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 شكر وتقدير

، اللهم لك الحمد ىحتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرض اللهم لك الحمد

 حمًدا كثيًرا طّيًبا مبارًكا فيه

فإّنني  ،أشرف األنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعينوالصالة والسالم على 

من اهلل ع، فإن أصبت فأشكر اهلل العلي القدير أوًًل وأخيًرا الذي وفقني بإنجاز هذا العمل المتواض

ن أخطأت فمن نفسي، وما توفيقي إًل من اهلل تعالى  وا 

بوله بارك اهلل فيه لق عادل الغول ألستاذي الفاضل الدكتور كاظمأتقّدم بجزيل الشكر والعرفان 

 اإلشراف على رسالتي ولتشجيعه وجهده الذي ساندني به إلتمام رسالتي على أكمل وجه.

 لبصماتها معي في المخطط  عالية عرفة للدكتورة الفاضلةكما وُأرسل شكري 

 رق األوسطلشاأساتذتي األكارم في كلية العلوم التربوية في جامعة كما وأتقدم بالشكر الجزيل إلى 

 لما قدموه لنا من علٍم ومعرفة في مرحلة دراسة الماجستير.

ذه بدونه من مقترحاٍت قّيمة على هلما سيُ  للسادة أعضاء لجنة المناقشة متنانواًلوأتقّدم بالشكر 

ثرائها   بها. واًلرتقاءالرسالة لتصويبها وا 
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 مديري المدارس الثانوية في لواء ناعور الحكمة اإلدارية لدى درجة ممارسة
 وعالقتها بمستوى الروح المعنوية من وجهة نظر المعلمين

 إعداد:
 محمد سنان إيمان 

 :إشراف
 الدكتور كاظم عادل الغول

 الملخص

 ثانويةالالحكومية مديري المدارس  الحكمة اإلدارية لدى ممارسة هدفت الدراسة إلى التعرف على درجة
سة من ، تكّون مجتمع الدراوعالقتها بمستوى الروح المعنوية من وجهة نظر المعلمين ،رفي لواء ناعو 

 معلًما ومعلمة، (784)عددهم معلمين ومعلمات المدارس الحكومية الثانوية في لواء ناعور، وبلغ 
ج ، واتبعت الدراسة المنهبالطريقة العشوائية البسيطة ( معلًما ومعلمة464من ) سةعينة الدرا وتكّونت

 وأظهرت نتائج الدراسة أن درجة ممارسة، ، واستخدمت اًلستبانة كأداة للدراسةاًلرتباطيالوصفي 
مديري المدارس الثانوية الحكومية في لواء ناعور من وجهة نظر المعلمين  الحكمة اإلدارية لدى

جاءت بدرجة مرتفعة، وبّينت النتائج عدم وجود فروق دالة إحصائًيا بين متوسطات استجابة أفراد 
مديري المدارس تعزى لمتغير الجنس، بينما تبّين الحكمة اإلدارية لدى عينة الدراسة لدرجة ممارسة 

دالة إحصائًيا تبًعا لمتغير المؤهل العلمي ولصالح البكالوريوس، ولمتغير عدد سنوات  وجود فروق
( سنوات، وجاءت نتائج مستوى الروح المعنوية لدى 14_5الخبرة لصالح من كانت خبرته من )

معلمين المدارس مرتفعة، وتبّين عدم وجود فروق دالة إحصائًيا بين متوسطات اًلستجابة لمستوى 
المدارس الحكومية في لواء ناعور تعزى لمتغير الجنس، بينما  اتمعنوية لدى معلمين ومعلمالروح ال

تبًعا لمتغير المؤهل العلمي ولصالح البكالوريوس، ولمتغير عدد سنوات  تبّين وجود فروق دالة إحصائًيا
ين إيجابية ب ( سنوات فأقل، وأظهرت النتائج وجود عالقة ارتباطية5الخبرة لصالح من كانت خبرتهم )

درجة ممارسة الحكمة اإلدارية لدى مديري المدارس الثانوية الحكومية، ومستوى الروح المعنوية لدى 
وتوجيه  ،عالقات بين المديرينالببناء  اًلهتمامالمعلمين في لواء ناعور. ومن أبرز توصيات الدراسة: 

 رالخطط المستقبلية، وتطويمديري المدارس لوضع تصورات للواقع الذي تعيشه مدارسهم ضمن 
 .الروابط بين المدرسة والمجتمع المحلي

 الكلمات المفتاحية: اًلستشراف المؤسسي، الحكمة اإلدارية، الروح المعنوية.
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Abstract 

The study aimed to identify the degree of practicing administrative wisdom 

among high school principals at Na’our school district, and its relationship with the 

morale level from the teachers' Perspectives. The study population consisted of teachers 

among high schools at Na’our district, and their number reached (782) teachers. The 

sample consisted of (260) male and female teachers that was chosen by using a random 

method, and the study followed the correlational descriptive approach; also, the 

questionnaire was used as a tool for the study. The results of the study showed that the 

degree of practicing administrative wisdom among high school principals at Na’our 

school district from teachers Perspectives was high. Also, the results indicated that there 

were not statistically significant differences between the averages of the study sample 

response to the degree of administrative wisdom in school principals due to the effect of 

gender. Moreover, it showed there are statistically significant differences due to the effect 

of scientific qualification variable for bachelor degree, and the number of years’ 

experience for those experienced from (5-10) years. Also, the results of the level of 

morale in school for teachers are high, and there are no statistically significant differences 

between the averages of response to the level of morale for male and female public 

schools teachers at Na’our district are attributed to gender, while there were statistically 

significant differences are found on the scientific qualification variable for the bachelor's 

degree and the number of years’ experience in favor of their experience (5) years and less, 

and the results showed a positive correlation between the degree of practicing 

administrative wisdom among high school principals at Na’our school district, and the 

level of morale for teachers at the Naur district. One of the most important 

recommendations of the study: The attention is to build relations between managers, and 

direct school principals to develop a perception of realities in future plans and develop 

links between school and community. 

Key words: Institutional Foresight, administrative wisdom, morale. 
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 :األولالفصل 
 خلفية الدراسة وأهميتها

 المقدمة

من خالل  ،ميزلتحقيق التتعليمية تعلمية تقديم خدمة  إلى والتعليمية المؤسسات التربوية تسعى

العليا بهيكلها التنظيمي ممن يمتلكون صفاٍت إداريٍة إبداعية،  المناصباستقطاب وتوظيف شاغلي 

ق العمل ضمن فر إضافًة إلى الخبرة والمهارة الالزمة، القادرة على توجيه العاملين وحسب األقدمّية، 

الساعية لتحقيق أهداف المؤسسة التربوية بظّل إدارٍة واعيٍة وفّعالٍة تسير ضمن منظور استشرافي ُمعدُّ 

 مسبًقا.

المنشودة،  دافهألالجهود والقدرات لتحقيق الغايات وا تكثيف ومع تعقد الحياة العملية تأتي أهمية

كبر يمها ووضعها في المكان المناسب، لتحقيق أإلى تنسيق هذه الجهود وتنظتبرز الحاجة وبالتالي 

هي المسؤولة عن توجيه تصرفات فاإلدارة  ).4444، إلدارة )مرارى بااستفادة ممكنة، وهذا ما يسمّ 

لبذل  ألفراداوتدفع  ،اًلستمرار والتنافسيةوضمان  األهداف وسلوكهم في المؤسسات، لتحقيقاألفراد 

مكانياتهم، وتهيئ أقصى طاقاتهم و  هي القلب النابض ، فلتحقيق أهدافها العمل المناسبة البيئة وظروفا 

 (.4444، نينيلعا بوأ)فيها للمؤسسة الموجودة 

ت على نظم إدارية وتأثر  ارتكزتالتعليمي من القطاعات المهمة التي و  يعد القطاع التربويو 

المعارف  درة على تقديم، قامتطورةإدارية  ألساليببتطوراتها، فالمؤسسات التعليمية أحوج ما تكون 

دارة اإل اتمستوي تعّددتقد و ، المنشودة هدافاأللضمان تحقيق  والخبرات والنماذج الحديثة والمهارات

واإلدارة التنفيذية  ،الوسطى دارة التعليميةاإل، و العليا دارة التربويةاإلب وتمثلتفي المؤسسات التربوية، 

 ،(. فاإلدارة المدرسية ًل تقتصر على مدير المدرسة وحده4444)العمايرة، دارة المدرسيةاإلب المتمثلة
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فهي عبارة عن جهاٍز يتألف من مدير المدرسة والمعلمين واإلداريين والفنيين، كل حسب مسؤولياته 

إدارته بروح من التعاون والمشاورة على نجاح العملية  تحتومهامه ومتطلبات عمله، حيث يعمل الكل 

 من القيم والخصائص امزيجً مدير المدرسة  وينبغي أن يتوفر في(، 4444سين،)أبو الوفا وح التعليمية

 ،(4448والحربي ) ،(4444دارية والمهنية، والتي من أهمها كما يرى عطوي )والسمات الشخصية واإل

، والثقة واإلبتكارالذكاء، والمبادأة كالحكمة اإلدارية، و  (4414وبني مصطفى )، (4411) وسعادة

صبر، ، والقدرة على اإلقناع، والاًلجتماعي، والعدل، والتعاون، والتفاعل اًلنفعاليبالنفس، والنضج 

قدرة على مقدرة على إدارة العالقات وتوجيهها، والموالطموح، وتحمل المسؤولية، وال واًللتزاموالمثابرة، 

 والتنبؤ، وحسن الخلق.قدرة على صنع واتخاذ القرار الصائب، مالتعلم والتدريب، وال

شار ، حيث أفاإلدارة الصحيحة والقويمة ألي عمل مهما كان صغيًرا أو كبيًرا تحتاج إلى حكمة

ي ر عن وجودها فصائب، وتعبّ  بمسارٍ  لتزامواًل( بأنها اتخاذ القرار الصائب، 4441األعسر)إليها 

صوًًل ، و حداثاألخطط أو مراجعة الكل ما يتخذه اإلنسان من القرارات، سواء عند التخطيط أو تغيير 

بالتعامل  للمديرتسمح  من أرقى أنواع العمليات اإلدارية التي  دتع إلى ما يسمى "الحكمة اإلدارية"، إذ

مّما يؤثر ذلك على تحقيق األهداف المشتركة ضمن فريق عمل ٍ  ،بأفضل صورة متطلبات العملمع 

تسوده أجواء األلفِة والحب  حقق مما ي ،والوصول الى حكمة القرار ،مة اإلداريةفي ظل الحك والمودةٍٍ

 ورفع روحهم المعنوية والشعور بالمسؤولية نحو مؤسستهم. نتماءواًلهم الوًلء ديل

الحكمة اإلدارية هي تطبيق لكل من قدرات على أن  (Sternberg, 1990) ستيرنبيرجويؤكد 

 ،واًلجتماعية المكونات الشخصية، والمعرفة من خالل إحداث التوازن بين كل واإلبداع، الذكاء،

 وتتضمن تشكيل مالمح الحياة في البيئات المختلفة، الشخصية التي يحيى فيها الفرد، واًلهتمامات

 واختيار البيئات الجديدة.
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 بأن الحكمة اإلدارية هي (Baltes & Standinger, 2000,45) راندنجر ويشير بالتيس وست

واًلستبصار  والخبرة بأساليب الحياة العملية، والمعرفة المتعمقة، البشرية،"المقدرة على فهم الطبيعة 

سداء النصح، والتقويم، المقدرة على اإلنصات، ومنها: بالوسائل والغايات المؤدية للنجاح فيه،  وا 

 وتوظيف تلك المعرفة لتحسين حياة الفرد واآلخرين". ومعنى الحياة، والمقدرة على إصدار الحكم،

تعد من التوجهات الحديثة نوًعا ما، والتي بدأ الحديث عنها في بيئات العمل  اإلداريةفالحكمة 

األكاديمية لمواجهة ما تتعرض له مؤسسات التعليم من تحديات وتغيرات كثيرة على األصعدة كافة، 

 ىفت الكثير من الصعوبات علاوالتي جعلت من بيئة تلك المؤسسات بيئة مضطربة معقدة، وأض

، األمر الذي أّدى إلى (Around & Lebon, 0222) عمليات التخطيط والتنبؤ في تلك المؤسسات

ي تعاوني بين األفراد، عمل على تشجيع المبادرات، وتنمية الـدوافع، والقبـول الـنفسي، دجو و  إيجاد

حـترام وتقـدير أعمالهـم واالحوافز المادية والمعنوية اإليجابية؛ بهدف دفع األفراد إلى العطـاء،  وخلـق

دراك، وتهيئة البيئة اآلمنة الودية  إنسـانيتهم ا العاملين، مم لجميع جتماعيةواًلوتفهم شعورهم بعمق وا 

اقات تسخير جميع الطرفع الروح المعنوية و ال على العمل الدؤوب، و مردود إيجابي وفعّ  لـه سـيكون

 كبـيرة درجـةب ، فإن الروح المعنويـة للمعلمـين تتـأثرمثمرعمل منتج  لتقديم أفضـل مـا يمكـن تقديمـه مـن

 (.5444البدري، )مفهوم العالقات اإلنسانية في العمل اإلداري  نطلق منبالمفاهيم واألسس التي ت

( بأنماط التفاعل في العالقات اإلنسانية بين 4417) المعايطةوترتبط الروح المعنوية كما أشار 

القائد واألفراد، وبما ينجم عنها من مشاعر واتجاهات تؤدي إلى قوة تماسك الجماعة أو إضعافها، 

فينعكس أثره في معّدل اإلنتاج لدى العاملين، ويتوّقف ارتفاع الّروح المعنوية بين األفراد أو انخفاضها 

إليها فريق العمل من الّتعاطف والّتكامل، ومدى إحساس كّل فرد بانتمائه إلى على الدرجة التي يصل 

 الجماعة التي يعمل معها، وحرصه على تمّسكه بها.
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للتفاعل  وأساسالتربوي في المدرسة رأس الهرم  بأنه وصف مدير المدرسةيوبناًء على ما سبق 

المجموعة،  لرشيد الذي يؤثر في مستقبل تلكأهمية كبيرة في اتخاذ القرار ا لهو في مجموعته التربوية، 

باإلضافة إلمكانه تطبيق الحكمة اإلدارية المرتكزة على مؤهالته وخبراته ونمط شخصيته، مما يؤدي 

  .إلى التأثير في معنويات العاملين في مدرسته، ورفع إنتاجيَّتهم وتحقيق األهداف التربوية

 مشكلة الدراسة

 لىع(، 4414(، ودراسة صالح )4411منها دراسة الدليمي )أكدت مجموعة من الدراسات  

 لروح المعنوية،ورفع ا وتحقيق الدافعية بالعمل ،في مواجهة التحديات اًلستراتيجية الحكمة اإلداريةدور 

أن التعامل مع المهام واألنشطة داخل المؤسسة والتنسيق بينها يصبح ، و للمؤسساتالتميز  دامةواست

بيق منهج ولذلك يعد تطوجود منهج علمي مبني على فلسفة مركزية جوهرية موجهة، أمًرا عسيًرا بدون 

اإلداري  نجازاإلبرفع مستوى يتعلق  فيما اًليجابي تأثيرها فترضالم ساليباألمن  اريةداإلالحكمة 

 ، والمرتبط برفع مستوى الروح المعنوية لدى المرؤوسين.لمي ومنطقيعسلوب أالمتميز القائم على 

ذلك من و  لنجاحها،في المدرسة عنصًرا مهًما وأساسًيا  واإلدارة الحكيمةالعالقات اإلنسانية وتعد 

النفسية  الصحةوالتي تحّقق والمعلمين،  نسجام بين المديراًلخالل دور تلك العالقات في تحقيق 

أكثر  لهممعلمين وتحسين رضاهم عن العمل، مما يجعلل ةمعنويمؤدية إلى رفع مستوى الروح الال

  (.4411، المنشودة )القميزي ينعكس على تحقيق األهداف التربويةووًلًء للمدرسة مما إنتاجا 

ل خبرتها خالالميدان التربوي الباحثة وتعاقب اإلدارات المدرسية التي عايشتها ب من خالل عملو 

يمانو  العملية، ا واقتناعً  عليم،التالتربية و في مؤسسات  اإلدارية بأهمية ممارسة الحكمة ها واستشعاًرامنا ا 

ومن منطلق أن مدير المدرسة ، في المدارس بضرورة ممارسة الحكمة اإلدارية بين المدير والعاملين

الحكيم هو الذي يحفز المعلمين ليرفع من مستوى روحهم المعنوية في عملهم من خالل توفير البيئة 
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د قالمناسبة للعمل، وتشجيعهم على النمو والتطوير المهني، وبالتالي الحصول على أداء أفضل، 

رفع  في عالقتهاو  لدى مديري المدارسجاءت هذه الدراسة لتكشف عن درجة ممارسة الحكمة اإلدارية 

 .للمعلمين المعنويةالروح 

 هدف الدراسة وأسئلتها

 المدارس وعالقتها نرسة الحكمة اإلدارية لدى مديريتهدف الدراسة إلى التعرف على درجة مما

بمستوى الروح المعنوية من وجهة نظر المعلمين في لواء ناعور، من خالل اإلجابة عن األسئلة 

 اآلتية:

ما درجة ممارسة الحكمة اإلدارية لدى مديري المدارس الثانوية الحكومية في لواء ناعور من  :2س

 وجهة نظر المعلمين؟

بين متوسطات استجابات  (α≤ 0.05)هل يوجد فروق ذات دًللة إحصائية عند مستوى الدًللة  :0س

أفراد عينة الدراسة حول ممارسة مديري المدارس للحكمة اإلدارية تعزى لمتغير الجنس، ومتغير 

 المؤهل العلمي، ومتغير عدد سنوات الخبرة؟

الثانوية الحكومية في لواء ناعور من وجهة المدارس بما مستوى الروح المعنوية للمعلمين  :3س

 ؟نظرهم

بين متوسطات استجابات  (α≤ 0.05)هل يوجد فروق ذات دًللة إحصائية عند مستوى الدًللة  :4س

عينة الدراسة حول مستوى الروح المعنوية لدى معلمي المدارس الثانوية الحكومية في لواء ناعور أفراد 

 المؤهل العلمي، ومتغير عدد سنوات الخبرة؟لمتغير الجنس، ومتغير تعزى 

لدى مديري المدارس الثانوية رتباطية بين درجة ممارسة الحكمة اإلدارية اهل هناك عالقة  :5س

 ؟في لواء ناعوردى المعلمين المعنوية ل ومستوى الروح، الحكومية
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 أهمية الدراسة

 ،بالحكمة اإلدارية ومستوى الروح المعنويةتعلق األدب النظري المتثري  من هذه الدراسة أن يؤمل

 بشكل خاص بموضوع إداري ومكتبة جامعة الشرق األوسط ،عامة المكتبة العربية إلى إثراءإضافة 

بعض التوصيات والمقترحات التي تختص بالحكمة  قدمت ويؤمل أن، حديث يتمثل بالحكمة اإلدارية

 ،المدارس، والقيادات التربوية يرينمد تفيد منهااإلدارية والروح المعنوية التي من الممكن أن يس

 على اختالف مستوياتهم. صحاب القرار في وزارة التربية التعليم األردنيةوأ

المدارس الثانوية الحكومية في لواء ناعور  نمديري كما يؤمل من هذه الدراسة أن تفيد كل من

 ،والروح المعنوية لمعلميهم يرينللمدالحكمة اإلدارية ممارسة العالقة بين طبيعة من خالل إظهار 

درجة ممارسة مديري المدارس للحكمة اإلدارية في  بحثجراء دراسات مماثلة تإلى إالباحثين وستوّجه 

المؤسسة بصحاب القرار األخرى، وستدعم نتائج الدراسة أ مجتمعات وربطها ببعض المتغيراتعدة 

ة مارسة الحكمة اإلدارية في الميدان، هذا باإلضافالقرارات التي ستحّسن من متخاذ بعض با التربوية

وى في مجال الحكمة اإلدارية ومست بمقاييس ذات خصائص سيكومترية مقبولة الباحثين إلى تزويد

 الروح المعنوية.

 مصطلحات الدراسة

( بأنها "عملية تخطيط ذات رؤية استراتيجية 449، 4415يعرفها الطائي ): الحكمة اإلدارية

لالستثمار األمثل للقدرات الفكرية الحدسية داخل التنظيم، والعمل على التعاون المعرفي للوصول إلى 

 الحكمة التنظيمية". 

المقدرة التي تتمتع بها اإلدارة المسؤولة عن جميع  وتعّرف الحكمة اإلدارية إجرائياا بأنها:

ة لتحقيق األهداف التربوي يرينشطة داخل المدرسة، كونها أسلوب من أساليب المدالممارسات واألن
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األداة  ن خاللموتم قياس ذلك والتعليمية والغايات المطلوبة باستخدام الموارد المتاحة بكفاءة وفعالية، 

آلخرين، اقياس اًلستشراف، والشمولية، والتكامل، والمشاركة، واإلدراك المؤسسي وفهم ل التي أعدت

 والتحكم وتكنولوجيا التعليم.

بأنها "الصورة الكلية لنوعية العالقات اإلنسانية  (4704414) عودةعرفها ي الروح المعنوية:

رفات والعواطف التي تحكم تص واًلتجاهاتالسائدة في جو العمل، والتي تشير إلى محصلة المشاعر 

األفراد، فإذا كانت الصحة العامة تشير للحالة الجسمية للفرد، فالروح المعنوية تشير إلى الحالة 

النفسية والذهنية والعصبية العامة لإلنسان، لذلك فإن هذه الروح ًل يمكن إيجادها عن طريق األوامر 

 عاملين".أو التعليمات أو العقوبات أو رغًما عن إدارة ال

عالقة العاملين في المدارس الثانوية الحكومية صورة عن  وتعرف الروح المعنوية إجرائياا بأنها:

للواء ناعور بمديريهم، وعالقة المعلمين ببعضهم البعض وبجميع رّواد المدرسة، ومدى إحساسهم 

جاه العمل؛ بية تبالّرضى عن أنفسهم وعن عملهم، وهي حالة نفسية داخلية ترتبط بمشاعرهم اإليجا

 وتم قياس ذلك من خالل األداة التي أعّدت لقياس مستوى الروح المعنوية للمعلمين.

 حدود الدراسة

 :اآلتيبحدود الدراسة الحالية  تمّثلت

 .المدارس ن ومعلماتالدراسة على عينة من معلميطبقت البشرية: الحدود 

من العام الجامعي  ثانياسي الالفصل الدر خالل تم إجراء هذه الدراسة الزمانية: الحدود 

4444/4441. 

 الحكمة اإلدارية والروح المعنوية.الحدود الموضوعية: 
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ة العاصمة بمحافظ هذه الدراسة في المدارس الثانوية الحكومية في لواء ناعور طبقت الحدود المكانية:

 عمان.

  محددات الدراسة

 الدراسة تتحدد بالمحّددات التالية:

على و  على المجتمع الذي سحبت منه العينةتعمم النتائج فقط و  أداة الدراسة وثباتها،صدق 

أداة  عينة الدراسة باستجابتهم على فقرات أفراد باإلضافة إلى موضوعية دقةالمجتمعات المماثلة له، 

 الدراسة المعّدة لذلك.
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 :الثاني لفصلا
 السابقة والدراسات النظري األدب

تطرق وي، والدراسات السابقة ذات الصلة بموضوع الدراسة ،األدب النظري الفصلناول هذا تي

وموقع  ايهالتعقيب علو  الدراسات السابقة،م الروح المعنوية، ثو  األدب النظري إلى الحكمة اإلدارية

 الدراسة الحالية منها.

 النظري األدب: أوًلا 

ثمراتها و النظري على موضوعات متعددة توضح مفهوم الحكمة اإلدارية وأهميتها،  األدبيشتمل 

لروح ، والتعرف أيًضأ على مفهوم ااوأبعاده اوعرض جملة من خصائصهفي القرآن الكريم على الفرد، 

 ن من مستوى الروح المعنوية.التي تحسّ  نتائجوال ،المعنوية وأهميتها وخصائصها ومظاهرها

قيق لغاية تح في المؤسساتالحكمة اإلدارية توظيف الحاجة في السنوات األخيرة لظهرت وقد 

لهام  ،التربوية والتعليمية، فالحكمة هي عصارة التجارب الحياتية المؤسساتالنجاح التنظيمي داخل  وا 

وتدبر لألمور داخل المدارس، وهي نتيجة قناعة راسخة ونظر في المآل واستخالص  ،بعد تفكير

بعد استشراٍف للمستقبل ومعرفة للمقصد التربوي، فالحكمة هي الذكاء الّلماح  للقائد التربوي،  للعاقبة

بوية مع الحكمة في المؤسسة التر  مع أهمية تكامل عدد من العناصر والمعرفة الواسعة، واإلرادة الّصلبة

دارة المعرفة  اًلهتمامومنها  ، )أحمد كيمةمؤسسات حللوصول إلى ستراتيجية ًلقيادة اوالبالنظم الذكية وا 

4414.) 

ي وهثمرات الحكمة في القرآن الكريم على المستوى الفردي، ( إلى 4414أشار كشكول )و  

السعادة ورضى اهلل تعالى، والنجاح وبلوغ الهدف، فالحكيم ًل يركن لتقلبات الدهر، يبقى متيقًظا ًل 

تأخذه غفلًة عن أعماله، فيحاسب نفسه قبل أن يحاسب، ذلك أنه يخشى اآلخرة ويرجو رحمة ربه 
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حصين األخروي ة والتالتي فيها المنعة األبدية الخالدة، أما في الدنيا فعليه أن ًل يغفل عن أسباب المنع

ةَيٱييُۡؤِتي": والدنيوي، واهلل تعالى يرضى عن الحكيم لقوله في اآلية الكريمة يَشَييۡۡلِۡكَم ني َمنييُۡؤ ََيَم ََ ء ُُۚ ي ٓا

ْييۡۡلِۡكَمةَيٱ لُوا َْ ُ
يأ ء يإَِّلَّ ُر كَّ ييَذَّ َمٓا ََ ي يَكثِۡٗياۗ ا يَخۡۡيٗ َِتَ

ُ
يأ َٰبِيٱَفَقۡد لَۡب

َ
يابلقرة ٢٦٩يۡۡل رة  ، فلوًل أن في"٩٦٢,سو

َفَمنِي : "تعالى على المؤمنين بها بقوله  ما امتنّ الحكمة رضى اهلل تعالى ل  
َ

َبعَيٱيأ َٰييتَّ يرِۡضَو ِيٱَن ۢنييّللَّ َكَم

َني ِ ء َُۚيبَِسَخٖطيم  ِيٱبَٓا بِۡئَسييّللَّ ََ ُمُۖي َُٰهيَجَهنَّ ى ََ ۡ
َمأ ٌَٰتيِعنَدييي١٦٢يلَۡمِصۡيُيٱََ ِۗيٱُهۡميَدَرَج ُيٱََييّللَّ َنييّللَّ بَِصُۡيۢيبَِمٓايَيۡعَملُو

ييلََقدۡيي١٦٣ نَّ ُيٱَم ييّللَّ ِييلُۡمۡؤِمنِيَيٱلََعَ َٰتِه ي َُۚاَي ۡم يَعلَۡيِه ْ يَيۡتلُوا نُفِسِهۡم
َ

يأ ۡن ِ يم  َّٗل يرَُسو ۡم يفِيِه َث يَبَع ِييۦإِۡذ ُيَزك  ِهۡميََ

ي ُِمُهُم ُيَعل  ََٰبيٱََ ةَيٱََييۡلِكَت بِينييۡۡلِۡكَم يمُّ َٰٖل يَضَل يلَِِف يَقۡبُل ِمن ْي يََكنُوا ي١٦٤يِإَون ،  "٢٦١-٢٦٩سورة آل عمران0ي

رى بالعين يُ  سرُّ النجاح بال حدود هو في الداخل، في أعماق النفس البشرية، فهو شيٌئ معنوي ًلف

وًل يقاس بالكم، وًل تحتويه الخزائن وًل يشترى بالمال، فالوصول للحكمة بحد ذاته أولى خطوات 

النجاح التي تتلوها سالسل النجاحات األخرى، لذلك كانت آخر اآليات الوارد فيها لفظ الحكمة في 

يٱيُهوَي"ترتيب المصحف قوله تعالى:  ِ َثيِِفييَّلَّ يٱَبَع ِ ي  ِ م 
ُ
ِيينَيۡۡل َٰتِه اَي ۡمي َُۚ ۡميَيۡتلُواْيَعلَۡيِه ۡنُه ِ َّٗليم  ِيِهۡميۦيرَُسو ُيَزك  ََ

ُِمُهُمي ُيَعل  ََٰبيٱََ بِٖيييۡۡلِۡكَمةَيٱََييۡلِكَت َٰٖليمُّ َل نيَقۡبُليلَِِفيَض  ٢سورة الـجـمـعـة0يي٢ِإَونيََكنُواْيِم

 اإلدارية الحكمة مفهوم

راد تركز على المعرفة التي يحملها األف بأنها: "تطور إلدارة المعرفة، فهياإلدارية  الحكمةتعرف 

 .(Sridevi, 2009, 2) وقدراتهم لنقل الخبرات فيما بينهم" ونالمتميز 

على  اًلعتماد( بأنها "Kolodinisky & Bierly, 2013, 4وبيرلي ) كلودونيسكيوعرفها 

 الخبرة والتطور األخالقي للعمل بالطرق المالئمة لموقع العمل وبما يتناسب مع العاملين".
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اإلدارة التي تقود المنظمات نحو التخطيط والتنظيم " ( بأنها4415:45)الجبوري  عرفهاوقد 

ريق طوالتوجيه والرقابة بشكل حكيم من أجل التكيف مع البيئة، والقدرة على مواجهة التحديات عن 

المشاركة وفهم اآلخرين، وتوجيه عملياتها التي تزيد من طاقة المنظمات للحكمة، وبما يعكس الحاجة 

 ."للتغيير باستخدام التقنيات الحديثة في عملية تقديم الخدمات المتميزة

مثل ستثمار األ( بأنها "عملية تخطيط ذات رؤية استراتيجية لال449، 4415الطائي ) يعرفهاكما 

 ت الفكرية الحدسية داخل التنظيم، والعمل على التعاون المعرفي للوصول إلى الحكمة التنظيمية".للقدرا

 ( بأنها "المقدرة التي تتمتع بها اإلدارة المسؤولة عن جميع16، 4415عرفها محمد والشمري )يو 

واألعمال، لكونها فعل من أفعال القادة، لغاية تحقيق األهداف المطلوبة، باستخدام  التنظيميةاألنشطة 

 الموارد المتاحة بكفاءة وفعالية".

