلوكهم واتجاهاتهم نحو المدرسة، وبالتالي علـى تحقيـق              
 ".المدرسة ألهدافها التربوية، وتُقاس من خالل استجابات المعلمين على استبانة الدراسة

 
 : تحسين المناخ التنظيمي-6

 التربيـة وتكنولوجيـا     ت عرفته الموسوعة العربية لمـصطلحا     ):Improvement (سينتح •
مصطلح عام يشير إلى عملية تستهدف ترقية الشيء إلى درجة أعلـى         : " بأنه) 2002(التعليم  

 ).170: 2002صبري، " (مما هو عليه، بإدخال تعديالت، وإحداث تغييرات تزيد من جودته 

عملية تهدف إلى تجويد المناخ التنظيمي في       : " بأنه "مناخ التنظيمي تحسين ال "ويعرف الباحث    •
المدارس الثانوية بمحافظات غزة إلى أعلى درجة ممكنة، من خالل قيام مـديري المـدارس               

 ". بممارسات إيجابية تؤدي لخلق مناخ تنظيمي أفضل
 

  ):Development(تطوير  -7
مصطلح عام  : "بأنه) 2002(نولوجيا التعليم    التربية وتك  تعرفته الموسوعة العربية لمصطلحا    •

يشير إلى عملية مقصودة هادفة ينتج عنها ترقية الشيء موضع التطوير من طور أدني إلـى                
 ).217: 2002صبري، " (طور أعلى

عملية تزويد اإلداريـين بالمهـارات والمعلومـات التـي          : "بأنه) 24: 1984(وعرفه بدوي    •
 ".لعمل ورفع مستوى كفايتهم في مواجهة المشاكل اإلداريةتساعدهم على تحسين أدائهم في ا

عملية تزويد مديري المدارس الثانويـة بمحافظـات غـزة          : " بأنه" التطوير"ويعرف الباحث    •
 ".بالمعلومات والمهارات التي تمكنهم من تحسين المناخ التنظيمي بمدارسهم
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  الفصل الثاني

  اإلطار النظري

  :تمهيــد
يشكل اإلطار النظري قاعدة من المعلومات التي تُساعد الباحث على تكوين فكرة شاملة ومتكاملـة               

التي تُساعد بـدورها فـي بنـاء أداة          بجميع مفردات الموضوع     يزودهعن موضوع دراسته، حيث     
  .الدراسة

 حيث يعرض   ،المناخ التنظيمي :  األول المبحث، يتناول   مبحثين الباحث اإلطار النظري إلى      قَسموقد  
 مفهـوم المنـاخ التنظيمـي        لمحة عن المدرسة كمنظمة تعليمية، كما يـستعرض فيـه          فيه الباحث 

  .عناصره المختلفة وأنماطه وطرق قياسهوخصائصه وأهميته واألبعاد المكونة له ونماذجه و
مدير المدرسة ودوره في تحسين المناخ التنظيمـي بمدرسـته، حيـث            :  الثاني المبحثبينما يتناول   

 ك وكـذل  ثم يتطرق إلدارة المدرسة الثانويـة      ، فيه الباحث لمفهوم اإلدارة المدرسية وأهدافها      يتطرق
األدوار التي يجب أن يقوم بها مدير المدرسة        ن  مجموعة م مفهوم مدير المدرسة، ثم يعرض الباحث       

  .بمدرستهلتحسين المناخ التنظيمي 

א :אא:א
  :المدرسة كمنظمة تعليمية 

  مجتمع اليوم العديد من المنظمات المختلفة، فهناك على سبيل المثال المنظمات الصناعية،            تنتشر في 
 التي يقوم كل منها بدوره الذي وجد من أجله، وهـذه المنظمـات              ،يميةوالتجارية، والصحية، والتعل  

 من األفراد الذين يعملون معاً للنهوض بهذا الدور وتحقيق أهداف المنظمة، وهم             اًتضم بداخلها عدد  
 وكل ما من    ، يضم مبنى أو عدة مباني وأجهزة وأدوات ومواد خام         )مكان(بال شك يعملون في حيز      

لقيام بوظائف المنظمة وأدوارها وبالتالي تحقيق أهدافها، كذلك فإن هؤالء األفراد           شأنه المساعدة في ا   
تربطهم عالقات تفرضها طبيعة الوظيفة التي يشغلونها في المنظمة، وكـذلك أهـداف المنظمـة،               

  .والطبيعة االجتماعية لإلنسان
: 2001البوهي،  (  هما يمين أو تنظ  من بعدين وإذا ما نظرنا للمدرسة كمنظمة تعليمية نجد أنها تتكون          

112(:  
 وهو التنظيم الذي يشتمل على المباني واألدوات والمعامـل          ):البيئة المادية ( التنظيم التكنولوجي  -أ

  .والمواد الخام وكل العوامل األخرى التي تدخل في عملية التعليم
 معاً للوصول إلـى      والذي يشير إلى وجود أفراد يعملون      ):البيئة االجتماعية ( التنظيم اإلنساني  -ب

أهداف مشتركة هي أهداف التربية، وتنشأ بين هؤالء األفراد عالقات اجتماعية، وتتكون لديهم أنماط              
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وعليـه فـإن     غير أن هؤالء األفراد لديهم حاجات ومطالب متباينة ومختلفـة،            محددة من السلوك،  
فراد الـذين يعملـون معـاً،       التنظيم االجتماعي للمدرسة يتكون من أنماط العالقات الناشئة بين األ         

  .ويتفاعل بعضهم مع بعض
، يشكالن معاً البيئـة     )االجتماعي(، واإلنساني   )المادي(ويرى الباحث أن هذين البعدين التكنولوجي       

المدرسية، كمكان يضم بداخله مبانٍ ومرافق وتجهيزات مدرسية، وكذلك أفراداً من معلمين وإداريين             
حل، للوصول إلى تحقيق األهداف التربوية، لـذا يجـب علـى اإلدارة             وطلبة، يعملون معاً كخلية ن    

المدرسية أن تعمل بكل طاقاتها وإمكاناتها، لتحسين وتطوير هذين البعدين، بما يفضي إلـى خلـق                
  .مناخ تنظيمي إيجابي، يكون له أكبر األثر في تحقيق المدرسة ألهدافها بكفاءة وفاعلية

 :Organizational Climate مفهوم المناخ التنظيمي 
يستعمل مفهوم المناخ التنظيمي في األدب اإلداري مجازياً، ألن كلمة مناخ بالمعنى الحرفي مصطلح              
جغرافي يتعلق بالبيئة وبطبيعة المناخ من حيث البرودة والدفء في األوقات المختلفة مـن الـسنة،                

ة للمنظمات اإلدارية من منظور     واستعمال هذا المفهوم في األدب اإلداري تأكيد على ضرورة النظر         
  يؤثر ويتأثر بالبيئة المحيطة    )Organism (نظامي عضوي يرى في المنظمة اإلدارية كائناً عضوياً       

  .)78: 1994القريوتي، (
وقد أخذت فكرة المناخ التنظيمي طريقها إلى الظهور مع مطلع الستينات من القرن الماضي، ومنـذ                

يـة التنظـيم، والـسلوك      ديد من البـاحثين، خاصـة فـي نظر        ذلك الحين وهي تحظى باهتمام الع     
  .)20: 1987الشربيني،(التنظيمي

 البيئة الداخلية فـي     أكد على خصائص   فبعضهمولقد تباينت نظرة الباحثين لمفهوم المناخ التنظيمي،        
الخـصائص التـي    أنه تلك    مفهوم المناخ التنظيمي على      حددواحيث   تحديد طبيعة المناخ التنظيمي،   

للبيئة الخارجية وأثرها وانعكاساتها على المناخ التنظيمي       اإلشارة  يز البيئة الداخلية للمنظمة، دون      تُم
لبيئة الخارجية باإلضافة للبيئة الداخلية فـي تحديـد طبيعـة المنـاخ             لللمنظمة، ومنهم من تطرق     

لنفسية السائدة في   كذلك هناك من حدد المناخ التنظيمي بالعوامل والظروف االجتماعية وا         ،  التنظيمي
باإلضـافة للظـروف االجتماعيـة       للعوامل المادية داخل المنظمة      ، وهناك من أشار أيضاً    المنظمة

  .والنفسية السائدة فيها
وهذا التباين في مواقف ونظرة الباحثين راجع الختالف اختصاصاتهم ومذاهبهم الفكريـة، وكـذلك              

ها الخاصة التي تُميزهـا عـن غيرهـا، فبيئـة           طبيعة المنظمات التي يدرسونها، فلكل منظمة بيئت      
  .والمؤسسات التعليميةعن بيئة المدارس   تختلف،الشركات تختلف عن بيئة المستشفيات

فبعضها قد ركّزت على خـصائص المنـاخ التنظيمـي،          دت تعريفات المناخ التنظيمي،      فقد تعد  لذا
منت الخصائص والتصورات   وبعضها ركزت على تصورات األفراد للمناخ التنظيمي، وبعضها تض        
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محاوالً تحليلها والتعقيب   وسيعرض الباحث عدد من هذه التعريفات       باإلضافة لتأثيرهما على األفراد،     
  :ومنهاعليها، 

مجموعة الخصائص التي تُميز بيئة المنظمة      " للمناخ التنظيمي بأنه    ) 303: 1995(تعريف المغربي   
 قيمه واتجاهاته وإدراكه، وذلك ألنها تتمتع بدرجة عالية         الداخلية التي يعمل الفرد ضمنها فتؤثر على      

 ".من االستقرار والثبات النسبي

نجد أن هذا التعريف قد حدد المناخ التنظيمي بمجموعة الخصائص التي تُميز البيئة الداخلية التـي                
مـي داخـل    يعمل األفراد في إطارها، دون بيان أثر البيئة الخارجية في تحديد طبيعة المناخ التنظي             

  .المؤسسة، إذ ال يمكن إغفال عالقة التأثير والتأثر بين المؤسسة والبيئة الخارجية المحيطة
تعبير مجازي يستخدم في اإلدارة للداللة علـى         "أن المناخ التنظيمي    ) 34: 1999 (الذنيبات ويرى

ة الهيكل التنظيمي   مجموعة العوامل التي تؤثر في سلوك العاملين داخل التنظيم، كنمط القيادة وطبيع           
والتشريعات المعمول بها والحوافز والمفاهيم اإلدراكية وخـصائص البيئـة الداخليـة والخارجيـة              
للتنظيم، وغيرها من العوامل واألبعاد التي تعرضت لها الدراسات واألبحاث في ميـدان الـسلوك               

  ".اإلداري
ة من العوامل والخـصائص التـي        إلى أن المناخ التنظيمي يتمثل في مجموع       تعريف الذنيبات شير  ي

 وهو بذلك لم يقتـصر علـى        ،تؤثر في سلوك العاملين في المنظمة، سواء كانت داخلية أو خارجية          
   .خصائص البيئة الداخلية بل شمل أيضاً خصائص البيئة الخارجية

مجموعة من الخصائص والـصفات التـي       "المناخ التنظيمي بأنه    ) 548: 2005 (مصطفى وعرف
وتنتشر في المنظمة ككل بشكل شمولي،      ، ة العمل في منظمة ما عن غيرها من المنظمات          تُميز بيئ 

وتتمتع هذه الخصائص باالستقرار النسبي، ويدركها أعضاء المنظمة ـ العاملون ـ وتـؤثر فـي     
سلوكهم، وهو ير عن نظام مفتوح يؤثر ويتأثر بكل العوامل البيئية المحيطة بهعب".  

ى الطبيعة المستقرة والثبات النسبي لخصائص المناخ التنظيمي، وأن سـلوك           يؤكد هذا التعريف عل   
  .الفرد داخل المنظمة يتأثر بالبيئة المحيطة به

انعكاس لخصائص البيئة الداخلية للتنظـيم      " بأن المناخ التنظيمي هو     ) 72: 1994 (القريوتي ويرى
 معين حول التنظيم، يتميز بثبات نسبي       في وعي وال وعي العاملين فيها، مما يدفع الفرد لبناء تصور          

  ".ويحدد إلى درجة كبيرة سلوكه التنظيمي
 وهـو   حدد هذا التعريف المناخ التنظيمي بخصائص البيئة الداخلية، دون اإلشارة للبيئة الخارجيـة،            

بين أن المناخ التنظيمي شيء معنوي غير ملمـوس،  ، كما  )1995المغربي،  (بذلك يتفق مع تعريف     
  .اكه من قبل العاملين، فهو يتحدد بحسب تصوراتهم له، ويؤثر في سلوكهميتم إدر

مجموعـة  : " المناخ التنظيمـي بأنـه  ) Litwin & Stringer,1968(وقد عرف لتوين وسترنجر 
التي تُميز بيئة العمل في المنظمة، والمدركة بصورة مباشـرة أو غيـر             ) Properties(الخصائص  
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لون في هذه البيئة، والتي يكون لها انعكاس أو تأثير علـى دوافعهـم              مباشرة من األفراد الذين يعم    
  ).21: 1987الشربيني، " (وسلوكهم

أيضاً أكد التعريف السابق على أن المناخ التنظيمي مجموعة خصائص تُميز بيئة العمل، ويـدركها               
  .العاملون وتؤثر على دوافعهم وسلوكهم

مجموعـة مـن   : " أن المناخ التنظيمي) Altman Et. A1, 1985: 609(ويرى أولتمان وآخرون 
الصفات لبيئة العمل التي يمكن تصورها أو إدراكها من قبل األفراد الذين يعملون فيها، وتعمل كقوة                

  ).51: 1997المحبوب، " (رئيسة في التأثير في سلوكهم الوظيفي 
  ).Litwin & Stringer(نالحظ أن هذا التعريف ال يختلف عن تعريف 

ملخص إدراك " أن المناخ التنظيمي يعني ) (Schneider & Snyder,1975نيدر وسنيدرويرى ش
األفراد لشخصية التنظيم، حيث تمثل خصائص التنظيم التي تعكسها ما ينسبه األفراد من صفات إلى               

  ). 88: 2004رسمي، " (القائمين على صنع سياسات، ممارسات، والظروف التي تكتنف بيئة العمل 
  .ا التعريف إلى أن المناخ التنظيمي هو الصورة التي يدرك بها األفراد شخصية التنظيميشير هذ
مجموعة الخصائص والقـيم والفلـسفات      : " المناخ التنظيمي بأنه  ) 240: 1994 (العواملة وعرف

والظروف والمعطيات والفرص والمحددات التي تُشكل األجواء العامـة للعمـل فـي أي منظمـة،        
  ".ل الظروف الخارجية المحيطة بها  وال يشمألي منظمةألوضاع الداخلية ويقتصر على ا

أشار هذا التعريف إلى أن المناخ التنظيمي يتمثل بمجموعة مـن الخـصائص والقـيم والفلـسفات                 
  .والظروف التي تُشكل أجواء العمل، ويقتصر فقط على البيئة الداخلية دون الخارجية

هو نوعية البيئة الداخلية التي تـسود منظمـة         : "اخ التنظيمي أن المن ) 139: 2006 (الطويل ويرى
معينة، ويتم تعرف العاملين في النظام على مناخ نظامهم من خالل تجاربهم وعبر سـبل التعـايش                 

  ."بينهم داخل النظام، إذ يؤثر ذلك كله في سلوكهم وفي طريقة أدائهم لمتطلبات أدوارهم
 فهو يتفـق مـع تعريفـي        نوعية البيئة الداخلية للمنظمة،   بنظيمي   هذا التعريف المناخ الت    حددأيضاً  

أن تعرف العاملين على مناخ المنظمة      التعريف  بين  ، كذلك   )1994القريوتي،  (و) 1995المغربي،  (
  .التي يعملون بها يكون عن طريق تفاعلهم داخل هذه المنظمة

المعبر عن شخصية المنظمـة أو       " المناخ التنظيمي بأنه  ) 291: 2005 (وعرف فليه، وعبد المجيد   
المؤسسة، ويشير إلى كافة الظروف الداخلية والخارجية التي تُحيط بالموظف أو العامل فـي أثنـاء                
عمله، والتي تؤثر في سلوكه وتُشكل اتجاهاته نحو عمله ونحو المنظمة أو المؤسسة نفـسها، كمـا                 

  ".تُحدد مستوى رضاه ومستوى أدائه 
 إلى أن المناخ التنظيمي بمثابة شخصية المؤسسة، وبين التعريـف كـذلك أن              ابق الس أشار التعريف 

ـ المناخ التنظيمي يشير إلى كافة الظروف الداخلية والخارجية المحيطـة بالعـاملين، وتُ         حد مـدى  د



 15

 فقط على الظـروف الداخليـة   وغير مقتصررضاهم عن العمل واتجاهاتهم نحوه، ومستوى أدائهم،      
  .للمؤسسة

المناخ التنظيمي للمدرسة كإحدى المنظمات االجتماعية بأنه) 65: 2001 (ف الصافيوعر:   
المناخ االجتماعي النفسي السائد في المدرسة من عالقات وتفاعالت بين الموجودين داخل المدرسة             "

عالقة المدرس بالطالب وتقيس مدى االهتمام والصداقة التي يوجهها المـدرس للطالـب             : تتمثل في 
ة الطالب برفاقه في المجتمع المدرسي والتي تتسم بجو من األلفة والتعاون، ومـدى اهتمـام                وعالق

ومدى األهمية المعطاة من إدارة المدرسة تجاه األنشطة        ،  الطالب وتقبله للمدرسة وحبه لها بوجه عام      
ويقـاس  ،  الطلبـة المدرسية وكذلك االهتمام بالعالقات االجتماعية بين إدارة المدرسة والمعلمـين و          

  ".باستجابة الطالب على مقياس المناخ المدرسي
، عبر هذا التعريف عن المناخ التنظيمي بأنه يعني المناخ االجتماعي النفسي السائد فـي المدرسـة               

ولكـن  ،  السائدة في المدرسـة    وهذا صحيح فالمناخ التنظيمي ناجم عن األجواء االجتماعية والنفسية        
فهذه كلها لهـا    ،  كالمرافق والتجهيزات المدرسية والحدائق والمالعب    ،  هناك أثر للبيئة المادية أيضاً    

  .، ولم يشر إليها التعريفتأثير كبير على خلق المناخ التنظيمي بالمدرسة
دون الطلبـة،   كذلك أكد التعريف على أهمية العالقات االجتماعية بين إدارة المدرسة والمعلمـين و            

 من أفـراد    الطلبةباعتبار أن المدرسة تحتضن مئات      ،  لي أيضاً اإلشارة إلى العالقة مع المجتمع المح     
، وقد بين التعريف أن المنـاخ       والذين يجب أن يكونوا محور االهتمام المشترك بينهما       ،  هذا المجتمع 

  .المدرسي يقاس باستجابة الطالب على مقياس المناخ المدرسي
ظروف المحيطة بالمعلم داخل المدرسة     تلك ال "  المناخ المدرسي بأنه     )59: 2000 (حسانينوعرفت  

وأسـلوب العمـل    ،   وإدارة المدرسة  الطلبةوالمتمثلة في العالقات االجتماعية السائدة بين المعلمين و       
  ".وتوجهاته داخل البيئة المدرسية ونظامه ، ومدى وضوحه، وضوابطه

كن المناخ التنظيمي   قصر هذا التعريف المناخ التنظيمي للمدرسة على الظروف المحيطة بالمعلم، ول          
ومـن   يمثل كافة الظروف المحيطة بجميع أفراد المجتمع المدرسي من إداريين ومعلمين وطـالب            

األشياء الجيدة في هذا التعريف أنه أضاف أسلوب العمل، ومدى وضوحه داخل المدرسة كعوامـل               
  .تؤثر على المناخ التنظيمي بالمدرسة

تلك الشخصية التي تتميز    "  بأنه   لمناخ التنظيمي للمدرسة  ا) 171: 2000 (الوفا وأبو،  أحمد وعرف
حيـث إن تلـك     ،  وطرق اتخاذ القرار فيهـا    ،  من حيث نوع العالقات السائدة داخلها     ،  بها المدرسة 

والتي تـؤثر فـي     ،  الشخصية تتمثل في مجموعة الخصائص التي تميز إحدى المدارس عن غيرها          
 ".ين المدير والعاملين معه في المدرسةوتكون نتاج عملية التفاعل ب، سلوك األفراد

 إلى أن المناخ التنظيمي يمثل شخصية المدرسة التي تتميز بها عن غيرها من               السابق أشار التعريف 
ال  ولكن المناخ التنظيمي  ،  من حيث نوع العالقات السائدة داخلها وطرق اتخاذ القرار فيها         ،  المدارس
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بل يتعدى ذلك ليـشمل     ،  تخاذ القرار في المدرسة فحسب    يقتصر على نوع العالقات السائدة وطرق ا      
   .أيضاً المناهج الدراسية، واألبنية والمرافق والتجهيزات المدرسية والعالقة مع المجتمع المحلي

مجموعة من الخـصائص والـسمات      "  المناخ التنظيمي للمدرسة بأنه      )18: 2002 (نواسوعرف  
خرى والمكتسبة نتيجة للتفاعل الحادث بين مكونات المدرسة        والتي تُميز مدرسة عن أ    ،  الثابتة نسبياً 

  ".داخل المدرسة بحسب إدراكهم لها المادية والبشرية، وتؤثر في سلوك األفراد 
وأن هـذه   ،  )ثابتة نـسبياً  (أشار هذا التعريف إلى أن خصائص المناخ التنظيمي مستقرة إلى حد ما             

      كما أنها تؤثر في سـلوك       زها عن بعضها البعض   الخصائص تُشكل عالمة فارقة بين المدارس تُمي ،
األفراد داخل المدرسة، كما أشار التعريف إلى اشتمال المناخ التنظيمي على البيئة المادية والبشرية              

  .للمدرسة
البيئة المدرسية المادية والمعنوية،    " : بأنهالمناخ المدرسي   ) 5: 2007(كما عرف الحجار، والعاجز     

قات بين الطلبة وزمالئهم، والمعلمين وزمالئهم، والطلبـة والمعلمـين، واإلدارة           والتي تتضمن العال  
الصفية، واإلدارة المدرسية، والموارد واألبنية والمرافق المدرسية، وهي بدورها تؤثر في كم ونوع             

   ".المخرجات في المنظومة المدرسية
 التنظيمي للمدرسة هو بيئتهـا      يرى الباحث أن هذا التعريف هو تعريف شامل، إذ اعتبر أن المناخ           

االجتماعيـة  (المادية والمعنوية، وهذا يعني أن المناخ التنظيمي غير مقتصر على البيئة المعنويـة              
والعالقات القائمة بين أفراد المجتمع المدرسي فقط، بل يتعدى ذلك ليشمل أيضاً الجوانـب             ) والنفسية

نبان المادي والمعنوي متكامالن ويشكالن معـاً       المادية من أبنية ومرافق وتجهيزات مدرسية، فالجا      
  .صورة المناخ التنظيمي للمدرسة

في الواليات المتحدة ) National School Safety Center, 1988(ويرى مركز األمن المدرسي 
األمريكية أن مناخ المدرسة هو الجو العام أو االتجاهات السائدة فـي المدرسـة، وهـو شخـصية                  

  :المدرسي يشملالمدرسة، فالمناخ 
  .المرافق والنواحي المادية في المدرسة -
 .مستوى النظام والرضا واإلنتاج -

-16: 2007،  العتيبـي  (كيفية تفاعل الطالب والمعلم واإلدارة والبيئة المحلية بعضهم مع بعض          -
17.(  
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 :خصائص المناخ التنظيمي 
، القريـوتي ( ئص التالية للمناخ التنظيميمكن تحديد الخصا   ي ،من خالل استعراض التعريفات السابقة    

1994 :72-73:(   
يعبر المناخ التنظيمي عن مجموعة من الخصائص التي تُميز البيئة الداخلية للمنظمة، والتي عن               -1

 . طريقها يمكن تمييز منظمة عن أخرى

ئص يعكس المناخ التنظيمي التفاعل بين المميزات الشخصية والتنظيمية، ويعبـر عـن خـصا              -2
 .المنظمة كما يتم إدراكها من قبل العاملين فيها

 . بدرجة معينة من الثبات النسبييتتصف خصائص المناخ التنظيم -3

 فيهـا   نإننا نتعامل مع عالم إدراكي ويعني ذلك أن مناخ أية مؤسسة هو ما يراه األفراد العاملو                -4
ائن فعالً، فإذا ما أدرك الفرد أن مناخ        وفقاً إلدراكهم وتصوراتهم الخاصة، وليس بالضرورة ما هو ك        

المؤسسة التي يعمل بها هو مناخ تسلطي أو استبدادي بشكل كبير مثالً، فإننا نتوقع منه التصرف في              
جرادات، ( ضوء ذلك حتى وإن اتجهت اإلدارة عملياً نحو السلوك القيادي الديمقراطي أو التشاركي            

1996 :14(. 

 .)140: 2006الطويل، (  النفسية للمؤسسةالمناخ التنظيمي هو البيئة -5

للمناخ التنظيمي تأثير كبير على السلوك التنظيمي للعاملين في المنظمة، وبالتـالي علـى أداء                -6
 . المنظمة ككل

فبينما يعتبـر األول  ، Managerial Climate  إن المناخ التنظيمي يختلف عن المناخ اإلداري -7
يعتبر أحد المحـددات األساسـية      ) أي المناخ اإلداري  ( ، فإن الثاني  أحد المحددات األساسية للسلوك   

 .)21: 1987الشربيني، ( للمناخ التنظيمي

 حيث يمكن تشبيه المناخ التنظيمي للمنظمة بِبعـد         ،المناخ التنظيمي يعبر عن شخصية المنظمة      -8
بشخـصية المنظمـة    الشخصية بالنسبة لإلنسان، حتى أن البعض اقترح تسمية المنـاخ التنظيمـي             

Organization Personality ) ،139: 2006الطويل.(  
ويركز هذا الرأي على المناخ التنظيمي باعتباره ، المناخ التنظيمي عامل وسيط بين الرضا واألداء -9

العامل الوسيط بين الرضا واألداء، فالمناخ التنظيمي هو المرآة التي تعكس االنطباع الذي يكون لدى 
بالمنظمة عن جميع العناصر الموضوعية بها، وطالما أن العاملين هم الوسيلة األساسية ألداء العاملين 

األعمال وبلوغ األهداف، فإنه كلما كانت صورة المنظمة إيجابية لديهم كلما أدى ذلك إلى رفع الروح 
  :، والشكل التالي يوضح ذلكالمعنوية، وبالتالي االرتقاء بأدائهم
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)2007، محمد بن سليمان، الضبعان(   

 
 خصائص المناخ التنظيمي في مجموعة من اإلفادات التي         )(Tagiuri,1988كما لخص تاجيوري    

  :يمكن عرض بعضاً منها فيما يلي

  .المناخ فكرة من نسيج واحد ال تتجزأ مثل الشخصية اإلنسانية •
 .المناخ تجسيم معين لمتغيرات موضوعية •

 .للمناخ قد تختلف ولكن تبقى هويته كما هي دائماًالعناصر المكونة  •

المناخ يتحدد بصفة جوهرية بواسطة خصائص اآلخرين وسلوكهم واتجاهاتهم وتوقعاتهم، وكذلك            •
 .بواسطة الوقائع االجتماعية والثقافية

 .يشترك في المناخ عدة أشخاص في نفس الوقت •

 .للمناخ نتائج سلوكية قوية •

ه يعمل في االتجاهات والتوقعات وحاالت اإلثارة التي تعتبـر محـددات           المناخ محدد للسلوك ألن    •
 ).66 –65: 2004جوهر، وعلي،  (للسلوك

ويرى الباحث أن الخصائص آنفة الذكر للمناخ التنظيمي تنطبق بالتأكيد على المدرسـة كمؤسـسة               
يميز مدرسة عـن    اجتماعية لها مناخها التنظيمي الخاص بها، فمما ال شك فيه أن المناخ التنظيمي              

أخرى، ويجعل منها مدرسة لها طابعها الفريد عن غيرها، ويـؤثر أيـضاً فـي سـلوك األفـراد                   
الموجودين داخل المدرسة من معلمين وطالب، فبينما قد نجد مدارس يخيم عليها جو مـن الكآبـة                 

فـاض الـروح   والنفور، إذ يشعر المعلمون فيها بعدم التقدير واالهتمام، والسخط من المدرسة، وانخ   
المعنوية، وهذا الشعور السيئ ينتقل بدوره إلى طالبهم مما يشعرهم بعدم قابلية البيئة المدرسية لتلبية               
احتياجاتهم، وكذلك تدني مستوى تحصيلهم، نجد مدارس أخرى يسودها جو من االنسجام والعالقات             

حفـز المعلمـين علـى أداء    و ياإلنسانية اإليجابية والمشاركة بين جميع أفراد المجتمع المدرسي، ج      
رسالتهم التربوية بكفاءة وفاعلية، ويشعرون فيه بالسعادة والثقة لما يقومون به من عمل نبيل، ممـا                

  .، تلبي حاجاتهم وطموحاتهملهمينعكس إيجاباً على طالبهم، ويجعل البيئة المدرسية بيئة محببة 
 من خالل تـصورات وانطباعـات األفـراد    كما أنه يمكن االستدالل على المناخ التنظيمي للمدرسة     

  . إداريينأو طالب أوداخل المدرسة، سواء أكانوا معلمين 

 الرضا الوظيفي

  المناخ التنظيمي

 الوظيفياألداء 
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 يلعب التفاعل المستمر بين كافة أفراد المجتمع المدرسي دوراً رئيـساً فـي تحديـد المنـاخ                  كذلك
  .التنظيمي للمدرسة

مثل خاصية معينة للبيئـة     إن المناخ التنظيمي ي   ): 14: 1996جرادات،  ( وتأكيداً على ما سبق يقول    
  :المدرسية التي تتميز من خاللها بأنها

  .تتأثر بنوعية القيادة التربوية -1
 .يدركها المعلمون -2

 .تؤثر على سلوك األفراد في المجتمع المدرسي -3

  .اد المنتظمين في المجتمع المدرسيترتكز على إدراك جميع األفر -4

  :أهمية المناخ التنظيمي 
 على جزء كبير من جهـود واهتمامـات         ةوع المناخ التنظيمي كأحد الظواهر اإلداري     استحوذ موض 

الباحثين في مجال اإلدارة، لما له من أهمية كبيرة في حياة المنظمات المختلفة، وارتباطه بالعديد من                
 أو المتغيرات التنظيمية األخرى، كاألداء الوظيفي والضغوط المهنية والصحة النفسية للعاملين سـلباً   

  .إيجاباً
وتحرص العديد من المنظمات على التعرف على نمط المناخ السائد بها من وجهة نظـر العـاملين                 
فيها، حتى يتسنى لها تعديل سياساتها وأهدافها وتطوير بيئة العمل لديها، لتعزيز شخصية المنظمـة               

  .)28: 2001صادق، والمعضادي، ( لدى العاملين
رز من خالل تأثيره المباشر على قدرة المؤسسة على إنجاح وتحقيـق            إن أهمية المناخ التنظيمي تب    

أهدافها المنشودة بكفاءة وفاعلية، وحيث إن المناخ التنظيمي له تأثير واضـح علـى أداء األفـراد،                 
ورضاهم، وعلى إدراكاتهم، واتجاهاتهم، ودافعيتهم، وبالتالي فإنـه يـؤثر مباشـرة فـي الـسلوك                

لمناخ التنظيمي يعد أحد العوامل األساسية المؤثرة فـي نجـاح وتطـور             التنظيمي، وهذا يؤكد أن ا    
  .)294: 2005 وعبد المجيد، ،فليه( المؤسسة

  :)19: 2006البدر،  (ويمكن إبراز أهمية المناخ التنظيمي بشكل أكثر تحديداً من خالل اآلتي
أهـدافها النهائيـة    أهمية المناخ التنظيمي من خالل التأثير المباشر على المنظمات فـي تحقيـق               •

 .المخططة، والتي ترتبط بالمناخ السائد داخل العمل

أهمية المناخ التنظيمي من خالل التأثير الكبير على سلوكيات األفراد، ألن الفرد يقـضي معظـم                 •
وقته في العمل حيث االحتكاك بالرؤساء والمرؤوسين على كافة المستويات، فهو يخـضع فـي               

 .اده المختلفةسلوكه لتأثيرات المناخ بأبع

تتوقف فعالية وكفاءة األداء الفردي والجماعي واألداء الكلي للمنظمة، على مدى تـأثير المنـاخ                •
السائد في بيئة العمل الداخلية على كثير مما يتخذ من قرارات، وما يتم من سلوك واتجاهات نحـو                  
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تجاهـه نحـو تلـك البيئـة        المنظمة، حيث يتأثر سلوك الفرد داخل المنظمة بالبيئة المحيطة به، وبا          
 .)18: 2004السكران، ( وإدراكه لها

أهمية المناخ التنظيمي من خالل العالقة القائمة بينه وبين المتغيرات التنظيمية األخرى، فتظهـر               •
العالقة السببية بينه وبين القيادة في المنظمة، وتظهر العالقة أيضاً بينه وبين التخطـيط، خاصـة                

تخطيط هو تحقيق االنسجام بين األهداف التنظيمية وأهـداف األفـراد           عندما يكون الهدف من ال    
 .)8: 1987 ويونس، ،الهيتي( العاملين في المنظمة

لطبيعـة عمـل   ) Systems View( تتجلى أهمية المناخ التنظيمي من خالل النظرة النظاميـة  •
ائجه هـو محـصلة   المنظمات االجتماعية المختلفة، حيث إن السلوك التنظيمي بدوافعه وآثاره ونت      

 .)243: 1994العواملة، ( للتفاعل بين العاملين والمناخ التنظيمي الذي يحيط بهم

مناخ التنظيمي بإنتاجية المنظمة، حيث ترتبط الروح المعنوية        للعالقة  يرى الباحث أن هناك      وأيضاً
  .بالمناخ السائد في المنظمة، للعاملين ودرجة رضاهم عن العمل وبالتالي إنتاجيتهم

توفير المناخ التنظيمي المالئم هو مفتاح النجاح لإلدارة الفعالة في أي منظمة عامة أو خاصة على                ف
السواء، حيث يمثل المناخ التنظيمي طريقاً شائكاً أو طريقاً سالكاً لألداء الفردي والتنظيمي، كمـا أن         

وف المحيطة بالمنظمـة    المناخ التنظيمي هو متغير حيوي ونظام مفتوح يتفاعل مع المعطيات والظر          
وبإدارتها وفرصها ومشكالتها، وبالتالي فإن االهتمام المستمر بالتعرف على جوانب المناخ التنظيمي            
 والعمل على توفيرها بشكل ايجابي يساعد في تطوير األداء وتحقيـق األهـداف بكفايـة وفعاليـة                

  .)242: 1994العواملة، (
سسات التعليمية باهتمام عدد كبير من الباحثين، وذلك        كما حظي موضوع المناخ التنظيمي في المؤ      

  :العتبارات كثيرة من أهمها

توجد كثير من الشواهد التي تؤكد ارتباط نوعية اإلدارة والمناخ السائد فـي المؤسـسة بـالروح                  •
 .)49: 1997المحبوب، ( المعنوية للمعلم ودرجة رضاه عن عمله

وير التعليم تتبنى أسلوب النظم في تناولهـا لجوانـب          باإلضافة إلى أن االتجاهات الحديثة في تط       •
لعملية التعليمية، والذي يستند إلى أن العملية التعليمية كنظام تتكون من مجموعة مـن العوامـل                ا

هو نتاج لعملية التفاعل بـين أفـراد   ) المؤسسي(المتداخلة والمتفاعلة، وحيث أن المناخ التنظيمي   
عبـد العلـيم،    ( ن هذا النظام ويستحق االهتمام والدراسـة      المؤسسة، فهو بذلك عنصر أساسي م     

2003 :10(. 

المدرسة مؤسسة اجتماعية تربوية لها مناخها التنظيمي الذي يميزها عن غيرها           ويرى الباحث أن     •
من المؤسسات األخرى، مما يستوجب دراسة مناخها التنظيمي والوقوف على أبعـاده، والعمـل              

 وهم محور العملية التربوية فترة طويلة من حياتهم في المدرسة،           الطلبةيقضي   ، كما على تحسينه 
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 حيث يزودون بالمعارف والمهارات واالتجاهات التـي        ،التي تتشكل فيها شخصياتهم إلى حد بعيد      
يتسلحون بها طوال حياتهم، وهذا يجب أن يتم في بيئة إنسانية تربوية سليمة، لذا يجب االهتمـام                 

 . كونه يمثل هذه البيئة بجميع عناصرها وأبعادها وتفاعالتها،لمدارسبالمناخ التنظيمي داخل ا

وجود عالقة بين المناخ التنظيمي السائد في المدارس وبين كفاءة العملية التعليمية بحيث يـصبح                •
: 2004جوهر، وعلـي،    (نمط المناخ التنظيمي السائد في مدرسة ما معياراً لفاعلية تلك المدرسة            

22.( 

على مـستوى   ،  ن االهتمام بموضوع المناخ التنظيمي في المؤسسات التعليمية كالمدارس        وأخيراً فإ   
 ،النظرية والتطبيق نابع من الدور الهام الذي يلعبه المناخ التنظيمي في مـدى نجـاح المدرسـة                

، حيث توجد عالقة وثيقة بين المناخ التنظيمـي         وتحقيقها ألهدافها التي تصبو إليها بكفاءة وفاعلية      
 إغفال األثر الكبير للمناخ التنظيمي على كافة األفـراد          رسة ومدى فاعليتها، كما أنه ال يمكننا      للمد

  .داخل المدرسة سواء كانوا معلمين أو طالب أو إداريين

  :أبعاد المناخ التنظيمي ونماذجه 
رجـع  يواجه الباحثون صعوبات بالغة في تحديد أبعاد المناخ التنظيمي المتعددة الوجوه، وربمـا ت             

صعوبة تحديد هذه األبعاد إلى التطور التاريخي لدراسته، باإلضافة إلى تعدد العوامل المؤثرة فيه،              
  .)21: 2003عبد العليم، ( إلى جانب تعدد التعريفات الخاصة به

كذلك فإن تباين الباحثين في تحديد أبعاد المناخ التنظيمي، نابع من اخـتالف تـصوراتهم للمنـاخ                 
 ين المداخل التي ينتهجونها في دراستهم للمناخ التنظيمي، واختالف بيئـات العمـل            التنظيمي، وتبا 

، كما أن المقـاييس المـستخدمة لتحديـد         )...دوائر حكومية، مدارس  شركات،  منظمات صناعية،   (
  .طبيعة المناخ التنظيمي هي نفسها متغيرة

 ل المختلفـة لبيئـة العمـل       أبعاد المناخ التنظيمي بالعوام   ) 304-303: 1995 (المغربي دفقد حد

  :الداخلية وهي

  .مرونة التنظيم وقدرته على االستجابة والتأقلم مع الظروف الداخلية والخارجية )1
أم مثيـرة للتحـدي     ،  متطلبات العمل من حيث كونها روتينية تكرس الملل وتحد مـن اإلبـداع             )2

 .واإلبداع

 .التركيز على اإلنجاز كأساس للترقية أو المكافأة )3

 .أي مدى اهتمام اإلدارة بتدريب وتطوير العنصر البشري بالمؤسسة، دريبأهمية الت )4

أم المركزية تتيح الفرصة    ،  أنماط السلطة من حيث كونها مركزية توحي بالتصلب وعدم المرونة          )5
 .للعاملين باتخاذ القرار واقتراح الحلول
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حدد نمط تعامـل العـاملين      ، فاألسلوب الذي تتبعه اإلدارة ي     أسلوب التعامل بين العاملين واإلدارة     )6
 . معها

 .ب يقع على غير المنجز والمستهتروالعقا، فالمكافأة تُعطى للمنجِز، أنماط الثواب والعقاب )7

األمن الوظيفي للعاملين، أي مجموعة الضمانات والمنافع الوظيفية التي يتطلبها العاملون، والتي             )8
  . النفسي ورفع الروح المعنوية لهمتؤدي إلى االستقرار

  :أبعاد المناخ التنظيمي بما يلي) 168-167: 2002 ( كما حدد حمود

 للعمل وما تقترن به من أبعاد قادرة على خلق اإلبداع واالبتكـار فـي               متطلبات األداء الوظيفي   )1
  .وابتعادها عن حالة الرتابة والملل والروتين، األداء

 التدريب دوراً أساسياً فـي تنميـة        حيث يلعب ،   من خالل البرامج التدريبية والتطويرية     :التدريب )2
 .مهارات العاملين

 حيث أن أسلوب اإلدارة في التعامل مع العاملين وخلـق األجـواء             :أسلوب التعامل مع العاملين    )3
والـصدق  ،  وتحفيـزهم ،  من خالل إتاحة الفرصة للعاملين في اتخاذ القرارات       ،  الوظيفية الهادفة 
 . االنتماء التنظيمي لديهميؤدي لتعزيز روح الوالء و، واإلخالص معهم

إن نمط التعامل اإلداري والسلطة التـي تمارسـها اإلدارة تلعـب دوراً             : أنماط السلطة اإلدارية   )4
أساسياً في تحديد طبيعة المناخ التنظيمي، إذ أن مركزية التعامل مع األفراد تتسم غالبـاً بـروح                 

ونة وحب المشاركة، في رسم السياسات      التسلط وعدم المرونة، بينما الالمركزية تتسم غالباً بالمر       
 .واتخاذ القرارات، مما يسهم في عمليات اإلبداع واالبتكار

 . وقدرته على التكيف والتأقلم مع المتغيرات المختلفةالمرونة في التنظيم )5

فاألسلوب الذي يعتمد مختلف صور الثواب والعقاب يشجع العاملين غالباً على           ،  أسلوب التحفيز   )6
أما األساليب الشخصية والغير    ،   السلوك الذي ينطوي على تحقيق المنافع المتوقعة له        إعادة تكرار 

موضوعية في الترقية أو التقييم أو المكافأة فإنها تؤدي إلى الالمبـاالة وزيـادة دوران العمـل                 
 .ما ينعكس سلباً على األداء الوظيفي، والتغيب

الـضمان االجتمـاعي والـصحي والمنـافع        ، وتمثل مختلف أبعاد     االستقرار واألمن الوظيفي    )7
   .الوظيفية المقترنة بالمنظمة من أمن واستقرار وثبات

 أن المناخ التنظيمي يتأثر بعشرة أبعاد تحدد نوع مناخه العام           )145-143: 2006 (الطويل وذكر

  : وذلك على النحو التالي

ألدوار التي يـشتملها    بناء المهمة في النظام وذلك من خالل وضع تفصيالت محددة للمهام وا            )1
  .النظام

 .المكافأة في النظام بتحديد أسس العالوات والمكافآت والرواتب )2
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 .اتخاذ القرارات في النظام وذلك بتحديد األسس المعتمدة في عملية صنع القرارات وتفويضها )3

لـى  اإلنجاز في النظام بتحديد المنطلقات التي يعتمدها العاملون لبعد اإلنجاز ومدى تأكيدهم ع             )4
 .تحقيق ذلك من خالل العمل

ويتضمن ذلك تحديد األسس التي يعتمد عليهـا فـي تحـسين             التدريب والتطوير في النظام،    )5
 .وتطوير أداء األفراد

 .األمن الوظيفي في النظام )6

االنفتاح في النظام، ويتضمن ذلك مدى إحساس العاملين في النظام بمقدرتهم على االتـصال               )7
 . فيما بينهموالتواصل مع المرؤوسين و

المعنوية والمكانة في النظام، أي مدى شعور العملين في النظام بالرضى عن عملهم ودرجـة                )8
 .انتمائهم لمهامهم وأدوارهم بشكل خاص وللنظام ككل بشكل عام

التقدير والدعم في النظام، ويتضمن هذا البعد شعور العاملين باهتمام إدارة النظـام بعملهـم،                )9
 .وتقديره ودعمه ومساندته لذلكومدى تشجيع النظام 

 .مرونة النظام وقدرته على التكيف )10

  :ثمانية أبعاد للمناخ التنظيمي تتمثل في التالي) 302-296: 2005 (فليه، وعبد المجيد وقد حدد

 وهو الشكل العام للمؤسسة الذي يحدد اسمها وشكلها واختـصاصاتها ومجـال           :الهيكل التنظيمي  )1
  .ري وتخصصات العاملين بهاعملها، وتقسيمها اإلدا

 حيث تُسهم االتصاالت بصورة فعالة فـي تكـوين المنـاخ التنظيمـي وتحديـد                :نظم االتصال  )2
 .خصائصه

 وهي مجموعة القرارات واألوامر والتعليمات الدائمة التي تُـنظم تنفيـذ            :نُظم وإجراءات العمل   )3
 .المهام المختلفة التي تقع على عاتق المنظمة

 حيث يمثل االهتمام بسياسة صنع القرارات جانباً حيوياً في تكوين البنـاء             :تطُرق صنع القرارا   )4
 .التنظيمي ألهميته في تطوير المنظمات وتأكيد استمرارية نجاحها

 سواء كانت بين المدير والعاملين أو بين العاملين وبعضهم البعض، والتي لها             :العالقات الداخلية  )5
اخل المنظمة، وبالتالي تؤثر على كثير ممـا يتخـذ مـن            أهمية كبرى في التأثير على السلوك د      

 .قرارات

 وهو النظام الذي تتبعه اإلدارة في تقديم المكافآت والتـشجيع للعـاملين بهـدف               :نظام الحوافز  )6
 .تحفيزهم نحو تفعيل أدائهم والوصول إلى أقصى إنتاجية ممكنة

المناخ التنظيمي، وقد دخلت جميـع       تُعتبر التكنولوجيا من العناصر الهامة في        :تكنولوجيا العمل  )7
 .المنظمات الصناعية والتجارية والتعليمية
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 تُعتبر البيئة الخارجية ذات العالقة بأنشطة المؤسسة مصدراً أساسياً للعديد مـن             :البيئة الخارجية  )8
  . ؤثرات الخاصة بالمناخ التنظيميالم

ية كما الداخلية، حيث توجد أسـباب       فالمناخ التنظيمي يتغير وفقاً لتغير الظروف والمعطيات الخارج       
مختلفة ومترابطة للتغيير في المناخ التنظيمي ومنها أسباب خارجية ترتبط بالبيئة المحيطة بالمنظمة،             
وما تحتويه من فرص ومشكالت ومتغيرات اقتصادية وسياسية واجتماعية وتكنولوجيـة وغيرهـا             

  ).242: 1994العواملة، (
خ التنظيمي تتعدد بتعدد اهتمامات الباحثين، واختالف الغـرض مـن           وخالصة القول أن أبعاد المنا    

دراساتهم، وقد أدى هذا التنوع والتعدد إلى تعدد أنماط المناخ التنظيمي ما بـين المنـاخ المفتـوح                  
  .والمناخ المغلق

ويرى الباحث أن أبعاد المناخ التنظيمي التي تخص المدرسة كمؤسسة اجتماعية تربويـة، تتـضمن             
  : وهمابعدين

معلمين، طلبـة، منـاهج دراسـية، وأبنيـة         ( البيئة الداخلية للمدرسة بما تشمله من        :البعد األول  •
  .والتفاعالت القائمة داخل هذه البيئة) ومرافق وتجهيزات مدرسية

 البيئة الخارجية، ويمثلها المجتمع المحلي، والعالقات القائمة بين المدرسة ومجتمعها           :البعد الثاني  •
  .المحلي

 :نماذج المناخ التنظيمي 
يوجد عدد من النماذج التي تُحدد األبعاد الخاصة بالمناخ التنظيمي، وسيتطرق الباحث لبعض هـذه               

  :، ومنهاالنماذج
  ):Glimer( نموذج جاليمر -1

  :حدد جاليمر أربعة أبعاد أساسية للمناخ التنظيمي تتمثل في
  د التنظيم درجة تعق-2 الهيكل التنظيمي                -1
   نمط القيادة-4 اتجاهات األهداف              -3
  ):al .et. Campbel(نموذج كامبل وزمالؤه  -2

فقد تمكنوا من تحديد عشرة أبعـاد       ) كامبل وزمالؤه (من اإلسهامات الجادة في هذا الجانب ما قدمه         
  :األبعاد هيأساسية للمناخ وهي صالحة لالستخدام في منظمات ذات نوعيات مختلفة، وهذه 

                         اإلنجاز  -4 مركزية القرارات    -3      المكافأة والعقاب-2   هيكل بناء المنظمة  -1
                 المعنوية والمكانة -8   الصراحة والصدق -7     المخاطرة واألمان-6 التدريب والتطوير    -5
  .    )40: 1987سليمان،(ونة المنظمة بشكل عام  كفاءة ومر-10 التمييز والتشجيع     -9
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  ): pace& Peterson( نموذج بيترسون وبيس -3

  :ويفترض في المنظمة حتى تستطيع إيجاد مناخ يتسم باإليجابية من توفّر األبعاد التالية
   المشاركة في القرارات-2     الثقة                          -1
   المساندة والتشجيع       -4       صدق اإلدارة وصراحتها   -3
  .)41: 1994النوري، ( االهتمام بتحقيق األداء العالي -6       اإلتصاالت الصاعدة        -5

  ): Stern(نموذج ستيرن  -4

 من آراء علماء الـنفس اإلنـسانيين الـذين          ،في دراسته للسلوك التنظيمي   ) Stern(انطلق ستيرن   
 محصلة لتفاعل الفرد مع البيئة، ومن نموذج الحاجـات ـ الـضغط    ينظرون إلى السلوك باعتباره

 ويمثل الـضغط    ،ـ حيث تُمثل الحاجة القوى المؤثرة في اإلدراك والسلوك        ) Mill(الذي أعده ميل    
األوضاع التي تشكل عائقاً أمام الحاجات، وقام الباحث ببناء قائمة المناخ المؤسسي لقيـاس المنـاخ                

المؤسسات التعليمية والصناعية والتدريبية وتحتوي هذه القائمة على بعدين         في  ) المؤسسي (التنظيمي
  : كما يلييحتوي كل منهما على عدة محاور

 يتضمن التركيز على النمو ويهتم باألنشطة التعاونية بين األفراد ويحتوي على أربعة             :البعد األول  •
 .وحياة الجماعة، ومعايير اإلنجاز، واحترام الذات، المناخ الفكري: محاور هي

 يتضمن التركيز على الضبط ويصف اهتمـام المؤسـسة بـاإلجراءات اإلداريـة              :البعد الثاني  •
والعزلـة  ،  وضـبط الدافعيـة   ،  النظام والترتيـب  : البيروقراطية ويحتوي على ثالثة محاور هي     

 )45: 2007العتيبي، ( .االجتماعية

  ): Croft& Halpin(نموذج هالبن وكروفت  -5

م  بوضع مقياس للمناخ التنظيمي للمدرسة يتكـون مـن           1962 عام   )هالبن وكروفت (ن  قام الباحثا 
 واألربعة األخرى تقيس سلوك     ،أربعة منها تقيس سلوك المعلمين كما يدركها المعلمون       ،  ثمانية أبعاد 

نقـالً عـن     )57 – 56: 1980الشيخ، وزاهـر،   (وهي كالتالي ،  المدير كما يدركها المعلمون أيضاً    
  ):34-33: 2001لمعضادي، صادق، وا(

  :، وهي األبعاد المتعلقة بخصائص سلوك المعلمين-1

 يشير هذا البعد إلى أن المعلمين في المدرسة ال يعملـون سـوياً              :Disengagement التباعد   –أ  
  .فكل منهم يعمل في اتجاه مختلف عن اآلخرين، كفريق متكامل

ر المعلمين بأن المدير يثقل كاهلهم باألعمال        يشير هذا البعد إلى شعو     :Hindrance اإلعاقة   –ب  
   .وبالتالي فهم يشعرون بأن المدير يعيق عملهم، التي يعتقد المعلمون أنها غير ضرورية،الروتينية
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فهـم يـشعرون    ،   ويشير إلى الروح المعنوية السائدة لدى جماعة المعلمين        :Esprit االنتماء   –ج  
 وفي نفس الوقت يحققون االنجاز فـي        ،م االجتماعية مشبعة  ألن حاجاته ،  بالرضا واالنتماء للمؤسسة  

  .العمل
مما يـؤدي إلـى وجـود    ،  ويشير إلى وجود عالقات طيبة بين المعلمين:Intimacyد ـ األلفة  

وإن كان هذا اإلحـساس بالرضـا ال يـرتبط          ،   نتيجة إلشباع الحاجات االجتماعية    ،إحساس بالرضا 
  .باإلنجاز في العمل

  :، وهيعلقة بخصائص سلوك مدير المدرسة األبعاد المت-2

 يشير إلى سلوك المدير الذي يتسم بالـشكلية دون االهتمـام   :Aloofnessـ الشكلية في العمل أ  
فهو يطبق القوانين واللوائح تطبيقاً حرفياً دون مراعاة الظـروف          ،  بالعالقات الشخصية واالجتماعية  

  .المتغيرة
 يشير إلى سلوك المدير الذي يوجه كـل  :Production emphasisـ التركيز على اإلنتاجية ب  

ولكن قنوات االتصال بينه    ،  التوجيه للمعلمين  و ومن ثم فهو دائم اإلشراف    ،  اهتمامه نحو إنجاز العمل   
  .وبينهم تسير في اتجاه واحد

 ويشير إلى سلوك المدير الذي يتصف بأنه موجه نحـو إنجـاز   :Thrustـ القدوة في العمـل  ج  
وإنما عن طريق إعطاء المثل والقدوة      ،   عن طريق اإلشراف والتوجيه المباشرين للمعلمين      ال،  العمل
  .وإنه ال يطلب من المعلمين أكثر مما يعطي هو، بنفسه

 تشير إلى سلوك المدير الذي يتميز بالميل إلى أن يعامل :Considerationـ النزعة اإلنسانية د  
   .اول أن يقدم خدمات شخصية تدل على اهتمامه الكبير بهمفهو يح، المدرسين معاملة ودية وإنسانية

إنما المعلمين، واألخرى الخاصة بسلوك مدير المدرسة،        الخاصة بسلوك     السابقة أن المجاالت يالحظ  
  .كم على نوعية المناخ التنظيمي السائد في المدارسمؤشرات للحهي 

أبعاد المناخ  د  تعدين بالمناخ التنظيمي، يتبين     بعد استعراض عدد من النماذج للباحثين والمهتم      أخيراً  
اخـتالف البيئـات    ، و  ومجاالت دراساتهم والغرض من هذه الدراسات      التنظيمي، باختالف الباحثين  

يحدد الباحث في دراسته األبعاد التالية للمناخ التنظيمي، والتي يرى أنـه إذا             لذا س التي يتم دراستها،    
  :بها، فإن ذلك سيخلق مناخاً تنظيمياً إيجابياً داخل المدرسة، وهي العناية واالهتمام تما تم

   المناهج الدراسية-3 الطلبة              -2 المعلمين                -1
  . المجتمع المحلي-5   األبنية والمرافق والتجهيزات المدرسية       -4
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  : عناصر المناخ التنظيمي 
  :ويمكن بيان هذه العناصر فيما يلي، ل مع أبعادهلمناخ التنظيمي تتداخإن عناصر ا

عبارة عن البناء أو الشكل الذي يحدد التركيب الداخلي للعالقات الـسائدة              هو :الهيكل التنظيمي  -1
فهو يوضح التقسيمات أو الوحدات الرئيسة والفرعية التي تضطلع بمختلف األعمـال            ،  في المنظمة 

 .)169: 2002حمود، (المنظمة واألنشطة التي يتطلبه تحقيق أهداف 

ذلك أن طبيعـة الهيكـل التنظيمـي        ،   يشمل حجم المنظمة ونمط السلطة ونمط اتخاذ القرارات        وهو
فإذا كان الهيكل التنظيمي    ،  ونظرة العاملين في التنظيم إليه تؤثر في قدرتهم على المشاركة واإلبداع          

فإن ذلك يؤدي بالعاملين إلى     ،   خارج إطاره  جامداً وغير مرن وال يتيح مجاالً ألية عالقات للعاملين        
ويجعلهم غير متحمسين القتراح ما من شأنه تحـسين         ،  التخوف من أية اتصاالت خارج هذا اإلطار      

وعلى العكس من ذلك فإن الهيكل التنظيمي المرن والذي ينظر إليه كأساس عـام  لتحديـد                 ،  العمل
ويـشجع العـاملين علـى      ،  متغيرات المـستجدة  العالقات التنظيمية يمكن له أن يتطور ليستوعب ال       

  .)219: 1993القريوتي، (االجتهاد لتطويره وتحسينه مما يساعد على تحقيق األهداف 
فهـو  ،  فالهيكل التنظيمي ألي مؤسسة له تأثير كبير على تحقيق المؤسسة ألهدافها بكفاءة وفاعليـة             

،  عدم االزدواجية فـي المـسئوليات      وضمان،  يعكس مدى تحديد األدوار والمسئوليات بدقة للعاملين      
وكذلك نوع العالقات   ،  وبين العاملين وبعضهم البعض   ،  وكذلك طبيعة االتصال بين العاملين واإلدارة     

   .السائدة داخل المؤسسة
ولكي يحقق الهيكل التنظيمي للمنظمة الكفاءة والفاعلية في تحقيق األهـداف ال بـد وأن يتـسم                 

  :)169: 2002حمود، ( بالخصائص التالية
، والذي يتحقق معه العالقات المتوازنة بين الصالحيات والمسئوليات الممنوحة للفـرد          : التوازن -أ

والتوازن في نطاق اإلشراف وخطوط االتصاالت الوظيفية واعتماد وحدة األوامر الـصادرة مـن              
  .المستويات اإلدارية المختلفة وهكذا

التنظيمية المراد تصميمها على استيعاب التعـديالت   وتتطلب المرونة قابلية الهياكل    :المرونـة  -ب
 .التنظيمية المستمرة

يشير مبدأ االستمرارية ضرورة اعتماد القواعد العلمية الرصينة في بناء الهياكل           : االستمرارية -ج
التنظيمية وتوخي الدقة في تشخيص القواعد إلى جانب استـشراق التغيـرات المـستقبلية دون أن                

  .لتنظيمية لتغيرات جوهرية متكررة من شأنها إرباك البناء الهيكلي للتنظيمتتعرض الهياكل ا
فكلمـا  ،   إن للهيكل التنظيمي الذي يعمل النظام ضمن أطره تأثيراً واضحاً على مناخـه التنظيمـي              

ازدادت هيكلية التنظيم في ترسيخ بعد المركزية مثالً توقعنا مناخاً تنظيمياً أقرب إلى السلبية منه إلى                
، اإليجابية كما يمكن اعتبار أن حجم المنظمة يلعب أثراً مهماً في تحديد طبيعة مناخهـا التنظيمـي                

فكلما كان حجم المنظمة صغيراً كانت العالقات بين أفرادها أكثر قرباً وانفتاحـاً وصـراحة وزادت        
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خم حجم المنظمة   أما إذا تض  ،  وبالتالي ازدادت احتماالت وجد مناخ منظمي إيجابي لديهم       ،  الثقة بينهم 
وصاحب ذلك هيكلية تتسم بالمركزية ورافقها ضعف أو تخلّخل في صيانة أشكال وأنماط االتـصال               

  ).142 :2006الطويل، (والتواصل فيها انعكس ذلك سلباً على مناخها التنظيمي العام 
 في التنظـيم،     للهيكل التنظيمي على سلوك األفراد والجماعات      اً كبير اًتأثيرلذا يرى الباحث أن هناك      

فالهيكل التنظيمي الجيد يتضمن إسناد مهام محددة وواضحة للفرد من خالل تقـسيم العمـل، ممـا                 
يترتب عليه التفاعل المثمر مع اآلخرين داخل التنظيم وخارجه، وتحقيق التعاون و الرضـا لـدى                

نظمة والعاملين فيها،   العاملين، بينما على النقيض فإن الهيكل التنظيمي السيئ له تأثير سلبي على الم            
حيث أن الهيكل التنظيمي الغير واضح يؤدي إلى غموض الدور وحـدوث حالـة مـن اإلربـاك                  

  .والتناقض داخل المنظمة، األمر الذي ينعكس سلباً على أداء العاملين والمنظمة ككل
لية، حيث إنـه    ومما ال شك فيه أن للهيكل التنظيمي للمدرسة أثراً كبيراً في تحقيق أهدافها بكفاءة عا              

يؤثر في نوع العالقات بين من يمثل قمة هذا الهيكل والعاملين معه، وكذلك يوضح نوعية وأساليب                
االتصال المستخدمة، ويبين كذلك مدى وضوح أو عدم وضوح األدوار والمسؤوليات الموزعة على             

افر روح االتفـاق    العاملين، كما أن الهيكل التنظيمي للمدرسة يتأثر نجاحـه وفعاليتـه بمـدى تـو              
واالنسجام بين األدوار والمسؤوليات التي يحددها، ومؤهالت شاغلي هذه األدوار أو القائمين بهـذه              

  ).173-172: 2002الجبر، (المسؤوليات وتخصصاتهم 
كما أن تحديد المسئوليات وتوزيعها يجب أن يرافقه إعطاء قدر كافي من الصالحيات التي تتـضمن             

في أن يحمل المعلم بمجموعة من المـسئوليات والواجبـات وال يمـنَح بعـض               تنفيذ العمل، وال يك   
  ).112: 2006ربيع، (الصالحيات الالزمة ألداء عمله 

  :أن للهيكل التنظيمي أهمية كبيرة لإلدارة المدرسية تتمثل في) 274: 2002الجبر، ( وتؤكد 

هل على الموظفين القيام بمهامهم     يساعد على تسهيل تحقيق األهداف الموضوعة للمدرسة، كما تس         •
  .عن طريق تحديدها وبيان عالقتها بتحقيق األهداف المطلوبة

 .يساعد على تحديد مراكز السلطة •

 .يساعد على توضيح عالقات األفراد العاملين داخل المدرسة بعضهم ببعض •

 إمكـان   يساعد على توضيح مراكز اتخاذ القرارات الرسمية، كما يوضح في الوقت نفسه مـدى              •
 .اتساع شبكة اتخاذ القرارات

  .يبين طرق االتصال الرسمية بين مدير المدرسة والعاملين معه •

وفي ضوء ما سبق يرى الباحث أنه ينبغي لمدير المدرسة أن يعمل على تحسين الهيكل التنظيمـي                 
ودقيقـة،  للمدرسة، بحيث يساعد الهيكل التنظيمي على تحديد األدوار والمسئوليات بصورة واضحة            

وال يؤدي لالزدواجية في المسئوليات والمهام، وأن يكون مرناً وغير مبنـي حـول األفـراد، ألن                 
األفراد يتغيرون، وبالتالي إذا كان الهيكل التنظيمي مبنياً حول األشخاص وتغير األشـخاص، فـإن               
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ي ضوء األهـداف    ذلك سيحدث فراغاً يؤدي إلى التعطيل، فالهيكل التنظيمي يجب أن يبنى أساساً ف            
  .التي تصبو المدرسة لتحقيقها بكفاءة وفاعلية

 
 إن النمط القيادي المتبع في المنظمة مـن العناصـر األساسـية لنجـاح اإلدارة                : نمط القيادة  -2

  .وفاعليتها
إذ أن القيادة وأنماطها ذات أثر كبير في حركية الجماعة ونشاط المنظمة وفي خلق التفاعل اإلنساني                

  ).170 :2002، حمود(قيق أهداف الفرد والمنظمة على حد سواء الالزم لتح
وهي ال تقتصر على إصـدار األوامـر والتعليمـات          ،  فالقيادة بمثابة القلب النابض للعملية اإلدارية     

وإقامة جسور  ،  بل تتعدى ذلك إلى تحفيز الهمم ورفع الروح المعنوية لدى العاملين          ،  للمرؤوسين فقط 
نسانية المتبادلة بين القيادة والعاملين في المنظمة من أجل تحقيـق األهـداف             التواصل والعالقات اإل  

   .المنشودة
على أنواع منها الديكتاتورية التي تتميز بالمركزية والتسلطية والعقـاب واالتـصال الهـابط              هي  و

يمقراطية وتوجد القيادة الد  ،  مما يحد من تبادل اآلراء واألفكار والمشاركة واإلبداع       ،  واالتجاه الواحد 
مما يـشجع التفاعـل     ،  والثواب،  القائمة على الالمركزية وتفويض السلطة واالتصال ذي االتجاهين       

  ).308 :2004، العميان(وتقديم األفكار الخالقة واإلبداع 
فالقيـادة  ،  تحديد طبيعة المنـاخ التنظيمـي     يرى الباحث أن النمط القيادي للمدير عامالً هاماً في          لذا  

، وتسلبهم المشاركة في اتخاذ القرارات، حيـث         تحد من مبادرات العاملين    )التسلطية(األوتوقراطية  
يكون المدير متعصباً لرأيه وينزع إلى التفرد بالرأي في جميع العمليات اإلدارية، مما يجعل المناخ               

 داخـل   التنظيمي يتجه نحو السلبية، في حين أن القيادة الديمقراطية تؤمن بأهمية العالقات اإلنسانية            
المنظمة، كما تؤمن بالحوار المشترك مع العاملين، وإشراكهم في اتخاذ القرارات، من أجـل خلـق                
أجواء اجتماعية ونفسية صحية، يشعر فيها العاملون باالنتماء للمنظمة، مما يجعل المناخ التنظيمـي              

   .يتجه نحو اإليجابية
ويمكن تـشبيهها بالـدم الـذي      ،  منظمات تلعب االتصاالت دوراً هاماً داخل ال      : نمط االتصاالت  -3

فإن االتصاالت بالنسبة للمنظمات    ،  ويحمل الغذاء إلى كافة أجزاء الجسم     ،  يجري في عروق اإلنسان   
وترتفع كفاءة العمل كلما    ،  تلعب دوراً هاماً في المحافظة على تدفق وانسياب العمل داخل المنظمات          

 :2005،  مـاهر (المديرين عالية في االتصاالت     وكانت كفاءة   ،  كانت هناك أنظمة جيدة لالتصاالت    
340.(                                                                   

  االتصال الجيد هو االتصال باتجاهين ألنه يتيح للعاملين فرص إبداء الرأي والتعلّم والتطور و
 ).305 :1995، المغربي(
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 الذي يحمل األوامر والتعليمات من أعلى       )الهابط(اه الواحد   وعلى العكس من ذلك االتصال ذو االتج      
إلى أسفل ويؤدي بالفرد إلى عدم االكتراث والخمول في التفكير باعتبار أن أفكاره وآراءه ال قيمـة                 

  ).308 :2004، العميان(لها لدى الرؤساء 
ـ            م لإلبـداع واالبتكـار     فأنماط االتصاالت السائدة من شأنها التأثير في خلق المناخ التنظيمي المالئ

حيث أن االتصال وسيلة اجتماعية يتم من خاللها التفاهم بين األفراد           ،  والمساهمة في اتخاذ القرارات   
، حمـود ( بين الفرد والجماعة على حد سواء        والتفاعل المستمر ،   الجماعة )ديناميكية(وخلق حركية   

2002: 170(  
 بين العـاملين واإلدارة، وبـين العـاملين    ،المنظمةاء داخل لكي يتم التواصل البنّ  ويرى الباحث أنه    
 من أجل تحقيق األهداف التي تصبو إليهـا         ، وخارج المنظمة مع البيئة الخارجية،     وبعضهم البعض 

ال، يتم من خالله نقـل وتبـادل المعلومـات والبيانـات             اتصال فع  نظامال بد من وجود     فالمنظمة،  
يتيح للعاملين إبداء آرائهم وطرح أفكارهم بحرية، األمر        وواألفكار واآلراء بسالسة داخل المنظمة،      

  . بشكل إيجابي واتجاهاتهم نحو المنظمة مما ينعكس على أدائهم،الذي يشعرهم بقيمتهم
كما تسهم االتصاالت بصورة فعالة في تكوين المنـاخ التنظيمـي وتحديـد خصائـصه، وفعاليـة                 

ضيفت للمناخ التنظيمي، أما بـطء االتـصاالت        االتصاالت تعني ببساطة أن هناك خاصية إيجابية أُ       
وعدم فعاليتها تعني من ناحية أخرى أن هناك خلالً في المناخ التنظيمي، فاالتصاالت بمثابة الجهاز               
العصبي للتنظيم، وهي بذلك تؤثر كثيراً في تحديد البعد النفسي واالجتماعي للمناخ التنظيمـي، لـذا     

   عد وجود االتصاالت الفعوعبـد المجيـد،    ،  فليـه ( شراً هاماً على وجود مناخ تنظيمي جيـد       الة مؤ ي
2005 :297(.  

