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هدإء  إ 

الخاصت  الحمد هلل الري وفلىا بكسمه إلجمام مظازها الدزاس ي في هره املسحلت     

، ونهدي هرا العمل إلى كل مً شجعىا إلجمامه، وهخص بالركس الىالدًً والاطخثىائيت

وخاصت  وإلى كل ألاطاجرة الرًً لم ًبخلىا عليىا بإزشاداتهم وهصائحهم؛وألاهل، 

الدكخىز مظكين عبد هللا، مع جمىياجىا لهم بمظخلبل شاهس، وفي ألاخير هسجى مً هللا 

 العىن على مىاصلت طلب العلم. 

 خديجت
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    تلدير  شكر و
لك الحمد حتى جسض ى ولك الحمد إذا زضيذ ولك الحمد بعد السضا والصالة  اللهم     

 والظالم على هبيىا محمد خير ألاهام.

بداًت هخلدم بالشكس إلى أطخاذها الفاضل الدكخىز املشسف مظكين عبد هللا، وجميع      

وشكس كما هم ودعمهم لىا إلجمام هرا العمل؛ عليىا  بمظاعدت األاطاجرة الرًً لم ًبخلى 

 جميع أطاجرة كليت العلىم الاجخماعيت لجامعت مظخغاهم.

ووشكس أًضا كل مً طاهم في جحكيم أداحي البحث مً أطاجرة جامعيين ومفدش ي      

الخعليم الابخدائي؛ وكل أفساد عيىت الدزاطت مً أطاجرة الخعليم الثاهىي بثاهىياث 

 جمام هرا العمل.مظخغاهم، وكل الطاكم التربىي وإلادازي على حعاونهم إل

على  طيشسفىن  الرًً املىاكشت، لجىت أعضاء إلى الجصيل بالشكس وفي ألاخير؛ أجلدم   

 املخىاضع. العمل هرا مىاكشت

 خديجت
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 "أهماط إلادازة املدزسيت وعالقتها بجودة حياة العمل"

 ملخص:

هدفذ الدزاطت إلى الكشف عً العالكت بين أهماط إلادازة املدزطيت وجىدة حياة العمل لدي أطاجرة   

( 44( أطخاذة و)03منهم )( أطخاذا مً الخعليم الثاهىي  14وكد بلغذ عيىت الدزاطت )الخعليم الثاهىي، 

اللصدًت( جم اخخيازهم بطسيلت عشىائيت ، وكد جم اخخياز العيىت بطسيلت املعاًىت غير احخماليت )العيىت أطخاذا

مظخخدمين في الدزاطت املىهج الىصفي، واعخمدها جطبيم اطخبياهين خاصين بلياض أهماط إلادازة املدزطيت 

وجىدة حياة العمل، وكد كمىا باملعالجت إلاحصائيت لفسضياث الدزاطت باالطخعاهت ببرهامج الحصمت إلاحصائيت 

 (.SPSSللعلىم الاجخماعيت )

 وكد جىصلىا إلى هخائج منها:  

في جىدة حياة العمل  ال جىجد فسوق ذاث داللت إحصائيت بين مخىطط دزجاث أطاجرة الخعليم الثاهىي  -

 .الخدزيع حعصي ملخغيري الجيع وجخصص

جىجد عالكت ازجباطيت ذاث داللت إحصائيت بين أهماط إلادازة املدزطيت وجىدة حياة العمل لدي أطاجرة  -

 اهىي.الخعليم الث

 أهماط إلادازة املدزطيت؛ جىدة حياة العمل؛ أطاجرة الخعليم الثاهىي. الكلماث املفتاحيت:
 

"School administration models and their relationship to quality of life at work" 
Abstract: 

   The study aimed to reveal the relationship between school management patterns and the 

quality of work life for secondary education teachers, The study sample reached (41) 

professors from secondary education, including (30) professors and (11) professors. The 

sample was chosen using a non-probability sampling method (intentional sample), they 

were randomly chosen using the study as a descriptive approach, and we adopted two 

questionnaires for measuring patterns School administration and quality of work life, and 

we did statistical treatment of study hypotheses using the Statistical Package for Social 

Sciences (SPSS).  

We have reached results, including: 

- There are no statistically significant differences between the average grades of secondary 

education teachers in the measure of the quality of work life due to the gender and 

specialty of teaching variables. 

- There is a statistically significant correlation between the patterns of school 

administration and the quality of work life for secondary education teachers. 

Keywords: school management patterns; quality of work life; secondary education 

teachers. 
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 مقدمة9

لقد دلت الدراسات اإلدارية كالتربكية كاالجتماعية كاالقتصادية عمى أىمية اإلدارة في مجاالت النشاط      

تتفاعؿ مع تتأثر ك   في المجتمع دارة التربكية جزء مف اإلدارة الشاممةإلأف ا بو المسّمـ مفك اإلنساني، 

أك إيجابا، كتتسـ اإلدارة بسمات تعزل لمقيادات حسب أساليبيـ كأنماطيـ الممارسة العكامؿ سمبا  جميع

عمى مرؤكسييـ بما يعرؼ باإلدارة المدرسية، كتعرؼ اإلدارة المدرسية عمى أنيا" مجمكعة مف الجيكد 

كالتي المنظمة التي يقـك بيا أفراد داخؿ إطار كاحد كىك المدرسة لتحقيؽ األىداؼ التربكية  المرسكمة 

 ينعكس  أثرىا عمى المجتمع".

تعرؼ بأنيا الجػػيكد المنسقػػة التي يقـك بيػػػا مدير المدرسة مع جميع العامميف بيا مف مدرسيػػػف  كما     

دارييف كمستخدميف بقصد تحقيؽ األىداؼ التربكية داخؿ المدرسة، تحقيؽ يتماشى مع ما تيدؼ إليو  كا 

 الدكلة مف تربية أبنائيا تربية صحيحة عمى أسس سميمة.

 لمدرسية ىي الكحدة األساسية كخط اإلنتاج القاعدم في تنفيذ السياسة التعميمية،أم أف اإلدارة ا     

 (.02 11129 باعتبارىا جزءا مف اإلدارة التعميمية تقـك بكظائؼ إدارية كفنية )شحاتو كآخركف،

تككف كال ُننكر الدكر القيادم لإلدارة المدرسية في تجكيد حياة العمؿ لما ليا مف أنماط كأساليب قد      

كفي دراستنا تقترف أنماط اإلدارة  ؛سمبية أك إيجابية عمى حد التأثر كالتأثير في حياة مكظفي قطاع التربية

 كبير باىتماـ الحياة المدرسية مع جكدة حياة العمؿ في البيئة التربكية التعميمية، فمقد حظي مفيـك جكدة

ظير مصطمح  حيث في التراث النفسي؛ بياالمفاىيـ الحديثة نس مف كيعدّ  في شتى العمـك كالتخصصات،

ليكاكب سياسات التغيير  كقد جاء اإليجابي، كأحد المكضكعات في مجاؿ عمـ النفس الحياة جكدة

 كىذا ما أدل إلىالشديدة كالمنافسة  بالتعقيد تتسـ بيئة ككف إف المنظمات تعمؿ فيكالتطكير التنظيمي؛ 

كفاعمية كفاءة  لتحقيؽ منظمات األعماؿ إليو تستنداستراتيجي كخيار كاالىتماـ نحك نشر الجكدة  التركيز
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 التي تستند كاألساليب المككناتكتحميؿ العمؿ بدراسة حياة مكضكع جكدة  بحيث ييتـ أفضؿ في األداء

حياة كظيفية أفضؿ لمعامميف بما يسيـ في رفع أداء المنظمة،  تكفير اإلدارة في منظمات بقصد إلييا

الجيكد كاألنشطة  -أم جكدة حياة العمؿ–جاتيـ كرغباتيـ، ككنو يتناكؿ ىذا المفيـك كيحقؽ اإلشباع لحا

المنظمة التي تستخدميا إدارة المكارد البشرية في المنظمة بغرض تكفير بيئة آمنة تحقؽ األمف الكظيفي 

لمعامميف، كتعزز مشاركتيـ في اتخاذ القرارات كتحقيؽ مطالبيـ مف أجؿ كالء كظيفي يخدـ جميع 

  المصالح. 

 9كىي عمى التكاليفصكؿ إضافة إلى مقدمة عامة،  خمسةالمكضكع كقد تضمنت دراستنا ليذا      

 طرح إشكالية الدراسة، كفرضياتيا كأىدافيا كأىميتيا ككذلؾ التعاريؼ اإلجرائيةفيو تـ ي الفصل األول9     

 لمفاىيـ الدراسة.

ثـ نظريات ، المدرسيةاإلدارة عمى مفيـك  يحتكم"، اإلدارة المدرسية كأنماطيابعنكاف " 9الفصل الثاني     

  اإلدارة، كأىمية كخصائص كأنماط اإلدارة المدرسية.

  مفيـك كأبعاد كأىمية كأىداؼ جكدة حياة العمؿ. ناكؿيت"، جكدة حياة العمؿبعنكاف " الفصل الثالث9     

، حيث تطرؽ الجزء األكؿ إلجراءات المنيجية لمدراسة الميدانية في جزأيفيتضمف ا رابع9الفصل ال     

إلى اإلجراءات المنيجية لمدراسة االستطالعية مف حيث ذكر الغرض منيا، إلى مكاف كزماف إجرائيا، 

إضافة إلى األداة المستخدمة فييا، كالعينة التي اشتممتيا كمميزاتيا، كصكال إلى ما أفرزتو مف نتائج فيما 

الجزء الثاني فتضمف اإلجراءات المنيجية لمدراسة يخص الخصائص السيككمترية ألداة الدراسة، أما 

 األساسية بتحديد المنيج الذم اتبعتو، كاألساليب اإلحصائية المتبعة في الدراسة الميدانية.