بين دلها الفردية وتباالمعارف والخبرات  ثمارالمقدرة على است تشير إلىاإلدارية  الحكمة عليهو 

ئد في المدير القا رعاها ويوجههاوالنشاطات التي ي والتطبيقات مجموعة الممارسات من خاللاألفراد 

بينه  جاماًلنسلتحقيق و  ها،في واإلبداع واإلنجاز المدرسة، لغاية تحقيق أعلى درجات الوئام والتقدم

 تطور والمنافسةالمدرسة واستمرارية الرفعة ل تميزةوبين العاملين، والتي بدورها تؤدي إلى تحقيق نتائج م

 .فيها

 ومبادئها ة اإلداريةأهمية الحكم

وماكدونالد ، (Trowbridge, 2005)تروبريدج  كما أوردها تتضمن وظائف الحكمة اإلدارية

(Macdonald, 2006) ت التي بحل المشكال متمثلة ،إلى األقسام النظرية والتطبيقية والطبيعية لها

دارة المؤسسات  ومراجعة شؤون الحياة، ، اًلجتماعيةتواجه األفراد والجماعات، ونصح اآلخرين، وا 

وصول أهم السبل للأحد كونها من وتنبع أهمية الحكمة اإلدارية ، والفحص الروحي لألفكار والدوافع
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ر الذي يحتاج إليه القادة بالمؤسسات، كما أنها تمكنهم من تقديم المعلومات الالزمة ك ؤية ر إلى التبصُّ

عرفة الوقت مو  العميق لحالة اإلنسان والعالم، الفهمو  األمور بكفاءة وبشكل واضح كما هي في الواقع،

، جنبهاقدرة الفرد على التنبؤ بالمشكالت وتوم عن األفعال غير المناسبة، واًلمتناعالمناسب للتصرف 

 .لتحقق بينهم وبين عامليهم ارتباًطا نفسًيا دائًما

التي تّم التركيز عليها في السنوات األخيرة، من المواضيع الحديثة تعتبر الحكمة اإلدارية و 

حيث  ،وازدياد المنافسة بين المؤسسات، الصعبة ونتيجًة للتحدياتفي إدارة المؤسسات ألهميتها 

 ،اإلدارية ةمدراك المديرين بمفهوم الحكا  و وعي في زيادة  اإلدارية القياداتأن تهتم أصبح ضرورًيا 

إلى أهمية  (4415:46الجبوري ) فقد أشار ،المؤسسات التربويةفي التنافسية من أجل تعزيز مكانتها 

تخدام باسخاّلق  ، عن األحكام الجمالية وبشكلٍ جوهري بشكلٍ الحكمة وتعبيرها الواضح والمثمر 

، نسجامحقيق اًلت والمعرفة والتأمل في، والتصميم، والنوع المالئم، والمهارة البالغية، واألسلوبالخيال، 

إدارة كأهمية الحكمة اإلدارية في المؤسسات حّدد كما ، الجيد والناجح في المجال العاموحسن السلوك 

ع البشري، المجتم بقاء وتطورفي  واتخاذ القرارات()القيادة، والتخطيط، والتنظيم، حكيمة قادرة على 

، األفراد رلضمان تطويالبعض  ممهارات أفراد المجتمع وزيادة تفاعلهم مع بعضه عن طريق تطوير

طويرية لحاجات التا ، فهذا يتطلب التعّرف علىالتربوية اتأو لضمان تطبيق الحكمة في المؤسس

جب برامج التدريب والتطوير للتعّرف على ما ي ونمعلميستخدم ال حيث واألفراد، التربوية اتللمؤسس

 لتطويردرات اترجمة مبا، و المعرفة والمهارة والخبرة المطلوبة همتحديد أفضل الوسائل لمنح، و القيام به

يات بما يمكن القيام به لضمان رؤية السلوكالتفكير الدائم ، و في السلوكيات التي تؤثر في األداء

جاح قدرة المنظمة للعمل بن يزعز في ت، كما أن للحكمة اإلدارية دوٌر إليهاالتي نحن بحاجة المتميزة 

 .شكٍل مثاليبتساعد على اتخاذ القرارات وتطبيق المعرفة  ، كماصعبة المليئة بالتحدياتفي البيئة ال
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-McKenna & et al, 2009:178) مكينا أشار إليها اكمدارة الحكيمة اإلمبادئ  ومن أبرز

 :(Rooney & et al,2010:57-58)وروني   (،180

والفهم الدقيقين: أي القدرة على صياغة وفهم الحجج المنطقية التي تستند إلى استخدام العقل  -1

 ،المنطقي والمعرفة التي يمتلكها قادِة المنظمات عن طريق عملية التفكير السليمة، اًلقتراحات

العقل ودقة  استخدام عن طريقالفطرة لتحديد وتفسير األحكام الجيدة امتالك القائد من أنه ًلبد و 

غير  السماح باستخدام العناصر، و المالحظة والفهم الواضح إلنشاء الحقائق المنطقية

ر والرؤية التبصّ كستفادة منها والتي تعتمد على المكونات الحّسية والعميقة لال ،الموضوعية

لب البصيرة والتي تتط، األفعال واإلجراءات التي تتعلق بالحياة والعملإضافًة إلى ، ستشرافواًل

المؤثرة و ، والقدرة على التوازن في الجوانب الفكرية والخيال التي تحدث خارج العملية العقلية

 ،وتفسير وترجمة لمعنى الخرائط الذهنية لجميع األفراد في المؤسسةوالتحفيزية لألداء البشري، 

 .األمد الطويل على ورؤية تأثير اإلجراءات البديلة

لمطلقة ، فالبد من معرفة المبادئ امن التفكير الحكيم يتجزأالقيم هي جزء ًل و  الحكم األخالقي -4

لذا ، التعقيدواقع يتّسم بفي  وأ ،التحدياتواتخاذ القرار في بيئة  ،وكيف؟ ومتى؟ يمكن تطبيقها

واتخاذ اإلجراءات المناسبة عن طريق التعبير  ،معرفة جوانب الحياة األساسيةتتطلب الحكمة 

 القرار لآلخرين.تخاذ ًلوالحكم  ،عن األفكار

فهم الحاجات األساسية لألفراد عن طريق السعي للحصول على المكافآت الشخصية  -1

 .للمساهمة في الحياة الجيدةالجوهرية  واًلجتماعية

القدرة والهياكل المجتمعية، و ، الحكمة هي العملية التي تتم عن طريق ممارسة الفهم للعمليات -4

 .ظروف الحياة على العمل والتفكير المستقلين لتغيير
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 خصائص الحكمة اإلدارية

 بعض المظاهر المميزة والتغييرات التي تتوافق مع الحكمة( ,2990Bigelow)بيجلو أورد 

؛ كالتحرك نحو استراتيجيات أطول أمًدا، والمقدرة على التعلم من التجربة، وتوسيع نطاق اإلدارية

ومعرفة حدود المعرفة، وتفهم تحوًلت القيم والتوجهات، وصوًًل إلى ما وراء المعرفة ، المعرفة العملية

ا، والفهم للتنبؤ بالمشكالت المحتمل وقوعها وتفاديه، ورؤية األمور بتبصُّر وبشكٍل واضح وبطرق كفؤة

عله، عن ف اًلمتناعأو ، العميق لحالة اإلنسان والكون، ومعرفة الوقت المناسب للتصرف بأي عمل

 مع اآلخرين باستجابة فاعلة، ورحيمة، وشاملة. ومقدرة المرء على التعامل

أن للحكمة اإلدارية ( Macdonald, 2006) دوماكدونال (Dunn, 2005) يرى كل من ُدن كما

مفعمة  وهي عملية كامنة وفي نفس الوقت ،مجموعة من الخصائص فهي ترتبط بالقيم ارتباًطا تالزمًيا

بالحياة والطاقة، وتقود جميع األمور نحو التوازن في انسجام يخدم كل التفاعالت الحياتية المضطربة، 

وًل يمكن أن ترد الحكمة إًل بالتزامن مع القيم األخالقية، وترتبط بشكل وثيق بالمعرفة في عالقة 

العقل مع األخالق، ومهارات التواصل  عمالا  حكم في القدرات، و متالزمة تمتد إلى أبعاد واسعة، والت

ميق وتوقع والتفكير الع ،قدرة على تقييم المعلوماتملاواإلبداع و  ،ستطالعوحب اًل ،والمنافسة كالذكاء

 ،المعرفة، ومحاولة الوصول إلى ما ورائها وتحديد ُأطر ،وفهم القيم والتوجهات بشكل كامل ،األحداث

 والتعلم من التجارب من أجل التعامل مع األفراد.

؛ فقد أخبر بأنها اإلدارية خصائص الحكمةحول  (Macdonald, 2006)ماكدونالد ووفًقا آلراء 

بالحياة، وفي  ًلستمتاعفي الها أثر  وأنتتجّسد في البصيرة المستندة إلى المعرفة العميقة واألخالق، 

 زلة التحكم بالقرار،في منوتضع قيمنا العليا ، تجعل فهمنا لألشياء شاماًل فهي العالم من حولنا، بتأثيرنا 

، فهي مختلفة عن التجارب العادية واألحكام ومهارات رة واألخالق الرفيعةوتضم الحكمة العقول النيّ 
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وعدم التطفل وغيرها من  ،ومهارات التعامل بين األشخاص ،والتأمل ،التواصل والمنافسة كالحذر

مجاًلتها وخصائصها وذلك لسعة ، هاتجسيد الحكمة بمن الصعب الخصائص التي قد يبدو 

 .ومظاهرها

 أبعاد الحكمة اإلدارية

 آلتي: الحكمة اإلدارية ابعاد أ من أبرز

 ستشرافااًلستشراف وهو عملية إدارية تمّكن المنظمة من أن تكون مبدعة، بحيث تستطيع  بعد

ر والتنبؤ بما سيحدث فيها، ومن ثم الوقوف على العوامل التي أدت إلى  المستقبل من خالل التبص 

وبالتالي اتخاذ الالزم لتالفيها، وهو وسيلة للحصول على وجهات النظر  ،حدوث المشكالت والعقبات

للخوض  المعرفة المستقبل من خالل العودة إلى الخلف لمعرفة وتحديد الخطوات التي يجب تنفيذه

الحكيم يمكنه وضع خطة محكمة، يتوقع من خاللها النتائج المحتملة جراء قائد فال في المستقبل،

 قائدتقبل، والالمس تطبيقها، ومن ثم مباشرة عملة وجمع المعلومات والبيانات التي تمكنه من استشراف

ول إليه ال يمكن الوصالحكيم هو من يمتلك المقدرة على استقراء المستقبل للوصول إلى النجاح، ف

وخاصًة في الوقت الحالي نظًرا للتطورات الهائلة والسريعة في كافة  ،دون وضع رؤية للمستقبل

 .((Mentzer,2007و (4448و)العذاري، (Switzer, 2013)و(0225 ،الشمري ومحمد) ةاألصعد

الحكمة ى نّ في المنظمات التي تتب اًللتزاميات المسؤولة عن تعزيز تستمد العملوهي  الشمولية بعد

وهي أيًضا تتجاوز الجزئيات والتفاصيل والوسائل والسبل باتجاه النظم  من البعد الشمولي، اإلدارية

، كما أّن المهتمون باألمور اإلدارية والغايات والقيم واأليديولوجيات، وعالقة المخرجات بالمدخالت

ت والمواقف والقرارات على أساس شمولي متعدد األبعاد يدركون الحاجة الشديدة إلى تبني التحليال

وواسع اآلفاق، ليشمل على رؤى استراتيجية شاملة ًل تغفل عن التفصيالت التي لها األثر في تكوين 
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التصورات التي تسبب الهفوات والفجوات، فالمؤسسات التربوية اليوم هي بأمس الحاجة لبناء التصور 

تجاه له عالقة بالقرارات التنفيذية التي ستتخذها بالوقت الالحق اأي عن كل ما ستفعله في  األكبر

وما هذا إًل بعًدا شمولًيا، فقد تبين أن الحكمة تعمل على تحقيق الرؤية الشاملة التي تنظر من مختلف 

زوايا اإلدراك، وتحث على تبني التصورات التي تدفع للنظر في األمور من شمولية الفهم الذي تيسره 

ة، ويتركز انتباه  أغلب الناس على حالتهم الراهنة، وعلى أوضاعهم، وعلى الناس اآلخرين، الحكم

وعلى األحداث السريعة، بينما يذهب الناس الذين يتسمون بالحكمة بعيًدا وراء اللحظة الحاضرة، ووراء 

 ىا يسممالبعد الشخصي لألحداث، فهؤًلء لديهم تنوًعا بالتصورات التي تجمع األحداث مًعا تحت 

بالنظرة الشاملة؛ فالعامل المشترك في صلة الحكمة ببعدها الشمولّي هو أّن الحكمة تقّوم أوضاع 

، ولربما كان مهًما لمؤسسات األعمال الحياة بشكٍل شامل، وتضمن النظر فيها من وجهات مختلفة

رفة، عٍة بالمعيوًما أن تكون معلوماتية، ولطالما سعت تلك المؤسسات إلى أن تكون منظماٍت ضلي

 (4448)العذاري، ولكنها في العصر الشمولي توجب عليها بشكل متزايد أن تصبح حكيمة 

 .(Johnson, 2001) و (Holtman, 2001)و (4445)الكبيسي، و( Zeleny, 2007)و

الذي يمنح صاحبه القدرات الالزمة ًلقتناص الحقائق الجوهرية، وربطها بشكل  وهو التكامل بعد

 نحيازًلاوأن من أهم المالمح الرئيسية لبناء الحكمة هو التحول من  ،متكامل، ومن ثم نقلها لآلخرين

للمهمة إلى الترابط المنطقي لها في أجزاء المنظمة كافة، كما ظهرت الحاجة إلى التكامل نتيجة 

التغييرات البيئية والتكنولوجية التي فرضت على المنظمات تبني طرائق مختلفة لالستجابة والتكيف 

 ًلختصاصاتاإضافًة للعمل في فرق متعددة  على مستوى هياكلها وعملياتها لمواجهة هذه التغيرات،

والتفكير بطريقة متجهة صوب العملية، وعلى الفريق أن يفهم كل العملية لكي يتمكن بالقيام باألعمال 

المالئمة ضمن وسطها المحدد، وتؤدي تكنولوجيا المعلومات دوًرا مهًما لتنفيذ التكامل من خالل 
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 و ((Levy, 2003و (Lunadri & Becker, 2007) امعالجة كميات كبيرة من البيانات وخزنه

(Barahona, 2003). 

 ( بأنه القبول المدروس، أو القبول غير الناجم عن ردة الفعل،4448عرفه العذاري )تالتحكم و  بعد

 ،الجشعو  ،واللهفة ،والغضب، بجالٍء إذا أدركنا أن العواطف القوية كالخوف تهتبرز أهميالذي وهو 

 لنفس،ا كما أنه يصف فكرة ضبط ،يعانيه اإلنسانما وما إلى ذلك هي السبب وراء معظم  ،والحسد

ي ن تتمكن المؤسسة من وضع الصفات فبأ لالهتمام مثيرٌ  ، وأنه خيارٌ بأنها فكرٌة تستحق النقاش

ستجابة له ستراتيجيين مراعاة التغيير واًلتقتضيه بيئة العمل من اًل فالتحكم هو ما ،وضعها الصحيح

التحكم في األحداث المتوقعة، من خالل تالفي األخطاء قبل  بصورة مناسبة ومستمرة باإلضافة إلى

وقوعها، والتمهيد لوقوع ما هو نافع من السلوكيات والعالقات بين األفراد والجماعات والمنظمات، وأن 

الحكمة اإلدارية ترتبط بالتحكم بشكل كبير، فهي قادرة على التحكم في مسارات األحداث وتغيير 

هو القدرة التي يمكن من خاللها تحقيق النجاح بالمؤسسة أو و ، لصلة بالمنظمةالقوى الخارجية ذات ا

اطية أوتوقر أساليب إدارية  اعتماديستدعي ففي بعض الحاًلت من خاللها يتم إخفاق المؤسسة، 

لكثير من اكما أن  ،)تفويضية( يستدعي إتباع أساليب إدارية ديموقراطية آلخروبعضها امتسلطة(، )

ون الناس يشجع ا، وهم بذلكإلى استراتيجية تطوير إدارته الذاتإدارة  أدخلت مسألة تطويرالمنظمات 

ذلك  لوالمزيد من المسؤولية حو  ،مفي إمكانات تطويره من التحكم ليحصلوا على المزيدبشكٍل فاعل 

 (20Johnson,20) وهذا ينطلق من أن الناس هم الموجود المنظمي األكثر أهمية الموضوع

 .(Matt, Roos, & Victor, 2003)( 0225، و)الكبيسي

ي الحياة من خالل التجارب المختلفة فالتي يكتسبها الفرد  بأن الخبرةوذلك  التجارب والخبرات بعد

جارب ولكن توأن الحكمة ًل يمكن أن تتطور من فراغ وهي ليست تجربة عامة توصله إلى الحكمة، 

كما أنه يجب على  ،(schmit, et al., 2012)سشميت  وتعتبر أحد أبعادها التكوينية ،وتحديات
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عند التعامل مع موقف اجتماعي وأن يكون أن يكون فهمه أعمق للشخص المرئي والشخصي المرء 

جعله كسبه الخبرات التي تعلى فهم المقابل والتعامل معه مما ي ولديه المقدرة حكيًما مع اآلخرين،

 مبأن الخبرات تأتي من خالل أي تفاعل جديد يشمل أي نشاط منظوهناك من يقول يتمتع بالمهارات 

 (Greene& Brown,2009) من خالل التجارب مع أشخاص مختلفون ومؤثرونوغير منظم 

 .(Webster, 2003)و (Rooney & McKenna, 2008)و

 ةالروح المعنوي

 تفاقًلامن ا عً نو فإّن هناك نهائي من الميول المنفصلة لكل شخص،  ًلن الروح المعنوية عدد وّ كتُ 

هم حتى تكون معنويات ًياضرور  داألفراالتي يكون فيها إرضاء  أو العوامل الواسعة تًلالمجاعلى 

 لعادلةاوالقيادة المنجز،  وتقديرات العمل، وظروف العملفي العمل،  ستقراراًلجر، و ألاك ،مرتفعة

، ألجرخالف اعليها  والمزايا المتحصلفي العمل، واًلنسجام مع الزمالء ، والفرص المتاحة، الكفؤة

  (.4415، النخالة) ، والقيام بعمل له أهميةجتماعياًلالمركز و 

 الذي ،للجماعة اإلحساس الملموس وأ( الروح المعنوية بأنها: الشعور 4444) ويعرف سلطان 

يعبر عن مدى سعادتهم ورضاهم عن العمل، وأن مستوى الروح المعنوية بالنسبة للجماعة تتحكم فيه 

 عدًدا من الظروف بعضها داخلية تتعلق بالجماعة وبعضها خارجية.

( على أنها: مسألة فردية تصف مشاعر الفرد تجاه عمله ومدى رضاه 4441) يعرفها الشنوانيو 

 وقبوله عن هذا العمل.

 ،التي يحملها المعلم نحو مهنة التعليم واًلتجاهاتبأنها "مجموعة المعتقدات والمشاعر  وتعرف

 (1404448والتي تؤثر في ممارسته وفي مستوى دافعيته" )وشاح وهارون، 
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بأنها: "األساليب والطرق التي يجب اتباعها لتوفير بيئة  (Eboka, 2016, 25)عرفها ايبوكا يو 

صحية وسليمة تراعي توفير مجموعة الحوافز والمكافآت والتشجيع، وتعزيز شخصية المعلم واحترامه 

وتحفيزه، بهدف تلبية حاجاته النفسية وتعزيز آفاقه المستقبلية، وتحقيق رضا وظيفي بين المعلمين 

 اء المؤسسة التعليمية ويحقق أهدافها وغاياتها التي تصبو إليها".والذي ينعكس بدوره على أد

زهم إلى مزيد فتحف ،على األفراد التي تظهر ةالسلوكي اآلثار إلىالروح المعنوية وبالتالي تشير 

أو إلى التكاسل إذا كانت منخفضة، وتعتبر من أهم العوامل واألسس  ،من الجهد إذا كانت مرتفعة

التي تسهم في نجاح النظام التعليمي، وتعمل على تحقيق األهداف الجماعية والفردية في البيئة 

 .التعليمية

  أهمية الروح المعنوية

في د إنتاجية الفر السيطرة على مقدار و  تحكمتكمن أهمية الروح المعنوية في مقدرتها على ال

ون له يك، و هذه النسب في مقدار العطاء الشخصي وحجمهتؤثر حاًلت ارتفاعها أو انخفاضها، و 

نت فإنها فإذا ما تطورت وتحس ،دور مهم في الحياة المعاصرة، ألنها تضبط تصرفات الفرد وتعامالته

ي واضطراب فرد وتكيفه النفسوعطاؤه، وأن انخفاضها يؤدي لسوء إنتاج الزيادة إنتاج الفرد تؤدي إلى 

 (.4444، )العتيبي مع األشخاص الذين يعملون معه سلوكه

وتشكل الروح المعنوية المزاج السائد بين األفراد الذين يكونون جماعة، والثقة في الجماعة 

ن رفع  واإلخالص لها، وتوجد عدة مظاهر تدل على ارتفاع الروح المعنوية للجماعة أو انخفاضها، وا 

ألن  ،هدف أساس ينبغي على اإلدارة أن تعمل على تحقيقه ،المعنوية للعاملين في المنظمة الروح

، اء من العملواستي ،وتذمر شديد بين العاملين ،الفشل في الوصول إليه يؤدي إلى اإلخفاق باإلنتاج
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الكيالني ) كما أن إنتاج المعلم الذي ترتفع معنوياته يمكن أن يزيد الضعف أو أكثر على أداء طالبه

 (.4414، ومقابلة

لدى المعلمين بشكل عام والعاملين في القطاع التربوي بشكل  المعنويةوقد تبرز أهمية الروح 

تزيد من شعور المعلم بأنها   ,Gunbayi)0220(صها جونباي خاص في عدد من الجوانب التي لخّ 

نتاجيتهو  خالصهتزيد من إ، و بثقته بنفسه وبالتالي يزداد عطاءه على  اإيجابيً  ارً تضيف أثو  ،للعمل ا 

، وتعد الروح المعنوية للمعلمين المقياس والمؤشر للنجاح والتفوق للمؤسسة في نقل المعرفة هأسلوب

التعليمية، والمفتاح لتطور العملية التعليمية وتحسينها، وتساعد في نجاح الخطط القيادية اًلستراتيجية 

أيًضا و اف المنشودة التي تصبو إليها المؤسسة التعليمية، مما يحقق األهد، التي يرسمها المديرون

العملية وتدفعهم لبذل جهوٍد أكبر للرقي ب ،تسهم في تحفيز المعلمين على أداء واجباتهم بأكمل وجه

حد من وتوفر الروح المعنوية أرًضا صلبة للالتعليمية، وتطوير أداء الطلبة وتحسين أدائهم الدراسي، 

التي تنشأ بين المعلمين من جهة، والمعلمين واإلداريين من جهٍة  الصراعات والخالفات

 .(Abazaoglu & Aztekin, 2016: 2606)أخرى

 ّيةخصائص الروح المعنو 

 ،وعاطفية يصعب تحديدها بعامل واحدة سيّ حالة نف المؤسسات داخلالروح المعنوية  تضيف 

 ،السلطة الرسميةأو ب ،فهي تتحكم فيها مجموعة من العوامل المتداخلة، وًل تتأثر كثيًرا بالحوافز المادية

خاصة تلك العالقة بين الرئيس والمرؤوس،  ،والظروف المحيطة، بقدر ما تتأثر بجو العمل المحيط

ثارها بل عن طريق آ ،وبالتالي ًل يمكن قياسها مباشرة ،وأنها ظاهرة ًل تخضع للمالحظة المباشرة

 ،ونتائجها، وأنها ترتفع وتنخفض حسب الظروف المحيطة بها، فهي تتحكم بها العديد من العوامل
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وبالتالي في  ،هي تتحكم في سلوك األفراد العاملين، وتحفز أو تضعف الجهد والعمل بالنسبة لهمف

 .( 4448، )الزهرانيو (4414)الجريسي،  رفع أو خفض اإلنتاج في المنظمة

 مظاهر الروح المعنوية

غير ملموس، يمكن أن يعبر عنها من خالل مجموعة من ا إن للروح المعنوية مدلوًًل معنويً 

(، 4441(، والدعيس )4441)  من الخضورالمظاهر التي تدل على انخفاضها كما أوردها كاًل 

وح وانخفاض الر  كالتذمرو  ،كالشكاوي والتظلمات التي تظهر في المنظمة ( ,0222Dennis)ودنيس 

ة، ، وليس بالضرورة أن تكون كثرة الشكاوي تتجه لسوء اإلدار االمعنوية بها، وقد يكون بعضها حقيقيً 

نما قد تكون نتيجة لتوتر داخلي في الجماعة، وليس بالضرورة أن تكون قلة الشكاوي مظهًرا من  وا 

ات إلى صاإلنشديد نتيجة عدم الممكن أن يصاب العامل بإحباط مظاهر ارتفاع الروح المعنوية فمن 

ا  ،شكواه فيكون رد الفعل الطبيعي هو سلبيته ين من زيادة معدل خروج العاملف دوران العملوأيض 

سم خفضة، حتى في داخل القعلى أن معنوياتهم منتدل القوى العاملة بالنسبة إلى معدل انضمامهم 

الواضحة واألكيدة لمدى انخفاض ، كما أن ظهور التنظيمات غير الرسمية من المظاهر الواحد

إليها، وقوة  نتماءباًلشّدة تمسُّك الجماعة بعضويتهم وافتخارهم ك ،أو ارتفاعها ،معنويات العاملين فيها

شاعة روح الفريق بينهم، ودفاع أعضاء  ،تبني أفراد الجماعة ألهدافها وحرصهم على تحقيقها وا 

