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بحث لدل أية مؤسسة تعميمية أك بحثية أخرل.
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آية قرآنية

بسمميحرلا نمحرلا هللا 
قال تعاىل:

اَّلل عملَ ُكم ورسولُه والْمؤِمنو َن وست رُّدو َن إِ ََل ع ِ
اِل
َ
" َوقُ ِل ْاع َملُوا فَ َسيَ َرى هُ َ َ ْ َ َ ُ ُ َ ُ ْ ُ َ َ ُ َ
الْغَْي ِ
ب َوال هش َه َاد ِة فَيُنَبِّئُ ُك ْم ِِبَا ُكْنتُ ْم تَ ْع َملُو َن"

صدق هللا العظيم
[التوبة]115 :

ب 

اإلىداء
إلى منارة العمـ  ،كاماـ المتعمميف محمد صمى هللا عميو كسمـ.
إلى شيخنا كمربينا شيخ الطريقة الجريرية األحمدية الشيخ /عيد أبك جرير رحمو هللا تعالى.
إلى مف برضاىما أكفؽ كلغيرىما بعد هللا ال أسعى ،كالدم الكريميف ،ال ىذيف أحاطاني بدعكاتيما
الخالصة ،أطاؿ هللا في عمرىما كمتعيما بالصحة كالعافية
أبي الغالي كأمي الحنكنة.
إلى مف تربيت معيـ كسكنكا قمبي ككجداني ،،،الذيف شممكني بالعطؼ كالحناف
إخكتي كأخكاتي.
إلى سكني في الحياة ،إلى مف معيا عرفت طعـ النجاح ،إلى رفيقة الدرب كشريكة العمر ...زكجتي
الغالية.

إلى الشمكع التي تنير حياتي ،،،،
بناتي األعزاء( براءة ،ديما ،إيماف ،سما ).
إلى عائمتي /عائمة أبك مزيد ،كعائمة زكجتي /آؿ الديراكم الكراـ.
كؿ باسمو كلقبو كصفتو االعتبارية ،كالى زمبلئي في الدراسة حفظيـ هللا.
إلى كؿ أصدقائي ه
إلى أرض فمسطيف الحبيبة.
إلى األسرل القابعيف في سجكف االحتبلؿ.
إلى الشيداء األكرـ منا جميعنا الذيف ضحكا بدمائيـ ليخطكا لنا دركب النصر.
إلى كؿ مف عممني حرفان كسيؿ لي دركب العمـ كالنكر.
يككف خالصان لكجي ًو الكريـ.
هللا ٍ
أف ى
أسأؿ ى
إليكـ جميعان أىدم ثمرة ىذا الجيد المتكاصؿ ،الذم ي
الباحث
عبدالرحمن أحمد أبومزيد
ج 

الشكر والتكدير

ِ
ي وأَ ْن أَ ْعمل ص ِ
اِلًا
ك الَِِّت أَنْ َع ْم َ
ب أ َْوِز ْع ِِن أَ ْن أَ ْش ُك َر نِ ْع َمتَ َ
قال تعالىَ " :ر ِّ
ََ َ
ت َعلَ َّي َو َعلَى َوال َد َّ َ
ِ
ِ
ي"[األحقاؼ.]51:
ت إِلَْي َ
َصلِ ْح ِِل ِِف ذُ ِّريَِِّت إِِّّن تُ ْب ُ
تَ ْر َ
ضاهُ َوأ ْ
ك َوإِِّّن م َن ال ُْم ْسل ِم َ
الحمػ ػ ػػد ي العظػ ػ ػػيـ األكػ ػ ػػرـ ،الػ ػ ػػذم عمػ ػ ػػـ بػ ػ ػػالقمـ ،عمػ ػ ػػـ اإلنسػػ ػػاف مػػ ػػا لػػ ػػـ يعمػ ػ ػػـ ،عزيػػ ػػز الثنػ ػ ػػاء ،جميػ ػ ػػؿ

العطػ ػػاء ،ربنػػػا ال نحص ػػي ثن ػ ػاء عميػػػؾ أن ػػت كمػ ػػا أثنيػ ػػت عم ػػى نفس ػػؾ ،كالصػ ػػبلة كالس ػػبلـ عمػػػى المعمػ ػػـ
األكؿ خيػ ػ ػػر البش ػ ػ ػرية محمػ ػ ػػد صػ ػ ػػؿ هللا عميػ ػ ػػو كسػ ػ ػػمـ ،الػ ػ ػػذم أكصػ ػ ػػانا بالشػ ػ ػػكر ،كعممنػ ػ ػػا البػ ػ ػػر كزيػ ػ ػػف

باإلس ػ ػػبلـ أخبلقن ػ ػػا ،فأحم ػ ػػدؾ رب ػ ػػي كأش ػ ػػكرؾ عم ػ ػػى أف يس ػ ػػرت ل ػ ػػي إتم ػ ػػاـ ى ػ ػػذه الد ارس ػ ػػة عم ػ ػػى الكج ػ ػػو

الذم أرجك أف ترضى بو عني.

ػكر الجزيػ ػ ػػؿ كالعرفػػ ػ ً
ػدـ بالشػػ ػ ً
ػاف بالجميػػ ػػؿ إل ػ ػػى أسػ ػ ػاتذتي كمشػ ػ ػرفي
كانػػ ػػو يطيػ ػ ػػب ل ػ ػػي كيشػ ػ ػػرفني أف أتق ػ ػ ى
ٌ
األفاضؿ:
الدكتور الفاضل /فايز عمي األسود  .....حفظو هللا
الدكتور الفاضل /صييب كمال األغا  .....حفظو هللا
بقبػ ػػكؿ اإلشػ ػ ػراؼ عمػ ػػى ى ػ ػػذه الرسػ ػػالة ،كعمػ ػػى جيػ ػػدىما الكبيػ ػػر الػ ػػذم بػ ػػذاله فػ ػػي إرشػ ػػادم،
لتفضػ ػػميما ى
كفي متابعتيما لمرسالة منذ أف كانت فكرة فجزاىما هللا عني خير الجزاء في الدنيا كاآلخرة.
كما أتكجو بخالص الشكر كاالمتناف لؤلساتذة األفاضؿ عضكم لجنة المناقشة:
مناقشاً داخمياً
مناقشاً خارجياً

األستاذ الدكتور الفاضل /عامر يوسف الخطيب
والدكتور الفاضل /عصام حسن الموح

فكمػ ػػي ثقػ ػػة بػ ػػاي ثػ ػػـ بيػ ػػـ بػ ػػأف مبلحظػ ػػاتيـ السػ ػػديدة حػ ػػكؿ ىػ ػػذه الرسػ ػػالة سػ ػػيككف ليػ ػػا بػ ػػال األثػ ػػر فػ ػػي

إخراجيا بأفضؿ صكرة فجزاىـ هللا عني خير الجزاء.

كم ػػا كأش ػػكر ك ػػؿ م ػػف س ػػاعدني كأع ػػانني عم ػػى إنج ػػاز ى ػػذه الرس ػػالة ،كك ػػؿ م ػػف أحبن ػػي كخص ػػني يكمػ ػان
بدعائ ػ ػػو فمي ػ ػػـ ف ػ ػػي ال ػ ػػنفس منزل ػ ػػة ،كاخػػ ػػص بال ػ ػػذكر األخ الحبيب/س ػ ػػميماف الكػػ ػػرد ،كال ػ ػػدكتكر /ض ػ ػػياء

الكػ ػػرد ،كاألسػ ػػتاذ /محمػ ػػد السػ ػػمطي .كأشػ ػػكر كػ ػػؿ مػ ػػف لػ ػػـ يسػ ػػعفني المقػ ػػاـ لػ ػػذكرىـ ،فيػ ػػـ أىػ ػػؿ لمفضػ ػػؿ

كالخير كالشكر.

الباحث
عبدالرحمن أحمد أبومزيد
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ممخص الدراسة
ىػػدفت الد ارسػػة التعػػرؼ إلػػى مسػػتكل إدارة المكاى ػػب كعبلقتػػو بمسػػتكل المنػػاخ التنظيمػػي لػػدل الم ػػدارس
الثانكيػػة بمحافظ ػػات فمس ػػطيف الجنكبي ػػة ،كلتحقي ػػؽ أى ػػداؼ الد ارس ػػة اس ػػتخدمت الد ارس ػػة الم ػػني الكص ػػفي
لمبلئمتو لطبيعة الدراسة ،فيما استخدمت االستبانة كأداة رئيسة لجمع بيانات الدراسة ،حيػث قػاـ الباحػث
بإعداد استبانتيف االستبانة األكلى /إدارة المكاىب كتككنت مػف خمسػة أبعػاد كمجمػكع فقراتيػا ( )51فقػرة،
كاالستبانة الثانية /المناخ التنظيمػي كتككنػت مػف ثبلثػة أبعػاد كمجمػكع فقراتيػا ( )59فقػرة ،كتككنػت عينػة
الد ارس ػػة م ػػف ( )513معممػ ػان كمعمم ػػة م ػػف معمم ػػي الم ػػدارس الثانكي ػػة بمحافظ ػػات فمس ػػطيف الجنكبي ػػة ت ػػـ
اختيارىـ بالطريقة العشكائية كبنسبة ( )%51مف المجمكع الكمي لمجتمع الدراسة.
أىم نتاكج الدراسة:
 .5بمػ ػ ػ مس ػ ػػتكل إدارة المكاى ػ ػػب ل ػ ػػدل الم ػ ػػدارس الثانكي ػ ػػة بمحافظ ػ ػػات فمس ػ ػػطيف الجنكبي ػ ػػة م ػ ػػف كجي ػ ػػة
نظر المعمميف ما نسبتو ( )%784.8بدرجة تقدير جيدة.
 .2بم ػ ػ ػ مسػ ػ ػػتكل المنػ ػ ػػاخ التنظيمػ ػ ػػي لػ ػ ػػدل المػ ػ ػػدارس الثانكيػ ػ ػػة بمحافظػ ػ ػػات فمسػ ػ ػػطيف الجنكبيػ ػ ػػة مػ ػ ػػف
كجية نظر المعمميف ما نسبتو ( )%85418بدرجة تقدير كبيرة.
 .5ال تكجػ ػ ػػد فػ ػ ػػركؽ ذات داللػ ػ ػػة إحصػ ػ ػػائية عنػ ػ ػػد مسػ ػ ػػتكل داللػ ػ ػػة ( )α≤0.05بػ ػ ػػيف متكسػ ػ ػػط درجػ ػ ػػات
تقػ ػ ػ ػػدير أف ػ ػ ػ ػراد عينػ ػ ػ ػػة الد ارسػ ػ ػ ػػة لمسػ ػ ػ ػػتكل إدارة المكاىػ ػ ػ ػػب لػ ػ ػ ػػدل المػ ػ ػ ػػدارس الثانكيػ ػ ػ ػػة بمحافظػ ػ ػ ػػات
فمسػ ػػطيف الجنكبي ػ ػػة تع ػ ػػزل لمتغيػ ػ ػرات الد ارس ػ ػػة (الجػ ػػنس ،المؤىػ ػػؿ العممػ ػػي ،عػ ػػدد سػ ػػنكات الخدم ػ ػػة،
عدد الدكرات التدريبية).
 ..تكجػ ػ ػػد عبلقػ ػ ػػة ارتباطيػ ػ ػػة مكجبػ ػ ػػة دالػ ػ ػػة إحصػ ػ ػػائيان بػ ػ ػػيف مسػ ػ ػػتكل إدارة المكاىػ ػ ػػب كمسػ ػ ػػتكل المنػ ػ ػػاخ
التنظيمي في المدارس الثانكية بمحافظات فمسطيف الجنكبية مف كجية نظر المعمميف.
أىم توصيات الدراسة:
 .5ت ػ ػ ػػدريب م ػ ػ ػػديرم الم ػ ػ ػػدارس عم ػ ػ ػػى تطبي ػ ػ ػػؽ اس ػ ػ ػػتراتيجيات ادارة المكاىػ ػ ػػب المؤسس ػ ػ ػػية م ػ ػ ػػف خ ػ ػ ػػبلؿ
إقن ػ ػػاعيـ بم ػ ػػدل أىميتي ػ ػػا لتمي ػ ػػز المدرس ػ ػػة كإلرس ػ ػػاء األلف ػ ػػة كالمحب ػ ػػة ب ػ ػػيف المعمم ػ ػػيف بم ػ ػػا ي ػ ػػنعكس
عمى رضاىـ عمى المناخ التنظيمي لممدرسة.
 .2ت ػ ػػدريب م ػ ػػديرم الم ػ ػػدارس عم ػ ػػى كيفي ػ ػػة اس ػ ػػتخداـ ط ػ ػػرؽ كآلي ػ ػػات التقي ػ ػػيـ المناس ػ ػػبة لمكق ػ ػػكؼ عم ػ ػػى
مستكيات المعمميف المكىكبيف كمعرفة جكانب المكىبة لدييـ.
 .5اشػ ػ ػراؾ المعمم ػ ػػيف المكى ػ ػػكبيف ف ػ ػػي اتخ ػ ػػاذ القػ ػ ػ اررات المدرس ػ ػػية ممػ ػػا ينم ػ ػػي ل ػ ػػدييـ ركح المس ػ ػػؤكلية،
كينعكس عمى أدائيـ بصكرة إيجابية ،كيزيد مف انتمائيـ ككالئيـ لممدرسة.
 ..تعزيػ ػ ػػز العمػ ػ ػػؿ الجمػ ػ ػػاعي كالعمػ ػ ػػؿ بػ ػ ػػركح الفريػ ػ ػػؽ الكاحػ ػ ػػد كرعايػ ػ ػػة األفكػ ػ ػػار اإلبداعيػ ػ ػػة كالخبلقػ ػ ػػة
لممعمم ػ ػػيف م ػ ػػف خ ػ ػػبلؿ تق ػ ػػديـ ال ػ ػػدعـ المعن ػ ػػكم كالم ػ ػػادم لمف ػ ػػرؽ العامم ػ ػػة ف ػ ػػي المدرس ػ ػػة كاإلش ػ ػػادة
بيا.

ه 

Abstract
The study aimed to identify the level of talent management and its relation to the level
of organizational climate in the secondary schools in the Southern Governorates of
Palestine. To achieve the objectives of the study, the researcher used descriptive analytical
methodology to suit the nature of the study, While the questionnaire was used as a primary
tool for collecting study data, Where the researcher prepared two questionnaires The first
questionnaire / talent management with consisted of five dimensions with the total of (35)
paragraphs, And the second questionnaire / organizational climate with consisted of three
dimensions with the total of (19) paragraphs, The study sample consisted of (356) male
and female teachers from secondary schools in the southern governorates of Palestine who
were randomly chosen by 10% of the total of the study population4
Study most important findings:
1. The level of talent management in the secondary schools in the southern governorates
of Palestine was 78.48% with a high degree of appreciation.
2. The level of organizational climate in the secondary schools in the southern
governorates of Palestine from the point of view of teachers reached (83.58%) with a
high degree of appreciation.
3. There were no statistically significant differences at the level of significance (α0.05)
between the average scores of the study sample for the level of talent management in
secondary schools in the southern governorates of Palestine due to the study variables
(gender, qualification, number of years of service, number of training courses).
4. There is a positive correlation between the level of talent management and the level of
organizational climate in secondary schools in the southern governorates of Palestine
from the point of view of teachers.
Study most important recommendations:
1. Train school principals to implement institutional talent management strategies by
convincing them of their importance to the school's excellence and to instilling
familiarity and love among teachers, reflecting on the organizational climate of the
school.
2. Train school principals on how to use appropriate evaluation methods and mechanisms
to identify teachers' levels and learn about their talents.
3. Involve teachers in making school decisions, which develop their spirit of
responsibility, and reflected on their performance in a positive way, and increases their
affiliation and loyalty to the school.
4. Promote teamwork, team spirit, and nurture creative and creative ideas for teachers by
providing moral and material support to and praising the working staff of the school.
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الفصل األول

اإلطار العام لمدراسة
أول :مكدمة
انيا :مشكمة الدراسة
ال ا :أسكمة الدراسة
رابعا :أىداف الدراسة
خامسا :أىمية الدراسة
سادسا :حدود الدراسة
سابعا :مصطمحات الدراسة

الفصل األول
اإلطار العام لمدراسة
مكدمة:
أدت التطكرات المتبلحقة في التكنكلكجيا كالنظـ العالمية إلى تنػكع كتعػدد المصػادر التػي تسػتند
عمييػػا المؤسسػػات مػػف أجػػؿ البقػػاء كالنمػػك كالتطػػكر ،فتيعػػد المكىبػػة مػػف أىػػـ الركػػائز التػػي تسػػتند عمييػػا

ػداء م ػػف حس ػػف اختي ػػار الم ػػكظفيف الكف ػػؤيف كالم ػػؤىميف
المؤسس ػػات ف ػػي تحقي ػػؽ رؤيتي ػػا االس ػػتراتيجية ،ابت ػ ن
كاكتشاؼ مكاىبيـ كتنميتيا كالحفاظ عمييا ،مف أجؿ كسب تعػاكنيـ ،كتحفيػزىـ عمػى العمػؿ بػأعمى درجػة
مف الكفاءة كدفعيـ لمعمؿ كفريؽ متعاكف منسجـ.

كمف ىنا نجد أف المكىبة أصبحت قدرة ىامة لتحقيؽ التميػز ألم مؤسسػة ،بمػا فييػا المؤسسػات
األكاديميػػة ،ذل ػػؾ يجع ػػؿ مػػف اختي ػػار المكاى ػػب كادارتي ػػا بشػػكؿ فع ػػاؿ أح ػػد العكامػػؿ الحاس ػػمة ف ػػي نج ػػاح
المؤسسػات التعميميػػة كزيػادة قػػدرتيا التنافسػية ،فاسػػتراتيجية إدارة المكاىػب كتكظيػػؼ أدكات تطػكير كتنميػػة
المكاىػػب فػػي أماكنيػػا الصػػحيحة تػػزكد المػػدارس بفػػرص رائعػػة لمحصػػكؿ عمػػى األصػػكؿ الفكريػػة التػػي ىػػي
بحاجة ليا كتؤدم إلى زيادة قيمة المدرسة ككػؿ كالمحافظػة عمػى مكانتيػا المرمكقػة فػي األكسػاط العمميػة
كالمجتمع المحمي (ىبلؿ.).9 :2155 ،
كانطبلؽ مفيكـ إدارة المكاىب كارتباطيػا بشػكؿ كبيػر بمػا سػمي بحػرب المكاىػب ،كالتػي اشػتعمت
بػيف الشػػركات التجاريػػة الكبػػرل كتعبيػػر عػػف المنافسػػة الشػػديدة فػػي اجتػػذاب المػػكظفيف أصػػحاب الكفػػاءات
العالية كالحفػاظ عمػييـ ،كالحاجػة إلػى االسػتخداـ األمثػؿ لممػكارد البشػرية كتحقيػؽ التميػز ،كتحسػيف األداء
المؤسسػػي ،كضػػع المؤسسػػات التربكيػػة كالتعميميػػة أمػػاـ كاقػػع جديػػد تسػػتجيب فيػػو لمطالػػب إدارة المكاىػػب،
ممػػا يسػػتمزـ كجػػكد معممػػيف كمػػكظفيف كقػػادة ق ػادريف عمػػى تفعيػػؿ كاسػػتثمار طاقػػاتيـ ،كاسػػتثمار م ػكاردىـ
كتطػػكيرىـ باسػػتمرار ،ليسػػتطيعكا أداء أدكارىػػـ التػػي يتكقعيػػا مػػنيـ المجتمػػع كأف ػراده ،بكػػؿ ميػػارة كاتقػػاف
(أحمد.)58 :2155 ،
كالتكجو إلدارة المكاىب في المؤسسات التعميميػة لػو مػا يبػرره ،حيػث أف ىنػاؾ كثيػ انر مػف الشػكاىد
التي تؤكد عمى أنيا تحمؿ في طياتيا تمكػيف المؤسسػة مػف التعامػؿ مػع بيئػة التنػافس التػي تتسػـ بسػرعة
التغيي ػػر ،كعم ػػى ت ػػكفير الع ػػامميف ال ػػذيف يتمي ػػزكف بالكف ػػاءة لقي ػػادة كادارة التغيي ػػر كالتط ػػكير ف ػػي المؤسس ػػة
(عبد الفتاح.)2 :2117 ،
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كتشػػير التجػػارب العالميػػة أف االسػػتثمار الفعػػاؿ لممكاىػػب المؤسسػػية يجعػػؿ ىػػذه المؤسسػػات قػػادرة
عمػػى التنػػافس ،كيتجسػػد ىػػذا االسػػتثمار فػػي أفضػػؿ صػػكرة فػػي إدارة المكاىػػب ،ففػػي ىػػذا العصػػر الػػذم
نعيشػػو كالػػذم يتسػػـ بػػالتغيير المسػػتمر ،أصػػبحت المكىبػػة رأس مػػاؿ بشػػرم عػػالي القيمػػة ،األمػػر الػػذم
يجعػ ػػؿ مػ ػػف إدارة المكاىػ ػػب كحسػ ػػف اختيػ ػػار المػ ػػكظفيف ،كاكتشػ ػػاؼ م ػ ػكاىبيـ كتنميتيػ ػػا يػ ػػأتي فػ ػػي مقدمػ ػػة
األكلكيات (الحميدم كالطيب.)2 :2155 ،
كاف ايجػػاد منػػاخ تنظيمػػي مميػػز مػػف أكثػػر العكامػػؿ التػػي تيػػتـ بيػػا المؤسسػػات التربكيػػة ،حيػػث
يػػنعكس المنػػاخ التنظيمػػي المتػػكفر عمػػى قػػدرات المػػكظفيف ،كيسػػيـ فػػي تسػػييؿ إجػراءات العمػػؿ ،كتطبيػػؽ
السياسات كاالستراتيجيات البلزمة لتحقيؽ األىداؼ.
كيتأثر الفرد عند أداء ميامو كأنشطتو كاجراءات العمؿ بمتغيرات تنظيمية مختمفة؛ أىميا المنػاخ
التنظيمي الذم يعبر عف مجمكعة مف الخصائص المستقرة نسبينا في بيئػة العمػؿ ،كالتػي تميػز المؤسسػة
بل عػػف نظػػـ العمػػؿ
عػػف غيرىػػا ،كتتشػػكؿ ىػػذه الخصػػائص كنتيجػػة لفمسػػفة اإلدارة العميػػا ،كممارسػػاتيا فضػ ن
كسياس ػ ػ ػ ػػتو كاجراءاتػػ ػ ػ ػػو ،كم ػ ػ ػ ػػا يػػ ػ ػ ػػدؿ عم ػ ػ ػ ػػى القػػ ػ ػ ػػيـ كالعػػ ػ ػ ػػادات كالتقاليػ ػ ػ ػ ػػد ،كاأليػ ػ ػ ػ ػػدكلكجيات ،كاألذكاؽ،
كالطبقػ ػػات االجتماعيػ ػػة ،كتأثيرىػ ػػا عمػ ػػى العمميػ ػػة االنتاجيػ ػػة ،كس ػ ػمكؾ كتص ػ ػرفات العػ ػػامميف فػ ػػي التنظػ ػػيـ
(الديحاني.)55 :2155،
كمػػا أف مصػػدر فعاليػػة المدرسػػة األسػػاس ىػػك المنػػاخ التنظيمػػي السػػائد ،كقػػدرة ىػػذا المنػػاخ عمػػى
معالجة المشكبلت الصعبة فييػا ،أك عمػى فعاليػة جماعػات العمػؿ التػي يشػتمؿ عمييػا الييكػؿ التنظيمػي،
كعمػػى مػػدل تػكافر الػربط المتعػػدد فيمػػا بيػػنيـ ،كفيػػـ خصػػائص جماعػػات العمػػؿ الفعالػػة كشػػعكر العػػامميف
بالجاذبيػ ػػة نحػ ػػك الجماعػ ػػة كالش ػ ػعكر بػ ػػالكالء ليػ ػػا كألعضػ ػػائيا ،أك ال ػ ػكالء لرؤسػ ػػائو فػ ػػي العمػ ػػؿ ،كتت ػ ػكافر
فيي ػػا الثق ػػة ب ػػيف الرؤس ػػاء كالمرؤكس ػػيف ،كتع ػػد ق ػػيـ كأى ػػداؼ الجماع ػػة متكامم ػػة م ػػع ق ػػيـ كحاج ػػات الف ػػرد
(الزطمة.)2 :2151 ،
فػإدارة المكىبػة تتطمػب تػكافر منػاخ تنظيمػي يييػف الظػركؼ المناسػبة الحتضػاف المكاىػب كتنميػة
قد ارتيـ بما يعكد بالنفع عمى المؤسسة التعميميػة ،كمػف خػبلؿ مػا سػبؽ تكلٌػدت فكػرة الد ارسػة لػدل الباحػث
ألىميػػة تػػكفير منػػاخ تنظيمػػي مبلئػػـ لنمػػك المكىبػػة ينقػػؿ المدرسػػة لمسػػتكيات متقدمػػة مػػف خػػبلؿ االىتمػػاـ
باسػػتراتيجيات إدارة المكىبػػة ،لتصػػبر المدرسػػة ذات شػػأف كبيػػر تتميػػز بأدائيػػا كمكاردى ػا البش ػرية ،فتكػػكف
مدرسة قائمة عمى االىتماـ بالمكاىب كمكاكبة لمتطكير كمتقبمة لمتغيير.
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مشكمة الدراسة وتساؤلتيا:
تسػيـ القيػػادة التربكيػػة بجيكدىػػا كأسػػاليبيا المختمفػػة اسػػيامان كبيػ انر فػػي العنايػػة بالمكاىػػب ،كتكجيػػو
المعممػػيف إلػػى أفضػػؿ طػػرؽ العمػػؿ كأسػػاليبو ،كرفػػع معنكيػػاتيـ ،كدفعيػػـ لزيػػادة اإلنتػػاج أك العمػػؿ المثمػػر
كتحسينو كما تسيـ في تماسكيـ كترابطيـ ،لتحقيؽ أىدافيا كغاياتيا.
كمف خبلؿ اطبلع الباحث عمى الدراسات السابقة كجد اف المؤسسات تحتػاج ألنػكاع مختمفػة مػف
المكاىػػب مػػف أجػػؿ تنميػػة العمػػؿ فػػي ظػػؿ اتجاىػػات االقتصػػاد كالتنػػافس القػػائـ بػػيف المؤسسػػات ،حيػػث أف
تمي ػػز المؤسس ػػات يػ ػرتبط بكج ػػكد كف ػػاءات ذات مكاى ػػب ب ػػارزة ف ػػي عممي ػػات تطكيرى ػػا ،تس ػػعى المؤسس ػػة
الستثمارىـ باعتبارىـ أكلكية مف أكلكياتيا.
كمػػػف منطمػ ػػؽ أىميػػػة إدارة المكاىػ ػػب كتػ ػػكفير منػػػاخ تنظيمػ ػػي يػ ػػدعـ إدارة المكىبػػػة ،كدكرىػ ػػا فػ ػػي
النيػػكض باألفكػػار اإلبداعيػػة التػػي تفضػػي إلنشػػاء مشػػاريع كأفكػػار مبدعػػة ،كفػػي ضػػكء حػػرص الباحػػث
لد ارسػػة إدارة المكىبػػة كعبلقتيػػا بالمنػػاخ التنظيمػػي الػػذم يعػػزز مػػا لػػدل المرؤكسػػيف لمكصػػكؿ لمتميػػز ،مػػف
ًقبؿ قيادة حكيمة قائمة عمى اإلبداع ،كمما سبؽ يمكف تحديػد مشػكمة الد ارسػة فػي السػؤاؿ الػرئيس التػالي:
ما مسةتوى إدارة المواىةب وعالقتيةا بالمنةاخ التنظيمةي فةي المةدارس ال انويةة فةي محافظةات فمسةطين
الجنوبية؟
يتفرع مف السؤاؿ الرئيس األسئمة الفرعية التالية:
 .5مػػا مسػػتكل إدارة المكاى ػػب لػػدل الم ػػدارس الثانكيػػة بمحافظػػات فمس ػػطيف الجنكبيػػة م ػػف كجيػػة نظ ػػر
المعمميف؟

 .2ىؿ تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل داللة ( )α≤0.05بيف متكسط درجات تقػدير أفػراد
عينػػة الد ارس ػػة لمس ػػتكل إدارة المكاى ػػب ل ػػدل المػػدارس الثانكي ػػة بمحافظ ػػات فمس ػػطيف الجنكبي ػػة تع ػػزل

لمتغيرات الدراسة (الجنس ،المؤىؿ العممي ،عدد سنكات الخدمة ،عدد الدكرات التدريبية)؟
 .5مػػا مسػػتكل المنػػاخ التنظيمػػي لػػدل المػػدارس الثانكيػػة بمحافظػػات فمسػػطيف الجنكبيػػة مػػف كجيػػة نظػػر
المعمميف؟

 ..ىؿ تكجد عبلقة ارتباطية بيف مستكل إدارة المكاىب كمستكل المناخ التنظيمػي فػي المػدارس الثانكيػة
بمحافظات فمسطيف الجنكبية؟

.

أىداف الدراسة:
تسعى الدراسة إلى تحقيؽ األىداؼ التالية:
 .5التعػػرؼ الػػى مسػػتكل إدارة المكاىػػب لػػدل المػػدارس الثانكيػػة بمحافظػػات فمسػػطيف الجنكبيػػة مػػف كجيػػة
المعمميف.
 .2الكشػػؼ عػػف مػػدل كجػػكد فػػركؽ ذات داللػػة إحصػػائية عنػػد مسػػتكل داللػػة ( )α≤0.05بػػيف متكسػػط
درجػات تقػدير أفػراد عينػة الد ارسػػة لمسػتكل إدارة المكىبػة لػػدل المػدارس الثانكيػػة بمحافظػات فمسػػطيف
الجنكبيػػة تعػػزل لمتغيػػرات الد ارسػػة (الجػػنس ،المؤىػػؿ العممػػي ،عػػدد سػػنكات الخدمػػة ،عػػدد الػػدكرات
التدريبية).
 .5التعرؼ الى مستكل المناخ التنظيمي لدل المدارس الثانكية بمحافظػات فمسػطيف الجنكبيػة مػف كجيػة
المعمميف.
 ..الكشػػؼ عػػف العبلقػػة االرتباطيػػة بػػيف مسػػتكل إدارة المكاىػػب كمسػػتكل المنػػاخ التنظيمػػي فػػي المػػدارس
الثانكية بمحافظات فمسطيف الجنكبية.
أىمية الدراسة:
 .5تكتسػب الد ارسػة أىميتيػا مػف ككنيػا تناكلػت نمطػنا جديػدنا مػف أنمػاط اإلدارة كىػك نمػط إدارة المكاىػػب
لدل معممي المدارس الثانكية بمحافظات غزة.
 .2قػػد تسػػيـ فػػي تحسػػيف قػػدرات العػػامميف فػػي المػػدارس مػػف خػػبلؿ تعزيػػز مبػػدأ االسػػتفادة القصػػكل مػػف
المكىبة.
 .5ق ػػد تع ػػزز مكان ػػة المدرس ػػة ب ػػيف أكس ػػاط نظيراتي ػػا لم ػػا ل ػػذلؾ م ػػف تط ػػكير لق ػػدراتيا كتحس ػػيف ميزتي ػػا
التنافسية كبناء مركنة استراتيجية تمكنيا مف الكصكؿ لمناخ تنظيمي متميز.
 ..تكمف أىمية الدراسة في ككنيا تسعى لمتعرؼ الى المناخ التنظيمي لدل المدارس الثانكية.
 .1قد تسيـ في تعزيز المناخ اإليجابي كتحسيف البيئة التنظيمية لممدرسة كتطكير قدراتيا التعميمية.
 .3قد تفيد الدراسة كؿ مف مدارس ك ازرة التربية كالتعميـ ،كالباحثيف كالميتميف كطمبة الدراسات العميا.
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حدود الدراسة:
تتمثؿ حدكد الدراسة بالجكانب التالية:
 -5حد الموضوع :اقتصرت الدراسة عمى قياس مستكل إدارة المكىبة لػدل المػدارس الثانكيػة بمحافظػات
جنػكب فمسػػطيف مػػف كجيػػة نظػر المعممػػيف كفقػان لؤلبعػػاد التاليػة (القيػػادة المبدعػػة ،التخطػػيط ،التػػدريب
كالتطػػكير ،التحفيػػز ،إدارة كتقيػػيـ األداء) كعبلقتيػػا بالمنػػاخ التنظيمػػي كفق ػنا لؤلبعػػاد التاليػػة (المشػػاركة
في اتخاذ الق ارر ،االتصاؿ كالتكاصؿ ،العبلقات اإلنسانية).
 -2الحد المؤسسي :اقتصرت الدراسة عمى المدارس الثانكية التابعة لك ازرة التربية كالتعميـ.
 -5الحةةد المكةةاني :تػػـ إجػراء ىػػذه الد ارسػػة فػػي محافظػػات غػزة (مديريػػة تعمػػيـ شػػماؿ غػزة ،مديريػػة تعمػػيـ
غػرب غػزة ،مديريػػة تعمػػيـ شػػرؽ غػزة ،مديريػػة تعمػيـ الكسػػطى ،مديريػػة تعمػػيـ شػػرؽ خػػانيكنس ،مديريػػة
تعميـ خانيكنس ،مديرية تعميـ رفر).
 -.الحةةةد البشةةةري :اقتصػػرت الد ارسػػة عمػػى معممػػي كمعممػػات المػػدارس الثانكيػػة بمحافظػػات فمس ػػطيف
الجنكبية كتـ اختيارىـ بالطريقة العشكائية كبنسبة  %51مف المجمكع الكمي لمجتمع الدراسة.
 -1الحةةةد الزمةةةاني :ت ػػـ تطبي ػػؽ ى ػػذه الد ارسػػة ف ػػي الفصػػؿ الد ارس ػػي الثػػاني م ػػف الع ػػاـ الد ارس ػػي -2158
2159ـ.
مصطمحات الدراسة:
 .5الموىبة :أكلئؾ األفراد الػذيف يمكػنيـ أف يخمقػكا فػارؽ فػي أداء المؤسسػة إمػا عػف طريػؽ مسػاىمتيـ
كبشػػكؿ مباشػػر فػػي ذلػػؾ األداء ،أك عػػف طريػػؽ تحقػػيقيـ مسػػتكيات عاليػػة مػػف األداء عمػػى الم ػػدل
البعيد ،ارمستركن (.)Armstrong, 2009: 52
 .2إدارة المواىةةب :مجمكعػػة مػػف النشػػاطات الخاصػػة بالمنظمػػة كالتػػي تعنػػى بػػامتبلؾ كتطػػكير كتحفيػػز
كاس ػ ػ ػػتدامة الم ػ ػ ػػكظفيف المكى ػ ػ ػػكبيف لتحقي ػ ػ ػػؽ أى ػ ػ ػػداؼ المنظم ػ ػ ػػات الحالي ػ ػ ػػة كالمس ػ ػ ػػتقبمية ،ىارفاثكف ػ ػ ػػا
(.)Horváthová, 2011: 32
وتعةةرف إدارة المواىةةب إجراكيةا بانيةةا :النشػػاطات التػػي تقػػكـ بيػػا إدارة المػػدارس الثانكيػػة فػػي محافظػػات
غزة في سبيؿ تطكير كاستثارة دافعية المعمميف المكىكبيف لمكصكؿ لرؤية المدرسة كتحقيؽ رسالتيا.
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 .5المنةةةاخ التنظيمةةةي :البيئ ػػة االجتماعيػػة كالنظ ػػاـ االجتم ػػاعي الكم ػػي لمجمكع ػػة العػػامميف ف ػػي التنظ ػػيـ
الكاحػػػد ،كىػػػذا يعنػ ػػي الثقافػػػة كالقػ ػػيـ كالعػ ػػادات كالتقاليػػػد كاألعػ ػراؼ ،كاألنمػ ػػاط السػػػمككية كالمعتقػ ػػدات
االجتماعية كطرؽ العمؿ المختمفة التي تؤثر عمى الفعاليػات كاألنشػطة االنسػانية كاالقتصػادية داخػؿ
المنظمة (أبك عرب.)9 :2155 ،
ويعرف المناخ التنظيمي اجراكيا بأنةو :نظػاـ المؤسسػة السػائد فػي المػدارس الثانكيػة بمحافظػات فمسػطيف
الجنكبية بما يحتكيو مف عادات كممارسات كسمككيات كاجػراءات تسػاىـ فػي إيجػاد جػك مػف األلفػة داخػؿ
البيئة المدرسية.
 ..المحافظةةات الجنوبيةةة :قطػػاع غػزة سػػابقان كىػػك جػػزء مػػف السػػيؿ السػػاحمي كتبمػ مسػػاحتيا  531كيمػػك
مت ػ انر مربع ػان ،كمػػع قيػػاـ السػػمطة الفمسػػطينية تػػـ تقسػػيـ قطػػاع غ ػزة إداري ػان إلػػى خمػػس محافظػػات ىػػي:
محافظ ػ ػ ػػة الش ػ ػ ػػماؿ ،محافظ ػ ػ ػػة غػ ػ ػ ػزة ،محافظ ػ ػ ػػة الكس ػ ػ ػػطى ،محافظ ػ ػ ػػة خ ػ ػ ػػانيكنس ،محافظ ػ ػ ػػة رف ػ ػ ػػر
(ك ازرة التخطيط كالتعاكف الدكلي الفمسطينية.)5. :5997 ،
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الفصل ال اني

اإلطةةةةار النةةةظةةةةري لمدراسة
المحور األول :إدارة المواىب:
تمييد

أولً :مفيوم إدارة المواىب.

انياً :تعريف إدارة المواىب.

ال اً :أىداف إدارة المواىب.

رابعاً :أىمية إدارة المواىب.

خامساً :مجالت إدارة المواىب.

سادساً :تصنيف المواىب داخل المؤسسة التربوية.
سابعاً :معوقات تطبيق إدارة المواىب.

المحور ال اني :المناخ التنظيمي:

أولً :مفيوم وتعريف المناخ التنظيمي.
انياً :أىمية المناخ التنظيمي.

ال اً :خصاكص المناخ التنظيمي.

رابعاً :أنواع المناخ التنظيمي.

خامساً :مستويات المناخ التنظيمي.

سادساً :العوامل المؤ رة عمى المناخ التنظيمي.

سابعاً :أبعاد المناخ التنظيمي.

الفصل ال اني
اإلطةةةةار النةةةظةةةةري لمدراسة
المحور األول :إدارة المواىب
تمييد:
المكىبة ىي المنارة التي تنبعث منيا عناصر النجاح ،حيث أف أم مؤسسة تمتمؾ ككادر بشػرية
مؤىمػػة كعمػػى قػػدر مػػف الكفػػاءة ييكتػػب ليػػا النجػػاح كتحقيػػؽ األىػػداؼ بفضػػؿ اسػػتثمار طاقػػات المكاىػػب

المتاحة لدييا.

كتفتقػػر الكثيػػر مػػف المؤسسػػات فػػي عالمنػػا العربػػي إلػػى ثقافػػة االىتمػػاـ بالمكاىػػب ،حيػػث تتركػػز
إدارة الم ػكارد البش ػرية عمػػى قيػػاس الفجػػكة فػػي األداء ،كتعمػػؿ عمػػى معالجتيػػا مػػف خػػبلؿ ب ػرام التطػػكير
كالتدريب كالتكجيو كالتحفيز حيث إف استمرار ىذه الفجكة يمثؿ تيديدان لؤلداء المستيدؼ ،كىػذا يعنػي أننػا
نركز عمى إدارة التيديدات في المؤسسػة ،كنتجاىػؿ إدارة الفػرص التػي يمكػف أف تحتػاج إلػى جيػد كتكمفػة
أقؿ لتحقيؽ التميز كالنجاح مف إدارة التيديدات كىي إدارة المكاىب (الجراح كأبك دكلو.)28. :2151،
كما كيعد مدخؿ إدارة المكاىب المؤسسية مف المفاىيـ اإلدارية الحديثة ،كىذا المفيػكـ بػرز ألكؿ
مرة في التسػعينات ،عنػدما شػاع اسػتخداـ عبػارة "حػرب المكاىػب" التػي اشػتعمت بػيف الشػركات فػي الػدكؿ
الكبرل ،كذلؾ تعبي انر عف المنافسة الشديدة بيف المؤسسات ،حيث كانت بعػض الشػركات تحػاكؿ اجتػذاب
المكظفيف أصحاب الكفاءات العالية ،كأخرل تسعى لمحفاظ كاإلبقاء عمػييـ ،كتطػكر ىػذا المفيػكـ كأصػبر
نظامنا يطبؽ في أغمب إدارات المؤسسات كأحد استراتيجيات التطكير كالتغيير (عرفة.)5 :2151،
كلعؿ األخذ بيذا المدخؿ الحديث لو مػا يبػرره ،إذ أف ىنػاؾ الكثيػر مػف الشػكاىد التػي تؤكػد عمػى

أف إدارة المكاىب المؤسسية تحمؿ في طياتيػا تمكػيف المؤسسػة مػف التعامػؿ مػع بيئػة التنػافس التػي تتسػـ
بسرعة التغير ،كعمى تكفير العامميف الذيف يتميزكف بالكفاءة فػي العمػؿ ،إذ أف المؤسسػة الحديثػة لػـ تعػد
تعبأ بالعنصر البشرم غير المؤىػؿ كغيػر الكػؼء ،ىػذا فضػبلن عػف أف لػكاء التغييػر إنمػا تصػنعو كتحممػو

كتجس ػ ػػده المكاى ػ ػػب كالكف ػ ػػاءات ،كال يمك ػ ػػف تحقي ػ ػػؽ أم تغي ػ ػػر ن ػ ػػاجر ف ػ ػػي غي ػ ػػاب المكاى ػ ػػب كالكف ػ ػػاءات

(الشمرم.)52 :2151،
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أو ًل :مفيوم إدارة المواىب:
اختمؼ الباحثكف كاألكاديميكف فػي تحديػد مفيػكـ إدارة المكاىػب ،نظػ انر الخػتبلؼ كجيػة نظػر كػؿ
منيـ كحداثة مكضكع إدارة المكاىب.
إدارة المكاىػػب ىػػي :مبػػادرة تيػػدؼ إلػػى تحديػػد مصػػادر ،كجػػذب ،كتكظيػػؼ ،كتنميػػة ،كاالحتفػػاظ
بالمعمميف ذكم الكفاءة العاليػة ،كمػا تيػدؼ إلػى تطػكير القيػادة ككظػائؼ اإلدارة لتحقيػؽ النجػاح المسػتمر
لممؤسس ػػة ،ل ػػذلؾ ف ػػإف إدارة المكاى ػػب تػ ػرتبط ارتباطػ ػان قكيػ ػان باألى ػػداؼ االس ػػتراتيجية لممؤسس ػػة ،ىكرفاثكف ػػا
).)Horváthová,2011:35
كتتمثؿ إدارة المكاىػب بمجمكعػة مػف العمميػات التنظيميػة المتكاممػة ،المصػممة السػتقطاب كادارة
كتط ػػكير كتحفي ػػز كاس ػػتبقاء الم ػػكظفيف الميم ػػيف ،بي ػػدؼ إيج ػػاد مؤسس ػػة عالي ػػة االس ػػتجابة كاألداء بش ػػكؿ
مسػػتداـ ،كيسػػاند ىػػذه العمميػػات أنظمػػة آليػػة مدمجػػة كمترابط ػة تحقػػؽ المشػػاركة كالتكامػػؿ بػػيف كظػػائؼ
اإلدارة االستراتيجية المتعددة لممكارد البشرية (أبك الجدائؿ.)25 :2155،
كتعتبػػر إدارة المكاىػػب منيجيػػة متكاممػػة لتحسػػيف رأس المػػاؿ البشػػرم ،بمػػا يمكػػف المؤسسػػة مػػف
بمػػكغ النتػػائ المرجػػكة مػػف خػػبلؿ بنػػاء الثقافػػة التنظيميػػة كالمشػػاركة ،كبنػػاء القػػدرات ضػػمف إطػػار متكامػػؿ
القتناء المكاىب كتطكيرىا كاستثمارىا كاستبقائيا ،اسراليت(.)Israelite, 2009: 3
كمػػف كجيػػة نظػػر أخػػرل فػػإف إدارة المكاىػػب ىػػي عبػػارة عػػف مبػػادرة تيػػدؼ إلػػى جػػذب كتكظيػػؼ
كتطكير كاإلبقاء عمػى المػكظفيف مػف ذكم الكفػاءات العاليػة ،كىػك نظػاـ مصػمـ أيضػنا السػتيداؼ التنميػة
كالتدريب عمى ميارات القيادة كاإلدارة مػف أجػؿ تحقيػؽ النجػاح المسػتمر لممنظمػة ،فػإدارة المكاىػب تػرتبط
باألىداؼ االستراتيجية لممؤسسة ،كيمياـ(.)William, 2006: 65
فمكاىػب كميػػارات المعممػيف يجػػب العنايػة بيػػا كأنيػا يجػػب أف تكػكف مركػػز العمميػات ،فيػػي التػػي
تقػكد األعمػػاؿ إلػى النجػػاح كتحقيػؽ األربػػاح ،كقػد سػػارعت عديػد مػػف الشػركات العالميػػة الطمكحػة إلػػى أف
تخط ػػط كتط ػػكر مكاردى ػػا البشػ ػرية كمكاىبي ػػا ،كم ػػا ط ػػكرت مفي ػػكـ عممياتي ػػا كأس ػػاليبيا ف ػػي إدارة مكاردى ػػا
كمكاىب مكظفييا كالعامميف فييا ،تكمار (.)Tomar,2009: 120

 51

كمػػف خػػبلؿ مػػا سػػبؽ يخمػػص الباحػػث إلػػى أف إدارة المكاىػػب ىػػي عبػػارة عػػف منيجيػػة السػػتثمار
الطاقات كاالمكانػات المتاحػة لػدل المعممػيف مػف خػبلؿ تطػكير قػدراتيـ كاالىتمػاـ بجكانػب المكىبػة لػدييـ
مف أجؿ استثمارىا في تحقيؽ أىداؼ المؤسسة.
كمػػا أف تنميػػة مكاىػػب المعممػػيف تػػتـ مػػف خػػبلؿ تنميػػة القػػدرة عمػػى التفكيػػر اإلبػػداعي الػذم يػػؤدم
الػى انتػػاج أشػياء كأسػػاليب كانمػاط جديػػدة كأصػيمة أك تطػػكير مػا ىػػك قػائـ ليبػػدك جديػدا كمكاكبػػا لمتطمبػػات
العممية التربكية أك استحداث كظائؼ جديدة لما ىك كائف أك قائـ.
انياً :تعريف إدارة المواىب:
ةةةرف إدارة المواىةةةةب بأنيةةةةا :تفاعػ ػػؿ مجمكعػ ػػة مػ ػػف الممارسػ ػػات كالػ ػػنظـ المتكاممػ ػػة المتعمقػ ػػة
تُعة د
باستقطاب العامميف ذكم الميارات المتميزة المطمكبة كالمحافظػة عمػييـ كتطػكيرىـ بمػا ينسػجـ مػع التكجػو
االستراتيجي لممؤسسة (العنزم كالعطكم كالعابدم.)99 :2155،
كما وتعرف إدارة المواىب بأنيا :اسػتراتيجية اجتػذاب المػكظفيف المػؤىميف كاالحتفػاظ بيػـ ،بػبلؾ
(.)Black, 2010: 1
ويعة عةةرف عرفةةةة  )9111إدارة المواىةةةب بأنيةةةا :قيػػاـ المؤسسػػة بجػػذب المكاىػػب كاالحتفػػاظ بيػػا
ُ

كتحفيزىا كتنميتيا لتفعيؿ دكر المكىبة ،كتطكير جكدة المكارد البشػرية لتحقيػؽ إنجػازات عاليػة فػي اإلدارة
كاألعماؿ (عرفة.)5 :2151،
ومةةن خةةالل مةةا سةةبق يعة عةرف الباحةةث إدارة المواىةةب بأنيةةا :اىتمػػاـ اإلدارة بػػالمكارد البشػرية مػػف

العػػامميف المتمي ػزيف كذكم الكفػػاءة كالميػػارات العاليػػة ،مػػف أجػػؿ اسػػتثمار طاقػػاتيـ كقػػدراتيـ لرفػػع مكانػػة
المؤسسة كتقديـ أفضؿ الخدمات لمكصكؿ بالمؤسسة إلى التميز كالقدرة عمى المنافسة.
ال اً :أىداف إدارة المواىب:
إف الفكػ ػ ػرة الرئيس ػ ػػة إلدارة المكاى ػ ػػب ى ػ ػػي تط ػ ػػكير المػ ػ ػكارد البشػ ػ ػرية البلزم ػ ػػة لتحقي ػ ػػؽ األى ػ ػػداؼ
االستراتيجية لممؤسسة ،مف خبلؿ بذؿ الجيكد لتناسب إمكانػات كميػارات العػامميف مػع احتياجػات العمػؿ
الحالي ػػة كالمس ػػتقبمية ،كعمػػػى ذل ػػؾ تتمثػػػؿ أىػػػداؼ إدارة المكاى ػػب فػػػي إعػػػداد القػػػادة كالتنفيػػػذييف لمكاجيػػػة
متطمبػات الكظػػائؼ المسػػتقبمية ،كمػػا تعمػػؿ عمػػى مػػؿء الشػكاغر المفاجئػػة فػػي األدكار األساسػػية بالمكاىػػب
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ذات الكفاءة العالية ،باإلضافة لممحافظة عمػى قػكة عمػؿ احتياطيػة ،كتركيػز فعاليػات االحتفػاظ عمػى أىػـ
كأثمف المكاىب مما يؤدم إلى رفع اإلنتاجية اإلجمالية لقكة العمؿ(سكليفاف.)2 :2151،
وىناك عدد من األىداف تسعى جميع المؤسسات إلى تحكيكيا وىي كما يمي:
 .5استقطاب كاختيار األشخاص المكىكبيف ذكم األداء المتميز لمعمؿ داخؿ المؤسسة.
 .2تحديد األفراد ذكم المؤىبلت العالية كتطكيرىـ ككضعيـ في المكاقع الرئيسة لممؤسسة.
بناءا عمى أدائيـ الفعمي ،نكتكنقا(.)Ntonga,2007: 17
 .5إعداد برام التعميـ كالتدريب كالمكافأة ن
 ..تحديد طرائؽ الحصكؿ عمى األفراد المميزيف القادريف عمى تحقيؽ األداء العالي كاالحتفاظ بيـ.
 .1كضع اإلجراءات البلزمة لقياس القدرات المطمكبة كالمتكفرة لدل العامميف.
 .3قيػاس تػأثير اسػتراتيجيات المؤسسػػة لضػماف امتبلكيػا لسياسػة التكظيػػؼ البلزمػة لمكصػكؿ إلػػى األداء
العالي الحالي كالمستقبمي.

 .7إعػػداد االسػػتراتيجية المطمكبػػة لتحديػػد احتياجػػات المؤسسػػة مػػف العػػامميف المكىػػكبيف لتمبيػػة احتياجػػات
المؤسسة.

 .8تأسيس المداخؿ المناسبة لمتعامؿ مع العامميف الذيف ال تتبلئـ قدراتيـ مع المؤسسة.
 .9تعيػػيف العمميػػات كاألدكات البلزمػػة لمتطػػكير التػػي تعتمػػد عمػػى االحتياجػػات الفرديػػة لمعػػامميف ،كػػانكف
كمكاجي ).)Cannon & Mcgee, 2011: 10

يخمػػص الباحػػث إلػػى أف أىػػداؼ إدارة المكاىػػب تكمػػف فػػي ككنيػػا تسػػعى إلػػى االسػػتثمار األمثػػؿ لمطاقػػات
الكامنػػة لػػدل المكاىػػب المكجػػكدة فػػي المؤسسػػة مػػف أجػػؿ الحصػػكؿ عمػػى أفضػػؿ نتػػائ أداء تػػؤدم إلػػى

إحداث التميز داخؿ المؤسسة التربكية.
رابعاً :أىمية إدارة المواىب:
تبرز أىمية إدارة المكاىب مف ككنيا:
 -5تساعد عمى تحقيؽ أىداؼ المؤسسة ،كتجكيد األداء ،كبناء القدرات المؤسسية.
 -2تساعد عمى إيجاد ثقافة التنظيـ الذاتي.
 -5تسػػاعد اإلدارة عمػػى تفسػػير االحتياجػػات طكيمػػة األجػػؿ لممكاىػػب ،كالتػػي مػػف شػػأنيا تحقيػػؽ مسػػتقبؿ
التخطيط المؤسسي.