فعملية االتصال تُمثل ضرورة ال غنى عنها لكافة المؤسسات بشكل عام، وللمؤسسات التعليمية على              
  .وجه الخصوص

ـ           كمؤسسة تعليمية  والمدرسة ل ، ترجع أهمية االتصال فيها باعتباره األداة الرئيسة في إحداث التكام
  :)309: 2000األغبري، ( لعدة اعتبارات، منهابين الوظائف اإلدارية والتنسيق فيما بينها 

  .تناول المشكالت التي تنشأ في المدرسة ودراستها ووضع الحلول والمقترحات المناسبة لها •
 .تنظيم الموارد المادية والبشرية بطريقة فعالة تُحقق أعلى كفاءة •

 . بين جميع أفراد المجتمع المدرسيتكوين عالقات إنسانية سليمة •

 .تطوير العالقة بين المدرسة والمجتمع المحلي •

 .توجيه األفراد داخل المدرسة وحفزهم نحو تحقيق األهداف •

 .اتخاذ القرارات المدرسية الرشيدة •

أن عملية االتصال داخل المدرسة تحتوي على جوانـب انفعاليـة           ) 100: 2003العجمي،  (ويؤكد  
 . كون له أكبر األثر على المناخ األكاديمي واإلداري في النظام المدرسيونفسية، مما ي
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جودة نظام االتصال فيها،     لذا يرى الباحث أن توفير المناخ التنظيمي اإليجابي في المدرسة، يتطلب          
 .األمر الذي يزيد من قدرتها على تحقيق أهدافها بفاعلية

في المنظمات الحديثة أن هناك ضرورة لألخذ        وجدت اإلدارة    :المشاركة في اتخاذ القرارات    -4
بمبدأ المشاركة في صنع القرار مع توسيع دائرة المشاركين كلما أمكن وعدم تركيز القرار في يـد                 

  .)45: 2006 وحجازين، ،عياصرة( فرد واحد
 أحد العوامل الهامة التـي تـؤدي        ، تعتبر إتاحة الفرصة للعاملين للمشاركة في اتخاذ القرارات        حيث

 من خالل شعورهم بأنهم شركاء حقيقيون       ،، وتعميق انتمائهم للمنظمة   لديهملى رفع الروح المعنوية     إ
 لتطوير العمـل واالرتقـاء      ،في صنع القرار داخل المنظمة، مما يجعلهم يبذلون كل جهد مستطاع          

  .بالمنظمة إلى أفضل مستوى ممكن
داخل المنظمة، والـذي ينـشأ نتيجـة        المشاركة في اتخاذ القرارات إلى تقليص الصراع         كما تؤدي 

  .والمركزية في اتخاذها، تضارب القرارات
والواقع أن اتخاذ القرار السليم يتطلب األخذ بمجموعة من المعايير التي تساعد القائد اإلداري علـى                

 ومن أهم هذه المعايير معرفة المراحل الـصحيحة التـي           ،اتخاذ القرار السليم في التوقيت المناسب     
 يمر بها القرار، وكذلك تجميع البدائل المختلفة من جهات متعددة، وإجـراء العديـد مـن                 يجب أن 

المشاورات واالستطالعات لمعرفة أثر القرار، وتحديد مدى تحقيق القرار للصالح العام للمنظمـة،             
له إذا  والمفاضلة بين اختيارات عدة قبل اتخاذ القرار النهائي، واالستعداد للتراجع عن القرار أو تعدي             

ثبت فشله في تحقيق أهدافه التي ُأتخذ من أجلها، كما أن القرار يجب أن يهدف في األسـاس إلـى                    
 وعبـد المجيـد،     ،فليـه ( تحقيق مصالح المنظمة، وأال يبنى على ُأسس وأهداف تعسفية أو شخصية          

2005 :299(.  
اصة بصنع القرار، وأيضاً     وإن عدم مراعاة المعايير والمراحل الخ      ،فالقرار جوهر العملية اإلدارية   

جعل نمط اتخاذ القرارات تسلطياً أو مركزياً يؤدي إلى الحد من المبادرات والطاقات الكامنة لـدى                
  .إحساسهم بالظلم، وظهور الصراعات داخل التنظيم، مما يخلق مناخاً تنظيمياً سلبياًوالعاملين، 

ية اتخاذ القرار فـي أن النـشاطات التـي          لذلك فإن األهمية التي توليها المنظمات المختلفة لمسئول       
تمارسها المنظمات في ظل السباق العلمي والتكنولوجي والحضاري المعاصر يتطلب اعتماد الرؤية            
العلمية الواضحة في اتخاذ القرار وإسهام كافة العاملين في المنظمة للمشاركة باتخاذه وفقاً لطبيعـة               

ذا اإلسهام والمشاركة من قبل األفراد بالقرارات تجعـل         األداء المناط بأي منهم في العمل، إذ أن ه        
سبل االلتزام بالتنفيذ واجب مناط بأي منهم، ويمثل أعلى صور البناءات التنظيميـة الناجحـة فـي                 

  .)171: 2002حمود، ( الوقت الحاضر
ن التجديـد    يقصد بطبيعة العمل ما إذا كان روتينياً تقليدياً أم غير روتيني يتضم            :ل طبيعة العم  -5

  .واالبتكار
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 نحـو التحـديث     ةفالعمل الروتيني يقود إلى إحداث الملل واإلهمال وعـدم االكتـراث والالمبـاال            
: 2004العميـان،   (والتطوير، بسبب عدم تشجيع اإلبداع وشعور الفرد بأن عمله ليس بذي أهميـة              

308(.  
 ألن  ،لتطوير تؤدي لتحـسين األداء     التي تتسم بالتجديد وا    ،روتينيةال األعمال غير     على النقيض  بينما

    أو  حفـز  في   هاماًطبيعة العمل تعتبر عامالً     ، ف نجز، مما يقوي ثقته بنفسه    العامل يحس بقيمته وبأنه ي
  .العاملينإحباط 

ذلك أن العمل الذي ال يحس العامل بقيمته في نهاية يومه يؤدي إلى فقدان العامل بإحساسه بأهميـة                  
ـ ب اقتراب نهاية الدوام حتى ي     قُرزاً للتحسين في األداء، بل يظل ي      دوره، وبالتالي ال يرى حاف     ص خلُ

  .)221: 1993القريوتي، (من مثل هذا الكابوس الذي قد يسبب له اكتئاباً 
 إننا نعيش في عالم أحدثت فيه التكنولوجيا ثورة ال ينكرها أحد، فقد اقتحمت              : تكنولوجيا العمل  -6

 والتعليمية، وأصبح عالم اليـوم      ، والتجارية ، والزراعية ،اة الصناعية التكنولوجيا جميع مجاالت الحي   
  .يختلف عن عالم السنوات الماضية

أحـد عناصـر    تُعـد    هافإن،  وطالما أن التكنولوجيا قد دخلت جميع المنظمات وأصبحت جزءاً منها         
 ت مـن مميـزات وحـسنا       هـذه المنظمـات     يجب أن تستفيد   لذاالمناخ التنظيمي لهذه المنظمات،     

  .ها، وتستثمرها االستثمار األمثل، وتنشر اتجاهات ايجابية نحوالتكنولوجيا
فالتكنولوجيا تعني إدخال التغيير والتطوير للمنظمة، مما يساعد علـى تبـسيط إجـراءات العمـل                
وتخليصه في كثير من األحيان من األجزاء الروتينية فيه، ومن المجهود العضلي الذي قد يحتاجـه،                

صة أكثر للعاملين الستغالل قدراتهم وطاقاتهم الكامنة، إال أنه من جهة أخرى فإن زيادة              وإتاحة الفر 
االعتماد على األجهزة والمعدات قد يجعل المناخ التنظيمي يأخذ اتجاهاً سلبياً حيث يتصف بـالجمود        

 النـوري،  (والالإنسانية ويصبح اإلنسان فيه مثل اآللة تتحرك بخطوات محسوبة وحركات محدودة          
1994 :37(.  

فبالرغم من أن تكنولوجيا العصر تُعتبر نعمة لبني اإلنسان، إال أنها تُثير العديد من المخاوف بـين                 
العاملين خاصة وفي المجتمع عامة، فاستخدام التكنولوجيا المتطورة ال بد وأن يؤدي إلى رفع رقـم                

ملين من ناحية أخـرى، حيـث   البطالة في المجتمع من ناحية، وإلى خفض الروح المعنوية لدى العا  
  ).306-305: 1995المغربي، (يعتبرون أنفسهم مجرد آلة تعمل على آلة 

في حين يرى الباحث أن المخاوف من استخدام التكنولوجيا لدى العاملين في المنظمـات المختلفـة                 
 بأنهـا   نابعة من سوء فهمهم لدور التكنولوجيا في التيسير والسرعة في إنجاز األعمال، واعتقـادهم             

جاءت لتلغي دورهم، والحقيقة أن اآللة تحتاج لمن يديرها ويعطي لها األوامر، ففي معظم األحـوال          
ال يمكن االستغناء عن العنصر البشري، فقد أصبحت التكنولوجيا واقعاً ال بد مـن التعامـل معـه،                  

 أصبحت موجودة   وليس الخوف منه، والشكوك من استخدامه، فعلى سبيل المثال نجد أن التكنولوجيا           
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في مدارسنا، فهناك األجهزة والوسائل التعليمية المختلفة، والحاسوب وبرامجـه التعليميـة، والتـي              
تُعتبر تكنولوجيا تعليمية هامة، يجب على اإلدارة المدرسية أن تُشجع المعلمين على استخدامها ونفع              

 مجرد ملقّن للمعلومات، إلـى ميـسر        الطلبة بها، فهي لم تأت لتُلغِ دور المعلم، بل غيرت دوره من           
ومصمم ومدير للموقف التعليمي، إلحداث تعلّم فعال لدى الطلبة، واالرتقاء بهم ألفضل المـستويات              

  .في كافة جوانب شخصياتهم بشكل متكامل ومتوازن
حمـود،  ( منظمة فإنها تساهم بتحقيق مـا يلـي       وإذا ما تم اعتماد التكنولوجيا بشكل صحيح في ال        

2002 :172(:  
 .تُساهم التكنولوجيا في توزيع المهام والواجبات والعمل بشكل سليم بين األفراد والجماعات )1

تُساهم التكنولوجيا في إيجاد وتحديد شبكات االتصال بطريقة يتحقق معهـا الـتالحم المنظمـي                )2
 .بأقصى كفاءة وفاعلية

حتياجات الحقيقية في شـبكات تـدفق       تُحدد التكنولوجيا المستويات والعالقات التنظيمية طبقاً لال       )3
 .العمل

تُسهم التكنولوجيا في تحسين الظروف المادية للعمل بما يتالئم مع تحقيق أعلى كفاءة ممكنة فـي                 )4
 .            األداء

  تُسهم التكنولوجيا في رفع كفاءة أداء األفراد في المنظمة من حيث الـسرعة وتقلـيص الهـدر                 )5
  .والمادية والمالية والمعلوماتيةوالضياع في الجهود البشرية 

 تُعد البيئة الخارجية ذات العالقة بأنشطة المنظمة مصدراً أساسياً للعديد مـن             :ة البيئة الخارجي  -7
المؤثرات الخاصة بالمناخ التنظيمي، فالعوامل الخارجية ذات العالقة المباشرة بالعاملين لها أثـر ال              

 .)44: 2006البدر، (منظمة كما يراها األعضاء ينكر على المناخ التنظيمي أو شخصية ال

 دون أن تتفاعـل     ،ال يمكن ألي مؤسسة أن تعيش مناخاً إيجابيـاً        ويرى الباحث في هذا الصدد، أنه       
 بالمدرسة كمؤسسة اجتماعية يعهد إليها      فكيف ممثلة في المجتمع المحلي،      ،إيجاباً مع البيئة الخارجية   

  ؟ ليكونوا مواطنين نافعين ألنفسهم ولمجتمعهم،تربية وتعليم أفراد هذا المجتمع
إن العالقة بين المدرسة والمجتمع عالقة عضوية مباشرة، إذ يؤثر ويتأثر كل منهما باآلخر، ولذلك               
فإن توطيد العالقة بينهما مهمة ضرورية على المدرسة أن تبادر إلقامتها وتُشجع على تمتين العالقة               

 يفهم من ذلك اللجوء إلى المجتمع المحلي عندما تواجه          أن ال يجب  مع القوى المؤثرة في المجتمع، و     
المدرسة مشكالت تستدعي مساهمة المجتمع المحلي فقط، إنما المطلوب إقامة عالقة دائمة قوامهـا              

  .)122: 2002العمايرة، (المصالح المشتركة للطرفين 
الً على جمع التبرعات مـن       ليست مقتصرة مث   ،المدرسة بالمجتمع المحلي  ويرى الباحث أن عالقة     

ألن المطلوب فقـط هـو      ،  حضورهم للمدرسة ل كارهينأولياء األمور، بحيث يصبح أولياء األمور       
على تبرعـات مـن      المدرسة، وليس معنى ذلك أال تحصل       التبرع للمدرسة بالمال أو بأشياء عينية     
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القة المدرسـة بـالمجتمع      ع المقتدرين من أبناء المجتمع، ولكن أال يكون هذا هو الهدف الوحيد من           
 بالعمليـة    لإلسهام بالنهوض  ، عالقة تواصل وتفاعل مثمر     بينهما أن تكون العالقة  المحلي، إذ يجب    

  .، لتحقيق األهداف التربوية على أكمل وجهالمجاالت كافة فيبالمدرسة التعليمية 
 هو المسئول عن جودة     وأخيراً يمكن القول بأن المناخ التنظيمي للمدرسة بعناصره المختلفة قد يكون          

أو تدني مستواها وإخفاقها في تحقيق األهداف التربوية بأفضل صورة ممكنة،مهاالمدرسة وتقد  .  

  :أنماط المناخ التنظيمي 
مثلما تعددت اآلراء حول مكونات المناخ التنظيمي وعناصره فـإن تـصنيفات المنـاخ التنظيمـي                

المنـاخ  : الكُتاب يميز بين مناخين أساسين همـا      هي األخرى قد تعددت، فبعض      ) أنماطه( وأنواعه
التنظيمي اإليجابي، والمناخ التنظيمي السلبي، وبعضهم يميز بين المناخ التنظيمي المعاون والمنـاخ             
التنظيمي المعيق، بينما يفضل فريق ثالث مصطلح المناخ التنظيمي الـصحي والمنـاخ التنظيمـي               

  .)20 :2004السكران، (المرضي 
كان الناس يتميزون ويختلفون في شخصياتهم، فكذلك المدارس تختلف وتتميز بأنماط عديدة من             وإذا  

المناخات، ففي حين يعلو ضجيج الطلبة وصياح المعلمين وتَعم الفوضى في مدرسـة مـا، يـسود                 
صادق، (التعاون واأللفة بين المدرسين ونلحظ التزام الطلبة بالقوانين والتعليمات في مدرسة أخرى             

  ). 28: 2001والمعضادي، 
للمناخ التنظيمي ) أنماط(، إلى ستة أنواع )Halpin & Croft(لقد توصل الباحثان هالبن وكروفت 

  )42-40: 2007العتيبي،  (:المدرسي وهي

 في هذا المناخ يعمل المعلمون بروح الفريق دون إعاقـة  :Open Climateالمناخ المفتوح  -1
 ويـستمتعون  ، ولديهم القدرة على التغلب على الصعوبات ، مرتفعة من جانب المدير، وبروح معنوية    
  . الفرصة لظهور قيادات جديدة المديريتيح، وبالعالقات الودية والرضا الوظيفي

في هذا المناخ يتيح المدير للمعلمين الفرصة : Autonomous Climateمناخ اإلدارة الذاتية  -2
ويعمل ،  جراءات التي تُساعدهم في عملهم دون الرجوع إليه        ويضع لهم القوانين واإل    ،لتنظيم تفاعلهم 

 .وبروح معنوية مرتفعة، المعلمون معاً في هذا النمط بروح الفريق

يعمل المعلمون بجد غير منعزلين وبروح معنويـة  : Controlled Climateالمناخ الموجه  -3
          ز المدير على إنجاز األعمال     ركّمتوسطة، غير أنهم ال يجدون متسعاً من الوقت للعالقات الودية، وي

كما ال يسمح بظهـور الممارسـات       ،  بالطريقة التي يراها، ويظهر اهتماماً قليالً بالعالقات اإلنسانية       
 .القيادية من قبل المجموعة
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يعمل المعلمون والمدير كالً على حدة بحب وألفة دون : Familiar Climateالمناخ العائلي  -4
 لـذا فالحاجـات   ،مال الكثيرة ودون إجراءات لتوجيه جهودهم نحـو اإلنجـاز   إعاقة المعلمين باألع  

االجتماعية لألفراد مشبعة، واأللفة بين المعلمين متوفرة، ومستوى الروح المعنوية والرضا الوظيفي            
  .متوسط

يبدو فيه التباعد وضاحاً بين المعلمين الذين ينقـسمون  : Parental Climateالمناخ األبوي  -5
 نظراً لعدم   ،رق وأحزاب تفتقد األلفة والعالقات الودية، مما يؤدي إلى انخفاض الروح المعنوية           إلى ف 

 ويتصف سلوك المدير بالشكلية والتركيز علـى اإلنتـاج          ،اإلنجاز وعدم إشباع الحاجات االجتماعية    
 .ومراقبة سلوك المعلمين وتوجيههم

ة وتنخفض الروح المعنوية نظراً لعـدم  ترتفع فيه اإلعاق: Closed Climateالمناخ المغلـق   -6
إشباع حاجات األفراد االجتماعية أو حاجاتهم إلى اإلنجاز في العمل، والمعلمون متباعدون واأللفـة              

 ويتصف سلوك المدير بالشكلية في األداء والتركيز العالي على اإلنتاج وهذا يدفعـه              ،بينهم متوسطة 
ر المرئية لمتابعة أداء المعلمين وتوجيه سـلوكهم، وال         إلى اتخاذ مزيد من اإلجراءات والقوانين غي      

 .  يعطي الفرصة لظهور المبادرات القيادية

يالحظ أن هذه األنماط الستة للمناخ التنظيمي للمدرسة تتدرج من المناخ المفتوح إلى المناخ المغلق،               
رس، لتحقيـق جـو      أن أفضل هذه المناخات هو المناخ المفتوح، الذي يجب أن يسود المـدا             ويتبين

  .مدرسي سليم تتحقق في ظله األهداف التربوية بكفاءة وفاعلية
بين نجاح المدير كقائد وخلق مناخ مدرسي مفتـوح  ) Halpin & Croft(قد ربط هالبين وكروفت ف

يتسم بالكفاءة والفعالية، إذ إن المدير الفعال يعمل على إشباع الحاجات االجتماعية وإتاحـة فـرص                
ر قيادات داخل مدرسته، وفي ذات الوقت يرتفع مستوى األداء وإنجاز العمل وتحقيق             متنوعة لظهو 

  ). 260: 2001حجي، (أهدافه 
  :أن المناخ المفتوح يتميز باآلتي) 151: 2006الطويل، ( ذكر كما

  .توفير الظروف المناسبة للعمل من الناحيتين المادية والفكرية •
 .ةخلق جو من العالقات اإلنسانية المناسب •

 .توفير الحوافز المناسبة لألفراد •

 .تسهيل االتصاالت الفعالة لتدفق البيانات والمعلومات الالزمة •

 .إشراك األفراد في كل مجاالت التخطيط ورسم وتنظيم العمل •

 .التدريب العملي والنمو المهني المستمر للعاملين •

 .رب واالزدواج في األداءتحديد العالقات التنظيمية بما يزيل التداخل بين األدوار والتضا •

فالمناخ المفتوح يرتبط بارتفاع الروح المعنوية للمعلمين، وزيادة الرضا عن العمل، وبالتالي اإلنجاز             
 .العالي للمدرسة وتقدمها المستمر نحو األفضل
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المـستخدمة فـي    وأشهر األنمـاط    أكثر  من   )هالبن وكروفت ل( تعتبر أنماط المناخ التنظيمي   أخيراً  
  .والبحوث التربويةت الدراسا

 : قياس المناخ التنظيمي 
  :أربعة مناهج لقياس المناخ التنظيمي هي) Forehand,1968(حدد فورهاند 

 .Field Studiesالدراسات الميدانية  •

 Assessment of perceptions of members ofتقيـيم تـصورات أعـضاء التنظـيم      •
organization. 

 .Use of objective indicesاستخدام الفهارس الموضوعية  •

جـوهر،   ( Experimental manipulation of environments للبيئـة المعالجة التجريبيـة   •
  .)93: 2004وعلي، 

وتحاول هذه النماذج قياس البيئة التنظيمية التي يعمل فيهـا العـاملون، وإن كـان أسـلوب تقيـيم                   
فليه، وعبـد المجيـد،     ( التنظيمي   تصورات أعضاء التنظيم يعد أهم هذه األساليب في قياس المناخ         

2005 :303(  
فليـه، وعبـد    (كما كشفت الدراسات الحديثة عن وجود ثالثة مداخل لقياس المناخ التنظيمي هي             

  ): 302: 2005المجيد، 

  . مدخل القياس المتعدد للصفات التنظيمية–أ 
  . مدخل القياس اإلدراكي للصفات التنظيمية-ب
  .فات الشخصية مدخل القياس اإلدراكي للص-ج

المناخ التنظيمي في مجموعة من الـصفات       ) المتعدد للصفات التنظيمية  (حيث يحصر المدخل األول     
  .التنظيمية التي يمكن قياسها مثل حجم التنظيم، ومستويات السلطة، والهيكل التنظيمي

 ميزة أو مظهراً    فهو يعتبر المناخ التنظيمي صفة أو     ) اإلدراكي للصفات التنظيمية  (أما المدخل الثاني    
رئيساً للتنظيم، حيث يتم قياس هذه الميزات أو الصفات من خالل متوسط تصورات إدراكات األفراد               

  .عن المنظمة
فإنه يعتبر المناخ التنظيمي مجموعة الخُالصـات       ) اإلدراكي للصفات الشخصية  (أما المدخل الثالث    

س هذه التصورات بواسـطة اإلدراكـات       الموجزة والشاملة لتصورات محددة لدى األفراد، ويتم قيا       
الخاصة باألفراد العاملين في المنظمة، وهذا المدخل يرى أن المناخ التنظيمي صفة في الفرد أكثـر                

  ).303-302: 2005فليه، وعبد المجيد، (مما هو صفة في التنظيم 

الب تؤخذ عليه،   وقد الحظ الباحث بعد عرض المداخل الثالثة لقياس المناخ التنظيمي أن لكل منها مث             
ال يهتم باألفراد داخل المنظمـة باعتبـارهم يـشكلون          ) المتعدد للصفات التنظيمية  (فالمدخل األول   
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العنصر البشري القائم بجميع أعمال وأنشطة المنظمة، وإذا ما طبقنا ذلك على المدرسـة كمنظمـة                
يماتها اإلدارية فقط، دون    اجتماعية، فال يجوز أن يقاس المناخ التنظيمي فيها في ضوء حجمها وتقس           

  .النظر النطباعات وتصورات أفراد المجتمع المدرسي عن المناخ التنظيمي بمدرستهم
فهو أفضل من سابقه حيث أن المناخ التنظيمي هو         ) اإلدراكي للصفات التنظيمية  (أما المدخل الثاني    

فراد للمناخ التنظيمي قـد     نتاج إدراكات وتصورات األفراد له، ولكن هذا ال يكفي، ألن إدراكات األ           
  .تتباين من شخص آلخر، فما يشعر به شخص قد ال يشعر به آخر، على األقل بنفس الدرجة

الذي يرى أن المناخ التنظيمي صفة في الفرد أكثر         ) اإلدراكي للصفات الشخصية  (أما المدخل الثالث    
ن عالقة الفرد بذلك، كأن يكون      مما هو صفة في التنظيم، فالحقيقة أن التنظيم نفسه قد يكون سيئاً دو            

موقع المنظمة الجغرافي غير مناسب، أو أن يكون المبنى نفسه غيـر جيـد وال يناسـب أنـشطة                   
  . المنظمة، فهذه عوامل ليس للفرد دخل فيها ولكنها تؤثر في المناخ التنظيمي

دراسـات تـولي    والجدير بالذكر أن مؤشرات قياس المناخ التنظيمي لم يتم االتفاق عليها، فبعض ال            
أهمية لمستويات اإلنجاز واألداء واإلبداع والعطاء الذي يتحقق في ظل األجواء المناخية المختلفـة،              
وبعضها اآلخر يؤكد أهمية الدفء والحنان والحماس والرضا والروح المعنوية التي يحسها العاملون             

قد يتأثر بعوامل أخرى ال عالقة      والتي تنعكس على انتمائهم ووالئهم، وال عبرة باألداء الفعلي الذي           
لها بالمناخ التنظيمي، كما أن هناك مؤشرات فرعية وتفصيلية يعتقد بأهميتها لقياس وتصنيف المناخ              

  ).65: 1998الكبيسي، (معدالت الدوران وفترات العمل : التنظيمي، منها على سبيل المثال
حديد نوعية المناخ السائد ألي منظمـة،       ويعتبر أسلوب االستقصاء من األساليب شائعة االستعمال لت       

 من أفضل نماذج االستقصاء التي طُـورت  Litwin & Stringer) لتون وسترنجر(ويعتبر نموذج 
للوقوف على طبيعة المناخ التنظيمي، حيث استخدمه الكثير من الباحثين بعـد إجـراء التعـديالت                

 قياس المناخ التنظيمـي الـسائد فـي         الالزمة والتي تتالءم مع واقع المنظمة موضوع الدراسة في        
المنشآت اإلنتاجية والعامة، وتحتوي قائمة االستقصاء هذه على خمسين سؤاالً تقيس في مجموعهـا              

البيئة التنظيمية، المسئولية، المكافأة، المخـاطرة، الـدفء،        : (المناخ التنظيمي بأبعاده التسعة وهي    
  : ، وهناك مجموعة من األسئلة لقياس كل من)الدعم النفسي، المعايير، التعارض، و االنتماء

شعور األفراد تجاه هيكلية المنظمة بما في ذلك األنظمة والقوانين واإلجراءات المتبعة ودرجـة               )1
  . الروتين

 .شعور األفراد بمدى استقالليتهم وتحملهم المسئولية )2

 .إحساس األفراد بوجود جو يساعدهم على التحدي والمخاطرة المحسوبة )3

 .فراد بوجود سياسة عادلة للمكافآت والترقياتشعور األ )4

 .مدى إحساس الفرد بوجود عالقات تفاعلية مبنية على الصدق والصراحة )5

 .مدى موضوعية المعايير لقياس أداء الفرد والجماعة )6



 38

 .مدى اإلحساس بأهمية االختالفات والنزاعات كظاهرة صحية يمكن استثمارها لصالح التنظيم )7

 .ساندة من الرؤساء ورفاق العملاإلحساس بوجود دعم وم )8

: 2000الطجـم، والـسواط،     (مدى شعور الفرد بأهميته وبانتمائه لفريق العمل وللمنظمة ككل           )9
259 .( 

أخيراً يرى الباحث، أن المقاييس المستخدمة لقياس المناخ التنظيمي، ال يمكن أن تُعطينا وصفاً دقيقاً               
ئد في مؤسسة ما، فالخصائص الشخصية لألفراد تؤثر فـي          وكامالً مائة بالمائة للمناخ التنظيمي السا     

عملية قياس المناخ التنظيمي، وكذلك العوامل الخارجة عن السيطرة والتحكم، والتي تُلقي بآثارهـا              
على المناخ التنظيمي في المؤسسة، كالظروف السياسية، واالقتصادية، واالجتماعيـة العامـة فـي              

  . المناخ التنظيميالدولة، تؤثر كذلك على عملية قياس
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א א:א א :א
 مدير المدرسة فـي تحـسين       الحديث عن دور   من اإلطار النظري     الجزء الباحث في هذا     سيتناول

 التطـرق ثـم   ،  مفهوم اإلدارة المدرسية وأهـدافها    بتناول  المناخ التنظيمي بمدرسته، وسيبدأ الباحث      
للـدور الهـام لمـدير       االنتقال بعد ذلـك      أجلمفهوم مدير المدرسة من     إلدارة المدرسة الثانوية، و   

  .بمدرسته تحسين المناخ التنظيمي المدرسة في
 : وأهدافهامفهوم اإلدارة المدرسية 

 :مفهوم اإلدارة المدرسية •
من دور أساسي وهام فـي  لقد حظيت اإلدارة المدرسية باهتمام كبير في الدراسات التربوية، لما لها         

إنجاح العملية التربوية، فهي القائمة على تسيير شئون العمل المدرسي بكل أبعاده اإلدارية والفنيـة،               
وهي المسئولة عن توفير المناخ التربوي الصالح والمناسب لتحقيق األهـداف التربويـة للمدرسـة               

  .والمجتمع
 مفهوم اإلدارة المدرسية، من خـالل عـرض         وانطالقاً من هذا يرى الباحث أن إلقاء الضوء على        

بعض تعريفات اإلدارة المدرسية أمراً منطقياً ومساراً صحيحاً لالنتقال بعد ذلك للحديث عن مفهـوم               
  رأس اإلدارة المدرسية والقائم    همدير المدرسة ودوره في تحسين المناخ التنظيمي بالمدرسة، باعتبار        

  .األول عليها
  :ن التعريفات لإلدارة المدرسية ومنهاوقد وجد الباحث العديد م

 ،تنـسيق ،  تخطـيط (مجموعـة عمليـات     : "  بأنها  لإلدارة المدرسية  )19: 2002 ( العمايرة تعريف
وظيفية تتفاعل بإيجابية ضمن مناخ مناسب داخل المدرسة وخارجها، وفقاً لسياسة عامـة             ،  )وتوجيه

   ."تفق وأهداف المجتمع والدولة وفلسفة تربوية تضعها الدولة رغبة في إعداد النشء بما ي
جميع الجهود واألنشطة والعمليات مـن تخطـيط وتنظـيم          : " بأنها) 30: 2000 (ويعرفها العجمي 

ومتابعة وتوجيه ورقابة، التي يقوم بها المدير مع العاملين معه من مدرسين وإداريين بغرض بنـاء                
بحيث يـستطيع أن    ) ماعياً، وجدانياً، وجسمياً  عقلياً، أخالقياً، اجت  (  من جميع النواحي   الطالبوإعداد  

  ."يتكيف بنجاح مع المجتمع، ويحافظ على بيئته المحيطة ويساهم في تقدم مجتمعه 
مجموعة عمليات تشمل التخطيط والتنسيق والرقابة والتقويم        " : بأنها )14: 2001 (ويعرفها البوهي 

في سلوك األفراد وبمـا يحقـق أهـداف         في ضوء األهداف وتؤدي هذه الوظيفة من خالل التأثير          
  ."المدرسة 

مجموعة العمليات واألعمال التي يقوم بها كل العاملين فـي          : " بأنها) 13: 2005 (ويعرفها عساف 
المدرسة في تفاعل ضمن مناخ مناسب داخل أسوار المدرسة وخارجها ووفقاً لألسس والـسياسات              
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     بل الدولة، رغبة في إعداد النشء بما يتوافق وحاجات         المرسومة، والفلسفة التربوية الموضوعة من ق
  ."المجتمع ورفع الكفاية اإلنتاجية للمدرسة واالرتقاء بمستوى العاملين فيها 

مجموعة من العمليات يقوم بها أكثـر مـن فـرد بطريقـة             : " بأنها) 54: 2001 (ويعرفها عابدين 
 مـن مـدير المدرسـة ونائبـه واألسـاتذة           المشاركة والتعاون والفهم المتبادل، وهي جهاز يتألف      

واإلداريين، أي كل من يعمل على النواحي اإلدارية والفنية والذين يعملون في حدود إمكانياتهم على               
أداء الخدمات التي تُساعد على تحسين العملية التربوية والتعليمية وتحقيـق األهـداف االجتماعيـة               

  ."س من العالقات اإلنسانية الصحيحةالعامة بروح من التعاون والمشاورة وعلى أسا
وفي ضوء التعريفات السابقة لإلدارة المدرسية الحظ الباحث تركيزها علـى أن اإلدارة المدرسـية               
عملية منظمة وليست عملية عشوائية، فهي مجموعة عمليات مترابطة ومتكاملة من تخطيط وتنظيم             

جميع العاملين بالمدرسة، وتهدف إلى إعداد      وتنسيق وتوجيه ومتابعة، كما أنها عملية تعاونية تشمل         
الطالب للحياة وجعله إنساناً نافعاً لنفسه ولمجتمعه متكيفاً مع الظروف والتحديات التي يعيشها مـن               

  .خالل تنمية قدراته العقلية والجسمية والنفسية واالجتماعية والخُلقية والروحية
ناخ التربوي السليم داخل المدرسة والذي يساعد ولكن لكي يتم هذا كله ال بد أساساً من توفير الم
  .على تحقيق األهداف التربوية بكفاءة وفاعلية

  :لذلك بناء على ما سبق يمكن للباحث تعريف اإلدارة المدرسية بأنها

التي يقوم بها مدير المدرسة كقائد تربوي بالتعـاون مـع           ،  تلك الجهود المنظمة والمنسقة والهادفة    " 
ن بالمدرسة، للوصول إلى خلق مناخ تربوي سليم يؤدي إلى تحقيق المدرسة لرسـالتها              كافة العاملي 

  ."التربوية على أكمل وجه، ضمن فلسفة تربوية واضحة 
  : أهداف اإلدارة المدرسية •

 بشكل روتيني كحـصر حـضور       لم تعد اإلدارة المدرسية تهدف إلى مجرد تسيير شؤون المدرسة         
داد الجداول والسجالت، وتعميم النشرات التي تُصدرها مديرية التربية         وتغيب الطلبة والمعلمين، وإع   

والتعليم وفرضها على جميع أفراد المجتمع المدرسي، والحرص على ضبط الطلبة وبقائهم داخـل              
 أسوار المدرسة، وداخل الغرف الصفية من أجل حشو أذهانهم بالمعلومات التي يطلب منهم حفظها،             

رسية تسعى لتوفير كافة الظروف واإلمكانيات التي تُساعد على تهيئة مناخ           بل أصبحت اإلدارة المد   
تربوي سليم، تنمو فيه شخصيات الطلبة بشكل متوازن ومتكامل، وتزداد فيـه معـارفهم وتتطـور                
قدراتهم، جو تسوده العالقات الطيبة والتفاعل المثمر بين جميع أفراد المجتمع المدرسـي، وصـوالً           

  . التربوية التي يصبوا إليها المجتمعإلى تحقيق األهداف
  :تتمثل في أهداف اإلدارة المدرسية  أن إلىفي هذا الصدد ) 27: 1991أحمد، ( ويشير

 .توفير اإلمكانيات المادية والبشرية الالزمة للقيام برسالة المدرسة •

 .توفير الجو المالئم الصالح للعملية التعليمية •
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 .ة واإلشراف الفني للعملية التربويةتحقيق التكامل بين اإلدارة اإلداري •

 .العناية بالعالقات اإلنسانية الطيبة بين جميع العاملين في المدرسة لتوفير جو داعم للتعليم والتعلّم •

 .توفير قدوة حسنة للتالميذ •

تُركز على تـوفير الجـو المالئـم        ) 1991أحمد،  (نالحظ أن أهداف اإلدارة المدرسية التي ذكرها        
يمية، جو داعم للتعليم والتعلّم، جو تسوده العالقات اإلنسانية الطيبة بين جميـع أفـراد               للعملية التعل 

يسود المجتمع المدرسي، وهذا الجو هو الذي يشكل مالمح المناخ التنظيمي اإليجابي الذي يجب أن               
  .المدرسة

  :إدارة المدرسة الثانوية 
ن الطلبة في هذه المرحلة يبـدءون فـي         إن مرحلة الدراسة الثانوية مرحلة هامة وحساسة، نظراً أل        

إعداد أنفسهم لمرحلة الدراسة الجامعية ومن ثَم اختيار مهنة المستقبل، ويكونون في سن تنمو فيـه                
جوانب شخصياتهم الجسمية والعقلية واالجتماعية، لذا فهم بحاجة للرعايـة واالهتمـام مـن قبـل                

  . المدرسة
دير المدرسة، هم من تقع عليهم مسئولية إعداد هؤالء الطلبة          وإدارة المدرسة الثانوية وعلى رأسها م     

  .لحياة الحاضر والمستقبل
إذا كان تطور التربية يتوقف على تطوير إدارتها نظراً لما لها من            ): " 88: 1988(يقول البرادعي   

نوي يعتمد  تأثير مباشر على اتخاذ القرارات والتدابير الالزمة لتحقيق أهدافها فإن تطوير التعليم الثا            
  ".على نجاح إدارة المدرسة الثانوية في التنفيذ الصحيح للمهام الكبرى المنوطة بها 

ولكي يقوم التعليم الثانوي بمهامه ووظائفه في أحسن األحوال فال بد من أن تتـوفر فيـه الـشروط           
  ).479: 2004ستراك، : (اآلتية

  .اذ  توفُّر مناخ مالئم ومساعد يرتاح فيه الطالب واألست-
  .  يجب أن يكون تحت إشراف إدارة ناجحة-
  .  الرفع من معنويات الهيئة التدريسية للقيام بدورها المنوط-
  .  قدرة إدارة المدرسة الثانوية على إقامة عالقات إنسانية-
  .  قدرة إدارة المدرسة الثانوية على قيادة العمل التربوي-

الثانوية، بتوفير هذا المناخ المالئم والمريح، لكل مـن         ويرى الباحث أنه إذا ما قامت إدارة المدرسة         
المعلم والطالب، وسعت إلقامة عالقات إنسانية طيبة بين كافة أفراد المجتمـع المدرسـي، وأولـت                
اهتماماً كبيراً بكل ما يتعلق بالعملية التربوية داخل المدرسة وخارجها، من معلمين وطالب ومناهج              

جتمع محلي، فإنها تكون قد حققت مناخ تنظيمي إيجابي، يؤدي لنجاح           وأبنية وتجهيزات مدرسية، وم   
وتطوير التعليم الثانوي، وبأن تصبح المدارس الثانوية بيئات تربوية سليمة وفاعلة، تُسهم في بنـاء               

  . شخصيات الطلبة بناء متكامالً ومتوازناً، مما يؤهلهم لدخول المرحلة الجامعية بكل ثقة
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، فقد رأى الباحث أنه من المهم والضروري تناول المدارس الثانوية في موضوع              وبناء على ما تقدم   
  .الدراسة

  :مفهوم مدير المدرسة 
ولكن من المالحظ أن معظمها يؤكد على الـدور         ،  تعددت تعريفات الكُتّاب والباحثين لمدير المدرسة     

، يـة التربويـة بمدرسـته     الحيوي والهام الذي يلعبه مدير المدرسة كقائد تربوي في النهوض بالعمل          
وسـيعرض  ،  وتوفير األجواء الصالحة داخل المدرسة لتحقيق األهداف التربوية بكفـاءة وفاعليـة           

  .الباحث هنا بعض التعريفات لمدير المدرسة
واإلدارية التي  ،  المسئول عن تنفيذ األدوار الفنية     " :مدير المدرسة بأنه  ) 13: 2003 (يعرف شرف 

وهو القائد التربوي الذي يعمـل      ،  وإنجاحها،   العملية التربوية في مدرسته    تعمل على تنظيم وتسيير   
وتعمـل علـى خدمـة المجتمـع        الطلبة،  و،  على توفير بيئة إيجابية وصحية تسهم في نمو العاملين        

   ".المحلي
الشخص المعين رسمياً في وزارة التربيـة       : " مدير المدرسة بأنه  ) 12: 2003(وتُعرف عماد الدين    

ليم بوظيفة مدير مدرسة، ليكون مسئوالً مباشراً عن جميع جوانب العمل في مدرسته لتحقيـق               والتع
  ".بيئة تعليمية أفضل، والعمل على توفير اإلمكانات والظروف لبلوغ األهداف المتوخاة 

هو الركن األساس الـذي يقـوم عليـه كيـان           : " أن مدير المدرسة  ) 107: 2001(ويرى البدري   
و المحرك لطاقاتها وإمكاناتها البشرية والمادية، والموجه والمنسق لهـذه الطاقـات            المدرسة والدينم 

واإلمكانات لبلوغ الغايات التربوية التي تسعى المدرسة إلى تحقيقها، إنه اإلداري والقائد التربـوي               
وجبهـا  المعين إلدارة وقيادة المدرسة، والذي يتولى فيها المسؤوليات التي تسعى المدرسة للسير بم            

  ". والعمل على تحقيق أهدافها كنواة للمؤسسة التربوية التعليمية المصغرة
القائد التربوي الذي يتـولى     " وفي ضوء هذه التعريفات يمكن للباحث تعريف مدير المدرسة بأنه            

خلـق  من أجل   ،  بمدرسته، ويعمل على تنسيق وتوجيه جهود جميع العاملين         إدارة المدرسة مهام  
 ". تتحقق في ظله األهداف التربوية بكفاءة وفاعليةيمتربوي سلمناخ 
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 :دور مدير المدرسة في تحسين المناخ التنظيمي بمدرسته 
إن المدرسة الحقة هي التي يسيطر عليها مناخ إيجابي سليم، ويشعر الطلبة بارتياح لحضورهم إليها               

لى تنشيط االتجاه إلى الرعايـة     كما يشعر المعلمون بارتياح لتدريسهم بها، وفيها يعمل الجميع معاً ع          
واالهتمام، ويتطلب ذلك بالضرورة وجود إدارة مدرسية فعالة تستند في إدارتهـا علـى العالقـات                
اإلنسانية والمشاركة في اتخاذ القرار من جانب المعلمين واآلباء وممثلـي المجتمـع، ويجـب أن                

اء من أجل العمل على تحقيق أهـداف        تستهدف اإلدارة المدرسية تكتيل قوى العاملين والطلبة واآلب       
المدرسة، أي تكون هناك متابعة مستمرة ألنشطة المدرسة وتغذية مستمرة لتصحيح المسار وضمان             

  ).51: 2001مرسي، (أداء كل فرد لواجبه الصحيح 
ومن البديهي أن خلق مناخ تعليمي جيد يستوجب أن يعمل مدير المدرسة على بناء مجتمع مدرسي                 

رام المتبادل بين الطلبة والمدرسين، وأن تكون هناك قنوات اتصال دائمة بين المدرسـة              يسوده االحت 
 وبين الطلبة وأولياء أمورهم وأسرهم، وأن يسود فـي المدرسـة اإلحـساس بالتوحـد وااللتـزام                

(Carpenter, 2002: 63).  
تنظيمي بمدرسـته،    لتحسين المناخ ال   ،مدير المدرسة مطالب بالقيام بدوره الحيوي     ويرى الباحث أن    

ل البيئة المدرسية ببعديها المادي وغير المادي، والتي يرى         من خالل تحسين دوره تجاه كل ما يشكّ       
المعلمين، الطلبة، المناهج الدراسية، األبنية     : الباحث أنها تتمثل في تحسين وتفعيل دوره تجاه كل من         

  .والمرافق والتجهيزات المدرسية، والمجتمع المحلي
  :ل الباحث كالً من هذه األدوار كما يليوسيتناو

  : دور مدير المدرسة تجاه المعلمين-1 
    إن خلق مناخ تنظيمي محالـروح   ويرفع ،ب إلى نفوس المعلمين، يؤدي بهم للعمل بدافعية وارتياح        ب 

يستوجب من  ،  طلبتهم وبالتالي على سلوك وتحصيل      ، مما ينعكس إيجاباً على أدائهم     ،المعنوية لديهم 
 عن هؤالء المعلمين أن يعمل على تنمية العالقات اإلنسانية           المباشر ل المسئو ر المدرسة باعتباره  مدي

  .هم وبين طلبتهم وبين بعضهم البعض،بينه وبينهم، وبينهم وبين
 التطبيق الفعلي للعالقات اإلنسانية يستلزم من المديرين أن يضعوا في اعتبارهم عدة متطلبات               أن إال

  )68-67: 2005البدري، ( :أساسية منها
 ويتضمن فهم دوافع األفراد وميولهم واتجاهاتهم، ونواحي القوة والـضعف           : فهم الذات اإلنسانية   -أ

  .في سلوكهم فيما يتعلق بتفاعلهم مع اآلخرين
ويتضمن ذلك اعتناق مجموعة من القيم والمعـايير         : تكوين فلسفة خاصة تجاه العاملين كبشر      -ب

  . إنسانية اإلنسان وكرامته وآدميتهاألخالقية التي تؤكد
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ويتضمن ذلك تقييم للمشكالت اإلنسانية في مجاالت      :تحديد موقف خاص في العالقات اإلنسانية      -ج
  .العمل والمشاركة في حلها

وذلك في اتساق وتوازي وتوازن      :الموائمة بين االحتياجات اإلنسانية ومتطلبات العمل التربوي       -د
  .ا على اآلخر أو تبعية أحدهما لآلخربينهما دون غلبة أحدهم

ويتضمن ذلـك ربـط الفكـر        :تحقيق التطابق بين النظرية والسلوك في العالقات اإلنسانية        -هـ
د بينهما وهذه هـي     باعبالعمل والنظرية بالتطبيق واإلدراك العقلي باإلدراك الحسي تجنباً ألية هوة تُ          

  . مسئولية المديرين المنفذين
  : تُحققها العالقات اإلنسانية في المدرسةومن األهداف التي

  .تحقيق التعاون وتبادل اآلراء والخبرات بين المدير وأسرة المدرسة •
  . على االبتكار والتجديدالطلبةتشجيع ومساعدة المعلمين والفنيين واإلداريين و •
  .إيجاد روح الود واأللفة بين المدير وجميع أسرة المدرسة •
  .على القيادةتدريب أعضاء هيئة المدرسة  •
 ).120: 2006أبوالكشك، (توفير جو هادئ فيه طمأنينة وراحة خاٍل من التوتر والقلق  •

وفي ضوء ما سبق يعتبر توطيد العالقات اإلنسانية بين مدير المدرسة والمعلمـين شـرطاً أساسـاً                 
المدرسة، من  لنجاح المدرسة في مهامها التربوية، فالمناخ التنظيمي اإليجابي المطلوب توافره داخل            

أجل تحقيق أهداف العملية التعليمية بالجودة المطلوبة، ال يكون دون تنمية العالقات اإلنسانية بـين               
 والتقـدير، ولقـي     مالمدير والمعلمين بالدرجة األولى، فالمعلم ينجز بشكل أفضل إذا شعر باالهتما          

  .معاملة إنسانية طيبة تليق به وبمكانته
د أهميتها من أهمية الدور الذي يلعبه المعلمون، كونهم األداة الرئيسة لتنفيذ            كما أن هذه العالقة تستم    

البرامج التربوية، وعلى كفاياتهم ومهاراتهم وإخالصهم وحماسهم في العمل يتوقف إلى حـد كبيـر               
نجاح العملية التربوية، لذا يصبح توطيد العالقة اإلنسانية بين القائد اإلداري في المدرسة والكـادر               

  ).185: 2001البدري، (لتدريسي أمراً غاية في األهمية ا
 مجموعة من المهام التي يجب على مدير المدرسة القيـام           )365-364: 2001(ولقد أورد دياب    

  :بها تجاه العاملين بالمدرسة وعلى رأسهم المعلمين، ومنها

  .تقدير العمل الجيد والثناء عليه •
  .نتشجيعهم على العمل كفريق متكامل ومتعاو •
االهتمام بالنمو المهني لهم بتوجيههم لإلطالع على كل جديد فـي مجـال عملهـم، وتـشجيعهم                  •

  .لحضور دورات تدريبية في أثناء الخدمة، وعقد الندوات، والقيام بالبحث العلمي
  .تشجيعهم على المشاركة الفعالة في التخطيط لألمور التعليمية وفي اتخاذ القرارات •
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جيدة في المدرسة، الطالعهم على ما يهمهـم مـن األمـور والقـرارات     بناء نظم االتصاالت ال  •
  .واللوائح

التوزيع المالئم للمسئوليات والواجبات بما يتناسب مع قدرات األفراد وميولهم، واالهتمام بتقـويم              •
 .األداء والتوجيه واإلشراف

 : تجاه المعلمين مطالب بما يليمدير المدرسةويرى الباحث كذلك أن 

 .بقيمة كل معلم وبإمكانياته وقدراتهأن يؤمن  •

أن يتعامل مع المعلمين على أنه عضو في فريق، من أجل تحقيق هدف مشترك، وهـو تـوفير                   •
األجواء التعليمية المناسبة التي تقود لالرتقاء بالمدرسة من كافة النواحي، وأنه ليس بالـشخص              

 .األعلى منهم

 . التي قد تنشأ بين المعلمينأن يبذل كل جهده من أجل إزالة أسباب الصراعات •

أال يقحم نفسه في نقاشات سياسية قد تُفضي إلى أحقاد بينه وبين بعض المعلمين الذين يخالفونـه                  •
 .الرأي، وبالتالي تعكير صفو العمل المدرسي

 .أن يحث المعلمين على تبادل الزيارات الصفية فيما بينهم، وكذلك الزيارات خارج المدرسة •

والموضوعية في تقويمه ألدائهم المتعلق بالتـدريس أو األعمـال المدرسـية            أن يتحرى العدل     •
 .األخرى

 .أن يتفهم ظروف المعلمين، ويساعدهم في التغلّب على مشكالتهم الشخصية •

  .أن يعمل على تقوية العالقة بين المعلمين وبعضهم البعض •
 .الطيبة بينه وبينهمأن يشارك المعلمين مناسباتهم االجتماعية، مما يعمق أسس العالقات  •

أن يهتم بالترفيه عن المعلمين، من خالل االتفاق مع المعلمين على تنظيم رحالت خـالل العـام                  •
 .الدراسي، تكون من أجل الترويح عن النفس، وتقوية أواصر المحبة والثقة بينه وبين معلميه

 العطاء المـستمر،    ، وتشجيعهم على  ةأن يمارس سياسة التحفيز مع معلميه، لرفع روحهم المعنوي         •
 .وبالتالي تحسين المناخ التنظيمي بالمدرسة، من أجل االرتقاء بالعملية التربوية

 إلى مجموعة من األدوار التحفيزية التي يجب على         )149 – 148: 2006 ( فقد خَلُّص أبو الكشك   

  :مدير المدرسة القيام بها، وهي

، اإليجابية بالدرجة األولى وبدرجة كبيرة    يجب على مدير المدرسة أن يستخدم الحوافز المعنوية          )1
خاصة كلمات الشكر والمديح والثناء على األداء المتميز، وشهادات التقـدير، وتـسمية المعلـم       

 وعلـى رضـائهم وانتمـائهم    ، لما لها من آثار طيبة على شخصية المعلـم والطالـب   المثالي،
  .ألهدافها بتفوق وتميزها تحقيقعلى إنتاج المدرسة وو، وبالتالي على أدائهم، للمدرسة

يجب على مدير المدرسة أن يستخدم الحوافز المادية اإليجابية بالدرجة الثانية مرافقة الستخدامه              )2
فـي  المـوارد    يـة محدودالظروف المادية والمالية و     أن  بالرغم من  ،للحوافز المعنوية اإليجابية  
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ير المدرسة القيادي المتواصـل مـع       يمكن لمد ، قد تكون عائقاً في استخدامها، إال أنه         المدرسة
مادية وماليـة   وحوافز   أن يشجع أبناء المجتمع في المساهمة في تقديم جوائز           ،المجتمع المحلي 

 .خاصة عندما تقوم المدرسة بدورها التربوي الرياديالطلبة، للمعلمين و

، كتهديـد   لبيةيجب على مدير المدرسة االبتعاد قدر المستطاع عن استخدام الحوافز المعنوية الس            )3
لما لها من آثار سلبية على شخـصية        وتخويف المعلم بسبب انخفاض أداءه والتوبيخ والتأنيب،        

 .المعلم وعلى شخصية الطالب

يجب على مدير المدرسة االبتعاد قدر المستطاع عن استخدام الحوافز المادية السلبية لما لها من                )4
 .آثار سلبية على شخصية المعلم

درسة أن يستخدم الحوافز الفردية والجماعية، لكـي ينمـي روح المنافـسة             يجب على مدير الم    )5
 .وروح التعاون، والعمل بروح الفريق في آن واحد لدى المعلمين والطلبة

يجب على مدير المدرسة أن يستخدم الحوافز المادية والمعنوية في آن واحد، أي التنويـع فـي                  )6
 .استخدام الحوافز بجميع أنواعها

 وعوملوا معاملة طيبة تليق بهم      ً، المدرسين إذا وجدوا في مدرستهم جواً إنسانياً مناسبا        وهكذا نجد أن  
 وحبهم  ،وبكرامتهم، دفعهم ذلك إلى الحرص على العمل، وكون لديهم الميل إلى مدرستهم بمن فيها             

، ومـن   عليهوتقديرهم لها، وهكذا تكون العالقات اإلنسانية نفسها حافزاً إيجابياً على العمل واإلقبال             
ناحية أخرى تلعب الحوافز اإليجابية ال سيما المعنوية منها دوراً هاماً في تحقيق االنسجام واالتزان               
في العالقات اإلنسانية بين أفراد المجموعة، فالكلمات الطيبـة المتبادلـة والتـشجيع واالستحـسان               

واعد العالقات اإلنسانية السليمة    واالمتداح والتقدير وعبارات المجاملة، كلها وسائل هامة في إرساء ق         
حافزاً ومحفوزاً في نفس الوقت، بمعنى أنها هي نفسها حافز إيجابي، وهي في نفس الوقـت تنمـو                  

 ).205: 2005أسعد،  (وتطّرد بالحوافز اإليجابية األخرى

  :تنمية المعلمين مهنياً 
مية وتطـويرهم وتنميـتهم     يجب أن يسعى مدير المدرسة جاهداً إلى تحسين كفايات المعلمين التعلي          

مهنياً، باعتباره مشرفاً تربوياً مقيماً، وذلك بتحديد حاجات المعلمـين، ويمكـن أن يقـوم المـدير                 
  : التاليةتباإلجراءا

  .دراسة سجالت المعلمين التراكمية  -أ 
  .دراسة التقارير اإلشرافية السابقة بأنواعها  -ب 
  .زيارة المعلمين في الصفوف  -ج 
  .استخدام صحائف األعمال  -د 
 ).138: 2002العمايرة، (الستئناس بآراء المشرفين التربويين ا  -ه 
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أيضاً من الواجب على مدير المدرسة أن ينمي في مدرسيه الشعور بمسئوليتهم المباشرة عن تطور               
وتنمية أنفسهم مهنياً بما يتالئم مع ما يستجد من احتياجات الطلبة، والعمل على مسايرة ما يحدث من             

ارات وكفاءات التدريس، وعلى المدير أيضاً أن يبـث فـي المدرسـين روح              تجديد وتطوير في مه   
االلتزام بهذه المسئولية، ويبارك حماسهم وأن يجعل من نجاحاتهم الفردية حافزاً على المزيـد مـن                
التقدم والنجاح، كما عليه أن يوفر الظروف المناسبة التي تشجع المدرسين على قبـول اقتراحـات                

ال التنمية المهنية، وكذلك األخذ في االعتبار آراء زمالئهم من هيئة التـدريس             مجالس اآلباء في مج   
(Carpenter, 2002: 35). 

