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مستوى الرتاخي التنظيمي لدى مديري املدارس  
احلكومية يف حمافظة اخلليل من وجهة نظر 

 املعلمني
 ** *محمود أحمد أبوسمرة       **سميرحنان موس ى     *التالحمةتغريد محمد  

 

  

محافظة الخليل من وجهة نظر املعلمين، كما هدفت هذه الدراسة التعرف إلى مستوى التراخي التنظيمي لدى مديري املدارس الحكومية في _ امللخص

 ملتغيرات الدراسة، ولتحقيق أهداف الدراسة تم  
ً
هدفت التعرف إلى الفروق بين متوسطات مستوى التراخي التنظيمي لدى مديري املدارس تبعا

جتمع الدراسة من جميع املعلمين والبالغ  ( فقرة كأداة لجمع البيانات، وتكون م40استخدام املنهج الوصفي، حيث تم إعداد استبانة مكونة من )

، في العام الدراس ي )8660عددهم )
ً

 معلمة
ً
 تم اختيارهم 475م(، وقد طبقت الدراسة على عينة مكونة من )2019/2020( معلما

ً
 ومعلمة

ً
( معلما

الحكومية في محافظة الخليل من وجهة نظر  بالطريقة العشوائية الطبقية. أظهرت نتائج الدراسة أن مستوى التراخي التنظيمي لدى مديري املدارس

 كاآلتي: األنظمة والقوانين، العالقات  2.52املعلمين كان بدرجة متوسطة، إذ بلغ املتوسط الحسابي )
ً
(، وجاءت مجاالت التراخي التنظيمي مرتبة تنازليا

جال انخفاض الروح املعنوية. كما أظهرت النتائج عدم وجود  البينية، مقاومة التغيير، وانخفاض الروح املعنوية، وجاءت بدرجة متوسطة باستثناء م

 ملستوى التراخي التنظيمي لدى مديري املدارس الحكومية في محافظة الخليل تعزى ملتغيرات: الجنس، واملؤهل العلمي، 
ً
واملديرية،  فروق دالة إحصائيا

 ملتغير التخصص،   بينما أظهرت النتائج وجود فروق دالة إحصائيا ملستوى التراخي التنظيمي
ً
لدى مديري املدارس الحكومية في محافظة الخليل تبعا

 وكانت الفروق لصالح تخصص العلوم الطبيعية. وفي ضوء النتائج السابقة خرجت الدراسة بمجموعة من التوصيات واالقتراحات.

 لتربية، محافظة الخليل.: التراخي التنظيمي، مديري املدارس، املدارس الحكومية، مديريات االكلمات املفتاحية
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 الخليل محافظة في  الحكومية املدارس مديري  لدى التنظيمي التراخي  مستوى 

 املعلمين  نظر  وجهة من 
 . املقدمة 1

تعتبر اإلدارة الركيزة األساسية في النظم االجتماعية في جميع        

[. 1]  تمكين هذه النظم أبو حمدة والسعود املجتمعات، إذ يعتمد عليها في

ويعنبر ميدان اإلدارة املدرسية من امليادين املهمة في مجال التربية والتعليم، 

باعتبار أن املدرسة تمثل امليدان الفعلي الذي تتضافر فيه كل الجهود، وإذا 

كانـت املدرسة على هذه الدرجة من األهمية، فان الطريقة التي تدار بها 

 نجاحها في أداء رسالتها املنشودة. واألساليب املتبعة تمثل العمود الفقري ل

ويعد التراخي التنظيمي لدى مدير املدرسة أحد العوامل الرئيسة التي        

تظهر آثارها في مخرجات التعليم السلبية، ومدى تحقق األهداف التعليمية 

 تنظيمية ولكن 
ً
والتربوية، حيث أنه من السهل ألي مدرسة أن تتبنى خططا

الحصول على نتائج إيجابية سبق وان تم تحديدها في من الصعب تطبيقها و 

 تلك الخطة.

[ إلى أن التراخي التنظيمي قد يكون على شكل 2ويشير ويفالد وآخرون ]       

مقدرة إنتاجية غير مستخدمة ونفقات رأسمالية ال لزوم لها للمنظمة، وهذا 

خي يؤدي إلى مساوئ تنافسية وأداء وظيفي منخفض، كما أن وجود الترا

التنظيمي سيعود باملخاطرة الكبيرة على املنظمة وسيتأثر باالختيارات 

[ إلى أن معرفة 3اإلدارية وحالة البيئة العامة. ويضيف كل من زن وفلود ]

مستوى التراخي األمثل الالزم لألداء اإليجابي سيوفر معلومات مفيدة 

وامل للمديرين التنفيذيين للتفكير في إحداث تغييرات استجابة للع

الخارجية التي يتعرضون لها، ويؤدي إلى املحافظة على املستوى املعقول 

للتراخي التنظيمي الذي يعد من التحديات املهمة التي تواجه اإلدارة، لذا 

يجب أن يكون من أهداف اإلدارة عند مواجهة التراخي التنظيمي أن تحاول 

 مع مقدرات املؤسسة. إيجاد وسائل ملوازنة مستوى التراخي التنظيمي ليتالءم

وبما أن مدير املدرسة يدرك أن العاملين معه ليسوا متجانسين، فهم       

يختلفون بعاداتهم وتقاليدهم وأفكارهم وانطباعاتهم وسلوكهم وتقديرهم 

لألمور، وإن مقدرته على إدراك هذه الفروق والتعامل معها وفق منهجية 

 من املشكالت مع العام
ً
لين ويساعده على تهيئة بيئة معينة يقلل كثيرا

مناسبة للعمل، لذلك جاءت هذه الدراسة للتعرف الى مستوى التراخي 

التنظيمي لدى مديري املدارس الحكومية في محافظة الخليل من وجهة نظر 

 املعلمين.

 .مشكلة الدراسة 2

إن اإلدارة املدرسية هي املسؤولة عن سير العملية التعليمية التعلمية،        

أنها املسؤولة عن مدى تحقيق العملية التعليمية لألهداف املخطط لها،  كما

لذلك فإن كانت هناك درجة من التراخي واإلهمال لدى املدير في قيامه 

 بواجباته

 على املدرسة وعلى العاملين بشكل خاص في 
ً
املوكلة إليه فإن ذلك يعود سلبا

بالتالي على تحقيق ملهماتهم وإنتاجيتهم وسينعكس ذلك  سلوكهم وأدائهم

 األهداف التي تم التخطيط لها. وتتمثل مشكلة الدراسة في السؤالين اآلتيين:

السؤال األول: ما مستوى التراخي التنظيمي لدى مديري املدارس الحكومية 

 في محافظة الخليل من وجهة نظر املعلمين؟

 السؤال الثاني: هل تختلف تقديرات معلمي املدارس الحكومية في محافظة 

الخليل ملستوى التراخي التنظيمي لدى املديرين باختالف متغيرات الدراسة 

 )الجنس، املؤهل العلمي، التخصص، املديرية(؟

 فرضيات الدراسة

 تسعى الدراسة الحالية إلى فحص الفرضيات الصفرية اآلتية واملنبثقة عن 

 سؤال الدراسة الثاني:

الفرضية األولى: ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 

(0.05 ≥α بين تقديرات املعلمين ملستوى التراخي التنظيمي لدى مديري )

 املدارس الحكومية في محافظة الخليل تعزى ملتغير الجنس.

مستوى الداللة  الفرضية الثانية: ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند

(0.05  ≥α بين تقديرات املعلمين ملستوى التراخي التنظيمي لدى مديري )

 املدارس الحكومية في محافظة الخليل تعزى ملتغير املؤهل العلمي.

الفرضية الثالثة: ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 

(0.05  ≥αبين تقديرات املعلمين ملستوى التراخي ا ) لتنظيمي لدى مديري

 املدارس الحكومية في محافظة الخليل تعزى ملتغير التخصص.

الفرضية الرابعة: ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 

(0.05  ≥α بين تقديرات املعلمين ملستوى التراخي التنظيمي لدى مديري )

 ية.املدارس الحكومية في محافظة الخليل تعزى ملتغير املدير 

 أهداف الدراسة أ. 

 هدفت هذه الدراسة:

التعرف إلى مستوى التراخي التنظيمي لدى مديري املدارس الحكومية في  -1

 محافظة الخليل من وجهة نظر املعلمين بشكل عام.

التعرف إلى مستوى التراخي التنظيمي لدى مديري املدارس الحكومية في  -2

األنظمة والقوانين، العالقات البينية، محافظة الخليل املتعلق بمجاالت: 

 مقاومة التغيير، والروح املعنوية.