 عمها المتواصل.الجماعة عنها وحرصهم على بقائها واستمرارها ود

 تحسين الروح المعنويةنتائج 

ءة، تسهم في ايجابية، ومستقرة، وبنّ إتوفير بيئة عمل كبيًرا في  ادورً  تؤدي رفع الروح المعنوية

ة المعلمين مشارك، و بداعي لدى المعلمين، وتبعد عنهم القلق، والتوتر، وضغط العملاإلتنمية الجانب 

في صنع القرار، ورسم خطط، وتصميم استراتيجيات وآليات لعرض المادة التعليمية وشرحها في 



44 

 
 

العدل والمساواة في التعامل بين المعلمين، من حيث تقديم مكافآت وحوافز للمعلمين ف، و الصفو 

 وخبرات إضافية،في اكتساب مهارات  مساعدة المعلمينمضاعفة، و ا الذين يبذلون جهودً  ءكفياألا

تعزز أداءهم، وتبقيهم مطلعين ومواكبين قضايا العصر، وتوفير أحدث التكنولوجيا التي قد يستخدمها 

وية، عقد دورات تدريبية، ومؤتمرات تراعي القضايا الترب اللويتم ذلك من خ ،المعلم في البيئة الصفية

 (.4416، ثمان)ع التي يعاني منها المعلمونالت وتلقي الضوء على أهم المشك

 دور اإلدارة في بناء الروح المعنوية للمعلمين

ها ضمن ئأو إبقابناء الروح المعنوية للمعلمين أن إلى  (Yasasuy, 2001)أشار ياساسوي 

 ،القيام ببعض اإلجراءات الضرورية إنما يتطلب من المدير، باألمر السهل سالمستوى المعقول لي

ن مع مهارات المعلميناسب تبتوفير ما ي اًلهتماممن خالل  ،التي يجب أن تكون عادلة كالمكافأة

نع المشاركة في صبوينبغي السماح له  ،له أهميتهُ كمصدر ومورد ومعاملة المعلمين  وقدراتهم،

، اقتراحاتهمقبل وت اتصنع القرار في فمشاركة المعلمين  التي تؤثر في حياته في المؤسسة، ،القرارات

ن خالل مكما أن المدير يقوم بإثراء العمل  ،عملهمب هتماًمااويجعلهم أكثر  ،يؤدي إلى تبادل األفكار

 ،فرصة من أجل اإلنجاز والمعرفة والنمو المهني، ويمنح المعلمين ومتعةجعل األعمال أكثر مسؤولية 

عن  ينالمعلم ويعوض واًلنتقادفهو يستخدم السلطة على إزالة الشكوى والتذمر ويقوم بتعويض الظلم 

تهم من خالل التعرف على مشكال، ووضعهم على المسار الصحيح واستشارتهم مالذي لحق به ،الظلم

والنشاطات ، ةوتأمين السالمة العام بالمعلمين فاًلهتمام ،رفع الروح المعنوية لديهمحتى تُ بصورة فورية 

ون دواًلستماع إلى مشكالتهم ومالحظاتهم  ،عادلة بينهم مع بناء عالقات قوية ،الترفيهية لهم

 .هملدييؤدي إلى تحسين الصحة الذهنية ورفع الروح المعنوية  ،إحباطهم
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وي المشرف الترب) نخفاضها هو مدير المدرسةاعن ارتفاع الروح المعنوية أو ول فالمسؤول األ

ل المشكالت في حوالتعاون معهم ، هو قائد تربوي قادر على التأثير في الكادر التدريسيف ،(المقيم

واإلبداع  اراًلبتكالذي يساعدهم على  ،جابييمما يوفر لهم المناخ التنظيمي اإل ،التربوية والمدرسية

لبية المدير قادر على بناء اتجاهات سكما أن ، لتحقيق أفضل األهداف التعليمية التعلمية التربوية

بذل إيجاد الروح المعنوية أو تكوينها بًل يمكن ، بالتالي العملي ف لدى المعلمين تؤدي إلى إحباطهم

ير لجو العمل وتوف باحتوائهيمكن تنميتها من خالل الدور الكبير لمدير المدرسة إًل أنه المال، 

توفير و  وأداء عملهم بإتقان، ،الظروف المناسبة لمعلميه كإتاحة الفرصة لهم بالتعبير عن أنفسهم

 ،ن روحهم المعنويةفع مر وت ،التي تزيد ثقتهم بأنفسهم، معارفهم ومهاراتهم ستثمارًلالفرص المناسبة 

 لطريقالذي يصل بهم مما يزيد من حماسهم نحو عملهم ، وضعت موضع التقديرألن جهودهم 

  (.4444النجاح والتقدم والتطور على المدى البعيد )جواد، 

الحكيمة إلى المحافظة على وتيرة الروح المعنوية بين معلميها، إذ تعد  المدرسيةلذا تسعى اإلدارة 

الروح المعنوية المرتفعة مؤشًرا قوًيا، ومفتاًحا رئيًسا لزيادة اإلنتاجية، وتحسين األداء، فكلما كانت 

الروح المعنوية لدى المعلمين مرتفعة، كلما انعكس ذلك على إنجازهم وحماسهم، والذي يؤثر بطبيعة 

لحال في األداء العام، وارتفاع تحصيل الطلبة، وجعل المعلم يبذل مجهوًدا إضافي ا لجعل الحّصة ا

الصفية أكثر متعًة وتشويًقا، ولذلك هناك عدة عوامل تسهم في رفع الروح المعنوية لدى المعلمين، 

ة جهوده، ى مضاعفولعل من أهمها تقديم الحوافز المادية والمعنوية التي من شأنها أن تحفز المعلم عل

 (.Kingoina, Kadenyi, Ngaruiya, 2015) كنجونيا وكيداني ونجارويي ودفعه لحب العمل
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 ثانيا: الدراسات السابقة

 اإلدارية ذات الصلة بالحكمةالسابقة الدراسات 

والوقوف عند عدد من الدراسات  ،بعد اطالع الباحثة على األدب النظري في الميدان التربوي

قدم إلى األحدث من األوفًقا لبعديها عرضها تسلسلًيا  تم، لدراسة الحاليةالسابقة ذات الصلة بموضوع ا

 كما يأتي:

في مواجهة التحديات  الحكمة اإلدارية إلى لتعرفاهدفت دراسة ( 4448) العذاري تأجر و 

 (14)من خالل البحث في آراء عينة من قيادات األعمال في  ،ستراتيجية للقطاع الخاص العراقياًل

( من قيادات جمعيات 414) بواقع، تمثل مختلف قطاعات األعمال ،جمعية أعمال مركزية عراقية

مقابلة لا، واستخدمت الدراسة المنهج الوصفي، واستعانت في جمع البيانات باستمارة األعمال العراقية

م ، باإلضافة إلى استبانة محكمة ًلستقراء توجهاتهقيادات جمعيات األعمال العراقية ستكشافية مناًل

مع التحديات  ملالتعا فرص اعتماد تلك العمليات فيو  ،الحكمة اإلداريةعمليات  للكشف عن

 مكن تعلمهاياإلدارية الحكمة  نمنها: ألى عدة نتائج الدراسة إوتوصلت ، ستراتيجية األكثر تأثيًرااإل

القة وثيقة وأن هناك ع على الرغم من أن ذلك األمر يقتضي طرائق غير تقليدية في التعلم، عليمها،وت

 .والفلسفةإلدارية ابين الحكمة 

 (Jeffrey & Greene & Scott & Brown, 2009)وسكوت وبراون  وجرينجيفري  أما دراسة

ض توجيه عملية التطوير، وذلك لغر مسهلة لال هاساليبأو  االتي هدفت لقياس تطوير الحكمة مواصفاته

، التحليليو  على نتائج التعليم، وتم اعتماد المنهج المسحي ااهتمام أكبر لموضوع الحكمة ومعرفة آثاره

والمهنيين البسطاء في كاليفورنيا ، ( شخص من طالب الجامعة1444وقد طبقت الدراسة على )
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ي إجراء دوًرا مهًما فيلعب مقياس تطوير الحكمة إلى أن نتائج الدراسة  أشارتبواسطة اًلستبيان، و 

 تقييم شامل للمؤسسات التي تتبنى تطوير الحكمة.

دراسة هدفت الى التعرف على مدى تبني الحكمة اإلدارية وأثرها في  (2011) أجرت المومنيو 

ج هواستخدمت المن، عمانحافظة العاصمة بم فاعلية القرارات اًلستراتيجية في الجامعات الخاصة

، وتم استخدام أسلوب المقابلة عضًوا من القيادات الجامعية (159)على عينة الملت تشاو  الوصفي،

ومن أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة وجود عالقة ذات دًللة إحصائية كوسيلة لجمع البيانات، 

ة ذي دًللة إحصائيوجود أثر تبّين و ن، رية بالجامعات الخاصة بمدينة عمابين أبعاد الحكمة اإلدا

استقطاب و  للحكمة اإلدارية على فاعلية القرارات اًلستراتيجية من حيث اًللتزام بمعايير ضمان الجودة،

 .الجامعات الخاصة بمدينة عمان الكفاءات، واًلستراتيجية التنافسية بقطاع

دارة إلى دراسة هدفت ( 2013) الدليمي تأجر و  الوقت تحليل العالقة بين إدارة الحكمة وا 

القيادات  من( 94)آلراء أجرى دراسة استطالعية تحليلية إذ ستراتيجي، وانعكاسها في النجاح اإل

لى إتوصلت و  وقد استعانت الدراسة باًلستبانة كأداة لجمع البيانات،، اإلدارية في كليات جامعة بابل

دارة الوقت في تحقيق النجاح اًلالحكمة اإلدارية تكامل دور  جود عالقة و  وتبّينستراتيجي للجامعة، وا 

دارة الوقت بشكل منو  للحكمة اإلداريةجود تأثير معنوي و تبّين و  ،دًللة معنويةذات  يةارتباط فرد ا 

  ستراتيجي.ومجتمع في تحقيق النجاح اًل

على  تعرفمن خاللها ال وادراسة حاول( 4415) عطيةو  ،يبوالجنا ،يالذبحاو و  ،الطائيأجرى و 

يادات الق عينة منلمنظمات األعمال، من خالل تحليل آراء  ستدامةاًلفي تحقيق حكمة اإلدارية الدور 

وقد استعانت الدراسة ، جامعة الكوفةالقيادات في  ( من18) تألفت عينتها من إذ، في جامعة الكوفة

وصيات منها: والت ستنتاجاتاًلكوسيلة للحصول على البيانات، وتوصلت إلى مجموعة من  ستبانةباًل
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نها تمثل  لى ضمن الفضاء المعرفي، باإلضافة إ جتهاداًلأن الحكمة تمثل قيمة استثمار المعرفة، وا 

تنميتها الحكمة، و و ، والمعرفة ،المعلوماتو  ،أهمية التأمل والتبصر في قضية العالقة التراتبية للبيانات

ي التطبيقات وف ،ساليب التفكيرأاألقصى بمزايا الجانبين في  ندفاعاًلتحقق ، على أسس موضوعية

 .اإلدارية

إدارة الحكمة في تأثير  هدفت إلى التعرف على دراسة( 4415والشمري )كل من محمد  أجرىو 

العامة  ي المنشأةعينة من المسؤولين ف من خالل استطالع آراء استراتيجية التميز لعمليات الخدمة

في ضوء نتائج تحليل البيانات المجمعة عن طريق وقد تم اختبار تلك العالقة  ،للطيران المدني

 ،نللطيرافي المنشأة العامة  الشعب ومسؤوليمن مديري األقسام ( 98)ان وزع على عينة ضمت ياستب

منهما، وهو مما  بعاد كاًل أوتأثير معنوي بين المتغيرين بدًللة ية وأظهرت النتائج وجود عالقة ارتباط

ستراتيجية اخطة  في وضعوالخبرة والكفاءة في العمل سيسهم  للرؤيا والبصيرةيقود إلى أن امتالك القادة 

 .على مستوى المنظمة المبحوثة

إلى استكشاف الدور  تدراسة هدف( (Elbaz & Haddoud, 2017من الباز وحدود  كاًل أجرى و 

ما هدفت ك ،أداء فريق الموظفينو  ،العالقة بين أساليب القيادةان في بي ،المتداخل لقيادة الحكمة

ستراتيجية  إلى تطوير نموذج تكاملي يستكشف على نظرية القيادة ونموذج القيادة اًل عتمادباًل

العالقات بين أربعة أساليب قيادة متميزة، وتأثيرها على رضا الموظفين وأداء الفريق، من خالل دور 

معها وباستخدام البيانات التي تم جوتم جمع البيانات بواسطة استبيان،  ،الحكمةالوساطة في قيادة 

أيًضا  وتبّين ،أنه ليس لكل أساليب القيادة تأثير إيجابي على رضا الموظفين تبّين ،فرًدا (545من )

أن التأثير اإليجابي يحدث من خالل تطوير قيادة الحكمة، وأن قيادة الحكمة تتوسط تأثير أساليب 

 .الوظيفيالقيادة على الرضا 
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( دراسة بعنوان أثر إدارة الحكمة على اتخاذ القرارات اًلستراتيجية في بنك 4418أجرى السعد )و 

 اًلنفتاحو المتمثلة )باًلستشراف،  ابأبعادهدارة الحكمة األردني، هدفت الدراسة إلى معرفة أثر إ اًلتحاد

 ،الرشدب) بأبعاده المتمثلةالتجارب والخبرات( على اتخاذ القرارات اًلستراتيجية و ، على اآلخرين

من كافة تكون مجتمع الدراسة ، شاركة(ودرجة الم ،ودرجة الالمركزية ،اًلتفاقودرجة  ،والشمول

وقد  ،( فرع14)موزعين على ( فرًدا 1411عددهم )و األردني في عمان  اًلتحادالعاملين في بنك 

فرًدا ( 441تكونت عينة الدراسة من )و  ،كوسيلة للحصول على البيانات باًلستبانةاستعانت الدراسة 

 واستخدم المنهج الوصفي، األردني اًلتحادمن العاملين في اإلدارتين الوسطى والعليا في بنك 

 ألردني أثناءا اًلتحادوجود أثر كبير إلدارة الحكمة للعاملين في بنك وكانت أبرز النتائج ، التحليلي

ستفادة ًلارات باداإلبتوجيه البنك  إدارة بضرورة تعزيزأوصت الدراسة و  ،اًلستراتيجية تالقرارااتخاذ 

لقوة والضعف االتغييرات التي تحصل ومدى توافر نقاط  مما يجري في البيئة الدولية والتعرف على

 جل الحفاظ على المكانة التنافسية.أالتحديات من ة واقتناص الفرص وكيفية مواجه

 ذات الصلة بالروح المعنويةالسابقة الدراسات 

األنماط القيادية وتوزيع السمات الشخصية  على لتعرفا إلى( 4444) العتيبيدراسة هدفت 

 لى مستوى الروح المعنوية لدى المعلمين،إوالتعرف  لمديري المدارس المتوسطة بمحافظة الطائف،

نت عينة كوّ وقد ت ،باستخدام اًلستبيان ولتحقيق أهداف الدراسة استخدم المنهج الوصفي التحليلي

 ،( معلم من معلمي المرحلة المتوسطة بالمدارس الحكومية النهارية بمحافظة الطائف144الدراسة من )

بالعالقات اإلنسانية من األنماط  واًلهتمام ،والعمل ،مارسة المبادأةن درجة مأ وأظهرت نتائج الدراسة

وح ن تقدير الر ، وأالقيادية لمديري المدارس المتوسطة من وجهة نظر المعلمين كانت بدرجة عالية

وجود عالقة ارتباطية موجبة و ، المعنوية لدى معلمي المدارس المتوسطة بالطائف كان بدرجة عالية
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لقيادية أن األنماط ا، و اط القيادية والسمات الشخصية وبينهما وبين الروح المعنويةوقوية بين األنم

 مجتمعة والسمات الشخصية مجتمعة تفسر قدًرا كبيًرا من التباين لمستوى الروح المعنوية للمعلمين. 

إلقاء الضوء على أهمية الروح المعنوية وأثرها في إنتاجية إلى ( 4448) هدفت دراسة الزهرانيو 

المعلمات ودور السلوك القيادي لمديرات المدارس، واستخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي، 

كأدوات لجمع المعلومات والبيانات، وتكونت عينة الدراسة من استبانتين الدراسة  استخدمتوكما 

 وقد أظهرت نتائج الدراسة ،للبنات بمدينة جدة اًلبتدائيةالمدارس  علمة في( م554) و( مديرة 94(

ن وجهة م اًلبتدائيةوجود فروق ذات دًللة إحصائية حول جميع األنماط القيادية لدى مديرات المرحلة 

، وكانت الفروق لصالح التربويات نظر المعلمات وفًقا لطبيعة المؤهل العلمي )تربوي، وغير تربوي(

الروح  وبين بتدائيةاًلعالقة ارتباطية موجبة بين النمط الديمقراطي لدى مديرات المرحلة  وجودو 

 المعنوية من وجهة نظر مديرات المدارس الحكومية بمحافظة جدة.

( إلى معرفة واقع الممارسات اإلدارية من 4414) وقاسم، والطيطي، هدفت دراسة أبو سمرةو كما 

اف الدراسة ولتحقيق أهد، وعالقتها بمستوى الروح المعنوية للمعلمينقبل مديري مدارس منطقة القدس 

ت عينة وقد تكونوالبيانات، استخدم المنهج الوصفي، وتم تصميم استبانة كأداة لجمع المعلومات 

نتائج الدراسة أن واقع الممارسات  أظهرتوقد  ،منطقة القدسفي ( مديًرا ومعلًما 441الدراسة من )

ر مدارس منطقة القدس كان بدرجة مرتفعة، وكذلك جاء مستوى الروح المعنوية اإلدارية لدى مدي

للمعلمين بدرجة مرتفعة أيًضا، وكذلك أظهرت نتائج الدراسة عدم وجود فروق ذات دًللة إحصائية 

س، في حين الجن بين تقديرات أفراد عينة الدراسة لواقع الممارسات اإلدارية للمديرين تعزى لمتغير

تائج وجود فروق بين تقديرات أفراد عينة الدراسة تعزى لمتغيري: المسمى الوظيفي ولصالح أظهرت الن

 السلطة المشرفة ولصالح المدارس الحكومية ووكالة الغوث.متغير المدير، و 
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العوامل التي تؤثر في مستويات الروح على الّتعرف إلى ( Eggers, 2012) يجرزإ دراسةهدفت 

في ثالث محافظات مجاورة في الريف شمال شرق  للمدارس نظمة العامةاألالمعنوية للمعلمين في 

 ،توسيلة لجمع المعلوما ستبانةاًلواستخدمت الدراسة  ،وًلية تينسي. واستخدم المنهج الوصفي

وأظهرت نتائج الدراسة أن المستوى العام للروح المعنوية  ،معلم( 449) من وتكونت عينة الدراسة

لمعلمين روح المعنوية لدى االعالقة ذات دًللة إحصائية بين مستوى  توجد وًل ،يرجابًيا لحد كبإيكان 

ولم يكن هناك اختالف كبير في درجات الروح المعنوية لدى  ،وتقييم النظام التعليمي داخل المدارس

 عالقة ذات دًللة توجدو  متغير المؤهل العلمي،و حسب ، سنوات الخبرةعدد  متغير المعلم حسب

 الّصف.الطالب بأداء إحصائية بين تقييم النظام التعليمي داخل المدارس ومستوى 

دور مديري المدارس الثانوية الخاصة في  علىتعرف لل( 4414هدفت دراسة الكيالني ومقابلة )و 

 واستخدمت ،العاصمة عمان في تحسين المناخ التنظيمي وعالقته بالروح المعنوية لمعلميهم محافظة

، وقد كأدوات لجمع المعلومات والبيانات ينكما استخدمت استبانت ،اًلرتباطيالدراسة المنهج الوصفي 

دور مديري المدارس الثانوية أن نتائج ال وأظهرت ،( معلًما ومعلمة447تكونت عينة الدراسة من )

المعلمين كان الخاصة في محافظة العاصمة عمان في تحسين المناخ التنظيمي من وجهة نظر 

ن مستوى الروح المعنوية لمعلمي المدارس الثانوية الخاصة في محافظة العاصمة ، وأبدرجة متوسطة

وجود عالقة ارتباطية ذات دًللة إحصائية بين تبّين ، و عمان من وجهة نظرهم كان بدرجة متوسطة

 المناخ التنظيمي والروح المعنوية.   

 (Kabutu & Kariuki & Antony& Evelyn, 2014)فالين أو نتوني أو  ،وكاروكي، كابوكوأما دراسة 

بالعمل  لتزامواًلتصورات المعلمين والعوامل التي أثرت في روحهم المعنوية  علىلتعرف لفقد هدفت 

 معلًما، )174واختيرت عينة عشوائية تكونت من ) ،في المدارس الثانوية الحكومية في منطقة ناكورو

وقد  ،والمقابالت لجمع البيانات ناتااًلستبستخدمت في الدراسة، كما اواستخدم المنهج الوصفي 
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، عيةاًلجتما، والحالة ةوالمسؤوليتوصلت الدراسة إلى أن كل من عامل الراتب واألجور، والتدريب، 

كانت و  .اتبالواجب واًللتزامتؤثر في مستوى الروح المعنوية  ،واألمان الوظيفي ،باًلنتماءوالشعور 

وعدم وجود عالقة ذات  ،بالعمل واًللتزامهناك عالقة ذات دًللة إحصائية بين المؤهالت المهنية 

دراك العوامل التي أثرت في معنوياتهم   العمل.ب واًللتزامدًللة إحصائية بين خصائص المعلمين وا 

العوامل التي تؤثر دراسة ( إلى Yawson & Wonnia, 2014) وونياهدفت دراسة ياوسن و 

 ،نحو العمل في المدارس الثانوية في منطقة كيب كوست في غانا واًلتجاهاتفي معنويات المعلمين 

ما ك في الدراسة، واستخدم المنهج الوصفي ،( معلم ومعلمة عشوائًيا144) وقد تم اختيار عينة من

حالة من عدم الرضا بين  وأظهرت نتائج الدراسة أن هناك ،لجمع البيانات ناتااًلستباستخدمت 

، نوهذا أثر بشكل سلبي في الروح المعنوية لدى المعلمي ،المعلمين نتيجة تدني الرواتب وشروط الخدمة

 . ناثواإل رو الروح المعنوية بين الذك مستوى وأظهرت النتائج أيًضا أن هناك اختالفات كبيرة في

واقع الممارسات اإلدارية لدى مديري  التعرف على ( فقد هدفت إلى4416دراسة أبو ريالة )أما 

مدارس وكالة الغوث الدولية في محافظات غزة وعالقتها بمستوى الروح المعنوية للمعلمين، ودراسة 

 ،ؤهل العلميالمو  ،الفروق بين متوسطات درجات تقدير أفراد العينة تبًعا لمتغيرات الدراسة )الجنس

دم المنهج الوصفي، وتم تصميم استبانتين لجمع خوسنوات الخدمة(، ولتحقيق أهداف الدراسة است

( معلًما ومعلمة لمدارس وكالة الغوث الدولية بمحافظات 775وقد تكونت عينة الدراسة من ) ،البيانات

ن واقع الممارسات اإلدارية لدى مديري مدارس وكالة الغوث أوقد أظهرت نتائج الدراسة  ،غزة

 ة.ر كبير ( بدرجة تقدي%81.11بمحافظات غزة بلغ )
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 الدراسة الحالية منها وموقعالسابقة التعقيب على الدراسات  ثالثاا:
 

 :اآلتية ختالفواًلأوجه الشبه  تضحتعلى الدراسات السابقة  طالعاًلخالل من 

 من حيث المنهج المستخدم

الدراسات السابقة من حيث المنهج المستخدم وهو المنهج عدد من مع الدراسة الحالية  تشابهت

 ودراسة الدليمي ،(Elbaz & Haddoud, 2017) دراسة الباز وحدودمثل:  رتباطياًلالوصفي 

واختلفت  ،(2008) والزهراني ،(2011والمومني ) ،(2014) ودراسة الكيالني ومقابلة ،(2013)

 ،(Greene & Brown, 2009) دراسة جرين وبراونمع في المنهج المستخدم الدراسة الحالية 

 الذين استخدموا المنهج ،(Yawson & Wonnia, 2014) وياوسن وونيا، (2444) والعتيبي

 .تحليليالوصفي ال

 من حيث أداة الدراسة

ستبانة مع دراسة الطائي والذبحاوي تشابهت الدراسة الحالية في األداة المستخدمة وهي اًل

دراسة  واختلفت الدراسة الحالية مع، (2016وأبو سمرة والطيطي وقاسم ) ،(2015والجنابي وعطية )

م جمع البيانات عن تحيث  ،(2014والكيالني ومقابلة ) ،(2011والمومني ) ،(2008العذاري )

 طريق المقابلة.

 من حيث العينة

سمرة والطيطي  أبوو ، (4444) العتيبيو ، (4448) الزهرانيدراسة الحالية تشابهت مع دراسة إن ال

، (4416) ريالةأبو و ، (2014والكيالني ومقابلة ) (،Eggers, 2012) يجرزوا   ،(4414) وقاسم

ات الدراسع م العينةعدد أفراد من حيث  تختلف، ولكنها امن حيث مجتمع الدراسة وهو المعلمين

 .المذكورة
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األدب النظري واختيار عداد إعلى الدراسات السابقة في  طالعاًل خاللاستفادت الباحثة من 

 .ومناقشة النتائج وتفسيرها، أداة الدراسة وكيفية تطوير ،ومنهجية الدراسة، عينة الدراسة

ن التي تمت في األرد الدراساتأول تميزت الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة بكونها من 

القليلة التي تهدف إلى التعرف على درجة ممارسة الحكمة  تحمل هذا العنوان، وأنها من الدراسات

 سهم.نفألروح المعنوية من وجهة نظر المعلمين بمستوى اوعالقتها ، اإلدارية لدى مديري المدارس
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 :الفصل الثالث
 الطريقة واإلجراءات

الدراسة، ومجتمعها، وعينتها، وأداة الدراسة، إضافة إلى  يةلمنهج وصًفا الفصلتضمن هذا 

جراءات الدراسة، دراسة ال اتبعتهااإلجراءات التي  للتحقق من صدق األداة وثباتها، ومتغيرات الدراسة، وا 

 .معالجة وتحليل البياناتلواألساليب اإلحصائية 

 الدراسة يةمنهج

إلى  دفتهلمالئمته لطبيعة الدراسة والتي  رتباطيًلاهذِه الدراسِة المنهِج الوصفي  استخدمت

تها وعالق ،مديري المدارس الثانوية في لواء ناعورالحكمة اإلدارية لدى درجة ممارسة التعرف على 

 .بمستوى الروح المعنوية من وجهة نظر المعلمين

  الدراسةمجتمع 

لحكومية االثانوية المدارس في  الذين يعملون والمعلمات نالمعلمين مجتمع الدراسة من جميع تكوّ 

والبالغ  ،4444/4441الفصل الدراسي الثاني  في في محافظة العاصمة عمان، ناعورلواء في 

( 1) والجدول(،  2019-2020،م األردنّية)وزارة الّتربية والّتعلي حسب إحصائيات( 784) عددهم

 يبين ذلك.

 (2الجدول )
 يفي الفصل الدراسي الثان المدارس الثانوية الحكومية في لواء ناعور فيتوزيع أفراد مجتمع الّدراسة         

 (.0202-0202)للعام 

 المديرية
 عدد المعلمين والمعلمات

 المجموع
 اإلناث الذكور

 784 484 144 لواء ناعور
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 الدراسةعينة 

حديد حجم تجدول العشوائية البسيطة استناًدا على بالطريقة  الدراسةتم تحديد عدد أفراد عينة 

وذلك  ،(krejcie & Morgan, 1970العينة من حجم المجتمع الذي أعده كريجسي ومورجان )

والجدول ( فرًدا، 464وعليه بلغ عدد أفراد عينة الدراسة )، (%5) خطأ(، ونسبة %95بهامش ثقة )

 لمتغيرات الدراسة. اع العينة وفقً ي( يوضح توز 4)

 (0الجدول )
 ت الخبرةعدد سنوامتغير المؤهل العلمي،  متغير الجنس، متغيرل تبعااع أفراد عينة الدراسة يتوز 

 النسبة العدد الفئات / المستويات المتغيرات

 الجنس
 %44.4 51 ذكر
 %79.6 447 أنثى

 %144 464 المجموع

 المؤهل العلمي
 % 67.7 176 ما دونف بكالوريوس

 %14.1 84 دراسات عليا
 %144 464 المجموع

 الخبرة سنوات عدد
 %46.4 68 سنوات 5أقل من 

 %18.8 49 سنوات 14 -5من 
 %55 141 سنوات 14 أكثر من

 %144 464 المجموع

 الدراسة أداة

 لحكمة اإلداريةاتضمن فقرات  :األولالجزء  هما: بجزأينتّم تطوير استبانة لتحقيق أهداف الدراسة 

، ويةالروح المعنتضمن فقرات  :الثانيالجزء أّما  ،تخمسة مجاًل( فقرة موزعة على 41) والبالغ عددها

 وفيما يأتي توضيح لهما.

