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اإلىداء


 ئىل يٍ أربه انٌدي ثبقشأ ًانقشآٌ  ،ئىل قذًري ًدجييب ً ،يٍ ربقذ َفغي نشفبػزو  ،ئىل يٍ ثؼث يغرياً
نيخشج اننبط يٍ انظهًبد ئىل اننٌس  ...عيذِ اخلهق عيذَب حمًذ ػهيو أفضم انصالح ًانغالو .
 ئىل يٍ عطشًا ثذيبئيى انضكيخ أسًع دكبيبد اجملذ ًانؼضح  ،فزصغش انكهًبد حبقيى  ،شيذائِنب ًأعشاَب.
 ئىل َجغ احلنبٌ ادلزذفق ً ،سيض انٌفبء ادلزجذد ،ئىل يٍ كبٌ دػبؤىب عِشَّ جنبديً ،دنبهنب ثهغى جشادي،
ئىل يٍ محهذ طيبسح انشًح ًاننفظ ادلطًئنخ ثارٌ اهلل  ...ئىل سًح ًانذري انغبنيخ سمحيب اهلل .
 ئىل يٍ سثبَي فأدغٍ رشثييت  ،ئىل قذًري يف انصرب ًاحلكًخ ًحمجخ اآلخشيٍ  ،عِشِّ ًجٌدي ً ،يصذس
فخشي  ...أثي انغبيل.
 ئىل خري سفيق يل يف دسة احليبح  ،ئىل يٍ حتًَّم يؼي عيش انهيبيل ،نريافق ي يزبػت ديبري ًدساعيت،
يصذس قٌري ًثقيت ثنفغي  ،عش جنبدي ًعؼبدري ...صًجي انغبيل.
 ئىل يٍ َشأد يؼيىً ،عكنٌا قهيب ًًجذاَي  ،يٍ ػشذ يؼيى طفٌنيت ً ،أمجم انزكشيبد انيت اَطجؼذ
يف فإادي ًػقهي  ...ئخٌري ً أخٌاري .
 ئىل يٍ أىذاىى اهلل يل ىذيخ يجبسكخ َ ،كيخِ ديبري احلهٌحً ،ػطشِىب اجلًيم  ،ييجخ قهيبً ،قشح ػي ي،
أًالدي فشدخ ػًشي  ...ػالء ًػال ًدال ًيالكي انصغري داَيخ .
 ئىل كم يٍ ػهًَّ ي دشفب أصجخ عنب ثشقو يضئ انطشيق أيبيي ،ئىل األجيبل انقبديخ انيت يَنْجُذُ يف ػينييب
ثزًساننصش.
نكى مجيؼًب أىذي ػِهًي ًػًَهي ىزاعبئهخً اهلل ػضّ ًجم أٌ يجبسك ثوً ،يكٌٌَ خبنصًب نٌجيِو.
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ABSTRACT
Title of study: "Organizational Trust in Secondary Schools in the Southern
Governorates of the State of Palestine and its Relation to the Dynamics of
Institutional Change"
By researcher / Zeinab Nimer Abu Eidah
Supervisors
Dr. Suhaib Kamal Al Agha

Dr. Mohammed Hashem Agha

Study aim: This study aimed to identify the reality of organizational trust in the
secondary schools in the southern governorates of the State of Palestine and its
relation to the dynamic of institutional change from the viewpoint of these schools.
Study methodology and tools: To achieve the objectives of the study، the researcher
used the descriptive analytical method. The study relied on two questionnaires in this
regard: the first one aimed to measure the reality of organizational trust as perceived
by the secondary school teachers in the Gaza governorates، while the second one
aimed to measure the dynamics of institutional change in these secondary schools
from the viewpoint of their teachers.
Study population and sample: Study population was composed of all male and
female teachers of the governmental secondary schools affiliated to the Ministry of
Education in Gaza governorates for the academic year 2016 - 2017. Population size
was 4572 teachers، and sample size was 348 teachers. Questionnaire return
percentage was 91.6%.
The study reached several results، the most important ones are:
1. The level of organizational trust among secondary school teachers in the Gaza
governorates was very high، with a relative weight of 75.22% from teachers’
viewpoint.
2. The level of dynamic institutional change prevailing in the secondary schools
from the viewpoint of the teachers of these schools in the Gaza governorates
was very high، with a relative weight of 74.27%.

ك

3. There was a strong positive and statistically significant correlation between the
scores of organizational confidence level and the dynamics of institutional
change which were evaluated by the secondary school teachers in the Gaza
governorates.
Based on the previous findings، the researcher recommends several
recommendations as follows:
1. To promote organizational trust in all educational institutions because it is the
basis for change in society and is responsible for change mechanisms
formulation in this regard.
2. To enhance the concept of organizational trust especially for managers. This is
essential because this concept removes the emotional barrier between him and
his teachers، and improves the level of brotherhood among them. This is
possible through explicit instructions and specialized training courses directed
to the managers in this regard.
3. To establish clear managerial policies concerning the provision of appropriate
training opportunities، and to establish transparent management systems in the
field of performance evaluation that are applied justly and appropriately linked
to the rewards and incentives systems. This is in addition to the delegation of
authorities، securing the sense of security and job stability، and other effective
means that promote institutional change.
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انفصم األول

 1.1ايمقدم :

اإلطار انعاو نهذراسة

يعدالعقدالثانيالحاليالذمبدأمعإطبللةاأللفيةالثالثةبوعصرالتحكالتكالتػيػرات

ػتقبميا،كأصػػبح

فػػيمختمػػؼالمجػػاالت،حيػػثشػػيدتالمجتمعػػاتح ارك ػانكديناميكيػػةلصػػناعةمسػ
التػييػػرظػػاىرةطبيعيػػةتعيشػػياكػػؿمؤسسػػة،لػػذايجػػبعمييػػاأفتتفاعػػؿىػػذهالمؤسسػػاتمػػع
ػاتالتربكيػ ةىالتعميميػػةتنمػػك
التػييػراتكالمتطمبػػاتفػػيالبيئػػةالتػػيتعمػػؿبيػػا،كعميػػوفػ فالم ؤسسػ ً
ػدياتالعصػرفػيحالػةمػفحػاالتالمكاءمػة،لػذلؾيجػبالتمييػد
كتتطكركتتقػدـ؛كػيتكاجػوتح ً

لمكضػػكعالثقػػةمػػفخػػبلؿالييكػػؿالتنظيمػػيكاإلدارملممؤسسػػات،كمػػدلحاجتيػػاليػػا؛لضػػماف
كحدةالعمؿكاألداء .


كيػػرلالعرفػػيكميػػدم()2008أفاإلدارةالمدرسػػيةجػػزءمػػفأن ػكاعاإلداراتاألخػػرل

التػػيبػػدأتتأخػػذطريقي ػاكعمػػـمسػػتقؿ،كانبثػػؽعنيػػااإلداراتالتنفيذيػػة،مثػػؿاإلدارةالمدرسػػية،
كظيرتاإلدارةالتربكيةفيمطمعالقرفالعشريف،إٍذأخذتطريقياعممانمستقبلنعفعمـاإلدارة

الصػػناعية،كادارةاألعمػػاؿ،كاإلدارةالعامػػة،كتشػػكؿاإلدارةالمدرسػػيةجػػزءانمػػفاإلدارةالتربكيػػة
التيحظيتباىتماـكبيرفيالدراساتالتربكية،لماليامفأثربػارزككبيػرفػيإنجػاحالعمميػة

التعميمي ػػةالتعممي ػػة،كاس ػػياـكبي ػػرف ػػيتربي ػػةالف ػػرد،كاع ػػدادهلمحي ػػاةم ػػفخ ػػبلؿتنش ػػئةاألجي ػػاؿ

الصاعدة 

(العرفي،كميدم )89:2008،
كألفاإلدارةالمدرسػػيةىػػيالمعنيػػةبتنفيػػذالسياسػػاتالتعميميػػةكالتػييػػركالتطػػكير؛لتمبيػػة
ػاليبالعمػؿفييػػا،
أبعادىػاكأسػ ً
االحتياجػاتالبلزمػة؛فػ فكضػكحالطريقػةالتػػيتيػداربيػػا،كتحدي ىػد ً
يمثؿالعمكدالفقرملنجاحالمدرسةفيأداءرسالتياعمىالكجوالمنشكد 

(حكاس .)15:2003،

كمػػفىنػػاتبمػػكرمفيػػكـالثقػػةضػػمفالسػػياقاتالتنظيميػػةخػػبلؿالقػػرفالماضػػي،عنػػدما

تزايداالىتماـبمشاركةالعامميففيالمؤسسةضمففكرةالديمقراطيةالصناعية،كخطكةأساسػية
لتحسيفنكعيةالعمؿ،كخبلؿالتسػعيناتنػاؿمكضػكعالثقػةاىتمامػانمت ازيػدانبػيفعممػاءاإلدارة؛

نتيجػ ةنلمتطػػكراتكالتػي ػراتالديناميكيػػةالتػػيتشػػيدىاالمنظمػػات،فقػػدازدادتالحاجػػةإلػػىتفعيػػؿ
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مفيكـالثقةضمفالسياقاتالتنظيميػة،خاصػةفػيالمؤسسػةالتعميميػة،إيمانػانبػدكرىافػيتحفيػز

المعمميففييالزيادةالفاعمية،كتحقيؽأعمىمستكياتاإلنتاجية .

(أبكشاكيش .)36:2013،
كمػػفالجػػديرذك ػرهفػػيىػػذاالمقػػاـ،أفالثقػػةالتنظيميػػةلكػػيتػػنجحفػػيتحسػػيفاألداء،

كتجكيػػدالعمػػؿ،كتميػزهفػػيالمؤسسػػةالتعميميػػة،البػػدمػػفتػكافرعػػددمػػفاألبعػػادالميمػػة،كالتػػي
يأتيفيمقػدمتيا:تحسػيفالسياسػاتاإلداريػة،كالسػمكؾالقيػادمالمميػز،كتػكفيرفػرصاإلبػداع،
كتحقيؽالذاتلمعامميف،كتفعيؿالقيـالتنظيميةكالشفافيةفيالمنظمة،كدقةالمعمكماتالمتاحة،

كامكانيػػةالحصػػكؿعمييػػافػػيالكقػػتالمناسػػبكمصػػداقيتيا،كدكفتحقيػػؽىػػذهاألبعػػاديصػػعب

تطكيرالمؤسسةكتػييرىانحكاألفضؿ" 



(المرشد )24،23:2014،

ػةتيع ػػدمنظمػ ػ ةنينطب ػػؽعميي ػػاى ػػذهاألبع ػػاد،
كت ػػرلالباحث ػػةأفالمدرس ػػةكمؤسس ػػةتعميمي ػ 

لتككفأكثرقدرةنعمىإحداثالتحسػيناتكالتػيػراتالديناميكيػة،كالتػيتسػيـ
ى
لحاجاتياإلىالثقة،

فػ ػػيرفػ ػػعمسػ ػػتكلالتحصػ ػػيؿالطبلبػ ػػي،كتنميػ ػػةالعبلقػ ػػاتاإلنسػ ػػانيةداخػ ػػؿالمدرسػ ػػة،كتحسػ ػػيف
مخرجاتيا،كتطكيرآلياتعمميامفخبلؿالتعاكفالذميعدنتاجانرئيسانلمثقة .
ي
كيؤكػ ػ ػدال ػ ػػداعكر()2007أفم ػ ػػديرالمدرس ػ ػػةى ػ ػػكأح ػ ػػدم ػ ػػدخبلتمنظكم ػ ػػةاإلدارة

المدرسية،بؿىكالعقؿالمفكرفيالمنظكمة،كيتحمؿمسؤكليةتخطيطيػا،كتكجيييػا،كقيادتيػا،
كتقكيميػ ػػا،كاتخ ػ ػاذالق ػ ػ ارراتبشػ ػػأفكػ ػػؿعنصػ ػػرفػ ػػيالمنظكمػ ػػة،كتحمػ ػػؿمسػ ػػؤكليةمكاجيػ ػػةأم

متػيرات،كالتكيؼمعيا.









(الداعكر )3:2007،

ػةأفي ًع ىيػ وي،كذلػؾب يمانػوبػأفالعػامميفمعػوىػـبشػر،
ى
كىكمايجبعمػىمػديرالمدرس

ليـحقكقيـ،كليـمشػاكميـ،كفػينفكسػيـآمػاؿتتعمػؽبالعمػؿكخارجػو،كذلػؾيتطمػبمػفمػدير

ح
ظبمعنكياتعاليةبيفالمعمميف،كسيادةالتفاىـكالثقةبينيـ،كأفيبثفييـرك ى
المدرسةاالحتفا ى
ػؿ،لػذلؾظيػرت
اإلبداع،كجعميـيتخذكفقػراراتيـبطريقػةأفض ى

الفريؽ،كالتعاكفبينيـ،كالتقدـك

أىميػػةالثقػػةالتنظيميػػةفػػياعتمػػادالقػػيـكالمشػػاعرالمرتبطػػةبػػالمكاردالبش ػرية،كربطيػػابالعمػػؿ
المؤسسي.









(نكح )12:2011،

إالأفالباحثػػةتػػرلأفمسػػئكليةتقػػدـالمؤسسػػةالتربكيػػةفػػيتحقيػػؽأىػػدافيايعتمػػدعمػػى

ػؿ،مػػفأىميػػاالعبلقػػاتاإلنسػػانيةالقائمػػةكالمتبادلػػةبػػيفأعضػػاءالييئػػةالتدريسػػية
عػػدةعكامػ ى
ػرفعػاؿ،أكإصػبلح
متمثمةبالمشرؼالتربكمكالمديركالمعمميف،حيثاليمكفتحقيػؽأمتػيي و
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حقيقيفيىذهالمؤسسة،دكفىذهالعبلقةالتبادليةبينيـ؛حيثيتعامؿالمديربشكؿيػكميمػع
أفرادليـاتجاىاتيـالنفسية،كشخصياتيـاإلنسانية،كقدراتيـالخاصة .

كقدأشارمتعػبكالعطػكم()2008إلػىالعديػدمػفاألسػبابالتػيتزيػدمػفأىميػةالثقػة

التنظيميػة،كالتػيتعػدعػامبلنمركزيػانفػيتعزيػزنجػاحالمنظمػػات،كبقػاءالمؤسسػات،إضػافةإلػػى
دكرىافيالمساعدةعمىالتكيؼمػعاألشػكاؿكالعمميػاتالجديػدةلمعمػؿ،ممػايسػاعدعمػىزيػادة

ديناميكيػةالتػييػرالمؤسسػػينحػػكاألفضػػؿ،كفػػيكػػكفالمنظمػػاتال ارئػػدةتتشػػابوفػػيقياميػػاعمػػى
الثقػة،كأفالثقػةتعػدمصػد انرلمميػزةالتنافسػية،كأنيػاتخفػضالكمفػةكالسػمكؾاالنتيػازمفػيالعمػػؿ








(متعبكعطكم .)20:2008،



المؤسسات المعاصرةى تكاجو تحديان كبي انر يتجمى في
ً
ك تؤكد أبك شاكيش ( )2013أف 

تعقدإمكانيةالبقاءكاضطرابالثبات كسطمتػيراتبيئيةتمتازبالديناميكيةالمستمرة،كأىـ ما
نتج عنيا اشتداد حدة المنافسة لذلؾ ف ف إحداث التػيير المؤسسي أصبح حتمية أماـ

بقاءىاكاستم ارريتيانحكاألفضؿ( .أبكشا كيش.)15:2013،
لتضمف ى
ى
المؤسسات؛
ككماقاؿتعالى:ﮋ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵﮶ ﮊ (الرعد )11:

لذلؾعبلكةعمىضركرةتكافرالثقةالتنظيميةفيالمدرسةيتكجبتكافرعنصرميـ،

أال كىك الرغبةفي التػيير؛ ألىمية التػيير في تحسيفمستكلاألداء الكظيفيلدل المعمميف
العبء األكبر؛ ألنو ىك مف سيحدد النظاـ
ي
كتطكيره ،لذلؾ يقع عمى عاتؽ مدير المدرسة 

الديناميكي المناسبلتكجياتو ،كيقكـبتطبيقو فيمدرستو؛ سعيان نحكالتػييرلؤلفضؿ،بصفتو

القائد التربكم الذم يجب أف يسعى لمكصكؿ إلى إيجاد مناخ تربكم مناسب داخؿ المدرسة،
ى
ش يع يرالمعممكفكالطمبةفيظموبالطمأنينةكاالرتياح،كيكلدفينفكسيـالدافعيةلئلنجاز .
كي ٍ

كيؤكػػدالشػ ػريفي()2012أفالثقػػةالتنظيمي ػػةظػػاىرةمتع ػػددةالعناصػػر،كقائم ػػةعم ػػى
تكقعاتإيجابيةتجاهالعمؿمعاآلخريف،لػذلؾف نيػاسػترتبطبػالنظـالديناميكيػةلمتػييػرالتػيقػد

تشيدىاالمؤسساتبشكؿمقصػكد،أكغيػرمقصػكد،كالتػيتيػدؼإلػىإحػداثحػراؾكتػييػرات

ديناميكيػػةفػػيالمؤسسػػة،كذلػػؾمػػفأجػػؿتحسػػيفقػػدرتياعمػػىحػػؿالمشػػكبلت،كتطػػكيرنفسػػيا،
ػاؿالنظػ ػػاـالػ ػػديناميكي
كالتكيػػػؼمػ ػػعالمتػي ػ ػراتالبيئيػػػةالداخميػ ػػةكالخارجيػ ػػة،ممػ ػػايتطم ػػبإدخػ ػ ى

المناسبفيالمجاؿالمادمكالبشرم،أكاالثنيفمعانبمايتكافؽمعالتػيرالبيئيالحادث  .

(الشريفي .)35:2012،
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كبناء عميواىتمت الباحثةبفكرةالثقة التنظيمية ،كعبلقتيا بديناميكية التػيير المؤسسي
ن

،كلحرصياعمىإفادةمجتمعيابكجوعاـ،كافادةالمدارس الثانكية عمىكجوالخصكص،فقد
قامتالباحثةبالتقصيكالبحثحكؿمكضكعالدراسة .

عطفاً ع ى ما

بق  ،في ض ء تعدد جي د ايعد د من ايباحث ن أ يت عدة

د ار ات اىتماماً بم ض ع ايثق ايتنظ م  ،ايتي منيا دراسةديمير()2015التيىدفت
إلى فحص تأثير مستكل الثقة لمعممي المدارس االبتدائية نحك مؤسساتيـ ،كدراسة الصقير
()2014التيأكدتعمىحاجةالمؤسساتالتعميميةإلىتكفرالثقةالتنظيميةمفأجؿتحسيف
بيئة العمؿ التعميمي ،كتنمية العبلقات كالتعاكف  ،ك دراسة فارس ( )2014التي  بحثت في
العبلقة بيف الثقة التنظيمية كااللتزاـ التنظيمي ،كما أكدت دراسة الخيرم ( )2014عمى دكر
الثقةالتنظيميةمفحيثالثقةفيالقيـالتنظيميةالسائدة ،كالمشاركةفياتخاذالقرار ،كتكفير
فرصاالبتكار،كتحقيؽالذاتكالعدالةالتنظيمية"فيتحسيفجكدةاألداءالمدرسي.
أمافيمجاؿديناميكيةالتػييرالمؤسسي؛ فكانتدراسة عساؼكالعاجز( )2013التي

بحثتفيالعبلقةبيفديناميكيةالتػييركالتخطيطاالستراتيجي،كدراسةالعصيمي()2013

التيأكدتعمىضركرةممارسةإدارةالتػييرالمؤسسيلدلمديرمالمدارسالثانكية،كدراسة

شقكرة  ( )2012التي بحثت في العبلقة بيف إدارة التػيير ك اإلبداع اإلدارم لدل مديرم

المدارسالثانكيةفيمحافظاتغزةمفكجيةنظرالمعمميف .

كعمىالرغـمفكفرةىذهالدراساتالتيتناكلتمكضكعالثقةالتنظيمية؛ إالأننانجد

أفمعظـتمؾالدراساتكانتتحاكؿالربطبيفالثقةالتنظيميةكالدافعية ،أكالرضاالكظيفي،
اء لممديرأك المعمميف،كلـتجد الباحثة
كغيرىا مف المتػيرات التي تتناكؿ الجانب النفسي سك ن
ممارسة الثقةالتنظيميةفي المدارسالثانكية ،كعبلقتيا
ً
عمىحد عممياأم دراسةتبحثدرج ةى 

بالتػييرالمؤسسي،عمىالرغـمفأىميةالثقةالتنظيميةفيتحقيؽالتػييربالمدرسة،كتأثيرىا
المباشرعمىعمميتيالتعميـكالتعمـ .

 1.2مشك ايد ار

 :

ظباالىتماـكالدراسةالكافية-فيحدكدعمػـالباحثػة،-
ح ى
عالبحثلـي ٍ
ى
نظ انرألفمكضك

كمفخبلؿعمػؿالباحثػةمعممػ ةنفػيالمؤسسػةالتربكيػةالتعميميػة،فقػدالحظػتأفالمعممػيففييػا
ػرص ػػحيداخمي ػػا،إل ػػىجان ػػب
ػاخغي ػ ً
يظي ػػركفدرج ػػةعالي ػػةم ػػفع ػػدـالرض ػػا؛نتيج ػػةكج ػػكدمن ػ و
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انخفاضركحالتعاكف،ممػاأدللتبػايفمسػتكياتالثقػة،كغمبػةالنظػرةالماديػةلؤلمػكر،كظيػر

مدلالحاجػةلكجػكدالثقػةبيػنيـ،كمػفىنػاتبمػكرتمشػكمةالد ارسػة؛لتػتمخصفػيالسػؤاؿالػرئيس
التالي :
أ -ما درجة ممارسة الثقة التنظيمية في المدارس الثانكية بالمحافظات الجنوبية لدولة
فلسطين،كعبلقتيابديناميكيةالتػييرالمؤسسي؟ 

نبثق من ىذا اي ؤال ايرئ س ا

ايتاي :

ئ ايفرع

 .1مادرجةممارسةالثقةالتنظيميةلدلمعمميالمدارسالثانكيةفيمدارسيـبالمحافظات
الجنوبية لدولة فلسطين ؟ 

 .2ىػػؿتكجػػدفػػركؽذاتداللػػةإحصػػائيةعنػػدمسػػتكلداللػػة    0.05بػػيفمتكسػػطات
درجاتتقديرمعمميالمدارسالثانكيةلدرجةممارسةالثقةالتنظيميةفيمدارسيـتعزل
إلىمتػيراتالدراسة(الجنس،المنطقةالتعميمية،المؤىؿالعممي،سنكاتالخدمة)؟

ػدارسالثانكيػةمػفكجيػة
 .3مادرجةتقديرنظـديناميكيةالتػييرالمؤسسيالسائدةفػيالم 
نظرمعمميالمدارسالثانكيةبالمحافظات الجنوبية لدولة فلسطين؟

 .4ىػػؿتكجػػدفػػركؽذاتداللػػةإحصػػائيةعنػػدمسػػتكلداللػػة    0.05بػػيفمتكسػػطات
درجػػاتتقػػديرمعممػػيالمػػدارسالثانكيػػةل ػنظـديناميكيػػةالتػييػػرالسػػائدةفػػيمدارسػػيـ
تع ػػزلإل ػػىمتػيػ ػراتالد ارس ػػة(الج ػػنس،المنطق ػػةالتعميمي ػػة،المؤى ػػؿالعمم ػػي،س ػػنكات

الخدمة)؟

 .5ىؿتكجدعبلقةارتباطيةذاتداللةإحصائيةعندمستكلداللة    0.05بيفدرجة
تقػػديرأف ػرادالعينػػةلدرجػػةممارسػػةالثقػػةالتنظيميػػةفػػيالمػػدارسالثانكيػػةبالمحافظاااات
ػديرىـلػنظـديناميكيػةالتػييػرالمؤسسػيالسػائدة
الجنوبية لدولاة فلساطين،كبػيفدرجػةتق 

فيمدارسيـ؟

 1.3فر ض ايد ار

:

 .1التكجدفركؽذاتداللةإحصائيةعندمستكلداللة))α ≤ 0.05بيفمتكسطاتدرجات
تقدير أفراد عينة الدراسة لدرجة ممارسة الثقة التنظيمية لدل معممي المدارس الثانكية
بالمحافظات الجنوبية لدولة فلسطينتعزللمتػيرالجنس(ذكر،أنثى).
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 .2التكجدفركؽذاتداللةإحصائيةعندمستكلداللة))α ≤ 0.05بيفمتكسطاتدرجات
تقدير أفراد عينة الدراسة لدرجة ممارسة الثقة التنظيمية لدل معممي المدارس الثانكية
بالمحافظات الجنوبية لدولة فلسطينتعزللمتػيرالمنطقةالتعميمية(شماؿغزة،شرؽغزة،
غربغزة،الكسطى،خانيكنس،شرؽخانيكنس،رفح).
 .3التكجدفركؽذاتداللةإحصائيةعندمستكلداللة))α ≤ 0.05بيفمتكسطاتدرجات
تقديرأفراد عينة الدراسة لدرجةممارسة الثقة التنظيمية في المدارس الثانكية بالمحافظات
الجنوبية لدولة فلسطينتعزللمتػيرالمؤىؿالعممي(دبمكـ،بكالكري كس،دراساتعميا).
 .4التكجدفركؽذاتداللةإحصائيةعندمستكلداللة))α ≤ 0.05بيفمتكسطاتدرجات
تقدير أفراد عينة الدراسة لدرجة ممارسة الثقة التنظيمية في المدارس الثانكية بالمحافظات
الجنوبية لدولة فلسطينتعزللمتػيرسنكاتالخدمة(أقؿمف5سنكات10-5،سنكات،
أكثرمف10سنكات).
 .5التكجدفركؽذاتداللةإحصائيةعندمستكلداللة))α ≤ 0.05بيفمتكسطاتدرجات
تقدير أفراد عينة الدراسة لنظـ ديناميكية التػيير المؤسسي السائدة في المدارس الثانكية
بالمحافظات الجنوبية لدولة فلسطينتعزللمتػيرالجنس(ذكر،أنثى).
 .6التكجدفركؽذاتداللةإحصائيةعندمستكلداللة))α ≤ 0.05بيفمتكسطاتدرجات
تقدير أفراد عينة الدراسة لنظـ ديناميكية التػيير المؤسسي السائدة في المدارس الثانكية
بالمحافظات الجنوبية لدولة فلسطينتعزللمتػيرالمنطقةالتعميمية(شماؿغزة،شرؽغزة،
غربغزة،الكسطى،خانيكنس،شرؽخانيكنس،رفح)
 .7التكجدفركؽذاتداللةإحصائيةعندمستكلداللة))α ≤ 0.05بيفمتكسطاتدرجات
تقدير أفراد عينة الدراسة لنظـ ديناميكية التػيير المؤسسي السائدة في المدارس الثانكية
بالمحافظات الجنوبية لدولة فلسطين تعزل لمتػير المؤىؿ العممي (دبمكـ  ،بكالكري كس،
دراساتعميا).
 .8التكجدفركؽذاتداللةإحصائيةعندمستكلداللة))α ≤ 0.05بيفمتكسطاتدرجات
تقدير أفراد عينة الدراسة لنظـ ديناميكية التػيير المؤسسي السائدة في المدارس الثانكية

7

بالمحافظات الجنوبية لدولة فلسطين تعزللمتػيرسنكاتالخدمة(أقؿمف 5سنكات- 5 ،
10سنكات،أكثرمف10سنكات).
 .9تكجد عبلقةارتباطيةذاتداللةإحصائيةعندمستكلداللة))α ≤ 0.05بيفمتكسطات
درجات تقديرمعممي المدارسالثانكية بالمحافظات الجنوبية لدولة فلسطين لدرجةممارسة
تقديراتيـلنظـديناميكيةالتػييرالمؤسسيالسائدةفيمدارسيـ .
الثقةالتنظيميةكمتكسطات 

1.4أىداف ايد ار

:

تيدف ىذه ايد ار

إيى تحق ق:

 .1التع ػػرؼإل ػػىدرج ػػةممارس ػػةالثق ػػةالتنظيمي ػػةل ػػدلمعمم ػػيالم ػػدارسالثانكي ػػةبالمحافظااااات
الجنوبية لدولة فلسطين.

تداللػةإحصػائيةعنػدمسػتكلداللػة    0.05بػيف
ػركؽذا ي
 .2الكشؼعمػاإذاكػافىنػاؾف ه
متكسػ ػػطاتدرجػ ػػاتتقػ ػػديرمعممػ ػػيالمػػػدارسالثانكيػػػةلدرجػ ػػةممارسػػػةالثق ػػةالتنظيميػػػةفػػػي
مدارسيـتعزلإلىمتػيراتالد ارسػة(الجػنس،المنطقػةالتعميميػة،المؤىػؿالعممػي،سػنكات

الخدمة).

 .3تحديددرجةتقديرنظـديناميكيةالتػييػرالمؤسسػيالسػائدةفػيالمػدارسالثانكيػةمػفكجيػة
نظرمعمميالمدارسبالمحافظات الجنوبية لدولة فلسطين.

ذاتداللػةإحصػائيةعنػدمسػتكلداللػة    0.05بػيف
ػركؽ ي
 .4الكشؼعمػاإذاكػافىنػاؾف ه
متكس ػػطاتدرج ػػاتتق ػػديرمعمم ػػيالم ػػدارسالثانكي ػػةلػ ػنظـديناميكي ػػةالتػيي ػػرالس ػػائدةف ػػي
مدارسػػيـتعػػزلإلػػىمتػي ػراتالد ارسػػة(الجػػنس،المنطقػػةالتعميميػػة،المؤىػػؿالعممػػي،سػػنكات

الخدمة).

 .5تحديػػدالعبلقػػةبػػيفدرجػػةتقػػديرأف ػرادالعينػػةلدرجػػةممارسػػةالثقػػةالتنظيميػػةفػػيالمػػدارس
الثانكيػػةبالمحافظااات الجنوبيااة لدولااة فلسااطينكبػػيفدرجػػةتقػػديرىـل ػنظـديناميكيػػةالتػييػػر

المؤسسيالسائدةفيمدارسيـ.
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ايد ار

1.5أىم

تكت ب ايد ار

:

أىم تيا من خالل اينظر

ايتطب ق في فرع ن كما ي:

أ -األىميةالنظرية:

م،فالثقةكالتػييرصنكاف
ذاتيب ٍعودتنظيميكادار ٌ
اسةميمةلتناكليامكضكعات ى
و
.1تعدىذهالدر
اليفترقاف،فكبلىمايؤثرفياآلخر،كثباتيماالنسبيلوأىميةكبيرةعمىالفاعميةكالكفاءة

اإلداريةكالتميزالمدرسي،كالتحسففياألداء.

 .2تناكؿالدراسةمكضكعميـمفمكضكعاتاإلدارةالتربكيةالحديثةكالمتمثمةبالثقةالتنظيمية
المتبادلةبيفالمديركالمعمميفكالمشرؼالتربكم،قدتسيـنتائجيافيتحفيزالعبلقةبينيـ
كنجاحيا.

 .3افتقارالبيئةالفمسطينيةليذاالنكعمفالدراسات–فيحدكداطبلعالباحثة-التيتتناكؿ
عبلقةالثقةالتنظيميةبديناميكيةالتػييرالمؤسسيلدلمعمميالمدارسالثانكية.

أليكلىمفنكعياالتيربطتبيفالثقةكالتػييرك ً
أثرىما
 .4رفدالمكتبةالعربيةبدراسةقدتعتبرا 
عمىبعضفيالمؤسسةالتعميمية.
و


ب -األىميةالتطبيقية:قدتفيدىذهالدراسةكبلنمف:


 .1معمميالمدارسالثانكية–بشكؿعاـ-كىذامفنتائجالدراسةالمتعمقةلدرجةممارسةالثقة
التنظيميةكعبلقتيابديناميكيةالتػييرالمؤسسيلتفعمييافيالمدارس؛لتحقيؽأفضؿ

مستكللؤلداء .

 .2القائميفعمىالتخطيطلبرامجإعدادالقادة،كتدريبالمديريفكمشرفياإلدارةالمدرسية؛

امجاإلعدادكالتدريبكالتنميةالمينية،كتربط
يمكفأفيساعدىـفيكضعمعاييرلبر ً
ى
حيث
ي
بيفالثقةكديناميكيةالتػييرالمؤسسي.

 1.6حد دايد ار

:

تتحدد حد د ايد ار

في ايتايي:

 .1حد ايم ض ع:التعرؼإلىدرجةممارسػةالثقػةالتنظيميػةلػدلمعممػيالمػدارسالثانكيػة
فػيالمجػػاالتالتاليػػة(الثقػػةبالمػدير،الثقػػةبػػيفزمػػبلءالعمػؿ،الثقػػةبالمشػػرؼالتربػػكم)
كعبلقتيابنظـديناميكيةالتػييرالمؤسسيالسائدةلدلمعمميالمدارسالثانكية .

 .2ايحد ايبشري:معمميالمدارسالثانكية.
 .3ايحد ايمؤ

ي:المدارسالثانكيةالحككميةالتابعةلك ازرةالتربيةكالتعميـ.
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 .4ايحد ايمكاني:المحافظات الجنوبية لدولة فلسطين.

 .5ايحد ايزماني:تـتطبيؽالدراسةفيالفصؿالثانيمفالعاـالدراسي2017-2016ـ

 1.7نم ذج ايد ار

:

فيضكءمشكمةالدراسةكفرضياتيا،كلتحقيؽغرضيا،كالكصكؿإلىأىدافياالمحددة،

صم ىـ نمكذجلمدراسةيبيفالمتػيرات المستقم ةى "الثقةالتنظيمية"بأبعادىا(الثقةبالمدير،الثقة
ي
بزمبلءالعمؿ ،الثقةبالمشرؼالتربكم)  ،كالمتػيرالتابع "ديناميكية التػيير المؤسسي" كنظمو

(النظـالديناميكيةالمػمقة ،النظـالديناميكيةالمفتكحة ،النظـالديناميكيةالقائمةعمىالتػذية
الراجعة،النظـالديناميكية المتبنيةلمتخطيطاالستراتيجي)،ككذلؾالمتػيراتالشخصيةلعينة

الدراسة ،كىي (الجنس ،المنطقة التعميمية  ،المؤىؿ العممي ،سنكات الخدمة)  ،كقد اعتمدتيا
الباحثةمفخبلؿالرجكعألىـاألدبياتالتيتتعمؽبمكضكعالدراسة،كالشكؿالتالييكضحىذا

النمكذج :
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نم ذج ايد ار

:



ات ايم تق
ايمتغ ر 

ايثق ايتنظ م


ايثق بايمد ر

ايثق بزمالء ايعمل

اينظم ايد نام ك

ايمتغ ر ايتاب

اينظم ايد نام ك

ايمغ ق

ايمفت ح

د نام ك
ايتغ ر ايمؤ

ي

ايثق بايمشرف ايترب ي

ايمتغ رات ايمضب ط

ايجنس
ايمؤىل ايع مي
ن ات ايخدم
ايمنطق ايتع م
شكل ( :)1.1نم ذج ايد ار
ايم در :إعداد ايباحث
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اينظم ايد نام ك
ع ى ايتغذ

اينظم ايد نام ك

ايقائم

اي ارجع

ايمتبن

ي تخط ط اال ترات جي

 1.8م ط حات ايد ار
اعتمدت ايد ار

:

ايم ط حات ايتاي :

 .1ايثق ايتنظ م :

يعرفياالناظركالشريفي()2013بأنيا":الشعكرالشامؿبأفتكػكفالمنظمػةمؤتمنػة
 

ػاءعمػػىإيمػػانيـبػػأفالمنظمػػةتمتػػزـبكعكدىػػا،كتتخػػذاإلج ػراءات
كفق ػانإلدراؾالعػػامميففييػػا،بنػ ن

البلزمةلصالحالعامميفأكغيرالضارةبيـ" .

(الناظركالشريفي.)90:2013،

رى ك تراتب رن ) )Kitratporn,2016بأن ايثق ايتنظ م

ىي"اإليمافالعاـكالثقة

بنكعيةأشخاصمعينييفكقػابميتيـ،مثػؿزمػبلءالعمػؿ،كالػرئيسالمباشػر،أكمجمكعػاتمعينػة؛

مثػػؿاإلدارةالعميػػافػػيالمنظمػػة،كالرغبػػةفػػياالعتمػػادعمييػػاعمػػىأسػػاستص ػرفيـكمػػامتكقػػع

منيـ،فضبلنعفعدـاالىتماـبمراقبةسمككيـبيذاالخص كصكمتابعتو .

(Kitratporn، 2016: 85) .

تعرف ايباحث ايثق ايتنظ م

إجرائ اً بأنيا" :عبارة عف عبلقة تبادلية بيف جميع

حيث يؤمف كؿ
العامميف ،كبصفة خاصة " المعمـ كالمدير كالمشرؼ " في المدارس الثانكية  ،ي
طرؼ بقدرات الطرؼ اآلخر ،كامكاناتو ،كالتي ستقاس بالدرجة التي تـ الحصكؿ عمييا مف
خبلؿاستجاباتأفرادالعينةألداةالدراسة؛ بيدؼقياسمستكل التكقعاتاإليجابيةتجاهالعمؿ
مع اآلخريف ،كتحسيف األداء لمقياـ بالعمؿ حسب المتطمبات الفنية بما يحقؽ الفائدة لجميع

األطراؼ" .

 .2ايمدر

ايثان

:

عرفيا شبالق ( )2006بأنيا":مؤسسةتربكيةتشرؼعمىإدارتياك ازرةالتربيػةكالتعمػيـ
العػػاليالفمسػػطينية،كتضػػـطمبػػةالصػػؼاألكؿأكالثػػانيالثػػانكييف،أككمييمػػابفرعييػػا(العممػي،
كالعمكـاإلنسانية)كمتكسطالعمرفييا18-16عامان.
تتبنةةةى ايباحثةةة تعر ةةةف زارة ايترب ةةة

(شببلؽ .)8:2006،

ايتع ةةة م ،ىةةة أن ايمدر ةةة ايثان ةةة ":ى ػػيالمؤسس ػػة

التعميميػ ػػةالتػ ػػيتضػ ػػـطمبػ ػػةالصػ ػػؼاألكؿالثػ ػػانكمكالثػ ػػانيالثػ ػػانكمبفرعييمػ ػػاالعممػ ػػيكالعمػ ػػكـ
اإلنسانية،كأعمارىـ()18-16سنة 

(ك ازرةالتربيةكالتعميـالفمسطينية،اإلدارةالعامةلمتخطيطالتربكم .)20:2011،
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 .3محافظات غزة :

عرفتيةةةا زارة ايتخطةةة ط ايتعةةةا ن ايةةةد يي ( )1997بأنيةةةا":جػػزءمػػفالسػػيؿالسػػاحمي

الفمسطينيالكاقعفيالجنػكبالشػرقيلمبحػرالمتكسػط،كتبمػعمسػاحتيا365كيمػكمتػرمربػع،
كمػػعقيػػاـالسػػمطةالكطنيػػةالفمسػػطينيةتػػـتقسػػيـقطػػاعغػزةإداريػانإلػػىخمػػسمحافظػػات،كىػػي:
محافظةالشماؿ،محافظةغزة،محافظةالكسطى،محافظةخانيكنس،محافظةرفح .
تتبنى ايباحث ىذا ايتعر ف  .

 .4د نام ك

(ك ازرةالتخطيطكالتعاكفالدكلي.)14:1997،

ايتغ ر :

تالعبلقػػةالمتداخمػػة،كالتػػيتصػػميـ
يعرفيػػاعسػػاؼكالعػػاجز(":)2013جميػػعالعمميػػاتذا ً


لمكصكؿإلىىدؼمعيفضمفإطارمعيف؛بيدؼالتحكؿنحكقيمةمعينة" .

(عساؼكالعاجز .)36:2013،
بأنيا  " مجمكعة مف المدخبلت المحددة تتفاعؿ معبعضيابعضان ،كتنتج

تعرفيا ايباحث

عدةمخرجات ،كيمكفإرجاعياإلىمجمكعةالمدخبلتالمعمكمةدكفأم تدخبلتمفالبيئة
المحيطة ".

 .5ايتغ ر ايمؤ

ي:

ىػػك"المنظكمػػةالمتكاممػػةلنتػػاجأعمػػاؿالمؤسسػػةفػػيضػػكءتفاعميػػامػػععناصػػربيئتيػػا

الداخميةكالخارجية" 







(اآلغاكآخركف .)67:2009،

تعرفو ايباحث أنو"قدرةالمؤسسةالتعميميةككفاءتيافيتنفيذأىدافيااالستراتيجيةكفقػان

لمعاييرالجكدةالشاممة" .

 .6د نام ك

ايتغ ر ايمؤ

ي:

ىػػيعممي ػ ةيتػػأقمـكح ػراؾ،تعتمػػدتػيي ػ انرفػػيطػ ػرؽالتشػػػيؿالفرديػػةكالجماعيػػةلمعػػامميف

بالمؤسسة،كطريق ةهلتكجيييـ،كالتفاعؿفيقمبالمؤسسةمعمحيطيا(نكح .)40:2011،

تعرفيا ايباحث إجرائ ةاً أنيةا":عمميػةتسػعىإلػىزيػادةالنشػاطكالحيكيػةكالفعاليػةالتنظيميػةفػي

المؤسسػػةالتعميميػػة،كىػػيسػػتقاسمػػفخػػبلؿمجمػػكعاسػػتجاباتأف ػرادعينػػةالد ارسػػةإلػػىاألداة
المستخدمةلتحديدنظـديناميكيةالتػييرالمؤسسيالسائدةفيالمدارسالثانكيةمػفكجيػةنظػر
جديدةكمتطكرة؛
أساليب و
ى
ستخداـمعارؼك
ى
معمميالمدارسبالمحافظات الجنوبية لدولة فلسطينال
لمكاكبةمتػيراتالبيئة" .
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انفصم انثانً



اإلطار اننظري نهذراسة
 2.1ايمح ر ا ل :ايثق ايتنظ م
 2.1.1تمي د
تط رىا.

 2.1.2نشأة ايثق ايتنظ م

 2.1.3مفي م ايثق ايتنظ م .
 2.1.4أىم

ايثق ايتنظ م

في ايمؤ

.

 2.1.5خ ائص ايثق ايتنظ م .
 2.1.6أن اع ايثق ايتنظ م .
.

 2.1.7م ت ات ايثق ايتنظ م

 2.1.8بناء ايثق ايتنظ م  ،ايع امل ايمؤثرة ف يا.
 2.1.9ايق اعد ايمرتكزات ا

ا

ي ثق ايتنظ م .

 2.1.10مك نات ايثق ايتنظ م .
 2.1.11أبعاد ايثق ايتنظ م .
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انفصم انثانً

اإلطار اننظري نهذراسة

 2.1ايمح ر ا ل /ايثق ايتنظ م :
 2.1.1تمي د:
حظي مكضكع الثقة التنظيمية في اآلكنة األخيرة باىتماـ الكثير مف الباحثيف في
،كألىميةالثقةالمتبادلةفيتحسيف
ككنياأصبحتتيتـبالعنصراإلنسانيفيالتنظيـ 
اإلدارة ،ي

العبلقات ،كتبادؿ المعمكمات عمى اعتبار أف األفراد يمتزمكف باألىداؼ التنظيمية التي يثقكف
بيا ،كيقدمكنيا عمى أىدافيـ الشخصية  ،كما أف كجكد مناخ مف الثقة المتبادلة بيف اإلدارة
الحاسـفيتحقيؽاألىداؼالتنظيميةبكفاءة .
ى
العنصر
ى
كالعامميفربمايككفىك
كماقاؿتعالى:ﮋ ﮖ ﮗﮘ ﮙ ﮊ (المائدة )7:

 2.1.2نشأة ايثق ايتنظ م

تط رىا:

تمتدالجذكر التاريخيةلنشأةالثقةالتنظيميةإلىعقكدبعيدة ،ارتبطتبنشأةالمجتمعات

كتطكرىا؛ ليشػؿ فكر الفبلسفة كالباحثيف في الكثير مف الحقكؿ العممية (الفمسفة  ،السياسة،

االقتصاد ،االجتماع) في محاكلة لحؿ الكثير مف المشكبلت االجتماعية ،إٍذ تؤدم العبلقات
كالتفاعبلت القائمة عمى الثقة المتبادلة فيما بيف أعضاء المجتمع دك انر في معالجة تمؾ

المشكبلت ،كتأسيسالمنظمات ،كقدبدأاالىتماـالعمميبالثقةالتنظيميةفيبدايةالخمسينات
مفالقرفالماضيب كصفيام كضكعانرئيسانفيعمـالنفس(.رفاعي )85:2009،

ترى ايباحث مفخبلؿاطبلعياعمىاألدبالتربكمأفالثقةالتنظيميةظيرتأفكارىا
فيعمـاالجتماعفيبدايةالستيناتمفالقرفالماضي،كخبلؿمرحمةالسبعيناتبدأيتبمكر

مفيكـ الثقة ضمف اإلجراءات كالسياقات التنظيمية ،عندما تزايد االىتماـ بمشاركة العامميف
ضمف فكرة الديمقراطية الصناعية ،كخطكة أساسية لتحسيف نكعية العمؿ ،كطرحت األفكار

األكلى لمفيكـ الثقة ضمف السياقات التنظيمية ألكؿ مرة ،أما خبلؿ التسعينات مف القرف

الماضي فقد ناؿ مكضكع الثقة اىتمامان متزايدان بيف عمماء اإلدارة نتيجة لمتطكرات كالتػيرات
ايدةه لبلىتماـ
المستمرة التي شيدتيا المنظمات خبلؿ ىذه الفترة ،لذا أصبح ىناؾ حاج ةه متز 
بمفيكـالثقةضمفالسياقاتالتنظيميةكتفعيميا .
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كيرلأكشي()Ouchiنقبلنعفالحكامدة()2000أفالدرساألكؿفيالنظريةاليابانية
ت عمىثبلثة مرتكزاتأساسية،
( )Zىكالثقة،كأفالثقةكاإلنتاجيةصنكافاليفترقاف ،إٍذ يبنًىي ٍ
كىيالمتمثمة(بالثقة،الميارة،المكدة)كبالتاليتعدالثقةىيإحدلالمبادئاألساسيةلبناءىذه
النظرية ،كماكيتناكؿ الثقةكمتػيرأساسيفيحؿالمشكبلتالتنظيميةعمىأساس أفكجكد
مناخمفالثقةيساعدفيتبادؿالمعمكماتكاألفكاركالمشاعر،كيزيدمفاالنفتاحكالتأثيرفي

اآلخريفكاالعتمادالمتبادؿ،كىذهجميعياتزيدمفالرضاعفالعمؿ ،كماكأكدعمىأىمية

هالعنصر األساسي فيتحقيؽاألىداؼ ،كبذلؾفقدتبمكر
ى
النشاطالتعاكنيبيفاألفراد ،كاعتبر

مفيكـالثقةالتنظيميةمفخبلؿتمؾالمرحمة(.الحكامدة .)152:2000،

كفيسياؽالمنظماتالتعميمية،تـ إنشاءمنظمةلمثقةالتربكيةعاـ()1990بكاسطة

الجمعيةاألمريكيةلمتعميـالعالي))American Society For Higher Educationكمشركع
خاص يشجعمعظـ المنظماتالتعميمية ،كمنيا المدارس عمى دعـجيكداإلصبلح ،كتحقيؽ
عاؿمفالتحصيؿالطبلبيمفجميعالمستكيات،بدءانمفرياضاألطفاؿحتىالتعميـ
مستكل و
ن
الجامعي،كغالبانماتتمثؿىذهالثقةفيبذؿالمزيدمفجيكدالتخطيطلتحسيفالتعميـ،كتكفير

الخدماتالتعميميةلمفئاتالمحركمة،كذكمالدخؿالمنخفض 

( .)The Education Trust, 2003: 14
كماأكدستارتر()Strater,2005عمىأىميةالثقةداخؿالعبلقاتالتنظيمية،كالتي

إنجازفريؽالعمؿلؤلىداؼبكفاءة 

تساعدعمىالتنسيؽاإلدارماألكبر،ككذلؾعمى

) .)Starter,2005:87
تطكر مع تطكر الفكر اإلدارم
كيؤكد الطائي ( )2007أف مفيكـ الثقة التنظيمية قد  

كالتنظيمي؛إذركزتالمدرسةالتقميديةعمىالجكانبالرسميةفيالعبلقاتالتنظيميةالسائدةفي
التيقيدتتطكىر الثقةداخؿالمنظمةفي

المنظمة(السمطة،تقسيـالعمؿ،نطاؽاإلشراؼ)،ك
ت عناية خاصة لمعنصر
حيف أف المدرسة اإلنسانية اىتمت بالجكانب غير الرسمية ،كأى ٍكلى ٍ
(الطائي.)61:2007،

البشرم.

يرسيككفأكثرالظكاىرثباتانفيالقرفالحادمكالعشريف،
ى
لذايتضحمماسبؽأفالتػي

سكاءأكافذلؾعمىمستكلالمجتمعات ،أكالتنظيمات ،أكالجماعات ،أكاألفراد،األمرالذم
يقتضىمفمديرمالمستقبؿأفيتفيمكاالتفاعؿالبشرمكالسمكؾاإلنسانيفيالتنظيمات،بما
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تحركو مف حاجات أساسية البد مف تمبيتيا ،كاالحتراـ المتبادؿ ،كاالىتماـ المشترؾ ،كالثقة

ف .
التعميـالمستمرٍي ً

المتبادلة،كاالتصاؿالصادؽ،كالتربيةمعاآلخريف،كتكفرإمكانياتالتعمـك

كترلالشكرجي()2008أفاألفراديختمفكففيميكليـلمثقةباآلخريف،كأفىذهالميكؿ

تنشأمفطفكلتيـالمبكرة،كتجاربيـفيالحياة.

(الشكرجي .)39:2008،

كعميو؛ ف ف مفيكـالثقةالتنظيميةأثاراىتماـالعديدمفالعمماءفيمختمؼمجاالت
العمكـ االجتماعية ،كاإلدارية ،كالسمكؾ التنظيمي منذ فترة طكيمة ،األمر الذم أدل إلى تعدد
اآلراء حكؿ ىذا المفيكـ ،كعمى الرغـ مف ىذا التعدد إال أف ىناؾ اتفاقان نسبيان عمى أف الثقة

التنظيميةعبارةعفعبلقةتبادليةبيفطرفيف ،كأنويمكفممارستيافيمنظماتمتعددةذات

سياقات مختمفة ،كمنيا المدارس ،كىي الحد المؤسسي لمكضكع البحث ،نظ انر ألف طبيعة
العبلقاتالمتبادلةبيفالمديركمرؤكسيو،كبيفالعامميفكزمبلئيـ ،كعبلقةالجميعمعبعضيـ

بعضان  ،تعتمدعمىتكقعاتاألفرادفيمايتعمؽبمجمكعةمفالسمككياتكالخصائص ،كالصدؽ
كاالحتراـ ،كاألمانةكالتعاكف ،كالمشاركةفيصنعالق اررات ،كتفكيضالسمطات ،كالعدالة،كىذا

كؽالباحثةلمحديثعفمفيكـالثقةالتنظيميةمفمختمؼالمجاالت .
س ي
ماي ي
ى

 2.1.3مفي م ايثق ايتنظ م :
أفالثقةالتنظيميةشأنياشأفكؿ المفاىيـاإلداريةيصعباالتفاؽعمى
ي
ترى ايباحث 
ج ًم عي الباحثكففي ىذا المجاؿ عمى أىمية الثقة
ي ٍ
تعريفيا مف قبؿ الباحثيف ،ففي الكقت الذم ي
المتبادلة في التنظيـ ،إال أف ثمة اختبلفان فيما بينيـ في نظرتيـ إليو ،كطريقتيـ في تناكؿ
المكضكع،فكؿباحثيحاكؿأفينظرإلىالمفيكـمفزاكيتو،أكمفالجيةالتييقؼأماميا،
أك التي يستطيع رؤيتيا؛ كتأسيسان عمى ذلؾ؛ ف نو يمكف النظر لبلختبلؼ في تعريؼ الثقة
التنظيمية عمى أنو شيء مألكؼ في األدبيات اإلدارية ،فضبلن عمى إمكانية إضفاء الصبػة

الشخصية عمى المفيكـ  ،لذا سيتـ التطرؽ ليذا المفيكـ لػة  ،كاصطبلحان ،كفي األدبيات
العربيةكاألجنبية .

17

أ الً :مفي م ايثق
أ .يغ :قبؿاستعراضالمفاىيـالتيتناكلياالباحثكفلمفيكـالثقةينبػيالرجكعإلىأصؿ
كمصدراشتقاقيا.
ً
كممةالثقة،

فالثقةمشتقةمفالفعؿالثبلثي كثؽيثؽثقةككثكقان،كمكثقابفبلف:ائتمنو،فيككاثؽ،

كذلؾمكثكؽبو،فمفظالثقةيأتيكيرادبواالئتمافكاالطمئنافالقمبي.

كثؽكىيجمعثًقات،أمكثؽبو،كيثؽ،كالكثاقةىيمصدرالشيءالكثيؽالمحكـ؛أم

"
أنوالعيدالكثيؽ" 

(ابفمنظكر.)371،1993،

ب .ا طالحاً:


تعرؼ أبك شاكيش (  ) 2013الثقة التنظيمية بأنيا " :اإلحكاـ ألمر المكثكؽ بو،


كاالعتمادعميو؛ استنادان إلىذلؾاإلحكاـ،كاإلحكاـمعناهأفيككفاإلنسافقدعرؼالمنيج
ؽ ىذاالمنيج ،ثـاستمرعميو،كالثقةباآلخريفىيشيء
طىب ٌ
الذميسكسبوالمكثكؽبو،ثـ 
مكتسبمفالبيئةالتيتحيطبنا ،كنشأنابيا ،كالتكلدمعالشخص بقياموباألعماؿكاألفعاؿ

المتفؽعمييا"(أبكشاكيش .)12:2013،
يعرفي ػابأنيػػا":ىػػيالشػػعكراإليجػػابيالػػذميممكػػوالفػػردتجػػاه
أمػػافػػارس()2014ف 

مفحيثثقتوبقياموباألعماؿكاألفعاؿالمتفؽعمييا"(فارس .)7:2014،
ي
الطرؼاآلخر،

ػعهإيج ػػابيمتب ػػادؿف ػػيالعبلق ػػاتب ػػيفم ػػديرالمدرس ػػةك
تعرفيةةةا ايباحثةةةة بأنيةةةا"تكق ػ 

المشرفيفكالمعمميف،يمكفاالعتمادعميو،كيشعرىـبالرضا،كيسػاعدىـعمػىتحقيػؽاألىػداؼ

المنشكدة" .

الحظت ايباحث أنولـيقتصرتعددمفاىيـالثقة عمىما فيالقكاميسفقط ،كمامر
آنفان ،بؿ امتد ذلؾ إلى تعدد رؤل الباحثيف كتباينيا حكلو عبر الحقكؿ العممية ذات العبلقة،

لتصبكؿمنيافياتجاهمعيفحكؿالثقة،كبعدالمراجعةلؤلدبياتالمتعمقةبالمكضكعتبيفأف
اخؿ تناكؿالباحثكفالثقة فييا عمىالنحكالتالي :ضمفالمنظكرالنفسي،
ىناؾاتجاىات كمد ى
و
ت الباحثة المنظكر
ضمف المنظكر االقتصادم ،ضمف المنظكر االجتماعي ،لذلؾ فقد اعتمد ً

عددةالمفاىيـدكفاالتفاؽعمىمفيكـ أك
و
االجتماعيتماشيان معتكجياتالبحث،كألفالثقةمت
يؼكاحداعترافانبػمكضالمعنىكاختبلفو،لذلؾسيتـالتطرؽلتعريؼمفيكـالثقةالتنظيمية
تعر و

عمىحدة.
و
األدبياتاألجنبيةكؿ
و
فياألدبياتالعربيةك
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ج .ايثق ايتنظ م

في ا دب ات ايعرب -:

ذكرمنيامايمي -:
كردتعدةتعريفاتلمثقةالتنظيميةفياألدبياتالعربية،أ ي
عرؼ الطائي ( )2007الثقة التنظيمية بأنيا "إيماف الفرد بأىداؼ كق اررات كسياسات
ٌ

المنظمة ،كالقائد التنظيمي ،كبجميعاألفرادالعامميف معوفي المنظمة ،كذلؾ بما يعكسرضا
اـالفردتجاهالمنظمة"
كالتزى









(الطائي .)35:2007،

عرفيا متعب كالعطكم ( )2008بأنيا "محافظة أعضاء المنظمة عمى اإليماف
بينما 

كالثقةالمتبادلةبيفبعضيـكالبعضمفناحيةالنيةكالسمكؾ" 

(متعبكالعطكم .)88:2008،
أماالشكرجي()2008فتعرؼالثقةالتنظيميةبأنيا"تكقعاتكمعتقداتكمشاعرإيجابية
يحمميا األفراد تجاه المنظمة التي ينتمكف إلييا ،كالمرتبطة بالممارسات كالسمككيات اإلدارية

التيركعيفيياااللتزاـبالقيـاألخبلقيةالعامةكاإلداريةالخاصة،كاالبتعادعفكؿ
ي
المطبقة،ك
مايضربالمصالحالمشتركة" 





(الشكرجي .)96:2008،

كقدعرفياىاشـكالعابدم()2010أنيا"الفيـالمتبادؿبيفالمنظمةكاألفرادبماينسجـ


كيحقؽاألىداؼالتنظيمية"



(ىاشـكالعابدم .)83:2010،



أحاسيس
ى
)"بأنياسمككياتإيجابيةمتكقعة،ناتجةعفشعكر ك
و
كماعرفتيا سعد (2013
ٌ

بالثقة،يمكفأفيمارسياأحداألطراؼفيسياؽعبلقاتالعمؿتجاهطرؼآخر" 

(سعد .)402:2013،

كيرل الصقير ( )2014بأف الثقة التنظيمية ىي "اإليماف العاـ كالثقة بنكعية كقابمية

أشخاصمعينيف ،مثؿزمبلءالعمؿكالرئيسالمباشر ،أكمجمكعاتمعينة ،مثؿاإلدارةالعميا
فيالمنظمةكالرغبةفياالعتمادعميياعمىأساس تصرفيـكماىكمتكقعمنيـ ،فضبلن عف

عدـاالىتماـبمراقبةأكمتابعةسمككيـبيذاالخصكص" 

(الصقير .)85:2014،

تعرف ايباحث الثقةالتنظيمية بأنيا " عبلقةتبادليةبيف المعمـكالمديركالمشرؼفي
حيث يؤمف كؿ طرؼ بقدرات الطرؼ اآلخر ،كامكاناتو ، ،كالتي ستقاس
المدارس الثانكية؛  ي

بالدرجةالتيسيتـالحصكؿعمييامفخبلؿاستجاباتأفرادالعينةألداةالدراسة،بيدؼقياس
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مستكل التكقعات اإليجابية تجاه العمؿ مع اآلخريف ،كتحسيف األداء لمقياـ بالعمؿ حسب
المتطمباتالفنيةبمايحقؽالفائدةلجميعاألطراؼ" .