 -.تساىـ في تحديد مكاطف القكة كالكفاءات البلزمة لتحقيؽ التكقعات التنظيمية.
 -1تعمؿ عمى تحديد األىداؼ التي تؤدم إلى سد الفجكات في االختصاصات الحالية.
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 -3تساعد في كضع أىداؼ محددة عمى أساس الكفاءة المكجكدة.
 -7باإلضػػافة إلػػى تقػػديـ مقترحػػات لخطػػة العمػػؿ كتقيػػيـ الػكارد البشػرية كمػػا تقتػػرح مبػػادرات لتػػكفير كدعػػـ
األداء ،كتكضير كيفية إعادة تنظيـ المكارد البشرية ،بيترفيمد(.)Butterfield,2008:29

كقػػد أصػػبحت المجتمعػػات عمػػى اخػػتبلؼ درجػػات تقػػدميا تػػكلي أىميػػة كبػػرل لرعايػػة المكىػػكبيف
كالمتفكقيف ،فأكلئؾ يمتمككف قدرات متميػزة يجػب متابعتيػا كتنميتيػا ،كىػـ يمثمػكف قطاعػنا ميمػنا مػف القػكل
بل ميم ػنا فػػي تقػػدـ
كاإلمكانػػات البش ػرية ،فػػالتفكؽ كالمكىبػػة يعػػداف مػػف أىػػـ أسػػس التقػػدـ الحضػػارم ،كعػػام ن
اإلنساف المعاصر ،كفي مكاجية مشكبلت حياتو الراىنة كتحديات المستقبؿ
(العاجز كمرتجى.)55. :2152،
كبذلؾ برز االىتمػاـ بتطبيػؽ اسػتراتيجية إدارة المكاىػب فػي المؤسسػات المعاصػرة باعتبارىػا أحػد
مص ػػادر الق ػػكة الت ػػي ال يمك ػػف تقمي ػػدىا ،كالت ػػي تس ػػاىـ ف ػػي ض ػػماف عممي ػػات النم ػػك كاالس ػػتمرار ،فأص ػػبر
اكتشػػاؼ المكاىػػب الميمػػة األكلػػى كالرئيسػػة إلدارات الم ػكارد البش ػرية عنػػد القيػػاـ بكظائفيػػا األساسػػية ،مػػف
استقطاب لمعامميف كاختيارىـ كتدريبيـ (الحميدم كالطيب.)2 :2155،
كما تكمن أىمية إدارة المواىب في كونيا:
 -5تركز عمى المناصب كالمراكز الكظيفية الحرجة ذات األىمية االستراتيجية.
 -2تحدد أسماء البدالء لممناصب الحرجة كاستكشاؼ الطاقات الكامنة.
 -5تسػػاىـ فػػي تكػػكيف أكعيػػة مكاىػػب لكػػؿ مسػػتكل تنظيمػػي داخػػؿ المؤسسػػة ،ممػػا يػػؤدم إلػػى المحافظػػة
عمى المكاىب كضماف مساىمتيا اإليجابية لخدمة المؤسسة (الحميدم كالطيب.)3 :2155 ،

لػػذا تمثػػؿ إدارة المكاىػػب القياديػػة الناشػػئة منيجيػػة فاعميػػة لممبػػادرة فػػي بنػػاء قيػػادات مدرسػػية ذات
كفاءة عالية ،األمر الذم يتطمب تكحيد الجيكد نحك اكتشاؼ كتطػكير القػدرات كالمكاىػب القياديػة الكاعػدة
فػػي المػػدارس ،كايجػػاد بيئػػة ثقافيػػة محف ػزة كداعمػػة ليػػا لتشػػكؿ مجمع ػان لممكاىػػب يتػػير نخبػػة مػػف البػػدائؿ
النكعيػة ،فػإدارة المكاىػػب ال تقػؼ عنػد االكتشػػاؼ كالتطػكير ،بػؿ تمضػػي إلػى أبعػد مػػف ذلػؾ كاالسػػتقطاب
كالتعيػػيف ف ػػي الكظػػائؼ القيادي ػػة كف ػػؽ مس ػػار كظيف ػػي مبلئ ػػـ لق ػػدراتيا ،كفػػي إط ػػار خطػػط تعاق ػػب قي ػػادم
كاضحة المعالـ (الحارثية كآخركف.)212 :2151 ،
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فإدارة المكاىب في المدارس تجنػب القػائميف عمػى إعػداد القيػادات المدرسػية الكثيػر مػف األخطػاء
المكمفػػة ،التػػي تنػػت عػػف صػػعكبة تطػػكير أداء العديػػد مػػنيـ بعػػد التعيػػيف ،بسػػبب افتقػػارىـ لمقػػدرة كالكفػػاءة
المناسبة (العنزم كآخركف.)5 :2155 ،
يخم ػػص الباح ػػث إل ػػى أف مكض ػػكع تطبي ػػؽ اس ػػتراتيجيات إدارة المكاى ػػب ل ػػدل اإلدارة المدرس ػػية يع ػػد م ػػف
المكضكعات الميمة في الكقػت الػراىف ،ألىميػة االسػتفادة مػف القػدرات كاإلمكانػات لممبػدعيف كالمكىػكبيف
ال لتحقيؽ الغايات.
داخؿ المدرسة كتكظيؼ قدراتيـ لتحقيؽ األىداؼ االستراتيجية لممدرسة كصك ن
خامساً :مجالت إدارة المواىب:
كبعػد االطػػبلع عمػى مفيػػكـ إدارة المكاىػب كتكضػػير أىميتيػا كأىػػدافيا ،كبعػد اطػػبلع الباحػث عمػػى العديػػد
مػػف الدارسػػات التػػي تناكلػػت مفيػػكـ إدارة المكاىػػب اتضػػر تحديػػد المجػػاالت التػػي مػػف الممكػػف أف تسػػعى
اإلدارة المدرسػػية إلػػى اسػػتثمارىا لبم ػػكغ التميػػز فػػي المؤسس ػػة ،كمػػف خػػبلؿ ى ػػذه الد ارسػػة سػػيقكـ الباح ػػث
بعرض مجمكعة مف المجاالت تتمثؿ في (القيادة المبدعة ،التخطػيط ،التػدريب كالتطػكير ،التحفيػز ،إدارة
كتقييـ األداء) ،كسيتـ عرضيا بشيء مف التفصيؿ كما يمي:
 -1الكيادة المبدعة
اإلدارة المدرسػػية بحاجػػة إلػػى قائػػد تربػػكم يتصػػؼ بسػػمات القيػػادة اإلبداعيػػة ،كالتػػي تسػػاعده فػػي
التػػأثير عمػػى العػػامميف معػػو ،مػػف أجػػؿ كسػػب تعػػاكنيـ ،كحفػػزىـ عمػػى العمػػؿ بػػأعمى درجػػة مػػف الكفػػاءة،
كدفعيـ إلى العمؿ كفريؽ متعاكف منسجـ لتحقيؽ األىداؼ المرسكمة بفاعمية ككفاءة عالية.
كتعتبػر القيػػادة ميمػػة فػي تحقيػػؽ أىػػداؼ المؤسسػػات ،كفػي ىػػذا العصػػر لػـ تعػػد القيػػادة التقميديػػة
قػػادرة عمػػى مكاجيػػة متغيػرات العصػػر كتحكالتػػو ،فمػػف ىنػػا البػػد أف يطػػاؿ التغييػػر القيػػادة فػػي زمػػف شػػعاره
اإلبػػداع ،ككػػاف حتمػاي ظيػػكر قيػػادة تتناسػػب مػػع المتغيػرات الجديػػدة كتتسػػـ باإلبػػداع فػػي ظػػؿ التحػػكؿ نحػػك
مجتمع المعرفة (خير هللا.)83 :2119،
كحيث تضمف القيادة اإلبداعية غالبان تنمية قدرات أفراد المؤسسة العممية كالعمميػة ،كتعمػؿ عمػى
تحسػػيف بيئػػة العم ػػؿ كتنمػػي ف ػػييـ اإلبػػداع عػػبلكة عم ػػى تطػػكير األنظم ػػة كتػػكفير مػػا يس ػػاعد فػػي تحقي ػػؽ
األىػػداؼ ،مػػع قػػدرتيا إلعػػداد المؤسسػػة لممتغي ػرات مػػف خػػبلؿ التنبػػؤ بالمسػػتقبؿ لتشػػكيؿ البنيػػة األساسػػية
بحيث تؤدم إلى نتائ ايجابية بشكؿ كبير (الصيرفي.)53 :2113،
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كمػ ػػا كتسػ ػػيـ تنميػ ػػة اإلبػ ػػداع فػ ػػي تحقيػ ػػؽ الػ ػػذات ،كتطػ ػػكير المكاىػ ػػب الفرديػ ػػة ،كتحسػ ػػيف النمػ ػػك
اإلنسػػاني .فالمبػػدعكف يسػػيمكف فػػي إنتاجيػػة المجتمػػع برمتػػو ،ثقافي ػان كعممي ػاي كاقتصػػادياي ،كاعتبػػار اإلبػػداع
ىدفان تربكيان يعد مف ضركريات العممية التعميمية (أبك النصر.)31 :211.،
لػػذا تمثػػؿ إدارة المكاىػػب منيجيػػة فاعمػػة لممبػػادرة فػػي بنػػاء قيػػادات مدرس ػية ذات كفػػاءة عاليػػة،
األمر الذم يتطمب تكحيد الجيكد نحك اكتشاؼ كتطكير القدرات كالمكاىب القياديػة الكاعػدة فػي المدرسػة،
كايجػػاد بيئػػة كثقافػػة محف ػزة كداعمػػة ليػػا لتشػػكؿ مجمع ػنا لممكاىػػب يتػػير نخبػػة مػػف البػػدائؿ النكعيػػة ،فػػإدارة
المكاىػػب ال تقػػؼ عنػػد االكتشػػاؼ كالتطػػكير ،بػػؿ تمضػػي إلػى أبعػػد مػػف ذلػػؾ ،كاالسػػتقطاب كالتعيػػيف فػػي
الكظػػائؼ القياديػػة كفػػؽ مسػػار كظيفػػي مبلئػػـ لقػػدراتيا ،كفػػي إطػػار خطػػط تعاقػػب قيػػادم كاضػػر المعػػالـ
(حمكد كالشيخ.).2 :2155،
فػ ػ ػػإدارة المكاىػػ ػػب ليػ ػ ػػا دكر ف ػ ػػي تعظػ ػ ػػيـ كتجػ ػ ػػكد األداء كنجػػ ػػاح المؤسسػػ ػػة ،كتحقيػ ػ ػػؽ أىػ ػ ػػدافيا
االستراتيجية ،كتحسيف تكقعاتيا المستقبمية ،كتحقيؽ الميزة التنافسية ،كبناء القػدرات المؤسسػية ،فالعنصػر
البشػرم المكىػػكب بمػػا لديػػو مػػف قػػدرة عمػػى التجديػد كاإلبػػداع ،كاالختػراع كاالبتكػػار ،يمكنػػو أف يتغمػػب عمػػى
ندرة المػكارد الطبيعيػة ،كأال يجعميػا عائقػنا نحػك النمػك كالتقػدـ ،عػف طريػؽ االسػتثمار األفضػؿ إف لػـ يكػف
األمثؿ لطاقات المجتمع العممية كاالنتاجية (شمتكت.)2 :2119،
كمػف ىنػػا نجػػد أف الػػدكر األكبػػر إلدارة المكاىػػب ىػػك تزكيػػد المعممػػيف بالمعمكمػػات التػػي تحكميػػـ
مػػف إدراؾ المفيكمػػات كالم ػػركر بػػالخبرات كاكتسػػاب المي ػػارات التػػي تػػؤدم ال ػػى تنميػػة كتعزيػػز المكاى ػػب
كتككيف االتجاىػات اإليجابيػة نحػك تكظيػؼ المكاىػب فػي المكاقػؼ التربكيػة كانعكاسػات ذلػؾ عمػى اسػمكب
المعمميف.
كمف الضركرة كجكد قيادة حكيمة تؤمف بأىمية تنمية القدرات لدل المعمميف كاسػتثمار الطاقػات
فييـ ،كتيتـ بالمكاىب لتحقيؽ أىداؼ المدرسػة كبمػكغ غاياتيػا ،كيمكػف القػكؿ بػأف القيػادة المتميػزة تتصػؼ
بالسػعي المتكاصػؿ كالحثيػث لرعايػػة المكاىػب المكجػكدة لػػدييا ،حيػث ال يمكػف تحقيػػؽ التميػز كاإلبػداع فػػي
المدرس ػػة إال م ػػف خ ػػبلؿ قي ػػادة تمتم ػػؾ رؤي ػػة كرس ػػالة كاض ػػحة ،كالتػ ػزاـ ت ػػاـ ،كتجس ػػد ق ػػيـ س ػػامية ،كتحف ػػز
العػػامميف ،كتحق ػػؽ أىػػدافيـ ،مػػع تشػػجيع اإلبػػداع كاالبتكػػار حيػػث أف المسػػاندة كالػػدعـ مػػف القيػػادة عمػػى
مختمؼ المستكيات ،ىي أكلى مؤشرات نجاح إدارة المكاىب المدرسية كتحقيقيا في المؤسسة التعميمية.
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 -9التخطيط
ييع ػػد التخط ػػيط العم ػػكد الفق ػػرم لجمي ػػع المؤسس ػػات عم ػػى اخ ػػتبلؼ أنكاعي ػػا كخاص ػػة المؤسس ػػات

التربكيػػة التػػي تسػػتيدؼ ش ػرياف الحيػػاة لكػػؿ مجتمػػع ،لػػذا بػػات التخطػػيط ضػػركرة لتمبيػػة حاجػػات المجتمػػع
المستقبمية ،لمكاجية التغيرات التي ستط أر في المستقبؿ ،كما أنو يعتبػر الركيػزة األساسػية إلدارة المؤسسػة
التربكية بفاعمية ككفاءة مف أجؿ استثمار كؿ الجيكد بشكؿ سمس كتكاممي.
كيعتبػػػر التخطػ ػػيط الكظيفػ ػػة األكلػ ػػى لمػ ػػدير المدرسػػػة كالعنصػ ػػر الحيػ ػػكم لمسياسػ ػػة العامػ ػػة إلدارة
المدرسة ،كىك المنطمؽ األساسي لجميع الكظائؼ األساسية األخرل في المدرسة ،كأحػد العمميػات اليامػة
كالضركرية لنجاح العمؿ المدرسي ،كتحقيػؽ أىػداؼ المدرسػة ،كالػذم ينبغػي أف يكػكف فػي إطػار السياسػة
العامة لمدكلة متمثمة في اإلدارة التعميمية (البكىي.)55 :2115،
يخمػ ػػص الباحػ ػػث إلػ ػػى أف عمميػ ػػة التخطػ ػػيط تمثػ ػػؿ المبنػ ػػة األكلػ ػػى ألم عمػ ػػؿ إدارم ألف عمميػ ػػة
التخطيط أصبحت مف متطمبات التميز كالريادة ،كأحد عكامؿ نجاح المؤسسة.
ف ػالتخطيط ىػػك فػػف التعامػػؿ مػػع المسػػتقبؿ ،كالكظيفػػة المبك ػرة عنػػد نقطػػة البدايػػة فػػي أم عمميػػة
إداري ػػة ،كيتض ػػمف مس ػػحنا لبيئ ػػة المؤسس ػػة الداخمي ػػة كالخارجي ػػة ،ث ػػـ تحدي ػػدنا لؤلى ػػداؼ الرئيس ػػة ،كتقيمي ػػا
كاختيار المناسب منيػا ،كتصػميـ االسػتراتيجيات التػي تتبػع مػف خػبلؿ بػرام زمنيػة ،تسػتثمر عمػى مػداىا
مكارد معينة لبمكغ األىػداؼ التػي تعػد بمثابػة معػايير يقػاس عمييػا األداء الفعمػي ،كمػا أنػو عمميػة مسػتمرة
لتصميـ ،كتطكير خطط تشمؿ كظائؼ المؤسسة التربكية (مصطفى.)55-51 :2111 ،
ويحتاج التخطةيط السةتراتيجي المدرسةي لةبعض المتطمبةات والميةام التةي بموجبيةا يةتم إنجةاز الخطةة
الستراتيجية عمى أكمل وجو ،ومن أىم ىذه المتطمبات ما يمي:
أ -حشد التأثير مف قبؿ قادة المدرسة كالعامميف نحك المبادرة إلى التخطيط االستراتيجي.
ب -تحديد ما عمى المدرسة مف التزامات تجاه المجتمع.
ت -مناقشة كتحميؿ القيـ األساسية التي تعتمدىا المدرسة ،ككذلؾ رسالتيا التي تمتزـ بيا.
ث -تقييـ أثر البيئة الخارجية كعناصرىا الفاعمة.
ج -تقييـ أثر البيئة الداخمية كعناصرىا الفاعمة.
ح -تحديد أىـ القضايا االستراتيجية التي تكاجو المدرسة حاليان كفي المستقبؿ.
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خ -صياغة األىداؼ االستراتيجية المعبرة عف تمؾ القضايا كمكقؼ المدرسة منيا.
د -صياغة كاعتماد الرؤية االستراتيجية لممدرسة بشأف المستقبؿ (مدبكلي.)59-58 :2115،
فمف خبلؿ ما سبؽ يؤكد الباحث عمى أىميػة عمميػة التخطػيط داخػؿ أم مؤسسػة لمسػعي نحػك االسػتمرار
كالنجاح في عمميا ،فػالتخطيط يعػد العمػكد الفقػرم ألم مؤسسػة كبػدكف عمميػة التخطػيط ال يمكػف تحقيػؽ
أىداؼ المؤسسة مما يؤدم إلى تراجعيا.
 -3التدريب والتطوير:
يتمثؿ التدريب في العممية التي يتـ مف خبلليا تعمػيـ األشػخاص الميػارات كاعطػائيـ المعرفػة أك
السػمكؾ الػػبلزـ حتػػى يتمكنػكا مػػف تنفيػػذ مسػػؤكلياتيـ مػف خػػبلؿ المقػػاييس المطمكبػػة ،كتختمػػؼ ىػػذه العمميػػة
عف عممية التعميـ التي يتـ مف خبلليا تكصيؿ معرفة عامة عف مكضػكع معػيف ،كذلػؾ ألنػو يػتـ التركيػز
مف خبلؿ عممية التدريب عمى المتطمبات المحددة لمكظيفة.
كيعتبر التدريب في عصرنا الحاضػر مكضػكعان أساسػيان مػف مكضػكعات اإلدارة نظػ انر لمػا لػو مػف
ارتبػػاط مباشػػر بالكتابػػة اإلنتاجيػػة كتنميػػة المػكارد البشػرية ،كقػػد أصػػبر التػػدريب يحتػػؿ مكانػػة الصػػدارة فػػي
أكلكيػػات عػػدد كبيػػر مػػف دكؿ العػػالـ المتقدمػػة منيػػا كالناميػػة عمػػى الس ػكاء ،باعتبػػاره أحػػد السػػبؿ الميمػػة
لتكػكيف كػػادر بشػػرم كفػػؤ ،كذلػؾ لتحمػػؿ أعبػػاء التنميػػة االقتصػػادية كاالجتماعيػة فػػي ىػػذه الػػدكؿ ،كييػػدؼ
التػػدريب إلػػى تزكيػػد المتػػدربيف بالمعمكمػػات كالميػػارات كاألسػػاليب المختمفػػة المتجػػددة عػػف طبيعػػة أعمػػاليـ
المككمػػة إلػػييـ ،كتحسػػيف كتطػػكير ميػػاراتيـ كقػػدراتيـ ،كمحاكلػػة تغييػػر سػػمككيـ كاتج ػاىيـ بشػػكؿ إيجػػابي
كبالتالي رفع مستكل األداء كالكفاءة اإلنتاجية (الكردم.). :2151،
كتتضر أىمية التدريب بالجكانب اآلتية:
 -5تمكيف المكظفيف مف القياـ بمياميـ المتجددة كالمتطكرة بكفاءة أفضؿ.
 -2تمكيف المكظؼ مف مكاكبة المستجدات العالمية.
 -5يسػػاعد المػػكظفيف عمػػى تكظيػػؼ كفػػاءتيـ كاسػػتثمارىا لتحقيػػؽ األىػػداؼ التػػي تسػػعى المؤسسػػة إلػػى
تحقيقيا.

 -.كمػ ػػا يسػ ػػاعدىـ فػ ػػي تحقيػ ػػؽ ذكاتيػ ػػـ ،كيشػ ػػعرىـ بػ ػػأنيـ أصػ ػػبحكا عمػ ػػى درجػ ػػة عاليػ ػػة مػ ػػف الكفػ ػػاءة،
كى ػ ػ ػ ػػذا الش ػ ػ ػ ػػعكر يكل ػ ػ ػ ػػد ل ػ ػ ػ ػػدييـ اإلحس ػ ػ ػ ػػاس باإلج ػ ػ ػ ػػادة كالتف ػ ػ ػ ػػكؽ كاالس ػ ػ ػ ػػتقرار كاألم ػ ػ ػ ػػف ال ػ ػ ػ ػػكظيفي

(المعمرية.)5.9 :2152،
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كالشػػخص المكىػػكب فػػي حاجػػة دائمػػة السػػتراتيجية منظمػػة لقائمػػة الميػػاـ التػػي يتحػػتـ عميػػو القيػػاـ
بيا ،لكف المكىبة ال يمكف االسترشاد بيا كحدىا لمقيػاـ بػذلؾ فيػذه كظيفػة اإلدارة التػي تسػارع فػي تػدريب
المػ ػػكظفيف المكىػ ػػكبيف لمعمػ ػػؿ عمػ ػػى صػ ػػقؿ المكىبػ ػػة بػ ػػالخبرة كالممارسػ ػػة ،فػ ػػي ضػ ػػكء التخطػ ػػيط كالتقيػ ػػيـ
المكضكعي الدقيؽ ،كلقد تغيرت النظرة إلى التدريب مف أنو نشاط كقتي لتبلفي بعػض نقػاط الضػعؼ أك
تحس ػػيف بع ػػض المي ػػارات إل ػػى أف أص ػػبر يتك ػػكف م ػػف ثبلث ػػة عناص ػػر مس ػػتدامة (تعم ػػـ ،ت ػػدريب ،تنمي ػػة)
كاليػػدؼ منػػو مسػػاندة المعمػػـ كتمكينػػو مػػف اسػػتخراج أفضػػؿ مػػا عنػػده ،كجعمػػو قػػاد انر عمػػى أداء أعمػػاؿ فػػي
الحاضػػر كالمسػػتقبؿ ،ضػػمف فريػػؽ عػػالي المسػػتكل كالكفػػاءة ،فعمميػػة التػػدريب تعػػد اليػػكـ مػػف أىػػـ الكسػػائؿ
بل عػػف كضػػعو فػػي الصػػكرة دائم ػنا مػػع أحػػدث
الفاعمػػة لتأىيػػؿ كتكييػػؼ العنصػػر البشػػرم فػػي العمػػؿ ،فض ػ ن
كآخر التطكرات كاألساليب العممية كالعممية ،مما يزيد مف قدرة المؤسسة التربكية عمػى المنافسػة كالتحػدم
كالتميز ،لكؾ ككد(.)Lockwood,2006: 4
يخمػ ػػص الباحػ ػػث إلػ ػػى أف عمميػ ػػة التػ ػػدريب تسػ ػػاىـ بشػ ػػكؿ كبيػ ػػر فػ ػػي صػ ػػقؿ ميػ ػػارات المعممػ ػػيف
كالعػػامميف بالمػػدارس لتمكيػػنيـ مػػف اسػػتخراج أفضػػؿ مػػا لػػدييـ لتحقيػػؽ العمػػؿ المطمػػكب مػػنيـ عمػػى أكمػػؿ
كج ػػو م ػػف خ ػػبلؿ مكاكب ػػة التط ػػكرات كالمس ػػتجدات ف ػػي نط ػػاؽ العم ػػؿ المدرس ػػي المخ ػػكؿ ليػ ػـ القي ػػاـ ب ػػو،
فالتدريب يجعميـ عمى إطبلع دائـ بكؿ ما ىك جديد في مجاؿ عمميـ التربكم.
 -4التحفيز
يشػػكؿ التحفيػػز دك انر رئيس ػان فػػي تػػكفير بيئػػة العمػػؿ ،كيتحقػػؽ ىػػذا الػػدكر فػػي المؤسسػػات التربكيػػة
كالتعميميػة مػػف خػػبلؿ تحفيػػز المعممػيف لتقػػديـ خػػدماتيـ ،كلضػػماف تحفيػزىـ كالتػزاميـ تجػػاه تحقيػػؽ أىػػداؼ
المؤسسة التربكية.
فالتحفيز ىك عبارة عف مجمكعة مف الدكافع التي تدفع إلى عمؿ الشيء ،فيي كؿ قػكؿ أك فعػؿ
أك إشػػارة تػػدفع المعمػػـ إلػػى القيػػاـ بسػػمكؾ أفضػػؿ أك تعمػػؿ عمػػى اسػػتم ارره فيػػو ،كىػػي أيض ػنا تشػػمؿ شػػحف
كتقكي ػ ػػة المش ػ ػػاعر كاألحاس ػ ػػيس الداخمي ػ ػػة الت ػ ػػي تق ػ ػػكد إل ػ ػػى تحقي ػ ػػؽ األى ػ ػػداؼ المرس ػ ػػكمة ف ػ ػػي المدرس ػ ػػة
(الناطكر.)52 :2155،
لػذا فػالمتتبع لمفكػر اإلدارم المعاصػػر يجػػده فػي تطػػكر مسػتمر ،كدائػػـ التفاعػػؿ كالتعامػؿ مػػع أىػػـ
القضػػايا اإلداريػػة التػػي تشػػغؿ بػػاؿ الكثيػريف ،كال سػػيما أف المعالجػػات التػػي أفرزتيػػا الكثيػػر مػػف النظريػػات
اإلدارية التقميديػة لػـ تتكصػؿ إلػى حمػكؿ جذريػة كمػؤثرة حياليػا ،فمكضػكع العبلقػة بػيف الػرئيس كالمػرؤكس
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كدكره في تحفيز المرؤكسيف لتحقيؽ أفضؿ النتائ ليجعؿ المنػاخ اإلدارم صػحي كسػميـ ،فػالحكافز تػكقظ
الحم ػػاس كالدافعي ػػة ف ػػي العم ػػؿ ل ػػدل الع ػػامميف مم ػػا ي ػػنعكس إيجابيػ ػان عم ػػى األداء الع ػػاـ كزي ػػادة االنتاجي ػػة
(أحمد.)2 :2151،
كتتمثؿ الحكافز في العكامؿ كالمػؤثرات كالمغريػات الخارجيػة التػي تشػجع العمػـ عمػى زيػادة أدائػو،
كتقػػديـ نتيجػػة ألدائػػو المتفػػكؽ كالمتميػػز ،كتػػؤدم إلػػى زيػػادة رضػػائو ككالئػػو لممدرسػػة كبالتػػالي إلػػى زيػػادة
إنتاجو (أبك الكشؾ.)555 :2113،
كتتػػرؾ الح ػكافز بأنكاعيػػا ايجابيػػة أك سػػمبية األثػػر عمػػى أداء معظػػـ العػػامميف ،فيمػػا ليػػا مػػف آثػػا نار
اقتصػػادية كاجتماعيػػة عمػػى متمقػػي الح ػكافز ،كيتمثػػؿ األثػػر الػػكظيفي فػػي الجيػػكد التػػي سػػيبذليا المكظػػؼ
الػػذم تمقػػى الح ػكافز مػػف أجػػؿ الحفػػاظ عمػػى المكانػػة كالصػػكرة المػػأخكذة عنػػو ،كتتػػرجـ مػػف خػػبلؿ تقػػديـ
الجيكد المساكية لمقدار الحافز الذم تـ منحو اياه ،إضػافة إلػى تػكفير جػك تنافسػي بػيف المػكظفيف ،نظػ نار
لتطمعيـ لمحصكؿ عمى حكافز أسكة بزمبلء العمؿ ،كىذا بدكره يؤدم بالنتيجة إلى رفع كفاءة العمػؿ ،أمػا
اآلثار االجتماعية كاالقتصادية التي تحققيا الحػكافز الماديػة التػي يحصػؿ عمييػا المكظػؼ فيػي غالبػان مػا
تس ػػاىـ ف ػػي ح ػػؿ المش ػػكبلت المادي ػػة الت ػػي يع ػػاني مني ػػا المكظ ػػؼ كأسػ ػرتو ،فتس ػػاىـ الحػ ػكافز ف ػػي إيج ػػاد
حم ػ ػ ػػكؿ لمش ػ ػ ػػاكؿ اقتص ػ ػ ػػادية كاجتماعي ػ ػ ػػة ،تكل ػ ػ ػػد ل ػ ػ ػػدل المكظ ػ ػ ػػؼ الش ػ ػ ػػعكر باالنتم ػ ػ ػػاء إل ػ ػ ػػى مؤسس ػ ػ ػػتو
(الدركبي.)32 :2113،
يخمػػص الباحػػث إلػػى أف عمميػػة تحفيػػز المعمػػـ ىػػي بمثابػػة دافػػع السػػتمراره فػػي عممػػو اإلبػػداعي
كالتميزم ،فيي تدفع المكظؼ الذم يبدع في مجاؿ عممو كيرل االىتماـ بو كالتقدير لعممو كلمكىبتػو مػف
خبلؿ تحفيزه عمى تحقيؽ مستكيات أعمػى مػف اإلنجػاز كالتقػدـ فػي عممػو التربػكم كالتعميمػي بيمػة كحػافز
اقكل.
 -5إدارة وتكييم األداء
يعتب ػػر تقي ػػيـ أداء الع ػػامميف فػ ػي المؤسس ػػات كاف ػػة كالمؤسس ػػات التربكي ػػة خاص ػػة م ػػف العممي ػػات
المعقػػدة كالصػػعبة ،ف ػالغمكض كالذاتيػػة فػػي عمميػػة تقيػػيـ األداء البشػػرم تجعػػؿ مػػف الرضػػا أمػػ انر صػػعبان،
ككثي ػ انر مػػف المؤسسػػات التػػي تسػػعى دكم ػان لمنجػػاح تعمػػؿ عمػػى تطػػكير عمميػػة تقيػػيـ أداء العػػامميف بشػػكؿ
دكرم.
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كتعػػد إدارة األداء ج ػزءنا ال يتج ػ أز مػػف نظػػاـ المسػػؤكلية كالسػػمطة كالمسػػاءلة ،كيجػػب تقيػػيـ األداء
الفردم تقييمان دقيقان بالقيػاس إلػى أىػداؼ محػددة تحديػدان جيػدان ،كقياسػو مػف خػبلؿ مؤشػرات معينػة ،كتقيػيـ
المسػػاىمة الفرديػػة فػػي النتػػائ الشػػاممة ،كمػػا يجػػب أف تنبثػػؽ اإلجػراءات اإلداريػػة عػػف ىػػذا التقيػػيـ ،إذا مػػا
أريػ ػػد لػ ػػئلدارة المسػ ػػتندة إلػ ػػى النتػ ػػائ أف ترسػ ػػخ جػ ػػذكرىا حق ػ ػنا عمػ ػػى جميػ ػػع مسػ ػػتكيات أم مؤسسػ ػػة مػ ػػف
المؤسسات كخاصة المؤسسات التربكية عمى كجو الخصكص (الكبللده.)58 :2155 ،
فعمميػػة تقيػػيـ األداء مػػف العمميػػات الميمػػة التػػي تمارسػػيا إدارة الم ػكارد البش ػرية فػػي المؤسسػػات
ػاء بالعػامميف فػي أقػؿ الم اركػز الكظيفيػة كفػي خطػكط
كعمى جميع المستكيات بػدءان مػف اإلدارة العميػا كانتي ن
االنتاج ،بغض النظر عف طبيعة المنت  ،فيي كسيمة تػدفع اإلدارات لمعمػؿ بحيكيػة كنشػاط نتيجػة مراقبػة
أداء العامميف بشكؿ مستمر مف قبؿ رؤسػائيـ ،كتػدفع المرؤكسػيف لمعمػؿ بنشػاط ككفػاءة ليككنػكا العػامميف
المنتجيف أماـ مسئكلييـ ،كليحققػكا مسػتكيات أعمػى فػي التقيػيـ لمحصػكؿ عمػى الحػكافز كالعػبلكات المقػررة
لػػذلؾ ،كلكػػي تحقػػؽ العمميػػة األىػػداؼ المرجػػكة منيػػا يجػػب التعامػػؿ معيػػا بشػػكؿ مػػنظـ كدقيػػؽ كبمشػػاركة
جميع األطراؼ التي يمكف أف تستفيد مف النتائ النيائية لعممية التقييـ (المحاسنة.)513 :2155،
كفػػي الميػػداف التربػػكم تعػػد عمميػػة تقيػػيـ األداء عمميػػة معقػػدة ،ألف أداء بعػػض العػػامميف صػػعب
قياسػػو حيػػث طبيعػػة العمػػؿ تتسػػـ بطػػابع اإلنتاجيػػة غيػػر المممكسػػة كالتػػي يصػػعب تقييميػػا ،كخاصػػة تمػػؾ
األعمػػاؿ التػػي تعتمػػد عمػػى الطاقػػة الذىنيػػة كالعقميػػة مثػػؿ األعمػػاؿ اإلداريػػة كاإلش ػرافية ،كأعمػػاؿ البحػػكث
كغيرىػػا مػػف األعمػػاؿ ،حيػػث االعتمػػاد األسػػاس فػػي عمميػػة تقيػػيـ األداء فييػػا يعتمػػد بشػػكؿ اساسػػي عمػػى
مبلحظات الرئيس المباشر ،كرأيو الشخصػي فػي بعػض الصػفات التػي يتمتػع بيػا العامػؿ ،كنظػ نار ألىميػة
ىػ ػ ػ ػػذا ال ػ ػ ػ ػدكر فقػ ػ ػ ػػد يتحػ ػ ػ ػػتـ ضػ ػ ػ ػػركرة ابتكػ ػ ػ ػػار كسػ ػ ػ ػػائؿ مكضػ ػ ػ ػػكعية لمحكػ ػ ػ ػػـ عمػ ػ ػ ػػى كفػ ػ ػ ػػاءة المكظػ ػ ػ ػػؼ
(النكنك.)59 :211.،
كتيع ٌػرؼ عمميػػة التقيػيـ الػػذاتي المدرسػي بتمػػؾ العمميػة الشػػاممة التػي تعكػػس حجػـ التعػػاكف مػا بػػيف
طاقـ المدرسة كالطػبلب كأكليػاء األمػكر بيػدؼ الكصػكؿ إلػى مسػتكل ع و
ػاؿ مػف الجػكدة ،فيػك يعتمػد عمػى
جم ػػع البيان ػػات كالمعمكم ػػات م ػػف مختم ػػؼ المص ػػادر لمتع ػػرؼ عم ػػى ق ػػدرات المدرس ػػة كم ػػا يمك ػػف تحقيق ػػو
مستقببلن ،انسبيكتكريت ).)Inspectorate,2012:55
يخمػػص الباحػػث إلػػى أف عمميػػة تقػػكيـ األداء ىػػي بمثابػػة ختػػاـ لبػػاككرة األعمػػاؿ ،فمػػف ىنػػا يجػػب
تصػػحير المسػػار مػػف أجػػؿ اسػػتثمار نقػػاط القػػكة كتػػدعيميا كتفػػادم نقػػاط الضػػعؼ كتبلفييػػا لمكصػػكؿ الػػى
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تحقيؽ األىداؼ المرجػكة فػي المجػاؿ التربػكم كالتعميمػي كالنيػكض بػو ليرقػى إلػى المسػتكل المطمػكب مػف
خبلؿ ما يمي :
 -5تقييـ السياسات كالبرام كاألكلكيات كاألىداؼ.
 -2تقييـ البيئة المؤسسية كاإلدارية كتكافر اإلمكانات المادية كالتكنكلكجية.
 -5تقييـ التفاعؿ بيف األنشطة الرئيسية بيف مختمؼ عناصر النظاـ التعميمي (مشػرؼ – مػدير – معمػـ
– طالب).
سادساً :تصنيف المواىب داخل المؤسسة التربوية:
يمكػػف تصػػنيؼ المكاىػػب داخػػؿ أم مؤسسػػة إلػػى خمسػػة أصػػناؼ كذلػػؾ حسػػب مسػػتكل المسػػئكلية لكػػؿ

صنؼ منيا:

 -1مواىةةب الكيةةادة :ىػػذه الفئػػة فػػي قمػػة ىػػرـ تصػػنيؼ المكاىػػب كىػػـ القػػادة المكىكبػػكف الػػذيف يتمتعػػكف
بالمسئكلية في كضع كاعداد كتكصيؿ كتنفيذ االستراتيجية عمى مستكل المؤسسة.
 -9المواىةةةب األساسةةةية :أفػ ػراد ل ػػدييـ ح ػػس المنافس ػػة القكي ػػة كيعتب ػػركف مكاى ػػب قيم ػػة كميم ػػة بالنس ػػبة
لممؤسسػة نظػ نار لمػػا يتمتعػكف بػػو مػػف قػػدرات كمػا يمتمككنػػو رؤيػػة كتصػػكر لممسػتقبؿ ،كمػػا لػػدييـ القػػدرة
عمػػى تحمػػؿ المسػػؤكلية ،كأف بعػػض الص ػػناعات أك األدكار يجػػب أف تتضػػمف المتخصصػػيف كق ػػادة

الفكر أك ذكك الميارات النادرة.)Osinga,2009:5( .
 -3المواىةةةةب الجوىريةةةةة :يش ػػكؿ أفػ ػراد ى ػػذا الن ػػكع الق ػػكة العظم ػػى ض ػػمف العم ػػؿ كى ػػـ مكظف ػػك اإلنت ػػاج
المسؤكليف عف تسميـ المنت النيائي لممستيمؾ أك الزبكف.
 -4المواىب الداعمة :إف تنفيػذ األنشػطة يػتـ مػف خػبلؿ دعػـ المكاىػب الداعمػة لؤلعمػاؿ غيػر األساسػية
ككثي ػ نار مػػا تكػػكف ىػػذه األنشػػطة عمػػى سػػبيؿ المثػػاؿ األنشػػطة اإلداريػػة التػػي قػػد تصػػمر لؤلتمتػػة ،كأف
الميػارات الداخميػػة لؤلفػراد فػي مجمكعػػة المكىبػػة تكػكف مناسػػبة بسػػيكلة كمتػكفرة لبلسػػتحداث كالتبػػديؿ
كالمكاءمة مع الحدث بسرعة في ظؿ أسابيع( .أبك عمبة.)53 :2158،
 -5مواىةةةةب عامةةةةة :حيػ ػػث اف المكاىػ ػػب العامػ ػػة البػ ػػد كأف تتخػ ػػذ ليػ ػػا أدكات ماديػ ػػة كيسػ ػػيؿ اكتشػ ػػافيا،
كأصػػحاب تمػػؾ المكاىػػب يعمنػػكف عػػف أنفسػػيـ بصػػكرة أك بػػأخرل إال اذا تػػـ اىمػػاؿ م ػكاىبيـ تمػػؾ فػػي

بدايتيا.
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 -6مواىةةب خاصةةة :المكاىػػب الخاصػػة فيػػي عبػػارة عػػف قػػدرات كأفكػػار يتميػػز بيػػا اف ػراد معينػػكف كىػػذه
المكاىػب ال يمكػػف رؤيتيػػا دائمػػا عمػػى الفػػكر ،كفػػي حالػة عػػدـ كجػػكد الفرصػػة المناسػػبة لػػدل الشػػخص

المكىكب لرؤية مكىبتو ،فمف يتمكف مف معرفة قدراتو عمى اإلطبلؽ.

كيخمػػص الباحػػث إلػػى أف المكاىػػب يجػػب أف تتػػكفر فػػي كػػؿ المسػػتكيات التنظيميػػة بالمؤسسػػة ألف لكػػؿ
مستكل تنظيمي مياـ معينة يجب أف يككف فييا اإلبػداع كاالبتكػار مػف أجػؿ تحقيػؽ أفضػؿ إنتاجيػة عمػى

مستكل المؤسسة ككؿ.

سابعاً :معوقات تطبيق إدارة المواىب:
تسعى إدارة المكاىب المؤسسية إلػى االسػتثمار األمثػؿ لممػكارد البشػرية كتحقيػؽ التميػز ،كتحسػيف
األداء المؤسسي ،ككضع المؤسسات التربكية كالتعميمية أماـ كاقع جديػد تسػتجيب فيػو لمطالػب المكاىػب،
عمى اعتبار أف التربية كالتعميـ العنصر األساسي لتمبية حاجات المجتمع المتغير ،التي ينػت عنيػا زيػادة
متطمب ػػات التعم ػػيـ كتض ػػخيـ كظائف ػػو ،مم ػػا يس ػػتمزـ كج ػػكد معمم ػػيف كم ػػكظفيف كق ػػادة ق ػػادريف عم ػػى تفعي ػػؿ
كتشػػغيؿ طاقاتػػو ،كاسػػتثمار م ػكارده كتطػػكيره باسػػتمرار ،ليسػػتطيع أداء أدكاره التػػي يتكقعيػػا منػػو المجتمػػع
كأفراده بكؿ ميارة كاتقاف (أحمد.)558 :2155،
كتكاجو إدارة المكاىب العديد مف المعيقات التي تقؼ حجر عثػرة أمػاـ تحقيػؽ أىػدافيا كمػف أبػرز
ىذه المعيقات ما يمي:
أ .انخفاض مستكيات مشاركة المعمميف.
ب .ندرة العماؿ الميرة.
ت .صعكبة التكفيؽ بيف حاجات المعمميف كأىداؼ المؤسسة.
ث .ارتفاع التكاليؼ.
ج .عدـ كجكد البرام الرسمية البلزمة لتمبية احتياجات المكاىب.
ح .عدـ كجكد الممارسات القيادية التي تسعى لمتغيير.
خ .افتق ػ ػ ػ ػ ػػار م ػ ػ ػ ػ ػػديرك الم ػ ػ ػ ػ ػػدارس إل ػ ػ ػ ػ ػػى المي ػ ػ ػ ػ ػػارات كااللتػ ػ ػ ػ ػ ػزاـ بتط ػ ػ ػ ػ ػػكير رأس الم ػ ػ ػ ػ ػػاؿ البش ػ ػ ػ ػ ػػرم،
ميكنسي(.)Mckinsey,2010: 2
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ىػػذا كأكرد ىني ػػؼ ( )Hannif,2013بع ػػض المعيق ػػات الت ػػي تػ ػؤثر عم ػػى تطبي ػػؽ إدارة المكاى ػػب
منيا:
 .5قمة كجكد التعاكف بيف اإلدارات المختمفة.
 .2كجكد مقاكمة مف البعض لعمميات التقييـ التي تركز عمى المكاىب.
 .5عدـ كجكد التكافؽ بيف استراتيجية المؤسسة كاستراتيجية إدارة المكاىب.
 ..عدـ كجكد خطة لمعالجة حاالت نقص األداء المزمنة.
 .1كجكد بعض األشخاص غير المناسبيف في المناصب العميا.
 .3االفتقار إلى دعـ القيادة لممكاىب.
 .7قمة كجكد الثقافة التنظيمية التي تدعـ إدارة المكاىب.
 .8كجػػكد بعػػض السياسػػات كاإلجػراءات التنظيميػػة التػػي ال تتماشػػى مػػع أىػػداؼ إدارة المكاىػػب ،ىنيػػؼ
(.)Hannif,2013:19

كم ػػف ىن ػػا يخم ػػص الباح ػػث إل ػػى أف األى ػػـ ى ػػك تفعي ػػؿ دكر إدارة المػ ػكارد البشػ ػرية الكتش ػػاؼ المكاى ػػب
كادارتي ػا كتػػكفير اإلمكانػػات البلزمػػة كتيسػػير جميػػع السػػبؿ إليجػػاد بيئػػة خصػػبة تحتػػكم ىػػذه المكاىػػب
كتساعد عمى تنميتيا كاشباع رغباتيا حتى تقكـ بأداء أفضؿ لخدمة المؤسسة كالمجتمع ككؿ.
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المحور ال اني :المناخ التنظيمي
تمييد:
إف المنػاخ السػائد فػي أم منظمػة يحػػدد طبيعػة المؤسسػة كمػدل قػػدرتيا عمػى اإلنجػاز كاسػتثمار الطاقػػات
كالقدرات المتاحة لدل العامميف ،حيث أف المناخ التنظيمي يسػاىـ بشػكؿ فاعػؿ فػي اسػتنياض الطاقػات
كتكاتؼ الجيكد لتحقيؽ أىداؼ المؤسسة.

حيث تمعب بيئة العمؿ الداخمية ألم مؤسسة دك انر كبيػ انر فػي سػمكؾ المػكظفيف كأدائيػـ ،فيػي تضػـ أفػرادان

بأساليب كشخصيات كميكؿ كاتجاىات مختمفة ،لذلؾ تبذؿ المؤسسات قصارل جيػدىا لتػكفير منػاخ آمػف
لمكظفييا ،كىذا بدكره ينعكس بشكؿ إيجابي عمػى سػمككيـ كيزيػد مػف قػدرتيـ عمػى العمػؿ ،بحيػث يصػبر

لػدييـ القػػدرة عمػى تفسػػير السػمكؾ كالػػتحكـ بػو ،كبالتػػالي تأديػػة الميػاـ المكمفػػيف بيػا ،ممػػا يسػيـ فػػي نجػػاح

المؤسسة كتحقيؽ أىدافيا (أبك دقة.)22 :2158 ،

كيعػػد المنػػاخ التنظيمػػي حمقػػة كصػػؿ ضػػركرية بػػيف البنيػػة التنظيميػػة كسػػمكؾ العػػامميف بيػػا ،فيجػػب عمػػى
القيادة التربكية في المؤسسػات التعميميػة أف تطػكر المنػاخ التنظيمػي ليصػبر أكثػر فاعميػة كنجاعػة إداريػة

كتربكيػة كتكػكف القيػػادة كالعمميػات اإلداريػػة األخػرل عمػػى شػكؿ يضػمف أقصػػى احتماليػة لتفاعػػؿ كػؿ أفػراد
المؤسسة في ضكء خمفياتيـ كقيميـ كتكقعاتيـ (العمياف.)511 :2155،

كيعتبر التعاكف كالتفاعػؿ االجتمػاعي مفتػاح بنػاء منػاخ تنظيمػي جيػد ،فالعبلقػات التعاكنيػة بػيف المعممػيف

تسػػيـ فػػي تحسػػيف أدائي ػػـ الػػكظيفي ،كمػػا أف ش ػػعكر المعممػػيف اإليجػػابي نح ػػك بعضػػيـ الػػبعض ،كنح ػػك
مػػديرييـ ،كنحػػك عمميػػـ يزيػػد مػػف إنتػػاجيتيـ كيػػنعكس بشػػكؿ إيجػػابي عمػػى تحصػػيؿ طمبػػتيـ ،كأف فاعميػػة

المجمكعػة فػي تحقيػػؽ أىػدافيا تػرتبط بدرجػػة تماسػكيا كانسػػجاميا ،كالثقػة المتبادلػة كالتفكيػػر الجيػد لقائػػدىا

(أبك حجيمة كالحراحشة.).17 :2155،
أو ًل :تعريف المناخ التنظيمي:

أخػػذت فكػرة المنػػاخ التنظيمػػي طريقيػػا إلػػى الظيػػكر منػػذ مطمػػع السػػتينيات مػػف القػػرف الماضػػي كمػػف ذلػػؾ

الحيف كىي تحظى باىتماـ العديد مػف البػاحثيف ،كيعػد مكضػكع المنػاخ التنظيمػي مػف المكضػكعات التػي

نالت اىتمامنا متزايدنا في المدة األخيرة ،إال أف تحديد مفيكـ المناخ التنظيمي ما زاؿ يعد مف النقػاط التػي
اختم ػػؼ فيي ػػا الكت ػػاب كالب ػػاحثكف ،كيتب ػػايف مكق ػػؼ الب ػػاحثكف ال ػػذيف تن ػػاكلكا ى ػػذا المكض ػػكع ،كذل ػػؾ لتب ػػايف

اختصاصاتيـ كمفاىيميـ الفكرية (األغا.)5. :2151،

 2.

كيعػرؼ المنػاخ التنظيمػػي بأنػو :التعبيػػر عػف اإلدراؾ كالشػػعكر الحسػي كالمعنػػكم لبيئػة العمػػؿ ،حيػث تكلػػد
عػف ذلػػؾ اإلدراؾ كالشػػعكر حالػػة معرفيػػة كنفسػػية ممي ػزة ،ليػػا تػػأثير عمػػى اتجاىػػات كدكافػػع األف ػراد كالتػػي
يمكف مبلحظتيا كتتبعيا عبر سمككيـ (حمدكنة.)52 :2151،

كما أف المناخ التنظيمي ىك :مجمكعة الخصائص التي تميز بيئة العمؿ فػي المؤسسػة كالمدركػة بصػكرة
مباش ػرة أك غيػػر مباش ػرة مػػف األف ػراد الػػذيف يعممػػكف فػػي ىػػذه البيئػػة كالتػػي تػػنعكس كتػػؤثر عمػػى دكافعيػػـ

كسمككيـ (الغزاكم كجكاد.).51 :2151،

كما كيعرؼ المناخ التنظيمي بأنو :العبلقات التنظيمية السػائدة فػي المدرسػة التػي تعكػس طبيعػة التفاعػؿ

القائـ بيف المديريف كالمعمميف كالعامميف اآلخريف (الشيرم.)51 :2118،

كيعػ ٌػرؼ المنػػاخ التنظيمػػي بأنػػو :مجمكعػػة مػػف العناصػػر كالسػػمات كالخصػػائص الممي ػزة لممؤسسػػة كالتػػي
ي
ي ػػدركيا الع ػػاممكف م ػػف خ ػػبلؿ تف ػػاعميـ م ػػع المتغيػ ػرات التنظيمي ػػة ف ػػي بيئ ػػة العم ػػؿ الداخمي ػػة كم ػػع األفػ ػراد
اآلخريف ،كتتمتع ىذه الخصائص بقػدرتيا عمػى التػأثير عمػى دكافػع العػامميف كسػمككياتيـ داخػؿ المؤسسػة

(األغا.)53 :2151،

كيػػرل (الطجػػـ كالس ػكاط  )2152أف المنػػاخ التنظيمػػي عبػػارة عػػف مػػكجز لبلنطبػػاع الشخصػػي عػػف بيئػػة
العمػػؿ داخػػؿ المؤسسػػة ،كىػػذا االنطبػػاع مػػف الممكػػف أف يتجػػاكز مسػػتكل الفػػرد إلػػى المسػػتكل الجمػػاعي

(الطجـ كالسكاط.)2.8 :2152 ،

كمػػا أف المنػػاخ التنظيمػػي ى ػك :البيئػػة االجتماعيػػة أك النظػػاـ االجتمػػاعي الكمػػي لمجمكعػػة العػػامميف فػػي

التنظيـ الكاحد ،كىػذا يعنػي الثقافػة ،القػيـ ،العػادات ،األعػراؼ ،األنمػاط السػمككية ،المعتقػدات االجتماعيػة
كط ػػرؽ العم ػػؿ المختمف ػػة الت ػػي ت ػػؤثر عم ػػى الفعالي ػػات كاألنش ػػطة اإلنس ػػانية كاالقتص ػػادية داخ ػػؿ المؤسس ػػة

(العمياف.)511 :2155،

كالمنػػاخ التنظيمػػي يعػػرؼ بأنػػو :ىػػك خصػػائص البيئػػة الداخميػػة لممدرسػػة كالمدركػػة مػػف خػػبلؿ المعممػػيف،

كالتي تميز المؤسسة عف غيرىػا مػف المػدارس ،كالتػي تتسػـ بالثبػات كاالسػتقرار النسػبي كتػؤثر فػي سػمكؾ
كاتجاىات المعمميف ،كيقػاس بالدرجػة التػي يحصػؿ عمييػا المفحػكص عمػى مقيػاس المنػاخ التنظيمػي كفقػا

لؤلبعػ ػػاد التاليػ ػػة (المشػ ػػاركة فػ ػػي اتخػ ػػاذ الق ػ ػ اررات ،االتصػ ػػاؿ كالتكاصػ ػػؿ ،البيئػ ػػة التكنكلكجيػ ػػة ،العبلقػ ػػات

اإلنسانية) (حمكدة.)51 :215.،

كيس ػػتخمص الباح ػػث مم ػػا س ػػبؽ إل ػػى تعري ػػؼ المن ػػاخ التنظيم ػػي بأن ػػو العبلق ػػات الس ػػائدة داخ ػػؿ المؤسس ػػة
التربكيػػة كالتػػي مػػف خبلليػػا يمكػػف الحكػػـ عمػػى طبيعػػة العبلقػػات اإلنسػػانية بػػيف العػػامميف ،كمػػا أف المنػػاخ
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التنظيمي يمثؿ المبنة األساس في تككيف أم مؤسسة ،حيث أف المؤسسات التػي يسػكدىا جػك مػف المنػاخ
التنظيمي الفعاؿ تككف أكثر فاعمية كانتاجية مف غيرىا.
انياً :أىمية المناخ التنظيمي:
لقد ناؿ مكضكع المناخ التنظيمي أىمية كبيرة لما لو مف أثر كبير في تطكير العكامؿ كاألبعاد التنظيميػة

السائدة في بيئة العمؿ ،كأف االىتماـ بالمناخ التنظيمػي كمنحػو بعػدان أساسػيان فػي خطػط كبػرام المؤسسػة
كيػػأتي مػػف خػػبلؿ اعتبػػار أم مؤسسػػة كحػػدة اجتماعيػػة ىادفػػة تتسػػـ أعماليػػا بالتشػػابؾ كاالعتمػػاد المتبػػادؿ
لكافة كحداتيا المختمفة ،لذلؾ تعددت الدراسات التي تؤكد عمى أىميػة المنػاخ التنظيمػي حيػث إف تحقيػؽ

بل مػف
التكافؽ بيف أىداؼ المؤسسة كاألفراد سيؤدم إلى إيجاد مناخ تنظيمي مناسب يدفع إلى النجاح لكػ ن
المؤسس ػػات كاألفػ ػراد كيعػػػزز اإلبػػػداع كاالنتمػ ػػاء ،كيمكػػػف التطػػػرؽ بشػػػيء مػػػف التفص ػػيؿ ألىميػػػة المنػػػاخ

التنظيمي مف خبلؿ النقاط اآلتية:

 -5المناخ التنظيمػي لػو دكر ميػـ فػي التػأثير عمػى المخرجػات السػمككية لمعػامميف فػي أم مؤسسػة حيػث
يقػػكـ المنػػاخ ببنػػاء السػػمكؾ الػػكظيفي كاألخبلقػػي ،كبمكرتيػػا لممعممػػيف فػػي المػػدارس مػػف حيػػث تشػػكيؿ

القيـ كاالتجاىات التي يحممكنيا كتعديميا.
 -2المناخ التنظيمي لو دكر ميـ في عممية التطكير التنظيمػي ،فيػك ييعػد مؤشػ انر ميمػان يمكػف مػف خبللػو
قياس رضا المعمميف في المدرسة.
 -5تتض ػػر أىمي ػػة المن ػػاخ التنظيم ػػي م ػػف ككن ػػو عنصػ ػ نار أساس ػػينا لتحقي ػػؽ التق ػػارب ب ػػيف أى ػػداؼ المدرس ػػة
كأىػػداؼ العػػامميف فييػػا ،كمػػف إسػػيامو فػػي تنميػػة المدرسػػة مػػف خػػبلؿ العمػػؿ عمػػى تطػػكير األبعػػاد
المختمفة داخميا ،كمػف تػأثير نمػط المنػاخ التنظيمػي عمػى نمػك إمكانػات العػامميف فػي حػؿ مشػكبلتيـ

كفعاؿ.
بشكؿ مؤثر ٌ

 -.إف االىتماـ بمكضػكع المنػاخ التنظيمػي عمػى مسػتكل النظريػة كالتطبيػؽ نػابع مػف دكره األساسػي فػي
نجاح المؤسسة كتحقيقيا ألىدافيا ،كتفاعميا مع معطيػات التطمػع نحػك التجديػد كالتحػديث ،كاالبتكػار
لمكاكبة التطكرات كالمتغيرات المستمرة كالمتسارعة لمبيئة المعاصرة (الشيخ.)51 :2153،
 -1تكم ػػف أىمي ػػة المن ػػاخ التنظيم ػػي بت ػػأثيره عم ػػى الع ػػامميف ف ػػي المؤسس ػػة ،في ػػك ي ػػؤدم إل ػػى التحفي ػػز أك
اإلحباط؛ بأنو يعمؿ ككسيط بيف متطمبات الكظيفة كحاجات الفرد.

