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 مستخمص الدراسة
ىدفت الدراسة إلى الكشف عن القيم التنظيمية لدى قادة مدارس محافظة الحجرة وعبلقتيا    

بمستوى أدائيم الوظيفي من وجية نظر المعممين. وقد استخدام الباحث المنيج الوصفي 
الحجرة  ( معممًا في المدارس الحكومية في محافظة023االرتباطي. وتكونت عينة الدراسة من )

( فقرة 03ه. واستخدام الباحث استبانة لمدراسة مكونة من )9304/9333خبلل العام الدراسي 
موزعة عمى محور القيم التنظيمية والذي يشمل المجاالت اآلتية )فعالية اإلدارة، الميام، 

نة ( الفقرة. وتحتوي االستبا91العبلقات، البيئة( باإلضافة إلى محور األداء الوظيفي ويضم )
أن مستوى القيم التنظيمية في مدارس  ( فقرة. وأظيرت نتائج الدراسة31بشكل إجمالي عمى )

محافظة الحجرة جاءت بدرجة عالية. أظيرت نتائج تحميل التباين األحادي عدم وجود فروق ذات 
داللة إحصائية في مستوى القيم التنظيمية في مدارس محافظة الحجرة تبعًا لمتغير المرحمة 

ميمية. كما أظيرت نتائج تحميل التباين األحادي عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في التع
مستوى القيم التنظيمية في مدارس محافظة الحجرة تبعًا لمتغير الخبرة. بينما أظيرت نتائج 
اختبار )ت( وجود فروق ذات داللة في مستوى القيم التنظيمية في مدارس محافظة الحجرة تبعًا 

المؤىل العممي. لصالح ذوي المؤىل العممي بكالوريوس فأقل. كما أظيرت نتائج تحميل لمتغير 
معامل ارتباط بيرسون إلى وجود عبلقة ارتباطية طردية  بمعنى كمما كانت القيم التنظيمية عالية 
كمما كان األداء الوظيفي. وفي ضوء النتائج التي توصمت إلييا الدراسة فإن الباحث يوصي بما 

ضرورة زيادة جيود المدير في توفير البرامج التدريبية التي تساىم في تعزيز القيم  يمي:
 التنظيمية.

 : القيم التنظيمية، األداء الوظيفي لقادة مدارس محافظة الحجرة.الكممات المفتاحية
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Abstract 
  The study aimed to reveal The organizational values of the school  

leaders  of Al-Hujra Governorate and relationship on their  performance 
from Teachers' Point of View. The researcher used the relational 
descriptive approach. The sample of the study was made up of (320) 
teachers in public schools in the Al-Hujra Governorate. The study use 
questionnaire consists of (30) paragraphs distributed on the axis of 
organizational values, which includes the following areas (management 
effectiveness, functions, relationships, environment) in addition to the 
functional performance axis and includes (16) paragraph. The resolution 
contains a total of (46) paragraphs. 

  The results of the study showed that the level of organizational 
values in the schools leaders of Al-Hujra Governorate came to a high 
degree. The results of the single variation analysis showed that there 
were no statistically significant differences in the level of organizational 
values in the classroom schools according to the educational stage 
variable. The results showed that there were no statistically significant 
differences in the level of organizational values  of leaders of Al-Hujra 
Governorate according to the experience variable. The results of the (t-
test) showed that there were significant differences in the level of 
organizational values of leaders of Al-Hujra Governorate according to 
the qualification variable. For the benefit of those with a bachelor's and 
lower education. The results of the Pearson correlation coefficient 
analysis also showed a statistically significant correlation between the 
areas of organizational values and the field of functional performance. In 
the light of the findings of the study, the researcher recommends the 
following: the director's efforts should be increased in providing training 
programs that contribute to raising the level of teachers ' performance.  
Key words: Organizational values, functional performance, Al-Hujra 
Governorate. 
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 المدخل العام إلى الدراسة:
اكتسبت القيم التنظيمية أىميتيا من الدور الذي تمثمو في اتصاليا الفكري باألفراد، وقد 
ترسخت الفكرة في المجتمعات الحديثة بأن القوى البشرية تمثل العنصر األساسي في اإلبداع 

عميق السموكيات في التعامل واالبتكار، وأن القيم التي تستمد منيا ىذه القوى تساىم في ترسيخ وت
( أن القيم التي تترسخ في بيئة المؤسسات تمثل األطر 03، 2392المشترك. وبين عبدالحسين )

 المرجعية، تسيم في  تخفيف حدة الصراعات وزيادة المرونة والتفاعل بين العاممين. كما
         تباه موضوع القيم يعد من المواضيع التي لفتت ان( أن 93، 2391أوضحت القرشي )

واىتمام العمماء والباحثين في محاولة لفيمو وذلك لتفسير السموك اإلنساني. كذلك بين أحمد 
( أن القيم التنظيميــة تعكــس الخــصائص العامة لممؤسسة وتشير إلى فمــسفتيا في  99، 2333)

 تحفيز السموك البشري.
رًا أساسيًا لنجاح المؤسسة تعد مصد (Organizational Values)والقيم التنظيمية 

، 2392(. وقد أشارت تيطراوي )2، 9443تطوير آليات األداء بما يخدم بيئة العمل )ىيجان، و 
( إلى أن ىناك عبلقة ترابطية قوية في نجاح المؤسسة عبر اشاعة القيم التنظيمية بين 32

اصة بالمؤسسة. كما أوضح العاممين والتي تدفعيم نحو االبتكار والمشاركة في اتخاذ القرارات الخ
( أن األداء أيضًا يمثل تفاعل ثبلث عناصر أساسية مع بعضيا 003، 2333داغر وحرحوش )

 البعض وىي القدرة، والدافعية، واالمكانيات. 
أن توافر القيم التنظيمية يؤدي   (Elizabeth & Bart, 2008, 46) وقد بين كل من

( بأن ىناك 2390كذلك بين آل مراد وزمبلؤه )إليجابي. إلى القيادة الناجحة وتدفع نحو األداء ا
عبلقة بين القيم التنظيمية واألداء الوظيفي بحيث أن توافر القيم التنظيمية يؤدي إلى إثراء األداء 
          وينمو في إطار القيم التي تتبناىا المؤسسة. ومن خبلل ما سبق فإن القيم التنظيمية

                 أساسيًا ألنيا تضمن تسمسل العمل، وتعرف كل فرد بمستوى لقائد المدرسة تعد مرتكزاً 
 األداء المطموب.

 مشكمة الدراسة واسئمتيا:
األفراد في بيئة العمل، فوجود  عمى أداء المباشر تأثيرىا القيم التنظيمية في تكمن أىمية

المؤسسة ألىدافيا. وىذا ما  القيم التنظيمية يعني تحسين األداء والذي ينعكس إيجابًا عمى تحقيق
( في دراستيم المتضمنة أن القيم التنظيمية اإليجابية 33، 2399بينو أبو عميرة والسعودي)

 السائدة في المؤسسة تؤثر بشكل رئيس عمى زيادة أداء األفراد.
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 التي والعوامل الظروف توفر ( أن توافر القيم التنظيمية910، 2331وقد بينت لوكيا )
المؤسسة.  أىداف تحقيق في فعَّالة واإلبداع، كوسائل د من المبادئ وخاصة االبتكارتدعم العدي

( إلى أن القيم التنظيمية تعكس توفير أجواء إيجابية والتي تدفع 31، 2393وأشارت مسعودة )
( أن تحسن 0، 2330الحنيطة )) 940، 2334(نحو األداء الفعال. وقد أكد السعود وسمطان

( وأن 99، 2334م التنظيمية السائدة في بيئة المؤسسة. وىذا ما بينو العتيبي )األداء تعكسو القي
ىناك عبلقة قوية بين القيم التنظيمية واألداء وأن المؤسسات التعميمية الناجحة تتميز بنظام جيد 

( 20، 2392لمقيم وأداء فعال. وقد أكدت بعض الدراسات السابقة والسيما دراسة عبدالحسين )
( التي بينت وجود مستوى متوسط من القيم التنظيمية الذي أثر 2391شايب وعبدو ) ودراسة ال

( أن ضعف القيم التنظيمية في 2، 2332مباشرة عمى ضعف مستوى اإلنجاز. وقد بين شبللي )
( أن ضعف مستوى 33، 2330المؤسسة يؤدي إلى تدني مستويات األداء. كــــــما أكد ربابعة ) 

 ير مباشر وسمبي عمى أداء األفراد. القيم يؤدي إلى تأث
ومن خبلل ما سبق فقد الحظ الباحث أن ىناك حاجة لمكشف والتعرف عمى مستوى القيم 
التنظيمية في اإلدارة المدرسية. وعميو تركز ىذه الدراسة عمى دراسة القيم التنظيمية لدى قادة 

عممين. وبالتالي تسعى مدارس محافظة الحجرة وعبلقتيا بمستوى أدائيم من وجية نظر الم
 لئلجابة عن األسئمة اآلتية:

 ما مستوى القيم التنظيمية لدى قادة مدارس محافظة الحجرة من وجية نظر المعممين؟  .9
في مستوى القيم  ) α ≤3.33)ىل ىناك فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة .2

اسة )المرحمة التعميمية، التنظيمية لدى قادة مدارس محافظة الحجرة تعزى لمتغيرات الدر 
 سنوات الخبرة، المؤىل العممي( من وجية نظر المعممين. 

