
 
 
 
 

 2018نايري، 151-111ص ،ألولاالعدد  ،األول المجمد ،التربوية والنفسيةعموم لممجمة جامعة األقصى 
 

 

 الثقة التنظيمية وعالقتها باتجاهات الفكر اإلداري المعاصر في المدارس الثانوية بقطاع غزة
 

 **د. عدلي داود الشاعر 
 *د. محمد كامل الجمل 

 الممخص
يدف الدراسة إلى تعرف عبلقة الثقة التنظيمية باتجاىات الفكر اإلداري التي يمارسيا مديرو المدارس ت   

المنيج الوصفي  الباحثان ولتحقيق اليدف واإلجابة عن تساؤالت الدراسة استخدمالثانوية مع معممييم، 
( معممًا ومعممة، وبعد 021( فقرة، وتكونت عينة الدراسة من )74التحميمي، وقاما بإعداد استبانة مكونة من )

 التحميل اإلحصائي بينت الدراسة أىم النتائج التالية:
 %(. 38( ووزن نسبي )1.44وانحرافو معياري ) (7.04متوسط "الثقة التنظيمية" ) أن .0
( ووزن نسبي 1.44وانحرافو معياري ) (7.00) أن متوسط "اتجاىات الفكر اإلداري المعاصر" .2

(32.8.)% 
( وىو 0..1أن معامل االرتباط بيرسون بين اتجاىات الفكر اإلداري المعاصر والثقة التنظيمية يساوي ) .8

 .معامل ارتباط طردي دال إحصائياً 
 لمتغير الجنس. ىالتنظيمية لدى مدراء المدارس تعز  ةال توجد فروق ذات داللة إحصائية في الثق .7
 .لمتغير المؤىل العممي ىالتنظيمية لدى مدراء المدارس تعز  ةال توجد فروق ذات داللة إحصائية في الثق .4
 .لمتغير سنوات الخدمة ىالتنظيمية لدى مدراء المدارس تعز  ةال توجد فروق ذات داللة إحصائية في الثق ..

 

Organizational Trust Relationship in the Direction of Administrative 

Thought Practiced by the Managers of the Secondary School 
 

Abstract 
    The study aimed to identify the organizational trust relationship in the direction 

of administrative thought practiced by the managers of the secondary school with 

their teachers, in order to achieve the objective and answer the questions of the 

study the descriptive analytical method was used. The researchers prepared a 

questionnaire consisting of (47) paragraphs, The study consisted of (120) teachers, 

After the statistical analysis, The study showed the following main results:- 

1- The average "organizational culture" (4.15) and is standard deviation (0.55) and 

relative weight (83%). 

2- The average " trends of contemporary administrative" weight (4.11) and is 

standard deviation (0.55) and relative weight (82.3%). 
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3- Pearson correlation coefficient between trends of contemporary administrative 

thought and organizational confidence is equal to (0.61) which is a statistically 

significant correlation coefficient. 

4- There are no statistically differences in the organizational culture of school 

principals in relation to the gender variable. 

5- There are no significant differences in the organizational culture of school 

principals attributed to the variable of scientific qualification. 

6- There are no statistically significant differences in the organizational culture of 

school principals attributed to the variable years of service. 

 :طار العام لمدراسةاإل
 مقدمـة:

ة في عبلقات العمل من أىم الدعائم األساسية التي تساعد المؤسسات عمى تعزيز وتدعيم تعد الثق   
لتسيير شؤون  فاعميتيا وتحقيق أىدافيا، فيي من أكثر األساليب اإلدارية فاعمية، فمم تعد أداةً 

المدرسة اليومية وفقًا لقوانين وتعميمات معينة، بل أضحت من المجاالت التربوية الحساسة التي 
فرضت نفسيا عمى التربية، وأصبحت عممية إنسانية وفنية تتضافر فييا الجيود بين إدارة المدرسة 

فحينما تتوفر الثقة بين الموظفين يسود والعاممين؛ لتييئة الظروف المناسبة لتحقيق األىداف التربوية. 
نو من المنظمات يتعممون معًا، من جانب آخر، فإمما يجعميم ، جو من الحب والعبلقات اإلنسانية

التي تفتقر إلى الثقة، يعوق مثل ىذا االفتقار االتصاالت ويحبط التعاون، ويقمل من االلتزام 
الثقة أساسًا لكثير من العبلقات االجتماعية والشخصية واإلدارية، إذ  د(. وتع2: 2102)الزىراني، 

ى اإلدارة والعاممين، كما تعمل تشكل ضمانًا لبلستمرارية في العبلقات وتعميميا، وتأثر إيجابيًا عم
عمى إيجاد لغة الحوار والتواصل بين األفراد، وفي كل أوجو الحياة يعتمد عمى اآلخرين في ضوء ما 

 (.Yilmaz & Atalay, 2009يتم توقعو من سموك، وبما يتناسب وحاجات الطرف اآلخر وأىدافو )
الثقة تأتي من كونيا أحد العناصر ( إلى أن أىمية Bhattaveriee, 2002وأشار باتيفيرلي )   

الجوىرية في الحاالت االجتماعية التي تتطمب التعاون، واالعتماد المتبادل، ولعل أفضل تصور 
ألىمية الثقة التنظيمية في بيئة المؤسسة، ىو أن الثقة العامل الرئيس في الحياة التنظيمية، والمحفز 

ات الثقة التنظيمية، فقد تباينت وجيات النظر الذي يسيل العمل داخل المؤسسات. وتتعدد تقسيم
( إلى الثقة عمى المستوى Stephenson, 2004: 14حول أنواعيا، فقد قسميا ستيفينسون )

، والثقة عمى المستوى الجماعي، والثقة عمى المستوى التنظيمي، وكما التي تم تعريفيا إجرائياً  الفردي
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( أنيا ثبلثة أنواع، وىي الثقة بإدارة المؤسسة، (Becerra & Gupta, 2003رأى بيسيرا وجوبتا 
والثقة في الرئيس المباشر، والثقة في زمبلء العمل. أما العوامل التي تسيم في بناء الثقة التنظيمية، 

( إلى العوامل الفردية، مثل؛ اعتماد العقل والمشاعر والقيم، Yilmaz, 2009فقد قسميا يمماز )
بالموارد البشرية والممارسات اإلدارية والثقة التنظيمية وىيكل المؤسسة.  والعوامل التنظيمية المرتبطة

وتعد الثقة التنظيمية ميمة في المؤسسات التربوية، فكمما زادت الثقة المتبادلة بين المدير والمعممين، 
( أن عددًا من الدراسات 2112فإنو يؤدي إلى تطوير ميارات المعممين، وذكر )معايعة وأندراوس، 

ردت فوائد كثيرة لمثقة داخل المؤسسات، فيي تزيد من التفاعل وتبادل اآلراء، ووجيات النظر أو 
( أىمية Brimhall, 2010بحرية وموضوعية، وتؤدي إلى وضوح األىداف، وأكد بريميول )

االتصال الفردي في تعزيز الثقة بين المعممين والزمبلء والطمبة مما يؤدي إلى تحقيق األىداف 
. ويمكن القول إن الثقة التنظيمية المتبادلة بين مديري المدارس والعاممين في المؤسسات المنشودة

التعميمية تؤدي إلى تفعيل األدوار في العممية التربوية بين المعممين والطمبة، إذ تؤدي إلى تطوير 
 من النفسي.القدرات التعميمية لممعممين وتحفيز الطمبة عمى التعمم فيشعر الجميع باالطمئنان واأل

ما يجري في المدرسة من عمميات،  ىينعكس إيجابيًا عم يتوفر مبدأ العبلقات اإلنسانيةفعندما    
وعمى النقيض من ذلك ففي حال انعداميا تتأثر االتصاالت داخل المؤسسة، ويقل االلتزام، وتنخفض 

ال فإن مفيوم الثقة (. وبطبيعة الح784: 2118درجة التعاون بين األفراد داخل المؤسسة )رشيد، 
التنظيمية في المدرسة يعكس الثقة في مدير المدرسة من حيث ثقة المعممين فيو وتطمعاتيم إليو 

 ,.Karen Sكقدوة ونموذج ومثل وأنو جدير بكفاياتو، باإلضافة إلى إيمانيم بنزاىة وشفافيتو )
2008 .) 

دارة المدارس الث    انوية خاصة ضرورة تغيير المناخ ويتطمب تطوير اإلدارة المدرسية عامة وا 
اإلداري من خبلل ألبعاده المختمفة المتمثمة في مجيودات التغير ومتطمباتو من جانب، وديناميكية 
األىداف واألداء واألخذ بأسباب التقنية الحديثة من جانب آخر، ومن ىنا تأتي سمات االتجاه 

رة عمى التكيف، فمم تعد االتجاىات التقميدية اإلداري المتبع كما يجب أن يكون عميو من فاعمية والقد
: 2112قادرة عمى مواجية وتذليل مشكبلت العمل في ضوء التغيرات الحديثة )عامر وعبد الوىاب، 

83 .) 
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ومن ىنا تظير الحاجة إلى أىمية استخدام االتجاىات اإلدارية المعاصرة بمداخميا المتنوعة    
من أجل حسن معالجة وفعالية التعامل مع تمك المشكبلت التي والمتغيرة، ألنيا تمثل ضرورة حيوية 

تواجييا إدارة المدرسة الثانوية. فإدارة الجودة الشاممة أحد أىم االتجاىات اإلدارية التي تسيم في 
ىما:  ،تفعيل األداء اإلداري، حيث تساند إدارة الجودة الشاممة ويدعم أىميتيا عامبلن أساسيان

قيا وحتمية وضرورة يأن تعود عمى النظام التعميمي المدرسي نتيجة تطبالمميزات التي يمكن 
تطبيقيا، وذلك ألنيا أفضل االتجاىات التي ثبت نجاحيا في تفعيل وتحسين األداء اإلداري )ىبلل، 

(. ويتفق الباحثان مع الفكر اإلداري الحديث في أن الصراع شيء محتوم ويتعذر 07: 2114
 ،دم وجوده قد يسبب الخمول كما أن وجوده بدرجة كبيرة ضار بالمؤسسةاجتنابو وانعدامو، وأن ع

  ..............ومع الزمن يؤدي إلى انييارىا فالمطموب ىو القدر المتوسط من الصراع، وفي كيفية
وكما تتخذ القيادة التحويمية منظورًا فكريًا مختمفًا تمامًا عمى المستويين الكمي والجزئي، فيي 

قيادة من األعمى إلى األسفل، وعمى المستوى الجزئي، فإنيم يؤكدون عمى ردود األفعال تمثل منيج ال
 االعاطفية لممرؤوسين لرؤية القائد، ويركزون عمى فيم القادة وردود أفعال المرؤوسين، حتى يستطيعو 

(. وتطبيق نمط 44: 2113معرفة أفضل طريقة لجعل المرؤوسين يتحدون مع نظرتيم )البيبلل، 
ستراتيجية سينعكس إيجابيًا عمى أداء المدير، ويحقق التميز اإلداري، وتكون لديو القدرة ارة اإلاإلد

عمى اتخاذ القرارات الصعبة، وتكييف وتعديل األولويات واستخداميا عمى المدى القصير والطويل، 
ة من معارف إن ميمة المدير صعبة إذا لم تكن لديو القدرة عمى توليد أفكار إبداعية جديدة منطمق