التعرف إلى تقديرات معلمي املدارس في محافظة الخليل ملستوى التراخي  -3

 ملتغيرات الدراسة )الجنس، املؤهل العلمي، 
ً
التنظيمي لدى املديرين تبعا

 التخصص، املديرية(؟

 من تقديم توصيات ذات عالقة بموضو  -4
ً
ع الدراسة لذوي العالقة انطالقا

 نتائج هذه الدراسة.

 أهمية الدراسة ب. 

 تستمد هذه الدراسة أهميتها من خالل:

 األهمية النظرية:

ينتظر أن تثري هذه الدراسة البحث العلمي فيما يتعلق بموضوع التراخي  -1

 التنظيمي لدى مديري املدارس الحكومية في محافظة الخليل.

الدراسة من الدراسات الرائدة في مجالها، على حد علم تعد هذه  -2

الباحثين، التي تسعى لدراسة مستوى التراخي التنظيمي لدى مديري املدارس 

 الحكومية في حافظة الخليل من وجهة نظر املعلمين.

 األهمية التطبيقية:

 يتوقع ان تفيد نتائج هذه الدراسة صناع القرار وإدارات املدارس  -1
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 الحكومية في التعرف على مستوى التراخي التنظيمي السائد في مدارسهم.

يمكن أن تفيد نتائج هذه الدراسة الجهات املسؤولة في وزارة التربية   -2

تنظيمي والتعليم لتنظيم دورات تدريبية للمديرين لتالفي حاالت التراخي ال

 التي تسود مدارسهم.

 لدراسات جديدة في مؤسسات  -3
ً
يمكن أن تكون هذه الدراسة منطلقا

تربوية أخرى، في ضوء ما توفره من أدوات، وما توفره من أدب تربوي 

 ودراسات سابقة.

 اإلطار النظري والدراسات السابقة. 3

ظيمي هما مفهوم التراخي التنظيمي: أول من صاغ مصطلح التراخي التن     

مارش وسيمون وتطرقا الى ما يعنيه هذا املفهوم، فقد كان الباحثون قبل 

ذلك يتجادلون فيما بينهم بصدد موضوع التكاسل، أو اإلهمال، أو ما يسمى 

بـ "التراخي التنظيمي". وكانوا يؤكدون على أن دور املدير يتمثل في التحكم 

 [.4يئية الخارجية ]بمستوى التراخي لحماية املنظمة من الضغوط الب

ولقد تعددت اآلراء والتعريفات ملفهوم التراخي التنظيمي، فقد عرفه أبو     

[ بأنه عبارة عن "وجود كثير من األعمال التي يجب 1حمدة والسعود ]

 عن وجود كثير من 
ً
إنجازها، وال يوجد وقت كاف إلنجاز هذه األعمال فضال

املعقدة والصعبة دون آلية إنجازها  العاملين املطالبين بإنجاز هذه األعمال

وكيفيته، مما يؤدي إلى مضاعفة الجهود بدون نتائج، ووجود رسائل غير 

 عن ضعف التنسيق". أما مكدونلد ]
ً
[ فيرى أن 5واضحة بين العاملين، فضال

بعدم الكفاءة وااللتزام  التراخي التنظيمي بأنه مصطلح سلبي يتعلق عادة

أن التراخي التنظيمي يحدث نتيجة لإلغراء في خوض [ 6باملواد. وبّين جورج ]

املخاطر التي تفوق مقدرة املنظمة على تحملها واستكشاف خيارات 

استراتيجية غير مؤكدة، فالتراخي التنظيمي بمستوياته املتنوعة يؤثر في 

قرارات املدير وسلوكه عند مواجهته ملواقف معينة وبالتالي يؤثر في املنظمة 

ان التراخي التنظيمي مرتفع املستوى له تأثير سلبي في تقديرات وأهدافها، إذ 

املدير في استخدامه للموارد واتخاذ القرارات، أما التراخي التنظيمي ذو 

 في تقديرات 
ً
املستوى املنخفض فقد تكاد نتائجه تكون معدومة أو أقل تأثيرا

 املدير.

يومية واضحة تمس مظاهر التراخي التنظيمي: يعد التراخي التنظيمي ظاهرة 

تعددت اشكال التراخي التنظيمي  حياة األفراد في مختلف مجاالت العمل وقد

 [ فيما يأتي: 7في املؤسسات الرسمية والخاصة، حيث أبرزها حناحنة ]

 تهرب املوظفين من اداء اعمالهم أو تأجيلها. •

 يشغله.عدم كفاءة املدير وامتالكه للمؤهالت غير املناسبة ملنصبه الذي  •

عدم اهتمام العاملين بإنجاز االعمال املوكلة إليهم، على الرغم من أهميتها  •

 وضرورتها لآلخرين.

شعور العاملين بالكسل وعدم الرغبة في الدوام وعدم الرغبة في االنتاج  •

 بسبب غياب الوعي بأهمية العمل الذي يقومون به.

نظمة بتدريب العاملين جهل املوظف بمهماته وواجباته وعدم اهتمام امل •

 وتأهيلهم للقيام بها.

[ فأوردوا عدة أشكال للتراخي التنظيمي في املنظمة 8أما نوراي وغوالتي ]     

تمثلت في الطاقة أو املقدرة الزائدة على الحد الضروري، والعمالة الزائدة 

عن الحاجة، واملوظفين الذين يشغلون وظائف متكررة، ورأس املال الزائد 

 الحد الضروري.عن 

كما أن هنالك مظاهر متعددة للتراخي التنظيمي في املؤسسات، وأهمها كما   

 [9]:أوردها مونجان ولي 

 عدم التواجد في مكان العمل فترات طويلة دون مبرر مقبول ومعقول.  -

 تفش ي الالمباالة في العمل وانعدام دافع العمل بجد واخالص.  -

الرؤساء على مرؤوسيهم، وعدم الجدية  ضعف الرقابة واإلشراف من قبل -

 في متابعة األداء.

 التهرب من اتخاذ القرار، وفقدان احترام املرؤوسين للرئيس. -

عدم االنصياع لألوامر والتعليمات، والخروج من العمل قبل املوعد املحدد  -

 له، وعدم الحضور للعمل في املواعيد املحددة.

 ة املدرسية:أسباب التراخي التنظيمي في اإلدار 

[ أن هناك عدة أسباب لوجود التراخي 10أشارت كل من منجونغ وايليتيت ] 

التنظيمي: عدم وجود الدافع او الحافز لالستمرار في العمل وعدم االهتمام 

[ فبينت أسباب أخرى للتراخي 7بتحقيق اهداف املنظمة. أما حناحنة ]

 التنظيمي أبرزها ما يأتي:

 ناسبة للعمل وكثرة ضغوط العمل على العاملين.عدم توفير البيئة امل -

 عدم توافق مجاالت العمل مع تخصصات العاملين التي يطمحون اليها. -

تعيين املديرين غير االكفياء في مناصب مهمة عن طريق الواسطة وتأثيرها  -

 السلبي في سير العمل وتحقيق أهدافه.

العاملين، إذ يجد املوظف من يغطي على أثر املحاباة واملحسوبية في اداء  -

 كسله واخطائه التي يرتكبها في العمل. 

 قلة اهتمام اإلدارة بتقديم املكافآت والحوافز املادية أو املعنوية للعاملين. -

 [ أسباب التراخي التنظيمي فيما يأتي:11بينما صنفت غلوس ي ]

واجباته، وضعف أسباب إدارية تمثلت في عدم تحمل املدير ملسؤولياته و  -

الرقابة اإلدارية لحسن سير العمل اإلداري، وضعف اسلوب اإلدارة الذي 

تمارسه وافتقارها الى التنظيم واالنضباط، وانعدام املكافآت املعنوية 

واملحفزات التشجيعية في العمل، وعدم توفر اإلمكانيات املادية ملمارسة 

ين اإلدارة والعاملين، وتراخي اإلدارة عملها، وعدم وجود برنامج عمل تعاوني ب

 وتباطؤ املدير وإهماله ألداء عمله.

أسباب تنظيمية وتمثلت في استمرارية اشكال التحكم والسيطرة بشكل  -

بيروقراطي على العاملين، والتفويض واالتكالية في أشكالها كافة، وانتشار 

وة ظواهر خطيرة في املنظمة بين العاملين كالوساطة واملحسوبية والرش

 والفساد والتسلط من قبل فرد او مجموعة معينة على األخرين.