بين مستوى ) α ≤3.33)ىل ىناك عبلقة ارتباطية ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  .0
القيم التنظيمية ومستوى األداء الوظيفي لقادة لدى قادة مدارس محافظة الحجرة من وجية 

 نظر المعممين ؟ 
 ف الدراسة:أىدا

تيدف ىذه الدراسة إلى تحقيق العديد من األىداف ومن أىميا التعرف إلى مستوى القيم 
التنظيمية لؤلداء الوظيفي لقادة المدارس في محافظة الحجرة من وجية نظر المعممين. كما 
تيدف إلى الكشف عن داللة الفروق اإلحصائية بين متوسطات استجابات أفراد عينة الدراسة 

وى القيم التنظيمية ومستوى األداء الوظيفي لقادة المدارس في محافظة الحجرة تبعًا لمتغيرات لمست
الدراسة. وأخيرًا تيدف إلى الكشف عن درجة العبلقة االرتباطية بين مستوى القيم التنظيمية 

 لؤلداء الوظيفي لقادة المدارس في محافظة الحجرة من وجية نظر المعممين.
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 تضح أىمية ىذه الدراسة من خالل ما يمي:أىمية الدراسة: ت
 األىمية النظرية:

من خبلل التطرق إلى موضوع القيم التنظيمية وعبلقتيا باألداء  أىميتيا الدراسة تستمد
الوظيفي لقادة المدارس. وبيذا فإنيا تفتح المجال لمباحثين في إجراء دراسات جديدة عن القيم 

وبالتالي ستكون مرجعًا أساسيًا لمباحثين في مجال القيم التنظيمية في بيئات تعميمية جديدة. 
التنظيمية. باإلضافة إلى أنيا ستسيم في تزويد المكتبة العربية بالمزيد من األدب النظري فيما 

 يخص القيم التنظيمية وعبلقتو باألداء في المؤسسات التربوية.
 األىمية التطبيقية: 

ار في إدارات التعميم عن مستوى القيم تسيم ىذه الدراسة في تزويد أصحاب القر 
التنظيمية لغاية بناء البرامج التدريبية الخاصة والتي تسيم في االرتقاء بالقيم التنظيمية وتحسين 
مستويات األداء الوظيفي باإلضافة إلى توافر نتائج ألصحاب القرار في معالجة الضعف في 

رة واضحة ألصحاب القرار في بناء مستوى األداء. كما أن نتائج الدراسة سوف توفر صو 
وتطوير برامج تدريبية متخصصة تسيم في تعزيز القيم التنظيمية لدى القادة في المؤسسات 

 التعميمية وتعزز األداء الوظيفي بصورة أفضل. 
 مصطمحات الدراسة إجرائيًا:

 . Organizational Valuesالقيم التنظيمية: 
ئيًا: بأنيا األفكار والمعتقدات التي تتكون لدى القادة في ويعرف الباحث القيم التنظيمية إجرا

القيام بالميام والواجبات الوظيفية من حيث العدل، والتعاون والتشارك واإلبداع، تقدير جيود 
من خبلل الدرجة الكمية التي سيسجميا المستجيبون عمى أداة  العاممين. وتقاس في ىذه الدراسة

  ليذه الغاية.الدراسة التي سيعدىا الباحث 
 حدود الدراسة: 

القيم التنظيمية لدى قادة مدارس محافظة الحجرة وعبلقتيا بمستوى أدائيم   الحدود الموضوعية:
 الوظيفي من وجية نظر المعممين .

جميع معممي مدارس التعميم العام بمحافظة الحجرة الذكور )المدارس االبتدائية  الحدود البشرية:
 .والمتوسطة والثانوية(

 مدارس التعميم العام بمحافظة الحجرة لمبنين. الحدود المكانية:
 ىـ9333ىـ/9304الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي  الحدود الزمانية:
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 اإلطار النظري والدراسات السابقة
 Values القيم:

ئة تعد المؤسسات التربوية مركزًا اساسيًا في تحقيق الغايات العامة لمدولة في وجود بي
( أن 33، 2391تعميمية وقيادة مدرسية قادرة عمى تكاتف الجيود وتنظيميا وقد بينت القرشي )

االىتمام بالقيم التي توجو وتؤثر في سموك الفرد ىو من أولويات اإلدارة الناجحة والفعالة. 
( إلى أن توفير القيم يعزز االنغماس 29، 2390وأشارت العديد من الدراسات خاصة الوحيدي )

بأن القيم التي تشكل سموك األفراد  (Ching & Kee, 2012)الوظيفي. وبين شاين وكين 
تتابين في مستوياتيا، وأنيا تختمف في ترتيبيا من شخص إلى آخر وىذه القيم تشتمل عمى 

( بأن 943، 2392العديد من العناصر ومنيا األمانة والوفاء والمثابرة والوالء. وقد بين النسور )
ل مفردات مشتركة في بيئة تنظيمية واحدة وتمثل في مضمونيا سموكيات يجب االلتزام القيم تمث

بيا ضمن عدة معايير ومن ضمنيا القيام بأداء ميمات الوظيفة. فقد أصبحت قيم العمل موضوع 
اىتمام الكثير من الباحثين ألنيا تؤثر بشكل مباشر عمى اتجاىاتيم ووالئيم في زيادة 

 . (Ying & Aaron, 2010, 49)األداء
            أن الضعف والنقص في القيم لدى العاممين (Teng, 2010)وقد أوضح تانق 

اتجاه المؤسسة أو اإلدارة يؤثر بشكل سمبي عمى أدائيم ووالئيم لمعمل. وقد أشارت تيطراوي 
( بأن غياب القيم في بيئة المؤسسة التنظيمية تزيد من نسبة الصراعات بين 34، 2392)

 اممين أنفسيم وبين العاممين والقيادة العميا مما ينعكس سمبًا عمى بيئة العمل. الع
 Organizational Values القيم التنظيمية:

تستمد القيم التنظيمية أصوليا من القيم العامة التي تمثل سموكيات شائعة بين األفراد 
افة المؤسسات كافة ( بأن القيم تعد األساس في ثق3، 2393بشكل عام. وقد أوضح أحمد )

           وجوىر فمسفتيا لتحقيق النجاح وتعد مؤشرات لتصرفات األفراد داخل بيئة المؤسسة. كما 
( بأن القيم الشخصية والقيم التنظيمية يمثبلن ترابطًا قويًا في تحقيق 1، 2393أشار بوراس )

 أىداف المؤسسة.
لتنظيمية يسيم في تحسين مستوى ( بأن توفير القيم ا94، 2332وبين موافي وخميفات )

فالقيم التنظيمية تمعب دورًا أساسيًا في سموكيات العاممين وتحافظ عمى توافر العنصر األداء. 
( بأن القيم التنظيمية الواضحة 02، 2392(. وذكر )عزوزي، 3ه، 9303البشري)الزىراني، 

ه القيم. كما أن توافرىا نحو التعامل مع المؤسسات التي تتبنى ىذ تؤثر بشكل إيجابي وتشجع
 ,Kanchana, 2013)وتوافقيا مع القيم الشخصية لمعاممين تتكامل وتترجم نحو زيادة األداء

p.44)( أن التعرف عمى القيم التنظيمية يعد أمرًا ضروريًا من 30، 2391.  وقد بينت القرشي )
أن المؤسسة الناجحة ( 00، 2392أجل تحقق االستقرار واألمن الوظيفي. كما بين عبدالحسين )

ىي التي توفر قيمًا تنظيمية إيجابية تحكم وتشعر الموظفين بتوافر العدالة والمكافأة عمى الجيد 
 المبذول في المؤسسة، وحيث إن فعالية أداء المؤسسة مبنية عمى أساس الثقة المتبادلة.
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 The Concept of Organizational Valuesمفيوم القيم التنظيمية: 
يمان العاممين بتوافر 293، 2392يا المحاسنة والعمر )فقد عرف ( بأنيا: " مدى ثقة وا 

لى  لى أي مدى يتم احترام الوقت، وا  روح الفريق الواحد، االحترام المتبادل بين العاممين واإلدارة، وا 
 (: بأنيا "خبلصة921، 2391أي مدى يمكن المساىمة في صنع القرارات. وقد عرفيا قاسمي )

 ينتج الحالة ىذه وفي ذاتو، حاجات النسق من النابعة التنظيمية والثقافة االجتماعية افةالثق تفاعل
 بعض في التنظيمات باقي عن تختمف بو خاصة سموك وأنماط ومعايير قيما الداخمي النسق
 ".التنظيمية". القيم تسمى جوانبيا

ًا أساسيًا في ترسيخ وباإلشارة إلى ما سبق يتضح بأن مفيوم القيم التنظيمية يمثل معيار 
لى وجود روح الفريق الواحد في التعاون  سياسات العدل والتعاون والموضوعية في أداء الميام وا 
عمى أداء الميام، حيث تمثل القيم التنظيمية المعيار الوحيد الذي يعزز أداء األفراد في بذل 

 الجيود في تحقيق أىداف المؤسسة.

 ات التعميمية:أىمية القيم التنظيمية في المؤسس
تعد المؤسسات التعميمية من المؤسسات اليامة، ألنيا تعكس التوجيات العميا نحو بناء 
عمميات التطور واإلبداع وتكوين الرأس المال البشري المساىم الرئيس في تحقيق التنمية الشاممة، 

ف، حيث وىذا يتطمب ضرورة توفير كافة السبل التي تساىم في أداء الغاية وتحقيق األىدا
( أن أىمية 01، 2330يتطمب توافر القيادة القادرة عمى دفع عجمة األداء وقد بين الحنيطة )

القيم التنظيمية تعكس أداء الفرد في المؤسسة التي يعمل بيا وىذه القيم تتوافق مع القيم 
 الشخصية مما يمثل توافقًا إيجابيًا يزيد من دافعية الفرد ومثابرتو في العمل. 

( بأن القيم التنظيمية 2332(، وموافي وخميفات)2392كل من عبدالحسين )وأوضح 
تعمل عمى إرساء وتثبيت القيم التي تقوم عمى العدل والمساواة وتقديم األجر المادي مقابل الجيد. 

أن أىمية القيم التنظيمية تمثل الثقة المتبادلة  (Al-Rawashdeh, 2013)ويرى الرواشدة 
يساعد عمى تحقيق المؤسسة ألىدافيا بمستوى عاٍل من األداء. والقيم  والتعامل السمس الذي

التنظيمية يمتد تأثيرىا عمى العبلقة بين الموظفين والمؤسسة تسيل عمل اإلدارة، والقيم أىمية 
كبيرة في مدى التأثير الكبير عمى مخرجات األداء فقد أثبتت معظم الدراسات عمى وجود عبلقة 

 (.Al-Taei, 2007لقيم اإليجابية وبين )موجبة ومعنوية بين ا
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( بأن القيم التنظيمية في المؤسسات التعميمية 2392كما أوضح المحاسنة والعمرو )
تساىم في تحسين العبلقات الشخصية بين العاممين وتؤدي إلى زيادة وتحسين تنامييا، وتؤدي 

          مراد ومحمد وىادي إلى الرضا الوظيفي والتميز وارتفاع الروح المعنوية. وقد بين آل 
المؤسسات التعميمية تظير من خبلل  (  أن أىمية القيم التنظيمية في290، ص2390)

 السموكية المرجعية توفير والمساىمة في .عمييا الحفاظ وفي التنظيمية الثقافة بناء في المساىمة
ء التنظيمي تأثيرًا ( إن لموال29: ص 2393وقد بين السقاف وأبو سن ).التنظيم داخل لمموظفين

ونتائج ميمة تؤثر عمى أداء العاممين، وتؤثر في استقرارىم واستقرار المؤسسة، وىذا يحافظ عمى 
لى ديمومة المؤسسات التعميمية من خبلل تفعيل األداء الوظيفي  االستقرار الوظيفي لمعاممين وا 

 النابع من الوالء التام.  
 ثانيًا: الدراسات السابقة:

دراسات حول القيم التنظيمية ، وقد تم تناوليا في ىذه الدراسة حسب  أجريت عدة
 تسمسميا التاريخي من األحدث إلى االقدم سواء الدراسات العربية أم األجنبية وعمى النحو التالي:

( بدراسة تيدف إلى تحديد مدى تأثير القيم التنظيمية 2393قام محمد وعصا )  
دارة المنظمة، قيم إدارة الميمة، قيم إدارة العبلقات، قيم إدارة كمتغير مستقل عبر أبعاده )قيم إ

البيئة( في تحقيق النجاح االستراتيجي كمتغير مستجيب ويشمل أبعاده )التحميل البيئي، التفكير 
اإلبداعي، القرار االستراتيجي، التنفيذ الفعال، القدرات القيادية( وذلك في ديوان وزارة النفط. 

