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د. حممد عابدين

* تاريخ ت�سلم البحث: 20011/2/8م                                              * تاريخ قبوله للن�رش: 2012/5/9م

م�ستوى الثقافِة التنظيمّيِة يف املدار�ِس الثانويِّة

امللخ�س

العربّية  الثانويّة  املدار�س  يف  التنظيمّيِة  الثقافِة  م�ستوى  تعّرَف  الدرا�سُة  هدفت 

اإداريّيها ومعّلميها، ومتّ تطبيُقها خالَل العام 2011 على  يف القد�س من وجهة نظر 

عّينٍة عنقوديٍّة مكّونٍة من 21 مدر�سًة، وا�ستجاَب من اأفرادِها 42 اإداريّاً و294 معّلماً؛ 

وا�ستُخِدمت ا�ستبانٌة �سّمت61 بنداً بعد التحّقِق من �سدِقها وثباتِها. واأ�سارت النتائُج 

يراه  كما  القد�س  الثانويِّة يف حمافظِة  املدار�ِس  التنظيمّية يف  الثقافِة  م�ستوى  اأّن 

املبحوثوَن »مرتفٌع« ب�سكٍل عاٍمّ ويف جماالت التوّقعات التنظيمّية واملعتقدات والِقيم، 

و »متو�ّسٌط« يف جمال االأعراف. كما اأ�سارت النتائُج اأنّه ال فروَق ذاَت داللٍة اإح�سائّيٍة 

 و�سنواِت 
ّ
بني متو�ّسطات ا�ستجابات املبحوثني تبعاً جلن�ِس امل�ستجيِب وموؤّهلِه العلمي

اخلربةِ لديِه، بينما كانت الفروُق بني متو�ّسطات اال�ستجابات ذاَت داللٍة اإح�سائّيٍة تبعاً 

لل�سفِة الوظيفّيِة ومرجعّيِة املدر�سة. 

 

الكلمات املفتاحية: الثقافُة التنظيمّية، املدار�ُس العربّية، املدار�ُس الثانويّة، القد�س.
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جملة العلوم الرتبوية والنف�سية

Level of Organizational Culture at Jerusalem
Governorate Secondary Schools as Viewed by

Administrators and Teachers

Abstract

This study aims at determining the level of organizational culture at Arab 
secondary schools in Jerusalem as viewed by administrators and teachers, and 
was undertaken in 2011. A cluster sample of 21 schools was chosen; 42 ad-
ministrators and 294 teachers responded to a 61-item validity and reliablity 
questionnaire. Results showed that the level of organizational culture at the 
Arab secondary schools as viewed by respondents was “high” in general and 
in the sets of organizational expectations, beliefs, and values, and “moderate” 
in norms set. Results also showed no significant differences in respondents’ 
perspectives due to gender, qualification, and years of experience; whereas 
there were significant differences in those perspectives due to job and super-
vising body.

Key words: organizational culture, Arab schools, secondary schools, Jerusalem.

Dr. Mohammad A. Abdeen
College of Educational Sciences

Al-Quds University
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مقّدمُة

تُعِطي  ثقافٌة  التنظيمّية، وهي  الثقافَة  تُ�سّمى  بها  خا�ّسًة  ثقافًة  موؤ�ّس�سٍة  متتلُك كلُّ 

�سورةً عن االفرتا�ساِت واملعايريِ املهّمِة التي تقوُم عليها ِقيَُم املوؤ�ّس�سِة واجتاهاتُها واأهداُفها، 

وتُبنّيُ للعاملني اإطارَ االأمور و�سريَها فيه وتقاليَد املوؤ�ّس�سة وطرَق التاأقلم فيها. وتُ�سّكُل هذه 

املوؤ�ّس�سة،  يف  واجلماعات  االأفراد  ل�سلوك  دِ  املحدِّ  
ّ
التنظيمي ال�سلوك  مكّونات  اأحَد  الثقافُة 

واإدراكاً عاّماً م�سرّتكاً لدى اأفراد املوؤ�ّس�سة. وال بدَّ اأن يكون للقيادة االإداريّة دورٌ يف تكويِن الثقافة 

اأّن  باعتبار  املدر�سة  االإدارّي يف  النمط  ب�سِط  من  تتمّكن  املن�سجمِة معها، كي  التنظيمّيِة 

اأفرادَها يُ�سّكلوَن ثقافًة فرعّيًة داخلها.

الباحثني  اهتماَم  نالت  التي  احلديثة  املفاهيم  من  التنظيمّية  الثقافة  مفهوُم  ويُعتربُ 

وكنيدي  ديل  املفهوم  لهذا  اللبنَة االأوىل  و�سع  الع�رشين. وقد  القرن  من  الثامن  الِعقِد  منذ 

 Peters( ووترمان  وبيرتز   Corporate culture كتابهما  يف   )Deal & Kennedy, 1982(
التنظيمّية  وللثقافة   .In search of excellence كتابهما  يف   )& Waterman, 1982
يف  اأهمّيتَها يف بناِء ا�سرتاتيجّيات املوؤ�ّس�سة، والتخطيِط الإحداِث التغيريِ املن�سود، خ�سو�ساً 

 Harris, 2003؛  الفرحان،  2004؛  )الر�سيد،  واملوؤ�ّس�سّية  االإداريّة  وامل�ستجّدات  التحديّات  ظّل 

2002(، واأّن لها تاأثريَها على اأداء املنّظمات وحتقيِق اأهدافها، واإّن املوؤ�ّس�سة التي متلُك ثقافًة 
قويًّة متّكن اأع�ساَءها من االلتزام واالن�سباط، واالإبداِع والتحديِث، وامل�سارِكة يف اتخاذ القرارات 

)�سامل، 2006(.

والثقافُة التنظيمّية امتدادٌ للثقافة املجتمعّية ال�سائدة، وانعكا�ٌس للمعرفِة واالأفكارِ والِقيَِم 

الوا�سع.    
ّ
االجتماعي النظام  مكّونات  مع  تفاعلّية  تبادلّيٍة  عالقٍة  من  وجزءٌ  ما،  جمتمٍع  لدى 

 .
ّ
املجتمعي ال�سلوِك  نِتاُج  هو  واإّنا  فراٍغ،  من  يتولّد  املوؤ�ّس�سة ال  يف  االأفراد  �سلوَك  فاإّن  وعليه، 

املوؤ�ّس�سة  اأهداِف  تفاعل  نِتاُج  هي  واإّنا  معنيٍّ،  فردٍ  �سنع  من  لي�ست  التنظيمّية  الثقافَة  واإّن 

وتطّلعاتِها وجهودِ موؤ�ّس�سيها وتوايل العاملنَي يف اأدوارِها املختلفة )الطويل، 1998(. 

د. حممد عابدين م�ستوى الثقافِة التنظيمّيِة يف املدار�ِس الثانويِّة

م�ستوى الثقافِة التنظيمّيِة يف املدار�ِس الثانويِّة يف

حمافظِة القد�ِس كما يراهُ الإداريّوَن واملعّلموَن
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جملة العلوم الرتبوية والنف�سية

لقد تعّددت تعاريُف الثقافِة التنظيمّية لدى الباحثني، وتداخل مفهوُمها مع م�سطلحات 

املناخ  مفهوِم  2005(، وتداخَل مع  )العميان،  والتكنولوجيا   
ّ
االجتماعي والنموذج  االأخالقّيات 

 اإىل حدٍّ بدا فيه التوفيُق بني املفهوَمنّي �سطحّياً )Rousseau, 1990(. ويُنظرُ اإىل 
ّ
التنظيمي

 من االفرتا�ساِت والِقيَِم واملعتقداِت 
ٌّ
الثقافِة التنظيمّيِة ب�سكٍل عامٍّ على اأنّها نظاٌم اأ�سا�سي

 يف املوؤ�ّس�سة، وتُ�سفي عليها 
ّ
وقواعِد ال�سلوك التي تر�سُم مالمَح ال�سلوك الفردّي واجلمعي

 .)McShane & Von Glinow, 2005 ّزَةَ لها عن غريها )ال�سخني، 2005؛
اخل�سائ�َس املميِ

وعّرَفها �سامل )2006، �س16( باأنّها “جمموعٌة خا�ّسٌة من الِقيَم واالأعراِف والقواعِد ال�سلوكّية 

املنّظمِة، والتي حتكُم الطريقَة التي يتفاعلُوَن بها  التي يتقا�سُمها االأفرادُ واجلماعاُت يف 

 )1997( حرمي  ذوي امل�سلحة”. واأ�سارَ  بها مع باقي االأفراد  مع بع�سهم البع�س ويتعاملوَن 

الداخلّية  البيئة  البيئِة اخلارجّيِة اإىل  من  والِقيَم  والتوّقعات  باالعتقادات  ياأتُون  اأّن االأفرادَ  اإىل 

للموؤ�ّس�سة ثّم تُ�سّكُل نطاً خا�ّساً بهم يُحّدد طرَق االإدراِك والتفكريِ واالإح�سا�ِس بامل�سكالت. 

وتوّفرُ الثقافُة التنظيمّية االإطارَ الذي يُنّظُم الواجباِت واحلقوَق، ويُو�ّسُح طريقَة اأداء العمل 

واالأدوارَ الوظيفّيَة واملعايريَ التي يتّم من خاللها ربُط االأفراد باملوؤ�ّس�سة وحتفيزُهم الأداء العمل 

 )الكالبي، 2008(. وكذلك تُوؤّدي الثقافة التنظيمّية دوراً 
ّ
باإتقاٍن ورفُع م�ستوى التزامهم الوظيفي

يف التغّلب على امل�سكالِت االإداريِّة التي تواجُه املوؤ�ّس�سَة، وخ�سو�ساً تلك امل�سكالِت املرتبطِة 

 )العويف، 2005(. وال بّد من اأخِذ الثقافِة التنظيمّيِة 
ّ
ب�سلوِك العاملني والتزاِمهم الوظيفي

 )dysfunctional( باالعتبار عنَد اإحداِث التغيريِ، اإذ اإّن الثقافَة التنظيمّيَة ال�سقيمَة واملختّلة

.)Lindahl, 2005( وتُف�سده )school improvement( 
ّ
تُعيُق التح�سني املدر�سي

وهناك موؤ�رّشاٌت تدّل على الثقافِة التنظيمّية اأ�سماها �سني )Schein, 1985( مكّونات 

الثقافِة التنظيمّية، وهي ثالثُة اأ�سناٍف: )1( املكت�سباُت: وتتمّثُل يف البيئِة االجتماعّيِة واللغِة 

؛ )2( االفرتا�ساُت: وتتمّثُل يف 
ّ
امل�ستخَدمِة يف االت�ساِل ويف انتماِء االأفرادِ و�سلوِكهم املنّظمي

َهِة ل�سلوِك االأفراد واأناِط تفكريِهم وتقديرِهم لالأحداث؛ )3(  املَُوجِّ النظريّاِت والروؤى ال�سائدةِ 

َهِة ل�سلوِك االأفراد يف جميع امل�ستويات،  الِقيَُم: وتتمّثُل يف املعايريِ املعرتِف بها واملقبولِة واملوجِّ

وت�ساعُد يف حّل امل�سكالِت يف املوؤ�ّس�سة. و�سّنف �سامل )2006( تلك املكّوناِت يف جمموعتني، 

والرموزَ،  والتوّقعات،  واالأعراَف،  واملعنقدات،  القيَِم،  وت�سمُل:  الثقافّية  االإ�سارات   )1( هما: 

وي�سمُل:  للموؤ�ّس�سِة  الثقايّف  املوروث  و)2(  واالحتفاالت  والطقو�َس  واالأ�ساطريَ،  واملمنوعات، 

ثقافَة املوؤ�ّس�سنَي و�سريتَهم، و�سلوَك القادة، وتاريَخ املوؤ�ّس�سة، واأبطالَها ورّوادَها االأوائل، وطبيعَة 

 )McShane & Von Glinow, 2005( غلينو  ڤون  و  ماك�سني  واأّما  ون�ساِطها.  حرفتِها 
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فاعتربا االفرتا�ساِت واملعتقداِت والِقيََم عنا�رشَ للثقافِة التنظيمّيِة، وبّينا اأّن االفرتا�سات هي 46

ناذُج عقلّيٌة م�سرتكٌة ووجهاُت نظرٍ وا�سعٌة وق�سايا را�سخٌة ومتاأ�ّسلٌة وم�َسلٌَّم بها يعتمُد 

عليها االأفرادُ يف توجيِه انطباعاتِهم و�سلوكاتِهم، كاأن يفرت�َس العاملوَن اأّن االأمانَة والنزاهَة 

وما  مهّم،  هو  ما  حول  ودائمٌة  ثابتٌة  قناعاٌت  الِقيََم هي  واأّن  بقائِها؛  �رسُّ  هي  املوؤ�ّس�سة  يف 

، فتتحّدد مبوجبِها قراراُت العاملني وت�رشّفاتُهم؛ واأّن املعتقداِت هي اإدراُك 
ٌ
هو �سواٌب اأو خطاأ

العاملني للواقِع الذي ي�سمُل طبيعَة العمل واحلياةَ االجتماعّية يف بيئة العمِل وكيفّيَة اإجناز 

العمل، ومثاُل ذلك االعتقادُ باأهّمية امل�ساركِة يف �سناعِة القرار.