 لتحقيق أهداف الدراسة تم تطوير هذه األداة بالرجوع إلى األدب النظري :الجزء األول

ا وتكونت األداة في صورته، ، والدراسات السابقة ذات الصلةالحكمة اإلداريةذي العالقة بموضِوع 
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مجال  وهي: تخمسة مجاًل( موزعة على 1( فقرة، والموضحة في الملحق )41األولية من )

جال مو  ،التكامل والمشاركة المؤسسيةمجال ، و الشمولية المؤسسيةمجال و ، ستشراف المؤسسياًل

 .مجال اإلدراك المؤسسي وفهم اآلخرينو  ،التحكم وتكنولوجيا التعليم

 الدراسة ةأدا صدق

 الدراسة الظاهري ألداةصدق ال

ة على ا األوليَّ مبصورته جزأي أداة الدراسةتوزيع تّم الدراسة،  ةالصدق الظاهري ألدا منللتأكد 

الجامعات األردنيَّة، في تخصصات القيادة التربوية واإلدارة من محكمين من أعضاء هيئة التَّدريس 

(، 4ذوي الكفاءة والخبرة؛ والموضحة أسماؤهم في الملحق )تربية والمناهج، من الالتربوية، وأصول 

 ووضوح معانيها من ،مة الفقرات للمقياس وسالمة صياغتهائوذلك بهدف التعرف على مدى مال

( من المحّكمين، ثم %84الناحية اللغوية، وقد تم اإلبقاء على الفقرات التي حصلت على موافقة )

 يلي: ق اقتراحاتهم، ومن التعديالت التي أجريت ماإجراء التعديالت الالزمة وفالقيام ب

 خمسة.فقرات المجاًلت ال بعض (: تم إعادة صياغةالحكمة اإلداريةاألول )جزء في ال -

 تصحيح بعض األخطاء اإلمالئية والصياغة اللغوية في فقرات مجاًلت الدراسة. -

 .الفقراتبعض (: تم إعادة صياغة الروح المعنوية) الثانيجزء في ال -

عادة صياغتها بشكل جديد، وتصحيح بعض األخطاء 17، 14، 9، 1تم تعديل الفقرات ) - ( وا 

 اللغوية واإلمالئية في الفقرات. 

 في( فقرة 44( فقرة لتصبح )41الجزء األول من اًلستبانة حيث كان عددها ) ة منفقر  تم حذف -

 (.1، كما هو موضح في الملحق )الحكمة اإلدارية جزء
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 أداة الدراسة من جزء األوللل بناءالصدق  .أ

( جرى حساب معامالت الحكمة اإلداريةالدراسة ) لجزء األول من أداةللتحقق من الصدق الداخلي ل

 ذلك.نتائج ( يوضحان 4، 1بين فقرات كل مجال والدرجة الكلية لألداة، والجدوًلن ) اًلرتباط

 فقرات مجاًلت الحكمة اإلدارية اًلرتباط بينمعامالت 

 

 (.    2.22) **دالة إحصائيا عند مستوى الدًللة

عند مستوى الدًللة دالة إحصائًيا  اًلرتباطأّن جميع قيم معامالت  (1) الجدولتظهر نتائج 

(α≤ 0.05) الدراسة.، مما يؤكد على أنها صالحة ألغراض تطبيق 

 (4الجدول )
 ببعضها واألداة الكلية حكمة اإلدارية بين مجاًلت ال اًلرتباطمعامالت 

 المجال األول:
 ستشراف المؤسسياًل

الشمولية  المجال الثاني:
 المؤسسية

 الثالث: التكاملالمجال 
 والمشاركة المؤسسية

التحكم  المجال الرابع:
 وتكنولوجيا التعليم

المجال الخامس: اإلدراك 
 المؤسسي

رقم 
 الفقرة

معامل 
 اًلرتباط

مستوى 
 الدًللة

رقم 
 الفقرة

معامل 
 اًلرتباط

مستوى 
 الدًللة

رقم 
 الفقرة

معامل 
 اًلرتباط

مستوى 
 الدًللة

 رقم
 الفقرة

 معامل
 اًلرتباط

مستوى 
 الدًللة

 رقم
 الفقرة

معامل 
 اًلرتباط

مستوى 
 الدًللة

1 744** 0.00 7 861** 0.04 14 819** 0.00 44 857** 4.44 14 874** 4.44 
2 771** 0.00 8 881** 0.00 11 847** 0.00 41 864** 4.44 11 756** 4.44 
3 956** 0.00 9 911** 0.00 14 644** 0.00 44 884** 4.44 14 786** 4.44 
4 841** 0.00 14 844** 0.00 15 889** 0.00 45 816** 4.44 15 717** 4.44 
5 865** 0.00 11 849** 0.00 16 815** 0.00 46 884** 4.44 16 871** 4.44 
6 844** 0.00    17 944** 0.00 47 847** 4.44 17 784** 4.44 
      18 946** 0.00 48 846** 4.44 18 855** 4.44 
      19 887** 0.00 49 946** 4.44 19 649** 4.44 
      44 814** 0.00 14 858** 4.44 44 814** 4.44 
      41 856** 4.44 11 847** 4.44  

 اًلستشراف المجال
 المؤسسي

الشمولية 
 المؤسسية

التكامل والمشاركة 
 المؤسسية

التحكم وتكنولوجيا 
 التعليم

اإلدراك 
 المؤسسي

الدًللة 
 الكلية

 **918 **818 **847 **811 **911 1 ستشراف المؤسسياًل
 **914 **849 **791 **859 1 **911 الشمولية المؤسسية

 **948 **949 **858 1 **859 **811 التكامل والمشاركة المؤسسية
 **854 **949 1 **858 **791 **847 التحكم وتكنولوجيا التعليم

 **964 1 **949 **949 **849 **818 اإلدراك المؤسسي
 1 **964 **954 **948 **914 **918 الكلي

 (3الجدول )
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بين المجاًلت واألداة الكلية كانت  اًلرتباط( أّن جميع قيم معامالت 4يالحظ من الجدول )

 الداخلي لألداة. اًلتساقوهذا يعزز من صدق  ،(0.05)مرتفعة ودالة إحصائيا عند مستوى 

لرجوع االروح المعنوية تم الدراسة  لجزء الثاني من أداةللتحقق من الصدق الداخلي ل الجزء الثّاني:

 تكوند قو  .، والدراسات السابقة ذات الصلةروح المعنويةالإلى األدب النظري ذي العالقة بموضِوع 

 .(1( فقرة، والموضحة في الملحق )31من ) الجزء الثاني في صورته األولية

 أداة الدراسة الجزء الثاني من صدق بناء .ب

الت ( جرى حساب معامالروح المعنوية) أداة الدراسة الثاني منلجزء لللتحقق من الصدق الداخلي 

 ذلك. نتائج ( يوضح5بين فقرات األداة، والجدول ) اًلرتباط

 (5الجدول )
 الروح المعنويةاألداة لمستوى الجزء الثاني من بين فقرات  اًلرتباطمعامالت 

  (.    2.22) **دالة إحصائيا عند مستوى الدًللة

رقم 
 الفقرة

معامل 
 اًلرتباط

مستوى 
 الدًللة

رقم 
 الفقرة

معامل 
 اًلرتباط

مستوى 
 الدًللة

رقم 
 الفقرة

معامل 
 اًلرتباط

مستوى 
 الدًللة

 رقم
 الفقرة

معامل 
 اًلرتباط

مستوى 
 الدًللة

1 **684  4.44 11 **745  4.44 41 **666  4.44 11 **688  4.44 
4 **679  0.00 14 **684  0.00 44 **754  0.00 14 **819  0.00 
1 **661  0.00 11 **618  0.00 41 **547  0.01 11 **618  0.00 
4 **699  0.00 14 **486  0.06 44 **645  0.06 

 

5 **594  0.01 15 **744  0.00 45 **749  0.00 
6 **746  0.00 16 **717  0.00 46 **785  0.00 
7 **548  0.01 17 **714  0.00 47 **574  0.01 
8 **711  0.00 18 **656  0.00 48 **717  0.00 
9 **751  0.00 19 **616  0.00 49 **818  0.00 
14 **841  0.00 44 **654  0.00 14 **645  0.00 
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د مرتفعة ودالة إحصائيا عن بين الفقرات اًلرتباط( أّن جميع قيم معامالت 5الجدول ) تبين نتائج

 الداخلي لألداة. اًلتساقوهذا يعزز من صدق  ،(α≤ 0.05)مستوى 

 الدراسة ةثبات أدا

حدى مدارس إ( في 14بتوزيع استبانة على عينة استطالعية عددها )الدراسة ة تم التأكد من ثبات أدا

لواء ناعور، تّم اخذ الثبات فكان مرتفًعا، بعد ذلك تم توزيع اًلستبانة على العينة األصلية والتي كان 

 معامل كرونباخ ألفا استخراجومن ثّم  ،( فرًدا464عددها )

 (Cronbach-Alphaإليجاد اإل )( يوضح ذلك.6تساق الّداخلي لفقرات اًلستبانة، والجدول ) 

 (6الجدول )
 الحكمة اإلدارية مجاًلتل العينة اًلستطالعيةثبات معامل و  ،كرونباخ ألفاثبات معامل 

 روح المعنويةومستوى ال

 العينة اًلستطالعيةثبات  معامل ثبات كرونباخ ألفا / األداةالمجال
 4.886 4.946 ستشراف المؤسسياًل

 4.941 4.914 الشمولية المؤسسية
 4.964 4.954 التكامل والمشاركة المؤسسية
 4.947 4959 التحكم وتكنولوجيا التعليم

 4.919 4.941 اإلدراك المؤسسي وفهم اآلخرين
 4.959 4.984 األداة / الحكمة اإلدارية

 4.916 4.964 الروح المعنويةاألداة / 
 

 ة( أّن جميع قيم معامالت الثبات كانت مرتفعة، وهذا يعزز من دقة األدا6الجدول ) تظهر نتائج

 .ا للتطبيق، وتحقيق أغراض الدراسةمومناسبته
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  اإلحصائيةالمعالجة 

لكل فقرة من فقرات  تخمسة تدرجا( الخماسي الذي يعطي Likertليكرت ) مقياستم اعتماد 

(، وعرض 5-1ستبانة، وُتعطى فيه اإلجابات أوزاًنا رقمية تمثل درجة اإلجابة على الفقرة من )اًل

 ستبانة على عينة الدراسة، لتحديد درجة موافقتهم عليها. وقد استخدمت المعادلة اآلتية:فقرات اًل

 1011=  4 = 1-5 =  ياسالحد األدنى للمق –الحد األعلى للمقياس                    
 1      1عدد الفئات                                                  

 :للحكم على نتائج الدراسة درجة الممارسةللحكم على  درجاتوقد تم استخدام ثالثة 
 (.4.11 -1من )نخفضة درجة م

 (.1.67 -4.11)  درجة متوسطة من

 (.5.44 - 1.67من ) مرتفعةدرجة 

 متغيرات الدراسة

 اشتملت الدراسة على المتغيرات اآلتية:

  كونت من:لمتغيرات الديموغرافية وتول: االجزء اًل 

 أنثى.و ذكر،  :له فئتانو  الجنس -

 .دراسات علياو دون،  بكالوريوس فما :له مستويانو المؤهل العلمي  -

 سنوات، أكثر من( 14-5( سنوات، من )5أقل من ) :لها ثالث مستوياتو  برةسنوات الخعدد  -

 وات.سن (14)

 للحكمة لواء ناعور درجة ممارسة مديري المدارس الثانوية الحكومية في: وتضمن الثانيالجزء 

 .اإلدارية

 المدارس الثانوية الحكومية في معلمي ومعلماتلدى  الروح المعنوية: مستوى وتضمن لثالجزء الثا

 لواء ناعور.
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 إجراءات الدراسة

 باآلتي: تم القياملتحقيق أهداف الدراسة 

 مراجعة األدب النظري والدراسات السابقة حول موضوع الدراسة. ت تم  -

 ذات العالقة الدقيقة الرجوع إلى األدب النظري والدراسات السابقةبعد الدراسة  ةتم تطوير أدا -

 وثباتها.قها والتأكد من صدقها يوتدق بموضوع الدراسة، ومن ثم تصميمها

ومعلمات المدارس الثانوية الحكومية في لواء ناعور  نمجتمع الدراسة وهو جميع معلميتم تحديد  -

عينة الدراسة  تحديد، وتم معلًما ومعلمة( 784)وبلغ عددهم  ،4441ي خالل الفصل الدراسي الثان

 ( معلًما ومعلمة.464وبلغت ) العشوائية البسيطة الممثلة بالطريقة

 أداة الدراسة. األوسط لتطبيقتم الحصول على كتاب تسهيل مهمة من جامعة الشرق  -

لواء في التعليم و التربية  ةتم الحصول على كتاب تسهيل مهمة من وزارة التربية والتعليم إلى مديري -

 لتوزيع األداة على عينة الدراسة في المدارس الثانوية الحكومية.ناعور 

 ،إلكترونًيا بسبب الظروف التي فرضتها جائحة كورونا اسة على أفراد العينةالدر  ةأدا وزيعتم ت -

عطائها الوقت الكافي لإلجابة، والتأكد من   ، والتأكد من العددالمعلومات التي تم جمعهاسالمة وا 

 المطلوب للعينة الممثلة.

 الدراسة بعد التأكد من استجابات أفراد العينة لغايات التحليل اإلحصائي.  ةتم جمع أدا -

 .تم استخدام المعالجة اإلحصائية المناسبة وتحليل استجابات أفراد العينة -

 ن نتائج.م تم استخالص النتائج ووضع التوصيات المناسبة في ضوء ما توصلت إليه الدراسة -

 األساليب اإلحصائية

 ات الدراسة التي تم الحصول عليها، تم إجراء اآلتي:لمعالجة بيان
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 اإلحصائية المناسبة.ات ( إلجراء المعالجSPSSستخدام برنامج التحليل اإلحصائي )تم ا -

 ( إليجاد معامل اًلتساق الداخلي.Cronbach-alphaتم استخدام معادلة كرونباخ ألفا ) -

 والرتب. ياريةالمع واًلنحرافاتتم استخدام المتوسطات الحسابية  لثاألول والثالإلجابة عن السؤالين  -

ة، ولمعرفة المعياري واًلنحرافاتتم حساب المتوسطات الحسابية والرابع  نيالثالإلجابة عن السؤال  -

ن استخدام تحليل التباي تمّ و المؤهل العلمي، ، ومتغير لمتغير الجنس( Tالفروق تم استخدام اختبار )

 ة.بر سنوات الخعدد لمتغير  (ANOVAاألحادي )

 (.Pearson) لإلجابة عن السؤال الخامس تم استخدام معامل ارتباط بيرسون -
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:الفصل الرابع  
 نتائج الدراسة

 عرض نتائج الدراسة مرتبة وفق أسئلتها، وفيما يأتي توضيح لها. الفصلتضمن هذا ي
 السؤال األولالمتعلقة بنتائج ال

ما درجة ممارسة الحكمة اإلدارية لدى مديري  :السؤال األول الذي نص علىب المتعلقةنتائج ال
 المدارس الثانوية الحكومية في لواء ناعور من وجهة نظر المعلمين؟

تب لدرجة والرّ  ،المعيارية واًلنحرافات ،المتوسطات الحسابية حسابتم  األول عن السؤال لإلجابة

 دولوالج المعلمين، من وجهة نظر لواء ناعور للحكمة اإلداريةممارسة مديري المدارس الثانوية في 

 يبين ذلك:( 7)

 (7الجدول )
 المعيارية لدرجة ممارسة مديري المدارس الثانوية الحكومية واًلنحرافاتالمتوسطات الحسابية 

 لواء ناعور للحكمة اإلداريةفي 

رقم 
 المجال

 المجاًلت
المتوسط 
 الحسابي

اًلنحراف 
 المعياري

 الدرجة الرتبة

 رتفعةم 1 4.745 4.46 الشمولية المؤسسية 2
 مرتفعة 2 4.717 1.94 ستشراف المؤسسياًل 1
 مرتفعة 4 4.765 1.94 اإلدراك المؤسسي وفهم اآلخرين 5
 مرتفعة 4 4.846 1.94 التكامل والمشاركة المؤسسية 1
 مرتفعة 1 4.816 1.75 التحكم وتكنولوجيا التعليم 4

 مرتفعة 4.747 1.89 للحكمة اإلدارية الكليةالدرجة 
 

 لواء ناعورفي ( أّن درجة ممارسة مديري المدارس الثانوية الحكومية 7ن نتائج الجدول )تبيّ 

كمة حبلغ المتوّسط الحسابي الكلي لل حيث، مرتفعةمن وجهة نظر المعلمين كانت  حكمة اإلداريةلل

، وجاء في رتفعةوجاءت جميع المجاًلت بالدرجة الم (،4.747) انحراف معياريب( و 1.89) اإلدارية

اإلدراك المؤسسي " مجال، و "ستشراف المؤسسيًل"ا، ومجال "الشمولية المؤسسيةالّرتبة األولى مجال "
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سابي بمتوّسط ح، ومجال "التكامل والمشاركة المؤسسية"، بالرتبة الثانية مشترك "وفهم اآلخرين

يليه في المرتبة األخيرة  على التوالي، (4.846) ،(4.765) (،4.717انحراف معياري )بو  .(1.94)

 .(4.816انحراف معياري )ب( و 1.75" بمتوسط حسابي )التحكم وتكنولوجيا التعليم" مجال

 أما بالنسبة لفقرات كل مجال فكانت النتائج على النحو اآلتي:

  ستشراف المؤسسياًلمجال  -2

 والّرتب لدرجة ممارسة مديري المدارس ،المعيارّية واًلنحرافات ،الحسابية المتوّسطاتحساب تّم 

 " من وجهة نظر المعلمين، والجدولستشراف المؤسسياًللمجال " لواء ناعورالثانوية الحكومية في 

 ( ُيبين ذلك.8)

 (8الجدول )
لدرجة ممارسة مديري المدارس الثانوية الحكومية في  المعيارّية والرتب واًلنحرافاتالمتوّسطات الحسابية 

 امرتبة تنازليا ستشراف المؤسسي ًلامجال للواء ناعور 

رقم 
 الفقرة الفقرة

المتوّسط 
 الحسابي

اًلنحراف 
 المعياري

 الدرجة الرتبة

يعتمد مدير المدرسة على المعلومات المتاحة لبناء الخطط  1
 المستقبلية لمدرسته.

 مرتفعة 1 4.841 4.14

 مرتفعة 4 4.944 1.95 يتخذ مدير المدرسة من الواقع أهداًفا مستقبلية. 4

4 
ستراتيجية الالزمة لمواجهة يضع مدير المدرسة الخطط اًل

 التحديات المتوقعة.
 مرتفعة 4 4.961 1.95

يقارن مدير المدرسة بين واقع المدرسة الحالي والخطط المستقبلية  1
 بشكل مستمر.

 مرتفعة 4 4.979 1.95

 مرتفعة 1 4.891 1.84 ستراتيجية وفق موارد محددة مسبًقا.ينفذ مدير المدرسة الخطط اًل 6

يمتلك مدير المدرسة خيارات استراتيجية للتغييرات المتوقعة في  5
 مدرسته.

 مرتفعة 4 4.978 1.74

 مرتفعة 4.717 1.94 ستشراف المؤسسيلمجال اًل الّدرجة الكلّية
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لواء ( أّن درجة ممارسة مديري المدارس الثانوية الحكومية في 8من نتائج الجدول ) يالحظ     

 بلغ المتوّسط حيث ،رتفعةالمعلمين كانت م من وجهة نظر ستشراف المؤسسيًلمجال ال ناعور

فقد  ،رتفعةبدرجة م (، وجاءت فقرات هذا المجال4.717معيارّي ) انحرافبو ( 1.94الحسابي )

والتي  (1)الرتبة األولى فقرة رقم ت بوجاء، (4.14 – 1.74تراوحت المتوّسطات الحسابية ما بين )

بمتوسط  ،تنص على "يعتمد مدير المدرسة على المعلومات المتاحة لبناء الخطط المستقبلية لمدرسته"

( والتي تنص على 4)الفقرة رقم  انيةالّرتبة الثّ تليها ب ،(4.841) انحراف معياريبو ( 4.14)حسابي 

يضع مدير ( والتي تنص على "4والفقرة رقم )، ""يتخذ مدير المدرسة من الواقع أهداًفا مستقبلية

( والتي تنص على 1، والفقرة رقم )"ستراتيجية الالزمة لمواجهة التحديات المتوقعةالمدرسة الخطط اًل

 يسط حساببمتو  "،والخطط المستقبلية بشكل مستمريقارن مدير المدرسة بين واقع المدرسة الحالي "

 ةثالثوفي الرتبة ال .على التوالي (4.979(، )4.961) ،(4.944) انحراف معياريب( و 1.95) مشترك

ستراتيجية وفق موارد محددة ينفذ مدير المدرسة الخطط اًل ( والتي تنص على"6) جاءت الفقرة رقم

األخيرة الفقرة و  الرابعة الرتبةبجاءت ، و (4.891) معياري انحرافب( و 1.84بمتوسط حسابي )"، مسبًقا

، "يمتلك مدير المدرسة خيارات استراتيجية للتغييرات المتوقعة في مدرسته" والتي تنص على (5)

 .(4.978انحراف معياري )بو  (1.74بمتوسط حسابي )

 الشمولية المؤسسيةجال م -0

ارس لدرجة ممارسة مديري المدوالّرتب  ،المعيارّية واًلنحرافات ،المتوّسطات الحسابيةحساب تّم 

 لالمعلمين، والجدو  "، من وجهة نظرالشمولية المؤسسية" لمجال لواء ناعورالثانوية الحكومية في 

 ن ذلك.( ُيبيّ 9)
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 (9الجدول )
لدرجة ممارسة مديري المدارس الثانوية الحكومية في المعيارّية والرتب  واًلنحرافاتالمتوّسطات الحسابية 

 امرتبة تنازليا شمولية المؤسسية لمجال اللواء ناعور 

رقم 
 الفقرة

 الفقرة
المتوّسط 
 الحسابي

اًلنحراف 
 المعياري

 الدرجة الرتبة

يأخذ مدير المدرسة التطورات التي تهدف إلى تقدم  1
 .اًلعتبارمدرسته بين مثيالتها بعين 

 مرتفعة 1 4.874 4.14

1 
يستثمر مدير المدرسة الفرص التي تعين على تحقيق 

 األهداف.
4.14 4.879 

1 
 مرتفعة

5 
يوظف مدير المدرسة إمكانات مدرسته في كافة 

 أنشطتها.
4.11 4.879 

4 
 ةعفمرت

يؤمن مدير المدرسة بضرورة صياغة تصور شامل عن  4
 الواقع.

 مرتفعة 1 4.885 1.98

4 
المدرسة على مصادر متنوعة للكشف عن يعتمد مدير 
 واقع مدرسته.

1.91 4.976 
4 

 مرتفعة

 مرتفعة 4.745 4.46 لمجال الشمولية المؤسسية  الّدرجة الكلّية

لواء درجة ممارسة مديري المدارس الثانوية الحكومية في ( أّن 9من نتائج الجدول ) يالحظ     

( 4.46ة، بمتوّسط حسابي )رتفعالمعلمين كانت م من وجهة نظر لشمولية المؤسسيةمجال ال ناعور

(، وجاءت 4.14 – 1.91(، فقد تراوحت المتوّسطات الحسابية ما بين )4.745انحراف معيارّي )بو 

يأخذ مدير المدرسة التطورات التي تهدف إلى تقدم مدرسته بين مثيالتها على " تنص( والتي 1الفقرة )

يستثمر مدير المدرسة الفرص التي تعين على والتي تنص على "( 1م )قوالفقرة ر ، "اًلعتباربعين 

 (4.874انحراف معياري )ب( و 4.14، بمتوّسط حسابي )مشترك في الرتبة األولى "تحقيق األهداف

يوظف مدير المدرسة " ( والتي تنص على5) الفقرة رقم نيةالّرتبة الثّاتليها ب ( على التوالي،4.879و)

وجاءت  ،(4.879انحراف معياري )ب( و 4.11، بمتوسط حسابي )"أنشطتهاإمكانات مدرسته في كافة 

يؤمن مدير المدرسة بضرورة صياغة تصور شامل ( والتي تنص على "4الفقرة رقم ) ثالثةبالرتبة ال
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األخيرة الرابعة و الرتبة ب وجاءت ،(4.885) انحراف معياريب( و 1.98"، بمتوسط حسابي )عن الواقع

 يعتمد مدير المدرسة على مصادر متنوعة للكشف عن واقع مدرسته"،"على  تنصالتي و ( 0)رقم الفقرة 

 .(4.976انحراف معياري )ب( و 1.91بمتوّسط حسابي )

 التكامل والمشاركة المؤسسيةمجال   -3

لدرجة ممارسة مديري والّرتب  ،المعيارّية واًلنحرافات ،المتوّسطات الحسابية حسابتّم         

 من وجهة نظر" التكامل والمشاركة المؤسسية" لمجال لواء ناعورالمدارس الثانوية الحكومية في 

 ( ُيبين ذلك.14) المعلمين، والجدول

 (22الجدول )
لدرجة ممارسة مديري المدارس الثانوية الحكومية في  المعيارّية والرتب واًلنحرافاتالمتوّسطات الحسابية 

 امرتبة تنازليا  لتكامل والمشاركة المؤسسيةمجال ال ناعورلواء 

رقم 
 الفقرة الفقرة

المتوّسط 
 الحسابي

اًلنحراف 
 المعياري

 الدرجة الرتبة

 مرتفعة 1 4.898 4.18 ينجز مدير المدرسة المهام المتعلقة بمدرسته. 1
 مرتفعة 4 4.981 4.44 دائمة بينه وبين المعلمين. اتصاليفتح مدير المدرسة قنوات  1
 عةفمرت 1 1.464 4.41 يشعر مدير المدرسة المعلمين بأنهم جزء مهم لتحقيق األهداف 9
 مرتفعة 4 4.974 4.44 يوازن مدير المدرسة بين )ثقافة المجتمع وبيئته المدرسية(. 14

4 
يؤمن مدير المدرسة بأن تميز األداء يتحقق بتكامل وحداتها 

 الداخلية.
 مرتفعة 5 1.445 4.41

 مرتفعة 6 1.411 1.94 المقترحات الجديدة على تقديميشجع مدير المدرسة المعلمين  7
 مرتفعة 6 1.477 1.94 يسعى مدير مدرستي لتوفير أجواء عمل أفضل للمعلمين. 8

4 
ينظم مدير المدرسة برامج تدريبية لرفع مهارات المعلمين في 

 مدرسته.
 عةفمرت 7 1.145 1.75

6 
المدرسة بين عالقاته الشخصية والمهنية مع يوازن مدير 

 معلميه.
 مرتفعة 7 1.148 1.75

 متوسطة 8 1.115 1.64 يتشارك مدير المدرسة مع المعلمين في اتخاذ القرارات. 5
 مرتفعة 4.846 1.94 لمجال التكامل والمشاركة المؤسسية الّدرجة الكلّية
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مديري المدارس الثانوية الحكومية في لواء أّن درجة ممارسة ( 14من نتائج الجدول ) يالحظ

ابي ، بمتوّسط حسرتفعةمن وجهة نظر المعلمين كانت متكامل والمشاركة المؤسسية لمجال اناعور ل

يتشارك مدير )( والتي تنص على 5باستثناء الفقرة رقم ) (،4.846انحراف معيارّي )ب( و 1.94)

ن فقد تراوحت المتوّسطات الحسابية ما بي متوسطة،بدرجة ت( المدرسة مع المعلمين في اتخاذ القرارا

ينجز مدير المدرسة المهام المتعلقة ( والتي نصت على "1) رقم (، وجاءت الفقرة4.18 - 1.64)

تليه في الرتبة (، 4.898انحراف معياري )ب( و 4.18ط حسابي )" في الرتبة األولى، بمتوسّ بمدرسته

 ،مين"دائمة بينه وبين المعل اتصاليفتح مدير المدرسة قنوات "( والتي تنص على 1الثانية الفقرة رقم )

التي و ( 9) بالرتبة الثالثة الفقرة رقموجاءت (، 4.981انحراف معياري )ب( و 4.44بمتوسط حسابي )

( 4.41) بمتوسط حسابي ،"يشعر مدير المدرسة المعلمين بأنهم جزء مهم لتحقيق األهدافعلى " تنص

( والتي تنص على "ينظم مدير 4الفقرة رقم ) لثامنةالرتبة ابوجاءت  ،(1.464انحراف معياري )بو 

انحراف ب( و 1.75بمتوّسط حسابي ) ،المدرسة برامج تدريبية لرفع مهارات المعلمين في مدرسته"

يوازن مدير المدرسة ( والتي تنص على "6يًضا في الرتبة الثامنة الفقرة رقم )أ، وجاء (1.145معياري )

، (1.148انحراف معياري )ب( و 1.75"، بمتوّسط حسابي )الشخصية والمهنية مع معلميهبين عالقاته 

مع المعلمين في اتخاذ يتشارك مدير المدرسة ( التي نصت على "5) رقم وجاءت بالرتبة األخيرة الفقرة

 ، وبدرجة متوسطة.(1.115انحراف معياري )ب( و 1.64بمتوّسط حسابي ) "،القرارات

 وتكنولوجيا التعليمالتحكم مجال  -4

 والّرتب لدرجة ممارسة مديري المدارس ،المعيارّية واًلنحرافات ،المتوّسطات الحسابية حسابتّم 

لمين، المعر "، من وجهة نظالتحكم وتكنولوجيا التعليملمجال " لواء ناعورالثانوية الحكومية في 

 ( ُيبين ذلك.11) والجدول
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 (22الجدول )
لدرجة ممارسة مديري المدارس الثانوية الحكومية في المعيارّية والرتب  واًلنحرافاتالمتوّسطات الحسابية 

 امرتبة تنازليا  لتحكم وتكنولوجيا التعليممجال ال لواء ناعور

رقم 
 الفقرة

 الفقرة
المتوّسط 
 الحسابي

اًلنحراف 
 المعياري

 الدرجة الرتبة

يحسم مدير المدرسة األمور داخل مدرسته بتبني حلول  4
 منطقية.

