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Abstract
The study aims at recognizing the degree of utilization of management by wandering around
(MBWA) by secondary schools principals at the Governorate of Jericho & Al-Aghwar and its relation
to organizational trust of their Teachers. It also aims to identify the effect of gender, academic
qualification and years of experience variables on the degree of utilization of MBWA and the teachers'
level of organizational trust. A 120-sample selected from a population of 293 teachers from all
secondary schools comprised the subjects of the study. The researcher used a questionnaire of MBWA
& another one for the organizational trust. Results of the study showed that the degrees of utilizing
MBWA and the level of organizational trust were medium. There was a significant positive correlation
between the utilization of MBWA and the organizational trust. Results also showed that there were
statistically significant differences for the degree of MBWA attributed to gender variable with no
differences that can be attributed to academic qualification and years of experience. There were no
statistically significant differences for the level of organizational trust that can be attributed to gender,
academic qualification and years of experience.
Keywords: Mary's Practice Roaming, Organizational Trust.
:ال ُممخص
ىدفت ىذه الدراسة التعرؼ إلى درجة ممارسة مديرم المدارس الثانكية في محافظة اريحا كاالغكار لئلدارة بالتجكاؿ كعبلقتيا

 سنكات الخبرة) عمى درجة ممارسة اإلدارة، كالمؤىؿ العممي،بالثقة التنظيمية لدل معممييـ كمعرفة تأثير كؿ مف متغيرات (الجنس

 أجريت،)ِّٗ(  تككف مجتمع الدراسة مف جميع معممي المدارس الثانكية كالبالغ عددىـ،بالتجكاؿ كمستكل الثقة التنظيمية لدل المعمميف
 تكصمت الدراسة الى، استخدـ الباحث استبانة اإلدارة بالتجكاؿ كاستبانة الثقة التنظيمية،الدراسة عمى عينة عشكائية قكاميا (َُِ) معمما
 مع كجكد عبلقة، كمستكل الثقة التنظيمية جاء بدرجة متكسطة، درجة ممارسة اإلدارة ب التجكاؿ جاءت بدرجة متكسطة:النتائج التالية
 ككجكد فركؽ ذات داللة إحصائية لدرجة ممارسة،ارتباطية مكجبة ذات داللة إحصائية بيف ممارسة اإلدارة بالتجكاؿ كالثقة التنظيمية

 وكذلن عدـ كجكد فركؽ. مع عدـ كجكد فركؽ تعزل لمتغير المؤىؿ كسنكات الخبرة،اإلدارة بالتجكاؿ تعزل لمتغير الجنس لصالح الذككر
. المؤىؿ العممي كسنكات الخبرة،ذات داللة إحصائية لمستكل الثقة التنظيمية تعزل لمتغير الجنس
. الثقة التنظيمية،  ممارسة ميرم أ التجكاؿ: الكممات المفتاحية
 كلعؿ أساليب،مف المؤكد اف تطكير المؤسسات التربكية لف يتـ كيتحقؽ بدكف تطكير األساليب التي تدار بيا ىذه المؤسسات

المقدمة

اإلدارة التقميدية كاف سببا في عرقمة كثير مف جكانب ىذا التطكر مما انعكس سمبا عمى مستكل األداء المؤسسي بشكؿ عاـ كأداء
 كمف أبرز ىذه، فالمؤسسات التربكية بحاجة الى أساليب إدارية حديثة تساعد كتدعـ التطكر كاالبداع فييا.العامميف بشكؿ خاص
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األساليب اإلدارة بالتجكاؿ .فاإلدارة بالتجكاؿ أحد األساليب اإلدارية الحديثة التي تمكف المديريف مف تنمية ميارتيـ القيادية كالتعرؼ الى
العمميات اليكمية كخطكات العمؿ ،كتتيح الفرص المناسبة لجميع العامميف في مختمؼ المستكيات التنظيمية في المؤسسة التربكية لمتعبير
بصكرة مباشرة عف كجيات نظرىـ لمديرىـ.

كيحرص القادة االداريكف عمى البقاء قرب مياديف العمؿ الفعمي ،إذ يعتبركف لقاءاتيـ المنتظمة مع األعضاء أم ار ميما لنجاح

أعماليـ اإل دارية ،كتعد اإلدارة بالتجكاؿ أنمكذجا حقيقيا كميما لتحقيؽ ذلؾ اليدؼ ،كفرصة حقيقية تتيح لمقادة اإلدارييف االطبلع عمى
كؿ ما يجرم داخؿ مكاقع العمؿ الميداني ،كمناقشة العامميف معيـ بأفكارىـ ،كالمشكبلت التي تعترضيـ ،كانجازاتيـ الفردية كما يمتمكو
كؿ منيـ مف قدرات كانجازاتيـ الجماعية ،كؿ ذلؾ يحدث في أجكاء غير رسمية (صباح.)َُِِ،

كتعني اإلدارة بالتجكاؿ أف يترؾ المدير مكتبو بؿ يغمقو ،كينطمؽ في اركقة العمؿ ال لمتجسس كانما كيشارؾ المكظفيف في حؿ

المشكبلت التي تكاجييـ في الحاؿ كيتحسس احتياجاتيـ ،نظ ار لعدـ رغبة بعض المكظفيف الذىاب لممدير إال ناد ار كىـ في أمس الحاجة
اليو ،فمذلؾ يجب عمى المدير أف يذىب إلييـ في مكاتبيـ ،يسأؿ عنيـ ،كيشجعيـ ،كيشاركيـ حؿ مشكبلتيـ اإلدارية كاالجتماعية،
يشاركيـ أفراحيـ كأتراحيـ ،كيرل عف قرب ما يجرم بدكف أف يشعركا بأنيـ مراقبكف.
كتعد الثقة التنظيمي ة مف المكضكعات الميمة في اإلدارة كفي حاؿ عدـ كجكدىا ال تستطيع اإلدارة تحقيؽ أىدافيا ،كليس ىناؾ

قائد يستطيع أف ييمؿ عنصر الثقة في جميع ممارسات االعماؿ ،فيي أساس نجاح المؤسسات في تحقيؽ مستكيات عالية مف األداء،
كتمتزج الثقة باإلنتاجية العالية كتعتمد عمى األسمكب اإلدارم في حيف أف األسمكب التقميدم الذم يعتمد عمى عدـ ثقتو بالعامميف يؤدل
في نفس الكقت الى عدـ ثقة العامميف في التنظيـ نفسو مما يخفض مستكل األداء فيي عبلقة متبادلة .كتعكس الثقة التنظيمية في

المؤسسات التربكية التزاما نفسيا ال يخضع لقكانيف تنظيمية ،حيث يقكـ كؿ طرؼ باإليماف بقدرات ككفايات الطرؼ اآلخر ،مما يسمح

بزيادة فرص تبادؿ الخبرات كاألفكار كاآلراء بيف جميع العامميف عمى اختبلؼ مستكياتيـ ( ،)Kowalski & Cangemi,2005كعميو
يمكف القكؿ أف الثقة التنظيمية ىي مجمكع المعتقدات كالمشاعر اإليجابية التي يحمميا المعممكف اتجاه مدارسيـ كالمرتبطة بالممارسات
اإلدارية االيجابية المطبقة التي تقكد الى تحقيؽ األىداؼ .كممارسة اإلدارة بالتجكاؿ تعمؿ عمى تكظيؼ استخداـ الفيـ القائـ عمى
اإلصغاء الستجابات العامميف كتصكرات مشاعرىـ ،كتفيـ مكاقفيـ كاىتماماتيـ كحاجاتيـ كمنطمقاتيـ كايجاد المناخ اإليجابي لمعمؿ،
كالربط بيف أىدافيـ كأىداؼ العمؿ ،كمشاركتيـ في كضع الخطط كاالستعداد لتقبؿ شككاىـ كاقتراحاتيـ ،كالتشجيع عمى مياراتيـ

كقدراتيـ ،كتحمؿ مسؤكلية أخطائيـ في العمؿ (الخضيرم .)َََِ،كممارسة اإلدارة بالتجكاؿ بصكرة متكررة يكلد لدل العامميف تكقعا
دائما كمتجددا لزيارة قائدىـ ليـ في مكاقع عمميـ ليس بيدؼ التفتيش عمييـ أك الكقكؼ عمى نقاط ضعفيـ ،األمر الذم يقكدىـ لبناء
الثقة ،كبالتالي يتحدثكف معو بانفتاح حكؿ كؿ ما يجرم في مجاؿ عمميـ (.)Jones,2001
كتعد الثقة التنظيمية عنص ار ميما في تحقيؽ أىداؼ التعميـ ،فحينما يسكد جك مف الثقة التنظيمية في المدارس ،فإف المعمميف

يستطيعكف اإلفصاح عف مشاعرىـ كأفكارىـ مما يؤدم الى التعاكف بينيـ ،إف إدراؾ المعمميف في المدارس ألىمية اإلدارة بالتجكاؿ يؤدل
الى ثقة المعمميف بمدارسيـ كيظيركف استعدادا أكبر نحك النجاح في إيجاد بيئات تعميمية منتجة.
مشكمة الدراسة:

كانطبلقا مما سبؽ جاءت الدراسة الحالية لمبحث في العبلقة بيف درجة ممارسة مديرم المدارس الثانكية في محافظة اريحا

كاالغكار لئلدارة بالتجكاؿ كعبلقتيا بالثقة التنظيمية لدل معممييـ .كتتمخص مشكمة الدراسة في اإلجابة عمى السؤاؿ الرئيسي التالي :ما

درجة ممارسة مديري المدارس الثانوية في محافظة اريحا واألغوار لإلدارة بالتجواؿ وعالقتيا بالثقة التنظيمية لدى معممييـ .كيتفرع

عنو األسئمة الفرعية التالية:

ُ .ما درجة ممارسة مديرم المدارس الثانكية في محافظة اريحا كاالغكار لئلدارة بالتجكاؿ مف كجية نظر معممييـ؟
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ِ .ىؿ تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة (  )α≥ 0.05في متكسطات تقديرات معممي المدارس الثانكية في
محافظة أريحا كاألغكار لدرجة ممارسة مديرم المدارس لئلدارة بالتجكاؿ تعزل لمتغيرات (الجنس ،كالمؤىؿ ،سنكات الخبرة)؟
ّ .ما مستكل الثقة التنظيمية لدل معممي المرحمة الثانكية في محافظة اريحا كاألغكار مف كجية نظرىـ.

ْ .ىؿ تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة (  )α≥ 0.05في متكسطات تقديرات معممي المدارس الثانكية في
محافظة أريحا كاألغكار لمستكل ثقتيـ التنظيمية تعزل لمتغيرات (الجنس ،كالمؤىؿ ،سنكات الخبرة)؟
ٓ .ىؿ تكجد عبلقة ارتباطية بيف درجة ممارسة اإلدارة بالتجكاؿ لدل مديرم المدارس كمستكل الثقة التنظيمية مف كجية نظر
معممي المدارس الثانكية في محافظة اريحا كاألغكار؟
فرضيات الدراسة:

كقد تفرعت عف أسئمة الدراسة الفرضيات التالية:

ُ .ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة (  )α≥ 0.05في متكسطات تقديرات معممي المدارس
الثانكية في محافظة أريحا كاألغكار لدرجة ممارسة مديرم المدارس لئلدارة بالتجكاؿ تعزل لمتغيرات (الجنس،
كالمؤىؿ ،سنكات الخبرة).
ِ .ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة (  )α≥ 0.05في متكسطات تقديرات معممي المدارس
الثانكية في محافظة أريحا كاألغكار لمستكل ثقتيـ التنظيمية تعزل لمتغيرات (الجنس ،كالمؤىؿ ،سنكات الخبرة).