 (.20: 2100)السكارنة،  ةوميارات وسموكيات ممنيجة ومرن
ومن ىنا وجد الباحثان الضرورة الممحة لمكشف عن اتجاىات الفكر اإلداري الحديث والثقة    

التنظيمية التي يجب أن يتبعيا مدير المدرسة مع جميع العاممين، وذلك لرفع اإلنتاجية وحتى يسود 
 ة بين المدير والعاممين وبين العاممين أنفسيم.جو من األلفة والمحب
 الدراسات السابقة:

جاء موضوع الثقة التنظيمية واتجاىات الفكر اإلداري الحديث في العديد من الدراسات السابقة     
تعرف مستوى الثقة التنظيمية في المدارس الثانوية  إلى( والتي ىدفت .210منيا دراسة أبو اسنينة )

افظة جرش من وجية نظر المعممين، ولتحقيق ذلك تم بناء استبانة مكونة من ثبلثة العامة في مح
( معممًا، وبينت النتائج أن مستوى الثقة التنظيمية في 022عينة قواميا ) ىمجاالت ووزعت عم
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المدارس المعنية كان متوسطًا، ووجود فروق ذات داللة إحصائية تعزى لمتغير الجنس لصالح 
ة لمتغير المؤىل العممي لصالح )ماجستير فأكثر(، وعدم وجود فروق تعزى لمتغير اإلناث، وبالنسب

( إلى معرفة طبيعة العبلقة بين سموك القيادة التحويمية لدى 2104الخبرة. كما ىدفت دراسة الزائدي )
مديري مكاتب التعميم بمحافظات جدة وعبلقتو بالثقة التنظيمية لدى المشرفين التربويين، ولتحقيق 
ذلك سعت الدراسة الميدانية إلى معرفة درجة ممارسة مديري مكاتب التعميم بمحافظة جدة لسموك 
القيادة التحويمية، ومعرفة مستوى الثقة التنظيمية لدى المشرفين التربويين، والكشف عن الفروق ذات 

يادة التحويمية الداللة اإلحصائية بين متوسطات استجابات المشرفين التربويين حول درجة ممارسة الق
والتي تعزى الختبلف  ،لدى مديري مكاتب التعميم، ومستوى الثقة التنظيمية لدى المشرفين التربويين

الدورات اإلشرافية( وتوصمت الدراسة إلى العديد من و المؤىل العممي، و متغيرات )سنوات الخبرة، 
ادة التحويمية إجمااًل بدرجة منيا: يمارس مديرو مكاتب التربية بمحافظة جدة سموك القي ،النتائج

، وكذلك جاءت ممارساتيم لسموك القيادة التحويمية في جميع أبعاده بدرجات ممارسة ()عالية جداً 
)عالية جدًا(، كما جاء مستوى الثقة التنظيمية لدى المشرفين التربويين بمحافظة جدة إجمااًل بدرجة 

ية. كما أظيرت نتائج الدراسة عدم وجود فروق )موافق بشدة(، وكذلك في جميع أبعاد الثقة التنظيم
ذات داللة إحصائية بين متوسطات استجابات المشرفين التربويين حول ممارسة مديري مكاتب 

القيادة التحويمية ومستوى الثقة التنظيمية لدى المشرفين التربويين بمكاتب التربية  كالتعميم لسمو 
الحصول عمى و المؤىل العممي، و ت )سنوات الخبرة، والتعميم بمحافظة جدة تعزى الختبلف متغيرا

دورة في اإلشراف التربوي، كما كشفت الدراسة عن وجود عبلقة ارتباطية طردية متوسطة القيمة 
وذات داللة إحصائية بين درجة ممارسة مديري مكاتبة التعميم لسموك القيادة التحويمية ومستوى الثقة 

وكانت معامبلت االرتباط األعمى بين سموك القيادة التحويمية  التنظيمية لدى المشرفين التربويين.
 والثقة في مدير المكتب.

(: الكشف عن العبلقة بين Hoppes & Holley, 2014وحاولت دراسة كل من ىوبز وىولي )   
الثقة التنظيمية وبعض المتغيرات المتعمقة بالمناخ الجامعي واتخاذ القرارات والشفافية لدى أعضاء 

التدريس واإلداريين، ولتحقيق أىداف الدراسة أجريت مقاببلت واسعة النطاق، وأخذت  ىيئة
المبلحظات، وحممت الوثائق ألعضاء ىيئة التدريس في جامعة جولدن قيت في سان فرانسيسكو 
األمريكية، وتم توظيف المنيج الوصفي التحميمي، وأظيرت النتائج كيف أن تصورات أعضاء ىيئة 
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لمناخ اآلمن لمحرم الجامعي والمشاركة في اتخاذ القرارات والشفافية تؤثر إيجابًا في التدريس حول ا
(: الكشف عن Bidarian & Jafari, 2012الثقة التنظيمية لدييم. وبينت دراسة بيدارين وجافري )

م العبلقة بين العدالة التنظيمية والثقة التنظيمية )الشخصية والمنظمة(، ولتحقيق أىداف الدراسة ت
(، واستبانة الثقة التنظيمية لرودر Beugreتطوير استبانتين: استبانة العدالة التنظيمية لبيجري )

(Rooder( وطبقت عمى عينة تكونت من ،)موظفًا في جامعة أزاد اإلسبلمية في طيران في 241 )
ية إيجابية إيران واستخدمت المنيج الوصفي التحميمي. وأظيرت نتائج الدراسة أن ىناك عبلقة ارتباط

 ذات معنى بين العدالة التنظيمية والثقة التنظيمية.
(: Beycioglu, Ozer and Ugurlu, 2012وكما ىدفت دراسة بيشيا أوغمو وأوزير وأوغرولو )   

وكذلك الثقة  ،الكشف عن الفروق في تصورات المعممين حول سموك القيادة الموزعة لممديرين
( معممًا من المرحمة االبتدائية يعممون في 203مع الدراسة من )التنظيمية في زمبلئيم، وتكون مجت

مقياس و مقاطعة سيفاس في غرب تركيا، ولجمع البيانات طبق مقياس القيادة الموزعة في المدرسة، 
ظيرت نتائج أالثقة التنظيمية، ووظفت الدراسة المنيج الوصفي التحميمي لموصول لغرض الدراسة. و 

شعرون بأن القيادة بمدارسيم موزعة ولدى المعممين ثقة في مديرييم وزمبلئيم الدراسة أن: المعممين ي
المعممين. كما كشفت نتائج الدراسة أن ثقة المعممين في زمبلئيم إيجابية متوسطة مع الثقة في 
المدير والقيادة الموزعة. كما أن الثقة في المدير ليا ارتباط عال وموجب مع القيادة الموزعة. وأما 

تعرف درجة ممارسة مديري المدارس الثانوية الخاصة في  إلى( ىدفت 2108ة إبراىيم )دراس
محافظة عمان لمقيادة الخادمة وعبلقتيا بمستوى الثقة التنظيمية السائدة في مدارسيم من وجية نظر 

ن: األولى يأدات الدراسة ( معممًا ومعممة، وقد استخدمت824المعممين. وتكونت عينة الدراسة من )
لقياس درجة ممارسة القيادة الخادمة، والثانية لقياس مستوى الثقة التنظيمية، وكما استخدمت الدراسة 

ن درجة ممارسة مديري المدارس الثانوية الخاصة في أالمنيج الوصفي التحميمي. وتوصمت إلى: 
لتنظيمية محافظة عمان لمقيادة الخادمة من وجية نظر المعممين كانت متوسطة. إن مستوى الثقة ا

السائدة في الثانوية في المدارس الثانوية الخاصة في محافظة عمان من وجية نظر المعممين كان 
مرتفعًا بشكل عام. وجود عبلقة إيجابية بين درجة ممارسة مديري المدارس الثانوية الخاصة في 

ودراسة نوح هوزان  محافظة عمان لمقيادة الخادمة ومستوى الثقة التنظيمية السائدة في ىذه المدارس.
درجة ممارسة الثقة التنظيمية لدى مديرات المدارس الثانوية  إلىالتي سعت لمتعرف  م(:3102)
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ظر عينة الدراسة من المديرات والمعممات. وتحديد الفروق ذات نبمدينة مكة المكرمة من وجية 
ت المدارس بمدينة مكة الداللة اإلحصائية بين متوسطات درجات ممارسة الثقة التنظيمية لدى مديرا

سنوات الخدمة. وقد و المؤىل العممي و المكرمة من وجية نظر عينة الدراسة حسب متغيرات: الوظيفة 
أسفرت الدراسة عن النتائج التالية: درجة ممارسة الثقة التنظيمية من وجية نظر المديرات كانت 

االبتكار وتحقيق الذات، و ي التنظيم، عالية، وكان ترتيب أبعادىا عمى النحو التالي: القيم السائدة ف
 توافر المعمومات.و السياسة اإلدارية، 

وقد سعت إلى دراسة العبلقة بين  (: ,3103Yilmaz & Altinkurtودراسة يمماذ والتينكورت )
سموك القيادة المدرسية وتصورات المعممين لمثقة والعدالة التنظيمية، وقد تشكمت عينة الدراسة من 

ن معممي المدارس العميا بمحافظة كوتاىيا بتركيا، وتم تطبيق ثبلث أدوات لمدراسة م اً معمم 240
مقياس سموك القيادة، واتبع الباحثان المنيج و مقياس العدالة التنظيمية، و وىم: الثقة التنظيمية، 

ظيمية الوصفي، ومن أىم نتائجيا: تصورات المعممين تجاه سموك القيادة والعدالة التنظيمية والثقة التن
كانت إيجابية، كما أن ىناك عبلقة قوية بين سموك القيادة الداعم لممعممين وتصورات المعممين لمثقة 
والعدالة التنظيمية، كما أن ىناك عبلقة إيجابية بين سموك القيادة الداعم لممعممين وتصورات 

 المعممين لمعدالة التنظيمية والثقة بالزمبلء واألطراف المعنية.
إلى تحديد نموذج القياس لكل من  التي ىدفت Wang & Bird (2012:)نج وبيرد )ودراسة وا

الصبلحيات والثقة واالرتباط، وتحديد كيف يرتبط التقرير الذاتي لممديرين، وىل ىناك اختبلف بين 
المدارس في ىذه المقاييس، وتعرف العبلقة بين صبلحيات المديرين وثقة المعممين واالرتباط بينيما 

، واستخدم عامةً  مدرسةً  38من  اً معمم 0271و اً مدير  38المدرسة، وتكونت عينة الدراسة من وبين 
من أربعة أجزاء، وتم استخدام اإلحصاء الوصفي لمدراسة،  تي تكونتوال ،كأداة انةالباحثان االستب

حصائي بمستوى ثقة  وتوصمت الدراسة إلى أن: صبلحيات المديرين ترتبط وبشكل إيجابي وا 
عطاء المديرين إمين وارتباطيم، حيث المعم ن المديرين يواجيون يوميًا العديد من المشكبلت وا 

الصبلحيات لمتعامل مع تمك المشكبلت بجرأة وشجاعة يزيد من ثقة المعممين باإلدارة، ومن ثم كفاءة 
 العممية التعميمية.
لدى المعممين  التي ىدفت تعرف مستوى الثقة التنظيمية (:Dabney, 2008ودراسة دابني )

والمعممات في مدرستين ضمن المنطقة التعميمية الغربية في مدينة شيكاغو األمريكية، وقد تكونت 
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من معممي المدرستين، ومن خبلل عقد المقاببلت المعمقة مع  ( معممًا ومعممةً 78عينة الدراسة من )
رييم، وبين المعممين أنفسيم مديري المدرستين، فضبًل عن رصد العبلقات القائمة بين المعممين ومدي

خبلل اجتماعات الييئة التدريسية المختمفة، وتحميل سجبلت ووثائق المدرستين، تبين أن درجة ثقة 
المعممين بمديري المدرستين كانت عالية المستوى، وأن ىذه الثقة تعود إلى قيام مديري المدرستين 

لمعززة الحترام المعممين لكفاءتيما المينية بالتعبير عن جدارتيما بيذه الثقة بالعديد من الطرق ا
 ونزاىتيما، واستقامتيما في ممارساتيما القيادية.