 -3تكمف أىمية المناخ التنظيمي في دراسة المفاىيـ كاألبعاد الخاصة بو التي تعمؿ ككسيط بػيف الرضػا
الػػكظيفي كاألداء المنظمػػي ،كمػػف ثػػـ تحقيػػؽ التكافػػؽ بػػيف أىػػداؼ الفػػرد كأىػػداؼ المؤسسػػة التػػي تتبػػع
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بل عف دكره في تنمية االقتصاد الكطني ككؿ ،كما أف تكافر مناخ تنظيمػي مناسػب سػيؤدم
ليا ،فض ن
إلى نجاح المؤسسات (الصفار.)513 :2119،

 -7تػ ػػزداد أىميػ ػػة المنػ ػػاخ التنظيمػ ػػي فػ ػػي ظ ػ ػػؿ التحػ ػػديات العالميػ ػػة الجديػ ػػدة ،حيػ ػػث المنافسػ ػػة الش ػ ػػديدة
كاالتجػ ػػاه نحػ ػػك العكلم ػ ػػة كالتغيػ ػػر التكنكلػ ػػكجي السػ ػ ػريع ،فيػ ػػذه التحػ ػػديات تفػ ػػرض عمػ ػػى المؤسسػ ػػات

مزيدان مف االنفتاح ،كالتجديد ،كاإلبداع كالتطكير (أبك تايو كآخركف.)531 :2152،
كيرل الباحث أنو ال يمكف تحقيؽ مناخ تنظيمي إيجػابي دكف االىتمػاـ بالعػامميف كعمػى كجػو الخصػكص

المعمميف كباىتماماتيـ ،فبل يمكف أف ييعطي المكظؼ أفضؿ ما عنػده إال أذا كػاف ر و
اض عػف البيئػة التػي
يعمؿ بيا ،فػالمكظؼ الػذم يعمػؿ فػي مؤسسػة يسػكدىا منػاخ تنظيمػي فاعػؿ كايجػابي يكػكف همحػب لعممػو
كينجز األعماؿ المنكطة بو عمى أتـ كجو.
ال اً :خصاكص المناخ التنظيمي:
يتككف مناخ المؤسسات التربكية مف العديد مف العناصر التي تتفاعؿ داخمػو لتصػكرىا فػي شػكؿ صػحير

أك غيػػر صػػحير كبالتػػالي فػػإف المنػػاخ يعمػػؿ عمػػى االحتفػػاظ بالعناصػػر البشػرية الجيػػدة كفػػي ضػػكء تعبيػػر
المناخ التنظيمي عف كافة الظركؼ كالعناصر التي تحيط بػالفرد داخػؿ المؤسسػة فػي أثنػاء عممػو ،كعمػى
مػا تعكسػػو ىػػذه التػأثيرات عمػػى مسػػتكل رضػا العػػامميف كمسػػتكل أدائيػـ ،كتكصػػؿ البػػاحثكف إلػى عػػدد مػػف

السمات التي تحدد خصائص المناخ التنظيمي كما أكردىا (األغا:)53 :2151،

 .5إف المناخ التنظيمي عامؿ إدراكي يراه العاممكف كفؽ تصػكراتيـ الخاصػة ،أم أف المنػاخ التنظيمػي
يعبر عف خصائص المؤسسة كما يدركيا العاممكف بيا.

 .2إف المناخ التنظيمي يمتاز بنكعيػة ثابتػة :بمعنػى أف خصػائص المنػاخ التنظيمػي تمتػاز بدرجػة مػف
االسػػتمرار النسػػبي ،إال أنػػو خاضػػع لمتغييػػر عبػػر الػػزمف ،كىػػذه الخاصػػية مسػػتمدة مػػف أف شخصػػية
المؤسسة عممية مكتسػبة ،كتتػأثر بػالمتغيرات العديػدة ذات العبلقػة ،كفػي ذلػؾ إشػارة إلػى أف المنػاخ

ال ػػذم تس ػػعى المؤسس ػػة إليج ػػاده ب ػػيف أعض ػػائيا ،يعتم ػػد ف ػػي أح ػػد جكانب ػػو عم ػػى خص ػػائص ىػ ػؤالء
األعضاء كممارساتيـ.
 .5إف المناخ التنظيمي يعني ثقافة المؤسسة.
 ..إف المناخ التنظيمي الناشف في المؤسسة يؤثر بشكؿ مباشر في سمككيات العامميف.
 .1تكجػػد عبلقػػة بػػيف الصػػفات كالتصػرفات التنظيميػػة األخػػرل كبػػيف المنػػاخ الػػذم ينػػت فػػي المؤسسػػة،
مما يككف لو تأثير كبير عمى سمكؾ المكظفيف بتمؾ المؤسسة.
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 .3المنػػاخ يتحػػدد جكىري ػنا بكاسػػطة خصػػائص اآلخ ػريف كسػػمككيـ كاتجاىػػاتيـ كتكقعػػاتيـ ،االجتماعيػػة
كالثقافية.

رابعاً :أنواع المناخ التنظيمي:
المناخ التنظيمي لو أنكاع مختمفػة تسػكد المدرسػة كتحػدد عبلقػات كعناصػر العمميػة التعميميػة بعضػيا مػع

اء الم ػػديركف أـ المعممػػكف أـ الطػػبلب أـ المجتم ػػع المحمػػي ،كتعطػػي المدرس ػػة طابعػػان خاصػ ػان
بعػػض س ػك ن
يميزىا عف غيرىا مف المدارس كالمؤسسات التعميميػة األخػرل (الػديحاني ،)21 :2155،كمػف أبػرز أنػكاع
المناخات التنظيمية في المدارس اآلتي:

 .1المناخ المفتوح :يتميز ىذا المناخ بالركح المعنكيػة العاليػة التػي يتمتػع بيػا أفػراده ،كالسػمكؾ الصػادؽ
مف جميع العامميف بالمدرسة ،كفيو يعمؿ مدير المدرسة عمى تسييؿ إنجاز المعمميف ألعمػاليـ دكف

أف يرىقيـ باألعماؿ الركتينية مما يساعد عمى إنجاز العمػؿ كاشػباع الحاجػات االجتماعيػة لممعممػيف

بسيكلة كيسر (خطاب.)35 :2118،

 .9مناخ اإلدارة الذاتية :يتميز ىذا النكع مف المناخ بالحرية شبو الكاممة التػي يعطييػا المػدير لممعممػيف
فػػي تنفيػػذ أعمػػاليـ كاشػػباع حاجػػاتيـ االجتماعيػػة فػػي حػػدكد مصػػمحة المعمػػـ ،كترتفػػع الػػركح المعنكيػػة

لممعمميف في ىذا المنػاخ كاف كانػت ال تصػؿ إلػى مسػتكاىا فػي المنػاخ المفتػكح ،كيرجػع ارتفاعيػا إلػى
إشباع الحاجات االجتماعية في المقاـ األكؿ (غميط.)527 :2119،

 .3المنةةاخ الموجةةو :يتميػػز ىػػذا المنػػاخ باالىتمػػاـ الكبيػػر بإنجػػاز العمػػؿ عمػػى حسػػاب إشػػباع الحاجػػات
بل عػف أنيػـ
االجتماعية ،كمع ذلؾ فالمعممكف غير منعزليف ،كيشعركف بػركح معنكيػة متكسػطة ،فضػ ن

ال يجدكف متسػعنا مػف الكقػت لمعبلقػات الكديػة ،نظػ نار لكجػكد كميػة ازئػدة مػف العمػؿ المكتبػي كالتقػارير
الركتينيػػة ،كيكص ػػؼ م ػػدير المدرس ػػة بأن ػػو يكج ػػو اىتمام ػػو إلنج ػػاز العم ػػؿ ،كقمي ػػؿ االىتم ػػاـ بمش ػػاعر
المعمم ػػيف ،حي ػػث أف الش ػػيء المي ػػـ عن ػػده ى ػػك أداء العم ػػؿ كبطريقت ػػو الخاص ػػة ،كال يس ػػمر بظي ػػكر

الممارسات القيادية مف قبؿ المجمكعة (جكىر كعمي.)82 :211.،

 .4المنةةاخ العةةاكمي :كيتميػػز بارتفػػاع مسػػتكل اشػػباع الحاجػػات االجتماعيػػة ،كارتفػػاع مسػػتكل العبلقػػات
االنسانية ،كارتفاع مستكل تماسؾ كتجانس الجماعة ،كانخفاض في مسػتكل االسػتغراؽ كأداء العمػؿ،

كالعمؿ اإلدارم قميؿ ،كمسػتكل الػركح المعنكيػة كالرضػا متكسػط ،كيػنجـ الرضػا عػف إشػباع الحاجػات

االجتماعية (بنات.).1 :2153،

 .5المناخ األبوي :يتميز ىذا المنػاخ بتركيػز السػمطة فػي يػدم المػدير ،كبالتػالي فيػك يحػكؿ دكف ظيػكر
أم مبػادرات فرديػة بػػيف العػامميف معػو ،لػػذا فػإف سػمككو بيػػذه الطريقػة ال يحقػؽ التكجيػػو الكػافي لسػػير
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العمؿ بالنسبة لمعامميف معو أك اشباع حاجاتيـ االجتماعية ،كتسػكد الػركح المعنكيػة المنخفضػة نظػ نار
لعػػدـ تحقيػػؽ قػػدر مناسػػب مػػف االشػػباع إلنجػػاز العمػػؿ كلحاجػػاتيـ االجتماعيػػة ،كتػػنخفض كػػؿ مػػف

األلفة كالركح المعنكية كترتفع درجة التفكؾ كالتركيز عمى اإلنتاج (الطيب.)25 :2118،

 .6المنةةاخ الم مةةةق :ترتفػػع فيػػو اإلعاقػػة كتػػنخفض الػػركح المعنكيػػة ،نظ ػ انر لعػػدـ إشػػباع حاجػػات األف ػراد
االجتماعي ػػة أك حاج ػػاتيـ إل ػػى اإلنج ػػاز ف ػػي العم ػػؿ ،كالمعمم ػػكف متباع ػػدكف كاأللف ػػة بي ػػنيـ متكس ػػطة،
كيتصؼ سمكؾ المدير بالشكمية في األداء كالتركيز العالي عمى اإلنتػاج كىػذا يدفعػو إلػى اتخػاذ مزيػد

مف االجراءات كالقكانيف غيػر المرئيػة لمتابعػة المعممػيف كتكجيػو سػمككيـ ،كال يعطػي الفرصػة لظيػكر

المبادرات القيادية (رباح.)51 :2118 ،

كم ػ ػػف خ ػ ػػبلؿ م ػ ػػا س ػ ػػبؽ يخم ػ ػػص الباح ػ ػػث إل ػ ػػى المن ػ ػػاخ المفت ػ ػػكح ى ػ ػػك األفض ػ ػػؿ كال ػ ػػذم يص ػ ػػمر تطبيق ػ ػػو

حي ػ ػػث أف م ػ ػػدير المدرس ػ ػػة المتمي ػ ػػز يجع ػ ػػؿ م ػ ػػف مدرس ػ ػػتو ش ػ ػػعمة م ػ ػػف النش ػ ػػاط كاإلنج ػ ػػاز م ػ ػػف خ ػ ػػبلؿ

تعزيػ ػػز ركح المنافسػ ػػة كارسػ ػػاء مبػ ػػادئ التعػ ػػاكف كالعمػ ػػؿ المشػ ػػترؾ كتغميػ ػػب المصػ ػػمحة العامػ ػػة ،كأيض ػ ػان
يعمؿ عمى تييئة المناخ المناسب الذم يسكده المحبة المتبادلة بيف المعمميف.

خامساً :مستويات المناخ التنظيمي:
ىنػ ػ ػػاؾ مسػ ػ ػػتكيات مختمفػ ػ ػػة لممنػ ػ ػػاخ التنظيمػ ػ ػػي فػ ػ ػػي المؤسسػ ػ ػػة ،كقػ ػ ػػد تػ ػ ػػـ إيضػ ػ ػػاح ذلػ ػ ػػؾ بشػ ػ ػػكؿ جمػ ػ ػػي
ككاضػ ػػر مػ ػػف خػ ػػبلؿ إظيػ ػػار مػ ػػدل تبػ ػػايف المنػ ػػاخ التنظيمػ ػػي مػ ػػف الفػ ػػرد إلػ ػػى مجمكعػ ػػات مػ ػػف األف ػ ػراد

كمف ثـ المؤسسة ككؿ ،كذلؾ عمى النحك اآلتي:

 -1المسةةةةةتوى الفةةةةةردي :يتك ػ ػػكف ى ػ ػػذا المنػ ػػاخ ف ػ ػػي حػ ػػاؿ كج ػ ػػكد تبػ ػػايف كبي ػ ػػر فػ ػػي خص ػ ػػائص األفػ ػ ػراد
داخ ػ ػػؿ المؤسس ػ ػػة مم ػ ػػا ي ػ ػػؤدم إل ػ ػػى إدراؾ ك ػ ػػؿ ف ػ ػػرد لممن ػ ػػاخ التنظيم ػ ػػي بش ػ ػػكؿ مختم ػ ػػؼ ،كيتكق ػ ػػؼ
ذلػ ػ ػػؾ عمػ ػ ػػى العديػ ػ ػػد مػ ػ ػػف العكامػ ػ ػػؿ مثػ ػ ػػؿ السػ ػ ػػف كالجػ ػ ػػنس كالتعمػ ػ ػػيـ كمكقػ ػ ػػع الفػ ػ ػػرد داخػ ػ ػػؿ الييكػ ػ ػػؿ

التنظيمػ ػػي كغيرىػ ػػا مػ ػػف العكامػ ػػؿ األخػ ػػرل ،كالتػ ػػي تػ ػػؤدم بشػ ػػكؿ مباشػ ػػر إلػ ػػى التػ ػػأثير عمػ ػػى درجػ ػػة
رض ػ ػػا المعم ػ ػػـ ع ػ ػػف عمم ػ ػػو داخ ػ ػػؿ المؤسس ػ ػػة ،كبالت ػ ػػالي يتح ػ ػػدد بش ػ ػػكؿ كبي ػ ػػر نكعي ػ ػػة إدراؾ المعم ػ ػػـ

لممنػ ػػاخ التنظيمػ ػػي فػ ػػي المدرسػ ػػة حيػ ػػث يتعػ ػػرؼ كػ ػػؿ فػ ػػرد مػ ػػف األف ػ ػراد عمػ ػػى خصػ ػػائص مؤسسػ ػػتو

كالظ ػ ػ ػ ػػركؼ المحيط ػ ػ ػ ػػة ببيئ ػ ػ ػ ػػة عمم ػ ػ ػ ػػو ،ث ػ ػ ػ ػػـ يق ػ ػ ػ ػػكـ بتش ػ ػ ػ ػػغيؿ ى ػ ػ ػ ػػذه المعمكم ػ ػ ػ ػػات المختزن ػ ػ ػ ػػة ف ػ ػ ػ ػػي
ذاكرت ػ ػػو كالت ػ ػػي تمث ػ ػػؿ خصائص ػ ػػو كقيم ػ ػػو ،كبالت ػ ػػالي ي ػ ػػتـ إدراؾ المن ػ ػػاخ التنظيم ػ ػػي بش ػ ػػكؿ متب ػ ػػايف
م ػ ػ ػ ػػف ف ػ ػ ػ ػػرد آلخ ػ ػ ػ ػػر نتيجػ ػ ػ ػ ػػة لمتفاع ػ ػ ػ ػػؿ ب ػ ػ ػ ػػيف – الخصػ ػ ػ ػ ػػائص الفردي ػ ػ ػ ػػة كالخص ػ ػ ػ ػػائص التنظيميػ ػ ػ ػ ػػة

(المغربي.)21 :2117،
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 -2عمى مستوى مجموعة من األفراد :يختمؼ إدراؾ المناخ التنظيمي بػيف مجمكعػة مػف األفػراد فػي أم
إدارة أك قسػػـ ،كيرج ػػع ى ػػذا االخ ػػتبلؼ إل ػػى العدي ػػد مػػف العكام ػػؿ مث ػػؿ االخ ػػتبلؼ ف ػػي المكق ػػع داخ ػػؿ

الييكؿ التنظيمي أك االختبلفات في طبيعة العمؿ ،كيتككف ىذا المناخ التنظيمي عنػدما يكػكف ىنػاؾ
شػػبو إجمػػاع بػػيف أف ػراد المجمكعػػة مػػف حيػػث إدراكيػػـ لممنػػاخ ،حيػػث يبلحػػظ أف إدراؾ كػػؿ مجمكعػػة

لممن ػػاخ التنظيم ػػي ي ػػنعكس عم ػػى اتج ػػاىيـ ناحي ػػة العم ػػؿ ،كأف االتجاى ػػات م ػػف ناحي ػػة العم ػػؿ تك ػػكف

مسػتقمة جزئيػنا مػف مكػاف العمػؿ ،كذلػؾ نظػ نار لمقػيـ كاالتجاىػات التػي يحمميػا األفػراد معيػـ إلػى مكػػاف
العمؿ أم أف األفراد مف خمفية اجتماعية كاحدة تككف لدييـ اتجاىات كقيـ مشتركة تجػاه العمػؿ ممػا
يؤدم إلدراكيـ لممناخ التنظيمي بشػكؿ مختمػؼ عػف اآلخػريف ،لػذا فػإف معرفػة اتجاىػات كقػيـ األفػراد

تسػػاعد فػػي تفسػػير نكعيػػة إدراكيػػـ لممنػػاخ التنظيمػػي ،كمػػا يمكػػف تفسػػير االخػػتبلؼ بأنػػو قػػائـ عمػػى
المسػػتكل اإلدارم حيػػث يكجػػد منػػاخ تنظيمػػي لػػئلدارة العميػػا كمنػػاخ تنظيمػػي لػػئلدارة الكسػػطى ،كمنػػاخ
تنظيمي لئلدارة الػدنيا ،كىػذا مػا أكػده المغربػي بػأف المنػاخ التنظيمػي يتعمػؽ بالمسػتكيات اإلداريػة فػي

المش ػػركع حي ػػث يكج ػػد من ػػاخ لك ػػؿ مس ػػتكل ،كأف المس ػػتكل األعم ػػى يف ػػرض المن ػػاخ ال ػػذم يعم ػػؿ في ػػو
المستكل األدنى (الشيخ.)58 :2153 ،

 -3عمةةةةى مسةةةةتوى المؤسسةةةةة :يػ ػػتـ إدراؾ ىػ ػػذا المنػ ػػاخ التنظيمػ ػػي بشػ ػػكؿ متماثػ ػػؿ بػ ػػيف األف ػ ػراد داخػ ػػؿ
المؤسس ػ ػ ػػة ،أم أف جميػ ػ ػ ػػع األفػ ػ ػ ػراد داخػ ػ ػ ػػؿ المؤسس ػ ػ ػػة يػ ػ ػ ػػدرككف خص ػ ػ ػػائص المؤسسػ ػ ػ ػػة كظػ ػ ػ ػػركؼ

عمميـ الداخمية بشكؿ مكحد كمتماثؿ (الشيخ.)59 :2153 ،

كمم ػ ػػا س ػ ػػبؽ يخم ػ ػػص الباح ػ ػػث إل ػ ػػى أف المن ػ ػػاخ التنظيم ػ ػػي م ػ ػػف الممك ػ ػػف أف يتب ػ ػػايف داخ ػ ػػؿ المؤسس ػ ػػة
الكاحػ ػػدة كذلػ ػػؾ الخػ ػػتبلؼ المكقػ ػػع داخػ ػػؿ الييكػ ػػؿ التنظيمػ ػػي لممؤسسػ ػػة ،كعميػ ػػو فػ ػػي مجمػ ػػؿ األمػ ػػر فػ ػػإف
المنػ ػ ػػاخ التنظيمػ ػ ػػي السػ ػ ػػائد ىػ ػ ػػك الػ ػ ػػذم يحػ ػ ػػدد معػ ػ ػػالـ الطريػ ػ ػػؽ الػ ػ ػػذم تس ػ ػ ػيره فػ ػ ػػي المؤسسػ ػ ػػة لتحقيػ ػ ػػؽ

أىدافيا.
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سادساً :العوامل المؤ رة عمى المناخ التنظيمي:
يمكػف تصػػنيؼ العكامػػؿ المػؤثرة فػػي المنػػاخ التنظيمػػي إلػى أربعػػة أقسػػاـ :عكامػؿ داخميػػة كعكامػػؿ تنظيميػػة

كعكامؿ شخصية كعكامؿ خارجية ،كذلؾ عمى النحك التالي:
أ -العوامل الداخمية:

 .5ال كافةةة التنظيميةةة :حيػػث تعتبػػر ثقافػػة المؤسسػػة مػػف المتغي ػرات الرئيسػػة التػػي تحكػػـ كيفيػػة عمػػؿ
التنظيـ كأداءه فميا تأثير مباشر عمى تصرفات األفراد كليا تأثير عمى اتجاىات القادة كاىتمامػاتيـ

(مصطفى كرابر.)51 :215.،

 .2ظةةروف العمةةل :كنقصػػد بيػػا بيئػػة العمػػؿ الماديػػة (اإلضػػاءة ،الضكضػػاء ،األثػػاث ،تنظػػيـ المكاتػػب،
كالتيكيػػة ،،،،،إلػػخ) التػػي يعمػػؿ بيػػا الفػػرد حيػػث يػػؤثر عػػدـ تػػكفر البيئػػة السػػميمة عمػػى سػػمكؾ األفػراد

كربما يؤدم إلى حدكث اإلحباط الذم يؤثر سمبان عمى إنتاجية الفرد (الكزاف.)21 ،2113،

 .5البيكةةة الجتماعيةةة :كىػػي مجمكعػػة العػػادات كالتقاليػػد كالقػػيـ المحميػػة كاالتجاىػػات حيػػث تػػؤثر عمػػى
مػػدل فيػػـ كاسػػتيعاب األف ػراد لمجريػػات األحػػداث داخػػؿ التنظػػيـ كمػػف ثػػـ يػػنعكس عمػػى سػػمككياتيـ
كتصرفاتيـ( .بنات.).5 ،2153،
ب -العوامل التنظيمية:
 .5السياسات والممارسات اإلدارية :ترتبط بالنمط اإلدارم (القيادم) فكمما كانػت الممارسػات اإلداريػة
قائمػػة عمػػى التشػػاكر كالمشػػاركة فػػي صػػنع الق ػرار ،كاحت ػراـ كتقػػدير االعتبػػارات الذاتيػػة كالشخصػػية
لمعامميف فيو فإف شعك نار بالثقة المتبادلة كالصراحة كتحمػؿ المسػؤكلية فػي إنجػاز العمػؿ يكػكف عاليػنا
لػدل األفػراد ممػػا يسػيـ فػػي تطػكير اتجاىػاتيـ نحػػك النظػاـ كنحػػك العػامميف كىػذا مػػف دالئػؿ إيجابيػػة

المناخ التنظيمي (صميحة.).8 :2151،

 .2طبيعة العمل :تػؤثر طبػائع األعمػاؿ كأنػكاع الصػناعات كاألنشػطة التػي تزاكليػا المؤسسػة فػي تييئػة
منػػاخ تنظيمػػي مميػػز ،فػػالمزارع كصػػناعات تعميػػب االغذيػػة فػػي المجتمعػػات الريفيػػة تعمػػؿ فػػي جػػك

بل فػػي المنطقػػة
يختمػػؼ تمام ػنا عػػف المنػػاخ الػػذم تعمػػؿ فيػػو البنػػكؾ كشػػركات االسػػتثمار المػػالي مػػث ن

الحض ػرية ،كحيػػث تػػؤدم ضػػغكط الكقػػت كمحاكلػػة االلت ػزاـ بتكقيػػت االنجػػاز المحػػددة فػػي بنػػؾ أك

شػػركة طيػراف أك صػػحيفة مػػثبلن لجعػػؿ منػػاخ يػػكـ العمػػؿ مختمفػان تمامػان عنػػو فػػي دار رعايػػة المسػػنيف

(الصيرفي.)233 :2119،
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 .5نظةةام التصةةالت بالمؤسسةةة :يعتبػػر نظػػاـ االتصػػاالت الفعػػاؿ بالمؤسسػػة بمثابػػة الجيػػاز العصػػبي
بالنسػػبة لئلنسػػاف فبػػدكف اتصػػاؿ فعػػاؿ تصػػاب المؤسسػػة بػػالجمكد كالشػػمؿ ،كلػػذلؾ البػػد مػػف كجػػكد
تكامػػؿ بػػيف نظػػاـ االتصػػاالت كبػػاقي الػػنظـ بالمؤسسػػة ،ككػػذلؾ البػػد مػػف كجػػكد تكامػػؿ بػػيف نظػػاـ

االتصاالت كباقي النظـ بالمؤسسة ،ككذلؾ ال بد مف كجكد تنسيؽ بيف نظاـ االتصػاالت كمختمػؼ
الػػنظـ فػػي المؤسسػػة ،كذلػػؾ حتػػى يمكػػف لممؤسسػػة أف تعمػػؿ بدرجػػة عاليػػة مػػف الكفػػاءة كالفاعميػػة
كمػ ػ ػػا أف زيػ ػ ػػادة فاعميػ ػ ػػة نظػ ػ ػػاـ االتصػ ػ ػػاالت بالمؤسسػ ػ ػػة يػ ػ ػػؤدم إلػ ػ ػػى تحسػ ػ ػػيف المنػ ػ ػػاخ التنظيم ػ ػ ػي

(البقمي.)57 :2151،

 ..حجةةم المؤسسةةة :تميػػؿ المؤسسػػات الكبيػرة إلػػى أف تكػػكف مرنػػة ال جامػػدة كأكثػػر بيركقراطيػػة كتقيػػدنا
باألنظمػػة كالتعميمػػات ،فمػػف األسػػيؿ بنػػاء منػػاخ مػػف اإلبػػداع فػػي منظمػػة صػػغيرة أكثػػر مػػف منظمػػة

كبيرة ،كلعؿ مف المبلحظ أف أكثر االختراعات كاالكتشافات اإلبداعية تخػرج مػف مؤسسػات صػغيرة

(البش ار كآخركف.)5.. :2151،

 .1أىداف المؤسسة :األىداؼ التي تسعى المؤسسة إلى تحقيقيا تحدد طبيعة األنشطة كالتفاعؿ بػيف
األشػػخاص المطمػػكبيف لتحقيػػؽ ىػػذه األىػػداؼ ،ككممػػا كانػػت ىػػذه األىػػداؼ كاضػػحة كممػػا كضػػحت
األدكار كالمسؤكليات المناطة باألفراد أك ضعؼ احتمػاؿ كجػكد التعارضػات كالتناقضػات فػي األداء

(المطرفي.)25 :2155،
ج -العوامل الشخصية:

 .5قدرات الفرد :القػدرات الشخصػية لمفػرد قػدرات تيم ٌكػف الفػرد مػف القيػاـ بكاجباتػو حسػب مػا ىػك متكقػع
من ػ ػ ػػو ،كع ػ ػ ػػدـ الق ػ ػ ػػدرة ى ػ ػ ػػذه م ػ ػ ػػدعاة لئلحب ػ ػ ػػاط ،كالت ػ ػ ػػأثيرات الس ػ ػ ػػمبية عم ػ ػ ػػى معنكي ػ ػ ػػات الش ػ ػ ػػخص
(عيسى.)31 :215.،

 .2تنةةةاقض الكةةةيم :يتطم ػػب العمػػؿ بعػػض السػػمككيات التػػي تتطمبي ػػا الكظيفػػة كالتػػي ال تتف ػػؽ مػػع قػ ػيـ
كأخبلقيػػات المكظػػؼ كتػػؤثر عمػػى شػػعكره بالػػذنب كتصػػيبو بحالػػة مػػف القمػػؽ كتأنيػػب الضػػمير كىػػذا
يؤثر عمى إنتاجيتو كأداءه (الطجـ كالسكاط.)219 :2152،
 .5درجةةة المخةةاطرة :فالمنػػاخ التنظيمػػي الػػذم يسػػمر بمخػػاطرة معتدلػػة محسػػكبة سػػيدفع إلػػى مزيػػد مػػف
اإلنج ػػاز أم ػػا المن ػػاخ ال ػػذم يتب ػػع الم ػػني التحفظ ػػي أك العشػ ػكائي س ػػيدفع إل ػػى مزي ػػد م ػػف اإلحب ػػاط
كضعؼ الرغبة في تحسيف األداء (الصيرفي.)557 :2119،
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كيخمػص الباحػث ممػػا سػبؽ أف المنػاخ التنظيمػػي يتػأثر بعكامػؿ عديػػدة تكػكف إمػا عمػػى مسػتكل الفػػرد أك
عمػػى مسػػتكل المنظمػػة ككػػؿ ،كعميػػو يتطمػػب األمػػر تػػذليؿ العقبػػات أمػػاـ تحقيػػؽ منػػاخ تنظيمػػي يحقػػؽ

األىداؼ المشتركة بيف جميع مستكيات المنظمة.
سابعاً :أبعاد المناخ التنظيمي:

الكتٌاب كالباحثكف بد ارسػة المنػاخ التنظيمػي تبػيف أف ىنػاؾ اخػتبلؼ بيػنيـ حػكؿ تحديػد عػدد
منذ أف بدأ ي
كنكعية األبعاد األساسية المككنة لو ،حيػث يرجػع ذلػؾ االخػتبلؼ إلػى طبيعػة البيئػات التػي يدرسػت مػف
قبؿ ىؤالء الباحثيف ،كما أف المقاييس المستخدمة لمتكصؿ إلى طبيعة المناخ التنظيمي متغيػرة ،ككػذلؾ

أف ىن ػػاؾ
قم ػػة االىتم ػػاـ بمص ػػداقيتيا كم ػػدل االعتم ػػاد عميي ػػا ،كعم ػػى ال ػػرغـ م ػػف تم ػػؾ الص ػػعكبات إال ٌ
محاكالت جادة بشأف الكصكؿ إلى أبعاد عامة كمقبكلة لممناخ التنظيمي (المدىكف.)53 :2152،
كفػػي ضػػكء د ارسػػة الباحػػث كاطبلعػػو عمػػى العديػػد مػػف الد ارسػػات السػػابقة عػػف المنػػاخ التنظيمػػي أمكػػف

االعتماد عمى ثبلثػة أبعػاد لقيػاس المنػاخ التنظيمػي لػدل مػدراس المرحمػة الثانكيػة الحككميػة بمحافظػات

غزة ،كىي كاآلتي:

 -5المشاركة في اتخاذ الكرار:
يعػػد مكضػػكع اتخػػاذ القػرارات مػػف أىػػـ العناصػػر كأكثرىػػا أثػ انر فػػي حيػػاة األفػراد كالمؤسسػػات كالػػدكؿ ،حيػػث
يعد القرار جكىر العممية اإلدارية ككسػيمتيا األساسػية فػي تحقيػؽ أىػداؼ المؤسسػة عمػى كػؿ المسػتكيات،

ألنػػو يسػػيـ بشػػكؿ أساسػػي فػػي
كقػػد حظػػي الق ػرار باىتمامػػات اسػػتثنائية فػػي المجػػاالت المختمفػػة لػػئلدارة ٌ
تمكػػيف المؤسسػػة مػػف مكاصػػمة أنشػػطتيا اإلداريػػة بكفػػاءة كفعاليػػة السػػيما أف القػػرار يعتمػػد أساسػػنا عمػػى
المستقبؿ كتكقعاتو كيتحقؽ في محتكاه ما ينطكم عميو المستقبؿ ،كتعتمد كفػاءة متخػذ القػرار فػي ممارسػة

كظائفو اإلدارية في المؤسسة عمى القرار النػاجر الػذم يتخػذ إزاء المكاقػؼ المختمفػة ،فعمميػة اتخػاذ القػرار
ى ػػي جػػػكىر العمميػ ػػة اإلداريػػػة كالمحػػػكر األسػ ػػاس الفعػػػاؿ لد ارسػػػة اإلدارة كنشػ ػػاطيا كػػػالتخطيط كالتنظػ ػػيـ

كالتكجيو كالرقابة كتحميؿ السمكؾ الػكظيفي داخػؿ المؤسسػات ،كلػذلؾ تكصػؼ عمميػة اتخػاذ القػ اررات بأنيػا
ػأف "اإلدارة ىػػي اتخػػاذ الق ػ اررات كاتخػػاذ
قمػػب اإلدارة ،كاعتبرىػػا "ىيبػػرت سػػايمكف" مرادفػػة لػػئلدارة إذ قػػاؿ :بػ ٌ
الق اررات ىي اإلدارة(الشكابكة.)221 :2155،
فعممية اتخاذ القرار تعد ىي اإلدارة بشكؿ كبير ،بؿ إف بعض مدارس اإلدارة الميمة كانت ليػا نظرياتيػا

األساسية التي ترتكز عمى مفيكـ اتخاذ القرار ،كتتعمؽ عممية اتخػاذ القػرار بػالتطكرات كاألحػداث الجاريػة
كم ػػا يميي ػػا حت ػػى لحظ ػػة االختي ػػار ،أم أني ػػا مجمكع ػػة م ػػف الخطػ ػكات العممي ػػة المتتابع ػػة الت ػػي يس ػػتخدميا
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المسؤكؿ في سػبيؿ الكصػكؿ إلػى اختيػار القػرار األنسػب كاألفضػؿ ،فػالقرار ىػك آخػر خطػكة مػف خطػكات
عممية اتخاذ القرار (ثعمب.)5. :2155،
كمػف أىػـ أسػباب النجػػاح فػي اتخػاذ القػ اررات فػي المؤسسػات الخدماتيػػة ىػك كضػع آليػػة لصػنع القػرار قبػػؿ
اتخػػاذه عػػف طريػػؽ جمػػع المعمكمػػات البلزمػػة كد ارسػػة ظػػركؼ صػػناعة القػػرار ،كمشػػاركة الجيػػات ذات
العبلقػػة كالمراجعػػة لمق ػ اررات السػػابقة قبػػؿ اتخػػاذ الق ػ اررات الجديػػدة ،ككضػػع اآلليػػة التنفيذيػػة المناسػػبة ليػػا،

كتكحيد جية إصدار الق اررات حتى ال يحدث تعارض فيما بينيا (أبك سمرة.)5 :215.،

كتختمػػؼ درجػػة المشػػاركة فػػي اتخػػاذ القػ اررات بػػاختبلؼ نمػػط السػػمكؾ الػػذم يمارسػػو المػػدير ،كالػػني الػػذم
يسير عميو إلشراؾ مرؤكسػيو فػي حػؿ المشػكبلت التػي تكاجيػو فػي اتخػاذ ق ار ارتػو ،كيتمثػؿ ذلػؾ فػي دعػكة

المػػدير لمرؤكسػػيو لمناقشػػة مشػػكبلتيـ اإلداريػػة التػػي ت ػكاجييـ كتحميميػػا ،كمحاكلػػة الكصػػكؿ إلػػى أفضػػؿ
الحمػػكؿ الممكنػػة ليػػا ،ممػػا يخم ػػؽ الثقػػة لػػدييـ ،كيحف ػػزىـ عمػػى بػػذؿ الجيػػكد لتحقيػػؽ مسػػتكل أعمػػى م ػػف

اإلنتاجيػ ػػة كخاصػ ػػة عنػ ػػدما يأخػ ػػذ المػ ػػدير بالتكصػ ػػيات كالمقترحػ ػػات الفرديػ ػػة أك الجماعيػ ػػة التػ ػػي يبػ ػػدييا

المرؤكسكف ،التي بدكرىا تيسر لو تحديد األىداؼ كاتخاذ الق اررات (عسكر.).8 :2152 ،

فأسمكب المشاركة يعطي فرصة لممرؤكسيف ميما كاف مستكاىـ الكظيفي لممشاركة بالرأم عند اتخػاذ
القػرار ،لكػي يكػكف القػرار مقبػكالن كينػاؿ الرضػى مػػف كافػة األطػراؼ فػي التنظػيـ عنػدما تبػدأ مرحمػة التنفيػذ

لمقػػرار ،كيسػػمر ىػػذا األسػػمكب لممرؤكسػػيف أف يحقق ػكا ذاتيػػـ كيشػػبعكا حاجػػاتيـ النفسػػية ،كينمػػي قػػدراتيـ
الكظيفية (فياض كآخركف.)81 :2151،

كيخمػص الباحػػث إلػػى أف ًإشػراؾ المعممػػيف فػػي عمميػػة اتخػػاذ القػرار لػػو دكر إيجػػابي كبيػػر جػػدان فػػي تعزيػػز
الركح المعنكية لدل المعمـ ،حيث يساىـ إشراؾ المعمميف في عممية اتخاذ القرار في زيػادة دافعيػة المعمػـ

إلنجاح القرار المتخذ.

 -9التصال والتواصل:
االتصاؿ ىك عممية تبادؿ المعمكمات كاألفكار بيف أفراد أم مجتمع ،كتنبع مػف حاجػة الفػرد إلػى التفاعػؿ
م ػػع اآلخػ ػريف ،كف ػػف االتص ػػاؿ كفاي ػػة م ػػف كفاي ػػات القائ ػػد الفع ػػاؿ ال ػػذم يحس ػػف إرس ػػاؿ الرس ػػالة كيحس ػػف
استقباليا ،كيضع لنفسو مبادئ لفنكف االتصاؿ مػع اآلخػريف ،فينػاؾ بعػض االسػتراتيجيات لضػماف قيػادة
فعالػ ػػة كاتصػ ػػاؿ نػ ػػاجر داخػ ػػؿ المدرسػ ػػة كم ػ ػػع طػ ػػاقـ المدرسػ ػػة كطبلبيػ ػػا كالمجتمػ ػػع الػ ػػذم يعػ ػػيش في ػ ػػو،
كم ػ ػػف ى ػ ػػذه االس ػ ػػتراتيجيات الت ػ ػػي م ػ ػػف ش ػ ػػأنيا ض ػ ػػماف ح ػ ػػدكث اتص ػ ػػاؿ فع ػ ػػاؿ م ػ ػػع الييئ ػ ػػة التدريس ػ ػػية
(السعكد.)2.9 :2152 ،

 5.

 عقػػد اجتماعػػات دكريػػة مػػع الييئػػة التدريسػػية ،مػػع إعبلميػػـ بجػػدكؿ األعمػػاؿ قبػػؿ االجتمػػاع كاتاحػػةالفرصة أماميـ لممشاركة بو.

 إشراؾ المعمميف في تقييـ أنفسيـ كفي تقييـ المدير ،كاطبلعيـ عمى تقييمو ليـ. -عقد لقاءات غير رسمية بيف الطمبة كالمعمميف.

كما ييدؼ االتصاؿ المدرسي بشكؿ رئيس إلى محاكلة التأثير كاالقناع مف قبؿ الشػخص المسػئكؿ الػذم

يمثػػؿ رأس اليػػرـ فػػي المؤسسػػة مػػف طػػرؼ ،كالمعممػػيف أك المرؤكسػػيف مػػف طػػرؼ آخػػر ،فاالتصػػاؿ لػػيس

رسػػائؿ مجػػردة تيبػػث باسػػتخداـ كسػػائؿ مختمفػػة ،فػػبل يػػتـ االتصػػاؿ دكف تحقيػػؽ ىدفػػو ،كال نجػػاح لبلتصػػاؿ
دكف إحػػداث تػػأثير ،فػػالفرد يتصػػؿ ليػػؤثر كيتعػػرض لبلتصػػاؿ ليتػػأثر ،كيتصػػؿ الفػػرد كػػذلؾ مػػع اآلخ ػريف

لنشر المعمكمات ،كالتعبير عف المشاعر (أبك سممية.)51 ،2152،

كعميو يمكف إبراز أىمية االتصاؿ كالتكاصؿ داخؿ المدراس كما يمي (أبك السعيد كعابد.)75 :2151،
أ -االتصػاؿ الفعػػاؿ يرفػػع مػػف الػػركح المعنكيػػة لػدل المعممػػيف ،كينمػػي لػػدييـ ركح الفريػػؽ ،كيقػػكم عنػػدىـ
الشعكر باالنتماء لممؤسسة.

ب -االتصاؿ لو دكر ميػـ فػي التنظػيـ اإلدارم لممدرسػة ،فعنػدىا تعيػد إلػى فػرد معػيف فػي التنظػيـ اتخػاذ
القػرار ،كيجػب أف يتبػع ىػذا تحديػػد الطريقػة التػي يتػأثر بيػا ىػػذا القػرار ،ككػذلؾ الطريػؽ الػذم يسػػمؾ،
لكي ينتقؿ مف مكاف إلى آخر ،أك مف فرد إلى آخر داخػؿ التنظػيـ ،كيكجػو اآلخػريف ،بػؿ كيسػاعدىـ

عمى التصرؼ بمكجبو.

ت -يساعد االتصاؿ اإلدارم عمى تككيف عبلقػات إنسػانية سػميمة بػيف اإلدارة المدرسػية كالمعممػيف ،كبػيف
المعممػػيف فيمػػا بيػػنيـ ،كبنػػاء مثػػؿ ىػػذه العبلقػػات يزيػػد مػػف قػػدرة الفػػرد عمػػى التعبيػػر عػػف كجيػػة نظػره،

كتكصػػيؿ أريػػو إلػػى اإلدارة ،ممػػا يضػػمف إلػػى حػػد كبيػػر ح ػبلن لمشػػاكمو فػػي العمػػؿ المدرسػػي كخارجػػو،
حيػػث إف عمميػػة االتصػػاؿ اإلدارم داخػػؿ المدرسػػة تحتػػكم عمػػى جانػػب انفعػػالي كآخػػر نفسػػي ،ممػػا

يككف لو أثر كبير عمى المناخ التنظيمي داخؿ المدرسة (أبك سنجر.)72 :2153،

كيخمػص الباحػث إلػػى أف أىميػة االتصػاؿ كالتكاصػػؿ تكمػف فػػي معرفػة العنصػر البشػػرم فػي المدرسػػة
ألساسػػيات كميػػارات كمبػػادئ عمميػػة االتصػػاؿ كتجعػػؿ مػػف المعمػػـ مشػػارؾ فػػي كػػؿ األحػػداث داخػػؿ

المدرسة.
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 -3العالقات اإلنسانية:
تميػػؿ الػػنفس البشػػرية إلػػى الكممػػة الطيبػػة ،كالح ػكار البانػػاء ،كالعبلقػػات اإليجابيػػة التػػي تبنػػي النسػػي
االجتماعي المتماسؾ بػيف أفػراد المجتمػع ،كىػذه العبلقػات تػؤدم دك نار ميمػنا فػي مجػاؿ اإلدارة بصػفة
عامة؛ كمجاؿ اإلدارة المدرسية عمى كجو الخصكص ،كما أنيا تترؾ أث انر عمػى مجتمػع المدرسػة مػف
معمميف كمتعمميف كعامميف ،كأكلياء أمكر ،فيـ بحاجػة ماسػة إلػى تمػؾ العبلقػات المبنيػة عمػى أسػاس
مف االحتراـ المتبادؿ الذم يحقؽ الرضا النفسي ،كبالتالي يحقػؽ األىػداؼ المنشػكدة ،فيػذه العبلقػات
تتير لممدير التعرؼ إلى ميكؿ كاستعدادات معممي المدرسة ،كالتعرؼ إلى قدراتيـ ممػا يػنعكس عمػى
الطمبة ،فيؤدم إلى بناء عبلقات إنسانية جيدة مع أكلياء أمكر الطمبة كالمتعامميف مع المدرسة.
كيعػػد تمتػػيف العبلقػػات اإلنسػػانية بػػيف مػػدير المدرسػػة كالمعممػػيف شػػرطان أساسػػيان لنجػػاح المدرسػػة فػػي
مياميا التربكية ،فالمناخ التنظيمي اإليجابي المطمكب تكافره داخؿ المدرسة مػف أجػؿ تحقيػؽ أىػداؼ
العمميػػة التعميميػػة بػػالجكدة المطمكبػػة ال يكػػكف دكف تنميػػة العبلقػػات اإلنسػػانية بػػيف المػػدير كالمعممػػيف
بالدرجة األكلى ،فالمعمـ ينجز بشكؿ أفضؿ إذا شعر باالىتماـ كالتقدير ،كلقي معاممػة إنسػانية طيبػة
تميؽ بو كبمكانتو (رباح.).. :2118 ،
كبالتالي تسعى العبلقات اإلنسانية إلى إشباع تمػؾ الحاجػات فػي ضػكء األىػداؼ العامػة ،فيػي تركػز
عمى العنصر البشرم أكثر مف التركيز عمى الجكانػب الماديػة ،كمػا تعمػؿ عمػى إثػارة الػدكافع الفرديػة
بيػػدؼ اإلنتػػاج ،كالتنظػػيـ فػػي جػػك يسػػكده التفػػاىـ كالثقػػة المتبادلػػة ،فرض ػى المعممػػيف كارتيػػاحيـ فػػي
أعماليـ إنما ىك نتيجة لمشعكر بالتقدير ،كالشعكر باالنتماء (البنا.)553 :2155،
فالعبلقػػات اإلنسػػانية فػػي العمميػػة التربكيػػة تقػػكـ بإثػػارة الػػدكافع ،لتحقيػػؽ أعظػػـ كفايػػة ،كبالتػػالي تحقػػؽ
أىػ ػػداؼ اإلدارة التربكيػ ػػة ،فيػ ػػي تعمػ ػػؿ عمػ ػػى تخفيػ ػػؼ كطػ ػػأة اآلليػ ػػة المفرطػ ػػة فػ ػػي العمػ ػػؿ كاألسػ ػػاليب
بل ،كمػػدير المدرسػػة ىػػك الػػذم يعمػػؿ عمػػى اسػػتثمار جيػػكد
بل مم ػ ن
الركتينيػػة ،التػػي تجعػػؿ العمػػؿ ثقػػي ن
المعممػػيف ،كاثػػارة دكافعيػػـ لمعمػػؿ كاإلنتػػاج ،كتنسػػيؽ تمػػؾ الجيػػكد كحفزىػػا ،كرفػػع الػػركح المعنكيػػة بػػيف
المعمميف (أبك العبل.)519 :2155،
إف اىتمػػاـ مػػدير المدرسػػة بتطبيػػؽ مبػػادئ العبلقػػات اإلنسػػانية فػػي عممػػو؛ يسػػاعد المػػدير عمػػى تػػكفير
منػػاخ يسػػيـ فػػي تمبيػػة حاجػػات الفػػرد سػكاء كانػػت أكليػػة أك ثانكيػػة ،كيمكػػف تمخػػيص أىػػداؼ العبلقػػات
اإلنسانية في اإلدارة المدرسية بما يمي:
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 .5شعكر المعمميف باالنتمػاء إلػى المدرسػة ،عػف طريػؽ إشػعارىـ بػأنيـ أعضػاء فييػا ،يشػارككف فػي
عمميا كفي تحمؿ مسؤكليتيا ،كفي صنع ما يتخذه المدير مف ق اررات.
 .2التعبير عف الذات ،كذلؾ بمنر المدير لممعمميف بعض الصبلحيات ،كاشراكيـ في القياـ بػبعض
األعماؿ الخاصة.
 .5النجاح كالتقدير ،كذلؾ حيف يتحمؿ المعمـ المسئكلية فػي عممػو كمػا ينجػزه ،فػإف عمػى المػدير أف
يشعره بنجاحو في إنجاز ما أككؿ إليو ،كيبدم تقديره ليذا النجاح ،كما يبذؿ فيو مف جيد.

 ..األمف كالطمأنينة ،كىما نتيجة حتمية لمبقاء كاالستم اررية في المؤسسة ،كجعؿ المكظػؼ أك الفػرد
مطمئننا في البقاء بعممػو ،مسػتم نار فػي عطائػو كانتاجػو ،ممػا يػؤدم إلػى تحسػيف أدائػو فػي العمػؿ
(الزبكف كآخركف.)338 :2151،
يخمػػص الباحػػث إلػػى أف العبلقػػات اإلنسػػانية ىػػي أسػػاس نجػػاح العمػػؿ المؤسسػػي ،فالمؤسسػػة التػػي
يسػػكدىا األلفػػة كالتػػنخي بػػيف العػػامميف يكػػكف ىنػػاؾ إنجػػاز أكثػػر كدافعيػػة لمعمػػؿ ،حيػػث أف العبلقػػات
االنسػانية تجعػػؿ مػػف مجتمػػع المدرسػػة أسػرة كاحػػدة تيػػتـ بػػأمكر بعضػػيا الػػبعض ،كىػػذا يػػنعكس بػػدكره
عمى المناخ التنظيمي لممدرسة ككؿ.
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الفصل ال الث

الةدراسةةةةات السابكةةةة
أول :الدراسات ذات العالقة بإدارة المواىب.
انيا :الدراسات ذات العالقة بالمناخ التنظيمي.
ال ا :التعكيب العام عمى الدراسات السابكة.