 مرتفعة 1 4.981 1.91

6 
يحرص مدير المدرسة على استمرارية )خطط وبرامج 

 مدرسته( مع إمكانية تعديلها في ضوء اإلمكانيات المتاحة.
 مرتفعة 4 4.949 1.94

7 
يضع مدير المدرسة خطط واقعية إلصالح التعليم في 

 مدرسته.
 مرتفعة 1 4.984 1.87

مناسبة حيال التحديات يتخذ مدير المدرسة مواقف  4
 التعليمية التي تواجه مدرسته.

 مرتفعة 4 4.959 1.79

1 
يتعامل مدير المدرسة مع تحديات القرن الواحد والعشرين 

 بحرفية.
 مرتفعة 5 4.994 1.75

9 
يستخدم مدير المدرسة األنظمة المتطورة التي تساعد على 

 ت بكفاءة عالية.ااتخاذ القرار 
 مرتفعة 6 4.971 1.71

درات بق لالرتقاءيستحدث مدير المدرسة برامج تدريبية  14
 .واًلتصاًلتالمعلمين في مجال تكنولوجيا المعلومات 

 مرتفعة 7 1.487 1.68

5 
يشرك مدير المدرسة معلميه في دراسة القضايا 

 التكنولوجية المستقبلية الحرجة التي تمس مدرسته.
 متوسطة 8 1.418 1.67

1 
المدرسة بحكمة مع من يعارض آراءه يتعامل مدير 

 المنهجية.
 متوسطة 9 1.146 1.61

ث مدير المدرسة مختبرات الحاسوب بشكل مستمر في يحدّ  8
 مدرسته.

 متوسطة 14 1.466 1.51

 مرتفعة 4.816 1.75 التحكم وتكنولوجيا التعليمالّدرجة الكلّية لمجال 
 

أّن درجة ممارسة مديري المدارس الثانوية الحكومية في لواء  (11من نتائج الجدول ) الحظي

ّسط الحسابي بلغ المتو  حيث ،مرتفعةكانت وجهة نظر المعلمين من  للتحكم وتكنولوجيا التعليمناعور 

، فقد تراوحت رتفعةبدرجة م (، وجاءت معظم فقرات هذا المجال4.816انحراف معيارّي )ب( و 1.75)
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( التي حصلت على 8، 1، 5(، باستثناء الفقرات )1.91 - 1.51بين ) المتوّسطات الحسابية ما

يحسم مدير المدرسة األمور على " تنص( والتي 4)رقم الفقرة الرتبة األولى بوجاءت  ة،توسطدرجة م

تليها  (،4.981انحراف معياري )ب( و 1.91"، بمتوّسط حسابي )داخل مدرسته بتبني حلول منطقية

يحرص مدير المدرسة على استمرارية )خطط وبرامج " ( والتي تنص على6بالرتبة الثانية الفقرة رقم )

انحراف بو ( 1.94) ، بمتوسط حسابي"مدرسته( مع إمكانية تعديلها في ضوء اإلمكانيات المتاحة

طط مدير المدرسة خيضع "والتي تنص على  بالرتبة الثالثة (7وجاءت الفقرة رقم ) (،4.949) معياري

وجاءت  (،4.984انحراف معياري )ب( و 1.87)، بمتوسط حسابي "واقعية إلصالح التعليم في مدرسته

يشرك مدير المدرسة معلميه في دراسة القضايا "( والتي تنص على 5بالرتبة الثامنة الفقرة رقم )

انحراف معياري ب( و 1.67)، بمتوسط حسابي التكنولوجية المستقبلية الحرجة التي تمس مدرسته"

يتعامل "( والتي تنص على 1)تليها بالرتبة ما قبل األخيرة الفقرة رقم  ،وبدرجة متوسطة (1.418)

انحراف معياري بو  (1.61) ، بمتوسط حسابيمدير المدرسة بحكمة مع من يعارض آراءه المنهجية"

يحدث مدير على "تنص التي و ( 8) الفقرة رقم وجاءت بالرتبة األخيرة ،وبدرجة متوسطة (1.146)

انحراف معياري ب( و 1.51بمتوّسط حسابي )، "هالمدرسة مختبرات الحاسوب بشكل مستمر في مدرست

 ة.متوسط( وبدرجة 1.466)
 

 اإلدراك المؤسسي وفهم اآلخرينمجال  -5

 والّرتب لدرجة ممارسة مديري المدارس ،المعيارّية واًلنحرافات ،المتوّسطات الحسابية حسابتّم 

معلمين، ال "، من وجهة نظراإلدراك المؤسسي وفهم اآلخرينلمجال " لواء ناعورالثانوية الحكومية في 

 ( ُيبين ذلك.14) والجدول
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 (20الجدول )
لدرجة ممارسة مديري المدارس الثانوية الحكومية في المعيارّية والرتب  واًلنحرافاتالمتوّسطات الحسابية 

 امرتبة تنازليا  لإلدراك المؤسسي وفهم اآلخرين لواء ناعور

لواء درجة ممارسة مديري المدارس الثانوية الحكومية في ( أّن 14من نتائج الجدول ) الحظي

ي ة، بمتوّسط حسابرتفعالمعلمين كانت م من وجهة نظر لإلدراك المؤسسي وفهم اآلخرين ناعور

(، 4.11 – 1.78فقد تراوحت المتوّسطات الحسابية ما بين ) (،4.765انحراف معيارّي )ب( و 1.94)

يوجه مدير المدرسة المعلمين بحرص نحو على " تنص( والتي 6) رقم الفقرةبالرتبة األولى وجاءت 

 تليها (،4.951انحراف معياري )ب( و 4.11" في الرتبة األولى، بمتوّسط حسابي )األداء األفضل

يتصرف مدير المدرسة بحكمة مع أولياء األمور في " والتي تنص على( 8الثانية الفقرة رقم ) بالرتبة

وجاءت بالرتبة الثالثة الفقرة رقم  ،(4.949انحراف معياري ) ب( و 4.46حسابي )، بمتوسط "مدرسته

 متوسط حسابي، ب"يراعي مدير المدرسة التغيرات البيئية المحيطة في مدرسته"( والتي تنص على 1)

رقم 
 الفقرة

 الفقرة
المتوّسط 
 الحسابي

اًلنحراف 
 المعياري

 الدرجة الرتبة

 مرتفعة 1 4.951 4.11 األفضل. يوجه مدير المدرسة المعلمين بحرص نحو األداء  6
 مرتفعة 4 4.949 4.46 مدير المدرسة بحكمة مع أولياء األمور في مدرسته.يتصرف  8
 عةفمرت 1 4.884 1.98 يراعي مدير المدرسة التغيرات البيئية المحيطة في مدرسته. 1

4 
يتمكن مدير المدرسة من تحديد جوانب القوة والضعف بالنسبة 

 للمعلمين.
 مرتفعة 4 4.918 1.91

التحديات )الظاهرة والخفية( التي تواجه يدرك مدير المدرسة  9
 مدرسته.

 مرتفعة 5 4.944 1.89

4 
يحلل مدير المدرسة األحداث التي تجري بمدرسته بصورة 

 شمولية.
 مرتفعة 6 4.944 1.88

 مرتفعة 6 1.471 1.88 يعتني مدير المدرسة بالكفاءات البشرية المتواجدة في المدرسة. 7
 مرتفعة 7 4.964 1.81 ئمستشراف المستقبل بشكل دابالتفكير ًليؤمن مدير المدرسة  1

5 
يسعى مدير المدرسة لجعل المجتمع المحلي شركاء له في 

 مرتفعة 8 4.955 1.78 العملية التعليمية.

 مرتفعة 4.765 1.94  إلدراك المؤسسي وفهم اآلخرينالّدرجة الكلّية لمجال ا
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 ( والتي تنص على4السادسة الفقرة رقم ) جاءت الرتبةو  ،(4.884انحراف معياري )ب( و 1.98)

( 1.88)، بمتوسط حسابي "األحداث التي تجري بمدرسته بصورة شموليةيحلل مدير المدرسة "

يعتني "( والتي تنص على 7الفقرة رقم ) وجاءت أيًضا بالرتبة السادسة ،(4.944) انحراف معياريبو 

انحراف ب( و 1.88) بمتوسط حسابي ،"مدير المدرسة بالكفاءات البشرية المتواجدة في المدرسة

يؤمن مدير "والتي تنص على  األخيرة لما قب( بالرتبة 1الفقرة رقم )وجاء  (،1.471معياري )

انحراف معياري ب( و 1.81) ، بمتوسط حسابي"ستشراف المستقبل بشكل دائمالمدرسة بالتفكير ًل

يسعى مدير المدرسة لجعل على " تنص( التي 5)رقم الفقرة الرتبة األخيرة بوجاءت  (،4.964)

انحراف معياري ب( و 1.78بمتوّسط حسابي ) ،"العملية التعليميةالمجتمع المحلي شركاء له في 

(4.955). 
 ثانيالسؤال الالمتعلقة بنتائج ال

هل يوجد فروق ذات دًللة إحصائية عند مستوى السؤال الثاني الذي نص على: المتعلقة بنتائج ال
بين متوسطات استجابات أفراد عينة الدراسة حول ممارسة مديري المدارس  (α≤ 0.05) الدًللة

 الخبرة؟الجنس، ومتغير المؤهل العلمي، ومتغير عدد سنوات  للحكمة اإلدارية تعزى لمتغير

تجابة المعيارية ًلس نحرافاتواًلتم استخراج المتوسطات الحسابية  الثاني لإلجابة عن السؤال

اء لو في  لدى مديري المدارس الثانوية الحكومية الحكمة اإلداريةدرجة ممارسة عينة الدراسة حول 

ية ، والجداول اآلتعدد سنوات الخبرةومتغير  المؤهل العلمي،متغير الجنس، و  حسب متغير ناعور

 توضح ذلك.

 . متغير الجنسأوًلا 

)ت( لدرجة ممارسة مديري  وقيمة ،المعيارية نحرافاتواًل ،المتوسطات الحسابية حسابتم 

( يبين 11الجنس، والجدول )حسب متغير  للحكمة اإلدارية لواء ناعورالمدارس الثانوية الحكومية في 

 نتائج ذلك.
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 (23الجدول )
المعيارية وقيمة )ت( لدرجة ممارسة مديري المدارس الثانوية  واًلنحرافاتالمتوسطات الحسابية 

 الجنس متغير تبعاا ل اإلداريةللحكمة  لواء ناعورالحكومية في 

 المجاًلت
متغير 
 الجنس

 العدد
المتوسط 
 الحسابي

اًلنحراف 
 المعياري

 قيمة ت
الدًللة 
 اإلحصائية

 ستشراف المؤسسياًل
 4.866 1.81 51 ذكر

-1.446- 4.414 
 4.699 1.95 447 أنثى

 الشمولية المؤسسية
 4.798 4.47 51 ذكر

4.171 4.861 
 4.747 4.45 447 أنثى

التكامل والمشاركة 
 المؤسسية

 4.884 1.96 51 ذكر
4.451 4.651 

 4.818 1.91 447 أنثى
التحكم وتكنولوجيا 

 التعليم
 4.944 1.69 51 ذكر

-4.567- 4.571 
 4.794 1.76 447 أنثى

اإلدراك المؤسسي 
 وفهم اآلخرين

 4.866 1.91 51 ذكر
4.81 4.915 

 4.719 1.94 447 أنثى

 الكلي
 4.814 1.88 51 ذكر

-4.175- 4.861 
 4.746 1.94 447 أنثى

بين  )≥α 10.0( مستوىوجود فروق ذات دًللة إحصائية عند عدم ( 11يالحظ من الجدول )

درجة ممارسة مديري المدارس الثانوية الحكومية في متوسطات استجابات أفراد عينة الدراسة حول 

  حيث بلغت قيمة )ت( تعزى لمتغير الجنس من وجهة نظر المعلمين لواء ناعور للحكمة اإلدارية

 وكذلك عدم وجود دًللة إحصائية في جميع المجاًلت.، (4.861(، وبدرجة دًللة )4.175-)

 متغير المؤهل العلمي .انيااث

وقيمة )ت( لدرجة ممارسة مديري  ،المعيارية واًلنحرافات ،تم حساب المتوسطات الحسابية

حسب متغير المؤهل العلمي، والجدول  لواء ناعور للحكمة اإلداريةالمدارس الثانوية الحكومية في 

 ( يبين نتائج ذلك.14)
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المعيارية وقيمة )ت( لدرجة ممارسة مديري المدارس الثانوية  واًلنحرافاتالمتوسطات الحسابية 
 المؤهل العلمي متغير ل تبعاا للحكمة اإلدارية لواء ناعورالحكومية في 

 العدد المؤهل العلمي المجاًلت
المتوسط 
 الحسابي

اًلنحراف 
 المعياري

قيمة 
 )ت(

الدًللة 
 اإلحصائية

 ستشراف المؤسسياًل
 4.674 4.41 176 بكالوريوس فما دون

4.94 **4.444 
 4.845 1.71 84 دراسات عليا

 الشمولية المؤسسية
 4.746 4.14 176 بكالوريوس فما دون

1.11 4.191 
 4.764 1.97 84 دراسات عليا

التكامل والمشاركة 
 المؤسسية

 4.811 1.99 176 بكالوريوس فما دون
1.95 4.454 

 4.861 1.77 84 دراسات عليا
التحكم وتكنولوجيا 

 التعليم
 4.846 1.81 176 بكالوريوس فما دون

1.75 4.481 
 4.849 1.64 84 دراسات عليا

اإلدراك المؤسسي وفهم 
 اآلخرين

 4.714 1.96 176 بكالوريوس فما دون
1.11 4.464 

 4.849 1.85 84 دراسات عليا

 كلي
 4.697 1.95 176 بكالوريوس فما دون

1.91 4.46 
 4.778 1.77 84 دراسات عليا

 .     (0.01) **دالة إحصائيا عند مستوى الدًللة

بين متوسطات  α≤ 0.05)(ى ذات دًللة إحصائية عند مستو ( وجود فروق 14يبين الجدول )

درجة ممارسة مديري المدارس الثانوية الحكومية في لواء ناعور استجابات أفراد عينة الدراسة حول 

 ،ستشراف المؤسسيلمجال اًل تعزى لمتغير المؤهل العلميمن وجهة نظر المعلمين  للحكمة اإلدارية

حيث كان  ،لصالح بكالوريوس فما دون( و 4.444وبمستوى دًللة )( 2.92إذ بلغت قيمة )ت( )

 (.4.41بلغ )و  ستجابتهم أعلىوسط الحسابي ًلمتال

 متغير عدد سنوات الخبرة. ثالثَا

 لدرجة ممارسة مديري المدارس الثانوية ،المعيارية واًلنحرافات ،تم حساب المتوسطات الحسابية

 متغير عدد سنوات الخبرة، حسبمن وجهة نظر المعلمين  اإلداريةالحكومية في لواء ناعور للحكمة 

 ( يبين نتائج ذلك.15والجدول )

 (24الجدول )
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 (25الجدول )
 المعيارية لدرجة ممارسة مديري المدارس الثانوية الحكومية واًلنحرافاتالمتوسطات الحسابية 

 برةسنوات الخعدد متغير ل تبعاالواء ناعور للحكمة اإلدارية في  

بين المتوسطات الحسابية لدرجة ممارسة الحكمة  ( وجود فروق ظاهرية15يالحظ من الجدول )

حيث برة عدد سنوات الخ تبًعا لمتغير ،الحكومية في لواء ناعور الثانوية لدى مديري المدارساإلدارية 

 ،(4.41بلغ )حيث ابي ـــــــط حسـلى متوسـعلى أع (واتـسن 14_5) منبرة ـحصل ذو خ

 اًلنحراف المعياري المتوسط الحسابي العدد عدد سنوات الخبرة المجاًلت

 
 ستشراف المؤسسياًل

 

 4.644 3.95 68 فأقل 5
5 – 14 49 4.08 4.764 

 4.771 3.86 143 14أكثر من 
 4.717 3.92 260 الكلي

 الشمولية المؤسسية

 4.614 3.99 68 فأقل 5
5 – 14 49 4.20 4.814 

 4.714 4.04 143 14أكثر من 
 4.745 4.06 260 الكلي

التكامل والمشاركة 
 المؤسسية

 4.744 3.89 68 فأقل 5
5 – 14 49 3.98 4.944 

 4.884 3.91 143 14أكثر من 
 4.846 3.92 260 الكلي

التحكم وتكنولوجيا 
 التعليم

 4.649 3.79 68 فأقل 5
5 – 14 49 3.92 4.781 

 4.898 3.67 143 14أكثر من 
 4.816 3.75 260 الكلي

اإلدراك المؤسسي وفهم 
 اآلخرين

 4.597 3.94 68 فأقل 5
5 – 14 49 3.99 4.847 

 4.841 3.89 143 14أكثر من 
 4.765 3.92 260  الكلي

 الكلي

 4.554 3.90 68 فأقل 5
5 – 14 49 4.01 4.764 

 4.786 3.85 143 14أكثر من 
 4.747 3.89 260 الكلي
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وأخيًرا جاء المتوسط (، 3.90بلغ المتوسط الحسابي ) (سنوات فأقل 5)خبرة  ووبالرتبة الثانية لذ

ولتحديد الفروق بين ، (3.85بالرتبة األخيرة حيث بلغ ) (سنة 14أكثر من )خبرة و الحسابي لذ

 المتوسطات الحسابية ذات الدًللة اإلحصائية تم تطبيق تحليل التباين األحادي

(One- way Anova( كما يوضح الجدول )16.) 

 (26الجدول )
تحليل التباين األحادي ًلختبار دًللة الفروق بين المتوسطات الحسابية لدرجة ممارسة مديري المدارس 

 برةسنوات الخ عدد لمتغير تبعااالثانوية الحكومية في لواء ناعور للحكمة اإلدارية 

 مصدر التباين المجاًلت
مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 قيمة ف
الدًللة 
 اإلحصائية

ستشراف اًل
 المؤسسي

 4.978 2 1.955 بين المجموعات
 4.544 257 118.841 داخل المجموعات 4.166 1.814

  259 144.778 الكلي

الشمولية 
 المؤسسية

 4.644 2 1.441 بين المجموعات
 4.546 257 115.497 داخل المجموعات 4.148 1.181

  259 116.144 الكلي

التكامل والمشاركة 
 المؤسسية

 4.141 2 4.485 بين المجموعات
 4.741 257 185.151 داخل المجموعات 4.841 4.198

  259 185.616 الكلي

التحكم وتكنولوجيا 
 التعليم

 1.194 2 4.184 بين المجموعات
 4.661 257 174.467 داخل المجموعات 4.168 1.794

  259 174.848 الكلي

اإلدراك المؤسسي 
 وفهم اآلخرين

 4.184 2 3674. بين المجموعات
 4.589 257 151.441 داخل المجموعات 4.711 4.111

  259 151.788 الكلي

 الكلي
 4.444 2 8874. بين المجموعات

 4.511 257 116.175 داخل المجموعات 4.415 4.816
  259 117.464 الكلي
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 عند مستوى الدًللةذات دًللة إحصائية فروق  ( عدم وجود16) الجدولأظهرت النتائج في 

)(α≤ 0.05 ممارسة مديري المدارس الثانوية الحكومية في لواء ناعور للحكمة اإلدارية وفًقا  لدرجة

وبمستوى دًللة ( 4.816حيث بلغت قيمة "ف" ) ،لمتغير عدد سنوات الخبرة في الدرجة الكلية

(4.415.) 
 

 ثالثالسؤال الالمتعلقة بنتائج ال

ما مستوى الروح المعنوية للمعلمين بالمدارس السؤال الثالث الذي نص على: المتعلقة بنتائج ال
 الثانوية الحكومية في لواء ناعور من وجهة نظرهم؟

الرتب و  ،المعيارية واًلنحرافاتالحسابية  ،المتوسطات حسابتم الثالث  السؤاللإلجابة عن 

الروح المعنوية للمعلمين بالمدارس الثانوية الحكومية في لواء ناعور من وجهة والدرجة لمستوى 

 ( يبين ذلك.17نظرهم، والجدول )

 (27الجدول )
 المدارس معلمينالمعيارية والرتب لمستوى الروح المعنوية لدى  واًلنحرافاتالمتوسطات الحسابية  

 في لواء ناعور مرتبة تنازلياا الثانوية الحكومية

رقم 
 الفقرة

 الفقرة
المتوّسط 
 الحسابي

اًلنحراف 
 المعياري

 الدرجة الرتبة

 مرتفعة 1 0.592 4.69 أحافظ على ممتلكات مدرستي. 19
 مرتفعة 4 4.669 4.55 أحرص على الوصول إلى مدرستي في الوقت المحدد. 45

7 
في  الّنافذةألتزم بالقوانين والتعليمات والتشريعات 

 مدرستي.
 مرتفعة 1 4.747 4.51

 مرتفعة 4 4.841 4.51  المتبادل. باًلحترامتتصف عالقتي مع مديري  44
 مرتفعة 5 4.858 4.47 أشعر بأهمية دوري كمعلم داخل مدرستي. 9
 مرتفعة 6 4.774 4.46 يدفعني التقييم اإليجابي لمزيد من العمل. 17
 مرتفعة 7 4.814 4.41 عالقة جيدة.تربطني بزمالئي المعلمين  5
 رتفعةم 8 4.771 4.41 يزيد جو األلفة من دافعيتي نحو عملي. 47
 رتفعةم 9 4.691 4.44 أساعد زمالئي في حل المشكالت التي تواجههم. 44
 رتفعةم 9 4.796 4.44 أتجنب الغياب عن عملي. 14
 مرتفعة 10 4.976 4.17 أفتخر بمهنتي كمعلم. 4
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رقم 
 الفقرة

 الفقرة
المتوّسط 
 الحسابي

اًلنحراف 
 المعياري

 الدرجة الرتبة

 مرتفعة 11 4.867 4.14 أشعر بأني جزًءا ًل يتجزأ من مدرستي التي أعمل بها. 44
 مرتفعة 11 4.877 4.14 أقوم بإنجاز المهام الموكلة الي برغبة. 6
 مرتفعة 12 4.717 4.46  صدر.أتقبل أراء أولياء أمور الطلبة برحابة  11
 مرتفعة 12 4.941 4.46 أشعر بانتمائي لمدرستي. 1
 مرتفعة 13 4.841 4.41 أتعاون مع زمالئي في تنفيذ أعمال المدرسة. 14
 مرتفعة 14 4.851 4.44 أشارك باألعمال التطوعية بمدرستي. 48
 مرتفعة 15 1.414 4.48 أتلقى عبارات الشكر من مدير مدرستي. 41
 مرتفعة 16 4.961 4.44 مدير مدرستي الظروف الخاصة بالمعلمين.يراعي  46
 مرتفعة 17 1.447 4.41 يقيَّمني مديري على أدائي في عملي بمعايير عادلة. 11
 مرتفعة 81 4.944 4.41 أتقبل انتقادات مديري برحابة صدر. 18
 مرتفعة 19 1.154 1.91 عنها. اًلنقطاعأشعر بالشوق إلى مدرستي بعد  8
 مرتفعة 20 1.494 1.89 يحفزني مدير مدرستي عند أداء األعمال الموكولة إلي. 4
 مرتفعة 21 1.146 1.88 ستمرار في مهنتي كمعلم.أفكر باًل 11
 مرتفعة 42 1.474 1.87 يحرص مدير المدرسة على توفير حاجاتي ومتطلباتي. 11
 مرتفعة 23 4.991 1.85 تسهم البيئة المدرسية في تنميتي مهنًيا. 15
 مرتفعة 24 4.999 1.81 في عملي. باًلرتياحأشعر  1
 مرتفعة 25 4.994 1.78 يتوفر في مدرستي وسائل تدريس مناسبة للمعلمين. 49

41 
تتيح وظيفتي كمعلم إمكانية ترقيتي بالشكل الذي يلبي 

 طموحي.
 مرتفعة 26 1.118 1.77

 مرتفعة 27 1.411 1.76 استقاللًيا.يعد مناخ العمل في مدرستي مناًخا  14
 مرتفعة 27 1.494 1.76 أشعر بالرضى عن الظروف المحيطة بالعمل المدرسي. 14
 مرتفعة 28 1.484 1.71 تمنحني مدرستي فرًصا للتميز. 14
 متوسطة 29 1.147 1.51 واإلبتكار(. )لإلبداع مدرستي فرًصا توفر 16

 مرتفعة 4.591 4.14 للروح المعنويةالّدرجة الكلّية 

المدارس الثانوية الحكومية في  معلمينلدى  الروح المعنوية ( أّن مستوى17من الجدول ) يالحظ

(، وجاءت جميع فقرات 4.591انحراف معيارّي )ب( و 4.14، بمتوسط حسابي )رتفًعاجاء م لواء ناعور

قد تراوحت المتوّسطات و  متوسطة، بدرجة جاءت( 16رقم )مرتفع باستثناء الفقرة بمستوى  هذا المجال



58 

 
 

أحافظ " ( والتي تنص على19)رقم وجاءت في الرتبة األولى الفقرة  ،(4.69-1.51) الحسابية ما بين

وفي الرتبة الثانية  ،(0.592انحراف معياري )ب(، و 4.69بمتوسط حسابي ) على ممتلكات مدرستي"

 إلى مدرستي في الوقت المحدد" "أحرص على الوصول ( والتي تنص على45جاءت الفقرة رقم )

( 7رقم )وفي الرتبة الثالثة جاءت الفقرة ، (4.669انحراف معياري )بو (، 4.55بمتوسط حسابي )

وسط حسابي بمت والتي تنص على "ألتزم بالقوانين والتعليمات والتشريعات الّنافذة في مدرستي"

( والتي 41والعشرون الفقرة رقم )ة سادسوجاءت في الرتبة ال 4.747انحراف معياري )ب(، و 4.51)

ط حسابي بمتوس تتيح وظيفتي كمعلم إمكانية ترقيتي بالشكل الذي يلبي طموحي" تنص على "

والفقرة  (14ن الفقرة رقم )لسابعة والعشرو وجاءت في الرتبة ا(، 1.118انحراف معياري )ب(، و 1.77)

رضى والفقرة "أشعر بال استقاللًيا" يعد مناخ العمل في مدرستي مناًخاوالتي تنص على " (14رقم )

انحراف معياري ب، و مشترك (1.76بمتوسط حسابي ) عن الظروف المحيطة بالعمل المدرسي" 

( والتي تنص على 14وجاء في الرتبة ما قبل األخيرة الفقرة رقم ) ( على التوالي،1.494) (،1.411)

وجاء في (، 1.484انحراف معياري )ب(، و 1.71تمنحني مدرستي فرًصا للتميز" بمتوسط حسابي ) "

ط )لإلبداع واإلبتكار(" بمتوس مدرستي فرًصا توفر ( والتي تنص على "16الرتبة األخيرة الفقرة رقم )

 متوسطة.( وبدرجة 1.147انحراف معياري )ب(، و 1.51حسابي )
 رابعالسؤال الالمتعلقة بنتائج ال

 هل يوجد فروٌق ذات دًللة إحصائيَّة بين متوسطاتالسؤال الرابع الذي نص على: المتعلقة بنتائج ال
ي ف المدارس الثانوية الحكوميةمعلمي لدى  الروح المعنويةاستجابات عينة الدراسة حول مستوى 

 ؟برةسنوات الخعدد متغير العلمي، و  متغير المؤهلو الجنس،  تعزى لمتغير لواء ناعور

ستجابة ًل ،المعيارية واًلنحرافات ،المتوسطات الحسابية حسابتم  الرابع السؤاللإلجابة عن 

اعور لواء نفي  المدارس الثانوية الحكومية معلمينلدى  الروح المعنويةمستوى عينة الدراسة حول 

 ، والجداول اآلتية توضح ذلك.برةسنوات الخعدد الجنس، والمؤهل العلمي، و  حسب متغيرات
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 أوًل. متغير الجنس

لدى  نويةالروح المعوقيمة )ت( لمستوى  ،المعيارية نحرافاتواًل ،تم حساب المتوسطات الحسابية

( يبين نتائج 18الجنس، والجدول )حسب متغير  لواء ناعورالمدارس الثانوية الحكومية في  علمينم

 ذلك.

