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إِنَّ انهَّهَ ٌَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا انْأَمَاوَاثِ إِنَى أَهْهِهَا وَإِذَا
حَكَمْتُمْ بٍَْهَ اننَّاشِ أَنْ تَحْكُمُىا بِانْعَدْلِ إِنَّ انهَّهَ وِعِمَّا

ٌَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ انهَّهَ كَانَ سَمٍِعًا بَصِريًا 
(النساء)58 :

أ

اإلهـــــــــــــذاء

إىل مه هلما عهًّ َمه انفضم بعد اهلل ( )يف حسه تربٍيت وتعهٍمً واندي احلبٍب وواندتً
احلبٍبت .أطال اهلل يف عمرٌهما
إىل مه شاركين مشىار انعناء واجلهد زوجً انغايل
إىل قرة عٍين وابتسامت انروح أوالدي األعساء
إىل إخىتً وأخىاتً انغانٍاث
إىل واندة زوجً انعسٌسة أدامها اهلل
إىل كم األهم و األحبت واألددقاء

ً
إنيهى مجيعا أهذي مثزة هذا اجلهذ املتىاضع  ،و أسأل اهلل انعهي انقذيز أٌ جيعهه

يف ييزاٌ حسناتي.

ب

شكــز وتقذيــز
ؾ ً
قاؿتعالى :ك ىكاف ىف ٍ َّ ً
يما( النساء.)113:
عىم ٍي ى ى
ض يؿالمو ى
ى ى
عظ ن
َّ
يميقافبجالؿكجيؾ،كعظيـسمطانؾ،أفمننت
فياربلؾالحمدكالشكرحمدانكشك انر
عميبإنجازىذاالعمؿ،كأكرمتنيكمددتنيبقبسمفنكررحمتؾ،كظممتنيبرعايتؾ،فيسرلي
ٌ

هحسفطاعتؾكعبادتؾ.

كاق ار نار بالفضؿلذكيو،كردنا لبعض المعركؼإلىمستحقيو،كاتباعنا لقكؿقدكتنا سيدنا
ل ىي ٍش يك ير  َّ
اس)،فإني أتقدـبالشكر الجزيؿإلىمفساعدني
الن ى 
ف  ى
ل ىي ٍش يك ير المَّ ىو  ىم ٍ
محمد ( ى
ككقؼإلىجانبي،إلتماـىذاالعمؿ،كأخصبالذكرالدكتكرصييبكماؿاألغا،الذمتكرـ
يوعنيخيرالجزاء.
ادنيمفعمموالفياض،فأسأؿا﵀أفيجز
باإلشراؼعمىرسالتي،كز
ٌ
ى

كلؾجامعتيكؿالشكركالتقدير،جامعةاألزىرمنارةالعمـكالعمماء،كأخصبالشكر

قسـأصكؿالتربيةكجميعالعامميففيوأكاديمييفكادارييفعمىفضميـكدكرىـالكبيرفيإتماـ

ىذاالعمؿ.

و
كماأتقدـبالشكركالعرفافلمدكتكرةليناصبيحالتيلـتبخؿ و
أكعمـ إلأفاضت
بجيد

ي،فجزاىاا﵀خيرالجزاء.
بوعم ٌ

كماكيطيبليأفأشكرالسادةالمحكميفالذيفبذلكاجيدنافيتحكيـأداةالدراسةبكؿ

مكضكعيةممازادىادقةكمنيجية.



كماكأتقدـبالشكرلزكجيالذملـيتكافلحظةعفمساندتيكتقديـالعكفليفيإعداد
ىذهالرسالة،كماليفكتنيأفأشكرأبنائياألحباء(بيساف،محمد،ممؾ)عمىتحمميـبعدم

كانشغاليعنيـطيمةسنكاتالدراسة،كالشكرمكصكؿأيضان ألخيالغاليالدكتكرحساـعمى
دعموالمتكاصؿليكاعدادالجانبالحصائيفيالدراسة.

كما أتقدـ بالشكر لكؿ مف ساعدني في تكزيع الستبانة  ،كأخص بالشكر الزميمتيف

العزيزتيفشيماءالبمبيسيكثائرةالعقاد  .كالشكرالجزيؿلصديقتيالغاليةىالةأبكدية؛لتكرميا
كبياء.
ن
بالتدقيؽالمغكملمرسالة،ممازادىاركنقنا

يلأد عيالكماؿفيىذاالعمؿالمتكاضع،فحسبيأننيحاكلتكاجتيدت،
َّ
كأخي انرفإنن

فإفكفقتفمفا﵀،كافقصرتفمفنفسيكالشيطاف.كأسأؿا﵀العميالقديرأفيتقبؿىذا

العمؿخالصانلكجيوالكريـ.

ج

يهخص انذراست
" تصور مقترح لتطوير الممارسات اإلدارية لمديري مدارس المرحمة الثانوية في المحافظات
الجنوبية عمى ضوء مدخل اإلدارة بالقيم".
الباحثة :سامية عمي الزعالن

المشرف :د .صييب كمال األغا
ىػػدفتالد ارسػػةالتعػػرؼإلػػىدرجػػةممارسػػةمػػديرمالمػػدارسالثانكيػػةفػػيمحافظػػاتغ ػزة
ل ػ ػ دارةبػ ػػالقيـمػ ػػفكجيػ ػػةنظػ ػػرالمعممػ ػػيف،كمػ ػػاىػ ػػدفتالكشػ ػػؼعػ ػػفدللتالفػ ػػركؽعنػ ػػد
مسػػتكل

)0.05

≤)αبػػيفمتكسػػطاتتقػػديراتالمعممػػيففػػيالمػػدارسالثانكيػػةالحككميػػة

بمحافظػػاتغ ػزةلدرجػػةممارسػػةمػػديرممدارسػػيـل ػ دارةبػػالقيـ،كالتػػيتعػػزللمتغي ػراتالد ارسػػة

(الجػػنس،التخصػػصاألكػػاديمي،المديريػػةالتػػابعليػػا،سػػنكاتالخدمػػة)،كقػػدمتالد ارسػػةأيضػػنا
تصكرمقترحلتطكيرالممارساتاإلداريةلمديرمالمدارسالثانكيةبمحافظاتغزةل دارةبالقيـ.

كلتحقيػػؽأىػػداؼالد ارسػػةاسػػتخدمتالباحثػػةالمػػنيحالكصػػفيالتحميمػػي،كقامػػتبتصػػميـ

اسػػتبانةليػػذاالغػػرضمككنػػةمػػف()52فق ػرةكمنقسػػمةإلػػىسػػبعةمجػػالتكىػػي(:قيييم النزاىيية
والشفافية–قيم المسئولية االجتماعيية– قييم اليدعم– قييم االنتمياء التنظيميي– قييم األمانية

التنظيمييية– القيييم القيادييية– قيييم التسييامت التنظيمييي).كتكػػكفمجتمػػعالد ارسػػةمػػف()4504
معممناكمعمم نةفيالمدارسالثانكيةفيمديرياتمحافظػاتغػزةكىػي(شػماؿغػزة-شػرؽغػزة-

غػربغػزة-الكسػػطى-خػػانيكنس-شػػرؽخػػانيكنس-رفػػح)كقػػدطبقػػتالباحثػػةأداةالد ارسػػةعمػػى
عينػػةمػػفمجتمػػعالد ارسػػةبمػ حجميػػا()580معممػانكمعممػػةبنسػػبة()%13تقريبػانمػػفمجتمػػع

الدراسة.كتمتمعالجةالبياناتاإلحصائيةباستخداـالبرنامحاإلحصائي(.)SPSS
وبعد تحميل البيانات إحصائياً خمصت الدراسة إلى النتائج اآلتية :

 .1درجةممارسةمديرمالمدارسالثانكيػةبمحافظػاتغػزةلػ دارةبػالقيـمػفكجيػةنظػرالمعممػيف
كانػػتعاليػػةبمتكسػػطحسػػابيقػػدره()4.01ككزفنسػػبيقػػدره(.)%80.2كقػػدكانػػتاألكزاف

النسبيةلدرجةممارسةمديرمالمدارسلممجالتعمػىالترتيػبكػاآتي:قػيـالنتمػاءالتنظيمػي
(،)%83.0األمان ػ ػػةالتنظيمي ػ ػػة(،)%83.0التسػ ػػامحالتنظيم ػ ػػي (،)%81.8الق ػ ػػيـالقيادي ػ ػػة

(، )%80.8ق ػػيـالمس ػػئكليةالجتماعي ػػة (،)%78.4قػػيـالن ازى ػػةكالش ػػفافية(،)%77.2ق ػػيـ

الدعـ(.)%76.8

د

عدـكجكدفركؽذاتدللةإحصائيةعندمستكلدللة( )   0.05بيفمتكسطاتدرجات

.2
تقديرالمعمميففيالمدارسالثانكيةبمحافظاتغزةلدرجةممارسةمديرممدارسيـل دارة

بالقيـ تعزل لمتغيرالجنسفيجميعمجالتالستبانةباستثناءمجاؿ (النزاىةكالشفافية)،
كقدكانتالفركؽلصالحفئةالذككر.

 .3عدـكجكدفركؽذاتدللةإحصائيةعندمستكلدللة( )   0.05بيفمتكسطاتدرجات
تقديرالمعمميف فيالمدارسالثانكيةبمحافظاتغزةلدرجةممارسةمديرممدارسيـل دارة

بالقيـتعزللمتغير(التخصصاألكاديمي).

 .4عدـكجكد فركؽذاتدللةإحصائيةعندمستكلدللة( )   0.05بيفمتكسطاتدرجات
تقديرالمعمميف فيالمدارسالثانكيةبمحافظاتغزةلدرجةممارسةمديرممدارسيـل دارة

بالقيـ تعزل لمتغير (عدد سنكات الخدمة)  في جميع مجالت الستبانة باستثناء مجالي

(النزاىة كالشفافية ،التسامح التنظيمي) ،كقد كانت الفركؽ لصالح المعمميف الذيف سنكات
خدمتيـأقؿمف5سنكات.

 .5كجكد فركؽ ذات دللة إحصائية عند مستكل دللة (  )   0.05بيف متكسطات درجات
تقديرالمعمميففيالمدارسالثانكيةبمحافظاتغزةلدرجةممارسةمديرممدارسيـ ل دارة

بالقيـتعزللمتغيرالمديريةفيجميعمجالتالستبانة.

وفي ضوء نتائج الدراسة ،أوصت الباحثة عدة توصيات أىميا:

 .1ضركرةتبنيك ازرةالتربيةكالتعميـالعاليالتصكرالمقترحعفاإلدارةبالقيـ.

اسةالخاصبالقيـاإلداريةليشمؿمكاضيعإدارية

 .2دعكةالباحثيفكالميتميفلتكسيعإطارالدر
أخرلمعاستخداـأساليبأخرللجمعالمعمكمات.

 .3إفمديرمالمدارسمطالبكفاليكـأكثرمفأمكقتمضىبضركرةتطكيركتنميةمياراتيـ

القيادية ،كذلؾمفخالؿالتدريبكالطالععمىاألساليباإلداريةالحديثةليستفيدكامنيا
ماينسجـمعمجتمعناكقيمناكبيئتناالتينعيشفييا،كلتؤىميـلمكصكؿإلىدرجةعالية

مفالفاعمية.

ق

Abstract
A Suggested Approach to Develop the Real Administrative Practices
of Secondary School Managers in Gaza Strip in the Light of
Management by Values Approach.

The researcher: Samia Ali Elz'lan
The Supervisor: Dr. suhaib Kamal Al-Agha.
This study aimed to identify the degree of Gaza governorates secondary schools
principals' practicing of management by values from the teachers' point of view. It
also aimed to find out the significance of differences between the mean scores of the
evaluations of Gaza governorates secondary schools teachers at level (α ≤ 0.05) to
their schools principals' practicing of management by values attributed to the study
variables (gender, academic specialization, directorate and years of service). It also
presented a suggested approach to develop the real administrative practices.
For achieving the study aims, the researcher followed the descriptive analytical
approach and designed a questionnaire for this purpose. The questionnaire consists of
(52) items and divided into seven domains (integrity and transparency values,
charities values, support values, organizational affiliation values, organizational
honesty values, leadership values, organizational tolerance). The study population
was (4054) teachers in the secondary schools in Gaza Governorates Directorates. The
questionnaire was applied to a sample of (580) teachers with a percentage of nearly
(%13) of the study population and, the statistical data was processed by using the
statistical program (SPSS).
Analyzing the data statistically, the study came up with the following results:
1. The degree of Gaza governorates secondary schools principals' practicing of
management by values from the teachers' point of view was high with a mean
score of )4.50) and a percentage of (%80.2).The percentage weights of the
principals' practicing of the seven domains were respectively as follows:
organizational affiliation values (%83.0), organizational honesty values (%83.0),
organizational tolerance values (%81.8), leadership values (%80.8), charities
values (%78.4), integrity and transparency values (%77.2), and support values
(%76.8).
2. There were no statistically significant differences at level (α ≤ 0.05) between the
mean scores of the evaluations of Gaza governorates secondary schools teachers
to their schools principals' practicing of management by values attributed to the
gender variable in all the domains of the questionnaire except that of (integrity
and transparency values) in favour of male teachers.
3. There were no statistically significant differences at level (α ≤ 0.05) between the
mean scores of the evaluations of Gaza governorates secondary schools teachers

ك

to their schools principals' practicing of management by values attributed to the
variable (academic specialization).
4. There were no statistically significant differences at level (α ≤ 0.05) between the
mean scores of the evaluations of Gaza governorates secondary schools teachers
to their schools principals' practicing of management by values attributed to the
years of service variable in all the domains of the questionnaire except those of
(integrity and transparency values, organizational tolerance values ) in favour of
teachers who served less than 5 years.
5. There were statistically significant differences at level (α ≤ 0.05) between the
mean scores of the evaluations of Gaza governorates secondary schools teachers
to their schools principals' practicing of management by values attributed to
directorate variable in all the domains of the questionnaire.
In light of the study results, the researcher may recommend the following:
1. Adopting the suggested approach by the Ministry of Education and Higher
Education about the management by values.
2. Inviting researchers to expand the framework of the study on administrative
values to include other management topics with other methods of collecting
information.
3. school principals are supposed to develop their leadership skills through training
and familiarizing themselves with modern administrative methods in accordance
with our society, values and environment, and to qualify them to reach a high
degree of efficiency.
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المقدمة



مشكمة الدراسة

 فرضيات الدراسة
 أىداف الدراسة
 أىمية الدراسة
 حدود الدراسة
 مصطمحات الدراسة

1

الفصل األول
اإلطار العام لمدراسة
مقدمة
ش ػ ػ ػػيدالع ػ ػ ػػالـتغيػ ػ ػ ػراتىائم ػ ػ ػػةعدي ػ ػ ػػدةسػ ػ ػ ػكاءعم ػ ػ ػػىالمس ػ ػ ػػتكلالمحم ػ ػ ػػي،أكالمس ػ ػ ػػتكل
الػ ػ ػ ػػدكليفػ ػ ػ ػػيمجػ ػ ػ ػػالتالتكنكلكجيػ ػ ػ ػػاكالمعمكمػ ػ ػ ػػاتكالتصػ ػ ػ ػػالت،كقػ ػ ػ ػػدصػ ػ ػ ػػاحبذلػ ػ ػ ػػؾتعػ ػ ػ ػػدد
المتغي ػ ػ ػراتكالتحػ ػ ػػدياتالت ػ ػ ػػيأثػ ػ ػػرتعم ػ ػ ػػىالمؤسسػ ػ ػػاتالتعميمي ػ ػ ػػةبكجػ ػ ػػوعػ ػ ػػاـ،كعمػ ػ ػػىكيفي ػ ػ ػػة
إدارتيػ ػ ػػابكجػ ػ ػػوخػ ػ ػػاص،كمػ ػ ػػااتسػ ػ ػػعتاألدكارالتػ ػ ػػييجػ ػ ػػبأفت ؤدييػ ػ ػػاالمؤسسػ ػ ػػاتالتعميميػ ػ ػػة،
كق ػ ػػدأص ػ ػػبحتحس ػ ػػيفاألداءف ػ ػػيظ ػ ػػؿى ػ ػػذهالتغيػ ػ ػراتمطمبػ ػ ػناىامػ ػ ػنا،كم ػ ػػاأص ػ ػػبحتاإلدارةى ػ ػػي
كسيمةالمؤسساتفيالكصكؿإلىأىدافيا،كالتكيؼمعمقتضياتالعصرالحديث.
كلق ػ ػػدأدلالتط ػ ػػكرالس ػ ػ ػريعال ػ ػػذمتعيشػ ػ ػػواإلدارةالحديث ػ ػػة،كاتس ػ ػػاعدكرىػػ ػػاإل ػ ػػىازديػ ػ ػػاد
الحاج ػ ػػةإل ػ ػػىإدارةديناميكي ػ ػػةمرن ػ ػػةق ػ ػػادرةعم ػ ػػىمكاجي ػ ػػةالتح ػ ػػديات،كال ػ ػػىنكعي ػ ػػةم ػ ػػفاألفػ ػ ػراد
لػ ػػدييـالقػ ػػدرةعمػ ػػىالقيػ ػػاـبكاجبػ ػػاتيـبكفػ ػػاءة،كالطريقػ ػػةالتػ ػػيتيػ ػػداربيػ ػػااألسػ ػػاليبالمتبقيػ ػػةتمثػ ػػؿ
العمكدالفقرملنجاحالمدرسةفيالقياـبدكرىا(داككد.)294:2013،


كتيعدالمدرسةمفأىـالمؤسسػاتالجتماعيػةالتػيتسػاىـمػعغيرىػافػيتربيػةاإلنسػاف،

كمساعدتوعمىالنمكفيجميعجكانػبشخصػيتوالجسػمية،كالعقميػة،كالنفسػية،كالجتماعيػةكفقػان
ػايعػػدمػػديرالمدرسػػةأحػػدعناصػػراإلدارة.كيػػرلالػػبعضأف
لقد ارتػػو،كاسػػتعداداتو،كاتجاىاتػػو،كمػ ي
كظيفتػػومػػفأىػػـالكظػػائؼالتػػييمارسػػيااإلداريػػكف،حيػػثإنػػوالمسػػئكؿعػػفالمتابعػػة،كالتخطػػيط،
كالتقػػكيـ،كمتابعػػةالتطػػكراتالتػػيتكاكػػبالعصػػرفػػيميػػدافالتربيػػة،كمتابعػػةالمعممػػيفكخاصػػة
الجددمنيـ(عيسى.)3:2008،
كتعتبرالقيادةجكىرالعمميةاإلدارية،كتنبعأىميتيامفككنياتقكـبدكرمركزمفيجميعجكانػب
العمميػػةاإلداريػػةفيػػيحجػػرالزاكيػػةفػػينجػػاحتم ػػؾالمؤسسػػات،كذلػػؾبمػػاتعنيػػومػػفتػػأثيرف ػػي

2

اآخريفكتكجيولسػمككيـ،مػفخػالؿقػيـالحػبكالتعػاكفكالتجديػدكالمشػاركةاإليجابيػةالتػييجػب
أفيرسيياالقائدفيسمككوالقيادم(صالحة.)2:2013،
كنتيج ػ ػ ػ نةألىميػ ػ ػػةالقػ ػ ػػيـكالػ ػ ػػدكرالػ ػ ػػذمتمعبػ ػ ػػو،فقػ ػ ػػدظيػ ػ ػػرمػ ػ ػػدخؿاإلدارةبػ ػ ػػالقيـفػ ػ ػػيبدايػ ػ ػػة
الثمانينػ ػ ػػات،كمػ ػ ػػدخؿلػ ػ ػػوخط ػ ػ ػكات،ييػ ػ ػػدؼإلػ ػ ػػىإدارةالقػ ػ ػػيـالتنظيميػػ ػػةداخػ ػ ػػؿالمؤسسػ ػ ػػةكىػ ػ ػػي
التػ ػػيعبػ ػػرعنيػ ػػابعػ ػػضالبػ ػػاحثيفبػ ػػاإلدارةالمعتمػ ػػدةعمػ ػػىالقػ ػػيـأكاإلدارةبضػ ػػمير،التػ ػػيتقػ ػػكـ
عمػ ػػىتكجي ػ ػػوأىػ ػػداؼالعم ػ ػػؿكفػ ػػؽنظػ ػػاـقيمػ ػػييتف ػ ػػؽعميػ ػػوجميػ ػػعالعػ ػػامميففػ ػػيمؤسسػ ػػةمػ ػػا،
كيح ػ ػػتكـإليي ػ ػػاف ػ ػػيك ػ ػػؿقػ ػ ػراريتخ ػ ػػذلض ػ ػػمافاس ػ ػػتمرارالمؤسس ػ ػػة،كرف ػ ػػعمق ػ ػػدرتياعم ػ ػػىاألداء
ي
كاإلنجازالمتميز(بالنكارد،أك.ككنكر.)14:2000،
كالقيـماىيإلانعكاسان لألسمكبالذميفكراألشخاصبوفيثقافةمعينة،كفيفترةزمنية
معينة،كماأنياىيالتيتكجوسمكؾاألفراد،كأحكاميـكاتجاىاتيـفيمايتصؿبماىكمرغكب
فيو،أكمرغكبعنومفأشكاؿ السمكؾفي ضكءمايضعوالمجتمعمفقكاعدكمعايير،كقد
تتجاكزاألىداؼالمباشرةلمسمكؾإلىتحديدالغاياتالمثمىفييإحدلالمؤشراتالميمةلنكعية
الحياة،كمستكلالرقي،أكالتحضرفيأممجتمعمفالمجتمعات(خميفة.)14:1992،
كتتمثؿأىميةاإلدارةبالقيـفياستثمارالسمكؾالبشرمالفعميمفأجؿإنجازاألىداؼالمرجكة،
كتحديدرسالة،حيثتقكـاإلدارةالمدرسيةكالعاممكففييابترجمتياإلىأرضالكاقععمىأساس
القناعة التامة ،كاإليماف القكم بأىمية القيـ ،كما تعد اإلدارة بالقيـ محف انز لألداء الجيد لدل
العامميف؛ألنياإدارةكسطيةليشعرالعامؿفييابالتحيز،كالتسمط،كالتعالي،كىيتيتـبسعادة
الفرد ،كرفاىيتو ،كبعث الحركة ،كالنشاط في ذاتيتو ،كتنمية كعي المكظفيف كالتزاميـ ،كتعزيز
انتمائيـلمعمؿممايزيدمفقدرتيـاإلنتاجيةبصكرةممحكظة(عساؼ.)125:2012،
كيعتمدنجاحالمنظماتفيتحقيؽأىدافياعمىعناصرمفأىميا:المكاردالبشريةفيالمنظمة،
كفي مقدمة ىذه المكارد يأتي المديركف الذيف ىـ معنيكف بالدرجة األكلى برسـ سياسة ىذه
المنظمات،كتحديدكتحقيؽأىدافيا،لذافإفدراسةسم كؾكمككناتشخصيةىذهالفئةالقائدةىك
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مفضركرياتالبحثفيمجاؿتطكيركتفعيؿاإلدارةالحديثةالناجحة،كمفالضركرممراجعة
مايتبنكفمفقيـكأخالقيات(ىيجاف.)17:1998،
فمػػديرالمدرسػػةيحقػػؽدك ناركبي ػ نارفػػيتشػػكيؿالمنػػاخاألخالقػػيالعػػاـفػػيالمدرسػػة،كفػػي
غػػرسالقػػيـكالسػػمككياتاإليجابيػػة،كيظيػػرذلػػؾفػػيطريقػػةاتخػػاذهلمق ػ ارراتاإلداريػػةالتػػييتكقػػؼ
عميياشعكرالعػامميفبال ارحػة،كالسػعادة،أكالعكػس،كمػايترتػبعمػىفاعميػةاتخػاذالقػرارترتيػب
أكلكياتالعمؿ،كمعاييرالمتابعةكالتقكيـ.كمفىناتظيرأىميػةاتصػاؼمػديرالمدرسػةبمنظكمػة
القيـ،كتجسيدىافيممارساتواإلداريةمثػؿ:المكضػكعية،كالن ازىػة،كالعدالػة؛لمحػدمػفالصػراعات
كالتناقضاتفيالعمؿاإلدارم(مرسي.)41:2005،
ػةالفع ػ ػ ػػاؿى ػ ػ ػػكال ػ ػ ػػذميس ػ ػ ػػتخدـميا ارت ػ ػ ػػوكخب ارت ػ ػ ػػوف ػ ػ ػػيتطبي ػ ػ ػػؽاألس ػ ػ ػػاليب
إفم ػ ػ ػػديرالمدرس ػ ػ ػ
ٌ
العمميػ ػ ػػةالحديثػ ػ ػػةل ػ ػ ػ دارةبحيػ ػ ػػثيتناسػ ػ ػػبمػ ػ ػػعطبيعػ ػ ػػةالعمػ ػ ػػؿاإلدارمالػ ػ ػػذميمارسػ ػ ػػوكالػ ػ ػػذم
يتمث ػ ػ ػػؿفػ ػ ػ ػػياتخ ػ ػ ػػاذالق ػ ػ ػ ػ ارراتكتحم ػ ػ ػػؿالمسػ ػ ػ ػػئكليات؛كل ػ ػ ػػذلؾفػػ ػ ػػإفض ػ ػ ػػعؼالقيػ ػ ػ ػػادةاإلداريػ ػ ػ ػػة،
كالمتمثمةفيمديرالمدرسة،سيؤدمإلىانخفاضكفاءةالعمؿاإلدارم.
كلمػ ػػاكانػ ػػتالممارسػ ػػاتاإلداريػ ػػةفػ ػػيالمدرسػ ػػةعنص ػ ػ انرأساسػ ػػيانلنجاحيػ ػػافػ ػػيتأديػ ػػةرسػ ػػالتيا،
 ٌ

كعػ ػ ػ ػػامالنضػ ػ ػ ػػركريانمػ ػ ػ ػػفعكامػ ػ ػ ػػؿتحقيػ ػ ػ ػػؽأىػ ػ ػ ػػدافيا،كشػ ػ ػ ػػرطانمػ ػ ػ ػػفشػ ػ ػ ػػركطالصػ ػ ػ ػػحةالنفسػ ػ ػ ػػية
كالطمأنينػ ػػةكالرضػ ػػابػ ػػيفالعػ ػػامميففييػ ػػا،لػ ػػذافػ ػػإفالممارسػ ػػاتاإلداريػ ػػةاإليجابيػ ػػةفػ ػػيالمدرسػ ػػة
ػاىمةفعالػ ػػةفػ ػػيتماسػ ػػؾالجماعػ ػػةالمدرسػ ػػيةكسػ ػػالمةبنائيػ ػػا،كيسػ ػػاعدعمػ ػػىتكثيػ ػػؽ
تسػ ػػاىـمسػ ػ
ٌ

الص ػ ػ ػػالتالكدي ػ ػ ػػةكالتع ػ ػ ػػاكفالكثي ػ ػ ػػؽكالثق ػ ػ ػػةالمتبادل ػ ػ ػػة،كتس ػ ػ ػػكدالق ػ ػ ػػيـالرفيع ػ ػ ػػةكالس ػ ػ ػػاميةب ػ ػ ػػيف
عناصرالعمميةالتعميميةبالمدرسة(القرني.)3:2014،
كىنػػاؾالعديػػدمػػفالد ارسػػاتالتػػيتحػػدثتعػػفاإلدارةبػػالقيـحيػػثأشػػارتد ارسػػةضػػحيؾ
ػدارس،
()2016إلػػىأىميػػةتعزيػػزمفيػػكـاإلدارةبػػالقيـ،كاتجػػاهإدارمحػػديثلػػدلمػػديرمالمػ 
كتطرقتدراسةاألبيدم()2011إلىضركرةتضػميفالقػيـفػيعمميػاتاإلدارة،كمػاأشػارت
دراسةعبػدالػرحيـ()2013إلػىضػركرةاىتمػاـالمػديريفبػالقيـالجتماعيػةاألصػيمة،كنشػرىا
بيفالعامميف؛لتأثيرىاالفعاؿكاإليجابيعمىسمكؾالعامميف.
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كمػػفخػػالؿمػػاسػػبؽيتضػػحلنػػاأىميػػةتطبيػػؽاإلدارةبػػالقيـالػػذميػػؤدمإلػػىكجػػكدالثقػػة
كالحريػػةكالتط ػػكر،كالتح ػػدمداخ ػػؿالمؤسس ػػة،كم ػػايعم ػػؿعم ػػىدع ػػـاإلب ػػداعكيرف ػػعمس ػػتكل
الرض ػػاال ػػكظيفي،كيص ػػبحالع ػػاممكفأكث ػػركف ػػاءة،إض ػػافةإل ػػىزي ػػادةكمي ػػةاإلنت ػػاجكنكعيت ػػو،
فاإلدارةبالقيـتعطيرؤيةكاضحةتكجػوالمػديريفنحػكاألىػداؼالعامػة،كلسػيمافػيأكقػات
التغييػػركاألزمػػاتالتػػيتمػػربيػػاالمدرسػػة،كمػػفىنػػاتػػأتيىػػذهالد ارسػػةلكضػػعتصػػكرمقتػػرح
لتطكيرالممارساتاإلداريةلمديرمالمدارسالثانكيةفيضكءمدخؿاإلدارةبالقيـ.

مشكمة الدراسة :
تتمث ػ ػػؿمش ػ ػػكمةالد ارس ػ ػػةالت ػ ػػيتكاج ػ ػػوالم ػ ػػدراسف ػ ػػيغػ ػ ػزةكالت ػ ػػيلمس ػ ػػتياالباحث ػ ػػةم ػ ػػف

خ ػ ػ ػػالؿعممي ػ ػ ػػاكم ػ ػ ػػديرةمدرس ػ ػ ػػةأفبع ػ ػ ػػضم ػ ػ ػػديرمالم ػ ػ ػػدارسم ػ ػ ػػازالكاتقمي ػ ػ ػػدييفف ػ ػ ػػيترس ػ ػ ػػي 

المف ػ ػػاىيـ،كاألفك ػ ػػار،كالممارس ػ ػػاتالت ػ ػػييؤمن ػ ػػكفبي ػ ػػا.كال ػ ػػبعضم ػ ػػنيـبعي ػ ػػدع ػ ػػفق ػ ػػيـالعم ػ ػػؿ

ػادكر
اإلدارم،كأفىنػ ػػاؾتفاكتػ ػ ػانلمممارس ػ ػػاتاإلداري ػ ػػةالت ػ ػػيينتيجيػ ػػام ػ ػػديرالمدرس ػ ػػةكالت ػ ػػيلي ػ ػ نا
كبيػ ػ انرفػ ػػينجػ ػػاحالعمػػػؿالػ ػػذميقػ ػػكـبػ ػػوأكفشػػػمو،ممػ ػػاأدلإلػ ػػىظيػػػكربعػ ػػضالمشػ ػػكالتفػ ػػي

الحيػ ػ ػاةاإلداري ػ ػػةمث ػ ػػؿانتش ػ ػػارالمحاب ػ ػػاة،كتقري ػ ػػببع ػ ػػضالمعمم ػ ػػيفدكفاآخػ ػ ػريف،كع ػ ػػدـرض ػ ػػا
المعمم ػ ػػيفع ػ ػػفتقي ػ ػػيـأدائي ػ ػػـف ػ ػػيالعم ػ ػػؿ،كرفض ػ ػػيـل ػ ػػبعضالقػ ػ ػ ارراتاإلداري ػ ػػة،كى ػ ػػذاي ػ ػػنعكس

عمػػػىأداءالعػ ػػامميفكج ػ ػ كدةالعمػ ػػؿ،كعمػ ػػىضػ ػػكءمػ ػػاسػ ػػبؽيمكػ ػػفص ػ ػياغةمشػ ػػكمةالد ارسػ ػػةفػ ػػي

السؤاؿالرئيساآتي:

مييييا التصييييور المقتييييرح لتطييييوير الممارسييييات اإلدارييييية لمييييديري مييييدارس المرحميييية الثانوييييية فييييي

المحافظات الجنوبية عمى ضوء مدخل اإلدارة بالقيم؟ .

وتفرع من ىذا السؤال التساؤالت التالية :
 .1مػ ػ ػػادرج ػ ػ ػػةممارسػ ػ ػ ػةمػ ػ ػػديرمالم ػ ػ ػػدارسالثانكي ػ ػ ػػةفػ ػ ػػيالمحافظػ ػ ػػاتالجنكبي ػ ػ ػػةلفمس ػ ػ ػػطيف
ل دارةبالقيـمفكجيةنظرالمعمميف؟
 .2ىػػػؿتكجػػػدفػػػركؽذاتدللػ ػػةإحص ػػائيةعنػػػدمس ػػتكلدللػ ػػة(≤0.05

)αب ػػيفمتكسػ ػػط

تقػ ػ ػ ػػديراتعينػ ػ ػ ػػةالد ارسػ ػ ػ ػػةلدرجػ ػ ػ ػػةممارسػ ػ ػ ػػةمػ ػ ػ ػػديرمالمػ ػ ػ ػػدارسالثانكيػ ػ ػ ػػةبالمحافظػ ػ ػ ػػات
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الجنكبيػ ػػةل ػ ػ دارةبػ ػػالقيـمػ ػػفكجيػ ػػةنظػ ػػرالمعممػ ػػيفتعػ ػػزللمتغيػ ػػر(الجػ ػػنس–سػ ػػنكات
الخدمة–المديريةالتابعليا-التخصص)؟
 .3م ػ ػ ػػاالتص ػ ػ ػػكرالمقت ػ ػ ػػرحلتط ػ ػ ػػكيرالممارس ػ ػ ػػاتاإلداري ػ ػ ػػةلم ػ ػ ػػدرمالم ػ ػ ػػدراسالثانكي ػ ػ ػػةف ػ ػ ػػي
المحافظاتالجنكبيةعمىضكءمدخؿاإلدارةبالقيـ؟

فرضيات الدراسة:
 .1ل تكجد فركؽ ذات دللة إحصائية عند مستكل الدللة ( )α ≤0.05بيف متكسطات
تقديراتعينةالدراسةلدرجةممارسةمديرمالمدارسالثانكيةبالمحافظاتالجنكبيةل دارة
بالقيـتعزللمتغيرالجنس(ذكر،أنثى).
 .2ل تكجد فركؽ ذات دللة إحصائية عند مستكل الدللة ( )α ≤0.05بيف متكسطات
تقديراتعينةالدراسةلدرجةممارسةمديرمالمدارسالثانكيةبالمحافظاتالجنكبيةل دارة
بالقيـتعزللمتغيرسنكاتالخدمة)أقؿ مف5سنكات 5 ،إلى أقؿ مف  10سنكات10 ،
سنكاتفأكثر(.
 .3ل تكجد فركؽ ذات دللة إحصائية عند مستكل الدللة ( )α ≤0.05بيف متكسطات
تقديراتعينةالدراسةلدرجةممارسةمديرمالمدارسالثانكيةبالمحافظاتالجنكبيةل دارة
بالقيـتعزللمتغيرالمديريةالتابعلياالمعمـ(شرؽغزة  -غربغزة  -شماؿغزة -
الكسطى-خانيكنس-شرؽخانيكنس-رفح(.
 .4ل تكجد فركؽ  ذات دللة إحصائية عند مستكل الدللة ( )α ≤0.05بيف متكسطات
اسةلدرجةممارسةمديرمالمدارسالثانكيةبالمحافظاتالجنكبيةل دارة

تقديراتعينةالدر

بالقيـلمتغيرالتخصصاألكاديمي)عمكـطبيعية"عممي"،عم كـإنسانية" أدبي").
أىداف الدارسة :

 .1تحديددرجةممارسةمديرمالمدارسالثانكية فيالمحافظات الجنكبيةل دارةبالقيـمف
كجيةنظرالمعمميف.

6

 .2الكشػ ػ ػػؼعنػ ػ ػػددللػ ػ ػػةالفػ ػ ػػركؽبػ ػ ػػيفمتكسػ ػ ػػطاتتقػ ػ ػػديراتأفػ ػ ػرادالعينػ ػ ػػةلدرجػػ ػػةممارسػ ػ ػػة
مديرمالمدارسالثانكيةل دارةبالقيـ.

 .3تق ػ ػػديـالتص ػ ػػكرالمقت ػ ػػرحلتط ػ ػػكيرالممارس ػ ػػاتاإلداري ػ ػػةلم ػ ػػديرمالم ػ ػػدارسالثانكي ػ ػػةف ػ ػػي
المحافظاتالجنكبية.

أىمية الدراسة :
 .1تتناكؿمكضكعمفالمكاضيعالحديثةفيالتطكيراإلدارمىكاإلدارةبالقيـ.

 .2مكاكبةالتطكراتالحديثة،كالتغيراتالمنتظرةلمكاجيةالمستقبؿ.

 .3ق ػ ػػدتس ػ ػػاعدنانتائجي ػ ػػاف ػ ػػيكض ػ ػػعأس ػ ػػسكمع ػ ػػاييركاض ػ ػػحةلختي ػ ػػارالم ػ ػػديريفعمػ ػ ػػى
أساسدرجةامتالكيـكفاياتكقيـإداريةمناسبة.

 .4ق ػ ػػدتفي ػ ػػدنت ػ ػػائحالد ارس ػ ػػةالحالي ػ ػػةكاض ػ ػػعيالسياس ػ ػػاتالتربكي ػ ػػة،كمتخ ػ ػػذمالقػ ػ ػ ارراتف ػ ػػي
تبنيالتصكرالمقترح،كتطبيقوفيغزةكخطكةنحكاإلصالح.

 .5قدتساعدالدراسةفيتطكيركتحسيفممارسةالمديريفألدكارىـالقيادية.
 .6قديستفيدمفىذهطمبةالدراساتالعمياكالباحثيفكالتربكييف.

حدود الدراسة :
 .1حد الموضوع:تقتصرالدراسةعمىدرجةممارسةمديرمالمدارسالثانكيةل دارةبالقيـ
في المجالت التالية :قيـ النزاىة كالشفافية ،قيـ المسئكلية الجتماعية ،قيـ الدعـ ،قيـ
النتماءالتنظيمي،قيـاألمانة التنظيمية،قيـالقيادة،كقيـالتسامحالتنظيمي.ثـتقديـ

تصكرمقترحلتطكيرالممارساتاإلداريةليـفيضكءىذاالمدخؿ.

 .2الحد البشري :عينة ممثمة مف معممي المدارس الثانكية في المحافظات الجنكبية في
فمسطيف.

 .3الحد المؤسسي  :المدارسالثانكيةالتابعةلك ازرةالتربيةكالتعميـفيمحافظاتغزة.

 .4الحد المكاني:مديرياتالتربيةكالتعميـفيالمحافظاتالجنكبيةفيفمسطيف(شماؿغزة،
غربغزة،شرؽغزة،الكسطى،خافيكنس،شرؽخانيكنس،رفح)

 .5الحد الزماني  :تـ تطبيؽ الشؽ الميداني لمدراسة في الفصؿ الدراسي األكؿ مف العاـ
الدراسي.2018-2017
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مصطمحات الدراسة  :



 القيم:أكضح)1986(Gurainikgأفالقيمةىي مجمكعةمفالمبادئ،كاألىداؼ
،كالمعاييرالمقبكلةمفالفرد،كيتمسؾبياالمجتمع 
ويعرفيا فريد (  )1986،5بأنيا مجمكعة مف المعتقدات التي تشمؿ المقكمات األساسية ،أك
المحكر الذم تبنى عميو مجمكعة التجاىات التي تكاجو األشخاص نحك غايات أك كسائؿ
تحقيقيا،أكأنماطسمككيةيختارىاكيفضمياىؤلءاألشخاصألنيـيؤمنكفبصحتيا.
ويعرفيا الجالد ( :)22 ،2005ىيمجمكعة  مفالمعاييركاألحكاـتتككفلدلالفردمفخالؿ
تفاعمو مع المكاقؼ ،كالخبرات الفردية كالجتماعية ،بحيث تمكنو مف اختيار أىداؼ كتكجيات
لحياتو يراىا جديرة بتكظيؼ امكانياتو  ،كتتجدد خالؿ الىتمامات ،أك التجاىات ،أك السمكؾ
العمميكالمفظيبطريقةمباشرة،أكغيرمباشرة.
 اإلدارة بالقيم:
و
الخالدة،بماتحممومفمعاف ساميةفيأداء العمؿعمى
ىيالتمسؾبالقيـ اإلسالمية
الكجواألكمؿ،ككضعمراقبةا﵀سبحانوكتعالىفيالعتباراألكؿ(الحضيبي.)55:2010،
أو:ىػ ػ ػػيتم ػ ػ ػػؾاإلدارةالمتج ػ ػ ػػردةم ػ ػ ػػفالنحي ػ ػ ػػاز،كتتس ػ ػ ػػـبالمكض ػ ػ ػػكعية،كالتكجي ػ ػ ػػوالس ػ ػ ػػميـ،
المراقب ػ ػػةالمزدكج ػ ػػةالذاتي ػ ػػةكالخارجي ػ ػػة،كى ػ ػػيأس ػ ػػاستنظ ػ ػػيـ
كالني ػ ػػةالخالص ػ ػػة،كاتق ػ ػػافالعم ػ ػػؿ،ك 
السػ ػػمكؾالبشػ ػػرمالفعػ ػػاؿ،الػ ػػذميػ ػػؤدمإلػ ػػىاسػ ػػتثارةاليمػ ػػـ،كتفجيػ ػػرالطاقػ ػػاتإلحػ ػػداثالتنميػ ػػة
البشريةالمستدامة(العناني،البنا.)12:1993،
أو :ىي فمسفة إدارية تنطمؽ مف القيـ كأساس لتكجيو كرسـ مالمح السمكؾ اإلنساني في
اإلدارة؛ سعيان لتحقيؽ األىداؼ المرسكمة مما يؤدم إلى تحقيؽ جممة مف الخصائص كالمزايا
(لخضر،كحدة.)73:2006،
لصالحالمؤسسة
ٌ
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وتعرفيا الباحثة إجرائياً  :ىي مجمكعة القيـ اإلدارية التي تتكافر لدل مدير المدرسة
الثانكيةكالتيتكجوسمككواإلدارم،كسيتـقياسيابالستبانةالمستخدمةفيىذهالدراسة.
 الممارسات اإلدارية  :ىي النشاط الذم يعتمد عمى التفكير كالعمؿ الذىني ،المرتبط
بالشخصية اإلدارية  ،كبالجكانب كالتجاىات السمككية الخاصة بتحفيز الجيكد الجماعية،
نحكتحقيؽىدؼمشترؾ ،باستخداـالمكاردالمتاحةكفقنا ألسسكمفاىيـعممية(عطكم،
.)9:2004
 مدير المدرسة:تعرفوك ازرةالتربيةكالتعميـبأنو المسئكؿاألكؿعف إدارة المدرسة،كتكفير
البيئة التعميمية المناسبة فييا ،كالمشرؼ الدائـ فييا لسالمة سير العممية التربكية ،كتنسيؽ
جيكدالعامميففيياكتكجيييـ،كتقكيـأعماليـمفأجؿتحقيؽاألىداؼالعامةلمتربية(ك ازرة
التربيةكالتعميـالفمسطينية-اإلدارةالعامةلمتخطيط.)1:1996،
 المدرسة الثانوية:
تعرفيا ك ازرة الت ربية كالتعميـ بأنيا  :المؤسسة التعميمية التي تضـ طمبة الصؼ األكؿ
الثانكم،أكالثانيالثانكمبفرعيوالعممي،كالعمكـاإلنسانية،كأعمارىـمف( )18-16
سنة (ك ازرةالتربيةكالتعميـالفمسطينية–اإلدارةالعامةلمتخطيط.)1:1996،
 محافظات غزة " المحافظات الجنوبية ":
تعرفياك ازرةالتخطيطكالتعاكفالدكليبأنيا :جزءمفالسيؿالساحمي،كتبم مساحتو
( )365كيمك متر مربع ،كمع قياـ السمطة الفمسطينية تـ تقسيـ قطاع غزة إدارينا إلى خمس
محافظات ىي :محافظة الشماؿ ،كمحافظة غزة ،كمحافظة الكسطى ،كمحافظة خانيكنس،
كمحافظةرفح (ك ازرةالتخطيطكالتعاكفالدكلي.)14:1997،
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اإلطارىالنظريىللدرادة







احملىر األول :اإلدارة املذرسيت
احملىر انثاني :اإلدارة بانقيى
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المحور األول
اإلدارة المدرسية:
تمييد
تعتبراإلدارةالمدرسيةفرعمففركعاإلدارةالتعميميةكتيدؼإلىتنظػيـاألعمػاؿالمختمفػة
التييمارسياالعاممكففيالمدرسةمفأجؿتحقيؽىدؼمعيف،بأقؿجيػد،كأسػرعكقػت،كأفضػؿ
نتيجة.
تغيػرتأىػػداؼاإلدارةالمدرسػػيةكاتسػػعمجاليػافػػيالكقػػتالحاضػػر،فمػـتعػػدمجػػردعمميػػة

ػبحتتيعن ػىبػػالنكاحيالفنيػػةكبكػػؿمػػايتصػػؿ

ركتينيػػةتيػػدؼإلػػىتسػػييرشػػئكفالمدرسػػة،بػػؿأصػ
بالتالمي ػػذكبأعض ػػاءىيئ ػػةالت ػػدريسف ػػيالمدرس ػػة،كبالمن ػػاىحكط ػػرؽالت ػػدريسكالنش ػػاطالمدرس ػػي

كاإلشراؼالفنيكتنظيـالعالقةبػيفالمدرسػةكبػيفالمجتمػعالمحمػي،كغيػرذلػؾمػفالنػكاحيالتػي
تتصؿبالعمميةالتربكيةبطريقةمباشرة،أكغيرمباشرة(عطكم.)11:2004،

مفيوم اإلدارة المدرسية:
تعددت مفاىيم اإلدارة المدرسية منيا :
عرفياعمادالديف()2004بأنيا :أداةلتحقيؽأىداؼالمدرسةالتيترميإلىتنشئةجيؿمػف
 َّ
اعكمػػنظـفػػي
الم ػكاطنيفالقػػادريفعمػػىالتفكيػػرالسػػميـكالعمػػؿ،كمػػاتيػػدؼإلػػىإحػػداثتغيػػرك و
البيئػػةالمحميػػة،مػػفخػػالؿفػػرؽالمعممػػيفكاإلداريػػيفالتػػييشػػرؼعمػػىتشػػكيميامػػديرالمدرسػػة 

(عمادالديف.)13:2004،

عرفيػػاالعمػػايرة()2002بأنيػػا مجمكعػػةعمميػػاتكظيفيػػةتتفاعػػؿبإيجابيػػةضػػمفمنػػاخمناسػػب
َّ
داخػػؿالمدرسػػةكخارجيػػاكفقػنالسياسػػةعامػػةكفمسػػفةتربكيػػةتضػػعياالدكلػػةرغبػ نةفػػيإعػػدادالػػنشء
بمايتفؽمعأىداؼالمجتمعكالدكلة (العمايرة.)18:2002،
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فقدعرفيابأنيا الجيػكدالمنسػقةالتػييقػكـبيػافريػؽمػفالعػامميف
َّ
أماباشمكس()2002
فػػيالحقػػؿالتعميمػػي(المدرسػػة)إداريػػةكفنيػػةبغيػػةتحقيػػؽاألىػػداؼالتربكيػػةداخػػؿالمدرسػػةتحقيق ػنا
لمتجػانسمػػعمػاتيػػدؼإليػوالدكلػػةمػفتربيػػةأبنائيػاتربيػػةصػحيحةعمػػىأسػاسسػػميـ (باشػػمكس،
.)59:2002
ىػيجميػػعالجيػكدكاألنشػػطةكالعمميػاتالتػػيتػتـداخػػؿالمدرسػةفػػيضػكءالمبػػادئكالقػػيـ
كطػػرؽالتربيػػةبغػػرضإعػػدادالطالػػبالمسػػمـمػػفجميػػعالن ػكاحيلمػػديفكالػػدنيامع ػنا،كجعمػػوقػػاد نار
عمػػىالتكيػػؼبنجػػاحمػػعمجتمعػػواإلسػػالمي،كقػػاد انرعمػػىإدراؾمسػػئكليتوكرسػػالتولتصػػنعحاضػػر
ىػػذاالمجتمػػعكمسػػتقبمو،كىػػيأيضػنامجمكعػػةالعمميػػاتالتػػييقػػكـبيػػاأكثػػرمػػففػػرديمثمػػكفإدارة
المدرسػػة،كى ػػيالجيػػكدكاألنش ػػطةالعمميػػةالمقص ػػكدةالت ػػيتكظػػؼقكاع ػػدعم ػػـاإلدارةف ػػيتكجي ػػو
العمؿبالمدرسةنحكتحقيؽأىداؼالمجتمعمفالعمميةالتعميمية(دىيش.)59:2005،
كماتيعرفياالبنا()2013بأنيامجمكعػةعمميػاتمتشػابكةكمترابطػة(تخطػيط،تنسػيؽ،تكجيػو)،
كظيفيةتتفاعؿبإيجابيػةضػمفمنػاخمناسػبداخػؿالمدرسػةكخارجيػا،كفقػنالسياسػةعامػةتضػعيا
الدكلةبمايتفؽمعغاياتكأىداؼالمجتمعكالدكلة(البنا.)62:2013،

كاإلدارةالمدرسيةىيكؿنشاطمنظـمقصػكدكىػادؼتتحقػؽمػفك ارئػواألىػداؼالتربكيػة
المنشكدة،كىيليستغايةكانماىيكسيمةلتحقيؽأىداؼالعمميةالتربكية.
كتػػرلالباحث ػػةأفعم ػػـاإلدارةيتسػػـبالحيكي ػػةكالتج ػػددكىػػكم ػػفالعم ػػكـالتػػيينبغ ػػيأفتكاك ػػب
العص ػػركتأخ ػػذبمس ػػتجداتو،كى ػػكعم ػػـق ػػديـح ػػديثتناكل ػػوالب ػػاحثكفبالد ارس ػػةكالبح ػػثكأخض ػػعكا
نظريات ػػولمتطبي ػػؽحت ػػىتعرفػ ػكاعم ػػىأنس ػػبيالمكاق ػػعالعمم ػػيفجعم ػػكهمنياجػ ػانكطريق ػػةب ػػاتيتبناى ػػا

العاممكففيالمياديفالمختمفة.

خصائص اإلدارة المدرسية الناجحة:
تيدؼاإلدارةالمدرسيةإلىإعدادالمكاطفالصالح،كىذايقتضيمجمكعةمػفالعمميػاتالمتكاممػة

كاألنشػطةالتػيتتطمػببعػضالخصػائصالمميػزةلػ دارةالمدرسػيةمػفأجػؿأفتتػكافرليػاعكامػؿ
النجاحالتيتساعدعمىتحقيؽأىدافياكمفأىميا:
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 .1ىادفػػة:كىػػذايعنػػيأنيػػالتعتمػػدعمػػىالعش ػكائيةفػػيتحقيػػؽأىػػدافيا،كانمػػاتعتمػػدعمػػى
المكضكعيةكالتخطيطالسميـفيإطارالصالحالعاـ.

 .2إيجابية:أمأنيػالتػركفإلػىالسػمبياتأكالمكاقػؼالجػادة،بػؿيكػكفليػادكرقيػادمفػي
مجالتالعمؿكتكجييو(فحجاف.)15:2012،

 .3جماعيػػة:كىػػذايعنػػيبػػأفتكػػكفاإلدارةبعيػػدةعػػفالسػػتبدادكالتسػػمط،مسػػتجيبةلممشػػكرة،
مدركةلمصػالحالعػاـ،بمعنػىألينفػردالقائػدبصػنعالقػ ارر،بػؿيكفػؿمشػاركةمػفيعممػكف

معو(البنا.)67:2013،

 .4إنسػػانية:أميجػػبألتنحػػازآراءأكمػػذاىبفكريػػة،أكتربكيػػةمعينػػة،قػػدتيسػػيءإلػػى
العمؿالتربكملسببأكآخػر،بػؿينبغػيأفتتصػؼبالمركنػةدكفإفػراط،كبالتجديػددكف

إغ ػراؽ،كبالجديػػةدكفتزمػػت،كبالتقدميػػةدكفغػػركر،كأفتحػػرصعمػػىتحقيػػؽأىػػدافيا
بغيرقصكرأكمغالة(ربيع.)47:2006،

 .5ديمقراطيػػة:أمأفيكػػكفأسػػمكباإلدارةبعيػػدانعػػفتسػػمطرئػػيسالتنظػػيـاإلدارمأكأحػػد
أعضائو،أكانفرادهباتخاذالقراردكفالرجكعإلىأعضاءالتنظيـالمشاركيففيو.

 .6أفتتسػػـبالمركنػػةفػػيالعمػػؿكالحركػػة،كألتك ػ كفذاتقكالػػبجامػػدةثابتػػة،كانمػػايتكيػػؼ
حسبمقتضياتالمكقؼكتغيرالظركؼ.

 .7أفتك ػػكفعممي ػػة:بمعن ػػىأفتتكي ػػؼاألص ػػكؿكالمب ػػادئالنظري ػػةعم ػػىحس ػػبمقتض ػػيات
المكقؼالتعميمي.

 .8أفتتميزبالكفاءةكالفاعمية:كيتحقؽذلؾبالستخداـاألمثؿل مكاناتالماديةكالبشرية.
 .9أفتككفقادرةعمىتحديدالسياسػاتككضػعالبػرامح،كالمسػاكاةفييػابػيفأعضػاءالتنظػيـ
(حسيف.)30:2004،

ػدأفاإلدارةالمدرسػػيةالناجحػػةإذاتحققػػتفييػػاىػػذهالخصػػائص
كفػػيضػػكءمػػاسػػبؽنجػ ٌ

فستككفإدارةنناجحةنكفاعمةن،كقادرةنعمىالمكازنةبيفحاجاتيػاكأىػدافياكػإدارة،كبػيفحاجػات

كأىداؼالمعمميفكالطالب،كمفثـتميؿنحكالتطكيركاإلبداع.

أىداف اإلدارة المدرسية:
تسػػعىاإلدارةالمدرس ػػيةإل ػػىبم ػػكغأى ػػدافيابأقصػػىم ػػاتس ػػتطيعكبأفض ػػؿص ػػكرةممكن ػػة،
فبػدكفاإلدارةالمدرسػػيةالناجحػػةتظػػؿالجيػػكدمشػتتةكمبعثػرةكالطاقػػاتميػػدرة.فػػاإلدارةالمدرسػػية
ػاءباألىػداؼ،يقكدىػامػديرالمدرسػة
لتسيرسػي انرعشػكائيانبػؿتنػتيحطريقػانمحػددانبالغايػات،مض ن
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ال ػػذميق ػػكدالفري ػػؽالمدرس ػػيكين ػػاغـب ػػيفق ػػدراتيـكمي ػػاراتيـ،لي ػػتـبم ػػكغاألى ػػداؼبكف ػػاءةعالي ػػة
(فحجاف.)11:2012،
كقدقسـالعجمي()2003أىداؼاإلدارةالمدرسيةإلىأربعةمحاكررئيسةكىي:
 مجموعة األىداف الثقافية والتربوية:

كتتمثػ ػػؿفػ ػػيتنميػ ػػةقػ ػػدراتكميػ ػػاراتالطالػ ػػب،مػ ػػفخػ ػػالؿتزكيػ ػػدهبالمعمكمػ ػػاتكاألفكػ ػػار

كالخبػ ػراتالمناس ػػبةلعمػ ػرهكقد ارت ػػو،كك ػػذلؾالىتم ػػاـبط ػػرؽد ارس ػػتولمظػ ػكاىرالمختمف ػػةباألس ػػاليب

العمميةالسميمةالتيتتطمبالػتأمؿكالتفكيركالبتكار.
 مجموعة األىداف الدينية:كتتمثؿفيالتأكدمففيػـالطالػبلمعقيػدةاإلسػالميةفيمػناسػميمنامػعالىتمػاـبغػرسالقػيـ

كاألخػػالؽكاآداباإلسػػالميةفػػيشخصػػيةالطالػػب،كبػػذلؾيكتسػػبالخمػػؽالقرآنػػي،كيكػػكفعضػكان

نافعانلنفسوكأسرتوكمجتمعواإلسالمي.
 -مجموعة األىداف االجتماعية:

كتتمثػؿفػيتعريػؼالطالػببػػدكرهنحػكمجتمعػوكأفػرادأسػرتو،كمػػايترتػبعميػومػفحقػػكؽ

ككاجبػػات،كتشػػجيعوعمػػىإقامػػةعالقػػاتاجتماعيػػةسػػميمةبينػػوكبػػيفاآخ ػريفمػػفأجػػؿالتعػػاكف
المشترؾ،لتحقيؽأىداؼالمجتمع.
 مجموعة األىداف االقتصادية:كتتمثػػؿفػػيتكعيػػةالطالػػببمصػػادرالثػػركةالطبيعي ػةفػػيمجتمعػػو،ككيفيػػةالحفػػاظعمييػػا

كتنميتيامفأجؿتطكرالمجتمعكتقدمو.

وتتمحور أىداف اإلدارة المدرسية بما يمي:
 .1تحسيفقػدرةالنظػاـالمدرسػيعمػىأداءكظائفػو،مػفخػالؿإحػداثنػكعمػفالتجػانسبػيف
العػامميففػيالمدرسػة،كدفػعالجميػعلمتعػاكفكالعمػؿبػركحالفريػؽ،مػفأجػؿإخػراجالعمػؿ

المدرسيبصكرةفعالةكجيدة.

 .2غرسالعاداتكالمكاقؼاإليجابيةفينفكسالطمبةتجاهالتعميـ.
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 .3تحديػدالمسػئكلياتكتقسػيـاألعمػاؿ،كتػػكفيرالمػكاردكالعتمػاداتالالزمػةلتنفيػذالسياسػػات
التعميميػػةكتكزيػػعأكقػػاتالمدرسػػيفكالعػػامميفكتػػكفيراألمػػافالشخصػػيكالىتمػػاـالنفسػػي

لمعامميفكالمعمميف.

 .4الكشػػؼعػػفميػػكؿالطمب ػػةكاسػػتعداداتيـكقػػدراتيـ،كالتخط ػػيطلبػػرامحالد ارسػػة،كاألنش ػػطة
التعميميةالمناسبةلتنميةشخصيةالطمبةكاعدادىـلمحياةالمستقبمية.

ممػػاتقػػدـتػػرلالباحثػػةأفأىػػـأىػػداؼاإلدارةالمدرسػػيةالناجحػػةىػػكتحقيػػؽالتكافػػؽكالشػراكةعمػػى

جميعالمسػتكياتداخػؿالنظػاـاإلدارممػفخػالؿتحفيػزالعػامميف،كبػثركحالعمػؿالتعػاكنيبػيف
العامميف(العجمي.)9:2003،

االتجاىات اإلدارية المعاصرة في اإلدارة المدرسية:
مفأبرزالتجاىاتالمعاصرةفياإلدارةالمدرسيةكمايمخصياعايش()2013مايمي:
 أصبحتاإلدارةالمدرسػيةعممػنالػوفمسػفتو،كأصػكلو،كقكاعػده،كأسػاليبو،كطرائقػو،كممارسػاتو،كلـتعداإلدارةالمدرسيةتعتمدعمىالخبرةكالجتياداتالشخصية.

 تيعداإلدارةالمدرسيةالحديثةأساسان ألمتطكيرأكتجديدلمتعميـفيسبيؿتحقيؽأىدافوفيتطكيرالمجتمعكتنميتوالشاممة.

 تعتمد اإلدارة المدرسية الحديثة عمى الديمقراطية ،كعمى العالقات اإلنسانية ،كعمىالمشاركة،كليسعمىالتسمطكالفردية.

 -أصبحاستخداـالتكنكلكجيابأبعادىاالمختمفةأساساإلدارةالمدرسيةالحديثة.

 تأتي العناية بالعنصر البشرم مف حيث اختياره ،كتأىيمو  ،كتدريبو مف أكلكياتالتطكيراإلدارمالمعاصر.

 -تيعد اإلدارة المدرسية فرعان مف اإلدارة العامة ،التي ترتكز عمى ىرـ اقتصادم

كاجتماعيكسياسي،فالبدلكؿتطكيرفياإلدارةالمدرسيةأفيأخذبالعتبارالنظاـ

اإلدارمالعاـكالخصائصالذاتيةلممجتمعفيمختمؼأبعادىا.

فعاؿ لذلؾ
 المتعمـ في المدرسة الحديثة محكر العممية التعميمية ،كالمعمـ محرؾ ٌالمحكر.

 -ليسالكتابكلالمعمـكحدىمامصدرلتعمـالطمبةكتعميميـ.

 المجتمع في المدرسة الحديثة شريكنا استراتيجينا ليا في تخطيط عمميا ،كفي تنفيذهكتقكيمو.
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 كػػؿالطمبػػةفػػيالمدرسػػةالحديثػػةيتعممػػكف،كػػؿحسػػبقد ارتػػوكأنمػػاطتعممػػو(عػػايش،.)85:2013

صعوبات ومعوقات تواجه اإلدارة المدرسية في فلسطين:
إدارة المدارس عمى مختمؼ مستكياتيا عممية ليست باألمر اليسير ،كالمعايش لكاقع اإلدارة

المدرسية فيفمسطيف يجد أنيا تكاجو الكثير مف الصعكبات كالمعكقات التي تحتاج إلى مدير كفؤ
يتصؼ بيا أكثرمف غيره مف مديرم المؤسسات غير التعميمية فتتمثؿ الصعكبات فيما يمي:

 .1حاجة اإلدارة المدرسية إلى اإلعداد كالتأىيؿ كارتباطيا بمياديف كاسعة يحتاج المدير إلى
التعرؼ عمييا كاإللماـ بيا ،نحك :التخطيط ،كالتدريس ،كالتعمـ ،كاإلشارؼ ،كالتقكيـ كما
ميارت ككفايات.
تتضمنو ىذهالعمميات مف ا

 .2اتساع تكقعات المجتمع كالسمطات التعميمية مف دكر المدير ،فيك القدكة ،كالقائد التربكم،
كالمرشد األميف ،كالكسيط .كىذه التكقعات ترفع مف مستكل مساءلة المدير ،كتضعو

مكضع انتقاد دائـ ،إذتحممو السمطات التعميمية كأكلياء األمكر مسؤكلية نجاح المدرسة أك

فشميا.