( ىدفت إلى 2104كما تناولت دراسات اتجاىات الفكر اإلداري المعاصر، دراسة العوضي )   
 التعرف عمى مدى توافر خصائص القيادة التحويمية وسماتيا لدى القيادات اإلدارية في المؤسسات
التعميمية، ومدى توافر القدرات اإلبداعية لدى العاممين في المؤسسات التعميمية، والعبلقة بين سمات 
القائد التحويمي وتوافر اإلبداع اإلداري لدى العاممين في المؤسسات التعميمية في دولة الكويت. 

كأداة ليا، تم تطبيقيا  ولتحقيق أىداف ىذه الدراسة تم استخدام المنيج الوصفي التحميمي، واالستبانة
( موظف بالمؤسسات التعميمية في دولة الكويت، وخمصت الدراسة إلى عدد من النتائج 811عمى )

كان من أىميا: أن مفردات مجتمع البحث يرون أن خصائص القيادة التحويمية وسماتيا متوافرة 
سمات متعمقة بتعريف بدرجة كبيرة لدى القيادات العاممة في المؤسسات التعميمية، عدا ثبلث 

العاممين باألىداف الكمية لممنظمة، وتشجيعيم لمتعبير عن أفكارىم؛ كما أن مفردات مجتمع البحث 
يرون أن تسع عشرة قدرة إبداعية تفصيمية متوافرة بدرجة كبيرة لدى العاممين في المؤسسات التعميمية 

الرأي المخالف لرأيو لبلستفادة منو، وأبرزىا تتمثل في القدرات اآلتية: العامل يحرص عمى معرفة 
العامل يحرص عمى معرفة أوجو القصور أو الضعف فيما يقوم بو من عمل، العامل لديو القدرة 
عمى تجزئة ميمات العمل، العامل لديو القدرة عمى تقديم أفكار جديدة ألساليب العمل، العامل لديو 

تجدد؛ ووجود عبلقة طردية موجبة بين السمات القدرة عمى إنجاز ما يسند إليو من أعمال بأسموب م
األربع لمقيادة التحويمية واإلبداع اإلداري، وكانت ىذه السمات مرتبة في أثرىا في اإلبداع اإلداري 

وكما عمى التوالي: )التشجيع اإلبداعي، واالىتمام باألفراد، والتحفيز المميم، والتأثير الكارزمي(. 
: تعرف درجة ممارسة مديري مديريات التربية والتعميم إلدارة (2104ىدفت دراسة أبو مسامح )

المنيج الوصفي التحميمي حيث تكون الدراسة الجودة الشاممة وعبلقتيا بالقيادة التشاركية، واستخدمت 
استبانتين لجمع البيانات  ت( نائب مدير ورئيس قسم، واستخدم007مجتمع الدراسة وعينتيا من )
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ال توجد فروق ذات  لمقيادة التشاركية، وتوصمت الدراسة لمنتائج التالية: ىة وأخر استبانة لمجودة الشامم
داللة إحصائية بين متوسطات تقديرات أفراد العينة لدرجة ممارسة مديري التربية والتعميم إلدارة 

توجد فروق ذات داللة و الجودة الشاممة تعزى لمتغير الجنس والمؤىل العممي، وسنوات الخدمة. 
ية بين متوسطات تقديرات أفراد العينة لدرجة ممارسة مديري مديريات التربية والتعميم إلدارة إحصائ

الجودة الشاممة تعزى لمتغير المسمى الوظيفي لصالح مسماىم الوظيفي نائب مدير لممجالين 
فروق.  )التخطيط االستراتيجي، وتحفيز العاممين(، أما بالنسبة لباقي المجاالت فقد تبين أنو ال توجد

توجد عبلقة ارتباطية طردية قوية ذات داللة إحصائية بين متوسطات تقديرات أفراد العينة لدرجة كما 
ممارسة مديري مديريات التربية والتعميم إلدارة الجودة الشاممة وبين متوسطات تقديرات أفراد العينة 

الصراع إلى معرفة وجود  (: التي ىدفت2104ودراسة العنزي ) لدرجة ممارسة القيادة التشاركية.
المدارس الثانوية والمشرفين التربويين بمنطقة حائل من وجية نظر  يعمى الدور القيادي بين مدير 

، واستخدمت المنيج المسحي الوصفي، وتكون مجتمع الدراسة من جميع معممي مدارس المعممين
( 872طريقة العشوائية وبمغت )( معممًا، وثم اختيار عينة بال.034التعميم العام التي بمغ عددىم )

معممًا، وطبقت استبانة عمى عينة الدراسة. وقد توصمت الدراسة إلى النتائج التالية: أن المديرين 
يتخذون بعض اإلجراءات الضرورية، وذلك لتجنب صراعات األدوار القيادية فيما بينيم والمشرفين 

مديري المدارس والمشرفين التربويين، رس صراعات بين االمدفي ظير تالتربويين، وذلك حتى ال 
تيم مع المشرفين التربويين، وذلك من أجل الوصول لمفيم االمدارس أسباب صراع ووكما يبحث مدير 

ودراسة أبو حجير  من المدير والمشرف التربوي. الصحيح الذي يسيل حل المشكمة التي تواجو كبلً 
تيجية ودورىا في إدارة المخاطر واألزمات في ستراممارسات القيادة اإل إلىىدفت التعرف  (:2107)

المؤسسات الحكومية الفمسطينية، وذلك من أجل معرفة وجود عبلقة لتمك الممارسات وأثرىا عمى 
إلى أن قبول المبحوثين لمبيئة  إدارة األزمة وتجنب المخاطر. ومن أىم ما توصمت إليو الدراسة:

ن عدم قبوليم و ى المبحوثدطينية كان متوسطًا، حيث أبالخارجية المحيطة بالمؤسسات الحكومية الفمس
لى أن ممارسات القيادة و  لمبيئة االقتصادية، بينما كان ىناك حيادية تجاه البيئة السياسية والقانونية. ا 

ستراتيجية مطبقة بنسب متوسطة من قبل قيادات المؤسسات الحكومية الفمسطينية، كما أن إدارة اإل
ة في المؤسسات الحكومية الفمسطينية بنسبة متوسطة وطغى عمييا المخاطر واألزمات مطبق

توصمت الدراسة إلى وجود عبلقة ارتباطية طردية قوية بين و  األسموب العبلجي أكثر من الوقائي.
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دارة المخاطر واألزمات وىو ما يعزز دور القيادة اإلممارسات القيادة اإل ستراتيجية في ستراتيجية وا 
 زمات.إدارة المخاطر واأل

ىذه الدراسة عن غيرىا من بو ومن خبلل الدراسات السابقة يستخمص الباحثان بأن ما تميزت    
الثقة التنظيمية وعبلقتيا باتجاىات الفكر اإلداري لتعرف عمى االدراسات السابقة في أنيا سعت إلى 

اىم في اإلضافة ، مما يسلدى مدراء المدارس الثانوية بقطاع غزة من وجية نظر المعممينالمعاصر 
العممية لمفكر اإلداري الحديث واألدب النظري في مجال الدراسة، كما تميزت ىذه الدراسة بمنيجيا 
الوصفي العبلئقي وموضوعيا وعينتيا، وذلك لفتح المجال أمام الباحثين إلجراء العديد من الدراسات 

 حول اتجاىات الفكر اإلداري المعاصر.
تي كان ليا دور في تغيير اتجاىات العاممين وتحقيق التميز اإلداري، وال ،ومن تمك االتجاىات   

لما لمثقة التنظيمية أثر في رفع كفاءة المرؤوسين  والفعالية في العمل من قبل المرؤوسين، وأيضاً 
اتجاىات  الكشف عنوتنمية قدراتيم والعمل بكل أريحية وبدون ضغوطات، فكان من الواجب  أيضاً 

وكما أن الباحثين الحظا من خبلل االحتكاك المباشر في  معاصر والثقة التنظيمية.الفكر اإلداري ال
الميدان التربوي من خبلل اإلشراف عمى التدريب الميداني بأن ىناك صعوبًة من العديد من المعممين 
يم بقناعتيم باالتجاىات اإلدارية الحديثة التي يستخدميا المدير والمشرف التربوي معيم، لعدم قناعت

بالتغيير وقمة ثقتيم باالتجاىات اإلدارية الحديثة، ولذلك وجد الباحثان األىمية لدراسة ىذه المشكمة، 
 التساؤل الرئيس: والتي تكمن في 

لدى مدراء المدارس الثانوية بقطاع ما عالقة الثقة التنظيمية باتجاهات الفكر اإلداري المعاصر 
 ؟ غزة من وجهة نظر المعممين

 السؤال الرئيس األسئمة الفرعية التالية:ويتفرع عن 
 ؟من وجية نظر المعممين ما درجة ممارسة مديري المدارس الثانوية بقطاع غزة لمثقة التنظيمية .0
من وجية  ما اتجاىات الفكر اإلداري المعاصر التي يمارسيا مديرو المدارس الثانوية بقطاع غزة .2

 ؟نظر المعممين
قة التنظيمية واتجاىات الفكر اإلداري المعاصر لدى مدراء ىل توجد عبلقة ارتباطية بين الث .8

 ؟من وجية نظر المعممين المدارس
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( بين متوسطات أفراد عينة α ≤ 1.14ىل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) .7
 . المؤىل العممي( ،سنوات الخدمةو  ،الدراسة تعزى لمتغيرات: )الجنس

 أهداف الدراسة:
 مارسة مديري المدارس الثانوية بقطاع غزة لمثقة التنظيمية.قياس درجة م .0
 اتجاىات الفكر اإلداري المعاصر التي يمارسيا مديرو المدارس الثانوية بقطاع غزة.تعرف  .2
رتباطية بين وجيات نظر عينة الدراسة حول درجة ممارسة المديرين لمثقة االعبلقة ال كشف .8

 التنظيمية واتجاىات الفكر اإلداري.
( بين متوسطات أفراد عينة α ≤1.14قوف عمى داللة الفروق اإلحصائية عند مستوى الداللة )الو  .7

 .المؤىل العممي(و  ،سنوات الخدمةو  ،الدراسة تعزى لمتغيرات: )الجنس
 فرضيات الدراسة:

( بين متوسطات α ≤ 1.14داللة الفروق اإلحصائية عند مستوى الداللة ) اتوجد فروق ذتال  .0
 أنثى(. –راسة تعزى لمتغير الجنس )ذكرأفراد عينة الد

( بين متوسطات α ≤1.14داللة الفروق اإلحصائية عند مستوى الداللة ) اتوجد فروق ذتال  .2
سنوات وأقل من  01سنوات، أكثر من  01-4أفراد عينة الدراسة تعزى لمتغير سنوات الخدمة )من 

 سنة(. 04سنة، أكثر من  04
( بين متوسطات α ≥ 1.14اإلحصائية عند مستوى الداللة )داللة الفروق  اتوجد فروق ذتال  .8

ماجستير أو  ،دبموم دراسات عمياو  ،أفراد عينة الدراسة تعزى لمتغير المؤىل العممي )بكالوريوس
 دكتوراه(.