أسباب تتعلق بالبيئة الثقافية: تعد القيم واملعتقدات والتوقعات املشتركة  -

بين العاملين السائدة في املنظمة هي املحرك الرئيس لسلوك العاملين في 

 املنظمة وتنظيم عالقاتهم مع اآلخرين.

في عدم وجود تشريعات قانونية ملمارسة اإلدارة،  أسباب قانونية وتتمثل -

وعدم وجود النظم والقرارات والضوابط واللوائح التي ترشد العاملين نحو 

االداء واإلنتاجية املطلوبة وتوجه سلوكهم في املنظمة، وغياب العقاب لعدم 

تطبيق القوانين واللوائح واألنظمة ال شك سيؤدي إلى انتشار املخالفات 

 ل والتراخي بين العاملين في املنظمة.واالهما

أسباب فنية وتتمثل في عدم التدريب والتأهيل لرفع كفاءة العاملي، وغياب  -

الرقابة الذاتية، وعدم االهتمام باملقدرة والكفاءة ومراعاة التخصص عند 

تعيين العاملين، وعدم وجود الخطط السنوية واهمال تنفيذها إن وجدت، 

لفردي للعاملين مع مستوى املعيشة وعدم ربطه وعدم تناسب الدخل ا
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بمستوى الدخل العاملي، وسوء توزيع العمالة وعدم االستثمار األمثل 

ملقدرات العاملين وطاقاتهم، وعدم توفير البيئة املالئمة للعمل، وعدم توفير 

وسائل االتصال وادواته بين العاملين واالدارة وبين العاملين مع بعضهم 

.
ً
 بعضا

 التراخي التنظيمي:آثار 

تعددت اآلثار التي يمكن أن تنجم عن ظاهرة التراخي التنظيمي التي ظهرت   

نتيجة لسوء التخطيط والتنظيم اإلداري وضعف اإلدارة وعدم مقدرتها على 

استثمار مقدرات العاملين وطاقاتهم في العمل وعدم تفهم بعض املواقف 

 مختلفة كالغياب،  والظروف التي يمر بها بعض العاملين، التي 
ً
تتخذ صورا

والتأخر عن الدوام، وازدياد حجم العمالة في الدوائر الرسمية والخاصة، 

وكل ذلك ينتج عنه انخفاض إنتاجية العاملين وأدائهم، وبالتالي انخفاض 

 [.12إنتاجية املنظمة وعدم تحقيقها ألهدافها ]

 ا يأتي:[ عدة آثار للتراخي التنظيمي تمثلت فيم13وأوضح كردي ]

اآلثار االقتصادية: هناك العديد من اآلثار التي تنتج عن تراخي االدارة في 

 القيام بواجباتها ومهماتها املوكلة اليها، ومن أهمها ما يأتي:

ارتفاع الكلفة وتحميل ميزانية املنظمة بمبالغ طائلة دون الحصول على ما  -

 يقابلها من خدمات وإنتاج. 

ل للوقت نتيجة تردد املستفيد على مكتب املوظف عدم االستثمار األمث- 

للحصول على الخدمة املطلوبة، أو البقاء ساعات طويلة في انتظار العاملين 

 في املنظمة.

عدم املقدرة على القيام بتخطيط الخطط التنظيمية املرسومة للمنظمة  -

 وتنفيذها وذلك ألسباب فنية تعود لإلدارة.

االجتماعية: ومن أبرز اآلثار االجتماعية التي تنتج عن استمرار التراخي اآلثار 

 واإلهمال تتمثل بما يأتي:

انتشار ظاهرة الوساطة واملحسوبية بين العاملين واستمرار سيطرة النظم - 

 االجتماعية على الفرد والجماعة. 

 عدم تكافؤ الفرص في عدم وضع الشخص املناسب في املكان املناسب.- 

ثار إدارية وتتمثل في: عدم تعيين الشخص املناسب املمتلك للمهارات آ

واملقدرات املالئمة ملنصبه وما يترتب على ذلك من أثار واضحة تنعكس على 

 سير اداء املنظمة وتحقيقها ألهدافها.

اآلثار القانونية وتتمثل في: اإلهمال والتراخي في محاسبة العاملين املقصرين 

 للعاملين على ارتكاب املخالفات االنضباطية وعدم معاقبتهم سي
ً
كون باعثا

 كالتأخر عن الحضور الى املنظمة أو التغيب عن الدوام بدون مبرر مقبول.

 الدراسات السابقة

[ بدراسة هدفت التعرف الى العالقة بين الثقافة 14قام سمير ]       

التنظيمية والتراخي التنظيمي للموظف في املؤسسة ) دراسة ميدانية ببلدية 

( 269حمام الضلعة بوالية املسلية في الجزائر(، وتكون مجتمع الدراسة من)

، في حين جاءت عينة الدراسة عشوائية قوامها )
ً
 من40موظفا

ً
موظفي  ( فردا

البلدية. استخدم الباحث أداة املقابلة مع رئيس مصلحة املستخدمين، 

واالستبانة لقياس واقع الثقافة التنظيمية والتراخي التنظيمي، وتكون الجزء 

) نعم/ ال(، موزعة على ثالثة 40الخاص بالتراخي التنظيمي من )
ً
( سؤاال

بي(. أشارت نتائج مجاالت: التقاعس العمدي، اإلحباط، االلتزام االغترا

الدراسة الى وجود عالقة بين الثقافة التنظيمية والتراخي التنظيمي، كما 

.
ً
 أشارت النتائج أن مستوى التراخي التنظيمي كان مرتفعا

[ دراسة هدفت التعرف الى مستوى التراخي التنظيمي 15أجرت عثمان ]     

القته بالثقافة لدى مديري املدارس الثانوية الخاصة في العاصمة عمان وع

التنظيمية في مدارسهم من وجهة نظر املعلمين، حيث تكونت عينة الدراسة 

( معلما ومعلمة تم اختيارهم بالطريقة الطبقية العشوائية، وقد 327من )

بينت النتائج أن مستوى التراخي التنظيمي لدى مديري املدارس الثانوية 

كان مرتفعا، وبينت ايضا  الخاصة في العاصمة عمان من وجهة نظر املعلمين 

وجود عالقة ارتباطية ايجابية بين مستوى التراخي التنظيمي والدرجة الكلية 

 ملستوى الثقافة التنظيمية. 

[ بدراسة هدفت التعرف إلى مستوى 1كما قامت أبو حمدة والسعود ]      

 التراخي التنظيمي لدى مديري املدارس الثانوية الحكومية في األردن وعالقته

بالرضا الوظيفي لدى املعلمين في هذه املدارس، وقد تكونت عينة الدراسة 

 ومديرة،285من )
ً
 في املدارس الثانوية 2936و ) ( مديرا

ً
 ومعلمة

ً
( معلما

العامة في االردن، وأشارت نتائج الدراسة إلى أن مستوى التراخي التنظيمي 

هة نظر املعلمين لدى مديري املدارس الثانوية الحكومية في األردن من وج

، وأن مستوى الرضا الوظيفي للمعلمين في هذه املدارس من 
ً
جاء مرتفعا

، كما أظهرت النتائج وجود عالقة ارتباطية 
ً
وجهة نظر مديريهم متوسطا

سلبية ذات داللة احصائية بين مستوى التراخي التنظيمي لدى مديري 

يفي ملعلمي تلك املدارس الثانوية العامة في االردن ومستوى الرضا الوظ

 املدارس. 

[ التعرف الى مستوى التراخي 16وهدفت دراسة السعود وأبو حمدة ]       

التنظيمي لدى مديري املدارس وعالقته باألداء الوظيفي لدى املعلمين. 

 ومعلمة في 2850( مديرا ومديرة و)285تكونت عينة الدراسة من )
ً
( معلما

واستخدمت لجمع البيانات أداة لقياس  املدارس الثانوية العامة في األردن،

مستوى التراخي التنظيمي، والثانية لقياس مستوى األداء الوظيفي، وقد تم 

التأكد من صدقها وثباتها. وقد توصلت الدراسة إلى أن مستوى التراخي 

التنظيمي لدى مديري املدارس الثانوية العامة في األردن من وجهة نظر 

(، واالنحراف املعياري 3.82املتوسط الحسابي )املعلمين مرتفعا؛ إذ بلغ 

(. ووجدت عالقة ارتباطية سلبية ذات داللة إحصائية بين مستوى 0.70)

التراخي التنظيمي لدى مديري املدارس الثانوية العامة في األردن، ومستوى 

 (.- 0.25األداء الوظيفي ملعلمي تلك املدارس؛ إذ بلغت قيمة معامل االرتباط )

[ دراسة هدفت التعرف إلى االلتزام 17أجرى كل من ييه وشاي ]و        

التنظيمي، والصفات الشخصية والتدريس الفعال للمعلمين الجدد في 

املدارس الثانوية، وتأثير االندماج الوظيفي في مقاطعة يون لين بتايوان، 

ولتحقيق أهداف الدراسة استخدم الباحثان املنهج الوصفي التحليلي، 

، وأظهرت 290بيق استبانة على عينة بلغت )حيث تم تط
ً
 ومعلمة

ً
( معلما

النتائج وجود درجة عالية من االلتزام التنظيمي على فعالية التدريس، 

ووجود عالقة ذات داللة إحصائية بين االلتزام التنظيمي وفعالية التدريس 

 لكل من )االندماج الوظيفي، وسمات الشخصية، ومشاركة زمالء العمل(. 