كما يرى الباحث أنه ينبغي لمدير المدرسة أن يعمل باستمرار على إتاحة الفرصة للمعلمين للتدريب               
 التكنولوجيـا    تربوية في مجال طرق التدريس الحديثة، واسـتخدام        تعلى كل ما يستجد من تطورا     

التعليمية وتوظيفها بفاعلية في العمل التربوي، والتدريب على كيفية التخطيط الجيد للـدروس، وأن              
يتابع التحاقهم بالدورات التدريبية التي تعقدها وزارة التربية والتعليم والمؤسسات األخرى التي تُعنى             

، ومـدى االسـتفادة منهـا،       ةالتدريبيبتطوير العملية التربوية، ومناقشتهم في محتوى هذه الدورات         
وكيفية توظيفها لتحسين تعلّم الطلبة، كذلك يتوجب على مدير المدرسة تقوية الصلة بـين المدرسـة                
والجامعات المحلية، وأن يشَجع المعلمين على حضور اللقاءات التربوية والمؤتمرات العلمية التـي             

لمستجدات العلميـة والتربويـة، ويـسترشدوا       تعقدها الجامعات، كي يكونوا على تواصل مع آخر ا        
بخبرات اآلخرين من أساتذة الجامعات والباحثين، الذين يمكن لمـدير المدرسـة استـضافتهم فـي                
المدرسة كي يقوموا بإعطاء دورات تدريبية للمعلمين في المجاالت التي يحتاجون فيهـا للتـدريب               

إنتاج الوسائل التعليمية وآلية توظيفها فـي       والتطوير، سواء في مجال طرق التدريس أو المناهج أو          
  .العملية التعليمية أو القياس والتقويم أو إدارة الصف

يحث المعلمين الجدد على    كما ينبغي أيضاً على مدير المدرسة في مجال النمو المهني للمعلمين، أن             
  .االستفادة من خبرات زمالئهم القدامى
  )39: 2006البدر، : ( العاملينويحقق التدريب الفوائد التالية لألفراد

  .يساعد األفراد في تحسين فهمهم للمنظمة، واستيعابهم لدورهم فيها -1
 .يساعد األفراد في تحسين قراراتهم وحل مشكالت العمل -2

 .يطور وينمي العوامل الدافعة لألداء -3

 .يساعد األفراد في تطوير مهارات االتصاالت والتفاعالت بما يحقق األداء الفاعل -4

عد على تقليل القلق الناجم عن عدم المعرفة بالعمل، أو قلة المهارات والتي ينجم عنها ضعف                يسا -5
 .األداء
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  :الطلبة دور مدير المدرسة تجاه -2 
 جوهر العملية التعليمية، وهم المخرج النهائي الذي يعكس مدى فعالية وجدوى ونجـاح            الطلبةيعتبر  

 مرتكزة على   الطلبةرف تربوي، ينبغي أن تكون عالقته مع        هذه العملية، فمدير المدرسة كقائد ومش     
إستراتيجية واضحة، ترمي إلى مساعدتهم على االرتقاء في مختلف المستويات سـلوكياً ومعرفيـاً              
وروحياً وجسمياً واجتماعياً وثقافياً وتربوياً، وأن يتحسس ويتلمس مشكالتهم، ويحاول األخذ بيـدهم             

  .)141: 2000األغبري، ( تفيد الوطن ويستفيد منها المجتمعليكونوا نواة صالحة ومنتجة 
هذا باإلضافة إلى ضرورة فهم مدير المدرسة لخصائص وحاجات الطلبة، حتى نضمن استناد هـذه               
العالقة على أسس سليمة، يمكن أن تسهم بشكل كبير في تحسين مناخ المدرسة بما يـساعد علـى                  

  .)176: 2002مصطفى، (تحقيق أهداف المدرسة 
  :مجموعة أدوار لمدير المدرسة في رعايته للتالميذ، ومنها) 304: 1992 (نشوان وقد أورد

إجراء دراسات علمية تتسم بالدقة من خالل استخدام الوسائل اإلحصائية للتعرف إلى اتجاهـات               •
 على المدرسة، وتفسير البيانات التي يحصل عليها بالنظر إلـى سـلوك المعلمـين               الطلبةإقبال  
  .مي والنمط اإلداري المتبعالتعلي

 بالنظام المدرسي، وأسـس النجـاح       الطلبةمنتظمة لتوعية    Orientationإجراء خطط توجيهية     •
والعالقـة  ،   والمعلم الطالبوالرسوب، وما للتلميذ من حقوق وما عليه من واجبات، والعالقة بين            

 . واإلدارة المدرسيةالطالببين 

بة حقهم في الدراسة، ويتضمن هذا الحـق تـوفير جميـع            توفير الظروف المناسبة ليمارس الطل     •
 . اإلمكانات المدرسية المناسبة ليمارس الطلبة نشاطهم التعليمي

 
ويرى الباحث أيضاً أن من األدوار التي يجب على مدير المدرسة القيام بها في رعايته للطلبة مـا                  

  :يلي
 على المشكالت النفسية واالجتماعية     أن يتعرف بالتعاون مع المعلمين والمرشد النفسي بالمدرسة        •

التي تواجه الطلبة، والوقوف بجانبهم ومساندتهم، في عالج هذه المشكالت والتغلّـب عليهـا، أو               
 .التقليل من آثارها

 تراكميـاً، لتوجيـه   الطالـب  على توفير قاعدة بيانات تتضمن كافة المعلومات عن     كذلك العملو •
قدمه نحو تحقيـق األهـداف      طاقاته، والوقوف على مدى ت     بفعالية نحو اكتشاف قدراته و     الطالب
  .التربوية

كما يجب أن يعمل مدير المدرسة على توفير بيئة مدرسـية يـشعر فيهـا الطلبـة بالطمأنينـة                    •
 .واالرتياح، وتكون مشجعة على اإلبداع
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  :، ومنهاالطلبة تجاه ةعدداً من أدوار مدير المدرس) 123: 2001 (كما ذكر عطوي
على الحالة الصحية للطلبة واتخاذ الترتيبات الوقائيـة والعالجيـة، لـضمان الـسالمة              التعرف   •

 .الصحية والعامة للطلبة

التعرف على مستوى التحصيل الدراسي للطلبة وشؤونهم وأحوالهم العامة بـاإلطالع المـستمر              •
تابعـة دوام   على بطاقاتهم المدرسية وسجالتهم التراكمية والتقارير اليومية لمربي الفـصول، وم          

 .الطلبة ومواظبتهم على الدقة في التوقيت

 .تنمية العالقات اإلنسانية بين المعلمين والطلبة وبين الطلبة وبعضهم البعض •

على مدير المدرسة أن يوفر للطالب الخدمات اإلرشادية التي تساعدهم على اختيار ما يدرسونه،               •
 المدرسية التي تتفق مع ميولهم، بل إنه من         وتَدلّهم على أوجه التخصص التي تناسبهم، واألنشطة      

الممكن أن يكون للمدرسة دور فعال في مساعدة الطلبة على تحديد مستقبلهم المهني أو الوظيفي               
بعد التخرج، بأن توفر لهم وتمدهم بالمعلومات الدقيقة عن سوق العمل، وطبيعة األعمـال التـي     

ور اإلرشادي للطالب فمن واجب المـدير تـشجيع         يمكنهم االلتحاق بها، ومن أجل تأدية هذا الد       
جميع أعضاء هيئة التدريس، وكذلك المشرفين االجتماعيين على أن يبذلوا كل جهدهم بطريقـة              
منظمة لدراسة ميول الطلبة وتطلعاتهم والتعرف أيضاً على تطلعات وطموحات آباء وُأسر هؤالء             

 .(Carpenter, 2002: 62-63)الطلبة 

ة االتجاهات السليمة في نفوس الطلبة في المدرسة، وذلك بتهيئة المناخ المالئـم             العمل على تنمي   •
والمناسب للطالب، لكي يمارس بعض األنشطة والفعاليات التي تـؤدي إلـى غـرس وتنميـة                

 ). 188: 2001البدري،(االتجاهات االيجابية 

ين عالقات إنـسانية    ويرى الباحث أنه ينبغي لمديري المدارس الثانوية، حث المعلمين على تكو           •
طيبة مع طلبتهم، فطلبة المرحلة الثانوية بحاجة إلى إشعارهم بالتقدير واالهتمام، وليس السخرية             
والتحقير، لذا على المعلمين تجنب الصدام مع الطلبة، ألن ذلك يؤدي بالطلبة للتمرد على النظام               

ذى بسبب عدم حنكته في التعامل      المدرسي، وافتعال المشكالت، وربما قد يعرض المعلم نفسه لأل        
مع الطلبة، لذا على مديري المدارس توجيه معلميهم نحو استخدام األساليب التربوية الناجحة في              

 ندوات مفتوحة مع الطلبـة ضـمن        التعامل مع الطلبة على أساس االحترام المتبادل، وكذلك عقد        
 . المقترحات لعالجهاالحلول و أجواء ديمقراطية لمناقشة مشكالتهم المختلفة ووضع

 كافة السبل التي تساعدهم على التعلّم بفاعلية ودون مشكالت، من خالل            ةفإذا توفرت لطلبة المدرس   
 السابقة تجاههم، فإن هذا سيؤدي إلى زيادة حبهم للمدرسة، ولمعلميهـا            رقيام مدير المدرسة باألدوا   

نها تُحقق لهم طموحاتهم وحاجاتهم التي      ولمديرها، والتفاني في المحافظة على المدرسة وخدمتها، أل       
يريدون، وتفتح أمامهم أبواب المستقبل المشرق، أي أنها أصبحت بيئة تربوية صالحة تنمـو فيهـا                
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قدراتهم وتتهذب فيها سلوكياتهم وتُقدم لهم فيها يد العون والمساعدة، وتُرعى فيها شئونهم التعليميـة               
  .  ة وتحسن المناخ التنظيمي بالمدرسةوالصحية واالجتماعية، وهذا معناه إيجابي

حيث أن المناخ التنظيمي الذي يبعث على االرتياح لدى الطلبة وينمي ثقتهم بالمدرسة يؤدي إلشباع               
حاجات الطلبة النفسية، وإقبالهم على التعلّم بحماس، ويكون دافعاً لهم نحو المزيد من اإلنجاز، أمـا                

     شبع حاجات الطلبة فإنه يؤدي لنفورهم من المدرسـة وخفـض           المناخ التنظيمي المدرسي الذي ال ي
  .دافعيتهم لإلنجاز

  
  : الدراسيةدور مدير المدرسة تجاه المناهج -3 

من المعروف أنه في معظم النظم الالمركزية يتمتع مدير المنطقة التعليمية وأحياناً مدير المدرسـة               
لكتب المدرسية، أما في النظم المركزية      ومعلموه بقسط وافر من صالحيات تطوير المناهج واختيار ا        

، إال أن القائد القادر على اإلبداع       ...فإن المناهج والكتب يتم اختيارها من قبل لجان وهيئات مركزية         
المتمتع بقدر كاف من الكفاية العلمية والشخصية القيادية يبقى قادراً على القيام بدور قيـادي مهمـا                 

في ظله، فهو يستطيع في إطار النظام المركزي مثالً أن يعمل على            كان النظام التربوي الذي يعمل      
تحليل المناهج والكتب المدرسية مع هيئة التدريس في المدرسة، وأن يضع من األنشطة ويدخل من               
األساليب الجديدة المتطورة ما يضفي على المناهج والكتب الدراسية بهاء ورونقاً، ويتالفى أي نقص              

ن خالل البرامج التطبيقية، كما يستطيع أن يسهم في إسداء النـصح والمـشورة              أو صعوبة فيهما م   
لإلدارة المركزية العليا في مجال المناهج والكتب من خالل إرسال المالحظات الدقيقـة المدروسـة               

  ).171: 2001البوهي، (حول تلك المناهج والكتب 
 فيما يتصل بالمنهاج الدراسي أن مجاالت اهتمام مدير المدرسة) 97: 2005محامدة، (وتذكر 
  : تتضمن
  .إثراء المادة العلمية -1
 .توظيف الكتاب المدرسي -2

 .استخدام الوسائل التعليمية -3

 .توفير الوسائل التعليمية الالزمة -4

 .توظيف اإلذاعة المدرسية -5

 .توظيف المكتبة المدرسية -6

 .األنشطة الصفية والالصفية -7

 .توظيف المختبر المدرسي -8

 .الرحالت المدرسية -9

  . االختبارات التشخيصية-10
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 . االختبارات التحصيلية-11

  . قياس تحصيل التالميذ وتقويمه-12
أنه يمكن ) 92: 1998العاجز، (يذكر في مجال إثراء المنهاج الدراسي وتحسين تنفيذه، و •

  :بالقيام بما يلي ذلك لمدير المدرسة تحقيق

ي ضوء المستجدات والتطورات اإلطالع على المناهج المدرسية المقررة بجميع عناصرها ف -1
  .التربوية

تحديد عناصر المنهاج المنوي دراسته، واألهداف المنشودة لتلك الدراسة بالتنسيق والتعاون  -2
 .مع المعنيين

 .تشكيل اللجان الخاصة لتنفيذ الدراسات واألبحاث المنشودة -3

 .وضع برامج وخطط عمل محددة لمتابعة أعمال اللجان -4

 .ية والمعنوية الالزمة لتنفيذ الدراسات على أكمل وجهتوفير التسهيالت الماد -5

 .رصد النتائج ومناقشتها مع المعنيين -6

 .دراسة وتحديد احتياجات المنهاج التربوي المدرسي المقرر ومشكالته -7

وضع برنامج لتلبية احتياجات المنهاج وإثرائه وتحسين طرائق تنفيذه في ضوء نتائج  -8
 .الدراسة واإلمكانات المتاحة

 .   نظام للتقويم المستمر أللوان النشاط المتصل بإثراء المنهاج ونتاجاتهوضع -9
 

تأتي عملية التطوير فـي     كما أن ينبغي لمدير المدرسة أن يعمل على تطوير المنهاج الدراسي، وأن             
 بالمعلومات والمهارات المطلوبة وكثـرة      الطلبةضوء تطبيق المنهاج ومالحظة قصوره في تزويد        

ويمكن تلخيص دور   ،  ب من المدرسة والمشكالت األخرى المتعلقة بالنظام المدرسي       الرسوب والتسر 

  :)182: 2001عطوي، (المدير في عملية التطوير للمنهاج بما يلي 

جمع المعلومات من خالل مالحظاته ومالحظات المعلمين والطلبة وأولياء األمور حول نـواحي              -1
ق هذه المعلومات وتلخيصها وإعـداد تقـارير        قصور المنهاج التي يكشف عنها التطبيق، وتوثي      

 .خاصة بها لذوي العالقة

تحليل نتائج الطلبة الفصلية والسنوية وتحليل أداء المعلمين واستخالص ما تكشف عنه نتائج هذا               -2
 .التحليل من قصور في المناهج الدراسية وتوثيقه

ي الحصول على معلومـات     التعاون مع جميع األطراف ذات العالقة بالمناهج وتسهيل مهماتها ف          -3
دقيقة موثقة عند االستجابة على االستطالعات أو الدراسات أو التجارب الخاصة التي تقوم بهـا               

 .للوقوف على مالئمة المناهج الدراسية وحاجتها للتطوير
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تشجيع المعلمين على االحتفاظ بسجالت خاصة يدونون فيها مالحظاتهم حـول جميـع أوجـه                -4
 .قترحاتهم لمعالجتهاالقصور في المناهج، وم

 من األدوار الهامة لمـدير المدرسـة فـي تطـوير             عدداً )260-258: 2002الجبر،  (كما ذكرت   

  :، ومنهاالمناهج الدراسية

دوره الفاعل والمؤثر في توضيح فلسفة المناهج وأهدافها ألولياء األمور الذين يحتاجون إلى ذلك               •
  .بصورة كبيرة

 المعلمين العاملين معه، فاقتصار تقويم مدير المدرسة للمعلـم          التعرف الحقيقي على مستوى أداء     •
 .على الجانب اإلداري يحد من دوره

كثير من المناهج تحتاج إلى تقنيات تربوية ووسائل معينة واقتناؤها يحتاج إلى ميزانية خاصة قد                •
ل تكون وزارة التربية والتعليم عاجزة عن توفيرها، ولذلك يستطيع مدير المدرسـة مـن خـال               

عالقاته المتينة بالمؤسسات التربوية واالقتصادية والثقافية في المجتمع المحيط به توفير مثل هذه             
 .التقنيات

التدريب المحلي، حيث يقوم مدير المدرسة بعقد برامج تدريبية داخل مدرسـته تـسد حاجـات                 •
 . العاملين معه

ى توظيـف المختبـر المدرسـي       كما يرى الباحث أنه ينبغي لمدير المدرسة أن يحث المعلمين عل          
بفاعلية، وكذلك إتاحة الفرصة للطلبة لالستفادة من المكتبة المدرسية، من خالل المطالعـة والقيـام               
بعمل البحوث المتصلة بالمواضيع التي يدرسونها في المنهاج، من أجل توسيع مداركهم، وإكـسابهم              

  .منهاجطرق البحث عن المعرفة العلمية، وتعزيز فهمهم لمحتويات ال
وأن يشرف على تنظيم رحالت تعليمية تخدم أهداف المنهاج، وتجعل التعلّم أبقى أثراً لدى الطلبـة،                
باإلضافة لما تشمله الرحالت أيضاً من جانب ترفيهي، يساعد في إزالة جو الكآبة والسأم الذي قـد                 

  .يشعر به الطلبة نتيجة بقائهم داخل أسوار المدرسة فترة طويلة
 مدير المدرسة بصفته القائد التربوي األول داخل مدرسته، مطالب بمتابعـة          ى الباحث أن    وأخيراً ير 

يواجهونها في تنفيـذ هـذه      ، ومعالجة الصعوبات التي      بشكل مستمر   الدراسية للمناهج  المعلمين تنفيذ
ليـة،  المناهج، والعمل على توفير كافة المصادر والتسهيالت التي يتطلبها تنفيذ المناهج بكفاءة وفاع            

 وتطوير مهاراتهم في مـساعدة      ،تحسين أداء المعلمين في التعامل مع هذه المناهج       واالهتمام الجاد ب  
ال يمكن إنكار أثرهـا الهـام فـي         ، وتوفير الوسائل التعليمية التي      الطلبة على تنفيذ أنشطة المنهاج    

ـ  والعمل على ربط     تسهيل تنفيذ الدروس التي تتضمنها المناهج،       للطلبـة، ة المحليـة    المنهاج بالبيئ
وتشجيع المعلمين على االطالع المستمر على آخر المستجدات العلمية         وحاجاتهم الحالية والمستقبلية،    

والتكنولوجية والتربوية في مجال تخصصاتهم، من أجل رفع كفاءة المعلمين في تدريس المنـاهج،              
ي توليد اتجاهات إيجابيـة نحوهـا       ، وبالتال  من قبل الطلبة   لمناهج الدراسية ا استيعاب    عملية تسهيلو
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، المختلفـة  في أنشطة المنهـاج       فاعلون كونهم يستوعبونها، وتلبي حاجاتهم، مما يجعلهم مشاركون      
 للمعلم الذي يقوم بتدريسهم هذا المنهاج، وبالتـالي زيـادة احتـرامهم             وأيضاً للمنهاج   حبهم وبالتالي

  .لهاللمعلم وتفاعلهم معه، وإقبالهم على المدرسة وحبهم 
 أبنائهم يتعلمون بشكل    نظراً ألن  ستزداد،  بالمدرسة ومعلميها وإدارتها   أولياء األمور ثقة   كذلك فإن   

كما أن شكاوي األبناء ألولياء أمـورهم مـن صـعوبات المنهـاج              أفضل من خالل هذه المناهج،    
 نائهم الدراسي  حالة من القلق على مستوى أب      لدى أولياء األمور  الذي كان يولّد    و،  والقصور في فهمه  
ستتقلّص، األمر الذي سيجعل أولياء األمور متفاعلون مع المنـاهج الدراسـية،             ومستقبلهم التعليمي 

ومع المعلمين، ومستعدون لتقديم كل عون ومساعدة لدعم العملية التربوية بالمدرسة والحفاظ عليها،             
  .تحسين المناخ التنظيمي بالمدرسةوهذه كلها عوامل تدعم باتجاه 

  
  : والمرافق والتجهيزات المدرسيةاألبنية دور مدير المدرسة تجاه -4 

المناسـب يـوفر    تلعب التسهيالت المادية المدرسية دوراً باعثاً على التعلّم، فتهيئة البناء المدرسـي       
 كما أن   ،للطالب راحة نفسية وتجعله يقبل على المدرسة معتبراً إياها بيته الثاني الذي يلجأ إليه ويحن              

ير التجهيزات المدرسية الالزمة للتعلّم توفر للمتعلّم فرص الممارسة الحقيقية، والتعلّم باالكتشاف            توف
والتجريب عن طريق العمل والمالحظة المباشرة، وهذا يجعل للتسهيالت المادية دوراً خالقـاً فـي               

  .)125: 2002العمايرة، (تحقيق مردود تربوي فاعل ومؤثر ومنتج قد تدفعه للتعلّم اإلبداعي 
مسهالً ن   فيه العملية التربوية، وقد يكو     تجري ويعتبر المبنى المدرسي بمثابة البيئة أو الوسط الذي         

لتنفيذها بنجاح وفاعلية، أو يكون عائقاً دون القيام بها على الوجه األكمـل، ودون تنفيـذ األنـشطة                  
  .)140: 2001عابدين، (والبرامج المتنوعة 
 وصيانة األبنية والمرافق    سالمةو دوراً هاماً في العمل على نظافة      المدرسة   مديرويرى الباحث أن ل   

ا لعملية التعليم والتعلّم، ويشمل ذلك كالً من الغرف          وصالحيته المدرسية وكذلك التجهيزات المدرسية   
الصفية والمالعب والحدائق المدرسية، والمقصف، والمرافق الـصحية، والتجهيـزات المدرسـية،            

لمدرسي والمكتبة المدرسية، وذلك من أجل توفير البيئـة التعليميـة التعلّميـة المناسـبة               والمختبر ا 
  .والمريحة للطلبة داخل المدرسة

فبالنسبة للغرف الصفية يمكن لمدير المدرسة العمل على إيجاد الجو الـصفي المـادي والنفـسي       
  )80-79: 2003العجمي، : (المريح لتعلّم الطلبة، من خالل قيامه بما يلي

التأكد من سالمة الغرف الصفية ومناسبتها للتدريس، والعمل علـى تـوفير اإلضـاءة والتهويـة                 •
 . المناسبة للطلبة
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التأكد من نظافة الغرف الصفية يومياً، وذلك بالتعاون مع المعلمـين والطلبـة والعـاملين فـي                  •
لى نظافـة الغـرف     المدرسة، ويمكن تشكيل لجان من الطلبة تكون مهامها األساسية المحافظة ع          

 .الصفية وترتيبها

 ،تنظيم الغرف الصفية، بحيث توضع الصفوف المتماثلة في غرف متجاورة أو في طابق واحـد               •
 .كما يجب على المدير مراعاة التوزيع المناسب ألعداد الطلبة على الغرف الصفية

 إليهـا مـسئولية    يعمل المدير بالتعاون مع المشرف على تشكيل لجان من المعلمين والطلبة يعهد            •
تزيين الغرف الصفية وعمل الديكورات لها كلما دعت الضرورة لذلك، ويمكن أن يرتّب المـدير       

 .مسابقات في هذا المجال بين الصفوف المختلفة في المدرسة

يعمل المدير على صيانة األثاث في الصفوف، وإصالح ما يعطب منه بالتعاون مـع المـشرف                 •
 .ستدعاء الفنيين من اإلدارة التعليمية كلّما دعت الحاجةومع الطلبة والمعلمين، وا

ويرى الباحث أيضاً ضرورة أن يتأكد مدير المدرسة من سالمة الغرف الصفية من األخطار التي قد                
تؤذي الطلبة كمشاكل التمديدات الكهربائية مثل وجود أسالك مكشوفة، أو علب كهربائية مفتوحـة،              

اء، وذلك بتفقد الغرف الصفية بشكل دوري، واكتـشاف األعطـال           أو مآخذ كهربائية منزوعة الغط    
ومكامن الخطورة، والعمل على معالجتها بالسرعة الممكنة بالتعاون مع قسم الصيانة بمديرية التعليم             

  .التابعة لها المدرسة
كما يضاف الحتياطات السالمة في المبنى المدرسي، احتواؤه على العدد المناسـب مـن طفايـات                

ق وأن يتم توزيعها بشكل مناسب على كافة أجزاء المبنى المدرسي، ويعتبر مـدير المدرسـة                الحري
 خزانـة لإلسـعافات األوليـة       تَوفُّر مسئوالً عن معرفة جميع العاملين لكيفية استخدامها، كما ويجب        

مـين   ويجب أن تُشَكّل لجنة من المعل       وبعض األدوية الالزمة،   تحتوي على وسائل اإلسعافات األولية    
والطلبة تُسمى لجنة األمن والسالمة، تكون مهمتها التأكد من توافر وسائل األمن والسالمة المدرسية              
ومتابعتها بشكل دائم، وأن تُنظم دورات للطالب داخل المدرسة لتدريبهم على كيفية استخدام طفايات              

 للطـالب،   الحريق، والتصرف في حال حدوث أخطار، وكذلك دورات فـي اإلسـعافات األوليـة             
باالستعانة بشخص أو فريق مختص إلعطاء مثل هذه الدورات، يتم انتدابه من الـدفاع المـدني أو                 

  .وزارة الصحة
أيضاً فيما يتعلق بالمبنى المدرسي، فباإلضافة لضرورة اهتمام مدير المدرسة بالعمل على نظافتـه              

لعناية بتزيين المبنى المدرسي عن     وصيانته، وتوفّر وسائل األمن والسالمة فيه، يرى الباحث أهمية ا         
التي يمكن وضعها على الجدران وفي الممرات، والتي قد يتحقق          طريق الرسومات والصور الجميلة     

، كما يمكن تزيين المبنى المدرسـي       من ورائها أهداف التوعية واإلرشاد باإلضافة للناحية الجمالية       
ة، فجمال المبنى المدرسي يبعث علـى الراحـة         بقطع فنية من أعمال الطلبة في دروس التربية الفني        

  .النفسية لدى الطلبة وكذلك المعلمين، ويعطي انطباعاً إيجابياً نحو المدرسة لدى الزائرين لها
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بعـث  فـي   التي تعتبر من المرافق الهامة في المدرسة لـدورها          ،  المدرسيةأما بالنسبة للحدائق     
تحسين س للتالميذ باإلضافة إلسهامها في      فّنَتَ م ثابةبم  الطلبة، حيث أنها   في نفوس والبهجة  السرور  

، ومـا    من خالل ما تتيحه من فرصة للتالميذ في تعلّم المهارات الحياتية األساسـية             جودة التعليم 
يذكر الباحث عدد من األمور التي يجـب علـى           من جمال ورونق على البيئة المدرسية،        هتضفي

   :ية بالحدائق المدرسية وتحسينها، ومنها في مجال العنامدير المدرسة القيام بها
  .االهتمام بتصميم الحديقة المدرسية بشكل صحيح بحيث تُعطي الشكل الجمالي للمدرسة •
 .الطلبةالتأكد من عدم زراعة نباتات سامة تُشكل خطورة على  •

 .متابعة عملية تهذيب األشجار وتنظيف ما يسقط من أوراق بشكل دوري ومستمر •

ويمكـن لمـدير    ،  وعدم تركها لفترات طويلة بدون مياه     ،  لنباتات واألشجار الحرص على سقي ا    •
 . لمتابعة سقي النباتات واألشجار والمحافظة عليهاالطلبةالمدرسة االستعانة ب

 والمعلمين تكون مهمتها متابعة نظافة الحديقة المدرسية واالهتمـام بهـا            الطلبةتشكيل لجنة من     •
  .والعمل على تطويرها، ورعايتها

 من خالل اإلذاعة المدرسية والنشرات التثقيفية بأهميـة الحفـاظ علـى             الطلبةشر الوعي لدى    ن •
 ومن حق الجميع االستفادة منهـا       ،لك لجميع أفراد المجتمع المدرسي    وأنها م ،  الحدائق المدرسية 
 .وكذلك تشجيعهم على زراعة الزهور واألشجار التي تزيد من جمال المدرسة، واالستمتاع بها

 
 أن دور المدير بالنسبة للمالعب )2003، العجمي( ذكر  بخصوص المالعب المدرسية فقدأما 

  :الرياضية المدرسية يتمثل في عدد من األمور ومنها
  .وضع خطة لتحسين المالعب المتوفرة وصيانتها •
 .اإلشراف على تجهيز المالعب من أدوات وأجهزة •

 .اون مع معلم التربية الرياضية بالمدرسةاإلشراف على تنظيم المالعب وتخطيط أرضيتها بالتع •

 .الطلبةاالهتمام بخلو المالعب من العوائق والحواجز لضمان أمن وسالمة  •

، العجمي(الصيانة المستمرة للمالعب واالهتمام بنظافتها ومتابعة استعمالها بالشكل الصحيح  •
2003: 81–82.( 

 لما يقدمه   ،بالمدرسةالمحببة لنفوس الطلبة     األماكن   من والذي يعتبر    أما بالنسبة للمقصف المدرسي   
 كافة اشتراطات    ومتابعة  تنفيذ فال بد من أن يتم     مختلفة،    ومشروبات لهم من وجبات غذائية وأطعمة    

 ومنهـا   ،بالمدرسـة  لضمان سالمة وصحة الطلبة      ،من قبل مدير المدرسة   السالمة والصحة المهنية    
  ):2005البربري، (
 بعيداً عن دورات المياه وأماكن تجمـع        ،وقع متوسط من المدرسة   يجب أن يكون المقصف في م      •

 .واإلضاءةالقمامة، وذو مساحة مناسبة لعدد طالب المدرسة، وجيد التهوية 
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 تكون مغطاة   أن ويفضل   الطلبةيتم تجهيزه بعدد مناسب من منافذ البيع على ارتفاع مناسب لطول              •
 .بمظلة للوقاية من الشمس

 أثناء الشراء وذلك لتجنب الطلبةنظم  األلمنيوم أو الحديد أمام المقصف تُ يتم وضع حواجز من أن •
 . ووقوع إصابات بينهمالطلبةحدوث تزاحم 

يجب أن يتوافر داخله مياه صالحة للشرب ومغسلة لليدين، وأن تكون أرضية المقصف والحوائط                •
 .مترين البورسالن بارتفاع أو تكون من القيشاني أنقابلة للغسل ويفضل 

 .تزود نوافذ المقصف بسلك شبكي لمنع دخول الحشرات  •

 وثالجات كافية لتبريد وحفـظ األطعمـة، ودواليـب          ،يتم تزويد المقصف بمطفأة حريق مناسبة       •
 رخام  أو وطاوالت معدنية    وأرففمحكمة لحفظ األدوات المستخدمة في المقصف، ومروحة شفط،         

 .نظيفة، وصاعق للذباب والناموس

التزام العاملين بالمقصف بالنظافـة الشخـصية        باستمرار، و  فة المقصف المدرسي  التأكد من نظا    •
وأن تكـون سـارية     وحصولهم على الشهادات الصحية التي تثبت خلوهم من األمراض المعديـة            

 .المفعول

التأكد من صالحية األطعمة والمشروبات التي تقدم بالمقصف من حيث قيمتها الغذائية واستبعاد  •
 ةالصالحيوالتأكد من تواريخ اإلنتاج ومدة ، الطلبةطعمة التي قد تضر بصحة المشروبات واأل

 .المكتوبة على أغلفة األطعمة والمشروبات

اعتبار أن البيئة المدرسية يجب أن تكون بيئة ، ب بالنظام الغذائي السليمالطلبةرة توعية ضرو •
 .تعليمية صحية

 
جب أن تكون المدرسة مجهزة بالمرافق الصحية       ي ف أما فيما يتعلق بالمرافق الصحية في المدرسة       

ريـا والطفيليـات    ي كالبكت األمراضالالزمة من مياه الشرب النقية والنظيفة والخالية من مسببات          
 باإلضافة إلى خلوها من المواد الضارة والسامة، ويجب مراعاة نـسبة            ،والفيروسات والفطريات 

  فات الصحية، هذا بجانب تجهيز المدرسة بأعداد      األمالح الذائبة فيها بحيث تكون مطابقة للمواص      
  واألخذ بعـين االعتبـار النقـاط التاليـة         الطلبةدورات المياه والمغاسل التي تتناسب مع أعداد        

  - :)2005البربري، (
انات مياه الشرب وإحكام غلقها لمنع دخول الحـشرات أو أي أجـسام             زيجب التأكد من نظافة خَ     •

 .غريبة بداخلها

ان مرة كـل    زكد من صالحية مياه الشرب بصفة مستمرة وذلك بأخذ عينة من مياه الخَ             يجب التأ  •
 . ثالثة شهور لفحصها بمعرفة الجهات المختصة
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•     يجب تزويد المدرسة بأعداد م بوتوزيعها علـى كافـة      الطلبةدات المياه التي تتناسب مع أعداد       ر 
 .مرافق المدرسة لمنع التزاحم في مكان واحد

تكون مبردات المياه مثبت عليها فلتر ترشيح مياه الـشرب ويجـب مراعـاة تنظيفـه                 يجب أن    •
 .ومراقبته واستبداله بصفة دورية كلما دعت الحاجة لذلك

أفضل وسائل الشرب هي صنابير المياه المركبة على شكل نافورات صغيرة لضمان عدم مالمسة               •
استخدام األكواب التي تـستخدم لمـرة        كما انه يمكن     ، عند الشرب منها لقوة الصنبور     الطالبفم  

 . بالمدارسالطلبةلضمان سالمة وصحة ، واحدة

) دورات الميـاه  ( عـدد المـراحيض   أن يكون   وبخصوص دورات المياه والمغاسل يجب مراعاة        •
 تكون إضاءتها   وأن بالمدرسة، كما يجب االهتمام بنظافتها وتطهيرها وتهويتها         الطلبة لعدد   مناسباً
عة بطريقة مناسبة داخل المدرسـة مـع تـوفير وسـائل االغتـسال           وزكون م  ويجب أن ت   ،جيدة

حية تمنـع   والفضالت والقمامة بطريقة ص    والتجفيف المناسب، ويجب التخلص من مياه الصرف      
 .انتشار األمراض والعدوى

، كمرفق حيوي وهام في المدرسة، يـرى الباحـث ضـرورة            وأما بخصوص المكتبة المدرسية    
 أنه ال ينبغي أن تنحصر العملية التعليمية داخل الغرف الصفية فقط، بل ال بـد                االهتمام به، حيث  

من تفعيل دور المكتبة في العملية التعليمية، وتشجيع الطلبـة علـى ارتيادهـا بـصفة منتظمـة               
ومستمرة، فمصادر المعرفة اليوم قد تعددت وتنوعت، والمكتبة المدرسية تحوي الكثير من هـذه              

جب أن ينتفع بها الطلبة، ويستثمرونها االستثمار األمثل بما يحقق عائداً تعليميـاً             المصادر، التي ي  
  .أفضل
 عدة شروط رئيسة ينبغي أن تتوافر في المكتبة حتـى تـؤدي             )88-87: 2001(مرسي وقد ذكر 

  :وظيفتها بكفاءة وفاعلية، ومن أهم هذه الشروط

رة أو أكثر من حجرة، ويراعى فـي        أن يكون لها في المدرسة مكان مستقل، قد تكون حجرة كبي           •
اختيار مكان المكتبة عادةً أن يكون في وسط المدرسة، وأن يكون سهل الوصول إليـه مـن أي                  
مكان في المدرسة، ويجب أن يراعى في المكان أيضاً توافر اإلضاءة المناسبة، ويجب أن تكـون                

كتبـة توضـع فيهـا      أرض المكان عازلة للصوت، وينبغي أن يخصص مكان أو حجرة من الم           
  .األجهزة التعليمية والكتب التي تحتاج إلى تجليد أو الكتب الجديدة التي تنتظر دورها في الفهرسة

  .أن يوفَّر األثاث الجيد ويشمل ذلك مناضد القراءة والكراسي •
أن تُنظم المكتبة بطريقة فعالة بحيث تُصنّف الكتب وتُفهرس ويكون نظام المكتبة بـسيطاً، ومـن                 •

  .سهل فهمه حتى يحصل القارئ على ما يريد منها ببساطة وسهولة مع توفير الوقت والجهدال
أن تضم المكتبة مجموعة من الكتب والمصادر التي تناسب أعمار الطلبـة ومطـالبهم التربويـة                 •

  .وأذواقهم واهتماماتهم وميولهم ومستواهم التعليمي في المدرسة
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ات الورود وبعض الملصقات الجميلة األخرى، وينبغـي        أن تكون مزينة بالصور الجميلة وزهري      •
 .أن يكون الجو العام للمكتبة محبباً وباعثاً على العمل والنشاط

 
، يرى الباحث أنه يجب أن يتوفر في المدرسـة مختبـر إلجـراء              وبخصوص المختبر المدرسي   

 وجعل التعلّم أبقى    ،قالتجارب العلمية الواردة في المناهج الدراسية، من أجل ربط النظرية بالتطبي          
أثراً لدى الطلبة، وينبغي أن يكون مزوداً بالمواد واألدوات واألجهزة الالزمة إلجراء التجـارب،              
وأن تكون مساحته مناسبة ألعداد الطلبة، وأن يزود بمقاعد مريحة تُناسب الطلبة وال تتسبب فـي                

وضع لوحات إرشادية توضيحية تُبـين      إتعابهم، والتأكد من توافر متطلبات األمن والسالمة فيه، و        
طرق التعامل مع المختبر واألدوات الموجودة فيه، كما ال بد من توظيـف المختبـر المدرسـي                 
توظيفاً فاعالً في العملية التعليمية، فهو لم يوجد ليتم إغالقه أو لذهاب الطلبة إليه مرة أو مـرتين                  

عملية التعلّم خاصةً المواد العلميـة مثـل        خالل العام الدراسي فقط، بل هو جزء أساسي إلنجاح          
الكيمياء والفيزياء واألحياء، لذلك على مدير المدرسة متابعة المعلمين وحـثهم علـى توظيـف               

  .  لتوفير أفضل تعلّم ممكن للطلبة،المختبر المدرسي بكل فاعلية
  :دور مدير المدرسة تجاه التجهيزات المدرسية 

ات الهندسية،األدوات المخبرية، الوسائل التعليميـة، الخـرائط،        األدو:  بالتجهيزات المدرسية  يقصد
والتي ال يمكن إنكـار     ،  إلخ.. اإلذاعة المدرسية، األدوات الرياضية، األدوات الفنية، أجهزة العرض       

 فـي هـذا     بـالخطوات التاليـة    القيامدورها األساسي في العملية التعليمية، لذا على مدير المدرسة          
  : الجانب

  .طلبات المختلفة الالزمة من التجهيزات المدرسيةتحديد المت )1
 .دراسة واقع التجهيزات المدرسية المتوافرة )2

  .تحديد االحتياجات من التجهيزات المختلفة )3
  .وضع خطة لتلبية تلك االحتياجات من التجهيزات )4
  .تنظيم حفظ وتوثيق هذه التجهيزات في أماكن سليمة وسجالت رسمية )5

: 2002العمايرة،  (ذه التجهيزات المدرسية لخدمة األهداف التربوية       وضع نظام وبرنامج لتوظيف ه    
126(.  
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  : عالقة المدرسة بالمجتمع المحليتفعيل دور مدير المدرسة في -5 
لم يعد عمل المدرسة قاصراً على حشو أذهان الطلبة بالمعلومات، وإنما تطورت وظيفتها، فأصبحت              

 بروح التعاون والتعاضد، ويتدرب الطالب على التوفيق        نلو، ويعم الطلبةمجتمعاً صغيراً يعيش فيه     
بين نفسه كفرد وبين المجتمع الذي يعيش فيه، يتمتع بالخير الذي يكفله له المجتمع ويؤدي في نفس                 
الوقت للمجتمع ما استطاع إليه سبيال، واتّجهت المدرسة إلى العمل على الربط بينها وبـين البيئـة                 

  ).273: 2001عطوي، (والتفاعل معها 
تحقيق هذا الـربط والتفاعـل      يرى الباحث أن دور مدير المدرسة في هذا المجال هو العمل على             و

البنّاء بين المدرسة والمجتمع، من أجل خلق مناخ تنظيمي إيجابي داخل مدرسته، حيث تُمثل عالقة               
ب علـى مـدير     المدرسة بالمجتمع المحلي عنصراً هاماً من عناصر المناخ التنظيمي للمدرسة، يج          

  .المدرسة العمل على تحسينه وتطويره
 :)53-52: 2005محامدة، ( وهذا يتم من خالل قيامه بما يلي

  .تعريف اآلباء ببرامج المدرسة وأوجه نشاطها •
  .مقابلة اآلباء وغيرهم من األهالي الراغبين في مناقشة بعض المسائل التربوية •
  .هالي بوجه عام واآلباء واألالطلبةتنظيم مكتبة يستفيد منها  •
 .تكوين لجنة من المدرسين لإلشراف على برنامج العالقات العامة •

 .العمل على إصدار صحيفة للمدرسة تعبر عن أغراض المدرسة وبرامجها •

تشجيع اآلباء على زيارة المدرسة بدعوات عامة أو خاصة للتعرف على كافة نـواحي النـشاط                 •
 .فيها

 : تفعيل عالقة المدرسة بالمجتمع المحلي مجالفي) 36: 2003عاشور، ( ويضيف

إشراك المدرسة ألولياء األمور وممثلين عن الفعاليات االقتـصادية واالجتماعيـة والمؤسـسات              •
الحكومية والخاصة، في وضع الخطط والبرامج واألنشطة المدرسية الموجهة لخدمـة المجتمـع             

 .المحلي مع المشاركة في توفير الدعم المالي للمدرسة

 طالب المدرسة في أعمال تطوعية تُنَفّذ لخدمة المجتمع المحلي مما يـساهم فـي زيـادة              إشراك •
 . الحس الوطني واالنتماء إلى المجتمع

ويعد التعرف على ما يجري داخل المدارس والمشاركة فيه، حق أساسي لكـل فـرد مـن أفـراد                   
التعليمية، ويؤدي ذلك إلـى  المجتمع، وشرط من الشروط الالزمة والضرورية والمهمة لنجاح النظم       

اطمئنان أفراد المجتمع على طبيعة ونوعية البرامج التعليمية المقدمة ألبنـائهم داخـل المـدارس،               
ويتوفر هذا الشرط واألمر المهم بصورة كبيرة في كثير من الدول وخاصة الدول المتقدمة، ومـن                

نوعية التغيرات والتجديدات الحادثة في     بين األمور الهامة التي يسعى أفراد المجتمع للتعرف عليها          
العملية التعليمية، من حيث مدى أهميتها ومدى فائدتها على الطلبـة والمجتمـع، فنجـاح التجديـد                 
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والتحديث في البرنامج التربوي ال يمكن أن يتم إال إذا حظي هذا التجديد والتحديث التربوي بقبـول                 
  ).356-355: 2001، دياب(وتأييد أولياء األمور وأفراد المجتمع 

لذا على مدير المدرسة أن يفتح الباب أمام أولياء األمور وأفراد المجتمع كافة، ومؤسساته وهيئاتـه                
المختلفة، كي يطّلعوا على ما يجري داخل المدرسة من أنشطة وفعاليات تعليمية، وأن يعبروا عـن                

 .لبة، من أجل االرتقاء بتعلّم أبنائناآرائهم حول ما تُقدمه المدرسة من خدمات تربوية ألبنائنا الط

أن تنمية العالقة بين المدرسة والمجتمع المحلي تستدعي من المدير          ) 91: 1998(وقد ذكر العاجز    
القيام بإجراءات عملية لتنمية هذه العالقة، ويرى الباحث أن هذه اإلجراءات تمثل خطة عمل فاعلة،               

 تنمية وتطوير العالقـة بـين مدرسـته والمجتمـع           على مدير المدرسة تنفيذها بشكل جيد من أجل       
  :المحلي، وهذه اإلجراءات هي

  . تنظيم دراسة واقع المجتمع المحلي-أ
 تنظيم برنامج خدمة المدرسة للمجتمع المحلي، حيث من الخطأ الشائع أن تكون العالقـة بـين                 -ب

 المتبرع والمدرسـة فـي   المدرسة والمجتمع المحلي قائمة على أساس أن المجتمع يكون دائماً بدور          
دور المستقبِل للمساعدات، لقد تغير هذا الدور ألن المدرسة لها دور تلعبه في تقديم الخدمات العامة                

  .من خالل الحمالت التي تُنظمها المدرسة لذلك، مثل النظافة العامة، تنظيم المرور
بشرية، حيث لم تعـد قـدرات        تنظيم برنامج االستفادة من إمكانات المجتمع المحلي المادية وال         -ج

المدرسة بمفردها قادرة على تحقيق أهدافها المنشودة، ونجد أن بعض المـدارس المنفتحـة علـى                
مجتمعها، استطاعت تحقيق أهدافها الواقعية والطموحة بالتنسيق مع أفـراد ومؤسـسات المجتمـع              

وشامل ودون أن   المحلي، حيث استطاعت توظيف خبراته في إنجاز بعض المشروعات بشكل دقيق            
يكلّفها ذلك سوى مجهودات أعضائها في التخطيط واالتصال والتنسيق مع بعـض المعنيـين مـن                

  .المجتمع المحلي
كما يجدر بمدير المدرسة تشكيل مجلس اآلباء والمعلمين بحيث يتكون من مدير المدرسة وعدد من               

-134: 2001عطـوي، : ( ما يلي  اآلباء والمعلمين، وتشتمل واجبات مجلس اآلباء والمعلمين على       
135(  
 من أجل حل المشكالت االجتماعية والدراسـية        ،وضع خطة عامة للتعاون بين البيت والمدرسة       •

 .للطلبة داخل المدرسة وخارجها

 .وضع الخطة العامة لمشاركة اآلباء في تمكين المدرسة من تنفيذ برامجها التعليمية •

 لالستفادة من خبرات اآلباء وإمكاناتهم في دعم العملية         تحديد أوجه التعاون بين اآلباء والمعلمين      •
 .التعليمية التعلّمية وبخاصة في المجاالت العملية لآلباء

 .تهيئة المدرسة للتجاوب مع البيئة •

 .رفع المستويات االجتماعية والثقافية والرياضية والصحية في محيط المدرسة وفي البيئة المحلية •
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 .ن اآلباء لتكون لديهم فكرة واضحة عن مهمة المدرسة رفع مستوى الوعي التربوي بي •

 .اإلسهام في المشروعات العامة واالحتفاالت المحلية والوطنية •

 .تمارس هذه المجالس نفوذها على المستوى المحلي لصالح المدرسة •

  :األهداف العامة لمجالس اآلباء والمعلمين في) 90-88: 2003 (العجمي وقد لخّص

  . على اكتساب الشخصية المتوازنةمساعدة الطالب -1
  .دعم عملية التعلّم الذاتي -2
  .دعم التحصيل المدرسي -3
  .تنمية الوعي بالقضايا التربوية -4

وتّعد مجالس اآلباء والمعلمين من أهم وسائل الربط بين المدرسة والمجتمع، حيث يـشارك اآلبـاء                
داخل المدارس، ويتوقف نجاح مجالس اآلباء      بالرأي والمناقشة في بعض األمور التعليمية والتربوية        

والمعلمين على مدى مقدرة مدير المدرسة على حسن إدارة هذه المجالس بكفاءة، من أجل المساعدة               
: 2001دياب،(في اتخاذ القرارات الخاصة بالتطوير الفعال والناجح لألمور التعليمية داخل المدارس            

356.(  
جال تفعيل العالقة بين المدرسة والمجتمع أنه يمكـن تفعيـل       في م ) 166: 2001(كما يذكر عريفج    

هذه العالقة من خالل زيارات من جانب طالب المدرسة لمؤسسات المجتمع في مواقعها لإلطـالع               
على تنظيماتها وفعالياتها وطرق تشغيلها، فمثل هذه الزيارات توثّق الصلة بين الطلبة ومجـتمعهم،              

ولألعمال التي يمارسها العاملون فيه، فتتولّد الرغبة لديهم لإلنـدماج          وتزيد من والئهم لهذا المجتمع      
بمجتمعهم بعد تخرجهم بدل أن تنصرف أنظارهم بعيداً عن مجتمعاتهم المحلية في هجرات تـصب               
في سوق العمل بمجتمعات ُأخرى لم تتحمل تكلفة رعاية نموهم وإعدادهم العلمي، فالرغبة في شيء               

إنسان يقف خارج العمل وينظر إليه من بعيد، وإنما تنشأ عند من يقترب منـه               أو عمل ال تتولد عند      
  .ويتعايش معه فيأنس إليه

                  ـدوفي ضوء ما سبق يرى الباحث أن توطيد العالقة بين المدرسة والمجتمع المحلي أمر حتمي ال ب
 مع أولياء أمور    اجتماعية تربوية، تربطها تفاعالت    ةمنه، إذ ال يمكن تجاهل طبيعة المدرسة كمؤسس       

الطلبة، ومع كافة مؤسسات المجتمع المحلي األخرى، من وسائل إعالم، ودور عبـادة، ومنظمـات               
شبابية، يمارس كل منها دوره التربوي بصورة أو بأخرى، فاألدوار بـين المدرسـة ومؤسـسات                

لمدرسة على  المجتمع المحلي يجب أن تكون تكاملية ومتناغمة مع بعضها البعض، وإذا ما انفتحت ا             
مجتمعها المحلي فإن هذا سيجعلها محل اهتمامه بشكل أكبر، كما أن المدرسة التـي تريـد مناخـاً                  
تنظيمياً إيجابياً، هي المدرسة التي تربطها عالقات وتفاعالت مثمرة مع مجتمعها المحلي، ما يعنـي               

 الـذي يكَرسـه انغـالق       أن المناخ التنظيمي الذي يسودها هو المناخ المفتوح، وليس المناخ المغلق          
  . المدرسة على نفسها وانعزالها عن المجتمع، وعدم االكتراث بقضاياه أو المساهمة في حلها
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  ل الثالثالفص

  الدراسات السابقة

  :تمهيــد
والتـي   ذات العالقة بموضوع الدراسة،   يهدف هذا الفصل إلى استعراض دراسات الباحثين السابقين         

وذلك لالستفادة منها في هذه الدراسة، وقد قـسم الباحـث           استطاع الباحث الحصول عليها وجمعها،      
وقام بترتيب كـالً    ،  الدراسات األجنبية )  ثانياً ،بيةالدراسات العر ) أوالً:  السابقة إلى قسمين   تالدراسا

، ومن ثم التعقيـب علـى   األجنبية ترتيباً زمنياً من األحدث فاألقدمالدراسات  من الدراسات العربية و   
  .هذه الدراسات

       
  :الدراسات العربية: أوالً

  -: بعنوان)2007( دراسة الحجار والعاجز.1

  " التعليم الحكومي الفلسطيني كمدخل لإلصالح المدرسيتقويم أبعاد المناخ المدرسي في" 
في التعليم الثانوي الحكومي الفلسطيني بمحـافظتي        يلمدرسالدراسة إلى تحديد نوع المناخ ا      هدفت

 فيها، وتحديد الفروق في تقديرات المعلمين للمناخ        ، من وجهة نظر المعلمين    سوسط غزة وخان يون   
  .رسة ونظام عمل المدرسةالمدرسي تبعاً لمتغيرات جنس المد

معلماً ) 211(تألفت عينة الدراسة من     واستخدم الباحثان المنهج الوصفي التحليلي في دراستهما، كما         
  .، تم اختيارهم بطريقة عشوائية بسيطةومعلمة

، تُغطي أبعـاد    فقرة) 71( بتصميم استبانة تكونت من      ان أهداف الدراسة قام الباحث    ومن أجل تحقيق  
عالقة المعلم بالطلبة، وعالقة المعلم بزمالئه، وعالقة الطلبة بزمالئهم،         : رسي الستة وهي  المناخ المد 

  .  واإلدارة الصفية، واإلدارة المدرسية، وأبنية المدرسة ومرافقها
توصلت الدراسة إلى أن النسبة المئوية لتقـديرات المعلمـين للمنـاخ المدرسـي تـساوي                وقد   •

يجابياً بدرجة متوسطة، وأنه ال توجد فروق دالة إحصائياً بين          ، بمعنى أن المناخ كان إ     %)65.2(
) ذكـور أو إنـاث    (متوسطات تقديرات المعلمين للمناخ المدرسي ترجع لمتغير جنس المدرسـة           

  .)فترة أو فترتين(ونظام عمل المدرسة 
ة وقد أوصت الدراسة بضرورة االهتمام بتحديد احتياجات المدارس وتلبيتها، وتشجيع ودعم ثقاف            •

، وإعـادة   )الوزارة، والمديريات والمدارس  (المدرسة اإليجابية اآلمنة، من قبل جميع المستويات        
التنظيم اإلداري للمدرسة بحيث يتيح مجاالً أوسع من الحرية في العالقات بين الطلبة والمعلمـين        
 واإلدارة المدرسية، وإعداد الخطط ورسم السياسات لتطوير المنـاخ المدرسـي فـي الـسنوات              

  .   القادمة
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  -: بعنوان)2007(  دراسة العتيبي.2

دراسة ميدانية ( المناخ المدرسي ومعوقاته ودوره في أداء المعلمين بمراحل التعليم العام" 

  )"على عينة من المعلمين العاملين بالمدارس الحكومية بمدينة الرياض
راحل التعليم العام بالمـدارس     هدفت الدراسة إلى التعرف على طبيعة المناخ المدرسي السائد في م          

الحكومية بمدينة الرياض من وجهة نظر المعلمين، وإبراز دوره في أداء المعلمين، وتحديـد أهـم                
  .المعوقات التي تحول دون توفُّّر مناخ مدرسي مناسب بهذه المدارس

) 266( وقد استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي في دراسته، وبلغت عينة الدراسة العـشوائية            
معلماً، من المعلمين العاملين في المدارس الحكومية للبنين التابعة لمركز اإلشراف التربوي بـشمال              

  ).ثانوي -متوسط -ابتدائي( الرياض
حيث كان المحور األول     وقد قام الباحث بتصميم استبانة كأداة للدراسة، وتكونت من أربعة محاور،          

ائد في مراحل التعليم العام بالمـدارس الحكوميـة بمدينـة           للتعرف على طبيعة المناخ المدرسي الس     
الرياض من وجهة نظر المعلمين، وقد احتوى هذا المحور على أربعة أبعاد، األول يتعلق بـاإلدارة                
المدرسية، والثاني يتعلق بالعالقات اإلنسانية، والبعد الثالث يتعلق بإمكانات المدرسة وتجهيزاتها، أما            

  .لق بلوائح وأنظمة العملالبعد الرابع يتع
والمحور الثاني لتحديد مدى رضا المعلمين عن المناخ السائد في مراحل التعليم العـام بالمـدارس                
الحكومية بمدينة الرياض، والمحور الثالث إلبراز دور المناخ المدرسي السائد في أداء المعلمـين،              

 منـاخ مدرسـي مناسـب فـي هـذه           والمحور الرابع لتحديد أهم المعوقات التي تحول دون توفير        
المدارس، وقد احتوى هذا المحور على أربعة أبعاد، األول يتعلق باإلدارة المدرسية، والثاني يتعلق              

، أمـا البعـد     )البيئة المادية ( بالعالقات اإلنسانية، والبعد الثالث يتعلق بإمكانات المدرسة وتجهيزاتها       
  .الرابع واألخير يتعلق بضغوط العمل

  :صلت الدراسة لعدة نتائج أهمهاوقد تو •
 أن أهم أبعاد المناخ المدرسي ذات العالقة باإلدارة المدرسية تمثلت فـي حـرص اإلدارة علـى                  -

  .تطبيق األنظمة واللوائح، وفض النزاعات والخالفات بين المعلمين
يـسود بـين    أكثر أبعاد العالقات اإلنسانية التي تسود المناخ المدرسي تمثلت في جو المرح الذي              -

المعلمين عندما يتجمعوا بصورة غير رسمية، والعالقات الطيبة المبنيـة علـى الثقـة واالحتـرام                
 .والتقدير

 أن المعلمون موافقون على أن المناخ المدرسي السائد له دور مؤثر في جميع جوانـب العمليـة                  -
  .التعليمية
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تشدد اإلدارة في تطبيق    : مثلت في  أن أهم المعوقات التي تحول دون توفّر مناخ مدرسي مناسب ت           -
األنظمة، وعدم تفويضها للصالحيات، وضعف االهتمام باألنشطة التي تُنمي روح المـشاركة بـين              

  .المعلمين، وعدم توفر الوسائل التعليمية الكافية التي تساعد المعلم على أداء وظائفه التربوية
  :وقد أوصت الدراسة بمجموعة توصيات، ومنها •
 قدرات ومهارات المعلم، حيث أن تلك الثقة تعتبر عامل من عوامل المنـاخ المدرسـي                 الثقة في  -

  .المناسب
  . االهتمام بنظام الحوافز سواء المادية أو المعنوية للمعلمين المتميزين-
  االهتمام من قبل إدارة المدرسة والقيادات التربوية العليـا، بتـوفير اإلمكانـات والتجهيـزات                 -

  .زمة، بصفة دائمة ومستمرة، وصيانتها الدورية، والعمل على تطويرهاالمدرسية الال
 االهتمام بتنمية العالقات اإلنسانية بين المعلمين وبعضهم البعض، وبينهم وبـين اإلدارة والطلبـة             -

  .وأولياء األمور، داخل وخارج المجتمع المدرسي
  -: بعنوان)2004( دراسة ستراك وريب اهللا .3

 في المدارس الثانوية من وجهة نظر اإلدارة المدرسية والهيئة التدريسية           المناخ التنظيمي "

  ) "الجزائر(في وهران
 مـن وجهـة نظـر       ظيمي السائد في المدارس الثانوية    هدفت الدراسة إلى الكشف عن واقع المناخ التن       

ة في وصف   ا إذا كان هناك فروق ذات داللة إحصائي       الكشف عم و المدرسية والهيئة التدريسية،     ةاإلدار
  . المناخ التنظيمي بالمدارس الثانوية من وجهة نظر كل من اإلدارة المدرسية والهيئة التدريسية
) 309 (ةوقد استخدم الباحثان المنهج الوصفي في دراستهما، وبلغت عينة الدراسة من الهيئة التدريسي            

مـديراً  ) 22(ة بلغـت    مدرسة، ومن اإلدارة المدرسي   ) 141(مدرساً و ) 168(مدرساً ومدرسة، منهم    
  .مديراً ومديرتين) 20(ومديرة، منهم 

) O.C.D.Q( وصـف المنـاخ التنظيمـي      مقيـاس  الباحثـان ولتحقيق أهـداف الدراسـة اسـتخدم        
Organizational Climate Description Questionnaire  الذي أعده هـالبن ) Halpin(  عـام

  .بيئة الجزائريةقام الباحثان بتكييف هذا االستبيان على القد و. م1966
  : هماعدينفقرة موزعة على ب) 64(ويتكون المقياس من 

- االنفكاك، اإلعاقة، الـروح المعنويـة،      :  ويتكون من أربع مجاالت هي     ،عد سلوك الهيئة التدريسية   ب
  . الود

- الشكلية في العمل، التركيز   : ويتكون من أربعة مجاالت هي    ،  عد السلوك القيادي لإلدارة المدرسية    ب 
  .على اإلنتاجية، التحفيز، االعتبارية
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  :أشارت نتائج الدراسة إلىقد و •
المناخ التنظيمي المفتوح، وبلغ عدد     :  المشمولة بالدراسة تتصف بمناخين هما     أن المدارس الثانوية   -

اتـصفت  ، فـي حـين      %)54.54( بنـسبة    مدرسة) 12(المدارس التي اتصفت بهذا المناخ المفتوح       
  %).45.45(بالمناخ المغلق بنسبة ) 10(ألخرى وهي  االمدارس الثانوية

في وصف كل من اإلدارة المدرسـية       ) 0.01(وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة          -
والهيئة التدريسية للمناخ التنظيمي السائد في المدارس الثانوية المشمولة بالدراسة، فقـد رأت الهيئـة               

ائد في المدارس الثانوية هو المناخ المغلق، أما اإلدارة المدرسية فقد           التدريسية أن المناخ التنظيمي الس    
  .رأت عكس ذلك حيث رأت أن المناخ السائد هو المناخ المفتوح

 
  -: بعنوان)2003( دراسة المومني .4
  العامـة مـن    األردنيةعالقة المناخ التنظيمي بأسلوب إدارة الصراع في المدارس الثانوية          " 

  " ن والمعلمينوجهة نظر المديري
  األردنيـة  طبيعة المناخ التنظيمي السائد فـي المـدارس الثانويـة   ف على هدفت الدراسة إلى التعر      

