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Abstract: 

 The study aims to identify the organizational challenges facing school 

administrators in Tulkarem directorate from the point of view of the 
school principals themselves. In addition, it shows the impact of the 

variables related to the gender, qualification, experience and 

geographical location on organizational challenges.  

An online questionnaire was used as a tool to collect data. The study 

sample consisted of 138 male and female principals selected randomly. 

Moreover, the descriptive analytical approach was used to analyze the 
data through the SPSS statistical analysis software, and to draw the 

conclusions. 

The results of the research have shown that the section stating the 

principals' lack of familiarity with new developments in management 

science and the lack of valid basic data needed to prepare plans was 
great. In addition, the arithmetic average was very big for the sections 

stating the following: the proliferation of generalizations and decisions 

in such a way which makes following up their implementation take time 

and effort at the expense of other work, obligating schools to follow 

rules and instructions to the letter, poor cooperation between the school 

administration and senior levels of administration, and the regulations 
established on ideal grounds are difficult to be realistically complied 

with at schools. Moreover, the results have indicated that there were no 

individual differences in the most common organizational administrative 

challenges among public school principals in Tulkarem governorate 

according to gender, specialization, qualification and years of 
experience.  

The researcher recommends that schools should be provided with 

integral administrative staff, schools should be also provided with 

equipment and materials, principals should be given more authority 

especially with regard to students' problems, teachers should be 
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provided and their teaching loads should be reduced, accurate scientific 

criteria should be established for selecting and training members of 

school administration, overlapping of school administration specialties 

should be avoided, and communication channels should be established 

between the school administration and educational administration. 

Key words: Organizational Challenges, Organizational Structure, 
Governmental Schools, Tulkarm District. 
 
 
 

المشكالت التنظيمية التي تواجه اإلدارة المدرسية في مديرية طولكرم شمال فلسطين  من 
 وجهة نظر مديري ومديرات المدارس أنفسهم

 
 2محمود جميل محمود حسين 

 
 الملخص

في المدرسية اإلدارة التيتواجه التعرفإلىالمشكالتالتنظيمية مديريةهدفتالدراسة
وبيانأثركل،طولكرمشمالفلسطين منوجهةنظرمديريومديراتالمدارسأنفسهم

الجغرافي الموقع الخبرة، المؤهل، الجنس، المتغيرات) علىالمشكالتالتنظيمية،.من )
(مديرا138بلغحجمعينةالدراسة).واستخدمتاالستبانةاإللكترونيةكأداةلجمعالبيانات

لتحليل التحليلي الوصفي المنهج استخدم تم كما عشوائية، بطريقة اختيارهم تم ومديرة،
أشارتنتائج.والخروجبالنتائج،(spssالبياناتمنخاللبرنامجالتحليلاالحصائي)

تفيعلماإلدارةكانتالدراسةإلىأنالفقرةالتيتنصعلىقلةإلمامالمديربالمستجدا
الخططكانت،كبيرة إلعداد الالزمة الصحيحة النقصفيالبياناتاألساسية أن فيحين

كبيرة،وأنالفقراتالتيتنصعلىكثرةالتعميماتوالقراراتبشكليجعلمتابعةتنفيذها
الحرفيبا المدارسبالتقيد كإلزام علىحساباألعمالاألخرى، وجهدا لنظميتطلبوقتا

لإلدارة العليا والمستويات المدرسة إدارة بين التعاون وضعف واللوائح،والتعليمات،
موضوعةعلىأسسمثاليةيصعبتطبيقهاواقعيافيالمدارسجاءتمتوسطاتهاالحسابية
) المشكالتالتنظيمية أكثر في فردية فروق وجود بعدم أشارتالنتائج كما جدا. كبيرة

شيوعا ( شمالاإلدارية طولكرم محافظة في المدارسالحكومية ومديرات مديري لدى
بعدة وخرجتالدراسة الجغرافي. الموقع الخبرة، المؤهل، الجنس، لمتغير تبعا  فلسطين
والوسائل األجهزة وتوفير المدرسة، في المتكامل اإلداري الكادر توفير ،توصياتمنها:

اًفيمايخصمشكالتالطالب،وتوفيروإعطاءمديريالمدارسصالحياتأكبر،خصوص
الختيار،المعلمين دقيقة علمية أسس وضع وتطبيق الحصص، من نصابهم وتخفيف

المدرسية اإلدارة اختصاصات في التداخل وتجنب المدرسية، اإلدارة عناصر ،وتدريب
 .وتطويرقنواتاالتصالبيناإلدارةالمدرسيةواإلدارةالتربوية

الكلمات المفتاحية قضاء: الحكومية المدارس التنظيمي، الهيكل التنظيمية، المشكالت

 .االدارةالمدرسية،طولكرمفلسطين

 

 
 :المقدَّمة

بحيثأصبحالتنافسبينالقوىفيالعالميرتكز،والتقدمالعلمي،يشهدالعالماآلنثورةهائلةفيتكنولوجياالمعلومات
حاجةإلىبنولمواكبةهذهالمنافسةوالتفوقفيها،نح.والقدراتواإلمكاناتالعلميةوالتكنولوجية،علىالقوةاالقتصادية

.تتفّهمأثَرالمتغيراِتالعالميِةوالمحليِةعلىأدائِهارشيدةإدارةواعيةتقودهامؤسساِتتعليميِة
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،ماًللدراسةوالتمحيصئالتربويالتيتخضعدادانوهىمنأهمعناصرالمي،وترتبطاإلدارةالمدرسيةبالعمليةالتعليمية
الذييوجهالعمليةالتعليميةبالشكلالمطلوب،وعادةماترتكزتعتبرالمحركالرئيسومنثمالتغيروالتطويرحيثأنها

لتحسيننوالمعلمي،همومهاراتالمدراءقدراتوطرقتطويرهاوتنمية،ماطاإلدارةالسائدةنهذهالدراسةعلىأساليبوأ
القياداتوتجويدمستوىالتزامهمجودةاألداءوليصبحالنظامالتربويقادراً علىتحقيقالجوانبالثقافيةوالمهنيةلهذه

تبنىاألساليبواالستراتيجياتواألساليبمك.والتنظيميالمهني إلى التحسن هذا يرتكز الذاتيةئالقاا اإلدارة ومنها مة
.(2014،)خليل.للمدرسة

العمل سير تضمن بصورة واإلدارة العاملين بين متوافرة علىأساسصراحة المدرسية اإلدارة الحاالت،تقوم في إال
االستثنائيةالخاصةالتيتقتضيأمانةوسريةبعضالمعلومات،فإنلألعضاءالعاملينالحقفياالطالعوالحصولعلى

فيمايتعلقبالثقافةالتنظيميةهيأنالثقافة.(2010وبالسياسةالعامةللمنظمة)الخوالدة،،المعلوماتذاتالعالقةبعملهم
فالمؤسسةهيوحدةمنوحداتالمجتمع،التيتعتبرأسالعملاالداري؛بنتالثقافةالمجتمعيةالتنظيميةللمؤسسةهي

األعرافوالعاداتهينابعةمنثقافةالمجتمعذاته،فإذاووالمبادئواالتجاهاتولذافإنمافيهامنمالمحثقافيةكالقيم
ًاألداءكانالحرصعلىجودة نالمجتمعالكبيريتميزبأنهأذلككملمحمنمالمحثقافتهاالتنظيمية،فانمعنىملحوظا

.(2006بطاح،تميزاألداء)علىحريص
لمدرسيةلدىمديريالمدارسعلىالمستوياتالعربية،فياإلدارةاالمشكالتالتنظيميةالتيتواجهوتظهرأهميةدراسة

تسعىالمنظماُتحيثوتطويرها؛التيعقدتلدراسةالمرحلةالثانوية،الحلقاتالدراسيةالعربيةوالمؤتمراتالتربوية
التيتحدثهاتحدياتالعولمةوالثيإلىإحداِثالتغي لتكنولوجياراِتالالزمِةللتكيِفمعالتطوراِتالعميقِة وراِتالمتالحقِة

ي بالتالي وهذا واالتصاالت، وإعادةِتالمعلوماِت واعتقاداتِها، ممارساتِها تغيير على سريعاً العمل منظمٍة كل على حتم
.التفكيِربكلأنشطتِها،وسلوِكهاالتنظيميللتكيفمعهذهالمتغيرات

تسي التنظيميِة المشكالِت دراسةَ البٌحث اإلدارةناول تواجهُ التي قضاياأوالمدرسية اإلاكثر تأثيرالتغير داري
 التفاعالِت من ديناميكيةً شبكات تمثٌل التي التنظيميِة بالكياناِت ّ وارتباطا للتغي؛ وفقا العناُصر تتكيُف فييحيث راِت

داًللمنظمِةتتبناهُمستقبالً.محدوتولدالمشكالتالعشوائيةنوعاَمنالتنظيِمالذاتيِالذييفرُضشكالً،الظروفِ
 مشكلة الدراسة

،تحديدالمشكالتالتنظيمية)اإلدارية(علىاألدِبالنظرّيوالدراساِتالسابقة،أنمامنخالِلاطالعهانالباحثالحظ
المدارس لمديري التنظيمي و،والسلوك إيجادمحاولةَ التنظيميِة للمشكالِت عالجٍ تحفيزِ؛ على فيسيعمُل العامليَن
فيأدائهم لإلبداعِ التعليميِة والنمطيةِ،المؤسساِت والتكراريِة البيروقراطيِة قيوِد إلىاألموِر،والتخلِصمنكِل والنظِر

فردمنظوميهالمحيطِةبأعماِلهمنظرةً ألنالمنظماِتالتعليميةَهي؛تساعُدعلىتفجيِرالطاقاِتاإلبداعيِةالكامنِةفيكّلِ
علىالعمِلبكفاءةٍ،والتعامِلالفورّيِاإلبداعّيمَعأ المنظماِتبالكوادِرالبشريِةالقادرةِ كافةَ وتمدُّ يةالرئيُسفيالمجتمعِ

المخرجاتِالتعليمية نوعيِة ولتحسيِن خارِجها أو المنظمِة داخَل تطرأُ قد في،مشاكَل لتحقيقه نسعى ما المدارِسوهذا
.وميةِالفلسطينيِةالحك

اإلدارةالمدرسيةفيمدارس(التيتواجههاالمشكالتالتنظيمية)اإلداريةومنهنايأتيمنطلقهذهالدراسةفيتحديد
رمديريومديراتالمدارسأنفسهم.محافظةطولكرممنوجهةنظ

 أهداف الدراسة:
:تهدفالدراسةإلىمايلي

 لدىمديريومديراتالمدارسالحكوميةفيمحافظة التعرفعلىأكثرالمشكالتالتنظيمية)اإلدارية(شيوعا
:فيالمحاوراآلتيةشمالفلسطينطولكرم

 الموقعالجغرافي(علىالمشكالتالتنظيمية)اإلدارية(،الخبرة،المؤهل،التعرفإلىأثرالمتغيرات)الجنس
.شمالفلسطينشيوعالدىمديريومديراتالمدارسالحكوميةفيمحافظةطولكرم

 :أهمية الدراسة
:اآلتيةتظهرأهميةالدراسةعلىالمستويات

وأخذهابعيناالعتبار،التنظيميةالتيتواجههاتفيداإلدارةالتعليميةواإلدارةالمدرسيةفيالتعرفعلىالمشكالت-1
عندالتخطيطمستقبالسواءعلىمستوىالمديريةأوعلىمستوىالمدرسةنفسها.