لعرض النتائج الخاصة بفرضيات الدراسة باستخداـ األساليب اإلحصائية  يتطرؽ 9خامسالفصل ال     

المناسبة، كتفسيرىا في ضكء الدراسات السابقة كاألدب النظرم المتعمؽ بمتغيرات الدراسة؛ كيتبع ذلؾ 

ـّ  بخاتمة كذكر االقتراحات المنبثقة مف خالؿ ما تكصمت إليو الدراسة مف نتائج؛ كأخيرا قائمة المراجع ث

 لمالحؽ.ا



 

 إمفصل إلأول

 مدخل إدلرإسة
 إشكالية الدراسةأوال9 

 ثانيا9 فرضيات الدراسة

 ثالثا9 دواعي وأسباب اختيار موضوع الدراسة

 ا9 أهداف الدراسةرابع

 ا9 أهمية الدراسةخامس

 سا9 نطاق وحدود الدراسةساد

 التعاريف اإلجرائية لمفاهيم الدراسةا9 بعسا
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 إشكالية الدراسةأوال9 

تكفير )التنظيـ  عممية إنسانية اجتماعية تربكية تتمثؿ كظائفيا في التخطيط،إف اإلدارة المدرسية      

المسؤكليات كالمياـ كاألدكار  ارىا كتحديدعقمنة استثمالكسائؿ البشرية كالمادية كالمالية كحسف تكزيعيا ك 

استثارة سمكؾ األفراد عمى النحك المكصؿ إلى ) كالتنشيط كالتكجيو كالتعبئة كالتحفيز ،(جاؿ االنجازآك 

 مقارنتيا بالنتائج المرتقبة،الفحص المستمر لمنتائج المحققة ك )التقكيـ كالمراقبة ك  كالتنسيؽ، ،(النتائج المرجكة

 (. 933 1101تركزيف، ) اإلصالح إذا اقتضت الضركرة ذلؾاتخاذ القرارات الكفيمة بك 

أف يؤدم ميامو عمى أحسف كجو إال إذا كاف ضميعا  المؤسسة التعميميةبالتالي ليس في كسع مدير ك      

المستشار ية تيسر لو القياـ بدكر القائد كالمشرؼ ك إنسانية، كفن بمختمؼ الكفايات، متمكنا بميارات معرفية،

كال في  لذا لـ تعد ميمة المدير تنحصر في التسيير الركتيني لمشؤكف اإلدارية، ،كخارجياتو داخؿ مؤسس

ال في  ضبط سجؿ ك  المحافظة عمى النظاـ الداخمي، كال في السير عمى تطبيؽ المناىج الرسمية،

جداكؿ إحصائية امة كال في إق ،كال في المحافظة عمى التجييزات كالبنايات المدرسية، أخراتبات كالتّ التغيّ 

ياـ تعدتيا إلى القيمتو قد تشبعت إلى أكثر مف ذلؾ ك بؿ نجد م.. . بيانات عف سير المؤسسة ك نظامياك 

9 1113)يعقكبي،  لت إليو المستجدات التربكيةآما ك  ؛بأدكار ككظائؼ أخرل تتماشى كمعطيات العصر

52.) 

مف مستكل التعميـ بمؤسستو؛ عف طريؽ إذ أصبح بالضركرة عمى مدير المؤسسة التربكية أف يرفع      

تفعيؿ نشاطات بدءا باإلشراؼ اإلدارم كتنظيمو ك تكجيو الجيكد كالكفاءات نحك تحقيؽ ىذا المطمب؛  

حرصو عمى تكفير  إلى إضافة، كتحفيز التالميذ عمى بذؿ الجيد كالمثابرةاالنضباط، عمى العمؿ ك  ساتذةاأل

 التعممية.نجاح العممية التعميمية الزمة إلاإلمكانات التعميمية الجميع الكسائؿ ك 
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ف ىناؾ إجماعا بيف الباحثيف عمى أىمية الدكر القيادم لمدير المك       كاعتباره مدخال أساسيا  ،ؤسسةا 

تحقيؽ أىدافيا ك  ،ؤسسةيؤّثر تأثيرا مباشرا في مخرجات المك  ،عميو في تنفيذ البرنامج التعميمييعّكؿ 

كحفزه عمى  اسات التي تعنى بطريقة اختياره كتأىيمو،لذا فقد كثرت الدر  ،حالمطمكبة مف النجا بالطريقة

، إذ تعد إدارة جكدة حياة العمؿ مف األساليب الحديثة مداده بالتجارب اإلدارية الفاعمةا  ك  ،البذؿ كالعطاء

فإنيا ستسيـ في إصالح اإلدارة التربكية في المؤسسات التعميمية  التي إذا ما طبقت بالشكؿ السميـ،

 .(9480 1100 الصرايرة،العساؼ ك )

كيتكقؼ نجاح كفاعمية اإلدارة المدرسية عمى اعتماد برامج التطكير التي تركز عمى جكدة حياة العمؿ      

صكرات إيجابية في مجاؿ الرضا المستندة عمى بناء أسس التفاعؿ اإليجابي بيف األفراد العامميف؛ كبناء ت

 الكظيفي كااللتزاـ التنظيمي كالضماف الكظيفي كاالستقاللية كالمشاركة في القرارات كالقدرة عمى األداء.

أف اإلدارة عامؿ ميـ  في دراستو حكؿ سيككلكجية المدرس الجزائرم (1116) زبدم تكصؿكلقد      

الضاغطة عمى حياة المدرس؛ حيث أف نسبة ؿ المينية عتبر مف العكامتكما  ،كمؤثر في حياة المدرسيف

ف عينة م %53.71، كذلؾ نسبة ال تيتـ باقتراحاتيـ مف المدرسيف المرضى يركف أف اإلدارة 60.71%

ف دّؿ عمى ىذا ك ، المدرسيف األصحاء ترل نفس األمر فإنما يدّؿ عمى أف غالبية المدرسيف  ،يءشعمى ا 

ديمقراطية الرأم التي تتحدث رة ليـ فيما يخص مسألة التشاكر ك اإلدامف العينتيف يتذمركف مف معاممة 

-9136 1116، دمزب) ؛ كيؤكدكف أف دكرىا في الكقت الحالي دكر تسمطيعنيا النظـ التربكية الحديثة

137.) 

األساليب التي تستند إلييا اإلدارة بقصد تكفير مككنات ك الجكدة حياة العمؿ بدراسة ييتـ مكضكع ك      

تكصمت في يـ كيحقؽ اإلشباع لحاجاتيـ كرغباتيـ، ك ئة كظيفية أفضؿ لمعامميف بما يسيـ في رفع أداحيا

إدراؾ األساتذة لجكدة حياة العمؿ في ظؿ بعض  بعنكاف (1106)ركيبة ثكرية ك ب ىذا المجاؿ دراسة

بكمية  في متكسط درجات إدراؾ األساتذة لجكدة حياة العمؿ كجد فركؽيإلى أنو  ،المتغيرات الديمغرافية
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الدرجة المتمثمة في رافية غك في ظؿ بعض المتغيرات الديم العمـك اإلنسانية كاالجتماعية بجامعة كرقمة

كجد فركؽ في مستكل إدراؾ األساتذة لجكدة حياة العمؿ تعزل لعامؿ الحالة يال كأنو  ،الخبرةك العممية 

جكدة حياة العمؿ كعالقتيا بالكالء بعنكاف ( 1106)ي دراسة أخرل لمباحث معراجي سالـ كف؛ االجتماعية

 . إلى كجكد عالقة ارتباطية مكجبة كضعيفة بيف جكدة حياة العمؿ كالكالء التنظيميتكصمت  ، فقدالتنظيمي

معممي مدارس ( بعنكاف تحسيف جكدة الحياة الكظيفية ل1107كفي دراسة لمباحث السيد محمد السيد )     

التعميـ الثانكم العاـ في ضكء مدخؿ اإلدارة بالمشاركة، فقد تكصؿ الباحث إلى كجكد بيئة مدرسية غير 

محفزة تسكء فييا العالقات اإلنسانية نتيجة لكثرة الخالفات كالصراعات بيف األساتذة مما يجعميـ غير 

ني مستكل رضا األساتذة عف العمؿ، قادريف عمى العمؿ معا بشكؿ تعاكني، كما كشفت النتائج عف تد

بيركقراطية اإلدارة المدرسية التي ال تتيح الفرصة لألساتذة عمى المشاركة في اتخاذ القرار، سكء بيئة 

مدرسية المادية كالصحية نتيجة لتقص إمكانات المدرسة كتجييزاتيا، كما تكصؿ الباحث أيضا إلى كجكد 

ا تحسيف جكدة الحياة الكظيفية ألساتذة مدارس التعميـ الثانكم مجمكعة مف اآلليات التي يمكف مف خاللي

العاـ في ضكء مدخؿ اإلدارة بالمشاركة، كالتي يمكف أف تزيد مف رضاىـ الكظيفي كزيادة دافعيتيـ حكؿ 

 العمؿ.