ّ .ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة ( )α≥ 0.05

في متكسطات تقديرات معممي المدارس

الثانكية في محافظة أريحا كاألغكار لدرجة ممارسة مديرم المدارس لئلدارة بالتجكاؿ كعبلقتيا بثقتيـ التنظيمية.
أىداؼ الدراسة :تسعى ىذه الدراسة إلى تحقيؽ األىداؼ التالية:

ُ .التعرؼ الى درجة ممارسة مديرم المدارس الثانكية في محافظة اريحا كاالغكار لئلدارة بالتجكاؿ مف كجية نظر معممييـ.
ِ .التعرؼ الى مستكل الثقافة التنظيمية لدل معممي المرحمة الثانكية في محافظة اريحا كاألغكار مف كجية نظرىـ.
ّ .التعرؼ عمى العبلقة بيف درجة ممارسة اإلدارة بالتجكاؿ كمستكل الثقة التنظيمية مف كجية نظر معممي المرحمة الثانكية
في محافظة اريحا كاألغكار.

ْ .التعرؼ عمى أثر كؿ مف متغيرات (الجنس ،المؤىؿ ،كسنكات الخبرة) عمى درجة ممارسة مديرم المدارس الثانكية اإلدارة
بالتجكاؿ كمستكل الثقة التنظيمية مف كجية نظر معممي المرحمة الثانكية في محافظة اريحا كاألغكار.
ٔ .أىمية الدراسة :تنبثؽ أىمية الدراسة مما يمي:

ُ .تعد ىذه الدراسة األكلى عمى حد عمـ الباحث في البيئة الفمسطينية التي تناكلت مكضكع العبلقة بيف إدارة المديريف
بالتجكاؿ كالثقة التنظيمية مف كجية نظر المعمميف.
ِ .تفيد نتائج ىذه الدراسة اإلدارات العميا في تحسيف المناخ المدرسي كتطكيره مف خبلؿ ضبط كتصكيب بعض الممارسات
اإلدارية لئلدارات المدرسية.

ّ .أىمية أسمكب اإلدارة بالتجكاؿ كاسياماتو في تحقيؽ أىداؼ المدرسة كتحسيف الثقة التنظيمية لممعمميف.
ْ .نتائج ىذه الدراسة كتكصياتيا يمكف أف تسيـ في تطكير برامج تدريب المديريف في المدارس.
حدود الدراسة :ليذه الدراسة حدكد كىي عمى النحك التالي:

الحد الزماني :أنجريت ىذه الدراسة في الفصؿ الثاني مف العاـ الدراسي.َُِٖ / َُِٕ:

الحد المكاني :أيجريت ىذه الدراسة عمى معممي المرحمة الثانكية بمديرية تربية محافظة أريحا كاألغكار.

الحد البشري :اقتصرت ىذه الدراسة عمى عينة عشكائية مف معممي المرحمة الثانكية بمديرية تربية محافظة أريحا كاألغكار.
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الحد المفاىيمي :تتحدد نتائج ىذه الدراسة بالمفاىيـ كالمصطمحات الكاردة فييا.
التعريفات اإلجرائية:

ممارسة اإلدارة بالتجواؿ :يقصد بيذا الم فيكـ ممارسة مدير المدرسة اليكمية في الخركج مف مكتبو الى ارجاء المدرسة ،كالتفاعؿ مع
المعمميف كالعامميف في المدرسة كجيا لكجو ليدؼ العبلقات اإلنسانية ،التحفيز ،اكتشاؼ الحقائؽ ،العمؿ الجماعي ،التطكير كاالبداع في

المدرسة .كتعرؼ إجرائيا :الدرجة التي يحصؿ عمييا المعمميف مف اإلجابة عف فقرات مقياس اإلدارة بالتجكاؿ الذم اعد ليذا الغرض.
الثقة التنظيمية :يقصد بيذا المفيكـ التكقع كالمعتقد كاالتجاه االيجابي الذم يحممو المعممكف اتجاه مدارسيـ التي يعممكف بيا ككثي ار ما

ترتبط بالممارسات اإلدارية القائمة في ىذه المدارس .كتعرؼ اجرائيا :الدرجة التي يحصؿ عمييا المعمميف مف اإلجابة عف فقرات مقياس

الثقة التنظيمية الذم اعد ليذا الغرض.
اإلطار النظري لمدراسة:

مفيوـ اإلدارة بالتجواؿ  :يتركز ىذا المضمكف عمى عممية التجكاؿ كالتحرؾ بالدرجة األكلى ،كفي المغة تعني الطكفاف في البمداف كثي ار

(المعجـ الكسيط ،ص ُْٓ) .كتعكد بديات الكتابة عف اإلدارة بالتجكاؿ الى ( )Peters & Watermanفي كتابيما " البحث عف
التميز" كذلؾ في بداية الثمانينيات مف القرف الماضي ،حيث اكتشؼ االثناف أف الشركات التي سبؽ أف كبار مديرييا العامميف بالتفاعؿ

مع المكظفيف كانت أكثر نجاحا مف تمؾ الشركات التي كانت إدارتيا معزكلة عف العامميف .كبينا أف ممارسة اإلدارة بالتجكاؿ تشجع
عمى مكاجية المشكبلت في العمؿ ،ككذلؾ إبقاء التكاصؿ بيف المدير كالمكظفيف ،كىنا يشعر العاممكف أف مديرىـ قريب منيـ (الحكامدة
كالعبيدم .)َُِّ ،فاإلدارة بالتجكاؿ حالة مف المشاركة التنظيمية ،كااللتزاـ بركح العمؿ الجماعي كانطبلؽ عنصرم المبلحظة كالحؿ
الفكرم بخصكصية جديدة لمتعامؿ مع المكارد البشرية لتحقيؽ اإلنتاجية الفضمى (جكدم كعبد الرحمف .)َُُِ،كاإلدارة بالتجكاؿ في

الميداف المدرسي ما ىي إال تعبير عف قياـ المدير كنكابو بممارسة العمؿ اإلدارم في أم مكاف بالمدرسة لتحقيؽ االتصاؿ كالتكاصؿ
الفعاؿ مع العامميف في المدرسة ،كمتابعة العديد مف مجاالت العمؿ المدرسي اليكمي مثؿ :االلتقاء بالمعمميف كاالستماع الى كجية
النظر المتعددة بشكؿ يدعـ كيحقؽ األىداؼ المرجكة ،كالتأكد مف االستخداـ األمثؿ ألكقات العمؿ الرسمية كالتعرؼ عف قرب إلى
األنشطة المدرسية ،كطريقة أدائيا كمتابعة إنجازىا ،كالكقكؼ عمى المعكقات التي تحكؿ دكف فاعميتيا ،كاالتصاؿ بالتبلميذ كمتابعة

تقدميـ كانضباطيـ داخؿ المدرسة كحؿ المشكبلت التي يعانكف منيا( .البنا.)ََُِ ،

أىمية اإلدارة بالتجواؿ :تكمف أىمية اإلدارة بالتجكاؿ أنيا تمكف المدير مف معرفة ما يجرم مف خبلؿ اتصالو المباشر مع العامميف
لمتعرؼ عمى حاجاتيـ الحقيقية كسماع كجيات نظرىـ المختمفة ،مما يساعد في تحقيؽ االىداؼ ،ككذلؾ تساعد الزيارات المتكررة عمى

كسر الحكاجز التي تحكؿ دكف االتصاؿ الفعاؿ بيف المدير كالعامميف مف خبلؿ تكاصمو معيـ كاالجتماع بيـ ،كتبادؿ االفكار معيـ،
األمر الذم يفسر مف العامميف باىتماـ المدير كالتزامو ،مما يدفعيـ لبلستجابة لتكجيياتو .كاإلدارة بالتجكاؿ تجعؿ المدير ييتـ بالعامميف،
كيدرؾ الفركؽ الفردية بينيـ ،كيتعامؿ مع كؿ فرد كفؽ ظركفو الخاصة .كاإلدارة بالتجكاؿ أداة فعالة لمتأثير في سمكؾ العامميف كتكجيو
جيكدىـ لتحقيؽ األىداؼ ،فتجكاؿ المدير بيف مكاتب العامميف يرفع ركحيـ المعنكية كينمي لدييـ الشعكر باالنتماء كالكالء (جكدم كعبد

الرحمف .)َُُِ ،كىي سياسة تتيح لمعامميف حرية االت صاؿ مع المديريف كالمشرفيف عمييـ مما يزيد الرضا عند المكظفيف كارتفاع الركح

المعنكية لدييـ كزيادة كفاءتيـ كانتاجيتيـ ( .)Mckinney,2004كتبرز أىمية اإلدارة بالتجكاؿ مف خبلؿ تحقيقيا لمجكانب اآلتية:
تفكيض السمطة ،تحسيف اإلنجاز ،تنفيذ الخطة المكضكعة ،إعادة تكزيع العمؿ في الكاقع الفعمي ،االتصاؿ الشفيي الفعاؿ ،اكتشاؼ
المشكبلت كأكجو القصكر (البنا.)ََُِ ،
أدوات اإلدارة بالتجواؿ :حتى ينجح المدير بالتجكاؿ ال بد مف امتبلكو مجمكعة مف األدكات منيا :إثارة كتحفيز االىتماـ كالحديث،
االصغاء الذكي المستكعب ،استخداـ ذكي لؤلسئمة كالحكار ،إزالة الخكؼ كالرىبة كالخجؿ ،مشاركة اآلخريف في مشاكؿ العمؿ ،الدراسة
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عف المبدعيف كالعباقرة ،الدراسة عف أفكار جديدة كرائعة ،كمف الكسائؿ المساعدة لئلدارة بالتجكاؿ :االبتسامة الحانية ،االىتماـ باآلخريف،
التكيؼ كالمعايشة ،التشجيع الفعاؿ ،كااللتزاـ كاالنضباط (الخضيرم.)َََِ ،
مفيوـ الثقة التنظيمية :تعكد الجذكر التاريخية لنشأة الثقة التنظيمية الى عقكد بعيدة ارتبطت بنشأة المجتمعات كتطكرىا ،فيي قديمة
قدـ االشكاؿ األكلى لمركابط اإلنسانية ،في حيف أف االىتماـ العممي بالثقة التنظيمية بدأ في بداية الخمسينات مف القرف الماضي

بكصفيا مكضكعا رئيسيا في عمـ النفس ،إذ أف األفراد يختمفكف في ميكليـ لمثقة باآلخريف كأف ىذه الميكؿ تنشأ مف طفكلتيـ المبكرة

كشخصياتيـ كتجاربيـ في الحياة (الشركجي كنكرم .)ََِٖ ،كعرفت الثقة التنظيمية عمى أنيا ايماف االفراد باألىداؼ كالسياقات
التنظيمية كالق اررات كالقائد التنظيمي كبجميع العامميف معيـ بما يعكس االلتزاـ كرضا االفراد اتجاه المنظمة (الطائي .)ََِٕ ،كما
عرفت بأنيا الشعكر اإليجابي كالتفاعبلت العاطفية التي تنشأ بيف مانح الثقة كالمكثكؽ بو الذم يخمؽ التكقعات اإليجابية لمانح الثقة
(عبد ا﵀ .)َُِٔ ،كما عرفت بأنيا درجة تفكيض بعض المسؤكليات لممرؤكسيف الذيف يمثمكف التكقعات الكاثقة كااليجابية إلنجازاتيـ
لممسؤكليات كالمياـ (.)Straiter, 2005