ميارت دقيقة في
 .3حاجتيا إلى التكفيؽ بيف المياـ اإلدارية كالفنية ،كما يتطمبو ذلؾ مف ا
التنظيـكالتفكيض كادارة الكقت.

 .4ضركرة متابعة الدارسات كاألبحاث النفسية كالتربكية لتحقيؽ النمك الشخصي كالميني
لممدير ،كلتكجيو المرؤكسيف ،كمساعدتيـ عمى النمك الشخصي كالميني أيضا ،كأف كثرة

التغيرت المجتمعية مف جية أخرل تزيداف مف
ا
الدرساتكاألبحاث مف جية ،كسرعة
تمؾ ا
صعكبة األمر كتعقيدهأماـ المدير.

 .5حاجتيا إلى الكقت الطكيؿ أكثر مما يتيحو اليكـ المدرسي ،كبالتالي حاجتيا إلى إف

فرغو ،أك كقتو الخاص ألداء األمانة المنكطة بو بأعمى درجة
يقضي المدير جزءنا مف ا
مف الدقةكالمسؤكلية كالتقكل.

 .6حاجتيا إلى كثير مف سعة الصدر كالحمـ كالحزـ في معالجة أمكر الطمبة كالمرؤكسيف،
كفيالتعامؿ مع أفارد المجتمع.

 .7كثرة التحديات الداخمية كالخارجية التي تكاجو المدرسة ،بؿ التربية عمكمنا ،كاشكالية تحديد
أكلكيات حميا ،كما يتطمبو ذلؾ مف تعاكف مع المؤسسات غير التعميمية ،كنظـ المجتمع

األخرل(عابديف.)251:2001 ،
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كترلالباحثةإلىأفىذهالصعكباتكالمعكقاتتتطمبمدي انرمتفيمان مؤىالن لمتفاعؿمع

المتغيراتكيمتمؾمنظكمةقيميةفيجميعممارساتواإلدارية.

كفاءات مدير المدرسة الثانوية الناجت:

لكيتؤدماإلدارةالمدرسيةكظائفياعمىأكمؿكجو،كتقكـبممارسةعممياتيااإلداريػةبنجػاح،
اتكاتجاىػ و
اتكقػػدر و
ػكمفعػػاؿكنػػاجحيشػػرؼعمييػػا،كيمتمػػؾميػػار و
ػاتكقيم ػنا
لبػػدليػػامػػفقائػػدتربػ
َّ
كمعمكمػ و
ػاتيسػػتطيعبيػػاأفيكاجػػوالمكاقػػؼاإلداريػػةالمختمفػػةالتػػيتتعمػػؽبميػػدافعممػػوالمدرسػػي

(أخكارشيدة.)91:2006،

يعتبر مػدير المدرسػة قائػدنا تربكيػنا لألسػرة المدرسػية  ،كلكػي يكػكف ناجحػنا فػي عممػو يتطمػب

ذلؾ تكفر صفات شخصية كمينية كقيادية تساعده عمى القياـ بميامو عمى أكمؿ كجو .

يذكر(ربيع (2006 ،أىػـ الصػفات التػي يحتاجػو مػدير المدرسػة المسػمـ لمنجػاح فػي عممػو كالتػي

أجمعت معظـ الدراسات كاألبحاث عمييا:

 .1إيمػاف قػكم صػادؽ بػا﵀ عػز كجػؿ كمالئكتػو ككتبػو كرسػمو كاليػكـ اآخػر كالقضػاء
كالقدر كالتمسؾبتعاليـ الديف ألف اإلنساف المؤمف أكثر إخالصنا في عممو.

 .2التحمػي بػاألخالؽ اإلسػالمية الفاضػمة مػف صػدؽ كأمانػة كاخػالص كصػبر كتكاضػع
كتسامحكرحمة.

 .3ذكػاء فطػرم كمكتسػب تظيػر آثػارهفػي الحكػـ الصػائب كالنظػرة الثاقبػة كفيػـ كتحميػؿ
المشكالتكحميا.

 .4الصحة الجسمية كالنفسية كالىتماـ بالمظير الشخصي كالمياقة البدنية.
 .5القدرة عمى التخطيط كالتنظيـ كاتخاذ الق اررات كالتكجيو كالتقكيـ.
 .6ثقافة عامة ككعي بالمشاكؿ في المجتمع كاألمة كاإلنسانية.

 .7القػدرة عمػى قيػادة األفػراد كاقنػاعيـ كاحتػراـ آرائيػـ كيكػكف مكضػع ثقػة لممعمميف(ربيػع،
.)54-53:2006
كمػ ػػفأىػ ػػـالكفػ ػػاءاتالتػ ػػييجػ ػػبأفتت ػ ػكافرفػ ػػيمػ ػػديرالمدرسػ ػػةالنػ ػػاجحكمػ ػػايمخصػ ػػياالبػ ػ ػكىي

()2011كمايمي:

 مراعاةالعالقاتاإلنسانيةداخؿالمدرسة مشاركةالمعمميففياتخاذالق اررات.18

 -عدـالمحاباةكالتفرقة.

 العمؿعمىحؿالمشكالتداخؿالمدرسةدكفتصعيدىا. -تشجيعالعمؿكفريؽ.

 التفاعؿاإليجابيمعاإلداراتالتعميميةكالمجتمعالمحمي. -فيـالنكاحيالماليةكاإلدارية.

 تشجيعالقدراتاإلبداعيةلممرؤكسيفكالطالب. -تبنيالدعكةلمتجديدكالتطكير.

 -تكزيعالمسئكلياتكفقانلمتخصص.

 الحزـمعالمركنةفيمكاجيةالمشكالتكاألزمات. -تشجيعركحالتعاكفكالثقةبيفالعامميف.

 -اصدارالق ارراتفيحضكرجميعاألطراؼ.

 احتراـالرأمكالرأماآخر(البكىي.)287:2011،كتػرل الباحثػة أف ىػذه الصػفات ضػركريةلمػديرالمدرسػةكأفافتقػار المػدير لصػفة
مػف ىػذهالصػفات قػد يػؤثر عمػى قد ارتػو ،كلكػف معظػـ ىػذه الصػفات كتكافرىػا بنسػبة كبيػرة

في مدير المدرسةيساعد بشكؿ كبير عمى نجاح المدرسة كتحقيؽ أىدافيا .

ى
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المحورىالثاني:
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 أىمية القيم
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 نظرة الفمسفات لمقيم
 تصنيفات القيم
 عالقة القيم بالعممية التربوية
 اإلدارة بالقيم
 أىداف وأىمية اإلدارة بالقيم
 مراحل تطبيق اإلدارة بالقيم
 الممارسات اإلدارية لمدير المدرسة وعالقتيا بالقيم
 مجاالت اإلدارة بالقيم

20

القيم
لماذا نيتم بالقيم ؟
تعتبردراسةالقيـمفالقضايااليامةالتيدارحكلياالكثيرمفالجػدؿنتيجػةالتغييػراتك

المسػتجداتالعالميػػةالكاسػػعةالتػػيحػػدثتخػػالؿالعقػػكدالسػػابقة،فالمنظكمػػةالقيميػػةكالمعرفيػػةفػػي

جميػػعالمجتمعػػاتتتعػػرضإلػػىالتغيػػرالمسػػتمر،كذلػػؾتبعػانلمػػايطػرأعمػػىالمجتمػػعمػػفتغيػرات
يرافقيػػاظيػػكرحاجػػاتكمتطمبػػاتجديػػدة،كتطمػػبىػػذابطبيعػػةالحػػاؿأفتكػػكفالمنظكمػػةالقيميػػة

مرنةكلينة؛لنكاكبحاجاتاألفرادكتكقعاتيـ،كيستقيالنظػاـاإلدارمكجػزءمػفاألنظمػةفػيأم
مجتمػػعمجمكعػػةالق ػػيـكالمبػػادئمػػفثقافػػةالمجتمػػعكمػػنيحيػػدعكإلػػىأىميػػةالفػػردفػػيالنظػػاـ،
كاحتراموكمعاممةالناسباحتراـككرامةلماليامفأثرمباشرعمىقيـاألفػرادكمبػادئيـ(حسػيف،

.)222:2004

مفيوم القيم لغ ًة:
القيـكؿذمقيمة،
جاءفيالمنجدأف القيمة جمعياقيـأمالثمفالذميعادؿالمتاع،ك ٌ

قيمة،كديانةقيمةأمالمستقيمة(المنجد.)663:1960،
كيقاؿ:كتابقيـأمذك
ٌ
ٌ

اؿاعكجاجو،كقكـالمتاع:
األعالـ،قكـالشيء:عدلوكدرأكأز
كجاءفيمنجدالطالبفيالمغةك
ٌ
ٌ

أمجعؿلوقيمةمعمكمة.

القيمةفيالمغةتعني:الديمكمةكالثباتكالسياسةكالرعايةكالصالحكالستقامة (الجالد:2010،

.)19

ككردمصػػطمحالقػػيـفػػيالمعجػػـالفمسػػفيبأنػػو:قيمػػةالشػػيءفػػيالمغػػةقػػدره،كقيمػػةالمتػػاع

ثمنػػو،فيقػػاؿالمػػرءمػػايحسػػنو،كمػػالف ػػالفقيمػػةأممػػالػػوثبػػاتكدكاـعمػػىاألمػػر،ككردتف ػػي
الحديثالشريؼعمىأنيااستقامة(قؿآمنتبا﵀ثـاستقـ)كىيالستقامةعمىالطاعػة(صػميبا،

.)1994

كمنياماذكرعقيؿ()2006أفالقيمةتأتيبمعنىالتعديؿ،كالستقامة،كالعتداؿ،يقاؿ:
استقر،كقكـاألعكجأم:عدلوكأزاؿ
قاـاألمر،أم:اعتدؿكاستقاـ،كقاـالحؽ:أمظيرك
ٌ

عكجو.
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ِّـ﴾ (الركـ )30:أم المستقيـ ك المقكـ ألمكر الناس.
قاؿ تعالى :
ى
يف ى
﴿ذلؾ ا ِّلد ي
القي ي
ً
ِّمةه﴾(البينة)3:أمذاتقيمةرفيعة (عقيؿ.)62:2006،
ييا يكتي ه
قاؿتعالى﴿:ف ى
بقىي ى
يتضحمفخالؿالمعنىالمغكملمقيـأنياجاءتبمعنىتعديؿلمسمكؾكاستقامةأكجعؿ
لمشيءقيمةمعمكمة.

مفيوم القيم اصطالحاً:
تعددتكجياتالنظربشأفتحديدمفيكـالقيـ؛كيرجعذلػؾإلػىعػدـكضػكحالمفيػكـمػف

ناحيػػةكتع ػػددمج ػػالتالق ػػيـمػػفناحي ػػةأخ ػػرل،باإلض ػػافةإلػػىاخ ػػتالؼالعتب ػػاراتاأليديكلكجي ػػة
كالمدارسالفمسفيةلدلالمفكريفكالعمماءكالفالسفة.
ىيذلؾالييكؿالمثػاليمػفالمبػادئالتػيينظػرمػفخالليػاالفػردإلػىمػايجػبأفيكػكف

عميوسمككوكسمكؾاآخريف(ماىر.)178:2005،

كتعتبػػرمجمػػكعالمبػػادئكال ػػرؤلككجيػػاتالنظػػركالمعتق ػػداتكمحػػدداتالحك ػػـلمع ػػامميف
(عصفكر.)83:2008،
كىناؾمفينظرلمقيـعمىأنيا معاييراجتماعيةذاتصيغةانفعاليةقكيةكعامػةتتصػؿ

مػػػفقريػ ػػبالمسػ ػػتكياتالخمقيػ ػػةالتػ ػػيتقػ ػػدمياالجماعػػػة،كيمتصػ ػػياالفػ ػػردمػ ػػفبيئتػ ػػوالجتماعيػ ػػة

الخارجيةكيستخمصمنيامكازيفيبرربياأفعالوكيتخػذىاىاديػانكمرشػدان،كتنتشػرىػذهالقػيـفػي

حياةاألف اردفتحددلكؿمنيـأصحابوكأعداءه(الطراح.)84:2001،

عرفتالقيـبأنيا:مجمكعةأفكاركمبادئيكتسبياالفردفيبيئتوالجتماعيةكىكيؤمف

بياكتذكقياكتشكؿفيمجمكعياالنسؽالقيميالذميحكـسمككياتالفردكممارساتوكيساعدهفي

التكيؼمعبيئتوالجتماعية(استيتةكصبحي.)213:2002،

كعرفيػػاعطيػػكم()2001بأنيػػا:معتقػػداتتح ػددأىميػػةالشػػياءبالنسػػبةلمفػػردفػػيضػػكء
ٌ

ثقافػػةالمجتمػػعالػػذميعػػيشفيػػو،كالقػػيـتحكػػـسػػمكؾالفػػردبالسػػمبأكاإليجػػاب(عطيػػكم:2001،

.)113

كعرفتأيضانبأنيا:مبدأكصفةيستدؿمنياعمىكجكدسمكؾأكمعيار،يفضيإلىالتكصؿإلى
طريقةترتيبالقيمةمفخالؿالتفضيؿأكاألدكاتأكاألنشطة(جبراكدكفيدم.)47:2011،
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كمػػاأفالقػػيـتعبػػرعػػفالمعتقػػداتاألساسػػيةلمفػػرد،كىػػيالتػػيتحػػددلػػومػػايجػػبأفيفعمػػوأكل

يفعمو،كماىكصحيحأكخطأأكحؽأكباطؿ،أكاختصا انرىػيالتػيتكجػوأخالقنػاكسػمككنافػي

التعامؿمعاألشياءأكمعاآخريفمفحكلنا(السكارنة.)94:2009،

كتعػرؼالقيمػةبأنيػػا:أحكػاـيطمقيػاالفػػردعمػىاألشػياءالمرغػػكبفييػاأكالتػييفضػػمياعػفغيرىػػا

كذلؾكفقانلمعاييرالجماعةكالعكامؿالبيئيةالمختمفةكنتيجةلخب ارتالفردكتفاعمومعىػذهاألشػياء


(سميماف،كىب.)27:2011،

خصائص القيم:
لمقيـبشكؿعاـمجمكعةمفالخصائصالتيتميزىاعفغيرىاكىي:
 أنياإنسانيةليمكفقياسياكالمكجكداتالمممكسةكىيلتيرلبالعيفبؿتيعرؼنتائجيا. تتميزبثباتياالنسبينظ انرلرتباطيابثقافةالمجتمعالتػييكتسػبيااإلنسػافجػيالنبعػدجيػؿ،إلأفىذاليعنيأنيالتتغيرعمىالمدلالبعيد.

 -يصعبدراستيابشكؿعمميبسببتعقيدىا.

 النس ػػبية،أمتختمػػػؼم ػػفشػ ػػخصآخػػػركذل ػػؾبس ػػبباخ ػػتالؼالحاج ػػاتكالتربيػػػةكالرغب ػػاتكالظركؼكالمكافكالزمافكالثقافة.

 مرتبةبشكؿىرمي،بمعنىأفىناؾقيـمييمنةعمىقيـأخرلأكخاضعةليا. -تؤثرفياآراءكالتجاىاتكالسمكؾبيفاألفراد.

 -مرغكبةاجتماعيانألنياتشبعحاجاتالبشركمعركفةلدلأفرادالمجتمع.

 ممزمةكآمرة،ككنياتعاقبكتكافئكتحرـكتفرض(عصفكر.)99:2006،كأشػارالحراحشػػة()2012أففرنسػػيسكدكػػكؾ()1995ذكػػركاالشػركطالكاجػػبتكافرىػػافػػيالقػػيـ
مفأىميا:

 اختيارالقيـمفبيفبدائؿعديدة،نتيجةتكفرالقناعػةكاإليمػافبيػذهالقػيـكىػذايزيػدمػفدرجػةاللتزاـبيا.

 التساؽ،فمفالضركرملمقيـأفتككفمتناغمةكخاليةمػفالتعػارضكتقػعضػمفاتجػاهفكػرمكسمككيكاحد،كأفتككفمنسجمةمعسياسةكرسالةالمنظمة.

 المحدكديػػةفػػيالعػػدد،كىػػذايسػػاعدالمػػديريفعمػػىتػػكفيرإطػػارلمقػػائميفعمػػىرسػػـالسياسػػاتاإلداريػػةفييػػا،كتحديػػدالسػػمكؾالػػذمتتطمػػعلتحقيقػػومػػفخالليػػا،كمسػػاعدةاألف ػرادعمػػىإدراؾ
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العالقاتبيفالقيـكالعمؿالذميقكمكفبػو،ىػذافضػالنعػفاإلربػاؾالػذمقػديسػببوتعػددالقػيـ

بشكؿكبير.

 أفتكػػكفالقػػيـعمميػػة،كأفيكػػكفمػػفالسػػيؿترجمتيػػاإلػػىالكاقػػع،كاختبػػارمػػدلثباتيػػا،كىنػػاينبغيعمىإدارةالمنظمةأفلتبنيقيمياعمىآماؿصعبةالتحقيؽ.

 الجاذبية،يجبأفتككفالقيـجذابةلألفرادكأفتمقىالحتراـمنيـ،كىػذايعنػيبصػكرةأخػرلػكفقريبػػةمنػػومػػفأجػػؿأفيمتػػزـبيػػاكتػػنعكسعمػػى
أفتتكافػػؽالقػػيـمػػعأىػػداؼالفػػرد،كأفتكػ 

سمككو.

 تدكيفالقيـالذميؤدمإلىالمزيدمفالكضػكح،كاثػارةالنقػاشحكليػاكجعميػاعمػىشػكؿرسػالةقابمةلالتصاؿككؿذلؾيساعدعمىاللتزاـبيا(الحراحشة.)148:2012،
كذكرالزيكد()2005خصائصأخرللمقيـمنيا:
 -أفالقيـلترتبطبزمفمعيف،فييإدراؾيرتبطبالماضيكالحاضركالمستقبؿ.

 تتصػػؼالقػػيـبالضػػدية،فكػػؿقيمػػةليػػاقطبػػاف:قطػػبإيجػػابييشػػكؿالقيمػػة،كآخػػرسػػمبييمثػػؿضدالقيمة.

 القػ ػػيـمتعممػ ػػةكليسػ ػػتكراثيػ ػػة،حيػ ػػثيػ ػػتـتعمميػ ػػاكاكتسػ ػػابياعػ ػػفطريػ ػػؽمؤسسػ ػػاتالتنشػ ػػئةالجتماعيةالمختمفة(الزيكد.)24:2005،

كأضاؼالمعايطة()2006الصفاتالتالية:
 تتصػػؼالقػػيـباليرميػػة،أمأفقػػيـكػػؿفػػردتكػػكفمرتبػػةتنازلي ػانطبق ػانألىميتيػػالػػومػػفاألىػػـفالميـ،حيثتسكدلديوالقيـاألكثرأىميةبالنسبةلو.

 تتصػػؼالقػػيـبالعمكميػػة،فيػػيتشػػكؿطابع ػناقكمي ػناعام ػنامشػػتركنابػػيفجميػػعطبقػػاتالمجتمػػعالكاحد.

 تتض ػ ػػمفالقػػ ػػيـنكعػ ػ ػانم ػ ػػفالػ ػ ػرأمكالحك ػ ػػـعم ػ ػػىش ػ ػػخصمع ػ ػػيفأكشػػ ػػيءأكمعنػػ ػػىمعػػ ػػيف(المعايطة.)28:2006،

فيحيفأشارالرشيد()2000أفمفخصائصالقيـمايمي:
 -تحتؿالقيـمرك انزرئيسانفيتككيفشخصيةالفردكنسقوالمعرفيكتحديدسمككو.

 -يتعمـالفردمفخالؿتفاعمومعالبيئةالجتماعيةفيمكاقؼالختباركالمفاضمة.
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 تعػػدالقػػيـمعيػػا انرلمحكػػـ،حيػػثلتتكقػػؼعمػػىالذاتيػػة،بػػؿعمػػىأسػػاسمػػفالتعقػػؿكالتػػذكؽكالتقديرالخمقيبعيدانعفالفرديةكالمصمحةالخاصة(الرشيد.)34:2000،

أماالطجـكالسكاط(1421ق)فقدأكدكاعمىالخصائصالتالية:
 تمثػػؿالقػػيـمعيػػا انرلممفاضػػمةبػػيفخيػػاراتعػػدة،ألفالشػػخصيكػػافحمػػفأجػػؿتحقيػػؽاألشػػياءالتيتتفؽمعقيمو.

 -لمقيـمفالقكةكالتأثيرعمىالفردكالجماعةمايكصمياإلىدرجةاللتزاـ.

 البعػػدالقيمػػيل نسػػافلػػيسجامػػدانفػػيجميػػعمككناتػػو،بػػؿإفالقػػيـرغػػـتأصػػميافػػيالػػنفسالبشريةتبقىفياطارالنسبية(الطجـكالسكاط1421،ق.)101:

كالشكؿاآتييكضحبعضالخصائصالتيأشارإلييا(الكرخي)123:2009،
شكل (خصائص قيم المنظمة)

نابعة مما تؤمن
به المنظمة

خصائص قيى
املنظًت

تجمع بين
المرونة والقوة

أىمية القيم:


تبدكأىميةالقيـفيمقػدرتياعمػىتحقيػؽتكامػؿالفػردكاتػزافسػمككوكمقد ارتػومػفحيػث

مقاكمػػةالنح ارفػػات،كالتػكازفبػػيفمصػػالحالفػػردالشخصػػيةكمصػػالحمجتمعػػو،كتفضػػيؿالمصػػمحة

افؽبيفالخمؽكالشخصية،فضالنعػفمػاذكػرفػإفلمقػيـدك نار
العامةعمىالمصمحةالخاصة،كالتك
ي
فيتعبيرىاعفالكاقعالجتماعيكمابومػفتماسػؾأكتصػارع،ككػذلؾتعػدعنصػ انرمػفعناصػر

الثقافػػةالرئيسػػةألممجتمػػعمػػفالمجتمعػػات،كيمكػػفلمقػػيـأفتحػػددالنشػػاطالجتمػػاعيكتنظمػػو
لكافةاألفرادفيالمجتمع(أبكراضي.)18:2013،
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كيحددزىراف()2012أىميةالقيـلدلاألفرادكالجماعػاتبأنيػاتسػاعدعمػىتكقػعمػاسػيككف
عميػوالمجتمعػػات،فػػالقيـكاألخالقيػػاتالحميػػدةىػػيالركيػزةاألساسػػيةالتػػيتقػػكـعمييػػاالحضػػارات،

ػع،يتىىنىبػػألػػوبحضػػارةكرقػػيكازدىػػار،كاذامػػا
فػػالمجتمعالػػذميحمػػؿأف ػرادهقيم ػانكأخالقيػػاتمجتمػ ي
انيارتتمؾالقيـكاألخالقيات،سقطتالحضارةكأصػبحتاألمػـفػيطريقيػاإلػىالتخمػؼكىػذامػا

حػدثلػػبعضالحضػػاراتالسػابقة،فالحضػػارةاإلسػػالميةمػاقامػػتإلعمػػىالقػيـكاألخالقيػػاتالتػػي
تربػػىعمييػػاالمسػػممكفاألكائػػؿ،عمػػىيػػدرسػػكلناالك ػريـ.كتتكقػػؼقػػكةالمجتمػػعإلػػىحػػدكبيػػرعمػػى
كحػػدةالقػػيـ،فكممػػازادتالقػػيـداخػػؿالمجتمػػعزادتماسػػكوكارتباطػػو،ككممػػاقمػػتالقػػيـفػػيالمجتمػػع

زادتفككوالجتماعي(زىراف.)437:2012،
كأشارالحراحشة()2012إلىأىميةالقيـفيالحياةالعمميةفيجكانبمختمفةمفأىميا:
 -تككيفكخمؽاتجاىاتالفردكآرائو،كتشكيؿاألساسلفيميا.

 اسػػتخدامياكمعػػاييرمرشػػدةلسػػمكؾالفػػردكالجماعػػة،يحتكمػػكفإلييػػاعنػػدتقيػػيـسػػمككيـكسػػمكؾاآخريف.

 ابػرازالختالفػػاتالحضػاريةبػػيفالمجتمعػػات،ممػػايسػػيـفػيفيػػـالسػػمكؾاإلنسػػانيكالتنظيمػػيألفرادىذهالمجتمعات.

 -تأثيرىاعمىإدراؾالفردكدكافعو،باعتبارىامحددناأساسينالجكانبالشخصية.

 -تحديدالمجاؿاألخالقيلمفرد،بتقريرالمقبكؿكالمرفكضأخالقيانبالنسبةلمفردكالجماعة.

 تأثيرى ػ ػ ػ ػػاعم ػ ػ ػ ػػىالقػ ػ ػ ػ ػ ارراتالت ػ ػ ػ ػػييص ػ ػ ػ ػػدرىااألفػ ػ ػ ػ ػراد،كعم ػ ػ ػ ػػىدرج ػ ػ ػ ػػةمش ػ ػ ػ ػػاركتيـكابتكػ ػ ػ ػ ػارىـ(الحراحشة.)142:2012،

كيف تنشأ القيم:
،كالتقػدير،كالفعػؿ.ففػيالختيػارتينتقػىالقػيـ
يمرنشكءالقيـفػيم ارحػؿثػالثأىميػا:الختيػار 
مػػفبػػدائؿمتاحػػةمختمفػػةبحري ػ وةتامػػة.كىنػػاينظػػراإلنسػػاففػػيعكاقػػباختيػػاره،كيسػػتعدلتحمػػؿ
مسػػئكليةىػػذاالختيػػار.كيمػػيذلػػؾالتقػػديركفيػػويتعمػػؽاإلنسػػافبػػالقيـالتػػياختارىػػا،كيعتػػزبيػػا

كيسػػعدلختيارىػػاكيعمػػفاختيػػارهعمػػىالنػػاس.ثػػـيػػأتيالفعػػؿكفيػػويمػػارساإلنسػػافالسػػمكؾالػػذم
تمميوالقيـكأقكلالقيـماتتصؼممارساتيابالديمكمةفيالزمافكالمكاف(الزيكد.)67:2006،

كلكفنتيج نةلمتغيرالحضارمالمتسارع،كالتطػكرالتكنكلػكجيكالتحػدياتالمت ازيػدة،بػدأنانشػيد
قيمانمتصارعةتسكدأبناءالشػعبالكاحػدبػؿاألسػرةالكاحػدة.األمػرالػذمأدلفػيبعػضالحػالت

ػاءالفعػاؿاذالػـيكػفلػونظػاـقيمػي
إلىتضاؤؿالثقةبالقيـاألصيمة.فمامػفمجتمػعيسػتطيعالبق
ٌ
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ينظـجممةمػفالقػيـيقبميػاكيمارسػياسػمككانفػيحياتػو،فمثػؿىػذاالنظػاـىػكالػذميشػكؿمصػدر

التحادكالقكةلممجتمع،لينتقؿفيومفجيؿإلىجيؿ(البريدم.)35:2007،

وظائف القيم:
ىناؾكظػائؼعديػدةلمقػيـتػنعكسعمػىسػمكؾالفػرد،كمػاتػنعكسعمػىسػمكؾالجماعػةأيضػنا
كيمكفتناكؿىذهالكظائؼعمىمستكييفىما:

عمى المستوى الفردي:
 -تككيفاتجاىاتاألفرادكآرائيـسكاءفيالمجتمعاتأـالمنظمات.

 -استخداـالقيـمعاييرلفيـسمكؾالفرد،كالحتكاـإليياعندتقكيـالسمكؾ.

الميمنافيتحديدجكانبالشخصية.
 تأثيرىافيدكافعاألف اردكادراكاتيـ،اذتعدعام ن -تسيـالقيـبزيادةالدافعالذاتيلمفردنحكالعمؿ(العمياف.)37:2002،

 تكحدالقيـاألفرادداخؿالجماعاتكالمنظمػات،فالتقػاءالجميػععمػىقاعػدةقيميػةمكحػدةيػؤدمإل ػػىالقض ػػاءعم ػػىأس ػػبابالتن ػػافسغي ػػرالشػ ػريؼكالصػ ػراعف ػػيالمجتمعات(عس ػػاؼ:2012،
.)125

 تحم ػػيالق ػػيـالف ػػردم ػػفالنحػ ػراؼكالنجػ ػراركراءالش ػػيكات،في ػػيس ػػياجآم ػػفيق ػػياإلنس ػػافكيحفظومفالضياعكالشقاء(الجالد.)46:2005،

 تسػػيـفػػيتحديػػدالرؤيػػةالتػػيينشػػدىاالفػػرد،كفيػػـالعػػالـمػػفحكلػػو،كالمسػػاىمةفػػيإصػػالحونفسػػيانكخمقي ػان،مػػفخػػالؿضػػبطشػػيكاتوكمطامعػػو،حتػػىلتتغمػػبعمػػىعقمػػوككجدانػػو(أبػػك

العينيف.)36:1988،

عمى المستوى االجتماعي:
إذتتمثؿكظيفةالقيـكماأشاركؿمفالرشايدة(،)2004كشمسالديف()2006باآتي:
 تحػػافظعمػػىتماسػػؾالمجتمػػع،فتحػػددلػػوأىػػداؼحياتػػوكمثمػػوالعميػػا،كالمبػػادئالثابتػػةكالمسػػتقرةالتيتحفظلوىذاالتماسؾكالثباتالالزميفلممارسةحياةاجتماعيةسميمة.

 تسػػاعدالمجتمػػععمػػىمكاجيػػةالتغي ػراتالتػػيتحػػدثفييػػابتحديػػدىاالختيػػاراتالصػػحيحةالتػػيتسيؿعمىاألفرادحياتيـ،كتحفظلممجتمعاستق اررهككيانوفيإطاركاحد.

 تػربطأجػزاءثقافػةالمجتمػعببعضػياحتػىتظيػرمتناسػقةمػعبعضػيابعضػان،كتعمػؿعمػىتزكيػػدالنظـالجتماعيةبأساسعقميفيذىفأعضاءالمجتمعالمنتميفإلىىذهالمنظمة.
27

 تحمػػيالمجتمػػعمػػفاألنانيػػةالمفرطػػةكالنزعػػاتكالشػػيكاتالطائشػػة،إذإنيػػاتحمػػؿاألف ػرادعمػػىالتفكيرفيأعماليـعمىأنيامحاكلتلمكصكؿإلىأىداؼىػيغايػاتفػيحػدذاتيػا،بػدلنمػف
النظرإليياعمىأنيامجردأعماؿإلشباعالرغباتكالشيكات.

 تػزكدالمجتمػعبالصػيغةالتػييتعامػؿبيػامػػعالعػالـ،كتحػددلػوأىػداؼكمبػررات،كبالتػالييسػػمؾفيضكئيا،كيحددلألفرادسمككيـ(الرشايدة()67:2004،شمسالديف.)36:2006،

 تعػػدالقػػيـصػػكرةالمجتمػػع،ألنيػػاالضػػابطكالمعيػػاراألساسػػيلمسػػمكؾالفػػردمالجتمػػاعي،كىػػيتن ػػتظـفيمػػػايسػػػمىبالمنظكمػػػةالقيميػػػةالت ػػيتعك ػػسأىػػػداؼحاممييػػػا،إذلس ػػبيؿإل ػػىتحديػػػد

األىػػداؼلتكػػكفمعب ػرةعػػفطبيعػػةاإلنسػػافكطبيعػػةالمجتمػػعإلعػػفطريػػؽالقػػيـ،التػػيتحتػػؿ
المساحةاألكبرفيمجاؿتحديداألىداؼ(أبكالعينيف.)8-7:1988،
مصادر القيم:

لت ػػأتيالق ػػيـم ػػففػ ػراغفي ػػيمس ػػتمدةم ػػفالبيئ ػػةبمعناى ػػاالكاس ػػعكيمك ػػفتحدي ػػدمص ػػادرالق ػػيـ

بالمصادراآتية:

ػماكية):يعػػدأكثػػرالمصػػادرأىميػػةكثبات ػانفػػيىػػذاالخص ػكص،إذأف
 المصػػدرالػػديني(األديػػافالسػي
القرآفالكريـكالسنةالنبكيةالشريفةلعبتدك انرأساسيانفيترسي القيـالجتماعيةكاألخالقية.

 مؤسسػػاتالمجتمػػع:نظ ػ انرلكػػكفالفػػردجػػزءمػػفالمككنػػاتالجتماعيػػةلممجتمػػعالػػذميحيػػافيػػوفػػإفالق ػػيـالتػػييحمميػػاتنشػػأكتتطػػكرمػػفخػػالؿتفاعمػػوالجتم ػػاعيمػػعاآخػػريف(الص ػػيرفي:2005،
.)171

 األسػػرة:تع ػػداألسػػرةنػ ػكاةالمجتمػػع،في ػػيالبكتقػػةالت ػػيتتشػػكؿفيي ػػاقػػيـالف ػػرد،كصػػالحالف ػػرد،أكانحطاطوخمقيانمرتبطباألسرةبدرجةكبيرة(الحكلي.)138:2008،

 المدرسػػة:ىػػياألسػرةالثانيػػةفػػيالتغذيػػةالقيميػػةاألخالقيػػةألفػرادالمجتمػػع،حيػػثتكمػػؿدكراألسػرةفػػيغػػرسالقػػيـ،فالتربيػػةليػػاأثػػركبيػػرفػػيتنشػػئةاألجيػػاؿ؛لػػذايجػػبأفتنػػاؿالمدرسػػةقػػد نارمػػف

الىتمػػاـالالئػػؽ،كأفتكػػكفالمدرسػػةمكان ػنالكسػػبالتربيػػةكاألخػػالؽقبػػؿأفتكػػكفكسػػيمةلتحصػػيؿ

المعرفة(بمخضر،كحدة.)32:2006،

 الخبػ ػراتالس ػػابقة:تعتب ػػرخبػ ػراتالف ػػردميم ػػةكتظي ػػرف ػػيالق ػػيـالت ػػييعطيي ػػاالف ػػردلألش ػػياءمث ػػؿ:ة،ألنوحرـمفالتعميـ.
اإلنسافاألميعندمايعطيلمعمـقيمةنكبير
ي

 كس ػػائؿاإلع ػػالـ:تع ػػدكس ػػائؿاإلع ػػالـكس ػػيمةلمتكعي ػػةكتمق ػػيفالق ػػيـ؛لم ػػالي ػػام ػػفت ػػأثيرب ػػال عم ػػىمعتقػػداتكتقاليػػدكقػػيـاألفػراد؛لػػذايجػػبتطييػػرمحتػػكلالبػرامحاإلعالميػػةبمػػايفيػػدالفػػردكالمجتمػػع

(أبكراضي.)132:2013،
28

 الجماعػػةالتػػيينتمػػيإلييػػاالفػػرد:تعػػدعضػػكيةالفػػردفػػيالجماعػػاتمصػػد انرآخػػرلمقػػيـ،فػػالفرديغيػػرأحيانػانقيمػوبفعػػؿضػغكطالجماعػػةعميػوفػػبعضاألشػخاصممػفنشػػأكاتنشػئةدينيػػةتتحػكؿكتتغيػػر
قػػيميـإذاانخرطػػكافػػيعضػػكيةجماعػػاتغيػػرديني ػػة،كتصػػبحقػػيميـمتماثمػػةمػػعقػػيـالجماع ػػة

(القريكتي.)37:2003،

 األقراف:إفظركؼالحياةفيظؿالمجتمعاتالحديثة،كالتغيراتالتيطػرأتعمػىىػذهالمجتمعػاتكالتػػيأدتإل ػػىزيػػادةالتفاع ػػؿالجتمػػاعي،كاحتي ػػاجالفػػردإل ػػىمػػفيعين ػػوفػػيمكاجي ػػةالمتطمب ػػات

الجتماعيةزادمفحاجةاإلنسافإلىالتأثركالتأثيربمثؿىػذاالنػكعمػفالجماعػات،كالتػيأبػرزمػا
يميزىػػاالتقػػاربالعمػػرمكالجتمػػاعيأحيان ػان،فيػػذااألمػػريسػػيؿعمميػػةالتفاعػػؿكالتكاصػػؿدكفأم

ضغكط.

 القي ػػادةكالق ػػكة:يمك ػػفالنظ ػػرإل ػػىالقي ػػادةكالق ػػكةالمص ػػاحبةلي ػػابأنيم ػػامص ػػدرافأساس ػػيافي ػػتـع ػػفطريقيمػػاغػػرسالقػػيـكالفضػػائؿكاألخػػالؽالحميػػدةفػػينفػػكساألف ػرادكالعػػامميفمػػفخػػالؿالحت ػراـ

المتبادؿكالتعاكفبيفجميعاألطراؼ(حمادات.)45:2003،

 العصػػرالمػػادمكتحدياتػػوالحديثػػة:حي ػػثتفػػرضعمينػػاىػػذهالتحػػدياتتعػػديؿمػػاتكارثنػػاهمػػفق ػػيـكاستبداليابقيوـعصريةتالئـكاقعالمجتمعكركحالعصر.
كق ػػدأض ػػاؼالمص ػػرم()2005مص ػػادرأخ ػػرللمق ػػيـمني ػػا:الع ػػاداتكالتقالي ػػدحي ػػثتحم ػػؿتم ػػؾ

العػػاداتكالتقاليػػدقيمػانتكارثيػػااإلنسػػافعيػػراألجيػػاؿ،كحػػرصعمػػىالمحافظػػةعمييػػامثػػؿ:العطػػكة

كالعشائرية(المصرم.)27:2005،



نظرة الفمسفات لمقيم:
اختمفػػتكجيػػاتالنظػػرحػػكؿماىيػػةالقػػيـكحقيقتيػػا،فمػػفاتفػػاؽعمػػىكصػػؼالقػػيـبأنيػػامعػػايير
سػػمكؾالفػػردكالمجتمػػع،إلػػىاخػػتالؼحػػكؿمصػػادرىاكقابميتيػػالمتغييػػر،كػػذلؾحصػػؿتفػػاكتفػػي
كجيػػاتالنظػػربػػيفالفمسػػفاتالمختمفػػة،فالفمسػػفةالمثاليػػةتنظػػرإلػػىالقػػيـعمػػىأنيػػاثابتػػةكخالػػدة

كغيرقابمةلمتغييركللمزكاؿكتستمدمفعالـالمثؿكاألفكار(المحاديف.)25:2002،
كتنظرالفمسفةالكاقعيةإلىالقيـعمىأنياحقيقةمكجكدةفػيالعػالـ،كليسػتتصػك انر،ككػؿ

شيءلوقيمة،كيستطيعاإلنسافأفيكشؼالقيـمػفخػالؿاألسػمكبالعممػيأمباسػتخداـالعقػؿ،

كالقيـعندالكاقعييفمطمقة،معالتأكيدبأنويمكفالحصكؿعميياعفطريؽالخبػرةالحياتيػةأيضػان
(زاىر.)40:2000،

29

أماالفمسفةالبراجماتيةتعتبرالقػيـنسػبية،فمػيسىنػاؾمبػادئمطمقػةفأنصػارىػذهالفمسػفة

ليؤمنكفبالقيـمثؿالحؽكالخيركالجماؿ،فمػيسلػدييـإيمػافبثبػاتالسػمكؾحيػثليكجػدخيػر

،كتركػػزعمػىالنتػائحذمالطػابعالعممػػي
نيائيػانإلػىاألبػد،كأفالحيػاةعمميػػةمتغيػرةكمتجػددةدكمػان 

(المحاديف.)30:2000،

كالفمسفةالكجكديةتنظرإلىالقيـعمىأنيالتكجػدمنفصػمةعػفاألفعػاؿالتػييمارسػيااإلنسػاف
يتوكبناءعمىاختياره ،كلكفيجبأفيختارماىكخيػر،ألفالختيػارفػيحػدذاتػويؤكػدأف
بحر
ن

لديوقيمنا،كل نسافحريةفيأفيق ررماىكصكابأكخطأبالنسبةلو(الخمؼ.)15:1996،

القيـفيالفكراإلسالميتختمؼعفغيرىػامػفالفمسػفاتالسػابقة،فقػدأكػداإلسػالـعمػىأىميػة
ػاتخمقيػػة،
الجانػػبالقيمػػيكاألخالقػػيفػػيبنػػاءالشخصػػيةالمسػػممةبمػػامنحيػػامػػفامكانػػاتكمقكمػ
ي
فالطبيعػػةاإلنسػػانيةتمتمػػؾفػػيذاتيػػامقكمػػاتنمكىػػااألخالقػػي،كتعتمػػدمنظكمػػةالقػػيـفػػيالثقافػػة

اإلسالميةعمىالتعاليـالدينية،كىيمنظكمةمحددةفيالقرآفكالسنة،كىذامػايميزىػاعػفغيرىػا
مفالمنظكمػاتالتػيلتيػتـبالػديف،كالتػيتعتبػرالقػيـحياديػةكمتغيػرةككسػيمةمػفمنظػكرمػادم
فمسػػفي،كقػػدنظػػراإلسػػالـإلػػىالقػػيـالجديػػدةنظ ػرةتمحػػيصكتػػدقيؽفمػػاكافػػؽمنيػػااإلسػػالـفيػػك

مقبكؿ،كماخالفوفيكمردكد(الجالد.)85:2005،

َّػالح ً
ً
يفآمينػك ً
ً َّ ً
خ ٍي يػراٍلىب ًرَّي ًػة﴾
اتأيككلىئً ى
ى ٍػـ ى
ػؾ ي
اك ىعمميػكاالص ى
كقيـاإلسالـكميػاخيػرة،قػاؿتعػالى﴿إ َّفالػذ ى ى ى

ػعكسػبعكفأكبضػعةهكسػتكفشػعبةأدناىػا
(البينة.)7:كماجاءفػيالحػديثالشػريؼ(اإليمػافبض ه
إماطةاألذلعفالطريؽ)[صحيحمسمـ]33:63/1

تصنيفات القيم:
لػػيسالقصػػدمػػفتصػػنيؼالقػػيـإعطػػاءتصػػنيؼجػػامعمػانعلمقػػيـ،نظػ انرلخػػتالؼاألطػػر

الفمسػػفيةكالفكريػػةداخػػؿكػػؿتصػػنيؼ،كلخػػتالؼأنػكاعالقػػيـ،فػػاليكجػػدتصػػنيؼكاحػػدمتفػػؽعميػػو
حتػػىاآف،نظ ػ نارلخػػتالؼالمعيػػارالػػذمتصػػنؼعمػػىأساسػػو،كمػػفأشػػيرالتصػػنيفاتتصػػنيؼ

عالـالنفساأللمانيسبرانجر  sprangerكماأكردهسعيد(:)2008
التصنيف عمى أساس المحتوى:
 -القيـالدينية:التيتيتـبعبادةا﵀كممارستيا.

 القيـالنظرية:كىيالتيتتمثؿفياىتماـالفردكميمولكتشاؼالحقيقةفيػكييػتـبالبحػثعػفالحقائؽكاألسباببناءعمىتنظيـمرتبلمعارفوكمعمكماتو.
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 القيـالقتصػادية:كيقصػدبيػاالنفعيػةكالنظػرةالشخصػيةالماديػة،فعالقػاتاألفػرادمػعبعضػيـالبعضىدفياالمصمحةكالحصكؿعمىالمادة،كبقدرمايتحقؽمفمنفعةتككفالعالقةقكيػة

فيمابينيـ.

 القػػيـالجماليػػة:كتعنػػيالحػػسكالتػػذكؽالجمػػالي،كالقػػدرةعمػػىالتعامػػؿمػػعاآخ ػريفبأسػػمكبمعقكؿكمقبكؿ(سعيد.)89:2008،

 قيـاجتماعيػةكسياسػية:يتشػرباألفػرادىػذهالقػيـمػفالمجتمػعالػذميعيشػكففيػو،كتسػيـفػيتككيني ػػاكترس ػػيخياعكام ػػؿعديػػػدةكال ػػديفكالثقاف ػػةبمككناتي ػػاالمختمفػػػةم ػػفع ػػاداتكتقاليػػػد،

كاألنظمػػةالسياسػػيةكالقتصػػاديةالقائمػػةكمػػفاألمثمػػةعمييػػا:قػػيـاألمانػػة،العدالػػة،السػػتقامة،
النزاىة،المساكاة،كالخدمةالعامة(الحراحشة.)143:2012،
التصنيف عمى أساس الشدة:


تذكردياب()2003أفتصنيؼالقيـعمىأساسالشدةينقسـإلىثالثةأنكاعىي:

 -قيـإلزامية:ىيالتيتحددماينبغيأفيككفكقيمةالكلءلمكطف،كقيمةالحريةالفردية.

 -قيـتفضيمية:ىيالتيتحددمايفضؿأفيككفكقيمةالطمكح،كقيمةالنجاحفيالعمؿ.

 قػػيـمثاليػػة:ىػػيالقػػيـالتػػييشػػعرالنػػاسأففػػيتحقيقيػػاتبػػرزصػػكرةالكمػػاؿالمحمػػكدلمقيمػػةكقيمةالعدؿالمطمؽ،كقيمةاإلحسافبمقابمةاإلساءة(دياب.)83:2003،

التصنيف عمى أساس العمومية والخصوصية:
تصنؼالقيـعمىىذااألساسإلى:
 قػػيـعامػػة:ىػػيالتػػيتنتشػػربػػيفأبنػػاءالمجتمػػعالكاحػػد،مثػػؿأىميػػةالتمسػػؾبالػػديف،كالنظػػاـ،كاحتراـالكقت،كىذهالقيـتعمؿعمىكحدةالمجتمعكتماسكو.

 قػػيـخاصػػة:كىػػيالتػػيتميػػزفئػػةدكفأخػػرل،أكجماعػػةدكفغيرىػػا،مثػػؿالقػػيـالتػػيتميػػزالمعمميف،كالممثمةفيالقيـالتربكيةكاألكاديمية،أكالقيـالتيتميزاإلداريػيفكالمشػرفيفمثػؿ
القػػيـاإلداريػػة،إذتعمػػؿىػػذهالقػػيـعمػػىتماسػػؾىػػذهالفئػػاتكترابطيػػا،كمحاكلػػةالتنبػػؤبسػػمكؾ

أصحابيا(أبكراضي.)29:2013،
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التصنيف عمى أساس الوضوح والتضمين:
 قػػيـظػػاىرةصػريحة:كى ػيالتػػييعبػػرعنيػػابػػالكالـ،مثػػؿأفيػػدعيشػػخصاإلخػػالص،أكالصدؽ،أكاألمانة.

ػييسػتدؿعمػىكجكدىػامػفسػياؽسػمكؾالفػردفػيأثنػاءحياتػو،مػف
 قيـضمنية:كىػيتمػؾالت يخالؿمكاقؼمتعػددة،ألفميػدافالسػمكؾىػكميػدافالكػالـ،كىػكالػدليؿالحقيقػيعمػىتمسػؾ

الفردبقيـمعينة(حسف.)45:2008،
التصنيف عمى أساس الثبات:

 قػػيـثابتػػةنسػػبيان:فػػالقيـليسػػتمطمقػػةالثبػػاتأكالتغيػػر،بحكػػـأنيػػاظػػاىرةاجتماعيػػةتخضػػعلمتغيرالنسبيكظػكاىرالمجتمػع،كمػاأفالقػيـتتسػـبالثبػاتالنسػبي،فالػذيفيؤمنػكفبعمكميػة

القػػيـكطالقتيػػايؤمنػػكفأيضػنابثباتيػػا،ككػػأفالقػػيـمعركفػػةبمػػايتجسػػدفييػػامػػفصػػفاتعينيػػة
كامنة،لتتغيركلتتبدؿ،صػالحةبػذاتيا،كمتكيفػةمػعطبيعػةالبشػرفػيكػؿاألحػكاؿ،كمػف

أمثمةالقيـالثابتةنسبيانالقيـاألخالقيةكالركحية.

 ق ػػيـمتغيػ ػرةنس ػػبيان:تمث ػػؿم ػػايطػ ػرأعمػػػىمض ػػمكنيامػػػفتغيػػػربحكػػػـالتطػػػكرالثق ػػافيلمفػػػردكال مجتمع،مثؿالمركءةكقيمػةأخالقيػةفػيكػؿالمجتمعػات،كلكػفمػدلكؿالمػركءةيختمػؼمػف
ثقافةألخرل(الحربي.)42:2010،



أماالباحثاف(حمزةكمختار)209:2016،فقدصنفاالقيـعمىالنحكالتالي:
األساس

التصنيف

المثال

المعنى

الفالسفة،العمماء



النظرية

اىتماـالفردكميموإلىاكتشاؼالحقيقة



القتصادية

اىتماـالفردكميموإلىماىػكنػافع،كيتخػذمػفالبيئػة رجاؿالماؿكاألعماؿ
المحيطةبوكسيمةلمحصكؿعمىالثركة

المحتكل
الجمالية

اىتماـالفردبماىكجميؿكمنسؽ

الفنانكف

الجتماعية

اىتماـالفردبغيرهمفالناسكمساعدتيـ

المصمحكفالجتماعيكف

السياسية

اىتماـالفردبالنشاطكالعمؿالسياسي

القادة

الدينية

اىتماـالفردكميموإلىمعرفةماكراءالعالـالظاىرم رجاؿالديف


32

المقصد كسائمية
الشدة

تعتبركسائؿلغاياتأبعد

الترقي

غائية

تعتبرغايةفيحدذاتيا

حبالبقاء

ممزمة

ماينبغيأفيككف

تنظيـالعالقاتبيف

تفضيمية

مايفضؿأفيككف
ي

الجنسيف
اـالضيؼ
إكر

مثالية

تحددمايجبأفيككف

العمؿلمدنيا،كأنويعيش

يعـشيكعيافيالمجتمعكمو

أبدا
أىميةالديف،الزكاج

متعمقةبمكاقؼمعينةأكطبقةأكجماعةخاصة

األعياد

التييصرحبياكيعبرعنيابالكالـ

الخدمةالجتماعية

العمكمية عامة
خاصة
الكضكح ظاىرة
ضمنية
الدكاـ

يستدؿعمىكجكدىامفمالحظةالميكؿكالتجاىات السمكؾالجنسي

دائمة

الكتنتقؿمفجيؿإلىجيؿ
تبقىزمنانطكي ن

التقاليد

عابرة

كقتيةعارضةسريعةالزكاؿ

المكضة

َّ
فاتالسابقةلمقيـتعتقدالباحثةأفالتصنيؼلمقيـلدلاألفراد
مفخالؿاستعراضالتصني
إنماىكلمقيمةالسائدةلدييـ،كلينفيالقيـاألخرل.

عالقة القيم بالعممية التربوية:
اءعبػػرتعػػفذلػػؾبظػػاىرالقػػكؿكبطريقػػة
إفالتربيػػةفػػيعمقيػػاالجػػكىرمىػػيعمميػػةقيميػػة،سػك ٌ
مباشػ ػرةأـبطريق ػػةخفي ػػةض ػػمنية،كى ػػيتس ػػعىدكمػ ػناإل ػػىبن ػػاءالق ػػيـف ػػيك ػػؿمجالتي ػػاالنفس ػػية،
كالجتماعيػػةكالسػػمككية،كالفكريػػة،كاألخالقيػػة،لػػذلؾكػػافلبػ ٌػدمػػفبنػػاءالقػػيـفػػيكػػؿمػػفالفػػرد
كالجماعة(العاني.)20:2014،
العػػفأىػػدافيافػػيالحيػػاة،
كتعتبػػرالقػػيـأسػػاسعمميػػةالػػتعمـ،أمأسػػاسأىػػدافياالتعميميػػةفض ػ ن
ػية،يفقػػدىاركحيػػا،بػػؿإفاألىػػداؼ
كيػػرلأيضػانأففقػػدافالتربيػػةلمقػػيـالتػػيتيبنػػىعمييػػاالشخصػ
ي
التربكيػػةكالغايػػاتكالسػػتراتيجياتمػػالػػـتشػػتؽمػػفقػػيـصػػحيحةسػػميمةت ارعػػيالعالقػػاتاإلنسػػانية
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فيأبعادىاالمختمفة،فإنيػاتفقػدأىميتيػاكقيمتيػا،لػذافػالقيـىػياألسػاسالسػميـلبنػاءتربػكممتػيف
(أبكالعينيف.)11:2003،
إفالقيـىيالمكجوالرئيسفيالعمميةالتربكيةكاممة،كافالعالقةبيفالقػيـكالتربيػةىػيعالقػة

ٌ
تبادليػة،فمػفغيػرتربيػػةيصػعبتشػكؿالقػيـلػػدلاألفػرادكاكتسػابيـإياىػا،كمػػفغيػرالقػيـتصػػبح
التربيػػةعقيمػػةمػػفغيػػرجػػدكلكلفائػػدة،كطبيعػػةالعمػػؿفػػيالمؤسسػػاتالتربكيػػةممػػيءبػػالق اررات
القيميػػة،كبػػذلؾيعػػيشالمػػديركفالتربكيػػكفعمميػػةمسػػتمرةلمقػػيـيمارسػػكنياكيغرسػػكنيا،كبػػذلؾتعػػد
ىػػذهالق ػػيـالركيػ ػزةاألى ػػـم ػػفثقافػػةالمجتم ػػع،ألفالقػػادةكالمس ػػئكليفيسػػيمكفف ػػيصػػناعةثقاف ػػة
المجتمعاتكتشكيميامفخػالؿمػايمتمكػكفمػفقػيـ،كخاصػةفػيمجػاؿالعمػؿ،لػذلؾكجػبعمػى
اإلداريػػيفامػػتالؾالمعرفػػةالقيميػػة،كالسػػمكؾالقيمػػيبصػػكرةأكبػػرمػػفاألشػػخاصالعػػادييف.كيبػػدك
أفىنػػاؾعػػدةعكامػػؿتػػؤثرفػػيالعمػػؿاإلدارملممػػديرمنيػػا:عكامػػؿداخميػػةتتعمػػؽبالمػػديرنفسػػو،
كعكامؿخارجيةتتعمؽبالبيئةالمحيطػة،كتعػدالقػيـمػفأىػـالعكامػؿالتػيتػؤثرفػيسػمكؾالمػدير،
كفياتخاذق ارراتوالتربكيةكاإلدارية(الزدجالي.)65:1999،
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اإلدارة بالقيم
تيعػػداإلدارةبػػالقيـمنيجػانمتميػ انز،كمتفػػردانبكػػؿالفضػػائؿكاليجابيػػاتالتػػييمكػػفالتصػػرؼ

مػػفخالليػػابمػػايحقػػؽأعمػػىمسػػتكلمػػفاألداءكأكفػػأالميػػارات،ممػػايػػؤدمإلػػىتطػػكيرالمجتمػػع

كازدىاره(أبكراضي.)26:2013،

كىيفمسفةإداريةتنطمػؽمػفضػركرةالىتمػاـبجميػعالعػامميفبالمؤسسػةانطالقػانمػفأف

اد.كي ىعِّرفى ىيػػابػػارنس()Barunsبأنيػػا نمػػكذجإدارميعمػػؿ
القػػيـىػػيبمثابػػةالمكجػػولسػػمكؾاألف ػر
ي
عمىكضعالمؤسسةعفقربمعالعامميفكالمجيزيفكالعمالءكالمجتمع،فتستخدـإيجابيػاتىػذا

التأثيرلتحقيؽتفاعؿ،كانتاجيةفرديةكمؤسساتيةقكية(بدارنة.)5:2011،
أمػػاقػػامكسكيبسػػتر()Webester, 2005يعرفيػػابأنيػػاالممارسػػاتاألخالقيػػةكجكانػػب

العدالةفيالعمؿ،كأنياأشياءمقبكلةغريزينا،كثمينةلحياةاإلنساف(صداـ.)25:2005،

كي ىعِّرفى ىيا()Rokeuchأنيامعتقدمرغػكبكممارسػةمحػددةداخػؿالمؤسسػةبيػدؼتحقيػؽ
ي

مستكياتمرغكبةكمطمكبةمفاألداء.

كتيعػػرؼأيض ػانبأنيػػا:اإلدارةالتػػيتتبنػػىكتطبػػؽالقػػيـاإلنسػػانيةاألصػػيمةالتػػيدعػػتإلييػػا

الش ػرائعالسػػماكيةفػػياألديػػافالسػػماكيةالثالثػػة،كخاصػػةاإلسػػالـأثنػػاءممارسػػةالعمميػػةاإلداريػػة
كعمىكافةالمستكياتالتنظيمية،كمستكياتالتعامؿكالمعاممةسكاءأكػافذلػؾداخػؿالمنظمػةأك

خارجيػػا،كالتػػيتجعػػؿمػػفىػػذهالق ػػيـالمرجعيػػةالعميػػافػػيسياسػػةالمنظمػػةاإلداريػػةكفػػيثقافتيػػا

التنظيمية(العتيبي.)125:2005،

كى ػػيأس ػػمكبقي ػػادممتمي ػػز،تنطم ػػؽم ػػفض ػػركرةاىتم ػػاـالق ػػادةف ػػيأممنظم ػػةبجمي ػػع

الع ػػامميففيي ػػا،حي ػػثيرك ػػزى ػػذاالىتم ػػاـعم ػػىن ػػكعاألس ػػمكبالقي ػػادم،كاىتمام ػػوبالتعام ػػؿم ػػع

الع ػػامميفكف ػػؽق ػػيـكمب ػػادئأص ػػيمة،يع ػػامميـبك ػػؿتق ػػديركاحتػ ػراـكعدال ػػةكمس ػػاكاةكبك ػػؿش ػػفافية
كمصػػداقية،ممػػايسػػاىـفػػياألثػػراليجػػابيألدائي ػػـكيرفػػعمػػفكلئي ػػـكحػػبيـلمنظمػػتيـ،حي ػػث

يعتبػػركفأنفسػػيـشػػركاءفييػػا،كبمػػايحقػػؽمي ػزةتنافسػػيةلممنظمػػةكمقارنػػةمػػعالمنظمػػاتاألخػػرل

باعتبارالقيـىيالمكجو،كالدافعلسمكؾاألفراد(السقاؼ،أبكسف.)75:2015،

كتعدنظريةاإلدارةبالقيـرؤيػةحديثػةتيفعػؿأثػرالقػيـفػياإلدارة،كمػنيحيتعامػؿمػعالقػيـ

كػ و
ػركفحكػػيـداخػػؿالنظػػاـاإلدارم،حيػػثتعتمػػداإلدارةبػػالقيـعمػػىالقػػيـكأسػػاس؛لتكجيػػوكرسػػـ
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مالم ػػحالس ػػمكؾاإلنس ػػانيف ػػياإلدارة،كم ػػايج ػػبأفتكظ ػػؼالق ػػيـعم ػػىمس ػػتكلكاف ػػةالعممي ػػات

كالممارساتاإلداريةفيالمؤسسة(لخضر،كحدة.)34:2006،

كأشػػاربالنكػػاردكأك.ككنكر()2000أفاإلدارةبػػالقيـ:ىػػيتمػػؾالقػػكةالجاذبػػةكالمػػؤثرةفػػيجميػػع
النػػاس،فيػػيبمثابػػةالمغنػػاطيسالػػذميجػػذبيـ،فػػالقيـىػػيتمػػؾالمنظكمػػةالتػػيتممػػؾتػػأثي انرعمػػى

المجمكعاتمفالناس،كتمؾالشرائحالتييتـانتظاميػابتػأثيرالمغنػاطيس(.بالنكػارد،أك.ككنػكر،
)55:2000

أكىػػياإلدارةالتػػيتتبنػػىمجمكعػػةمػػفالقػػيـاألساسػػيةالمتفػػؽعمييػػابػػيفأفرادىػػا،كالتػػي
تحقؽرؤيةالمدرسةكرسالتيا،كتعمؿعمىتكجيػوأىػدافيا،كممارسػتيا،كالعالقػاتالبينيػة،كيحػتكـ

إلييػػافػػيكػػؿق ػرار،كيػػديفليػػاالجميػػعبػػالكلء،كتػػدفعيـلمعمػػؿمعػػنابغيػػةالكصػػكؿإلػػىأىػػداؼ
مشتركة(.سمماف)184:2012،

َّ
يفاتالسابقةتبيفأفمفيكـاإلدارةبػالقيـيركػزعمػىاألسػمكباإلنسػاني،الػذم
كمفخالؿالتعر
يعمؿكفؽمعػاييرمحػددة،مػفأجػؿممارسػةالقػيـاإليجابيػةبطريقػةعمميػةفػياإلدارة،تمػؾالقػيـ

التيتكجوالسمكؾاإلدارملمديرالمدرسةكتترؾأث انرقكيانفيتنظيـعممواإلدارم.