  . من وجهة نظر المديرين والمعلمينوعالقته بأساليب إدارة الصراع
ـ             العـشوائية مـن      ةوقد استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي في الدراسة، وبلغت عينة الدراس

مديرة، وبلغت عينـة الدراسـة مـن        ) 164(مديراً و ) 130(مديراً ومديرة بواقع    ) 294(ديرين  الم
معلمة، وقد ُأخذت العينتان العشوائيتان     ) 340(معلماً و ) 280(معلماً ومعلمة، بواقع    ) 620(المعلمين  

  .بما يتناسب وعدد المديريات والمنطقة الجغرافية
 استبانة مدير المدرسـة     :أوالً: تبانات ألغراض الدراسة وهي    قام الباحث ببناء وتطوير أربع اس      وقد

 :نت من ثالثة مجاالت    والتي تكو  ،لقياس المناخ التنظيمي السائد في المدارس الثانوية األردنية        الثانوية
استبانة المعلـم لقيـاس المنـاخ التنظيمـي         : ، ثانياً ) مجال التوجيه  ، مجال االتصال  ،المجال القيادي (

 عالقة المعلمين   ، شؤون المعلمين ونموهم المهني    ،عالقة المدير بالمعلمين  (مجاالت  وتضمنت خمسة   
استبانة مدير المدرسة الثانوية لقياس أساليب إدارة الصراع        : ، ثالثاً ) العمل واإلنتاج  ، الدافعية ،بالطلبة

  .استبانة المعلم لقياس أساليب إدارة الصراع: ، رابعاًفي المدارس الثانوية األردنية
  : ما يلي نتائج الدراسة إلى أهموقد أشارت •
 أن المناخ التنظيمي السائد في المدارس الثانوية األردنية من وجهة نظـر كـالً مـن المـديرين                   -

  .والمعلمين هو المناخ اإليجابي بدرجة متوسطة
  نهـا  ر ع  كما عب  ، المناخ التنظيمي السائد وأساليب إدارة الصراع      ارتباطية موجبة بين   وجود عالقة    -
  . من المديرين والمعلمينكٌل
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 لدى مديري   ، الدراسة بأن تقوم وزارة التربية والتعليم بتعميق مفهوم المناخ التنظيمي          توقد أوص  •
 والذين يولون أهمية كبيرة للمناخ التنظيمي       ، وتعميم تجربة المديرين المتميزين    ،المدارس الثانوية 

 الحينيق إجراء االستقصاءات والبحوث بين       وذلك عن طر   ،وأسلوب إدارة الصراع في مدارسهم    
  .واآلخر

  -: بعنوان)2002( دراسة نواس.5
  "المناخ المدرسي وعالقته بالصحة النفسية لدى طلبة المرحلة الثانوية بمحافظات غزة " 

هدفت الدراسة إلى التعرف على المناخ السائد في المدارس الثانوية بمحافظات غزة وعالقته بالصحة              
  .لدى طلبة هذه المرحلةالنفسية 

) 576( عينة الدراسـة العـشوائية       وبلغتوقد استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي في دراسته،         
شمال غزة،  :( العلمي واألدبي بمدارس محافظات    بفرعيهطالباً وطالبة من طلبة الصف األول الثانوي        

  ).غزة، الوسطى
لمناخ االجتماعي النفسي للمدارس الثانوية وهي مـن        استبانة ا : واستخدم الباحث أداتين للدراسة هما    

فقرة موزعة على سبعة أبعاد، ومقياس الصحة النفسية للشباب،         ) 52(إعداد الباحث، وقد اشتملت على    
 وبلغـت فقراتـه بعـد        وذلك بعد تقنينه على البيئة الفلـسطينية       )1992القريطي والشخص، ( إعداد
  .فقرة موزعة على سبعة أبعاد) 86(التقنين

  :وقد توصلت الدراسة إلى جملة من النتائج من أهمها ما يلي •
  .مستوى المناخ المدرسي السائد في المدارس الثانوية بمحافظات غزة بشكل عام متوسط -
ال توجد فروق دالة إحصائياً في إدراك الطلبة للمنـاخ المدرسـي تُعـزى لمتغيـري الجـنس                   -

 .والتخصص

طلبة للمناخ المدرسي تُعزى لمتغير مكان اإلقامة، لـصالح  توجد فروق دالة إحصائياً في إدراك ال  -
 .محافظة الوسطى ومحافظة شمال غزة

 .ال توجد عالقة دالة إحصائياً بين المناخ المدرسي والصحة النفسية بشكل عام -

  :وقد أوصت الدراسة بمجموعة توصيات، ومنها •
رسي أكثر مالئمة لطلبة الثانوية،     إعطاء اهتمام أكثر من قبل المدراء والمعلمين، لتوفير مناخ مد          -

يستطيعون من خالله تحقيق حاجاتهم النفسية واالجتماعية، من خالل توضيح التعليمات والقوانين            
المدرسية للطلبة وخاصة الذكور، ومراعاة الجانب اإلنساني عند الطلبة، وتكوين عالقات وديـة             

 .نشاطات المدرسيةمعهم، ومنحهم حرية التعبير عن الرأي، والمشاركة في ال

 العمل على تحقيق الصحة النفسية لطلبة المرحلة الثانوية بشكل أفـضل، مـن قبـل المـديرين                  -
  .والمعلمين
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  -: بعنوان)2002( دراسة عليمات .6
  "النمط القيادي لمديري المدارس األساسية في محافظة المفرق وعالقته بالمناخ التنظيمي" 

لنمط القيادي السائد لدى مديري المدارس األساسية فـي محافظـة            ا إلىهدفت الدراسة إلى التعرف     
 والمناخ التنظيمي السائد في هذه المدارس، ومعرفة العالقة بين الـنمط القيـادي والمنـاخ                ،المفرق

  .التنظيمي من وجهة نظر الهيئة التدريسية
               العـشوائية وقد استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي فـي دراسـته، وبلغـت عينـة الدراسـة                 

  .عضو هيئة تدريس )335(
  :واستخدم الباحث في دراسته استبانتان هما

ديمقراطـي،  ( تتوزع على ثالثة أنمـاط للقيـادة         ،فقرة) 30( استبانة النمط القيادي وتتكون من       -1 
  .)أوتوقراطي، تسيبي

 O.C.D.Q (Organizational Climate Description( استبانة وصـف المنـاخ التنظيمـي   -2

Questionnaire    وقد قام الباحث بترجمتها وتكييفها لتناسب البيئة األردنيـة،          ،)هالبن( التي وضعها 
  : وزعت إلى بعدين هما،فقرة) 64( وقد تضمنت االستبانة

  .التباعد، اإلعاقة، االنتماء، األلفة:  بعد سلوك المعلمين ومجاالته هي-
 ، الشكلية في العمل، التركيز على اإلنتـاج، القـدوة فـي العمـل             : بعد سلوك المدير ومجاالته هي     -

  ).النزعة اإلنسانية(واالعتبارية 
  :وقد توصلت الدراسة إلى النتائج التالية •
 هو النمط السائد لدى مديري المدارس األساسـية فـي محافظـة             ،أن النمط القيادي الديمقراطي    -

  . ثم التسيبي، يليه النمط األوتوقراطي،المفرق
 . المناخ التنظيمي السائد في المدارس األساسية تسوده العالقات اإليجابيةأن -

 .أن العالقة بين النمط الديمقراطي والمناخ التنظيمي ومجاالته كلها كانت إيجابية -

أن العالقة بين كل من النمط األوتوقراطي والنمط التسيبي من جهة والمناخ التنظيمي ومجاالتـه                -
 .ةمن جهة ثانية كانت سالب

  : ومنها،وقد أوصت الدراسة ببعض التوصيات •
 لما له من تأثير إيجـابي       ، إتباع مديري المدارس للنمط الديمقراطي مع الهيئة التدريسية        ضرورة  -

  .في العملية التعليمية
ضرورة قيام اإلدارة المدرسية بتشجيع المعلمين على إبداء آرائهم وأفكارهم وتقبلهـا بمـا يخـدم                 -

، وأيضاً تنمية مبدأ الشعور بالمسئولية فـي        يمية، واشتراكهم في اتخاذ القرارات المدرسية     العملية التعل 
  .العمل لدى العاملين، ألن ذلك يرفع من الروح المعنوية لديهم، ويزيد في رضاهم الوظيفي
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  -: بعنوان)2001( دراسة درويش وموسى .7
ـ        "  اء المهنـي لمعلمـي المـدارس       دراسة مقارنة بين نمط المناخ التنظيمي وعالقته باالنتم

  "اإلعدادية الرياضية وغير الرياضية بمحافظة اإلسكندرية 
ـ      العالقة بين نمط المناخ التنظيمي     التعرف على هدفت الدراسة إلى     دارس اإلعداديـة    السائد فـي الم

 طبقـاً   واالنتماء المهنـي للمعلمـين العـاملين بهـا         ،الرياضية وغير الرياضية بمحافظة اإلسكندرية    
   .همالستجابات

مدرساً ) 68 ( العشوائية شملت عينة الدراسة  و،  دراستهماوقد استخدمت الباحثتان المنهج الوصفي في       
  .من المدارس اإلعدادية الرياضية وغير الرياضيةومدرسة 

 إحداهما استبانة وصف المنـاخ التنظيمـي وتـضمنت    : الباحثتان في دراستهما استبانتان  واستخدمت
التباعـد، اإلعاقـة،    (أربع منها تتعلق بخصائص سلوك المدرسين في المدرسـة وهـي             :ثمانية أبعاد 

النزعة اإلنسانية، التأكيد على    ( وهي   ، بسلوك مدير المدرسة   تتعلق، واألربعة األخرى    )االنتماء، األلفة 
لمهنـي   اءواالستبانة األخرى لقياس الشعور باالنتمـا  ،  )اإلنتاجية، الشكلية في العمل، القدوة في العمل      

   .مدرسينلل
  :وقد توصلت الدراسة إلى جملة من النتائج، من أهمها •
في المناخ التنظيمي بين المدارس الرياضية      ) 0.05( وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى         -

  .وغير الرياضية
ء  وجود عالقة ارتباطيه طردية ذات داللة إحصائية بين أبعاد المناخ التنظيمي والـشعور باالنتمـا               -

 .المهني لدى مدرسي المدارس الرياضية وغير الرياضية

  :وقد أوصت الدراسة بجملة توصيات، من أهمها •
  ضرورة قيام األجهزة المعنية بالوقوف على أسباب تواضع مستويات االنتماء المهني للمدرسـين،               -

  .والعمل على عالجها
 لزيـادة الـوعي الكامـل       ،مديري المدارس  ل ، وزارة التربية والتعليم   قبلإعداد برامج تدريبية من       -

  . المهني للمدرسينء وما يترتب عليه من زيادة درجة الشعور باالنتما،بالمناخ التنظيمي الجيد
 خلق مناخ تنظيمي يهتم بإشباع حاجات المعلمين، بنفس قدر االهتمام بالعمل واإلنتاجية، وخلق مناخ               -

  .لتحدي واإلنجاز، وتشجيع روح االبتكاريشجع على الوضوح والصراحة، ويثير دوافع ا
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   -: بعنوان)2001(دراسة صادق والمعضادي . 8 

  "أنماط المناخ المدرسي السائدة في مدارس التعليم العام بدولة قطر وعالقتها ببعض المتغيرات" 
   ولـة قطـر،    ف إلى أنماط المناخ المدرسي السائدة في مدارس التعليم العـام بد            هدفت الدراسة إلى التعر  

  ).الجنس، حجم المدرسة، المرحلة التعليمية(والكشف عن العالقة بين نمط المناخ المدرسي ومتغيرات 

معلماً ومعلمـة، تـم     ) 1081(واستخدمت الباحثتان المنهج الوصفي في دراستهما، وبلغت عينة الدراسة          
     ةرس إعداديـة بنـات، وخمـس    مـدا ة مدارس ابتدائية بنات، وخمسيةاختيارهم بطريقة عشوائية من ثمان  

مدارس ثانوية بنات، أما مدارس البنين فقد تم اختيار ستة مدارس من المرحلة االبتدائية، وخمسة مدارس                
  .من المرحلة اإلعدادية، وخمسة مدارس من المرحلة الثانوية

  : لقياس المناخ تضم األبعاد التاليةواستخدمت الباحثتان استبانة
والتركيـز علـى    ،   التركيز على اإلنتـاج    :عاملي ويقاس من خالل     :علقة بسلوك المدير  األبعاد المت  -    

  .العالقات اإلنسانية
      - ويقاس من خالل عامل األلفة:عد المتعلق بسلوك المعلمينالب .  
      - ويقاس من خالل عامل الروح المعنوية:عد المتعلق بسلوك الجماعةالب .  
      - ويقاس من خالل عامل االلتزام:الطالببسلوك عد المتعلق الب .  
  : ما يلينتائج الدراسةكانت أهم وقد  •
 حيث ترتفع درجات تركيز المـدير علـى العالقـات           ،المدارس القطرية تتمتع بمناخ عائلي     أن   -

 بينما تتوسط درجات االلتزام الخاص بـسلوك        ، ودرجات األلفة بين المدرسين    ،اإلنسانية في سلوكه  
  .لروح المعنوية الخاصة بسلوك الجماعة وتنخفض درجات التركيز على اإلنتاجالطالب وا

  .السمة الغالبة لمدارس البنات ارتفاع درجات األلفة بين المدرسات أن -

 .بمناخ يقترب من المناخ المفتوحتتميز مدارس البنين  أن -

 وتنخفض فيه درجات    ،إلنتاجبمناخ ترتفع فيه درجات التركيز على ا       تتميز المدارس اإلعدادية  أن   -
 .األلفة

 وتنخفض فيه درجات التركيز علـى       ،تتميز بمناخ ترتفع فيه درجات األلفة      المدارس االبتدائية  أن   -
 .اإلنتاج

ضرورة البحث عن األسباب الحقيقية النخفاض توجه       : وقدمت الدراسة بعض التوصيات، ومنها     •
تنظيم دورات تدريبية لمديري المدارس حـول       مديري المدارس القطرية للتركيز على اإلنتاج، و      

 .االهتمام بالعالقات اإلنسانية
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  -:  بعنوان)2001( دراسة الصافي .9

المناخ المدرسي وعالقته بدافعية اإلنجاز ومستوى الطموح لدى عينة من طالب وطالبات " 

  "المرحلة الثانوية بمدينة أبها 
المناخ المدرسي السائد في المدرسة الثانوية وكل من هدفت الدراسة إلى معرفة طبيعة العالقة بين 

  ). بنات–بنين (دافعية اإلنجاز ومستوى الطموح لدى الطالب من الجنسين 
وقد استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي في دراسته، وتم اختيار عينة الدراسة من بين مدارس 

  .طالباً وطالبة) 160(مدينة أبها وقد بلغت 
احث بوضع مقياس المناخ المدرسي للمرحلتين المتوسطة والثانوية ليناسب االستخدام مع وقد قام الب

ومقياس مستوى ) Lynnلن (البيئة السعودية، وقد استخدم الباحث مقياس دافعية اإلنجاز إعداد 
  .)كاميليا عبد الفتاح( الطموح إعداد

بين متوسـطات   ) 0.01(توى  وقد أسفرت نتائج الدراسة عن وجود فروق دالة إحصائياً عند مس           •
درجات طالب وطالبات المدارس ذات المناخ المدرسي المفتوح ومتوسطات درجـات طـالب             

 ،وطالبات المدارس ذات المناخ المدرسي المغلق في كل من دافعية اإلنجاز ومـستوى الطمـوح              
  .لصالح طالب وطالبات المدارس ذات المناخ المدرسي المفتوح

 على أهمية دور المعلم في تنمية الدافع لإلنجاز ومـستوى الطمـوح لـدى               كما أكدت النتائج كذلك    -
 وذلك من خالل توفير الجو المالئم للعملية التعليمية، وأيضاً من خالل ما يصدر عنـه مـن                  ،الطالب

  .سلوكيات تُشكل مناخ التفاعل الموجب بينه وبين طالبه في حجرة الدراسة
 
  -:نوانبع) 2000( دراسة أحمد وأبو الوفا .10

نمط المناخ التنظيمي بمدارس الحلقة الثانية من التعليم األساسي بمحافظة القليوبية من " 

  " دراسة ميدانية –وجهة نظر المدرسين األوائل 
الحلقـة  (هدفت الدراسة إلى التعرف على نمط المناخ التنظيمي الشائع في مدارس التعليم األساسـي               

وامل المؤثرة فيه، وكيفية االرتقاء به وتهيئته لزيادة فاعليـة المدرسـة      بمحافظة القليوبية، والع  ) الثانية
  .من وجهة نظر المدرسين األوائل

واستخدم الباحثان المنهج الوصفي التحليلي لتحقيق أهداف الدراسة، والختيـار عينـة الدراسـة قـام              
دارات محافظة القليوبيـة    الباحثان باختيار مدرستان للبنين، ومدرستان للبنات بكل إدارة تعليمية من إ          

) 360(مدرسين من كل مدرسة، وبلغت عينـة الدراسـة          ) 10(إدارات تعليمية، وبواقع    ) 9(والبالغة  
  .مدير) 50(مدرساً ومدرسة، و

المقابلة الشخصية واإلستبانة، وكانت المقابالت التي تمت مـن          :واستخدم الباحثان أداتين للدراسة هما    
 حيث تُعطى فيها الفرصة للتعبير عن اآلراء بحرية تامة، أما االستبانة فقد             نوع المقابالت غير المقننة،   
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 االنتماء  – اإلعاقة   –التباعد  : تضمنت ثمانية أبعاد، أربع منها تتعلق بخصائص سلوك المدرسين وهي         
 التأكيـد علـى     –النزعـة اإلنـسانية     :  وأربع تتعلق بخصائص سلوك مدير المدرسة وهي       ، األلفة –

  .  القدوة في العمل– الشكلية في العمل –اإلنتاجية 
 : علىوقد أكدت نتائج الدراسة •

بين مدارس البنين ومدارس البنـات فـي        ) 0.01( وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى         -
 واأللفة، وجميـع خـصائص      – اإلعاقة   –التباعد  : ثالث خصائص من سلوك المدرسين تتمثل في      

 – القـدوة فـي العمـل        – التركيز على اإلنتاج     –شكلية في العمل    ال: سلوك المدير والتي تتمثل في    
  .والنزعة اإلنسانية

وفيما يتعلق بخصائص سلوك المدرسين، فقد كانت الفروق في صـالح مـدارس البنـات فـي                  -
: خاصيتين وهما التباعد واإلعاقة، بينما كانت الفروق في صالح مدارس البنين في خاصيتين همـا              

  .االنتماء واأللفة
وفيما يتعلق بخصائص سلوك المدير فقد كانت الفروق في صالح مدارس البنين فـي خاصـيتين                 -
 ،القدوة والنزعة اإلنسانية، بينما كانت الفروق في صالح مدارس البنات في خاصية واحدة فقط             : هما
  .الشكلية في العمل: وهي
  : ومنها،وقد أوصى الباحثان بجملة من التوصيات •
ناصر المناسبة للعمل بمهنة التدريس وفق معايير موضوعية مقننة، عن طريـق         ضرورة اختيار الع   -

قصر العمل بمهنة التدريس لكل مدارس التعليم العام على وجه العموم ومدارس التعليم األساسي على               
  .وجه الخصوص على خريجي كليات التربية دون غيرهم من خريجي الكليات األخرى

 وذلك عن طريـق االهتمـام       ،وف المناسبة للعمل داخل المدارس    ضرورة السعي نحو توفير الظر     -
  .بالمبنى المدرسي وتجهيزاته ومرافقه

  -:بعنوان) 2000( دراسة حسانين .11
أثر المناخ المدرسي والضغوط الواقعة على المعلم على تدخلـه فـي معالجـة المـشكالت                " 

  ) "دراسة عبر ثقافية(السلوكية للتالميذ 
لتعرف على أثر اختالف الثقافة على كل من الضغوط الواقعـة علـى المعلـم               هدفت الدراسة إلى ا   

والمناخ السائد داخل المدرسة، ودرجة تدخل المعلم لمعالجة المشكالت السلوكية للتالميذ، والكـشف             
عما إذا كان للضغوط الواقعة على المعلم والمناخ المدرسي تأثير على درجة تـدخل المعلـم فـي                  

  .وك التالميذ المشكل داخل حجرة الدراسةمعالجة وتعديل سل
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وقد استخدمت الباحثة المنهج الوصفي التحليلي في الدراسة، وتكونت عينة الدراسة العشوائية مـن              
معلماً ومعلمة من المـصريين مـن      ) 120( معلماً ومعلمة من مرحلة التعليم االبتدائي، منهم      ) 207(

  . األمريكيين المقيمين في والية يتسبرح األمريكيةمعلماً ومعلمة من) 87(مدينة اإلسماعيلية، و
  :وقد استخدمت الباحثة ثالث أدوات للدراسة وهي

وقـد قامـت الباحثـة بترجمتـه     ) Croyle, 1982( استبيان ضغوط المعلم من إعداد كرويال -1
  .فقرة) 50(للعربية، ويتكون من

 قامـت الباحثـة بترجمتـه    وقد) Insel & Moos, 1981(مقياس بيئة العمل إلنسل وموس  -2 
  .فقرة) 90(للعربية، ويتكون المقياس من

وقد قامـت الباحثـة     ) King,1994(  استبيان التدخل في حجرة الدراسة وهو من إعداد كينج         -3 
مفردات، تصف كل مفردة شكالً من أشـكال التـدخل          ) 6(بترجمته للعربية، ويتكون االستبيان من    

  .الدراسةلعالج مشكالت التالميذ داخل حجرة 
  :وقد توصلت الدراسة لعدة نتائج من أهمها أنه •
في درجة الضغوط الواقعة على المعلمين ترجـع        ) 0.01( توجد فروق دالة إحصائياً عند مستوى      -

، لصالح عينة المعلمين المصريين باعتبار      )معلمون مصريون ومعلمون أمريكيون   ( الختالف الثقافة 
قتصادية في المجتمع المصري تلعب دوراًَ بارزاً في تجـسيد          أن العالقات االجتماعية والظروف اال    

  .وزيادة الضغوط على المعلم
في المناخ داخل المدرسة ترجع الخـتالف       ) 0.01( توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى       -

الثقافة، لصالح عينة المعلمين األمريكيين، وهذا يعني أن الظروف المحيطة بالمعلمين األمـريكيين             
 .خل العمل أكثر مالئمة وأفضل من مناخ وظروف العمل المحيط بالمعلمين المصرييندا

توجد فروق دالة إحصائياً في تدخل المعلم لمعالجة مشكالت التالميذ السلوكية ترجع لكـل مـن                 -
مستوى الضغوط الواقعة على المعلمين، والمناخ السائد في المدرسـة وذلـك لـصالح الـضغوط                

  .مناخ المدرسي الجيد وذلك لدى عينة الدراسة األمريكيةالمنخفضة وظروف ال
تحسين األوضاع المادية، وزيـادة الحـوافز       : وقد أوصت الدراسة بجملة من التوصيات، ومنها       •

للمعلمين، وعقد برامج إرشادية تساهم في مساعدة المعلم على كيفية معايشة الـضغوط النفـسية               
 .بوية، لمواجهة وحل مشكالت الطلبة السلوكيةوالمهنية الواقعة عليه، ورفع كفاءته التر

  -: بعنوان)1999(دراسة الجلوي . 12

  "المناخ المؤسسي وعالقته بتحصيل الطالب والطالبات بمدارس األبناء بالحرس الوطني " 
بالتحـصيل الدراسـي للطـالب      ) التنظيمي(  عالقة المناخ المؤسسي   إلىهدفت الدراسة إلى التعرف     

 أنماط المنـاخ المؤسـسي      إلى األبناء بالحرس الوطني بالسعودية، وكذلك التعرف        والطالبات بمدارس 
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بين مـدارس البنـين      في مدارس األبناء بالحرس الوطني، وما إذا كانت هذه األنماط تختلف             ةالسائد
  .ومدارس البنات

مديراً ) 646(نت عينة الدراسة من     وقد تكو وقد استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي في دراسته،         
  . ومعلماً ومعلمةومديرة
، لهالبن وكروفت ) O.C.D.Q(استبانة وصف المناخ التنظيمي بالمدارس      الباحث في دراسته     واستخدم

المناخ المفتوح، مناخ اإلدارة الذاتية، المنـاخ       : (والتي اشتملت على ستة أنماط للمناخ التنظيمي وهي       
  ).لمناخ المغلقالموجه، المناخ العائلي، المناخ األبوي، ا

  : ما يليوقد أسفرت الدراسة عن جملة من النتائج من أهمها •
موجودة في مدارس العينـة علـى       ) هالبن وكروفت (أن جميع األنماط المناخية الستة التي صنفها         -

  .نسب مختلفة
 . والتحصيل الدراسي للطالب والطالباتالمؤسسي المناخ  أنماطوجود عالقة إيجابية طردية بين -

  : بمجموعة توصيات، ومنهاد أوصت الدراسةوق •
علـى   إجراء مراجعة تقويمية لإلدارات المدرسية بمدارس األبناء بالحرس الـوطني، للتعـرف            -

ومناخـات غيـر    ،  التي أدت إلى نشوء مناخات جيدة في بعض المدارس        ،  األساليب اإلدارية المتبعة  
  .المدرسية في ضوء ذلكجيدة في بعضها اآلخر، ووضع الخطط التطويرية لإلدارات 

 إقامة برامج تدريبية لمديري المدارس، لتعريفهم بأساليب اإلدارة الحديثة، التي تؤكد على أهميـة               -
  .إشراك المعلمين في اتخاذ القرارات

 تطوير أساليب تقويم اإلدارات المدرسية، بحيث تشمل قدرة مدير المدرسة على إقامـة عالقـات                -
  .، وإيجاد مناخ جيد داخل المدرسةإنسانية طيبة مع المعلمين

  -: بعنوان)1996( دراسة جرادات .13

دور مدير المدرسة الثانوية في تحسين المناخ التنظيمـي مـن وجهـة نظـر المـشرفين                 " 

  " التربويين والمعلمين في محافظة اربد 
نظيمـي مـن    هدفت الدراسة إلى معرفة الدور الممارس لمدير المدرسة الثانوية في تحسين المناخ الت            

وجهة نظر المشرفين التربويين والمعلمين، ومعرفة مدى االختالف في تقديرات أفراد عينة الدراسـة              
المركـز  (للدور الممارس لمدير المدرسة الثانوية في تحسين المناخ التنظيمي بـاختالف متغيـرات              

  .ألفراد العينة) الوظيفي، المؤهل العلمي، الجنس، الخبرة
المنهج الوصفي التحليلي في دراسته، وقام باختيار عينة عشوائية طبقية مؤلفة من            وقد استخدم الباحث    

  .معلماً ومعلمة) 413(مشرفاً ومشرفة و) 143(
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ولتحقيق هدف الدراسة قام الباحث بتطوير استبانة لقياس وجهات نظر أفراد عينة الدراسة حول دور               
فقـرة  ) 72(مدرسة، وتكونت االسـتبانة مـن       مدير المدرسة الثانوية في تحسين المناخ التنظيمي بال       

شئون العمل اإلداري وسياسته، العالقات اإليجابية داخـل التنظـيم          : موزعة على سبعة مجاالت هي    
المدرسي، شئون الطلبة وحاجاتهم التربوية، شئون المعلمين ونموهم المهني، عالقة المدرسة بالمجتمع            

  .ناء المدرسي وتجهيزاتهالمحلي، عالقة المدير مع المسئولين، والب
  :وكان من أهم نتائج الدراسة •
أن أكثر الممارسات لدور المدير في تحسين المناخ التنظيمي من وجهة نظر المعلمين هي علـى                 -

البناء المدرسي وتجهيزاته ثم عالقة المدير مع المسئولين ثـم شـؤون العمـل اإلداري               : الترتيب
ربوية، ثم عالقة المدرسة بالمجتمع المحلي، ثم العالقات        وسياسته، يليه شؤون الطلبة وحاجاتهم الت     

  .اإليجابية داخل التنظيم المدرسي، وأخيراً شؤون المعلمين ونموهم المهني

  -: بعنوان)1994( دراسة صادق .14

دراسة ميدانية على عينة من مديري ومديرات       : العالقة بين صراع الدور والمناخ التنظيمي     " 

   "مدارس قطر االبتدائية
هدفت الدراسة إلى دراسة العالقة بين صراع الدور لمديري ومديرات مـدارس قطـر االبتدائيـة                

  .والمناخ التنظيمي لتلك المدارس
) 400(واستخدمت الباحثة المنهج الوصفي التحليلي في الدراسة، وبلغت عينة الدراسـة العـشوائية              

  .مديراً، من المدارس االبتدائية) 20(مدرساً ومدرسة و
لقياس المناخ، واستبيان وصف السلوك القيادي لقيـاس        ) هالبن وكروفت (ستخدمت الباحثة مقياس    وا

  ).Stogdill and Coons(صراع الدور والذي أعده ستوجدل وكونز 
  :وكانت أهم نتائج الدراسة ما يلي •
 تُعاني معظم المدارس القطرية االبتدائية من نسبة عالية من الصراع، ودرجـات الـصراع فـي                 -

  .مدارس البنات أعلى منها نسبياً في مدارس البنين
األلفة، الشكلية في العمـل، التركيـز       : ( وجود فروق دالة إحصائياً بين الجنسين في كل من أبعاد          -

 .لصالح مدارس البنات) على اإلنتاجية، القدوة في العمل، النزعة اإلنسانية

التركيز علـى اإلنتاجيـة،     : (لصراع وبعدي  وجود فروق دالة إحصائياً بين المستويات المختلفة ل        -
  .لصالح المدارس ذات الصراع األكبر) والنزعة اإلنسانية
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  -: بعنوان)1994( دراسة الربيحات .15

المناخ التنظيمي السائد في المدارس الثانوية في مديريات تربية عمان العاصمة، وأثـره             " 

  "في اتجاهات الطلبة نحو المدرسة 
إلى التعرف على أنماط المناخ التنظيمي السائد في المدارس الثانوية فـي مـديريات              هدفت الدراسة   

  .تربية عمان العاصمة، وأثره في اتجاهات الطلبة نحو المدرسة
) 627(وقد تكونت عينة الدراسـة مـن        وقد استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي في دراسته،         

طالبـاً  ) 335( مـنهم    طالباً وطالبـة،  ) 778(ومعلمة،  ) 352(معلماً و ) 275(معلماً ومعلمة، منهم    
ُأخذت بشكل عشوائي من مجتمع الدراسة، الذي تشكّل من طالب وطالبات المرحلة            طالبة،  ) 443(و

  .الثانوية، ومن معلمي ومعلمات المدارس الثانوية الحكومية والخاصة
) O.C.D.Q(لسائد في المـدارس     استبانة وصف المناخ التنظيمي ا    :  هما استبانتينواستخدم الباحث   

Organizational Climate Description Questionnaire   وهي من إعداد هـالبن وكروفـت 
  .بعد أن قام بتقنينها على البيئة األردنية) 1987(، والتي استخدمها الباحث حسين محمود )1963(

فقـرة  ) 72(ملت علـى    واستبانة اتجاهات الطلبة نحو المدرسة والتي هي من إعداد الباحث واشـت           
اتجاهات الطلبة نحو المدير، اتجاهـات الطلبـة نحـو المعلـم،            : (موزعة على خمسة مجاالت هي    

اتجاهات الطلبة نحو الزمالء، اتجاهات الطلبة نحو التجهيزات والمرافق المدرسية، اتجاهات الطلبة            
  ).نحو تعليمات االنضباط المدرسي

التنظيمي السائد فـي المـدارس علـى عينـة المعلمـين            وقد طبق الباحث استبانة وصف المناخ       
  .والمعلمات، وطبق استبانة اتجاهات الطلبة نحو المدرسة على عينة الطلبة

  : ما يليكانت أهم نتائج الدراسةو •
 أن المدارس الثانوية الحكومية والخاصة في تربية عمان تتوزع على أنمـاط المنـاخ التنظيمـي                 -

ولكن بنسب متفاوتـة، وأن هنـاك       ) لوف، والمنضبط، واألبوي، والمغلق   االستقاللي، والمأ (الخمسة  
فروقاً دالة إحصائياً في اتجاهات الطلبة نحو المدرسة تُعزى إلى اختالف المناخات التنظيمية السائدة              

  .في مدارسهم
 . توجد فروق ذات داللة إحصائية في أنماط المناخات السائدة تُعزى للسلطة المشرفة-

 .فروق ذات داللة إحصائية في أنماط المناخات السائدة تُعزى للجنس ال توجد -

  .فروق ذات داللة إحصائية في أنماط المناخات السائدة تُعزى لحجم المدرسة  ال توجد-
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  -: بعنوان)1990( دراسة البوهي .16

المناخ التنظيمي لبعض مدارس التعليم األساسي بمحافظة اإلسكندرية في ضوء نظريـات            "

  "لتنظيما
هدفت الدراسة إلى التعرف على المناخ التنظيمي لـبعض مـدارس التعلـيم األساسـي بمحافظـة                 

  .اإلسكندرية في ضوء نظريات التنظيم االجتماعي
) 270(وقد استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي في دراسته، وبلغت عينة الدراسة العـشوائية              

  .بمحافظة اإلسكندرية) الحلقة الثانية (ساسيةمعلماً ومعلمة من العاملين بالمدارس األ
ــي  ــاخ التنظيم ــتبيان المن ــث اس ــتخدم الباح  O.C.D.Q)(Organizational Climateواس

Dimensions Questionnaire  الذي يحتوي على ثمانية اختبارات فرعية، أربعة منها لوصـف 
ويتكون االستبيان مـن    خصائص هيئة التدريس، واألربعة األخرى تُعطي وصفاً لخصائص المدير،          

التفكك، اإلعاقـة، الـروح المعنويـة،    ( فقرة، والثمانية اختبارات تُعبر عن ثمانية عوامل هي    ) 64(
  ).األلفة والمودة، التباعد، التأكيد على اإلنتاج، الدافعية، االعتبار

درية يميل  وقد أشارت نتائج الدراسة إلى أن نوع المناخ التنظيمي لمدارس العينة بمحافظة اإلسكن             •
إلى المناخ المغلق، كما أشارت إلى ارتباط نمط اإلدارة فـي المـدارس األساسـية بالنظريـات                 

  .الكالسيكية
  

  : الدراسات األجنبية: ثانياً

  -: بعنوانHohl,) 2006(دراسة هول . 1

العالقة بين تصورات الطالب للمناخ المدرسي والتحصيل األكاديمي فـي المـدارس المتوسـطة              " 

  "ليكية الكاثو
"The relationship between students  perceptions of school climate and 
academic achievement in Catholic middle schools"  

 طالب المرحلة المتوسطة في المدارس الكاثوليكية       تصوراتبين   للكشف عن العالقة      الدراسة هدفت
  .تحصيلهم األكاديميمناخ المدرسي وبين لل

 والتحـصيل  الستكشاف العالقـة بـين المنـاخ المدرسـي           عالئقي الدراسة بتوظيف تصميم     قامت
 لتطوير مقيـاس    ،تم استخدام إجابات الطالب على أسئلة المسح بما يتعلق بالمدرسة         وقد   ،األكاديمي

 أن المدرسة يجـب أن تلبـي        : التي تقول  )1992جالسير،  (للمناخ المدرسي اعتماداً على أطروحة      
 قياس تحصيل الطالب ومـستوى      وقد تم . الب النفسية من االنتماء، التحصيل، والحرية     حاجات الط 

  .المهارة المعرفية لديهم باستخدام اختبار قومي موحد
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  :وكان من أهم نتائج الدراسة •
  . وجود عالقة بين المناخ المدرسي والتحصيل الدراسي-
  .ية من الطلبة القدامى والذكوركانت تقديرات الطلبة الجدد واإلناث للمناخ أكثر إيجاب -

اقترحت الدراسة على المعلمين أن يأخذوا بعين االعتبار مالحظات الطالب حـول المنـاخ إذا               وقد  
  .أراد المعلمون تحسين مستوى التحصيل

  -: بعنوانBooker,) 2003(دراسة بوكر . 2

  "سي تصورات المدراء والمعلمين حول أنماط القيادة وعالقتها بالمناخ المدر" 
"Teachers and principals perceptions of leadership styles and their 
relation to school climate"  

هدفت الدراسة إلى تفحص وجهات نظر المدراء والمعلمين في أنماط القيادة التحويليـة والتغييريـة               
وقد كانت عينة الدراسـة     وعالقتها بالمناخ المدرسي، واستخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي،         

معلماً من المدارس اإلعداديـة فـي       ) 1080(مديراً، و ) 36(من المدراء والمعلمين حيث تم اختيار       
 وتم تطبيق اسـتبانتين إحـداهما       ،Tennesseeالمنطقة الوسطى والجنوب الغربي من والية تينسي        

  .إلعداديةخاصة بأنماط القيادة، واألخرى خاصة بفحص المناخ المنظمي للمدارس ا
وقد توصلت الدراسة إلى وجود فروق ذات داللة بين وجهة نظر المعلمين والمديرين حول أنماط                •

السلوك الموجه للمدير، وانفتاحية سلوك المدير، وسـلوك        (القيادة ومظاهر المناخ المنظمي وهي      
  ).الزمالة للمعلمين، وسلوك االلتزام للمعلمين، واالنفتاحية في سلوك المعلمين

  
  -: بعنوانHaykins,) 2002( دراسة هايكنز .3

  "دراسة تصورات السلوك القيادي وأثره على المناخ المدرسي في المدارس الدولية " 
"A study of perceptions of leadership behavior on  school climate in 
international school" 

مديري المدارس على المناخات المدرسية فـي       هدفت الدراسة إلى التعرف إلى أثر السلوك القيادي ل        
       بيئات المدارس الدولية، حيث تم قياس ومقارنة التصو     رات رات الذاتية للمعلمين والمديرين وتـصو

السلوكات التي تدل على مستوى انفتاح المناخ المدرسي، والبحث في ثالثة مؤشرات لسلوك المدير              
التآلف : وثالثة مؤشرات للسلوك االنفتاحي للمعلمين وهي     الداعم، والموجه، والمتقيد،    : المنفتح وهي 

  .األكاديمي، وااللتزام، والسلوك المتحرر
وبعد صياغة مجموع النقاط ضمن مؤشر انفتاحي للمدير ومؤشر انفتاحي للمعلم ومؤشـر إجمـالي               

ـ             انفتاحية المدرسة، تم   لت  جمع البيانات للدراسة من خالل الحصول على إجابات أداة مـسحية ُأرس
مديراً مهتماً بالموضوع وهيئات المعلمين لديهم، وبلغت نسبة اإلجابـة          ) 18(بالبريد اإللكتروني إلى    

  .معلماً) 133(مديرين و) 9(، إذ كان مجموع المديرين الذين أجابوا على المسح %)50(
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يـة،  وكانت األداة المستخدمة لجمع البيانات هي استبانة وصف المناخ التنظيمـي للمـدارس الثانو             
واستبانة صمها الباحث لجمع معلومات ديموغرافيةم.  

وأظهرت نتائج الدراسة أن أنماط السلوك القيادي لمدير المدرسة لها تأثير هام على المناخ العام                •
في المدرسة، وأنه كلما كان سلوك المدير توجيهياً بدرجة قليلة وداعماً بدرجـة كبيـرة كانـت                 

 .المدرسة أكثر انفتاحاً

 المدارس التي كانت النقاط التي أحرزها المدير فوق المعدل على مؤشر االنفتاحية المعيـاري،                أما
فإن المعلمين تصوروا مناخاً انفتاحياً، وفي المدارس التي أحرز فيها المديرون نقاطاً دون المعـدل،               

  .فإن المعلمين تصوروا المناخ نفسه للمدرسة
  -:وان بعنBrown,) 2001( دراسة براون .4

العالقة بين المناخ التنظيمي والرضا الوظيفي للمعلمين في مدارس حضرية متوسطة في مقاطعة             " 

  ) "نيفادا( 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 تحديد العالقة بين المناخ التنظيمي والرضا الوظيفي في مدارس مقاطعة كالرك              
  ".الس فيغاس، نيفادا"

واستخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي في دراسته، وقد تم جمع البيانات من عينة عشوائية مـن                
مدرسة، حيث  ) 19(قد شارك في الدراسة     معلمي المدارس المتوسطة الحضرية في هذه المقاطعة، و       

: مدرس من كل مدرسة لإلجابة على األداتين المستخدمتين فـي الدراسـة، وهمـا             ) 15(تم اختيار   
مـن  ) 285(استبانة وصف المناخ التنظيمي واستبانة الرضا الوظيفي لوالية منيسوتا، تـم توزيـع              

 أيضاً جمع البيانات الديموغرافية مـن        تم ،%70أي ما نسبته    ) 197(هاتين األداتين حيث تم إعادة      
  .  كل المستجيبين على االستبانتين

  :وقد أظهرت نتائج الدراسة •
 أن هناك عالقة كبيرة بين المناخ التنظيمي والرضا الوظيفي لدى المعلمين، وكانت هذه العالقـة                -

. صرفات الجوهريـة  الجد، اإلحباط، والت  : عالية االرتباط من حيث مكونات المناخ التنظيمي الثالثة       
  .الرضا العام، الرضا الداخلي، والرضا الخارجي: وبين مكونات الرضا الوظيفي الثالثة

 . أن هناك عالقة ارتباط قوية أيضاً بين مميزات الرضا الوظيفي ومميزات المناخ التنظيمي-
ير العالقـة     ارتباط الشروط األساسية للرضا الوظيفي بتلك الشروط األساسية للمناخ حيث تم تقد            -
 . حسب مستوى ألفا) 0.05 – 0.01(

 وكما هو متوقع فإن سلوك اإلحباط اكتسب عالقة إحصائية هامة مع الرضا الـوظيفي وارتـبط                 -
أما سلوك الجد فارتبط بشكل ايجابي مـع  . سلبياً مع الرضا الداخلي والرضا الخارجي والرضا العام    
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أما السلوك  . حسب مستوى ألفا  ) 0.01(جي وبنسبة   الرضا الوظيفي الداخلي والرضا الوظيفي الخار     
حـسب  ) 0.05(والرضا الخارجي فقد ارتبطا بعالقة إحصائية ايجابيـة بنـسبة           ) الحميم(األساسي  
  .مستوى ألفا

 وأظهرت تلك االرتباطات االيجابية أنه كلما ارتفع سلوك الجد ارتفع معـدل الرضـا الـداخلي                 -
، كما أظهر االرتباط السلبي أنه كلما ارتفع معدل السلوك المحبط كلمـا             )الحميم(والسلوك األساسي   

  .انخفض معدل الرضا والعكس صحيح
ضا الوظيفي العالي، كما أفرزت الدراسـة        أشارت الدراسة إلى االرتباط بين المناخ المفتوح والر        -

معلومات هامة تختص بالعالقة بين المناخ المدرسي ومخرجات الرضا الوظيفي، ولم يالحظ عالقة             
مهمة بين متغيرات الجنس، سنوات الخبرة في التدريس، المستوى التعليمي، العرق، والبيئة والرضا             

  . الوظيفي 
  -:ن بعنواBrice ,)1999( دراسة برايس.5
 ديمغرافية محددة في مدارس عليا      تالعالقة بين المناخ المدرسي ورضا المعلم الوظيفي ومتغيرا        " 

  "مختارة جنوب الميسسبي 
"The Relationship among School Climate, Teacher Job Satisfaction, And 
Selected Demographic Variables in Selected High Schools in south 

Mississippi"  
 

 الـوظيفي للمعلمـين وبعـض       والرضا العالقة بين المناخ المدرسي      التعرف إلى  إلى    الدراسة هدفت 
 وقـد   ،ي في المدارس الثانوية المختارة في جنوب المسيـسب        ) العرق –الجنس  (المتغيرات الديمغرافية   

اسـتمارة المنـاخ المدرسـي    ": أوالً:معت المعلومات من خالل أداتين همـا ج "School Climate 

Survey ًاستمارة الرضا الوظيفي للمعلمين ": ثانيا "Satisfaction Teacher Survey وبعد تطبيق 
األداتين على عينة مختارة من المعلمين من كال الجنسين ممن عملوا في المدارس الثانوية في جنـوب        

  .يالمسيسب
  :النتائج التاليةوتوصلت الدراسة إلى  •
  .ة إحصائية بين المناخ المدرسي والرضا الوظيفي للمعلمينتوجد عالقة ذات دالل -
  .ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين المناخ المدرسي والجنس أو العرق -
  .ال يوجد تفاعل دال إحصائياً  بين المناخ  المدرسي وكل من المتغيرات المتبقية -
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  -: بعنوانSmith,) 1998( دراسة سميث .6
تصورات المعلمين للسلوك القيادي للمديرين والمناخ التنظيمي في المدرسة الثانويـة           العالقة بين   " 

 "بأالباما 
"A study of the relationship between teachers perceptions of the leadership 
behaviors of principals and the organizational climate in secondary school 
of Alabama"  

 العالقة بين تصورات المعلمين للسلوك القيادي لمـديري المـدارس            إلى الكشف عن   ت الدراسة هدف 
  .الثانوية والمناخ التنظيمي لمدارسهم

معلماً ) 131(مديرين و ) 9(نت عينة الدراسة من     تكووقد اعتمدت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي، و      
 معنويـة بـين الـسلوك       تون لتحديد وجود عالقا    معامل ارتباط بيرس   وتم استخدام  ،للمرحلة الثانوية 

مقاساً باستبانة وصـف    ( والمناخ المدرسي    ، من جهة  )مقاساً باستبانة وصف السلوك القيادي    (القيادي  
    .)المناخ التنظيمي

كان معامل ارتباط بيرسون للعالقة بين التصورات نحو المناخ التنظيمي والـسلوك القيـادي هـو                و
 وأخذه بعـين    ط ولدى تناول حجم هذا االرتبا     ،)0.01(الً إحصائياً عند مستوى     والذي كان دا  ) 0.88(

   .االعتبار يتضح أن العالقة معنوية
وتوحي نتائج الدراسة بوجود عالقة معنوية بين تصورات المعلمين للسلوك القيـادي لمـديري               •

  . الثانوية والمناخ التنظيمي لمدارسهمالمدارس 
  -: بعنوان lsingerGi,) 1998(  دراسة قيلسنقر.7

  "المناخ المدرسي وتغيب المعلم في المدارس االبتدائية بأريزونا " 

School Climate and Teacher Absenteeism in Arizona Elementary Schools""  

 المعلمين فـي المـدارس االبتدائيـة        تغيبل  دع وم المدرسيهدفت الدراسة لبحث العالقة بين المناخ        
لـة للمرحلـة    دعاستبانة وصف المناخ التنظيمي الم    "لتحقيق هذا الهدف فقد استخدم الباحث        و ،الرسمية

ــة  Organizational Climate Description Questionnaire Revised)" االبتدائيـ

Elementary( ـ    "  كما استخدم الباحث     ، لتقييم المناخ التنظيمي   ، وذلك ب المعلمـين    أداة مـسح تغي "
Teacher Absence Surveyُبطريقة التقرير الذاتي وهي من تصميم الباحث ثم ط قـت األداتـان   ب

 )10( ممن يعملون طوال ساعات الدوام المعتادة مـوزعين علـى         معلماً )292(على عينة مكونة من     
 وبعد جمع االستبانات والتقارير المسحية تم تحليل البيانـات لبحـث            ،روضات أطفال ابتدائية رسمية   

 وذلك باستخدام معامـل ارتبـاط بيرسـون         ،ب المعلمين وثماني أبعاد للمناخ التنظيمي     غيالعالقة بين ت  
  .حسب الفرض الرئيسي وكل من الفروض الفرعية

 كان لهمـا    ، سلوك المعلم الخاص بالمدرسة إضافة إلى سلوكه الحر        ودلّت نتائج الدراسة على أن     •
 .  عالقة ذات داللة إحصائية مع معدل غياب المعلم
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א: א א א

من خالل استعراض الدراسات السابقة العربية منها واألجنبية، سيقوم الباحث بتسليط الضوء على أهم              
النتائج التي توصلت إليها الدراسات السابقة المتعلقة بالمناخ التنظيمي، وبيان أوجه التـشابه وأوجـه               

األهداف، منهج الدراسة، أداة الدراسـة،      ( السابقة، من حيث     االختالف بين الدراسة الحالية والدراسات    
، باإلضافة إلى بيان أوجه االستفادة من الدراسات الـسابقة،          )مجتمع وعينة الدراسة، المرحلة التعليمية    

  .وكذلك إبراز أهم ما تتميز به الدراسة الحالية
  :أبرز النتائج التي توصلت إليها مجمل الدراسات السابقة: أوالً 

  :لقد توصلت الدراسات السابقة إلى مجموعة من النتائج كان من أبرزها 

أن مستوى المناخ التنظيمي السائد في المدارس الثانوية بمحافظات غزة بـشكل عـام إيجـابي                 •
  .بدرجة متوسطة

تشدد اإلدارة  : أن أهم المعوقات التي تحول دون توفّر مناخ تنظيمي مناسب بالمدارس تمثلت في             •
ألنظمة والقوانين، وعدم تفويضها للصالحيات، وضعف االهتمام باألنشطة التي تُنمي          في تطبيق ا  

  . روح المشاركة بين المعلمين
وجود عالقة ارتباطيه طردية دالة إحصائياً بين المناخ التنظيمي والعديد من المتغيرات الهامـة               •

تحصيل الدراسي للطلبـة،    ال، وأيضاً   كالرضا الوظيفي لدى المعلمين، وشعورهم باالنتماء المهني      
  .ودافعية اإلنجاز ومستوى الطموح لديهم

هـالبن  (أن المناخ التنظيمي بالمدارس يتوزع على أنماط المناخ التنظيمي الستة التـي صـنّفها                •
 – المنـاخ العـائلي      – المناخ الموجه    – مناخ اإلدارة الذاتية     –المناخ المفتوح   : (وهي) وكروفت

  .ولكن بنسب متفاوتة) مغلق المناخ ال-المناخ األبوي 
ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في تقديرات المعلمين للمناخ المدرسي السائد تُعزى للجـنس،         •

  ).فترة أو فترتين(لحجم المدرسة، ولنظام عمل المدرسة 
  .أن المناخ التنظيمي السائد بالمدارس يعطي انطباعاً واضحاً عن سلوك اإلدارة والمعلمين فيها •
عالقة معنوية بين تصورات المعلمين للسلوك القيادي لمديري المدارس والمناخ التنظيمي           وجود   •

  .لمدارسهم
  .أن العالقة بين النمط القيادي الديمقراطي والمناخ التنظيمي بالمدارس عالقة إيجابية •
 ، بـدرجات  ) األلفـة  – االنتماء   – اإلعاقة   –التباعد  : (، هي أن سلوك المعلمين يتوزع على أبعاد      •

النزعة اإلنـسانية   : (، هي متفاوتة في المدارس، وكذلك سلوك مديري المدارس يتوزع على أبعاد         
 .أيضاًبدرجات متفاوتة )  القدوة في العمل– الشكلية في العمل – التأكيد على اإلنتاجية –
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 :أوجه االتفاق، وأوجه االختالف بين الدراسة الحالية والدراسات السابقة: ثانياً 

  :موضوع الدراسة وأهدافها من حيث -1

من خالل استعراض الدراسات السابقة العربية منها واألجنبية التي تناولت المناخ التنظيمـي، يتـضح     
تعدد أهداف الدراسات تبعاً لطبيعة المشكلة التي هدفت كل دراسة إلى معالجتها، وقد هدفت كل مـن                 

  .هذه الدراسات إلى دراسة متغير المناخ التنظيمي
 لما لهذا الموضوع من عالقـة       ،العديد من الدراسات التي أولت المناخ التنظيمي اهتماماً كبيراً        فهناك  

  .هامة وارتباط وثيق بمجاالت متعددة في المجال التربوي
 مثل دراسة   ،المناخ التنظيمي في المدارس   ) نمط(فبعض الدراسات هدفت إلى التعرف إلى طبيعة         •

فت إلى تحديد نوع المناخ التنظيمي المدرسي فـي التعلـيم           التي هد ) 2007 والعاجز،   ،الحجار(
التي هدفت إلى التعـرف إلـى طبيعـة    ) 2007العتيبي، (الثانوي الحكومي الفلسطيني، ودراسة     

المناخ المدرسي السائد في مراحل التعليم العام بالمدارس الحكومية بمدينة الريـاض، ودراسـة              
كشف عن واقع المناخ التنظيمي السائد في المـدارس         التي هدفت لل  ) 2004ستراك، وريب اهللا،    (

التي هدفت إلى التعرف إلـى      )  2000أحمد وأبو الوفا،    (الثانوية في وهران بالجزائر، ودراسة      
البـوهي،  (نمط المناخ التنظيمي الشائع في مدارس التعليم األساسي بمحافظة القليوبية، ودراسة            

تنظيمي لبعض مدارس التعلـيم األساسـي بمحافظـة         التي هدفت للتعرف إلى المناخ ال     ) 1990
  .اإلسكندرية

بينما هدفت دراسات أخرى إلى التعرف إلى العالقة بين المناخ التنظيمي، ومتغيـرات أخـرى،                •
 للتعرف إلى عالقـة     ا هدفت اللتان ،)Brice,1999(دراسة   و ،)Brown,2001(كدراسة كالً من    

  .المناخ التنظيمي بالرضا الوظيفي
التي هدفت للتعرف إلى طبيعة المناخ التنظيمي السائد في المـدارس  ) 2003المومني،   (ودراسة

التي هدفت للتعرف   ) 2002نواس،  (الثانوية األردنية، وعالقته بأساليب إدارة الصراع، ودراسة        
إلى المناخ السائد في المدارس الثانوية بمحافظات غزة وعالقته بالصحة النفسية لدى طلبة هـذه               

التي هدفت إلى معرفة العالقة بين النمط القيادي لمـديري          ) 2002عليمات،  (رحلة، ودراسة   الم
التي هدفت للتعرف إلى العالقة     ) 2001درويش، وموسى،   (المدارس والمناخ التنظيمي، ودراسة     

التي هدفت إلى   ) 2001الصافي،  (بين نمط المناخ التنظيمي واالنتماء المهني للمعلمين، ودراسة         
ة طبيعة العالقة بين المناخ المدرسي السائد في المدرسة الثانوية، وكل من دافعية اإلنجـاز               معرف

  .ومستوى الطموح لدى الطلبة
التي هدفت للتعرف إلى عالقة المناخ التنظيمـي بالتحـصيل الدراسـي            ) 1999الجلوي،  (ودراسة  
  .للطلبة
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 في تناولها لموضوع المنـاخ      ،ت السابقة أخيراً فقد تشابهت الدراسة الحالية إلى حد ما مع الدراسا          •
  .التنظيمي، ولكنها اختلفت معها باختالف هدف كل دراسة

 إلى والتي هدفت للتعرف     ،)1996جرادات،  (كما تشابهت الدراسة الحالية بشكل كبير مع دراسة          •
دور مدير المدرسة الثانوية في تحسين المناخ التنظيمي من وجهة نظـر المـشرفين التربـويين                

الحـد المكـاني، والحـد    (، ولكنها اختلفت في حدود الدراسة   لمعلمين في محافظة اربد األردنية    وا
  . )الزماني، والحد البشري

  : من حيث المنهج المستخدم في الدراسة-2

اتفقت الدراسة الحالية مع معظم الدراسات السابقة العربية واألجنبية في استخدامها للمـنهج الوصـفي       
المـومني،  (ودراسـة   ) 2007العتيبـي،   (ودراسة  ) 2007الحجار، والعاجز،   (سة  التحليلي، مثل درا  

ودراسـة  ) 2001الـصافي،   (ودراسة  ) 2002عليمات،  (ودراسة  ) 2002نواس،  (ودراسة  ) 2003
 ,Brown(ودراسة براون ) 1996جرادات، (ودراسة ) 1999الجلوي، (ودراسة ) 2000حسانين، (

  ).Smith, 1998(ودراسة سميث ) 2001
درويـش، وموسـى،    (ودراسة  ) 2004ستراك، وريب اهللا،    ( كدراسة   ،واختلفت مع بعض الدراسات   

  .والتي استخدمت المنهج الوصفي) 2001صادق، والمعضادي، (ودراسة ) 2001
  : من حيث أداة الدراسة-3

عربيـة  استخدمت الدراسة الحالية االستبانة أداةً للدراسة، وقد اتفقت مع معظم الدراسـات الـسابقة ال              
) 2007الحجـار، والعـاجز،     (واألجنبية، في استخدام االستبانة كأداة رئيسة للدراسة، مثل دراسـة           

درويش، (ودراسة  ) 2002عليمات،  (ودراسة  )  2003المومني،  (ودراسة  ) 2007العتيبي،  (ودراسة  
، )Smith, 1998(ودراسة ) Brown, 2001(ودراسة ) 1996جرادات، (ودراسة ) 2001وموسى، 

  .دراسات أخرىو
التـي اسـتخدمت المقابلـة      ) 2000أحمد، وأبو الوفـا،     (واختلفت الدراسة الحالية جزئياً مع دراسة       
  . الشخصية باإلضافة لالستبانة كأداة للدراسة

ويالحظ من خالل استعراض الدراسات السابقة أن العديد من الدراسات السابقة اعتمدت في أدواتهـا               
 O.C.D.Q (Organizational(ى استبانة وصـف المنـاخ التنظيمـي    لقياس المناخ التنظيمي عل

Climate Description Questionnaire   والتي أعدها في األساس هالبن وكروفت مثـل دراسـة 
ودراسـة  ) 2004سـتراك، وريـب اهللا،      (ودراسـة   )  1999الجلوي،  (ودراسة  ) 2002عليمات،  (
ستخدمت العديد من الدراسات أيـضاً مقـاييس        ، كما ا  )1990البوهي،  (ودراسة  ) 1994الربيحات،  (

  .حسب هدف كل دراسة من هذه الدراساتبأخرى كأدوات للدراسة، وذلك 
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  : من حيث مجتمع وعينة الدراسة-4

اشتركت الدراسة الحالية في اختيار مجتمع الدراسة من المعلمين، مع العديد من الدراسات السابقة،              
عليمـات،  (ودراسـة   ) 2007العتيبـي،   (ودراسة  ) 2007ز،  الحجار، والعاج : (مثل دراسة كل من   

ودراسـة  ) 2001صـادق، والمعـضادي،     (ودراسة  ) 2001درويش، وموسى،   (ودراسة  ) 2002
ودراسـة بـرايس   ) Brown, 2001(ودراسة براون ) 1990البوهي، (ودراسة ) 2000حسانين، (
)Brice, 1999 ( ودراسة قيلسنقر)Gilsinger, 1998.(  
راسة الحالية جزئياً مع دراسات أخرى من حيث مجتمع وعينة الدراسة، حيث اشـتمل              اختلفت الد و

مجتمع الدراسة وعينتها في تلك الدراسات على المديرين أو المشرفين التربويين باإلضافة للمعلمين،             
الجلـوي،  (ودراسـة   ) 2000أحمد، وأبو الوفـا،     (ودراسة  ) 2003المومني،  (مثل كل من دراسة     

ــ) 1999 ــب اهللا،  (ة ودراس ــتراك، وري ــة ) 2004س ــادق، (ودراس ــة ) 1994ص ودراس
)Booker,2003 (  ودراسة)Haykins,2002 (       والتي اشتملت على المديرين والمعلمين، ودراسـة
  .التي اشتملت على المشرفين التربويين والمعلمين) 1996جرادات، (

: ، مثـل  طلبة المدارس فيها من   كما اختلفت الدراسة الحالية مع دراسات أخرى، كانت عينة الدراسة           
  .)Hohl, 2006(ودراسة ) 2001الصافي، (ودراسة ) 2002نواس، (دراسة 

والتي كانت عينة الدراسة فيها من      ) 1994الربيحات،  (كما اختلفت الدراسة الحالية جزئياً مع دراسة        
  .المعلمين والطلبة

  : من حيث المرحلة التعليمية-5

 الدراسات السابقة في اختيار المرحلة التعليمية، وهي مرحلة التعلـيم           اتفقت الدراسة الحالية مع بعض    
) 2002نواس،  (ودراسة  ) 2003المومني،  (ودراسة  ) 2007الحجار، والعاجز،   (الثانوي، مثل دراسة    

ودراسة ) 1996جرادات،  (ودراسة  ) 2004ستراك، وريب اهللا،    (ودراسة  ) 2001الصافي،  (ودراسة  
  ).Smith, 1998(ودراسة سميث ) Brice, 1999(ة برايس ودراس) 1994الربيحات، (

واختلفت مع بعض الدراسات السابقة في اختيار المرحلة التعليمية، حيث اختارت بعـض الدراسـات               
) 2001درويش، وموسـى،    (ودراسة  ) 2002عليمات،  ( مثل دراسة    ،السابقة مرحلة التعليم األساسي   

ودراسـة  ) 1994صـادق،   (ودراسة  ) 2000حسانين،   (ودراسة) 2000أحمد، وأبو الوفا،    (ودراسة  
ودراسة بـراون  ) Booker, 2003(ودراسة بوكر ) Hohl, 2006(ودراسة هول ) 1990البوهي، (
)Brown, 2001 ( ودراسة قيلستقر)Gilsinger, 1998(   ـ العتيبـي،   (ة، في حـين اختـارت دراس

