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والزرقاء عمان  محافظتي  في  واملعلمني  التربويني  املشرفني  د. عبد العزيز عطا اهلل املعايطةنظر 
وجهة  من  التنظيمي  املناخ  حتسني  في  الثانوية  املدرسة  مدير  دور 

ملخص: 
يف  التنظيمي  املناخ  حت�ضني  يف  الثانوية  املدر�ضة  دور  معرفة  اإىل  الدرا�ضة  هدفت 
حمافظتي عمان والزرقاء باململكة االأردنية الها�ضمية من وجهة نظر امل�رسفني الرتبويني 
واملعلمني، وبيان ما اإذا كانت هذه الت�ضورات تختلف باختالف املركزالوظيفي: )م�رسف، 
معلم( واملوؤهل العلمي: )دبلوم كلية جمتمع، بكالوربو�ص، اأعلى من بكالوريو�ص( ، واجلن�ص 

واخلربة: )خم�ص �ضنوات فما دون، اأكرث من خم�ص �ضنوات( . 
وتختلف الدرا�ضة عن االأبحاث ال�ضابقة باأنها حتاول معرفة دور مدير املدر�ضة الثانوية 
يف حت�ضني املناخ التنظيمي من وجهة نظر امل�رسفني الرتبويني واملعلمني، وذلك من خالل 
نة من )72( فقرة موزعة على �ضبعة جماالت  ا�ضتجاباتهم على فقرات اأداة الدرا�ضة، واملكوَّ
و�ضوؤون  املدر�ضي،  التنظيم  داخل  االإيجابية  والعالقات  وجتهيزاته،  املدر�ضي  البناء  هي: 
وحاجاتهم  الطلبة  و�ضوؤون  املحلي،  باملجتمع  املدر�ضة  وعالقة  و�ضيا�ضته،  االإداري  العمل 
الرتبوية، وعالقة املدير مع امل�ضوؤولني، و�ضوؤون املعلمني ومنوهم املهني، وا�ضتخدم الباحث 
االآحادي،  التباين  حتليل  اأي�ضاً  وا�ضتخدم  املعيارية،  واالنحرافات  احل�ضابية  املتو�ضطات 
وتو�ضلت الدرا�ضة اإىل اأن اأكرث املمار�ضات لدور املدير يف حت�ضني املناخ التنظيمي من وجهة 
نظر امل�رسفني هي على الرتتيب االآتي: عالقة املدير مع امل�ضوؤولني ثم �ضوؤون العمل االإداري 
و�ضيا�ضته، ثم البناء املدر�ضي وجتهيزاته، ثم العالقات االإيجابية داخل التنظيم املدر�ضي، 
يلية �ضوؤون الطلبة وحاجاتهم الرتبوية، ثم عالقة املدر�ضة باملجتمع املحلي، واأخرياً �ضوؤون 
املعلمني ومنوهم املهني. واأن اأكرث املمار�ضات لدور املدير يف حت�ضني املناخ التنظيمي من 
وجهة نظر املعلمني هي على الرتتيب االآتي: البناء املدر�ضي وجتهيزاته، ثم عالقة املدير مع 
امل�ضوؤولني، ثم �ضوؤون العمل االإداري و�ضيا�ضته، يليه �ضوؤون الطلبة وحاجاتهم الرتبوية، ثم 
عالقة املدر�ضة باملجتمع املحلي، ثم العالقات االإيجابية داخل التنظيم املدر�ضي، واأخرياً 

�ضوؤون املعلمني ومنوهم املهني. 
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Abstract: 
This research aimed at investigating the role of secondary school 

principals in improving the organizational environment from the point of 
view of the educational supervisors at Amman and Zarka District in the light 
of these variables: education (diploma, bachelor and above) , sex, and years 
of experience (below five years, and above five years) . 

A questionnaire was made to measure the researcher’s outlook 
concering the role of the principal in imroving the organizational 
environment. It consisted of (72) items, covering the following subjects: 
the policy of positive relations at school, organization administration 
affairs, school relationship with the community, students’ affairs and their 
educational needs, the relationship of principal with his supervisors and 
school buildings and equipments. 

The research concludes that the most practiced elements in the role 
of the school principal in improving the organization environment from 
the viewpoint the supervisors were as follows; the relation ship between 
the principal and the bosses, administrative affairs, schools buildings and 
equipment, the positive relations at school, student affairs and their needs, 
the relationship between the school and the local community, and finally 
teachers’ affairs and their occupational development. 
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والزرقاء عمان  محافظتي  في  واملعلمني  التربويني  املشرفني  د. عبد العزيز عطا اهلل املعايطةنظر 
وجهة  من  التنظيمي  املناخ  حتسني  في  الثانوية  املدرسة  مدير  دور 

مقدمة: 
التي  االإبداعية  القيادة  ب�ضمات  يت�ضف  تربوي  قائد  اإىل  بحاجة  املدر�ضية  االإدارة 
ت�ضاعده يف التاأثري على العاملني معه، من اأجل ك�ضب تعاونهم، وحفزهم على العمل باأعلى 
درجة من الكفاءة ودفعهم اإىل العمل كفريق متعاون من�ضجم، لتحقيق االأهداف املر�ضومة 
الرتبوية، من  التنظيمي داخل املوؤ�ض�ضة  بفعالية وكفاءة عالية، وينعك�ص ذلك على املناخ 
خالل تهيئة االأجواء املنا�ضبة للعمل، والتغلب على املعوقات التي حتول دون اإجناز االأعمال 

املوكلة لهم. 
ومدير املدر�ضة يوؤثر ويتاأثر باملناخ التنظيمي داخل مدر�ضته، وكل قرار يتخذه ينعك�ص 
�ضلباً اأو اإيجاباً على مناخها التنظيمي، وهذا ما اأ�ضارت اإليه القر�ضي )2004، 104( ، حيث 
يوجد مناخ لكل م�ضتوى اإداري، واأن امل�ضتوى االأعلى يفر�ص املناخ الذي يعمل فيه امل�ضتوى 

االأدنى منه. وهذا يدل على مدى تاأثري القائد على مناخ املنظمة ككل. 
 

االإدارة  اإحدى وظائف  التوجيه وهي  القيادة مبنية على  اأن  الغزو )2009، 1(  وراأت 
تقدمي  خالل  من  اجليد  لالأداء  االأفراد  حت�ضري  خالل  من  ويتم  بع�ضاً،  بع�ضها  مع  وترتبط 
امل�ضاعدة لهم، واإر�ضادهم وتوجيههم، واالت�ضال معهم ب�ضكل م�ضتمر، واإثارة حما�ضهم للعمل 
واالإجناز، لتحقيق اأهداف املوؤ�ض�ضة، فالقيادة موجودة يف جميع امل�ضتويات االإدارية العليا 
والو�ضطى والدنيا( ، ويف جميع الوحدات التنظيمية: )االإدارة، والوحدات، واالأق�ضام، وفرق 

العمل( . 
واأ�ضار حمجوب )2003، 24( اإىل تعدد االآراء حول مفهوم القائد وقدرته يف التاأثري على 
تطوير مهاراتهم،  املروؤو�ضني على  االأهداف، وم�ضاعدة  االأفراد واجلماعات، وحتديد  �ضلوك 
واتخاذ  الواعدة،  القيادات  وتهيئة  فيهم،  واحلما�ص  الثقة  روح  وبث  االإجناز،  على  وحثهم 
القرارات ال�ضحيحة يف االأوقات املنا�ضبة، والتفاعل بعقالنية مع االأزمات، وتهيئة املناخ 
ال�ضحي يف البيئة التنظيمية “ فمن ي�ضلح قائداً لوحدة ع�ضكرية لي�ص هو بال�رسورة �ضاحلاً 
لقيادة موؤ�ض�ضة �ضياحية، كما قد ال يكون منا�ضباً لقيادة موؤ�ض�ضة اأكادميية، واأي�ضاً فاإن من 

يكون قائداً منا�ضباً يف ظروف م�ضتقرة قد ال يكون كذلك يف حالة االأزمات. 
وذكر اأحمد )2002، 193( اأن القائد ي�ضتطيع اأن ي�ضع مناخ املدر�ضة، حيث اإن املناخ 
التنظيمي يف اأي منظمة يحدد ب�ضلوك القيادة امل�ضيطرة على املوؤ�ض�ضة، لذلك يجد ال�ضخ�ص 
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اأخرى �ضخ�ضية خا�ضة بكل مدر�ضة، وتلك ال�ضخ�ضية التي و�ضفها  املنتقل من مدر�ضة اإىل 
هالنب باملناخ التنظيمي. 

بيئة  على  طبقت  التي   )236  ،2004( القر�ضي  كدرا�ضة  الدرا�ضات،  بع�ص  واأ�ضارت 
�ضعودية اإىل وجود عالقة ارتباطية بني �ضمات القيادة، والقيادة االإبداعية، واأبعاد املناخ 
التنظيمي، لذلك يجب تدعيم تلك العالقة باختيار القادة املميزين ب�ضفافية وواقعية بعيداً 
االآخر،  “ تت�ضم فيه احلرية، واالنفتاح على  عن املح�ضوبية والوا�ضطة، الإيجاد مناخ مبدع 

وتبادل املعلومات واالأفكار التي تفيد يف تطوير العملية التعليمية. 
وذكر ال�ضهري )2008، 39( اأن �ضلوك القائد له اأثر تراكمي على املناخ التنظيمي يف 
كل امل�ضتويات، وينتج من ذلك عوامل ميكن ت�ضنيفها على اأنها عر�ضية ومتداخلة، حيث اإن 
العوامل العر�ضية هي التي ميكن للقادة حتديدها واإحداث التغيري فيها، مثل �ضنع القرار، 

وتاأكيد الهدف، والعمل بروح الفريق. 
اأمثلتها  ومن  املنظمة،  و�ضحة  الداخلية،  احلالة  املتداخلة  العوامل  تعك�ص  حني  يف 
ثقة القائد بنف�ضه، وتوؤثر تلك العوامل على خمرجات النظام، وينتج من ذلك كله ما ي�ضمى 

بالر�ضا الوظيفي. 
الباحث  ارتاأى  مبدع  كقائد  التعليم  مراحل  يف  املدر�ضة  مدير  دور  الأهمية  ونظراً 
اإجراء درا�ضة ميدانية ملعرفة العالقة بني القيادة االإبداعية واملناخ التنظيمي يف املدار�ص 

احلكومية الثانوية مبحافظة الكرك يف اململكة االأردنية الها�ضمية. 

مشكلة الدراسة وأسئلتها: 
ملدير املدر�ضة، اأكرث من اأي �ضخ�ص اآخر، التاأثري الكبري على املناخ الذي ي�ضود املدار�ص، 
والذي له التاأثري القوي على تكوين الفرد وعلى قابليته بفاعلية وقدرته على تكوين عالقات 

متبادلة ومر�ضية مع االآخرين. 
وعلى الرغم من �ضالمة مناخ العديد من املدار�ص فاإنه غري �ضليم يف كثري منها كذلك، 
من  كثري  به  يح�ص  الذي  العام  فامللل  مدر�ضة،  كل  يف  التنظيمي  املناخ  حت�ضني  وميكن 
املعلمني والطلبة، وم�ضكالت االن�ضباط، واإحلاق ال�رسر باملباين املدر�ضية ومرافقها، وقلة 
االأفراد واجلماعات داخل املدر�ضة وخارجها، واالكتفاء  القائمة بني  االهتمام بالعالقات 

بتطبيق االأنظمة والتعليمات دون اإتاحة الفر�ضة الأحد باإبداء اأية اآراء واقرتاحات. 
قائداً  ب�ضفته  املدر�ضة  مدير  قبل  من  جهد  وبذل  اهتمام  اإىل  بحاجة  االأمور  هذا  كل 
تربوياً الإيجاد مناخ تنظيمي منا�ضب من خالل دوره املنوط به، وتتبلور م�ضكلة الدرا�ضة يف 
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والزرقاء عمان  محافظتي  في  واملعلمني  التربويني  املشرفني  د. عبد العزيز عطا اهلل املعايطةنظر 
وجهة  من  التنظيمي  املناخ  حتسني  في  الثانوية  املدرسة  مدير  دور 

االإجابة عن ال�ضوؤال الرئي�ص االآتي: 

املناخ  حت�سني  يف  لدوره  الثانوية  املدر�سة  مدير  مار�سة  درجة  ما 
التنظيمي من وجهة نظر امل�رضفني الرتبويني واملعلمني يف حمافظتي عمان 

والزرقاء؟ 
وتنبثق من ال�سوؤال الرئي�س االأ�سئلة الفرعية االآتية: 

التنظيمي من . 1 املناخ  لدوره يف حت�ضني  الثانوية  املدر�ضة  مدير  مار�ضة  ما درجة 
وجهة نظر امل�رسفني الرتبويني يف حمافظتي عمان والزرقاء؟ 

التنظيمي من . 2 املناخ  لدوره يف حت�ضني  الثانوية  املدر�ضة  مدير  مار�ضة  ما درجة 
وجهة نظر املعلمني يف حمافظتي عمان والزرقاء؟ 

هل تختلف وجهات نظر اأفراد عينة الدرا�ضة لدور مدير املدر�ضة الثانوية يف حت�ضني . 3
املناخ التنظيمي يف حمافظتي عمان والزرقاء باختالف املركز الوظيفي؟ 

هل تختلف وجهات نظر اأفراد عينة الدرا�ضة لدور مدير املدر�ضة الثانوية يف حت�ضني . 4
املناخ التنظيمي يف حمافظتي عمان والزرقاء باختالف املوؤهل العلمي؟ 

هل تختلف وجهات نظر اأفراد عينة الدرا�ضة لدور مدير املدر�ضة الثانوية يف حت�ضني . 5
املناخ التنظيمي يف حمافظتي عمان والزرقاء باختالف اجلن�ص؟ 

هل تختلف وجهات نظر اأفراد عينة الدرا�ضة لدور مدير املدر�ضة الثانوية يف حت�ضني . 6
املناخ التنظيمي يف حمافظتي عمان والزرقاء باختالف �ضنوات اخلربة؟ 

أهمية الدراسة: 
الفرد  واإن�ضاء �ضخ�ضية  الرتبوية،  العملية  االأول واالأ�ضيل يف  البناء  تعّد املدر�ضة هي 
الع�رسية القادرة على مواكبة الع�رس، واحلفاظ على الرتاث والقدرة على االإبداع، ومن اأهم 
الذي  ال�ضحي  التنظيمي  للمناخ  املدر�ضة كموؤ�ض�ضة علمية  تن�ضيط دور  املوؤثرة يف  العوامل 
املوؤ�ض�ضة  من  املطلوبة  الغاية  اإىل  للو�ضول  حماولة  يف  امل�رسفني  دور  تفعيل  يف  ي�ضاهم 
دور  على  ال�ضوء  ت�ضليط  على  تعمل  الأنها  الدرا�ضة،  هذه  اأهمية  تربز  هنا  ومن  املدر�ضية، 
املناخ التنظيمي يف املدار�ص احلكومية، وتقومي هذا الدور وما له وما عليه من اإيجابيات 
و�ضلبيات، وكذلك تربز اأهمية درا�ضة املناخ التنظيمي يف املدار�ص احلكومية كونها تختلف 
فر�ضة  يعطينا  مما  واأبعاده،  التنظيمي  املناخ  عنا�رس  من  كثري  يف  االأهلية  املدار�ص  عن 

للتعرف اإىل تاأثري الناحية االإدارية واملادية على اأجواء التعليم ب�ضكل عام. 
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امل�رسفني  ت�ضور  مدى  تو�ضح  اأنها  اأهمية  الدرا�ضة  لهذه  جتعل  التي  االأ�ضباب  ومن 
القرار  �ضناع  متكن  حيث  احلكومية،  املدار�ص  يف  ال�ضائد  التنظيمي  للمناخ  واملعلمني 
واملهتمون يف جمال التعليم من االإفادة منها يف ر�ضم ال�ضيا�ضات الرتبوية، وو�ضع اخلطط 
وهذا  نوعيته،  وحت�ضني  التعليم  م�ضتوى  رفع  �ضاأنها  من  التي  القرارات  واتخاذ  والربامج، 

يوؤدي اإىل حت�ضني خمرجات التعليم. 

هدف الدراسة: 
املناخ  حت�ضني  يف  الثانوية  املدر�ضة  مدير  دور  اإىل  التعرف  اإىل  الدرا�ضة  هذه  تهدف 
والزرقاء،  عمان  حمافظتي  يف  واملعلمني  الرتبويني  امل�رسفني  نظر  وجهة  من  التنظيمي 

والتعرف اإىل اأثر كل من اجلن�ص واملركز الوظيفي واملوؤهل العلمي و�ضنوات اخلربة. 

حمددات الدراسة: 
احلد املو�ضوعي: اقت�رست الدرا�ضة على التعرف اإىل دور مدير املدر�ضة الثانوية يف . 1

حت�ضني املناخ التنظيمي من وجهة نظر امل�رسفني الرتبويني واملعلمني يف حمافظتي عمان 
والزرقاء. 

احلد الزمني: ُطبِّقت الدرا�ضة يف الف�ضل الثاين من العام الدرا�ضي 2012- 2013. . 2
احلد املكاين: اقت�رست هذه الدرا�ضة على حمافظتي عمان والزرقاء. . 3
يف . 4 واملعلمني  الرتبويني  امل�رسفني  على  الدرا�ضة  هذه  اقت�رست  الب�رسي:  احلد 

حمافظتي عمان والزرقاء. 

تعريف مصطلحات الدراسة: 

الثانوية  ◄ املدار�ص  يف  الرتبوي  االإ�رساف  يتوىل  من  كل  هو  الرتبوي:  امل�رضف 
اأم  املاج�ضتري  اأم  البكالوريو�ص  �ضواء كان يحمل  والزرقاء،  احلكومية يف حمافظتي عمان 

اأعلى من ذلك ويقوم باالإ�رساف الرتبوي يف العام الدرا�ضي 2012/ 2013. 
يف  ◄ احلكومية  الثانوية  املدار�ص  يف  التدري�ص  عملية  يتوىل  من  كل  هو  املعلم: 

حمافظتي عمان والزرقاء، �ضواء كان يحمل البكالوريو�ص اأو اأعلى من ذلك، ويقوم بالتدري�ص 
يف العام الدرا�ضي 2012/ 2013. 