 معلمي المدارسلدى  الروح المعنويةالمتوسطات الحسابية واًلنحرافات المعيارية وقيمة )ت( لمستوى 
 الجنس متغير تبعاا ل لواء ناعورالثانوية الحكومية في 

 

بين  α≤ 0.05)(ى وجود فروق ذات دًللة إحصائية عند مستو عدم ( 18يالحظ من الجدول )

ثانوية المدارس ال معلمينلدى  الروح المعنويةمستوى حول  الدراسةمتوسطات استجابات أفراد عينة 

 تعزى لمتغير الجنس، إذ بلغت قيمة )ت(من وجهة نظر المعلمين  لواء ناعورفي الحكومية 

 .(447.4( وبمستوى دًللة )1.466-)

 ثالثاا. متغير المؤهل العلمي

لدى  نويةالروح المعوقيمة )ت( لمستوى  ،المعيارية نحرافاتواًل ،الحسابية المتوسطاتتم حساب 

( يبين 19المؤهل العلمي، والجدول )حسب متغير  ناعور لواءالمدارس الثانوية الحكومية في علمين م

 نتائج ذلك.

ات ومعلم معلميلدى  الروح المعنويةالمعيارية وقيمة )ت( لمستوى  واًلنحرافاتالمتوسطات الحسابية 
 المؤهل العلمي متغير تبعاا ل لواء ناعورالمدارس الثانوية الحكومية في 

 الدًللة اإلحصائية قيمة )ت( اًلنحراف المعياري المتوسط الحسابي العدد المؤهل العلمي
 4.575 4.194 176 فما دونبكالوريوس 

4.116 **4.415 
 4.611 4.449 84 دراسات عليا

     .α≤ 0.05)(**دالة إحصائيا عند مستوى الدًللة 
 

 الدًللة اإلحصائية قيمة )ت( اًلنحراف المعياري المتوسط الحسابي العدد الجنس
 4.641 4.449 51 ذكر

-1.466- 4.447 
 4.584 4.164 447 أنثى

 (29الجدول )

 

 (28الجدول )

 



64 

 
 

بين متوسطات  )≥α (0.05( وجود فروق ذات دًللة إحصائية عند مستوى 19يبين الجدول ) 

ي المدارس الثانوية الحكومية فلمعلمين  الروح المعنويةمستوى استجابات أفراد عينة الدراسة حول 

( وبمستوى 4.116)ت( ) تعزى لمتغير المؤهل العلمي، إذ بلغت قيمةهم وجهة نظر  ور منلواء ناع

 واقعبستجابتهم أعلى وسط الحسابي ًلمتحيث كان ال ،( ولصالح بكالوريوس فما دون4.415دًللة )

(4.194.) 

 رابعاا. عدد سنوات الخبرة

 معلمين لدىروح المعنوية لمستوى ال ،المعيارية واًلنحرافات ،تم حساب المتوسطات الحسابية

( يبين 44، والجدول )برةسنوات الخعدد حسب متغير  لواء ناعوروية الحكومية في نالمدارس الثا

 نتائج ذلك.

دى لالروح المعنوية الدراسة حول مستوى  ةعين باتالمتوسطات الحسابية واًلنحرافات المعيارية ًلستجا
 برةسنوات الخ عدد تبعاا لمتغير معلمي ومعلمات المدارس الثانوية الحكومية في لواء ناعور

 اًلنحراف المعياري المتوسط الحسابي العدد برةسنوات الخ
 4.546 4.15 68 أقلسنوات ف 5
 4.664 4.11 49 سنوات 14 -5من 

 4.647 4.11 141 ةسن 14أكثر من 
 4.591 4.14 464 الكلي

 نويةالروح المع( وجود فروق ظاهرية بين المتوسطات الحسابية لمستوى 44يالحظ من الجدول )

حصل  يثح، برةسنوات الخ عدد لمتغير اوفقً  لواء ناعورالثانوية الحكومية في  المدارس علمينلدى م

ويليه جاء المتوسط الحسابي لذو  ،(4.15على أعلى متوسط حسابي بلغ ) (سنوات فأقل 5)ذو خبرة 

في الرتبة األخيرة وجاء  ،(4.647، وانحراف معياري )(4.11حيث بلغ ) (سنة  14أكثر من ) خبرة

ولتحديد الفروق  ،(4.664)وانحراف معياري  (،4.11بلغ )سنوات( حيث  14 - 5من )خبرة  ذو

 (02الجدول )
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 One- wayبين المتوسطات الحسابية ذات الدًللة اإلحصائية تم تطبيق تحليل التباين األحادي )

anova( كما يوضح الجدول )41.) 

 (02الجدول )
دى ل الروح المعنويةتحليل التباين األحادي ًلختبار دًللة الفروق بين المتوسطات الحسابية لمستوى 

 برةسنوات الخعدد لمتغير  تبعاا لواء ناعورالمدارس الثانوية الحكومية في  ومعلمات معلمي

 مصدر التباين
مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 قيمة ف
الدًللة 
 اإلحصائية

 4.411 2 4.441 بين المجموعات
 4.151 457 94.744 داخل المجموعات 4.971 4.414

  459 94.765 الكلي
 

بين متوسطات  α≤ 0.05)(ى ( عدم وجود فروق ذات دًللة إحصائية عند مستو 41يبين الجدول )

مية المدارس الثانوية الحكو  علمينلدى م الروح المعنويةمستوى استجابات أفراد عينة الدراسة حول 

( ف)، إذ بلغت قيمة برةسنوات الخ عدد تعزى لمتغير من وجهة نظر المعلمين لواء ناعورفي 

 (. 4.971( وبمستوى دًللة )4.414)
 خامسالسؤال الالمتعلقة بنتائج ال

سة ممار رتباطية بين درجة اهل هناك عالقة السؤال الخامس الذي نص على: المتعلقة بنتائج ال
ومستوى الروح المعنوية لدى المعلمين  ،لدى مديري المدارس الثانوية الحكوميةالحكمة اإلدارية 
 في لواء ناعور؟

كمة حتم إيجاد معامل ارتباط بيرسون بين الدرجة الكلية ًلستبانة ال الخامس عن السؤال لإلجابة

 ( يبين ذلك.44، والجدول)المعنوية وفقراتهاالروح ومجاًلتها، والدرجة الكلية ًلستبانة اإلدارية 
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 (00الجدول )
اء لو لمديري المدارس الثانوية الحكومية في  حكمة اإلداريةقيم معامل ارتباط بيرسون بين مجاًلت ال

  أنفسهملدى المعلمين ومستوى الروح المعنوية  ناعور

    0.0)1(ى * دالة إحصائيا عند مستو 
 

 المجاًلت / األداة

 أداة/ الحكمة اإلدارية
الروح 
ستشراف اًل المعنوية

 المؤسسي
الشمولية 
 المؤسسية

التكامل 
والمشاركة 
 المؤسسية

التحكم 
وتكنولوجيا 

 التعليم

اإلدراك 
المؤسسي وفهم 

 اآلخرين

 الحكمة
 اإلدارية

ستشراف اًل
 المؤسسي

 **4.606 **4.862 **4.754 **4.761 **4.745 **4.817 1 معامل اًلرتباط

 000. 000. 000. 000. 000. 000.  الدًللة اإلحصائية

 260 260 260 260 260 260 260 العدد

الشمولية 
 المؤسسية

 **580. **4.864 **4.763 **4.767 **4.755 1 **4.817 معامل اًلرتباط
 000. 000. 000. 000. 000.  000. الدًللة اإلحصائية

 260 260 260 260 260 260 260 العدد

التكامل 
والمشاركة 
 المؤسسية

اًلرتباطمعامل   4.745** 4.755** 1 4.833** 4.873** 4.938** .725** 
 000. 000. 000. 000.  000. 000. الدًللة اإلحصائية

 260 260 260 260 260 260 260 العدد

التحكم 
وتكنولوجيا 

 التعليم

 **681. **4.943 **4.883 1 **4.833 **4.767 **4.761 معامل اًلرتباط
 000. 000. 000.  000. 000. 000. الدًللة اإلحصائية

 260 260 260 260 260 260 260 العدد

اإلدراك 
المؤسسي 
 وفهم اآلخرين

 **709. **4.948 1 **4.883 **4.873 **4.763 **4.754 معامل اًلرتباط

 000. 000.  000. 000. 000. 000. الدًللة اإلحصائية
 260 260 260 260 260 260 260 العدد

الحكمة 
 اإلدارية

 **734. 1 **4.948 **4.943 **4.938 **4.864 **4.862 معامل اًلرتباط
 000.  000. 000. 000. 000. 000. الدًللة اإلحصائية

 260 260 260 260 260 260 260 العدد

 الروح المعنوية
 1 **4.734 **4.709 **4.681 **4.725 **4.580 **4.606 معامل اًلرتباط

اإلحصائيةالدًللة   .000 .000 .000 .000 .000 .000  

 260 260 260 260 260 260 260 العدد
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، حيث كانت جميع قيم احصائيً إمرتفعة ودالة  ارتباطوجود معامالت  (44) من الجدول ويالحظ

 . )≥α (0.05 احصائيً إدالة  اًلرتباطمعامالت 

 ةذات دًللة إحصائية عند مستوى دًلل ارتباطيةوتشير هذه النتيجة إلى وجود عالقة 

)(α≤ 0.05  ومستوى  ،لدى مديري المدارس الثانوية الحكوميةبين درجة ممارسة الحكمة اإلدارية

(، وبدرجة دًللة 7344.) اًلرتباط، حيث بلغ معامل رالروح المعنوية لدى المعلمين في لواء ناعو 

(4،44.) 
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 :الفصل الخامس
 مناقشة النتائج والتوصيات

توصلت  ي، كما يعرض التوصيات التوتفسيرهاالدراسة  نتائجلمناقشة  اهذا الفصل عرضً يتضمن 

 لترتيب أسئلة الدراسة: المناقشة النتائج وفقً  ا. وفيما يأتي عرضً إليها الدراسة
شة ال ئج مناق  السؤال األولالمتعلقة بنتا

والذي ينص على: ما درجة ممارسة الحكمة اإلدارية لدى  السؤال األولالمتعلقة بنتائج المناقشة 
 المدارس الثانوية الحكومية في لواء ناعور من وجهة نظر المعلمين؟مديري 

درجة ممارسة الحكمة اإلدارية لدى مديري المدارس الثانوية أّن ب (7) الجدولأظهرت نتائج 

مرتفعة في جميع مجاًلت ممارسة جاءت بدرجة الحكومية في لواء ناعور من وجهة نظر المعلمين 

(، 1.89) الدراسة ككلّ عينة على مجاًلت الالحسابي ًلستجابات أفراد  المتوسطحيث بلغ ، الدراسةأداة 

 (.4.747وبانحراف معياري )

اء جالمجاًلت مرتبة تنازلًيا وفًقا للمتوسط الحسابي على النحو التالي: أوًًل جميع جاءت  وقد

جال مبالرتبة الثانية مجال "الشمولية المؤسسية" وبدرجة ممارسة مرتفعة، يليه بالرتبة األولى 

مؤسسي "اإلدراك المجال وجاء بالرتبة الثانية أيًضا ستشراف المؤسسي" وبدرجة ممارسة مرتفعة، "اًل

ة مجال "التكامل والمشارك كما جاء بالرتبة الثانية أيًضارين" وبدرجة ممارسة مرتفعة، خوفهم اآل

درجة مجال "التحكم وتكنولوجيا التعليم" وب بالرتبة األخيرة  المؤسسية" وبدرجة ممارسة مرتفعة، وجاء

 ممارسة مرتفعة.

إلى زيادة وعي مديري المدارس لمفهوم الحكمة اإلدارية وكيفية ممارستها  هذه النتيجة ىعز توقد 

مات السّ والذكاء و ، والسلوك اإلداري الحكيم الذي يقومون به نتيجة الخبرة بيئة العمل المدرسيفي 

 كتسبوها من البيئة المحيطة بهم وتعاون المجتمع المحلي معهم،االتي ، إضافًة إلى الثقافة خصيةالشّ 
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لتي اأيًضا من الممكن هنا التركيز على المعايير التي يتم اختيار مديري المدارس على أساسها و 

أن يكون و خبرة خمس سنوات في الّسلك التعليمي، الراغب بالعمل اإلداري أن يمتلك المعلم ب تتمثل

على و  ،عليا بتخصص تربوي كالدبلوم العالي أو الماجستيرالدراسات مؤهل علمي  في الحاصل على 

م وما ملف إنجاز حافل ما يميزه في عمله كمعل لديهآخر ثالث سنوات متتالية،  بتقدير ممتاز تقارير

مساعد مدير، ثم يتقدم ًلختبار المساعدين حصل على عمل إداري كمشرف تربوي أو تى يحيؤهله 

مديريته، ثم يتم تعيينه ل التابعوعليه النجاح به، بعد ذلك يتقدم للمقابلة الشخصية لمدير التربية والتعليم 

ذا إ األقل لمدة سنة كاملة حتى يحصل على الخبرة الكافية التي تؤهله لإلدارة المدرسيةلى ع كإداري

 .رغب بذلك

 من يتحلون على مديرينليار اتاخفي  التربية والتعليم والتعليم المتمثلة بمدير التربيةوتستند وزارة 

 مارسة دورهبمم مسمح لهالتي ت، واألخالقية والشخصية واًلنفعالية واًلجتماعيةالصفات العقلية ب

دارة اإل" دورةكباإلضافة إلى الدراسة المتخصصة والدورات التأهيلية تربوي بكفاءة ونجاح، ال دارياإل

والورش التدريبية  ،من خالل مديرياتها التربوية" التي يعلن عنها من قبل وزارة التربية والتعليم والقيادة

الجداول و ية، التعليمات المالو ون لها من قبل المشرفين التربويين كإعداد الخطة المدرسية، التي يخضع

ان وضع الرجل المناسب في المك ًضا، وأيتقييم أداء المعلمينو التشكيالت المدرسية، و المدرسية، 

من التي  خالقيات المهنةأعتماد على منظومة فهنا جاء اًلعلى أسس التعيين والترقية،  بناءً  المناسب

وي الذي يثبت ؛ كتقرير تقييم األداء السنموخبرته موكفاياته مبها وتعكس مهاراته ونيتحلالمفترض أن 

وأن  اإلدارية، موحكمته القيادية مالمبنية على شخصيته على إدارة الموارد البشرية مقدرتها أيضً و ذلك، 

 ا.و تحقيقهعلى النتاجات المرج م، وتركيزهعلى تجسيد سياسة وزارة التربية والتعليم ينقادر  وايكون
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، (Elbaz & Haddoud, 2017) واتفقت هذه النتيجة مع نتائج دراسة كل من الباز وحدود

ث من اإليجابي يحد أّن التأثيرو  بدرجة مرتفعة،جاءت درجة ممارسة الحكمة اإلدارية تبّين أّن حيث 

وظيفية، وأّن الخالل تطوير قيادة الحكمة، وأن قيادة الحكمة تتوسط تأثير أساليب القيادة على الرضا 

ى مما يؤدي إلى تأثيرات إيجابية عل ،تجاوز المنظمات الفرديةتالحكمة المرتبطة بالقيادة غالًبا ما 

 مجاًلت أوسع في المجتمع.

، التي أظهرت أن (2011) المومني دراسة مع نتائج هذه الدراسةائج نتواختلفت إلى حٍد ما 

 الجامعاتفي طبقت حيث  ،ختالف المجتمعدرجة ممارسة الحكمة اإلدارية جاء بدرجة متوسطة، ًل

 تمتع ت الجامعات الخاصةًل سّيما وأن المدارس الحكومية، في الخاصة بينما كانت الدراسة الحالية 

حكومي مختلفة، ولها رؤية استثمارية غير القطاع ال المطبقة فيهاالتشريعات مرونة أكثر، والقوانين و ب

مكن خالل الزمني بين الدراستين فمن الم لالختالفالتابع لسياسة وزارة التربية والتعليم، باإلضافة 

صالح برامج قو تطورات، و تغييرات، أدت إلى  العشر سنوات صدور قرارات جديدة، د نقالت نوعية، وا 

تعمل و  ،لها األثر في هذا الموضوع، كما أن للجامعات الخاصة الحرية باستقطاب الكفاءاتتكون 

بعكس المؤسسات الحكومية والمدارس الخاضعة بالتوظيف لديوان الخدمة المدنية ضمن  على الجودة

ثبات نفسه عكس المدارس  شروط معينة، كما أن القطاع الخاص يهتم باًلستراتيجية التنافسية وا 

 الكافية في إدارة المدارس. ومية النمطية المقّيدة بقوانين وتعليمات وًل تمتلك المرونةالحك

 :ة على النحو اآلتيالدراس وفقراته فقد جاءت مجالعلى مستوى كل أّما 

 "الشُّمولية المؤّسسية"  المجال الثاني: بالرتبة األولىجاء 

(،  4.46( أن المتوسط الحسابي لفقرات مجال "الشمولية المؤّسسية" ككل بلغ )9) الجدوليبّين 

على الرتبة األولى ( 1( أي بدرجة ممارسة مرتفعة، حيث حصلت الفقرة )4.745وبانحراف معياري )
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 بدرجة عتبار"وهي: "يأخذ مدير المدرسة التطورات التي تهدف إلى تقدم مدرسته بين مثيالتها بعين اًل

 المدارس مديرياختيار التي يتم معايير السس و األُ كسباب عدة أمرتفعة، وقد يعزى ذلك إلى  ممارسة

لحكيم يسعى ا للدورات والورش التدريبية التي من شأنها تطّور العمل، فالمدير على أساسها كخضوعهم

ته، ر مدرسلكل تغيير من خالل اضطالعه على المدارس المحيطة به ويأخذ كل ما هو جديد لتطوي

ق الشمولية المؤسسية قد يجعل المدير يستثمر الفرص التي ُتعين على تحقيإّن تركيز المديرين على ف

 هايتّمكن من توظيف جميع إمكانات مدرسته في أنشطتالي وبالتّ  كادره المدرسي، بالتعاون معاألهداف 

ن العملية يؤدي إلى تحسي ممافمعرفته بواقع مدرسته يساعد على وضع تصور شامل لها، ، المدرسية

تالي هي أحد ، وبالرسالة المؤسسة التعليميةجزء من الشمولية المؤسسية أّن  ، كماالتعلمّية التعليمية

دارة األزمات.مهام مدير المدرسة التي يجب متابعتها، ل  مواجهة التغييرات المتوقعة وا 

"يعتمد مدير المدرسة على مصادر : وهي جاءت بالرتبة األخيرة (4) ن النتائج أن الفقرةكما وتبيّ 

مرتفعة، وقد يدل ذلك على قدرة مدير المدرسة على ممارسة  بدرجةمتنوعة للكشف عن واقع مدرسته" 

المجتمع المحلي بما يمّثله من أولياء أمور، والحصول على التغذية الراجعة من التواصل الفّعال 

المستوى الّرسمي من مشرفين ومدراء تربية  وقيادات مجتمعّية، وقيادات ثقافّية، باإلضافة إلى

 ومستشارين، وأيًضا شعوره بأهمية مشاركة المعلمين بعملية صنع القرار.

  "ستشراف المؤسسياًل"المجال األول: وجاء بالرتبة الثانية 

(، 1.94ستشراف المؤسسي" ككل بلغ )( أن المتوسط الحسابي لفقرات مجال "اًل8يبين الجدول )

على الرتبة األولى ( 1( بدرجة ممارسة مرتفعة، حيث حصلت الفقرة )4.717انحراف معياري )بو 

مارسة موهي: "يعتمد مدير المدرسة على المعلومات المتاحة لبناء الخطط المستقبلية لمدرسته" بدرجة 

مرتفعة، وقد يفّسر ذلك بأّن مدير المدرسة يتمّيز برؤية واضحة ويضع خطة بناًء على اإلمكانيات 
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شراف ستالمنظومة، وأّن اًل أهداف والصالحيات والموارد البشرية التي يسعى من خاللها لتحقيق

استشراًفا  موبالتالي يمتلك المدير الحكي، من أن تكون مبدعة التربويةعملية إدارية تمّكن المؤسسة 

 على العقبات مما يجعله يقف، مستقباًل  للمستقبل من خالل التبّصر والتنبؤ بما سيحدث في مدرسته

دارة األزمات  ويعمل الالزم لتفاديها وذلك بوضع خطة محكمة يتوقع النتائج المحتملة جراء تطبيقها. وا 

"يمتلك مدير المدرسة خيارات استراتيجية للتغييرات  وهي:األخيرة  رتبةبال( 5) الفقرةوجاءت 

 يدل ذلك على أّن المدير يضع خّطته بمرونة تحت، وقد مرتفعةممارسة بدرجة المتوقعة في مدرسته" 

 .بما ًل يتعارض مع سياسات وزارة التربية والتعليم ضمن صالحياته مظلة القوانين واألنظمة

ا  ثانيةبالرتبة الوجاء   المجال الخامس: "اإلدراك المؤسسي وفهم اآلخرين" أيضا

كل ك  اإلدراك المؤسسي وفهم اآلخرين""( أن المتوسط الحسابي لفقرات مجال 14يبين الجدول )

على  (6( بدرجة ممارسة مرتفعة، حيث حصلت الفقرة )4.765انحراف معياري )ب(، و 1.94بلغ )

ة ممارسين بحرص نحو األداء األفضل" بدرجة "يوجه مدير المدرسة المعلموهي:  الرتبة األولى

وكالهما  نوالمعلميأّن تحقيق أهداف المدرسة أولوية لدى مديري المدارس مرتفعة، يمكن تفسير ذلك ب

ة فتوجيه المعلمين لبعض األمور التي تحمل مصلحة المدرسالعملية التعليمية والتربوية،  مسؤول عن

، كما ينمع اآلخر  يكون قوامه التقارب واألُلفة ذيال مثلاأل باألسلوب تحقيق األهدافلضروري ٌر أم

توجيه المعلمين نحو األفضل، فهو يتمكن من تحديد جوانب على  مدير المدرسةحرص هنا  بّينتيقد 

، ويعتني بالكفاءات المميزة الموجودة في مدرسته، كما أنه يتصرف ألدائهمالقوة والضعف بالنسبة 

ويجعلهم شركاء له في العملية التعليمية التعلمية، مما يجعله يحّلل األحداث بحكمة مع أولياء األمور 

 ويختار أفضل األساليب لتوجيهها. التي تجري بمدرسته بصورة شاملة
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"يسعى مدير المدرسة لجعل المجتمع المحلي شركاء وهي:  بالرتبة األخيرة (5) الفقرة وجاءتكما 

 ًلجتماعيةايدل ذلك على أّن المدرسة هي النواة  قدو مرتفعة، ممارسة بدرجة و  له في العملية التعليمية"

الثانية بعد األسرة التي يعيش فيها الطفل وتكون مسؤولة عن تنمية شخصيته وسلوكه وقدراته العقلية 

والجسدية، فأصبح المجتمع المحلي شريك أساٍس وفاعل في رسم سياسات المدرسة وبناء خططها 

لى هي ملك للجميع، ومسؤولية تلك النتاجات تقع عفويم أعمالها، ونتاجات عملها وتحقيق أهدافها وتق

لتواصل مع المجتمع المحلي بأي شكل من األشكال لعاتق الجميع دون استثناء، فهنا يسعى المدير 

 من أجلوغيرها،  لقاءات فردية، أو اجتماعات زمرية من خالل أو سواًء شخصي، أو عبر الهاتف،

 المدرسة وأهداف المجتمع ذات العالقة بالمدرسة. تحقيق أهداف

ا  بالرتبة الثانيةوجاء   " التكامل والمشاركة المؤسسيةالمجال الثالث: "أيضا

ل بلغ "كك "التكامل والمشاركة المؤسسية"( أن المتوسط الحسابي لفقرات مجال 14) يبين الجدول

على ( 1( أي بدرجة ممارسة مرتفعة، حيث حصلت الفقرة رقم )4.846) انحراف معياريب(، و 1.94)

مكن مرتفعة، يممارسة بدرجة  "ينجز مدير المدرسة المهام المتعلقة بمدرسته" وهي: الرتبة األولى

وأّن مدير المدرسة يمتلك قدرات تفسير ذلك بأّن نجاح مدير المدرسة يعتمد على نجاح مدرسته، 

 نهضة مدرسته ونقلها للمعلمين حتى تبنى الحكمة في جميع أجزاءها.وخبرات ومعارف ًلزمة ل

يتشارك مدير المدرسة مع المعلمين وهي: "جاءت بالرتبة األخيرة ( 5) كما وتبين النتائج أن الفقرة

يعزى ذلك إلى حكمة المدير واعتماده على مبدأ قد و متوسطة، ممارسة بدرجة  في اتخاذ القرارات

المدير  تخصُّ  التي الفنية باألمور التي تهم مصلحة الجميع وليس بباقي األمور اإلداريةالشورى ولكن 

 .العمل المدرسي يئةبات التي تضمن التطور المستمر في يستراتيجوحده، وذلك ضماًنا لتنفيذ أفضل اًل
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 بالرتبة الخامسة المجال الرابع: "التحكم وتكنولوجيا التعليم" جاء 

كل بلغ "ك "التحكم وتكنولوجيا التعليم"( أن المتوسط الحسابي لفقرات مجال 11يبين الجدول )

على  (4بدرجة ممارسة مرتفعة، حيث حصلت الفقرة رقم )و ( 4.816انحراف معياري )بو  (،1.75)

ممارسة ة بدرجو  "يحسم مدير المدرسة األمور داخل مدرسته بتبني حلول منطقية وهي: الرتبة األولى

كون يناقش أوضاع مدرسته بينه وبين معلميه وت أن المدير الحكيم هو من إلىمرتفعة، وقد يعزى ذلك 

مبنية على عناصر اتخاذ القرار كاختيار البديل األمثل، باإلضافة إلى استشعاره ومعرفته لمنظور 

مشكالت، الالتحديات، وتعالج  تطبيق القرار على أرض الواقع، من خالل إجراءات تنفيذية تتجاوز

يئة العمل أن المدير قد يهتم في ب، كما والتحديات التي تواجهه وتعزز مكامن القوة، وتستثمر الفرص

ويراعي التغيير ويتوقع األحداث المستقبلية التي من الممكن حدوثها مع تالفي األخطاء قبل وقوعها 

علم عارف باستخدام مصادر تبها، ويقوم بتطبيق العلوم والمو ذات صلة أسواًء كانت داخل مدرسته 

بشرية وغير بشرية تؤكد نشاط المتعلم وفرديته بمنهجية أسلوب المنظومات لتحقيق األهداف التعليمية 

 التعلمية والتوصل لتعلم أكثر فعالية.