العممية الّتعميمية  مدخالت كمخرجاترم لما لو مف تأثير عمى البش تزايد االىتماـ بالعنصرل كنظرا     

؛ جاءت الدراسة الحالية لتسميط الضكء عمى أنماط اإلدارة الدراسية كعالقتيا بجكدة حياة العمؿ لتعّمميةا

  لدل أساتذة التعميـ الثانكم؛ كعميو تتمحكر إشكالية الدراسة في السؤاؿ الرئيسي التالي9

 بمستغانم؟ ما عالقة أنماط اإلدارة المدرسية بجودة حياة العمل لدى أساتذة التعميم الثانوي

 كيتفرع عف ىذا السؤاؿ األسئمة الفرعية التالية9

 ؟يكجد فركؽ في جكدة حياة العمؿ تعزل لمتغير الجنسىؿ   -0
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 ؟ىؿ يكجد فركؽ في جكدة حياة العمؿ تعزل لمتغير تخصص التدريس -1

 ؟ىؿ ىناؾ عالقة بيف أنماط اإلدارة المدرسية كجكدة حياة العمؿ لدل أساتذة التعميـ الثانكم -2

 فرضيات الدراسة ثانيا9 

بعد عرضنا لمشكمة الدراسة كما انبثؽ عنيا مف أسئمة، كانطالقا مف األدب النظرم حكؿ متغيراتيا،      

 تّمت صياغة فرضياتيا عمى النحك اآلتي9

 يكجد فركؽ في جكدة حياة العمؿ تعزل لمتغير الجنس. -0

 .يكجد فركؽ في جكدة حياة العمؿ تعزل لمتغير تخصص التدريس -1

 بيف أنماط اإلدارة المدرسية كجكدة حياة العمؿ لدل أساتذة التعميـ الثانكم. ارتباط  يكجد عالقة -2

 اختيار الموضوعوأسباب دواعي ثالثا9 

 تسعى بحيث التنشئة االجتماعية؛مف دكر فعاؿ في  ، قطاع حساس لما لويعتبر قطاع التربية     

تشار ظكاىر غريبة عمى انمدارسنا اليـك ك  لت إليوآنظرا لما ك  ،يفصالح يفمكاطنلتنشئة المؤسسة التربكية 

مجتمعنا، اىتـ كركز العديد مف الباحثيف عمى المشكالت التي تخص كؿ جكانب التمميذ، ميمميف األستاذ 

كجكانب صحتو كراحتو في العمؿ، فيناؾ ممارسات ضغكط كبيرة مف قبؿ اإلدارة تعيؽ عممو كتؤثر بشكؿ 

العمؿ لديو؛ ليذا جاءت الدراسة الحالية لتسميط الضكء عمى أنماط اإلدارة المدرسية  كبير في جكدة حياة

الكاقع كقكؼ عمى دكر اإلدارة المدرسية كعمميا، ككشؼ رغبة في الكعالقتيا بجكدة حياة العمؿ؛ كذلؾ 

ليا مف يعيشو األستاذ بغية الكصكؿ إلى اقتراح حمكؿ عممية لتحسيف جكدة حياة العمؿ لديو لما الذم 

 أىمية في الجانب الميني كالنفسي.
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 رابعا9 أهداف الدراسة

 .التي تعزل لمتغير الجنسلدل أساتذة التعميـ الثانكم التعرؼ عمى الفركؽ في جكدة حياة العمؿ  -0

التي تعزل لمتغير تخصص  لدل أساتذة التعميـ الثانكم التعرؼ عمى الفركؽ في جكدة حياة العمؿ -1

 التدريس.

 التعرؼ عمى العالقة بيف أنماط اإلدارة المدرسية كجكدة حياة العمؿ لدل أساتذة التعميـ الثانكم. -2

      همية الدراسةخامسا9 أ

تتجمى أىمية الدراسة مف خالؿ أىمية المكضكع الذم تتناكلو، ككنو يسمط الضكء عمى قضية ىامة      

أال كىي اإلدارة المدرسية التي تمعب دكرا فعاال في تحسيف الظركؼ التي تحيط بالعممية التعميمية التعممية 

ا العامميف في مختمؼ المستكيات مف كؿ جكانبيا، خاصة ما تعمؽ بجكدة حياة العمؿ، كبالتالي يستفيد مني

اإلدارية في المؤسسات التربكية في تحقيؽ األىداؼ كاألمف التربكم كالمجتمعي كتحسيف المناخ 

المؤسساتي الذم يزيد مف الدافعية في العمؿ الجاد كالبناء، كما تبرز أىمية الدراسة مف خالؿ زيادة كعي 

فاعمية األساتذة في اتخاذ القرار، كالعمؿ بركح الفريؽ، الذم اإلدارة المدرسية بالتعميـ الثانكم في زيادة 

 ينعكس ايجابيا عمى جميع األطراؼ.

 حدود الدراسةنطاق و سادسا9 

 تشمؿ أساتذة التعميـ الثانكم بالثانكيات التابعة لمديرية التربية لكالية مستغانـ. . من حيث العينة99

 (.1111-1108المكسـ الدراسي ) تجرم الباحثة الدراسة خالؿ. من حيث الزمان9 5

 يتـ إجراء الدراسة بالثانكيات التابعة لمديرية التربية لكالية مستغانـ.. من حيث المكان9 4



01 
 

تستخدـ استبيانيف أحدىما لقياس أنماط اإلدارة المدرسية، كاآلخر لقياس جكدة  . من حيث أداة الدراسة39

 حياة العمؿ.

 الدراسة لمفاهيم سابعا9 التعاريف اإلجرائية

 جؿ أالمكاقؼ الذم يقـك بيا المدير مف ىي مجمكعة مف الجيكد كاألنشطة ك اإلدارة المدرسية9   -9

 تحقيؽ جكدة حياة العمؿ لدل أساتذة التعميـ الثانكم .

 ىك األسمكب الذم يعتمد عميو المدير في القيادة المدرسية ك يرتكز عميو رة المدرسية9 اأنماط اإلد  -5

 أجؿ تسيير مؤسستو التربكية لمكصكؿ إلى ىدفو المنشكد كتنقسـ إلى ثالثة أنماط9 مف

 ىك أسمكب المدير المستبد المتسمط، الذم يمارس سمطة مستمدة مف ضعؼ ثقتو  النمط التسمطي9 -أ 

 بنفسو أكال كمف ضعؼ ثقتو باآلخريف، يستمد قكتو مف األنظمة كالقكانيف . 

 ىك أسمكب المدير العادؿ كالمتسامح يحتـر نفسو، فيناؿ احتراـ اآلخريف كيركز  النمط الديمقراطي9 -ب 

 في تعاممو عمى األستاذ كالتمميذ، كيرسخ في مؤسستو أساسا لمعمؿ التعاكني كركح الفريؽ. 

 ىك أسمكب المدير الذم ييتـ بتسيير األمكر ال بتغييرىا، كيمنح ىذا األسمكب  النمط التسيبي9 -ج 

 اىية لمتالميذ كاألساتذة إذ تتميز الحياة المدرسية نتيجة ىذا األسمكب بالفكضكية.الحرية المتن

مدير الثانكية  كتعّرؼ أنماط اإلدارة المدرسية إجرائيا في الدراسة الحالية بالدرجة التي يتحّصؿ عمييا     

 (. 011-23ا بيف )أستاذ التعميـ الثانكم عمى االستبياف المعّد لذلؾ، كتتراكح نظريا م مف كجية نظر

 ىي حالة االستقرار التي يصؿ إلييا األستاذ أثناء ممارستو لمعممية التعميمية جودة حياة العمل9  -4
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ماعة العمؿ ككذا عالقتو في بيئة عمؿ جيدة كظركؼ عمؿ مادية كمعنكية مالئمة مف خالؿ تماسكو مع ج
 .مع مديره

جكدة حياة العمؿ إجرائيا في الدراسة الحالية بالدرجة التي يتحّصؿ عمييا أستاذ التعميـ الثانكم  كتعّرؼ     
 (024-16عمى االستبياف المعّد لذلؾ، كتتراكح نظريا ما بيف )



 

 إمفصل إمثاين

 إل دإرة إملدرس ية وأأمناطها
 تمهيد

 مفهوم اإلدارة المدرسيةأواًل9 

  نظريات اإلدارةثانًيا9 

 أهمية اإلدارة المدرسيةثالًثا9 

 خصائص اإلدارة المدرسيةرابًعا9 

 أنماط اإلدارة المدرسيةخامًسا9 

 الصةخ
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  تمهيد9

كتعتمد عمى مجمكعة  لتحقيؽ أىداؼ التربية كالتعميـ،اإلدارة المدرسية الكسيمة كاألداة الرئيسة تعتبر      

مف اآلراء كاألفكار كاالتجاىات كالفعاليات اإلنسانية التي تكّضح األىداؼ، كتضع الخطط كالبرامج، كتنظـ 

اليياكؿ التنظيمية، كتكجد الكظائؼ اإلدارية كاألجيزة  التي تمارس التنفيذ كالتدريب كالمتابعة كالتقكيـ 

كيتناكؿ ىذا الفصؿ مفيـك اإلدارة المدرسية، ثـ التطرؽ لنظرياتيا (؛ 9484 1100، رايرة)عساؼ كالص

 كأىميتيا فخصائصيا كذكر أنماطيا.

 اإلدارة المدرسيةأوال9 مفهوم 

"مجمكعة مف الجيكد المنظمة التي يقـك بيا أفراد داخؿ إطار كاحد  تعرؼ اإلدارة المدرسية عمى أنيا     

كما تعرؼ بأنيا ، ؽ األىداؼ التربكية المرسكمة كالتي ينعكس أثرىا عمى المجتمعكىك المدرسة لتحقي

دارييف كمستخدميف  الجػػيكد المنسقػػة التي يقـك بيػػػا مدير المدرسة مع جميع العامميف بيا مف مدرسيػػػف كا 

تربية أبنائيا  بقصد تحقيؽ األىداؼ التربكية داخؿ المدرسة، تحقيؽ يتماشى مع ما تيدؼ إليو الدكلة مف

أم أف اإلدارة المدرسية ىي الكحدة األساسية كخط اإلنتاج القاعدم في ؛ تربية صحيحة عمى أسس سميمة

، كآخركف ة)شحات "باعتبارىا جزءا مف اإلدارة التعميمية تقـك بكظائؼ إدارية كفنية تنفيذ السياسة التعميمية،

1112 902.) 