حالي المنيج الوصفي التحميمي. تضمن ىذا البحث اإلجابة عن التساؤالت واعتمد البحث ال
المتعمقة بمشكمة البحث من خبلل اختبار عدد من الفرضيات الرئيسية والفرعية فيما يخص 
عبلقات االرتباط والتأثير. ولموصول الى ذلك اليدف تم بحث عينة من مجتمع البحث. إذ شممت 

يا باالعتماد عمى العينة القصدية الشاممة. وتم استعمال االستبانة ( فردًا من القيادات العم13)
والمقابمة والمبلحظة لمحصول عمى المعمومات البلزمة لمبحث. وأظيرت نتائج الدراسة بأن تأثير 
القيم التنظيمية كان مرتفعًا، وكشفت عن وجود عبلقة ارتباط وتأثير لمقيم التنظيمية في النجاح 

بعد قيم إدارة البيئة األكثر تأثيرًا في النجاح االستراتيجي من بين أبعاد القيم االستراتيجي، وأن 
التنظيمية األخرى. وقد خرج البحث بجممة من التوصيات كان أبرزىا، االستثمار في العبلقة 

 التفاعمية بين القيم التنظيمية والنجاح االستراتيجي.
يمية وفق إنموذج فرانسيس وودكوك ( وتيدف إلى القيم التنظ2392ودراسة عبدالحسين )

والدعم االداري وفق انموذج ايزنبيرغر وعبلقتيما بمستوى اإلنجاز لدى رؤساء األقسام العممية 
في جامعات محافظة بغداد". اعتمدت ىذه الدراسة المنيج الوصفي. وتكون مجتمع الدراسة 

، وتم اختيار العينة ( جامعات حكومية3( رئيس قسم موزعين عمى )2391)  عددىم  البالغ
( عضو ىيئة تدريسية ، وكانت نتائج البحث 021بالطريقة الطبقية العشوائية ليكون عدد العينة )
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ىي وجود مستوى متوسط لمقيم التنظيمية لدى رؤساء األقسام العممية، ووجود مستوى متوسط 
ن اإلنجاز لدى لمدعم اإلداري لدى رؤساء األقسام العممية، فضبًل عن وجود مستوى متوسط م

رؤساء األقسام العممية. خرج الباحث باستنتاجات عدة منيا وجود فروق ذات داللة إحصائية في 
متغير الجنس والخبرة، إن مستوى القيم التنظيمية لرؤساء األقسام العممية في المجاالت عامة 

ط وقد يكون مقنعًا كان بتقدير متوسط، ومستوى اإلنجاز لرؤساء األقسام العممية كان بتقدير متوس
لحٍد ما. وكذلك خرج الباحث بعدة توصيات وىي ضرورة وضع شروط تخص الثقافة والخبرة 

 اإلدارية لممرشحين بتكميف إدارة األقسام العممية.
(. وتيدف إلى الكشف عن القيم التنظيمية السائدة لدى 2391ودراسة الشايب وعبادو ) 

ديف "داف ىذه الدراسة، اعتمدت الباحثة عمى استبانة أساتذة الجامعات بالجزائر، ولتحقيق أى
لتحديد القيم التنظيمية السائدة لدى أساتذة الجامعات. وتكونت عينة الدراسة " فرانسيس وودكوك

وقد توصمت الدراسة إلى النتائج التالية: إن القيم السائدة لدى أساتذة   ( أستاذًا وأستاذة.332) من
بين أساتذة الجامعات في القيم  لة إحصائيةالذات د  فروق توجد.الجامعات كانت عالية 

التنظيمية بأبعادىا باختبلف التخصص لصالح أساتذة، العموم التكنولوجيا وعموم المادة والطبيعة 
ذات داللة إحصائية بين أساتذة الجامعات في القيم التنظيمية بأبعادىا   والحياة. وال توجد فروق

بين أساتذة الجامعات في القيم   ذات داللة إحصائية . توجد فروقباختبلف الرتبة، األقدمية
وتوصمت الدراسة إلى العديد من  .صالح جامعة بسكرةلالتنظيمية بأبعادىا باختبلف الجامعات 

         التوصيات ومن أىميا: ضرورة اىتمام المسؤولين في الجامعات بمفيوم القيم التنظيمية وما 
  لوالء التنظيمي لؤلسـاتذة، مما يرفع من مستوى أدائيم وضرورة تفعيلليا من دور في تنمية ا

 .ىذه القيم 
( وتيدف إلى معالجة موضوع التنوع الثقافي في المنظمات متعـددة 2391ودراسة بكاي )

ولتحقيق أىداف البحث تم إنجاز دراسة ميدانية  الجنسـيات وعبلقتـو بـإدراك القـيم التنظيميـة ،
( موظفًا كوبيًا 03( موظفًا جزائريًا و )21( موظفًا، )13فـة وطبقـت الدراسة عمى )بمدينـة الجم

وقــد بينــت نتـائج الدراسـة أن مستوى اإلدراك بالقيم التنظيمية  .من الجنسيتين مـن خـبلل اسـتبيان
ـاد الثقافــة الوطنيـة كان متوسطًا، وجــود فــروق بــين الجنســية الجزائريـة والجنسـية الكوبيــة فــي أبع

وفــي إدراكيــم لمقــيم التنظيميـة، داخـل التنظـيم، كمـا بينـت النتـائج وجـود عـدة ارتباطـات بـين أبعـاد 
الثقافـة الوطنيـة وأبعـاد إدراك القـيم التنظيميـة، وأخيـرًا أظيرت النتائج وجود أثر لتفاعل أبعاد 

وتوصمت  .اتيم في إدراكيم لعديد من أبعاد القيم التنظيميةالثقافة الوطنية لمموظفين مع جنسي
           الدراسة بأن القيم التنظيمية كمتغير تابع ومؤثر بدوره في السموك التنظيمي لمموظف، 
وأىمية األخذ بعين االعتبار اخـتبلف الجنسـيات فـي ثقافتيـا الوطنية المجتمعية التي تستقييا من 

 .أوطانيا األم
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( وتيدف إلى معرفة أثر أبعاد النمط القيادي التحويمي عمى 2391ة قدندل وعبداهلل )ودراس
مستوى القيم التنظيمية: دراسة حالة عينة من العاممين بإدارة جامعة المدية.  التي تيدف إلى 
إثبات صحة الفرضية الرئيسة التي تتمحور حول وجود عبلقة بين أبعاد القيادة التحويمية )التأثير 

           كاريزماتيكي، االىتمام الفردي، االستثارة الفكرية، التحفيزي( وبين مستوى القيم التنظيميةال
( مفردة 03) قيم إدارة اإلدارة، قيم إدارة الميمة، قيم إدارة العبلقات والبيئة(، تكونت العينة من )

          ة وزعت عمى من العاممين في الجامعة. وقد تم الحصول عمى البيانات من خبلل استبان
         عينة الدراسة. وأظيرت نتائج الدراسة وجود تأثير كبير عمى طبيعة القيادة التحويمية عمى 
القيم التنظيمية لدى أفراد عينة الدراسة وعـــــــدم وجود فروق في المؤىل العممي والخبرة. وتوصمت 

           ـصائية بين القيم التنظيــــمية ومختمف أبعاد إلى أن ىناك ارتباطًا إيجابيًا ذا داللة إحــــــــ
 القيادة التحويمية.

وتيدف إلى الكشف عن نماذج من القيم التنظيمية في  (Mueller, 2013)ودراسة مولير 
إدارة خدمات الطبلب الجامعية واإلدارة.  تكون مجتمع الدراسة من العاممين في بعض اإلدارات 

غاية جمع المعمومات فقد تم عمل مقاببلت ميدانية مع الطبلب والعاممين الجامعية في كندا. ول
في اإلدارة الجامعية بيدف جمع المعمومات عن مستوى األداء في تقديم الخدمات والطبلب 

( من القيادات الجامعية. تم إظيار واقع متوسط لظاىرة القيم 92اشتمل مجتمع الدراسة عمى )
بحث. وأخيرًا، فإن فكرة القيم التنظيمية ميمة بما فيو الكفاية التنظيمية في جميع مراحل ال

لمباحثين وصانعي السياسات والموظفين عمى خط المواجية عمى حد سواء لتبرير قدرًا كبيرًا من 
الوقت والموارد المالية والبشرية الجيد المبذول استثمرت لبلنخراط صراحة مع ىذا المفيوم في 

ب الجامعيين واإلدارة. وتوصمت الدراسة إلى ضرورة إدراج القيم بعض الطريقة خدمات الطبل
عادة تحديد  التنظيمية في الممارسات اإلدارية اليومية وتعزيز القيم التنظيمية  في أداء العمل وا 

 عممية صياغة القيم التنظيمية في إدارة الجامعة.
الثقافة التنظيمية التي تيدف إلى معرفة تأثير  (Osibanjo et al., 2013)وفي دراسة 

عمى أداء القوى البشرية  في بعض الجامعات الخاصة النيجيرية المختارة. استند التحميل 
( موظفًا. وبيدف جمع البيانات فقد تم تطوير استبانة. وقد بينت نتائج 212اإلحصائي إلى )

دارة األداء الوظيفي  الدراسة أن التأثير كان متوسط وجود عبلقة وثيقة بين الثقافة التنظيمية وا 
وأداء الموظفين وىيكل األجور. كما بينت الدراسة وجود عبلقة ذات داللة إحصائية في 
المتغيرات الشخصية )الجنس والخبرة( لمدراسة في تأثير الثقافة التنظيمية واألداء الوظيفي. 

في قيم وخمصت الدراسة إلى العديد من التوصيات أىميا ضرورة  تقدير أكبر من قبل األفراد 
 ومعتقدات وممارسات المنظمة.