من-2 الدراسة هذه الباحثواطالعهىاألولدراساتالتعد علم المشكالتالتنظيمي،فيحدود ةالتيتناولتموضع
 فيمحافظة التربيةوالتعليم أن،شمالفلسطينطولكرم/بمدارسمديرية هكما إلثراءتوجد الدراساتالعربيةضرورة

وقد،ثراءالمكتبةالعامةالعربيةوالبحثالعلميفيهذاالمجالإهميةفيأتناولهذاالموضوع،ممايعطيالدراسةل
 :لةاآلتيةباإلجابةعناألسئمشكلةالدراسةتحددت

 ماهيالمشكالتالتنظيميةالتيتواجهاالدارةالمدرسيةفيمديريةطولكرممنوجهةنظرمديريومديراتالمدارس
 (؟الجنس،المؤهل،الخبرة،الموقعالجغرافيتبعالمتغير)أنفسهم
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 :التساؤالت الفرعية األخرى

 هيالمشكالتالتنظيميةالتيتواجهاإل المدرسيةفيمديريةطولكرمما منوجهةنظرمديريشمالفلسطيندارة
 ؟الجنستبعالمتغيرومديراتالمدارسأنفسهم

 هيالمشكالتالتنظيميةالتيتواجهاإل المدرسيةفيمديريةطولكرمما منوجهةنظرمديريشمالفلسطيندارة
 ؟المؤهلتبعالمتغيرومديراتالمدارسأنفسهم

 هي المدرسيةفيمديريةطولكرمما منوجهةنظرمديريشمالفلسطينالمشكالتالتنظيميةالتيتواجهاالدارة
 ؟الخبرةتبعالمتغيرومديراتالمدارسأنفسهم

 المدرسيةفيمديريةطولكرم هيالمشكالتالتنظيميةالتيتواجهاالدارة منوجهةنظرمديريشمالفلسطينما
؟الموقعالجغرافيتبعالمتغيرومديراتالمدارسأنفسهم

 :فرضيات الدراسة
مستوىداللة .1 عند إحصائية فروقذاتداللة التوجد (α=0.05)،فيالمدارسحيثمن المشكالتالتنظيمية

.الحكوميةفيمحافظةطولكرممنوجهةنظرالمديرينأنفسهمتعزىإلىمتغيرالجنس
مستوىداللة .2 عند إحصائية فروقذاتداللة التوجد (α=0.05)،فيالمدارسحيثمن المشكالتالتنظيمية

.الحكوميةفيمحافظةطولكرممنوجهةنظرالمديرينأنفسهمتعزىإلىمتغيرالمؤهلالعلمي
مستوىداللة .3 عند إحصائية فروقذاتداللة التوجد (α=0.05)،فيالمدارسحيثمن المشكالتالتنظيمية

 .الحكوميةفيمحافظةطولكرممنوجهةنظرالمديرينأنفسهمتعزىإلىمتغيرالموقعالجغرافيللمدرسة
مستوىداللة .4 عند إحصائية فروقذاتداللة التوجد (α=0.05)،فيالمدارسحيثمن المشكالتالتنظيمية

.الحكوميةفيمحافظةطولكرممنوجهةنظرالمديرينأنفسهمتعزىإلىمتغيرالخبرةاإلدارية
  :مصطلحات الدراسة

:أتيالحاليةبمايللدراسةواالجرائيةمالتعريفاتاالصطالحيةهتتحددأ
بالمدرسة التنظيمي الوظائف:الهيكل توصيف بطاقات من يتكون الذي التنظيمي اإلطار التنظيمية،،هو والخريطة

.والمالكالوظيفي
المدرسي والمسمناالجراءاتومجموعة"ه:التنظيم عالعملوتحديديوتوزواإلمكاناتولياتؤوالقراراتوالمهام

وفقتنفيذالسياسةالتعليميةإلمكانالمدرسةفيوقدراتهم،حسبتخصصاتهماالفرادووضعاالتصالقاتوخطوطالالع
وبأفضلمخرجدافالمرحلةالدراسيةبأقلتكلفةوجهدووقتممكنهأ؛لتحقيقوفاعلةقاتتبادليةمتناسقةومتكاملةالع

(2014)عطوي،.تعليميتربوي"
اهفيواقعيميةلالتعيةلعمللالخاصةالتشريعاتبينالتفاعلةلمحصأنهىلع:إجرائياالباحثالمناخالتنظيميفويعر
مديريةطولكرم.فيالمؤسساتالتعميميةفيحسبمايرونه،العملي

 :اإلطار النظري: األولالمبحث 
 :مفهوم الهيكل التنظيمي

التنظيميةالذييحددوالمساءلةوالعالقاتبينالوحداتنظامللسلطة"بأنه:الهيكلالتنظيمي(2009)يعرفالظاهر
."وظائفياالعملالالزمللمنظمة،وهواإلطارالذيتمارساإلدارةبداخلهشكلوطبيعة

 :أهمية الهيكل التنظيمي
ابكفاءةوفاعلية،هوأهدافيؤديالهيكلالتنظيميدوراًحيوياًفيإدراكالمؤسسةوبلوغهاغاياتها،
فتأثيراتالهيكلالتنظيميأليةمؤسسةليست؛تحميلعملياتهاالمؤسسة،ويساعدفيهونقطةالبدءفيتحديدشكلو

اإلنتاجيةمقتصرة االقتصادية،علىرفع إلى،والكفاءة يتعدىذلكالتأثير العاملينبل وتحسينمعنوياتاألفراد ،رفع
 .(2009،الظاهروتحقيقالرضا،وتفعيلاألداءالتنظيمي)

 :للمدرسة الهيكل التنظيمي
،منهومنظمةآيجابياوبيئةإهيتلكالتيتمتلكمناخا:واليابانيين،مريكيينإنالمدرسةالفاعلةمنوجهةنظرالمدربيناأل

.هدافبطريقةمنظمة،توفرالوقتوالجهداألىواليمكنتحقيقالبيئةالمنظمةدونوجودتنظيمجيديسهلالوصولإل
المناخالمناسبللعمليةطرالعمل،وينظمأنشطتهاالمختلفةلتوفيرؤحاجةلهيكلتنظيمييهيأكثرالمؤسساتوالمدرسة

:ويمكنالقولأنمكوناتالهيكلالتنظيميبالمدرسةتتجسدفياآلتي.التربويةوالتعليمة
توصيفالوظائفبالمدرسة"بطاقاتالوصفالوظيفي".-
.مدرسةالمالكالوظيفيبال-
.الجدولالمدرسي-
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.دليلإجراءاتالعملبالمدرسة-
.تقاريرتقييماألداءالعاملين-
.لةوالتأديبءالئحةالمسا-
:البناءالتنظيمي-

األفراد بين المتبادلة بالعالقات التنظيم البناء ،يتعلق التنظيم وبين المنشودة؛ األغراضواألهداف تحقيق أجل ،من
الجانبعناصررئيس ويتضمنهذا الرسميةوغيرالرسميةة بالمنظمة المتعلقة المفاهيم والرقابة،فيمقدمتها والسلطة

.(2016)المطيري،وقنواتاالتصالوالتمثيل
يعرفبالمناخالتنظيميللمؤسسة وكلمة"مناخ"هيتعبيرمجازييتعلق،ومناألمورالمرتبطةبالسلوكالتنظيميما

،عادةبالبيئةوالطبيعةلموقعجغرافييصففصولالسنةوالتحوالتالجويةالتيتميزذلكالموقععنغيرهمنالمواقع
وقدطبقهذااالصطالحعلىمكانالعملباعتبارأنالتنظيمكيانمؤسسيعضوييتفاعلمععواملالبيئةالمحيطةبه

كماأنهكيانحركيتتفاعلعناصرهالبشريةوغيرالبشريةمعبعضهاالبعضفتتأثر،يهاويتأثربهامنناحيةفيؤثرعل
(.305:ص2005)العميان،.وتؤثرعلىبعضهاالبعض

إنفاقجهدووقتكبيرمنجانباإلدارةفيالمسائلالطارئة،وتعارضاألوامر،منمظاهرالضعففيالبناءالتنظيمي
أنهاليعرفأوأن؛أوالتعليالتالكثيرةمنجانبالموظفىراراتوالتأخيردونسببفيتنفيذاألموروالشكاووالق

نتعيدالنظرأو،يوفيهذهالحالةينبغيعلىالمنظمةأنتراجعبناءهاالتنظيم،أحداًلميخبرهوهبوطالروحالمعنوية
(.2015)القاضي،.وأنتعيدالحياةإلىأوصالها،طهاإذاكانعليهاأنتجددنشا،فيهبروحجادة

ويمثلالمناخالتنظيميبيئةالعملالداخليةبمختلفمتغيراتهاوخصائصهاوتفاعالتها،حيثيلعبالمناخالتنظيميدوراً
والعاداتواالتجاهاتكبيراًفيترصينالسلوكاألخالقيوالوظيفيلألفرادالعاملينمنناحيةتشكيلوتعديلوتغييرالقيم

فيخلقالمناخ،والسلوك نجاحها وإن أبعادها، بكل المنظمة التنظيمييمثلشخصية المناخ أن القول يمكن هنا ومن
المالئملألفرادمنشأنهأنيشجععلىخلقأجواءعملهادفةترصنسبلالثباتواالستقرارلألفرادوالتنظيمعلىحد