ذكوراً  ◄ اأكانوا  �ضواءً  املدر�ضية  االإدارة  م�ضوؤولية  يتوىل  الذي  ال�ضخ�ص  هو  املدير: 
عمان  مبحافظتي  والتعليم  الرتبية  مديريات  يف  احلكومية  الثانوية  املدار�ص  يف  اإناثاً  اأم 
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والزرقاء، �ضواءً كان يحمل البكالوريو�ص اأم املاج�ضتري اأم اأعلى من ذلك، ويقوم باالإدارة يف 
العام الدرا�ضي 2012/ 2013.

والتعليم  ◄ الرتبية  يف  املتخ�ض�ضة  االجتماعية  املوؤ�ض�ضة  هي  الثانوية:  املدر�سة 
والتابعة لوزارة الرتبية والتعليم يف مدار�ص اململكة االأردنية الها�ضمية التي ت�ضمل �ضفوفاً 

ثانوية: )اأول ثانوي + وثانوي ثانوي( من مراحل التعليم باأنواعه املختلفة.
املناخ التنظيمي: هو جمموعة ال�ضفات واخل�ضائ�ص اخلا�ضة باملوؤ�ض�ضة الرتبوية  ◄

التنظيم  داخل  االإيجابية  والعالقات  وجتهيزاته،  املدر�ضي  )البناء  االآتية:  املحاالت  �ضمن 
و�ضوؤون  املحلي،  باملجتمع  املدر�ضة  وعالقة  و�ضيا�ضته،  االإداري  العمل  و�ضوؤون  املدر�ضي، 
ومنوهم  املعلمني  و�ضوؤون  امل�ضوؤولني،  مع  املدير  وعالقة  الرتبوية،  وحاجاتهم  الطلبة 

املهني( .
وجهة نظر امل�رضفني الرتبويني: هي درجة ا�ضتجابة امل�رسفني الرتبويني الأداة  ◄

الدرا�ضة من خالل االإجابة على فقرات االأداة البالغة )72( فقرة موزعة على �ضبعة جماالت.
خالل  ◄ من  الدرا�ضة  الأداة  املعلمني  ا�ضتجابة  درجة  هي  املعلمني:  نظر  وجهة 

االإجابة على فقرات االأداة البالغة )72( فقرة موزعة على �ضبعة جماالت.

الدراسات السابقة: 
التنظيمي  املناخ  مبو�ضوع  املتعلقة  ال�ضابقة  الدرا�ضات  من  عدد  على  الباحث  لع  اطَّ
باللغتني العربية واالأجنبية، وراأى اأن يقدم عر�ضاً لتلك الدرا�ضات مراعياً الت�ضل�ضل التاريخي، 

ومبتدئاً بالدرا�ضات العربية ثم االأجنبية.

أوالً- الدراسات العربية: 

التعليم  مدار�ص  يف  ال�ضائد  التنظيمي  املناخ  حول   )2005( جمال  درا�ضة  �ضعت 
االأ�ضا�ضي يف حمافظة عدن كما يراها املعلمون، وهدفت الدرا�ضة اإىل معرفة املناخ التظيمي 
ال�ضائد باملدار�ص امل�ضمولة، وهل هناك فروق ذات داللة اإح�ضائية بني ت�ضورات املعلمني 
، وتو�ضلت  العلمي واخلربة؟  واملوؤهل  اجلن�ص  التنظيمي ح�ضب  املناخ  لعنا�رس  واملعلمات 
نتائج الدرا�ضة اإىل اأن املناخ التنظيمي ال�ضائد مبدار�ص التعليم االأ�ضا�ضي يف حمافظة عدن 
املناخ  هو  �ضيادة  االأكرث  التنظيمي  املناخ  واأن  واملغلق،  املفتوح  التنظيمي  املناخ  ي�ضمل 
املفتوح، وبينت الدرا�ضة عدم وجود فروق ذات داللة اإح�ضائية بني روؤية املعلمني للمناخ 
توجد  بينما  واخلربة،  العلمي  واملوؤهل  اجلن�ص  واملغلق ح�ضب متغريات  املفتوح  التنظيمي 

فروق بني روؤية املعلمني للمناخ التنظيمي تعزى ملتغري املكان.
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التابعة  احلكومية  املدار�ص  يف  التنظيمي  املناخ  واقع   )2008( اأحمد  درا�ضة  اأما 
ملديريات الرتبية والتعليم يف حمافظات �ضمال فل�ضطني من وجهة نظر املعلمني واملعلمات 
االجتماعي،  النوع  اعتماداً على متغريات  التنظيمي  املناخ  واقع  درا�ضة  اإىل  فيها، فهدفت 
واملوؤهل العلمي، ومكان ال�ضكن، واخلربة يف التعليم، والعمر، وقد اأ�ضارت نتائج الدرا�ضة اإىل 
اأنه ال توجد فروق ذات داللة اإح�ضائية عند م�ضتوى الداللة )α = 0.05( ، تعزى ملتغريات 

النوع االجتماعي، املوؤهل العلمي، مكان ال�ضكن، اخلربة يف التعليم، العمر.
باملناخ  وعالقته  القيادي  ال�ضلوك  اإىل  التعرف  اإىل   )2009( �سليم  درا�ضة  وهدفت 
الغربية  ال�ضفة  �ضمال  حمافظات  يف  الثانوية  احلكومية  املدار�ص  مديري  لدى  التنظيمي 
اأنه ال توجد فروق ذات  من وجهة نظر املعلمني واملعلمات فيها، كما دلت نتائج الدرا�ضة 
داللة اإح�ضائية عند م�ضتوى الداللة )α = 0.05( يف ال�ضلوك القيادي لدى مديري املدار�ص 
احلكومية الثانوية تعزى ملتغريي: )التخ�ض�ص، واملوؤهل العلمي( ، بينما دلت نتائج الدرا�ضة 
اأنه توجد فروق ذات داللة اإح�ضائية تعزى ملتغري اجلن�ص، و�ضنوات اخلربة واملدر�ضة، كما 
دلت النتائج اأنه ال توجد فروق ذات داللة اإح�ضائية عند م�ضتوى الداللة )α = 0.05( يف 
الثانوية تعزى ملتغريات: )اجلن�ص، والتخ�ض�ص،  التنظيمي لدى املدار�ص احلكومية  املناخ 
واملوؤهل العلمي، واملدر�ضة( ، بينما دلت النتائج اأنه توجد فروق ذات داللة اإح�ضائية تعزى 

ملتغري �ضنوات اخلربة.
وهدفت درا�ضة ال�سلمي )2012( اإىل التعرف اإىل العالقة بني القيادة االإبداعية واملناخ 
ومعلمي  مديري  نظر  وجهة  من  جدة  مبدينة  املتو�ضطة  احلكومية  املدار�ص  يف  التنظيمي 
املتو�ضطة  احلكومية  املدار�ص  يف  التنظيمي  املناخ  اأن  الدرا�ضة  نتائج  ومن  املدار�ص،  تلك 
مبدينة جدة من وجهة نظر مديريها ومعلميها كانت بدرجة عالية جداً يف بعدي االنتماء 
والنزعة االإن�ضانية، وبدرجة متو�ضطة يف بعدي الرتكيز على االإنتاجية واالإعاقة.كما بينت 
النتائج وجود فروق ذات داللة اإح�ضائية عند م�ضتوى الداللة )α = 0.05( بني متو�ضطات 
ال�ضائد يف املدار�ص احلكومية  التنظيمي  الدرا�ضة حول واقع املناخ  اأفراد عينة  ا�ضتجابات 
الوظيفي،  امل�ضمى  ملتغري  وفقاً  ومعلميها  مديريها  نظر  وجهة  من  جدة  مبدينة  املتو�ضطة 

وعدد �ضنوات اخلربة، بينما ال توجد فروق دالة اإح�ضائياً تبعاً ملتغري املوؤهل العلمي.

ثانياً- الدراسات األجنبية: 

النمط  معرفة  اإىل  هدفت  م�ضحية  درا�ضة   (Remondini, 2001) رميونديني  اأجرى 
وجهة  من  املدار�ص  يف  التنظيمي  واملناخ  مك�ضيكو  نيو  جنوب  مدار�ص  ملديرات  القيادي 
نظر مديرات املدار�ص واملعلمات، حيث �ضمل امل�ضح معلمي )18( مدر�ضة ثانوية واأ�ضا�ضية 
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ومديراتها، واأظهرت نتائج الدرا�ضة عدم وجود عالقة بني النمط التحويلي واملناخ املفتوح 
احلميمة  العالقة  و�ضلوك  الداعم  ال�ضلوك  منط  بني  اإيجابية  عالقة  وجود  اإىل  باالإ�ضافة 

للمعلمات وانفتاحها وبني منط القيادة التحويلية من قبل املدير.
اأجرى هايكنز (Haykins, 2002) فهدفت اإىل معرفة ت�ضورات ال�ضلوك القيادي ملديري 
املدار�ص على املناخات املدر�ضية يف بيئات املدار�ص الدولية، واأظهرت نتائج الدرا�ضة اأن 
اأمناط ال�ضلوك القيادي للمدير لها تاأثري ب�ضكل مهم على املناخ املفتوح يف املدار�ص، واأنه 
كلما كان ال�ضلوك القيادي للمدير توجيهياً بدرجة قليلة وداعماً بدرجة كبرية، كلما كانت 
املدر�ضة اأكرث انفتاحاً، اأما املدار�ص التي كانت النقاط التي اأحرزها املدير فوق املعدل على 
موؤ�رس االنفتاحية فاإن املعلمني ت�ضوروا مناخاً اأكرث انفتاحاً، ويف املدار�ص التي اأحرز فيها 

املديرون نقاطاً دون املعدل، فاإن املعلمني ت�ضوروا املناخ نف�ضه للمدر�ضة.
وقام هاوكنز (Hawkins, 2004) بدرا�ضة هدفت اإىل التعرف اإىل قيادة املدير واملناخ 
التنظيمي يف املدار�ص الدولية يف بريطانيا، وقد تكونت عينة الدرا�ضة من )133( معلماً يف 
ت�ضع مدار�ص، واأظهرت نتائج وجود عالقة ذات داللة اإح�ضائية بني انفتاح املدر�ضة وبني 
�ضلوك املدير ول�ضالح املدير الداعم، وح�ضل املديرون على درجات اأعلى من املتو�ضط يف 
املدار�ص ذات املناخ املنفتح، وميكن تطوير القيادة يف املدر�ضة عند وجود املناخ املدر�ضي 

املنفتح.
كما هدفت درا�ضة جيمينز (Jemenez, 2004) اإىل الربط بني املناخ التنظيمي والتعليم 
التنظيمي يف ثالثة حماور هي: الفردية، واجلماعة )الفريق( ، واملحيط البيئي )املدر�ضة( ، 
وقد طبق الباحث الدرا�ضة يف مدار�ص نيويورك، وتو�ضلت الدرا�ضة اإىل جمموعة من النتائج 
اأهمها: تاأكيد العالقة الوطيدة بني املناخ التنظيمي واملناخ التعليمي، وجود عالقة اإيجابية 

بني املناخ التنظيمي واملناخ التعليمي على خلفية املدار�ص يف عينة الدرا�ضة.
وهدفت درا�ضة دوجل�س (Douglas, 2010) اإىل بحث العالقة بني املناخ التنظيمي 
والتزام املعلمني يف املدار�ص االإبتدائية يف والية االأباما االأمريكية، وقد ا�ضتخدم الباحث 
القيادة  هي:  م�ضتقلة  عوامل  اأربعة  وُفح�ضت  التنظيمي،  للمناخ  اأورا�ضكوم  �رسكة  ا�ضتبانة 
اإىل  باالإ�ضافة  املوؤ�ض�ضي،  والبناء  العمل،  و�ضغوط  للمعلم،  املهني  وال�ضلوك  اجلماعية، 
االلتزام بو�ضفه متغرياً تابعاً، وخل�ضت الدرا�ضة اإىل اأن موؤ�رس ال�ضلوك املهني للمعلم اأف�ضل 

موؤ�رس اللتزام املعلم باالإ�ضافة اإىل القيادة اجلماعية.
اأما درا�ضة روبن�سون (Robinson, 2010) فهدفت اإىل معرفة تاأثري منط القيادة لدى 
اإدارة املدر�ضة واملناخ املدر�ضي على التح�ضيل الدرا�ضي لدى الطالب، وقد تو�ضلت الدرا�ضة 
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اإدارة  ال�ضائد يف  االأ�ضلوب  التحويلي هو  القيادة  اأ�ضلوب  اأن  النتائج منها  اإىل جمموعة من 
املدر�ضة، واأن املناخ املدر�ضي من وجهة نظر املعلمني يرتاوح بني املناخ املفتوح واملناخ 
املغلق، كما تو�ضلت الدرا�ضة اإىل عدم وجود اختالفات يف نتائج الدرا�ضة تعزى اإىل املنطقة 

التي توجد بها املدر�ضة.

التعليق على الدراسات السابقة: 

اأو�سحت الدرا�سات ال�سابقة �سواء العربية منها اأم االأجنبية: 
هذه  - اأهداف  اختالف  مالحظة  مع  التنظيمي  املناخ  بق�ضية  املت�ضاعد  االهتمام 

الدرا�ضة وعينتها.
كما يالحظ اأنها تناولت جوانب متعددة للمناخ التنظيمي، وبع�ص العوامل املوؤثرة  -

ال�ضائد  التنظيمي  للمناخ  الرتبويني  القادة  ت�ضورات  جوانب  تناولت  درا�ضات  فهناك  فيه، 
يف مديريات الرتبية والتعليم، وكذلك يف املدار�ص الثانوية واالأ�ضاليب مثل درا�ضتي، جمال 

)2005( ، اأحمد )2008( .
كما يالحظ اأن هناك درا�ضات تناولت ال�ضلوك القيادي وعالقته باملناخ التنظيمي  -

.Remondini, 2001; Haykins, 2002، Hawkins,2004 ، )2009( مثل: درا�ضة �ضليم
كذلك يالحظ اأن هناك درا�ضات تناولت التعرف اإىل العالقة بني القيادة االإبداعية  -

 Robinson, )2010( ودرا�ضة ، )واملناخ التنظيمي مثل: درا�ضة ال�ضلمي )2012
ا�ستفادت الدرا�سة احلالية من الدرا�سات ال�سابقة يف جوانب عدة اأهمها ما ياأتي:  -
Ú  اأو غري مبا�رسة  بطريقة  �ضواء  الدرا�ضة  لهذه  النظري  لالأ�ضا�ص  العام  االإطار  و�ضع 

مبا�رسة.
Ú .اال�ضتفادة من املراجع الواردة فيها
Ú .اال�ضتفادة من تو�ضيات الدرا�ضات ال�ضابقة
Ú .اال�ضتفادة من نتائج الدرا�ضات ال�ضابقة
Ú .ت�ضميم اأداة الدرا�ضة )اال�ضتبانة( وكيفية بنائها
Ú .اال�ضتفادة من بع�ص االأ�ضاليب االإح�ضائية التي ا�ضتخدمت يف الدرا�ضات ال�ضابقة
Ú  الدرا�ضات بع�ص  اإليها  تو�ضلت  التي  بالنتائج  احلالية  الدرا�ضة  نتائج  مقارنة 

ال�ضابقة عند عر�ص النتائج وحتليلها.
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ما مييز الدرا�سة احلالية عن الدرا�سات ال�سابقة: 
تعّد هذه الدرا�ضة – على حد علم الباحث – اأول درا�ضة تبحث يف دور مدير املدر�ضة  -

الثانوية يف حت�ضني املناخ التنظيمي.
تتميز الدرا�ضة احلالية عن الدرا�ضات ال�ضابقة يف تناولها ملو�ضوع دور مدير املدر�ضة  -

الثانوية يف حت�ضني املناخ التنظيمي من وجهة نظر امل�رسفني الرتبويني واملعلمني، وقد 
طبِّقت على املجتمع االأردين، وهذا مل تتناوله درا�ضات اأخرى، حيث طبقت معظم الدرا�ضات 

ال�ضابقة يف جمتمعات خمتلفة، بني عربية واأجنبية.
حت�ضني  - يف  الثانوية  املدر�ضة  مدير  دور  على  خا�ص  ب�ضكل  الدرا�ضة  هذه  ركزت 

الدرا�ضات  ركزت  بينما  واملعلمني،  الرتبويني  امل�رسفني  نظر  وجهة  من  التنظيمي  املناخ 
ال�ضابقة على دور مدير املدر�ضة االأ�ضا�ضية واالبتدائية واالإعدادية ب�ضكل عام من وجهة نظر 

املعلمني والطالب.
امتازت هذه الدرا�ضة عن الدرا�ضات ال�ضابقة يف تطرقها اإىل مفهوم حت�ضني املناخ  -

اإليها  اأ�ضار  جماالت،  �ضبع  عرب  واملعلمني  الرتبويني  امل�رسفني  نظر  وجهة  من  التنظيمي 
الباحث يف اأداة الدرا�ضة.