 أهمية الدراسة:
 تكمن أىمية الدراسة فيما يمي:

ألن كل من يعمل فييا  ،خاصةأىمية الثقة التنظيمية بوصفيا ضرورة حتمية لممؤسسات التربوية ب   
ىدفو المنشود بناة العقول، وتعمل الثقة التنظيمية عمى تسيير العمل المدرسي، وتسعى لتحقيق 
أىدافو، من خبلل اكتساب العاممين في المدرسة بثقافة الثقة وتعرفيم أىميتيا، ويمكن تحديد أىمية 

 الدراسة بما يأتي:
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ومديري المدارس بمحافظات قطاع غزة بتغذية راجعة عن تزود نتائج ىذه الدراسة المعممين  قد .0
 تصوراتيم لمثقة التنظيمية في مدارسيم وفقًا لمتغيرات الدراسة.

يؤمل من ىذه الدراسة أن تحفز الباحثين عمى إجراء دراسات مماثمة عمى مؤسسات تربوية أخرى  .2
ن أدب نظري ودراسات سابقة بتوفيرىا أداة لجمع البيانات تم التأكد من صدقيا وثباتيا، فضبًل ع

 ذات عبلقة بموضوع الثقة التنظيمية.
يؤمل أن تفيد أصحاب القرار في وزارة التربية والتعميم لبلىتمام بالثقة التنظيمية التي تؤدي إلى  .8

 االطمئنان، وزيادة اإلنتاجية، وتحقيق األىداف المرجوة.
لتطوير العمل بيا لتحسين  –وية وخاصة المدارس الثان –حاجة المؤسسات التعميمية بفمسطين .7

 اإلنتاجية وتحقيق معدالت أعمى من األداء، وبكفاءة عالية.
 حدود الدراسة:

 تتحدد الدراسة بالحدود التالية:   
الدراسة بحدىا الموضوعي حول الثقة التنظيمية من حيث أىميتيا  اقتصرت الحد الموضوعي: .0

لمعاصر التي يمارسيا مديرو المدارس خبلل مزاولة التربوية وأىدافيا، واتجاىات الفكر اإلداري ا
 أعماليم.

 الدراسة عمى معممي ومعممات المدراس الثانوية. تطبق الحد البشري: .2
 م.2104الدراسة في الفصل الدراسي الثاني من العام  تطبق الحد الزمني: .8
 المدارس الثانوية بمحافظة رفح. الحد المكاني: .7

 مصطمحات الدراسة:
تعرف الثقة التنظيمية بأنيا: تمك الرغبة أو االستعداد من قبل طرف معين )مانح  مية:الثقة التنظي

الثقة( ألن يكون معرضًا ألن يتأثر بأفعال وتصرفات آخر )الموثوق فيو( عندما يتوقع من الطرف 
لآلخر )الموثوق فيو( القيام بأداء أعمال معينة ذات فائجة محتممة لصالح الشخص مانح الثقة، في 

الة ما إذا كان الواثق ال يستطيع متابعة سموك الموثوق فيو أو مراقبتو أو التحكم فيو )رفاعي، ح
2112 :214.) 
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"ىو حالة من االستعداد أو التأىب العصبي والنفسي، تنتظم من خبلل خبرة الشخص،  اتجاهات:
اقف التي تستثير وتكون ذات تأثير توجييي أو دينامي عمى استجابة الفرد لجميع الموضوعات والمو 

 .(04: 2101ىذه االستجابة" )وحيد، 
 الفكر اإلداري المعاصر:

يعرف الفكر اإلداري المعاصر بأنو اتجاىات وتطورات جديدة مسايرة لمتغيرات العممية    
والتكنولوجية التي ظيرت في شكل أفكار ونماذج فكرية تساير التطور الواسع في تكنولوجيا 

ىذه التغيرات عززت من تطور الفكر اإلداري من خبلل بروز نماذج المعمومات واالتصال، و 
وتصورات فكرية وعممية حول النشاط اإلداري تتجدد وتتطور بشكل كبير ومن المفاىيم اإلدارية 

دارة الجودة الشاممة، المعاصرة المرونة التنظيمية، واإلدارة اإل دارة رأس المال الفكري، وا  ستراتيجية، وا 
دارة المعرف دارة الوقت ، واإلدارة التحويمية وغيرىا.وا   ة، واإلدارة اإللكترونية، وا 

 (.com/hr642.html, 07/0/2008www.hrdiscussion.) 

وتعرف اتجاىات الفكر اإلداري المعاصر إجرائيًا: ىي جممة من المبادئ اإلدارية التي يتخذىا    
الثانوية في تسيير األمور اإلدارية والفنية لموصول إلى مدرسة فاعمة مثل: اإلدارة  مديرو المدارس

دارة الصراع.اإل دارة الموارد البشرية، وا   ستراتيجية، والقيادة التحويمية، وا 
 الدراسة الميدانية:
 :الطريقة واإلجراءات

بانة كأداة لجمع البيانات الدراسة المنيج الوصفي العبلئقي وتستخدم االست تعتمدا منهج الدراسة:
 المطموبة وتحميميا.

 مجتمع الدراسة وعينتها:
ىي مجموعة أفراد تؤخذ من المجتمع الدراسي األصمي لدراستيا؛ وتكون خواصيا  عينة الدراسة:

 تقريبًا نفس خواص المجتمع األصمي، وىي عينتان:  
 (81مى عينة استطبلعية مكونة من )العينة االستطبلعية: قام الباحثان بتطبيق أدوات الدراسة ع –أ

 ، وذلك لحساب الخصائص السيكومترية ليا )الصدق والثبات(. معمماً 
 ( يوضح خصائص العينة0وجدول )( 120العينة األساسية: تكونت عينة الدراسة من ) -ب

http://www.hrdiscussion/


 
 

 

 

 

 

  ...الثقة التنظيمية وعالقتها باتجاهات
 

 

012 

 

 الخصائص اإلحصائية لعينة الدراسة. (0جدول )
 النسبة المئوية العدد البيان المتغيرات

 الجنس
 74.1 47 أنثى
 44.1 .. ذكر

 100% 021 المجموع

 المؤىل العممي

 4..3 017 بكالوريوس
 01.1 02 ماجستير
 8.8 7 دكتوراه
 100%  المجموع

 سنوات الخدمة

 00.4 07 4أقل من 
 82.2 74 01أقل من  – 4
 72.2 42 سنوات فأكثر 01

 100% 021 المجموع
 أدوات الدراسة:

 )من إعداد الباحثين( :س الثقة التنظيميةمقيا -أولً 
فقرة، ثم قام الباحثان بحساب ( 41من ) وليةيتكون المقياس في صورتو األو  :وصف المقياس

 الخصائص السيكومترية لممقياس، وذلك عمى النحو اآلتي: 
 :Validity Testصدق المقياس  -0
  ألجل التأكد من صدق المقياس؛ تم استخدام طرق عدة، ىي:   

 :Content  Validityصدق المحتوى  –أ
( فقرة عمى مجموعة من الخبراء 41تم عرض فقرات المقياس في صورتو المبدئية، والمكون من )   

مناسبتيا، ومبلءمتيا لقياس ما و في مجال االختصاص لمحكم عمى فقراتو، من حيث صياغتيا، 
، وبقي المقياس بعد إجراء تعديبلت وضعت من أجمو، فقاموا بإجراء بعض التعديبلت عمى الفقرات

 .( فقرة74وتوجييات المحكمين يتكون من )
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  Construct Validity:صدق البناء –ب
قام الباحثان بحساب ارتباط درجة كل فقرة من فقرات المقياس، والدرجة الكمية لممجال الذي تنتمي    

 (.81إليو، وذلك عمى عينة قواميا )
 بين الفقرة والدرجة الكمية لممجال معامالت الرتباط (3جدول )

 معامل الرتباط م الرتباط معامل م
0 1711** 00 1711** 

2 1712** 02 1711** 

1 1711** 01 1710** 

1 1711** 01 1711** 

1 1711** 01 1711** 

1 1711** 01 1711** 

1 1711** 01 1711** 

1 17111** 01 1711** 

1 1711** 01 1711** 

01 1711** 21 1711** 

 1.72( تساوي  23ودرجة حرية ) 1.10الجدولية عند مستوى داللة  r)**( قيمة 
 1.83( تساوي   23ودرجة حرية ) 1.14الجدولية عند مستوى داللة  r)*( قيمة 

 :Reliability Testثبات المقياس  -3
 قام الباحثان بحساب ثبات المقياس بطرق عدة، وىي:

  : Cronbach Alphaكرونباخ ألفا  –أ
 حسب الثبات بواسطة معامل كرونباخ ألفا، وذلك باالستعانة بدرجات عينة الثبات السابقة.

 معامالت كرونباخ ألفا لمجالت مقياس الثقة التنظيمية والدرجة الكمية لممقياس. (2جدول )
 قيم معامالت الثبات مجالت مقياس الثقة التنظيمية

 1.34 الدرجة الكمية لممقياس.
لمجاالت  1.10أن جميع قيم معامبلت الثبات دالة إحصائيًا عند مستوى  (8)يتضح من الجدول    

المقياس، والدرجة الكمية لممقياس؛ مما يؤكد عمى تميز مجاالت المقياس والدرجة الكمية لممقياس 
 بدرجة مرتفعة من الثبات. 
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  :ب. التجزئة النصفية
ثقة التنظيمية ومجاالتيا المختمفة بين الفقرات الزوجية والفقرات تم حساب الثبات الكمي لمقياس ال   

الفردية عن طريق حساب معامل الثبات لكل مجال من مجاالت المقياس باستخدام طريقة التجزئة 
  :(7) النصفية ثم إيجاد معامل الثبات المعدل كما ىو موضح بجدول

 لمدرجة الكمية ياس بطريقة التجزئة النصفيةمعامالت الرتباط لكل مجال من مجالت المق (4جدول )

 عدد المجال
 الفقرات

معامل الرتباط 
 التعديلقبل 

معامل الثبات 
 التعديلمجال 

 1712 1711 21 لممقياس. الدرجة الكمية

(، 1.22( ومعامل الثبات المعدل )1.34أن معامل الثبات لممقياس ) (7)ويتضح من الجدول    
 . 1.14دال إحصائيا عند مستوى داللة وىو معامل ثبات مرتفع و 

 )إعداد الباحثين( :مقياس اتجاهات الفكر اإلداري المعاصر :ثانياً 
 وصف المقياس: 

فقرة، ثم قام الباحثان بحساب الخصائص ( 74يتكون المقياس في صورتو النيائية من )و    
 السيكومترية لممقياس، وذلك عمى النحو اآلتي: 