 جمعان منسي السيمي الزىرانيأ/            محافظة الحجرظيمية لدى قادة مدارس القيم التن
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

   2910أكتىبر   -  عاشرال العدد   -  33  جمللدا 044
 

التي تيدف إلى التعرف إلى العبلقة بين قيم العمل Ching & Kee, 2012) ودراسة )
المفضمة وااللتزام التنظيمي لدى الجيل من المعممين في ماليزيا باستخدام بيانات جمعت من 

الدراسة. وقد تكونت عينة عشوائية من خبلل استبانة تم استخداميا لجمع البيانات من عينة 
( معممًا في مؤسسات التدريب الماليزية، وبينت النتائج تفضيل المعممين في 993العينة من )

ماليزيا لقيم األمن والعمل البيئي، وىذا ما تختمف فيو عن الببلد الغربية، وأوضحت قيم العمل 
جوىرية ترتبط بااللتزام الوظيفي اختبلفاً  وتباينًا في االلتزام التنظيمي، باإلضافة إلى أن القيم ال

 .كانت عالية، وأن التوجيات الثقافية لممعممين ليا تأثير عمى عبلقة قيم العمل بااللتزام الوظيفي
ووجود داللة إحصائية في متغير الخبرة والمرحمة التعميمية. وتوصمت الدراسة إلى أن لمتوصل 

شباب، ال بد من زيادة التحفيز من خبلل إلى مكان تعميمي دولي ولزيادة إنتاجية المدرسين ال
 تطبيق القيم في البيئة المدرسية من خبلل مديري المدارس.

 التعقيب عمى الدراسات السابقة:
يبلحظ من خبلل عرض الدراسات السابقة أن ىناك العديد من الدراسات التي تطرقت إلى 

عامة أو المؤسسات التعميمية غير القيم التنظيمية في مختمف القطاعات وتنوعت ما بين اإلدارة ال
 أنو ال توجد أي دراسة ربطت ما بين القيم التنظيمية واألداء لدى قادة المدارس.

استخدام الباحث المنيج الوصفي ارتباطي الذي يحاول فيو وصف طبيعة  منيج الدراسة: 
خبلل  الظاىرة موضع البحث ويشمل ذلك تحميل بنيتيا. حيث يمكن الحصول عمى معمومات من

 أداة الدراسة.
            يتكون مجتمع الدراسة من جميع معممي المدارس الحكومية في مجتمع الدراسة: 

ه 9304/9333محافظة الحجرة بكافة المراحل  خبلل الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي 
لتعميم ( معممًا، حسب إحصائيات مكتب ا023الذين ىم عمى رأس عمميم ـ والبالغ عددىم )

 بمحافظة الحجرة. 
تم اختيار عينة الدراسة بطريقة الحصر الشامل. وبما أن مجتمع الدراسة يمكن  عينة الدراسة:

 حصره فإن الباحث أخذ مجتمع الدراسة كامبًل. 
قام الباحث بتطوير أداة الدراسة باالعتماد عمى األدب النظري والدراسات أداة الدراسة : 

الدراسة واختيار المجاالت التي ترتبط بموضوع القيم التنظيمية  السابقة الخاصة بموضوع
باإلضافة إلى اختيار المجاالت التي ترتبط باألداء الوظيفي من خبلل عرضيا عمى بعض 

( تمثل 03السعودية. وتضم األداة ) المختصين من أعضاء ىيئة التدريس في مختمف الجامعات
( فقرات، 2( فقرات والبيئة )3( فقرات والعبلقات )3لميام )( فقرات وا2القيم التنظيمية الفعالية )

 ( تمثل األداء الوظيفي. 92)
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تم التأكد من صدق المحتوى بعرضيا عمى عدد من المحكمين من ذوي الخبرة صدق األداة: 
واالختصاص في مجال اإلدارة التربوية، والقياس والتقويم، لبيان مدى مبلءمة األداة من حيث 

لفقرات والمغة حيث تم األخذ بمبلحظاتيم بيدف تقوية األداة. كما تم التأكد من المجاالت وا
صدق البناء الداخمي لؤلداة )معامل ارتباط بيرسون(. عن طريق حساب معامبلت االرتباط بين 
 كل فقرة والمجال الذي تنتمي إليو الفقرة،  وبين كل مجال واألداة ككل لكل محور من محاور 

 أداة الدراسة. 
كما تم التأكد من ثبات األداة بعد توزيعيا عمى العينة االستطبلعية والتي بمعت  ثبات األداة :

           ( فردًا من عينة الدراسة. وتم التأكد من ثبات االداة بتطبيق األداة بواسطة اختبار23)
(Test re-Test)عادة التطبيق  وكذلك  حساب معامل االتساق ا             لداخمي، بطريقة التطبيق وا 

( وىي تعد صالحة لمغاية التي 3943)كرونباخ ألفا( حيث بمغ معامل الثبات لؤلداة ككل )
 صممت من أجميا األداة.

 النتائج المتعمقة بأسئمة الدراسة ومناقشتيا: 
ما مستوى القيم التنظيمية  لدى قادة مدارس محافظة الحجرة من وجية نظر السؤال األول: 

مجاالت الدراسة )مجال فعالية مجال اإلدارة، مجال الميام، مجال العالقات وأخيرًا  المعممين في
 مجال البيئة( ؟

لئلجابة عن ىذا السؤال تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية 
ما مستوى القيم التنظيمية لدى قادة مدارس محافظة الحجرة من الستجابات عينة الدراسة عن 

 ( يبين ذلك:9والجدول ) لمجاالت الدراسة ككل والمجال الكمي، .المعممينوجية نظر 
 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمستوى القيم التنظيمية ( 2جدول)

 لدى قادة مدارس محافظة الحجرة من وجية نظر المعممين مرتبة حسب المتوسط  
 من األعمى لألقل الحسابي

 مستوى القيم الرتبة المعياري االنحراف الحسابي المتوسط المجال
 ةعالي 9 3.43 0933 مجال البيئة
 عالية 2 3.32 0933 مجال الميام
 عالية 0 3.43 0930 مجال العبلقات

 متوسطة 3 3.32 0901 مجال فعالية االدارة
 عالية 3930 0930 الدرجة الكمية لمقيم التنظيمية

وى القيم التنظيمية لدى قادة مدارس محافظة الحجرة مست( أن 0يبلحظ من خبلل الجدول)     
( وانحراف معياري 0.30لكافة المجاالت كانت بمتوسط حسابي بمغ) من وجية نظر المعممين

(. وجاء المستوى الكمي بمستوى قيم تنظيمية عالية. وقد جاء مستوى مجاالت القيم 3.30)
 ( .0901-0933التنظيمية ما بين )
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العامة لمستوى القيم التنظيمية في مجاالت الدراسة كانت ما بين ويبلحظ من النتائج 
العالية والمتوسطة، وفيما يتعمق بالمجاالت التي جاءت عالية وتتضمن ىذه المجاالت أواًل: مجال 
البيئة )الدفاع، التنافس، استغبلل الفرص( بأن ىناك تعاونًا كبيرًا ما بين قيادة المدرسة والمعممين 

تحديات التي تواجو المدرسة والتقميل من النتائج المرتبة عمى ىذه التحديات، كما في مواجية ال
يساىم القائد في توفير كافة السبل التي تساىم في تطوير آليات األداء بما يعود عمى سمعة 
المدرسة، كما أن سعي القائد في االستفادة من األفكار التي تتوالد لدى المعممين والعمل عمى 

ما يخدم بيئة المدرسة ساىم في الحصول عمى المستوى عالية من القيم في مجال البيئة تطويرىا ب
          ثانيًا: مجال الميام )الفعالية، الكفاءة، االقتصاد( وقد جاء المجال بمستوى قيم عالية  .

حيث أن قائد المدرسة يبذل الكثير من الجيود في الحصول عمى قرارات تساىم في تعزيز أداءه 
واعمالو وتتصف ىذه القرارات بالمرونة والفعالية، ويسعى إلى توفير كافة الوسائل التي تساىم في 
         تعزيز وتطوير أداء المعممين بما ينعكس عمى تجود أداء المؤسسة وىذا سوف ينعكس
عمى تسخير كافة األدوات التي توفرىا المدرسة في تحسين المخرجات والمساىمة في أىمية 

افظة عمى ىذه األدوات والتجييزات لبلستفادة منيا بصورة مستمرة. ثالثًا: مجال العبلقات المح
)العدل، فريق العمل،  القانون( يعزى ىذه المستوى من القيم العالية إلى أن توزيع الميام من قبل 

مى القائد عمى األخرين بعدالة وتكميفيم بميام ضمن مسؤولياتيم وقدراتيم، وأن عمل القائد ع
المحافظة عمى الحقوق التي يتمتع بيا المعممين وتقييميم بعدالة ، كما أن تقدير القائد لمعاممين 
من خبلل مشاركتيم في صناعة القرارات الخاصة بالمدرسة وتقدير لجيودىم ساىم في تعزيز ىذا 

أن  المجال. غير أن مجال فعالية االدارة كان بمستوى قيم تنظيمية متوسطة ويعزى ذلك إلى
ضعف القائد في إدارة المدرسة وتنظيم الميام والنشاطات التعميمية والوطنية وعدم الثقة باآلخرين 
في إنجاز الميام، وعدم سعيو نحو تطوير أداء العاممين وضعف توفير الحوافز التي تشجع 
ه العاممين عمى مزيد من األداء خمق ضعف في مستوى القيم التنظيمية من قبل المعممين اتجا

 قائد المدرسة.
          ( ودراسة الشايب 2393وتختمف نتيجة ىذه الدارسة مع دراسة محمد وعصا )

           . (Ching & Kee, 2012)ودراسة ( 2391( ودراسة قدندل وعبداهلل )2391وعبادو )
          حيث أشارت ىذه الدراسات بأن النتائج أظيرت بأن القيم التنظيمية كانت بدرجة عالية. 