نشأة وتطور اإلدارة بالقيم:
القيـاإلنسانيةكجدتمعكجػكداإلنسػافالػذمميػزها﵀عػفبقيػةالمخمكقػات،فػالقيـقديمػة

قػدـاإلنسػافنفسػو،كقػدترسػػختالقػيـبػيفالنػاسبػدعكةاألديػػافالسػماكيةالثالثػةإلييػا،فقػدتحمٌػػى
بيااألنبياءكالرسػؿ،كتحػدثعنيػاالفالسػفةكالمفكػركفكػ هؿبطريقتػوالخاصػة.كلقػدعرفػتالبشػرية
فيالحضاراتالقديمةنمكذجانرائعانل دارةبالقيـأقامويكسػؼبػفيعقػكبعمييمػاالسػالـفػيعيػد

مصػػرالقديمػػة،كاسػػتطاعكضػػعاسػػتراتيجيةإداريػػةتخطيطيػػةقػػاـىػػكبصػػفتوالمػػديرالسػػتراتيجي
عمػػىتنفيػػذىا،ككانػػتنتائجيػػاأفجنػػبمصػػركمػػفحكلي ػامػػفالمػػدفمجاعػػةدامػػتسػػبعسػػنيف

(الجالد.)45:2005،

كىكذاتبيفأفىذهالخطةالستراتيجيةلـتكفلتنجحلكلأنيااعتمدتعمػىالقػيـكأىميػا

الحفظ المتمثؿفيأرقىأساليبالتقنيةالعممية،كاألمانة،كالحرصفيغيرتبػذيركلتقتيػر،كقػد
ػاؿ ٍ ً
األ ٍىر ً
ضًإِّنػي
ػىخ ىػزًائ ًف ٍ
جاءذلؾفيقكلػوتعػالىعمػىلسػافيكسػؼعميػوالسػالـ ﴿:ىق ى
ػيعىم ى
اج ىعٍمن ى
ً
يـ ﴾(يكسؼ)55:
عًم ه
ىحفيظه ى
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كلعؿأىـتطػكرعرفتػوالبشػريةلػ دارةبػالقيـكػافنتيجػةظيػكرالعقيػدةاإلسػالميةالتػيرسػمت
القػػيـاإلنسػػانيةالفاضػػمةفػػيشػػتىمجػػالتالحيػػاة،كأىميػػااإلدارةباعتبارىػػامحػػكرالتنميػػةالبشػرية

ػابعثػػت
المسػػتدامة،فقػػدأجمػػؿالنبػػيصػػمىا﵀عميػػوكسػػمـرسػػالتوالسػػماكيةفػػيالقػػيـفقػػاؿ(:إنمػ ي

ألتمـمكارـاألخالؽ)،كمكارـاألخالؽىيعينياالقيـاإلنسانيةالسامية(العمي.)76:1985،
ٌ

كلقدظيرمفيكـاإلدارةبالقيـفيالقرفالحادمكالعشػريف،كقػدكردىػذاالمفيػكـفػيعػدد

مػفالمصػطمحاتالتػيتعبػرعػفأىدافػو،إذاسػتخدـسػنينبرغ()Sonnenberg,1998مصػػطمح
اإلدارةبضػػمير فػػيمؤلفػػو()Management by Consciencesىادف ػناإلػػىتقػػديـخيػػار

ح ػػديث؛لتحقي ػػؽالنجاح ػػاتطكيم ػػةاألم ػػد،يؤك ػػدفي ػػوعم ػػىأفدكاـاس ػػتقرارالنج ػػاحى ػػيص ػػفةل
تتكػكفإلبػػإدارة ارسػػخة،تعتمػػدعمػػىاستحضػػارالقػػيـكاعتمادىػػافػػيجميػػعالعالقػػاتكالتعػػامالت

(صداـ.)7:2005،

كفػػيعػػاـ()2000قػ َّػدـمايكػػؿأكككنػػكرككينيػػثبالنكػػارد اإلدارةبػػالقيـ Managing by

 Valuesباعتبارىػااتجػػاهإدارمحػػديثلمنظمػػاتالقػػرفالكاحػدكالعشػريف،كظيػػرتإثػػرنظريتيمػػا
مصػػطمحاتقامػػتفػػيمجمميػػاعمػػىفك ػرةكاحػػدة،كىػػيالسػػتخداـاألمثػػؿلمنظػػاـالقيمػػيحيػػث

تتعامػػؿمػػعالجانػػباإلنسػػانيفػػياإلدارةكتحػػاكؿتفيػػـأثػػرالقػػيـالفرديػػةكالعامػػةعمػػىالمنظمػػات،
فتس ػػتخدـايجابي ػػاتى ػػذاالت ػػأثيرلتحقي ػػؽتفاع ػػؿكانتاجي ػػةمؤسس ػػاتيةقكي ػػة(بالنك ػػارد،أك.ككن ػػكر،

.)168:2000

كمفالنظرياتالتياستخدمتمصطمحاإلدارةبالقيـنظريةكنػداؿكبػاجر()2003كالتػي
اسػتخدمتمصػػطمحنظريػػةاإلدارةالمعتمػػدةعمػػىالقػػيـ()Values Based Managementثػػـ

أضػػافتسػػكزافأطمػػس()2002تسػػميةأخػػرلكىػػياإلدارةباسػػتخداـالقػػيـ( Management
()with Valuesالعتيبي.)26:2009،

جميػعىػػذهالمصػػطمحاتتػػـطرحيػػافػػيالبيئػةالغربيػػةككانػػتنظريػػةمايكػػؿبالنكػػاردىػػي
مظمةالبدايةكالنطالؽ،كىناؾالعديػدمػفالنظريػاتالتػيقامػتفػيمحػيطمختمػؼكلكنيػااتفقػت
فػػيأىػػدافياالعامػػةكىػػي:نظريػػةاإلدارةبػػالقيـكمػػاقػػدمياأك.ككنكركبالنكػػارد،كنظريػػة  Iلمتفػػكؽ

اإلدارملمعساؼ(،)2005كنظريةاإلدارةبالقيـكمايطرحيالخضركحدة(.)2006
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 .1نظرية اإلدارة بالقيم لدى مايكل أو.كونوروبالنكارد:
حيثيعتبػرمايكػؿأك.ككنػكراألبالمؤسػساألكؿلنظريػةاإلدارةبػالقيـ،اعتمػدمػفخػالؿمركػزه

(مركزاإلدارةبالقيـ)منيجانحػديثانيقػكـعمػىمسػاعدةالمنظمػاتفػياسػتثمارالقػيـالجكىريػةالتػي
يتفؽحكلياالجميع:المنظمة،المكظؼ،كالزبكف،كقدـأك.ككنكركبالنكاردنظريتيماباعتمادىيكػؿ
عاـلمنظريةيتمثؿفيأىداؼكمراحؿكمبادئاإلدارةبالقيـ.

 .2نظرية " "Iلمتفوق اإلداري (اإلدارة بالقيم) ،العساف (:)2005
مفمنطمؽفعاليةالتغييرالتيلتتحقؽإلبمساندةمنظكمةقيميةأصيمةأتتنظرية . Iفكاضػع

ىػػذهالنظريػػة–العسػػاؼ-يػػرلأفالقػػيـاألكليػػةكالجكىريػػةل ػ دارةلبػػدليػػامػػفخاصػػيةالثبػػات
كالعمؽ،فكضعمصنفو(نظريةIلمتفكؽاإلدارم)تصك نارجديدنال دارةبػالقيـ،كأكردىػامػفمنظػكر

إسالمي،ىادفػنابػذلؾإلػىتحقيػؽالثبػاتكالتفػاؽالجػكىرمبػيفكػؿالػرؤلكالتكجيػات،كقػداختػار

الح ػػرؼ()Iباعتب ػػارهالح ػػرؼاألكؿم ػػفكمم ػػةIslamكالح ػػرؼاألكؿم ػػفكمم ػػةInternational
تعبي انرعفالمحتكلالعقيدمليذهالنظريةكعفطبيعتيػاالقػادرةعمػىأفتكػكفنظريػةمميػزةعالميػان

(العساؼ.)15:2005،

كتتضمفىذهالنظريةالحديثة،كالتيتدخؿالساحةاإلداريةحديثنامجمكعةمفالنقاطالتالية:
 أىميةإدراؾكاستشعارأثرمنظكمةالقيـفياإلدارةبأجيزتياكمككناتياكسمككياتيا. ضركرةالكقكؼعمىمشركعتحديدالقيـالخاصةباإلدارةفياألمـاإلسالمية. -تتفاكتالقيـبيفماىكجكىرم،كماىكثانكمقابؿلمنقاش.

تنطمػػؽنظريػػةالعسػػاؼمحممػػةآثػػارالمعتقػػداتفػػيالنظريػػاتاإلداريػػةكيسػػتندعمػػىمفيػػكـل
لمتفكؽاإلدارمفقط،بؿىيتقترحولخمؽتنػاغـعقػدمشػامؿيحقػؽالتفػكؽالحضػارمكاإلنسػاني.
كيطرحكاضعالنظريةمعالجةدقيقػةلعمميػاتاإلبػداؿمػفالنظريػاتالسػابقةإلػىتطبيقػاتالنمػكذج
القيمػػيالجديػػد،كالتػػيتشػػمؿكػػؿمػػامػػفشػػأنوأفيسػػاعدعمػػىالتفػػكؽاإلدارم،كيخػػتـالعسػػاؼ
نظريتػوبتراتيػبتنظيميػةتضػمفاسػتمرارفعاليػػةالمنظمػاتالتػيتطبقػو،كيضػعالمجػاؿالتطبيقػػي
لنظرتػوالحيػاةاإلنسػػانية،كمػفضػمنياالنظػػاـاإلدارم.فيػكيػر َّ
لأفالفصػػؿفػيمصػادرالحتكػػاـ
بػػيفالحيػػاةاإلنسػػانيةاليكميػػة،كبػػيفالعمػػؿىػػكضػػربمػػفاإلربػػاؾكتشػػتيتالسػػياؽالقيمػػيلمفػػرد
(العساؼ.)78:2005،
.3

نظرية اإلدارة بالقيم لدى مرغاد لخضر ورايس حدة (:)2006
كيرلمرغادكرايسأفنظاـاإلدارةبالقيـيقػكـعمػىسػمكؾإدارمتنظيمػي،أساسػوالقػيـعمػى

مسػػتكلكافػػةالعمميػػاتكالممارسػػاتاإلداريػػةفػػيالمؤسسػػة،كتمثػػؿركايتيمػػاألسػػمكباإلدارةبػػالقيـ
تجسيدنالمقيـاإلسالميةبشكؿكاضحفيعمميةكضعقكاعدالتنظيـاإلدارمكرسػـمالمحػو؛لتػتالءـ
38

مػػعظػػركؼكػػؿبيئػػة.كمػػاتيػػتـبتنميػػةالقيػػاداتاإلداريػػةفػػيالمؤسسػػةبتمكينيػػامػػفحسػػفتكجيػػو

كترشيداستخداـمكاردىاالمختمفة.

كيؤك ػػدمرغ ػػادك اري ػػسعم ػػىأفأىمي ػػةنظ ػػاـاإلدارةب ػػالقيـكنظ ػػاـاإلدارةباألى ػػداؼف ػػيرس ػػـ

مالمحالسمكؾاإلدارمكالتنظيميداخؿالمؤسسة،تجعؿضركرةالسػتفادةمػفىػذيفالنظػاميفأمػ نار
ميم ػانفػػيتط ػػكيرنظػػاـجدي ػػد،يعمػػؿعم ػػىتحقيػػؽاألى ػػداؼالمرسػػكمة،متمس ػػكانبػػالقيـاإلس ػػالمية
الليا.كافاإلدارةبالقيـىيإدارةكسطيةتستندإلىالعالقاتاإلنسانية،كتمثػؿتكجيػناتقكيميػنا
كممث ن
لألساليباإلداريةالحديثػةالمطبقػةفػيالعػالـاإلسػالمي،إذيعتبػرأفاألنظمػةاإلداريػةابتعػدتعػف
أصمياالقيميكمبادئيا؛لبتعادىاعفالمصدراإلسالميالقكيـ(لخضر،حدة.)32:2006،

مبادئ نظرية اإلدارة بالقيم:
تقكـنظريةاإلدارةبالقيـعمىمبادئرئيسيةتتخذىامنيجانتعمؿمفخاللوكتتمثؿىذهالمبػادئ
كماصكرىابالنكاردكأك.ككنكر()2000كمايمي:
-

الشفافيةكازالةالغمكض.
تحديداألكلكيات،كالشراكة.
الرئيسفيالمنظمةىكالقيـ.
التصاؿالفعاؿ.
التكجوعبرالقيـ.
التكافؽمعمتطمباتالتغيير،كتعديؿالنماذجالسمككيةكالمكاقؼ.
ليستالمنظمةىيالتيتحيؿاإلدارةبالقيـإلىكاقعفعمي،بؿىـالناس.

كأىػػـمػػاتتميػػزبػػوىػػذهالنظريػػة،ىػػكاىتماميػػابتحقيػػؽالتكافػػؽكالش ػراكةالقيميػػةعمػػىكافػػة
المسػػتكياتداخػػؿالنظػػاـاإلدارم،كيػػذكرأك.ككنػػكرأفالنظريػػةتحقػػؽفعاليػػةكنجاح ػانفػػيالبيئػػة
التربكيةمثؿماحققتوداخؿقطاعاألعماؿ(بالنكارد،أك.ككنكر.)179:2000،


خصائص اإلدارة بالقيم:
إفاعتمادأسمكباإلدارةبالقيـيضمفالستخداـاألمثػؿلمم ػكاردكيفجػرالطاقػةالبشػرية،كيكجػو
السمكؾاإلنسانينحكتحديداألىداؼالمنشكدةممايؤدمحتمناإلىإحداثتنميةبشػريةمسػتدامة،
كمفىنابيفعيساف()2005خصائصاإلدارةبالقيـكمايمي:
 اإلدارةبالقيـىيثمرةالمجتمعالذميرتبطبأخالقياتساميةفاضمة. تتميزبالىتماـبالجانبالمادمكالركحيعمىحدسكاء.39

 تختصبتنميةالجانبالركحػي،كتعامػؿالفػردبإنسػانيةسػاميةتشػرعوفػياتخػاذالقػرارحسػبالستعدادالفكرمكالمقدرةالعقمية.

 تعمؿعمىاحتراـالنظػاـكتحديػدالمسػتكيات،كمػاتحتػرـالسػمطةالرسػمية،كالتنظػيـالرسػمي،كالييكؿالتنظيمي،كتعمؿعمىتحقيؽالطاعة(عيساف.)41:2005،
أمػػالخضػػركحػػدة()2006فتتمثػػؿخصػػائصنظػػاـاإلدارةبػػالقيـلػػدييمافػػيطبيعػػةاإلدارة
اإلسػػالمية،إذىػػيإدارةتركػػزعمػػىالقػػيـ،كلعػػؿىػػذهالركي ػزةىػػيالتػػيتميزىػػاعػػفس ػكاىامػػف

اإلداراتالتػػيتنتمػػيإلػػىأفكػػاركنظريػػاتكضػػعياالبشػػرألنفسػػيـ،كتػػتمخصفكائػػدكم ازيػػانظريػػة
اإلدارةبالقيـمفمنظكرإسالميفينقاطأجمالىافيمايمي:
 -الرتباطالكثيؽبيفاإلدارةبالقيـ،كالبيئةاإلسالمية.

 قياـاإلدارةبالقيـعمىأساسالشكرل،يمثؿشفافيةالنظريةاإلسالميةكعدالتيا. إدارةالذاتبرقابةذاتيةتعتمدعمىالعقيدةكالمبدأ. -إشباعالحاجاتالماديةلمعامؿ.

 التخطيطكالمركنةكنظاـالحكافز،كمياسماتحققتياالتكجيياتاإلسالميةلمبيئةاإلدارية. اإلدارةبالقيـىيإدارةكسطيةتستندإلىالعالقاتاإلنسانية. -ىيإدارةشاممةمرتبطةبالبيئةالجتماعية.

 أنياإدارةتتخذالعدالةقيمةجكىريةفيجميعتعامالتيا(لخضر،حدة.)68:2006،كأفتػػأتينظريػػةاإلدارةبػػالقيـفػػيصػػكرىاالمختمفػػةبأبعػػادمختمفػػةلػػدلأك.ككنػػكركزميمػػوأك
العساؼأكمرغادكزميمو،إلأفاألسمكباإلدارمالقائـعمىاإلدارةبػالقيـيظػؿمحتكيػانلعػددمػف

الخصػػائصكالسػػماتالتػػيتضػػفيعمػػىىػػذااألسػػمكبأىميػػةكتمنحػػوكظيفػػةحيكيػػةيؤدييػػاداخػػؿ
األنظمػػةاإلداريػػة،كتمخػػصالعتيبػػي()2009أىميػػةكخصػػائصنظريػػةاإلدارةبػػالقيـفػػيالنق ػػاط

التالية:

 -1أشػػػارالبييتػ ػػي()28،2005إلػ ػػىأفنقػ ػػؿالنمػ ػػاذجالغربيػ ػػةل ػ ػ دارةإلػ ػػىثقافػ ػػاتأخػ ػػرلذات
جعيةمختمفة،يعدخطأنتطبيقيانفػيمعظػـاألحػكاؿ،كمػفغيػرالمجػدمافتػراضأفتطػكير
مر
ي
النظرياتكالتطبيقاتالحادثةفيالغربستككفمالئمةلمتطبيؽفػيالبيئػةالعربيػة،كىنػاتظيػر

خاصػػيةالمركنػػةفػػينظريػػةاإلدارةبػػالقيـ،إذىػػينظريػػةلتأخػػذالقػػيـالمعنيػػةبػػالتطبيؽ،بػػؿ

تضػػعاإلطػػارالمػػرفالمناسػػبلجميػػعالتشػػكيالتالثقافيػػةكالعقديػػة،فالنظريػػةتؤيػػددكرالقػػيـكل
تحددىا.
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 -2تقػدـنظريػػةاإلدارةبػػالقيـمنيجػانيعتمػػدالتصػاؿكالعالقػػاتاإلنسػػانية،ممػػايعػػززدكرالعنصػػر
البشػػرم،كيػربطالنظػػاـبػػاألفرادالعػػامميففيػػو،كبػػالمجتمعالػػذمينتمػػيإليػػوكبالثقافػػةالتػػيينشػػأ
فييا،ككجكدالقيـالمشتركةفي المكقعاألمامي مفالمنظمةيعمـالشكربالستقراركالعدالة.

اللكثيػػرمػػفصػػكرالص ػراع
 -3تقػػدـنظريػػةاإلدارةبػػالقيـخاصػػيةالش ػراكةالقيميػػةكالتػػيتمثػػؿح ػ ن
داخؿالنظاـاإلدارم،كمػاأفالقػيـىنػاترتكػزعمػىعنصػرماإلعػالفكالشػراكةممػايحقػؽليػا

انسػػجامانكشػػفافيةتنظيميػػةميمػػة،فػػاألفرادأكالقػػادةاإلداريػػيفإفلػػـيجػػدكانسػػقانقيميػانحقيقيػان،
فيـقدينشئكفنظامانقيميانخاصانبيـ،يحتكـإلىقيميـكمعاييرىـالفردية.
ي

 -4مػػفخصػػائصاإلدارةبػػالقيـأنيػػاشػػاممة،فيػػيمتعمقػػةاألط ػراؼكاألبعػػادبكػػؿصػػكركعناصػػر
العمؿاإلدارم،ليػاسػمطةعمػىجميػعالعمميػاتكالممارسػاتكاألفػراد،كليسػتمجػردشػعار،أك
فقرةضمفخطةأكإعالفإدارم(العتيبي.)31-30:2009،

إفمعرفػػةمجمكعػػةى ػػذهالخصػػائصل ػ دارةب ػػالقيـ،كمػػدلالتػػزاـم ػػديرمالمػػدارسبيػػاف ػػي

قياميـبأدكارىـتسيـفيكضعمعالجةجذريةلمسم ككياتالسمبيةكماينػتحعنيػامػففسػادإدارم،

كانخفاضمستكلالكفاءةكاإلنتاج.

خصائص القائد بالقيم:
ىنػػاؾخصػػائصكثي ػرةتميػػزالقائػػدبػػالقيـعػػفغي ػرهمػػفالقػػادة،كقػػدحػػددتالجمعيػػةاألمريكيػػة

لممديريف()AASAعشرةأبعادليادللتيافيسمكؾاإلدارمالتربػكم،كلخصػياالطكيػؿ()2001
كمايمي:
 يجعؿالطالبمحك انرأساسيانلفعالياتالقيادةالتربكيةفيمؤسستوالتربكية. يتمثؿاألمانةكالصدؽكاإلخالصفيكاجبوالميني. -ييتـبمبادئالعالقاتاإلنسانيةكيحمييالكؿاألفراد.

 أفيحترـكيطيعالقكانيفكاألنظمةالمعمكؿبوفيالمؤسسةالتربكية. تطكيرالقكانيفكالسياساتالتربكية،بشتىالكسائؿالمشركعة. -يتجنباستغالؿمركزهلمكسب،أكمصمحةشخصية.

 -أفيسعىلمحصكؿعمىمؤىالتمينيةمفجامعاتكمؤسساتمعترؼبيا.

 المحافظةعمىمستكلالمينة،كالسعيلتحسينيامفخالؿالبحثكاستمرارالنمكالميني. -احتراـجميعالعقكدكالتفاقياتالسارية،كالتزاـبنكدىا.
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كقدحددعابديف()2001مجمكعةمفالمبػادئالتػيتحػددأخالقيػاتالقائػدالتربػكم،كالتػييمكػف

الستئناسبيافيتحديدقيـمديرالمدرسة،باعتبارهقائدانتربكيان،كىذهالمبادئىي:

 الشػػعكربالمسػػؤكلية:إفالشػػعكربالمسػػؤكليةكالمسػػاءلةاإلداريػػةمسػػألةأساسػػيةلتنفػػؾع ػػفالقائدالتربكم،كذلػؾلضػمافعػدـالسػتخداـالسػيءلمسػمطة،كتحقيقػانلمقػيـاألخالقيػةالسػامية
ُّ
اع
ر و
المطمػػكبتكفرىػػالػػدلالمػػدير،كذلػػؾامتثػػالنلقػػكؿالنبػػي-صػػمىا﵀عميػػوكسػػمـ :-يكم يكػ ٍػـ ى
ُّ
فىرًعَّيتً ًو (صحيحالبخارم)
م ٍسؤكؿ ىع ٍ
ىك يكم يك ٍـ ى
 التكافػػؽ:كيظيػػرالتكافػػؽفػػيتعامػػؿالقائػػدالتربػػكممػػعالعػػامميففػػيالمؤسسػػةالتربكيػػةكأنػػوأحػػدىـ،فقػػدجػػاءفػػيالحػػديثالشػريؼ :إذاأتػػىأحػػدكـخادمػػوبطعامػػو،فػػإفلػػـيجمػػسمعػػو
فميناكلػػوأكمػػةأكأكمت ػػيف،أكلقمػػةأكلقمت ػػيف ،كيتكيػػؼمػػعاألفػػرادالػػذيفيتعامػػؿمعيػػـكمػػع

قيميـكمياراتيـالشخصية.

 التػ ػزافالنفع ػػالي:كيعم ػػؿالتػ ػزافالنفع ػػاليف ػػيالس ػػمكؾ،كاألطب ػػاععم ػػىتػ ػ لؼالمرؤكس ػػيفكاتفاقيـحكؿالمدير.

 الع ػػدؿ:فم ػػفاألخالقي ػػاتأفيت ػػكخىالم ػػديرالع ػػدؿ،كيعم ػػؿبركح ػػو،كي ػػؤثرف ػػيالمرؤكس ػػيفليجعميـأقربإلىالعدؿمنيـإلىالستئثاربالمنفعةدكفزمالئيـ.

 إثػارةالتنػافس:كالتنػافسالباعػثعمػىالتفاعػؿ،كينتيػػيإلػىالتعػاكفكالتكافػؽبػيفالعػامميففػػيالمؤسسةالتربكية.

أمانجـ()2011فقدرألأفخصائصالقائدأكالمديربالقيـتتمثؿفياآتي:
 الرؤيػػةاألخالقيػػة:إضػػافةإلػػىمػػايمتمكػػوالقػػادةمػػفرؤيػػةاسػػتراتيجية،يمتمػػؾالقائػػداألخالقػػياتيجية،فيض ػػفيالبع ػػد
رؤي ػػةاس ػػتراتيجيةذاتأبع ػػادأكث ػػرم ػػفاألبع ػػادالعاديػػػةلمرؤي ػػةالسػػػتر
ي

األخالقػػيكالقيمػػيإلػػىخيا ارتػػوالسػػتراتيجية،كتعتبػػرمعيػػا ناركمقياس ػنامميػ نازلمػػايريػػدأفيصػػؿ
إليوسكاءفياألىداؼ،أكالكسائؿكاألساليب.

 ام ػػتالؾالح ػػساألخالق ػػي:إذيمتم ػػؾالقائ ػػدب ػػالقيـالح ػػساألخالق ػػيف ػػيالتعام ػػؿالي ػػكميم ػػعاألنشطةكالمياـاليكمية،كيطبؽالممارساتاألخالقيةبتعاممواإلنسانيالخالؽمعأفراده.

 امػػتالؾالقػػيـاألخالقيػػة:كىػػيالتػػيتسػػيـبأنيػػاذاتبعػػديفأساسػػييف:األكؿيتمثػػؿفػػيككنيػػاقيمناأخالقيةتصمحألفتككفمرشدةلمق ارراتكالسمككياتفيكػؿاألكقػاتكالظػركؼ،فػاحتراـ
اآخريفقيمةأخالقيةتصمحفيكؿالظركؼ.الثػاني:يتمثػؿفػيكػكفالقػيـتتطػكرفػيضػكء
القضايااألخالقيةالتيتتعرضلياالشركةفػيمجػاؿعمميػا،فالمنافسػةالعادلػةكالشػريفةقيمػة

أخالقيةفيالعالقةبيفالمتنافسيف.
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بيفكينشئقكاعػدأكمعػاييرأخالقيػة،تكضػحمػاىػك
اضحة:فالقائدي
 كجكدمقاييسأخالقيةكي
ي
الصحيحمفالخطأ،كبمكجبيايصبحمفالسيؿالحكـعمىالسمكؾ.

 العالقاتاألخالقيةالمتميزة:يكػكفلمقائػدبػالقيـعالقػاتأخالقيػةمتميػزةمػعجميػعاألطػراؼ،سػكاءفػػيبيئػػةالعمػػؿالداخميػػة،أكالخارجيػػةمػػفزبػػائفكمػػكرديف،أكمنافسػػيفكغيػػرىـكىػػي
تعمؿببناءسمعةممتازةلممنظمة(نجـ.)337:2011،

أماالحراحشة()2012فقدأكردالخصائصالتاليةالتييمتازبياالمديربالقيـ:
 التصرؼبنزاىةكاستقامةفيجميعالعممياتاإلدارية،كمعأ كلياءأمكرالطمبةكالمراجعيف. -معاممةجميعالمعمميفكالعامميففيالمدرسةبعدالةكاخالص.

 -كضعجميعالمعمكماتعفالمدرسةلمفيرغبدكفأيةاسرار.

 التعػػرؼالػػدائـكالمبكػػرعمػػىاحتياجػػاتالمعممػػيفكالطمبػػةكأكليػػاءاألمػػكر،كتنفيػػذاللت ازمػػاتتجاىيـ.

 احتراـأفكارالمعمميفكالعامميففيالمدرسة،كمعاممتيـبتقدير. تشجيعالمبادراتالفردية،كتبنيخبراتالمعمميفجميعان. -النتباهلقضيةالجكدةفيتقديـأيةخدمةلممستفيديف.

 -اإلعالفعفالقيـكتكضيحياكممارستياكمعايشتيايكميان.

 -التحدثعفقصصالنجاحكتكريـالمبدعيفكفؽمعاييرحقيقية،كالتركيزعمىنجاحالقيـ.

 فعػػؿالصػ ػكابدائم ػنا،كاختص ػػارطػػرؽالقػ ػ ارراتعبػػرالالمركزي ػػة،كتحديػػدمع ػػاييرالنج ػػاح،كفحصالنتائح،كالبحثدائمانعفالعمؿالمفيد،كتقميؿمضيعاتالكقت.

 تحديػػدأىػػداؼتطػػكيرصػريحةلكػػؿمػػفالمعممػػيفكالعػػامميف،كتػػرؾاألفعػػاؿتتبػػعاألقػكاؿفيػػذهالرحمةبدكفنياية(الحراحشة.)152:2012،

ػاءعمػػىمػػاسػػبؽيمكػػفالقػػكؿبػػأفاللت ػزاـبػػالقيـمػػفالركػػائزالرئيسػػةالتػػييسػػتندإلييػػا
بنػ ن

المديرفيتحقيؽأىداؼمدرستومراعينااإلطارالقيميلممجتمعالذمينتميإليو.

أىداف وأىمية اإلدارة بالقيم:
تيدؼاإلدارةبالقيـإلىتحقيؽمايمي:
 إيجادتجانسفكرميػؤدمإلػىتجػانسسػمككيبػيفالعػامميفكالمتعػامميففػيالمنظمػة،كيكػكفبمثابةعقدشرؼبيفكافةاألطراؼ.
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 ترس ػػي مفي ػػكـالشػ ػراكةف ػػياألعم ػػاؿعمػػػىكاف ػػةالمس ػػتكيات،كتغيي ػػرالنظػ ػرةالتقميدي ػػةإلػػػىالع ػػامميفكمس ػػتخدميفيمك ػػفالس ػػتغناءع ػػنيـبس ػػيكلة،أكالنظػ ػرةإل ػػىالعم ػػالءكالمتع ػػامميف
ككس ػػيمةلمكص ػػكؿإل ػػىالي ػػدؼإل ػػىش ػػركاءف ػػيالي ػػدؼكالنش ػػاطكمس ػػيرةالمنظم ػػةالمس ػػتقبمية

كاإلدارةبالقيـتميدالطريؽأماـكؿىذا.

 تعزي ػػزعالق ػػاتالتف ػػاىـ،كالتع ػػاكف،كالتنس ػػيؽ،كخم ػػؽأجػ ػكاءعم ػػؿتبع ػػثعم ػػىالثق ػػةكال ػػكدكالتفاؽ.

 تعزي ػػزإدارةالجػ ػكدةالش ػػاممةف ػػيالمنظم ػػةم ػػفخ ػػالؿت ػػأثيرالق ػػيـف ػػياألداءكالس ػػمكؾلجمي ػػعالعامميفكالمتعامميف.
 -تعزيزالستقرارالكظيفيلمعامميف،كزيادةالنتماءكالكلءبيفالعامميفلممنظمةكفيمابينيـ.

 زيػػادةالتكافػػؿالجتمػػاعينتيجػػةاللت ػزاـبػػالقيـكقنػػاعتيـبجػػدكاىافػػيالمػػدلالبعيػػد(العتيبػػي،.)130:2005

 تس ػػاعداإلدارةب ػػالقيـعم ػػىتحم ػػؿالمخ ػػاطر،كتجع ػػؿاإلنس ػػافيتص ػػؼبالصػ ػراحةكالص ػػدؽ،كممارسةالسمكؾالطبيعيدكفتكمؼ،أكنفاؽ.

 تيػتـنظريػةاإلدارةبػالقيـبتنميػةالقيػاداتاإلداريػةفػيالمؤسسػةلتمكينيػامػفاسػتثمارمكاردىػػاالمختمفة(براؽ،كنعم كني.)151:2007،

 تيػػتـالنظريػػةاإلداريػػةفػػياإلسػػالـبالعكامػػؿاإلنسػػانيةالركحيػػة،كتحتػػرـفػػياإلنسػػافإنسػػانيتوكتشركوفيالعمميةاإلدارية،كؿحسبمقدراتو،كامكانياتو،كاستعداداتوالنفسية.

 تعمؿالنظريةاإلداريةفياإلسالـعمىاحتراـالنظاـكتحديدالمسئكليات،كماتحتػرـالسػمطةالرسػ ػػميةكالتنظػ ػػيـالرسػ ػػمي،كالييكػ ػػؿالتنظيمػ ػػي،كتعمػ ػػؿعمػ ػػىتحقيػ ػػؽالطاعػ ػػةبػ ػػيفال ػ ػرئيس

كالمرؤكسيففيظؿسيادةالقيـ(لخضر،كحدة.)37:2006،

تبػػرزأىميػػةتطبيػػؽاإلدارةبػػالقيـفػػيالمجػػاؿالتربػػكمكمػػات ارىػػاصػػادؽ()2004فػػيأف

التطبيؽيستمزـاآتي:

 -1مبادرةالقيػادييفبتغييػرسػمككياتيـالشخصػيةأكلنليككنػكاقػدكةل،خػريف ،لتقػؿلمنػاسمػا
الػػذميجػػبعمػػييـأفيفعمػػكه،بػػؿبػػادرىـبقػػدكةحسػػنة ،كالتعمػػيـبالقػػدكةالحسػػنةىػػيمػػف

أفضؿاألساليبالمستخدمةفياكتسابالقيـ.

 -2مشػاركةجميػعمنتسػبيالمؤسسػةفػيتحديػدكصػياغةقيميػا،كمػفالمعػركؼأفمثػؿىػذه
المشاركةتجعؿاألمكرأكثركضكحنا،كاألفرادأكثرتحمسناكالتزامنابإجراءاتالتنفيػذ،كمػا

أفىذاالمدخؿيعدأيضانمفالمداخؿالجيدةلكتسابالقيـ.
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 -3التغييرفيسمكؾاألفراد،كليقتصراألمرعمىمجاؿالعمؿفقط،بؿيمتػدإلػىالمحػيط
الخػػارجي:المجتمػػع،األسػرة،الرفػػاؽ،كسػػائؿاإلعػػالـ،..كىػػذامػػفشػػأنوأفيقمػػؿتػػدريجيان
مفالتناقضالكاضحبيفقيـالمدرسة،كقيـالمجتمع.

ممػػاس ػػبؽيمكػػفالق ػػكؿب ػ َّ
ػأفاإلدارةبػػالقيـتس ػػتمدمبادئيػػاكأى ػػدافيام ػػفالقػػرآفالكػ ػريـكالس ػػنة

النبكية،لذلؾيمكفاعتبارىانظاـشامؿيحتكممعظـاألحكػاـالتػييمكػفأفيعمػؿبيػاالمػديركف

فيممارساتيـاإلدارية،كتحقؽليـنجاحانفعالنلبمكغاألىداؼ.

مراحل تطبيق اإلدارة بالقيم:
ك ػػيتطب ػػؽاإلدارةب ػػالقيـف ػػيأي ػػةمنظم ػػةيج ػػباعتم ػػادالم ارح ػػؿالتالي ػػةكم ػػاح ػػددىاالعتيب ػػي
(:)2005
 -1المرحمة األولى :إدخال مفيوم القيم في المنظمة:
كيػػتـذلػػؾمػػفخػػالؿالقيػػاـبحممػػةتكعيػػةعمػػىمسػػتكلالكحػػداتالتنظيميػػةفػػيالمنظمػػةكشػػرح
الق ػػيـالمػ ػرادتبنيي ػػابداي ػػةإلبػ ػرازايجابي ػػاتكس ػػمبياتال ػػنيحاإلدارمالمتب ػػع.كف ػػتححػ ػكارغي ػػر
مشػػركطبػػيفاإلدارةكالعػػامميف؛لمناقش ػػةتمػػؾالق ػػيـ،كالسػػتمرارف ػػيطػػرحتمػػؾالق ػػيـحس ػػب

ػؿمػف
األ كلكياتلبيافأىميةنظاـالقيـكنظاـفياإلدارةيعػكدبػالنفععمػىالجميػعكيتقيػدبػوك ى
فيالمنظمة.

 -2المرحمة الثانية :مرحمة التطبيق لنظام القيم:
حيػػثتقػػكـاإلدارةالعميػػابتبنػػيىػػذهالقػػيـفػػيسياسػػتيافػػيإدارةالمنظمػػةكتطبيقيػػافػػيجميػػع

كظائؼاإلدارةمفتحديدكتعريؼاألىداؼإلىالتخطيط،كالتنظيـ،كالتكجيو،كالرقابػة،كالتقيػيـ
كالتقكيـ.كمفثـتطبيؽالقيـفيالممارساتكالسمككياتاإلدارية.

 -3المرحمة الثالثة :مرحمة تعزيز إدارة القيم:
كتشمؿىذهالمرحمةالخطكاتالتالية:

 إدخاؿالقيـضمفثقافةالمنظمة،كاعتمادىافيالسمكؾالتنظيمي. -إخضاعكافةالق ارراتالصادرةعفالمنظمةلمعاييرىذهالقيـ.

 -كضعبرامحتحفيزخاصةلمتميزفيمجاؿتطبيؽالقيـفياألداءكالسمكؾ.

 إنشػػاءكحػػدةتنظيميػػةتعنػػيبػػالقيـالمعتمػػدةكتنميتيػػالػػدلالعػػامميف(العتيبػػي-126:2005،.)128
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أمامراحؿتطبيؽاإلدارةبالقيـلدلالعتيبي()2009فقدحددتيافيالخطكاتالتالية:
 -1تحديد األىداف والقيم (الكشف وازالة الغموض):
إفالمتعػػارؼعميػػوفػػيالمنظمػػاتىػػكإعػػالفالقػػيـضػػمفمسػػتكييف:األكؿىػػكالخطػػة
الس ػػتراتيجيةالعام ػػة،ف ػػالقيـىن ػػات ػػأتيممثم ػػةلممنظم ػػةت ػػدعـالرؤي ػػةكالرس ػػالة،كالث ػػانيى ػػك:

التعريؼباألىداؼكالمياـفيلكائحتنظيميةداخمية؛إذتمثؿالقػيـىنػانتيجػةأكىػدؼتسػعى
األنظمةإلىتعزيزه،أكتحقيقو.

 -2توثيق ونشر القيم:
إفالقيـليستجانبانسمبيانيجػباخفػاءه،بػؿىػيجػزءمػفتكػكيفالػذاتاإلنسػانية،كلبػد

أفتتعامؿاألنظمةبمزيدمفالشفافيةكالعدالةمعو،فيعمؿالنظاـعمىتحقيػؽمتطمبػاتالفػرد
عمىالسكاءمعمايتكقعوالنظاـمفالتزاـالفردبقيـاألداءالتنظيمي،كىنػابعػدأفيػتـتحديػد

األنسػػاؽالقيميػػةالمشػػتركةكمكاءمتيػػامػػعالقػػيـالتنظيميػػة،تطػػرحنظريػػةاإلدارةبػػالقيـمرحمػػة

تكثيؽىذهالقيـكاعالنياحتىتصبحضمفإطارالتنظيـكالمكائح.
 -3توجيو إداري فمسفي وفقاً لمقيم المشتركة:

حيفتضعالمنظماتلكائحياكأنظمتيالتدعـرسالتياكأىدافيالبدأفتتضمفالفمسفةالتيتيبنػى
ػمفبعػدانإنسػانيانأشػمؿمػفمجػردعػرضالحقػكؽكالكاجبػات
عميياتمؾالمكائحاعت ارفػانبػالقيـ،فتتض ي

المترتبػػةعم ػىالفػػرد،فاإلطػػارالقيمػػيإذااحتػػكلالم ػكائحكاألنظمػػةكػػافحافظ ػانليػػاكمعػػز انزلػػدكرىا
التػػكجييي،كىنػػاتتمثػػؿأىميػػةأفتعكػػساألنظمػػةفمسػػفةاإلدارةبػػالقيـ،كأفتعتػػرؼبػػالقيـبصػػفتيا
مكجينارئيسيناكمرجعناحكمنا،كمعيا نارحقيقينابقيػاسالتكافػؽكالتنػاغـبػيفأجػزاءالنظػاـكلػدلجميػع

أفراده(العتيبي.)33-32:2009،




أمالدلبالنكاردكأك.ككنكر()2000فقدمرتاإلدارةبالقيـبمراحؿثالثةىي:

 -1المرحمة األولى :الشفافية وازالة الغموض:
كذلػؾعػفطريػؽتحديػدأىػػداؼكقػيـالشػركة،فػاإلدارةبػػالقيـليسػتمجػردبرنػامحلػ دارة،
إنيػػامكقػػؼمػػفالحيػاة.ففػػيالشػػركةالتػػييػػتـفييػػاتطبيػػؽتجربػػةاإلدارةبػػالقيـ،يكجػػدرئػػيسكاحػػد
فقط،كىي القيـ ،تمؾالتياتفؽالجميععمييا.
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الفعال:
 -2المرحمة الثانية :إيصال األىداف والقيم أو االتصال ّ
الػػذميحتػػاجإلػػىمحػػيطآمػػف،فػػاليحػػدثالنجػػاحالحقيقػػيلمجػػرداإلعػػالفالشػػكميلمقػػيـ،إنمػا

بمعايشػػتيايكميػ ػان،كل ػػذلؾيتكج ػػبعمين ػػاكنح ػػفنض ػػعاإلدارةب ػػالقيـ،مكض ػػعالتنفي ػػذ،أفنفع ػػؿم ػػا

نعتقد،كأفنعتقدبمانفعؿ.

التوجو عبر القيم:
 -3المرحمة الثالثة:
ّ
ػترطالتكجػػوعبػػرالقػػيـ،تغييػػرعاداتنػػا،كنمػػاذجسػػمككنا،كمكاقفنػػا.فميسػػتالمنظمػػات
حيػػثيشػ
ٌ

م ػػفيحي ػػؿاإلدارةب ػػالقيـإل ػػىكاق ػػعفعم ػػي،إنم ػػاى ػػـالن ػػاسالع ػػاديكف،ال ػػذيفيتكجي ػػكفعب ػػرالق ػػيـ
المش ػػتركة،كيتبع ػػكفأى ػػدافانمشػػػتركة،يمك ػػنيـتحقي ػػؽأش ػػياءغيػػػرعادي ػػة(بالنك ػػارد،أك.ككنػػػكر،
.)179:2000

 أمامراحؿعمميةاإلدارةبالقيـلدلبػراؽكنعمػكني()2007فإنيػاتعتمػداألسػمكبالعممػي

القائـعمىالدراسةكالتحميؿكليسعمىالتخميفكيمكفتحديدىذهالمراحؿفيمايمي:

 -1تحديػػدأىػػداؼكقػػيـالمنظمػػة:كالػػذمسػػيفتحالمجػػاؿلمطاقػػاتاليائمػػةلالنطػػالؽكيحمػػي
أيضانمفالتقيدبالكسائؿالمكجكدة،كمفثـالبحثعفإيجادالكسائؿالكفيمةبتحقيػؽتمػؾ

األىداؼ.

 -2التخطيط:كالػذميتمثػؿفػيتحديػدمصػدرالتغييػر،كمػفثػـتشػخيصمشػكالتالمنظمػة،
كتقديردرجةالحاجةإلىالتغيير.
 -3التحسػػيسأكالتصػػاؿ:كىػػيالعمميػػةالتػػيتكحػػداألف ػرادحػػكؿالقػػيـالجكىريػػةالمشػػتركة،
كالتيتـتحديدىافيالمرحمةاألكلى.

 -4التطبيؽ:كفيىذهالمرحمةيجبصػياغةأىػداؼصػريحة،كيجػبالعمػؿعمػىاتسػاؽقػيـ
األفرادكالجماعاتمعقيـالمؤسسة.

 التثبيتكالمتابعة:حيثتقكـالمؤسسػةبالعمػؿعمػىتثبيػتالمكتسػبات،كيجػبالسػتمرارفػيعمميػػةالتقيػػيـكالمراقبػػةالتػػيتمػػدنابمعمكمػػاتعػػفتنفيػػذالخطػػة،كعػػفن ػكاحيالقػػكةكالضػػعؼ

فييا،كذلؾمفخالؿالنتائحالتيحققناىافيالكاقع(براؽ،نعمكني.)147-145:2007،

بعداستعراضمراحؿتطبيؽاإلدارةبالقيـيتضحلديناأفالجميعيتفؽعمػىمرحمػةتحديػد

لألىداؼالمرادتحقيقيا،كذلػؾمػفخػالؿالتخطػيطكتحديػدالقػيـالمشػتركةكالمتفػؽعمييػابػيف
المديركالمرؤكسيف،كمفثـممارسةىذهالقيـعمىأرضالكاقع،كتثبيتياكمبادئأساسيةفػي
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التعامؿمعاآخريف،كقدتظيرىػذهالم ارحػؿأنيػاصػعبة،أكقػدتتطمػبمػدةطكيمػةلتنفيػذىا،

كفيالحقيقةأفكضعخطةمبنيةعمىاإلدارةبػالقيـكاضػحةكمبسػطةىػكالحػؿلرفػعمسػتكل
أداءالعامميففيالمدرسةيمكفلمسنتائجيااإليجابيةعمىالمدلالقريب.

الممارسات اإلدارية لمدير المدرسة وعالقتيا بالقيم:
بكيةالتيكجػدتمػفأجميػاالمدرسػة،
يسعىمديرالمدرسةالفعاؿإلىتحقيؽاألىداؼالتر
ٌ
ي

إذإفمديرالمدرسةيضػعخطػةزمنيػةمبرمجػةألعمالػوخػالؿالعػاـالد ارسػي،منطمقػانمػفأف

اإلدارةالمدرس ػػيةكظيفتي ػػاالتخط ػػيط،كالتنفي ػػذ،كالمتابع ػػة،كالتق ػػكيـ،كلك ػػيتص ػػبحالمدرس ػػة
عامػػؿتغييػػركتطػػكيرفػػيالمجتمػػع،لبػػدمػػفالتخطػػيطالمػػنظـبكػػؿمراحمػػو.عمػػىأفي ػػتـ
تحقيؽىذهالكظائؼباألسمكبالديمقراطي،كالبتعادعػفاألسػمكبالتسػمطيأكالتسػيبي،ألف

التنظيمػػاتاإلداريػػةلتعػػدكككنيػػانظم ػاناجتماعيػػة،تمتػػازبالتفاعػػؿكالتشػػابؾبػػيفعناصػػرىا
كجزئياتي ػػا.كتتكق ػػؼفعالي ػػةالتنظ ػػيـعم ػػىاألداءالمتناس ػػؽ،كالتع ػػاكفالمس ػػتمرب ػػيفعناص ػػر

التنظػػيـ،فض ػالنعػػفت ػكافرالميػػاراتالفنيػػة،كاإلنسػػانية،كالتنظيميػػة،كالفكريػػةالتػػيتحكػػـسػػير

العمؿ(المكمني.)179:2008،

يقصػػدبالممارسػػاتاإلداريػػةالعمميػػةالمتكاممػػةكالتػػيتتكػػكفمػػفأربػػععناصػػرأككظػػائؼ
إداريػػةمترابطػػة،كمتشػػابكة،كمتداخمػػة،كىػػيالتخطػػيط،كالتنظػػيـ،كالتكجيػػو،كالرقابػػةككػػؿمػػف
ىذهالعناصريؤثرفيالكظائؼاألخرلكيتأثربيا،كيصعبفصميا(حريـ.)20:2016،

أكىػػيالعمميػػةالتػػيتتمثػػؿفػػيالتخطػػيطكالتنسػػيؽالجيػػدلجيػػكداألف ػرادداخػػؿالمؤسسػػة،كالبحػػث
عفاألساليبالفعالة،لكضعتمؾالخططمكضعالتنفيػذ،كتحكيميػاإلػىنتػائحمممكسػة،كعميػوفػإف
ٌ
األمػػريحتػػاجإلػػىجممػػةمػػفالعمميػػاتكالكظػػائؼاإلداريػػةالتػػيتمكػػفاألفػرادمػػفمباشػرةأعمػػاليـ

عمىأكمؿكجوكانجازاألعماؿالمسندةإلييـ(لخضر،حدة.)11:2006،


كتؤدمعمميةالىتماـبالممارساتاإلداريةإلػىزيػادةميػارةالمػديركخاصػةفػيمكاجيػةالظػركؼ
الطارئػػةكالصػػعبةعػػفطريػػؽزيػػادةمعمكماتػػو،كتػػكفيربػػدائؿحػػؿأكثػػردكفعنػػاءلمكاجيػػةمػػا

يسػػتجدمػػفأمػػكرليسػػتفػػيالحسػػباف،كذلػػؾم ػفخػػالؿتطبيػػؽالقػػيـاإلداريػػةفػػيكػػؿممارسػػاتو

كالتيتتمثؿفيالعممياتالتالية:
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 -1التخطيطPlanning :
كيتض ػػمفاألنش ػػطةالت ػػيتعن ػػيبتجدي ػػدغاي ػػاتالمنظم ػػةكأى ػػدافياكنتائجي ػػاالمس ػػتقبميةالمػ ػراد

امحالالزم ػػةلتحقي ػػؽتم ػػؾاألى ػػداؼ

تحقيقي ػػا،كتكض ػػيحاألنش ػػطةكالفعالي ػػاتكالسياس ػػاتكالبػ ػر
كالنتائح(حريـ.)20:2016،
كالتخطػػيطىػػكعمميػػةتنظيميػػةتكافقيػػة،بعيػػدعػػفالتمقائيػػة،فيمػػاتيحػػددالخطػكاتلمكصػػكؿ

إلىاألىداؼبدرجةمنسقة،ككؿذلؾفيضكءاإلمكاناتالمتاحة.

كىػيمػفميػاـاإلدارةالعميػافػيالمؤسسػةبمسػاىمةالمسػتكياتاألخػرل،فػيظػؿظػػركؼ
التنظيـالجيد(لخضر،كحدة.)12:2006،
كيقصدبالتخطيطرسـطريؽالكصكؿإلىالغايةالمرادتحقيقياكتشمؿ:
 -تحديداألىداؼالمطمكبتحقيقيابالجيدالجماعيبأقؿالتكاليؼالممكنة.

 رسـالسياساتأممجمكعةالقكاعدالتيترشدالمرؤكسيففياتماميـلألعماؿ. التنبػػؤبمػػاسػػتككفعميػػواألح ػكاؿفػػيالمسػػتقبؿ،كتقػػديراحتياجػػاتالعمػػؿمػػفالقػػكلالماديػػةكالبشرية.

 إقراراإلجراءاتأمالخطكاتالتفصيميةالتيتيتبعفيتنفيذمختمؼاألعماؿ.ػامرتبػػةترتيب ػانزمني ػان(عطػػكم:2014،
 كضػػعب ػرامحزمنيػػةتبػػيفاألعمػػاؿالمطمػػكبالقيػػاـبيػ ي.)20

كتػػرلالباحثػػةأفعمػػىمػػديرالمدرسػػةاختيػػاراألنشػػطة،كالكسػػائؿ،كاألسػػاليبالضػػركرية؛لتحيػػؽ
األىداؼمفخالؿالخطةبحيثلتتجاىػؿأكتتعػارضمػعالقػيـالمعتمػدةفػيالمدرسػة،كأفيػتـ

تكزيعاإلمكاناتعمىتمؾاألنشطةفيضكءذلؾ.

 -2التنظيمOrganizing :
تعنيكظيفةالتنظيـبترجمةاألىداؼكالخططكالستراتيجياتإلىالكاقعالعمميالتنفيػذم.كىنػا
يػػتـتكزيػػعالميػػاـبػػيفاألف ػرادكالختصاصػػاتبػػيفالكحػػداتكالتنسػػيؽفيمػػابينيػػا؛لضػػمافتكحيػػد

كتكريسجيكداألفرادكالجماعات؛لتحقيؽاألىداؼالمنشكدة(حريـ.)21:2016،

ػيط،فالمس ٌػيرمػف
كتقكـكظيفةالتنظيـبضػمافالسػيرالحسػفلمػاتػـرسػموضػمفعمميػةالتخط
ي
خػالؿممارسػتولكظيفػػةالتنظػيـ،يقػػكـبتحديػدالسػمطاتكالمسػػؤكلياتعمػىمسػػتكلكحػداتالعمػػؿ،
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كتكػػكيفالييئػػاتكتنسػػيؽالميػػاـكاألنشػػطة،كاقامػػةالعالقػػاتالتنظيميػػةبيػػدؼتكجيػػوكػػؿالمجيػػكد
فػػينفػػسالتجػػاه،كعميػػوفػػإفعمميػػةالتنظػػيـتشػػمؿالجمػػعبػػيفمختمػػؼالكسػػائؿالماديػػةكالبش ػرية

المتعاكنةنحكتحقيؽاليدؼالمشترؾكترتيبيافيشكؿسمـإدارم(الطماكم.)175:2000،

كتػػرلالباحثػ َّ
ػةأفعمػػىىػػذهالعمميػػةيتكقػػؼنجػػاحكافػػةبػرامحالمدرسػػة،خاصػػةمػػعكجػػكد

قابةفعاؿ.كيجػبأفتخضػععمميػةتكزيػعاألنشػطة،كتحديػدالكظػائؼكالعالقػاتالرسػمية
نظاـر
ٌ
ب ػػيفالع ػػامميفف ػػيالمدرس ػػة،كك ػػذلؾتف ػػكيضالس ػػمطة،كتحدي ػػدالمس ػػؤكليةلقاع ػػدةاحتػ ػراـالق ػػيـ

المعتمػػدةفػػيالمدرسػػةكتعزيزىػػافػػيكػػؿخطػػكةيخطكىػػامػػديرالمدرسػػة،كانشػػاءالعالقػػاتبغػػرض
تمكػػيفالعػػامميففػػيالمدرسػػةمػػفالعمػػؿمع ػانفػػيانسػػجاـكتعػػاكفبػػأكثركفػػاءة؛لتحقيػػؽاألىػػداؼ

المشتركةالتيترنكإليياالمدرسة.

 -3التوجيوDirecting :
كتتعمؽىذهالكظيفةباألفرادالعامميففػيالمنظمػة،كتنطػكمعمػىإرشػادىـكاصػدارالتعميمػات
كاألكام ػػرلي ػػـ،كتحفي ػػزىـ،كتكظي ػػؼطاق ػػاتيـ،كق ػػدراتيـ،كمي ػػاراتيـبطريق ػػةتحق ػػؽلي ػػـالرض ػػا،

كتضمفتحقيؽاألىداؼبكفاءةعالية(حريـ.)21:2016،
كيقصدبالتكجيوإصدارالتكجيياتكالتعميماتلممرؤكسيفإلخطػارىـاألعمػاؿالتػييجػبالقيػاـ
بياكمكعدأدائيا(عطكم.)21:2014،

فالتكجيػػويعتبػػرمػػفأبػػرزعناصػػراإلدارةحيػػثيجعمنػػان ارىػػاكىػػيتمػػارسفعميػػاندكرىػػاالمػػزدكج

كسمطةككمصدرلممعرفةمعان،كىػذايتطمػبأفتكػكفاإلدارةعمػىكعػيبأىػداؼالعمػؿ،كبطبيعػة

القكلالجتماعيةالمؤثرة(عريفح.)62:2001،

فالتكجيػػوكظيفػػةيمارسػػياالمػػديرككاحػػدةمػػفمسػػؤكلياتوفػػيالعمػػؿ،حيػػثيقػػدـالنصػػح

كاإلرشػادلألفػرادالعػػامميففػػيالمنظمػػةبيػدؼزيػػادةاإلنتاجيػػة،كتحقيػؽاألداءاألنسػػب(مصػػطفى،
.)8:2005
التكجي ػػويعتب ػػرعنص ػػرمي ػػـم ػػفعناص ػػراإلدارة،في ػػكحمق ػػةالتص ػػاؿب ػػيفالخط ػػةالمكض ػػكعة
ػبأفيعطػيمػايسػتحؽمػفاىتمػاـ،
لتحقيؽاليدؼمفجية،كالتنفيذمفجيةأخرل.كلػذلؾيج
ي
كالتكجيػػويتضػػمفكػػؿمػػامػػفشػػأنوأفيػػؤدمإلػػىإنجػػازاألعمػػاؿالمطم كبػػةعػػفطريػػؽرفػػعالػػركح

المعنكيػةكالنشػػاطلػػدلاألفػراد،كدفعيػػـلحسػفاألداء.كاألداءيجػػبأفيكػػكفكاضػػحانلغمػػكض
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في ػػو،كالمغ ػػةالمس ػػتخدمةف ػػيإعط ػػاءالتعميم ػػاتلممرؤكس ػػيفكاض ػػحةلتحتم ػػؿأكث ػػرم ػػفمعن ػػى

(عطكم.)21:2014،

كترلالباحثةأفالتكجيوقديككفمفأسيؿالكظائؼاإلداريةخضكعانلمقػيـ؛ألنػويػأتيفػيمجػاؿ

إصداراألكامر،كارشادالعامميفإلىمػايجػبعممػوكالتقيػدبػو،كيجػبأفتتضػمفعمميػةالتكجيػو
ممارسةالقيـالتالية:

 -التحفيزكاثارةالدافعية.

 القيادةكالعمؿبركحالفريؽكمشاركةالمعمميففياتخاذالقرار. -التصاؿالمستمربجميعالمرؤكسيفبدكفاستثناءعمىكافةالمستكيات.

 -4الرقابةControlling :

تضػمفعمميػةالرقابػةالسػػيراألمثػؿلعمميػةاإلدارةحيػثتقػػكـبالػدكرالمعػدؿكالمػنظـلمختمػػؼ
العمميػػات،كتسػػمحبتقيػػيـالنجػػازاتكتحديػػدأسػػبابالنح ارفػػاتكتعػػديمياكمػػفثػػـتميػػؿالمؤسسػػة

كنظاـإلىتحقيؽالستقراركالتكازف،كتقريباليكةبػيفالمقػدركالمنجػزباسػتعماؿمعػاييرمحػددة.
إذففالرقابػ ػػةتمكػ ػػفالمؤسسػ ػػةمػ ػػفقيػ ػػاسدرجػ ػػةتقػ ػػدميا،كتقػ ػػديرمػ ػػدلكفػ ػػاءةإنجازىػ ػػاكفعاليػ ػػة

تخطيطيا،كسالمةتسييرىا،الشيءالػذميسػيؿعمميػةالتنسػيؽاإلدارم(لخضػر،كحػدة:2006،

.)13

كتعنػ ػػيالرقابػ ػػةبقيػ ػػاساألىػ ػػداؼكالنتػ ػػائحالتػ ػػيتػ ػ ٌػـتحقيقيػ ػػا،كمعرفػ ػػةمسػ ػػتكياتأداءاألف ػ ػراد
كالجماعات،كمقارنتيابالمعاييرالمكضكعة،كاكتشاؼأمتفػاكت،كاتخػاذالجػراءاتالتصػحيحية

الالزمة.كتعتبرالرقابةكسيمةلتطكيركتحسيفاألداء(حريـ.)21:2016،

)فقدبيفأفالرقابةتعنيالتأكدمػفأفالتنفيػذيػتـطبقػنالمخطػةالمكضػكعة،
أماعطكم(2014
ٌ
كأنػػويػػؤدمإلػػىتحقيػػؽاليػػدؼالمحػػددفػػيالبدايػػة،كالعمػػؿعمػػىكشػػؼم ػكاطفالضػػعؼلعالجيػػا

كتقكيميػػا.كنظػػاـالرقابػػةاألمثػػؿىػػكالػػذميتػػدارؾكقػػكعالخطػػأ،كيقضػػيعمػػىأسػػبابو(عطػػكم،
.)26:2014
كعرفياالينداكم()2009بأنيػاقيػاسالنتػائحالمتحصػمةمػفمطابقتيػالممعػاييرالتػيتتضػمنيا
الخطػػةالمكضػػكعة.كاذاكانػػتىنػػاؾانح ارفػػاتعػػفىػػذهالمعػػايير،فػػإفميمػػةالرقابػػةأفتتعػػرؼ
عم ػػىى ػػذهالنح ارف ػػاتأكالف ػػركؽكتبح ػػثع ػػفأس ػػبابيا،كتص ػػمـلي ػػاالع ػػالجالمناس ػػب،كتض ػػعو

مكضػػعالتنفيػػذ،كتتأكػػدمػػفتصػػحيحاألخطػػاءكاعػػادةالعمػػؿإلػػىالمسػػارالسػػميـ.كتشػػمؿعمميػػة
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الرقابػػةعمػػىكضػػعمعػػاييرلمسػػتكياتاألداء،كتصػػحيحاألخطػػاء،كاعػػادةالنظػػرفػػيالسياسػػات

المدرسيةكبرامجيا(الينداكم.)28:2009،

كيػػذكرعػػايش()2013أفالرقابػػةمكممػػةلكظػػائؼالتخطػػيط،كالتنظػػيـ،كالتكظيػػؼ،كالتكجيػػو،
ػبأفيتػػابعكالمحفػػاظعمػػىكفػػاءتيـكفػػاعميتيـ.كممػػايػػدؿعمػػىأىميتيػػا
حيػػثإفالمرؤكسػػيفيجػ
ي
ككنيػػاينػػتحعنيػػامعػػاييراألداءالتػػيسػػكؼتسػػتخدـلقيػػاسالتقػػدـنحػػكاألىػػداؼ،مقػػاييساألداء

ىذهصممتلتحديدمػاإذاكػافالنػاسكاألجػزاءالمتنكعػةفػيالمؤسسػةعمػىالمسػارالصػحيحفػي
ي

طريقيـنحكتحقيؽاألىداؼالمخططليا(عايش.)87:2013،

كترلالباحثةأفالرقابةأكثركظيفةإداريةمطالبػةبمتابعػةسػيرنظػاـالقػيـ،كىػذهميمػةليسػت
سػػيمةألنيػػاعمميػػةمسػػتمرة،كتحتػػاجإلػػىقػػيـمحػػددةتكػػكفبعيػػدةعػػفتصػػيداألخطػػاءمػػفأجػػؿ

معاقبةمرتكبييا،كأفتككفأقػربلممتابعػةالتػيتييػئظػركؼالعمػؿبشػكؿيحػكؿدكفالكقػكعفػي

األخطاءإلىحدما.

كتحتاجالرقابةفػيىػذاالمجػاؿإلػىمعػاييردقيقػةلالسػتدلؿعمػىخضػكعأداءكسػمكؾالعػامميف
فػػيالمدرسػػةعمػػىمختمػػؼمسػػتكياتيـالكظيفيػػةلنظػػاـالقػػيـ،كذلػػؾفػػيكافػػةم ارحػػؿاألداءداخػػؿ

المدرسة،كعدـالكتفاءفقطبرقابةلمنتائح،أكرقابػةعشػكائية،بػؿرقابػةمتزامنػةلػألداءكالسػمكؾ

كالنتائح.