د .مفي م ايثق ايتنظ م في ا دب ات ا جنب :

كردتعدةتعريفاتلمثقةالتنظيميةفياألدبياتاألجنبية،يذكرمنيامايمي -:

عرفت ميدينا ) (Medina,2000بأفالثقةتعني"أفالكاثؽيثؽفيجانبكاحد ،أك


أكثر مفجانبفيسمككياتالمكثكؽبوفيظؿ ظركؼمعينة،قديككفالمكثكؽبوأفراداأك
ى
 ( .)Medina,2000:115

تجمعات؛كالمنظماتكالمؤسسات"
و
كيرل داس كتنج ( )Das & Teng,2001أف "التكقعات اإليجابية القائمة عمى الثقة

غبةالمٍرًء فيأفيككفعرض ةن لتصرفاتاآلخريففي
ى
تستندإلى الكفاءةكالنكاياالحسنة،كىير
حاالتتنطكمعمىمخاطراالنتيازية،كاعتبرأفالثقةكالمخاطرصكرالمرآةلبعضيابعضان"








 

(  .)Das & Teng,2001:113

كيعرؼ ألبرخت ( )Albrecht,2003الثقة إلى أنيا "التكقع الذم يحممو الفرد أك


أكمجمكعة

آخر ،
أككتابة،الذميصدرعففرد  ى
و
المجمكعةمفأفالكممة كالكعد،كالقكؿلفظان

أخرل ،يمكفاالعتمادعميو ،كيشيرإلىأفالثقةىيالمدلالذميككففيوالفردمستعدان أف
يع زىكالنكاياالحسنةإلىكمماتكأفعاؿاألفراداآلخريف" 

( .)Albrecht,2003:97

جكرف سككت ( )Goron Scott,2006بيف مفيكـ الثقة مف منظكر
كقد ميز  

اقتصادم،كسيككلكجي كاجتماعي؛فينظراالقتصاديكفلمثقةعمىأنياعمميةحسابية ،كخيار
يعرؼ عمماء
عقبلني بيف مخاطر الثقة كعكائدىا ،كيعبر عنيا غالبان باحتمالية التعاكف ،بينما 

النفسالثقةبأنيامجمكعةمفالسماتلمكاثؽكالمكثكؽفيو ،كيركزعمىمجمكعةمفعكامؿ
اإلدراؾالداخمي،في حيفأف عمماءاالجتماعينظركفلمثقة أنياجزءاليتجزأمفالعبلقات

القائمةبيفالناس





) .)Goron Scott,2006:122



كيعرؼ الثقة راكلينس ( )Rawlins,2008أنيا" شيء يتـ بناؤه مف قبؿ األفراد
كما 

كلؤلفرادفيالمؤسسات،كبالتالييؤدمذلؾإلىظيكردرجةمعينةمفإمكانيةالتنبؤبالسمكؾ،
كما أف الثقة ىي إنجاز اجتماعي محفكؼ بالمخاطر يتـ تحقيقو مف خبلؿ تفاعؿ البنى

االجتماعية" 





( .)Rawlins,2008:45
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حيثتـتعريؼ
كماتـتعريؼالثقةالتنظيميةداخؿالمؤسسةمرتبطانبمكضكعالبحث ،ي

الثقة التنظيمية المؤسسية عند كيمنؾ ( ")Kilinc, 2014بأنيا شعكر الثقة في صاحب العمؿ
كامكانيةتقديمولمدعـلممكظؼالذميثؽبو،ك اإلحساس؛ بأفصاحبالعمؿسيككفمستقيمان

ىيالتيتيبقياألفراد

فيتعامبلتو،كيفيبالتزاماتو،كماأفالثقة[ىيجكىرجميعالعبلقات ،ك

شيء ىش هٌ،فييتنمكبشكؿبطيءجدان ،كيمكف
(الناس)معان ،كتمنحيـإحساسان ،كيرلأنيا  ه
تدميرىافيلحظةكاحدة]كماتعدالثقةمتنبئانىامانلمشعكربالرضاحياؿاإلشراؼ،كتقيـاألداء 
)(Kilinc, 2014:122

اجماالً يما بق تضح أن مفي م ايثق ايتنظ م

ركز ع ى اينقاط ا رب ايتاي :

 .1إفالثقةالتنظيميةعبلقةتبادليةبيفطرفيف(المكثكؽفيو،ككاضعالثقة)،فالشخصكاضع
الثقةيتأثربمدلكفاءالمكثكؽفيوبكعكده.
 .2إفالثقةتبنىعمىأساستكقعاتالشخصالمكثكؽفيوأنوسكؼيؤدمإلىسمككيات
غكبفييا.
كتصرفاتمعينةمر و
الدافعلمعمؿبأمانةكاخبلص،كاالتساؽ
خبلقياتالكظيفة،ك ى
ً
فالتكقعاتالسمككي ةىتشمؿأ
ً
 .3إ
فيالسمكؾكالعبلقاتكالصراحةكالصدؽفيالتعامؿ.

 .4إفالثقةتتضمفإدراؾالشخصكاضعالثقةلمدكافعالتيتشكؿسمككياتكتصرفات
الشخصالمكثكؽفيو .
قد الحظت ايباحث أف جميع ىذه التعريفات لمثقة التنظيمية يمكف تطبيقيا داخؿ
المدرسة كمؤسسة تعميمية ،مما ساعد عمى دراسة عبلقتيا بديناميكية التػيير ،كىك المرتبط
بتكجوالبحث .

 2.1.4أىم

ايثق ايتنظ م

:

في ايمؤ

،حيث تسيـفي
ي
إفالثقةالتنظيميةلياأىميتيافيالمنظماتالخدميةكاإلنتاجية كاف ةن

إيجادجكمفالتعاكف ،كتحقيؽاألىداؼمفخبلؿإيجادالتكازفبيفمكاكبةالتعميماتكاألكامر
كبيفالمراقبةالذاتية(الرمزية) .

ات جكىري ةن في دعميا كدفعيا نحك تحقيؽ
حيث تحقؽ الثقة التنظيمية لممؤسسة ميز و

أىدافيا بكفاءةكفاعمية،ككفقان لتايمكر كما حددىاشاىيف()2010؛ ف ف لمثقة التنظيمية أربعة
اتىامةعمىالعبلقةبيفالمكظفيفكالمنظمةكىيكمايمي :
تأثير و
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 .1الثقةتسيؿعمؿاإلدارة.

 .2الثقةتسيؿفرصةمكاجيةالمخاطرالعالية.
 .3الثقةتسيؿاالستخداـالفعاؿلممكارد.



 .4الثقةتؤثرعمىجميعأنشطةالمنظمة.



(شاىيف.)66:2010،

كماحددفيتزركم()Fitzroy, 2007المنافعالتيتعكدعمىالمنظمةنتيجةتكافرثقةتنظيمية
بيفاألفرادالعامميفبياكبينيـكبيفرؤسائيـفياآلتي :
 .1الثقةالتنظيميةتجعؿالعمؿفيالمنظمةعمبلنمتماسكان،كتزيدمفإنتاجيةالعامؿكجكدتو.
 .2تزيدالثقةالتنظيميةمفكالءالمكظفيفلمعمؿبالمنظمة.

 .3تشجععمىالمناقشاتالمفتكحة،كتقمؿمفحدةالصراعالتنظيمي.
 .4تشجععمىاإلبداعكاالبتكار.

 .5تخفضمفمعدالتالػيابكالتأخيركدكرافالعمؿبالمنظمة.
 .6تعمؿعمىزيادةالكفاءة،كتحسيفأداءالعامميف.



)(Fitzroy,2007:58

كيرلالحسيني()2005أفأىميةالثقةالتنظيميةفيالمؤسسةالتعميميةتتمثؿفي :
إف الثقة بيف المعمميف كاآلباء كالطبلب كالقيادات المدرسية تعمؿ عمى تطكير العمؿ

أحد األسس
الركتيني لممدارس ،كأنيا تعد بمثابة مصدر أساسي لئلصبلح  ،كتعد الثقة ى

الضركريةلمعبلقاتالبنائيةبالتنظيـالمدرسي،كعامبلنأساسيانفيالفعاليةالمدرسية،ألنياتسيـ

في تكفير بيئة عمؿ إيجابية تتميز بعبلقات مخمصة كداعمة ،كما أنيا تتيح التبادؿ المفتكح
عممية
لؤلفكار ،كتؤثر عمىكميةالمعمكمات المتبادلة ك يجكدتيا  ،إلى جانب أنياتدعـ فعالي ةى  ً
صنع القرار،كتحث عمىالتعاكفبيفالعامميف ،كتعززمفقدرتيـعمىالتعامؿمعاألزمات،
ً
حيثتدرؾىذهالمدارسأفالثقةتمكفاألطراؼالمشاركةفيالتعميـمفتعزيزالقيمةالتي
حققكىا.







(الحسيني .)37:2005،

كقد أكد الفيداكم ( )2005عمى أىمية الثقة التنظيمية في خمؽ التعاكف ،كتحقيؽ
األىداؼ،كماأنياتسيـفيتكامؿعمميةالرقابةكشمكليتيا،ضمفالمنظمة،باإلضافةإلى

قدرتيا في بناء مصداقية الجيكد الرقابية ،مف خبلؿ خمؽ التكازف؛ لمتأكد مف استجابة
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فتيـبخطكطالسمطة،حيث تصبحالثقةنمطان
ي
األعضاء ،كمسايرتيـلؤلكامرالداخمية،كمعر

لمرقابةالرمزية،التيتساعدعمىتقميؿتعقيداتاألنظمةفيالمنظمة .

(الفيداكم .)69:2005،
كأشار الكعبي ( )2013أف بناء الثقة التنظيمية لو األثر الكبير في مخرجات العمؿ

داخؿ المنظمة ،فقد أثبتت معظـ الدراسات كجكد عبلقة مكجبة كمعنكية بيف الثقة ،ككؿ مف

األداءككاإلبداعكااللتزاـالتنظيمي؛مثؿدراسةأبيشاكيش()2013كدراسةفميح(،)2010
فيحيفأثبتتدراساتأخرلكجكدعبلقةعكسيةبيفالثقة  ،ككؿ مفدكرافالعمؿكالػياب

ءاألىـ مفمككناترأسالماؿالمنظمةفيمنظماتاألعماؿ،
ٌ
اع،كتيعد الثقةىيالجز

كالصر
المنظمات التي تسكد أعماليا
ً
سكاء كانت الثقة بيف العامميف أك ثقة العامميف باإلدارة ،كأف
أكثر نجاحان كتكيفان كابداعان مف المنظمات
كأنشطتيا كعبلقاتيا بمعدالت عالية مف الثقة تككف  ى

التيتنعدـبياالثقة(.الكعبي .)270:2013،

كعطفاعمىماسبؽ يمكفالقكؿ :إفبناءالثقةالتنظيميةيي ىعد مفالمسمماتاألساسية،

لضماف التفاعؿ كالتبادؿ المشترؾ بيف جميع األطراؼ؛ إلنجاز المياـ كاألعماؿ المختمفة

لممنظمة؛ مف أجؿ اإلسياـ في تحقيؽ النجاح لممنظمة كنمكىا ،كبدكنيا ال يمكف لممنظمات
االستمرارفيعمميا .

 2.1.5خ ائص ايثق ايتنظ م :

تتسـالثقةالتنظيميةبالعديدمفالخصائصالتيأىكجزىاالحسيني()2005فيمايمي :

احؿ؛
حيث تمرالعبلقاتبعدةمر ى
 .1ايد نام ك :إفالثقةتتػيركتتطكربمركرالكقت  ،ي
مثؿ :البناء ك التجديد أك التدىكر ،فقد تنشأ الثقة ببطء ،كلكف يمكف أف تنتيي في

لحظة عفطريؽخطأأكحادثمؤسؼ،كافالثقةقدتتخذخاصيةمختمفةفيمراحؿ
التفاعبلت الديناميكي ةى في إطار
ً
ألىكلى مف عبلقات العمؿ ،كما أف
التطكر كالنضج ا 
ؿ،كاليعكس
عبلقاتالعمؿقدتجعؿالثقةفيمستكلأقؿمفالتيتـ تحقيقيامفقب ي

كلكف يؤكد أىمية االحتفاظ بيا لتنمية مناخ
ٍ
ذلؾ الخاصية الديناميكية لمثقة فحسب،

صحيلفريؽالعمؿ.

كىيأفىذهالعبلقات المكثكقةال يمكفشراؤىاأكجذبيامفالخارج ،بؿ
ً
 .2ايتراكم :
يجبتنميتيابمركرالكقت ،كمفخبلؿالخبرة،ففي أكؿ مكاجية،اليمكفأفتتكافر

الثقة؛ حيثإنواليكجدخبرةأكقنكات اتصاؿقائمةمعالطرؼاآلخر،فبليمكفأف
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تكجدأم ثقةإلىجانبالثقةبالذات( ،) self - trustفالثقةفيجكىرىاتعتمدعمى
غيرمتكقعة.
،أكسمككيات ى
و
و
تحمؿمفاجآت
المبلحظة،كالتكجدثقةمطمقة،فالثقةدائمان
 .3عن ر ايمخاطرة:يتمثؿالحدسالعاـحكؿالثقةفيأنياعبارةعفتكقعيتعمؽبسمكؾ
اآلخريف،كبالتاليفيي تتضمفالمخاطرة ،بمعنىإمكانية عدـ مقابمة التكقعات،فقد

حيث
ي
تككف المخرجات كالنتائج الفعمية أسكأى مف المتكقعة ،كقد تككف كخيمة العكاقب،

تككفالنتائجالسمبيةأكثر مفاإليجابيةالمأمكلة،كتعد ىذهالخاصيةلمثقة ىي األكثر
ى
كضكحان كارتباطان بيا ،فالثقة في أساسيا تعتمد عمى مجمكعة تنبؤات كتكقعات غير
يقينيةمرتبطةبسمكؾاآلخريف،كبالتاليفييتحتمؿالشؾفيىذاالسمكؾإذاماكاف

إيجابيان أك سمبيان ،كمف ثـ قد يتعرض أحد األطراؼ لممخاطرة الناتجة عف سمككيات
اآلخريفكأفعاليـ.









(الحسيني.)33:2005،

:كافعمماءاالجتماعأكؿ مفذكرأفالتحميؿالمناسبلمثقةيبدأبالتعرؼ
ى
 .4ايتعدد
عمى طبيعتيا متعددة الجكانب  ،فيي ظاىرة معقدة بدرجة كبيرة ذات أبعاد متميزة

معرفية ،كانفعالية ،كسمككية ،كباإلضافة إلى أنيا معقدة المستكيات؛ بمعنى أنيا تمتد
نىتنظيمية.
كب ن
لعمؿ،كبيفتحالفات ي
و
بيفزمبلءالعمؿ،كفرؽا
))Babu, 2013: 107
كاتفقت دراسة سعد ( )2013مع جميع خصائص الثقة التنظيمية السابقة ،كأضافت

عميياخاصيتيف،ىما :

 .5ذات جذ ر ثقاف  :بمعنى أف الثقة ترتبط بشكؿ كثيؽ بالثقة التنظيمية التي تعني
السائدةىداخؿالتنظيـاإلدارم.

المعتقدات
ً
القكاعد،كالقيـ،ك

 .6تعتمد ع ى االت ال:كىذايعنيأفالثقةىينتائجلسمككياتاالتصاؿاإلدارم،مثؿ
تكافرالمعمكماتالدقيقة،كاتاحتيالمجميع،كاعطاءتفسيراتلمق اررات،كاظيارالصدؽ،
كالشفافيةفيالتعامؿبيفاألفرادالعامميف،كالتيتسمحبحريةتبادؿاآلراءكاألفكار .










(سعد .)416:2013،

اجماال يما بقفالثقةالتنظيميةمفيكـلوطبيعةخاصة،يتسـبعددمفالسماتكالخصائص؛
حيث تتػيرعبلقاتالثقةبيفاألفرادفيمجاؿالعمؿ ،كتتطكربمركرالكقت ،ممايدؿ عمى
ي

ديناميكيةىذهالعبلقة،كمايتضحأفىذهالعبلقةذاتطبيعةتراكمية؛ حيثتككفالبدايةىي
الثقىة بالذات ،ثـ تتكالى خبرات الثقة األخرل مف خبلؿ عبلقات العمؿ المختمفة ،كثمة سمة
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حيث يككف أحد األطراؼ معرضان لممخاطر؛
ي
أساسية تميز عبلق ةى الثقة ،تتمثؿ في المخاطرة،
بسببما يتكقعومفردكدأفعاؿاآلخريفمتمثمةفيمجمكعةمفالممارساتكالسمككياتغير

المؤكدة،كيضاؼإلىذلؾماتتسـبوطبيعةالثقةمفتعددفيجكانبياكأبعادىاكمستكياتيا .
ط مفيكـ الثقة التنظيمية بأىـ خصائصيا ،كىي
كفي ىذه الدراسة تحاكؿ الباحثة رب ى

الديناميكية ،كتكضيح أثر الثقة التنظيمية في ديناميكية التػيير المؤسسي داخؿ المؤسسة
التعميمية .

 2.1.6أن اع ايثق ايتنظ م :

اختمفت كجيات نظر الباحثيف في تحديد عناصر الثقة كأنكاعيا باختبلؼ تعريفيـ

لمفيكـالثقة،فيناؾمفنظرإلييا عمىمستكلالفردكالمجمكعة ،فيحيفنظرإلييا آخ ركف
عمىمستكلالتنظيـ .

كجديربالذكرأنوال ينبػيالخمط بيف الثقة التنظيمية بمفيكمياالشامؿكالعاـ ،كبيف

األنكاعالمختمفةمفالثقةالتنظيمية،كالتييمكفتكضيحياعمىالنحكالتالي :
عرفيا المسدم ( )2011ىي التكقع الذم يحممو الفرد أك المجمكعة بأف
 .1ايثق ايتعاقد  :
مناط بيا تنفيذ ىذا
و
العمؿ المتفؽ عميو (شفييان أك كتابيان) مف قبؿ فرد أك مجمكعة أخرل
الن
العمؿستقكـبتنفيذهبالفعؿ،فالثقةىناتركزعمىالسمكؾالخارجي+النتائجالمممكسةبد 
مفالتركيزعمىاالتجاىات،كالمعتقدات،كالشعكر،كالقيـ.

(المسدم.)207:2011،

كماعرؼ السعكدم()2005بأنيا"االتفاؽكالتفاعؿبيفاألطراؼيتضمفالتعيدمف

أحداألطراؼ،كتكقعالكفاءمفالطرؼاآلخر،سكاءكافذلؾاالتفاؽحقيقيانأكتطك انرضمنيان"،
كىذا النكع مف الثقة بمجمكعات العمؿ يطمؽ عميو االستعداد لتنفيذ االتفاؽ ،كيتـ تطكير ىذا
النكعمفالثقةمفخبلؿالتعاكفبيفاألفرادكاالنسجاـفيالسمكؾكالعبلقات ،كعفطريؽعقد

السمكؾاالجتماعي،أكالعقدالنفسيلممعامبلتاليكمية .








(السعكدم.)105:2005،

 .2ايثق ايمكش ف :يرلالمطكع()2011بأنياىيعبارةعفالتكقعاتالتييحممياالفردأك
الجماعة أثناءعمميةإظيار المشاعر كاآلراء كاالتجاىات كالقيـ لآلخريف بطريقةالتؤدم

إلىاألضراربالفردأكالجماعة،بؿعمىالعكسمفذلؾ؛ ف نيامفالممكفأفتؤدمإلى
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لتقدير،كماأفىناؾدرجات لممكاشفةتبدأمفالدرجةاألقؿخط انر كالتي
و
زيادةاالحتراـكا
تتمثؿفيإظياراآلراء،إلىاألكثرخطكرةفيالمشاركةالكجدانيةكالمشكبلتالشخصية،

كافالثقةالمكشكفةذاتالخطكرةالعالية،قدتككفمناسبةفيمجاالتالتدريبلمعبلقات
حيث
ي
اإلنسانية ،كالدراسات النفسية لممجمكعات ،كمع ذلؾ ففي حاالت العمؿ الجماعي،
يمارسالقائدسمطاتوالتنظيمية،فمفاألفضؿبصفةعامة،أفيككفأنماطانحكؿمستكييف

لممخاطرةاألقؿفيالثقةالمكشكفة،ىما :

أ -اي داق  :كذلؾ مف خبلؿ المشاركة الشخصية التي تسمح بتطكير مشاركة شخصية
إيجابية في المجمكعة ،كىذا النكع مفالمشاركة يسيؿعممية مكاجيةالمشاكؿ الفردية
كالجماعيةكحميا.

ب -ايميام:كذلؾمفخبلؿالمشاركةفيالمعمكماتكالمشاعرالمتعمقةبالكظيفةكمياميا

(يطمؽعمييااألمانة)،كىيتعني:الميؿلمشاركةالمعمكمات.

(المطكع.)246:2011،
عرفيا المسدم ( )2011بأنيا تظير بصكرة عمنية أثناء عممية االتصاؿ ،كذلؾ
كما 

إلظيار المشاعر ،كاآلراء ،كالقيـ لآلخريف   ،أضاف أن من أن اع ايثق ايتنظ م

ما

ي -:
أ -ايثق ايمين :تراعيالثقةالمينيةااللتزامات ،كتحترـالكعكد،فعندماتتكافرىذهالثقة
ينصبالتركيزعمىاإلنتاج،كيتـاالبتعادعفتحقيؽالمصالحكادارةالصراع .

ب -ايثق ايشخ


 :تتحقؽ تمؾ الثقة عندما تمتزج المحافظة عمى الكعكد كااللتزامات

باحتراـ آراء األطراؼ األخرل ،كتعتمد الثقة الشخصية عمى سابؽ التعامؿ بيف

األطراؼ.

تضح مما











(المسدم.)207:2011،

عدةى مستكيات،كىذامايسكؽالباحثةلمحديثعفىذه
بق أفلمثقة 

المستكياتبشكؿمكجز،كذلؾلمتكضيح -:

 2.1.7م ت ات ايثق ايتنظ م


:

تكجدعدةمستكياتلمثقة حددىاكؿباحث حسبتخصصوكتكجياتوالبحثية،فنجد

المعايعةكاندراكس()2008قامابتحديدأنكاعالثقةعمىأربعةمستكيات،ىي :
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أ .ايثق ع ى ايم ت ى ايفردي (-:)Individual Trust

ضركرم ،سكاء أكانت ىذه العبلقة بيف

إف إنشاء الثقة في العبلقات الشخصية أمر

الطبيبكمريضو،أـاألستاذكتمميذه،أـالرئيسكمرؤكسيو،األمرالذمنتجعنوسرعةالتطكر

الفكرم كاالستقرار العاطفي ،كزيادة اإلبداع كاالبتكار ،كالقميؿ مف االستحثاث النفسي ضد
األخطار،أفقدرةالفردفياستيعابالمحادثاتكتصكراتولدكافعوكقيمو،كشعكراآلخريفبدقة

تتأثربدرجةالثقة؛لذلؾذىبت بعضالدراساتإلىضركرةكجكدالثقةبيفاألفراد،حتىيمكف
ٍ

حيثإفعدـالثقةيؤدمإلىالتضحيةباألفكارالجيدة .
لممجمكعاتالتصدملحؿالمشكبلت؛ ي

ب .ايثق ع ى م ت ى ايمجم عات (-:)Team Trust

تي ىعد عامبلن رئيسيان في عممية التطكير
منذ ظيكر حركة التطكير التنظيمي ،كالثقة 
أظيرت التجارب حكؿ جعؿ المجمكعات تعمؿ بكفاءة ،أىمية إيجاد تعاريؼ
ً
كالتػيير ،كقد
عممية،كأنماطسمككيةكاضحةكمحددةحكؿمفيكـالثقة 

(المعايعةكاندراكس .)79:2008،

كماحددشراير()Shriar, 2014نكعيفلمثقة،ىما :

ج .ايثق ايم تندة ع ى ايعاطف (:)Affect – Based Trust

حيث تتألؼ مفاألكاصر
تتجذرىذه الثقة في االىتماـكالرعايةالشخصية المتبادلة؛  ي
ات عاطفي ةن فيعبلقاتالثقة ،كيعبركف
العاطفيةبيفاألفراد،ذلؾأفاألفراديصنعكفاستثمار و

عف اىتماـ حقيقي بسعادة شركائيـ ،كيؤمنكف بالفضائؿ الداخمية لمثؿ ىذه العبلقات؛ بؿ
تباطاتالعاطفي ةىبيفاألفراديمكفأف
ً
كيعتقدكفبأفىذهالعكاطؼتككفمتبادلة،كأخي انرف فاالر
تكفرقاعدةلمثقة،كلماكانتالثقةالعاطفيةتستندإلىمعتقداتالفردحياؿدكافعالسمكؾلدل

حيث يككف
اآلخريف؛ ف نيايجبأفتقتصرعمىالسياقاتالتيتشتمؿعمىتفاعبلت متكررة؛  ي
ىناؾمقداركاؼمفالبياناتاالجتماعيةيسمحبالتكصؿإلىالقناعاتالمتعمقةبالثقة .
و

د .ايثق ايم تندة إيى ايمعرف

(  :)Cognition – Based Trust

تتجذرىذهالثقةفيالمعتقداتالفرديةحكؿمكثكقيةالزمبلء ،كمدلإمكانيةاالعتماد

عمييـ،كتككفالثقةمستندةإلىالمعرفةعندما(نختارمفنثؽبوفيجكانبكظركؼمحددة،
كعندماترجعاالختيارإلىأسبابجيدةتشكؿدليبلن ألىميةالفردلمحصكؿعمىالثقة) ،كيتراكح
مقدارالمعرفةالبلزمةلظيكرالثقةمابيفالمعرفةالكميةكالجيؿالكمي ،كاف المعرفةالمتكفرة

كاألسباب الجيدة قاعدة التخاذ الق اررات المتعمقة بالثقة؛ أم المنصة التي ينطمؽ منيا نحك
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اإليماف مثؿ أكلئؾ الذيف يثقكف باآلخريف ،كعمى الرغـ مف أف الكثير مف األبحاث المتعمقة

بالجكانبالعاطفيةفيالمؤسسات،كالعبلقةبيفالعاطفةكالمعرفة،قدركزتعمىحاالتالمزاج
غير الثابتة؛ ف ف ىناؾ اىتمامان متزايدان مف قبؿ الباحثيف باألسس الشخصية لمعكاطؼ ،كقد
سمطت األبحاث المتعمقة بالمعرفة ( )Cognitionكالتأثير ( )affectفي العبلقات الحميمة

الضكءعمىتطكرالعكاطؼبيفاألفراداستنادان إلىقاعدةمعرفية ،كفيىذاالسياؽينظرإلى

الثقةالمعرفيةعمىأنياأكثرسطحية،كأقؿخصكصيةمماىيعميوالثقةالعاطفية.










( .)Shriar, 2014: 38

 2.1.8بناء ايثق ايتنظ م  ،ايع امل ايمؤثرة ف يا:

لماكانتالثقةتمثؿأىميةكبرلعمىمستكلالفردكالجماعةكالمنظمة،فيناؾحاجة

ككيفيةالمحافظةعمييا،كحيث إفالمديرالقائدىك
ي
ممحةإلىمعرفةأسسبنائيا ،كخطكاتيا ،
المحرؾاألساسيفيالمنظمة،فعميوأفيتقبؿمسئكليةبناءالثقةداخميا ،كأفيأخذبالعكامؿ

المؤثرةفيتحسينياكتعزيزىا،كىذاتفصيؿىاتيفالقضيتيف :

أ  .بناء ايثق ايتنظ م :
كتميزىا ،خاصة المدارس ،فيناؾ
لما كانت الثقة ركيزة أساسية لنجاح المؤسسات  

كحيث يجباالجتياد
حاجةممحةإلىمعرفةمستكياتالثقة،كأساليب بنائيا ،كمراحؿتحققيا  ،ي

ياأحدمككناتثقافةالمدرسة .
ى
فيبناءالثقة،كجعمي

باععدةأسس،
و
كمفأجؿبناءالثقةبالمنظمة ،خاصةفيالمؤسسةالتعميمية ،يجبات

كمفأىمياماحددهالحسيني( :)2005

 .1الحفاظعمىااللتزاماتكالكفاءبالكعكد.
 .2ممارسةاالتصاؿالمفتكح

 .3الحرصعمىاإلنصاتلآلخريف.
 .4سيكلةالكصكؿإلىالمدير.

 .5الحرصعمىالصدؽكاألمانة.
 .6المبادرةب ظياراالحتراـ.
 .7المحافظةعمىاالتساؽ.
 .8الثباتعمىالمبدأ.

 .9الحرصعمىالعدالةكالمكضكعيةفيصنعالق ارراتكاتخاذىا.
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 .10التعاكفكتقديـالمساعدة.

 .11تجنباألعذاركالمكـلآلخريف.
 .12المحاسبيةالذاتية(.الحسيني.)141:2005،
كىي :

ئيسية تكلدالثقة،
امؿ ر و
ككفقان لماذكرهزاماني()Zamani, 2016ف فىناؾأربع ةى عك ى

 .1االتصاؿالمفتكح.

أكبرفيصنعالق اررات.
 .2إعطاءالمكظفيفحص ةن ى
 .3اقتساـ(تبادؿ)المعمكماتاليامة.

 .4االقتساـالحقيقيلمتصكراتكالمشاعر .

(.)Zamani, 2016: 83

كتشير كادركف ( )Caudron, 2004إلى عممية بناء الثقة لدل المكظفيف تعتمد عمى

مؤشراتعديدة ،كأحد تمؾ المؤشراتالرئيسيةلثقةالمكظفيفىكقكةالعامميففيالمؤسسةفي
أداءعمميـ،ففيالمؤسساتالتييعتقدفيياالمكظفكفبأفقكةالمصادراإلنسانيةتككففاعمة؛

ف ف%62مفالعامميفيعتقدكفأيضانبأفالمؤسسةجديرةبالثقة،كذلؾكفقانلبلستطبلع work

  ،USAكلكففيالمؤسساتالتييعتقدفيياالعاممكفبأفقكةالمصادراإلنسانيةغيرفاعمة؛
ف ف%8فقطمفالمكظفيفيعتقدكفبأفالمؤسسةجديرةبالثقة،كىذايشيرإلىكجكدعبلقة
بيفالمصادراإلنسانيةكثقةالمكظؼبالمؤسسة .)Caudron, 2004: 114(.

ب .ايع امل ايمؤثرة في تح ن ايثق ايتنظ م

تعز زىا داخل ايمؤ

:

امؿ مفشأنياتحسيفالثقةالتنظيميةكتعزيزىا داخؿ
يرلبعضالباحثيفأفىناؾعك ى

المؤسسة،يمكفتقسيمياإلىمجمكعةمفالعكامؿ .

حيث حدد يمماف()Yilman, 2009مجمكعتيفمفالعكامؿ مفشأنياتحسيفالثقةالتنظيمية
ي
كتعزيزىاداخؿالمؤسسةعمىالمستكلالتنظيمي،كعمىالمستكلالفردم :

 .1ايع امل ايتنظ م :

لماكانتالمكاردالبشرية،كالممارساتاإلدارية،كثقافةالمنظمة،كىيكمياالتنظيمي،مف

المؤسسة،حيث إف عامؿ المكاردالبشريةيحدد فعالية
ي
التيتعزز الثقة في

العكامؿ التنظيمية
نظاـتقييـاألداء ككفاءتو ،كعامميالممارسات اإلدارية ،كىيكؿالمنظمة ،يحددافطريقةالتي

يجبات باعيالبمكغالفعاليةالتنظيمية،كتحقيؽااللتزاـالتنظيمي،كرفعمستكلاألداء،كنجاح
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االتصاالت كاشراؾ العامميف في عممية صنع القرار ،ف ف عامؿ الثقافة التنظيمية يحدد ىيكؿ
سيميا .
العبلقاتبيفالمكظفيفكمديرييـ،كبالتاليكيساعدعمىتأسيسالثقةالتنظيمية كيي ى

 .2ايع امل ايفرد :

مف المعمكـ أف عممية تأسيس الثقة التنظيمية كتككينيا تتطمب كجكد بعض العكامؿ

الذاتيةالتيتؤثرفييا؛مثؿالميؿإلىاالتكاؿ،كالحالةالذىنيةكالمشاعر،كالقيـكاألخبلؽ .

( .(Yilman, 2009: 219

كماحاكؿزيفاباديا ()Zeinabadia, 2010إظيارالثقةكتركيبمتعدداألبعاد،كقد
امؿتؤثرفيالثقة،كىيكمايمي :
بعةعك ى
تكصؿإلىأر ً

 .1عامل ايشك ()Suspicion Factor

إف أىـمايعبرعفىذاالعامؿىكاالعتقادالسائدلدلبعض المختصيف بضركرةالحذر

كاليقظة في الظركؼ التنافسية ،كاال فمف المحتمؿ أف يستكلي اآلخركف عمى الفرص المتاحة

لمفرد .

 .2عاملأخذ ايمخاطرة ايشخ

()Personal Risk – taking Factor

كيقصدبيذاالعامؿدرجةاالستعدادلممخاطرةالجسدية ،فمثبلن ىؿيميؿالفردلمرككب

معسائؽمتيكر؟ 

 .3عامل أخذ ايمخاطرة ايماي

()Financial Risk – Taking factor

كىذامايمكفكصفوبالمػامرة،كعمىسبيؿالمثاؿ:ىؿيػامرالفردفياستثمارأمكالوفي
مسابقاترياضية؟ 

 .4ا نان ()Synicism
إفالخصائصالمشتركةليذاالعامؿىيالتكقعكالمصداقيةالعامة،كيمكفكصؼىذا

العامؿ باالعتقاد السائد لدل بعض الناس بأف السمكؾ البشرم تييمف عميو المصالح الذاتية
كحدىا،كخيرمثاؿعمىذلؾازديادالنفاؽكالرياءفيالمجتمع( )Zeinabadia, 2010:109
انطالقًا مما

بق ،ترل الباحثة أنو إذا أراد المدير في أم مدرسة إقامة عبلقات مف الثقة،

آخر؛ فعميو أف
جانب  ى
و
سكاء بينو كبيف المعمميف مف جانب ،أك بيف المعمميف كزمبلئيـ مف
يحافظعمىالتزاماتوككعكدهأماـالعامميف،كأفيحرصعمىااللتزاـالمتكاصؿبالصدؽقكنالأك

فعبل ،كأفيتمتعبالصدؽكاألمانةعندالتعبيرعفمشاعره ،كأفيمارسالمركنةفيتعاممومع
ن
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ظ ًي ىر حبوكشػفولمعمؿ ،كيمتزـبالشفافيةفي
أفي ٍ
األفراد ،كيحرصعمىاإلنصاتلآلخريف ،ك ي
كؿتعامبلتومعاآلخريف .

 2.1.9ايق اعد ايمرتكزات ا

ا

ي ثق ايتنظ م -:

ب األساسي في ظؿ التحكؿ مف االعتماد عمى السيطرة
لما كانت الثقة ىي المتطم ى

كالرقابةإلىاالعتمادعمىالمعمكماتكالمعرفة؛ مفأجؿمكاكبةالتطكرفيالمجتمع ،كمكاجية

اعد البد مف مراعاتيا؛ لبناء مناخ مف
التحديات كالمتطمبات الجديدة؛ ف ف الثقة تحتاج إلى قك ى

ليسمفالسيؿتحطيموأكزعزعتو .

الثقة،

كقد اتفؽ الركاشدة ( )2004كالسعكدم ( )2005مع المعايعة كاندراكس ( )2009في

و
كىيثمافكمايميكىي :
أىـقكاعدالثقةالتنظيمية،

 .1عدم اإلفراط في ايثق باآلخر ن :ليس مف الضركرم أف يثؽ شخص بأناس ال يعرفيـ
جيدان،كاليشترككفمعوفينفساألىداؼ.

 .2محد د

غير كاقعية،كالثقةبحدكدفي
ايثق :إفالثقةدكفحدكدتعنيفيالممارسةثق ةن  ى

المنظماتتعنيالثقةبقدرةالعامميفكاٍلتزاميـالمعتمدةعمىالثقة،كىيتعيدتصميـعمميا
بمايتناسبمعأجكاءالثقةالمتبادلة،كستككفالرقابةبعدالتنفيذعندتقكيـالنتائج.

 .3ايثق تتط ب ايقدرة ع ى ايتع م ايتك ف :إذا كاف البناء التنظيمي يحدد مدل استقبللية
الجماعات كثباتيا؛ ف ف الظركؼ الضركرية تمثؿ القدرة عمى التػيير أيضان ،كعميو ف ذا

كانتإحدلالجماعاتغير قادرةعمىالتكيؼمعالتػييرعندماتتطمبالظركؼذلؾ؛
ى

فعميياالخركجنيائيانمفالتنظيـ.

 .4ايثق تتط ب ايحزم :كذلؾ إذا ما أخفقت اإلدارة في اختيار مكظفيف لدييـ القدرة عمى
عكف،كلكف
ٍ
ليسألفالعامميفم ً
خاد
ي
التكيؼ ،كتجديدالذات ،كثبتأفالثقةغيرمكجكدة؛ 
لضعؼ قدرتيـ عمى التعايش مع التكقعات ،أك لعدـ إمكانية االعتماد عمييـ في إنجاز
المطمكب.

 .5ايثق تتط ب ايتكامل ايتنظ مي :كمف أجؿ أف يعمؿ الجميع فيجب أف تمتقي أىداؼ
التنظيماتالصػيرةمعأىداؼالتنظيماتالكبيرة.

 .6تحتاج ايثق يالت ال:يتطمبااللتزاـكالكفاءالمشترؾاتصاالنشخصيانحتىيككفحقيقيان،

لذلؾ فالمنظمات بحاجة إلى عقد المزيد مف المقاءات الشخصية التي ال تشكؿ فرصان
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لمتعارؼ ،كمقابمةالقادةفقط؛ بؿكلتعزيزأىداؼالتنظيـ ،كإلعادةالنظرفياالستراتيجيات

التنظيميةأيضان.

 .7ايثق تتط ب تعدد ً في ايقادة:اليمكفإدارةالكحداتالمستقمةفيالمنظماتالمعتمدة
عمى الثقة حتىفيأحسفأحكاليا ،كلذلؾفيي بحاجةإلىالتعثر كالتشديد ،ممايتطمب

دكرافالسمطةفيتمؾالكحدات.

 .8تناقض ايثق ايتنظ م :كتتضمفأنومفالسيؿتحطيـالثقةإذاماتـالذىابإلييابطرؽ
غيرمتكقعة،كفيالكقتنفسومفالسيؿبناؤىا ،كالمحافظةعمييابدكفضحايالمتفكير
السطحيالضيؽ(المعايعةكاندراكس.)81:2009،
)أفىناؾالعديد مفالمرتكزاتاألساسيةالتيتستندإلييا
ى
كماذكرالحسيني(2005

الثقة التنظيمية بصفة عامة ،كالمنظمات التعميمية خاصة ،بالشكؿ الذم يحقؽ فعالية األداء
عندتكافرمعظميا،كتتمثؿىذهالمرتكزاتفيمايمي :
 .1القيادةالمدرسية



School Leadership

 .2المناخالتنظيمي



Organizational Climate

 .4االتصاؿ 



 communication

 .3تمكيفالعامميف
 .5التعاكف






Employee Empowerment
 (Collaborationالحسيني .)60:2005،

عمىبناءمناخمف
و
كالشؾأفىذهالقكاعدكالمرتكزاتاألساسيةلمثقةالتنظيميةتساعد

الثقة،ليسمفالسيؿتحطيمو،كىكيحقؽفعاليةاألداء،كالتػييرلؤلفضؿ .
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 2.1.10مك نات ايثق ايتنظ م :

اتفؽالسعكدم()2005كالمعايعةكاندراكس()2009كالركاشدة()2013معأبكشاكيش

()2013فيتحديدأربعةمككناتلمثقةالتنظيمية،كىيكمايمي :

 .1اي ا ات اإلدار  :إف الممارسات اإلداري ةى القائمة عمى كضكح السياسات اإلدارية،

كالمشاركة في صنع القرار ،كبرامج التدريب ،كسياسات التحفيز ،كعممية تقكيـ األداء،

كأسمكباإلدارةفيالتعامؿمعالمكظفيف،تترؾانطباعانإيجابيانلدلالعامميفكشعك انربالثقة

المتبادلةكانفتاحانعمىمستكياتالتنظيـ،كالتزامانبتنفيذالق ارراتالتنظيمية

(السعكدم.)92:2005،

 .2ايق م اي ائدة -:

كىيعبارةعفالخصائصالثابتةنسبيانلممحيطالداخميلممنظمة،كالتييدركيا

أعضاؤىا،كيتعايشكفمعيا،كيعبركفعنيا،مثؿاحتراـاإلدارةلممكظفيف،ككفاءةالرؤساء،
كالعدالةالتنظيمية،كالتعاكفالمتبادؿداخؿالمنظمة،كؿذلؾيخمؽمناخانتنظيميانيساعد

عمىنمكالثقةالتنظيميةلدلالمكظفيف(.المعايعةكاندراكس.)101:2009،

 .3تدفق ايمع مات في ايقن ات ايتنظ م :كيتضمفذلؾتكافرالمعمكماتالشاممةالدقيقة
المنظمةلممكظؼفيالكقتالمناسب،بمايضمفمصداقيةمصادرالمعمكماتالتي

يتعامؿمعيافيبناءأدكارمفالثقةالتنظيمية،كتعزيزقدرةالمنظمةعمىالتكيؼكالتأقمـ

معالمستجداتالتيتفرضياثكرةالمعمكمات(.الركاشدة.)47:2013،
 .4فرص اإلبداع:كىيالقائمةعمىدعـاالبتكار كتشجيعوفيالعمؿ،كتفكيضالسمطات
كالصبلحيات،كثقةاإلدارةبقدراتالعامميف،كتقديراإلدارةلمجيكداتالعامميف،كالقيـ

السائدةفيالتنظيـ،كىكيكلدمزيدانمفالشعكربالثقةالتنظيميةلدلالمكظفيف.

(أبكشاكيش .)19:2013،
كما تؤكد ايباحث عمىضركرةتكفيرفرصاإلبداعمفقبؿالمديرلممعمميفمفخبلؿ

ثبلثسبؿكمايمي :
 .1تقديـالدعـالمعنكم،كالمالي،كرعايةالمبدعيف،كالمكىكبيف.
 .2إعطاءفرصةلممبادرات،كالمشركعات،معتحمؿنتائجالفشؿ.
 .3تشجيعالمعمميفعمىاستقبلؿالشخصية.
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 2.1.11أبعاد ايثق ايتنظ م :

إف منطمؽ االختبلؼ في التعريؼ مرده إلى تحديد عناصر الثقة كأبعادىا  ،فمف

الباحثيفمفينظرإلىالثقة :

أ -عمى م ت ى ايفرد ايمجم ع  :حيث يرل أف أىـ عناصرىا الصدؽ كاإلخبلص،
كتدني مستكل الحذر كالشؾ ،كاالعتمادية المتبادلة ،كالقدرة عمى التنبؤ بالسمكؾ
المستقبمي.

ب -كمفي م تنظ مي يرلأفأىـعناصرىا،التماثؿ (التطابؽ) ،الثبات ( المصداقية ) ،

الكفاءة،االنفتاح،االىتماـ،القدرة،اإلحساف،النزاىة .

ج -كمفي م مؤ


ي يدعى بمدخؿ بؤرة الثقة ( ،)Trust Focusأك مرجعية الثقة ،كيقكـ

عمىأساسمصدرالثقةفيالمؤسسة،كالتيقدتككفضمفايم ت ى ا فقي لممنظمة

(عبلقة الثقة بيفالعامؿ كزمبلئواآلخريف)،أكضمفايم ت ى ايعم دي (عبلقةالثقة
بيفزمبلءالعمؿكالمشرؼالمباشركاإلدارةالعميا)
(المعايعةكاندراكس.)79:2008،
يذيك قامت ايباحث ب عداد الجدكؿ التالي ليكضح أبعاد الثقة التنظيمية حسب كجية نظر
يكضحعرضالعددالدراساتكاألبحاثالتيقامت
،حيث
ي
الباحثيففيأدبياتالدراساتالسابقة
ن
بدراسةالثقةالتنظيميةفيبيئاتمختمفة،كالتيتباينتفيمابينيافيتحديدأبعاده .

34

جد ل ( :)1،2أبعاد ايثق ايتنظ م ح ب جي نظر ايباحث ن
ايح ني 2005

ن ح 2011

ايبكار 2012

أب شا ش 2013

اي ق ر 2014

أب
ن ن 2015

ايرش دي 2015

اي دا ي 2015

د م ر 2015

ا بعاد

ايمت ط

ايباحث ن

اي دق اإلخالص

2

تدني م ت ى ايحذر ايشك

2

االعتماد

2

ايمتبادي

ايقدرة ع ى ايتنبؤ باي

2

ك

ايم تقب ي
ايكفاءة

2

االنفتاح ا مان

2

االىتمام

2

ايثبات /ايم داق

2

ايتماثل /ايتطابق

2

ايقدرة

2

اإلح ان

2

اينزاى



2

ايثق بايمشرف ن



5

ايثق بزمالء ايعمل



5
5

ايثق باإلدارة ايع ا

جدكؿ(:)2.1أبعادالثقةالتنظيمية 
(المصدر:إعدادالباحثة) 
كمفخبلؿالجدكؿالسابؽأجدأفىذهالدراسةاتفقتفيىذاالتقسيـلؤلبعادمعدراسة
الحسيني(،) 2005كدراسة نكح ( ، )2011كدراسة أبكشاكيش(،) 2013كدراسة المداكم

( ،)2015كدراسة أبكسنينة (   ،) 2015كاختمفتمعدراسة البكار(  ،) 2012كدراسة
الصقير()2014كدراسةالرشيدم(،)2015كدراسةبنات( .)2016
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كنظ انر لتعدد الدراسات التي تناكلتأبعاد الثقة التنظيمية،إال أفمعظمياركزت عمى

الن مف أكثر الباحثيف  ،كستعتمد الباحثة المستكل العمكدم
ثبلثة أبعاد أساسية القت قبك

ؽ أكثر
حيث تىىكافى ى
(عبلقةالثقة بيفزمبلءالعمؿ  ،كالمشرؼ المباشر ،كاإلدارةالعميا)؛  ي

كىي األكثر مكاءمة لمبيئة المدرسية  ،ك تتماشى مع تكجيات البحث ،
الباحثيف عمييا ،
كفيمايميتفصيؿلممستكلالعمكدمالذماعتمدتوالباحثةفيىذاالبحثفيثبلثةبنكد:

 .1ايثق ب ن ايمد ر ايمع م ن :
عرؼ فميح()2010الثقةبمديرالمدرسة بأنيا" شعكراألعضاءبأفاإلدارةالعمياتعمؿما
فيو مصمحتيـ ،كأنيا عند اتخاذ ق ارراتيا أك صياغتيا ألىدافيا االستراتيجية ف نيا تراعي

مصالحيـ ،كتدمجأىدافيـالشخصيةضمفأىدافيااالستراتيجية؛ كمفثىـ يدفعيـىذاالشعكر
لبلستعدادلمتضحيةمفأجؿىذهالمنظمة ،كاالستعدادلتقديـمصمحةالمنظمةعمىمصالحيـ

الشخصية".













(فميح .)128:2010،

)بأنيػاالتكقػعالػذميحممػوالفػردأكالمجمكعػة
عرفياألبرخػت(ٌ Albrecht, 2003
بينما ٌ

أف
أم ٌ
أفالكممةكالكعدكالقكؿلفظانأككتابةالذميصدرعفرئيسػويمكػفاالعتمػادعميػو؛ ٍ
مف ٌ

ػراسػػتنادانإلػػىاالعتقػػادبػػأفالطػػرؼ
الثقػػةىػػياسػػتعدادطػػرؼمعػػيف؛ليكػػكفخاضػػعانلطػػرؼآخػ ى
اآلخػرمقتػػدر،منفػػتح،ميػتـ،مكثػػكؽ،فالثقػػةفػياإلدارةالعميػػاىػػياسػتعدادالمكظػػؼلمتصػػرؼ
باالسػػتنادإلػػىأسػػس؛مثػػؿكممػػاتكأفعػػاؿكقػ ارراتاإلدارةالعميػػافػػيظػػؿظػػركؼمػػفالمجازفػػة

(الخطر)أكانعداـاليقيف.



( )Albrecht, 2003: 79



كعرؼأككتج) (Oktug, 2012الثقةبالرئيسالمباشرعمى ٌأنيا"استعدادالمرؤكس

لمقياـبمايطمبوالرئيسمفأعماؿ،كدكفمعرفةنتائجعكاقبىذهاألعماؿاستنادانإلىتكقعػات

المرؤكساإليجابية"









) .)Oktug, 2012: 88

تعةةةرف ايباحثةةة ايثقةةة بةةة ن ايمةةةد ر ايمع مةةة ن إجرائ ةةةاًأنيػػا":عبلقػػةمػػديرالمػػدارس

الثانكيػةبػالمعمميفداخػؿالمؤسسػةالتعميميػة،كبػأف األنشػطة كالقػ اررات كالقكاعػد التػي يضػعيا

المدير ستككف في صالحجميع المعمميف،كدرجة امتبلؾالمديرلمميارات كالقدرات التي تمكنو
مف إنجاز أعمالو " .
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 .2ايثق ب ن زمالء ايعمل:


يعرفيا ريجك ( )Rego: 2006بأنيا " :العبلقات التعاكنية المتبادلة ،كالميؿ المكقفي
 

ادالعامميفمفحيث االعتمادالمتبادؿ ،كاالشتراؾفياألفكاركالمعمكمات،
ي
اإليجابيبيفاألفر
كاالتصاالت المفتكحة بيف جميع األطراؼ ،كذلؾ بما يسيـ في تحقيؽ األىداؼ كالػايات

المشتركة"   ،كقد أصبحت الثقة بيف زمبلء العمؿ مسأل ةن ميم ةن في منظمات اليكـ التي تعتمد

بشكؿ كبير عمى مجمكعات أك فرؽ العمؿ ،الذيف يتمتعكف بميارات تكاممية يككنكف ممتزميف

بالتساؤؿ بػرض ىدؼ مشترؾ ،فالثقة تؤثر في أداء الفريؽ نحك الكصكؿ إلى األىداؼ
المطمكبة.













(.)Rego, 2006: 184

كماكيعرفياالطراكنة()2012بأنياالعبلقاتالتعاكنيةبيفزمبلءالعمؿ،كالعمؿبينيـ

فيسياؽاالحتراـالمتبادؿ،خاصةبالنسبةلممعمميف،كاألمرالذممفشأنوتنشيطالتعميـالقائـ
عمىاإلثارةالفكريةكاالبتكاركاإلبداع،كىكيعززمفالثقةالكميةلممؤسسةالتعميمية










(الطراكنة .)167:2012،

تعرف ايباحث ايثق ب ن زمةالء ايعمةل إجرائ ةاً أنيةا":عبلقػةمعممػيالمػدارسالثانكيػة

داخؿالمؤسسةالتعميمية بعضيـ ببعض ،مفخبلؿ العبلقات التعاكنية،كاالتصاالت المفتكحة بيف
جميع المعمميف ،كبما تعكس تطابؽ القيـ كالمبادئ،كجكمفالكد بينيـ " .

 .3ايثق بايمشرف ايترب ي:


كيعرفياركبنس كجادج ()Robbins& Judge,2007بأنياتمؾالتكقعاتاإليجابية
 

الكاثقةلممرؤكسيفتجاهمشرفييـفيالعمؿكفقانلمعبلقاتالمتبادلةبيفالطرفيف،كالثقةىيسمة
رئيسةمرتبطةبالقيادة؛إذإفاألمانةكاالستقامةىيأفيككنكاتحتطكعأكامره؛ألنيـعمىثقة
مفيركنوغير
ى
بأنولفيساءإلىحقكقيـكمصالحيـ،إذإنومفغيرالمحتمؿأفيتبعاألفراد 

أميف،أكيعمؿعمىاستػبلليـ .)Robbins& Judge, 2007: 337(.
عرفتياسعد()2013بأنيا":ثقةاألفرادفيالمشرؼالمباشرفيالعمؿمفحيث
كما 
درجةدعموكتمبيةاحتياجاتيـ ،كمدحجيكدىـ ،كرفعركحيـالمعنكيةبمايمتمككنومفميارات
كقدراتتمكنيـمفإنجازالمياـالمكمفيفبيا"( .سعد .)402:2013،

تعرف ايباحثة ايثقة بايمشةرف ايتربة ي إجرائ ةاً بأنيةا":عبلقػةالمشػرؼالتربػكمفػي

المػدارسالثانكيػةبػالمعمميف ،مػف حيػث درجػة اىتمامػو كدعمػو ،كتمبيػة احتياجػاتيـالشخصػية،
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بلن عف ذلؾ امتبلكو لمميارات كالقدرات التي تمكنو مف إنجاز المياـالممقاة
كمدح جيكدىـ ،فض 

عمى عاتقو .

كماحددتبعضالدراساتالتػيتناكلػتالثقػةالتنظيميػةفػيالمؤسسػةالتعميميػةضػمفالمسػتكل
عناصركأبعادرئيسةلمثقة؛مثؿدراسةحشمت( )2012كتتمثؿفيثبلثةبنكد :
ى
العمكدمثبلث ةى
أ .الثقةفيمديرالمدرسة()Trust in the Principal
ب .الثقةفيالمعمميف()Trust in colleagues


ت .الثقةفيالمستفيديفالطبلبكأكلياءاألمكر()Trust in the clients

(حشمت.)284:2012،
من خالل ا بعاد اي ابق لمثقة التنظيمية بجممتيا يتضح لمباحثة ضركرة التركيز عمى
النقاطاألربعالتالية؛ لتعزيزالثقةالتنظيميةالمتبادلةبيفزمبلءالعمؿ ،كالمشرؼ المباشر ،ك

المدير،لتحقيؽالتػييرفيالمؤسسةالتعميمية،كىي :

 .1تنميةشبكةاالتصاالت،كفتحقنكاتالحكاربيفزمبلءالعمؿ،كالمشرؼالمباشر،كالمدير،
كالتعامؿمعالمعمميفبحياديةكمكضكعية،كاعتبارىـمنتجيأفكار،كأصحابعقكؿ.

 .2نبذالتكجياتالتقميديةلئلدارةالقائمةعمىالتعميماتكالرقابةالتسمطية.
 .3تشجيعالسمكؾاإلبداعيمفخبلؿدعـاألفكارالمبتكرة.

 .4إتاحةالفرصةلبلنفتاحكالتكاصؿ كاالحتراـبيفالمعمميفبعضيـ بعضان كىيتمثؿعنص انر
رئيسان في الثقة التنظيمية الكمية ،كتؤثر الثقة الكمية في العبلقات بيف المدير كالمعمميف،
كالطبلب ،كأكلياء األمكر ،كالمشرؼ المباشر ،فكمما تكفرت الثقة بيف المعمميف كمما كاف

ىناؾتأثيرإيجابيكفعاؿعمىالمدرسةبشكؿكامؿ.

ئيسامفأىدافيا،
اجماالً يما بق ترلالباحثةأفأم مؤسسةالتضعالثقةالتنظيميةىدفنار ن

كالتعمؿعمىتشجيعالعامميفعمىاإلبداعبتكفيرالجككالبيئةالمناسبةلذلؾ،سيككفمصيرىا

االنييار ،لعدـ قدرتيا عمى مكاجية التػيرات كالتطكرات التي تظير باستمرار عمى
ى
التردم ،ك
ى

بيئتيا الداخمية كالخارجية ،خاصة في المؤسسة التعميمية  ألف العبلقة المتبادلة بيف زمبلء

المدير ،عمى اختبلؼ مراتبيـ الكظيفية؛ إذا لـ يجعمكا الثقة
المباشر ،ك  ى
ى
العمؿ  ،كالمشرؼ 
ى

التنظيمية جزنءا مفحياتيـالكظيفيةفسكؼيككفمصيرىـالصراع كالفشؿ،كعدـالقدرةعمى

تطكيرىا  ،كلتحقيؽ ديناميكية التػيير في
المساىمة في تنمية  الثقة بأنفسيـ  كبمؤسستيـ؛ ل 
المؤسسةالتعميمية،كىكالمحكرالثانيلئلطارالنظرم .
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 2.2انًحىر انثاَي /ديُاييكيت انتغيير:
 2.2.1تمي د :

أصبحالتػييرأمرضركريانكحتميانفيالكقتالحالينظ انرلمتحكؿالسريعفيالمجاالت
ان

التعميمية ،كاالجتماعية ،كاالقتصادية ،كالسياسية كاف ةن ،كلعؿ أىـ ىذه المجاالت التػيير في
النظـكالمؤسساتالتعميمية؛ حيثإفالنظرةإلىالمؤسسةالتعميميةالبدكأفتككفعمىكمية

نظاميا ،كاالرتباطكالتفاعؿالديناميكيبيفنظمياالفرعية البشريةكالييكميةكالتقنية،لذايجب
عمى ىذه المؤسسة التربكية التعميمية التي تعتبر عنص انر مف عناصر المجتمع االستجابة

لمتػيراتالديناميكيةالتيتحدثمفحكليا؛ ألنوفيكؿلحظةتظيرأفكارجديدة معاصرة،

كمفاىيـ معاصرة ،كطرؽتدريسجديدة؛ لتحقيؽاليدؼالمنشكدلذلؾنجدأفالعقديفاألخيريف
شيداتػي انر جكىريان فيالنظاـالتعميميالفمسطيني؛ حيثتكجونحكاالنفتاحعمىكؿماىك
جديدكمفيد،كبالتاليظيرتالحاجةإلىتنميةحساإلبداعكالتػيير .