الفصل ال الث
الدراسات السابكة
تمييد:
تيعػػد الد ارسػػات السػػابقة مػػف أىػػـ السػػبؿ المتاحػػة لمبػػاحثيف لزيػػادة مع ػرفتيـ بمكضػػكع البحػػث ،مػػف خػػبلؿ
التعرؼ إلى خبرات كتجارب الباحثيف اآلخريف في مجاالت البحػث العممػي القريبػة مػف مكضػكع الد ارسػة،
كالكقػكؼ عمػػى اآلليػػات كاألدكات المسػػتخدمة ،كالنتػػائ التػػي تػػـ التكصػؿ إلييػػا مػػف قبػػؿ البػػاحثيف فػػي ىػػذا

المجػػاؿ لمتعػػرؼ عمػػى الجكانػػب التػػي لػػـ يػػتـ د ارسػػتيا كالعمػػؿ عمػػى د ارسػػتيا كمكاجيػػة سػػمبياتيا كتعزيػػز

إيجابياتيا ،كمف خػبلؿ اطػبلع الباحػث عمػى العديػد مػف الد ارسػات السػابقة ذات الصػمة بمكضػكع الد ارسػة
الحالية كاطبلعو عمى األدب اإلدارم كالتربكم ،أمكف تقسيميا إلى محػكريف كترتيبيػا حسػب تاريخيػا مػف
األحداث إلى األقدـ عمى النحك التالي:

أولً :الدراسات المتعمكة بإدارة المواىب:
 )1دراسةةةةةة عبةةةةةد المعطةةةةةي والسةةةةةمان ومرسةةةةةي  )9118بعنةةةةةوان :إدارة المواىةةةةةب مةةةةةدخل لتطةةةةةوير
أداء الكيادات اإلدارية بجامعة أسيوط.
ى ػػدفت الد ارس ػػة التع ػػرؼ إل ػػى دكر إدارة المكاى ػػب ف ػػي تط ػػكير أداء القي ػػادات اإلداري ػػة بجامع ػػة أس ػػيكط،
كلتحقيؽ أىداؼ الدراسة تـ استخداـ المػني الكصػفي لمبلئمتػو لطبيعػة الد ارسػة ،فيمػا تمثمػت أداة الد ارسػة
الرئيسة باالسػتبانة ،كتككنػت عينػة الد ارسػة ب ( )289مػف القيػادات األكاديميػة فػي الجامعػات المصػرية،
كأظيػػرت الد ارسػػة النتػػائ أف :ال تخمػػك أم جامعػػة مػػف الجامعػػات مػػف العػػامميف المكىػػكبيف مػػف أعضػػاء
ىيئػة التػػدريس أك المػكظفيف ،كمػػا أظيػرت أنػػو يجػب تػكافر مجمكعػة مػػف المتطمبػات الخاصػػة باسػػتقطاب
المكاىب كتنمية كتطػكير المكاىػب ،كمػا تتػكفر متطمبػات االحتفػاظ بالمكاىػب كاإلحػبلؿ الػكظيفي لممكاىػب
بنس ػػبة ( ،)%75كم ػػف أب ػػرز التكص ػػيات الت ػػي تناكلتي ػػا الد ارس ػػة :تييئ ػػة الظ ػػركؼ الت ػػي تس ػػاعد الع ػػامميف
المكىػػكبيف عمػػى اإلبػػداع كاالبتكػػار مػػع تػػكفير ليػػـ الكقػػت كالمجػػاؿ لػػذلؾ ،كمػػا أكصػػت الد ارسػػة بتػػكفير
الفػػرص المتاحػػة لمعػػامميف المكىػػكبيف لمتػػدريب فػػي الكقػػت المبلئػػـ كالمناسػػب ليػػـ لممسػػاعدة عمػػى تنميػػة
كتطكير العامميف حتة يمكف االحتفاظ بيـ كاستثمار طاقاتيـ.
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 )9دراسةةةة مةةةومني وآخةةةةرون  :)9118بعنةةةوان :إدارة ممارسةةةةة المواىةةةب فةةةةي الجامعةةةات األردنيةةةةة
الحكومية في ضوء المت يرات الديم رافية.
ىػػدفت الد ارسػػة التعػػرؼ إلػػى درجػػة ممارسػػة إدارة المكاىػػب فػػي الجامعػػات األردنيػػة الحككميػػة مػػف كجيػػة
نظر أعضاء ىيئة التدريس فييا ،كلتحقيؽ ىدؼ الدراسة تـ استخداـ المني الكصػفي التحميمػي لمبلءمتػو
لطبيعػػة الد ارسػػة ،فيمػػا تمثمػػت أداة الد ارسػػة باالسػػتبانة ،كتككنػػت عينػػة الد ارسػػة مػػف ( ).58عضػػك ىيئػػة
تػػدريس مػػف الجامعػػات األردنيػػة الحككميػػة ،كتكصػػمت الد ارسػػة إلػػى مجمكعػػة مػػف النتػػائ مػػف أىميػػا :أف
مسػػتكل ممارسػػة إدارة المكاىػػب فػػي الجامعػػات األردنيػػة متػ و
ػدف بػػكزف نسػػبي ( ،)%18كأنػػو ال تكجػػد فػػركؽ
بيف استجابات أفراد عينػة الد ارسػة لممارسػة إدارة المكاىػب فػي الجامعػات األردنيػة تعػزل لمتغيػرات الكميػة
كالرتبػة األكاديميػػة ،فيمػػا كانػػت ىنػاؾ فػػركؽ تعػػزل لمتغيػػر الجػػنس لصػالر الػػذككر ،فيمػػا أكصػػت الد ارسػػة
بضركرة تبني آليات لتييئة المجتمع كنشر ثقافة رعاية المكاىب مػف أعضػاء ىيئػات التػدريس بالجامعػات
كتنميػػتيـ ،كمػػا أكصػػت بالعمػػؿ عمػػى تػػكفير العناصػػر الداعمػػة لمعمػػؿ الجػػامعي المتميػػز مثػػؿ كجػػكد بيئػػة
جامعية داعمة كمشجعة عمى اجتذاب المكاىب.
 )3دراسة محمد عمي  :)9118بعنوان :تأ ير إدارة الموىبة في تحكيق النجاح المنظمي.
ىػػدفت الد ارسػػة إلػػى معرفػػة مػػدل اىتمػػاـ اإلدارة العميػػا فػػي المنظمػػة بػػإدارة المكاىػػب مػػف األف ػراد العػػامميف
لدييا كالتػي يمكػف مػف خبلليػا مكاجيػة المنظمػات المنافسػة ،كلتحقيػؽ ىػدؼ الد ارسػة تػـ اسػتخداـ المػني
الكصػػفي التحميػؿ لمبلءمتػػو لطبيعػػة الد ارسػػة ،كتمثمػػت أداة الد ارسػػة باالسػػتبانة ،فيمػػا تككنػػت عينػػة الد ارسػػة
مػػف ( )21إداري ػان ك( )29مػػف العػػامميف فػػي الشػػركة العامػػة لممنتجػػات فػػي بغػػداد ،كتكصػػمت الد ارسػػة إلػػى
مجمكعػػة مػػف النتػػائ مػػف أىميػػا :رغبػػة الشػػركة فػػي اسػػتقطاب كامػػتبلؾ المكاىػػب كتطكيرىػػا مػػف خػػبلؿ
التػػدريب المكاكػػب لكافػػة التط ػػكرات التكنكلكجيػػة التػػي تمتمكيػػا الش ػػركة ،كعػػدـ امػػتبلؾ الشػػركة ألس ػػاليب
مقنعة أكثر كفاءة لنظاـ الحكافز بالنسبة لمعامميف المكىػكبيف خصكصػان كأف نظػاـ الحػكافز كاحػد لمجميػع،
مما ييشعر المكىكبيف بالظمـ عند مسػاكاتيـ بالعػامميف غيػر المكىػكبيف ،كأكصػت الد ارسػة بضػركرة التأكيػد

عمى تطكير العامميف باستمرار بما ينسجـ كالتطكرات الحاصمة بػنفس المجػاؿ ،فضػبلن عػف اعتمػاد اإلدارة
األسػػس كالبػػرام المتعمقػػة بنجػػاح الشػػركة كاإلفصػػاح لمعػػامميف عنيػػا مػػع التأكيػػد عمػػى كضػػع الشػػخص
المناسب في المكاف المناسب إلمكانية تحقيؽ النجاح كالتقدـ.
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 )4دراسةةةةةة العبيةةةةةدي والتميمةةةةةي  :)9117بعنةةةةةوان :تةةةةةأ ير إدارة المواىةةةةةب فةةةةةي تحكيةةةةةق الريةةةةةادة
الستراتيجية.
ىػدفت الد ارسػة التعػرؼ الػى تػأثير إدارة المكاىػب فػي تحقيػػؽ الريػادة ،كمػف أجػؿ تحقيػؽ ىػدؼ الد ارسػة تػػـ
اسػتخداـ المػني الكصػفي لمبلءمتػو لطبيعػة الد ارسػة ،كتمثمػت أداة الد ارسػة باالسػتبانة ،فيمػا تككنػت عينػػة
الدراسة مف ( )521فردان مف المديريف كالعامميف في الشركة العامة لمصناعات الجمدية ببغػداد ،كتكصػمت
الد ارسػػة إلػػى أىػػـ النتػػائ  :كجػػكد عبلقػػة ارتبػػاط بػػيف الػػذكاء االسػػتراتيجي كالريػػادة االسػػتراتيجية كىػػذا يػػدؿ
عمى إمكانية تطبيؽ مفيكـ إدارة المكاىب لتحقيػؽ الريػادة االسػتراتيجية ،كمػا تكصػمت إلػى اىتمػاـ الشػركة
بعق ػػد شػ ػراكات ،كلكني ػػا تع ػػاني م ػػف ض ػػعؼ ف ػػي تحدي ػػد رؤي ػػة مس ػػتقبمية كاض ػػحة لي ػػا ،كأكص ػػت الد ارس ػػة
بضركرة إيبلء إدارة الشركة أىميػة لبلسػتثمار كلعقػكد االدارة كالمشػاركة لمخػركج مػف أزمتيػا الحاليػة كػذلؾ
يجب زيادة الثقة بيف العامميف كالزبكف كاالىتماـ بتطبيؽ االساليب الحديثة لمتصميـ كاالنتاج.
 )5دراسةةةةة السةةةةعيدي  :)9117بعنةةةةوان :آليةةةةات تطبيةةةةق إدارة المواىةةةةب المؤسسةةةةية فةةةةي مةةةةدارس
التعميم العام بدولة الكويت.
ى ػػدفت الد ارس ػػة التع ػػرؼ ال ػػى آلي ػػات تطبي ػػؽ إدارة المكاى ػػب المؤسس ػػية ف ػػي م ػػدارس التعم ػػيـ الع ػػاـ بدكل ػػة
الككيت ،كلتحقيؽ ىدؼ الدراسة تـ اسػتخداـ المػني الكصػفي باعتبػاره أنسػب المنػاى لمكضػكع الد ارسػة،
كمػػا تػػـ اسػػتخداـ االسػػتبانة كػػأداة رئيسػػة لجمػػع البيانػػات ،كتمثمػػت عينػػة الد ارسػػة ب ( ).12معمم ػان مػػف
مػػدارس التعمػػيـ العػػاـ ،كتكصػػمت الد ارسػػة إلػػى مجمكعػػة نتػػائ مػػف أىميػػا :تحديػػد الفػػرص كفيػػـ طبيعػػة
الفػػرص الحقيقيػػة المتاحػػة كاسػػتثمارىا فػػي سػػبيؿ إدارة المكاىػػب كضػػماف مركنػػة التطبيػػؽ مػػف أبػػرز آليػػات
تطبيػػؽ إدارة المكاىػػب المؤسسػػية ،كتييئػػة الظػػركؼ المناسػػبة لئلبػػداع كالتفكيػػر الفعػػاؿ مػػع تػػكفير الكقػػت
كالمج ػػاؿ ل ػػذلؾ كنش ػػر ثقاف ػػة إدارة المكاى ػػب كالت ػػدكيؿ ب ػػيف المس ػػؤكليف يع ػػد عام ػػؿ مي ػػـ ف ػػي تطبي ػػؽ إدارة
المكاىب المؤسسية ،كأكصت الدراسة بضركرة تييئة الظركؼ المناسبة لئلبداع كالتفكير الفعػاؿ مػع تػكفير
الكقت كالمجاؿ لذلؾ كنشر ثقافة إدارة المكاىب ككذلؾ التمكيػؿ بػيف المسػؤكليف عػف مػدارس التعمػيـ العػاـ
عمى مستكل الك ازرة كالمناطؽ ،كأكصت بفيـ طبيعة الفرص الحقيقيػة المتاحػة كاسػتثمارىا فػي سػبيؿ إدارة
المكاىب المؤسسية كضماف عدـ ىدره كالفصؿ بيف المراحؿ األساسػية إلدارة المكاىػب المؤسسػية كمركنػة
التطبيؽ.
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 )6دراسةةة الحوشةةان  :)9117بعن ةوان :واقةةع تطبيةةق إدارة المواىةةب مةةع الكيةةادات المدرسةةية بمدينةةة
الرياض.
ى ػػدفت الد ارس ػػة التع ػػرؼ ال ػػى كاق ػػع تطبي ػػؽ اس ػػتراتيجيات إدارة المكاى ػػب م ػػع القي ػػادات المدرس ػػية بمدين ػػة

الريػػاض ،كلتحقيػػؽ أىػػداؼ الد ارسػػة اسػػتخدـ الباحػػث المػػني الكصػػفي ،كمػػا كتػػـ اسػػتخداـ االسػػتبانة كػػأداة
رئيسػػة لجمػػع البيان ػػات ،فيمػػا تككنػػت عينػػة الد ارسػػة مػػف (  )98مػػف قػػادة المػػدارس الثانكيػػة كالمتكسػػطة

بمكتػب التربيػػة كالتعمػيـ بحػػي ال ارئػد فػػي مدينػة الريػػاض السػعكدية ،كتكصػػمت الد ارسػة إلػػى مجمكعػة نتػػائ

مف أىميا :مشرفك اإلدارة المدرسية يكاجيكف صعكبات في تسػديد كمػؿء المكاقػع القياديػة سػنكينا ،كمػا أف

اعتمػػاد الحػػكافز المادي ػػة سيشػػجع القي ػػادات التربكيػػة عم ػػى البقػػاء ف ػػي مكاقعيػػا القيادي ػػة ،كتحس ػػيف قنػ ػكات
االتصػ ػػاؿ كالتعػ ػػاكف بػ ػػيف مشػ ػػرفي اإلدارة المدرسػ ػػية كالقيػ ػػادات التربكيػ ػػة يعػ ػػزز لػ ػػدييـ الدافعيػ ػػة كاإلبػ ػػداع
كاالستقبللية’ كأكصت الدراسة بضركرة زيادة االعتمادات كالحػكافز الماديػة التػي تشػجع القيػادات التربكيػة
عمى البقاء فػي مكاقعيػا القياديػة ،كضػركرة مسػاعدة القيػادات العميػا لمشػرفي اإلدارة المدرسػية فػي التغمػب

عمى صعكبات التي تكاجييـ في تسديد كمؿء المكاقع القيادية سنكينا.

 )7دراسة يمينة وعبد المالك  :)9116بعنوان :أ ر قياس الموىبة في المؤسسة القتصادية.
ىدفت الدراسة التعرؼ إلى تكضير كتحميؿ الصػعكبات التػي تكاجييػا المؤسسػات االقتصػادية عنػد قيػاس
المكىب ػػة كمحاكل ػػة إيج ػػاد حم ػػكؿ منيجي ػػة كعممي ػػة لقي ػػاس المكىب ػػة كبالت ػػالي اكتش ػػاؼ المكاى ػػب ،كلتحقي ػػؽ

أىداؼ الدراسة تـ استخداـ المني الكصفي لمبلءمتو لطبيعة الدراسة ،كما تػـ االعتمػاد عمػى المعمكمػات
المتحصؿ عمييا مف الكتب كالدكريات كتكصمت الدراسة إلى أف قياس المكىبػة عمػى أىميتيػا الكبيػرة ىػي
عممي ػػة بالغ ػػة الص ػػعكبة ف ػػي المؤسس ػػة االقتص ػػادية ،كذل ػػؾ يع ػػكد لع ػػدة أس ػػباب أىمي ػػا أس ػػباب إنس ػػانية،

كاقترحت الدراسة نمكذج لمساعدة المؤسسة االقتصادية عمى قياس المكىبة كبالتالي اكتشاؼ المكىبة.

 )8دراسة تاتوقمو وديمرباق ) :)Tatoglu & Demirbag ,2016دوافع وممارسةات إدارة الموىبةة
في سوق ناشكة-مكارنة بين الشركات متعددة الجنسيات والشركات المحمية.
Talent Management Motives and Practices in an Emerging Market: A
comparison between MNEs and Local Firms.
ىػػػدفت الد ارسػػػة إلػ ػػى مقارنػػػة االختبلفػ ػػات فػػػي دكافػػػع كممارسػ ػػات إدارة المكىبػػػة بػ ػػيف الشػػػركات متعػ ػػددة
الجنس ػػيات كالش ػػركات المحمي ػػة ف ػػي الس ػػكؽ الناش ػػئة ف ػػي تركي ػػا ،ف ػػي محاكل ػػة مني ػػا لكش ػػؼ الف ػػركؽ ف ػػي
النظريػػات التػػي تطبقيػػا الشػػركات المحميػػة عػػف الشػػركات العالميػػة ،كتػػـ جمػػع بيانػػات مػػف ( )215شػػركة
مختمفة ،كأظيرت النتائ كجكد فركؽ كبيرة بيف الشركات المحمية كالتركية كالشركات العالميػة العامػة فػي
تركيػػا بالنسػػبة لػػدكافع كممارسػػات إدارة المكاىػػب ،فالشػػركات العالميػػة لػػدييا دكافػػع أكثػػر تكتيكيػػة لممارسػػة

أنظمة إدارة المكىبة ،كأظيرت الدراسة أيضنا أف أنظمة إدارة المكىبة التي تطبقيػا الشػركات العالميػة ىػي

أكثر قكة مف نظيرتيا لدل الشركات المحمية التركيػة ،كأكصػت الد ارسػة بػأف يػتـ إعػادة صػياغة ممارسػات
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أنظمػػة إدارة المكىبػػة فػػي الشػػركات التركيػػة بطريقػػة تمكػػف العػػامميف مػػف االسػػتجابة لممػػؤثرات التنظيميػػة
كبطريقة تحمي األدكار الكظيفية التي تشكؿ الييكؿ التنظيمي لمشركات.
 )9دراسة مارتن ) :)Martin,2015إدارة الموىبة-إعداد موارد بشرية ذكية وجاىزة.
Talent Management: Preparing a “Ready” Agile Workforce.
ىدفت الدراسة التعرؼ الػى كاقػع ممارسػة إدارة المكىبػة فػي المؤسسػات الصػحية السػعكدية ،كمقارنػة ذلػؾ
بالممارسػة العالميػػة ،مػػف أجػؿ المسػػاىمة فػػي إيجػػاد حػؿ لمعضػػمة شػػيخكخة المػكارد البشػرية ،كلقػػد كجػػدت

الدراسة أف ىناؾ تبايف بيف أنظمة إدارة المكىبػة فػي المؤسسػات الصػحية السػعكدية ،كبػيف األنظمػة التػي
تطبقيػػا نظيراتيػػا مػػف المؤسسػػات العالميػػة ،كأف القصػػكر فػػي أنظمػػة التعاقػػب الػػكظيفي فػػي المؤسسػػات

المحميػػة يقمػػؿ كفاءتيػػا كفاعميتيػػا ،بػػالرغـ مػػف أف ىػػذه المؤسسػػات عمكم ػان تػػدرؾ أف إعػػداد مكاىػػب بش ػرية
جػاىزة باسػتمرار فػي انتظػار تسػميميا أدكار جكىريػة ىػػك أمػر حيػكم لتحقيػؽ الكفػاءة كالفاعميػة ،كأكصػػت

الد ارسػػة بضػػركرة تطبيػػؽ طػػرؽ تحقػػؽ التخطػػيط االسػػتراتيجي لمم ػكارد البش ػرية بالػػذات المكىػػكبيف مػػنيـ،

كتحقيؽ التكامؿ فػي المػكارد البشػرية ،بغػض النظػر عػف حجػـ المؤسسػة أك مكقعيػا دكليػان كػاف أـ محميػان،
كأكصت بتبني استراتيجيات إدارة المكىبة كأنظمتيا.

)11

دراسة الجراح وأبو دولو  )9115بعنوان :أ ةر تطبيةق اسةتراتيجيات إدارة المواىةب فةي تعزيةز

النتماء التنظيمي لدى أعضاء ىيكة التدريس في الجامعات األردنية الرسمية.

ى ػػدفت الد ارس ػػة التع ػػرؼ ال ػػى أث ػػر تطبي ػػؽ اس ػػتراتيجيات إدارة المكاى ػػب ف ػػي تعزي ػػز االنتم ػػاء التنظيم ػػي،

كاسػػتخدـ الباحثػػاف المػػني الكصػػفي لمبلئمتػػو لطبيع ػػة الد ارسػػة ،كلتحقيػػؽ أىػػداؼ الد ارسػػة ق ػػاـ الباحث ػػاف
بتصميـ استبانة لجميع البيانات األكلية مف عينة الد ارسػة المككنػة مػف ( )511عضػك مػف ىيئػة التػدريس

بالجامعػ ػػات الرسػ ػػمية ،كأظيػ ػػرت الد ارسػ ػػة النتػ ػػائ أف :مسػ ػػتكل تطبيػ ػػؽ اسػ ػػتراتيجيات إدارة المكاىػ ػػب فػ ػػي

الجامعػػات األردنيػػة الرسػػمية جػػاء بدرجػػة متكسػػطة كبػػكزف نسػػبي ( ،)%37كمػػا أظيػػرت كجػػكد أثػػر ميػػـ
كارتباط طردم إيجابي لمستكل تطبيؽ استراتيجيات إدارة المكاىب عمى مسػتكل االنتمػاء التنظيمػي ،فيمػا
أكصت الدراسة بمجمكعة مف التكصيات مف أىميا :ضركرة إيجػاد دكائػر تعنػى بػالمكىكبيف داخػؿ الحػرـ
الجامعي ،كاالعتماد عمى طرؽ اختيار متقدمة كمتنكعة بحيث تقيس الكفاءة مف جكانب عدة.

)11

دراسة إبراىيم وسعد  :)9115متطمبةات إدارة الموىبةة فةي منظمةات الحتةواء العةالي :دراسةة

ميدانية في وزارة العموم والتكنولوجيا.

ىدفت الدراسة التعرؼ إلى تكافر متطمبػات إدارة المكىبػة فػي ك ازرة العمػكـ كالتكنكلكجيػا العراقيػة ،كاسػتخدـ
الباحث المني الكصفي لمبلءمتو لطبيعة الد ارسػة ،كلتحقيػؽ أىػداؼ الد ارسػة تػـ اسػتخداـ االسػتبانة كػأداة
رئيسة لجمع البيانػات ،فيمػا تمثمػت عينػة الد ارسػة ب ( )71مػدي نار فػي ك ازرة العمػكـ كالتكنكلكجيػا ،كأظيػرت
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نتائ الدراسة أنو يتكفر فػي ك ازرة العمػكـ كالتكنكلكجيػا ممارسػات عػدة تسػاىـ فػي إدارة المكىبػة مػف أىميػا
(المشاركة في اتخاذ القرار ،امتبلؾ المعمكمات ،برام التدريب ،اختيار األشخاص المناسبيف).
)19

دراسةةةةة الشةةةةمري وغالةةةةب  )9115بعنةةةةوان :متطمبةةةةات إدارة المواىةةةةب وأ رىةةةةا فةةةةي اللتةةةةزام

التنظيمي وجودة الخدمات :دراسة تطبيكية في ركاسة جامعة ب داد.
ىدفت الدراسة التعرؼ الى طبيعة المكاىب كتحديد متطمبات إدارتيا كتشػخيص أثرىػا فػي تحقيػؽ االلتػزاـ

التنظيمػػي لممػػكارد البشػػرية كتحقيػػؽ جػػكدة الخػػدمات التػػي تقػػدميا المؤسسػػة ،كاسػػتخدـ الباحثػػاف المػػني

الكصفي لمبلئمتو لطبيعة الدراسة ،فيمػا تككنػت عينػة الد ارسػة مػف العػامميف فػي رئاسػة جامعػة بغػداد مػف

كحػػدات األفػراد كالمػػبلؾ كأعضػػاء ىيئػػة التػػدريس كبمػ عػػددىـ ( )31فػػردان ،كقػػد أظيػػرت الد ارسػػة النتػػائ :

انخفػػاض مسػػتكل تطبيػػؽ إدارة المكاىػػب عمكم ػان فػػي رئاسػػة الجامعػػة حيػػث بم ػ الػػكزف النسػػبي (،)%32
خصكصػنا فػػي مجػػاؿ اسػػتقطاب كتطػػكير كحفػػظ المكاىػػب ،كمػػا أظيػػرت أف إدارة المكاىػػب متطمبػنا أساسػػينا

لتعزيز االلتزاـ التنظيمي ،خصكصنا كأف االحتفاظ بالمكاىب يمعب دك نار كبيػ نار فػي االلتػزاـ التنظيمػي ،فيمػا
أكصت الدراسة بضركرة اىتماـ جامعة بغداد بإعادة النظر بإدارة المكاىب لدييا ،كاسػتفادة رئاسػة جامعػة
بغػػداد م ػػف طبيعػػة العبلقػػات التكامميػػة إلدارة المكاىػػب مػػع االلت ػزاـ التنظيمػػي فػػي زيػػادة فرصػػيا لتعزيػػز

مستكل االلتزاـ التي تسعى إليو.
)13

دراس ةة جمعةةة  :)9115بعن ةوان :األنمةةاط الكياديةةة ودورىةةا فةةي تطبيةةق نظةةام إدارة المواىةةب

البشرية-دراسة تطبيكية في ركاسة جامعة ديالي.

ىدفت الدراسة إلى معرفة دكر األنماط القياديػة فػي تطبيػؽ نظػاـ إدارة المػكارد البشػرية فػي رئاسػة جامعػة
ديالي ،كاستخدـ الباحث المني الكصفي لمبلئمتو لطبيعة الدراسة ،كلتحقيػؽ أىػداؼ الد ارسػة تػـ اسػتخداـ
االسػػتبانة كالمقػػاببلت الشخصػػية كػػأدكات رئيسػػة لجمػػع بيانػػات الد ارسػػة ،فيمػػا تككنػػت عينػػة الد ارسػػة مػػف
( ).2مػف مػكظفي رئاسػػة جامعػة ديػالي ،كمػػا تكصػمت إلػى نتػػائ أىميػا :أنػو تبػػيف مػف خػبلؿ المقػػاببلت
كجػكد غمػكض فػي مفيػكـ نظػاـ إدارة المكاىػب البشػرية ،كتتػأثر إدارة المكاىػب البشػرية باألنمػاط القياديػػة،
كأكصػػت الد ارسػػة بضػػركرة العمػػؿ عمػػى تعزيػػز كتقكيػػة آليػػات ممارسػػات الػػنمط الػػديمكقراطي فػػي المنظمػػة
ككنو أكثر األنماط القيادية تأثي انر في دعـ تطبيؽ نظاـ إدارة المكاىب البشرية.
)14

دراسةةة الحار يةةة والحار يةةة والعةةاني  )9115بعن ةوان :واقةةع إدارة مواىةةب الكيةةادات المدرسةةية

الناشكة في المدارس والمديريات العامة لمتربية والتعميم بسمطنة عمان".
ىدفت الدراسة التعرؼ الى كاقع إدارة مكاىب القيػادات المدرسػية الناشػئة فػي المػدارس كالمػديريات العامػة
لمتربيػػة كالتعمػػيـ بسػػمطنة عمػػاف ككيفيػة تحسػػينو ،كاسػػتخدمت الباحثػػات المػػني الكصػػفي لمبلئمتػػو لطبيعػػة
 ..

الد ارسػػة ،فيمػػا تمثمػػت أداتػػا الد ارسػػة باالسػػتبانة كالمقػػاببلت ،كتػػـ تطبيػػؽ االسػػتبانة عمػػى عينػػة مػػف ().11
فػػرد مػػف المشػرفيف فػػي دكائػػر تنميػػة المػكارد البشػرية كاإلداريػػيف فػػي المػػدارس ،بينمػػا طبقػػت المقابمػػة عمػػى

( )3أفػراد مػػف القيػػادات العميػػا كالكسػػطى فػػي ك ازرة التربيػػة كالتعمػػيـ بسػػمطنة عمػػاف ،كأظيػػرت الد ارسػة :أف
كاقػػع إدارة مكاىػػب القيػػادات المدرسػػية الناشػػئة دكف المسػػتكل المػػأمكؿ فػػي المػػدارس كدكائػػر تنميػػة المػكارد

البشػرية حيػث بمػ كزنػو النسػػبي ( ،)%75فيمػا أكصػت الد ارسػة بضػػركرة إيجػاد كظيفػة متخصصػة بػػإدارة
المكاىػػب فػػي دكائػػر تنميػػة الم ػكارد البش ػرية بالمػػديريات العامػػة لمتربيػػة كالتعمػػيـ ،كاعػػداد صػ و
ػؼ ثػ و
ػاف مػػف
القيادات المدرسية باالستفادة مف المعمميف المكىكبيف قيادينا.
)15

دراسةةةةةة مكةةةةةري ويحيةةةةةاوي  :)9114بعنةةةةةوان :أ ةةةةةر إدارة المواىةةةةةب عمةةةةةى أداء المؤسسةةةةةة

من خالل اللتزام التنظيمي.

ىدفت الدراسة إلى التكصؿ ألثر إدارة المكاىب عمى أداء المؤسسة مف خبلؿ االلتػزاـ التنظيمػي ،كمػا تػـ
استخداـ المني الكصفي لمبلءمتو لطبيعة الدراسة ،كلتحقيؽ أىداؼ الد ارسػة تػـ اسػتخداـ االسػتبانة كػأداة
رئيسػػة لمد ارسػػة ،فيمػػا تمثمػػت عينػػة الد ارسػػة بالعػػامميف فػػي المؤسسػػة الكطنيػػة كحػػدة منعػػة باتنػػة الج ازئػػر،
كتكصػ ػػمت الد ارسػ ػػة إلػ ػػى نتػ ػػائ مػ ػػف أىميػ ػػا :تػ ػػؤثر إدارة المكاىػ ػػب معنكي ػ ػان كبشػ ػػكؿ إيجػ ػػابي فػ ػػي االلت ػ ػزاـ
التنظيمي ،كيكجد أثر معنكم لمتغيػر إدارة المكاىػب فػي أداء المؤسسػة ،كأكصػت الد ارسػة بضػركرة كضػع
كػػؿ شػػخص مناسػػب فػػي مكانػػو السػػتغبلؿ الميػػارات التػػي يتمتػػع بيػػا ،كاجػراء دكرات تككينيػػة لممسػػؤكليف
حكؿ كيفية تقييـ األداء.
)16

دراسة ىنيةف ويةونيفي ) :)Hanif and Yunfei,2013دور إدارة المواىةب واإلسةتراتيجيات

العامة لمموارد البشرية في الحتفاظ بالمواىب.

The Role of Talent Management and HR Generic Strategies for Talent
Retention.
ى ػػدفت الد ارس ػػة لتس ػػميط الض ػػكء عم ػػى دكر إدارة المكاى ػػب كاالس ػػتراتيجيات العام ػػة لممػ ػكارد البشػ ػرية ف ػػي

اسػػتبقاء المكاىػػب ،كالحػػد مػػف دكراف المػػكظفيف كتحقيػػؽ نتػػائ المػكارد البشػرية المتصػػكرة لمشػػركة مػػف قبػػؿ
تنفيذ التخطيط لمخبلفة ،كسياسات العبلمات التجارية ،كتنمية العمؿ بفعاليػة ككفػاءة ،باإلضػافة إلػى ذلػؾ
ممارسػػات المػكارد البشػرية مثػػؿ التػػدريب كالتطػػكير كالتكظيػػؼ كاختيػػار المػكارد كبنػػاء الميػػارات لممػػكظفيف
مف أجؿ تحقيؽ النجاح التنظيمػي ،كتػـ اسػتخداـ االسػتبانة كػأداة لجمػع بيانػات الد ارسػة ،كمػا تػـ اسػتخداـ

المقػػاببلت ،فيمػػا تككنػػت عينػػة الد ارسػػة مػػف ( )211مػػف مػػدراء الم ػكارد البش ػرية ،كتكصػػمت الد ارسػػة إلػػى
نتائ مف أىميػا :أف ممارسػات المػكارد البشػرية مثػؿ التػدريب كالتطػكير كالتكظيػؼ كاختيػار المػكارد كبنػاء

 .1

الميػػارات لممػػكظفيف تحقػػؽ النجػػاح التنظيمػػي ،كمػػا يػػتـ العمػػؿ بفعاليػػة ككفػػاءة مػػف أجػػؿ تطػػكير المكاىػػب
داخؿ المؤسسة.
)17

دراسة ايكروفا وآخرون ) :)Egerova et al,2013تكامل إدارة المواىب-تحديات ومسةتكبل

المنظمات في دول الفايسجراد.

Integrated Talent Management – Challenge and Future for Organization in
Visegrad Countries.
ىدفت الدراسة التعرؼ الى كيفيػة تطػكير أنظمػة إدارة المكىبػة المعتمػدة فييػا ،كاسػتخدمت الد ارسػة مسػحنا
بحثي ػان كتناكلػػت حػػاالت د ارسػػة متعػػددة لجمػػع المعمكمػػات حػػكؿ مكضػػكع الد ارسػػة ،كأظيػػرت الد ارسػػة أنػػو
يكج ػػد تباين ػػات م ػػف منطق ػػة ألخ ػػرل بالنس ػػبة لتطبي ػػؽ مفي ػػكـ إدارة المكىب ػػة ،كأظي ػػرت ك ػػذلؾ أف العام ػػؿ
االساس المؤثر في تطبيػؽ إدارة المكىبػة ىػك حجػـ المنظمػة ،كتأمػؿ الد ارسػة أف تشػكؿ عكنػنا لمػدراء ىػذه
المنظمات كلؤلكاديمييف ،كما كشفت الدراسة عف كجكد فجكة بيف النظرية كالتطبيؽ بالنسػبة لمفيػكـ إدارة
المكىبة في ىذه المنظمات.
)18

دراسة كاكيروجمو التينوز و كوب ) :)Cakiroglu, Altinoz &Cop,2013تةأ يرات إدارة

الموىبة عمى ال كة التنظيمية.

Effects of Talent Management on Organizational Trust: A field Study.
ىدفت الد ارسػة بشػكؿ أساسػي إلػى بحػث العبلقػة بػيف إدارة المكىبػة كمتغيػر مسػتقؿ كبػيف الثقػة التنظيميػة
كمتغير تابع ،كذلػؾ مػف كجيػة نظػر العػامميف فػي اإلدارتػيف العميػا كالكسػطى فػي فنػادؽ مدينػة أنقػرة ذات

الخمسػػة كاألربعػػة نجػػكـ فقػػط ،كلقػػد كجػػدت الد ارسػػة أف ق اربػػة  %31مػػف الثقػػة التنظيميػػة لػػدل المبحػػكثيف
راجعػػة إلػػى ممارسػػات إدارة المكىبػػة فػػي الفنػػادؽ التػػي يعممػػكف بيػػا ،ككجػػدت الد ارسػػة فػػركؽ ذات داللػػة

إحصػائية فػي اسػػتجابات المبحػكثيف إلدارة المكىبػػة تعػزل لمتغيػر عػػدد سػنكات الخدمػػة ،كأكصػت الد ارسػػة
بمزيد مف تحسيف ممارسات إدارة المكاىػب فػي الفنػادؽ لتقميػؿ أعػداد العػامميف الػذيف يتركػكف العمػؿ فييػا،

كأكص ػػت ك ػػذلؾ بتش ػػجيع الع ػػامميف لمزي ػػد م ػػف التحص ػػيؿ العمم ػػي كذل ػػؾ لتعزي ػػز ثق ػػتيـ ف ػػي أنظم ػػة إدارة
المكاىب المطبقة كبالتالي تعزيز الثقة في المنظمات التي ينتمكف إلييا.
)19

دراسةةةةة محمةةةةود وعةةةةوض هللا  :)9113بعنةةةةوان :واقةةةةع تطبيةةةةق إدارة المواىةةةةب المؤسسةةةةية

وعالقتيا بتمكين العاممين بمدارس التعميم العام بمحافظة الطاكف.
ىػػدفت الد ارسػػة التعػػرؼ الػػى كاقػػع تطبيػػؽ إدارة المكاىػػب المؤسسػػية كعبلقتيػػا بتمكػػيف العػػامميف بمػػدراس
التعمػػيـ العػػاـ بمحافظػػة الطػػائؼ ،كتػػـ اسػػتخداـ المػػني الكصػػفي ،كلتحقيػػؽ أىػػداؼ الدارسػػة تػػـ اسػػتخداـ
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اسػػتبانتيف عمػػى عينػػة مككنػػة مػػف ( )711معممػنا ،كتكصػػمت إلػػى مجمكعػػة مػػف النتػػائ منيػػا :جػػاءا درجػػة
تطبيػػؽ إدارة المكاىػػب المؤسسػػية كتمكػػيف العػػامميف بدرجػػة متكسػػطة بػػكزف نسػػبي ( ،)%37كجػػكد فػػركؽ
دالػػة إحصػػائيان بػػيف الم ارحػػؿ التعميميػػة المختمفػػة بالنسػػبة لمحػػكر إدارة التكظيػػؼ لصػػالر معممػػي المرحمػػة
االبتدائيػػة كاجمػػالي محػػاكر إدارة المكاىػػب المؤسسػػية لصػػالر معممػػي المرحمػػة الثانكيػػة ،كأكصػػت الد ارسػػة
بض ػػركرة كضػػػع خطػػػة اس ػػتراتيجية متكاممػػػة مرنػػػة لتطبيػ ػػؽ إدارة المكاى ػػب المؤسس ػػية كتمك ػػيف العػػػامميف
بمػػدراس التعمػػيـ العػػاـ سػكاء عمػػى مسػػتكل اإلدارات التعميميػػة أك المػػدراس ،كمػػا كأصػػت إلػػى إنشػػاء كحػػدة
إلدارة المكاىػػب كاإلبػػداع بػػاإلدارات التعميميػػة كالمػػدارس تخػػتص بكضػػع السياسػػات كالخطػػط كاإلج ػراءات
الخاصة بتطبيؽ إدارة المكاىب كاإلبداع.
)91

دراسةةةةةةة حةةةةةةداد وآخةةةةةةرون  :)9119بعنةةةةةةوان :إدارة المواىةةةةةةب :تكيةةةةةةيم معرفةةةةةةة المةةةةةةوظفين

المبنانيين.

ىػػدفت الد ارسػػة الكتشػػاؼ كتقيػػيـ معرفػػة المشػػاركيف المبنػػانييف ككعػػييـ بػػإدارة المكاىػػب ،حيػػث تػػـ اسػػتخداـ

المػػني الكصػػفي ،فيمػػا تػػـ اسػػتخداـ االسػػتبانة كػػأداة رئيسػػة لجمػػع البيانػػات ،كتككنػػت عينػػة الد ارسػػة مػػف
م ػػدراء المػ ػكارد البشػ ػرية ف ػػي ش ػػركة  SETSالمبناني ػػة ،كخمص ػػت الد ارس ػػة أف أغمبي ػػة أفػ ػراد عين ػػة الد ارس ػػة
يعرفكف فائدة إدارة الكاىب ،كلكف ال يعرفكف المزيد مف عمميػات إدارة المكاىػب ،كأف القميػؿ مػف الشػركات

المبنانية تعتمد مفيكـ إدارة المكىبة في إدارتيا ،كأف العيب الػرئيس لعينػة مػف الشػركات المبنانيػة ىػك عػدـ

كجػكد اسػػتراتيجية شػػاممة إلدارة المكاىػػب التػػي ال تميػػز بكضػػكح بػػيف إدارة المػكارد البشػرية كتنميػػة المػكارد
البشػرية ،أم أف معظػػـ الشػػركات تقػػكـ بتطبيػػؽ بعػػض مككنػػات إدارة المكاىػػب كلكػػف لػػيس كطريقػػة كاممػػة
متكامم ػػة ،كأكص ػػت الد ارس ػػة م ػػديرم الش ػػركات بض ػػركرة النظ ػػر ألم ش ػػخص يعم ػػؿ بالش ػػركة ،كاس ػػتثمار
مكاىبو ،كأف تعطي الشركات المزيد مف الكقت لممكظفيف لمتعمـ بما ينفع مياراتيـ كأدائيـ في العمؿ.

)91

دراسةةةة أحمةةةد  )9111بعنةةةوان :واقةةةع معرفةةةة وتطبيةةةق إدارة المواىةةةب المؤسسةةةية بةةةاإلدارات

التعميمية بمحافظة البحر األحمر.
ىػػدفت الد ارسػػة التعػػرؼ إلػػى كاقػػع معرفػػة كتطبيػػؽ إدارة المكاىػػب المؤسسػػية بػػاإلدارات التعميميػػة بمحافظػػة
البحػػر األحمػػر ،كاسػػتخدـ الباحػػث المػػني الكصػػفي ،فيمػػا تمثمػػت أداة الد ارسػػة باالسػػتبانة ،كتمثػػؿ مجتمػػع
الد ارسػة فػػي أعضػاء الجيػػاز اإلدارم بػاإلدارات التعميميػػة بمحافظػػة البحػر األحمػػر ،كبمغػت عينػػة الد ارسػػة

( )587إداري ػان ،كأظيػػرت الد ارسػػة :أف درجػػة معرفػػة أف ػراد العينػػة إلدارة المكاىػػب المؤسسػػية كانػػت غيػػر
كاضػػحة كغيػػر محػػددة فػػي معظميػػا ،كأظيػػرت كجػػكد ضػػعؼ اىتمػػاـ بػػإدارة المكاىػػب نتيجػػة ضػػعؼ ثقافػػة

التخطيط كالتطكير المستمر ،فيما كأكصت الد ارسػة بكضػع خطػة اسػتراتيجية مرنػة لتطبيػؽ إدارة المكاىػب
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المؤسسػية ،يػتـ مػػف خبلليػا كضػػع الخطػط كالبػرام كالمكازنػات ،كيمكػف مػػف خبلليػا تييئػػة تطبيػؽ العمػػؿ
بإدارة المكاىب ،كنشر ثقافة إدارة المكاىب المؤسسية بيف أعضاء المنظكمة التربكية.
)99

دراسة سينكمير  )Sinclair,2004بعنوان :استراتيجية إدارة المواىب لمعيةد العدالةة "بةرتش

كولومبيا".

A Talent Management Strategy for the Institute of BC.
ىػدفت الد ارسػة إلػى الكشػؼ عػػف ممارسػات المػكارد البشػرية ،ككيفيػػة تطبيػؽ إدارة المكاىػب بمعيػد العدالػػة
كم ػػدخؿ جدي ػػد إلدارة الع ػػامميف ،كتمك ػػيف القي ػػادات ،كاعتم ػػدت الد ارس ػػة عم ػػى الم ػػني الكص ػػفي لمبلئمت ػػو
لطبيعػػة الد ارسػػة ،كلتحقيػػؽ أىػػداؼ الد ارسػػة تػػـ اسػػتخداـ المجمكعػػة البؤريػػة كػػأداة رئيسػػة لمد ارسػػة ،كتككنػػت
عينػػة الد ارسػػة مػػف ( )21مكظف ػنا ،فيم ػػا تكصػػمت نتػػائ الد ارسػػة إل ػػى :إف تنميػػة كادارة المعرفػػة تعػػد م ػػف
المككنػػات األساسػػية السػػتراتيجية إدارة المكاىػػب ،كأف تتضػػمف اسػػتراتيجية إدارة المكاىػػب تنميػػة العػػامميف،
كادارة األداء ،كالتنافسػػية كالمشػػاركة ،كمػػف العكائػػؽ المحتممػػة فػػي تنفيػػذ اسػػتراتيجية إدارة المكاىػػب :نقػػص
الم ػ ػكارد ،عػ ػػدـ كجػ ػػكد اسػ ػػتراتيجية متسػ ػػقة معيػ ػػا ،كالخبلفػ ػػات التػ ػػي قػ ػػد تحػ ػػدث عنػ ػػد المقارنػ ػػة بػ ػػيف أداء
المجمكعات
انياً :الدراسات المتعمكة بالمناخ التنظيمي:
 )1دراسةةةة صةةةادق  )9118بعنةةةوان :دور أبعةةةاد المنةةةاخ التنظيمةةةي فةةةي اللتةةةزام التنظيمةةةي-دراسةةةة
استطالعية آلراء عينة من الكادر التدريسي في المعيد التكني بمدينة كوية.

بل بأبعػاده األربعػة(الييكؿ التنظيمػي،
ىدفت الدراسة إلػى معرفػة الػدكر الػذم يمثمػو المنػاخ التنظيمػي ممػث ن
االتصػ ػػاالت ،المشػ ػػاركة فػ ػػي اتخػ ػػاذ الق ػ ػ اررات) فػ ػػي تعزيػ ػػز االلت ػ ػزاـ التنظيمػ ػػي ممػ ػػثبلن بأبعػ ػػاده (االلت ػ ػزاـ
المعيػػارم ،االلت ػزاـ العػػاطفي ،االلت ػزاـ المسػػتمر) لمك ػكادر التدريسػػية فػػي المعيػػد التقنػػي فػػي مدينػػة ككيػػة
بػػإقميـ كردسػػتاف الع ػراؽ ،كلتحقيػػؽ أىػػداؼ الد ارسػػة تػػـ اسػػتخداـ المػػني الكصػػفي ،كتمثمػػت أداة الد ارسػػة
باالسػػتبانة ،كقػػد تككنػػت عينػػة الد ارسػػة مػػف ( )11مػػدرس ،كتكصػػمت الد ارسػػة إلػػى مجمكعػػة مػػف النتػػائ
أىميػػا :كجػػكد عبلقػػة كتػػأثير بػػيف المنػػاخ التنظيمػػي كااللت ػزاـ التنظيمػػي ،كقػػد أكصػػت الد ارسػػة بضػػركرة
التأكيد عمى أىمية المناخ التنظيمي السائد لتعزيز جكانبو اإليجابية كمعالجة جكانبو السمبية.
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 )9دراسة الحايك  )9118بعنةوان :المنةاخ التنظيمةي فةي ريةاض األطفةال بمحافظةات غةزة وعالقتةو
بالنتماء لممينة.
ىدفت الدراسة التعػرؼ إلػى كاقػع المنػاخ التنظيمػي السػائد فػي ريػاض األطفػاؿ بمحافظػات غػزة كعبلقتػو
باالنتمػػاء لممينػػة ،كد ارسػػة داللػػة الفػػركؽ بػػيف متكسػػطات درجػػات تقػػدير المربيػػات لممنػػاخ التنظيمػػي تبعػان
لمتغيػرات الد ارسػػة ،كلتحقيػػؽ أىػػداؼ الد ارسػػة تػػـ اسػػتخداـ المػػني الكصػػفي ،كتػػـ اسػػتخداـ االسػػتبانة أداة
لجمػػع البيان ػػات ،كتككنػػت عينػػة الد ارسػػة مػػف ( ).11مربيػػة ،كقػػد تكصػػمت الد ارسػػة إلػػى مجمكعػػة مػػف
النتائ أىميا  :كاقع المناخ التنظيمي في رياض األطفاؿ جاء بدرجة كبيػرة ،كال تكجػد فػركؽ ذات داللػة
احص ػػائية عن ػػد مس ػػتكل دالل ػػة ( )1411 ≤αب ػػيف متكس ػػطات تق ػػديرات عين ػػة الد ارس ػػة لممن ػػاخ التنظيم ػػي
لرياض األطفاؿ تعزل لمتغيرات المؤىؿ العممػي ،سػنكات الخدمػة ،الحالػة االجتماعيػة ،كأكصػت الد ارسػة
بضركرة إشراؾ المربيات في عممية اتخاذ الق اررات مما ينمي لدييف ركح المسؤكلية.
 )3دراسة غةوش  :)Ghosh,2017بعنةوان :المنةاخ التنظيمةي والرضةا الةوظيفي بةين أعضةاء ىيكةة

التدريس في الجامعات الخاصة في ولية أوتار باستخدام المنيج التحميل التجريبي.
“Organizational Climate and Job Satisfaction among Academic Staff in
Private Universities of Western Uttar an Empirical Analysis”.

ىػػدفت الد ارسػػة إلػػى تفسػػير العبلقػػات المكجػػكدة بػػيف عػػدد مػػف المتغي ػرات ىػػي :المنػػاخ التنظيمػػي كالرضػػا
الكظيفي بيف أعضاء ىيئة التػدريس فػي بعػض الجامعػات المختػارة خاصػة فػي كاليػة أكتػار ،كمػا حاكلػت
التأكد ممػا إذا كانػت تمػؾ العكامػؿ ذات صػمة بالمنػاخ التنظيمػي ،كىػؿ المنػاخ التنظيمػي يمكػف أف يسػبب
الرضػػا بػػيف األكػػاديمييف ممػػا يػػؤثر عمػػى تفػػكقيـ األكػػاديمي ،كقػػد تػػـ اسػػتخداـ المػػني الكصػػفي لمبلءمتػػو
لطبيعػػة الد ارسػػة ،فيمػػا تػػـ اسػػتخداـ االسػػتبانة كػػأداة رئيسػػة لمبحػػث ،كتكصػػمت الد ارسػػة إلػػى مجمكعػػة مػػف
النتػػائ أىميػا :أف ىنػػاؾ عبلقػػة ايجابيػػة كبيػرة بػػيف المنػػاخ التنظيمػػي كالرضػػا الػػكظيفي بػػيف األكػػاديمييف،
ككجدت الدراسة أف ىناؾ اختبلفا كبي انر في الطريقة التي يختبر بيا كؿ مف األكػاديمييف الكبػار كالصػغار
المن ػػاخ التنظيم ػػي ،كأكص ػػت الد ارس ػػة ب ػػإجراء د ارس ػػة مقارن ػػة عم ػػى األك ػػاديمييف الج ػػامعييف ف ػػي القط ػػاع
الخاص كالعاـ لرؤية نظرتيـ لممناخ التنظيمي كعبلقتو برضاىـ الكظيفي.
 )4دراسةة حسةين  )9117بعنةوان :أ ةةر المنةاخ التنظيمةي فةي األداء الةةوظيفي-دراسةة ميدانيةة فةةي
داكرة البع ات والعالقات ال كافية وزارة التعميم العالي والبحث العممي

ىػػدفت الد ارسػػة التعػػرؼ الػػى أثػػر المنػػاخ التنظيمػػي فػػي األداء الػػكظيفي ،كلتحقيػػؽ أىػػداؼ الد ارسػػة ت ػػـ
استخداـ المني الكصفي ،فيمػا تمثمػت أداة الد ارسػة باالسػتبانة ،كتككنػت عينػة الد ارسػة مػف ( )87عامػؿ
 .9

في دائرة البعثات كالعبلقات الثقافية التباعة لك ازرة التربية كالتعميـ العػالي ،كتكصػمت الد ارسػة إلػى النتػائ
التالية :كجكد عبلقة ذات داللة إحصائية معنكية بيف المتغير المستقؿ المناخ التنظيمػي كالمتغيػر التػابع
األداء الػػكظيفي ،كمػػا كىنػػاؾ كجػػكد أثػػر معنػػكم ذات داللػػة احصػػائية بػػيف المتغي ػرات ،كأكصػػت الد ارسػػة
بض ػػركرة االىتم ػػاـ بالمن ػػاخ التنظيم ػػي ككن ػػو يعم ػػؿ عم ػػى خم ػػؽ بيئ ػػة عم ػػؿ لمع ػػامميف م ػػف خ ػػبلؿ رسػ ػػـ
السياسػػات كالخطػػط كاالسػػتراتيجيات ،كتعزيػػز ثقاف ػة العمػػؿ كفريػػؽ كاحػػد لػػدل العػػامميف ،كزيػػادة االىتمػػاـ
باألداء الكظيفي لمعامميف.
 )5دراسةةةة عزيةةةز  )9117بعنةةةوان :دور المنةةةاخ التنظيمةةةي فةةةي تعزيةةةز عمميةةةة اإلبةةةداع-دراسةةةة
استطالعية في المديرية العاممة لتربية ميسان.
ىػػدفت الد ارسػػة الػػى تحديػػد تػػأثير المنػػاخ التنظيمػػي فػػي عمميػػة اإلبػػداع لػػدل األفػراد العػػامميف فػػي مديريػػة
تربي ػػة ميس ػػاف ،كلتحقي ػػؽ أى ػػداؼ الد ارس ػػة اس ػػتخدـ الباح ػػث الم ػػني الكص ػػفي ،فيم ػػا تمثم ػػت أداة الد ارس ػػة
باالستبانة ،كتككنت عينة الدراسة مف ( )72مكظؼ فػي المنظمػة ،كتكصػمت الد ارسػة إلػى مجمكعػة مػف
النتػائ أىميػا :كجػكد عبلقػة ارتبػاط كتػأثير معنكيػة بػيف المنػاخ التنظيمػي كعمميػة اإلبػداع ،كمػا كأكصػػت
الد ارس ػػة بض ػػركرة نش ػػر ثقاف ػػة المن ػػاخ التنظيم ػػي االيج ػػابي ف ػػي المنظم ػػات العراقي ػػة كتعري ػػؼ العػػػامميف
بأبعادىػػا كأىميتيػػا لتعزيػػز األداء التنظيمػػي كمػػف ثػػـ العمػػؿ عمػػى إيجػػاد كظػػائؼ تنطػػكم عمػى قػػدر كبيػػر
مف األىمية كالتحدم بالنسبة لمعامميف.
 )6دراسة كريم  )9117بعنوان :أ ر المناخ التنظيمي في رضا العاممين-دراسة ميدانية.
ىػػدفت الد ارسػػة التع ػػرؼ إلػػى تػػأثير المن ػػاخ التنظيمػػي فػػي رض ػػا الكػػكادر القياديػػة كالس ػػاندة فػػي المعي ػػد
التقنػػي ،كلتحقيػػؽ أىػػداؼ الد ارسػػة تػػـ اسػػتخداـ المػػني الكصػػفي ،كتمثمػػت أداة الد ارسػػة باالسػػتبانة ،فيمػػا
تككنت عينة الدراسة مف ( )11مدرس ،كتكصمت الدراسة إلى مجمكعة مف النتائ أىميػا :عػدـ كضػكح
مفيػػكمي المنػػاخ التنظيمػػي كالرضػػا الػػكظيفي لػػدل أغمػػب القػػادة ،كجػػكد فركقػػات معنكيػػة جػػدان بػػيف المنػػاخ
التنظيمي كالرضا الكظيفي ،دكر ميـ لممؤىؿ العممي كالترقيات كظركؼ كبيئة العمؿ كالػدكرات التدريبيػة
في تحقيؽ رضا القيادات ،كأكصت الدراسة بضركرة تفعيؿ فقرة الدكرات كالنػدكات العمميػة ،كانشػاء فريػؽ
عمػؿ لد ارسػة المشػاكؿ التػي تكاجػو القيػادات كخاصػػة فػي مسػائؿ اتخػاذ القػ اررات ،إحيػاء الحقػكؿ كالػػكرش
مف خبلؿ التعاقد لمف يرغب في استثمارىا دعمنا لممدرسيف الجدد.
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 )7دراسة فندي ومحمد  )9116بعنوان :مستوى ادارة الجودة الشاممة وعالقتةو بالمنةاخ التنظيمةي
من وجية نظر رؤساء األقسام ومسؤولي شعب الجودة في كميات التربية.
ىػػدفت الد ارسػػة التعػػرؼ الػػى مسػػتكل إدارة الجػػكدة الشػػاممة كعبلقت ػو بالمنػػاخ التنظيمػػي مػػف كجيػػة نظػػر
رؤسػػاء األقسػػاـ كمسػػؤكلي شػػعب الجػػكدة فػػي كميػػات التربيػػة ،كلتحقيػػؽ أىػػداؼ الد ارسػػة اسػػتخدـ الباحثػػاف
المػػني الكصػػفي ،كتػػـ االعتمػػاد عمػػى االسػػتبانة لجمػػع البيانػػات ،كقػػد تمثػػؿ مجتمػػع البحػػث مػػف ()55
مسؤكلي شػعب الجػكدة فػي كميػات التربيػة ،كتكصػمت الد ارسػة إلػى عػدد مػف النتػائ أىميػا :كجػكد فػركؽ
ذات داللة احصائية في مستكل ادارة الجكدة الشػاممة ككػذلؾ فػي مسػتكل المنػاخ التنظيمػي لػدل رؤسػاء
األقسػػاـ كمسػػؤكلي شػػعب الجػػكدة فػػي كميػػات التربيػػة ،باإلضػػافة لكجػػكد عبلقػػة ذات داللػػة احصػػائية بػػيف
ادارة الجكدة الشاممة كالمنػاخ التنظيمػي ،كقػد أكصػت الد ارسػة بضػركرة اشػراؾ رؤسػاء األقسػاـ كمسػؤكلي
شعب الجكدة في دكرات تطكيرية إلثراء معمكماتيـ كاكسابيـ الخبرات حػكؿ كػؿ مػا يتعمػؽ بػإدارة الجػكدة
الشاممة.
 )8دراسة زماني و كريمي ) )Zamani & Karimi,2016بعنوان :العالقةة بةين المنةاخ التنظيمةي

والصمت التنظيمي لدى الموظفين اإلداريين في وزارة التربية والتعميم.
The Relationship between Organizational Climate and the Organizational
Silence of Administrative Staff in Education Department.

ىدفت الدراسة إلى تحديد العبلقة بيف المناخ التنظيمي كالصمت التنظيمي لممػكظفيف اإلداريػيف فػي ك ازرة

التربي ػػة كالتعم ػػيـ بأص ػػفياف ،كلتحقي ػػؽ أى ػػداؼ الد ارس ػػة ت ػػـ اس ػػتخداـ الم ػػني الكص ػػفي لمبلءمت ػػو لطبيع ػػة
الدراسة ،فيما تػـ اسػتخداـ االسػتبانة كػأداة رئيسػة لجمػع البيانػات ،فيمػا تمثػؿ مجتمػع الد ارسػة مػف ()157
الدرسػة إلػى مجمكعػة مػف النتػائ مػف
مكظفان إداريان يعمػؿ فػي ك ازرة التربيػة كالتعمػيـ بأصػفياف ،كتكصػمت ا

أىميا ما يمي :كجػكد عبلقػة ارتبػاط سػالبة بػيف المنػاخ التنظيمػي كالصػمت التنظيمػي ،كعبلقػة سػالبة بػيف
أبعػػاد المنػػاخ التنظيمػػي مػػف جيػػة كبػػيف الصػػمت الػػكظيفي مػػف جيػػة أخػػرل ،كمػػا أظيػػرت عينػػة الد ارسػػة

كجكد اختبلؼ كبير في آراء المستجيبيف تعزل لمتغير العمر.
)9

دراسةةة عبيةةدة  :)9116بعنةةوان :العالقةةة بةةين المنةةاخ التنظيمةةي والسةةموك اإلبةةداعي-دراسةةة

تطبيكية عمى الييكات التدريسية في كميات المجتمع المتوسطة في قطاع غزة.