ة مف العمميات المتكاممة كالخطط التي يشرؼ عمى ممارستيا مجمكع"أنيا  عرفيا دكيؾ كآخركفكي     

متطمبات العمميات الالزمة لبمكغ األىداؼ ك مدير المدرسة إعداد خاصا كذك ميارات متميزة تتناسب 

 (.071 9، ب.تالمدرسية المحددة " ) دكيؾ كآخركف

مجمكعة مف العمميات التنفيذية الفنية التي يتـ تنفيذىا عف "بأنيا   -أيضا–كتعرؼ اإلدارة المدرسية     

طريقة العمؿ اإلنساني الجماعي بقصد تكفير المناخ الفكرم كالنفسي كالمادم الذم يساعد حفز اليمـ 



02 
 

فرديا كاف أـ جماعيا مف اجؿ حؿ المشكالت كتذليؿ الصعاب  كبعث الرغبة في العمؿ كالنشط كالمنظـ،

   (. 915 1104، درسة التربكية كاالجتماعية كما ينشدىا المجتمع )دبار كىرشةحتى تتحقؽ أىداؼ الم

"الجيكد المنسقة التي يقـك بيا فريؽ مف العامميف في الحقؿ ( بأنيا 904 1116كيرل )عبكم،      

 داخؿ المدرسة تحقيقا يتمشى مع ما بغية تحقيؽ األىداؼ التربكية، )المدرسة( إدارييف كفنييف، التعميمي

 .تيدؼ إليو الدكلة مف تربية أبنائيا تربية صحيحة كعمى أسس سميمة"

كىناؾ مف يرل كجكد اختالؼ في تناكؿ مفاىيـ اإلدارة التربكية كالتعميمية كالمدرسية، بحيث أف      

في أف كحدة اإلدارة التربكية ىي أساسية بشكؿ عاـ، كتمثميا الدائرة العالقة بيف المفاىيـ الثالث تتجمى 

مف خالؿ رسـ السياسة التربكية بما ينسجـ  لسياسية المسؤكلة عف التعميـ كالمعركفة بكزارة التربية كالتعميـ،ا

مع السياسة العامة لمدكلة كالنظػػػػػػاـ السياسي القائـ، كتسف التشػػػػػريعات كالقػػػػػػكانيف التربكية كتخطيط التعميـ 

ة في المسؤكلية كالتخطيط كاإلشراؼ اإلدارة التعميمية المسؤكلة عف كتحديد الميزانيات، كتمي اإلدارة التربكي

كاإلدارة  كالتي تتكزع عمى مستكل المحافظات كاألقاليـ الفرعية في الدكلة، ،أجيزة التعميـ في البمد كالدكلة

ة )أم المستكيات اإلدارية العميا أك اإلدار  التعميمية ىي حمقة الكصؿ بيف السياسات العامة لمتخطيط

دارة المدارس كاإلشراؼ عمى المعمميف، أما اإلدارة المدرسية فيي حمقة  التربكية( كبيف الميداف مف تعميـ كا 

المسؤكلة عف التنظيـ المدرسي، كفعاليتيا مف تعميـ كتعمـ أنشطة كعف تنفيذ الخطط كالبرامج كفقا 

بيف المدرسة كالمجتمع كتزداد  كعف نسج خيكط شبكة العالقات لمسياسات المرسكمة كالمكائح التعميمات،

 مسؤكلياتيا، أك تضييؽ كفقا لطبيعة النظاـ التربكم في المجتمع كدرجة المركزية فيو.

كرسـ السياسات كتحديد األىداؼ  كعمى العمـك فإف اإلدارة التربكية تقع في أعمى مستكل مف التخطيط   

، )العايب كل التنفيذ كالمتابعة الميدانيةبينما تقع اإلدارة المدرسية في أقصى الطرؼ اآلخر كىك مست

1117 9011.)  
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 ثانيا9 نظريات اإلدارة9

 9نظرية العالقات اإلنسانية  -9

كىذه النظرية تؤمف بأف السمطة ليست مكركثة في القائد  تيتـ بأىمية العالقات اإلنسانية في العمؿ،     

فالسمطة في القائد نظرية كىك يكتسبيا مف أتباعو  التربكم، كال ىي نابعة مف القائد ألتباعو في المدرسة،

كمف ضمف مسؤكليات مدير المدرسة أف يحافظ  ،مف  خالؿ إدراكيـ لممؤىالت التي يمتمكيا ىذا القائد

عمى فعالية المدرسيف، فنظرية العالقات اإلنسانية تساعد مدير المدرسة ليتعرؼ كيفيـ كيحمؿ حاجات 

)الخكاجا،  ة التكفيؽ بيف حاجات المدرسيف كالتالميذ كحاجات المدرسةالمدرسيف كالتالميذ كيقدر أىمي

1113 930.)  

   نظرية القيادة9  -5

دارة تعتبر القيادة التربكية لممؤسسة التعميمية مف األمكر اليامة بالنسبة لممجتمع عامة كبالنسبة لإل     

كالتالميذ، كالقيادة   كالمدرسيف، األمكر، نظرا لعالقتيا المباشرة بأكلياء التعميمية كالمدرسية بصفة خاصة،

ليست ببساطة امتالؾ مجمكعة صفات أك احتياجات مشتركة، كلكنيا عالقة عمؿ بيف أعضاء المدرسة أك 

كيمكف القكؿ إف ىذه النظرية تقترب مف أفكار نظرية العالقات اإلنسانية في ككنيا  المؤسسة التربكية،

 (.930 1113 ،ساف )الخكاجاتركز عمى بمكغ اليدؼ الطبيعي لإلن

   9نظرية المنظمات  -4

تعتبر التنظيمات الرسمية كغير الرسمية نظاما اجتماعيا كميا في نظرية التنظيـ، مف خالؿ النظاـ      

عضاء المجمكعات كالمؤسسات أك المنظمة أتككف االدارة احيانا عامال يزيد أك ينقص مف التعارض بيف 

فنظرية التنظيـ ىي محاكلة لمساعدة االدارم ليحمؿ مشاكؿ المنظمة كترشده في خطتو   –المدرسة–
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كقراراتو االدارية كذلؾ تساعده ليككف أكثر حساسية لفيـ المجمكعات الرسمية كغير الرسمية التي لو 

 (.930 1113 ،عالقة بيا )الخكاجا

   9نظرية اتخاذ القرار  -3

اإلدارة نكع مف السمكؾ يكجد بو كافة التنظيمات اإلنسانية أك تقـك ىذه النظرية عمى أساس أف      

البشرية كىي عممية التكجيو كالسيطرة عمى النشاط في التنظيـ االجتماعي ككظيفة اإلدارة ىي تنمية كتنظيـ 

عممية اتخاذ القرارات بطريقة كبدرجة كفاءة عالية، كمدير المدرسة يعمؿ مع مجمكعات مف المدرسيف 

 كأكلياء أمكرىـ  كالعامميف أك مع أفراد ليـ ارتباطات اجتماعية كليس مع أفراد بذاتيـ.كالتالميذ 

كالمعيار الذم يمكف عمى  ،كتعتبر عممية اتخاذ القرار ىي  حجر زاكية في إدارة أية مؤسسة تعميمية     

أساسو تقييـ المدرسة ىي نكعية القرارات التي تتخذىا اإلدارة المدرسية كالكفاية التي تكضع بيا تمؾ 

القرارات مكضع التنفيذ كتتأثر تمؾ القرارات بسمكؾ مدير المدرسة كشخصيتو كالنمط الذم يدير بو مدرستو 

 رار9كيمكف مراعاة الخطكات التالية عند اتخاذ الق

 التعرؼ عمى المشكمة كتحديدىا. -أ 

 تحميؿ كتقييـ المشكمة. -ب 

 كضع معايير لمحكـ بيا تقييـ الحؿ المقبكؿ كالمتفؽ مع الحاجة. -ج 

 جمع المادة ) البيانات كالمعمكمات(. -د 

 صياغة كاختيار الحؿ أك الحمكؿ المفضمة كاختيارىا مقدما أم البدائؿ الممكنة. -ق 

ييئة الجك لتنفيذه ك ضماف مستكل أدائو ليتناسب مع كضع الحؿ المفضؿ مكضع التنفيذ مع ت -ك 

خطة التنفيذ ثـ تقكيـ صالحية القرار الذم اُتخذ ك ىؿ ىك انسب القرارات ك مدل نجاحو في 
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فيذ القرار نتحقيؽ اليدؼ المرغكب ك اتخاذ ما يمـز مف تعديالت أك تغيرات لضماف نجاح ت

 .(32-931 1113 ،اإلدارم )الخكاجا

  9نظرية الدور  -4

 -فمف يكمؼ بيذه المسؤكلية -ف مدير المدرسة يخطط لتككيف فريؽ رياضي لمدرستوأإذا افترضنا      

ذا كمؼ أحد مدرسي التربية الرياضية ذلؾ لـ يستطع أف ينجح في تككيف الفريؽ المناسب، كما يفعؿ  كا 

فربما يحدث  ؟كجماعة ىؿ يشاكرىـ ،؟، كما مكقؼ بقية مدرسي التربية الرياضية اآلخريف؟مدير المدرسة

تصادما في الرأم، كعميو في مثؿ ىذه الحاالت يجب عمى مدير المدرسة أف يعرؼ جيدا الدكر المتكقع 

مع مراعاة تكقعات كمتطمبات  ككذلؾ تكقعات الجماعة التي ينتمكف إلييا، ،مف كؿ مدرس في المدرسة

 المدرسة بصفة عامة.

، )المدارس( لسمكؾ اإلنساني المعقد في المؤسسات التعميميةتيتـ ىذه النظرية بكصؼ كفيـ جانب ا     

المقدرات كالحاجات الشخصية لكؿ مدرس كيتخذ مف  فيجب عميو أف يكلي اىتماما خاصا لمميارات،

اإلجراءات ما ُيعزز كسائؿ االتصاؿ بينيـ كبينو كتطبيعيـ اجتماعيا كتنمية معمكماتيـ حتى يمكف أف 

-931 1113 ،جابيا كفعاال كمساعدا عمى تحقيؽ ىدؼ المدرسة )الخكاجايككف دكر كؿ كاحد منيـ اي

32). 

 9نظرية األنظمة االجتماعية  -5

كباإلضافة  خر،ال مف خالؿ عالقة كؿ منيما باآلإال يمكف تحديد دكر مدير المدرسة أك دكر المعمـ      

كىذا يتطمب  -التي تقـك بيذا الدكرإلى الدكر المتكقع مف المدير أك المعمـ يجب معرفة طبيعة الشخصية 

 تحميال دقيقا عمميا كاجتماعيا كنفسيا.
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حيث ينظر إلى اإلدارة عمى أنيا تسمسؿ ىرمي  j.w.Getzelsتنسب ىذه النظرية إلى جيتزلز      

كفي ىذه النظرية ينظر إلى النظاـ االجتماعي عمى أف لو  لمعالقات بيف الرؤساء كالمرؤكسيف )المدرسيف(

كيتككف مف تكقعات المؤسسة لدكرىا، كالثاني ىك البعد  ،أكليما البعد التنظيمي أك المعيارم بعديف

الشخصي كيتككف مف تكقعات األفراد أك المدرسيف العامميف في المدرسة كشخصياتيـ كحاجاتيـ . 