 2.2.2مفي م ايتغ ر (يغ

ا طالحاً):

:عرفتالحريرم()2011التػييركماجاءفيالمعجـالكسيطلػكيان؛

أ .ايتغ ر يغ

أم بدؿبو ،أكجعموعمىغيرماكافعميوً ،
كغ ىير(بكسرالػيف
رالشيء؛  ٍ
ى
يعنيالتبديؿ،كغي
كفتحالياء)تعنيالدىربأحكالوكأحداثوالمتػيرة(الحريرم )65:2011،

أما في ايقرآن ايكر م فقد ردت ك م ايتغ ر في أربع م اض ىي:
 .1قاؿتعالى:ﮋ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﮲
﮳ ﮴ ﮵﮶ ﮊ (الرعد )11:
 .2قاؿتعالى:ﮋ ﭑ ﭒﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗﭘ ﭙﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣﮊ 
(األنفاؿ )53:
 .3قاؿتعالى:ﮋ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚﯛ
ﯜ ﯝ ﯞﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣﯤ ﯥ ﯦ ﮊ (النساء )119:
 .4قاؿتعالى:ﮋ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ
ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ
ﮱ ﮲ ﮳ ﮴ ﮊ (محمد)15:
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كمفاآلياتالسابقةيظيرالتػييرفياإلسبلـعمىأنوسنةمفسنفاهلل ،كالبدمف

كجكدنيةداخميةلمتػييرالناجحالفعاؿلمتػييرنحكاألصمحكاألفضؿ .

ب .ايتغ ر ا طالحاً:

ىناك عدة تعر فات ي تغ ر

تم عرض بعضيا كما ي:

عرفركبنس( )Robbines, 2001ايتغ ر بأنةو"التحػرؾمػفالكضػعالحػاليالػذم

أكثركفاءة"( .)Robbines, 2001: 20
نعيشوإلىكضعمستقبمي ى
عرف ايعط ات ( )2006ايتغ ر أنو" :عممية التحكؿ مف الكاقع الحالي لمفرد ،أك

ؽ
ةزمنيةمحددة،بأساليبكطر و
ى
آخرمنشكديرغبفيالكصكؿإليوخبلؿفتر
اقع ى
المؤسسةإلىك و

معركفة؛ لتحقيؽأىداؼطكيمةالمدل أك قصيرة .كيتعكدبالنفععمىالفرد ،أكالمؤسسة ،أك
كمييمامعان(:العطيات )94:2006،
قد نظر ايج ارن

ص ( )2008إيى ايتغ رع ى أنو":تعديؿفيالكضعالراىف

لبلنتقاؿإلىالكضعالمستقبميمفاجؿتحقيؽالتكيؼكالتفاعؿمعالبيئةالمحيطة .
(الجكارنةككصكص .)66:2008،
أما عبد ايمج د ف و ( )2009فقد ركز ع ى أنو":مفيكـديناميعبلقييتـباإلرادة
جة عف الشيء ،كتبديمو كمية ،أك بصكرة جزئية،
كتنكع تاـ ،كيحدث التػيير بفعؿ قكم خار و
كتحكيموإلىغيرماكافعميو(عبدالمجيدكفميو .)360:2009،

أساليب
ى
أما ايعم ان ( )2013ف عرف ايتغ ر بأنو" :تحرؾ ديناميكي باتباع طرؽ ك
المستجدات اليكمية التي
ً
مستحدثة ناجمة عف االبتكارات المادية كالفكرية يتحمؿ بيف طياتو
و
يتركياالتقدـالعمميكالتطكرالفنيفيالمادياتكاألفكار"(العمياف .)87:2013،

في ض ء ايتعر فات اي ابق تعرف ايباحث ايتغ ربأنو":عمميةتحكيميةديناميكيةمف
حالة متعارؼ عميياإلى حالة أخرل جديدة بيدؼ التطكيركالتحسيف ،كالتكيؼمع المتػيرات

البيئيةالمتسارعة .
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ايتغ ر ف و ثال ث بن د كما ي:

 2.2.3مفي م د نام ك
أ .ايد نام ك :

عرفيا معجةم ايمعةاني ايجةام (":)2005مصػدرصػناعيمػفدينػاميكيحركػةكنشػاط

كحيكيةكالبدأفيأخذطابعالمركنةكالديناميكية،حتىيتحقؽاالنسجاـ" 
كما عرف د نام ك
الكائناتالحية"

ايح اة":دراسةتأثيرالعمميػاتالديناميكيػة،كالحركػةكالسػرعةعمػى




(الرازم .)775:1993،

تعرفيا ايباحث بأنيا":عمميةحيكيةنشطةقائمةعمىالتطكركالنضجكالمركنةفيالعمؿ" .

ب .د نام ك

ايتغ ر:

الفردية
عرفتيا نكح ( :)2011بأنيا عممية تأقمـ كحراؾ ،تعتمد تػيي انر في طرؽ التشػيؿ 
 
كالجماعيةلمعامميفبالمؤسسة؛لمكصكؿإلىىدؼمحدد(نكح )40:2011،

كما  كيعرؼ عساؼ كالعاجز ( )2013ديناميكية التػيير بأنيا "جميع العمميات ذات

صميـ لمكصكؿإلىىدؼمعيف،ضمفإطارمعيفغير
التيتي ى
العبلقةالمتداخمةمعبعضيا ،ك 
خارجعفمككناتالمؤسسة؛بيدؼالتحكؿنحكقيمةمعينة .

(عساؼكالعاجز )6:2013،

تعرف ايباحث د نام ك

ايتغ ر بأنيا ":حالة مجمكعة مف المدخبلت المحددة تتفاعؿ مع

بعضيابعضان،كتنتجعدةمخرجات،كيمكفإرجاعياإلىمجمكعةالمدخبلتالمعمكمةدكفأم
تدخبلتمفالبيئةالمحيطة" 
ج .د نام ك

ايتغ ر ايمؤ

ي :

يعػرؼمكريسػػكف()Morrison, 1998التػييػػرالمؤسسػػيبأنػػو"عمميػػةديناميكيػػةمسػػتمرة

لمنمككالتطكر،كىيعمميػةتحكيػؿ؛فيػيتعبػرعػفالتػدفؽمػفحالػةإلػىحالػةأخػرل،سػكاءتػـ
ػكعات
ػؿداخميػ وػةأكخارجيػػة،كيعػػدكػػؿمػػفاألف ػرادكالجماعػػاتكالمؤسس ػاتمكضػ و
تنشػػيطيابعكامػ ى

لمتػيير،كمفثىـيتطمباألمرإعادةصياغةالقيـكالممارسات،كالتيبالضركرةتؤثرعمػىالقػيـ
كالمخرجاتالناتجة()Morrison , 1998: 13

42



كيعػ ػرؼالػػدكرم( )2009ديناميكيػػةالتػييػػرالمؤسسػػيبأنيػػا"المنظكمػػةالمتكاممػػةلنتػػاج

أعماؿالمؤسسةفيضكءتفاعميامععناصربيئتياالداخميةكالخارجية" 

(الركاشدة .)67:2013،

كمػػاكتعرفيػػانػػكح()2011بأنيػػا"عمميػػةتػػأقمـكح ػراؾتعتمػػدتػيي ػ انرفػػيطػػرؽالتشػػػيؿ

الفرديػ ػػةكالجماعيػ ػػةلمعػ ػػامميفبالمؤسسػ ػػةكطريقػ ػػةلتػ ػػكجيييـ،كالتفاعػ ػػؿفػ ػػيقمػ ػػبالمؤسسػ ػػةمػ ػػع
محيطيا"













(نكح .)40:2011،

أما ايباحث فتعرؼديناميكيةالتػييرالمؤسسيإجرائيابأنيان"ىيعمميةتسعىإلىزيادةالنشػاط
كالحيكيةكالفعاليةالتنظيميةفػيالمؤسسػةالتعميميػة،كالتػيسػتقاسمػفخػبلؿمجمػكعاسػتجابات

أفرادعينةالدراسةعمىاألداةالمستخدمة؛لتحديدنظػـديناميكيػةالتػييػر،المؤسسػيالسػائدةفػي

المدارسالثانكيةمفكجيةنظرمعمميالمػدارسبالمحافظات الجنوبية لدولة فلساطينالسػتخداـ
جديدةكمتطكرة،لمكاكبةمتػيراتالبيئة" .
أساليب و
ى
معارؼك
ى
اليخفىعمىأحد أفعمميةالتػييرتحتاجإلىقادةممفثبتصبلحياتيـ ،كشيدت
و
ك

إنجازاتيـ بقدراتيـ عمى ممارسة مجيكدات التػيير ،كحسف التعامؿ مع المشكبلت الفنية
كاإلنسانيةالناجمةعفالتػيير ،كقادةالتػييرفيالمؤسسةالتعميميةالتيتقععمييـالمسئكلية

األكلى؛ إلحداث التػير ،ىـ مدي رك المدارس فعمييـ االقتناع بديناميكية التػيير في المؤسسة

التعميمية،كأىميتيالبلرتقاءبيا .



 2.2.4أىم

ايتغ ر:

يعتبرالتػييرمفأىـالعكامؿالمؤثرةعمىنجاحالمؤسساتبشكؿعاـ،كالمؤسسات

التعميمية بشكؿ خاص  ،ك يحظى التػيير بأىمية تفكؽ باقي العكامؿ؛ ألف بعض المعمميف
يرفضكفالتػيير،ممايجبرالمديرعمىاستخداـنظريةالعصا؛ إلجبارىـعمىالعمؿ،كينتج

ذلؾلعدـكضكحأىميةالتػيير،سكاءلممديرأكلممعمـ،كالتيتتضحفيمايمي :

ح ث أشار ايمر ي ( )2002يعدة ج انب ت ضح أىم ايتغ ر تتمثل في:

 .1إحداثالتػييريعتبرمتطمبانلضمافاالستم اررية،كحيكيةالمؤسسة.

 .2يعتبر التػيير ضركريان لتحقيؽ االستجابة لممتػيرات البيئية ،مثؿ احتياجات العمبلء
كتكقعاتيـ،كالتطكراتالتكنكلكجية،كالتشريعاتالحككمية.
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 .3ينظر المديركف إلى التػيير باعتباره أداة حيكية لتحقيؽ النجاح لممؤسسة ،كىـ لذلؾ
يشجعكف العامميفعمىتنميةاألفكاركتطبيقيا ،تمؾ التي تساعدعمىتطكير األداء
كتحسينو.

 .4قد يعكس التػيير حاجة شخصية لبعض المديريف ،كأحد المداخؿ لتحقيؽ التميز
اإلدارم.

 .5يمثؿ التػيير أداة لتحقيؽ االستجابة لمضػكط االجتماعية ،كمكاجية تكقعات فئات
المجتمعلممنظمة.

ةكمفثـزيادةفرصالتحسيف
ى
 .6يساعدتقبؿالتػييرعمىتدعيـمفيكـالمؤسسةالمتعمم
كالتطكيرالذاتي.

 .7ينظرإلىالتػييرباعتبارهأداءمدعمةلتحسيفالكفاءة،كزيادةالفاعميةلممؤسسة.
(المرسي)47:2002،
في نفس ايشأن ض ف ايعط ات ( )2006أن أىم

ايتغ ر تكمن في:

 .1مكاكبةالتطكراتكالمستجداتتماشيانمعالمتػيراتالحاصمةفيالعالـ.

 .2إدخاؿالتعديبلتالبلزمةفيالمؤسسة؛بيدؼالتطكيركالتحسيفالنكعيكالكمي.

 .3زيادة القدرة عمى التكيؼ كاالنسجاـ مع متػيرات الحياة ،كالكصكؿ إلى أعمى درجة مف
درجاتالتميزفيالعمؿكاإلنتاجية.


 .4القضاء عمى الممؿ كالركتيف ،كاختصار الكقت ،كتقميؿ الجيد ،كزيادة اإلنتاج ،كتعظيـ
األرباح،كتقميؿالخسائر .





(العطيات)89:2006،

 2.2.5أىداف ايتغ ر:

مفالضركرممشاركةالمعمميفبكضعأىداؼالتػييرعمىاعتبارأفمفيشارؾيككف

الممتزميفبالسعيلتحقيقيا،كيمكفتكضيحىذهاألىداؼفيمايمي :
أكؿ 
ى

ؽ عمييافميو كالسيد ()2009كالحريرم(  ،)2011كتسعىعمميةالتػييرإلى
حيث اتفى ى
ي

تحقيؽأىداؼمعينةيمكفتكضيحيافيمايمي :

معرسالةالمؤسسةالتربكيةكقيميا.

 .1االلتزاـالتاـبالتػيير،السيماإذاكافالتػييرمتماشيان

 .2زيادةقدرةالمؤسسةالتربكيةعمىالتعامؿكالتكيؼمعالبيئةالمحيطة ،بياكتحسيفقدرتيا
عمىالبقاءكالنمك.

 .3تمكيفالمديريفمفاتباعأسمكباإلدارةباألىداؼبدالنمفاألساليباإلداريةالتقميدية.
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التربكية ،كاإلدارية كاألخبلقية ،لتجكيد
 .4إحداث التػيير اإليجابي المحمؿ بالقيـ العممية ك 
مخرجاتالتعميـ .







(فميوكالسيد)69:2009،

 .5مساعدةاإلدارةعمىتمبيةمتطمباتالتػييرالذاتيفياإلدارة،كمكاجيةالمشكبلتالتعميمية
كاإلداريةبشكؿفعاؿ.

 .6تشجيعالعامميفعمىتحقيؽاألىداؼالتنظيمية،كتحقيؽالرضاال كظيفيلدييـ.
 .7االستفادةمفالمستجداتالعمميةكالتقنيةكالفكريةكتكظيفيالخدمةالعمميةالتربكية.

 .8الكشؼ عف الصراعات كادارتيا ،التعامؿ معيا بما يخدـ أىداؼ المؤسسة التربكية
كمصمحتيا.

 .9بناء جك مف الثقة كالتعاكف لمساعدة العامميف عمى تشخيص مشكبلتيـ ،كحفزىـ إلحداث
التػييرالمطمكب.

.10

االرتقاءبمستكلأداءالمؤسسةالتربكية،لتتكافؽمعمتطمباتالجكدةالشاممة.

(الحريرم)89:2011،
كما أضاؼ شقكرة ( )2012عدة أىداؼ أساسية إلدارة التػيير في المؤسسة التربكية

(المدرسة)تتمثؿفيخمسةكمايمي :

 .1تحقيؽأىداؼالمؤسسةالتربكيةعمىمستكلعاؿ.
 .2التكيؼالكامؿلممؤسسةالتربكيةمعالبيئةالعالميةكاإلقميميةكالمحمية.

 .3استشراؼمستقبؿالعمميةالتربكيةكاعادةصياغةالرؤيةكالرسالةكاألىداؼاالستراتيجية.
 .4تحكيؿأسمكبمدراءالمدارسفيإدارتيـمفإدارةتقميديةإلىإدارةتػييرتتكافؽكمتطمبات
العصر.

 .5إيجادمناخمناسبلحؿالمشكبلتكتقبؿاالختبلؼالرأمبيفالعامميف.

في ض ء ما

(شقكرة )19:2012،

بق ترلالباحثةأفالتػييرفيالمؤسسةالتربكيةيسيـ ،كبشكؿأساسي ،في

تحقيؽمجمكعةمفاألىداؼىي :
 .1فحصمستمرلنمكالمؤسسةأكتراجعياكالفرصالمحيطةبيا.

 .2زيادةحماسكمقدرةأفرادالمؤسسة ،خاصةالتعميمية ،فيمكاجيةمشاكميـفيانضباطيـ
الذاتي.
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المميزة ألفراد العمؿ كجماعاتو

 .3زيادة قدرة المؤسسة عمى الحفاظ عمى أصالة الصفات
كانتاجيا.

 .4بناءمناخلمتػييركالتطكيركاإلبداع.

 .5زيادةالثقةكاالحتراـكالتفاعؿخاصةبيفالمعمميفكالمدراء.
تعتبر ىذه ا خ رة أىم ا ىداف؛

ايداخ ي.

 2.2.6ا

ىم

د ر ايثق ايمتبادي ب ن ايطرف ن في ايتغ ر

باب ايق ى ايدافع ي تغ ر:

الشؾ أف أسباب التػيير ك دكاعيو تختمؼ حسب البيئة كالظركؼ المحيطة بيا  ،كقد

تناكؿالكثيرمفالباحثيفكالدارسيفأسبابالتػيير ،كمفخبلؿإطبلعالباحثة عمىأىـ ىذه
ت اتفاقان كبي انر بيف كؿ مف المرسي ( ،)2002كىكسي (  )2006كفميو كالسيد
األسباب الحظ ي

()2009كالجكارنةككصكص(،)2008كالحريرم(،)2011كتمثمتأىـ ىذهاألسبابكالقكل
الدافعةلمتػييرفيمجمكعتيفرئيسيتيف،ىما :
أ .القكلالخارجية
ب .القكلالداخمية


أ .ايق ى ايخارج

تتضمف القكل الخارجية الداعمة لمتػيير كؿ العكامؿ ،أك المؤثرات التي تقع خارج

اإلدارة ،كتؤثر في قدرتيا عمى تحقيؽ أىدافيا ،كفي مقدمتيا قكل السكؽ كالمنافسة

سيطرة
كالتكنكلكجياكالبيئةالعامة ،كىيكمايمي :

 .1ايعمالء:

تحتاج المؤسسة دائمان إلى متابعة التػيرات في احتياجات المعمميف كالطمبة كأكلياء

األمكر كرغباتيـ كتكقعاتيـ ،كترجمة ذلؾ في شكؿ خدمات جديدة ،إضافة إلى دعـ االرتقاء
بأساليبالتعمـ،كطرؽالتدريس .
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(المرسي )50:2002،

 .2ايتغ رات اي كان

:

تسبب الزيادة السكانية في اكتظاظ بعض المدف بالسكاف ،كىذا يستكجب المجكء إلى

كأعداد طبلبيا،
التػيير ،ك عادة النظر في عدد المباني المدرسية كتجييزاتيا ،كمرافقيا 
كمناىجيا؛لتتناسبمعظركؼتمؾالتػييرات .


 .3ايتغ رات ايطب ع :

قد ترتبط عممية التػيير في مجاؿ التربية كالتعميـ بالتػيرات الطبيعية؛ مثؿ اكتشاؼ

كجكدبعضالمعادف؛ كالنفطكالحديد ،كغيرىا ،مماينعش اقتصادالدكلة ،كبالتالييؤثرعمى

العممية التربكية لتحسينيا كالرفع مف مستكل المباني كالتجييزات المدرسية ،كاستحداث بعض
األنظمةالجديدةالتيتتماشىمعالكضعاالقتصادمالجديد(.الحريرم )77:2011،


ق ايعمل:

 .4إشباع حاجات ايمجتم

لممجتمع طمكحاتو كآمالو كتطمعاتو ،كقد يككف الدافع إلى التػيير حاجات المجتمع

لمكاكبةالتطكراتالمتبلحقةالتيتجتاحالعالـ،كحاجةسكؽالعمؿ،كتقديـالخدماتالمجتمعية
أفضؿ .
ى
التعميميةبشكؿ
و
مفخبلؿالمؤسساتالتربكيةك

معا رىا:

 .5مقاب م ا فات ايج دة ايشام

كمعاييرىا

حيث تحاكؿ المؤسسات التربكية كالتعميمية تطبيؽ شركط الجكدة الشاممة 

كاحبلؿ مدارس المستقبؿ بدالن مف المدارس التقميدية ،كاالستفادة القصكل مف التقنية الحديثة،
كتكظيفيالخدمةالعمميةالتربكيةكالتعميمية .

 .6ايم تجدات اي ناع

ايترب

ايع م :

حيث انتشرت كسائؿ االتصاؿ عالية التقنية ،كانبثاؽ
أشبوى بقرية صػيرة  ،ي

أصبح العالـ

الثكرة المعمكماتية ،مما جعؿ التػيير في مجاؿ التربية كالتعميـ أم انر مطمكبان؛ لمكاكبة التطكر
كمبلحقتو كتكظيؼ التكنكلكجيا الحديثة كاستخداميا؛ لمتحرر مف الجمكد الفكرم كاإلدارم،

كالمحاؽبركابالدكؿالمتقدمة ،معالحفاظعمىالتراثاألصيؿ ،كالقيـكالعاداتالمستمدةمف
تعاليـالديفالسامية .



(فميوكالسيد )370:2005،



ب  .ايق ى ايداخ :

تمارسىذهالنكعيةمفالقكلأكالعكامؿتأثيراتًياداخؿالمؤسسة،كتفرضعمىاإلدارة

الحاجةلمتػيير؛لتحقيؽالتكافؽمعيا .
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كيبلحظ أف ىذه القكل الداخمية؛ إما أف تعكس شكبلن مف أشكاؿ المبادرة إلحداث

التػيير؛ رغب ةن في الكصكؿ إلى مستكيات أعمى مف األداء؛ لتحقيؽ األىداؼ ،أك أنيا تعكس
شكبلنمفأشكاؿردالفعؿلمايحدثداخؿالمنظمة،كتقعفيثبلثةبنكدكمايمي :

 .1ايحاجات ايمشكالت ايتع م

ايترب

:

امؿ محرك ةن لعمميةالتجديد؛ مثؿجمكد
تشكؿالحاجاتالممحةكالمشكبلتالمتنكعةعك ى

المنيج الدراسي ،كضعؼ إعداد المعمميف ،كضعؼ مستكل التبلميذ ،كالنظاـ التقميدم
لبلمتحانات،كؿىذهاألمكرتفرضعمميةالتػييرمفأجؿالتحسيفكالتطكير .

(ىكسي )13:2001،

 .2ت جيات ازرات ايترب

ايتع م:

تكجيتك ازراتالتربيةكالتعميـفيمعظـالدكؿالعربيةنحكالتطكيركالتحديث؛ لمرقي

بمستكل العممية التربكية ،كتطكيرىا ،كمبلحقة المستجدات ،فالتػيير سمة مف سمات العصر،

كالتعامؿ معو ،كاستيعاب تكظيفو ،لـ يعد ترفان فكريان؛ بؿ ضركرة ممحة لمسايرة التطكرات

المتبلحقةفيكؿمياديفالحياة .

 .3نتائج ايد ار ات ايبح ث ت

اتيا:

تقد ـ البحكث العمميةكالدراسات العديدمف النتائجكالمقترحات كالتكصيات ،كىذا يدفع
المؤسسات التربكي ةى كالتعميمية إلى االستفادة مف نتائج ىذه الدراسات؛ ب حداث التػيير في
ً
أنظمتيا،أكسياساتيا،أكىيكمياالتنظيمي،أكأىدافيا،أكمناىجيا .

(الجكارنةككصكص )96:2008،
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ضح ايشكل ايتايي ايق ى ايدافع ي تغ ر


أن اع ايق ى ايدافع ي تغ ر



ايق ى
ايخارج

ايق ى
ايداخ


 العمبلء(المعممكفكالطمبة

 الحاجاتكالمشكبلت

أكلياءاألمكر)
ك

التعميميةكالتربكية

 التػيراتالسكانية

 التػيراتالطبيعية

 التػي ارتالصناعية

 تكجياتك ازراتالتربية
كالتعميـ
 نتائجالدراساتكالبحكث

كالعممية 
 إشباعحاجاتالمجتمع

كسكؽالعمؿ


كتكصياتيا

ايشكل (:)2.1أن اع ايق ى ايدافع ي تغ ر
(ايم در :إعداد ايباحث )
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كيرل عبد اهلل كآخركف ( )2001أف األسباب التي تدعك مدير المدرسة إلى إحداث

التػييرات المختمفة إلى أسباب اقتصادية كاجتماعية ،كسياسية كتكنكلكجية ،كىذه األسباب
أم داخؿالمدرسة،كقديككفخارجيانيقكـبواألفرادبرغبتيـ،
المجتمعةقديككفسببياداخميانٍ  ،
أكمفركضانعمييـ،كفيمايميتكضيحلتمؾاألسبابالثبلثة :

 .1ا

اي ا

باب االجتماع

:

إفمايسكدالمجتمعات مفنزاعاتأكاتجاىاتسياسيةكاجتماعية،كالتيتمس كؿ
ً

مفيتحكؿ

فرد فيىذهالمجتمعات ،سكاءكانتصػيرةأككبيرة،فقدأسيمتبشكؿاضطرار
و
نمطالحياةاالجتماعيالمرتكزعمىالنزعةالفرديةإلىالنزعةكالنظرةالجماعية،كالشؾ أف

العمؿيتأثربيذهالنزاعات .

 .2ا

باب االقت اد :

إفالتػيراتاالقتصادي ةى أصبحتسمةمفسماتىذاالعصر ،كىي تتـبسرعةكبيرة
ببطء شديد ،مما يعقد فرص التػمب عمييا أك كقفيا ،كقد يككف التػيير في تقمب
و
جدان ،أك

األسعار  ،أكالتدفقاتالنقدية،ممايؤدمإلىتػييرعمىالنشاطاتكالخدماتكطرؽتقديميا،
أنماط كانتثابتةلفترات
كماأفالعكامؿالتقنيةالحديثة ،كعناصرالتحديث ،قد أدتإلىىدـ و
طكيمةمفالزمف .

 .3ا

أ ايتقن :

باب ايتكن ي ج

تؤثر ثكرة المعمكمات التكنكلكجية بشكؿ كبير عمى أساليب اإلدارة ،كتقديـ الخدمات،

إضافة إلى عمميات البيعكالشراء ،كتتصاعد ىذه التأثيرات يكمان بعد يكـ ،كبشكؿ سريع جدان؛
نجازالمياـالمتداكلةبفاعمية
و
ألفتقنيةالمعمكماتقدأصبحتجزءان مفاالتجاهاليادمإلىإ

أكبر .











(عبداهللكآخركف )7:2001،

ترى ايباحث أنو من د اعي ايتغ ر في ايمدر :

 .1التقدـكالتجديدالمتسارعفيالمجاالتكافةفيىذاالعالـ.

 .2سرعةالتػييركشمكلوجميعقطاعاتالحياة،كقبكؿآثاره،كالتكيؼمعيا.
 .3المطالبةبتقديـأفضؿالنتائجفيالعمميةالتربكية،كالسعينحكالنكعيةفيالتعميـ.

50

 2.2.7خ ائص ايتغ ر:

اتفؽ كؿ مف الخضيرم ( )2003كالزعبير ( )2011كشقكرة ( )2012كالعمياف

()2013كأبكسمكت()2015عمىأفخصائصالتػييرتنحصرفيمايمي :

 .1اال تيداف  :التػيير حركة تفاعؿ ذكي ،ال يحدث عشكائيان كارتجاليان؛ بؿ يتـ في إطار
حركةمنظمةتتجوإلىغايةمرجكة،كأىداؼمحددة.

أم تممؾالقدرةعمىالحركةبحريةمناسبة،
 .2ايفاع :يتعيفأفتككفإدارةالتػييرفعالة؛  ٍ
كتممؾالقدرةعمىالتأثيرعمىاآلخريف.

 .3اإل الح :حتى تنجح إدارة التػيير يجب أف تتصؼ باإلصبلح ،بمعنى أنيا يجب  أف
تسعىنحكإصبلحماىكقائـمفعيكب،كمعالجةماىكمكجكدمفاختبلالت ،كسدما

فيالمجتمعمفنقائص.
ى

أفضؿ
ى
ية 
ات تطكير و
 .4ايقدرة ع ى ايتط ر االبتكار :يتعيف أف يعمؿ التػيير عمى إيجاد قدر و
مماىكقائـ ،أكمعركؼ ،أكمستخدـحاليان،كالتػييريعنياألفضؿكاألصمحكاألجكد ،كال

يعنيأبدانالتدىكركاالنحبلؿ(الخضيرم.)19:2003،

 .5اي اقع  :يجب أف ترتبط إدارة التػيير بالكاقع العممي الذم تعيشو المؤسسة ،كفي إطار
إمكانياتياكمكاردىاكظركفياالتيتمربيا.

 .6ايرشادة:الرشادةىيصفةالزمةلكؿعمؿإدارم،كبصفةخاصةفيإدارةالتػيير؛ حيث
يجبأفيخضعكؿ قرار ،ككؿ تصرؼ ،العتباراتالتكمفةكالعائد،فميسمفالمعقكؿأف
يحدثالتػييرخسائرضخمةيصعبتػطيتيابعائديقؿعفىذهالخسائر.
و
(العمياف.)345:2005،

 .7ايت افق  :يجب أف يككف ىناؾ قدر مناسب مف التكافؽ بيف عممية التػيير كبيف رغبات
القكلالمؤثرةفيعمميةالتػييركاحتياجاتياكتطمعاتيا(الزعبير.)153:2011،
كعناصرىا في

 .8ايمشارك :كتتضمفالمساىمةالجماعيةمفجميعأفرادالمؤسسةالتعميمية
تبنيرؤيةالمؤسسةكأىدافيانحكالتػيير،كااللتزاـالفعميمفخبلؿاستثماركؿ الجيكد

مفأجؿإحداثالتػييرالمرجك(أبكسمكت.)26:2015،
ٌ
الفرديةكالجماعية؛

األخبلقيةفيآفكاحد،كاذاكاف
و
 .9ايشرع :يجبأفيتـالتػييرفيإطارالشرعيةالقانكنيةك
الن تػيير القانكف  كتعديمو قبؿ
القان كف القائـ يتعارض مع اتجاىات التػيير؛ ف نو يتعيف أك

إجراء التػيير؛ لمحفاظ عمى الشرعية القانكنية ،كفي الكقت ذاتو حرماف القكل المعارضة
لمتػييرمفسندقكمتستخدموفيمقا كمةقكلالتػيير.
و
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.10

ايد نام ك

،حيث تمر مراحؿالتػييربالتطكر
ي
:يعتبرجكىر التػيير ىك الديناميكي ةى 

كالنضجفيالمراحؿاألكلىمفعبلقاتالعمؿ،ثـبالنجاح،أكبالتدىكرفيمابعد.

(شقكرة .)19:2012،

كبعد عرض خصائص التػيير  الحظت ايباحث كجكد الديناميكية كخاصية أساسية

لمتػيير ،ألنياتعتمدعمىالحركةكالنشاطمفحالةلحالةأخرل  ،كعمى التطكركالنضجفي

تىـ الربط
مراحمو ،ثـ النجاح أك التدىكر ،فالتػيير عممية ديناميكية تحكيمية مستمرة ،كمف ىنا 
بينيمالدراسةد نام ك ايتغ ر ايمؤ

يكمتػيرتابعفيىذهالدراسة .



 ايشكل ايتايي ضح خ ائص ايتغ ر ،كما حددىا ايخض ري ()2003


اال تيداف



اي اقع
ايت افق
ايفاع

ايقدرة ع ى ايتط ر االبتكار

خ ائص
ايتغ ر

الديناميكية

ايشكل ( :)2.2خ ائص ايتغ ر
(ايم در :ايخض ري)18 :2003 ،
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ايمشارك
ايشرع
اإل الح
ايرشادة

 1.2.8أن اع ايتغ ر:
حيث يكجدلمتػيير
إف تعددأنكاعالتػييرقديعكدلفمسفةالقائـعمىالتػييركتكجيو؛  ي

أنكاععديدة،كتجممياالباحثةكمايمي :

 .1ايتغ ر اال ترات جي :ييتـ بالقضايا الرئيسة طكيمة المدل ،كىك خطكة لممستقبؿ ،كيطمؽ
عميوالرؤيةاالستراتيجية ،كيتضمفىدؼ المؤسسة ،كرسالتيا ،كفمسفتيا حكؿ التطكر كالجكدة
التقنيات المستخدم ةى ،كيحدث
ً
احتياجات المجتمع ،ك
ً
كاالبتكار ،كالقيـ التي تخص العامميف ،ك

امؿ ،ىي :البيئة الخارجية التنافسية كاالجتماعية
التػيير االستراتيجي في إطار عدة عك ى
كاالقتصادية ،كالمكارد الداخمية لممؤسسة ،كاإلمكانيات المادية كالبشرية المتاحة ،كالثقافة،

كاليياكؿالتنظيميةكاألنظمة،كيستكجبالتنفيذالناجحلعمميةالتػييراالستراتيجيتحميبلنكتفيمان
عميقيفليذهالعكامؿفيمرحمتيالتخطيطكالتشكيؿ .

 .2ايتغ ر اي ظ في :يرتبط التػيير الكظيفي بالنظـ الجديدة كاإلجراءات كاليياكؿ ،كاألساليب
التيلياأثرىاالمباشرعمىتنظيـالعمؿداخؿالمؤسسة،كىذهالتػييراتلياأثرىاالكبيرعمى

العامميف،فييأكثرأث انرعمييـمفالتػييراتاالستراتيجيةممايتطمبالتعامؿمعيابحذركبير،
كعنايةشديدة .



(الدجني )56:2011،

.3ايتغ ر ايشامل ايتغ ر ايجزئي:إذانظرناإلىالتػييرحسبدرجةالشمكؿ،نستطيعأف
نميزبيفنكعيفمفالتػيير،التػييرالجزئيكىكالتػييرالذميتناكؿجانبان كاحدانمفجكانب

المنظمة؛ مثؿ التػيير التكنكلكجي فقط ،دكف التػيير في المجاالت األخرل ،كالتػيير الشامؿ
الذميتناكؿجميع جكانبالمنظمةكمجاالتيا ،كالخطكرةفيالتػييرالجزئيأنوقديسببنكعان
مفعدـالتكازفداخؿالمنظمة،فبعضالمجاالتتككفمتطكرة،كاألخرلمتخمفة،ممايقمؿمف

فاعميةالتػيير .

 .4ايتغ ر ايمادي ايتغ ر ايمعن ي :لك أخذنا مكضكع التػيير أساسان ألمكف التمييز بيف
التػيير المادم مثؿ التػير الييكمي كالتكنكلكجي ،كالتػيير المعنكم (التػيير النفسي

كاالجتماعي) ،فعمىسبيؿالمثاؿ:نجدأفبعضالمؤسساتلدييامعدات كأجيزةحديثة ،كلكف
أنماط سمكؾ العامميف ،كأساليب العمؿ فييا تقميدية ،كىذا النكع مف التػيير شكمي كسطحي،

كغيرفعاؿ .
ي
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 .5ايتغ ر اي ر

ايتغ ر ايتدر جي :يكجد تقسيـ آخر ألنكاع التػيير حسب سرعة إحداث

قديككفتػيير سريعان،كعمىالرغـمفأفالتػيير
التػيير،فقديككفالتػييربطيئان كتدريجيان ،
ان

يككفعادةأكثررسكخانمفالتػييرالسريعالمفاجئ(.شقكرة )26:2012،
ى
بطيء
ي
التدريجيال

 .6ايتغ ر ايمخطط ايتغ ر ايعش ائي:التػييرالمخططىكالتػييراليادؼالنابععفقصد،
كيككفىناؾخطةكاضحةإلحداثالتػيير،كيرميإلىأىداؼمممكسة،أماالتػييرالعشكائي

التبذؿفيومحاكلةلتكقعنتائجون،أكمعرفةآثاره .

فبليتبعخط ةن،ك
 .7ايتغ ر ع ى م ت ى ايد ي

ايتغ ر ع ى م ت ى ا قاي م:التػييرعمىمستكلالدكلةيشمؿ

أم يمتدإلىجميعالتنظيماتاإلداريةلمتعميـ،أماالتػييرعمىمستكل
جميعالرقعةالجػرافية؛  ٍ
األقاليـ،فيكمقصكرعمىإقميـأكأقاليـمعينةدكفغيرىا(.الحريرم.)71:2011،

كما رى ايمر ي ( )2006أن أن اع ايتغ ر تتمثل في:

 .1ايتغ ر ايمخطط :يقصد بو تمؾ النكعية مف أنشطة التػيير اإلرادية كالمتعمدة؛ لتحقيؽ
دة،كيساعدالتػييرالمخططفيتحسيفقدرةالمؤسسةعمىالتكافؽمع
أىداؼأكنتائجمحد و
ى
التػيراتفيبيئتياالداخميةكالخارجية،كماكيساعدفيتػييرسمككياتاألفرادكالجماعات
داخؿالمؤسسة.

 .2ايتغ ر ايقائم ع ى رد ايفعل:يحدثبناءعمىاعتزاـإدارةالمؤسسةالتكسعفيالمزيدمف
تطكيرىا ،لضماف الحفاظ عمى مستكل جيد
الخدمات كفؽ الحاجة إلى تػيير الخدمات  ك 
ألداءىذهالخدماتالجديدة.

في ح ن أشار ى





(المرسي)54:2002،

ي ( )2001إيى ن ع ن آخر ن ي تغ ر ،ىي :

 .1ايتغ ر ايبن ي:يعنيالتػيرالبنيكمذلؾالتػييرالذميؤثرتأثي انر جكىريان عمىالمؤسسة

(أكالجزءالذميحدثبوالتػيير)كفيحالةنجاحالتػيير،سيتـمبلحظةاالختبلؼداخؿ

كخارج المؤسسة ،كتؤثر مثؿ ىذه التػيرات عمى العمميات المستقبمية الخاصة بالمؤسسة

بشكؿفعاؿ،ككثي انرماتتضمفانقبلبانكبي انرداخؿالمؤسسة.

 .2ايتغ ر ايمتدرج :كىكثمرةمئاتمفالمكاقؼالتييكاجيياالمديركفعبرحياتيـالكظيفية،
ات خاص ةن بالطرؽ كالعمميات الخاصة بالعمؿ حسب المستجدات التي
فيك يتضمف تػيير و
تطرأعمييـ.





(ىكسي)15:2001،
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خت ف جالب ( )2011في تق مو ن اع ايتغ ر ،ح ث ق ميا يثالث أن اع ،ىي
كما ي:

 .1التػييرفياالستراتيجيةكالييكؿالتنظيمي.
 .2التػيير في عمميات العمؿ كبيئتو  :كيتضمف ىذا النكع مف التػيير إجراء سمسمة مف

التػييرات (أربعة مجمكعات) ،كىي تنفيذ حمقات الجكدة ،أك برامج نكعية ،كحياة العمؿ،

كالتػيير في تصميـ العمؿ كعمميات االتصاؿ ،كادخاؿ تكنكلكجيا جديدة ،كالتػييرات في
البيئةالماديةلمعمؿ.

 .3التػيير الثقافي :يشير التػيير الثقافي إلى تػيير في قيـ األفراد كمعاييرىـ كتكجياتيـ
كمعتقداتيـكسمككياتيـ









(جبلب)672:2011،

كبيرفيتقسيماتالتػييرحسبكجيةنظرالباحثكرؤيتو؛إالأفجميعيا
ترى ايباحث تنكعان ان

تقكـ بالتػيير ،لكف األىـ أف يككف ىذا التػيير مخططان لو؛ حتى يككف تػيي انر ناجحان ،كيتـ

الكصكؿإلىاليدؼالمرجكمفالتػييربأقؿتكمفةكجيد .

 2.2.9مجاالت ايتغ ر:

تشمؿ مجاالت التػييرجانبيفرئيسيففيالمؤسسةالتربكية ،ىما:المجاؿ التنظيمي،

ك المجاؿ الثقافيكاالنفعالي،كذلؾفيبنديفعمىالنحكاآلتي :
 .1ايمجال ايرامي إيى إعادة بناء ايتنظ م ايمؤ

ي  ى ك تو:كتتضمفإحداثالتػيراتفي

البناءالرسميلممدرسة،بمافييا:التنظيـالمدرسي،كالجدكؿالمدرسي،كاألدكارالكظيفية،
غير مباشرعمىالتحسيفكالتطكيرفيالعمميةالتعميمية
كغيرىا،تمؾالتيتتضمفتأثي انر ى

التعممية.

 .2ايمجال ايرامي إيى إعادة بناء اين ق ايثقافي في ايمؤ

ايتع م  :كتتضمف إحداث

التػييراتفياألنظمةالمتصمةبالنماذج،كالقيـ،كالدكافع،كالميارات،كالعبلقاتالتنظيمية،
جديدةلمعمؿالجماعيالتعاكني،ينعكسأثرىامباشرة
ككسائؿ و
ى
أساليب
ى
ممايؤدمإلىتعزيز
ؽمممكسفيعمميتيالتعمـكالتعميـداخؿالمدرسة.
فيإحداثفىٍر و
إفجيكدإعادةبناءالنسؽالثقافي؛ باعتباره يستندإلى العبلقاتبشكؿرئيس،تتطمب

تدخبلن مباش انرلتعزيزالجانباالنفعالي ،سكاءمفالقائد ،أـالعامميفمعو ،أـالمعنييفبالعممية

بكيةكافة،كتيسيـىذهالجيكدفيزيادةالمركنة،كدرجةالتكيؼلدلاألفرادكالجماعاتنحك

التر
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التػيير ،كتساعد العامميف عمى مكاصمة جيكدىـ التطكيرية بالرغـ مف الصعكبات التي قد

يكاجيكنياأثناءالتطبيؽ.



(أبكسمكت )28:2015،



كيرلفكالف()Fullan, 1998أفقادةالتػييريركزكفعمىالجانباالنفعاليالثقافي

مثؿ تركيزىـ عمى الجانب التنظيمي ،كيتميزكف بتأكيدىـ القكم عمى إنجاز رسالة لممؤسسة،

كميمتيا الرئيسة ،كيتػمبكف عمى القمؽ الذم قد يسكد المؤسسة مف خبلؿ استثمار الفرص

المتاحةكافةلتطكيرالبنيةالتنظيمية،كنماذجالعمؿ،كأساليباألداء ،إضافةإلىتعزيزالثقافة

المشتركة كالعمؿ الجماعي التعاكني ،مما يكفر الدعـ كالمساندة ،كيرفع مف مستكل الطمكح
كالتكقعاتكاإلنجازات .



( )Fullan, 1998: 6



كيرلالجكارنةككصكص()2008أفمجاالتإدارةالتػييريمكفأفتتناكؿأم مجاؿمف


مياديفالحياةالعمميةأكالخاصةكالتيتشتمؿعمى :
 .1المبادئكالقيـ.

 .2السمكؾكالتعامؿمعاآلخريف.
 .3أساليبالقيادةكاإلدارة.
 .4الكظيفةكالعمؿ.

 .5المكائحكالقكانيفكاألنظمةكاإلجراءات.
 .6الميا ارتكالقدرات.

 .7الميكؿكالرغباتكاليكايات.
 .8اإلمكاناتالماديةكالمعنكية.

 .9المسئكلياتكالصبلحيات(.الجكارنةككصكص)56:2008،
كعميويمكفالقكؿ:إفالتػييريشمؿالمكاردالبشريةكالمكاردالماديةأيضان،كمعذلؾ

ف ف التػيير يركز عمى المتػير األكؿ المتمثؿ بالمكارد البشرية الذم بدكره يؤثر في المكارد

المادية  ،حيث تعتبر المؤسسة التعميمية نظامان ،كالنظاـ يتشكؿ مف مجمكعة مف العناصر
المتداخمة  ،ككؿ عنصر يؤثر كيتأثر بالعنصر اآلخر  ،ككؿ عنصر لو كظيفتو ،كلو ىدفو

المتمثؿفيإرضاءالزبكف ،أكالمستفيدمفالم ؤسسة،كعميوالبد مفالنظرإلىالمدخبلتك

،كىيالتيتصبنيايةفيالبنيافاالجتماعي .
المكاردكالعكامؿالمؤثرةبياكافة 
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 2.2.10مفي م اينظم ايد نام ك
اينظام ايد نام كي-:

:

عرؼككلي()Cooley, 3992النظاـالديناميكيبأنو"ىكذلؾالنظاـالذمتككف


فيوالمككناتمتصمةكمتشابكةمعبعضيابعضان،كبالتػاليفػأمتػيػ ورفػيأحػدالمككنػاتيػؤثر

ػرمتماثمػةفػيكػؿأجػزاء
فيمككفآخر،ربمافيالنظػاـالكمػي،كنتيجػةلػذلؾتصػبحالتنميػةغي ى
ى

آخربطيئان .
النظاـأكمككناتو،فقديككفالنمكفيأحداألجزاءسريعان،كفيجزوء ى












( )Cooley,3992:71

كيعرف ػػواآلغ ػػا()7133بأن ػػو":جمي ػػعالعممي ػػاتذاتالعبلق ػػةالمتداخم ػػةم ػػعبعض ػػيا
بعض ػان،كالتػػيتصػػميـلمكصػػكؿإلػػىىػػدؼمعػػيف،ضػػمفإطػػارمعػػيفغيػػرخػػارجعػػفمككنػػات

النظاـ".











(اآلغا )3110:7133،



أمااليادم() 3999فيعرؼ النظاـالديناميكيبأنو":مجمكعةمتداخمةمفالمككنات

اءأكأنشط ةنيعبرعنيافيبعضاألحيافبعممياتذاتعبلقات
التيقدتككفعناصرأكأجز ن
ى

متبادلةمعبعضيابعضانتصميـلمكصكؿإلىىدؼمعيف،أماكحدةالنظاـفقدتككفشخصان،
آخر ،مثؿالممفات ،كاإلشارات ،ككحداتالمعمكمات...
شيء  ى
أكمجمكع ةن ،أكمنظمة ،أكأم و
الخ ،كماتعنيالعمميةأكالنشاطالذميتضمنوالنظاـتمؾالعممياتالمتداخمةالتييتضمنيا،
فالنظاـالفرعي
ى
كيشمؿمككفالنظاـكعنصرهعمىالعممية،كيعرؼكجزءمفالنظاـ،كبذلؾف
درجبالتبعيةإلىمستكياتأكمككناتاقؿأك
يمثؿاحدالمككناتذاتالمستكياتالعاليةالتيتت 
ً
(اليادم )72:3999،

أدنيفيتعمقيا.

كبقدر تكاثر العكامؿ البيئية المحيطة بالنظاـ التعميمي كتباينيا ،كاعتماد كؿ منيا عمى

اآلخر،تككفالصعكبةكالديناميكيةالتيتجعؿمفبيئةىذاالنظاـبيئةمتقمبة .

(عساؼكالعاجز )32:7131،
مةةن ناح ةة أكثةةر تحد ةةداً مكةةن تحد ةةد ايمفيةة م ا

ا ةةي ي نظةةام ايةةد نام كي بأربعةة

عنا ر ،كما حددىا ب يد نج (  )Boulding،3999في أربع بن د:
أ .كجكدعبلقاتمتبادلةبيفمككناتالنظاـأكأجزائو .

ب .تأثيرالتػيرفيأحدمككناتالنظاـعمىبعضالمككناتاألخرل.
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ػردكجػكد
ػاسأفالمسػألةليسػتمج ى
ت .تشكيؿالمككناتالمتفاعمػةلمنظػاـالكمػي،عمػىأس ً

عددمفالمككنات.

ث .إفالنظاـبدكفىدؼيكجيواليككفنظامان)Boulding،3999:31(.

ترى ايباحث أنو في داخؿ النظاـ االجتماعي يتعمـ األعضاء أف يمارسكا مف خبلؿ أدكار
اجتماعية يتـ إنجازىا مف خبلؿ عدة كسائؿ كنظـ فرعية ،مف بينيا النظاـ التعميمي الكطني
الذميتككفبدكرهمفتنظيـداخمي،يركبمفعدةأجزاءمتصمةكمتشابكةتتفاعؿمعبعضيا،

كماتتبادؿالعبلقةمعبيئةالنظاـاالجتماعياألكبر.

 2.2.11ت ن ف اينظم ايد نام ك

:

يقسـدافيس ( )Davis, 2007النظـإليديناميكيةالخطية،كأخرلاستاتيكيةخطية،

كيتميػػزالنظػػاـالػػديناميكيبالعبلقػػةالبلخطي ػةبػػيفأج ازئػػو؛بمعنػػىأفتػػأثيرعنصػػرجديػػدعمػػى
النظ ػػاـاكإدخال ػػويمث ػػؿس ػػمككانمعقػ ػدانلمػاي ػػة،كم ػػفالص ػػعبالتنب ػػؤب ػػو،كلك ػػييتض ػػحمفي ػػكـ
البلخطيةقديككفمفاألفضؿكصػفوفػيمقابمػةمػعمفيػكـالخطيػةمػفخػبلؿخاصػيتيفعمػى

النحكالتالي :
ايخا

ا يى :
تتمثػػؿفػػيأفالنظػػاـالخطػػييتضػػمفكجػػكدعبلقػػةمباش ػرةككاضػػحةبػػيفالسػػببكاألثػػر،

سببتأثيربسيطانكماأفالتػيرالكبيريؤدمإلىتأثيركبيػر،كيتضػمفالنظػاـ
فالتػيرالبسيطي
ان

الخطيمفالناحيةالعمميةكالنظريةإمكانيةالتنبؤ،ممايساعدعمىالتنبؤبالسمكؾالعاـلمنظاـ .
أماالنظاـالبلخطيفيكنظاـتككفعبلقةالسببكاألثرفيوعبلقةغيرمتجانسة.كيسبب

كجػػكدديناميكيػػةالتػذيػػةالراجعػػةفػػيالنظػػاـ،حيػػثمػػفالممكػػفأفيػػؤدمتػيػػربسػػيطفػػيأحػػد
المككنػػاتإلػػىحػػدكثتػػأثيركبيػػربشػػكؿغيػػرمتجػػانسفػػيالمككنػػاتاألخػػرل،كنتيجػػةلػػذلؾ

فالخطأالبسيطيمكفأفيتضخـبسرعة،كيؤدمإلىكارثة .
ايخا

ايثان

:

ةعػفمجمػكعأج ازئػو،كعمػىذلػؾ
تتمثؿفيأفالكػؿفػيالنظػاـالخطػييكػكفببسػاطةعبػارن

فيذاالنظاـيمكفأفيتحمؿإلىعناصريعتمدكؿمنيػاعمػىاآلخػر،أمػاالنظػاـالبلخطػيفيػك
ى
عمىالنقيضمفذلؾ؛ألنوأكثرمفمجردأفالكؿعبارةعفمجمكعأجزائو،كاليمكفتحميمو
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أكتبسػػيطومػػفخػػبلؿمصػػطمحاتتشػػيرإلػػىكحػػداتفرعيػػةبسػػيطةتعمػػؿمع ػان،لػػذلؾفالنظػػاـ
الديناميكيالبلخطييجبأفيعامؿعمىأنونظاـيعمؿمعان،كيتضمفبيئتو .

( .)Davis, 2007 : 25
كتعػػدبيئ ػػةالتخطػػيطالترب ػػكمديناميكي ػ ةنالخطي ػػةأكثػػرم ػػفككنيػػاخطي ػػة،كيتضػػمفكض ػػع

ػر،كمػفقضػية
ػرمتعػددةنتختمػؼمػفزمػفإلػىآخ ى
خريطةلقضيةمامفقضػاياالتخطػيطعناص ى

ػاذات
ي
إل ػػىأخ ػػرل،ى ػػذاباإلض ػػافةإل ػػىأفى ػػذهالعناصػ ػرالتك ػػكفمنفص ػػمةأكمس ػػتقمة،كلكني ػ
عبلقاتببعضيابعضان.







(اليبللي )91:7112،



بناء ع ى ما بقيعتبرالنظاـالتعميمينظامانديناميكيا،كتشمؿمككناتػوالرئيسػية:الطػبلب
اتالدراسي ةى،كالمناىجالتربكية؛حيػثيػؤدمأمتػيػرفػيأحػدىػذه
كالمعمميفكاإلدارييفكالمقرر ً
المككناتإلىتػيراتفيبقيةالمككناتاألخػرللمنظػاـالكمػي،فعمػىسػبيؿالمثػاؿيػؤدمالتػيػر

فػػيحجػػـالقبػػكؿ ،كبالتػػاليفػػيمجتمػػعالطػػبلبإلػػىالتػػأثيرعمػػىكيفيػػةعػػرضالمعممػػيفلممػػنيج
بلن .
كتنظيمو.كىذهالمككناتليستمستػمة،كلكنياتشكؿكؤلمتفاع 
 2.2.12أن اع اينظم ايد نام ك :كفيمايميعرضلبعضالنظـالديناميكيةكأىمياأربعة :
 .1اينظم ايد نام ك

ايمغ ق (ايمت ازن ):

يعػػرؼفكرسػتر()Forrester, 1995الػػنظـالديناميكيػػةالمػمقػػةبأنيػا"نظػػاـيتكػػكف

مفمجمكعةقميمةمفالمككناتالمتفاعمػةكالمنفصػمةعػفبيئتيػا،كالتتطمػبىػذهالػنظـعبلقػة
تفاعؿمعالبيئةاألكبػر؛كػيتظػؿقابمػةلمتطبيػؽ،فػالمتػيراتالخارجيػةتثيػرديناميكيػةالسػمكؾ

الكافيةفيالبناءالداخميلمنظاـ،كلكنياالتمثؿمفتاحانلشخصيةىذاالنظاـ" .

(  )Forrester, 1995 : 143

كماينظر اآلغا()7133إلىالنظـالديناميكيةعمىأنيا"نظـمػمقةتمامانتتككفمف

مجمكعةمفالمدخبلتالمحددةالتيتتفاعؿمعبعضياكتنتجعػددانمػفالمخرجػاتالتػييمكػف

إرجاعيابالكامؿإلىمجمكعةالمدخبلتالمعمكمة،دكفتدخبلتمفالبيئةالمحيطة .
مدخالت محددة

مخرجــــات

عمليـــات


ايشكل ( :)2.3اينظم ايد نام ك

ايمغ ق

(ايم در :اآلغا )1013 :2011،
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تعرف ايباحث اينظام ايد نام كي ايمغ ق (ايمت ازن) إجرائ ةاًبأنػو":نظػاـدينػاميكييتبعػو

المديرداخؿالمدارسالثانكية،كىػكذكقػدرةمحػدكدة،يتكػكفمػفمجمكعػةقميمػةمػفالمككنػات
المتفاعمةكالمنفصمةعفالبيئةالخارجية،كاليتطمػبىػذاالنظػاـعبلقػةتفاعػؿمػعالبيئػةاألكبػر

كيتظؿقابمػةلمتطبيػؽ،فػالمتػيراتالخارجيػةتثيػرديناميكيػةالسػمكؾالكافيػةفػيالبنػاءالػداخمي
ٍ

لمنظػػاـ،كلكنيػػاالتمثػػؿمفتاحػانليػػذاالنظػػاـ،كالتػػيتقػػاسبالدرجػػةالتػػييقػػدرىاأفػرادالعينػػةعمػػى
االستبانةالمستخدمةلذلؾ" .

كيعػ ػػدنمػ ػػكذجالػ ػػنظـالديناميكيػ ػػةالمػمقػ ػػةنمكذج ػ ػانذاقػ ػػدرةمحػ ػػدكدةفػ ػػيكصػ ػػؼالػ ػػنظـ

الديناميكيػػةالحقيقيػػة،فػػالنظـاالجتماعيػػة،كمني ػاالنظػػاـالتعميمػػي،التعمػػؿفػػيف ػراغبعيػػدانعػػف

االحتكػػاؾبػػالقكلكالضػػػكطالخارجيػػة.كلكنيػػابػػدالنمػػفذلػػؾتمثػػؿجػػزءاناليتج ػزأمػػفالمحػػيط
ػاتيك ً
اتتضػػطبػدكرىاإلحػداثالتػييػر.
اجػ ويبشػكؿثابػتتػيػر و
البيئي،تؤثركتتػأثربػو،كمػاأني 
(اليبللي )327:7112،





.2

اينظم ايد نام ك

ايمفت ح ( ايبع دة عن ايت ازن) :

يعرؼباكمي)،(Buckley,1997النظـالديناميكيةالمفتكحةبأنيا"نظـمفتكحة تتككف

مفمجمكعةمفالمدخبلتالتيتتفاعؿمعبعضيا ،كتنتجمجمكعةمفالمخرجاتاليمكف

إرجاعيابالكامؿإلىمجمكعةالمدخبلتالمعمكمة؛ألفالنظاـأثناءمرحمةالعممياتأكالتفاعؿ
يتعرضلعددكبيرمفالمدخبلتغيرالمعمكمةتأتيمفالبيئةالخارجيةالمحيطة".
ً

) (Buckley, 1997:50
تعرف ايباحث اينظام ايد نام كي ايمفت ح ( ايبع ةد عةن ايتة ازن) إجرائ ةاًبأنػو":النظػاـ

الديناميكيالذميتبعوالمديرداخؿالمدارسالثانكية،وهو يتككفمفمجمكعةمػفالمػدخبلت
التيتتفاعؿمعبعضيا،كتنتجمجمكعةمفالمخرجاتاليمكفإرجاعيابالكامؿإلىمجمكعة

الم ػػدخبلتالمعمكم ػػة،ألفالنظ ػػاـأثن ػػاءمرحم ػػةالعممي ػػاتأكالتفاع ػػؿيتع ػػرضلع ػػددكبي ػػرم ػػف

المدخبلتغيرالمعمكمػة،تػأتيمػفالبيئػةالخارجيػةالمحيطػة،كالتػيتقػاسبالدرجػةالتػييقػدرىا
ً
أفرادالعينةعمىاالستبانةالمستخدمةلذلؾ" .

لػػذلؾفقػػدرةىػػذهالػػنظـعمػػىإصػػبلحنفسػػياتػرتبطبانفتاحيػػاالمتكاصػػؿلمتػػدفؽالمسػػتمر
لممدخبلتالتيتأتييامفالبيئة،كمفخبلؿاستجابتيالمتقمباتالمكجػكدةفػيالبيئػةتػتمكفمػف

النمكعفطريؽتطكيرنفسياداخميانأكتػييربنائياكماتتمكفأيضانمفإيجادعبلقػاتجديػدة
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أكثرتعقيدان،كيتساعدىاعمىالتكيؼمعالظركؼالمػيػرة،كمػفاالرتباطػاتالسػببيةالرئيسػة
التيتسيـفيزيادةالديناميكيةمايمكفأفنطمؽعميواالعتمادالمتبادؿبدرجةكبيرةبيفالبعد

االقتصادمكاألبعاداألخرلفيالمجتمع،ككذلؾاالرتباطاتالمتعددةبيفعناصرالبيئةنفسيا

بمعنػػىأفالبيئػػةنفسػػياالتػػييتكاجػػدبيػػاالنظػػاـالمفتػػكحتكػػكففػػيحالػػةتػيػػركتحػػكؿمسػػتمر،

ػديرىا
كعمػػىذلػػؾيكػ كفمػػفالضػػركرمإدراؾالمجػػاؿالكمػػيلمعبلقػػاتالتػػييػرتبطبيػػاالنظػػاـكتقػ 
كفيميا،كاالبتعادعفاإلجراءاتالتيتركزعمػىجانػبكاحػد،فقػديسػاعدالتركيػزعمػىإداراؾ

البيئ ػػةالكمي ػػةلمنظ ػػاـ ،كفيػ ػـالطريق ػػةالت ػػيق ػػدتت ػػأثرم ػػفخبللي ػػاالمنظم ػػاتباألفع ػػاؿكاألح ػػداث
كالق ارراتالتياليككفلياارتباطمباشركظاىربيا(.اآلغا )3134:7133،
والجدول التالي يوضح أوجه الخالف 
بين النظم المتوازنة والنظم البعيدة عن التوازن
مظاىر االختالف

اينمط
اييدف
اين اتج
ايمعاني ايمتضمن

د نام ك

ايتفاعل

ن اتج ايتفاعل
ايت ن فات

اينم ذج ايبع د عن ايت ازن

اينم ذج ايمت ازن

نظاـمفتكحكمعقد .
نظاـمػمؽ .
البعدعفالتكازف .
المحافظةعمىالتكازف .
عدـالثبات/صعكبةالتنبؤبالمستقبؿ .
الثبات/إمكانيةلمتنبؤبالمستقبؿ .
 إجابة ،أكاستراتيجية ،أكحؿكاحد  حمكؿ  /استراتيجيات  /إجابات متنكعة ،تعتمد
عمى اإلطار البيئي في ضكء مدل االعتماد عمى
ىكاألفضؿ .
الظركؼاألكلية .
 السعيكراءتحقيؽىدؼكاحد.
 نقاط فعالية قميمة لمتأثير عمى  التكجونحكأىداؼمحددة .
 عديدمفنقاطالفعاليةالكافيةلمتأثيرعمىالنظاـ .
النظاـ .
 حمقةتػذيةراجعةمكجبة.
 حمقةتػذيةراجعةسالبة.
 نمكالتػيركاالبتعادعفالكضعالسابؽ .
 تنظيـكمقاكمةلمتػيير .
 نمطمفالفكضىذاتبناءمنظـ .
 النظاـ .
 عددمفالبدائؿكاإلمكاناتالتيتستجيب ،كتككف
 شكؿكاحدمتفردلمتطكر .
مناسبةلمظركؼالمحيطة .