 :Validity Testصدق المقياس  -0
 ألجل التأكد من صدق المقياس؛ تم استخدام طرق عدة، ىي:    

 :Content  Validityصدق المحتوى   –أ
( فقرة عمى مجموعة من الخبراء 41تم عرض فقرات المقياس في صورتو المبدئية، والمكون من )   

ا لقياس ما في مجال االختصاص، لمحكم عمى فقراتو، من حيث صياغتيا ومناسبتيا، ومبلءمتي
وبقي المقياس بعد إجراء تعديبلت،  ،وضعت من أجمو، فقاموا بإجراء بعض التعديبلت عمى الفقرات

 ( 74) وتوجييات المحكمين يتكون من
 : Construct Validityصدق البناء  –ب
يقصد بو "مدى قياس المقياس لسمة، أو ظاىرة سموكية معينة، ومعرفة طبيعتيا التي يسعى    

إلى قياسيا"، وقام الباحثان بحساب ارتباط درجة كل فقرة من فقرات المقياس، والدرجة الكمية  المقياس
 (.81لممجال الذي تنتمي إليو، وذلك عمى عينة قواميا )
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 معامل الرتباط بين اتجاهات الفكر اإلداري المعاصر (5جدول )
 لرتباطمعامل ا م الرتباط معامل م معامل الرتباط م معامل الرتباط م

 ستراتيجيةاإلدارة اإل القيادة التحويمية الصراع التنظيمي الجودة الشاممة
0 1711** 0 1711** 0 1711** 0 1710** 

2 1711** 2 1710** 2 1711** 2 1711** 

1 1711** 1 1712** 1 1711** 1 1711** 

1 1711* 1 1711** 1 1711** 1 1711** 

1 1711** 1 1711** 1 1711** 1 1711** 

1 1712** 1 1711** 1 1712** 1 1711** 

1 1711** 1 1711** 1 1711** 1 1711** 

1 1712** 1 1711** 1 1711** 1 1711** 

1 1711** 1 1711** 1 1712** 1 1711** 

01 1711** 01 1712** 01 1712** 01 1711** 

00 1711** 00 1711** 00 1711** 00 1712** 

02 1712**  02 1711** 02 1711** 

 1.49( تساوي 3-21ودرجة حرية ) 1.10الجدولية عند مستوى دللة  r)**( قيمة 
 1.28( تساوي 3-21ودرجة حرية ) 1.15الجدولية عند مستوى دللة  r)*( قيمة 

ثم قام الباحثان بحساب معامبلت االرتباط بين كل من مجاالت المقياس مع بعضيما البعض،    
 مقياس. والدرجة الكمية لم

 معامالت الرتباط بين كل من مجالت المقياس مع بعضهما البعض (6جدول )

 المجال
الجودة 
 الشاممة

الصراع 
 التنظيمي

القيادية 
 التحويمية

اإلدارة 
 ستراتيجيةاإل

الدرجة 
 الكمية

     - الجودة الشاممة
    - *1.70 الصراع التنظيمي
   - **3..1 **1.42 القيادية التحويمية

  - **1.43 *1.747 *1.72 ستراتيجيةاإلدارة اإل
 - **1.38 **1.32 **1.42 **1.47 الدرجة الكمية
 1.72 ( تساوي2 - 81ودرجة حرية ) 1.10 الجدولية عند مستوى داللة r)**( قيمة 
 1.83 ( تساوي2 - 81درجة حرية )و  1.14الجدولية عند مستوى داللة  r)*( قيمة 
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  :Reliability Testثبات المقياس  -3
 وقد قام الباحثان بحساب ثبات المقياس بطرق عدة، وىي:   
تم حساب الثبات الكمي لمقياس اتجاىات الفكر  :Cronbach Alphaمعامل ألفا كرونباخ  –أ

عن طريق برنامج  Cronbach Alphaاإلداري المعاصر عن طريق حساب معامل ألفا كرونباخ 
 ( 4رقم ) كما ىو موضح بجدول spssالحاسوب 

 معامل الثبات ألفا كرونباخ لمقياس األفكار الالعقالنية (7جدول )
 معامل ألفا كرونباخ المقياس

 1.43 الجودة الشاممة
 1.30 الصراع التنظيمي
 1.38 القيادية التحويمية

 1.37 ستراتيجيةاإلدارة اإل
 1.34 الدرجة الكمية )اتجاىات الفكر اإلداري المعاصر(

 ( 1.34ووجد أن معامل ألفا كرونباخ لممقياس ككل )         
تم حساب الثبات الكمي لمقياس اتجاىات الفكر اإلداري المعاصر بين الفقرات  :ب. التجزئة النصفية

ة الزوجية والفقرات الفردية عن طريق حساب معامل الثبات لمفقرات باستخدام طريقة التجزئة النصفي
  .(3) كما ىو موضح بجدولثم إيجاد معامل الثبات المعدل 

 معامالت الرتباط لممقياس بطريقة التجزئة النصفية (8جدول )
 معامل الثبات مجال التعديل التعديلمعامل الرتباط قبل  المجال

 0.88 1.43 الجودة الشاممة
 0.9 1.30 الصراع التنظيمي
 0.88 1.43 القيادية التحويمية

 0.91 1.37 ستراتيجيةاإلدارة اإل
 0.91 1.37 اتجاىات الفكر اإلداري المعاصر
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ويتضح من الجدول السابق أن معامل الثبات لممقياس )اتجاىات الفكر اإلداري المعاصر(    
عند مستوى داللة  (، وىو معامل ثبات مرتفع ودال إحصائياً 1.20( ومعامل الثبات المعدل )1.37)

1.10 . 
 من المتغيرات المستقمة، وذلك عمى النحو التالي: شتممت الدراسة عمى عددا متغيرات الدراسة:

 أنثى.و ولو فئتان ذكر،  الجنس:
 .دكتوراهو ماجستير، و مستويات بكالوريوس،  ةالمؤىل العممي: ولو ثبلث

 .سنوات 01وأكثر من  ،01وأقل من  4وأكثر من  4مستويات أقل من  ة: وليا ثبلثسنوات الخدمة
 .الدراسة المتغير التابع: تقدير أفراد عينة

  :األساليب اإلحصائية المستخدمة في الدراسة
 لمتحقق من فروض الدراسة، تم استخدام األساليب اإلحصائية اآلتية:   
استخراج المتوسطات الحسابية، واالنحرافات المعيارية، وقيمة )ت( لعينة واحدة، لمقياس كل من    

 اتجاىات الفكر اإلداري المعاصر، والثقة التنظيمية. 
ومعامل االرتباط بيرسون لمعرفة العبلقة بين درجات مقياس اتجاىات الفكر اإلداري المعاصر،    

 والثقة التنظيمية.
 :نتائج الدراسة ومناقشتها وعرضها وتفسيرها

يستعرض الباحثان في ىذا الفصل النتائج التي تم التوصل إلييا في ىذه الدراسة، وذلك بعد    
لتحقق من الفرضيات باستخدام األساليب اإلحصائية المناسبة، كما قام األسئمة، وا ناإلجابة ع

الباحثان بتفسيرىا، ومناقشة النتائج التي يتم التوصل إلييا، في ضوء الدراسات السابقة، واإلطار 
 النظري.

 نتائج السؤال األول وعرضيا وتفسيرىا:
 الثقة التنظيمية لدى مدراء المدارس؟درجة ممارسة ما 
ىذا السؤال قام الباحثان بحساب المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري المتوسط  نجابة عولئل   

 . (2)والوزن النسبي كما ىو موضح بجدول رقم 
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النسب المئوية لمستوى الثقة و  نحرافات المعيارية والوزن النسبيالمتوسط الحسابي وال  (9) جدول
 التنظيمية

رقم 
الفقرة في 
 الستبانة

لمتوسط ا الفقرات
 الحسابي

النحراف 
 المعياري

النسبة 
 الرتبة المئوية

 0 91 0.68 4.55 يتعامل مع جميع أعضاء ىيئة التدريس باحترام 1

 2 87.5 0.70 4.38 يعمل عمى تييئة المناخ المدرسي المبلئم 00

 1 86.3 0.71 4.32 لنجاح في أعمالو ومياموايحرص عمى  01

 1 86.3 0.65 4.32 في تحسين األداءييتم باألفكار التي تسيم  02

 1 86.2 0.71 4.31 يستمع إلى أراء العاممين فيما يخص العمل 01

 1 85.2 0.76 4.26 يقدر المدير جيود المعممين في المدرسة باستمرار 2

 1 85.2 0.79 4.26 يحافظ عمى الوفاء بالوعود الصادرة منو 1

 1 84.3 0.81 4.22 يجعمني أثق بو يتابع المدير كافة األمور في عممو مما 01

 1 84.2 0.72 4.21 .يجيب المعممين عن استفسارات أو تساؤالت خاصة بقرارات العمل 21

 01 83.7 0.74 4.18 .يعزز نقاط االتفاق مع المعممين ويبتعد عن نقاط الخبلف 01

0 
يعطي المدير مجااًل واسعًا لمناقشة مشكبلت العمل قبل اتخاذ 

 00 83.5 0.84 4.18 .القرار

 02 83 0.85 4.15 يحب لممعممين في عممو ما يحب لنفسو 01

 01 82.8 0.81 4.14 يشجع تبادل المعمومات مع العاممين بشفافية 1

 01 81.8 0.79 4.09 يقيم اتصاالت مع المعممين سعيًا لمفيم المشترك 01

 01 80.8 0.70 4.04 .داء المعممين في المدرسةأتوجد معايير موضوعية لتقويم  1

 01 80.7 0.85 4.03 يطالب بحقوق المعممين إذا ىدرت 01

 01 80 0.82 4.00 يعطي الفرصة الكتساب قدرات إدارية لتطوير العمل 1

 01 79.3 0.94 3.97 يعد مشاكل المعممين مشاكمو بنفس االىتمام 01

 01 78 0.81 3.90 .يطبق المدير القوانين واألنظمة عمى الجميع بصورة عادلة 1

 21 69.8 1.13 3.49 .يتم منح الحوافز والمكافآت في المدرسة بناًء عمى أسس عادلة 1

  83 0.55 4.15 الدرجة الكمية 
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( ووزن 1.44( وانحرافو معياري )7.04يتضح من الجدول السابق أن متوسط "الثقة التنظيمية" )    
ثقة التنظيمية التي يوظفيا مدير المدرسة خبلل مما يدل عمى اتجاه المعممين نحو ال%(. 38نسبي )

" حازت عمى المرتبة يتعامل مع جميع أعضاء ىيئة التدريس باحترامعممو عالية، وخاصة أن الفقرة "
يتم منح األولى، حيث يسود مبدأ العبلقات اإلنسانية في التعامل مع جميع العاممين، واحتمت الفقرة "

" حازت عمى المرتبة األخيرة؛ ألن النواحي ناًء عمى أسس عادلةالحوافز والمكافآت في المدرسة ب
 المالية تمثل عقبة أمام مدير المدرسة لصعوبة األحوال االجتماعية في الوقت الحالي.