[ بدراسة هدفت الكشف عن العالقة بين التعليم 18ام بلبل وارستين ]وق  

والتراخي التنظيمي )النمط الفوضوي( ضمن النظام التعليمي، وتكونت عينة 

( طالبا، وأظهرت النتائج أن املعلمين هم 500( معلما و )320الدراسة من )

، كما أن من أهم العوامل املساعدة في ظهور التراخي التنظيمي في املدرسة

، اذ تسهم في 
ً
 سلبيا

ً
اتجاهات الطلبة وميولهم في معظم األحيان تؤثر تأثيرا



922020 

182 

إيجاد جو من الالمباالة عند املعلمين، مما يؤدي إلى عدم الوصول إلى 

 االهداف املرجوة التي يمثل الطالب محورها األساس ي.

 [ بدراسة هدفت الكشف عن طبيعة العالقة بين19كما قام جوكي ]      

املناخ التنظيمي للمدرسة، ومشاركة املعلم في صنع القرار وفعالية املدارس 

بمقاطعة كاوهسيونغ بالصين، وقد استخدم الباحث االستبانة كأداة 

للدراسة، بجانب تحليل وثائقي للدراسات والنظريات ذات الصلة باملناخ 

. وأظهرت التنظيمي ومشاركة املعلمين في اتخاذ القرارات، وفعالية املدرسة

النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائية في متوسط تقديرات أفراد العينة 

للمناخ التنظيمي تعزى للمؤهل العلمي، ولصالح حاملي درجة البكالوريوس، 

وأن هناك عالقة ارتباطيه ايجابية بين املناخ التنظيمي اإليجابي وفعالية 

 املدرسة. 

 . الطريقة واالجراءات 4

 سة منهج الدراأ. 

 استخدمت الدراسة املنهج الوصفي التحليلي.

 مجتمع الدراسة وعينتهاب. 

تكون مجتمع الدراسة من جمع املعلمين واملعلمات في مدارس محافظة   

الخليل بمديرياتها األربع )شمال الخليل، الخليل، جنوب الخليل، ويطا( 

 في العام الدراس ي )8660والبالغ عددهم )
ً
 ومعلمة

ً
م(. 2019/2020( معلما

 ومعلمة من معلمي 500وطبقت الدراسة على عينة مكونة من )
ً
( معلما

ومعلمات مدارس محافظة الخليل، بالطريقة الطبقية، وبلغت االستبانات 

%( من 5.5( استبانة، وتمثل ما نسبته )475الصالحة للمعالجة اإلحصائية )

 مجتمع الدراسة.

 أداة الدراسة ج. 

مستوى التراخي التنظيمي في مدارس مديريات نم تطوير استبانة لقياس   

التربية والتعليم في محافظة الخليل من وجهة نظر املعلمين واملعلمات، وتم 

التأكد من صدق وثبات األداة بالطرق التربوية واالحصائية املناسبة. وتكونت 

 ( فقرة. 40( مجاالت تضم )4االستبانة في صورتها النهائية من)

 ومناقشتهانتائج ال. 5

نتائج سؤال الدراسة األول: ما مستوى التراخي التنظيمي لدى مديري 

 املدارس الحكومية في محافظة الخليل من وجهة نظر املعلمين؟

لإلجابة عن السؤال األول، تم حساب املتوسطات الحسابية واالنحرافات 

دارس املعيارية واألوزان النسبية ملستوى التراخي التنظيمي لدى مديري امل

الحكومية في محافظة الخليل من وجهة نظر املعلمين. وذلك كما هو موضح 

 (. 1في الجدول )

 1جدول 

 الخليل من وجهة نظر املعلميناملتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية واألوزان النسبية ملستوى التراخي التنظيمي لدى مديري املدارس الحكومية في محافظة 

وافقة  الترتيب الوزن النسبي %  االنحراف املعياري  املتوسط الحسابي  املجال الرقم في االستبانة    درجة امل

 متوسطة 1 54.0 1.13 2.70 األنظمة والقوانين  3

 متوسطة 2 53.2 1.11 2.66 العالقات البينية  4

 متوسطة 3 50.0 0.94 2.50 مقاومة التغيير  1

 منخفضة  4 44.6 1.03 2.23 انخفاض الروح املعنوية 2

 متوسطة 50.4 0.85 2.52 الدرجة الكلية

( أن مستوى التراخي التنظيمي لدى  1تشير البيانات الواردة في الجدول )      

كان مديري املدارس الحكومية في محافظة الخليل من وجهة نظر املعلمين 

ملستوى التراخي بدرجة متوسطة، إذ بلغ املتوسط الحسابي للدرجة الكلية 

 %(. 50.4(، وبنسبة مئوية بلغت )2.52)التنظيمي 

"األنظمة والقوانين" في املركز األول، بمتوسط حسابي بلغ وقد جاء مجال  

%(، وجاء مجال "العالقات البينية" في 54.0(، ونسبة مئوية بلغت )2.70)

%(، 53.2(، ونسبة مئوية بلغت )2.66املركز الثاني، بمتوسط حسابي بلغ )

وجاء مجال "مقاومة التغيير" في املركز الثالث، بمتوسط حسابي بلغ 

%(، وجاء مجال "انخفاض الروح 50.0ونسبة مئوية بلغت )(، 2.50)

(، ونسبة مئوية بلغت  2.23املعنوية" في املركز الرابع، بمتوسط حسابي بلغ )

(44.6 .)% 

هذا بخصوص املتوسط الحسابي للعينة، أما املتوسط الحسابي ملجتمع     

ف الدراسة، وهو األساس في هذه الدراسة، فقد استخدم الباحثون ما يعر 

 قيمة واحدة، ويقصد به تقدير معلمة املجتمع بإعطائها بالتقدير النقطي

من خالل قيمة إحصاءة العينة. وعليه يمكن اعتبار املتوسط الحسابي 

،  [20] للعينة بأنه يمثل املتوسط الحسابي للمجتمع أبو سمرة والطيطي

الدراسة وعليه يكون املتوسط الحسابي للتراخي التنظيمي ملجتمع 

 ( وبدرجة متوسطة.2.52هو)

وقد تعزى هذه النتيجة الى غياب الشفافية والنزاهة في تقييم املدير ألداء      

دام املدير ألساليب الرقابة التي تتماش ى  املعلمين، وضعف استخ

والتطورات التنظيمية، وقلة اهتمامه بالقضايا التي تتعلق بأداء املعلمين 

قوف على الجوانب اإليجابية لتعزيزها، وتالفي النقاط وتقويم هذا األداء للو 

السلبية، بغية االرتقاء بمستوى أداء املعلمين وتأثيرات ذلك األداء على 

مجمل العملية التعليمية التعلمية، وتدني مستوى اهتمام املدير بالعالقات 

اإلنسانية، وتقيد مديري املدارس باألعمال الكتابية، وعدم إشراك 

ات في صنع القرارات، وعدم اهتمام املدير بتوفير الجو النفس ي /املعلمين 

املريح للمعلمين، وقد ينشغل ببعض األمور الثانوية وال يهتم باألشياء 

الجوهرية ذات الصلة باملهمة الرئيسية له، وكذلك ضعف العالقة بين 

البيت واملدرسة وما يترتب على هذه العالقة من نتائج تضر بالعملية 

ية كل هذه األمور تؤدي إلى وجود تراخي تنظيمي سلبي في املدرسة. التربو 

 ، وعثمان[14] وتختلف نتيجة هذه الدراسة مع نتائج دراسة كل من سمير

، والتي أشارت جميعها الى أن مستوى [1] حمدة والسعود ، وأبو[15]