وحّتّددُ الثقافُة التنظيمّيُة درجَة املباداأة الفرديّة وما يتمّتع به االأفرادُ من حريٍّة وا�ستقاللّيٍة 

االأق�سام  بني  التكامل  ودرجَة  لديهم،  املخاطرة  َقبوِل  ودرجَة  العمل،  عن  ذاتّيٍة  وم�سوؤولّيٍة 

االإدارة  دعِم  ودرجَة  االأفراد،  لدى  والتوّقعات  االأهداِف  و�سوِح  ودرجَة  املوؤ�ّس�سة،  يف  والوحدات 

 )القريوتي، 1999(. ومن 
ّ
 مقابَل الوالِء الفردّي ال�سخ�سي

ّ
العليا لالأفراد، ودرجَة الوالِء التنظيمي

ناحيٍة اأخرى، فاإّن الثقافَة التنظيمّية تُعّد اإطاراً فكريّاً وميثاقاً ت�سرت�سُد به االإدارة والعاملون، 

فتُنبُت يف االأفراد ِقيََم الوالِء واالبتكارِ والريادةِ والتناف�ِس والتفاين يف العمِل وخدمِة الرعّية، 

وتٌ�سّهُل مهّمَة االإدارة يف قيادة العمِل والتنبوؤِ ب�سلوِك العاملني )الرخيمي، 2000(. واأو�سح 

روبينز )Robbins, 1995( اأّن الثقافَة التنظيمّيَة توؤّدي اأربَع وظائف، هي: متييزُ املوؤ�ّس�سِة عن 
غريِها من املوؤ�ّس�سات، واإعطاءُ العاملنَي اإح�سا�ساً بالهويّة، واالإ�سهاُم يف بناِء االلتزاِم واالنتماِء 

 
ٍّ
اإطارٍ مرجعي لدى العاملنَي وتغليِب امل�سلحِة العاّمِة على امل�سالِح ال�سخ�سّية، وت�سكيُل 

 يهتدي به العاملون يف املوؤ�ّس�سة. وبنيَّ �سامل )2006( اأنّه اإ�سافًة اإىل اإيجادِ ال�سعورِ 
ٍّ
و�سلوكي

بالهويّة لدى العاملنَي وت�سهيِل االلتزاِم لديهم احرتام الوقت واالن�سباط يف العمل، وااللتزام 

بفل�سفِة املوؤ�ّس�سة واأنظمتِها، فاإّن الثقافَة التنظيمّيَة تُيَ�رّسُ حتقيَق التكامِل بني العملّياِت 

ن من النمِو واال�ستقرارِ والبقاء، وحتقيَق التكّيِف بني املوؤ�ّس�سة  الداخلّيِة يف املوؤ�ّس�سة لتتمكَّ

وبيئتها اخلارجّية، وحتقيَق ر�سالِة املوؤ�ّس�سة واأهداِفها، واال�ستجابَة ال�رشيعَة حلاجات امل�ستفيدين 

املعّلمني والطلبة واأولياِء االأمور.

 اأن تختلَف الثقافُة التنظيمّيُة من موؤ�ّس�سٍة الأخرى، وداخَل املوؤ�ّس�سة ذاتِها 
ّ
ومن الطبيعي

عن  النظر  بغ�ّس  بخ�سو�سّيٍة  تتمّيزُ  موؤ�ّس�سٍة  ثقافَة كّل  اأّن  ذلك  ويعني  الآخر.  موقٍف  من 

ِقيَُم  تنت�رشَ  اأن  ذلك:  اأمثلِة  ومن  املوؤ�ّس�سات؛  بني  التنظيمّية  للثقافِة  امل�سرتكِة  اخل�سائ�ِس 

 واجلَودةِ والتمّيزِ يف االأداِء يف الثقافِة التنظيمّية لعددٍ من املوؤ�ّس�سات، غري اأنّها 
ّ
العمِل اجلماعي

قد تختلُف بني املوؤ�ّس�ساِت يف بع�ِس تفا�سيلها )Moorhead & Griffin, 1995(. وال �سكَّ 

د. حممد عابدين م�ستوى الثقافِة التنظيمّيِة يف املدار�ِس الثانويِّة
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اأنَّ الثقافَة التنظيمّيَة تتاأثّرُ باخل�سائ�ِس ال�سخ�سّيِة الأفرادِ املوؤ�ّس�سِة، وبخ�سائ�ِس الوظائِف 

 واأخالقّياِت العمِل واملهنِة )اأبو بكر، 2004(. 
ّ
التي يُوؤّدونَها، وبخ�سائ�ِس البناِء التنظيمي

عملِها  ملجاِل  تبعاً  الأخرى  موؤ�ّس�سٍة  من  تختلُف  التنظيمّيِة  الثقافِة  من  اأ�سكاٌل  وثّمة 

حتديِد  على  القائمُة  البريوقراطّية  الثقافُة  منها:   ،)1999 والعتيبي،  )ال�سواط  وطبيعتِها 

امل�سوؤولّياِت وال�سلطاِت وتنظيِم العمِل والتن�سيِق بني الوحدات، والثقافُة االإبداعّية القائمُة 

اأفرادٍ يتمّتعون باجلراأةِ واملخاطرة واالإقدام،  على توفري بيئٍة م�سّجعٍة على االإبداع، وعلى اإبرازِ 

والثقافُة امل�ساندةُ املرتكزةُ على اإيجادِ بيئِة عمٍل �سديقٍة ي�سودُ فيها جوٌّ اأ�رّشيٌّ مفعٌم بالثقِة 

لدى  فت�سودُ  العمل  بطريقِة  االهتماِم  على  القائمُة  العملّيات  وثقافُة  والتعاون،  وامل�ساواة 

ِقيَُم احلذرِ واحليطِة واحلمايِة والدّقِة يف العمل، وثقافُة املهّمة املرتكزةُ على االهتماِم  االأفرادِ 

بالنتائِج وت�سودُ فيها ِقيَُم ا�ستخداِم املواردِ بفاعلّيٍة وكفاءةٍ لتحقيِق اأف�سِل النتائج، وثقافُة 

العمل  وبقواعد  �ساِت  والتخ�سّ لالأدوارِ   
ٍّ
وظيفي و�سٍف  بتوفريِ  االهتماِم  على  املرتكزةُ  الدور 

 واال�ستقرار يف العمل.
ّ
واأنظمته ويتمّتع االأفرادُ حينئٍذ باالأمن الوظيفي

وقد اأو�سح ماك�سني وڤون غلينو )McShane & Von Glinow, 2005( اأّن هناك اأربعَة 

 تهدُف اإىل جعِل العاملني جميعاً 
ٌ
اأبعادٍ للثقافِة التنظيمّية، هي: ثقافُة الرقابة، وهي ثقافة 

حتَت ال�سيطرة وتعطي دوراً خا�ّساً للمديرين يف االإدارة؛ وثقافُة العالقات، وهي ثقافٌة ترّكزُ على 

اخلريِ  لِقيَِم  عاليًة  قيمًة  وامل�ساركِة وتعطي   
ّ
اجلماعي والعمِل  والعدالِة  املفتوحِة  االت�ساالِت 

 من 
ّ
وال�سعادةِ والرفاهية؛ وثقافُة االأداء، وهي ثقافٌة ترتبُط بتقييِم االأداِء الفردّي والتنظيمي

والفاعلّيِة؛ وثقافُة اال�ستجابِة، وهي ثقافٌة تهتّم بالتعاي�ِس واالن�سجاِم  اأجِل حتقيِق الكفاءةِ 

مع البيئِة اخلارجّيِة.

وي�سريُ االأدُب الرتبوّي )اأبو بكر، 2004؛ �سامل، 2006؛ العميان، 2005( اأّن هناك ثقافًة تنظيمّيًة 

وا�سعاً وحتظى  انت�ساراً  قويًّة يف حالِة كونِها تنت�رشُ  الثقافُة  وتكون  �سعيفة.  واأخرى  قويّة 

بالثقِة والَقبوِل من جميِع اأع�ساِء املوؤ�ّس�سة اأو معظِمهم، واأّن لديهم جمموعًة متجان�سًة 

من الِقيَِم واملعتقداِت والتقاليِد واملعايريِ التي حتكُم �سلوكّياتِهم واجتاهاتِهم داخل املوؤ�ّس�سة، 

ويتم�ّسكون بها )حرمي، 1997؛ Robbins,1995(. ومتتازُ الثقافُة القويُّة بالثقة واالألفِة واملوّدةِ، 

الثقافُة  واأّما  وحتفزُهم.  وتدعُمهم  باالأفرادِ  االإدارةُ  والتناف�سّيِة، وتهتّم  واملبادَاأةِ،  واال�ستقاللّيِة 

التنظيمّيُة ال�سعيفُة فهي الثقاُفة التي ال يتّم اعتناُقها بقّوةٍ من اأفرادِ املوؤ�ّس�سِة، وال حتظى 

بالثِقة والَقبوِل الوا�سِع من معظِمهم؛ وتفتقرُ املوؤ�ّس�سُة يف هذه احلالِة اإىل التم�ّسِك امل�سرتِك 

بني اأع�سائِها بالِقيِم واملعتقداِت، وبالتايل يجُد االأفرادُ �سعوبةً يف التوافِق والتوّحد مع املوؤ�ّس�سة 
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اأو مع اأهداِفها وقيِمها )اأبو بكر، 2004؛ العميان، 2005(. ويف حالِة الثقافِة ال�سعيفِة يحتاُج 48

والوثائق الر�سمّية املكتوبة، كما  العاملوَن اإىل التوجيهاِت، وتهتّم االإدارةُ بالقواننِي واللوائِح 

، وتنخف�ُس 
ّ
 وال�سيا�سي

ّ
تتج�سد يف املوؤ�ّس�سة نُُظُم االإدارة االأوتوقراطّية ونُط االإدارة العائلي

 
ّ
باالغرتاِب االجتماعي  لدى العاملني، وي�سيُع ال�سعورُ 

ّ
فيها االإنتاجّيُة، ويقّل الر�سا الوظيفي

فتبدو الِقيَُم واملعايريُ االجتماعّية ال�سائدةُ عدميَة املعنى للفرد، وي�سعرُ الفردُ بالعزلِة واالإحباط 

القويَّة يف  الثقافَة  اأّن   )Deal & Kennedy, 1982( وكنيدي  ديل  واأ�سار   .)2006 )�سامل، 

املوؤ�ّس�سات املتفّوقِة حتّققت عندما �سادت فيها فل�سفُة االإدارة باالأهداف، واالهتماُم باالأفراد، 

رُ معايري عاليٍة لالأداء. وبناًء على ما �سلف، فاإنَّ الثقافَة التنظيمّيَة تقوى  وتكرميُ املبدعنَي، وتوفُّ

اأو ت�سعف تبعاً ملدى اتفاق اأفرادِ املوؤ�ّس�سة على الِقيَم واملعتقدات، ومدى قّوةِ اأو �سّدةِ مت�ّسِك 

االأفراد بتلك الِقيَم واملعتقدات؛ واإّن الثقافَة التنظيمّيَة تزدادُ قّوةً يف حال وجود اتفاٍق اأو اإجماٍع 

على الِقيَم واملعتقداِت والتزاٍم باالأخِذ بها.

اإىل ثقافٍة  وهناك نوَعان اآَخران من الثقافة التنظيمّية، هما: الثقافُة املثالّيُة التي ت�سريُ 

وحيدةٍ مثلى متّيزُ املوؤ�ّس�ساِت الناجحَة، ويجُب اأن متتلَكها املوؤ�ّس�ساُت الراغبُة بالنجاح، والثقافُة 

املوقفّيُة التي تعني اأنّه من ال�رشورّي اأن تتكّيَف الثقافُة التنظيمّيُة مع الظروِف البيئّيِة الأنّه 

ال توجد هناك ثقافٌة مثالّيٌة )عمر، 2008(.

الذين  اأولئك  بني  ِمن  العاملني  اختيارُ  يتّم  اأن  القويّة  التنظيمّية  الثقافِة  بناءُ  ويتطّلُب 

والتوّجهاِت  واال�ستعداداِت  الثقافّية  واخللفّياِت  ال�سلوكّية  االأناِط  من  جمموعٌة  لديهم 

املنا�سبة، اأي اختيارُ االأفرادِ الذين يّتفقوَن مع ِقيَم املوؤ�ّس�سِة والذين يُظِهرُوَن اال�ستعدادَ وامليَل 

م�سحوبٍة  ثقايفٍّ  تطويٍع  عملّية  اإجراءُ  يلزم  قد  اأنّه  1999(، كما  )القريوتي،  ثقافتِها  لَقبول 

من  املوؤ�ّس�سة  ثقافِة  املن�سجمِة مع  غريِ  ال�سابقة  واخلرباِت  الِقيَم  تنقيٍة وجتريٍد من  بعملّيِة 

اأجمَل  فقد  العموِم،  وعلى   .)2002 واإدري�س،  )مر�سي  اجلديدة  التنظيمّيِة  الثقافِة  تبّني  اأجل 

�سريتو )Certo, 2003( اآلّياِت تطويرِ الثقافِة التنظيمّية بثالِث اآلّياٍت اأ�سا�سّيٍة، هي: )1( نُط 

واأقوالِهم واأفعالِهم تاأثريَها يف  اإّن ل�سلوكّياِت القادةِ  العليا، حيُث  �سلوِك املوؤ�ّس�سني واالإدارةِ 

العاملني، ومتّثُل لهم اأنوذجاً يُقتَدى به؛ و)2( معايريُ اال�ستقطاِب واالختيارِ والرتقيِة والتقاعِد، 

الذين يتّم اختيارُهم مع ِقيَم املوؤ�ّس�سِة وثقافتِها  توافِق ِقيَم االأفرادِ  حيُث ال بّد من مراعاةِ 

و)3( املخالطُة  بالعمل؛  الالزمَة للقياِم  واملهاراِت  والقدراِت  املعرفَة  امتالِكهم  اإىل  باالإ�سافِة 

االجتماعّيُة )organizational socialization(، ويُق�سُد بذلك احتكاُك العاملنَي ببع�ِسهم 

اإذ يتعّلُم االأفرادُ من خاللِه الِقيََم وال�سلوكاِت واملعارَف االجتماعّيَة ال�رشوريّة للقياِم باأدوارِهم 

د. حممد عابدين م�ستوى الثقافِة التنظيمّيِة يف املدار�ِس الثانويِّة
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يف املوؤ�ّس�سِة، وي�سبحوا متفّهمنَي ملعايريِ موؤ�ّس�ستِهم التي يعملوَن بها، وي�سعروَن بالراحِة 

فيها واالنتماِء لها. 