ىدفت الدراسة التعرؼ إلى العبلقة بيف المناخ التنظيمي كالسمكؾ اإلبػداعي ألعضػاء الييئػات التدريسػية
فػػي كميػػات المجتمػػع المتكسػػطة فػػي قطػػاع غػزة ،كقػػد اعتمػػد الباحػػث فػػي د ارسػػتو عمػػى المػػني الكصػػفي
لمبلءمتو لطبيعة الدراسة ،فيمػا تػـ اسػتخداـ االسػتبانة كػأداة رئيسػة لمد ارسػة ،كتكػكف مجتمػع الد ارسػة مػف
أعض ػػاء ىيئ ػػة الت ػػدريس بكمي ػػات المجتم ػػع المتكس ػػطة كالب ػػال ع ػػددىـ ( ،)..2كتكص ػػمت الد ارس ػػة إل ػػى
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مجمكع ػػة م ػػف النت ػػائ م ػػف أىمي ػػا م ػػا يم ػػي :كج ػػكد عبلق ػػة ذات دالل ػػة إحص ػػائية ب ػػيف عناص ػػر المن ػػاخ
التنظيمػػي فػػي كمي ػػات المجتمػػع المتكس ػػطة فػػي قط ػػاع غػػزة كب ػػيف السػػمكؾ اإلب ػػداعي ألعضػػاء الييئ ػػات
التدريس ػػية فيي ػػا ،كأظي ػػرت ع ػػدـ كج ػػكد ف ػػركؽ ف ػػي اس ػػتجابات أفػ ػراد عين ػػة الد ارس ػػة كفقػ ػان لمتغي ػػر العم ػػر
كالمؤىػػؿ العممػػي ،كسػػنكات الخدمػػة ،كنػػكع التعيػػيف كال ارتػػب ،كفػػي ضػػكء النتػػائ أكصػػى الباحػػث بتأكيػػد
أىمية المناخ التنظيمػي كمراجعػة أبعػاده فػي كميػات المجتمػع المتكسػطة بشػكؿ مسػتمر ،كزيػادة االىتمػاـ
بالعنصر البشرم في كميات المجتمع المتكسطة كتفيـ احتياجاتيـ الحياتية كاالنسانية.
 )51دراسةةة بنةةات  )9116بعنةوان :ال كةةة التنظيميةةة لةةدى مةةديري المةةدارس البتداكيةةة بوكالةةة ال ةةوث
الدولية بمحافظات غزة وعالقتيا بالمناخ التنظيمي الساكد لدييم.
ىػػدفت الد ارس ػػة التع ػػرؼ إل ػػى مس ػػتكل الثق ػػة التنظيمي ػػة ل ػػدل م ػػديرم الم ػػدارس االبتدائي ػػة بككال ػػة الغ ػػكث
الدكليػػة بمحافظػػات غ ػزة كعبلقتيػػا بالمنػػاخ التنظيمػػي السػػائد لػػدييـ مػػف كجيػػة نظػػرىـ ،كلتحقيػػؽ أىػػداؼ
الد ارسػػة اسػػتخدمت الباحثػػة المػػني الكصػػفي ،كتػػـ االعتمػػاد عمػػى االسػػتبانة كػػأداة لجمػػع البيانػػات ،كقػػد
تككنػػت عينػػة الد ارسػػة مػػف ( )553مػػدير كمػػديرة المػػدارس االبتدائيػػة بككالػػة الغػػكث الدكليػػة بمحافظػػات
الدرسػة إلػى عػدة نتػائ مػف أىميػػا :مسػتكل جػكدة المنػاخ التنظيمػي السػائد لػدل مػػديرم
غػزة ،كتكصػمت ا
المدراس االبتدائية بككالة الغكث الدكلية بمحافظات غزة مف كجيػة نظػرىـ جػاء بدرجػة كبيػرة جػدنا بػكزف
نسػػبي ( ،)%83كقػػد أكصػػت الد ارسػػة بضػػركرة اىتمػػاـ دائػرة التعمػػيـ بككالػػة الغػػكث الدكليػػة بتنفيػػذ جميػػع
المقترحػات االبداعيػػة مػػف قبػػؿ المػدارس مػػف خػػبلؿ تػػكفير حػكافز كمكافػػنت كشػػيادات تقػػدير ،كاحتفػػاالت
تكػريـ لجميػػع الفعاليػػات كاألنشػػطة اإلبداعيػػة كالنكعيػػة ،كزيػػادة البػرام التطكيريػػة لممعممػػيف ضػػمف إطػػار
النمك الميني.
)11

دراسة جريكمانوفةا ) )Grecmanova et al,2015بعنةوان :التواصةل فةي البيكةة األكاديميةة

وتأ يرىا عمى المناخ التنظيمي لمجامعات-التشيك.
Communication in the Academic Environmental and Its Influence on
Organizational Climate of Universities.
ىدفت الدراسة التعرؼ إلى أثر االتصاالت في البيئػة األكاديميػة عمػى المنػاخ التنظيمػي ،كلتحقيػؽ ىػدؼ
الدراسة تػـ اسػتخداـ المػني الكصػفي لمبلءمتػو لطبيعػة الد ارسػة ،فيمػا تػـ اسػتخداـ االسػتبانة كػأداة رئيسػة
لجمػػع البيانػػات ،كتكػػكف مجتمػػع الد ارسػػة مػػف األكػػاديمييف العػػامميف فػػي كميػػة تػػدريب المعممػػيف ،كتكصػػمت
الد ارسػة إلػى مجمكعػػة مػف النتػػائ أىميػا :أف لبلتصػػاؿ بػيف األكػػاديمييف كمػديرم األقسػػاـ كالكميػات تػػأثي انر
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عمػػى المنػػاخ التنظيمػػي فػػي الجامعػػة ،كأكصػػت الد ارسػػة لضػػركرة تعزيػػز كسػػائؿ االتصػػاؿ كالتكاصػػؿ فػػي
البيئة الجامعية لما لذلؾ مف أثر إيجابي عمى المناخ التنظيمي لمجامعة.
 )19دراسةةة الزطمةةة  :)9115واقةةع المنةةاخ التنظيمةةي وعالقتةةو ب ةإدارة التميةةز لةةدى مةةديري المةةدارس
ال انوية بمحافظات غزة.
ىػدفت الد ارسػة التعػرؼ إلػى كاقػع المنػاخ التنظيمػي كعبلقتػو بػإدارة التميػز لػدل مػديرم المػدارس الثانكيػػة
بمحافظػػات غ ػزة ،كلتحقيػػؽ أىػػداؼ الد ارسػػة اسػػتخدـ الباحػػث المػػني الكصػػفي ،كتػػـ اسػػتخداـ االسػػتبانة
كأداة رئيسة لمدراسة ،كتككف مجتمع الدراسة مف جميع معممي المدارس الثانكيػة بمحافظػات غػزة كالبػال
عػػددىـ ( ).8.1معمم ػنا كمعممػػة ،كبمغػػت عينػػة الد ارسػػة ( ).11معمم ػنا كمعممػػة ،كتكصػػمت الد ارسػػة إلػػى
مجمكعػػة مػػف النتػػائ أىميػػا :أف درجػػة تقػػدير معممػػي المػػدارس الثانكيػػة بمحافظػػات غ ػزة لكاقػػع المنػػاخ
التنظيمي جاءت بدرجة عالية حيث حصمت عمى كزف نسبي كقػدره ( ،)%7.431كتكجػد عبلقػة مكجبػة
بػػيف متكسػػطات تقػػديرات معممػػي المػػدارس الثانكيػػة بمحافظػػات غ ػزة لمعبلقػػة بػػيف كاقػػع المنػػاخ التنظيمػػي
كمستكل إدارة التميز لدل مديرم المدارس الثانكيػة بمحافظػات غػزة ،كفػي ضػكء النتػائ أكصػى الباحػث
بضػػركرة عقػػد دكرات ككرش عمػػؿ لػػدل مػػدراء المػػدارس لكػػي تسػػاىـ فػػي نشػػر منػػاخ تنظيمػػي إيجػػابي
محفز لمعمؿ كاإلبداع كتحقيؽ التميز في المؤسسات التربكية.
 )13دراسةةة النبيانيةةة  )9115بعنةوان :المنةةاخ التنظيمةةي وعالقتةةو بةةاألداء الةةوظيفي فةةي المةةديريات
العامة لمتربية والتعميم في سمطنة عمان.

ى دفت الدراسة إلى معرفة العبلقة بيف تأثير المناخ التنظيمي عمى األداء الػكظيفي فػي المػديريات العامػة
لمتربيػػة كالتعمػػيـ فػػي سػػمطنة عمػػاف ،كلتحقيػػؽ أىػػداؼ الد ارسػػة تػػـ اسػػتخداـ المػػني الكصػػفي ،بينمػػا تمثمػػت

أداة الد ارس ػػة باالس ػػتبانة ،كتككن ػػت عين ػػة الد ارس ػػة م ػػف ( )531رئ ػػيس قس ػػـ ،كق ػػد تكص ػػمت الد ارس ػػة إلػػػى
مجمكع ػػة م ػػف النت ػػائ أىمي ػػا :تراكح ػػت درج ػػة مكافق ػػة أفػ ػراد عين ػػة الد ارس ػػة لكاق ػػع المن ػػاخ التنظيم ػػي ف ػػي

المػػديريات العام ػػة لمتربي ػػة كالتعم ػػيـ ب ػػيف الدرج ػػة الكبيػػرة كالدرج ػػة المتكس ػػطة ،كج ػػكد ارتب ػػاط ط ػػردم كداؿ

احصػػائيان بػػيف محػػاكر أداة الد ارسػػة كبػػيف األداء الػػكظيفي لمعػػامميف فػػي المػػديريات ،كقػػد أكصػػت الد ارسػػة
بضركرة االىتمػاـ بالمنػاخ التنظيمػي فػي المػديريات لعبلقتػو برفػع مسػتكل األداء الػكظيفي ،تكزيػع األدكار

كاألعماؿ عمى المكظفيف بما يتكافؽ مع تخصصاتيـ ،االبتعاد عف الركتيف في العمؿ.

 )14دراسة أبو عةرب  )9113بعنةوان :درجةة ممارسةة مةديري المةدارس ال انويةة فةي محافظةات غةزة
لمسموك الكيادي وعالقتو بالمناخ التنظيمي.

ىدفت الدراسة التعرؼ إلى درجة ممارسة مديرم المدارس الثانكية بمحافظػات غػزة لمسػمكؾ القيػادم مػف
كجيػػة نظ ػػر المعمم ػػيف ،كلتحقي ػػؽ أى ػػداؼ الد ارس ػػة اسػػتخدـ الباح ػػث الم ػػني الكص ػػفي لمبلئمت ػػو لطبيع ػػة
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الد ارسػ ػػة ،كاسػ ػػتخدـ االسػ ػػتبانة كػ ػػأداة رئيسػ ػػة لمد ارسػ ػػة ،كبمغػ ػػت عينػ ػػة الد ارسػ ػػة ( )111معمم ػ ػنا كمعممػ ػػة،
كتكصػػػمت الد ارسػػػة إلػػػى مجمكعػػػة مػػػف النت ػػائ أىميػػػا :أف الدرجػػػة الكميػػػة لتقػػػدير أفػ ػراد العينػػػة لممنػ ػػاخ

التنظيمػػي جػػاءت بدرجػػة كبيػرة كبػػكزف نسػػبي ( ،)%73459كقػػد أكصػػت الد ارسػػة بضػػركرة االسػػتفادة مػػف
درجة تقدير المناخ التنظيمي في تحسيف بيئة العمؿ فيما يحقؽ مستكل أفضؿ مف األداء كاإلنجاز.

)15

دراسةةة زكةةري  )Zakari,2012بعنةوان :أ ةةر المنةةاخ التنظيمةةي عمةةى اللتةزام التنظيمةةي لةةدى

أعضاء ىيكة التدريس في كميات التمريض في المممكة العربية السعودية.
“The Influence of Academic Organizational Climate on Nursing
 Faculty Members' Commitment in Saudi Arabia”.

ىدفت الدراسة التعرؼ إلى أثر المناخ التنظيمػي عمػى االلتػزاـ التنظيمػي لػدل أعضػاء ىيئػة التػدريس فػي
كميػػات التم ػريض فػػي المممكػػة العربيػػة السػػعكدية ،كلتحقيػػؽ ىػػدؼ الد ارسػػة تػػـ اسػػتخداـ المػػني الكصػػفي
لمبلءمتو لطبيعة الدراسة ،فيما تـ استخداـ االستبانة كأداة رئيسػة لجمػع البيانػات ،كتككنػت عينػة الد ارسػة
مف ( )72عضك مف أعضاء ىيئة تدريس التمريض في ثبلثػة جامعػات سػعكدية ،كتكصػمت الد ارسػة إلػى
مجمكعػػة مػػف النتػػائ أىميػػا :االلت ػزاـ التنظيمػػي لػػدل أعضػػاء ىيئػػة التػػدريس قػػائـ عمػػى الممارسػػة كلػػيس
عمى أسػاس الرغبػة ،كمػا أف أعضػاء ىيئػة التػدريس أكػدكا أف المنػاخ التنظيمػي داخػؿ الجامعػة يعػزز قػيـ
اإلنتاج ،في حيف تمقى العبلقات االنسانية درجة متكسطة ،كأكصت الدراسة باالىتماـ بػااللتزاـ التنظيمػي
لما ليا مف آثار في استبقاء أعضاء ىيئات التدريس في الجامعات.
 )16دراسة الحار ي  )9119بعنوان :دور مديري المةدارس ال انويةة بمحافظةة الطةاكف فةي تحسةين
المناخ التنظيمي بمدارسيم من وجية نظر المعممين.

ى ػػدفت الد ارس ػػة التع ػػرؼ إل ػػى دكر م ػػديرم الم ػػدارس الثانكي ػػة بمحافظ ػػات الط ػػائؼ ف ػػي تحس ػػيف المن ػػاخ
التنظيم ػػي بمدارس ػػيـ م ػػف كجي ػػة نظ ػػر المعمم ػػيف ،كلتحقي ػػؽ أى ػػداؼ الد ارس ػػة اس ػػتخدـ الباح ػػث الم ػػني
الكصػػفي لمبلءمتػػو لطبيعػػة الد ارسػػة ،كتككنػػت عينػػة الد ارسػػة مػػف ( )522معممػان ،كتػػـ اسػػتخداـ االسػػتبانة
كأداة رئيسة لمدراسة ،كتكصػمت الد ارسػة إلػى مجمكعػة مػف النتػائ أىميػا :أف المنػاخ التنظيمػي كػاف مػف
كجية نظر المعمميف بدرجة متكسطة في جميع األبعاد األربعة (المعمميف ،الطػبلب ،المنػاى  ،المجتمػع
المحمي) بكزف نسبي ( ،)%33كفي ضكء النتائ أكصى الباحث بضركرة تعزيػز المنػاخ التنظيمػي لػدل
معممي المدارس الثانكية بمدينة الطائؼ مف خبلؿ نمكىـ الميني.

 1.

 )17دراسةةةة عةةةدوان  )9119بعنةةةوان :المنةةةاخ التنظيمةةةي السةةةاكد فةةةي مةةةدارس المرحمةةةة ال انويةةةة
بمحافظات غزة وعالقتو بالروح المعنوية لممعممين.
ىػدفت الد ارسػة إلػى الكشػؼ عػف طبيعػة العبلقػة بػيف كاقػر المنػاخ التنظيمػي السػائد فػي مػدارس المرحمػػة
الثانكيػػة بمحافظػػات غػ ػزة كدرجػػة الػػركح المعنكي ػػة لػػدل المعمم ػػيف مػػف كجيػػة نظ ػػرىـ ،كلتحقي ػػؽ أى ػػداؼ

الدارسػػة اسػػتخدمت الباحثػػة المػػني الكصػػفي لمبلئمتػػو لطبيعػػة الد ارسػػة ،كتػػـ اسػػتخداـ االسػػتبانة كػػأداة
رئيسػػة لمد ارس ػػة ،كتك ػػكف مجتم ػػع الد ارسػػة م ػػف جمي ػػع معمم ػػي كمعممػػات المرحم ػػة الثانكي ػػة ف ػػي الم ػػدارس

الحككميػػة بمحافظػػات غ ػزة كعػػددىـ ( )1515معمػػـ كمعممػػة لمعػػاـ الد ارسػػي ،أمػػا عينػػة الد ارسػػة فقػػد تػػـ

اختيارىػػا بطريقػػة عشػػكائية حي ػػث بمغػػت ( )181معممػػان كمعممػػة ،كتكصػػمت الد ارسػػة إلػػى مجمكعػػة مػػف
النتػػائ أىميػػا :أف نظ ػرة معممػػي كمعممػػات المرحمػػة الثانكيػػة لدرجػػة كاقػػع المنػػاخ التنظيمػػي السػػائد فػػي

المدارس الثانكية الحككمية بمحافظات غزة ىػي نظػرة إيجابيػة بدرجػة كبيػرة حيػث كػاف الػكزف النسػبي لػو

( ،)%3848.كفػػي ضػػكء النتػػائ أكصػػى الباحػػث بضػػركرة التحمػػي بالمركنػػة فػػي التعامػػؿ مػػع الق ػكانيف
كاألنظمة بما يضمف تطبيقيا كالتقيد بيا ،مع مراعاة الجانب اإلنساني لممعمميف.

)18

دراسةةة بانجةةل وآخةةرون  )Pangil & Others ,2011بعنةةوان :العالقةةة بةةين المنةةاخ

التنظيمي والرضا الوظيفي-دراسة حالة في مؤسسة حكومية ماليزية.
 Satisfaction: The Case of a Government Agency in Malaysia.
ى ػػدفت الد ارس ػػة التع ػػرؼ ال ػػى العبلق ػػة ب ػػيف المن ػػاخ التنظيم ػػي كالرض ػػا ال ػػكظيفي ل ػػدل م ػػكظفي المؤسس ػػة
الحككميػػة ،ككانػػت أبعػػاد المنػػاخ التنظيمػػي (المكافػػأة ،المسػػؤكلية ،الييكػػؿ التنظيمػػي ،المشػػاركة) ،كقػػد تػػـ
استخداـ المني الكصفي لمبلءمتػو لطبيعػة الد ارسػة ،فيمػا تمثمػت أداة الد ارسػة باالسػتبانة ،كتكػكف مجتمػع

الد ارسػػة مػػف  57مؤسسػػة حككميػػة بكاقػػع ( )5121مكظػػؼ ،كتكصػػمت الد ارسػػة إلػػى مجمكعػػة مػػف النتػػائ

م ػػف أىميػػػا :تػػػكفر من ػػاخ تنظيمػػػي م ػػنخفض ب ػػكزف نس ػػبي ( )%31431ممػػػا ي ػػؤدم إلػػػى رضػػػا كظيفػػػي

منخفض ،كذلؾ بخبلؼ يبعد المشاركة التي ليا أثر سمبي عمى الرضا الكظيفي بمعنػى أف المػكظفيف فػي
ىذه المؤسسات ال يفضمكف مستكل عالي مف المشاركة ألنو يعتبر مف كجية نظرىـ عبء عػاؿ عمػييـ،

ككجػػكد ارتبػػاط جػػكىرم بػػيف المنػػاخ التنظيمػػي كالرضػػا الػػكظيفي ،بخػػبلؼ يبعػػد المشػػاركة الػػذم لػػو ارتبػػاط
جكىرم سمبي مع الرضا الكظيفي.

)19

دراسة زىانق  )Zhang,2010بعنوان :المنةاخ التنظيمةي وآ ةاره عمةى المت يةرات التنظيميةة:

دراسة تجريبية.
Organizational Climate and its Effects on Organizational Variables: An
 Empirical Study.
ىػػدفت الد ارس ػػة التعػػرؼ ال ػػى خص ػػائص المنػػاخ التنظيم ػػي كآثػػاره عم ػػى المتغيػ ػرات التنظيميػػة ،حي ػػث ت ػػـ
اسػػتخداـ المػػني الكصػػفي لمبلءمتػػو لطبيعػػة الد ارسػػة ،كمػػا تػػـ اسػػتخداـ االسػػتبانة كػػأداة رئيسػػة لمد ارسػػة،
 11

كتمثمػت عينػة الد ارسػة ب( ).59مػدي نار كمكظفػنا ،كتكصػمت الد ارسػة إلػى مجمكعػة مػف النتػائ مػف أىميػا:
أف لممناخ التنظيمي آثار كبيرة كرئيسة عمى فعاليػة إدارة المػكارد البشػرية مثػؿ االصػرار كالرضػا الػكظيفي
ككف ػػاءة العم ػػؿ ،كم ػػا أف لممن ػػاخ التنظيم ػػي آث ػػار رئيس ػػة كبيػ ػرة عم ػػى فعالي ػػة المنظم ػػة مث ػػؿ تنظ ػػيـ التػ ػزاـ
المػػكظفيف ،كأكصػػت الد ارسػػة بضػػركرة االىتمػػاـ بتحفيػػز العػػامميف كزيػػادة الركاتػػب مػػف أجػػؿ زيػػادة دافعيػػة
العامميف.
)91

دراسة جول  )Gul,2008بعنوان :المناخ التنظيمةي وتصةور المةوظفين األكةاديميين لعوامةل

المناخ.
Organizational Climate and Academic Staff’s Perception on" Climate
Factors'.

ىػػدفت الد ارسػػة التعػػرؼ إل ػػى كيفيػػة تصػػكر المػػديركف كاألك ػػاديميكف العػػاممكف فػػي المؤسسػػة لمؤسس ػػتيـ
ككيفية استجابتيـ لمتغيػرات المنػاخ التنظيمػي فػي المؤسسػة ،كلتحقيػؽ ىػدؼ الد ارسػة تػـ اسػتخداـ المػني
الكصػػفي لمبلءمتػػو لطبيعػػة الد ارسػػة ،فيمػػا ت ػػـ اسػػتخداـ االسػػتبانة كػػأداة رئيسػػة لمد ارسػػة ،كتككنػػت عينػػة
الدراسة مف ( )5.3أكاديميان ،كتكصمت الدراسة إلى مجمكعة مف النتػائ أىميػا :كجػكد فػرؽ جػكىرم فػي
خمسػ ػػة أبعػ ػػاد بػ ػػيف األكػ ػػاديمييف الػ ػػذيف كػ ػػانكا فػ ػػي منصػ ػػب إدارم ،كمػ ػػا أظيػ ػػرت النتػ ػػائ أف المتغي ػ ػرات
الديمكغرافيػػة ال تػػؤثر فػػي تصػػكر المنػػاخ التنظيمػػي ،كأكصػػت الد ارسػػة بضػػركرة إبػػبلغ كافػػة األكػػاديمييف
بالق اررات كبكضع المؤسسة ،إليجاد جك مف الثقة المتبادلة.
)91

دراسةةة جراتةةو  )Gratto,2001بعنةةوان :العالقةةة بةةين المنةةاخ التنظيمةةي والرضةةا الةةةوظيفي

لمكاكمين عمى إدارة مؤسسات دعم وصيانة المشاريع".

ىدفت الدراسة إلى استكشاؼ العبلقة بيف المناخ التنظيمي كأبعاد الرضػا الػكظيفي لممػدراء القػائميف عمػى
إدارة مؤسسػػات تعمػػؿ فػػي صػػيانة كتشػػغيؿ المعػػدات ،كاآلالت ،فػػي الكاليػػات المتحػػدة األمريكيػػة ،كقػػد تػػـ
استخداـ المني الكصفي لمبلئمتو لطبيعة الدراسة ،فيما تـ استخداـ االستبانة كػأداة رئيسػة لجمػع بيانػات
الدراسة ،كتككنت عينة الدراسة مف( )312مدير ،كقػد تكصػمت الد ارسػة إلػى أف (االىتمامػات الشخصػية،
االتصاالت الداخمية ،الييكؿ التنظيمػي ،التقيػيـ) أىػـ عناصػر المنػاخ التنظيمػي التػي ليػا عبلقػة بمسػتكل
الرضػػا الػػكظيفي ألفػراد العينػػة ،كأكصػػت الد ارسػػة بضػػركرة تركيػػز المػػدراء عمػػى تعزيػػز بيئػػة العمػػؿ كزيػػادة
الرضػػا الػػكظيفي لػػدل العػػامميف ،كضػػركرة تػػكفير فػػرص التنميػػة المينيػػة ككنيػػا عام ػؿ ميػػـ كمػػؤثر عمػػى
الرضػػا الػػكظيفي ككػػذلؾ االىتمػػاـ باالتصػػاالت الداخميػػة فػػي تطػػكير العمػػؿ المؤسسػػاتي ،كبضػػركرة القيػػاـ
بتعريؼ المكظفيف عمى التكقعات التنظيمية كمعرفة مدل تطابؽ أدائيـ مع ىذه التكقعات.
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التعكيب عمى الدراسات السابكة:
يتضر مف خبلؿ اسػتعراض الد ارسػات السػابقة التػي تتعمػؽ بػإدارة المكاىػب كالمنػاخ التنظيمػي أف
ىناؾ تنكعػان فػي مكاضػيعيا كأىػدافيا كأدكاتيػا بتنػكع الجكانػب التػي عالجتيػا ،كبػالرغـ مػف ذلػؾ فػإف ىنػاؾ

اىتمامػ ػنا كاس ػػعنا كمت ازي ػػدنا ألغم ػػب البم ػػداف الت ػػي أي ًخ ػػذت مني ػػا ى ػػذه الد ارس ػػات ف ػػي مكض ػػكع إدارة المكاى ػػب
كالسعي نحك استثمارىا االستثمار األمثؿ لتحقيؽ النتائ كاألىداؼ المرجكة في العممية التعميمية.
أوجو التفاق والختالف بين ىذه الدراسة والدراسات السابكة:
 من حيث المنيج:اتفقػ ػػت الد ارسػ ػػات جميعيػ ػػا عمػ ػػى اسػ ػػتخداـ المػ ػػني الكصػ ػػفي كد ارسػ ػػة عبػ ػػد المعطػ ػػي كالسػ ػػماف كمرسػ ػػي
(2158ـ) ،كد ارسػػػة مػ ػػكمني كعميم ػػات كالش ػ ػرماف (2158ـ) ،كد ارسػػػة محمػ ػػد عمػػػي (2158ـ) ،كد ارسػ ػػة
صادؽ ( ،)2158كدراسة الحايؾ ( ،)2158كدراسة عاصي ( ،)2158كد ارسػة حبيػب كغػالي (،)2158
كد ارسػػة محمػػد ( ،)2157كد ارسػػة حسػػيف ( ،)2157كد ارسػػة عزيػػز ( ،)2157كد ارسػػة فرحػػات (،)2157
كدراسة العبيدم كالتميمي (2157ـ) ،كدراسة السعيدم (2157ـ) ،كد ارسػة الحكشػاف (2157ـ) ،كد ارسػة
يمينػػػة كعبػ ػػد المالػػػؾ (2153ـ) ،كد ارسػ ػػة فنػ ػػدم كمحمػػػد ( ،)2153كد ارسػ ػػة Tatoglu & Demirbag,
) ،)2016كد ارسػػػة عبيػػػدة ( ،)2153كد ارسػػػة الشػ ػػيخ ( ،)2153كد ارسػػػة الجػ ػراح كأبػػػك دكلػ ػػو (2151ـ)،
كدراسة الشمرم كغالب (2151ـ) ،كدراسة الحارثيػة كالحارثيػة كالعػاني (2151ـ) ،كد ارسػة إبػراىيـ كسػعد
(2151ـ) ،كد ارس ػػة ) ،)Martin,2015كد ارس ػػة جمع ػػة (2151ـ) ،كد ارس ػػة مق ػػرم كيحي ػػاكم (،)215.
كد ارسػة عػدكاف ( ،)2152كد ارسػػة ) ،)Hanif andYunfei,2013كتتفػؽ الد ارسػة الحاليػػة مػع الد ارسػػات
التي استخدمت المني الكصفي.
 من حيث األداة:اتفقػػت جميػػع الد ارسػػات عمػػى اسػػتخداـ االسػػتبانة كػػأداة رئيسػػة كد ارسػػة عبػػد المعطػػي كالسػػماف كمرسػػي
(2158ـ) ،كد ارسػػػة مػ ػػكمني كعميم ػػات كالشػ ػػرماف (2158ـ) ،كد ارسػػػة محمػ ػػد عمػػػي (2158ـ) ،كد ارسػ ػػة
صادؽ ( ،)2158كدراسة الحايؾ ( ،)2158كدراسة عاصي ( ،)2158كد ارسػة حبيػب كغػالي (،)2158
كد ارسػػة فرح ػػات( ،)2157كد ارس ػػة العبي ػػدم كالتميمػػي (2157ـ) ،كد ارس ػػة الس ػػعيدم (2157ـ) ،كد ارس ػػة
الحكشػػاف (2157ـ) ،كد ارس ػػة ) ،)Tatoglu & Demirbag, 2016كد ارسػػة داغ ػػر كآخ ػػركف (2153ـ)،
كد ارس ػ ػػة الجػ ػ ػراح كأب ػ ػػك دكل ػ ػػو (2151ـ) ،كد ارس ػ ػػة إبػ ػ ػراىيـ كسػ ػػعد (2151ـ) ،كد ارس ػ ػػة الشػ ػػمرم كغال ػ ػػب
(2151ـ) ،كد ارسػ ػ ػػة مقػ ػ ػػرم كيحيػ ػ ػػاكم ( ،)215.كد ارسػ ػ ػػة حػ ػ ػػداد كآخػ ػ ػػركف ( ،)2152كد ارسػ ػ ػػة عػ ػ ػػدكاف
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( ،)2152كد ارسػػة أحمػػد (2155ـ) ،فػػي حػػيف اسػػتخدمت د ارسػػة الحارثيػػة كالحارثيػػة كالعػػاني (2151ـ)،
كد ارس ػػة جمع ػػة (2151ـ) ،كد ارس ػػة ) )Hanif and Yunfei,2013المق ػػاببلت بجان ػػب االس ػػتبانة ،كم ػػا
اس ػػتخدمت د ارس ػػة يمين ػػة كعب ػػد المال ػػؾ المعمكم ػػات المتحص ػػؿ عميي ػػا م ػػف الكت ػػب كال ػػدكريات ،ف ػػي ح ػػيف
اس ػ ػػتخدمت د ارس ػ ػػة ) )Martin,2015أداة تحمي ػ ػػؿ المحت ػ ػػكل لمكت ػ ػػب العممي ػ ػػة ،فيم ػ ػػا اس ػ ػػتخدمت د ارس ػ ػػة
( )Sinclair,2004المجمكعػػة البؤريػػة كػػأداة رئيسػػة لمد ارسػػة ،كتتفػػؽ الد ارسػػة الحاليػػة مػػع الد ارسػػات التػػي
استخدمت االستبانة كأداة رئيسة لمد ارسة.
 من حيث المجتمع والعينة:اختمفػػت عينػػة الد ارسػػة بػػيف الد ارسػػات عمػػى اخػػتبلؼ مجتمعيػػا كالغػػرض منيػػا ،فقػػد تككنػػت عينػػة الدارسػػة
ف ػػي د ارس ػػة عب ػػد المعط ػػي كالس ػػماف كمرس ػػي ( ،)2158كد ارس ػػة م ػػكمني كعميم ػػات كالش ػػرماف (،)2158
كد ارسػػة الجػراح كأبػػك دكلػػو ( ،)2151كد ارسػػة الشػػمرم كغالػػب ( ،)2151مػػف أعضػػاء ىيئػػة التػػدريس فػػي
الجامعات ،فيما كانت عينة دراسة جمعة ( )2151مف رئاسػة الجامعػة ،فيمػا كانػت عينػة د ارسػة محمػكد
كعػػكض هللا ( ،)2155كد ارسػػة السػػعيدم ( ،)2157كد ارسػػة صػػادؽ ( ،)2158كد ارسػػة كػػريـ (،)2157
كد ارسػ ػػة الجنػ ػػابي ( ،)2151كد ارسػ ػػة الزطم ػ ػػة ( )2151مػ ػػف المعممػ ػػيف ،ككان ػ ػػت د ارسػ ػػة إب ػ ػراىيـ كس ػ ػػعد
( )2151مػػف مػػدراء ك ازرة العمػػكـ كالتكنكلكجيػػا ،ككانػػت عينػػة د ارسػػة الحكشػػاف ( ،)2157كد ارسػػة عاصػػي
( ،)2158كد ارس ػػة بن ػػات ( ،)2153م ػػف م ػػدراء الم ػػدارس ،فيم ػػا كان ػػت عين ػػة د ارس ػػة الحارثي ػػة كالحارثي ػػة
كالع ػػاني ( )2151م ػػف المشػ ػرفيف كاإلداري ػػيف ف ػػي الم ػػدارس كالقي ػػادات العمي ػػا كالكس ػػطى ف ػػي ك ازرة التربي ػػة
كالتعمػيـ ،كتمثمػت بأعضػاء الجيػاز اإلدارم بػاإلدارات التعميميػػة فػي د ارسػة أحمػد ( ،)2155ككانػت عينػػة
الد ارسػػة فػػي د ارسػػة نصػػر ( )215.مػػف المػػدراء المسػػاعديف ،كاتفقػػت الد ارسػػة الحاليػػة مػػع الد ارسػػات التػػي
اسػػتخدمت عينػػة الد ارسػػة المككنػػة مػػف المعممػػيف ،حيػػث ستشػػتمؿ الد ارسػػة الحاليػػة عمػػى عينػػة مػػف معممػػي
المدارس الثانكية الحككمية بمحافظات فمسطيف الجنكبية.
أوجو الستفادة من الدراسات السابكة:
تمثمت استفادة الباحث مف الدراسات السابقة فيما يمي:

 .5االطبلع عمى عدد كبير مف األدب التربكم السابؽ.
 .2كضع تصكر عاـ حكؿ مكضكع الدراسة.
 .5تعريؼ بعض مصطمحات الدراسة.
 ..صياغة أسئمة كفرضيات الدراسة.
 .1تحديد أداة الدراسة.
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 .3تحديد مني الدراسة كىك المني الكصفي.
ما تميزت بو الدراسة الحالية عن الدراسات السابكة:
الربط بيف ىػذيف المجػاليف (إدارة المكاىػب ،كالمنػاخ التنظيمػي) ،الميمػيف يميػد لمكصػكؿ إلػى العبلقػة
بينيم ػػا ككيفي ػػة االس ػػتفادة منيم ػػا مجتمع ػػيف لمكص ػػكؿ إل ػػى مس ػػتكل الج ػػكدة المطم ػػكب ف ػػي مج ػػاؿ التعم ػػيـ

كخصكصنا في المدراس الثانكية ،كيمكف إبراز أىـ ما يميز الدراسة فيما يمي:
 .5تعتبر الدراسة األكلى كالكحيدة في محافظات فمسطيف الجنكبية.

 .2تمي ػػزت الد ارس ػػة الحاليػػػة بالمج ػػاالت الت ػػي اس ػػتخدمتيا الد ارس ػػة كى ػػي (القيػػػادة المبدع ػػة ،التخط ػػيط،
التحفيز ،التدريب كالتطكير ،إدارة كتقييـ األداء) باإلضافة لمجاالت المنػاخ التنظيمػي (المشػاركة فػي
اتخاذ القرار ،االتصاؿ كالتكاصؿ ،العبلقات االنسانية).
 .5األىمية المتحصمة مف تطبيؽ الدارسة ككنيا تيدؼ لتحقيؽ تجكيد المخرجات التعميمية ،كىذا
يساعد في تحقيؽ رفع مستكل أداء الخريجيف كبما ينعكس بشكؿ ايجابي عمى سكؽ العمؿ.
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الفصل الرابع

إجراءات الدراسة الميدانية
توطكة
أولً :منيج الدراسة.

انياً :مجتمع الدراسة.

ال اً :عينة الدراسة.

رابعاً :أداة الدراسة.

خامساً :الصدق وال بات.

سادساً :األساليب اإلحصاكية المستخدمة.
سابعاً :خطوات إجراء الدراسة.
امناً :مصادر البيانات.



الفصل الرابع
إجراءات الدراسة الميدانية
توطكة:
يتناكؿ ىذا الفصؿ منيجية الد ارسػة التػي تػـ اتباعيػا ،مػف حيػث مػني الد ارسػة ،كمجتمػع الد ارسػة ،كعينػة

الد ارسػػة ،كأداة الد ارسػػة ،كصػػدؽ االسػػتبانة ،كثباتيػػا ،كاألسػػاليب اإلحصػػائية المسػػتخدمة ،كخطػكات إج ػراء
الدراسة ،كمصادر البيانات ،كاختبار تكزيع البيانات.
أو ًل :منيج الدراسة:

ت ػػـ اعتم ػػاد المػػني الكص ػػفي باألس ػػمكب التحميمػػي ،كال ػػذم يصػػؼ المش ػػكمة كص ػػفا دقيقػػا كاض ػػحا كيق ػػارف

كيحمػػؿ كيقػػيـ أمػػبل فػػي التكصػػؿ الػػى حقػػائؽ يزيػػد بيػػا رصػػيد العمػػـ كالمعرفػػة مػػف خػػبلؿ د ارسػػة ماضػػي
المش ػػكمة ألخ ػػذ العظ ػػة كالعبػ ػرة كد ارس ػػة حاض ػػرىا لتش ػػخيص جكان ػػب الق ػػكة كالعم ػػؿ عم ػػى تعزيزى ػػا كأكج ػػو
القصػػكر كالضػػعؼ كالعمػػؿ عمػػى مكاجيتيػػا كعبلجيػػا ثػػـ التنبػػؤ بمػػا سػػيؤكؿ اليػػو أمػػر ىػػذه المشػػكمة فػػي

المستقبؿ ك ما قد يتخذ في شأنيا في المراحؿ التالية (الخطيب.)2113،
انياً :مجتمع الدراسة:

تككف مجتمع الدراسة مف جميع معممي المرحمة الثانكيػة بمحافظػات غػزة ،كالبػال عػددىـ كفقػنا لمسػجبلت

الرسمية ( ).817معممان كمعممة ،كالجدكؿ التالي يكضر مجتمع الدراسة:
جدول رقم )1

مجتمع الدراسة من جميع معممي المرحمة ال انوية بمحافظات غزة
المديرية

عدد المدارس

عدد المعممين الذكور

عدد المعممين اإلناث

اإلجمالي

شمال غزة

25

581

59.

779

شرق غزة

22

279

581

319

غرب غزة

27

.51

...

879

الوسطى

27

599

155

951

خانيونس

5.

517

278

181

شرق خانيونس

53

219

2.5

..9

رفح

53

272

521

193

الجمالي

5.1

2281

2172

.817

كفؽ إحصائية ك ازرة التربية كالتعميـ العالي ()2159
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ال اً :عينة الدراسة:
 .1عينة الدراسة الستطالعية:
تـ اختيار عينة استطبلعية مككنة مف عدد ( )31مف معممي المرحمة الثانكيػة ،كذلػؾ لمتحقػؽ مػف صػدؽ

كثبات أداة الدراسة.

 .9عينة الدراسة الفعمية:
تـ حساب حجـ العينة بكاسطة المعادلة التالية:
2

 Z 
n

 2m 

كتـ تصحير حجـ العينة بكاسطة المعادلة التالية:
nN
n
N  n 1
حيث:
 :Nحجـ مجتمع الدراسة.

(مثبل.)0.05 :
 :mالخطأ اليامشي ،كيعبر عنو بالعبلمة العشرية ن

(مثبل Z=1.96 :لمستكل داللة .)0.05
 :Zالقيمة المعيارية المقابمة لمستكل داللة معمكـ ن

فكاف حجـ عينػة الد ارسػة ( )356معممػان كمعممػة ،حيػث تػـ تكزيػع االسػتبانات عمػييـ ،كتػـ اسػترداد جميػع

االستبانات ،كمثمت العينة الفعمية لمدراسة.

كيتكزع أفراد عينة الدراسة حسب الجداكؿ التالية:
جدول رقم )9
توزيع أفراد عينة الدراسة حسب الجنس
م

الجنس

العدد

النسبة المكوية %

5

ذكر

595

%1547

2

أنثى

531

%.345

356

%111

المجموع
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جدول رقم )3
توزيع أفراد عينة الدراسة حسب المؤىل العممي
م

المؤىل العممي

العدد النسبة المكوية %

5

بكالكريكس

521

%8949

2

دراسات عميا

53

%5145

356

%111

المجموع

جدول رقم )4

توزيع أفراد عينة الدراسة حسب عدد سنوات الخدمة
م

عدد سنوات الخدمة

العدد النسبة المكوية %

5

أقؿ مف  1سنكات

35

%5745

2

مف  1إلى أقؿ مف  51سنكات

552

%5745

5

 51سنكات فأكثر

535

%.148

المجموع

356

%111

جدول رقم )5

توزيع أفراد عينة الدراسة حسب عدد الدورات التدريبية
م

عدد الدورات التدريبية

العدد النسبة المكوية %

5

مف 5إلى  5دكرات

525

%5.43

2

مف  .إلى  3دكرات

587

%1241

5

 7دكرات فأكثر

.3

%5249

المجموع

356

%111
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رابعاً :أداة الدراسة:
بعػػد االطػػبلع عمػػى الد ارسػػات السػػابقة كاالسػػتبانات كالتػراث االدبػػي تػػـ اسػػتخداـ االسػػتبانة كػػأداة لمد ارسػػة،
كالتػػي تػػـ تصػػميميا خصيص ػان ،لمتعػػرؼ عمػػى إدارة المكاىػػب كعبلقتيػػا بالمنػػاخ التنظيمػػي فػػي المػػدارس
الثانكيػػة فػػي محافظػػات فمسػػطيف الجنكبيػػة ،حيػػث تػػـ تصػػميـ اسػػتبانتيف احػػداىما تتعمػػؽ بػػإدارة المكاىػػب
كتتكػػػكف مػػػف ( )28فق ػ ػرة كاالخػػػرل تتعمػ ػػؽ بالمنػػػاخ التنظيمػػػي كتتكػ ػػكف مػػػف ( )59فق ػ ػرة  ،ك تػػػـ عػ ػػرض
االستبانة عمى ( )51مف المحكميف أنظر الممحؽ رقـ (.)2
الستبانة األولى :إدارة المواىب ،كىي مككنة مف ( )28فقرة ،مكزعة كالتالي:
أ .مجاؿ القيادة المبدعة ،كيشتمؿ عمى ( )7فقرات قبؿ التحكيـ ،ك( )7فقرات بعد التحكيـ.
ب .مجاؿ التخطيط ،كيشتمؿ عمى ( )3فقرات قبؿ التحكيـ ،ك( )3فقرات بعد التحكيـ.
ج .مجاؿ التدريب كالتطكير ،كيشتمؿ عمى ( )3فقرات قبؿ التحكيـ ،ك( )3فقرات بعد التحكيـ.
د .مجاؿ التحفيز ،كيشتمؿ عمى ( )8فقرات قبؿ التحكيـ ،ك( )8فقرات بعد التحكيـ.
ق .مجاؿ إدارة كتقييـ األداء ،كيشتمؿ عمى ( )8فقرات قبؿ التحكيـ ،ك( )8فقرات بعد التحكيـ.
الستبانة ال انية :المناخ التنظيمي ،كىي مككنة مف ( )59فقرة مكزعة كالتالي:
أ .مجاؿ المشاركة في اتخاذ القرار ،كيشتمؿ عمى ( )7فقرات قبؿ التحكيـ ،ك( )7فق ارت بعد التحكيـ.
ب .مجاؿ االتصاؿ كالتكاصؿ ،كيشتمؿ عمى ( )3فقرات قبؿ التحكيـ ،ك( )3فقرات بعد التحكيـ.
ج .مجاؿ العبلقات اإلنسانية ،كيشتمؿ عمى ( )3فقرات قبؿ التحكيـ ،ك( )3فقرات بعد التحكيـ.
كعميو تـ التحقؽ مف مناسبة الفقػرات مػف عدمػو ،كانتمػاء الفقػرات مػف عدمػو ،ككػذلؾ التحقػؽ مػف سػبلمة
الص ػػياغة المغكي ػػة لبلس ػػتبانة ،كم ػػدل صػػبلحيتيا لقي ػػاس األى ػػداؼ المرتبط ػػة بالد ارسػػة كب ػػذلؾ تك ػػكف ك ػػؿ
استبانة جاىزة لمتطبيؽ ،انظر ممحؽ رقـ ()5

 3.

خامساً :صدق و بات أداتي الدراسة:
أ -صدق أداتي الدراسة:
كنعنػػي بصػػدؽ أداة الد ارسػػة ،أف األداة تقػػيس مػػا كضػػعت لقياسػػو ،كتػػـ التحقػػؽ مػػف صػػدؽ االسػػتبانة مػػف
خبلؿ التالي:

 .1صدق المحكمين صدق المحتوى /الصدق الظاىري):
تـ عرض االستبانة عمى عدد ( )51مف المحكميف مف أصحاب الخبػرة كاالختصػاص فػي مجػاؿ التربيػة

بالجامعػات الفمسػطينية كك ازرة التربيػػة كالتعمػيـ ،مػف أجػػؿ التحقػؽ مػف سػػبلمة الصػياغة المغكيػة لبلسػػتبانة،
ككضكح تعميمات االستبانة ،كانتمػاء المحػاكر لبلسػتبانة ككػؿ ،كانتمػاء الفقػرات لمحػاكر االسػتبانة ،كمػدل

صػبلحية االسػتبانة لقيػاس األىػداؼ المرتبطػػة بيػذه الد ارسػة ،كبػذلؾ تػـ التحقػػؽ مػف صػدؽ االسػتبانة مػػف

كجية نظر المحكميف ،انظر الممحؽ رقـ (.)2

 .9الصدق البناكي:

تػػـ حسػػاب الصػػدؽ البنػػائي لمحػػاكر االسػػتبانة ،بعػػد تطبيقيػػا عمػػى عينػػة اسػػتطبلعية قكاميػػا ( )31مػػف
مجتمػػع الد ارسػػة ،كمػػف خػػبلؿ إيجػػاد معػػامبلت االرتبػػاط لمحػػاكر االسػػتبانتيف ،كمػػا ىػػك مبػػيف فػػي الجػػدكؿ

التالي:
جدول رقم )6

الصدق البناكي لستبانة إدارة المواىب
معامل

قيمة

مستوى

م

المحور

1

القيادة المبدعة

149.2

2

التخطيط

14915

14111

5

التدريب كالتطكير

149.1

14111

1411

.

التحفيز

14937

14111

1411

1

إدارة كتقييـ األداء

14935

14111

1411

إدارة المواىب

19991

19111

1915

الرتباط

""Sig

الدللة

14111

1411
1411

• دال عند مستوى داللة (.)α≤0.05

يتب ػ ػػيف م ػ ػػف الج ػ ػػدكؿ الس ػ ػػابؽ أف جمي ػ ػػع المحػػ ػػاكر تتمت ػ ػػع بمعػػ ػػامبلت صػػ ػػدؽ دالػػ ػػة إحص ػ ػػائينا ،كتفػػ ػػي

بأغراض الدراسة.

 31

جدول رقم )7
الصدق البناكي لستبانة المناخ التنظيمي
م

المحور

معامل الرتباط

""Sig

مستوى الدللة

5

المشاركة في اتخاذ القرار

14951

14111

1411

2

االتصاؿ كالتكاصؿ

14953

14111

1411

5

العبلقات اإلنسانية

14857

14111

1411

19946

19111

1915

المناخ التنظيمي

يتبػػيف مػػف الجػػدكؿ السػػابؽ أف جميػػع المحػػاكر تتمتػػع بمعػػامبلت صػػدؽ دالػػة إحصػػائينا ،كتفػػي بػػأغراض

الدراسة.

 .3صدق التساق الداخمي:
تػـ حسػاب صػدؽ االتسػاؽ الػػداخمي لفقػرات االسػتبانة ،بعػد تطبيقيػػا عمػى عينػة اسػتطبلعية قكاميػػا ()31
مف مجتمع الد ارسػة ،كمػف خػبلؿ إيجػاد معػامبلت االرتبػاط فقػرات االسػتبانة ،كمػا ىػك مبػيف فػي الجػداكؿ

التالية:

جدول رقم )8

صدق التساق الداخمي لفكرات محور إدارة المواىب
رقم

معامل

الفكرة

الرتباط

5
2
5
.
1
3
7

فكرات
14873
14821
14839
14872
1481.
14811
14855

قيمة

معامل

""Sig

مستوى
الدللة

رقم

الفكرة

الرتباط

المجال األول
14111
14111
14111
14111
14111
14111
14111

1411
1411
1411
1411
1411
1411
1411

5
2
5
.
1
3

فكرات
14829
14885
1487.
14837
14811
14822

قيمة

""Sig
المجال ال اني
14111
14111
14111
14111
14111
14111

مستوى

رقم

الفكرة

الرتباط

1411
1411
1411
1411
1411
1411

5
2
5
.
1
3

فكرات
14788
1.819
14839
14831
14875
14817

الدللة

رقم

معامل

قيمة

مستوى

رقم

معامل

قيمة

مستوى

الفكرة

الرتباط

""Sig

الدللة

الفكرة

الرتباط

""Sig

الدللة

فكرات المجال الرابع

معامل

قيمة

""Sig
المجال ال الث
14111
14111
14111
14111
14111
14111

مستوى
الدللة
1411
1411
1411
1411
1411
1411

فكرات المجال الخامس

5

14827

14111

1411

5

14888

14111

1411

2

1483.

14111

1411

2

14831

14111

1411

5

14895

14111

1411

5

14852

14111

1411

.

14793

14111

1411

.

1483.

14111

1411

1

14855

14111

1411

1

148.7

14111

1411

3

14835

14111

1411

3

14825

14111

1411

7

14835

14111

1411

7

148..

14111

1411

8

148..

14111

1411

8

14818

14111

1411

يتبػػيف مػػف الجػػدكؿ السػػابؽ أف جميػػع الفق ػرات تتمتػػع بمعػػامبلت صػػدؽ دالػػة إحصػػائيان ،كتفػػي بػػأغراض

الدراسة.

 33

جدول رقم )9
رقم
الفكرة

معامل
الرتباط

فكرات
1481.
14875
14831
14815
14389
14791
147..

5
2
5
.
1
3
7



قيمة
""Sig

صدق التساق الداخمي لفكرات محور المناخ التنظيمي

المجال األول
14111
14111
14111
14111
14111
14111
14111

مستوى
الدللة

رقم
الفكرة

1411
1411
1411
1411
1411
1411
1411

5
2
5
.
1
3

معامل
الرتباط

قيمة
""Sig

فكرات المجال ال اني
14111
14857
14111
14821
14111
14851
14111
14851
14111
14793
14111
14711

مستوى
الدللة

رقم
الفكرة

1411
1411
1411
1411
1411
1411

5
2
5
.
1
3

معامل
الرتباط

قيمة
""Sig

فكرات المجال ال الث
14111
14785
14111
14821
14111
14815
14111
1479.
14111
14785
14111
14737

مستوى
الدللة
1411
1411
1411
1411
1411
1411

داؿ عند مستكل داللة (.)α≤0.05

يتبػػيف مػػف الجػػدكؿ السػػابؽ أف جميػػع الفق ػرات تتمتػػع بمعػػامبلت صػػدؽ دالػػة إحصػػائينا ،كتفػػي بػػأغراض

الدراسة.

ب -بات أداتي الدراسة:

كنعني بثبات أداة الدراسة ،أف األداة تعطي نفس النتائ تقريبان لك طبقت مرة أخرل عمى نفػس المجمكعػة
مف األفراد ،أم أف النتائ ال تتغير ،كتـ التحقؽ مف ثبات االستبانة مف خبلؿ التالي:

 .1ال بات باستخدام معادلة ألفا كرونباخ:

تػػـ التحقػػؽ مػػف ثبػػات االسػػتبانة مػػف خػػبلؿ حسػػاب معػػامبلت االرتبػػاط باسػػتخداـ معادلػػة ألفػػا كركنبػػاخ

لمحاكر االستبانتيف ،كما ىك مكضر أدناه:

 ال بات باستخدام معادلة كرونباخ لالستبانة األولى:جدول رقم )11

معامالت الرتباط باستخدام معادلة ألفا كرونباخ لستبانة إدارة المواىب
المحور

#

.5
.2
.5
..
.1


القيادة المبدعة

عدد الفكرات

معامل الرتباط
14952

3

14923

3

1492.

8

149..

8

149.3

35

19985

7

التخطيط

التدريب كالتطكير
التحفيز

إدارة كتقييـ األداء

إدارة المواىب

داؿ عند مستكل داللة (.)α≤0.05

يتبػػيف مػػف الجػػدكؿ السػػابؽ أف معػػامبلت االرتبػػاط باسػػتخداـ معادلػػة ألفػػا كركنبػػاخ لمحػػاكر االسػػتبانة ىػػي

معامبلت ثبات دالة إحصائيان ،كتفي بأغراض الدراسة.

 -ال بات باستخدام معادلة كرونباخ لالستبانة ال انية:

 37

جدول رقم )11
معامالت ال رتباط باستخدام معادلة ألفا كرونباخ لستبانة المناخ التنظيمي
م

المحور

عدد الفكرات

معامل الرتباط

5

المشاركة في اتخاذ القرار

7

14915

2

االتصاؿ كالتكاصؿ

3

14855

5

العبلقات اإلنسانية

3

14881

19

19938

المناخ التنظيمي


داؿ عند مستكل داللة (.)α≤0.05

يتبػػيف مػػف الجػػدكؿ السػػابؽ أف معػػامبلت االرتبػػاط باسػػتخداـ معادلػػة ألفػػا كركنبػػاخ لمحػػاكر االسػػتبانة ىػػي
معامبلت ثبات دالة إحصائينا ،كتفي بأغراض الدراسة.

