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واقع املىاخ التىظيمي يف مدارس وكالة الغىث 
 األردن مه وجهة وظر مديري املدارس \الدولية

 *ريما هجيب ًىسف ميس ي

 

 

ألاعصن مً وحهت هكغ مضًغي اإلاضاعؽ،  \_َضفذ الضعاؾت بلى الخعغف على واكع اإلاىار الخىكُمي في مضاعؽ ووالت الغىر الضولُت امللخص

( مضًغ/ة ومضًغ/ة مؿاعض/ة ؾبم عليهم اؾدباهت للُاؽ واكع اإلاىار 59ولخدلُم َضف الضعاؾت جم ازخُاع عُىت عشىاثُت جيىهذ مً )

م خُث بلغ عضص فلغاتها )الخىكُمي في مضاعؾهم مً وح ( فلغة. وكض جم الخدلم مً ضضكها وزباتها. وزلطذ الضعاؾت بلى ؤن 51ه هكَغ

( على ؤن اإلاىار الخىكُمي الؿاثض في مضاعؽ ووالت الغىر الضولُت/ ألاعصن 8( مجاالث مً ؤضل )7اؾخجاباث ؤفغاص العُىت جؿابلذ في )

ت عالُت وبضعحت مً الخالخم والخأػع بُنهم. واإلاضًغ الَى اإلاىار اإلافخىح الظي ًخمحز العاملىن فُه ب ًدمل اإلاعلمحن فىق  غوح معىٍى

غ اإلاضعؾت. ومع مىار ؤلاصاعة الظاجُت ) ( مجاالث مً 5ؾاكاتهم، هما ؤهه طو ؾاكت عالُت مشل الجمُع ومخفاعل مع اإلاعلمحن مً ؤحل جؿٍى

( مجاٌ مً ؤضل 2حؿاوث الاؾخجاباث بحن اإلاىار اإلاىحه واإلاىار ألابىي ) (، في خحن8( مجاالث مً ؤضل )4(، واإلاىار العاثلي )8ؤضل )

 عىض مؿخىي 8)
ً

(، بِىما لم ًدطل اإلاىار اإلاغلم على ؤي مً اؾخجاباث ؤفغاص العُىت. هما لم جكهغ الضعاؾت ؤي فغوق صالت بخطاثُا

اإلاؿخىي الىقُفي، الخبرة، اإلاىؿلت الخعلُمُت( في حمُع  في اؾخجاباث ؤفغاص العُىت حعؼي لـ )الجيـ، اإلااَل العلمي، (α=0.5) الضاللت

اإلاؿخلبل" على معلمي اإلاضاعؽ في ووالت الغىر الضولُت  _ مً _ؤحل _ مجاالث الاؾدباهت. وؤوضذ الضعاؾت بخعمُم مشغوع " اللُاصة

 .تلبال بمهام كُاصًت في اإلاضعؾخلالؾالع على الضوع اإلاىىؽ باإلاضًغ/اللاثض، إلشغان اإلاعلم مؿ

 .اإلاىار الخىكُمي. مضاعؽ. ووالت الغىر الضولُت. ألاعصن. مضًغي اإلاضاعؽ الكلماث املفخاخيت:
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 وجهت مً ألاردن \الدوليت الغىث وكالت مدارس في الخىظيمي املىاخ واكع

 املدارس مدًزي  هظز
 امللدمت. 1

ت في اإلااؾؿاث ٌعخمض على مخغحراث        بن ؾغ هجاح العملُت التربٍى

عضة فؿبُعت العمل صازل اإلاضعؾت وهىع العالكاث والخفاعالث الؿاثضة 

جدلُم ألاَضاف بحن العاملحن جلىم َظٍ اإلاخغحراث بضوع هبحر في هجاح و 

ت. ومً اإلاطؿلحاث التي شاع اؾخسضامها  التي جيشضَا العملُت التربٍى

ت الحضًشت لإلشاعة بلى اإلاالمذ العامت ؤو الجى العام  في ألاوؾاؽ ؤلاصاٍع

 ].1الظي ٌؿىص في ماؾؿت ما " اإلاىار الخىكُمي" ]

ت جخفغع بلى فغوع ومً بحن فغوعها ؤلاصاعة        اإلاضعؾُت  بن ؤلاصاعة التربٍى

ولخدلُم ؤَضافها ًجب ؤن جىفغ اإلاضعؾت اإلاىار اإلاضعس ي اإلاىاؾب 

ى ما  ألفغاصَا لغفع هفاًت ؤصائهم وجدؿحن مغصوص العملُت الخعلُمُت َو

ٌؿمى ب"اإلاىار الخىكُمي" الظي ٌعخمض على مخغحراث عضة منها ؾبُعت 

ملحن. العمل صازل اإلاضعؾت وهىع العالكاث والخفاعالث الؿاثضة بحن العا

خإزغ باإلاىار الخىكُمي صازل مضعؾخه،  مً َىا فةن مضًغ اإلاضعؾت ًازغ ٍو

ظا ما   على مىازها الخىكُمي َو
ً
 ؤو بًجابا

ً
وول كغاع ًخسظٍ ًىعىـ ؾلبا

[ خُث ًىحض مىار ليل مؿخىي بصاعي، وبن 2ؤشاعث بلُه اللغش ي ]

اإلاؿخىي ألاعلى ًفغع اإلاىار الظي ٌعمل فُه اإلاؿخىي ألاصوى مىه 

(104.) 

وليي ًلىم الخعلُم بمهامه ووقاثفه في ؤخؿً ألاخىاٌ فالبض مً       

ؤن ًخىفغ فُه مىار مالثم ومؿاعض ًغجاح فُه الؿالب واإلاعلم، وؤن 

ؿُت لللُام  اث الهُئت الخضَع ًيىن جدذ بشغاف بصاعة هاجحت لغفع معىٍى

ي هدى بضوعَا اإلاىىؽ بها، وبكامت عالكاث بوؿاهُت، وكُاصة العمل التربى 

 ].3جدلُم ألاَضاف ]

بن مطلحت ؤي مىكمت جىمً في ملضعتها على الاخخفاف بالعاملحن        

لضيها، مً زالٌ بشباع خاحاتهم، وجلبُت عغباتهم، طلً ؤن ملضعة 

ؤلاصاعة على جىمُت عوح الىالء وؤلازالص والىفاءة عىض ألافغاص والعمل 

وخىافؼ وعغا وقُفي،  على بًجاص اإلاىار الخىكُمي اإلاىاؾب، مً ؤحىع 

 ].4ؾُاصي بطىعة خخمُت بلى هجاح اإلاىكمت وجدلُم ؤَضافها ]

شحر عباؽ ]        [ بلى ؤن الخلضم والغقي الظي وضلذ بلُه اإلاىكماث 5َو

ت، وان وال ًؼاٌ، هخاج العمل الضئوب للُاصة َظٍ اإلاىكماث،  ؤلاصاٍع

ت الىضٌى بلى وملضعة َظٍ اللُاصاث على جىقُف ؤلامياهاث اإلاخاخت بغُ

ً واهؿابهم اإلاهاعاث  عض بعضاص اإلاضًٍغ جدلُم ألاَضاف اإلاؿلىبت. َو

ت الالػمت إلاىاحهت الخدضًاث الخىىىلىحُت والاحخماعُت  اللُاصًت وؤلاصاٍع

والاكخطاصًت، مً زالٌ ألاصاء ؤلاصاعي اإلاخمحز، مً ؤَم اليشاؾاث 

ت للمىكماث اإلاعاضغة في مجاٌ الخؿٍى ٍغ ت والخؿٍى  .غ ؤلاصاعي الخىمٍى

 مشكلت الدراست. 2

 مً ؤن اإلاىار الخىكُمي َى ما ًمشل شخطُت اإلااؾؿت       
ً
اهؿالكا

عىـ الخفاعالث اإلاهىُت  الخعلُمُت والجى العام الظي ٌؿىصَا، َو

ا عً  ى زاضُت جطف بِئت العمل وجمحَز والاحخماعُت بحن ألافغاص، َو

ى مىار جدىمه كىاهحن وؤهكمت ولىاثذ وكغاعاث  ا مً اإلااؾؿاث، َو غحَر

ت، باإلغافت  بلى اإلاباصت وألازالكُاث التي جىكم العمل في بصاٍع

ى ما ًمىً وضفه مً زالٌ معغفت مخىؾـ  اإلااؾؿاث الخعلُمُت، َو

الحالت الخىكُمُت والاحخماعُت لألفغاص في َظٍ اإلااؾؿت. بن اإلاضعؾت 

 على هفؿُت اإلاعلم وبالخالي على 
ً
ذ ًىعىـ اًجابُا التي ٌؿىصَا مىار مٍغ

ـ صحُذ. لظا جؿغح الضعاؾت الؿااٌ الخالي: ؤصاثه وهخاثج ؾلبخه، والعى

ما واكع اإلاىار الخىكُمي في مضاعؽ ووالت الغىر الضولُت في ألاعصن مً 

ىبشم عً الؿااٌ الغثِـ ألاؾئلت  وحهت هكغ ؤلاصاعة اإلاضعؾُت؟ ٍو

 :الفغعُت الخالُت

 أ. أسئلت الدراست

ولُت في ما همـ اإلاىار الخىكُمي الؿاثض في مضاعؽ ووالت الغىر الض. 1

 ألاعصن مً وحهت هكغ مضًغي اإلاضاعؽ؟

َل َىان فغوق طاث صاللت اخطاثُت الؾخجاباث ؤفغاص العُىت حعؼي . 2

ل العلمي، اإلاؿمى الىقُفي، ؾىىاث الخبرة،  إلاخغحر )الجيـ، اإلاَا

 اإلاىؿلت الخعلُمُت(؟

 أهداف الدراستب. 

 :حؿعى الضعاؾت الحالُت بلى جدلُم ألاَضاف الخالُت    

الخعغف على واكع اإلاىار الخىكُمي في مضاعؽ ووالت الغىر الضولُت/  -

 .ألاعصن مً وحهت هكغ مضًغي اإلاضاعؽ

ل العلمي، اإلاؿخىي  - الخعغف بلى جإزحر مخغحراث الضعاؾت )الجيـ، اإلاَا

الىقُفي، الخبرة، اإلاىؿلت الخعلُمُت( على جلضًغ ؤفغاص العُىت لىمـ 

 .الغىر الضولُت/ألاعصن اإلاىار الخىكُمي في مضاعؽ ووالت

 أهميت الدراستج. 