االآتيِة  االأربعِة  اال�سرتاتيجّياِت  ا�ستخداُم  ّيكُن  اأنّه   )1997( حرمي  يذكرُ  ال�سياق،  هذا  ويف 

 )history of institution( املوؤ�ّس�سة  بتاريخ  االإح�سا�ِس  بناءُ  التنظيمّية:  الثقافِة  لتكوين 

واتخاذُ الِعرّبِ منه، واإيجادُ االإميان بوحدانّيِة القيادة )oneness(، وتطويرُ االإح�سا�ِس بالع�سويّة 

)membership( واالنتماِء، وحتقيُق التبادلّية )exchange( لدى االأفراد. 
وترتبُط الثقافُة التنظيمّية يف املدار�س بفاعلّيتِها التنظيمّية، حيث اإنّها توؤثّرُ يف حت�سيِل 

ومع  بينهم  فيما  املتداخلِة  وعالقاتِهم   ،
ّ
املهني وانتمائِهم  ووالئِهم  املعّلمني  واإجنازِ  الطلبة، 

التنظيمّيُة  الثقافُة  ترتبُط  كما  2003(؛  ملحم،  2005؛  ال�رشايرة،  2009؛  )ال�سعود،  طلبتهم 

باإدارةِ اجلَودةِ ال�ساملِة يف املوؤ�ّس�سة )Prajio & McDermott, 2005(، وباالإبداع االإداريِّ لدى 

 ديوفور 
َّ
 )يزبك-اأبو اأحمد، 2009(. وقد حّذرَ 

ِّ
امل�سوؤولنَي )جمادلة، 2009(، وباالنتماِء التنظيمي

واإيكر )Dufour & Eaker, 1998( اأنَّ اإهماَل الثقافِة والرتكيزَ على ق�سايا تنظيمّيٍة تتعّلُق 

، واأنّه ال بّد من تغيريِ 
ِّ
بال�سيا�ساِت واالإجراءاِت والقواننِي يُ�سّكُل خلالً يف حركة االإ�سالِح املدر�سي

االعتقاداِت والتوّقعاِت والعاداِت املكّونِة ثقافَة املدر�سِة، ومن الرتكيزِ على العمِل والنتائج. 

وتلعُب الثقافُة التنظيمّية دوراً هاّماً يف ت�سكيل البيئة املدر�سّيِة االإيجابّية املثرية لالإبداع، 

يف املدار�س الثانويّة، وهي البيئُة التي تُ�سّكٌل بداية انطالِق الطلبة اإىل املجتمِع  وخ�سو�ساً 

وامل�ساركة يف البناء والتطوير. وتتطّلب عمليُة تطوير البيئة املدر�سية اهتمام االإدارة املدر�سّية 

 ليكون جمتمعا متكامال ي�سّد بع�ُسه 
ّ
املجتمع املدر�سي روُح االن�سجام بني اأفرادِ  باأن ت�سودَ 

بع�ساً، ويهتّم بنبوغ االأفكار واحرتام التنّوع واالإبداع، وي�سمُن حّرية التعبري وامل�ساركة، ويعمل 

فت�سيُع  وممار�ساتِهم  �سلوَك القادةِ  الثقافُة التنظيمّية  2005(. وتوّجُه  الفريق )عابدين،  بروح 

باملعّلمني  اأي  خدماتِها،  من  وبامل�ستفيدين  املوؤ�ّس�سِة  يف  بالعاملني  االهتماِم  ِقيَُم  لديهم 

  .)Tichy & Devanna, 1990( والطلبة واأولياء االأمور، واالنفتاِح، وت�سجيِع االإبداع ودعمه

وقد اأوىّل عددٌ من الباحثني اهتماماً بدرا�سِة الثقافِة التنظيمّيِة، �سواء يف املدر�سة اأم غريها 

من املوؤ�ّس�سات التعليمّية.  ففيما يتعّلُق باملدر�سة، اأجرى ال�سعود )2009( درا�سًة لتعّرف اأناط 

 للمعّلمني وطّبقها على 256 معّلماً 
ّ
ال�سلوك االإدارّي للمديرين وعالقتها بالوالء التنظيمي

ووالَءهم  للمعّلمني   
ّ
التنظيمي ال�سلوَك  اأنَّ  النتائُج  واأ�سارت  اأردنّيًة،  ثانويًّة  مدر�سًة   65 يف 

 والثقافِة التنظيمّية ال�سائدة 
ّ
 قد تاأثّر بالنمِط االإدارّي للمديرين وباملناِخ التنظيمي

ّ
التنظيمي

يف املدار�س. 
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واأجرى بوحمد )2008( درا�سًة بّينت نتائُجها اأّن مديري املدار�ِس اخلا�ّسِة يف الكويت يُقّدروَن 50

توّفرَ الثقافِة التنظيمّية بدرجٍة مرتفعٍة على الرتتيِب االآتي ملجاالتها: التوّقعاُت، فاملعتقداُت، 

فاالأعراُف، فالِقيَُم، فالفل�سفُة، واأنَّ املعّلمني يُقّدرون ذلك بدرجٍة متو�ّسطٍة وفق ترتيٍب مغايرٍ 

ملجاالتِها، هو: الفل�سفُة، فالتوّقعاُت، فاملعتقداُت، فاالأعراُف، فالِقيَم. كما اأ�سارت النتائُج اأنَّ 

يف تقديراِت املبحوثنَي ل�سالِح املديريَن، دون وجودِ فروٍق ذاِت داللٍة بح�سِب اخلربةِ  هناَك فروقاً 

واملعّلمني  االإدارينّي  اجتاهاِت  اأّن   )2008( عمر  درا�سة  نتائُج  واأ�سارت  واجلن�س.   
ّ
العلمي واملوؤّهل 

اجلن�ِس  بح�سب  فيها  اإح�سائّيٍة  داللٍة  ذاَت  فروَق  ال  واأنّه  اإيجابّيٌة،  التنظيمّيِة  الثقافِة  نحو 

، بينما وُجدت فروٌق فيها بح�سب اخلربةِ، ل�سالح ذوي اخلربةِ 
ّ
 وامل�سّمى الوظيفي

ّ
واملوّهل العلمي

املتو�ّسطة.

 )2008( درا�سًة يف املدار�ِس االبتدائّية يف مّكة املكّرمِة، واأظهرت نتائُجها اأّن 
ّ
واأجرى الليثي

يف حتديِدها بح�سِب املوؤّهل  الثقافَة امل�ساندةَ �سائدةٌ فيها بدرجٍة كبريةٍ جّداً، واأّن ثّمَة فروقاً 

االأبويَّة  والثقافَة  واملهنِة  الدورِ  ثقافَة  واأّن  فوق؛  فما  املاج�ستري  موؤّهل  ذوي  ل�سالح   ،
ّ
العلمي

تدعُم االإبداَع االإدارّي.

وحوَل الِقيَِم االإداريِّة ال�سائدةِ لدى مديري املدار�ِس الثانويّة احلكومّية يف االأردن، بّينت درا�سة 

ال�رشايرة )2005( اأّن اأبرزَ تلك الِقيَم الدالِّة على الثقافِة التنظيمّيِة كانت الِقيَُم التنظيمّيُة، 

والفراِغ.   االأمِن  وِقيُم  االإن�سانّيُة،  والِقيُم  اجلماعّية،  امل�ساركِة  وٍقيَُم  العمل،  اأخالقّياِت  وِقيَُم 

االأردن،  يف  الثانويّة  املدار�ِس  ال�سائدةِ يف  التنظيمّيِة  الثقافِة  لتعّرف   )2003( ملحم  و�سعى 

مع  مقارنًة  مرتفٌع  اخلا�ّسِة  املدار�ِس  يف  التنظيمّيِة  الثقافِة  م�ستوى  اأّن  النتائُج  فاأظهرت 

ذاَت داللٍة اإح�سائّيٍة يف حتديِده من وجهاِت  م�ستواها يف املدار�ِس احلكومّيِة، واأّن هناك فروقاً 

حملِة  –ل�سالِح  املوؤّهِل  وبح�سِب  العالية،  اخلربةِ  ذوي  –ل�سالح  اخلربةِ  بح�سِب  املديريَن  نظرِ 

املاج�ستري فاأعلى، بينما مل تكن هناك فروٌق ذاُت داللٍة يف ذلك بح�سِب جن�ِس املديرِ.

لديهم  عملِهم  الرا�سنَي عن  غريَ  املعّلمنَي  اأّن   )Mayada, 2000( ميادا  درا�سُة  بّينت  و 

الثقافِة  يُدافعوَن عن  عملِهم  الرا�سنَي عن  املعّلمنَي  واأّن  التنظيمّيِة،  للثقافِة   
ٌّ
اإدراٌك �سلبي

الثقافِة  اإدراِك  يف  اختالفاً  ثّمة  واأّن  العمِل،  عن  الرا�سنَي  غريِ  زمالئِهم  من  اأكرثَ  التنظيمّيِة 

 ،
ّ
التنظيمّية ح�سب اخلربة، ل�سالِح ذوي اخلربةِ االأكرثِ من خم�س �سنواٍت، وح�سَب املوؤّهِل العلمي

ل�سالح حملِة املاج�ستري فما فوق.

مع  مقارنًة  العايل  التح�سيِل  ذاَت  املدار�َس  متّيزُ  التي  االإداريِّة  املمار�ساِت  حول  درا�سٍة  ويف 

اأنّه يف املدار�ِس ذاِت التح�سيل  اأ�سارت النتائُج  املدار�ِس ذاِت التح�سيِل املتديّن )دواين، 1995( 

د. حممد عابدين م�ستوى الثقافِة التنظيمّيِة يف املدار�ِس الثانويِّة
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العايل برزت ممار�ساُت التخطيِط، والقيادةِ التعليمّيِة املوؤمنِة بن�رسِ روؤيٍة وِقيٍَم واأولويّاٍت م�سرتََكٍة 

 )Leithwood, 1994( تدلُّ على ثقافٍة تنظيمّيٍة قويٍّة. ويف ذات ال�سياق، اأ�سارت درا�سُة ليثوود

وبناَء  روؤيٍة م�سرتكٍة،  تطويرَ  املدار�س:  التغيريِ يف  بقيادةِ  ارتبطت  التي  املمار�ساِت  اأبرزِ  اأّن من 

ثقافٍة تنظيمّيٍة ت�سّم قواعَد �سلوكّيًة وِقيَماَ ومعتقداٍت وم�سّلماٍت ي�سرتُك فيه العاملون 

يف املدار�س، وتقدميُ اأنوذٍج )model( يعك�ُس ِقيََم القائِد ليحذو املعّلمون حذوَه، وتوفريُ الدعِم 

الفردّي والتغذيِة الراجعِة املتعّلقِة باالأداء للمعّلمني. 

وقد اأظهرت درا�سة اأبو جامع )2008( اأنَّ م�ستوى الثقافِة التنظيمّيِة ودرجَة االإبداِع االإدارّي 

ذاَت داللِة اإح�سائّيٍة يف اإدراِك  الرتبيِة والتعليِم االأردنّية متو�ّسطان، واأنَّ هناك فروقاً  يف وزارةِ 

 ل�سالح امل�ستوى 
ّ
، واملركزِ الوظيفي

ّ
م�ستوى الثقافة التنظيمّية بح�سب اخلربة، واملوؤّهل العلمي

االأدنى فيها. 

لتعّرِف  بدرا�سٍة   )Foster, 2007( فو�سرت  قام  العايل،  التعليم  �سات  مبوؤ�سٍّ يتعّلُق  وفيما 

اإدراكاِت االإدارينَّي واأع�ساِء هيئِة التدري�ِس يف كلّياِت املجتمِع يف جنوِب واليِة تك�سا�س االأمريكّيِة 

للثقافِة التنظيمّيِة فيها، واأظهرت النتائُج اأنَّ ثقافَة الدور هي امل�سيطرةُ مقابَل ثقافِة القّوةِ 

والدعِم واالإجنازِ، واأنّه ال فروَق يف االإدراكاِت بني املبحوثنِي.  ويف درا�سٍة الإدراكاِت ع�سواِت هيئة 

 Burroughs,( التدري�س يف ع�رشِ كلّياٍت يف اإحدى اجلامعاِت االأمريكّية للثقافِة التنظيمّيِة

2001(، تبنيَّ اأّن الثقافَة التنظيمّية ال�سائدةَ هي ثقافٌة اأبويٌّة، و�سارمٌة، وغريُ داعمٍة للتمّيز 
التنظيمّيَة  الثقافَة  اأّن   )Sharp, 1990( �سارب  درا�سُة  اأ�سارت  وقد  االإناث.   لدى  والتفّوق 

 اإيجابّيٌة، واأنّه ال فروَق ذاَت 
ّ
متو�ّسطٌة، واأّن العالقَة بني الثقافِة التنظيمّيِة واملناِخ التنظيمي

داللٍة بني متو�ّسطاِت اإدراِك املبحوثني للثقافِة التنظيمّية ح�سَب اجلن�ِس واملوؤّهِل، بينما كانت 

هناك فروٌق فيها بح�سِب اخلربةِ ل�سالِح ذوي اخلربة البالغِة 15 عاماً فاأكرث. 