 - إعـدادي  -ابتـدائي ( م الثالثة    مراحل التعليم العا   ،)2001صادق، والمعضادي،   (دراسة  و) 2007
  ).ثانوي
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  :أوجه االستفادة من الدراسات السابقة: ثالثاً 
  : استفاد الباحث من الدراسات السابقة في عدة أمور أهمها

  .بناء اإلطار النظري للدراسة الحالية -
  .تعريف مصطلحات الدراسة -
 .اختيار منهج الدراسة وهو المنهج الوصفي التحليلي -

  .رات المناسبة للدراسةتحديد المتغي -
  .تحديد اإلجراءات المناسبة للدراسة -
 .بناء أداة الدراسة المناسبة وهي االستبانة، وتحديد مجاالتها وفقراتها -

 .التعرف على نوع المعالجات اإلحصائية المناسبة للدراسة -

 .عرض ومناقشة النتائج وتفسيرها، وتقديم التوصيات والمقترحات -
 

  :ز للدراسة الحالية عن الدراسات السابقةأوجه التمي: رابعاً 

ضوع دور مديري المدارس الثانوية     تتميز الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة، في تناولها لمو         •
محافظات غزة في تحسين المناخ التنظيمي بمدارسهم، وسبل تطوير هذا الدور، حيـث تـم               في  

 لم يتم تناولها من قبـل، كمـا تميـزت           تطبيقها على البيئة الفلسطينية في محافظات غزة، التي       
 ففي حين هدفت العديد من الدراسات السابقة إلى دراسة العالقة بين المناخ التنظيمـي               ،بأهدافها

والـصحة النفـسية    ،  )2001درويش وموسى،   (ومتغيرات أخرى، كاالنتماء المهني مثل دراسة       
 والرضـا   ،)1999لـوي،   الج( والتحصيل الدراسي مثل دراسـة       ،)2002نواس،  (مثل دراسة   

 إلـى   الحالية، هدفت الدراسة)Brice, 1999(دراسة و )Brown, 2001 (ةالوظيفي مثل دراس
التعرف إلى درجة ممارسة مديري المدارس الثانوية لدورهم فـي تحـسين المنـاخ التنظيمـي                

  . لخلق بيئة مدرسية مالئمة لعملية تعليمية فاعلة،بمدارسهم، وهو دور حيوي وهام
• قد  التي ،م الدراسة الحالية بعض التوصيات    ستقد  هم في تطوير دور مديري المدارس الثانوية        تُس

 .في تحسين المناخ التنظيمي بمدارسهم
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  الفصل الرابع

  الطريقة واإلجراءات
  : دــتمهي

 بيـان  هذا الفصل وصفاً مفصالً لإلجراءات التي اتبعها الباحث في تنفيذ الدراسة، ومن ذلك               يتناول
، )االسـتبانة ( الدراسـة   أداةمنهج الدراسة، ووصف مجتمع الدراسة، وتحديد عينة الدراسة، وإعداد          

ق من صدقها وثباتها، وبيان إجراءات الدراسة، واألساليب اإلحصائية المستخدمة في معالجة            والتحق
  .، وفيما يلي تفصيل لهذه اإلجراءاتالبيانات

 :منهج الدارسة 

الذي يحاول الباحـث مـن       " الباحث المنهج الوصفي التحليلي    من أجل تحقيق أهداف الدراسة، اتبع     
وتحليل بياناتها وبيان العالقة بين مكوناتهـا واآلراء التـي          خالله وصف الظاهرة موضوع الدراسة      

-104: 1991أبو حطب، وصـادق،     " (تطرح حولها والعمليات التي تتضمنها واآلثار التي تحدثها       
105.(  

فالمنهج الوصفي التحليلي يتناسب مع طبيعة الدراسة الحالية حيث يعتمد على جمع البيانات وتبويبها              
مدلوالتها والوصول إلى االستنتاجات التي تسهم في فهم الواقع وتطويره، وذلك           وتحليلها والربط بين    

من أجل معرفة دور مديري المدارس الثانوية بمحافظات غـزة فـي تحـسين المنـاخ التنظيمـي                  
  .بمدارسهم، وسبل تطويره

 :مجتمع الدراسة 

 بمحافظات غزة للعام     تكون مجتمع الدراسة من جميع معلمي ومعلمات المدارس الثانوية الحكومية         
وزارة التربية والتعليم العـالي،     ( معلماً ومعلمة    )3294(، والبالغ عددهم    )م2008-2007(الدراسي  

  ).2008اإلدارة العامة للتخطيط، 
يوضح أعداد المدارس الثانوية الحكومية بمحافظات غزة، وأعداد المعلمين والمعلمات بهذه ): 1(والجدول رقم 

  ل مديرية، ونسبة تمثيلها للمجتمع األصليالمدارس، وفقاً لك

عدد المدارس 

  الثانوية

    عدد المعلمين

  المديرية

  إناث  ذكور

  

  المجموع

  

  نسبة التمثيل

  إناث  ذكور

  

  المجموع

  548  212  336  %16.81  19  9  10  شمال غزة

  600  257  343  %18.58  21  11  10  غرب غزة

  461  238  223  %15.04  17  10  7  شرق غزة

  511  248  263  %15.04  17  9  8  ىالوسط

  707  280  427  %21.23  24  12  12  خان يونس

  467  222  245  %13.27  15  8  7  رفح

  3294 1457 1837  %100  113  59  54  المجموع
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 :عينة الدراسة 
معلماً ومعلمة من معلمي المدارس الثانويـة الحكوميـة         ) 50(تم اختيار عينة استطالعية بلغت       •

ياس صدق االتساق الداخلي والصدق البنائي لالسـتبانة وكـذلك ثبـات            بمحافظات غزة، وذلك لق   
 .وقد تم استبعادهم من عينة الدراسة ،االستبانة

معلمـي   معلم ومعلمة مـن   ) 600 ( من مجتمع الدراسة بلغت    عنقوديةتم اختيار عينة عشوائية      •
 مـديريات   مدرسة من مدارس  ) 113(المدارس الثانوية الحكومية بمحافظات غزة، موزعين على        

للعام الدراسي  ) شمال غزة، غرب غزة، شرق غزة، الوسطى، خان يونس، رفح         ( التربية والتعليم   
م، وقد تم حصر عدد المدارس التي تتبع كل مديرية من مديريات التربية والتعلـيم               2007-2008

 مـن كـل     الستة، وتحديد نسبة تمثيلها لكل منطقة تعليمية، حيث ُأختير عدد من المدارس عشوائياً            
يبين قائمة بأسـماء    ) 6(، والملحق رقم    )ذكور، إناث (منطقة تعليمية، حسب نسبة تمثيلها للجنسين       

المدارس المختارة لتكون عينة الدراسة، وقد وزعت االستبانات على المعلمين والمعلمات في هذه             
للتحليـل  اسـتبانة، كانـت جميعهـا صـالحة         ) 515(المدارس، وكان عدد االستبانات المستردة      

  %85.83استبانة، أي بنسبة    ) 515(اإلحصائي، وبذلك يكون عدد االستبانات الخاضعة للدراسة        
  .   من أفراد المجتمع األصلي%6315.من أفراد عينة الدراسة، وبنسبة 

  :وفيما يلي الجداول التي تبين توزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغيرات الدراسة •
  فراد عينة الدراسة حسب الجنس يوضح توزيع أ): 2(رقم جدول 

%النسبة المئوية  العدد الجنس  

 53.2 274 ذكر

 46.8 241 أنثى

 100.0 515 المجموع

  
   حسب المؤهل العلميعينة الدراسةتوزيع أفراد يوضح ): 3 ( رقمجدول

%النسبة المئوية  العدد المؤهل العلمي

 31.8 163 جامعي

 37.3 191 جامعي تربوي

 21.7 111 لوم عامدب+ جامعي 

 9.2 47 دراسات عليا

 100.0 512 المجموع
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 من أفراد عينة الدراسة لم يقومـوا بتعبئـة          ثالثةأن  ) 3(يتبين من الجدول السابق رقم      : مالحظة *
  ).512(البيان المتعلق بالمؤهل العلمي، لذلك كان مجموع أفراد العينة وفقاً للمؤهل العلمي 

  

   حسب عدد سنوات الخدمةعينة الدراسةيع أفراد توز يوضح ):4 ( رقمجدول

%النسبة المئوية  العدد عدد سنوات الخدمة  

 26.6 137  سنوات5أقل من 

 24.1 124 سنوات10 أقل من - سنوات 5من 

 49.3 254 سنوات فأكثر 10

 100.0 515 المجموع
  

  ية حسب المنطقة التعليمعينة الدراسةتوزيع أفراد  يوضح ):5 ( رقمجدول

%النسبة المئوية  العدد المنطقة التعليمية  

 15.7 81 شمال غزة

 19.2 99 غرب غزة

 15.0 77 شرق غزة

 16.7 86 الوسطى

 18.8 97 خان يونس

 14.6 75 رفح

 100.0 515 المجموع
  

 :أداة الدراسة 
ئمـة للدراسـة    االسـتبانة األداة الرئيـسة المال     "حيث تعتبر   كأداة للدراسة   استخدم الباحث االستبانة    

: 2000 ،ملحم( "الميدانية للحصول على المعلومات والبيانات التي يجري تعبئتها من قبل المستجيب          
300.( 

  :خطوات بناء االستبانة •
  :لبناء االستبانة قام الباحث بما يلي

وقـد اسـتفاد    ،  اإلطالع على األدب التربوي والدراسات السابقة ذات الصلة بموضوع الدراسة          -1
  . في بناء االستبانة وصياغة فقراتهالباحثمنها ا

  . تحديد المجاالت الرئيسة التي شملتها االستبانة-2
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  . الفقرات التي تقع تحت كل مجالصياغة -3
، باإلضـافة   فقـرة ) 120( و مجاالت) 5( تكونت من    وقد ، االستبانة في صورتها األولية    إعداد -4

  ) ).1(الملحق رقم . (لسؤال مفتوح
من أعضاء هيئة التدريس في     ، بعضهم   من المحكمين التربويين  ) 22(ستبانة على    تم عرض اال   -5

، ومنهم من يعمل بوزارة التربيـة       ) جامعة األقصى  - جامعة األزهر  - الجامعة اإلسالمية : (كل من 
والتعليم العالي، ومنهم من يعمل بدائرة التربية والتعليم بوكالة الغوث الدولية، ومـنهم مـن يعمـل                 

   ).)2(رقم الملحق . (قطان للبحث والتطوير التربويبمركز ال
 ودراسة مالحظاتهم وتوجيهاتهم وإجراء التعديالت      المحكمينبعد استعادة االستبانة من األساتذة       -6

  :الالزمة التي أوصى بها المحكمون وبإشراف الدكتور المشرف على الدراسة، وذلك من حيث
  .الئمتها للمجال تحديد مدى مناسبة فقرات االستبانة وم-
  . حذف بعض الفقرات المكررة-
  . دمج العديد من الفقرات وإعادة صياغتها-
  . تجزئة بعض الفقرات المركبة لتقيس هدفاًَ واحداً فقط-

 باإلضـافة لـسؤال     ، فقـرة  )66(مجاالت و   ) 5(النهائية على   شبه  االستبانة في صورتها    استقرت  
  ) ).3( رقم قملحال( .مفتوح

 :االستبانة إلى ثالثة أقسام على النحو التاليوقد قُسمت  •

  .وهو عبارة عن بيانات شخصية عن المستجيب :القسم األول
  )الجنس، المؤهل العلمي، عدد سنوات الخدمة، والمنطقة التعليمية(

يمثل دور مديري المدارس الثانوية بمحافظات غزة في تحـسين المنـاخ التنظيمـي              : القسم الثاني 
المنـاهج  ،  الطلبـة ،  المعلمين :مجاالت هي   فقرة موزعة على خمسة    )66(مل على    ويشت ،بمدارسهم
   .المجتمع المحلي، واألبنية والمرافق والتجهيزات المدرسية، الدراسية

ويتضمن سؤال مفتوح موجه ألفراد عينة الدراسة، حول سبل تطـوير دور مـديري               :القسم الثالث 
  . ن المناخ التنظيمي بمدارسهمالمدارس الثانوية بمحافظات غزة في تحسي

  ):6 ( رقم حسب جدولاالستبانة،وقد تم استخدام مقياس ليكرت لقياس  •
  مقياس ليكرت): 6 ( رقمجدول

درجة 

  الممارسة
  كبيرة جداً  كبيرة  متوسطة  قليلة  قليلة جداً

  5  4  3  2  1  الدرجة
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  :صدق االستبانة 

  :Referees Validity  صدق المحكمين-أ
 على مجموعة مـن المحكمـين     ) 1(  األولية بالملحق رقم   ا في صورته  االستبانة ضقام الباحث بعر  

، وقد طلب   )2ملحق رقم   (في اإلدارة التربوية     من المتخصصين    محكماً) 22( تألفت من    التربويين،
الباحث من المحكمين إبداء آرائهم في مدى وضوح فقرات االستبانة، ومدى مالئمة كل فقرة لقياس               

، ومدى انتماء كل فقرة للمجال الخاص بها، هذا باإلضافة إلى إدخال أية تعديالت              ما وضعت ألجله  
على صياغة فقرات االستبانة أو حذف بعـضها أو اإلضـافة إليهـا، وفـي ضـوء التوجيهـات                   

  .والمالحظات التي أبداها المحكمون، قام الباحث بإجراء التعديالت التي اتفق عليها المحكمون
 :عدد فقرات االستبانة حسب كل مجال من مجاالتها) 7(ويوضح جدول رقم  •

  عدد الفقرات  المجال

  14  المعلمين

  14  الطلبة

  13  المناهج الدراسية

  13  األبنية والمرافق والتجهيزات المدرسية

  12  المجتمع المحلي

  66  المجموع الكلي لفقرات االستبانة

  

  Internal Validityصدق االتساق الداخلي  -ب
"دق االتساق الداخلي قوة االرتباط بين درجات كل فقرة من الفقرات مع المجـال الـذي                قصد بص ي

  ).127: 1994أبو ناهية، " ( ودرجة ارتباط كل مجال مع الدرجة الكلية لالستبانة،تنتمي إليه
وقد قام الباحث بالتحقق من صدق االتساق الداخلي لفقرات االستبانة على عينة استطالعية مكونـة               

 ل فقرة من فقرات مجاالت االستبانة     كدرجة  حساب معامالت االرتباط بين     بوذلك   استبانة،   )50(من  
 Statistical Packages for" الذي تنتمي إليه، وذلك باسـتخدام برنـامج  والدرجة الكلية للمجال 

Social Sciences" SPSS وقد تم "برنامج الرزم اإلحصائية للدراسات االجتماعية" والذي يعني ،
 . بعاد العينة االستطالعية فيما بعداست
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 )المعلمـين  ( االرتباط بين كل فقرة من فقـرات المجـال األول          تمعامال) 8 ( رقم جدوليوضح  *
 معنويـة   ىوالدرجة الكلية للمجال األول، والذي يبين أن معامالت االرتباط المبينة دالة عند مـستو             

0.05= α  ، لقياسهتما وضع لة صادق األول المجالتعتبر فقراتوبذلك .  

  )8 ( رقمجدول

   األولوالدرجة الكلية للمجال) المعلمين( االرتباط بين كل فقرة من فقرات المجال األول تمعامال

القيمة االحتمالية   معامل االرتباط  الفقرة  م
(Sig)  

 ةيقيم عالقات إنسانية إيجابية مع جميع المعلمين بدرج        1

  متوازنة
0.810 0.000*  

وية الخالفات التي قد تنشأ بين المعلمين   يحرص على تس   2

  بطريقة ودية
0.877 0.000*  

  *0.000 0.827  ينمي العالقة بين المعلمين وطلبتهم 3

  *0.000 0.820  يساعد المعلمين في حل المشكالت التي تواجههم 4

  *0.000 0.813  ينمي العمل بروح الفريق لدى المعلمين 5

  *0.000 0.816   فعالةيتواصل مع المعلمين بطريقة 6

  *0.000 0.686  يشّرك المعلمين في اتخاذ القرارات المدرسية 7

  *0.000 0.723  يوزع المباحث الدراسية على المعلمين حسب كفاياتهم 8

يطلع المعلمين على التعليمات اإلدارية والفنيـة التـي          9

  تُصدرها مديرية التربية والتعليم
0.763 0.000*  

  *0.000 0.813  المعلمين لتحسين أدائهم الوظيفييحفّز  10

  *0.000 0.846  يقوم أداء المعلمين بموضوعية 11

  *0.000 0.867  يوفّر الجو المناسب إلطالق مواهب المعلمين 12
  *0.000 0.730  يرصد حاجات المعلمين المهنية بطريقة علمية 13
 * 0.000 0.802  يشجع المعلمين على النمو المهني 14

  . α=0.05االرتباط دال إحصائياً عند مستوى داللة  *
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 والدرجة  )الطلبة ( االرتباط بين كل فقرة من فقرات المجال الثاني        تمعامال) 9 ( رقم جدوليوضح  *
 α =0.05 معنويـة    مستوىالكلية للمجال الثاني، والذي يبين أن معامالت االرتباط المبينة دالة عند            

  . لقياسهت لما وضعة صادق الثانيجالالمتعتبر فقرات وبذلك 
  )9 ( رقمجدول

   الثانيوالدرجة الكلية للمجال) الطلبة( االرتباط بين كل فقرة من فقرات المجال الثاني تمعامال

القيمة االحتمالية   معامل االرتباط  الفقرة  م
(Sig) 

  *0.000 0.646  يبني عالقات طيبة مع الطلبة  1

  *0.000 0.851   ومعلميهمينمي العالقة بين الطلبة  2

  *0.000 0.797  يعزز العالقات اإليجابية بين الطلبة وبعضهم البعض  3

  *0.000 0.885  يعزز القيم اإلسالمية في نفوس الطلبة  4

  *0.000 0.832  يحل مشكالت الطلبة باألساليب التربوية المالئمة  5

  *0.000 0.755   تحصيل الطلبةمستوياتيتابع   6

7  
عمل على معالجة أسباب التأخر الدراسي لدى بعـض         ي

  الطلبة
0.768 0.000*  

  *0.000 0.777  يراعي الظروف األسرية للطلبة  8

9  
ينمي عنصر القيادة لدى الطلبة مـن خـالل تكلـيفهم           

  بمهام معينة ضمن اللجان والفعاليات المدرسية
0.786 0.000*  

10 
قـشة شـئونهم    يعقد اجتماعات دورية مع الطلبة لمنا     

  المدرسية
0.745 0.000*  

11 
ينفّذ خطط توجيهية منظمة لتوعيـة الطلبـة بالنظـام          

  المدرسي
0.781 0.000*  

12 
ينمي روح التنافس الشريف بين الطلبة لالرتقاء بهـم         

  سلوكياً وتعليمياً
0.851 0.000*  

  *0.000 0.879  ينمي المواهب اإلبداعية لدى الطلبة 13

14 
ـ       يوفّر    ةللطلبة بيئة مدرسية يشعرون فيهـا بالطمأنين

  واالرتياح
0.856 0.000*  

  . α=0.05االرتباط دال إحصائياً عند مستوى داللة  *
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 المنـاهج  ( االرتباط بين كل فقرة من فقرات المجـال الثالـث          تمعامال) 10(رقم  جدول  يوضح  *
 مستوىالت االرتباط المبينة دالة عند       والدرجة الكلية للمجال الثالث، والذي يبين أن معام        )الدراسية
  . لقياسهت لما وضعةصادقفقرات المجال الثالث  تعتبر وبذلك α =0.05معنوية 

  )10 ( رقمجدول
  والدرجة الكلية للمجال الثالث) المناهج الدراسية(معامالت االرتباط بين كل فقرة من فقرات المجال الثالث 

مالية القيمة االحت  معامل االرتباط  الفقرة  م
(Sig) 

  *0.000 0.834  يتابع تنفيذ المناهج الدراسية باستمرار داخل مدرسته  1

2  
يوفّر التسهيالت الالزمة لتنفيذ المناهج الدراسية علـى        

  أكمل وجه
0.745 0.000*  

3  
يزود مديرية التربية والتعليم بتقارير المعلمـين حـول         

  المناهج الدراسية
0.738 0.000*  

  *0.000 0.728  عتبار مالحظات الطلبة حول المناهج الدراسيةيأخذ باال  4

5  
يشرف على تحليل محتوى المناهج الدراسية من قبـل         

  المعلمين بالمدرسة
0.822 0.000*  

  *0.000 0.835  يساعد في التخطيط لألنشطة المرافقة للمناهج الدراسية  6

7  
ات يسهم في إثراء المناهج الدراسية في ضوء المستجد       

  التربوية
0.891 0.000*  

8  
يقوم األنشطة المتـصلة بـإثراء المنـاهج الدراسـية          

  باستمرار
0.846 0.000*  

9  
يسهم في إعداد المـواد العالجيـة الالزمـة للمنـاهج           

  الدراسية
0.823 0.000*  

10 
يتابع توظيف طرق التـدريس الحديثـة فـي تـدريس           

  المناهج
0.821 0.000*  

11 
وظيف التقنيات التعليمية الحديثة في تنفيذ      يشجع على ت  

  المناهج الدراسية
0.783 0.000*  

12 
يعالج جوانب القصور في المناهج الدراسية بالتعاون مع 

  ذوي العالقة
0.841 0.000*  

13 
يلبي االحتياجات التطويرية للمناهج الدراسية في ضوء       

  اإلمكانات المتوافرة
0.763 0.000*  

  . α=0.05ال إحصائياً عند مستوى داللة  االرتباط د*
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األبنيـة   ( االرتباط بين كل فقرة من فقـرات المجـال الرابـع           تمعامال) 11 ( رقم جدوليوضح  *

 والدرجة الكلية للمجال الرابع، والذي يبين أن معامالت االرتباط          )والمرافق والتجهيزات المدرسية  
 ت لما وضـع   ة صادق  الرابع  المجال بر فقرات تعت وبذلك   α =0.05 معنوية   مستوىالمبينة دالة عند    

  .لقياسه
  )11 ( رقمجدول

) األبنية والمرافق والتجهيزات المدرسية( االرتباط بين كل فقرة من فقرات المجال الرابع تمعامال

   الرابعوالدرجة الكلية للمجال

القيمة االحتمالية   معامل االرتباط  الفقرة  م
(Sig) 

  *0.000 0.784  سةيعمل على تجميل بيئة المدر  1

  *0.000 0.869  يوفّر شروط األمن والسالمة في المبنى المدرسي  2

  *0.000 0.820  يتابع صيانة مرافق المبنى المدرسي  3

4  
 على الشئون التعليمية    ايوزع غرف المدرسة ومرافقه   

  واإلدارية بشكل مناسب
0.891 0.000*  

  *0.000 0.866  غرف الصفيةيراعي مناسبة اإلضاءة والتهوية في ال  5

  *0.000 0.914  يتأكد من كفاية المقاعد وجودتها في الغرف الصفية  6

7  
يوظّف مرافق المدرسة بشكل فاعل لخدمـة العمليـة         

  التعليمية
0.909 0.000*  

8  
يحدد احتياجات المدرسة مـن التجهيـزات المدرسـية        

  المختلفة
0.840 0.000*  

9  
درسية الالزمة للعمليـة التعليميـة      يوفّر التجهيزات الم  

  التعلّمية
0.866 0.000*  

10 
يتابع مقصف المدرسة مـن حيـث النظافـة وجـودة           

  الخدمات التي يقدمها
0.868 0.000*  

  *0.000 0.787  يحرص على توفير مياه صالحة للشرب داخل المدرسة 11

  *0.000 0.827  يوفّر بالمدرسة حاويات لوضع المهمالت 12

  *0.000 0.798  يتابع نظافة دورات المياه بالمدرسة بالتعاون مع األذنة 13

  . α=0.05 االرتباط دال إحصائياً عند مستوى داللة *
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المجتمـع   ( االرتباط بين كل فقرة من فقرات المجال الخـامس         تمعامال) 12 ( رقم جدوليوضح  *
 مستوىمعامالت االرتباط المبينة دالة عند       والدرجة الكلية للمجال الخامس، والذي يبين أن         )المحلي
  . لقياسهت لما وضعة صادق الخامس المجالتعتبر فقرات وبذلك α =0.05معنوية 

  )12 ( رقمجدول

والدرجة الكلية ) المجتمع المحلي (الخامس االرتباط بين كل فقرة من فقرات المجال تمعامال

  للمجال الخامس

حتمالية القيمة اال  معامل االرتباط  الفقرة  م
(Sig) 

  *0.000 0.807  يتعرف إلى إمكانات المجتمع المحلي  1

2  
يتعاون مع المجتمع المحلي من حيث اسـتخدام مرافـق          

  المدرسة
0.790 0.000*  

3  
يشّرك المختصين من المجتمع المحلي في بعض األنشطة        

  المدرسية
0.745 0.000*  

  *0.000 0.825  يقيم عالقات طيبة مع أولياء أمور الطلبة  4

5  
يشجع أولياء األمور على زيارة المدرسة لإلطالع علـى         

  برامجها وفعالياتها
0.836 0.000*  

  *0.000 0.843  ينمي روح التعاون البنّاء بين المعلمين وأولياء األمور  6

7  
يعقد اجتماعات دورية لمجلس اآلباء والمعلمين بالمدرسة       

  لمناقشة أمور الطلبة
0.860 0.000*  

8  
يشّرك المختصين من المجتمع المحلي في تقويم بـرامج         

  المدرسة 
0.766 0.000*  

9  
يدعو شخصيات بارزة من المجتمع المحلي إللقاء ندوات        

  ومحاضرات داخل المدرسة
0.673 0.000*  

  *0.000 0.604  ينظم زيارات مدرسية لبعض مؤسسات المجتمع المحلي 10

  *0.000 0.802  لمجتمع المحليينظّم برامج لخدمة ا 11

12 
 المختلفـة لـدعم     عيتواصل بفاعلية مع مؤسسات المجتم    

  العملية التعليمية بالمدرسة 
0.787 0.000*  

  . α=0.05 االرتباط دال إحصائياً عند مستوى داللة *
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 :Structure Validity البنائي الصدق -ج

 الباحث بحساب معامالت االرتباط بين درجة كـل         للتحقق من الصدق البنائي لمجاالت االستبانة قام      
  ).13 ( رقمالدرجة الكلية لالستبانة كما في جدولمجال من مجاالت االستبانة و

  )13(  رقمجدول

   االرتباط بين درجة كل مجال من مجاالت االستبانة والدرجة الكلية لالستبانةتمعامال

القيمة االحتمالية  الرتباطامعامل   المجال  م
(sig) 

  *0.000 0.925  المعلمين  1

  *0.000 0.955  الطلبة  2

  *0.000 0.956  المناهج الدراسية  3

  *0.000 0.940  األبنية والمرافق والتجهيزات المدرسية  4

  *0.000 0.902  المجتمع المحلي  5

  . α=0.05 داللة مستوى االرتباط دال إحصائياً عند *
ت االرتباط في جميع مجاالت االستبانة دالة إحـصائياً         أن جميع معامال  ) 13 ( رقم يتضح من جدول  

 لمـا  صـادقة  جميع مجاالت االسـتبانة   تعتبر وبذلك   α =0.05 معنوية   مستوىعند   ،وبدرجة قوية 
  . لقياسهتوضع

  

  :Reliability ثبات االستبانة 
 Cronbach's معامل ألفا كرونبـاخ  معادلة الدراسة من خالل استبانةقد تحقق الباحث من ثبات ل

Alpha Coefficient الموضحة فيما يلي:  

  ) كل عبارة2 مج ع-1(   ن        =معامل ألفا كرونباخ 

  2               ع1-                          ن
  .عدد عبارات االستبانة= حيث ن 
  .المجموع الكلي لتباين كل فقرة من فقرات االستبانة= 2مج ع

  ).89: 1984 حطب، وعثمان، أبو. (تباين االستبانة ككل = 2ع
بعد حساب معامل ألفا كرونباخ لثبات االستبانة تبين أن معامالت ثبات المجـاالت التـي               حيث أنه   

وكانت النتائج كما هي مبينـة      .  مما جعل الباحث يطمئن إلى تطبيقها      مرتفعة،تكونت منها االستبانة    
  :)14 ( رقمفي جدول
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  )14(جدول رقم 

  باخ لقياس ثبات االستبانةفا كرونقيمة معامل أل

  معامل ألفا كرونباخ  المجال  م

 0.944  المعلمين  1
 0.956  الطلبة  2
 0.957  المناهج الدراسية  3
 0.969 األبنية والمرافق والتجهيزات المدرسية  4
 0.939  المجتمع المحلي  5

 0.985  جميع فقرات االستبانة
  

 قيمة معامل ألفا كرونباخ مرتفعة لكل مجال مـن          أن) 14 ( رقم  في جدول  المبينة من النتائج    يتضح
 ،)0.985( كانـت    االستبانة لجميع مجاالت     كرونباخ  كذلك فإن قيمة معامل ألفا     ،مجاالت االستبانة 

  رقـم   في صورتها النهائية كما هي في الملحق       وتكون االستبانة  وهذا يعنى أن معامل الثبات مرتفع،     
  .قابلة للتوزيع) 3(

 مما يجعله على ثقة تامـة بـصحة         ، الدراسة استبانةحث قد تأكد من صدق وثبات        وبذلك يكون البا  
  . أسئلة الدراسة واختبار فرضياتهاعنإلجابة  لاالستبانة وصالحيتها

  
  : الدراسةأداةإجراءات تطبيق  

ملحـق  (للتطبيق، وإخراجها في صورتها النهائية      بعد التأكد من صدق وثبات االستبانة وصالحيتها        
  : باإلجراءات التاليةالباحث قام، )3رقم 
اإلسالمية موجهاً لوكيل وزارة التربيـة      عمادة الدراسات العليا بالجامعة     من  ب  االحصول على كت   •

ومن ثم الحصول على كتاب من وزارة التربية والتعليم العـالي           ، )4ملحق رقم    (والتعليم العالي 
 علـى   الموافقة على تطبيق االسـتبانة    حيث تمت    )5ملحق رقم   ( الدراسة   ية لتطبيق أداة  الفلسطين

  .عينة الدراسة
معلم ومعلمة من معلمـي المـدارس       ) 600( البالغ عددها    على عينة الدراسة  تم توزيع االستبانة     •

 طلب  حيثم،  2008-2007األول من العام الدراسي      في الفصل    الثانوية بمحافظات غزة، وذلك   
 .االستبانة من وجهة نظرهمفقرة من فقرات  أفراد العينة اإلجابة على كلمن 
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  : المستخدمة في الدراسةالمعالجات اإلحصائية 
 Statistical Packages من خالل برنامج التحليل اإلحصائيالباحث بتفريغ وتحليل االستبانة قام

for the Social Sciences  (SPSS)،  اإلحصائية التاليةاالختباراتوقد تم استخدام :  
ئوية واألوزان النسبية وذلك لحساب المتوسطات الحسابية الستجابات أفـراد          التكرارات والنسب الم   )1

عينة الدراسة على فقرات االستبانة ككل، وحساب متوسطات االستجابة لكل مجال مـن مجـاالت               
 .االستبانة على حدة، وكذلك لحساب انحرافها المعياري

  .االستبانةلمعرفة ثبات فقرات ) Cronbach's Alpha( اختبار ألفا كرونباخ )2
 لقياس صدق االتساق الـداخلي  )Pearson Correlation Coefficient (بيرسونمعامل ارتباط  )3

 .لإلستبانة

 قد وصـل    االستجابةلمعرفة ما إذا كانت متوسط درجة       ) T-Test ( في حالة عينة واحدة    Tاختبار   )4
أكـد مـن داللـة       للت الباحثه   قل عن ذلك، ولقد استخدم     أم زاد أو   3إلي الدرجة المتوسطة وهي     

 .المتوسط لكل فقرة من فقرات االستبانة 

لمعرفة ما إذا كان هناك فـروق  ) Independent Samples T-Test ( في حالة عينتينTاختبار  )5
لمتغيـر  عـزى    للفروق التـي تُ    الباحثه  ين مجموعتين من البيانات، استخدم    ذات داللة إحصائية ب   

 .الجنس

 لمعرفة مـا  )One Way Analysis of Variance - ANOVA (اختبار تحليل التباين األحادي )6
 لمتغيـرات  ،إذا كان هناك فروق ذات داللة إحصائية بين ثالث مجموعات أو أكثر مـن البيانـات         

 .المؤهل العلمي وسنوات الخدمة والمنطقة التعليمية

 .ميةلقياس تجانس التباينات لمتغيري الجنس والمنطقة التعلي) Levene's Test(اختبار ليفين  )7

فـي  ) Bonferroni(إجراء مقارنات متعددة بين متوسطات المجاالت باستخدام اختبار بونفيروني           )8
في حالة عدم تجانس تباينات     ) Tamhane(حالة تجانس تباينات المناطق التعليمية، واختبار تامهان        

 .المناطق التعليمية
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  الفصل الخامس

  نتائج الدراسة الميدانية وتفسيرها

 :تمهيــد
ـ               تعراض يتضمن هذا الفصل عرضاً لنتائج الدراسة، وذلك من خالل اإلجابة عن أسئلة الدراسة واس

بهـدف التعـرف إلـى دور       ، أبرز نتائج االستبانة، والتي تم التوصل إليها من خالل تحليل فقراتها          
مديري المدارس الثانوية بمحافظات غزة في تحسين المناخ التنظيمي بمدارسهم وسـبل تطـويره،              

دمـة،  سـنوات الخ  ، المؤهل العلمـي  ، الجنس(والوقوف على متغيرات الدراسة التي اشتملت على        
  ).المنطقة التعليمية

والتـي قـام الباحـث      ، لذا تم إجراء المعالجات اإلحصائية للبيانات المتجمعة من استبانة الدراسـة          
 للحصول علـى    (SPSS)بجمعها، حيث تم استخدام برنامج الرزم اإلحصائية للدراسات االجتماعية          

  . إلجابة عن أسئلة الدراسةنتائج الدراسة التي سيتم عرضها وتحليلها في هذا الفصل، وذلك ل

  :إجابة السؤال األول والذي ينص على* 

ما درجة ممارسة مديري المدارس الثانوية بمحافظات غزة لدورهم في تحسين المناخ التنظيمـي              

  بمدارسهم من وجهة نظر المعلمين؟

وسـط  لإلجابة عن هذا السؤال تم استخدام التكرارات، النسب المئويـة، المتوسـط الحـسابي، المت              
لكـل فقـرة مـن    للعينة الواحدة، وذلك ) T)T- Test الحسابي النسبي، وكذلك تم استخدام اختبار 

فقرات االستبانة منفردة لكل مجال على حده وللمجال نفسه وكذلك لكل فقرات االستبانة مجتمعـة،               
  :تم اختبار الفرضية اإلحصائية التاليةوقد 

الدرجـة  هـي  ) 3(، علمـاً بـأن القيمـة     )3(اوي   متوسط درجة الممارسة يس    :الفرضية الصفرية 
  .المتوسطة حسب مقياس ليكرت المستخدم

  ).3(متوسط درجة الممارسة ال يساوي : الفرضية البديلة
فإنه ال يمكن رفـض  ) SPSSحسب نتائج برنامج ) (0.05 أكبر من Sig > 0.05) Sigإذا كانت 
، )3(الة تقترب من الدرجة المتوسطة وهى       الصفرية وتكون آراء أفراد العينة في هذه الح       الفرضية  

فيتم رفض الفرضية الصفرية وقبول الفرضـية   ) 0.05 أقل من Sig < 0.05) Sigأما إذا كانت 
متوسط درجة الممارسة يختلف عن الدرجة المتوسطة، وفي هذه الحالـة يمكـن             : البديلة القائلة بأن  

 فـإذا   ة جوهرية عن الدرجة المتوسـطة،     تحديد ما إذا كان متوسط الممارسة يزيد أو ينقص بصور         
كانت إشارة قيمة االختبار موجبة فمعناه أن المتوسط الحسابي للممارسة يزيد عن الدرجة المتوسطة              

  .والعكس صحيح
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  :جميع فقرات االستبانة
  )15(جدول رقم 

  النسب المئوية لدرجات الممارسة لجميع مجاالت االستبانة 

  %النسبة المئوية درجة الممارسة

 2.5% قليلة جداً
 7.1% قليلة

 23.8% متوسطة
 42.4% كبيرة

 24.2% كبيرة جداً

مديري المدارس  يرون أن درجة ممارسة     من أفراد العينة    % 9.6أن ما نسبته    ) 15(يبين جدول رقم    
  في ، أو قليلة  قليلة جداً  كانت   الثانوية بمحافظات غزة لدورهم في تحسين المناخ التنظيمي بمدارسهم        

 كانـت   مديري المدارس الثانويـة   يرون أن درجة ممارسة     من أفراد العينة    % 66.6حين ما نسبته    
مـديري  يرون أن درجـة ممارسـة       من أفراد العينة    % 23.8، بينما ما نسبته     جداً كبيرة   أوكبيرة  

  .متوسطةالمدارس الثانوية كانت 
مديري المدارس  متوسط درجة ممارسة    لمعرفة ما إذا كان      للعينة الواحدة،    Tوقد تم استخدام اختبار     

النتائج .  أم زاد أو قل عن ذلك      )3( لجميع فقرات االستبانة، قد وصل إلى الدرجة المتوسطة          الثانوية
  ).16(موضحة في جدول رقم 

  )16(جدول رقم 

   لجميع فقرات االستبانة(.Sig)المتوسط الحسابي والقيمة االحتمالية 

المتوسط الحسابي البند
الحسابي المتوسط 

 النسبي

االنحراف 

 المعياري

  قيمة

 االختبار

جميع فقرات 

 االستبانة
248.73 %75.37 

 
39.92 28.84**  

  0.05 المتوسط الحسابي دال إحصائياً عند مستوى داللة **
 وبذلك فـإن    248.73المتوسط الحسابي لجميع فقرات االستبانة يساوي       أن  ) 16(يبين الجدول رقم    

درجـة  % (60وهذه النسبة تختلف جوهريـاً عـن النـسبة          % 75.37سبي  المتوسط الحسابي الن  
القيمـة االحتماليـة    ، وأن   28.84 للعينة الواحدة تـساوي      Tوأن قيمة اختبار    ) الممارسة متوسطة 

.)Sig(   0.05 وهي دالة إحصائياً عند مستوى داللة        0.000تساويα مما يدل على أن متوسط     ،  =
مديري المدارس الثانوية لجميع فقرات االستبانة يختلف بصورة جوهرية عن الدرجة           درجة ممارسة   

  .المتوسطة
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على ) ليكارت الخماسي (ولتفسير نتائج الدراسة وزع الباحث نتائج استجابات العينة وفقاً لمقياس            •
، حيث تم تقسيم المستويات الخمسة وفـق  %)100(اعتبار أن الدرجة القصوى تقابل وزن نسبي      

  ).17(لمعيار المبين في جدول رقم ا
  مقياس ليكارت الخماسي) 17(جدول رقم 

 ممتاز جيد جداً جيد متوسط ضعيف المستوى

 %100-90 %89-80 %79-70 %69-60 %59-50 الدرجة

  
حيث اختار الباحث مقياساً محكماً حسب درجة ممارسة مديري المدارس الثانوية بمحافظات غـزة              

خ التنظيمي بمدارسهم، بفرض أن يكون مستوى الممارسـة األعلـى مـن             لدورهم في تحسين المنا   
وأن ما دون ذلك يعد غيـر مقبـول         %) 60(لذا اعتبر الباحث أن حد الكفاية هو      %) 100 -60%(

  . تربوياً
وبما أن المتوسط الحسابي النسبي لدرجة ممارسة مديري المدارس الثانوية بمحافظات غزة لدورهم             

 أي أن درجـة     %75.37ظيمي بمدارسهم من وجهة نظـر المعلمـين بلـغ           في تحسين المناخ التن   
الممارسة جيدة، فإن هذا يدل على أن دور مديري المدارس الثانوية بمحافظات غزة فـي تحـسين                 
المناخ التنظيمي بمدارسهم دور إيجابي، من خالل ما يقومون به من أدوار فاعلة تجاه كل ما تحتويه                 

مين، وطلبة، ومناهج دراسية، وأبنية ومرافق وتجهيزات، وأيضاً مـن          معل: المنظومة المدرسية من  
خالل تفعيل عالقة المدرسة بالمجتمع المحلي، ويعزو الباحث اهتمام مديرو المدارس بتحسين المناخ             
التنظيمي بمدارسهم إلى إدراكهم ألهمية تحسين مناخ المدرسة، الذي يعتبر بمثابة شخصية المدرسة،             

تها لتكون بيئة تربوية سليمة، تُسهم في توفير أجـواء باعثـة علـى اإلنجـاز                ويعكس مدى مالئم  
  .واالرتياح لدى كل من المعلمين والطلبة بالمدرسة، من أجل االرتقاء بالعملية التعليمية إلى األفضل

ويرى الباحث أنه باإلمكان تفعيل دور مديري المدارس الثانوية في تحسين المناخ التنظيمي بـشكل               
في مدارسهم، من أجل الوصول إلى مناخ تنظيمي أكثر إيجابية وفاعلية، لتحقيق الجـودة فـي                أكبر  

العملية التعليمية بالمدرسة، وهو ما تنشده الدراسات والبحوث الحديثة التي تهدف لالرتقاء بالعمليـة              
امعـة   الـذي عقدتـه الج     المؤتمر التربوي الثالـث   التعليمية، وجعلها أكثر جودة، وليس عنا ببعيد        

الجـودة فـي التعلـيم العـام        "بعنـوان   م،  2007 أكتوبر   31 –30 اإلسالمية بغزة، في الفترة من      
، والذي أكد على ضرورة تجويد كافة عناصر المنظومة المدرسية، وأشار           "الفلسطيني كمدخل للتميز  

 لـذا فـإن     في الوقت نفسه إلى أن تحقيق الجودة  يتأتى بتوفير مناخ تنظيمي أكثر فاعلية بمدارسنا،              
مديرو المدارس مطالبون بالعمل بشكل أكبر وأعمق إليجاد هذا المناخ المطلوب، للوصـول إلـى               

 .مستوى الجودة والتميز اللذان يحققان نوعية تعليمية أفضل بمدارسنا
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  :التحليل الوصفي لمجاالت االستبانة
ر لكل مجال من مجـاالت      المتوسط الحسابي والنسبي والترتيب وقيمة االختبا     ) 18(يبين جدول رقم    

  .االستبانة
  )18 ( رقمجدول

  المتوسط الحسابي والنسبي والترتيب وقيمة االختبار لكل مجال من مجاالت االستبانة

   م
 

 المجال
المتوسط 

 الحسابي

المتوسط 

الحسابي النسبي

االنحراف 

 المعياري

  قيمة

 االختبار

  

الترتيب
 2 28.96** 9.33 77.01% 53.91 المعلمين 1
 3 24.99** 9.33 74.67% 52.27 الطلبة 2
 4 19.60** 9.20 72.23% 46.95 المناهج الدراسية 3
ــق   4 ــة والمراف األبني

 والتجهيزات المدرسية
52.52 %80.81 9.13 **33.60 1 

 5 18.09** 8.88 71.81% 43.08 المجتمع المحلي 5
  0.05 المتوسط الحسابي دال إحصائياً عند مستوى داللة **

قد حصل  ) األبنية والمرافق والتجهيزات المدرسية   (المجال الرابع   أن  ) 18( من الجدول رقم     يتضح

،  وبفارق واضح عن المجاالت السابقة     %80.81على المرتبة األولى، بمتوسط حسابي نسبي بلغ        
  :إلى ويعزو الباحث ذلك

ظافة المبـاني   حرص مديري المدارس الثانوية على إظهار مدارسهم بمظهر جيد، إلدراكهم أن ن            •
والمرافق المدرسية وجمال بيئة المدرسة، أول ما تعاينه عيون الزائرين للمدرسة، وهذا ما يكون              

  .لديهم انطباعاً إيجابياً عن المدرسة، إضافة إلى أن ذلك من دالئل نجاح اإلدارة المدرسية
رافـق والتجهيـزات    أن الدور اإليجابي الكبير الذي يقوم به مديرو المدارس تجاه األبنيـة والم             •

المدرسية، نابع من إدراكهم لما تلعبه التسهيالت المادية المدرسية من دور باعث على التعلّم، كما           
أن توفير شروط األمن والسالمة بالمبنى المدرسي مطلب أساسي وضـروري للحفـاظ علـى               

وصيانة المباني  المدرسة آمنة، وتجنيبها الكوارث واألخطار التي قد تنجم عن اإلهمال في متابعة             
 .والمرافق المدرسية، وعدم مراعاة توفّر شروط األمن والسالمة فيها

إدراك مديري المدارس بأن المناخ التنظيمي بالمدرسة يشمل البيئة المادية ممثلة فـي المبـاني                •
والمرافق والتجهيزات المدرسية، والتي يجب االهتمام بها وتحـسينها كمـا البيئـة االجتماعيـة        

  .بالمدرسة
حرص مديري المدارس على تلبية احتياجات المدرسة من التجهيزات المدرسية المختلفة لضمان             •

  .سير العملية التعليمية بالمدرسة كما يجب
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أن صحة وسالمة الطلبة تهم مديري المدارس، باعتبار الطلبة جوهر العملية التعليميـة، الـذين                •
 .داخل المدرسةيجب أن توفّر لهم بيئة مادية صحية، مريحة، وآمنة 

في حيازة هذا المجال على المرتبة األولى       ) 1996جرادات،  (هذا وقد اتفقت هذه النتيجة مع دراسة        
  . في ممارسات مدير المدرسة الثانوية لتحسين المناخ التنظيمي بالمدرسة

 ،%77.01على المرتبة الثانية، بمتوسط حسابي نسبي بلـغ       ) المعلمين(وقد حصل المجال األول     
والتي حصل فيها مجال المعلمـين ونمـوهم    ) 1996جرادات،  (اختلفت هذه النتيجة مع دراسة      وقد  

 ممارسات مدير المدرسـة الثانويـة لتحـسين المنـاخ التنظيمـي             المهني على المرتبة األخيرة في    
  . السبعةدراستهمجاالت بالمدرسة، بالنسبة ل

لـذي يوليـه مـديرو المـدارس الثانويـة      وهذا إن دل على شيء، فإنما يدل على االهتمام الكبير ا 
بمحافظات غزة للمعلمين، الذين يشكلون األداة الرئيسة في تنفيذ العمليـة التعليميـة علـى الوجـه                 

  . المطلوب
على المرتبة الثانية بالنسبة للمجـاالت الخمـسة،        ) المعلمين(ويعزو الباحث حصول المجال األول      

  :إلى% 77.01وبمتوسط حسابي نسبي بلغ 
اك مديري المدارس ألهمية تحسين دورهم تجاه المعلمين، من أجل خلق مناخ تنظيمي إيجابي              إدر •

  .داخل المجتمع المدرسي
أن بناء مديري المدارس للعالقات اإلنسانية الطيبة مع المعلمين، واالهتمام بتلبية احتياجاتهم وحل              •

ي علـى أدائهـم، مـا يجعلهـم         مشكالتهم، وتنميتهم مهنياً ينعكس على نفسيات المعلمين، وبالتال       
  .يقومون بدورهم بأفضل صورة ممكنة، ألنهم يشعرون بإيجابية المناخ التنظيمي بالمدرسة

أن الدورات التدريبية التي تعقدها وزارة التربية والتعليم العالي لمديري المدارس، تـسهم فـي                •
ألهم إلنجـاح المنظومـة     إمدادهم بمتطلبات دورهم الهام تجاه معلميهم، الذين يعتبرون العنصر ا         
 .التعليمية بمدارسهم، وبالتالي تحقيق األهداف التربوية بكفاءة وفاعلية

، % 74.67على المرتبة الثالثة، بمتوسط حسابي تسبي بلغ ) الطلبة(وقد حصل المجال الثاني 
  :ويعزو الباحث ذلك إلى

دف هذه العملية هو االرتقاء إدراك مديري المدارس أن الطلبة هم محور العملية التعليمية، وأن ه •
بالطلبة في كافة جوانب شخصياتهم، العقلية والجسمية والنفسية واالجتماعية والروحية، من أجل 

 .تكوين جيل صالح، يكون أداةً فاعلة في مجتمعه
حرص مديري المدارس على  تزويد الطلبة بكل ما يحتاجونه من معلومات ومهارات ضرورية،               •

، من خالل تعزيز القيم اإلسالمية الفاضلة في نفـوس الطلبـة، وحـل              وقيم واتجاهات صحيحة  
  .مشكالتهم وتلبية احتياجاتهم، وتعزيز العالقة بينهم وبين معلميهم، وبينهم وبين بعضهم البعض
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إدراك مديري المدارس أن توفير بيئة مدرسية يشعر فيها الطلبة بالطمأنينة واالرتياح، يتطلـب               •
 على بناء عالقات طيبة مع الطلبة، ومتابعة مستوياتهم التحـصيلية،           من مديري المدارس العمل   

ومراعاة ظروفهم األسرية، وإشعارهم بأنهم على قدر المسئولية، وتنمية عنصر القيادة لديهم، من             
خالل تكليفهم بمهام معينة ضمن اللجان والفعاليات المدرسية، وتنمية المواهب اإلبداعية لـديهم،             

الدورية معهم، لمناقشة شئونهم المدرسية، مما يكون لديهم اتجاهات إيجابيـة           وعقد االجتماعات   
 .نحو المدرسة، وبالتالي تحسين المناخ التنظيمي

على المرتبة الرابعة، بمتوسـط حـسابي نـسبي بلـغ            ) المناهج الدراسية (وحصل المجال الثالث    

  :، ويعزو الباحث ذلك إلى72.23%
اسية، وإثرائها، وتطويرها من األمور الهامة التي يجب على مديري          أن متابعة تنفيذ المناهج الدر     •

  . المدارس القيام بها، فهي محك لنجاحهم
اهتمام مديري المدارس برفع المستوى التحصيلي لطلبتهم، وهـذا يتـأتى باالهتمـام بالمنـاهج                •

، ومعالجـة   الدراسية، وتوفير ما يلزمها من وسائل وتجهيزات تعليمية، ومواد إثرائية وعالجيـة           
  .لجوانب القصور في هذه المناهج

كثرة الحديث في اآلونة األخيرة عن المناهج الدراسية، وصعوبتها أحياناً، وعدم تـوفّر الوقـت                •
الكافي لتنفيذها، والشكوى المتكررة من قبل العديد من أولياء أمور الطلبة من المناهج الدراسية،              

القيام بدورهم الحيوي لتحسين تنفيذ هذه المنـاهج،        تجعل مديري المدارس مطالبون بشكل أكبر ب      
ومتابعتها بشكل أكبر، والعمل على تذليل الصعاب التي تواجه المعلمين والطلبـة فـي التعامـل                

        ن أداء المعلم في تدريس المناهج، ويحسمعها، مما يلمناهج الدراسية ا استيعاب    كذلك عملية  لسه 
اهاتً إيجابية نحوها كونهم يستوعبونها، وتلبي حاجاتهم، ممـا         ، وبالتالي توليد اتج   من قبل الطلبة  

 للمعلم الذي   وأيضاً للمنهاج   حبهم وبالتالي،  المختلفة في أنشطة المنهاج      فاعلون يجعلهم مشاركون 
يقوم بتدريس هذا المنهاج، وبالتالي زيادة احترامهم للمعلم وتفاعلهم معه، وإقبالهم على المدرسة             

  .لمناخ التنظيمي بالمدرسة أصبح إيجابياً، أي أن اوحبهم لها
بوزن نسبي بلـغ    ،  على المرتبة الخامسة واألخيرة   ) المجتمع المحلي (وقد حصل المجال الخامس     

المـومني،  (ودراسـة   ) 1996جـرادات، (، وقد اختلفت هذه النتيجة مع كل من دراسة          71.81%
رسة تجاه المناخ التنظيمـي، كانـت       ، واللتان أشارتا إلى أن أقل الممارسات لدور مدير المد         )2003

  .شؤون المعلمين ونموهم المهني
وهذا يدل على اهتمام مديري المدارس الثانوية بمحافظات غزة بالبيئة الداخلية للمدرسة، والتي تضم              

بشكل أكبر من البيئة    ) المعلمين، الطلبة، المناهج الدراسية، واألبنية والمرافق والتجهيزات المدرسية       (
 ممثلة بالمجتمع المحلي، إذ ال يعقل أن يهتم مديرو المدارس بالبيئـة الخارجيـة ممثلـة                 الخارجية

بالمجتمع المحلي، بدرجة أكبر من اهتمامهم بالبيئة الداخلية التي تضم القائمين على تحقيق األهداف              
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بيئـة الماديـة    التربوية، وهم المعلمون، باإلضافة لمحور العملية التعليمية، وهم الطلبة، باإلضافة لل          
للمدرسة، ممثلة في األبنية والمرافق والتجهيزات المدرسية، حيث ال يمكن أن تنجح المدرسـة فـي        

  .تأدية مهامها على أكمل وجه، دون االهتمام األكبر بهذه العناصر
على المرتبة الخامسة واألخيـرة، إال      " المجتمع المحلي "ويرى الباحث أنه بالرغم من حصول مجال        

  :ويعزو الباحث ذلك إلى%) 60(، أي أعلى من حد الكفاية %71.81 النسبي له بلغ أن الوزن
إدراك مديري المدارس الثانوية ألهمية تحقيق التفاعل بين المدرسة والمجتمع المحلـي، وذلـك               •

 .لكون المدرسة مؤسسة اجتماعية بالدرجة األولى، تقوم بتعليم أفراد المجتمع الذي تتواجد فيه

 المدارس بالتواصل مع أولياء األمور، من أجل رفع مستوى أبنائهم التحـصيلي،             اهتمام مديري  •
فالكثير من أولياء األمور يلقون باللوم على المدرسة عند قصور أبنائهم، وانخفـاض مـستواهم               
التحصيلي، لذا يحرص مديرو المدارس على وضع أولياء األمـور فـي صـورة مـا يجـري                  

ستويات أبنائهم التحصيلية، من خالل إرسال نتائج الطلبـة فـي           بالمدرسة، وإبقائهم على علم بم    
 .االختبارات إلى أولياء أمورهم، وأيضاً دعوة المدرسة ألولياء األمور لزيارتها

  .حاجة المدارس لدعم المجتمع المحلي لها سواء مادياً أو معنوياً •
ت الـسلوكية كـالعنف   أن المشكالت التي يحدثها بعض طلبة المدارس الثانوية، وخاصة المشكال       •

 ُأسـر   والتدخين والهروب من المدرسة، تستدعي من مديري المدارس الثانوية التواصـل مـع            
المؤسسات األخرى في المجتمع المحلي، من أجل معالجة هذه المـشكالت الـسلوكية،             و الطلبة،

  .تكامل تعاون وعالقة بُأسر الطلبة والمؤسسات األخرى، حيث أن عالقة المدرسة
 يمكن أن يتوفر بالمدرسة مناخ تنظيمي إيجابي دون تحسين عالقـة المدرسـة بـالمجتمع                أنه ال  •

المحلي، فالمناخ التنظيمي بالمدرسة ال يكون إيجابياً ومشجعاً، إذا لم تتواصل وتتفاعل المدرسـة              
ي مع المجتمع المحلي الذي تتواجد فيه، ويكون مناخاً إيجابياً مشجعاً لكافة أفراد المجتمع المدرس             

من معلمين وطلبة، من خالل تحسين وتفعيل عالقة المدرسة بالمجتمع المحلي، فالبيئة الخارجية             
 الذي يسعى مديرو المدارس الثانوية      ،ممثلة في المجتمع المحلي هي أحد عناصر المناخ التنظيمي        

 .لتحسينه

درسـة بـالمجتمع    لذا يرى الباحث أهمية تفعيل دور مديري المدارس الثانوية في توطيد عالقة الم            
المحلي بشكل أكبر، من خالل تنظيم زيارات مدرسية لمؤسسات المجتمع المحلي، للتعـرف عليهـا               
وعلى الخدمات التي تقدمها، لالستفادة منها في دعم العملية التعليمية بالمدرسة، والقيام بكل ما مـن                

  . شأنه أن يوثّق هذه العالقة على أساس من التعاون والتكاملية
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  :رض وتحليل فقرات االستبانةع 
لتفسير النتائج المتعلقة بمجاالت دور مديري المدارس الثانوية في تحـسين المنـاخ التنظيمـي               

  :بمدارسهم فهي كما يلي

  المعلمين : المجال األول 
مديري المدارس  يرون أن درجة ممارسة     من أفراد العينة    % 7.4أن ما نسبته    ) 19(يبين جدول رقم    

% 70.6 في حين ما نـسبته       ، أو قليلة   كانت قليلة جداً   فظات غزة لدورهم تجاه المعلمين    الثانوية بمحا 
 كبيـرة   أو لدورهم كانت كبيـرة      مديري المدارس الثانوية  يرون أن درجة ممارسة     من أفراد العينة    

مديري المـدارس الثانويـة     يرون أن درجة ممارسة     من أفراد العينة    % 22.0جداً، بينما ما نسبته     
  .متوسطة في هذا المجال كانت لدورهم

مديري المدارس  لمعرفة ما إذا كان متوسط درجة ممارسة         للعينة الواحدة،    Tوقد تم استخدام اختبار     
 أم زاد أو قـل      )3(قد وصل إلى الدرجة المتوسطة      ) المعلمين( لجميع فقرات المجال األول      الثانوية
  ).19(النتائج موضحة في جدول رقم . عن ذلك

  )19(جدول رقم 

  النسب المئوية لدرجات الممارسة للمجال األول

 %النسبة المئوية  درجة الممارسة

 1.8% قليلة جداً
 5.6% قليلة

 22.0% متوسطة
 43.9% كبيرة

 26.7% كبيرة جداً
  

، وقـد   "المعلمين" من فقرات المجال األول     ) 14-1(تم اختبار هذه الفرضية من خالل الفقرات من         
 للعينة الواحدة، لمعرفة ما إذا كان متوسط درجة ممارسة مـديري المـدارس              Tبار  تم استخدام اخت  

النتائج موضـحة   . أم ال، أم زاد أو قل عن ذلك       ) 3( قد وصل إلي الدرجة المتوسطة وهي        الثانوية  
  ).20(في جدول رقم 
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  )20(جدول رقم 

  "المعلمين"لمجال األول  لكل فقرة من فقرات ا(.Sig)المتوسط الحسابي والقيمة االحتمالية 

 الفقرة م
المتوسط 

 الحسابي

المتوسط 

الحسابي 

 النسبي

االنحراف 

المعياري

الترتيب
  قيمة

 االختبار

1 
يقيم عالقات إنسانية إيجابية مـع جميـع        

 المعلمين بدرجة متوازنة
4.01 %80.27 0.89 5 **25.80 

2 
يحرص على تسوية الخالفات التي قد تنشأ       

 ريقة وديةبين المعلمين بط
4.12 %82.46 0.84 2 **30.19 

 22.18** 10 0.86 76.95% 3.85 ينمي العالقة بين المعلمين وطلبتهم  3

4 
يساعد المعلمين في حل المـشكالت التـي        

 تواجههم
3.91 %78.20 0.86 9 **23.89 

 25.62** 3 0.90 80.47% 4.02 ينمي العمل بروح الفريق لدى المعلمين 5

 24.42** 7 0.90 79.45% 3.97 ع المعلمين بطريقة فعالةيتواصل م 6

7 
يشّرك المعلمـين فـي اتخـاذ القـرارات         

 المدرسية
3.52 %70.43 1.00 14 **11.81 

8 
يوزع المباحث الدراسية علـى المعلمـين       

 حسب كفاياتهم
4.00 %79.96 0.91 6 **24.63 

9 

يطلع المعلمين على التعليمـات اإلداريـة       

التي تُـصدرها مديريـة التربيـة       والفنية  

 والتعليم

4.16 %83.18 0.91 1 **28.69 

 24.50** 8 0.88 78.91% 3.95 يحفّز المعلمين لتحسين أدائهم الوظيفي10

 26.89** 4 0.85 80.31% 4.02 يقوم أداء المعلمين بموضوعية11

12
يوفّر الجـو المناسـب إلطـالق مواهـب         

 المعلمين
3.57 %71.37 0.97 12 **13.27 

13
يرصد حاجات المعلمين المهنيـة بطريقـة       

 علمية
3.56 %71.19 0.91 13 **13.95 

 16.36** 11 0.96 73.81% 3.69 يشجع المعلمين على النمو المهني14

 28.96**  9.33 77.01% 53.91 جميع فقرات المجال 

  0.05 المتوسط الحسابي دال إحصائياً عند مستوى داللة **
 53.91يساوي  " المعلمين"المتوسط الحسابي لجميع فقرات المجال األول       أن  ) 20(لجدول رقم   يبين ا 

 للعينة الواحـدة  T، وقيمة اختبار %"60"وهو أكبر من   % 77.01أي أن المتوسط الحسابي النسبي      
 وتعتبر دالة إحصائياً عنـد مـستوى        0.000تساوي   )Sig(.القيمة االحتمالية    وأن   28.96تساوي  
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0.05α داللة مما يدل على أن متوسط درجة ممارسة مديري المدارس الثانوية لدورهم في هذا             ،  =
ممارسة مـديري   ، وهذا يعني أن درجة      )3(قد زاد عن الدرجة المتوسطة وهي       ) المعلمين(المجال  

  : ذلك إلىثكانت كبيرة، ويعزو الباحالمدارس الثانوية لدورهم تجاه المعلمين 
 العمليـة   دراك مديري المدارس الثانوية ألهمية دورهم تجاه العنصر البشري الذي يعتبر معول           إ •