،سواء فياإإذ القرارناألفراد فياتخاذ علىالمشاركة فيالعملوقدرتهم بأهميتهم يشعرون الفاعلة التنظيمية لبيئة
(166:ص2002)حمود،.واإلسهامفيرسمالسياساتوالخططويسودشعوربالثقةبيناإلدارةواألفراد

بهمندورأساسيفيتسييرالمدرسةتبرزمنخاللمايقوم(إلىأنأهميةمدير1993وبطاح)،وقدأشارالسعود
التربويالمسؤولعنتصريف القائد فهو التربويةوإنمائها. التربويةالعملية البيئة التيتوجد األموراإلداريةالمتعددة

ويشرفعليهابانتظامواهتماممنجهةوهوالمشرفالتربويالمقيمالذييتابعسيرالعمليةالتربوية،جهةالمناسبةمن
األساليبالتعليميةللمعلمين،تعملعلىتحسين،الممارساتالقياديةلمديريالمدارسالثانويةلقدباتواضحاًأن.أخرى

.زيادةمستوىااللتزاموالوالءالتنظيميلديهموتحفزنموهمالمهني،وتسهمفي
وشعورالفردوضوحأهدافالمنظمة،وتحديدأدوارالعاملينفيها،أن:(1999ويرىالكايد)

والرضاعنالعمل،ووجودالرغبةالمسبقةلدىالفردفيبالهيبةوالنفوذوالمكانةداخلالمنظمة،واالستقالليةفيالعمل،
غيرالتسلطيأوالمتسيب،والمناخالتنظيميبالمنظمة،ودرجةالتماسكوالتالحمبينالعاملين،وأسلوبالقيادةااللتحاق

جيدللحوافز،وفرصالترقيةالفردفيتحقيقأهدافه،ووجودنظامووجودالرغبةلدى،واإلبداعالمشجععلىاإلنجاز
علىحدسواءوهذاهويجابيتجاهأنفسهم،وتجاهالمنظمةالعاملينيسلكونالسلوكاإلالمتاحة،تعدجميعهاأسباباتجعل

.جوهرعمليةالوالءالتنظيمي
 الدراسات السابقة:المبحث الثاني

  :الدراسات العربية  -أوال 
إلدارةالمدرسيةوذلكوفقاليمكناستعراضأبرزالدراساتالسابقةالعربيةالتيبحثتفيموضوعالمشكالتالتنظيمية

:لترتيبهاالزمنيعلىالنحواآلتي
مديريومديراتعنمستوىكلمنأبعادالمناخالتنظيميلدىالكشفدراسةهدفتإلى(2018)وأجرتالهبيدة

وتأثيرأبعادالمناخالتنظيميعلى،ومستوىالرضاالوظيفيلدىالمعلمين،المدارساألساسيةالحكوميةفيدولةالكويت
وأنمستوىالرضا،كانمتوسطايأنمستوىأبعادالمناخالتنظيم:الرضاالوظيفيللمعلمينحيثكشفتنتائجالدراسة

وأوصت،وأنهيوجدأثرألبعادالمناخالتنظيميعلىمستوىالرضاالوظيفيللمعلمين،طاالوظيفيللمعلمينكانمتوس
.الدراسةبالعملعلىتحسينمستوىالمناخالتنظيميفيالمدارساألساسيةالحكوميةفيالكويت

الهيكلادراسة(2017)عليمات،عيسىىأجر لتنظيميبمدارسهدفتإلىالكشفعنالمشكالتالتييعانيمنها
أظهرتنتائجحيثلتطويره،وتبعتالدارسةالمنهجالوصفيالتحليلي،التعليماألساسيفيليبياوإيجادسبلومقترحات

الهيكلالتنظيميبالمدارستتمثلفيالدراسةأن وضعفغيابتوصيفالوظائف،:أبرزالمشكالتالتييعانيمنها
وأوصىالباحثانبضرورةإيجادرؤيةواضحةنحو،غيابخريطةتنظيميةللمدرسةو،بتصميمكادرللوظائفاالهتمام

فيليبيا.تنظيموهيكلةمدارسالتعليماألساسي
،هدفتالدراسةإلىالتعرفعلىمدىممارسةمديرالمدرسةالثانويةلدورهكقائدتربوي:(2007،دراسة)الداعور

ممارسةمديرالمدرسةالثانويةومعرفةالعالقةبينمدى،السائدفيالمدارسالثانويةوالتعرفعلينمطالثقافةالتنظيمية
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في السائدة التنظيمية تربويوبينأنماطالثقافة كقائد المدارسلدوره الباحثالمنهج، استخدم ولتحقيقأهدافالدراسة
كماأنأكثر،تربويكانتعاليةلدورهكقائدأندرجةممارسةمديرالمدرسةىوقدأشارتالنتائجإل،الوصفيالتحليلي

ثمدورهفي،هودورهتجاهالمعلمين،ثمدورهفيالتخطيطالمجاالتممارسةمنقبلمديرالمدرسةلدورهكقائدتربوي
:أتيوقدأوصىالباحثبماي.ثمدورهتجاهالمنهاج،األموروالمجتمعالمحليثمدورهتجاهأولياءالتقويم
زيادةوعيمديريالمدارسالثانويةبأهميةالدورالقياديالتعليميفيإدارةضرورة .1
المدارسوخاصةفيالنواحيالفنية. .2
.ضرورةاهتمامالمديرينبالعالقاتاإلنسانيةالطيبة .3
.العملعلىترسيخثقافةاالنجازفيالمدارسالثانويةوالعملبروحالفريق-ت .4

 ) مقبل (2004دراسة التعرف:م إلى تطبيقإلىهدفتالدراسة مديريالمدارسنتيجة أداء في مستوىالتحسن
علىعينةالدراسةالمكونةمنواستخدمالباحثالمنهجالوصفيالتحليليباالستعانةباستبانةوزعت،المشروعالتطويري

(مديرومديرةمنالمجتمعاألصلي135)
:أتينتائجالتيتوصلتإليهاالدراسةمايومنأهمال.ومديرة(مدير180)
ثمكفاية،التخطيطاالستراتيجي ثم،تلتهاكفايةالتدقيق،حصلمجالالتحسنفيتوظيفمعاييرالنجاحأعلىالدرجات-أ

.واإلشرافالشامل،بناءالفرقالمدرسية
.قلنسبةأحصلمستوىالتحسنفيكفايةالتعاملمعالمجتمعالمحليوالتفاوضعلى-ب
وبناء،واإلشرافالشامل،اإلستراتيجي تالتخطيطمستوىالتحسنفيامتالكالمديراتأعلىمنالمديرينفيكفايا-ت

.المجتمعالمحلي والتعاملمع،التفويضو،الشفافيةو،الفرقالمدرسية
تهدفهذهالدراسةإلىالتحققمنمدىقدرةمديرالمدرسةفيوكالةالغوثالدوليةعلى:م(2003دراسةدروزة)

التعليمية العملية بعناصر تتعلق مجاالت أربعة في التغيير وإحداث التطويرية القرارات المدرسية:إتخاذ البيئة ،وهي
القراراتالتطويريةفياتخاذقدرةالمديرعلىقاستاستبانةولتحقيقهذاالهدفاستخدمت.والمنهاج،والمعلم،والتلميذ

عينةعشوائيةمنمديريمدارسوكالةالغوثالدوليةفيمنطقةنابلسمنوقدطبقتعلى،المجاالتاألربعةالمذكورة
.فلسطين
وتحليل،حاديالتبايناألوتحليل،(.وقداستخدمتالباحثةاإلحصاءالوصفي40(مديرومديرةمنأصل)26بلغت)

التطوير القرارات المدير اتخاذ األفضليةفي التغيير البيروقراطي.وإحداث النظام أن على المستجيبون أجمع وقد
وعدممشاركة،واستئثارالمسؤولينباتخاذهذهالقرارات،اإلداريفيوزارةالتربيةوالتعليموالروتين
هياألسباب،الفلسطينيوالظروفالسياسيةالتييعيشهاالشعب،وضيقوقتالمدير،وفقرميزانيةالمدرسة،المديربها

.األفضلفيالمدرسةوإحداثالتغيير،المديرللقراراتالتطويريةاتخاذالتيتحولدون
....وكفايات،وأوصىالباحثبضرورةتدريبمديريالمدارسعلىبناءالفرقالمدرسية

وقد،(:هدفتالدراسةإلىالتعرفعلىواقعالتعاونبينالمدرسةالثانويةوالمجتمعالمحلي1998،دراسة)المشوخي-
:وتوصلتالدراسةإلىعدةنتائجأهمها،استخدملذلكالمنهجالوصفيالتحليلي

يتفقالمديرونوأولياءاألمورعلىأنالتعاونبيناإلدارةالمدرسيةوالمجتمعالمحليفي-أ
.متدنمستوى

ومتابعةمستوىتقدمالتالميذ،هومجالحلمشكالتالتالميذ:أكثرالمجاالتتعاونًابينالمدرسةوالمجتمعالمحلي-ب
.ومعالجةمشكالتالغياب،التحصيلي

.واالجتماعية،هومجالحلمشكالتالمعلميناالقتصادية:أقلالمجاالتتعاونا-ت
والمجتمعالمحليمنجهةوأولياءاألمور،قالعالقةبيناإلدارةالمدرسيةمنجهةوقدأوصتالدراسةبضرورةتوثي

والمعارضالثقافيةالتييدعىإليهاالجمهور.واليومالمفتوح،وذلكمنخاللمجالساآلباءوالمعلمين،أخرى
  :الدراسات االجنبية -ثانيا 

وذلكوفقالترتيبها،بحثتفيموضوعمعوقاتاإلدارةالمدرسيةيمكناستعراضأبرزالدراساتالسابقةاألجنبيةالتي
:الزمنيعلىالنحواآلتي

وإزيوزور)-(1 إفيوما في:(Ifeoma & Eziuzor،2015)هدفتدراسة المناخالتنظيميالسائد أنواع إلىتحديد
نيجيريا دلتا والية من مجلسالشيوخ منطقة في الدلتا شمال في للدولة المملوكة والخاصة العامة الثانوية .المدارس

وتمجمعالبيانات،(720والمعلمين،مدير48(منالعاملين)768وأجريتعلىعينةعشوائيةبسيطةمتكونةمن)
التياشتملتعلى)من فقرة42خاللاالستبانة االستقالليةواالنفتاحية،( وأشارتالنتائجإلىأنالمدارسالتيتعتمد