 .9ال بات بطريكة التجزكة النصفية:

تػػـ التحقػػؽ مػػف ثبػػات االسػػتبانة مػػف خػػبلؿ حسػػاب معػػامبلت االرتبػػاط بطريقػػة التجزئػػة النصػػفية لمحػػاكر

االستبانتيف ،كما ىك مكضر أدناه:

 ال بات بطريكة التجزكة النصفية لالستبانة األولى:جدول رقم )19

معامالت الرتباط بطريكة التجزكة النصفية لمحاور استبانة إدارة المواىب



معامل الرتباط

م

المحور

5

القيادة المبدعة

14852

2

التخطيط

14828

14913

5

التدريب كالتطكير

14829

14913

.

التحفيز

14895

149..

1

إدارة كتقييـ األداء

14877

14951

إدارة المواىب

19949

19971

قبل التعديل

بعد التعديل

14919

داؿ عند مستكل داللة (.)α≤0.05

يتبػيف مػف الجػدكؿ السػػابؽ أف معػامبلت االرتبػاط لمحػػاكر االسػتبانة ىػي معػػامبلت ثبػات دالػة إحصػػائينا،

كتفي بأغراض الدراسة.
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 ال بات بطريكة التجزكة النصفية لالستبانة ال انية:جدول رقم )13

معامالت الرتباط بطريكة التجزكة النصفية لمحاور استبانة المناخ التنظيمي
معامل الرتباط

م

المحور

5

المشاركة في اتخاذ القرار

14389

2

االتصاؿ كالتكاصؿ

14725

148.1

5

العبلقات اإلنسانية

147..

14815

19744

19853

المناخ التنظيمي
•

قبل التعديل

بعد التعديل

14853

داؿ عند مستكل داللة (.)α≤0.05

سادساً :األساليب اإلحصاكية المستخدمة:
كلئلجابػػة عم ػػى أس ػػئمة الد ارسػػة ت ػػـ اس ػػتخداـ الرزم ػػة اإلحصػػائية لمعم ػػكـ االجتماعي ػػة (( )SPSSمعام ػػؿ

ارتبػػاط بيرسػػكف ،معادل ػة ألفػػا كركنبػػاخ ،طريقػػة التجزئػػة النصػػفية ،اختبػػار  Tلمعينػػة الكاحػػدة ،اختبػػار T-

 ،Testاختبار  )One-Way ANOVAفي إجػراء التحمػيبلت اإلحصػائية البلزمػة لمد ارسػة ،كىػي عمػى
النحك التالي:

 .5معامةل ارتبةةاط بيرسةون  :)Pearson Correlation Coefficientلمتحقػػؽ مػف الصػػدؽ
البنائي كصدؽ االتساؽ الداخمي ،ككذلؾ تحديد طبيعة العبلقة بيف المتغيرات المستقمة كالتابعة.

 .2معادلة ألفا كرونباخ ) :(Cronbach's Alphaلمتحقؽ مف ثبات االستبانة.

 .5طريكة التجزكة النصفية ) :(Split-Half Methodلمتحقؽ مف ثبات االستبانة.

 ..اختبةةةار  Tلمعينةةةة الواحةةةدة :لمعرفػػة مػػدل ارتفػػاع أك انخفػػاض اسػػتجابات عينػػة الد ارسػػة عمػػى
فقػرات كمحػػاكر االسػتبانة ،كلمتعػػرؼ عمػى مػػدل انحػراؼ االسػػتجابات لكػؿ فقػرة مػف الفقػرات عػػف

كسطيا الحسابي ،إلى جانب المحاكر الرئيسة ،كلمتعرؼ عمى قيمة " ،"Tكقيمة "."Sig.

 .1اختبةةار  Tلعينتةةين مسةةتكمتين  :)T-Testلمتحقػػؽ مػػف كجػػكد فػػركؽ ذات داللػػة إحصػػائية فػػي
متكسط تقديرات أفراد عينة الدراسة لمتغير( :الجنس ،المؤىؿ العممي).

 .3اختبةةار تحميةةل التبةةاين األحةةادي  :)One Way ANOVAلمتحقػػؽ مػػف كجػػكد فػػركؽ ذات
داللػة إحصػائية فػي متكسػط تقػديرات أفػراد عينػػة الد ارسػة لمتغيػرات( :عػدد سػنكات الخدمػة ،عػػدد

الدكرات التدريبية).
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سابعاً :خطوات إجراء الدراسة:
تـ إتباع الخطكات التالية:

 .5اإلطبلع عمى الدراسات السابقة في مجاؿ الدراسة ،كتمخيصيا كالتعميؽ عمييا.

 .2اإلطبلع عمى األدب النظرم السابؽ في مجاؿ الدراسة ،كبناء اإلطار النظرم لمدراسة.
 .5بناء أداة الدراسة (االستبانة) ،كالتحقؽ مف صدؽ كثبات االستبانة.
 ..اختيار مجتمع كعينة الدراسة.

 .1تكزيع أداة الدراسة (االستبانة) عمى عينة الدراسة كجمعيا.
 .3تحميؿ البيانات ،كعرضيا في جداكؿ ،كالتعقيب عمييا.

 .7تفسير النتائ كمناقشتيا ،كصياغة التكصيات كالدراسات المقترحة.
امناً :مصادر البيانات:
تنقسـ مصادر البيانات في ىذه الدراسة إلى نكعيف ،كىما:

 .1البيانةةةةةةةات الركيسةةةةةةةة :كتتمث ػ ػ ػػؿ ف ػ ػ ػػي أداة الد ارس ػ ػ ػػة (االس ػ ػ ػػتبانة) ،كذل ػ ػ ػػؾ لمتع ػ ػ ػػرؼ عم ػ ػ ػػى إدارة
المكاىػ ػ ػػب كعبلقتي ػ ػ ػػا بالمن ػ ػ ػػاخ التنظيم ػ ػ ػػي ف ػ ػ ػػي الم ػ ػ ػػدارس الثانكي ػ ػ ػػة ف ػ ػ ػػي محافظ ػ ػ ػػات فمس ػ ػ ػػطيف

الجنكبية.

 .9البيانةةةةةات ال انويةةةةةة :كتتمث ػ ػػؿ فػ ػػي الد ارسػ ػػات كاألدبيػ ػػات السػ ػػابقة ،كمػ ػػا تحكيػ ػػو المكتبػ ػػات مػ ػ ػف
دراسات كأبحاث ككتب كمراجع في مجاؿ الدراسة.
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الفصل الخامس
نتاكج الدراسة الميدانية ومناقشتيا وتفسيرىا
أكال :نتائ السؤاؿ األكؿ كمناقشتو كتفسيره
ثانيا :نتائ السؤاؿ الثاني كمناقشتو كتفسيره
ثالثا :نتائ السؤاؿ الثالث كمناقشتو كتفسيره
رابعا :نتائ السؤاؿ الرابع كمناقشتو كتفسيره
خامسا :ممخص نتائ الدراسة
سادسا :تكصيات الدراسة
سابعا :مقترحات الدراسة
ثامنا :مراجع الدراسة
تاسعا :مبلحؽ الدراسة



الفصل الخامس
نتاكج الدراسة الميدانية
تمييد:
يتناكؿ ىذا الفصؿ نتائ الدراسة ،حيث تػـ اإلجابػة عمػى أسػئمة الد ارسػة ،كاختبػار فرضػياتيا ،كمػف ثػـ تػـ

تفسير النتائ كالتعقيب عمييا ،باإلضافة إلى بياف أكجو التشابو كاالختبلؼ مػع الد ارسػات السػابقة ،حيػث
تـ اعتماد استجابات أفراد عينة الدراسة كفؽ مقياس التدرج التالي:
جدول رقم )14

مكياس التدرج الخماسي ليكارت)
الوزن النسبي

المتوسط الحسابي

درجة

الوزن

الموافكة

الرقمي

قميمة جدا

1

 1.00أقؿ مف  20.00 5481أقؿ مف 53411

قميمة

9

 1.80أقؿ مف  36.00 2431أقؿ مف 12411

متوسطة

3

 2.60أقؿ مف  52.00 54.1أقؿ مف 38411

كبيرة

4

 3.40أقؿ مف  68.00 .421أقؿ مف 8.411

كبيرة جدا

5

من

4.20

إلى

5.00

من

84.00

إلى

100.00

أولً :نتاكج السؤال األول ومناقشتو وتفسيره:
ينص السؤاؿ عمى ما يمي:

مةةا مسةةتوى إدارة المواىةةب لةةدى المةةدارس ال انويةةة بمحافظةةات فمسةةطين الجنوبيةةة مةةن وجيةةة نظةةر

المعممين؟

تـ اإلجابة عمى ىذا السؤاؿ باستخداـ اختبار  T-testلمعينة الكاحدة ،كما ىك مبيف في الجداكؿ التالية:
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جدول رقم )15
تحميل مجالت إدارة المواىب
م

المحور

المتوسط الحسابي

""Sig.

الوزن النسبي

الترتيب

درجة الموافكة

5

القيادة المبدعة

54875

14111

%774.3

5

كبيرة

2

التخطيط

.4175

14111

%854.2

2

كبيرة

5

التدريب كالتطكير

.4182

14111

%8543.

5

كبيرة

.

التحفيز

54812

14111

%7341.

1

كبيرة

1

إدارة كتقييـ األداء

54835

14111

%77423

.

كبيرة

39994

14111

%784.8

أبعاد إدارة المواىب

بدرجة كبيرة

• دال عند مستوى دللة .)α≤0.05

وقد أظيرت النتاكج في الجدول السابق ما يمي:
أ-

مجال التدريب والتطوير لػدل المػدارس الثانكيػة بمحافظػات فمسػطيف الجنكبيػة حصػؿ عمػى المرتبػة

األكلػى كجػاء بػػكزف نسػبي ( ،)%8543.كبدرجػػة مكافقػة (كبيػرة) ،ويعةةزو الباحةث ذلةةك إلةةى :تعتبػػر
المدارس الفمسطينية أف رأس الماؿ البشرم ىك العامؿ الرئيسػي لنجػاح المدرسػة كتقػدميا كتطكرىػا،
فالمعمميف المدربيف كالمؤىميف قادريف عمى إرساء مبادئ التعميـ لػدل الطمبػة باإلضػافة إلػى قػدرتيـ

ب-

عمى تعزيز كتطكير الفكر الريادم لدل الطمبة.

مجةال التخطةةيط لػدل المػػدارس الثانكيػة بمحافظػػات فمسػطيف الجنكبيػػة حصػؿ عمػػى المرتبػة الثانيػػة

كج ػػاء ب ػػكزف نس ػػبي ( ،)%854.2كبدرج ػػة مكافق ػػة (كبيػ ػرة) ،ويعةةةزو الباحةةةث ذلةةةك إلةةةى :الم ػػدارس
الثانكية الفمسطينية كرغـ قمة االمكانات إال أنيا تتمتع ببناء تنظيمي قكم قػادر عمػى إرسػاء مبػادئ
التخطػػيط ،فػػبعض المػػدرس الثانكيػػة يكجػػد ل ػػدييا خط ػػط منيػػا الخطػػة التشػػغيمية كتيػػتـ ب ػػالتخطيط

كالبحث العممي لبلستفادة منيا في تطكير المدرسة كرفع مكانتيا.

ج -مجةةال الكيةةادة المبدعةةة لػػدل المػػدارس الثانكيػػة بمحافظػػات فمسػػطيف الجنكبيػػة حصػػؿ عمػػى المرتبػػة
الثالثػػة كجػػاء بػػكزف نسػػبي ( ،)%774.3كبدرجػػة مكافقػػة (كبيػرة) ،ويعةةزو الباحةةث ذلةةك إلةةى :كجػػكد
قيادة مدرسية حكيمة تشرؼ عمػى تخطػيط العمػؿ تتمتػع بالقػدرة عمػى القيػاـ بميماتيػا كمسػؤكلياتيا،

تعػػي جيػػدنا أىميػػة إدارة المكاىػػب كتضػػمينيا ضػػمف أكلكيػػات المدرسػػة مػػف أجػػؿ تحقي ػػؽ األى ػػداؼ

د-

المنشكدة.

مجال إدارة وتكييم األداء لدل المدارس الثانكية بمحافظات فمسػطيف الجنكبيػة حصػؿ عمػى المرتبػة

الرابعة كجاء بكزف نسبي ( ،)%77423كبدرجة مكافقة (كبيرة) ،ويعزو الباحث ذلك إلى:
 .5مناسػػبة أنظمػػة تقي ػػيـ األداء المتبعػػة إلػػى حػػد مػػا ،كاطػػبلع كمناقشػػة المعممػػيف فػػي نتػػائ تقيػػيـ
أدائيـ.
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 .2حرص قادة المدارس عمى إشراؾ المعمميف في القضػايا االسػتراتيجية التػي تػنعكس عمػى تحسػيف
األداء اإلدارم لممدرسة كتحسيف األداء التدريسي لممعمميف.
ق -مجال التحفيةز لػدل المػدارس الثانكيػة بمحافظػات فمسػطيف الجنكبيػة حصػؿ عمػى المرتبػة الخامسػة
كجاء بكزف نسبي ( ،)%77423كبدرجة مكافقة (كبيرة)  ،ويعزو الباحث ذلك إلى:

 .5كجػكد مػديريف قػادة قػادريف عمػػى التػأثير فػي األخػريف كبنػاء عبلقػػات طيبػة معيػـ مػف شػػأنيا
تعزيز العمؿ بركح الفريؽ.

 .2سعي قادة المدارس الثانكية إلثارة ركح المنافسة مف خبلؿ تحفيز المعمـ المتميػز الػذم يقػدـ
مستكيات أداء عالية.

وتبين من الجدول السابق أن:
أف مستكل إدارة المكاىب لدل المدارس الثانكية بمحافظات فمسطيف الجنكبيػة مػف كجيػة نظػر المعممػيف،

بم متكسطيا الحسابي ( ،)5492.ككزنيا النسبي ( )%784.8مما يػدؿ عمػى كجػكد مكافقػة بدرجػة كبيػرة

عم ػى مسػػتكل إدارة المكاىػػب لػػدل المػػدارس الثانكيػػة بمحافظػػات فمسػػطيف الجنكبيػػة مػػف كجيػػة المعممػػيف،
ويعزو الباحث ذلك إلى:

 .5إدراؾ قػػادة المػػدارس ألىميػػة اسػػتراتيجيات إدارة المكاىػػب كدكرىػػا الكبيػػر فػػي الكصػػكؿ إلدارة تعمػػؿ
عمى االرتقاء بدكر المدرسة.

 .2اىتم ػػاـ الم ػػدارس الفمس ػػطينية بت ػػكفير بيئ ػػة جديػػػدة مكاكب ػػة لمتط ػػكر كداعم ػػة لممكاى ػػب ،م ػػف خ ػػبلؿ
االىتمػػاـ بػػالككادر البشػرية المكىكبػػة كالتػػي يمكػػف اسػػتثمارىا لتحقيػػؽ أىػػداؼ المدرسػػة كتحقيػػؽ ميػزة
تنافسية ليا.
 .5إدراؾ المػػدارس الفمسػػطينية لمػػدل التطػػكر الحاصػػؿ فػػي الػػدكؿ المتقدمػػة تقنيػان كعمميػان كالػػى الحاجػػة
لتطػػكير مدارسػػنا الفمسػػطينية لتكاكػػب ىػػذا التقػػدـ فػػي جميػػع المجػػاالت مػػف أجػػؿ إيجػػاد جيػػؿ مػػف
الطمبة المكىكبيف بما يساىـ في تحقيؽ األىداؼ الكطنية لمتعميـ.
كتتفؽ ىػذه النتيجػة مػع نتيجػة د ارسػة المصػرم كاألغػا ( )2151كالتػي أظيػرت أف مسػتكل تطبيػؽ إدارة
المكاىب البشرية بم كزنو النسبي (.)%7.431
كتختمػػؼ ىػػذه النتيجػػة نسػػبيان مػػع نتيجػػة د ارسػػة الحكشػػاف ( )2157التػػي أظيػػرت أف كاقػػع تطبيػػؽ إدارة
المكاىػػب مػػنخفض كبػػكزف نسػػبي ( ،)%32458كمػػا تختمػػؼ نسػػبيان مػػع نتػػائ د ارسػػة مػػكمني كعميمػػات
كالشػػرماف ( )2158كالتػػي أظيػػرت أف مسػػتكل ممارسػػة إدارة المكاىػػب بم ػ كزنػػو النسػػبي ()%15411

 7.

كبدرجػػة تقػػدير منخفضػػة ،كمػػا كتختمػػؼ نسػػبينا مػػع نتيجػػة د ارسػػة خمػػؼ هللا ( )2151كالتػػي أظيػػرت أف
كاقع إدارة المكىبة بم كزنو النسبي ( )%3541كبدرجػة تقػدير متكسػطة ،كمػا كتختمػؼ نسػبيان مػع نتيجػة
د ارسػػة محمػػكد كعػػكض هللا ( )2155كالتػػي أظيػػرت أف كاقػػع تطبيػػؽ إدارة المكاىػػب بالمػػدارس بمػ كزنػػو
النسبي ( )%32497كبدرجة تقدير متكسطة.
جدول رقم )16

تحميل فكرات مجال الكيادة المبدعة
الفكرة

م

المتوسط

قيمة

""Sig.

النسبي

الحسابي

الوزن

الترتيب

درجة

الموافكة

5

تقدـ إدارة المدرسة رؤية كاضحة نحك تبني ابداعات المعمميف.

54853

14111

%73452

.

كبيرة

2

تطكر إدارة المدرسة ميارة القيادة لدل المعمـ المكىكب.

54887

14111

%7747.

5

كبيرة

5

تدعـ إدارة المدرسة مكاىب المعمميف.

.42..

14111

%8.488

5

كبيرة جدان

.

تشجع إدارة المدرسة األفكار البناءة التي يقدميا المعممكف.

54858

14111

%73453

1

كبيرة

1

تدعـ إدارة المدرس ة الركح المعنكية لممعمميف نحك اإلنجاز اليادؼ.

5491.

14111

%78418

2

كبيرة

3

تراعي إدارة المدرسة قدرات المعمميف المكىكبيف عند التعامؿ معيـ.

54715

14111

%71413

3

كبيرة

7

تمنر إدارة المدرسة المعمميف المبدعيف أكقاتا تتناسب مع رغباتيـ.

54389

14111

%75478

7

كبيرة

39873

19111

%774.3

المحور ككل

كقد تبيف مف الجدكؿ السابؽ أف:

أ .أعمى فكرتين في ىذا المجال كانتا:

 الفقرة رقـ ( ،)5كىػي (تةدعم إدارة المدرسةة مواىةب المعممةين) ،احتمػت المرتبػة األكلػى ،كقػد جػاءتبكزف نسبي ( ،)%8.488كىي بدرجة مكافقة (كبيرة جدنا) ،كيعزك الباحث ذلؾ إلى:

إدراؾ مػػديرم الم ػػدارس ألىميػػة اس ػػتثمار الطاقػػات المتاح ػػة ل ػػدييـ مػػف خ ػػبلؿ اسػػتثمار ق ػػدرات كطاق ػػات

كابداعات المعمميف المكىكبيف مف أجؿ تحقيؽ أىداؼ المدرسة كالرقي بمستكل األداء لممدرسة ككؿ كفػؽ
معايير الجكدة.

 الفق ػرة رقػػـ ( ،)1كىػػي (تةةدعم إدارة المدرسةةة الةةروح المعنويةةة لممعممةةين نحةةو اإلنجةةاز اليةةةادف)،احتمػػت المرتبػػة الثانيػػة ،كقػػد جػػاءت بػػكزف نسػػبي ( ،)%78418كىػػي بدرجػػة مكافقػػة (كبي ػرة) ،كيعػػزك
الباحث ذلؾ إلى:

كعي مدراء المدراس بػأف تعزيػز الػركح المعنكيػة لممعممػيف يسػاىـ بشػكؿ فاعػؿ فػي زيػادة دافعيػتيـ لمعمػؿ

كيعزز ركح المبادرة لدييـ بما يحقؽ أىداؼ المدرسة.
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ب .أدنى فكرتين في ىذا المجال كانتا:
 الفق ػرة رقػػـ ( ،)7كىػػي (تمةةنح إدارة المدرسةةة المعممةةين المبةةدعين أوقاتةةاً تتناسةةب مةةع رغبةةاتيم)،احتمػػت المرتبػػة األخي ػرة كقػػد جػػاءت بػػكزف نسػػبي ) ،)%75478كىػػي بدرجػػة مكافقػػة (كبي ػرة) ،كيعػػزك
الباحث ذلؾ إلى:

ككف المعمـ مقيد بعدد معيف مف الحصص الدراسية في االسبكع فػإف ىػذا يحػد مػف إمكانيػة اسػتثمار
قدراتو في تحقيؽ أم ىػدؼ داخػؿ المدرسػة يتعػدل التػدريس داخػؿ الفصػؿ الد ارسػي ،فمػدير المدرسػة

يعمػػـ أف المعمػػـ المكىػػكب البػػد مػػف أف يػػتـ إعطػػاءه أكقاتػنا تتناسػػب مػػع حجػػـ األعمػػاؿ المطمػػكب منػػو

انجازىا ،لكي تتحقؽ كفؽ ما ىك مخطط لو.

 الفق ػرة رقػػـ ( ،)3كىػػي (تراعةةي إدارة المدرسةةة قةةدرات المعممةةين الموىةةوبين عنةةد التعامةةل معيةةم)،احتمت المرتبة قبؿ األخيرة ،كقد جاءت بكزف نسبي (،)%71413كىي بدرجة مكافقة (كبيرة) ،كيعػزك
الباحث ذلؾ إلى:

حػ ػػرص مػ ػػدراء المػ ػػدارس عمػ ػػى اسػ ػػتثمار طاقػ ػػات كقػ ػػدرات المعممػ ػػيف المكىػ ػػكبيف فػ ػػي سػ ػػبيؿ تحقيػ ػػؽ

أىداؼ المدرسة ،حيث يتـ مراعاة قدراتيـ مف خبلؿ تكفير الكقت كالبيئة المناسبة ليـ.
جدول رقم )17
تحميل فكرات مجال التخطيط
م

الفكرة

5

تعد إدارة المدرسة خططان متكاممة إلدارة مكاىب المعمميف.

المتوسط

قيمة

الحسابي ""Sig.

الوزن

النسبي

الترتيب

درجة

الموافكة

54157

14111

%7145.

3

كبيرة

.4539

14111

%85458

5

كبيرة

54711

14111

%71411

1

كبيرة

.

تجيز إدارة المدرسة خطة سنكية لتطكير مكاىب المعمميف.

.4.7.

14111

%894.8

2

1

تض ػػع إدارة المدرس ػػة خططػ ػان كاض ػػحة لتش ػػجيع االبتك ػػارات

كبيرة جدان

.4153

14111

%91452

5

كبيرة جدان

.4111

14111

%81411

.

كبيرة

49171

19111

%81949

2
5

3

تقػػكـ إدارة المدرسػػة بإشػراؾ المعممػػيف المكىػػكبيف فػػي كضػػع

الخطط المدرسية.

تسػػاعد إدارة المدرسػػة المعمػػـ المكىػػكب فػػي حػػؿ المشػػكبلت
الخاصة بو.

الجديدة.

تضػع إدارة المدرسػة المػكائر كالقػكانيف الخاصػػة بػإدارة المعمػػـ

المكاىب.

المحور ككل
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كقد تبيف مف الجدكؿ السابؽ أف:

أ .أعمى فكرتين في ىذا المجال كانتا:

 الفقػرة رقػػـ ( ،)1كىػػي (تضةةع إدارة المدرسةةة خطط ةاً واضةةحة لتشةةجيع البتكةةارات الجديةةدة) ،احتمػػتالمرتبػػة األكلػػى ،كقػػد ج ػػاءت بػػكزف نسػػبي ( ،)%91.32كىػػي بدرجػػة مكافقػػة (كبيػػرة جػػدان) ،كيعػػزك
الباحث ذلؾ إلى:

حرص قادة المدارس عمى االسػتثمار الفعػاؿ لمطاقػات كالمػكارد البشػرية المتاحػة لػدييـ ،حتػى يتمكنػكا

مف إنجاز أعمى مستكيات مف األداء.

سعي مديرم المدارس إلى تنفيذ أنشطة مدرسية تنسجـ مع الخطة االستراتيجية لممدرسة.

 الفقرة رقـ ( ،).كىي (تجيز إدارة المدرسة خطة سنوية لتطوير مواىب المعممةين) ،احتمػت المرتبػةالثانية ،كقد جاءت بكزف نسػبي ( ،)%894.8كىػي بدرجػة مكافقػة (كبيػرة جػدان) ،كيعػزك الباحػث ذلػؾ

إلى:

إدراؾ مديرم المدارس أف عممية إدارة المكاىب المؤسسية تحتاج إلى خطة كاضػحة المعػالـ يػتـ فييػا

تحديػػد األىػػداؼ االسػػتراتيجية كاألنشػػطة المحققػػة لتمػػؾ األىػػداؼ كذلػػؾ ألف المعمػػـ المكىػػكب بحاجػػة
إلى رعاية كاىتمػاـ كتػكفير بيئػة مناسػبة لػو ليحقػؽ تمػؾ األىػداؼ كذلػؾ يػتـ مػف خػبلؿ خطػة كاضػحة

المعالـ.

ب .أدنى فكرتين في ىذا المجال كانتا:
 الفقرة رقـ ( ،)5كىػي (تعد إدارة المدرسةة خططةاً متكاممةة إلدارة مواىةب المعممةين) ،احتمػت المرتبػةاألخيرة ،كقد جاءت بكزف نسبي ( ،)%7145.كىي بدرجة مكافقة (كبيرة) ،كيعزك الباحث ذلؾ إلى:

حػػرص مػػديرم المػػدارس عمػػى كضػػع خطػػط إلصػػبلح كتطػػكير كتميػػز المدرسػػة بمػػا يحقػػؽ ليػػا مي ػزة

تنافسية كسمعة جيدة ،إال أف كثرة األعباء الممقاة عمى عاتؽ مدير المدرسة تجعمػو ينشػغؿ فػي تنفيػذ

الميػػاـ المطمكبػػة منػػو كفػػؽ األكلكيػػات ،فاألكلكيػػة فػػي التخطػػيط لمخطػػط التنفيذيػػة التػػي تحقػػؽ أىػػداؼ

المدرسة.

 الفقػرة رقػػـ ( ،)5كىػػي (تسةةاعد إدارة المدرسةةة المعمةةم الموىةةوب فةةي حةةل المشةةكالت الخاصةةة بةةو)،احتمػػت المرتبػػة قبػػؿ األخيػػرة ،كقػػد ج ػػاءت بػػكزف نسػػبي ( ،)%71411كىػػي بدرجػػة مكافقػػة (كبيػػرة)،
كيعزك الباحث ذلؾ إلى:

ألف المشػػاكؿ تحػػد مػػف الدافعيػػة لئلنجػػاز كالعمػػؿ كعميػػو فػػإف مػػدراء المػػدارس يحرصػػكف عمػػى حػػؿ

اإلشكاليات التي تكاجو المعمـ المكىكب مف أجؿ تكفير الجك المناسب لو لممارسة ميامو.
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جدول رقم )18
تحميل فكرات مجال التدريب والتطوير
م
5
2
5
.
1
3

المتوسط

الفكرة

قيمة

الحسابي ""Sig.

تخصػػص إدارة المدرسػػة منظكمػػة متقدمػػة لتطػػكير القيػػادة لػػدل المعمػػـ
المكىكب.
تمكػ ػ ػػف إدارة المدرسػ ػ ػػة المعممػ ػ ػػيف المكىػ ػ ػػكبيف مػ ػ ػػف تػ ػ ػػدريب المعممػ ػ ػػيف

اآلخريف.

تسػػتفيد إدارة المدرسػػة مػػف المعممػػيف المكىػػكبيف فػػي تحسػػيف نقػػاط القػػكة

لدييا.

تسػػعى إدارة المدرسػػة لبلسػػتفادة مػػف المعممػػيف المكىػػكبيف فػػي الػػتخمص
مف نقاط الضعؼ لدييا مف خبلؿ اشراكيـ في حؿ المشكبلت.
تكفر إدارة المدرسة تقنيات تدريبية عالية الكفاءة لممعمميف المكىكبيف.
تس ػ ػػعى إدارة المدرس ػ ػػة لت ػ ػػكفير مختم ػ ػػؼ الف ػ ػػرص التعميمي ػ ػػة كالتدريبي ػ ػػة

لممعمميف لتنمية مكاىبيـ كجزء مف تنميتيـ المينية.
المحور ككل

الوزن
النسبي

الترتيب

درجة
الموافكة

.4572

14111

%854..

5

كبيرة

54919

1.111

%79458

.

كبيرة

.4123

14111

%91412

5

كبيرة جدنا

54817

14111

%7745.

1

كبيرة

5473.

14111

%71428

3

كبيرة

.425.

14111

%8.428

2

كبيرة جدان

49189

19111

%81964

كقد تبيف مف الجدكؿ السابؽ أف:

أ .أعمى فكرتين في ىذا المجال كانتا:

 الفقرة رقـ ( ،)5كىػي (تسةتفيد إدارة المدرسةة مةن المعممةين الموىةوبين فةي تحسةين نكةاط الكةوة لةدييا)،احتمػػت المرتبػػة األكلػػى ،كقػػد ج ػػاءت بػػكزف نسػػبي ( ،)%91412كىػػي بدرجػػة مكافقػػة (كبي ػرة ج ػػدنا)،
كيعزك الباحث ذلؾ إلى:

حػػرص مػػديرم المػػدارس الثانكيػػة إلػػى االسػػتفادة مػػف المعممػػيف المكىػػكبيف مػػف خػػبلؿ تػػدريب بػػاقي

العامميف في المدرسة.

اشراؾ المعمميف المكىكبيف فػي تحديػد االحتياجػات التدريبيػة ككضػع االسػتراتيجيات المناسػبة لتطػكير

الكادر البشرم لممدرسة.

 -الفقرة رقـ ( ،)3كىػي (تسعى إدارة المدرسة لتوفير مختمف الفرص التعميمية والتدريبية لممعممين لتنميةة

مةواىبيم كجةةزء مةةن تنميةةتيم المينيةةة) ،احتمػت المرتبػػة الثانيػة ،كقػػد جػاءت بػػكزف نسػػبي (،)%8.428

كىي بدرجة مكافقة (كبيرة جدان) ،كيعزك الباحث ذلؾ إلى:

أف مػديرم المػػدارس يحرصػكف عمػػى ضػماف سػػير العمميػة التعميميػػة عمػى الكجػػو المطمػكب كذلػػؾ مػػف
خػػبلؿ التنميػػة المينيػػة المسػػتدامة لمعممػػي المدرسػػة ،كذلػػؾ لضػػماف اإلبػػداع كتحقيػػؽ أعمػػى مسػػتكيات

مف اإلنجاز.

ب .أدنى فكرتين في ىذا المجال كانتا:
 78

 الفقرة رقـ ( ،)1كىي (توفر إدارة المدرسة تكنيات تدريبية عالية الكفةاءة لممعممةين الموىةوبين) ،احتمػتالمرتبػة األخيػرة ،كقػػد جػاءت بػػكزف نسػبي ( ،)%71428كىػي بدرجػػة مكافقػة (كبيػرة) ،كيعػزك الباحػػث
ذلؾ إلى:

سعي مػدير المدرسػة لتػكفير مختمػؼ الفػرص التعميميػة كالتدريبيػة لمعػامميف لتنميػة مػكاىبيـ كجػزء مػف

تنميػػتيـ المينيػػة ،كذلػػؾ كف ػػؽ االمكانػػات الماديػػة المتاحػػة عمػػى الػػرغـ مػػف أنيػػا قميمػػة نظ ػ انر لمكضػػع

االقتصادم المتردم في األراضي الفمسطينية ككنو انعكس عمى كؿ القطاعات.

 -الفقرة رقـ ( ،).كىي (تسعى إدارة المدرسةة لالسةتفادة مةن المعممةين الموىةوبين فةي الةتخمص مةن نكةاط

الضعف لدييا من خالل اشةراكيم فةي حةل المشةكالت) ،احتمػت المرتبػة قبػؿ األخيػرة ،كقػد جػاءت بػكزف

نسبي ( ،)%7745.كىي بدرجة مكافقة (كبيرة) ،كيعزك الباحث ذلؾ إلى:

إشراؾ المعمميف المكىكبيف في إعداد الخطػة االسػتراتيجية لممدرسػة يزيػدىا قػكة باإلضػافة إلػى أنػو يزيػد

مػػف دافعيػػة المعممػػيف لتحقيػػؽ مػػا جػػاء فػػي الخط ػة كػػكنيـ جػػزء مػػف إعػػداده ،باإلضػػافة لحػػرص مػػدراء

المدارس عمى استثمار طاقات كامكانيات المعمميف المكىكبيف لمتغمب عمى أم معيقات تكاجييـ.
جدول رقم )19

تحميل فكرات مجال التحفيز
م

المتوسط

الفكرة

قيمة

الحسابي ""Sig.

تشػػجع إدارة المدرسػػة المعممػػيف المكىػػكبيف باسػػتمرار لتحفػػزىـ عمػػى

الوزن
النسبي

الترتيب

درجة
الموافكة

54751

14111

%7.421

7

كبيرة

54851

14111

%73451

1

كبيرة

54813

14111

%77.12

5

كبيرة

54951

14111

%78431

5

كبيرة

 1تكرس إدارة المدرسة أكقاتا إلشباع حاجات المعمميف المكىكبيف.

5481.

14111

%77418

.

كبيرة

 3تخصص إدارة المدرسة منظكمة تحفيزات لممعمـ المكىكب.

54351

14111

%72451

8

كبيرة

 7تدعـ إدارة المدرسة األعماؿ اإلبداعية لممعمميف.

54915

14111

%78412

2

كبيرة

 8تحفز إدارة المدرسة الطاقات الفكرية مف أجؿ اطبلقيا.

54753

14111

%7.472

3

كبيرة

39819

19111

%76914

5
2
5
.

المبادرة.
تضػ ػػع إدارة المدرسػ ػػة خطط ػ ػا مسػ ػػتقبمية لمتحسػ ػػيف المسػ ػػتمر لرفػ ػػع
مكاىب المعمميف.

تقدـ إدارة المدرسػة مكافػنت مبلئمػة لجػذب معممػيف مكىػكبيف عمػى
مستكل عاؿ مف الكفاءة.
تعم ػ ػػؿ إدارة المدرس ػ ػػة عم ػ ػػى اس ػ ػػتثارة ركح التح ػ ػػدم كاالب ػ ػػداع ب ػ ػػيف
المعمميف داخؿ المدرسة.

المحور ككل
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كقد تبيف مف الجدكؿ السابؽ أف:

أ .أعمى فكرتين في ىذا المجال كانتا:

 الفقرة رقـ ( ،).كىي (تعمل إدارة المدرسة عمى است ارة روح التحدي والبداع بين المعممةين داخةلالمدرسةةة) ،احتمػػت عمػى المرتبػػة األكلػػى ،كقػػد جػػاءت بػكزف نسػػبي ( ،)%78431كىػػي بدرجػػة مكافقػػة

(كبيرة) ،كيعزك الباحث ذلؾ إلى:
حرص مدير المدرسة عمى تقديـ المعمميف ألفضؿ ما لدييـ مف قػدرات كامكانيػات مػف شػأنيا تعزيػز
إتقاف العمؿ مف خبلؿ استثارة دافعييـ كاحداث جك ايجابي مف التحدم لتحقيؽ األىداؼ.

 الفقػرة رقػػـ ( ،)7كىػػي (تةةدعم إدارة المدرسةةة األعمةةال اإلبداعيةةة لممعممةةين) ،احتمػػت المرتبػػة الثانيػػة،كقد جاءت بكزف نسبي ( ،)%78412كىي بدرجة مكافقة (كبيرة) ،كيعزك الباحث ذلؾ إلى:

قناعػػة مػػديرم المػػدارس أف األعمػػاؿ اإلبداعيػػة لمعممػػييـ المكىػػكبيف تػػنعكس باإليجػػاب عمػػى مكانػػة

المدرسة كتفاعميا.

ب .أدنى فكرتين في ىذا المجال كانتا:
 الفقرة رقـ ( ،)3كىي (تخصص إدارة المدرسة منظومة تحفيةزات لممعمةم الموىةوب) ،احتمػت المرتبػةاألخيرة ،كقد جاءت بكزف نسبي ( ،)%72451كىي بدرجة مكافقة (كبيرة) ،كيعزك الباحث ذلؾ إلى:
محدكدية ميزانية المدرسة تجعػؿ المػدير غيػر قػادر عمػى تقػديـ حػكافز ماليػة مجزيػة لممعممػيف ،حيػث

أف ميزانيػػة المدرسػػة تغطػػي جكانػػب عديػػدة كلػػيس فقػػط جانػػب تعزيػػز كتحفيػػز المعممػػيف ،إال أف قػػادة
المدارس يسعكف بشتى الطرؽ لتقديـ الحكافز لممعمميف المتميزيف.

 الفقرة رقـ ( ،)5كىي (تشجع إدارة المدرسة المعممين الموىوبين باستمرار لتحفزىم عمى المبةادرة)،احتمػػت المرتبػػة قبػػؿ األخيػػرة ،كقػػد ج ػػاءت بػػكزف نسػػبي ( ،)%7.421كىػػي بدرجػػة مكافقػػة (كبيػػرة)،
كيعزك الباحث ذلؾ إلى:

إيماف مديرم المدارس بأف تشجيع المعمـ المكىكب لعو أثر عمى الجانب النفسي لممعمـ حيػث يشػعر

المعمـ المكىكب بقيمتو مما يجعمو يحرص عمى تحقيؽ أىػداؼ المدرسػة كمكاصػمة تحقيػؽ اإلنجػازات
التي مف شأنيا العمؿ عمى رفعة المدرسة.
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جدول رقم )91
تحميل فكرات مجال إدارة وتكييم األداء
الفكرة

م

 5تتبنى إدارة المدرسة أدكات األداء كفؽ متطمبات الجكدة.

المتوسط

قيمة

الوزن

الحسابي

""Sig.

النسبي

الترتيب

درجة
الموافكة

54.39

14111

%39458

7

كبيرة

54789

14111

%71478

.

كبيرة

54758

14111

%7.473

1

كبيرة

54319

14111

%72458

3

كبيرة

 1تسعى إدارة المدرسة لجعؿ بيئة العمؿ تبلئـ العمؿ المبدع.

.4531

14111

%85451

5

كبيرة

 3تطمع إدارة المدرسة العامميف عمى نتائ تقييـ أدائيـ.

.4553

14111

%83452

2

كبيرة جدنا

54.1.

14111

%38418

8

كبيرة

.4.51

14111

%88451

5

كبيرة جدان

54835

14111

%77423

2
5
.

7
8

تضع إدارة المدرسة معايي ار لقياس أداء المكىبة لدل المعمميف.
تبػػيف إدارة المدرسػػة لمعممييػػا أىميػػة تقيػػيـ اإلداء مػػف اجػػؿ اختيػػار
المعمميف المكىكبيف.
تضع إدارة المدرسة في نظاـ تقييـ أداء المعممػيف معيػار الكفايػات

كالمكاىب.

تتبنى إدارة المدرسة خطة منظمة لمعرفة احتياجاتيا مف المعمميف

المكىكبيف.

تيػ ػ ػػتـ إدارة المدرسػ ػ ػػة مػ ػ ػػف التغذيػ ػ ػػة الراجعػ ػ ػػة فػ ػ ػػي أداء المعممػ ػ ػػيف
المكىكبيف لبلستفادة منيا.
المحور ككل

كقد تبيف مف الجدكؿ السابؽ أف:

أ .أعمى فكرتين في ىذا المجال كانتا:

 الفق ػرة رقػػـ ( ،)8كىػػي (تيةةتم إدارة المدرسةةة مةةن الت ذيةةة الراجعةةة فةةي أداء المعممةةين الموىةةوبينلالستفادة منيا) ،احتمت المرتبة األكلػى ،كقػد جػاءت بػكزف نسػبي ( ،)%88451كىػي بدرجػة مكافقػة
(كبيرة جدنا) ،كيعزك الباحث ذلؾ إلى:

مػػف الضػػركرم كالطبيعػػي أف يقػػكـ مػػديرم المػػدارس مػػف تقيػػيـ أداء المعممػػيف بشػػكؿ دكرم كمنػػتظـ

سػػنكيان مػػف أجػػؿ الكصػػكؿ إلػػى نقػػاط الضػػعؼ فػػي أداء المعمػػـ كالعمػػؿ عمػػى التغمػػب عمييػػا ،ككػػذلؾ
لتعزيػػز المعمػػـ المبػػدع كتحفي ػزه كمكافئتػػو ،حيػػث أف التغذيػػة الراجعػػة ىػػي التػػي تبػػيف جكانػػب التػػدخؿ
المطمكبة مف مدير المدرسة لمتغمب عمى نقاط الضعؼ كتعزيز نقاط القكة.

 الفق ػرة رقػػـ ( ،)3كىػػي (تطمةةع إدارة المدرسةةة العةةاممين عمةةى نتةةاكج تكيةةيم أداكيةةم) ،احتمػػت المرتبػػةالثانية ،كقد جاءت بكزف نسػبي ( ،)%83452كىػي بدرجػة مكافقػة (كبيػرة جػدنا) ،كيعػزك الباحػث ذلػؾ

إلى:

ثق ػػة م ػػديرم الم ػػدارس بق ػػدرتيـ عم ػػى تقي ػػيـ أداء بعي ػػدان عم ػػى التحي ػػز كالمحاب ػػاة ،باإلض ػػافة ل ػػتطمعيـ

لتحسيف أداء معممييـ مف خبلؿ اطبلعيـ عمى تقييـ أدائيـ كتعريفيـ بجكانب القصكر لدييـ.

ب .أدنى فكرتين في ىذا المجال كانتا:
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 الفقرة رقـ ( ،)7كىػي (تتبنى إدارة المدرسة خطة منظمة لمعرفة احتياجاتيا من المعممين الموىوبين) ،احتمػتالمرتبػة األخيػرة ،كقػػد جػاءت بػػكزف نسػبي ( ،)%38418كىػي بدرجػػة مكافقػة (كبيػرة) ،كيعػزك الباحػػث
ذلؾ إلى:

حػػرص اإلدارة عمػػى مكضػػكعية التقيػػيـ المعتمػػد لتقيػػيـ أداء المعممػػيف يجعميػػا تحػػدد احتياجاتيػػا مػػف
المعمميف المكىكبيف ،لمكصكؿ إلى نتائ أفضؿ في مستكيات أداء المدرسة.

 الفقػرة رقػػـ ( ،)5كىػػي (تتبنةةى إدارة المدرسةةة أدوات األداء وفةةق متطمبةةات الجةةودة) ،احتمػت المرتبػػةقبؿ األخيرة ،كقد جاءت بكزف نسبي ( ،)%39458كىي بدرجة مكافقػة (كبيػرة) ،كيعػزك الباحػث ذلػؾ

إلى:

يتـ تقييـ أداء المعمميف كفؽ معايير محددة مبنية عمى أسس عممية تحقؽ اليػدؼ مػف عمميػة التقيػيـ

كمقسػػمة حسػػب مجػػاالت العمػػؿ ،كعميػػو يػػتـ تقي ػػيـ المعممػػيف كفػػؽ تمػػؾ المعػػايير كالتػػي تتكافػػؽ مػػع
معايير الجكدة.

انياً :نتاكج السؤال ال اني ومناقشتو وتفسيره:
ينص السؤاؿ عمى ما يمي:
ىل توجد فروق ذات دللة إحصةاكية عنةد مسةتوى دللةة  )a ≤ 0.05بةين متوسةطات درجةات تكةدير

أفراد عينة الدارسة لمستوى إدارة المواىب لدى المدارس ال انوية بمحافظات فمسةطين الجنوبيةة تعةزى

لمت يرات الدراسة الجنس ،المؤىل العممي ،عدد سنوات الخدمة ،عدد الدورات التدريبية)؟
لئلجابة عمى ىذا التساؤؿ تـ اختبار الفرضيات الفرعية اآلتية:

 .1ل توجةةد فةةروق ذات دللةةة إحصةةاكية عنةةد مسةةتوى دللةةة  )a≤0.05بةةين متوسةةط درجةةات تكةةدير
أفراد عينة الدراسة لمسةتوى إدارة المواىةب لةدى المةدارس ال انويةة بمحافظةات فمسةطين الجنوبيةة
تعزى لمت ير الجنس ذكر ،أن ى).
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لئلجابة عمى ىذه الفرضية تـ استخداـ اختبار " - Tلعينتيف مستقمتيف" ،حسب الجدكؿ التالي:
جدول رقم )91

نتاكج اختبار  - Tلعينتين مستكمتين" الجنس"
المتوسطات

المجال
الدرجة الكمية لالستبانة

ذكر

أن ى

54952

54958

الفركؽ دالة إحصائينا عند مستكل

قيمة الختبار

الكيمة الحتمالية ).Sig

-14.91-

14111

داللة   0.05

مةن النتةةاكج الموضةةحة فةةي جةةدول  )91تبػػيف أف القيمػة االحتماليػػة ) (Sig.المقابمػة الختبػػار" Tلعينتػػيف
مسػتقمتيف" أكبػػر مػػف مسػػتكل الداللػػة

(  0.05

 ) لمدرجػػة الكميػػة لبلسػػتبانة ،كبػػذلؾ يمكػػف اسػػتنتاج أنػػو ال

تكجػػد فػػركؽ ذات داللػػة إحصػػائية بػػيف متكسػػطات تقػػدير أفػراد عينػػة الد ارسػػة لمسػػتكل إدارة المكاىػػب لػػدل
المدارس الثانكية بمحافظػات فمسػطيف الجنكبيػة تعػزل لمتغيػر الجػنس (ذكػر ،أنثػى) ،ويعةزو الباحةث ذلةك
إلى:
أ -معرفة مستكل إدارة المكاىب ال تختمؼ بيف المعمميف عمػى اخػتبلؼ جنسػيـ ،فجمػيعيـ تتػكافر لػدييـ
نفػػس المعمكمػػات عػػف اسػػتراتيجيات إدارة المكاىػػب داخػػؿ المدرسػػة ،ككػػذلؾ أىػػداؼ كتكجيػػات اإلدارة

المدرسية فيما يخص المعمميف المكىكبيف.

ب -كػػكف إدارة المكاىػػب مفيػػكـ حػػديث نسػػبينا ،كغيػػر متػػداكؿ بشػػكؿ كبيػػر فأغمػػب المعممػػيف عمػػى نفػػس
درجة الدراية بو كبمضمكنو.
كتختمؼ ىػذه النتيجػة مػع نتيجػة د ارسػة مػكمني كعميمػات كالشػرماف ( )2158كالتػي أظيػرت كجػكد فػركؽ
ذات داللة إحصائية بيف متكسط استجابات أفراد عينة الدراسة تعزل لمتغير الجنس كلصالر الذككر.
 .2ل توجةةد فةةروق ذات دللةةة إحصةةاكية عنةةد مسةةتوى دللةةة  )a≤0.05بةةين متوسةةط درجةةات تكةةدير
أفراد عينة الدراسة لمسةتوى إدارة المواىةب لةدى المةدارس ال انويةة بمحافظةات فمسةطين الجنوبيةة
تعزى لمت ير المؤىل العممي بكالوريوس ،دراسات عميا).
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لئلجابة عمى ىذه الفرضية تـ استخداـ اختبار " - Tلعينتيف مستقمتيف" ،حسب الجدكؿ التالي:
جدول رقم )99

نتاكج اختبار  - Tلعينتين مستكمتين" المؤىل العممي"
المجال

المتوسطات
بكالوريوس

دراسات عميا

54921

54917

الدرجة الكمية لالستبانة

الفركؽ دالة إحصائيان عند مستكل

قيمة الختبار
-14.51-

الكيمة الحتمالية
).Sig

14951

داللة   0.05

مةن النتةةاكج الموضةةحة فةةي جةةدول  )99تبػػيف أف القيمػة االحتماليػػة ) (Sig.المقابمػة الختبػػار" Tلعينتػػيف
مستقمتيف " أكبػر مػف مسػتكل الداللػة

(  0.05

 ) لمدرجػة الكميػة لبلسػتبانة ،كبػذلؾ يمكػف اسػتنتاج أنػو ال

تكجػػد فػػركؽ ذات داللػػة إحصػػائية بػػيف متكسػػطات تقػػدير أفػراد عينػػة الد ارسػػة لمسػػتكل إدارة المكاىػػب لػػدل
المدارس الثانكية بمحافظات فمسطيف الجنكبية تعزل لمتغير المؤىؿ العممي (بكػالكريكس ،د ارسػات عميػا)،
ويعزو الباحث ذلك إلى:
المعممػػ ػػيف فػ ػ ػػي المػ ػ ػػدارس الثانكيػ ػ ػػة ىػػ ػػـ أصػ ػ ػػحاب الد اريػ ػ ػػة باالسػػ ػػتراتيجيات المتبعػػ ػػة فػػ ػػي التعمػ ػ ػػيـ فيػ ػ ػػـ
الػ ػػذيف يقكمػ ػػكف بتنفيػ ػػذ سياسػ ػػات المدرسػ ػػة التعميميػ ػػة ،كبالتػ ػػالي ال تكجػ ػػد فػ ػػركؽ جذريػ ػػة بػ ػػيف أصػ ػػحاب
المؤىبلت العممية المختمفة في نظرتيـ لسياسة المدرسة تجاه إدارة المكاىب.
كتتفؽ ىذه النتيجة مع نتيجة دراسة المصرم كاالغا( )2151كالتي أظيرت عدـ كجػكد فػركؽ ذات داللػة
إحصػػائية بػػيف متكسػػط اسػػتجابات أف ػراد عينػػة الد ارسػػة حػػكؿ كاقػػع إدارة المكاىػػب تعػػزل لمتغيػػر المؤىػػؿ
العممي.
 .5ل توجةةد فةةروق ذات دللةةة إحصةةاكية عنةةد مسةةتوى دللةةة  )a≤0.05بةةين متوسةةط درجةةات تكةةدير
أفراد عينة الدراسة لمسةتوى إدارة المواىةب لةدى المةدارس ال انويةة بمحافظةات فمسةطين الجنوبيةة
تعةةزى لمت يةةر عةةدد سةةنوات الخدمةةة أقةةل مةةن  5سةةنوات ،مةةن  5إلةةى أقةةل مةةن  11سةةنوات11 ،
سنوات فأك ر).

 8.