وهكذا ياُلحُظ اأّن الباحثنَي اهتّموا بدرا�سِة عالقِة الثقافِة التنظيمّيِة بغريِها من املتغرّيات، 

وتاأثرياً؛ واأّن بع�َس  تاأثّراً  ، والتغيريِ،  ، واالإبداِع االإداريِّ
ِّ
، واملناِخ التنظيمي

ّ
نحو االنتماِء التنظيمي

الدرا�ساِت رّكّزت على حتديِد م�ستوى الثقافِة التنظيمّيِة اأو درجِة توّفرها، بينما در�َس ق�سٌم وافرٌ 

منها ال�سلوَك االإدارّي للم�سوؤولنَي وِقيََمهم نظراً النعكا�ساتِها على اأداِء املوؤ�ّس�ساِت واأفرادِها. 

وقد تناولت تلَكّ الدرا�ساُت الثقافَة التنظيمّية يف موؤ�ّس�ساِت التعليِم العايّل والتعليِم العاّم. 

يخ�سُّ  فيما  واجتاهاتِهم  املعّلمني  ن�ساِط  على  وتاأثريِها  التنظيمّية  الثقافة  الأهّميِة  ونظراً 

املفيِد  من  فاإنّه  والتعّلِم،  التعليِم  نوعّيِة  وعلى  وروؤ�سائهم،  اأقرانِهم  مع  وتعاونَهم  عملَهم 

اأن يتّم تعّرُف اإدراكاِت االإدارينّي واملعّلمني مل�ستوى الثقافة التنظيمّية يف مدار�ِسهم، وهو ما 
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لالرتقاِء باالإدارةِ 52 وعملّياً  للجهودِ املحلّيِة بحثّياً  �سعت اإليه هذه الدرا�سُة بو�سفها ا�ستمراراً 

املدر�سّيِة الفل�سطينّية.

م�سكلُة الدرا�سة

اإّن التخطيَط للتغيريِ الرتبوّي يتطّلُب فهَم الثقافِة التنظيمّية يف املوؤ�ّس�سِة، وبناَء ثقافٍة 

ِع من االأفراد،   املتوقَّ
ّ
تنظيمّيٍة داعمٍة له. وللثقافِة التنظيمّيِة دورُها يف حتديِد ال�سلوِك الوظيفي

واإجنازِهم،  واجلماعاِت  االأفرادِ  اأداِء  م�ستوى  توؤثّرُ يف  اأنّها  اأي  املدر�سِة،  اأن�سطِة  طبيعِة  وحتديِد 

لقيا�ِس جناعِة  وبالتايل توؤثّرُ يف فر�ِس جناِح املدر�سة. وعليه، فتُعتربُ الثقافُة التنظيمّيُة موؤ�رّشاً 

 يعرّبُ حالّياً مرحلَة 
ّ
العملّياِت الرتبويِّة والتنظيمّيِة يف املدر�سة. وملّا كان املجتمُع الفل�سطيني

الرتبويِّة  ملوؤ�ّس�ساتِه  التنظيمّيِة  الثقافِة  باأهّميِة  يُ�ستهاَن  ال  اأن  يجُب  فاإنّه   ،
ٍّ
موؤ�ّس�سي بناٍء 

. ونظراً ملا تلَعبُه املدار�ُس العربّيُة يف حماَفظِة القد�ِس من  ، وللمدار�ِس ب�سكٍل خا�سٍّ ب�سكٍل عامٍّ

دورٍ يف ت�سكيِل اأفرادِ جمتمعاتِها املدر�سّية، ودعِم رباِطهم، فقد ارتاأى الباحُث اأن تتّم درا�سُة 

م�ستوى الثقافِة التنظيمّيِة فيها، وتعّرف املمار�ساِت املرتبطة بها من خالل ما يراه املعّلمون 

واالإداريّون فيها. 

اأهداُف الدرا�سة

يف  العربّيِة  الثانويِّة  املدار�ِس  يف  التنظيمّيِة  الثقافِة  م�ستوى  تعّرَف  الدرا�سُة  هدفت 

حماَفظِة القد�س من وجهاِت نظر االإدارينَّي واملعّلمنَي فيها، وحتديَد االختالِف يف ذلك بناًء على 

 ،
ّ
خ�سائ�ِسهم ال�سخ�سّيِة املتمّثلِة يف متغرّياِت ال�سفِة الوظيفّيِة، واجلن�ِس، واملوؤّهِل العلمي

التغيريِ  وجماالِت  فر�ِس  لت�سخي�ِس  وذلك  منهم،  لكلٍّ  املدر�سة  ومرجعّيِة  اخلربةِ،  و�سنواِت 

والتجديِد يف منظومِة الِقيَِم واملعتقداِت واالأعراِف والتوّقعاِت ال�سائدةِ يف املدار�س.

اأ�سئلُة الدرا�سة

تاأ�سي�ساً على م�سكلِة الدرا�سة، فاإنَّ هذه الدرا�سة جتيُب عن ال�سوؤالنَيِّ االآتينَّي:

1. ما م�ستوى الثقافِة التنظيمّية يف املدار�ِس الثانويِّة العربّيِة يف حمافظِة القد�ِس كما يراهُ 

االإداريّون واملعّلموَن فيها؟

2. هل توجُد فروٌق ذاُت داللٍة اإح�سائّيٍة عند م�ستوى )α ≤ 0.05( بني متو�ّسطات ا�ستجاباِت 

الثقافِة  م�ستوى  حول  القد�س  حمافظِة  يف  العربّية  الثانويِّة  املدار�ِس  واملعّلمنَي يف  االإدارينَّي 

د. حممد عابدين م�ستوى الثقافِة التنظيمّيِة يف املدار�ِس الثانويِّة
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، و�سنواِت اخلربةِ، 
ّ
ملتغرّياِت ال�سفِة الوظيفّية، واجلن�ِس، واملوؤّهِل العلمي التنظيمّية فيها تبعاً 

ومرجعّيِة املدر�سة؟

اأهّميُة الدرا�سة

ملّا كانت الدرا�سُة احلالّية تبحُث يف مو�سوٍع ذي اأهّميٍة، ويف متغرّيٍ له تاأثريُه يف ال�سلوِك 

الثقافِة  درا�سَة  اإنَّ  اإذ  ذاتّيًة،  اأهّميًة  اأك�َسبَها  ذلك  فاإّن  اإيجاباً،  اأو  �سلباً  للعاملني   
ّ
الوظيفي

املدر�سِة،  يف   
ِّ
التنظيمي للن�ساِط  �سموالً  اأكرث  فهٍم  اإىل  الو�سوِل  على  تعمُل  التنظيمّيِة 

اجلهودِ  اأوىل  من  باعتبارِها  اأهّميتَها  اكت�سبت  الدرا�سَة  اأّن هذه  م�سكالتِه. كما  تف�سريِ  واإىل 

لدرا�سِة تقديراِت االإدارينّي واملعّلمني يف املدار�ِس العربّيِة يف حمافظة القد�س مل�ستوى الثقافِة 

التنظيمّية فيها، واأنّها توّفرُ بياناٍت دقيقًة للم�سوؤولنَي و�سانعي القراراِت الرتبويّة حوَل الواقِع 

. واإ�سافًة لذلك، فاإّن هذه 
ّ
 يف تلك املدار�ِس ومتطّلباِت التجديِد والتغيريِ امل�ستقبلي

ّ
التنظيمي

الدرا�سَة ترُثي املكتبَة الرتبويَّة املحلّية، وتفتُح االآفاَق الإجراِء درا�ساٍت الحقٍة.

حمّدداُت الدرا�سة

لهذه الدرا�سِة حمّدداتُها على النحِو االآتي:

الثانويِّة  املدار�ِس  للعمِل يف  املتفّرغنَي  واملعّلمنَي  االإداريّيني  على  الدرا�سُة  اقت�رشت  ب�رشيّاً:   .1

العربّية يف حمافظِة القد�ِس من اجلن�سني، والبالِغ عددُها 69 مدر�سًة.

اإحدى  القد�س، وهي  حمافظِة  العربّيِة يف  الثانويِّة  املدار�ِس  الدرا�سُة على  اأجريت  2. مكانّياً: 

املحافظاِت الفل�سطينّيِة املحّددِ تعريُفها الحقاً.

 2011/2010، اأي يف 
ّ
3. زمانّياً: اأجريت الدرا�سُة ُقبيَل نهايِة الف�سِل االأّول من العاِم الدرا�سي

�سهر كانون الثاين من العام 2011.

4. مفاهيمّياً: تنح�رشُ دالالُت املفاهيِم وامل�سطلحاِت الواردةِ يف الدرا�سِة بالتعريفاِت االإجرائّيِة 

دَةِ فيها. واملفاهيمّيِة املحدَّ

5. اإجرائّياً: تتحّدد دالالُت النتائِج واإمكانّيُة تعميِمها ب�سماِت العّينِة، وبطبيعِة فقراِت االأداة 

واأبعادِها ومكّوناتِها، وباملعاجلاِت االإح�سائّيِة امل�ستخَدَمِة.

م�سطلحاُت الدرا�سة والتعريفاُت الإجرائّية:

الثقافُة التنظيمّية: منظومُة الِقيَِم، واملعتقداِت، واالأعراِف، واملبادِئ، والتوّقعاِت التنظيمّيِة 

لدى العاملنَي فيها حوَل  م�سرتكاً  ُن فهماً  التي تُ�سّكُل �سمًة خا�ّسًة للمدر�سِة، بحيُث تُكوِّ
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ماهّيِة املدر�سِة بو�سِفها موؤ�ّس�سًة، وحوَل ال�سلوِك املتوّقِع منهم.54

 ال�ستجاباِت اأفرادِ العّينِة على اأداةِ الدرا�سة، 
ّ
م�ستوى الثقافة التنظيمّية: املتو�ّسُط احل�سابي

واملحّددُ يف هذه الدرا�سِة بثالثِة م�ستوياٍت: منخف�ٌس ومتو�ّسٌط ومرتفٌع.

الإداريّوَن: االأ�سخا�ُس امل�سوؤولوَن عن االأمورِ االإداريِّة داخَل املدار�ِس، وهم مديرو املدار�ِس ونّوابُهم 

واأمناءُ املدار�س )ال�سكرتريات وال�سكرتريون(.

املعّلمون: االأفرادُ املعّينوَن لتدري�ِس اأحِد املباحِث الدرا�سّيِة للمرحلِة الثانويِّة يف املدار�ِس العربّيِة 

الثانويِّة، واملتفّرغوَن للعمِل فيها.

اأو  ع�رش،  والثاين  ع�رش  احلادي  الثانويِّة  املرحلِة  ي  �سفَّ ت�سّم  التي  املدار�ُس  الثانويّة:  املدار�ُس 

اأحَدهما، وقد جتمُع معهما �سفوفاً من املرحلِة االأ�سا�سّية.

الرتبيِة  وزارةِ  وتتمّثُل يف  عربّيٌة،  جهاٌت  االإ�رشاَف عليها  تتوىّل  التي  املدار�ُس  العربّية:  املدار�ُس 

واللجاِن  االإ�سالمّية،  واملقّد�ساِت  وال�سوؤوِن  االأوقاِف  ودائرةِ  الفل�سطينّيِة،  العايل  والتعليِم 

واجلمعّياِت املحلّيِة الفل�سطينّيِة، واالأفرادِ الفل�سطنّيني. وقد متّ ا�ستثناءُ املدار�ِس التي تُ�رشُف على 

التعليِم فيها ومتّولُها موؤ�ّس�ساٌت )اإ�رشائيلّيٌة( {بلديُّة القد�س ووزارةُ املعارِف االإ�رشائيلّيتان}.

اجلزِء  وت�سمُل جميَع  الفل�سطينّية،  الوطنّيِة  ال�سلطِة  حماَفَظاِت  اإحدى  القد�س:  حماَفظُة 

املحتلِّ من مدينِة القد�ِس و�سواحيها وقراها يف حزيران عام 1967م، وال تنح�رشُ يف ال�سطرِ 

 للمدينِة.
ِّ
ال�رشقي

هذه  يف  اإليها  ويُ�سارُ  ومتويالً؛  واإ�رشافاً  اإدارةً  املدر�سِة  على  امل�رشفُة  اجلهُة  املدر�سة:  مرجعّيُة 

 الرتبية والتعليم 
ْ
الدرا�سِة باحلكومّية، ويُق�سُد بها وزارةُ الرتبيِة والتعليم العايل ممّثلًة مبديريَتَي

يَتنَّي القد�س ال�رشيف و�سواحي القد�س، وباخلا�ّسِة، ويُق�سُد بها االأفرادُ واللجاُن واجلمعّياُت  امل�سمَّ

املحلّيُة الفل�سطينّيُة غريُ احلكومّية.