 -5التقييم والتقويمEvaluation :
يعتبػػرالتقػػكيـمػػفأىػػـعناصػػراإلدارةالمدرسػػيةفبكاسػػطتويمكػػفأفيقػػاؿأفاإلدارةالمدرسػػية
نجحتفيتحقيؽاألىداؼالتربكيةالمناطةبيا،أكأنيافشمتكذكرحامػد()2009بػأفالتقػكيـ
يعتبرمؤشرعمىأفاألداءالفعمييسػيرحسػبالخطػطالمكضػكعةعمػىنحػكيؤكػدمػدلالتجػاه
نحػػكاليػػدؼ،كمػػفثػػـيمكػػفتصػػحيحالمسػػارعػػفطريػػؽاكتشػػاؼالنح ارفػػات،كتحديػػدم ػكاطف

الخم ػػؿكالعم ػػؿعم ػػىتالف ػػيأس ػػبابياباتخ ػػاذاجػ ػراءاتالتص ػػحيحالمناس ػػبة،كمكاجيتي ػػاباألس ػػمكب
المالئـ(حامد.)154:2009،
كق ػػدأش ػػارحس ػػيف()2004ب ػػأفى ػػدؼالتق ػػكيـى ػػكتكص ػػيؿأى ػػداؼالمنظكم ػػةلمع ػػامميفبي ػػا
كلممجتمػػعالخػػارجي،كتحفيػػزالعػػامميفلتحسػػيفأدائيػػـ،كتكزيػػعالترقيػػاتكالمكافػ تبصػػكرةعادلػػة،

كتكقيعالجزاءات(حسيف.)75:2004،
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َّ
لالباحثةأفىذهالمرحمةتسمىمنيح اإلدارةبالقيـ كعميػويجػبأفتكػكفالمحاسػبةإمػا
كتر
ػيـأداءكسػػمككان.كأف
مكافػػأةأكعقابػانمرتبطػػةبمبػػدأتقييػػدكاحتػراـالمرؤكسػػيففػػيالمدرسػػةلتمػػؾالقػ
ن

يك ػػكفتقي ػػيـالم ػػديرلمع ػػامميفف ػػيالمدرس ػػةكف ػػؽمع ػػاييركاض ػػحة،كمتف ػػؽعميي ػػا كك ػػذلؾالتق ػػكيـ
لالنحرافاتفياألداءكالسمكؾ.
َّ
ػبؽأفمػػديرالمدرسػػةعميػػوأفيتبنػػىالقػػيـفػػيسياسػػاتوكممارسػػاتو
يتضػػحلػػدلالباحثػػةممػػاسػ
لإلػى
اإلدارية،كالتيتبػدأمػفتحديػداألىػداؼككضػعالخطػةالتػيتتناسػبمػعقػيـالمدرسػةكصػك ن
مرحمػةالتقػػكيـلمعرفػةمػػدلتحقيػػؽىػذهاألىػداؼ،تمػؾالقػػيـالتػػييتبناىػافػػيسػمككياتوتجعػػؿمنػػو

،فعالن،مؤث انرفيجميعالعامميفمعوفيداخؿالمدرسة،أكخارجيا.
قائدان،كمدي انرناجحان ٌ

مجاالت اإلدارة بالقيم:
تكم ػػفأىمي ػػةالق ػػيـف ػػياإلدارةكالحك ػػـأني ػػاتش ػػكؿاإلط ػػارالفك ػػرمال ػػذميحك ػػـكض ػػعاألى ػػداؼ

كاألنشطةالم كصمةلياككذلؾالسمكؾبالنسبةلمفردكالمنظمػة،كيصػبحىػذااإلطػارالفكػرمبمػركر
الػػزمفجػػزءفػػيالالكعػػيلػػدلاإلنسػػافلينفصػػـعنػػو،كليشػػكؿعبئ ػناعميػػوبػػؿجػػزءنامػػفذاتػػو

كفكرهكسمككوالتمقائي(العتيبي.)117:2005،

كلذلؾباتمفالميـبالنسبةلمديرمالمدارسأفيقرركامػاىػكاألىػـبالنسػبةليػـ،كمػاىػيتمػؾ

القيـالتييجبأفتأتيأكلنفيممارساتيـاليكميةكأليةقيمةيجبتكجيوسمككيـ.

قيمة التسامت:
ىكتعبيرعفمبادرةيجريياأحداألطراؼالذمتع ٌكرصفكالعالقةبينوكبيفاآخػرنتيجػةإسػاءة

اآخرإليو،أكنتيجةاعتقادهبأفاآخرقدأساءإليو،كغالبناماتككفاإلسػاءةىنػاغيػرعميقػةأك
عاليػػةالدرجػػة،فيقػػكـبالتكاصػػؿمػػعاآخػػرمتناسػػيانتمػػؾاإلسػػاءة،كمؤكػػدانعمػػىأفالعالقػػةبينيمػػا
ينبغػػيأفتكػػكففػػكؽالخالفػػات،كذلػػؾكضػػركرةاجتماعيػػةتؤكػػدكحػػدةأف ػرادالجماعػػةكتسػػمكبيػػا

فكؽأيةخالفاتفردية(عساؼ.)262:2005،
ينطمؽمبدأالتسامحمفككفأفالمرءليسمعصكمانمفالخطأ،فكمماعمؿاإلنسػافكممػاأصػبح
أكثػػرعرضػػةلرتكػػاباألخط ػػاء(.العتيبػػي،بنػػاءالثقػػةكالعالقػػاتالكديػػةبػػيفالجميػػعممػػايعػػزز

مجالتالتعاكفكالتنسيؽفيمابينيـ(العتيبي.)122:2005،
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التسػػامحليعنػػيابػػدانالتسػػاىؿفػػيتطبيػػؽالمػكائحكالتعميمػػاتاإلداريػػة،أكعػػدـاللتػزاـباألنظمػػة
الفرعيةالتيتحكػـأنشػطةالمنظمػة.التسػامحيعنػيالمركنػةفػيالتعامػؿكعػدـاتخػاذمكاقػؼحديػة
ضػػدالعػػامميفكعػػدـتصػػيدأخطػػائيـلمعػػاقبتيـ.كمػػاأفالتغاضػػيعػػفاألمػػكرالصػػغيرةفػػيإيقػاع

العقكبةمعلفتالنظريعتبربحػدذاتػوتسػامحنا،كيكػكفأبمػ أثػ نارفػيالػردعالمسػتقبميمػفعمميػة

إيقاعالعقكبةذاتيا(محمد.)210:2000،

كالتسامحيعنيتصحيحاألخطاءكلفتالنظربرفؽإلييادكفاتخاذمكقؼسمبيبشػكؿدائػـبحػؽ
ً
ػت
ػار ٍح ىمػ وة ًم ىػفالمَّػ ًوًل ٍنػ ى
مرتكبييػا،أكالمبالغػةفػيالعقكبػةعمييػا،فالرحمػةمطمكبػة،قػاؿتعالى ﴿:ىفب ىم ى
ل ٍن ىف ُّ ً
استى ٍغًف ٍرىليي ٍـ﴾(آؿعمراف.)159:
غًمي ى
ظاٍلىقٍم ًب ى
ح ٍكًل ى
اع ي
ت ىفظٌان ى
ؾ ىف ٍ
كىل ٍك يك ٍن ى
ؼ ى
ضكام ٍف ى
ك ٍ
ع ٍنيي ٍـ ى
ىليي ٍـ ى
فالػػدعكةلتصػػحيحالخطػػأكامتثػػاؿمػػاأمػػرا﵀بػػوتكػػكفبالحكمػػةكالمكعظػػةالحسػػنة،قػػاؿتعػػالى:
يؿرِّب ى ً ً ً
عًإىل كى ً ً
ظ ًةاٍل ىح ىسىن ًة﴾(النحؿ()125:العتيبي.)122:2005،
كاٍل ىم ٍك ًع ى
ٍ
﴿اد ي
ى
سب ى
ؾباٍلح ٍك ىمة ى
فالمػػديرالمتسػػامحيحظػػىدائم ػنابقيمػػةتجعمػػومكضػػعاحتػراـكتقػػديربػػيفالمعممػػيف،كالتسػػامحأث ػره

عنػػدالكثي ػريفأشػػدكقعػناعمػػىالػػنفسكشػػعكرىابالػػذنبمػػفالعقػػابذاتػػو.كيجػػبأفيظيػػرالمػػدير

ػدررؤكؼرحػػيـ،ليحقػػد،كليكيػػدألحػػد،ك َّ
أفلديػػوالقػػدرةعمػػى
أمػػاـمرؤكسػػيوبأنػػورحػػبالصػ
ه
الحتماؿكالمثابرة،فيذهخصاؿضركريةفيمفيتكلىقيادةالبشر.

قيمة األمانة:
إفقيمةاألمانةتتضمفالحرصعمىمايككؿل نسافمفقكؿ،أكفعػؿ،أكشػيءكفػؽمػااتفػؽ
ً
ٍم يريك ٍـأىفتيػػ ػ ُّ
ػاتًإىلػػ ػػى
ىم ىان ػ ػ ً
ػؤدكٍا أل ى
عمي ػ ػػوكالكفػ ػ ػػاءبػ ػ ػػذلؾحسػػ ػػبالتفػ ػ ػػاؽ.ق ػ ػػاؿتعػ ػ ػػالى﴿:إ َّفا﵀ىيػ ػ ػأ ي
ىىًم ىيا﴾(النساء)58:فاألمانػةصػفةسػمككيةتكسػبالمػرءثقػةكمحبػةكاحتػراـالنػاس،كتمنحػوقيمػة
أٍ
كترف ػػعم ػػفق ػػدرهكمكانتػ ػوف ػػيالمجتم ػػع،ق ػػاؿص ػػمىا﵀عمي ػػوكس ػػمـ(لإيم ػػافلم ػػفلأمان ػػةل ػػو)

(العتيبي.)24:2005،

كاألمانػػةتعنػػيالعتػراؼبكػػؿالحقػػكؽكالحػػدكدالتػػيفرضػػياا﵀عمػػىاإلنسػػافكىػػكيبنػػيعالقاتػػو
بنفسػػوأكبػػاآخر،كالعمػػؿعمػػىاحت ػراـىػػذهالحقػػكؽكالحػػدكد،كالحػػرصعمػػىصػػيانتياكحمايتيػػا

كمساندتيا(عساؼ.)294:2005،

كمصػدرالقػراريجػػبأفيكػػكفأمينػان،كاألمانػػةتعنػػيإعطػػاءالحقػػكؽألصػػحابيا،كالخشػػيةمػػف
ا﵀كت ػ ػػرؾخش ػ ػػيةالن ػ ػػاس.كاألمان ػ ػػةتقتض ػ ػػيالحي ػ ػػاد،كع ػ ػػدـالتحي ػ ػػزإل ػ ػػىرأملكض ػ ػػعص ػ ػػاحبو

54

الجتمػػاعي،أكمكانتػػواألدبيػػة،عػػدـالتسػػرع،البعػػدعػػفالتقميػػداألعمػػى،عػػدـالتعصػػب،مكاكبػػة
القرارلطبيعةالعصر(لخضر،كحدة.)87:2006،

كتمثؿىذهالقيمةأصعبمايطالباإلنسػافالعمػؿبػو،كأثقػؿمػايمكػفلػوحممػو،كلكػفإذاالتػزـ
بيامديرالمدرسةشعرالمعممكفبالرضاكاألمػفالػكظيفي،فيزيػدحػبيـكاخالصػيـلمعمػؿكثقػتيـ

بالمدير،مماينعكسبصكرةإيجابيةعمىأدائيـالكظيفي.

قيم المسؤولية االجتماعية:
اإلدارةىيعمميةإنسانيةتيحتػرـفييػاإنسػانيةالفػردبعيػدانعػفالقيػركالظمػـ،كبعيػدانعػفالتصػعيد
،أكالترصػػد،كىػػيبيػػذاالمعنػػىأداةنفاعمػػةلتقػػديـخػػدماتاجتماعيػػةإنسػػانية،فالعالقػػةبػػيفالمعمػػـ

كمديرهليستمينيةفقط،بؿعالقةتمتدإلػىخػارجأسػكارالمدرسػة.أقطػابالعمػؿالتربػكمضػمف
ىػػذاالمعنػػىىػػـإنسػػافبرتبػػةمػػدير،كانسػػافبرتبػػةمعمػػـ،كانسػػافبرتبػػةطالػػب،كيجمعيػػـىػػدؼ

يسػػعكفلتحقيقػػو؛ىػػدؼيحق ػػؽإنسػػانيةاإلنسػػافكيميػػزهع ػػفغي ػرهمػػفالمخمكقػػاتكخميفػػةيسػػعى

إلعماراألرضبعيدناعفالفساد(القرني.)33:2014،

الكفػي
كتنبعقيـالمسؤكليةالجتماعيةمفالتعػاليـالسػماكيةالتػيأتػتبيػاالػدياناتالسػماكيةأصػ ن
مق ػػدمتيااإلس ػػالـ،حي ػػثيق ػػكؿالرس ػػكؿ-ص ػػمىا﵀عمي ػػوكس ػػمـ(:-مث ػػؿالم ػػؤمنيفف ػػيتػ ػكادىـ
الحمػى).
كتراحميـكتعاطفيـكمثؿالجسد،إذااشتكىمنوعضكتداعىلػوسػائرالجسػدبالسػيرك ٌ

كىذايفرضعمىالشخصسكاءأكافمسؤكلنأكتابعػانأفينظػرإلػىمصػمحتومػفخػالؿمصػمحة

اآخػ ػريفكأليرض ػػىلغيػ ػرهم ػػاليرض ػػاهلنفس ػػوعم ػػىأفيك ػػكفكس ػػطيانف ػػينظرت ػػوإل ػػىاألم ػػكر

(العتيبي.)121:2005،

كعمػػىاإلدارمكممػػاارتقػػتمرتبتػػوفػػياإلدارةأفيصػػبحأكثػػرتحسس ػانكالت ازم ػانلػػيسفقػػطفيمػػا
تتطمبػػوالسػػمطةالتػػييتمتػػعبيػػامػػفكاجبػػاتكجيػػكدبػػؿكمػػاتفرضػػوعميػػوتمػػؾالسػػمطةمػػفدقػػة

كعنايػػةفػػيسػػمككوفػػيالتعامػػؿكالمعاممػػةمػػعاآخ ػريفبحيػػثيحتػػرـحقػػكقيـكمشػػاعرىـكيكسػػب
اميـ.إفالسمطةلفتككففعالػةفػيتحقيػؽأىػدافياإذالػـيتقيػدصػاحبيابالمسػؤكلية
محبتيـكاحتر
ٌ

الجتماعيةالممقاةعمىعاتقوأثناءممارستولتمؾالسمطة(محمد.)209:2000،

إفالمسػػؤكليةالجتماعيػػةل ػ دارةىػػيفكػػرةأخالقيػػة،كقػػداعتبرىػػاالػػبعضمػػفمبػػادئاإلدارة
األساسية،حيثتشيرىذهالمسؤكليةالجتماعيةإلىالدكرالذميمعبػوالمػديرفػيحػؿالمشػكالت
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الجتماعي ػػةسػ ػكاءكانػ ػػتعمػػػىمس ػػتكلالمدرسػػػة،أـعمػػػىمس ػػتكلالمجتمػػػعالمحم ػػي(الع ػػالؽ،

.)54:2008

كمفالفكائدالتػيتعػكدمػفالتػزاـالمػديربقيمػةالمسػؤكليةالجتماعيػةأنيػاتعػززمكانتػوكتحفػظ
حقػػوكتػػكفرلػػواألمػػفكاألمػػافداخػػؿالمدرسػػةكخارجيػػا،كتجعػػؿمنػػوعنصػػ انرفػػاعالنكمػػؤث انرفػػي
اآخ ػريف.كتظيػػرقػػيـالمسػػؤكليةالجتماعيػػةمػػفخػػالؿمشػػاركةالمػػديرلممعممػػيففػػيمناسػػباتيـ
المختمف ػػة،كالمس ػػاىمةف ػػيح ػػؿمش ػػكالتيـ،كم ارع ػػاةظ ػػركفيـالجتماعي ػػة،كتقكي ػػةعالقات ػػوم ػػع

المجتمعالمحمي.
قيم الدعم:

كيمكػػفتعريػػؼالػػدعـبأنػػوتشػػجيعاألف ػرادفػػيالمؤسسػػة؛لسػػتنياضىمميػػـلكػػيينشػػطكافػػي
العمؿمفأجؿتحقيؽأىداؼالمؤسسة،كذلؾباستخداـكػؿالكسػائؿالتحفيزيػةالكفيمػةبػذلؾكالتػي

ت ػػؤثرت ػػأثي ناربالغػ ػناف ػػينفس ػػيةالف ػػرد،كاحساس ػػوكش ػػعكرهتج ػػاهالعم ػػؿالمن ػػكطل ػػو(لخض ػػر،كح ػػدة،
.)60:2005

اإلسػػالـنظػػاـمت ػكازف،يعمػػـضػػيقةالػػنفسالبش ػرية،كيػػتفيـدكافعيػػا،يقػػررالح ػكافزكالمكافػػأةالتػػي
تشػػجعالعامػػؿعمػػىبػػذؿالعطػػاء،كفػػيذاتالكقػػتيضػػعالجػزاءالػرادععمييػػاعنػػدخركجيػػامػػف

المنيحالقكيـ،ضمانانلحسفسيرالعمؿ،كالتزامانبسياستو(لخضر،كحدة.)124:2006،

كيعدالمعمـحجرالزاكيةفيالعمميةالتربكية،كنجاحىذهالعمميةيعتمدبالدرجةاألكلػىعميػو،كمػا
أفنجاحطالبوفػيأدائيػـالمدرسػييتكقػؼبصػكرةكبيػرةعمػىمػدلكفػاءةالمعمػـ،كاعػدادهالجيػد

كحبولمينتو،كاخالصوفيعممو،كمفىناجػاءتأىميػةقػيـالػدعـالتػييحػرصعمػىممارسػتيا

المػ ػػديرالنػ ػػاجح،كتتمثػ ػػؿفػ ػػيتقػ ػػديـالح ػ ػكافزالماديػ ػػةكالمعنكيػ ػػة،كالمكاف ػ ػ ت،كعبػ ػػاراتالشػ ػػكر،
كشياداتالتقدير،كتكريـالمعمميفالمتميزيففييكـالمعمـعمىسبيؿالمثاؿ،فيػذهالحػكافزترفػع
مفركحيـالمعنكية،كتجعميػـيتغمبػكفعمػىصػعكباتالعمػؿكمشػكالتو،كتقػكمالعالقػةاإلنسػانية

السميمةبيفالمديركالمعمميف(أسعد.)206:2008،











كاإلسػػالـحػػيفيقػػررالجػزاءإنمػػايضػػعالقكاعػػدالعادلػػةالتػػيتضػػمفلكػػؿذمحػ و
ؽحقػػو،كمػػفىػػذه

القكاعد:

 -لعقابإلبعدكضكحالمسؤكليةكتحقيؽاألمر.
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 عدـتكقيعالجزاءعمىالرئيسأماـالمرؤكسيفحتىليػؤثرذلػؾعمػىقدرتػوكىيبتػوفػيتػكليأمكرالقيادة.

 الجزاءمالزـلمخطأ،كمفثـيجبعدـتأخيره،إذأفالتأخيرفيالجزاءيفقدفاعميتو. إعالـالمخطئبالجزاءالذمكقععميو(محمد.)201:2000،كم ػػاأفتق ػػديـالحػ ػكافزالمختمف ػػةلممعمم ػػيف،ى ػػكاعتػ ػراؼصػ ػريحبكف ػػاءةالمعم ػػـ،كتق ػػديرلمعدال ػػة

اإلدارية،كتطبيؽلمبدأتكافؤالفرص(شمسالديف،كالفقي.)324:2007،

فػػيالحقيقػ َّ
ػةإفأسػػاليبالػػدعـعديػػدة،كيمكػػفنجاحيػػافػػيمػػدلقػػدرةاإلدارةعمػػىمعرفػػةالسػػمكؾ
اإلنس ػػانيف ػػياإلدارةكالعكام ػػؿالت ػػييت ػػأثربي ػػا،كب ػػذلؾاس ػػتخداـاألس ػػمكبالمناس ػػبف ػػيالكق ػػت

افزلودكرفعاؿفيتحقيؽأىداؼالمدرسة.
المناسب،كبذلؾيتضحأفنظاـالحك
ٌ


قيم الشفافية والنزاىة:
تعنيالشفافيةضركرةكضكحالعالقةمػعالجميػكر،فيمػايخػصإجػراءتقػديـالخػدمات،كاإلفصػاح
لمجمي ػػكرع ػػفالسياس ػػاتالعام ػػةكالمتبع ػػة.كك ػػذلؾتعن ػػيالح ػػدم ػػفالسياس ػػاتكاإلجػ ػراءاتغي ػػر

المعمنػػةأكالس ػرية،التػػيتتسػػـبػػالغمكض،كعػػدـمسػػاىمةالجميػػكرفييػػابشػػكؿكاضػػح.بكممػػات
أخ ػػرلف ػػإفالش ػػفافيةعك ػػسالسػ ػرية،فالسػ ػريةتعن ػػيإخف ػػاءاألفع ػػاؿعم ػػدان،بينم ػػاتعن ػػيالش ػػفافية

اإلفصاحعفىذهاألفعاؿ(مصمح.)50:2013،

أماالنزاىةفكفؽىذاالمعياريجبأفيتحمىالمسػؤكلكففػيالقطػاعالعػاـبقػيـعاليػةيمتزمػكف
بي ػػاعن ػػداتخ ػػاذالقػ ػ ارراتكتحك ػػـتصػ ػرفاتيـكس ػػمككياتيـالمختمف ػػةداخ ػػؿالمنش ػػأة،كم ػػاعم ػػييـأف

يتص ػرفكفبكػػؿأمانػػةكاسػػتقامةفػػيالتصػػرؼبػػاألمكاؿالعامػػةكادارةالم ػكاردكالشػػأفالعػػاـ.كبينمػػا

سيادةالقانكفتػكفرنظػاـمراقبػةخػارجيلمسػيطرةعمػىتصػرفاتالمسػؤكليففػإفالقكاعػداألخالقيػة

المتمثمػػةفػػيالن ازىػػةتػػكفرنظػػاـمراقبػػةداخمػػيلسػػمكؾالمسػػؤكليف،كتحقػػؽثقػػةالمجتمػػعكادراكيػػـ
لألداءالجيدكالمتكافؽمعاألنظمةكالتشريعاتلممنظمة.
ػائؿكأكثرىػػا
كقػػدعرفػػتمكسػػكعةسػػتانفكردلمفمسػػفةمصػػطمحالن ازىػػةبأنػػوكاحػػدةمػػفأىػػـالفضػ 
فاعميػػة،كمػػاأنيػػامصػػطمحغػػامضكمحيػػرجػػدانفقػػديػػتـاسػػتخداميابشػػكؿم ػرادؼلألخػػالؽأك

اللتزاـاألخالقي.
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تتميػػزالن ازىػػةبقػػيـخمسػػةأساسػػيةكىػػي:الصػػدؽ،كالثقػػة،كالنصػػاؼ،كالعػػدؿ،كالحت ػراـ.
كيعتبػػرعمػػؿالمػػديركفقػانلقػػيـالن ازىػػةكالشػػفافيةعمػػؿمؤسسػػيمنيجػػيقػائـعمػػىالعمػػـبعيػػدانعػػف
اليكلكتذبذبالشخصيةكتحكـالخػكاطركالعكاطػؼ،عمػؿيسػندإلػىالشػريعةالربانيػة،ثػـإلػىمػا

يككفالجتيادفيولزمػناأكمرغكبػنا،اجتيػادتحكمػواألصػكؿالعمميػةكالتربكيػةبعيػدناعػفالمزاجيػة

،أكالتخبطكالعشكائيةكبعيدناعفتصيداألخطاءكانزاؿالعقكبات(القرني.)33:2014،

كالمػػديرالنػػاجحيتمتػػعبشػػفافيةعاليػػةأثنػػاءممارسػػتولميامػػواإلداريػػة؛كػػييزيػػدمػػفمعمكماتػػو
حكؿالمياـالمككمةإليو،كلكػييعػرؼمػايجػرمحكلػومػفأمػكركمؤشػراتتغييػر،عميػوأيضػناأف
يكػػكفأكثػػرشػػفافيةأثنػػاءسػػمككوكػػيليخػػدششػػعكراآخ ػريف،أكأفيتجاىػػؿانفعػػالتيـأثنػػاء
تعاممومعيـكأفيحاكؿمكازنةاألمكرإذاماأدرؾأنوقدتجاكزحدكدهأكأنوقدأساءدكفقصػد

أثن ػػاءس ػػمككو.كى ػػذال ػػفيح ػػدثإذال ػػـيك ػػفلدي ػػوال ػػكعيالك ػػافيلحقيق ػػةس ػػمككوكس ػػمكؾاآخػ ػريف

(محمد.)209:2000،

قيم االنتماء التنظيمي (الوالء):
لقػػدتباينػػتتعريفػػاتاللتػزاـبفعػػؿتبػػايفرؤلالبػػاحثيفكخمفيػػاتيـ،ككثي ػ انرمػػايسػػتخدـمصػػطمح
ػويشػارإلييػافػيالمغػةالنجميزيػةبالكممػةذاتيػاكىػي
النتماءكالػكلءبمعنػىاللتػزاـ،خصكصػانكأن ي

(.)Commitment

يتقػػاطعالنتمػػاءالػػكظيفيمػػعالػػكلءالػػذميشػػيرإلػػىحػػبكاخػػالصشػػديديفيكجييػػاالفػػردغمػػى
مكضكعمعيف،كالكطف،أكالديف،أكحزب،لدرجةيضػحيالفػردفييػابحياتػولصػالحقناعػةتامػة

(زعيتر.)43:2010،

النتماءىكشعكرالفردبككنوجزءانبيفمجمكعةاشمؿأسرةأكقبيمة،أكممػة،أكحػزب،أكأمػة،

أكجنس،أكنحكذلؾينتميليا،ككأنوممثػؿليػاأكمتكحػدفييػاأكيتقمصػيافيشػعربالطمئنػاف
كالفخر،كالرضاالمتبادؿككأفكؿميزةلمجماعةىيميزتوالخاصة(فكدة.)27:2007،

أكىػػكالت ػزاـالفػػردبقػػيـكمبػػادئيمارسػػيابحيػػثيظيػػرمػػفخاللػػوحرصػػوعمػػىمؤسسػػتو،كتمي ػزه

بػػاألداءكانغماسػػوبالعمػػؿ،كتفانيػػوفيػػو،كبػػث ركحالتعػػاكفمػػعاآخػريفلتحقيػػؽأىػػداؼالمؤسسػػة

(عكاد)64:2012،

كيتحمؿمديرالمدرسةمسؤكليةكاضحةفيتعزيزالنتماءالمينيلدلمعمميوتػتمخصفػيأربعػة
أنػكاعمػػفالسػػمكؾ،كىػػي:سػػمكؾالػػدعـمػػفخػالؿإثػػارةدافعيػػةالمعممػػيفكاظيػػارالقػػدكةفػػيالعمػػؿ
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كاللت ػزاـ،كسػػمكؾالتكجيػػومػػفخػػالؿمراقبػػةالمعممػػيف،كتػػكجيييـ،كتفػػكيضالميػػاـليػػـ،كسػػمكؾ
م ارعػػاةالمشػػاعركالحقػػكؽمػػفخػػالؿالسػػماحلممعممػػيفبتحمػػؿالمسػػؤكلية،كايجػػادالظػػركؼالتػػي

تمكنيـأفيككنكاأكثرفعالية(.)Tarter & Toy, 1998:132

كيتضحمماسبؽأفقيـالنتماءتعنيالشعكركاإلحساسالداخميلممدير،الذميجعمػوجػزءمػف
المنظمةالتييعمؿبيا،بحيثيرتبطبيا،كينتسبإلييابغضالنظرعػفالحػكافزالخارجيػة،ممػا

يجعمػػويش ػػعربالس ػػعادةكالرض ػػافػػيإنج ػػازعمم ػػوكب ػػذلؾيص ػػبحقػػدكةلمع ػػامميفف ػػيالمدرس ػػةف ػػي

انتمائيـالكظيفي.

قيم القيادة اإلدارية:
ػادةاإلداريػػةأىػػـالمكاضػػيعاإلداريػػةعمػىاإلطػػالؽألىميتيػػاكتأثيرىػػافػػياألعمػػاؿ

تعػدالقيػ

اإلداريػػة،إذأنيػػاتعتبػػرالركيػػزةاألساسػػيةفػػيأممنظمػػة،كمػػفخالليػػايكتػػبالنجػػاحأكالفشػػؿ
لممنظمػػة،فالقائػػداإلدارمالػػذملديػػوميػػاراتكقػػدراتكجػػداراتقياديػػةتمكنػػومػػفقيػػادةمنظمتػػوأك

إدارتوبكؿكفاءةكقدرة،كىكمايعدرأسالماؿالحقيقي(السقاؼ،كأبكسف.)78:2015،

كتيعػػرؼالقيػػادةبأنيػػاعمميػػةتػػأثيرعمػػىسػػمكؾاآخ ػريفلمكصػػكؿإلػػىتحقيػػؽاألىػػداؼالمشػػتركة

كالمرغكبة(العالؽ.)14:2010،

القيػػادةىػػيالقػػدرةالتػػييسػػتأثرفييػػاالمػػديرعمػػىمرؤكسػػيو،كتػػكجيييـبطريقػػةيتسػنىفييػػاكسػػب
طاعتيـكاحتراميـ،كخمؽالتعاكفبينيـفيسبيؿتحقيؽىدؼبذاتو.

القي ػػادةى ػػيالمعرف ػػةلم ػػايج ػػبعمم ػػوكجع ػػؿاآخػ ػريفيعممكن ػػوبرغب ػػةم ػػنيـ(الطراكن ػػة:2010،

ػاالفعػػاؿفػػيالحيػػاةبجميػعنكاحييػػاكلزكميػػافػػيإدارةدفػػة
 .)103كلعػؿأىميػػةالقيػػادةتتػػأتىدكرى ٌ

الحياةالمنتظمةفيأممجتمع،أكجماعةمفالبشر،كمفأساسياتيااآتي:
 -أنياتحقؽاألىداؼالمنشكدة،فبدكفقيادةراشدةيستحيؿتحقيؽاألىداؼ.

 تمثؿحمقةالكصؿبيفاألفراد،كبيفالخططالمطمكبتنفيذىا،كتصكراتياالمستقبمية. تحفيزكدعـاألفراد،كتكجيييـ،كاإلشراؼعمىأعماليـمفأجؿتحقيؽأىدافيـ. -تقييـأداءاألفرادحسبماىكمطمكبمنيـكحؿالمشكالتكمعكقاتالعمؿ.

 التنميةالبشػريةالشػاممةلألفػراد،كرعػايتيـكالمحافظػةعمػييـ،كالسػتثمارفػييـباعتبػارىـرأسالماؿالحقيقي.
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 المتابعػػةالمسػػتمرةألمجديػػدمػػفأجػػؿمكاكبػػةالمتغي ػراتالمتنكعػػةكالمختمفػػةكالمحيطػػةببيئػػةالعمؿكاستغالليافيتحقيؽاألىداؼالمرسكمة.

 تكحيػ ػػدكتنظػ ػػيـجيػ ػػكداألف ػ ػراد،كتنسػ ػػيقيامػ ػػفأجػ ػػؿحسػ ػػفسػ ػػيرأعمالػ ػػو،كتحقيػ ػػؽأىػ ػػدافيـ(السكيداف،العدلكني.)20:2001،
مماسبؽتتضحأىميةالقيـالقياديةلمديرالمدرسةمفأجؿأفيككفقدكةلممعمميففيشخصػيتو

كقيموالقيادية.




60






انفصم انثانث

الدراداتالدابقة
أوالً :الدراسات التي تناولت اإلدارة بالقيم
 الدراسات العربية


 الدراسات األجنبية



 ثانياً :التعقيب عمى الدراسات السابقة
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الدراسات السابقة
تمييد:
بعد اطالع الباحثة عمى الدراسات ذات العالقة بمكضكع الدراسة الحالية ،قامت الباحثة بتقسيـ

رتًب حسب التسمسؿ
الدراسات إلى قسميف( :الدراسات العربية– الدراسات األجنبية) ككؿ قسـ ي

الزمنيمفا ألحدثإلىاألقدـ،كقدتـتناكؿىذهالدراساتكتحميمييامفخالؿتكضيحاألىداؼ،
المنيح،األدكات،العينة،كأىـالنتائحكالتكصيات،كماتـالتعقيبعمىىذهالدراساتبتكضيح

أكجوالختالؼكالتفاؽفيمابينيا،ككذلؾأكجواستفادةالدراسةالحاليةمنياباإلضافةإلىإظيار
أبرزماستتميزبوالدراسةعفالدراساتالسابقة.
أوالً :الدراسات العربية:
.1

دراسة ضحيك ( ) 2016بعنوان" :درجة ممارسة مديري مدارس وكالة الغوث الدولية

بمحافظات غزة لإلدارة بالقيم وعالقتيا باتخاذ الق اررات التشاركية " .

ىدفتالتعرؼإلىدرجةممارسةمديرممدارسككالةالغكثالدكليةبمحافظاتغزةل دارةبالقيـ،
كعالقتياباتخاذالق ارراتالتشاركيةمفكجيةنظرمعممييـفيضكءمتغيراتالدراسة(:الجنس،

المؤىؿ العممي ،سنكات الخدمة) ،كاستخدمت الباحثة المنيح الكصفي التحميمي ،واستخدمت

استبانتيف،األكلى:لقياسدرجةممارسةمديرممدارسككالةالغكثبمحافظاتغزةل دارةبالقيـ،
كالثانية :لقياس درجة ممارسة المديريف لتخاذ الق اررات التشاركية ،كبمغت عينة الدراسة( )400

معمـكمعممةمفأصؿ()8287مفردة.وتمثمت أىم النتائج في أن درجةممارسةمديرممدارس
ككالة الغكث بغزة ل دارة بالقيـ جاءت بدرجة (عالية) ،كل تكجد فركؽ ذات دللة إحصائية بيف
متكسطاتدرجاتتقديرأفرادعينةالدراسةل دارةبالقيـتعزللمتغير(المؤىؿالعممي)،فيحيف

تكجدفركؽتعزللمتغير (الجنس) لصالحالذككر،فركؽتعزل لمتغير(سنكات الخدمة)لصالح

المعمميفالذيفسنكاتخدمتيـعشرسنكاتفأكثر.كمن أىم التوصيات تعزيزمفيكـاإلدارةبالقيـ
كاتجاه إدارم حديث لدل مديرم المدارس مف خالؿ عقد الدكرات التدريبية الالزمة التي تشرؼ

عميياالجياتالمعنية.
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.2

دراسة إسماعيل ( ) 2015بعنوان" :تصور مقترح ألداء مديري المدارس الثانوية العامة

بمحافظة كفر الشيخ في ضوء مدخل القيادة األخالقية " .
ى ػػدفتإلػػػىكضػػػعتصػػػكرمقتػػػرحألداءمػػػديرالمدرس ػػةالثانكيػػػةالعامػػػةف ػػيضػػػكءمػػػدخؿالقيػػػادة
طبقػػتعمػػى
األخالقيػػة،كاسػػتخداـالباحػػثالمػػنيحالكصػػفي،كاسػػتخدـالباحػػثاسػػتبانةكػػأداةلمد ارسػػة ى
مجمكعةمفالمعمميفوتمثمت أىم نتائج الدراسة فػيأفمػديرالمدرسػةيسػاعدالعػامميفعمػىحػؿ
مشػاكميـالشخصػيةاذاطمبػكامنػػوذلػؾ،كضػعؼاتسػاـالمػػديريفبالصػبركالحمػـعنػدطػػرحاآراء،
كقمةالحرصمنيـعمػىكسػبرضػاالعػامميفعنػدمتابعػةمػدلتحقيػؽالميػاـالمفكضػةليػـ،كعػدـ

حرصػػيـعمػػىبػػثركحالت ػ لؼبػػيفالعػػامميفعنػػدالمشػػاركةفػػيصػػنعالق ػرار.وميين أىييم توصيييات

الدراسة:الحرصمفقبؿالمسػئكليفعػفالتخطػيطبتكسػيعقاعػدةالمشػاركة،مػعتػكفيرمنػاخمالئػـ
إلبػػداءاآراءمػػعالعػػامميف،كادخػػاؿاألسػػاليباإلداريػػةالحديثػػةكمػػدخؿالقيػػادةاألخالقيػػةفػػيب ػرامح
تػػدريبمػػديرمالمػػدارسالثانكيػػةالعامػػة،جعػػؿمصػػمحةالعمػػؿنصػػباألعػػيفعنػػدتفػػكيضالسػػمطة،
كعدـاتخاذق ارراتفرديةألنياتعكدبالضررعمىالزمالء،كالمشاركةفياتخػاذالقػ ارراتيسػاعدفػي
حميا،كتكفيرمناختنظيمييسكداآلفةكالمكدةبيفالعامميففػيالمدرسػةمػفخػالؿالعدالػةكعػدـ

التمييزبيفالعامميف.
.3

دراسة السقاف وأبو سن ( )2015بعنوان" :أثر القيادة بالقيم عمى الوالء التنظيمي"

ىدفت إلى التعرؼ عمى درجة مستكل الكلء التنظيمي لدل منظمات األعماؿ اليمنية  ،كمعرفة

العالقة بيف أسمكب القيادة بالقيـ ،كالكلء التنظيمي مف كجية نظر العامميف ،كاستخدـ الباحث
المنيح الكصفي ،كاستخدـ  عدة أدكات لجمع بيانات الدراسة كمف أىميا :الستبانة ،المقابمة،
المراجعكالكتب،ككانتالعينةعبارةعفعينةعشكائيةطبقيةمفالعامميففيمجمكعةشركات

لمنظمات األعماؿ اليمنية .وتمثمت أىم النتائج في أف العالقة مرتفعة بيف أسمكب القيادة بالقيـ
كالكلء التنظيمي مف كجية نظر العامميف بنسبة  .%86وأوصت الدراسة بعقد البرامح التدريبية
المتخصصة لتنمية الكلء التنظيمي ،كتعزيز كنشر منظكمة القيـ  ،كخاصة قيـ الكلء كالنتماء
لممنظمة،كتعميؽممارستيابيفالعامميف.
.4

دراسة تاوريريت ،شيخاوي ( )2014بعنوان " :منظومة القيم الشخصية وعالقتيا

باإلبداع اإلداري لدى رؤساء األقسام األكاديميين "

ىػػدفتإلػػىالكشػػؼعػػفطبيعػػةالعالقػػةبػػيفنظػػاـالقػػيـالشخصػػية،كاإلبػػداعاإلدارملػػدلرؤسػػاء
األقس ػػاـاألك ػػاديمييفبجػػػامعتيمحم ػػدخض ػػير–بس ػػكرة–كجامع ػػةالمس ػػيمة،كاس ػػتخدـالباحثػػػاف
63

المنيحالكصفيالتحميمي،أماأداةالدراسةفقداعتمدالباحثػافمقيػاسالبػكرتكزمالئػولقيػاسالنظػاـ
القيمػ ػػي،كاسػ ػػتبيافل بػ ػػداعاإلدارمكطبقػ ػػتأداةالد ارسػ ػػةعمػ ػػى()42عينػ ػػةمػ ػػفرؤسػ ػػاءاألقسػ ػػاـ

األكاديميػػة.كميين أىييم نتييائج الدراسييةكجػػكدعالقػػةإيجابيػػةبػػيفمنظكمػػةالقػػيـالشخصػػيةكاإلبػػداع
اإلدارملدلرؤساءاألقساـاألكاديمييف.أما من أىم توصيات الدراسة :فتمثػؿبأىميػةاألخػذبعػيف
العتبػػارالنظػػاـالقيمػػيفػػيالتكصػػيؼالػػكظيفيالمطمػػكبفػػيشػػغؿالمسػػتكياتاإلداريػػةفػػيالتنظػػيـ
اإلدارمبالجامعةالجزائرية،كيككفذلػؾباعتمػادىػذاالنظػاـفػيعمميػةاختيػارىـمػفيشػغؿمنصػب

رئػػيسالقسػػـ،كتأصػػيؿالقػػيـكالتجاىػػاتاإليجابيػػةكتعزيزىػػا،كىػػذامػػفشػػأنوأفيسػػيـبشػػكؿفعػػاؿ
فيتنميةالسمكؾالتنظيميالمرغكبفيو،كيقضيعمػىالممارسػاتغيػرالمسػئكلةداخػؿالتنظػيـ،
ألفكػػؿسػػمكؾإنسػػانييحػػددكيكج ػػومػػفخػػالؿنظػػاـقيمػػيمع ػػيف،اعتمػػادبػػرامحتدريبيػػةلتنمي ػػة

كتطػػكيرالقػيـكالتجاىػػاتاإليجابيػػة،كالىتمػػاـبػػالتكازفالنفسػػيكالجتمػػاعيكالثقػػافيلػرئيسالقسػػـ

األكاديمي.
.5

دراسة ربيع (  )2014بعنوان" :متطمبات تطبيق اإلدارة بالقيم كتوجيو إداري إلدارة الصيراع

التنظيمي"
ىدفتإلىتحديدمتطمباتتطبيؽمدخؿاإلدارةبالقيـكتكجوإدارمإلدارةالصراعالتنظيمي،
استخدمتالباحثةالمنيحالكصفيالتحميمػي،كقامػتبتصػميـمقيػاسحػكؿمتطمبػاتاإلدارةبػالقيـ،

كتككن ػػتعين ػػةالد ارس ػػةم ػػفأعض ػػاءالييئ ػػةالتدريس ػػيةكاإلداري ػػةبالجامع ػػةكالب ػػال ع ػػددىـ()370

مفػردة.ك ميين أىييم نتييائج الدراسيية :أفاسػػتجاباتاألفػرادلدرجػػةتػكافرالمتطمبػػاتالمعرفيػػةكالقيميػػة
لمػ ػػدخؿاإلدارةبػ ػػالقيـمرتفعػ ػػة،كأنػ ػػوليػ ػػتـتطبيػ ػػؽمػ ػػدخؿاإلدارةبػ ػػالقيـفػ ػػيإدارةالص ػ ػراعداخػ ػػؿ

الجامعة .ومنأىم توصيات الدراسة :التركيزعمػىجانػبالعالقػاتاإلنسػانيةلمتعامػؿمػعالصػراع
التنظيمي،كزيادةكعيالعامميفكضركرةتكافرمتطمباتمدخؿاإلدارةبالقيـ.
.6

دراسيية أبييو راضييي (  )2013بعن يوان" :المنظوميية القيمييية اإلدارييية لييدى مييديري المييدارس

الخاصة في محافظة عمان وعالقتيا بااللتزام التنظيمي لممعممين "

ىدفتالتعرؼإلىالمنظكمةالقيميةلمديرمالمدارسالخاصةفػيمحافظػةعمػافكعالقتيػابػاللتزاـ

التنظيمػيلػػدلالمعممػيف،اسػػتخدمتالباحثػةالمػػنيحالكصػػفيالتحميمػي،كتككنػػتعينػةالد ارسػػةمػػف
()375معمم ػانكمعممػػة،كاسػػتخدمتأداتػػيف،األكلػػىلقيػػاسمػػدلت ػكافرالقػػيـاإلداريػػةلػػدلمػػديرم
المػػدارسالخاصػػةفػػيمحافظػػةعمػػافمػػفكجيػػةنظػػرالمعممػػيفكالمعممػػات،كالثانيػػةلقيػػاسمسػػتكل

اللتػ ػزاـالتنظيم ػػيلمعمم ػػيالم ػػدارسالخاص ػػةكمعمماتي ػػاف ػػيمحافظ ػػةعم ػػاف.ومييين أىيييم نتيييائج
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الدراسة :أفدرجةتػكافرالقػيـاإلداريػةلػدلمػديرمالمػدارسالخاصػةفػيمحافظػةعمػافمػفكجيػة
نظػػرالمعمم ػػيفكالمعممػػاتكان ػػتمتكسػػطة،كترتي ػػبالق ػػيـاإلداري ػػةلػػدلم ػػديرمالمػػدارسالخاص ػػة

جاءتعمىالنحكالتالي :قيـالكلءالتنظيمي،النتماء،كقيـالستقاللية بدرجةمرتفعة،أمػاالقػيـ
القيادية،كقيـالعتبارية،كقيـالخيرية،كقيـالمسئكليةالجتماعية،قػيـالػدعـبدرجػةمتكسػطة،كأمػا

قيـالعدالةالتنظيميةفقػدكانػتبدرجػةمتكسػطة.ومين أىيم توصييات الدراسية :ضػركرةكضػععػدد
مػػفاألسػػسكالمعػػاييرالفنيػػةعنػػداختيػػارمػػديرمالمػػدارسممػػفتت ػكافرلػػدييـمنظكمػػةقيميػػةإداريػػة

تتكافػ ػػؽمػػػعأسػػػسالعمػػػؿالس ػػائدةفػػػيك ازرةالتربيػػػةكالتعمػػػيـ،كالعمػػػؿعم ػػىتػػػكفيرمنػػػاخمناسػ ػػب

لممعممػػيف،مػػفقبػػؿمػػديرمالمػػدارس،كذلػػؾمػػفخػػالؿتػػكافرمنظكمػػةقيميػػةلػػدلالمػػديريفتعػػكد
بالفائدةعمىالتزاـالمعمميفالتنظيمية،ككلئيـكانتمائيـ.
.7

دراسييية عبيييد اليييرحيم ( )2013بعنيييوان" :أثييير القييييم التنظيميييية لمميييديرين عميييى التوافيييق

التنظيمي وقيم العمل".
ىػػدفتالتعػػرؼإلػػىأثػػرالقػػيـالتنظيميػػةلممػػديريفعمػػىالتكافػػؽالتنظيمػػيكقػػيـالعمػػؿعمػػىشػػركات
عػدةفػػيمحافظػػةالقػاىرة،كمعرفػػةمػػدلتػأثيرالخصػػائصالشخصػػيةكالكظيفيػةلممػػديريففػػيتحديػػد
قػيميـاإلداريػػة،كبمغػػتعينػػةالد ارسػػة()100مػػفالمػديريفمػػفعػػدةقطاعػػاتمختمفػػةعمػػىمسػػتكل
محافظةالقاىرة،كاستخدـالباحثاستبانةتضمنت()45متغيرلجمػعالمعمكمػات.ومين أىيم نتيائج

الدراسيية :أن ترتيػػبالقػػيـاإلداريػػةكػػافكػػاآتي:القػػيـاإلنسػػانيةأكلن،يمييػػاالقػػيـالتنظيميػػة،ثػػـالقػػيـ

األخالقية،فقيـالمشاركة .وقد أوصت الدراسة بضيرورة ترسػي مفػاىيـكأسػسعمػؿالفريػؽالكاحػد،
كتػػكفيرالكسػػائؿالمطمكبػػةألسػػاليبالعمػػؿإلػػىجانػػبالىتمػػاـبالعػػامميفكنجاحػػاتيـكارسػػاءالعدالػػة
كالثقػػة،كضػػركرةاىتمػػاـالمػػديريفبػػالقيـالجتماعيػػةاألصػػيمةكنشػػرىابػػيفالعػػامميف؛لتأثيرىػػاالفعػػاؿ

كاإليجابيعمىسمكؾالعامميف.
.8

دراسييية العتيبيييي ( )2013بعنيييوان" :درجييية ممارسييية ميييديري الميييدارس الثانويييية لمقييييادة

األخالقية وعالقتيا بقيميم التنظيمية من وجية نظر المعممين في دولة الكويت"
ى ػػدفتالتعػػػرؼإل ػػىدرجػػػةممارس ػػةمػػػديرمالمػػػدارسالثانكي ػػةلمقيػػػادةاألخالقي ػػةكعالقتيػػػابق ػػيميـ

التنظيميػػةمػػفكجيػػةنظػػرالمعممػػيففػػيالككيػػت،كبمغػػتعينػػةالد ارسػػة()256معمم ػانكمعممػػةتػػـ

اختيارىابالطريقةالطبقيةالعشكائية،كاسػتخدمتاسػتبانةالشػريؼكالتػنح()2011لمقيػادةاألخالقيػة،

كتطكيراستبانةالقيـالتنظيمية.ومين أىيم نتيائج الدراسية:أفالدرجػةالكميػةلمقيػادةاألخالقيػةكالقػيـ
التنظيميػػةلمػػديرمالمػػدارسالثانكيػػةكانػػتمرتفعػػة،ككجػػكدعالقػػةمكجبػػةبػػيفدرجػػةممارسػػةالقيػػادة
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األخالقيةلدلمديرمالمدارسكقيميـالتنظيمية،كأفىذهالعالقاتجميعياكانػتمكجبػة.وأوصيت
الدراسيية بكضػػعمنظكمػػةقيميػػةلمقيػػادةالتربكيػػةفػػيالمػػدارسالككيتيػػة،تتناسػػبمػػعمعطيػػاتالػػديف
كالت ػ ػراثكالمجتمػ ػػعالكػ ػػكيتي،كتطػ ػػكيرأسػ ػػستقػ ػػكيـمػ ػػديرمالمػ ػػدارسفػ ػػيضػ ػػكءمبػ ػػادئكمفػ ػػاىيـ
كممارساتالقيـالتنظيميةكالقيادةاألخالقية.
.9

دراسة الحراحشة ( )2012بعنوان" :القيم التنظيمية السيائدة ليدى ميدراء ميدارس مديريية

التربية والتعميم في محافظة المفرق في المممكة األردنية الياشمية من وجية نظر معممييم"

ىػػدفتالتعػػرؼإلػػىدرجػػةممارسػػةالقػػيـالتنظيميػػةلػػدلمػػدراءمػػدارسمػػديرياتالتربيػػةكالتعمػػيـفػػي
محافظةالمفرؽفيالمممكةاألردنيةالياشميةمفكجيةنظرمعممييـ،كأثركؿمفالنػكعكالمؤىػؿ

العممػػي،كسػػنكاتالخدمػػة،كالمرحمػػةالتػػييدرسػػكنيا،كقػػداسػػتخدـالباحػػثالمػػنيحالكصػػفيالمسػػحي

التحميمػي،كتككنػتعينػةالد ارسػةمػف()362معممػانكمعممػة.كميين أىيم نتيائج الدراسية  :أفدرجػػة
ممارسةالقيـالتنظيميةبشكؿكميكمجالتيااألربعػة(أسػمكباإلدارة،إدارةالميمػة،إدارةالعالقػات،

إدارةالبيئة)جاءتبدرجةمرتفعة.كمن أىم توصيات الدراسة :تفعيؿالقيـالتنظيميةعمميػناليػنعكس
ذلؾعمىزيادةمستكلالكلءالتنظيميلممعمميفكبالتاليتحقيؽأىداؼالعمميػةالتعميميػةمػفخػالؿ

المدرسة.


.10

دراسة سممان ( )2012بعنوان" :تحسين إدارة المدرسة الثانوية العامة بمحافظة شمال

سيناء باستخدام مدخل اإلدارة بالقيم"
ىدفتالتعرؼإلىكاقعاإلدارةبالمدارسالثانكيةالعامةبمحافظةشماؿسيناء،مفحيثمبادئ
اإلدارة بالقيـ كأىدافيا  ،كمعكقات تطبيقيا  ،كالمتطمبات األساسية في تطبيقيا .كاستخدـ الباحث
المنيحالكصفي  ،كتككنتعينةالدراسةمفعينةمفالمديريف،كالنظار،كالككالء،كالمعمميف،
وكانت من أىم نتائج الدراسة  :أفسياسةإدارةأغمبالمدارسالثانكيةلتعتمدعمىمجمكعةمف

القيـاألساسيةكمنطمؽليا،كلتمتزـبمراعاةمجمكعةمفالقيـاألساسيةفيالتعامؿ،كلتسعى

إلىغرسالقيـاألساسيةفينفكسالعامميفبالمدرسة،وأوصت الدراسةبضركرةتكفيربيئةتعميمية
محفزةلتطبيؽاإلدارةبالقيـ.

66

.11

دراسة األبيدي (  )2011بعنوان " :اإلدارة بالقيم وانعكاساتيا عمى الجودة التعميمية في

مدارس الحمقة األولى من التعميم األساسي "


ىدفت إلىتحديداإلطارالمفاىيميل دارةبالقيـداخؿمدارسالحمقةاألكلىمفالتعميـ

األساسي،كالتعرؼعمىبعضالقيـالحاكمةفيممارساتاإلدارةلدلمديرمالحمقةاألكلىمف

التعميـاألساسي،ككيفيةالتزاـمديرممدارسالحمقةاألكلىمفالتعميـاألساسيلمقيـفيممارستيـ
اإلداريةكاختياراتيـفيالمكاقؼالمختمفة،كتسميطالضكءعمىمؤشراتالجكدةالتعميميةل دارة

بالقيـفيمدارسالحمقةاألكلىمفالتعميـاألساسي،كتحديدبعضالمتطمباتالتربكيةلتفعيؿدكر
مديرمالحمقةاألكلىمفالتعميـاألساسيفيتطبيؽمداخؿاإلدارةبالقيـفيضكءمفيكـالجكدة

التعميمية لدل ( ) 405مف مجتمع مديرم كمعممي مدارس الحمقة األكلى مف التعميـ األساسي
بمحافظة الدقيمية ،استخدـ الباحث لجمع بيانات الدراسة استبانة مكجية لمديرم كمعممي مدارس

الحمقةاألكلىمفالتعميـاألساسي،كاختبارمكاقؼمكجولمديرممدارسالحمقةاألكلىمفالتعميـ
األساسي لمتعرؼ عمى كيفية التزاميـ باإلدارة بالقيـ في ممارساتيـ اإلدارية .ومن أىم نتائج

الدراسة :أفتطبيؽاإلدارةبالقيـينعكسبصكرةإيجابيةعمىجميعاألفرادمفحيثتقكيةالركابط
كالعالقاتالجتماعيةداخؿبيئةالعمؿ،ممايكفؿضمافالحدكدالالزمةلنجاحالعمؿكاستم ارره،

كيعزز فييـ تحمؿ المسئكلية ،كزيادة معدلتالجكدة كالدقة في العمؿ ،كاتقانو مما ينعكس عمى
المحصمة النيائية كالناتح الكمي لألداء ،كأف  تضميف القيـ في عمميات اإلدارة يحقؽ التكازف بيف

إدارة العالقات اإلنسانية كادارة المدرسة حيث تضمف درجة مف التكافؽ بيف األىداؼ التربكية
لممدرسة ،كالجكدة في ممارسات العمؿ التربكم ،كما أف مديرم المدراس يعطكف أكلكية الممارسة

لمنمط القيمي؛ نظ انر لما يتميز مف خصائص تمثمت في قدرة المدير عمى تحقيؽ أفضؿ النتائح
بشفافيةممايحقؽالتكازفبيفالعالقاتاإلنسانية،كأىداؼالمؤسسةالتربكية.

.12

دراسة الطعاني ( )2010بعنوان" :المنظومة القيمية لمديري المدارس في األردن

وعالقتيا بالجنس والمؤىل العممي والخبرة ومستوى المدرسة"
ىدفت التعرؼ إلى  المنظكمة القيمية لمديرم المدارس في األردف  ،كعالقتيا بالجنس كالمؤىؿ،

كالخبرة،كمستكلالمدرسة ،كاستخدـالباحثالمنيحالكصفيالتحميمي،كتككنتعينةالدراسةمف
عينة عشكائية مف مديرم المدارس بمحافظة الكرؾ كعددىـ ( )120مدي انر كمديرة ،طيبؽ عمييـ

مقياس(جكردف)بعدتطكيرهلمبيئةاألردنية .وتمثمت أىم النتائج في أفترتيبالقيـالسائدةلدل
مديرم المدارس حسب أىميتيا عمى النحك اآتي :قيـ النتماء ،قيـ المتثاؿ ،قيـ الخيرية ،قيـ
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لمستكل

الدعـ ،قيـ الستقاللية ،قيـ القيادة ،كما كشفت النتائح عف كجكد فركؽ إحصائية تعزل

المدرسة كلصالح مديرم المدارس الثانكية ،كعدـ كجكد فركؽ إحصائية تعزل لمتغيرات الجنس،

كالمؤىؿالعممي،كالخبرة.وأوصت الدراسة بضركرةتقكيـالمديريفعمىأسسالمنظكمةالقيمية.
.13

دراسة يحيى ( )2010بعنوان" :درجة التزام مديري المدراس الحكومية الثانوية

الفمسطينية بأخالقيات مينة اإلدارة المدرسية من وجية نظر معممي مدارسيم"

ىدفتالتعرؼإلىدرجةالتزاـمديرمالمدارسالحككميةالثانكيةالفمسطينيةبأخالقياتمينةاإلدارة
المدرسيةمفكجيةنظرمعمميمدارسيـباستخداـالمنيحالكصفيالتحميمي،كماىدفتالكشؼ
عف كجكد فركؽ في متكسطات نظر معممي المدارس تبعان لمتغيرات الجنس ،المؤىؿ العممي،

كسنكاتالخبرةكالمديرية،كاستخدمتالباحثةاستبانةتككنتمف()64فقرة،كعينةالدراسةبمغت

()1349معممناكمعممة.كتمثمت أىم نتائج الدراسة :فيأفدرجةالتزاـمديرمالمدارسالحككمية
الثانكيةالفمسطي نيةبأخالقياتمينةاإلدارةالمدرسيةمفكجيةنظرمعمميمدارسيـكانتكبيرة
جدان،تكجدفركؽذاتدللةإحصائيةفيدرجةالتزاـمديرمالمدارسالحككميةالثانكيةالفمسطينية

بأخالقياتمينةاإلدارةالمدرسيةمفكجيةنظرمعمميمدارسيـ،تعزللمتغيرالجنس،كلصالح

الذككر كلمتغيرات الخبرة كلصالح الفئة ( أقؿ مف  6سنكات ) ،بينما ل تكجد فركؽ ذات دللة
إحصائية في درجة التزاـ مديرم المدراس الحككمية الثانكية الفمسطينية بأخالقيات مينة اإلدارة

المدرسيةمفكجيةنظرمعممييـتعزللمتغيرالمؤىؿالعممي.كمن أىم توصيات الدراسة :اعتماد
يري ٌقيـفيياالمديرمفقبؿالمعمميف،ممايشكؿدافعان لتعزيزالعالقة
ك ازرةالتربيةكالتعميـلتقار ي
بيف المديريف كالمعمميف ،كعقد دكرات  ،كمحاضرات لممعمميف ؛ لزيادة تكعيتيـ بأىمية الدراسات

أىميةدقةاإلجابةعمىأسئمتيافيتحسيفمستكياتالمدارسكالخدماتالتربكية،بغية

التربكية،ك

الكصكؿإلىأفضؿكضعممكفلمتالميذ،كالمدراس.
.14

دراسة القرالة ( )2008بعنوان " :القيم الشخصية وعالقتيا بالنمط اإلداري لدى مديري

المدارس الثانوية في محافظة الكرك من وجية نظرىم"

ىدفت التعرؼ إلى القيـ الشخصية  ،كعالقتيا بالنمط اإلدارم لدل مديرم المدارس الثانكية في
محافظةالكرؾ،استخدمتالباحثةالمنيحالكصفيالتحميمي،كتـتطكيراستبانتيفلجمعالبيانات

كزعت عمى عينة الدراسة مف مديرم المدارس الثانكية كالبال عددىـ ( .)96ومن أىم نتائج

الدراسة :أن ترتيب القيـ الشخصية كاف عمى النحك التالي :القيـ الدينية ،القيـ النظرية ،القيـ
الجتماعية ،القيـ القتصادية ،القيـ السياسية ،القيـ الجمالية ،كعدـ كجكد فركؽ ذات دللة
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إحصائيةتعزللمتغيرالجنس،الخبرة،المؤىؿالعممي.ومن أىم توصيات الدراسة :تنميةالقيـ
الشخصية لدل مديرم المدارس عف طريؽ كضع البرامح التدريبية المناسبة ،تركيز المؤسسات

التعميميةعمىالقيـاإليجابيةلمفردمفخالؿالمناىحالتعميميةككسائؿاإلعالـ.
.15

دراسة الزىراني ( )2008بعنوان" :نموذج مقترح لمتوافق بين القيم الشخصية والقيم

التنظيمية بمؤسسات التعميم العالي السعودية"

ىدفتإلىتحديدالمقصكدبالتكافؽالقيميكدكرهفيالعمميةاإلداريةكمعرفةأثرالقيـالشخصية
كالتنظيميةعمىأداءالعامميفبمؤسساتالتعميـالعالي،كطرحنمكذجمقترحلتحقيؽالتكافؽالقيمي
بيف القيـ الشخصية كالقيـ التنظيمية لمعامميف ،كاستخدـ الباحث المنيح الكصفي التحميمي ،كتـ

استخداـاستبانة .ومن أىم النتائج التي توصمت إلييا الدراسة :أف لمقيـتأثيرمباشرعمىأداء
السمكؾالقيادمفيمنظماتالعمؿالتربكم،كأفالتعارضبيفىذهالقيـيؤدمإلىصراعقيمي

كتنظيمي،ممايقمؿاإلنتاجية،كيؤدمإلىانخفاضالرضاالكظيفيلمعامميف.ومن أىم التوصيات:

إعادة النظر في قيـ التحفيز المكجكدة حالينا بمؤسسات التعميـ العالي  ،كذلؾ بما يتناسب مع

احتياجات المكظفيف ،كضركرة تضميف األىداؼ العامة لمتعميـ العالي بعض القيـ اإلدارية التي

تحقؽالتكافؽبيفالقيـالشخصية،كقيـالعمؿلمختمؼالعامميف.
.16

دراسة األحمدي ( )2007بعنوان" :اسيام القيم الشخصية والتنظيمية في فاعمية رؤساء

األقسام بالجامعات الحكومية السعودية"

ىدفتالتعرؼإلىدكرالقيـالشخصيةكالتنظيميةفيفاعميةرؤساءاألقساـبالجامعاتالحككمية

السعكدية ،استخدمت الباحثة المنيح الكصفي التحميمي ،كجمعت البيانات باستخداـ استبانة عمى

رؤساءاألقساـبالجامعاتالحككميةالسعكدية.وكان من أىم نتائج الدراسة  :أفترتيبالقيـلدل

رؤساءاألقساـ جاءتنازلينا عمى النحك اآتي:القيـ الدينية ،القيـ الفكرية،الجتماعية ،السياسية،
الجمالية،القتصادية.ككجكدأثرلمقيـالدينيةكالجتماعيةكالفكريةفيفاعميةرؤساءاألقساـ.ومن

أىم التوصيات :ضركرةقياـالجامعاتبتعزيزالقيـاإليجابيةألثرىافيفاعميةرؤساءاألقساـ،كأف
تأخذدكرىافينشرالقيـبيفأفرادىاكمنسكبييا.
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.17

دراسة العمياني ( )2007بعنوان" :ممارسة القيم اإلدارية اإلسالمية لدى مديري مدارس

التعميم بمحافظة بمقرن من وجية نظر المعممين"
ىدفتالتعرؼإلىدرجةممارسةالقيـاإلداريةاإلسالميةلدلمديرممدارسالتعميـالعاـبمحافظة
بمقرف مف كجية نظر المعمميف ،كالكشؼ عما إذا كاف ىناؾ فركؽ ذات دللة إحصائية بيف

استجاباتأفرادالعينةتعزللمتغيرالمؤىؿالعممي،كنكعوكسنكاتالخبرة،كالدكراتالتدريبية،
استخدـ الباحث المنيح الكصفي المسحي ،كاستخدـ استبانة لجمع البيانات كتكزيعيا عمى عينة

الدراسة()383معممنامفمجتمعالدراسةالبال عددىـ()957معممنا،ومن أىم النتائج :أن درجة
ممارسةالقيـ اإلداريةلدلمديرمالمدارسمف كجيةنظر المعمميفكانت بدرجةعالية،كجاء
ترتيبالقيـحسبدرجةتكفرىاعمىالنحكاآتي:األمانة،الميف،التسامح،القدكةالحسنة،القكة،

العدؿ،الحكمة،العمـ،اإلبداع،الشكرل.ومن أىم التوصيات  :تكخيالدقةفياختيارالكفاءات
اإلداريةالتيتتصؼبالعمـكالصفاتالقياديةاألخرل،مفخالؿمعايير،كاختبارات،كمقابالت

شخصية،كالتركيزعمىكرشالعمؿلتذكيرمديرمالمدارسبالقيـاإلدارية.
.18

دراسة شمس الدين ( )2006بعنوان" :المنظومة القيمية اإلدارية لمديري المدارس

الحكومية في دولة الكويت"

ىدفتإلىالتعرؼعمىالمنظكمةالقيميةاإلداريةلدلمديرمكمديراتالمدارسالحككميةفيدكلة

الككيت،كتـاستخداـالمنيحالكصفيالتحميمي،كتككنتعينةالدراسةمف()160مدي انركمديرةتـ
اختيارىـبالطريقةالعشكائية،كلتحقيؽأىداؼالدراسةتـبناءاستبانةتككنتمف()60فقرة.وقد

توصمت نتائج الدراسة إلى أفترتيبأبعادالمنظكمةالقيميةاإلداريةلدلمديرمكمديراتالمدارس
الحككميةمفكجيةنظرىـكانتعمىالنحكاآتي(:قيـالدعـ،كقيـالقيادة،كقيـالمتثاؿ،كقيـ

العتبارية،كقيـالخيرية،كقي ـالستقاللية)،كلتكجدفركؽذاتدللةإحصائيةألبعادالمنظكمة

القيمية اإلدارية لمديرم كمديرات المدارس الحككمية تعزل لمتغير الجنس ،كالتخصص ،كالمرحمة

الدراسية،ككجكدفركؽإحصائيةلممؤىؿالعمميلصالححممةالبكالكريكس،كالخبرةلصالحالخبرة
األقؿ.
.19

دراسة عبد الستار ( )2006بعنوان" :اإلطار القيمي المرجعي لمديري المدارس في

األردن وعالقتو بأدائيم الوظيفي"

ىدفتالتعرؼإلىاإلطارالقيميالمرجعيلدلمديرمالمدارسالحككميةفيمحافظةالعاصمة،
كعالقتياباألداءالكظيفيمفكجيةنظرىـ،كأثركؿمفمتغيراتالجنس،المؤىؿالعممي،سنكات
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الخبرة،كاستخدـالباحثالمنيحالكصفي،كتـتطكيراستبانةلجمعالبياناتكتكزيعياعمىعينة
يتيعمافالثالثةكالرابعة.ومن أىم نتائج الدراسة:
الدراسةالتيتككنتمف()200مديرفيمدير
ٌ

أن أنماطالقيـالسائدةلدلمديرمالمدارس جاءتبدرجةمرتفعة،ككجكدف ركؽإحصائيةتعزل
لمتغير الجنس ،المؤىؿ العممي ،الخبرة .وأوصت الدراسة بضركرة العمؿ عمى تطكير المديريف
كتدريبيـبشكؿمستمر،كنشركرعايةالقيـاإليجابيةفيالمنظمة.
.20

دراسة الغامدي ( )2005بعنوان" :القيم التنظيمية إلدارات التربية والتعميم بمنطقة مكة

المكرمة في ضوء مقياس ديف فرانسيس ومايك وودك "
ىدفتإلىالكشؼعف القيـالتنظيميةإلدارة التربيةكالتعميـ لمساعدةالمديريفعمىمعرفة مدل

تأثيرىا عمى سمككيـ ،كتعامميـ ،كاتخاذىـ لمق اررات ،كاستخدـ الباحث المنيح الكصفي التحميمي،
كبمغت عينة الدراسة ( )328مف المديريف كالمشرفيف التربكييف ،كاستخدـ استبانة لجمع البيانات.