"يحّدث مدير المدرسة مختبرات الحاسوب بشكل وهي: األخيرة  بالرتبة( 8)جاءت الفقرة كما و 

ها التكلفة المادية التي قد تتطلبيعزى ذلك إلى متوسطة، وقد ممارسة مستمر في مدرسته" بدرجة 

ر ضعف اإلنترنت وربما األولويات التي يراها مديإجراءات التحديث والتطوير في مختبر الحاسوب، و 

 المدرسة لتحقيق أهداف المنظومة التربوية.
شة ال ئج مناق  ثانيالسؤال الالمتعلقة بنتا

هل يوجد فروق ذات دًللة إحصائية عند : الذي نص على لثانيالسؤال االمتعلقة بتائج النمناقشة 
بين متوسطات استجابات أفراد عينة الدراسة حول ممارسة مديري  (α≤ 0.05)مستوى الدًللة 

 خبرة؟عدد سنوات الومتغير المؤهل العلمي، ومتغير الجنس،  المدارس للحكمة اإلدارية تعزى لمتغير

 يلي: أظهرت نتائج هذا السؤال ما
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 متغير الجنس أوًلا.

 (α≤ 0.05)عند مستوى الدًللة  وجود فروق ذات دًللة إحصائية( عدم 11يالحظ من الجدول )

قد و  ؛اإلداريةبين متوسطات استجابات أفراد عينة الدراسة حول ممارسة مديري المدارس للحكمة 

ستجابات الذكور تشابهت اة و بحتأخالقية سانية إنسة مفاهيم راتها الدأن المفاهيم التي تبنّ ب ذلك عزىي

 بالنسبة ألفراد عينة الدراسة كمعلمين. أخالقي من منطلق إنساني ألمورا تخذأو  واإلناث حولها

أظهرت عدم وجود فروق التي ( 4415) والشمريمحمد النتيجة مع نتيجة دراسة  هذهواتفقت 

 متوسطات استجابات أفراد عينة الدراسةبين   (α≤ 0.05)ذات دًللة إحصائية عند مستوى الدًللة

 تعزى لمتغير الجنس.

 ثانياا. متغير المؤهل العلمي

 (α≤ 0.05)عند مستوى الدًللة  وجود فروق ذات دًللة إحصائية( 14يالحظ من الجدول )و

 أفراد عينة الدراسة حول ممارسة مديري المدارس للحكمة اإلدارية تعزىبين متوسطات استجابات 

ون مؤهالت الذين يحملأن المعلمين ذلك يعزى وقد ، بكالوريوس فما دونالمؤهل العلمي لصالح  متغيرل

ثيتميزون بالحماس، والدافعية العالية، والرغبة في أداء العمل البكالوريوس فما دون   ، وأنّ ات ذواتهمبوا 

أغلب المعلمين في المدارس الحكومية هم من حملة شهادة البكالوريوس لسهولة الحصول عليها من 

 جهة مادية أكثر من الدراسات العليا.

  ثالثاا. متغير عدد سنوات الخبرة:

 ةعند مستوى الدًلل وجود فروق ذات دًللة إحصائية( إلى 15الجدول ) نتائجوأسفرت 

(α≤  0.05)  بين متوسطات استجابات أفراد عينة الدراسة حول درجة ممارسة مديري المدارس

حيث كان ( سنوات، 14-5)لمتغير عدد سنوات الخبرة لصالح ذو خبرة من للحكمة اإلدارية تبًعا 
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األمور  الخبرة التي يمتلكونها ومعرفتهم ألغلبوقد يعزى ذلك إلى الوسط الحسابي ًلستجاباتهم أعلى، 

 م من قبل اإلدارة المدرسية، كما أنهم مدركون لكثير من الممارسات والمفاهيم بحكم الخبرةالتي تت

 الميدانية.

إدارة الحكمة في  هدفت للتعرف إلى، التي (4448) العذارياختلفت هذه النتيجة مع دراسة قد و 

 ائيةدًللة إحصوجود فروق ذات وأظهرت  ستراتيجية للقطاع الخاص العراقي،مواجهة التحديات اإل

( 11لصالح أكثر من ) بين متوسطات استجابات أفراد عينة الدراسة  (α≤ 0.05)عند مستوى الدًللة 

 سنة.
شة ال ئج مناق  ثالثالسؤال الالمتعلقة بنتا

ما مستوى الروح المعنوية للمعلمين  ى:عل الذي نص لثالسؤال الثاالمتعلقة بنتائج المناقشة 
 ؟الحكومية في لواء ناعور من وجهة نظرهمالمدارس الثانوية ب

( أن مستوى الروح المعنوية لدى معلمين المدارس الثانوية 17الموضحة بالجدول ) النتائجتشير 

(، 4.591نحراف معياري )با( و 4.14الحكومية في لواء ناعور جاء بمستوى مرتفع، بمتوسط حسابي )

جاءت بدرجة متوسطة، حيث تراوح المتوسط  (16)ة وجاءت جميع الفقرات بدرجة مرتفعة باستثناء الفقر 

( وهذا يدل على وجود مستوى من الروح المعنوية لدى المعلمين 4.69_1.51الحسابي للفقرات من )

 أنو داخل البيئة المدرسية التي يسودها جو من األلفة والعالقات اإلنسانية والمناخ اإليجابي الداعم، 

 للعمل متعليم يطور الشخص على نحو أفضل مما يعزز دافعيتهلدى المعلمين تصور إيجابي بأن ال

ساب الطلبة كا  و ، بالتعاون مع إدارة حكيمة العملية التربوية إلنجاحعلى بذل المزيد من الجهد  بالهمقوا  

بدرجة ممارسة ( بالرتبة األولى 19، فجاءت الفقرة )اختصاصه بكل حس المعلومات والمعارف،

والتي تنص على "أحافظ على ممتلكات مدرستي" وهنا يدل على انتماء المعلمين لمدارسهم مرتفعة، 

إلى وطنه  ماءاًلنتالنابع من انتمائهم إلى وطنهم؛ إذ أّن المواطن اأُلردني يتمّتع بمستويات مرتفعة من 
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ظ عليه فهو فومكان عمله وهذا ينعكس على واجباته الوظيفية، فهو يعتبره بيته الثاني فبالتالي يحا

( جاءت 45جزٌء منه، كما أّنه يوصي طالبه أيًضا بالمحافظة على ممتلكات المدرسة، أما الفقرة رقم )

بالرتبة الثانية وبدرجة مرتفعة والتي تنص على "أحرص على الوصول إلى مدرستي في الوقت المحدد" 

انين، نته ومدى التزامه بالقو على دافعية المعلم لعمله وحبه لمهو قد يدل ذلك على احترام الوقت، و 

( جاءت بالرتبة الثالثة 7ولرّبما أيًضا من باب حرصه على استثمار يومه المدرسي، أما الفقرة رقم )

قد تكون  ،والتي تنص على "ألتزم بالقوانين والتعليمات والتشريعات النافذة في مدرستي" بدرجة مرتفعة

لتقيد طاع حكومي تابع لوزارة التربية والتعليم فعليها اهذه النتيجة مرضية جًدا كون الباحثة تعمل بق

بما يطلب منها تجاه عملها وًل تخالف القوانين والسياسات المنصوص عليها من قبل الجهات العليا، 

وذلك لتحقيق األهداف المنشودة، ولرّبما أيًضا من حبها لمهنة التعليم تقوم بتنفيذ ما يطلب منها دون 

( جاءت بالرتبة الرابعة والتي تنص على "تتصف عالقتي مع 44ا الفقرة رقم )أمضجٍر أو تذمُّر، 

التواصل والحوار و  اًلتصال، قد تعزى هذه النتيجة إلى طبيعة المتبادل" بدرجة مرتفعة باًلحتراممديري 

 رامًلحتاالمتبادل الفّعال بين المدير والمعلم ويشمل وجهات النظر واحترام الرأي والرأي اآلخر، وأّن 

والتقدير أساس المعاملة بين البشر كافًة، فالمدير يعامل معلميه باألخالق اإلنسانية التي تجعل منه 

( جاءت 15أما الفقرة رقم )، صاحب رسالة وعطاء سخي مما ينعكس على سلوك طلبته داخل صّفه

قد  ،والعشرون والتي تنص على "تسهم البيئة المدرسية في تنميتي مهنًيا" بدرجة مرتفعة ثالثةبالرتبة ال

ات يعود ذلك على المخرج اتعزى هذه النتيجة بأّن المدارس التي تعمل على تنمية معلميها مهنيً 

ذلك ألولياء األمور والطلبة، و  ىالتعليمية في مدارسهم وتحسن من مستوى طلبتهم مما يحقق الرض

يجابية، ب استثمار المعلم للموارد الموجودة في البيئة المدرسية، كما اّن هذه البيئة تكون داعمة ومحفزة وا 

ملي" في ع رتياحباإلوالعشرون والتي تنص على "أشعر رابعة ( جاءت بالرتبة ال1أما الفقرة رقم )

أما الفقرة ، ة والشفافية، قد يعود السبب لحب المعلم لمهنته الذي يسودها جو من األلفبدرجة مرتفعة



74 

 
 

والعشرون والتي تنص على "يتوفر في مدرستي وسائل تدريس  خامسة( جاءت بالرتبة ال29رقم )

 ، قد يعزى ذلك بأّن وسائل التدريس المتنوعة تسهم في رفع المستوىمناسبة للمعلمين" بدرجة مرتفعة

الفقرة رقم  أماالتعليمي للطلبة وتحّسن من أدائهم، وأيًضا تعمل على رفع مستوى المعلم أكاديمًيا، 

" قبل األخيرة، والتي تنص على "تمنحني مدرستي فرًصا للتميز الثامنة والعشرون( جاءت بالرتبة 14)

، قد يفّسر ذلك وجود مدير حكيم يحّفز ويشّجع معلميه للتميُّز والعطاء والتطور والتقدُّم، عةبدرجة مرتف

اإلبتكار(" لإلبداع و  والتي تنص على "توفر مدرستي فرًصا )( بالرتبة األخيرة، 16وجاءت الفقرة رقم )

يكل ( وبدرجة متوسطة، قد يعود ذلك لله1.147انحراف معياري )ب( و 1.51بمتوسط حسابي )

التنظيمي والبنية التحتية واإلمكانيات المادية المتوسطة في المدرسة الذي يِحدُّ نوًعا ما من التطوير 

والتحسين واإلبداع وصوًًل ألعلى المستويات، كما أّنه من الممكن أن يعود السبب في تلك النتيجة 

 اهتمام المدارس بأهدافها وخططها والسعي قُدًما لتحقيقها.ى إل

لتعرف إلى األنماط ل( فقد هدفت 4448) دراسة العتيبيهذا السؤال مع نتائج  نتائج واتفقت

لى مستوى إوالتعرف  القيادية وتوزيع السمات الشخصية لمديري المدارس المتوسطة بمحافظة الطائف،

ن تقدير الروح المعنوية لدى معلمي المدارس المتوسطة بالطائف وأ الروح المعنوية لدى المعلمين،

، قد يعزى ذلك لألثر اإليجابي الكبير ورفع اإلنتاجية عند ارتفاع الروح المعنوية كان بدرجة عالية

 لدى المعلمين.

معرفة واقع الممارسات التي هدفت ل( 4414) أبو سمرة والطيطي وقاسم دراسةواتفقت أيًضا 

أسفرت  قد، فة للمعلميناإلدارية من قبل مديري مدارس منطقة القدس وعالقتها بمستوى الروح المعنوي

 .نتائج الدراسة أن واقع الممارسات اإلدارية لدى مدير مدارس منطقة القدس كان بدرجة مرتفعة
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التي هدفت ( Yawson & Wonnia, 2014  (وونيادراسة ياوسن واختلفت نتائج هذا مع 

ات ي معنويتعرف إلى معنويات المعلمين في مدارس منطقة غانا ودراسة العوامل التي تؤثر فلل

هرت وأظ، العمل في المدارس الثانوية في منطقة كيب كوست في غانا نحو واًلتجاهاتالمعلمين 

وهذا  ،نتائج الدراسة أن هناك حالة من عدم الرضا بين المعلمين نتيجة تدني الرواتب وشروط الخدمة

أثر بشكل سلبي في الروح المعنوية لدى المعلمين وأظهرت النتائج أيًضا أن هناك اختالفات كبيرة  

 . المعلمين والمعلماتفي الروح المعنوية بين 
شة ال ئج مناق  رابعالسؤال الالمتعلقة بنتا

هل يوجد فروق ذات دًللة إحصائية عند ى: الذي نص عل رابعالسؤال الالمتعلقة بنتائج المناقشة 
عينة الدراسة حول مستوى الروح أفراد بين متوسطات استجابات  (α≤ 0.05)مستوى الدًللة 

غير ومت الجنس، المعنوية لدى معلمي المدارس الثانوية الحكومية في لواء ناعور تعزى لمتغير
 عدد سنوات الخبرة؟ومتغير المؤهل العلمي، 

 يلي: السؤال ما أظهرت نتائج هذا 

 متغير الجنس أوًلا.

 (α≤ 0.05)عند مستوى الدًللة  وجود فروق ذات دًللة إحصائية( عدم 18يالحظ من الجدول )

 حول مستوى الروح المعنوية لدى معلمي المدارس الثانوية بين متوسطات استجابات أفراد عينة الدراسة

هذه النتيجة إلى أن متوسطات استجابة تعود وقد ؛ الجنس الحكومية في لواء ناعور تعزى لمتغير

حد سواء  بالمدارس الثانوية على ينعكس ذلك على جميع المعلمين الروح المعنويةأفراد العينة لمستوى 

أساس العمل بالقطاع التربوي يرتكز على اإلنسان فالمشاعر أن و الجنس،  بغض النظر عن

وهذا يعمل على تحقيق اًلهداف التربوية والتعاون والعمل  ،من هذا العمل ًل يتجزأ واألحاسيس جزءً 

 بروح الفريق.
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 فالينأو نتوني أكابوكو وكاروكي و واتفقت هذه النتيجة مع نتيجة دراسة 

(Kabutu & Kariuki & Antony& Evelyn, 2014) تعرف إلى تصورات للهدفت  التي

ة في بالعمل في المدارس الثانوية الحكومي واًللتزامالمعلمين والعوامل التي أثرت في روحهم المعنوية 

 لجنس.لم تكن هناك عالقة ذات دًللة إحصائية بين المعلمين تعزى لأنه و ، منطقة ناكورو

 ثانياا. متغير المؤهل العلمي

 ≥α)عند مستوى الدًللة  ذات دًللة إحصائية ظاهرية وجود فروق( 19يالحظ من الجدول )و

لمستوى الروح المعنوية لدى معلمين المدارس بين متوسطات استجابات أفراد عينة الدراسة  (0.05

وقد تفّسر  ،بكالوريوس فما دونالمؤهل العلمي لصالح  متغيرل بًعاتالثانوية الحكومية في لواء ناعور 

س كان ذلك بمدار  المدارس الحكومية من حملة شهادة البكالوريوس سواءً  معلمينهذه النتيجة بأن 

 الذكور أو اإلناث.

إلى توفير المعلومات عن طبيعة التي هدفت ( 4448) دراسة الزهرانيواتفقت هذه النتائج مع 

لقاء الضوء على أهمية  تعامل المعلمات في ظل أنماط السلوك القيادي للمديرات على اختالفها، وا 

وقد  ،وك القيادي لمديرات المدارس في ذلكالروح المعنوية وأثرها في إنتاجية المعلمات ودور السل

وجود فروق ذات دًللة إحصائية حول جميع األنماط القيادية لدى مديرات أظهرت نتائج الدراسة 

وكانت  من وجهة نظر المعلمات وفًقا لطبيعة المؤهل العلمي )تربوي، وغير تربوي( بتدائيةاًلالمرحلة 

 .الفروق لصالح التربويات

  دد سنوات الخبرةثالثاا. متغير ع

  (α≤ 0.05)عند مستوى  وجود فروق ذات دًللة إحصائيةلى ( إ44الجدول ) نتائجوأسفرت 

لمستوى الروح المعنوية لدى معلمين المدارس الثانوية  بين متوسطات استجابات أفراد عينة الدراسة 
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حيث  سنوات فأقل(، 5)ر عدد سنوات الخبرة لصالح ذو خبرة من متغيلبًعا تالحكومية في لواء ناعور 

توا دافعيتهم وحماسهم للعمل حتى يثبيعزى ذلك إلى وقد ، كان الوسط الحسابي ًلستجاباتهم أعلى

 نتاجيتهم بالعمل.امما ينعكس على  مدراءهمذواتهم وشخصياتهم ويكسبون ثقة 

العوامل  علىالّتعرف التي هدفت إلى  (Eggers, 2012) يجرزإدراسة مع  النتيجةواتفقت هذه 

افظات في ثالث مح للمدارس نظمة العامةاألالتي تؤثر في مستويات الروح المعنوية للمعلمين في 

لم يكن هناك اختالف كبير في درجات الروح أّنه و ، مجاورة في الريف شمال شرق وًلية تينسي

 .المعنوية لدى المعلم حسب سنوات الخبرة أو حسب مستوى التعليم
شة ال ئج مناق  خامسالسؤال التعلقة بالمنتا

 رتباطية بين درجةاهل هناك عالقة السؤال الخامس الذي نص على: المتعلقة بنتائج المناقشة 
 دىالمعنوية ل ومستوى الروح ،لدى مديري المدارس الثانوية الحكوميةممارسة الحكمة اإلدارية 

 ؟في لواء ناعورالمعلمين 

( عن وجود عالقة إيجابية طردية قوية جّدا وذات 44السؤال في الجدول ) هذاكشفت نتائج 

دًللة إحصائية بين تقديرات المعلمين على فقرات مقياس الحكمة اإلدارية ككل وتقديراتهم على فقرات 

مقياس الروح المعنوّية ككل، فكّلما زادت درجة ممارسة الحكمة اإلدارية لدى مديري المدارس يزداد 

 لروح المعنوية لدى المعلمين.مستوى ا

وقد يعود السبب في العالقة اإليجابية بين الحكمة اإلدارية وممارسة المديرين لها في مؤسساتهم 

مستوى الروح المعنوية لدى المعلمين إلى أّن الحكمة اإلدارية وممارسة  وارتفاعالتربوية مع المعلمين، 

المعلمين،  بينه وبين واًلنسجام ئام والتقدم واإلبداع المديرين لها تؤّدي إلى تحقيق أعلى درجات الو 

للنهوض  نتائج مبهرة مما يحقق ،مّما يؤثر في مستوى صحتهم الّنفسية ويرفع معنوياتهم للعمل

 هايس بالمدرسة واستمرارية التطور والمنافسة؛ إذ يشير



78 

 
 

(Hays, 2008 إلى أّن ممارسة الحكمة والجمع بين الذكاء والمعرفة ) والخبرة والقيم؛ توّلد الُحكم

الّصحيح، وأن األشخاص الحكماء هم الذين يمتلكون المعرفة والذكاء والخبرة جميًعا ويسعون إلى أبعد 

 الرؤية والقيم وغيرها. من ذلك لتشمل سعة

 دراسة الزهراني، و (4448) دراسة العتيبيمع نتيجة كل من  الحاليةواتفقت نتائج الدراسة 

في  ،موجبة بين النمط الديمقراطي وبين الروح المعنوية، حيث أظهرتا وجود عالقة ارتباطية (4448)

 لف في نتائجها مع نتائج الدراسة الحالية.تحين لم يكن هناك أي دراسة تخ

 التوصيات

   إليه نتائج الدراسة فإنه يمكن تقديم بعض التوصيات اآلتية: تتوصلفي ضوء ما 

بالعوائد هم زيز تعشراكهم في صنع القرارات، و ا  و المعلمين و  ينعالقات بين المدير الببناء  اًلهتمام -

 واًلستفادة من طاقاتهم لتقديم األعمال المتميزة. ،التقديروشهادات  ،الشكر كتبالمعنوية ك

 بلية.ضمن الخطط المستق ارسهملوضع تصورات للواقع الذي تعيشه مدتوجيه مديري المدارس  -

شراكهم في صنع القرارات و  الروابط بين المدرسة رتطوي - د بنتائجها التي تعو المجتمع المحلي وا 

 اإليجابية على المدرسة والمعلمين والطالب.

فرص  وذلك لزيادة ساسية والقطاع الخاصتبادل الخبرات التربوية بين المدارس الثانوية واأل -

 اإلبداع واإلبتكار لديهم.

وفير اإلمكانات تالتي تواجه مديري المدارس لتنفيذ الخطط اًلستراتيجية من خالل  العقباتتذليل  -

 .المادية والبشرية التي تعمل على تطوير العمل بما يحقق ارتفاع الروح المعنوية للمعلمين

 لحاسوبيةومتابعة البرمجيات ا تخفيف ضغط العمل على المعلمين واًلستفادة من التجارب الحديثة -

 داف العمل بسهولة ويسر.لتحقيق أه
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دراسات مماثلة في درجة ممارسة مديري المدارس للحكمة اإلدارية مع متغيرات أخرى ب القيام -

 كالتغيير التنظيمي، والّرضا الوظيفي، والثقة التنظيمية، والتضارب التنظيمي.
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 قائمة المراجع

 المراجع العربية

 ، بيروت: دار ومكتبة الهالل.القرآن والسنةأصول اإلدارة من (. 4444أبو العنين، جميل )

، اإلسكندرية: دار اتجاهات حديثة في اإلدارة المدرسية(. 4444أبو الوفا، جمال وحسين، سالمة )
 المعرفة الجامعية.

واقع الممارسات اإلدارية لمديري مدارس وكالة الغوث الدولية في محافظات (. 4416أبو ريالة، مها )
امعة الج)رسالة ماجستير غير منشورة(،  ى الروح المعنوية للمعلمين.غزة وعالقتها بمستو 

 .، فلسطينغزة ،اإلسالمية بغزة

واقع الممارسات اإلدارية لدى مديري  .(4414والطيطي، محمد، وقاسم، جميلة ) محمودأبو سمرة، 
فتوحة الممجلة جامعة القدس المدارس في منطقة القدس وعالقاتها بالروح المعنوية للمعلمين، 

 .154 – 115(، 18، )لألبحاث والدراسات

 بتاريخاسترجعت  مجلة الوفد،(. إدارة الحكمة والقيادة الحكيمة، 4414) حسامأحمد، 
 طالراب نم 4444،نوفمبر،17

-https://alwafd.news/%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D9%85

-%D8%B1%D9%85%D8%B6%D8%A7%D9%86

AF%D8%D8%A5%D8%-%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF/170688 

 ،مجلة خطوة(. تربية الطفل واإلصالح الحضاري: من الذكاء إلى الحكمة، 4441) األعسر، صفاء
(11 ،)44 – 45.   

عمان: دار الفكر ناشرون  ،ومفاهيمهاأساسيات اإلدارة التعليمية (. 4445) طارقالبدري، 
 وموزعون. 

عمان: دار الحامد للنشر القيادة التربوية في الفكر اإلسالمي، (. 4414) ، محمدمصطفىبني 
 والتوزيع. 

 تأثير إدارة الحكمة في أبعاد جودة الخدمة بتوسط اإلغناء(. 4415الجبوري، مها صباح إبراهيم )
. الوظيفي، دراسة استطالعية آلراء عينة من المدراء في المنشأة العامة للطيران المدني

 .الجامعة المستنصرية، بغداد، العراق ،كلية اإلدارة واًلقتصاد، (أطروحة دكتوراه)

https://alwafd.news/%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D9%85-%D8%B1%D9%85%D8%B6%D8%A7%D9%86-%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF/170688-%D8%A5%D8%AF%D8
https://alwafd.news/%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D9%85-%D8%B1%D9%85%D8%B6%D8%A7%D9%86-%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF/170688-%D8%A5%D8%AF%D8
https://alwafd.news/%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D9%85-%D8%B1%D9%85%D8%B6%D8%A7%D9%86-%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF/170688-%D8%A5%D8%AF%D8
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الروح المعنوية وعالقتها بالوًلء التنظيمي للعاملين بمجلس الشورى (. 4414) رالجريسي، بد
 ،جامعة نايف للعلوم األمنية ،رسالة ماجستير غير منشورة() السعودي من وجهة نظرهم.

 السعودية.الرياض، المملكة العربية 

 عمان: دار ومكتبة الحامد للنشر والتوزيع. سلوك تنظيمي.(. 4444ناجي ) شوقيجواد، 

عمان: دار الجنادرية للنشر  اإلدارة المدرسية الفاعلة لمدرسة المستقبل،(. 4448) الحربي، قاسم
 والتوزيع.

 مجلة الفكر(. عوامل أساسية لنجاح إدارة الشرطة في تحقيق أهدافها، 4441) خضور، صالح
 .89 – 51(، 1، )14 الشرطي،

أنماط السلوك اإلداري لدى مديري عموم اإلدارات ورؤساء األقسام في (. 4441) ، محمدالدعيس
 رسالة) .جامعة صنعاء في الجمهورية اليمنية وعالقتها برضا موظفي الجامعة عن العمل

 . ، األردنعمان ،الجامعة األردنية ماجستير غير منشورة(،

دارة الوقت وانعكاسها في النجاح (. 4411) الدليمي، سمر تحليل العالقة بين إدارة الحكمة وا 
اًلستراتيجي: دراسة استطالعية تحليلية آلراء عينة من القيادات اإلدارية في كليات جامعة 

 العراق. ، كربالء،جامعة كربالء رسالة ماجستير غير منشورة(،) .بابل

عالقة النمط القيادي لمديرات المدارس بالروح المعنوية لمعلمات المرحلة (. 4448) الزهراني، نورة
لمملكة ا ، مكة المكرمة،جامعة أم القرى رسالة ماجستير غير منشورة(،)لمحافظة جدة.  اًلبتدائية

 العربية السعودية.

 ية،وتربو ، مجلة دراسات نفسية (. مهارات وخصائص القائد التربوي الفعال4411سعادة، رشيد )
(6 ،)146 – 119 . 

أثر إدارة الحكمة على اتخاذ القرارات اًلستراتيجية في بنك اًلتحاد األردني. (. 4418) السعد، يحيى
 .، األردنعمان ،جامعة اًلسراء )رسالة ماجستير غير منشورة(،

للنشر  ، اإلسكندرية: دار الجامعة الجديدةالسلوك اإلنساني للمنظمات(. 4444) سلطان، محمد
 والتوزيع.
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سكندرية: مؤسسة اًل إدارة األفراد والعالقات اإلنسانية مدخل األهداف،(. 4441) الشنواني، صالح
 .للنشر والتوزيع العليا

نة راء عي(. " دور إدارة الحكمة في تحقيق األداء المتميز: دراسة استطالعية آل4414) ساميصالح، 
  481(، 5) مجلة جامعة نوروز، ،جامعة دهوك التقنية " –من المدرسين في المعاهد التقنية 

– 144 . 

(. إدارة الحكمة ودورها 4415، سلطان والجنابي، عامر وعطية، سجاد )الذبحاويالطائي، يوسف 
راء عينة من القيادات في جامعة دراسة تحليلية آلستدامة لمنظمات األعمال: في تحقيق اًل

 .447- 445 (،15) مجلة الغري للعلوم اًلقتصادية واإلدارية، الكوفة،

عمان: دار ومكتبة الحامد للنشر  تطور الفكر واألنشطة اإلدارية،(. 4444) العتيبي، صبحي
 والتوزيع.