 .(32-931 1113 ،)الخكاجا

   9نظرية النظم  -6

ككذلؾ شاع استخداميا في العمكـ  ،البيكلكجية كالطبيعية لقد شاع استعماؿ ىذه النظرية في العمكـ     

كالتي مف بينيا عمـ اإلدارة التعميمية كالمدرسية، كتفّسر ىذه النظرية النظـ المختمفة  االجتماعية األخرل،

بأنيا تتككف مف تركيبات منطقية بكاسطة تحميميا تفسر الظكاىر المعقدة في المنظمات أك المؤسسات في 

الدراسات االجتماعية تككف  بالرغـ مف أف البحكث التطبيقية المتعمقة بالتغير في المكاقؼ أكقالب كمي 

اجتماعيا أكبيكلكجيا أك  كاف تقـك ىذه النظرية عمى أساس أّف أم تنظيـ أحيانا غير عممية أك غير دقيقة،

ية تتألؼ مف عكامؿ عمميا يجب أف ينظر إليو مف خالؿ مدخالتو كعممياتو كمخرجاتو، فاألنظمة التربك 

جماعاتو الرسمية كغير الرسمية،  كعناصر متداخمة متصمة مباشرة كغير مباشرة كتشمؿ9 أفراد النظاـ،

التفاعالت التي تحدث بيف  طريقة بنائو الرسمي، االتجاىات السائدة فيو كدافع النظاـ كالعامميف فيو،

 تركيباتو كمراكزىا، كالسمطة التي تشمؿ عمييا.

 9  األنماط القياديةنظرية  -7

بحيث ترتكز  أبحاث ديناميكية الجماعات حكؿ ضركرة اقتناع الفرد بالمجتمعات الصناعية بعدـ      

ثير أاعتبار المكانة االجتماعية التي يحتميا ثمرة المكلد أك الظركؼ بؿ يتعيف عميو أف يفرض نفسو ك ت

عبر شبكة عالقات  الكسط الميني قد تعدلتالجماعات التقميدية لمعائمة كالجكار كالكسط المدرسي ك 
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طرح العمؿ الطالئعي لالجئ  اجتماعية، كأف يرتقي بفضؿ جيكده في السمـ االجتماعي ألف بنية كنشاط

 0831صاحب نظرية األنماط القيادية كالنظرية المجالية خالؿ  ـ(،0836-0781) األلماني كيرت ليفيف

ثير حككمة شمكلية )ديكتاتكرية( حكؿ الصراعات بيف أعضاء مشكمة تأثير حككمة ديمقراطية مقارنة بتأ

الجماعة كردة فعؿ ىده الجماعة في عمكميا إذ كقع اختيار الباحثيف تحت تصرؼ إمرتو عمى ثالث 

مجمكعات أسندت إلى كؿ منيا بعض األشغاؿ اليدكية عمى أف تقاد المجمكعة األكلى ديمقراطيا كالثانية 

 ا عمى أساس أسمكب القائد كطريقتو في ممارسة عممية التأثير في المرؤكسيف،أتكقراطيا كالثالثة فكضكي

 فأفرزت التجربة الكقائع كالنتائج التالية9

 نتائج تجربة كيرت ليفيف حكؿ األنماط القيادية(9 59الجدول رقم )

 المجموعة األولى المجموعة الثانية المجموعة الثالثة
 القيادة الديمقراطية القيادة األوتوقراطية القيادة الفوضوية) الترّسمية(

)الحرية في  انعداـ الضكابط -
كاالستقاللية في  ممارسة السمطة،
 انجاز المياـ(.

عدـ صدكر العمؿ عف  -
التخطيط كالتنسيؽ بؿ عف 

 العفكية.
عدـ تحديد مراتب المسؤكلية  -

)قياـ كؿ عضك مف المجمكعة 
 بما يحمك لو(.

لمرؤكسيف االعتماد الكمي عمى ا-
 في تحقيؽ األىداؼ.

 انعداـ ركح الفريؽ. -

)تعطيؿ  االنفرادية في القيادة-
خطكات الديمقراطية كاعتبار 
 المرؤكسيف أتباعا كليس شركاء،
كتركيز السمطات في يد القائد 
بكيفية استبدادية كصارمة مع 
الحرص عمى أف ينفذ 
 المرؤكسكف األكامر كالتعميمات(

طتو مف استمداد القائد لسم -
 )سمطة القانكف(.  قرار تعيينو

 عتماد أسمكب التكجيو.ا -
ارتباط تماسؾ الفريؽ بكجكد  -

 القائد.

فيـ الجماعة كحقيقة ككاقع،  -
كالنزكع المتزايد إلى التضامف، 

 كاالمتثاؿ إلى قكاعد االنضباط.
اعتماد التشاركية عف طريؽ  -

كتكزيع المياـ  تحديد المسؤكليات،
كالتخطيط  مف حيث التصكر

كفريؽ  )العمؿ كالتنفيذ كالتقكيـ
متجانس كمتماسؾ كمتعاكف 

 كمتكامؿ(.
االىتماـ بالمصادر غير المادية  -

كالحكافز  كالمبادرات لمثركة
 كالتشجيع عمى اإلبداع.  

 نسج عالقات إنسانية . -
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استنادا إلى ما سبؽ يتعيف عمى مدير المؤسسة التعميمية  أف يعتمد األسمكب الديمقراطي في  مالحظة9

 (.21-918 1101، القيادة المدرسية ) تركزيف

 لنظرية الوظيفية9ا -8

يرل أصحاب ىذه النظرية أف القيادة كظيفة تنظيمية تدرس مككنات التنظيـ مف حيث كظائفو بناء      

تنظيمو كسيره كقنكات اتصالو كتكاصمو حيث يتقاسـ أعضاء الجماعة الكظائؼ عمى أىدافو كطريقة 

ستراتيجية القيادية فيما بينيـ كيتكزعكف األدكار بعد معرفة مياـ التنظيـ كتحديد المعالـ كاألىداؼ كرسـ اال

في  كاألنشطة بحيث يعرؼ كؿ عضك دكره كحدكد مسؤكلياتو كالصالحيات المخكلة لو كالغايات المنشكدة

 .الخطة القيادية

ترمي ىذه النظرية في قطاع التربية كالتعميـ إلى تحقيؽ األداء األنجع لتجسيد غايات كمبادئ التربية      

)ىي العممية أك مجمكعة العمميات التي يتـ بمقتضاىا تعبئة القكل  عف طريؽ جعؿ القيادة كظيفية تنظيمية

ؼ الجياز الذم تكجد فيو(، كبكاسطة تكافر الشركط المادية البشرية كتكجيييا تكجييا كافيا لتحقيؽ أىدا

كالمعنكية كاألخالقية لقياـ المؤسسة التعميمية بترجمة مممكسة في الكاقع لكظائفيا في التعميـ كالتأىيؿ 

كالتنشئة االجتماعية كما ىي مبنية في القانكف التكجييي لمتربية الكطنية، كتظافر الجيكد لمنح تعميـ ناجع 

ية مطابقة لألىداؼ المرسكمة مف خالؿ بمكرة كؿ مستخدـ لميامو في الميداف بالتطبيؽ السميـ كما كترب

ىي محددة في النصكص التشريعية كالتنظيمية ، كتقـك عمى العمؿ الجماعي في تضامف كتعاكف كتفاعؿ 

 كتنسيؽ كتكامؿ كانسجاـ.

 تبنى ىذه النظرية عمى مجمكعة مف األسس أىميا9ك      

 نضباط كالتعاكف كالتضامف.اال -

 ركح الفريؽ. -
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 .االعتزاز باالنتماء إلى الجماعة التربكية كالكالء ليا -

 ا9 أهمية اإلدارة المدرسية لثثا

اإلدارة المدرسية تعتبر عنصرا ىاما مف عناصر العممية التربكية، ترجع أىمية اإلدارة  لدكر "إف      

المدرسة ككحدة تنفيذية فعمية لجميع العمميات التربكية في مجاؿ العمؿ التربكم الصادؽ المبني عمى أسس 

عداد خاص لمقياـ بي ذا العمؿ القيادم عممية إنسانية  يتطمب ممف يقـك بإدارتيا مكاصفات كخبرات كا 

  (.917 1104، بكفاءة عالية لتحقيؽ أىداؼ المجتمع )دبار كىرشة

 مف المبادئ األساسية التي تبرز أىمية اإلدارة المدرسية9أف  (953 1113، يعقكبيكيرل )     

بعد اجتماعي  بعد فني أدائي، ينبغي أف تككف اإلدارة الفاعمة ذات أبعاد ثالثة9 بعد فكرم معرفي، - أ

تقاف الميارات األدائية  إنساني، فيي تتطمب الفكر كالعمـ كالمعرفة كما تتطمب الكفاية العممية كا 

 إضافة إلى الميارات اإلنسانية االجتماعية.