 دراسة  (Mueller, 2013) ( ودراسة 2392وتتفق نتيجة ىذه الدراسة مع دراسة عبدالحسين )
(Osibnajo et al., 2013).حيث كانت القيم التنظيمية بدرجة متوسطة 

 وفيما يمي نتائج التحميل اإلحصائي لألسئمة الفرعية لمدراسة لكل مجال من مجاالت الدراسة:
ظيمية لدى قادة مدارس محافظة الحجرة من وجية نظر المعممين في ما مستوى القيم التن -2

مستوى القيم التنظيمية لدى قادة مدارس محافظة ولمعرفة  فيما يتعمق بمجال فعالية االدارة؟
مجال فعالية االدارة، فقد تم استخراج المتوسطات  الحجرة من وجية نظر المعممين في
 ( يبين نتائج التحميل:2فقرة والمجال ككل، والجدول )الحسابية واالنحرافات المعيارية لكل 
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لمستوى العبارات في مجال فعالية المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ( 1جدول)
 مرتبة من األعمى لألدنى اإلدارة

 رقم الرقم
 المتوسط الفقرة العبارة

 الحسابي
 االنحراف
 المعياري

مستوى 
 القيم

لمسؤولية لآلخرين إلنجاز يمنح قائد المدرسة ا 2 9
 عالية 9933 0921 بعض الميام بالخاصة بالمدرسة

يتصف قائد المدرسة بالمسؤولية في قيادتو  9 2
 عالية 9931 0923 لممدرسة في تحقيق االىداف

تتصف قرارات قائد المدرسة بالجرأة والفعالية في  0 0
 عالية 9922 0932 تحقيق أىداف المدرسة

3 3 
لمدرسة الجيود الكبيرة في تطوير يبذل قائد ا

ميارات ومعارف العاممين بما يخدم اىداف 
 المدرسة

 متوسطة 9994 0902

يكافئ قائد المدرسة العاممين الذين يحققون  2 3
 متوسطة 9993 0929 االمتيازات في بيئة العمل بمزيد من الدعم

يقدم قائد المدرسة حوافز تتناسب مع األداء  1 1
 متوسطة 9921 0931 ينالفعمي لممعمم

يمنح قائد المدرسة المكافأة السخية لممعممين  3 2
 متوسطة 9990 2943 الذين يحققون االعمال التي تبرز دور المدرسة

 متوسطة 3.32 0901 الدرجة الكمية لمستوى مجال فعالية االدارة

لدى قادة  مستوى القيم التنظيمية( أن نتائج تحميل ولمعرفة 2يبلحظ من خبلل الجدول)
مجال فعالية االدارة كان بمتوسط حسابي  مدارس محافظة الحجرة من وجية نظر المعممين في

وجاء متوسط مستوى القيم  ( بمستوى قيم تنظيمية متوسطة.3.32( وانحراف معياري )0.01بمغ)
 ( ما بين العالية والمتوسطة.2943 -0921التنظيمية الخاصة بمجال فعالية اإلدارة ما بين )

وقد جاءت بعض فقرات القيم التنظيمية ما بين المتوسطة والعالية، حيث اشارت ثبلث 
فقرات بمستوى قيم تنظيمية عالية وحصمت أربع فقرات عمى مستوى قيم تنظيمية متوسطة. وقد 

( والذي ينص عمى" يمنح قائد المدرسة المسؤولية لآلخرين إلنجاز بعض 2جاء المستوى رقم)
( وانحراف معياري 0.21في المرتبة األولى بمتوسط حسابي بمغ)المدرسة " الميام بالخاصة ب

( وبمستوى عالي وتفسر ىذه النتيجة بأن قائد المدرسة يؤمن بالعمل التشاركي وليذا فإنو 9933)
لى الثقة  يعطي بعض المسؤوليات التي تمنح لو لآلخرين لغاية التخفيف من األعباء اإلدارية وا 

ولية في تحمل المسؤولية وىذا يعطي االلتفاف التنظيمي نحو باآلخرين مما يولد لدييم مسؤ 
( والذي ينص عمى" يمنح قائد المدرسة المكافأة السخية 3القائد. بينما حصل المستوى رقم)

لممعممين الذين يحققون االعمال التي تبرز دور المدرسة" " عمى المرتبة األخيرة بمتوسط حسابي 
وبمستوى قيم تنظيمية متوسطة. ويعزو الباحث ىذه  (9.09( وانحراف معياري )2.43بمغ)
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النتيجة إلى ضعف توافر المكافآت السخية والمتمثمة بالنواحي المادية والتي ربما تمنع القائد من 
التصرف ىذه األموال، وربمًا إلى أن ضعف شخصية القائد في منح ىذه المكافأة افرز جوانب 

عنو ضعف في الثقة التنظيمية من قبل العاممين نحو سمبية لمعاممين اتجاه القائد الذي نتج 
القائد.  ويعزو الباحث ىذه النتيجة  إلى عدم مشاركة اإلدارة المدرسية المعممين في مناقشة 
القرارات التي تصدرىا اإلدارة فيما يتعمق بالمدرسة وتفرد القائد في عممية اتخاذ القرارات باإلضافة 

بين المستحقين نتيجة لجيودىم مع األخذ بعين االعتبار ضعف إلى عدم تفعيل توزيع الحوافز 
دعم اإلدارة المدرسية إلى تطوير القدرات الوظيفية لمعاممين من خبلل توفير البرامج التدريبية 

 المناسبة مما عزز حصول ىذا المجال عمى نتيجة متوسطة 
جية نظر المعممين في ما مستوى القيم التنظيمية لدى قادة مدارس محافظة الحجرة من و  -1

مستوى القيم التنظيمية لدى قادة مدارس محافظة الحجرة ولمعرفة  فيما يتعمق بمجال الميام؟
مجال الميام، فقد تم استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات  من وجية نظر المعممين في

 ( يبين نتائج التحميل:0المعيارية لكل عبارة والمجال ككل، والجدول )
لمستوى العبارات في مجال الميام المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ( 3)جدول

 مرتبة من األعمى لألدنى

 رقم الرقم
 المتوسط الفقرة العبارة

 الحسابي
 االنحراف
 المعياري

مستوى 
 القيم

9 3 
يمزم قائد المدرسة المعممين بالمحافظة عمى 

يئة التجييزات واستغبلليا بصورة مثالية في الب
 التعميمية

 عالية 9933 0914

يحث قائد المدرسة المعممين عمى استخدام كافة  2 2
 عالية 9934 0931 المعدات بفعالية في خدمة المدرسة

يعمل قائد المدرسة عمى إيجاد افضل السبل في  3 0
 عالية 9993 0939 زيادة مستوى الكفاءة االدارية

إيمانًا منو  ييتم قائد المدرسة بتجويد المخرجات 2 3
 عالية 9993 0931 باألثر عمى االقتصاد الوطني

تتصف القرارات التي يتخذىا قائد المدرسة بالفعالية  0 3
 عالية 9999 0933 والمرونة

يبذل قائد المدرسة الجيود الكبيرة في صناعة  9 1
 عالية 9993 0939 القرارات التي تعكس دوره في تنفيذ االعمال

مدرسة كافة الوسائل التي تحتاجيا يوفر قائد ال 1 2
 متوسطة 9923 0903 المدرسة بأقل التكاليف

يوفر قائد المدرسة التقنيات والوسائل الحديثة التي  3 3
 متوسطة 9923 0929 تساىم في زيادة كفاءة أداء العاممين

 عالية 3.32 0933 الدرجة الكمية لمستوى مجال الميام
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مستوى القيم التنظيمية لدى قادة مدارس تائج تحميل ( أن ن0يبلحظ من خبلل الجدول)
( 0.33مجال الميام كان بمتوسط حسابي بمغ) محافظة الحجرة من وجية نظر المعممين في

الخاصة القيم التنظيمية وجاء مستوى ( بمستوى قيم تنظيمية عالية. 3.32وانحراف معياري )
وقد جاءت بعض فقرات المتوسطة. ( ما بين العالية و 0929 -0914بمجال الميام ما بين )

عالية، وحصمت قيم تنظيمية ( فقرات بمستوى 1المجال ما بين المتوسط والعالي، حيث أشارت )
( والتي تنص 3فقرتان في القيم تنظيمية بمستوى قيم تنظيمية متوسطة. وقد جاء المستوى رقم)

غبلليا بصورة مثالية في البيئة عمى" يمزم قائد المدرسة المعممين بالمحافظة عمى التجييزات واست
( وبمستوى 9933( وانحراف معياري )0.13التعميمية " في المرتبة األولى بمتوسط حسابي بمغ )

عالية وتفسر ىذه النتيجة بأن قائد المدرسة يطمب من المعممين بضرورة المحافظة  قيم تنظيمية
عمى صيانتيا واستخداميا لمغاية  عمى األدوات والتجييزات التي تمتمكيا المدرسة بضرورة العمل

التي وجدت من أجميا بغية استفادة الطمبة من ىذه التجييزات في عممية التعميم. بينما حصل 
( الذي ينص عمى" يوفر قائد المدرسة التقنيات والوسائل الحديثة التي تساىم في 3المستوى رقم )

( وانحراف معياري 0.29ط حسابي بمغ )زيادة كفاءة أداء العاممين " عمى المرتبة األخيرة بمتوس
متوسطة. ويعزو الباحث ىذه النتيجة إلى أن عدم مطالبة قادة  قيم تنظيمية( وبمستوى 9.23)

المدرسة من إدارة التعميم بضرورة تزويد المدرسة بالتقنيات التعميمية الحديثة التي سوف تساعد 
داء المعممين واكتفاءه فقد ما تزوده إدارة عمى تطوير آليات العممية التعميمية وترفع من مستوى أ

التعميم تمقائيًا ساىم في حصول ىذه الفقرة عمى المستوى قيم المتوسطة.  ويعزو الباحث ىذه 
النتيجة في مجال الميام إلى أن مشاركة قائد المدرسة لآلخرين واستخدامو كافة الوسائل التي 

رسة وسعي القائد عمى بذل كافة الوسائل التي تحتوييا المدرسة في صنع القرارات الخاصة بالمد
تسيم في رفع من مستوى أداء العاممين وسعية في المحافظة عمى التجييزات واألدوات التي 
تحتوييا المدرسة وتنبيو المتكرر بأن ىذه التجييزات تعد ذات فائدة كبيرة عمى عممية التعميم وأن 

 عطي ثمار في تطوير عمميات التعمم والتعميم.المحافظة عمييا واستخداميا بصورة مثمى سوف ت

ما مستوى القيم التنظيمية لدى قادة مدارس محافظة الحجرة من وجية نظر المعممين في  -3
مستوى القيم التنظيمية لدى قادة مدارس محافظة ولمعرفة  ؟ فيما يتعمق بمجال العبلقات

استخراج المتوسطات الحسابية مجال العبلقات، فقد تم  الحجرة من وجية نظر المعممين في
 ( يبين نتائج التحميل:3واالنحرافات المعيارية لكل عبارة والمجال ككل، والجدول )
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لمستوى العبارات في مجال العالقات المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ( 4جدول)
 مرتبة من األعمى لألدنى

 رقم الرقم
 المتوسط الفقرة العبارة

 الحسابي
 افاالنحر 

 المعياري
 مستوى
 القيم

يشكل قائد المدرسة فرق العمل بطريقة مبلئمة  3 9
 عالية 9993 0939 لمقيام باألنشطة الخاصة بالمدرسة

يطبق قائد المدرسة القواعد التنظيمية في تنفيذ  1 2
 عالية 9932 0939 الميام الخاصة باإلدارة المدرسية

حقوق  يتخذ قائد المدرسة االجراءات لتعزيز 2 0
 عالية 9992 0934 المعممين

يطبق قائد المدرسة القواعد بموضوعية وعدالة  9 3
 عالية 9923 0933 في توزيع الميام عمى المعممين