 توطيد العالقات اإلنسانية الطيبة مع المعلمـين،         المعلمون، وذلك من خالل    اإلنتاجية بالمدرسة، وهو  
لبنّاء معهم،  وتنمية العالقات الطيبة بين المعلمين وبعضهم البعض، وبينهم وبين طالبهم، والتواصل ا           

وتحفيزهم لتحسين األداء، والعمل على حل مشكالتهم، وتنمية العمل بروح الفريق لـديهم، ورصـد               
احتياجاتهم المهنية، وتشجيعهم على النمو المهني المستمر، من أجل االرتقاء بأدائهم نحو األفـضل،              

  .وبالتالي تحقيق المدرسة ألهدافها بكفاءة وفاعلية
في تحسين المناخ التنظيمي بالمدرسة، حيث أن المناخ التنظيمـي بالمدرسـة            مما يسهم بشكل كبير     

نتاج إلدراك العاملين فيها لظروف العمل واألجواء السائدة فيه، والتي يجب أن تكون أجواء إيجابية               
  .تسودها روح األلفة والمحبة

قات إنـسانية طيبـة     إدراك مديري المدارس أن االهتمام بالمعلمين، وتلبية احتياجاتهم وبناء عال          •
معهم، ينعكس إيجابياً على أداء المعلمين بشكل عام، ويؤدي إلـى تحقيـق األهـداف التربويـة                 
المتوخاة، في حين أن إهمال حاجات المعلمين وعدم االهتمام بهم، والعالقات السلبية بينهم وبـين    

ني مـستوى األداء،    مدير المدرسة، ستؤدي إلى فتور الهمم وهبوط الروح المعنوية، وبالتالي تد          
مما ينعكس سلباً على المدرسة، وبالتالي سيادة مناخ تنظيمي سيئ بها، حيث أن المناخ التنظيمي               

 .هو الصورة التي يدرك بها األفراد شخصية التنظيم

عالقة المناخ التنظيمي بالعديد من المتغيرات الهامة، والتي تنعكس آثارها على أداء المعلمـين،               •
، )Brown,2001(يفي للمعلمين، كما أشارت إلى ذلك كالً من دراسة بـراون            مثل الرضا الوظ  
، واللتان أكدتا على وجود عالقة ذات داللة إحصائية بين المناخ           )Brice,1999(ودراسة برايس   

 .التنظيمي والرضا الوظيفي للمعلمين

درويش، ( بينت دراسة     كذلك عالقة المناخ التنظيمي، بالشعور باالنتماء المهني لدى المعلمين، كما         
 ).2001وموسى، 

أن ظروف المناخ التنظيمي بالمدرسة تؤثر في تدخّل المعلم لمعالجة مشكالت الطلبة الـسلوكية،               •
فالمناخ التنظيمي الجيد داخل المدرسة يزيد من دافعية المعلم لمعالجة مـشكالت الطلبـة التـي                

 ). 2000ين، حسان(تواجهه داخل حجرة الدراسة، وهو ما أكدته دراسة 

يطلع المعلمين على التعليمات اإلداريـة       ) "9(أن الفقرة رقم    ) 20(ويتبين من الجدول السابق رقم      
قد احتلت المرتبة األولى، حيث بلغ الوزن النسبي لها         " والفنية التي تُصدرها مديرية التربية والتعليم     

  :، ويعزو الباحث ذلك إلى83.18%
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إطالع معلميهم على التعليمات اإلدارية والفنية التـي تـصدرها          إدراك مديري المدارس ألهمية      •
مديرية التربية والتعليم، حيث أن كل مدرسة تتبع إحدى مديريات التربية والتعليم، الموزعة على              

  .مناطق محافظات غزة، والتي تعتبر جهات إشراف رسمية على المدارس
 والفنية التي تصدرها مديرية التربية والتعلـيم،         كذلك فإن إطالع المعلمين على التعليمات اإلدارية      

يعكس التواصل بين مدير المدرسة ومعلميه، وإن كان هذا التواصل يجب أال يقتصر فقـط علـى                 
  .إطالع المعلمين على التعليمات والقرارات الصادرة، بل يتعداه ليشمل كافة جوانب العمل المدرسي

ية التربية والتعليم تحدد آلية العمـل وتنظمـه فـي           أن التعليمات والقرارات التي تصدرها مدير      •
المدارس وفقاً لسياسة وزارة التربية والتعليم الفلسطينية، فمواعيد اإلجازات الرسـمية ومواعيـد            
االمتحانات الفصلية، واألمور المتعلقة بالمناهج الدراسية، وكل ما يتعلق بالعملية التربوية، تقـوم             

ميمه على المدارس التابعة لكل منها، لذا يحرص مديرو المـدارس           مديريات التربية والتعليم بتع   
 .على إطالع معلميهم عليها، بصفتهم المسئولين المباشرين عن المعلمين في مدارسهم

أن نظم وإجراءات العمل المتمثلة في مجموعة القرارات والتعليمات التي تُـنظّم تنفيـذ المهـام                 •
هي أحد أبعاد المناخ التنظيمي التـي يجـب أن         ) المدرسة(المختلفة التي تقع على عاتق المنظمة       

  .يهتم بها مديرو المدارس
يحرص على تسوية الخالفات التي قد تنشأ بين المعلمين بطريقة          ) " 2( في حين حصلت الفقرة رقم      

  :ويعزو الباحث ذلك إلى، %82.46على المرتبة الثانية، بمتوسط حسابي نسبي بلغ "  ودية
مدارس بأن الخالفات التي قد تنشأ بين المعلمين تؤدي إلى تعكير صفو العمـل              إدراك مديري ال   •

بالمدرسة، مما ينعكس سلباً على أداء المعلمين، وهذا األثر ينتقل إلى طالبهـم أيـضاً، كـذلك                 
يخشى مديرو المدارس أن تتطور هذه الخالفات وتؤدي إلى عـدم التواصـل بـين المعلمـين                 

ن العدائية بينهم، مما يولّد الصراعات السلبية، ويجعل المنـاخ          وبعضهم البعض، وخلق حالة م    
التنظيمي بالمدرسة متوتراً، حيث أن هذه الخالفات إنما هي مؤشرات للحكم على نوعية المناخ              
التنظيمي السائد بالمدرسة، لذا يحرص مديرو المدارس على تسوية هذه الخالفات التي قد تطرأ              

 .ظة على مناخ تنظيمي إيجابي بمدارسهمبين المعلمين وبسرعة، للمحاف

حرص مديري المدارس على توطيد العالقات اإلنسانية اإليجابيـة بـين المعلمـين وبعـضهم                •
البعض، مما يحتّم على مديري المدارس التحرك نحو تسوية الخالفات التـي قـد تنـشأ بـين                  

درسة في جو من المحبة     المعلمين بطريقة ودية، من أجل النهوض بمستوى العملية التعليمية بالم         
 . والتآزر بين معلمي المدرسة

والتي أشارت إلى أن أهم أبعاد   ) 2007العتيبي،  (وقد اتفقت هذه النتيجة إلى حد ما مع نتائج دراسة           
المناخ التنظيمي ذات العالقة باإلدارة المدرسية تمثلت في حرص اإلدارة علـى فـض النزاعـات                

 .والخالفات بين المعلمين
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على المرتبة الثالثـة بمتوسـط      " ينمي العمل بروح الفريق لدى المعلمين     ) " 5(فقرة رقم   وحصلت ال 
  :، ويعزو الباحث ذلك إلى%80.47حسابي نسبي 

حرص مديري المدارس على تنمية العالقات بين المعلمين، وجعلهم يعملـون بـروح الفريـق                •
القيادي لمديري المدارس يعتمد على     الواحد لالرتقاء بالعملية التعليمية بالمدرسة، حيث أن الدور         

نجاح جهودهم في تنسيق أنشطة المعلمين وجهودهم للوصول بالمدرسة إلى تحقيـق األهـداف              
المنشودة، وهذا يجب أن يتم بتشجيع التعاون والعمل بروح الفريق الواحد، فالعمـل التعـاوني               

 .مدرسة نجاح للجميعيضمن االستفادة القصوى من خبرات جميع المعلمين، إذ يكون نجاح ال

أن طبيعة العالقة بين المعلم وزمالئه من أهم عناصر المناخ التنظيمي، التي لها تأثيرها الكبيـر       •
على مشاعر الضغط لديه، فنقص التعاون والتماسك والمساعدة بين المعلمين وبعضهم الـبعض             

النسجام في العمـل،    من العوامل الضاغطة على المعلم، التي تؤدي للنفور من المهنة، أو عدم ا            
 .ما ينعكس سلباً على إنجاز المعلم

أن العالقات اإلنسانية القائمة على أساس من الفرقة واالنقسام وسوء التفاهم واألنانية، تشير إلى               •
وهو أحد أبعاد المناخ التنظيمي المتعلقة بخصائص سلوك المعلمين التي حـدداها            ) التباعد(بعد  

)Halpin & Croft(، أن المعلمين في المدرسة ال يعملون سوياً كفريـق متكامـل،    وتدل على
فكل منهم يعمل في اتجاه مختلف عن اآلخرين، وهو مـا يـؤثر سـلباً علـى أداء المعلمـين                    
وإنتاجيتهم، وبالتالي ينعكس أثر ذلك على طلبتهم، ويخلق مناخاً تنظيمياً سـلبياً، لـذا يحـرص                

ق لدى المعلمين، لتجنب اآلثار السلبية التي تترتب        مديرو المدارس على تنمية العمل بروح الفري      
  .على التباعد، وخلق مناخ تنظيمي مفتوح

) 12( فقد احتلـت المرتبـة        " يوفّر الجو المناسب إلطالق مواهب المعلمين      ") 12(أما الفقرة رقم    
  :، ويعزو الباحث ذلك إلى%71.19بمتوسط حسابي نسبي 

ن على اختالف مـواهبهم وقـدراتهم نحـو االبتكـار           تشجيع وتحفيز مديري المدارس للمعلمي     •
واإلبداع، لتطوير العملية التعليمية بالمدرسة من أجل الوصول للتميز، وذلك عن طريق تهيئـة              

 .كافة الظروف واإلمكانات المدرسية، التي تساعد على إطالق مواهب المعلمين وتنميتها
االً خصباً إلطالق مواهب المعلمـين      حرص مديري المدارس على أن تكون البيئة المدرسية مج         •

وإبداعاتهم، إلدراكهم بأن طمس وإهمال مواهب المعلمين يؤدي إلى قتـل روح اإلبـداع لـدى                
المعلمين، وبالتالي خفض دافعيتهم نحو العمل واإلنجاز، وشعورهم بأن مواهبهم ال قيمـة لهـا،               

لتالي يخلق مناخـاً تنظيميـاً سـلبياً        وهذا ما يكون لدى المعلمين اتجاهاً سلبياً نحو المدرسة، وبا         
  .بالمدرسة

) 13( فقد احتلت المرتبـة       " يرصد حاجات المعلمين المهنية بطريقة علمية      ") 13(أما الفقرة رقم     
  :، ويعزو الباحث ذلك إلى%71.19بمتوسط حسابي نسبي 



 114

ي المـدارس فـي     أن تنفيذ البرامج والدورات التدريبية للمعلمين لتنميتهم مهنياً، يتطلب من مدير           •
المقام األول، تحديد لحاجات المعلمين المهنية الحقيقية، لذا يهتم مديرو المـدارس برصـد هـذه                
االحتياجات بجدية، لتزويد مديرية التربية والتعليم بذلك، وبالتالي إلحـاق المعلمـين بالـدورات              

 .  المناسبةةوالبرامج التدريبي
معلمين المهنية من أجل تطوير نمـوهم المهنـي،   إدراك مديري المدارس ألهمية رصد حاجات ال  •

حيث يعد تدريب المعلمين وتطويرهم مهنياً أحد أبعاد المناخ التنظيمي، الذي يلعب دوراً أساسـياً               
 .في تنمية مهارات المعلمين واالرتقاء بأدائهم نحو األفضل

علـى المرتبـة     " سية يشّرك المعلمين في اتخاذ القرارات المدر       ")7(في حين حصلت الفقرة رقم      
  : ويعزو الباحث ذلك إلى%.70.43األخيرة بمتوسط حسابي نسبي 

إدراك مديري المدارس ألهمية إشراك المعلمين في اتخاذ القرارات المدرسية، ألن ذلك يـؤدي               •
إلى تعزيز ثقة المعلمين بأنفسهم، ورفع الروح المعنوية لديهم، وتعميق انتمائهم للمدرسة، حيـث              

 .لمدرسة هو نجاح لهم أيضاًيكون نجاح ا

أن إشراك المعلمين في اتخاذ القرارات يعكس إيجابية المناخ التنظيمي بالمدرسة، فقـد أشـارت                •
إلى العالقة اإليجابية بين النمط القيادي الديمقراطي لمـدير المدرسـة           ) 2002عليمات،  (دراسة  

 . يمي للمدرسةوالذي يتضمن إشراك المعلمين في اتخاذ القرارات، والمناخ التنظ

اعتقاد بعض مديري المدارس أن مسئولية اتخاذ القرارات المدرسية هـي مـسئوليتهم لوحـدهم                •
  . بالدرجة األولى، وأن دور المعلمين ينحصر في تنفيذ القرارات والتوقيع على النشرات المدرسية

معلمين في  ويرى الباحث ضرورة تفعيل مديري المدارس لدورهم بشكل أكبر في إتاحة الفرصة لل            
اتخاذ القرارات، ألن المناخ التنظيمي المفتوح يستوجب إشراك المعلمين فـي اتخـاذ القـرارات               
المدرسية بشكل كبير، كما أن إشراك المعلمين في اتخاذ القرارات هو أحد أبعاد المناخ التنظيمي،               

درسـة، وتأكيـد    الذي يجعل سبل االلتزام بالتنفيذ واجب مناط بأي منهم، ويؤدي إلى تطـوير الم             
  . استمرارية نجاحها
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  الطلبة: المجال الثاني 
مديري المدارس  يرون أن درجة ممارسة     من أفراد العينة    % 9.3أن ما نسبته    ) 21(يبين جدول رقم    

من % 65.6 في حين ما نسبته      ، أو قليلة  كانت قليلة جداً  الثانوية بمحافظات غزة لدورهم تجاه الطلبة       
 أوكانت كبيـرة    مديري المدارس الثانوية لدورهم تجاه الطلبة       ن أن درجة ممارسة     يروأفراد العينة   

مـديري المـدارس    يرون أن درجة ممارسـة      من أفراد العينة    % 25.1جداً، بينما ما نسبته     كبيرة  
  .متوسطةالثانوية لدورهم في هذا المجال كانت 

  )21(جدول رقم 

  الطلبة: النسب المئوية لدرجات الممارسة للمجال الثاني

 %النسبة المئوية  درجة الممارسة

 2.4% قليلة جداً
 6.9% قليلة

 25.1% متوسطة
 44.6% كبيرة

 21.0% كبيرة جداً
، وتـم  "الطلبـة "من فقرات المجال الثـاني  ) 14-1(تم اختبار هذه الفرضية من خالل الفقرات من    

مـديري المـدارس     درجة ممارسـة     للعينة الواحدة، لمعرفة ما إذا كان متوسط       Tاستخدام اختبار   
.  أم زاد أو قل عـن ذلـك        )3( لجميع فقرات المجال الثاني قد وصل إلى الدرجة المتوسطة           الثانوية

  ).22(النتائج موضحة في جدول رقم 
  )22(جدول رقم 

  الطلبة:  لكل فقرة من فقرات المجال الثاني(.Sig)المتوسط الحسابي والقيمة االحتمالية 

 الفقرة م
سط المتو

 الحسابي

المتوسط 

الحسابي 

 النسبي

االنحراف 

 المعياري

 الترتيب

قيمة االختبار 

 21.52** 6 0.89 76.85% 3.84 يبني عالقات طيبة مع الطلبة 1
 20.38** 8 0.87 75.71% 3.79ينمي العالقة بين الطلبة ومعلميهم 2

3 
يعزز العالقـات اإليجابيـة بـين       

 الطلبة وبعضهم البعض 
3.78 %75.64 0.86 9 **20.61 

4 
يعزز القيم اإلسالمية في نفـوس      

 الطلبة 
3.93 %78.52 0.92 3 **22.80 

5 
يحل مشكالت الطلبة باألسـاليب     

 التربوية المالئمة
3.95 %78.91 0.87 2 **24.72 



 116

 الفقرة م
المتوسط 

 الحسابي

المتوسط 

الحسابي 

 النسبي

االنحراف 

 المعياري

 الترتيب

قيمة االختبار 

 25.73** 1 0.89 80.27% 4.01 يتابع مستويات تحصيل الطلبة   6

7 
يعمل على معالجة أسباب التـأخر      

 الدراسي لدى بعض الطلبة 
3.68 %73.57 0.96 12 **15.89 

 22.83** 5 0.88 77.82% 3.89 يراعي الظروف األسرية للطلبة 8

9 

ينمي عنصر القيادة لدى الطلبـة      

م معينـة   من خالل تكليفهم بمهـا    

ضمن اللجان والفعاليات المدرسية

3.71 %74.21 0.94 11 **17.24 

10
يعقد اجتماعات دورية مع الطلبة     

 لمناقشة شئونهم المدرسية
2.97 %59.42 1.02 14 -0.65 

11
ينفّذ خطـط توجيهيـة منظمـة       

 لتوعية الطلبة بالنظام المدرسي
3.47 %69.43 0.96 13 **11.09 

12

نافس الشريف بين   ينمي روح الت  

الطلبة لالرتقـاء بهـم سـلوكياً       

 وتعليمياً

3.80 %76.07 0.86 7 **21.25 

13
ينمي المواهب اإلبداعيـة لـدى      

 الطلبة
3.76 %75.25 0.91 10 **19.00 

14

ــوفّر للطلبــة بيئــة مدرســية  ي

ــة    ــا بالطمأنين ــشعرون فيه ي

 واالرتياح

3.89 %77.82 0.91 4 **22.22 

 24.99**  9.33 74.67% 52.27 جميع فقرات المجال

  0.05 المتوسط الحسابي دال إحصائياً عند مستوى داللة **
 52.27يـساوي   " الطلبة"المتوسط الحسابي لجميع فقرات المجال الثاني       أن  ) 22 ( رقم يبين الجدول 

 للعينة الواحـدة  T، وقيمة اختبار %"60"وهو أكبر من   % 74.67أي أن المتوسط الحسابي النسبي      
 وتعتبر دالة إحصائياً عنـد مـستوى        0.000تساوي   )Sig(.القيمة االحتمالية    وأن   24.99اوي  تس

0.05αداللة   ، مما يدل على أن متوسط درجة ممارسة مديري المدارس الثانوية لدورهم في هذا              =
ري المـدارس   ممارسة مـدي  ، وهذا يعني أن درجة      )3(المجال قد زاد عن الدرجة المتوسطة وهي        

  :كانت كبيرة، ويعزو الباحث ذلك إلىالثانوية لدورهم تجاه الطلبة 
إدراك مديري المدارس الثانوية أن الطلبة هم محور العملية التربوية، وأنهم المخرج النهائي الذي               •

يعكس مدى فعالية وجدوى هذه العملية، وهم الذين من أجلهم أنشأت المدارس أصالً، لذا يحرص               
مدارس على بناء عالقات طيبة مع الطلبة، وتنمية العالقة بينهم وبين معلميهم، وتعزيـز              مديرو ال 
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العالقات اإليجابية بين بعضهم البعض، وحل مشكالتهم باألساليب التربوية المالئمـة، ومراعـاة             
ظروفهم وتلبية احتياجاتهم، وتوفير بيئة مدرسية يشعرون فيها بالطمأنينـة واالرتيـاح، وتكـون              

، فتحسين المناخ التنظيمـي بالمدرسـة يتطلـب         )مناخ مفتوح (ة لهم على االجتهاد واإلنجاز      محفّز
اهتماماً كافياً بالطلبة من قبل مدير المدرسة، ألن عدم االهتمام بالطلبة، يجعلهـم ينفـرون مـن                 
المدرسة، وينظرون إليها كسجن، ويخفض دافعيتهم للتعلّم، مما يؤدي لخلق مناخ تنظيمي سـلبي              

 ). مناخ مغلق(مدرسة بال

إلى وجود فروق دالة إحصائياً بين متوسطات درجات طالب         ) 2001الصافي،  (فقد أشارت دراسة    
وطالبات المدارس ذات المناخ التنظيمي المفتوح، ومتوسطات درجات طالب وطالبـات المـدارس             

الب وطالبـات   ذات المناخ التنظيمي المغلق في كل من دافعية اإلنجاز ومستوى الطموح، لصالح ط            
  .المدارس ذات المناخ التنظيمي المفتوح

المحيط بهم، وزيادة   ) المناخ التنظيمي (العالقة الموجبة بين اتجاهات الطلبة نحو البيئة المدرسية          •
تحصيلهم الدراسي، أي أنه كلما كانت اتجاهات الطلبة إيجابية نحو البيئة المدرسية المحيطة بهم،              

ارتفعت نسبياً درجاتهم في التحصيل الدراسي، وهو ما توصلت إليه          ومستمتعين بوجودهم داخلها    
واللتان أشارتا لوجود عالقـة إيجابيـة       ) Hohl,2006(، ودراسة هول    )1999الجلوي،  (دراسة  

طردية بين أنماط المناخ التنظيمي، والتحصيل الدراسي للطلبة، لذا يحرص مديرو المدارس على             
  .داخل المدرسةتوفير األجواء اإليجابية للطلبة 

قد احتلت  " يتابع مستويات تحصيل الطلبة      ) "6(أن الفقرة رقم    ) 22(ويتبين من الجدول السابق رقم      
  :ويعزو الباحث ذلك إلى%. 80.27المرتبة األولى، حيث بلغ الوزن النسبي لها 

 صفية  أن متابعة تحصيل الطلبة من أهم واجبات مديري المدارس، فهم مطالبون بالقيام بزيارات             •
لإلطالع عن كثب على مستويات الطلبة، ومدى تفاعلهم مع المعلمين، ودرجة استيعابهم للمناهج             
الدراسية، ومتابعة نتائج االختبارات الشهرية، واإلطالع على سجالت المستويات، للوقوف على           

ـ               صيل مدى التقدم أو التراجع في مستويات الطلبة، والمشكالت التي تعيق تقدمهم في مجال التح
الدراسي، للعمل على حلها باألساليب المالئمة، كما أن أولياء أمور الطلبة يريـدون االطمئنـان               
على مستويات أبنائهم التحصيلية، ألنه يتوقف عليها مدى تقدمهم في الدراسة وبالتالي مستقبلهم،             

  .لهذا كله يهتم مديرو المدارس بمتابعة مستويات تحصيل الطلبة
س أن النهوض بالمستوى التحـصيلي للطلبـة مـن أهـم أهـداف اإلدارة      إدراك مديري المدار   •

المدرسية، وفي مقدمة برامجها، وهذا يتأتى بالمتابعة المـستمرة لمـستويات تحـصيل الطلبـة               
  .بالمدرسة
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أن مخرجات المدرسة تقاس بمستويات تحصيل طالبها، باإلضافة للسلوك االجتماعي واألخالقي            •
 الدراسي المرتفع أهم سمة من سمات المدرسة الفاعلة، بل إن معظم            لطالبها، حيث يعد التحصيل   

  .العاملين في مجال التربية يضعون التحصيل العالي شرطاً ومعياراً أساسياً لفاعلية المدرسة
على المرتبـة   " يحل مشكالت الطلبة باألساليب التربوية المالئمة        ) "5(في حين حصلت الفقرة رقم      

  :، ويعزو الباحث ذلك إلى%78.91 نسبي بلغ الثانية بمتوسط حسابي
 على توفير بيئة مدرسية آمنة ومريحة للطلبة، تـساعدهم          تربويينحرص مديري المدارس كقادة      •

 المدارس بحل المـشكالت المختلفـة للطلبـة         يعلى التعلّم بفاعلية، وهذا ال يتم بدون قيام مدير        
 .باألساليب والطرق التربوية المالئمة

لة الثانوية، حيث يخشى مديرو المدارس أن تتطور مشكالت الطلبة إلى ممارسـة  حساسية المرح  •
  . سلوك العنف ضد زمالئهم، وضد المدرسة وممتلكاتها، أو ممارسة سلوك اإلنحراف

امتالك مديرو المدارس للمهارات والخبرات، التي تمكنهم من حل مشكالت الطلبة باقتدار، كـي               •
 التعليمية بالمدرسة بنجاح ودون عراقيل، فمـديرو المـدارس          يحافظوا على استمرارية العملية   

 سنوات، قبل ممارسة أعمالهم     10أشخاص مؤهلون تربوياً، وقد عملوا معلمين لفترة ال تقل عن           
 .كمديري مدارس

أن الدورات التي تعقدها وزارة التربية والتعليم العالي لمديري المـدارس تـزودهم بالمهـارات             •
  .مشكالت الطلبة وحلها باألساليب التربوية الناجحةالالزمة للتعامل مع 

على المرتبة الثالثة بمتوسـط     " يعزز القيم اإلسالمية في نفوس الطلبة     ) " 3(وقد حصلت الفقرة رقم      
  :، ويعزو الباحث ذلك إلى%78.52حسابي نسبي 

ة، التي تتمتـع    إيمان مديري المدارس بأهمية القيم اإلسالمية في بناء الشخصية المسلمة المتوازن           •
  .باألخالق والسلوكيات الحسنة

، تربـويين طبيعة المجتمع، فنحن نعيش في مجتمع مسلم، يفرض على مديري المدارس كقـادة               •
يترأسون مؤسسات تربوية تقوم بتربية وتنشئة وتعليم أبناء المجتمع، أن يغرسـوا فـي نفـوس                

 . والصحيحةطلبتهم القيم اإلسالمية الفاضلة لتنشئتهم التنشئة السليمة

،  أحيانـاً  االنفتاح الكبير الذي يشهده عالم اليوم، وانتشار الفضائيات واالنترنت، وغياب الرقابـة            •
 المدارس مطالبون بشكل أكبر بتعزيز القيم اإلسالمية لدى الطلبة، من خالل حثهم             ي مدير يجعل

اته، لهذا ال بد مـن       أمام اهللا عن كل تصرف     مسئول اإلنسان   ألنعلى استثمار أوقاتهم فيما ينفع،      
 .االمتثال لهدي القرآن الكريم والسنة النبوية، وهما حافالن بكل معاني الخير والرشاد

أن المناخ التنظيمي يتحدد بما يحمله أفراد المجتمع المدرسي ومن ضمنهم الطلبـة، مـن قـيم                  •
 مـديرو   ومعايير، والتي يجب أن تكون قيم نبيلة، ومعايير أخالقية صحيحة، من خالل تعزيـز             

  .المدارس للقيم اإلسالمية الفاضلة في نفوس الطلبة
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 فقـد احتلـت     " يعمل على معالجة أسباب التأخر الدراسي لدى بعض الطلبـة            ") 7(أما الفقرة رقم    
  :، ويعزو الباحث ذلك إلى%73.57بمتوسط حسابي نسبي ) 12(المرتبة 

راسي، من خالل قيامهم بمتابعة تنفيذ       المدارس بمعالجة األسباب المؤدية للتأخر الد      ياهتمام مدير  •
المعلمين للمناهج الدراسية، وتوفير التجهيزات والتسهيالت الالزمة لتدريسها على أكمل وجـه،            
وحث المعلمين على متابعة حل الطلبة للواجبات البيتية التي يكلفون بهـا، ومراعـاة الظـروف                

نفسي بالمدرسة من أجل التعـرف علـى         والمرشد ال  عقد اللقاءات مع المعلمين   األسرية للطلبة، و  
 ،وإحصائيات الغياب اليومي والتأخر الصباحي     االطالع على سجالت  الطلبة المتأخرين دراسياً، و   

ة، كذلك متابعـة سـجالت مـستويات الطلبـة فـي            المتكررمن أجل المتابعة والعالج للحاالت      
سية مناسبة للتعلّم، حيث أنه ال    االختبارات الخاصة بكل مادة دراسية، والعمل على تهيئة بيئة مدر         

يكون هناك نهوض حقيقي بالمستوى التحصيلي للطلبة بالمدرسة، دون معالجة جـادة لألسـباب              
المؤدية للتأخر المدرسي لدى بعض الطلبة، والتي تستطيع اإلدارة المدرسية بقيادة مدير المدرسة             

 .معالجة العديد من هذه األسباب
ر مناخ تنظيمي إيجابي للطلبة داخل المدرسة، وهذا ال يكـون           حرص مديري المدارس على توفي     •

بإهمال الطلبة المتأخرين دراسياً، بل بمساعدتهم ومعالجة األسباب التي تؤدي للتأخر الدراسـي             
لديهم، وإال فإنهم سيشعرون بالعجز والنقص وكره المدرسة، مما ينعكس سـلباً علـى المنـاخ                

   .في المدرسةالتنظيمي 
على " ينفّذ خطط توجيهية منظمة لتوعية الطلبة بالنظام المدرسي        ")11(ت الفقرة رقم    في حين حصل   

  :، ويعزو الباحث ذلك إلى%69.43بمتوسط حسابي نسبي ) 13(المرتبة 
إدراك مديري المدارس أن النظام المدرسي دليل على حسن إدارة المدرسـة، وتـوفّر أجـواء                 •

 .أحد مؤشرات المناخ التنظيمي اإليجابي بالمدرسةدراسية مالئمة للعملية التعليمية، وهو 
أن توعية الطلبة بالنظام المدرسي أمر أساسي لبيان ما للطلبة من حقوق وما عليهم من واجبات،                 •

 .والعالقة بين الطالب والمعلم، والعالقة بين الطالب واإلدارة المدرسية
شكل أكبر في تنفيذ خطط توجيهية      ويرى الباحث ضرورة تفعيل مديري المدارس الثانوية لدورهم ب        

منظمة لتوعية الطلبة بالنظام المدرسي، من خالل المعلمين واإلذاعة المدرسية، ولوحة اإلعالنـات             
بالمدرسة، من أجل خلق أجواء تعليمية مساعدة على التعلّم الفعال، بمعني تـوفير منـاخ تنظيمـي                 

  .إيجابي
فقد حصلت على    " ع الطلبة لمناقشة شئونهم المدرسية    يعقد اجتماعات دورية م   ") 10 ( رقم أما الفقرة 

  :، ويعزو الباحث ذلك إلى%59.42المرتبة األخيرة بمتوسط حسابي نسبي 
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 اجتماعات دورية مـع المعلمـين       دمن واجباتهم األساسية عق   اعتقاد بعض مديري المدارس أن       •
 شيء ثانوي   ت مع الطلبة     االجتماعا للتباحث في شئون العمل المدرسي وآليات تنفيذه، بينما عقد        

 .وغير عملي

 معهم االجتماعـات،    وا بأن الطلبة ليسوا على قدر المسئولية ليعقد        بعض مديري المدارس   اعتقاد •
 يتوجـب ، الذين   وهم قادة الغد ورجاله    ،في حين أن هؤالء الطلبة يشكلون محور العملية التربوية        

 والـذي التهم والعمل على حلهـا،       التعرف إلى احتياجاتهم وتحسس مشك     المدارس يعلى مدير 
 .في ذلك أحد الوسائل الفاعلة معهم،يعتبر عقد االجتماعات الدورية 

كثرة المهام والمسئوليات الملقاة على عاتق مديري المدارس، قد ال تعطهم الوقت الكـافي لعقـد                 •
 .اجتماعات مع الطلبة

كل كبير بعقد اجتماعات دورية     وبالرغم من ذلك يرى الباحث أن على مديري المدارس االهتمام بش          
ـ   ما شعر الطلبة باهتمام المدرسة بهممع الطلبة، حيث أنه إذا      واسـتماعها إلـى    بجـانبهم اووقوفه

، من خالل عقد اجتماعات دورية معهم، لمناقشة        عقباتوتذليل ما يعترض مسيرتهم من       مشكالتهم،
، ويتعمـق  يهم الدافعية نحو الدراسـة  وتتولد لد  ،يصبحون أكثر حباً للمدرسة   بال شك    فإنهم   كل ذلك، 

، وهذا يعني تحسن المناخ التنظيمـي        إليه يلجئون الحضن الدافئ الذي     لديهم االنتماء للمدرسة، ألنها   
  .بالمدرسة
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  المناهج الدراسية: المجال الثالث 
مـديري   يرون أن درجـة ممارسـة     من أفراد العينة    % 11.7أن ما نسبته    ) 23(يبين جدول رقم    

 في حـين    ، أو قليلة   كانت قليلة جداً   المدارس الثانوية بمحافظات غزة لدورهم تجاه المناهج الدراسية       
 لدورهم تجـاه    مديري المدارس الثانوية  يرون أن درجة ممارسة     من أفراد العينة    % 60.0ما نسبته   

يرون أن درجة   د العينة   من أفرا % 28.2جداً، بينما ما نسبته      كبيرة   أوالمناهج الدراسية كانت كبيرة     
  .متوسطةمديري المدارس الثانوية لدورهم في هذا المجال كانت ممارسة 

  )23(جدول رقم 

  المناهج الدراسية: النسب المئوية لدرجات الممارسة للمجال الثالث

 %النسبة المئوية  درجة الممارسة

 %2.8 قليلة جداً
 %8.9 قليلة

 %28.2 متوسطة
 %42.3 كبيرة
 %17.7 جداًكبيرة 

المنـاهج  : "من فقـرات المجـال الثالـث      ) 13-1(تم اختبار هذه الفرضية من خالل الفقرات من         
مديري لمعرفة ما إذا كان متوسط درجة ممارسة         للعينة الواحدة،    T، وتم استخدام اختبار     "الدراسية

، أم زاد أو قـل      )3( لجميع فقرات المجال الثالث قد وصل إلى الدرجة المتوسطة           المدارس الثانوية 
  ).24(النتائج موضحة في جدول رقم . عن ذلك

  )24(جدول رقم 

  المناهج الدراسية:  لكل فقرة من فقرات المجال الثالث(.Sig)المتوسط الحسابي والقيمة االحتمالية 

 الفقرة م
المتوسط 

 الحسابي

المتوسط 

الحسابي 

 النسبي

االنحراف 

 المعياري

  

 الترتيب
قيمة 

 االختبار 

1 
ــية  ي ــاهج الدراس ــذ المن ــابع تنفي ت

 باستمرار داخل مدرسته
4.20 %83.92 0.76 1 **35.94 

2 
يــوفّر التــسهيالت الالزمــة لتنفيــذ 

 المناهج الدراسية على أكمل وجه
3.96 %79.22 0.82 3 **26.66 

3 
يزود مديرية التربية والتعليم بتقارير     

 المعلمين حول المناهج الدراسية
4.01 %80.28 0.86 2 **26.66 

4 
يأخذ باالعتبار مالحظات الطلبة حـول      

 المناهج الدراسية
3.44 %68.87 0.96 10 **10.43 
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 الفقرة م
المتوسط 

 الحسابي

المتوسط 

الحسابي 

 النسبي

االنحراف 

 المعياري

  

 الترتيب
قيمة 

 االختبار 

5 
يشرف على تحليل محتوى المنـاهج      

 الدراسية من قبل المعلمين بالمدرسة
3.54 %70.74 1.00 8 **12.14 

6 
يساعد في التخطيط لألنشطة المرافقة     

 للمناهج الدراسية
3.59 %71.81 0.95 6 **14.03 

7 
يسهم في إثراء المناهج الدراسية في      

 ضوء المستجدات التربوية
3.42 %68.36 0.96 12 **9.88 

8 
يقوم األنشطة المتصلة بإثراء المناهج     

 الدراسية باستمرار
3.47 %69.35 0.95 9 **11.17 

9 
يسهم في إعـداد المـواد العالجيـة        

 الالزمة للمناهج الدراسية
3.39 %67.80 0.97 13 **9.04 

10 
يتابع توظيف طرق التدريس الحديثـة      

 في تدريس المناهج
3.54 %70.75 0.95 7 **12.77 

11 
يشجع على توظيف التقنيات التعليمية     

 الدراسيةالحديثة في تنفيذ المناهج 
3.61 %72.10 0.99 5 **13.91 

12 
يعالج جوانب القصور فـي المنـاهج       

 الدراسية بالتعاون مع ذوي العالقة
3.43 %68.50 1.02 11 **9.49 

13 

يلبي االحتياجات التطويرية للمنـاهج     

ــات   ــي ضــوء اإلمكان ــية ف الدراس

 المتوافرة

3.63 %72.58 0.95 4 **15.06 

 19.60**  9.20 72.23% 46.95 جميع فقرات المجال

  0.05 المتوسط الحسابي دال إحصائياً عند مستوى داللة **
" المنـاهج الدراسـية     "المتوسط الحسابي لجميع فقرات المجال الثالـث        أن  ) 24(يبين الجدول رقم    

، وقيمة اختبـار    %"60"وهو أكبر من    % 72.23أي أن المتوسط الحسابي النسبي       46.95يساوي  
T  القيمة االحتماليـة     وأن   19.60حدة تساوي    للعينة الوا.)Sig(    وتعتبـر دالـة     0.000تـساوي 

0.05αإحصائياً عند مستوى داللة      ، مما يدل على أن متوسط درجة ممارسة مديري المـدارس           =
وهـذا يعنـي أن درجـة       ،  )3(الثانوية لدورهم في هذا المجال قد زاد عن الدرجة المتوسطة وهي            

كانت كبيرة، ويعزو الباحث ذلـك      سة مديري المدارس الثانوية لدورهم تجاه المناهج الدراسية         ممار
  :إلى
إدراك مديري المدارس ألهمية دورهم تجاه المناهج الدراسية، من خالل متابعة تنفيذها، وتـوفير               •

إثرائهـا،   بفاعلية، والمساهمة في التخطيط لألنشطة المرافقة لهـا و         اما يلزم من تسهيالت لتنفيذه    
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وتشجيع المعلمين على توظيف التقنيات التعليمية الحديثة فـي تدريـسها، واألخـذ بمالحظـاتهم               
ومالحظات الطلبة حولها، فالمناهج الدراسية عنصر هام من عناصر العملية التعليمية، لذا يهـتم              

 .مديرو المدارس بهذا العنصر

رسة، من خالل االهتمام بالمنـاهج      حرص مديري المدارس على خلق مناخ تنظيمي إيجابي بالمد         •
الدراسية، والعمل على إثرائها ومعالجة الصعوبات التي تعترض تنفيذها، ألن صعوبة المنـاهج،             
وعدم توفّر التسهيالت الالزمة لتنفيذها بفاعلية، أمور تقلل من دافعية الطلبة نحو التعلّم، وتشعرهم              

 كمـا أن المعلمـون      وتسربهم من المدرسـة،      بعدم القدرة على اإلنجاز، وقد يؤدي ذلك لنفورهم       
سيشعرون باإلحباط، لعدم تجاوب الطلبة مع المناهج الدراسية، وتدني مستوياتهم التحصيلية نتيجة            
لذلك، مما يؤثر سلباً على المناخ التنظيمي بالمدرسة، لهذا كله يهتم مـديرو المـدارس بالمنـاهج             

  .الدراسية بشكل كبير
يتابع تنفيذ المناهج الدراسـية باسـتمرار       ) " 1(أن الفقرة رقم    ) 24(ابق رقم   ويتبين من الجدول الس   

، ويعزو الباحث ذلك    %83.92قد احتلت المرتبة األولى حيث بلغ الوزن النسبي لها          " داخل مدرسته 
  :إلى
إدراك مديري المدارس ألهمية وضرورة متابعة تنفيذ المناهج الدراسية، من خالل زيارة المعلمين              •

  .صولهم، ومالحظة أدائهم وتطبيقهم للمناهج، ومالحظة مدى تفاعل الطلبة معهمفي ف
أن تدعيم نقاط القوة ومعالجة نقاط الضعف في المناهج الدراسية، وعملية تطوير المناهج، تـأتي                •

في ضوء المالحظات والمعلومات التي يحصل عليها مديرو المدارس من خالل متابعتهم المستمرة             
  . الدراسيةلتنفيذ المناهج

حرص مديري المدارس على التعرف إلى ما تم قطعه من المنهاج، ومتابعة المعلمين فـي ذلـك،                 •
  .للوقوف على مدى تنفيذ المنهاج خالل الفترة الزمنية التي خطط لها

يزود مديرية التربية والتعليم بتقارير المعلمين حـول المنـاهج          ) " 3( في حين حصلت الفقرة رقم      
  :، ويعزو الباحث ذلك إلى%80.28 على المرتبة الثانية بمتوسط حسابي نسبي بلغ " الدراسية

حرص مديري المدارس على إيصال مالحظات واقتراحات المعلمين المتعلقة بالمناهج الدراسـية             •
للجهات المختصة، من أجل وضعهم في صورة اإليجابيات والسلبيات في مجال المناهج الدراسية             

لي تقديم التغذية الراجعة المناسبة حول كل ما يتعلق بأهداف المنهاج ومحتـواه             من الميدان، وبالتا  
  .وطرائق واستراتيجيات تقويمه

ثقة مديري المدارس بقدرة المعلمين على تحديد نقاط القوة والضعف في المناهج الدراسية، وإبداء  •
 .سها بشكل يوميمالحظاتهم بشكل جيد، حيث أنهم يتعاملون مع هذه المناهج ويقومون بتدري

على " يوفّر التسهيالت الالزمة لتنفيذ المناهج الدراسية على أكمل وجه        ) " 2(وقد حصلت الفقرة رقم     
  :، ويعزو الباحث ذلك إلى%79.22المرتبة الثالثة بمتوسط حسابي نسبي 
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اد إدراك مديري المدارس بأنهم مطالبون بتوفير كافة مستلزمات عملية التعليم والتعلّم، مـن مـو               •
وأجهزة وأدوات وكل ما من شأنه أن يكفل تسيير العملية التعليمية فـي مجـال تنفيـذ المنـاهج                   

 .الدراسية، ألن عدم توفّر هذه التسهيالت يؤدي إلى عرقلة مسيرتها فتُحبط أهدافها

حرص مديري المدارس على مساعدة المعلمين على أداء أدوارهم في تنفيذ المناهج الدراسية في               •
ية، من خالل توفير التسهيالت المطلوبة، وبالتالي مساعدة الطلبـة علـى اسـتيعاب              ظروف موات 

  .المناهج والتفاعل معها بشكل أكبر، وتحقيق أفضل المستويات
 فقـد    " يعالج جوانب القصور في المناهج الدراسية بالتعاون مع ذوي العالقة          ") 12(أما الفقرة رقم    
  :، ويعزو الباحث ذلك إلى %68.50ي بمتوسط حسابي نسب) 11(احتلت المرتبة 

اجتماع مديري المدارس مع المشرفين التربويين عند زيارتهم للمدارس، والتباحث معهـم فـي               •
  .جوانب القصور في المناهج الدراسية، وسبل التغلب عليها

إدراك مديري المدارس أهمية معالجة جوانب القصور في المناهج الدراسية مع ذوي العالقة، من               •
 تسهيل تنفيذ المناهج الدراسية وتجويدها واالرتقاء بها إلى األفضل، كي تحقـق األهـداف               أجل

 . التربوية بكفاءة وفاعلية
 "  يسهم في إثراء المناهج الدراسية في ضوء المستجدات التربوية          ")7(في حين حصلت الفقرة رقم      

  :إلى، ويعزو الباحث ذلك %68.36بمتوسط حسابي نسبي ) 12(على المرتبة 
ضرورة متابعة مديري المدارس للمستجدات التربوية، كي يتم فـي ضـوئها إثـراء المنـاهج                 •

الدراسية، بما يحقق النمو المتكامل للطلبة، ورفع مستوياتهم التحصيلية، وبالتالي حبهم للمنهـاج             
  .وإقبالهم على المدرسة، ما يعني تحسين المناخ التنظيمي بالمدرسة

س في إثراء المناهج الدراسية، تعكس إطالعهم ودرايـتهم بالمنـاهج،           أن مساهمة مديري المدار    •
  .وهذا أمر ضروري لتطوير المناهج الدراسية

فقد حصلت علـى     "  يسهم في إعداد المواد العالجية الالزمة للمناهج الدراسية        ") 9(أما الفقرة رقم    
  :، ويعزو الباحث ذلك إلى%67.80المرتبة األخيرة بمتوسط حسابي نسبي 

اعتقاد بعض مديري المدارس أن إعداد المواد العالجية الالزمة للمناهج الدراسية، هي مسئولية              •
المعلمين لوحدهم، أو المشرفين التربويين، وأن دورهم يتمثل في اإلشراف الشكلي على إعـداد              

مواد هذه المواد العالجية، والحقيقة أن لمدير المدرسة كمشرف تربوي مقيم دور مهم في إعداد ال              
العالجية بحكم خبرته في العمل التربوي، من أجل االرتقاء بمستويات الطلبة وبالعملية التعليمية             

  .ككل
•                  ،كثرة المهام والمسئوليات الملقاة على عاتق مديري المدارس، قـد ال تعطهـم الوقـت الكـاف

 .للمساهمة في إعداد المواد العالجية للمناهج الدراسية
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  ة والمرافق والتجهيزات المدرسيةاألبني: المجال الرابع 
مديري المدارس  يرون أن درجة ممارسة     من أفراد العينة    % 5.4أن ما نسبته    ) 25(يبين جدول رقم    

 كانت قليلـة    الثانوية بمحافظات غزة لدورهم تجاه األبنية والمرافق والتجهيزات المدرسية بمدارسهم         
مديري المدارس  يرون أن درجة ممارسة     عينة  من أفراد ال  % 78.0 في حين ما نسبته      ، أو قليلة  جداً

من أفراد العينـة    % 16.6جداً، بينما ما نسبته      كبيرة   أو لدورهم في هذا المجال كانت كبيرة        الثانوية
  .متوسطةمديري المدارس الثانوية لدورهم في هذا المجال كانت يرون أن درجة ممارسة 

  

  )25(جدول رقم 

  األبنية والمرافق والتجهيزات المدرسية: مجال الرابعالنسب المئوية لدرجات الممارسة لل

 %النسبة المئوية  درجة الممارسة

 1.6% قليلة جداً
 3.8% قليلة

 16.6% متوسطة
 43.0% كبيرة

 35.0% كبيرة جداً
  

األبنية والمرافق  "من فقرات المجال الرابع     ) 13-1(تم اختبار هذه الفرضية من خالل الفقرات من         
لمعرفة ما إذا كان متوسـط درجـة         للعينة الواحدة،    T، وتم استخدام اختبار     " المدرسية والتجهيزات

 )3( لجميع فقرات المجال الرابع قد وصل إلى الدرجة المتوسطة           مديري المدارس الثانوية  ممارسة  
  ).26(النتائج موضحة في جدول رقم . أم زاد أو قل عن ذلك

  )26(جدول رقم 

األبنية والمرافق :  لكل فقرة من فقرات المجال الرابع(.Sig)االحتمالية المتوسط الحسابي والقيمة 

  والتجهيزات المدرسية

 الفقرة م
المتوسط 

 الحسابي

المتوسط 

الحسابي 

 النسبي

االنحراف 

 المعياري

  

قيمة االختبارالترتيب

 28.35** 6 0.87 81.86% 4.09 يعمل على تجميل بيئة المدرسة 1

2 
والـسالمة فـي    يوفّر شروط األمـن     

 المبنى المدرسي
4.12 %82.33 0.81 4 **31.15 

 29.56** 3 0.87 82.71% 4.14 يتابع صيانة مرافق المبنى المدرسي 3
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 الفقرة م
المتوسط 

 الحسابي

المتوسط 

الحسابي 

 النسبي

االنحراف 

 المعياري

  

قيمة االختبارالترتيب

4 

يوزع غرف المدرسة ومرافقها علـى      

ميـة واإلداريـة بـشكل      الشئون التعلي 

 مناسب

4.10 %82.00 0.86 5 **28.98 

5 
يراعي مناسبة اإلضاءة والتهوية فـي      

 الغرف الصفية
3.89 %77.78 0.97 12 **20.70 

6 
يتأكد من كفاية المقاعد وجودتها فـي       

 الغرف الصفية
4.06 %81.25 0.90 8 **26.73 

7 
يوظّف مرافق المدرسة بـشكل فاعـل       

 لتعليميةلخدمة العملية ا
4.01 %80.23 0.85 9 **26.83 

8 
ــن   ــة م ــات المدرس ــدد احتياج يح

 التجهيزات المدرسية المختلفة
4.07 %81.33 0.83 7 **29.00 

9 
يوفّر التجهيزات المدرسـية الالزمـة      

 للعملية التعليمية التعلّمية
3.94 %78.74 0.85 11 **24.84 

10
يتابع مقصف المدرسـة مـن حيـث        

  دة الخدمات التي يقدمهاالنظافة وجو
3.83 %76.61 1.02 13 **18.42 

11
يحرص على تـوفير ميـاه صـالحة        

 للشرب داخل المدرسة
4.29 %85.86 0.83 1 **35.23 

12
يــوفّر بالمدرســة حاويــات لوضــع 

 المهمالت
4.25 %85.09 0.85 2 **33.39 

13
يتابع نظافة دورات المياه بالمدرسـة      

 بالتعاون مع األذنة
3.99 %79.84 1.01 10 **22.26 

 33.60**  9.13 80.81% 52.52 جميع فقرات المجال

  0.05 المتوسط الحسابي دال إحصائياً عند مستوى داللة **
األبنية والمرافق   "المتوسط الحسابي لجميع فقرات المجال الرابع       أن  ) 26(يبين الجدول السابق رقم     

وهو أكبر مـن    % 80.81أن المتوسط الحسابي النسبي    أي   52.52يساوي  " والتجهيزات المدرسية   
تـساوي   )Sig(.القيمـة االحتماليـة      وأن   33.60 للعينة الواحدة تساوي     T، وقيمة اختبار    %"60"

0.05α وتعتبر دالة إحصائياً عند مستوى داللة        0.000 ، مما يـدل علـى أن متوسـط درجـة           =
دورهم في هذا المجال قد زاد عن الدرجة المتوسطة، وهذا يعني           ممارسة مديري المدارس الثانوية ل    

ممارسة مديري المدارس الثانوية لدورهم تجاه األبنية والمرافق والتجهيـزات المدرسـية            أن درجة   
  :كانت كبيرة، ويعزو الباحث ذلك إلىبمدارسهم 
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ة المدرسية، والـذي يمثـل      االهتمام الكبير الذي يوليه مديرو المدارس الثانوية للبعد المادي للبيئ          •
عامالً مهماً يؤثر في المناخ التنظيمي للمدرسة، إذ أن إيجاد ظروف عمل مالئمة مـن الناحيـة                 
المادية ينعكس أثرها على المعلمين والطلبة بالمدرسة، لذلك يقوم مديرو المدارس بالعمل علـى              

ة فـي المبـاني والمرافـق       تجميل بيئة المدرسة ومتابعة نظافتها، وتوفير شروط األمن والسالم        
المدرسية، ومتابعة صيانتها، ومراعاة كفاية المقاعد واإلضاءة والتهوية فـي الغـرف الـصفية،              
وتوفير احتياجات المدرسة من التجهيزات المدرسية المختلفة، وتوفير المياه الـصالحة للـشرب             

) النواحي المادية (مدرسية  داخل المدرسة، فالمناخ التنظيمي يشمل األبنية والمرافق والتجهيزات ال        
  فـي   (National School Safety Center, 1988)وهو ما أشار إليه مركز األمن المدرسي

للمنـاخ  ) 2007الحجـار، والعـاجز،     (الواليات المتحدة األمريكية، كما أشار إلى ذلك تعريف         
  . المدرسي

" حة للشرب داخل المدرسة     يحرص على توفير مياه صال    ) " 11(ويتبين من الجدول أن الفقرة رقم       
  :، ويعزو الباحث ذلك إلى%85.86قد احتلت المرتبة األولى، حيث بلغ الوزن النسبي لها 

أن توفير مياه صالحة للشرب داخل المدرسة، مطلب ضروري وأساسي ال غنـى عنـه داخـل                  •
  .المدرسة

ثر علـى صـحة     أن مديري المدارس مسئولون عن الصحة العامة للطلبة، والمياه حاجة هامة تؤ            •
الطلبة إذا كانت ملوثة وغير صالحة للشرب، لهذا يحرص مديرو المدارس على تـوفير الميـاه                

 .الصحية بمدارسهم

متابعة مديري المدارس للجنة الصحية المدرسية، التي تشرف على صحة وسالمة الطلبة داخـل               •
 .المدرسة

س المتواجدة في منـاطق سـكناهم،       تكفّل العديد من فاعلي الخير بالمجتمع المحلي بتزويد المدار         •
 .بمياه شرب صحية بشكل دوري

على المرتبة الثانية   " يوفّر بالمدرسة حاويات لوضع المهمالت      ) " 12( في حين حصلت الفقرة رقم      
  :، ويعزو الباحث ذلك إلى%85.09بمتوسط حسابي نسبي بلغ 

ت كي توضع فيها المهمالت،     أن من دالئل اهتمام مديري المدارس بنظافة مدارسهم، وجود حاويا          •
وإال فإن مصير هذه المهمالت، هو اإللقاء في ساحة المدرسة، وبالتالي إعطـاء مظهـر سـلبي،      

  .يعكس عدم نظافة المدرسة، وقصور اإلدارة المدرسية في هذا الجانب
 المدارس على عدم إعطاء المبررات للطلبة، إللقاء األوراق ومخلفات األطعمـة            يحرص مدير  •

بات في ساحة المدرسة، من خالل توفير حاويات، كي يضع الطلبة هذه المهمالت فيهـا،    والمشرو
باإلضافة إلى أن توفير حاويات لوضع المهمالت أقل ما يجب أن يتوفر بالمدرسة للحفـاظ علـى     

  .نظافتها
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على المرتبـة الثالثـة بمتوسـط       " يتابع صيانة مرافق المبنى المدرسي    ) " 3(وحصلت الفقرة رقم     
  : ويعزو الباحث ذلك إلى،%82.71ابي نسبي حس
أن متابعة صيانة مرافق المبنى المدرسي أمر ضروري، الستمرارية العملية التعليمية بالمدرسـة              •

  .دون معيقات أو أضرار
حرص مديري المدارس على تجنيب أفراد المجتمع المدرسي من معلمين وطلبة، األخطار التـي               •

 .مرافق المبنى المدرسيقد تنجم عن إهمال متابعة صيانة 

إدراك مديري المدارس أن وجود مرافق مدرسية بحالة سيئة يعكس إهمـال اإلدارة المدرسـية،                •
وعدم اهتمامها بتوفير بيئة مادية مناسبة لحدوث عملية تعليمية فاعلـة، لـذلك يحـرص مـديرو               

ت داخـل   المدارس على إعطاء صورة جيدة لمدارسهم في هذا المجال، من خالل قيامهم بجـوال             
مدارسهم تهدف للتأكد من أن المرافق المدرسية بحالة جيدة، وتساعد على إنجاح العملية التعليمية              

  .وتحقيقها ألهدافها بكفاءة وفاعلية
 فقـد احتلـت      "يوفّر التجهيزات المدرسية الالزمة للعملية التعليمية التعلّميـة       ") 9(أما الفقرة رقم     

  :، ويعزو الباحث ذلك إلى%78.74ي بمتوسط حسابي نسب) 11(المرتبة 
إدراك مديري المدارس ألهمية الدور الذي تلعبه التجهيزات المدرسـية فـي العمليـة التعليميـة        •

بالمدرسة، حيث أنها تعد أدوات أساسية لمساعدة المعلمين والطلبة على تحقيق األهداف التعليميـة              
  .بفاعلية

من ضمنها التجهيزات المدرسية الالزمـة لنجـاح        قيام مديري المدارس بتوفير مصادر التعلّم، و       •
العمل التربوي بالمدرسة كما خطط له، فتوفير التجهيزات المدرسية عامل مهم في تحسين تنفيـذ               

أن مـن أهـم     ) 2007العتيبـي،   (المناهج الدراسية، وتوفير تعلّم أفضل للطلبة، فقد بينت دراسة          
اسب، عدم توفر الوسائل التعليمية الكافيـة التـي        المعوقات التي تحول دون توفّر مناخ تنظيمي من       

  .تساعد المعلم على أداء وظائفه التربوية على أكمل وجه
علـى   " يراعي مناسبة اإلضاءة والتهوية في الغـرف الـصفية         ")5(في حين حصلت الفقرة رقم       

  :، ويعزو الباحث ذلك إلى%77.78بمتوسط حسابي نسبي ) 12(المرتبة 
س على توفير الجو الصفي المادي المريح والمناسب لـتعلّم الطلبـة، مـن           حرص مديري المدار   •

خالل مراعاة مناسبة اإلضاءة والتهوية في الغرف الصفية، ألن اإلضاءة والتهوية من الجوانـب              
  .المادية للمناخ الصفي الذي هو جزء من المناخ التنظيمي العام للمدرسة

د يسبب لمعان على السبورة، وبالتالي عدم رؤية        إدراك مديري المدارس أن وجود إضاءة سيئة ق        •
الطلبة لما يكتبه المعلم بوضوح، لذا يهتم مديرو المدارس بتوفير اإلضاءة المناسبة داخل الغـرف               

  .الصفية
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إدراك مديري المدارس بأن التهوية شيء أساسي ال بد من وجوده في الغرف الـصفية، لتجنـب                  •
 وجود أعداد كبيرة من الطلبة داخل الغرفة الصفية، ممـا           االختناق والشعور بالخمول الذي يسببه    

يؤثر على استيعاب ونشاط الطلبة، لذا يهتم مديرو المدارس بمراعاة مناسبة التهوية في الغـرف               
  .الصفية

فقـد   "  يتابع مقصف المدرسة من حيث النظافة وجودة الخدمات التي يقدمها          ") 10(أما الفقرة رقم    
  :، ويعزو الباحث ذلك إلى%76.61خيرة، بمتوسط حسابي نسبي حصلت على المرتبة األ

حرص مديري المدارس على صحة وسالمة الطلبة، من خالل متابعة النظافة وجودة الخـدمات               •
التي يقدمها المقصف المدرسي، الذي يعتبر حاجة ضرورية بالمدرسة، ألنـه يقـدم األطعمـة               

 .والمشروبات للطلبة في فترات االستراحة

عليمات لدى مديري المدارس من قبل وزارة التربية والتعليم بخصوص مراعـاة أمـور              وجود ت  •
النظافة، وصالحية األطعمة والمشروبات التي يجب أن يقدمها المقصف للطلبة، باإلضافة لوجود            

 .فريق للمتابعة والمراقبة من قبل مديرية التربية والتعليم التي تتبع لها كل مدرسة
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  المجتمع المحلي: المجال الخامس 
مـديري  يرون أن درجـة ممارسـة       من أفراد العينة    % 14.4أن ما نسبته    ) 27(يبين جدول رقم    

 في حـين    ، أو قليلة  ، كانت قليلة جداً   المدارس الثانوية بمحافظات غزة لدورهم تجاه المجتمع المحلي       
 أو كانت كبيرة     المدارس الثانوية  مديرييرون أن درجة ممارسة     من أفراد العينة    % 57.8ما نسبته   

مـديري المـدارس    يرون أن درجة ممارسـة      من أفراد العينة    % 27.8ة جداً، بينما ما نسبته      كبير
  .متوسطةالثانوية لدورهم في هذا المجال كانت 

  )27(جدول رقم 

  المجتمع المحلي: النسب المئوية لدرجات الممارسة للمجال الخامس

 %ئوية النسبة الم درجة الممارسة

 3.9% قليلة جداً
 10.5% قليلة

 27.8% متوسطة
 37.7% كبيرة

 20.1% كبيرة جداً

المجتمـع  : "من فقرات المجـال الخـامس     ) 12-1(تم اختبار هذه الفرضية من خالل الفقرات من         
مديري لمعرفة ما إذا كان متوسط درجة ممارسة         للعينة الواحدة،    T، وقد تم استخدام اختبار      "المحلي

 أم زاد أو قـل      )3( لجميع فقرات المجال الخامس قد وصل إلى الدرجة المتوسطة           لمدارس الثانوية ا
  ).28(النتائج موضحة في جدول رقم . عن ذلك

  )28(جدول رقم 

  "المجتمع المحلي: " لكل فقرة من فقرات المجال الخامس(.Sig)المتوسط الحسابي والقيمة االحتمالية 

 الفقرة م
المتوسط 

الحسابي

المتوسط 

الحسابي 

 النسبي

االنحراف 

 المعياري

  

 الترتيب
قيمة 

 االختبار 

1 
يتعرف إلـى إمكانـات المجتمـع       

 المحلي
3.87 %77.43 0.84 4 **23.54 

2 
يتعاون مع المجتمع المحلـي مـن       

 حيث استخدام مرافق المدرسة
3.76 %75.14 0.86 5 **19.97 

3 

يشّرك المختصين مـن المجتمـع      

ــي ب ــي ف ــشطة المحل عــض األن

 المدرسية

3.63 %72.58 0.96 6 **14.85 
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 الفقرة م
المتوسط 

الحسابي

المتوسط 

الحسابي 

 النسبي

االنحراف 

 المعياري

  