اإلطار النظري: 
بعد االطالع على الدرا�ضات ال�ضابقة، تبني للباحث اأن مو�ضوع املناخ التنظيمي حظي 
باهتمام علماء االإدارة، نظراً الأهميته اأمام التطور الكبري الذي �ضهدته اإدارة املنظمات يف 
الوقت احلا�رس، وو�ضط هذا املناخ التنظيمي يعي�ص االأفراد من اأوقاتهم يف تاأدية اأعمالهم، 
ومع مرور الوقت تن�ضاأ كثري من العالقات بينهم داخل املوؤ�ض�ضة على ح�ضن اإ�ضباع رغباتهم 
وحاجاتهم وم�ضاحلهم وال�ضعي اإىل خدمة املوؤ�ض�ضة على اأح�ضن واأكمل وجه وتقدمي اأف�ضل 
اخلدمات للم�ضتفيدين منها، ذلك اأن املناخ التنظيمي يوؤثر يف العاملني يف املوؤ�ض�ضة ويوؤدي 
اإذ يعمل كو�ضيط بني متطلبات الوظيفة وحاجات الفرد )الكبي�ضي،  اأو االإبداع  اإىل االإحباط 

. )61 ،1998
ي�ضف املناخ التنظيمي الذي ظهر يف بداية ال�ضتينيات بيئة العمل الداخلية باأبعادها 
وعنا�رسها كافة، ومنذ ذلك الوقت يدر�ص الباحثون املناخ التنظيمي وارتباطاته املختلفة 
�ضمن نظرية املنظمة وال�ضلوك التنظيمي، ويرى كثري من الباحثني اأن املناخ التنظيمي من 
املفاهيم االإدارية التي من ال�ضعب تعريفها واالتفاق على تعريف معني، اإال اأن جذور مفهوم 
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النف�ضي  املناخ  اأثر  اأكدت  التي  االإن�ضانية،  العالقات  مدر�ضة  من  انطلقت  التنظيمي  املناخ 
. )Robbins & David, 1998, 326( واالجتماعي والتنظيمي يف اإنتاجية العامل

اأ�ضارت القطاونة )2000، 18( اإىل اأن املناخ يف اللغة يعني حالة اجلو لفرتة زمنية 
حمددة، وقد مت جتاوز هذا املفهوم لي�ضتخدم اإدارياً وتنظيمياً، اإذ ي�ضري اإىل حم�ضلة العالقات 
اأمناطاً  بدورها  ت�ضكل  التي  املنظمة  يف  العاملني  بني  واملتكررة  امل�ضتمرة  االجتماعية 

�ضلوكية للنظام االجتماعي التنظيمي.
ي�ضتخدم يف  باأنه »تعبري جمازي  التنظيمي  املناخ  الذنيبات )1999، 242(  وعرف 
الداللة على جمموعات العوامل التي توؤثر يف �ضلوك العاملني داخل املنظمة كنمط القيادة 
وطبيعة الهيكل التنظيمي والت�رسيعي املعمول به واحلوافز واملفاهيم االإدراكية، وخ�ضائ�ص 
البيئة الداخلية واخلارجية للمنظمة وغريها من العوامل التي توؤثر يف �ضلوك العاملني داخل 

املنظمة«.
وال�ضيا�ضات  القواعد  »جمموعة  باأنه:  التنظيمي  املناخ   )42  ،1993( هالل  وعرف 
واالإجراءات والنظم واللوائح التي حتدد كيفية �ضري العمل يف املنظمة االإدارية ب�ضورة �ضل�ضة 

متوا�ضلة بال انقطاع اأو تعطيل«.
اإن االهتمام مبو�ضوع املناخ التنظيمي على م�ضتوى النظرية والتطبيق نابع من دوره 
االأ�ضا�ضي يف جناح املنظمة وحتقيقها االأهداف، وتفاعلها مع معطيات التطلع نحو التجديد 
والتحديث واالإبتكار ملواكبة التطورات واملتغريات امل�ضتمرة واملت�ضارعة للبيئة املعا�رسة، 
واأن للمناخ التنظيمي دوراً مهماً يف عملية التطوير التنظيمي، فهو يعد موؤ�رساً مهماً ميكن 
من خالله قيا�ص مدى ر�ضا االأفراد عن املنظمة، كما اأن التحكم وال�ضيطرة على اأبعاد املناخ 
من  كما متكنها  التنظيمية،  االأهداف  نحو  ودفعهم  االأفراد  املنظمة من حتفيز  اإدارة  متّكن 

�ضبط ال�ضلوك التنظيمي لالأفراد وجعله ي�ضب يف م�ضلحة املنظمة )طريف، 2007، 27( .
ذلك  املدر�ضة،  يف  ال�ضائد  التنظيمي  املناخ  يف  املبا�رس  التاأثري  املدير  وخل�ضائ�ص 
تتاأثر  ومناخه  الرتبوي  النظام  ثقافة  واأن  واإبداعاتهم،  املعلمني  �ضلوك  يف  توؤثر  الأنها 
بنتائج التفاعل وباالأثار املتبادلة بني قطاعات النظام الرتبوي الثالثة: القطاع االإداري، 
والقطاع االأكادميي، وقطاع اخلدمات، كما اأن مناخ النظام الرتبوي وثقافته يتاأثران اإىل 
حد كبري بالطريقة اأو الكيفية التي ميار�ص بها اإداريو النظام وقادته اأعمالهم، وبالفل�ضفة 
يعتمدونها  التي  االإدارية  واالأ�ضاليب  وبال�ضيا�ضات  و�ضلوكهم  ت�رسفاتهم  توجه  التي 

)حبايبة، 2009، 7( .
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أبعاد وعناصر املناخ التنظيمي: 
�ضواء  للمنظمات  العمل  بيئة  باختالف  وعنا�رسه  التنظيمي  املناخ  اأبعاد  تختلف 
كانت منظمات خدمية اأم �ضناعية، وموؤ�ض�ضات عامة اأم خا�ضة، ولذلك هناك من ق�ضم اأبعاد 
مدى  بالعاملني،  االهتمام  القرار،  اتخاذ  االت�ضال،  )منط  هي:  �ضتة  اإىل  التنظيمي  املناخ 
تاأثري العاملني على جمريات االأمور يف املنظمة، ا�ضتخدام التكنولوجيا واحلوافز( واآخرون 
الثقافية واالجتماعية( ، وعوامل داخلية )املركزية،  اأجملوها يف عوامل خارجية: )البيئة 
التقنية( ، وعوامل �ضخ�ضية )منط القيادة، الرقابة والتحفيز( ، يف حني اقت�رس بع�ضهم يف 
�ضيخة،  )اأبو  واالأهداف  والتنظيم  التنظيمي  الهيكل  على  التنظيمي  املناخ  الأبعاد  حتديده 

. )13 ،2005
كذلك يرى توران )Turan, 1999, 1038( اأنه ميكن اعتبار املحددات االآتية كعوامل 
ذات تاأثري مهم على املناخ التنظيمي: القيم االإدارية، ومنط القيادة، واالأحوال االقت�ضادية، 
والهيكل التنظيمي، وخ�ضائ�ص العاملني، وحجم املنظمة، وطبيعة العمل، وانظمام العاملني 
اإىل  موظفوها  ينتمي  ال  التي  املوؤ�ض�ضات  من  اأكرث  القانون  اإطار  يف  الر�ضمية  لالإحتادات 

النقابات واالحتادات العمالية )جامعة القد�ص املفتوحة، 2000، 302( .
الداخلي . 1 البناء الذي يحدد الرتكيب  التنظيمي  يق�ضد بالهيكل  التنظيمي:  الهيكل 

خمتلف  توؤدي  التي  الفرعية  والوحدات  والتنظيمات  التق�ضيمات  يو�ضح  حيث  للمن�ضاأة، 
بني  العالقة  طبيعة  يحدد  كذلك  املوؤ�ض�ضة،  اأهداف  لتحقيق  الالزمة  واالأن�ضطة  االأعمال 
اأق�ضامها وطبيعة ال�ضالحيات وامل�ضوؤوليات للعاملني فيها، وحتديد طرائق �ضري املعلومات 

بني خمتلف امل�ضتويات االإدارية يف املنظمة )ابن حتبور، 2004، 192( .
نط القيادة: متثل االإدارة حموراً مهماً يف العملية االإدارية، حيث عرفها البدري . 2

حول  اجلماعة  التفاف  تت�ضمن  التي  واجلماعية  االإن�ضانية  القيادة  باأنها   ،  )16  ،2005(
اإطار  الذي ميثلهم كنموذج يف حتقيق ذواتهم ويعرب عن طموحاتهم امل�رسوعة يف  القائد 

الوالء واالإخال�ص فيه )البدري، 2005، 53( .
للعاملني . 3 املعنوية  احلالة  ويف  املنظمة  يف  االت�ضال  منط  يوؤثر  االت�سال:  نط 

فيها، وينعك�ص على م�ضتوى اأدائهم واإنتاجيتهم، مما يحقق ب�ضكل اأ�ضا�ضي تبيان الواجبات 
واالأعباء اخلا�ضة بالعمل لالأفراد والطريقة املالئمة الإجنازه، اإذ ال بد للفرد اأن يعرف الهدف 

من العمل والطريقة االأن�ضب الأدائه واإجنازه )حنفي، 2000، 489( .
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التكنولوجيا: تعمل التكنولوجيا على اإحداث تغيري يف حياة االأفراد، وكذلك حياة . 4
املنظمات االإدارية من حيث البقاء واال�ضتمرارية ومواكبة امل�ضتجدات يف البيئات اخلارجية، 
وبخا�ضة واأننا نعي�ص ثورة املعلوماتية فا�ضتخدام التكنولوجيا يعود بالفائدة على الفرد 
واملنظمة معاً، وهي �رسورة من �رسورات العمل يف املنظمات يف القرن احلادي والع�رسين 

)اللوزي، 2002، 153( .
العمل اجلماعي وم�ساركة العاملني يف اتخاذ القرارات: متثل امل�ضاركة عملية . 5

العمل يف املنظمات، بحيث متكنهم من تعبئة اجلهد  تفاعل عقلي ووجداين بني جماعات 
والطاقات الالزمة لتحقيق اأهداف املنظمة، اإذ تعّد م�ضاركة العاملني يف �ضنع القرار �رسورة 
مهمة نظراً مل�ضاهمتها الكبرية يف حتقيق اأهداف املنظمة، فاالأفراد يوؤثرون وب�ضكل مهم على 
�ضري العملية االإنتاجية فهم يتمتعون بدراية بامل�ضكالت التي قد يواجهها االإنتاج واحللول 

الكفيلة بتجاوزها )اللوزي، 2003، 183( .
�سغوط يف العمل: ميكن تعريف �ضغط العمل باأنه منط مركب من حالة عاطفية . 6

)ماهر،  اخلارجي  ال�ضغط  من  ملجموعة  ا�ضتجابة  ف�ضيولوجية،  فعل  وردود  ووجدانية 
. )10 ،2005

املوؤ�رسات  اإزاء  االإن�ضان  فعل  ردود  هي  ال�ضغوط  باأن   )73  ،1995( العديلي  ويرى 
املادية والنف�ضية، حيث تتمثل ردود فعل االإن�ضان اجتاه هذه املثريات باخلوف واال�ضطراب 
واالرجتاف وزيادة �ضغط الدم واالرتباك وال�ضحوب وال�رسحان اأو غياب الذاكرة وغري ذلك 
)العديلي،  للموقف  مرتاح  غري  الفرد  باأن  توحي  التي  والنف�ضية  اجل�ضدية  الفعل  ردود  يف 

. )243 ،1995
ولذلك فاإن وجود مقدار منا�ضب ومعقول من ال�ضغوط يجعل االأفراد ي�ضعرون بالتوتر، 
االأمر الذي يدفعهم ويحم�ضهم لل�ضيطرة والتحكم يف هذا التوتر، ف�ضالً عن اأن بع�ص التوتر 
الرغبة يف  لديهم  يولد  العاملني، مما  لقدرات  العمل، ميثل حتدياً  الناجت عن �ضعوبات يف 
اأو انخفا�ص  االإجناز وحتقيق االأهداف، وباملقابل فاإن ارتفاع م�ضتوى التوتر لدى االأفراد 

امل�ضتوى عن املعقول يوؤدي اإىل تاأثري �ضلبي على اأداء العاملني )ماهر، 2005، 76( .

دور مدير املدرسة يف حتسني املناخ التنظيمي مبدرسته: 
اإن املدر�ضة احلقة هي التي ي�ضيطر عليها مناخ اإيجابي �ضليم، وي�ضعر الطلبة بارتياح 
حل�ضورهم اإليها، كما ي�ضعر املعلمون بارتياح لتدري�ضهم بها، وفيها يعمل اجلميع معاً على 
تن�ضيط االجتاه اإىل الرعاية واالهتمام، ويتطلب ذلك بال�رسورة وجود اإدارة مدر�ضية فّعالة 
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ت�ضتند يف اإدارتها على العالقات االإن�ضانية وامل�ضاركة يف اتخاذ القرار من جانب املعلمني 
واالآباء وممثلي املجتمع، ويجب اأن ت�ضتهدف االإدارة املدر�ضية تكتيل قوى العاملني والطلبة 
اأهداف املدر�ضة، من خالل املتابعة امل�ضتمرة الأن�ضطة  العمل على حتقيق  اأجل  واالآباء من 
ال�ضحيح  لواجبه  فرد  كل  اأداء  و�ضمان  امل�ضار،  لت�ضحيح  امل�ضتمرة  والتغذية  املدر�ضة، 

)مر�ضي، 2001، 51( .
ومن البديهي اأن خلق مناخ تعليمي جيد ي�ضتوجب اأن يعمل مدير املدر�ضة على بناء 
جمتمع مدر�ضي ي�ضوده االحرتام املتبادل بني الطلبة واملدر�ضني، واأن تكون هناك قنوات 
ات�ضال دائمة بني املدر�ضة، وبني الطلبة واأولياء اأمورهم واأ�رسهم، واأن ي�ضود يف املدر�ضة 

. )Carpenter, 2002, 63( االإح�ضا�ص بالتوحد وااللتزام
املناخ  لتح�ضني  احليوي،  بدوره  بالقيام  ُمطالب  املدر�ضة  مدير  اأن  الباحث  ويرى 
ببعديها  املدر�ضية  البيئة  ُي�ضكّل  ما  كل  دوره جتاه  التنظيمي مبدر�ضته، من خالل حت�ضني 
املادي وغري املادي، التي يرى الباحث اأنها تتمثل يف حت�ضني دوره وتفعيله جتاه كل من: 
املعلمني، والطلبة، واملناهج الدرا�ضية، واالأبنية واملرافق والتجهيزات املدر�ضية، واملجتمع 

املحلي.

دور مدير املدرسة جتاه املعلمني: 
اإن خلق مناخ تنظيمي حُمبب اإىل نفو�ص املعلمني يوؤدي بهم للعمل بدافعية وارتياح، 
ويرفع الروح املعنوية لديهم، مما ينعك�ص اإيجاباً على اأدائهم، وباالآتي على �ضلوك طلبتهم 
ب على مدير املدر�ضة باعتباره امل�ضوؤول املبا�رس عن هوؤالء املعلمني  وحت�ضيلهم، ولذا يتوجَّ
اأن يعمل على تنمية العالقة االإن�ضانية بينه وبينهم، وبينهم وبني بع�ضهم بع�ضاً، وبينهم 

وبني طلبتهم )البدري، 2005، 67- 68( .

دور مدير املدرسة جتاه الطلبة: 
الذي يعك�ص مدى فعالية  النهائي  التعليمية، وهم امُلخرج  العملية  الطلبة جوهر  يعّد 
وجدوى وجناح هذه العملية، فمدير املدر�ضة كقائد وم�رسف تربوي، ينبغي اأن تكون عالقته 
مع الطلبة مرتكزة على ا�ضرتاتيجية وا�ضحة ترمي اإىل م�ضاعدتهم على االرتقاء يف خمتلف 
واأن يتح�ض�ص  �ضلوكياً ومعرفياً وروحياً وج�ضمياً واجتماعياً وثقافياً وتربوياً،  امل�ضتويات 
ويتلم�ص م�ضكالتهم، ويحاول االأخذ بيدهم ليكونوا نواة �ضاحلة ومنتجة تفيد الوطن وي�ضتفيد 

منها املجتمع )االأغربي، 2000، 141( .
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دور مدير املدرسة جتاه املناهج الدراسية: 

من املعروف اأن معظم النظم الالمركزية يتمتع فيها مدير املنطقة التعليمية واأحياناً 
مدير املدر�ضة ومعلموها بق�ضط وافر من �ضالحيات تطوير املناهج واختيار الكتب املدر�ضية، 
اأما يف النظم املركزية فاإن املناهج والكتب تختار من قبل جلان وهيئات مركزية، اإال اأن 
القائد القادر على االإبداع املتمتع بقدر كاف من الكفاية العلمية وال�ضخ�ضية القيادية يبقى 
قادراً على القيام بدور قيادي مهما كان النظام الرتبوي الذي يعمل يف ظله، فهو ي�ضتطيع 
هيئة  مع  املدر�ضية  والكتب  املناهج  حتليل  على  يعمل  اأن  مثالً  املركزي  النظام  اإطار  يف 
االأ�ضاليب اجلديدة واملطورة ما  وُيدخل من  االأن�ضطة  واأن ي�ضع من  املدر�ضة،  التدري�ص يف 
ُي�ضفي على املناهج والكتب الدرا�ضية بهاءً ورونقاً، ويتاليف اأي نق�ص اأو �ضعوبة فيهما من 
خالل الربامج التطبيقية، كما ي�ضتطيع اأن ُي�ضهم يف اإ�ضداء الن�ضح وامل�ضورة لالإدارة املركزية 
العليا من خالل اإر�ضال املالحظات الدقيقة املدرو�ضة حول تلك املناهج والكتب )البوهي، 

. )171 ،2001

إجراءات الدراسة: 

منهج الدراسة: 

الدرا�ضة،  ا�ضتخدمها يف  التي  القيا�ص  واأدوات  الدرا�ضة  الباحث و�ضفاً ملجتمع  تناول 
والطرق  لالإجراءات  الباحث  تعر�ص  كما  وثباتها،  �ضدقها  من  للتحقق  الالزمة  واخلطوات 

االإح�ضائية التي ا�ضتخدمها يف الو�ضول اإىل معرفة نتائج هذه الدرا�ضة.