  :نتائج السؤال الثاني وعرضيا وتفسيرىا
 ما مستوى  اتجاىات الفكر اإلداري المعاصر لدى مدراء المدارس؟

ل قام الباحث بحساب المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي ولئلجابة عمى ىذا السؤا
 ( . 01كما ىو موضح بجدول رقم )

 مستوى اتجاهات الفكر اإلداري المعاصر.لالمتوسط الحسابي والنحرافات المعيارية  (01) جدول

 مجاالت مقياس
عدد 
 الفقرات

 المتوسط
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

الوزن 
 النسبي

 الترتيب

 8 81.6 0.63 4.08 02 الجودة الشاممة
 2 81.8 0.62 4.09 02 الصراع التنظيمي
 0 84.8 0.60 4.24 02 القيادة التحويمية

 7 80.8 0.62 4.04 02 ستراتيجيةاإلدارة اإل
  82.3 0.55 4.11 73 الدرجة الكمية لممقياس

( وانحرافو 7.00داري المعاصر" )يتضح من الجدول السابق أن متوسط "اتجاىات الفكر اإل   
%(. ويرجع الباحثان ىذه النتائج العالية في اتجاىات الفكر 32.8( ووزن نسبي )1.44معياري )

اإلداري المعاصر لدى مدراء المدارس لعدة عوامل منيا: دورىا في النيوض بالعممية التعميمية 
القدرة عمى تطوير األساليب و خرين، تحسين الواقع التربوي باالنفتاح عمى تجارب اآلو التعممية، 

التخطيط المستمر لحل كل األزمات الطارئة المتعمقة بالمناىج والمباني و والوسائل والطرق التدريسية، 
 الوقوف في وجو المخاطر والتحديات الداخمية والخارجية.و والمعممين، 
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التحويمية" أتى في المرتبة  إلى: أن االتجاه األول "القيادة (01)وأشارت نتائج تحميل الجدول    
%(، 30.3%( ويميو االتجاه الثاني "الصراع التنظيمي" والذي نسبتو )37.3األولى والذي نسبتو )

ويميو االتجاه الرابع "اإلدارة  %(،..30ويميو االتجاه الثالث، "الجودة الشاممة" والذي نسبتو )
 %(.31.3ستراتيجية" والذي نسبتو )اإل
فسير ىذا الترتيب لبلتجاىات: فقد جاء االتجاه األول " القيادة التحويمية" في المرتبة أما بالنسبة لت   

األولى، وىذا يشير إلى أىمية التغيير والتحسين في الواقع العممي التربوي لممعمم والمتعمم نحو 
القيادة  التطور واإلبداع واكتشاف المواىب واستثمار الطاقات، واالتجاىات األخرى بنسب متقاربة بعد

التحويمية وىذا يشير لمدور الكبير ليا في تطور األداء وتجويد عناصر العممية التعميمية التعممية 
 وزيادة الثقة التنظيمية.

 النسبي والرتب إلدارة الجودة الشاممةيوضح المتوسط والنحراف والوزن  (00جدول )

 الفقرة م
المتوسط 
 الحسابي

النحراف 
 المعياري

النسبة 
 الرتبة يةالمئو 

 1 82.7 0.74 4.13 يراعي في خطتو احتياجات المعممين المينية 0

 1 83.2 0.66 4.16 يبني خطتو في ضوء رؤية ورسالة المدرسة 2

 1 81.2 0.79 4.06 يسعى إلى استخدام النمط الديمقراطي 8

يسعى إلى إحداث تحسين مستمر في أداء المعممين  7
 1 81.5 0.77 4.08 المينية

يسعى إلى توفير جدول دراسي مناسب الحتياجات  4
 1 83 0.82 4.15 المعممين

يدير االجتماعات المدرسية بطريقة فاعمة لتحقيق  .
 0 83.8 0.80 4.19 األىداف

ينسق مع المعممين لبلستفادة من إمكانات المدرسة  4
 00 79.2 0.87 3.95 المادية

المعممين متنوعة حسب حاجات  إشرافيويستخدم أساليب  3
 02 78.3 0.84 3.92 المينية

 2 83.7 0.84 4.18 يحث المعممين عمى تنفيذ دروس توضيحية 2

 01 79.3 0.90 3.97 يشارك المعممين في اتخاذ القرارات المدرسية 01
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 1 83.5 0.80 4.18 يقدر جيود المعممين ذوي األداء المتميز 00

ديثة في يشجع المعممين عمى تبني أساليب إدارية ح 02
 1 80.2 0.88 4.01 اإلدارة الصفية

 81.6 0.63 4.08 الدرجة الكمية

( 8..1( وانحرافو معياري )7.13أن متوسط "إدارة الجودة الشاممة" ) (00)يتضح من الجدول    
 %(. ..30ووزن نسبي )

 سبةنقاط القوة: تمثمت في: يدير االجتماعات المدرسية بطريقة فاعمة لتحقيق األىداف بن   
%(، ويرجع ذلك ألىمية 3834) %(، ويحث المعممين عمى تنفيذ دروس توضيحية بنسبة3833)

االجتماع الخاص أو العام ودوره في تحديد الخطط البلزمة واألنشطة المتنوعة والمشكبلت المختمفة 
ق وسيمة ناجعة لتطبي دبوضع الحمول المناسبة ليا بحضور ىيئة التدريس، والدروس التوضيحية تع

 األساليب الحديثة والطرق المناسبة ليستفيد منيا المعممون جميعًا. 
ونقاط الضعف تمثمت في: يستخدم أساليب إشرافية متنوعة حسب حاجات المعممين المينية،    

%(، 4232) %(، وينسق مع المعممين لبلستفادة من إمكانات المدرسة المادية بنسبة4338) بنسبة
ة أعباء المدير اإلدارية ومشاكل العمل المتعددة واالعتماد عمى المشرفين ويعزو الباحثان ذلك لكثر 

في استخدام أساليب إشرافية متنوعة، ولضعف اإلمكانات المادية المدرسية فيي ال تحتاج وقتًا طويبًل 
 لمتفكير فييا.

 يوضح المتوسط والنحراف والوزن النسبي والرتب إلدارة الصراع التنظيمي (03جدول )

المتوسط  لفقرةا م
 الحسابي

النحراف 
 المعياري

النسبة 
 الرتبة المئوية

 00 76 0.87 3.80 يخضع لرغبات أعضاء ىيئة التدريس 0

2 
يضحي بالرغبات الخاصة بو من أجل تمبية رغبات 

 الطرف اآلخر
3.73 0.82 74.5 01 

1 
يستخدم ألفاظ األخوة والمحبة في التعامل مع أعضاء 

 ىيئة التدريس
4.3833 0.84 87.7 0 

 1 79.2 0.83 3.9583 يستخدم سمطتو التخاذ قرارات بطريقة ديموقراطية 1
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 1 81.7 0.82 4.0833 يتصرف بحزم في تحقيق األىداف 1

 1 80.7 0.85 4.0333 يركز عمى النقاط المتفق عمييا دون المختمف عمييا 1

1 
يتجنب اتخاذ مواقف من شأنيا أن تخمق نزاعات مع 

 اآلخرين
4.2083 0.83 84.2 1 

1 
يتجنب أي صدام مع أعضاء ىيئة التدريس حتى ال 

 يؤثر عمى العمل
4.1833 0.87 83.7 1 

1 
يتعاون مع أعضاء ىيئة التدريس لموصول إلى قرارات 

 مقبولة لو وليم
4.2417 0.81 84.8 1 

 1 82.2 0.82 4.1083 يقترح أرضية مشتركة لحسم الخبلفات 01

 2 85.2 0.78 4.2583 لمقضاء عمى الصراع مبكراً يعمل جاىدًا  00

 81.8 0.62 4.09 الدرجة الكمية

( وانحرافو معياري 7.12يتضح من الجدول السابق أن متوسط "إدارة الصراع التنظيمي" )   
 بدرجة عالية. %(30.3( ووزن نسبي )2..1)

 ل مع أعضاء ىيئة التدريس بنسبةنقاط القوة: تمثمت في: يستخدم ألفاظ األخوة والمحبة في التعام   
%(، ويدل ذلك عمى خبرات 3432) %(، ويعمل جاىدًا لمقضاء عمى الصراع مبكرًا بنسبة3434)

المدير الطويمة ومعرفتو بطبائع النفس البشرية المجبولة عمى االحترام والتقدير، وخبرتو بقتل الصراع 
 في ميده حتى ال يتفاقم ويصل إلى عواقب وخيمة.

%(، يضحي .4) اط الضعف تجسدت في: يخضع لرغبات أعضاء ىيئة التدريس بنسبةونق   
وجود  ى%(، وىذا يدل عم4734) بالرغبات الخاصة بو من أجل تمبية رغبات الطرف اآلخر بنسبة

 عناصر ضاغطة مؤثرة ويبين دور المدير في التعاطي معيا أو منعيا. 
 نسبي والرتب لمقيادة التحويميةيوضح المتوسط والنحراف والوزن  ال (02جدول )

المتوسط  الفقرة م
 الحسابي

النحراف 
 المعياري

النسبة 
 الرتبة المئوية

 2 87.3 0.81 4.37 يشجع المعممين عمى اإلبداع 0

يشجع المعممين عمى حمل رؤية التغيير عمى  2
 00 82.7 0.92 4.13 مستوى منظمات المجتمع المحمي
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 2 82.8 0.81 4.14 نفتاح عمى اآلخرينيقدم مثااًل ونموذجًا لبل 8
 01 82.8 0.9 4.14 لياميم وتمكينيما  يعمل عمى تطوير المعممين و  7

يقدم التسييبلت من أجل دعم النمو الميني  4
 02 81.5 0.84 4.08 لممعممين

 8 87.3 0.7 4.37 يحرص عمى بناء الثقة مع المعممين .
 4 86 0.75 4.3 يعزز العمل التعاوني بين المعممين 4

يراقب دوام المعممين ويتابع التزاميم بمواعيد الدوام  3
 7 86.7 0.75 4.33 المدرسي

 3 83.3 0.78 4.17 يوزع الميام اإلدارية وفق القدرة والكفاءة 2
 4 84.2 0.87 4.21 يعمل عمى تصويب األخطاء بدل من إخفائيا 01
 . 85.5 0.86 4.28 يتعامل مع المعممين باحترام ومرونة 00
 0 88 0.78 4.4 يحرص عمى مشاركة المعممين بأفراحيم وأتراحيم 02

 84.8 0.60 4.24 الدرجة الكمية
 

( ووزن 1..1(  وانحرافو معياري )7.27مقيادة التحويمة" )ليتضح من الجدول السابق أن متوسط "   
 %(.37.3نسبي )

%(، يشجع 33) أفراحيم وأتراحيم بنسبةنقاط القوة: تمثمت في: يحرص عمى مشاركة المعممين ب   
%(، ومرجع ذلك العادات والتقاليد المتعارفة في المجتمع والثقافة 3438) المعممين عمى اإلبداع بنسبة

 السائدة التي تحث المدير أال يتجاىل دوره الريادي االجتماعي والتواصل المستمر مع المعممين.
%(،  3034) ل دعم النمو الميني لممعممين بنسبةونقاط الضعف في: يقدم التسييبلت من أج   

%(، 3234) يشجع المعممين عمى حمل رؤية التغيير عمى مستوى منظمات المجتمع المحمي بنسبة
يقمص من الدور المطموب لممدير من أجل دعم النمو الميني لممعممين،  صعوبة تطبيق ذلك مادياً 