 :جبرػ ؤَمُت َظٍ الضعاؾت مً خُث ؤنها

حعمل على حؿلُـ الػىء على واكع اإلاىار الخىكُمي في مضاعؽ ووالت  •

مه  .الغىر الضولُت في ألاعصن وجلٍى

جغهؼ على مخغحراث مخىىعت )والجيـ واإلاؿخىي الخعلُمي وؾىىاث  •

 (.واإلاؿمى الىقُفي الخبرة واإلاىؿلت الخعلُمُت

حؿاعض بصاعاث اإلاضاعؽ في ووالت الغىر الضولُت على الخعغف بلى ماَُت  •

ت  اإلاىار الخىكُمي الؿاثض في مضاعؾهم مما ٌؿاعض في جبجي ؾُاؾاث بصاٍع

ب الىىاحي الؿلبُت.  ؼ الىىاحي ؤلاًجابُت وجطٍى حضًضة مً شإنها حعٍؼ

ظا مً شإهه جدؿحن اإلاىار الخىكُمي في َظٍ  والاعجلاءاإلاضاعؽ  َو

 على 
ً
ىعىـ بالخالي بًجابا ت، ٍو بصحت العاملحن الىفؿُت وبغوخهم اإلاعىٍى

هىعُت العمل والخضماث. زاضت بعض كُام ووالت الغىر الضولُت بخمىحن 

 ."مضًغي اإلاضاعؽ لضيها عً ؾغق بغهامج "اللُاصة مً ؤحل اإلاؿخلبل

اصة فهمهم  ٌؿخفُض مً الضعاؾت اإلاعلمىن وىنها حعؿيهم فغضت • لٍؼ

ً، مما ٌؿاعضَم  للمىار الظي ٌعملىن فُه، وفهم ؤهفؿهم وفهم آلازٍغ

على اللُام بعملُت جلُُم شاملت لهظا اإلاىار، واإلاؿالبت بةحغاءاث 

 .ؤلاضالح والخغُحر الالػمت

جخمخع َظٍ الضعاؾت بفاثضة عملُت بط ؤنها حؿاعض اإلاؿئىلحن وؤصحاب   •

الؿاثض في الخىكُماث الخعلُمُت والعمل  اللغاع في معغفت واكع اإلاىار

 .على جدؿحن َظا الىاكع
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جلضم الضعاؾت جىضُاث واكتراخاث لطىاع اللغاع ًمىً ؤن حؿهم في  •

ض مً فاعلُت العملُت  جدؿحن اإلاىار الخىكُمي في اإلاضاعؽ، بدُث جٍؼ

 .الخعلُمُت في َظٍ اإلاضاعؽ

ؤزغي، تهضف بلى ًامل لهظا البدث ؤن ًيىن بضاًت لضعاؾاث وؤبدار  •

اؾخلطاء ؾبُعت اإلاىار الخىكُمي في مىاؾم ؤزغي وماؾؿاث ؤزغي في 

 .الىؾً العغبي عامت وفي ووالت الغىر الضولُت زاضت

 مصطلحاث الدراستد. 

اإلاىار: مطؿلح حغغافي ًخعلم بالبِئت وبؿبُعت اإلاىار مً خُث البروصة 

ى ولمت1ؤو الضفء وألاوكاث اإلاسخلفت في الؿىت ] ت في ألاصب  [. َو مجاٍػ

 على البِئت الضازلُت للمضعؾت
ً
ؿخعمل جإهُضا  .ؤلاصاعي َو

الخىكُم: عباعة عً جىػَع ألوحه اليشاؽ اإلاسخلفت على ؤفغاص الجماعت 

ػهم الؿلؿت إلهجاػ ما ؤؾىض بليهم مً ؤعماٌ بإعلى مؿخىي  مع جفٍى

 ].6لألصاء وبإكل حهض ووكذ وجيلفت ]

بإهه الخعبحر عً الخىكُم هىُان [: "7] ىحيٌعغفه اللٍغ :اإلاىار الخىكُمي

ماؾس ي ؤو عػىي وطلً إلغفاء ضفت الخفاعل مع البِئت اإلادُؿت 

 
ً
  جإزحرا

ً
 ". وجإزغا

 ليىعهل8] هما ؤوعص عوبي والباهغ      
ً
فا مفاصٍ ؤّن  (Cornell) [ حعٍغ

م هما ًغاَا آلازغون في  اإلاىار الخىكُمي َى: "هخاج إلصعان ألافغاص ألصواَع

 ".اؾؿتاإلا

 بإهه: مجمىعت العالكاث الخىكُمُت التي 
ً
عغف اإلاىار الخىكُمي بحغاثُا َو

 حهتحؿىص بحن ؤلاصاعة اإلاضعؾُت اإلامشلت باإلاضًغ واإلاضًغ اإلاؿاعض مً 

ؿُت مً حهت ؤزغي في مضاعؽ ووالت الغىر  والهُئت الخضَع

. ألالفت 1ألاعصن وفم زماهُت مجاالث للمىار الخىكُمي هي: \الضولُت

. 5. الجزعت ؤلاوؿاهُت. 4. اللضوة. 3. الترهحز على ؤلاهخاحُت. 2(. وعؼالُتالا)

 .. الشللُت في العمل8. الاهخماء. 7. ؤلاعاكت. 6الخباعض. 

ى اللاثض ؤلاصاعي وألاواصًمي للمضعؾت الظي له  مضًغ اإلاضعؾت: َو

غ جىكُمها والهُمىت اللاثمت عليها ]  ].9اؾخلاللُت في جلٍغ

[ مضًغ اإلاضعؾت بإهه َى اإلاؿئٌى ألاٌو عً 10عغف عؿىي ]هما        

بصاعة اإلاضعؾت وجىفحر البِئت الخعلُمُت اإلاىاؾبت وجيؿُم حهىص اإلاعلمحن 

م ؤعمالهم مً ؤحل جدلُم ألاَضاف العامت للتربُت  .وجىحيههم وجلٍى

ووالت ألامم اإلاخدضة إلغازت وحشغُل  (UNRWA): ووالت الغىر الضولُت

الفلؿؿُيُحن في الشغق ألاصوى، وحعمل على جلضًم الضعم، الالحئحن 

ً  والحماًت بلى ؤن ًخم بًجاص خل إلاعاهاتهم. ؤؾؿذ في هىفمبر/حشٍغ

ا الغثِـ في فُِىا1948الشاوي   .وعمان م. وملَغ

 خدود الدراستٌ. 

الحضوص الؼمىُت: جدضصث َظٍ الضعاؾت في الفطل الضعاس ي الشاوي . 1

 2016\2015للعام الضعاس ي 

الحضوص اإلاياهُت: اكخطغ َظا البدث على مضاعؽ ووالت الغىر . 2

مىؿلت حىىب عمان ومىؿلت بعبض، وطلً لدؿهُل  \الضولُت في ألاعصن

 .ؤلاحغاءاث واؾترحاع اؾدباهاث الضعاؾت

ت: مضًغو ومضًغاث اإلاضاعؽ. 3 اإلاضعاء اإلاؿاعضًً  \الحضوص البشٍغ

 .الت الغىر الضولُت في ألاعصنواإلاضًغاث اإلاؿاعضاث في مضاعؽ وو

 إلاطار الىظزي . 3

 خاٌو الىشحر مً اإلاهخمحن بًجاص حعٍغف علمي إلافهىم اإلاىار الخىكُمي      

 ؤّن وحهاث الىكغ 
ّ
وبالغغم مً عضم اجفاكهم على حعٍغف مدضص له بال

ل  جالكذ هدى اججاٍ عام إلافهىم اإلاىار الخىكُمي. في خحن عغفه الؿٍى

ىعت مً اإلامحزاث والخطاثظ التي حؿىص بِئت العمل في [ بإهه:" مجم11]

ا مً اإلااؾؿاث". ؤما َالبن  ماؾؿت ما بشيل ًجعلها مسخلفت عً غحَر

[ فلض عغفا اإلاىار الخىكُمي بإهه هخاج عملُت الخفاعل بحن 12وهغوفذ ]

عغف بإهه مجمىعت الخطاثظ التي جمحز  اإلاضًغ والعاملحن في اإلاضعؾت " َو

يىن هخاج عملُت  بخضي اإلاضاعؽ عً ا، وجازغ في ؾلىن ألافغاص ٍو غحَر

 ].13الخفاعل بحن مضًغ اإلاضعؾت والعاملحن ]

 :عىاضغ اإلاىار الخىكُمي

ًخيىن اإلاىار الخىكُمي ألي هكام ؤو ماؾؿت مً مجمىعت مً       

 ]:14] خماصاث العىاضغ ألاؾاؾُت الخالُت خؿب ما ؤوعصَا

ت:  •  .جغجبـ بالىمـ اللُاصيالؿُاؾاث واإلاماعؾاث ؤلاصاٍع

ت في الىكام ؤلاصاعي  • ت والالمغهٍؼ  .الهُيل الخىكُمي: جغجبـ باإلاغهٍؼ

 .جىىىلىحُا العمل: مً خُث جفعُل صوع الخىىىلىحُا في بهجاػ اإلاهام •

البِئت الخاعحُت: ومنها جإزحر الكغوف الاكخطاصًت والؿُاؾُت  •

 .والاحخماعُت

 :ؤهىاع اإلاىار الخىكُمي

 :[ هما ًلي15] ؾميؤوعصَا ع 

ت عالُت وبضعحت مً  • اإلاىار اإلافخىح: ًخمحز العاملىن فُه بغوح معىٍى

وهغفذ: في َظا اإلاىار جيىن الغوح  وؤغاف َالبن الخالخم والخأػع بُنهم.

ت للمعلمحن عالُت، واإلاضًغ ال ًدمل اإلاعلمحن فىق ؾاكاتهم، هما  اإلاعىٍى

غ  ؤهه طو ؾاكت عالُت مشل الجمُع، مخفاعل مع اإلاعلمحن مً ؤحل جؿٍى

 ].12اإلاضعؾت ]

اإلاىار اإلاؿخلل: ًخمحز العاملىن فُه بضعحت مخلضمت مً الاخؿاؽ  •

ت في مماعؾت م م وبشباع خاحاتهم الاحخماعُت مع بالحٍغ خؿلباث ؤصواَع

 :] 12] اخخمالُت جىفغ صعحت بؿُؿت مً الخدغع. وؤغاف َالبن وهغفذ

ت عالُت وبزالص هبحر وؿبُا وجلل عىضَم  فاإلاعلمىن لضيهم عوح معىٍى

ظا الىىع  ً، َو صعحت الخباعض باإلالابل اإلاضًغ ٌعمل بجض بمعٌؼ عً آلازٍغ

 .باع ًخمحز باالوعؼالُت وكلت الاعخ

شحر بلى عمل ألافغاص الجاص ولىً على خؿاب  • اإلاىار اإلاىحه: َو

مخؿلباث البعض الاحخماعي بُنهم. ًمخاػ اإلاىار اإلاىػبـ بجى العمل 

ض صعحاث ؤلاعاكت فاإلاعلمىن  ت العالُت، في َظا اإلاىار جٍؼ والغوح اإلاعىٍى

لـ اإلاضًغ مدؿ ًدملىن فىق ؾاكتهم، والخفاعل الصخص ي بُنهم كلُل.

ى ٌعمل بجض لحري ألامىع حؿحر بؿهىلت  ً، َو عمل بمعٌؼ عً آلازٍغ َو

خمحز َظا الىىع بخإهُض ؤلاهخاحُت العالُت،  لت الاجطاٌ. ٍو ولىً لِـ بؿٍغ

 ].12وؤلاعاكت العالُت، وكلت اإلاىصة ]

اإلاىار اإلاىغلم: ٌعِش اإلاؿئٌى فُه في عؼلت صون ؤن ًىلي العاملحن معه  •

ٍمخاػ َظا اإلاىار بالفخىع الظي ٌؿىص حمُع و [. 11]ؤي اَخمام ؤو اعخباع 

ألاعػاء العاملحن في اإلااؾؿت هكغا لعضم جمىنهم مً بشباع خاحاتهم 

الاحخماعُت، فاإلاضًغ غحر كاصع على جىحُه وشاؽ اإلاعلمحن هدى ؤلاهجاػ 

وبمىحب َظا اإلاىار حؿىص ألالفت بحن. اإلاعلمحن، بِىما  اإلاغض ي للعمل.