يقوم قائد المدرسة بتقييم أداء المعممين بصورة  0 3
 عالية 9992 0930 مينية وعادلة

ينتيج قائد المدرسة أسموب المشاركة في  3 1
 عالية 9991 0930 ات الخاصة بالمدرسةصناعة القرار 

يحرص قائد المدرسة عمى تحقيق األىداف  3 2
 متوسطة 9993 0902 وفق    قواعد تنظيمية معمنة

يطور قائد المدرسة مدونة سموكية تعزز أداء  2 2
 متوسطة 9993 0922 المعممين

 عالية 3.43 0930 الدرجة الكمية لمستوى مجال العبلقات

مستوى القيم التنظيمية لدى قادة مدارس ( أن نتائج تحميل 3ل الجدول)يبلحظ من خبل
( 0.30مجال العبلقات كان بمتوسط حسابي بمغ) محافظة الحجرة من وجية نظر المعممين في

الخاصة بمجال  قيم التنظيميةوجاء مستوى ال( بمستوى قيم عالية. 3.43وانحراف معياري )
 بين العالية والمتوسطة.( ما 0922 -0939العبلقات ما بين )

( فقرات 1وقد جاءت بعض فقرات المجال ما بين المتوسطة والعالية، حيث اشارت )
بمستوى قيم تنظيمية عالية وحصمت فقرتين عمى مستوى قيم تنظيمية متوسطة. وقد جاء 

( والذي ينص عمى" يشكل قائد المدرسة فرق العمل بطريقة مبلئمة لمقيام 3المستوى رقم )
( وانحراف معياري 0.39شطة الخاصة بالمدرسة " في المرتبة األولى بمتوسط حسابي بمغ )باألن

( وبمستوى قيم تنظيمية عالية وتفسر ىذه النتيجة بأن قائد المدرسة يمتمك الخبرة والدراية 9993)
وأن اختياره لمجان وفرق العمل الخاصة في المساىمة في تطوير األنشطة والفعاليات الخاصة 

درسة تساىم في مستوى قيم عالية من الدقة والفعالية وىذا يعزز مكانة المدير في نظر بالم
( والذي ينص 2المعممين باالختيار الصحيح والمناسب ليذه المجان. بينما حصل المستوى رقم )
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عمى" يطور قائد المدرسة مدونة سموكية تعزز أداء المعممين" عمى المرتبة األخيرة بمتوسط 
( وبمستوى قيم تنظيمية متوسطة. ويعزو الباحث 9.93( وانحراف معياري )0.22حسابي بمغ)

ىذه النتيجة إلى أن المدير ال يوفر مدونة سموكية تم االرتكاز عمييا في تنفيذ الميام مما يربك 
البعض ويكون القائد في موضع سمبي في توزيع الميام والواجبات عمى اآلخرين بعدالة، 

ود مرتكز أساسي يحكم عميو القائد عمى اآلخرين في معاممتو مع اآلخرين باإلضافة إلى عدم وج
أو عبلقة العاممين مع بعضيم البعض. ويعزو الباحث ىذه النتيجة في مجال العبلقات إلى أن 
قائد المدرسة يعمل عمى تعزيز الحقوق الخاصة بالمعممين ويتم تقييميم بصورة عادلة وال يتحيز 

ى مشاركة اآلخرين في صناعة القرارات الخاصة بالمدرسة ويقوم بتنفيذ إلى أحد، كما يعمل عم
الميام اإلدارية وفق قواعد تنظيمية حيث يوزع الميام عمى اآلخرين كل وفق اختصاصو دون 

 تحميل أي فرد أكثر من استطاعتو وىذا عزز حصول ىذا المجال عمى مستوى عالي.
رس محافظة الحجرة من وجية نظر المعممين في ما مستوى القيم التنظيمية لدى قادة مدا -4

مستوى القيم التنظيمية لدى قادة مدارس محافظة الحجرة ولمعرفة فيما يتعمق بمجال البيئة؟ 
مجال البيئة، فقد تم استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات  من وجية نظر المعممين في

 ن نتائج التحميل:( يبي3المعيارية لكل عبارة والمجال ككل، والجدول )
 لمستوى العبارات في مجال البيئةالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ( 5جدول)

 رقم الرقم
 المتوسط الفقرة العبارة

 الحسابي
 االنحراف
 المعياري

مستوى 
 القيم

يدافع قائد المدرسة عن مدرستو من التيديدات  0 9
 عالية 9994 0911 التي تواجييا المدرسة

يحرص قائد المدرسة مع قيادات مدرسية مختمفة  3 2
 عالية 9993 0930 عمى تطوير مستويات االداء

ييتم قائد المدرسة بالتحديد الدقيق لمتحديات التي  9 0
 عالية 9993 0932 تواجييا المدرسة

يوفر قائد المدرسة كافة الوسائل التي تساىم في  2 3
 عالية 9923 0931 التقميل من المخاطر الخارجية لممدرسة

3 2 
يقوم قائد المدرسة باستغبلل الفرص التي تساىم 
في زيادة التعاون بين المدرسة المجتمع المحمي 

 بصورة مستمرة
 عالية 9920 0930

يتبنى قائد المدرسة األفكار الجديدة من قبل  1 1
 عالية 9922 0932 المعممين ويعمل عمى تطويرىا وتفعيميا

سة المناخ المبلئم لمتنافس يوفر قائد المدر  3 2
 متوسطة 9923 0903 اإليجابي بين المعممين

 عالية 3.43 0933 الدرجة الكمية لمستوى مجال البيئة
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مستوى القيم التنظيمية  لدى قادة مدارس ( أن نتائج تحميل 3يبلحظ من خبلل الجدول)
( 0.33ابي بمغ)مجال الميام كان بمتوسط حس محافظة الحجرة من وجية نظر المعممين في

وجاء مستوى القيم التنظيمية الخاصة بمجال البيئة ( بمستوى قيم عالية. 3.43وانحراف معياري )
وقد جاءت معظم فقرات المجال عمى ( ما بين العالية والمتوسطة. 0903 -0911ما بين )
جاء  متوسطة. وقد قيم تنظيميةعالية، حيث حصمت فقرة واحدة عمى مستوى  قيم تنظيميةمستوى 

( والذي ينص عمى" يدافع قائد المدرسة عن مدرستو من التيديدات التي تواجييا 0المستوى رقم)
قيم ( وبمستوى 9994( وانحراف معياري )0.11المدرسة" في المرتبة األولى بمتوسط حسابي بمغ)

يدات عالية وتفسر ىذه النتيجة بأن قائد المدرسة يسعى بصورة مستمرة لمدفاع عن التيد تنظيمية
التي تواجييا المدرسة بكل مسؤولية ويسعى إلى وضعيا إلى بر األمان ويسعى إلى توفير بيئة 

( والذي ينص عمى" يوفر قائد 3تعميمية أمنة من كل المخاطر. بينما حصل المستوى رقم)
المدرسة المناخ المبلئم لمتنافس اإليجابي بين المعممين" عمى المرتبة األخيرة بمتوسط حسابي 

متوسطة. ويعزو الباحث ىذه  قيم تنظيمية( وبمستوى 9.23( وانحراف معياري )0.03غ)بم
النتيجة إلى ضعف المستوى التنظيمي إلى أن كثرة التيديدات وكثرة الخبلفات والصراعات بين 
المعممين وضعف اإلمكانيات والصبلحيات الممنوحة لو قائد لممدرسة جعل من الصعوبة عميو 

يجابية لممعممين. في توفير بيئة من  اسبة لعممية التعميم وا 
ويعزو الباحث ىذه النتيجة في مجال البيئة إلى أن قائد المدرسة يعمل عمى تطوير 
فعالية المدرسة من خبلل زيادة أداء وعطاء المعممين، حيث أن القائد عمى تواصل دائم مع 

يا المدرسة، كما يعمل قائد الجيات المعنية والمجتمع المحمي في معالجة القضايا التي تواجي
المدرسة مع اآلخرين في معالجة كافة التيديدات التي تواجييا المدرسة ويسعى إلى توفير آليات 
معنية لمعالجتيا مما عزز مكانة القائد من قبل المعممين في توفير بيئة تعميمية جذابة وجاذبة 

 وآمنة لممعممين والطبلب والمدرسة.
فروق ذات داللو إحصائية بين متوسطات استجابات أفراد  ىل يوجدالسؤال الثاني: 

عينة الدراسة حول مستوى القيم التنظيمية  لدى قادة مدارس محافظة الحجرة من وجية نظر 
لئلجابة  المعممين تعزى لممتغيرات التالية )المرحمة الدراسية، سنوات الخبرة، والمؤىل العممي(؟

 (One way ANOVA) تحميل التباين األحادي  عن ىذا السؤال استخدم الباحث اختبار
لمعرفة مدى داللة الفروق من ناحية إحصائية بين متوسطات  (t-test)واختبار تي تست 

وذلك وفقًا لعدد مستويات كل متغير من  (،المقياس الكمياستجابات مجتمع الدراسة وعمى )
  متغيرات الدراسة.

م التنظيمية لدى قادة مدارس محافظة الحجرة من النتائج المتعمقة بالفروق في مستوى القي-2
ولمكشف عن الداللة اإلحصائية لمفروق وجية نظر المعممين تبعًا لمتغير المرحمة الدراسية. 