جمتمع الدراسة: 

املدار�ص  ومعلمات  ومعلمي  وم�رسفات  م�رسيف  جميع  من  الدرا�ضة  جمتمع  تكون 
يف  والتعليم  الرتبية  مديريات  يف  ومعلماتها  ومعلميها  وم�رسفاتها  الثانوية  احلكومية 
حمافظتي عمان والزرقاء باململكة االأردنية الها�ضمية، وقد بلغ عدد املعلمني واملعلمات 
التابعني ملديريات الرتبية والتعليم )3900( معلماً ومعلمة، وبلغ عدد امل�رسفني وامل�رسفات 
)225( م�رسفاً وم�رسفة، ويبني اجلدول )1( توزيع اأغرا�ص جمتمع الدرا�ضة ح�ضب مديريات 

الرتبية والتعليم مبحافظتي عمان والزرقاء.
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الجدول (1) 
توزيع مجتمع الدراسة حسب مديريات التربية والتعليم في محافظتي عمان والزرقاء

املديريةاملحافظة
املجموع العاماملعلمونامل�رضفون الرتبويون

امل�رضفون الرتبويون اإناثذكوراإناثذكور
ذكور واإناث

املعلمون ذكور 
واإناث

251635043841788تربية عمان1عمان
121228032424604تربية عمان2عمان
201131323031543تربية عمان3عمان
080917017017340تربية عمان4عمان
070511011512225تربية عمان5عمان

251724031542555تربية الزرقاء1الزرقاء
231621528539500تربية الزرقاء2الزرقاء
110814520019345تربية لواء الر�ضيفةالزرقاء

13194182320772253900املجموع

عينة الدراسة: 

عينة الدرا�سة من املعلمني: . 1
واملعلمات  املعلمني  من  اجلغرايف  للتوزيع  مراعية  طبقية  ع�ضوائية  عينة  اختريت 
التابعني ملديريات الرتبية والتعليم يف حمافظتي عمان والزرقاء للعام الدرا�ضي 2012- 

2013، اإذ بلغ حجم العينة من املعلمني واملعلمات )375( معلماً ومعلمة.
عينة الدرا�سة من امل�رضفني.. 2

تكونت عينة الدرا�ضة من امل�رسفني من جميع اأفراد جمتمع الدرا�ضة التابع ملديريات 
والبالغ   ،2013  -2012 الدرا�ضي  للعام  والزرقاء  عمان  حمافظتي  يف  والتعليم  الرتبية 
معلماً   )375( منها   )513( الكلي  العينة  حجم  بلغ  اإذا  وم�رسفة،  م�رسفاً   )138( عددهم 
من  الدرا�ضة  عينة  اأفراد  توزيع   )2( اجلدول  ويو�ضح  وم�رسفة،  م�رسفاً   )138( و  ومعلمة 
امل�رسفني الرتبويني واملعلمني ح�ضب املوؤهل العلمي واملركز الوظيفي، واجلن�ص، و�ضنوات 

اخلربة.
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الجدول (2) 
 توزيع أفراد عينة الدراسة حسب المؤهل العلمي والمركز الوظيفي والجنس وسنوات الخبرة

املوؤهل العلمي
املعلمونامل�رضفون الرتبويون

�سنوات اخلربة
املعلمونامل�رضفون الرتبويون

اإناثذكوراإناثذكوراإناثذكوراإناثذكور

002327دبلوم كلية جمتمع
523208553 �ضنوات فاأقل

211418096بكالوريو�ص
64394712اأعلى من بكالوريو�ص

5 �ضنوات فاأكرث
623316572

85532501258553250125املجموع

أداة الدراسة: 

االأدب  على  اطالعه  خالل  من  وذلك  الدرا�ضة،  اأهداف  لتحقيق  ا�ضتبانة  الباحث  طور 
النظري، والدرا�ضات ال�ضابقة والواقع امليداين للتجربة، وت�ضمنت اال�ضتبانة �ضبعة جماالت 
للمناخ التنظيمي بهدف التعرف اإىل دور مدير املدر�ضة الثانوية يف حت�ضني املناخ التنظيمي 
من وجهة نظر امل�رسفني الرتبويني واملعلمني يف مديريات الرتبية والتعليم يف حمافظتي 
الق�ضم  ا�ضتمل  ق�ضمني:  االأداة من  تكونت  وقد  الها�ضمية،  االأردنية  باململكة  والزرقاء  عمان 
املوؤهل  التعليم،  الوظيفي، اجلن�ص، اخلربة يف  املركز  االأول على معلومات �ضخ�ضية وهي: 
تثل  الفقرات  وهذه  ال�ضبعة،  مبجاالتها  اال�ضتبانة  فقرات  الثاين  الق�ضم  وميثل  العلمي، 
املتغري التابع يف الدرا�سة وعددها )72( فقرة موزعة على جماالت الدرا�سة ال�سبعة 

وهي: 
جمال البناء املدر�ضي وجتهيزاته وي�ضمل الفقرات من )1- 9( .. 1
جمال العالقات االإيجابية داخل التنظيم املدر�ضي وي�ضمل الفقرات من )10- 18( .. 2
جمال �ضوؤون العمل االإداري و�ضيا�ضته وي�ضمل الفقرات من )19- 32( .. 3
جمال عالقة املدر�ضة باملجتمع املحلي وي�ضمل الفقرات من )33- 42( .. 4
جمال �ضوؤون الطلبة وحاجاتهم الرتبوية وي�ضمل الفقرات من )43- 54( .. 5
جمال عالقة املدير مع امل�ضوؤولني وي�ضمل الفقرات من )55- 63( .. 6
جمال �ضوؤون املعلمني ومنوهم املهني وي�ضمل الفقرات من )64- 72( .. 7
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صدق األداة: 

االأداة عر�ضها على جمموعة من املحكمني من ذوي  الباحث من �ضدق  لكي يتحقق 
االأردنية  الريموك واجلامعة  بلغ عددهم ع�رسة حمكمني من جامعة  واالإخت�ضا�ص  اخلربة 
واجلامعة الها�ضمية، وطلب اإليهم اإبداء راأيهم حول مالءمة الفقرات ملجاالت الدرا�ضة املقرتحة 
و�ضياغتها، واأية تعديالت يرونها منا�ضبة، وقد حظيت اال�ضتبانة مبوافقة املحكمني بجميع 
ومل  اللغوية،  وال�ضياغات  التعديالت  بع�ص  اإجراء  مع  فقرة   )72( عددها  والبالغ  فقراتها 

ت�ضقط اأية فقرة من فقرات االأداة ح�ضب راأي املحكمني.

ثبات األداة: 

تاأكد الباحث من ثبات االأداة بطريقة االختبار اأو اإعادة االختبار )test� retest( ، وذلك 
بتوزيعها على عينة جتريبية مكونة من )30( ع�ضواً من اأفراد جمتمع الدرا�ضة، وذلك بفارق 
لكل جمال من  الثبات  اُ�ضتخرج معامل  وقد  الثاين،  والتوزيع  االأول  التوزيع  اأ�ضبوعني بني 
الثبات  ارتباط بري�ضون، فبلغ معامل  املجاالت، وجلميع املجاالت، وذلك بح�ضاب معامل 

الكلي )0.92( ، وتعّد هذه الن�ضبة مقبولة الأغرا�ص البحث العلمي.
 Cronbac( األفا  كرونباخ  طريقة  على  الثبات  معامل  با�ضتخراج  الباحث  قام  كما 
الثبات  بلغ معامل  لذا  احلاالت،  الدرا�ضة وجلميع  لكل جمال من جماالت  وذلك   ،  )Alpha

الكلي )0.94( .

إجراءات الدراسة: 

اإجراءات  اأداة الدرا�سة والتاأكد من �سدقها وثباتها تت  اإعداد  بعد االنتهاء من 
الدرا�سة على النحو االآتي: 

القيام باالإجراءات الر�ضمية والفنية التي تتيح تطبيق اأداة الدرا�ضة، وذلك من خالل . 1
خماطبة مديري الرتبية والتعليم مبحافظتي عمان والزرقاء.

ع اأداة الدرا�ضة.. 2 ح�رس املراكز واملدار�ص التي توزَّ
توزيع اال�ضتبانة على اأفراد عينة الدرا�ضة جميعهم ب�ضكل �ضخ�ضي، حيث بلغ عدد . 3

اال�ضتبانات املوزعة )850( ا�ضتبانة ا�ضرتجعت منها )600( ا�ضتبانة، كما مت ا�ضتبعاد )87( 
اإ�ضتبانة نظراً لعدم اكتمالها لها، وقد بلغ عدد اال�ضتبانات املكتملة )513( ا�ضتبانة، وهي 

متثل ما ن�ضبته )12%( من جمتمع الدرا�ضة، وهي ن�ضبة مقبولة اإح�ضائياً.
اإدخال البيانات اإىل احلا�ضب االآيل، ومن ثم حتليلها وفقاً الأ�ضئلة الدرا�ضة.. 4
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متغريات الدراسة: 

أوالً- املتغريات املستقلة: 

املناخ التنظيمي: يعرب املناخ التنظيمي عن البيئة التي يعمل يف اإطارها العاملون،  ●
املدار�ص  من  غريها  عن  تختلف  بها  متتاز  التي  املميزات  من  جمموعة  ذات  البيئة  وهذه 
Organiza�  ��ضب متغريات الدرا�ضة، ويقا�ص هذا املتغري مبقيا�ص و�ضف املناخ التنظيمي

tional Climate Description Questionnaire )OCDQ( .

اجلن�ص: ذكر، اأنثى. ●
املركز الوظيفي: م�رسف، معلم. ●
املوؤهل العلمي: وي�ضمل ثالثة م�ضتويات هي:  ●
دبلوم كلية جمتمع. -
بكالوريو�ص. -
اأعلى من بكالوريو�ص. -
�ضنواتا اخلربة ولها م�ضتويان:  ●
اأقل من 5 �ضنوات -
اأكرث من 5 �ضنوات. -

املتغري التابع:  ثانياً- 

درجة ا�ضتجابة امل�رسفني واملعلمني على فقرات اأداة الدرا�ضة وفقاً لل�ضلم اخلما�ضي يف 
االأداة، التي متثل درجة ممار�ضة املدير لدوره يف حت�ضني املناخ التنظيمي من وجهة نظر 

امل�رسفني الرتبويني واملعلمني يف حمافظتي عمان والزرقاء باململكة االأردنية الها�ضمية.

نتائج الدراسة: 
اأداة  فقرات  على  الدرا�ضة  عينة  اأفراد  ا�ضتجابات  مثلت  التي  النتائج  الباحث  يعر�ص 
من  التنظيمي  املناخ  حت�ضني  يف  الثانوية  املدر�ضة  مدير  دور  اإىل  للتعرف  وذلك  الدرا�ضة، 
وجهة نظر امل�رسفني الرتبويني واملعلمني يف حمافظتي عمان والزرقاء باململكة االأردنية 
الها�ضمية وجماالته، واأثر كل من املركز الوظيفي واجلن�ص واخلربة يف التدري�ص واملوؤهل 
العلمي على منط املناخ التنظيمي ال�ضائد، وبعد تطبيق اإجراءات الدرا�ضة وحتليل البيانات 

االإح�ضائية التي جمعت مت احل�ضول على النتائج االآتية: 
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النتائج املتعلقة بال�ضوؤال االأول:  ◄

املناخ  حت�سني  يف  لدوره  الثانوية  املدر�سة  مدير  مار�سة  درجة  ما 
التنظيمي من وجهة نظر امل�رضفني الرتبويني يف حمافظتي عمان والزرقاء 

باململكة االأردنية الها�سمية؟ 
املعيارية  واالنحرافات  احل�ضابية  املتو�ضطات  ُح�ضبت  ال�ضوؤال  هذا  عن  ولالإجابة 
وكذلك  ال�ضبعة،  التنظيمي  املناخ  جماالت  من  جمال  لكل  الدرا�ضة  عينة  ال�ضتجابات 
ال�ضتجاباتهم للمناخ التنظيمي ككل، وقد ُرتِّبت املتو�ضطات احل�ضابية على االأبعاد ال�ضبعة 

تنازلياً لتحديد اأي املجاالت كان متو�ضطه اأعلى من غريه.
وت�ضري النتائج اإىل اأن املتو�ضطات احل�ضابية لوجهة نظر امل�رسفني الرتبويني لفقرات 
 )9( عددها  بلغ  والذي  متو�ضطة،  بدرجة  املمار�ضة  مثلت  جميعها  املدر�ضي  البناء  جمال 
�ضمن   )3.37 –  3.94( بني  تراوحت  للفقرات  احل�ضابية  املتو�ضطات  اأن  ويالحظ  فقرات، 
درجة املمار�ضة املتو�ضطة.كما اأن قيم االنحرافات املعيارية تراوحت بني )0.64– 1.01( 
، وهذا ي�ضري اإىل درجة من االن�ضجام واالتفاق يف ا�ضتجابات اأفراد عينة الدرا�ضة لفقرات هذا 

املجال.
اأن  فتبني  املدر�ضي(  التنظيم  داخل  االيجابية  )العالقات  الثاين  املجال  نتائج  اأما 
املتو�ضطات احل�ضابية لوجهة نظر امل�رسفني لفقرات هذا املجال جميعها، مثلت املمار�ضة 
بدرجة متو�ضطة، والذي بلغ عددها )9( فقرات، ويالحظ اأن املتو�ضطات احل�ضابية للفقرات 
تراوحت بني )3.86( و )3.27( من درجة املمار�ضة املتو�ضطة.و قيم االنحرافات املعيارية 
تراوحت بني )0.71( للفقرة )3( و )1.00( للفقرة )10( ، مما ي�ضري اإىل االتفاق واالن�ضجام 

يف ا�ضتجابات اأفراد عينة الدرا�ضة لفقرات هذا املجال.
لوجهة  احل�ضابية  املتو�ضطات  اأظهرت  و�ضيا�ضته  االإداري  العمل  �ضوؤون  جمال  ويف 
نظر امل�رسفني الرتبويني لفقرات هذا املجال اأن جميعها مثلت املمار�ضة بدرجة متو�ضطة، 
للفقرات  املتو�ضطات  اأن  ويالحظ  عالية،  بدرجة  املمار�ضة  مثلت  واحدة  فقرة  با�ضتثناء 
تراوحت بني )4.03( و )3.34( .وكانت قيم االنحرافات املعيارية قد تراوحت بني )0.62( 
اأفراد  ا�ضتجابات  اإىل االتفاق واالن�ضجام يف  ، مما ي�ضري  للفقرة )5(  للفقرة )6( و )1.00( 

عينة الدرا�ضة لفقرات هذا املجال.
ويعزو الباحث هذا اإىل توفري اجلو التعليمي املنا�ضب ال�ضليم داخل املدر�ضة والف�ضل 

من قبل مديري املدار�ص الثانوية.
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اأما جمال عالقة املدر�ضة باملجتمع املحلي، فاإن املتو�ضطات احل�ضابية لوجهة نظر 
امل�رسفني الرتبويني لفقرات هذا املجال جميعها مثلت املمار�ضة بدرجة متو�ضطة، والذي 
بلغ عددها )10( فقرات، ويالحظ اأن املتو�ضطات للفقرات تراوحت بني )3.96( و )3.09( 
�ضمن درجة املمار�ضة املتو�ضطة.وتراوحت قيم االنحرافات املعيارية بني )0.75( للفقرة 
عينة  اأفراد  ا�ضتجابات  يف  واالن�ضجام  االتفاق  اإىل  ي�ضري  مما   ،  )8( للفقرة   )1.16( و   )2(

الدرا�ضة لفقرات هذا املجال.
ويف جمال �ضوؤون الطلبة وحاجاتهم الرتبوية اأظهرت النتائج اأن املتو�ضطات احل�ضابية 
لوجهة نظر امل�رسفني لفقرات هذا املجال جميعها مثلت املمار�ضة بدرجة متو�ضطة، والذي 
و   )3.79( بني  تراوحت  للفقرات  املتو�ضطات  اأن  ويالحظ  فقرة،   )12( فقراتها  عدد  بلغ 
)3.18( �ضمن درجة املمار�ضة املتو�ضطة.كما لوحظ اأن قيم االنحرافات املعيارية تراوحت 
اإىل درجة من االن�ضجام يف  ، وهذا ي�ضري  للفقرة )12(  للفقرة )4( و )0.96(  بني )0.64( 

ا�ضتجابات اأفراد عينة الدرا�ضة لفقرات هذا املجال.
احل�ضابية  املتو�ضطات  اأن  النتائج  فاأظهرت  امل�ضوؤولني  مع  املدير  عالقة  جمال  واأما 
بدرجة  املمار�ضة  مثلت  جميعها  املجال  هذا  لفقرات  الرتبويني  امل�رسفني  نظر  لوجهة 
بني  تراوحت  للفقرات  املتو�ضطات  اأن  ويالحظ  فقرات،   )9( عددها  بلغ  والذي  متو�ضطة، 
املعيارية  االنحرافات  قيم  واأن  املتو�ضطة،  املمار�ضة  درجة  �ضمن   )3.37( و   )3.88(
تراوحت بني )0.70( للفقرة )2( و )0.95( للفقرة )9( ، وهذا ي�ضري اإىل االن�ضجام واالتفاق 

يف ا�ضتجابات اأفراد عينة الدرا�ضة لفقرات هذا املجال.
ويف جمال �ضوؤون املعلمني ومنوهم املهني، فاإن املتو�ضطات احل�ضابية لوجهة نظر 
امل�رسفني الرتبويني لفقرات هذا املجال جميعها مثلت املمار�ضة بدرجة متو�ضطة، والذي 
تراوحت بني )3.87( و )3.08(  للفقرات  اأن املتو�ضطات  بلغ عددها )9( فقرات، ويالحظ 
�ضمن درجة املمار�ضة املتو�ضطة.وكانت قيم االنحرافات املعيارية تراوحت بني )0.71( 
للفقرة )3( و )96( للفقرة )8( ، مما ي�ضري اإىل درجة من االتفاق يف ا�ضتجابات اأفراد عينة 

الدرا�ضة لفقرات هذا املجال.
اأو�ضاطها احل�ضابية ترتيباً تنازلياً من وجهة نظر امل�رسفني  ورتبت املجاالت ح�ضب 
االأول، تاله �ضوؤون  الرتبويني، حيث جاء جمال عالقات املدير مع امل�ضوؤولني يف الرتتيب 
العمل االإداري و�ضيا�ضته يف الرتتيب الثاين، وجمال البناء املدر�ضي وجتهيزاته يف الرتتيب 
حني  يف  الرابع،  الرتتيب  يف  املدر�ضي  التنظيم  داخل  االإيجابية  العالقات  وجمال  الثالث، 
املحلي  باملجتمع  املدر�ضة  الرتبوية، وجمال عالقة  الطلبة وحاجاتهم  �ضوؤون  جاء جمال 
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وجهة  من  التنظيمي  املناخ  حتسني  في  الثانوية  املدرسة  مدير  دور 

�ضوؤون  ال�ضابع جمال  الرتتيب  بينما جاء يف  التوايل،  وال�ضاد�ص على  الرتتيب اخلام�ص  يف 
املعلمني ومنوهم املهني.