أن القيـالتنظيميةأتتبترتيباشتمؿعمىالقكةأكلنكالمكافأةأخي نار،
وكان من أىم نتائج الدراسةَّ :

كأنياتيمارسبدرجةمتكسطةباإلدارات،عداقيمةالقكةالتيتيمارسبدرجةمرتفعة.وكان من أىم

توصياتيا :الىتماـ بقيمة المكافأة في المؤسسات التعميمية  ،كاتاحة الفرصة لممديريف لتطكير
قدراتيـ كمعارفيـ ،كاجراء دراسات عف القيـ بشكؿ عاـ ،كالقيـ التنظيمية بشكؿ خاص  ،كذلؾ

ألىميتيافيتكجيوالسمكؾكاتخاذالق اررات.

 .21دراسة السيابي ( )2005بعنوان " :القيم التنظيمية وعالقتيا بالممارسات اإلدارية لمديري
مدارس التعميم العام في سمطنة ُعمان"

ىدفت التعرؼ إلى القيـ التنظيمية كعالقتيا بالممارسات اإلدارية لمديرم مدارس التعميـ العامة

بسمطنةعماف،تككنتعينةالدراسةمف()55مدي انر كمديرةممفيعممكففيالمدارسالحككمية
ي

أنأعمىمتكسطحسابيلصالح
كالخاصة،كتـاستخداـاستبانةلجمعالبيانات.كمن أىم النتائجَّ :
قيـالتنافسيميياقيـالعمؿالجماعي،كمفثـقيـالفعالية،ككانتاإلناثأكثرالتزامنا مفالذككر

بالقيـ التنظيمية ،كلـ تظير فركؽ ذات دللة إحصائية لمتغير نكع المدرسة ،كالمسمى الكظيفي،

كالمؤىؿالعممي.
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 .22دراسة حمادات ( ) 2003بعنوان" :قيم العمل السائدة لدى المديرين والمعممين في
المدارس الثانوية العامة في األردن وعالقتيا بالتزاميم الوظيفي"
ىدفتإلىتحديدقيـالعمؿالسائدةلدلالمديريفكالمعمميففيالمدارسالثانكيةالعامةفياألردف
كعالقتيابالتزاميـالكظيف ي،تـأخذعينةعشكائيةنسبيةتمثؿكافةمديريات التربيةكالتعميـفي
المممكةاألردنيةالياشميةبمغت()296مدي انر،بينمابمغتعينةالمعمميف()620معممان كمعممة.
استخدمت المنيح الكصفي ،كقد تـ تطكير استبانة القيـ ،كاستبانة اللتزاـ الكظيفي .وتمثمت أىم
النتائج فيما يميَّ :
أفدرجةاللتزاـبقيـالعمؿالسائدةلدلالمعمميفمفكجيةنظرالمديريفجيدة،
ك َّ
أف قيـالعمؿالسائدةلدلالمديريفمفكجيةنظرالمعمميفكانتقيـالمتثاؿ،قيـاألمانة،قيـ
القدكة الحسنة ،قيـ الخيرية ،قيـ التقديرية ،قيـ الدعـ ،قيـ العالقات اإلنسانية ،قيـ الشكرل ،قيـ

الصدؽ،قيـالستقاللية،قيـالقيادة،قيـالعدؿ،كأفدرجةاللتزاـبقيـالعمؿالسائدةلدلالمديريف
مف كجية نظر المعمميف عالية ،كىناؾ فركؽ ذات دللة إحصائية في قيـ العمؿ السائدة لدل
المديريفتعزللمتغيرالجنس،كلصالحاإلناث،كلمتغيرالخبرة ،كلصالحالخبرةالطكيمة،كعدـ
كجكدفركؽتعزللمتغيرالمؤىؿالعممي،كالخبرة.وجاءت توصيات الدراسة بأىميةتحديدعددمف
معاييراختيارالمعمـكالمدير،تدعـمفلدييـمنظكمةقيمية،تتكافؽمعقيـالعمؿالتربكم.

 .23دراسة الرجيبي ( )2002بعنوان " :تطبيق خطوات مدخل اإلدارة بالقيم في مدارس التعميم
األساسي بسمطنة عمان من وجية نظر مديري المدارس ومساعدييم والمعممين األ وائل"

ىدفتالدراسةإلىالتعرؼعمىاألسسالنظريةلمدخؿاإلدارةبػالقيـ،كالكشػؼعػفإمكانيػةتطبيػؽ
خط ػ ػكاتاإلدارةبػ ػػالقيـفػ ػػيالتعمػ ػػيـاألساسػ ػػيلسػ ػػمطنةعمػ ػػافمػ ػػفكجيػ ػػةنظ ػ ػرمػ ػػديرمالمػ ػػدارس،
كمساعدييـ،كالمعمميفاألكائؿ،كتحديػدمعكقػاتالتطبيػؽ،ككضػعإجػراءاتمقترحػةلتطبيػؽمػدخؿ
اإلدارةبػػالقيـ،كاسػػتخدمتالباحثػػةالمػػنيحالكصػػفيالتحميمػػي،كتككنػػتعينػػةالد ارسػػةمػػف()138
مدي نار،ك()122مساعدمػدير،ك()154معممػنامػفالمعممػيفاألكائػؿمػفمحػافظتيفتعميميتػيف،كتػـ
استخداـاستبانة.ومن أىم نتائج الدراسية:إمكانيػةتطبيػؽخطػكاتمػدخؿاإلدارةبػالقيـفػيمػدارس
التعميـاألساسيلسمطنةعمافجاءتبدرجةكبيرةحسػبتقػديراتأفػرادعينػةالد ارسػة،كيكجػدفػركؽ
ذاتدللةإحصائيةبيفمتكسطاتتقديراتأفرادعينةالدراسةلمعكقػاتتطبيػؽمػدخؿاإلدارةبػالقيـ
تعزللمتغير(الجػنس)لصػالحاإلنػاث،ك(سػنكاتالخبػرة)لصػالح()13عامػانفػأكثر.ومين أىيم
توصييييات الدراسييية:إش ػراؾممثمػػيفعػػفالطػػالبكأف ػرادمػػفالمجتمػػعالمحمػػيلتحديػػدالقػػيـالحاليػػة

لممدرس ػػة،تكظيػػػؼإمكاني ػػاتالمدرس ػػةف ػػيب ػػثرؤي ػػةالمدرسػػػةكرسػػػالتياكقيمي ػػااألساس ػػيةألفػ ػراد
المجتمعالمدرسيكالمحمي،تدريبالعامميفبالمدرسةعمىاستراتيجياتحؿالمشكالتاإلنسانية.
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ثانياً :الدراسات األجنبية:
 .1دراسة دوغان (  Doğan)2015بعنوان:

"Model of Values – Based Management Process in Schools:
Amixed design study".

"نموذج لإلدارة القائمة عمى القيم في المدارس – دراسة حالة"
ىدفتإلىتقييـإدارةالقيـكسمككياتمديرمالمدارسكفقان لتصكراتكآراءالمعمميففيالمدارس
البتدائية،مفأجؿتصميـنمكذجلعمميةاإلدارةبالقيـفيالمدارس،استخدـالباحثالمنيحالكمي

كالنكعي ،ككانت أداة الدراسة عبارة عف استبانة كمقابالت ،وتككنت عينة الدراسة مف ( )305
أن المعمميفينظركفإلىسمككيات
معمميففيمحافظةسيكاسالتركية.ومن أىم نتائج الدراسة َّ :
اإلدارةالقائمةعمىالقيـبأنياإيجابيةلمغاية،اإلدارةبالقيـتثيرمشاعراإليجابيةلدلالمعمميف؛

ألنياتعطيأىميةلمقيـفيحياتيـ.ومن أىم توصيات الدراسة:أفتصبحاإلدارةبالقيـجزءنامف
ثقافةالمدرسة،كقدتخضعالقيـالمشتركةلمتغييرحسباحتياجاتالمدرسةلذلؾيجبتغذيتيامف

المنظكمةالقيميةباستمرار.
.2

دراسة جاردنر وتينوتو (. Tenuto&Gardiner )2015بعنوان :

"Reflections of practicing school principals on EthicalLeadership
and Decision – Making confronting Social Injustice".

"أفكار لممارسة مدراء المدارس القيادة األخالقية وصنع القرار لتحقيق العدالة االجتماعية" 
ىدفتإلىتحديدمشاكؿالقيادةفيممارسةاإلداراتالمدرسػية،كالرمػكزاألخالقيػة،لالطػالععمػى


كيفيةصنعالقػ ارراتاألخالقيػةفػيضػكءذلػؾ،اسػتخدـالباحػثالمقػابالتكتحميػؿالكثػائؽ،كقػدتػـ

تطبيؽالدراسةعمىعينةقكاميا()10مفمديرمالمػدراسبحػدأكلػيثػالثسػنكاتخدمػةتعميميػة.

ومن أىم نتائج الدراسة :أفَّىناؾاختالفاتثقافيةلدلالمػديريفبسػببتشػابؾالثقافػات،كالصػراع
مػػػعالفريػػػؽ،ص ػػنعالقػ ػراراألخالقػػػييحتػػػاجإلػػػىأفكػػػارناقػػػدة،كعناصػػػرثقافيػػػة؛لتحقيػ ػػؽالعػ ػػدؿ

الجتمػػاعي.كميين أىييم توصيييات الدراسيية :ضػػركرةتػػكفيرالثقافػػةفػػيالتعمػػيـالمدرسػػيلبنػػاءالثقػػة
كالستقامةفيممارساتمديرمالمدارس،كالحثعمىالتعمـالتأمميكالفكرمكأساسلنمػكالقائػد،
كالحاجةإلىكعيكحساسػيةالقائػدألبعػادالقيػادة،مػعضػركرةتعامػؿالقائػدبالعاطفػةمػعالصػراع

الدائرحكؿالختالفاتالثقافية.
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.3

دراسة أربكاي (  Arabaci )2013بعنوان :
"School Management By Values According To Teachers' Opinions".

"إدارة المدرسة من خالل القيم وفقاً آلراء المعممين "
ىدفتإلىمعرفةأثرقيـاإلدارييفكالمعمميففيالمدارساألساسيةعمىتحسيفسمككياتالبحث

التنظيميفيالمدارسالبتدائيةفيتركيا،استخدـالباحثالمنيحالمسحيلتحقيؽأىداؼالدراسة،

:أن
كتككنت عينة الدراسة مف (  )261معممنا في المدارس البتدائية .ومن أىم نتائج الدراسة َّ

نجاحالتنظيـالمدرسييتأثربالمعتقدات،كالقيـبدرجةعالية،إفالمدارسالتيتعتمدعمىالقيـ

التنظيمية في إدارتيا ىي األكثر نجاحان .ومن أىم التوصيات  :عقد دكرات تدريبية لممعمميف

تبني المؤسسات التعميمية اإلدارة عف طريؽ القيـ عمى
كالطالب كالمسئكليف حكؿ اإلدارة بالقيـٌ ،

نطاؽكاسع.
.4

دراسة كازميرز( Kazimierz Krzakiewics )2012بعنوان:

"إدارة القيم -بعد استراتيجي"

""Management by Values- A strategic Dimension

ىدفت إلى عرض األبعاد الستراتيجية لمفيكـ اإلدارة بالقيـ كربطت القيـ األساسية لممنظمة مع

أىدافيا الستراتيجية .استخدـ الباحث المنيح الكصفي التحميمي .من أىم نتائج الدراسة َّ :
أف
تطبيؽمفيكـاإلدارةبالقيـفيالمؤسسةيساعدعمىتككيفثقافةتنظيميةمستقرةكتنافسيةكىكما

يقبموأعضاءالمنظمة،كال يمكفلممنظمةضمافالبقاءكلكفأيضناضمافالنمككالتطكرمعنتائح

:أن القيادةكانتدائمنامرتبطةبالقيـاإلنسانية،كعمىالقائدإدارة
ماليةمثمى.ومن أىم التوصيات َّ
المؤسسةبشكؿمتناسؽمعاألىداؼالستراتيجيةكالقيـاإلنسانية،إنشاءنظاـقيـيمتزـبوأعضاء

المؤسسةفيعمميـمفخالؿجعؿالرؤيةالستراتيجية أكثرإنسانية .
.5

دراسة باجمو (Baloglu )2012بعنوان :

"Relations between Value – Based leadership and Distributed
leadership: A Casual Research on School Principles Behaviors".
"العالقة بين القيادة القائمة عمى أساس القيم والقيادة الموزعة "
ىدفتإلىتحديدالعالقةغيرالرسميةبيفاإلدارةالقائمةعمى أساس القيـكالقيادةالمكزعةعند
مديرمالمدارسحسبرؤيةمعمميالمدارساألساسية.استخدـالباحثالمنيحالكصفيالتحميمي،
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كتككنت عينة الدراسة مف ( )225معممان في المدارس األساسية تـ اختيارىـ بالطريقة العشكائية

أن ىناؾارتباطإيجابيبيف القيادةالقائمةعمىأساسالقيـ،
الطبقية .ومن أىم نتائج الدراسةَّ :
عة،إف القيـبالنسبةلممكظفيفعبارةعفبكصمةلحؿأممشكمة،بمعنىأفالقيـ
كالقيادةالمكز
ٌ

تكجو المكظفيف كالمنظمات خاصة في المكاقؼ الصعبة .ومن أىم توصيات الدراسة :أنو يجب
عمىالمديريفأفيمتمككاقكاـالقيادةالقائمةعمىاألخالؽقيـالقائديجبأفتعكسقيـالمنظمة

التيتككفمقبكلةلدلأعضاءالمنظمة.

.6

دراسة بيرنثالوبوندراووانغ ( Bernthal, Boundra, wang )2012بعنوان:
""Leadership in China: Keeping Pace with a Growing Economy

"القيادة في الصين :مواكبة النمو االقتصادي"
ىػدفتإلػىتقػكيـمجػالتمعينػةفػيالقيػادةاإلداريػة،كربطػوبالجانػبالقيمػي.تككنػتعينػةالد ارسػة

ػة،كجمعػػتالمعمكمػػاتعػػفطريػػؽالسػػتبانة .ميين أىييم
مػػف()394قائػػدنايعممػػكففػػي()43مؤسسػ
ي

أن الميػػاراتالقياديػػةسػػكؼتتغيػػرنتيجػػةلمتكسػػعالقتصػػادم،كأفنمػػكذجالقيػػادة
نتييائج الدراسيييةَّ :
القيميػػةيركػػزعمػػىبنػػاءالثقػػةبػػيفالعػػامميف،كتعزيػػزالتعػػاكف،كعمػػؿالفريػػؽكالشػػفافية،كافإحػػدل

أكبرالتحدياتالتيتكاجوالقادةالصينييف،ىيكيفيػةإدارةالعػامميفبطريقػةأفضػؿ،مػفأجػؿالقيػاـ
بأداءأفضؿ،كىذهتشكؿطمكحانلدييـ.

.7

دراسة دوالن ( Dolan )2009بعنوان:

"Management by values (MBV): a new philosophy for a new economic
"order
"اإلدارة بالقيم :فمسفة معاصرة لنظام اقتصادي جديد"
ىدفتإلىتقديـنم كذجمفاىيميل دارةبالقيـكإطارفمسفيكعمميميـلقادةكمديرمالمنظمات،
كتناقش تطكر اإلدارة مف اإلدارة عف طريؽ التعميـ إلى اإلدارة باألىداؼ كأخي انر اإلدارة بالقيـ.
كيعرضمثاؿمنظمتيفتركزعمىالقيـكاستخداـاإلدارةبالقيـكأسمكبحاسـكمطمكبفيكؿمف

إسباني ا كككبا .كاستخدـ الباحث نماذج تطبيقية عف اإلدارة بالقيـ ،ككانت عينة الدراسة طالب

الماجستيرفيكميةإدارةاألعماؿفيجميعأنحاءالعالـ.ومن أىم نتائج الدراسة:أنوتـالتكصؿ
إلىثالثةأبعادرئيسةل دارةبالقيـكىي(اقتصاديةمنفعية،أخالقية،عاطفيةتنمكية) كقداستمدت
ىذهاألبعادمفالبحكثكالممارساتباستخداـاإلدارةبالقيـفيالمؤسساتككمياتإدارةاألعماؿ.
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.8

دراسة نيكوالس وكيونج ( Nicholas & Keung )2001بعنوان:

" a Preliminary Study of Managerial Practices of high schools, school
Administration, Shangahai".

"بعض الممارسات اإلدارية في المدارس الثانوية في شنغياي"
ىدفت التعرؼ إلى القيـ التي يفضميا المعممكف في المدارس الثانكية في شنغيام ،كاستخدـ

الباحثافأداةعبارةعفاستبانةتضمنتالمجمكعاتالقيميةالتالية،الشكمية،القيادةالبيركقراطية،

المشاركة ،التعاكف ،كالرقابة  الذاتية لممعمـ ،كتككنت عينة الدراسة مف ( )980معممنا مف ()27
مدرسة اختيرت بطريقة عشكائية .وقد تمثمت أىم النتائج في أن معظـ المعمميف فضمكا قيـ

المشاركة كالتعاكف .أوصت الدراسة بالتأكيد عمى عالقات المشاركة كالتعاكف بيف المديريف
كالمعمميف،كأفيعيشالمعممكفجكان مفالت لؼكالتعاكففيمكافالعمؿ،كخصكصان فيتقييـ
أدائيـككضعاألىداؼالخاصة.
التعقيب عمى الدراسات السابقة:
أوجو االتفاق واالختالف بين الدراسات السابقة والدراسة الحالية :
 .1من حيث المنيج :
اتفقت معظـ الدراسات مع الدراسة الحالية باستخداـ  المنيح الكصفي التحميمي كدراسة ضحيؾ
(،)2016كاسماعيؿ(،)2015كتاكيريتكشيخاكم(،)2014كاألبيدم(،)2011كأبكراضي
(،)2013كالسقاؼكأبكسف(،)2015كربيع(،)2014كالحراحشة(،)2012كالقرالة(،)2008
كالزىراني(،)2008كاألحمدم(،)2007ككازميرز()2012فيحيفاستخدـدكغاف()2015

المنيحالكميكالنكعي.

 .2من حيث عينة ومجتمع الدراسة:
اتفقتبعضالدراساتمعالدراسةالحاليةفيالفئةالمستيدفةحيثتـاختيارعينةالدراسةمففئة
المعمميف مثؿ دراسة باجمك ( ،)2012ك أربكام ( ،)2013ك أبك راضي ( ،)2013ك يحيى

(،)2010كضحيؾ(،)2016كدكغاف(،)2015العتيبي(،)2013الحراحشة(،)2012العمياني
(،)2007نيككلسككيكنح(،)2001فيحيفاختمفتبعضالدراساتبأفكانتالعينةعبارةعف
مديرمالمدارسمثؿدراسةجاردنركتانيتك(،)2015عبدالرحيـ(،)2013الطعاني(،)2010
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القرالة(،)2008شمس الديف(،)2006في حيفاختمفتدراسة األبيدم()2011بأنياتناكلت
عينتيا مف المديريف كالمعمميف  ،بينما دراسة الرجيبي ( )2002كانت عينتيا مف المعمميف

كالمديريفكمساعدمالمدير.

 .3من حيث األداة :

اتفقػػتمعظ ػػـالد ارسػػاتالتػػيت ػػـاستع ارضػػيامػػعالد ارسػػةالحاليػػةباسػػتخداـالسػػتبانةكػػأداةلجم ػػع

البيان ػػاتمث ػػؿد ارس ػػةض ػػحيؾ(،)2016كتاكيري ػػتكش ػػيخاكم(،)2014كربي ػػع(،)2014كعب ػػد
الػػرحيـ(،)2013كيحيػػى(،)2010كاألحمػػدم(،)2007كعبػػدالسػػتار(،)2006كبيرنثػػاؿكبكنػػدرا
(،)2012كالرجيب ػ ػػي(،)2002كأب ػ ػػك ارض ػ ػػي(،)2013بينم ػ ػػااختمف ػ ػػتد ارس ػ ػػةدكغ ػ ػػاف(،)2015
كالسقاؼكأبكسف()2015بأنيااستخدمتاستبانةكمقابالت،أمادراسةجػاردنركتكنيتػك()2015
فقداستخدمتالمقابالتكتحميؿالكثائؽ،أمػاد ارسػةاألبيػدم()2011فقػداسػتخدـأداتػيف:اسػتبانة

كاختبارمكاقؼ.

أوجو االستفادة من الدراسات السابقة:
استفادتالباحثةمفىذهالدراساتفيمايمى:
 .1تككيففكرةأعمؽكأكسععفمكضكعالدراسة.

 .2التعرؼإلىالمنيحكاألسمكبالمناسبلمدراسة.
 .3تحديدمتغيراتالدراسةالمناسبة.

 .4الطالععمىاألدكاتالمستخدمةفيىذهالدراسات،كانتقاءمايتناسبمعمكضكعالدراسة.
 .5اختياراألساليباإلحصائيةالمالئمةلمدراسة.

 .6الطالععمىالمصادركالمراجعالتيتتناسبمعالدراسةالحالية.
أوجو التميز في الدراسة الحالية:
تتمي ػػزالد ارس ػػةالحالي ػػةع ػػفالد ارس ػػاتالس ػػابقةبأني ػػاس ػػتتناكؿمكض ػػكعناجدي ػػدناكى ػػكتص ػػكرمقت ػػرح
لتطػػكيرالممارسػػاتاإلداريػػةلمػػديرمالمػػدارسالثانكيػػةفػػيالمحافظػػاتالجنكبيػػةعمػػىضػػكءمػػدخؿ

اإلدارةبالقيـ.
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انفصم انزابع

انطزيقت واإلجزاءاث







تمييد



أوالً :منيج الدراسة



ثانيا :مجتمع الدراسة
ً



ثالثًا :عينة الدراسة



رابعاً :الوصف اإلحصائي ألفراد العينة وفق




البيانات األولية




 صدق االستبانة





خامسا :أداة الدراسة
ً
 ثبات االستبانة



المعالجات اإلحصائية المستخدمة في الدراسة
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الفصل الرابع

الطريقة واإلجراءات
تمييد:
تناكلتالباحثةفػيىػذاالفصػؿكصػفنال جػراءاتالتػياتبعتيػافػيتنفيػذالد ارسػة،كذلػؾمػفخػالؿ
بيػػافمنيجيػػا،ككصػػؼمجتمعيػػا،كتحديػػدعينتيػػا،ككػػذلؾأداةالد ارسػػةالمسػػتخدمة(السػػتبانة)،

ككيفي ػػةبنائي ػػا،كتطكيرى ػػا،كم ػػاتتن ػػاكؿإجػ ػراءاتالتحق ػػؽم ػػفص ػػدؽاألداةكثباتي ػػا،كالمعالج ػػات
اإلحصػػائيةالتػػيتػػـاسػػتخداميافػػيتحميػػؿالبيانػػات،كاسػػتخالصالنتػػائح.كفيمػػايمػػيكصػػؼليػػذه

اإلجراءات:

أوالً :منيج الدراسة:

مفأجؿتحقيؽأىداؼالدراسةاستخدمتالباحثةالمنيحالكصفيالتحميمي،كالذميعرؼبأنو:
أحدأشكاؿالتحميؿكالتفسيرالعمميالمنظـلكصؼظاىرةأكمشكمةمحددةكتصكيرىاكميانعف

طريؽ جمع بيانات كمعمكمات مقننة عف الظاىرة أك المشكمة كتصنيفيا كتحميميا كاخضاعيا
لمدراساتالدقيقة (ممحـ.)370:2005،

وقد تم استخدام مصدرين رئيسين من مصادر المعمومات:

 .1المصادر الثانوية:

تػـالرجػكعإلػىمصػادرالبيانػاتالثانكيػةلمعالجػةاإلطػارالنظػرملمبحػث،كالتػيتتمثػؿفػيالكتػب،
كالمراجعالعربيةكاألجنبيػةذاتالعالقػة،كالػدكريات،كالمقػالت،كاألبحػاث،كالد ارسػاتالسػابقةالتػي
تناكلتمكضكعالدراسة،كالبحثفيمكاقعاإلنترنتالمختمفة.

 .2المصادر األولية:

كذلؾلمعالجػةالجكانػبالتحميميػةلمكضػكعالبحػث،فقػدتػـجمػعالبيانػاتاألكليػةمػفخػالؿاسػتبانة
كػػأداةرئيسػػةلمبحػػثصػػممتخصيص ػانليػػذاالغػػرض،كمػػفثػػـتفريغيػػاكتحميميػػاباسػػتخداـبرنػػامح


 SPSSاإلحصائي ).(Statistical Package for Social Sciences

ثانياً :مجتمع الدراسة:

تككفمجتمعالدراسةمفجميعمعمميالمدارسالثانكيةالحككميةفيمديرياتشماؿغزة،غرب

غزة ،شرؽ غزة ،الكسطي ،خاف يكنس ،شرؽ خانيكنس ،رفح كالبال عددىـ ( )4504معممان

كمعممة بكاقع ( )2012معممان ك( )2492معممة  ،كذلؾ كفقان لمسجالت الرسمية لك ازرة التربية
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كالتعميـ العالي لمعاـ  2018/2017كىـ مكزعكف عمى ( )135مدرسة .كالجدكؿ التالي رقـ

ادالمجتمعحسبمتغيراتالجنسكالمديريةكالتخصص.

()4.1يبيفتكزيعأفر


جدول رقم ()4.1

توزيع أفراد المجتمع حسب متغيرات الجنس والمديرية والتخصص
أعداد المعممين
المديرية

عموم طبيعية

عموم إنسانية

مجموع المعممين

ذكور

إناث

ذكور

إناث

شمال غزة

115

130

249

281

775

غرب غزة

108

132

235

297

772

شرق غزة

70

132

133

258

593

الوسطي

126

149

225

286

786

خانيونس

92

77

202

179

550

شرق خانيونس

61

84

132

170

447

رفت

86

101

178

216

581

المجموع

658

805

1354

1687

4504

 ( وزارة التربية والتعميم العالي ،اإلدارة العامة لمتخطيط التربوي) 2017:

ثالثاً :عينة الدراسة:

 -1العينة االستطالعية:

تككنت العينة الستطالعية مف ( )35معممان كمعمم نة مف معممي المدارس الثانكية لمعاـ الدراسي

(،)2018-2017تـاختيارىـبطريقةعشكائيةمكزعيفعميالمديرياتالسبع،كذلؾبغرضتقنيف
أداة الدراسة ،كاستخداميا لقياس الصدؽ كالثبات ،كالتحقؽ مف صالحيتيا لمتطبيؽ عمى العينة

األصمية.كقدتـاستبعادىـمفعينةالدراسةالتيتـالتطبيؽعمييا.

-2العينة األصمية:

ػاءعمػػىأسػػمكبالعينػػةالطبقيػػة،بحيػػثتػػـتقسػػيـالمجتمػػعإلػػىسػػبع
تػػـتقسػػيـمجتمػػعالد ارسػػةبنػ ن
مديريات(شماؿغزة،غربغزة،شرؽغزة،الكسػطي،خػافيػكنس،شػرؽخػانيكنس،رفػح)،ثػـتػـ

تقسيـكؿمديريةإلىالتخصص(عمكـطبيعية،عمكـانسػانية)،ثػـتػـتقسػيـكػؿتخصػصحسػب
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الجػػنس(ذكػػكر،كان ػػاث).كت ػػـالختي ػػارلمػػذككركاإلن ػػاثبطريق ػػةالعينػػةالطبقي ػػةالعشػػكائيةحس ػػب
نسبتيـفيالتخصص.

كقدتـاختيارحجـالعينةبمستكمثقة 0.95كبنسبةخطا 0.05حيثبم حجـالعينة()580
معممناكمعممةباستخداـالمعادلتالرياضيةالخاصةباختيارالعينة.




ابعا :الوصف اإلحصائي ألفراد العينة وفق البيانات األولية:
رً

 توزيع أفراد عينة الدراسة حسب محددات العينة الرئيسية (المديرية ،التخصص ،الجنس):يبيفجدكؿرقـ( )4.2تكزيععينةالدراسةحسبالمحدداتالرئيسيةالتياختارتياالباحثةليا
في الدراسة كىي (المديرية ،التخصص ،الجنس) ،حيث تـ حساب نسبة ما تمثمو المديرية في

مجتمعالدراسة،كمفثـمايمثمونسبةكؿتخصصفيالمديرياتالمختمفة،كمفثـنسبةما

يمثموالجنسفيكؿتخصص،كبطريقةالعينةالطبقيةتـاختيارتكزيعالعينةبالترتيبالسابؽ

أللية اختيار مجتمع الدراسة ،كالجدكؿ اآتي يكضح عدد أفراد العينة مكزعيف حسب محددات

العينةالمختارة.

جدول رقم ()4.2
توزيع أفراد العينة حسب متغيرات الجنس والمديرية والتخصص
أعداد المعممين

المديرية

عموم إنسانية

عموم طبيعية

مجموع المعممين

ذكور

إناث

ذكور

إناث

شمال غزة

15

17

32

36

100

غرب غزة

14

17

30

38

99

شرق غزة

9

17

17

33

76

الوسطي

16

19

29

37

101

خانيونس

12

10

26

23

71

شرق خانيونس

8

11

17

22

58

رفت

11

13

23

28

75

المجموع

85

104

174

217

580
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 توزيع أفراد عينة الدراسة حسب المديرية:
يبيفجدكؿرقـ()4.3تكزيعافرادالعينةحسبالمديرية،حيثتـاختياركؿعددمفالمديرية
حسبالنسبةالمئكيةالتيتمثموفيمجتمعالدراسة.


جدول رقم ()4.3
توزيع عينة الدراسة حسب متغير المديرية
عدد المعممين

المديرية التعميمية

النسبة المئوية

شمال غزة

100

%17.2

غرب غزة

99

%13.1

شرق غزة

76

%17.1

الوسطي

101

%17.4

خانيونس

71

%10

شرق خانيونس

58

%12.2

رفت

75

%12.9

المجموع

580

%100



 توزيع أفراد عينة الدراسة حسب التخصص:
يبيفجدكؿرقـ()4.4تكزيععينةالدراسةحسبمتغيرالتخصص،حيثتـاختيارأعدادالعينة
فيكؿتخصصحسبمايمثموكؿتخصصمفنسبةفيالمديرياتالمختمفة.



جدول رقم ()4.4

توزيع عينة الدراسة حسب التخصص
التخصص
عموم طبيعية (عممي)
عموم إنسانية (أدبي)
المجموع

العدد

النسبة المئوية

189

%32.6

391

%67.4

580

%100
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 توزيع أفراد عينة الدراسة حسب الجنس:
يبيفجدكؿرقـ()4.5تكزيععينةالدراسةحسبمتغيرالجنس،حيثتـاختيارأعدادالعينة



لمذككركالناثحسبمايمثمومفنسبةفيالتخصصات(طبيعية،انسانية).
جدول رقم ()4.5
توزيع عينة الدراسة حسب الجنس
الجنس

العدد

النسبة المئوية%

ذكر

259

%44.7

أنثى

321

%55.3

المجموع

580

%100



 توزيع أفراد عينة الدراسة حسب سنوات الخدمة :
يبيف جدكؿ رقـ ( )4.6أف عينة تكزعت حسب سنكات الخدمة بما نسبتو ( )%3.6مف عينة

الدراسةسنكاتخدمتيـ(أقؿمف 5سنكات)،كمانسبتو()%41.6سنكاتخدمتيـتتراكحمف

)5سنكاتإلى10سنكات)كمانسبتو()%54.8سنكاتخدمتيـ(أكثرمف10سنكات).


جدول رقم ()4.6

توزيع عينة الدراسة حسب متغير سنوات الخدمة
سنوات الخدمة

العدد

النسبة المئوية

 5سنوات فأقل

21

%3.6

 10 -5سنوات

241

%41.6

أكثر من  10سنوات

318

%54.8

المجموع

580

%100



مػػفخػػالؿالنت ػػائحتبػػيفأفسػػنكاتالخدمػػة(5س ػػنكاتفأقػػؿ)تمثػػؿنسػػبةقميمػػةجػػدانلتتج ػػاكز

%3.6كتعػػزكالباحثػػةذلػػؾإلػػىأفالترشػػيحلمعمػػؿفػػيالمػػدارسالثانكيػػةعمػػىكجػػوالخصػػكص
يككفلممعمميفذكمالخبرةالعمميةالطكيمةفيمجاؿالتدريسكالتخصص.
83

خامساً :أداة الدراسة :

استخدمتالباحثةالستبانةكأداةلدراستياكىيأداةلجمعالبياناتالمتعمقةبمكضكعبحثمحدد
عفطريؽاستمارةيجرمتعبئتيامفقبؿالمستجيب(ممحـ،)307:2005،كذلؾلمالءمتياليذا

النكعمفالدراساتالميدانيةلمحصكؿعمىالمعمكماتمفعينةالدراسة.
خطوات بناء االستبانة:
اعتمدتالباحثةفيبناءأداةالدراسةعمىالعديدمفالخطكاتالمتمثمةفي:
 .1الطالععمىالدراساتالسابقةكاألدبالتربكمالمرتبطبمكضكعالدراسةكالستفادةمنيافي
بناءالستبانةكصياغةفقراتيا.

 .2تحديدالمجالتالرئيسةالتيشممتياالستبانة.

 .3تحديدالفقراتالتيتقعتحتكؿمجاؿكصياغتيا.

 .4تصميـالستبانةفيصكرتيااألكليةكقدتككنتمف()8مجالت،ك()53فقرة،ممحؽ
رقـ(.)1

 .5عرضالستبانةعمىالمشرؼ،كاألخذبمقترحاتوكتعديالتواألكلية.

 .6عرضالستبانةعمى()13محكمانمفاألكاديمييفالمتخصصيففيأصكؿالتربيةفي

الجامعةالسالمية،كجامعةاألزىر،كجامعةاألقصىكجامعةالقدسالمفتكحة.كالممحؽرقـ

()2يبيفأسماءالسادةأعضاءلجنةالتحكيـ.

 .7تعديؿبعضفقراتالستبانةمفحيثالحذؼأكاإلضافةكالتعديؿ،كذلؾبناءعمىآراء
السادةالمحكميف.
 .8عرضالتعديالتعمىالمشرؼلعتمادىا.

 .9اعتمادالستبانةفيصكرتياالنيائيةحيثاشتممتعمى()7مجالتك()52فقرة،ممحؽ
رقـ(.)3

 .10تكزيعالستبانةعمىعينةاستطالعيةمككنػةمػف()35معممػناكمعممػةمػفمعممػيالمػدارس
الثانكيةلمعاـالدراسي(2018-2017ـ)،تـاختيػارىـبطريقػةعشػكائية،كذلػؾبغػرضتقنػيف
أداةالدراسة،كاستخداميالقياسالصدؽكالثبات،كالتحقؽمػفصػالحيتيالمتطبيػؽعمػىالعينػة

األصمية،كقدتـاستبعادىـمفعينةالدراسةالتيتـالتطبيؽعمييا.

 .11تكزيعالستبانةعمىعينةالدراسةالمككنةمف()580معممانكمعممة.

كقدتككنتالستبانةمفقسميفرئيسيفكىما:
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 .1القسييم األول:البيانػػاتالشخصػػيةلممسػػتجيب(الجػػنس،التخصػػصاألكػػاديمي،المؤىػػؿالعممػػي،
المديريةالتعميمية،سنكاتالخدمة).

 .2القسم الثاني:كيمثؿمجالتالستبانةكيشتمؿعمى( )52فقرةمكزعةعمػى ()7مجػالتكمػا
ىكمكضحفيالشكؿرقـ(.)4.7




جدول رقم ()4.7
عدد فقرات االستبانة حسب كل مجال من مجاالتيا
م

اسم المجال

عدد الفقرات

1

قيم النزاىة والشفافية

8

2

قيم المسئولية االجتماعية

7

3

قيم الدعم

7

4

قيم االنتماء التنظيمي

7

5

قيم األمانة التنظيمية

9

6

قيم القيادية

9

7

قيم التسامت التنظيمي

5
52

المجموع
مقياس ليكرت الخماسي:

تمػتاإلجابػةعمػىكػؿفقػرةمػفالفقػراتالسػابقةكفػؽمقيػاس (ليكيرت) الخماسػيكمػاىػكمكضػح

فيجدول رقم (.)4.8


جدول رقم ()4.8
مقياس ليكرت الخماسي
درجة الموافقة

عالية جداً

عالية

متوسطة

متدنية

متدنية جداً

الدرجة

5

4

3

2

1
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صدق وثبات االستبانة :
أوال :صدق االستبانة:
صػػدؽالسػػتبانةيقصػػدبػػو أفتقػػيساألداةمػػاكضػػعتلقياسػػوفقػػطأم(دكفزيػػادةأكنقصػػاف) 
(األغا،األستاذ.)104:2003،كقدقامتالباحثةبالتحقؽمفصدؽالستبانةمفخالؿ:
 الصدق الظاىري لألداة (صدق المحكمين):
تػػـعػػرضالسػػتبانةفػػيصػػكرتيااألكليػػة(ممحػػؽرقػػـ)1عمػػىمجمكعػػةمػػفالمحكمػػيفتألفػػتمػػف

()13محكمانمػفاألكػاديمييفالمتخصصػيففػيأصػكؿالتربيػةمػفالجامعػاتالفمسػطينيةالمختمفػة
كك ازرةالتربيةكالتعميـالعالي؛لمتأكدمفمدلمالءمةمفػرداتالسػتبانةلمغػرضالػذمكضػعتمػف

أجمػ ػػوكىػ ػػك تصػ ػػكرمقتػ ػػرحلتطػ ػػكيرالممارسػ ػػاتاإلداريػ ػػةلمػ ػػديرممػ ػػدارسالمرحمػ ػػةالثانكيػ ػػةفػ ػػي
المحافظػػاتالجنكبيػػةعمػػىضػػكءمػػدخؿاإلدارةبػػالقيـ .كفػػيضػػكءالمالحظػػاتكالتكجييػػاتالتػػي
أبداىاالمحكمكفقامتالباحثةبإجراءبعضالتعديالتالتياتفؽعمييػامعظميػـ،حيػثتػـتعػديؿ

صياغةبعضالعباراتكحذؼكاضافةالػبعضاآخػرمنيػا،كبػذلؾخرجػتالسػتبانةفػيصػكرتيا
النيائيػػةمشػػتممةعمػػى()52فقػرة(ممحػػؽرقػػـ،)3بعػػدأفكانػػتفػػيصػػكرتيااألكليػػةتشػػتمؿعمػػى
()53فقرة.


 صدق االتساق الداخمي لفقرات االستبانة (:)Internal Validity

كتعتمػػدىػػذهالطريقػػةعمػػىمػػدلارتب ػػاطالكحػػداتأكالبنػػكدمػػعبعضػػياالػػبعضداخػػؿالختبػػار
ككذلؾارتباطكؿبندمعالختبارككؿ(أبكىاشـ)8:2006،
تػػـحسػػابالتسػػاؽالػػداخميلفق ػراتالسػػتبانةمػػفخػػالؿعينػػةالد ارسػػة،كذلػػؾبحسػػابمعػػامالت
الرتباطبيفكؿفقرةمففقراتمجػالتالسػتبانةكالدرجػةالكميػةلممجػاؿالتابعػةلػوكمػاىػكمبػيف

فيالجدكؿرقـ()4.9
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جدول رقم ()4.9
معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات المجال والدرجة الكمية لممجال الذي تتبع لو
الفقرة

م

معامل

القيمة

بيرسون

االحتمالية

لالرتباط

()Sig.

قيم النزاهة والشفبفية
**0.817

0.000

.1

يراعيالمديرالعدالةفيتكزيعالعمؿعمىالمعمميف

**0.784

0.000

يمتزـالعدؿفيتقييـأداءالعامميف

**0.819

0.000

 .4يحاسبالمقصرفيالعمؿبطريقةعادلة

**0.796

0.000

 .5يتخذق ارراتالعمؿبدكفتحيز

**0.829

0.000

 .6يجمعمعمكماتدقيقةككاممةقبؿاتخاذق ارراتمتعمقةبالعمؿ

**0.768

0.000

 .7يتجنبأفتتأثرعمميةتقييـاألداءبالعالقاتالشخصية

**0.768

0.000

**0.774

0.000

 .2يسعىالمديرلحؿالنزاعاتكالخالفاتداخؿالمدرسةبإنصاؼ
.3

.8

يقدـمبرراتكاضحةلكؿقراريتخذهفيحؽالمعمميف

قيم المسئولية االجتمبعية
**0.730

0.000

.1

يراعيظركؼالمعمميفالجتماعيةعندتكزيعالعمؿعمييـ

**0.685

0.000

**0.798

0.000

 .4يسيـفيحؿمشكالتالمعمميفالجتماعية

**0.802

0.000

 .5يشجععمىإقامةعالقاتاجتماعيةمعالمجتمعالمحمي

**0.806

0.000

 .6يعامؿالمعمميفعمىأنيـجزءمفالمجتمعالذمتسعىالمدرسةلخدمتو

**0.831

0.000

 .7يقكـبخدمةالمجتمعدكفانتظارمقابؿمادم

**0.766

0.000

 .2يشارؾالمعمميففيمناسباتيـالجتماعية
.3

يبذؿجيكدانكاضحةلخدمةالمجتمعالمحمي

قيم الدعم
**0.787

0.000

.1

يقدـتعزيزاتلفظيةلممعمميففيالكقتالمناسب

**0.795

0.000

**0.762

0.000

**0.783

0.000

**0.818

0.000

 .6يتجنباحراجالمعمميفعندمايتعمؽالتقصيربظركفيـالخاصة

**0.783

0.000

 .7يعمؿعمىرفعالركحالمعنكيةلممعمميفبشتىالطرؽالممكنة

**0.802

0.000

 .2ينكعالمديرفيأساليبالتعزيزالتييستخدميا
.3

يعطيالكقتالكافيإلنجازالميمات

 .4يعدؿفيتكزيعالمكاف تالماديةكالمعنكيةعمىالمعمميفكفقانإلنجازاتيـ
 .5يقدـيدالعكفكالمساعدةلمفيحتاجيامفالمعمميف

قيم االنتمبء التنظيمي
.1

يفتخربمينتوكيعدىامفالميفالسامية

 .2ينميمياراتواإلداريةمفخالؿاطالعوعمىالمستجدات
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**0.771

0.000

**0.832

0.000

**0.818

0.000

.3

يساعدالمعمميفعمىتنميةكفاياتيـالمينيةمفخالؿتكفيرفرصالتدريب

 .4ي عززانتماءالمعمميفلمينتيـمفخالؿتكفيرفرصالتدريب

**0.798

0.000

 .5يؤكدعمىضركرةالتزاـالمعمميفبأكقاتالحصص

**0.676

0.000

 .6يبذؿجيدهلتحقيؽاألىداؼالمكمؼبيا

**0.706

0.000

 .7ينشرركحالتعاكفبيفكافةالمعمميففيمجاؿالمينة

**0.776

0.000

قيم األمبنة التنظيمية
**0.646

0.000

.1

يعتمدعمىالسجؿالتراكميعندتقييـاألداء

**0.701

0.000

يحافظعمىممتمكاتالمدرسة

**0.732

0.000

 .4يجتيدإليصاؿالحؽألصحابو

**0.763

0.000

 .5يتجنبالغيابعفالمدرسةإلبعذررسمي

**0.694

0.000

 .6يتشاكرمعأكلياءاألمكربخصكصأبنائيـ

**0.726

0.000

 .7يمتزـالمكضكعيةفيتنفيذاألنظمةكالقكانيف

**0.783

0.000

.8

يبتعدعفالذاتيةفيتقييـالعامميف

**0.760

0.000

.9

يحافظعمىالقضاياالسريةلممعمميف

**0.767

0.000

.1

يتمتعالمديربركحالمبادأةبحيثيبادرباتخاذالق ارراتفيكقتياالمناسب

 .2يطمعالمعمميفعمىاألنظمةالمتعمقةبيـ
.3

القيم القيبدية
**0.767

0.000

 .2يصدرأكامرإداريةذاتتأثيرفيالمعمميف

**0.751

0.000

لديوالمقدرةعمىإدارةالكقتبفعالية

**0.751

0.000

 .4يتحمؿالمديرضغكطالعمؿ

**0.717

0.000

 .5يستمعآراءجميعالعامميففيالمدرسة

**0.817

0.000

 .6يخططبطريقةتشاركيةمعالمعمميف

**0.817

0.000

 .7يأخذبمبدأالمشاركةالجماعيةفيصناعةالقرار

**0.818

0.000

 .8يتخذمشاركةالعامميففيصناعةالقرارمبدألتحسيفاألداءالتعميمي

**0.821

0.000

 .9يديرأزماتالمدرسةبطريقةفاعمة

**0.795

0.000

.3

قيم التسبمح التنظيمي
يتمتعبعالقاتحسنةمعالمعمميف

**0.855

0.000

.1

 .2يتعامؿبمركنةمعظركؼالعامميف

**0.891

0.000

**0.886

0.000

 .4يعالحالقصكرفيالعمؿقبؿاتخاذالق ارر

**0.861

0.000

 .5يحؿالمشكالتبيفالمعمميفكديان

**0.863

0.000

.3

يتسامحمعالمعمميفذكمالظركؼالخاصة

**الرتباطداؿإحصائيناعندمستكمدللة( )   0.01
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نتائج االتساق الداخمي لفقرات االستبانة:
يتضحمفالجدكؿالسابؽأفمعامالتالرتباطالمبينةجميعيادالةعندمستكلدللة(،)0.01

حيث إف مستكل الدللة لكؿ فقرة أقؿ مف ( ،)0.01كبذلؾ تعتبر فقرات الستبانة صادقة لما

كضعتلقياسو.

 الصدق البنائي (:(structure Validity
يعتبرالصدؽالبنائيأحدمقاييسصدؽاألداةالذميقيسمدلتحقؽاألىداؼالتيتريداألداة
الكصكؿ إلييا .كيبيف مدل ارتباط كؿ مجاؿ مف مجالت الدراسة بالدرجة الكمية لفقرات

الستبانة (أبكىاشـ.)17:2006،كلمتحقؽمفالصدؽالبنائيتـحسابمعامالتالرتباط
بيفالدرجةالكميةلكؿمجاؿمفمجالتالستبانةكالدرجةالكميةلالستبانةكماىكمكضحفي

جدكؿرقـ(.)4.10

جدول رقم ()4.10

معامل اال رتباط بين درجة كل مجال من مجاالت االستبانة والدرجة الكمية لالستبانة
المجال

معامل االرتباط

مستوى الداللة

م
-1

قيم النزاىة والشفافية

**0.877

0.000

-2

قيم المسئولية االجتماعية

**0.853

0.000

-3

قيم الدعم

**0.882

0.000

-4

قيم االنتماء التنظيمي

**0.858

0.000

-5

قيم األمانة التنظيمية

**0.834

0.000

-6

القيم القيادية

**0.883

0.000

-7

قيم التسامت التنظيمي

**0.869

0.000

**الرتباطداؿإحصائيانعندمستكمدللة( )   0.01

نتائج الصدق البنائي:

يتضح مف جدكؿ رقـ ( )4.10أف معامالتالرتباط المبينة دالة عند مستكل دللة (،)0.01
حيثأفمستكلالدللةلكؿفقرةأقؿمف(،)0.01كبذلؾتعتبرجميعمجالتالستبانةصادقة

لماكضعتلقياسو.
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ثالثاً :ثبات فقرات االستبانة:

يشػػيرمصػػطمحالثبػػاتإلػػى مػػدلاتسػػاؽنتػػائحالمقيػػاس،فػػإذاحصػػمناعمػػىدرجػػاتمشػػابيةعنػػد

تطبيػؽنفػػسالمقيػاسعمػػىنفػسمجمكعػػةاألفػرادمػرتيفمختمفتػيف،فإننػػانسػتدؿمػػفذلػؾعمػػىأف
النتػػائحليػػادرجػػةعاليػػةمػػفالثبػػات (أبكعالـ.)466:2010،كقػػدأجػػرتالباحثػػةخط ػكاتالثبػػات
عمىالعينةبطريقتيفىما:معامؿألفاكركنباخكطريقةالتجزئةالنصفية.
 .1معامل ألفا كرونباخ :Cronbach's Alpha

استخدمتالباحثةطريقةألفاكركنباخلقياسثباتالستبانةكماىكمكضحفيجدكؿرقـ

(.)4.11

جدول رقم ()4.11
معامل ألفا كرونباخ لقياس ثبات االستبانة
عدد الفقرات

معامل ألفا كرونباخ

م

المجال

 -1قيم النزاىة والشفافية

8

0.916

 -2قيم المسئولية االجتماعية

7

0.887

 -3قيم الدعم

7

0.899

 -4قيم االنتماء التنظيمي

7

0.885

 -5قيم األمانة التنظيمية

9

0.890

 -6القيم القيادية

9

0.922

 -7قيم التسامت التنظيمي

5

0.920

الدرجة الكمية لالستبانة 

52

0.977



يتضحمف الجدكؿ السابؽأفقيمةمعامؿالثباتتتراكحما بيف(،)0.922 -0.885بينما
بمغتقيمةمعامؿالثباتلمدرجةالكمية لالستبانة(،)0.977كىذايدؿعمى أفالثباتمرتفع

جدانكداؿإحصائيان.
طريقة التجزئة النصفية :Split-Half Coefficient
تـتجزئةفقراتالستبانةإلىجزأيف(األسئمةذاتاألرقاـالفردية،كاألسئمةذاتاألرقاـال زكجية).
ثـتـإيجادمعامؿارتباطبيرسكفبيفمعدؿاألسئمةالفرديةالرتبةكمعدؿاألسئمةالزكجيةالرتبة
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لكؿ بعد ،كبعد ذلؾ تـ تصحيح معامالت الرتباط باستخداـ معامؿ ارتباط سبيرماف  براكف

لمتصحيح))Spearman-Brown Coefficientحسبالمعادلةالتالية:

حيثrمعامؿالرتباط.كيتضحذلؾفيالجدكؿرقـ(.)4.12

معامل الثبات =

جدول رقم ()4.12
طريقة التجزئة النصفية لقياس ثبات االستبانة
التجزئة النصفية
المجال

م

عدد الفقرات

معامل االرتباط

معامل االرتباط
المعدل

مستوى الداللة

-1

قيم النزاىة والشفافية

8

0.779

**0.876

0.000

-2

قيم المسئولية االجتماعية

7

0.787

**0.883

0.000

-3

قيم الدعم

7

0.752

**0.861

0.000

-4

قيم االنتماء التنظيمي

7

0.623

**0.771

0.000

-5

قيم األمانة التنظيمية

9

0.704

**0.828

0.000

-6

القيم القيادية

9

0.750

**0.859

0.000

-7

قيم التسامت التنظيمي

5

0.795

**0.890

0.000

الدرجة الكمية لالستبانة
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0.844

**0.915

0.000

**الرتباطداؿإحصائيناعندمستكمدللة( )   0.01

يتضحمفالنتائحالمكضحةفيالجدكؿأعالهأفقيمةمعامؿالرتباطالمعدؿ(سبيرمافبراكف)

ؿإحصائيا.
()Spearman Brownمرتفعكدا
ن

كبذلؾتككفالستبانةفيصكرتياالنيائيةكماىيفيالممحؽرقـ( )3تتمتعبصدؽكثبات

عالي  ،كبذلؾ  تككف الباحثة قد تأكدت مف صدؽ كثبات استبانة الدراسة ،مما يجعميا عمى ثقة

كاختبار
تامة بأف الستبانة مالئمة ،كصالحة لتحميؿ النتائح ،كاإلجابة عف أسئمة الدراسة ،
فرضياتيا.

المعالجات اإلحصائية المستخدمة في الدراسة:
تـتفري كتحميؿالستبانةمفخالؿبرنامحالتحميؿاإلحصائي ) ،(SPSSكقدتـاستخداـاألدكات

اإلحصائيةاآتية:
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 النسب المئكية ،كالتك اررات ،كالكزف النسبي :يستخدـ ىذا األمر بشكؿ أساسي ألغراض
معرفةتكرارفئاتمتغيرما،كيتـالستفادةمنيافيكصؼعينةالدراسةالمبحكثةكاإلجابة

عفالسؤاؿاألكؿ.

 اختبارألفاكركنباخ )  (Cronbach's Alphaككذلؾاختبارالتجزئةالنصفية،كذلؾلمعرفة
مدلثباتفقراتالستبانة.

 معامؿارتباطبيرسكف )،(Pearson Correlation Coefficientكذلؾلقياسدرجةالرتباط،
كيقكـ ىذا الختبار عمى دراسة العالقة بيف متغيريف ،كقد تـ استخدامو لحساب التساؽ

الداخمي،كالصدؽالبنائيلالستبانة،كالعالقةبيفالمتغيرات.
 اختبار  Tفي حالة عينة كاحدة  ( ،)T-Testكذلؾ لمعرفة ما إذا كاف متكسط درجة

الستجابة قد كصؿ إلى الدرجة المتكسطة كىك( ،)3أـ زاد أك قؿ عف ذلؾ ،كلقد تـ
استخدامولمتأكدمفدللةالمتكسطلكؿفقرةمففقراتالستبانة.

 اختبار  Tفيحالةعينتيف )،(Independent Samples T-Testكذلؾلمعرفةماإذاكاف
ىناؾفركقاتذاتدللةإحصائيةبيفمجمكعتيفمفالبياناتالمستقمة كقدتـاستخدامو

معمتغيرالجنسكالتخصص.

 اختبار تحميؿ التبايف األحادم ( ،)One Way Analysis of Variance - ANOVAكذلؾ
لمعرفةماإذاكافىناؾفركقاتذاتدللةإحصائيةبيفثالثةمجمكعات،أك أكثرمف

البياناتكقدتـاستخدامومعمتغيرسنكاتالخدمةكالمنطقةالتعميمية.
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انفصم اخلايس
نتائج انذراست امليذانيت

"إجابت انتساؤالث ويناقشتها"





تمييد



المحك المعتمد في الدراسة



النتائج المتعمقة بأسئمة الدراسة وتفسيرىا



 .1اإلجابةعفالسؤاؿاألكؿمفأسئمةالدراسة



 .2اإلجابةعفالسؤاؿالثانيمفأسئمةالدراسة



 .3اإلجابةعفالسؤاؿالثالثمفأسئمةالدراسة
(التصكرالمقترح)






توصيات الدراسة
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تمييد:
تضمف ىذا الفصؿ عرضنا لنتائح الدراسة ،كذلؾ مف خالؿ اإلجابة عف أسئمة الدراسة كاستعراض
أبرز نتائح الستبانة ،كالتي تـ التكصؿ إلييا مف خالؿ تحميؿ فقراتيا ،بيدؼ التعرؼ إلى كاقع

الممارساتاإلداريةلمديرمالمدارسالثانكيةفيالمحافظاتالجنكبيةعمىضكءمدخؿاإلدارةبالقيـ،
ثـتقديـتصكرمقترحلتطكيرتمؾالممارساتكالكقكؼعمىمتغيراتالدراسةالتياشتممت(الجنس،
التخصصاألكاديمي،المؤىؿالعممي،المديرية،سنكاتالخدمة).لذاتـإجراءالمعالجاتاإلحصائية

لمبياناتالمتجمعةمفاستبانةال دراسة،إذتـاستخداـبرنامحالرزـاإلحصائيةلمدراساتالجتماعية 

") ،"Statistical Package for the Social Sciences (SPSSلمحصكؿعمىنتائحالدراسةالتيتـ
عرضياكتحميميافيىذاالفصؿ.