.والرقابةالذاتيةتعملعلىايجادمناختنظيميداعمللموظفينفيالمدارسالمبحوثة
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جي)،2 بوثا دراسة أما )2013Botha.R.J): فإوالتيتهدفإلى المدرسة إبداعيةيصالح مدرسية قيادة ،ضوء
وكانتعينةالدراسةمنالمديرين،،فريقياإتطبيقهافيمدارسجنوبوتم،واستخدمالباحثفيدراستهالمنهجالوصفي

في قديمة:نتائجهوتوصل تقليدية بطرق مدارسهم يقودوا أن يمكن ال اآلن المدارس مدراء أن،أن عليهم فإن ولذا
ممارسات ًيستخدموا أكثرإبداعا نوعية،إدارية أردنا إذا مدارسناوأنه أننقود فإنهيستوجبعلينا أفضلفيمدارسنا

ًيبشكلمختلف خالقةمنالتفكير.تطلبطرقا
 :التعليق على الدراسات السابقة

التنظيمي الهيكل بحثتفي التي للدراساتالسابقة مراجعتنا خالل المشكالت،فمن أبرز أحد وهما التنظيمي والمناخ
حيثجاءتنتائجالدراساتالسابقة،والعاملينتحتإطارتلكاإلدارات،التنظيميةالتييمكنأنتواجهمديريالمدارس

و التربويمنإشكالياتإدارية فيالميدان يدور علىما اإلدارةلتؤكد التيتعرقلعمل المشكالتالتنظيمية أكثر أن
وعدمالتعاونبينالمعلمينوإدارة،المختلفةطاتهاانشقلةالتمويلالذيتحصلعليهالمدرسةلتنفيذ:المدرسيةشيوعاًهي

ورغموجودمشاكلمشتركةبينالمدارسمهمااختلفت.وضعفالتفاعلبينالمدرسةوأولياءأمورالطالب،المدرسة
في الذيتوجد والمجتمع ومراحلها ،هطبيعتها المدرسة عمل بطبيعة مرتبطة المشاكل هذه أن هناك،إال أن فيحين

الذي المجتمع أو بالمرحلة أو بالنظام معوقاتمرتبطة المدرسيوجد الوعيلدىمديريالمدارسبالدور،فيه وعدم
.وترشيحثقافةالعملبروحالفريق،القياديواالهتمامفيالعالقاتاإلنسانية

 تقترح اإلدارةحيث توجيه في دور من له لما الدراسة موضوع البحثفي في االستمرار بضرورة الحالية الدراسة
.المدرسيةألنجعالطرقالتييتممنخاللهاإدارةالميدانالتربويلرقيالعمليةالتعليميةوالتعلمية

 االجراءات المنهجية للدراسة :المبحث الثالث
 هذا يتضمن المبحث وأداة وعينة ومجتمع لمنهج ً الدراسةعرضا هذه في المستخدمة الصدق ومتغيرات،ودالالت

:بيانذلكأتيوفيماي،اإلحصائيةوالمعالجات،وإجراءاتالدراسة
الدراسةالمنهجالمتبع :ألغراضهذه   لجمعالبياناتمنوالمنهجالتحليلي،الميدانيالمنهجالوصفيثانالباحاستخدم
دارةالمدرسيةفيمديريةطولكرمالمشكالتالتنظيميةالتيتواجهاإلوالتعرفعلىخصائصه،ولمعرفة،مجتمعالدراسة

.وهذااألسلوبيناسبأغراضالدراسة،منوجهةنظرمديريومديراتالمدارسأنفسهم
 حدود الدراسة:

:تتأثرنتائجالدراسةبأربعةمحدداتهي
.جميعالمدارسالحكوميةفيمحافظةطولكرم:(الحدودالمكانية1
سيتمتطبيقهذهالدراسةعلىمديريومديراتالمدارسالحكوميةفيمحافظةطولكرموالبالغعدهم:(الحدودالبشرية2
(.138)
(2020/2021منالعامالدراسي)األولتمإجراءهذهالدراسةفيالفصل:(الحدودالزمانية3
.استخدماإلحصاءالوصفيالتحليلي:اإلجرائية(الحدود4

الدراسةمنجميعمديريومديراتالمدارسالحكوميةفيمحافظةطولكرم:مجتمع الدراسة تكونالمجتمعفيهذه
.مديراومديرة138البالغعددهم

 عينة الدراسة:
ومديرة138بلغعددها)،طولكرمتكونتعينةالدراسةمنمديريومديراتالمدارسالحكوميةفيمحافظة ،(مديرا

 من األكبر الحصة بلغت فقد العشوائية بالطريقة اختيارهم تم حسبوقد العينة لحملةأفراد العلمي المؤهل متغير
) العينة ثلثي تقريبا شكلوا ربع72.5البكالوريسحيث يقارب ما شكلوا حيث الماجستير حملة تالها ثم تقريبا، )%

وما،سنةفاكثر16منهمبلغتسنواتخدمتهممن،%52ومايقاربنصفأفرادالعينةبحوالي،دالعينة%(أفرا27.5)
) بين30يقاربثلثهم تراوحتسنواتخدمتهم )،سنة%6-15( منهم الذكور نسبة48وحيثبلغتنسبة بينما )%
ولاآلتيةتوزيعأفرادعينةالدراسةحسب(.وتبينالجدا4،3،2،%1تقريبا.أنظرالجداولأدناه)48اإلناثبلغت

 :متغيرات الدراسة
 متغير الجنس-1

(توزيععينةالدراسةحسبمتغيرالجنس1الجدول)

النسبةالمئوية%التكراراتالجنس

 48 66 ذكر

 52 72 نثىأ

 100 138 المجموع

.العينةمناإلناث%من%52منعينةالدراسةمنالذكورو48يتبينمنالجدولالسابقأن
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 متغير الموقع الجغرافي للمدرسة-2
(توزيععينةالدراسةحسبمتغيرالموقعالجغرافيللمدرسة2الجدول)

النسبةالمئوية%التكراراتالموقعالجغرافي

 62.5 86 مدينة

 37.5 52 قرية

 100 138 المجموع

%منالعينةمنالقرية.37.5المدينةو%منعينةالدراسةمن62.5يتبينمنالجدولالسابقأن

 متغير المؤهل العلمي-3

(توزيععينةالدراسةحسبمتغيرالمؤهلالعلمي3الجدول)

النسبةالمئوية%التكراراتالمؤهلالعلمي

 72.5 100بكالوريوس

 27.5 38 ماجستيرفأعلى

 100 138 المجموع

 أن السابق الجدول من 72.5يتبين عينة %من البكالوريوسو شهادة يحملون الدراسة27.5الدراسة عينة %من
.يحملونشهادةماجستيرفأعلى


 متغير الخبرة اإلدارية-4

(توزيععينةالدراسةحسبمتغيرالخبرةاإلدارية4الجدول)

النسبةالمئوية%التكراراتالخبرة

 17.5 25 سنوات5-1من

 30 41 سنوات15-6من

 52.5 72سنوات15أكثرمن

 100 138 المجموع

%منعينة30و،سنة%15منعينةالدراسةسنواتخبرتهافياإلدارةأكثرمن52.5يتبينمنالجدولالسابقأن
.سنوات5-%1منالعينةسنواتخدمتهامن17.5و،سنة15-6الدراسةسنواتخدمتهامن


الدراسةويرثانبتطقامالباحداة الدراسة: أ بعداالطالععلىالدراساتلجمعالبياناتالمتعلقةبموضوعالدراسةأداة

 :حيثتكونتاالستبانةمن،السابقةالخاصةبموضوعالدراسة
،ونوعالبيانات،ويحتويعلىمجموعةمنالعناصرالتيتحددهدفالدراسة،:شملمقدمةاالستبانةاألولالقسم -

وأنهالن،وطمأنةالمبحوثينعلىسريةالمعلومات،والمعلوماتالتييودالباحثونجمعهامنأفرادعينةالدراسة
.تستخدمإالألغراضالبحثالعلميفقط

عامة - معلومات الثاني: الجنس،القسم متغير هي المتغيرات وهذه البحث في كمتغيرات دخلت الموقع،والتي
 .الخبرةاإلدارية،مؤهلالعلميال،الجغرافيللمدرسة

:وهي،(فقرةقسمتإلىأربعمجاالت32واشتملعلى):القسمالثالث -

 .(فقرات7:مشكالتمتعلقةبمديرالمدرسةوالتنظيمالمدرسيوتتمثلفي)األولالمجال

 (فقرات7المجالالثاني:المشكالتالمتعلقةبالمعتقداتالتنظيميةوتتمثلفي).

 .(فقرة11الثالث:المشكالتالمتعلقةبالعالقةبينالمدرسةومديريةالتربيةوتتمثلفي)المجال

 .(فقرات7المشكالتالمتعلقةبالعالقةبينالمدرسةوالمجتمعالمحليوتتمثلفي):المجالالرابع
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األبعاد خماسي ( ليكرت أساسمقياس) على االستبانة تصميم تم وقد ،هذا قد عليه الفقراتوبناء وأعطيت،بينت
كماهوآت:،األوزان
.خمسدرجات:كبيرةجدا

.أربعدرجات:كبيرة
.ثالثدرجات:متوسطة

.درجتان:قليلة
.درجةواحدة:قليلةجدا

.33=33×1وأقلدرجة=،165=33×5وبذلكتكونأعلىدرجةفيالمقياس=
تفسيرالنتائج)معيارالتقويم(:

:وتفسرالنتائجعلىهذااألساسوفقالمعياراآلتيللموافقة،المتوسطاتالحسابيةإلىنسبمئويةحيثيتمتحويل
.%(كبيرةجدا80-100%)
.%(كبيرة60-79.9%)
.%(متوسطة40-59.9%)
.%فاقل(منخفضة39.9)

عرضهاعلىعددمنالمحكمينوللتحققمنصدقهاقامالباحثانب،يةاألولبعدإعدادأداةالدراسةبصورتهاصدق األداة:
ومدىمالءمتهاألهدافالدراسة،بهدفالتأكدمنصدقمحتوىالفقراتالمكونةلالستبانة،ذويالخبرةواالختصاص

 .اةالدراسةأشارواإلىصالحيةأدحيثطلبمنهمبيانصالحيةالعبارة؛لقياسماوضعتلقياسه،وقد،ومتغيراتها
(وقدChronback Alphaلقدتماستخراجمعاملثباتهذهالدراسةباستخداممعادلة)كرونباخ(ألفا)ثبات األداة:

.%(وهومعاملثباتجيدجدايفيبأغراضالبحثالعلمي85.7بلغتقيمةمعاملالثبات)
 :إجراءات الدراسة

:آلتيةلقدتمإجراءالدراسةوفقالخطواتا

 .إعدادأداةالدراسةبصورتهاالنهائية

 .تحديدأفرادعينةالدراسة

 .توزيعاالستبانة

 العينة أفراد من االستبانة إلىالحاسوب،وترميزها،تجميع البرنامج،وإدخالها باستخدام إحصائيا ومعالجتها
 .(SPSSاإلحصائي)

 تفريغإجاباتأفرادالعينة. 