 .
ً
 التراخي التنظيمي جاء مرتفعا

التنظيمي لدى مديري املدارس الحكومية في  مستوى التراخي  وللتعرف الى     

من خالل مجاالت الدراسة  محافظة الخليل من وجهة نظر املعلمين 

وفقراتها، فقد قام الباحثون بحساب املتوّسطات الحسابّية واالنحرافات 
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املعيارية واألوزان النسبية لكل مجال من مجاالت الدراسة، وعلى النحو 

 اآلتي:

 ة والقوانين املجال األول: األنظم

تم حساب املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية واألوزان النسبية  

 (:2لفقرات مجال األنظمة والقوانين، ويبينه الجدول )

 2جدول 

لدى مديري املدارس الحكومية في محافظة الخليل من وجهة نظر املعلمين مرتبة األنظمة والقوانين  املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية واألوزان النسبية ملجال

.
ً
 تنازليا

وافقة  الوزن النسبي %  االنحراف املعياري  املتوسط الحسابي  الفقرة رقم الفقرة   درجة امل

 متوسطة 64.2 1.40 3.21 يتصف املدير بالجدّية في العمل. 1

 متوسطة 56.6 1.41 2.83 الشفافية والنزاهة في تقييم املدير ألداء املعلمين. غياب  2

ضعف استخدام املدير ألساليب الرقابة التي تتماش ى والتطورات   3

 التنظيمية.

 متوسطة 55.0 1.40 2.75

عدم تطبيق اللوائح والقوانين التي تحافظ على االنضباط املدرس ي   4

 للطلبة واملعلمين. 

 متوسطة 54.2 1.35 2.71

 متوسطة 54.2 1.38 2.71 ال يمارس املدير صالحياته وقراراته ضمن الوصف الوظيفي.  5

 متوسطة 53.8 1.34 2.69 غياب التحديد الدقيق للمهام امللقاة على عاتق املعلمين.  6

 متوسطة 53.4 1.42 2.67 قلة التزام املدير بمواعيد الحضور واالنصراف في املدرسة. 7

 متوسطة 50.4 1.46 2.52 يفش ي املدير أسرار املدرسة.  8

 متوسطة 50.2 1.31 2.51 ضعف معرفة املدير بصالحياته التي خولتها له الوظيفة. 9

 متوسطة 47.4 1.33 2.37 ال يلتزم مدير املدرسة بالتعليمات اإلدارية. 10

 متوسطة 54.0 1.38 2.70 الدرجة الكلية ملستوى األنظمة والقوانين 

لدى مديري ( أن مستوى األنظمة والقوانين 2تشير البيانات الواردة في الجدول )

، إذ  املدارس الحكومية في محافظة الخليل من وجهة نظر املعلمين
ً
كان متوسطا

( ونسبة 2.70)األنظمة والقوانين بلغ املتوسط الحسابي للدرجة الكلية ملستوى 

 (. 54.0مئوية )%

، "يتصف املدير بالجدّية في العمل"( أن الفقرات: 2ويتضح من الجدول )    

ضعف استخدام ، و""غياب الشفافية والنزاهة في تقييم املدير ألداء املعلمين"و

، قد حصلت على اليب الرقابة التي تتماش ى والتطورات التنظيمية"املدير ألس

لدى مديري املدارس ملجال األنظمة والقوانين أعلى درجة موافقة بالنسبة 

 .الحكومية في محافظة الخليل من وجهة نظر املعلمين

"ضعف ، وال يلتزم مدير املدرسة بالتعليمات اإلدارية"في حين أن الفقرات: "

يفش ي املدير أسرار ، و"بصالحياته التي خولتها له الوظيفة" معرفة املدير

ملجال األنظمة "، قد حصلت على أقل درجات املوافقة بالنسبة املدرسة

لدى مديري املدارس الحكومية في محافظة الخليل من وجهة نظر والقوانين 

 . املعلمين 

 املجال الثاني: العالقات البينية

املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية واألوزان النسبية تم حساب      

 (:3لفقرات مجال العالقات البينية، ويبينه الجدول )

 3جدول 

الحكومية في محافظة الخليل من وجهة نظر املعلمين مرتبة لدى مديري املدارس العالقات البينية  املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية واألوزان النسبية ملجال

 
ً
 تنازليا

وافقة  الوزن النسبي %  االنحراف املعياري  املتوسط الحسابي  الفقرة رقم الفقرة   درجة امل

 متوسطة 57.4 1.38 2.87 . املحاباة في املعاملة بين املعلمين 1

 متوسطة 56.8 1.38 2.84 املدرسة.قلة متابعة أولياء األمور ألبنائهم في  2

 متوسطة 55.4 1.41 2.77 قلة اهتمام مدير املدرسة بمواهب الطلبة. 3

 متوسطة 54.0 1.39 2.70 .تدني مستوى اهتمام املدير بالعالقات اإلنسانية 4

قلة توجيه املعلمين نحو تبني األفكار اإلبداعية التي تساعد في نمو  5

 .التعليميةالعملية 

 متوسطة 53.8 1.29 2.69

عدم اهتمام مدير املدرسة في التعامل مع النزاعات املتكررة بين   6

 املعلمين. 

 متوسطة 52.8 1.37 2.64

 متوسطة 51.6 1.36 2.58 قلة إشراك الطلبة في األنشطة التي تحصل في املدرسة.  7

 متوسطة 50.8 1.27 2.54 اإليجابية بين املعلمين. تدني مستوى تشجيع املدير للمنافسة  8

 متوسطة 50.2 1.31 2.51 .تدني مستوى اهتمام املدير بمالحظات أولياء األمور  9

 متوسطة 48.4 1.29 2.42 . ضعف الثقة بين املدير واملعلمين 10

 متوسطة 53.2 1.35 2.66 الدرجة الكلية ملستوى العالقات البينية 
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لدى ( أن مستوى العالقات البينية 3تشير البيانات الواردة في الجدول )

كان  مديري املدارس الحكومية في محافظة الخليل من وجهة نظر املعلمين

، إذ بلغ املتوسط الحسابي للدرجة الكلية ملستوى 
ً
العالقات البينية متوسطا

 (. 53.2( ونسبة مئوية )2.66%)

"، املحاباة في املعاملة بين املعلمين ( أن الفقرات: "3ويتضح من الجدول )  

قلة اهتمام مدير املدرسة "، و"قلة متابعة أولياء األمور ألبنائهم في املدرسةو"

ملجال العالقات "، قد حصلت على أعلى درجة موافقة بالنسبة بمواهب الطلبة

لدى مديري املدارس الحكومية في محافظة الخليل من وجهة نظر البينية 

تدني ، و"ضعف الثقة بين املدير واملعلمين". في حين أن الفقرات: "املعلمين 

توى تشجيع املدير تدني مس، و"مستوى اهتمام املدير بمالحظات أولياء األمور"

، قد حصلت على أقل درجات املوافقة للمنافسة اإليجابية بين املعلمين"

لدى مديري املدارس الحكومية في محافظة ملجال العالقات البينية بالنسبة 

 . الخليل من وجهة نظر املعلمين 

 املجال الثالث: مقاومة التغيير

املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية واألوزان النسبية تم حساب 

(: 4لفقرات مجال مقاومة التغيير، ويبينه الجدول )

 4جدول 

مرتبة  لدى مديري املدارس الحكومية في محافظة الخليل من وجهة نظر املعلمينمقاومة التغيير  املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية واألوزان النسبية ملجال 

 
ً
 تنازليا

وافقة  الوزن النسبي %  االنحراف املعياري  املتوسط الحسابي  الفقرة رقم الفقرة   درجة امل

 متوسطة 64.4 1.30 3.22 يتقيد مديرو املدارس باألعمال الكتابية. 1

 متوسطة 52.4 1.21 2.62 عدم إشراك املعلمين/ات في صنع القرارات. 2

 متوسطة 50.4 1.15 2.52 باملركزية في صنع القرارات. ال يهتم مديرو املدارس  3

ال يهتم مديرو املدارس بتقديم الحوافز املادية واملعنوية للمعلمين   4

 لتحقيق اإلبداع. 

 متوسطة 50.2 1.27 2.51

 متوسطة 49.6 1.21 2.48 يتصف مديرو املدارس بالتسويف في تحقيق مطالب املعلمين/ات. 5

 متوسطة 49.4 1.26 2.47 املدارس بتدريب املعلمين/ات لرفع مستوى أدائهم. ال يهتم مديرو  6

غياب الرغبة لدى مديري املدارس في استثمار قدرات املعلمين/ات   7

 وطاقاتهم.