عمى قدرة  كخيره أك شّره، يتكقؼ نجاح اإلدارة المدرسية أك فشميا كحسف أدائيا لمياميا أك سكئو،  - ب

تنظيـ جيكد أعضاء المؤسسة كمكاردىا كتكجيييا في تكافؽ المدير أك الييئة اإلدارية عمى 

 .كانسجاـ نحك تحقيؽ الغاية أك مجمكعة الغايات التي تسعى إلييا

 اإلدارة المدرسية 9 خصائص رابعا

 9ىيأىـ الخصائص التي تتصؼ بيا اإلدارة الناجحة إف      

نما تعتمد أن تكون إدارة هادفة9   -9 ىذا يعني أنيا ال تعتمد عمى العشكائية في تحقيؽ أىدافيا كا 

 (.913 1116، المكضكعية كالتخطيط السميـ في إطار الصالح العاـ )عبكمعمى 
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ليا ىذا يعني أنيا ال ترتكز عمى السمبيات أك المكافؽ الجامدة بؿ يككف  أن تكون إدارة إيجابية9  -5

 (.9271 1110عرفات، كجيو  )التدكر قيادم في مجاالت العمؿ ك 

عف االستبداد كالتسمط مستجيبة لممشكرة  ةىذا يعني أف تككف بعيدأن تكون إدارة اجتماعية9   -4

مدركة لمصالح العاـ، بمعنى أال ينفرد القائد بصنع القرار بؿ يكفي مشاركة مف يعممكف معو 

  (.9271 1110عرفات، )

كيشمؿ ذلؾ حسف معاممة اآلخريف كتقديرىـ كاالستماع إلى كجية نظرىـ  أن تكون إدارة إنسانية9  -3

 كالتعرؼ عمى مشكالتيـ كمساعدتيـ في الكصكؿ إلى الحمكؿ المناسبة ليـ.

أم أف يككف أسمكب اإلدارة بعيدا عف التسمط رئيس التنظيـ اإلدارم أك  أن تكون إدارة شورية9  -4

ف الرجكع إلى أعضاء التنظيـ كالمشاركيف  فيو كيتسـ حد أعضائو أك االنفراد باتخاذ القرار دك أ

التنظيـ اإلدارم بأنو ديمكقراطي إذ ما تكافر فيو تنسيؽ جيكد األفراد كمشاركة أعضائو كأف تككف 

 فمسفتو متماشية مع فمسفة االجتماعية كسياسة المجتمع.

نما تتكيؼ حسب تككف ذات قكالب جامدة كثا أف ال تتسم بالمرونة في الحركة والعمل9أن   -5 بتة كا 

 .مقتضيات المكقؼ كتغير الظركؼ التعميمية

بمعنى أف تتكيؼ لألصكؿ كالمبادئ المصيرية حسب مقتضيات المكقؼ كتغير  أن تكون عممّية9  -6

 الظركؼ التعميمية.

، يتحقؽ ذلؾ باالستخداـ األمثؿ في اإلمكانيات المادية كالبشريةك  أن تتميز بالكفاءة والفاعمية9  -7

 .السياسات ككضع البرامج تحديدك 
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 أم أف يككف بعيدا عف التسمط، كبعيدا عف رئيس التنظيـ اإلدارم أك أن تكون إدارة ديمقراطية9  -8

دبار )نفراده باتخاذ القرار دكف الرجكع إلى أعضاء التنظيـ المشاركيف فيو ا أحد أعضائو أك

  (.923 1104، كىرشة

 كيمكف تكضيح الخصائص السالفة الذكر في الشكؿ التالي9     

 

 

 

           

  

   

 

 يكضح خصائص اإلدارة المدرسية (019الشكل رقم )

 9 أنماط اإلدارة المدرسيةخامسا

 (9 ةوتوقراطي)األ  اإلدارة البيروقراطية  -9

يتميز مدير المدرسة أك رئيسيا أك المشرؼ عمييا  فيوالنمط االستبدادم األكتكقراطي أك البيركقراطي      

فيك الناىي كالمكجو كىك الذم يخطط أىداؼ المدرسة كيرسـ خطة العمؿ  المسيطر عمى األمكر، بأنو

السمطة  يكزع األدكار كالمسؤكليات كيكجو طريقة ككيفية العمؿ كيتابع التنفيذ، كيعاقب كيثيب مف يشاء،ك 

 علميةالالشورية __ 

 خصائص اإلدارة
 ايجابية

 كفاءة

 إنسانية

 مرنة

 ىادفة

 سياسية كاضحة جتماعيةا
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، )الخكاجا المدرسة كىك يشؿ بذلؾ آليات كصالحيات المدرسيف كالعامميف في مجتمعة كمركزة في يده،

1113 922.)  

حيث يأتمر مدير التربية بأمر مف ىك  كتندرج السمطة في ىذا المكف مف اإلدارة مف أعمى إلى أسفؿ     

كبتأمر مدير المدرسة بأمر مدير التربية ك يأتمر المعممكف بأمر مدير  أعمى منو في السمـ الكظيفي،

المعيار الرئيسي  يكالفاعمية في التنظيـ اإلدارم ى ،كىكذا حتى تصؿ األكامر إلى التالميذ مدرستيـ،

إال ألنيا قد تؤدم  يءلتقكيـ العمؿ المػػػػػػػػدرسي، فقد ترفض اقتراحات بعض المدرسيف في المدرسػػػة ال لش

-910 1100، سيره سيرا ركتينيا كفؽ القكاعد كالتعميمات التي ُخططت )البػػػػكىيية النظاـ ك إلى عدـ فاعم

11.)  

 9 تتمثؿ فيتكقراطية ك صائص اإلدارة األفإف خ (923 1113، خكاجا)الكحسب      

 إف تقسيـ العمؿ مبني عمى التخصص الكظيفي. -أ 

 يكجد تسمسؿ ىرمي كاضح في السمطة. -ب 

 تكجد نظـ كقكانيف لكائح تحدد حقكؽ ككاجبات كمسؤكليات العامميف. -ج 

 كجكد عالقات غير شخصية.  -د 

 االستخداـ الّسيئ لمقكانيف أحيانا لمتعامؿ في مكاقؼ العمؿ. -ق 

 التكظيؼ ك الترقية مبنياف عمى القدرة أك الميارة التقنية. -ك 

كمدير المدرسة البيركقراطي أك األكتكقراطي يضع في ذىنو صكرة معينة لمدرستو كيضع مف الخطط      

كيظير الكد إلى مف يكافقو كيتجافى مع مف  كالسياسات ما يحقؽ الصكرة الرسمية المرسكمة لممدرسة،
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كغالبا ما يجمع المدرسيف حسب رغبتو كيممي عمييـ القرارات كالتعميمات دكف  يخالفو مف المدرسيف،

 مشاكرة كييتـ بالفاعمية في المدرسة كاإلدارة كيقـك بالرقابة كالتفتيش المستمر عمى المدرسيف. 

  أما سمبيات اإلدارة البيركقراطية فتتمثؿ في9

 كجكد رؤساء بدكف كفاءة تقنية أحيانا. -أ 

 غير كاضحة. أحكاـ استبدادية -ب 

 كجكد تنظيمات غير رسمية بإمكانيا إعاقة عمؿ المدرسة. -ج 

 االرتباؾ ك الصراع في األدكار بيف المدرسيف كالتالميذ. -د 

 معاممة األشخاص عمى أساس القانكف دكف مراعاة لمظركؼ الشخصية. -ق 

 ال تسمح البيركقراطية بالنمك الشخصي أك النمك اإلبداعي. -ك 

 أنيا تسمح بتنمية التبعية. -ز 

 تتبع نظاـ سمطكم نفكذم ال يناسب طبيعة العصر. -ح 

 .ال تممؾ كسائؿ كافية لحؿ الخالفات بيف المستكيات المختمفة في المدرسة كبيف الجماعات -ط 

 التقسيمات اإلدارية بيا ال تشجع األفكار الجديدة كاالبتكار. -م 

 المكارد البشرية كالممتمكات ليست ممكا لمجميع. -ؾ 

خصص الذم تؤدم زيادتو إلى األضرار كالعزلة بالمكظؼ كالتيرب االستخداـ الّسيء لمعيار الت -ؿ 

 مف المسؤكليات  أك جمع التخصصات لرفع أىمية المكظؼ.

 االستخداـ لإلجراءات الركتينية كزيادة الخطكات كاإلجراءات اإلدارية بطرؽ غير منطقية. -ـ 
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 9قراطيةو اإلدارة الديم  -5

يأخذ برأم المدرسيف كالتالميذ بأنو مدير المدرسة أك قائدىا  فيو قراطي يتميزك إف النمط اإلدارم الديم     

في تخطيط األىداؼ ككصفيا كرسـ العمؿ كالتنفيذ كالمتابعة، كيتـ ذلؾ مف خالؿ االجتماعات  فييا،

اعتبار  كالمناقشات كتبادؿ الرأم بيف الجميع كعف طريؽ االجتماع تارة كأخذ رأم الغالبية تارة أخرل عمى

غير بطريقة  يزداد الشعكر كالصراعات كالكراىية التي تدار ،صكتو كصكت أم عضك في القكةأف المدير 

قراطية أك بطريقة ديكتاتكرية ألف ىذا النكع مف اإلدارة يمغي أىمية قيمة اإلنساف أك زمالء العمؿ عف ك ديم

بركنيا في نياية األمر مما يعت طريؽ فرض الرأم كالعمؿ دكف إقامة كزف آلرائيـ أك مناقشتيـ أك اقتناعيـ،

نسانيتيـ، كىذا ما يكلد لدل المدرسيف كالتالميذ شحنات مف العدكاف  استيتارا بيـ كامتيانا لكرامتيـ كا 

كرامتيـ، فالديمقراطية ىي عممية مساعدة اآلخريف لمساعدة أنفسيـ في تحقيؽ عف كالكراىية لمدفاع 

كىك يشاكرىـ في  لسمطة كالمسؤكلية لممدرسيف،قراطيا يفكض اك ىدفيـ، كمدير المدرسة الذم يعمؿ ديم

الرأم لالستفادة مف خبراتيـ كعمميـ قبؿ اتخاذ قرار، كىك يساعدىـ أيضا عمى النجاح كيثني عمييـ في 

فقكة مدير المدرسة أك قائدىا التربكم تكتسب عف طريؽ المدرسيف أكثر منو شخصيا  السر كالعالنية،

 (. 27-926 1113الخكاجا، )

 عمى أسس منيا9 تقـك قراطية ك اإلدارة الديم( فإف 928 1113حسب )الخكاجا، ك      

تفيـ الفركؽ الفردية بيف المدرسيف كالتالميذ كاآلباء كاعتبارىا ظكاىر طبيعية إنسانية كالتفاعؿ  -أ 

 معيا بطرؽ عممية إنسانية.