ايشكل ( :)2.4اينظم ايمت ازن

اينظم ايبع دة عن ايت ازن

(ايم در :ايياليي )122 : 2006 ،

كمفالجدكؿالسابؽيتضحأفالنمكذجالمتكازفيككفنمكذجان مػمقان ،كيعتمدعمىعدد

محدكد مف المدخبلت التي تتفاعؿ مع بعضيا ،كتككف منفصمة عف بيئتيا ،كتعتمد ديناميكية
التفاعؿ في النمكذج المتكازف عمى حمقة التػذية الراجعة السالبة التي تميؿ إلى احتكاء أم

تفاعبلتقدتػيرالكضعالقائـ.
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كيؤكد فيتزركم ( )Fitzroy, 2007عمى أف ىذه النظـ الديناميكية تقكـ بدكر التنظيـ
بعيد المدلليذا
كالتحذير ،كالحفاظ عمىىيكؿ النظاـ كبناءه،األمر الذم يجعؿمف السمكؾ ً
التنبؤ بو،أماالنمكذج البعيدعف التكازف فيككف نمكذجان
ي
النظاـ سمككان معركفان ،كمف الممكف
مفتكحان كيشكؿ جزءان مف البيئة ،كبالتالي يككف حساسان بدرجة كبيرة لمتقمبات التي تحدث في

البيئة،بؿكيطكرنفسواستجابةليذه التقمبات،كذلؾمف خبلؿ التطكير الداخمي ،أك تػيير
البناء،كايجادعبلقاتجديدة؛بيدؼالتكيؼمعظركؼالتػير( )Fitzroy, 2007 : 16
النظـالتعميميةبصفةخاصةنظـ مفتكحةداخؿبيئة
ه
في ض ء ما بق ترى ايباحث أف 
مككنات؛ مثؿ
و
مضطربة ،كيتألؼ النسيج السببي لبيئتيا مف عبلقات كثيرة جدان ،تشمؿ 
التشريعات  ،كالق اررات االقتصادية  ،كالتنظيمات الشعبية  ،كاألقساـ كالك ازرات  ،كالتنظيمات

ىس ًره .
السياسيةكالثقافية،كغيرىامفالمؤسسات،كالمجتمعبًأ ٍ
 .3اينظم ايد نام ك

ايقائم ع ى ايتغذ

ايراجع :

يعػرؼديفػفبػاش) ( Diefenbach, 2007التػذيػةالراجعػةبأنيػا":شػبكةاتصػاؿتقػدـ
ػثيتفاعػ ػػؿىػ ػػذاالحػ ػػدثمػ ػػع
الحػ ػػدثأكالتػيػ ػػركاسػ ػػتجابةلمػ ػػدخؿجديػ ػػدمػ ػػفالمعمكمػ ػػات؛حيػ ػ ي

يؤدمإلىنتائجيتـبكاسطتياتعديؿالسمكؾالتالي" .
ى
المعمكماتالجديدة ،ك

كعمػػىذلػػؾفالتػذيػػةالراجعػػةيشػػارإلييػػاعمػػىأنيػػانظػػاـسػػببيناضػػج؛ألفالعناصػػرداخػػؿ
النظاـتؤثرفيبعضيابعضانبشكؿتمقائي،أككعمميةمفالسببيةالدائرية .

)  ) Diefenbach, 2007:215

نف آرثر ) (Arthur,2000ايتغذ

 .1ايتغذ
 .2ايتغذ

ايراجع إيى ن ع ن من ايتغذ :

ايراجع اي ايب  :كترتبطبالنظـالخطية(المتكازنةأكالمػمقةأكالثابتة)

ايراجع ايم جب  :كترتبطبالنظـالبلخطية(غيرالمتكازنةأكالحيةأكالمفتكحة) 
)  )Arthur, 2000: 155
رى ايياليي()7112أنوعمىالرغـمفأفكممةسالبأكمكجبتشيرإلىأحكاـ

ي فنيةمحددةفيمفرداتالنظـالديناميكية،فعمؿ
قيميةفيالحياةالعامة،إالأفليمامعان ى
كنمكهيككفذاأىمية
النكعيفالمختمفيفلمتػذيةالراجعةكاآلثارالتييتركانياعمىتطكرالنظاـ 

كبيرة،كذلؾفينكعيفعمىالنحكالتالي:
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ػثإنيػػاتحفػػظتطػػكرالنظػػاـفػػياتجػػاهىدفػػوالمحػػددسػػمفانمػػف
أ -ايتغذ ة ايراجع ة اي ةةايب  :حيػ ي
ػائؽخػارجييخرجػوعػفمسػارهتقػديـالتػذيػة
ػاـع ه
خبلؿالتنظيـالذاتي،فعنػدمايعتػرضالنظ ى

الراجعػػةالسػػالبةعمػبلنتعكيضػانيعػػالجاإلعاقػػة،كيعيػػدالنظػػاـإلػػىكضػػعواألصػػمي؛كعمػػى

ذلػػػؾفيػ ػػيتقػ ػػا كـالتػيػ ػػر،كليػػػذايشػ ػػارإلييػ ػػاباختص ػػاربحمق ػػةالتػذي ػػةالعكس ػػيةالمعتػ ػػادة
لبلنحراؼ.

ب -ايتغذ ة ايراجع ة ايم جب ة  :تمثػػؿالػػنظـالتػػيتتميػػزبعػػدـاالسػػتقرارالنػػاتجعػػفاالضػػطراب

ػثتضػػخيـحمقػػةالتػذيػػةالراجعػػة
كالتػيػػرالػػذميصػػعبالتنبػػؤبػػونمكذج ػانلمػػديناميكيات،حيػ ي
المكجبةاالنحراؼأكالتػيرالذميحدثفيالبدايةكبالتػاليفيػيتتحػرؾبالنظػاـبعيػدانعػف

تكازنواألصمي.



(اليبللي )314:7112،

تعةةةرف ايباحثةةة اينظةةةام ايةةةد نام كي ايقةةةائم ع ةةةى ايتغذ ةةة ايراجعةةة إجرائ ةةةاًبأنػػو":نظ ػػاـ

كييتبً يع ويالمديرداخؿالمدارسالثانكية،يعتمدعمىشبكةاتصاؿتقدـالحدثكالتػير؛
دينامي ى
حيثيتفاعؿىذاالحدثمعالمعمكماتالجديدة ،كيػؤدم
كاستجابةلمدخؿجديدمفالمعمكمات؛ ي
إل ػػىنت ػػائجي ػػتـبكاس ػػطتياتع ػػديؿالس ػػمكؾالت ػػالي،كيش ػػارإليي ػػاأني ػػانظ ػػاـس ػػببيناض ػػج،ألف

العناصػػرداخػػؿالنظػػاـتػػؤثرفػػيبعضػػيابعضػانبشػػكؿتمقػػائي،أككعمميػػةمػػفالسػػببيةالدائريػػة،
كالتيتقاسبالدرجةالتييقدرىاأفرادالعينةعمىاالستبانةالمستخدمةلذلؾ" .
اال تفادة من د نام ك

ايتغذ

ايراجع في عم

ن ايقرار ايترب ي :

يػػرلاآلغػػا()7133أفديناميكيػػةالتػذيػػةالراجعػػةتمثػػؿشػػكبلنلػػتعمـالنظػػاـعػػفنفسػػو،

كيككفالمصدراألساسيلمتعمـىػكالمعمكمػات،فالبيانػاتالجديػدة،ككػذلؾالمعمكمػاتالحاليػة،

ؿالعكامؿالتيتسيـفيبناءالنظاـ،فبدكفالتػذيةالراجعةالسالبةيفشؿالنظػاـفػيتقػديـ
تشك ي
صحيحةعندمايسمؾالطريؽالذميعيدهمرةثانيةإلىالخطالمتعمؽبيدفواألساسي .
و
مقاييس
ى
ػات
كبػػدكفالتػذيػػةالراجعػػةالسػػمبيةفػػيعمميػػةصػػنعالقػرارالتربػػكم،التكػػكفىنػػاؾمعمكمػ ه

مفحيثعبلقتوبأىدافو–،كتجعموقػاد انر
ي
كمعاييرمحددةهتسمحلمنظاـبقياسأدائوالخاص–؛
ي
عمىتقكيـفاعميةالق ارراتكمناقشتيا  ،كعمىالجانباآلخرتكجػدالتػذيػةالراجعػةالمكجبػةالتػي

تعمؿعمىنمكاألحداثكاألزمات،كمفثىـتسمحلمنظاـبػالتػير،كتحكيػؿنفسػوإلػىنمػطمػف
السمكؾكاألداءيختمؼمفالناحيةالنكعية،كبػدكفالتػذيػةالراجعػةالمكجبػةفػيعمميػةصػناعة

ارالتربكمالتككفىناؾعمميةمفالتساؤؿ،كتػييرالمحيطبصناعةالقرارالتربكمنفسػو،
القر 
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كبدكفالتػذيةالراجعةالمكجبػةفػيالسياسػةالتعميميػةكمحػيطالتخطػيط،اليكػكفىنػاؾتسػاؤؿ

حكؿطبيعةاألىداؼنفسيا،كمكاءمتيامعالظركؼالمتػيرة(اآلغا )3132:7133،
 .4اينظم ايد نام ك

ايمتبن

ي تخط ط اال ترات جي :

ػت
انطبلق ػانمػػفكػػكفالنظػػاـالتعميمػػينظام ػانديناميكي ػانيتسػػـبالحركػػةكاالنفتػػاح،فقػػدباتػ ً

النم ػػاذجالخطي ػػة،مث ػػؿم ػػدخؿمتطمب ػػاتالق ػػكمالعامم ػػة؛التعك ػػسالحقيق ػػةالديناميكي ػػةلمنظ ػػاـ
ػؽف ػػيك ػػؿمرحم ػػةم ػػفعممي ػػةالتخطػ ػيط،ى ػػذاباإلض ػػافةإل ػػىأف
ػثتظي ػػرعكائ ػ ي
التعميم ػػي؛حي ػ ي
ػيؼب ٍعػدانمعقػدان
العبلقاتالمتبادلةبيفىذهالجماعات،كعممياتالتػذيػةالراجعػةفيمػابينيػا،تض ي
ً
لمصكرةبأكمميا .
كفيظؿىذهالصكرةالديناميكيةلمنظاـالتعميمي،انيارتالثقةفػيالتنبؤيػةالتػيتميػز

المػداخؿالخطيػػةلمتخطػػيطالتربػػكم؛بسػببعػػدـقػػدرتياعمػػىمكاجيػةتعػػددالمػػدخبلتكاألحػػداث
ػزك
كشكؿجديديراعيىذهالديناميكية-أفيػ ى
غيرالمتكقعة،فاستطاعالتخطيطاالستراتيجي -و
المؤسساتالتربكي ةىمفخبلؿاستجابتولجكانبالتعقيدكالتداخؿالبيئي .
ً
(الزىراني .)10:7137،

كيعػرؼعسػاؼكالعػاجز()7131التخطػيطاالسػتراتيجيبأنػو " :عمميػة عمميػة شػاممة

تقػكـ عمػى استشػراؼ المسػتقبؿ ،كادراؾالمتػيػرات المرتبطػة بالبيئػة الداخميػة كالخارجيػة لممؤسسػة ،

تيدؼ إلى االنتقاؿ مف الكضعالحالي إلى الكضع المأمكؿ الذم يفي بمتطمبات عصرالمعمكماتيػة
كمجتم ػػعالمعرف ػػة،كتحقي ػػؽمب ػػدأالتن ػػافس،كى ػػيتق ػػاسبالدرج ػػةالت ػػييق ػػدرىاأفػػرادالعين ػػةعم ػػى

االستبانةالمستخدمةلذلؾ".

(عساؼكالعاجز )4:7131،

فةةي ض ة ء ىةةذا ايتعر ةةف تةةرى ايباحث ة أفاليػػدؼمػػفالتخطػػيطفػػيمجػػاؿالتعمػػيـيتمث ػؿفػػي

تعزيزعمميةالتكيؼكاالنسػجاـبػيفالمؤسسػةالتعميميػةكالبيئػةالتػييػمػبعمييػاطػابعالتػيػر،
كذلؾبتطكيرتصػميـقابػؿلمتعػديؿيمكػفتطبيقػومػفأجػؿمسػتقبؿالمؤسسػةالتعميميػة،ككػذلؾ

كضعاستراتيجياتتيسرتحقيؽذلؾالتكيؼكاالنسجاـمعمتطمباتالعصر .

.3

تضمن اينظام ايد نام كي ايقائم ع ى ايتخط ط اال ترات جي أربعاً من اينقاط  ،ىي :
م ةةتقب

ػثإفالتخطػػيطاالسػػتراتيجييرك ػزعمػػىتحديػػدم ػكاطف
ايق ة اررات ايحاي ة /حيػ ي

القكةكمكاطفالضعؼالتيتكمففيالمستقبؿ،كاالسػتفادةمػفالفػرصالمتاحػة،كتجنػب

المخاطر .
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.7

.1

ػثإن ػػوعممي ػػةتب ػػدأبكض ػػعاألى ػػداؼ،ث ػػـتحدي ػػداالس ػػتراتيجيات
ايتخطةةةة ط كعم ةةةة /حي ػ ي
صػىكورتػؤدمإلػىتحقيػؽ
كالسياساتكالخططالتفصيميةالتػيتضػمفتنفيػذاالسػتراتيجياتبً ي

األىداؼالمطمكبة.

اتيجيي ىع ػداتجاى ػانكطريق ػ ةنلمحيػػاة،فيػػكيرك ػزعمػػى
ي
ايتخط ة ط كف ةةف  /فػػالتخطيطاالسػػتر
األداءالمبن ػػيعم ػػىأس ػػاسم ػػفد ارس ػػةالمس ػػتقبؿكاس ػػتبلمو،كم ػػاأن ػػويرك ػػزأيضػ ػانعم ػػى

اس ػػتم ارريةعممي ػػةالتخط ػػيط،كع ػػدـاعتمادى ػػافق ػػطعم ػػىمجمكع ػػةثابت ػػةم ػػفاإلجػ ػراءات
.4

كاألساليب.

ايتخط ط كبناء  /فالتخطيطاالستراتيجييعمؿعمىربطأربعةأنماطرئيسيةمفالتخطيط
ىػ ػػي:الخطػ ػػطاالسػ ػػتراتيجية،كالب ػ ػرامجمتكسػ ػػطةالمػ ػػدل،كالميزانيػ ػػاتقصػ ػػيرةالمػ ػػدل،
كالخططاإلجرائية،بيدؼتحكيؿالتكامؿبينياإلىق ارراتحالية.

(اليبللي)321:7112،

تخ ص ايباحث مما بق إيى تعر ف اينظام ايد نام كي اال ترات جي إجرائ اًبأنو :
ػاليبلرصػػد
"نظػاـتعميمػػيبعيػدالمػػدلمفتػػكح،يػتـفػػيشػكؿتكجػ ووديمق ارطػػي،كيعتمػدأسػ ى
اإلمكانػاتالتعميميػةالماديػةكالبشػريةالمتاحػةلبلنتقػاؿ مػف الكضػعالحػالي إلػى الكضػع المػأمكؿ
الػذميمبػي متطمبػات عصػرالمعمكماتيػةكمجتمػعالمعرفػةكىػيتقػاسبالدرجػةالتػييقػدرىاأفػراد
العينةعمىاالستبانةالمستخدمةلذلؾ" .

كماكيشيرالدجني()7133أفايتخطة ط اال ةترات جي فةي ايةنظم ايد نام ك ة

عدة أ س أىمياىذه ا ربع  -:

عتمةد ع ةى

 -3يعتمدمنيجديناميكييتعامؿمعنظاـتعميميمفتكحكبعيدعفالتكازف.
ػاليبلرص ػػداإلمكان ػػاتالتعميمي ػػةالمادي ػػةكالبشػ ػريةالمتاح ػػة،ككض ػػع
 -7أفي ػػتـف ػػيش ػػكؿأس ػ ى
مجمكعةمفالبدائؿكالخياراتبمزاياىاكعيكبياأماـمتخذمالق اررات.

 -1أفيػػتـفػػيشػػكؿتكجػػوديمق ارطػػييتمثػػؿفػػيمشػػاركةكػػؿأعضػػاءالمؤسسػػةالتعميميػػةفػػي
عمميةالتخطيطبكؿمراحميا،كيركزعمىالعمؿكفريؽ.

 -4يكضحاتجاهالمستقبؿ،يكضحأقصػىاالحتمػاالتبالنسػبةلممجػاالتالتػيتخضػعلسػيطرة
المؤسسةالتعميمية.
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(الدجني)22:7133،



 كيمكفإجماؿكتكضيحالنظـالديناميكيةمفخبلؿالشكؿالتالي -:

اينظم ايد نام ك

اينظم ايد نام ك

اينظم ايد نام ك

اينظم ايد نام ك

ايمغ ق

ايقائم ع ى ايتغذ
ايراجع

اينظم ايد نام ك ايمتبن

ايمفت ح

ي تخط ط اال ترات جي

ايشكل ( :)2.5اينظم ايد نام ك
(ايم در :إعداد ايباحث )

كقػػدتىبنػ ً
ػتالباحثػػةالػػنظـالديناميكيػػةاألربعػػةالتػػيسػػبؽعرضػػياكالممثمػػةبالشػػكؿ(،)2.5فػػي
ى
تحدي ػػدديناميكي ػػةالتػيي ػػرالمؤسس ػػيالس ػػائدةف ػػيالم ػػدارسالثانكي ػػةم ػػفكجي ػػةنظ ػػرالمعمم ػػيف

بمحافظاتغزة .

اجماالً يما بق في اإلطار اينظري يمح ري ايد ار

تؤكد ايباحث ع ى اينقاط ايثماني ايتاي :

(ايثق ايتنظ م ،

د نام ك

ايتغ ر)

 .1الثقةالتنظيمية أحداألسسالضركريةلمعبلقاتالبنائيةبالتنظيـالمدرسي.
 .2الثقةالتنظيميةعبلقةتبادليةبيفطرفيف(المكثكؽفيو،ككاضعالثقة)،فالشخصكاضع
الثقةيتأثربمدلكفاءالمكثكؽفيوبكعكده،كتكقعاتوتجاىو.
 .3اعتمدت الباحثة مفأبعادالثقةالتنظيمية المستكلالعمكدم ،كيشمؿ(عبلقةالثقةبيف
زمبلءالعمؿ،كالمشرؼالمباشر،كاإلدارةالعميا)؛ألنوأكثرمبلءمةلمبيئةالمدرسية،
كألنويتماشىمعتكجياتالبحث.

 .4التػييرعمميةديناميكيةمستمرةمفحالةمتعارؼعميياإلىحالةأخرلجديدة؛بيدؼ
التطكيركالتحسيفكالتكيؼمعالمتػيراتالبيئيةالمتسارعة.
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 .5كجكد الديناميكية كخاصية أساسية مشتركة بيف الثقة التنظيمية ك ديناميكية التػيير،
كىما متػي ار الدراسة   ،لذلؾ ربطت الباحثة بينيما في ىذه الدراسة؛ لرصد العبلقة

بينيماكتكضيحيا .

 .2كجػكدالديناميكيػةكخاصػيةأساسػيةلمتػييػر،فػالتػييرعمميػةديناميكيػةتحكيميػةمسػتمرة،
كمػػفىنػػاتػػـال ػربطبينيمػػالد ارسػػةديناميكيػػةالتػييػػرالمؤسسػػيكمتػي ػ ورتػػابعفػػيىػػذه

الدراسة .

 .7اعتمدتالباحثةالنظـالديناميكيةاألربعةفيتحديدديناميكيةالتػييرالمؤسسػيالسػائدة
فيالمدارسالثانكيةمفكجيةنظرالمعمميفبمحافظاتغزة .

 .8اختيار المدير لمنظاـ الديناميكي المناسب لتكجياتو ،كتطبيقو بشكؿ فعاؿ؛ إلحداث

التػيير المؤسسي  ،يساىـ في زيادة الثقة التنظيمية المتبادلة بينو كبيف المعمميف،



كالمشرؼ .
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ايف ل ايثايث
ايد ار ات اي ابق

 ايد ار ات ايمتع ق بايثق ايتنظ م
ايتغ ر ايمؤ

 ايد ار ات ايمتع ق بد نام ك
 ايتعق ب ع ى ايد ار ات اي ابق
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ي

ايف ل ايثايث
ايد ار ات اي ابق
تيعدالدراساتالسابقةمفأىـالسبؿالمتاحةلمباحثيفلزيادةمعرفتيـبمكضكعالبحث،

مفخبلؿالتعرؼإلىخبراتالباحثيفاآلخريفكتجاربيـفيمجاالتالبحثالعمميالقريبةمف

مكضكعالدراسة،كالكقكؼعمىاآللياتكاألدكاتالمستخدمة،كالنتائجالتيتـالتكصؿإلييامف
قبؿالباحثيففيىذاالمجاؿ،كمفخبلؿاطبلعالباحثةعمىالعديدمفالدراساتالسابقةذات

الصمةبمكضكعالدراسةالحاليةكاطبلعياعمىاألدبالتربكم،أمكفتقسيمياحسبمكضكعيا
تيبيازمنيامفاألحدثإلىاألقدـعمىالنحكالتالي:
إلىمحكريف،كقدتـتر
ن

أ الً :ايد ار ات ايمتع ق بايثق ايتنظ م :
كقدأكردتىناخمسعشرةدراسةكمايمي :
 .1د ار

بنات ( )2016بعن ان " :ايثق ايتنظ م

يدى مد ري ايمدارس االبتدائ

ايغ ث ايد ي بمحافظات غزة ،عالقتيا بايمناخ ايتنظ مي اي ائد يد يم ".

ب كاي

ىدفتالتعرؼإلىمستكلالثقةالتنظيميةلدلمديرمالمدارساالبتدائيةبككالةالػكث

الدكليةبمحافظاتغزة ،كعبلقتيابالمناخالتنظيميالسائدلدييـ،كاستخدمتالمنيجالكصفي
ف مجتمع الدراسة مف جميع مديرم المدارس االبتدائية بككالة الػكث الدكلية
كتكك ى

التحميمي،
بمحافظات غزة ،كالبالع عددىـ ( )155مدير كمديرة  ،كبمػت عينة الدراسة ( )136مدير
كأداةلمدراسةاألكلى؛لقياسمستكلالثقةالتنظيميةلدلمديرم
تعمييـاستبانتيف و
كمديرة،كطىبقى ٍ
المدارساالبتدائيةبككالةالػكث الدكلية،كالثانيةلقياسمستكلجكدة المناخ التنظيمي السائد

لدييـ.
كان من أبرز اينتائج ما ي:
 .1مستكلالثقةالتنظيميةلدلمديرمالمدراساالبتدائيةبككالةالػكثالدكليةبمحافظات
حيثحصمتعمىكزفنسبي(.)%80.07
غزةمفكجيةنظرىـجاءبدرجةكبيرة ،ي

 .2تكجد عبلقة طردية متكسطة ذات داللة إحصائية بيف درجات تقدير مديرم المدارس
االبتدائية بككالة الػكث الدكلية بمحافظات غزة لمستكل الثقة التنظيمية كمتكسطات
تقديراتيـلجكدةالمناخالتنظيميالسائدلدييـ.
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من أىم ت

ات ايد ار :

 .1ضركرةاىتماـدائرةالتعميـبككالةالػكثالدكليةبتنفيذجميعالمقترحاتاالبداعيةمفقبؿ
احتفاالت تكريـ لجميع
و
كشيادات تقدير ،ك
ً
كمكافآت 
و
افز 
المدارس؛ مف خبلؿ تكفير حك ى
الفعالياتكاألنشطةاإلبداعيةكالنكعية .

 .2زيادةالبرامجالتطكيريةلممعمميفضمفإطارالنمكالميني،أثناءالدكاـالمدرسيكخارجو؛
مفخبلؿالفعالياتالمختمفة؛الدكراتالتدريبية،ككرشالعمؿ،كالمجمكعاتالمركزة.

 .2د ار

أبي ن ن ( )2015بعن ان " :م ت ى ايثق ايتنظ م

في محافظ جرش من جي نظر ايمع م ن".

في ايمدارس ايثان

ايعام

ىدفت التعرؼ إلى مستكل الثقة التنظيمية في المدارس الثانكية العامة في محافظة

جرش باألردف مف كجية نظر المعمميف  ،كاستخدمت المنيج الكصفي التحميمي  ،كتككف
مجتمعالدراسةكعينتيا()199معموـمفالمدارسالثانكية،كطبقتاالستبانةكأداةلمدراسة .
كان من أبرز اينتائج ما ي:
 .1كجكد عبلقة بيف الثقة التنظيمية كالعدالة التنظيمية ،كعبلقة بيف الثقة التنظيمية كااللتزاـ
التنظيمي مف كجية نظر المعمميف ،كمف كجية نظر المدراء ،كمف كجية نظر المعمميف

تي ٍعىزللمتػير الصفة الكظيفية ،كتبيف أف العدالة التنظيمية
ظ ًي ٍر فركقنا 
تي ٍ
معا ،كلـ 
كالمدراء ن
طابيفالثقةالتنظيميةكااللتزاـالتنظيمي.
تمعبدكراكسي ن
ن
من أىم ت

ات ايد ار :

كسع مفخبلؿتطبيؽ
بشكؿ أ ى
 .2العبلقةبيفالثقةالتنظيميةكالعدالةالتنظيميةيمكفأفيعمىـ  و
أبحاثمختمفةفيالعمكـالتربكيةكاالجتماعية.

3. Demir (2015): The Effect of Organizational Trust on the Culture
of Teacher Leadership in Primary Schools.
 .3د ار

د م ر ( )2015بعن ان" :تأث ر ايثق ايتنظ م

ايمدارس االبتدائ ".

ع ى ثقاف ق ادة ايمع م في

ىدفتالدراسةإلىفحصتأثيرمستكلالثقةلمعمميالمدارساالبتدائيةنحكمؤسساتيـ

فيما يتعمؽبتصكراتيـ لممدرسة التي بياثقافة قيادة المعمـ ،كاستخدمتمنيج تصميـالمقارنة
السببيةباستخداـتقنياتنمذجةالمعادلةالييكمية" ،"SEMمثؿطريقةتقديراالحتماؿاألرجح
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"،"Maximum Likelihood Approachكطبقتالدراسةعمىعينةتككنتمف( (378مف
المدرسيفالعامميففي( (21مدرسةابتدائيةعامةفيبكردكر،كاعتمدالباحثلجمعالبيانات
عمى استبانتيف كأداة لمدراسة :استبانة ثقافة قيادة المعمـ كاستبانة الثقة الشاممة ،كقد حممت

البياناتباستخداـبرنامجليسريؿ."LISREL 8.5"8.5
كان من أبرز اينتائج ما ي:

 .1أفمستكياتالثقةلدلالمعمميفنحكمؤسساتيـفيالمدارساالبتدائيةفيبكردكرإيجابية
ككبيرةفيمايخصثقافةقيادةالمعمـفيالمدرسة .
الثقةبيفالزمبلءأيضاحصمتعمىأعمىمعامؿارتباطبتعاكفالمعمـكبيئةعمؿداعمة .
.2
ن
ات ايد ار :

من أىم ت

 .1المحافظةعمىاستم ارريةالتطكيرالمينيلممعمميف،ككذلؾتطكيرالثقافةالتنظيميةالمكاتية
لقيادةالمعمـمفأجؿتحكيؿالمعمميفإلىقادةيساىمكففيتطكيرمدارسيـكتنميتيامف

خبلؿالتعاكفمعالزمبلء .

 .2عمى  مدراء المدارس تكفير بيئة تفاعمية لممعمميف لمتعرؼ عمى بعضيـ البعض كبناء
عبلقاتالثقة.

4. Dursun (2015): the relation between organizational trust،
organizational support and organizational commitment.
د رزن (" :)2015ايعالق

 .4د ار

ايتنظ مي".

ب ن ايثق

ايتنظ م

ايدعم ايتنظ مي االيتزام

ىدفت إلى فحص العبلقة بيف الثقة التنظيمية ،كالدعـ التنظيمي ،كااللتزاـ التنظيمي،

لدل عينة مف المعمميف كالمدراء في المدارس االبتدائية بتركيا ،كاستخدمت المنيج الكصفي

كتككف مجتمع الدراسة مف ( )601مف معممي مدارس الثانكية في مركز المقاطعة
التحميمي ،
معمـ ،كتمثمت أدكات الدراسة في
مديرا ،ك( )529و
بتركيا ،كتككنت عينة الد ارسة مف ()72
ن
استبانةالثقةالتنظيميةإعدادنيافكمارلك(،)1997كاستبانةالعدالة التنظيميةإعدادإيزينبرجر
كآخريف(،)1986كاستبانةااللتزاـالتنظيميإعدادأليفكمير( .)1990
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كان من أبرز اينتائج ما ي:
 .1كجكد عبلقة بيف الثقة التنظيمية كالعدالة التنظيمية ،كعبلقة بيف الثقة التنظيمية كااللتزاـ
التنظيمي مف كجية نظر المعمميف ،كمف كجية نظر المدراء ،كمف كجية نظر المعمميف

تيعزللمتػير الصفة الكظيفية ،كتبيف أف العدالة التنظيمية
ظ ًي ٍر فركقنا 
تي ٍ
معا ،كلـ 
كالمدراء ن
تمعبدكراكسيطنابيفالثقةالتنظيميةكااللتزاـالتنظيمي.
ن
من أىم ت

ات ايد ار :

أكسع مفخبلؿتطبيؽ
العدالةالتنظيميةيمكفأفيعمـبشكؿ  ى
و
 .2العبلقةبيفالثقةالتنظيميةك
أبحاثمختمفةفيالعمكـالتربكيةكاالجتماعية.

 .5د ار

ايحك م

ايرش دي

نظرىم".

ايخا

الم ( )2015بعن ان " :درج ايثق ايتنظ م

 ،عالقتيا بايدافع

في جامعات ايك ت

يدى أعضاء ى ئ ايتدر س ف يا من جي

ىدفتالتعرؼإلىدرجةالثقةالتنظيميةفيجامعاتالككيتالحككميةكالخاصة ،كعبلقتيا
بالدافعيةلدلأعضاءىيئةالتدريسفييامفكجيةنظرىـ،كاستخدـالباحثافالمنيجالكصفي

االرتباطي ،كاختيرت عينة عشكائية مف مجتمع الدراسة ،كىـ أعضاء ىيئة التدريس في
الجامعاتالككيتيةالحككميةكالخاصة،بمانسبتو()%15مفمجتمعالدراسة،ككافعددعينة
الدراسة النيائي ( )335عضك ىيئة تدريس ،كطبؽ الباحثاف استبانتيف كأداة لمدراسة ،األكلى
استبانةالثقةالتنظيمية،كالثانيةاستبانةالدافعية .
كان من أبرز اينتائج ما ي:
 .1كجكدعبلقةارتباطيةإيجابيةدالةإحصائيانبيفالثقةالتنظيميةفيجامعاتالككيت
كالخاصةكالدافعيةلدلأعضاءىيئةالتدريس.
من أىم ت

ات ايد ار :

 .2المحافظةعمىىذهالمستكياتالمرتفعةلمثقةالتنظيميةكالدافعيةمفخبلؿاالستمرار
فيالخططالجامعيةالحالية،كتحديثيابشكؿمستمر.
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اي دا ي ( )2015بعن ان " :درج ممار

 .6د ار

محافظات عمان ي

مد ري مدارس كاي ايغ ث ايد ي

ك اينفاق ا خالقي عالقتو بم ت ى ايثق ايتنظ م

مدار يم من جي نظر ايمع م ن".

في

اي ائدة في

ىدفت التعرؼ إلى درجة ممارسة مديرم مدارس ككالة الػكث الدكلية لسمكؾ النفاؽ
األخبلقي كعبلقتو بالثقة التنظيمية السائدة في مدارسيـ مف كجية نظر المعمميف ،كاستخدـ
)معمـ كمعممة،كتككنت
و
يمي،كتككفمجتمعالدراسةمف(2456

الباحثالمنيجالكصفيالتحم
)معمـكمعممة ،اختيركابالطريقةالطبقيةالعشكائيةمفمجتمعالدراسة،
و
عينةالدراسةمف(331
تعمييـاستبانتافكأداةلمدراسةاألكلىلقياسسمكؾالنفاؽاألخبلقي،كالثانيةلقياسالثقة
طيبقى ٍ
ك

التنظيمية .

كان من أبرز اينتائج ما ي:
 .1إفمستكلالثقةالتنظيميةالسائدةفيمدارسككالةالػكثالدكليةفيعمافمفكجية
نظرالمعمميفكافمتكسطانإ ٍذبمعالمتكسطالحسابي(،)3.39كبانحراؼمعيارم
(.)0.43
ات ايد ار :

من أىم ت

اسةلئلفادةمنيافيتدريبالمديريفعمىكيفيةالتكجيواألخبلقي

 تعميـنتائجىذهالدر
لممعمميف،كدرجةارتباطوبالثقة،كبالتاليتحسيفالعمميةالتعميمية .
 .7د ار

اي ق ر ( )2014بعن ان" :ممار

ي الح ات اإلدار
ايمد ر ن

كالئيم".

مد ري مدارس ايتع م ايعام بمنطق ايق

ايممن ح  ،عالقتيا بايثق ايتنظ م

م

من جي نظر ايمع م ن

ىدفتإلىتحديددرجةتكافرالثقةالتنظيميةلدلمديرممدارسالتعميـالعاـفيرياض

الخبراءبمنطقةالقصيـمفكجيةنظرالمعمميفكالمديريفكككبلئيـ،كالكشؼعفداللةالفركؽ
مدارسكككبلئيـتيعزل

فيتقديراتأفرادالعينةلتكافرالثقةالتنظيميةمفكجيةنظرمديرمال

لممتػيرات الثبلثة التالية(:الخبرة،المرحمةالدراسية،المؤىؿالعممي)،كاستخدـ المنيجالكصفي
كمعمـ،تـ اختيارعينةعشكائيةبسيطة
كككيؿ  و
)مدير  و
و
المسحي،كتككفمجتمعالدراسة(788
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مككنة مف جميع مديرم المدارس كككبلئيا ،كعينة مف معممي المدارس الحككمية في رياض

الخبراءبمععددىـ(،)241كطبقتعمييـاستبانةكأداةلمدراسة.
كان من أبرز اينتائج ما ي ىذه ايثالث :

 .1إ فدرجةتكافرالثقةالتنظيميةلدلمديرممدارسالتعميـالعاـفيرياضالخبراءبمنطقة
القصيـمفكجيةنظرالمعمميفكالمديريفكككبلئيـكانتكبيرة–بصفةعامة-حيثبمع

المتكسطالعاـ( .)3.8

ذات داللة إحصائية في تكافر الثقة التنظيمية مف كجية نظر مديرم
 .2عدـ كجكد فركؽ ً
تيعزل لممتػيرات الثبلث التالية( :الخدمة ،المرحمة المدرسية ،المؤىؿ
المدارس كككبلئيـ 
العممي).

داللةإحصائيةفيدرجةتكافرالثقةالتنظيميةلصالحالمديريفكالككبلء.

كجكدفركؽذات
ً
.3
من أىم ت

ات ايد ار :

 .1تشجيع مديرم المدارس عمى ممارسة الصبلحيات الممنكحة ليـ؛ لدكرىا في تعزيز الثقة
التنظيميةداخؿالمدرسة .
 .2العمؿعمىتييئةالبيئةالمناسبةكالداعمةلتكفرالثقةالتنظيميةلممعمـداخؿالمدرسة.
در
 .8ا

أبي شا ش ( )2013بعن ان" :محددات ايثق ايتنظ م

آثارىا".

ىدفت التعرؼ إلى محددات الثقة التنظيمية ،كآثارىا عمى العامميف في ككالة الػكث
الدكليةبمحافظاتغزة،كاستخدمتالمنيجالكصفيالتحميمي،كتككف مجتمع الدراسةمفجميع
ظؼ،تـ اختيار
العامميففيككالةالػكثالدكلية فيمحافظات غزة ،كالبالععددىـ()442م ك و

طيبقتعمييـاستبانةكأداةلمدراسة.
)مكظؼ،ك 
و
عينةعشكائيةطبقيةمككنةمف(210

كان من أبرز اينتائج ما ي:

فحكؿمحدداتالثقةالتنظيمية،
 التكجدفركؽذاتداللةإحصائيةبيفإجاباتالمبحكثي
ٌ
تيعزل إلى أحد ستة متػيرات( :مكاف
كآثارىا عمى العامميف بككالة الػكث الدكلية ،كالتي 

العمؿ،الجنس،الفئةالعمرية،المؤىؿالعممي،الدرجةالكظيفية،كعددسنكاتالخدمة) .
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من أىم ت

ات ايد ار  :

تعزيز مستكل الثقة التنظيمية لدل المكظفيف؛ بما
 أف تتكلى اإلدارة العميا في المؤسسات 
كتعزيزمستكل
ي ىحقٌؽالرغبةفيالعمؿالجماعي ،كدعـمستكلالسمكؾاإلدارماالبتكارم  ،
االلتزاـالتنظيمي،كتقميؿمعدؿالدكرافالكظيفي.

9. ALbrowa (2013): The Relationship between Organizational Trust
and Organizational Justice Components and Their Role in Job
Involvement in Education.
آيبر ( )2013بعن ان  ":ايعالق ب ن مك نات ايعداي ايتنظ م

 .9د ار

د رىما في االنغماس اي ظ في في ايتع م".

ايثق ايتنظ م ،

ىدفت الكشؼ عف مككنات العدالة التنظيمية كعبلقتيا بالثقة التنظيمية ،كدكرىما في
االنػماسالكظيفيفيالتعميـ،كلتحقيؽاألىداؼتـ استخداـالمنيجالكصفي،كتككفمجتمع
الدراسةمفجميعالعامميففيالمدارسكمديرمالتعميـمفمديريةميبدكأردكافالتعميميةكالبالع

عددىـ ( )4000مكظؼ كمدير ،تـ اختيار عينة عشكائية مككنة مف ( )350مكظفان كمدي انر،
كتمثمت أدكات الدراسة باستبانة العدالة التنظيمية -إعداد مكرماف ( ،)1999كاستبانة الثقة

التنظيمية-إعدادمكرماف(،)2003كاستبانةاالنػماسالكظيفي-إعدادككنػك( .)1982
كان من أبرز اينتائج ما ي:

كجكدعبلقةبيفالعدالةالتنظيميةكمككناتياكالثقةالتنظيمية،كأفالثقةالتنظيميةتمعب

طابيفالعدالةالتنظيميةكاالنػماسالكظيفي،كأفالعدالةالتكزيعية،كالعدالةاإلجرائية،
دكراكسي ن
ن
كالعدالةالتفاعمية،لياعبلقةقكيةبالثقةالتنظيمية.
من أىم ت

ات ايد ار :

أخرل.
ات 
اسيةأخرلتتناكؿمتػير و
احؿدر و
إجراءدراسةمماثمةلمدراسةالحاليةعمىمر ى
 .10د ار

فرج ( )2013بعن ان" :ايعداي ايتنظ م

عالقتيا بايثق ايتنظ م

يدى رؤ اء ا ق ام ا كاد م ،

عضاء ى ئ ايتدر س بجامعات منطق مك ايمكرم ".

ىدفتالكشؼعفمستكلالثقةالتنظيميةألعضاءىيئةالتدريسفيجامعاتمنطقة
مكة المكرمة بالمؤسسات التعميمية التي يعممكف بيا مف كجية نظرىـ ،كالكشؼ عف داللة

الفركؽفيتقديراتأفرادالعينةلمستكلالثقةالتنظيميةألعضاءىيئةالتدريسبأبعادىا الثبلث

الثقةالمؤسسية)تبعالممتػيراتالخمسةالتالية(الجنس،الكمية،
(الثقةالعمكدية،الثقةالجانبية،ك
ن

75

المرتبة األكاديمية ،سنكات الخدمة ،الجنسية) ،كاستخدمت المنيج الكصفي االرتباطي ،كبمػت
)فردامفأعضاءىيئةالتدريسفيجامعةأـالقرلبمكة،كجامعةالممؾ
عينةالدراسة( 1225ن
عبدالعزيزبجدة،كجامعةالطائؼبالطائؼ.كتـاختيارىـبالطريقةالطبقيةالعشكائية،كطبقت

عمييـاستبانةكأداةلمدراسة .

كان من أبرز اينتائج ما ي:
 .1إ فمستكلالثقةالتنظيميةلدلأعضاءىيئةالتدريسفيجامعاتمنطقةمكةالمكرمةكاف
– بشكؿعاـ– مرتفع،ككافترتيبأبعاده الثبلثة عمىالنحكالتالي:الثقةالعمكدية،الثقة
الجانبية،الثقةالمؤسسية .

 .2تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسطات استجابات أفراد عينة الدراسة حكؿ الثقة

تبعا الثنيف مف متػيرات
التنظيمية ألعضاء ىيئة التدريس بجامعات منطقة مكة المكرمة ن

الدراسة(الجنس،سنكاتالخدمة).
من أىم ت

ات ىذه ايد ار

:

 ضركرةتقديـرؤساءاألقساـلمحكافزالمعنكيةالمتناسبةمعالجيد المبذكؿ،كذلؾبمكافأة
المبدعيفمعنكيا ،كاالبتعادعفالعشكائيةفيتكزيعتمؾ
أعضاءىيئةالتدريسالمتميزيفك
ن
الحكافز،كبالتاليتحقيؽمستكياتعاليةلكؿمف:الثقةالعمكدية،كالثقةالجانبية.

 .11د ار

ايثان

ايبكار ( )2012بعن ان" :م ت ى ايعداي ايتنظ م ايتي مار يا مد ر ايمدارس

ايعام في محافظ عمان ،عالقتو بم ت ى ايثق ايتنظ م

نظر ايمع م ن".

في مدار يم من جي

ىدفت التعرؼ إلى مستكل العدالة التنظيمية التي يمارسيا مديرك المدارس الثانكية

التنظيميةفيمدارسيـ ،كاستخدـ المنيج

الحككمية في محافظة عماف ،كعبلقتو بمستكل الثقة
المسحي االرتباطي ،كتككف مجتمع الدراسة مف جميع معممي المدارس الثانكية العامة في
معمـ كمعممة ،اختيرت عينة
و
محافظة العاصمة األردنية عماف ،كالبالع عددىـ ()16929

قت عمييـ استبانتاف كأداة لمدراسة؛
طيب ٍ
معمـ كمعممة ،ك 
عشكائية عنقكدية ،مككنة مف ( )377و

األكلى لقياس مستكل ممارسة مديرم المدارس الثانكية العامة في محافظة عماف لمعدالة
التنظيمية،كالثانيةلقياسمستكلالثقةالتنظيميةفيالمدارسالثانكيةالعامة.

76

كان من أبرز اينتائج ما ي:
.1

إف مستكل الثقة التنظيمية في المدارس الثانكية العامة في محافظة عماف مف كجية

.2

عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل ( )α ≥ 0.05في مستكل الثقة

نظرالمعمميفكافمتكسطنابشكؿعاـ.

تيعزل لمتػيرات (الجنس ،كالخبرة،
التنظيمية في المدارس الثانكية العامة في محافظة عماف 
كالمؤىؿالعممي)لممعمميف.
من أىم ت

ات ايد ار :

 تنظيـدكراتتدريبيةعفالثقةالتنظيميةلمديرمالمدارسكمساعدييـ.
12. Oktug (2012): The Effects of Organizational Trust on
Employee Decision Making Styles.

 -12د ار

أ كتج (" :)2012أثر ايثق ايتنظ م ع ى أنماط ايم ظف ن في اتخاذ ايقرار".

ىدفت إلى فحص أثر الثقة التنظيمية عمى أنماط اتخاذ الق اررات لدل عينة مف

المكظفيف في الحياة المينية ،كأجريت الدراسة عمى عينة مف ( )120أكاديمي ،منيـ (60
ذككر ،ك 60إناثان) ،تـ اختيارىـ بطريقة عشكائية مف الجامعات الكبرل في إسطنبكؿ ،كتـ
ان
)المترجـإلىالمػةالتركيةبكاسطةدينيز( ،)2004كينقسـ

استخداـاستبيافممبكرف(1997

إلىبعديف :األكؿتقديرالذاتفياتخاذالق اررات،كتدابيرصنعالقرار،حيثاستخدـالباحث

الثاني فقط ،كالذم يتضمف محاكر (اليقظة ،كأسمكب اتخاذ القرار ،التسكيؼ في اتخاذ
البعد  ى
ى
اسطة(بكرككآخريف .)2007،

القرار)،كاستبيافالثقةالتنظيميةالمطكربك
كان من أبرز اينتائج ما ي:
كاف ىناؾ
 أف الثقة التنظيمية ليا أثر إيجابي كمفيد عمى أساليب صنع القرار كأنماطو  ،

عبلقةطرديةقكيةبيفالثقةالتنظيميةكمحاكرتدابيرصنعالقرار(اليقظة،كأسمكباتخاذ

القرار،التسكيؼفياتخاذالقرار).
من أىم ت

ات ايد ار :

 عقددكراتتدريبيةعفالثقةالتنظيمية،كعفأساليبصنعالقراركأنماطو .
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 .13د ار
ب

ن ح ( )2011بعن ان" :ايثق ايتنظ م

يدى مد رات ايمدارس ايثان

ك ايم اطن ايتنظ م ي مع مات بمد ن مك ايمكرم ".

عالقتيا

ىدفتالتعرؼإلىدرجةممارسةالثقةالتنظيميةلدلمديراتالمدارسالثانكيةبمدينة

مكةالمكرمةمفكجيةنظرعينةالدراسةمفالمديراتكالمعممات ،كتحديدالفركؽذاتالداللة
اإلحصائيةبيفمتكسطاتدرجاتممارسةالثقةالتنظيميةلدلمديراتالمدارسالثانكيةبمدينة

مكةالمكرمة ،مفكجيةنظرعينةالدراسةحسبمتػيرات(الكظيفة،المؤىؿالعممي،سنكات
الخدمة)،كاستخدمتثبلثةأنكاعمفالمنيجالكصفي(المسحي،المقارف،االرتباطي)،كتتككف
عينة الدراسة مف جميع مديرات المدارس الثانكية لمبنات بمدينة مكة المكرمة كالبالع عددىف

((58مديرةن،باإلضافةإلىعينةطبقيةعشكائيةمفمعمماتتمؾالمدارسبمععددىف()556
معممة،كطبقتعمييـاستبانةكأداةلمدراسة.
كان من أبرز اينتائج ما ي:
 .1أفدرجةممارسةالثقةالتنظيميةلدلمديراتالمدارسالثانكيةمفكجيةنظرعينةالدراسة
كانتعالية .

 .2عدـكجكدفركؽذاتداللةإحصائيةبيفمتكسطاتاستجاباتعينةالدراسةحكؿممارسة
مديراتالمدارسلمثقةالتنظيميةتعزللمتػيرم(المؤىؿالعممي،كسنكاتالخدمة).
من أىم ت

ات ايد ار :

 .1استحداث لجنة منبثقة مف مديرة المدرسة كالمعممات عمى مستكل المدرسة ،يطمؽ عمييا
لجنة(دعـالثقةالتنظيمية).

 .2صياغةميثاؽشرؼلمينةالتدريسلممعممات ،يشارؾفيكضعوالمختصكف،كاعتماده
فيتقييـاألداءالكظيفيلممعممات.
14. Maele & Houtte (2010) : Organizational Trust in Secondary
Schools for teacher and its Relation to the Dynamics of student.
 .14د ار

مائ ل ى ت ( )2010بعن ان " :درج ايثق ايتنظ م

ي مع م ن ،عالقتيا بنم

طالبيم تط رىم .
ىدفتالتعرؼإلىمستكلثقةالمعمميفبطبلبيـكبقدراتيـ ،كعبلقةذلؾبنمكطبلبيـ
كتطكرىـ ،كاستخدـالمنيجالكصفياالرتباطي ،كتـ تطبيؽالدراسةعمىعينةمككنة
الفعمي  
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مف ( )2109مف المعمميف مف ( )84مدرس ةن ثانكية في فبلندرز في بمجيكا ،كطبؽ الباحثاف
استبانةلقياسالثقةلدلالمعمميفكأداةالدراسة .
كان من أبرز اينتائج ما ي:
 كجكدعبلقةإيجابيةبيفالسياؽالتنظيميلممدرسة،كثقةالمعمـبطبلبو،كبالمدرسة.
من أىم ت

ات ايد ار :

 االىتماـبأثرثقةالمعمميفبطبلبيـ،كدكرهفيتحسيفقدراتيـ.
15. Murat & Tuğba (2010): Relationship between Primary School
Teachers’ Perceived Social Support and Organizational Trust Level.
 .15د ار

ايتنظ م

م ارت ت با ( :)2010بعن ان "ايعالق ب ن إدراك ايدعم االجتماعي م ت ى ايثق

يدى مع مي ايمدارس االبتدائ .

ىدفت إلى تحديد مستكل إدراؾ معممي المدارس االبتدائية لمدعـ االجتماعي كالثقة
أيضا إلى عرض العبلقة بيف إدراؾ الدعـ االجتماعي كالثقة التنظيمية،
التنظيمية ،كىدفت ن

ت باستخداـ المنيج الكصفي المسحي ،كطرؽ جمع البيانات الكمية ،كتككنت عينة
كصم ىم ٍ
ي
ابتدائية فيمركز
و
)مدارس 
ى
الدراسةمف()151متطكعمفمعمميالمدارساالبتدائية،في(10
طيبقت عمييـ استبانتاف كأداة لمدراسة :كىما استبانة الثقة التنظيمية،
مدينة كارس بتركيا .ك 
كاستبانةالدعـاالجتماعيالمينيلممعمـ .
كان من أبرز اينتائج ما ي:
 .1كجكد عبلقة إيجابية بيف إدراؾ الدعـ االجتماعي كالثقة التنظيمية لمعممي مدارس
المرحمةاالبتدائية.

 .2كجكد عبلقة إيجابية بيف مستكل متكسط الدعـ اإلدارم كالثقة تجاه مدير المدرسة،
كبيفمستكلدعـالزمبلءكالثقةتجاهالزمبلء .
من أىم ت

ات ايد ار :

عينة أكبر مف معممي المرحمة الثانكية كمعممي
و
ؽ عمى
طىب ي
تي 
 .1إجراء دراسات مشابية 
التعميـالعالي .
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 .2إجراءدراساتب دخاؿمتػيراتأخرلمعالمتػيراتالمدركسة؛ مثؿالرضىالكظيفي،
كالعدالةالتنظيمية،كالكالءالتنظيمي،كالعدالةالتنظيمية.

ثان اً :ايد ار ات ايمتع ق بد نام ك

ايتغ ر ايمؤ

ي

إن أبرز ىذه ايد ار ات قد أ ردتو في ب عشرة د ار
 .1د ار

كما ي :

مان ( )2016بعن ان  ":درج إدارة ايتغ ر ثقاف ايتم ز ايعالق ب نيما يدى

مد ري ايمدارس ايحك م

ايثان

مد راتيا في محافظات شمال ايضف ايغرب

من

جي نظرىم أنف يم " .
ىدفتالتعرؼإلىدرجةإدارةالتػيير ،كثقافةالتميزكالعبلقةبينيمالدلمديرمالمدارس
أنفسيـ،
الحككمية الثانكية كمديراتيا في محافظات شماؿ الضفة الػربية مف كجية نظرىـ ً
كتككفمجتمعالدراسةمف()539مديركمديرة ،
كاستخدـالباحثالمنيجالكصفيالتحميمي  ،
كفي حيف تككنت عينة الدراسة مف ( )206مدير كمديرة ،تـ اختيارىـ بالطريقة الطبقية
ت عمييـ استبانتاف كأداة لمدراسة األكلى ،لقياس إدارة التػيير كالثانية لقياس
طيبقى ٍ
العشكائية ،ك 
ثقافةالتميز .

كان من أبرز اينتائج ما ي:
 .1كجكدعبلقةمرتفعةجدانإلدارةالتػييرفيالمدارسالحككميةالثانكيةفيمحافظاتشماؿ
الضفةالػربيةمفكجيةنظرالمديريفكالمديرات،كجاءتبمتكسطحسابي(.)4.36

 .2عدـ  كجكدفركؽذاتداللةإحصائيةلدلأفرادالعينةعمىاستبانتيإدارةالتػيير ،كثقافة
التميز،تيعزللمتػيرات(الجنس،المؤىؿالعممي) .

 من أىم ت

ات ايد ار

:

 يطبؽمديركالمدارسالحككميةالثانكيةكمديراتياسياسةإدارةالتػيير ،كتشجيع
المعمميفعمىالتجديد.
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 .2د ار

ايكردي ( )2016بعن ان " :ا ترت ج

مقترح يتط ر ق ادة ايتغ ر في مؤ

ات

ايتع م ايعايي بمحافظات غزة في ض ء مبادئ ايتنم ايم تدام ".
ىدفتالتعرؼإلىصياغةاستراتيجيةلتطكيرقيادةالتػييرفيمؤسساتالتعميـالعالي
بمحافظات غزة في ضكء مبادئ التنمية المستدامة  ،كاستخدـ الباحث المنيج الكصفي
التحميمي كالمنيج البنائي ،كتككف مجتمع الدراسة كعينتيا مف ( )110مكظؼ بالجامعة
اإلسبلمية،كاستخدـالباحثاالستبانةكالمجمكعةالبؤرية .
كان من أبرز اينتائج ما ي:
 .1تكصؿالباحثإلىكضعاستراتيجية؛لتطكيرقيادةالتػييرفيمؤسساتالتعميـالعالي
بمحافظاتغزةفيضكءمبادئالتنميةالمستدامة.

 .2بمػتالدرجةالكميةالستبانةتطكيرقيادةالتػييرفيمؤسساتالتعميـالعاليفيضكء

مبادئالتنميةالمستدامة مفكجيةنظر(عميد،نائبعميد،رئيسقسـ،مدير)

أممكافقةبدرجةتقديركبيرة .
بكزفنسبي()%69.20؛ ٍ
 من أىم ت

ات ايد ار

:

 ضركرةتبنيمؤسساتالتعميـالعاليالفمسطينيةاستراتيجيةتطكيرقيادةالتػييرفيضكء
مبادئالتنميةالمستدامة؛لماليامفدكرفاعؿفيزيادةفعاليةاألداء.
 .3د ار

أبي ح ن ن ( )2015بعن ان " :درج ممار

عالقتيا بم ت ى أداء مع م يم في ايمدارس اإلعداد

ايمشرف ن ايترب ن إلدارة ايتغ ر،
بمحافظات غزة".

ىدفت التعرؼ إلى درجة ممارسة المشرفيف التربكييف إلدارة التػيير المؤسسي ،كعبلقتيا
بمستكل أداء معممييـ في مدارس ككالة الػكث اإلعدادية بمحافظة غزة ،كاستخدـ الباحث
)معمـ كمعممة،كفيحيفتككنت
و
المنيجالكصفيالتحميمي ،كتككفمجتمعالدراسةمف(3917
و
)معمـ كمعممة،كطبقتعمييـاستبانتافكأداةلمدراسة،األكلىلقياس
عينةالدراسةمف(283
درجة ممارسة المشرفيف التربكييف إلدارة التػيير ،كالثانية تقيس مستكل أداء المعمميف في
المدارساإلعدادية .
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كان من أبرز اينتائج ما ي:
 .1درجةممارسةالمشرفيفالتربكييفإلدارةالتػييرفيمدارسككالةالػكثاإلعدادية
بمحافظاتغزةجاءتبدرجةجيدة ،كبكزفنسبي(.)%71.2
 .2تكجدفركؽذاتداللةإحصائيةبيفمتكسطاتاستجاباتعينةالدراسةلدرجةممارسة
ةالتػييرالمؤسسيتيعزللمتػيرالجنس،كلصالحاإلناثفي

المشرفيفالتربكييفإلدار
جميعمجاالتاالستبانة،كفياالستبانةكميا.
ايدر :
ات ا

من أىم ت

بؽالمشرفكفالتربكي كفبككالةالػكثالتػييرالمؤسسيفعميا،بؿكيرسخكفالثقافة
 أفيط ى
مدرسيةتشجعالمعمميفعمىاالبتكاركالتجديدكاإلبداع.