النتائج املتعلقة بال�ضوؤال الثاين:  ◄
املناخ  حت�سني  يف  لدوره  الثانوية  املدر�سة  مدير  مار�سة  درجة  ما 

التنظيمي من وجهة نظر املعلمني يف حمافظتي عمان والزرقاء؟ 
واالنحرافات  احل�ضابية  املتو�ضطات  الباحث  ا�ضتخرج  ال�ضوؤال،  هذا  عن  ولالإجابة 
املعيارية لكل فقرة من فقرات االأداة التي ت�ضف ممار�ضة من ممار�ضات دور مدير املدر�ضة 
املعلمني،  ا�ضتجابات  ح�ضب  عام،  ب�ضكل  واملجال  التنظيمي،  املناخ  حت�ضني  يف  الثانوية 

ورتبها ترتيباً تنازلياً ح�ضب اأو�ضاطها احل�ضابية.
ب الباحث جمال البناء املدر�ضي وجتهيزاته ترتيباً تنازلياً ح�ضب اأو�ضاطها احل�ضابية  رتَّ
من وجهة نظر املعلمني، كما يبني اأن املتو�ضطات احل�ضابية لوجهة نظر املعلمني لفقرات هذا 
املجال جميعها مثلت املمار�ضة بدرجة متو�ضطة، با�ضتثناء فقرة واحدة )4( مثلت املمار�ضة 
بدرجة عالية، الأن املتو�ضطات احل�ضابية للفقرات تراوحت بني )4.08( و )3.44( .اأما قيم 
االنحرافات املعيارية، فقد تراوحت بني )0.78( للفقرة )5( و )1.03( للفقرة )8( ، مما ي�ضري 

اإىل االن�ضجام واالتفاق يف ا�ضتجابات اأفراد عينة الدرا�ضة لفقرات هذا املجال.
ويف جمال العالقات االإيجابية داخل التنظيم املدر�ضي ُرتبت الفقرات تنازلياً ح�ضب 
اأو�ضاطها احل�ضابية، من وجهة نظر املعلمني لفقرات هذا املجال جميعها مثلت املمار�ضة 
بدرجة متو�ضطة، والذي بلغ عددها )9( فقرات، ويالحظ اأن املتو�ضطات احل�ضابية للفقرات 
تراوحت بني )3.69( و )3.24( �ضمن املمار�ضة املتو�ضطة، واأما قيم االنحرافات املعيارية، 
فرتاوحت بني )0.81( للفقرة )4( و )1.08( للفقرة )7( ، وهذا ي�ضري اإىل اإن�ضجام ا�ضتجابات 

اأفراد عينة الدرا�ضة لفقرات هذا املجال.
ح�ضب  تنازلياً  ترتيباً  و�ضيا�ضته  االإداري  العمل  �ضوؤون  ملجال  الفقرات  ترتيب  وعند 
نظر  لوجهة  احل�ضابية  املتو�ضطات  اأن  تبني  املعلمني،  نظر  وجهة  من  احل�ضابية  اأو�ضاطها 
املعلمني لفقرات هذا املجال جميعها مثلت املمار�ضة بدرجة متو�ضطة، با�ضتثناء فقرة واحدة 
مثلت املمار�ضة بدرجة عالية، ويالحظ اأن املتو�ضطات تراوحت بني )4.27( و )3.39( ، كما 
اأن قيم االنحرافات املعيارية تراوحت بني )0.68( للفقرة )3( و )0.96( للفقرة )13( ، وهذا 

ي�ضري اإىل االن�ضجام واالتفاق يف ا�ضتجابات اأفراد عينة الدرا�ضة لفقرات هذا املجال.
اأن املتو�ضطات احل�ضابية لوجهة  ويف جمال عالقة املدر�ضة باملجتمع املحلي تبني 
نظر املعلمني لفقرات هذا املجال جميعها مثلت املمار�ضة بدرجة متو�ضطة، با�ضتثناء الفقرة 
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)10( واحدة مثلت املمار�ضة بدرجة منخف�ضة، ويالحظ اأن املتو�ضطات تراوحت بني )3.84( 
و )2.97( ، واأن قيم االنحرافات املعيارية تراوحت بني )0.92( للفقرتني )1، 3( و )1.06( 
للفقرة )10( ، مما ي�ضري اإىل االن�ضجام واالتفاق يف ا�ضتجابات اأفراد عينة الدرا�ضة لفقرات 

هذا املجال.
ويف جمال �ضوؤون الطلبة وحاجاتهم الرتبوية اأظهرت النتائج اأن املتو�ضطات احل�ضابية 
لوجهة نظر املعلمني لفقرات هذا املجال جميعها متثل املمار�ضة بدرجة متو�ضطة، با�ضتثناء 
فقرة واحدة )12( مثلت املمار�ضة بدرجة منخف�ضة، ويالحظ اأن املتو�ضطات تراوحت بني 
و   )1( للفقرة   )0.78( بني  تراوحت  املعيارية  االنحرافات  قيم  واأن   ،  )2.92( و   )3.95(
)1.15( للفقرة )12( ، وهذا ي�ضري اإىل االن�ضجام واالتفاق يف ا�ضتجابات اأفراد عينة الدرا�ضة 
بني  التعاوين  اجلماعي  العمل  اإىل  الباحث-  راأي  يف  هذا-  املجال.ويعزى  هذا  لفقرات 

املعلمني ومديري املدار�ص الثانوية.
احل�ضابية  املتو�ضطات  اأن  النتائج  فاأظهرت  امل�ضوؤولني  مع  املدير  عالقة  جمال  واأما 
لوجهة نظر املعلمني لفقرات هذا املجال جميعها مثلت املمار�ضة بدرجة متو�ضطة، با�ضتثناء 
للفقرات تراوحت بني  اأن املتو�ضطات  فقرة واحدة مثلت املمار�ضة بدرجة عالية، ويالحظ 
 )5( للفقرة   )0.77( بني  تراوحت  املعيارية  االنحرافات  قيم  واأن   ،  )3.46( و   )4.07(
الدرا�ضة  اأفراد عينة  ا�ضتجابات  االن�ضجام يف  اإىل درجة  ي�ضري  ، مما   )9( للفقرة  و )1.01( 

لفقرات هذا املجال.
ويف جمال �ضوؤون املعلمني ومنوهم املهني تبني اأن املتو�ضطات احل�ضابية لوجهة نظر 
املعلمني لفقرات هذا املجال معظمها مثلت املمار�ضة بدرجة متو�ضطة، بينما مثلت فقرتني 
)8، 9( املمار�ضة بدرجة منخف�ضة، ويالحظ اأن املتو�ضطات للفقرات تراوحت بني )3.59( 
 )1.04( و   )1( للفقرة   )0.79( بني  تراوحت  املعيارية  االنحرافات  قيم  واأن   ،  )2.92( و 
للفقرتني )2، 8( ، وهذا ي�ضري اإىل م�ضتوى من االن�ضجام واالتفاق يف ا�ضتجابات اأفراد عينة 
الدرا�ضة لفقرات هذا املجال، يعزوه الباحث اإىل ت�ضجيع مديري املدار�ص الثانوية على اإقامة 
للقيام  التاأهيل  اأجل  من  اأو خارجها  املدر�ضة  داخل  للمعلمني وح�ضورها  تدريبية  دورات 

بواجبهم.
وقد ُرتبت املجاالت ح�ضب اأو�ضاطها احل�ضابية ترتيباً تنازلياً من وجهة نظر املعلمني، 
املدير مع  ثم تاله جمال عالقة  االأول،  الرتتيب  املدر�ضي وجتهيزاته يف  البناء  حيث جاء 
يف  و�ضيا�ضته  االإداري  العمل  �ضوؤون  جمال  جاء  حني  يف  الثاين،  الرتتيب  يف  امل�ضوؤولني 
الرتتيب الثالث، وجمال �ضوؤون الطلبة وحاجاتهم الرتبوية يف الرتتيب الرابع، وجمال عالقة 
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وجهة  من  التنظيمي  املناخ  حتسني  في  الثانوية  املدرسة  مدير  دور 

املدر�ضة باملجتمع املحلي، وجمال العالقات االإيجابية داخل التنظيم املدر�ضي يف الرتتيب 
املعلمني  �ضوؤون  جمال  ال�ضابع  الرتتيب  يف  جاء  بينما  التوايل،  على  وال�ضاد�ص  اخلام�ص 

ومنوهم املهني.
النتائج املتعلقة بال�ضوؤال الثالث:  ◄

هل تختلف وجهات نظر اأفراد عينة الدرا�سة لدور مدير املدر�سة الثانوية 
يف حت�سني املناخ التنظيمي يف حمافظتي عمان والزرقاء باختلف املركز 

الوظيفي؟ 
ولالإجابة عن هذا ال�ضوؤال فقد ح�ضبت املتو�ضطات احل�ضابية واُ�ضتخدم حتليل التباين 
اأفراد عينة الدرا�ضة للدور املمار�ص ملدير املدر�ضة الثانوية يف  االأحادي لتحديد ت�ضورات 
حت�ضني املناخ التنظيمي يف حمافظتي عمان والزرقاء ولكل جمال من املجاالت املحددة 

يف اأداة الدرا�ضة، وذلك ح�ضب متغري املركز الوظيفي.
 )0.05 = α( وقد ا�ضارت النتائج اإىل وجود اأثر ذي داللة اإح�ضائية على م�ضتوى الداللة
، يعزى ملتغري املركز الوظيفي بالن�ضبة ملجال البناء املدر�ضي وجتهيزاته ح�ضب وجهة نظر 
اأفراد عينة الدرا�ضة لدور مدير املدر�ضة الثانوية يف حت�ضني املناخ التنظيمي، وذلك ل�ضالح 
املعلمني، اإذ اإن املتو�ضطات احل�ضابية لوجهة نظر املعلمني اأعلى من املتو�ضطات احل�ضابية 
اأثر ذي داللة اإح�ضائية بالن�ضبة ملجال  لوجهة نظر امل�رسفني، كما اأظهرت النتائج وجود 
�ضوؤون املعلمني ومنوهم، وذلك ل�ضالح امل�رسفني، اإذ اإن املتو�ضطات احل�ضابية لوجهة نظر 
امل�رسفني الرتبويني اأعلى من املتو�ضطات احل�ضابية لوجهة نظر املعلمني، كما اأ�ضارت اإىل 
الدرا�ضة لباقي املجاالت  اأفراد عينة  اإح�ضائية ح�ضب وجهة نظر  اأثر ذي داللة  عدم وجود 

االأخرى املحددة يف اأداة الدرا�ضة.
النتائج املتعلقة بال�ضوؤال الرابع:  ◄

هل تختلف وجهات نظر اأفراد عينة الدرا�سة لدور مدير املدر�سة الثانوية 
يف حت�سني املناخ التنظيمي يف حمافظتي عمان والزرقاء باختلف املوؤهل 

العلمي؟ 
ولالإجابة عن هذا ال�ضوؤال فقد ُح�ضبت املتو�ضطات احل�ضابية، وا�ضتخدام حتليل التباين 
اأفراد عينة الدرا�ضة للدور املمار�ص ملدير املدر�ضة الثانوية يف  االأحادي لتحديد ت�ضورات 
حت�ضني املناخ التنظيمي يف حمافظتي عمان والزرقاء، ولكل جمال من املجاالت املحددة 

يف اأداة الدرا�ضة، وذلك ح�ضب متغري املوؤهل العلمي.
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اأظهرت النتائج وجود اأثر ذي داللة اإح�ضائية على م�ضتوى الداللة )α = 0.05( ، يعزى 
ملتغري املوؤهل العلمي، بالن�ضبة ملجال العالقات االإيجابية داخل التنظيم املدر�ضي وجمال 
املدر�ضي وجتهيزاته،  البناء  املحلي، وجمال  باملجتمع  املدر�ضة  املعلمني، وعالقة  �ضوؤون 
كما اأ�ضارت اإىل عدم وجود اأثر ذي داللة اإح�ضائية لباقي املجاالت املحددة يف اأداة الدرا�ضة، 

ولتحديد مواقع الفروق بني امل�ضتويات الت�ضنيفية الثالثة ملتغري املوؤهل العلمي.
ا�ضتخدم الباحث اختبار توكي )Tukey( للمقارنة بني املتو�ضطات احل�ضابية لوجهات 
نظر اأفراد عينة الدرا�ضة لكل فئة من فئات املوؤهل العلمي بالن�ضبة ملجال العالقات االإيجابية 
داخل التنظيم املدر�ضي وجمال �ضوؤون الطلبة وحاجاتهم الرتبوية وجمال عالقة املدر�ضة 

باملجتمع املحلي، وجمال البناء املدر�ضي وجتهيزاته.
وقد ات�ضح من النتائج اأن الفروق االإح�ضائية جاءت جميعها ل�ضالح من يحملون درجة 
التنظيم  داخل  االإيجابية  العالقات  ملجال  بالن�ضبة  الدرا�ضة  عينة  اأفراد  من  البكالوريو�ص 
املحلي،  باملجتمع  املدر�ضة  عالقة  وجمال  وجتهيزاته،  املدر�ضي  البناء  وجمال  املدر�ضي 
حيث كانت املتو�ضطات احل�ضابية لوجهات نظر اأفراد عينة الدرا�ضة من حملة البكالوريو�ص 
اأعلى من املتو�ضطات احل�ضابية حلملة درجة الدبلوم، اأو ما يزيد عن بكالوريو�ص، كما يت�ضح 
البكالوريو�ص  عن  يزيد  وما  البكالوريو�ص،  درجة  يحملون  من  ل�ضالح  جاءت  الفروق  اأن 
بالن�ضبة ملجال �ضوؤون املعلمني ومنوهم املهني، حيث كانت املتو�ضطات احل�ضابية اأعلى من 

املتو�ضطات احل�ضابية لوجهات نظر حملة الدبلوم.
النتائج املتعلقة بال�ضوؤال اخلام�ص:  ◄

هل تختلف وجهات نظر اأفراد عينة الدرا�سة لدور مدير املدر�سة الثانوية 
يف حت�سني املناخ التنظيمي يف حمافظتي عمان والزرقاء باختلف اجلن�س؟ 
ولالإجابة عن هذا ال�ضوؤال فقد ُح�ضبت املتو�ضطات احل�ضابية، واُ�ضتخدم حتليل التباين 
اأفراد عينة الدرا�ضة للدور املمار�ص ملدير املدر�ضة الثانوية يف  االأحادي لتحديد ت�ضورات 
حت�ضني املناخ التنظيمي يف حمافظتي عمان والزرقاء، ولكل جمال من املجاالت املحددة 

يف اأداة الدرا�ضة، وذلك ح�ضب متغري اجلن�ص.
 )0.05 = α( وا�ضارت النتائج اإىل وجود اأثر ذي داللة اإح�ضائية على م�ضتوى الداللة
�ضوؤون  وجمال  املحلي  باملجتمع  املدر�ضة  عالقة  ملجال  بالن�ضبة  اجلن�ص،  ملتغري  تعزى   ،
لت�ضورات  احل�ضابية  املتو�ضطات  اإن  اإذ  االإناث،  ل�ضالح  وذلك  املهني،  ومنوهم  املعلمني 
االإناث كانت اأعلى من املتو�ضطات احل�ضابية لت�ضورات الذكور، كما اأ�ضارت اإىل عدم وجود 

اأثر ذي داللة اإح�ضائية لباقي املجاالت املحددة يف اأداة الدرا�ضة
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النتائج املتعلقة بال�ضوؤال ال�ضاد�ص:  ◄

هل تختلف وجهات نظر اأفراد عينة الدرا�سة لدور مدير املدر�سة الثانوية 
يف حت�سني املناخ التنظيمي يف حمافظتي عمان والزرقاء باختلف �سنوات 

اخلربة؟ 
ولالإجابة عن هذا ال�ضوؤال فقد ُح�ضبت املتو�ضطات احل�ضابية، واُ�ضتخدم حتليل التباين 
اأفراد عينة الدرا�ضة للدور املمار�ص ملدير املدر�ضة الثانوية يف  االأحادي لتحديد ت�ضورات 
حت�ضني املناخ التنظيمي يف حمافظتي عمان والزرقاء، ولكل جمال من املجاالت املحددة 

يف اأداة الدرا�ضة، وذلك ح�ضب متغري اخلربة.
 )0.05 = α( وا�ضارت النتائج اإىل وجود اأثر ذي داللــة اإح�ضائية على م�ضتوى الداللة
املدر�ضي،  التنظيم  داخل  االإيجابية  العالقات  ملجاالت  بالن�ضبة  اخلربة  ملتغري  يعزى   ،
وعالقة املدير مع امل�ضوؤولني، وجمال �ضوؤون املعلمني ومنوهم املهني، وذلك ل�ضالح من 
لديهم خربة اأكرث من خم�ص �ضنوات، اإذ اإن املتو�ضطات احل�ضابية لت�ضوراتهم كانت اأعلى من 
املتو�ضطات احل�ضابية لت�ضورات من هم اأقل خربة، كما ي�ضري اإىل عدم وجود داللة اإح�ضائية 

لباقي املجاالت املحددة يف اأداة الدرا�ضة.