 ].12] في الشيلُت في العمل، والترهحز على ؤلاهخاحُتًخطف ؾلىن اإلاضًغ 

اإلاىار العاثلي: ٌشحر بلى ؾُاصة عالكاث احخماعُت ؤضُلت ولىنها جازغ  •

 على عضاهت الاهجاػ وألاصاء. وضف َظا اإلاىار بالجى الاحخماعي طو
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الؿبُعت الىاخضة، فاإلاعلمىن مىفطلىن باليؿبت ألعمالهم لىنهم 

ًغهؼ على ؤلاهخاحُت ؤو ؤلاعشاص في العمل،  الظي ال وصوصون في َظا اإلاىار

 ].12هما ًخمحز َظا اإلاىار بىثرة اإلاىصة وكلت ؤلاعاكت ]

اإلاىار ألابىي: ًاهض على بعض الاهخاحُت. ًخمحز َظا اإلاىار بإن ؤؾلىب  •

اإلاضًغ ال ًدلم الخىحُه اليافي باليؿبت للمعلمحن ؤو بشباع خاحاتهم 

حض جغابـ بحن اإلاعلمحن وعاصة ما ًيىهىن الاحخماعُت، هظلً ال ًى 

مىلؿمحن بلى حماعاث ؤو ؤخؼاب وألافغاص َىا ال ًداولىن بقهاع ما 

لضيهم مً مهاعاث كُاصًت جاعهحن اإلاباصؤة للمضًغ الظي ًإزظ صوع ألاب في 

ت مىسفػت هكغا لعضم جدلُم  اإلاضعؾت. هما وحؿىص الجماعت عوح معىٍى

ليؿبت إلهجاػ العمل ؤو بشباع الحاحاث كضع مىاؾب مً ؤلاشباع ؾىاء با

 ].12] الاحخماعُت

 :اإلاىار اإلاىكمي وؾلىواث ؤلاصاعة واإلاعلمحن

[ ؤن اإلاىار الخىكُمي له بعضان: ألاٌو بعض 12] وهغوفذ طهغ َالبن

ؤلاصاعة وحعاملها مع اإلاعلمحن والشاوي بعض اإلاعلمحن بعػهم مع بعؼ. وكض 

 :ؤعبعت ؤوحه لؿلىن اإلاؿئٌى التربىي وهي اخضص

 عً اإلاعلمحن مع . 1
ً
 وفعلُا

ً
(: وحعجي ابخعاص اإلاضًغ هفؿُا ألالفت )اإلاىعٌؼ

 .اإلادافكت على مؿخىي مً العالكت الغؾمُت مع اإلاجخمع

 اشغ على ـمبـغاف الـــت وؤلاشـــُـاحــخـى ؤلاهــلـؼ عــغهــت: ًــُـاحــخـى ؤلاهـــلـض عـــاهــاإلا. 2

 .اإلاعلمحن بص يء مً الحؼم وهم مً ألاصاء

 وكضوة للعمل الضئوب والجاص ًلخضي بها . 3
ً
 خُا

ً
اللضوة: ًلضم همىطحا

 .اإلاعلمىن 

الجزعت ؤلاوؿاهُت: لؿُف في حعامله وبوؿاوي، مهخم في زضمت اإلاعلمحن . 4

 .ومؿاعضتهم

في  [12] وهغوفذ ؤما باليؿبت بلى ؾلىهُاث اإلاعلمحن فلض خضصَا َالبن

 :ت ؤبعاص حشيل اإلاىار الخىكُمي العام وهيؤعبع

الخباعض: عضم الاهضماج الىفس ي واإلااصي الظي ٌؿىص عالكاث اإلاعلمحن . 1

 .في اإلاضعؾت وعالكاتهم مع ؤلاصاعة

ؤلاعاكت: جؼاًض زلل ؤعباء اإلاعلمحن بمؿئىلُاث لِـ لها عالكت . 2

 .بؿبُعت الضوع الظي ٌشغلىهه

ت و الاهخماء. 3 وشاؽ اإلاعلمحن وبلى مؿخىي مغجفع مً : حشحر بلى خٍُى

 على العمل
ً
اث لضيهم مما ًىعىـ بًجابُا  .اإلاعىٍى

الشللُت في العمل: وحشحر بلى صعحت الدشاعهُت وؤلاهضماج وألالفت التي . 4

 ].16حؿىص اإلاعلمحن وبلى بشباع مخؿلباث الحاحاث الاحخماعُت لضيهم ]

ماؽ اإلاىازاث الخىكُمُت [ العالكت بحن ؤه14وكض ؤوضح الحماصاث ]      

 :وبعضيها هما َى مىضح في الجضٌو الخالي

 1 جدول 

 العالكت بين أهماط املىاخاث الخىظيميت وأبعادها

 املىاخ املغلم املىاخ ألابىي  املىاخ العائلي املىاخ املىجه مىاخ إلادارة الذاجيت مىاخ مفخىح ألابعاد املىاخيت

 مغجفع مىسفؼ مىسفؼ مغجفع مىسفؼ مىسفؼ ؤلاعاكت

 مخىؾـ مىسفؼ مغجفع مىسفؼ مغجفع مخىؾـ ألالفت

 مغجفع مغجفع مغجفع مىسفؼ مىسفؼ مىسفؼ الخباعض

 مىسفؼ مىسفؼ مخىؾـ عالي عالي عالي الاهخماء

 مغجفع مغجفع مىسفؼ مغجفع مىسفؼ مىسفؼ الترهحز على ؤلاهخاج

 مغجفع مىسفؼ مىسفؼ مغجفع مغجفع مىسفؼ الشللُت في العمل

 مىسفؼ مغجفع مغجفع مىسفؼ مخىؾـ عالي الجزعت ؤلاوؿاهُت

 مىسفؼ مخىؾـ مخىؾـ مخىؾـ مخىؾـ عالي اللضوة

 السابلت . الدراساث3

 عضض جم فلض اإلاجاٌ، َظا في اإلاخىفغ ألاصب في البدث زالٌ مً      

 ُاثثحؼ  ؤو الخىكُمي، اإلاىار مىغىع جىاولذ التي الضعاؾاث مً عضص

 عغبُت، صعاؾاث بلى الضعاؾاث َظٍ جطيُف جم خُث اإلاىغىع، مً

 :ًإحي هما ألاخضر، بلى ألاكضم مً مغجبت ؤحىبُت وصعاؾاث

 :العغبُت الضعاؾاث

 الصخطُت الؿماث معغفت بلى[ 17] العمغي  الضعاؾت َضفذ       

  اإلاضاعؽ إلاضًغي 
ً
 مضاعؽ مضًغو  ًدضصَا هما" حىعصون " إلالُاؽ جبعا

ت اإلاغخلت  اإلاىار ؤهماؽ على والخعغف. الخعلُمُت حضة بمدافكت الشاهٍى

ت اإلاضاعؽ في الؿاثض الخىكُمي  وضف خؿب الضعاؾت إلاجخمع الشاهٍى

 بحن العالكت واكع وجدلُل وحصخُظ". وهغوفذ َالبن"ٌ اإلاضعس ي اإلاىار

 في الؿاثض الخىكُمي اإلاىار وؤهماؽ اإلاضاعؽ إلاضًغي  الصخطُت الؿماث

 ؾبلذ هما الضعاؾت َظٍ في الىضفي اإلاىهج اؾخسضام جم. مضاعؾهم

 وضف واؾخبُان للصخطُت، (Gordon) حىعصون  ملُاؽ: َما ؤصاجحن

 مً الضعاؾت مجخمع وجيىن . وهغوفذ لهالبن OCDQ الخىكُمي اإلاىار

ت اإلاغخلت مضاعؽ مضًغي  حمُع  حضة بمدافكت الحيىمُت الشاهٍى

 بِىما اإلاعلمحن إلاجخمع ممشلت عشىاثُت عُىت ازخُاع جم وكض ومعلميهم

ً مجخمع ؤزظ  عالكت َىان ؤن بلى الضعاؾت هخاثج واشاعث. بيامله اإلاضًٍغ

ً الصخطُت للؿماث  اإلاضاعؽ في الخىكُمي اإلاىار بإهماؽ للمضًٍغ

ت ت الحيىمُت الشاهٍى  بلى الىخاثج ؤشاعث وهظلً. حضة بمدافكت النهاٍع

 (α= 0.05) الضاللت مؿخىي  عىض بخطاثُت صاللت طاث فغوق وحىص عضم

ً الصخطُت الؿماث في ل حعؼي  للمضًٍغ  .والخبرة للمَا

 الخىكُمي اإلاىار على الخعغف بلى[ 18] الشهغي  صعاؾت َضفذ اهم      

ت الؿاثف مضاعؽ في  في الطغاع بصاعة في اإلاخبع ألاؾلىب وجدضًض، الشاهٍى

ت، الؿاثف مضاعؽ  الطغاع بصاعة ؤؾالُب بحن العالكت وجدضًض الشاهٍى

ت اإلاضاعؽ في الخىكُمي واإلاىار  هكغ وحهت مً الؿاثف بمضًىت الشاهٍى

ً  اإلاضاعؽ مضًغي  حمُع مً الضعاؾت مجخمع وجيىن . واإلاعلمحن اإلاضًٍغ

ت ، 38 عضصَم والبالغ الؿاثف، بمضًىت الحيىمُت الشاهٍى
ً
 هما مضًغا

  380 مً الضعاؾت عُىت جيىهذ
ً
ت اإلاضاعؽ معلمي مً معلما  الشاهٍى

 الّضعاس ي للعام الؿاثف بمضًىت والخعلُم التربُت إلصاعة الخابعت الحيىمُت
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 في الباخث اؾخسضم الضعاؾت ؤَضاف جدلُم ولغاًاث. 1428/1429ٌ