منهجّيُة الدرا�سة واإجراءاتُها:

منهُج الدرا�سة

من  تدّخٍل  دون  وحتليلُه  الواقِع  و�سُف  متّ  حيُث   ،
ّ
الو�سفي املنهَج  احلالّيُة  الدرا�سُة  اتّبعت 

الباِحث، وذلك با�ستخداِم اال�ستبانِة املعّدةِ لذلك.

جمتمُع الدرا�سة وعّينتُها

يف  العربّيِة  الثانويِّة  املدار�ِس  يف  واملعّلمنَي  االإدارينَّي  جميِع  من  الدرا�سِة  جمتمُع  تكّوَن 

د. حممد عابدين م�ستوى الثقافِة التنظيمّيِة يف املدار�ِس الثانويِّة
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جملة العلوم الرتبوية والنف�سية

 2011/2010، وفقاً لالإح�سائّياِت املتوّفرةِ لدى 
ّ
حمافظِة القد�س البالِغ عددُها للعاِم الدرا�سي

مديريتَي الرتبيِة والتعليِم يف املحاَفظِة، 69 مدر�سًة، وت�سّم 168 اإداريّاً، و955 معّلماً. وقد متّ 

و319  عّينٍة عنقوديٍّة ن�سبتُها 30% من املدار�ِس، فبَلََغْت 21 مدر�سًة �سّمت 52 اإداريّاً  اختيارُ 

فقط من االإدارينَّي واملعّلمنَي، وهم الذين متّ حتليُل ا�ستجاباتِهم  معّلماً؛ وا�ستجاب 336 فرداً 

)ن�سبُة اال�ستجابة بلغت 90.6%(. ويبنّيُ اجلدوُل رقم )1( خ�سائ�َس امل�ستجيبني الذين متّ حتليُل 

ا�ستجاباتهم.

اجلدوُل رقم )1(

 اخل�سائ�ُس ال�سخ�سّية لأفراد العّينة الذين متّ حتليل ا�ستجاباتهم )العدد = 336(

%العددامل�ستوىاملتغّيـرالرقم

ال�صفة الوظيفّية1

4212.5اإدارّي

29487.5معّلم

اجلن�س2

18254.2�أنثــى

15445.8ذكــر

�مل�ؤّهل �لعلمّي3

25876.8بك�ل�ري��س ف�أدنى

7823.2�أعلى من بك�ل�ري��س

�سن��ت �خلربة4

12537.2�أقّل من 5 �سن��ت

59127.1 – 10 �سن��ت

12035.7�أكرث من 10 �سن��ت

مرجعّية �ملدر�سة5

20360.4حك�مّيـة

ـة 13339.6خ��سّ

اأداةُ الدرا�سة

)اأبو جامع،  ال�سابقة  الدرا�ساِت  العالقِة وعلى بع�ِس  الرتبوّي ذي  االأدِب  بعد االّطالِع على 

2008؛ بوحمد، 2008؛ عمر، 2008؛ �سامل، 2006؛ وملحم، 2003( واالأدواِت امل�ستخَدمِة فيها، 

عن  االأّولّية  للمعلومات  االأّوُل  اجلزءُ  �س  ُخ�سّ اإذ  جزاأين،  من  مكّونٍة  ا�ستبانٍة  م�سّودةِ  بناءُ  متّ 

املبحوثنَي، و�سّم اجلزءُ االآَخرُ 59 بنداً ي�سُف الثقافَة التنظيمّيَة يف جماالت الِقيَم، واملعتقدات، 

 :
ٍّ
واالأعراف، والتوّقعات التنظيمّية، ويُطلَُب من املبحوثني اال�ستجابُة لها وفق تدرٍّج خما�سي

»موافٌق جّداً« وله خم�ُس درجاٍت، و»موافٌق« وله اأربُع درجاٍت، و»حمايٌد« وله ثالُث درجاٍت، و»غريُ 

موافٍق« وله درجتان، و»غريُ موافٍق اإطالقاً« وله درجٌة واحدةٌ.

�سدُق الأداة

متّ التحّقُق من �سدِق االأداةِ من خالِل �سدِق املحتوى، اإذ ُعر�ست اال�ستبانُة على عددٍ من 
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 للتحّقِق من و�سوِح 56
ّ
الرتبويِّة و/اأو من ذوي اخلربةِ يف البحِث العلمي �سني يف االإدارةِ  املتخ�سّ

بنودِها و�سالمِة �سياغتِها وداللتِها اللغويّة. وقد ح�سلت بنودُ اال�ستبانِة على ن�سبة موافقٍة 

بني املحّكمني زادت عن 80%، واأ�سيَف البندان )31 و32( اإىل املجال الثاين فاأ�سبح عدد البنود 

61 بنداً؛ وعليه، متّ اعتمادُ البنودِ �سياغًة وتوزيعاً وترتيباً لتكّون اأداةَ الدرا�سة. وعالوةً على �سدق 

اأّن  فتبنّي  الكلّية،  الدرجِة  مع  اال�ستبانِة  لبنودِ  )بري�سون(  ارتباط  معامِل  ح�ساُب  متّ  املحتوى، 

ِقيََم ارتباِط جميِع البنود مع الدرجِة الكلّيِة ذاُت داللٍة اإح�سائّية تُ�سري اإىل ات�ساِقها، ممّا يزيُد 

اطمئناَن الباِحِث ل�سدِق االأداة.

ثباُت الأداة

 )Cronbach Alpha( األفا  كرونباخ  معامِل  با�ستخداِم  اال�ستبانة  ثباِت  من  التاأّكُد  متّ 

. ويّبنيُ اجلدوُل رقم )2( معامالِت الثباِت لكّل جماٍل وللدرجة الكلّية.
ّ
لالت�ساق الداخلي

اجلدول رقم )2(

 معامالُت الثبات للمجالت والأداة ب�سكٍل عامٍّ

معامل الثباتاأرقام البنودعدد البنوداملجال

10.91- 1919�لِقيُم

200.87-1332�ملعتقد�ت

330.89-1345�لأعر�ف

460.88-1661�لت�ّقع�ت �لتنظيمّية

10.94- 6161�لأد�ة ب�سكٍل ع�ّم

ويّت�سح من اجلدول اأعاله اأّن ِقيََم الثبات كافيٌة ومقبولٌة تفي باأغرا�س الدرا�سة.

اإجراءاُت تطبيِق الدرا�سة: بعد اأن متّ حتديُد م�سكلِة الدرا�سِة وهدِفها، ومراجعُة االأدِب الرتبوّي 

وبعد  عّينتها.  واختيارُ  جمتمِعها   ُ وَح�رشرْ لها،  املنا�سبِة  االأداةِ  اإعدادُ  متّ  ال�سابقِة،  والدرا�ساِت 

احل�سوِل على املوافقِة الر�سمّيِة املطلوبِة من جهاِت االخت�سا�س، متّ البدءُ بتوزيِع اال�ستبانِة 

خالل �سهر كانون الثاين من عام 2011م، وا�سرُتِّدت اال�ستباناُت املعّباأة يف نهاية ال�سهر ذاته؛ 

البياناِت  مبعاجلِة  االإجراءاُت  وانتهت  توزيُعه.  متّ  ممّا   %90.6 امل�سرتّدة  اال�ستبانات  ن�سبُة  وبلغت 

اإح�سائّياً، ثّم عر�ِس النتائِج ومناق�ستِها.

متغّياُت الدرا�سة: ا�ستملت الدرا�سُة على متغرّيٍ تابٍع واحٍد هو تقديراُت االإدارينّي واملعّلمني 

وعلى  فيها،  التنظيمّية  الثقافِة  مل�ستوى  القد�س  العربّيِة يف حمافظِة  الثانويِّة  املدار�س  يف 

، و�سنواُت اخلربة، 
ّ
خم�سِة متغرّياٍت م�ستقّلٍة هي: ال�سفُة الوظيفّيُة، واجلن�ُس، واملوؤّهُل العلمي

ومرجعّيُة املدر�سة.

د. حممد عابدين م�ستوى الثقافِة التنظيمّيِة يف املدار�ِس الثانويِّة
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جملة العلوم الرتبوية والنف�سية

 )املتو�ّسطات 
ّ
املعاجلُة الإح�سائّية: متّت االإجابُة عن ال�سوؤاِل االأّول با�ستخداِم االإح�ساِء الو�سفي

االإح�ساِء  با�ستخداِم  الثاين  ال�سوؤال  عن  االإجابُة  ومتّت  املعياريّة(،  واالنحرافات  احل�سابّية 

اال�ستداليّل من خالل اختبارِ )ت(، وحتليِل التبايِن االأحادّي. كما متّ ح�ساُب التكراراِت والن�سِب 

املئويِّة خل�سائ�س العّينة، وا�ستخراُج معامل )كرونباخ األفا( لثباِت االأداة.

عر�ُس نتائج الدرا�سة

اأولً: نتائج ال�سوؤاِل الأوّل

ون�ّس هذا ال�سوؤال على: »ما م�ستوى الثقافِة التنظيمّية يف املدار�ِس الثانويِّة العربّيِة يف 

حمافظِة القد�ِس كما يراهُ االإداريّون واملعّلموَن فيها؟«

وحتديِد  املعياريّة  واالنحرافاِت  احل�سابّية  املتو�ّسطاِت  بح�ساب  ال�سوؤال  عن  االإجابِة  ومتّت 

للمتو�ّسطاِت  منخف�ساً  التنظيمّية  الثقافِة  م�ستوى  يكوُن  االآتي:  للمعيارِ  وفقاً  امل�ستوى 

بني  ما  احل�سابّيِة  للمتو�ّسطاِت  متو�ّسطاً  امل�ستوى  ويكوُن   ،)2.33  -  1.00( بني  ما  احل�سابّيِة 

5.00(.  ويبنّيُ  )2.34– 3.67(، ويكوُن امل�ستوى مرتفعاً للمتو�ّسطاِت احل�سابّيِة ما بني )3.68 – 

اجلدوُل رقم )3( نتيجة ال�سوؤال. 

اجلدول رقم )3(

املتو�ّسطاُت احل�سابّيُة والنحرافاُت املعياريّة ل�ستجابات املبحوثني وم�ستوى الثقافة 

التنظيمّية يف املدار�س الثانويّة العربّية ب�سكٍل عامٍّ وللمجالت مرتّبًة تنازلّياً

امل�ستوىاالنحراف املعيارّياملتو�ّسط احل�سابّياملجالالرتتيب

مرتفع3.890.96�لت�ّقع�ت �لتنظيمّية1

مرتفع3.870.79�ملعتقد�ت2

مرتفع3.810.73�لقيم3

مت��ّسط3.491.05�لأعر�ف4

مرتفع3.770.71�لدرجــة �لكلّيـــة

العربّية  الثانويّة  املدار�ِس  التنظيمّيِة يف  الثقافِة  م�ستوى  اأّن  ال�سابق  اجلدول  من  ياُلَحُظ 

3.77( ويف جماالِت   = احل�سابي  )املتو�ّسط  الكلّيِة  الدرجِة  القد�س مرتفٌع على  يف حمافظة 

الرتتيِب  التنظيمّية يف  التوّقعاِت  والِقيَم، وقد جاَء جماُل  التنظيمّية واملعتقدات  التوّقعات 

االأّوِل، ويليه جمال املعتقداِت ثّم جماُل الِقيَِم، بينما كان منخف�ساً ملجاِل االأعراف )املتو�ّسُط 

 .)3.49 = 
ّ
احل�سابي

على  بناًء  اعترُِبت،  ح�سابّيٍة  متو�ّسطاٍت  على  التي ح�سلت  البنود   )4( رقم  اجلدوُل  ويُبنّيُ 

املعيار املحّدد اأنفاً، دالًّة على م�ستوى مرتفع للثقافِة التنظيمّية يف املجاالت كّلها.
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اجلدوُل رقم )4(58

البنودُ التي تدّل على م�ستوى مرتفع للثقافة التنظيمّية يف املدار�س الثانويّة العربّية