مناقشة النتائج والتوصيات: 
الدرا�ضة، ومناق�ضة هذه  اإليها  التي تو�ضلت  النتائج  الأهم  الباحث ملخ�ضاً  ي�ضتعر�ص 
النتائج وتف�ضريها ثم مقارنتها مع نتائج الدرا�ضات ال�ضابقة يف مو�ضوع املناخ التنظيمي، 

ثم نخل�ص يف النهاية اإىل جمموعة من التو�ضيات يف �ضوء النتائج التي مت التو�ضل اإليها.
املناخ  حت�ضني  يف  الثانوية  املدر�ضة  مدير  دور  اإىل  التعرف  اإىل  الدرا�ضة  هدفت  لقد 
اأثر  عن  الك�ضف  اإىل  هدف  كما  واملعلمني،  الرتبويني  امل�رسفني  نظر  وجهة  من  التنظيمي 

املركز الوظيفي، اجلن�ص، املوؤهل العلمي، اخلربة يف التعليم.
وقد تو�ضلت الدرا�ضة اإىل جمموعة من النتائج التي �ضتناق�ص وتف�رسَّ من خالل االإجابة 

عن اأ�ضئلة الدرا�ضة كل على حده: 
تف�ضري النتائج املتعلقة بال�ضوؤال االأول:  ● اأوالً-  

املناخ  حت�سني  يف  لدوره  الثانوية  املدر�سة  مدير  مار�سة  درجة  ما 
التنظيمي من وجهة نظر امل�رضفني الرتبويني يف حمافظتي عمان والزرقاء؟ 
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اأظهرت نتائج حتليل ال�ضوؤال االأول اأن الفقرة )3( من جمال البناء املدر�ضي وجتهيزاته، 
االأن�ضطة  ملمار�ضة  اخلا�ضة  واالأماكن  املالعب  توفري  على  املدير  حر�ص  على  تن�ص  التي 
الطالبية �ضمن املوا�ضفات الرتبوية قد ح�ضلت على متو�ضط ح�ضابي مقداره )3.37( ، كما 
مثلت اأي�ضاً جميع فقرات جمال البناء املدر�ضي وجتهيزاته درجة املمار�ضة املتو�ضطة من 
حيث  التنظيمي،  املناخ  حت�ضني  يف  املدر�ضة  مدير  لدور  الرتبويني  امل�رسفني  نظر  وجهة 
تراوحت املتو�ضطات احل�ضابية بني )3.94( للفقرة )4( التي تن�ص على: حر�ص املدير على 

توفري املالعب واالأماكن اخلا�ضة ملمار�ضة االأن�ضطة الطالبية �ضمن املوا�ضفات الرتبوية.
امل�رسفني  نظر  لوجهات  احل�ضابية  املتو�ضطات  اأن جميع  الدرا�ضة  نتائج  اأظهرت  كما 
الرتبويني لفقرات جمال العالقات االإيجابية داخل التنظيم املدر�ضي مثلت املمار�ضة بدرجة 
متو�ضطة، حيث تراوحت املتو�ضطات احل�ضابية لفقرات هذا املجال بني )3.86( و )3.27( 
�ضمن درجة املمار�ضة املتو�ضطة، وقد يعد ذلك انعكا�ضاً اإىل االأ�ضلوب االإداري القيادي الذي 
يتبعه املدير، وذلك لعدم مراعاة الظروف واأحوال العاملني يف املوؤ�ض�ضة الرتبوية اأو التقيد 
التام املت�ضف باجلمود يف تنفيذ االأنظمة والقوانني الرتبوية لتاأدية االأعمال وحتقيق اأعلى 
درجة من االإنتاج، دون االهتمام باجلانب االإن�ضاين واالأخذ باآراء املعلمني يف اأثناء النقا�ص 
حول ق�ضية معينة من الق�ضايا يف العمل املدر�ضي.اإن الفقرة )4( من جمال �ضوؤون العمل 
االإداري و�ضيا�ضته واملت�ضمنة على حر�ص املدير على متابعة االأنظمة والتعليمات ال�ضادرة 
ميثل  وهو   ،  )4.03( مقدار  ح�ضابي  متو�ضط  على  ح�ضلت  قد  العليا  امل�ضوؤولة  اجلهات  عن 
اهتمام  اإىل  ذلك  يعزى  وقد  الرتبويني،  امل�رسفني  نظر  وجهة  من  العليا  املمار�ضة  درجة 
املديرين مبتابعة ما ي�ضدر من تعليمات واأنظمة عن اجلهات الرتبوية امل�ضوؤولة التي ترتبط 
بالعمل االإداري الرتبوي اإذ يعد ذلك اأمراً �رسورياً بالن�ضبة للمديرين حتى يت�ضنى لهم ح�ضن 
�ضري العمل املدر�ضي �ضمن اأنظمة وتعليمات ال تتعار�ص مع اأنظمة االإدارة العليا املنبثقة 
االأهداف  وتناغم  ان�ضجام  اإىل  باالآتي  يوؤدي  وهذا  وتعليماتها،  والتعليم  الرتبية  وزارة  عن 
الرتبوية بني امل�ضتويات االإدارية املختلفة، يف حني ح�ضلت باقي فقرات هذا املجال على 
متو�ضط ح�ضابي ميثل درجة املمار�ضة املتو�ضطة، وقد يعود ذلك اإىل االأ�ضلوب االإداري الذي 

ي�ضتخدمه املدير للتعامل مع املعلمني والعاملني يف املدر�ضة، ومع امل�رسفني الرتبويني.
كما اأن جميع فقرات جمال عالقة املدر�ضة باملجتمع املحلي مثلت درجة املمار�ضة 
املتو�ضطة من وجهة نظر امل�رسفني الرتبويني، حيث تراوحت املتو�ضطات احل�ضابية لفقرات 
هذا املجال بني )3.96( و )3.09( �ضمن درجة املمار�ضة املتو�ضطة، وقد يعزى ذلك اإىل عدم 
املدر�ضة وخدمة  ال�ضلة بني  لتوثيق  الكافية  للمهارات واملعارف  املدار�ص  امتالك مديري 
املجتمع وتنميته، والتي متكهنم من النهو�ص بهذا الدور، وقد يعود ذلك لعدم اهتمام اأولياء 
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وال�ضلوكية  التح�ضيلية  اأبنائهم  وم�ضتويات  اأحوال  متابعة  يف  املطلوب  للم�ضتوى  االأمور 
الن�ضغالهم باأمور احلياة ال�ضعبة، وقد يعزى �ضعف ممار�ضة املدير لت�ضهيل ا�ضتخدام املرافق 
املدر�ضية من قبل اأبناء املجتمع اإىل عدم وعي كثري من امل�ضتخدمني لها مما يلحق ال�رسر 
والتلف فيها، وقد يكون ال�ضبب زيادة حر�ص املدير على ممتلكات املدر�ضة.كما مثلت جميع 
وحاجاتهم  الطلبة  �ضوؤون  جمال  لفقرات  امل�رسفني  نظر  وجهة  من  احل�ضابية  املتو�ضطات 
املتو�ضطات  تراوحت  حيث  متو�ضطة،  بدرجة  الفقرات  تلك  املدير  وممار�ضة  الرتبوية، 
احل�ضابية لفقرات هذا املجال بني )3.79( و )3.18( �ضمن درجة املمار�ضة املتو�ضطة، وقد 
يعزى ذلك اإىل اأن امل�رسفني الرتبويني يرون اأن حتقيق متطلبات هذا املجال لي�ضت مرتبطة 
باملدير وحده، واإمنا ي�ضرتك معه جهات اأخرى متعددة متمثلة بامل�رسفني الرتبويني اأنف�ضهم 

واملعلمني داخل املدر�ضة، وكذلك اأولياء االأمور اأو اأبناء املجتمع املحلي.
نظر  لوجهات  امل�ضوؤولني ممثلة  مع  املدير  فقرات جمال عالقة  وكذلك جاءت جميع 
امل�رسفني الرتبويني لدور املدير يف حت�ضني املناخ التنظيمي بدرجة متو�ضطة، حيث تراوحت 
تنفيذ  التي تن�ص على  للفقرة )7(  لفقرات هذا املجال بني )3.88(  املتو�ضطات احل�ضابية 
دفاع  على  تن�ص  التي   )2( للفقرة   )3.37( و  الرتبوية مبرونة،  االإدارية  للتعليمات  املدير 
املدير عن املعلمني لدى امل�ضتويات االإدارية العليا مبا يخدم املوؤ�ض�ضة التعليمية، وتقع تلك 
املتو�ضطات �ضمن درجة املمار�ضة املتو�ضطة، وقد يعزى ذلك اإىل خوف املدير من اخلروج 
عن االإطار العام للقوانني واالأنظمة والتعليمات ال�ضادرة عن اجلهات االإدارية العليا ورمبا 
يكون ال�ضبب اأن امل�رسفني الرتبويني يرون اأن من واجب املعلم اأن يتبع االأنظمة والتعليمات 
اإىل جانب  مبا ي�ضهل العمل االإداري الرتبوي يف املدر�ضة، وقد يعزى �ضعف وقوف املدير 
اأمام  مو�ضحة  والتعليمات  االأنظمة  اأن  اإىل  امل�ضوؤولة  اجلهات  اأمام  عنهم  مدافعاً  املعلمني 
املعلمني، ويجب اأن يعملوا و�ضمن تلك التعليمات واملخالف لها يتحمل م�ضوؤولية ذلك.كما 
مثلت جميع املتو�ضطات احل�ضابية ووجهة نظر امل�رسفني الرتبويني لفقرات �ضوؤون املعلمني 
ومنوهم املهني، ممار�ضة املدير لتلك الفقرات بدرجة متو�ضطة، حيث تراوحت املتو�ضطات 
احل�ضابية لفقرات هذا املجال بني )3.87( و )3.08( �ضمن درجة املمار�ضة املتو�ضطة، وقد 
يعزى ذلك اإىل االهتمام الن�ضبي من قبل املدير لتنمية قدرات املعلمني ومهاراتهم يف جمال 
عملهم ويعود ذلك اأي�ضاً اإىل اأن اجلهات امل�ضوؤولة العليا اأ�ضبحت تتوىل هذا اجلانب بحيث 

تقوم على تاأهيل املعلمني وتدريبهم على جماالت خمتلفة وعقد الدورات املتخ�ض�ضة لهم.
اأن وجهات نظر امل�رسفني الرتبويني ملجاالت دور مدير  الدرا�ضة  اأظهرت نتائج  كما 
املدر�ضة يف حت�ضني املناخ التنظيمي املحددة يف اأداة الدرا�ضة جاءت على الرتتيب االآتي: 
جاء يف املرتبة الثالثة جمال البناء املدر�ضي وجتهيزاته اإذ بلغ املتو�ضط احل�ضابي لوجهة 
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املمار�ضة  درجة  �ضمن   )3.56( عام  ب�ضكل  املجال  هذا  نحو  الرتبويني  امل�رسفني  نظر 
من  اأكرث  العليا  امل�ضوؤولة  باجلهات  مرتبط  املجال  هذا  اأن  اإىل  ذلك  يعزى  وقد  املتو�ضطة، 
االأبنية املدر�ضية  الرتبية والتعليم هي امل�ضوؤولة عن  اإن وزارة  اإذ  ارتباطه مبدير املدر�ضة، 
املرتبة  يف  جاء  لها.كما  الالزمة  التجهيزات  وتوفري  الرتبوية  للعملية  منا�ضبتها  ومدى 
الرابعة جمال العالقات االإيجابية داخل التنظيم املدر�ضي اإذ بلغ املتو�ضط احل�ضابي لوجهات 
نظر امل�رسفني الرتبويني لهذا املجال ب�ضكل عام )3.55( �ضمن درجة املمار�ضة املتو�ضطة.
وقد يعزى ذلك اإىل اأن امل�رسفني الرتبويني يف املدر�ضة ال ميلكون الروؤية التامة ملمار�ضات 
املدير، وطريقة تعامله مع العاملني، ولعدم مالزمتهم للمدير ب�ضكل دائم، وقد انعك�ص ذلك 

على وجهات نظرهم نحو ممار�ضة املدير لتحقيق العالقات االإيجابية داخل املدر�ضة.
املتو�ضط  بلغ  اإذ  و�ضيا�ضته  االإداري  العمل  �ضوؤون  الثانية جمال  املرتبة  كما جاء يف 
احل�ضابي لوجهات نظر امل�رسفني الرتبويني نحو هذا املجال ب�ضكل عام )3.57( �ضمن درجة 
ميار�ضه  الذي  االإداري  االأ�ضلوب  اإىل  االأوىل  بالدرجة  ذلك  يعزى  وقد  املتو�ضطة،  املمار�ضة 
املدير منهجاً ي�ضرّي العمل االإداري الرتبوي وانعكا�ضاته على معاملته للعاملني يف املدر�ضة 
ب�ضكل خا�ص واملوؤ�ض�ضة الرتبوية ب�ضكل عام، وقد يعود اأي�ضاً اإىل عدم تفهم املدير ومتابعته 
منا�ضب،  باأ�ضلوب  ا�ضتخدامها  وطريقة  العليا  اجلهات  من  ال�ضادرة  االإدارية  للتعليمات 
ورمبا يعود ذلك اإىل عدم التحاق املدير بالدورات التدريبية يف جمال العمل االإداري التي 
تعقدها اأو تعدها اجلهات امل�ضوؤولة الإك�ضاب مديري املدار�ص الكفايات واملهارات االإدارية 
الالزمة، وجاء يف املرتبة ال�ضاد�ضة جمال عالقة املدر�ضة باملجتمع املحلي؛ اإذ بلغ املتو�ضط 
احل�ضابي لوجهات نظر امل�رسفني نحو هذا املجال ب�ضكل عام )3.48( �ضمن درجة املمار�ضة 
املتو�ضطة، وقد يعزى ذلك اإىل عدم امتالك املديرين للمعارف واملهارات الالزمة والكافية 

خلدمة املجتمع وتنميته التي متكنهم من النهو�ص بهذا الدور.
كما جاء يف املرتبة اخلام�ضة جمال �ضوؤون الطلبة وحاجاتهم الرتبوية اإذ بلغ املتو�ضط 
�ضمن   )3.51( عام  ب�ضكل  املجال  هذا  نحو  الرتبويني  امل�رسفني  نظر  لوجهات  احل�ضابي 
درجة املمار�ضة املتو�ضطة، وقد يعزى ذلك اإىل عدم وعي املديرين لدورهم الفني واالإ�رسايف 
املدير  ان�ضغال  اإىل  اأي�ضاً  ذلك  يعود  وقد  االإداري،  الدور  جانب  اإىل  التعليمية  العملية  على 
الدائم بالعمل املكتبي، مما يعوق اهتمامه بالدور التعليمي واالهتمام بالطالب وحاجاتهم 
الرتبوية، وقد يعود ذلك اإىل اأن وجهات نظر امل�رسفني الرتبويني انعك�ضت بناء على اأن هذا 

الدور يخت�ص بهم اأكرث من اخت�ضا�ضه باملدير.
املتو�ضط  بلغ  اإذ  االأول  الرتتيب  يف  فجاء  امل�ضوؤولني  مع  املدير  عالقات  جمال  اأما 
�ضمن   )3.70( عام  ب�ضكل  املجال  هذا  نحو  الرتبويني  امل�رسفني  نظر  لوجهات  احل�ضابي 
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مديري  اأن  يرون  الرتبويني  امل�رسفني  اأن  اإىل  ذلك  يعود  وقد  املتو�ضطة،  املمار�ضة  درجة 
على  احل�ضول  اأجل  من  الرتبويني  امل�ضوؤولني  مع  عالقاتهم  حت�ضني  اإىل  ي�ضعون  املدار�ص 
للعملية  املنا�ضبة  املدر�ضية  والبيئة  اجلو  لتوفري  مطالبهم  وحتقيق  والدعم،  امل�ضاعدات 
الرتبوية التعليمية، اأو رمبا يكون ال�ضبب اإظهار �ضخ�ضيتهم ومكانتهم االإدارية ب�ضورة جيدة 
ال�ضابعة واالأخرية جمال �ضوؤون املعلمني ومنوهم  اأمام امل�ضوؤولني، بينما جاء يف املرتبة 
املهني، اإذ بلغ املتو�ضط احل�ضابي لوجهات نظر امل�رسفني الرتبويني نحو هذا املجال ب�ضكل 
عام )3.41( �ضمن درجة املمار�ضة املتو�ضطة، وقد يعزى ذلك اإىل اأن اجلهات االإدارية العليا 
التعليمي  اأ�ضبحت هي امل�ضوؤولة عن تزويد املعلمني باملهارات والكفايات الالزمة للعمل 
العايل  بالتعليم  لاللتحاق  اأمامهم  املجال  وفتح  وتدريبهم  وتاأهيلهم،  اإعدادهم  خالل  من 

املخت�ص.
مناق�ضة النتائج املتعلقة بال�ضوؤال الثاين:  ● ثانياً-  

املناخ  حت�سني  يف  لدوره  الثانوية  املدر�سة  مدير  مار�سة  درجة  ما 
التنظيمي من وجهة نظر املعلمني يف حمافظتي عمان والزرقاء؟ 