لئلجابة عمى ىذه الفرضية تـ استخداـ اختبار "التبايف األحادم".
جدول رقم )23

نتاكج اختبار التباين األحادي "عدد سنوات الخدمة"
المجال
القيادة المبدعة

التخطيط

التحفيز

إدارة كتقييـ األداء

جميع المجالت معا

3.844
18.623

مصدر التباين

مجموع المربعات

بيف المجمكعات

7.688

2

6573.817

353

المجمكع

6581.506

355

بيف المجمكعات

12.792

2

6.396

داخؿ المجمكعات

2506.309

353

7.100

2519.101

355

8.013

2

4.007

3782.916

353

10.716

3790.930

355

7.612

2

3.806

9129.026

353

25.861

9136.638

355

5.941

2

2.971

8981.182

353

25.442

8987.124

355

53.969

2

26.985

داخؿ المجمكعات 103113.435

353

292.106

103167.404

355

داخؿ المجمكعات

المجمكع

التدريب كالتطكير

درجات

متوسط

بيف المجمكعات

داخؿ المجمكعات
المجمكع

بيف المجمكعات

داخؿ المجمكعات
المجمكع

بيف المجمكعات

داخؿ المجمكعات
المجمكع

بيف المجمكعات
المجمكع

الحرية

المربعات

قيمة ""F

0.206

0.901

0.374

0.147

0.117

0.092

مستوى
الدللة

0.841

0.407

0.688

0.863

0.890

0.912

م ػػف النت ػػائ المكض ػػحة ف ػػي ج ػػدكؿ ( )25تب ػػيف أف القيم ػػة االحتمالي ػػة ) (Sig.المقابم ػػة الختب ػػار "التب ػػايف
األحػػادم" أكبػػر مػػف مسػػتكل الداللػػة

(  0.05

 ) لمدرجػػة الكميػػة لبلسػػتبانة ،كبػػذلؾ يمكػػف اسػػتنتاج أنػػو ال

تكجػد فػػركؽ ذات داللػة إحصػػائية بػػيف متكسػػطات تقػػدير أفػراد عينػػة الد ارسػػة لمسػػتكل إدارة المكاىػػب لػػدل
المدارس الثانكية بمحافظات فمسطيف الجنكبية تعزل لمتغير سنكات الخدمة ،ويعزو الباحث ذلك إلى:
أ -الق ػ ػ ػكانيف كالم ػ ػ ػكائر كالػػ ػػنظـ التػ ػ ػػي يػ ػ ػػتـ إدارة المكىبػ ػ ػػة بنػ ػ ػػاء عمييػ ػ ػػا كاحػػ ػػدة عمػػ ػػى اخ ػ ػػتبلؼ سػ ػ ػػنكات
الخدمة لممعمـ.
ب -تفيػػـ جميػػع المعممػػيف ألىميػػة دكرىػػـ فػػي المشػػاركة فػػي إدارة المكاىػػب لتكػػكف أكثػػر فاعميػػة ،كايمػػانيـ
بقدراتيـ عمى التأثير كتحقيؽ أىداؼ المدرسة ،بغض النظر عف سنكات خدمتيـ.
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كتتفؽ ىذه النتيجة مع نتيجة دراسة المصرم كاالغا( )2151كالتي أظيرت عدـ كجػكد فػركؽ ذات داللػة
إحص ػائية بػػيف متكس ػػط اسػػتجابات أفػػراد عينػػة الد ارسػػة حػػكؿ كاقػػع إدارة المكاىػػب تعػػزل لمتغيػػر سػػنكات
الخدمة.
 .4ل توجةةد فةةروق ذات دللةةة إحصةةاكية عنةةد مسةةتوى دللةةة  )a≤0.05بةةين متوسةةط درجةةات تكةةدير
أفراد عينة الدراسة لمسةتوى إدارة المواىةب لةدى المةدارس ال انويةة بمحافظةات فمسةطين الجنوبيةة
تعزى لمت ير الدورات التدريبية من  1إلى  3دورات ،من  4إلى  6دورات 7 ،دورات فأك ر).
لئلجابة عمى ىذه الفرضية تـ استخداـ اختبار "التبايف األحادم".
جدول رقم )24

نتاكج اختبار التباين األحادي "الدورات التدريبية"
المجال

القيادة المبدعة

التخطيط

التدريب كالتطكير

التحفيز

إدارة كتقييـ األداء

جميع المجالت معا

درجات

متوسط

الحرية

المربعات
10.139
18.587

مصدر التباين

مجموع المربعات

بيف المجمكعات

20.278

2

داخؿ المجمكعات

6561.228

353

المجمكع

6581.506

355

بيف المجمكعات

.894

2

.447

داخؿ المجمكعات

2518.207

353

7.134

المجمكع

2519.101

355

بيف المجمكعات

23.414

2

11.707

داخؿ المجمكعات

3767.516

353

10.673

المجمكع

3790.930

355

بيف المجمكعات

20.020

2

10.010

داخؿ المجمكعات

9116.618

353

25.826

المجمكع

9136.638

355

بيف المجمكعات

8.613

2

4.307

داخؿ المجمكعات

8978.510

353

25.435

المجمكع

8987.124

355

بيف المجمكعات

160.622

2

80.311

داخؿ المجمكعات 103006.783

353

291.804

103167.404

355

المجمكع
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قيمة ""F

0.545

0.063

1.097

0.388

0.169

0.275

مستوى
الدللة
0.580

0.939

0.335

0.679

0.844

0.760

م ػػف النت ػػائ المكض ػػحة ف ػػي ج ػػدكؿ ( )2.تب ػػيف أف القيم ػػة االحتمالي ػػة ) (Sig.المقابم ػػة الختب ػػار "التب ػػايف
األحػػادم" أكبػػر مػػف مسػػتكل الداللػػة

(  0.05

 ) لمدرجػػة الكميػػة لبلسػػتبانة ،كبػػذلؾ يمكػػف اسػػتنتاج أنػػو ال

تكجػد فػػركؽ ذات داللػػة إحصػػائية بػػيف متكسػػطات تقػػدير أفػراد عينػػة الد ارسػػة لمسػػتكل إدارة المكاىػػب لػػدل
المدارس الثانكية بمحافظات فمسطيف الجنكبية تعزل لمتغير الدكرات التدريبية ،ويعزو الباحث ذلك إلى:
أ .كجيػػة نظػػر المعممػػيف فػػي المػػدارس الثانكيػػة مػػف الحاصػػميف عمػػى أعػػداد مختمفػػة مػػف الػػدكرات
التدريبيػػة فيمػػا يتعمػػؽ بمس ػتكل إدارة المكاىػػب لػػدل مدارسػػيـ متماثػػؿ نسػػبينا مػػع كجيػػات النظػػر
األخػػرل حيػػث أنيػػـ يعممػػكف كفػػؽ سياسػػات كرؤيػػة مدرسػػية مشػػتركة كمظمػػة عمميػػة كاحػػدة تابعػػة
لممدرسة التي يعممكف بيا.
ب .حػ ػ ػػرص اإلدارة المدرسػػ ػػية عم ػ ػػى تقػ ػ ػػديـ الػ ػ ػػدكرات التدريبيػػ ػػة لجميػػ ػػع المعممػ ػ ػػيف عمػ ػ ػػى اخ ػ ػػتبلؼ
تخصصػػاتيـ أك مػػكىبتيـ ممػػا يجعػػؿ الجميػػع عمػػى نفػػس الدرجػػة مػػف الد اريػػة بمحػػاكر الػػدكرات
التدريبية التي يتـ تنفيذىا كعبلقتيا بأم مف متطمبات العمؿ.
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ال اً :نتاكج السؤال ال الث ومناقشتو وتفسيره:
ينص السؤاؿ عمى ما يمي:

مةةا مسةةتوى المنةةاخ التنظيمةةي لةةدى المةةدارس ال انويةةة بمحافظةةات فمسةطين الجنوبيةةة مةةن وجيةةة نظةةر

المعممين؟
تـ اإلجابة عمى ىذا السؤاؿ باستخداـ اختبار  Tلمعينة الكاحدة ،كما ىك مبيف في الجدكؿ التالي:
جدول رقم )95

تحميل محاور مستوى المناخ التنظيمي
م

المحور

المتوسط

قيمة

الوزن

الحسابي

""Sig.

النسبي

الترتيب

درجة

الموافكة

5

المشاركة في اتخاذ القرار

548.1

14111

%73481

5

كبيرة

2

االتصاؿ كالتكاصؿ

.4515

14111

%87412

2

5

العبلقات اإلنسانية

.4.12

14111

%8841.

كبيرة جدنا

5

مستوى المناخ التنظيمي

49179

14111

%83958

كبيرة جدنا

كبيرة

وقد أظيرت النتاكج في الجدول السابق ما يمي:

 .5مجةةةال العالقةةةات اإلنسةةةانية حصػػؿ عمػػى المرتبػػة األكلػػى كجػػاء بػػكزف نسػػبي ( ،)%8841.كبدرجػػة
مكافقة (كبيرة جدان) ،ويعزو الباحث ذلك إلى:

أ .كثير مف الطكاقـ المدرسية تعيش مع بعضيا البعض لسنكات ،كىذا بػدكره يكلػد حالػة مػف األلفػة
كاالنس ػػجاـ ب ػػيف المعممػ ػػيف بعضػػػيـ ال ػػبعض ،كب ػػيف المعمم ػػيف كاإلدارة ،فيػ ػػـ يتبػػػادلكف الزيػػػارات

االجتماعيػػة فػػي المناسػػبات المختمفػػة ،ممػػا يزيػػد مػػف أكاصػػر الت ػرابط كالعبلقػػات االنسػػانية فيمػػا

بينيـ.

ب .المجتمػػع الفمسػػطيني مجتمػػع مغمػػؽ إلػػى حػػد كبيػػر كمتػرابط مػػف خػػبلؿ عبلقػػات الق اربػػة كالنسػػب،
كىػػذا التػػرابط ي ػػنعكس عمػػى الم ػػدارس ،كيظيػػر ف ػػي صػػكرة عبلق ػػات مػػكدة ب ػػيف المعممػػيف كب ػػيف

اإلدارة ،أك بيف المعمميف بعضيـ البعض.

 .2مجال التصال والتواصل حصؿ عمى المرتبة الثانية كجاء بكزف نسػبي ( ،)%87412كبدرجػة مكافقػة
(كبيرة جدان) ،ويعزو الباحث ذلك إلى:

أ .ككف مدير المدرسة ىك أكثر األشخاص التصػاقان بػالمعمميف ،كأكثػرىـ د اريػة بحاجػاتيـ كظػركفيـ
كبالتػالي فيػك أقػػدر النػاس عمػى فيميػػـ كاسػتيعابيـ ،كاالسػػتماع إلػى مشػاكميـ كالعمػػؿ عمػى حميػػا

عمى أساس مف االحتراـ كالكد المتبادؿ.
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ب .التزاـ معممي المدارس الثانكية بمحافظات فمسطيف الجنكبية بنداب الحكار مػع بعضػيـ الػبعض،
كقي ػ ػػاـ م ػ ػػديرم الم ػ ػػدارس الثانكي ػ ػػة بت ػ ػػكفير عبلق ػ ػػات إيجابي ػ ػػة ب ػ ػػيف المعمم ػ ػػيف م ػ ػػف خ ػ ػػبلؿ عق ػ ػػد
االجتماعات الدكرية لمناقشة الشؤكف التربكية كالتكاصؿ معيـ.

 .5مجال المشاركة في اتخاذ الكرار حصؿ عمى المرتبة الثالثة كجاء بػكزف نسػبي ( ،)%73481كبدرجػة
مكافقة (كبيرة) ،ويعزو الباحث ذلك إلى:

مشاركة مديرم المدارس الثانكية بمحافظات فمسطيف الجنكبية المعمميف فػي مناقشػة األمػكر المتعمقػة

بالمدرس ػػة كاتخ ػػاذ القػ ػ اررات المناس ػػبة ،كم ارع ػػاة الف ػػركؽ الفردي ػػة ب ػػيف المعمم ػػيف عن ػػد اتخ ػػاذ القػ ػ اررات،
كحرص ػػيـ عم ػػى دع ػػـ حري ػػة التعبي ػػر ع ػػف الػ ػرأم داخ ػػؿ المدرس ػػة ،كأخ ػػذ مقترح ػػات المعمم ػػيف بع ػػيف

االعتبار.

وتبين من الجدول السابق أن:
أف مستكل المناخ التنظيمي لدل المدارس الثانكية بمحافظات فمسػطيف الجنكبيػة ،بمػ متكسػطو الحسػابي

( ،).4579ككزنػػو النسػػبي ( )%85418ممػػا يػػدؿ عمػػى كجػػكد مكافقػػة بدرجػػة كبي ػرة عمػػى مسػػتكل المنػػاخ

التنظيم ػػي ل ػػدل الم ػػدارس الحككمي ػػة بمحافظ ػػات فمس ػػطيف الجنكبي ػػة م ػػف كجي ػػة نظ ػػر المعمم ػػيف ،ويعةةةزو

الباحث ذلك إلى:

أ .مبلئمة مناخ العمؿ لمعممي المدارس الثانكية بمحافظات فمسطيف الجنكبية ،كقياـ مػديرم المػدارس
بدكرىـ بشكؿ فعاؿ اتجاه عناصر المناخ التنظيمي.

ب .العبلقػػة االيجابيػػة بػػيف اإلدارة المدرسػػية كأعضػػاء ىيئػػة التػػدريس ،حيػػث تيقػػدر إدارة المدرسػػة الػػدكر
الميـ الذم يقكـ بو المعمـ ،باعتباره العنصر األىـ إلنجاح المنظكمة التعميميػة بالمدرسػة ،كبالتػالي
تحقيؽ األىداؼ التعميمية بكفاءة كفاعمية.

ج .ادراؾ ك ػػؿ عنص ػػر م ػػف عناص ػػر المنظكم ػػة المدرس ػػية ألىمي ػػة المن ػػاخ التنظيم ػػي ف ػػي ت ػػكفير بيئ ػػة
تعميمية سميمة ذات خصائص ايجابية تسيـ في تحقيؽ رؤية كأىداؼ المدرسة.

كتتفػػؽ ىػػذه النتيجػػة نسػػبينا مػػع نتيجػػة د ارسػػة نصػػر( )215.كالتػػي أظيػػرت أف كاقػػع المنػػاخ التنظيمػػي بمػ

كزنو النسبي ( )%7843بدرجة تقدير كبيرة.

كتختمؼ ىذه النتيجة نسبيان مع نتيجة د ارسػة المػدىكف ( )2152كالتػي أظيػرت أف كاقػع المنػاخ التنظيمػي
بم كزنو النسبي ( )%35417كبدرجة تقدير متكسطة.
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جدول رقم )96
تحميل فكرات مجال المشاركة في اتخاذ الكرار
م

المتوسط

الفكرة

قيمة

الحسابي ""Sig.

تفػػكض إدارة المدرسػػة الصػػبلحيات لممعممػػيف مػػف أجػػؿ اتخػػاذ الق ػ اررات

الوزن
النسبي

الترتيب

درجة
الموافكة

54995

14111

%79482

5

كبيرة

54175

14111

%754.3

3

كبيرة

54929

14111

%78418

.

كبيرة

.4175

14111

%854.3

5

كبيرة

 1تحرص عمى استطبلع آراء المعمميف قبؿ اتخاذ الق اررات.

54991

14111

%79491

2

كبيرة

 3تيتـ إدارة المدرسة في تحديد جدكؿ أعماؿ االجتماعات.

54789

14111

%71478

1

كبيرة

 7تعطي الفرصة لممعمـ المبدع في تحديد الدكرات التي سيمتحؽ بيا.

54155

14111

%71433

7

كبيرة

39841

14111

%73481

5
2

في نطاؽ عمميـ.
تشجع إدارة المدرسة المعممػيف لمتعبيػر عػف رأييػـ بصػراحة فيمػا يتعمػؽ

بحؿ مشكبلت العمؿ.

 5تشجع إدارة المدرسة المعمميف في المشاركة في تخطيط العمؿ.
.

تشػػجع إدارة المدرسػػة عمػػى التعػػاكف بػػيف المػػدير كالمعمػػـ المكىػػكب فػػي

كضع الخطط المدرسية.

المحور ككل

كقد تبيف مف الجدكؿ السابؽ أف:

أ .أعمى فكرتين في ىذا المجال كانتا:

 الفقرة رقـ ( ،).كىي (تشجع إدارة المدرسة عمى التعاون بين المةدير والمعمةم الموىةوب فةي وضةعالخطةةةط المدرسةةةية) ،احتمػػت المرتب ػػة األكلػػى ،كق ػػد ج ػػاءت بػػكزف نس ػػبي ( ،)%854.3كىػػي بدرج ػػة
مكافقة (كبيرة) ،كيعزك الباحث ذلؾ إلى:
حرص إدارة المدرسة االستفادة مف قدرات كخبرات المعمـ المكىكب فػي كضػع خطػة المدرسػة ،حيػث

أف المعم ػػـ حينمػػا يشػػارؾ فػػي كضػػع الخطػػة يك ػػكف لديػػو الحػػافز لتطبيػػؽ الخطػػة كتحقي ػػؽ األى ػػداؼ

المرسكمة كذلؾ مف أجؿ اثبات صحة تخطيطو ،كىذا يككف تحت متابعة كتكجيو مدير المدرسة.

 الفقػرة رقػـ ( ،)1كىػي (تحةرص عمةى اسةتطالع آراء المعممةين قبةل اتخةاذ الكة اررات) ،احتمػت المرتبػػةالثانية ،كقد جاءت بكزف نسبي ( ،)%79491كىي بدرجة مكافقة (كبيرة) ،كيعزك الباحث ذلؾ إلى:
إش ارؾ المعمميف في عممية صنع كاتخاذ الق اررات لو نتائ إيجابية فالمعمـ حينمػا يشػعر بػدكره الفاعػؿ
في اتخاذ أم قرار يخص المدرسػة فإنػو يسػعى جاىػدان لتحقيػؽ مػا جػاء فػي القػرار المتخػذ ،باإلضػافة
إلى أف اشراؾ المعمـ في صنع القرار يساىـ في طرح أفكار متعددة يتـ األخذ باألفضؿ.

ب .أدنى فكرتين في ىذا المجال كانتا:

 الفق ػرة رقػػـ ( ،)7كىػػي (تعطةةةي إدارة المدرسةةةة الفرصةةةة لممعمةةةم المبةةةدع فةةةي تحديةةةد الةةةدورات التةةةيسةةيمتحق بيةةا) ،احتمػػت المرتبػػة األخيػرة ،كقػػد جػػاءت بػػكزف نسػػبي ( ،)%71433كىػػي بدرجػػة مكافقػػة

(كبيرة) ،كيعزك الباحث ذلؾ إلى:
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إدراؾ مديرم المدارس أف المعمـ المكىكب عمى قدر مف الفيػـ كمعرفػة جكانػب القصػكر التػي تحتػاج
لتطػػكير كصػػقؿ مػػف خػػبلؿ الػػدكرات ،إال أنػػو كاسػػتنادنا عمػػى طبيعػػة عمػػؿ مينػػة التػػدريس كعػػدد أيػػاـ
كسػػاعات العمػػؿ كاألىػػداؼ المرسػػكمة فػػإف ىػػذا كمػػو يجعػػؿ البػػاب لػػيس مفتكحػنا عمػػى الغػػارب كيجعمػػو
مكاربػان ،بحيػث تكػكف ىنػاؾ خيػارات يمكػف االختيػػار مػف بينيػا بخصػكص الػدكرات التػي سػيمتحؽ بيػػا
المعمـ ،بما يتناسب مع تخصصو كمسؤكلياتو.
 الفقرة رقـ ( ،)2كىي (تشجع إدارة المدرسة المعممين لمتعبير عن رأييةم بصةراحة فيمةا يتعمةق بحةلمشةةكالت العمةةل) ،احتمػػت المرتبػػة قبػػؿ األخيػرة ،كقػػد جػػاءت بػػكزف نسػػبي ( ،)%754.3كىػي بدرجػػة
مكافقة (كبيرة) ،كيعزك الباحث ذلؾ إلى:
حرص مدراء المدارس عمى االستفادة مف آراء المعمميف حكؿ المشكبلت التػي تكاجػو المدرسػة كذلػؾ
مف أجؿ أخذ األنسب منيا كالتغمب عمى المشكبلت كالعمؿ عمى حميا.
جدول رقم )97
تحميل فكرات مجال التصال والتواصل
م

المتوسط

الفكرة

قيمة

الحسابي ""Sig.

الوزن
النسبي

الترتيب

درجة
الموافكة

5

تتكاصؿ إدارة المدرسة مع المعمميف بسيكلة كيسر.

.4.7.

14111

%894.8

5

2

تتير إدارة المدرسة التكاصؿ المباشر الفعاؿ بيا.

كبيرة جدان

.4519

14111

%83458

.

5

تصدر إدارة المدرسة الرسائؿ لآلخريف بكضكح تاـ.

كبيرة جدنا

.4213

14111

%81452

3

كبيرة جدان

.4.51

14111

%88431

2

كبيرة جدان

.4557

14111

%8347.

5

كبيرة جدان

.4511

14111

%83411

1

كبيرة جدان

49351

14111

%87919

.

1

3

تطمػػع إدارة المدرسػػة المعممػػيف عمػػى الق ػ اررات المطمػػكب
اتخاذىا.
تستخدـ إدارة المدرسة التقنيات اإللكتركنية لمتكاصػؿ مػع
اآلخريف.
تس ػ ػػتخدـ إدارة المدرس ػ ػػة االنترن ػ ػػت ف ػ ػػي نش ػ ػػر أخبارى ػ ػػا
كانجازاتيا باستمرار.
المحور ككل

كقد تبيف مف الجدكؿ السابؽ أف:

أ .أعمى فكرتين في ىذا المجال كانتا:

 الفق ػرة رقػػـ ( ،)5كىػػي (تتواصةةل إدارة المدرسةةة مةةع المعممةةين بسةةيولة ويسةةر) ،كقػػد جػػاءت بػػكزفنسػػبي ( ،)%894.8احتمػػت المرتبػػة األكلػػى ،كىػػي بدرجػػة مكافقػػة (كبي ػرة جػػدان) ،كيعػػزك الباحػػث ذلػػؾ

إلى:

 .5س ػػعي م ػػديرم الم ػػدارس إل ػػى ت ػػكفير عبلق ػػات إيجابي ػػة ب ػػيف المعمم ػػيف م ػػف أج ػػؿ تس ػػييؿ عممي ػػة

االتصاؿ كالتكاصؿ فيما بييـ.
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 .2المػكائر كاألنظمػػة التػي تحكػػـ العبلقػة بػػيف اإلدارة المدرسػية كالمعممػػيف قابمػة لممناقشػػة فيمػا يصػػب
في مصمحة العمؿ.

 الفق ػرة رقػػـ ( ،).كىػػي (تطمةةةع إدارة المدرسةةةة المعممةةةين عمةةةى الكةةة اررات المطمةةةوب اتخاذىةةةا) ،احتمػػتالمرتبػػة الثانيػػة ،كقػػد جػػاءت بػػكزف نسػػبي ( ،)%88431كىػػي بدرجػػة مكافقػػة (كبيػرة جػػدان) ،كيعػػزك الباحػػث
ذلؾ إلى:

حػرص مػػديرم المػدارس عمػػى إشػراؾ المعممػيف فػػي عمميػػة اتخػاذ القػ اررات مػػف خػبلؿ اطبلعيػػـ عمػػى

الق اررات المنكم اتخاذىا لبلسػتفادة مػف كجيػات نظػرىـ حػكؿ تمػؾ القػ اررات كامكانيػة التعػديؿ كالتغييػر
عمى القرار المنكم اتخاذه بالتكافؽ كبما يحقؽ أىداؼ المدرسة.

ب .أدنى فكرتين في ىذا المجال كانتا:

 الفقػ ػرة رق ػػـ ( ،)5كى ػػي (تصةةةدر إدارة المدرسةةةة الرسةةةاكل لوخةةةرين بوضةةةوح تةةةام) ،احتم ػػت المرتب ػػةاألخيرة ،كقد جاءت بكزف نسبي ( ،)%81452كىي بدرجة مكافقة (كبيػرة جػدنا) ،كيعػزك الباحػث ذلػؾ
إلى:

 .5اىتمػػاـ مػػديرم المػػدارس الثانكيػػة بتفعيػػؿ لغػػة الجسػػد (االيمػػاءات) لكػػي تصػػؿ المعمكمػػة لممعم ػػـ

المستقبؿ بشكؿ مؤكد كبكؿ حذافيرىا.

 .2حػرص مػػديرم المػػدارس عمػػى تحقيػػؽ األىػػداؼ يتطمػػب مػػنيـ كضػػكح تػػاـ فػػي أم تصػرير أك أيػػة
مجاؿ فيما يخص العمؿ.

 الفق ػرة رقػػـ ( ،)3كىػػي (تسةةتخدم إدارة المدرسةةة النترنةةت فةةي نشةةر أخبارىةةا وانجازاتيةةا باسةةتمرار)،احتمػػت المرتبػػة قبػػؿ األخي ػرة ،كقػػد جػػاءت بػػكزف نسػػبي ( ،)%83411كىػػي بدرجػػة مكافقػػة (كبي ػرة جػػدنا)،
كيعزك الباحث ذلؾ إلى:

إدراؾ مػػديرم المػػدارس اىميػػة اسػػتثمار كسػػائؿ التكاصػػؿ االجتمػػاعي فػػي نشػػر األخبػػار كاإلنجػػازات

المتعمقة بعمؿ المدرسػة ،لمػا لػذلؾ مػف أثػر ايجػابي يسػاىـ فػي تسػييؿ عمميػة التكاصػؿ بػيف المدرسػة

كالمجتمع.
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جدول رقم )98
تحميل فكرات مجال العالقات اإلنسانية
م
5
2
5
.
1
3

المتوسط

الفكرة

قيمة

الحسابي ""Sig.

تعمؿ إدارة المدرسة عمى إيجاد بيئة تعاكنية بيف المعمميف.
تعم ػ ػػؿ إدارة المدرس ػ ػػة عم ػ ػػى نش ػ ػػر المحب ػ ػػة ب ػ ػػيف المعممػ ػ ػيف ف ػ ػػي

المدرسة.

تشجع إدارة المدرسة المعمميف عمى العمؿ بركح الفريؽ الكاحد.
تسيـ إدارة المدرسػة فػي خمػؽ منػاخ لمتكاصػؿ االجتمػاعي الفعػاؿ

بيف المعمميف.

تدعـ إدارة المدرسة أساليب الحفز المختمفة لممعمميف.
تحػػث إدارة المدرسػػة المعممػػيف لممشػػاركة فػػي مناسػػبات بعضػػيـ

البعض.

المحور ككل

الوزن
النسبي

الترتيب

درجة
الموافكة

.4272

14111

%814..

1

كبيرة جدان

.4155

14111

%91422

2

كبيرة جدان

.4358

14111

%92453

5

كبيرة جدان

.4.2.

14111

%884.8

5

كبيرة جدان

.45.8

14111

%83493

.

كبيرة جدنا

.42.5

14111

%8.482

3

كبيرة جدنا

49419

19111

%88914

كقد تبيف مف الجدكؿ السابؽ أف:

أ .أعمى فكرتين في ىذا المجال كانتا:

 الفقػرة رقػـ ( ،)5كىػػي (تشةجع إدارة المدرسةةة المعممةين عمةةى العمةل بةةروح الفريةةق الواحةد) ،احتمػػتالمرتبػػة األكلػػى ،كق ػػد ج ػػاءت ب ػػكزف نسػػبي ( ،)%92453كىػػي بدرج ػػة مكافقػػة (كبيػ ػرة جػػدنا) ،كيع ػػزك
الباحث ذلؾ إلى:

إدراؾ مديرم المدارس الثانكية بمحافظات فمسطيف الجنكبية أف العمؿ بركح الفريؽ الكاحػد يسػيـ فػي
زيػػادة فػػرص تبػػادؿ المعمكمػػات كالخب ػرات بػػيف أعضػػاء فريػػؽ العمػػؿ ،كػػذلؾ يػػؤدم إلػػى زيػػادة معػػدؿ
صقؿ الميارات المختمفة كارتفاع مستكل القدرات لكؿ أعضاء فريؽ العمػؿ ممػا يػنعكس ايجابيػنا عمػى
سير العمؿ فر مراحمو المختمفة.
 الفقرة رقـ ( ،)2كىي (تعمل إدارة المدرسة عمى نشر المحبة بةين المعممةين فةي المدرسةة) ،احتمػتالمرتب ػػة الثاني ػػة ،كق ػػد ج ػػاءت ب ػػكزف نس ػػبي ( ،)%91422كى ػػي بدرج ػػة مكافق ػػة (كبيػ ػرة ج ػػدنا) ،كيع ػػزك
الباحث ذلؾ إلى:

إدراؾ مديرم المدارس الثانكية بمحافظػات فمسػطيف الجنكبيػة أف إضػفاء جػك مػف األلفػة كالمحبػة بػيف

العػػامميف فػػي المدرسػػة يسػػاىـ فػػي تعزيػػز المنػػاخ التنظيمػػي لممدرسػػة كيسػػاىـ فػػي التكػػاتؼ مػػف أجػػؿ
تحقيؽ أىداؼ المدرسة.
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ب .أدنى فكرتين في ىذا المجال كانتا:
 الفقػرة رقػػـ ( ،)3كىػػي (تحةةث إدارة المدرسةةة المعممةةين لممشةةاركة فةةي مناسةةبات بعضةةيم الةةبعض)،احتمػػت المرتبػػة األخي ػرة ،كقػػد جػػاءت بػػكزف نسػػبي ( ،)%8.482كىػػي بدرجػػة مكافقػػة (كبي ػرة جػػدان)،
كيعزك الباحث ذلؾ إلى:

 .5ك ػػكف المجتم ػػع الفمس ػػطيني مجتمع ػػا متػ ػرابط اجتماعيػ ػان فم ػػف الطبيع ػػي أف يتب ػػادؿ أفػ ػراد المجتم ػػع
المدرسػػي الزيػػارات كالمشػػاركة فػػي المناسػػبات المختمفػػة فػػي ظػػؿ كجػػكد المجنػػة االجتماعيػػة المدرسػػية
التي تشرؼ عمى ذلؾ.
 .2سعي المديريف لتكثيؽ العبلقات بالمعمميف مف خبلؿ مشاركتيـ بمناسباتيـ الخاصة.
 الفقرة رقـ ( ،)5كىي (تعمل إدارة المدرسة عمى إيجةاد بيكةة تعاونيةة بةين المعممةين) ،احتمػت المرتبػةقبؿ األخيرة ،كقد جاءت بكزف نسبي ( ،)%814..كىي بدرجة مكافقة (كبيرة جػدنا) ،كيعػزك الباحػث ذلػؾ

إلى:

إضفاء جك مف التعاكف كالعمػؿ بػركح الفريػؽ يسػاىـ بشػكؿ فاعػؿ فػي تحقيػؽ أىػداؼ المدرسػة كلػذلؾ
يحرص مديرم المدارس الثانكية أف يككف الجك السػائد فػي المدرسػة جػك مػف األلفػة كالتعػاكف كالعمػؿ

المشترؾ لتسييؿ عممية تحقيؽ األىداؼ.

 9.

رابعاً :نتاكج السؤال الرابع ومناقشتو وتفسيره:
ينص السؤاؿ عمى ما يمي:

ىل توجد عالقة ارتباطية بين مستوى إدارة المواىب ومستوى المناخ التنظيمي في المةدارس ال انويةة

بمحافظات فمسطين الجنوبية؟
لئلجابة عمى ىذا التساؤؿ تـ اختبار الفرضية التالية:

توجةةد عالقةةة ارتباطيةةة بةةين مسةةتوى إدارة المواىةةب ومسةةتوى المنةةاخ التنظيمةةي فةةي المةةدارس ال انويةةة

بمحافظات فمسطين الجنوبية.
لئلجابة عمى ىذه الفرضية تـ استخداـ اختبار "بيرسكف".
جدول رقم )99

نتاكج اختبار "بيرسون"
متوسط تكدير مستوى إدارة المواىب

الدرجة الكمية

المكاييس

متوسط تكدير مستوى المناخ
التنظيمي

حجم العينة

513

معامل الرتباط

143.2

الكيمة الحصاكي )(sig

14111

 الفركؽ دالة عند مستكل داللة 1411

مف النتائ المكضحة في جدكؿ ( )29تبيف أف القيمة االحتمالية ) (Sig.المقابمة الختبار "بيرسػكف" أقػؿ
مف مستكل الداللة

(  0.05

 ) بيف متكسط تقدير مستكل إدارة المكاىب كمتكسط تقػدير مسػتكل المنػاخ

التنظيمػػي ،كبػػذلؾ يمكػػف اسػػتنتاج أنػػو تكجػػد عبلقػػة ارتباطيػػة طرديػػة مكجبػػة دالػػة إحصػػائيان عنػػد مسػػتكل
داللػػة

(  0.05

 ) بػػيف متكسػػطات تقػػدير أف ػراد عينػػة الد ارسػػة لمسػػتكل إدارة المكاىػػب كبػػيف متكسػػطات

تقػديراتيـ لمسػتكل المنػاخ التنظيمػي فػي المػدارس الثانكيػػة بمحافظػات فمسػطيف الجنكبيػة ،ويعةزو الباحةةث
ذلك إلى:
 .5مػ ػػف الطبيعػ ػػي أنػ ػػو كممػ ػػا كػ ػػاف المنػ ػػاخ التنظيمػ ػػي يتميػ ػػز بدرجػ ػػة عاليػ ػػة مػ ػػف االسػ ػػتقرار أك الثبػ ػػات
النسػ ػػبي فػ ػػي االتجػ ػػاه الصػ ػػحير كممػ ػػا انعكػ ػػس ذلػ ػػؾ عمػ ػػى مسػ ػػتكل إدارة المكاىػ ػػب لػ ػػدل المدرسػ ػػة،
حيث يعد المناخ التنظيمي مف العكامؿ الرئيسة لنجاح أم مؤسسة.
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 .2إذا كػ ػ ػػاف المنػ ػ ػػاخ التنظيمػ ػ ػػي لممدرسػ ػ ػػة إيجابي ػ ػ ػنا سػ ػ ػػكؼ يكػ ػ ػػكف ىنػ ػ ػػاؾ تنظيمػػ ػ ػنا لجيػ ػ ػػكد العػ ػ ػػامميف
كس ػ ػػعيان حثي ػ ػػث لمكص ػ ػػكؿ إل ػ ػػى تحقي ػ ػػؽ ميػ ػ ػزة تنافس ػ ػػية لممدرس ػ ػػة مػػ ػػف خػػ ػػبلؿ اس ػ ػػتثمار إمكاني ػ ػػات
المكاىب المتاحة لدييا.
 .5كمم ػ ػػا زاد اىتم ػ ػػاـ م ػ ػػديرم الم ػ ػػدارس الثانكي ػ ػػة بق ػ ػػدرات معمم ػ ػػييـ المكى ػ ػػكبيف كمم ػ ػػا ك ػ ػػاف ل ػ ػػذلؾ أثػ ػ ػ نار
ف ػ ػػي نف ػ ػػكس المعمم ػ ػػيف مم ػ ػػا يزي ػ ػػد م ػ ػػف رض ػ ػػاىـ ع ػ ػػف المن ػ ػػاخ التنظيم ػ ػػي لممدرس ػ ػػة كي ػ ػػنعكس ذل ػ ػػؾ
عمى أدائيـ كعمى عبلقاتيـ داخؿ المدرسة.
 ..اىتم ػ ػػاـ م ػ ػػديرم الم ػ ػػدارس بالعم ػ ػػؿ كف ػ ػػؽ نظ ػ ػػاـ فري ػ ػػؽ العم ػ ػػؿ الكاح ػ ػػد يزي ػ ػػد م ػ ػػف تب ػ ػػادؿ الخبػ ػ ػرات
كتنميػ ػػة المكاىػ ػػب لػ ػػدل المعممػ ػػيف ممػ ػػا يزي ػ ػد مػ ػػف ثقػ ػػتيـ بأنفسػ ػػيـ كرضػ ػػاىـ عػ ػػف المنػ ػػاخ التنظيمػ ػػي
لممدرسة.

ممخص نتاكج الدراسة
تكصمت الدراسة إلى مجمكعة مف النتائ  ،يمكف إبراز أىـ تمؾ النتائ فيما يمي:
 .5بمػ ػ ػ مس ػ ػػتكل إدارة المكاى ػ ػػب ل ػ ػػدل الم ػ ػػدارس الثانكي ػ ػػة بمحافظ ػ ػػات فمس ػ ػػطيف الجنكبي ػ ػػة م ػ ػػف كجي ػ ػػة
نظر المعمميف ما نسبتو ( )%784.8بدرجة تقدير كبيرة.
 .2بم ػ ػ ػ مسػ ػ ػػتكل المنػ ػ ػػاخ التنظيمػ ػ ػػي لػ ػ ػػدل المػ ػ ػػدارس الثانكيػ ػ ػػة بمحافظػ ػ ػػات فمسػ ػ ػػطيف الجنكبيػ ػ ػػة مػ ػ ػػف
كجية نظر المعمميف ما نسبتو ( )%85418بدرجة تقدير كبيرة.
 .5ال تكجػ ػ ػػد فػ ػ ػػركؽ ذات داللػ ػ ػػة إحصػ ػ ػػائية عنػ ػ ػػد مسػ ػ ػػتكل داللػ ػ ػػة ( )α≤0.05بػ ػ ػػيف متكسػ ػ ػػط درجػ ػ ػػات
الدرسػ ػ ػ ػػة لمسػ ػ ػ ػػتكل إدارة المكاىػ ػ ػ ػػب لػ ػ ػ ػػدل المػ ػ ػ ػػدارس الثانكيػ ػ ػ ػػة بمحافظػ ػ ػ ػػات
تقػ ػ ػ ػػدير أف ػ ػ ػ ػراد عينػ ػ ػ ػػة ا
فمسػ ػػطيف الجنكبي ػ ػػة تع ػ ػػزل لمتغيػ ػ ػرات الد ارس ػ ػػة (الجػ ػػنس ،المؤىػ ػػؿ العممػ ػػي ،عػ ػػدد سػ ػػنكات الخدم ػ ػػة،
عدد الدكرات التدريبية).
 ..تكجػ ػ ػػد عبلقػ ػ ػػة ارتباطيػ ػ ػػة مكجبػ ػ ػػة دالػ ػ ػػة إحصػ ػ ػػائينا بػ ػ ػػيف مسػ ػ ػػتكل إدارة المكاىػ ػ ػػب كمسػ ػ ػػتكل المنػ ػ ػػاخ
التنظيمي في المدارس الثانكية بمحافظات فمسطيف الجنكبية مف كجية نظر المعمميف.
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توصيات الدراسة
بعػػد اإلطػػبلع عمػػى نتػػائ الد ارسػػة ،كمراجعػػة أدنػػى الفقػرات ،كمقارنتيػػا مػػع اليػػدؼ مػػف الد ارسػػة تػػـ رصػػد
التكصيات التالية:
.5

كضع آليات ممنيجة إلدارة المكاىب يتـ العمؿ كفقيا مف قبؿ مديرم المدارس الثانكية.

.2

كضػ ػ ػػع خط ػ ػ ػكات كاضػ ػ ػػحة حػ ػ ػػكؿ كيفيػ ػ ػػة اسػ ػ ػػتخداـ نتػ ػ ػػائ إدارة المكاىػ ػ ػػب كمػ ػ ػػدخبلت فػ ػ ػػي رفػ ػ ػػع
مستكل المناخ التنظيمي لممدرسة.

.5

كضػ ػ ػػع دليػ ػ ػػؿ لمرقابػ ػ ػػة كالتقيػػ ػػيـ يػ ػ ػػتـ العمػ ػ ػػؿ مػ ػ ػػف خبللػػ ػػو عم ػ ػػى ضػػ ػػبط تنفيػػ ػػذ اسػ ػ ػػتراتيجيات إدارة
المكاىب المؤسسية كتقييميا في نيايتيا.

..

تػ ػ ػػدريب مػ ػ ػػديرم المػ ػ ػػدارس عمػ ػ ػػى تطبي ػ ػ ػؽ اسػ ػ ػػتراتيجيات ادارة المكاىػ ػ ػػب المؤسسػ ػ ػػية مػ ػ ػػف خػ ػ ػػبلؿ
إقنػ ػػاعيـ بمػ ػػدل أىميتي ػ ػػا لتميػ ػػز المدرس ػ ػػة كإلرسػ ػػاء األلفػ ػػة كالمحبػ ػػة بػ ػػيف المعمم ػ ػػيف بمػ ػػا يػ ػػنعكس
عمى راضاىـ عمى المناخ التنظيمي لممدرسة.

.1

حػ ػ ػػث مػ ػ ػػديرم المػ ػ ػػدارس عمػ ػ ػػى تػ ػ ػػدريب العػ ػ ػػامميف فييػ ػ ػػا عمػ ػ ػػى آليػ ػ ػػات االسػ ػ ػػتفادة مػ ػ ػػف المكاىػ ػ ػػب
المتاح ػ ػػة م ػ ػػف خ ػ ػػبلؿ تفكيض ػ ػػيـ بع ػ ػػض الص ػ ػػبلحيات ،مث ػ ػػؿ أف ي ػ ػػتـ تف ػ ػػكيض بع ػ ػػض المدرس ػ ػػيف
صبلحيات معينة إلنجاز اعماليـ دكف العكدة إلى إدارة المدرسة.

.3

اتخػ ػ ػػاذ كافػ ػ ػػة السػ ػ ػػبؿ كالتػ ػ ػػدابير البلزمػ ػ ػػة مػ ػ ػػف قبػ ػ ػػؿ إدارة المدرسػ ػ ػػة لمكاجيػ ػ ػػة أيػ ػ ػػة معيقػ ػ ػػات مػ ػ ػػف
شأنيا التأثير عمى العمميات االدارية.

.7

تػ ػػدريب مػ ػػديرم الم ػ ػػدارس عمػ ػػى كيفيػ ػػة اسػ ػػتخداـ طػ ػػرؽ كآليػ ػػات التقي ػ ػػيـ المناسػ ػػبة لمكقػ ػػكؼ عم ػ ػػى
مستكيات المعمميف المكىكبيف كمعرفة جكانب المكىبة لدييـ.

.8

أف يعمػ ػ ػػؿ مػ ػ ػػديرك المػ ػ ػػدارس الثانكيػ ػ ػػة عمػ ػ ػػى تحسػ ػ ػػيف المنػ ػ ػػاخ التنظيمػ ػ ػػي بمدارسػ ػ ػػيـ باسػ ػ ػػتمرار،
ككضع الخطط كالبرام التي تسيـ في تحقيؽ ذلؾ.

 .9اش ػ ػراؾ المعممػ ػػيف المكىػ ػػكبيف فػ ػػي اتخػ ػػاذ الق ػ ػ اررات المدرسػ ػػية ممػ ػػا ينمػ ػػي لػ ػػدييـ ركح المسػ ػػؤكلية،
كينعكس عمى أدائيـ بصكرة إيجابية ،كيزيد مف انتمائيـ ككالئيـ لممدرسة.
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 .51التركي ػ ػػز ف ػ ػػي البػ ػ ػرام التدريبي ػ ػػة المقدم ػ ػػة لم ػ ػػديرم الم ػ ػػدارس الثانكي ػ ػػة عم ػ ػػى أنم ػ ػػاط كخص ػ ػػائص
المنػ ػػاخ التنظيمػ ػػي اإليجػ ػػابي ،ككيفيػ ػػة تحقيقيػ ػػا فػ ػػي المػ ػػدارس مػ ػػع م ارعػ ػػاة الفت ػ ػرة الزمنيػ ػػة البلزمػ ػػة
لبرنام التدريب.
 .55تعزيػ ػ ػػز العمػ ػ ػػؿ الجمػػ ػػاعي كالعمػ ػ ػػؿ بػ ػ ػػركح الفريػ ػ ػػؽ الكاحػػ ػػد كرعايػ ػ ػػة األفكػػ ػػار اإلبداعيػ ػ ػػة كالخبلقػ ػ ػػة
لممعمم ػ ػػيف م ػ ػػف خ ػ ػػبلؿ تق ػ ػػديـ ال ػ ػػدعـ المعن ػ ػػكم كالم ػ ػػادم لمف ػ ػػرؽ العامم ػ ػػة ف ػ ػػي المدرس ػ ػػة كاإلش ػ ػػادة
بيا.

مكترحات الدراسة:
 .5اجراء دراسة بعنوان:
 درج ػ ػػة تػ ػ ػكافر اس ػ ػػتراتيجيات إدارة المكاى ػ ػػب المؤسس ػ ػػية كعبلقتي ػ ػػا ب ػ ػػإدارة التمي ػ ػػز ل ػ ػػدل الم ػ ػػدارسالثانكية الحككمية بمحافظات فمسطيف الجنكبية.
 .2اجراء دراسة بعنوان:
 دكر إدارة المكاىػ ػ ػ ػػب فػ ػ ػ ػػي تحقيػ ػ ػ ػػؽ مي ػ ػ ػ ػزة تنافسػ ػ ػ ػػية لممػ ػ ػ ػػدارس الثانكيػ ػ ػ ػػة بمحافظػ ػ ػ ػػات فمسػ ػ ػ ػػطيفالجنكبية مف كجية نظر المعمميف.
 .5اجراء دراسة بعنوان:
 مس ػ ػػتكل المن ػ ػػاخ التنظيم ػ ػػي ل ػ ػػدل الم ػ ػػدارس الثانكي ػ ػػة بمحافظ ػ ػػات فمس ػ ػػطيف الجنكبي ػ ػػة كعبلقت ػ ػػوباإلبداع اإلدارم.
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مراجع الدراسة
أولً :المراجع العربية
انياً :المراجع األجنبية
ال اً :المراجع اإللكترونية العربية
رابعاً :المراجع اإللكترونية األجنبية



مراجع الدراسة
القرآف الكريـ
أو ًل :المراجع العربية
 .5إب ػراىيـ ،نػػكر خميػػؿ كسػػعد ،خالػػد سػػمماف ( :)2151متطمبػػات إدارة المكىبػػة فػػي منظمػػات االحت ػكاء
العػػالي ،د ارسػػة ميدانيػػة فػػي ك ازرة العمػػكـ كالتكنكلكجيػػا ،مجمةةة العمةةوم القتصةةادية واإلداريةةة ،المجمػػد
( ،)25العدد ( ،)83ص  ،.73-..2القاىرة ،مصر.
أبك الجدائؿ ،حاتـ بف صبلح ( :)2155إدارة المواىب ،مركز الخبةرات المينيةة لةددارة ،القػاىرة،

.2

مصر.
 .5أبػػك السػػعيد ،أحمػػد كعابػػد ،زىيػػر ( :)2151ميةةارات التصةةال وفةةن التعامةةل مةةع اآلخةةرين ،مكتبػػة
الجزيرة ،فمسطيف.
 ..أبك العبل ،ليمي محمد ( :)2155مفاىيم ورؤى في اإلدارة والكيادة التربوية بين األصالة والحدا ةة،
دار يافا العممية لمنشر كالتكزيع ،عماف ،األردف.
 .1أب ػػك الكش ػػؾ ،محم ػػد ن ػػايؼ ( :)2113اإلدارة المدرسةةةةية المعاصةةةةرة ،دار جري ػػر لمنش ػػر كالتكزيػػػع،
عماف ،األردف.
 .3أبػػك النصػػر ،مػػدحت ( :)211.تنميةةة الكةةدرات البتكاريةةة لةةدى الفةةرد والمنظمةةة ،مجمكعػػة النيػػؿ
العربية ،القاىرة ،مصر.
 .7أبػػك تايػػو كآخػػركف ( :)2152العبلقػػة بػػيف المنػػاخ التنظيمػػي كالرضػػا الػػكظيفي فػػي بعػػض منظمػػات
األعمػػاؿ األردنيػػة ،مجمةةة الجامعةةة اإلسةةالمية لمدراسةةات القتصةةادية واإلداريةةة ،مجمػػد ( ،)21العػػدد

( ،)5عماف ،األردف.
 .8أبػك حجيمػػة ،بكػػر كالحراحشػػة ،محمػػد ( :)2155أبعػػاد المنػػاخ التنظيمػػي السػػائدة لػػدل مػػديرم مػػدارس
التربية كالتعمػيـ فػي محافظػة جػرش كعبلقتيػا بػالركح المعنكيػة لػدل المعممػيف ،مجمةة دراسةات لمعمةوم

التربوية ،المجمد( ،).العدد ( ،).1ص  ،5.29-5.17عماف ،األردف.

 .9أبك دقة ،سجكد مكسى ( :)2158جكدة المناخ التنظيمػي فػي الجامعػات الفمسػطينية بمحافظػات غػزة
كعبلقتيا بالتميز األكاديمي ،رسالة ماجستير ،الجامعة اإلسبلمية بغزة ،فمسطيف.

.51

أبك سممية ،عيسى عبػد السػبلـ ( :)2152درجػة ممارسػة االتصػاؿ اإلدارم لػدل مػديرم مػدارس

ككالة الغكث بمحافظات غزة كسبؿ تفعيميا ،رسالة ماجستير ،الجامعة اإلسبلمية بغزة ،فمسطيف.
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.55

أبػػك سػػمرة ،أسػػماء ( :)215.فاعميػػة اتخػػاذ الق ػرار كعبلقتيػػا بقيػػادة التغييػػر لػػدل رؤسػػاء األقسػػاـ

.52

أبػ ػػك سػ ػػنجر ،ارمػ ػػي ( :)2153الشػ ػػفافية اإلداريػ ػػة فػ ػػي الجامعػ ػػات الفمسػ ػػطينية بمحافظػ ػػات غ ػ ػزة

.55

أبػػك عػػرب ،فضػػؿ ربػػاح ( :)2155درجػػة ممارسػػة مػػديرم المػػدارس الثانكيػػة فػػي محافظػػات غ ػزة

.5.

أبػػك عمبػػة ،تػػامر محمػػد ( :)2158دكر إدارة المكاىػػب فػػي بنػػاء المنظمػػة الذكيػػة لػػدل المنشػػنت

األكاديمية في الجامعات الفمسطينية ،رسالة ماجستير ،الجامعة اإلسبلمية بغزة ،فمسطيف.

كعبلقتيا بفاعمية االتصاؿ اإلدارم ،رسالة ماجستير ،الجامعة اإلسبلمية بغزة ،فمسطيف.

لمسمكؾ القيادم كعبلقتو بالمناخ التنظيمي ،رسالة ماجستير ،الجامعة اإلسبلمية بغزة ،فمسطيف.

الصناعية الفمسطينية ،رسالة ماجستير ،الجامعة اإلسبلمية بغزة ،فمسطيف.

 .51أحمد ،أحمد الطاىر ( :)2151تقييـ األداء كأثره في تحفيػز العػامميف ،العمػؿ جيػاد كعبػادة ،مجمةة
المال والقتصاد ،بنؾ فيصؿ االسبلمي السكداني ،العدد ( ،)35ص ،28-2الخرطكـ ،السكداف.
 .53أحمػػد ،محمػػد جػػاد ( :)2155كاقػػع معرفػػة كتطبيػػؽ إدارة المكاىػػب المؤسسػػية بػػاإلدارات التعميميػػة

بمحافظة البحر األحمر ،مجمة ال كافةة والتنميةة ،القػاىرة ،المجمػد ( )55العػدد ( ،).5ص -51.

 ،558القاىرة ،مصر.
.57

األغا ،إياد سػعدم ( :)2151كاقػع التحػكؿ نحػك االقتصػاد المعرفػي فػي جامعػة القػدس المفتكحػة

.58

البشػ ػ ػرا ،بش ػ ػػير كآخ ػ ػػركف ( :)2151السةةةةةموك التنظيمةةةةةي ،الش ػ ػػركة العربي ػ ػػة المتح ػ ػػدة لمتس ػ ػػكيؽ

كعبلقتو بالمناخ التنظيمي ،رسالة ماجستير ،جامعة األزىر بغزة ،فمسطيف.

كالتكريدات ،القاىرة ،مصر.
.59

البقمػػي ،مصػػمر حمػػداف ( :)2151المنػػاخ التنظيمػػي كعبلقتػػو بػػاألداء الػػكظيفي لمػػكظفي إمػػارة

منطقػػة مكػػة المكرمػػة ،رسةةةالة ماجسةةةتير ،جامعػػة نػػايؼ العربػػي لمعمػػكـ األمنيػػة ،الريػػاض ،المممكػػة

العربية السعكدية.
.21

البنػػا ،ىالػػة مصػػباح( :)2155اإلدارة المدرسةةية المعاصةةرة ،دار صػػفاء لمنشػػر كالتكزيػػع ،عمػػاف،

األردف.
.25

بنػػات ،عايػػدة سػػعيد ( :)2153الثقػػة التنظيميػػة لػػدل مػػديرم المػػدارس االبتدائيػػة بككالػػة الغػػكث

الدكلي ػػة بمحافظ ػػات غػ ػزة كعبلقتي ػػا بالمن ػػاخ التنظيم ػػي الس ػػائد ل ػػدييـ ،رسةةةةالة ماجسةةةتير ،الجامع ػػة
اإلسبلمية بغزة ،فسمطيف.
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 .22البػ ػػكىي ،فػ ػػاركؽ ( :)2115اإلدارة التعميميةةةةة المدرسةةةةية ،دار القبػ ػػاء لمطباعػ ػػة كالنشػ ػػر ،القػ ػػاىرة،
مصر.
.25

ثعمب ،سيد صابر( :)2155نظم ودعم اتخاذ الك اررات اإلدارية ،ط ،5دار الفكر-األردف.

.2.

الجػراح ،صػػالر كأبػػك دكلػػو ،جمػػاؿ ( :)2151أثػػر تطبيػػؽ اسػػتراتيجيات إدارة المكاىػػب فػػي تعزيػػز

االنتماء التنظيمي لدل أعضاء ىيئة التدريس في الجامعػات األردنيػة الرسػمية ،المجمةة األردنيةة فةي

إدارة األعمال ،المجمد ( ،)55العدد ( ،)2ص  ،551-285عماف ،األردف.
.21

جمع ػػة ،محمػػػكد حسػػػف :)2151( .األنمػ ػػاط القياديػػػة كدكرى ػػا فػػػي تطبيػػػؽ نظػ ػػاـ إدارة المكاى ػػب

البشرية-دراسة تطبيقية عمى رئاسة جامعة ديػالي ،مجمة كمية المةأمون الجامعةة ،العػدد ( ،)23ص
 ،5.9-523بغداد ،العراؽ.

.23

الجنػػابي ،أحػػبلـ حميػػد ( :)2151مجػػاالت المنػػاخ التنظيمػػي فػػي الجامعػػة كتأثيرىػػا فػػي المجتمػػع

مف كجية نظر تدريسي جامعة القادسػية ،مجمة كمية التربية الساسية لمعموم التربويةة والنسةانية،

جامعة بابؿ ،العدد  ،22ص  ،.57-.23بغداد ،العراؽ.
.27

جكىر ،عمي صالر كعمي ،عمي إبراىيـ ( :)211.النظرية والتطبيق في اإلدارة التعميميةة ،دار

الميندس لمطباعة كالنشر ،القاىرة ،مصر.
.28

الحػػارثي ،خالػػد محمػػد ( :)2152دكر مػػديرم المػػدارس الثانكيػػة بمحافظػػة الطػػائؼ فػػي تحسػػيف

المنػاخ التنظيمػي بمدارسػيـ مػف كجيػة نظػر المعممػيف ،رسةالة ماجسةتير ،جامعػة أـ القػرل ،المممكػة

العربية السعكدية.
.29

الحارثي ػػة ،خالص ػػة كالحارثي ػػة ،عائش ػػة كالع ػػاني ،كجيي ػػة ( :)2151كاق ػػع إدارة مكاى ػػب القي ػػادات

المدرسػػية الناشػػئة فػػي المػػدارس كالمػػديريات العامػػة لمتربيػػة كالتعمػػيـ بسػػمطنة عمػػاف ،المجمةةة األردنيةةة

في العموم التربوية ،المجمد ( ،)55العدد ( ،)2ص  ،257-215عماف ،األردف.
.51

الحاي ػػؾ ،فاطمػػػة ( :)2158المنػػػاخ التنظيمػػػي فػػػي ري ػػاض األطفػػػاؿ بمحافظ ػػات غػ ػزة كعبلقتػػػو

.55

حبي ػػب ،لق ػػاء كغ ػػالي ،بت ػػكؿ ( :)2158ت ػػأثير المن ػػاخ التنظيم ػػي عم ػػى تحس ػػيف األداء الػػػكظيفي

باالنتماء لممينة ،رسالة ماجستير ،الجامعة اإلسبلمية بغزة ،فمسطيف.

لمعامميف دراسة تحميمية آلراء عينة مف مكظفي كميػة االدارة كاالقتصػاد جامعػة القادسػية ،مجمةة كميةة
اإلدارة والقتصاد لمدراسات القتصادية ،المجمد ( ،)51العدد  ،.ص  ،211-573العراؽ.

.52

حسػػيف ،كػػاظـ حسػػيف ( :)2157أثػػر المنػػاخ التنظيمػػي فػػي األداء الػػكظيفي-د ارسػػة ميدانيػػة فػػي

دائ ػ ػرة البعثػ ػػات كالعبلقػ ػػات الثقافيػ ػػة ك ازرة التعمػ ػػيـ العػ ػػالي كالبحػ ػػث العممػ ػػي ،مجمةةةةة الكةةةةوت لمعمةةةةوم
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القتصةةةةةادية واإلداريةةةةةة ،كميػ ػػة االدارة كاالقتصػ ػػاد جامعػ ػػة كاسػ ػػط ،العػ ػػدد ( ،)27ص ،573-512
العراؽ.
.55

حمدكنة ،رأفت حامد ( :)2151أثر المناخ التنظيمي عمػى اإلبػداع لػدل العػامميف بمجمػع الشػفاء

الطبي ،رسالة ماجستير ،الجامعة اإلسبلمية بغزة ،فمسطيف.