بين متوسطات القيم التنظيمية لدى قادة مدارس محافظة الحجرة من وجية نظر المعممين 
تـم استخدام تحميل التباين األحـادي ، وي()ابتدائي، متوسط، ثانتبعًا لمتغير المرحمة الدراسية 

(One Way ANOVA( وكانت النتائج كما ىو موضح في جدول ،)1.) 
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مستوى في ( لداللة الفروق One Way ANOVA( نتائج تحميل التباين األحادي )6جدول)
تبعًا لمستوى القيم التنظيمية  لدى قادة مدارس محافظة الحجرة من وجية نظر المعممين 

 مة الدراسيةالمرح

 مصدر التباين المجال
مجموع 
 المربعات

درجة 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 قيمة )ف(
مستوى 
 الداللة

مجال  
 فعالية االدارة

 99211 2 29300 بين المجموعات
 033 2099944 داخل المجموعات 39943 99130

39229 
 032 2009202 المجموع

 مجال الميام
 29233 2 39123 بين المجموعات

 033 2239133 داخل المجموعات *39323 09023
39234 

 032 2039010 المجموع

مجال 
 العبلقات

 99920 2 29233 بين المجموعات
 033 2119933 داخل المجموعات 39233 99213

39332 
 032 2119300 المجموع

 مجال البيئة
 99320 2 09133 بين المجموعات

 033 2339313 ل المجموعاتداخ 39932 99343
39413 

 032 2499293 المجموع

المقياس 
 الكمي

 99143 2 09043 بين المجموعات
 033 2329443 داخل المجموعات 39333 29333

39140 
 032 2999039 المجموع

  0.05)دالة إحصائيًا عند مستوى≥ α ( 
ائية عند مستوى الداللة ( عدم وجود فروق ذات داللة إحص1يتبين من الجدول)

(α≤3.33 )مستوى القيم التنظيمية  لدى قادة مدارس محافظة الحجرة من وجية نظر المعممين 
( وىي غير 29333عمى المجال الكمي حيث بمغت قيمة )ف(  ) تبعًا لمستوى المرحمة الدراسية
فروق ذات  (.  غير أن نتائج التحميل أظيرت إلى وجود39333دالو احصائيًا عند مستوى )

( وىي دالو احصائيًا عند 09023داللة إحصائية في مجال الميام حيث بمغت قيمة )ف( )
(.  ولتحديد مصادر ىذه الفروق بين مستويات المتغير)المرحمة التعميمية( ضمن 39323مستوى )

( لممقارنات Scheffeمستوياتو عمى المجاالت الدالة احصائيًا، فقد استخدم الباحث شيفيو )
 ( يبين النتائج: 2بعدية بين المتوسطات، والجدول )ال
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( المقارنات البعدية بطريقة )شيفيو( بين متوسطات استجابات عينة الدراسة في 7الجدول )
تبعًا مستوى القيم التنظيمية  لدى قادة مدارس محافظة الحجرة من وجية نظر المعممين 

 لمستوى المرحمة الدراسية

المرحمة 

 الدراسية

 المتوسط

 ثانوية متوسط ابتدائية الحسابي

    0.33 ابتدائية

   3.93 0.21 متوسطة

  *3.02 3.90 0.34 ثانوية

   ) α ≤0.05الفروق دالة عند مستوى الداللة )

( أن مصادر الفروق كانت تبعًا لمتغير المرحمة التعميمية إن 2يظير من الجدول رقم )
ع الدراسة كانت بين المرحمة المتوسطة والمرحمة وجود الفروق بين متوسطات استجابات مجتم

 *(.  3902وبداللة احصائية مقدارىا ) (0934المرحمة الثانوية بمتوسط حسابي )الثانوية لصالح 

ويعزو الباحث ىذه النتيجة إلى إن المرحمة الثانوية ذات بعد استراتيجي في إدارة التعميم 
بعد تعميمي وميم، حيث أن المدارس الثانوية تتميز  وأن القادة في ىذه المرحمة يحاكون فئة ذات

بمرحمة ميمة وأن المعممين في ىذه المدرس يقع عمى عاقتيم الكثير من المسؤوليات واآلليات 
مما يعزز احتياجاتيم بضرورة توفير قاعدة أساسية نحو قيادة ىذه المدارس وىذا ما تبينو النتائج 

نظرون بيمة ومسؤولية نحو توفير العدالة والتشارك والتعاون بأن المعممين في المرحمة الثانوية ي
 في معالجة كافة القضايا التي تيم المدرسة.

النتائج المتعمقة بالفروق في مستوى القيم التنظيمية  لدى قادة مدارس محافظة الحجرة  -1
          ولمكشف عن الداللة اإلحصائية لمفروقمن وجية نظر المعممين تبعًا لمتغير الخبرة. 

         بين متوسطات القيم التنظيمية لدى قادة مدارس محافظة الحجرة من وجية نظر المعممين 
            تـم استخدام تحميل التباين األحـادي فاكثر( 93، 93-3، 3-9)تبعًا لمتغير الخبرة 

(One Way ANOVA( وكانت النتائج كما ىو موضح في جدول ،)3.) 
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مستوى في لداللة الفروق  (One Way ANOVA)التباين األحاديحميل ( نتائج ت8جدول)
 تبعًا لمتغير الخبرةلدى قادة مدارس محافظة الحجرة من وجية نظر المعممين القيم التنظيمية 

مجموع  مصدر التباين المجال
 المربعات

درجة 
 الحرية

متوسط 
مستوى  قيمة )ف( المربعات

 الداللة

مجال  فعالية 
 االدارة

 39339 2 39332 المجموعاتبين 
 032 2009202 المجموع 39221 033 2029334 داخل المجموعات 39312 39313

 مجال الميام
 39229 2 99332 بين المجموعات

 032 2039010 المجموع 39210 033 2239429 داخل المجموعات 39043 39433

مجال 
 العبلقات

 39324 2 39333 بين المجموعات
 032 2139300 المجموع 39342 033 2129321 داخل المجموعات 39194 39339

 مجال البيئة
 99342 2 29933 بين المجموعات

 032 2499293 المجموع 39413 033 2349321 داخل المجموعات 39023 99909

المقياس 
 الكمي

 39302 2 99323 بين المجموعات
 032 2999039 المجموع 39239 033 2939032 وعاتداخل المجم 39311 39211

  0.05)دالة إحصائيًا عند مستوى≥ α ( 
( عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 3يتبين من الجدول)

(α≤3.33 )مستوى القيم التنظيمية لدى قادة مدارس محافظة الحجرة من وجية نظر المعممين 
الكمية وعمى جميع المجاالت تبعًا حيث كانت دالة احصائيًا عند مستوى  تبعًا لمتغير الخبرة

(α≤3.33(  )ويعزو 39311( وىي دالو احصائيًا عند مستوى )39211( وبمغت قيمة )ف .)
الباحث ىذه النتيجة بأن القيم التنظيمية ال تختص فئة معينة من المعممين بل الكل متفقون بأنو 

ة والموضوعية وبضرورة أشارك كافة المعممين في صنع القرارات يجب أن يسود حالة من العادل
الخاصة التي تمس بصورة مباشرة المدرسة والقضايا الخاصة بيا، وأن كافة المعممين ينظرون 
أيضًا بأن قائد المدرسة يجب أن يمتمك الميارات والكفايات والكفاءات البلزمة نحو السعي في 

المعممين بضرورة توفير القائد كافة التجييزات واالمكانيات التي تطوير آليات العمل بالتشارك مع 
(  . 2391ترفع من مستوى األداء.  وتتفق نتيجة ىذه الدراسة مع دراسة الشايب وعبادو )

ودراسة   (Osibanjo et al., 2013)( ودراسة 2392وتختمف مع نتيجة دراسة عبدالحسين )
(Ching & Kee, 2012).. 

عمقة بالفروق في مستوى القيم التنظيمية  لدى قادة مدارس محافظة الحجرة النتائج المت -3
بين  t) استخدم اختبار ) فقد تممن وجية نظر المعممين تبعًا لمتغير المؤىل العممي. 

متوسطين مستقمين لمعرفة مدى داللة الفروق من الناحية اإلحصائية بين متوسطات 
 ( يوضح ذلك:4)استجابات عمى المقياس الكمي، والجدول 
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لتحديد الفروق بين متوسطات أفراد مجتمع الدراسة  لمتغير  (t-test )( اختبار 9جدول )
 المؤىل العممي عمى جميع المجاالت وعمى المقياس الكمي

 المؤىل العدد المجال
 العممي

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

درجات 
 الحرية

 مستوى الداللة قيمة ت

فعالية 
 االدارة

 3.40 0.30 بكالوريوس فأقل 932
033 9.33 3.332* 

 3.21 0.22 أعمى من بكالوريوس 923 دالة

 الميام
 3.42 0.34 بكالوريوس فأقل 932

033 9.32 
3.934 
 3.23 0.03 أعمى من بكالوريوس 923 غير دالة

 العبلقات
 9.32 0.39 بكالوريوس فأقل 932

033 9.22 
3.33* 
 3.33 0.02 ن بكالوريوسأعمى م 923 دالة

 البيئة
 9.33 0.12 بكالوريوس فأقل 932

033 0.34 3.313 
 3.49 0.22 أعمى من بكالوريوس 923 غير دالة

المقياس 
 الكمي

 3934 0.39 بكالوريوس فأقل 932
033 2.33 3.331 * 

 3920 0.09 أعمى من بكالوريوس 923 دالة

 ) α ≤0.05ة)*الفروق دالة عند مستوى الدالل
( ما يمي: أنو توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 4يظير من الجدول )       

بين متوسطات استجابات مجتمع الدراسة لمتغير المؤىل العممي عمى  ) α ≤3.33اإلحصائية )
 *(. 39331( وىي دالة إحصائيًا عند مستوى )2933المقياس الكمي حيث بمغت قيمة )ت( )

ما أظيرت النتائج إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية في مجال فعالية االدارة فقد ك
*(. ولصالح ذوي المؤىبلت 39332( وىي دالة إحصائيًا عند مستوى )9933بمغت قيمة )ت( )

بكالوريوس فأقل ويعزو الباحث ىذه النتيجة إلى أن أصحاب ىذه الفئة لدييم دافعية نحو ضرورة 
نظيمية وأنيم يرون بأن قائد المدرسة يجب أن يشاركيم في صنع القرارات ومناقشة توفير القيم الت

كافة القضايا التي تيم المدرسة وأن لدييم سعي نحو تطوير أداء المدرسة. كما أظيرت النتائج  
( وىي دالة إحصائيًا عند 9922إلى وجود فروق في مجال العبلقات فقد بمغت قيمة )ت( )

الح ذوي المؤىبلت بكالوريوس فأقل ويعزو الباحث ىذه النتيجة إلى أن *( ولص3933مستوى )
العبلقات تمعب دورًا ميمًا في تعزيز القيم التنظيمية من خبلل توزيع الميام والواجبات بعدالة 
وموضوعية، وأن أصحاب ىذه المؤىبلت يرون بضرورة االلتزام بعمميات التقييم التي ترتكز عمى 

لى ضرورة توفير قاعدة سموكية واضحة لمجميع في كيفية بناء صورة عممية وغير مت حيزة وا 
تختمف مع نتيجة دراسة العبلقات ما بين العاممين أنفسيم وما بين العاممين وقادة المدارس. 