 ؤصاة بةعضاص الباخث وكام اإلاؿحي، الىضفي اإلاىهج الحالُت الضعاؾت

ٌ ألا : شلحن مً وجيىهذ الضعاؾت،  وجيىهذ اإلاضاعؽ مضًغي  اؾدباهت: و

 21 في وجمشل كُميىالخ اإلاىار مدىع : مدىعًٍ على مىػعت ،44 مً

: والشاوي. عباعة 23 في وجمشل الطغاع بصاعة ؤؾالُب ومدىع  عباعة،

 مدىع : مدىعًٍ على مىػعت فلغة، 47 مً وجيىهذ اإلاعلمحن اؾدباهت

 الطغاع بصاعة ؤؾالُب ومدىع  عباعة، 27 في وجمشل كُميىالخ اإلاىار

 ؤلاحمالي اإلاخىؾـ ؤن بلى الضعاؾت جاثهخ وجىضلذ. عباعة 20 في وجمشل

ت اإلاضاعؽ مضًغي  لضي الخىكُمي اإلاىار إلاجاالث  الؿاثف بمضًىت الشاهٍى

، هبحرة بضعحت وان
ً
 هما. 4.41 لها ؤلاحمالي اإلاخىؾـ بلغ خُث حضا

 لضي الخىكُمي اإلاىار إلاجاالث ؤلاحمالي اإلاؿخىي  ؤن الىخاثج ؤقهغث

ت اإلاضاعؽ معلمي  بلغ خُث هبحرة، بضعحت وان الؿاثف بمضًىت الشاهٍى

 بصاعة ؤؾالُب جفاوث الىخاثج وؤقهغث. 3.97 لها ؤلاحمالي اإلاخىؾـ

ت اإلاضاعؽ مضًغي  ٌؿخسضمها التي الطغاع  ألاؾلىبحن وان خُث الشاهٍى

  ألاهثر
ً
 الخعاووي لىبألاؾ: َما اإلاضاعؽ مضًغي  هكغ وحهت مً اؾخسضما

  ألاكل ألاؾلىبحن وان بِىما الدشاعوي، وألاؾلىب
ً
 ألاؾلىب: َما اؾخسضاما

 ؤؾالُب جفاوث الىخاثج ؤقهغث فلض وهظلً. الخجىبي وألاؾلىب الخىُفي

ت، اإلاضاعؽ معلمي هكغ وحهت مً الطغاع بصاعة  وان خُث الشاهٍى

  ألاهثر ألاؾلىبحن
ً
 الدشاعوي وألاؾلىب الخجىبي ألاؾلىب: َما اؾخسضما

  ألاكل ألاؾلىبحن وان بِىما هبحرة، بضعحت
ً
 ألاؾلىب: َما اؾخسضاما

ٌ  فغوق جىحض ؤهه الىخاثج وؤقهغث. الخىافس ي وألاؾلىب الخىُفي  خى

ٌ  الخىكُمي، اإلاىار مؿخىي   ٌؿخسضمها التي الطغاع بصاعة ؤؾالُب وخى

  اإلاضاعؽ مضًغي 
ً
 مضًغي  لطالح الفغوق وواهذ اإلاهىت، إلاخغحر وفلا

 صاللت طاث فغوق جىحض ؤهه الىخاثج وؤقهغث. اإلاعلمحن على اإلاضاعؽ

ٌ  بخطاثُت ٌ  الخىكُمي اإلاىار مؿخىي  خى  الطغاع بصاعة ؤؾالُب وخى

ت اإلاضاعؽ مضًغي  ٌؿخسضمها التي  ومعلمي مضًغي  هكغ وحهت مً الشاهٍى

ت اإلاضاعؽ   الؿاثف بمضًىت الحيىمُت الشاهٍى
ً
ل إلاخغحر وفلا  العلمي اإلاَا

ل طوي  لطالح والخبرة،  ؤن الىخاثج وؤقهغث. ألاعلى والخبرة ألاعلى، اإلاَا

 الدشاعوي وألاؾلىب الخعاووي ألاؾلىب بحن مىحبت اعجباؾُه عالكت َىان

 لضي الخىكُمي اإلاىار وبحن الطغاع بصاعة ؤؾالُب مً الخىُفي وألاؾلىب

ت، اإلاضاعؽ ومعلمي مضًغي   لألؾلىب ؾالبت عالكت ووحىص الشاهٍى

 .الخىافس ي لألؾلىب غعُفت وعالكت الخجىبي،

 اإلاىار عالكت جلص ي بلى َضفذ صعاؾت[ 13] الحاعسي وؤحغي       

ت الضاعؽ مضًغي  لضي الىقُفي بالغغا الخىكُمي  الحيىمُت الشاهٍى

م وحهت مً الؿاثف بمضًىت ( 40) مً الضعاؾت مجخمع وجيىن . هكَغ

 
ً
ت اإلاضاعؽ مضًغي  مً مضًغا  لىػاعة والخابعت للبىحن الحيىمُت الشاهٍى

 مجخمع حمُع مشلىا وكض الحالي، الّضعاس ي للعام والخعلُم التربُت

 مدىعًٍ؛ مً اؾخبُان اؾخسضمذ الضعاؾت ؤَضاف ولخدلُم. الضعاؾت

 ٌ  كُاؽ ؤصاة: الشاوي واإلادىع (. الفعلي) اللاثم الخىكُمي اإلاىار جلُُم: ألاو

ت اإلاضاعؽ مضًغي  هكغ وحهت مً الىقُفي الغغا إلاؿخىي   الشاهٍى

 في الباخث واؾخسضم. الباخث بعضاص مً الؿاثف بمضًىت الحيىمُت

 وحىص بلى الىخاثج وؤشاعث. اإلاؿحي الىضفي اإلاىهج الحالُت الضعاؾت

 الخىكُمي اإلاىار) بحن بخطاثُت صاللت طاث مىحبت اعجباؾُه عالكت

 الغغا مؿخىي  وؤن .(a= 0.05) الضاللت مؿخىي  عىض( الىقُفي والغغا

ت اإلاضاعؽ مضًغي  لضي الىقُفي  وحهت مً الؿاثف بمضًىت الشاهٍى

م   صاٌ هكَغ
ً
 ؤشاعث وهظلً (a = 0.05) الضاللت مؿخىي  عىض بخطاثُا

ت اإلاضاعؽ مضًغي  لضي الخىكُمي اإلاىار مؿخىي  ؤن بلى الىخاثج  الشاهٍى

م وحهت مً الؿاثف بمضًىت   صاٌ هكَغ
ً
 a) الضاللت مؿخىي  عىض بخطاثُا

 = a) الضاللت مؿخىي  عىض بخطاثُت صاللت طاث فغوق ووحىص .(0.05 =

0.05)  ٌ ت اإلاضاعؽ مضًغي  لضي الىقُفي الغغا صعحت خى  مً الشاهٍى

م وحهت  طاث فغوق وحىص وهظلً. الضعاؾت مخغحراث بلى حعؼي  هكَغ

ٌ  (a = 0.05) الضاللت مؿخىي  عىض بخطاثُت صاللت  اإلاىار صعحت خى

ت اإلاضاعؽ مضًغي  لضي الخىكُمي م وحهت مً الشاهٍى  بلى حعؼي  هكَغ

 .الضعاؾت مخغحراث

ضفذ       ؤلاصاعي  الؿلىن ؤهماؽ حعغف بلى[ 4] الؿعىص صعاؾت َو

ت اإلاضاعؽ إلاضًغي    ألاعصن في العامت الشاهٍى
ً
ت وفلا  لُىغث عوؿـ لىكٍغ

 َظٍ إلاعلمي الخىكُمي الىالء بمؿخىي  عالكتها وبُان ،(4 هكام -1 هكام)

 اؾخسضم التي الضعاؾت، عُىت جيىهذ. اإلاعلمحن هكغ وحهت مً اإلاضاعؽ

  256 مً ،الاعجباؾي اإلاؿحي اإلاىهج فيها
ً
 اؾخسضام جم ومعلمت، معلما

ما اؾدباهخحن، تؤلا  ألاهماؽ حعغف اؾدباهت: َو ً، صاٍع  وملُاؽ للمضًٍغ

 هخاثج ؤوضحذ. للمعلمحن الخىكُمي الىالء كُاؽ وػمالئهل بىعجغ

 الضًملغاؾي، الاؾدشاعي : همؿي ًماعؾىن  اإلاضاعؽ مضًغي  ؤن الضعاؾت

ماعؾىن  مغجفعت، بضعحت الضًملغاؾي والدشاعوي  الاؾدبضاصي همـ ٍو

ماعؾىن  مخىؾؿت، بضعحت الخحر  بضعحت الدؿلؿي الاؾدبضاصي همـ ٍو

 إلاعلمي الخىكُمي الىالء مؿخىي  ؤن الىخاثج ؤشاعث هما. مىسفػت

  الىخاثج وؤشاعث. مخىؾؿت بضعحت حاءث كض اإلاضاعؽ
ً
 وحىص بلى ؤًػا

 الضاللت مؿخىي  عىض بخطاثُت صاللت طاث مىحبت اعجباؾُت عالكت

(α≤0.05 )ت ألاهماؽ مً ول بحن  ،(الخّحر الاؾدبضاصي) الشاوي ؤلاصاٍع

 إلاضًغي ( الضًملغاؾي الدشاعوي) والغابع ،(الضًملغاؾي الاؾدشاعي ) الشالث

 عالكت جىحض خحن في للمعلمحن، الخىكُمي الىالء ومؿخىي  اإلاضاعؽ

ٌ  ؤلاصاعي  الىمـ بحن عىؿُت اعجباؾُت ( الدؿلؿي الاؾدبضاصي) ألاو

ً  .للمعلمحن الخىكُمي الىالء ومؿخىي  للمضًٍغ

 :ألاحىبُت الضعاؾاث

 عً اإلاؿاولت البِئت العىامل لخدضًض بضعاؾت[ 19] َالبن كام      

 اإلاىار وضف اؾدباهت لظلً اؾخسضم للمضعؾت، الخىكُمي اإلاىار جباًً

 خضصث مخغحراث زماهُت على جىػَعها جم فلغة( 64) مً اإلايىهت الخىكُمي

 جخعلم منها ؤعبعت الفلغاث، مؿخىي  على العاملي الخدلُل باؾخسضام

 جإلفذ. اإلاعلمحن بؿلىن جخعلم ألازغي  وألاعبعت اإلاضعؾت، مضًغ بؿلىن

ا جم ابخضاثُت مضعؾت( 71) مً الضعاؾت عُىت  اإلاىاؾم حمُع مً ازخُاَع

 ؤفغاص اعخبروا فغًصا( 1151) فيها العاملحن عضص وبلغ اإلاخدضة الىالًاث في

 على العاملي الخدلُل باؾخسضام الضعاؾت وجىضلذ. الضعاؾت عُىت

 جباًً عً مؿاولت عثِؿت عىامل زالزت جدضًض بلى اإلاخغحراث مؿخىي 

 ؾلىن وجطف الاحخماعُت، الحاحاث: هي للمضعؾت الخىكُمي اإلاىار

 عالكاث بىاء هدى ؤو الفغصًت خاحاتهم بشباع هدى اإلاىحه ألافغاص

ً؛ مع احخماعُت ت والغوح آلازٍغ  اللاثض بحن الخفاعل وحعىـ اإلاعىٍى

مشل الاحخماعي والػبـ واإلاجمىعت؛  وغبـ جىحُه في اإلاضًغ ؾلىن ٍو

 .اإلااؾؿت ؤَضاف جدلُم ؤحل مً معه العاملحن مماعؾاث

  اإلاىار بحن العالكت صعاؾت بلى َضفذ ضــفل[ 20] ضــالهــىفــل تـــصعاؾ اــؤم      
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 اإلاضاعؽ مً مسخاعة مضاعؽ في اإلاعلمحن عىض الىقُفي والغغا الخىكُمي