يف حمافظة القد�س مرتّبًة تنازلّياً ح�سب متو�ّسطاتِها احل�سابّية

رقم 

البند
ن�ّص البنـــــــــد

املتو�ّسط 

احل�سابّي

االنحراف 

املعيارّي

الوزن الن�سبّي 

للمتو�ّسط 

**
املجال

�ملعتقد�ت83.4%4.170.76�مل�س�ركة يف و�سع �لأهد�ف ُتعّزز فر�َس حتقيقه�20

�لِقَيم83.0%4.151.02تعزيز تقدير �لذ�ت لدى �أفر�د �ملجتمع �ملدر�سّي12

37
غي�بهم  عن  �ملدر�سّي  �ملجتمع  �أفر�د  م�س�ءلة 

وت�أّخرهم
�لأعر�ف4.150.72%83.0

�لت�ّقع�ت*83.0%4.150.68�إجر�ء �لرتفيع�ت بن�ًء على �لكف�ءة46

�لت�ّقع�ت*82.2%4.110.78ت�سجيع �لإبد�ع لدى �أفر�د �ملجتمع �ملدر�سّي49

�لِقَيم82.2%4.110.90�لهتم�م بتعّلم �للغة �لإجنليزّية/ �لأجنبّية8

�لِقَيم82.0%4.100.83�للتز�ُم بتطبيق �لأنظمة و�لق��نني و�لتعليم�ت10

�ملعتقد�ت82.0%4.100.72�ل�لء �ملهنّي �أ�س��سيٌّ يف �ملدر�سة23

35
�ملجتمع  �أفر�د  قبل  �ملدر�سة  �إىل  �ملدير  ح�س�ر 

�ملدر�سّي
�لأعر�ف4.100.69%82.0

1
�ملجتمع  �أفر�د  لدى  �ل�طنّي  �لنتم�ء  تعزيز 

�ملدر�سّي
�لِقَيم4.080.79%81.6

30
يف  حي�يٌّ  �أمٌر  ومرونٍة  بي�سٍر  �ملعل�م�ت  تب�دل 

�ملدر�سة
�ملعتقد�ت4.070.88%81.4

�لِقَيم84.6%4.030.79�لهتم�م ب�لنم� �ملهنّي17

53
�ملجتمع  )�أفر�د  �لآخرين  مب�س�عر  �مل�س��س  تف�دي 

�ملدر�سّي(
�لت�ّقع�ت*4.010.87%80.2

21
حتقيق  يف  ت�سهم  �لقر�ر  �سن�عة  يف  �مل�س�ركة 

�لأهد�ف بفع�لية
�ملعتقد�ت3.980.90%79.6

�لِقَيم79.6%3.980.77تقدير �لإجن�ز�ت �لأك�دميّية ب�سكٍل ممّيـز15

50
�لر�جعة  ب�لتغذية  �ملدر�سّي  �ملجتمع  �أفر�د  تزويد 

ح�ل �أد�ئهم
�لت�ّقع�ت*3.980.76%79.6

31
يف  للت�أثري  و�لإكر�ه  �لتهديد  من  خرٌي  �لقدوة 

�لآخرين
�ملعتقد�ت3.970.76%79.4

�لت�ّقع�ت*79.4%3.970.73�لهتم�م ب�لأمن �ل�ظيفّي للع�ملني يف �ملدر�سة48

�لت�ّقع�ت*79.2%3.960.80ت�فري بيئٍة مدر�سّيٍة �آمنة لأفر�د �ملجتمع �ملدر�سّي51

60
�ملح�فظة على ممتلك�ت �ملدر�سة ومر�فقه� �سليمًة 

نظيفًة
�لت�ّقع�ت*3.950.84%79.0

�لِقَيم79.0%3.950.89�حرت�م �أفر�د �ملجتمع �ملدر�سّي بع�سهم بع�سً�9

�ملعتقد�ت78.4%3.920.92حت�سيل �لطلبة ه� مركز �هتم�م �ملدر�سة24

56
لدى  �ملهنّية  �خلالف�ت  ت�س�ية  يف  �مل�س�عدة 

�لع�ملني
�لت�ّقع�ت*3.920.85%78.4

ة22 �ملعتقد�ت78.4%3.920.80�مل�سلحة �لع�ّمة مقّدمٌة على �مل�سلحة �خل��سّ

�ملعتقد�ت78.2%3.910.85�لعتذ�ر عن �خلط�أ �أ�س��ُس لغفر�نه و�لتج�وزعنه32

�ملعتقد�ت78.0%3.900.84�لطلبة ق�درون على حتقيق حت�سيٍل ع�ٍل28

د. حممد عابدين م�ستوى الثقافِة التنظيمّيِة يف املدار�ِس الثانويِّة



20
13

  
س
�

ر
ا

م
  
1  

د 
د

ع
ال

  
14

  
د

ل
ج

مل
ا

59

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية

رقم 

البند
ن�ّص البنـــــــــد

املتو�ّسط 

احل�سابّي

االنحراف 

املعيارّي

الوزن الن�سبّي 

للمتو�ّسط 

**
املجال

�لِقَيم78.0%3.900.85�لعدل يف �ملع�ملة بني �أفر�د �ملجتمع �ملدر�سّي6

�لت�ّقع�ت*77.8%3.890.90تقّبل �قرت�ح�ت �أفر�د �ملجتمع �ملدر�سّي52

29
�لثقة ب�ملروؤو�سني -�أ�سخ��سً� وقدر�ت- �أ�س��سّيٌة يف 

�لعمل
�ملعتقد�ت3.890.79%77.8

�لت�ّقع�ت*77.0%3.851.00بذل �جلهد لتنمية مه�ر�ت �أفر�د �ملجتمع �ملدر�سّي54

2
�ملجتمع  �أفر�د  لدى  �لت�س�مح  بن�سر  �لهتم�م 

�ملدر�سّي
�لِقَيم3.850.76%77.0

�لِقَيم76.8%3.841.01تعزيز �لروح �لإمي�نّية لدى �أفر�د �ملجتمع �ملدر�سّي3

47
�ملح�فظة على �مل�س�لح �ل�سخ�سّية لأفر�د �ملجتمع 

�ملدر�سّي
�لت�ّقع�ت*3.840.89%76.8

�لت�ّقع�ت*76.6%3.830.90�حلر�س على �سمعة �ملدر�سة وهيبته�61

7
�لف�سحى  �لعربّية  �للغة  ب��ستخد�م  �لهتم�ُم 

��ستخد�مً� �سليمً�
�لِقَيم3.830.90%76.6

�لِقَيم76.6%3.810.75م�س�ركة �أفر�د �ملجتمع �ملدر�سّي يف �سن�عة �لقر�ر11

�لِقَيم76.6%3.810.99�لعتز�ز ب�لنتم�ء للمدر�سة19

�لِقَيم75.8%3.790.75�حرت�م حقُّ كّل �سخ�سٍ ب�لتعبري عن ر�أيه4

59
�لد�خلّية  �ملتغرّي�ت  مع  جت�وبً�  �لإد�رّية  �ملرونُة 

و�خل�رجّية
�لت�ّقع�ت*3.751.03%75.0

25
�ختي�ر �ملعّلم لل�سعب و�ل�سف�ف �لتي ُيدّر�سه� حٌق 

مقّد�س
�ملعتقد�ت3.750.93%75.0

26
هم  �إ�سر�ك �لطلبة يف �سن�عة �لقر�ر�ت �لتي تخ�سّ

�أمٌر مهّم
�ملعتقد�ت3.740.74%74.8

�لت�ّقع�ت*74.8%3.740.98دعم �لعمل �جلم�عّي �ملنّظم يف �ملدر�سة55

58
�ملجتمع  �أفر�د  لدى  للق�س�ر  �حلكيمة  �ملع�جلة 

�ملدر�سّي
�لت�ّقع�ت*3.721.08%74.4

�لِقَيم74.4%3.720.82�إجن�ز �لأعم�ل �ملطل�بة بهّمٍة وحم��سٍة14

13
�ملجتمع  �أفر�د  لدى  )�لإيج�بّي(  �ملثمر  �لتن�ف�س 

�ملدر�سّي
�لِقَيم3.711.02%74.2

�لِقَيم74.0%3.700.86مر�ع�ة مبد�أ �لزم�لة يف �لتع�مل د�خل �ملدر�سة16

�لِقَيم73.8%3.690.92�لهتم�م بتنظيم �ل�قت وح�سن �غتن�مه5

*  �لت�ّقع�ت تعني �لت�قع�ت �لتنظيمّية
** �ل�زن �لن�سبي: )قيمة �ملت��ّسط �حل�س�بّي مق�س�مٌة على )5( × 100

ياُلَحُظ من اجلدول رقم )4( اأّن هناك ثالثة ع�رش بنداً حاز على متو�ّسطاٍت ح�سابّيٍة اأعلى 

من 4.00 وتراوحت اأوزانُها الن�سبّية بني 80.2% - 83.4%. وارتبطت ثالثُة بنودٍ مبجال املعتقدات 

 يف املدر�سة، وتبادل 
ٌّ
 اأ�سا�سي

ّ
)امل�ساركة يف و�سع االأهداف تُعّزز فر�َس حتقيقها، والوالء املهني

املعلومات بي�رشٍ ومرونٍة اأمرٌ حيويٌّ يف املدر�سة(، وخم�سُة بنودٍ مبجال الِقيَم )تعزيزِ تقديرِ الذاِت 

، واالهتمام بتعّلِم اللغة االإجنليزيّة/ االأجنبّية، وااللتزام بتطبيق 
ّ
املجتمِع املدر�سي اأفرادِ  لدى 

تابع اجلدوُل رقم )4(
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، واالهتمام 60
ّ
 لدى اأفراد املجتمِع املدر�سي

ِّ
االأنظمِة والقواننِي والتعليماِت، وتعزيز االنتماِء الوطني

(، وثالثُة بنودٍ مبجال التوّقعات التنظيمّية )اإجراء الرتفيعات بناًء على الكفاءة، 
ِّ
بالنموِّ املهني

، وتفادي امل�سا�س مب�ساعر االآخرين ]اأفراد املجتمع 
ّ
وت�سجيع االإبداع لدى اأفراد املجتمع املدر�سي

وتاأّخرهم،  غيابهم  عن   
ّ
املدر�سي املجتمع  اأفراد  )م�ساءلة  االأعراف  مبجال  وبنداِن   ،  ]

ّ
املدر�سي

.)
ّ
وح�سور املدير اإىل املدر�سة قبل اأفراد املجتمع املدر�سي

وياُلحُظ من اجلدوِل ال�سابق ذاته اأنَّ 34 بنداً اآخر تدلُّ متو�سطاتُها احل�سابية على م�ستوى 

تلك  وتراوحت  واملعّلمون،  االإداريّون  يراه  العربّية كما  املدار�س  التنظيمّية يف  للثقافة  مرتفٍع 

ت�سُع  73.4%، منها   - %79.6 ن�سبّيٍة ما بني  باأوزاٍن   )3.69  –  3.98( املتو�ّسطات احل�سابّية بني 

فقراٍت ارتبطت مبجال املعتقدات، وثالثة ع�رش بنداً ارتبط مبجال الِقيَم، واثنا ع�رش بنداً ارتبط 

ىمبجال التوّقعات التنظيمّية.

وفيما يتعّلُق بالبنود التي حازت على متو�ّسطاٍت ح�سابّيٍة تدّل على م�ستوى »متو�ّسٍط« من 

الثقافِة التنظيمّيِة يف املدار�ِس الثانويِّة العربّيِة يف حمافظة القد�س فيبّينُها اجلدوُل رقم )5(.

اجلدوُل رقم )5(

البنودُ التي تدّل على م�ستوى متو�ّسٍط للثقافة التنظيمّية يف املدار�س الثانويّة

العربّية يف حمافظة القد�س مرتّبًة تنازلّياً ح�سب متو�ّسطاتِها احل�سابّية

رقم 

البند
ن�صُّ البنـــــــــد

املتو�ّسط 

احل�سابّي

االنحراف 

املعيارّي

الوزن 

الن�سبي 

للمتو�ّسط*

املجال

�لأعر�ف72.8%3.640.65�حرت�م خ�س��سّي�ت �أفر�د �ملجتمع �ملدر�سّي44

34
�لأن�سطة  يف  �ملدر�سّي  �ملجتمع  �أفر�د  م�س�ركة 

�ملدر�سّية
�لأعر�ف3.560.94%71.2

�لأعر�ف71.2%3.560.84مغ�درة �ملدير �ملدر�سة بعد �أفر�د �ملجتمع �ملدر�سّي36

71.0%3.551.16تقدمي �لت�سهيالت خلدمة �ملجتمع �ملحلّي57
�لت�ّقع�ت 

�لتنظيمّية

41
�لعطل  يف  وترفيهّيٍة  �جتم�عّيٍة  �أن�سطٍة  �إق�مُة 

و�ملن��سب�ت
�لأعر�ف3.500.90%70.0

40
يف  �لآخرين  مع  �لتع�مل  يف  و�لنز�هة  �ل�سف�فيُة 

�ملدر�سة
�لأعر�ف3.480.79%69.6

�لأعر�ف68.4%3.421.13تب�دل �لزي�ر�ت �ل�سفّية بني �ملعّلمني33

38
�أو  �لأوىل  �لدرجة  من  �لأقرب�ء  تعيني  بعدم  �للتز�م 

�إدخ�لهم حتت �مل�س�ؤولّية �ملب��سرة يف �ملدر�سة
�لأعر�ف3.400.86%68.0

�لأعر�ف65.6%3.281.03�لتقييم �مل��س�عّي لأد�ء �لع�ملني43

�لأعر�ف63.8%3.190.87�لمتن�ع عن �لغيبة و�لنميمة45

�ملعتقد�ت59.2%2.961.08�إد�مة �لت���سل مع �أولي�ء �لأم�ر �أمٌر مرعٌي27

�لأعر�ف54.6%2.730.83تقدمي �لت�سهيالت لإق�مة �ل�سع�ئر �لتعّبدية42

�لأعر�ف53.6%2.680.69�إيث�ر �لآخرين يف �ملدر�سة على �لنف�س39

د. حممد عابدين م�ستوى الثقافِة التنظيمّيِة يف املدار�ِس الثانويِّة
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جملة العلوم الرتبوية والنف�سية

ياُلَحُظ من اجلدوِل رقم )5( اأّن هناك ثالثة ع�رشَ بنداً حازت اال�ستجاباُت فيها على متو�ّسطاٍت 

ح�سابّيٍة تدلُّ على م�ستوى »متو�ّسٍط« للثقافِة التنظيمّيِة من وجهة نظر االإدارينّي واملعّلمني، 

2.68 وباأوزاٍن ن�سبّية مقدارها 72.8% - 53.6%. وارتبطت  وتراوحت تلك املتو�ّسطات بني 3.64 – 

غالبّية تلك البنود )اأحد ع�رش بنداً( مبجاِل االأعراف. 