 .5.حمػ ػػكد ،خضػ ػػير كالشػ ػػيخ ،ركاف ( :)2155إدارة المواىةةةةب والكفةةةةاءات البشةةةةرية ،زمػ ػػزـ ناشػ ػػركف
كمكزعكف ،عماف ،األردف.
.51

حمكدة ،أحمد_ يكنس عمي ( :)215.المناخ التنظيمي فػي المػدارس الحككميػة بمحافظػات غػزة

.53

الحمي ػػدم ،محم ػػد كالطي ػػب ،الي ػػادم ( :)2155االس ػػتثمار ف ػػي الت ػػدريب كادارة المكاى ػػب :تجرب ػػة

كعبلقتو بالرضا الكظيفي لدل المعمميف ،رسالة ماجستير ،جامعة األزىر بغزة ،فمسطيف.

دكلػػة اإلمػػارات العربيػػة المتحػػدة ،ورقةةة بح يةةة ،كميػػة الشػػرطة ،معيػػد تػػدريب الضػػباط رأس الخيمػػة،

اإلمارات العربية المتحدة.
.57

الحكشاف ،ممدكح بف محمد ( :)2157كاقع تطبيؽ إدارة المكاىػب مػع القيػادات المدرسػية بمدينػة

الريػاض ،مجمة جامعة الفيةوم لمعمةوم التربويةة والنفسةية ،العػدد السػابع ،الجػزء الثالػث ،ص -5.5
 ،578مصر.

.58

الخطيب ،عامر يكسؼ ( :)2113مناىج البحث العممي ،مكتبة القدس ،غزة ،فمسطيف.

.59

خطػػاب ،كريمػػة ( :)2118المنػػاخ التنظيمػػي كعبلقتػػو بػػاالحتراؽ النفسػػي لػػدل المعممػػيف ،مجمةةة

دراسات الطفولة ،ص  ،92-11مصر.
 ..1خير هللا ،جماؿ انيس ( :)2119اإلبداع اإلداري ،دار أسامة لمنشر كالتكزيع ،عماف ،األردف.
 ..5الػػدركبي ،سػػميماف ( :)2113التحفيةةز عةةن طريةةق إدراك الةةذات ،دار عػػالـ الثقافػػة لمنشػػر كالتكزيػػع،
عماف ،األردف.
 ..2الديحاني ،عمى فيد ( :)2155درجة المناخ التنظيمي في المدارس الثانكية بدكلػة الككيػت كعبلقتػو
بدرج ػػة اإلب ػػداع اإلدارم لمم ػػديريف م ػػف كجي ػػة نظ ػػر المعمم ػػيف ،رسةةةالة ماجسةةةتير ،جامع ػػة الش ػػرؽ

األكسط ،األردف.
..5

ربػػاح ،سػػامي عػػكض هللا ( :)2118دكر مػػديرم المػػدارس الثانكيػػة بمحافظػػات غ ػزة فػػي تحسػػيف

المناخ التنظيمي بمدارسيـ كسبؿ تطكيره ،رسالة ماجستير ،الجامعة اإلسبلمية ،غزة.
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...

الزبػكف ،مكسػى كآخػركف ( :)2151درجػة اسػتخداـ مػديرم المػدارس الثانكيػة فػي محافظػة جػرش

ألسػمكب العبلقػػات اإلنسػػانية فػي اإلدارة المدرسػػية مػػف كجيػػة نظػر معممػػييـ ،مجمةةة جامعةةة دمشةةق،

المجمد( ،)23العدد( ،)5ص ،395-317دمشؽ ،سكريا.
..1

الزطمػػػة ،زيػ ػػاد محمػ ػػد ( :)2151كاقػ ػػع المنػ ػػاخ التنظيمػػػي كعبلقتػ ػػو بػ ػػإدارة التميػ ػػز لػ ػػدل مػ ػػديرم

..3

س ػػادات ،لمي ػػة ( :)2157المن ػػاخ التنظيم ػػي كأثػ ػره عم ػػى الرض ػػا ال ػػكظيفي-د ارس ػػة حال ػػة االس ػػتاذ

المدارس الثانكية بمحافظات غزة ،رسالة ماجستير ،جامعة األزىر بغزة ،فمسطيف.

الجػػامعي لكميػػة الحقػػكؽ كالعمػػكـ السياسػػية جامعػػة الجمفػػة ،رسةةالة ماجسةةتير ،جامعػػة زيػػاف عاشػػكر

بالجمفة.
..7

السػػعكد ،ارتػػب سػػبلمة ( :)2152الكيةةادة التربويةةة مفةةاىيم وآفةةاق ،دار صػػفاء لمنشػػر كالتكزيػػع،

عماف ،األردف.
..8

السػػعيدم ،عيػػد حمػػكد ضػػكيحي ( :)2157آليػػات تطبيػػؽ إدارة المكاىػػب المؤسسػػية فػػي مػػدارس

التعمػػيـ العػػاـ بدكلػػة الككي ػػت ،المجمةةةة التربويةةةة بجامعةةةة سةةةوىاج ،المجمػػد ( ،).7ص،755-337
مصر.

 ..9سكليفاف ،جكف ( :)2151تخطيط قكة العمؿ :حتى تفكز بالمكاىب أبكػر كتحػتفظ بيػا أكثػر ،مجمةة
عالم اإلبداع ،العدد ( ،)35ص ،5.-5الكاليات المتحدة األمريكية.

 .11شػمتكت ،أمػاني خضػر ( :)2119تنميػػة المػكارد البشػرية كمػدخؿ اسػػتراتيجي لتعظػيـ االسػتثمار فػػي
العنصر البشرم ،رسالة ماجستير ،الجامعة اإلسبلمية ،غزة ،فمسطيف.

 .15الش ػػمرم ،س ػػرمد كغالػ ػػب ،آالء ( :)2151متطمب ػػات إدارة المكاى ػػب كأثرى ػػا فػػػي االلتػ ػزاـ التنظيمػػػي

كجكدة الخدمات ،دراسة تطبيقيػة فػي رئاسػة جامعػة بغػداد ،مجمةة المنصةور ،العػدد ( ،)25ص27
 ،.7-العراؽ.

.12

الشػ ػػيرم ،سػ ػػمطاف ( :)2118المنػ ػػاخ التنظيمػ ػػي كأسػ ػػاليب إدارة الص ػ ػراع فػ ػػي المػ ػػدارس الثانكيػ ػػة

بالطائؼ كالعبلقػة بينيمػا مػف كجيػة نظػر المػديريف كالمعممػات ،رسةالة ماجسةتير ،جامعػة اـ القػرل،

المممكة العربية السعكدية.
.15

الشكابكة ،عدناف( :)2155دور نظم وتكنولوجيا المعمومات في اتخاذ الكة اررات اإلداريةة ،مكتبػة

اليازكرم-األردف.
.1.

الشػػيخ ،جػػبلؿ محمػػكد ( :)2153المنػػاخ التنظيمػػي كأثػره عمػػى أداء المػػكظفيف فػػي ككالػػة الغػػكث

الدكلية ،رسالة ماجستير ،جامعة األزىر بغزة ،فمسطيف.
 51.

.11

صػػادؽ ،ازنػػا مجيػػد ( :)2158دكر أبعػػاد المنػػاخ التنظيمػػي فػػي تعزيػػز االلت ػزاـ التنظيمػػي د ارسػػة

استطبلعية آلراء عينة مػف الكػادر التدريسػي فػي المعيػد التقنػي بمدينػة ككيػة ،مجمةة جامعةة كركةوك

لمعموم اإلدارية والقتصادية ،المجمد ( ،)8العدد ( ،)2ص ،539-5.5العراؽ.
.13

الصػػفار ،أحمػػد كآخػػركف ( :)2119دكر المنػػاخ التنظيمػػي فػػي تحقيػػؽ األداء اإلبػػداعي كتعزيػػز

القدرة التنافسية ،دراسة تحميمية في المصارؼ التجارية األردنيػة ،المجمة األردنية فةي إدارة األعمةال،
مجمد ( ،)1العدد ( ،)5األردف.

.17

ص ػػميحة ،ش ػػامي ( :)2151المن ػػاخ التنظيم ػػي كت ػػأثيره عم ػػى األداء ال ػػكظيفي لمع ػػامميف ،رسةةةةالة

ماجستير ،جامعة محمد بكقرة ،بكمرداس ،الجزائر.

 .18الصيرفي ،محمد ( :)2113الكيادة اإلدارية واإلبداعية ،دار الفكر الجامعي ،اإلسكندرية ،مصر.
.19

الصػػيرفي ،محمػػد ( :)2119الموسةةةوعة العمميةةةة لمسةةةموك التنظيمةةةي-التحميةةةل عمةةةى مسةةةتوى

.31

الطج ػ ػػـ ،عب ػ ػػد هللا كالسػ ػ ػكاط ،طم ػ ػػؽ ( :)2152السةةةةةموك التنظيمةةةةةي ،ط ،.دار الح ػ ػػافظ لمنش ػ ػػر

المنظمات ،ج ،.المكتب الجامعي الحديث ،مصر.
كالتكزيع ،جدة ،المممكة العربية السعكدية.

.35

الطيػػب ،إييػػاب ( :)2118أثػػر المنػػاخ التنظيمػػي عمػػى الرضػػا الػػكظيفي فػػي شػػركة االتصػػاالت

الفمسطينية ،رسالة ماجستير ،الجامعة اإلسبلمية ،غزة ،فمسطيف.

 .32العػػاجز ،ف ػؤاد عمػػي كمرتجػػى ،زكػػي ( :)2152كاقػػع الطمبػػة المكىػػكبيف كالمتفػػكقيف بمحافظػػة غػػزة

كسبؿ تحسػينو ،مجمة الجامعة اإلسالمية لمدراسات التربوية والنفسية ،مجمػد ( ،)21العػدد األكؿ،
ص  ،518-555غزة ،فمسطيف.

.35

عاص ػػي ،زين ػػت ك ػػاظـ ،كالنج ػػار ،دجم ػػة ( :)2158ت ػػأثير المن ػػاخ التنظيم ػػي عم ػػى نج ػػاح اإلدارة

اإللكتركنيػػة-د ارسػػة ميدانيػػة فػػي مديريػػة الجنسػػية كالسػػفر كمديريػػة المػػركر فػػي كاسػػط ،مجمةةة الكةةوت
لمعموم القتصادية واإلدارية ،كمية االدارة كاالقتصاد ،جامعة كاسط ،العدد  ،28العراؽ.

.3.

عبػد الفتػاح ،عػبلكم ( :)2117التطػكير التنظيمػي كاالسػتثمار فػي الكفػاءات كدكرىػا فػي التغييػر

.31

عبد المعطي ،أحمد كالسماف ،أحمد كمرسي ،مصطفى ( :)2158إدارة المكاىػب مػدخؿ لتطػكير

اإليجابي لممؤسسات ،مجمة عموم إنسانية ،السنة الخامسة ،العدد ( ،)51ص ،29-5العراؽ.

أداء القيػػادات اإلداريػػة بجامعػػة أسػػيكط ،مجمةةة ال كافةةة والتنميةةة ،العػػدد ( ،)529ص ،27.-2..
مصر.
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.33

عبيدة ،سامي محمكد ( :)2153العبلقة بيف المناخ التنظيمي كالسػمكؾ االبػداعي د ارسػة تطبيقيػة

عمى الييئات التدريسية في كميات المجتمع المتكسطة ،رسالة ماجستير ،أكاديميػة اإلدارة كالسياسػة،

غزة ،فمسطيف.
.37

العبي ػ ػ ػػدم ،أراداف كالتميم ػ ػ ػػي ،إي ػ ػ ػػبلؼ ( :)2157ت ػ ػ ػػأثير إدارة المكاى ػ ػ ػػب ف ػ ػ ػػي تحقي ػ ػ ػػؽ الري ػ ػ ػػادة

االستراتيجية-دراسة تحميمية فػي الشػركة العامػة لمصػناعات الجمديػة ،مجمةة اإلدارة والقتصةاد ،السػنة
األربعكف ،العدد ( ،)555الجامعة المستنصرية ،العراؽ.

.38

ع ػ ػػدكاف ،الش ػ ػػيماء أحم ػ ػػد ( :)2152المن ػ ػػاخ التنظيم ػ ػػي الس ػ ػػائد ف ػ ػػي م ػ ػػدارس المرحم ػ ػػة الثانكي ػ ػػة

بمحافظػػات غ ػزة كعبلقتػػو بػػالركح المعنكيػػة لممعممػػيف ،رسةةالة ماجسةةتير ،الجامعػػة اإلسػػبلمية بغ ػزة،

فمسطيف.
.39

عزيػ ػػز ،ريػ ػػاض ضػ ػػياء ( :)2157دكر المنػ ػػاخ التنظيمػ ػػي فػ ػػي تعزيػ ػػز عمميػ ػػة اإلبػ ػػداع ،د ارسػ ػػة

اسػػتطبلعية فػػي المديريػػة العامػػة لمبتػػركؿ ميسػػاف ،مجمةةةة الكادسةةية لمعمةةةوم اإلداريةةة والقتصةةةادية،

المجمد  ،59العدد  ،5ص ،97-81العراؽ.
.71

عسكر ،عبد العزيز محمػد ( :)2152القيػادة التشػاركية كعبلقتيػا بالثقافػة التنظيميػة لػدل مػديرم

المدارس الحككمية بمحافظة غزة مف كجية نظر المعممػيف ،رسةالة ماجسةتير ،جامعػة األزىػر بغػزة،

فمسطيف.
.75

العميػػاف ،محمػػكد سػػمماف ( :)2155السةةموك التنظيمةةي فةةي منظمةةات األعمةةال ،ط ،3دار كائػػؿ

لمنشر ،عماف ،األردف.
.72

العنػػزم ،سػػعد عمػػي كالعطػػكم ،عػػامر عمػػي كالعابػػدم ،عمػػي رزاؽ ( :)2155أنظمػػة عمػػؿ األداء

العػالي كمػني لتعزيػػز اسػتراتيجية إدارة المكىبػػة فػي المنظمػػات ،مجمةة اإلدارة والقتصةةاد ،السػػنة،5.

العدد ( ،)89ص ،511-95العراؽ.
.75

عيس ػػى ،حم ػػد عم ػػي ( :)215.ت ػػأثير المن ػػاخ التنظيم ػػي عم ػػى األداء ال ػػكظيفي لمع ػػامميف-د ارس ػػة

ميدانيػػة عمػػى إدارة المنافػػذ بشػػؤكف الجنسػػية كالج ػكازات كاإلقامػػة فػػي ك ازرة الداخميػػة بمممكػػة البح ػريف،

رسالة ماجستير ،جامعة العمكـ التطبيقية ،البحريف.
.7.

الغزاكم ،نجـ كجكاد ،عباس ( :)2151الوظةاكف السةتراتيجية فةي اإلدارة ،دار اليػازكرم لمنشػر

كالتكزيع ،عماف ،األردف.
.71

غميط ،شافيو ( :)2119أثر المناخ التنظيمي فػي عمميػة الػتعمـ ،مجمةة العمةوم اإلنسةانية ،العػدد

( ،)52ص  ،5.1-525العراؽ.
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.73

فرحػػات ،صػػبحي محمػػد ( :)2157المنػػاخ التنظيمػػي كعبلقتػػو بػػاالتزاف االنفعػػالي لػػدل العػػامميف

.77

فنػدم ،أحمػػد كمحمػػد ،أحمػػد ( :)2153مسػػتكل إدارة الجػكدة الشػػاممة كعبلقتػػو بالمنػػاخ التنظيمػػي

في اإلدارة العامة لمصحة النفسية ،رسالة ماجستير ،أكاديمية اإلدارة كالسياسة ،فمسطيف.

مف كجو نظر رؤساء األقساـ كمسؤكلي شعب الجكدة في كميات التربيػة ،مجمة آداب المستنصةرية،

العدد ( ،)7.العراؽ.
.78

فيػػاض ،محمػػكد أحمػػد كآخػػركف ( :)2151مبةةةادئ اإلدارة-وظةةةاكف المةةةدير ،دار صػػفاء لمنشػػر

كالتكزيع ،عماف ،األردف.
 .79الكبللػػده ،طػػاىر ( :)2155التجاىةةات الحدي ةةة فةةي إدارة المةوارد البشةةرية ،دار اليػػازكرم العمميػػة
لمنشر كالتكزيع ،عماف ،األردف.
 .81المحاسػػنة ،ابػػراىيـ ( :)2155إدارة وتكيةةةيم األداء الةةةوظيفي بةةةين النظريةةةة والتطبيةةةق ،دار جريػػر
لمنشر كالتكزيع ،عماف ،األردف.
.85

محمػػد عم ػػي ،عالي ػػة جػ ػكاد ( :)2158ت ػػأثير إدارة المكىبػػة ف ػػي تحقي ػػؽ النج ػػاح المنظم ػػي-بح ػػث

ميداني في الشػركة العامػة لمنتجػات األلبػاف فػي بغػداد ،مجمةة العمةوم القتصةادية واإلداريةة ،المجمػد

 ،2.العدد  ،513ص  ،211-215بغداد ،العراؽ.
.82

محمػد ،اقبػاؿ غنػى ( :)2157أثػػر المنػاخ التنظيمػي فػي الػكالء التنظيمػي – د ارسػة تحميميػػة آلراء

عينػػة مػػف العػػامميف فػػي المعيػػد التقنػػي ببابػػؿ ،مجمةةة اإلدارة والقتصةةاد ،المجمػػد ( ،)3العػػدد (،)22
ص ،518-523العراؽ.
.85

محم ػ ػػكد ،أش ػ ػػرؼ كع ػ ػػكض هللا ،ع ػ ػػكض هللا ( :)2155كاقػ ػػع تطبي ػ ػػؽ إدارة المكاىػ ػػب المؤسس ػ ػػية

كعبلقتيا بتمكيف العامميف بمدارس التعميـ العاـ بمحافظة الطائؼ ،مجمة دراسات عربية في التربيةة
وعمةةةةم الةةةةنفس ،رابط ػػة التربػػػكييف الع ػػرب ،المجم ػػد( ،)5العػػػدد  ،53ص  ،33-55المممك ػػة العربيػػػة
السعكدية.
 .8.م ػػدبكلي ،محم ػػد عب ػػد الخ ػػالؽ( :)2115التخطةةةيط المدرسةةةي السةةةتراتيجي ،مكتب ػػة ال ػػدار العربي ػػة
لمكتب ،القاىرة ،مصر.
.81

الم ػ ػػدىكف ،إي ػ ػػاد إبػ ػ ػراىيـ ( :)2152العبلق ػ ػػة بػ ػػيف المن ػ ػػاخ التنظيمػ ػػي كالصػ ػ ػراع التنظيم ػ ػػي ل ػ ػػدل

المػكظفيف اإلداريػيف فػػي الجامعػات الفمسػطينية بقطػػاع غػزة ،رسةةالة ماجسةتير ،جامعػػة األزىػر بغػزة،
فمسطيف.
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 .83مصػػطفى ،أحمػػد السػػيد ( :)2111اإلدارة السةةةتراتيجية ،دليةةةل المةةةدير العربةةةي لمتفكيةةةر والت ييةةةر
الستراتيجي ،المكتبة المصرية ،القاىرة ،مصر.
.87

مصطفى ،تمي كرابر ،كليى ( :)215.المنػاخ التنظيمػي كتػأثيره عمػى األداء الػكظيفي لمعػامميف،

د ارسػػة ميدانيػػة بمؤسسػػة التكػػكيف المينػػي كالتميػػيف بركبػػة دحمػػاف كرقمػػة ،رسةةالة ماجسةةتير ،جامعػػة

قاصدم مرباح كرقمة ،الجزائر.
.88

المطرفػػي ،محمػػد سػػميـ ( :)2155المنػػاخ التنظيمػػي كدكره فػػي تطبيػػؽ إدارة المعرفػػة مػػف كجيػػة

نظػػر العػػامميف فػػي إمػػارة منطقػػة المدينػػة المنػػكرة ،رسةةةالة ماجسةةةتير ،جامعػػة نػػايؼ العربيػػة لمعمػػكـ

األمنية ،الرياض ،المممكة العربية السعكدية.
 .89المعمرية ،نص ار بنت عمي ( :)2152التػدريب التربػكم األسػس كالمرتكػزات ،مجمةة رسةالة التربيةة،
سمطنة عماف ،العدد( ،)53ص .215-251
.91

المغربػػي ،عبػػد الفتػػاح عبػػد الحميػػد ( :)2117الميةةارات السةةموكية والتنظيميةةة لتنميةةة المةةوارد

.95

مق ػػرم ،زكي ػػة كيحي ػػاكم ،نعيم ػػة ( :)215.أث ػػر إدارة المكاى ػػب عم ػػى أداء المؤسس ػػة م ػػف خ ػػبلؿ

البشرية ،المكتبة العصرية لمنشر كالتكزيع ،مصر.

االلتػزاـ التنظيمػػي ،مجمةةة كميةةة اإلدارة والقتصةةاد بجامعةةة البصةةرة ،المجمػػد ( ،)7العػػدد ( ،)55ص
 ،591-571العراؽ.

.92

مػػكمني ،أفنػػاف كعميمػػات ،صػػالر كالشػػرماف ،مني ػرة ( :)2158درجػػة ممارسػػة إدارة المكاىػػب فػػي

الجامعات األردنية الحككمية فػي ضػكء المتغيػرات الديمغرافيػة ،مجمةة الجامعةة اإلسةالمية لمدراسةات
التربوية والنفسية ،المجمد ( ،)23العدد ( ،).ص  ،759-758األردف.

 .95الناطكر ،فايز عبد الكػريـ ( :)2155التحفيز وميارات تطةوير الةذات ،دار أسػامة لمنشػر كالتكزيػع،
عماف ،األردف.
.9.

النبيانية ،شيخة بنت سػالـ ( :)2151المنػاخ التنظيمػي كعبلقتػو بػاألداء الػكظيفي فػي المػديريات

.91

نصػػر ،سػػبلمة حسػػف ( :)215.درجػػة ممارسػػة مػػديرم مػػدارس ككالػػة الغػػكث بمحافظػػات غ ػزة

العامة لمتربية كالتعميـ في سمطنة عماف ،رسالة ماجستير ،جامعة نزكل ،سمطنة عماف.

السػػتراتيجيات إدارة الص ػراع كعبلقتيػػا بالمنػػاخ التنظيمػػي ،رسةةةالة ماجسةةةتير ،جامعػػة األزىػػر بغػػزة،

فمسطيف.
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 سياسػػات تقيػػيـ أداء العػػامميف فػػي مؤسسػػات التعمػػيـ العػػالي الحككميػػة فػػي:)211.(  نائمػػة، النكنػػك.93
. فمسطيف، غزة، الجامعة اإلسبلمية، رسالة ماجستير،قطاع غزة

 مركػػز تطػػكير،Talent Management  إدارة المواىةةب:)2155(  محمػػد عبػػد الغنػػي، ىػػبلؿ.97
. مصر، القاىرة،األداء كالتنمية لمنشر كالتكزيع
. فمسطيف، السمطة الفمسطينية،( اإلصدار األول1997):  ك ازرة التخطيط كالتعاكف الدكلي.98
، رسةالة ماجسةتير، المنػاخ التنظيمػي كعبلقتػو بػااللتزاـ التنظيمػي:)2113(  خالػد محمػد،الػكزاف

.99

. المممكة العربية السعكدية، الرياض،جامعة نايؼ العربية لمعمكـ األمنية
 إشػػ ػػكالية قيػػ ػػاس المكىبػ ػ ػػة فػػ ػػي المؤسسػ ػ ػػة:)2153(  ججيػ ػ ػػؽ، محبػ ػ ػػكب كعبػ ػ ػػد المالػػ ػػؾ، يمينػ ػ ػػة.511
 العػػدد،)57(  المجمػػد، جامعػػة السػػكداف لمعمػػكـ كالتكنكلكجيػػا، مجمةةة العمةةوم القتصةةادية،االقتصػػادية
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مةةةةةالحةةةةةق الدراسة
ممحؽ رقـ ( :)5االستبانة في صكرتيا األكلية
ممحؽ رقـ ( :)2قائمة بأسماء المحكميف
ممحؽ رقـ ( :)5االستبانة في صكرتيا النيائية
ممحؽ رقـ ( :).خطابات تسييؿ ميمة الباحث



ممحق  )1الستبانة في صورتيا األولية
جامعــــة األزهـــــــر – غـزة
عمــــادة الدراســـات العليــــا
كليـــــــــــــة التربيــــــــــــــة
قســــم أصــــول التربيــــــــة
" إدارة المواىب وعالقتيا بالمناخ التنظيمي"
الدكتور الفاضل/

..................................................................................

السالم عليكن ورمحة اهلل وبركاته،،،

حفظك هللا،،،

يقكـ الباحث بإجراء دراسة ميدانية بعنكاف" :إدارة المواىب وعالقتيا بالمناخ التنظيمي في المدارس

ال انوية في محافظات فمسطين الجنوبية" كذلؾ استكماال لمتطمبات الحصكؿ عمى درجة الماجستير في

أصكؿ التربية مف جامعة االزىر ،كلتحقيؽ أىداؼ الدراسة ،أعد الباحث استبانتيف:

االستبانة األكلى :إدارة المكاىب كتتككف مف( )51عبارة ،مكزعة عمى ( )1مجاالت ىي :القيادة

المبدعة ( )7عبارات ،التخطيط ( )3عبارات ،التدريب كالتطكير ( )3عبارات ،التحفيز ( )8عبارات ،إدارة

كتقييـ األداء ( )8عبارات.

أما االستبانة الثانية :المناخ التنظيمي كتتككف مف ( )59عبارة ،مكزعة عمى ( )5مجاالت ىي :المشاركة

في اتخاذ القرار( )7عبارات ،االتصاؿ كالتكاصؿ( )3عبارات ،العبلقات اإلنسانية( )3عبارات .عممان بأف
مجتمع الدراسة يتككف مف معممي المدارس الثانكية بمحافظات فمسطيف الجنكبية.

كنظ ار لما تتمتعكف بو مف خبرة في ىذا المجاؿ ،كلما عيدناه عنكـ مف خدمة العمـ كالبحث العممي،

يرجى التكرـ مف سيادتكـ بتحكيـ االستبانة مف حيث انتماء الفقرات لممجاالت كمناسبتيا مف حيث المغة

كالصياغة ،كاقتراح ما تركنو مناسبان مف حيث اإلضافة اك التعديؿ لتأخذ االستبانة شكميا النيائي بالجكدة

المناسبة.

عمما بأف المشرؼ عمى ىذه الرسالة :الدكتكر :فايز عمي األسكد ،كالدكتكر :صييب كماؿ األغا.
وتفضلوا بقبول فائق االحرتام والتقدير،،،



أ .الستبانة األولى " إدارة المواىب"
المجال األول :الكيادة المبدعة
الفكرة

ـ

تقػ ػ ػ ػ ػػدـ إدارة المدرسػ ػ ػ ػ ػػة رؤيػ ػ ػ ػ ػػة كاضػ ػ ػ ػ ػػحة نحػ ػ ػ ػ ػػك تبنػ ػ ػ ػ ػػي ابػ ػ ػ ػ ػػداعات
.5
المعمميف.
 .2تطكر إدارة المدرسة ميارة القيادة لدل المعمـ المكىكب.
 .5تدعـ إدارة المدرسة مكاىب المعمميف.
 ..تشجع إدارة المدرسة األفكار البناءة التي يقدميا المعممكف.
تػ ػ ػػدعـ إدارة المدرسػ ػ ػػة الػ ػ ػػركح المعنكيػ ػ ػػة لممعممػ ػ ػػيف نحػ ػ ػػك اإلنجػ ػ ػػاز
.1
اليادؼ.
ت ارع ػ ػػي إدارة المدرس ػ ػػة ق ػ ػػدرات المعمم ػ ػػيف المكى ػ ػػكبيف عن ػ ػػد التعام ػ ػػؿ
.3
معيـ.
تم ػ ػ ػ ػ ػػنر إدارة المدرس ػ ػ ػ ػ ػػة المعمم ػ ػ ػ ػ ػػيف المب ػ ػ ػ ػ ػػدعيف أكقات ػ ػ ػ ػ ػػا اض ػ ػ ػ ػ ػػافية
.7
تتناسب مع رغباتيـ.
المجال ال اني :التخطيط
ـ

الفكرة

.5

تعد إدارة المدرسة خططان متكاممة إلدارة مكاىب المعمميف.
تقػػكـ إدارة المدرسػػة بإشػراؾ المعممػػيف المكىػػكبيف فػػي كضػػع الخط ػط
المدرسية.
تسػػاعد إدارة المدرسػػة المعمػػـ المكىػػكب فػػي حػػؿ المشػػاكؿ الخاصػػة
بو.
تجيز إدارة المدرسة خططان سنكية لتطكير مكاىب المعمميف.
تضع إدارة المدرسة خططان كاضحة لتشجيع االبتكارات الجديدة.

.2
.5
..
.1

انتماء الفكرات
غير
منتمية
منتمية

مناسبة الفكرات
غير
مناسبة
مناسبة

انتماء الفكرات
غير
منتمية
منتمية

مناسبة الفكرات
غير
مناسبة
مناسبة

مبلحظات

مبلحظات

 .3تضع إدارة المدرسة المكائر كالقكانيف الخاصة بإدارة المكاىب.
المجال ال الث :التدريب والتطوير
ـ

الفكرة

تخصص إدارة المدرسة منظكمة متقدمة لتطكير القيػادة لػدل المعمػـ
.5
المكىكب.
 .2تمكف إدارة المدرسة المعمميف المكىكبيف مف تدريب اآلخريف.
 .5تستفيد إدارة المدرسة مف المكىكبيف في تحسيف نقاط القكة لدييا.



انتماء الفكرات
غير
منتمية
منتمية

مناسبة الفكرات
غير
مناسبة
مناسبة

مبلحظات

تس ػػعى إدارة المدرس ػػة لبلس ػػتفادة م ػػف المكى ػػكبيف ف ػػي ال ػػتخمص م ػػف
..
نقاط الضعؼ لدييا مف خبلؿ اشراكيـ في حؿ المشكبلت.
تػ ػ ػػكفر إدارة المدرسػ ػ ػػة تقنيػ ػ ػػات تدريبيػ ػ ػػة عاليػ ػ ػػة الكفػ ػ ػػاءة لممعممػ ػ ػػيف
.1
المكىكبيف.
تس ػػعى إدارة المدرس ػػة لت ػػكفير مختم ػػؼ الف ػػرص التعميمي ػػة كالتدريبي ػػة
.3
لمعامميف لتنمية مكاىبيـ كجزء مف تنميتيـ المينية.
المجال الرابع :التحفيز
ـ

الفكرة

تشػػجع إدارة المدرسػػة المعممػػيف المكىػػكبيف باسػػتمرار لتحفػػزىـ عمػػى
.5
المبادرة.
تضع إدارة المدرسة خططا مستقبمية لمتحسيف المستمر لرفع مكاىب
.2
العامميف.
تقػػدـ إدارة المدرس ػػة مكاف ػػنت مبلئم ػػة لجػػذب أعض ػػاء عم ػػى مس ػػتكل
.5
عالي مف الكفاءة.
 ..تعمؿ إدارة المدرسة عمى استثارة ركح التحدم بيف العامميف.
 .1تكرس إدارة المدرسة أكقاتا إلشباع حاجات المعمميف المكىكبيف.
 .3تخصص إدارة المدرسة منظكمة تحفيزات لممعمـ المكىكب.
 .7تدعـ إدارة المدرسة األعماؿ اإلبداعية لممعمميف.
 .8تحفز إدارة المدرسة الطاقات الفكرية مف أجؿ اطبلقيا.
المجال الخامس :إدارة وتكييم األداء
ـ

الفكرة

.5

تتبنى إدارة المدرسة أدكات األداء كفؽ متطمبات الجكدة.
ػاء
تضع إدارة المدرسة مع ا
ػايير لقيػاس أداء المكىبػة كتقػدـ الحػكافز بن ن
عمى تمؾ المعايير.
تبػػيف إدارة المدرس ػػة لمعممييػػا أىمي ػػة تقيػػيـ اإلداء م ػػف اجػػؿ اظي ػػار
المعمميف المكىكبيف.
تضع إدارة المدرسة في نظاـ التقييـ معيار الكفايات كالمكاىب.
تسعى إدارة المدرسة لجعؿ بيئة العمؿ تبلئـ العمؿ المبدع.
تطمع إدارة المدرسة العامميف عمى نتائ تقييـ أدائيـ.
تتبنى إدارة المدرسػة خطػة منظمػة لمعرفػة احتياجاتيػا مػف المعممػيف
المكىكبيف.
تيػػتـ إدارة المدرسػػة مػػف التغذيػػة الراجعػػة ألداء المعممػػيف المكىػػكبيف
لبلستفادة منيا.

.2
.5
..
.1
.3
.7
.8



انتماء الفكرات
غير
منتمية
منتمية

مناسبة الفكرات
غير
مناسبة
مناسبة

انتماء الفكرات
غير
منتمية
منتمية

مناسبة الفكرات
غير
مناسبة
مناسبة

مبلحظات

مبلحظات

ب .الستبانة ال انية" المناخ التنظيمي"
المجال األول :المشاركة في اتخاذ الكرار
م
الفكرة
.5
.2
.5
..
.1
.3

تفػ ػ ػ ػػكض إدارة المدرسػ ػ ػ ػػة الصػ ػ ػ ػػبلحيات لممعممػ ػ ػ ػػيف مػ ػ ػ ػػف أجػ ػ ػ ػػؿ اتخػ ػ ػ ػػاذ
الق اررات في نطاؽ عمميـ.
تش ػ ػػجع إدارة المدرسػ ػ ػػة المعمم ػ ػػيف لمتعبيػ ػ ػػر ع ػ ػػف رأييػ ػ ػػـ بصػ ػ ػراحة فيمػ ػ ػػا
يتعمؽ بحؿ مشكبلت العمؿ.
تشجع إدارة المدرسة المعمميف في المشاركة في تخطيط العمؿ.
تشػ ػ ػػجع إدارة المدرسػ ػ ػػة عمػ ػ ػػى التعػ ػ ػػاكف بػ ػ ػػيف المػ ػ ػػدير كالمعمػ ػ ػػـ المتميػ ػ ػػز
في كضع خطط سياسة المدرسة.
تحػ ػ ػػرص إدارة المدرسػ ػ ػػة عمػ ػ ػػى اسػ ػ ػػتطبلع آراء المعممػ ػ ػػيف قبػ ػ ػػؿ اتخػ ػ ػػاذ
الق اررات.

انتماء الفكرات
غير
منتمية
منتمية

مناسبة الفكرات
غير
مناسبو
مناسبة

مالحظات

تيتـ إدارة المدرسة في تحديد جدكؿ أعماؿ االجتماعات.

تعط ػ ػػي إدارة المدرسػ ػ ػػة الفرص ػ ػػة لممعمػ ػ ػػـ المب ػ ػػدع فػ ػ ػػي تحدي ػ ػػد الػ ػ ػػدكرات
.7
التي سيمتحؽ بيا.
المجال ال اني :التصال والتواصل
ـ
الفكرة
 .5تتكاصؿ إدارة المدرسة مع المعمميف بسيكلة كيسر.
 .2تتير إدارة المدرسة االتصاؿ المباشر بيا.
 .5تصدر إدارة المدرسة الرسائؿ بكضكح تاـ.
 ..تطمع إدارة المدرسة العامميف عمى الق اررات المطمكب اتخاذىا.
 .1تستخدـ إدارة المدرسة التقنيات اإللكتركنية لمتكاصؿ مع اآلخريف.
 .3تستخدـ إدارة المدرسة االنترنت في نشر أخبارىا باستمرار.
المجال ال الث :العالقات اإلنسانية
ـ

الفكرة

.5
.2
.5
..
.1
.3

تعمؿ إدارة المدرسة عمى إيجاد بيئة تعاكنية بيف المعمميف.
تعمؿ إدارة المدرسة عمى نشر المحبة بيف العامميف في المدرسة.
تشجع إدارة المدرسة العامميف عمى العمؿ بركح الفريؽ الكاحد.
تساىـ إدارة المدرسة في خمؽ مناخ لمتكاصؿ االجتماعي بيف العامميف.
تدعـ إدارة المدرسة أساليب الحفز المختمفة لممعمميف.
تحث إدارة المدرسة المعمميف لممشاركة في مناسبات بعضيـ البعض.



انتماء الفكرات
غير
منتمية
منتمية

مناسبة الفكرات
غير
مناسبة
مناسبة

انتماء الفكرات
غير
منتمية
منتمية

مناسبة الفكرات
غير
مناسبة
مناسبة

مالحظات

مالحظات

ممحق  )9قاكمة بأسماء المحكمين
م.
.5
.2
.5
..
.1
.3
.7
.8
.9

التخصص

مكان العمل

السم

أستاذ مساعد  /ادارة اعماؿ

محاضر جامعي

أستاذ مساعد  /مناى كطرؽ تدريس

ك ازرة التربية كالتعميـ

د .أشرؼ محمد مسمـ.

استاذ مشارؾ  /اصكؿ التربية

جامعة االقصى

د .إياد عمي الدجني.

استاذ مساعد  /اصكؿ التربية

الجامعة اإلسبلمية

د .حمداف عبدهللا الصكفي.

استاذ مشارؾ  /اصكؿ التربية

الجامعة اإلسبلمية

د .رندة عيد شرير.

استاذ مساعد  /اصكؿ التربية

جامعة االقصى

د .زكى رمزم مرتجى.

استاذ مساعد  /اصكؿ التربية

ك ازرة التربية كالتعميـ

د .ضياء احمد الكرد.

أستاذ مساعد  /عمـ النفس التعميمي

جامعة غزة

استاذ مساعد  /اصكؿ التربية

ك ازرة التربية كالتعميـ العالي

استاذ مساعد  /اصكؿ التربية

جامعة األقصى/غير متفرغ

استاذ دكتكر  /اصكؿ التربية

الجامعة االسبلمية

دكتكر  /مناى كطرؽ تدريس

جامعة القدس المفتكحة

استاذ مساعد  /اصكؿ التربية

ك ازرة التربية كالتعميـ

استاذ مشارؾ  /اصكؿ التربية

جامعة االقصى

استاذ مساعد  /عمـ اجتماع

جامعة القدس المفتكحة

د .إبراىيـ فرج أبك شمالة.
د .أشرؼ عطية أبك مصطفى.

د .عبد السبلـ محمد نصار.

 .51د .عصاـ حسف المكح.
 .55أ.د .فؤاد عمي العاجز.

 .52د .فرج إبراىيـ أبك شمالة.
 .55د .فريد عمي النيرب.

 .5.د .محمكد ابراىيـ خمؼ هللا.
 .51د.منى نمر الششنية.



ممحق  )3الستبانة في صورتيا النياكية
جامعــــة األزهـــــــر – غـزة
عمــــادة الدراســـات العليــــا
كليـــــــــــــة التربيــــــــــــــة
قســــم أصــــول التربيــــــــة
المحترم

حضرة المعمم  /ة ..........................................................
/ة
السالم عليكن ورمحة اهلل وبركاته،،،
يقكـ الباحث بإجراء دراسة بعنػكاف:إدارة المواىب وعالقتيا بالمناخ التنظيمي في المةدارس ال انويةة فةي
محافظات فمسطين الجنوبية
كذل ػػؾ اس ػػتكماال لمتطمب ػػات الحص ػػكؿ عم ػػى درج ػػة الماجس ػػتير ف ػػي أص ػػكؿ التربي ػػة ،كلتحقي ػػؽ ى ػػدؼ

الد ارسػة أعػد الباحػػث االسػتبانة المرفقػػة التػي تتكػػكف مػف قسػػميف :القسػـ األكؿ كيتضػػمف البيانػات األكليػػة،
فيما يتضمف الثاني مجمكعة مف الفقرات التي تمثؿ محكريف:

المحػ ػػكر األكؿ بعن ػ ػكاف :إدارة المكاىػ ػػب كيتكػ ػػكف مػ ػػف( )35فق ػ ػرة ،بينمػ ػػا المحػ ػػكر الثػ ػػاني بعن ػ ػكاف المنػ ػػاخ

التنظيم ػػي كيتك ػػكف م ػػف ( )11فقػ ػرة ،عممػ ػان ب ػػأف مجتم ػػع الد ارس ػػة يتك ػػكف م ػػف معمم ػػي الم ػػدارس الثانكي ػػة
بمحافظات فمسطيف الجنكبية.

لذا أرجك مف سيادتكـ التكرـ باإلجابة بصػدؽ كمكضػكعية كأمانػة عمػى جميػع العبػارات الػكاردة مػف

خػػبلؿ كضػػع عبلمػػة (√) فػػي العمػػكد المناسػػب مػػف كجيػػة نظػػركـ .عممػػا بػػأف المعمكمػػات التػػي سػػكؼ
يحصؿ عمييا الباحث ستككف سرية كألغراض البحث العممي فقط.
وتفضموا بكبول فاكق الحترام والتكدير،،،

الباحث /عبد الرحمف احمد أبك مزيد

أو ًل :البيانات األولية
 -1الجنس:

 -2المؤىل العممي:

) ذكر (

 -3عدد سنوات الخدمة( :
(

) أنثى.
) دراسات عميا .

) بكالكريكس (

) أقؿ مف  5سنكات( ،

) 10سنكات فأكثر .

 -4عدد الدورات التدريبية 3 – 1 ) ( :دكرة (



) – 5أقؿ مف  10سنكات،

)  6 – 4دكرة (

)  7فأكثر.

انيا :الستبانات
أ .إدارة المواىب"
إدارة المواىةةةةةب :اىتم ػ ػػاـ اإلدارة ب ػ ػػالمكارد البشػ ػ ػرية كبخاص ػ ػػة المتمي ػ ػػزكف م ػ ػػنيـ كذكم الكف ػ ػػاءة كالمي ػ ػػارات العالي ػ ػػة ،م ػ ػػف أج ػ ػػؿ اس ػ ػػتثمار
طاقاتيـ كقدراتيـ لرف ع مكانة المؤسسة كتقديـ أفضؿ الخدمات لمكصكؿ بالمؤسسة إلى التميز كالقدرة عمى المنافسة.
المجةةةةةال األول :الكيةةةةةادة المبدعةةةةةة :تعةةةةةرف بأنيةةةةةا :القيػ ػػادة الحكيمػ ػػة الت ػ ػػي تػ ػػؤمف بأىميػ ػػة تنميػ ػػة القػ ػػدرات لػ ػػدل المعممػ ػػيف كاس ػ ػػتثمار

الطاقات فييـ ،كتيتـ بالمكاىب لتحقيؽ أىداؼ المدرسة كبمكغ غاياتيا.
ـ

الفكرات

.5

تقدـ إدارة المدرسة رؤية كاضحة نحك تبني ابداعات المعمميف.

.5

تدعـ إدارة المدرسة مكاىب المعمميف.

.2
..
.1

كبيرة
جدىا

بدرجةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة
كبيرة

متكسطة

ضعيفة

ضعيفة
جدىا

تطكر إدارة المدرسة ميارة القيادة لدل المعمـ المكىكب.

تشجع إدارة المدرسة األفكار البناءة التي يقدميا المعممكف.

تدعـ إدارة المدرسة الركح المعنكية لممعمميف نحك اإلنجاز اليادؼ.

.3

تراعي إدارة المدرسة قدرات المعمميف المكىكبيف عند التعامؿ معيـ.

.7

تمنر إدارة المدرسة المعم ميف المبدعيف أكقاتا تتناسب مع رغباتيـ.

المجال ال اني :التخطيط :ويعرف بأنو :الركيزة األساسية إلدارة المؤسسة التربكية بفاعمية ككفاءة مف أجؿ استثمار كؿ الجيكد بشكؿ
سمس كتكاممي.
ـ

الفكرات

.5

تعد إدارة المدرسة خطط نا متكاممة إلدارة مكاىب المعمميف.
تقكـ إدارة المدرسة بإشراؾ المعمميف المكىكبيف في كضع الخطط المدرسية.

..

تجيز إدارة المدرسة خطة سنكية لتطكير مكاىب المعمميف.

.2
.5
.1
.3

كبيرة
جداى

بدرجةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة

كبيرة

متكسطة

ضعيفة

ض ػ ػ ػػعيفة
جداى

تساعد إدارة المدرسة المعمـ المكىكب في حؿ المشكبلت الخاصة بو.

تضع إدارة المدرسة خطط نا كاضحة لتشجيع االبتكارات الجديدة.

تضع إدارة المدرسة المكائر كالقكانيف الخاصة بإدارة المعمـ المكاىب.

المجال ال الث :التدريب والتطوير :ويعرف بأنو :العممية التي يتـ مف خبلليا تعميـ األشخاص الميارات كاعطائيـ المعرفة أك السمكؾ
البلزـ حتى يتمكنكا مف تنفيذ مسؤكلياتيـ مف خبلؿ المقاييس المطمكبة.
ـ
.5

الفكرات
تخصص إدارة المدرسة منظكمة متقدمة لتطكير القيادة لدل المعمـ المكىكب.



كبيرة
جداى

بدرجةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة

كبيرة

متكسطة

ضعيفة

ضعيفة
جداى

تمكف إدارة المدرسة المعمميف المكىكبيف مف تدريب المعمميف اآلخريف.
.2
تستفيد إدارة المدرسة مف المعمميف المكىكبيف في تحسيف نقاط القكة لدييا.
.5
تسعى إدارة المدرسة لبلسػتفادة مػف المعممػيف المكىػكبيف فػي الػتخمص مػف نقػاط
..
الضعؼ لدييا مف خبلؿ اشراكيـ في حؿ المشكبلت.
تكفر إدارة المدرسة تقنيات تدريبية عالية الكفاءة لممعمميف المكىكبيف.
.1
تسعى إدارة المدرسة لتكفير مختمؼ الفرص التعميمية كالتدريبية لممعمميف لتنمية
.3
مكاىبيـ كجزء مف تنميتيـ المينية.
المجال الرابع :التحفيز :ويعرف بأنو :دافع لبلستمرار في العمؿ اإلبداعي كالتميزم حتى نعمؿ عمى تحقيؽ مستكيات أعمى مف اإلنجاز
كالتقدـ في العمؿ التربكم كالتعميمي بيمة عالية.
بدرجةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة
الفكرات
ـ
ضعيفة
كبيرة
كبيرة متكسطة ضعيفة
جداى
جداى
تشج ع إدارة المدرسة المعمميف المكىكبيف باستمرار لتحفزىـ عمى المبادرة.
.5
تضع إدارة المدرسة خططا مستقبمية لمتحسيف المستمر لرفع مكاىب المعمميف.
.2
تقدـ إدارة المدرسة مكافنت مبلئمة لجػذب معممػيف مكىػكبيف عمػى مسػتكل عػاؿ
.5
مف الكفاءة.
تعمػػؿ إدارة المدرسػػة عمػػى اسػػتثارة ركح التحػػدم كاالبػػداع بػػيف المعممػػيف داخػػؿ
..
المدرسة.
تكرس إدارة المدرسة أكقاتا إلشباع حاجات المعمميف المكىكبيف.
.1
تخصص إدارة المدرسة منظكمة تحفيزات لممعمـ المكىكب.
.3
تدعـ إدارة المدرسة األعماؿ اإلبداعية لممعمميف.
.7
تحفز إدارة المدرسة الطاقات الفكرية مف أجؿ اطبلقيا.
.8
المجال الخامس :إدارة وتكييم األداء :وتعرف بأنيا :ختاـ لباككرة األعماؿ كمنيا يبدأ تصحير المسار مف أجؿ استثمار نقاط القكة
كتدعيميا كتفادم نقاط الضعؼ كتبلفييا لمكصكؿ الى تحقيؽ األىداؼ المرجكة في المجاؿ التربكم كالتعميمي كالنيكض بو ليرقى إلى
المستكل المطمكب.
بدرجةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة
الفكرات
ـ
ضعيفة
كبيرة
كبيرة متكسطة ضعيفة
جداى
جداى
تتبنى إدارة المدرسة أدكات األداء كفؽ متطمبات الجكدة.
.5
تضع إدارة المدرسة معايي ار لقياس أداء المكىبة لدل المعمميف.
.2
تب ػػيف إدارة المدرس ػػة لمعمميي ػػا أىمي ػػة تقي ػػيـ اإلداء م ػػف اج ػػؿ اختي ػػار المعمم ػػيف
.5
المكىكبيف.
تضع إدارة المدرسة في نظاـ تقييـ أداء المعمميف معيار الكفايات كالمكاىب.
..
تسعى إدارة المدرسة لجعؿ بيئة العمؿ تبلئـ العمؿ المبدع.
.1
تطمع إدارة المدرسة العامميف عمى نتائ تقييـ أدائيـ.
.3
تتبنى إدارة المدرسة خطة منظمة لمعرفة احتياجاتيا مف المعمميف المكىكبيف.
.7
تيتـ إدارة المدرسة مػف التغذيػة الراجعػة فػي أداء المعممػيف المكىػكبيف لبلسػتفادة
.8
منيا.



ب .الستبانة ال انية" المناخ التنظيمي"
التعريف اإلجراكي لممناخ التنظيمي :النظاـ االجتماعي السائد في المدارس الثانكية بمحافظات فمسطيف الجنكبية بما يحتكيو مف عادات
كممارسات كسمككيات كاجراءات تساىـ في إيجاد جك مف األلفة داخؿ البيئة المدرسية.
المجال األول :المشاركة في اتخاذ الكرار :وتعرف بأنيا :عممية إًشراؾ المعمميف في عممية اتخاذ القرار لما ليا مف دكر إيجابي كبير جدنا
في تعزيز الركح المعنكية لدل المعمـ ،حيث يساىـ إشراؾ المعمميف في عممية اتخاذ القرار في زيادة دافعية المعمـ إلنجاح القرار المتخذ.
م
.5
.2
.5
..

بدرجةةةةةةةةةةةةةةةةةة ةةةةةةةةةةةةةةةة

الفكرات
تف ػ ػػكض إدارة المدرس ػ ػػة الص ػ ػػبلحيات لممعمم ػ ػػيف م ػ ػػف أج ػ ػػؿ اتخ ػ ػػاذ القػ ػ ػ اررات ف ػ ػػي
نطاؽ عمميـ.
تشػ ػ ػػجع إدارة المدرسػ ػ ػػة المعممػ ػ ػػيف لمتعبيػ ػ ػػر عػ ػ ػػف رأييػ ػ ػػـ بص ػ ػ ػراحة فيمػ ػ ػػا يتعمػ ػ ػػؽ
بحؿ مشكبلت العمؿ.
تشجع إدارة المدرسة المعمميف في المشاركة في تخطيط العمؿ.
تش ػ ػ ػػجع إدارة المدرس ػ ػ ػػة عم ػ ػ ػػى التع ػ ػ ػػاكف ب ػ ػ ػػيف الم ػ ػ ػػدير كالمعم ػ ػ ػػـ المكى ػ ػ ػػكب ف ػ ػ ػػي
كضع الخطط المدرسية.

.1

تحرص إدارة المدرسة عمى استطبلع آراء المعمميف قبؿ اتخاذ الق اررات.

.3

تيتـ إدارة المدرسة في تحديد جدكؿ أعماؿ االجتماعات.

كبيرة
كبيرة
جدىا

متكسطة

ضعيفة

ضعيفة
جدىا

تعط ػ ػ ػػي إدارة المدرس ػ ػ ػػة الفرص ػ ػ ػػة لممعم ػ ػ ػػـ المب ػ ػ ػػدع ف ػ ػ ػػي تحدي ػ ػ ػػد ال ػ ػ ػػدكرات الت ػ ػ ػػي
.7
سيمتحؽ بيا.
المجال ال اني :التصال والتواصل :ويعرف بأنو :عممية لتبادؿ المعمكمات كاألفكار بيف المعمميف ،كتجعؿ مف المعمـ مشارؾ في كؿ
األحداث داخؿ كخارج المدرسة.
بدرجةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة
الفكرات
م
ضعيفة
كبيرة
كبيرة متكسطة ضعيفة
جدىا
جدىا
تتكاصؿ إدارة المدرسة مع المعمميف بسيكلة كيسر.
.5
تتير إدارة المدرسة التكاصؿ المباشر الفعاؿ بيا.
.2
تصدر إدارة المدرسة الرسائؿ لآلخريف بكضكح تاـ.
.5
تطمع إدارة المدرسة المعمميف عمى الق اررات المطمكب اتخاذىا.
..
تستخدـ إدارة المدرسة التقنيات اإللكتركنية لمتكاصؿ مع اآلخريف.
.1
تستخدـ إدارة المدرسة االنترنت في نشر أخبارىا كانجازاتيا باستمرار.
.3
المجال ال الث :العالقات اإلنسانية :وتعرف بأنيا :العبلقات التي تجعؿ مف مجتمع المدرسة أسرة كاحدة تيتـ بأمكر بعضيا البعض.
بدرجةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة
الفكرات
ـ
ضعيفة
كبيرة
كبيرة متكسطة ضعيفة
جداى
جداى
تعمؿ إدارة المدرسة عمى إيجاد بيئة تعاكنية بيف المعمميف.
.5
تعمؿ إدارة المدرسة عمى نشر المحبة بيف المعمميف في المدرسة.
.2
تشجع إدارة المدرسة المعمميف عمى العمؿ بركح الفريؽ الكاحد.
.5
تسيـ إدارة المدرسة في خمؽ مناخ لمتكاصؿ االجتماعي الفعاؿ بيف المعمميف.
..
تدعـ إدارة المدرسة أساليب الحفز المختمفة لممعمميف.
.1
تحث إدارة المدرسة المعمميف لممشاركة في مناسبات بعضيـ البعض.
.3
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أ.أشرف نايف صالح "أبودمحم"
مدير دائرة الدراسات والمعلومات
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هاتف خارجي 23.5283 :
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الجمالي

5.1

2281

2172

.817