 تها.استخراجالنتائجوتحليلهاومناقش 


  :تصميم الدراسة
:تيةمتغيراتاآلتضمنتالدراسةال

:وتشتملعلىالمتغيراتالمستقلة-1
 :الجنسولهمستويان -

 ذكر 

 انثى
 :الموقعالجغرافيللمدرسةولهمستويان -

 مدينة

 قرية
:المؤهلالعلميولهمستويان-

 بكالوريوس 

 ماجستيرفأعلى
 :مستوياتالخبرةاإلداريةولهاثالث -

 سنوات5-1من. 

 سنة15-6من. 

 سنة15أكثرمن. 
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بالتعرفوتشتملعلىالمتوسطاتالحسابيةالستجاباتعينةالدراسةعلىأسئلةاالستبانةالمتعلقة:المتغيراتالتابعة-2
 اإلإلى تواجه التي المشكالتالتنظيمية مديري نظر وجهة من طولكرم مديرية في المدرسية ومديراتالمدارسدارة
.أنفسهم

 المعالجات اإلحصائية:
) االجتماعية للعلوم اإلحصائية الرزم البياناتاستخدمتبرنامج معالجة أجل المعالجاتSPSSمن باستخدام وذلك )

:اإلحصائيةاآلتية
 .التكراراتوالنسبالمئوية .1
 .المتوسطاتواالنحرافاتالمعيارية .2
 .(Independent sample t-test)،اختباراتللمتغيراتالمستقلة .3
 .(One Way ANOVA)،اختبارتحليلالتبايناألحادي .4
 .(Chronback Alphaمعامل)كرونباخألفا() .5

 المبحث الرابع
  :نتائج الدراسة

.األولالنتائجالمتعلقةبسؤالالدراسة-أوال
 .النتائجالمتعلقةبفروضالدراسة-ثانيا
  :نتائج الدراسة

،شمالفلسطيندارةالمدرسيةفيمديريةطولكرمالمشكالتالتنظيميةالتيتواجهاإلالتعرفعلىهدفتهذهالدراسةإلى
أنفسهم المدارس ومديرات مديري نظر وجهة الدراسةك،من متغيرات دور على التعرف إلى هدفت تحديدما في

المدرسيةفيالمشكالتالتنظيميةالتيتواجهاإل منوجهةنظرمديريومديرات،شمالفلسطينمديريةطولكرمدارة
استبانة،ولتحقيقهدفالدراسة،المدارسأنفسهم تطوير منصدقها،تم التأكد ثباتها،وتم جمع،ومعامل عملية وبعد

ترميزها تم للحاسوب،االستبانات ،وإدخالها للعلوم اإلحصائية الرزمة باستخدام إحصائيا االجتماعيةومعالجتها
(SPSS)،:سئلتهاوفرضياتهاأنتائجالدراسةتبعالتسلسلأتيوفيماي

:النتائجالمتعلقةبأسئلةالدراسة-أوال
 هي اإلما التيتواجه المشكالتالتنظيمية طولكرم فيمديرية المدرسية دارة فلسطين مديريشمال نظر منوجهة

ومديراتالمدارسأنفسهم؟
،ومنثمترتيبهاتنازلياوفقالمتوسطالحسابي،والنسبالمئويةلفقراتالدراسة،استخراجالمتوسطاتالحسابيةحيثتم

واعتمدالباحثانالمستوياتاآلتيةللتقدير:
.%(كبيرةجدا80-100%)
.%(كبيرة60-79.9%)
.%(متوسطة40-59.9%)
.%فاقل(منخفضة39.9)


:لنتائجوفقمجاالتهاوفيمايأتيجداولتبينهذها
.مشكالتمتعلقةبمديرالمدرسةوالتنظيمالمدرسي:األولالمجال -1

(5جدولرقم)
مرتبةتنازلياوفقاألولودرجةالموافقةلفقراتالمجال،والنسبالمئوية،واالنحرافاتالمعيارية،المتوسطاتالحسابية
المتوسطالحسابي

درجةالموافقة
النسبة
المئوية

المتوسط
 الحسابي

االنحرا
ف

المعيار
 ي

الفقرة

رقمها
في
االس
تبانة

الترتيب

كبيرة
68.2

% 
3.410

3 
1.018

72 

المدير إلمام قلة
علم في بالمستجدات

 اإلدارة
2 1
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كبيرة
61.5

% 
3.076

9 
1.155

87 

البيانات في النقص
الصحيحة األساسية

 الالزمةإلعدادالخطط
2 5

كبيرة
61.5

% 
3.076

9 
1.178

42 

لمدير التأهيل نقص
المدرسةللقيامبمهامإدارة

 المدرسة
3 1

 كبيرة
60.5

% 
3.025

6 
1.087

90 
والمهام األعباء كثرة

 الموكلةلمديرالمدرسة
4 3

 كبيرة
60.5

% 
2.769

2
1.012

07 

الكافي الوقت توفر قلة
جميع إلنجاز المدير لدى

 األعمال
5 7

 متوسطة
54.9

% 
2.743

6 
1.250

64 
اإلداري الكادر نقص

 المعاونلمديرالمدرسة
6 6

 متوسطة
52.8

% 
2.641

0 
0.959

36 

داخل التنظيم استقرار قلة
اإلجازات بسبب المدرسة

 والنقلواالنتداب
7 4

متوسطة
59.3

% 
2.963

4 
0.586

01 
األولالدرجةالكليةللمجال


:السابق(5تبينمنالجدولرقم)ي

  .مشكالت متعلقة بمدير المدرسة والتنظيم المدرسي :األولالمجال 
،(3.4حيثبلغمتوسطهاالحسابي)،كانتكبيرةقلةإلمامالمديربالمستجداتفيعلماإلدارةإنالفقرةالتيتنصعلى

لمديرنقصالتأهيلكذلك،(3.07كانتكبيرة)النقصفيالبياناتاألساسيةالصحيحةالالزمةإلعدادالخططفيحين
قلةتوفرالوقتالكافيلدىالمديرو،كثرةاألعباءوالمهامالموكلةلمديرالمدرسةو،المدرسةللقيامبمهامإدارةالمدرسة

بينماجاءتالنتائجمتوسطةلكلمنالفقراتالتيتنصعلى،(2.7،3.02،3.07جاءتكبيرة)إلنجازجميعاألعمال
داخلالمدرسةقو،المدرسةنقصالكادراإلداريالمعاونلمدير استقرارالتنظيم لة بسبباإلجازاتوالنقلواالنتداب؛

)،(2.6،2.7) بلغت قد المبحوثين الستجابات العام المتوسط أن السابق الجدول خالل من يالحظ وهي2.96كما )
.متوسطة

  .المشكالت المتعلقة بالمعتقدات التنظيمية  :المجال الثاني-2
(6جدولرقم)

ودرجةالموافقةلفقراتالمجالالثانيمرتبةتنازلياوفق،والنسبالمئوية،واالنحرافاتالمعيارية،المتوسطاتالحسابية
المتوسطالحسابي

درجة
الموافقة

النسبة
المئوية

المتوسط
 الحسابي

االنحراف
 المعياري

الفقرة

رقمها
في
االس
تبانة

التر
تيب

 1.22447 3.6410 %72.8 كبيرة
على المعلمون يكافأ

 أعمالهمومبادراتهم
1 6

 1.29204 3.5897 71.8% كبيرة
بعض تفويض يتم
المدرسة في الصالحيات

 مناجلتطويرالعمل
3 2

 1.09532 3.5641 71.3% كبيرة
معيارا المدرسة تنتهج
جميع على يطبق واحدا

المعلمين
3 4
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 1.02268 3.4872 %69.7 كبيرة
المدرسية االدارة تغرس

الثقافةالمحفزةلالبداع
4 7

 1.15060 3.3077 %66.2 كبيرة
بمبدأ المدرسة تؤمن
االداري التفويض

للمعلمين
5 2

 1.41144 3.1842 %63.7 كبيرة
بالوالء المعلمون يشعر

لمهنةالتعليم
6 1

 1.30761 3.0256 %60.5 كبيرة
تتطابقمعتقداتالمعلمين
التنظيمية المعتقدات مع

 للمدرسة
7 9

متوسط
ة

تعزيزالنموالمهنيللمعلم 1.14236 2.8974 57.9% 10 8 

الدرجةالكليةللمجالالثاني 75058. 3.3388 %66.8 كبيرة

:السابق(6تبينمنالجدولرقم)ي
:المشكالتالمتعلقةبالمعتقداتالتنظيمية:المجالالثاني

في،(3.6حيثبلغمتوسطهاالحسابي)،كانتكبيرةيكافؤالمعلمونعلىأعمالهمومبادراتهم:نالفقرةالتيتنصعلىإ
:جاءتنتائجكلمنكذلكو،(3.58)كانتكبيرةيتمتفويضبعضالصالحياتفيالمدرسةمنأجلتطويرالعملحين
تؤمنالمدرسة،دارةالمدرسيةالثقافةالمحفزةلالبداعتغرساإل،المدرسةمعياراواحدايطبقعلىجميعالمعلمينتنتهج

تتطابقمعتقداتالمعلمينمعالمعتقداتالتنظيمية،يشعرالمعلمونبالوالءلمهنةالتعليم،داريللمعلمينبمبدأالتفويضاإل
بمتوسطحسابيتعزيزالنموالمهنيللمعلمفيحينجاءت،االحسابيكبيرمتوسطه،(3.1،3.3،3.4،3.56)للمدرسة
السابق،(2.8متوسط) الجدول يالحظمنخالل بلغت)أكما قد الستجاباتالمبحوثين العام المتوسط وهي،(3.3ن