ة تتكامؿ فيما بينيا تنسيؽ جيكد المدرسيف كالتالميذ لمتعاكف كالعمؿ كجماعة كاحدة أك كأسرة كاحد -ب 

 ك جعؿ الجميع يشعركف أف المدرسة ممكا ليـ. ،لتحقيؽ أىداؼ المدرسة

 مشاركة المدرسيف كالتالميذ في رسـ سياسة كخطة المدرسة كااللتزاـ بتنفيذىا. -ج 
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كضع كؿ مدرس في المكاف المناسب لو مف حيث الصؼ كالمادة التي يفضميا كيحبيا كفقا  -د 

 ة.  لتخصصو كقدراتو التدريسيّ 

 تحديد مسؤكلية المدرسيف في األعماؿ المسندة إلييـ كعدـ تعارضيا مع زمالئيـ. -ق 

 .تفكيض بعض الصالحيات لممعمميف حسب قدراتيـ -ك 

 اإلدارة الفوضوية  )التسيبية(9  -4

أما النكع الثالث مف األنماط اإلدارية في المدرسة فيك النمط الفكضكم كيتميز ىذا النمط بأف      

المدرسة أك قائدىا أك المشرؼ عمييا يككف في العادة غير مكترث بكاجباتو اإلدارية أك القيادية، 

لمدرسة في حالة مف كعميو تككف ا ،ميمال في القياـ بو كال يؤدم إال دكرا شكميا في المدرسة شرافية،كاإل

  (.931 1113)الخكاجا، الفكضى كعدـ النظاـ 

 ( أف مف صفات المدير الفكضكم ما يمي309-931 1113كيضيؼ )الخكاجا،      

 يتخذ قراراتو اعتباطا بال تخطيط أك ىدؼ أك بّينة. -أ 

 يمارس اآلخركف صالحياتو دكف كعي أك مشكرة منو. -ب 

م في قيادتو لممؤسسة التربكية التي عيدت إليو ال ينطمؽ مف فمسفة تربكية، أك كعي فكر  -ج 

 أمانتيا.

 يتصؼ بالمزاجية كالفكضكية. -د 

أم أنو ال  خر كتاب عممي قد اطمع عميو عندما تخرج مف الجامعة أك الكمية،آكاف  -ق 

 يتصؼ بالمطالعة كالبحث في مجاؿ عممو.

 يؤمف بتكظيؼ المعرفة كالعمـ كالتجربة في عممو. ال -ك 
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  9خالصة

بحيث  ،ما سبؽ أف اإلدارة المدرسية عنصر ميـ كفعاؿ مف عناصر العممية التربكيةنستخمص م     

تعمؿ بالدرجة األكلى عمى ترقية التعميـ، كفرض النظاـ كتحفيز العامميف بالمؤسسة مف أساتذة كعماؿ 

تقانو كالتقميؿ مف الصراعات كالتغيب ،كحتى تالميذ ، لذلؾ عمى القائـ كخمؽ جك مف التآخي كحب العمؿ كا 

حتى يتكصؿ إلى أرقى مستكيات  عمى المؤسسة كالذم ىك المدير أف يككف المثؿ األعمى في تمثيميا

 تسيير مؤسستو.



 
 

 إمفصل إمثامث

 جودة حياة إمعمل
 تمهيد

  جودة حياة العمل مفهومأوال9 

 أبعاد جودة حياة العملثانيا9 

 أهمية جودة حياة العملثالثا9 

 أهداف جودة حياة العملرابعا9 

 خالصة
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   9تمهيد

 المفاىيـ الحديثةفي شتى العمـك كالتخصصات، كيعد مف  كبيرباىتماـ  الحياةلقد حظي مفيـك جكدة      

كأحد المكضكعات في مجاؿ عمـ النفس  الحياةظير مصطمح جكدة حيث في التراث النفسي؛ نسبيا 

تتسـ  بيئةمنظمات تعمؿ في الف أككف  كالتطكير التنظيمي، ليكاكب سياسات التغييركقد جاء اإليجابي؛ 

تستند  كخيار استراتيجيكاالىتماـ نحك نشر الجكدة  التركيزكىذا ما أدل إلى  الشديدة؛كالمنافسة  بالتعقيد

  .ة أفضؿ في األداءفاعميكفاءة ك  لتحقيؽات األعماؿ منظمإليو 

ىذا الفصؿ مفيـك جكدة الحياة بصفة عامة ثـ جكدة حياة العمؿ، بالتطرؽ ألبعادىا كأىميتيا  تناكؿكي

 كأىدافيا.

 جودة حياة العمل مفهوم أوال9 

 9مفهوم جودة الحياة -9

كؿ شيء يساىـ في خمؽ ظركؼ معيشية أكثر ىرمكنية؛ كؿ ىذه الظركؼ " بأنيا جكدة الحياةتعّرؼ      

الفضيمة، كاالستعداد  مف كؿ صفات ، كما إلى ذلؾ-ما يجعؿ الجدارة، كقيمة الشخص أخالقية أك فكرية-

     (Merlet, phillipe et autre, 2005: p884)لديو 

العاني في مجمة كقائع ندكة عمػػػػـ النفس كجكدة كيعرفيا كؿ مف ناريماف محمكد جمعة ككجيية  ثابت      

 " كؿ ما يشبع حاجات الفرد كدكافعو عمى المستكل النفسي،بأنيا ( Sihvola,1985( عف )1115) الحياة

كاالجتماعية،  أك االقتصػػػػػػادية، أك الجسػػػػدم مشتممة مختمؼ النكاحي الصحيػػػػة، أك العقمي، أك الركحي،

سالمة بدنية كعقمية كاجتماعية كعاطفية كنفسية كاقتصادية كتعميمية كاممة كليست فالصحة ىي حالة 

 (.9053 1115، العانيمجرد انعداـ المرض أك اإلعاقة )جمعة ك 



06 
 

، السعادةكيعرؼ الباحثاف محمكد منسي كعمي كاظـ جكدة الحياة بأنيا "مدل شعكر الفرد بالرضا ك      

كعية البيئة التي يعيش فييا، كالخدمات التي تقدـ لو في المجاالت كقدرتو عمى إشباع حاجاتو مف خالؿ ن

9 1101، مع حسف إدارتو لمكقت كاالستفادة منو )منسي ككاظـ الصحية كاالجتماعية كالتعميمية كالنفسية،

34.) 

 حياة العمل9 مفهوم جودة -55

األعماؿ كفي مجاؿ إدارة المكارد مف المفاىيـ الحديثة في منظمات " مفيـك جكدة حياة العمؿ يعد     

إذ تعكد بداياتو إلى نياية الستينيات كبداية السبعينات مف القرف العشريف بغرض تكفير حياة  البشرية،

إشباع احتياجاتيـ مف خالؿ تكفير بيئة عمؿ صالحة، كمشاركتيـ في اتخاذ  كظيفية أفضؿ لمعامميف،

تاحة الفرص المالئمة لتحسيف األداءمف كاالستقرار االقرارات كتكفير متطمبات األ  لكظيفي كالعاطفي ليـ كا 

  (.9175 1107، )الحمداني

استحكذ مفيـك جكدة حياة العمؿ عمى مجاؿ كاسع مف الظكاىر التنظيمية سكاء في شكمو الكمي كلقد      

كظيفية حيث يشير إلى تكفير المنظمة لعكامؿ كأبعاد حياة ؛ كالمكضكعي أك في أحد أبعاده كمككناتو

كيتطمب ذلؾ انتياج سياسات األجكر كالمكافآت التي تمكف مف تكفير حياة كظيفية  أفضؿ لمعامميف بيا،

  (.9018 1105، تشبع حاجاتيـ، كتحقؽ أداء أفضؿ لممنظمة )زاىر

مجمكعة السياسات ك المزايا التي "تعرؼ إيماف حسف جمعة النّصار جكدة حياة العمؿ عمى أّنيا ك      

المؤسسة لضماف كتحسيف الحياة الكظيفية كالشخصية لمعامميف مّما يؤثر عمى أداء كالتزاـ ككالء  تكّفرىا

 (.900 1102، )النّصار المكظفيف بشكؿ إيجابي كيزيد مف جكدة األىداؼ التي يتـ تحقيقيا
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فػػػػػي  ستاذالكعي الذاتي لأل بأف جكدة حياة العمؿ يقصد بيا9 (1106) الباحثة بركبية ثكريةرل كت     

أداءه لعػػممو مف خالؿ مجمكعة مػػػػػف العػػػػػػػكامؿ التي تسعى الكمية في تكفيرىػػػػػا كالتي تمػػػػػس البعػػػػػػػػد 

 االجتماعي كالنفسي كالمعنكم لمعامميف كالمتمثمة في9

ضاء ساعات الضك  الرطكبة، ظركؼ العمؿ التي تحيط بالعامؿ في بيئة العمؿ المتمثمة في الحرارة، -

 أكقات الراحة ....إلخ. العمؿ،

 االستقرار الكظيفي مف خالؿ تمسؾ األستاذ بمكاف العمؿ كعدـ تقبمو لتغيير الكظيفة. -

 القدرات الفردية مف مؤىالت ككفاءة مينية. -

 إلخ.  الحكافز المادية كالمعنكية المكافآت، التشجيعات التقديرية... -

في التكامؿ االجتماعي مف خالؿ التعاكف كالتنسيؽ بيف األساتذة كركح الفريؽ كُتثّمف كؿ ىذه العكامؿ      

الكاحد، فكمما اىتمت الجامعة بانشغاالت األستاذ كالعمؿ عمى التخفيض مف حدتيا أدل إلى زيادة جكدة 

  (.913 1106، العمؿ كتحقيؽ رضا العامؿ)بكركبية

ة مخططة كطكيمة األجؿ جماعية تمثؿ الجياز عممية كاعيبأنيا "جكدة حياة العمؿ  كما تعرؼ     

حداث التكازف بيف الحياة الكظيفية كاألسرية لمعامميف،  المسؤكؿ عف تحقيؽ الرضا الكظيفي لمعامميف كا 