 .4د ار

أبي

ت ( )2014بعن ان " :درج ممار

مد ري ايمناطق ايتع م

ي كاي ايغ ث بمحافظات غزة إلدارة ايتغ ر من جي نظر مرؤ

ايتابع

يم ،عالقتيا بضغ ط

ايعمل يد يم".
ىدفتالتعرؼإلىدرجةممارسةمديرمالمناطؽالتعميميةالتابعةلككالةالػكثبمحافظات
غزةإلدارةالتػييرمفكجيةنظرمرؤكسييـ،كعبلقتيابضػكطالعمؿ،كاستخدـالباحثالمنيج
الكصفيالتحميمي،كتككفمجتمعالدراسةمفجميعمديرمالمدارسكالمشرفيفالتربكييفالبال ًع

طيبقتعمييـ
أم بنسبة()180.8تقريبان مفمجتمعالدراسة،ك 
عددىـ()322مديركمشرؼٍ  ،

استبانتاف كأداة لمدراسة ،األكلى لتحديد درجة ممارسةمديرم المناطؽ التعميمية إلدارة التػيير
مفكجيةنظرمرؤكسييـ،كالثانيةلتحديددرجةضػكطالعمؿلدلالمرؤكسيف .
كان من أبرز اينتائج ما ي:
 .1تكجدفركؽذاتداللةإحصائيةفيمتكسطاتتقديراتأفرادعينةالدراسةلدرجة
مالمناطؽالتعميميةتيعزملمتػيرالمسمىالكظيفي(مديرمدرسة،

ممارسةمدير
مشرؼتربكم)لصالحمديرالمدرسة.
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 .2كجكدعبلقةارتباطيةعكسيةسالبةبيفمتكسطتقديراتأفرادعينةالدراسةلدرجة
ممارسةمديرمالمناطؽالتعميميةإلدارةالتػيير،كبيفمتكسطتقديراتيـلدرجةضػكط
العمؿلدييـ،ممايدؿعمىأنوكممازادتممارسةمديرمالمناطؽالتعميميةلمتػيير
تضػكطالعمؿلدلالمرؤكسيف.
المؤسسيقم ٍ
ى

من أىم ت

ات ايد ار :

 كضعرؤيةمشتركةإلدارةالتػيير،لمعالجةنقاطالضعؼ،كترسيخنقاطالقكةفيمجاؿ
التعميـبعيدانعفالخصكصية،كالمنافسة.
 .5د ار

ايثب تي ( )2014بعن ان " :ممار

ايتنظ مي ي مع م ن بايمدارس ايثان

مد ر ايمدر

إلدارة ايتغ ر عالقتو بااليتزام

بمحافظ ايطائف من جي نظر ايمع م ن".

ىدفتالتعرؼإلىالكاقعالفعميلدرجةممارسةمديرمالمدارسالثانكيةبمحافظةالطائؼ
إلدارةالتػييرمفكجيةنظرالمعمميف ،كدرجةتقديرمعمميالمدارسالثانكيةلمستكلااللتزاـ
التنظيمي ،كالكشؼعفالعبلقةاالرتباطيةبينيما،كاستخدـالباحثالمنيجالكصفيالتحميمي،
كتككف مجتمع الدراسة مف جميع معممي المدارس الثانكية بمدينة الطائؼ ،كالبالع عددىـ
(  )1317و
معمـ بالطريقةالعشكائيةكعينةلمدراسة،كطبقتعمييـ
معمـ كمعممة ،تـ اختيار  450و
استبانةمككنة مف  25عبارة ،تقيسإدارة التػيير،كذلؾاستخدـ الباحثمقياس(بكرتر) بعد
التعديؿلقياسااللتزاـالتنظيمي .
كان من أبرز اينتائج ما ي:
 .1تبيفأفدرجةممارسةمديرمالمدارسالثانكيةإلدارةالتػييرمفكجيةنظرالمعمميف
كانتبدرجةعالية.
 .2تبيفكجكدعبلقةارتباطيةمكجبةبيفممارسةمديرمالمدارسالثانكيةبمدينةالطائؼ
إلدارةالتػيير،كمايراىاالمعممكف،كدرجةااللتزاـالتنظيميلممعمميفمفكجيةنظرىـ،
حيثبمعمعامؿارتباط(.)0.61
ي
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من أىم ت

ات ايد ار :

 ضركرةالعمؿعمىتدريبمديرمالمدارسعمىعممياتإدارةالتػييركديناميكيتو؛لً ىماتبيف
ائدعمىااللتزاـالتنظيمي.
ليامففك ى
ع اف

 .6د ار

ايعاجز( )2013بعن ان " :د نام ك

اال ترات جي يدى ايجامعات ايف ط ن بمحافظ غزة ".

ايتغ ر.

عالقتيا بايتخط ط

ىدفت التعرؼ إلى تحديد العبلقة االرتباطية بيف النظاـ الديناميكي لمتػيير األكثر

شيكعان ،كدرجةتبنيالتخطيطاالستراتيجيبالجامعاتالفمسطينيةبمحافظةغزة،ككذلؾعبلقة
كؿ  مف النظاـ الديناميكي كالتخطيط االستراتيجي ببعض المتػيرات (الرتبة العممية  -طبيعة

العمؿ  -الجامعة   -سنكات الخدمة) ،كقد استخدـ الباحثاف المنيج الكصفي ،كتككنت عينة
الد ارسةمف ()110مفالعامميفبالجامعاتالفمسطينيةفيمحافظةغزة ،كىي(:اإلسبلمية–
طيبقت عمييـ أداتا الدراسةالمككنة مفاستبانتيف،األكلى تقيس
األزىر -القدس المفتكحة)  ،ك 

النظاـ الديناميكي لمتػيير األكثر شيكعان لدل الجامعات الفمسطينية بمحافظة غزة ،كايثان 
تقيسدرجةتبنيالتخطيطاالستراتيجيلدلالجامعاتالفمسطينيةبمحافظةغزة .
كان من أبرز اينتائج ما ي:

 .1الدرجةالكميةلتقديرأفرادالعينةلمنظاـالديناميكيلمتػييراألكثرشػيكعانكانػت(،)%72.1
كقػ ػػداحتػ ػػؿالمجػ ػػاؿالثالػ ػػث(النظػ ػػاـالػ ػػديناميكياالسػ ػػتراتيجي)عمػ ػػىالمركػ ػػزاألكؿبنسػ ػػبة

(.)%73.02

 .2كجػػكدعبلقػػةارتباطيػػةبػػيف النظػػاـالػػديناميكيلمتػييػػراألكثػػرشػػيكعانكدرجػػةتبنػػيالتخطػػيط
االستراتيجيبالجامعاتالفمسطينيةبمحافظةغزة تساكم(.)11427

من أىم ت

ات ايد ار :

 .1اعتماد المدخؿ االستراتيجي كأساس لمتػيير؛ ألنو قائـ عمى دراسة الكاقع ،كتخطيط
المستقبؿفيحاؿعدـإغفاؿالماضي.
 .2ضػػركرةالتعمػػؽفػػيد ارسػػةالمشػػاكؿالمسػػتقبميةكالتنبػػؤبيػػا،كاالسػػتعدادلمعالجتيػػا،كالتعامػػؿ
معيا،كالدفعباتجاهالتػييرميماكانتالعكاقب،طالماأنيامحؿإجماع.
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ايع

 .7د ار

مي ( )2013بعن ان " :اق ممار

ايمدارس ايثان

إدارة ايتغ ر ايمؤ

ي يدى مد ري

بمد ن ايطائف من جي نظر ايمشرف ن ايترب ن".

ىدفتالتعرؼإلىدرجةممارسةإدارةالتػييرلدلمديرمالمدارسالثانكيةبمدينةالطائؼ
مفكجيةنظرالمشرفيفالتربكييف،كاستخدـالباحثالمنيجالكصفيالتحميمي،كتككفمجتمع
و
مشرؼ تربكمو ،كىـ عينة الدراسة نظ انر لقمة العدد ،كطبؽ الباحث استبانة
الدراسة مف  176
تتضمفأربعةمجاالتإلدارةالتػييركأداةلمدراسة .
كان من أبرز اينتائج ما ي:
 تبيفأفدرجةممارسةإدارةالتػييرالمؤسسيلدلمديرمالمدارسالثانكيةكانتمتكسطة.
ات ايد ار :

من أىم ت

 .1ضركرةتدريبمديرمالمدارسالثانكيةعمىاكتسابالكفاياتكالمياراتالبلزمةإكماؿ
إلدارةالتػييرالمؤسسيبجميععممياتوكمجاالتوكديناميكيتوالمختمفة.
 .2مراعاةكفاياتالتػييرالمؤسسيكمياراتوعنداختيارمديرمالمدارسالثانكية.
 .8د ار

شق رة ( )2012بعن ان ":إدارة ايتغ ر عالقتيا باإلبداع اإلداري يدى مد ري

ايمدارس ايثان

في محافظات غزة من جي نظر ايمع م ن " .

ىدفتالتعرؼإلىدرجةممارسةمديرمالمدارسالثانكيةفيمحافظةغزةألساليب

التػيير،كعبلقتياباإلبداع،مفكجيةنظرالمعمميف.كقداستخدـالباحثالمنيجالكصفي

التحميمي،كتككفمجتمعالدراسةمفجميعمعمميالمدارسالثانكيةكمعمماتيافيمحافظات
)معمـكمعممة ،كتـ
و
غزةالبالععددىـ(،)5303كطبقتالد ارسةعمىعينةمككنةمف(522
اختيارىـبطريقةطبقيةعشكائيةمفمجتمعالدراسة،كطبقتعمييـأداتاالدراسةالمككنةمف
استبانتيف،األكلىتقيسدرجةممارسةمديرمالمدارسالثانكيةفيمحافظةغزةألساليب

التػيير،كالثانيةتقيسدرجةاإلبداعاإلدارم .
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كان من أبرز اينتائج ما ي:
 .1إفدرجةممارسةمديرمالمدارسألساليبإدارةالتػييرجيدةباستخداـأسمكب(تقديـ
نمكذجسم ككييحتذلبو)مفخبلؿنظاـديناميكيمػمؽ .

 .2كجكدعبلقةمكجبةذاتداللةإحصائيةبيفأساليبإدارةالتػييركديناميكيتيا،كجميع
مياراتاإلبداعاإلدارم .
من أىم ت

ات ايد ار  :

 ضركرةالتركيزعمىأساليبالتػييرمفخبلؿنظاـديناميكيمػمؽلدلمديرمالمدارس
الثانكية.
 .9د ار

ايزىراني ( )2012بعن ان " :ايكفا ات ايمين

يق ادة ايتغ ر يدى مد رات مدارس

ايتع م ايعام ايحك مي بمد ن مك ايمكرم ".
ىدفت التعرؼ إلى مدل تكافر الكفايات المينية لقيادة التػيير لدل مديرات مدارس
التعميـ العاـ الحككمي بمدينة مكة المكرمة مف كجية نظر عينة الدراسة ،كاستخدمت الباحثة
المنيج الكصفي المسحي ،كتككف مجتمع الدراسة كعينة الدراسة مف ( )325معممة ،كطبؽ
عمييـاستبيافكأداةلمدراسة .
كان من أبرز اينتائج ما ي:
 كجكدنسبةمتكسطةمفالكفاياتالمينيةلقيادةالتػييرلدلمديراتمدارسالتعميـالعاـ
الحككميبمدينةمكةالمكرمة
من أىم ت

ات ايد ار :

 تحديداالحتياجاتالتدريبيةلمديراتالمدارسفيمجاؿالتػييركقيادتو.
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 .10د ار

اآلغا ( )2011بعن ان " :د نام ك

من جي نظر ايعام ن في زارة ايترب

ايتغ ر في اينظام ايتع مي يدى ا ر عرفات

ايتع م".

ىدفتالتعرؼإلىنمطالنظاـالديناميكيالذمكافأكثرأىمي ةن فيالنظاـالتعميميلدل
ياسر عرفات مف كجية نظر العامميف في ك ازرة التربية كالتعميـ ،كاستخدـ الباحث المنيج
كتككف مجتمع الدراسة كعينتيا  ،مف عينةعشكائية مف العامميففيك ازرة
الكصفي التحميمي  ،
التربية كالتعميـ ،كطبؽ الباحث استبانة مككنة مف ( )45فقرة عمى أربعة مجاالت لمنظـ
الديناميكيةلمتػيركأداةلمدراسة .
كان من أبرز اينتائج ما ي:
 .1الكزفالنسبي لمستكل النظاـ الديناميكيفي النظاـالتعميمي ألفراد العينة ىك()%70.6
مما يدؿ عمى أف أفراد العينة لدييـ تمييز النظاـ الديناميكي الذم كاف أكثر أىمية في
النظاـالتعميميلدلياسرعرفات.
 .2النظاـ الديناميكي األكثر أىمية لدل ياسر عرفات كانت النظاـ الديناميكي االستراتيجي
بكزفنسبي(.)%73.1
من أىم ت

ات ايد ار :

 التركيزعمىتطبيؽالنظاـالديناميكياالستراتيجيفيالنظاـالتعميمي.
 .11د ار

اي ب عي (  )2009بعن ان  ":ا د ار ايق اد

متط بات إدارة ايتغ ر  .".

يمد ري ايترب

ايتع م في ض ء

ىدفت التعرؼ إلى درجة أىمية األدكار القيادية لمديرم التربية كالتعميـ في ضكء
متطمبات إدارة التػيير كديناميكيتو ،كقد استخدـ الباحث المنيج الكصفي التحميمي ،كتككف

عددىـ
البالع  ي
مجتمعالدراسةكعينتيا مفجميعمديرمالتربيةكالتعميـ،كمساعدييـبالسعكدية،ك و

()100فرد،كطبقتعمييـاستبانةكأداةلمدراسة .
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كان من أبرز اينتائج ما ي:
 .1األدكارالقياديةلمديرمالتربيةكالتعميـفيضكءمتطمباتإدارةالتػييرميمةبدرجةكبيرة .

 .2التكجدفركؽذاتداللةإحصائيةفيتقديرأفرادالعينةألىميةاألدكارفيضكءمتطمبات
ةالتػييرتيعزلإلىجميعمتػيراتالدراسة(نكعاإلدارة،الكظيفة،المؤىؿالعممي،

إدار
الخبرة،الدكراتالتدريبيةفيمجاؿإدارةالتػيير) .
من أىم ت

ات ايد ار  :

إحداث التػيير في
ى
أكسع ،يمكنيـ مف خبلليا
صبلحيات  ى
و
 منح مديرم التربية كالتعميـ
الييكؿالتنظيميإلدارةالتربيةكالتعميـ .

 .12د ار

عب د ( )2009بعن ان  ":اق إدارة ايتغ ر ،أثرىا ع ى ايعام ن في زارة

اي ح ايف ط ن ".

ىدفتالتعرؼإلىكاقعإدارةالتػييرفيك ازرةالصحةالفمسطينية،كأثرذلؾعمىأداء

العامميفمفخبلؿدراسةحالةلمجمع(الشفاء)الطبي،كقداستخدـالباحثالمنيجالكصفي
التحميمي،كتـتقسيـمجتمعالدراسةألربعفئات،كقداستخدـالباحثالعينةالطبقيةالعشكائية،

كتككنتعينةالدراسةمف300عامؿ،كطبقتعمييـاستبانةكأداةلمدراسة .
كان من أبرز اينتائج ما ي:

اضحالمبلمحمفخبلؿالنظاـالديناميكي
 .1ديناميكيةالتػييرفيالييكؿالتنظيميلـيكفك ى
ح،كذلؾبسببحدكثالتػييرفيالييكؿالتنظيميألىداؼتخدـمصالح
ى
المفتك

شخصي ةن.

ةالتػييرتيعزلإلىالمتػيرات 

 .2عدـكجكدفركؽذاتداللةإحصائيةحكؿكاقعإدار
(العمر،طبيعةالعمؿ،المؤىؿالعممي).
من أىم ت

ات ايد ار  :

 التركيزأفيككفالتػييرفيالييكؿالتنظيميبمايتكافؽمعمتطمباتالعمؿ،كبما
يتناسبمعالبيئةالداخميةكالخارجية.
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 .13د ار

ايرقب ( )2008بعن ان  ":اق إدارة ايتغ ر يدى ازرات اي ط ايف ط ن .".

ىدفتالتعرؼإلىتحميؿكاقعإدارةالتػييركتشخيصيالدلك ازراتالسمطةالفمسطينية
زتالدراسةعمى
فيقطاعغزة،كقياسأثراليياكؿالتنظيميةعمىإدارةالتػيير،كمارك ً
استطبلعرأمالمستكياتاإلداريةلمك ازراتفيقطاعغزةكديناميكيتو،كقداستخدـالباحث

المنيجالكصفيالتحميمي،كتككفمجتمعالدراسةمفعينةعشكائيةطبقية،قكاميا()253

مكظؼ،بكاقع()%84.3مفعينةالدراسة،كطبقتعمييـاستبانةكأداةلمدراسة .
كان من أبرز اينتائج ما ي :

و
ةفيالقياـبديناميكيةالتػييرغيركاؼ،كيحتاجإلىتطكير
 .1إفدكراإلدارةالعميالمك ازر

كتنميةفيمختمؼالجكانب ،سكاءأكافذلؾفيكضكحالرؤية،أكتحديداألكلكيات،أك

كجكدقيادةتؤمفب حداثعمميةتػييرمنظـكبناء.

 .2التػيرفيالييكؿالتنظيمياليتكافؽمعالتػيرفياستراتيجيةالك ازرة .
من أىم ت

ات ايد ار  :

 ضركرةتحديدرؤيةالك ازرةلعمميةالتػيير،كاعادةصياغةخطةتطكيريةسنكيةلمك ازرات،
تتبنى النظاـ الديناميكي المعتمد عمى التخطيط االستراتيجي لتحقيؽ أىداؼ التػيير

بالك ازرة .

14.Litzenberger، Blair ( 2008 ) : Orgainzational Change in one
Saskatche wan Public school Division ، regina.
 .14د ار
مراجع

ي تزنبرجر ( )2008بعن ان " :ايتغ ر ايتنظ مي في مدارس اكاتش ان ايعام -

اطار عمل ايتغ ر".

ىدفتالتعرؼإلىبحثالتػييرفيإحدلمقاطعاتالمدارسالعامة،كالذميقكـعمى
تػييرالييكؿالتنظيميلمعامميفبيا،كىيدراسةكيفية،اعتمدتعمىمقابمةمع()22فردامف
المسؤكليفعفعمميةالتػيير،منيـالرئيس،كنائبو،كالمدراء،كغيرىـ .
كان من أىم اينتائج ما ي:
 .3إف العديدمف التػيرات غير كاضحةالرؤيةلدلالعامميف بالمدارس ،كعكائؽ التػيير
تتمثؿفيعجزالمكاردالمتاحةلمعامميف:
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من أىم ت

ات ايد ار :

 .4التركيزعمىأىميةالكقتكالتنميةالمينيةلنجاحعمميةالتػييرالتنظيمي .
د ار

.15

ايمدارس ايثان

اييب ل ( )2008بعن ان " :اق

ايتغ ر يدى مد ري

إدارة عم

بمحافظات غزة من جي نظر ايمع م ن".

ىدفتالتعرؼإلىكاقعإدارةعمميةالتػييرلدلمديرمالمدارسالثانكيةبمحافظةغزةمف

كجيةنظرالمعمميف،كاستخدـالباحثالمنيجالكصفيالتحميمي،كتككفمجتمعالدراسةمف
)معمـ كمعممة،كتككنتعينةالدراسةمفعينةعشكائيةطبقيةقكاميا()328معموـ
و
(3234
كمعممةمفمعمميالمرحمةالثانكيةبمحافظاتغزة،كطبقتعمييـاستبانةكأداةلمدراسة .
كان من أبرز اينتائج ما ي :
 .1الدرجةالكميةلممارسةمديرمالمدارسالثانكيةلدكرىـفيإدارةالتػييركانتجيدةبنسة
( .)%74.6

 .2التكجدفركؽذاتداللةإحصائيةبيفمتكسطاتدرجاتتقديرأفرادالعينةحكؿالدكر
فيإدارةالتػييرتعزلإلىالمتػيرات(الجنس،سنكاتالخدمة) 
من أىم ت

ات ايد ار  :

 عقد دكرات تدريبية لمديرم المدارس الثانكية بمحافظة غزة لمتدريب عمى التػيير
كديناميكيتو،ككيفيةإدارتو .
 .16د ار

ايج ارن

اإلدار في مد ر ات ايترب

ص(  )2007بعن ان " درج ممار
ايتع م  .".

إدارة ايتغ ر يدى ايق ادات

ىدفت التعرؼ إلى درجة صعكبة ممارسة إدارة التػيير لدل القيادات اإلدارية في

مديرياتالتربيةكالتعميـالتابعةإلقميـالشماؿفياألردف،كعبلقتياببعضالمتػيرات(المؤىؿ
العممي ،الخبرة ،المسمى الكظيفي) ،كقد استخدمت الدراسة المنيج الكصفي التحميمي ،كتككف
مجتمعكعينة الدراسةمفمديرمالتربية كالتعميـ ،كمديرم الشؤكف التعميمية كالفنية،كمديرم

جىرش) كبمع حجـ العينة
جميكف ،ى
ع ٍ
الشؤكف المالية كاإلدارية في محافظات ( إٍربد ،الىمٍفىرؽ ،ى
)مدير،كطبقتعمييـاستبانةكأداةلمدراسة.
و
(204
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كان من أبرز اينتائج ما ي-:
 .1تراكحتتقديراتأفرادالعينةلدرجةصعكبةممارسةإدارةالتػييربيفالعاليةكالمتكسطة،
خاصةفيمجاؿالسياساتكاالستراتيجيات .

 .2تكجدفركؽذاتداللةإحصائيةبيفمتكسطاتتقديراتأفرادالعينةتعزللمتػيرالمؤىؿ

العمميلصالححممة درجة الماجستير ،كالمسمى الكظيفيلصالح(رئيس قسـ) كالخبرة

لصالح(10-6سنكات) .
من أىم ت

ات ايد ار :

 إفيركز التػييرفيالييكؿالتنظيميعمىصعكبةممارسةإدارةالتػييرلدلالقيادات
اإلداريةفيمديرياتالتربيةكالتعميـ،خاص ةنفيمجاؿالسياساتكاالستراتيجيات.

17. Portis ، carrie & Garacia ، Mary ( 2007 ) :"The superintendent
as change leader "، American.
 .17د ار

ب رتس غار ا ( )2007بعن ان " :مد ر ايمناطق ايتع م

في ال كاي ف رن ا".

كقادة ي تغ ر

ىدفتالتعرؼإلىمناقشةأىـالتحدياتكاالستراتيجياتالمشتركةلقادةالتعميـ،كدكرىـ
كقادة لمتػيير ،كما ىدفت التعرؼ إلى أىـ معكقات عممية التػيير ،كسبؿ التػمب عمييا ،كقد
منطقة تعميمية ،كاستخدـ الباحثاف المقاببلت كاالستبانة
و
مدير 
تككنت عينة الدراسة مف ( )18ى
كأدكاتلمدراسة .
كان من أبرز اينتائج ما ي:
 .1مديرك المناطؽ التعميمية يكاجيكف العناصر المقاكمة لمتػيير بكؿ حكمة ،كاعداد خطط
مسبقة؛لمتعامؿمعمقاكمةالتػيير.
 .2مديركالمناطؽالتعميميةلدييـالقدرةعمىتعديؿثقافةالمؤسساتالتييعممكففييا،كلـ
يتكقعكاالجيداليائؿفيسبيؿنجاحعمميةالتػيير.
من أىم ت

ات ايد ار :

 .1إشراؾاإلدارييفكالمدراءكالمعمميففيعمميةالتػييرلدييـفيإنجاحيا.
 .2تكعيةالعامميفبأدكارىـكمسؤكلياتيـحدمفكجكدمقاكمةعنيفةلعمميةالتػيير .
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ثايثاً :ايتعق ب ع ى ايد ار ات اي ابق :
سارت الدراسات السابقة بالترتيبمف الحديثإلىالقديـ ككفؽ البيئةالتيجرت فييا
الدراسة(عربية،أجنبية)،كبعداالطبلععمىالدراساتالسابقة،تكصمتالباحثةإلىأفتمؾ

الدراسات شممت العديد مف األفكار التي أمدتيا ببعض التكجييات الميمة في مجاؿ الدراسة

حيث لـ تربط أم مف الدراسات بيف  الثقة التنظيمية كعبلقتيا بديناميكية التػيير
الحالية   ،ي

المؤسسي؛ ككنيا المؤشر لتحقيؽ أىداؼ المؤسسة التعميمية في بيئة متػيرة ،كقد تعتبر ىذه

مفنكعيافيفمسطيف،حيث لـيتطرؽأحدإلى
ي
أليكلى 
الدراسة– عمىحد عمـالباحثة– ا 
كاقعالثقةالتنظيميةفيالمدارسالثانكية،كلـتربطأمدراسةبيفالثقةالتنظيميةفيالمدارس
كعبلقتًيابديناميكيةالتػييرالمؤسسي .

الثانكية،
لذاكافالبدمفالبحثفيىذاالمجاؿ ،كتكضيحدرجةممارسة الثقةالتنظيميةفي

المدارس الثانكية ،ككذلؾ تكضيح عبلقتيا بديناميكية التػيير المؤسسي ،كألف ىذا النكع مف
إنياتصبحأكثرقدرة
ى
التعميـذاتًيا،كعمىالمجتمع،إٍذ

البحكثيعكدبالنفععمىك ازرةالتربيةك
عمىتمبيةاحتياجاتالمعمميففيالمدارس .
من خالل تتب ايد ار ات اي ابق تب ن ثالث نتائج كما ي:
 11أكدتبعضالدراساتأىميةالثقةالتنظيمية،كأحدمتطمباتنجاحالمؤسسات كبقاءىا ،
كأفالثقةالتنظيميةبأبعادىا ،كأنكاعياالمختمفة ،ىيأحدأىـ القضايا التيتؤثر إيجابانفي

المؤسسات .

تفعا في بعض المؤسسات،
 12كشفت بعض الدراسات أف مستكل الثقة التنظيمية كاف مر ن
كمنخفضافيبعضيااآلخر.
ن

 13اتفقتبعضالدراساتعمىأىميةمشاركةالعامميففيصنعالق اررات ،كتحسيفالعبلقات
بيفالرؤساءكالمرؤكسيفكزمبلئيـ؛لتحقيؽتػييرإيجابي.
 أ جو االتفاق االختالف ب ن ايد ار ات من خم

ج ه كما ي:

 -1ايمنيج ايم تخدم :اتفقت الدراسات جميعيا مع الدراسة الحالية في استخداـ المنيج
الكصفي كدراسة بنات ( ، )2016كدراسة دكرزف ( ،)Dursun, 2015كدراسة الصقير
(2014ـ) ،كدراسة أبكشاكيش ( ،)2013كدراسة نكح ( ،)2011ك مع دراسة الثبيتي
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(،)2014كدراسةالعصيمي( ،)2013كدراسةعساؼكالعاجز(،)2013كدراسةاآلغا
( )2011
 -2ا داة ايم ةةتخدم :اتفقػػتجميػػعالد ارسػػاتمػػعالد ارسػػةالحاليػةفػػياسػػتخداـاالسػػتبانةكػػأداة
رئيسػ ػ ػ ػ ػ ػػة؛كد ارسػ ػ ػ ػ ػ ػػةالرشػ ػ ػ ػ ػ ػػيدمكسػ ػ ػ ػ ػ ػػبلمة( ،)2016كد ارسػ ػ ػ ػ ػ ػػةفػ ػ ػ ػ ػ ػػرج( ،)2013كد ارسػ ػ ػ ػ ػ ػػة
ديمي ػ ػػر)،(Demir,2015كد ارس ػ ػػةالبك ػ ػػار( ،)2012كد ارس ػ ػػةعس ػ ػػاؼكالع ػ ػػاجز(،)2013
كدراسةاآلغا(،)2011كدراسةأككتج( .)Oktug,2012
 -3مجتم ايد ار ات ع نتيا:
اتفقتبعضالدراساتالسابقةمعالدراسةالحاليةفيتناكليالمعمميالمدارسكمجتمع،

كأخذعينةمنيـكدراسة ،)Becerra, 2016) ،كدراسةأبكسنينة(،)2015كدراسةالصقير

(2014ـ)،كدراسةشقكرة( ،)2012كدراسةمرادكتكبا(Murat & Tuğba, 2010 (.

بينمااختمفتبعضالدراساتمعالد ارسةالحاليةفيتناكليالمجتمعاتأخرللمدراسة؛ كدراسة

بنات ( ،)2016كدراسة ديمير ) ،)Demir, 2015كدراسة دكرسف )،)Dursun, 2015
كدراسةفرج(،)2013كدراسةالبكار(.)2012
 -4متغ رات ايد ار :
اختمفتالدراساتفيمتػيراتالدراسةبحسبمكضكعالدراسة؛ كدراسةبنات()2016
التياعتمدتعمىمتػيراتثبلثة(:الجنس،المؤىؿالعممي،سنكاتالخدمة) ،كدراسةالصقير

()2014التياعتمدتعمىثبلثةمتػيرات(الخبرة،المرحمةالدراسية،المؤىؿالعممي)،كدراسة
فرج ( )2013التي اعتمدت عمى خمسة متػيرات (الجنس ،الكمية ،الرتبة األكاديمية ،سنكات

الخدمة،الجنسية) ،كدراسةأبي شاكيش( )2013التياعتمدت عمى متػيرات (الجنس،الفئة
ة،المؤىؿالعممي،الدرجةالكظيفية،كعددسنكاتالخدمة).
العمري

ٌ
 -5نتائج ايد ار ات:
اتفقت نتائج بعض ايد ار ات اي ابق م نتائج ايد ار

ايحاي

في ايتايي:

أ .إف مستكل الثقة التنظيمية لدل عينة الدراسة كانت كبيرة كدراسة بنات (، )2016
كدراسةالرشيدمكسبلمة(،)2016كدراسةالصقير(،)2014كدراسةفرج(،)2013
كدراسةسعد(،)2013كدراسةنكح( .)2011
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تيعزل لمتػيرات الدراسة
ب .كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية في مستكل الثقة التنظيمية 
الحالية؛كدراسة فرج(.)2013

 ب نما اخت فت نتائج بعض ايد ار ات اي ابق م نتائج ايد ار

ايحاي

في ايتايي:

أ .إفمستكلالثقةالتنظيميةلدلعينةالدراسةكانتمتكسطة؛ كدراسة البكار(،)2012
كدراسة أبيسنينة(،)2015كدراسةأبيشاكيش(،)2013كدراسةالكعبي(.)2013

تيعزل لمتػيرات
ب .عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية في مستكل الثقة التنظيمية 

الدراسة الحالية؛ كدراسة الصقير ( ،)2014كدراسة أبي شاكيش ( ،)2013كدراسة
البكار(،)2012كدراسةنكح(.)2011

 أ جو اال تفادة من ايد ار ات اي ابق

ا تفادت ايباحث من ايد ار ات اي ابق في:

 11اختيارالمنيجالمناسبلمدراسة .

 12بناءأداةالدراسة،كتحديدالمجاالت.
 13تحديدالمعالجاتاإلحصائيةالمناسبةلمدراسة.
 14تدعيـنتائجالدراسةبالدراساتالسابقة.

 أ جو تم ز ايد ار

ايحاي

عن ايد ار ات اي ابق  ،ىي ثالث كما ي:

حيثلـيتطرؽ
 .1تعتبرىذهالدراسة–عمىحدعمـالباحثة–األكلىمفنكعيافيفمسطيف؛ ي
لـتنؿ
ٍ
ىماالثقةالتنظيميةكديناميكيةالتػييرالمؤسسي،حيث 
ي
حد لمربطبيفمتػيريف ،
أ ه
اسةفيجؿ الدراساتالسابقة،ممايساعدعمىفتحالمجاؿأماـ
ي
ىذهالعبلقةحظان مفالدر

اساتأخرل.

اسةمفنتائجإلجراءدر
ى
الباحثيف،بماقدتتكصؿإليوىذهالدر

 .2تتناكؿالدراسةأبعادالثقةالتنظيميةالثبلثةالمتمثمةفيالثقةالتنظيميةبيفالمعممػيف"زمػبلء
العم ػػؿ"كالثق ػػةالتنظيمي ػػةف ػػيالم ػػدير،كالثق ػػةالتنظيمي ػػةف ػػيالمش ػػرؼالترب ػػكم،كبالت ػػالي
اسةتيمًـباألبعادالثبلثةلمثقةالتنظيميةضمفأدبياتاإلدارةالحديثة .
فالدر 

 .3تحاكؿالدراسةسدالفجكةفيمجػاؿتنػاكؿالد ارسػاتالمحميػةالفمسػطينيةكالعربيػةلمكضػكع
ػثإ ٌفىنػاؾنقصػانفػيالد ارسػات
الثقةالتنظيميةكعبلقتيابديناميكيةالتػييرالمؤسسػي.حي ي
العربيػةالتػيتناكلػتمتػيػرالثقػةالتنظيميػػة،كعبلقتيػابديناميكيػةالتػييػرالمؤسسػي،خاصػ ةن

بالمدارسالثانكية.
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.

ايف ل ايراب

منيج ايد ار

ايتمي د:

اإلجراءات

ايطر ق

تن ػػاكؿى ػػذاالفص ػػؿكص ػػفنالمجتم ػػعالد ارس ػػةكعينتي ػػا،كاألداةالمس ػػتخدمةككيفي ػػةبنائي ػػا

كتطكيرىا،كماتناكؿإجراءاتالتحقؽمفصدؽاألداةكثباتيا،كالمعالجاتاإلحصػائيةالتػيتػـ
استخداميافيتحميؿالبياناتكاستخبلصالنتػائج،كفيمػايمػيكصػؼليػذهاإلجػراءاتفػيسػبعة

أفرعكمايمي :

ا ل :منيج ايد ار

:

مػف أجػؿ تحقيػؽ أىػداؼ الد ارسػة قامػت الباحثػة باسػتخداـ المػنيج الكصػفي ،كىػكالمػنيج

عالد ارسػػة،كتحميػػؿبياناتيػػا،كبيػػافالعبلقػػاتبػػيف
الػػذممػػفخبللػػويمكػػفكصػػؼالظػػاىرةمكضػػكً

اءالتيتيطرححكليا،كالعممياتالتيتتضمنيا،كاآلثارالتيتحدثيا .

مككناتيا،كاآلر

(أبكحطبكصادؽ .)317-314:7131،

قد تم ا تخدام م در ن أ ا ن ي مع مات:

ػثتػـالرجػكعإلػىمصػادرالبيانػات
 .3ايم ادر ايثان :لمعالجةاإلطػارالنظػرملمد ارسػة،حي ي
ػةذاتالعبلقػ ػػة،كالػ ػػدكريات
ً
الثانكيػ ػػة،كالتػ ػػيتتمثػ ػػؿفػ ػػيالكتػ ػػب،كالم ارجػ ػػعالعربيػ ػػةكاألجنبيػ ػ
كالمقػػاالتكالتقػػارير،كاألبحػػاثكالد ارسػػاتالسػػابقةالتػػيتناكلػػتمكضػػكعالدارسػػة،كالبحػػث

كالمطالعةفيمكاقعاإلنترنتالمختمفة.

 .7ايم ادر ا ي :لمعالجةالجكانػبالتحميميػةلمكضػكعالد ارسػة،إٍذتػـجمػعالبيانػاتاألكليػة
خصيصاليذاالػرض.
ن
ت
اسة،صم يم ٍ
ي
مفخبلؿاالستبانةكأداةرئيسةلمدر

ايثاني :مجتم ايد ار

.

يتكػػكفمجتمػػعالد ارسػػةمػػفجميػػعمعممػػيالمػػدارسالثانكيػػةالحككميػػةكمعمماتيػػا،كىػػي

التابعػػةل ػػك ازرةالتربيػػةكالتعم ػػيـبمحافظ ػاتغػ ػزةلمعػػاـالد ارس ػػي،7132-7132كالبػػالعع ػػددىـ
معمـكمعممة .
( )4727و

ايثايث :ع ن ايد ار .

أ .ايع ن اال تطالع :

ت ػػـاختي ػػار()05مفحكصػ ػان،بػ ػػرضالتأك ػػدم ػػفص ػػبلحيةأدات ػػيالد ارس ػػة،كاس ػػتخداميـ

لحس ػػابالص ػػدؽكالثب ػػات،كالتحق ػػؽم ػػفص ػػبلحيتيمالمتطبي ػػؽعم ػػىالعين ػػةاألص ػػمية،كقػ ػدت ػػـ
استبعادىـمفالتحميؿالنيائي .
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ب .ع ن ايد ار

"ايفع ":

ا

أم نسبتوتقريبان()%7.6مف
ت ٌككنتعينةالدراسةاألصميةمف( )380معمـكمعممة؛  ٍ

مجمكع مجتمع الدراسة ،كتـ استرداد ( )348استبانة صالحة لمتحميؿ أم بنسبة (،)%91.6
كىينسبةمناسبةإلجراءالمعالجاتاإلحصائيةعمييا ،كتـ اختيارالعينةالطبقيةالعشكائية،
كيتضحمف خبلؿ النقاط األربع التالية تكزيع أفرادعينةالدارسةحسب البياناتالشخصيةلؤلفراد
فييا.
 -1ت ز أفراد ايع ن ح ب ايجنس
جد ل ( :) 4.1ت ز أفراد ايع ن ح ب ايجنس
اين ب ايمئ

ايجنس

ايعدد

ذكر

166

47.7

أنثى

182

52.3

ايمجم ع

348

100.0

%

يبػػيفجػػدكؿ()413أفمػػانسػػبتو%47.7مػػفعينػػةالد ارسػػةذكػػكر،بينمػػا%52.3إنػػاث.
كتعزكالباحثةذلؾالزديادالمدارسالثانكيةالتابعةلئلناثعفالذككر .


 -2ت ز أفراد ايع ن ح ب ايمنطق ايتع م
جد ل (  :)4.2ت ز أفراد ايع ن ح ب ايمنطق ايتع م
ايمنطق ايتع م

ايعدد

شماؿغزة

58

16.7

غربغزة

65

18.7

شرؽغزة

43

12.4

الكسطى

59

17.0

خانيكنس

45

12.9

شرؽخانيكنس

34

9.8

رفح

44

12.6

ايمجم ع

348

100.0
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اين ب ايمئ

%

يبيف جدكؿ ( )417أف ما نسبتو  %16.7مف عينة الدراسة يتبعكف منطقة شماؿ غزة،

 %18.7يتبعكفمنطقةغرب غزة %12.4 ،يتبعكفمنطقة شرؽغزة %17.0 ،يتبعكفمنطقة
الكسطى%12.9،يتبعكفمنطقةخانيكنس%9.8،يتبعكفمنطقةشرؽخانيكنس،بينما%12.6
يتبعكفمنطقةرفح،كيرجعذلؾلمكثافةالسكانيةلكؿمنطقةتعميمية .


 -3ت ز أفراد ايع ن ح ب ن ات ايخدم
جد ل (  :)4.3ت ز أفراد ايع ن ح ب ن ات ايخدم
%

ن ات ايخدم

ايعدد

اين ب ايمئ

أقؿمف7سنكات

31

8.9

مف31–7سنكات

119

34.2

أكثرمف31سنكات 

198

56.9

ايمجم ع

348

100.0



يبيفجدكؿ()411أفمانسبتو%8.9مفعينةالدراسةسنكاتالخدمةلدييـأقؿ مف

 7سنكات%34.2،تتراكحسنكاتخدمتيـمف 31 – 7سنكات ،بينما%56.9سنكاتخدمتيـ
أكثر مف  31سنكات  ،كيتضح مف النسب السابقة أف النسبة األكبر كانت لممعمميف األطكؿ

مؤشر لمخبرة
تيعتبر في الػالب
خدمة ،كتعتبر ميزة جيدة لمعممي المدارس الثانكية؛ ألنيا 
ان

الكاسعة،كأثرىافيالتعميـ .


 -4ت ز أفراد ايع ن ح ب ايمؤىل ايع مي
جد ل (  :)4.4ت ز أفراد ايع ن ح ب ايمؤىل ايع مي
ايمؤىل ايع مي

ايعدد

اين ب ايمئ

دبمكـ

10

2.9

بكالكريكس

288

82.8

دراساتعميا

50

14.4

ايمجم ع

348

100.0

%

يبيفجدكؿ()414أفمانسبتو%2.9مفعينةالدراسةمؤىميـالعمميدبمكـ%82.8،

مؤىميـالعمميبكالكريكس،بينما%14.4مؤىميـالعممي دراساتعميا،كتعزكالباحثةانخفاض

نسبةالمؤىبلتالعمميةالعمياكالدبمكـ،بأفالمؤىؿالعمميالمطمكبلكظيفةمعمـىيدرجة
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البكالكريكس ،كال يشترط درجة أعمى لعممية التعييف؛ كالدراسات العميا ،كال تقبؿ درجة أقؿ؛
كالدبمكـ .

ايراب  :أد ات ايد ار

.

االستبانةأكثركسائؿالحصكؿعمىالبياناتمفاألفراداستخدامانكانتشا انر،كتعرؼ
ى
تي ىعد

االستبانة بأنيا" :أداة ذات أبعاد كبن كد ،تستخدـ لمحصكؿ عمى معمكمات ،أك آراء يقكـ

باالستجابة لياالمفحكص نفسو ،كىي كتابية تحريرية"(األغاكاألستاذ .)116:2004،
كقد تـ استخداـ استبانتيف مف إعداد الباحثة؛ لقياس " الثقة التنظيمية في المدارس

حيث
ي
الثانكية بالمحافظات الجنكبية لدكلة فمسطيف كعبلقتيا بديناميكية التػيير المؤسسي"،

تتككنافمفثبلثفقراتكمايمي :


أ .اال تبان ا يى  :كىيعبارةعف أداةلقياس درجةممارسة ايثق ايتنظ م  ،كتتككفمف
()11فقرة،مكزعةعمىثبلثةمجاالت :

ايمجال ا ل:ايثق ب ن ايمد ر ايمع م ن،كيتككفمف()33فقرة .
ايمجال ايثاني :ايثق ب ن زمالء ايعمل ،كيتككفمف()33فقرة .

ايمجال ايثايث :ايثق بايمشرف ايترب ي ،كيتككفمف()33فقرة .




ب .اال تبان ايثان


 :كىيعبارةعف أداةلقياسنظم د نام ك

ايتغ ر ايمؤ

ي ،كتتككف

مف()44فقرة،مكزعةعمىأربعةمجاالت :

ايمجال ا ل:اينظام ايد نام كي ايمغ ق (ايمت ازن)،كيتككفمف()33فقرة .

ايمجال ايثاني :اينظام ايد نام كي ايمفت ح (غ ر ايمت ازن)،كيتككفمف()33فقرة .

ايمجال ايثايث :اينظام ايد نام كي ايمعتمد ع ى ايتغذ ايراجع ،كيتككفمف()33فقرة .
ايمجال ايراب  :اينظام ايد نام كي اال ترات جي،كيتككفمف()33فقرة .

ت .خط ات بناء اال تبانت ن ىي ب كما ي:

-3االطػػبلععمػػىاألدبالتربػػكم،كالد ارسػػاتالسػػابقةذاتالصػػمةبمكضػػكعالد ارسػػة،كاالسػػتفادة
منيافيبناءاالستبانتيف،كصياغةفقراتيما .

سةالتيشممياكؿاستبيافعمىحدة .
و
-7تحديدالمجاالتالرئي
-1تحديدالفقراتالتيتقعتحتكؿمجاؿ .

-4تـتصميـاالستبانتيففيصكرتييمااألكليتػيف،كقػدتككنتػامػف()2مجػاالتك()22فقػرة،
ممحؽرقـ( .)3
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 -7تـمراجعةاالستبانتيفكتنقيحيمامفقبؿالمشرؼ.

 -2تػػـعػػرضاالسػػتبانتيفعمػػى()32مػػفالمحكمػػيفالتربػػكييفمػػفأعضػػاءىيئػػةالتػػدريسفػػي
جامعػػةاألزىػػر،كالجامعػػةاإلسػػبلمية،كجامعػػةاألقصػػى،كجامعػػةالقػػدسالمفتكحػػة،كك ازرة
التربيةكالتعميـ،كالممحؽرقـ()7يبيفأسماءأعضاءلجنةالتحكيـ .

ػذؼ،أكاإلضػافةكالتعػديؿ،
ػثالح ي
-2فيضكءآراءالمحكميفتػـتعػديؿبعػضالفقػراتمػفحي ي

لتستقراالستبانتاففيصكرتييماالنيائيةعمى()22فقرة،ممحؽ( .)1
ايخامس:

دق اال تبان .

إفصدؽاالستبانةيعني"أفيقيساالستبيافماكضعلقياسو"،كمايقصدبالصدؽ
"شمكؿاالستقصاءلكؿالعناصرالتييجبأفتدخؿفيالتحميؿمفناحية،ككضكحفقراتيا
كمفرداتيامفناحيةثانية،بحيثتككفمفيكمةلكؿمفيستخدميا"(الجرجاكم .)90:7131،
ي
كقدتـالتأكدمفصدؽاالستبانتيففيثبلثةأنكاعمنوكمايمي :
-1

دق ايمحكم ن "اي دق ايظاىري":

عددا مف المحكميف المتخصصيف في
يقصدبصدؽالمحكميف"ىك أف يختار الباحث ن
ع الدراسة"(الجرجاكم .)312:7131،
المشكمة مكضكً
ً
مجاؿالظاىرةأك
حيث تـ عرض االستبانتيف عمى مجمكعة مف المحكميف تألفت مف  32محكمان
ي

متخصصيف في التربية  ،كأسماء المحكميف بالممحؽ رقـ ( ،)7كقد استجابت الباحثة آلراء

المحكميف ،كقامت ب جراء ما يمزـ مف حذؼ كتعديؿ في ضكء المقترحات المقدمة ،كبذلؾ

خرجتاالستبيانيففيصكرتييماالنيائية-انظرالممحؽرقـ( .)1
 -2دق االت اق ايداخ ي Internal Validity

يقصػػدبصػػدؽاالتسػػاؽالػػداخميمػػدلاتسػػاؽكػػؿفق ػرةمػػففق ػراتاالسػػتبانةمػػعالمجػػاؿ

الػػذمتنتمػػيإليػػةىػػذهالفق ػرة،كقػػدت ػػـحسػػاباالتسػػاؽالػػداخميلبلسػػتبياف،مػػفخػػبلؿحس ػػاب
معامبلتاالرتباطبيفكؿفقرةمففقراتاالستبانةكالدرجةالكميةلممجاؿنفسو .
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أ الً :نتائج االت اق ايداخ ي ال تبان " ايثق ايتنظ م

"

جد ل ()4.5

معامل االرتباط ب ن كل فقرة من فقرات مجال " ايثق ب ن ايمد ر ايمع م ن " ايدرج ايك
م

معامل

ايفقرة

ي مجال
ايق م

بر ن

االحتماي

يالرتباط

().Sig

 .3يتيحالمديرالفرصأماـالمعمميفلممشاركةفيصنعالق ارراتالمدرسية .

.780

**0.000

 .7يعززالعبلقاتاإليجابيةبيفالمعمميفكزمبلئيـ .

.910

**0.000

 .1يشجعالنمكالمينيلممعمميف .

.859

**0.000

 .4يكفرمناخانمدرسيانصحيانيتسـبالثقةكاالنفتاح .

.891

**0.000

 .7يعتمدسياسةالبابالمفتكحمعالمعمميف .
طمً عيالمعمميفعمىكؿالمعمكماتالمتعمقةبالعمؿبشفافية .
 .2يي ٍ
 .2ينميالرقابةالذاتيةلدلالمعمميف .

.822

**0.000

.866

**0.000

.924

**0.000

 .0يطبؽالعدالةكالمكضكعيةفيتكزيعالمياـكالمكارد .

.855

**0.000

ـأداءالمعمميفبمكضكعية .
ى
يقك
  .9

.881

**0.000

 .31يشجعمبادراتالمعمميفالمرتبطةبالعمؿ .

.832

**0.000

 .33يدافععفحقكؽالعامميف .

.901

**0.000

**االرتباطداؿإحصائيانعندمستكلداللة .α≥5050

رالجدكليةعنددرجةحرية()84كمستكلمعنكية5050تساكم 11174
رالجدكليةعنددرجةحرية()84كمستكلمعنكية5050تساكم 11721



يكضحجدكؿ()417معامؿاالرتباطبيفكؿفقرةمففقراتمجاؿ" الثقةبيفالمدير
معامبلت االرتباط المبينة دالة عند مستكل
ً
كالمعمميف " كالدرجة الكمية لممجاؿ ،كالذم يبيف أف
لماكضعلقياسو .
معنكية α ≥1113كبذلؾيعتبرالمجاؿصادقان ي
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جد ل ()4.6

معامل االرتباط ب ن كل فقرة من فقرات مجال " ايثق ب ن زمالء ايعمل " ايدرج ايك
م

معامل

ايفقرة

ي مجال
ايق م

بر ن

االحتماي

يشارؾالمعمـزمبلءهفيتحقيؽأىداؼالمدرسةكرؤيتياالمستقبمية .

.3

.848

**0.000

يمارسأسمكبالصديؽالناقد .

.7

.852

**0.000

يتقبؿالعمؿبركحالفريؽ .

.1

.875

**0.000

يبادرب رشادالمعمميفالجددكتكجيييـ .

.4

.884

**0.000

يدعكزمبلءهلممشاركةفيفعالياتلمتطكيرالميني .

.7

.866

**0.000

يشترؾمعزمبلئوفيتطكيرخططلتحسيفاألداءالمدرسي .

.2

.904

**0.000

يحافظعمىأسرارالعمؿكخصكصيةالمدرسة .

.2

.883

**0.000

يتبادؿالخبراتمعزمبلئودكفحساسية .

.0

.832

**0.000

يمتزـبتنفيذماتعيدبومفأنشطةفيالمدرسة .

.9

.787

**0.000

يدعـزمبلءهمفخبلؿاإلشادةب نجازاتيـ .

.31

.907

**0.000

يتجنبالمكـعمىزمبلئوعنداإلخفاؽفيأنشطةمعينة .

.33

.896

**0.000

يالرتباط

().Sig

** االرتباطداؿإحصائيانعندمستكلداللة .α≥5050

رالجدكليةعنددرجةحرية()84كمستكلمعنكية5050تساكم 11174
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يكضحجدكؿ()412معامؿاالرتباطبيفكؿفقرةمففقراتمجاؿ" الثقةبيف زمبلء
الذميبيفأفمعامبلتاالرتباطالمبينةدالةعندمستكلمعنكية
ً
العمؿ"كالدرجةالكميةلممجاؿ،ك
،α≥1113كبذلؾيعتبرالمجاؿصادقانلماكضعلقياسو .

102

جد ل ()4.7

معامل االرتباط ب ن كل فقرة من فقرات مجال " ايثق بايمشرف ايترب ي " ايدرج ايك
ي مجال

م

معامل

ايفقرة

ايق م

بر ن

االحتماي

  .3يتناقشالمشرؼمعمعمميوفيمشكبلتالعمؿبركحالتبادؿالمعرفي .

.824

**0.000

  .7يؤدممياموعمىأكمؿكجو .

.906

**0.000

  .1يعامؿالمعمميفب نصاؼ .

.783

**0.000

  .4ييتـبمشكبلتالمعمميفبنفسقدراىتماموبمشاكمو .

.801

**0.000

  .7يعززنقاطالقكةلممعمميف .

.900

**0.000

  .2يمبياالحتياجاتالشخصيةلممعمميف .

.835

**0.000

  .2يرفعالركحالمعنكيةلممعمميفعنداإلجادة .

.874

**0.000

  .0يشجعأفكارالمعمميفاإلبداعية .

.821

**0.000

  .9يثؽبقدرةالمعمميففيإنجازأعماليـ .

.850

**0.000

  .31يقدـالمساعدةلممعمميفإذاكاجيتيـصعكباتفيإنجازأىداؼالعمؿ .

.878

**0.000

يزكدالمعمميفبالمياراتالتيتمكنيـمفإنجازمياميـالمكمفيفبيا .
  .33

.802

**0.000

يالرتباط

().Sig

**االرتباطداؿإحصائيانعندمستكلداللة .α≥5050
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يكضح جدكؿ()412معامؿاالرتباطبيفكؿفقرةمففقراتمجاؿ" الثقة بالمشرؼ
معامبلت االرتباط المبينة دالة عند مستكل
ً
التربكم " كالدرجة الكمية لممجاؿ ،كالذم يبيف أف
لماكضعلقياسو .
معنكية،α≥1113كبذلؾيعتبرالمجاؿصادقان ي

103

ثان ا :نتائج االت اق ايداخ ي ال تبان " د نام ك

ايتغ ر ايمؤ

ي":

جد ل ()4.8

معامل االرتباط ب ن كل فقرة من فقرات مجال " اينظام ايد نام كي ايمغ ق (ايمت ازن)" ايدرج ايك

ي مجال

معامل

ايق م

بر ن

االحتماي

 .3يمتزـالمديربمكازنةمحددةلتطكيرالعمؿالمدرسي.

.811

**0.000

 .7يدفعباتجاهالتػييرالمؤسسيفيدكائرضيقة.

.720

**0.000

 .1يستخدـالنقدالبناءكمنيجإدارممعتمد.

.834

**0.000

 .4يمتمؾميارةإدارةالتفاكضفيالعمؿالمدرسي.

.869

**0.000

 .7يؤمفبالتدكيراإلدارم،كأفكجكدهبالمكافليسدائمان.

.723

**0.000

.850

**0.000

 .2يكاجواألخطاءمفخبلؿاتباعالمساءلةالتربكية.

.830

**0.000

 .0يحرصعمىالتعرؼإلىالصعكباتالتيتكاجوالعمؿداخؿالمدرسة.

.862

**0.000

 .9يراعيآراءالعامميفعنداتخاذهإجراءاتتطكيرية.

.841

**0.000

 .31يؤمفبأفالجكدةفيالعمؿىيالطريؽنحكالتميز.

.799

**0.000

 .33يستخدـاستراتيجيةمحددةلتحقيؽىدؼمعيف.

.843

**0.000

م

ايفقرة

يالرتباط

 .2يراعيالكفاءةعنداختيارالمعمميفلمميماتبعيدانعفأماعتباراتأخرل.

().Sig

**االرتباطداؿإحصائيانعندمستكلداللة .α≥5050
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يكضحجدكؿ()410معامؿاالرتباطبيفكؿفقرةمففقراتمجاؿ" النظاـالديناميكي
معامبلت االرتباط المبينة دالة عند
ً
المػمؽ (المتكازف)" كالدرجة الكمية لممجاؿ ،كالذم يبيف أف
لماكضعلقياسو .
مستكلمعنكية،α≥1113كبذلؾيعتبرالمجاؿصادقاي ي

104

جد ل ()4.9

معامل االرتباط ب ن كل فقرة من فقرات مجال " اينظام ايد نام كي ايمفت ح (غ ر ايمت ازن)"
ايدرج ايك

م

ي مجال

معامل

ايفقرة

ايق م

بر ن

االحتماي

  .3يسمحالمديربدخكؿمجمكعةمفالمدخبلتلزيادةفعاليةالعمؿالمدرسي.

.837

**0.000

  .7ييتـباإلطارالبيئيلمعمؿالتربكمعنداتخاذالق ارراتفيالمدرسة.

.862

**0.000

  .1يميؿإلىالعمؿالجماعيلتحقيؽرسالةالمدرسة.

.899

**0.000

  .4يعتمدالتػييركاالعتمادالمتبادؿبيفالنظاـالتعميميكالبيئةالمحيطة.

.894

**0.000

  .7يعتمدالتفكيضفيتنظيـالعمؿ.

.821

**0.000

  .2يعتمدالمعاييرالمكضكعيةكالعمنيةلتقكيـالعمؿفيالنظاـالمدرسي.

.855

**0.000

  .2يحرصعمىتكفيراألجكاءالمريحةلمعمؿ.

.921

**0.000

  .0يعتمدسياسةالبابالمفتكحفيحؿالمشكبلتالمينية.

.862

**0.000

  .9يراعيمبدأالعبلقاتاإلنسانيةأساسانلمتعامؿمعاآلخريف.

.871

**0.000

  .31يدفعباتجاهتطكيرالنمكالمينيلممعمميف.

.805

**0.000

  .33يعتمدالمركنةفياتخاذالق ارراتالتربكيةأثناء تحقيق أهدافه0

.822

**0.000

يالرتباط

().Sig

**االرتباطداؿإحصائيانعندمستكلداللة .α≥5050
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يكضحجدكؿ()419معامؿاالرتباطبيفكؿفقرةمففقراتمجاؿ" النظاـالديناميكي
معامبلت االرتباط المبينة دالة
ً
المفتكح (غير المتكازف)" كالدرجة الكمية لممجاؿ ،كالذم يبيف أف
لماكضعلقياسو .
عندمستكلمعنكية،α≥1113كبذلؾيعتبرالمجاؿصادقان ي

105

جد ل ()4.10

معامل االرتباط ب ن كل فقرة من فقرات " اينظام ايد نام كي ايمعتمد ع ى ايتغذ
ايدرج ايك

م

ي مجال

معامل

ايفقرة

ايراجع "
ايق م

بر ن

االحتماي

.916

**0.000

.902

**0.000

.917

**0.000

.861

**0.000

  .7يطبؽالتػذيةالراجعةالمكجبةكأداةلممكاءمةمعالبيئةالمتػيرة.

.907

**0.000

  .2يراعيالتحميؿالثقافيك طارلعمؿالنظاـالمدرسي.

.870

**0.000

  .2يعتبرالتػيراتاالقتصاديةمؤش انرجيدانعمىالقناعةبدكرالمدرسة.

.846

**0.000

.837

**0.000

  .9يعتبرأفالنظاـيجبأفيستجيبلظركؼالتػير؛كييبقىكيدكـ.

.830

**0.000

  .31يعتمدالمبدأالتخصصيفيالتخطيطالتربكم .
  .33يوظف خبراته السابقة في تحقيق أهدافه وقراراته 0

.884

**0.000

.782

**0.000

يالرتباط

  .3يعتمدالمديرعمىالمعمكماتكالبياناتأساسانفيىيكميةالعمؿالمدرسي.

  .7يشجعالتػذيةالراجعةالسمبيةبمايجعموقاد انرعمىتقكيـق ارراتوكمناقشتيا.
  .1يعتبرالتػذيةالراجعةالمكجبةكأداةابتكاريةلتحقيؽالتميز.
 .4

يتقبؿ التػذية الراجعة المكجبة التي تعمؿ عمى خركج التساؤالت المطالبة

بالتػييرالمكجب.

كخيمة.
و
اقب
  .0يرلأفمحاكلةالتخمصمفالمؤثراتيؤدمإلىظيكرعك ى

().Sig

**االرتباطداؿإحصائيانعندمستكلداللة .α≥5050
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يكضح جدكؿ ( )4131معامؿ االرتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات مجاؿ " النظاـ
معامبلت
ً
الديناميكي المعتمد عمى التػذية الراجعة " كالدرجة الكمية لممجاؿ ،كالذم يبيف أف
كضع
االرتباط المبينة دالة عند مستكل معنكية  ،α ≥ 1113كبذلؾ يعتبر المجاؿ صادقان لما ي

لقياسو .