.كبيرة
 .مجال المشكالت المتعلقة بالعالقة بين المدرسة ومديرية التربية :المجال الثالث-3

(7جدولرقم)
ودرجةالموافقةلفقراتالمجالالثالثمرتبةتنازلياوفق،والنسبالمئوية،واالنحرافاتالمعيارية،المتوسطاتالحسابية
المتوسطالحسابي



درجةالموافقة
النسبة
المئوية

المتوسط
 الحسابي

االنحراف
 المعياري

الفقرة
في رقمها
االستبانة

الترتيب

 64680. 4.2821 %85.6 كبيرةجدا
كثرةالتعميماتوالقراراتبشكليجعل
على وجهدا يتطلبوقتا تنفيذها متابعة

 حساباألعمالاألخرى
1 2

 92280. 4.2051 %84.1 كبيرةجدا
بالنظم الحرفي بالتقيد المدارس إلزام

 والتعليمات.
2 6

جداكبيرة 80.5% 4.0256 .90284 
 إدارة بين التعاون المدرسةضعف

 والمستوياتالعليالإلدارة.
3 4

 1.07606 4.0000 %80 جداكبيرة
مثالية أسس على موضوعة اللوائح

 يصعبتطبيقهاواقعيافيالمدارس.
3 4

كبيرة 77.4% 3.8718 .95089 
المتخصصين الفنيين في النقص

 إلصالحاألعطالبالمختبرات.
5 9
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كبيرة 76.4% 3.8205 .99662 
 إنجازغلبة عند الروتيني الطابع

 المعامالتاإلدارية.
6 8

كبيرة 72.8% 3.6410 1.06344 
بقرارات التربية مديريات التزام قلة
بفصل يتعلق فيما خاصة المدارس

الطالب
5 7 

كبيرة 64.1% 3.2051 1.30141 
والتعميمات اللوائح وضوح عدم

الصادرةمنالمديرية.
1 8 

كبيرة 63.6% 3.1795 1.07292 
احتياجاتالمدارسمن فيتلبية البطء

المعلمين.
7 9 

كبيرة 61% 3.0513 1.19095 
لمدير الممنوحة الصالحيات قلة
المدرسةمقابلالمسؤولياتالملقاةعلى

عاتقه.
11 10 

متوسطة 54.9% 2.7436 1.25064 
دوناألخذ التشكيالتالمدرسية إجراء

برأيمديرالمدرسة.
10 11 

الدرجةالكليةللمجالالثالث 49288. 3.6387 %72.8 كبيرة

:السابق(7تبينمنالجدولرقم)ي
.المشكالتالمتعلقةبالعالقةبينالمدرسةومديريةالتربية:المجالالثالث

 تنصعلى التي الفقرات التعميماتإن ،كثرة على وجهدا وقتا يتطلب تنفيذها متابعة يجعل بشكل حسابوالقرارات
واألعمالاألخرى والتعليمات، الحرفيبالنظم المدارسبالتقيد المدرسةو،إلزام والمستويات،ضعفالتعاونبينإدارة

جاءتمتوسطاتهاالحسابيةكبيرةاللوائحموضوعةعلىأسسمثاليةيصعبتطبيقهاواقعيافيالمدارسو،العليالإلدارة
،(4،4.02،4.20،4.28جدا) على تنص التي الفقرات األعطالبينما إلصالح المتخصصين الفنيين في النقص

قلةالتزاممديرياتالتربيةبقراراتالمدارسخاصةو،غلبةالطابعالروتينيعندإنجازالمعامالتاإلداريةو،بالمختبرات
فيتلبيةاحتياجاتالمدارسئالبطو،عدموضوحاللوائحوالتعميماتالصادرةمنالمديريةو،فيمايتعلقبفصلالطالب

جاءتمتوسطاتهاالحسابية،قلةالصالحياتالممنوحةلمديرالمدرسةمقابلالمسؤولياتالملقاةعلىعاتقهو،منالمعلمين
نالمتوسطالعامالستجاباتالمبحوثينقدأكمايالحظمنخاللالجدولالسابق،(3،3.1،3.2.3.6،3.8،3.87كبيرة)
.كبيرة(وهي3.6بلغت)

  .المشكالت المتعلقة بالعالقة بين المدرسة والمجتمع المحلي :المجال الرابع-4
(8جدولرقم)

ودرجةالموافقةلفقراتالمجالالرابعمرتبةتنازلياوفق،والنسبالمئوية،واالنحرافاتالمعيارية،المتوسطاتالحسابية
المتوسطالحسابي



درجة
الموافقة

النسبة
المئوية

المتوس
ط

 الحسابي

االنحرا
ف

المعيار
 ي

الفقرة

رقمها
في
االس
تبانة

الترت
يب

 كبيرةجدا
81.5
% 

4.076
9 

1.010
07 

ضعفإقبالأولياءاألمور
علىالنشاطاتالتيتقيمها

 المدرسة.
1 3

 كبيرةجدا
81.5
% 

4.076
9 

1.132
87 

األمور أولياء اهتمام قلة
 بأبنائهمالطلبة.

2 1

كبيرة
79.5
% 

3.974
4 

1.087
90 

/ اآلباء مجلس تقصير
بالدور بالقيام األمهات
لتفعيل عاتقه على الملقى
المدرسة بين العالقة

3 2
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والمجتمعالمحلي

 كبيرة
75.8
% 

3.789
5 

.9907
1 

المجتمع مساهمة قلة
المحليفيالنشاطاتالتي

 تقيمهاالمدرسة.
5 6

كبيرة
72.8
% 

3.641
0 

1.180
70 

الرد مكاتباتقلة على
 إدارةالمدرسة

6 7

 كبيرة
71.3
% 

3.564
1 

1.209
50 

أولياءاألمور استجابة قلة
 الستدعاءالمدرسة.

8 4

كبيرة
64.2
% 

3.210
5 

1.017
63 

بأن السائد االعتقاد
الجهة هي المدرسة
عن المسؤولة الوحيدة

تربيةاألبناء

5  

 كبيرة
75.3
% 

3.767
0 

.6713
6 

الرابعالدرجةالكليةللمجال


:السابق(8تبينمنالجدولرقم)ي

.المشكالتالمتعلقةبالعالقةبينالمدرسةوالمجتمعالمحلي:المجالالرابع
المدرسةنالفقراتالتيتنصعلىإ قلةاهتمامأولياءاألمورو،ضعفإقبالأولياءاألمورعلىالنشاطاتالتيتقيمها

الطلبة )بأبنائهم جدا كبيرة الحسابية ،(4.07جاءتمتوسطاتها تنصعلى الفقراتالتي /بينما مجلساآلباء تقصير
قلةمساهمةالمجتمعالمحليفيو،األمهاتبالقيامبالدورالملقىعلىعاتقهلتفعيلالعالقةبينالمدرسةوالمجتمعالمحلي

،قلةاستجابةأولياءاألمورالستدعاءالمدرسةو،إدارةالمدرسةقلةالردعلىمكاتباتو،النشاطاتالتيتقيمهاالمدرسة
األبناءو تربية عن المسؤولة الوحيدة الجهة هي المدرسة بأن السائد كيبرةاالعتقاد الحسابية متوسطاتها جاءت
،(3.2،3.5،3.6،3.7،3.9) السابق الجدول خالل من يالحظ قدأكما المبحوثين الستجابات العام المتوسط بلغتن
.كبيرة(وهي3.7)

  .ثانيا:النتائج المتعلقة بفروض الدراسة
 :ىاألولالفرضية نتائج  :أوالا 

دارةالمشكالتالتنظيميةالتيتواجهاإلمنحيث،(α=0.05عندمستوىداللة)ةلةإحصائيالدذات"التوجدفروق
منأجلفحص،تعزىإلىمتغيرالجنسأنفسهمالمدرسيةفيمديريةطولكرممنوجهةنظرمديريومديراتالمدارس

كانتالنتائجكماهومبينفيالجدولصحةالفرضيةالمتعلقةبمتغيرالجنساستخدمتاختبار)ت(للعيناتالمستقلةو
:تياآل(9رقم)

الفروق(9الجدول) لداللة المدرمنحيث،نتائجاختبار)ت( االدارة التيتواجه سيةفيمديريةالمشكالتالتنظيمية
تعزىإلىمتغيرالجنسمنوجهةنظرمديريومديراتالمدارسأنفسهم،شمالفلسطينطولكرم

مستوى
الداللة

قيمة)ت(
(72أنثى)العدد= (66ذكر)العدد=

المجال
االنحراف المتوسط االنحراف المتوسط

0.033 0.66543 2.6667 2.213 0.50585 3.0952  األولالمجال

0.954 0.346 3.4153 0.78032 3.1667 0.73892 المجالالثاني

3.4394 1.727 0.093 المجالالثالث 0.47640 3.7273 0.49007

المجالالرابع 0.72221 3.8434 0.52695 3.5952 1.067 0.293

0.42896 3.2170 1.914 0.063 الدرجةالكلية 0.46812 3.5203
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(135(،بدرجاتحرية)α=0.05*دالإحصائياعندمستوىالداللة)
(للمجاالت0.063،0.293،0.093،0.346قيممستوياتالداللةتساوي)(السابق،أن9يتبينمنالجدولرقم)

التنظيمية( بالمعتقدات المتعلقة )المشكالت التربية،الثاني ومديرية المدرسة بين بالعالقة المتعلقة )المشكالت الثالث
المحلي(الرا،والتعليم( والمجتمع بينالمدرسة بالعالقة القيم،بع)المشكالتالمتعلقة علىالتواليوهذه الكلية والدرجة

عندمستوىةلةإحصائيالدذاتالتوجدفروق":ونقولإنهلذلكفإننا،(0.05)منالقيمةالمحددةفيالفرضيةأكبر
جهاالدارةالمدرسيةفيمديريةطولكرممنوجهةنظرمديريالمشكالتالتنظيميةالتيتوامنحيث،(α=0.05داللة)

."تعزىإلىمتغيرالجنسومديراتالمدارسأنفسهم
(وهذهالقيمة0.033)مشكالتمتعلقةبمديرالمدرسةوالتنظيمالمدرسي(تساوي)األولبينمامستوىالداللةللمجال