 متوسطة 48.2 1.16 2.41

 متوسطة 47.4 1.14 2.37 ال يهتم مديرو املدارس بمواكبة التطور التكنولوجي. 8

 منخفضة  44.6 1.27 2.23 املدارس إلى أسلوب التفرقة بين املعلمين. يعمد مديرو  9

 منخفضة  42.4 1.23 2.12 عدم اهتمام مديري املدارس بااللتزام باألنظمة والقوانين.  10

 متوسطة 50.0 1.22 2.50 الدرجة الكلية ملستوى مقاومة التغيير 

لدى مديري ( أن مستوى مقاومة التغيير 4تشير البيانات الواردة في الجدول )       

، إذ  املدارس الحكومية في محافظة الخليل من وجهة نظر املعلمين
ً
كان متوسطا

( ونسبة 2.50بلغ املتوسط الحسابي للدرجة الكلية ملستوى مقاومة التغيير )

ديرو املدارس باألعمال يتقيد م (. ويتضح أيضا أن الفقرات: "50.0مئوية )%

ال يهتم مديرو ، و""عدم إشراك املعلمين/ات في صنع القرارات""، والكتابية

، قد حصلت على أعلى درجة موافقة بالنسبة املدارس باملركزية في اتخاذ صنع"

لدى مديري املدارس الحكومية في محافظة الخليل من ملجال مقاومة التغيير 

"عدم اهتمام مديري املدارس بااللتزام ن الفقرات: . في حين أوجهة نظر املعلمين 

"، يعمد مديرو املدارس إلى أسلوب التفرقة بين املعلمين ، و"باألنظمة والقوانين"

" قد حصلت على أقل  ال يهتم مديرو املدارس بمواكبة التطور التكنولوجي" و

املدارس الحكومية لدى مديري ملجال مقاومة التغيير درجات املوافقة بالنسبة 

 . في محافظة الخليل من وجهة نظر املعلمين 

 املجال الرابع: انخفاض الروح املعنوية

تم حساب املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية واألوزان النسبية 

(:5لفقرات مجال انخفاض الروح املعنوية، ويبينه الجدول )

 5 جدول 

لدى مديري املدارس الحكومية في محافظة الخليل من وجهة نظر املعلمين  انخفاض الروح املعنوية  املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية واألوزان النسبية ملجال

.
ً
 مرتبة تنازليا

وافقة  الوزن النسبي %  االنحراف املعياري  املتوسط الحسابي  الفقرة رقم الفقرة   درجة امل

 متوسطة 48.0 1.29 2.40 عدم اهتمام املدير بتوفير الجو النفس ي املريح للمعلمين.  1

 منخفضة  46.2 1.20 2.31 عدم اهتمام املدير بتمّيز املعلمين وإبداعهم. 2

ال يكترث مدير املدرسة بخلق بيئة عمل مريحة في املدرسة تساعد في  3

 تطور العملية التعليمية.

 منخفضة  45.8 1.19 2.29

 منخفضة  45.8 1.29 2.29 ال يكترث املدير لضغوط العمل على املعلمين.  4

 منخفضة  45.4 1.24 2.27 . قلة متابعة املدير للتطور املنهي للمعلمين 5

 منخفضة  44.0 1.23 2.20 عدم تمييز املدير بين مستويات املعلمين األدائية. 6

 منخفضة  43.6 1.20 2.18 موضوعي.تقويم املدير للمعلمين غير  7
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وافقة  الوزن النسبي %  االنحراف املعياري  املتوسط الحسابي  الفقرة رقم الفقرة   درجة امل

 منخفضة  43.4 1.23 2.17 الالمباالة لدى املدير في مواجهة املشكالت في املدرسة.  8

 منخفضة  42.8 1.23 2.14 وجود خالفات مستمرة بين املدير واملعلمين.  9

 منخفضة  41.0 1.21 2.05 ال يكترث املدير إلهمال املعلمين في أداء واجباتهم. 10

 منخفضة  44.6 1.23 2.23 الدرجة الكلية ملستوى انخفاض الروح املعنوية

( أن مستوى انخفاض الروح املعنوية 4تشير البيانات الواردة في الجدول )     

كان  لدى مديري املدارس الحكومية في محافظة الخليل من وجهة نظر املعلمين 

، إذ بلغ املتوسط الحسابي للدرجة الكلية ملجال 
ً
انخفاض الروح منخفضا

"عدم (. ويتضح أيضا أن الفقرات: 44.6( ونسبة مئوية )%2.23)املعنوية 

"عدم اهتمام املدير "، واهتمام املدير بتوفير الجو النفس ي املريح للمعلمين 

"، لضغوط العمل على املعلمين "ال يكترث املدير ، وبتمّيز املعلمين وإبداعهم"

ال يكترث مدير املدرسة بخلق بيئة عمل مريحة في املدرسة تساعد في تطور و"

ملجال ، قد حصلت على أعلى درجة موافقة بالنسبة العملية التعليمية"

لدى مديري املدارس الحكومية في محافظة الخليل من انخفاض الروح املعنوية 

"ال يكترث املدير إلهمال املعلمين في الفقرات:  . في حين أن وجهة نظر املعلمين 

الالمباالة ، و"وجود خالفات مستمرة بين املدير واملعلمين""، و"أداء واجباتهم

، قد حصلت على أقل درجات لدى املدير في مواجهة املشكالت في املدرسة"

لدى مديري املدارس الحكومية ملجال انخفاض الروح املعنوية املوافقة بالنسبة 

 . في محافظة الخليل من وجهة نظر املعلمين 

نتائج سؤال الدراسة الثاني: هل تختلف تقديرات معلمي املدارس في محافظة 

الخليل ملستوى التراخي التنظيمي لدى املديرين باختالف متغيرات الدراسة 

 ؟)الجنس، املؤهل العلمي، التخصص، املديرية(

 ت الصفرية املنبثقة عنه:لإلجابة عن سؤال الدراسة تم فحص الفرضيا

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الفرضية الصفرية األولى:  

بين تقديرات املعلمين ملستوى التراخي التنظيمي لدى مديري (  ≥ 0.05)الداللة 

 .املدارس الحكومية في محافظة الخليل تعزى ملتغير الجنس

لفحص الفرضية الصفرية األولى، استخدم اختبار )ت( للعينات املستقلة 

(Independent-Sample t-test ) ملستوى التراخي التنظيمي لدى مديري املدارس

 ملتغير الجنس
ً
.(6، ويبينه الجدول )الحكومية في محافظة الخليل تبعا

 6جدول 

( للتعرف الى الفروق بين متوسطات تقديريات املستجيبين ملستوى التراخي التنظيمي لدى مديري املدارس الحكومية في  Independent- Sample t-testنتائج اختبار )ت( )

 ملتغير الجنس. 
ً
 محافظة الخليل تبعا

 الداللة اإلحصائية قيمة ت املحسوبة االنحراف املعياري  املتوسط الحسابي  التكرارات الجنس  املتغير 

 0.00** 2.86 0.94 2.37 229 ذكر  مقاومة التغيير 

 0.93 2.61 246 أنثى

 0.00** 3.91 1.05 2.04 229 ذكر  انخفاض الروح املعنوية

 0.97 2.41 246 أنثى

 0.39 0.86- 1.27 2.74 229 ذكر  األنظمة والقوانين 

 1.00 2.66 246 أنثى

 0.84 0.20- 1.20 2.67 229 ذكر  العالقات البينية 

 1.03 2.65 246 أنثى

 0.11 1.61 0.90 2.46 229 ذكر  الدرجة الكلية

 0.79 2.58 246 أنثى

 عند مستوى داللة )**
ً
 عند مستوى 0.01دالة إحصائيا

ً
(، * دالة إحصائيا

 473(، درجات الحرية = 0.05داللة )

( إلى عدم وجود فروق ذات داللة 6تشير النتائج كما هو موضح في الجدول )

في الدرجة الكلية ملستوى التراخي  ( ≥ 0.05)عند مستوى الداللة إحصائية 

مديري املدارس الحكومية في محافظة الخليل من وجهة نظر التنظيمي 

 وعليه تقبل الفرضية الصفرية األولى.املعلمين تعزى ملتغير الجنس. 