المشاركة الفاعمة في الحياة العامة بشتى مجاالتيا   وضعف قدرة المعممين وعدم تأثيرىم وابتعادىم عن
 يمنع حمل رؤية التغيير عمى مستوى منظمات المجتمع المحمي. 
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 ستراتيجيةيوضح المتوسط والنحراف والوزن النسبي والرتب لإلدارة اإل (04جدول )

 الفقرة م
المتوسط 
 الحسابي

النحراف 
 المعياري

النسبة 
 الرتبة المئوية

0 
ستراتيجي في برامج تدريبية لنشر ثقافة التخطيط اإلينفذ 

 المدرسة
3.94 0.91 78.8 01 

2 
يشكل وحدة لمتخطيط بالمدرسة متصمة مع قسم 

 التخطيط التربوي لموزارة
3.78 0.85 75.5 02 

 00 76.2 0.92 3.81 ستراتيجيةيخصص ميزانية مستقمة لتنفيذ الخطة اإل 1

 1 82.7 0.7 4.13 ب القدرة والكفاءةيوزع الميام بين المعممين حس 1

1 
يعد خطة إجرائية لمتابعة الخطة المدرسية في جميع 

 مراحميا
4.21 0.78 84.2 0 

 1 81.2 0.76 4.06 يوظف طرق ووسائل متعددة في التقويم 1

1 
يتخذ إجراءات بديمة مناسبة عند مواجية مشكبلت في 

 تنفيذ الخطة
4.16 0.82 83.2 2 

1 
ين عمى المستجدات والتطورات التربوية يطمع المعمم
 1 81.8 0.93 4.09 محميًا وعالمياً 

 1 82 0.86 4.1 يستخدم منيجية عممية في ترتيب األولويات 1

 1 80.5 0.88 4.03 يوظف التقنية في تشخيص الواقع المدرسي 01

 1 81 0.79 4.05 يحدد نقاط القوة والضعف في بيئة المدرسة الداخمية 00

 1 82.5 0.84 4.13 دد التيديدات والمخاطر في بيئة المدرسة الخارجيةيح 02

 80.8 0.62 4.04 الدرجة الكمية

( 2..1(  وانحرافو معياري )7.17يتضح من الجدول السابق أن متوسط "لئلدارة االستراتيجية" )   
 %(.31.3ووزن نسبي )

ة المدرسية في جميع مراحميا بنسب نقاط القوة: تمثمت في: يعد خطة إجرائية لمتابعة الخطة   
%(، 3832) %(، يتخذ إجراءات بديمة مناسبة عند مواجية مشكبلت في تنفيذ الخطة بنسبة3732)

ويفسر الباحثان ذلك بالدور التخطيطي المتميز لممدير وقدراتو الكبيرة في التأسيس لمعمل المؤسسي 
 الناجح الكتساب الثقة التنظيمية.
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يشكل وحدة لمتخطيط بالمدرسة متصمة مع قسم التخطيط التربوي لموزارة  ونقاط الضعف في:   
%(، ومرجع 4.32) ستراتيجية بنسبة%(، يخصص ميزانية مستقمة لتنفيذ الخطة اإل4434) بنسبة

ذلك إلى طبيعة التخطيط المدرسي المحدود ولوجود خطط جاىزة مرسومة لمتنفيذ مما يضعف 
ثم محدودية الميزانية وتعدد أوجو صرفيا عمى مدار العام الدراسي  التواصل مع الوزارة بيذا الشأن،

 مبالغ كبيرة.إلى يمنع من تخصيص جزء مالي لخطط بعيدة المدي وتحتاج 
 والذي ينص عمى ما يمي:  ،السؤال الثالث في الدراسة ناإلجابة ع   
ي المعاصر لدى مدراء ىل توجد عبلقة ارتباطية بين الثقة التنظيمية واتجاىات الفكر اإلدار    

 المدارس؟
قام الباحثان بحساب معامبلت االرتباط بين والثقة التنظيمية واتجاىات الفكر اإلداري المعاصر،    

 (04بجدول ) :كما ىو موضح ،وحصل عمى النتائج التالية
 الثقة التنظيمية اتجاهات الفكر اإلداري المعاصربين معامالت ارتباط بيرسون ( 05جدول )

 الثقة التنظيمية جالالم
 **2..1 الجودة الشاممة
 **1.42 الصراع التنظيمي
 **7..1 القيادية التحويمية

 **1.44 ستراتيجيةاإلدارة اإل
 **0..1 الدرجة الكمية

( أن معامل االرتباط بيرسون بين اتجاىات الفكر اإلداري المعاصر والثقة 04يتبين من الجدول )   
( وىو معامل ارتباط طردي دال إحصائيا. ويفسر الباحثان ذلك لدور 0..1التنظيمية يساوي )

االتجاىات المعاصرة في الفكر اإلداري في اكتساب الثقة التنظيمية حيث إن عدم توفر فكر إداري 
معاصر لدى المدير يضعف الثقة التنظيمية فيو وفي خططو وقدراتو التنفيذية. أي أنو كمما زادت 

لمدارس الحكومية التجاىات الفكر اإلداري الحديث زاد ذلك من أداء المعممين درجة ممارسة مديري ا
وبالتالي يؤثر عمى  ،يجابًا عمى اإلنتاجيةإوزادت ثقة المعممين أيضًا بمديري المدارس، مما ينعكس 

العممية التعميمية، ومما يزيد من تييئة بيئة مناسبة تسودىا المحبة والعمل بروح الفريق والتواصل 
 .لفعالا
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 والذي ينص عمى:  ،السؤال الرابع نلئلجابة ع   
ىل توجد فروق ذات داللة إحصائية في اتجاىات الفكر اإلداري المعاصر لدى مدراء المدارس    

 المؤىل العممي(، و سنوات الخدمةو  ،)الجنستعزي لمتغيرات 
 وينبثق من السؤال الرابع الفرضيات اآلتية:   
 لمتغير الجنس. ىإحصائية في الثقة التنظيمية لدى مدراء المدارس تعز  ال توجد فروق ذات داللة . أ

  " لقياس داللة الفروق بين المجموعتين.T.testولمتحقق من ذلك تم استخدام اختبار "ت" "   
 المتوسط والنحراف المعياري والقيمة المحسوبة تبعًا إلى متغير الجنس (06جدول )

نحراف ال  المتوسط التكرار الجنس البعد
 المعياري

قيمة 
 "ت"

مستوى 
 الدللة

 الدرجة الكمية
 لمثقة التنظيمية

 11 84.1 54 ذكر
1711 1711 

 10.8 82.1 66 أنثى

 (: .0يتبين من الجدول رقم )   
حيث يتضح أنو ال توجد فروق ذات  α=1.14أكبر من  sig =(0.33أن قيمة مستوى الداللة )   

نظيمية لدى مدراء المدارس تعز لمتغير الجنس. وذلك يعود لتعرض داللة إحصائية في الثقة الت
  .والمديرات لنظام إداري واحد ينالمدير 
لمتغير المؤىل  ىال توجد فروق ذات داللة إحصائية في الثقة التنظيمية لدى مدراء المدارس تعز  . ب

 العممي.
 الفروق بين المجموعات ولمتحقق من ذلك تم استخدام تحميل التباين األحادي لقياس داللة     

 تبعًا إلى متغير المؤهل العمميANOVA)  (One Wayنتائج تحميل التباين األحادي  (07جدول )

مجموع  مصدر التباين المجالت
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

قيمة 
F 

مستوى 
 الدللة

 الدرجة الكمية
 لمثقة التنظيمية

 18.9 2 37.71 بين المجموعات
 117 14156 داخل المجموعات 0.86 0.16

121 
 119 14194 المجموع
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 (04) يتبين من الجدول رقم   
حيث يتضح أنو ال توجد فروق ذات  α=1.14أكبر من  sig =(0.86أن قيمة مستوى الداللة )   

 .لمتغير المؤىل العممي ىداللة إحصائية في الثقة التنظيمية لدى مدراء المدارس تعز 
لمتغير سنوات  ىتوجد فروق ذات داللة إحصائية في الثقة التنظيمية لدى مدراء المدارس تعز ال  . ت

 الخدمة.
 ولمتحقق من ذلك تم استخدام تحميل التباين األحادي لقياس داللة الفروق بين المجموعات    

 دمةتبعًا إلى متغير سنوات الخ ANOVA)  (One Wayنتائج تحميل التباين األحادي  (08جدول )

مجموع  مصدر التباين المجالت
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
مستوى  Fقيمة  المربعات

 الدللة

 الدرجة الكمية
 لمثقة التنظيمية

 211 2 422.1 بين المجموعات
 117 13772 داخل المجموعات 0.17 1.79

118 
 119 14194 المجموع

 (03) يتبين من الجدول رقم   
حيث يتضح أنو ال توجد فروق ذات  α=1.14أكبر من  sig =(0.17وى الداللة )أن قيمة مست   

 .لمتغير سنوات الخدمة ىداللة إحصائية في الثقة التنظيمية لدى مدراء المدارس تعز 
 والذي ينص عمى:  ،السؤال الرابع نلئلجابة ع

ى مدراء المدارس ىل توجد فروق ذات داللة إحصائية في اتجاىات الفكر اإلداري المعاصر لد   
 المؤىل العممي( ،سنوات الخدمةو  ،)الجنستعزي لمتغيرات 

 وينبثق من السؤال الرابع الفرضيات اآلتية:   
ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في اتجاىات الفكر اإلداري المعاصر لدى مدراء المدارس  . أ

 لمتغير الجنس. ىتعز 
  " لقياس داللة الفروق بين المجموعتين.T.testولمتحقق من ذلك تم استخدام اختبار "ت" "   
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 المتوسط والنحراف المعياري والقيمة المحسوبة تبعًا إلى متغير الجنس (09جدول )

 المتوسط التكرار الجنس البعد
النحراف 
 المعياري

قيمة 
 "ت"

مستوى 
 الدللة

 الجودة الشاممة
 8.16 48.8 54 ذكر

1.8. 1.72 
 7.02 49.2 66 أنثى

 لصراع التنظيميا
 6.78 45.5 54 ذكر

1.37 1.42 
 6.81 44.6 66 أنثى

 القيادة التحويمية
 7.67 50.9 54 ذكر

1.4. 1.43 
 6.86 51 66 أنثى

اإلدارة 
 ستراتيجيةاإل

 7.12 47.6 54 ذكر
1.47 1.8. 