عندمستوىداللة)ةلةإحصائيالدذاتتوجدفروق:نقولإنهلذلكفإننا،(0.05)منالقيمةالمحددةفيالفرضيةأصغر
α=0.05)، حيث اإلمن تواجه التي التنظيمية مديريالمشكالت نظر وجهة من طولكرم مديرية في المدرسية دارة

عدبيناألوساطومنخاللالنظرللجدولالسابقتبينأنهناكتبا،تعزىإلىمتغيرالجنسومديراتالمدارسأنفسهم
تتفقهذهالنتيجةوالدرجةالكليةحيثأنفئةالذكورمتوسطهاالحسابيأعلى،،الحسابيةلفئاتالجنسلجميعالمجاالت

.(2018)(الهبيدة)معالدراسةالسابقةالتيقامتبها
ساسيةالحكوميةفيالمدراساألبعادالمناخالتنظيميلدىمديريومديراتأوالتيهدفتالىالكشفعنمستوىكلمن

حيث،بعادالمناخالتنظيميعلىالرضاالوظيفيللمعلمينأوتاثير،ومستوىالرضاالوظيفيلدىالمعلمين،دولةالكويت
.ثرللمناخالتنظيميعلىمستوىالرضاالوظيفيللمعلمينأتبينوجود

 :الثانيةالفرضية نتائج   -ثانياا 
دارةالمدرسيةالمشكالتالتنظيميةالتيتواجهاإلمن،(α=0.05عندمستوىداللة)ةلةإحصائيالدذاتالتوجدفروق

تعزىإلىمتغيرالمؤهلالعلمي؛،منوجهةنظرمديريومديراتالمدارسأنفسهم،شمالفلسطينفيمديريةطولكرم
كانتالنتائجكماو،)ت(للعيناتالمستقلةمنأجلفحصصحةالفرضيةالمتعلقةبمتغيرالمؤهلالعلمياستخدماختبار

:تياآل(10هومبينفيالجدولرقم)
10الجدول) الفروقمنحيث( لداللة فيمديريةنتائجاختبار)ت( المدرسية االدارة التيتواجه المشكالتالتنظيمية

لميتعزىإلىمتغيرالمؤهلالعطولكرممنوجهةنظرمديريومديراتالمدارسأنفسهم

مستوى
الداللة

قيمة)ت(
(38ماجستيرفأعلى)العدد= (100بكالوريوس)العدد=

المجال
 االنحراف المتوسط االنحراف المتوسط

األولالمجال 61035. 2.9184 52824. 3.0779 761.- 452.  

 المجالالثاني 77755. 3.2232 61296. 3.6331 1.564- 126.

 المجالالثالث 48190. 3.5812 51309. 3.7851 1.168- 250.

 المجالالرابع 61149. 3.7673 83854. 3.7662 005. 996.

 الدرجةالكلية 45426. 3.3725 51185. 3.5656 1.153- 256.

(135(،بدرجاتحرية)α=0.05*دالإحصائياعندمستوىالداللة)


(0.256،0.996،0.250،0.126،0.452قيممستوياتالداللةتساوي)(السابق،أن10يتبينمنالجدولرقم)
،)المشكالتالمتعلقةبالمعتقداتالتنظيمية(،الثاني،)مشكالتمتعلقةبمديرالمدرسةوالتنظيمالمدرسي(،األول:للمجاالت
والتعليم(،الثالث التربية ومديرية المدرسة بين بالعالقة المتعلقة بين،الرابع،)المشكالت بالعالقة المتعلقة )المشكالت

،لذلك(0.05)منالقيمةالمحددةفيالفرضيةوهذهالقيمأكبر،والدرجةالكليةعلىالتوالي،المدرسةوالمجتمعالمحلي(
فإننا الفرضيةنقبل إنهصحة فروق:ونقول توجد إحصائيالدذاتال ةلة داللة) مستوى حيث،(α=0.05عند من
،التالتنظيميةالتيتواجهاالدارةالمدرسيةفيمديريةطولكرممنوجهةنظرمديريومديراتالمدارسأنفسهمالمشك

،تعزىإلىمتغيرالمؤهلالعلمي لفئاتالمؤهل بيناألوساطالحسابية ومنخاللالنظرللجدولتبينأنهناكتباعد
الحسابيأعلى،الثالث،الثاني،األول:العلميللمجاالت الماجستيرفأعلىمتوسطها حيثأنفئة الكلية بينما،والدرجة

،(2007رالداعو)تتفقهذهالنتيجةمعالدراسةالسابقةالتيقامبها.هناكتقاربفياألوساطالحسابيةفيالمجالالرابع
تربويفيمحافإلىالتعرفإهدفتوالتي كقائد الثانوية المدرسة التنظيمية،ظاتغزةلىدورمدير بالثقافة وعالقته

المعلمين نظر منوجهة فيالمدارسالثانويةإلشارتأحيث،للمدرسة االنجاز ثقافة علىترسيخ العمل ،ىضرورة
.والعملبروحالفريق

 :الثالثةالفرضية نتائج  :ثالثا
فروق اإلمنحيث،(α=0.05عندمستوىداللة)ةلةإحصائيالدذاتالتوجد التيتواجه دارةالمشكالتالتنظيمية

طولكرم فيمديرية مديريومديراتالمدارسأنفسهم،المدرسية نظر الجغرافي،منوجهة الموقع تعزىإلىمتغير
الجغرافي،للمدرسة الموقع بمتغير المتعلقة الفرضية فحصصحة ،منأجل للعيناتالمستقلة ت( اختبار) ،استخدم

:تياآل(11ماهومبينفيالجدولرقم)كانتالنتائجكو
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11الجدول) الفروقمنحيث( لداللة فيمديريةنتائجاختبار)ت( المدرسية االدارة التيتواجه المشكالتالتنظيمية

تعزىإلىمتغيرالموقعالجغرافيطولكرممنوجهةنظرمديريومديراتالمدارسأنفسهم

مستوى
الداللة

قيمة)ت(
(52قرية)العدد= (86مدينة)العدد=

المجال
 االنحراف المتوسط االنحراف المتوسط

األولالمجال 56225. 2.7657 45926. 3.3163 3.122- 003.  

 المجالالثاني 83188. 3.2450 56745. 3.5064 1.044- 303.

 المجالالثالث 49158. 3.4873 37567. 3.9091 2.782- 008.

 المجالالرابع 73110. 3.5966 41838. 4.0714 2.226- 032.

 الدرجةالكلية 47881. 3.2736 32180. 3.7008 2.974- 005.

(135(،بدرجاتحرية)α=0.05*دالإحصائياعندمستوىالداللة)


) الجدولرقم أن11يتبينمن السابق، تساوي)( مستوىالداللة الثاني)المشكالت0.303قيمة للمجال  المتعلقة(
والمرافقوالتجهيزات( ،بالمصادرالمالية أكبر القيمة فيالفرضيةوهذه المحددة لذلكفإننا(0.05)منالقيمة نقبل،

الفرضية إنهصحة فروق:ونقول توجد إحصائيالدذاتال ةلة داللة) مستوى حيث،(α=0.05عند المشكالتمن
تعزىإلى،مديريةطولكرممنوجهةنظرمديريومديراتالمدارسأنفسهمدارةالمدرسيةفيالتنظيميةالتيتواجهاإل

.متغيرالموقعالجغرافيللمدرسة
تساوي) مستوياتالداللة قيم للمجاالت0.005،0.032،0.008،0.003بينما بمديراألول:( )مشكالتمتعلقة

المدرسي( والتنظيم والتعليم(،المدرسة التربية ومديرية المدرسة بين بالعالقة المتعلقة )المشكالت الرابع،الثالث
بينالمدرسةوالمجتمعالمحلي( بالعالقة أصغر،)المشكالتالمتعلقة القيم الكليةعلىالتواليوهذه منالقيمةوالدرجة

عندمستوىةلةإحصائيالدذاتتوجدفروق:هونقولإنصحةالفرضيةنرفض،لذلكفإننا(0.05)المحددةفيالفرضية
 ) اإلمنحيث،(α=0.05داللة التيتواجه طولكرمالمشكالتالتنظيمية فيمديرية المدرسية نظر،دارة منوجهة

تتفقهذهالنتيجةمعالدراسةالسابقةالتي،تعزىإلىمتغيرالموقعالجغرافيللمدرسة،مديريومديراتالمدارسأنفسهم
حيثبينتالمستوىالمتدني،والمجتمعالمحلي،(بعنوانواقعالتعاونبينالمدرسةالثانوية1998المشوخيبها)قام

.منالتعاونبيناالدراةالمدرسيةوالمجتمعالمحلي
،المجاالتومنخاللالنظرللجدولتبينأنهناكتباعدبيناألوساطالحسابيةلفئاتالموقعالجغرافيللمدرسةلجميع

(حيث2017عيسى،عليمات)وهينتيجةتتفقمعدراسة،والدرجةالكليةحيثأنفئةالقريةمتوسطهاالحسابيأعلى
يجادسبلإلىالكشفعنالمشكالتالتييعانيمنهاالهيكلالتنظيميبمدارسالتعليماالساسيفيليبياوإهدفتالدراسة

لىضعفاالهتمامبتميمكادرإضافةمالمشكالتغيابخريطةتنظيميةللمدرسةباإلهأومفترحاتلتطويرهحيثبرزمن
.للوظائف

 :الرابعةالفرضية مناقشة نتائج  :رابعا
فروق اإلمنحيث،(α=0.05عندمستوىداللة)ةلةإحصائيالدذاتالتوجد التيتواجه دارةالمشكالتالتنظيمية

تعزىإلىمتغيرالخبرةاإلدارية"من،وجهةنظرمديريومديراتالمدارسأنفسهمالمدرسيةفيمديريةطولكرممن
اإلدارية الخبرة بمتغير المتعلقة الفرضية صحة فحص ،أجل التباين واختبار الحسابية المتوسطات  استخدمت

:تييناآل(13،12رقم)ينكانتالنتائجكماهومبينفيالجدول(للعيناتالمستقلةوone way ANOVAاألحادي)
(المتوسطاتالحسابيةلمشكالتاإلدارةالمدرسيةفيمدارسمحافظةطولكرممنوجهةنظرالمديرينأنفسهم12)جدول

تعزىإلىمتغيرالخبرةاإلدارية

(7سنوات)5-1منالمجاالت
 سنوات10-6من

(12)

 من سنوات10أكثر
(21)