المحك المعتمد في الدراسة :
لتحديد المحؾ المعتمد في الدراسة ،تـ تحديد طكؿ الخاليا في مقياسليكرت الخماسيمف خالؿ
حساب المدل بيف درجات المقياس ( ،)5-1=4كمف ثـ تقسيمو عمى أكبر قيمة في المقياس

لمحصكؿ عمى طكؿ الخمية أم(،)4/5=0.80كبعدذلؾتـإضافةىذهالقيمةإلىأقؿ قيمة في
المقياس (بداية المقياس كىي كاحد صحيح( كذلؾ لتحديد الحد األعمى ليذه الخمية ،كىكذا أصبح
طكؿ الخاليا كما ىك مكضح في الجدكؿرقـ(()5.1التميمي.)42:2004،
جدول ()5.1

يوضت المحك المعتمد في الدراسة
طول الخمية

الوزن النسبي المقابل لو

درجة الموافقة

مف1.80 – 1

مف%36- %20

متدنيةجدنا

أكبرمف2.60 - 1.80

أكبرمف%52 - %36

متدنية

أكبرمف3.40 – 2.60

أكبرمف %68 -%52

متكسطة

أكبرمف4.20 – 3.40

أكبرمف%84 -%68

عالية

أكبرمف 5-4.20

أكبرمف%100-% 84

عاليةجدان

المصدر(:التميمي.)42:2004،

كلتفسير نتائح الدراسة كالحكـ عمى مستكل الستجابة ،اعتمدت الباحثة عمى ترتيب المت كسطات

الحسابية عمى مستكل المجالت لألداة ككؿ ،كمستكل الفقرات في كؿ مجاؿ ،كقد حددتالباحثة
درجة المكافقة حسب المحؾ المعتمد لمدراسة.


83

النتائج المتعمقة بأسئمة الدراسة وتفسيرىا:
قامتالباحثةباإلجابةعفأسئمةالدراسةمفخالؿتحميؿالبيانات،كتـالتركيزفيالمجالتعمى

أعمىفقرتيفكأدنىفقرتيف،كتفسيرنتائجيـكمقارنتيابالدراساتالسابقة.

اإلجابة عن السؤال األول:

مييييا درجيييية ممارسييييية مييييديري الميييييدارس الثانوييييية فيييييي المحافظييييات الجنوبيييييية لفمسييييطين ليييييإلدارة
بالقيم من وجية نظر المعممين؟
ل جابةعفىذاالتساؤؿقامتالباحثةبالتالي:
التحميل الوصفي لمجاالت االستبانة:

تـ استخداـ اختبار  Tلعينة كاحدة ،كاحتساب المتكسط الحسابي لممجالت ،كترتيبيا حسب الكزف
النسبي،كىكمايتضحفيجدكؿرقـ(.)5.2

جدول رقم ()5.2
المتوسط الحسابي والوزن النسبي والترتيب لكل مجال من مجاالت االستبانة.
الحسابي

النسبي

قيمة االختبار
()T

الداللة االحصائية

-1

قيم النزاىة والشفافية

3.86

77.2

138.60

0.000

6

-2

قيم المسئولية االجتماعية

3.92

78.4

140.49

0.000

5

-3

قيم الدعم

3.84

76.8

136.87

0.000

7

-4

قيم االنتماء التنظيمي

4.15

83.0

168.86

0.000

1

-5

قيم األمانة التنظيمية

4.15

83.0

170.97

0.000

1

-6

القيم القيادية

4.04

80.8

147.75

0.000

4

-7

قيم التسامت التنظيمي

4.09

81.8

130.89

0.000

3

4.01

80.2

169.36

0.000

--

المجال

م

الدرجة الكمية لالستبانة

المتوسط

الوزن

()Sig.

الترتيب

*قيمةtالجدكليةعندمستكلدللة0.05كدرجةحرية  475تساكم1.96


يتضح مف خالؿ الجدكؿ رقـ ( ) 5.2أف الدرجة الكمية لالستبانة ككؿ قد حصمت عمى متكسط

حسابي قدره ( )4.01ككزف نسبي قدره ( )%80.2بدرجة تقدير كبيرة مف قبؿ المعمميف لدرجة
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ممارسة مديرم المدارس الثانكية بمحافظات غزة ل دارة بالقيـ .كما يتضح أف جميع متكسطات

المجالتالسبعةكانتمتقاربةمفحيثأكزانياالنسبيةتراكحتبيف(.)%83.0 -76.8
وتعزو الباحثة ىذه النتائج إلى:

 .1تحمٌيمديركالمدارسالثانكيةبالقيـاألخالقيةالتيأشارت إلييافقرات الستبانة،فيـيمارسكف
القيـفيمؤسساتيـالتعميمية،كفيتعامميـمععناصرالعمميةالتعميميةفيالمدرسة.

 .2إدراؾ مديرم المدارس ألىمية القيـ في مدارسيـ ،إذ أنيا في صمب اىتمامات كأكلكيات التعميـ
المدرسي،فالمدرسةيفترضأنياالبيئةالتربكيةالصالحةفيذاتياكالتيتنقيسمككياتالطمبةمف

شكائبالمجتمعات،كالممارساتالسمبيةفيالبيئةالجتماعية،كادراؾالمديريفليذاالدكرالرائد

لممدرسةحتٌـعمييـالبدءبممارستواإلداريةكالتزاميـبالقيـ،مماظيرعمىسمككياتيـفكانتآراء
المعمميفمعبرةعفكاقعاإلدارةبالقيـلمديرمالمدارسفيمدارسيـ.

 .3التزاـالمديربالقيـبالمدرسةتحقؽأ ىدافواإلدارية،كيضفيعمىسمككياتوطابعالحتراـ،كالقبكؿ
مف جماعة المعمميف كالعامميف في المدرسة ،كىذا بدكره يؤدم إلى النجاح اإلدارم في قيادتو

التربكية.

 .4الخركجعفالقيـيعدأم نار مرفكضىا فيالمجتمعالغزمليسفيمجاؿاإلدارةالمدرسيةفحسب،
كانمافيجميعمجالتالحياة.


كاتفقت نتائح ىذه الدراسة مع دراسة (ضحيك ،)2016،حيث بمغت درجة ممارسة مديرم مدارس

ككالة الغكث بمحافظات غزة ل دارة بالقيـ  ( )%75.40بدرجة عالية .كاتفقت أيضان مع دراسة

(العتيبي،)2013،ك(الحراحشة،)2012،ك(الطعاني )2010 ،التيتكصمتإلىأفجميعمجالت
الدراسة كىيالقيـاإلدارية  قدحصمتعمىدرجةتكافرعالية.كاختمفتنتائحىذهالدراسةمعنتائح
دراسة (أبو راضي )2013،ك(الغامدي )2005 ،التي أفادت أف القيـ تمارس بدرجة متكسطة مف

كجية نظر أفراد عينة الدراسة .كاختمفت أيضان مع دراسة (سممان )2012،كالتي رأت أف أغمب
المدارسالثانكيةلتمتزـبمراعاةمجمكعةمفالقيـاألساسيةفيالتعامؿ.
ترتيب مجاالت االستبانة حسب أوزانيا النسبية:

أما ترتيب المجاالت حسب أوزانيا النسبية بحسب جدول رقم ( )5.2فقد كانت كالتالي:

 .1مجال قيم االنتماء التنظيمي :فقدحصؿعمىالمرتبةاألكلىبكزف نسبيقدره( )%83بدرجة


تقديركبيرة.
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وتعزو الباحثة ذلك إلى:
 .1كجكدمنظكمةقيميةلدلالمديريفمستمدةمفالديفاإلسالمي الحنيؼالذميعدأىـمحركات

السمكؾ الفردم لدل األفراد ،كالذم يعتبر مينة التعميـ مف الميف السامية ألف العمماء ىـ كرثة

األنبياء.

 .2ألف مديرم ا لمدارس يدرككف المسئكلية الممقاة عمى عاتقيـ في تنمية مياراتيـ اإلدارية لمكاكبة
المستجدات.

 .3أف مديرم المدارس يبذلكف قصارم جيدىـ لتحقيؽ أىدافيـ مف خالؿ نشر ركح التعاكف بيف
العامميففيالمدرسةكالتييتكقؼعمييااخفاؽالمدرسةأكنجاحيافيتحقيؽأىدافياالمرسكمة.

كتتفؽ ىذه النتيجة مع ما تكصمت إليو دراسة (ضحيك ،)2016،حيث حصؿ مجاؿ النتماء

التنظيمي عمى درجة عالية بكزف نسبي قدره ( ،)%81.8كدراسة (أبو راضي ،)2013،كدراسة
(العتيبي)2013،حيثحصؿمجاؿالنتماءالتنظيميعمىدرجةعاليةبكزفنسبيقدره(.)%71


 .2مجال قيم األمانة التنظيمية :فقد حصؿ عمى المرتبة األكلى أيضنا بكزف نسبي قدره ()%83
بدرجةتقديرعالية.

وتعزو الباحثة ذلك إلى:

 .1الق ارراتالصادرةعفمديرمالمدارسلتتبعأىكائيـالشخصيةكانماتسيركفؽقكانيفكأنظمة
مكضكعيةيمتزـبياكيطمعالمعمميفعمييالتخاذالقرارالمناسبفيالكقتالمناسب.
ي

ليشجعالمعمميفعمىالتزاميـبيافيمابعد.
 .2التزاـمديرمالمدارسبالقكانيفأك ن

 .3تنعكس األمانة التنظيمية عمى المناخ المدرسي بشكؿ ايجابي مما يساعد عمى تحقيؽ أىداؼ
المدرسة.

 .4شعكرالمعمميفبأفمديرالمدرسةيتصؼباألمانةفيعمميةتقييـاألداء.
 .5اجتيادمديرمالمدارسإلعطاءكؿذمحؽحقو.

اتفقت ىذه النتيجة مع نتيجة دراسة (العتيبي ،)2013،حيث حصؿ مجاؿ األمانة التنظيمية في

المؤسسة التعميمية عمى  درجة عالية .كاختمفت ىذه النتيجة مع ما تكصمت إليو دراسة (أبو

راضي،)2013،حيثحصمتقيـاألمانةالتنظيميةعمىدرجةمتكسطة.
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 .3مجال قيم التسامت التنظيمي :فقدحصؿعمىالمرتبةالثالثةبكزفنسبيقدره()%81.8بدرجة
تقديرعالية.

وتعزو الباحثة ذلك إلى:
 .1طبيعةكظيفةالمديرالتربكيةالتيتقكـعمىنقؿالقيـاإلسالميةكالجتماعيةكتكريثيالدلجيؿ
المدارس،ممايجعؿمديرمالمدارسممتزمكفبيذهالقيـ.

 .2التسامح قيمة مستمدة مف الديف اإلسالمي الذم يزكد مديرم المدارس بمنظكمة قيمية تيتـ
بجانبيالمعرفةالنظريةلمقيـكالممارسةالسمككيةليذهالقيـفيجميعمناحيالحياةكبخاصةفي

العمؿالتربكم.

 .3مراعاة مديرم المدارس الظركؼ الخاصة لممعمميف كاألخذ في العتبار العكامؿ اإلنسانية أك
الجتماعيةالتيتؤثرفيىؤلءالمعمميف.

 .4مقدار ما يخصصو مديرك المدارس مف كقت لتناكؿ المشكالت التي تحدث داخؿ المدرسة
كالعمؿعمىايجادالحمكؿالمناسبةليا.

كاتفقتىذهالنتيجةمعماتكصمتإليودراسة(العتيبي،)2013،ك(العمياني)2008 ،حيثحصؿ
مجاؿقيـالتسامحعمىدرجةعالية.
 .4مجال القيم القيادية :فقدحصؿعمىالمرتبةالرابعةبكزفنسبيقدره( )%80.8بدرجةتقدير
عالية.

وتعزو الباحثة ذلك إلى:

 .1طبيعةكخصكصيةالمجتمعالغزمالذميتعرضلمحصاركضغكطاتعديدةجعمتلدلمديرم
المدارس ا لمقدرةعمىتحمؿالضغكط العديدةالتييكاجييا كخاصة الناجمةعفطبيعة العمؿ

الذميمارسو.

 .2مديركالمدارسلدييـالمقدرةعمىادارةاألزماتالتيتتعرضلياالمدرسةبطريقةفاعمة.

 .3امتالؾ بعضمديرمالمدارس المقدرةعمىادارةالكقتبفاعميةبحيثيحقؽاألىداؼالمطمكبة
فياطارالكقتالمحددليا.

كاختمفتىذهالنتيجةمعماتكصمتإليود ارسػة(أبو راضيي،)2013،حيػثحصػؿىػذاالمجػاؿعمػى
نسبةبدرجةمتكسطة.كمااختمفتأيضانمعماتكصمتإليػود ارسػة(الطعياني،)2010،حيػثحصػؿ
ىذاالمعيارعمىنسبةبكزفمتكسط.

 .4مجال قيم المسئولية االجتماعية:فقد حصؿعمىالمرتبةالخامسةبكزفنسبيقدره()%78.4
بدرجةتقديرعالية.
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وتعزو الباحثة ذلك إلى:
 .1مديركالمدارسيتعاممكفمعالمعمميفعمىأنيـجزءمفالمجتمعالذمتعمؿالمدرسةعمىتقديـ
الخدماتالتربكيةكالتعميميةليـ،كىذايعززالستقرارالكظيفيلممعمميف.

 .2مديركالمدارسيعممكفعمىترسي الشراكةمعمؤسساتالمجتمعالخارجي.
ال عف
 .3بعضالمديريفيعممكفعمىتقديـالخدمةل،خريفانطالقان مفمسئكلياتوالجتماعية،فض ن
اءأكشك انرمفاآخريف.
المسئكلياتاإلداريةكالتربكيةدكفأفينتظرجز ن

 .4حرصمديركالمدارسعمىتكفيرمناختنظيميتسكدهالمحبةكالتعاكفكالعالقاتاإلنسانيةفي
المدرسة.

كتقاربت ىذهالنتيجةمعماتكصمت إليودراسة (ضحيك،)2016،حيثحصؿىذا المعيارعمى
كزفنسبي( )%75.40بدرجةعالية ،كاختمفتمعدراسة(أبو راضي ،)2013،حيثحصؿىذا

المعيارعمىدرجةمتكسطة.


 .6مجال قيم النزاىة والشفافية:فقدحصؿعمىالمرتبةالسادسةبكزفنسبيقدره ( )%77.2بدرجة
تقديرعالية.

وتعزو الباحثة ذلك إلى:
 .1قياـمديركالمدارسبتكزيعالمياـعمىالمعمميفبناءعمىالمصمحةالعامةيكلدلدييـشعك نار
بالراحةكالعدؿكالثقةكالرضاالكظيفي.

 .2قياـبعضمديرمالمدارسبتكزيعالمكاف تالماديةكالمعنكيةعمىالمعمميفكفقانل نجازاتالتي
يحققكنيا.

 .3مراعاةبعضمديرمالمدارسالعدالةفيتكزيعاألدكاركاألعماؿ.

 .4حرصالمديريفعمىحؿالخالفاتكالصراعاتداخؿالمدرسة،مفأجؿايجادجكمفالتناغـ
كالنسجاـبيفالمعمميف.

 .7مجال قيم الدعم :فقد حصؿ عمى المرتبة السابعة بكزف نسبي قدره ( )%76.8بدرجة تقدير
عالية.

وتعزو الباحثة ذلك إلى:
 .1قياـمديركالمدارسبتقديـالدعـكالتشجيعالمعنكملمعامميففيالمدرسةعمىإنجازىـلمميمات
باستخداـأساليبتعزيزيةمتنكعةممايكفربيئةمدرسيةمحفزةلمعمؿ.

 .2قياـبعضمديرمالمدارسبتكزيعالمكاف تالماديةكالمعنكيةعمىالمعمميفكفقانل نجازاتالتي
يحققكنيا.
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 .3مفالميماتالرئيسةلمديرالمدرسةبكصفوقائدانتربكيانأفيقدـالدعـالمطمكبلمفيعمؿمعو
لتسييؿإنجازالميماتكتحقيؽاألىداؼ.

 .4اىتماـالمديريفببثركحالتنافسالشريؼبيفالمعمميفمفخالؿتقديـالتعزيزاتالمناسبةكفي
الكقتالمناسب.

كتقاربت ىذهالنتيجةمعماتكصمتإليودراسة (ضحيك،)2016،حيثحصؿىذاالمعيارعمى
كزفنسبي( )%73.60بدرجةعالية ،كاختمفتمعدراسة(أبو راضي ،)2013،حيثحصؿىذا
المعيارعمىدرجةمتكسطة.


من خالل ما سبق تم ترتيب مجاالت االستبانة حسب الوزن النسبي كما يمي:
قيـالنتماءالتنظيمي (،)%83قيـاألمانةالتنظيمية ( ،)%83قيـالتسامحالتنظيمي (،)%81.8

القيـالقيادية (، )%80.8قيـالمسئكليةالجتماعية (،)%78.4قيـالنزاىةكالشفافية (،)%77.2
قيـالدعـ (.)%76.8

يتضحمماسبؽأفجميعالقيـحصمتعمىكزفنسبيكبيرإلأفقيـالنتماءالتنظيميكاألمانة

التنظيميةحصمتعمىالمرتبةاألكلى كتعزكالباحثةذلؾإلىأفالمنظكمةالقيميةالتيتنتميإلييا
قيـاألمانةالتنظيميةكالنتماءالتنظيميمستمدةمفالديفاإلسالمي كالتيتيمزـبيامديرمالمدارس

مفأجؿتحقيؽالمصمحةالعامةكارساءقكاعدكاسسمتينةمفىذهالقيـلتحقيؽاألىداؼالمرسكمة.

أماقيـالنزاىةكالشفافيةكقيـالدعـفقدحصمتعمىالمرتبةاألخيرةكذلؾألفطبيعةالنفسالبشرية

تميؿإلىمحاباةبعضالناسكتمييزالبعضدكفاآخريف،كأيضانكثرةضغكطالعمؿالتييتعرض

ليامديرالمدرسةكافتقادهىكشخصينا لمدعـالخارجيسكاءالمادمأكالمعنكممفقبؿالمسئكليف

ينعكسسمبيانعمىقيـالدعـ.


عرض وتحميل فقرات االستبانة:

تحميل فقرات المجال األول "قيم النزاىة والشفافية":
تـ استخداـ اختبار  tلمعينة الكاحدة كالمتكسط الحسابي كالكزف النسبي لكؿ فقرة مف فقرات المجاؿ
األكؿ،كالنتائحمبينةفيجدكؿرقـ(،)5.3كالذميبيفآراءالمعمميففيفقراتالمجاؿ.
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جدول رقم ()5.3

يوضت المتوسط الحسابي والوزن النسبي والقيمة االحتمالية والترتيب لفقرات مجال "قيم النزاىة
والشفافية"
م

المتوسط

الفقرة

الوزن

الحسابي

النسبي

قيمة

االختبار

القيمة

االحتمالية الترتيب

()t

().Sig

3.90

%78

107.09

0.000

3

 .2يسعىالمديرلحؿالنزاعاتكالخالفاتداخؿالمدرسةبإنصاؼ

4.01

%80.2

119.97

0.000

1

 .3يمتزـالعدؿفيتقييـأداءالعامميف

3.92

%78.4

115.47

0.000

2

3.79

%75.8

107.75

0.000

7

3.83

%76.6

109.84

0.000

4

3.80

%76

110.54

0.000

6

3.78

%75.6

107.03

0.000

8

3.82

%76.4

104.11

0.000

5

.1

.4

يراعيالمديرالعدالةفيتكزيعالعمؿعمىالمعمميف

يحاسبالمقصرفيالعمؿبطريقةعادلة

 .5يتخذق ارراتالعمؿبدكفتحيز
.6

يجمعمعمكماتدقيقةككاممةقبؿاتخاذق ارراتمتعمقةبالعمؿ

 .7يتجنبأفتتأثرعمميةتقييـاألداءبالعالقاتالشخصية
.8

يقدـمبرراتكاضحةلكؿقراريتخذهفيحؽالمعمميف

 قيمةtالجدكليةعندمستكلدللة0.05كدرجةحرية  475تساكم1.96
من جدول ( )5.3يالحظ أف الكزف النسبي لفقرات مجاؿ قيـ النزاىة كالشفافية تراكح ما بيف

( )%80.2-%75.6كأفأعمىكأدنىفقرتيفىيكمايمي:
أعمى فقرتين:

.1الفقػ ػرةرق ػػـ()2الت ػػينص ػػتعم ػػى يسيييعى الميييدير لحيييل النزاعيييات والخالفيييات داخيييل المدرسييية

ػتالمرتب ػػةاألكل ػػىبػػػكزفنس ػػبي(،(%80.2بدرجػػػةمكافقػػػة(عالي ػػة)مػػػفقبػػػؿ

بإنصيييياف .قػػػداحتم ػ

المعمميف.

وتعزو الباحثة ذلك إلى:

 .1حرصالمديريفعمىتكفيرمناخمدرسيتسكدهالمحبةكالتفاىـكالعالقاتاإلنسانية،بعيدناعفجػك
النزاعاتكالبغضاء.

 .2م ػػفالمي ػػاـالرئيس ػػةلم ػػديرمالم ػػدارستنظ ػػيـس ػػيرالعم ػػؿف ػػيالمدرس ػػةكالرتق ػػاءب ػػأداءالمعمم ػػيف،
كلتحقيؽذلؾلبدمفحؿالخالفاتكالنزاعاتبإنصاؼ.

 .3امػتالؾبعػضمػديرمالمػػدارسلميػارةادارةالصػراعتجعميػـيتعػػاممكفمػعالخالفػاتداخػؿالمدرسػػة
بكؿسيكلة.
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كاتفقتىذهالنتيجةمعنتيجةد ارسػة(ضحيك ،)2016،حيػثحصػمتىػذهالفقػرةعمػىدرجػةمرتفعػة،

كاختمفتمعدراسة(أبو راضي )2013،حيثحصمتعمىدرجةمتكسطة.

 .2الفقرةرقـ()3التينصتعمى يمتزم العيدل فيي تقيييم أداء العياممين .قػداحتمػتالمرتبػةالثانيػة
بكزفنسبي((%78.4بدرجةمكافقة(عالية)مفقبؿالمعمميف.
وتعزو الباحثة ذلك إلى ما يمي:
 .1حرصالمديريفعمىتحقيؽالعدؿفيتقييـاألداءيجسدقيـالنزاىةكالشفافيةلدييـ.
 .2العدؿقيمةاسالميةمفالقيـالساميةيجسدىامديركالمدارسفيعمميـ.

كاتفقػػتىػػذهالنتيجػػةمػػعنتيجػػةد ارسػػة(العتيبييي،)2013،حيػػثكانػػتىػػذهالفق ػرةأعمػػىفق ػرةفػػيقػػيـ

النزاىةكالشفافية،كأكدتعمييادراسة(العمياني )2008،حيثحصمتعمىدرجةمرتفعة.
أدنى فقرتين :

 .1الفقرةرقـ ()7التينصتعمى يتجنب أن تتأثر عممية تقييم األداء بالعالقيات الشخصيية .قػد
احتمتالمرتبةاألخيرةبكزفنسبي((%75.6بدرجةمكافقة(عالية)مفقبؿالمعمميف.
وتعزو الباحثة ذلك إلى:

 .1النطباعػاتالشخصػيةليمكػفالػتخمصمػفتأثيرىػاعمػىعمميػةالتقيػيـحتػىكافحػاكؿالمػدير
تجنبذلؾ.

 .2طبيعةالنفسالبشريةكالتيتميؿإلىاألشخاصالمقربيف.

كاتفقػػتىػػذهالنتيجػػةمػػعنتيجػػةد ارسػػة(العتيبيييي،)2013،حيػػثلػػـتتػػأثرعمميػػةالتقيػػيـبالعالقػػات
الشخصية.

ةرقػػـ ()4التػػينصػػتعمػػى يحاسييب المقصيير فيييي العمييل بطريقييية عادليية .قػػداحتمػػت
 .2الفق ػر 
المرتبةقبؿاألخيرةبكزفنسبي((%75.8بدرجةمكافقة(عالية)مفالمعمميف.

وتعزو الباحثة ذلك إلى:
 .1مفيػكـالعدالػةكتطبيقيػػانسػبيلػػذلؾاختمفػتتقػػديراتالمعممػيفلمػػدلعدالػةالمػػديريففػيمحاسػػبة
المقصريف.

كأكدتعمىذلؾدراسة(العليابني)2008،كد ارسػة(العتيبػي)2013،التػيأكصػتبمحاسػبةالمقصػريف
بطريقةعادلةفحصمتالفقرةعمىدرجةمرتفعة.
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ثانيا :تحميل فقرات المجال الثاني " قيم المسئولية االجتماعية":



تـاستخداـاختبارtلمعينةالكاحدةكالنتائحمبينةفيجدكؿرقـ()5.4كالذميبيفآراءالمعمميففي
فقراتالمجاؿ.

جدول رقم ()5.4

يوضت المتوسط الحسابي والوزن النسبي والقيمة االحتمالية والترتيب لفقرات مجال قيم
المسئولية االجتماعية "

الفقرة

م

المتوسط

الوزن

الحسابي

النسبي

قيمة
االختبار

القيمة
االحتمالية الترتيب

()t

().Sig

 .1يراعيظركؼالمعمميفالجتماعيةعندتكزيعالعمؿعمييـ

3.81

%76.2

99.02

0.000

6

 .2يشارؾالمعمميففيمناسباتيـالجتماعية

4.21

115.20 %84.2

0.000

1

 .3يبذؿجيكدناكاضحةلخدمةالمجتمعالمحمي

3.94

113.40 %78.8

0.000

3

 .4يسيـفيحؿمشكالتالمعمميفالجتماعية

3.66

%73.2

94.93

0.000

7

 .5يشجععمىإقامةعالقاتاجتماعيةمعالمجتمعالمحمي

3.90

%78

107.97

0.000

4

3.90

%78

117.50

0.000

5

4.00

%80

114.57

0.000

2

يعامػػؿالمعممػػيفعمػػىأنيػػـجػػزءمػػفالمجتمػػعالػػذمتسػػعى

.6

المدرسةلخدمتو

 .7يقكـبخدمةالمجتمعدكفانتظارمقابؿمادم

 قيمةtالجدكليةعندمستكلدللة0.05كدرجةحرية  475تساكم1.96


من جدول ( )5.4يالحظأفالكزفالنسبيلفقراتمجاؿقيم المسئولية االجتماعيةتراكحمابيف

()%84.2-%73.2كأفأعمىكأدنىفقرتيفىيكمايمي:
أعمى فقرتين:

 .1الفقرةرقـ()2التينصتعمػى يشارك المعممين في مناسباتيم االجتماعية .قػداحتمػتالمرتبػة

األكلىبكزفنسبي((%84.2بدرجةمكافقة(عاليةجدان)مفقبؿالمعمميف.
وتعزو الباحثة ذلك إلى:

 .1مشاركةالمديريفلممعمميففيمناسباتيـالجتماعيةيعززمفالػركابطالجتماعيػةكيقػكمأكاصػر
المحبةكالتعاكفبيفالدارةالمدرسيةكالمعمميفممايػنعكسآثػارهاليجابيػةعمػىالعمميػةالتعميميػة
بشكؿعاـ.

 .2تع ػػدمش ػػاركةالم ػػديريفلممعمم ػػيفف ػػيالمناس ػػباتالجتماعي ػػةمظيػ ػ انرم ػػفمظ ػػاىرالتمس ػػؾب ػػالقيـ
السالميةالتيتدعكإلىمشاركةاآخريففياألفراحكاألحزاف.
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كاتفقتىذهالنتيجةمعنتيجةدراسة (ضحيك،)2016،ككذلؾدراسة (يحيى،)2010،حيػثحصػمت
ى ػػذهالفقػ ػرةعم ػػىدرج ػػةمرتفع ػػةبػ ػيفالفقػ ػراتف ػػيجمي ػػعى ػػذهالد ارس ػػات،كاختمف ػػتم ػػعد ارس ػػة(أبييييو

راضي )2013،حيثحصمتعمىدرجةمتكسطة.

.2الفقػرةرقػػـ()7التػػينصػػتعمػػى يقييوم بخدميية المجتمييع دون انتظييار مقابييل مييادي .قػػداحتمػػت

المرتبةالثانيةبكزفنسبي ((%80بدرجةمكافقة(عالية)مفقبؿالمعمميف.
وتعزو الباحثة ذلك إلى:

 .1حرصالمديريفعمىتقكيةالركابطمعالمجتمعالمحمػيحتػىيسػاىـالمجتمػعفػيخدمػةالمدرسػة
كالمساعدةفيتحقيؽأىدافيا.

 .2تفانيمديرمالمدارسفيخدمةالمجتمعبعيدناعفأممصالحذاتية.

 .3حرصالمديريفعمىجعؿمدارسػيـمػدارسمجتمعيػةذكيػةمػفأجػؿتحقيػؽشػراكةحقيقيػةمعيػـ
فيإدارةالمدرسة.

كاختمفػػتىػػذهالنتيجػػةمػػعد ارسػػة(أبييو راضييي)2013،حيػػثحصػػمتىػػذهالفق ػرةعمػػىدرجػػةمكافقػػة
متكسطةمفقبؿالمعمميف.
أدنى فقرتين :

 .1الفق ػرةرقػػـ()4التػػينصػػتعمػػى يسيييم فييي حييل مشييكالت المعممييين االجتماعييية .قػػداحتمػػت

المرتبةاألخيرةبكزفنسبي((%73.2بدرجةمكافقة(عالية)مفقبؿالمعمميف.
وتعزو الباحثة ذلك إلى:

أفالكثيرمفمشاكؿالمعممػيفتتعمػؽبعكامػؿخػارجالمدرسػة،ممػايقمػؿكيحػدمػفقػدرةالمػديرعمػى

المساىمةفيحميا.

كاختمفػػتىػػذهالنتيجػػةمػػعنتيجػػةد ارسػػة(ضييحيك ،)2016،حيػػثكشػػفتعػػفدرجػػةتقػػديرمتكسػػطة
لمساىمةالمديريففيحؿالمشكالتالجتماعيةلممعمميف.

.2الفقرةرقـ()1التينصتعمػى يراعي ظيروف المعمميين االجتماعيية عنيد توزييع العميل عميييم
 .قداحتمتالمرتبةقبؿاألخيرةبكزفنسبي()76.2بدرجةمكافقة(عالية)مفقبؿالمعمميف.
وتعزو الباحثة ذلك إلى:

 .1حرصالمديريفعمىاللتزاـبالقكانيف المتمثمةفيتكزيعالعمؿعمىجميعالمعمميفدكفأم
اعتبارات.

 .2المديرلبدأفيكازفبيفمصمحةالعمؿكظركؼالعامميف،لذلؾليستطيعأفيراعيظركؼ
المعمميففيكؿالمكاقؼكالحالت.

كاتفقتىذهالنتيجةمعدراسة(ضحيك )2016،حيثجاءتبدرجةمرتفعػة،كاختمفػتىػذهمػعد ارسػة

(أبو راضي )2013،حيثحصمتىذهالفقرةعمىدرجةمكافقةمتكسطةمفقبؿالمعمميف.
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ثالثا :تحميل فقرات المجال الثالث " قيم الدعم" :
تـاستخداـاختبارtلمعينةالكاحدةكالنتائحمبينةفيجدكؿرقـ()5.5كالذميبيفآراءالمعمميففي
فقراتالمجاؿ.




جدول رقم ()5.5يوضت المتوسط الحسابي والوزن النسبي والقيمة االحتمالية والترتيب لفقرات قيم
الدعم

م

المتوسط

الفقرة

الوزن

الحسابي

النسبي

4.00

%80

قيمة

االختبار

القيمة

االحتمالية الترتيب

()t

().Sig

118.19

0.000

1

 .2ينكعالمديرفيأساليبالتعزيزالتييستخدميا

3.84

114.73 %76.8

0.000

4

 .3يعطيالكقتالكافيإلنجازالميمات

3.85

%77

116.96

0.000

3

3.73

%74.6

99.87

0.000

7

3.88

108.07 %77.6

0.000

2

3.75

98.90

0.000

6

103.06 %76.2

0.000

5

.1

.4

يقدـتعزيزاتلفظيةلممعمميففيالكقتالمناسب

ػيتكزيػعالمكافػ تالماديػةكالمعنكيػةعمػىالمعممػيفكفقػان

يعدؿف
إلنجازاتيـ

 .5يقدـيدالعكفكالمساعدةلمفيحتاجيامفالمعمميف
.6

يتجنباحراجالمعمميفعندمايتعمؽالتقصيربظركفيـالخاصة

 .7يعمؿعمىرفعالركحالمعنكيةلممعمميفبشتىالطرؽالممكنة

3.81

%75

 قيمةtالجدكليةعندمستكلدللة0.05كدرجةحرية  475تساكم1.96
من جدول ()5.5يالحظأفالكزفالنسبيلفقراتمجاؿقيم الدعم تراكحمابيف()%80-%74.6
كأفأعمىكأدنىفقرتيفىيكمايمي:

أعمى فقرتين:

.1الفقرةرقـ()1التينصتعمػى" يقدم تعزيزات لفظية لممعممين فيي الوقيت المناسيب ".قػداحتمػت

المرتبةاألكلىبكزفنسبي((%80بدرجةمكافقة(عالية)مفقبؿالمعمميف.
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وتعزو الباحثة ذلك إلى:
 .1ادراؾالمػػديريفألىمي ػػةالتعزي ػػزالمفظ ػػيف ػػيالعممي ػػةالتعميمي ػػةباعتب ػػارهأح ػػدكس ػػائؿتق ػػديراألداء
المتميػػزكيمكػػفالعتمػػادعميػػوكػػدافعرئيسػػيلمحػػثعمػػىنمػػكالعمػػؿكتطػػكيرهخاصػػةفػػيظػػؿ

ضعؼتكفرالتعزيزالمعنكم.

 .2التعزيزالمفظيإحدلكسائؿزيادةالثقةبالنفسلممعمميفمػفأجػؿزيػادةالنتػاجكتحقيػؽاألىػداؼ
المرجكة.

كاختمفتىذهالنتيجةمعنتيجػةد ارسػة (أبيو راضيي،)2013،حيػثكشػفتالد ارسػةعػفدرجػةتطبيػؽ
متكسطةلدلمديرمالمدارسفيتقديـتعزيزاتلفظيةلممعمميف.

.2الفقػرةرقػػـ()5التػػينصػتعمػػى" يقييدم يييد العييون والمسيياعدة لميين يحتاجيييا ميين المعممييين .قػػد

جةمكافقة(عالية)مفقبؿالمعمميف.
احتمتالمرتبةالثانيةبكزفنسبي( (%77.6بدر 
وتعزو الباحثة ذلك إلى:

 .1مف المياـ الرئيسة لمدير المدرسة ىك تحديد احتياجات المعمميف في المجاؿ التربكم كتقديـ

النصحكاإلرشادكتكفيرالتدريبالالزـمفأجؿتكفيرمناخمدرسييعمؿعمىتحقيؽاألىداؼ

المرجكة.

 .2حػرصمػديرمالمػدارسعمػىتػػكفيربيئػةمدرسػيةتعتمػدعمػىالتعػػاكفكالمشػاركةمػفأجػؿتحقيػػؽ
األىداؼكمكاجيةالتحديات.

كأكدتعمىذلؾنتائحدراسة (ضحيك،)2016،حيثجاءتبدرجةمكافقةعالية.
أدنى فقرتين :

 .1الفقرةرقػـ()4التػينصػتعمػى يعيدل فيي توزييع المكافيلت الماديية والمعنويية عميى المعمميين

وفقياً إلنجيازاتيم".قػداحتمػػتالمرتبػةاألخيػرةبػكزفنسػبي(،(%74.6بدرجػػةمكافقػة(عاليػة)مػفقبػػؿ

المعمميف.

كتعزكالباحثةذلؾإلى:

لفػػيتكزي ػػعالمكافػ ػ تفم ػػف
أفالعػػدؿنس ػػبيكليرض ػػيالجميػػعفميم ػػاح ػػاكؿالمػػديرأفيك ػػكفع ػػاد ن

ييرضيكؿالمعمميف.

ػركرةالع ػػدؿف ػػيتكزي ػػعالمكافػ ػ تالمادي ػػةكالمعنكي ػػةعم ػػى
كأك ػػدتد ارس ػػة(ضيييحيك)2016،عم ػػىض ػ 

المعممػػيفكفق ػانإلنجػػازاتيـ.بينمػػااختمفػػتد ارسػػة(أبييو راضييي)2013،حيػػثحصػػمتىػػذهالفق ػرةعمػػى
درجةمكافقةمتكسطةمفقبؿالمعمميف.
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.2الفق ػرةرقػػـ()6التػػينصػػتعمػػى يتجنيييب احيييراج المعمميييين عنيييدما يتعميييق التقصيييير بظيييروفيم

الخاصية ".قػداحتمػتالمرتبػػةقبػؿاألخيػرةبػػكزفنسػبي((% 75ممػايػدؿعمػػىأفالفقػرةقػدحصػػمت
عمىدرجةمكافقة(عالية)مفقبؿالمعمميف.

كتعزكالباحثةذلؾإلى:

 .1الحراجصفةغيرمحببةلمنفسالبشريةتعمؿعمىزيادةالفجكةبيفالمديركالمعمميف.
رابعاً :تحميل فقرات المجال الرابع "قيم االنتماء التنظيمي :
تـاستخداـاختبارtلمعينةالكاحدةكالنتائحمبينةفيجدكؿرقـ()5.6كالذميبيفآراءالمعمميففي
فقراتالمجاؿ.
جدول رقم ()5.6
يوضت المتوسط الحسابي والوزن النسبي والقيمة االحتمالية والترتيب لفقرات مجال " قيم االنتماء
التنظيمي"

م
.1

المتوسط

الفقرة
يفتخربمينتوكيعدىامفالميفالسامية

 .2ينميمياراتواإلداريةمفخالؿاطالعوعمىالمستجدات
يساعدالمعمميفعمىتنميةكفاياتيـالمينيةمفخالؿتكفير

 .3فرصالتدريب

.4

يعززانتماءالمعمميفلمينتيـمفخالؿتكفيرفرصالتدريب

 .5يؤكدعمىضركرةالتزاـالمعمميفبأكقاتالحصص

.6

يبذؿجيدهلتحقيؽاألىداؼالمكمؼبيا

 .7ينشرركحالتعاكفبيفكافةالمعمميففيمجاؿالمينة

الوزن

قيمة

القيمة

االختبار

االحتمالية

()t

().Sig
0.000

3

0.000

5

الحسابي

النسبي

4.28

%85.6

131.72

4.06

%81.2

123.86

3.95

%79

113.88

0.000

6

3.83

%76.6

110.54

0.000

7

4.54

%90.8

171.21

0.000

1

4.32

%86.4

146.38

0.000

2

4.09

%81.8

126.61

0.000

4
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من جدول ()5.6يالحظأفالكزفالنسبيلفقراتمجاؿ" قيم االنتماء التنظيمي " تراكحمابيف

( )%90.8-%76.6كأفأعمىكأدنىفقرتيفىيكمايمي:
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الترتيب

أعمى فقرتين:

.1الفقػ ػرةرق ػػـ()5الت ػػينص ػػتعم ػػى يؤكييييد عمييييى ضييييرورة التييييزام المعممييييين بأوقييييات الحصييييص

((%90.8بدرجةمكافقة(عاليةجدنا)مفقبؿالمعمميف.
وتعزو الباحثة ذلك إلى:

 .1حػػرصمػػديرمالمػػدارسعمػػىتعزيػػزقيمػػةالمحافظػػةعمػػىالكقػػتكالتػػيتؤكػػدعمييػػاتعػػاليـديننػػا
الحنيؼ.

 .2حرصالمديريفعمىالتزاـالمعمميفبكقتالحصةكاسػتغالؿىػذاالكقػتلصػالحالطػالبكالعمميػة
التعميميةمفأجؿتحقيؽاألىداؼالمرجكة.

كاتفقتىذهالنتيجةمعنتيجةدراسة(العتيبي)2013،حيثحصمتىذهالفقرةعمىدرجةمرتفعة.

.2الفقػرةرقػـ( )6التػػينصػتعمػػى يبييذل جييده لتحقيييق األىييداف المكميف بيييا" قػػداحتمػتالمرتبػػة
الثانيةبكزفنسبي(،(%86.4بدرجةمكافقة(عاليةجدان)مفقبؿالمعمميف.
وتعزو الباحثة ذلك إلى:

 .1إدراؾمديرمالمدارسألىميةتحقيؽاألىداؼالمكمؼبيافيالمدرسة.
 .2سعيمديرمالمدارسلمتميزفيأدائيـمفخالؿبذؿقصارمجيدىـلتحقيؽاألىداؼ.

كأكدتعمىىذهالنتيجةدراسة(العتيبي )2013،كالتيحصمتعمىدرجةمكافقةمرتفعةمفقبؿ

المعمميف.

أدنى فقرتين:
 .1الفق ػرةرقػػـ()4التػػينصػػتعمػػى" يعيييزز انتمييياء المعمميييين لمينيييتيم مييين خيييالل تيييوفير فيييرص

التدريب".قداحتمتالمرتبةاألخيرةبكزفنسبي((%76.6بدرجةمكافقة(عالية)مفقبؿالمعمميف.
.2الفقرةرقـ()3التينصتعمى يساعد المعممين عمى تنمية كفاياتيم المينية مين خيالل تيوفير

فرص التدريب ".قداحتمتالمرتبةقبؿاألخيرةبكزفالنسبي((% 79بدرجةمكافقة(عاليػة)مػفقبػؿ
المعمميف.


وتعزو الباحثة ذلك إلى:
أفتكفيرفرصالتدريبغالبانماتككفمفالمسئكليففيالمديريةأكالك ازرةكليسمفمديرالمدرسة.

كأكصت دراسة (العتيبي )2013،بضركرة تنمية الكفايات المينية لممعمميف كتعزيز انتمائيـ ليذه
المينةالسامية.
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خامساً :تحميل فقرات المجال الخامس "قيم األمانة التنظيمية 

تـاستخداـاختبارtلمعينةالكاحدةكالنتائحمبينةفيجدكؿرقـ()5.7كالذميبيفآراءالمعمميففي
فقراتالمجاؿ.

جدول رقم ()5.7

يوضت المتوسط الحسابي والوزن النسبي والقيمة االحتمالية والترتيب
لفقرات مجال " قيم األمانة التنظيمية "

قيمة

القيمة

االختبار

االحتمالية

()t

().Sig
0.000

8
7

المتوسط

الوزن

الحسابي

النسبي

3.97

%79.4

117.74

 .2يطمعالمعمميفعمىاألنظمةالمتعمقةبيـ

4.01

%80.2

117.29

0.000

 .3يحافظعمىممتمكاتالمدرسة

4.42

%88.4

143.77

0.000

3

يجتيدإليصاؿالحؽألصحابو

4.42

%88.4

127.06

0.000

2

 .5يتجنبالغيابعفالمدرسةإلبعذررسمي

4.11

%82.2

136.84

0.000

6

.6

يتشاكرمعأكلياءاألمكربخصكصأبنائيـ

4.43

%88.6

121.59

0.000

1

.7

يمتزـالمكضكعيةفيتنفيذاألنظمةكالقكانيف

4.13

%82.6

0.000 128.83

.8

يبتعدعفالذاتيةفيتقييـالعامميف

م

الفقرة

.1

يعتمدعمىالسجؿالتراكميعندتقييـاألداء

.4

 .9يحافظعمىالقضاياالسريةلممعمميف

الترتيب

5

3.96

%79.2

112.98

0.000

9

4.15

%83

120.56

0.000

4

كدرجةحرية  475تساكم1.96
 قيمةtالجدكليةعندمستكلدللة 0.05
من جدول ( )5.7يالحظ أف الكزف النسبي لفقرات مجاؿ " قيم األمانة التنظيمية " تراكح ما بيف

()%88.6-%79.2كأفأعمىكأدنىفقرتيفىيكمايمي:
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أعمى فقرتين:

 .1الفق ػرةرقػػـ()6التػػينصػػتعمػػى يتشيياور مييع أولييياء األمييور بخصييوص أبنييائيم ".قػػداحتمػػت

المرتبةاألكلىبكزفنسبي((%88.6بدرجةمكافقة(عالية)مفقبؿالمعمميف.
وتعزو الباحثة ذلك إلى أن:

طبيعػػةالعمػػؿالتربػػكمتقتضػػيالتكاصػػؿمػػعأكليػػاءاألمػػكرلفيػػـطبيعػػةأبنػػائيـكالمسػػاىمةفػػيحػػؿ

المشكالتالسمككيةالتيقدتعترضالمعمميففيتعامميـمعالطالب.

كاتفقتىذهالنتيجةمعدراسة(العتيبي )2013،حيثحصمتعمىدرجةمكافقةمرتفعة.

.2الفقرةرقـ()4التينصتعمى يجتيد إليصال الحق ألصحابو .قػداحتمػتالمرتبػةالثانيػةبػكزف

نسبي()%88.4بدرجةمكافقة(كبيرة)مفقبؿالمعمميف.
وتعزو الباحثة ذلك إلى أن:

العمؿالمدرسػيمنظكمػةمتكاممػةليمكػفأفيػتـالعمػؿبيػادكفقيمػةاألمانػةالتػيتقتضػيأف
يأخذكؿذمحؽحقو.

كاتفقتىذهالنتيجةأيضنامعدراسة(العتيبي )2013،حيثحصمتعمىدرجةمكافقةمرتفعة.

أدنى فقرتين :

 .1الفق ػرةرقػػـ()8التػػينصػػتعمػػى يبتعييد عيين الذاتييية فييي تقييييم العيياممين ".قػػداحتمػػتالمرتبػػة

األخيرةبكزفنسبي ((%79.2بدرجةمكافقة(عالية)مفقبؿالمعمميف.

.2الفق ػرةرقػػـ ( )1التػػينصػػتعمػػى يعتمييد عمييى السييجل التراكمييي عنييد تقييييم األداء".قػػداحتمػػت

المرتبةقبؿاألخيرةبكزفنسبي(،(%79.4بدرجةمكافقة(عالية)مفقبؿالمعمميف.
وتعزو الباحثة أدنى فقرتين إلى:

 .1األمانةمفالقيـاإلسالميةالمأمكؿمفالمديرأفيتصؼبياكغيرذلؾيعدخيانة.

 .2كثػػرةاألعب ػػاءاإلداري ػػةل ػػدلم ػػديرمالم ػػدارستجع ػػؿم ػػفالض ػػركرةالعتم ػػادعم ػػىس ػػجؿتراكم ػػي
لتسػػجيؿكمتابعػػةأعمػػاؿالمعممػػيفكأنشػػطتيـداخػػؿالمدرسػػة،كىػػذايسػػيؿعمميػػةتقيػػيـاألداءفيمػػا

بعد.

كلكػػفحصػػكؿىػػذهالفق ػرتيفعمػػىالمرتبػػةاألخي ػرةبػػيفالفق ػراتفيػػذايثيػػرالتسػػاؤؿألفطبيعػػةالػػنفس
البش ػريةتميػػؿإلػػىالمحابػػاةمػػعبعػػضالمعممػػيفكتفضػػيؿبعػػضالمعممػػيفدكفاآخ ػريف،كالبعػػدعػػف

الذاتيةأمرصعبعمىالنفسالبشريةفميماحاكؿالمديرسيبقىأثركلكضئيؿلتأثيرالذاتية.

كأكدتعمىذلؾدراسة(العمياني )2008،كدراسة(العتيبي،)2013،حيثأكصتبضركرةالبتعاد
عف الذاتية كالعتماد عمى السجؿ التراكمي أثناء عممية التقييـ ،كلذلؾ حصمت الفقرتيف عند كال

الدراستيفعمىدرجةمكافقةعالية.

001

سادساً :تحميل فقرات المجال السادس" القيم القيادية :

تـاستخداـاختبارtلمعينةالكاحدةكالنتائحمبينةفيجدكؿرقـ()5.8كالذميبيفآراءالمعمميففي
فقراتالمجاؿ.

جدول رقم ()5.8يوضت المتوسط الحسابي والوزن النسبي والقيمة االحتمالية والترتيب لفقرات
مجال القيم القيادية

م

.1

الفقرة

المتوسط

الوزن

الحسابي

النسبي

يتمتعالمديربركحالمبادأةبحيثيبادرباتخاذالق اررات

قيمة

القيمة

االختبار

االحتمالية

()t

().Sig

الترتيب

4.17

130.22 %83.4

0.000

2

 .2يصدرأكامرإداريةذاتتأثيرفيالمعمميف

4.03

126.79 %80.6

0.000

5

 .3لديوالمقدرةعمىإدارةالكقتبفعالية

4.09

125.91 %81.8

0.000

4

يتحمؿالمديرضغكطالعمؿ

4.24

130.73 %84.8

0.000

1

3.96

104.60 %79.2

0.000

6

3.90

105.91

0.000

8

101.65 %77.4

0.000

9

.4

فيكقتياالمناسب

 .5يستمعآراءجميعالعامميففيالمدرسة

.6

يخططبطريقةتشاركيةمعالمعمميف

يأخذبمبدأالمشاركةالجماعيةفيصناعةالقرار

.7

3.87

يتخذمشاركةالعامميففيصناعةالقرارمبدألتحسيف

.8

األداءالتعميمي

.9

يديرأزماتالمدرسةبطريقةفاعمة

3.95
4.11

%78

109.01

0.000

7

%79

117.34 %82.2

0.000

3
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من جدول (: )5.7يالحظأفالكزفالنسبيلفقراتمجاؿ" القيم القيادية " تراكحمابيف
()%84.8-%77.4كأفأعمىكأدنىفقرتيفىيكمايمي:
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أعمى فقرتين:

.1الفقرةرقـ()4التػينصػتعمػى يتحميل الميدير ضيغوط العميل .قػداحتمػتالمرتبػةاألكلػىبػكزف

نسبي ((%84.8بدرجةمكافقة(عالية)مفقبؿالمعمميف.

 .2الفقرةرقـ( )1التينصتعمى يتمتيع الميدير بيروح المبيادأة بحييث يبيادر باتخياذ القي اررات فيي
وقتيييا المناسييب .قػػداحتمػػتالمرتبػػةالثانيػػةبػػكزفنسػػبي ((%83.4بدرجػػةمكافقػػة(عاليػػة)مػػفقبػػؿ

المعمميف.

وتعزو الباحثة أعمى فقرتين إلى:
 .1الخمفيػػةالنظري ػػةكالتربكي ػػةلمم ػػديريف،إذرك ػػزتالمنػػاىحالد ارس ػػيةف ػػيالم ارح ػػؿالجامعي ػػةعم ػػى
أىميػ ػػةالقػ ػػيـالتنظيميػ ػػةلمػ ػػديرمالمػ ػػدارس،كالمعممػ ػػيف،كأيض ػ ػناالػ ػػدكراتالتدريبػ ػػةالتػ ػػيتمقاىػ ػػا
المديركفأثناءعمميـكالتيتركزعمىسرعةاتخاذالقرارفيكقتوالمناسب.

 .2الخصكصيةالتييتمتعبياالمجتمعالغزممفحصاركضغكطاتجعؿمفالصػفاتالرئيسػة
لمديرمالمدارسقرتيـعمىالعمؿتحتأمضغكطاتكفيأمظركؼ.

كاتفقػػتىػػذهالنتيجػػةم ػػعد ارسػػة(العتيبيييي )2013،كد ارس ػػة(أبيييو راضيييي )2013،حيػػثحص ػػمت
العبارتيفعمىدرجةمكافقةمرتفعة.


أدنى فقرتين :
 .1الفقرةرقـ()7التينصتعمى يأخذ بمبدأ المشاركة الجماعية في صيناعة القيرار".قػداحتمػت

المرتبةاألخيرةبكزفنسبي((%77.4بدرجةمكافقة(عالية)مفقبؿالمعمميف.

.2الفقرةرقـ()6التينصتعمى يخطيط بطريقية تشياركية ميع المعمميين ".قػداحتمػتالمرتبػةقبػؿ

األخيرةبكزفنسبي((%78بدرجةمكافقة(عالية)مفقبؿالمعمميف.


وتعزو الباحثة أدنى فقرتين إلى :
 .1قناعةبعضمديرمالمدارسبأفالتشاكريدعـجماعيةالفكركالتفاىـالمشػترؾ،كيقػكمأكاصػر
المحبةبيفالعامميففيالمدرسةممايسيؿإنجازالميماتبسيكلةكيسر.

 .2اعتمػػادمبػػدأالمشػػاركةالجماعيػػةلػػدلمػػديرمالمػػدارستكسػػبيـقيمػػةبػػيفتػػابعييـمػػفالمعممػػيف
كالزمالءكتساعدىـعمىالقياـبمياميـبشكؿأفضؿكاكثرقبكلن.

كاتفقتنتيجةدراسة(العتيبي،)2013،معىذهالنتيجةحيػثكانػتحصػمتقيمػةالمشػاركةكالتشػاكر
معالمعمميفعمىدرجةمكافقةعالية.
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سابعاً :تحميل فقرات المجال السابع" قيم التسامت التنظيمي :

تـاستخداـاختبارtلمعينةالكاحدةكالنتائحمبينةفيجدكؿرقـ()5.9كالذميبيفآراءالمعمميففي
فقراتالمجاؿ.

جدول رقم ()5.9يوضت المتوسط الحسابي والوزن النسبي والقيمة االحتمالية والترتيب لفقرات
مجال قيم التسامت التنظيمي
الفقرة

م

المتوسط

الحسابي

الوزن

النسبي

قيمة

القيمة

االختبار

االحتمالية

()t

().Sig

الترتيب

يتمتعبعالقاتحسنةمعالمعمميف

125.53 %85.0 4.25

0.000

1

 .2يتعامؿبمركنةمعظركؼالعامميف

112.85 %81.6 4.08

0.000

3

 .3يتسامحمعالمعمميفذكمالظركؼالخاصة

110.95 %82.2 4.11

0.000

2

117.24 %79.4 3.97

0.000

5

105.37 %80.8 4.04

0.000

4

.1

.4

يعالحالقصكرفيالعمؿقبؿاتخاذالقرار

 .5يحؿالمشكالتبيفالمعمميفكدينا
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من جدول (: )5.9يالحظأفالكزفالنسبيلفقراتمجاؿ" قيم التسامت التنظيمي " تراكحمابيف
()%85-%79.4كأفأعمىكأدنىفقرتيفىيكمايمي:

أعمى فقرتين:

.1الفقرةرقـ()1التينصتعمى يتمتع بعالقات حسينة ميع المعمميين .قػداحتمػتالمرتبػةاألكلػى

بكزفنسبي ((% 85بدرجةمكافقة(عالية)مفقبؿالمعمميف.
وتعزو الباحثة ذلك إلى أن:

ػفأكلػػىالقػػيـالتػػييجػػبأفيتعامػػؿبيػػاالقػػادةالتربػػكييفكجعميػػاأساسػ ػان
 .1المحبػػةالمتبادلػػةمػ ٍ
لمعالقةبيفالمديركالمرؤكس.

 .2أفضؿىيئةتدريسيةألممدرسةىيالتػيتقػكـعالقاتيػاعمػىالمحبػةكىػيالتػيتعمػؿبػركح
الفريؽالكاحدمفأجؿمصمحةعامة،كليسشخصية.

كاختمفتىذهالنتيجةمعدراسة(العتيبي )2013،حيثحصمتعمىدرجةمكافقةمتكسطة.
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 .2الفق ػرةرقػػـ( )3التػػينصػػتعمػػى يتسييامت مييع المعممييين ذوي الظييروف الخاصيية .قػػداحتمػػت

المرتبةالثانيةبكزفنسبي ((%82.2بدرجةمكافقة(عالية)مفقبؿالمعمميف.
وتعزو الباحثة ذلك إلى أن:

التسػػامحيخمػػؽجػػكمػػفال ارحػػةكاألمػػافالنفسػػيكىػػذايػػنعكسعمػػىأداءالمعمػػـفيكػػكفأكثػػر
عطاء،كتأمؿالباحثةأفليككفالتسامحعمىحسابالعمؿ.
ن

أدنى فقرتين :

 .1الفقرةرقـ()4التينصتعمى يعالج القصور في العمل قبل اتخاذ القرار".قداحتمتالمرتبة

األخيرةبكزفنسبي((%79.4بدرجةمكافقة(عالية)مفقبؿالمعمميف.

.2الفقػرةرقػػـ()5التػػينصػػتعمػػى يحييل المشييكالت بييين المعممييين ودي ياً ".قػػداحتمػػتالمرتبػػةقبػػؿ

األخيرةبكزفنسبي((%80.8بدرجةمكافقة(عالية)مفقبؿالمعمميف.
وتعزو الباحثة أدنى فقرتين إلى :

ػأفدكرهكمسػػئكؿعػػفالمعممػػيفيقضػػيبػػأفيحػػاكؿحػػؿالمشػػاكؿ

 .1قناعػػةبعػػضمػػديرمالمػػدارسبػ
بشكؿكدم.

 .2إدراؾمػػديرمالمػػدارسإلػػىأىميػػةحػػؿالمشػػكالتأكؿبػػأكؿيحػػكؿدكفأخػػذأمق ػرارقػػديػػؤثر
بشكؿسمبيعمىسيرالعمؿ.

اتفقتنتيجةدراسة(العتيبي،)2013،معىذهالنتيجةحيثكانتحؿالمشػكالتبػيفالمعممػيفكديػان
كمعالجػػةالقصػػكرقبػػؿاتخػػاذالق ػرارتمػػارسبدرجػػةعاليػػةمػػفقبػػؿمػػديرمالمػػدارسمػػفكجيػػةنظػػر

معممييـ.

اختبار فرضيات الدراسة :

إجابة السؤال الثاني :

ىػؿتكجػػدفػركؽذاتدللػػةإحصػائيةعنػػدمسػتكلالدللػػة( )   0.05بػيفمتكسػػطاتدرجػاتتقػػدير

المعمميففيالمدارسالحككميةبمحافظاتغزةلممارسةمديرممدارسػيـإلدارةالقػيـتعػزللمتغيػرات

الدراسة(الجنس،سنكاتالخدمة،المديرية،التخصصاألكاديمي)؟

ولإلجابة عمى ىذا السؤال تحققت الباحثة من أربع فرضيات وىي كما يمي:

الفرض األ ول من فرضيات الدراسة الذي ينص عمى:

 -0ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة (  )   0.05بين متوسطات درجات
تقدير المعممين لدرجة ممارسة مديري المدارس الثانوية بالمحافظات الجنوبية لإلدارة بالقيم
تعزى لمتغير الجنس (ذكر ،أنثى).
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كلمتحقؽ مف ص حة ىذا الفرض تـ استخداـ اختبار  tلمعينتيف المستقمتيف لختبار الفركؽ بيف
متكسطات درجات تقدير المعمميف لدرجة ممارسة مديرم المدارس الثانكية بالمحافظات الجنكبية
ل دارةبالقيـتعزللمتغيرالجنس(ذكر،أنثى)،كالنتائحمبينةفيجدكؿرقـ(.)5.10
جدول رقم ()5.10
نتائج اختبار  tلمعينتين المستقمتين ) (Independent Samples T Testبين متوسطات درجات

تقدير المعممين لدرجة ممارسة مديري المدارس الثانوية بالمحافظات الجنوبية لإلدارة بالقيم تعزى
لمتغير الجنس

المجال
النزاىة والشفافية
المسئولية االجتماعية
الدعم
االنتماء التنظيمي
األمانة التنظيمية
القيادية
التسامت التنظيمي
الدرجة الكمية

المتوسط

االنحراف

قيمة االختبار

القيمة االحتمالية

الحسابي

المعياري

()t

().Sig

0.680

2.314

*0.021

الجنس

العدد

ذكر

259

3.93

أنثى

321

3.80

0.658

ذكر

259

3.93

0.677

أنثى

321

3.91

0.668

ذكر

259

3.88

0.664

أنثى

321

3.81

0.684

ذكر

259

4.16

0.581

أنثى

321

4.15

0.602

ذكر

259

4.13

0.625

أنثى

321

4.16

0.549

ذكر

259

4.03

0.662

أنثى

321

4.04

0.655

ذكر

259

4.11

0.750

أنثى

321

4.08

0.756

ذكر

259

4.02

0.576

أنثى

321

3.99

0.565

*دالةعند**0.05دالةعند0.01
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0.346

0.729

1.219

0.223

0.380

0.705

-0.580

0.562

-0.030

0.976

0.594

0.553

0.728

0.467

 تبيف مف الجدكؿ أف القيمة الحتمالية لمدرجة الكمية تساكم ( )0.467كىي أكبر مف مستكل

الدللة ( ،)0.05مما يدؿ عمى عدـ كجكد فركؽ ذات دللة إحصائية عند مستكل دللة

(  )   0.05بيف متكسطات درجات تقدير المعمميف لدرجة ممارسة مديرم المدارس الثانكية
بالمحافظاتالجنكبيةل دارةبالقيـتعزللمتغيرالجنس.

 تبيفأيضاأنوليكجدفركؽذاتدللةإحصائيةفيجميعالمجالتباستثناءمايتعمؽبمجاؿ
(النزاىةكالشفافية)فقدكانتالقيمةالحتماليةلو  0.021كىي أقؿمفمستكلالدللة()0.05
ممايدؿعمىكجكدفركؽذاتدللةإحصائيةعندمستكلدللة ( )   0.05بيفمتكسطات
درجاتتقديرالمعمميففيالمدارسالحككميةبمحافظاتغزةلدرجةممارسةمديرممدارسيـفي

مجاؿالنزاىةكالشفافية  تعزللمتغيرالجنسكمفخالؿمقارنةالمتكسطاتفقدتبيفأفالفركؽ

لصالحالمعمميفالذككرحيثكافمتكسطيـأكبرمفاإلناث .

كتعزكالباحثة عدـكجكدفركؽذاتدللةإحصائية بيفمتكسطاتدرجاتتقديرالمعمميف تبعنا

لمتغيرالجنسفيجميعالمجالتإلى :

 .1أفالقيـجميعياتمسالجانباإلنسانيفييقيـخيريةكاجتماعية.