 الترتيب
قيمة 

 االختبار 

4 
يقيم عالقات طيبة مع أولياء أمور      

 الطلبة
4.14 %82.73 0.87 1 **29.63 

5 

يشجع أولياء األمور على زيـارة      

ع علـى برامجهـا     المدرسة لإلطال 

 وفعالياتها

4.04 %80.78 0.97 2 **24.22 

6 
ينمي روح التعـاون البنّـاء بـين        

 المعلمين وأولياء األمور
3.91 %78.29 0.92 3 **22.43 

7 

يعقد اجتماعات دوريـة لمجلـس      

اآلباء والمعلمين بالمدرسة لمناقشة    

 أمور الطلبة

3.63 72.50 1.04 7 **13.61 

8 
ن مـن المجتمـع     يشّرك المختصي 

 المحلي في تقويم برامج المدرسة
3.32 %66.41 1.08 10 **6.76 

9 

يدعو شخصيات بارزة من المجتمع     

المحلي إللقاء ندوات ومحاضـرات     

 داخل المدرسة

3.40 %68.05 1.12 8 **8.13 

10
ينظم زيـارات مدرسـية لـبعض       

 مؤسسات المجتمع المحلي
3.16 %63.27 1.05 11 **3.55 

 1.37-* 12 1.00 58.79% 2.94م برامج لخدمة المجتمع المحليينظ11ّ

12

يتواصل بفاعلية مـع مؤسـسات      

المجتمع المختلفة لـدعم العمليـة      

 التعليمية بالمدرسة

3.38 %67.55 1.02 9 **8.35 

 18.09**  8.88 71.81% 43.08 جميع فقرات المجال

  0.01المتوسط الحسابي دال إحصائياً عند مستوى داللة**
  0.05 المتوسط الحسابي دال إحصائياً عند مستوى داللة *

يساوي " المجتمع المحلي "المتوسط الحسابي لجميع فقرات المجال الخامس       أن  ) 28(يبين جدول رقم    
 للعينة T، وقيمة اختبار  %"60"وهو أكبر من    % 71.81أي أن المتوسط الحسابي النسبي      ،  43.08

 وتعتبر دالة إحصائياً عنـد      0.000تساوي   )Sig(.ة االحتمالية   القيم، وأن   18.09الواحدة تساوي   
0.01αمستوى داللة    ، مما يدل على أن متوسط درجة ممارسة مديري المدارس الثانوية لدورهم            =
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ممارسـة مـديري    ، وهذا يعني أن درجـة       )3(في هذا المجال قد زاد عن الدرجة المتوسطة وهي          
  : كانت كبيرة، ويعزو الباحث ذلك إلى لدورهم تجاه المجتمع المحلي المدارس الثانوية

حرص مديري المدارس الثانوية على تفعيل العالقة بين المدرسة والمجتمع المحلي، ألن إيجـاد               •
المناخ التنظيمي اإليجابي بالمدرسة يتطلب مد جسور التواصل والتعاون بين المدرسـة وبيئتهـا              

 المحلي، وذلك من خالل قيام مديرو المدارس بتعميق التعاون البنّـاء            المحلية ممثلة في المجتمع   
بين مدارسهم والمجتمع المحلي، عن طريق تسهيل استخدام مرافق المدرسة من قبـل المجتمـع               
المحلي، وإشراك المختصين من أفراد المجتمع المحلي في بعض األنشطة المدرسـية، وكـذلك              

 الطلبة، وتشجيعهم على زيارة المدرسـة واإلطـالع علـى           إقامة عالقات طيبة مع أولياء أمور     
برامجها وفعالياتها، وعقد االجتماعات الدورية لمجلس اآلباء والمعلمين بالمدرسـة، والتواصـل            

 .الفعال مع مؤسسات المجتمع المحلي، لدعم العملية التعليمية بالمدرسة وتحسينها باستمرار

 المدرسة بالمجتمع المحلي، يعتبر من األدوار المتميزة        أن دور مديري المدارس في تفعيل عالقة       •
التي تُظهر الفروق بين السلوكيات اإلدارية من مدرسة ألخرى، فمديرو المـدارس يـدركون أن              
توثيق العالقة مع المجتمع المحلي، أحد المميزات التي تميز مدرسة عن أخـرى، وأنـه يجـب                 

نة لخدمة العمليـة التعليميـة، ودعـم إمكانـات          االستفادة من هذه العالقة إلى أقصى درجة ممك       
المدرسة، إذ أن المجتمع المحلي قد يكون مصدر دعم وتحسين للمناخ التنظيمـي بالمدرسـة، أو     

  .مصدر معيق إليجاد مناخ تنظيمي إيجابي بالمدرسة
" الطلبةيقيم عالقات طيبة مع أولياء أمور       ) " 4(أن الفقرة رقم    ) 28(ويتبين من الجدول السابق رقم      

  :، ويعزو الباحث ذلك إلى%82.73قد احتلت المرتبة األولى حيث بلغ الوزن النسبي لها 
إدراك مديري المدارس ألهمية التواصل البنّاء مع أولياء أمور الطلبة، وهذا ال يـتم إال بإقامـة                  •

عالقات طيبة مع أولياء األمور، من خالل حسن اسـتقبالهم بالمدرسـة، واالسـتماع آلرائهـم                
وشكاويهم بصدر رحب، وتقدير مجيئهم للمدرسة، وشكرهم على اهتمامهم بالعمليـة التعليميـة             

  .بالمدرسة
امتالك مديري المدارس لمهارات االتصال والتواصل من خالل عملهم كمديري مدارس، وبحكم             •

دائهـم  خبرتهم اإلدارية، وكذلك الدورات التي تعقدها لهم وزارة التربية والتعليم العالي لتطوير أ            
  . اإلداري، لذا فإنهم يحسنون إقامة عالقات طيبة مع أولياء أمور الطلبة

أن اهتمام مديري المدارس بإقامة عالقات إنسانية طيبة مع كافة أفراد المجتمع المدرسي، يمتـد                •
لشمل أولياء أمور الطلبة، إلعطاء سمعة حسنة عن مدارسهم، وتشجيع أوليـاء األمـور علـى                

 .رسهم، إلنجاح العملية التعليمية فيهاالوقوف بجانب مدا

يشجع أولياء األمور على زيارة المدرسة لإلطالع على برامجها         ) " 5(في حين حصلت الفقرة رقم      
  :، ويعزو الباحث ذلك إلى%80.78على المرتبة الثانية بمتوسط حسابي نسبي بلغ " وفعالياتها
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ألمور عن ما يجري داخل مدارسهم،      حرص مديري المدارس على نقل صورة صحيحة ألولياء ا         •
من خالل جعلهم في صورة واقعية لما يتم بمدارسهم من أنشطة وفعاليات تربويـة، تـستهدف                
االرتقاء بمستويات الطلبة في كافة المجاالت العلمية والثقافية واالجتماعية والنفـسية، وبالتـالي             

  .سة الفاعل في تربية وتعليم أبنائهمكسب ثقة أولياء األمور، مما يشعرهم باالطمئنان لدور المدر
اهتمام مديري المدارس بتشجيع أولياء األمور المقتدرين على دعم مدارسهم، حيث يطّلعون من              •

  .خالل زياراتهم للمدارس على احتياجاتها وتحدياتها الحقيقية
ـ " ينمي روح التعاون البنّاء بين المعلمين وأولياء األمور       ) " 6(وحصلت الفقرة رقم     ى المرتبـة   عل

  :، ويعزو الباحث ذلك إلى%78.29الثالثة بمتوسط حسابي نسبي 
إدراك مديري المدارس أن التواصل الحقيقي بين المدرسة والمجتمع المحلي، ال يكون بتواصـل               •

أولياء األمور مع مدير المدرسة فحسب، بل أيضاً مع المعلمين الذين يقومـون بتعلـيم الطلبـة                 
ر، حيث يدرك المعلمون أكثر مـن غيـرهم مـشكالت واحتياجـات         والتفاعل معهم بشكل مباش   

ومستويات الطلبة، لذا يحرص مديرو المدارس على تنمية روح التعاون البنّاء بـين المعلمـين               
وأولياء أمور الطلبة، من أجل االرتقاء بمستويات الطلبة، والتعاون في حل مـشكالتهم وتلبيـة               

  .احتياجاتهم
ل وإدارة مجلس اآلباء والمعلمين، الذي يعزز عالقة المعلمين بأولياء          قيام مديري المدارس بتشكي    •

أمور الطلبة، حيث يشارك أولياء األمور المعلمين بالمناقشة وتبادل اآلراء، في األمور التعليمية             
  . التي تخص الطلبة والمدرسة بشكل عام

 فقـد احتلـت     "برامج المدرسة  يشّرك المختصين من المجتمع المحلي في تقويم         ") 8(أما الفقرة رقم    
  :، ويعزو الباحث ذلك إلى%66.41بمتوسط حسابي نسبي ) 10(المرتبة 

اهتمام مديري المدارس باالستفادة من خبرات المختصين من أبناء المجتمع المحلي، في تقـويم               •
برامج المدرسة من أجل تطويرها باستمرار، حيث يعد إشراك المختصين من أبنـاء المجتمـع               

 في تقويم برامج المدرسة عامالً هاماً في توجيه أنظار الجميع نحـو ضـرورة تطـوير                 المحلي
 .العملية التعليمية بالمدارس

أن إشراك المختصين من أبناء المجتمع المحلي في تقويم برامج المدرسة، جزء من عملية توثيق                •
  .رسعالقة المدرسة بالمجتمع المحلي، وهو ما ينبغي أن يحرص عليه مديرو المدا

على  "  ينظم زيارات مدرسية لبعض مؤسسات المجتمع المحلي        ")10(في حين حصلت الفقرة رقم       
  :، ويعزو الباحث ذلك إلى%63.27بمتوسط حسابي نسبي ) 11(المرتبة 

رغبة مديري المدارس في التعرف على مؤسسات المجتمع المحلي، وتقوية عالقة مدارسهم بهذه              •
لتحـسين العمليـة التعليميـة        من دعمها والخدمات التـي تقـدمها       المؤسسات لضمان االستفادة  

  .بالمدارس
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كثرة المسئوليات اإلدارية التي يضطلع بها مديرو المدارس، وكذلك قلـة اإلمكانيـات الماديـة                •
  .للمدرسة، والظروف األمنية الصعبة، تجعلهم أحياناً غير قادرين على تنظيم مثل هذه الزيارات

فقد حصلت علـى المرتبـة األخيـرة        "  ينظّم برامج لخدمة المجتمع المحلي     ") 11( أما الفقرة رقم     
  .%58.79بمتوسط حسابي نسبي 

ويرى الباحث أن ذلك يعني أن مديري المدارس ال يهتمون بشكل كـاف بتنظـيم بـرامج لخدمـة                   
  :المجتمع المحلي، ويعزو الباحث ذلك إلى

 المدارس لتنظـيم بـرامج لخدمـة المجتمـع          عدم وجود الوقت واإلمكانيات الكافية لدى مديري       •
  .المحلي

اعتقاد بعض مديري المدارس أن تنظيم برامج لخدمة المجتمع المحلـي لـيس مـن واجبـات                  •
  .المدرسة، بل مسئولية مؤسسات أخرى غير المدرسة، فالمدرسة يكفيها ما تقوم به من مهام

ة أن يكون على إطالع ودرايـة       أن تنظيم برامج لخدمة المجتمع المحلي يتطلب من مدير المدرس          •
جيدة بإمكانات المجتمع واحتياجاته الفعلية، من أجل تخطيط وتنظيم البرامج المالئمة التي تلبـي              

 .احتياجات المجتمع المحلي، وهذا ما ال يتوفر لدى جميع المديرين

  

  :إجابة السؤال الثاني والذي ينص على* 

بين متوسـطات تقـديرات   )  α ≤ 0.05(الداللة هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى 

المعلمين لدرجة ممارسة مديري المدارس الثانوية بمحافظات غزة لدورهم في تحـسين المنـاخ              

الجنس، المؤهل العلمـي، سـنوات الخدمـة،        : (التنظيمي بمدارسهم، تُعزى إلى المتغيرات اآلتية     

  ؟)المنطقة التعليمية

  

 : التساؤالت التاليةويتفرع من هذا التساؤل كالً من

بين متوسطات تقديرات ) α ≤ 0.05( هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة -1

المعلمين لدرجة ممارسة مديري المدارس الثانوية بمحافظات غزة لدورهم في تحـسين المنـاخ              

  ؟)ذكر، أنثى(التنظيمي بمدارسهم تُعزى لمتغير الجنس 

لفروق بين متوسطي عينتين مستقلتين، لمعرفة ما إذا كان هناك فـروق ذات              ل Tتم استخدام اختبار    
داللة إحصائية بين متوسطات تقديرات المعلمين لدرجة ممارسة مديريهم لدورهم في تحسين المناخ             

  . التنظيمي بمدارسهم تُعزى لمتغير الجنس، وذلك لجميع مجاالت الدراسة والمجاالت مجتمعة
  ).29(ئج الموضحة في جدول رقم تم الحصول على النتا
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  ) 1.965( تساوي) 0.05(ومستوى معنوية ) 513( الجدولية عند درجة حرية tقيمة * 
 0.05الفرق بين المتوسطين دال إحصائياً عند مستوى داللة * 

 لقياس الفروق في تقديرات المعلمين لدور مديريهم في تحسين المناخ Tاختبار ): 29(جدول رقم 

  التنظيمي بمدارسهم تبعاً لمتغير الجنس

 اختبار ليفين

 المجــال

س
جن
 ال
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 0.63 3.99 274 ذكر
دور : األول

 مدير المدرسة

 تجاه المعلمين

 0.67 3.75 241 أنثى  

1.873 0.172 4.155 *0.000 

 0.68 3.76 274 ذكر
دور : الثاني

 مدير المدرسة

  تجاه الطلبة

  
 أنثى

 
241 3.74 0.63 

0.378 0.539 0.342 0.366 

 دور :الثالث 0.73 3.64 274 ذكر

 مدير المدرسة

تجاه المناهج 

 الدراسية
 0.68 3.62 241 أنثى

0.100 0.752 0.308 0.379 

 0.67 4.15 274 ذكر
دور : الرابع

مدير المدرسة 

تجاه األبنية 

والمرافق 

والتجهيزات 

 المدرسية
 0.71 3.96 241 أنثى

0.198 0.656 3.016 *0.001 

 0.74 3.58 274 ذكر
دور : الخامس

 مدير المدرسة

تجاه المجتمع 

 المحلي
 0.75 3.62 241 أنثى

0.328 0.567 -0.6010.274 

 0.61 3.83 274 ذكر
جميع المجاالت

 0.59 3.74 241 أنثى
0.108 0.743 1.649 0.049*  
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  :يتبين ما يلي) 29(من النتائج الموضحة في الجدول السابق رقم 
) الـذكور واإلنـاث  (لمعرفة ما إذا كان تباينا المجتمعين ) Levene’s Test(باستخدام اختبار ليفين 

بلة الختبار ليفين، وذلك لكل مجال من مجـاالت          المقا (.Sig)متجانسين، تبين أن القيمة االحتمالية      
0.05αالدراسة وللمجاالت مجتمعة، أكبر من مستوى الداللة          فبذلك يمكن اسـتنتاج أن تبـايني        =

  . المجتمعين متجانسان
لمعرفة ما إذا كان هناك فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات تقديرات المعلمين لدرجة ممارسة               
مديري المدارس الثانوية بمحافظات غزة لدورهم في تحسين المناخ التنظيمـي بمدارسـهم تُعـزى               

المعلمين، األبنيـة والمرافـق والتجهيـزات المدرسـية،         : "لمتغير الجنس، وذلك لكل من المجاالت     
  كانت أقل مـن مـستوى      T المقابلة الختبار    (.Sig)تبين أن القيمة االحتمالية     " وللمجاالت مجتمعة 

0.05αالداللة    في هذه المجاالت، وبذلك يمكن استنتاج أنه توجد فروق ذات داللة إحصائية بـين           =
تلك المتوسطات، والفروق لصالح الذكور، وذلك ألن إشارة قيمة االختبار موجبة، وهـذا يعنـي أن         

 تحسين المنـاخ التنظيمـي      تقديرات المعلمين لدرجة ممارسة مديري المدارس الثانوية لدورهم في        
، والمجـال الرابـع     "المعلمين"بمدارسهم كانت أكبر من تقديرات المعلمات في كل من مجال األول            

  :وكذلك للمجاالت مجتمعة، ويعزو الباحث ذلك إلى" األبنية والمرافق والتجهيزات المدرسية"
بطبيعـتهن األنثويـة    أن الخصائص الطبيعية والسيكولوجية مختلفة لدى الجنسين، فالمعلمـات           •

الحساسة يتوقعن دوراً أكبر لمديرة المدرسة في مجال توطيد العالقات اإلنسانية الطيبـة بيـنهن               
وبين مديرة المدرسة، وبينهن وبين بعضهن البعض، وتوفير أجـواء مفعمـة بالمحبـة والـود،        

ت المعلمـات   ومراعاة ظروفهن ومشكالتهن والمساهمة في حلها، من المعلمين، لذا كانت تقديرا          
  .أقل من تقديرات المعلمين

أن المعلمين يشاركون مدير المدرسة متابعة وصيانة األبنية والمرافق والتجهيـزات المدرسـية،              •
بشكل أكبر من المعلمات اللواتي ال يناسبهن مثل هكذا أعمال، إذ أن هذه األعمال تناسب الرجال                

ور مديرة المدرسة تجاه األبنية والمرافـق       بصورة أكبر من اإلناث، كما أن توقعات المعلمات لد        
المدرسية، أكبر من توقعات المعلمين، حيث أن المعلمات يملّن إلى التجميل والتزيين في المبنـى               

  .المدرسي والغرف الصفية أكثر من المعلمين
أن مديري المدارس الثانوية يقومون بدور أكثر فاعلية، لتحسين المناخ التنظيمي بمدارسهم مـن               •

  .ديراتالم
، والتي كانت الفروق فيها لصالح اإلناث فـي         )2003المومني،  (وقد اختلفت هذه النتيجة مع دراسة       

  .وصف المناخ التنظيمي
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فقـد تبـين أن القيمـة       " الطلبة، المناهج الدراسية، والمجتمع المحلي    "أما بالنسبة للمجاالت المتبقية     
0.05α من مستوى الداللة      كانت أكبر  T المقابلة الختبار    (.Sig)االحتمالية    في هذه المجـاالت،     =

  .وبذلك يمكن استنتاج أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين تلك المتوسطات
التي أشارت إلى عـدم وجـود       ) 1996جرادات،  ( وبالتالي تتفق هذه النتيجة إلى حد ما مع دراسة          

قديرات المعلمين لدرجة ممارسة مدير المدرسة الثانويـة        فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات ت      
  .لدوره في تحسين المناخ التنظيمي تُعزى لمتغير الجنس

  :ويعزو الباحث ذلك إلى
أن كافة مديري المدارس يدركون أهمية دورهم تجاه الطلبة، الذين يـشكلون محـور العمليـة                 •

ستويات الطلبة في كافة المجاالت،     التربوية، فجميع مديري المدارس حريصون على االرتقاء بم       
  .ألن التقدم الذي يحققه الطلبة، هو المقياس لتقدم المدرسة وفعاليتها

أن المناهج الدراسية موحدة في جميع المدارس الثانوية بمحافظات غزة، ومعدة من قبـل لجنـة                 •
دوداً حيث ال يتعدى    المناهج بوزارة التربية والتعليم العالي، ويكون دور مديري المدارس فيها مح          

متابعة تنفيذها داخل مدارسهم، وتوفير ما يلزمها من تجهيزات، والمساهمة فـي إعـداد بعـض        
المواد العالجية واالثرائية، وفقاً لمتطلبات المناهج الدراسية، كما أن توزيع المقـررات يكـون               

 الفصلية والنهائيـة،    ضمن خطة معدة من قبل مديرية التربية والتعليم، أيضاً مواعيد االمتحانات          
يتم تحديدها من خالل نشرة تصدرها مديرية التربية والتعليم، ويلتزم بها جميع مديرو المدارس،              

 .  لذا ال توجد فروق في تقديرات المعلمين لدور المدير تجاه المناهج الدراسية تُعزى للجنس

  
بين متوسطات تقديرات ) α ≤ 0.05( هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة -2

المعلمين لدرجة ممارسة مديري المدارس الثانوية بمحافظات غزة لدورهم في تحـسين المنـاخ              

دبلوم عـام،   + جامعي، جامعي تربوي، جامعي     (التنظيمي بمدارسهم تُعزى لمتغير المؤهل العلمي       

  ).دراسات عليا

 (One Way Analysis of Variance, ANOVA)تم استخدام اختبار تحليل التباين األحـادي  
في حالة العينات المستقلة، لمعرفة ما إذا كان هناك فروق ذات داللة إحـصائية بـين متوسـطات                  
تقديرات المعلمين لدرجة ممارسة مديريهم لدورهم في تحسين المناخ التنظيمي بمدارسـهم تُعـزى              

  . عةلمتغير المؤهل العلمي وذلك لجميع مجاالت الدراسة والمجاالت مجتم
  ).30(تم الحصول على النتائج الموضحة في جدول رقم 
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   لمتغير المؤهل العلميANOVAاختبار ): 30 ( رقمجدول

  مصدر التباين  المجال
مجموع 

  المربعات

درجات 

  الحرية

متوسط 

  المربعات
 مستوى الداللة"F"قيمة 

 0.492 3 1.476بين المجموعات
  المعلمين: األول 0.433 219.733508خل المجموعاتدا

  221.208511 المجموع

1.137
 
 

0.333 
 
 

 0.511 3 1.534بين المجموعات
  الطلبة: الثاني 0.435 221.168508داخل المجموعات

  222.702511 المجموع

1.174
 
 

0.319 
 
 

 0.982 3 2.946بين المجموعات
 0.496 251.768508 المجموعاتداخل

المناهج : الثالث

  الدراسية
  254.714511 المجموع

1.981
 
 

0.116 
 
 

 0.088 3 0.263بين المجموعات
 0.489 248.634508داخل المجموعات

األبنية : الرابع

والمرافق والتجهيزات 

  248.898511 المجموع  المدرسية

0.179
 
 

0.910 
 
 

 0.123 3 0.369بين المجموعات
 0.554 281.538508داخل المجموعات

المجتمع : الخامس

  المحلي
  281.907511 المجموع

0.222
 
 

0.881 
 
 

 0.337 3 1.011بين المجموعات

  جميع المجاالت 0.366 185.764508داخل المجموعات

  186.775511 المجموع

0.921
 
 

0.430 
 
 

  )2.622( تساوي 0.05ة ومستوى دالل) 508 ، 3( الجدولية عند درجتي حرية Fقيمة 
  :يمكن استنتاج ما يلي) 30(من النتائج الموضحة في الجدول السابق رقم 

 المقابلة الختبار تحليل التباين األحادي وذلـك لجميـع مجـاالت            (.Sig)تبين أن القيمة االحتمالية     
0.05αالدراسة والمجاالت مجتمعة كانت أكبر من مستوى الداللة          في جميع الحـاالت، وبـذلك       =

يمكن استنتاج أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات تقـديرات المعلمـين لدرجـة                 
ممارسة مديري المدارس الثانوية بمحافظات غزة لدورهم في تحسين المناخ التنظيمـي بمدارسـهم              

تمعة، ويعزو الباحث ذلك    تُعزى لمتغير المؤهل العلمي وذلك لجميع مجاالت الدراسة والمجاالت مج         
  :إلى
أن المؤهل العلمي قد يؤثر في أداء المعلم، وعالقته مع طلبته، ولكن إدراك المعلمين لدور المدير           •

في تحسين المناخ التنظيمي بالمدرسة، هو شعور يتولد لديهم جميعاً، بغض النظر عن مؤهالتهم،              
ام وتقدير متبادلين، وعمل علـى حـل        حيث أنه إذا ما تعامل مدير المدرسة مع المعلمين باحتر         
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مشكالتهم، وتوطيد العالقات اإلنسانية بين بعضهم البعض، واهتم بتطوير أدائهـم، فـإن ذلـك               
سيشّعر المعلمين باالرتياح، ويعزز ثقتهم بأنفسهم، ويزيد من إنتاجيتهم، بمعنـى أنهـم يعملـون               

+ أم جامعي تربوي، أم جـامعي     ضمن مناخ تنظيمي إيجابي، سواء أكان مؤهل المعلم جامعي،          
دبلوم عام، أم دراسات عليا، فمدير المدرسة يتعامل مع الجميع، ويمارس نفس األدوار مع كافـة          

 . المعلمين

أن جميع المعلمين بغض النظر عن مؤهالتهم يقضون نفس المدة الزمنية بالمدرسة بشكل يومي،               •
 التنظيمي على مـدار اليـوم، فهـم         ويتابعون ويالحظون دور مدير المدرسة في تحسين المناخ       

  .يعملون معاً، وضمن أهداف محددة
والتي أشارت إلى عدم وجود فـروق دالـة         ) 2003المومني،  (هذا واتفقت هذه النتيجة مع دراسة       

  .إحصائياً في وصف المناخ التنظيمي تُعزى لمتغير المؤهل العلمي
تي أشارت إلى وجود فروق ذات داللـة        وال) 1996جرادات،  (بينما اختلفت هذه النتيجة مع دراسة       
  .إحصائية تعزى لمتغير المؤهل العلمي

  المتوسط الحسابي الستجابات أفراد العينة حسب متغير المؤهل العلمي): 31(جدول رقم 

  المتوسط الحسابي

  المجال
 جامعي

جامعي 

 تربوي
+ جامعي 

 دبلوم عام
دراسات 

 عليا

 3.807 3.835 3.856 3.954  المعلمين: األول
 3.628 3.714 3.735 3.813  الطلبة: الثاني
 3.520 3.572 3.603 3.737  المناهج الدراسية: الثالث
األبنية والمرافق والتجهيـزات    : الرابع

  المدرسية
4.079 4.030 4.077 4.055 

 3.554 3.585 3.585 3.635  المجتمع المحلي: الخامس
 3.714 3.760 3.766 3.848  جميع المجاالت

  
بين متوسطات تقديرات ) α ≤ 0.05(هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  -3

المعلمين لدرجة ممارسة مديري المدارس الثانوية بمحافظات غزة لدورهم في تحـسين المنـاخ              

 سنوات وأقل   5أكثر من   (،  ) سنوات 5أقل من   " (التنظيمي بمدارسهم تُعزى لمتغير سنوات الخدمة       

  ) ". سنوات10أكثر من (، )10من 
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 (One Way Analysis of Variance, ANOVA)تم استخدام اختبار تحليل التباين األحـادي  
في حالة العينات المستقلة، لمعرفة ما إذا كان هناك فروق ذات داللة إحصائية بين تقديرات المعلمين                

ن المنـاخ التنظيمـي     لدرجة ممارسة مديري المدارس الثانوية بمحافظات غزة لدورهم في تحـسي          
تـم  . بمدارسهم تُعزى لمتغير سنوات الخدمة وذلك لجميع مجاالت الدراسة والمجـاالت مجتمعـة            

  ).32(الحصول على النتائج الموضحة في جدول رقم 
 

   لمتغير سنوات الخدمةANOVAاختبار ): 32(جدول رقم 

  مصدر التباين  المجال
مجموع 

  المربعات

 درجة

  الحرية

متوسط 

  المربعات
"F"قيمة 

مستوى 

  الداللة

 0.255 2 0.511بين المجموعات
  المعلمين: األول 0.432 221.434512داخل المجموعات

  221.945514 المجموع

0.590
 
 

0.554 
 
 

 0.377 2 0.754بين المجموعات
  الطلبة: الثاني 0.434 222.305512داخل المجموعات

  223.059514 المجموع

0.869
 
 

0.420 
 
 

 0.605 2 1.211بين المجموعات
 0.496 254.179512داخل المجموعات

المناهج : الثالث

  الدراسية
  255.389514 المجموع

1.219
 
 

0.296 
 
 

 1.420 2 2.840بين المجموعات
 0.482 246.566512داخل المجموعات

األبنية : الرابع

والمرافق والتجهيزات 

  249.406514 المجموع  المدرسية

2.949
 
 

0.053 
 
 

 0.766 2 1.532بين المجموعات
 0.548 280.422512داخل المجموعات

المجتمع : الخامس

  المحلي
  281.954514 المجموع

1.399
 
 

0.248 
 
 

 0.516 2 1.031بين المجموعات

  جميع المجاالت 0.363 186.003512داخل المجموعات

  187.034514 المجموع

1.419
 
 

0.243 
 
 

  )3.013( تساوي 0.05ومستوى داللة ) 514 ، 2( الجدولية عند درجتي حرية Fقيمة 
  :يمكن استنتاج ما يلي) 32(من النتائج الموضحة في الجدول السابق رقم 

ـ (.Sig)أن القيمة االحتمالية     االت الدراسـة   المقابلة الختبار تحليل التباين األحادي وذلك لجميع مج
0.05αوالمجاالت مجتمعة، كانت أكبر من مستوى الداللة          في جميع الحـاالت، وبـذلك يمكـن         =

استنتاج أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات تقديرات المعلمين لدرجـة ممارسـة                
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خ التنظيمـي بمدارسـهم تُعـزى       مديري المدارس الثانوية بمحافظات غزة لدورهم في تحسين المنا        
  .لمتغير سنوات الخدمة، وذلك لجميع مجاالت الدراسة والمجاالت مجتمعة

  :ويعزو الباحث ذلك إلى
أن المناخ التنظيمي يتصف بدرجة معينة من االستقرار والثبات النسبي، لذا فإن المناخ التنظيمي               •

ى رضاهم عن العمل، واتجاهاتهم     للمدرسة يستشعره جميع المعلمين، ويؤثر على أدائهم، ومستو       
أقل من خمس سنوات، أو أكثر من خمـس سـنوات           : نحوه، سواء أكانت سنوات الخدمة للمعلم     
 .وأقل من عشرة، أو أكثر من عشر سنوات

 .أن مديري المدارس يتلقون دورات تدريبية، لرفع كفايتهم في األمور الفنية واإلدارية بالمدرسة •

  حسابي الستجابات أفراد العينة حسب متغير سنوات الخدمةالمتوسط ال): 33(جدول رقم 

 المتوسط الحسابي
  المجال

  سنوات5أقل من 
 سنوات  5أكثر من 

  10وأقل من 
 10أكثر من 

 سنوات

 3.897 3.824 3.899  المعلمين: األول
 3.785 3.697 3.723  الطلبة: الثاني
 3.655 3.545 3.664  المناهج الدراسية: الثالث
األبنية والمرافق والتجهيزات   : بعالرا

  المدرسية
4.023 3.954 4.130 

 3.653 3.544 3.544  المجتمع المحلي: الخامس
 3.827 3.717 3.776  جميع المجاالت

  
 

بين متوسطات تقديرات ) α ≤ 0.05( هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة -4

الثانوية بمحافظات غزة لدورهم في تحـسين المنـاخ         المعلمين لدرجة ممارسة مديري المدارس      

شمال غزة، غـرب غـزة، شـرق غـزة،         " (التنظيمي بمدارسهم تُعزى لمتغير المنطقة التعليمية       

 ) ".الوسطى، خان يونس، رفح

 (One Way Analysis of Variance, ANOVA)تم استخدام اختبار تحليل التباين األحـادي  
لمعرفة ما إذا كان هناك فروق ذات داللة إحصائية بين تقديرات المعلمين            في حالة العينات المستقلة،     

لدرجة ممارسة مديري المدارس الثانوية بمحافظات غزة لدورهم في تحـسين المنـاخ التنظيمـي               
تـم  . بمدارسهم تُعزى لمتغير المنطقة التعليمية، وذلك لجميع مجاالت الدراسة والمجاالت مجتمعـة           

  ).34(الموضحة في جدول رقم الحصول على النتائج 
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   لمتغير المنطقة التعليميةANOVAاختبار ): 34(رقم جدول 

  مصدر التباين  المجال
مجموع 

  المربعات

درجات 

  الحرية

متوسط 

  المربعات
  "F"قيمة 

مستوى 

  الداللة

 0.566 5 2.831 بين المجموعات
  المعلمين: األول 0.430 219.114509 داخل المجموعات

  221.945514 المجموع

1.315 
 
 

0.256 
 
 

 1.316 5 6.580 بين المجموعات
  الطلبة: الثاني 0.425 216.479509 داخل المجموعات

  223.059514 المجموع

3.094 
 
 

*0.009 
 
 

 0.583 5 2.916 بين المجموعات
 0.496 252.473509 داخل المجموعات

المناهج : الثالث

  الدراسية
  255.389514 المجموع

1.176 
 
 

0.320 
 
 

 1.927 5 9.633 بين المجموعات

 0.471 239.773509 داخل المجموعات

األبنية : الرابع

والمرافق 

والتجهيزات 

  249.406514  المجموع  المدرسية

4.090 
 
 

*0.001 
 
 

 1.470 5 7.352 بين المجموعات
 0.539 274.602509 اخل المجموعاتد

المجتمع : الخامس

  المحلي
  281.954514 المجموع

2.725 
 
 

*0.019 
 
 

 0.874 5 4.369 بين المجموعات
  جميع المجاالت 0.359 182.665509 داخل المجموعات

  187.034514 المجموع

2.435 
 
 

*0.034 
 
 

  )2.232  ( تساوي0.05ومستوى داللة ) 509،  5( الجدولية عند درجتي حرية Fقيمة * 
  0.05الفروق بين المتوسطات دالة إحصائياً عند مستوى داللة * 

  :يمكن استنتاج ما يلي) 34(من النتائج الموضحة في الجدول رقم 
ن أن القيمة االحتمالية     تبي(Sig.)            للمجـالين  المقابلة الختبار تحليـل التبـاين األحـادي وذلـك: 

0.05αالداللة   كانت أكبر من مستوى      " والمناهج الدراسية  المعلمين،"  وبذلك  المجالين، ين في هذ  =
يمكن استنتاج أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات تقـديرات المعلمـين لدرجـة                 

فـي   لدورهم في تحسين المناخ التنظيمي بمدارسهم تُعزى لمتغير المنطقة التعليمية            همممارسة مديري 
  .هذين المجالين

  :لباحث ذلك إلىويعزو ا
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أن ما يقوم به مديرو المدارس من أدوار تجاه المعلمين، ال يختلف بين منطقة تعليمية وأخـرى،                  •
فجميع مديريات التربية والتعليم بمحافظات غزة تتبع جهة رسمية واحـدة هـي وزارة التربيـة                

القرارات الصادرة  والتعليم العالي، ويقوم مديرو المدارس بإطالع المعلمين على كافة التعليمات و          
  .عن هذه المديريات في جميع المناطق التعليمية

حرص كافة المديرين في جميع المناطق التعليمية، على االرتقاء بمعلميهم، وتهيئـة الظـروف               •
النفسية واالجتماعية والمادية المريحة والمالئمة لهم داخل المدرسة، لتحسين المنـاخ التنظيمـي             

  .بمدارسهم
مدارس تجاه المناهج الدراسية، من األدوار األساسية لمديري المدارس، وهـم           أن دور مديري ال    •

يقومون بنفس األدوار بشكل عام، فالمناهج موحدة، ومواعيد االختبـارات الفـصلية والنهائيـة              
موحدة، حيث تُحددها مديريات التربية والتعليم في كافة المحافظات، ويتقيد بها المديرون، كما أن               

 من المناهج ال يحدده المدير، بل وزارة التربية والتعليم، وخاصـة للـصف الثـاني    ما يتم حذفه  
 .عشر، لذا فإن دور مدير المدرسة تجاه المناهج الدراسية يبقى محدوداً إلى حد ما

  وكـذلك  ، المجتمع المحلي  ،الطلبة، األبنية والمرافق والتجهيزات المدرسية    : "أما بالنسبة للمجاالت  

 المقابلة الختبار تحليل التبـاين األحـادي        (.Sig)ن أن القيمة االحتمالية      فقد تبي  ،"لمجاالت مجتمعة ا
0.05αكانت أقل من مستوى الداللة        وبذلك يمكن استنتاج أنه توجـد فـروق         ، في هذه المجاالت   =

هم في تحـسين    لدورهم  ذات داللة إحصائية بين متوسطات تقديرات المعلمين لدرجة ممارسة مديري         
  . المناخ التنظيمي بمدارسهم تُعزى لمتغير المنطقة التعليمية لتلك المجاالت

 فقد تم إجراء مقارنات متعـددة باسـتخدام اختبـار بـونفيروني             ،لمقارنة متوسطات تلك المجاالت   
(Bonferroni)            في حالة تجانس تباينات المناطق التعليمية أو اختبار تامهـان (Tamhane)   فـي 

  . عدم تجانس تباينات المناطق التعليميةحالة
  )35 ( رقم لقياس تجانس التباينات موضحة في جدول(Levene's Test)نتائج اختبار ليفين  -

  اختبار ليفين لقياس تجانس التباينات لمتغير المنطقة التعليمية): 35(جدول رقم 

   اختبار ليفين

قيمة  المجال

 االختبار
القيمة االحتمالية 

(Sig.)  

 0.013* 2.905 الطلبة
األبنية والمرافق والتجهيـزات    

 المدرسية
3.108 *0.009 

 0.053 2.199 المجتمع المحلي
 0.065 2.093  جميع المجاالت

  0.05تباينات المناطق التعليمية الستة غير متجانسة عند مستوى داللة * 
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  :يمكن استنتاج ما يلي) 35(من النتائج الموضحة في جدول رقم 
لمعرفة ما إذا كانت تباينات المناطق التعليمية متجانسة، ) Levene’s Test(تخدام اختبار ليفين باس

الطلبـة واألبنيـة    : " المقابلة الختبار ليفين وذلك لكل من المجالين       (.Sig)تبين أن القيمة االحتمالية     
0.05αكانت أقل من مستوى الداللة      " والمرافق والتجهيزات المدرسية    فبذلك يمكن اسـتنتاج أن      =

تباينات المناطق التعليمية لهذين المجالين غير متجانسة، لـذلك سـيتم اسـتخدام اختبـار تامهـان                 
(Tamhane)              لمقارنة متوسطات آراء أفراد العينة لتلك المجاالت حسب المنطقة التعليميـة، أمـا ،
 المقابلة الختبار ليفـين تـساوي       (.Sig)حتمالية  فتبين أن القيمة اال   " المجتمع المحلي "بالنسبة لمجال   

0.05α وهي أكبر من مستوى الداللة       0.053 ، فبذلك يمكن استنتاج أن تباينات المناطق التعليمية        =
 لمقارنـة متوسـطات     (Bonferroni)لهذا المجال متجانسة، لذلك سيتم استخدام اختبار بونفيروني         

  .تلك المجاالت حسب المنطقة التعليميةآراء أفراد العينة ل
   المنطقة التعليمية– للمقارنات المتعددة (Bonferroni)اختبار بونفيروني ): 36(جدول رقم 

  

التعليمية المنطقة (J) التعليمية المنطقة (I) المجال
الفرق بين المتوسطات

I-J)(  

القيمة االحتمالية

.)Sig( 

 1.000 0.03660- غرب غزة

 0.999 0.09276 شرق غزة

 0.626 0.19570 الوسطى

 0.999 0.07676- خان يونس

 شمال غزة

 0.645 0.21869 رفح

 0.948 0.12936 شرق غزة

 0.224 0.23230 الوسطى

 1.000 0.04016- خان يونس
 غرب غزة

 0.292 0.25529 رفح

 0.998 0.10294 الوسطى

 شرق غزة 0.625 0.16952- خان يونس

 0.994 0.12593 رفح

 الوسطى 0.046* 0.27246- خان يونس
 1.000 0.02299 رفح

 الطلبة

 0.091 0.29544 رفح خان يونس
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المنطقة التعليمية) J(  المنطقة التعليمية) I(  المجال
الفرق بين المتوسطات 

(I-J) 
القيمة االحتمالية 

(Sig.) 

 0.986 0.11428 غرب غزة

 1.000 0.02638 شرق غزة

 0.147 0.30363 الوسطى

 0.916 0.13603 خان يونس

 شمال غزة

 0.015* 0.39518 رفح

 0.999 0.08789- شرق غزة

 0.731 0.18935 الوسطى

 1.000 0.02176 خان يونس
 غرب غزة

 0.154 0.28090 رفح

 0.242 0.27724 الوسطى

 شرق غزة 0.984 0.10965 خان يونس

 0.028* 0.36879 رفح

 الوسطى 0.839 0.16759- خان يونس
 1.000 0.09155 رفح

األبنية والمرافق 

والتجهيزات 

 لمدرسيةا

 0.211 0.25914 رفح خان يونس

 0.148 0.28512 غرب غزة

 1.000 0.20915 شرق غزة

 0.401 0.25266 الوسطى

 1.000 0.17376 خان يونس

  شمال غزة

 0.008* 0.40987 رفح
 1.000 0.07597- شرق غزة

 1.000 0.03245- الوسطى

 1.000 0.11136- خان يونس
 غرب غزة

 1.000 0.12475 رفح

 1.000 0.04351 الوسطى

 شرق غزة 1.000 0.03539- خان يونس

 1.000 0.20072 رفح

 الوسطى 1.000 0.07891- خان يونس
 1.000 0.15720 فحر

 المجتمع المحلي

 0.556 0.23611 رفح خان يونس
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المنطقة التعليمية) J(  المنطقة التعليمية) I(  المجال
الفرق بين المتوسطات 

(I-J) 
القيمة االحتمالية 

(Sig.) 

 1.000 0.05440 غرب غزة جميع المجاالت

 1.000 0.07753 شرق غزة

 0.547 0.19453 الوسطى 

 1.000 0.03116 سخان يون 

 

 شمال غزة

 0.043 0.26679 رفح

 1.000 0.02313 شرق غزة 

 1.000 0.14013 الوسطى 

 1.000 0.02324- خان يونس 

 

 غرب غزة

 0.314 0.21239 رفح

 1.000 0.11700 الوسطى 

 1.000 0.04636- خان يونس 

 

 شرق غزة

 0.781 0.18926 رفح

 0.993 0.16337- خان يونس 

 
 الوسطى

 1.000 0.07226 رفح

 0.162 0.23562 رفح خان يونس 

 0.05الفرق بين المتوسطات دال إحصائياً عند مستوى داللة  •
 

فقد تبين أن متوسط آراء معلمي محافظة خان يـونس، يزيـد بـصورة              : بالنسبة لمجال الطلبة  * 
 في هـذه    (.Sig)جوهرية عن متوسط آراء معلمي محافظة الوسطى، حيث كانت القيمة االحتمالية            

0.05α وهي أقل من مستوى الداللة       0.046الحالة تساوي    أما بالنسبة لمقارنة باقي المحافظات     . =
  . فقد تبين أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات آراء معلمي تلك المحافظات

يهتمون بالطلبة بشكل أكبر من مديري      وهذا يعني أن مديري المدارس الثانوية بمحافظة خان يونس،          
  .المدارس بمحافظة الوسطى

وبشكل عام فإن مديري المدارس في جميع المحافظات يهتمون بطلبتهم، ويعملون على االرتقاء بهم              
في كافة المجاالت، فال أحد ينكر أن الطلبة هم محور العملية التعليمية، والذين يجب أن توفّر لهـم                  

لهادفة والمحفزة ، من أجل زيادة انتمائهم للمدرسة، وزيـادة دافعيـتهم للـتعلّم،              األجواء التعليمية ا  
  .وبالتالي خلق مناخ تنظيمي إيجابي في المدرسة

 فقد تبين أن متوسط آراء معلمي محافظة      :بالنسبة لمجال األبنية والمرافق والتجهيزات المدرسية     * 
 محافظة رفـح، حيـث كانـت القيمـة     شمال غزة، يزيد بصورة جوهرية عن متوسط آراء معلمي        
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0.05α وهي أقل من مستوى الداللة       0.015 في هذه الحالة تساوي      (.Sig)االحتمالية   ، وكـذلك   =
تبين أن متوسط آراء معلمي محافظة شرق غزة يزيد بصورة جوهرية عن متوسـط آراء معلمـي                 

 وهـي أقـل مـن      0.028في هذه الحالة تساوي      (.Sig)محافظة رفح حيث كانت القيمة االحتمالية       
0.05αمستوى الداللة    ، أما بالنسبة لمقارنة باقي المحافظات فقد تبين أنه ال توجـد فـروق ذات               =

  . داللة إحصائية بين متوسطات آراء معلمي تلك المحافظات
مـون باألبنيـة والمرافـق    وهذا يعني أن مديرو المدارس بمحافظتي شمال غزة وشرق غـزة، يهت        
  .والتجهيزات المدرسية بصورة أكبر من مديري المدارس بمحافظة رفح

وبشكل عام فإن مديري المدارس حريصون على أن تبدو مدارسهم بمظهر جيد، وأن تكـون بيئـة                 
ية آمنة ومريحة من الناحية المادية، وتتوفر بها كافة التجهيزات التي تُسهم في تسهيل العملية التعليم              

  .بشكل أفضل
كذلك فإن جميع مديري المدارس يتحملون مسئولية األمن والسالمة في المباني والمرافق المدرسية،             

  .ألنها ترتبط بسالمة المعلمين والطلبة، وتُوفّر بيئة صالحة للتعلّم
فقد تبين أن متوسط آراء معلمي محافظة شمال غـزة، يزيـد            : بالنسبة لمجال المجتمع المحلي   * 

 فـي   (.Sig)ة جوهرية عن متوسط آراء معلمي محافظة رفح، حيث كانت القيمة االحتمالية             بصور
0.05α وهي أقل من مستوى الداللة       0.008هذه الحالة تساوي     ، وهذا يدل على اهتمام مـديري       =

ري المدارس  المدارس بمحافظة شمال غزة، بتقوية العالقة مع المجتمع المحلي بشكل أكبر، من مدي            
  .بمحافظة رفح

 أما بالنسبة لمقارنة باقي المحافظات، فقد تبين أنه ال توجـد فـروق ذات داللـة إحـصائية بـين                    
  . متوسطات آراء معلمي تلك المحافظات

وهذا يؤكد مدى التقارب والتشابه في الظروف البيئية واالجتماعية لمديري المدارس في محافظـات              
ات المادية المتوفرة والتقيد بالتعليمات والقرارات الصادرة عن مـديريات          غزة، والتشابه في اإلمكان   

  .التربية والتعليم بمحافظات غزة
 محافظة شمال غزة يزيـد بـصورة        ين أن متوسط آراء معلم    فقد تبي  :بالنسبة لجميع المجاالت  * 

ي هذه الحالة    ف (.Sig) حيث كانت القيمة االحتمالية      ، محافظة رفح  يجوهرية عن متوسط آراء معلم    
0.05α وهي أقل من مستوى الداللة       0.043تساوي    أما بالنسبة لمقارنة باقي المحافظـات فقـد         ،=

تلك المحافظاتين أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات آراء معلمتبي  .  
تعليمية، يحرصون علـى تحـسين      مما يدلّل على أن مديري المدارس الثانوية في جميع المناطق ال          

المناخ التنظيمي بمدارسهم، لما له من ارتباط وثيق بزيادة دافعية المعلمين للعمل، وزيادة رضـاهم               
الوظيفي، وكذلك عالقته بتحصيل الطلبة، واتجاهاتهم نحو المدرسة، وبالتالي تأثيره الكبيـر علـى              

  .مجمل العملية التعليمية بالمدرسة
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  توسط الحسابي الستجابات أفراد العينة حسب متغير المنطقة التعليميةالم): 37(جدول رقم 

  المتوسط الحسابي
  

  المجال
شمال 

  غزة

غرب 

  غزة

شرق 

  غزة
  الوسطى

خان 

  يونس
  رفح

 3.742 3.946 3.9263.9513.8513.829  المعلمين: األول
 3.585 3.881 3.8043.8413.7113.608  الطلبة: الثاني
 3.515 3.694 3.6633.6953.6663.526   الدراسيةالمناهج: الثالث

والمرافــق  األبنيــة: الرابــع

  والتجهيزات المدرسية
4.2194.1054.1933.915 4.083 3.824 

 3.409 3.645 3.8193.5333.6093.566  المجتمع المحلي: الخامس

 3.619 3.855 3.8863.8323.8093.692  جميع المجاالت

  
  :الثالث والذي ينص علىإجابة السؤال * 

ما سبل تطوير دور مديري المدارس الثانوية بمحافظات غزة فـي تحـسين المنـاخ التنظيمـي                 

  بمدارسهم؟

توح للمعلمين في نهاية االستبانة، وقد كانت إجابات المعلمين على هذا مفالسؤال  هذا التم توجيهلقد 
  :السؤال وفقاً لكل مجال كما يلي

  :مينفي مجال المعل: أوالً 
 :في هذا المجال، تتمثل في قيامه بما يلي مدير المدرسة سبل تطوير دوررأى المعلمون أن 

 . بشكل أكبر المعلمين في اتخاذ القرارات المدرسيةإشراك -1

  . بالمدرسة العمل بروح الفريق لدى المعلمين في شتى المجاالت لخدمة العملية التعليميةتنمية -2
  . ورفع الروح المعنوية لديهمم الوظيفي، لتحسين أدائهتحفيز المعلمين، -3
توطيد العالقات اإلنسانية الطيبة بين مدير المدرسة والمعلمين بشكل أكبر، بحيث تقوم على الثقة               -4

 .واالحترام المتبادل

  .، وبينهم وبين طلبتهم العالقة بين المعلمين وبعضهم البعضتنمية -5
نفسية واالجتماعيـة، واالسـتماع إلـى       العمل على حل مشكالت المعلمين، ومراعاة ظروفهم ال        -6

  .همومهم ومشكالتهم
أدائهـم   في ضوء بأن تقييمهم يتم      والموضوعية في تقويم أداء المعلمين، وإشعارهم      توخي العدل  -7

  .وإنجازاتهم فقط
  .بسبب توجهاتهم السياسية  في التعامل مع المعلمينعدم التمييز -8
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  . إلحساسهم بقيمة األعمال التي يقومون بهاتقدير جهود المعلمين وإنجازاتهم، والثناء عليهم -9
المرونة في التعامل مع المعلمين، وعدم تعصب مدير المدرسة لرأيـه الشخـصي، وأن يتقبـل                 -10

  .وجهات نظر المعلمين بسعة صدر
 ة، وتوزيع اللجان المختلفة عليهم حسب الكفـاء على المعلمين تفويض المهام المدرسية بشكل جيد       -11

  .الرغبةو
 وليس   والتوجيه، لم على جوانب تقصيره بطريقة موضوعية وواضحة، تحمل النصح        إطالع المع  -12

  .غير مناسبة منهمدير المدرسة التجريح والتشهير، ومصارحته بالمواقف التي يراها 
 بتعزيز جوان و للتعرف على أدائهم بصورة حقيقية،       ، في فصولهم  القيام بزيارات صفية للمعلمين    -13

 من أجل تطوير أداءه نحو األفضل       ، في التغلب على الجوانب السلبية     القوة لدى المعلم ومساعدته   
  .باستمرار

 ، المدارس األخرى أيضاً   ومع ، في نفس المدرسة   المعلمين الزيارات الصفية التبادلية بين      تشجيع -14
  . التربويةلتبادل الخبرات

  .ضرورة توزيع المباحث الدراسية على المعلمين حسب كفاياتهم -15
  .فردية بين المعلمينمراعاة الفروق ال -16
  . الجو المناسب إلطالق مواهب المعلمينتوفير -17
 اجتماعات دورية مع المعلمين للتباحث معهم في سبل االرتقاء بالعملية التعليمية مـن كافـة                عقد -18

 . وسبل حلها بشكل جماعي،جوانبها، ومناقشة المشكالت التي تواجه المدرسة

 من أجـل اإلسـهام فـي تنفيـذ دورات تدريبيـة             ،رصد احتياجات المعلمين للدورات التدريبية     -19
  .، وتشجيعهم على النمو المهني المستمرلتطويرهم مهنياً

 للتوافق مع المجتمع المدرسي واالنسجام فـي        ،األخذ بأيدي المعلمين الجدد وتوجيههم وإرشادهم      -20
  . وتعريفهم بالمهام المطلوبة منهم وآلية تنفيذها بنجاحالعمل

لخبرة والكفاءة العاليتين، في إعطاء دورات تربويـة داخـل المدرسـة            إشراك المعلمين ذوي ا    -21
  .للمعلمين الجدد

  .عدم إرهاق المعلمين باألعمال الكتابية الروتينية -22
مراعاة المعلمين كبار السن عند إسناد األعمال المدرسية، وذلك بإسنادها للعناصر الـشابة مـن                -23

 .المعلمين

 وتقويـة أواصـر المحبـة      ين، لتجديد النشاط والمـرح     رحالت ترفيهية مع المعلم    المشاركة في  -24
  .والتعاون

 . بحيث يكون المعلم المناوب متفرغ في الحصة الثالثة أو الرابعة،توزيع المناوبة على المعلمين -25
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  :في مجال الطلبة: ثانياً 
  :في هذا المجال، تتمثل في قيامه بما يلي مدير المدرسة سبل تطوير دوررأى المعلمون أن 

 من خالل لوحة يتم تعليقهـا  ،ف الطلبة بالقوانين واألنظمة المدرسية من بداية العام الدراسي    تعري -1
، وزمالئهم  معلميهم، واحترام   بهذه القوانين على ضرورة االلتزام    هم  حث، و بالمدرسة لهذا الغرض  

  .بالمدرسة
 . هم وأن يكون مدير المدرسة أكثر قرباً من،تنمية العالقات الطيبة مع الطلبة -2

  . العالقات اإليجابية والتعاون البنّاء بين الطلبة وبعضهم البعضتعزيز -3
، حـل مـشكالتهم   لإلطالع على اهتماماتهم واحتياجاتهم لتلبيتها، و،عقد لقاءات دورية مع الطلبة    -4

 .وعدم التهرب منها أو تحميل المعلم المسئولية لوحده بالطرق التربوية المالئمة،

 ويكونون حلقة الوصـل بـين       ،جتمعون دورياً مع مدير المدرسة     ي ،أن يكون لكل صف ممثلين      -5
  .الطلبة واإلدارة المدرسية

  .مراعاة الظروف األسرية للطلبة، وكذلك ظروفهم النفسية واالجتماعية واالقتصادية -6
  .مراعاة الطلبة ذوي الحاجات الخاصة وتقديم الدعم النفسي لهم -7
  .مساعدة الطلبة المحتاجين في المدرسة -8
لوحـة شـرف تحـوي       ، وأن يكون بالمدرسة   بأيدي الطلبة المتفوقين وتعزيزهم باستمرار    األخذ   -9

   .الطلبةهؤالء أسماء 
  .اكتشاف المواهب اإلبداعية لدى الطلبة، وتنميتها وتشجيعها -10
   .األنشطة المدرسية المختلفة، من خالل تفعيل مشاركتهم في تنمية عنصر القيادة لدى الطلبة -11
  . من خالل عدد من البرامج الهادفةالطلبة،ل بث روح التنافس بين وضع الحوافز التي تكف -12
على االجتهاد في الدراسة، والبحث عن مصادر المعرفة من خالل التقنيات الحديثـة             حث الطلبة    -13

  .كاالنترنت
  .تشجيع الطلبة على العمل بروح الفريق من خالل اللجان المدرسية -14
لطلبة، وتعزيز الوحدة الوطنية بين جميع طلبة       غرس حب االنتماء للمدرسة والوطن في نفوس ا        -15

  .المدرسة، وعدم التفرقة في التعامل معهم
  .تنفيذ محاضرات للتوعية واإلرشاد السلوكي للطلبة داخل المدرسة -16
  . فصولهمةتخصيص جوائز ألكثر الطلبة التزاماً بالنظام المدرسي، وأكثرهم محافظة على نظاف -17
  .قرة للطلبة داخل المدرسة، ونبذ التجاذبات السياسيةتوفير أجواء تعليمية هادئة ومست -18
  . بشكل أكبرتعزيز القيم اإلسالمية الفاضلة في نفوس الطلبة -19
  .تفعيل دور الطلبة في اإلذاعة المدرسية، وإقامة المسابقات الثقافية والعلمية بين الفصول -20
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ل طالب تحوي بيانات    عمل بطاقة تراكمية لك   ، و متابعة مستويات الطلبة التحصيلية بشكل مستمر      -21
، وإرسال نتائجه إلى ولي أمره شهرياً       عن مدى تقدمه في مجال التحصيل الدراسي      ، و كاملة عنه 

  . نماذج تعد لهذا الغرضعلى
متابعة الطلبة المتأخرين دراسياً والعمل على حل مشكالتهم بالتعـاون مـع المرشـد التربـوي                 -22

  .بالمدرسة وأولياء األمور
  .نية للطلبة في المدرسة لرفع مستوياتهم التحصيليةتنفيذ دروس تقوية مجا -23
  .توزيع الطلبة بشكل عادل على الفصول -24
  . وتجديد نشاطهم، للترفيه عن الطلبة،إقامة رحالت مدرسية -25
 .الطلبة والهروب لدى ، والغياب،متابعة الزي المدرسي -26

 
  :في مجال المناهج الدراسية: ثالثاً 

  :في هذا المجال، تتمثل في قيامه بما يلير المدرسة  مديسبل تطوير دوررأى المعلمون أن 
 لتحديـد   ،أن يطّلع على كافة المناهج الدراسية الخاصة بالمرحلة الثانوية، في ضوء عناصـرها             -1

 .جوانب القوة وجوانب الضعف فيها

، للوقوف على مدى تنفيذ المنهـاج كمـا         متابعة تنفيذ المناهج الدراسية داخل المدرسة باستمرار       -2
  .خطط له

  .أن يساعد في التخطيط لألنشطة المرافقة للمناهج الدراسية -3
 المعلمين بشكل فاعل في إثراء المناهج الدراسية، وتقـويم مـدى نجاعـة المـواد           المساهمة مع  -4

  .اإلثرائية
 مع المدارس األخرى، لالستفادة منها في مجال إعداد المواد اإلثرائية للمناهج الدراسية             التواصل -5

  .ول الصعوبات التي تواجه تنفيذ المناهج بفاعلية والعمل على معالجتهاوتبادل الخبرات ح
 المنهاج وبيـان الجوانـب اإليجابيـة فيـه           محتويات تشجيع معلمي المبحث الواحد على تحليل      -6

  .ذلكاإلشراف على ، ولتعزيزها والجوانب السلبية لمعالجتها وإصالحها
  .الزمة للمناهج الدراسية في إعداد المواد العالجية الالمساهمة بشكل فاعل -7
التعاون مع المشرفين التربويين في حل المشكالت التـي تواجـه تطبيـق المنـاهج الدراسـية                  -8

 .بالمدرسة

أجهـزة ووسـائل     المدرسة مـن     م بالمنطقة، لتوفير ما تحتاجه     مركز مصادر التعلّ   التواصل مع  -9
  . تخدم المناهج الدراسيةتعليمية

ة في تدريس المناهج، وتوفير الوسائل التعليميـة الحديثـة،          متابعة توظيف طرق التدريس الحديث     -10
  .والتشجيع على استخدامها بفاعلية
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حث المعلمين على ربط المناهج الدراسية بالبيئة والحياة العملية للطلبة، ومتابعة ذلك من خـالل                -11
 .الزيارات الصفية

تركة لتطـوير    مع معلمي المبحث الواحد، من أجل وضع خطة عمل مش          دورياالجتماع بشكل    -12
  .المبحث

  .تفعيل دور لجان المباحث، واختيار معلم أول لكل مبحث -13
 من خالل معلمين متميزين يكونون بمثابة حلقة        ،أن تتواصل المدرسة مع اإلدارة العامة للمناهج       -14

 وذلك من أجل رفع مالحظات وتوصيات المعلمين        ،الوصل بين المدرسة واإلدارة العامة للمناهج     
، وأيـضاً رفـع      هذه المناهج   وأيضاً المشكالت التي يواجهونها في تنفيذ      ،دراسيةحول المناهج ال  

 .، لإلسهام في تحسينها وتطويرها للمسئولينمالحظات الطلبة حول هذه المناهج

متابعة التطورات والمستجدات التربوية في مجال تطوير المناهج الدراسية لالستفادة منهـا فـي               -15
 .تطوير المناهج

 
 
  :األبنية والمرافق والتجهيزات المدرسيةمجال في : رابعاً 

  : تتمثل في قيامه بما يلي،رأى المعلمون أن سبل تطوير دور مدير المدرسة في هذا المجال
  .متابعة صيانة المباني والمرافق والتجهيزات المدرسية بصفة دورية -1

  .بعة ذلك بشكل مستمرالتأكد من توافر عناصر األمن والسالمة بالمباني والمرافق المدرسية ومتا -2
أن يسجل احتياجات المدرسة من التجهيزات المدرسية المختلفة من أجل توفيرها من بداية العـام                -3

 .الدراسي

إطالع الجهة المسئولة في مديرية التربية والتعليم، بأوضـاع األبنيـة والمرافـق والتجهيـزات                -4
 .المدرسية بشكل دوري

ل حث المعلمين على توجيه الطلبة لالسـتفادة منهـا           من خال  ،تفعيل مكتبة المدرسة بشكل أكبر     -5
  .بأقصى درجة ممكنة، والعمل على حوسبتها

تطوير المختبر المدرسي، وتوفير األدوات والمواد التي يحتاجها، وحث المعلمين على توظيفـه              -6
  .بفاعلية لتحقيق األهداف التعليمية 

  .بقى نظيفة وصالحة للكتابة بوضوحاالهتمام بدهان السبورات بدهان مناسب من فترة ألخرى، لت -7
حث الطلبة على وجوب المحافظة على األثاث المدرسـي، ألن الحفـاظ عليـه واجـب دينـي                   -8

  .وأخالقي، وتفعيل دورهم في هذا الجانب
 بالتعاون مع المعلمين    ،إزالة الملصقات والصور ذات الطابع السياسي من على جدران المدرسة          -9

  .والطلبة
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ي من حيث النظافة، وصالحية األطعمة والمشروبات المقدمـة للطلبـة،           متابعة المقصف المدرس   -10
  .وكذلك األسعار