المشكالت التي تواجه معلمي المرحلة الثانوية لمادة الرياضيات وعالقتها (. 4416) عثمان، حنين
 ،جامعة الشرق األوسط رسالة ماجستير غير منشورة(،) .وجهة نظرهمبالروح المعنوية من 

 .، األردنعمان

دور إدارة الحكمة في مواجهة التحديات اًلستراتيجية للقطاع الخاص (. 4448) العذاري، نبيل
 وراهدكت )اطروحة .العراقي: دراسة استطالعية آلراء عينة من قيادات جمعيات األعمال القيادية

 .، بغداد، العراق، جامعة بغداداًلقتصادكلية اإلدارة و  غير منشورة(.

  والتوزيع.عمان: دار الثقافة للنشر  اإلدارة المدرسية الحديثة، .(4444) جودتعطوي، 

 والتوزيع.، عمان: دار المسيرة للنشر )1) مبادئ اإلدارة المدرسية،(. 4444) ، محمدالعمايرة

الكفايات اإلدارية لمديري المدارس األساسية في محافظة مأدبا وعالقتها  (.4414) عودة، هديل
 ،عمان ،جامعة الشرق األوسط رسالة ماجستير غير منشورة(،). بالروح المعنوية للمعلمين

 .األردن

تاريخ ب استرجعت، مجلة البيان(. العالقات اإلنسانية في البيئة المدرسية، 4411) القيمزي، حمد
today/studies-https://www.albayan.ae/science-  من الرابط أدناه 4444،نوفمبر،15

1.1396665-06-03-research/2011   
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 : المكتب الجامعي الحديث. اإلسكندرية إدارة المعرفة وتطوير المنظمات،(. 4445) عامرالكبيسي، 

ير غ رسالة ماجستير) الحكمة: دراسة دًللية موضوعية في القرآن الكريم.(. 4414كشكول، نور )
 الجامعة األردنية، عمان، األردن. منشورة(،

(. دور مديري المدرس الخاصة في تحسين المناخ التنظيمي 4414) الكيالني، لبنى؛ ومقابلة، عاطف
 .مجلة دراسات العلوموعالقته بالروح المعنوية لمعلميهم في محافظة العاصمة عمان. 

تأثير إدارة الحكمة في استراتيجية التميز لعمليات الخدمة:  (.4415انتظار)، والشمري ؛محمد، مها
سات مجلة دراراء عينة من المسؤولين في المنشئة العامة للطيران المدني. بحث استطالعي آل
 .89_55(، 1، )14محاسبية ومالية، 

ية اسالتنظيمي لدى مديري المدارس األس باًللتزاماإلدارة بالقيم وعالقتها (. 4444) مرار، عالء
 (،منشورةغير  رسالة ماجستير) .الخاصة في محافظة العاصمة عمان من وجهة نظر المعلمين

  ، األردن.عمان ،جامعة الشرق األوسط

عمان: دار اإلدارة المدرسية في ضوء الفكر اإلداري المعاصر، (. 4417المعايطة، عبد العزيز )
 والتوزيع.الحامد للنشر 

تبني الحكمة اإلدارية وأثرها في فاعلية القرارات اًلستراتيجية: دراسة مدى (. 2011) المومني، هنادة
 جامعة الشرق رسالة ماجستير غير منشورة(،) .ميدانية في الجامعات. الخاصة بمدينة عمان

 األردن.، عمان، األوسط

جهزة األالقيادة اًلستراتيجية ودورها في رفع الروح المعنوية لمنتسبي (. 4415) محمدالنخالة، 
 .، فلسطينغزة ،جامعة األقصى ،منشورة(غير  رسالة ماجستير) .األمنية في محافظات غزة

(. مستوى الروح المعنوية لدى المعلمين في المدارس األردنية 4448) ، وهارون، رمزيهانيوشاح، 
 .11-16(، 4، )6، مجلة اتحاد الجامعات العربية للتربية وعلم النفس والعوامل المؤثرة فيها.
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 (2الملحق )
 بصورتها األولية دراسةالاداة 

 
 

 كلية العلوم التربوية

 اإلدارة والمناهجقسم 

 المحكم..................................... المحترم/ة. حضرة الدكتور/ة
 تحية طيبة وبعد....

درجة ممارسة الحكمة اإلدارية لدى مديري المدارس " بإجراء دراسة بعنوان  ةقوم الباحثت 
تكماًًل وذلك اس" ينالمعلمالثانوية في لواء ناعور وعالقتها بمستوى الروح المعنوية من وجهة نظر 
ا لهدف الدراسة وتحقيقً ، لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير في تخصص اإلدارة والقيادة التربوية

أداة مكونة من ثالثة أجزاء، الجزء األول: المتغيرات الديمغرافية )البيانات الخاصة بأفراد تم تطوير 
تكونت و  حكمة اإلداريةجة ممارسة مديري المدارس للتقيس در استبانة  عينة الدراسة(، الجزء الثاني:

ل التكام الشمولية المؤسسية، ،المؤسسي اًلستشراف): مجاًلت وهي( 5) فقرة موزعة على( 41)من 
 جزء الثالث:، والوفهم اآلخرين( المؤسسي اإلدراك، التحكم وتكنولوجيا التعليم، والمشاركة المؤسسية

 داةوصممت األ، ( فقرة11) وتضم المعنوية من وجهة نظر المعلمينالروح تقيس مستوى استبانة 
م من لما عرف عنكتحكيم أداة الدراسة  ؛ فترجو الباحثة من حضرتكموفق مقياس ليكرت الخماسي

عن وضوح  رأيكم التكرم بإبداء حضرتكممن  ؤملخبرات وقدرات عالية في مجال البحث العلمي، ي
بتحكيمهما وفًقا للبنود اًل تية: درجة انتماء الفقرات للمجال داة األمحاور  لىومالحظاتكم عفقرة كل 

وأية تعديالت مقترحة، ومع العلم بأن هذه المعلومات ستستخدم ، والصياغة اللغوية، والحاجة للتعديل
 ألغراض البحث العلمي فقط.

 محمد سنان إيمانثة: الباح                                             وتفضلوا بقبول فائق اًلحترام والتقدير
 

 البيانات الشخصية للمحكم:
 ............................................................. اًلسم:

 التخصص: ........................................................
 ......................الجامعة: ..................................
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 الرتبة األكاديمية: ................................................
  ول:األ  جزءال

 (:فراد عينة الدراسة)البيانات الخاصة بأ المتغيرات الديمغرافية

 :لجنسا .1

 انثى         ذكر                                             

 :العلميالمؤهل  .4

 دراسات عليا           بكالوريوس فما دون                           

 برة: الخ سنواتعدد  .1

 سنة فأكثر 11سنوات                14-6سنوات فأقل               5     
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 قيس درجة ممارسة الحكمة اإلدارية لدى مديري المدارس.يستبانة ًلامن  الجزء األول

 الفقرة الرقم
 الصياغة اللغوية اًلنتماء للمجال

بحاجة 
 لتعديل

التعديل 
 منتم   المقترح

غير 
 سليمة منتم  

غير 
 سليمة

 ستشراف المؤسسي:المجال األول: اًل

يعتمد مدير المدرسة على المعلومات المتاحة  1
 للتوقعات المستقبلية لمدرسته.

      

2 
أهداًفا يتخذ مدير المدرسة من األحداث الحالية 

 مستقبلية.
      

3 
يجري مدير المدرسة مقارنات بشكل مستمر بين 

 واقع المدرسة الراهن والتوقعات المستقبلية.
      

4 
يواجه مدير المدرسة التحديات لتحقيق الخطط 

 ستراتيجية لمدرسته.اًل
      

5 
يمتلك مدير المدرسة خيارات استراتيجية للتغييرات 

 المتوقعة في مدرسته. 
      

6 
 دستراتيجية وفق موار ينفذ مدير المدرسة الخطط اًل
 )بشرية ومادية( محددة مسبًقا.

      

 المجال الثاني: الشمولية المؤسسية:

7 
لتي االتطورات  اًلعتباريأخذ مدير المدرسة بعين 

 لتقدم المدرسة بين مثيالتها. تهدف
      

8 
يعتمد مدير المدرسة على أكثر من مصدر للكشف 

مكاناتها(.  عن )واقع مدرسته وا 
      

9 
يستثمر مدير المدرسة الفرص )الداخلية والخارجية( 

 التي تعين على تحقيق األهداف.
      

14 
يؤمن مدير المدرسة بضرورة صياغة تصور شامل 

 عن الواقع. 
      

11 
يوظف مدير المدرسة إمكانات مدرسته في كافة 

 أنشطتها.
      

 المجال الثالث: التكامل والمشاركة المؤسسية:

12 
دائمة بين  اتصاليفتح مدير المدرسة قنوات 

 المعلمين.
      

13 
ينظم مدير المدرسة برامج تدريبية لرفع مهارات 

 المعلمين في مدرسته.
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 الفقرة الرقم
 الصياغة اللغوية اًلنتماء للمجال

بحاجة 
 لتعديل

التعديل 
غير  منتم   المقترح

 منتم  
غير  سليمة

 سليمة

14 
مدير المدرسة )األعمال والمهام( المتعلقة ينجز 

 بمصلحة مدرسته مع الطاقم )اإلداري واألكاديمي(.
      

15 
يؤمن مدير المدرسة بأن تميز األداء يتحقق بتكامل 

 وحداتها الداخلية.
      

16 
مدير المدرسة )المهارات والقدرات( للمعلمين يعزز 

 بهدف المشاركة في اتخاذ القرارات.
      

17 
مدير المدرسة على تحقيق التوازن بين يحرص 

 العالقات الشخصية والمهنية مع المعلمين.
      

18 
 على تقديممدير المدرسة المعلمين يشجع 

 المقترحات الجديدة.
      

مدير المدرسة لتوفير أجواء عمل أفضل يسعى  19
 للمعلمين.

      

44 
مدير المدرسة المعلمين بأنهم جزء من يشعر 

 تحقيق األهداف. 
      

41 
يوازن مدير المدرسة بين )ثقافة المجتمع وبيئته 

 المدرسية(.
      

 التحكم وتكنولوجيا التعليم: الرابع:المجال  

44 
مدير المدرسة مع تحديات القرن الواحد يتعامل 

 والعشرون بحرفية.
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

41 
المدرسة األمور داخل مدرسته بتبني  مديريحسم 

 حلول منطقية.
      

يتعامل مدير المدرسة بحكمة مع من يعارض آرائه  44
 المنهجية.

      

45 
يتخذ مدير المدرسة مواقف مناسبة حيال )القضايا 

 والتحديات( التعليمية التي تواجه مدرسته.
      

46 
دراسة مدير المدرسة جميع المعلمين في يشارك 

 القضايا المستقبلية الحرجة التي تمس مدرسته.
      

47 
 يحرص مدير المدرسة على استمرارية )خطط
وبرامج مدرسته( مع إمكانية تعديلها في ضوء 

 المتغيرات. 
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 الفقرة الرقم
 الصياغة اللغوية اًلنتماء للمجال

بحاجة 
 لتعديل

التعديل 
غير  منتم   المقترح

 منتم  
غير  سليمة

 سليمة

48 
المدرسة على واقعية خطط إصالح  يؤكد مدير

 التعليم المدروسة.
      

49 
مدير المدرسة تحديثًا مستمًرا )للحواسيب ُيجري 

 ( في مدرسته.اًلتصالوشبكات 
      

14 
مدير المدرسة األنظمة المتطورة التي تساعد يوفر 

 عالية. على اتخاذ القرارات السريعة بكفاءة 
      

11 
قدرات ب لالرتقاءمدير المدرسة برامج تدريبية ينظم 

المعلمين في مجال تكنولوجيا المعلومات 
 . واًلتصاًلت

      

  اإلدراك المؤسسي وفهم اآلخرين: الخامس:المجال 

14 
قبل ستشراف المستامدير المدرسة بالتفكير ب يؤمن

 بشكل دائم.
      

       يحلل مدير المدرسة األحداث بصورة شمولية. 11

14 
المتغيرات البيئية يتكيف مدير المدرسة مع 

 المحيطة.
      

15 
يتمكن مدير المدرسة من معرفة جوانب القوة 

 والضعف للمعلمين.
      

16 
يتابع مدير المدرسة بالطرق واألساليب الجديدة 

 لتحسين آلية العمل.
      

17 
مدير المدرسة لجعل المجتمع المحلي يسعى 

 شركاء له مدى الحياة في العملية التعليمية.
      

18 
مدير المدرسة المعلمين بحرص نحو األداء يوجه 

 األفضل. 
      

19 
مدير المدرسة بالكفاءات البشرية المتواجدة يعي 

 في المدرسة.
      

44 
مدير المدرسة بحكمة مع )انفعاًلت يتصرف 

 وسلوكيات( أهالي الطالب في مدرسته. 
      

41 
)الظاهرة والخفية( يدرك مدير المدرسة التحديات 

 التي تواجه مدرسته.
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 للمعلمين. الروح المعنويةتقيس مستوى  قيسي ثاني من اًلستبانةالالجزء 

 الفقرة الرقم
 الصياغة اللغوية للمجال اًلنتماء

بحاجة 
 لتعديل

التعديل 
 منتم المقترح

غير 
 منتم

 سليمة
غير 
 سليمة

       في عملي. باًلرتياحأشعر  1
       أثمن لتحفيز مدير مدرستي.  4
       أشعر بانتمائي لمدرستي. 1
       أفتخر بمهنتي كمعلم. 4
       تربطني عالقة جيدة بزمالئي. 5
       أقوم بإنجاز المهام الموكلة الي برغبة. 6
       ألتزم بقوانين المدرسة. 7
       أشتاق لعملي عند غيابي عن مدرستي. 8
       أشعر بأهمية دوري كمعلم داخل مدرستي. 9

14 
أشعر بالرضى عن الظروف المحيطة بالعمل 

 المدرسي.
      

       يوفر مدير مدرستي حاجاتي قدر اإلمكان. 11
       أشارك زمالئي اعمالهم في المدرسة. 14
       في مهنتي كمعلم. باًلستمرارأفكر  11
       تغّيب.أواظب على عملي دون  14
       أشعر بأن البيئة المدرسية تسهم في تنميتي مهنًيا. 15
       واإلبتكار(. )لإلبداع مدرستي فرًصا توفر 16
       يحفزني التقويم اإليجابي على أداء عملي. 17
       أتقبل أراء مديري برحابة صدر. 18
       .مدرستيأحافظ على ممتلكات  19
       .المتبادل باًلحترامتتصف عالقتي مع مديري  44
       أتلقى عبارات الشكر تقديًرا إلنجاز أعمالي. 41
       أساعد زمالئي في حل المشكالت التي تواجههم. 44

تتيح وظيفتي كمعلم إمكانية ترقيتي بالشكل الذي  41
 يلبي طموحي.
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 الفقرة الرقم
 الصياغة اللغوية للمجال اًلنتماء

بحاجة 
 لتعديل

التعديل 
 منتم المقترح

غير 
 منتم

 سليمة
غير 
 سليمة

       أشعر بأني جزء من مدرستي. 44

أحرص على الوصول إلى مدرستي في الوقت  45
 المحدد.

      

46 
يراعي مدير مدرستي الظروف الخاصة 

 بالمعلمين.
      

       يزيد جو األلفة من دافعيتي نحو عملي. 47
       أحرص على القيام بأعمال تطوعية. 48

49 
يتوفر في مدرستي وسائل تدريس مناسبة 

 للمعلمين.
      

       مناخ عملي في مدرستي مناًخا نظيًفا.يعد  14
       أتقبل أراء الطلبة برحابة صدر. 11
       تمنحني مدرستي فرًصا للتميز. 14

يقيَّمني مديري على أدائي في عملي بمعايير  11
 عادلة.
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 (0الملحق )
 المحكمينالسادة أسماء قائمة ب

 
 
 

 الجامعة الرتبة التخصص اًلسم الرقم
 الهاشمية أستاذ الدكتور إدارة تعليم عالي األستاذ الدكتور أيمن أحمد العمري  .1
 الطفيلة التقنية أستاذ الدكتور القياس والتقويم األستاذ الدكتور أحمد محمود الثوابية   .4
 ةالبلقاء التطبيقي استاذ الدكتور تخطيط تربوي األستاذ الدكتور بشير محمد عربيات  .1
 ةالبلقاء التطبيقي أستاذ الدكتور اإلدارة التربوية الدكتور عمر محمد الخرابشة األستاذ  .4
 الطفيلة التقنية أستاذ الدكتور علم النفس التربوي األستاذ الدكتور محمد أحمد الرفوع  .5
 جرش أستاذ الدكتور اإلدارة التربوية األستاذ الدكتور معن محمود العياصرة  .6
 آل البيت أستاذ الدكتور مناهج الرياضيات وأساليب تدريسها موسى نجماألستاذ الدكتور خميس   .7
 الشرق األوسط أستاذ مشارك مناهج وطرق تدريس الدكتور عثمان ناصر منصور  .8
 عجلون الوطنية أستاذ مشارك اإلدارة التربوية الدكتور أمجد محمود الدرادكة  .9

 آل البيت أستاذ مشارك التربية الخاصة الدكتور احسان غديفان الخالدي  .14
 مؤتة مشارك اإلدارة التربوية الدكتور خالد أحمد الصرايرة  .11
 الطفيلة التقنية أستاذ مساعد القياس والتقويم الدكتور محمد اسماعيل القضاه  .14
 آل البيت أستاذ مساعد أصول تربية الدكتورة ريم محمد الزعبي  .11
 جرش مساعد قيادة تربوية الدكتور خالد محمد الحمادين  .14
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 (3الملحق )
 بصورتها النهائية أداة الدراسة

 
 
 

 كلية العلوم التربوية

 اإلدارة والمناهجقسم 

 حضرة المعلم / المعلمة المحترم /ة.

 تحية طيبة وبعد....
درجة ممارسة الحكمة اإلدارية لدى مديري المدارس " بإجراء دراسة بعنوان  ةقوم الباحثت

تكماًًل وذلك اس" ينالثانوية في لواء ناعور وعالقتها بمستوى الروح المعنوية من وجهة نظر المعلم

ا لهدف الدراسة وتحقيقً ، لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير في تخصص اإلدارة والقيادة التربوية

أفراد لبيانات الخاصة بأداة مكونة من ثالثة أجزاء، الجزء األول: المتغيرات الديمغرافية )اتم تطوير 

( 44)وتكونت من  حكمة اإلداريةقيس درجة ممارسة مديري المدارس للي عينة الدراسة(، الجزء الثاني:

ة التكامل والمشارك الشمولية المؤسسية، ،المؤسسي اًلستشراف): مجاًلت وهي( 5) فقرة موزعة على

قيس مستوى ي، والجزء الثالث وفهم اآلخرين( المؤسسي اإلدراك، التحكم وتكنولوجيا التعليم، المؤسسية

وصممت اًلستبانة وفق مقياس ليكرت ، ( فقرة11) وتضم الروح المعنوية من وجهة نظر المعلمين

ومع العلم بأن هذه المعلومات ستستخدم ألغراض البحث  ،حيانًا، نادرًا، أبدًا(أالخماسي )دائمًا، غالبًا، 

 العلمي فقط.
                               

 وتفضلوا بقبول فائق اًلحترام والتقدير

 محمد سنان إيمانثة: الباح              
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 ول: األ جزءال
 (:فراد عينة الدراسة)البيانات الخاصة بأ المتغيرات الديمغرافية

   :لجنسا .1

 انثى         ذكر                                             

 المؤهل العلمي: .4

 دراسات عليا           بكالوريوس فما دون                           

 برة: سنوات الخعدد  .1

 سنة فأكثر 11سنوات                14-6سنوات فأقل               5     
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 .لدى مديري المدارس الحكمة اإلداريةقيس درجة ممارسة ياألول الجزء 
 أبداا نادّرا أحياّنا غالباا دائّما الفقرة الرقم

 ستشراف المؤسسي:اًلالمجال األول: 

1 
المدرسة على المعلومات المتاحة لبناء الخطط  يعتمد مدير

 المستقبلية لمدرسته.
     

      يتخذ مدير المدرسة من الواقع أهداًفا مستقبلية. 2

والخطط يقارن مدير المدرسة بين واقع المدرسة الحالي  3
 المستقبلية بشكل مستمر.

     

4 
ستراتيجية الالزمة لمواجهة يضع مدير المدرسة الخطط اًل

 التحديات المتوقعة.
     

5 
يمتلك مدير المدرسة خيارات استراتيجية للتغييرات المتوقعة 

 في مدرسته.
     

ينفذ مدير المدرسة الخطط اإلستراتيجية وفق موارد محددة  6
 مسبًقا.

     

 الشمولية المؤسسية: المجال الثاني:

7 
يأخذ مدير المدرسة التطورات التي تهدف إلى تقدم مدرسته 

 .اًلعتباربين مثيالتها بعين 
     

يعتمد مدير المدرسة على مصادر متنوعة للكشف عن واقع  8
 مدرسته.

     

9 
يستثمر مدير المدرسة الفرص التي تعين على تحقيق 

 األهداف.
     

      يؤمن مدير المدرسة بضرورة صياغة تصور شامل عن الواقع. 14
      يوظف مدير المدرسة إمكانات مدرسته في كافة أنشطتها. 11

 التكامل والمشاركة المؤسسية:المجال الثالث: 
      ين.دائمة بينه وبين المعلم اتصاليفتح مدير المدرسة قنوات  12

13 
 تدريبية لرفع مهارات المعلمين فيينظم مدير المدرسة برامج 

 مدرسته.
     

      ينجز مدير المدرسة المهام المتعلقة بمدرسته. 14

15 
يؤمن مدير المدرسة بأن تميز األداء يتحقق بتكامل وحداتها 

 الداخلية.
     

      يتشارك مدير المدرسة مع المعلمين في اتخاذ القرارات. 16
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 أبداا نادّرا أحياّنا غالباا دائّما الفقرة الرقم
بين عالقاته الشخصية والمهنية مع يوازن مدير المدرسة  17

 معلميه.
     

المقترحات  على تقديميشجع مدير المدرسة المعلمين  18
 الجديدة.

     

      يسعى مدير مدرستي لتوفير أجواء عمل أفضل للمعلمين. 19
يشعر مدير المدرسة المعلمين بأنهم جزء مهم لتحقيق  44

 األهداف.
     

      بين )ثقافة المجتمع وبيئته المدرسية(. يوازن مدير المدرسة 41
 التحكم وتكنولوجيا التعليم: الرابع:المجال  

44 
يتعامل مدير المدرسة مع تحديات القرن الواحد والعشرين 

 .بحرفية
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

41 
يحسم مدير المدرسة األمور داخل مدرسته بتبني حلول 

 منطقية.
     

مع من يعارض آراءه يتعامل مدير المدرسة بحكمة  44
 المنهجية.

     

45 
يتخذ مدير المدرسة مواقف مناسبة حيال التحديات التعليمية 

 التي تواجه مدرسته.
     

46 
يشرك مدير المدرسة معلميه في دراسة القضايا التكنولوجية 

 المستقبلية الحرجة التي تمس مدرسته.
     

وبرامج يحرص مدير المدرسة على استمرارية )خطط  47
 مدرسته( مع إمكانية تعديلها في ضوء اإلمكانيات المتاحة.

     

48 
يضع مدير المدرسة خطط واقعية إلصالح التعليم في 

 مدرسته.
     

49 
يحدث مدير المدرسة مختبرات الحاسوب بشكل مستمر في 

 مدرسته.
     

يستخدم مدير المدرسة األنظمة المتطورة التي تساعد على  14
 بكفاءة عالية. تالقرارااتخاذ 

     

11 
ات بقدر  لالرتقاءيستحدث مدير المدرسة برامج تدريبية 

 المعلمين في مجال تكنولوجيا المعلومات واًلتصاًلت.
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 أبداا نادّرا أحياّنا غالباا دائّما الفقرة الرقم
  اإلدراك المؤسسي وفهم اآلخرين: الخامس:المجال 

14 
 ستشراف المستقبل بشكليؤمن مدير المدرسة بالتفكير ًل

 دائم.
     

11 
مدير المدرسة األحداث التي تجري بمدرسته بصورة  يحلل

 شمولية.
     

      يراعي مدير المدرسة التغيرات البيئية المحيطة في مدرسته. 14

15 
يتمكن مدير المدرسة من تحديد جوانب القوة والضعف 

 بالنسبة للمعلمين.
     

16 
يسعى مدير المدرسة لجعل المجتمع المحلي شركاء له في 

 العملية التعليمية.
     

      األفضل. يوجه مدير المدرسة المعلمين بحرص نحو األداء  17

18 
يعتني مدير المدرسة بالكفاءات البشرية المتواجدة في 

 المدرسة.
     

      يتصرف مدير المدرسة بحكمة مع أولياء األمور في مدرسته. 19

44 
 والخفية( التي تواجهيدرك مدير المدرسة التحديات )الظاهرة 

 مدرسته.
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 للمعلمين. الروح المعنويةقيس مستوى ي الجزء الثاني
 أبّدا نادّرا أحياّنا غالباا دائّما الفقرة الرقم
      في عملي. باًلرتياحأشعر  1
      يحفزني مدير مدرستي عند أداء األعمال الموكولة إلي. 4
      أشعر بانتمائي لمدرستي. 1
      أفتخر بمهنتي كمعلم. 4
      تربطني بزمالئي المعلمين عالقة جيدة. 5
      أقوم بإنجاز المهام الموكلة الي برغبة. 6
      ألتزم بالقوانين والتعليمات والتشريعات الّنافذة في مدرستي. 7
      عنها. اًلنقطاعأشعر بالشوق إلى مدرستي بعد  8
      كمعلم داخل مدرستي.أشعر بأهمية دوري  9

      أشعر بالرضى عن الظروف المحيطة بالعمل المدرسي. 14
      يحرص مدير المدرسة على توفير حاجاتي ومتطلباتي. 11
      أتعاون مع زمالئي في تنفيذ أعمال المدرسة. 14
      في مهنتي كمعلم. باًلستمرارأفكر  11
      أتجنب الغياب عن عملي. 14
      تسهم البيئة المدرسية في تنميتي مهنًيا. 15
      واإلبتكار(. )لإلبداع مدرستي فرًصا توفر 16
      يدفعني التقييم اإليجابي لمزيد من العمل. 17
      أتقبل انتقادات مديري برحابة صدر. 18
      .مدرستيأحافظ على ممتلكات  19
      المتبادل.  باًلحترامتتصف عالقتي مع مديري  44
      أتلقى عبارات الشكر من مدير مدرستي. 41
      أساعد زمالئي في حل المشكالت التي تواجههم. 44
      تتيح وظيفتي كمعلم إمكانية ترقيتي بالشكل الذي يلبي طموحي. 41
      أشعر بأني جزًءا ًل يتجزأ من مدرستي التي أعمل بها. 44
      إلى مدرستي في الوقت المحدد. أحرص على الوصول 45
      يراعي مدير مدرستي الظروف الخاصة بالمعلمين. 46
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 أبّدا نادّرا أحياّنا غالباا دائّما الفقرة الرقم
      يزيد جو األلفة من دافعيتي نحو عملي. 47
      أشارك باألعمال التطوعية بمدرستي. 48
      يتوفر في مدرستي وسائل تدريس مناسبة للمعلمين. 49
      مناًخا استقاللًيا.يعد مناخ العمل في مدرستي  14
      أتقبل أراء أولياء أمور الطلبة برحابة صدر. 11
      تمنحني مدرستي فرًصا للتميز. 14
      يقيَّمني مديري على أدائي في عملي بمعايير عادلة. 11
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



144 

 
 

 (4الملحق )
 التربية والتعليم  وزارة جامعة الشرق األوسط إلى كتاب تسهيل المهمة من
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 (5الملحق )
 اعورللواء ن إلى مدير التربية والتعليمالتربية والتعليم  وزارةكتاب تسهيل المهمة من 
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 (6الملحق )
 إلى مديري ومديرات كتاب تسهيل المهمة من مديرية التربية والتعليم للواء ناعور

 المدارس الحكومية
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 (7الملحق )
 البحثيةالبراءة 

 

 