 .2تأثيرالبيئةالجتماعيةعمىكالالجنسيففجميعالمعمميفيمركفبنفسالظركؼالكظيفية.

 .3اىتماـ اإلناث بالجانب اإل دارم أكثر مف قيـ النزاىة كالشفافية أدل إلى كجكد فركؽ في ىذا
المجاؿلحسابالذككر.

كاختمفت تمؾ النتيجة مع دراسة (أبو راضي ،)2013،كالتي كشفت عف كجكد فركؽ ذات دللة

إحصائية  في درجة تكافر القيـ اإلدارية لمديرم المدارس في محافظة عماف تعزل لمتغير الجنس
لصالحالذككر.

الفرض الثاني من فرضيات الدراسة الذي ينص عمى:

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة (  )   0.05بين متوسطات درجات تقدير

المعممين لدرجة ممارسة مديري المدارس الثانوية بالمحافظات الجنوبية لإلدارة بالقيم تعزى لمتغير
التخصص األكاديمي (عموم طبيعية "عممي" ،عموم إنسانية "أدبي").

كلمتحقؽ مف صحة ىذا الفرض تـ استخداـ اختبار  tلمعينتيف المستقمتيف لختبار الفركؽ بيف

متكسطات درجات تقدير المعمميف لدرجة ممارسة مديرم المدارس الثانكية بالمحافظات الجنكبية

ل دارةبالقيـتعزللمتغيرالتخصصاألكاديمي،كالنتائحمبينةفيجدكؿرقـ(.)5.11





005

جدول رقم ()5.11

نتائج اختبار  tلمعينتين المستقمتين ) (Independent Samples T Testبين متوسطات درجات

تقدير المعممين لدرجة ممارسة مديري المدارس الثانوية بالمحافظات الجنوبية لإلدارة بالقيم تعزى
لمتغير التخصص األكاديمي

المجال
النزاىة والشفافية
المسئولية االجتماعية
الدعم
االنتماء التنظيمي
األمانة التنظيمية
القيادية
التسامت التنظيمي
الدرجة الكمية

التخصص
االكاديمي

العدد

المتوسط االنحراف
الحسابي

المعياري

عممي

189

3.87

0.633

أدبي

391

3.85

0.688

عممي

189

3.97

0.615

أدبي

391

3.89

0.696

عممي

189

3.88

0.637

أدبي

391

3.82

0.693

عممي

189

4.17

0.625

أدبي

391

4.14

0.577

عممي

189

4.12

0.624

أدبي

391

4.16

0.564

عممي

189

4.05

0.650

أدبي

391

4.03

0.662

عممي

189

4.13

0.674

أدبي

391

4.07

0.788

عممي

189

4.03

0.561

أدبي

391

3.99

0.574

قيمة االختبار ()t

القيمة االحتمالية
().Sig

0.244

0.807

1.414

0.158

0.986

0.325

0.519

0.604

-0.760

0.448

0.497

0.619

0.994

0.321

0.653

0.511

*دالةعند**0.05دالةعند0.01




 تبيف مف الجدكؿ أف القيمة الحتمالية لمدرجة الكمية تساكم ( )0.511كىي أكبر مف مستكل

الدللة (  )0.05مما يدؿ عمى عدـ كجكد فركؽ ذات دللة إحصائية عند مستكل دللة

(  )   0.05بيف متكسطات درجات تقدير المعمميف لدرجة ممارسة مديرم المدارس الثانكية
بالمحافظاتالجنكبيةل دارةبالقيـتعزللمتغيرالتخصصاألكاديمي.
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كماانول يكجدفركؽذاتدللةإحصائيةفيجميعالمجالت،كذلؾألفالقيمةالحتماليةلكؿ

مجاؿأكبرمف()0.05

وتعزو الباحثة ذلك إلى أفالمعمميفعمىاختالؼتخصصاتيـيعممكففينفسالبيئةكيخضعكف

لنفس األنظمة كاإلجراءات اإلدارية ،ككجكد المعاممة ذاتيا لجميع المعمميف كالمعممات مف قبؿ
المديريف بغض النظر عف تخصصاتيـ   ،مما انعكس عمى تقييميـ فكانت نتائح التقييـ لكال

التخصصيفمتقاربة .

لـتجدالباحثة ،عمىحدعمميا،أمدراسةتناكلتدرجةممارسةالقيـلدلالمديريفتعزكلمتغير

التخصص.

الفرض الثالث من فرضيات الدراسة الذي ينص عمى:
ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة (  )   0.05بين متوسطات درجات تقدير

المعممين لدرجة ممارسة مديري المدارس الثانوية بالمحافظات الجنوبية لإلدارة بالقيم تعزى لمتغير

عدد سنوات الخدمة )أقل من 5سنوات 5 ،إلى أقل من  10سنوات 10 ،سنوات فأكثر) كلمتحقؽ
مف صحة ىذا الفرض تـ استخداـ اختبار تحميؿ التبايف األحادم لختبار الفركؽ بيف متكسطات

درجات تقدير المعمميف لدرجة ممارسة مديرم المدارس الثانكية بالمحافظات الجنكبية ل دارة بالقيـ

تعزل لمتغير عدد سنكات الخدمة تعزل لمتغير عدد سنكات الخدمة ،كالنتائح مبينة في جدكؿ رقـ

()5.12
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جدول رقم ( / )5.12نتائج تحميل التباين األحادي ) (One Way ANOVAبين متوسطات درجات تقدير
المعممين لدرجة ممارسة مديري المدارس الثانوية بالمحافظات الجنوبية لإلدارة بالقيم تعزى لمتغير عدد سنوات
الخدمة

المجال

النزاىة والشفافية

المسئولية االجتماعية

الدعم

االنتماء التنظيمي

األمانة التنظيمية

القيادية

التسامت التنظيمي

الدرجة الكمية

مصدر التباين

مجموع المربعات درجة الحرية

متوسط

المربعات

بين المجموعات

3.57

2

1.787

داخل المجموعات

256.46

577

0.444

المجموع

260.03

579

بين المجموعات

1.40

2

0.697

داخل المجموعات

259.65

577

0.450

المجموع

261.05

579

بين المجموعات

1.87

2

0.933

داخل المجموعات

262.11

577

0.454

المجموع

263.98

579

بين المجموعات

0.69

2

0.347

داخل المجموعات

202.49

577

0.351

المجموع

203.18

579

بين المجموعات

1.22

2

0.607

داخل المجموعات

196.18

577

0.340

المجموع

197.40

579

بين المجموعات

1.81

2

0.905

داخل المجموعات

248.68

577

0.431

المجموع

250.49

579

بين المجموعات

3.51

2

1.755

داخل المجموعات

324.73

577

0.563

المجموع

328.24

579

بين المجموعات

1.80

2

0.903

داخل المجموعات

186.02

577

0.322

المجموع

187.82

579

*دالةعند**0.05دالةعند0.01
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قيمة االختبار
()F

4.020

1.549

2.053

0.987

1.785

2.101

3.119

2.801

القيمة االحتمالية
().Sig

*0.018

0.213

0.129

0.373

0.169

0.123

*0.045

0.062

تبيفمفالجدكؿأفالقيمةالحتماليةلدرجةالكميةتساكم()0.062كىيأكبرمفمستكلالدللة

()0.05ممايدؿعمىعدـكجكدفركؽذاتدللة إحصائيةعندمستكلدللة ( )   0.05بيف
متكسطات درجات تقدير المعمميف لدرجة ممارسة مديرم المدارس الثانكية بالمحافظات الجنكبية

ل دارة بالقيـ تعزل لمتغير عدد سنكات الخدمة ،باستثناء مجالي (النزاىة كالشفافية ،التسامح
التنظيمي)فقدكانتالقيمةالحتماليةليـأقؿمفمستكلالدللة()0.05ممايدؿعمىكجكدفركؽ

ذات دللة إحصائية عند مستكل دللة (  )   0.05بيف متكسطات درجات تقدير المعمميف في
المدارسالحككميةبمحافظاتغزةلدرجةممارسةمديرممدارسيـل دارة بالقيـتعزللمتغيرعدد

سنكات الخدمة ،كلمتعرؼإلىالفركؽ لصالح مفتككفتـاستخداـاختبار شفيولممقارنات الثنائية

المتعددة.



جدول ( )5.13يوضت نتائج داللة شفيو لدرجات تقدير المعممين لدرجة ممارسة مديري المدارس
الثانوية بالمحافظات الجنوبية لإلدارة بالقيم تعزى لمتغير عدد سنوات الخدمة

المجال
النزاىة
والشفافية
التسامت
التنظيمي

المتوسط ()I
أقؿمف5سنكات
أقؿمف5سنكات

الفروق بين

القيمة االحتمالية

10-5سنكات

0.375

0.014

أكثرمف10سنكات

0.422

0.005

10-5سنكات

0.341

0.046

أكثرمف10سنكات

0.407

0.016

المتوسط ()j

المتوسطات

().Sig

 مجال النزاىة والشفافية :الفركؽ دالة عند مستكل دللة (  )   0.05حيث مف خالؿ نتائح شفيو
تبيفأفالفركؽلصالحمفسنكاتخدمتيـأقؿمف 5سنكاتمقارنة بمفليـسنكاتخدمة(-5
10سنكات ،أكثر مف  10سنكات)؛ كذلؾ  ألف القيمة الحتمالية أقؿ مف مستكل الدللة كما ىك
مكضحبالجدكؿالسابؽ،ككذلؾالفرؽبيفالمتكسطاتمكجبممايدؿأفمتكسطاتمفىـخبرتيـ

أقؿمف5سنكاتأكبركداؿعفمفىـاصحابخبرةأكبرمف5سنكات.
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 مجال التسامت التنظيمي:الفركؽدالةعندمستكلدللة( )   0.05حيثمفخالؿنتائحشفيو
تبيفأفالفركؽلصالحمفسنكاتخدمتيـأقؿمف5سنكاتمقارنةبمفليـسنكاتخدمة(-5

10سنكات،أكثرمف 10سنكات)؛ كذلؾ ألفالقيمةالحتماليةأقؿمفمستكلالدللة كما ىك
مكضحبالجدكؿالسابؽ،ككذلؾالفرؽبيفالمتكسطاتمكجب.

تعزو الباحثة ذلك إلى أن  مفىـأصحابالخبرةاألقؿليسلدييـالخبرةالكافيةلمحكـعميمدم
الشفافيةكالنزاىة،كالتسامحالتنظيميلدلمديرمالمدارس.
كاختمفتالنتيجةمعماتكصمتإليودراسة(أبو راضي )2013،كالتيأشارتإلىكجكدفركؽبيف
متكسطاتدرجاتتقديرأفرادعينةالدراسةلدرجةتكافرالقيـاإلداريةلدلمديرمالمدارسالخاصة
بمحافظةعمافتعزللمتغيرسنكاتالخدمةلصالحالذيفسنكاتخدمتيـأكثرمف10سنكات.
الفرض الرابع من فرضيات الدراسة الذي ينص عمى:
ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة (  )   0.05بين متوسطات درجات تقدير

المعممين لدرجة ممارسة مديري المدارس الثانوية بالمحافظات الجنوبية لإلدارة بالقيم تعزى لمتغير
المديرية التابع ليا (شمال غزة ،شرق غزة ،غرب غزة ،الوسطي ،شرق خانيونس ،خانيونس،

رفت).
كلمتحقؽ مف صحة ىذا الفرض تـ استخداـ اختبار تحميؿ التبايف األحادم لختبار الفركؽ بيف

متكسطات درجات تقدير المعمميف لدرجة ممارسة مديرم المدارس الثانكية بالمحافظات الجن كبية
ل دارةبالقيـتعزللمتغيرالمديريةالتابعليا،كالنتائحمبينةفيجدكؿرقـ()5.14
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جدول رقم ()5.14
نتائج تحميل التباين األحادي ) (One Way ANOVAبين متوسطات درجات تقدير المعممين لدرجة ممارسة
مديري المدارس الثانوية بالمحافظات الجنوبية لإلدارة بالقيم تعزى لمتغير المديرية التابع ليا
المجال

النزاىة والشفافية

المسئولية االجتماعية

الدعم

اال نتماء التنظيمي

األمانة التنظيمية

القيادية

التسامت التنظيمي

الدرجة الكمية

مصدر التباين

مجموع

درجة

متوسط

المربعات

الحرية

المربعات

بين المجموعات

15.45

6

2.575

داخل المجموعات

244.58

573

0.427

المجموع

260.03

579

بين المجموعات

13.76

6

2.292

داخل المجموعات

247.29

573

0.432

المجموع

261.05

579

بين المجموعات

14.60

6

2.433

داخل المجموعات

249.38

573

0.435

المجموع

263.98

579

بين المجموعات

8.35

6

1.391

داخل المجموعات

194.83

573

0.340

المجموع

203.18

579

بين المجموعات

7.94

6

1.323

داخل المجموعات

189.46

573

0.331

المجموع

197.40

579

بين المجموعات

14.86

6

2.477

داخل المجموعات

235.63

573

0.411

المجموع

250.49

579

بين المجموعات

27.07

6

4.512

داخل المجموعات

301.17

573

0.526

المجموع

328.24

579

بين المجموعات

13.18

6

2.197

داخل المجموعات

174.64

573

0.305

المجموع

187.82

579

*دالةعند**0.05دالةعند0.01
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قيمة االختبار
()F

6.033

5.312

5.589

4.091

4.001

6.024

8.585

7.210

القيمة االحتمالية
().Sig

**0.000

**0.000

**0.000

**0.000

**0.001

**0.000

**0.000

**0.000

تبيفمفالجدكؿ السابؽ أفالقيمةالحتماليةلمدرجةالكميةتساكم()0.000كىيأقؿ مفمستكل

الدللة()0.01ممايدؿعمى كجكدف ركؽذاتدللةإحصائيةعندمستكلدللة ()   0.01بيف
متكسطات درجات تقدير المعمميف لدرجة ممارسة مديرم المدارس الثانكية بالمحافظات الجنكبية

ل دارةبالقيـتعزللمتغيرالمديريةالتابعلياالمعمـ،كماأنوقدتبيفأفجميعمجالتممارسةالقيـ
لمديرم المدارسالثانكيةدالةإحصائيان عندمستكمدللة(،)   0.01حيثكانتالقيمةالحتمالية
ليـجميعان أقؿمفمستكلالدللة( ،)0.01كلمتعرؼإلىالفركؽفيجميعالمجالتلصالحمف
تككفتـاستخداـاختبارشفيولممقارناتالثنائيةالمتعددةعميالنحكالتالي:



جدول ( )5.15يوضت نتائج داللة شفيو لتقدير الفروق لدى المعممين لدرجة ممارسة مديري
المدارس الثانوية بالمحافظات الجنوبية لإلدارة بالقيم تعزى لمتغير المديرية التابع ليا في مجال
"قيم النزاىة والشفافية"

المجال

المتوسط ()I

شماؿغزة

شرؽغزة
النزاىة والشفافية

غربغزة

خانيكنس

المتوسط ()j

الفروق بين المتوسطات

القيمة االحتمالية ().Sig

شرؽغزة

-0.421

0.000

الكسطي

-0.201

0.029

شرؽخانيكنس

-0.365

0.001

رفح

-0.266

0.008

غربغزة

0.280

0.005

الكسطي

0.220

0.027

شرؽخانيكنس

-0.224

0.038

الكسطي

-0.289

0.004

شرؽخانيكنس

-0.452

0.000

رفح

-0.353

0.001

غربغزة

-0.228

0.025

شرؽغزة

-0.509

0.000
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 مجال النزاىة والشفافية :يتضح مف الجدكؿ السابؽ أف الفركؽ المكضحة دالة عند مستكل دللة
( ،)   0.05حيثمفخالؿنتائحشفيوتبيفمايمي:

 يكجد فركؽ ذات دللة إحصائية لصالح المديريات (شرؽ غزة ،الكسطي ،شرؽ خانيكنس،رفح)مقارنةبمديريةشماؿغزة؛ كذلؾ ألفالقيمةالحتماليةأقؿمفمستكلالدللة،كاشارة
قيـفرؽالمتكسطاتسالبة.

 يكجد فركؽ ذات دللة إحصائية لصالح مديرية شرؽ غزة مقارنة بمديريات (غرب غزة،الكسطي)؛ كذلؾ ألفالقيمةالحتماليةأقؿمفمستكلالدللة،كاشارةقيـفرؽالمتكسطات
مكجبة.

 يكجدفركؽذاتدللةإحصائيةلصالحمديريةشرؽخانيكنسمقارنةبمديرية(غربغزة)؛كذلؾألفالقيمةالحتماليةأقؿمفمستكلالدللة،كاشارةقيـفرؽالمتكسطاتسالبة.

 يكجدفركؽذاتدللةإحصائيةلصالحالمديريات(شرؽغزة،غربغزة،الكسطي،شرؽخانيكنس ،رفح) مقارنة بمديرية خانيكنس؛ كذلؾ ألف القيمة الحتمالية أقؿ مف مستكل

الدللة،كاشارةقيـفرؽالمتكسطاتسالبة.

جدول ( )5.16يوضت نتائج داللة شفيو لتقدير الفروق لدى المعممين لدرجة ممارسة مديري

المدارس الثانوية بالمحافظات الجنوبية لإلدارة بالقيم تعزى لمتغير المديرية التابع ليا في مجال
"قيم المسئولية االجتماعية"
المجال

المسئولية

المتوسط ()I

خانيكنس

االجتماعية

شماؿغزة

المتوسط ()j

الفروق بين المتوسطات

القيمة االحتمالية ().Sig

شماؿغزة

-0.233

0.023

شرؽغزة

-0.492

0.000

غربغزة

-0.391

0.000

الكسطي

-0.361

0.000

شرؽخانيكنس

-0.539

0.000

رفح

-0.367

0.001

شرؽغزة

-0.259

0.010

شرؽخانيكنس

-0.306

0.005
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 مجال المسئولية االجتماعية:يتضحمفالجدكؿالسابؽأفالفركؽالمكضحةدالةعندمستكلدللة
( ،)   0.05حيثمفخالؿنتائحشفيوتبيفمايمي:
 يكجد فركؽ ذات دللة إحصائية لصالح المديريات (شماؿ غزة ،شرؽ غزة ،غرب غزة،الكسطي،شرؽخانيكنس ،رفح)مقارنة بمديريةخانيكنس؛ كذلؾ ألف القيمةالحتماليةأقؿ

مفمستكلالدللة،كاشارةقيـفرؽالمتكسطاتسالبة.

 يكجد فركؽ ذات دللة إحصائية لصالح المديريات (شرؽ غزة ،شرؽ خانيكنس) مقارنةبمديرية شماؿ غزة؛ كذلؾ ألف القيمة الحتمالية أقؿ مف مستكل الدللة ،كاشارة قيـ فرؽ

المتكسطاتسالبة.

جدول ( )5.17يوضت نتائج داللة شفيو لتقدير الفروق لدى المعممين لدرجة ممارسة مديري المدارس
الثانوية بالمحافظات الجنوبية لإلدارة بالقيم تعزى لمتغير المديرية التابع ليا في مجال "قيم الدعم"
المجال

المتوسط ()I

خانيكنس
الدعم

شماؿغزة

المتوسط ()j

الفروق بين المتوسطات

القيمة االحتمالية ().Sig

شماؿغزة

-0.236

0.021

شرؽغزة

-0.531

0.000

غربغزة

-0.387

0.000

الكسطي

-0.371

0.000

شرؽخانيكنس

-0.532

0.000

رفح

-0.374

0.001

شرؽغزة

-0.295

0.003

شرؽخانيكنس

-0.296

0.007

 مجال الدعم :يتضح مف الجدكؿ السابؽ أف الفركؽ المكضحة دالة عند مستكل دللة
( ،)   0.05حيثمفخالؿنتائحشفيوتبيفمايمي:

 يكجدفركؽذاتدللةإحصائيةلصالحالمديريات(شماؿغزة،شرؽغزة،غربغزة،الكسطي،شرؽ خانيكنس ،رفح) مقارنة بمديرية خانيكنس؛ كذلؾ ألف القيمة الحتمالية أقؿ مف مستكل

الدللة،كاشارةقيـفرؽالمتكسطاتسالبة.يكجدفركؽذاتدللةإحصائيةلصالحالمديريات
(شرؽ غزة ،شرؽ خانيكنس) مقارنة بمديرية شماؿ غزة؛ كذلؾ ألف القيمة الحتمالية أقؿ مف

مستكلالدللة،كاشارةقيـفرؽالمتكسطاتسالبة.
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جدول ( )5.18يوضت نتائج داللة شفيو لتقدير الفروق لدى المعممين لدرجة ممارسة مديري
المدارس الثانوية بالمحافظات الجنوبية لإلدارة بالقيم تعزى لمتغير المديرية التابع ليا في مجال
"قيم االنتماء التنظيمي"

المجال

المتوسط ()I

خانيكنس
النتماءالتنظيمي

شماؿغزة

المتوسط ()j

الفروق بين المتوسطات

القيمة االحتمالية ().Sig

شماؿغزة

-0.178

0.050

شرؽغزة

-0.388

0.000

غربغزة

-0.239

0.009

الكسطي

-0.317

0.000

شرؽخانيكنس

-0.409

0.000

رفح

-0.243

0.012

شرؽغزة

-0.210

0.018

شرؽخانيكنس

-0.231

0.017


 مجال االنتماء التنظيمي:يتضحمفالجدكؿالسابؽأفالفركؽالمكضحةدالةعندمستكلدللة
( ،)   0.05حيثمفخالؿنتائحشفيوتبيفمايمي:

 يكجد فركؽ ذات دللة إحصائية لصالح المديريات (شماؿ غزة ،شرؽ غزة ،غرب غزة،الكسطي،شرؽخانيكنس ،رفح)مقارنة بمديريةخانيكنس؛ كذلؾ ألف القيمةالحتماليةأقؿ
مفمستكلالدللة،كاشارةقيـفرؽالمتكسطاتسالبة.

 يكجد فركؽ ذات دللة إحصائية لصالح المديريات (شرؽ غزة ،شرؽ خانيكنس) مقارنةبمديرية شماؿ غزة؛ كذلؾ ألف القيمة الحتمالية أقؿ مف مستكل الدللة ،كاشارة قيـ فرؽ

المتكسطاتسالبة.
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جدول ( )5.19يوضت نتائج داللة شفيو لتقدير الفروق لدى المعممين لدرجة ممارسة مديري

المدارس الثانوية بالمحافظات الجنوبية لإلدارة بالقيم تعزى لمتغير المديرية التابع ليا في مجال
"قيم األمانة التنظيمية"
المجال


المتوسط ()I




خانيكنس



األمانةالتنظيمية

شماؿغزة
شرؽغزة

المتوسط ()j

الفروق بين المتوسطات

القيمة االحتمالية ().Sig

شرؽغزة

-0.371

0.000

الكسطي

-0.330

0.000

شرؽخانيكنس

-0.292

0.004

شرؽغزة

-0.249

0.005

الكسطى

-0.208

0.010

غربغزة

0.196

0.026

رفح

0.194

0.038

 مجال األمانة التنظيمية :يتضح مف الجدكؿ السابؽ أف الفركؽ المكضحة دالة عند مستكل دللة
( ،)   0.05حيثمفخالؿنتائحشفيوتبيفمايمي:

 يكجد فركؽ ذات دللة إحصائية لصالح المديريات (شرؽ غزة ،الكسطي ،شرؽ خانيكنس)مقارنةبمديريةخانيكنس؛كذلؾألفالقيمةالحتماليةأقؿمفمستكلالدللة،كاشارةقيـفرؽ

المتكسطاتسالبة.

 يكجد فركؽ ذات دللة إحصائية لصالح المديريات (شرؽ غزة ،الكسطي) مقارنة بمديريةشماؿغزة؛ كذلؾ ألفالقيمةالحتماليةأقؿمفمستكلالدللة،كاشارةقيـفرؽالمتكسطات

سالبة.

 يكجد فركؽ ذات دللة إحصائية لصالح مديرية شرؽ غزة مقارنة بالمديريات (غرب غزة،رفح)؛ كذلؾ ألف القيمة الحتمالية أقؿ مف مستكل الدللة ،كاشارة قيـ فرؽ المتكسطات
مكجبة.
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جدول ( )5.20يوضت نتائج داللة شفيو لتقدير الفروق لدى المعممين لدرجة ممارسة مديري

المدارس الثانوية بالمحافظات الجنوبية لإلدارة بالقيم تعزى لمتغير المديرية التابع ليا في مجال
"القيم القيادية"
المجال

المتوسط ()I





خانيكنس


القيادية

شماؿغزة
شرؽغزة

المتوسط ()j

الفروق بين المتوسطات

القيمة االحتمالية ().Sig

شرؽغزة

-0.501

0.000

غربغزة

-0.300

0.003

الكسطي

-0.229

0.000

شرؽخانيكنس

-0.450

0.000

رفح

-0.293

0.006

شرؽغزة

-0.356

0.000

الكسطي

-0.284

0.002

شرؽخانيكنس

-0.305

0.004

غربغزة

0.201

0.040

 مجال القيادية :يتضح مف الجدكؿ السابؽ أف الف ركؽ المكضحة دالة عند مستكل دللة
( ،)   0.05حيثمفخالؿنتائحشفيوتبيفمايمي:

 يكجدفركؽذاتدللةإحصائيةلصالحالمديريات(شرؽغزة،غربغزة،الكسطي،شرؽخانيكنس ،رفح) مقارنة بمديرية خانيكنس؛ كذلؾ ألف القيمة الحتمالية أقؿ مف مستكل

الدللة،كاشارةقيـفرؽالمتكسطاتسالبة.

 يكجد فركؽ ذات دللة إحصائية لصالح المديريات (شرؽ غزة ،الكسطي ،شرؽ خانيكنس)ة؛كذلؾألفالقيمةالحتماليةأقؿمفمستكلالدللة،كاشارةقيـ

مقارنةبمديريةشماؿغز

فرؽالمتكسطاتسالبة.

 يكجدفركؽذاتدللةإحصائيةلصالحمديريةشرؽغزةمقارنةبالمديريةغربغزة؛كذلؾألفالقيمةالحتماليةأقؿمفمستكلالدللة،كاشارةقيمةفرؽالمتكسطاتمكجبة.
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جدول ( )5.21يوضت نتائج داللة شفيو لتقدير الفروق لدى المعممين لدرجة ممارسة مديري

المدارس الثانوية بالمحافظات الجنوبية لإلدارة بالقيم تعزى لمتغير المديرية التابع ليا في مجال
"قيم التسامت التنظيمي"
المجال

المتوسط ()I

خانيكنس

التسامحالتنظيمي
شماؿغزة

غربغزة

المتوسط ()j

الفروق بين المتوسطات

القيمة االحتمالية ().Sig

شماؿغزة

-0.368

0.001

شرؽغزة

-0.644

0.000

غربغزة

-0.456

0.000

الكسطي

-0.673

0.000

شرؽخانيكنس

-0.723

0.000

رفح

-0.530

0.000

شرؽغزة

-0.277

0.012

الكسطي

-0.305

0.003

شرؽخاني كنس

-0.355

0.003

الكسطى

-0.217

0.035

شرؽخانيكنس

-0.266

0.027

 مجال التسامت التنظيمي:يتضحمفالجدكؿالسابؽأفالفركؽالمكضحةدالةعندمستكلدللة
( ،)   0.05حيثمفخالؿنتائحشفيوتبيفمايمي:

 يكجد فركؽ ذات دللة إحصائية لصالح المديريات (شماؿ غزة ،شرؽ غزة ،غرب غزة،الكسطي،شرؽخانيكنس ،رفح)مقارنة بمديريةخانيكنس؛ كذلؾ ألف القيمةالحتماليةأقؿ

مفمستكلالدللة،كاشارةقيـفرؽالمتكسطاتسالبة.

 يكجد فركؽ ذات دللة إحصائية لصالح المديريات (شرؽ غزة ،الكسطي ،شرؽ خانيكنس)نةبمديريةشماؿغزة؛ كذلؾ ألفالقيمةالحتماليةأقؿمفمستكلالدللة،كاشارةقيـ

مقار

فرؽالمتكسطاتسالبة.

 يكجد فركؽ ذات دللة إحصائية لصالح المديريات (الكسطي ،شرؽ خانيكنس) مقارنةبالمديريةغربغزة؛ كذلؾ ألفالقيمةالحتماليةأقؿمفمستكلالدللة،كاشارةقيمةفرؽ

المت كسطاتسالبة.
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جدول ( )5.22يوضت نتائج داللة شفيو لتقدير الفروق لدى المعممين لدرجة ممارسة مديري

المدارس الثانوية بالمحافظات الجنوبية لإلدارة بالقيم تعزى لمتغير المديرية التابع ليا في الدرجة
الكمية
المجال

المتوسط ()I

خانيكنس
الدرجةالكمية

شماؿغزة
غربغزة

المتوسط ()j

الفروق بين المتوسطات

القيمة االحتمالية ().Sig

شماؿغزة

-0.196

0.023

شرؽغزة

-0.491

0.000

غربغزة

-0.311

0.000

الكسطي

-0.396

0.000

شرؽخانيكنس

-0.485

0.000

رفح

-0.334

0.000

شرؽغزة

-0.295

0.000

الكسطي

-0.200

0.010

شرؽخانيكنس

-0.290

0.002

شرؽغزة

-0.180

0.033

 الدرجة الكمية:يتضحمفالجدكؿالسابؽأفالفركؽالمكضحةدالةعندمستكلدللة( ،)   0.05
حيثمفخالؿنتائحشفيوتبيفمايمي:

 يكجد فركؽ ذات دللة إحصائية لصالح المديريات (شماؿ غزة ،شرؽ غزة ،غرب غزة،الكسطي،شرؽخانيكنس ،رفح)مقارنة بمديريةخانيكنس؛ كذلؾ ألف القيمةالحتماليةأقؿ
مفمستكلالدللة،كاشارةقيـفرؽالمتكسطاتسالبة.

 يكجد فركؽ ذات دللة إحصائية لصالح المديريات (شرؽ غزة ،الكسطي ،شرؽ خانيكنس)مقارنةبمديريةشماؿغزة؛ كذلؾ ألفالقيمةالحتماليةأقؿمفمستكلالدللة،كاشارةقيـ

فرؽالمتكسطاتسالبة.

 يكجدفركؽذاتدللةإحصائيةلصالح مديريةشرؽغزةمقارنةبمديريةغربغزة؛ كذلؾألفالقيمةالحتماليةأقؿمفمستكلالدللة،كاشارةقيمةفرؽالمتكسطاتسالبة.

 مفخالؿنتائحشفيولدللةالفركؽبيفمتكسطاتدرجاتتقديرالمعمميفلدرجةممارسة
مديرمالمدارسالثانكيةبالمحافظاتالجنكبيةل دارةبالقيـتعزللمتغيرالمديريةالتابعليا
المعمـ ،فإف الباحثة تعزك نتائح الدللت إلي الخصكصية التي تتمتع بيا كؿ منطقة مف

محافظاتغزة،حيثتختمؼفيالعاداتكالتقاليدكالتيقديككفلياتأثيرعميممارسةالقيـ

لدممديرمالمدارس،حيثأفمديرممدارسالمديرياتالمختمفةلينتمكفلنفسالمنطقة
021

عيف  فييا كمدير مدرسة ،كالمعممكف أيضا يأتكف مف مناطؽ مختمفة مما أثر عمي
التي ي
النتائحككجكدالفركؽالمذككرةسابقنا.

إجابييييية السيييييؤال الثاليييييث واليييييذي نصيييييو " :ميييييا التصيييييور المقتيييييرح لتطيييييوير الممارسيييييات اإلداريييييية
لمدري المدراس الثانوية في المحافظات الجنوبية عمى ضوء مدخل اإلدارة بالقيم؟"
تصور مقترح لتطوير الممارسات اإلدارية لمدري المدراس الثانوية في المحافظات الجنوبية عمى
ضوء مدخل اإلدارة بالقيم
تمييد:
م ػ ػػفخػػ ػػالؿالنت ػ ػػائحالسػ ػ ػػابقةالت ػ ػػيتكصػ ػ ػػمتإلييػ ػ ػػاالد ارس ػ ػػةبإطارييػػ ػػاالنظ ػ ػػرمكالميػػ ػػداني،كتقػ ػ ػػدير
درج ػ ػ ػػةممارس ػ ػ ػػةاإلدارةب ػ ػ ػػالقيـلم ػ ػ ػػديرمالم ػ ػ ػػدارسالثانكي ػ ػ ػػةف ػ ػ ػػيمحافظ ػ ػ ػػاتغػ ػ ػ ػزةكح ػ ػ ػػاجتيـإل ػ ػ ػػى

أس ػ ػ ػػاليباإلدارةب ػ ػ ػػالقيـالت ػ ػ ػػيتس ػ ػ ػػيـف ػ ػ ػػيتط ػ ػ ػػكيرممارس ػ ػ ػػاتيـاإلداري ػ ػ ػػة،كل جاب ػ ػ ػػةعم ػ ػ ػػىالسػ ػ ػ ػؤاؿ

الػ ػرئيسالثالػ ػػث مييييا التصييييور المقتييييرح لتطييييوير الممارسييييات اإلدارييييية لمييييدري المييييدراس الثانوييييية

فييييي المحافظييييات الجنوبييييية عمييييى ضييييوء مييييدخل اإلدارة بييييالقيم؟"فقػ ػػدرأتالباحثػ ػػةكضػ ػػعتصػ ػػكر
مقتػ ػػرحكتقػ ػػديرالممارسػ ػػةاإلداريػ ػػةلمػ ػػديرمالم ػ ػػدارسالثانكيػ ػػةبمحافظػ ػػاتغ ػ ػزةمسػ ػػتندةإلػ ػػىنتػ ػػائح

الد ارس ػ ػػة،كنت ػ ػػائحالد ارس ػ ػػاتالػ ػ ػكاردةف ػ ػػيفص ػ ػػؿالد ارسػ ػ ػاتالس ػ ػػابقة،حي ػ ػػثيمك ػ ػػفأفيس ػ ػػتفيدمن ػ ػػو
جميػ ػ ػػعمػ ػ ػػديرمالمػ ػ ػػدارس،كسػ ػ ػػكؼتعػ ػ ػػرضالباحثػ ػ ػػةمنطمقػ ػ ػػاتالتصػػ ػػكرالمقتػ ػ ػػرحكأىدافػ ػ ػػوكآليػ ػ ػػات

تنفيذهعمىالنحكاآتي:

أو ًال :منطمقات التصور المقترح:
فػ ػػيضػ ػػكءد ارسػ ػػةكاقػ ػػعاإلدارةبػ ػػالقيـفػ ػػيالمػ ػػدارسالثانكيػ ػػةبمحافظػ ػػاتغ ػ ػزةنظري ػ ػانكميػ ػػدانيانكمػ ػػف

خػ ػػالؿتش ػ ػػخيصى ػ ػػذاالكاق ػ ػػعتتح ػ ػػددأىػ ػػـالمنطمق ػ ػػاتالتػ ػػيتحك ػ ػػـبن ػ ػػاءالتصػ ػػكرالمقت ػ ػػرحلتط ػ ػػكير
الممارساتاإلداريةفيالنقاطالتالية:

 الىتمػ ػ ػ ػػاـبكضػ ػ ػ ػػعخطػ ػ ػ ػػةاسػ ػ ػ ػػتراتيجيةلتطػ ػ ػ ػػكيرالممارسػ ػ ػ ػػاتاإلداريػ ػ ػ ػػةلمػ ػ ػ ػػديرمالمػ ػ ػ ػػدارسالثانكيػ ػ ػػةباعتبارىػ ػ ػػاركي ػ ػ ػزةأساسػػ ػػيةف ػ ػػيتطػ ػ ػػكيرالتعمػ ػ ػػيـالثػػ ػػانكمكخاصػػ ػػةفػػ ػػيمحافظػ ػ ػػات

غزة.

 -ضركرةالتزاـكؿمدرسةثانكيةبإعالفرؤيتياكرسالتيابكضكح.
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 التكجػ ػ ػػونحػ ػ ػػكالالمركزيػ ػ ػػةكالىتمػ ػ ػػاـبتفػ ػ ػػكيضالصػ ػ ػػالحياتاإلداريػ ػ ػػةكالفنيػ ػ ػػةلممسػ ػ ػػتكياتاإلداريةالمختمفة.

 الىتمػ ػ ػػاـبػ ػ ػػالتطكيرالػ ػ ػػذاتيلمػ ػ ػػديرمالمػ ػ ػػدارسالثانكيػ ػ ػػةلتحقيػ ػ ػػؽأىػ ػ ػػداؼالمدرسػ ػ ػػةبيسػ ػ ػػركس ػ ػ ػػيكلة،حي ػ ػ ػػثتؤك ػ ػ ػػدالتجاى ػ ػ ػػاتاإلداري ػ ػ ػػةالمعاصػ ػ ػ ػرةعم ػ ػ ػػىأىمي ػ ػ ػػةتط ػ ػ ػػكيركتح ػ ػ ػػديث

أساليبغيرمسبكقةلمتطكراإلدارم.

 التأكيػ ػ ػػدعمػ ػ ػػىأىميػ ػ ػػةممارسػ ػ ػػةمػ ػ ػػديرمالمػ ػ ػػدارسل ػ ػ ػ دارةبػػ ػػالقيـ،كاعتبارىػ ػ ػػاأحػ ػ ػػدالركػ ػ ػػائزالميمةلتحقيؽاألىداؼكالنيكضبالعمؿالمدرسيكتحسيفاألداء.

 تكص ػ ػ ػػياتكثي ػ ػ ػػرم ػ ػ ػػفالد ارس ػ ػ ػػاتالتربكي ػ ػ ػػةالت ػ ػ ػػيأش ػ ػ ػػارتإل ػ ػ ػػىأىمي ػ ػ ػػةممارس ػ ػ ػػةم ػ ػ ػػديرمالم ػ ػ ػػدارسلػ ػ ػ ػ دارةب ػ ػ ػػالقيـكأث ػ ػ ػػرذل ػ ػ ػػؾف ػ ػ ػػيتط ػ ػ ػػكيرالعممي ػ ػ ػػةالتعميمي ػ ػ ػػةكالتعممي ػ ػ ػػة،كنق ػ ػ ػػؿ

المدرسةمفالكضعالحاليإلىالمأمكؿ.
ثانياً :أىداف التصور المقترح:
اسػ ػ ػػتنادانلممنطمقػ ػ ػػاتالسػ ػ ػػابقة،كلكػ ػ ػػييػ ػ ػػتمكفمػ ػ ػػديركالمػ ػ ػػدارسمػ ػ ػػفتطػ ػ ػػكيرممارسػ ػ ػػاتيـل ػ ػ ػ دارة

بالقيـ،كيسعىىذاالتصكرلتحقيؽاألىداؼاآتية:

 .1تحسػ ػ ػػيفممارسػ ػ ػػةمػ ػ ػػديرمالمػ ػ ػػدارسل ػ ػ ػ دارةبػ ػ ػػالقيـكتحديػ ػ ػػدالمتطمبػ ػ ػػاتالالزمػ ػ ػػةلتطػ ػ ػػكير
ممارستيـل دارةبالقيـ.

 .2تنميػ ػ ػػةالتجاىػ ػ ػػاتاليجابيػ ػ ػػةلػ ػ ػػدلمػ ػ ػػديرمالمػ ػ ػػدارسنحػ ػ ػػكالقػ ػ ػػيـكدكرىػ ػ ػػااليجػ ػ ػػابيفػ ػ ػػي
تطكيرالممارساتاإلدارية.

 .3تنمي ػ ػ ػػةإدراؾم ػ ػ ػػديرمالمػ ػ ػ ػػدارسألىمي ػ ػ ػػةاإلدارةب ػ ػ ػػالقيـكأثرىػ ػ ػ ػػاعم ػ ػ ػػىالعممي ػ ػ ػػةالتعميميػ ػ ػ ػػة،
كتعزيزكتطكيرالممارساتاإلداريةلمديرمالمدارس.

 .4رفػ ػ ػ ػػعمسػ ػ ػ ػػتكلكفاعميػ ػ ػ ػػةاألداءلػ ػ ػ ػػدلمػ ػ ػ ػػديرمالمػ ػ ػ ػػدارسكالتغمػ ػ ػ ػػبعمػ ػ ػ ػػىأكجػ ػ ػ ػػوالقصػ ػ ػ ػػكر
اإلدارم.

 .5تنميةمياراتلتعزيزالثقةالمتبادلةبيفالمديريفكالمعمميف.
 .6تنمي ػ ػػةقػ ػ ػدراتم ػ ػػديرمالم ػ ػػدارسعم ػ ػػىتكظي ػ ػػؼالتحفي ػ ػػزالم ػ ػػادمكالمعن ػ ػػكملزي ػ ػػادةدافعي ػ ػػة
المعمميففيالمدرسة.
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ثالثاً :التصور المقترح:
مػ ػ ػػفخ ػ ػ ػػالؿالس ػ ػ ػػتفادةمػ ػ ػػفالد ارسػ ػ ػػاتالسػ ػ ػػابقة،كفػ ػ ػػيض ػ ػ ػػكءاإلطػ ػ ػػارالنظػ ػ ػػرملمبحػ ػ ػػث،كنتػ ػ ػػائح

الد ارسػ ػ ػ ػػةالميدانيػ ػ ػ ػػةلكاقػ ػ ػ ػػعاإلدارةبػ ػ ػ ػػالقيـفػ ػ ػ ػػيالمرحمػ ػ ػ ػػةالثانكيػ ػ ػ ػػةبمحافظػ ػ ػ ػػاتغ ػ ػ ػ ػزة،كتشػ ػ ػ ػػخيص
األكض ػ ػػاعالراىن ػ ػػةلي ػ ػػا،ينطم ػ ػػؽالتص ػ ػػكرالمقت ػ ػػرحلتط ػ ػػكيرالممارس ػ ػػاتاإلداري ػ ػػةلم ػ ػػديرمالم ػ ػػدارس

الثانكيةكاآتي:
التخطيط:
م ػ ػػفأب ػ ػػرزاألنش ػ ػػطةكاآلي ػ ػػاتالمقترح ػ ػػةلتط ػ ػػكيرممارس ػ ػػةالتخط ػ ػػيطل ػ ػػدلم ػ ػػديرمالم ػ ػػدارسم ػ ػػا
يمي:

 تحديػ ػػداألىػ ػػداؼالمطمػ ػػكبتحقيقيػ ػػافػ ػػيالمدرسػ ػػةكذلػ ػػؾعػ ػػفطريػ ػػؽالتشػ ػػاكرمػ ػػعأط ػ ػراؼالعمميػ ػ ػػةالتعميميػ ػ ػػةكالتخطػ ػ ػػيطبطريقػ ػ ػػةتشػ ػ ػػاركيةمػ ػ ػػعالمعممػ ػ ػػيفكاألخػ ػ ػػذبمبػ ػ ػػدأالمش ػ ػ ػػاركة

الجماعيةفيكضعاألىداؼالمرادتحقيقيا.

 ض ػ ػػركرةتض ػ ػػميفاألى ػ ػػداؼالعام ػ ػػةلممدرس ػ ػػةالثانكي ػ ػػةبع ػ ػػضالق ػ ػػيـاإلداري ػ ػػةالت ػ ػػيتحق ػ ػػؽالتكافػ ػ ػػؽبػ ػ ػػيفالقػ ػ ػػيـالشخص ػ ػ ػػيةكقػ ػ ػػيـالعم ػ ػ ػػؿلمختمػ ػ ػػؼالعػ ػ ػػامميفبيػ ػ ػػاكم ػ ػ ػػفأمثمػ ػ ػػةذل ػ ػ ػػؾ
حاج ػ ػػاتالتق ػ ػػديركتحقي ػ ػػؽال ػ ػػذاتكالتحفي ػ ػػزكالتط ػ ػػكيركالت ػ ػػدريبكالت ػ ػػيق ػ ػػديس ػ ػػببغيابي ػ ػػا

أكتجاىميامعارضةالقادةلبقيةالقيـالتنظيميةاألخرل.

 التنب ػ ػػؤبم ػ ػػاس ػ ػػتككفعمي ػ ػػواألحػ ػ ػكاؿف ػ ػػيالمس ػ ػػتقبؿكتق ػ ػػديراحتياج ػ ػػاتالعم ػ ػػؿم ػ ػػفالق ػ ػػكلالبش ػ ػريةفػ ػػيضػ ػػكءقػ ػػيـالن ازىػ ػػةكالشػ ػػفافيةكم ارعػ ػػاةظػ ػػركؼالعػ ػػامميفالجتماعيػ ػػةكأخػ ػػذىا
بعيفالعتبارعندعمميةالتخطيط.

 تحديػ ػ ػػداألنشػ ػ ػػطةكالكسػ ػ ػػائؿكاألسػ ػ ػػاليبلتحقيػ ػ ػػؽاألىػ ػ ػػداؼمػ ػ ػػفخػ ػ ػػالؿالخطػ ػ ػػةبحيػ ػ ػػثلتتجاى ػ ػػؿأكتتع ػ ػػارضتم ػ ػػؾاألنش ػ ػػطةكالكس ػ ػػائؿم ػ ػػعالق ػ ػػيـالمعتم ػ ػػدةف ػ ػػيالمدرس ػ ػػةكأفي ػ ػػتـ

تكزيعالمكاناتالماديةكالبشريةعمىتمؾاألنشطةفيضكءذلؾ.

التنظيم:

كم ػ ػ ػػفأى ػ ػ ػػـاألنش ػ ػ ػػطةالت ػ ػ ػػييمك ػ ػ ػػفاعتمادى ػ ػ ػػالتط ػ ػ ػػكيرتم ػ ػ ػػؾالممارس ػ ػ ػػةاإلداري ػ ػ ػػةكآلي ػ ػ ػػاتالتنفي ػ ػ ػػذ

المقترحةمايمي:
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-

-

تكزي ػ ػػعاألنش ػ ػػطةعم ػ ػػىالمعمم ػ ػػيفكتحدي ػ ػػدالكظ ػ ػػائؼلك ػ ػػؿالع ػ ػػامميفف ػ ػػيالمدرس ػ ػػةكك ػ ػػذلؾ

تفػ ػ ػػكيضالسػ ػ ػػمطةكتحديػ ػ ػػدالمسػ ػ ػػئكليةلقاعػ ػ ػػدةاحت ػ ػ ػراـالقػ ػ ػػيـالمعتمػ ػ ػػدةكتعزيزىػ ػ ػػافػ ػ ػػيكػ ػ ػػؿ

خطكةيخطكىامديرالمدرسة.

م ارع ػ ػ ػػاةالعدال ػ ػ ػػةف ػ ػ ػػيتكزي ػ ػ ػػعالعم ػ ػ ػػؿعم ػ ػ ػػىالمعممػ ػ ػػيفكمع ػ ػ ػػاممتيـعم ػ ػ ػػىأني ػ ػ ػػـج ػ ػ ػػزءم ػ ػ ػػف

المجتمػ ػػعالػ ػػذمتسػ ػػعىالمدرسػ ػػةلخدمتػ ػػوكتمكػ ػػيفالمعممػ ػػيفمػ ػػفالعمػ ػػؿمع ػ ػانفػ ػػيانسػ ػػجاـ
كتعاكفبأكثركفايةلتحقيؽىدؼمشترؾ.

-

إعػ ػػادةالنظػ ػػرفػ ػػيقػ ػػيـالتحفيػ ػػزالمكجػ ػػكدةفػ ػػيالمدرسػ ػػةكذلػ ػػؾبمػ ػػايتناسػ ػػبمػ ػػعالمعممػ ػػيف

-

عقػ ػ ػػدكرشعمػ ػ ػػؿعمػ ػ ػػىمسػ ػ ػػتكلالمدرسػ ػ ػػةتيػ ػ ػػدؼلشػ ػ ػػرحكتكضػ ػ ػػيحاألىػ ػ ػػداؼالتفصػ ػ ػػيمية

حيثسيؤدمتطكيرىاإلىتحقيؽالتكافؽالقيميكالرضاالكظيفيلممديريف.

لمتعمػ ػػيـالثػ ػػانكمكاألسػ ػػاليبالممكن ػ ػػةلتحقيقي ػ ػػاكذلػ ػػؾليػ ػػتمكفالمعممػ ػػيفمػ ػػفإعػ ػػادةتكيي ػ ػػؼ
قيميـالشخصيةعمىضكءتمؾاألىداؼبمايكفؿعدـالتعارضبينيما.

التوجيو:
كتتض ػ ػػمفعممي ػ ػػةالتكجي ػ ػػوالعدي ػ ػػدم ػ ػػفالق ػ ػػيـكخاص ػ ػػةق ػ ػػيـال ػ ػػدعـكل ػ ػػذلؾيمك ػ ػػفتطكيرى ػ ػػام ػ ػػف
خالؿاألنشطةاآتيةمعتكضيحآليةالتنفيذالمقترحة:
-

صػ ػػياغةميثػ ػػاؽقيمػ ػػيلكػ ػػؿمدرسػ ػػة،كأفيكػ ػػكفمعمن ػ ػناكمسػ ػػتكفينالشػ ػػركطاإلعػ ػػالفالقيمػ ػػي

-

تق ػ ػػديـي ػ ػػدالع ػ ػػكفكالمس ػ ػػاعدةلم ػ ػػفيحتاجي ػ ػػام ػ ػػفالمعمم ػ ػػيفكذل ػ ػػؾلتجن ػ ػػبإعاق ػ ػػةتحقي ػ ػػؽ

السميـ:المشاركةكالكضكحكالشمكليةكتحديدآليةمتابعةالتطبيؽكاللتزاـبو.

األىداؼفيالمدرسة.

-

تكعيػ ػػةجمي ػ ػػعأفػ ػ ػرادالمجتم ػ ػػعالمدرسػ ػػيبمفي ػ ػػكـاإلدارةبػ ػػالقيـكأىػ ػػدافياكأىميتيػ ػػاكمبادئي ػ ػػا

-

عقػ ػػدلقػ ػػاءاتدكريػ ػػةلممعممػ ػػيفلتع ػ ػريفيـبمػ ػػاتػ ػػـإنجػ ػػازهمػ ػػفأنشػ ػػطةفػ ػػيالمدرسػ ػػةكتعزيػ ػػز

-

كايجابياتيامفخالؿعقدالندكاتكالجتماعاتكتكزيعالنشرات.

المعممػ ػػيفكفق ػ ػانإلنج ػ ػػازاتيـمػ ػػفخػ ػػالؿتعزيػ ػ ػزاتلفظيػ ػػةكتكزيػ ػػعالمكافػ ػ ػ تسػػ ػكاءمادي ػ ػػةأك
معنكية.

تخص ػ ػ ػػيصمكافػ ػ ػ ػػأةتش ػ ػ ػػجيعيةلممعممػػ ػ ػػيفكذلػػ ػ ػػؾخػػ ػ ػػالؿالعػػ ػ ػػاـالد ارس ػ ػ ػػيلمتحفيػػ ػ ػػزكاثػػ ػ ػػارة

الدافعيةلمعمؿ.
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الرقابة:
كىػ ػػيأكثػ ػػركظيفػ ػػةأكممارسػ ػػةإداريػ ػػةتتطمػ ػػبمتابعػ ػػةسػ ػػيرنظػ ػػاـالقػ ػػيـفيػ ػػيتحتػ ػػاجإلػ ػػىقػ ػػيـ
محػ ػػددةبعيػ ػػدةعػ ػػفتصػ ػػيداألخطػ ػػاءلممعممػ ػػيفم ػ ػػفأجػ ػػؿمعػ ػػاقبتيـبػ ػػؿتكػ ػػكفأقػ ػػربلممتابع ػ ػػة

كالتكجيػ ػػوالتػ ػػيتحػ ػػكؿدكفالكقػ ػػكعفػ ػػياألخطػ ػػاء،كمػ ػػفاألنشػ ػػطةالتػ ػػييمكػ ػػفلمػ ػػديرالمدرسػ ػػة
اتباعيامفأجؿتطكيرىذهالممارسةعمىضكءمدخؿاإلدارةبالقيـ:
-

الحتفػ ػ ػػاظبسػ ػ ػػجؿمػ ػ ػػفبدايػ ػ ػػةالعػ ػ ػػاـالد ارس ػ ػ ػػييضػ ػ ػػـجميػ ػ ػػعاإلنجػ ػ ػػازاتالتػ ػ ػػييقػ ػ ػػكـبي ػ ػ ػػا

المعمم ػ ػػكفكاإلب ػ ػػداعاتكاألنش ػ ػػطةالت ػ ػػييتمي ػ ػػزبي ػ ػػاالمعم ػ ػػـخ ػ ػػالؿالع ػ ػػاـالد ارس ػ ػػيليس ػ ػػيؿ
عمىمديرالمدرسةعمميةتقييـاألداء.

-

-

العم ػ ػػؿعم ػ ػػىإص ػ ػػدارنشػ ػ ػراتكمطكي ػ ػػاتس ػ ػػنكيةتتض ػ ػػمفاألنظم ػ ػػةكالقػ ػ ػكانيفالت ػ ػػيتحك ػ ػػـ
المدرس ػػةكذل ػػؾحت ػػىيطمػػػععميػػػوالمعممػػػكفلتب ػػاعمػػػايتناس ػػبمػػػعىػػػذهالقػ ػكانيفكتجن ػػب

مايتعارضمعيا.

عق ػ ػػدجمس ػ ػػاتكاجتماع ػ ػػاتدكري ػ ػػةلممعمم ػ ػػيفلطالعي ػ ػػـعم ػ ػػىمػ ػ ػات ػ ػػـإنج ػ ػػازهم ػ ػػفأنش ػ ػػطة
كفعاليػ ػ ػ ػػاتخػ ػ ػ ػػالؿالعػ ػ ػ ػػاـالد ارسػ ػ ػ ػػيمػ ػ ػ ػػفقبػ ػ ػ ػػؿزمالئيػ ػ ػ ػػـالمعممػ ػ ػ ػػيف،كىػ ػ ػ ػػذايعػ ػ ػ ػػززقيمػ ػ ػ ػػة

المكضكعيةكاألمانةكالبتعادعفالذاتيةفيعمميةالتقييـ.
التقييم والتقويم:
كمفأىـالبرامحكاألنشطةالتييمكفأفيتبعيامديرالمدرسةفيىذهالمرحمةلتطبيؽالقيـما
يمي:

-

بنػ ػ ػػاءأداة،أكنمػ ػ ػػكذجمخصػ ػ ػػصلتقػ ػ ػػكيـاألداءيحتػ ػ ػػكمعمػ ػ ػػىكافػ ػ ػػةالعناصػ ػ ػػرالمطمػ ػ ػػكب

-

ػداؼ،كيطمػ ػ ػػعالمعممػ ػ ػػيفعمػ ػ ػػىاألنظمػ ػ ػػةكالمػػ ػ ػكائحفػ ػ ػػيىػ ػ ػػذه
كضػ ػ ػػعخطػ ػ ػػةكاضػ ػ ػػحةاألىػ ػ ػ
ي

-

تقكيميايعرؼ بالسجؿالتراكمي كبذلؾيبتعدعفالذاتيةكالعشكائيةفيالتقكيـ.
ي

الخط ػ ػػة،كأس ػ ػػاليبتحقي ػ ػػؽى ػ ػػذهاألى ػ ػػداؼكم ػ ػػفثػ ػػـتق ػ ػػكيـالع ػ ػػامميفكفقػ ػ ػنالم ػ ػػدلتحق ػ ػػيقيـ

كانجازىـليذهاألىداؼ.

تعزيػ ػػزقيمػ ػػةالمشػ ػػاركة،كذلػ ػػؾمػ ػػفخػ ػػالؿتشػ ػػجيعكسػ ػػائؿغيػ ػػرتقميديػ ػػةفػ ػػيالتقػ ػػكيـيػ ػػتـ

السػ ػػتئناسبيػ ػػا،دكفالعتمػ ػػادعمييػ ػػا،مثػ ػػؿكضػ ػػعنمػ ػػكذجلتقػ ػػكيـالطػ ػػالبلمعػ ػػامميففػ ػػي

المدرسة،أككضعنمكذجلتقكيـاألىاليلممدرسة.
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رابعاً :معوقات متوقعة لتنفيذ التصور المقترح :
كتتمثػ ػ ػػؿأىػػ ػػـالمعكق ػ ػػاتالت ػ ػػيتقػ ػ ػػؼدكفتحقيػ ػ ػػؽتطػ ػ ػػكيرالممارس ػ ػػاتاإلداريػػ ػػةلمػػ ػػديرمالمػ ػ ػػدارس

الثانكيةفيمحافظاتغزةباستخداـمدخؿاإلدارةبالقيـفيمايمي:
-

المركزيةفياتخاذالق اررات.

-

غمكضمفيكـاإلدارةبالقيـلدلأغمبمديرمالمدارس.

-

مقاكمػ ػ ػ ػػةبعػ ػ ػ ػػضم ػ ػ ػ ػػديرمالمػ ػ ػ ػػدارسالثانكي ػ ػ ػ ػػةالعامػ ػ ػ ػػةلغػ ػ ػ ػػرسفك ػ ػ ػ ػػراإلدارةبػ ػ ػ ػػالقيـف ػ ػ ػ ػػي

-

-

المناخالمدرسيليشجععمىتنميةالمبادئاإليجابيةالتيتخدـالفردكالمجتمع.

مدارسيـ.

قمةتناكؿبرامحالتدريبلتنميةاتجاىاتفكريةمتصمةباإلدارةبالقيـ.

السخريةمفإمكانيةالتغييراإلدارم.

خامساً  :مقترحات لمتغمب عمى معوقات التصور المقترح:
-

يمك ػ ػػفالتغم ػ ػػبعم ػ ػػىالمعكق ػ ػػاتالت ػ ػػيتعت ػ ػػرضتنفي ػ ػػذالتص ػ ػػكرالمقت ػ ػػرحم ػ ػػفخ ػ ػػالؿاتب ػ ػػاع
السبؿاآتية:

-

ت ػ ػ ػػكفيرالقي ػ ػ ػػاداتالمدرس ػ ػ ػػيةكالكػ ػ ػ ػكادراإلداري ػ ػ ػػةالق ػ ػ ػػادرةعم ػ ػ ػػىالس ػ ػ ػػتفادةم ػ ػ ػػفالتط ػ ػ ػػكرات

-

تكعيػ ػػةجمي ػ ػػعأفػ ػ ػرادالمجتم ػ ػػعالمدرسػ ػػيبمفي ػ ػػكـاإلدارةبػ ػػالقيـكأىػ ػػدافياكأىميتيػ ػػاكمبادئي ػ ػػا

-

ت ػ ػػكفيرمن ػ ػػاخص ػ ػػحيلتنمي ػ ػػةالعالق ػ ػػاتالجي ػ ػػدةب ػ ػػيفأفػ ػ ػرادالمجتم ػ ػػعالمدرس ػ ػػيم ػ ػػفخ ػ ػػالؿ

-

الحديثةكالتكجياتالمعاصرةفيإدارةالمدرسةالثانكية.

كايجابياتيامفخالؿعقدالندكاتكالجتماعاتكتكزيعالنشرات.

تط ػ ػػكيرالقػ ػ ػكانيفكالمػ ػ ػكائحالمنظم ػ ػػةلمعم ػ ػػؿالمدرس ػ ػػيبم ػ ػػايع ػ ػػززثقاف ػ ػػةنش ػ ػػراإلدارةب ػ ػػالقيـ
كتبادليابيفأكساطالمدرسةالثانكية.

عقػ ػ ػػدلقػ ػ ػػاءاتدكريػ ػ ػػةبػ ػ ػػيفمػ ػ ػػديرمالمدرسػ ػ ػػةالثانكيػ ػ ػػةكالعػ ػ ػػامميفلمتعريػ ػ ػػؼبػ ػ ػػاإلدارةبػ ػ ػػالقيـ
كلتقيـماتـإنجازه.

-

تخص ػ ػػيصمكافػ ػ ػػأةتش ػ ػػجيعيةعم ػ ػػىممارسػ ػ ػػةتطبيػ ػ ػػؽاإلدارةب ػ ػػالقيـبػػ ػػيفمػػ ػػديرمالمػ ػ ػػدارس

-

التطػ ػ ػػكيرالمسػ ػ ػػتمرفػ ػ ػػينظػ ػ ػػـالتقػ ػ ػػكيـكالمتابعػ ػ ػػةلكافػ ػ ػػةجكانػ ػ ػػباألداءالخػ ػ ػػاصبأعضػ ػ ػػاء

بصكرةفعالة.

المدرسةبمايتماشىمعاإلدارةبالقيـ.
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سادساً :توصيات الدراسة:
.1
.2

ضركرةتبنيك ازرةالتربيةكالتعميـالعاليالتصكرالمقترحعفاإلدارةبالقيـ.

ضركرة مشاركة المعمميف  في تسيير المؤسسة كتحديد أىدافيا ما مف شأنو إتاحة  الفرصة
لظيكر قيـ تسيـ في تدعيـ الكلء كالنضباط كتحمؿ المسئكلية كالثقة المتبادلة بيف إدارة

المدرسة كمكاردىا البشرية مف قيـ العتراؼ كالتقدير لممعمـ مما يزيد مف الشعكر بالنتماء

.3

كالكلءلممدرسة،كيقكلمفدافعيةاألفرادلألداء.

إفمديرمالمدارس  مطالبكفاليكـأكثرمفأمكقتمضىبضركرةتطكيركتنميةمياراتيـ
القياديةكذلؾمفخالؿالتدريبكالطالععمىاألساليباإلدارية الحديثة ليستفيدكامنياما
ينسجـمعمجتمعناكقيمناكبيئتناالتينعيش فييا،كلتؤىميـلمكصكؿإلىدرجةعاليةمف

الفاعمية.