ىُت، اإلاخدضة الىالًاث في وىلىمبُا ملاؾعت في الحيىمُت  وضىف ألامٍغ

 لهظا اإلاعلمحن جطىعاث خؿب اإلاغلم بلى اإلافخىح مً الخىكُمي اإلاىار

ضفذ اإلاىار،  الىقُفي الغغا بحن العالكت عً الىشف بلى الضعاؾت َو

ٌ : ملُاؾحن الباخث اؾخسضم وكض الخىكُمي، واإلاىار  للمىار ألاو

 طي ؤزغ وحىص الضعاؾت وؤقهغث الىقُفي، للغغا والشاوي الخىكُمي،

 .الىقُفي الغغا على الخىكُمي اإلاىار لىىع صاللت

ٌ  صعاؾت[ 21] حاَاوشاٍ وؤحغي        بحن العالكت على الىكىف فيها خاو

ً عىض الىقُفي والغغا الخىكُمي اإلاىار  ولُاث في ألاواصًمُحن اإلاضًٍغ

 الىالًاث في الغغبي الىؾـ والًاث مً زالر في مسخاعة وحامعاث مجخمع

ىُت، اإلاخدضة  ( 256) مً الضعاؾت عُىت وجيىهذ ألامٍغ
ً
ا ي بصاٍع

ً
 ولُاث ف

 صلُل واؾدباهت الخىكُمي، للمىار اؾدباهت الباخث واؾخسضم اإلاجخمع،

ضفذ اإلاهىت، وضف  صاللت طي عالكت وحىص عً الىشف بلى الضعاؾت َو

 عً الضعاؾت هخاثج وهشفذ الخىكُمي، اإلاىار وبحن الىقُفي الغغا بحن

 والغغا العلُا واليلُاث للمعاَض الخىكُمي اإلاىار بحن كىي  اعجباؽ وحىص

حن الىقُفي  .وألاواصًمُحن لإلصاٍع

 إلاضًغي  اللُاصي الؿلىن جطىعاث[ 22] َاًىجز صعاؾت وجفدطذ      

 كُاؽ جم. الضولُت اإلاضاعؽ بِئاث في اإلاضعؾُت اإلاىازاث على اإلاضاعؽ

ً للمعلمحن الظاجُت الخطىعاث وملاعهت  الؿلىواث وجطىعاث واإلاضًٍغ

 ماشغاث زالزت في والبدث اإلاضعس ي، اإلاىار اهفخاح مؿخىي  على جضٌ التي

 ماشغاث وزالزت واإلاخلُض، واإلاىحه، الضاعم،: وهي اإلاىفخذ اإلاضًغ لؿلىن

،  اإلاخدغع  والؿلىن، والالتزام، الخألف: وهي للمعلمحن الاهفخاحي للؿلىن

 وماشغ للمضًغ اهفخاحي ماشغ غمً الىلاؽ مجمىع ضُاغت وبعض

 مً البُاهاث حمع جم. اإلاضعؾت اهفخاخُت بحمالي وماشغ للمعلم اهفخاحي

ٌ  زالٌ ض ؤعؾلذ مسحُت ؤصاة بحاباث على الحطى  بلى الالىترووي بالبًر

ُئاث باإلاىغىع مهخًما مضًغا( 18)  ؤلاحابت وؿبت بلغذ لضيهم اإلاعلمحن َو

ً مجمىع وان بط( 50) ً( 9) اإلاسح على ؤحابىا الظًً اإلاضًٍغ  مضًٍغ

 مؼصوج العاملي الخدلُل باؾخسضام البُاهاث جدلُل جم. معلًما 133و

م عً ألابعاص  وواهذ. الىخاثج لخفؿحر زطًُطا مطممت بغمجُاث ؾٍغ

 الخىكُمي اإلاىار وضف اؾدباهت هي البُاهاث لجمع اإلاؿخسضمت ألاصاة

ت للمضاعؽ . صًمغغافُت معلىماث لجمع الباخث ضممها واؾدباهت الشاهٍى

 َام يلبش جإزحر لها للمضًغ اللُاصي الؿلىن ؤهماؽ ؤن الىخاثج وؤقهغث

ا اإلاضًغ ؾلىن وان ولما وؤهه اإلاضاعؽ في اإلافخىح اإلاىار على ًُ  جىحيه

 ؤما، اهفخاًخا ؤهثر اإلاضعؾت واهذ هبحرة بضعحت وصاعًما كلُلت بضعحت

 ماشغ على اإلاعضٌ فىق  اإلاضًغ ؤخغػَا التي الىلاؽ واهذ التي اإلاضاعؽ

ا جطىعوا اإلاعلمحن فةن اإلاعُاعي  الاهفخاخُت
ً
ا مىاز ًُ  اإلاضاعؽ وفي. اهفخاخ

ا اإلاضًغون فيها ؤخغػ  التي
ً
 اإلاىار جطىعوا اإلاعلمحن فةن اإلاعضٌ صون  هلاؾ

 .للمضعؾت هفؿه

       
ً
 عالي عمل ميان هدى بعىىان[ 23] بىغ ؤبى صعاؾت حاءث ؤزحرا

 حامعتي في طلً جىاحه التي والخدضًاث مشترن مىار جدلُم ألاصاء

 الاؾدباهت الباخث اؾخسضم وكض اإلاخدضة العغبُت وؤلاماعاث الشاعكت،

 مً ازخحروا الضعحاث، حمُع مً مىقف 600 على وػعذ للضعاؾت ؤصاة

 وصعاؾت جدلُل زالٌ ومً اإلاخدضة، العغبُت ؤلاماعاث في ماؾؿت17

لت زبرة لهم الظًً ألافغاص ؤن جبحن الاؾدباهاث  ؤبضو العمل مجاٌ في ؾٍى

 العمل لبِئت باليؿبت زبرة ألاكل اإلاىقفحن مً ؤهثر الغغا مً هىًعا

ا ًدبىن  ال ألنهم عىضَم  فةن طلً على عالوة عليها، اعخاصوا وكض حغُحَر

 الخبرة كلُلي مً ؤعلى ومغاهؼ ؤفػل بىغع ًخمخعىن  الخبرة كضًمي

خللىن   العمل مىار بلى ًىكغون فةنهم لظلً ؤهثر، وخىافؼ ميافإة ٍو

 الصخطُت العىامل ؤن على الىخاثج صلذ هما. ؤهثر بًجابي بشيل

 صوًعا ًلعب لم( الخعلُمي اإلاؿخىي  العمغ، الاحخماعُت، الحالت الجيـ،)

 .العمل لبِئت باليؿبت اإلاىقفحن اهؿباع في الفغوكاث جىغُذ في باعًػا

 :السابلت الدراساث على الخعليب

 الضعاؾاث معكم ؤن جبحن الؿابلت الضعاؾاث اؾخعغاع زالٌ مً     

 صعاؾت في هما الىقُفي الغغا مشل ؤزغي  بعىامل الخىكُمي اإلاىار عبؿذ

ىان[. 21] حاَاوشاٍ وصعاؾت[ 20] لىفالهض وصعاؾت[ 13] الحاعسي  َو

 هما لللاثض الصخطُت بالؿماث الخىكُمي اإلاىار عبؿذ ؤزغي  صعاؾاث

 شخطُت ؤن ؤؾاؽ على[ 22] َاًىجز وصعاؾت[ 17] العمغي  صعاؾت في

 مع اإلااؾؿت في الخىكُمي اإلاىار لؿبُعت اإلادضصة الؿمت هي اللاثض

 .اإلاعلم صوع  بغفاٌ

ىان        مالمذ وعؾم جدضًض في اإلاىقف لخُاٌ العىان ؤؾلم مً َو

         ؤبى صعاؾت مشل الجىصة عالي جىكُمي إلاىار وجطىع  حاطبت عمل

 ].23] بىغ

كهغ هما        الاؾدباهت اؾخسضمذ كض الؿابلت الضعاؾاث حمُع ؤن ٍو

 .الىضفُت اإلاسحُت الضعاؾاث َظٍ إلاشل إلاىاؾبتها للبدث هإصاة

  اإلاعلم وجإزحر اإلاضًغ جإزحر بحن الغبـ غغوعة الباخشت عؤث لظلً        
ً
 ؤًػا

 هكغ وحهت مً وطلً اإلاضعؾت صازل الخىكُمي اإلاىار وعؾم بًجاص على

 .اإلاعلم جلُُم زالٌ مً ولِـ هفؿه اإلاضعؾت مضًغ

 الضعاؾاث مً الباخشت بؾالع خؿب الضعاؾت َظٍ جيىن  وبظلً       

 الغىر ووالت مضاعؽ لضي الخىكُمي اإلاىار واكع جضعؽ التي الحضًشت

 ووالت كُام بعض زاضت اإلاضاعؽ مضًغي  هكغ وحهت مً ألاعصن/ الضولُت

 اللُاصة" بغهامج ؾغق  عً لضيها اإلاضاعؽ مضًغي  بخمىحن الضولُت الغىر

 اإلاضاعؽ مضًغي  جطىع  على البرهامج َظا ؤزغ وصعاؾت" اإلاؿخلبل ؤحل مً

 .لضيهم الخىكُمي اإلاىار لىاكع

 وإلاجزاءاث الطزيلت. 5

 الدراست مىهجأ. 

 واكع على للخعغف الخدلُلي اإلاؿحي اإلاىهج الضعاؾت َظٍ اعخمضث      

 وحهت مً ألاعصن في الضولُت الغىر ووالت مضاعؽ في الخىكُمي اإلاىار

 .اإلاضاعؽ مضًغي  هكغ

 وعيىتها الدراست مجخمع. ب

ً اث/مضًغي  حمُع مً الضعاؾت مجخمع جيىن         اث/ومضًٍغ

 ة،/مضًغ 306 وعضصَم ألاعصن في الضولُت الغىر ووالت في اث/مؿاعضًً

 ؤزظ وجم م،2015/2016 الضعاس ي العام زالٌ ة/مؿاعض ة/مضًغ

 ؤفغاصَا عضص والبالغ للضعاؾت هعُىت بعبض ومىؿلت عمان حىىب مىؿلت

 ما منها اؾدباهت( 59) اؾترحاع جم ة/مؿاعض ة/مضًغ ة،/مضًغ( 159)

ٌ  الضعاؾت مجخمع مً%( 32) وؿبخه  :طلً ًبحن( 1) والجضو
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 مخغيراتها بدسب الدراست عيىت خصائص

 اليسبت الخكزار الفئاث 

 39.0 23 طهغ الجيـ

 61.0 36 ؤهثى 

 71.2 42 بيالىعٍىؽ اإلااَل العلمي

 28.8 17 صعاؾاث علُا 

 52.5 31 مضًغ الىقُفت

 47.5 28 مؿاعض مضًغ 

 18.6 11 عشغ ؾىىاث فإكل الخبرة

 81.4 48 ؾىىاث 10ؤهثر مً  

 62.7 37 عمان اإلاىؿلت

 37.3 22 بعبض 

 100.0 59 اإلاجمىع 

 الدراست أداة. ج

غ جم الضعاؾت ؤَضاف لخدلُم        البُاهاث، لجمع هإصاة اؾدباهت جؿٍى

 مضاعؽ في الخىكُمي اإلاىار واكع عً للىشف وطلً الالػمت، واإلاعلىماث

 وطلً اإلاضاعؽ، مضًغي  هكغ وحهت مً ألاعصن في الضولُت الغىر ووالت

م عً  صعاؾت: مشل الؿابلت والضعاؾاث الىكغي، ألاصب مغاحعت ؾٍغ

البن ،[13] والحاعسي ،[18] والشهغي  ،[17] العمغي   ولىفالهض ،[19] َو

اًىجز ،[21] وحاَيشاٍ ،[20]  بلى باإلغافت ،[23] بىغ وؤبى ،[22] َو

  (OCDQ)اإلااؾؿاث في الخىكُمي اإلاىار وضف باؾدباهت الاؾخعاهت

 وؾبُعت لخدىاؾب عليها الالػمت الخعضًالث وبحغاء[ 12] وهغوفذ لهالبن

 .صعاؾتها اإلاغاص اإلااؾؿت

     ( 8) على مىػعت فلغة( 51)على الاؾدباهت َظٍ اشخملذ وكض     

 :هي ؤبعاص

ٌ  البعض شخمل الشللُت،: ألاو  مً ألاعكام وجدمل فلغاث، زمـ على َو

 (. 5 بلى 1)