أىمية الثقة التنظيمية :تمعب الثقة التنظيمية دك ار في تحقيؽ التكامؿ التنظيمي بيف أفراد المؤسسة ،كضماف االستقرار عمى المدل

الطكيؿ لتحقيؽ مصالح العامميف كتحقيؽ فاعمية المؤسسة ،فالثقة كاإلنتاجية يسيراف جنبا الى جنب في المؤسسات التعميمية ( James,

 .) 2010كتمثؿ الثقة التنظيمية أساس نجاح المؤسسات في تحقيؽ مستكيات عالية مف األداء ،فالقائد عندما يشعر بالثقة المتبادلة بينو
كبيف العامميف كالمكظفيف اإلدارييف ،كيقبؿ عمى عممو اإلدارم بدافعية عالية ،كىمة كبيرة ،كيسعى جاىدا لتطكير مؤسستو التي يعمؿ
بيا ،كىذا بدكره يؤدم الى فعالية السمكؾ التنظيمي في تمؾ المؤسسات ،ما يؤثر بشكؿ إيجابي عمى القائد بزيادة تمكنو كرضاه عف عممو
( .) Chang, Chen & Lan, 2013).كما اف لمثقة التنظيمية دكر كبير في نتائج العمؿ اذ أثبتت الكثير مف الدراسات كجكد عبلقة

إيجابية بيف الثقة التنظيمية كسمكؾ المكاطنة التنظيمية كاألداء كااللتزاـ التنظيمي ككجكد عبلقة عكسية بيف الثقة التنظيمية كدكراف العمؿ

كالصراع كالغياب ،فكمما زادت ثقة العامميف بالمؤسسة قؿ معدؿ دكراف العمؿ كالصراع داخؿ المؤسسة (عبد ا﵀.)َُِٔ ،
ابعاد الثقة التنظيمية :تختمؼ أبعاد الثقة التنظيمية تبعا لتعريفيا سكاء كاف ىذا التعريؼ عمى مستكل الفرد اك المجمكعة .أك عمى

مستكل التنظيـ .ف قد اتفؽ معظـ الباحثيف عمى تقسيـ ابعاد الثقة التنظيمية الى :الثقة بالمشرفيف ،كالثقة بزمبلء العمؿ ،كالثقة بإدارة
المنظمة ( .)Hoppes, & Holly, 2014كقد تكصؿ (الغامدم )َُٗٗ ،مف خبلؿ دراستو لمثقة التنظيمية باألجيزة اإلدارية السعكدية
إلى أف ىناؾ أربعة مككنات لمثق ة التنظيمية كىي :السياسات اإلدارية ،االبتكار كتحقيؽ الذات ،القيـ السائدة ،كتكفر المعمكمات .كيمكف
تحديد عدة أنكاع لمثقة التنظيمية ىي :الثقة التعاقدية ،الثقة المكشكفة ،كالثقة عمى مستكل المجمكعات (السعكدم.)ََِٓ ،

الدراسات السابقة:
الدراسات المتعمقة باإلدارة بالتجواؿ:

ىدفت دراسة (عتكـ )َُِٕ ،إلى بياف درجة ممارسة اإلدارة بالتجكاؿ لدل رؤساء األقساـ األكاديمية كعبلقتيا بتحسيف األداء الكظيفي
ألعضاء ىيئة التدريس في جامعة الدماـ ،تـ اعداد استبانة لجمع البيانات تككنت مف جزأيف :األكؿ لقياس درجة ممارسة اإلدارة

بالتجكاؿ ،كالثاني لقياس تحسيف األداء ،بمغت عينة الدراسة العشكائية الطبقية (ِّٓ) فردا مف أعضاء ىيئة التدريس في جامعة الدماـ
في العاـ الدراسي َُِٓ ، َُِٔ/كتكصمت الدراسة إلى أف درجة ممارسة اإلدارة بالتجكاؿ جاءت بدرجة متكسطة كدرجة اسياميا في
تحسيف األداء الكظيفي ألعضاء ىيئة التدريس جاء بدرجة متكسطة مع كجكد عبلقة ارتباطية إيجابية ،كتبيف كجكد فركؽ ذات داللة
إحصائية عند مستكل الداللة (  )α≥ 0.05بيف المتكسطات الحسابية لدرجة ممارسة اإلدارة بالتجكاؿ عمى األداء الكظيفي عمى متغير

(الجنس ،الكمية ،الخبرة).
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كىدفت دراسة (الضبلعيف )َُِٔ ،إلى معرفة درجة ممارسة اإلدارة بالتجكاؿ كأثرىا في فاعمية الق اررات االستراتيجية في
الشركات الصناعية المساىمة العامة األردنية ،كلتحقيؽ ىدؼ الدراسة تـ تطكير استبانة كتـ تكزيعيا عمى (ِّٕ) مبحكثا .تكصمت
الدراسة الى النتائج التالية :كجكد أثر لممارسة اإلدارة بالتجكاؿ عمى فاعمية الق اررات االستراتيجية في الشركات.

كما كىدفت دراسة (اشتكم )َُِٓ ،التعرؼ الى كاقع تطبيؽ اإلدارة بالتجكاؿ مف كجية نظر العامميف في جامعة فمسطيف،

استخدـ الباحث المنيج الكصفي ،كطبؽ استبانة لقياس اتجاىات العامميف نحك تطبيؽ اإلدارة بالتجكاؿ بالجامعة .تككنت عينة الدراسة
مف (َُْ ) مف العامميف اإلدارييف كاألكاديمييف ،كأشارت نتائج الدراسة أف مستكل تطبيؽ اإلدارة بالتجكاؿ بالجامعة كاف متكسطا ،كما
بينت كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية في متغير العمر كعدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية لمتغيرات (المؤىؿ العممي ،سنكات

الخدمة ،الدرجة الكظيفية).

في حيف ىدفت دراسة (المكاضية )َُِْ،إلى التعرؼ الى درجة ممارسة اإلدارة بالتجكاؿ كأثرىا عمى تنمية كفاءة معممات
رياض األطفاؿ مينيا في األردف ،طكرت الباحثة استبانة لجمع البيانات ،كتككف مجتمع الدراسة مف (َُّ) معممة ،تكصمت الدراسة الى
أف درجة ممارسة اإلدارة بالتجكاؿ كمستكل تنمية كفاءة معممات رياض األطفاؿ مينيا كاف بدرجة متكسطة ،ككجكد أثر لدرجة ممارسة
اإلدارة بالتجكاؿ في تنمية كفاءة معممات رياض األطفاؿ مينيا ،كأف درجة ممارسة اإلدارة بالتجكاؿ تفسر ما مقداره (ٗ )%ٓٔ.مف

التبايف في تنمية معممات رياض األطفاؿ مينيا.

كقاـ (الحكامدة ،كالعبيدم )َُِِ،بدراسة ىدفت التعرؼ عمى أثر ممارسة اإلدارة بالتجكاؿ عمى فاعمية عممية اتخاذ الق اررات في
الجامعات األردنية الرسمية ،استخدـ المنيج الكصفي ،كطكرت استبانة مف جزأيف األكؿ :لقياس ابعاد ممارسة اإلدارة بالتجكاؿ كالثاني:
لقياس فاعمية اتخاذ الق اررات ،تككنت عينة الدراسة مف (ُّٔ) فردا ،كتكصمت نتائج الدراسة الى :أف تصكرات المديريف في الجامعات
األردنية الرسمية لممارسة اإلدارة بالتجكاؿ كفاعمية اتخاذ الق اررات قد جاء بدرجة مرتفعة ،ككجكد أثر ذم داللة إحصائية لممارسة اإلدارة

بالتجكاؿ عمى فاعمية عممية اتخاذ الق اررات.
أجرل (السحيمي ) َُِِ ،دراسة ىدفت الى التعرؼ الى درجة ممارسة اإلدارة بالتجكاؿ عمى التمكيف اإلدارم في الدكائر
الحككمية في منطقة المدينة المنكرة في المممكة العربية السعكدية ،كشممت عينة الدراسة (ٓٓٓ) مبحكثا ،كتكصمت الدراسة الى النتائج
التالية :درجة ممارسة اإلدارة بالتجكاؿ جاءت مرتفعة مع كجكد أثر ألبعاد اإلدارة بالتجكاؿ في التمكيف اإلدارم ،ككذلؾ كجكد فركؽ دالة

احصائيا في درجة ممارسة اإلدارة بالتجكاؿ تعزل لمتغيرات (العمر ،كالمؤىؿ العممي ،كالخبرة ،كالجنس).
كقاـ ( )Brown & Coley,2011بدراسة ىدفت التعرؼ عمى أثر اإلدارة بالتجكاؿ عمى الممارسات التربكية لممعمميف داخؿ
الفصكؿ كتحصيؿ الطمبة كقياس اآلثار المترتبة عمى التجكاؿ عف طريؽ المبلحظات الصفية القصيرة كالمتكررة في المدارس مف كجية
نظر المعمميف ،استخدـ المنيج الكصفي التحميمي ،تككنت عينة الدراسة مف (ُّْ) معمما ،ككاف مف أىـ النتائج :التجكاؿ بيف المعمميف
ساىـ في كسر حاجز الخكؼ عف طريؽ االتصاؿ المباشر مع المعمميف ،كبناء عبلقات إيجابية تعتمد عمى الثقة بينيما ككجكد فركؽ

ذات داللة إحصائية بيف الممارسات التربكية لممعمميف داخؿ الفصكؿ ،كتحصيؿ الطمبة كبيف اإلدارة بالتجكاؿ.
كأجرل ( ) Payne, 2010دراسة ىدفت الى بياف أثر تطبيؽ اإلدارة بالتجكاؿ عمى تحسيف الممارسات التعميمية في مدارس
الساحؿ الشرقي لكالية فرجينيا مف كجية نظر المعمميف ،كانت عينة الدراسة احدل مدارس المرحمة المتكسطة في كالية فرجينيا ،تـ تنفيد

اإلدارة بالتجكاؿ في ىذه المدرسة لمدة ْ سنكات ،كشممت الدراسة جميع المعمميف البالغ عددىـ (ْٖ) معمما ك(ْ) ادارييف في المدرسة،
إذ عقدت مقاببلت مع المعمميف كاإلدارييف ،كتـ تطكير استبانة تـ تكزيعيا عمى عينة الدراسة ،ككاف مف أىـ نتائج الدراسة :إف اإلدارة

بالتجكاؿ تتيح لممعمميف التعبير عف تكقعاتيـ كآرائيـ حكؿ تدريس الطبلب ،كما تسمح ليـ تغيير طرؽ التدريس حسب ما يركنو مناسبا،
كأف التجكاؿ لو تأثير إيجابي في تكفير بيئة تعميمية إشرافيو تركز عمى الجميع عناصر العممية التعميمية بكامميا مف (معمميف ،كطمبة،
كالمناىج الدراسية ،كاألساليب التربكية).
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الدراسات المتعمقة بالثقة التنظيمية:

كىدفت دراسة (أبك سنينة ) َُِٔ ،التعرؼ إلى مستكل الثقة التنظيمية في المدارس الثانكية العامة في محافظة جرش مف كجية

نظر المعمميف ،تـ بناء استبانة تككنت مف ثبلثة مجاالت ،كتـ تكزيعيا عمى عينة قكاميا (ُٗٗ) معمما ،أشارت نتائج الدراسة :اف
مستكل الثقة التنظيمية في المدارس الثانكية العامة في محافظة جرش مف كجية نظر المعمميف جاء متكسطا مع كجكد فركؽ ذات داللة
إحصائية في متكسطات استجابات المعمميف تعزل لمتغير الجنس لصالح االناث كالمؤىؿ العممي لصالح (الماجستير فأكثر) كعدـ كجكد

فركؽ لمتغير الخبرة.