 لتنظيف الغرف الصفية، ومتابعة نظافتها ونظافة المدرسة        ،توفير أدوات نظافة خاصة بكل فصل      -11
  .بشكل عام

  .توفير كراسي وطاوالت بحالة جيدة في غرفة المعلمين، وكذلك تهوية وإضاءة مناسبة -12
  . وأنها كافية لجلوس الطالب في الغرف الصفية،ة المقاعدمراعاة جود -13
  .مراعاة مناسبة اإلضاءة والتهوية في الغرف الصفية -14
تفويض بعض المعلمين باإلشراف المستمر على األبنية والمرافق المدرسية، والتواصل مع مدير             -15

  .المدرسة بكل جديد
 لضمان سالمة األبنيـة واألثـاث       أن يطالب مدير المدرسة بوجود شرطة لحراسة المدرسة ليالً         -16

  .وعدم تعرضها للتخريب
  .أن يتعاون مع المجتمع المحلي لصيانة مرافق المدرسة باستمرار -17
  .وفرشه بالسجاد) ىلّصم(أن يوفر بالمدرسة مكان للصالة  -18
  .أال يكون تجميل البيئة المدرسية على حساب الجوانب األخرى بالمدرسة -19
  .مصادر تعلّم مصغّرتخصيص غرفة في المدرسة كمركز  -20
  .العمل على توفير األدوات الالزمة لألنشطة الرياضية -21
  .متابعة نظافة دورات المياه بالمدرسة بالتعاون مع األذنة -22
العمل على إيجاد حديقة مدرسية، يتم االهتمام بها ورعايتها من قبل المعلمين والطلبة من خـالل                 -23

  .تشكيل لجنة لهذا الغرض
  .ل جدران المدرسة بالصور والرسومات الجميلة والهادفةالعمل على تزيين وتجمي -24
  

  :في مجال المجتمع المحلي: خامساً 
  :في هذا المجال، تتمثل في قيامه بما يلي مدير المدرسة سبل تطوير دوررأى المعلمون أن 

  .جسر الهوة بين المدرسة والمجتمع المحلي، بحيث تكون العالقة تكاملية وتفاعلية -1
  .ن من المجتمع المحلي باألنشطة التي تنفذها المدرسة المتخصصيإشراك -2
  . بعض المختصين من المجتمع المحلي في تقويم برامج المدرسةإشراك -3
 من خالل زيارات للمعلمـين والطلبـة لهـذه          ،تقوية صلة المدرسة بمؤسسات المجتمع المحلي      -4

  . ومناقشة دورها واالستفادة من الخدمات التي تقدمها،المؤسسات
 للوقوف على مستويات أبنائهم التحـصيلية، وأوضـاع         ،ماعات دورية مع أولياء األمور    عقد اجت  -5

  .المدرسة وتحدياتها
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 أكاديميين وأخصائيين نفسيين للمشاركة في ندوات تثقيفية، تتضمن مواضيع تمـس حـل              دعوة -6
  خاصة ، العمرية الحساسة، وما فيها من تغيرات تطرأ على نفسيات الطلبة          المرحلةمشكالت هذه   

  .في ظل هذه الظروف المعقدة
  . لخدمة أبناء المجتمع المحلي،تنفيذ برامج ومحاضرات تثقيفية -7
  .عقد لقاءات دورية مع المسئولين، وحثهم على الدعم المستمر للمدرسة والطلبة -8
  .دعوة شخصيات بارزة من المجتمع المحلي لحضور االحتفاالت التي تقيمها المدرسة -9
 لالرتقـاء   ، لعقد بـرامج تعليميـة للطلبـة       ،لمؤسسات في المجتمع  االتفاق والتنسيق مع بعض ا     -10

  .بمستوياتهم الدراسية
  . بأبنائهممبضرورة االهتماالمواطنين  توعية  مجال في،التعاون مع وسائل اإلعالم المحلية -11
  .اطالع الجهات المسئولة في المجتمع المحلي على المشكالت التي تواجه المدرسة -12
 على تقديم يد العون والمساعدة للطلبـة المحتـاجين           المحلي اء المجتمع تشجيع المقتدرين من أبن    -13

  .مادياً في المدرسة
دون نظرة حزبية، فالهدف هـو خدمـة المدرسـة أوالً           بالتعامل مع مؤسسات المجتمع المحلي       -14

 .وأخيراً
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  :التوصيـــات 
 لدراسات السابقة واألدب التربوي،طالع على ااإل وفي ضوء النتائج التي توصلت إليها الدراسة،

  :التوصيات التاليةيقدم يمكن للباحث أن 

أن يعمل مديرو المدارس الثانوية على تحسين المناخ التنظيمي بمدارسهم باستمرار، ووضع الخطط              )1
والبرامج التي تسهم في تحقيق ذلك، كي تتكون لدى كافة أفراد المجتمع المدرسي انطباعات إيجابية               

 .بيئة المدرسية، مما يكون له بالغ األثر في سلوكهم وأدائهم واتجاهاتهم نحو المدرسةنحو ال

أن يتم إشراك المعلمين بشكل أكبر في اتخاذ القرارات المدرسية، مما ينمي لديهم روح المـسئولية،                 )2
، وينعكس على أدائهم بصورة إيجابية، ويرفع الروح المعنوية لديهم، ويزيد من انتمـائهم للمدرسـة              

 .وبالتالي تحسين المناخ التنظيمي

أن تقوم مديرية التربية والتعليم في كل منطقة تعليمية، بتقديم حوافز مادية ومعنوية للمديرين الـذين                 )3
يعملون على تحسين المناخ التنظيمي بمدارسهم بشكل مستمر، من خالل مقياس يتم إعـداده لهـذا                

أجل تطوير العملية التعليمية، وتحقيقها ألهدافها      الغرض، كي يقتدي بهم جميع مديري المدارس، من         
 .بكفاءة وفاعلية، ضمن أجواء مدرسية هادفة

أن يعقد مديرو المدارس االجتماعات بصورة دورية مع معلميهم، للوقـوف علـى احتياجـاتهم                )4
والعمل على تلبيتها، والتعرف إلى مشكالتهم والعمل على حلها، وكذلك مناقشة سـبل النهـوض               

 .ية التعليمية بالمدرسة، وتهيئة مناخ من الثقة المتبادلة بين المعلمين واإلدارة المدرسيةبالعمل

 المـشكالت التـي     إلـى  التعرفأن يعقد مديرو المدارس اجتماعات دورية مع الطلبة، من أجل            )5
تلبية احتياجاتهم المختلفة، وإشعارهم بأن المدرسة وجـدت        وكذلك   والعمل على حلها،     ،تواجههم

 ليكونوا أعمدة بنـاء     ، وتوفير كل سبل التعلّم الفاعل لهم، من أجل االرتقاء بهم          ،جل خدمتهم من أ 
  .في هذا الوطن

 لرفـع الـروح     ، إليجاد نظام للحـوافز    ،ضرورة تفويض الصالحيات لمديري المدارس الثانوية      )6
 .ياً أفضل، بما ينعكس إيجاباً على أدائهم، ويحقق مناخاً تنظيمالمعنوية للمعلمين في المدارس

أن تعمل المدارس على مستوى اإلدارة والمعلمين على تنمية اإلبداع لـدى الطلبـة، واسـتخدام                )7
 .أساليب التعزيز للطلبة المتفوقين، ورعاية الطلبة الموهوبين والمبدعين

داخل  إيجابي مناخ تنظيمي     كافة المتطلبات التي تؤدي لخلق     توفيرأن يعمل مديرو المدارس على       )8
عمـل  من خالل تحسين نظام البيئة المدرسية واالنضباط المدرسي، وتـوفير أجـواء             ،  المدرسة
، وخلق مناخ يشجع علـى       كافة أفراد المجتمع المدرسي    مع، وإقامة عالقات إنسانية طيبة      مريحة

 .الوضوح والصراحة، ويثير دوافع التحدي واإلنجاز، وتشجيع روح االبتكار

مـن   جاء في المرتبة الخامسة واألخيرة قد" لمجتمع المحليا"أشارت نتائج الدراسة إلى أن مجال       )9
لـذا ينبغـي لمـديري        بالنسبة للمجاالت األخرى من مجاالت الدراسـة،       درجة الممارسة حيث  
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ر المدرسة كافة   وفّالمجتمع المحلي، بحيث تُ   بالمدرسة  ة  عالقالمدارس االهتمام بشكل أكبر بتفعيل      
فـي  دعوة المختصين من أبناء المجتمـع للمـشاركة         تمع، و  ومرافقها لخدمة أفراد المج    إمكاناتها

باإلضـافة  ،  المدرسة وفعالياتهـا  رامج  باألنشطة التي تنفذها المدرسة، وكذلك إشراكهم في تقويم         
المدرسـة   العمليـة التعليميـة ب      المجتمع المحلـي لخدمـة      وإمكانات استثمار طاقات أيضاً إلى   
 .وتطويرها

 من االستقاللية في اتخاذ القرارات المتعلقـة بخدمـة المجتمـع            المدارس نوعاً ي  إعطاء مدير ) 10
 .، والتواصل مع مؤسساته المختلفة، بما يضمن توفير الدعم المادي والمعنوي للمدرسةالمحلي

 
  :مقترحات لدراسات مستقبلية 

دراسة أخرى للتعرف إلى دور مديري المدارس في تحسين المناخ التنظيمي بمدارسـهم             إجراء   )1
  . من وجهة نظر المديرين أنفسهم أو المديرين والمشرفين التربويينتطويره،وسبل 

 فـي المـدارس     تتناول العالقة بين المناخ التنظيمي     في محافظات غزة،     إجراء دراسات أخرى   )2
لدى المعلمين، واالنتماء المهني لـديهم، وعالقتـه        الرضا الوظيفي   ومتغيرات أخرى، كعالقته ب   
   .ذلك عالقته بتحصيل الطلبة، واتجاهاتهم نحو المدرسةبمدى فاعلية المدرسة، وك

أساسـية   (دراسة مقارنة بين األنماط المناخية المدرسية السائدة في مدارس التعليم العـام           إجراء   )3
 . بمحافظات غزة)دنيا، أساسية عليا، ثانوية

ـ : إجراء دراسات للتعرف إلى واقع المناخ التنظيمي في مجتمعات مدرسية أخرى، مثل            )4 دارس م
وكالة الغوث والمدارس الخاصة، وفي مراحل دراسية مختلفة، بهدف تشخيص حالتها والعمـل             

 .على تحسين مناخها التنظيمي، بما يؤدي لتحقيق الجودة والفاعلية في التعليم المدرسي
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א          א
 :المراجع العربية:  أوالً

، دار جرير للنـشر والتوزيـع،       "اإلدارة المدرسية المعاصرة  "،  )2006(أبو الكشك، محمد نايف      -1
 .عمان

 مناهج البحث وطرق التحليل اإلحصائي في العلـوم       ): "1991(أبو حطب، فؤاد، وصادق، آمال       -2
 .، مكتبة األنجلو المصرية، القاهرة"النفسية والتربوية واالجتماعية

، مكتبـة األنجلـو     "يم النفـسي  مشكالت في التقـو   ): "1984(أبو حطب، فؤاد، وعثمان، سعيد       -3
 .المصرية، القاهرة

 .، مكتبة األنجلو المصرية، القاهرة"التربوي القياس): "1994(أبو ناهية، صالح الدين  -4

،  " دراسـات نظريـة وميدانيـة      :نحو تطوير اإلدارة المدرسية   " ): 1997(أحمد، إبراهيم أحمد     -5
 .مكتبة المعارف الحديثة، القاهرة

، دار الفكر العربي،    "الجوانب السلوكية في اإلدارة المدرسية    ": )2000(ـــــــــــ   -6
 .القاهرة

  .، مكتبة األنجلو المصرية، القاهرة"إدارة المؤسسات التربوية): "1991(أحمد، حافظ فرج  -7
 .، مكتبة المجتمع العربي للنشر والتوزيع، عمان" اإلدارة التعليمية ): "2005(أسعد، وليد أحمد  -8

، دار " البعد التخطيطي والتنظيمي المعاصـر :اإلدارة المدرسية"): 2000(صمد األغبري، عبد ال   -9
 .النهضة العربية للطباعة والنشر، بيروت

، "األساليب القيادية واإلدارية في المؤسـسات التعليميـة       "): 2001(البدري، طارق عبد الحميد      -10
 .دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، عمان

 االتجاهات الحديثة لإلدارة المدرسية في تنميـة القيـادة        " ):2005(ـــــــــــــ   -11
 .، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان"التدريسية

، " إعداده ، أساليب اختياره  ، مهامه ،صفاته: مدير المدرسة الثانوية  "): 1988(البرادعي، عرفان    -12
 .دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، دمشق، سوريا

، دار قبـاء للطباعـة والنـشر        "اإلدارة التعليمية والمدرسية  "): 2001(البوهي، فاروق شوقي     -13
 .والتوزيع، القاهرة

، مكتبـة الفـالح   "اإلدارة المدرسية الحديثة من منظور علم النظم      "): 2002(الجبر، زينب علي     -14
 .للنشر والتوزيع، الكويت

 المفـاهيم، : نظيميالسلوك الت ): "2000(الطجم، عبد اهللا عبد الغني، والسواط، طلق عوض اهللا           -15
 .، الطبعة الثالثة، دار حافظ للنشر والتوزيع، جدة"النظريات، التطبيقات
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، الطبعة الثالثـة،    " مفاهيم وآفاق  :اإلدارة التعليمية "): 2006(الطويل، هاني عبد الرحمن صالح       -16
 .دار وائل للنشر، عمان

 .بي، القاهرة، دار الفكر العر"اإلدارة المدرسية"): 2000(العجمي، محمد حسنين  -17

، العالميـة للنـشر     "اإلدارة المدرسية ومتطلبات العـصر    "): 2003(ـــــــــــــ   -18
 .والتوزيع، القاهرة

، الطبعة الثالثة، دار المسيرة للنـشر       "مبادئ اإلدارة المدرسية  "): 2002(العمايرة، محمد حسن     -19
 .والتوزيع والطباعة، عمان

، الطبعة الثانيـة، دار     "نظيمي في منظمات األعمال   السلوك الت "): 2004(العميان، محمود سلمان     -20
  .وائل للنشر، عمان

والجماعي   دراسة السلوك اإلنساني الفردي    :السلوك التنظيمي "): 1993(القريوتي، محمد قاسم     -21

  .، الطبعة الثانية، عمان"في المنظمات اإلدارية
، " بين التقليد والمعاصرةالتنظيم اإلداري الحكومي  : السلوك التنظيمي ): "1998(الكبيسي، عامر    -22

  .، مطابع دار الشرق، الدوحة2ج
 مفاهيم وأسس سلوك الفرد والجماعة فـي      : السلوك التنظيمي "): 1995(المغربي، كامل محمد     -23

  .، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، عمان2، ط"التنظيم
، "التربويـة  اتالمناخ التنظيمي وإدارة الصراع في المؤسس     "): 2006(المومني، واصل جميل     -24

  .دار الحامد للنشر والتوزيع، عمان
 .، دار الكتاب المصري، القاهرة"معجم مصطلحات العلوم اإلدارية): "1984(بدوي، أحمد  -25

النظريـة والتطبيـق فـي      "): 2004(جوهر، علي صالح حامد، وعلي، علي إبراهيم الدسوقي          -26

 .، دار المهندس للطباعة والنشر، دمياط"التعليمية اإلدارة

الفـصل    النظرية والممارسة داخل   :إدارة بيئة التعليم والتعلّم   "): 2001(حجي، أحمد إسماعيل     -27

  .، الطبعة الثانية، دار الفكر العربي، القاهرة"والمدرسة
 .، دار صفاء للنشر والتوزيع، عمان"السلوك التنظيمي"): 2002(حمود، خضير كاظم  -28

 .، دار الجامعة الجديدة للنشر، اإلسكندرية "سيةاإلدارة المدر): " 2001(دياب، إسماعيل محمد  -29

، مكتبـة المجتمـع العربـي للنـشر         "المدير المدرسي النـاجح   "): 2006(ربيع، هادي مشعان     -30
 .والتوزيع، عمان

دار الوفاء لدنيا الطباعة    ،  "السلوك التنظيمي في اإلدارة التربوية    "): 2004(رسمي، محمد حسن     -31
 .، اإلسكندريةوالنشر

 .، دار وائل للنشر والتوزيع، عمان"دراسات في اإلدارة التربوية"): 2004(ض ستراك، ريا -32
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، "الموسوعة العربية لمصطلحات التربية وتكنولوجيا التعليم     "): 2002(صبري، ماهر إسماعيل     -33
 .مكتبة الرشد للنشر والتوزيع، الرياض

الشروق للنشر والتوزيع،   ، دار   "اإلدارة المدرسية الحديثة    ): " 2001(عابدين، محمد عبد القادر      -34
 .عمان

، دار الفكـر للطباعـة والنـشر        "اإلدارة التربوية المعاصـرة   ): "2001(عريفج، سامي سلطي     -35
 .والتوزيع، عمان

، "وتطبيقاتهـا  أصولها: اإلدارة التعليمية واإلشراف التربوي   ): " 2001(عطوي، جودت عزت     -36
 .وزيع، عمانالدار العلمية الدولية ومكتبة دار الثقافة للنشر والت

  مفاهيمها النظرية وتطبيقاتها   :اإلدارة المدرسية الحديثة  "): 2001(ـــــــــــــ   -37
 .، الدار العلمية الدولية ودار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان"العملية

النمط القيادي المنشود   : إعداد مدير المدرسة لقيادة التغيير    "): 2003(عماد الدين، منى مؤتمن      -38

 .، مركز الكتاب األكاديمي، عمان") 21(يش الفاعل في القرن لتحقيق التعا

 دار الحامد   ،"القيادة والدافعية في اإلدارة التربوية    "): 2006(عياصرة، علي أحمد عبد الرحمن       -39
  .للنشر والتوزيع، عمان

القرارات القيادية  ): "2006(عياصرة، علي أحمد عبد الرحمن، وحجازين، هشام عدنان موسى           -40

 .، عماندار الحامد للنشر والتوزيع، "ة التربويةفي اإلدار

المؤسـسات   السلوك التنظيمي في إدارة   "): 2005(فليه، فاروق عبده وعبد المجيد، السيد محمد         -41

 .، دار المسيرة، عمان"التعليمية

عبـد اهللا أحمـد     : ترجمة(،  "مدير المدرسة ودوره في تطوير التعليم     "): 2002(كاربنتر، جون    -42
 .ة الثانية، إيتراك للطباعة للنشر والتوزيع، القاهرة، الطبع)شحاته

 .، الدار الجامعية، اإلسكندرية"مدخل بناء المهارات: السلوك التنظيمي"): 2005(ماهر، أحمد  -43

، دار صفاء للنشر    "الجوانب السلوكية في اإلدارة المدرسية    "): 2005(محامدة، ندى عبد الرحيم      -44
 .والتوزيع، عمان

 .، عالم الكتب، القاهرة"اإلدارة المدرسية الحديثة"): 2001(مرسي، محمد منير  -45

  .، عالم الكتب، القاهرة"اإلدارة التعليمية، أصولها وتطبيقاتها"): 2001(ـــــــــ  -46
، "اإلدارة المدرسية في ضوء الفكر اإلداري المعاصـر       "): 2002(مصطفى، صالح عبد الحميد      -47

 . السعوديةدار المريخ للنشر، الرياض، المملكة العربية

، دار الفكر   " مداخل جديدة لعالم جديد    :اإلدارة التربوية "): 2005(مصطفى، يوسف عبد المعطي      -48
 .العربي، القاهرة

  .، دار المسيرة، عمان"مناهج البحث في التربية وعلم النفس"): 2000(ملحم، سامي  -49
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، الطبعـة   "طبيـق اإلدارة واإلشراف التربوي بين النظرية والت     "): 1992(نشوان، يعقوب حسين     -50
 .الثالثة، دار الفرقان للطباعة والنشر والتوزيع، عمان

محمد الحاج خليل   : ترجمة(،  "السلوك اإلنساني في اإلدارة التربوية    "): 1993. (نيول، كالرنس أ   -51
 .، دار مجدالوي للطباعة والنشر والتوزيع، عمان)وطه الحاج الياس

، "صدار األول، الـسلطة الوطنيـة الفلـسطينية       اإل"): 1997(وزارة التخطيط والتعاون الدولي      -52
  .فلسطين

فـي  تعليمات وصف مهام اإلدارة المدرسية والهيئة التعليمية        "): 1996(وزارة التربية والتعليم     -53

 .، غزة2، ص 1/ نشرة رقم م ت غ "المدارس

رس المعلمين والمعلمات في المدا   المدارس و إحصائية بأعداد   ): "2008(وزارة التربية والتعليم     -54

 . ،اإلدارة العامة للتخطيط التربوي" الثانوية الحكومية بمحافظات غزة

األسـباب،  : ظاهرة التسرب من المدارس الفلـسطينية     ): "2005(وزارة التربية والتعليم العالي      -55

 .، اإلدارة العامة للتخطيط التربوي"اإلجراءات الوقائية والعالجية

 العمل وحوافزه وأهميتها فـي تحقيـق الرضـا        دوافع  ): " 2007(الضبعان، محمد بن سليمان      -56
 ".الوظيفي

HTM.derasa/71majalah/arabicsite/sa.gov.shura.www://http )7/8/2007(  
  ".دليل السالمة والصحة المهنية): " 2005(البربري، آدم  -57

http://www.education.gov.bh/divisions/safety/edu.saha.htm) 7/8/2007(  
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א :א
 على دراسة ميدانية :  المناخ التنظيمي وعالقته بضغوط العمل    "): 2006(البدر، إبراهيم بن حمد      -1

، جامعـة نـايف     رسالة ماجستير غير منشورة   ،  "مديرية الدفاع المدني بمنطقة الرياض    ضباط  
 .العربية للعلوم األمنية، الرياض

المناخ التنظيمي لبعض مدارس التعلـيم األساسـي بمحافظـة          ": )1990(البوهي، فاروق شوقي     -2
رابطـة  ،  )27 (العـدد ،  )5(، المجلـد    دراسات تربوية ،  "اإلسكندرية في ضوء نظريات التنظيم    

 ).198–156(التربية الحديثة، القاهرة، ص 

 دور مدير المدرسة الثانوية في تحسين المناخ التنظيمـي مـن          "): 1996(جرادات، محمد ناظم     -3

، رسالة ماجستير غيـر منـشورة      ،"وجهة نظر المشرفين التربويين والمعلمين في محافظة اربد       
 . اربد، جامعة اليرموككلية التربية،

المناخ المؤسسي وعالقته بتحصيل الطالب والطالبات      ": )1999(ي بن عبد العزيز     الجلوي، جلو  -4
، مكتب  )73(، العدد   )20(، السنة    مجلة رسالة الخليج العربي    ،"بمدارس األبناء بالحرس الوطني   

 ).225 –222(ل الخليج، الرياض، السعودية، ص التربية العربي لدو

قويم أبعاد المناخ المدرسـي فـي التعلـيم الحكـومي           ت): "2007(الحجار، رائد، والعاجز، فؤاد      -5
-17، المنعقـد فـي الفتـرة        مؤتمر اإلصالح المدرسي  ،  "الفلسطيني كمدخل لإلصالح المدرسي   

 .، اإلمارات العربية المتحدة19/4/2007

أثر المناخ المدرسي والضغوط الواقعة على المعلم على تدخله         "): 2000(حسانين، اعتدال عباس     -6
 التربية وعلم   –مجلة كلية التربية    ،  ")دراسة عبر ثقافية  (لمشكالت السلوكية للتالميذ    في معالجة ا  

 ).89 – 53(، جامعة عين شمس، ص )24(، العدد )1(، المجلد النفس

دراسة مقارنة بين نمط المنـاخ      "): 2001(درويش، عفاف عبد المنعم، وموسى، يسريه إبراهيم         -7
معلمي المدارس اإلعداديـة الرياضـية وغيـر الرياضـية          التنظيمي وعالقته باالنتماء المهني ل    

، )25(، العـدد    )3( المجلـد  التربية وعلم الـنفس،    –، مجلة كلية التربية   "بمحافظة اإلسكندرية 

 .)216-183(ص ، جامعة عين شمس

المناخ التنظيمي وأثره على أداء العاملين في أجهزة الرقابـة          "): 1999(الذنيبات، محمد محمود     -8
، عمـادة   )1(، العدد   )26(، العلوم اإلدارية، المجلد     مجلة دراسات ،  "إلدارية في األردن  المالية وا 

 ).51 – 32(البحث العلمي، الجامعة األردنية، ص 

 المناخ التنظيمي السائد في المدارس الثانوية فـي مديريـة         ): "1994(الربيحات، إبراهيم شحادة     -9

، كليـة   رسالة ماجستير غيـر منـشورة     ،  "ةتربية عمان وأثره في اتجاهات الطلبة نحو المدرس       
  .التربية، الجامعة األردنية، عمان
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 دراسـة : المناخ التنظيمي وعالقته باألداء الـوظيفي     ): "2004(السكران، ناصر محمد إبراهيم      -10

، رسالة ماجستير غير منشورة   ،  "مسحية على ضباط قطاع قوات األمن الخاصة بمدينة الرياض        
 .ة نايف العربية للعلوم األمنية، الرياضقسم العلوم اإلدارية، جامع

، "مفهوم حديث في الفكـر اإلداري المعاصـر       : المناخ التنظيمي ): "1987(سليمان، مؤيد سعيد     -11
، المنظمة العربية للعلوم اإلدارية، عمـان، ص        )1(، العدد   )11(، المجلد   المجلة العربية لإلدارة  

)37-47.( 

التنظيمي وتطوير الخدمة المصرفية في البنوك التجارية       المناخ  "): 1987(الشربيني، عبد الفتاح     -12
، المنظمة العربية للعلـوم اإلداريـة،       )3(، العدد   )11(، السنة   "المجلة العربية لإلدارة  ،  "الكويتية

 ).62 -20(عمان، ص 

 دراسة تقويمية لدور مدير المدرسة بمرحلة التعلـيم األساسـي         "): 2003(شرف، مروان خليل     -13

 رسالة ماجستير غيـر ، "ي وإداري مقيم في المدارس الحكومية بمحافظات غزة الدنيا كمشرف فن  
 .، كلية التربية، جامعة األزهر، غزةمنشورة

دراسة ميدانية على   : العالقة بين صراع الدور والمناخ التنظيمي     "): 1994(صادق، حصه محمد     -14
في الوطن العربي فـي     مؤتمر إدارة التعليم    ،  "عينة من مديري ومديرات مدارس قطر االبتدائية      

الجمعية المصرية للتربية المقارنة واإلدارة التعليمية، جامعـة عـين           ، الجزء األول،  عالم متغير 
 . شمس

أنماط المناخ المدرسي السائدة فـي      "): 2001(صادق، حصه محمد، والمعضادي، فاطمة يوسف        -15
، ز البحـوث التربويـة    مجلة مرك  ،"مدارس التعليم العام بدولة قطر وعالقتها ببعض المتغيرات       

  ).59-27(، ص )20(العدد  ،)10(السنة ، قطر جامعة
المناخ المدرسي وعالقته بدافعية اإلنجاز ومستوى الطمـوح        "): 2001(الصافي، عبد اهللا بن طه       -16

، الـسنة  مجلة رسالة الخليج العربي ،  "لدى عينة من طالب وطالبات المرحلة الثانوية بمدينة أبها        
 ).90 –61(مكتب التربية العربي لدول الخليج، الرياض، السعودية، ص ، )79(، العدد )22(

اإلدارة : اليـوم الدراسـي   ،   "مهام مدير المدرسة كقائد تربـوي     ): " 1998(العاجز، فؤاد علي     -17

، جمعية البحوث والدراسـات التربويـة الفلـسطينية،          الواقع والطموح  -التربوية في فلسطين  
 ).98-81(، غزة، ص 12/11/1998

الدور المستقبلي لمدير المدرسة كقائـد تربـوي فـي مدرسـة            ): "2003(شور، محمد علي    عا -18
، مركز دراسات المستقبل، جامعة أسـيوط،        )7(، العدد   )6(، السنة   دراسات مستقبلية ،  "المجتمع

  ).59-9(ص 
دور مدير المدرسة الثانوية لمواجهـة المتطلبـات المـستقبلية          "): 2003(ــــــــــ   -19

  ).1427-1401(، عمان، ص )ب3(، العدد )19(، المجلد حاث اليرموكأب، "للمدرسة
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المناخ المؤسسي في كلية التربية جامعة األزهر مـن         "): 2003(عبد العليم، أسامة محمد شاكر       -20
، )9(، العـدد    )6(، الـسنة    مجلة التربيـة ،  ")دراسة ميدانية (وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس      
 ).75 – 9(نة واإلدارة التعليمية، ص الجمعية المصرية للتربية المقار

 المنـاخ المدرسـي ومعوقاتـه ودوره فـي أداء         "): 2007(العتيبي، محمد عبد المحسن ضبيب       -21

 دراسة ميدانية على عينة مـن المعلمـين العـاملين بالمـدارس           : المعلمين بمراحل التعليم العام   

م االجتماعية، جامعة نايف    ، قسم العلو  رسالة ماجستير غير منشورة   ،  "الحكومية بمدينة الرياض  
 .العربية للعلوم األمنية، الرياض

 واقع اإلدارة المدرسية في محافظة غزة في ضـوء        "): 2005(عساف، محمود عبد المجيد رشيد       -22

 ، الجامعة اإلسـالمية   ، كلية التربية،  رسالة ماجستير غير منشورة   ،  "معايير اإلدارة اإلستراتيجية  
 .غزة

النمط القيادي لمديري المدارس األساسية في محافظة المفـرق         " ):2002(عليمات، صالح ناصر     -23
، ص )1( العدد ،)18 ( المجلد،مجلة جامعة دمشق للعلوم التربويـة  ،  "وعالقته بالمناخ التنظيمي  

)169 – 209.( 

، "أبعاد المناخ المؤسسي في الوزارات والدوائر المركزية فـي األردن         "): 1994(العواملة، نائل    -24
، عمادة البحـث العلمـي،      )3(، العدد   )21(، المجلد    العلوم اإلنسانية  : السلسلة أ مجلة دراسات،   

 ).274 – 239(الجامعة األردنية، عمان، ص 

المناخ التنظيمي في الجامعة األردنية من وجهة نظر أعضاء هيئـة           "): 1994(القريوتي، محمد    -25
، )9(سانية واالجتماعية، المجلد  العلوم اإلن : ، السلسلة أ  مجلة مؤتة للبحوث والدراسات   ،  "التدريس
 ).120 – 67(، جامعة مؤتة، األردن، ص )5(العدد

المناخ األكاديمي كما يدركه الطالب والطالبات فـي        "): 1997(المحبوب، عبد الرحمن إبراهيم      -26
، مجلة اتحاد الجامعات العربية   ،  "مستويات دراسية وتخصصات أكاديمية مختلفة في كلية التربية       

 ).88 – 44(األمانة العامة التحاد الجامعات العربية، عمان، ص ، )32(العدد 

عالقة المناخ التنظيمي بأسلوب إدارة الصراع في المـدارس         ): "2003(المومني، واصل جميل     -27
، جامعـة عمـان     دكتـوراه  رسالة،  "الثانوية األردنية العامة من وجهة نظر المديرين والمعلمين       

 .العربية، األردن

 المناخ المدرسي وعالقته بالصحة النفسية لدى طلبـة المرحلـة         "): 2002(د  نواس، سامي محمو   -28

 .، كلية التربية، الجامعة اإلسالمية، غزةرسالة ماجستير غير منشورة، "الثانوية بمحافظات غزة

دراسة تطبيقيـة   : المناخ التنظيمي في إطار االقتناء التكنولوجي     ): "1994(النوري، باسمة رفيق     -29
، جامعة الملـك    رسالة ماجستير غير منشورة   ،  "ناعية السعودية في مدينة جدة    على المنشآت الص  
 .عبد العزيز، جدة
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المناخ التنظيمي في مكتبات الجامعات األهلية فـي األردن مـن   "): 1999(همشري، عمر أحمد   -30
، عمـادة   )1(، العـدد    )26(، مجلـد    العلوم التربوية : مجلة دراسات ،  "وجهة نظر العاملين فيها   
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، المنظمة العربية للعلـوم اإلداريـة،       )4(، العدد   )11(، المجلد   لإلدارة المجلة العربية ،  "أمريكية
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מאא)1(מ א
א א א

  زةـة ـ غــمية اإلسالــالجامع

  اــات العليــادة الدراســـعم

  ةـــــــة التربيـــــكلي

  اإلدارة التربوية/قسم أصول التربية

  

א מ
  حفظه اهللا  ___________________________  /السيد

  السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته،،،

  أما بعد،،،
نـاخ  بمحافظات غزة في تحسين الم     ارس الثانوية دور مديري المد  : " يقوم الباحث بدراسة بعنوان   

، وذلك استكماالً لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير في          "تطويره التنظيمي بمدارسهم وسبل  
اإلدارة التربوية، وقد أعد الباحث االستبانة المرفقة وهي تتكون من خمسة مجاالت،            / أصول التربية 

:  أجل تحسين المناخ التنظيمي بمدرسته، وهذه المجاالت هـي يجب على مدير المدرسة تحسينها من     
، شئون المنهاج، األبنية والمرافـق والتجهيـزات المدرسـية،          الطالبشئون المعلمين، شئون    ( 

، كما تضمنت االستبانة أيضاً سؤاالً مفتوحاً موجهاً للمعلمين حول سبل تطـوير             ) المحلي والمجتمع
  .ي تحسين المناخ التنظيمي بالمدرسة من وجهة نظرهمدور مدير المدرسة الثانوية ف

لذا أرجو التكرم بإبداء رأيكم في فقرات االستبانة ومدى مالئمتها للمجاالت المذكورة وذلك بوضـع               
للفقرة المناسبة وإجراء التعديل على الفقرة غير المناسبة أو اقتراح الصيغة التي ترونها             ) √(إشارة  
  .مناسبة

  
   لكم جهودكم وحسن تعاونكمشاكراً ومقدراً

  وتفضلوا بقبول فائق االحترام والتقدير

                                                                                   

                                                                                     

  الباحث                                                                                   

  سامي عوض اهللا رباح
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אמ   א:א

 منتمية
غير 

 منتمية

  

 مناسبة
غير 

 مناسبة
     متوازنةةيقيم عالقات إنسانية مع جميع المعلمين بدرج  1

    المعلمينبية بين يحرص على توطيد العالقات اإلنسانية االيجا  2

    يحرص على تسوية الخالفات التي قد تنشأ بين المعلمين  3

    يتفادى أي سلوك قد يؤذي مشاعر المعلمين  4

    يتجنّب تكوين تكتالت من المعلمين تتفق وانتمائه السياسي  5

    يحرص على إيجاد أجواء تُحقّق الراحة للمعلمين  6

    ن بِود وصدق واحتراميتعامل مع المعلمي  7

    يشعر كل معلم بأنه عضو نافع في المدرسة  8

    يقدر العمل الجيد ويثني على فاعله  9

    يعمل على رفع الروح المعنوية للمعلمين 10

    يساعد المعلمين في التغلّب على مشكالتهم الشخصية 11

    لمختلفةيشارك المعلمين مناسباتهم االجتماعية ا 12

    يوفّر الجو المناسب إلطالق مواهب المعلمين 13

    يعمل على تنمية روح التعاون بين المعلمين 14

    يوفّر جو من األمن واألمان للمعلمين داخل المدرسة 15

    يتيح للمعلمين المشاركة في اتخاذ القرارات المدرسية 16

لى المعلمين حـسب تخصـصاتهم   يوزع المباحث الدراسية ع    17
  وقدراتهم

  

    يوفّر نظاماً للحوافز لتشجيع المعلمين لتحسين األداء التعليمي 18

    يحفّز المعلمين على العمل الجاد لتحقيق أهداف المدرسة 19

    يكرم المعلمين النشطين والمتميزين في المدرسة 20

    سي للمعلمينيحدد بوضوح أهداف العمل المدر 21

    يلتزم الموضوعية في تقويم أداء المعلمين 22

يحرص على لقاء المعلمين من حين آلخر للتباحث معهم في           23
  شئون العمل المدرسي والمشكالت التي يواجهونها

  

    يتقبل اقتراحات وآراء المعلمين دون تمييز أو تحيز 24

    المهنيةيرصد باهتمام حاجات المعلمين  25

26 شجع المعلمين على االلتحاق ببرامج التدريب أثناء الخدمةي    

ينَظّم حلقات دراسية وندوات تربويـة بالمدرسـة لتطـوير           27
  المعلمين مهنياً

  

    يحرص على تزويد المعلمين بقراءات متصلة بمهنتهم 28

    هنييهتم بالمعلمين حديثي التعيين بما يضمن نموهم الم 29
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א   א:א

  

 منتمية
غير 

 منتمية

  

 مناسبة
غير 

 مناسبة
          يحرص على أن تربطه بالطلبة عالقات احترام متبادل  1
          يوجه الطلبة إلى ضرورة احترام وتقدير معلميهم  2
           ومعلميهمالطلبة على توثيق العالقة بين يعمل  3
          قات االجتماعية بين الطلبةيعمل على تنمية العال  4
          يتوخى العدل في تعامله مع الطلبة  5
          لدى الطلبةيعزز القيم األخالقية واإلسالمية   6
          يشجع الطلبة على االنضباط الذاتي وااللتزام بالنظام  7
يوضح للطلبة النتائج المترتبة على كل سلوك مخالف للنظـام            8

  المدرسي
        

           بالتعرف على الظروف األسرية للطلبة المشّكلينيهتم  9
يتعاون مع المرشد النفسي والمعلمين بالمدرسة لحل مـشاكل          10

  الطلبة
        

يستخدم اإلذاعة المدرسية لتوعية الطلبـة سـلوكياً وتعليميـاً           11
  وصحياً

        

يتابع حضور وانصراف وغيـاب الطلبـة والتـسرب مـن            12
  المدرسة

        

 المـستمر علـى     عتابع مستويات تحصيل الطلبة بـاإلطال     ي 13
  سجالتهم التراكمية

        

يهتم بتشخيص أسباب التأخر الدراسي لدى بعض الطلبة مـن        14
  أجل معالجتها

        

          يهتم بتقديم المساعدة للطلبة المحتاجين في المدرسة 15
يحرص على عقد اجتماعات دورية مـع الطلبـة لمناقـشة            16

   وشئونهم المدرسيةمشكالتهم
        

ينمي عنصر القيادة لدى الطلبة من خالل تفويضهم مسئوليات          17
  معينة ضمن اللجان المدرسية

        

          يشرك التالميذ في تنظيم بعض األنشطة والفعاليات المدرسية 18
          يعمل على تنمية مواهب الطلبة وإبداعاتهم 19
رسة بإعداد لوحات شرف لهم     يشجع الطلبة المتفوقين في المد     20

  وتوزيع الجوائز المناسبة
        

          يشّرف على الشؤون الصحية للطلبة داخل المدرسة 21
          يتابع أعمال اللجنة الصحية بالمدرسة باهتمام 22
يمارس التوجيه المهني للطلبة لتبصيرهم بما يحتاجه المجتمع         23

  من تخصصات وإمكانات العمل
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  א:אא  

 منتمية
غير 

 منتمية

  

 مناسبة
غير 

 مناسبة
يطّلع على المناهج الدراسية بجميع عناصـرها فـي ضـوء             1

  المستجدات التربوية
        

          يتابع تنفيذ المعلمين للمناهج باستمرار  2

يزود مديرية التربية والتعليم بمالحظـات المعلمـين حـول            3
  المناهج الدراسية

        

 حول صـعوبة بعـض      الطلبةيهتم باالستفادة من مالحظات       4
  الموضوعات في المناهج الدراسية

        

          يناقش المعلمين في نتائج امتحانات الطلبة  5

          يساعد المعلمين على تكييف المنهاج لحاجات الطلبة وقدراتهم  6

  التسهيالت والمصادر الالزمة لتنفيذ المناهج     يعمل على توفير    7
  الدراسية على أكمل وجه

        

يهتم بتشكيل لجان لدراسة جوانب القوة والضعف في المناهج           8
  الدراسية

        

          يقدم للمعلمين نماذج توضح مجاالت إثراء المنهاج  9

يضع نظام للتقويم المستمر أللوان النشاط المتـصل بـإثراء           10
  المنهاج

        

          نشطة المرافقة للمنهاجيتعاون مع المعلمين في تخطيط األ 11

          يشرف على تنفيذ دروس توضيحية 12

          يساهم في إعداد المواد العالجية الالزمة للمناهج الدراسية 13

          يشجع المعلمين على القيام ببحوث علمية متصلة بالمناهج  14

          يشرف على تحليل الكتب المدرسية  15

يرية للمناهج في ضـوء اإلمكانـات   يرصد االحتياجات التطو  16
  البشرية والمادية المتوافرة

        

يعقد دورات قصيرة للمعلمين في مجال توظيـف الوسـائل           17
  التعليمية بفاعلية في تدريس المناهج الدراسية

        

يشجع المعلمين على تبادل الزيارات الـصفية فيمـا بيـنهم            18
  اهجلالستفادة من بعضهم البعض في تدريس المن

        

يتأكد من استخدام المعلمين لألسـاليب وطرائـق التـدريس           19
  الحديثة في تدريسهم للمناهج

        

يحث المعلمين على توظيف مهـارات التفكيـر العليـا فـي             20
  تدريسهم للمناهج

        

يشجع المعلمين على توظيف التقنيات والوسـائل التعليميـة          21
  يةالحديثة في تنفيذهم للمناهج الدراس
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يحث المعلمين على تشجيع الطلبة لعمـل بحـوث متـصلة            22
  المناهجبالموضوعات التي يدرسونها في 

        

يتعاون مع المشرفين التربويين من أجـل معالجـة جوانـب            23
  القصور في المناهج الدراسية

        

يمارس األساليب الحديثة في إشرافه التربوي علـى تـدريس        24
  المناهج المدرسية

        

يحرص على المساهمة مع مديري المدارس األخرى في تقديم          25
  المقترحات التحسينية لتطوير المناهج الدراسية

        

א   א א:א א א א א
א

  

 منتمية
غير 

 منتمية

  

 مناسبة
غير 

 مناسبة
          يحرص على أن يكون المظهر العام للمدرسة نظيفاً وجميالً  1

          يتابع صيانة المبنى المدرسي ومرافقه  2

يحرص على توفير شروط األمـن والـسالمة فـي المبنـى              3
  المدرسي

        

يهتم بتنظيم دورات لتدريب التالميذ والمعلمين علـى إطفـاء            4
واإلسعافات األولية، وعلى طـرق إخـالء مبـاني          الحرائق،

  المدرسة في حاالت الطوارئ

        

 علـى الـشئون     اع غرف المدرسة ومرافقه   يشرف على توزي    5
  التعليمية واإلدارية

        

          يتابع نظافة الغرف الصفية ومالئمتها للتدريس بصفة مستمرة  6

يتأكد من كفاية المقاعد وجودتها ومناسبة اإلضاءة والتهويـة           7
  في الغرف الصفية

        

          يهتم بتهذيب وسقي الحديقة المدرسية  8

ى زراعة األشجار والزهـور فـي الحديقـة         يحث الطلبة عل    9
  المدرسية

        

يهتم بتوفير المالعب والساحات الالزمة لممارسة األنـشطة         10
  الرياضية

        

           بالكتب المتنوعةمكتبة المدرسةتزويد يعمل على  11

           لالستفادة منهايشجع الطلبة على ارتياد مكتبة المدرسة 12

ألسـاليب الفعالـة لتوظيـف المكتبـة        يوجه المعلمين نحو ا    13
  والمختبر والمالعب لتحسين العملية التعليمية

        

يتابع مقصف المدرسة من حيث النظافة وجـودة األطعمـة           14
  والمشروبات التي يقدمها

        

15 حدالمختلفةد احتياجات المدرسة من التجهيزات المدرسيةي           
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16  
  

للعمليـة  المدرسية الالزمـة    يسعى لتوفير جميع التجهيزات     
  التعليمية بالمدرسة

        

         يحرص على توفير مياه صالحة للشرب للطلبة داخل المدرسة 17

           في المدرسةيتابع نظافة دورات المياه بالتعاون مع األذنة 18

          يهتم بتوفير الصابون لمغاسل دورات المياه في المدرسة 19

درسة بالرسومات والـصور الجميلـة      يهتم بتزيين جدران الم    20
  والهادفة

        

          يوجه الطالب إلى ضرورة الحفاظ على الممتلكات المدرسية 21

א   א:א   א

 منتمية
غير 

 منتمية

  

 مناسبة
غير 

 مناسبة
          إمكانياته على فللتعر المحلي المجتمع بواقع يهتم  1

          درسة ألفراد المجتمع المحلييسهل استخدام مرافق الم  2

يتيح الفرصة ألفراد المجتمع المحلي المختصين للمشاركة في          3
  بعض األنشطة التعليمية في المدرسة

        

          يشجع أولياء األمور على زيارة المدرسة  4

           وأوجه نشاطهاةيعرف أولياء األمور ببرامج المدرس  5

          التحصيلية أبنائهم ستوياتبم األمور أولياء يبلّغ  6

          يحسن التعامل مع أولياء األمور  7

          يعمل على تحقيق روح التعاون بين المعلمين وأولياء األمور  8

يحرص على عقد اجتماعات دورية لمجلس اآلباء والمعلمين          9
  بالمدرسة

        

ج يشّرك أبناء المجتمع المحلي من ذوي الخبرة في تقييم برام          10
  المدرسة وفعالياتها

        

يدعو شخصيات بارزة من المجتمع المحلي إللقـاء نـدوات           11
  ومحاضرات داخل المدرسة

        

يتواصل مع أولياء األمور والمؤسسات الخيرية للمساهمة في         12
  تقديم الدعم المادي للمدرسة

        

يحرص على مشاركة المدرسة للمجتمع المحلي في المناسبات         13
  ة واالجتماعيةالوطني

        

ينظم زيارات مدرسية لبعض المؤسسات والمصانع الموجودة        14
  في البيئة المحلية

        

          ينظّم برامج لخدمة البيئة المحلية 15

يتعاون مع قطاعات المجتمع المختلفـة لمعالجـة مـشكالت           16
  الطالب التعليمية واالجتماعية والسلوكية

        

          طلبة بمشكالت المجتمع وحاجاتهيثير الوعي لدى ال 17
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يصمم برامج ونشاطات للطلبة لتمكينهم من التعـرف علـى           18
  موارد ومصادر المجتمع المحلي

        

          يقود حمالت نظافة وتجميل للبيئة المحيطة بالمدرسة 19

يوجه الطلبة للمحافظة على الممتلكات العامـة فـي البيئـة            20
  ة المدرسيةالمحلية من خالل اإلذاع

        

          يشّرك المدرسة في أعمال تتعلق بتحسين أداء المجالس البلدية 21

يشجع أصحاب الشركات والمؤسسات لتدريب الطالب أثنـاء         22
  العطلة الصيفية

        

  
  ما سبل تطوير دور مدير المدرسة في تحسين المناخ التنظيمي بالمدرسة من وجهة نظرك؟) س

..............................................................
..............................................................
..............................................................
..............................................................

..............................................................
..............................................................
..............................................................

..............................................................  
..............................................................
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א)2(מ

ממ אא
  الجامعة اإلسالمية  فؤاد العاجز. د.أ  1
  الجامعة اإلسالمية  محمود أبو دف. د.أ  2
  الجامعة اإلسالمية  سليمان المزين. د  3
  الجامعة اإلسالمية  عليان الحولي. د  4
  معة اإلسالميةالجا  فايز شلدان. د  5
  جامعة األزهر  صهيب األغا. د  6
  جامعة األزهر  فايز األسود. د  7
  جامعة األزهر  محمد أغا. د  8
  جامعة األزهر  منى النجار. أ  9

  جامعة األقصى  يوسف صافي. د 10
  جامعة األقصى  رائد الحجار. د 11
  جامعة األقصى  ناجي سكر. د 12
  جامعة األقصى  محمد سلمان. د 13
  جامعة األقصى  بسام أبو حشيش. د 14
  جامعة األقصى  صالح حماد. د 15
  جامعة األقصى  حمودة شراب. د 16
  وزارة التربية والتعليم العالي  هيفاء األغا. د 17
  وزارة التربية والتعليم العالي  رياض سمور. د 18
   غزة-مديرية التربية والتعليم   علي أبو سمك. أ 19
   غزة-مديرية التربية والتعليم   محمد البنا. أ 20
  مركز القطان للبحث والتطوير التربوي  محمد أبو ملوح. د 21
   التربية والتعليم-وكالة الغوث الدولية  زياد ثابت. د 22
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א)3(מ א
ממ א א א

  زةـة ـ غــة اإلسالميــالجامع

  اــات العليــادة الدراســـعم

  ةـــــــة التربيـــــكلي

  اإلدارة التربوية/قسم أصول التربية

א
  ه،،،ـة اهللا وبركاتـم ورحمـالم عليكـالس  ،،،المحترمة/   المحترم...ُأختي المعلمة/ أخي المعلم

نـاخ  مبمحافظات غزة فـي تحـسين ال       دور مديري المدارس الثانوية   : " يقوم الباحث بدراسة بعنوان   

 ، وذلك استكماالً لمتطلبات الحصول على درجة الماجـستير فـي           "تطويره التنظيمي بمدارسهم وسبل  
  .اإلدارة التربوية/أصول التربية

  :هي  من خمسة مجاالتالتي بين أيديكم والمكونة وقد أعد الباحث االستبانة 
א: لثالـث المجال ا ،  א: المجال الثاني ،  א :المجال األول  ( א المجـال  ،  א

א: الرابع א א א א باإلضـافة  ،  )אא: المجال الخامس ،  א
سبل تطوير دور مدير المدرسة الثانوية في تحسين المناخ التنظيمي بالمدرسـة             حول   إلى سؤال مفتوح  

  .نظركممن وجهة 
ـ             ونظراً لما تتمتعون به من مكانة        ل تربوية هامة، فإنني على ثقة بأنكم سـتعطون هـذه االسـتبانة ج

اهتمامكم وتجيبون عليها بكل دقة وموضوعية، لذا أرجو التكرم باإلجابة على فقرات هـذه االسـتبانة                
ر عن درجـة ممارسـة      عبفي المربع المناسب بجانب كل فقرة والتي ترون أنها تُ         )  x (بوضع إشارة   

 الدور، وأود أن أحيطكم علماً بأن إجاباتكم ستعامل بالسرية التامة ولن تُستخدم إال              المديرة لهذا / المدير
  .ألغراض البحث العلمي فقط
  شاكراً ومقدراً لكم حسن تعاونكم                                     
  سامي عوض اهللا رباح/ الباحث                   وتفضلوا بقبول فائق االحترام والتقدير                                  

א )في الخانة المناسبة)  x (يرجى وضع إشارة (:א

 :الجنس 

  أنثى     (   ) ذكر    (   ) 

 :المؤهل العلمي 

  دراسات عليا(   ) دبلوم عام      + جامعي (   ) جامعي تربوي       (   ) جامعي      (   ) 

 :سنوات الخدمة 

   سنوات10أكثر من   (   )      10 سنوات وأقل من 5أكثر من (   )  سنوات     5أقل من (   ) 

 :المنطقة التعليمية 

  رفح   (   ) سخان يون (   )  الوسطى  (   )   غزة   شرق (   )   غزة  غرب  (   )  شمال غزة (   ) 
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א  א:א
   درجة املمارسة

  م

    

  
  الفقــرات

جداً
رية 
كب

  

رية
كب

طة  
وس
مت

  

يلة
قل

جداً  
لة 
قلي

  

     متوازنةةيقيم عالقات إنسانية إيجابية مع جميع المعلمين بدرج13

يحرص على تسوية الخالفات التي قد تنشأ بين المعلمـين بطريقـة            14

  ودية

  

    ينمي العالقة بين المعلمين وطلبتهم 15

    تي تواجههم المشكالت الحليساعد المعلمين في 16

    ينمي العمل بروح الفريق لدى المعلمين17

    يتواصل مع المعلمين بطريقة فعالة18

    يشّرك المعلمين في اتخاذ القرارات المدرسية19

    يوزع المباحث الدراسية على المعلمين حسب كفاياتهم20

صدرها مديرية  التي تُ  اإلدارية والفنية    التعليمات  على  المعلمين يطلع21

  التربية والتعليم

  

    يحفّز المعلمين لتحسين أدائهم الوظيفي22

    يقوم أداء المعلمين بموضوعية23

    يوفّر الجو المناسب إلطالق مواهب المعلمين24

    يرصد حاجات المعلمين المهنية بطريقة علمية25

    يشجع المعلمين على النمو المهني26

  
א   א:א

  

  درجة املمارسة

م

  

  الفقــرات

جداً
رية 
كب

  

رية
كب

طة  
وس
مت

  

يلة
قل

جداً  
لة 
قلي

  

    يبني عالقات طيبة مع الطلبة  1

    ينمي العالقة بين الطلبة ومعلميهم  2

    يعزز العالقات اإليجابية بين الطلبة وبعضهم البعض   3

     القيم اإلسالمية في نفوس الطلبة يعزز  4

    يحل مشكالت الطلبة باألساليب التربوية المالئمة  5

    يتابع مستويات تحصيل الطلبة    6

     أسباب التأخر الدراسي لدى بعض الطلبة يعمل على معالجة  7

    يراعي الظروف األسرية للطلبة  8

طلبة من خالل تكليفهم بمهام معينة ضمن       ينمي عنصر القيادة لدى ال      9

  اللجان والفعاليات المدرسية
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    درجة املمارسة

  

  م

  

  الفقــرات

جداً
رية 
كب

  

رية
كب

طة  
وس
مت

  

يلة
قل

جداً  
لة 
قلي

  

     المدرسيةشئونهميعقد اجتماعات دورية مع الطلبة لمناقشة  10

    م المدرسيينفّذ خطط توجيهية منظمة لتوعية الطلبة بالنظا 11

ينمي روح التنافس الشريف بين الطلبـة لالرتقـاء بهـم سـلوكياً              12

  وتعليمياً

  

    لدى الطلبةينمي المواهب اإلبداعية  13

     واالرتياحةيوفّر للطلبة بيئة مدرسية يشعرون فيها بالطمأنين 14

  
א א:א א א

  

درجة املمارسة   
  م

  
  تالفقــرا

جداً
رية 
كب

  

رية
كب

طة  
وس
مت

  

يلة
قل

جداً  
لة 
قلي

  

    يتابع تنفيذ المناهج الدراسية باستمرار داخل مدرسته  1

    يوفّر التسهيالت الالزمة لتنفيذ المناهج الدراسية على أكمل وجه  2

يزود مديرية التربية والتعليم بتقـارير المعلمـين حـول المنـاهج              3

  اسيةالدر

  

  

    

  

    

            يأخذ باالعتبار مالحظات الطلبة حول المناهج الدراسية  4
 الدراسية مـن قبـل المعلمـين        المناهج محتوىيشرف على تحليل      5

  المدرسةب

          

            يساعد في التخطيط لألنشطة المرافقة للمناهج الدراسية  6
            لتربويةيسهم في إثراء المناهج الدراسية في ضوء المستجدات ا  7
            المناهج الدراسية باستمرار بإثراء ة المتصلاألنشطة يقوم  8
            يسهم في إعداد المواد العالجية الالزمة للمناهج الدراسية  9
            يتابع توظيف طرق التدريس الحديثة في تدريس المناهج 10
 المنـاهج   يشجع على توظيف التقنيات التعليمية الحديثة في تنفيـذ         11

  الدراسية

          

يعالج جوانب القصور في المناهج الدراسـية بالتعـاون مـع ذوي             12

  العالقة

          

 في ضوء اإلمكانـات      الدراسية  االحتياجات التطويرية للمناهج   يلبي 13

  المتوافرة
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    ارسةدرجة املم

  م
  

  الفقــرات

جداً
رية 
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رية
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طة  
وس
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يلة
قل

جداً  
لة 
قلي

  

            على تجميل بيئة المدرسةيعمل   1
            يوفّر شروط األمن والسالمة في المبنى المدرسي  2
            يتابع صيانة مرافق المبنى المدرسي  3
 على الشئون التعليميـة واإلداريـة       ايوزع غرف المدرسة ومرافقه     4

  بشكل مناسب

          

             في الغرف الصفيةمناسبة اإلضاءة والتهويةيراعي   5
            يتأكد من كفاية المقاعد وجودتها في الغرف الصفية  6
            يوظّف مرافق المدرسة بشكل فاعل لخدمة العملية التعليمية  7
            يحدد احتياجات المدرسة من التجهيزات المدرسية المختلفة  8
            ت المدرسية الالزمة للعملية التعليمية التعلّميةيوفّر التجهيزا  9
10 تابع مقصف المدرسة من حيث النظافة وجـودة الخـدمات التـي            ي

  يقدمها

          

            يحرص على توفير مياه صالحة للشرب داخل المدرسة 11
            يوفّر بالمدرسة حاويات لوضع المهمالت 12
            لمدرسة بالتعاون مع األذنةيتابع نظافة دورات المياه با 13
א   א:א   א

  

        

    درجة املمارسة
  م

  
  الفقــرات

جداً
رية 
كب

  

رية
كب

طة  
وس
مت

  

يلة
قل

جداً  
لة 
قلي

  

            يتعرف إلى إمكانات المجتمع المحلي  1
  يتعاون مع المجتمع المحلي من حيث استخدام مرافق المدرسة  2

  

  

    

  

    

             المجتمع المحلي في بعض األنشطة المدرسيةمن المختصينرك يشّ  3

            يقيم عالقات طيبة مع أولياء أمور الطلبة  4

يشجع أولياء األمور على زيارة المدرسة لإلطالع علـى برامجهـا             5

  وفعالياتها

          

             بين المعلمين وأولياء األمور البنّاءينمي روح التعاون  6

اجتماعات دورية لمجلس اآلباء والمعلمين بالمدرسة لمناقـشة        يعقد    7

  أمور الطلبة

          

            يشّرك المختصين من المجتمع المحلي في تقويم برامج المدرسة   8
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    درجة املمارسة
  م

  

  الفقرات

جداً
رية 
كب

  

رية
كب

طة  
وس
مت

  

يلة
قل

جداً  
لة 
قلي

  

ـ               9 دوات يدعو شخصيات بـارزة مـن المجتمـع المحلـي إللقـاء ن

  ومحاضرات داخل المدرسة

          

            ينظم زيارات مدرسية لبعض مؤسسات المجتمع المحلي 10

            ينظّم برامج لخدمة المجتمع المحلي 11

 المختلفـة لـدعم العمليـة       عيتواصل بفاعلية مع مؤسسات المجتم     12

  التعليمية بالمدرسة 

          

  
  ؟نظركمناخ التنظيمي بالمدرسة من وجهة سين المما سبل تطوير دور مدير المدرسة في تح) س

--------------------------------------------: في مجال المعلمين-1

---------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------  

---------------------------------------------------------  

---------------------------------------------: في مجال الطلبة-2

---------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------  

---------------------------------------------------------  

---------------------------------------: في مجال المناهج الدراسية-3

---------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------  

---------------------------------------------------------  

------- -------------------: األبنية والمرافق والتجهيزات المدرسية في مجال-4

---------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------  

---------------------------------------------------------  

----------------------------------------:المحلي في مجال المجتمع -5

---------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------  
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א−):4(מ מ א א א
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מ−):5(מ א  א
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אא)6(מ א
  شمال غزة: المديرية     

  اسم المدرسة  م  اسم المدرسة م

  للبنات) أ(شادية أبو غزالة الثانوية  1  للبنين) أ(عثمان بن عفان الثانوية  1

  للبنات) أ(بيت حانون الثانوية  2  بيت الهيا الثانوية للبنين 2

  غرب غزة:      المديرية

  اسم المدرسة  م  اسم المدرسة م

  الجليل الثانوية للبنات 1  أبو ذر الغفاري الثانوية للبنين 1

  للبنات) أ(بشير الريس الثانوية  2  زهير العلمي الثانوية للبنين 2

  رامز فاخرة الثانوية للبنات 3  شهداء الشاطئ الثانوية للبنين 3

  شرق غزة:      المديرية

  اسم المدرسة  م  اسم المدرسة م

  للبنات) أ(هاشم عطا الشوا الثانوية  1  نتونس الثانوية للبني 1

  للبنات) أ(الشجاعية الثانوية  2  عبد الفتاح حمود الثانوية للبنين 2

  الوسطى:      المديرية

  اسم المدرسة  م  اسم المدرسة  م

  للبنات) أ(ممدوح صيدم الثانوية  1  للبنين) أ(فتحي البلعاوي الثانوية  1

  للبنات) أ(سكينة بنت الحسين الثانوية  2  ينللبن) أ(المنفلوطي الثانوية  2

  خان يونس:      المديرية

  اسم المدرسة  م  اسم المدرسة  م

  للبنات) أ(خان يونس الثانوية  1  للبنين) أ(هارون الرشيد الثانوية  1

  للبنات) أ(عكا الثانوية  2  خالد الحسن الثانوية للبنين 2

  لثانوية للبناتالخنساء ا 3  القرارة الثانوية للبنين 3

  رفح:      المديرية

  اسم المدرسة  م  اسم المدرسة م

  آمنة بنت وهب الثانوية للبنات 1  محمد يوسف النجار الثانوية للبنين 1

  القادسية الثانوية للبنات 2  للبنين) أ(كمال عدوان الثانوية  2
  