اأظهرت نتائج حتليل ال�ضوؤال الثاين اأن الفقرة )4( من جمال البناء املدر�ضي وجتهيزاته، 
واملت�ضمنة حر�ص املدير على نظافة املدر�ضة وح�ضن تنظيم مرافقها مثَّلت اأعلى املتو�ضطات 
احل�ضابية من وجهة نظر املعلمني، اإذ بلغ املتو�ضط احل�ضابي لهذه الفقرة )4.08( �ضمن درجة 
املمار�ضة العالية، وقد يعود ذلك اإىل اأن املعلمني يرون باأن من واجب املدير اأن يحقق البيئة 
املدر�ضية املنا�ضبة يف املدر�ضة، وذلك باهتمامه بنظافتها ونظافة مرافقها لتعك�ص ال�ضورة 
الفقرة )3( من هذا املجال التي تن�ص  التعليمي.يف حني مثلت  اجليدة عن العمل الرتبوي 
على حر�ص املدير على توفري املالعب واالأماكن اخلا�ضة ملمار�ضة االأن�ضطة الطالبية �ضمن 
املتو�ضط  بلغ  اإذ  املعلمني،  احل�ضابية من وجهة نظر  املتو�ضطات  اأقل  الرتبوية  املوا�ضفات 
احل�ضابي لهذه الفقرة )3.44( �ضمن درجة املمار�ضة املتو�ضطة، وقد يعود ذلك اإىل اأن هذا 
اجلانب قد ال ي�ضتطيع املدير اأن يوفره دون م�ضاعدة اجلهات االإدارية العليا اأو مب�ضاركة اأبناء 
املدر�ضة  داخل  االإيجابية  العالقات  جمال  فقرات  جميع  مثلت  حني  يف  املحلي،  املجتمع 
درجة املمار�ضة املتو�ضطة من وجهة نظر املعلمني لدور مدير املدر�ضة يف حت�ضني املناخ 
للفقرة   )3.69( بني  املجال  هذا  لفقرات  احل�ضابية  املتو�ضطات  تراوحت  حيث  التنظيمي، 
)6( ، التي تن�ص على عقد اجتماعات دورية للمعلمني ملناق�ضة ال�ضــوؤون الرتبوية وطبيعة 
�ضري العمل املدر�ضي، و )3.24( للفقرة )8( التي تن�ص على تخطيط املدير لربامج تت�ضمن 
تقوية العالقات االجتماعية بني املعلمني يف املدر�ضة، وقد يعزى ذلك اإىل االأ�ضلوب االإداري 
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القيادي الذي ي�ضتخدمه املدير، وذلك لعدم مراعاة الظروف واأحوال املعلمني يف املوؤ�ض�ضة 
الرتبوية وتلبية احتياجاتهم ورغباتهم واهتماماتهم والتقليد التام املت�ضف باجلمود يف 
تنفيذ القوانني واالأنظمة الرتبوية لتاأدية االأعمال املوكولة باملعلمني وحتقيق اأعلى درجة 
اأثناء  املعلمني  باآراء  واالأخذ  ومراعاتها،  االإن�ضانية  باجلوانب  االهتمام  دون  االإنتاج،  من 

النقا�ص حول ق�ضية معينة من الق�ضايا يف العمل املدر�ضي.
اإن الفقرة )4( من جمال �ضوؤون العمل االإداري و�ضيا�ضته واملت�ضمنه حر�ص املدير على 
متابعة االأنظمة والتعليمات ال�ضادرة عن اجلهات امل�ضوؤولة العليا، قد ح�ضلت على متو�ضط 
وقد  املعلمني،  نظر  وجهة  من  العليا  املمار�ضة  درجة  ميثل  وهو   )4.27( مقداره  ح�ضابي 
يعزى ذلك اإىل اهتمام املديرين مبتابعة ما ي�ضدر من تعليمات واأنظمة عن اجلهات الرتبوية 
امل�ضوؤولة تتعلق بالعمل االإداري الرتبوي، اإذ يعد ذلك اأمراً �رسورياً بالن�ضبة للمديرين حتى 
اأنظمة  مع  تتعار�ص  ال  وتعليمات  اأنظمة  �ضمن  املدر�ضي  العمل  �ضري  ح�ضن  لهم  يت�ضنى 
وتعليمات االإدارة العليا املنبثقة عن وزارة الرتبية والتعليم، وهذا يوؤدي بالتايل اإىل ان�ضجام 
وتناغم االأهداف الرتبوية بني امل�ضتويات االإدارية املختلفة يف حني ح�ضلت باقي الفقرات 
املمار�ضة  درجة  )3.39( �ضمن  و   )4.27( يرتاوح بني  متو�ضط ح�ضابي  على  املجال  لهذا 
املتو�ضطة، وقد يعود ذلك اإىل االأ�ضلوب االإداري الذي ميار�ضه املديرون للتعاون مع املعلمني 
والعاملني يف املدر�ضة، ورمبا يعود كذلك اإىل عدم اهتمام املديرين مبمار�ضة العمل االإداري 
الالزمة  والكفايات  االإدارية  املهارات  امتالكهم  عدم  �ضبب  يكون  وقد  املطلوبة،  بال�ضورة 
للعمل االإداري، قلة عقد وزارة الرتبية والتعليم لدورات تدريبية متخ�ض�ضة تلبي احتياجات 
املديرين للمهارات االإدارية املطلوبة والالزمة، كما اأن الفقرة )5( من جمال عالقة املدر�ضة 
باملجتمع املحلي املت�ضمنة حر�ص املدير على تبليغ اأولياء اأمور الطلبة ب�ضلوكات اأبنائهم 
داخل املدر�ضة ح�ضلت على اأعلى متو�ضط ح�ضابي من وجهة نظر املعلمني، اإذ بلغ املتو�ضط 
احل�ضابي لهذه الفقرة )3.84( �ضمن درجة املمار�ضة املتو�ضطة، يف حني مثلت الفقرة )10( 
احل�ضابي  املتو�ضط  بلغ  اإذ  املعلمني،  نظر  املتو�ضطات من وجهة  اأقل  على  املجال  هذا  من 
لهذه الفقرة )2.97( �ضمن درجة املمار�ضة املنخف�ضة، وقد يعزى ذلك ب�ضكل عام اإىل عدم 
املدر�ضة وخدمة  ال�ضلة بني  لتوثيق  الكافية  للمهارات واملعارف  املدار�ص  امتالك مديري 
املجتمع وتنميته، التي متكنهم من النهو�ص بهذا الدور، وقد يعود ذلك لعدم اهتمام اأولياء 
االأمور بامل�ضتوى املطلوب يف متابعة اأحوال م�ضتويات اأبنائهم التح�ضيلية وال�ضلوكية يف 
املدر�ضة، وذلك الإن�ضغالهم باأمور احلياة ال�ضعبة، وقد يعزى �ضعف ممار�ضة املدير مل�ضاركة 
اأبناء املجتمع يف تفهم الربامج املدر�ضية الإن�ضغالهم يف اأعمالهم اخلا�ضة، اأو لعدم امتالكهم 

اخلربة املتخ�ض�ضة والقدرات واملهارات الالزمة الإ�ضرتاكهم يف تفهم مثل تلك الربامج.
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الرتبوية  وحاجاتهم  الطلبة  �ضوؤون  جمال  من   )11( الفقرة  اأن  اإىل  النتائج  واأ�ضارت 
املت�ضمنة ت�ضجيع املدير للطلبة على االن�ضباط الذاتي وااللتزام بالنظام، قد ح�ضلت على 
�ضمن   )3.95( احل�ضابي  املتو�ضط  بلغ  اإذ  املعلمني،  نظر  وجهة  من  ح�ضابي  متو�ضط  اأعلى 
درجة املمار�ضة املتو�ضطة يف حني مثلت الفقرة )1( التي تن�ص على حر�ص املدير على عقد 
اجتماعات دورية مع الطلبة ملناق�ضة اأمورهم و�ضوؤونهم املدر�ضية اأقل املتو�ضطات احل�ضابية 
من وجهة نظر املعلمني، اإذ بلغ املتو�ضط احل�ضابي )2.92( ، وقد يعزى ذلك اإىل اأن املدير 
االن�ضباط،  اأنواع  اأعلى  يعد  الذي  الذاتي  االن�ضباط  حتقيق  اإىل  الطالب  توجيه  اإىل  ي�ضعى 
والذي ينبع من قناعة التالميذ دون اأن يكونوا جمربين على نوع ال�ضبط املفرو�ص عليهم، 
عن  املتوخاة  النتائج  ومدى  االن�ضباط،  من  النوع  هذا  ملثل  واإدراكه  لوعيه  نتيجة  وذلك 
للطالب  الدورية  االجتماعات  لعقد  املدر�ضة  مدير  ممار�ضة  قلة  تعود  وقد  االن�ضباط،  هذا 
اأثناء الطابور  اأن توجيهاته واإر�ضاداته للطلبة تكون دائماً  اأمورهم و�ضوؤونهم اإىل  ملناق�ضة 
ال�ضباحي، ولي�ص هناك �رسورة لعقد مثل تلك االجتماعات مع الطلبة يف حني مثلت الققرة 
)2( من جمال عالقة املدير مع امل�ضوؤولني املت�ضمنة حر�ص املدير على متابعة التعليمات 
احل�ضابية من وجهة  املتو�ضطات  اأعلى  على  العليا  االإدارية  اجلهات  ال�ضادرة عن  االإدارية 
نظر املعلمني، اإذ بلغ املتو�ضط احل�ضابي لهذه الفقرة )4.07( �ضمن درجة املمار�ضة العالية، 
وقد يعزى ذلك اإىل خوف املديرين من اخلروج عن تلك التنظيمات والتعليمات التي قد توؤثر 
على مكانتهم الرتبوية وموقعهم اأو مركزهم االإداري، وقد يعود ذلك اإىل قناعة املديرين يف 
االأهداف  باإن�ضجام وتناغم مع  اأهداف مدرجة  اأجل حتقيق  التعليمات وتنفيذها من  اتباع 
الرتبوية العامة، بينما مثلت الفقرة )5( من هذا املجال التي تن�ص على دفاع املدير عن 
املعلمني لدى امل�ضتويات االإدارية العليا مبا يخدم املوؤ�ض�ضة التعليمية اأقل من املتو�ضطات 
احل�ضابية من وجهة نظر املعلمني، اإذ بلغ املتو�ضط احل�ضابي لهذه الفقرة )3.46( �ضمن درجة 
املمار�ضة املتو�ضطة، وقد يعود ذلك اإىل اأن االأنظمة والتعليمات مو�ضحة اأمام املعلمني ومن 
جمال  من   )5( الفقرة  اأن  النتائج  اعرتا�ص.واأظهرت  اأو  خمالفة  دون  يتبعوها  اأن  واجبهم 
مبا  التعيني  حديثي  باملعلمني  املدير  اهتمام  املت�ضمنة  املهني  ومنوهم  املعلمني  �ضوؤون 
اإذ بلغ  اأعلى متو�ضط ح�ضابي من وجهة نظر املعلمني،  ي�ضمن منوهم املهني ح�ضلت على 
ح�ضلت  بينما  املتو�ضطة،  املمار�ضة  درجة  �ضمن   )3.59( الفقرة  لهذه  احل�ضابي  املتو�ضط 
الفقرة )3( التي تن�ص على حث املعلمني على زيارة املعار�ص الرتبوية ذات العالقة بطبيعة 
تخ�ض�ضهم، والفقرة )6( التي تن�ص على تخطيط املدير الإجتماعات مهنية وور�ضات عمل 
اإذ بلغ املتو�ضط  اأقل املتو�ضطات احل�ضابية من وجهة نظر املعلمني،  هادفة للمعلمني على 
يعزى  وقد  املنخف�ضة،  املمار�ضة  )2.92( �ضمن درجة  و   )2.94( الفقرتني  لكال  احل�ضابي 
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ذلك اإىل درجة االهتمام الن�ضبية من قبل املدير لتنمية قدرات ومهارات املعلمني يف جمال 
اأ�ضبحت تتوىل هذا اجلانب  العليا  امل�ضوؤولة  اأن اجلهات  ال�ضبب يف ذلك  عملهم، وقد يكون 
اإعداد املعلمني وتاأهيلهم وتدريبهم على جماالت خمتلفة وعقد الدورات  بحيث تقوم على 

املتخ�ض�ضة لهم.
كما اأظهرت نتائج الدرا�ضة من خالل املتو�ضطات احل�ضابية اأن وجهات نظر املعلمني 
اأداة الدرا�ضة جاءت  ملجاالت دور مدير املدر�ضة يف حت�ضني املناخ التنظيمي املحددة يف 
املتو�ضط  بلغ  اإذ  االأول،  الرتتيب  يف  وجتهيزاته  املدر�ضي  البناء  جمال  االآتي:  النحو  على 
احل�ضابي لوجهات نظر املعلمني نحو هذا املجال ب�ضكل عام )3.75( �ضمن درجة املمار�ضة 
وحماولته  بنائها،  وترميم  املدر�ضة  بنظافة  املدير  اهتمام  اإىل  ذلك  يعود  وقد  املتو�ضطة، 
على  انعك�ص  مما  التعليمي،  الرتبوي  والعمل  للمدر�ضة  اخلا�ضة  واالأجهزة  املواد  لتوفري 
اأنه  اإىل  وجهات نظر املعلمني، ورمبا تكون ممار�ضته بدرجة متو�ضطة لهذا املجال عائدة 
ال ميلك ال�ضالحيات على جتديد بناء منا�ضب اأو �رساء اأجهزة للمدر�ضة، دون اأن يكون هناك 

قرار �ضادر من وزارة الرتبية والتعليم.
وجاء يف املرتبة الثانية جمال عالقة املدير مع امل�ضوؤولني، اإذ بلغ املتو�ضط احل�ضابي 
لوجهات نظر املعلمني نحو هذا املجال ب�ضكل عام )3.73( �ضمن درجة املمار�ضة املتو�ضطة، 
وقد يعزى ذلك اإىل اأن املعلمني يرون اأن مديرهم يويل بع�ضاً من االهتمام يف حتقيق عالقات 
اإظهار مكانته و�ضخ�ضيته  ال�ضبب وراء ذلك هو  جيدة مع امل�ضوؤولني الرتبويني، وقد يكون 
االإدارية ب�ضورة جيدة اأمام امل�ضوؤولني، اأو رمبا يكون ال�ضبب احل�ضول على مطالب �ضخ�ضية 
الثالثة،  املرتبة  يف  جاء  كما  الرتبوي،  والعمل  املدر�ضة  خلدمة  موؤ�ض�ضية  مطالب  اأو  ذاتية 
املعلمني  نظر  لوجهات  احل�ضابي  املتو�ضط  بلغ  اإذ  و�ضيا�ضته،  االإداري  العمل  �ضوؤون  جمال 
نحو هذا املجال ب�ضكل عام )3.65( �ضمن درجة املمار�ضة املتو�ضطة، وقد يعزى ذلك اإىل 
املدر�ضة  اأمور  جميع  يف  مبا�رس  ب�ضكل  وامل�ضوؤولة  الكاملة  ال�ضالحيات  ميلك  ال  املدير  اأن 
بقدر ارتباطها باجلهات امل�ضوؤولة يف امل�ضتويات االإدارية العليا، ورمبا يعود ذلك على اأن 
القوانني واالأنظمة والتعليمات ما زال بع�ضها �ضمن النطاق املركزي، وقد يعزى ذلك اأي�ضاً 

اإىل اأن املروؤو�ص مييل دائماً للتقليل من اأهمية ما ميار�ضه الرئي�ص.
وجاء يف املرتبة الرابعة �ضوؤون الطلبة وحاجاتهم الرتبوية، اإذ بلغ املتو�ضط احل�ضابي 
لوجهات نظر املعلمني نحو هذا املجال ب�ضكل عام )3.50( �ضمن درجة املمار�ضة املتو�ضطة، 
وقد يعود ذلك اإىل عدم اإدراك املديرين لدورهم الفني املنوط بهم اإىل جانب الدور االإداري، 
االأكادميي يف  الفني  الدور  اإىل  النظر  االإدارية دون  االأعمال  اهتمامه ملتابعة  بحيث يوىل 

املدر�ضة واهتمامه مبطالب تالميذه وتوفري حاجاتهم الرتبوية على الوجهة املنا�ضبة.
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وجهة  من  التنظيمي  املناخ  حتسني  في  الثانوية  املدرسة  مدير  دور 

كما جاء يف املرتبة اخلام�ضة جمال عالقة املدر�ضة باملجتمع املحلي، اإذ بلغ املتو�ضط 
احل�ضابي لوجهات نظر املعلمني نحو هذا املجال ب�ضكل عام )3.49( �ضمن درجة املمار�ضة 
املتو�ضطة، وقد يعزى ذلك اإىل عدم امتالك املديرين للمعارف واملهارات الالزمة والكافية 

خلدمة املجتمع وتنميته التي متكنهم من النهو�ص بهذا الدور على اأكمل وجه.
وجاء يف املرتبة ال�ضاد�ضة جمال العالقات االإيجابية داخل التنظيم املدر�ضي، اإذ بلغ 
املتو�ضط احل�ضابي لوجهات نظر املعلمني نحو هذا املجال ب�ضكل عام )3.48( �ضمن درجة 
املمار�ضة املتو�ضطة، وقد يعزى ذلك اإىل االأ�ضلوب الذي يتبعه املدير يف تعامله مع العاملني 
اإن املعلمني ال يهمهم من امل�ضوؤول عنهم بقدر ما يهمهم  واملعلمني داخل املدر�ضة، حيث 
اإيجابية كانت تقديراتهم له  اأكرث  اإذ كلما كانت العالقات  نوع العالقات التي تربطهم به، 
املعلمني  �ضوؤون  جمال  جاء  بينما  عالية،  بدرجة  به  املنوط  للدور  ممار�ضته  يف  بالنجاح 
نظر  لوجهات  احل�ضابي  املتو�ضط  بلغ  اإذ  واالأخرية،  ال�ضابعة  املرتبة  يف  املهني  ومنوهم 
املعلمني نحو هذا املجال ب�ضكل عام )3.28( �ضمن درجة املمار�ضة املتو�ضطة، وقد يعزى 
تزويد  امل�ضوؤولة عن  اأ�ضبحت هي  والتعليم  الرتبية  ووزارة  امل�ضوؤولة،  اجلهات  اأن  اإىل  ذلك 
املعلمني باملهارات والكفايات الالزمة للعمل التعليمي من خالل اإعدادهم وتدريبهم وفتح 

باب االإلتحاق بالتعليم اجلامعي املتخ�ض�ص.
مناق�ضة النتائج املتعلقة بال�ضوؤال الثالث:  ● ثالثاً-  

هل تختلف وجهات نظر اأفراد عينة الدرا�سة لدور مدير املدر�سة الثانوية 
يف حت�سني املناخ التنظيمي يف حمافظتي عمان والزرقاء باختلف املركز 

الوظيفي؟ 
لقد اأظهرت نتائج حتليل التباين االأحادي فيما يتعلق مبمار�ضة املديرين لدورهم يف 
 )0.05 = α( حت�ضني املناخ التنظيمي اإىل وجود اأثر ذي داللة اإح�ضائية على م�ضتوى الداللة
، يعزى ملتغري املركز الوظيفي بالن�ضبة ملجال �ضوؤون املعلمني ومنوهم املهني، وذلك ل�ضالح 
امل�رسفني، اإذ اإن املتو�ضطات احل�ضابية لوجهة نظر امل�رسفني اأعلى من املتو�ضطات احل�ضابية 
اأثر ذي داللة اإح�ضائية بالن�ضبة ملجال البناء املدر�ضي  لوجهة نظر املعلمني، واإىل وجود 
وجتهيزاته، وذلك ل�ضالح املعلمني، اإذ اإن املتو�ضطات احل�ضابية لوجهة نظر املعلمني اأعلى 
اأن  اإىل  من املتو�ضطات احل�ضابية لوجهة نظر امل�رسفني الرتبويني، وقد تعزى تلك الفروق 
امل�رسفني الرتبويني قد ميتلكون املعرفة بحاجات املعلمني التدريبية للمهارات واالأ�ضاليب 
املختلفة املتعلقة يف جمال عملهم املهني التعليمي من خالل الزيارات ال�ضفية، وهذا يزيد 
املعلمني  ب�ضوؤون  اهتمامه  جمال  يف  املدير  ممار�ضة  ملدى  الرتبوي  امل�رسف  معرفة  من 
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اإىل  واأدى  الدرا�ضة،  من  املجال  هذا  نحو  ا�ضتجابة  على  ذلك  انعك�ص  مما  املهني،  ومنوهم 
اختالفها عن وجهات نظر املعلمني وذلك ل�ضاحلهم.