لقد اأظهرت نتائُج الدرا�سِة اأّن م�ستوى الثقافِة التنظيمّيِة يف املدار�ِس الثانويِة العربّية يف 

، ويف ثالثِة جماالٍت، وهي: التوّقعاُت  القد�ِس كما يراهُ املعّلموَن واالإداريّوَن فيها مرتفٌع ب�سكٍل عامٍّ

التنظيمّيُة، واملعتقداُت، والِقيَُم، بينما كان امل�ستوى متو�ّسطاً فيما يخت�ّس باالأعراِف. ويُ�ستدّل 

من ذلك اأّن االإدارينَّي واملعّلمنَي يف املدار�ِس العربّيِة يف القد�ِس على درجٍة معقولٍة من االقتناِع 

لهم  وا�سحٌة  و�سيا�ساتِها  املدار�ِس  تلك  فل�سفاِت  واأّن  فيها،  ال�سائدةِ  التنظيمّيِة  بالثقافِة 

ومن�سجمٌة –اإىل حّد معقوٍل- مع فل�سفاتِهم وثقافاتِهم وتوّقعاتِهم ال�سخ�سّيِة، وبالتايل 

با�ستثناء  قويًّة،  ثقافًة  القد�ِس  يف  العربّيِة  املدار�ِس  يف  التنظيمّيِة  الثقافِة  اعتبارُ  فيمكُن 

 للعاملنّي، 
ّ
ال�سعِف يف جماِل االأعراِف، ويُوؤمُل اأن يكوَن لها اأثرُها يف حتقيِق الر�سا الوظيفي

 العايل 
ّ
ويف دعم قدراتِهم على االإبداِع والتحديِث، ويف توفريِ البيئِة املنا�سبِة لالإجنازِ الدرا�سي

لدى الطلبة. واإ�سافًة لذلك، فاإّن اعتبارَ الثقافَة التنظيمّيَة ال�سائدةَ ثقافًة قويًّة اأمرٌ ين�سجُم 

 )2010 )عابدين،  الفل�سطينّيِة  احلكومّيِة  الثانويِّة  املدار�س  ملديري  العايل   
ِّ
املهني االلتزاِم  مع 

ومع ما اأ�سارت اإليه درا�سُة الكالبي )2008(. ومن جهٍة اأخرى، فاإّن املتو�ّسطاِت احل�سابّيَة للبنودِ 

املختلفِة، على العموم، تدلُّ على م�ستوى مرتفٍع للثقافِة التنظيمّيِة، وهو اأمرٌ يدفع الباحَث 

الرقابِة  ثقافِة  العالقاِت، مقابَل غياِب  ثقافِة  من  نوعاً  ال�سائدةَ  التنظيمّيَة  الثقافَة  العتبارِ 

)McShane & Van Glinow, 2005(. وا�ستناداً اإىل هذه النتيجِة، فاإنَّه مُيكُن اال�ستنتاُج اأنَّ 
ثّمَة نوعاً من التكامِل واال�ستقرارِ يف املدار�ِس العربّيِة يف القد�ِس، االأمرُ الذي يُوؤذُِن بنجاِح جهودِ 

 امل�ستقبلّيِة.
ّ
االإ�سالِح والتح�سنِي املدر�سي

اإذ   ،)2008( وعمر   )2003( وملحم   )1995( دواين  درا�ساِت  نتائِج  مع  النتيجُة  هذه  وتّتفُق 

اأ�سارت اإىل اأّن م�ستوى الثقافة التنظيمّيِة مرتفٌع؛ بينما تختلُف عّما بّينته درا�سة اأبو جامع 

التنظيمّية.  الثقافِة  من  متو�ّسٍط  م�ستوى  اأو  متو�ّسطٍة  درجٍة  وجودِ  اإىل  اأ�سارت  اإذ   )2008(

وتتّفُق نتيجة هذه الدرا�سِة جزئّياً مع نتيجة درا�سة بوحمد )2008( فيما يخت�ّس بت�سّوراِت 

املديريَن، بينما تختلف معها فيما يخت�سُّ بت�سّورات املعلمني.

واأّما من حيُث ترتيُب جماالِت الثقافِة التنظيمّيِة بح�سب م�ستواها، فقد جاَء ترتيُب جماِل 

يّتفُق مع  املعتقدات، وهذا  الرتتيِب جماُل  ويليه يف  االأّول،  الرتتيُب  التنظيمّيِة هو  التوّقعاِت 
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نتيجِة درا�سِة بوحمد )2008( فيما يخت�سُّ بت�سّوراِت املديريَن للثقافِة التنظيمّيِة، بينما هو 62

خمالٌف ملا اأظهرته الدرا�سُة ذاتُها فيما يخت�ّس بت�سّورات املعّلمني، وما اأظهرته نتيجُة درا�سة 

الرتتيُب االأخريُ �سمن خم�سِة جماالٍت  التوّقعاِت فيها هو  ترتيُب جماِل  اإذ كان   )2008( عمر 

 مرتفٍع 
ٍّ
اأنَّ ح�سوَل جماِل التوّقعاِت على الرتتيِب االأّوِل مبتو�ّسٍط ح�سابي فيها. ويرى الباحُث 

 اأقّل ب�سكٍل ملحوٍظ يدلُّ 
ٍّ
مقابَل ح�سوِل جماِل االأعراِف على الرتتيِب االأخري مبتو�ّسٍط ح�سابي

توؤّكدها  واملعّلمنَي  للمديريَن   
ّ
والتعليمي االإدارّي  ال�سلوك  واملاأموِل يف  الواقِع  بني  على فجوةٍ 

نتائُج درا�ساُت اأخرى يف هذا ال�ساأن )عابدين، 1999؛ الفار، 2008(. كما يرى الباحُث اأنَّ ح�سوَل 

للثقافِة  متو�ّسٍط  م�ستوى  على  دالٍّ   
ٍّ
ح�سابي مبتو�سٍط  االأخريِ  الرتتيِب  على  االأعراِف  جماِل 

التنظيمّية يف املدار�ِس الثانويِّة العربّية يف القد�س قد يكوَن ناجتاً عن غياِب البيئِة االإميانّيِة 

، و�سيوِع بع�ِس ال�سلوكاِت غري االإميانّيِة املوِجبَِة تخّلَف الن�رشِ وال�سوؤدد  يف املدار�ِس ب�سكٍل عامٍّ

التعّبديّة، وعدم االإيثار، والغيبة والنميمة(. وينظرُ  )تديّن تقدمي الت�سهيالت الإقامِة ال�سعائرِ 

الباحُث بحذرٍ اإىل النتيجِة املرتبطِة مب�ستوى الثقافِة التنظيمّيِة يف جمال االأعراِف خ�سيَة اأن 

يُ�سعَف ذلك قدرةَ املديريَن واملعّلمني على مواجهِة اأخطارِ العوملِة واالإف�سادِ، وقدرتَهم على 

حت�سني  يُعيق  اأن  اأو   ،)2006( �سامل  اإليه  اأ�سار  كما  واالن�سباط  وااللتزام  والتحديث،  االإبداِع 

.)Lindahl, 2005( 
ّ
العمِل املدر�سي

ثانياً: نتائج ال�سوؤاِل الثاين

 )0.05 ≥ α( ن�سَّ ال�سوؤال الثاين على: »هل توجُد فروٌق ذاُت داللٍة اإح�سائّيٍة عند م�ستوى

بني متو�ّسطات ا�ستجاباِت االإدارينَّي واملعّلمنَي يف املدار�ِس الثانويِّة العربّية يف حمافظِة القد�س 

واملوؤّهِل  واجلن�ِس،  الوظيفّية،  ال�سفِة  ملتغرّياِت  تبعاً  فيها  التنظيمّية  الثقافِة  م�ستوى  حول 

، و�سنواِت اخلربةِ، ومرجعّيِة املدر�سة؟”.
ّ
العلمي

بني  الفروق  لفح�ِس  اال�ستداليلِّ  االإح�ساِء  با�ستخداِم  ال�سوؤاِل  هذا  عن  االإجابُة  متّت   

متو�ّسطات ا�ستجابات املبحوثني بح�سب كّل متغرّيٍ منفرداً على النحو االآتي:

1- متغّي ال�سفِة الوظيفّية

متّ اإجراءُ اختبار )ت( للك�سف عن الفروق ذات الداللة االإح�سائّية )α ≤ 0.05( بني متو�ّسطات 

ا�ستجابات اأفراد العينِة تبعاً ملتغرّي ال�سفة الوظيفّية كما يبّينه اجلدوُل رقم )6(.

د. حممد عابدين م�ستوى الثقافِة التنظيمّيِة يف املدار�ِس الثانويِّة
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جملة العلوم الرتبوية والنف�سية

اجلدوُل رقم )6(

نتيجُة اختبار )ت( للفروق بني متو�ّسطات ا�ستجابات املبحوثني ح�سب ال�سفة الوظيفّية

الداللة االإح�سائّيةقيمة )ت(االنحراف املعيارّياملتو�ّسط احل�سابّيالعددامل�ستوى

423.890.66اإدارّي

* 2.26 0.027

2943.720.71معّلم

.)0.05 ≥ α( ذ�ُت دللٍة �إح�س�ئّيٍة عند م�ست�ى )قيمُة )ت *

وياُلَحُظ من اجلدوِل رقم )6( اأّن الفروَق بني متو�ّسطاِت ا�ستجابات املبحوثنَي ح�سب ال�سفِة 

الوظيفّيِة ذاُت داللٍة اإح�سائّيٍة، اإذ بلغت قيمُة )ت( 2.26 وداللتُها االإح�سائّية هي 0.027؛ واأّن 

تقديراِت االإدارينّي مل�ستوى الثقافِة التنظيمّيِة اأعلى من تقديراِت املعّلمنَي له.

2- متغّي اجلن�س

 )0.05 ≥ α( للك�سف عن الفروق ذات الداللة االإح�سائّية عند م�ستوى )متّ اإجراءُ اختبار )ت

بني متو�ّسطات ا�ستجابات اأفراد العينِة تبعاً ملتغرّيِ اجلن�ِس كما يبّينُه اجلدوُل رقم )7(.

اجلدوُل رقم )7(

نتيجُة اختبار )ت( للفروق بني متو�ّسطات ا�ستجابات املبحوثني ح�سب اجلن�س

الداللة االإح�سائّيةقيمة )ت(االنحراف املعيارّياملتو�ّسط احل�سابّيالعددامل�ستوى

1823.74072�أنثى

1.660.102

1543.80070ذكر

ذاَت داللٍة  لي�ست  املتو�ّسطاِت احل�سابّيِة  الفروَق بني  اأّن  اأعاله   )7( رقم  ياُلَحُظ من اجلدول 

اإح�سائّيٍة عند م�ستوى )α ≤ 0.05(، اإذ بلَغت قيمُة )ت( 1.66 وكاَن م�ستوى الداللة 0.102؛ 

وعليه فاإنّه ال توجُد فروٌق ذات داللٍة اإح�سائّيٍة )α ≤ 0.05( بني متو�ّسطات تقديراِت املبحوثنَي 

مل�ستوى الثقافِة التنظيمّيِة ح�سب اجلن�ِس.

3- متغّي املوؤّهل العلمّي

متّ اإجراءُ اختبار )ت( للك�سف عن الفروق ذات الداللة االإح�سائّية )α ≤ 0.05( بني متو�ّسطات 

 كما يبّينُه اجلدوُل رقم )8(.
ّ
ا�ستجابات اأفراد العينِة تبعاً ملتغرّيِ املوؤّهِل العلمي

اجلدوُل رقم )8(

نتيجُة اختبار )ت( للفروق بني متو�ّسطات ا�ستجابات املبحوثني ح�سب املوؤّهل العلمّي

الداللة االإح�سائّيةقيمة )ت(االنحراف املعيارّياملتو�ّسط احل�سابّيالعددامل�ستوى

2583.740.73بك�ل�ري��س ف�أدنى

1.200.233

783.780.87�أعلى من بك�ل�ري��س
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ويتبنّيُ من اجلدوِل )8( اأنّه ال فروَق ذاَت داللٍة اإح�سائّيٍة عند م�ستوى )α ≤ 0.05( بني متو�ّسطاِت 64

، اإذ بلغت الداللُة االإح�سائّيُة 0.233، وكانت قيمُة 
ّ
ا�ستجاباِت املبحوثنَي ح�سب املوؤّهِل العلمي

)ت( 1.20، ويعني ذلك اأنّه ال اختالَف ذا داللٍة اإح�سائّيٍة يف تقديراِت املبحوثنَي مل�ستوى الثقافِة 

التنظيمّيِة ال�سائدةِ يف املدار�ِس الثانويّة العربّيِة يف القد�س ح�سب موؤّهالتِهم العلمّيِة. 

4- متغّي عدد �سنواِت اخلربة

متّ فح�ُس وجود فروٍق ذات داللٍة اإح�سائّيٍة )α ≤ 0.05( بني متو�ّسطات ا�ستجابات املبحوثني 

تبعاً لعدد �سنوات اخلربة من خالل حتليِل التبايِن االأحادّي كما يبّينه اجلدوُل رقم )9(.