أجرل (الرشيدم كسبلمة )َُِٓ،دراسة ىدفت إلى الكشؼ عف درجة الثقة التنظيمية في جامعات الككيت الحككمية كالخاصة
كعبلقتيا بالدافعية لدل أعضاء ىيئة التدريس فييا مف كجية نظرىـ .كقد اختيرت عينة عشكائية بمغت (ّّٓ) عضك ىيئة تدريس ،تـ
استخداـ المنيج الكصفي كتطكير أداتيف األكلى لمثقة التنظيمية كالثانية لمدافعية ،كقد أظيرت نتائج الدراسة أف درجة الثقة التنظيمية

جاءت مرتفعة ،ككذلؾ درجة الدافعية كانت مرتفعة أيضا ،كما أظيرت النتائج عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية تعزل ألثر الجامعة
كالكمية كالخبرة في الثقة التنظيمية كدرجة الدافعية لدل أعضاء ىيئة التدريس في جميع المجاالت ،كالدرجة الكمية ،كما كشفت الدراسة
أيضا كجكد عبلقة ارتباطية إيجابية دالة احصائيا بيف الثقة التنظيمية كالدافعية لدل أعضاء ىيئة التدريس.
كأجرل كؿ مف ( )Hoppes & Holley,2014دراسة حاكلت الكشؼ عف العبلقة بيف الثقة التنظيمية كبعض المتغيرات
المتعمقة بالمناخ الجامعي كاتخاذ الق اررات كالشفافية لدل أعضاء ىيئة التدريس في الجامعات ،كتأثير الثقة التنظيمية عمى العبلقة بيف

أعضاء ىيئة التدريس كاإلدارييف ،كلتحقيؽ أىداؼ الدراسة ،أجريت مقاببلت كاسعة النطاؽ ،كأخذت المبلحظات ،كحممت الكثائؽ
ألعضاء ىيئة التدريس .كأظيرت النتائج كيؼ أف تصكرات أعضاء ىيئة التدريس حكؿ المناخ اآلمف لمحرـ الجامعي كالمشاركة في
اتخاذ الق اررات كالشفافية تؤثر إيجابيا في الثقة التنظيمية لدييـ.
كأجرل (النكيقة ) َُِّ ،دراسة ىدفت إلى معرفة أثر الثقة التنظيمية في تحقيؽ االلتزاـ التنظيمي في جامعة الطائؼ ،تـ اختيار

عينة عشكائية مف المكظفيف اإلدارييف عمى اختبلؼ تخصصاتيـ كمراتبيـ الكظيفية ،كقد أظيرت نتائج الدراسة كجكد عبلقة ارتباطية
بيف الثقة التنظيمية كاال لتزاـ التنظيمي لدل العامميف في الجامعة .كما بينت كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية في تقديرات أفراد العينة
لمستكل الثقة التنظيمية تبعا لمتغيرات (العمر ،المؤىؿ العممي ،المستكل الكظيفي).
كقاـ ( )Bidarian & Jafari, 2012بإجراء دراسة ىدفت إلى الكشؼ عف عبلقة بيف العدالة التنظيمية كالثقة التنظيمية
( الشخصية كالمنظمة) ،كلتحقيؽ أىداؼ الدراسة تـ تطكير استبانتيف :استبانة العدالة التنظيمية كاستبانة الثقة التنظيمية ،كطبقت عمى

عينة تككنت مف (َِٓ ) مكظفا في جامعة أزاد اإلسبلمية في طيراف ،كأظيرت نتائج الدراسة عبلقة ارتباطية إيجابية ذات معنى بيف
العدالة التنظيمية كالثقة التنظيمية.
كىدفت دراسة (السرحاني )َُُِ ،التعرؼ إلى درجة الثقافة التنظيمية السائدة في جامعتي الجكؼ كحائؿ مف كجية نظر
أعضاء ىيئة التدريس كعبلقتيا بدافعيتيـ لمعمؿ .تـ اختيار عينة الدراسة بالطريقة العشكائية الطبقية بمغت (ْٖٔ) عضكا ،كلتحقيؽ

أىداؼ الدراسة ،تـ تطكير أداتيف ىما :استبانة الثقافة التنظيمية ،كاستبانة دافعية العمؿ لدل أعضاء الييئة التدريسية ،كأشارت نتائج

الدراسة أف تقديرات أفراد عينة الدراسة جاءت مرتفعة عمى درجة ممارسة الثقافة التنظيمية كالدافعية في العمؿ بجميع مجاالتيا ،كأف
ىناؾ عبلقة إيجابية ذات داللة إحصائية بيف الدافعية كالثقافة التنظيمية ،كما كشفت النتائج المتعمقة بدافعية العمؿ لدل أعضاء ىيئة
التدريس عف عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية تعزل ألثر الجنس ،ككجكد فركؽ ذات داللة إحصائية تعزل ألثر الرتبة العممية

لصالح أستاذ مشارؾ كأستاذ ،ككعدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية تعزل ألثر سنكات الخبرة.

في حيف ىدفت دراسة ( )James,2010إلى الكشؼ عف الثقة التنظيمية كعبلقتيا ببعض المتغيرات الكظيفية في جامعة أيكا
األمريكية ،تككنت عينة الدراسة مف (ََّٕ) عضك ىيئة تدريس في الجامعات الحككمية كالخاصة بكالية أيكا االمريكية ،طبقت عمييـ
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استبانة الثقة التنظيمية التي تضـ قسميف :األكؿ يشمؿ عمى فقرات قياس الثقة التنظيمية ،كالثاني :يشتمؿ عمى المتغيرات الكظيفية
كاإلبداع ،ككشفت نتائج الدراسة األثر اإليجابي لمثقة التنظيمية عمى مستكيات عالية مف األداء التنظيمي كالتنافسي كالفاعمية التنظيمية
كاالستقرار كالديمكمة كاإلبداع.
التعقيب عمى الدراسات السابقة :الدراسة الحالية أفادت مف الدراسات السابقة في بناء اإلطار النظرم كأدكات الدراسة ،كاإلجراءات التي
اتبعتيا ،كما أفادت منيا في مناقشة نتائج الدراسة ،كمع ذلؾ فإف لمدراسة الحالية ميزة تجعميا تسد فراغان في البحث التربكم الفمسطيني

عندما تناكلت الكشؼ عف درجة ممارسة مديري المدارس الثانوية في محافظة اريحا واالغوار لإلدارة بالتجواؿ وعالقتيا بالثقة
التنظيمية لدى معممييـ.

منيج الدراسة :استخدـ المنيج الكصفي االرتباطي ،كذلؾ لمبلءمتو لطبيعتيا.

مجتمع الدراسة وعينتيا :تككف مجتمع الدراسة مف جميع أعضاء الييئة التدريسية في المدارس الثانكية في محافظة أريحا كاألغكار،

كالبالغ عددىـ (ِّٗ) مدرسا ،تـ تكزيع االستبانة عمييـ جميعا كشكؿ ما تـ استرجاعو عينة الدراسة قكاميا (َُِ) مدرسا ،كيكضح
جدكؿ رقـ (ُ) تكزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغيراتيا:
جدوؿ رقـ (ٔ) /توزيع أفراد عينة الدراسة حسب المتغيرات
المتغير

مستكل المتغير

العدد

ذكر

َْ

أنثى

َٖ

بكالكريكس

ٖٗ

أعمى مف بكالكريكس

ِِ

ُ_ٓ سنكات

ّّ

ٔ_َُ سنكات

ْٓ

أكثر مف َُ سنكات

ِْ

الجنس
المؤىؿ

سنكات الخبرة

أداة الدراسة :بناؤىا وصدقيا وثباتيا

لتحقيؽ أىداؼ الدراسة أعد الباحث استبانتاف ،تـ بناؤىما كتطكيرىما باالستعانة باألدب التربكم ،كالدراسات السابقة المتعمقة

بمكضكع الدراسة ،ككذلؾ تـ االستفادة مف آراء العامميف في الحقؿ التربكم .كتككنت استبانة اإلدارة بالتجكاؿ في صكرتيا األكلية مف
(ّٔ) فقرة مكزعة عمى (ٓ) محاكر ،كاستبانة الثقة التنظيمية (ُِ) فقرة كلمتحقؽ مف صدقيا تـ عرضيا عمى مجمكعة مف المحكميف،
بمغ عددىـ (ُُ) محكمان ،مف ذكم االختصاص ممف يحممكف درجة الدكتكراه كالماجستير في التربية ،كذلؾ إلبداء مبلحظاتيـ كآرائيـ
حكؿ سبلمة المغة ككضكحيا كمبلئمة العبارات ألغراض الدراسة ،مف حيث شمكليتيا كتغطيتيا لمحاكر الدراسة ،كقد تـ األخذ

بمبلحظات المحكميف ،فحذفت (ٔ) عبارات في استبانة اإلدارة بالتجكاؿ كأعيد صياغة (ْ) عبارات ،كحذفت (ْ) عبارات في استبانة
الثقة التنظيمية كأعيد صياغة (ٓ) عبارات كأصبحت استبانة اإلدارة بالتجكاؿ بصكرتيا النيائية مككنة مف (َّ) فقرة مكزعة عمى خمسة
محاكر كاستبانة الثقة التنظيمية بصكرتيا النيائية مككنة مف (ُٕ) فقرة.

كتـ التأكد مف ثبات االستبانتاف بإيجاد معامؿ الثبات كركنباخ الفا ( ،)Cronbach- Alphaحيث بمغت قيمتو لمدرجة الكمية

االستبانة اإلدارة بالتجكاؿ (ّٖ )َ.كاستبانة الثقة التنظيمية (ِٖ.)َ.
التصميـ والمعالجة اإلحصائية :تضمنت الدراسة ثبلث متغيرات مستقمة ىي :الجنس كلو مستكياف (ذككر ،إناث) ،كالمؤىؿ العممي كلو

مستكياف (بكالكريكس ،أعمى مف بكالكريكس) سنكات الخبرة كليا ثبلث مستكيات (ُ_ٓ سنة َُ_ٔ ،سنة ،أكثر مف َُ سنكات) أما
المتغير التابع فيك درجة ممارسة مديري المدارس الثانوية في محافظة اريحا واالغوار لإلدارة بالتجواؿ وعالقتيا بالثقة التنظيمية لدى

معممييـ .كلتصحيح االستبانة فقد كزعت العبلمات مف ُ ٓ-عمى النحك التالي:
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 تعطى القيمة الرقمية (ٓ) لبلستجابة (كبيرة جدان). -تعطى القيمة الرقمية (ْ) لبلستجابة (كبيرة).