شخمل باإلهخاج، الاَخمام :الشاوي البعض  وجدمل فلغاث، ؾبع على َو

 (.12 بلى 6) مً ألاعكام

شخمل اللضوة،: الشالث البعض  مً ألاعكام وجدمل فلغاث، ؾبع على َو

 (.19 بلى 13)

شخمل ؤلاوؿاهُت، العالكاث :الغابع البعض  وجدمل فلغاث، ؾذ على َو

 (.25 بلى 20) مً ألاعكام

شخمل اإلاعلم، لــعم يـــف تـــاكــؤلاع :ــــامــالخ ضــالبع   فلغاث، زمان على َو

 (.33 بلى 26)مً ألاعكام وجدمل

شخمل اإلاعلم، كبل مً الاهخماء :الؿاصؽ البعض  فلغاث، ؾذ على َو

 (.39 بلى 34)مً ألاعكام وجدمل

شخمل اإلاعلمحن، بحن ألالفت :الؿابع البعض  وجدمل فلغاث، ؾذ على َو

 (.45بلى 40)مً ألاعكام

شخمل للمعلمحن، الخباعض :الشامً البعض  وجدمل فلغاث، ؾذ على َو

 (.51 بلى 46) مً ألاعكام

 :الضعاؾت ؤصاة ضضق

 ألاصاة بعغع الباخشت كامذ الضعاؾت، ؤصاة ضضق مً للخدلم      

 َُئت ؤعػاء مً اإلاسخطحن اإلادىمحن مً مجمىعت على ألاولُت بطىعتها

ـ ( 10) وعضصَم الؿعىصًت، العغبُت اإلاملىت/الؿاثف حامعت في الخضَع

 الالػمت الخعضًالث احغاء وبعض. خىلها مالخكاتهم إلبضاء وطلً ؤعػاء،

 وبظلً فلغة،( 51)مً النهاثُت بطىعتها ميىهت الضعاؾت ؤصاة ؤضبدذ

 .للخؿبُم ضالحت الضعاؾت ؤصاة عضث

، للملُاؽ البىاء ضضق صالالث والؾخسغاج      
ً
 اؾخسغاج جم بخطاثُا

 في للبعض اليلُت الضعحت مع اإلالُاؽ في بعض ول فلغاث اعجباؽ معامالث

 ؤن خُث ،(30) مً جيىهذ الضعاؾت عُىت زاعج مً اؾخؿالعُت عُىت

 ضىعة في فلغة ليل باليؿبت للطضق صاللت ًمشل َىا الاعجباؽ معامل

 الُه، جيخمي الظي للبعض اليلُت الضعحت وبحن فلغة ول بحن اعجباؽ معامل

 الظي للبعض اليلُت الضعحت مع الفلغاث اعجباؽ معامالث جغاوخذ وكض

ٌ  ،(0.89-0.37) بحن ما الُه جيخمي  .طلً ًبحن الخالي والجضو

 3 جدول 

 بعد لكل الكليت والدرجت الفلزاث بين الارجباط معامالث

 معامل الارجباط ركم الفلزة

 -مع 

 معامل الارجباط ركم الفلزة

 -مع 

 معامل الارجباط ركم الفلزة

 -مع 

1 .88** 18 .78** 35 .79** 

2 .89** 19 .51** 36 .88** 

3 .89** 20 .59** 37 .71** 

4 .63** 21 .59** 38 .80** 

5 .79** 22 .69** 39 .72** 

6 .37* 23 .71** 40 .87** 
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7 .51** 24 .81** 41 .84** 

8 .69** 25 .53** 42 .81** 

9 .56** 26 .77** 43 .79** 

10 .74** 27 .71** 44 .80** 

11 .74** 28 .84** 45 .87** 

12 .74** 29 .54** 46 .79** 

13 .85** 30 .68** 47 .80** 

14 .83** 31 .77** 48 .71** 

15 .67** 32 .87** 49 .54** 

16 .70** 33 .79** 50 .69** 

17 .72** 34 .80** 51 .71** 

  صالت *
ً
  (.0.05) الضاللت مؿخىي  عىض بخطاثُا

  صالت **
ً
 (.0.01) الضاللت مؿخىي  عىض بخطاثُا

 صعحاث طاث واهذ الاعجباؽ معامالث حمُع ؤن ؤلاشاعة وججضع     

، وصالت ملبىلت
ً
 .الفلغاث َظٍ مً ؤي خظف ًخم لم ولظلً بخطاثُا

 :الضعاؾت ؤصاة زباث

لت الخدلم جم فلض الضعاؾت، ؤصاة زباث مً للخإهض       الازخباع بؿٍغ

 بعض جؿبُله وبعاصة اإلالُاؽ، بخؿبُم (test-retest) الازخباع وبعاصة

 ومً ،(20) مً ميّىهت الضعاؾت عُىت زاعج مً مجمىعت على ؤؾبىعحن

  وجم. اإلاغجحن في جلضًغاتهم بحن بحرؾىن  اعجباؽ معامل خؿاب جم زم
ً
 ؤًػا

لت الشباث معامل خؿاب  هغوهبار معاصلت خؿب الضازلي الاحؿاق بؿٍغ

ٌ  ؤلفا،  معاصلت وفم الضازلي الاحؿاق معامل ًبحن( 4) عكم والجضو

 َظٍ لغاًاث مالثمت اللُم َظٍ واعخبرث ؤلاعاصة وزباث ؤلفا هغوهبار

 .الضعاؾت

 4 جدول 

 إلاعادة وثباث ألفا كزوهباخ الداخلي الاحساق معامل

 الاحساق الداخلي ثباث إلاعادة املجال

 0.87 0.88 الشللُت

 0.70 0.91 الاَخمام باإلهخاج

 0.84 0.83 اللضوة

 0.72 0.85 العالكاث ؤلاوؿاهُت

 0.83 0.89 ؤلاعاكت

 0.86 0.90 الاهخماء

 0.90 0.92 ألالفت للمعلمحن

 0.75 0.87 الخباعض للمعلمحن

 الدراست مخغيراث. د

  :الخالُت اإلاخغحراث على الضعاؾت اشخملذ     

 .اإلاؿخللت اإلاخغحراث: ؤوال

ان وله: الجيـ مخغحر*  (.ؤهثى طهغ،) مؿخٍى

ل مخغحر*  (.علُا صعاؾاث بيالىعٍىؽ،) فئخان وله: العلمي اإلاَا

ان وله: الىقُفي اإلاؿمى مخغحر*  (.مؿاعض مضًغ مضًغ،) مؿخٍى

ان وله: الخبرة ؾىىاث عضص مخغحر*  ؤهثر ؾىىاث، 10 مً ؤكل) مؿخٍى

 (.ؾىىاث 10 مً

ان وله: الخعلُمُت اإلاىؿلت مخغحر  (.بعبض عمان، حىىب) مؿخٍى

 :الخابعت اإلاخغحراث: زاهُا

ٌ  الضعاؾت ؤصاة على العُىت ؤفغاص اؾخجاباث  في الخىكُمي اإلاىار واكع خى

 .اإلاضاعؽ مضًغي  هكغ وحهت مً ألاعصن في الضولُت الغىر ووالت مضاعؽ

 :الضعاؾت ؤصاعة جصحُذ

 بةعؿاء الضعاؾت، ؤصواث لخصحُذ الخماس ي لُىغث ؾلم اعخماص جم      

،) الخمـ صعحاجه بحن مً واخضة صعحت فلغاجه مً فلغة ول
ً
 صاثما

،
ً
، غالبا

ً
، ؤخُاها

ً
  هاصعا

ً
  جمشل وهي( ؤبضا

ً
  على( 1 ،2 ،3 ،4 ،5) عكمُا

 :الخالُت اإلاعاصلت اؾخسضام زالٌ مً اإلالُاؽ اخدؿاب جم وكض. الترجِب

 (.1) للملُاؽ ألاصوى الحض -( 5) للملُاؽ ألاعلى الحض

 (3) اإلاؿلىبت الفئاث عضص 

 5-1   =1.33   3 

 :الىخاثج جدلُل ألغغاع الخالي اإلالُاؽ اعخماص جم وبالخالي

  مىسفؼ  2.33 -1.00 مً

 مخىؾـ  3.67 -2.34 مً

  مغجفع  5.00 -3.68 مً

 الىخائج. 6

ٌ  بالؿااٌ اإلاخعللت الىخاثج  اإلاىار همـ ما: على ًىظ الظي ألاو

 هكغ وحهت مً ألاعصن في الضولُت الغىر مضاعؽ في الؿاثض الخىكُمي

 اإلاضاعؽ؟ مضًغي 

 الحؿابُت اإلاخىؾؿاث اؾخسغاج جم الؿااٌ َظا عً ولإلحابت     

ت والاهدغافاث  الغىر مضاعؽ في الؿاثض الخىكُمي للمىار اإلاعُاٍع

ٌ  اإلاضاعؽ، مضًغي  هكغ وحهت مً ألاعصن في الضولُت  ًىضح ؤصهاٍ والجضو

 .طلً
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 5 جدول 

  مزجبت املدارس مدًزي  هظز وجهت مً ألاردن في الدوليت الغىث وكالت مدارس في السائد الخىظيمي للمىاخ املعياريت والاهدزافاث الحسابيت املخىسطاث
 
 جىاسليا

 الحسابيت املخىسطاث خسب

 املسخىي  املعياري الاهدزاف  املخىسط الحسابي املجال الزكم الزجبت

 مغجفع 382. 4.52 العالكاث ؤلاوؿاهُت 4 1

 مغجفع 511. 4.43 اللضوة 3 2

 مغجفع 573. 4.10 ألالفت للمعلمحن 7 3

 مغجفع 695. 4.03 الاهخماء 6 4

 مخىؾـ 788. 3.30 ؤلاعاكت 5 5

 مخىؾـ 577. 3.07 الاَخمام باإلهخاج 2 6

 مخىؾـ 812. 2.88 الشللُت 1 7

 مىسفؼ 448. 2.02 الخباعض للمعلمحن 8 8

ٌ  ًبحن       بحن ما جغاوخذ كض الحؿابُت اإلاخىؾؿاث ؤن( 5) الجضو

 بإعلى ألاولى اإلاغجبت في ؤلاوؿاهُت العالكاث بعض حاء خُث ،(2.02-4.52)