( في عدم وجود فروق في المؤىل العممي لدى العاممين في جامعة المدية 2391قدندل وعبداهلل )
 .في مستوى القيم التنظيمية
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ىل ىناك عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية عند مستوى السؤال الثالث: 
بين مستوى القيم التنظيمية لدى قادة مدارس محافظة الحجرة ومستوى ) α ≤3.39)الداللة

لئلجابة عن ىذا السؤال فقد استخدم الباحث معامل ارتباط األداء من وجية نظر المعممين ؟  
( يبين نتائج تحميل معامل ارتباط 93كل متغير مع اآلخر. والجدول )بيرسون  لبيان مدى ارتباط 

 بيرسون بين القيم التنظيمية واألداء الوظيفي:
 ( نتائج تحميل معامل ارتباط بيرسون بين القيم التنظيمية واألداء الوظيفي20جدول )

 األداء قيم التنظيمية البيئة العبلقات الميام فعالية اإلدارة المجال

 **233 **332 **144 **130 **243 - اإلدارة فعالة
 **302 **404 **334 **320 - **243 الميام
 **303 **493 **333 - **320 **130 العبلقات
 **331 **422 - **333 **334 **144 البيئة

 **344 - **422 **493 **404 **332 القيم التنظيمية
 - 344 **331 **303 **302 **233 األداء

( إن نتائج تحميل معامل بيرسون بأن ىناك عبلقة قوية 93من خبلل الجدول ) يظير 
ما بين متغيرات الدراسة الفرعية والرئيسة وبدرجة كبيرة. حيث أظيرت النتائج إلى وجود عبلقة 

**( وبمغ معامل ارتباط 233طردية ما بين فعالية اإلدارة واألداء حيث بمغ معامل االرتباط )
**(، كما أظيرت النتائج إلى وجود ارتباط ما 302جال الميام ومجال األداء )بيرسون ما بين م

**(، وفي مجال البيئة كان معامل ارتباط بيرسون 303بين مجال العبلقات ومجال األداء بمغ )
**(. 344**(. وأخيرًا معامل ارتباط بيرسون ما بين القيم التنظيمية ومجال األداء )331)

تيجة إلى أنو كمما كان ىناك قيم تنظيمية تمثل العدالة والتعاون والتشارك ويعزو الباحث ىذه الن
فإن ىذا سوف يودي إلى زيادة في األداء، ويبلحظ بأن مجال القيم التنظيمية الفرعية منيا أو 
الكمي أظير عبلقة ارتباط قوية مما يعني بأن كمما ساىم القائد في بذل المزيد من الجيد في 

درسة ويساىم في مشاركة اآلخرين، وأن قائد المدرسة مطموب منو السعي نحو تحقيق أىداف الم
تطوير فعاليات المدرسة وتزويدىا ما امكن بالتجييزات والتقنيات التي تساىم في رفع من 
مستويات األداء لممعممين، وأن مشاركة القائد األخرين في المناسبات االجتماعية والوطنية يعزز 

باإلضافة إلى مشاركتو المعممين في اتخاذ القرارات المناسبة وخاصة في ظل العبلقات ويطورىا، 
التيديدات التي تواجييا المدرسة ىذا كمو عزز مكانة القائد لدى المعممين ويساىم في تطوير 
 عمميات األداء بما ينعكس إيجابًا عمى بيئة المدرسة ككل. وتتفق نتيجة ىذه الدراسة مع دراسة

( ودراسة 2391( ودراسة قدندل وعبداهلل )2391( ودراسة بكاي )2393محمد وعصا )
(Osibanjo et al, 2013)  ودراسة(Ching & Kee, 2012)   حيث أنو ال توجد أي

 دراسات حسب عمم الباحث تختمف مع نتائج ىذه الدراسة.



 جمعان منسي السيمي الزىرانيأ/            محافظة الحجرظيمية لدى قادة مدارس القيم التن
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

   2910أكتىبر   -  عاشرال العدد   -  33  جمللدا 040
 

 توصيات الدراسة:
 :في ضوء النتائج التي توصمت إلييا الدراسة فإن الباحث يوصي بما يمي

 زيادة جيود المدير في توفير البرامج التدريبية التي تساىم في رفع من مستوى أداء المعممين. .9
تعزيز مكافأة المعممين الذين يتميزون بأداء عالي في خدمة المدرسة سواء كانت المعنوية  .2

 منيا أم المادية.
يخدم المدرسة ويعزز زيادة فعالية اإلدارة المدرسية في توفير المساندة والدعم لممعممين بما  .0

 األداء الوظيفي من خبلل توفير البرامج التدريبية المناسبة.
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 قائمة المراجع
(. أثر القيم الشخصية والتنظيمية في تحسين األداء 2399أبو عميرة، عريب والسعودي، موسى )

مجمة الوظيفي لدى أعضاء ىيئة التدريس في الجامعات األردنية. 
 .23-33(. 9)03. دراسات

. )رسالة دكتوراه القيم التنظيمية في المؤسسات االقتصادية وتطبيقاتيا(. 2393أحمد، رىاف )
 غير منشورة(. جامعة سونان. اندونيسيا.

مجمة اإلدارة (. تحميل العبلقة بين القيادة التحويمية والقيم التنظيمية. 2333أحمد، شيناز )
 .993-24(. 20. العدد )واالقتصاد

(. أثر القيم التنظيمية في األداء الوظيفي. 2390نضال ومحمد، أثمار وىادي، أنوار )آل مراد، 
 .   23-03( 24)4. مجمة تكريت لمعموم اإلدارية واالقتصادي

دور القيادة اإلدارية في تنمية الثقافة التنظيمية لدى العاممين (. 2393بوراس، نور الدين  )
، جبل العنق بئر العاتر تبسة دراسة ميدانية المركب المنجم لمفوسفات

 )رسالة ماجستير غير منشورة(. جامعة محمد خيضر. الجزائر.
 والثقافة السائدة الثقافة بين(المنظمة داخل التنظيمية القيم (. صراع2392تيطراوي، خالدة )

 .933-33(. ص22العدد ) االجتماعية. العموم مجمة. )الفرعية
يمية وعالقتيا بكفاءة األداء: دراسة تطبيقية عمى العاممين القيم التنظ( 2330الحنيطة ، خالد )

. )رسالة بالخدمات الطبية بوزارة الدفاع والطيران بمدينة الرياض
 .ماجستير غير منشورة(. أكاديمية نايف العربية لمعموم األمنية، الرياض

" العراق، (. نظرية المنظمة والسموك التنظيمي2333داغر، منقذ محمد، عادل، حرحوش صالح )
 دار الكتب لمطباعة والنشر.

: تخصص نظم المعمومات اإلدارية. عمان: إدارة الموارد البشرية(. 2330ربابعة، عمي محمد )
 دار الصفاء.

دراسة تحميمية لنموذج مقترح لمتوافق بين القيم الشخصية والقيم ه( 9303الزىراني، عبد اهلل )
لة ماجستير غير منشورة(، ، )رساالتنظيمية بمؤسسات التعميم العالي

 جامعة أم القرى، مكة المكرمة، السعودية.
(. درجة العدالـة التنظيميـة لدى رؤساء األقسام األكاديمية 2334السعود، راتب وسمطان، سوزان )

في الجامعات األردنية وعبلقتيا بـالوالء التنظيمـي ألعضـاء ىيئـة التـدريس 
 .209-949(2 -9. )مجمـة جامعـة دمشقفييـا. 
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مجمة (. أثر القيادة بالقيم عمى الوالء التنظيمي. 2393السقاف، صفوان وأبو سن، أحمد  )
 .49-29( 2)91. العموم االقتصادية

األستاذ الجامعي "دراسة ميدانية  (. القيم التنظيمية لدى2391الشايب، محمد وعبادو، خديجة )
بسكرة، والوادي(". عمى عينة من األساتذة بجامعات )ورقمة، وغرداية، و 

 . 34-29(. 21. العدد )مجمة العموم اإلنسانية واالجتماعية
(. أثر القيم التنظيمية عمى األداء الكمي لممؤسسة االقتصادية من 2332شبللي، عبدالقادر )

 بجامعة "آكمي محند أولحاج" بالبويرة. مجمة )معــارف(منظور أخبلقي. 
ظيمية وفق انموذج فرانسيس وودكوك والدعم االداري القيم التن(. 2392عبدالحسين، احمد )

وفق انموذج ايزنبيرغر وعالقتيما بمستوى االنجاز لدى رؤساء االقسام 
. )رسالة دكتوراه غيرة منشورة(. العممية في جامعات محافظة بغداد

 جامعة بغداد.
 لدى واطنةالم مفيوم لتعزيز الوطنية التربية مقرر محتوى فاعمية(. 2334العتيبي، سعد )

)رسالة ماجستير  .السعودية العربية بالمممكة االبتدائية المرحمة طالب
كمية الدراسات العميا. جامعة نايف العربية لمعموم األمنية.  غير منشورة(،

 الرياض.
القيم التنظيمية وعالقتيا بالوالء التنظيمي لألفراد اإلداريين بالجامعة (. 2392عزوزي، محمد )

سالة ماجستير غير منشورة( ، قسم عمم االجتماع ، جامعة . )ر الجزائرية
 األغواط.

 المطبوعات ديوان ،تطبيقو نظرية دراسة المؤسسة في االتصال (.2391ناصر) قاسمي
 الجزائر ،3الجامعية، ط

(. أثر أبعاد النمط القيادي التحويمي عمى مستوى القيم 2391قدندل، ىبة وعبداهلل، عمي )
مجمة الة عينة من العاممين بإدارة جامعة المدية. التنظيمية: دراسة ح

 جامعة االغواط. 42-22( 21، العدد االقتصادي العدد )دراسات
. )رسالة القيم التنظيمية بين المنظور الغربي والمنظور اإلسالمي(. 2391القرشي، نجاة )

 دكتوراه غير منشورة(. جامعة محمد خضير. الجزائر.
 ، عين مميمة: دار اليدى لمطباعة والنشر والتوزيع.لسموك التنظيميا(. 2331لوكيا، الياشمي )

(. "أثر الثقة التنظيمية في ممارسة السموك اإلبداعي 2392المحاسنة، محمد والعمرو، ميسون )
( 0)02. مجمة مؤتة لمبحوث والدراساتلمعاممين في جامعة مؤتة":. 

230-233. 
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قيم التنظيمية في تحقيق النجاح االستراتيجي (. تأثير ال2393محمد، نسرين وعصا، مصطفى )
. مجمة العموم االقتصادية واإلداريةبحث تحميمي في ديوان وزارة النفط، 

 .940-913( 23)930العدد 
)رسالة ماجستير غير  القيم التنظيمية وعالقتيا بجودة التعميم.(. 2393مسعودة، عجـــال )

 ائر.منشورة(. جامعة محمود منتوري قسنطينة. الجز 
أثر القيم الشخصية والتنظيمية في تحسين األداء (. 2332موافي، رائدة وخميفات، صالح )

الـوظيفي لدى أعضاء ىيئة التدريس في الجامعات األردنية الخاصة. 
 كمية العموم التربوية. جامعة مؤتة.. )رسالة ماجستير غير منشورة(

سين أداء العاممين في القطاع المصرفي ( دور الثقافة التنظيمية في تح2392النسور، مروان )
. مجمة الجامعة اإلسالمية لمدراسات االقتصادية واإلداريةاألردني. 

23(2 )03-33. 
أكاديمية نايف . الرياض .الوالء التنظيمي لممدير السعودي(. 9443ىيجان، عبدالرحمن )

 العربية لمعموم األمنية.
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