 تعطى القيمة الرقمية (ّ) لبلستجابة (متكسطة). -تعطى القيمة الرقمية (ِ) لبلستجابة (قميمة).

 -تعطى القيمة الرقمية (ُ) لبلستجابة (قميمة جدان).

وألغراض التحميؿ اإلحصائي ،تـ استخداـ المتكسطات الحسابية كاالنحراؼ المعيارم ،كاختبار ( )t - testك اختبار تحميؿ التبايف

األحادم ( )One Way Analysis of Varianceكمعامؿ االرتباط بيرسكف ( )Person Correlationك معامؿ الثبات كركنباخ
الفا ( ،)Cronbach- Alphaكتفسر المتكسطات الحسابية درجة ممارسة مديري المدارس الثانوية في محافظة اريحا واالغوار
لإلدارة بالتجواؿ وعالقتيا بالثقة التنظيمية لدى معممييـ حسب المقياس الكزني التالي:
الدرجة

مدل المتكسط الحسابي

منخفض

ّّ ِ.فأقؿ

متكسط

ّّْ.ٔٔ-ِ.

مرتفع

ٕٔ ّ.فأعمى

عرض نتائج الدراسة ومناقشتيا:

نتائج سؤاؿ الدراسة األوؿ :ما درجة ممارسة مديرم المدارس الثانكية في محافظة اريحا كاالغكار لئلدارة بالتجكاؿ مف كجية نظر

معممييـ؟

لئلجابة عف سؤاؿ الدراسة األكؿ ،تـ حساب المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية الستجابة أفراد عينة الدراسة لكؿ مجاؿ
مف مجاالت استبانة اإلدارة بالتجكاؿ ،الجدكؿ رقـ (ِ) يكضح ذلؾ.
الجدوؿ رقـ (ٕ)
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمجاالت اإلدارة بالتجواؿ مرتبة تنازلياً.

االنحراؼ

درجة

المتكسط

الحسابي

المعيارم

الممارسة

ُ .يتيح تجكاؿ مدير المدرسة االلتقاء بالمعمميف في أم كقت.

َُّ.

َّٗ.

متكسطة

ِ .بالتجكاؿ يشارؾ مدير المدرسة المعمميف في المناسبات المختمفة.

َّْ.

َُٓ.

متكسطة

ّ .بالتجكاؿ يستطيع مدير المدرسة التأثير في المعمميف لتحقيؽ اليدؼ.

َُّ.

َِْ.

متكسطة

ْ .يتيح تجكاؿ مدير المدرسة االىتماـ بالعمؿ الجماعي.

ِٗٗ.

َِٖ.

متكسطة

ٓ .يتيح تجكاؿ مدير المدرسة معرفة حاجات المعمميف.

ِٓٗ.

َْْ.

متكسطة

ٔ .يتيح تجكاؿ مدير المدرسة االطبلع عمى أكضاع العمؿ.

ِٖٓ.

َّٔ.

متكسطة

ِٗٗ.

َٖٓ.

متكسطة

المتكسط

االنحراؼ

درجة

الحسابي

المعيارم

الممارسة

ُ .تجكاؿ مدير المدرسة يعمؽ إحساس المعمميف انيـ شركاء في العمؿ.

ِّٔ.

َِٖ.

متكسطة

ِ .يقكـ مدير المدرسة بالتجكاؿ بيف الصفكؼ لتحفيز المعمميف عمى األداء األفضؿ.

َُّ.

َْٕ.

متكسطة

ّ .تجكاؿ مدير المدرسة يشعر المعمميف أنيـ جزء ميـ مف المدرسة.

ِٖٗ.

َِْ.

متكسطة

ْ .يرفع مدير المدرسة الركح المعنكية لممعمميف بمركره المتكاصؿ في غرفتيـ.

ُِٖ.

َّْ.

متكسطة

ٓ .يعتمد مدير المدرسة نظاما لمحكافز مبني عمى قدرات المعمميف.

َِٖ.

َّٖ.

متكسطة

مجاؿ العبلقات اإلنسانية:

الدرجة الكمية
مجاؿ التحفيز:
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ِّٕ.

ََْ.

متكسطة

ِٓٗ.

َٖٓ.

متكسطة

المتكسط

االنحراؼ

درجة

الحسابي

المعيارم

الممارسة

ُ .يتفقد مدير المدرسة المعمميف باستمرار.

ُِّ.

َّّ.

متكسطة

ِ .يحدد تجكاؿ مدير المدرسة الصعكبات كالمشاكؿ في العمؿ.

ََّ.

َْٓ.

متكسطة

ّ .تجكاؿ مدير المدرسة يجمع المعمكمات مف مصادرىا.

ِٕٗ.

َْْ.

متكسطة

ْ .تجكاؿ مدير المدرسة يعالج المشكبلت الحاصمة بسرعة.

َِٗ.

َْٓ.

متكسطة

ٓ .يحكـ مدير المدرسة عمى العمؿ عبر مبلحظتو المباشرة.

ِٖٗ.

َِٖ.

متكسطة

ٔ .يتجكؿ مدير المدرسة بيف المعمميف لمتحقؽ مف المعمكمات الكاردة.

ِٕٕ.

َِْ.

متكسطة

ِْٗ.

َٔٓ.

متكسطة

المتكسط

االنحراؼ

درجة

الحسابي

المعيارم

الممارسة

ُ .تجكاؿ مدير المدرسة يكسر الحكاجز النفسية بينو كبيف المعمميف.

َّٕ.

َّٔ.

متكسطة

ِ .يشارؾ مدير المدرسة المعمميف في انجاز أعماليـ.

ِٕٗ.

َِٖ.

متكسطة

ّ .تجكاؿ مدير المدرسة يعزز الثقة بينو كبيف المعمميف.

ِٓٗ.

َُٓ.

متكسطة

ْ .يجتمع مدير المدرسة بالمعمميف أثناء تجكلو في المدرسة.

ِِٗ.

َّْ.

متكسطة

ٓ .يسمح مدير المدرسة ألم معمـ بالتكاصؿ معو أثناء تجكالو.

ِٖٖ.

َْٔ.

متكسطة

ٔ .يشجع تجكاؿ مدير المدرسة الحكار المفتكح مع المعمميف

َِٖ.

َّٖ.

متكسطة

ِّٗ.

َٓٓ.

متكسطة

المتكسط

االنحراؼ

درجة

الحسابي

المعيارم

الممارسة

ُ .تجكاؿ مدير المدرسة يعزز ثقافة االبداع في المدرسة.

ُّّ.

َِٖ.

متكسطة

ِ .يستثير تجكاؿ المدير القدرات الكامنة عند المعمميف.

َّٓ.

َِٓ.

متكسطة

ّ .يشارؾ مدير المدرسة المعمميف في تطكير أساليب العمؿ.

ِٓٗ.

َْْ.

متكسطة

ْ .يقدـ مدير المدرسة أفكا ار جدية خبلؿ تجكالو بيف المعمميف.

ِّٗ.

َٓٓ.

متكسطة

ٓ .يساىـ تجكاؿ المدير االستفادة مف مقترحات المعمميف في تطكير العمؿ المدرسي.

ِِٖ.

َّٕ.

متكسطة

ٔ .يؤثر تجكاؿ المدير إيجابيا عمى االبداع كتطكير العمؿ.

ِٕٗ.

ََْ.

متكسطة

ِِٗ.

َٓٓ.

متكسطة

الدرجة الكمية
مجاؿ اكتشاؼ الحقائؽ:

الدرجة الكمية
مجاؿ العمؿ الجماعي:

الدرجة الكمية
مجاؿ التطكير كاالبداع:

الدرجة الكمية لجميع مجاالت االستبانة

يتضح مف قيـ المتكسطات الحسابية الكاردة في الجدكؿ رقـ (ِ) أف المتكسط الحسابي لمدرجة الكمية (لجميع المجاالت) بمغ

(َُ ،)ّ.كىك بدرجة متكسطة .أف القيـ ليذه المجاالت قد تراكحت بيف (ٗٗ )ِ.ك (ِٗ ،)ِ.فقد حصؿ مجاؿ العبلقات اإلنسانية عمى
أعمى متكسط حسابي مقداره (ٗٗ ،)ِ.كىك بدرجة متكسطة ،يميو مجاؿ التحفيز ،بمتكسط حسابي مقداره (ٓٗ ،)ِ.كىك بدرجة متكسطة،

يميو مجاؿ اكتشاؼ الحقائؽ ،بمتكسط حسابي مقداره (ْٗ .)ِ.كىك بدرجة متكسطة يميو مجاؿ العمؿ الجماعي ،بمتكسط حسابي مقداره
(ّٗ )ِ.كىك بدرجة متكسطة أيضان ،أما أقؿ متكسط حسابي فكاف لمجاؿ التطكير كاالبداع كمقداره (ِٗ ،)ِ.كىك بدرجة متكسطة
أيضا.

كربما ترجع ىذه النتيجة لؤلعباء الكثيرة الممقاة عمى كاىؿ مدير المدرسة سيما اف الغالبية العظمى مف ىذه االعماؿ ذات طابع

مكتبي يحتاج تنفيذىا كالرد عمييا الجمكس الدائـ كراء المكتب كىذا االمر يحكؿ دكف تجكاؿ مدير المدرسة ،كربما يعكد السبب أيضا أف
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اإلدارة با لتجكاؿ مف المفاىيـ اإلدارية الحديثة كالمتطكرة كالغير مألكفة لدل المديريف ،بالرغـ أف المدارس بحاجة الى أف تدار بالتجكاؿ
لتمبية احتياجاتيا اإلدارية كالفنية كاإلنسانية إذا ما أحسف تطبيؽ ىذا النمط اإلدارم .كاتفقت نتيجة ىذه الدراسة مع نتيجة كؿ مف دراسة
دراسة (عتكـ )َُِٕ ،التي أشارت أف درجة ممارسة اإلدارة بالتجكاؿ لدل رؤساء األقساـ األكاديمية جاءت بدرجة متكسطة ،كدراسة

(اشتكم ) َُِٓ ،التي تكصمت أف مستكل تطبيؽ اإلدارة بالتجكاؿ مف كجية نظر العامميف في جامعة فمسطيف كاف متكسطا ،كدراسة
(المكاضية )َُِْ،التي تكصمت أف درج ة ممارسة اإلدارة بالتجكاؿ كأثرىا عمى تنمية كفاءة معممات رياض األطفاؿ مينيا في األردف
كاف بدرجة متكسطة ،في حيف اختمفت نتيجة ىذه الدراسة مع نتيجة دراسة (الحكامدة ،كالعبيدم )َُِِ،التي أشارت الى أف تصكرات
المديريف في الجامعات األردنية الرسمية لممارسة اإلدارة بالتجكاؿ جاء بدرجة مرتفعة ،كدراسة (السحيمي )َُِِ ،التي تكصمت الى أف

درجة ممارسة اإلدارة بالتجكاؿ جاءت مرتفعة.