 الشاهُت اإلاغجبت في وجالٍ مغجفع، وبمؿخىي ( 4.52) بلغ خؿابي مخىؾـ

 اإلاغجبت في وحاء مغجفع، وبمؿخىي ( 4.43) بلغ خؿابي بمخىؾـ اللضوة

 مغجفع، وبمؿخىي ( 4.10) بلغ خؿابي بمخىؾـ للمعلمحن ألالفت الشالشت

 بلغ خؿابي وبمخىؾـ ألازحرة اإلاغجبت في للمعلمحن الخباعض حاء بِىما

 ؤهماؽ بحن العالكت على الىخاثج وبخؿبُم. مىسفؼ وبمؿخىي ( 2.02)

 في هما[ 14] الحماصاث وضحها هما وؤبعاصَا الخىكُمُت اإلاىازاث

 ٌ  :الخالي الجضو

 6 جدول 

 الثماهيت املىاخيت ألابعاد على اسخجاباتهم خسب مدارسهم في الخىظيمي املىاخ ألهماط العيىت أفزاد جلييم وسب

 وسبت للخىافم أهماط املىاخ

 7/8 اإلافخىحاإلاىار 

 5/8 مىار ؤلاصاعة الظاجُت

 4/8 اإلاىار العاثلي

 2/8 اإلاىار اإلاىحه

 2/8 اإلاىار ألابىي 

 0/8 اإلاىار اإلاغلم

 طاث فغوق جىحض َل: "على ًىظ الظي الشاوي بالؿااٌ اإلاخعللت الىخاثج

 الغىر مضاعؽ في الخىكُمي اإلاىار في (α = 0.05) بخطاثُت صاللت

 الجيـ، إلاخغحراث حعؼي  اإلاعلمحن هكغ وحهت مً ألاعصن في الضولُت

 "الىقُفي؟ واإلاؿخىي  واإلاىؿلت، الخبرة، وؾىىاث الخعلُمي، واإلاؿخىي 

 الحؿابُت اإلاخىؾؿاث اؾخسغاج جم الؿااٌ َظا عً ولإلحابت

ت والاهدغافاث  في الضولُت الغىر مضاعؽ في الخىكُمي للمىار اإلاعُاٍع

 واإلاؿخىي  الجيـ، مخغحراث خؿب اإلاعلمحن هكغ وحهت مً ألاعصن

 ولبُان الىقُفي، واإلاؿخىي  واإلاىؿلت، الخبرة، وؾىىاث الخعلُمي،

 ،"ث" ازخباع اؾخسضام جم الحؿابُت اإلاخىؾؿاث بحن ؤلاخطاثُت الفغوق

 ٌ  :طلً جىضح الخالُت والجضاو

 
ً
 :الجيـ: ؤوال

 7 جدول 

 الخىظيمي املىاخ على الجيس ألثز" ث" واخخبار املعياريت والاهدزافاث الحسابيت املخىسطاث

 الداللت إلاخصائيت درجاث الحزيت "ث" كيمت الاهدزاف املعياري  املخىسط الحسابي العدد الجيس 

 الشللُت

 

 278. 57 1.096 801. 3.03 23 طهغ

    817. 2.79 36 ؤهثى

 باإلهخاجالاَخمام 

 

 131. 57 1.533- 511. 2.93 23 طهغ

    604. 3.16 36 ؤهثى

 اللضوة

 

 734. 57 341.- 497. 4.40 23 طهغ

    527. 4.44 36 ؤهثى

 العالكاث ؤلاوؿاهُت

 

 515. 57 655. 391. 4.56 23 طهغ

    380. 4.49 36 ؤهثى

 ؤلاعاكت

 

 203. 57 1.289 674. 3.47 23 طهغ

    844. 3.20 36 ؤهثى

 386. 57 874.- 538. 3.93 23 طهغ الاهخماء
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    779. 4.10 36 ؤهثى 

 علمحنألالفت بحن اإلا

 

 158. 57 1.429- 659. 3.96 23 طهغ

    503. 4.18 36 ؤهثى

 الخباعض للمعلمحن

 

 605. 57 521. 565. 2.06 23 طهغ

    360. 2.00 36 ؤهثى

ٌ  مً ًدبحن  بخطاثُت صاللت طاث فغوق وحىص عضم( 7) الجضو

 (α = 0.05)  ألابعاص حمُع في الجيـ ألزغ حعؼي. 

 
ً
ل: زاهُا  العلمي اإلاَا

 8 جدول 

 الخىظيمي املىاخ على العلمي املؤهل ألثز" ث" واخخبار املعياريت والاهدزافاث الحسابيت املخىسطاث

 الداللت إلاخصائيت درجاث الحزيت "ث" كيمت الاهدزاف املعياري  املخىسط الحسابي العدد املؤهل العلمي 

 

 091. 57 1.722 834. 3.00 42 بيالىعٍىؽ الشللُت

    700. 2.60 17 صعاؾاث علُا

 996. 57 005. 611. 3.07 42 بيالىعٍىؽ الاَخمام باإلهخاج

    498. 3.07 17 صعاؾاث علُا

 440. 57 777. 524. 4.46 42 بيالىعٍىؽ اللضوة

    485. 4.34 17 صعاؾاث علُا

 143. 57 1.484 373. 4.56 42 بيالىعٍىؽ العالكاث ؤلاوؿاهُت

    391. 4.40 17 صعاؾاث علُا

 900. 57 127.- 832. 3.29 42 بيالىعٍىؽ ؤلاعاكت

    688. 3.32 17 صعاؾاث علُا

 971. 57 037.- 716. 4.03 42 بيالىعٍىؽ الاهخماء

    660. 4.04 17 صعاؾاث علُا

 056. 57 1.950 508. 4.19 42 بيالىعٍىؽ ألالفت بحن اإلاعلمحن

    676. 3.87 17 صعاؾاث علُا

 الخباعض للمعلمحن

 

 289. 57 1.070- 410. 1.98 42 بيالىعٍىؽ

    530. 2.12 17 صعاؾاث علُا

ٌ  مً ًدبحن  بخطاثُت صاللت طاث فغوق وحىص عضم( 8) الجضو

 (α = 0.05)  ل ألزغ حعؼي  .ألابعاص حمُع في العلمي اإلاَا

 
ً
 الىقُفي اإلاؿمى :زالشا

 الخىظيمي املىاخ على الىظيفي املسخىي  ألثز" ث" واخخبار املعياريت والاهدزافاث الحسابيت املخىسطاث. 9 جدول 

 الداللت إلاخصائيت درجاث الحزيت "ث" كيمت الاهدزاف املعياري  املخىسط الحسابي العدد الىظيفت 

 770. 57 294.- 863. 2.85 31 مضًغ الشللُت

    767. 2.91 28 مضًغ مؿاعض

 884. 57 147. 593. 3.08 31 مضًغ الاَخمام باإلهخاج

    568. 3.06 28 مضًغ مؿاعض

 973. 57 034.- 477. 4.42 31 مضًغ اللضوة

    555. 4.43 28 مضًغ مؿاعض

 169. 57 1.392- 353. 4.45 31 مضًغ العالكاث ؤلاوؿاهُت

    407. 4.59 28 مضًغ مؿاعض

 536. 57 623.- 835. 3.24 31 مضًغ ؤلاعاكت

    741. 3.37 28 مضًغ مؿاعض

 966. 57 043. 792. 4.04 31 مضًغ الاهخماء

    583. 4.03 28 مضًغ مؿاعض

 506. 57 669.- 649. 4.05 31 مضًغ ألالفت بحن اإلاعلمحن

    483. 4.15 28 مضًغ مؿاعض

 156. 57 1.438- 505. 1.94 31 مضًغ الخباعض للمعلمحن

    363. 2.11 28 مضًغ مؿاعض
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ٌ  مً ًدبحن        بخطاثُت صاللت طاث فغوق وحىص عضم( 9) الجضو

 (α = 0.05)  ألابعاص حمُع في الىقُفي اإلاؿمى ألزغ حعؼي. 

 
ً
 الخبرة: عابعا

 10 جدول 

 الخىظيمي املىاخ على الخبرة ألثز" ث" واخخبار املعياريت والاهدزافاث الحسابيت املخىسطاث

 الداللت إلاخصائيت درجاث الحزيت "ث"كيمت الاهدزاف املعياري  املخىسط الحسابي العدد الخبرة 

 438. 57 782. 614. 3.05 11 ؾىىاث فإكل 10 الشللُت

    851. 2.84 48 ؾىىاث 10ؤهثر مً 

 181. 57 1.353- 389. 2.86 11 ؾىىاث فإكل 10 الاَخمام باإلهخاج

    604. 3.12 48 ؾىىاث 10ؤهثر مً 

 449. 57 762. 438. 4.53 11 ؾىىاث فإكل 10 اللضوة

    528. 4.40 48 ؾىىاث 10ؤهثر مً 

 254. 57 1.151 296. 4.64 11 ؾىىاث فإكل 10 العالكاث ؤلاوؿاهُت

    397. 4.49 48 ؾىىاث 10ؤهثر مً 

 353. 57 936.- 673. 3.10 11 ؾىىاث فإكل 10 ؤلاعاكت

    811. 3.35 48 ؾىىاث 10ؤهثر مً 

 678. 57 417.- 402. 3.95 11 ؾىىاث فإكل 10 الاهخماء

    748. 4.05 48 ؾىىاث 10ؤهثر مً 

 655. 57 450. 465. 4.17 11 ؾىىاث فإكل 10 ألالفت بحن اإلاعلمحن

    598. 4.08 48 ؾىىاث 10ؤهثر مً 

 368. 57 908.- 411. 1.91 11 ؾىىاث فإكل 10 الخباعض للمعلمحن

    456. 2.05 48 ؾىىاث 10ؤهثر مً 

ٌ  مً ًدبحن        بخطاثُت صاللت طاث فغوق وحىص عضم( 10) الجضو

 (α = 0.05)  ألابعاص حمُع في الخبرة ألزغ حعؼي. 