وقد تعزى هذه النتيجة إلى أن املعلمين واملعلمات في املدارس الحكومية قد   

 تتشابه تجاربهم مع ظاهرة التراخي التنظيمي لدى مديري املدارس، ألن مفهوم

التراخي التنظيمي يمكن ادراكه أو تحديده، إذ يخضع املعلمون واملعلمات 

للظروف البيئية والتربوية ذاتها، وهذا أدى إلى تقليل الفروق بينهما ولم تكن 

 يمكن 
ً
. ويستدل من هذه النتيجة أن متغير الجنس ليس مؤشرا

ً
دالة إحصائيا

املعلمات في موضوع التراخي أن يؤدي إلى إحداث فرق في اإلجابة بين املعلمين و 

التنظيمي لدى مديري املدارس الحكومية. وتتفق نتيجة هذه الدراسة في هذا 

 . [15] الجانب مع نتيجة دراسة عثمان 

الفرضية الصفرية الثانية: ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى 

التنظيمي لدى بين تقديرات املعلمين ملستوى التراخي (  ≥ 0.05)الداللة 

 .مديري املدارس الحكومية في محافظة الخليل تعزى ملتغير املؤهل العلمي 

لفحص الفرضية الصفرية الثانية، تم إيجاد املتوسطات الحسابية     

ستوى التراخي التنظيمي لدى مديري املدارس واالنحرافات املعيارية مل

املعلمين تعزى ملتغير املؤهل الحكومية في محافظة الخليل من وجهة نظر 

 (.7، وذلك كما هو موضح في الجدول )العلمي 
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  لتقديرات املستجيبين ملستوى التراخي التنظيمي لدى مديري املدارس الحكومية في محافظة الخليل األعداد واملتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية  7جدول 
ً
تبعا

 ملتغير املؤهل العلمي 

 االنحراف املعياري  املتوسط الحسابي  العدد  املؤهل العلمي  املتغير 

 0.95 2.59 56 دبلوم مقاومة التغيير 

 0.93 2.55 327 بكالوريوس

 0.93 2.24 92 أعلى من بكالوريوس

 0.94 2.50 475 املجموع

 1.03 2.27 56 دبلوم انخفاض الروح املعنوية

 1.04 2.28 327 بكالوريوس

 0.96 2.03 92 أعلى من بكالوريوس

 1.03 2.23 475 املجموع

 األنظمة والقوانين 

 

 1.13 3.03 56 دبلوم

 1.11 2.56 327 بكالوريوس

 1.15 2.98 92 أعلى من بكالوريوس

 1.13 2.70 475 املجموع

 1.09 2.99 56 دبلوم العالقات البينية 

 1.10 2.54 327 بكالوريوس

 1.10 2.86 92 أعلى من بكالوريوس

 1.11 2.66 475 املجموع

 0.79 2.72 56 دبلوم الدرجة الكلية

 0.87 2.48 327 بكالوريوس

 0.79 2.53 92 أعلى من بكالوريوس

 0.85 2.52 475 املجموع

( وجود فروق ظاهرية بين املتوسطات الحسابية 7يتضح من الجدول )    

ملستوى التراخي التنظيمي لدى مديري املدارس الحكومية في محافظة الخليل 

 ملتغير املؤهل العلمي. وللتحقق من داللة الفروق 
ً
من وجهة نظر املعلمين تبعا

ح في (، كما هو موض One Way Anovaاستخدم تحليل التباين األحادي )

 (:8الجدول )

 8جدول 

( للتعرف على الفروق بين متوسطات تقديرات املستجيبين ملستوى التراخي التنظيمي لدى مديري املدارس الحكومية في  One Way Anovaنتائج تحليل التباين األحادي )

 ملتغير املؤهل العلمي. 
ً
 محافظة الخليل تبعا

مستوى الداللة   قيمة ف املحسوبة  متوسط املربعات  درجات الحرية مجموع املربعات  مصدر التباين  املتغير 

 اإلحصائية

 **0.01 4.47 3.90 2 7.79 بين املجموعات مقاومة التغيير 

 0.87 472 411.25 داخل املجموعات

  474 419.04 املجموع

انخفاض الروح  

 املعنوية

 0.11 2.25 2.35 2 4.70 املجموعاتبين 

 1.05 472 494.04 داخل املجموعات

  474 498.74 املجموع

 

األنظمة 

 والقوانين 

 **0.00 7.90 9.88 2 19.75 بين املجموعات

 1.25 472 590.34 داخل املجموعات

  474 610.10 املجموع

العالقات  

 البينية

 **0.00 6.00 7.27 2 14.53 بين املجموعات

 1.21 472 571.34 داخل املجموعات

  474 585.87 املجموع

 0.15 1.89 1.35 2 2.70 بين املجموعات الدرجة الكلية

 0.71 472 335.99 داخل املجموعات

 عند مستوى داللة )
ً
 عند مستوى داللة )* دالة   (. 0.01** دالة إحصائيا

ً
 ( 0.05إحصائيا
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( عدم وجود فروق ذات 8يتضح من خالل النتائج املوضحة في الجدول )     

في الدرجة الكلية ملستوى ( α≥0.05داللة إحصائية عند مستوى الداللة )

لدى مديري لدى التراخي التنظيمي، وفي مجال )انخفاض الروح املعنوية( 

 ملتغير املدارس الحكومية في 
ً
محافظة الخليل من وجهة نظر املعلمين تبعا

 . وعليه تقبل الفرضية الصفرية الثانية. املؤهل العلمي 

وقد تعزى هذه النتيجة إلى أن املؤهل العلمي ال يؤثر في إدراك سلوك      

املديرين الذي يعكس التراخي التنظيمي، حيث إن املعلمين وعلى اختالف 

يتعاملون مع نفس املدير، لذا فإنهم يبدون نفس  مؤهالتهم العلمية فإنهم

 الدرجة من االهتمام والرغبة في معرفة ما يصدر عن مديرهم من سلوك، 

فهم يريدون معرفة كل ما يجري داخل املدرسة، وهذا يكسبهم معرفة إضافية 

تمكنهم من التعامل مع السلوك الذي يصدر عن مديرهم بشكل أكثر دقة 

 ووضوح. 

صفرية الثالثة: ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الفرضية ال

بين تقديرات املعلمين ملستوى التراخي التنظيمي لدى (  ≥ 0.05)الداللة 

 .مديري املدارس الحكومية في محافظة الخليل تعزى ملتغير التخصص

استخدم اختبار )ت( للعينات املستقلة لفحص الفرضية الصفرية الثالثة، 

(Independent-Sample t-test إليجاد الفروق ) مستوى بين متوسطات

التراخي التنظيمي لدى مديري املدارس الحكومية في محافظة الخليل من 

 ملتغير التخصص
ً
(.9، ويبينه الجدول )وجهة نظر املعلمين تبعا

 9جدول 

( للتعرف على الفروق بين متوسطات تقديرات املستجيبين ملستوى التراخي التنظيمي لدى مديري املدارس الحكومية في  Independent- Sample t-testنتائج اختبار )ت( ) 

 محافظة الخليل تعزى ملتغير التخصص.

 الداللة اإلحصائية قيمة ت املحسوبة االنحراف املعياري  املتوسط الحسابي  التكرارات التخصص  املتغير 

 0.26 1.13- 0.98 2.43 184 علوم طبيعية مقاومة التغيير 

 0.91 2.53 291 علوم إنسانية

 0.44 0.77- 1.00 2.19 184 علوم طبيعية انخفاض الروح املعنوية

 1.04 2.26 291 علوم إنسانية

 **0.00 4.35 1.13 2.98 184 علوم طبيعية األنظمة والقوانين 

 1.10 2.52 291 علوم إنسانية

 **0.00 3.86 1.10 2.90 184 علوم طبيعية العالقات البينية 

 1.09 2.50 291 علوم إنسانية

 *0.03 2.14 0.79 2.62 184 علوم طبيعية الدرجة الكلية

 0.87 2.45 291 علوم إنسانية

 عند مستوى داللة * *دالة 
ً
 ( 0.01)إحصائيا

 عند مستوى داللة )
ً
 473(، درجات الحرية = 0.05* دالة إحصائيا

( إلى وجود فروق ذات داللة 9تشير النتائج كما هو موضح في الجدول )     

في الدرجة الكلية ملستوى التراخي (  ≥ 0.05)عند مستوى الداللة إحصائية 

مديري املدارس الحكومية في محافظة الخليل من وجهة نظر التنظيمي 

 ملتغير التخصص، حيث بلغت قيمة )ت( املحسوبة )
ً
( وهي 2.14املعلمين تبعا

، وكانت الفروق لصالح 1.96أكبر من قيمة )ت( الجدولية )
ً
( ودالة إحصائيا

(  2.45( مقابل ) 2.62تخصص العلوم الطبيعية بمتوسط حسابي بلغ )

وعليه ترفض الفرضية الصفرية الثالثة ص العلوم اإلنسانية. ألصحاب تخص

 وتقبل الفرضية البديلة.