نتائج سؤاؿ الدراسة الثاني :ىؿ تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة (  )α≥ 0.05في متكسطات تقديرات معممي

المدارس الثانكية في محافظة أريحا كاألغكار لدرجة ممارسة مديرم المدارس لئلدارة بالتجكاؿ تعزل لمتغيرات (الجنس ،كالمؤىؿ ،سنكات

الخبرة)؟
لئلجابة عف سؤاؿ الدراسة الثاني ،كضعت ثبلث فرضيات لمفركؽ بيف تقديرات معممي المدارس الثانكية في محافظة أريحا
كاألغكار لدرجة ممارسة مديرم المدارس لئلدارة بالتجكاؿ تعزل لمتغيرات (الجنس ،كالمؤىؿ ،سنكات الخبرة).
الفرضية األُولى :ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة ( )َ.َٓ=بيف تقديرات معممي المدارس الثانكية في محافظة
أريحا كاألغكار لدرجة ممارسة مديرم المدارس لئلدارة بالتجكاؿ تعزل لمتغير الجنس.

لمتحقؽ مف صحة الفرضية األيكلى استخدـ اختبار ( )t - testلمفركؽ بيف تقديرات معممي المدارس الثانكية في محافظة أريحا

كاألغكار لدرجة ممارسة مديرم المدارس لئلدارة بالتجكاؿ تبعا لمتغير الجنس .كذلؾ كما ىك مكضح في الجدكؿ رقـ (ّ)
الجدوؿ رقـ (ٖ)

نتائج اختبار ( )t - testلمفروؽ بيف تقديرات معممي المدارس الثانوية في محافظة أريحا واألغوار لدرجة ممارسة مديري المدارس
لإلدارة بالتجواؿ تبعا لمتغير الجنس.
المتكسط

االنحراؼ

قيمة ت

الداللة

الحسابي

المعيارم

المحسكبة

اإلحصائية

َِّ.
َِٔ.

ََٕ-ُ.

ََُْ.

الجنس

العدد

ذكر

َْ

ِٗٗ.

أينثى

َٖ

ِٖٗ.

يتبيف مف الجدكؿ (ّ) كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة ( )َ.َٓ=بيف متكسطات تقديرات معممي

المدارس الثانكية في محافظة أريحا كاألغكار لدرجة ممارسة مديرم المدارس لئلدارة بالتجكاؿ تعزل لمتغير الجنس ،حيث كانت الداللة
اإلحصائية أقؿ مف (َٓ )َ.كالفركؽ كانت لصاح الذككر.
الفرضية الثانية:

ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة ( )َ.َٓ=بيف تقديرات معممي المدارس الثانكية في محافظة أريحا

كاألغكار لدرجة ممارسة مديرم المدارس لئلدارة بالتجكاؿ تعزل لمتغير المؤىؿ العممي.
لمتحقؽ مف صحة الفرضية األيكلى استخدـ اختبار ( )t - testلمفركؽ بيف تقديرات معممي المدارس الثانكية في محافظة أريحا
كاألغكار لدرجة ممارسة مديرم المدارس لئلدارة بالتجكاؿ تبعا لمتغير المؤىؿ العممي .كذلؾ كما ىك مكضح في الجدكؿ رقـ (ْ)
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الجدوؿ رقـ (ٗ)

نتائج اختبار ( )t - testلمفروؽ بيف تقديرات معممي المدارس الثانوية في محافظة أريحا واألغوار لدرجة ممارسة مديري المدارس
لإلدارة بالتجواؿ تبعا لمتغير المؤىؿ العممي.
المتكسط

االنحراؼ

قيمة ت

الداللة

الحسابي

المعيارم

المحسكبة

اإلحصائية

َِْ.
َِِ.

ُٗ-َ.

َٖٓ.

المؤىؿ

العدد

بكالكريكس

ٖٗ

ِْٗ.

أيعمى مف بكالكريكس

ِِ

ِٔٗ.

يتبيف مف الجدكؿ ( )4عدـ جكد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة ( )َ.َٓ=بيف متكسطات تقديرات معممي
المدارس الثانكية في محافظة أريحا كاألغكار لدرجة ممارسة مديرم المدارس لئلدارة بالتجكاؿ تعزل لمتغير المؤىؿ العممي ،حيث كانت
الداللة اإلحصائية أكبر مف (َٓ.)َ.
الفرضية الثالثة:

ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة ( )َ.َٓ=بيف تقديرات معممي المدارس الثانكية في محافظة أريحا

كاألغكار لدرجة ممارسة مديرم المدارس لئلدارة بالتجكاؿ تعزل لمتغير سنكات الخبرة.

لمتحقؽ مف صحة الفرضية الثالثة تـ حساب المتكسطات كاالنحرافات المعيارية لتقديرات معممي المدارس الثانكية في محافظة
أريحا كاألغكار لدرجة ممارسة مديرم المدارس لئلدارة بالتجكاؿ حسب متغير السنكات الخبرة ،كذلؾ كما ىك مكضح في الجدكؿ رقـ (ٓ)
الجدوؿ رقـ (٘)

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتقديرات معممي المدارس الثانوية في محافظة أريحا واألغوار لدرجة ممارسة مديري
المدارس لإلدارة بالتجواؿ حسب متغير سنوات الخبرة.

سنكات الخبرة

العدد

المتكسط الحسابي

االنحراؼ المعيارم

ُ_ٓ سنكات

ّّ

ِٖٗ.

َِْ.

ٔ_َُ سنكات

ْٓ

ِِٗ.

َُٗ.

أكثر مف َُ سنكات

ِْ

ِٔٗ.

َِٕ.

يتبيف مف الجدكؿ (ٓ) كجكد فركؽ ظاىرية بيف تقديرات معممي المدارس الثانكية في محافظة أريحا كاألغكار لدرجة ممارسة
مديرم المدارس لئلدارة بالتجكاؿ حسب متغير سنكات الخبرة .كلمعرفة داللة الفركؽ تـ استخداـ تحميؿ التبايف األحادم ( One Way

 )Anovaكما يظير في الجدكؿ رقـ (ٔ):

الجدوؿ رقـ ()ٙ

نتائج اختبار تحميؿ التبايف األحادي لتقديرات معممي المدارس الثانوية في محافظة أريحا واألغوار لدرجة ممارسة مديري المدارس
لإلدارة بالتجواؿ حسب متغير سنوات الخبرة.

اإلدارة
بالتجكاؿ

مصدر التبايف

مجمكع المربعات

درجات الحرية

متكسط المربعات

بيف المجمكعات

.076

2

.038

داخؿ المجمكعة

6.97

117

.060

المجمكع

7.05

119

قيمة ؼ
المحسكبة
.639

الداللة اإلحصائية

.529

يتبيف مف الجدكؿ ( )6أف قيمة ؼ لمدرجة الكمية ( ).639كمستكل الداللة ( ).529كىي أكبر مف مستكل الداللة

(≥

 )α0.05أم أنو ال تكجد فركؽ دلة احصائيا بيف تقديرات معممي المدارس الثانكية في محافظة أريحا كاألغكار لدرجة ممارسة مديرم
المدارس لئلدارة بالتجكاؿ حسب متغير سنكات الخبرة.
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اشارت نتائج سؤاؿ الدراسة الثاني :أنو تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة (  )α≥ 0.05في متكسطات
تقديرات معممي المدارس الثانكية في محافظة أريحا كاألغكار لدرجة ممارسة مديرم المدارس لئلدارة بالتجكاؿ تعزل لمتغير (الجنس)
لصالح الذككر ،مع عدـ كجكد فركؽ تبعا لمتغير (كالمؤىؿ ،سنكات الخبرة) ،كقد يعزل ذلؾ الى أف ىذا النمط اإلدارم يحتاج جيد كقدرة
عمى التحمؿ في التجكاؿ بيف ارجاء المدرسة كىك انسب الى خصائص الذككر مقارنة مع االناث البلتي يفضمف متابعة األمكر اإلدارية

مف خبلؿ المكتب ،كاتفقت نتيجة ىذه الدراسة مع نتيجة دراسة (عتكـ )َُِٕ ،التي أشارت إلى كجكد فركؽ في درجة ممارسة رؤساء
االقساـ لئلدارة بالتجكاؿ تبعا لمتغير الجنس ،كدراسة (السحيمي )َُِِ ،التي أشارت الى كجكد فركؽ دالة احصائيا في درجة ممارسة
الدكائر الحككمية في منطقة المدينة المنكرة في المممكة العربية السعكدية لئلدارة بالتجكاؿ تبعا لمتغير الجنس .كاختمفت نتيجة ىذه

الدراسة مع نتيجة دراسة (عتكـ ) َُِٕ ،التي أشارت إلى كجكد فركؽ في درجة ممارسة رؤساء االقساـ لئلدارة بالتجكاؿ تبعا لمتغير

سنكات الخبرة ،كدراسة (السحيمي )َُِِ ،التي أشارت الى كجكد فركؽ دالة احصائيا في درجة ممارسة الدكائر الحككمية في منطقة
المدينة المنكرة في المممكة العربية السعكدية لئلدارة بالتجكاؿ تبعا لمتغير سنكات الخبرة كالمؤىؿ العممي ،كدراسة (اشتكم )َُِٓ ،التي
أشارت الى كجكد فركؽ في درجة ممارسة معممات رياض األطفاؿ لئلدارة بالتجكاؿ تبعا لمتغير المؤىؿ كسنكات الخبرة
نتائج سؤاؿ الدراسة الثالث :ما مستكل الثقة التنظيمية لدل معممي المرحمة الثانكية في محافظة اريحا كاألغكار مف كجية نظرىـ؟

لئلجابة عف سؤاؿ الدراسة الثالث ،تـ حساب المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية الستجابة أفراد عينة الدراسة عمى

استبانة الثقة التنظيمية ،الجدكؿ رقـ (ٕ) يكضح ذلؾ.
الجدوؿ رقـ ()ٚ
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستبانة الثقة التنظيمية مرتبة تنازلياً.
المتكسط

االنحراؼ

الحسابي

المعيارم

التنظيمية

ُ .اشعر بأف زمبلئي يقدمكف العكف لي بعيدا المصمحة الخاصة.

ٙ3.3

0.40

متكسطة

ِ .اشعر بأف عممي كمدرس يعزز مف ثقتي بالعمؿ كيدفعني لئلبداع.

3.06

0.46

متكسطة

ّ .اشعر بثقة في المدير عندما يعزز نقاط االتفاؽ مع الجميع.

3.03

0.46

متكسطة

ْ .اشعر بثقة في المدير بسبب تطبيؽ النظاـ عمى الجميع.

3.00

0.46

متكسطة

ٓ .اشعر اف زمبلئي في المدرسة ييتمكف بمشاكؿ المدرسة كأنيا مشاكميـ الخاصة.

2.99

0.46

متكسطة

ٔ .تتاح في المدرسة فرصة لمجميع لتطكير الذات.

2.98

0.39

متكسطة

ٕ .أستطيع االعتماد عمى زمبلئي في العمؿ لتنكع خبراتيـ.

2.97

0.40

متكسطة

ٖ .اشعر بأف زمبلئي في المدرسة يحبكف لآلخريف ما يحبكف ألنفسيـ.

2.95

0.34

متكسطة

ٗ .اشعر أف زمبلئي في المدرسة يسعكف لفيـ مشترؾ بيننا.

ٗ2.9

0.38

متكسطة

َُ .أشعر اف لي تأثير في المجتمع بسبب عممي كمدرس.

ٖ2.9

0.39

متكسطة

ُُ .اعتقد أف مدير المدرسة ينظر لمصالح اآلخريف عند اتخاذ القرار.