 
ً
 الخعلُمُت اإلاىؿلت: زامؿا

 11 جدول 

 الخىظيمي املىاخ على الخعليميت املىطلت ألثز" ث" واخخبار املعياريت والاهدزافاث الحسابيت املخىسطاث

املخىسط  العدد املىطلت 

 الحسابي

الاهدزاف 

 املعياري 

 كيمت

 "ث"

الداللت  درجاث الحزيت

 إلاخصائيت

 602. 57 524. 782. 2.92 37 عمان الشللُت

    874. 2.81 22 بعبض

 618. 57 501.- 590. 3.04 37 عمان الاَخمام باإلهخاج

    564. 3.12 22 بعبض

 440. 57 778.- 553. 4.39 37 عمان اللضوة

    436. 4.49 22 بعبض

 581. 57 555.- 378. 4.50 37 عمان العالكاث ؤلاوؿاهُت

    396. 4.55 22 بعبض

 889. 57 141. 706. 3.31 37 عمان ؤلاعاكت

    926. 3.28 22 بعبض

 114. 57 1.606- 665. 3.92 37 عمان الاهخماء

    719. 4.22 22 بعبض

 095. 57 1.695- 609. 4.00 37 عمان ألالفت بحن اإلاعلمحن

    479. 4.26 22 بعبض

 664. 57 437.- 486. 2.00 37 عمان الخباعض للمعلمحن

    383. 2.05 22 بعبض

ٌ  مً ًدبحن  (0.05) بخطاثُت صاللت طاث فغوق وحىص عضم( 11) الجضو

 .ألابعاص حمُع في اإلاىؿلت ألزغ حعؼي 

 الىخائج مىاكشت. 7

 
ً
ٌ  بالؿااٌ اإلاخعللت الىخاثج مىاكشت: ؤوال  :ألاو

-2.02) بحن ما جغاوخذ الحؿابُت اإلاخىؾؿاث ؤن الىخاثج بُيذ      

 بإعلى ألاولى اإلاغجبت في ؤلاوؿاهُت العالكاث بعض حاء خُث ،(4.52
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 الشاهُت اإلاغجبت في وجالٍ مغجفع، وبمؿخىي ( 4.52) بلغ خؿابي مخىؾـ

 اإلاغجبت في وحاء مغجفع، وبمؿخىي ( 4.43) بلغ خؿابي بمخىؾـ اللضوة

 مغجفع، وبمؿخىي ( 4.10) بلغ خؿابي بمخىؾـ للمعلمحن ألالفت الشالشت

 بلغ خؿابي وبمخىؾـ ألازحرة اإلاغجبت في للمعلمحن الخباعض حاء بِىما

 .مىسفؼ وبمؿخىي ( 2.02)

 الخىكُمُت اإلاىازاث ؤهماؽ بحن العالكت على الىخاثج وبخؿبُم      

 ؤفغاص اؾخجاباث ؤن وحض فلض ،[14] الحماصاث وضحها هما وؤبعاصَا

 الخىكُمي اإلاىار ؤن على( 8) ؤضل مً مجاالث( 7) في جؿابلذ العُىت

 الظي اإلافخىح اإلاىار َى ألاعصن/ الضولُت الغىر ووالت مضاعؽ في الؿاثض

 والخأػع  الخالخم مً وبضعحت عالُت معىىٍت بغوح فُه العاملىن  ًخمحز

 عالُت ؾاكت طو ؤهه هما ؾاكاتهم، فىق  اإلاعلمحن ًدمل ال واإلاضًغ. بُنهم

غ ؤحل مً اإلاعلمحن مع ومخفاعل الجمُع مشل  مىار ومع. اإلاضعؾت جؿٍى

 مجاالث( 4) العاثلي واإلاىار ،(8) ؤضل مً مجاالث( 5) الظاجُت ؤلاصاعة

 واإلاىار اإلاىحه اإلاىار بحن الاؾخجاباث حؿاوث خحن في ،(8) ؤضل مً

 ؤي على اإلاغلم اإلاىار ًدطل لم بِىما ،(8) ؤضل مً مجاٌ( 2) ألابىي 

 .العُىت ؤفغاص اؾخجاباث مً

عىص         عىامل زالزت بلى[ 19] َالبن صعاؾت خؿب الخفاوث َظا َو

 الحاحاث: هي للمضعؾت الخىكُمي اإلاىار جباًً عً مؿاولت عثِؿت

 الفغصًت خاحاتهم بشباع هدى اإلاىحه ألافغاص ؾلىن وجطف الاحخماعُت،

ً؛ مع احخماعُت عالكاث بىاء هدى ؤو ت والغوح آلازٍغ  وحعىـ اإلاعىٍى

مشل الاحخماعي والػبـ واإلاجمىعت؛ اللاثض بحن الخفاعل  اإلاضًغ ؾلىن ٍو

 ؤَضاف جدلُم ؤحل مً معه العاملحن مماعؾاث وغبـ جىحُه في

 بىحىص[ 17] العمغي  صعاؾت هخاثج عىه ؤؾفغث ما وخؿب. اإلااؾؿت

. اإلاضعؾت في الخىكُمي واإلاىار للمضًغ الصخطُت الؿماث بحن عالكت

 ألاؾلىب بحن مىحبت اعجباؾُت عالكت بىحىص[ 18] الشهغي  وصعاؾت

 اإلاىار مؿخىي  وبحن الطغاع بصاعة في للمضًغ والدشاعوي الخعاووي

: همؿي ًماعؾىن  اإلاضاعؽ مضًغي  ؤن[ 4] الؿعىص وصعاؾت. الخىكُمي

 مغجفعت، بضعحت الضًملغاؾي والدشاعوي الضًملغاؾي، الاؾدشاعي 

ماعؾىن  ماعؾىن  مخىؾؿت، بضعحت الخحر الاؾدبضاصي همـ ٍو  همـ ٍو

 ؤن بلى الؿبب الباخشت وحعؼو . مىسفػت بضعحت الدؿلؿي الاؾدبضاصي

فها زالٌ ومً UNRWA الضولُت الغىر ووالت  ألامم ووالت بإنها حعٍغ

 ومً ألاصوى، الشغق  في الفلؿؿُيُحن الالحئحن وحشغُل إلغازت اإلاخدضة

 وبحن مىقفيها بحن ؾبُعُت ؤلفت وحىص ًخىكع الظي الخعٍغف َظا زالٌ

 واإلاعلمحن والؿلبت ؤلاصاعة وبحن ؤهفؿهم اإلاعلمحن وبحن واإلاعلمحن ؤلاصاعة

 بىاء ًخم خُث وماؾؿاجه، اإلادلي واإلاجخمع واإلاضعؾت ؤهفؿهم والؿلبت

 حنُالفلؿؿُي لىحىص جغهحزا اإلاىاؾم ؤهثر في الضولُت الغىر ووالت مضاعؽ

ش واللغت والشلافت واإلاطحر الهضف وخضة ججمعهم خُث فيها،  .والخاٍع

 
ً
 :الشاوي بالؿااٌ اإلاخعللت الىخاثج مىاكشت: زاهُا

 (α = 0.05)بخطاثُت صاللت طاث فغوق وحىص عضم الىخاثج ؤقهغث       

ل الجيـ، ألزغ حعؼي   الخبرة وؾىىاث الىقُفي، واإلاؿمى العلمي، واإلاَا

ظا. ألابعاص حمُع في الخعلُمُت واإلاىؿلت  الحاعسي صعاؾت مع ًخعاعع َو

ٌ  بخطاثُت صاللت طاث فغوق وحىص ؤقهغث والتي[ 13]  اإلاىار صعحت خى

 وهخاثج حؼثُا وجدىاؾب. الضعاؾت إلاخغحراث حعؼي  اإلاضاعؽ في الخىكُمي

 صاللت طاث فغوق وحىص عضم ؤقهغث والتي[ 17] العمغي  صعاؾت

ٌ  ُتثبخطا  اإلاىار في جازغ التي اإلاضعؾت إلاضًغ الصخطُت الؿماث خى

ل حعؼي  الخىكُمي  .العملُت والخبرة العلمي للمَا

 جغهه الظي الىقُفي الخمىحن ؤزغ الباخشت جلغي ال لظلً باإلغافت     

 الضولُت الغىر ووالت مً اإلالضم" اإلاؿخلبل ؤحل مً اللُاصة" بغهامج

ً اإلاضاعؽ اث/إلاضًغي  ب جم والظي فيها، اإلاؿاعضًً اث/واإلاضًٍغ  جضٍع

غ آلُت على فُه اإلاضعؾُت ؤلاصاعة  الخعلُم ؤحل مً الخىكُمي اإلاىار جؿٍى

 .والخعلم

 الضعاؾت إلاخغحراث ؤزغ وحىص بضون  العُىت ؤفغاص واؾخجاباث      

ل الجيـ،) ( الخعلُمُت اإلاىؿلت الخبرة، الىقُفي، اإلاؿمى العلمي، اإلاَا

 مً جمىنهم إلاضي واإلاؿاعضًً اإلاضاعؽ مضًغي  جلضًغ وؿبت على ًضٌ

غ آلُت مهاعة ظا. والخعلم الخعلُم ؤحل مً الخىكُمي اإلاىار جؿٍى  َو

عض[ "5] عباؽ مع ًدىاؾب ً بعضاص َو  اإلاهاعاث واهؿابهم اإلاضًٍغ

ت اللُاصًت  والاحخماعُت الخىىىلىحُت الخدضًاث إلاىاحهت الالػمت وؤلاصاٍع

 اليشاؾاث ؤَم مً اإلاخمحز، ؤلاصاعي  ألاصاء زالٌ مً والاكخطاصًت،

ت ت الخىمٍى ٍغ غ مجاٌ في اإلاعاضغة للمىكماث والخؿٍى  ."ؤلاصاعي  الخؿٍى

 الخىصياث. 8

 :منها جىضُاث عضة بلى الضعاؾت زلطذ      

 اإلاضاعؽ معلمي على" اإلاؿخلبل _ ؤحل_ مً _ اللُاصة"  مشغوع حعمُم -

 اللاثض،/باإلاضًغ اإلاىىؽ الضوع  على لالؾالع الضولُت الغىر ووالت في

 .اإلاضعؾت في كُاصًت بمهام لبالخمؿ اإلاعلم إلشغان

ض بحغاء - ت ألابدار مً مٍؼ ٌ  والضعاؾاث التربٍى  اإلاىار عالكت خى

 في ؤلاصاعي  بالعمل العالكت طاث ألازغي  اإلاخغحراث ببعؼ الخىكُمي

 الؿلبت، جدطُل اإلادلي، اإلاجخمع مع العالكت العىف،: )مشل اإلاضاعؽ

 (...الدؿغب الغُاب، وؿب

ت هكام جبجي -  التي اللغاعاث اجساط في اإلاضاعؽ مضًغي  بةشغان الالمغهٍؼ

ت الجىاهب ببعؼ عالكت لها  الدشىُالث، مشل اإلاضعؾت في ؤلاصاٍع

غ اإلاالمت البرامج ازخُاع الجضص، للمعلمحن الصخطُت اإلالابالث  لخؿٍى

 لللغاعاث اإلاضًغ وصافعُت اهخماء لػمان وطلً. الخعلُم اؾتراجُجُاث

ت  .ؤلاصاعي  والعمل ؤلاصاٍع
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THE REALITY OF THE ORGANIZATION 

CLIMATE IN UNRWA SCHOOLS \ JORDAN, 

BY SCHOOL PRINCIPALS PERSPECTIVES 
 

REEMA N. ALMANSY 

UNRWA - Jordan 

 

ABSTRACT_ This study aimed at recognizing the type of organizational climate in UNRWA 

schools in Jordan by school principals perspectives , through selecting a random sample consisted 

of (59) school principals and assistants. To achieve the aims of the study, the researcher developed 

a questionnaire which included (51) items. The verification of validity and reliability was applied. 

The study concluded a number of findings, including: Responses of sample members in (7) areas 

of (8) agree that (Open Climate) is their organization climate which Employees are characterized 

by high morale and a degree of cohesion and synergy school principal does not hold the teachers 

over their energies, and he has high-energy like everyone else and interactive with the teacher in 

order to develop the school. Autonomous Climate (5) of (8), Familiar Climate (4) of (8), 

Controlled Climate and Parental Climate (2) of (8), Closed Climate (0) of (8). And There aren,t 

any statistical differences at (α=0.05) in the sample responses referring to the social type, 

academic qualification, job title, experience, educational area. The study recommended 

Mainstream "Leadership for the future" project on school teachers in UNRWA to show the 

assigned manager / leader role to help teachers to involve in future leadership duties at the school. 

KEY WORDS: Organization Climate, School, UNRWA, Jordan, School Principals. 

 

 

 

 

 

 