وتعزى هذه النتيجة إلى أن ذوي تخصص العلوم الطبيعية يتعاملون مع   

ظواهر طبيعية وأرقام أكثر من ذوي تخصص العلوم اإلنسانية، وهذا أدى إلى  

قام، وبناًء عليه تنظر هذه تكوين ثقافة لديهم حول الدقة في التعامل مع األر 

الفئة إلى سلوكيات اآلخرين نظرة فيها الكثير من الدقة، من هنا جاءت 

 لصالحهم.
ً
 الفروق دالة إحصائيا

الفرضية الصفرية الرابعة: ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى 

بين تقديرات املعلمين ملستوى التراخي التنظيمي لدى (  ≥ 0.05)الداللة 

 .ديري املدارس الحكومية في محافظة الخليل تعزى ملتغير املديريةم

لفحص الفرضية الصفرية الرابعة، تم إيجاد املتوسطات الحسابية 

ملستوى التراخي التنظيمي لدى مديري املدارس واالنحرافات املعيارية 

 ملتغير املديرية
ً
، الحكومية في محافظة الخليل من وجهة نظر املعلمين تبعا

 (.10ك كما هو موضح في الجدول )وذل

  األعداد واملتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية  10جدول 
ً
لتقديرات املستجيبين ملستوى التراخي التنظيمي لدى مديري املدارس الحكومية في محافظة الخليل تبعا

 ملتغير املديرية

 االنحراف املعياري  املتوسط الحسابي  العدد  املديرية املتغير 

 0.93 2.59 103 شمال الخليل مقاومة التغيير 

 1.02 2.49 122 الخليل

 0.93 2.51 185 جنوب الخليل

 0.83 2.31 65 يطا

 0.94 2.50 475 املجموع

 1.02 2.26 103 شمال الخليل انخفاض الروح املعنوية
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 االنحراف املعياري  املتوسط الحسابي  العدد  املديرية املتغير 

 1.08 2.23 122 الخليل

 1.06 2.23 185 جنوب الخليل

 0.83 2.18 65 يطا

 1.03 2.23 475 املجموع

 األنظمة والقوانين 

 

 1.07 2.76 103 شمال الخليل

 1.15 2.70 122 الخليل

 1.17 2.64 185 جنوب الخليل

 1.11 2.76 65 يطا

 1.13 2.70 475 املجموع

 1.01 2.71 103 شمال الخليل العالقات البينية 

 1.16 2.61 122 الخليل

 1.15 2.66 185 جنوب الخليل

 1.07 2.66 65 يطا

 1.11 2.66 475 املجموع

 0.82 2.58 103 شمال الخليل الدرجة الكلية

 0.89 2.51 122 الخليل

 0.88 2.51 185 جنوب الخليل

 0.69 2.48 65 يطا

 0.85 2.52 475 املجموع

( وجود فروق ظاهرية بين املتوسطات الحسابية 10يتضح من الجدول )    

ملستوى التراخي التنظيمي لدى مديري املدارس الحكومية في محافظة الخليل 

 ملتغير املديرية. وللتحقق من د
ً
اللة الفروق من وجهة نظر املعلمين تبعا

(، كما هو موضح في One Way Anovaاستخدم تحليل التباين األحادي )

(: 11الجدول)

 11جدول 

( للتعرف على الفروق بين املتوسطات الحسابي لتقديرات املستجيبين ملستوى التراخي التنظيمي لدى مديري املدارس  One Way Anovaنتائج تحليل التباين األحادي )

 ملتغير املديريةالحكومية في  
ً
 محافظة الخليل تبعا

مستوى الداللة   قيمة ف املحسوبة  متوسط املربعات  درجات الحرية مجموع املربعات  مصدر التباين  املتغير 

 اإلحصائية

 0.30 1.23 1.08 3 3.25 بين املجموعات مقاومة التغيير 

 0.88 471 415.79 داخل املجموعات

  474 419.04 املجموع

انخفاض الروح  

 املعنوية

 0.97 0.08 0.09 3 0.26 بين املجموعات

 1.06 471 498.48 داخل املجموعات

  474 498.74 املجموع

 

 األنظمة والقوانين 

 

 0.82 0.30 0.39 3 1.18 بين املجموعات

 1.29 471 608.92 داخل املجموعات

  474 610.10 املجموع

 0.93 0.15 0.19 3 0.56 بين املجموعات البينية العالقات 

 1.24 471 585.31 داخل املجموعات

  474 585.87 املجموع

 0.87 0.24 0.17 3 0.51 بين املجموعات الدرجة الكلية

 0.72 471 338.17 داخل املجموعات

  474 338.69 املجموع

 عند مستوى داللة )** 
ً
 (0.05* دالة مستوى داللة ) (.0.01دالة إحصائيا

( عدم وجود فروق ذات 11يتضح من خالل النتائج املوضحة في الجدول )     

في الدرجة الكلية ملستوى ( α≥0.05داللة إحصائية عند مستوى الداللة )

 التراخي التنظيمي. وعليه تقبل الفرضية الصفرية الرابعة.

ظة وقد تعزى هذه النتيجة إلى أن كافة مديريات التربية والتعليم في محاف      

الخليل تعمل ضمن أنظمة وقوانين وزارة التربية والتعليم الفلسطينية، لذا 

 بهذه األنظمة والقوانين، 
ً
فإن املدارس التابعة لهذه املديريات تلتزم أيضا
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ب مديرو هذه املدارس وتتم مساءلتهم وفق هذه األنظمة والقوانين، 
ً
وُيراق

دى املساءلة واملحاسبة ومن ثم تشكلت لدى املعلمين ثقافة متشابهة حول م

التي تقوم بها مديريات التربية والتعليم على أي تقصير من املديرين، ومنه 

التراخي في أداء املهام. وكأن الفروق بين أداء املديرين هي فروق فردية. لهذا 

جاءت استجابات املعلمين حول مستوى التراخي التنظيمي لدى املديرين كانت 

.متقاربة وغير دالة إحصا
ً
 ئيا

 . التوصيات6

 من خالل النتائج التي توصلت إليها الدراسة الحالية، يوص ي الباحثون بما يلي:

العمل على تفعيل مبدأ الشفافية والنزاهة لدى مديري املدارس الحكومية  -

 عند تقييمهم ألداء املعلمين. 

، مــن خــالل التوعية  -
ً
تفعیــل دور الرقابة اإلدارية، والرقابــة الذاتیــة أیضــا

 .والتثقيف وورش العمل والتدريب

وفير معلومات واضحة تشجيع املديرين على تقبل عملية التغيير من خالل ت -

 وواقعيه عن عملية التغيير تساهم في تقليل مقاومة املوظفين للتغيير.

العمل على زيادة تفعيل العالقات اإلنسانية بين العاملين في املدارس  -

 .الحكومية، وتنمية العالقات االجتماعية بينهم وبين املجتمع املحلي

هتم بأسباب ومظاهر وطرق عالج إجراء املزيد من الدراسات والبحوث التي ت  -

 التراخي التنظيمي في مدارس ومحافظات أخرى في فلسطين.
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ABSTRACT_This study aimed to investigate the level of organizational slack among the principals of public 

schools in Hebron governorate from the teachers' perspectives. It also aimed to identify the differences 

between the average levels of organizational slack among the school principals according to the study 

variables. In order to achieve the objectives of the study, the researchers applied a descriptive method. As a 

tool for data collection, the researchers conducted a questionnaire consisted of (40) items. The population of 

the study consisted of all teachers in public schools in the Hebron Governorate, (8660 teachers) in academic 

year (2019/2020). The study was applied to a sample of (475) teachers selected randomly. The results of the 

study revealed that the level of organizational slack among public school principals in Hebron from the 

teachers' point of view was moderate, with a mean of (2.52), ranged in a medium degree except for the field 

low morale. The results also showed that there were no statistically significant differences in the overall 

degree of organizational slack of public school's principals in Hebron governorate from the teachers' 

perspectives due to the variables: gender, educational qualification, and directorate, while the results 

showed statistically significant differences in the total score. The level of organizational slack of the 

principals of public schools in Hebron governorate from the teachers' perspectives according to the study 

major variable. In light of the previous results, the researchers came up with a set of recommendations and 

suggestions. 
KEYWORDS: organizational slack, principals, public schools, education directorates, Hebron governorate . 
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