ٕ2.9

0.40

متكسطة

ُِ .تسكد العبلقة القائمة عمى االحتراـ بيف الجميع في المدرسة.

2.92

0.37

متكسطة

ُّ .أستطيع الحصكؿ المعمكمات التي احتاجيا في عممي.

2.87

0.50

متكسطة

ُْ .اعتقد أف كضكح التعميمات في المدرسة يزيد ثقتي في االداء.

2.86

0.40

متكسطة

ُٓ .معرفة المدير بدقائؽ األمكر في المدرسة تجعمني أثؽ بو.

2.82

0.37

متكسطة

ُٔ .أشعر أف مدير المدرسة يشرؾ الجميع في اتخاذ القرار.

2.79

0.46

متكسطة

ُٕ .أثؽ بمديرم عندما يحسف التعامؿ مع المعمميف.

ٕٓ.7

0.36

متكسطة

2.95

0.35

متكسطة

الثمة التنظَمَة

الدرجة الكمية
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يتضح مف قيـ المتكسطات الحسابية الكاردة في الجدكؿ رقـ (ٕ) أف المتكسط الحسابي لمدرجة الكمية بمغ (ٓٗ ،)ِ.كىك بدرجة
متكسطة .أف المتكسطات الحسابية انحصرت بيف (ّٔ )ّ.ك (َٕ ،)ِ.كجميعيا بدرجة متكسطة .كربما ترجع ىذه النتيجة الى طبيعة
العبلقة المتبادلة التي تربط المدير بالمعمميف كالمعمميف بعضيـ ببعض ،باإلضافة الى عدـ تحقيؽ المعمميف لطمكحاتيـ المينية في

ضكء اإلدارة التي يعممكف تحت مظمتيا ،كشعكرىـ بعدـ امتبلؾ اإلدارة المدرسية لمكفايات اإلدارية البلزمة لئلدارة المدرسة بنجاح.

كاتفقت نتيجة ىذه الدراسة مع نتيجة دراسة (أبك سنينة ،)َُِٔ ،التي أشارت :اف مستكل الثقة التنظيمية في المدارس الثانكية العامة
في محافظة جرش مف كجية نظر المعمميف جاء متكسطا ،كاختمفت نتيجة ىذه الدراسة مع نتيجة دراسة (الرشيدم كسبلمة )َُِٓ،التي
أشارت أف درجة الثقة التنظيمية في جامعات الككيت الحككمية كالخاصة جاءت مرتفعة.
نتائج سؤاؿ الدراسة الرابع :ىؿ تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة (  )α≥ 0.05في متكسطات تقديرات معممي
المدارس الثانكية في محافظة أريحا كاألغكار لمستكل ثقتيـ التنظيمية تعزل لمتغيرات (الجنس ،كالمؤىؿ ،سنكات الخبرة)؟

لئلجابة عف سؤاؿ الدراسة الرابع ،كضعت ثبلث فرضيات لمفركؽ بيف تقديرات معممي المدارس الثانكية في محافظة أريحا

كاألغكار لمستكل ثقتيـ التنظيمية تعزل لمتغيرات (الجنس ،كالمؤىؿ ،سنكات الخبرة).
الفرضية الرابعة :ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة (  )α≥ 0.05بيف تقديرات معممي المدارس الثانكية في

محافظة أريحا كاألغكار لمستكل ثقتيـ التنظيمية تعزل لمتغير الجنس.

لمتحقؽ مف صحة الفرضية الرابعة استخدـ اختبار ( )t - testلمفركؽ بيف تقديرات معممي المدارس الثانكية في محافظة أريحا
كاألغكار لمستكل ثقتيـ التنظيمية تبعا لمتغير الجنس .كذلؾ كما ىك مكضح في الجدكؿ رقـ (ٖ)
الجدوؿ رقـ ()ٛ

نتائج اختبار ( )t - testلمفروؽ بيف تقديرات معممي المدارس الثانوية في محافظة أريحا واألغوار لدرجة لمستوى ثقتيـ التنظيمية
تبعا لمتغير الجنس.

الجنس

العدد

المتكسط الحسابي

االنحراؼ المعيارم

ذكر

َْ

ِْٗ.

َّّ.

أينثى

َٖ

ِٔٗ.

َّٔ.

قيمة ت المحسكبة

الداللة اإلحصائية

َِٖٔ.

ََٓٓ.

يتبيف مف الجدكؿ (ٖ) عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة ( )َ.َٓ=بيف متكسطات تقديرات معممي
المدارس الثانكية في محافظة أريحا كاألغكار لمستكل ثقتيـ التنظيمية تعزل لمتغير الجنس ،حيث كانت الداللة اإلحصائية أكبر مف
(َٓ.)َ.
الفرضية الخامسة :ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة (  )α≥ 0.05بيف تقديرات معممي المدارس الثانكية في

محافظة أريحا كاألغكار لمستكل ثقتيـ التنظيمية تعزل لمتغير المؤىؿ العممي.

لمتحقؽ مف صحة الفرضية الخامسة استخدـ اختبار ( )t - testلمفركؽ بيف تقديرات معممي المدارس الثانكية في محافظة أريحا
كاألغكار لمستكل ثقتيـ التنظيمية تبعا لمتغير المؤىؿ العممي .كذلؾ كما ىك مكضح في الجدكؿ رقـ (ٗ)
الجدوؿ رقـ ()ٜ
نتائج اختبار ( )t - testلمفروؽ بيف تقديرات معممي المدارس الثانوية في محافظة أريحا واألغوار لمستوى ثقتيـ التنظيمية تبعا
لمتغير المؤىؿ العممي.

المؤىؿ

العدد

المتكسط الحسابي

االنحراؼ المعيارم

بكالكريكس

ٖٗ

ِٓٗ.

َّْ.

أيعمى مف بكالكريكس

ِِ

ِٓٗ.

َّٗ.
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يتبيف مف الجدكؿ (ٗ) عدـ جكد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة ( )َ.َٓ=بيف متكسطات تقديرات معممي
المدارس الثانكية في محافظة أريحا كاألغكار لمستكل ثقتيـ التنظيمية تعزل لمتغير المؤىؿ العممي ،حيث كانت الداللة اإلحصائية أكبر
مف (َٓ.)َ.
الفرضية السادسة:

ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة (  )α≥ 0.05بيف تقديرات معممي المدارس الثانكية في محافظة أريحا

كاألغكار لمستكل ثقتيـ التنظيمية تعزل لمتغير سنكات الخبرة.

لمتحقؽ مف صحة الفرضية السادسة تـ حساب المتكسطات كاالنحرافات المعيارية لتقديرات معممي المدارس الثانكية في محافظة
أريحا كاألغكار لمستكل ثقتيـ التنظيمية حسب متغير سنكات الخبرة ،كذلؾ كما ىك مكضح في الجدكؿ رقـ (َُ)
الجدوؿ رقـ (ٓٔ)

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتقديرات معممي المدارس الثانوية في محافظة أريحا لمستوى ثقتيـ التنظيمية حسب
متغير سنوات الخبرة.

سنكات الخبرة

العدد

المتكسط الحسابي

االنحراؼ المعيارم

ُ_ٓ سنكات

ّّ

ِٓٗ.

َّٔ.

ٔ_َُ سنكات

ْٓ

َّّ.

َّْ.

أكثر مف َُ سنكات

ِْ

ِٖٖ.

َّٓ.

يتبيف مف الجدكؿ (َُ) كجكد فركؽ ظاىرية بيف تقديرات معممي المدارس الثانكية في محافظة أريحا كاألغكار لمستكل ثقتيـ
التنظيمية حسب متغير سنكات الخبرة .كلمعرفة داللة الفركؽ تـ استخداـ تحميؿ التبايف األحادم ( )One Way Anovaكما يظير في

الجدكؿ رقـ (ُُ):

الجدوؿ رقـ (ٔٔ)

نتائج اختبار تحميؿ التبايف األحادي لتقديرات معممي المدارس الثانوية في محافظة أريحا واألغوار لمستوى ثقتيـ التنظيمية حسب
متغير السنوات الخبرة.
الثقة
التنظيمية

مصدر التبايف

مجمكع المربعات

درجات الحرية

متكسط المربعات

بيف المجمكعات

َْٔ.

2

.038

داخؿ المجمكعة

ُْٔٔ.

117

.060

المجمكع

ُُّٓ.

119

قيمة ؼ المحسكبة
ُٖٓ.

الداللة اإلحصائية
.161

يتبيف مف الجدكؿ (ُُ) كيبلحظ مف قيمة ؼ لمدرجة الكمية ( )1.85كمستكل الداللة ( ).161كىي أكبر مف مستكل الداللة ( ≥
)α0.05

أم أنو ال تكجد فركؽ دلة احصائيا بيف تقديرات معممي المدارس الثانكية في محافظة أريحا كاألغكار لمستكل ثقتيـ

التنظيمية حسب متغير سنكات الخبرة.
أشارت نتائج سؤاؿ الدراسة الرابع :أنو ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة (  )α≥ 0.05في متكسطات

تقديرات معممي المدارس الثانكية في محافظة أريحا كاألغكار لمستكل ثقتيـ التنظيمية تعزل لمتغيرات (الجنس ،كالمؤىؿ ،سنكات الخبرة).
كقد يعزل ذلؾ الى تشابو ظركؼ المدارس كادارتيا في محافظة اريحا كاالغكار ،كاتفقت نتيجة ىذه الدراسة مع نتيجة دراسة (أبك سنينة،
َُِٔ ) التي أشارت الى عدـ كجكد فركؽ في مستكل الثقة التنظيمية في المدارس الثانكية العامة في محافظة جرش مف كجية نظر
المعمميف تبعا لمتغير الخبرة .كدراسة (الرشيدم كسبلمة )َُِٓ،التي أشارت الى عدـ كجكد فركؽ في درجة الثقة التنظيمية لدل
أعضاء ىيئة التدريس في جامعات الككيت الحككمية كالخاصة تعزل ألثر الخبرة ،كدراسة (السرحاني )َُُِ ،التي أشارت الى كعدـ

كجكد فركؽ في درجة الثقافة التنظيمية السائدة في جامعتي الجكؼ كحائؿ مف كجية نظر أعضاء ىيئة تعزل ألثر الجنس كسنكات
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الخبرة ،في حيف اختمفت نتيجة ىذه الدراسة مع دراسة (نكيقة )َُِّ ،التي أشارت الى كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية في تقديرات
أفراد العينة لمستكل الثقة التنظيمية تبعا لمتغير المؤىؿ العممي.
نتائج سؤاؿ الدراسة الخامس :ىؿ تكجد عبلقة ارتباطية بيف درجة ممارسة اإلدارة بالتجكاؿ لدل مديرم المدارس كمستكل الثقة
التنظيمية مف كجية نظر معممي المرحمة الثانكية في محافظة اريحا كاألغكار؟

لئلجابة عف ىذا السؤاؿ تـ صيغة الفرضية الثامنة :ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة (  )α≥ 0.05في

متكسطات تقديرات معممي المدارس الثانكية في محافظة أريحا كاألغكار لدرجة ممارسة مديرم المدارس لئلدارة بالتجكاؿ كعبلقتيا بثقتيـ
التنظيمية.

الختبار ىذه الفرضية تـ استخداـ معامؿ االرتباط بيرسكف كما ىك مكضح في الجدكؿ رقـ (ٔ).