106

جد ل ()4.11

معامل االرتباط ب ن كل فقرة من فقرات مجال " اينظام ايد نام كي اال ترات جي " ايدرج ايك

ي مجال

معامل

ايق م

بر ن

االحتماي

  .3يعمؿالمديرفيإطاررؤيةكاضحةنحكالتطكيرالمؤسسي.

.801

**0.000

  .7يعتمدرسالةكاضحةفيبناءالنظاـالمدرسي.

.854

**0.000

  .1يركزعمىالنسيجاالجتماعيعندإحداثالتػيير.

.843

**0.000

  .4يضعالبدائؿالمختمفةلمتعامؿمعاألزمات.

.923

**0.000

  .7يدعـالمعمميففيكضعخططالتطكيرالمنياج.

.832

**0.000

  .2يدعـجميعنشاطاتالمشاركةالمجتمعية.

.849

**0.000

.838

**0.000

.786

**0.000

.912

**0.000

.925

**0.000

.904

**0.000

م

 .2

ايفقرة

يالرتباط

يتابعالتػيراتالتكنكلكجية،كمدلتأثيرىاعمى 
العمميةالتعميمية.

جديدةفيمدرستو.
اءأكلياءاألمكرعندتبنيمبلمح و
ى
  .0يراعيآر
 .9

يستفيد مف الفرص كالمكارد المتاحة ،لتجنب مكاطف الضعؼ كالمخاطر
المستقبمية.

  .31يتخذق ارراتومعتمدانعمىرؤيةمستقبميةبعيدةالمدل.

  .33يعمؿعمىت كظيؼاإلمكاناتالمتاحةلتطكيرالعمؿالمدرسي 

().Sig

**االرتباطداؿإحصائيانعندمستكلداللة .α≥5050
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يكضح جدكؿ ( )4133معامؿ االرتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات مجاؿ " النظاـ
الذميبيفأفمعامبلت االرتباطالمبينةدالة
ً
الديناميكياالستراتيجي "كالدرجةالكميةلممجاؿ،ك
لماكضعلقياسو .
عندمستكلمعنكية، α≥1113كبذلؾيعتبرالمجاؿصادقان ي
 -3اي دق ايبنائي Structure Validity
يعتبرالصػدؽالبنػائيأح ىػدمقػاييسصػدؽاألداةالػذميقػيسمػدلتحقػؽاألىػداؼالتػي

تريػػداألداةالكصػػكؿإلييػػا،كيبػػيفمػػدلارتبػػاطكػػؿمجػػاؿمػػفمجػػاالتالد ارسػػةبالدرجػػةالكميػػة

لفقراتاالستبياف .

107

أ الً :نتائج اي دق ايبنائي ال تبان " ايثق ايتنظ م

"

جد ل ()4.12

معامل االرتباط ب ن درج كل مجال من مجاالت ا تبان " ايثق ايتنظ م "
يال تبان

ايدرج ايك

معامل ب ر ن

ايمجال

يالرتباط

ايق م االحتماي
)(sig

الثقةبيفالمديركالمعمميف

.925

**0.000

الثقةبيفزمبلءالعمؿ

.948

**0.000

الثقةبالمشرؼالتربكم

.891

**0.000

**االرتباطداؿإحصائيانعندمستكلداللة .α≥1113

رالجدكليةعنددرجةحرية()84كمستكلمعنكية5050تساكم 11174
رالجدكليةعنددرجةحرية()84كمستكلمعنكية5050تساكم 11721


يتض ػحمػػفجػػدكؿ()4137أفجميػػعمعػػامبلتاالرتبػػاطفػػيجميػػعمجػػاالتاالسػػتبانةدالػػة

إحصػػائيانعنػػدمسػػتكلمعنكيػػة،α≥1113كبػػذلؾتعتبػػرجميػػعمجػػاالتاالسػػتبانةصػػادق ةنلمػػا
يكضعتلقياسو .


ثان اً :نتائج اي دق ايبنائي ال تبان " د نام ك

ايتغ ر ايمؤ

ي"

جد ل ()4.13

معامل االرتباط ب ن درج كل مجال من مجاالت ا تبان " د نام ك ايتغ ر ايمؤ
ايدرج ايك

يال تبان

معامل ب ر ن

ايمجال

يالرتباط

ايق م االحتماي
)(sig

النظاـالديناميكيالمػمؽ(المتكازف)

.957

**0.000

النظاـالديناميكيالمفتكح(غيرالمتكازف)

.957

**0.000

النظاـالديناميكيالمعتمدعمىالتػذيةالراجعة

.954

**0.000

النظاـالديناميكياالستراتيجي

.974

**0.000

**االرتباطداؿإحصائيانعندمستكلداللة .α≥1113
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ي"

يتض ػػحم ػػفج ػػدكؿ()4131أفجمي ػػعمع ػػامبلتاالرتب ػػاطف ػػيجمي ػػعمج ػػاالتاالس ػػتبانةدال ػػة

إحصػػائيانعنػػدمسػػتكلمعنكيػػة،α≥1113كبػػذلؾتعتبػػرجميػػعمجػػاالتاالسػػتبانةصػػادق ةنلمػػا
يكضعتلقياسو .

اي ادس :ثبات اال تبان  Reliability
يقصدبثباتاالستبانةىكأف يعطي االستبيافنفس النتائج إذا أيعيد تطبيقو عدة مرات
اءات متقارب ةن عند كؿ مرة يستخدـ
متتالية ،كيقصد بو أيضان إلى أم درجة يعطي المقياس قر و
فييا،أكماىيدرجةاتساقوكانسجاموكاستم ارريتوعندتكراراستخداموفيأ كقاتمختمفة 








(الجرجاكم .)92:7131،

أ الً :نتائج ايثبات ال تبان " ايثق ايتنظ م

"

تـالتحقؽمفثباتاالستبانةمفخبلؿطريقتيفكذلؾكمايمي :

أ -معامل أيفا كر نباخ : Cronbach's Alpha Coefficient

تػػـاسػػتخداـطريقػػةألفػػاكركنبػػاخلقيػػاسثبػػاتاالسػػتبانة.كتشػػيرالنتػػائجالمكضػػحةفػػيجػػدكؿ

ػثتت ػراكحبػػيف(.)0.968،0.961
()4134أفقيمػػةمعامػػؿألفػػاكركنبػػاخمرتفعػػةلكػػؿمجػػاؿ،حيػ ي
بينمػػابمػػػتقيمػػةمعامػػؿألفػػالجميػػعفق ػراتاالسػػتبانة(،)0.983كىػػذايعنػػىأفمعامػػؿالثبػػات

مرتفعكداؿإحصائيان.

جد ل ()4134

معامل أيفا كر نباخ يق اس ثبات ا تبان " ايثق ايتنظ م "
م

عدد ايفقرات

ايمجال

معامل أيفا
كر نباخ

.3

الثقةبيفالمديركالمعمميف

11

0.968

.7

الثقةبيفزمبلءالعمؿ

11

0.967

.1

الثقةبالمشرؼالتربكم

11

0.961

مجاالت اال تبان

33

0.983

جم

ب -طر ق ايتجزئ اين ف :Split Half Method
ت ػػـتجزئ ػػةفقػ ػراتاالس ػػتبانةإلػ ػىجػ ػزئيف(األس ػػئمةذاتاألرق ػػاـالفردي ػػة،كاألس ػػئمةذاتاألرق ػػاـ

الزكجية)،ثيـتـحسابمعامؿاالرتبػاطبػيفدرجػاتاألسػئمةالفرديػةكدرجػاتاألسػئمةالزكجيػة،
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ػثإفعػدداألسػئمةالفرديػة
كبعدذلؾتـتصحيحمعامؿاالرتبػاطباسػتخداـمعادلػة(جتمػاف)حي ي
اليساكمعدداألسئمةالزكجية،كتـالحصكؿعمىالنتائجالمكضحةفيجدكؿ( .)4137

طر ق ايتجزئ اين ف
م

جد ل ()4137

يق اس ثبات ا تبان " ايثق ايتنظ م "
معامل االرتباط

ايمجال

معامل االرتباط

.3

الثقةبيفالمديركالمعمميف

0.974

0.978

.7

الثقةبيفزمبلءالعمؿ

0.952

0.969

.1

الثقةبالمشرؼالتربكم

0.944

0.965

مجاالت اال تبان

0.987

0.993

جم

ايمعدل

يتضحمفالنتائجالمكضحةفيجدكؿ()4137أفقػيـمعامػؿاالرتبػاطالمعػدؿمرتفعػة

إحصائيا .
كدالة
ن

كبػػذلؾتكػػكفاالسػػتبانةفػػيصػػكرتياالنيائيػػة،كمػػاىػػيفػػيالممحػػؽ()3قابمػػةلمتكزيػػع،

كتك ػػكفالباحث ػػةق ػػدتأك ػػدتم ػػفص ػػدؽاالس ػػتبانةكثباتي ػػا،مم ػػايجعمي ػػاعم ػػىثق ػػةتام ػػةبص ػػحة
االستبانةكصبلحيتيالتحميؿالنتائج،كاإلجابةعفأسئمةالدراسة .
ثان اً :نتائج ايثبات ال تبان " د نام ك

ايتغ ر ايمؤ

ي"

تـالتحقؽمفثباتاالستبانةمفخبلؿطريقتيف،كذلؾكمايمي :

أ -معامل أيفا كر نباخ : Cronbach's Alpha Coefficient

تػػـاسػػتخداـطريقػػةألفػػاكركنبػػاخلقيػػاسثبػػاتاالسػػتبانة،كتشػػيرالنتػػائجالمكضػػحةفػػي
ػثتت ػ ػ ػراكحبػ ػ ػػيف
جػ ػ ػػدكؿ()4132أفقيمػ ػ ػػةمعامػ ػ ػػؿألفػ ػ ػػاكركنبػ ػ ػػاخمرتفعػ ػ ػػةلكػ ػ ػػؿمجػ ػ ػػاؿ،حيػ ػ ػ ي

(،)0.967،0.950بينمػابمػػتقيمػةمعامػؿألفػػالجميػعفقػراتاالسػتبانة(،)0.988كىػذايعنػػىأف
معامؿالثباتمرتفعكداؿإحصائيان.
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جد ل ()4132

معامل أيفا كر نباخ يق اس ثبات ا تبان " د نام ك
م

ي"

ايتغ ر ايمؤ

معامل أيفا

ايمجال

عدد ايفقرات

.3

النظاـالديناميكيالمػمؽ(المتكازف)

11

0.950

.7

النظاـالديناميكيالمفتكح(غيرالمتكازف)

11

0.964

.1

النظاـالديناميكيالمعتمدعمىالتػذيةالراجعة

11

0.967

.4

النظاـالديناميكياالستراتيجي

11

0.965

44

0.988

مجاالت اال تبان

جم

كر نباخ

ب -طر ق ايتجزئ اين ف :Split Half Method
تـتجزئةفقراتاالستبانةإلىجزئيف(األسئمةذاتاألرقاـالفردية،كاألسئمةذاتاألرقاـ

الزكجيػة)ثػـتػـحسػابمعامػؿاالرتبػاطبػػيفدرجػاتاألسػئمةالفرديػػةكدرجػاتاألسػئمةالزكجيػػة،
كبعدذلؾتـتصحيحمعامؿاالرتباطباستخداـمعادلة(جتماف)،حيػثإفعػدداألسػئمةالفرديػة

اليساكمعدداألسئمةالزكجية.كتـالحصكؿعمىالنتائجالمكضحةفيجدكؿ( .)4132
طر ق ايتجزئ اين ف
م

جد ل ()4132

يق اس ثبات ا تبان " د نام ك ايتغ ر ايمؤ

ي"

معامل االرتباط

ايمجال

معامل االرتباط

.3

النظاـالديناميكيالمػمؽ(المتكازف)

0.928

0.958

.7

النظاـالديناميكيالمفتكح(غيرالمتكازف)

0.928

0.951

.1

النظاـالديناميكيالمعتمدعمىالتػذيةالراجعة

0.946

0.967

.4

النظاـالديناميكياالستراتيجي

0.948

0.964

0.987

*0.993

جم

مجاالت اال تبان

ايمعدل

*تـاستخداـمعادلةسبيرمافبراكفSpearman Brownحيثإفعدداألسئمةالفرديةيساكمعدداألسئمة 


كيتضحمفالنتائجالمكضحةفيجدكؿ()4132أفقيـمعامؿاالرتباطالمعدؿمرتفعو

إحصائيا .
كدالة
ن
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كبػػذلؾتكػػكفاالسػػتبانةفػػيصػػكرتياالنيائيػػة،كمػػاىػػيفػػيالممحػػؽ()3قابمػػةلمتكزيػػع،

كتك ػػكفالباحث ػػةق ػػدتأك ػػدتم ػػفص ػػدؽاالس ػػتبيافكثباتػ ػو،مم ػػايجعمي ػػاعم ػػىثق ػػةتام ػػةبص ػػحة
االستبانةكصبلحيتيالتحميؿالنتائج،كاإلجابةعفأسئمةالدراسة .
اي اب  :ايمعايجات اإلح ائ

تم ا تخدام ا د ات اإلح ائ

ايم تخدم في ايد ار
اي ب ايتاي :

:

 -3النسبالمئكيةكالتك اررات(:)Frequencies & Percentagesلكصؼعينةالدراسة.
 -7المتكسطالحسابي،كالكزفالنسبي،كاالنحراؼالمعيارم،لدراسةاستجاباتأفرادالعينةعمى
فقراتاالستبانة.
 -1اختبارألفاكركنباخ(،)Cronbach's Alphaككذلؾطريقةالتجزئةالنصفية،لمعرفةثبات
فقراتاالستبانة .

 -4معامؿ ارتباط (بيرسكف) ( )Pearson Correlation Coefficientلقياس درجة
االرتباط:يقكـىذااالختبارعمىدراسةالعبلقةبيفمتػيريف،كقدتـاستخدامولحساباالتساؽ

الداخميكالصدؽالبنائيلبلستبانةكالعبلقةبيفالمتػيرات.
 -7اختبار  Tفي حالة عينتيف ()Independent Samples T-Test؛ لمعرفة ما إذا كاف
ىناؾفركقاتذاتداللةإحصائيةبيفمجمكعتيفمفالبياناتالمستقمة.

 -2اختبارتحميؿالتبايفاألحادم) )One Way Analysis of Variance - ANOVA؛
لمعرفة ما إذا كاف ىناؾ فركقات ذات داللة إحصائية بيف ثبلث مجمكعات أك أكثر مف

البيانات.
 -2اختبار(شيفيو)لمقارنةالمتكسطات.
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ايف ةةةةةةةةةةةةةةةل ايخامس






نتائج ايد ار

ايم دان " إجاب ايت اؤالت مناقشتيا "




 تمي د.


 ايمحك ايمعتمد في ايد ار

.

 أ ئ ة ايد ار ةةة .

 نتائج اي ؤال ا ل


 نتائج اي ؤال ايثاني


 نتائج اي ؤال ايثايث
 نتائج اي ؤال ايراب
 نتائج اي ؤال ايخامس


ت


ات ايد ار

 مقترحات ايد ار
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ايف ل ايخامس
ايم دان (إجاب ايت اؤالت مناقشتيا)

نتائج ايد ار
تمي د:

يتضمفىذاالفصؿعرضانلنتػائجالد ارسػة،كذلػؾمػفخػبلؿاإلجابػةعػفأسػئمةالد ارسػة

كاسػػتعراضأبػػرزنتػػائجاالسػػتبانتيف،كذلػػؾلمتعػػرؼعمػػى"الثقػػةالتنظيميػػةفػػيالمػػدارسالثانكيػػة

بالمحافظاتالجنكبيةلدكلةفمسطيف،كعبلقتيابديناميكيةالتػييرالمؤسسي" .

ل ػػذات ػػـإجػ ػراءالمعالج ػػاتاإلحص ػػائيةلمبيان ػػاتالمتجمع ػػةم ػػفاس ػػتبانتيالد ارس ػػة؛إذت ػػـ

استخداـبرنػامجالػرزـاإلحصػائيةلمد ارسػاتاالجتماعيػة)(SPSSلمحصػكؿعمػىنتػائجالد ارسػة
التيتـعرضياكتحميميافيىذاالفصؿكذلؾفيفقرتيفكمايمي :
أ الً :ايمحك ايمعتمد في ايد ار

:

لتحديد المحؾ المعتمد في الدراسة فقد تـ تحديد طكؿ الخبليا في مقياس (ليكرت( 

الخماسي؛مف خبلؿ حساب المدل بيف درجات المقياس (،)4=1-5كمف ثـ تقسيمو عمى أكبر

أم ( ،)0.80=5/4كبعدذلؾتـ إضافة ىذه
قيمة في المقياس؛ لمحصكؿ عمى طكؿ الخمية؛ ٍ
القيمةإلىأقؿ قيمة في المقياس (بداية المقياس؛ كىي كاحد صحيح(،كذلؾ لتحديد الحد األعمى

ليذه الخمية ،كىكذا أصبح طكؿ الخبليا كما ىك مكضح في الجدكؿ التالي :
جد ل ()5.1

ضح ايمحك ايمعتمد في ايد ار
اي زن اين بي ايمقابل يو

درج ايتقد ر

ط ل ايخ

مف %36- %20

قميمةجدا 

أكبرمف2.60 - 1.80

أكبرمف %52 - %36

قميمة 

أكبرمف 3.40 – 2.60

أكبرمف  %68 -%52

متكسطة 

أكبرمف4.20 – 3.40

أكبرمف%84 -%68

كبيرة 

أكبرمف 5-4.20

أكبرمف%100-% 84

كبيرةجدا 

مف 1.80 - 1



كلتفسير نتائج الدراسة كالحكـ عمى مستكل االستجابة ،اعتمدت الباحثة عمى ترتيب

الفقرات في كؿ مجاؿ ،كقد
المتكسطات الحسابية عمى مستكل المجاالت لبلستبياف ،كمستكل 
تالباحثة درجة المكافقة حسب المحؾ المعتمد لمدراسة .
حدد ً
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ثان اً :أ ئ ايد ار

اي ؤال ا ل :ما درج ممار
بايمحافظات ايجن ب

ايثق ايتنظ م

يدى مع مي ايمدارس ايثان

في مدار يم

يد ي ف ط ن؟

لئلجابة عف ىذا السؤاؿ تـ استخداـ المتكسط الحسابي ،كاالنحراؼ المعيارم ،كالكزف
النسبي،كالترتيب.النتائجمكضحةفيجدكؿ( .)717
جد ل()5.2

ايمت ط ايح ابي االنحراف ايمع اري اي زن اين بي ايترت ب يجم
ايثق ايتنظ م

م

.3
.7
.1

ايمجال

ايح ابي

االنحراف
ايمع اري

اي زن

ايمت ط

اين بي

مجاالت ا تبان
ايترت ب

درج

ايتقد ر

الثقةبيفالمديركالمعمميف

3.71

0.77

74.21

3

كبيرة

الثقةبيفزمبلءالعمؿ

3.80

0.70

75.92

1

كبيرة

الثقةبالمشرؼالتربكم

3.77

0.74

75.48

2

كبيرة

3.76

0.64

75.22

جم

فقرات اال تبان

كب رة

يبيف جدكؿ()717أف المتكسط الحسابيلجميعفق ارتاستبانة الثقة التنظيمية يساكم
، 3.76كبذلؾ ف ف الكزف النسبي ، %75.22كىذا يعني أف درجة ممارسة الثقة التنظيمية لدل
معممي المدارس الثانكية تمارس بدرجة كبيرة ،كأف ىناؾ مكافق ةن بدرجة كبيرة عمى فقرات
االستبانةبشكؿعاـ .

كمفالمبلحظأنوالتكجدفركؽكبيرةبيفمجاالتالثقةالتنظيمية،كىذايدؿعمىأف

العبلقةفيالثقةالتنظيميةعبلقةتبادلية ،كأفكؿ عبلقةبيف المديركالمعمميف كالمشرؼتؤثر
بالعبلقةباألخرل،كيصعبالفصؿبينيما،خاصةألنيـيعممكفداخؿمؤسسةتعميميةكاحدة.
تعز ايباحث ذيك إيى ثالث أ باب كما ي:
 .3إدراؾالعامميف"مفمدراءكمشرفيفكزمبلءالعمؿ"فيالمدارسالثانكيةبأىميةالثقة

اأساسيافيالعبلقاتاإلنسانية،كتبادؿالمعمكمات،كاآلراء
كككنياعنصر
التنظيمية،
ن
ن
كاألفكاراإلبداعية.
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كجكدمساعحقيقيةلدلالعامميففيالمدارسالثانكية،لمتطكيركاإلصبلحالمدرسي،كزيادة
.7
و
الكفاءة،كتحسيفأداءالمعمميف.

 .1اقتناعالمديريففيالمدارسبأىميةالعمؿعمىرفعالركحالمعنكيةلممعمميف؛مفأجؿ
تحقيؽإنجازاتمقنعةكمريحة،كىذاالمبدأيستندإلىالشعكربالثقةكاالطمئناف.

كتتفؽ ىذه النتيجة مع نتائج دراسة الرشيدم (7134ـ) التي أشارت أف مستكل الثقة
التنظيمية لدل معممي المدارس الثانكية بمػت ( ،)%2719أم بدرجة كبيرة ،كنتائج دراسة

الصقير(7134ـ)التيأكدتأفمستكلالثقةالتنظيميةلدلمعمميالمدارسالثانكيةبمعكزنيا
أم بدرجةكبيرة ،كنتائج دراسةسعد(7131ـ) التي أكدتأفمستكل
النسبي (ٍ ،)% 2714

،)%أمبدرجةكبيرة .
ٍ
الثقةالتنظيميةبمعكزنياالنسبي(2417

كتختمؼإلىحدمامعنتائجدراسةالمداكم(7137ـ)التيبينتأفمستكلالثقةالتنظيمية

أم بدرجة متكسطة ،كدراسة الشريفي
لدل معممي المدارس جاءت بكزف نسبي (ٍ ،)%2210

كالناظر(7131ـ)التيتكصمتإلىأفمستكلالثقةالتنظيميةلدلمعمميالمدارسبمعكزنيا
،)%أم بدرجةمتكسطة،كدراسةفارس(7134ـ)التيتكصمتإلىأفمستكل
ٍ
النسبي(2210

الثقةالتنظيميةبمعكزنياالنسبي(،)%21أمبدرجةمتكسطة .

 كيتضحأيضانمفالجدكؿأفالمجاؿالثاني"الثقةبيف زمبلءالعمؿ "حصؿعمىالمرتبةحيثبمعالكزفالنسبي)،)%75.92كبدرجةتقديركبيرة .
األكلى؛ ي

 تعز ايباحث ذيك إيى:
 .3سياسةعمؿالمدارسالثانكية ،كالتيتدعكفيياالمعمميفإلىإقامةشبكاتاتصاؿفعالة،
كتعزيزمياراتالتكاصؿكالتعاكففيمابينيـ،كذلؾمفأجؿتحقيؽرؤيةالمؤسسةالتعميمية
كرسالتياعمىأفضؿكجو .
 .7قكة العبلقات اإليجابية كالثقة المتبادلة بيف زمبلء العمؿ كالتي ترجع لطبيعة المجتمع
حيث يتمتع بدرجة ارتباط إنساني
ي
الفمسطيني الذم تربطو العبلقات العائمية كاإلنسانية،
عالية،كقديككفإحدلالمؤشراتفيذلؾالحركبالتييشنيااالحتبلؿزادمفتعاضد
أفرادالمجتمعكشعكرىـباإلنسانيةتجاهبعضيـبعضان .
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حيثحازمجاؿ"الثقةبيفزمبلءالعمؿ
كتتفؽىذهالنتيجةمعدراسةأبكسنينة(7137ـ) ،ي

ـ)حيثحازنفسالمجاؿعمىكزفنسبي
ي
"عمىكزفنسبي(،)%22كدراسةالرشيدم(7137

(،)%29كد ارسةفارس(7134ـ)عمىكزفنسبي(،)%27كدراسةسعد(7131ـ)عمىكزف
نسبي( ،)%29كدراسةالكعبي(7131ـ)عمىكزفنسبي()%22كدراسةالنكيقة(7131ـ)
حازتعمىكزفنسبي( .)%27

ػثبمػػع
بينمػػاحصػػؿالمجػػاؿالثالػػث"الثقػػةبالمشػػرؼالتربػػكم"عمػػىالمرتبػػةالثانيػػة،حيػ ي

الكزفالنسبي)،)%75.48كىينتيجةقريبةجدانمػفالمجػاؿالثػاني":الثقػةبػيفزمػبلءالعمػؿ"

حيثبمعالكزفالنسبيلو(،)%75.92ككبلىمابدرجةتقديركبيرة .
ي
تعز ايباحث ذيك إيى:

ممايقكمالعبلقةبينيـ.

 .1اعتمادالمديرسياسةالبابالمفتكحبيفالمشرفيفكالمعمميف،
ية بيف
 .7ثقة المعمميف بمشرفيـ تسمح بزيادة فرص تبادؿ الخبرات كاألفكار كاآلراء بًحر و
المعمميفكمشرفيـ .
 .1إيماف المشرؼ بكفايات معمميو يؤدم لثقتيـ بو كبأنفسيـ  ،مما يساعدىـ عمى تحقيؽ
المينية،كيعززشعكرىـبكيانيـكمكانتيـالعممية .

طمكحاتيـاألكاديميةك
حيث حازمجاؿ" الثقة بالمشرؼ
كتتفؽىذهالنتيجة مع دراسةالرشيدم(7137ـ)؛  ي

حيثحازنفسالمجاؿعمىكزف
التربكم"عمىكزفنسبي(،)%20كدراسةسعد(7131ـ)؛ ي
نسبي(،)%20كدراسةأبكشاكيش(7131ـ)عمىكزفنسبي( .)%29

حيث
كأخي انر حصؿالمجاؿاألكؿ"الثقةبيفالمديركالمعمميف "عمىالمرتبةالثالثة؛  ي
بمعالكزفالنسبي(،)%74.21كبدرجةتقديركبيرة .
 تعز ايباحث ذيك إيى:
 .3اعتماد العامميف في المدارس الثانكية ركابطى متزن ةن تحكـ طبيعة العبلقة بيف المدير ك
المعمميف ،كتكجو ىذه العبلقة نحك بناء جسكر مف الثقة  ،تعكس التزاما نفسيان داخميان ال
انيفتنظيمية؛بؿب يمافكؿطرؼبقدراتالطرؼاآلخرككفاياتو .
و
يخضعلقك

 .7تحفيزالمعمميفعمىتككيفعبلقاتعمؿفعالةكبناءة ،قدتمتدإلىخارجنطاؽالعمؿ،
ممايزيدمففرصةالثقةالمتبادلةبيفالمديركمعمميو .
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يث حازمجاؿ"الثقةبيفالمدير
كتتفؽىذهالنتيجةمعدراسةالرشيدم(7137ـ)؛ ح ي

حيثحازنفسالمجاؿعمى
كالمعمميف"عمىكزفنسبي(،)%20كدراسةالنكيقة(7131ـ)؛ ي
حيثحازتعمىكزفنسبي( .)%20
كزفنسبي(،)%22كدراسةسعد(7131ـ)؛ ي

تح ل فقرات ا تبان ايثق ايتنظ م

تح ل فقرات مجال " ايثق ب ن ايمد ر ايمع م ن "
تـ استخداـ المتكسط الحسابي ،كاالنحراؼ المعيارم ،كالكزف النسبي ،كالترتيب لمعرفة
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جد ل ()5.3

ايمت ط ايح ابي االنحراف ايمع اري اي زن اين بي ايترت بيكل فقرة من فقرات مجال
" ايثق ب ن ايمد ر ايمع م ن "
ايمت ط

االنحراف

اي زن

ايح ابي

ايمع اري

اين بي

3.51

1.03

70.23

11

.7

يعززالعبلقاتاإليجابيةبيفالمعمميفكزمبلئيـ .

3.86

0.93

77.30

3

كبيرة

.1

يشجعالنمكالمينيلممعمميف .

3.96

0.90

79.19

1

كبيرة

.4

يكفرمناخانمدرسيانصحيانيتسـبالثقةكاالنفتاح .

3.73

0.95

74.67

5

كبيرة

.7

يعتمدسياسةالبابالمفتكحمعالمعمميف .

3.61

0.97

72.13

8

كبيرة

3.52

0.97

70.46

9

3.71

0.92

74.14

7

3.52

1.00

70.40

10

3.72

0.96

74.45

6

كبيرة

 .31يشجعمبادراتالمعمميفالمرتبطةبالعمؿ .

3.89

0.91

77.75

2

كبيرة

 .33يدافععفحقكؽالعامميف .

3.78

1.05

75.52

4

كبيرة

م
.3

.2
.2
.0
.9

ايفقرة
يتيح المدير الفرص أماـ المعمميف لممشاركة في

صنعالق ارراتالمدرسية .

يطمعالمعمميفعمىكؿ المعمكماتالمتعمقةبالعمؿ

بشفافية .

ينميالرقابةالذاتيةلدلالمعمميف .
يطبؽالعدالةكالمكضكعيةفيتكزيعالمياـكالمكارد

.

يقكـأداءالمعمميفبمكضكعية .
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ايترت ب

درج
ايتقد ر
كبيرة

كبيرة
كبيرة
كبيرة

أع ى فقرت ن في ىذا ايمجال كانتا:
تعمػػىأن ػػو"يشػػجعالنمػػكالمين ػػيلممعممػػيف"،كقػػداحتم ػػت
-الفق ػرةرقػػـ()1كىػػيالت ػػينص ػ ٍ

المرتبةاألكلىبكزفنسبيقدره .%79.19

تعمػىأنػو"يشػجعمبػادراتالمعممػيفالمرتبطػةبالعمػؿ"كقػد
-الفقرةرقـ()31كىػيالتػينصػ ٍ

احتمتالمرتبةالثانيةبكزفنسبيقدره .%77.75
تعز ايباحث ح

ل ايفقرت ن ع ى أع ى ايمراتب :

 .1حرصمديرمالمدارسالثانكيةعمىتشػجيعالنمػكالمينػي،كمبػادراتالمعممػيف؛ككنػويػكفر
بيئةمدرسيةيسكدىاالمحبةكاالحتراـكالتقديرمفجميعالعامميف،ممايزيدالثقةفيمابينيـ،

كيدفعالمعمميفإلنجازأعماليـعمىأكمؿكجو .

 .2يخضعمديركالمدارسالثانكيةلدكراتتدريبيةحكؿالمبادئاإلنسانيةالتييجبأفيتحمػى
ػكيرهلزيػادة
بياالمديركالتيمفضمفمقرراتياالتكاصؿالفعاؿ،كتشجيعأداءالمعمميفكتط 

قدرتيـعمىاإلبداع.

ان أدنى فقرت ن في ىذا ايمجال كانتا:
تعمػػىأنػػو"يطبػػؽالعدالػػةكالمكضػػكعيةفػيتكزيػػعالميػػاـكالمػكارد"،
-الفقػرةرقػػـ( )0كقػػدٌنصػ ٍ

كاحتمتالمرتبةالعاشرةبكزفنسبيقدره .%70.40

-الفقػرةرقػـ()3كقػدنصػػتعمػىأنػو"يتػػيحالمػديرالفػرصأمػاـالمعممػػيفلممشػاركةفػيصػػنع

الق ارراتالمدرسية"احتمتالمرتبةاألخيرةبكزفنسبيقدره .%70.23
تعز ايباحث ح

ل ايفقرت ن ع ى أدنى ايمراتب :

 .3يصػػعبعمػػىمػػديرالمرسػػةإرضػػاءجميػػعالمعممػػيفعنػػدتكزيػػعالميػػاـكالم ػكادميمػػابمػػػت
مكضكعيتو؛ألفالجانبالنفسيليسثابتان .
 .2محدكديةمشاركةالعامميفكافةفياتخاذالق ارراتالمدرسػية؛خكفػانمػفالمسػاءلة؛ألفمػدير
المدرسةىكالمحاسباألكؿعمىأمقراريتـاتخاذه .

ػثحصػػؿ تطبيػػؽالعدالػػةكالمكضػػكعية
 .1كتتفػػؽىػػذهالنتػػائجمػػعد ارسػػةفػػرج(7131ـ) ،حيػ ي
فيتكزيعالمياـكالمكارد ،عمىدرجةكبيرة.

 تح ل فقرات مجال " ايثق ب ن زمالء ايعمل "تـ استخداـ المتكسط الحسابي ،كاالنحراؼ المعيارم ،كالكزف النسبي ،كالترتيب لمعرفة
درجةالمكافقة.النتائجمكضحةفيجدكؿ( .)714
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جد ل ()5.4

ايمت ط ايح ابي االنحراف ايمع اري اي زن اين بي ايترت بيكل فقرة من فقرات مجال
" ايثق ب ن زمالء ايعمل "
ايح ابي

االنحراف
ايمع اري

اي زن

3.79

0.80

75.85

7

.7

يمارسأسمكبالصديؽالناقد .

3.68

0.89

73.70

9

كبيرة

.1

يتقبؿالعمؿبركحالفريؽ .

3.82

0.89

76.43

5

كبيرة

.4

يبادرب رشادكتكجيوالمعمميفالجدد .

3.85

0.90

77.04

4

كبيرة

3.73

0.91

74.52

8

3.66

0.91

73.20

11

3.90

0.95

77.92

3

3.81

0.87

76.18

6

3.93

0.84

78.60

1

3.91

0.91

78.21

2

3.68

0.93

73.53

10

م
.3

.7
.2
.2
.0
.9
.31
.33

ايمت ط

ايفقرة
يشارؾ المعمـ زمبلءه في تحقيؽ أىداؼ
المدرسةكرؤيتياالمستقبمية .

يدعك زمبلئو لممشاركة في فعاليات لمتطكير
الميني .
يشترؾمعزمبلئيـ فيتطكيرخططلتحسيف
األداءالمدرسي .
يحافظ عمى أسرار العمؿ ،كخصكصية
المدرسة .
يتبادؿالخبراتمعزمبلئودكفحساسية .
يمتزـ  بتنفيذ ما تعيد بو مف أنشطة في
المدرسة .
يدعـزمبلءهمفخبلؿاإلشادةب نجازاتيـ .
يتجنب المكـ عمى زمبلئو عند اإلخفاؽ في
أنشطةمعينة .

اين بي

ايترت ب

درج

ايتقد ر
كبيرة

كبيرة
كبيرة
كبيرة
كبيرة
كبيرة
كبيرة
كبيرة

أع ى فقرت ن في ىذا ايمجال كانتا:
-الفق ػرةرقػػـ( )9كقػػدنصػػتعمػػىأنػػو"يمتػػزـبتنفيػػذمػػاتعيػػدبػػومػػفأنشػػطةفػػيالمدرسػػة"،

كاحتمتالمرتبةاألكلىبكزفنسبيقدره .%78.60

-الفقرةرقـ( )31كقدنصػتعمػىأنػو"يػدعـزمػبلءهمػفخػبلؿاإلشػادةب نجػازاتيـ"،كاحتمػت

المرتبةالثانيةبكزفنسبيقدره .%78.21
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تعز ايباحث ح

ل ايفقرت ن ع ى أع ى ايمراتب :

 .1شعكرالمعمميفبالمسئكليةكاالنتماءلممدرسةداخؿأنفسيـ ،يدفعيـلتنفيذماتعيدكابو

،إضافةإلىذلؾشعكرىـ بالتيديدالكظيفيالذميعيشوالمعمـ

مفأنشطةفيالمدرسة 

يجعمومتخكفنامفأمتقصيرفيعممو،ممايضطرهلتنفيذاألنشطةعمىأكمؿكجو.

 .2كضكح النظـ اإلدارية كاألنظمة كالقكانيف داخؿ المدرسة ،كتكضيحيا لممعمميف ،كاعبلميـ
كف التقصيرفييا،
بلىٍف ى
اـبيا،كبالتالييتى 
ى
بأىـاألنشطة،كمشاركتيـبيا ،يشجعيـعمىااللتز
كيعطيلئلدارةالحؽفيمحاسبةمفاليمتزـبيذهاألنظمةكالقكانيفكمساءلتو.

 .3إدراؾ المعمميف أىمية العمؿ بركح األخكة ،كحب الخير لآلخريف ،خاصة كأنو مف مبادئ
ديننااإلسبلمي،يدفعيـلئلشادةب نجازاتزمبلئيـ،لمالومفمردكدنفسيإيجابي.
أن أدنى فقرت ن في ىذا ايمجال كانتا:
تعمػػىأنػػو"يتجنػػبالمػػكـعمػػىزمبلئػػوعنػػداإلخفػػاؽفػػيأنشػػطة
-الفق ػرةرقػػـ()33كقػػدنص ػ ٍ

معينة،كاحتمتالمرتبةالعاشرةبكزفنسبيقدره .%73.53

تعمػػىأنػػو"يشػػترؾمػػعزمبلئػػوفػػيتطػػكيرخطػػط؛لتحسػػيفاألداء
-الفق ػرةرقػػـ()2كقػػدنص ػ ٍ

المدرسي"كاحتمتالمرتبةاألخيرةبكزفنسبيقدره .%73.20
تعز ايباحث ح

ل ايفقرت ن ع ى أدنى ايمراتب يثالث أ باب:

 .3الثقػػةالمتبادلػػةبػػيفزمػػبلءالعمػػؿ،كالعمػػؿبػػركحالفريػػؽفػػيتنفيػػذاألنشػػطةالمدرسػػية،تحػػكؿ
ػؿيخمػكمػفبعػضاألخطػاء
دكفلكـبعضيـعنداإلخفاؽفيأحدىا،خاصػ ةنكأنػوالعم ى

مكًـكالعتابمفأثرسمبيعمىسيرالعمؿ .
،باإلضافةلمال ٍ

ػاـبأعمالػػوالمككػػؿبيػػا،كال
ػؿىدفػػوالقيػ ى
 .7ضػػػكطالعمػػؿالممقػػاةعمػػىعػػاتؽالمعمػػـ،تجعػ ى
تعطيوالفرصةلمتطكيركاإلبداعلتطكيرالخططالمدرسية .

 .3انفػرادمػػديرالمدرسػػةبكضػػعالخطػػطالمدرسػػيةحسػػبرؤيتػػو،كاسػػتراتيجيتوالخاصػػة،يكػػبح
تدخؿالمعمميفكمشاركتيـفيتطكيرالخططالمدرسية .
ػثحصػػؿ اشػػتراؾالػػزمبلءفػػيتطػػكير
كتتفػػؽىػػذهالنتػػائجمػػعد ارسػػةبنػػات(7132ـ) ،حيػ ي

الخططالمدرسية  ،عمىدرجةكبيرة.

تح ل فقرات مجال " ايثق بايمشرف ايترب ي "

تـ استخداـ المتكسط الحسابي ،كاالنحراؼ المعيارم ،كالكزف النسبي ،كالترتيب لمعرفة درجة
المكافقة.النتائجمكضحةفيجدكؿ( .)717
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جد ل ()5.5

ايمت ط ايح ابي االنحراف ايمع اري اي زن اين بي ايترت بيكل فقرة من فقرات مجال
" ايثق بايمشرف ايترب ي "
ايح ابي

االنحراف
ايمع اري

اي زن

3.81

0.83

76.22

6

 .7يؤدممياموعمىأكمؿكجو .

3.84

0.83

76.83

5

كبيرة

 .1يعامؿالمعمميفب نصاؼ .

3.73

0.88

74.68

9

كبيرة

3.51

0.96

70.23

11

 .7يعززنقاطالقكةلممعمميف .

3.89

0.93

77.81

2

كبيرة

 .2يمبياالحتياجاتالشخصيةلممعمميف .

3.54

0.96

70.84

10

كبيرة

الركحالمعنكيةلممعمميفعنداإلجادة .
 .2يرفع 

3.86

0.93

77.23

4

كبيرة

 .0يشجعأفكارالمعمميفاإلبداعية .

3.93

0.93

78.55

1

كبيرة

 .9يثؽبقدرةالمعمميفعمىإنجازأعماليـ .

3.88

0.93

77.69

3

كبيرة

3.77

0.91

75.45

7

3.77

0.93

75.40

8

م
.3

.4

.31
.33

ايمت ط

ايفقرة
يتناقشالمشرؼمعمعمميوفيمشكبلتالعمؿ
بركحالتبادؿالمعرفي .

ييتـ بمشكبلت المعمميف بنفس قدر اىتمامو
بمشاكمو .

يقدـ المساعدة لممعمميف إذاكاجيتيـ صعكبات
فيإنجازأىداؼالعمؿ .
يزكد المعمميف بالميارات التي تمكنيـ مف
إنجازمياميـالمكمفيفبيا .

اين بي

ايترت ب

درج

ايتقد ر
كبيرة

كبيرة

كبيرة
كبيرة



أع ى فقرت ن في ىذا ايمجال كانتا:
تعمػػىأن ػػو"يش ػػجعأفكػػارالمعمم ػػيفاإلبداعيػػة"،كاحتم ػػتالمرتب ػػة
-الفق ػرةرق ػػـ()0كقػػدنصػ ػ ٍ

األكلىبكزفنسبيقدره .%78.55

تعمىأنو"يعززنقاطالقكةلممعمميف"،كاحتمتالمرتبةالثانيةبػكزف
-الفقرةرقـ()7كقدنص ٍ

نسبيقدره .%77.81
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تعز ايباحث ح

ل ايفقرت ن ع ى أع ى ايمراتب :

 .1حرصالمشرؼالتربكمعمىبناءعبلقاتطيبةمعالمعمميف،كتشجيعيـكتحفيزىـ،يرفع
قدراتيـالذاتيػة،كينمػيثقػتيـبأنفسػيـ،كبالتػالييبػذؿالمعممػ كفأقصػىجيػد،كيػدفعيـذلػؾ
ظ يىيركابأفضؿالمظاىرالمشرقة.
لمبحثكاإلبداع،لًىي ٍ

 .2متابعةالمشرؼالتربػكملممعممػيفتي ىعػدمػفأيكلىػىأعمالػو،كبالتػالييسػعىلتعزيػزنقػاطالقػكة
ػثل ػػوالص ػػبلحياتالكافي ػػةلتقي ػػيـالمعمم ػػيف،
لممعمم ػػيفكتحس ػػينيا،لتحقي ػػؽأى ػػـأىداف ػػو،حي ػ ي
كتقديرإنجازاتيـ .

ان أدنى فقرت ن في ىذا ايمجال كانتا :
تعمىأنو"يمبياالحتياجاتالشخصػيةلممعممػيف"،كاحتمػتالمرتبػة
-الفقرةرقـ()2كقدنص ٍ

العاشرةبكزفنسبيقدره .%70.84

تعمػىأنػو"ييػتـبمشػكبلتالمعممػيفبػنفسقػدراىتمامػوبمشػاكمو"
-الفقرةرقـ()4كقػدنصػ ٍ

،احتمتالمرتبةاألخيرةبكزفنسبيقدره .%70.23
تعز ايباحث ح

ل ايفقرت ن ع ى أدنى ايمراتب :

 .3إشراؼالمشرؼالتربكمعمىالمعمميففيأكثرمػفمدرسػةيحصػركقتػو،كبالتػالياليكجػد
لديوالكقتالكافيلمناقشةاالحتياجاتالشخصيةلممعمميفكتمبيتيا .

 .7غيابالتكاصؿالمباشرالمستمربيفالمشرؼالتربػكمكمعمميػوعمػىعكػسالمػدير،حيػث
اليس ػػمحل ػػوبالت ػػدخؿكاالىتم ػػاـبمش ػػكبلت
يػي ػػبفتػ ػرةع ػػفمعممي ػػوث ػػـيع ػػكدلمت ػػابعتيـ،ك ي

المعمميف .

 .1األعماؿالركتينيةالممقاةعمىعػاتؽالمشػرؼالتربػكم،التعطيػوالفرصػةلمتػدخؿبمشػكبلت
عمىمعمماتإناث .
و
المعمميفكاحتياجاتيـالشخصية،خاصةإفكافمشرفان
ػثحصػ ػػمتتمبيػ ػػة
كتتفػ ػػؽىػ ػػذهالنتػ ػػائجمػ ػػعد ارسػ ػػةالرشػ ػػيدمكسػ ػػبلمة(7132ـ)؛ حيػ ػ ي

االحتياجاتالشخصيةلممعمميف عمىدرجةكبيرة.
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اي ؤال ايثاني :ىل ت جد فر ق ذات دالي إح ائ عند م ت ى دال ي   0.05
مت طات درجات تقد ر مع مي ايمدارس ايثان

مدار يم تعزى إيى متغ رات ايد ار

ايمؤىل ايع مي)؟

يدرج

ممار

ايثق

ا ربع (ايجنس ،ايمنطق ايتع م ،

ايتنظ م

بن
في

ن ات ايخدم ،

يشتؽمفىذاالسؤاؿاألسئمةالفرعيةاألربعةالتالية :

ا ل :ىل ت جد فر ق ذات داي إح ائ
درجات تقد ر مع مي ايمدارس ايثان
متغ ر ايجنس ( ذكر ،أنثي)؟.

عند م ت ى دالي (  )α≤0.05ب ن مت طات

يدرج ممار

ايثق ايتنظ م في مدار يم تعزى إيى

لئلجاب ػػةع ػػفى ػػذاالتس ػػاؤؿت ػػـاس ػػتخداـاختب ػػار" -Tلعينت ػػيفمس ػػتقمتيف".النت ػػائج
مكضحةفيجدكؿ( .)712
جد ل ( :)6.5نتائج اختبار"  - Tيع نت ن م تق ت ن " – ايجنس 
ايمجال

الثقةبيفالمديركالمعمميف
الثقةبيفزمبلءالعمؿ
الثقةبالمشرؼالتربكم
ايثق ايتنظ م

بشكل عام

ايجنس  ايعدد

ايمت ط

االنحراف

ايح ابي

ايمع اري

ذكر

166

3.81

0.70

أنثى

182

3.62

0.81

ذكر

166

3.80

0.65

أنثى

181

3.79

0.75

ذكر

166

3.83

0.71

أنثى 

182

3.72

0.76

ذكر

166

3.82

0.60

أنثى

182

3.71

0.68

قم t

م تى
ايدالي

2.433

*0.015

0.123

0.902

1.430

0.154

1.555

0.121

*الفرؽبيفالمتكسطيفداؿإحصائيانعندمستكلداللة .α≥5050

قيمةtالجدكليةعنددرجةحرية()884كمستكلمعنكية5050تساكم .31922
قيمةtالجدكليةعنددرجةحرية()884كمستكلمعنكية5050تساكم .71791

مف النتائج المكضحة في جدكؿ ( ) 712تبيف أف القيمة االحتمالية ) (Sig.المقابمة

الختبار"   - Tلعينتيف مستقمتيف " أقؿ مف مستكل الداللة  0.05لمجاؿ " الثقة بيف المدير

كالمعمميف" ،كبذلؾيمكفاستنتاجأنوتكجدفركؽذاتداللةإحصائيةبيفمتكسطاتتقديرات

أفرادالعينةحكؿىذاالمجاؿتيعزلإلىمتػيرالجنس،كذلؾلصالحالذككر .
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تعز ايباحث ذيك إيى:
المعمميفالذككرفيالمدارسالثانكيةتككفأكثر انفتاحانكحرية
ى
إفالعبلقةبيفالمديرك

،حيثتتعدلنطاؽالمدرسة،كيتـتبادؿزياراتاجتماعية،كرحبلتترفيييةبينيـ،ممايقكم
ي
العبلقةكالثقةبيفالمديركمعمميو .

أماباقيالمجاالتفقدتبيفأفالقيمةاالحتمالية)(Sig.أكبرمفمستكلالداللة0.05

 ،كبذلؾيمكفاستنتاجأنوالتكجدفركؽذاتداللةإحصائيةبيفمتكسطات تقديراتأفرادالعينة
حكؿىذهالمجاالتتيعزلإلىمتػيرالجنس .
تعز ايباحث ذيك إيى:
حيثتعتبرىيالمرجعي ةىلمديرمكمعمميالمدارس
 .3مركزيةاإلدارةفيك ازرةالتربيةكالتعميـ ،ي
اءذككراأكإناثنا.
سك
ن
 .7انعقادالدكراتالتدريبية،ككرشالعمؿ،لجميعالمعمميفكالمعمماتبدكفاستثناء.

 .1تنفيذالمعمميففيالمدارسلممياـاإلداريةكالفنيةيككففيإطارالمكائحكالتعميمات
سكاء.
اإلدارية،كتككفشاممةكمناسبةلممعمميفالذككركاإلناثعمىحد 

كىذاكمويؤدمإلىتقاربفيكجيةنظرالمعمميفكالمعمماتحكؿمفيكـالثقةالتنظيمية .
ػائيافػػي
كتتفػػؽىػػذهالنتيجػػةمػػعد ارسػػةالصػػقير(7134ـ)،فػػيكجػػكدفػػركؽدالػػةإحصػ ن

مستكلالثقةالتنظيميةلصالحاإلناث .

كتختمػػؼىػػذهالنتيجػػةمػػعد ارسػػةالمػػداكم(7137ـ)،كد ارسػػةإب ػراىيـ(7131ـ)فػػيأف

امؤثرافيإدراؾمستكلالثقةالتنظيمية .
الجنسليسمتػير ن
ن
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ايثاني :ىل ت جد فر ق ذات داي إح ائ
درجات تقد ر مع مي ايمدارس ايثان

عند م ت ى دالي (  )α≤0.05ب ن مت طات

يدرج ممار

ايثق ايتنظ م

في مدار يم تعزى إيى

متغ ر ايمنطق ايتع م (شمال غزة ،شرق غزة ،غرب غزة ،اي طى ،خان نس ،شرق

خان نس ،رفح)؟.

لئلجابػػةعػػفىػػذاالتسػػاؤؿتػػـاسػػتخداـاختبػػار"التبػػايفاألحػػادم"،النتػػائجمكضػػحةفػػيجػػدكؿ



( .)712

جد ل ( :)6.5نتائج اختبار " ايتبا ن ا حادي " – ايمنطق ايتع م 
ايمجال

الثقةبيفالمديركالمعمميف 

الثقةبيفزمبلءالعمؿ 

الثقةبالمشرؼالتربكم 

ايثق ايتنظ م

بشكل عام

درجات

مت ط

5.286
0.504

م در ايتبا ن

مجم ع ايمربعات

بيفالمجمكعات

31.716

6

داخؿالمجمكعات

171.944

341

المجمكع

203.661

347

بيفالمجمكعات

23.151

6

3.858

داخؿالمجمكعات

147.379

341

0.433

المجمكع

170.530

347

بيفالمجمكعات

6.871

6

1.145

داخؿالمجمكعات

181.349

341

0.532

المجمكع

188.220

347

بيفالمجمكعات

16.245

6

2.707

داخؿالمجمكعات

127.571

341

0.374

المجمكع

143.816

347

ايحر

ايمربعات

ق م " "Fم ت ى ايدالي
**0.000 10.483

8.901

2.153

7.237

**0.000

*0.047

**0.000

**الفرؽبيفالمتكسطاتداؿإحصائيانعندمستكلداللة .α≥5050
*الفرؽبيفالمتكسطاتداؿإحصائيانعندمستكلداللة .α≥5050

قيمةFالجدكليةعنددرجتيحرية()143،2كمستكلداللة1117تساكم .71377
قيمةFالجدكليةعنددرجتيحرية()143،2كمستكلداللة1113تساكم .71077

مف النتائج المكضحة في جدكؿ ( ) 712تبيف أف القيمة االحتمالية ) (Sig.المقابمة الختبار"

التبايفاألحادم "أقؿمفمستكلالداللة،0.05كبذلؾيمكفاستنتاجأنوتكجدفركؽذاتداللة
إحصائيةبيفمتكسطات تقديرات أفرادالعينةلدرجةممارسة الثقةالتنظيميةفيمدارسيـتيعزل

حيث لكؿمنطقةتعميميةطبيعتيا ،كثقافتياالخاصةحكؿمفيكـ
إلىمتػيرالمنطقةالتعميمية؛  ي

الثقةالتنظيمية .
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نتائج اختبار (ش ف و) يمقارن مت طات فئات ايمنطق ايتع م

ايتنظ م

يدرج ممار

جد ل ( :)6.5نتائج اختبار ش ف و يمقارن مت طات فئات ايمنطق ايتع م
ايثق ايتنظ م

غرب غزة اي طى

ايمنطق ايتع م

()3.67

()3.95

خان نس
()4.02

غربغزة

()3.69



الكسطى

-0.276

خانيكنس

-0.067 -0.343

رفح

-0.014

0.261

0.329

غزة

()4.00




شرؽغزة

-0.051 -0.327

0.016

شماؿغزة

0.278

*0.554

*0.621

0.313
0.292

*0.605

0.001

0.276

0.344

0.015

0.327

شرؽخانيكنس 


رفح

شرق

ايثق

يدرج ممار
شمال
غزة

()3.40

شرق

خان نس
()3.67



0.278

*الفرؽبيفالمتكسطيفداؿإحصائيانعندمستكلداللة .α ≥1117

مفالنتائجالمكضحةفيجدكؿ()710تبيفأفىناؾفركقانبيفمنطقةشماؿغزة،

حيثإفالفركؽلصالحمنطقة
ككؿمف(منطقةالكسطى،منطقةخانيكنس،منطقةشرؽغزة)؛ ي

الكسطى،كمنطقةخانيكنس ،كمنطقة شرؽغزة،أماباقيالمناطؽالتعميميةفقدتبيفعدـكجكد
فركؽبيفكؿمنطقتيفعمىحدوة .
تعز ايباحث ذيك إيى:
 .3المناطؽ التعميمية ( منطقة الكسطى ،منطقة خانيكنس ،منطقة شرؽ غزة) ،كالتي سجمت


الفركؽ لصالحيا  ،تتميز بكجكد معمميف كككادر إدارية كعممية قكية ،كمف أصحاب

المؤىبلت العممية العميا ،كبالتالي يعكس ذلؾ اىتماميـ بالثقة التنظيمية؛ لما ليا مف أثر
كبيرعمىطبيعةالعمؿداخؿالمدارسكخارجيا .

 .7تتسـىذهالمناطؽالتعميميةبالبساطة،كالعبلقاتاالجتماعيةالحسنة،ممايساىـفيانتشار
الثقةالتنظيميةبينيـ .

كتتفؽىذهالنتيجةمعدراسةالبكار(7137ـ)،كدراسةنكح(7133ـ) .
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ايثايث :ىل ت جد فر ق ذات داية إح ةائ
درجات تقد ر مع مي ايمدارس ايثان

عنةد م ةت ى دالية (  )α≤0.05بة ن مت ةطات

يدرج ممار

ايثق ايتنظ م

في مدار يم تعةزى إيةى

متغ ةةةر ةةةن ات ايخدمةةة ايةةةثالث(أقةةةل مةةةن  5ةةةن ات ،مةةةن  10 – 5ةةةن ات ،أكثةةةر مةةةن 10
ن ات)؟.

لئلجابةعفىػذاالتسػاؤؿتػـاسػتخداـاختبػار"التبػايفاألحػادم"،كالنتػائجمكضػحةفػيجػدكؿ



( .)719

جد ل ( :)6.5نتائج اختبار " ايتبا ن ا حادي " – ن ات ايخدم 
ايمجال

الثقةبيفالمديركالمعمميف 

الثقةبيفزمبلءالعمؿ 

الثقةبالمشرؼالتربكم 

ايثق ايتنظ م

بشكل عام

درجات

مت ط

2.155
0.578

م در ايتبا ن

مجم ع ايمربعات

بيفالمجمكعات

4.310

2

داخؿالمجمكعات

199.351

345

المجمكع

203.661

347

بيفالمجمكعات

3.079

2

1.540

داخؿالمجمكعات

167.451

344

0.487

المجمكع

170.530

346

بيفالمجمكعات

3.118

2

1.559

داخؿالمجمكعات

185.102

345

0.537

المجمكع

188.220

347

بيفالمجمكعات

3.387

2

1.694

داخؿالمجمكعات

140.429

345

0.407

المجمكع 

143.816

347

ايحر

ايمربعات

ق م " "Fم ت ى ايدالي
3.729

3.163

2.906

4.161

*0.025

*0.044

0.056

*0.016

*الفرؽبيفالمتكسطاتداؿإحصائيانعندمستكلداللة .α≥5050

قيمةFالجدكليةعنددرجتيحرية()147،7كمستكلداللة1117تساكم .11177
قيمةFالجدكليةعنددرجتيحرية()147،7كمستكلداللة1113تساكم .41222

مف النتائج المكضحة في جدكؿ (  )7.9تبيف أف القيمة االحتمالية ) (Sig.المقابمة

الختبار" التبايف األحادم " أكبر مف مستكل الداللة  0.05لمجاؿ " الثقة بالمشرؼ التربكم "،
كبذلؾيمكفاستنتاجأنوالتكجدفركؽذاتداللةإحصائيةبيفمتكسطاتتقديراتأفرادالعينة

سنكاتالخدمة .
حكؿىذاالمجاؿتيعزلإلىمتػير 
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تعز ايباحث ذيك إيى:
إف معممي المدارس الثانكية يتطمعكف لجيكد المشرؼ التربكم  في إحداث الثقة

التنظيميةفيمدارسيـبػضالنظرعفسنكاتالخدمةالتيأمضاىا .

أماباقيالمجاالتفقدتبيفأفالقيمةاالحتمالية) (Sig.أقؿمفمستكلالداللة ،0.05كبذلؾ

يمكفاستنتاجأنوتكجدفركؽذاتداللةإحصائيةبيفمتكسطاتتقديراتأفرادالعينةحكؿىذه

المجاالت"الثقةبيفالمديركالمعمميف،كالثقةبيفزمبلءالعمؿ"تيعزلإلىمتػيرسنكاتالخدمة .
تعز ايباحث ذيك إيى:
كممازادتسنكاتالخدمةبيفالمعمميفكالمدراءفيالمدارسالثانكيةتتكطدبينيـ

عبلقاتالمحبةكاالخكة،خاصةزمبلءالعمؿ؛ألفالتكاصؿبينيـيكميان،ممايسيـفيتقدير
معمميالمدارسالثانكيةلمستكلالثقةالتنظيميةفيمدارسيـ .