 7.68 49.2 66 أنثى

 الدرجة الكمية
 26 193.4 54 ذكر

1.34 1..2 
 25.6 194.2 66 أنثى

 (: 02يتبين من الجدول رقم )   
حيث يتضح أنو ال توجد فروق ذات  α=1.14أكبر من  sig =(0.62أن قيمة مستوى الداللة )   

لمتغير الجنس.  ىداللة إحصائية في اتجاىات الفكر اإلداري المعاصر لدى مدراء المدارس تعز 
ي يسير عمييا والخطط التي يحددىا والبرامج ويفسر الباحثان ذلك لطبيعة عمل المدير فالقوانين الت

 التعميمية التي ينفذىا فيي موحدة لجميع المدارس.
ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في اتجاىات الفكر اإلداري المعاصر لدى مدراء  . ب

 لمتغير المؤىل العممي. ىالمدارس تعز 
 لة الفروق بين المجموعات ولمتحقق من ذلك تم استخدام تحميل التباين األحادي لقياس دال   



 
 

 

 

 

 
 

 2018نايري، ولاأل  ، العدداألولمجمة جامعة األقصى، المجمد ، د. محمد الجمل، د. عدلي الشاعر
 

011 

 

 تبعًا إلى متغير المؤهل العممي ANOVA)  (One Wayنتائج تحميل التباين األحادي  (31جدول )

مجموع  مصدر التباين المجالت
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

قيمة 
F 

مستوى 
 الدللة

 الجودة الشاممة
 63.5 2 127.1 بين المجموعات

المجموعات داخل 0.33 1.13  6603 117 56.4 
 119 6730 المجموع 

 الصراع التنظيمي
 49.3 2 98.69 بين المجموعات

 46 117 5379 داخل المجموعات 0.35 1.07
 119 5478 المجموع 

 القيادة التحويمية
 25.5 2 51.08 بين المجموعات

 52.3 117 6123 داخل المجموعات 0.62 0.49
 119 6174 عالمجمو  

 ستراتيجيةاإلدارة اإل
 69.1 2 138.2 بين المجموعات

 55.2 117 6460 داخل المجموعات 0.29 1.25
 119 6598 المجموع 

 الدرجة الكمية
 702 2 1404 بين المجموعات

 117 76995 داخل المجموعات 0.35 1.07
658 

 119 78399 المجموع
 (21) قميتبين من الجدول ر    
حيث يتضح أنو ال توجد فروق ذات  α=1.14أكبر من  sig =(0.35أن قيمة مستوى الداللة )   

لمتغير المؤىل ى داللة إحصائية في اتجاىات الفكر اإلداري المعاصر لدى مدراء المدارس تعز 
بغض  . ويعزو الباحثان ذلك إلى خبرات المدير الطويمة ومدى رغبتو في التطوير والتحسينالعممي

 النظر عن مؤىمو العممي وبخاصة أن الغالبية العظمي لممدراء بنفس المؤىل العممي.
ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في اتجاىات الفكر اإلداري المعاصر لدى مدراء المدارس  . ت

 لمتغير سنوات الخبرة. ىتعز 
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 وق بين المجموعات ولمتحقق من ذلك تم استخدام تحميل التباين األحادي لقياس داللة الفر    
 تبعًا إلى متغير سنوات الخدمةANOVA)  (One Wayنتائج تحميل التباين األحادي  (30جدول )

مجموع  مصدر التباين المجالت
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

قيمة 
F 

مستوى 
 الدللة

 الجودة الشاممة
 91.4 2 182.7 بين المجموعات

1.63 
 

0.2 
 

تداخل المجموعا  6547 117 56 
 119 6730 المجموع 

 الصراع التنظيمي
 47.2 2 94.44 بين المجموعات

1.03 
 

0.36 
 

 46 117 5384 داخل المجموعات
 119 5478 المجموع 

 القيادة التحويمية
 89.6 2 179.3 بين المجموعات

1.75 
 

0.18 
 

 51.2 117 5995 داخل المجموعات
 119 6174 المجموع 

 ستراتيجيةاإلدارة اإل
 138 2 276.3 بين المجموعات

2.56 
 

0.08 
 

 54 117 6322 داخل المجموعات
 119 6598 المجموع 

 الدرجة الكمية
 1338 2 2676 بين المجموعات

 117 75723 داخل المجموعات 0.13 2.07
647 

 119 78399 المجموع
 (20) يتبين من الجدول رقم   
حيث يتضح أنو ال توجد فروق ذات  α=1.14أكبر من  sig =(0.13) أن قيمة مستوى الداللة   

لمتغير سنوات  ىداللة إحصائية في اتجاىات الفكر اإلداري المعاصر لدى مدراء المدارس تعز 
. ومرجع ذلك أنو مجرد وصول المدير ليذا المنصب يكون جاىزًا لتطبيق األسس والقواعد الخدمة
انين المدرسية المطموبة منو بدون تقصير مما يجعل المدراء سواسية أمام ذلك، وكل التوجييات والقو 

وأن االتجاىات اإلدارية الحديثة والقرارات الصادرة من الجيات العميا موحدة ومحددة لجميع المدراء. 
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ريات العصر تعمل عمى رفع مستوى اإلنتاجية لممعممين وفي اإلطار المدرسي؛ ألنيا تتناسب مع مج
 ومتطمباتو.

 نتائج الدراسة:
 %(. 38( ووزن نسبي )1.44( وانحرافو معياري )7.04أن متوسط "الثقة التنظيمية" ) .0
( ووزن نسبي 1.44( وانحرافو معياري )7.00أن متوسط "اتجاىات الفكر اإلداري المعاصر" ) .2

(32.8.)% 
عاصر والثقة التنظيمية يساوي أن معامل االرتباط بيرسون بين اتجاىات الفكر اإلداري الم .8

 .( وىو معامل ارتباط طردي دال إحصائياً 0..1)
 لمتغير الجنس. ىالتنظيمية لدى مدراء المدارس تعز  ةال توجد فروق ذات داللة إحصائية في الثق .7
لمتغير المؤىل  ىالتنظيمية لدى مدراء المدارس تعز  ةال توجد فروق ذات داللة إحصائية في الثق .4

 .العممي
لمتغير سنوات  ىالتنظيمية لدى مدراء المدارس تعز  ةتوجد فروق ذات داللة إحصائية في الثقال  ..

 .الخدمة
 التوصيات:

تعزيز مبدأ الثقة التنظيمية عمى مستوى اإلدارات المدرسية بصفة خاصة واإلدارة التعميمية بقطاع  .0
 غزة بصفة عامة.

درسية لما ليا من أىمية في تحفيز تبني اتجاىات الفكر اإلداري المعاصر في اإلدارات الم .2
 العاممين وزيادة اإلنتاجية.

 ضرورة الربط بين الثقة التنظيمية واتجاىات فكرية أخرى. .8
 المصادر والمراجع:

 المراجع العربية: -أولً 
(: تعرف درجة ممارسة مديري المدارس الثانوية الخاصة في 2108إبراىيم، منى عمر عقل ) .0

ادمة وعبلقتيا بمستوى الثقة التنظيمية السائدة في مدارسيم من وجية محافظة عمان لمقيادة الخ
 نظر المعممين. كمية العموم التربوية، جامعة الشرق األوسط، عمان.



 
 

 

 

 

 

  ...الثقة التنظيمية وعالقتها باتجاهات
 

 

012 

 

(: مستوى الثقة التنظيمية في المدارس الثانوية العامة في .210أبو اسنينة، عونية طالب ) .2
دس المفتوحة لؤلبحاث والدراسات التربوية محافظة جرش من وجية نظر المعممين، مجمة جامعة الق

 .27-8.. ص 07، ع 7فمسطين، مج -والنفسية
ستراتيجية ودورىا في إدارة المخاطر واألزمات: (: القيادة اإل2107أبو حجير، جمعة طارق ) .8

 دراسة تطبيقية عمى المؤسسات الحكومية الفمسطينية، رسالة دكتوراه، جامعة قناة السويس.
(: درجة ممارسة مديري مديريات التربية والتعميم 2104د عبد الكريم سميمان )أبو مسامح، أحم .7

 ، رسالة ماجستير، الجامعة اإلسبلمية، غزة.إلدارة الجودة الشاممة وعبلقتيا بالقيادة التشاركية
(: متطمبات تطبيق القيادة التحويمية في األجيزة األمنية 2113البيبلل، ماجد بن عبد الرحمن ) .4

دراسة ميدانية عمى الضباط العاممين بمديرية األمن العام بمدينة  –العربية السعودية بالمممكة
 الرياض، رسالة ماجستير، جامعة نايف العربية لمعموم األمنية، المممكة العربية السعودية. 

ستراتيجيات إدارة الصراع التنظيمي ودورىا في إحداث عممية إ(: 2113الجندي، عادل السيد ) ..
والتغيير التربوي داخل النظام التربوي، مجمة كمية التربية، العدد الثاني والعشرون، الجزء التطوير 

 .280-032الثاني، ص  
(: الثقة التنظيمية في األجيزة الحكومية بالمممكة العربية السعودية: 2118رشيد، مازن فارس ) .4

 .742-784(، 8) 78بعض المحددات واآلثار، مجمة اإلدارة العامة، 
(: تحميل العبلقة بين الثقة التنظيمية والسموك اإلداري 2112عي، رجب حسنين محمد )رفا .3

، 2، العدد .0، المجمة العربية لمعموم اإلدارية بجامعة الكويت، مجمد -دراسة ميدانية –االبتكاري
 .218، ص2112مايو 

كاتب التعميم ( بعنوان: سموك القيادة التحويمية لدى مديري م2104الزائدي، أحمد بن محمد ) .2
 -بمحافظات جدة وعبلقتو بالثقة التنظيمية لدى المشرفين التربويين. مجمة كمية التربية بأسيوط

 .272-0.2، ص 4، ع 80مصر، مج 
(: الثقة التنظيمية لدى مديري المدارس الثانوية 2102الزىراني، أحمد بن حسن الوزاب ) .01

 ة ماجستير، جامعة أم القرى، السعودية.وعبلقتيا بالسموك اإلداري اإلبداعي، رسال بالطائف
 ( اإلبداع اإلداري، عمان، األردن، دار المسيرة.2100السكارنة، ببلل ) .00
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: مركز ة(: الفكر المعاصر في التنظيم واإلدارة، القاىر 2112عامر، سعيد يس وعبد الوىاب ) .02
 وايدسيرفيس لبلستشارات والتطوير اإلداري.

المدارس الثانوية  يصراع عمى الدور القيادي بين مدير (: ال2104العنزي، نايف سميمان ) .08
والمشرفين التربويين بمنطقة حائل من وجية نظر المعممين، رسالة ماجستير، كمية التربية، جامعة 

 أم القرى.
م(. تحميل أثر نمط القيادة التحويمية في اإلبداع اإلداري: 2104) العوضي، فايزة بن عبداهلل. .07

مصر، مج  –مؤسسات التعميمية في دولة الكويت، مستقبل التربية العربيةدراسة تطبيقية عمى ال
 .2، ع22
(: درجة ممارسة القيادات األكاديمية في 2112معايعة، عادل وأندراوس، رامي جمال ) .04

الجامعات األردنية لمعناصر المؤثرة في الثقة التنظيمية: دراسة وصفية. مجمة العموم التربوية 
 ..00-33(، ص 7) (، ع01والنفسية، م )

(: الثقة التنظيمية لدى مديرات المدارس الثانوية وعبلقتيا بسموك المواطنة 2108نوح، ىوزان ) ..0
 التنظيمية لممعممات بمدينة مكة المكرمة، رسالة دكتوراه، جامعة أم القرى.

 (: إدارة الجودة الشاممة في التعميم والتدريب، القاىرة،2114ىبلل، محمد عبد الغني حسن ) .04
 مركز تطوير األداء والتنمية.

 (: عمم النفس االجتماعي، عمان، دار المسيرة لمنشر والتوزيع.2101وحيد، أحمد عبد المطيف ) .03
 المراجع األجنبية: -ثانياً 
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