جدوؿ (ٕٔ) :عامؿ االرتباط بيرسوف بيف درجة ممارسة اإلدارة بالتجواؿ لدى مديري المدارس ومستوى الثقة التنظيمية مف وجية
نظر المعمميف.

المجال
درجة ممارسة اإلدارة بالتجكاؿ كمستكل الثقة التنظيمية.

معامل االرتباط
ٓ.89

مستوي الداللة
ٓ.ٓٓ7

بناء عمى المعطيات الكاردة في الجدكؿ (ُِ) تـ رفض الفرضية الصفرية ،إذف يكجد عبلقة ذات داللو احصائية عند مستكل
َٓ َ.بيف بيف درجة ممارسة اإلدارة بالتجكاؿ لدل مديرم المدارس كمستكل الثقة التنظيمية مف كجية نظر معممي المرحمة الثانكية في
محافظة اريحا كاألغكار ،الف مستكل الدالؿ ََٕ َ.اقؿ مف َٓ .َ.ككاف مقدار العبلقة ايجابي كقكم ٖٗ .َ.أم أنو كمما زاد مستكل
ممارسة اإلدارة بالتجكاؿ يزيد مستكل الثقة التنظيمية.
التوصيات:

ُ .نشر الكعي بضركرة ممارسة اإلدارة بالتجكاؿ كنمط ادارم حديث في المدارس.
ِ .عقد دكرات تدريبية لتعزيز ممارسة اإلدارة بالتجكاؿ بيف مديرم المدارس.
ّ .التأكيد عمى أىمية اجراء مزيد مف الدراسات حكؿ مكضكع اإلدارة بالتجكاؿ.
ْ .تعريؼ طمبة الدراسات العميا في مجاؿ اإلدارة التربكية بمفيكـ اإلدارة بالتجكاؿ ككنو مف المفاىيـ الحديثة في اإلدارة.
ٓ .عقد ندكات ككرش عمؿ لمديرم المدارس لتنمية الثقة التنظيمية عند المعمميف.

ٔ .ضركرة تركيز ك ازرة التربية كالتعميـ الفمسطينية عمى عكامؿ الثقة التنظيمية في المدارس كنشر ثقافة الثقة التنظيمية.
ٕ .تعزيز الجيكد لتطكير منظكمة الثقة التنظيمية بيف إدارة المدرسة كالمعمميف.
المراجع

ُ .النكيقة ،عطا ا﵀ (َُِّ ) .أثر الثقة التنظيمية في تحقيؽ االلتزاـ التنظيمي في جامعة الطائؼ ،المجمة المصرية لمدراسات
التجارية.َُٗ-ُٓٓ .)ِ( ّٕ ،
ُ .أبك سنينة ،عكنية (َُِٔ ) .مستكل الثقة التنظيمية في المدارس الثانكية العامة في محافظة جرش مف كجية نظر المعمميف،
مجمة جامعة القدس المفتكحة لؤلبحاث كالدراسات اإلدارية كاالقتصادية ،المجمد الرابع_ ع (ُْ).

ِ .اشتكم ،محمد (َُِٓ ) .كاقع تطبيؽ اإلدارة بالتجكاؿ مف كجية نظر العامميف في جامعة فمسطيف ،مجمة جامعة القدس المفتكحة
لؤلبحاث كالدراسات اإلدارية كاالقتصادية ،المجمد األكؿ_ ع (ْ).
ّ .البنا ،نكاؿ (ََُِ ) .اإلدارة بالتجكاؿ مدخؿ لتحسيف العممية التعميمية بمرحمة التعميـ األساسي بمصر ،مجمة البحث العممي
بالتربية ،مصر ،ع ُُ ،ج ِ.
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ْ .جكدم ،حيدر كعبد الرحمف ،فؤاد (َُُِ) .تأثير اإلدارة بالتجكاؿ في عمؿ اإلدارة االلكتركنية :دراسة تطبيقية في مديرية المركر
العامة ،مجمة اإلدارة كاالقتصاد ،الجامعة المستنصرية ،العراؽ ،س ّْ ،ع َٗ.
ِ .الحكامدة ،نضاؿ كالعبيدم ،امؿ (َُِِ ) أثر ممارسة اإلدارة بالتجكاؿ عمى فاعمية عممية اتخاذ الق اررات ،دراسة تطبيقية عمى
الجامعات األردنية ،مجمة دراسات إدارية_ العراؽ ،مج ُٔ ،ع ُُ ،ص.ََُ_ِٔ :

ّ .الخضيرم ،محسف (َََِ ) .اإلدارة بالتجكاؿ منيج متكامؿ لتحقيؽ الفعالية اإلدارية :مجمكعة أسرار خفية كراء نجاح أكبر ََٓ
شركة عالمية ،طُ ،القاىرة :إيتراؾ لمطباعة كالنشر كالتكزيع.
ٓ .الرشيدم ،احمد كسبلمة كايد (َُِٓ) .درجة الثقة التنظيمية في جامعات الككيت الحككمية كالخاصة كعبلقتيا بالدافعية لدل

أعضاء الييئة التدريس فييا مف كجية نظرىـ ،مجمة جامعة القدس المفتكحة لؤلبحاث كالدراسات اإلدارية كاالقتصادية ،المجمد

الثالث_ ع (ُِ).
ْ .السحيمي ،ياسر (َُِِ ) .درجة ممارسة اإلدارة بالتجكاؿ عمى التمكيف اإلدارم دراسة تطبيقية في الدكائر الحككمية في منطقة
المدينة المنكرة في المممكة العربية السعكدية ،رسالة ماجستير غير منشكرة ،جامعة مؤتو ،األردف.
ٔ .السرحاني ،حسيف (َُُِ ) .الثقافة التنظيمية السائدة في جامعتي الجكؼ كحائؿ مف كجية نظر أعضاء ىيئة التدريس كعبلقتيا
بدافعيتيـ لمعمؿ ،أطركحة دكتكراه غير منشكرة ،جامعة اليرمكؾ ،إربد ،األردف.

ٓ .السعكدم ،مكسى (ََِٓ ) .العبلقة بيف الثقة التنظيمية كالرضا الكظيفي لدل العامميف في الك ازرات األردنية (دراسة ميدانية)،
مجمة دراسات ،العمكـ اإلدارية ِّ (ُ).ُُٓ-ََُ .
ٔ .الشركجي ،أسماء كطو ،نكرم (ََِٖ) .أثر العدالة التنظيمية كالثقة التنظيمية في االحتراـ النفسي لمعامميف – دراسة تطبيقية
آلراء عينة مف العامميف في ك ازرة التربية كالتعميـ العالي كالبحث العممي ،أطركحة دكتكراه غير منشكرة ،كمية اإلدارة كاالقتصاد،

جامعة بغداد.
ٕ .صباح ،إيماف (َُِِ) .درجة ممارسة مديرم المناطؽ التعميمية لئلدارة بالتجكاؿ في مدارس ككالة الغكث الدكلية كسبؿ تفعيميا،
رسالة ماجستير غير منشكرة ،الجامعة اإلسبلمية ،غزة.

ٖ .الضبلعيف ،عمي (َُِٔ ) درجة ممارسة اإلدارة بالتجكاؿ كأثرىا في فاعمية الق اررات االستراتيجية في الشركات الصناعية المساىمة
العامة األردنية ،المجمة األردنية في إدارة األعماؿ ،المجمد (ُِ) ،العدد (ُ).
ٗ .عبد ا﵀ ،نيإف (َُِٔ ) .أثر الثقة التنظيمية عمى االتصاالت اإلدارية دراسة تطبيقية عمى رئاسة جامعة بكليتكنيؾ السميمانية،
رسالة ماجستير غير منشكرة ،كمية التجارة ،جامعة المنصكرة.
َُ .عتكـ ،يمنى (َُِٕ ) .درجة ممارسة اإلدارة بالتجكاؿ لدل رؤساء األقساـ األكاديمية كعبلقتيا بتحسيف األداء الكظيفي ألعضاء
ىيئة التدريس في جامعة الدماـ ،مجمة رسالة التربية كعمـ النفس ،الرياض ،العدد (ٖٓ).

ُُ .الغامدم ،عبد ا﵀ (َُٗٗ) .الثقة التنظيمية باألجيزة اإلدارية في المممكة العربية السعكدية ،المجمة العربية لئلدارة ،المجمد (ُْ)،
العدد (ّ) ،ص.ْْ-ٓ :
ُِ .المعجـ الكسيط (ُٖٓٗ) .معجـ المغة العربية ،الطبعة الثالثة ،مطابع األكفست ،القاىرة ،مصر.

ُّ .المكاضية ،رضا (َُِْ) .درجة ممارسة اإلدارة بالتجكاؿ كأثرىا عمى كفاءة معممات رياض األطفاؿ مينيا في محافظة الكرؾ في
المممكة األردنية الياشمية ،مجمة جامعة القدس المفتكحة لؤلبحاث كالدراسات التربكية كالنفسية.ْٓ_ُْ ،)ٕ(ِ ،
ُْ .النكيقة ،عطا ا﵀ (َُِّ ) .أثر الثقة التنظيمية في تحقيؽ االلتزاـ التنظيمي في جامعة الطائؼ ،المجمة المصرية لمدراسات
التجارية.َُٗ-ُٓٓ .)ِ( ّٕ ،

ٕٓ٘

م0248 /كانون أول

 جامعة بابل/ مجلة كلٌة التربٌة األساسٌة للعلوم التربوٌة واإلنسانٌة

14/العدد

15. Bidarian, S. & Jafari, p. (2012). The Relationship between Organizational Justice and
Organizational Trust. Conference on Educational Research (CY- ICER-2012) North Cyprus, US
08-10 February. Procardia – Social and Behavioral Sciences. 47:1622-1626.
16. Brown, G. & Coley, K. (2011). The effect off walkthrough observations on teacher perspectives in
Christian schools. Christian perspective in education,4920,1-24.
17. Chang C, Chen S, & Lan Y. (2013). Service quality, trust patient satisfaction in interpersonalbased medical service encounters, BMC Health services Research; 13 (22); 1472-6963.
18. Hoppes, C. & Holley, k. (2014). Organizational trust in time of challenge: the impact on faculty
and administrators. Innovative Higher Education. 39 (3): 201-216.
19. James, H. (2010).” A Study Organizational of Trust and Related Variable Among Faculty
Members at HBUCS”. Unpublished Ph.D. Dissertation. The University oF , IOWA.
20. Jones, k, Harry, (2001), Does MBWA (Management By Wandering Around) Still Work? ,
achievemax newsletter, Issue 01. Available At
21. Kowalski, C. & Cangemi, J. (2005). Developing Trust- and Distrust in Higher Education.
Boston, MA: McGraw- Hill.
22. Mckinney, T (2004). The Satisfaction Of Nurses In Correlation With The Time Nurse Managers
Spend With Them, Master Thesis, Texas Tech University.
23. Payne, Elizabeth. (2010). Implementing walkthroughs one school journey. Unpublished Doctoral
Dissertation. Virginia Polytechnic Institute State.
24. Straiter, K. L. (2005). “The Effects of Supervisor‟s Trust of Subordinates and their Organizations
on job Satisfaction and Organizational Commitment”, International Journal of Leadership Studies,
vol. (13), no. (1), pp. (86-101).

ٕ٘ٔ