نتائج اختبار (ش ف و) يمقارن مت طات فئات

ايتنظ م

ن ات ايخدم

ايثق

يدرج ممار

جد ل ( :)6.10نتائج اختبار ش ف و يمقارن مت طات فئات
ن ات ايخدم يدرج ممار

سنكاتالخدمة

أقؿمف5سنكات 
( )3.96

ايثق ايتنظ م

مف10–5سنكات أكثرمف10سنكات 
( )3.64

أقؿمف5سنكات



( )3.80


مف10–5سنكات

*0.321

أكثرمف10سنكات

0.154

-0.166

*الفرؽبيفالمتكسطيفداؿإحصائيانعندمستكلداللة .α ≥1117

مفالنتائجالمكضحةفيجدكؿ()7131تبيفأفىناؾفركقان بيفكؿمفالذيف

حيث إف
سنكاتخدمتيـأقؿمف 7سنكات ،كالذيفسنكاتخدمتيـتتراكحمف 31 –7سنكات؛  ي
الفركؽلصالحالذيفسنكاتخدمتيـأقؿمف 7سنكات،أماباقيفئاتسنكاتالخدمةفقدتبيف

عدـكجكدفركؽبينيما .
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تعز ايباحث ذيك إيى:
الن قبؿخمسسنكاتبكثرة،مماجعؿ
حداثةمفيكـالثقةالتنظيميةحيثلـيكفمتداك

أثرهكاضحانلدلالمعمميفالذيفسنكاتخدمتيـأقؿمف7سنكات؛الكتسابيـخبرات،كدكرات
تدريبية،ككرشالعمؿ،حكؿمفيكـالثقةالتنظيمية،ممايؤثرفيتقديرىـلمفيكـكمستكلالثقة

التنظيميةفيمدارسيـ .

حيث بينتأنويكجدفركؽ
كتتفؽىذهالنتيجةمعدراسةالمعشركالطراكنة(7137ـ)؛  ي

ذاتداللةإحصائيةلمدلتكافرالثقةالتنظيميةتعزللمتػيرسنكاتالخدمة .

حيث
كتختمؼ ىذه النتيجة مع دراسة المداكم (7137ـ) ،كدراسة إبراىيـ (7134ـ)؛  ي

اساتعمىعدـكجكدفركؽدالةإحصائياتعزللمتػيرسنكاتالخدمة.
أظيرتىذهالدر
ن
ايراب  :ىل ت جد فر ق ذات داي إح ائ
درجات تقد ر مع مي ايمدارس ايثان

عند م ت ى دالي (  )α≤0.05ب ن مت طات

يدرج ممار

ايثق ايتنظ م

متغ ر ايمؤىل ايع مي(دب م ،بكاي ر س ،د ار ات ع ا)؟.



في مدار يم تعزى إيى

لئلجابةعفىذاالتساؤؿتـاستخداـاختبار"التبايفاألحادم"،كالنتائجمكضحةفيجدكؿ( .)7133
جد ل ( :)6.11نتائج اختبار " ايتبا ن ا حادي " – ايمؤىل ايع مي 
ايمجال

الثقةبيفالمديركالمعمميف 

الثقةبيفزمبلءالعمؿ 

الثقةبالمشرؼالتربكم 

ايثق ايتنظ م

بشكل عام

درجات

مت ط

ايحر

ايمربعات
0.171
0.589

م در ايتبا ن

مجم ع ايمربعات

بيفالمجمكعات

0.342

2

داخؿالمجمكعات

203.318

345

المجمكع

203.661

347

بيفالمجمكعات

0.147

2

0.074

داخؿالمجمكعات

170.383

345

0.495

المجمكع

170.530

347

بيفالمجمكعات

0.385

2

0.192

داخؿالمجمكعات

187.835

345

0.544

المجمكع

188.220

347

بيفالمجمكعات

0.093

2

0.047

داخؿالمجمكعات

143.722

345

0.417

المجمكع

143.816

347

قيمةFالجدكليةعنددرجتيحرية()147،7كمستكلداللة1117تساكم .11177
قيمةFالجدكليةعنددرجتيحرية()147،7كمستكلداللة1113تساكم .41222
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ق م " "Fم ت ى ايدالي
0.290

0.149

0.353

0.112

0.748

0.862

0.703

0.894

مفالنتائجالمكضحةفيجدكؿ()7133تبيفأفالقيمةاالحتمالية) (Sig.المقابمةالختبار"

التبايفاألحادم "أكبرمفمستكلالداللة، 0.05كبذلؾيمكفاستنتاجأنوالتكجدفركؽذات
داللةإحصائيةبيفمتكسطات تقديرات أفرادالعينةلمستكلالثقةالتنظيميةفيمدارسيـتيعزل

إلىمتػيرالمؤىؿالعممي .
تعز ايباحث ذيك إيى:

 .3أفجميعالمعمميفباختبلؼدرجاتيـالعمميةينتمكفإلىمجتمعتربكمتسكدهثقافة
متشابية،تشكؿإطارمرجعيانلمثقةالسائدة.
ان

 .7ارتفاعمستكلتأىيؿالمعمميففيالمدارسالثانكيةفيمحافظاتغزة.
 .1أفالبيئةالمدرسيةالتييعمؿبياالمعمم كفبياقكانيفكأنظمةمكحدة،كليـمرجعيةكاحدة
تابعةلك ازرةالتربيةكالتعميـ ..

ػثبينػػتنتائجيػػاأنػػوال
كتتفػػؽىػػذهالنتيجػػةمػػعد ارسػػةالمعشػػركالطراكنػػة(7137ـ)،حيػ ي

ػةتيعػػزللمتػيػػرالمؤىػػؿ
تكجػػدفػػركؽذاتداللػػةإحصػػائيةبػػيفمتكسػػطاتتقػػديراتعينػػةالد ارسػ 

العممي .

اي ؤال ايثايث :ما نظم د نام ك
نظر مع مي ايمدارس ايثان

ايتغ ر ايمؤ

من جي

ي اي ائدة في ايمدارس ايثان

بايمحافظات ايجن ب يد ي ف ط ن ؟

لئلجابة عف ىذا السؤاؿ تـ استخداـ المتكسط الحسابي ،كاالنحراؼ المعيارم ،كالكزف
النسبي،كالترتيب،النتائجمكضحةفيجدكؿ( .)7137
جد ل()5.12

ايمت ط ايح ابي االنحراف ايمع اري اي زن اين بي ايترت ب يجم
نظم د نام ك

م

.3
.7
.1
.4

ايمجال

ايتغ ر ايمؤ
ايمت ط

ي

ايح ابي

االنحراف
ايمع اري

اي زن

اين بي

مجاالت ا تبان
ايترت ب

درج

ايتقد ر

النظاـالديناميكيالمػمؽ(المتكازف)

3.70

0.71

73.94

3

كبيرة

النظاـالديناميكيالمفتكح(غيرالمتكازف)

3.71

0.74

74.25

2

كبيرة

3.69

0.75

73.80

4

كبيرة

3.75

0.78

75.06

1

كبيرة

3.71

0.70

74.27

النظاـالديناميكيالمعتمدعمىالتػذية
الراجعة
النظاـالديناميكياالستراتيجي
جم

فقرات اال تبان
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كب رة



يبيفجدكؿ()7137أفالمتكسطالحسابيلجميعفقراتاستبانةنظـديناميكيةالتػيير
المؤسسي يساكم، 3.71كبذلؾف فالكزفالنسبي،%74.27كىذايعنيأفىناؾمكافق ةن بدرجة
،كالنظاـالديناميكياالستراتيجيبشكؿ
كبيرةعمىفقرات ديناميكيةالتػييرالمؤسسيبشكؿعاـ 
حيثتبيفمفخبلؿالنتائجأفأكثرنظـديناميكيةالتػييرالسائدةفيالمدارسالثانكية
خاص ،ي
مفكجيةنظرمعمميالمدارسالثانكيةبمحافظاتغزة،ىكالمجاؿالرابع"النظاـالديناميكي
حيثحصؿعمىالمرتبةاألكلى،كبمعالكزفالنسبيلو.%75.06
االستراتيجي" ،ي
تعز ايباحث ذيك إيى:

رؤل مستقبمي ةن كخططان بعيدة المدل عنداتخاذ ق ارراتيـ يؤدمإلى
 .3اعتماد مديرم المدارس ن
اقتناع المعمميف بأىمية ممارسة مديرم المدارس لمنظاـ الديناميكي االستراتيجي في

المدارس،حيثيمنحيـالثقةالكافية؛لتجنبمخاطرالمستقبؿ.
ي

 .7الرؤيةالجديدةلممدارسالثانكيةتعتمدالتكجياتاالستراتيجيةفيضكءمعاييرالتػيير.
 .1عقددكراتتدريبيةلمعمميالمدارستسيـفيإمدادىـبمتطمباتدكرىـالياـنحكالتػيير

العنصر األىـ إلنجاح المنظكمة التعميمية بمدارسيـ،
ى
االستراتيجي الفعاؿ ،الذم يعتبر
كبالتاليتحقيؽاألىداؼالتربكيةبكفاءةكفاعمية.

كتتفؽ ىذه النتيجة مع دراسة عساؼ كالعاجز (7131ـ)  ،كدراسة اآلغا (7133ـ)

حيثحازالمجاؿ"النظاـالديناميكياالستراتيجي"عمىالمرتبةاألكلى .

حيث حاز المجاؿ" النظاـ
كتختمؼ ىذه النتيجة مع دراسة أبك سمكت (7134ـ)؛  ي

الديناميكي االستراتيجي " عمى المرتبة الثانية  ،كدراسة الزىراني (7137ـ) حيث حاز نفس

المجاؿعمىالمرتبةالثالثة .

بينماحصؿالمجاؿالثاني"النظاـالديناميكيالمفتكح(غيرالمتكازف)"عمىالمرتبة؛
الثانيةحيثبمعالكزفالنسبي %74.25
ي
تعز ايباحث ذيك إيى:
 .3اتباعمديرمالمدارسلسياسةالبابالمفتكح،كالتفكيض،كمشاركةالمعمميففيصنع
عنحكاألفضؿ،كماتزيدمفدرجةالكالءكاالنتماء
تحثيـعمىالتػييربشكؿأسرى
و
القرار،
لممدرسة،فيشعرالمعممكفبأنيـجزءفعاؿكميـفيالمدرسة.
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أكثر مف
أكثر مف شخص في القرار ف ف ىناؾ ى
 .7إدراؾمديرم المدارس بأف عند مشاركة ى
بديؿأكعدةبدائؿ.

 .1اقتناع المعمميف بضركرة تطبيؽ مديرم المدارس الديمقراطي ةى كالمركن ةى في اتخاذ الق اررات
التربكيةأثناءتحقيؽأىداؼالمدرسة .

حيث حازالمجاؿ"النظاـ الديناميكي
كتتفؽىذهالنتيجةمعدراسةالثبيتي(7134ـ)؛  ي

حيث حاز نفس
المفتكح (غير المتكازف)" عمىالمرتبة الثانية ،كدراسة العصيمي(7131ـ)؛  ي

المجاؿعمىالمرتبةالثانية .

كتختمؼىذهالنتيجةمعدراسةعساؼكالعاجز(7131ـ)،كدراسةاآلغا(7133ـ)

حيث حاز المجاؿ" النظاـ الديناميكي المفتكح (غير المتكازف)"  عمى المرتبة الرابعة  ،ك مع

حيثحازنفسالمجاؿعمىالمرتبةاألكلى .
دراسةعبيد(7119ـ)؛ ي


كيتضح أيضا مف الجدكؿ أف المجاؿ األكؿ " النظاـ الديناميكي المػمؽ (المتكازف)" قد
حيثبمعالكزفالنسبي .%73.94
حصؿعمىالمرتبةالثالثة؛ ي
تعز ايباحث ذيك إيى:

 .3اقتناعمعمميالمدارسباتباعمديرمالمدارسالستراتيجياتكمكازناتمحددة،يدفعباتجاه
التػييرالمؤسسيفيدكائرضيقة.

 .7طبيعةالمجتمعالفمسطينيمجتمعمػمؽإلىحدكبير،كمترابطمفخبلؿعبلقاتالقرابة
ةعبلقاتمكدةكرحمةبيف

كالنسب،كىذاالترابطينعكسعمىالمدارس،كيظيرفيصكر

المعمميفكبيفاإلدارة .
كتتفؽ ىذه النتيجة مع دراسة عساؼ كالعاجز (7131ـ)  ،كدراسة اآلغا (7133ـ)،

حيثحازالمجاؿ"النظاـالديناميكيالمػمؽ(المتكازف)"عمىالمرتبةالثالثة .
ي

حيث حصؿمجاؿ"النظاـالديناميكي
كتختمؼىذه النتيجةمعدراسةشقكرة(7137ـ)؛ ي

حيث حاز نفس
المػمؽ (المتكازف)" عمى المرتبة األكلى  ،ك مع دراسة السبيعي (7119ـ)؛  ي
المجاؿعمىالمرتبةالرابعة .
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بينماحصؿالمجاؿالثالث"النظاـالديناميكيالمعتمدعمىالتػذيةالراجعة "عمىالمرتبة

حيثبمعالكزفالنسبي .%73.80
الرابعة؛ ي
تعز ايباحث ذيك إيى:

 .3اقتناعالمعمميفبممارسةمديرمالمدارسلمبادئالنظاـالديناميكيكمفاىيموالمعتمدةعمى
التػذيةالراجعةالسالبةكالمكجبةتحتاجلممزيدمفالمكاءمةكالتطكير.

حيثيحتاجالمدير
 .7كثرةتنقبلتمديرمالمدارسالثانكيةيؤثرعمىسرعةالعمؿكالتػيير؛ ي
لكقتطكيؿفيتجميعالخططكالمعمكماتكالبياناتاألساسيةلييكميةالعمؿالمدرسي،
كالعمؿعمىتطكيرىا .

حيث حاز المجاؿ" النظاـ
كتتفؽ ىذه النتيجة مع دراسة أبي حسنيف (7134ـ)  ،ي

الديناميكي المعتمد عمى التػذية الراجعة " عمى المرتبة الرابعة  ،كدراسة الزىراني (7137ـ)؛

حيثحازنفسالمجاؿعمىالمرتبةالرابعة .
ي

كتختمؼىذهالنتيجةمعدراسةعساؼكالعاجز(7131ـ)،كدراسةاآلغا(7133ـ)

حيثحازالمجاؿ"النظاـالديناميكيالمعتمدعمىالتػذيةالراجعة"عمىالمرتبةالثانية .
تح ل فقرات ا تبان نظم د نام ك

ايتغ ر ايمؤ

ي

أ الً :تح ل فقرات مجال " اينظام ايد نام كي ايمغ ق (ايمت ازن)"

تـ استخداـالمتكسطالحسابي ،كاالنحراؼالمعيارم ،كالكزفالنسبي ،كالترتيب ،لمعرفة

درجةالمكافقة.النتائجمكضحةفيجدكؿ( .)7131
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جد ل ()5.13

ايمت ط ايح ابي االنحراف ايمع اري اي زن اين بي ايترت بيكل فقرة من فقرات مجال
" اينظام ايد نام كي ايمغ ق (ايمت ازن)"

م
.3
.7
.1
.4
.7
.2
.2
.0
.9
.31
.33

ايمت ط

ايفقرة
يمتزـ المدير بمكازنة محددة لتطكير العمؿ
المدرسي.
يدفع باتجاه التػيير المؤسسي في دكائر
ضيقة.
يستخدـالنقدالبناءكمنيجإدارممعتمد.
يمتمؾ ميارة إدارة التفاكض في العمؿ
المدرسي.
يؤمف بالتدكير اإلدارم ،كأف كجكده بالمكاف
ليسدائمان.

يراعيالكفاءةعنداختيارالمعمميفلمميمات

بعيدانعفأماعتباراتأخرل.

يكاجو األخطاء مف خبلؿ اتباع المساءلة
التربكية.

يحرص عمى التعرؼ إلى الصعكبات التي
تكاجوالعمؿداخؿالمدرسة.

اءات
يراعي آراء العامميف عند اتخاذه إجر و
تطكيري ةن.

يؤمفبأفالجكدةفيالعمؿىيالطريؽنحك

التميز.

يستخدـ استراتيجية محددة لتحقيؽ ىدؼ
معيف.

ايح ابي

االنحراف
ايمع اري

اي زن

اين بي

ايترت ب

درج

ايتقد ر

3.76

0.78

75.11

3

كبيرة

3.54

0.79

70.75

10

كبيرة

3.66

0.88

73.28

8

كبيرة

3.72

0.97

74.43

5

كبيرة

3.52

0.97

70.49

11

كبيرة

3.69

0.97

73.74

6

كبيرة

3.68

0.89

73.51

7

كبيرة

3.79

0.92

75.80

2

كبيرة

3.64

0.98

72.87

9

كبيرة

3.91

0.97

78.22

1

كبيرة

3.75

0.93

75.00

4

كبيرة

أع ى فقرت ن في ىذا ايمجال كانتا:
-الفقرةرقـ()31كالتينصتعمىأنو"يؤمفبأفالجكدةفػيالعمػؿىػيالطريػؽنحػكالتميػز

"،كقداحتمتالمرتبةاألكلىبكزفنسبيقدره .%78.22

-الفقرةرقـ()0كالتينصتعمىأنو"يحرصعمىالتعرؼإلىالصعكباتالتيتكاجوالعمؿ

داخؿالمدرسة"،كقداحتمتالمرتبةالثانيةبكزفنسبيقدره .%75.80
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تعز ايباحث ح

ل ايفقرت ن ع ى أع ى ايمراتب :

 .1اقتنػػاعالمعممػػيفب ػأفتميػػزالمػػديريكػػكفبعممػػوكأدائػػوكلػػيسبالشػػعاراتكالمقػػاءات،كأثػػر
الجكدةفيالعمؿعمىالتػييرنحكاألفضؿ.
 .2شعكرمديرالمدرسةبالمسئكليةالتامةأثناءالعمؿ،كخكفومفالمساءلة،تجعمويستكشؼ
حيثإفالخبرةالكاسعةلممديريفتجعميـقادريفعمىالتعامؿ
الصعكباتلحميا؛ ي
ً
مشكبلتك
ً
ال
معجميعالصعكبات،كعمىاستثمارإمكاناتالبيئةالمتاحة .
 .1تمت عيمديرالمدرسةبالمركنةكالتخطيط،كالقدرةعمىكضعبدائؿمتعددةكممكنة،تساعده
فيتخطيالمشاكؿكالصعكباتالتيتكاجيوأثناءالعمؿداخؿالمدرسة .

ان أدنى فقرت ن في ىذا ايمجال كانتا:
-الفقرةرقـ()7كالتػينصػتعمػىأنػو"يػدفعباتجػاهالتػييػرالمؤسسػيفػيدكائػرضػيقة"كقػد

احتمتالمرتبةالعاشرةبكزفنسبيقدره .%70.75

-الفقرةرقـ()7كالتينصتعمىأنو"يؤمفبالتدكيراإلدارم،كأفكجكدهبالمكػافلػيسدائمػان

"،كقداحتمتالمرتبةاألخيرةبكزفنسبيقدره .%70.49
تعز ايباحث ح

ل ايفقرت ن ع ى أدنى ايمراتب :

 .3إيمافالمعمميفبضركرةالتػييرفيدكائرمفتكحة،تعتمدالديمقراطيةكمشاركتيـفػيجميػع
األنشطة،كصنعالق اررات .
ػتقبمية،تعطيػػوالرغبػػةبالبقػػاء
كرؤلمسػ و
ػداؼبعيػػدةالمػػدل ،ن
ػطكأىػ و
 .7كضػػعمػػديرالمدرسػػةلخطػ و
فيمدرستو،كعدـالتنقؿ .

ػثحصػؿمكاجيػةالصػعكباتالتػي
كتتفؽىذهالنتائجمػعد ارسػةاليبيػؿ(7110ـ)؛حي ي

تكاجوالعمؿداخؿالمدرسةعمىدرجةكبيرة .

136

ثان اً :تح ل فقرات مجال " اينظام ايد نام كي ايمفت ح (غ ر ايمت ازن)"

تـ استخداـالمتكسطالحسابي ،كاالنحراؼالمعيارم ،كالكزفالنسبي ،كالترتيب ،لمعرفة

درجةالمكافقة.النتائجمكضحةفيجدكؿ( .)7134
جد ل ()5.14

ايمت ط ايح ابي االنحراف ايمع اري اي زن اين بي ايترت بيكل فقرة من فقرات مجال
" اينظام ايد نام كي ايمفت ح (غ ر ايمت ازن)"

م
.3

ايفقرة

ايمت ط

االنحراف

اي زن

ايح ابي

ايمع اري

اين بي

يسمح المدير بدخكؿ مجمكعة مف المدخبلت

ايترت ب

درج
ايتقد ر

3.79

0.81

75.80

2

كبيرة

3.71

0.80

74.20

5

كبيرة

3.76

0.87

75.23

4

كبيرة

3.64

0.87

72.76

10

كبيرة

3.71

0.94

74.20

6

كبيرة

3.68

0.86

73.56

7

كبيرة

3.68

0.96

73.51

8

كبيرة

3.62

0.94

72.47

11

كبيرة

3.78

0.97

75.66

3

كبيرة

 .31يدفعباتجاهتطكيرالنمكالمينيلممعمميف.

3.81

0.93

76.15

1

كبيرة

يعتمد المركنة في اتخاذ الق اررات التربكية أثناء
.33
تحقيق أهدافه0

3.66

0.94

73.16

9

كبيرة

.7
.1
.4
.7
.2
.2
.0
.9

لزيادةفعاليةالعمؿالمدرسي.
ييتـ باإلطار البيئي لمعمؿ التربكم عند اتخاذ

القرراتفيالمدرسة.
ا

يميؿ إلى العمؿ الجماعي لتحقيؽ رسالة
المدرسة.
يعتمد التػيير كاالعتماد المتبادؿ بيف النظاـ
التعميميكالبيئةالمحيطة.
يعتمدالتفكيضفيتنظيـالعمؿ.
يعتمد المعايير المكضكعية كالعمنية ،لتقكيـ
العمؿفيالنظاـالمدرسي.
يحرصعمىتكفيراألجكاءالمريحةلمعمؿ.
يعتمد سياسة الباب المفتكح في حؿ المشكبلت
المينية.

يراعي مبدأ العبلقات اإلنسانية أساسان لمتعامؿ

معاآلخريف.

أع ى فقرت ن في ىذا ايمجال كانتا:
-الفق ػرةرقػػـ(،)31كالتػػينصػػتعمػػىأنػػو"يػػدفعباتجػػاهتطػػكيرالنمػػكالمينػػيلممعممػػيف"كقػػد

احتمتالمرتبةاألكلىبكزفنسبيقدره .%76.15

137

-الفقرةرقـ("})3يسمحالمديربدخكؿمجمكعةمفالمػدخبلتلزيػادةفعاليػةالعمػؿالمدرسػي

"كقداحتمتالمرتبةالثانيةبكزفنسبيقدره .%75.80
تعز ايباحث ح

ل ايفقرت ن ع ى أع ى ايمراتب :

المدارسيسعكفدكمالتطكيرالنمكالمينيلمعممييـ،كاالرتقاءبيـمفخبلؿكسائؿ
ن
 .3مديرك
متعددة،خاصةرعايةالمكاىبكالقدراتاإلبداعيػةلػدلالمعممػيفممػايػدفعيـلبلسػتماعإلػى
و
مقترحاتيـ،كالعمؿبيا؛لمتػييرنحكاألفضؿ .

 .2طبيعػةالنظػاـالتعميمػييعتبػرمػفاألنظمػةالتػيتتميػزبكثػرةمػدخبلتيا كسػرعةالتػييػرفػػي
اكبكؿماىكجديدفيالمجاؿاألكاديميكاإلدارم .
بيئتيا،لتك ى
ان أدنى فقرت ن في ىذا ايمجال كانتا:
تعمػىأنػو"يعتمػدالتػييػركاالعتمػادالمتبػادؿبػيفالنظػاـالتعميمػػي
-الفقػرةرقػـ(،)4كقػدنصػ ٍ

كالبيئةالمحيطة"،كقداحتمتالمرتبةالعاشرةبكزفنسبيقدره .%72.76

تعمىأنو"يعتمدسياسةالبػابالمفتػكحفػيحػؿالمشػكبلتالمينيػة
-الفقرةرقـ(،)0كقدنص ٍ

"،كقداحتمتالمرتبةاألخيرةبكزفنسبيقدره .%72.47
تعز ايباحث ح

ل ايفقرت ن ع ى أدنى ايمراتب :

 .3إيمػافالمعممػػيفبأىميػػةاتخػػاذالقػ ارراتكاألىػػداؼالتعميميػةبمػػايتماشػػىمػػعكالبيئػػةالمحيطػػة
النحسبطبيعةالمجتمع .
ليككفالتػييرمقبك

 .7شعكرمػديرالمدرسػةبالمسػئكليةالتامػةتجػاهأممشػكمة،كخكفػومػفالمسػاءلةعنيػا،تجعمػو
منفردانفيحؿالمشكبلتالمينية.
ػثحصػ ػػؿتطػ ػػكيرالنمػ ػػكالمينػ ػػي
كتتفػ ػػؽىػ ػػذهالنتػ ػػائجمػ ػػعد ارسػ ػػةالسػ ػػبيعي(7119ـ)،حيػ ػ ي

لممعمميف،عمىدرجةكبيرة.

تح ل فقرات مجال " اينظام ايد نام كي ايمعتمد ع ى ايتغذ

ايراجع "

تـ استخداـ المتكسط الحسابي ،كاالنحراؼ المعيارم ،كالكزف النسبي ،كالترتيب؛ لمعرفة درجة
المكافقة.النتائجمكضحةفيجدكؿ( .)7137
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جد ل ()5.15

ايمت ط ايح ابي االنحراف ايمع اري اي زن اين بي ايترت بيكل فقرة من فقرات مجال
" اينظام ايد نام كي ايمعتمد ع ى ايتغذ

م
.3
.7
.1
.4
.7

ايمت ط

ايفقرة

ايح ابي

االنحراف
ايمع اري

اي زن

اين بي

ايترت ب

درج

ايتقد ر

يعتمدالمديرعمىالمعمكماتكالبياناتأساسانفيىيكمية

3.85

0.85

77.07

1

كبيرة

يشجعالتػذيةالراجعةالسمبيةبمايجعموقاد انرعمىتقكيـ

3.66

0.92

73.10

8

كبيرة

3.78

0.87

75.57

3

كبيرة

3.65

0.86

72.95

9

كبيرة

3.67

0.93

73.39

6

كبيرة

3.67

0.93

73.45

5

كبيرة

3.71

0.93

74.24

4

كبيرة

3.53

0.87

70.58

11

كبيرة

3.62

0.88

72.47

10

كبيرة

3.66

0.94

73.28

7

كبيرة

3.78

0.98

75.69

2

كبيرة

العمؿالمدرسي.

ق ارراتوكمناقشتيا.

يعتبر التػذية الراجعة المكجبة كأداة ابتكارية لتحقيؽ

التميز.

يتقبؿ التػذية الراجعة المكجبة التي تعمؿ عمى خركج
التساؤالتالمطالبةبالتػييرالمكجب.
يطبؽ التػذية الراجعة المكجبة كأداة لممكاءمة مع البيئة
المتػيرة.

 .2يراعيالتحميؿالثقافيك طارلعمؿالنظاـالمدرسي.
.2

ايراجع "

يعتبر التػيرات االقتصادية مؤش انر جيدان عمى القناعة
بدكرالمدرسة.

يرلأفمحاكلةالتخمصمفالمؤثراتيؤدمإلىظيكر
.0
كخيمة.
و
اقب
عك ى
يعتبر النظاـ يجب أف يستجيب لظركؼ التػير؛ كي
.9
يبقىكيدكـ.
 .31يعتمدالمبدأالتخصصيفيالتخطيطالتربكم .

 .33يكظؼخبراتً ًوالسابق ةىفيتحقيؽأىدافوكق ارراتو .

أع ى فقرت ن في ىذا ايمجال كانتا:
تعمػػىأنػػو"يعتمػػدالمػػديرعمػػىالمعمكمػػاتكالبيانػػاتأساس ػانفػػي
-الفق ػرةرقػػـ(،)3كقػػدنص ػ ٍ

ىيكميةالعمؿالمدرسي"كقداحتمتالمرتبةاألكلىبكزفنسبيقدره .%77.07
تعمىأنو"يكظؼخبراتً ًوالسابق ةىفػيتحقيػؽأىدافػوكق ار ارتػو"كقػد
-الفقرةرقـ()33كقدنص ٍ

احتمتالمرتبةالثانيةبكزفنسبيقدره .%75.69
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تعز ايباحث ح

ل ايفقرت ن ع ى أع ى ايمراتب :

ػدكرال ػػذميق ػػكـب ػػو
ػكرالعممي ػػةاإلداري ػػة،كى ػػيتماثػػؿب ػػذلؾال ػ ى
ػاتأص ػػبحتمح ػ ى
 .3إفالمعمكمػ ً
ػارهمركػػزالػػتحكـكالسػػيطرةفػػيأنشػػطةاإلنسػػاف،
الجيػػازالعصػػبيفػػيالجسػػـالبشػػرم؛باعتبػ 
كأصػػبحمق ػدارالنجػػاحالػػذمتحققػػواإلدارةالتربكيػػةفػػيتحقيػػؽأىػػدافيايتكقػػؼعمػػىكفػػاءة

المعمكماتالمتكفرةكدقتيا.

 .7كجػػكدتنػػافسبػػيفمػػديرمالمػػدارسالثانكيػػةعم ػػىمسػػتكلمدارسػػيـ،يػػدفعكػػؿمػػديرإل ػػى
تكظيؼخبراتو؛السابقةلتبلفيالفشؿ،كالظيكربثقةعاليةأماـرؤسائوكمعمميو.
إن أدنى فقرت ن في ىذا ايمجال كانتا:
تعمػػىأنػػو"يعتبػػرالنظػػاـيجػػبأفيسػػتجيبلظػػركؼالتػيػػر،كػػي
-الفقػرةرقػػـ(،)9كقػػدنصػ ٍ

يبقىكيدكـ"كقداحتمتالمرتبةالعاشرةبكزفنسبيقدره .%72.47

الفقػرةرقػـ()0كالتػينصػتعمػى"يػرلأفمحاكلػػةالػتخمصمػفالمػؤثراتيػؤدمإلػىظيػػكرعكاقبكخيمة"احتمتالمرتبةاألخيرةبكزفنسبيقدره .%70.58
تعز ايباحث ح

ل ايفقرت ن ع ى أدنى ايمراتب :

ػعيمػػديرمالمػػدارسبالمركنػػة،
 .3ظػػركؼالمجتمػػعالفمسػػطينيمعرضػػةلمتػييػػر،لػػذلؾيجػػبتمتػ 
ةعمىكضعبدائؿمتعددةكممكنةعنداتخػاذالقػ اررات؛لتحقيػؽاألىػداؼالتعميميػةبمػا
ى
كالقدر
النحسػػبطبيعػػة
يتماشػػىمػػعالبيئػػةالمحيطػػة؛اسػػتجابةلظػػركؼالتػيػػر؛ليكػػكفالتػييػػرمقب ػك

المجتمع .

 .7الخب ػرةالكاسػػعةلمػػديرمالمػػدارسيجعميػػـقػػادريفعمػػىالتعامػػؿمػػعجميػػعالظػػركؼ،كعمػػى
استثمارالمؤثراتكاإلمكاناتالبيئيةالمتاحة.
ػثحصػؿتػكفرالمعمكمػاتكالبيانػات
كتتفؽىذهالنتائجمػعد ارسػةأبػيسػمكت(7134ـ)؛حي ي

عندتشكيؿىيكميةالعمؿالمدرسيعمىدرجةكبيرة.
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تح ل فقرات مجال " اينظام ايد نام كي اال ترات جي "
تـ استخداـ المتكسط الحسابي ،كاالنحراؼ المعيارم ،كالكزف النسبي؛ كالترتيب لمعرفة
درجةالمكافقة.النتائجمكضحةفيجدكؿ( .)7132
جد ل ()5.16

ايمت ط ايح ابي االنحراف ايمع اري اي زن اين بي ايترت بيكل فقرة من فقرات مجال
" اينظام ايد نام كي اال ترات جي "

م
.3

ايمت ط

ايفقرة

ايح ابي

االنحراف
ايمع اري

اي زن

يعمؿالمديرفيإطاررؤيةكاضحةنحكالتطكير


اين بي

ايترت ب

درج

ايتقد ر

3.91

0.86

78.16

1

كبيرة

3.84

0.88

76.90

2

كبيرة

3.73

0.92

74.52

7

كبيرة

 .4يضعالبدائؿالمختمفةلمتعامؿمعاألزمات.
.7
يدعـالمعمميففيكضعخططلتطكيرالمنياج.
و

3.68

0.96

73.66

11

كبيرة

3.69

0.95

73.74

10

كبيرة

 .2يدعـجميعنشاطاتالمشاركةالمجتمعية .

3.73

0.99

74.70

5

كبيرة

3.70

0.94

73.91

9

كبيرة

3.72

0.93

74.34

8

كبيرة

3.75

0.91

74.93

4

كبيرة

3.73

0.94

74.58

6

كبيرة

3.82

0.92

76.38

3

كبيرة

المؤسسي.

 .7يعتمدرسالةكاضحةفيبناءالنظاـالمدرسي.
.1

.2
.0
.9
.31
.33

يركز عمى النسيج االجتماعي عند إحداث
التػيير.

يتابعالتػيراتالتكنكلكجية،كمدلتأثيرىاعمى 
العمميةالتعميمية.

جديدة
تبنيمبلمح  و
ى
يراعيآراءأكلياءاألمكرعند 
فيمدرستو.

يستفيد مف الفرص كالمكارد المتاحة؛ لتجنب
مكاطفالضعؼ،كالمخاطرالمستقبمية.
يتخذ ق ارراتً ًو معتمدان عمى رؤية مستقبمية بعيدة
المدل.

يعمؿ عمى تكظيؼ اإلمكانات المتاحة لتطكير
العمؿالمدرسي 

أع ى فقرت ن في ىذا ايمجال كانتا:
تعمػػىأنػػو"يعمػػؿالمػػديرفػػيإطػػاررؤيػػةكاضػػحةنحػػكالتطػػكير
-الفق ػرةرقػػـ(،)3كقػػدنص ػ ٍ

المؤسسي"،كقداحتمتالمرتبةاألكلىبكزفنسبيقدره .%78.16

تعمػػىأنػػو"يعتمػػدرسػػالةكاضػػحةفػػيبنػػاءالنظػػاـالمدرسػػي"كقػػد
-الفقػرةرقػػـ(،)7كقػػدنصػ ٍ

احتمتالمرتبةالثانيةبكزفنسبيقدره .%76.90
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تعز ايباحث ح

ل ايفقرت ن ع ى أع ى ايمراتب :

 .3إفغالبيةمديرمالمدارسلدييـرؤيةقادحةكرسالةكاضحة،نحكبناءالنظاـالمدرسي،
تطكيرىا.
كحرصدائـكمستمرعمىرفعمستكلمدارسيـ ك 

 .7إفكجػػكدرؤيػػةقادحػػةكرسػػالةكاضػػحةنحػػكبنػػاءالنظػػاـالمدرسػػيي ػريحالمػػديرمػػفأمػػكر
كثيرة،كيكفرعميوالكقت،كيسػيؿعمميػةاالتصػاؿكالتكاصػؿالفعالػةالمنتجػةبػيفالعػامميف؛

حيثيزيؿالتخبطكالعشكائيةفيسيرالعمؿ،ممايزيدلديوالثقةبعمموكأدائو .
ي
ان أدنى فقرت ن في ىذا ايمجال كانتا:

ػطلتطػكيرالمنيػاج"كقػد
تعمىأنو"يػدعـالمعممػيففػيكضػعخط و
-الفقرةرقـ(،)7كقدنص ٍ

احتمتالمرتبةالعاشرةبكزفنسبيقدره .%73.74

ػعاألزمػػات"،كقػػد

تعمػػىأنػػو"يضػػعالبػػدائؿالمختمفػػةلمتعامػػؿمػ
-الفق ػرةرقػػـ(،)4كقػػدنص ػ ٍ

احتمتالمرتبةاألخيرةبكزفنسبيقدره .%73.66

بايرغم من أن ىات ن ايفقرت ن أدنى ايفقرات؛ إال أنيما حققتا زًنا ن ةب ًا عاي ًةا ،تعةز
ايباحث ذيك إيى:
شجيعمشاركةالمعمميففيكضعخططلتطكيرالمنياجيرفعمستكلأدائيـالميني،
و
 .3ت
فاتجاىاتًيـ ،كيزيدمفثقتيـبأنفسيـ،كيصقؿمياراتً ًيـالتعميمي ةى،كيزيدمعارفيـ،

كيحس
كمستكلمقدرتيـعمىاإلبداعكالتجديد .

 .7كضػػعخطػػةط ػكارئلمتعامػػؿمػػعاألزمػػاتىػػيحجػػرأسػػاسفػػيإدارةأممؤسسػػةتعميميػػة،
كالبدائؿالتييتخذىاىيالتيتحددمدلحسفإدارتو .


ػثحصػػؿبنػػاءرؤيػػةقادحػػةكرسػػالة
كتتفػػؽىػػذهالنتػػائجمػػعد ارس ػةاآلغػػا(7133ـ)،حيػ ي

كاضحةفيبناءالنظاـالمدرسي،عمىدرجةكبيرة.

اي ؤال ايراب  :ىل ت جد فر ق ذات دالي إح ائ عند م ت ى دالي   0.05
مت طات درجات تقد ر مع مي ايمدارس ايثان

مدار يم تعزى إيى متغ رات ايد ار

ايع مي)؟

ينظم د نام ك

(ايجنس ،ايمنطق ايتع م ،

ييشتؽمفىذاالسؤاؿاألسئمةالفرعيةالتالية :
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بن

ايتغ ر اي ائدة في

ن ات ايخدم  ،ايمؤىل

 .1ىل ت جد فر ق ذات داي إح ائ

درجات تقد ر مع مي ايمدارس ايثان

عند م ت ى دالي (  )α≤0.05ب ن مت طات
ينظم د نام ك ايتغ ر ايمؤ

تعزى إيى متغ ر ايجنس ( ذكر ،أنثي)؟.

ي في مدار يم

لئلجابػػةع ػػفى ػػذاالتس ػػاؤؿت ػػـاس ػػتخداـاختب ػػار" -Tلعينت ػػيفمس ػػتقمتيف"،كالنت ػػائج

مكضحةفيجدكؿ( .)7132

جد ل ( :)6.15نتائج اختبار"  - Tيع نت ن م تق ت ن " – ايجنس 
ايجنس  ايعدد

ايمجال
النظاـالديناميكيالمػمؽ(المتكازف)
النظاـالديناميكيالمفتكح(غيرالمتكازف)
النظاـالديناميكيالمعتمدعمىالتػذية
الراجعة

النظاـالديناميكياالستراتيجي 
د نام ك

ايتغ ر ايمؤ

ي بشكل عام

ايمت ط االنحراف

ايح ابي ايمع اري

ذكر

166

3.73

0.67

أنثى

182

3.67

0.75

ذكر

166

3.76

0.69

أنثى

182

3.67

0.77

ذكر

166

3.75

0.71

أنثى 

182

3.63

0.78

ذكر

166

3.76

0.75

أنثى 

182

3.75

0.81

ذكر

166

3.75

0.66

أنثى

182

3.68

0.73

قم t

م تى
ايدالي

0.763

0.446

1.241

0.215

1.534

0.126

0.063

0.950

0.949

0.343

قيمةtالجدكليةعنددرجةحرية()884كمستكلمعنكية5050تساكم .31922
قيمةtالجدكليةعنددرجةحرية()884كمستكلمعنكية5050تساكم .71791


مفالنتائج المكضحةفيجدكؿ() 7132تبيف أفالقيمة االحتمالية) (Sig.المقابمة

الختبار"  - Tلعينتيفمستقمتيف"أكبرمفمستكلالداللة، 0.05كبذلؾيمكفاستنتاجأنوال
تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسطات تقديرات معممي المدارس الثانكية لديناميكية

،أم أفالمعمميففيالمدارسالثانكية
التػييرالمؤسسيفيمدارسيـ تيعزل إلىمتػيرالجنس ٍ

في محافظات غزة مف الجنسيف  لدييـ تقديرات متقاربة لنظـ ديناميكية التػيير المؤسسي في

مدارسيـ .
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تعز ايباحث ذيك إيى :
 .3جميع معممي المدارس الثانكية مف كبل الجنسيف يجتازكف نفس الدكرات التدريبية كنفس
األنشطةمفقبؿمصدركاحد،كىيك ازرةالتربيةكالتعميـ،كماأنواليكجدفرؽفيسياسة

الك ازرةتجاهأممفالجنسيففيجيكدىـأكقدراتيـ.

 .7الظركؼ التي يعيشيا كبلالجنسيف كاحدة،فيمجتمع كاحد ،لو نفساألفكار كالتكجيات
نحكالتػيير .

حيث
كتتفؽىذهالنتيجةمعدراسةعساؼكالعاجز(7131ـ)،كدراسةاآلغا() 7133؛  ي

اتيعزللمتػيرالجنس .
اساتعدـكجكدفركؽدالةإحصائي 
أظيرتىذهالدر
ن

حيث بينت أنو تكجد فركؽ دالة
كتختمؼ ىذه النتيجة مع دراسة الزىراني (7137ـ)؛  ي

إحصائيافيتقديرمعمميالمدارسلمتػييرالمؤسسيفيمدارسيـتعزللمتػيرالجنس .
ن
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 .2ىل ت جد فر ق ذات داي إح ائ

درجات تقد ر مع مي ايمدارس ايثان

عند م ت ى دالي (  )α≤0.05ب ن مت طات
ايتغ ر ايمؤ

ينظم د نام ك

ي في مدار يم

تعزى إيى متغ ر ايمنطق ايتع م (شمال غزة ،شرق غزة ،غرب غزة ،اي طى،

خان نس ،شرق خان نس ،رفح)؟.

لئلجابةعفىذاالتساؤؿتـاستخداـاختبار"التبػايفاألحػادم"،كالنتػائجمكضػحةفػي

جدكؿ( .)7130

جد ل ( :)6.15نتائج اختبار " ايتبا ن ا حادي " – ايمنطق ايتع م 

ايمجال
النظاـالديناميكيالمػمؽ
(المتكازف) 

النظاـالديناميكيالمفتكح(غير
المتكازف) 

النظاـالديناميكيالمعتمدعمى
التػذيةالراجعة 

النظاـالديناميكياالستراتيجي

د نام ك ايتغ ر
ايمؤ

ي بشكل عام

ايمربعات

درجات
ايحر

مت ط

بيفالمجمكعات

30.155

6

5.026

داخؿالمجمكعات

147.067

341

0.431

المجمكع

177.222

347

بيفالمجمكعات

28.903

6

4.817

داخؿالمجمكعات

159.456

341

0.468

المجمكع

188.359

347

بيفالمجمكعات

23.968

6

3.995

داخؿالمجمكعات

170.324

341

0.499

المجمكع

194.292

347

بيفالمجمكعات

29.493

6

4.915

داخؿالمجمكعات

181.541

341

0.532

المجمكع

211.033

347

بيفالمجمكعات

27.651

6

4.609

داخؿالمجمكعات

141.501

341

0.415

المجمكع

169.152

347

م در ايتبا ن

مجم ع

ايمربعات

ق م " "Fم ت ى ايدالي
11.653

10.302

7.998

9.233

11.106

**0.000

**0.000

**0.000

**0.000

**0.000

**الفرؽبيفالمتكسطاتداؿإحصائيانعندمستكلداللة .α≥5050

قيمةFالجدكليةعنددرجتيحرية()143،2كمستكلداللة1117تساكم .71377
قيمةFالجدكليةعنددرجتيحرية()143،2كمستكلداللة1113تساكم .71077

مف النتائج المكضحة في جدكؿ ( )7130تبيف أف القيمة االحتمالية ) (Sig.المقابمة

الختبار"التبايفاألحادم"أقؿ مفمستكلالداللة، 0.05كبذلؾيمكفاستنتاجأنوتكجدفركؽ
ذاتداللةإحصائيةبيفمتكسطاتتقديراتمعمميالمدارسالثانكيةلديناميكيةالتػييرالمؤسسي
حيث لكؿ منطقة تعميمية طبيعتيا ،كثقافتيا
في مدارسيـ تيعزل إلى متػير المنطقة التعميمية؛  ي

الخاصة،كتقديرىالديناميكيةالتػييرالمؤسسيفيمدارسيـ .
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نتائج اختبار (ش ف و) يمقارن مت طات فئات ايمنطق ايتع م

ينظم د نام ك

ايتغ ر ايمؤ

ي

جد ل ( :)6.15نتائج اختبار ش ف و يمقارن مت طات فئات ايمنطق ايتع م ينظم
د نام ك ايتغ ر ايمؤ

غرب غزة

ايمنطق ايتع م

()3.67

اي طى
()3.94

خان نس
()4.05

غربغزة

رفح

()3.66





شرق
غزة

()4.00


الكسطى

-0.278

خانيكنس

-0.381

-0.103

رفح

0.006

0.283

0.386

شرؽغزة

-0.332

-0.055

0.048

-0.338

شماؿغزة

*0.449

*0.727

*0.830

0.443

*0.781

0.161

0.438

*0.541

0.155

0.493

شرؽخانيكنس 


ي

شمال
غزة

()3.22

شرق

خان نس
()3.51



-0.288

*الفرؽبيفالمتكسطيفداؿإحصائيانعندمستكلداللة .α ≥1117



مف النتائج المكضحة في جدكؿ (  )7.39تبيف أف ىناؾ فركقان بيف منطقة شماؿ

ة)،حيث
ي
غزة ،ككؿ مف(منطقةغربغزة،منطقةالكسطى،منطقة خانيكنس،منطقة شرؽغز

إفالفركؽلصالحمنطقة غربغزة ،كمنطقةالكسطى ،كمنطقة خانيكنس ،كمنطقة شرؽغزة،
ةشرؽخانيكنس،حيث إفالفركؽ
كقدتبيفأيضاأفىناؾفركؽبيفمنطقةخانيكنس ،كمنطق
ي

لصالحخانيكنس،أماباقيالمناطؽالتعميميةفقدتبيفعدـكجكدفركؽبيفكؿمنطقتيفعمى
حدة .
و
تعز ايباحث ذيك إيى:

 .3المناطؽ التعميمية (منطقة غرب غزة  ،منطقة الكسطى ،منطقة خانيكنس ،منطقة شرؽ


كىي التي سجمت الفركؽ لصالحيا  ،تتميز بكجكد معمميف أكفاء ،كككادر إدارية
غزة) ،
كعممية قكية ،كمف أصحاب المؤىبلت العممية العميا ،كبالتالي يعكس ذلؾ اىتماميـ
بديناميكيةالتػييرالمؤسسي ،كتطبيؽأىـ النظـالديناميكيةكأفضميا فيمدارسيـ،لماليا

مفأثركبيرعمىطبيعةالعمؿداخؿالمدارسكخارجيانحكاألفضؿلبلرتقاءبمدارسيـ .

 .7تتسـىذهالمناطؽالتعميميةبالتحسفالممحكظفيالتطكرالميني،ممايساعدىـعمى
ع،كماكتتميزاإلدارةالمدرسيةبأنياقكيةكحكيمة.
التػييربشكؿأسرى
و
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كتتفؽىذهالنتيجةمعدراسةأبيحسنيف(7134ـ)،كدراسةأبي سمكت(،) 7134

إحصائيا في تقدير معممي المدارس لمتػيير
حيث بينت ىذه الدراسات أنو تكجد فركؽ دالة
ن

المؤسسيفيمدارسيـتيعزلإلىمتػيرالمنطقةالتعميمية .


كتختمؼىذهالنتيجةمعدراسةعساؼكالعاجز(7131ـ)،كدراسةاآلغا() 7133

اتيعزللمتػيرالمنطقةالتعميمية .
اساتعدـكجكدفركؽدالةإحصائي 
حيثبينتىذهالدر
ن

 .3ىل ت جد فر ق ذات داي إح ائ

درجات تقد ر مع مي ايمدارس ايثان

عند م ت ى دالي ( )α≤0.05ب ن مت طات
ينظم د نام ك

ايتغ ر ايمؤ

ي في مدار يم

تعزى إيى متغ ر ن ات ايخدم (أقل من  5ن ات ،من  10 – 5ن ات ،أكثر من 10
ن ات)؟.



لئلجابةعفىذاالتساؤؿتـاستخداـاختبار"التبايفاألحادم"،كالنتائجمكضحةفيجدكؿ( .)7171

جد ل ( :)6.20نتائج اختبار " ايتبا ن ا حادي " – ن ات ايخدم 
ايمجال

المتكازف) 
النظاـالديناميكيالمعتمدعمىالتػذية
الراجعة 

النظاـالديناميكياالستراتيجي

د نام ك

ايتغ ر ايمؤ
عام

ي بشكل

ايحر

ايمربعات
1.025
0.508

م در ايتبا ن

مجم ع ايمربعات

بيفالمجمكعات

2.051

2

175.171

345

المجمكع

177.222

347

بيفالمجمكعات

2.495

2

1.248

داخؿالمجمكعات

185.863

345

0.539

المجمكع

188.359

347

بيفالمجمكعات

3.296

2

1.648

داخؿالمجمكعات

190.996

345

0.554

المجمكع

194.292

347

بيفالمجمكعات

2.150

2

1.075

داخؿالمجمكعات

208.883

345

0.605

المجمكع

211.033

347

بيفالمجمكعات

2.349

2

1.174

داخؿالمجمكعات

166.803

345

0.483

المجمكع

169.152

347

النظاـالديناميكيالمػمؽ(المتكازف)  داخؿالمجمكعات

النظاـالديناميكيالمفتكح(غير

درجات

مت ط

قيمةFالجدكليةعنددرجتيحرية()147،7كمستكلداللة1117تساكم .11177
قيمةFالجدكليةعنددرجتيحرية()147،7كمستكلداللة1113تساكم .41222
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ق م " "Fم ت ى ايدالي
2.019

2.316

2.977

1.776

2.429

0.134

0.100

0.052

0.171

0.090

مفالنتائج المكضحةفيجدكؿ() 7171تبيف أفالقيمة االحتمالية) (Sig.المقابمة

أكبر مف مستكل الداللة  ،0.05كبذلؾ يمكف استنتاج أنو ال تكجد
الختبار" التبايف األحادم "  ي
فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسطات تقديرات معممي المدارس الثانكية لديناميكية التػيير

المؤسسيفيمدارسيـتعزلإلىمتػيرسنكاتالخدمة .
تعز ايباحث ذيك إيى:

 .3كجكدفيـمشترؾبيفجميعمعمميالمدارسالثانكيةلديناميكيةالتػييرالمؤسسيفي
مدارسيـ،كلدييـتصكرمكحدعفىذاالمفيكـ.

 .7إفجميعالدكراتالتدريبية،ككرشالعمؿ،تتـلجميعمعمميالمدارسالثانكيةدكفتمييز
عمىأساسسنكاتالخدمة.

 .1التزاـجميعمعمميالمدارسالثانكيةبضكابطاإلدارةالمدرسيةكمتطمباتياباختبلؼسنكات
خدمتيـ.

كتتفؽىذهالنتيجةمعدراسةعساؼكالعاجز(7131ـ)،كدراسةاآلغا(،) 7133حيث

اتيعزللمتػيرسنكاتالخدمة .
اساتعدـكجكدفركؽدالةإحصائي 
أظيرتىذهالدر
ن

حيث بينت أنو تكجد فركؽ دالة
كتختمؼ ىذه النتيجة مع دراسة الثبيتي(7134ـ)؛  ي

تيعزل لمتػير سنكات
إحصائيا في تقدير معممي المدارس لمتػيير المؤسسي في مدارسيـ 
ن

الخدمة .

 .4ىل ت جد فر ق ذات داي إح ائ

درجات تقد ر مع مي ايمدارس ايثان

عند م ت ى دالي (  )α≤0.05ب ن مت طات
ينظم د نام ك

ايتغ ر ايمؤ

تعزى إيى متغ ر ايمؤىل ايع مي(دب م ،بكاي ر س ،د ار ات ع ا)؟.

ي في مدار يم

لئلجابةعفىذاالتساؤؿتـ استخداـاختبار "التبايفاألحادم" ،النتائجمكضحةفيجدكؿ



( .)7173
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جد ل ( :)6.21نتائج اختبار " ايتبا ن ا حادي " – ايمؤىل ايع مي 
ايمجال

المتكازف) 
النظاـالديناميكيالمعتمدعمىالتػذية
الراجعة 

النظاـالديناميكياالستراتيجي

د نام ك

ايتغ ر ايمؤ
عام

ي بشكل

0.122
0.513

م در ايتبا ن

مجم ع ايمربعات

بيفالمجمكعات

0.245

2

176.977

345

المجمكع

177.222

347

بيفالمجمكعات

0.272

2

0.136

داخؿالمجمكعات

188.087

345

0.545

المجمكع

188.359

347

بيفالمجمكعات

0.729

2

0.365

داخؿالمجمكعات

193.563

345

0.561

المجمكع

194.292

347

بيفالمجمكعات

1.082

2

0.541

داخؿالمجمكعات

209.951

345

0.609

المجمكع

211.033

347

بيفالمجمكعات

0.524

2

0.262

داخؿالمجمكعات

168.628

345

0.489

المجمكع

169.152

347

النظاـالديناميكيالمػمؽ(المتكازف)  داخؿالمجمكعات

النظاـالديناميكيالمفتكح(غير

درجات

مت ط

ايحر

ايمربعات

ق م " "Fم ت ى ايدالي
0.238

0.249

0.650

0.889

0.536

0.788

0.780

0.523

0.412

0.585

قيمةFالجدكليةعنددرجتيحرية()147،7كمستكلداللة1117تساكم .11177
قيمةFالجدكليةعنددرجتيحرية()147،7كمستكلداللة1113تساكم .41222

مفالنتائج المكضحةفيجدكؿ( )7173تبيف أفالقيمة االحتمالية) (Sig.المقابمة

الختبار" التبايف األحادم " أكبر مف مستكل الداللة  ،0.05كبذلؾ يمكف استنتاج أنو ال تكجد
فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسطات تقديرات معممي المدارس الثانكية لديناميكية التػيير

المؤسسيفيمدارسيـتيعزلإلىمتػيرالمؤىؿالعممي .
تعز ايباحث ذيك إيى:
 .3إفمعمميالمدارسالثانكيةباختبلؼدرجاتيـالعمميةينتمكفإلىمجتمعتربكمتسكدهثقافة
متشابية،تشكؿإطارمرجعيانلمتػيير.
ان

 .7ارتفاعمستكلتأىيؿمعمميالمدارسالثانكيةفيمحافظاتغزة.
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إفالبيئةالمدرسيةالتييعمؿبيامعممكالمدارسالثانكيةبياقكانيفكأنظمةمكحدة ،كليـ

مرجعيةكاحدة .

حيث
كتتفؽىذهالنتيجةمعدراسةعساؼكالعاجز (7131ـ)،كدراسةاألغا() 7133؛  ي

اتيعزللمتػيرالمؤىؿالعممي .
اساتعدـكجكدفركؽدالةإحصائي 
أظيرتىذهالدر
ن

نتأنوتكجدفركؽدالةإحصائيا
حيث بي
كتختمؼىذهالنتيجةمعدراسةالعصيمي(7131ـ)؛  ي
ن

فيتقديرمعمميالمدارسلمتػييرالمؤسسيفيمدارسيـتيعزلإلىمتػيرالمؤىؿالعممي .

اي ةةةةؤال ايخةةةةامس :ىةةةةل ت جةةةةد عالقةةةة ارتباط ةةةة ذات داليةةةة إح ةةةةائ
   0.05ب ن درج تقد ر أفراد ايع ن يدرج ممار

عنةةةةد م ةةةةت ى داليةةةة
في ايمدارس ايثان

ايثق ايتنظ م

ةي

بانًحافظاث انجُىبيةت نذونةت فهيةطيٍ بة ن درجة تقةد رىم يةنظم د نام ك ة ايتغ ةر ايمؤ

اي ائدة في مدار يم ؟

لئلجابةعفىذاالتسػاؤؿتػـاسػتخداـاختبػار"معامػؿبيرسػكفلبلرتبػاط"،النتػائجمكضػحة

فيجدكؿ( .)7177

معامل االرتباط ب ن درج ممار

جد ل (:)5.22

ايثق ايتنظ م

في ايمدارس ايثان

ب ن نظم د نام ك

بمحافظات غزة

الثقةبيف
المدير

كالمعمميف

الثقةبيف

زمبلءالعمؿ

ايتغ ر ايمؤ
الثقة
بالمشرؼ

ي
ايثق

ايتنظ م

التربكم

بشكل عام

النظاـالديناميكيالمػمؽ

معامؿاالرتباط

.803

.745

.621

.826

(المتكازف)

القيمةاالحتمالية

**0.000

**0.000

**0.000

**0.000

النظاـالديناميكيالمفتكح

معامؿاالرتباط

.834

.730

.589

.819

(غيرالمتكازف)

القيمةاالحتمالية

**0.000

**0.000

**0.000

**0.000

النظاـالديناميكيالمعتمد

معامؿاالرتباط

.746

.676

.551

.752

عمىالتػذيةالراجعة

القيمةاالحتمالية

**0.000

**0.000

**0.000

**0.000

النظاـالديناميكي

معامؿاالرتباط

.776

.708

.583

.788

االستراتيجي

القيمةاالحتمالية

**0.000

**0.000

**0.000

**0.000

معامل االرتباط

.842

.761

.625

.849

**0.000

**0.000

**0.000

**0.000

د نام ك

ايتغ ر ايمؤ

بشكل عام

ي

ايق م االحتماي

**االرتباطداؿإحصائيانعندمستكلداللة .α ≥1113
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مفالنتائجالمكضحةفيجدكؿ()7177تبيفكجكدخمسنتائج :

 .3العبلقةبيفالنظاـالديناميكيالمػمؽ(المتكازف) ،كدرجةممارسةالثقةالتنظيمية ،تبيف أف
معامؿاالرتباطيساكم،11072كأفالقيمةاالحتمالية().Sigتساكم،0.000كىيأقؿمف
مستكلالداللة ،α ≥ 1113كىذايدؿ عمىكجكدعبلقةطرديةقكيةذاتداللةإحصائية

بيف النظاـ الديناميكي المػمؽ (المتكازف) كالثقة التنظيمية في المدارس الثانكية بمحافظات

غزة .

 .7العبلقةبيفالنظاـالديناميكيالمفتكح(غيرالمتكازف) كدرجةممارسةالثقةالتنظيمية ،تبيف
أفمعامؿاالرتباط يساكم،11039كأفالقيمةاالحتمالية().Sigتساكم 0.000كىيأقؿ
مفمستكلالداللةα≥1113كىذايدؿعمىكجكدعبلقةطرديةقكيةذاتداللةإحصائية

بيف النظاـ الديناميكي المفتكح (غير المتكازف) كالثقة التنظيمية في المدارس الثانكية
بمحافظاتغزة .