سابعاً :مقترحات الدراسة:
 .1دعكةالباحثيفكالميتميفلتكسيعإطارالدراسةالخاصبالقيـاإلدارية ليشمؿمكاضيعإدارية
أخرلمعاستخداـأساليبأخرللجمعالمعمكمات.

 .2دراسة اإلدارة بالقيـ كعالقتيا بالمكاضيع اإلدارية األخرل كالق اررات اإلدارية كادارة الصراع
كالتطكيرالتنظيمي.
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قائًت املزاجع واملصادر
القرآن الكريم  ،تنزيل العزيز الحكيم .
ً
أوال :املزاجع انعزبيت:

 .1أبػ ػ ػػك ارضػ ػ ػػي،ركيػ ػ ػػدة(.)2013المنظكمػ ػ ػػةالقيميػ ػ ػػةلػ ػ ػػدلمػ ػ ػػديرمالمػ ػ ػػدارسالخاصػ ػ ػػةفػ ػ ػػي
محافظػ ػػةعمػ ػػافكعالقتيػ ػػابػ ػػالتزاـالتنظيمػ ػػيلممعممػ ػػيف(رسييييالة ماجسييييتير غييييير منشييييورة).

جامعةالشرؽاألكسط،األردف.

 .2أبكعالـ،رجاء .)2010(.مناىج البحث في العموم النفسية والتربوية.ط .6القاىرة:دار
النشرلمجامعات.
 .3أبػ ػ ػػكالعنػ ػ ػػيف،عمػ ػ ػػي(.)1988القيييييييم اإلسييييييالمية والتربييييييية.ط.1المدينػ ػ ػػةالمنػ ػ ػػكرة،مكتبػ ػ ػػة
إبراىيـحمبي.

 .4أبػ ػ ػػكالعينػ ػ ػػيف،عمػ ػ ػػيخميػ ػ ػػؿ،كآخ ػ ػ ػػركف(.)2003األصيييييييول الفمسيييييييفية لمتربيييييييية قيييييييراءات
عماف،دارالفكر.
ودراساتٌ ،

 .5األبي ػ ػػدم،محم ػ ػػدابػ ػ ػراىيـحس ػ ػػنيفعم ػ ػػي(.)2011اإلدارةب ػ ػػالقيـكانعكاس ػ ػػاتياعم ػ ػػىالج ػ ػػكدة
التعميمي ػ ػػةف ػ ػػيم ػ ػػدارسالحمق ػ ػػةاألكل ػ ػػىم ػ ػػفالتعم ػ ػػيـاألساس ػ ػػي( رسييييييالة ماجسييييييتير غييييييير

منشورة ).جامعةالمنصكرة،مصر.

 .6األحمػ ػ ػ ػػدم،كفػ ػ ػ ػػاء( .)2007اسػ ػ ػ ػػياـالقػ ػ ػ ػػيـالشخصػ ػ ػ ػػيةكالتنظيميػ ػ ػ ػػةفػ ػ ػ ػػيفاعميػ ػ ػ ػػةرؤسػ ػ ػ ػػاء
األقس ػ ػ ػ ػػاـبالجامع ػ ػ ػ ػػاتالحككمي ػ ػ ػ ػػةالس ػ ػ ػ ػػعكدية(رسيييييييييالة ماجسيييييييييتير).جامع ػ ػ ػ ػػةأـالق ػ ػ ػ ػػرل،

السعكدية.

.عم ػ ػػاف،
 .7أخكارش ػ ػػيدة،عالي ػ ػػة(.)2006المسييييياءلة والفاعميييييية فيييييي اإلدارة التربويييييية.طٌ 1
دارالحامدلمنشركالتكزيع.

 .8اإلدارةالعامػػػةلمتخط ػػيط،الكتيييياب اإلحصييييائي السيييينوي لمتعميييييم فييييي محافظييييات غييييزة لمعييييام
الدراسي .2017/2016
 .9اس ػ ػ ػػتيتة،دلؿممح ػ ػ ػػس،كص ػ ػ ػػبحي،تيس ػ ػ ػػير(.)2002د ارس ػ ػ ػػةمقارن ػ ػ ػػةب ػ ػ ػػيفالق ػ ػ ػػيـالمعرف ػ ػ ػػة
كالجتماعي ػ ػػةكالثقافي ػ ػػةكالعممي ػ ػػةكاألخالقي ػ ػػةلطمب ػ ػػةجامع ػ ػػةآؿالبي ػ ػػتكالجامع ػ ػػةاألردني ػ ػػة،

مجمة دراسات،المجمد(،)11العدد(.225-202:)3

.عمػ ػ ػػاف،مكتب ػ ػ ػػةالمجتم ػ ػ ػػعالعرب ػ ػ ػػيلمنش ػ ػ ػػر
 .10أس ػ ػ ػػعد،كلي ػ ػ ػػد(.)2008اإلدارة التعميميييييييية.طٌ 1
كالتكزيع.
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 .11اسػ ػ ػػماعيؿ،عبػ ػ ػػدالك ػ ػ ػريـاب ػ ػ ػراىيـحامػ ػ ػػد(.)2015تصػ ػ ػػكرمقتػ ػ ػػرحألداءمػ ػ ػػديرمالمػ ػ ػػدارس
الثانكيػ ػ ػػةالعام ػ ػ ػػةبمحافظػ ػ ػػةكف ػ ػ ػػرالشػ ػ ػػي ف ػ ػ ػػيضػ ػ ػػكءم ػ ػ ػػدخؿالقيػ ػ ػػادةاألخالقي ػ ػ ػػة ( رسيييييييالة
ماجستير غير منشورة ).جامعةكفرالشي ،مصر.

 .12األغا،إحسافكاألستاذ،محمكد.)2003( .مقدمة في تصميم البحث التربوي .غزة:مطبعة
الرنتيسيلمطباعةكالنشر.

 .13باشػ ػ ػ ػػمكس،سػ ػ ػ ػػعيدمحمػ ػ ػ ػػد(.)2002المقدمييييييييية فيييييييييي اإلدارة المدرسيييييييييية،جػ ػ ػ ػ ٌػدة،كنػ ػ ػ ػػكز
المعرفة.

 .14بدارنػ ػػة،حػ ػػازـعمػ ػػي(.)2011درجػ ػػةممارسػ ػػةرؤسػ ػػاءاألقسػ ػػاـفػ ػػيكميػ ػػةالتربيػ ػػةبجامعػ ػػة
اليرم ػ ػػكؾلػ ػ ػ دارةب ػ ػػالقيـم ػ ػػفكجي ػ ػػةنظ ػ ػػرأعض ػ ػػاءىيئ ػ ػػةالت ػ ػػدريسفيي ػ ػػا:د ارس ػ ػػةميداني ػ ػػة،

مجمة جامعة فيالدلفيا الثقافية،األردف،العدد(.)8

 .15البريػ ػ ػػدم،عبػ ػ ػػدا﵀(.)2007الثقافيييييية التنظيمييييييية "سمسييييييمة مقيييييياالت"،مجمػ ػ ػػةالتػ ػ ػػدريبك
التقنية،الرياض.

 .16بالنك ػ ػ ػػارد،كيني ػ ػ ػػث،كأك.ككن ػ ػ ػػكر،مايك ػ ػ ػػؿ(.)2000األخييييييييالق الحديثيييييييية لييييييييإلدارة :اإلدارة
بالقيم .ترجمة:عدنافسميماف،ط.1عماف،دارالرضالمنشر.

.عمػ ػ ػػاف،دارصػ ػ ػػفاء
 .17البنػ ػ ػػا،ىال ػ ػ ػػةمصػ ػ ػػباح(.)2013اإلدارة المدرسيييييييية المعاصيييييييرة.طٌ 1
لمنشركالتكزيع.

 .18الب ػ ػػكىي،فػ ػػاركؽش ػ ػػكقي(.)2011االتجاىيييييات الحديثييييية فيييييي اإلدارة التربويييييية والمدرسيييييية
(المفييييييييياىيم والنظرييييييييييات :ادارة األزميييييييييات :الوقيييييييييت :االجتماعيييييييييات)،اإلس ػ ػ ػ ػػكندرية،دار
الجامعةالجديدة.

 .19تاكيري ػ ػػت،ن ػ ػػكرال ػ ػػديف،ش ػ ػػيخاكم،ص ػ ػػالحال ػ ػػديف(.)2014منظومييييية القييييييم الشخصيييييية

وعالقتيييييا باإلبييييداع اإلداري لييييدى رؤسيييياء األقسييييام األكيييياديميين(مداخمػ ػػة).جامعػ ػػةمحمػ ػػد

خيضر،الجزائر.

 .20التميمي،فكاز .)2004(.فاعميةاستخداـنظاـإدارةالجكدة(آيزك)9001فيتطكيرأداء
الكحدات اإلدارية في ك ازرة التربية كالتعميـ في األردف مف كجية نظر العامميف فييا كدرجة

رضاىـعفىذاالنظاـ(رسالة دكتوراه غير منشورة).جامعةعمافالعربيةلمدراساتالعميا،
األردف.

 .21جب ػ ػرا،جكزيػ ػػؼ،دكفيػ ػػدم،أكبػ ػػي(.)2011الثقافييييية اإلدارييييية فيييييي سيييياق عممييييي،ترجمػ ػػة:
مشببالقحطاني(.د.ط).السعكدية،مركزالبحكث.
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 .22الج ػ ػػالد،ماج ػ ػػدزك ػ ػػي(.)2005تعميييييم القييييييم وتعميمييييييا،ط.1األردف،دارالميسػ ػ ػرةلمنش ػ ػػر
.23

.24

.25

كالتكزيع.
الحراحشػ ػػة،محمػ ػػدعبػ ػػكد( .)2012القػ ػػيـالتنظيميػ ػػةالسػ ػػائدةلػ ػػدلمػ ػػدراءمػ ػػدارسمديريػ ػػةالتربيػ ػػة
كالتعم ػػيـف ػػيمحافظ ػػةالمفػ ػػرؽف ػػيالمممك ػػةاألردني ػػةالياشػ ػػميةم ػػفكجي ػػةنظ ػػرمعممػ ػػييـ ،المجميييية
التربوية.179-133،)2(103،
الحربػ ػػي،عمػ ػػيبػ ػػفسػ ػػعدمطػ ػػر(.)2010أىميػ ػػةد كرمعممػ ػػيالعمػ ػػكـالطبيعيػ ػػةفػ ػػيتنميػ ػػةالقػ ػػيـ
العمميػ ػ ػػةل ػ ػ ػػدلط ػ ػ ػػالبالصػ ػ ػػؼالثال ػ ػ ػػثالث ػ ػ ػػانكمالطبيع ػ ػ ػػيبالمرحمػ ػ ػػةالثانكي ػ ػ ػػةبالمممك ػ ػ ػػةالعربي ػ ػ ػػة
السعكدية(رسالة دكتوراه).جامعةأـالقرل،مكةالمكرمة،السعكدية.
ح ػ ػ ػريـ،حسػ ػ ػػيف(.)2016مبييييييادئ اإلدارة الحديثيييييية (النظريييييييات ،العمميييييييات اإلدارييييييية ،وظييييييائف
.عماف،دارالحامدلمنشر.
المنظمة) ،طٌ 4

.26

حس ػ ػػف،نكرىػ ػ ػػاف(.)2008القيييييييم االجتماعييييييية والشييييييباب،ط. 2اإلس ػ ػػكندرية،دارالفػ ػ ػػتحلمتجميػ ػ ػػد

.27

حسػ ػػيف،س ػ ػػالمةعبػ ػػدالعظ ػ ػػيـ(.)2004اتجاىيييييات حديثييييية فيييييي اإلدارة المدرسيييييية الفعالييييية،دار

.28

حم ػ ػػادات،محم ػ ػػدحس ػ ػػف(.)2003ق ػ ػػيـالعمػ ػ ػ ؿالس ػ ػػائدةل ػ ػػدلالم ػ ػػديريفكالمعمم ػ ػػيفف ػ ػػيالم ػ ػػدارس

.29

الفني.

الفكر،عماف.

الثانكي ػ ػػةالعام ػ ػػةف ػ ػػياألردفكعالقتي ػ ػػاب ػ ػػالتزاميـال ػ ػػكظيفي(،أطروحييييية دكتيييييوراه غيييييير منشيييييورة).

اساتالعميا،عماف،األردف.
جامعةعمافالعربيةلمدر
ٌ
ٌ

حم ػ ػ ػزة،بػ ػ ػػفالطػ ػ ػػاىر،مختػ ػ ػػار،رحػ ػ ػػاب(.) 2016المنظكمػ ػ ػػةالقيميػ ػ ػػةكالظ ػ ػ ػكاىرالتنظيميػ ػ ػػةغيػ ػ ػػر
الرس ػ ػ ػػمية(التص ػ ػ ػػاؿغي ػ ػ ػػرالرس ػ ػ ػػميأكالمباش ػ ػ ػػر)،مجمييييييية العميييييييوم اإلنسيييييييانية واالجتماعيييييييية،

الجزائر،عدد(،)24ص-205ص.214

.30
.31

.32

الحكلي،عمياف(.)2008أصول التربية،ط.1غزة،مكتبةآفاؽ.
خض ػ ػػر،فخ ػ ػػرمرش ػ ػػيد(.) 2003منظكم ػ ػػةالق ػ ػػيـالمتض ػ ػػمنةف ػ ػػيمن ػ ػػاىحالتربي ػ ػػةالكطني ػ ػػةكالمدني ػ ػػة
ف ػ ػػيالمرحم ػ ػػةاألساس ػ ػػيةالعمي ػ ػػاف ػ ػػياألردف(،سيييييالة ماجسيييييتير غيييييير منشيييييورة ).جامع ػ ػػةالبتػ ػ ػرا،

عماف،األردف.
ى

الخم ػ ػػؼ،مع ػ ػػيف(.) 1996الق ػ ػػيـالتربكي ػ ػػةالكاج ػ ػػبتكافرى ػ ػػال ػ ػػدلطمب ػ ػػةكمي ػ ػػاتالتربي ػ ػػةالرياض ػ ػػية
مفكجيةنظرىـ(،رسالة ماجستير غير منشورة).جامعةاليرمكؾ،إربد،األردف.

.33

خميفػ ػػة،عبػ ػػدالمطيػ ػػؼمحمػ ػػد(.)1992ارتقيييياء القيييييم "دراسيييية نفسييييية".سمسػ ػػمةعمػ ػػـالمعرفػ ػػة،

.34

داككد،عب ػ ػػدالعزيػ ػ ػػزأحم ػ ػػد() 2013تطػ ػ ػػكيرادارةالمدرس ػ ػػةالثانكيػ ػ ػػةالعام ػ ػػةبجميكريػ ػ ػػةمصػ ػ ػػر

المجمسالكطنيلمثقافةكالفنكفكاآداب،الككيت.

العربيػ ػػةفػ ػػيضػ ػػكءمػ ػػدخؿالتخطػ ػػيطالسػ ػػتراتيجي،مجميييية كمييييية التربييييية،جامعػ ػػةاألزىػ ػػر،ص

-154ص.294
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.35

دىػ ػ ػػيش،خالػ ػ ػػدبػ ػ ػػفعبػ ػ ػػدا﵀كآخػ ػ ػػركف(.)2005اإلدارة والتخطييييييييط التربيييييييوي :أسيييييييس نظريييييييية
وتطبيقات عممية،مكتبةالرشد،الرياض.

.36

دي ػ ػ ػػاب،فكزي ػ ػ ػػة(.)2003القييييييييم والعيييييييادات االجتماعيييييييية ،القييييييياىرة ،الييئ ػ ػ ػػةالمصػ ػ ػ ػريةالعام ػ ػ ػػة

.37

ربيػ ػ ػػع،ىػ ػ ػػادممش ػ ػ ػػعاف(.)2006الميييييييدير المدرسيييييييي النييييييياجت،ط. 1مكتب ػ ػ ػػةالمجتمػ ػ ػػعالعرب ػ ػ ػػي

.38

ربيػ ػ ػ ػػع،ىنػ ػ ػ ػػاءعبػ ػ ػ ػػدالت ػ ػ ػ ػكاب(.) 2014متطمبػ ػ ػ ػػاتتطبيػ ػ ػ ػػؽالدارةبػ ػ ػ ػػالقيـكتكجػ ػ ػ ػػوادارمالدارة

لمكتاب.

يع،عماف،األردف.
لمنشركالتكز
ٌ

الص ػراعالتنظيمػػي،مجميية دراسييات فييي الخدميية االجتماعييية والعمييوم االنسييانية ،مصػػر،

عدد(،)87ج(2533-2407،)8

.39
.40

.41
.42
.43
.44

الرجيبػ ػ ػػي،ريػ ػ ػػاء() 2002تطبيػ ػ ػػؽخط ػ ػ ػكاتمػ ػ ػػدخؿاإلدارةبػ ػ ػػالقيـفػ ػ ػػيمػ ػ ػػدارسالتعمػ ػ ػػيـ(رسييييييالة
ماجستير غير منشورة ).جامعةالسمطافقابكس،عماف.
الرشػ ػػايدة،نايػ ػػؿسػ ػػالـفػ ػػالح(.) 2004اإلطػ ػػارالقيمػ ػػيلممش ػ ػرفيفالتربػ ػػكييففػ ػػيمحافظػ ػػاتجنػ ػػكب
األردفم ػػفكجيػ ػػةنظ ػػرىـكمػ ػػفكجي ػػةنظػ ػػرم ػػديرمالمػ ػػدارسالثان كي ػػة(،رسييييالة ماجسييييتير غييييير

منشورة ).جامعةمؤتة،الكرؾ،األردف.

الرش ػ ػ ػػيد،حم ػ ػ ػػد(.) 2000بع ػ ػ ػػضالعكام ػ ػ ػػؿالمرتبط ػ ػ ػػةب ػ ػ ػػالقيـالتربكي ػ ػ ػػةل ػ ػ ػػدلطمب ػ ػ ػػةكمي ػ ػ ػػةالتربي ػ ػ ػػة
بجامعةالككيت،المجمة التربوية،العدد(،)56المجمد(،)14ص.104-13
الزدج ػ ػ ػػالي،أمين ػ ػ ػػة(.) 1999الق ػ ػ ػػيـالم ػ ػ ػػؤثرةف ػ ػ ػػيالس ػ ػ ػػمكؾاإلدارملم ػ ػ ػػديرالمدرس ػ ػ ػػةالثانكي ػ ػ ػػةف ػ ػ ػػي
الجامعةاألردنية،عماف،األردف.
سمطنةعماف(،رسالة ماجستير غير منشورة).
ي
ٌ

زاىر،ضياء(.)2000القيم في العممية التربوية،القاىرة،مؤسسةالخميحالعربي.

الزعيت ػ ػػر،ابػ ػ ػراىيـ(.) 2012الج ػ ػػكدةالش ػ ػػاممةكعالقتي ػ ػػابدافعي ػ ػػةالنج ػ ػػازل ػ ػػدلالق ػ ػػائميفبالعممي ػ ػػة
اإلداريػ ػػةبالمػ ػػدارسالثانكي ػ ػػةفػ ػػيالمممك ػ ػػةالعربيػ ػػةالس ػ ػػعكدية،مجمييييية كميييييية التربيييييية،الع ػ ػػدد()36

الجزءاألكؿ،جامعةالمجمعة،السعكدية.

.45

.46

زى ػ ػ ػراف،إيمػ ػ ػػافحمػ ػ ػػدمرجػ ػ ػػب(.) 2012دكراإلدارةالمدرسػ ػ ػػيةفػ ػ ػػيمكاجيػ ػ ػػةأزمػ ػ ػػةالقػ ػ ػػيـلػ ػ ػػدل
ط ػ ػػالبالمرحم ػ ػػةالثانكي ػ ػػةم ػ ػػفالتعم ػ ػػيـاألساس ػ ػػيف ػ ػػيض ػ ػػكء متغيػ ػ ػراتالق ػ ػػرفالح ػ ػػادمكالعشػ ػ ػريف

.ورقة مقدمة لممؤتمر العممي الحادي عشر،كميةالتربيةجامعةالفيكـ،ص.487-425
الزى ارنػ ػػي،عبػ ػػدا﵀بػ ػػفاحمػ ػػدسػ ػػالـ(.) 2008نمػ ػػكذجمقتػ ػػرحلمتكافػ ػػؽبػ ػػيفالقػ ػػيـالشخصػ ػػيةكالقػ ػػيـ
التنظيميػ ػػةبمؤسس ػ ػػاتالتعم ػ ػػيـالع ػ ػػاليالس ػ ػػعكدية(،رسيييييالة ماجسيييييتير).مك ػ ػػةالمكرم ػ ػػة،جامع ػ ػػةأـ

القرل.

.47
.48

الزيكد،ماجد(.)2006الشباب في عالم متغير.ط.1عماف:دارالشركؽلمنشركالتكزيع.
،عم ػ ػػاف،ع ػ ػػالـ
س ػ ػػعيد،س ػ ػػعادج ػ ػػابر(.)2008القييييييم العالميييييية وأثرىيييييا فيييييي السيييييموك اإلنسييييياني ٌ

الكتبالحديث.
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.49

.50

السػ ػػقاؼ،صػ ػػفكافأمػ ػػيف،أبػ ػػكسػ ػػف،أحمػ ػػد(.) 2015أثػ ػػرالقيػ ػػادةبػ ػػالقيـعم ػ ػىالػ ػػكلءالتنظيم ػ ػػي:
حالػ ػ ػػةتطبيقيػ ػ ػػةعمػ ػ ػػىمنظمػ ػ ػػاتاألعمػ ػ ػػاؿاليمنيػ ػ ػػة،مجميييييية العميييييييوم االقتصييييييادية،مجمػ ػ ػػد،)1(6

ص-71ص.91

سػ ػػمماف،محم ػ ػػدنجيػ ػػبعب ػ ػػدال ػ ػػرحمف(.) 2012تحسػ ػػيفإدارةالمدرس ػ ػػةالثانكيػ ػػةالعام ػ ػػةبمحافظ ػ ػػة
ش ػ ػػماؿس ػ ػػيناءباس ػ ػػتخداـم ػ ػػدخؿاإلدارةب ػ ػػالقيـ(رسيييييالة ماجسيييييتير غيييييير منشيييييورة).جامعػ ػ ػةقن ػ ػػاة

السكيس

.51

الس ػ ػػكيداف،طػ ػ ػػارؽمحمػ ػ ػػد،كالعػ ػ ػػدلكني،محمػ ػ ػػدأكػ ػ ػػرـ(.)2001القيييييييادة فييييييي القييييييرن ،21ط.1

.52

السػ ػ ػ ػػيابي،منػ ػ ػ ػػىسػ ػ ػ ػػعيد(.) 2005القػ ػ ػ ػػيـالتنظيميػ ػ ػ ػػةكعالقتيػ ػ ػ ػػابالممارسػ ػ ػ ػػاتاإلداريػ ػ ػ ػػةلمػ ػ ػ ػػديرم

قرطبةل نتاجالفني،الرياض.

ػمطنةعم ػ ػػاف(رسيييييالة ماجسيييييتير غيييييير منشيييييورة).الق ػ ػػاىرة،معي ػ ػػد
م ػ ػػدارسالتعم ػ ػػيـالع ػ ػػاـف ػ ػػيس ػ ػ
ي

البحكثكالدراساتالعميا.

.53
.54

.55
.56

ش ػ ػػمسال ػ ػػديف،محم ػ ػػد،كالفق ػ ػػي،اس ػ ػػماعيؿ(.)2007السيييييموك اإلداري ميييييدخل نفسيييييي اجتمييييياعي
.عماف،دارالفكر.
لإلدارة التربوية،طٌ 1

ش ػ ػ ػػمسال ػ ػ ػػديف،عب ػ ػ ػػدالعزي ػ ػ ػػزمحم ػ ػ ػػد(.) 2006المنظكم ػ ػ ػػةالقيمي ػ ػ ػػةاإلداري ػ ػ ػػةلم ػ ػ ػػديرمالم ػ ػ ػػدارس

ػةعم ػ ػػافالعربي ػ ػػة،
الحككمي ػ ػػةف ػ ػػيدكل ػ ػػةالككي ػ ػػت(،رسييييييالة ماجسيييييتير غيييييير منشييييييورة ).جامع ػ ػ ٌ

عماف،األردف.
ى

صػ ػ ػػادؽ،حصػ ػ ػػةمحمػ ػ ػػد(.) 2004تػ ػ ػػدريبالمعمػ ػ ػػـعمػ ػ ػػىأسػ ػ ػػمكباإلدارةبػ ػ ػػالقيـ.نمػ ػ ػػكذجنظػ ػ ػػرم

مقترح،المؤتمر الدولي –نحو اعداد أفضل لمعمم المستقبل -يعماف،ص105-84

ػةممارس ػ ػػةم ػ ػػديرمالتربي ػ ػػةكالتعم ػ ػػيـلمس ػ ػػمكؾ

 ص ػ ػػالحة،جػ ػ ػكادعب ػ ػػدالن ػ ػػكرأحم ػ ػػد()2013درج ػ ػ
القي ػ ػػادمالتف ػ ػػاعميكعالقتي ػ ػػابتط ػ ػػكيراألداءاإلدارملم ػ ػػديرمالم ػ ػػدارس(رسيييييالة ماجسيييييتير غيييييير
منشورة )الجامعةاإلسالمية،غزة.

.57

،عم ػ ػػاف،الكت ػ ػػاب
ص ػ ػػداـ،محم ػ ػػد(.)2005اإلدارة المعتميييييدة عميييييى القييييييم "اتجييييياه إداري حيييييديث" ي

.58

الص ػ ػػيرفي،محم ػ ػػد(.)2005السيييييموك التنظيميييييي ،اإلسيييييكندرية ،مؤسس ػ ػػةح ػ ػػكرسالدكلي ػ ػػةلمنش ػ ػػر

.59

صميبا،جميؿ(.)1994المعجم الفمسطيني،ج،2بيركت:الشركةالعالمية،لبناف.

.60

التكثيقيلندكة:اإلدارةبالقيـالمنعقدةبمعيداإلدارةالعامة.
كالتكزيع.

ض ػ ػػحيؾ،نعم ػ ػػة(.) 2016درج ػ ػػةممارس ػ ػػةم ػ ػػديرمم ػ ػػدارسككال ػ ػػةالغ ػ ػػكثالدكلي ػ ػػةبمحافظ ػ ػػات
غػ ػ ػزةلػ ػ ػ دارةب ػ ػػالقيـكعالقتي ػ ػػاباتخ ػ ػػاذالقػ ػ ػ ارراتالتش ػ ػػاركية( رسيييييالة ماجسيييييتير غيييييير منشيييييورة).

الجامعةاإلسالمية،غزة.

.61

الطج ػ ػػـ،عب ػ ػػدا﵀،السػ ػ ػكاط،طم ػ ػػؽ(1421ىػ ػ ػػ).السيييييموك التنظيميييييي ،دارح ػ ػػافظلمنش ػ ػػركالتكزي ػ ػػع،
جدةالمممكةالعربيةالسعكدية.
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.62

الطراكنػ ػ ػ ػػة،تحسػ ػ ػ ػػيف(.)2010األخييييييييالق والقيييييييييادة ،جامعػ ػ ػ ػػةنػ ػ ػ ػػايؼالعربيػ ػ ػ ػػةلمعمػ ػ ػ ػػكـاألمنيػ ػ ػ ػػة،

الرياض.

 .63الطع ػ ػ ػػاني،حس ػ ػ ػػف(.)2010المنظكم ػ ػ ػػةالقيمي ػ ػ ػػةلم ػ ػ ػػديرمالم ػ ػ ػػدارسف ػ ػ ػػياألردفكعالقتي ػ ػ ػػا
بػ ػ ػػالجنسكالمؤىػ ػ ػػؿالعممػ ػ ػػيكالخب ػ ػ ػرةكمسػ ػ ػػتكلالمدرسػ ػ ػػة ،مجميييييية جامعيييييية دمشييييييق،مجمػ ػ ػػد

(،)26عدد()1ص.524-497

 .64الطمػ ػ ػػاكم،سػ ػ ػػميمافمحمػ ػ ػػد( .)2000مبييييييادئ عمييييييم اإلدارة العاميييييية،ط.7عػ ػ ػػيفشػ ػ ػػمس،
القاىرة.

 .65الطكيػ ػ ػػؿ،ىػ ػ ػػانيعبػ ػ ػػدالػ ػ ػػرحمف(.)2001اإلدارة التعميمييييييية:مفيييييياىيم وآفيييييياق،داركائػ ػ ػػؿ
لمنشركالتكزيع،عماف.

 .66عاب ػ ػػديف،محمػ ػ ػػدعب ػ ػػدالقػ ػ ػػادر(.)2001اإلدارة المدرسييييييية الحديثيييييية،دارالشػػ ػػركؽلمنشػ ػ ػػر
كالتكزيع،عماف

،عم ػ ػػاف،
 .67ع ػ ػػايش،أحم ػ ػػدجمي ػ ػػؿ(.)2013إدارة المدرسييييية نظرياتييييييا وتطبيقاتييييييا التربويييييية ٌ
دارالميسرةلمنشركالتكزيع.

 .68العػ ػ ػػاني،كجييػ ػ ػػةثابػػ ػػت(.)2014القيييييييم التربوييييييية وتصيييييينيفاتيا المعاصييييييرة،دارالكتػ ػ ػػاب
الثقافيلمنشر،عماف.
ٌ

 .69عب ػػدال ػػرحيـ،ع ػػاطؼج ػػابرط ػػو( .)2013أثييير القييييم التنظيميييية لمميييديرين عميييى التوافيييق
التنظيمييييي وقيييييم العمييييل( .د ارسػ ػػةكميػ ػػةعمػ ػػىعػ ػػددمػ ػػفالمػ ػػديريف).جامعػ ػػةمصػ ػػرلمعمػ ػػكـ
كالتكنكلكجيا،القاىرة،مصر.

 .70عب ػ ػ ػػدالس ػ ػ ػػتار،كداد(.)2006اإلط ػ ػ ػػارالقيم ػ ػ ػػيالمرجع ػ ػ ػػيلم ػ ػ ػػديرمالم ػ ػ ػػدارسف ػ ػ ػػياألردف
كعالقتوبأدائيـالكظيفي(رسالة ماجستير)،جامعةمؤتة،األردف.

 .71العتيبػ ػ ػ ػػي،أحم ػ ػ ػ ػػدترك ػ ػ ػ ػػي(.)2013درج ػ ػ ػ ػػةممارس ػ ػ ػ ػػةم ػ ػ ػ ػػديرمالم ػ ػ ػ ػػدارسالثانكي ػ ػ ػ ػػةلمقي ػ ػ ػ ػػادة
األخالقيػ ػ ػػةكعالقتيػ ػ ػػابقػ ػ ػػيميـالتنظيميػ ػ ػػةمػ ػ ػػفكجيػ ػ ػػةنظػ ػ ػػرالمعممػ ػ ػػيففػ ػ ػػيدكلػ ػ ػػةالككيػ ػ ػػت،

رسالة ماجستير،كميةالعمكـالتربكية،جامعةالشرؽاألكسط.

 .72العتيبػػ ػ ػػي،صػ ػ ػ ػػبحيجبػ ػ ػ ػػر(.)2005تطييييييييور الفكيييييييير واألسيييييييياليب فييييييييي اإلدارة،ط.1دار
الحامد،عماف.
ٌ

 .73العتيب ػ ػي،مشػ ػػاعؿبنػ ػػتذيػ ػػاب(.)2009اإلدارة بيييييالقيم وتحقييييييق التوافيييييق القيميييييي فيييييي
المنظميييييييييات(.كرق ػ ػ ػ ػػةعم ػ ػ ػ ػػؿ)الم ػ ػ ػ ػػؤتمرالػ ػ ػ ػػدكليلمتنمي ػ ػ ػ ػػةاإلداري ػ ػ ػ ػػة،جامع ػ ػ ػ ػػةأـالق ػ ػ ػ ػػرل،
السعكدية4-1،نكفمبر.2009

 .74العجم ػ ػ ػػي،محمػ ػ ػ ػػدحسػػ ػ ػػنيف(.)2003اإلدارة المدرسييييييييية و متطمبييييييييات العصيييييييير،العػ ػ ػ ػػالمي
يع،القاىرة.

لمنشركالتكز
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،دارالفكر،عماف.
 .75عريفح،سامي(.)2001اإلدارة التربوية المعاصرة
ٌ

 .76عسػ ػ ػػاؼ،عبػ ػ ػػدالمعطػ ػ ػػي(.)2005نظرييييييية ( )Iلمتفييييييوق اإلداري :نظرييييييية اإلدارة بييييييالقيم،
ط.1داركائؿلمنشر،األردف.

 .77عس ػ ػ ػ ػػاؼ،عب ػ ػ ػ ػػدالمعط ػ ػ ػ ػػي(.)2012السيييييييييموك اإلداري التنظيميييييييييي فيييييييييي المنظميييييييييات
المعاصرة.ط.1عماف:دارزىرافلمنشركالتكزيع.

 .78عصػ ػ ػػفكر،أمػ ػ ػػؿمصػ ػ ػػطفى(.)2006قيييييييم ومعتقييييييدات األفييييييراد وأثرىييييييا عمييييييى فاعمييييييية
التطوير التنظيمي،المنظمةالعربيةلمتنميةاإلداريةبحكثكدراسات.

 .79عط ػ ػػكم،ج ػ ػػكدت(.)2004اإلدارة التعميميييييية واإلشيييييراف التربيييييوي .أصيييييوليا وتطبيقاتييييييا.
عماف:دارالثقافة.
ٌ

 .80عطػ ػ ػ ػػكم،جػ ػ ػ ػػكدتعػ ػ ػ ػػزت(.)2014اإلدارة المدرسييييييييية الحديثيييييييية :مفاىيميييييييييا النظرييييييييية
.عماف،دارالثقافةلمنشركالتكزيع.
وتطبيقاتيا العممية.طٌ 8

 .81عقيػ ػ ػػؿ،محمػ ػ ػػكدعطػ ػ ػػاحسػ ػ ػػيف(.)2006القيييييييم السييييييموكية،ط.2مكتػ ػ ػػبالتربيػ ػ ػػةالعربػ ػ ػػي
لدكؿالخميح،الرياض.

م،عماف.
 .82العالؽ،بشير(.)2010القيادة اإلدارية،ط.1داراليازكر
ٌ

.عمػ ػ ػػاف،اليػ ػ ػػازكرم
 .83العػ ػ ػػالؽ،بشػ ػ ػػير(.)2008اإلدارة الحديثيييييية ،نظريييييييات ومفيييييياىيم،طٌ 1
لمنشركالتكزيع.

 .84العميػ ػ ػػاني،سػ ػ ػػعيدبػ ػ ػػفسػ ػ ػػيالف(.)2007ممارسػ ػ ػػةالقػ ػ ػػيـاإلداريػػ ػػةاإلسػ ػ ػػالميةلػػ ػػدلمػ ػ ػػديرم
مػ ػػدارسالتعمػ ػػيـبمحافظػ ػػةبمقػ ػػرفمػ ػػفكجيػ ػػةنظػ ػػرالمعممػ ػػيف(،رسييييالة ماجسييييتير)،جامعػ ػػة

أـالقرل،السعكدية.

 .85عم ػ ػػادال ػ ػػديف،من ػ ػػىم ػ ػػؤتمف(.)2004إعيييييداد ميييييدير المدرسييييية لقييييييادة التغييييييير :الييييينمط
القيادي المنشود لتحقيق التعايش الفاعل في القرن(.)21

 .86العميػ ػ ػ ػػاف،محمػ ػ ػ ػػكدسػ ػ ػ ػػمماف(.)2002السييييييييموك التنظيمييييييييي فييييييييي منظمييييييييات األعمييييييييال،
.عماف،داركائؿلمطباعةكالنشر.
طٌ 1

 .87العنػ ػ ػػاني،حسػ ػ ػػفصػ ػ ػػالح،البنػ ػ ػػا،جمػ ػ ػػاؿ(.)1993الحييييييل اإلسييييييالمي ألزميييييية اإلدارة فييييييي
العيدالحديث.المعيدالدكليلمبنكؾكالقتصاداإلسالمي.
 .88عػ ػ ػ ػكاد،يكس ػ ػ ػػؼ(.)2012النتمػ ػ ػػاءال ػ ػ ػػكظيفيل ػ ػ ػػدلاألخصػ ػ ػػائييفالنفسػ ػ ػػييفكالجتم ػ ػ ػػاعييف
الع ػ ػػامميفف ػ ػػيم ارك ػ ػػزالص ػ ػػحةالنفس ػ ػػيةالتابع ػ ػػةل ػ ػػك ازرةالص ػ ػػحةالفمس ػ ػػطينيةكككال ػ ػػةالغػ ػ ػكث

لالجئػ ػػيفالفمسػ ػػطينييف،مجمييييية جامعييييية القيييييدس المفتوحييييية لألبحييييياث والدراسيييييات التربويييييية
والنفسية،المجمداألكؿ،عدد()2جامعةالقدسالمفتكحة،فمسطيف.
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 .89عيس ػ ػػى،س ػ ػػناءمحم ػ ػػدعيس ػ ػػى(.)2008دكرالقي ػ ػػادةالتحكيمي ػ ػػةف ػ ػػيتط ػ ػػكيرأداءم ػ ػػديرم
المػ ػ ػػدارسالثانكيػ ػ ػػةفػ ػ ػػيمحافظػ ػ ػػاتغ ػ ػ ػزة(رسيييييييالة ماجسيييييييتير غيييييييير منشيييييييورة)الجامعػ ػ ػػة

اإلسالمية،غزة.

 .90عيس ػ ػػاف،ص ػ ػػالحة(.)2005القييييييم كموجيييييييات فيييييي تحدييييييد أىييييييداف المنظمييييية ووضييييييع
معييييييييايير األداء فييييييييييا،الكتػ ػ ػ ػػابالتػ ػ ػ ػػكثيقيلنػ ػ ػ ػػدكة:اإلدارةبػ ػ ػ ػػالقيـ،معيػ ػ ػ ػػداإلدارةالعامػ ػ ػ ػػة،
عماف.
ٌ

 .91الغام ػ ػػدم،عب ػ ػػدا﵀ب ػ ػػفس ػ ػػعد(.)2014دور النزاىيييييية والشييييييفافية فييييييي محاربيييييية الفسيييييياد
اتيجية،عماف.
(كرقةعممية)،كميةالعمكـالستر
ٌ

 .92الغامػ ػ ػ ػػدم،عب ػ ػ ػ ػػدالعزي ػ ػ ػ ػػزعب ػ ػ ػ ػػدا﵀(.)2005القػ ػ ػ ػػيـالتنظيمي ػ ػ ػ ػػةإلداراتالتربي ػ ػ ػ ػػةكالتعمػ ػ ػ ػػيـ
بمنطق ػ ػػةمك ػ ػػةالمكرم ػ ػػةف ػ ػػيض ػ ػػكءمقي ػ ػػاسدي ػ ػػؼفرانس ػ ػػيسكماي ػ ػػؾككدؾدك ػ ػػكؾ(رسييييييالة

ماجستير).جامعةأـالقرل،مكة،السعكدية.

 .93فحجػ ػ ػػاف،نصػ ػ ػػرخميػ ػ ػػؿ(.)2012دكراإلدارةالمدرسػ ػ ػػيةفػ ػ ػػيتعزيػ ػ ػػزاألمػ ػ ػػفالفكػ ػ ػػرملػ ػ ػػدل
طمب ػػةالمرحم ػػةالثانكي ػػةبمحافظ ػػاتغػ ػزةكس ػػبؿتفعيم ػػو(،رسييييالة ماجسييييتير غييييير منشييييورة).

الجامعةاإلسالمية،غزة،فمسطيف.

 .94فري ػػد،س ػػميرمحم ػػد()1986القييييم وأثرىيييا عميييى كفييياءة وفعاليييية المنظمييية ،نحيييو ميييدخل

بيئييييييلمدراسييييية والتحمييييييل،الممتق ػ ػػىال ػ ػػدكليلمق ػ ػػيـالجتماعي ػ ػػةكالثقافي ػ ػػةكادارةالمؤسس ػ ػػات

،جامعةسطيؼ،الجزائر.

 .95فػ ػ ػػكدة ،عبػ ػ ػػد ا﵀ جػ ػ ػػاد( .)2007الثقافيييييية التنظيمييييييية وأثرىييييييا عمييييييى االنتميييييياء التنظيمييييييي،
بصائرالمعرفةمدكنةتيتـبقضاياالتقدـاإلنساني،منشكرعمىالمكقعاللكتركني.

 .96الق ارل ػ ػػة،نج ػ ػػالءع ػ ػػدناف( .)2008الق ػ ػػيـالشخص ػ ػػيةكعالقتي ػ ػػاب ػ ػػالنمطاإلدارمل ػ ػػدلم ػ ػػديرم
المػ ػ ػػدارسالثانكيػ ػ ػػةفػ ػ ػػيمحافظػ ػ ػػةالكػ ػ ػػرؾمػ ػ ػػفكجيػ ػ ػػةنظػ ػ ػػرىـ (رسيييييييالة ماجسيييييييتير غيييييييير

منشورة)،جامعةمؤتة،األردف.

 .97القرنػ ػ ػػي،سػ ػ ػػعدعمػ ػ ػػي ارفػ ػ ػػع(.)2014الممارسػ ػ ػػاتاإلداريػ ػ ػػةالسػ ػ ػػائدةلػ ػ ػػدلمػ ػ ػػديرممػ ػ ػػدارس
ةكدكرى ػ ػ ػػافػ ػ ػػيتحقيػ ػ ػػؽالرض ػ ػ ػػاال ػ ػ ػػكظيفيم ػ ػ ػػفكجي ػ ػ ػػةنظ ػ ػ ػػر

التعمػ ػ ػػيـالعػ ػ ػػاـبمحافظ ػ ػ ػػةجػ ػ ػ ٌػد

المعمميف(رسالة ماجستير)،جامعةأـالقرل،مكة.

 .98القري ػ ػػكتي،محم ػ ػػدقاس ػ ػػـ(.)2003السييييييموك التنظيمييييييي،د ارس ػ ػػةالس ػ ػػمكؾاإلنش ػ ػػائيالفػ ػ ػػردم
كالجماعيفيالمنظماتالمختمفة،ط.4عماف،دارالشركؽ.

عم ػ ػػاف،
 .99الكرخ ػ ػػي،مجي ػ ػػد(.)2009التخطيييييييط االسييييييتراتيجي :عييييييرض نظييييييري وتطبيقيييييييٌ ،
دارالمناىحلمنشركالتكزيع.
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 .100لخضػ ػ ػ ػػر،مرغػ ػ ػ ػػاد،كحػ ػ ػ ػػدة ،اريػ ػ ػ ػػس(.)2006اإلدارة باألىييييييييداف واإلدارة بييييييييالقيم فييييييييي
منظمات األعمال.ط.1القاىرة،ايتراؾلمنشركالتكزيع.

،عم ػػاف،المكتب ػػةالكطنيػػػة
 .101المح ػػاديف،حس ػػيف(.)2000قيييييم العمييييل عنييييد الشييييباب األردنييييي ٌ
لمنشر.

 .102المحػػػاديف،حسػ ػػيف(.)2002قيييييم العمييييل ،دراسيييية سوسيييييولوجية فييييي المجتمييييع األردنييييي،
عماف،داربكلؽلمنشر.
ٌ

 .103محمػ ػػد،أحمػ ػػدعبػ ػػدالعظػ ػػيـ(.)2000أصييييول الفكيييير اإلداري فييييي اإلسييييالم،مكتبػ ػػةكىبػ ػػة،
القاىرة.

 .104مرسػ ػ ػػي،محمػ ػ ػػدمنيػ ػ ػػر(.)2005اإلدارة التعميمييييييية أصيييييييوليا وتطبيقاتيييييييا،األردف،عػ ػ ػػالـ
الكتبلمنشركالتكزيع.

.عماف،مكتبةالرسالةالحديثة.
 .105المصرم،محمد(.)2005أخالقيات المينة،طٌ 1

 .106مص ػ ػػطفى،يكسػ ػ ػػؼ(.)2005اإلدارة التربوييييييية :مييييييدخل جديييييييد لعييييييالم جديييييييد،دارالفكػ ػ ػػر
العربي،القاىرة.

 .107مصػ ػػمح،عبيػ ػػر(.)2013النزاىيييية والشييييفافية والمسيييياءلة فييييي مواجييييية الفسيييياد،ط.3راـ
ا﵀.

 .108المعايط ػ ػػة،عب ػ ػػدالعزي ػ ػػز(.)2006اإلدارة المدرسيييييية فيييييي ضيييييوء الفكييييير اإلداري المعاصييييير،
عماف،دارالحامدلمنشر.
ٌ

الفعالييييييييية :موضيييييييييوعات
 .109الم ػ ػ ػ ػػكفي،كاص ػ ػ ػ ػػؿجمي ػ ػ ػ ػػؿحس ػ ػ ػ ػػيف(.)2008اإلدارة المدرسيييييييييية ّ
،دارالحامد،عماف.
اجرائية وأساسية مختارة لمديري المدارس
ٌ
 .110النبي ػ ػػاف،محم ػ ػػد(.)2001أثييييير القييييييم الدينيييييية فيييييي اسيييييتقرار األسيييييرة فيييييي المجتمعيييييات

اإلسيييييالمية فيييييي أزمييييية القييييييم ودور األسيييييرة فيييييي تطيييييور المجتميييييع المعاصييييير،أكاديمي ػ ػػة

المممكةالمغربية،الرباط.

 .111نجػ ػػـ،نجػ ػػـعبػ ػػكد(.)2011القييييييادة اإلداريييييية فيييييي القيييييرن الواحيييييد والعشيييييرين ،ط.1دار
صفاءلمطباعة،عماف.
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قائًت املالحق
يهحق رقى ()1
االستبانة في صورتيا األولية
جامعيييييية األزىييييييييير – غييييييييييييييييييزة
عميييييييادة الدراسييييييييات العميييييييييا
كييييمييييييييييييييييييية اليتييييييييربيييييييييييييييييييييييييييية
قسيييييييييييم أصيييييييي يول التربيييييييييييييييية

األستاذ الدكتور ............................................................../حفظو اهلل.
السالـعميكـكرحمةا﵀كبركاتو.
الموضوع  /تحكيم استبانة
تقكـالباحثةبإجراءدراسةميدانيةبعنكاف تصكرمقترحلتطكيرالممارساتاإلداريةلمديرممدارس

المرحمةالثانكيةفيالمحافظاتالجنكبيةعمىضكءمدخؿاإلدارةبالقيـ كذلؾاستكمالنلمتطمبات
الحصكؿعمىدرجةالماجستيرفيأصكؿالتربية.

كبيفأيديكـأداةالدراسةكالمتضمنةلمجمكعةمفالفقراتكالمجالتأرجكالتكرـبقراءتياكتحكيميا

فيضكء:

 تحديدمدلصالحيةىذهالفقراتمفحيثأنيامنتميةأـغيرمنتميةلممجاؿالمكضكعة
لقياسو.

 تحديدمدلمناسبتياأكغيرمناسبتيا.

 يمكنكـتعديؿأكإلغاءأمفقرةمفالفقرات،ككذلؾاقتراحماتركنومناسبنا.
وتفضلوا بقبول خالص الشكر والتقدير على تعاونكم الفاعل والمثمر

الباحثة /سامية علي الزعالف
038

القسم األول :البيانات األساسية:
يرجى وضع إشارة (×) في المكان المناسب.
 .1الجنس

 أنثى

  :ذكر

 .2التخصص األكاديمي   :عموم طبيعية(عممي)
 .3المديرية

  :شمال غزة
 الوسطى

 عموم إنسانية(أدبي)

 شرق غزة
 شرق خانيونس

 غرب غزة
 رفت

 خانيونس

 .4سنوات الخدمة   :أقل من  5سنوات  من 10-5سنوات  أكثر من  10سنوات
القسم الثاني  :فقرات االستبانة:
يرجىكضعاشارة(×)فيالمكافالمناسب
الفقرة

ـ


غير

منتمية

مناسبة

منتمية

غير

مناسبة

متدنيةجدنا

المجاؿاألكؿ:قيـالنزاىةكالشفافية
.1

يراعيالمديرالعدالةفيتكزيعالعمؿعمىالمعمميف











.2

يسعىالمديرلحؿالنزاعاتكالخالفاتداخؿالمدرسة











.3

يمتزـالعدؿفيتقييـأداءالعامميف











.4

يحاسبالمقصرفيالعمؿبطريقةعادلة











.5

يتخذق ارراتالعمؿبدكفتحيز











.6

يجمعمعمكماتدقيقةككاممةقبؿاتخاذق ارراتمتعمقةبالعمؿ











.7

يتجنبأفتتأثرعمميةتقييـاألداءبالعالقاتالشخصية











.8

يقدـمبرراتكاضحةلكؿقراريتخذهفيحؽالمعمميف











بإنصاؼ

فقراتأخرليمكفإضافتيا


المجاؿالثاني:قيـالمسئكليةالجتماعية
.1

يراعيظركؼالمعمميفالجتماعيةعندتكزيعالعمؿعمييـ











.2

يشارؾالمعمميففيمناسباتيـالجتماعية





















 .3يبذؿجيكدناكاضحةلخدمةالمجتمعالمحمي

041

.4

يسيـفيحؿمشكالتالمعمميفالجتماعية











.5

يشجععمىإقامةعالقاتاجتماعيةمعالمجتمعالمحمي











.6

يعامؿالمعمميفعمىأنيـجزءمفالمجتمعالذمتسعى





















المدرسةلخدمتو

 .7يقكـبخدمةالمجتمعدكفانتظارمقابؿمادم
فقراتأخرليمكفإضافتيا



المجاؿالثالث:قيـالدعـ
.1

يقدـتعزيزاتلفظيةلممعمميففيالكقتالمناسب











.2

ينكعالمديرفيأساليبالتعزيزالتييستخدميا











.3

يعطيالكقتالكافيإلنجازالميمات











.4

يعدؿفيتكزيعالمكاف تالماديةكالمعنكيةعمىالمعمميفكفقان 









.5

يقدـيدالعكفكالمساعدةلمفيحتاجيامفالمعمميف











.6

يتجنباحراجالمعمميفعندمايتعمؽالتقصيربظركفيـ











.7

يعمؿعمىرفعالركحالمعنكيةلممعمميفبشتىالطرؽالممكنة 









إلنجازاتيـ

الخاصة

فقراتأخرليمكفإضافتيا


المجاؿالرابع:قيـالنتماءالتنظيمي
.1

يفتخربمينتوكيعدىامفالميفالسامية











.2

ينميمياراتواإلداريةمفخالؿاطالعوعمىالمستجدات











.3

يساعدالمعمميفعمىتنميةكفاياتيـالمينيةمفخالؿتكفير











 .4يعززانتماءالمعمميفلمينتيـمفخالؿتكفيرفرصالتدريب 









.5

يؤكدعمىضركرةالتزاـالمعمميفبأكقاتالحصص











.6

يبذؿجيدهلتحقيؽاألىداؼالمكمؼبيا











.7

ينشرركحالتعاكفبيفكافةالمعمميففيمجاؿالمينة











فرصالتدريب

فقراتأخرليمكفإضافتيا


المجاؿالخامس:قيـاألمانةالتنظيمية
.1

يعتمدعمىالسجؿالتراكميعندتقييـاألداء











.2

يطمعالمعمميفعمىاألنظمةالمتعمقةبيـ











.3

يحافظعمىممتمكاتالمدرسة
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.4

يجتيدإليصاؿالحؽألصحابو











.5

يغيبعفالمدرسةبعذررسمي











.6

يمتزـالمكضكعيةفيتنفيذاألنظمةكالقكانيف











.7

يبتعدعفالذاتيةفيتقييـالعامميف











.8

يحافظعمىالقضاياالسريةلممعمميف











فقراتأخرليمكفإضافتيا


المجاؿالسادس:القيـالقيادية










.1

يتمتعالمديربركحالمبادأةبحيثيبادرباتخاذالق ارراتفي











.3

لديوالمقدرةعمىإدارةالكقت











.4

يحتمؿالمديرضغكطالعمؿ











.5

يديرأزماتالمدرسةبطريقةفاعمة











كقتياالمناسب

 .2يصدرأكامرإداريةذاتتأثيرفيالمعمميف

فقراتأخرليمكفإضافتيا


المجاؿالسابع:قيـالتسامحالتنظيمي
.1

يتمتعبعالقاتحسنةمعالمعمميف











.2

يتعامؿبمركنةمعظركؼالعامميف











.3

يتسامحمعالمعمميفذكمالظركؼالخاصة











.4

يعالحالقصكرفيالعمؿقبؿاتخاذالقرار





















 .5يحؿالمشكالتبيفالمعمميفكدينا
فقراتأخرليمكفإضافتيا



المجاؿالثامف:قيـالشكرلالتنظيمية










 .1يستمعآراءجميعالعامميففيالمدرسة
.2

يتشاكرمعأطراؼالعمميةالتعميميةفيكؿماييـالمدرسة











.3

يتشاكرمعأكلياءاألمكربخصكصأبنائيـ











.4

يخططبطريقةتشاركيةمعالمعمميف











.5

يأخذبمبدأالمشاركةالجماعيةفيصناعةالقرار





















يتخذمشاركةالعامميففيصناعةالقرارمبدألتحسيفاألداء

.6
التعميمي

فقراتأخرليمكفإضافتيا
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املهحق رقى ()2
قائمة بأسماء السادة المحكمين
التخصص

جية العمل

م

أسماء المحكمين

1

د.محمدىاشـأغا

أصكؿتربية

جامعةاألزىر

2

أ.د.فؤادعميالعاجز

أصكؿتربية

الجامعةاإلسالمية-غزة

3

د.فايزكماؿشمداف

أصكؿتربية

الجامعةاإلسالمية-غزة

4

د.سميمافالمزيف

أصكؿتربية

الجامعةاإلسالمية-غزة

5

د.لينازيادصبيح

أصكؿتربية

الجامعةاإلسالمية-غزة

6

د.محمدعثمافاألغا

أصكؿتربية

الجامعةاإلسالمية-غزة

7

د.رائدالحجار

أصكؿتربية

جامعةاألقصى-غزة

8

د.رندةعيدشرير

أصكؿتربية

جامعةاألقصى-غزة

9

د.محمكدإبراىيـخمؼا﵀

أصكؿتربية

جامعةاألقصى-غزة

10

د.ناجيرجبسكر

أصكؿتربية

جامعةاألقصى-غزة

11

أ.د.زيادعميالجرجاكم

أصكؿتربية

جامعةالقدسالمفتكحة

12

د.أحمدأبكالخير

أصكؿتربية

جامعةالقدسالمفتكحة

13

د.مركافالمصرم

أصكؿتربية

جامعةالقدسالمفتكحة-غير
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متفرغ

يهحق رقى ()3
االستبانة في صورتيا النيائية

جامعة األزىر – غييييييييييزة
عميادة الدراسيييات العميييا
كميييييييييييييييييييية التربييييييييييييييييية
قسييم أصيييول التربييييييييييية
أخيالمعمـ/أختيالمعممة....................:حفظكـا﵀
السالـعميكـكرحمةا﵀كبركاتو،،،،،
المكضكع/تعبئةاستبانة
تقكـالباحثةبإجراءدراسةميدانيةبعنكاف تصكرمقترحلتطكيرالممارساتاإلداريةلمديرممدارس

المرحمةالثانكيةفيالمحافظاتالجنكبيةعمىضكءمدخؿاإلدارةبالقيـ كذلؾاستكمالنلمتطمبات
الحصكؿعمىدرجةالماجستيرفيأصكؿالتربية.

لذاأرجكمفسيادتكـالتكرـباإلجابةعمىجميعفقراتالستبانةبكؿدقةكمكضكعيةكتحديددرجة
مكافقتكـليابكضعإشارة( √)فيالمكافالذمتركنومكافقانلمكاقعالفعمي؛كذلؾلمكصكؿلنتائح

صحيحةكصادقة،إضافةإلىتعبئةالبياناتاألكليةالمتعمقةبمتغيراتالدراسة،عممانبأفاستجاباتكـ

لفتيستخدـإلألغراضالبحثالعمميفقط.


ولكم فائق االحترام والتقدير
الباحثة /سامية عمي الزعالن
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القسم األول :البيانات األساسية:
يرجى وضع إشارة (×) في المكان المناسب.
 .1الجنس

 أنثى

  :ذكر

 .2التخصص األكاديمي   :عموم طبيعية(عممي)
 .3المديرية

  :شمال غزة
 الوسطى

 عموم إنسانية(أدبي)

 شرق غزة
 شرق خانيونس

 غرب غزة
 رفت

 خانيونس

 .4سنوات الخدمة   :أقل من  5سنوات  من 10-5سنوات  أكثر من  10سنوات
القسم الثاني  :فقرات االستبانة:
يرجى وضع إشارة ( √) في المكان المناسب:
الفقرة

ـ

الدرجة
متدنية

متدنيةجدنا

عاليةجدنا

عالية

متكسطة

.1

يراعيالمديرالعدالةفيتكزيعالعمؿعمىالمعمميف











.2

يسعىالمديرلحؿالنزاعاتكالخالفاتداخؿالمدرسة











المجاؿاألكؿ:قيـالنزاىةكالشفافية

بإنصاؼ
.3

يمتزـالعدؿفيتقيي ـأداءالعامميف











.4

يحاسبالمقصرفيالعمؿبطريقةعادلة











.5

يتخذق ارراتالعمؿبدكفتحيز











.6

يجمعمعمكماتدقيقةككاممةقبؿاتخاذق ارراتمتعمقةبالعمؿ











.7

يتجنبأفتتأثرعمميةتقييـاألداءبالعالقاتالشخصية











.8

يقدـمبرراتكاضحةلكؿقراريتخذهفيحؽالمعمميف











المجاؿالثاني:قيـالمسئكليةالجتماعية
.1

يراعيظركؼالمعمميفالجتماعيةعندتكزيعالعمؿعمييـ











.2

يشارؾالمعمميففيمناسباتيـالجتماعية





















.4

يسيـفيحؿمشكالتالمعمميفالجتماعية











.5

يشجععمىإقامةعالقاتاجتماعيةمعالمجتمعالمحمي











 .3يبذؿجيكدانكاضحةلخدمةالمجتمعالمحمي
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.6

يعامؿالمعمميفعمىأنيـجزءمفالمجتمعالذمتسعى











.7

يقكـبخدمةالمجتمعدكفانتظارمقابؿمادم











المدرسةلخدمتو

المجاؿالثالث:قيـالدعـ
.1

يقدـتعزيزاتلفظيةلممعمميففيالكقتالمناسب











.2

ينكعالمديرفيأساليبالتعزيزالتييستخدميا











.3

يعطيالكقتالكافيإلنجازالميمات











 .4يعدؿفيتكزيعالمكاف تالماديةكالمعنكيةعمىالمعمميفكفقان 









.5

يقدـيدالعكفكالمساعدةلمفيحتاجيامفالمعمميف











.6

يتجنباحراجالمعمميفعندمايتعمؽالتقصيربظركفيـ











.7

يعمؿعمىرفعالركحالمعنكيةلممعمميفبشتىالطرؽالممكنة 









إلنجازاتيـ

الخاصة

المجاؿالرابع:قيـالنتماءالتنظيمي
.1

يفتخربمينتوكيعدىامفالميفالسامية











.2

ينميمياراتواإلداريةمفخالؿاطالعوعمىالمستجدات











.3

يساعدالمعمميفعمىتنميةكفاياتيـالمينيةمفخالؿتكفير











.4

يعززانتماءالمعمميفلمينتيـمفخالؿتكفيرفرصالتدريب 









.5

يؤكدعمىضركرةالتزاـالمعمميفبأكقاتالحصص











.6

يبذؿجيدهلتحقيؽاألىداؼالمكمؼبيا











.7

ينشرركحالتعاكفبيفكافةالمعمميففيمجاؿالمينة











فرصالتدريب

المجاؿالخامس:قيـاألمانةالتنظيمية
.1

يعتمدعمىالسجؿالتراكميعندتقييـاألداء











.2

يطمعالمعمميفعمىاألنظمةالمتعمقةبيـ











.3

يحافظعمىممتمكاتالمدرسة











.4

يجتيدإليصاؿالحؽألصحابو











.5

يتجنبالغيابعفالمدرسةإلبعذررسمي











.6

يتشاكرمعأكلياءاألمكربخصكصأبنائيـ











.7

يمتزـالمكضكعيةفيتنفيذاألنظمةكالقكانيف











.8

يبتعدعفالذاتيةفيتقييـالعامميف











.9

يحافظعمىالقضاياالسريةلممعمميف











المجاؿالسادس:القيـالقيادية
.1

يتمتعالمديربركحالمبادأةبحيثيبادرباتخاذالق ارراتفي











.2

يصدرأكامرإداريةذاتتأثيرفيالمعمميف











.3

لديوالمقدرةعمىإدارةالكقتبفعالية











كقتياالمناسب
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.4

يتحمؿالمديرضغكطالعمؿ











.5

يستمعآراءجميعالعامميففيالمدرسة











.6

يخططبطريقةتشاركيةمعالمعمميف











.7

يأخذبمبدأالمشاركةالجماعيةفيصناعةالقرار











.8

يتخذمشاركةالعامميففيصناعةالقرارمبدألتحسيفاألداء











.9

يديرأزماتالمدرسةبطريقةفاعمة











التعميمي

المجاؿالسابع:قيـالتسامحالتنظيمي
.1

يتمتعبعالقاتحسنةمعالمعمميف











.2

يتعامؿبمركنةمعظركؼالعامميف











.3

يتسامحمعالمعمميفذكمالظركؼالخاصة











.4

يعالحالقصكرفيالعمؿقبؿاتخاذالقرار





















 .5يحؿالمشكالتبيفالمعمميفكدينا
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