اجلدوُل رقم )9(

نتيجُة حتليِل التبايِن الأحادّي للفروق بني متو�ّسطاِت ا�ستجابات

املبحوثني ح�سب �سنوات اخلربة

م�ستوى الداللةقيمة )ف(متو�ّسط املرّبعاتدرجات احلرّيةجمموع املرّبعاتم�سدر التباين

0.1320020.066بني �ملجم�ع�ت

0.2740.760 81.6443400.240د�خل �ملجم�ع�ت

81.776342�لكلــّي

وياُلَحُظ من اجلدوِل رقم )9( اأّن الفروَق بني متو�ّسطاِت ا�ستجاباِت املبحوثنَي ح�سَب �سنواِت 

اخلربةِ لي�ست ذاَت داللٍة اإح�سائّيٍة عند م�ستوى )α ≤ 0.05(، اإذ اأّن قيمَة )ف( بلَغت 0.274، وكان 

م�ستوى داللتِها 0.760؛ ويدّل ذلك على اأنّه ال اختالَف ذا داللٍة اإح�سائّيٍة يف تقديراِت املبحوثني 

مل�ستوى الثقافِة التنظيمّية ح�سب �سنواِت اخلربةِ لديهم. 

5- متغّي مرجعّية املدر�سة

متّ اإجراءُ اختبار )ت( للك�سف عن وجود فروٍق ذات داللٍة اإح�سائّيٍة )α ≤ 0.05( بني متو�ّسطات 

ا�ستجابات املبحوثني تبعاً لهذا املتغرّي. ويبنّيُ اجلدوُل رقم )10( نتيجة ذلك.

اجلدوُل رقم )10(

نتيجُة اختبار )ت( للفروق بني متو�ّسطاِت ا�ستجابات املبحوثني ح�سب مرجعّية املدر�سة

الداللة االإح�سائّيةقيمة )ت(االنحراف املعيارّياملتو�ّسط احل�سابّيالعددامل�ستوى

2033.690.57حك�مّيـة

* 2.480.014

ـة 1333.870.63خ��سّ

.)0.05 ≥ α( ذ�ُت دللٍة �إح�س�ئّيٍة عند م�ست�ى )قيمُة )ت *

املتو�ّسطاِت احل�سابّية ال�ستجابات املبحوثنَي  الفروَق بني  اأّن   )10( وياُلَحُظ من اجلدوِل رقم 

كانت ذاَت داللٍة اإح�سائّيٍة عند م�ستوى )α ≤ 0.05(، اإذ بلغت قيمُة )ت( 2.48 وكانت الداللُة 

االإح�سائّيُة لها 0.014، وكانت الفروُق ل�سالِح املدار�ِس اخلا�ّسِة مقارنًة مع املدار�ِس احلكومّية.

د. حممد عابدين م�ستوى الثقافِة التنظيمّيِة يف املدار�ِس الثانويِّة
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لقد اأ�سارت النتائُج املبيَّنُة يف اجلداول 6-10 اأّن الفروَق كانت ذاَت داللٍة اإح�سائّيٍة عند م�ستوى 

)α ≤ 0.05( بح�سِب متغرّيَيرْ ال�سفِة الوظيفّيِة ومرجعيِة املدر�سة، بينما مل تُكنرْ للفروِق داللٌة 

 و�سنواِت اخلربةِ. فاأّما اختالُف اال�ستجاباِت 
ّ
اإح�سائّيٌة بح�سِب متغرياِت اجلن�ِس واملوؤّهِل العلمي

الدرا�ساِت املحلّيِة واالأجنبيِة  اإنّه �سائٌع يف  غريباً، بل  اأمراً  بح�سِب ال�سفِة الوظيفّيِة فلي�س 

وعّده   ،)Moorhead & Griffin, 1995 2008؛  بوحمد،  2008؛  )اأبو جامع،  �سواٍء  على حدٍّ 

الدار�سون اأمراً متوّقعاً وطبيعّياً، لكّنه يختلف عّما اأظهرته نتائُج درا�َسة عمر )2008( التي مل 

 .
ِّ
تُظهر فروقاً ذاَت داللٍة يف تقديراِت م�ستوى الثقافِة التنظيمّية بح�سِب امل�سّمى الوظيفي

واأّما اختالُفها من حيُث مرجعّية املدر�سِة، فريى الباحُث اأنّه معقوٌل، خ�سو�ساً واأنَّ للمرجعّياِت 

روؤى اإداريًّة وفل�سفاِت عمٍل متنّوعًة من ناحيٍة، واأنَّ للمديريَن واملعّلمنَي يف كلِّ فئٍة من املدار�ِس 

 للعاملني 
ّ
 والنف�سي

َّ
اهتماماتهم وهموَمهم اخلا�ّسَة بهم. ويَظنُّ الباحُث اأنَّ الواقَع ال�سيا�سي

ب�سكٍل  احلكومّيِة  املوؤ�ّس�ساِت  امل�ستقّرة يف  غري  االقت�ساديَّة  والظروَف  احلكومّيِة  املدار�ِس  يف 

عامٍّ قد كاَن لها اأثرُها يف تقديرِ املديريَن واملعّلمنَي للثقافِة التنظيمّيِة ب�سكٍل اأدنى ممّا قّدرُه 

واالن�سجاِم  املرونِة  من  وافرٌ  ق�سٌط  فيها  يكوُن  ما  غالباً  التي  اخلا�ّسِة  املدار�ِس  يف  اأقرانُهم 

. وتختلُف هذه النتيجُة عّما اأظهرته نتيجُة درا�سِة ملحم )2003( من 
ِّ
 والنف�سي

ِّ
ال�سيا�سي

حيُث عدم وجودِ فروٍق ذاِت داللٍة بح�سِب اجلهِة امل�رشفِة على املدر�سة. 

واأّما عدُم االختالِف يف ا�ستجاباِت املبحوثنِي بح�سب اأجنا�ِسِهم، فيدّل على اأّن لدى املبحوثنَي 

ِ، واأّن املدار�َس العربّية يف القد�ِس ال تُفّرُق بني اأفراد جمتمعاتِها  من اجلن�سنِي فهٌم واإدراٌك متقارِبنَيرْ

وتفاعالً-  وتاأهيالً  واأنوثًة، واأّن اخلرباِت واملواقَف التي يعرُبُها االإدرايّون واملعّلموَن –اإعداداً  ذكورةً 

متت�سابهٌة لدى اجلن�سنّي. وتاأ�سي�ساً على ذلك، فاإنّه ميكُن اعتبارُ املدار�ِس العربّيِة يف القد�ِس 

 )an equal opportunity employer( االأفراد  بني  الفر�ِس  لت�ساوي  مراعيًة  موؤ�ّس�ساٍت 

اأو متييزِ. وعالوةً على ذلك، فاإّن  )women empowerment( دون حتّيزٍ  وداعمًة لتمكنِي املراأةِ 

 )اأبو جامع، 
ً
عدَم اختالِف يف اإدراكاِت املبحوثنَي ح�سب اجلن�ِس اأمرٌ �سائٌع يف البيئات االأخرى عربّياأ

.)Sharp, 1990( ًواأجنبّيا )2008؛ بوحمد، 2008؛ عمر، 2008؛ 2005

واأّما عدُم االختالِف يف ا�ستجاباِت املبحوثنِي بح�سب موؤهالتِِهم، فهو اأمرٌ غريُ ماألوٍف، ذلك اأّن 

 )Mayada, 2000; Sharp, 1990 الدرا�سات )اأبو جامع، 2008؛ الليثي، 2008؛ ملحم، 2003؛

بّينت اأّن ذوي املوؤّهالت االأعلى هم اأكرثُ اإدراكاً وتقديراً للثقافة التنظيمّية، وذلك على الرغم 

من اأّن درا�ساٍت اأخرى )بوحمد، 2008؛ عمر، 2008( اأ�سارت اإىل عدم وجودِ اختالفاٍت ذات معنى يف 

.  وفيما يتعّلُق بعدِم االختالِف يف ا�ستجاباِت 
ِّ
تقدير الثقافِة التنظيمّية بح�سب املوؤّهل العلمي
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َهرُ للباحِث اأنَّ ذلك يدلُّ على اأّن االأنظمَة وال�سيا�ساِت 66 املبحوثنَي بح�سِب �سنواِت اخلربة، فيَظرْ

واالأناَط واملمار�ساِت االإداريَّة ال�سائدةَ والبيئات املدر�سّية املتنّوعة تنا�سُب ذوي اخلرباِت املختلفِة 

دون متييزٍ، واأّن لالإدارينَّي واملعّلمنَي تطلعاٌت وتوّقعاٌت وروؤًى متناِظرةُ، بغ�سِّ النظرِ عن �سالمتِها 

وَجودَتِها، دون اعتبارٍ ل�سنواِت اخلربة، اأو اأنّه يدّل على وجودِ حالٍة من اال�ستقرارِ والنمطّيِة يف 

�سلوك العاملنَي ويف االأنظمِة والقواعِد واالأعراف التنظيمّيِة عرب ال�سنني املرتاكمِة مل تتاأثّر 

البيئاِت  اأجريت يف  در�ساٍت  نتائِج  النتيجُة مع  وتّتفُق هذه  املتعاقبة.  وامل�ستجّدات  بالتغرّيات 

العربّية )بوحمد، 2008؛ عمر، 2008؛ ملحم، 2003(، بينما تختلف عن نتائج درا�سة اأبو جامع 

)2008( التي اأظهرت فروقاً ذاَت داللٍة يف تقدير م�ستوى الثقافِة التنظيمّية بح�سب �سنوات 

اخلربة ل�سالِح ذوي �سنواِت اخلربةِ االأقلِّ عدداً. ومن جهٍة اأخرى، تختلُف نتيجُة هذه الدرا�سِة عّما 

اأظهرته نتائُج عددٍ من الدرا�ساِت يف بيئاٍت اأجنبّيٍة )Mayada, 2000; Sharp, 1990( اإذُ 

كاَن تقديرُ ذوي اخلربةِ االأكرب للثقافِة التنظيمّيِة اأعلى من تقديرِ زمالئِهم االأقّل خربةً.

التو�سّياُت

الرتبوينّي  والقادة  املديرين  يُو�سي  الباحَث  فاإّن  البحُث،  اأظهرها  التي  النتائِج  على  بناًء 

باالآتي:

1. اال�ستم�ساُك بالِقيَِم القائمِة على احرتاِم النف�ِس واحرتاِم االآخريَن وبذِل اجلهِد الأح�سِن االأداء 

والثقة  النف�س  على  العاّمة  امل�سلحة  وتقدمي  والت�سامح  والعدل  وتعّلماً،  تعليماً  واأف�سلِه، 

باملتعّلمني.

 اإىل تر�سيخ الثقافِة التنظيمّية بكاّفة اأ�سكالِها )االإبداعّيِة وامل�ساندة( يف املدار�ِس 
ُ
2. ال�سعي

 .
ّ
من خالِل بناِء االإح�سا�س بتاريِخ املدار�ِس و�ِسرَيِها لدى اأفرادِ املجتمِع املدر�سي

خالل  من   
ّ
املدر�سي املجتمع  اأفراد  لدى  واالنتماء  بالع�سويِّة  االإح�سا�ِس  بتطويرِ  االهتماُم   .3

، واإدماِج املعّلمني واملوّظفني اجلُدد 
ّ
توّخي املو�سوعّية يف التعيينات، ودعِم اال�ستقرارِ الوظيفي

يف املدر�سة، وتدريب العاملني واملعّلمني. 

حقوِقهم يف  مراعاةِ  خالِل  من  واملتعّلمنَي  العاملني  لدى  االإمياينِّ  البُعِد  تعزيز  اإىل  املبادرةُ   .4

التوجيِه االإمياينِّ والقياِم بالعبادةِ على وقتِها، وتقدميِ الت�سهيالِت الالزمِة لهم الإقامِة ال�سعائرِ 

.
ّ
التعّبدية يف اأثناء اليوم املدر�سي

 بعيداً 
ِّ
5. تبّني نهَج اخلُلُِق االإمياينِّ بت�سجيِع التعاوِن على الربّ والتقوى والتناف�ِس ال�رشيِف االأخالقي

الر�سمّيِة  املدر�سّية  االجتماعات  النف�ِس، والتخطيَط اجليّد ال�ستثمارِ  االأمر وحبِّ  عن احتكارِ 

د. حممد عابدين م�ستوى الثقافِة التنظيمّيِة يف املدار�ِس الثانويِّة
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وغري الر�سمّية بجّديٍّة بحيُث تبداأ االجتماعاُت بالب�سملِة والدعاِء وتُختَتَُم ياال�ستغفار وفقاً 

للهدي النبويِّ ال�رشيِف، االأمرُ الذي يوؤمُل منه اأن ي�سوَن اأفرادَ املجتمِع املدر�سِي عن الوقوِع يف 

اإثِم الغيبِة والنميمِة.

6. تبّني نهَج التغيريِ الهابِط ]من القّمة اإىل القاعدة[ من خالل �سلوكّياٍت وِقيٍَم تُكّون قدوةً 

واأنوذَجاً يُحتذى بها، ومن خالل القيادة التحويلّية.

املقرتحاِت  ولتقدميِ  املدر�سّية  االإدارةِ  يف  للم�ساركِة   
ّ
املدر�سي املجتمع  الأفرادِ  املجاَل  اإتاحُة   .7

والتو�سيات العملّية ودرا�ستِها والعمِل بها.

8. اأن جتري درا�سُة الثقافِة التنظيمّية يف املدار�ِس العربّيِة من خالل الر�سِد واملقابالِت، من اأجِل 

مقارنِة نتائِج هذه الدرا�سِة بالدرا�سة املو�سى بها.

9. اأن تتّم درا�سُة الثقافِة التنظيمّيِة يف �سائرِ املدار�ِس يف ربوِع الوطن لت�سهيِل فهِم الن�ساط 

 فيها ب�سكٍل �سمويّل.
ّ
التنظيمي
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