 .1العبلقةبيفالنظاـالديناميكيالمعتمدعمىالتػذيةالراجعةكدرجةممارسةكالثقةالتنظيمية،
تبيف أفمعامؿاالرتباط يساكم،11277كأفالقيمةاالحتمالية().Sigتساكم 0.000كىي

أقؿ مف مستكل الداللة  α ≥ 1113كىذا يدؿ عمى كجكد عبلقة طردية قكية ذات داللة

إحصائية بيف النظاـ الديناميكي المعتمد عمى التػذية الراجعة (غير المتكازف) كالثقة
التنظيميةفيالمدارسالثانكيةبمحافظاتغزة .

 .4العبلقةبيفالنظاـالديناميكياالستراتيجي ،درجةممارسةالثقةالتنظيمية ،تبيف أفمعامؿ
االرتباطيساكم،11049كأفالقيمةاالحتمالية().Sigتساكم،0.000كىيأقؿمفمستكل

الداللة،α≥1113كىذايدؿعمىكجكدعبلقةطرديةقكيةذاتداللةإحصائيةبيفالنظاـ
الديناميكياالستراتيجيكالثقةالتنظيميةفيالمدارسالثانكيةبمحافظاتغزة .

 .7العبلقةبيفديناميكيةالتػييرالمؤسسيكدرجةممارسةالثقةالتنظيميةبشكؿعاـ ،تبيف أف

معامؿاالرتباطيساكم،11049كأفالقيمةاالحتمالية().Sigتساكم،0.000كىيأقؿمف
مستكلالداللة ،α ≥ 1113كىذايدؿعمىكجكدعبلقةطرديةقكيةذاتداللةإحصائية
بيفديناميكيةالتػييرالمؤسسيكالثقةالتنظيميةفيالمدارسالثانكيةبمحافظاتغزة.

تعز ايباحث ذيك إيى أربع من ا

باب:

 .1مفالطبيعيأنوكمما ازدتدرجةممارسةالثقةالتنظيميةلدلمعمميالمدارسكمما
انعكسذلؾإيجابانعمىجكدةالتػييرالمؤسسي.
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 .2قدرةمديرمالمدارسعمىمشاركةالمعمميففيصناعةالق ارراتكجميعاألنشطة،

يؤدمإلىإشاعةجكإيجابيمفالثقةالمتبادلةكالكدكالتعاكفداخؿالمدرسة،كبالتالي
يحفزذلؾعمىالتػييرالديناميكي.

عطاؤىـفرصةلنمكالطاقاتاإلبداعية،كتشجيعيـ
 .3منححريةالتعبيرلممعمميفكا 

عمىالتجديد،كتحفيزىـعمىالعمؿكاإلنتاج،ممايؤدمإلىأداءأفضؿ،ككالءأعمؽ

لممينةكالمدرسة.
كعبلكةنعمىذلؾ،ف فتفيـالمديريفلمشكبلتالمعمميفالعامةكالخاصة،كاستعدادىـ

.4
لمتعاكفمعيـفيعبلجياكتخطييا،كمساندتيـإذاتطمباألمرذلؾ،يجعؿالمعمميف
ضفيجكامفالمحبةكاأللفةداخؿ
لكنيـاألمرنفسو،مماي
أقربإلىالمديريف،كيباد
ي
ن
مجتمعالمدرسة،كيدفعيـلتػييرأنفسيـبشكؿإيجابي.

كىذاماأكدتوالدراساتالسابقة؛ كدراسةالصقير()2014التيأكدتأفتنميةالثقة

داخؿ المؤسسات يحتاج إلى تػيير إيجابي ،يعزز الثقة كيدعميا ،كيساعد عمى نشر ثقافتيا
التفاعؿاالجتماعيدكرميمان
داخؿالمؤسسة،كدراسةإبراىيـ()2013التيبينتأفلمتعاكفك
ان

فيالتػييرالمؤسسي .
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ايخاتم
ف يا ت
أ الً :ت

ات ايد ار

مقترحاتيا:

ات ايد ار :

بناء ع ى نتائج ايد ار
ً

ت

ي ايباحث ايجيات ايم ؤ ي بايت

ات ايثماني ايتاي :

 .1الدفعباتجاهترسيخالثقةالتنظيمية،فيجميعالمؤسساتالتعميمية؛ألنياأساسالتػيير
فيالمجتمع،كباعتبارىاالمسؤكلةعفآلياتالتػييرفيالمجتمع.
ً
الثقةالتنظيمية،كدكرىـفياتخاذالق ارراتكالتخطيط
ةتكعيةالمعمميفبأىمية 
ً
 .2ضركر
كرسـ األىداؼ؛ كذلؾ لمساعدة مشرفيـ كمديرىـ في الكصكؿ
العاـ في مدارسيـً  ،
لؤلىداؼالمرجكة .
 .3تعزيزمفيكـالثقة التنظيمية خاصةبيف المديركالمعمميف،ألنياتزيؿالحاجزالعاطفي
بينوكبيفمعمميو،كتدعـباتجاهتكليدالمحبةبينيما،كذلؾمفخبلؿتكريسالدكرات
احةالشكبل.
ن
التدريبيةلدلالمديريف،كتكجيييـلبلىتماـبذلؾصر
 .4كضع سياسات إدارية كاضحة ،متمثمة في تكافر فرص تدريبية  مبلئمة ،ككجكد نظـ

إدارية كاضحة تطبؽ عمى الجميع بعدالة في مجاؿ تقييـ األداء  ،كنظـ المكافآت

كالحكافز،كتفكيضالصبلحياتكالسمطات ،كالشعكرباألمافكاالستقرارالكظيفي،
كماإلىذلؾمفالكسائؿالفاعمةلمتػييرالمؤسسي.

ؿ مف المشرؼ كالمدير
 .5تنمية ميارة الثقة مف خبلؿ تنمية مبدأ الرقابة الذاتية لدل  ٌك ً
كالمعمـ،كتعزيزحالةالشعكربالمسئكليةالفرديةكالجماعية،كبناءثقافةحب العمؿ،
كركحاالنتماءلممؤسسةالتعميمية،كلزمبلءالعمؿ .

 .6ضركرةإشراؾمديرمالمدارسلمعممييـفيالمكاقؼاإلداريةالمختمفة،كاطبلعيـعمى
حاالنتماءلممدرسة،كيسيـفيإضفاءج وكمف
ٌ
المستجدات،مماينميلدلالمعمميفرك
األلفةبيفاإلدارةكالمعمميف.

 .7صياغة ميثاؽ شرؼ لمينة التدريس لممعمميف  ،يشارؾ في كضعو اختصاصيكف ،
كذككالعبلقةمف"مدراء،مشرفكف،معممكف" .
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 .8اعتماد"النظاـالديناميكياالستراتيجي"أساسانلمتػييرالمؤسسي؛ألنوييتـبكضع
خططاستراتيجيةبعيدةالمدللدراسةالمشاكؿالمستقبمية،كالتنبؤبيا،كاالستعداد
لمعالجتياكالتعامؿمعيا .
ثان اً :مقترحات ايد ار
من خالل ما ت

:

ت إي و ايد ار

إجراء ايد ار ات ايثالث ايتاي :

من نتائج ،ما انبثق عنيا من ت

ات ،تقترح ايباحث

 .1الثقةالتنظيميةكعبلقتياب رادةالتػيير.
 .2الثقةالتنظيميةكعبلقتيابالتنميةالبشريةالمستدامة .
 .3تصكرمقترحلتطكيرقدراتمديرمالمدارسفيتعزيزالنظـالديناميكيةلمتػييرالمؤسسي.
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قائم ايم ادر ايمراج

 ايقرآن ايكر م
أ ال  /ايمراج ايعرب

-:

 .1إبراىيـ،منىعمر( ":)2014درجةممارسةمديرمالمدارسالثانكيةالخاصةفيمحافظة
عمافلمقيادةالخادمةكعبلقتيابمستكلالثقةالتنظيميةالسائدةفيمدارسيـمفكجيةنظر

المعمميف"،ر اي ماج ت ر.جامعةالشرؽاألكسط،عماف،األردف.

 .2ابفمنظكر،جماؿالديف(،)1993ايمعجم اي

ط،ط،2دارإحياءالتراث،بيركت،لبناف.

 .3أبك حسنيف ،محمد سميماف (" :)2015درجة ممارسة المشرفييف التربكييف إلدارة التػيير

كعبلقتيابمستكلأداءمعممييـفيالمدارساإلعداديةبمحافظاتغزة"،ر اي ماج ت ر ،

الجامعةاإلسبلمية،غزة،فمسطيف .

 .4أبك حطب ،فؤاد كصادؽ ،أماؿ .)2010( .يُاهج انبحث وطرق انتحهيم اإلحصائي في
انعهىو انُفييت وانتربىيت واالجتًاعيت(.د.ط).مكتبةاإلنجمكالمصرية،القاىرة،مصر.

 .5أبكسمكت،سامر(":)2014درجةممارسةمديرمالمناطؽالتعميميةالتابعةلككالةالػكث
بمحافظاتغزةإلدارةالتػييرمفكجيةنظرمرؤكسييـ،كعبلقتيابضػكطالعمؿلدييـ"،

ر اي ماج ت ر،كميةالتربية،الجامعةاإلسبلمية،غزة،فمسطيف .

 .6أبكسنينة،عكنيةطالب(":)2015مستكلالثقةالتنظيميةفيالمدارسالثانكيةالعامةفي

محافظة جرش مف كجية نظر المعمميف" ،ر اي ماج ت ر  ،جامعة جرش  ،عماف ،

األردف .
 .7أبكشاكيش ،نسريفغانـ(":)2013محددات الثقة التنظيميةكآثارىا" دراسة تطبيقية عمى
العامميف في ككالة الػكث كتشػيؿ البلجئيف" ،ر اي ماج ت ر ،كمية التربية ،الجامعة

اإلسبلمية،غزة،فمسطيف.

 .8األغا ،إحساف كاألستاذ ،محمكد ( ،)2004مقدم في ت م م ايبحث ايترب ي ،ط ،3دار
.9

المقدادلمنشركالتكزيع،غزة،فمسطيف .

اآلغا،صييبكماؿ(":)2011ديناميكيةالتػييرفيالنظاـالتعميميلدلياسرعرفات
مفكجياتنظرالعامميففيك ازرةالتربيةكالتعميـ"،مؤتمر ايشي د ا ر عرفات تار خ
ذاكرة،المنعقد،2011/11/17-15جامعةاألزىر،غزة،فمسطيف.

 .10اآلغا ،صييب كآخركف ( :)2009اإلدارة ايترب
المقدارلمنشركالتكزيع،غزة،فمسطيف .
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ايتخط ط اال ترات جي ،ط ،1دار

 .11البكار ،أماني يكسؼ " :)2012( .مستكل العدالة التنظيمية التي يمارسيا مديرك
المدارسالثانكيةالعامةفيمحافظةعمافكعبلقتوبمستكلالثقةالتنظيميةفيمدارسيـ

مفكجيةنظرالمعمميف"رسانت ياجيتير.جامعةالشرؽاألكسط،عماف،األردف.

 .12بنات ،عايدة سعيد (" :)2016الثقة التنظيمية لدل مديرم المدارس االبتدائية بككالة
الػكثالدكليةبمحافظاتغزةكعبلقتيابالمناخالتنظيميالسائدلدييـ"،ر اي ماج ت ر

،الجامعةاإلسبلمية،غزة،فمسطيف.
 .13الثبيتي ،سمطاف ( " :)2014ممارسة مدير المدرسة إلدارة التػيير كعبلقتو بااللتزاـ
التنظيميلممعمميفبالمدارسالثانكيةبمحافظةالطائؼمفكجيةنظرالمعمميف"،ر اي
ماج ت ر،جامعةأـالقرل،مكةالمكرمة،السعكدية.

 .14الجرجاكم ،زياد :)2010( .انقىاعذ انًُهجيت نبُاء االستبياٌ .ط .2مطبعة أبناء
الجراح،غزة،فمسطيف.

 .15جبلب،إحسافدىشاف(":)2011إدارة اي

ك ايتنظ مي في ع ر ايتغ ر"،ط،1دار

صفاءلمنشركالتكزيع،عماف،األردف .

 .16الجكارنة،المعتصـباهللكصكص،ديمة(":)2007درجةصعكبةممارسةإدارةالتػيير
لدل القيادات اإلدارية في مديريات التربية كالتعميـ التابعة إلقميـ الشماؿ في األردف"،

مج ح ي ك

ايمع م ن في أبيا،السعكدية،العدد،)11(2ص .210–173
ات ايترب

 .17الحريرم ،رافدة عمر ( :)2011إدارة ايتغ ر في ايمؤ

 ،ط ،1الثقافة

كالنشركالتكزيع،عماف،األردف .

 .18الحسيني ،عزة كأحمد ،إيماف2005( .ـ)" :الثقة التنظيمية كفعالية األداء المدرسي
بجميكريةمصرالعربية.يجهت انتربيت.134-17،)17(8،

 .19حشمت،محمديفكجبلؿ،أبكبكر(":)2012الثقةالتنظيميةكعبلقتيابفاعميةالمدرسة
كالمعمـ بجميكرية مصر العربية" دراسة ميدانية ،مج

م ر .359-273،)149(1،

ك

ايترب

جامع ا زىر –

 .20حكاس،أميرةمحمدرفعت(:)2003أثرااللتزاـالتنظيميكالثقةفياإلدارةعمىالعبلقة
بيف العدالة التنظيمية كسمككيات المكاطنة التنظيمية بالتطبيؽ عمى البنكؾ التجارية،

ر اي ماج ت ر،كميةالتجارة،جامعةالقاىرة،مصر.
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 .21الحكامدة ،نضاؿ كالكساسبة،محمد(":)2000أثر الثقة التنظيمية كالمشاركةفي صنع
الق ارراتعمىرضاأعضاءىيئةالتدريسفيجامعةمؤتة،دراسةميدانية،مج

ي بح ث ايد ار ات – ا ردن.196-141،)6(15،

 .22الخضيرم،محسفأحمد ( :)2003إدارة ايتغ ر مدخل اقت ادي ي
ي تعامل م

متغ رات ايحاضر يتحق ق ايتف ق

ي مشر عات،دارالرضالمنشر،دمشؽ،سكريا .

مؤت

ك ي ج ا اإلدار

االمت از ايباىر في ايم تقبل

 .23الخيرم،منىحسف( ":)2014دكرالثقةالتنظيميةفيتحسيفجكدةاألداءالمدرسي
مفكجيةنظرمعمماتالمرحمةالثانكيةبمدينةمكةالمكرمة" رسانت ياجيتير  ،جامعة

أـالقرل،مكةالمكرمة،السعكدية.
 .24الداعكر،سعيدخضر(":)2007دكرمديرالمدرسةالثانكيةكقائدتربكمفيمحافظات
غزة كعبلقتو بالثقافة التنظيمية لممدرسة مف كجية نظر المعمميف" رسانت ياجيتير ،

الجامعةاإلسبلمية،غزة،فمسطيف.

 .25الدجني،إيادعمي(":)2011دكرالتخطيطاالستراتيجيفيجكدةأداءالمؤسسي"دراسة
كصفيةتحميميةفيالجامعاتالنظاميةالفمسطينية،ر اي دكت راه،كميةالتربية،جامعة

دمشؽ،دمشؽ،سكريا .

 .26الرازم،محمدبفأبيبكر،)1983(،مختار اي حاح،دارالرسالة،الككيت.
 .27الرشيدم ،أحمد كسبلمة ،كايد (" :)2015درجة الثقة التنظيمية في جامعات الككيت

الحككميةكالخاصةكعبلقتيابالدافعيةلدلأعضاءىيئةالتدريسفييامفكجيةنظرىـ"،

رسالةماجستيرمنشكرة،مج جامع ايقدس ايمفت ح يألبحاث ايد ار ات،فمسطيف24

( .162-131،)12

 .28رفاعي ،رجب حسنيف ( " :)2009تحميؿ العبلقة بيف الثقة التنظيمية كالسمكؾ اإلدارم
االبتكارم"،دراسةميدانية.ايمج ايعرب ي ع م اإلدار .238-203،)2(16،

 .29الرقب ،حماد (" :)2008كاقع إدارة التػيير لدل ك ازرات السمطة الفمسطينية" ،ر اي
ماج ت ر،الجامعةاإلسبلمية،غزة،فمسطيف.

 .30الركاشدة،إيادطو(":)2004التراجعالتنظيميكأثرهفيالثقةالتنظيميةلدلالعامميففي
المؤسساتالعامةاألردنية،ر اي ماج ت ر،جامعةمؤتة،عماف،األردف.
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 .31الركاشدة ،إياد طو (" :)2013االرتباط الكظيفي كأثره في الثقة التنظيمية في الدكائر
الحككميةفيثبلثمحافظات(الكرؾ،الطفيمة،معاف)فيجنكباألردف ،مج د ار ات

ايع م اإلدار .470-457،)2(40،

 .32الزعبير،إبراىيـبفعبداهلل(2011ـ)،إدارة ايتغ ر ا

س ايمنط قات ايفكر ،ط،1

دارالجامعةالجديدةلمنشركالتكزيع،اإلسكندرية،مصر .

 .33الزىراني،أحمدبفحسفالكزاب(":)2012الثقةالتنظيميةلدلمديرمالمدارسالثانكية

بالطائؼ ،كعبلقتيا بالسمكؾ اإلدارم اإلبداعي" ،ر اي ماج ت ر  ،جامعة أـ القرل،

مكةالمكرمة،السعكدية.

 .34السبيعي ،عبيد بف عبداهلل(" :)2009األدكار القياديةلمديرمالتربية كالتعميـفيضكء
متطمباتإدارةالتػيير"،ر اي دكت راه،جامعةأـالقرل،السعكدية.

 .35سعد،السيدةمحمكد(":)2013العبلقةبيفالثقةالتنظيميةكاألداءاالبتكارملدلمديرم
الجياز اإلدارم بجامعة اإلسكندرية" مج

ك

ايترب

بايزقاز ق – م ر، )81( ،

.502-391

 .36السعكدم ،مكسى أحمد (" :)2005العبلقة بيف الثقة التنظيمية كالرضا الكظيفي لدل
العامميففيالك ازراتاألردنية ،دراسةميدانية.مج

د ار ات ايع م اإلدار ،)1( 32،

.115-100

 .37سمماف ،محمد (": ) 2016درجة إدارة التػيير كثقافة التميز كالعبلقة بينيما لدل مديرم
المدارسالحككميةالثانكيةكمديراتيافيمحافظاتشماؿالضفةالػربيةمفجيةنظرىـ

أنفسيـ"ر اي ماج ت ر،جامعةالنجاح،نابمس،فمسطيف .

 .38شاىيف ،ماجد إبراىيـ (" :)2010مدل فاعمية كعدالة نظاـ تقييـ أداء العامميف في
الجامعات الفمسطينية كأثره عمى األداء الكظيفي كالكالء كالثقة التنظيمية" ،دراسة مقارنة

بيفالجامعةاإلسبلميةكاألزىر،ر اي ماج ت ر،الجامعةاإلسبلمية،غزة،فمسطيف.

 .39شببلؽ،كائؿ(":)2006دكربرنامجالتطكيرالمدرسيفيتنميةمياراتالتخطيطلدل
مديرم المدارس الثانكية بمحافظات غزة" ،ر اي ماج ت ر  ،الجامعة اإلسبلمية ،غزة،

فمسطيف .

 .40الشريفي،عباسعبدميدم(":)2012الثقةالتنظيميةفيالمدارسالثانكيةبمحافظات
عماففي ضكءبعض المتػيراتمف كجيةنظر المعمميف" ايمج

.372-343،)105(27
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ايترب

 -ايك ت،

 .41شقكرة ،منير (" :)2012إدارة التػيير كعبلقتيا باإلبداع اإلدارم لدل مديرم المدارس
الثانكيةفيمحافظاتغزةمفكجيةنظرالمعمميف"،ر اي ماج ت ر ،جامعةاألزىر،

غزة،فمسطيف.
 .42الشكرجي ،أسماء طو نكرم ":)2008( ،أثر العدالة التنظيمية كالثقة التنظيمية في
االحتراؽالنفسيلمعامميف،دراسةتطبيقيةآلراءعينةمفالعامميففيك ازرةالتربيةكالتعميـ

العاليكالبحثالعممي"،ر اي دكت راه في إدارة ا عمال ،كميةاإلدارةكاالقتصاد،جامعة
بػداد،بػداد،العراؽ.
 .43الصقير ،عبد المحسف محمد (2014ـ)" :ممارسة مديرم مدارس التعميـ العاـ بمنطقة
القصيـلمصبلحياتاإلداريةالممنكحةكعبلقتيابالثقةالتنظيميةمفكجيةنظرالمعمميف

كالمديريفكككبلئيـ"،رسانت ياجيتير،جامعةأـالقرل،مكةالمكرمة،السعكدية.

 .44الطائي،رناناصرصبر(":)2007األنماطالقياديةكالثقةالتنظيميةكأثرىافيتحقيؽ
االلتزاـ التنظيمي" دراسة تشخيصية تحميمية آلراء عينةمفالمديريففيشركاتالقطاع

الصناعيالمختمط"،ر اي ماج ت ر في إدارة ا عمال،كمية اإلدارةكاالقتصاد،جامعة
بػداد،بػداد،العراؽ.

 .45عبداهلل،محمدكآخركف(" :)2001ايتغ ر يمجابي ايمتغ رات،
بيركت،مكتبةلبناف .

اإلدارة ايمث ى،

 .46عبيد ،عكني (" :)2009كاقع إدارة التػيير كأثرىا عمى أداء العامميف في ك ازرة الصحة
الفمسطينية" ،ر اي ماج ت ر ،الجامعةاإلسبلمية،غزة،فمسطيف.

 .47العرفي،عبداهللبالقاسـكميدم،عباسعبد(:)2008يذخم إنى اإلدارة انتربىيت.ط:2
منشكراتجامعةقاديكنس،بنػازم

 .48عساؼ ،محمكد كالعاجز ،فؤاد (" :)2013ديناميكية التػيير كعبلقتيا بالتخطيط
االستراتيجيلدلالجامعاتالفمسطينيةبمحافظةغزة"،ايمؤتمر ايد يي ي تع م ايعايي في

اي طن ايعربي :آفاق م تقب  ،المنعقد  2013/1/18-15الجامعة اإلسبلمية ،غزة،
فمسطيف .

 .49العصيمي،تركيبفدغيـ(":)2013كاقعممارسةإدارةالتػييرلدلمديرمالمدارس
الثانكيةبمدينةالطائؼمفكجيةنظرالمشرفيفالتربكييف" ،ر اي ماج ت ر،جامعةأـ

القرل،مكةالمكرمة،السعكدية .
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 .50العطيات،محمديكسؼ(:)2006إدارة ايتغ ر ايتحد ات ايع ر
لمنشر،عماف،األردف .

 .51العمياف ،محمكد ( " :)2013اي

ي مد ر،دارحامد

ك ايتنظ مي في منظمات ا عمال .ط :6دار كائؿ

لمنشر،عماف،األردف.

 .52فارس ،محمد جكدت (" :)2014العبلقة بيف الثقة التنظيمية كااللتزاـ التنظيمي" دراسة
ميدانية عمى جامعة األزىر – غزة ،مج
اإلدار  .195-165،)2(22،

ايجامع اإل الم

ي د ار ات االقت اد

 .53فرج ،رشدل إبراىيـ (2013ـ) " :العدالة التنظيمية لدل رؤساء األقساـ األكاديمية
كعبلقتيابالثقةالتنظيميةألعضاءىيئةالتدريسلجامعاتمنطقةمكةالمكرمة"،ر اي

دكت راه،جامعةأـالقرل،مكةالمكرمة،السعكدية.

 .54فميح ،حكمت محمد (" :)2010تحميؿ العبلقة بيف الثقة التنظيمية كااللتزاـ التنظيمي
دراسةاستطبلعيةفيدائرتيالتقاعدكالرعايةاالجتماعيةفيمدينةتكريت"مج اإلدارة
االقت اد،جامعةتكريت،العراؽ(.202-166)84

 .55فميو ،فاركؽ ك السيد  ،عبد المجيد ( ،)2009اي

ك ايتنظ مي في إدارة ايمؤ

ايتع م ،ط،2دارالمسيرةلمنشركالتكزيع،عماف،األردف .

ات

 .56الفيداكم ،فيمي خميفة (" :)2005العبلقة بيف أنماط الثقة التنظيمية كمستكل القكل
القياديةلممنظمة"،مج اينيض .98-63،)4(6،

 .57الكردم،زىيرمحمكد(":)2016استراتيجيةمقترحةلتطكيرقيادةالتػييرفيمؤسسات
التعميـ العالي بمحافظات غزة في ضكء مبادئ التنمية المستدامة" ر اي ماج ت ر ،

الجامعةاإلسبلمية،غزة،فمسطيف .
 .58الكعبي،حميدسالـ(":)2013دكرالثقةالتنظيميةفيتعزيزسمكؾالمكاطنةالتنظيمية:
دراسةتحميميةآلراءعينةمفم كظفيشركةالفاكاليندسيةالعامة" .مج

ايجامع ي ع م،ع(.290-264،)32

ك

ايرافد ن

 .59المداكم ،سعيد عمر (" :)2015درجة ممارسة مديرم مدارس ككالة الػكث الدكلية في

محافظة عماف لسمكؾ النفاؽ األخبلقي كعبلقتو بمستكل الثقة التنظيمية السائدة في

مدارسيـ مف كجية نظر المعمميف" ،ر اي ماج ت ر .جامعة الشرؽ األكسط ،عماف،
األردف.
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 .60متعب ،حامد كاظـ ،كالعطكم ،عامر عمي (" :)2008دكر الثقة التنظيمية في تحسيف
مخرجاتالعمؿالمكقفيةكالسمككية"،مج ايقاد

ي ع م اإلدار

.210-115

 .61المرسي ،جماؿ الديف )  : ( 2002إدارة ايثقاف ايتنظ م

االقت اد،)2(10،

ايتغ ر  .ط، 1الدار

الجامعية ،القاىرة ،مصر.

 .62المرشد،منىعبداليادم ":)2014(.الثقةالتنظيميةكعبلقتياباإلبداعاإلدارم:دراسة
تطبيقية عمى مكظفات جامعة األميرة نكرة بنت عبد الرحمف" رسانت ياجيتير .جامعة

نايؼالعربيةلمعمكـاألمنية،الرياض،السعكدية.

 .63المسدم،عادؿعبدالمنعـ(":)2011العكامؿالمؤثرةفيالثقةالتنظيميةالمتبادلةبيف
القادة كالمرؤكسيف " ،دراسة تطبيقية ،مج

جامع ايم ك

ع د-238 ، )2( 22 ،

.203
 .64المطكع ،عمر سالـ (  :)2011بناء الثقة .تاريخ االطبلع 15 :أغسطس 2016ـ،
المكقعhttp://dr-omar-almutawa.blogspot.com/2011/06/blog-post.html:

 .65معايعة،عادؿسالـكأندراكس،راميجماؿ(":)2009درجةممارسةالقياداتاألكاديمية
في الجامعات األردنية لمعناصر المؤثرة في الثقة التنظيمية" ،مج
اينف

.116-87،)4(10،

 .66معايعة ،عادؿ كاندراكس ،رامي ( :)2008اإلدارة بايثق
ايمؤ

ايع م ايترب

ايتمك ن مدخل يتط ر

ات،ط،1عالـالكتب،األردف.

 .67المعشر،زيادكالطراكنة،مجدكليف(":)2012أثرمكضكعيةنظاـتقييـاألداءفيالثقة
التنظيمية"دراسةتطبيقية،ايمج

ا ردن

في إدارة ا عمال – ا ردن -624،)4( 8

.652
 .68الناظر ،ممؾصبلح،ك الشريفي ،عباسعبدميدم(":)2013درجةممارسةمديرم

المدارسالثانكيةاألردنيةفيمحافظةعمافلمياراتاالتصاؿكعبلقتيابمستكلالثقةفي

مدارسيـمفكجيةنظرالمعمميف"،مج

.216-187

ايع م ايترب

اينف

 ،ايبحر ن)1( 14،

ىكازف محمد ( ":)2011الثقة التنظيمية لدل مديرات المدارس الثانكية كعبلقتيا
 .69نكح  ،
بسمكؾالمكاطنةالتنظيميةلممعمماتبمدينةمكةالمكرمة" ،رسانت ياجيتير  ،جامعةأـ

القرل،مكةالمكرمة،السعكدية.
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 .70النكيقة ،عطااهلل بشير(":)2013أثر الثقة التنظيميةفي تحقيؽااللتزاـ التنظيميلدل
العامميف في جامعة الطائؼ" ،ايمج

ايم ر

ي د ار ات ايتجار  ،مصر)2( 37 ،

.190-1556

 .71اليادم،محمد(  :) 1999نظم ايمع مات في ايمنظمات ايمعا رة  ،دار الشركؽ،
القاىرة،مصر .

 .72ىاشـ،صبحيةقاسـ،كالعابدم،عميرزاؽجياد(":)2010أثرالثقةالتنظيميةفياألداء
ا الستراتيجي باستخداـ نمكذج بطاقة األداء المتكازنة ،دراسة تطبيقية في الشركة العامة
لبلسمنت الجنكبية في الككفة" ،مج

ايقاد

ي ع م اإلدار

االقت اد ،)1( 12 ،

.145-136

 .73اليبيؿ،احمد(" :)2008كاقعإدارة التػييرلدلمديرم المدارس الثانكية بمحافظة غزة
مفكجيةنظرالمعمميف"،ر اي ماج ت ر،الجامعةاإلسبلمية،غزة،فمسطيف.

 .74اليبللي  ،اليبللي(  : ) 2006ايتخط ط اال ترات جي د نام ك
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ايمالحق
 م حق ( :)1اال تبان في

رتيا ا ي

 م حق ( :)2قائم بأ ماء ايمحكم ن
 م حق ( :)3اال تبان في

رتيا اينيائ

 م حق ( :)4ر ائل ت ي ل ميم ايبحث
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م حق رقم ( ) 1
جامعـــــــة األزهر –غزة
عمادة الدراســـات العلٌــا
كلٌـــــــــة التربٌــــــــــــة
قســـم أصــول التربٌـــــة
الموضوع  :تحكٌم استبانة فً صورتها األولٌة
األستاذ الدكتور/ة  ............................................................حفظه/ها هللا
السالم علٌكم ورحمة هللا وبركاته....
تقوم الباحثة بإجراء دراسة مٌدانٌة الستكمال متطلبات الحصول على درجة الماجستٌر فً أصول التربٌة

من -جامعة األزهر-غزة ،وهً بعنوان " :الثقة التنظٌمٌة فً المدارس الثانوٌة بالمحافظات
الجنوبٌة لدولة فلسطٌن وعالقتها بدٌنامٌكٌة التغٌٌر المؤسسً ".
قد اقتضت ايد ار

ا

ا تخدام ا تبانت ن :

يى :ق اس درج الثقة التنظٌمٌة فً المدارس الثانوٌة  ،وتتكون من (  ) 33فقرة موزعة على ثالثة

مجاالت

تعرف ايباحث الثقة التنظٌمٌة إجرائ اً بأنيا  " :عالقة تبادلٌة بٌن مدٌري المدارس الثانوٌة والمعلمٌن؛
تعتمد على توقعات ومعتقدات ومشاعر إٌجابٌة ٌحملها المعلمون تجاه المؤسسة التً ٌنتمون إلٌها ،والمرتبطة
بالممارسات والسلوكٌات اإلدارٌة المطبقة  ،والتً ٌراعى فٌها االبتعاد عن كل ما ٌضر بالمصالح المشتركة.
"ايثان  :تحد د د نام ك
على أربع مجاالت .
تعرف ايباحث د نام ك

تبناىا مد ر ايمدر

في ايمؤ

ايتع م

ايثان
".

ايتغ ر ايمؤ
ايتغ ر ايمؤ

ي اي ائدة فً المدارس الثانوٌة تتك ن من ( )44فقرة موزعة
ي إجرائ اً بأنيا " :مجم ع من ايمدخالت ايمخرجات ايتي

 ،تتفاعل م بعضيا بعضاً،

ذا ت عالق متداخ  ،ت عى إيى ايتغ ر نح ا فضل

ونظراً لما تتمتعون به من خبرة واسعة فً هذا المجالٌ ،رجى التكرم بتحكٌم االستبانة من حٌث سالمة
اللغة ،وانتماء كل فقرة لمجالها ،وبإمكانكم حذف أو إضافة أو تعدٌل ما ترونه مناسبا ً.
جع كم اهلل ذخ ارً يط ب ايع م ،بارك اهلل في جي دكم،،

الباحثة  /زٌنب نمر أبوعٌدة

رقم اال تبان  * )------( :ال تخدام ايباحث
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االستبانة  : 1الثقة التنظٌمٌة
ايمجال ا ل /ايثق ب ن ايمد ر ايمع م ن- :
التعريؼاإلجرائي :ىيعبلقةمديرالمدارسالثانكيةبالمعمميفداخؿالمؤسسةالتعميمية ،كبأف األنشطة كالق اررات كالقكاعد
التي يضعيا المدير ستككف في صالحجميع المعمميف،كدرجة امتبلؾالمديرلمميارات كالقدرات التي تمكنو مف انجاز أعمالو  .

انتماء ايفقرات
ايفقرات

م

منا ب ايفقرات

غر

منتم

منا ب

منتم

غ ر منا ب

مالحظات

  .3يتيح المدير الفرص أماـ المعمميف لممشاركة 









  .7يعزز العبلقات اإليجابية بيف المعمميف 



















  .4يكفر مناخان مدرسيان صحيان يتسـ بالثقة 



















  .2يطمعالمعمميفعمىكافةالمعمكماتالمتعمقة 



















  .0يطبؽ العدالة كالمكضكعية في تكزيع المياـ 









  .9يقكـأداءالمعمميفبمكضكعية .











  .31يشجعمبادراتالمعمميفالمرتبطةبالعمؿ .











  .33يدافععفحقكؽالعامميف .











اتالمدرسية .

فيصنعالق ارر

كزمبلئيـ .

  .1يشجعالنمكالمينيلممعمميف .
كاالنفتاح .

  .7يعتمدسياسةالبابالمفتكحمعالمعمميف .
بالعمؿبشفافية .

  .2ينميالرقابةالذاتيةلدلالمعمميف .
كالمكارد .
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ايمجال ايثاني -:ايثق ب ن زمالء ايعمل-:
التعريؼاإلجرائي:ىيعبلقةمعمميالمدارسالثانكيةداخؿ المؤسسةالتعميمية بعضيـ ببعض ،مفخبلؿ العبلقات التعاكنية
كاالتصاالت المفتكحة بيف جميع المعمميف ،كبما تعكس تطابؽ القيـ كالمبادئكجكمفالكد بينيـ .

ـ

الفقرات 

انتماءالفقرات 

مناسبةالفقرات 


غر

منا ب

غر

  .3يشارؾ المعمـ زمبلءه في تحقيؽ  أىداؼ 









  .7يمارسأسمكبالصديؽالناقد .











  .1يتقبؿالعمؿبركحالفريؽ .











  .4يبادرب رشادكتكجيوالمعمميفالجدد .












  .7يدعك زمبلءه
لممشاركة في فعاليات لمتطكير 









  .2يشترؾمعزمبلئو فيتطكيرخططلتحسيف 









  .2يحافظ عمى أسرار العمؿ كخصكصية 



















  .9يمتزـ  بتنفيذ ما تعيد بو مف أنشطة في 



















  .33يتجنب المكـ عمى زمبلئو عند اإلخفاؽ في 









منتم

المدرسةكرؤيتياالمستقبمية .

الميني .

األداءالمدرسي .

المدرسة .

  .0يتبادؿالخبراتمعزمبلئودكفحساسية .
المدرسة .

  .31يدعـزمبلءهمفخبلؿاإلشادةب نجازاتيـ .
أنشطةمعينة .

منتم



مبلحظات 

منا ب
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ايمجال ايثايث  :ايثق بايمشرف ايترب ي -:
التعريؼ اإلجرائي :ىي عبلقة المشرؼ التربكم في المدارس الثانكية بالمعمميف ،مف حيث درجة اىتمامو كدعمو كتمبية

لمميارت كالقدرات التي تمكنو مف إنجاز المياـالممقاة عمى عاتقو .
ا
احتياجاتيـالشخصية كمدح جيكدىـ ،فضبل عف ذلؾ امتبلكو

ـ

الفقرات 

انتماءالفقرات 

مناسبةالفقرات 

غر

منا ب

غر

  .3يتناقش المشرؼ مع معمميو في مشكبلت 









  .7يؤدممياموعمىأكمؿكجو .











  .1يعامؿالمعمميفب نصاؼ .











  .4ييتـ بمشكبلت المعمميف بنفس قدر اىتمامو 









  .7يعززنقاطالقكةلممعمميف .











  .2يمبياالحتياجاتالشخصيةلممعمميف .











  .2يرفعالركحالمعنكيةلممعمميفعنداالجادة .











  .0يشجعأفكارالمعمميفاإلبداعية .











  .9يثؽبقدرةالمعمميففيإنجازأعماليـ .











  .31يقدـ المساعدة لممعمميف إذا كاجيتيـ 









  .33يزكد المعمميف بالميارات التي تمكنيـ مف 









منتم

العمؿبركحالتبادؿالمعرفي .

بمشاكمو .

صعكباتفيانجازأىداؼالعمؿ .

إنجازمياميـالمكمفيفبيا .

منتم
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المبلحظات 

منا ب

االستبانة  :2دٌنامٍكٍة انتغٍري
ايمجال ا ل /اينظام ايد نام كي ايمغ ق (ايمت ازن)- :

التعريؼ اإلجرائي :ىك نظاـ ديناميكي يتبعو المدير داخؿ المدارس الثانكية  ،ذك قدرة محدكدة يتككف مف مجمكعة قميمة مف

المككنات المتفاعمة كالمنفصمة عف البيئة ،كال يتطمب ىذا النظاـ عبلقة تفاعؿ مع البيئة األكبر كي تظؿ قابمة لمتطبيؽ،

فالمتػيراتالخارجيةتثيرديناميكيةالسمكؾالكافيةفيالبناءالداخميلمنظاـكلكنياالتمثؿمفتاحانلشخصيةىذاالنظاـ.




ـ

ايفقرات

انتماء ايفقرات

منا ب ايفقرات

غر

غر

منتم
.1

يمتزـالمديربمكازنةمحددةلتطكيرالعمؿالمدرسي.

.2

يدفعباتجاهالتػييرالمؤسسيفيدكائرضيقة.

.3

يستخدـالنقدالبناءكمنيجإدارممعتمد.

.4

يمتمؾميارةإدارةالتفاكضفيالعمؿالمدرسي.

.5

يؤمفبالتدكيراإلدارم،كأفكجكدهبالمكافليسدائمان

.6

يراعي الكفاءة عند اختيار المعمميف لمميمات   بعيدان

.7

يكاجواألخطاءمفخبلؿاتباعالمساءلةالتربكية.

.8

يحرص التعرؼ إلى الصعكبات التي تكاجو العمؿ

منتم

منا ب

مالحظات

منا ب

عفأماعتباراتأخرل.

داخؿالمدرسة.
.9

يراعيآراءالعامميفعنداتخاذهإجراءاتتطكيرية.

.10

يؤمفبأفالجكدةفيالعمؿىيالطريؽنحكالتميز.

.11

يستخدـاستراتيجيةمحددةلتحقيؽىدؼمعيف.

ايمجال ايثاني- :اينظام ايد نام كي ايمفت ح (غ ر ايمت ازن)- :

التعريؼاإلجرائي:ىكنظاـديناميكييتبعوالمديرداخؿالمدارسالثانكية ،يتككفمفمجمكعةمفالمدخبلتالتيتتفاعؿمع
بعضيا،كتنتجمجمكعةمفالمخرجات اليمكفإرجاعيابالكامؿإلىمجمكعةالمدخبلتالمعمكمة،ألفالنظاـأثناءمرحمة

العممياتأكالتفاعؿيتعرضلعددكبيرمفالمدخبلتغيرالمعمكمةتأتيمفالبيئةالخارجيةالمحيطة.
.1

يسمح المدير بدخكؿ مجمكعة مف المدخبلت لزيادة
فعاليةالعمؿالمدرسي.

.2

ييتـباإلطارالبيئيلمعمؿالتربكمعنداتخاذالق اررات
فيالمدرسة.

.3

يميؿإلىالعمؿالجماعيلتحقيؽرسالةالمدرسة.

.4

يعتمد التػيير كاالعتماد المتبادؿ بيف النظاـ التعميمي
كالبيئةالمحيطة.

.5

يعتمدالتفكيضفيتنظيـالعمؿ.
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.6

يعتمد المعايير المكضكعية كالعمنية لتقكيـ العمؿ في
النظاـالمدرسي.

.7

يحرصعمىتكفيراألجكاءالمريحةلمعمؿ.

.8

يعتمدسياسةالبابالمفتكحفيحؿالمشكبلتالمينية.

.9

يراعي مبدأ العبلقات اإلنسانية أساسان لمتعامؿ مع

.10

يدفعباتجاهتطكيرالنمكالمينيلممعمميف.

.11

يعتمدالمركنةفياتخاذالق ارراتالتربكيةأثناءتحقيؽ

اآلخريف.

أىدافو ..
ايمجال ايثايث :اينظام ايد نام كي ايمعتمد ع ى ايتغذ

ايراجع - :

 التعريؼاإلجرائي":ىكنظاـديناميكييتبعوالمديرداخؿالمدارسالثانكية،يعتمدعمىشبكةاتصاؿتقدـالحدثكالتػير
كاستجابةلمدخؿجديدمفالمعمكمات،حيثيتفاعؿىذاالحدثمعالمعمكماتالجديدةيؤدمإلىنتائجيتـبكاسطتياتعديؿ
السمكؾالتالي،كيشارإلي ياأنيانظاـسببيناضجألفالعناصرداخؿالنظاـتؤثرفيبعضياالبعضبشكؿتمقائيأككعممية
مفالسببيةالدائرية.
.1

يعتمد المدير عمى المعمكمات كالبيانات أساسان في

.2

يشجع التػذية الراجعة السمبية بما يجعمو قاد انر عمى

.3

يعتبر التػذية الراجعة المكجبة كأداة ابتكارية لتحقيؽ

ىيكميةالعمؿالمدرسي.

تقكيـكمناقشةق ارراتو.
التميز.

.4

يتقبؿ التػذية الراجعة المكجبة التي تعمؿ عمى خركج

.5

يطبؽالتػذيةالراجعةالمكجبةكأداةلممكاءمةمعالبيئةالمتػيرة.

.6

يراعيالتحميؿالثقافيك طارلعمؿالنظاـالمدرسي.

.7

يعتبر التػيرات االقتصادية مؤش ار جيدا عمى القناعة

التساؤالتالمطالبةبالتػييرالمكجب.

بدكرالمدرسة.
.8

يرل  أف محاكلة التخمص مف المؤثرات يؤدم إلى
ظيكرعكاقبكخيمة.

.9

يعتبر النظاـ يجب أف يستجيب لظركؼ التػير كي

 .10

يعتمدالمبدأالتخصصيفيالتخطيطالتربكم .

 .11

يكظؼخبراتوالسابقةفيتحقيؽأىدافوكق ارراتو .

يبقىكيدكـ.
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المجال الرابع /اينظام ايد نام كي اال ترات جي- :
التعريف اإلجرائي :ىك نظاـ ديناميكي يتبعو المدير داخؿ المدارس الثانكية  ،كىك بعيد المدل مفتكح يتـ في شكؿ تكجو
ديمقراطيكيعتمدأساليبلرصداإلمكاناتالتعميميةالماديةكالبشريةالمتاحةلبلنتقاؿ مف الكضعالحالي إلى الكضع المأمكؿ الذم
يفي بمتطمبات عصرالمعمكماتيةكمجتمعالمعرفة.

م
الفقرات

انتماء الفقرات

مناسبة الفقرات

غٌر

غٌر
مناسبة

منتمٌة

منتمٌة
يعمؿ المدير في إطار رؤية كاضحة نحك التطكير

03

المؤسسي.

07

يعتمدالمديررسالةكاضحةفيبناءالنظاـالمدرسي.

01

يركزالمديرعمىالنسيجاالجتماعيعندإحداثالتػيير.

04

يضعالمديرالبدائؿالمختمفةلمتعامؿمعاألزمات.

07

كضعخططلتطكيرالمنياج.
و
يدعـالمديرالمعمميففي

02

يدعـالمديرجميعنشاطاتالمشاركةالمجتمعية.

02

يتابعالمديرالتػيراتالتكنكلكجيةكمدلتأثيرىاعمى 
العمميةالتعميمية.
يراعي المدير آراء أكلياء األمكر عند تبني مبلمح جديدة

00

فيمدرستو.
يستفيدالمديرمفالفرص كالمكاردالمتاحةلتجنبمكاطف

09

الضعؼكالمخاطرالمستقبمية.

031

يتخذ المدير ق ارراتو معتمدان عمى رؤية مستقبمية بعيدة

033

يعمؿ المدير عمى تكظيؼ اإلمكانات المتاحة لتطكير

المدل.

العمؿالمدرسي .
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مناسبة

مالحظات

ممحؽ()2قائمةبأسماءالمحكميفمرتبةحسبجيةالعمؿ 
م.

مكان ايعمل

ايتخ ص

ا م ايمحكم

جامع ا زىر

أصول تربٌة

جامع ا زىر

أصول تربٌة

ايجامع اال الم

أصول تربٌة

 4د .فا ز كمال ش دان

ايجامع اال الم

أصول تربٌة

 5د .محمد عثمان اآلغا

ايجامع اال الم

أصول تربٌة

ايجامع اال الم

أصول تربٌة

ايجامع اال الم

أصول تربٌة

ايجامع اال الم

أصول تربٌة

ايجامع اال الم

أصول تربٌة

 10أ .د .ز اد ع ى ايجرجا ي

جامع ايقدس ايمفت ح

أصول تربٌة

 11د .أحمد غن م اب ايخ ر

جامع ايقدس ايمفت ح

اإلدارة التربوٌة

جامع ا ق ى

اإلدارة التربوٌة

جامع ا ق ى

اإلدارة التربوٌة

ف ايخط ب

1

أ.د.عامر

2

د.فا ز ع ي ا

3

أ.د .فؤاد ع ي ايعاجز

د

 6د .حمدان عبد اهلل اي

في

 7د .من ر عدنان نجم
 8د.

مان ح ن ايمز ن

 9د .إ اد ع ي ايدجني

12

د .عماد أم ن ايحد دي

 13د .ناجي رجب كر
14

د .زكي رمزي مرتجى

زارة ايترب

ايتع م

أصول تربٌة

15

د .محم د عبد ايمج د ع اف

زارة ايترب

ايتع م

أصول تربٌة

د .ي نا ز اد

بح

زارة ايترب

ايتع م

أصول تربٌة

 17د .محمد بدر

ام

زارة ايترب

ايتع م

أصول تربٌة

16
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م حق رقم ( ) 3

العلٌا



الــتـــربـــٌــة



قــســم أصـــول التــربـٌـة



عمادة
كـــلــٌــة

الدراسات



أخي املعلم  /أخيت املعلمة ...السالم عليكن ورمحه اهلل وبركاته ،،،

ايم ض ع /تعبئ ا تبان

تقكـ الباحثة ب جراء دراسة ميدانية كمتطمب تكميمي ،لمحصكؿ عمى درجة الماجستير في

أصكؿ التربية مف جامعة األزىر بعنكاف " " ايثق ايتنظ م
ايجن ب

يد ي ف ط ن عالقتيا بد نام ك ايتغ ر ايمؤ

ي ".

في ايمدارس ايثان

بايمحافظات

كتتككفمفجزىءٍيف -:

كلتحقيؽذلؾقامتالباحثةب عداداالستبانةالمرفقة،

ا ل :قياس درجة الثقة التنظيمية في المدارس الثانكية ،كتتككف مف () 33فقرةمكزعة

عمىثبلثةمجاالت،كىي( :الثقةبالمدير،الثقةبزمبلءالعمؿ،الثقةبالمشرؼالتربكم) 

ايثاني:تحديدديناميكيةالتػييرالمؤسسيالسائدةفيالمدارسالثانكيةكتتككفمف()44فقرة

مكزعة،كتشمؿأربعةنظـديناميكية،كىي( -:النظاـالديناميكيالمػمؽ،النظاـالديناميكيالمفتكح
،النظاـالديناميكيالمعتمدعمىالتػذيةالراجعة،النظاـالديناميكياالستراتيجي) 

لذاأرجكمنكـالتكرـبقراءةفقراتاالستبانةبعنايةكدقة،كاإلجابةعنيابكؿجديةكصدؽ
،معالعمـبأفالمعمكمات التيسيتـ
ً
كمكضكعية،كذلؾبكضعإشارة(√)أماـماتركنومناسبان لكـ

الحصكؿعميياسكؼتيستخدـألغراضالبحثالعممي،كستعامؿبسريةتامة .

شاكر ن مقدر ن ح ن تعا نكم معنا

ايباحث  /ز نب نمر أب ع دة
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أوال /انبٍانات انشخصٍة ٌ:رجى وضع عالمة (√) يف اخلانة املناسبة فٍما ٌهً -:
ايجةنس

أنثى

ذكر



ايمنطق ايتع م

رفح

غرب غزة

اي طى

خان نس

شرق غزة

شمال غزة

شرق خان نس



ن ات ايخدم 

أقل من  5ن ات

ايمؤىل ايع مي
ثانٍا /اجملاالت وانفقرات:

من  10 – 5ن ات

دب م

أكثر من  10ن ات

د ار ات ع ا

بكاي ر س



االستبانة األوىل  /انثقة انتنظٍمٍة .



ايمجال ا ل  :ايثق ب ن ايمد ر ايمع م ن .
درج ايم افق
ايفقرات

ايرقم

كب رة
جداً

كب رة مت ط

ق

ق

جداً

1

يتيح المدير الفرص أماـ المعمميف لممشاركة في 









2

يعززالعبلقاتاإليجابيةبيفالمعمميفكزمبلئيـ  .










3

يشجعالنمكالمينيلممعمميف .











4

يكفرمناخانمدرسيانصحيانيتسـبالثقةكاالنفتاح  .









5

يعتمدسياسةالبابالمفتكحمعالمعمميف .











6

يطمع المعمميف عمى كؿ المعمكمات المتعمقة 









7

ينميالرقابةالذاتيةلدلالمعمميف .











8

يطبؽ العدالة كالمكضكعية في تكزيع المياـ 









صنعالق ارراتالمدرسية .

بالعمؿبشفافية .
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كالمكارد .
9

يقكـأداءالمعمميفبمكضكعية .

  10يشجعمبادراتالمعمميفالمرتبطةبالعمؿ .
11

يدافععفحقكؽالعامميف .































ايمجال ايثاني :ايثق ب ن زمالء ايعمل .
1

يشارؾالمعمـزمبلئوفيتحقيؽأىداؼالمدرسة











كرؤيتياالمستقبمية .
2

يمارسأسمكبالصديؽالناقد .











3

يتقبؿالعمؿبركحالفريؽ .











4

يبادرب رشادكتكجيوالمعمميفالجدد .











5

يدعكزمبلئولممشاركةفيفعالياتلمتطكير











6

يشترؾمعزمبلئوفيتطكيرخططلتحسيفاألداء 









7

يحافظعمىأسرارالعمؿكخصكصيةالمدرسة .











8

يتبادؿالخبراتمعزمبلئودكفحساسية .











9

يمتزـبتنفيذماتعيدبومفأنشطةفيالمدرسة 











10

يدعـزمبلئومفخبلؿاإلشادةب نجازاتيـ .











  11يتجنبالمكـعمىزمبلئوعنداإلخفاؽفيأنشطة











الميني .

المدرسي .

معينة .
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ايمجال ايثايث :ايثق بايمشرف ايترب ي .
درج
ايفقرات

ايرقم

كب رة
جداً

 1

ايم افق

كب رة مت ط

ق

ق

جداً

يتناقشالمشرؼمعمعمميوفيمشكبلتالعمؿ 









2

يؤدممياموعمىأكمؿكجو .











3

يعامؿالمعمميفب نصاؼ .











4

ييتـ بمشكبلت المعمميف بنفس قدر اىتمامو 









بركحالتبادؿالمعرفي .

بمشاكمو .
5

يعززنقاطالقكةلممعمميف .











6

يمبياالحتياجاتالشخصيةلممعمميف .











7

يرفعالركحالمعنكيةلممعمميفعنداالجادة .











8

يشجعأفكارالمعمميفاإلبداعية .











9

يثؽبقدرةالمعمميففيإنجازأعماليـ .











 10

يقدـ المساعدة لممعمميف إذا كاجيتيـ صعكبات 









11

يزكدالمعمميفبالمياراتالتيتمكنيـمفإنجاز 









فيانجازأىداؼالعمؿ .
مياميـالمكمفيفبيا .
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االستبانة انثانٍة  :دٌنامٍكٍة انتغٍري املؤسسً .

المجال األول /اينظام ايد نام كي ايمغ ق (ايمت ازن)- :
درج
ايرقم

الفقرات 

كب رة
جداً

ايم افق

كب رة مت ط

ق

ق

جداً

1

يمتزـ المدير بمكازنة محددة لتطكير العمؿ 









2

المدرسي.
يدفعباتجاهالتػييرالمؤسسيفيدكائرضيقة.











3

يستخدـالنقدالبناءكمنيجإدارممعتمد.











4

يمتمؾ ميارة إدارة التفاكض في العمؿ 

















المدرسي.
بالتدكير اإلدارم ،كأف كجكده بالمكاف 
يؤمف

5

ليسدائمان.
6

يراعي الكفاءة عند اختيار المعمميف لمميمات 









7

يكاجو األخطاء مف خبلؿ اتباع المساءلة 

















بعيداعفأماعتباراتأخرل.

التر
بكية.التعرؼ إلى الصعكبات التي تكاجو 
يحرص

8

العمؿداخؿالمدرسة.
9

يراعي آراء العامميف عند اتخاذه إجراءات 









 10

يؤمفرية.
تطكي
بأف الجكدة في العمؿ ىي الطريؽ نحك 









التميز.
يستخدـاستراتيجيةمحددةلتحقيؽىدؼمعيف  .

 11
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المجال الثانً- :النظام ايد نام كي ايمفت ح (غ ر ايمت ازن)- :
درج
ايفقرات

ايرقم

كب رة
جداً

ايم افق

كب رة مت ط

ق

ق

جداً

1

يسمح المدير بدخكؿ مجمكعة مف المدخبلت 









2

ييتـ باإلطار البيئي لمعمؿ التربكم عند اتخاذ 









3

يميؿ إلى العمؿ الجماعي ،لتحقيؽ رسالة 









4

يعتمد التػيير كاالعتماد المتبادؿ بيف النظاـ 









5

يعتمدالتفكيضفيتنظيـالعمؿ.











6

يعتمدالمعاييرالمكضكعيةكالعمنية ،لتقكيـالعمؿ 









7

يحرصعمىتكفيراألجكاءالمريحةلمعمؿ.











8

يعتمد سياسة الباب المفتكح في حؿ المشكبلت 









9

يراعيمبدأالعبلقاتاإلنسانيةأساسان لمتعامؿمع 









  10يدفعباتجاهتطكيرالنمكالمينيلممعمميف.











  11يعتمد المركنة في اتخاذ الق اررات التربكية أثناء
تحقيق أهدافه0











لزيادةفعاليةالعمؿالمدرسي.
الق ارراتفيالمدرسة.
المدرسة.

التعميميكالبيئةالمحيطة.

فيالنظاـالمدرسي.

المينية.

اآلخريف.




182

ايراجع - :

المجال الثالث :اينظام ايد نام كي ايمعتمد ع ى ايتغذ

درج ايم افق
ايرقم

ايفقرات

كب رة

جداً

كب رة مت ط

ق

ق

جداً

1

يعتمد المدير عمى المعمكمات كالبيانات أساسان 









2

يشجع التػذية الراجعة السمبية بما يجعمو قاد نار 









3

يعتبر التػذية الراجعة المكجبة كأداة ابتكارية 









4

يتقبؿ التػذية الراجعة المكجبة التي تعمؿ عمى 









فيىيكميةالعمؿالمدرسي.
عمىتقكيـكمناقشةق ارراتو.

لتحقيؽالتميز.

خركجالتساؤالتالمطالبةبالتػييرالمكجب.
5

يطبؽالتػذيةالراجعةالمكجبةكأداةلممكاءمةمع 









6

يراعي التحميؿ الثقافي ك طار لعمؿ النظاـ 









7

يعتبر التػيرات االقتصادية مؤش انر جيدان عمى 









8

يرلأفمحاكلةالتخمصمفالمؤثراتيؤدمإلى 









9

يعتبر النظاـ يجب أف يستجيب لظركؼ التػير 









البيئةالمتػيرة.
المدرسي.

القناعةبدكرالمدرسة.
ظيكرعكاقبكخيمة.
كييبقىكيدكـ.

10

يعتمدالمبدأالتخصصيفيالتخطيطالتربكم .











11

يوظف خبراته السابقة في تحقيق أهدافه
وقراراته 0
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المجال الرابع /اينظام ايد نام كي اال ترات جي- :
درج ايم افق
ايرقم

ايفقرات

كب رة

جداً

كب رة مت ط

ق

ق

جداً

1

يعمؿ المدير في إطار رؤية كاضحة نحك 









2

يعتمدرسالةكاضحةفيبناءالنظاـالمدرسي.











3

يركز عمى النسيج االجتماعي عند إحداث 









4

يضعالبدائؿالمختمفةلمتعامؿمعاألزمات.











5

ميففيكضعخطط لتطكيرالمنياج 
و
يدعـالمعم









6

يدعـجميعنشاطاتالمشاركةالمجتمعية.











7

يتابعالتػيراتالتكنكلكجية،كمدلتأثيرىاعمى 











التطكيرالمؤسسي.

التػيير.

.

العمميةالتعميمية.
8

يراعي آراء أكلياء األمكر عند تبني مبلمح 









9

يستفيد مف الفرص كالمكارد المتاحة؛ لتجنب 









10

يتخذ ق ارراتً ًو معتمدان عمى رؤية مستقبمية بعيدة 









11

يعمؿ عمى تكظيؼ اإلمكانات المتاحة لتطكير 









جديدةفيمدرستو.

مكاطفالضعؼكالمخاطرالمستقبمية.
المدل.

العمؿالمدرسي 
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م حق رقم ()4

ر ائل ت ي ل ميم ايبحث

185

186