 3.0136 2.8571 2.9796األولالمجال

 3.2364 3.34093.6429المجالالثاني

 3.7359 3.54553.4935المجالالثالث

 3.9524 3.5325 3.5796المجالالرابع

3.4846 3.3190 3.4239الدرجةالكلية
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)مشكالتاألول(أنهناكفروقفياألوساطالحسابيةلفئاتالخبرةاإلداريةفيالمجال12يتضحمنخاللالجدول)
المدرسي( بمديرالمدرسةوالتنظيم التربيةوالتعليم(،متعلقة بينالمدرسةومديرية بالعالقة ،الثالث)المشكالتالمتعلقة

سنوات(،بينما10الرابع)المشكالتالمتعلقةبالعالقةبينالمدرسةوالمجتمعالمحلي(لصالحسنواتالخبرةأكثرمن)
سنوات(،بينما5-1كالتالمتعلقةبالمعتقداتالتنظيمية(الفروقلصالحسنواتالخبرةمن)فيالمجالالثاني)المش

وللتحققماإذاكانتالفروقفيالمتوسطاتالحسابيةقدوصلتإلى،هناكتقاربفياألوساطالحسابيةفيالدرجةالكلية
:(يوضحذلك13والجدول)،يمستوىالداللةاإلحصائيةاستخدماختبارتحليلالتبايناألحاد

المدرسيةفيمديريةنتائجاختبارالتبايناألحاديلداللةالفروق(13لجدول)ا المشكالتالتنظيميةالتيتواجهاالدارة
تعزىإلىمتغيرالخبرةاإلداريةطولكرممنوجهةنظرمديريومديراتالمدارسأنفسهم

مصدرالتباينالمجاالت
مجموع
المربعات

متوسط
 المربعات

درجاتالحرية
ف

)المحسوبة(
الداللةمستوى

األولالمجال
 

بين المربعات
الفئات

 0.780 0.2502 0.089 0.179

المربعات
الداخلية

12.871 0.358 134   

   136  13.050المجموعالكلي

 
المجالالثاني

بين المربعات
الفئات

0.867 0.434 2 0.760 0.475 

المربعات
الداخلية

20.540 0.571 134   

   136  21.408المجموعالكلي

 المجالالثالث

بين المربعات
الفئات

0.442 0.221 2 0.905 0.414 

المربعات
الداخلية

8.789 0.244 134   

  136  9.231المجموعالكلي

المجالالرابع

بين المربعات
الفئات

1.573 0.786 2 1.820 0.177 

المربعات
الداخلية

15.555 0.432 134   

   136  17.127المجموعالكلي

الدرجةالكلية

بين المربعات
الفئات

0.198 0.099 2 0.430 0.654 

المربعات
الداخلية

8.288 0.230 134   

  136  8.486المجموعالكلي

(α=0.05*دالإحصائياعندمستوىالداللة)
 

 الجدول من )يتبين أ13رقم مستو( قيم ياتن ) تساوي 0.414،0.475،0.780الداللة (0.654،0.177،
،الثاني)المشكالتالمتعلقةبالمعتقداتالتنظيمية(،)مشكالتمتعلقةبمديرالمدرسةوالتنظيمالمدرسي(األول:للمجاالت

وال التربية ومديرية المدرسة بين بالعالقة المتعلقة )المشكالت بين،تعليم(الثالث بالعالقة المتعلقة )المشكالت الرابع
،(0.05)لمحددةفيالفرضيةوهيأكبرمنالقيمةاالقيموالدرجةالكليةعلىالتواليوهذه،المدرسةوالمجتمعالمحلي(

منحيث،(α=0.05عندمستوىداللة)ةلةإحصائيالدذاتالتوجدفروق:نقبلصحةالفرضيةونقولإنهفإنناولذلك
،منوجهةنظرمديريومديراتالمدارسأنفسهم،دارةالمدرسيةفيمديريةطولكرمإلالمشكالتالتنظيميةالتيتواجها
دراسةهدفتإلى،2013 ) بها)بوثاجيتتفقهذهالنتيجةمعالدراسةالسابقةالتيقام،تعزىإلىمتغيرالخبرةاإلدارية
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"بأنمديريالمدارساليمكنأنيقودوامدارسهمبطريقة:وأوصت،مدرسيةإبداعيةإصالحالمدرسةفيضوءقيادة
.ولذافإنعليهمأنيستخدمواممارساتإداريةاكثرإبداعاً"،تقليديةقديمة

:التعقيبالختامي
(في3.4هاالحسابي)نالفقرةالتيتنصعلىقلةإلمامالمديربالمستجداتفيعلماإلدارةكانتكبيرةحيثبلغمتوسطإ

جاءتالنتائجمتوسطة3.07)حينالنقصفيالبياناتاألساسيةالصحيحةالالزمةإلعدادالخططكانتكبيرة بينما ،)
تتفقهذهالنتيجةمعالدراسةالسابقةالتي،لكلمنالفقراتالتيتنصعلىنقصالكادراإلداريالمعاونلمديرالمدرسة

)قامتبها والتيهدفت2018الهبيدة المناخالتنظيميلدىمديريومديراتألىالكشفعنمستوىكلمنإ( بعاد
بعادالمناخالتنظيميعلىأوتأثير،ومستوىالرضاالوظيفيلدىالمعلمين،ساسيةالحكوميةفيدولةالكويتالمدراساأل

.مستوىالرضاالوظيفيللمعلمينثرللمناخالتنظيميعلىأحيثتبينوجود،الرضاالوظيفيللمعلمين
(في3.6المعلمونعلىأعمالهمومبادراتهمكانتكبيرةحيثبلغمتوسطهاالحسابي)ؤيكاف:نالفقرةالتيتنصعلىإ

:جكلمنئكذلكجاءتنتا،(3.58)جلتطويرالعملكانتكبيرةأحينيتمتفويضبعضالصالحياتفيالمدرسةمن
تؤمنالمدرسة،لإلبداعدارةالمدرسيةالثقافةالمحفزةتغرساإل،اواحدايطبقعلىجميعالمعلمينتنتهجالمدرسةمعيار
تتفقهذهالنتيجةمعالدراسةالسابقةالتيقامبها،يشعرالمعلمونبالوالءلمهنةالتعليم،داريللمعلمينبمبدأالتفويضاإل

وعالقته،دورمديرالمدرسةالثانويةكقائدتربويفيمحافظاتغزةلىإلىالتعرفإدراسةهدفت،(2007الداعور)
المعلمين نظر وجهة من للمدرسة التنظيمية ،بالثقافة اإلإشارتأحيث ثقافة ترسيخ على العمل فيلىضرورة نجاز

.المدارسالثانويةوالعملبروحالفريق
التعميماتإ الفقراتالتيتنصعلىكثرة علىحساب،ن وجهدا يتطلبوقتا تنفيذها متابعة يجعل والقراراتبشكل

ضعفالتعاونبينإدارةالمدرسةوالمستوياتالعليا،إلزامالمدارسبالتقيدالحرفيبالنظموالتعليمات،األعمالاألخرى
،اتهاالحسابيةكبيرةجدجاءتمتوسطا،اللوائحموضوعةعلىأسسمثاليةيصعبتطبيقهاواقعيافيالمدارس،لإلدارة

بعنوانواقعالتعاونبينالمدرسةالثانويةوالمجتمع،(1998المشوخي)تتفقهذهالنتيجةمعالدراسةالسابقةالتيقام
المدرسيةحيث،المحلي بيناإلدارة المستوىالمتدنيمنالتعاونفيما المحليفيدعم،بينتنتائجالدراسة والمجتمع

.ليميةداخلالمدرسةالمسيرةالتع
المدرسةإ األمورعلىالنشاطاتالتيتقيمها األمور،نالفقراتالتيتنصعلىضعفإقبالأولياء أولياء اهتمام قلة

قلةمساهمةالمجتمعالمحليفيالنشاطاتالتيتقيمهاإن(،4.07بأبنائهمالطلبةجاءتمتوسطاتهاالحسابيةكبيرةجدا)
،المدرسة الرد المدرسةقلة إدارة مكاتبات المدرسة،على الستدعاء األمور أولياء استجابة بأن،قلة السائد االعتقاد

تتفقهذهالنتيجةمعالدراسة،كبيرةالمدرسةهيالجهةالوحيدةالمسؤولةعنتربيةاألبناءجاءتمتوسطاتهاالحسابية
:نأوصتبأو،صالحالمدرسةفيضوءقيادةمدرسيةإبداعيةإلىالتيأشارتإ(2013بوثاجي)السابقةالتيقامبها

ولذافإنعليهمأنيستخدمواممارساتإداريةاكثر،يمكنأنيقودوامدارسهمبطريقةتقليديةقديمةالمدارساليريمد"
ً ."ابداعا


 :خاتمة

سيرها،وتعملعلىدعمأداءعامليهاضرورةأنتعتمدالمؤسساتتركيباًوظيفياًيتطلبوجودقياداتفاعلةتضمنحسن
وفعاليةفهمالسلوك،وتحسينه،ورفعكفاءةإنتاجيتهم.وممايساعداإلداراتوالقياداتعلىتحقيقأهدافهاالمتوخاةبكفاية

عليهسلباًوأنهناكمنالعواملمايؤثر،الوظيفيللعاملينفيها،إذأنذلكالسلوكهوالعاملالحاسمفيالكفايةوالفاعلية
تبعاً ألخرى، منظمة يختلفمن متحرك دينامي سلوك التنظيمي، سلوكهم أي للعاملين، الوظيفي والسلوك إيجاباً. أو

لفلسفتهااإلدارية،وإدارتها،وأفرادها،وأنماطالتفاعلبينهم.
أكثرعلىمستوىالمعلمينفيكا موسعة بأنتجرىدراسة الدراسة لهذه المحافظاتنوصيواستمراًرا علىأن،فة

وفيجهوزيةمدارسمديريات،تتركزالدراساتالقادمةأكثرعلىالنجاحاتواالخفاقاتفيتطبيقاألساليباإلدارية
بدراساتتعتنيباألهال نوصيبالقيام كما التعليم مع مستقبالً الفلسطينية والتعليم المعرفية،يالتربية ،ومدىجهوزيتهم

.بمايحققمصالحالعمليةالتعليميةالتعلمية،روالمشاركةالفاعلةفيالبيئةالمدرسيةوالنفسيةفيالحضو
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