ممار�ضة  مدى  يالحظون  اإذ  املدر�ضة  يف  الدائم  املعلمني  وجود  اإىل  ذلك  يعزى  وقد 
املدير واهتمامه بالبناء املدر�ضي وجتهيزاته اأكرث مما يالحظه امل�رسفون، ولذلك اختلفت 

ت�ضوراتهم لهذا املجال وكانت ل�ضالح املعلمني.
وتتفق هذه الدرا�ضة مع نتيجة درا�ضة ال�ضلمي )2012( التي اأ�ضارت اإىل وجود فروق 
اأفراد  ا�ضتجابات  ، بني متو�ضطات   )0.05 = α( الداللة  اإح�ضائية عند م�ضتوى  ذات داللة 
عينة الدرا�ضة حول واقع املناخ التنظيمي ال�ضائد يف املدار�ص احلكومية املتو�ضطة مبدينة 

جدة وفقاً ملتغري املركز الوظيفي.
مناق�ضة النتائج املتعلقة بال�ضوؤال الرابع:  ● رابعاً-  

هل تختلف وجهات نظر اأفراد عينة الدرا�سة لدور مدير املدر�سة الثانوية 
يف حت�سني املناخ التنظيمي يف حمافظتي عمان والزرقاء باختلف املوؤهل 

العلمي؟ 
لقد اأظهرت نتائج حتليل التباين االأحادي فيما يتعلق مبمار�ضة املديرين لدورهم يف 
 )0.05 = α( حت�ضني املناخ التنظيمي اإىل وجود اأثر ذي داللة اإح�ضائية على م�ضتوى الداللة
، تعزى ملتغري املوؤهل العلمي، وذلك ل�ضالح حملة البكالوريو�ص وما يزيد عن البكالوريو�ص 
بناء على وجهات نظر اأفراد عينة الدرا�ضة، وذلك ل�ضالح حملة درجة البكالوريو�ص، بالن�ضبة 
باملجتمع  املدر�ضة  عالقة  وجمال  املدر�ضي،  التنظيم  داخل  االإيجابية  العالقات  ملجال 
املحلي، وجمال البناء املدر�ضي ل�ضالح حملة البكالوريو�ص، وما يزيد عن البكالوريو�ص يف 
جمال �ضوؤون املعلمني ومنوهم املهني، وتعزى تلك الفروق اإىل اأن املعرفة العلمية املمثلة 
العلم  اأن  وانطالقاً من  العملية،  للممار�ضات  اإعطاء ت�ضور  لها دور يف  العلمية  باملوؤهالت 
النظري يرتبط باملمار�ضة والتطبيق، وهذا يتيح الفر�ضة الختالف وجهات نظر اأفراد عينة 

الدرا�ضة ملمار�ضات املدير لدوره يف حت�ضني املناخ التنظيمي.
 ، اأحمد )2008(  ، ودرا�ضة  النتيجة مع درا�ضة كل من جمال )2005(  وتختلف هذه 
اأ�ضارت اإىل عدم وجود فروق ذات  ودرا�ضة �ضليم )2009( ، ودرا�ضة ال�ضلمي )2012( التي 

داللة اإح�ضائية تعزى ملتغري املوؤهل العلمي.
خام�ضاً- مناق�ضة النتائج املتعلقة بال�ضوؤال اخلام�ص:  ●

هل تختلف وجهات نظر اأفراد عينة الدرا�سة لدور مدير املدر�سة الثانوية 
يف حت�سني املناخ التنظيمي يف حمافظتي عمان والزرقاء باختلف اجلن�س؟ 
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لقد اأظهرت نتائج حتليل التباين االأحادي فيما يتعلق مبمار�ضة املديرين لدورهم يف 
 )0.05 = α( حت�ضني املناخ التنظيمي اإىل وجود اأثر ذي داللة اإح�ضائية على م�ضتوى الداللة
، تعزى اإىل متغري اجلن�ص بناء على وجهات نظر اأفراد عينة الدرا�ضة، وذلك ل�ضالح االإناث 
يف جمال �ضوؤون املعلمني ومنوهم املهني، وجمال عالقة املدر�ضة باملجتمع املحلي، حيث 
عمل  اأن  اإىل  ذلك  يعزى  وقد  الذكور،  عند  منها  اأعلى  لالإناث  احل�ضابية  املتو�ضطات  كانت 
مديري املدار�ص مت�ضابه من حيث تنفيذ القوانني واالأنظمة ال�ضادرة عن جهة واحدة، وهي 
متماثلة،  �ضيا�ضته  وتنفيذ  و�ضوؤونه  املدر�ضي  العمل  اإجراءات  واأن  والتعليم،  الرتبية  وزارة 
ولكن طريقة التنفيذ واتخاذ االإجراءات للعمل واتباع تلك القوانني واالأنظمة قد تختلف بني 
اإدارة مدر�ضية واإدارة اأخرى، مما يجعل اختالف تقديرات اأفراد عينة الدرا�ضة )ذكوراً واإناثاً( 
حول دور مدير املدر�ضـــة املمار�ص يف حت�ضني املناخ التنظيمي اأمراً طبيعياً، وتختلف مع 
درا�ضة جمال )2005( ، اأحمد )Remondini 2001( ، )2008( ، التي اأ�ضارت اإىل عدم وجود 

فروق ذات داللة اإح�ضائية تعزى ملتغري اجلن�ص.
اأثر ذي  اإىل وجود  اأ�ضارت  التي  النتيجة مع نتائج درا�ضة �ضليم )2009(  وتتفق هذه 

داللة اإح�ضائية ملمار�ضات املدير تعزى ملتغري اجلن�ص.
�ضاد�ضاً- مناق�ضة النتائج املتعلقة بال�ضوؤال ال�ضاد�ص:  ●

هل تختلف وجهات نظر اأفراد عينة الدرا�سة لدور مدير املدر�سة الثانوية 
يف حت�سني املناخ التنظيمي يف حمافظتي عمان والزرقاء باختلف �سنوات 

اخلربة؟ 
لدورهم  املديرين  مبمار�ضة  يتعلق  فيما  االأحادي  التباين  حتليل  نتائج  اأظهرت  لقد 
 = α( يف حت�ضني املناخ التنظيمي اإىل وجود اأثر ذي داللة اإح�ضائية على م�ضتوى الداللة
0.05( ، يعزى اإىل متغري اخلربة بناء على وجهات نظر اأفراد عينة الدرا�ضة، وذلك ل�ضالح 
التنظيم  داخل  االإيجابية  العالقات  جمال  ويف  �ضنوات،  خم�ص  من  اأكرث  خربة  لديهم  من 
املدر�ضي وجمال �ضوؤون املعلمني ومنوهم املهني وجمال عالقة املدير مع امل�ضوؤولني، حيث 
كانت املتو�ضطات احل�ضابية لتقديرات اأفراد عينة الدرا�ضة من لديهم خربة اأكرث من خم�ص 
�ضنوات اأعلى من املتو�ضطات احل�ضابية لتقديرات اأفراد عينة الدرا�ضة ممن لديهم خربة اأقل، 
وقد يف�رس ذلك باأن امل�رسفني الرتبويني واملعلمني الذين يوجد لديهم خربة اأكرث يتاأثرون 
بخرباتهم ال�ضابقة، اإذ اإن هذه اخلربة كثرياً ما تنعك�ص على اأداء الفرد ب�ضكل اإيجابي، وباالآتي 
قد تختلف تقديرات االآخرين الذين مل يجاروهم باخلربة حول وجهات نظرهم لدور املدير 

املمار�ص يف حت�ضني املناخ التنظيمي.
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وتختلف هذه النتيجة مع درا�ضة جمال )2005( التي اأ�ضارت اإىل عدم وجود اأثر ملتغري 
اخلربة، ودرا�ضة اأحمد )2008( التي اأ�ضارت اإىل عدم وجود فروق ذات داللة اإح�ضائية تعزى 

ملتغري اخلربة.
وتتفق هذه النتيجة مع نتيجة درا�ضة كل من �ضليم )2009( ، ودرا�ضة ال�ضلمي )2012( 
التي اأ�ضارت اإىل وجود اأثر ذي داللة اإح�ضائية يف ممار�ضات املدير لدوره املنوط به تعزى 

اإىل متغري اخلربة.

ملخص نتائج الدراسة: 
يعر�س الباحث فيما ياأتي ملخ�ساً للنتائج التي تو�سلت اإليها الدرا�سة: 

تبني من النتائج اأن املتو�ضط العام لفقرات جمال البناء املدر�ضي وجتهيزاته كانت  -
بدرجة متو�ضطة، با�ضتثناء فقرة واحدة، مثلت املمار�ضة بدرجة عالية.

يف حني اأن نتائج املتو�ضط العام لفقرات جمال العالقات االإيجابية داخل التنظيم  -
املدر�ضي كانت �ضمن الدرجة املتو�ضطة.

وكذلك نتائج املتو�ضطات لفقرات جمال �ضوؤون العمل االإداري و�ضيا�ضته جميعها  -
مثلت املمار�ضة بدرجة متو�ضطة، با�ضتثناء فقرة واحدة مثلت املمار�ضة بدرجة عالية.

كانت  - املحلي  باملجتمع  املدر�ضة  عالقة  جمال  فقرات  ملتو�ضط  النتائج  اأن  اإال 
بدرجة  املمار�ضة  مثلت  واحدة  فقرة  با�ضتثناء  املتو�ضطة،  املمار�ضة  درجة  �ضمن  جميعها 

منخف�ضة
الرتبوية  - وحاجاتهم  الطلبة  �ضوؤون  جمال  لفقرات  العام  املتو�ضط  نتائج  واأي�ضاً 

جاءت �ضمن الدرجة املتو�ضطة، با�ضتثناء فقرة واحده مثلت املمار�ضة بدرجة منخف�ضة.
بدرجة  - فكانت  امل�ضوؤولني  مع  املدير  عالقة  ملجال  العام  املتو�ضط  نتائج  اأما 

متو�ضطة با�ضتثناء فقرة واحدة، مثلت املمار�ضة بدرجة عالية.
اأن نتائج املتو�ضط العام لفقرات جمال �ضوؤون العاملني ومنوهم املهني  - يف حني 

كانت بدرجة متو�ضطة، با�ضتثناء فقرتني مثلت املمار�ضة بدرجة منخف�ضة.
تبني من النتائج باأنه توجد فروق فردية ذات داللة اإح�ضائية تعزى ملتغري املركز  -

وذلك  ومنوهم،  املعلمني  و�ضوؤون  وجتهيزاته،  املدر�ضي  البناء  ملجايل  بالن�ضبة  الوظيفي 
ل�ضالح املعلمني.
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متو�ضطات  - بني  اإح�ضائية  داللة  ذات  فروق  توجد  ال  باأنه  النتائج  ت�ضري  كما 
ا�ضتجابات عينة الدرا�ضة حول باقي جماالت الدرا�ضة االأخرى، وفقاً ملتغري املركز الوظيفي.

ا�ضتجابات  - متو�ضطات  بني  اإح�ضائية  داللة  ذات  فروق  توجد  اأنه  النتائج  اأظهرت 
عينة الدرا�ضة حول جماالت العالقات االإيجابية داخل التنظيم املدر�ضي، و�ضوؤون املعلمني 
وعالقة املدر�ضة باملجتمع املحلي، والبناء املدر�ضي وجتهيزاته، بينما مل تظهر اأية فروق 
ذات داللة اإح�ضائية لباقي املجاالت املحددة يف اأداة الدرا�ضة وفقاً ملتغري املوؤهل العلمي.

حول  - الدرا�ضة  عينة  ا�ضتجابات  متو�ضطات  بني  اإح�ضائية  داللة  ذات  فروق  توجد 
وفقاً  املهني،  ومنوهم  املعلمني  �ضوؤون  وجمال  املحلي  باملجتمع  املدر�ضة  عالقة  جمال 
لباقي  اإح�ضائية  داللة  ذات  فروق  توجد  ال  بينما  االإناث،  ل�ضالح  وذلك  اجلن�ص،  ملتغري 

املجاالت املحددة يف الدرا�ضة.
الدرا�ضة  - ا�ضتجابات عينة  اإح�ضائية بني متو�ضطات  ذات داللة  بينما توجد فروق 

التنظيم املدر�ضي، وعالقة املدير مع امل�ضوؤولني،  حول جماالت العالقات االإيجابية داخل 
�ضنوات،  اأكرث من خم�ص  لديهم خربة  ل�ضالح من  وذلك  املهني،  املعلمني ومنوهم  و�ضوؤون 
الدرا�ضة حول  عينة  ا�ضتجابات  متو�ضطات  اإح�ضائية بني  داللة  ذات  فروق  توجد  ال  بينما 

باقي املجاالت املحددة يف اأداة الدرا�ضة وفقاً ملتغري عدد �ضنوات اخلربة.

التوصيات: 
بناء على النتائج التي تو�سلت اإليها الدرا�سة، فاإن الباحث يو�سي مبا ياأتي: 

مديري . 1 لدى  التنظيمي  املناخ  مفهوم  بتعميق  والتعليم  الرتبية  وزارة  تقوم  اأن 
التي  املعلومات  بتوفري  الثانوية  املدار�ص  مديري  دور  وتفعيل  العامة،  الثانوية  املدار�ص 
ت�ضاعد املديرين على اتخاذ القرارات باأ�ضلوب علمي مبني على جمع املعلومات وتبويبها 
وتف�ضريها، واختيار البديل االأف�ضل للو�ضول اإىل حل يتالءم وامل�ضكلة املوجودة من خالل 
نوعية التدريب واإعادة التدريب، لتحقيق النمو املهني امل�ضتدام والتطوير مبا يتنا�ضب مع 

الع�رس وم�ضتجداته.
من . 2 مزيداً  ومديراتها  املدار�ص  مديري  مبنح  والتعليم  الرتبية  وزارة  تقوم  اأن 

والواجبات  عاتقهم  على  امللقاه  واالأعباء  امل�ضوؤوليات  وحجم  تتنا�ضب  التي  ال�ضالحيات 
الر�ضا  ليحقق مزيداً من  اإيجابية  اأكرث  اإ�ضفاء مناخ مدر�ضي  ليتمكنوا من  املطلوبة منهم، 

لتحقيق االأهداف الرتبوية املن�ضودة.
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اأن تعمل وزارة الرتبية والتعليم على اال�ضتمرار يف تنظيم برامج التاأهيل املتخ�ض�ضة . 3
مهاراتهم  تنمية  اأجل  من  فيها  واملديرات  املديرين  من  كل  واإ�رساك  املدر�ضية  االإدارة  يف 

وقدراتهم االإدارية والقيادية التي ت�ضاعدهم على ممار�ضة اأدوارهم ب�ضورة اأكرث اإيجابية.
يف �سوء ما �سبق يقرتح الباحث ما ياأتي: 

ممار�ضة  - يف  املديرون  يواجهها  التي  ال�ضعوبات  حتديد  اإىل  يهدف  بحث  اإجراء 
دورهم يف حت�ضني املناخ التنظيمي يف املدر�ضة.

اإجراء درا�ضة اأخرى عن العالقة بني املناخ التنظيمي والر�ضا الوظيفي للمعلمني  -
يف املدار�ص الثانوية العامة.

اإجراء بحث عن عالقة املناخ التنظيمي واإدارة ال�رساع يت�ضمن متغريات جديدة مل  -
توؤخذ يف هذه الدرا�ضة مثل: )العمر، ومكان العمل، وحجم املدر�ضة( .
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