ستراتيجية العميا في المنظمة كتقـك عمى العدالة االجتماعية كالحفاظ عمى كرامة العامميف، كبما يتفؽ مع اال

ف ظركؼ عمؿ مناسبة كآمنة، مف أجؿ رفع سكية العامميف كتكفير البيئة التنظيمية ميأمف خالؿ ت السائدة،

المالئمة مف أجؿ نقؿ المنظمة إلى كضعية مستقبمية متطكرة تسمح ليا بمزيد مف التطكر كالنجاح في 

9 1106ديكب كعبد الرحمف، ) العمؿ بطريقة تؤمف المقدرة االستراتيجية كاألداء التنافسي في المنظمة

041.)  
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بأنيا "مجمكعة مف األنظمة كالبرامج المرتبطة بتحسيف كتطكير مختمؼ لجكانب  -أيضا–كتعرؼ      

الخاصة برأس الماؿ البشرم لممنظمة كالتي مف شأنيا أف تؤثر عمى حياة عمؿ األفراد كبيئتيـ االجتماعية 

كمف ثـ يساىـ في تحقيؽ أىداؼ كالثقافية كالصحية كالذم بدكره ينعكس عمى األداء الكظيفي لمعامميف 

 . (952 1103)ماضي،  المنظمة كالفرد ككافة األطراؼ ذات العالقة"

كالتي تستيدؼ تحسيف  المخططة كالمستمرة،ك بأنيا "مجمكعة مف العمميات المتكاممة كما تعرؼ      

م يساىـ بدكره في الذ مختمؼ الجكانب التي تؤثر عمى الحياة الكظيفية لمعامميف كحياتيـ الشخصية أيضا،

      (.9133 1107)السيد،  ستراتيجية لممؤسسة كالعامميف فييا كالمتعامميف معياتحقيؽ األىداؼ اال

نشطة المنظمة التي تستخدميا إدارة جكدة حياة العمؿ ىي الجيكد كاأل ( أف1107ترل عطا المناف )ك      

إشباع احتياجاتيـ مف خالؿ  أفضؿ لمعامميف،المكارد البشرية في المنظمة بغرض تكفير حياة كظيفية 

كمشاركتيـ في اتخاذ القرارات كتكفير متطمبات األمف كاالستقرار الكظيفي  تكفير بيئة عمؿ صالحة،

تاحة الفرص المالئمة لتحسيف األداء )المناف  (.916 1107، كالعاطفي ليـ، كا 

 أبعاد جودة حياة العمل  9ثانيا

يف بتحديد نكعية األبعاد التي تسيـ في تحقيؽ جكدة حياة العمؿ، كنجد أف اىتـ العديد مف الباحث     

عمى طبيعة بحػػػػػػػػثو  بعضيا يتشابو كبعض األبعاد تختمؼ حيث قاـ كؿ باحث بتحديد األبعاد بناءن 

 9فيما يميكتفضيمو لبعض األبعاد دكف األخرل، كيمكف تناكؿ األبعاد التي اتفؽ عمييا معظـ الباحثيف 

 العالقات اإلنسانية9  -9

تؤدم العالقات اإلنسانية دكرا ميما في اإلدارة ألنيا مف األدكات الرئيسية في التكجيو، كىي تعتمد       

مكاناتو كخبراتو كاعتباره قيمة عميا في  عمى طبيعة السمكؾ اإلدارم في تقدير كؿ مكظؼ، كتنمية مكاىبو كا 

تبادؿ بيف المديريف كاألساتذة بما يحقؽ التفػػػػػػػػػػػاىـ كالشعكر حد ذاتو، كىك سمكؾ يقـك عمى االحتراـ الم
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كيتكقؼ نجاح المدير في العالقات اإلنسانية عمى مدل قدرتو عمى كسب كاحتراـ  باالنتماء لممدرسة،

مما يتطمب منو أف يككف قدكة حسنة كمثؿ أعمى ليـ، عمى تكجيييـ كتصكيب أخطائيـ كحسف  مرؤكسيو،

  (.9135 1107)السيد،  التعامؿ معيـ

عالقات العمؿ السائدة داخؿ المنظمة تتيح المجاؿ لمعامميف الستخداـ القدرات العقمية كاالبتكارات، إف      

كما تكفر مناخا تنظيميا كمكانا مناسبا  كتقديـ فرص االبداع كالشعكر بالسعادة عند إنجاز ىذه األعماؿ،

ف بيئة عمؿ مالئمة، كمف خالؿ العالقات االنسانية كالكظيفية لمتنافس الشريؼ بيف األفراد العامميف ضم

بالمنظمة يحقؽ العامؿ حاجاتو مف األمف كالطمأنينة كالتقدير االجتماعي بصفتو عضكا في جماعات عمؿ 

عمى مراكز مف أف احتراـ الفرد لذاتو كاستغالؿ المكاىب، كالكصكؿ إلى أكما  مستمرة بعالقات متبادلة،

يقكد غمى تكفير بيئة تكجو العالقات اإلنسانية في التنظيـ باتجاه سميـ يتيح إشباع  جيكده،خالؿ أفكاره ك 

 (916 1105، )الشنطي حاجات األفراد

 المشاركة في اتخاذ القرارات9  -5

كأنو ال قيمة  ف بعد المكظؼ عف اتخاذ القرار يؤدم إلى شعكره بأنو ميمؿ كأف مشاركتو غير ميمة،إ     

مما يضفي عميو شعكرا بالعجز كينعكس ذلؾ سمبا عمى  ئؿ كاألحداث التي ترتبط بكظيفتو،لرأيو في المسا

ىمالو كعدـ اكتراثو بالقرارات المتخذة كقمة تحمسو لتنفيذىا كرفضو لمتعاكف مع اإل  دارةردكد أفعالو كا 

  (.910 1105الشنطي، )

نتاجية العامؿ، نجد النمط خر آكذلؾ مف أبعاد جكدة حياة العمؿ كالتي تؤثر بشكؿ أك ب      في مردكدية كا 

عمى مرؤكسيو لمسعي إلى تحقيؽ  القيادم في إدارة المنظمات، كالتي تكصؼ بأنيا قدرة القائد في التأثير

 .(906 1106، ىدؼ منظمتو )أبك حميد
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  9االستقرار واألمن الوظيفي  -4

العاممكف مثال األمف مف فقداف الكظيفة أك إجراءات  يطمبيابأنو مجمكعة الضمانات التي  يعرؼ     

تعسفية األمر الذم يؤدم إلى االستقرار النفسي كرفع الركح كالمعنكية كبالتالي ينعكس تباعا عمى األداء 

 (.904 1108، كتكثيؽ الكالء لممنظمة )عبد الحفيظ

 النمط القيادي واإلشرافي9   -3

كاإلشراؼ كرضا العامميف عف أعماليـ المطمكب منيـ، فالرئيس ىناؾ عالقة قكية بيف نمط القيادة      

ال يكسب كالءىـ، كيؤدم إلى تعزيز مشاعر االستياء  الذم يتبع األسمكب البيركقراطي في قيادة مرؤكسيو،

أما القائد أك الرئيس الذم يعتمد عمى األسمكب الديمقراطي في القيادة كيجعؿ المرؤكسيف مكضع  اتجاىو،

كالكالء بينيـ لمعمؿ كالمنظمة، كىذا لو  ؿالقرارات التي يتخذىا يؤدم إلى تطكير عالقات العم اىتمامو في

 (.906 1106، )أبك حميد تأثيره عمى رضاىـ عف العمؿ 

عف  Lowaقد كشفت الدراسات التي أجريت في جامعة ( أنو 907 1106يضيؼ )أبك حميد، ك      

 جة استعماؿ الصالحية ىي9كجكد ثالث أنماط سمككية لمقائد كفقا لدر 

 كىك القائد الذم يحتفظ لنفسو بحؽ اتخاذ القرار، كيراقب مف معو عف كثب. القائد االستبدادي9 -

كىك القائد الذم يسمح بمشاركة اآلخريف في عممية اتخاذ القرار، كال يعمؿ عمى  القائد الديمقراطي9 -

 مراقبة الذيف معو عف كثب.

القائد الذم ال يتدخؿ في شؤكف التابعيف بالمرة، كيترؾ المجاؿ أماميـ مفتكحا كىك القائد الفوضوي9  -

 .دكف إشراؼ أك متابعة منو
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 ظروف بيئة العمل المادية 9  -4

 9( فيما يمي904 1107ما أكرده )البيارم،  كمف أىـ العكامؿ  البيئية المادية المؤثرة عمى األداء     

 اإلضاءة كاأللكاف.  -

 الضكضاء. -

 التيكية.الظركؼ الجكية كتشمؿ الحرارة ك  -

 حكادث العمؿ. -

 حسف مظيرىا.مكقع المؤسسة ك  -

 تكفير المعدات كاألدكات الالزمة إلنجاز العمؿ. -

 .تكفير بيئة عمؿ صحية كقميمة المخاطر -

 كالمشاركة أف أبعاد جكدة حياة العمؿ تتضمف بيئة عمؿ صحية أمنة، (967 1103كيرل )ماضي،      

ثراء الكظائؼ، ماف الكظيفي،االستقرار كاأل العدالة االجتماعية، في اتخاذ القرارات، العدالة في  تصميـ كا 

التكازف كاالنسجاـ بيف  فرص التقدـ كالرقي الكظيفي، نظـ األجكر كالمكافآت كالحكافز المادية كالمعنكية،

 .الحياة الكظيفية كالحياة الشخصية لمعامميف

 الوظيفية9  الخصائص  -5

تكصؼ األعماؿ عادة مف خالؿ مياـ محددة تحتكم عمى العناصر التي يفترض أف يقـك بيا      

كبر مف ككنيا قائمة تحتكم عمى أإال أف المفيـك الحقيقي لمكظيفة يضيؼ بعدا  المكظؼ إلنجاز عممو،

ت بيف العامميف كغير مثؿ السمطات كالمسؤكليات كالعالقا خرل9أفيي تشمؿ أيضا أجزاء  مياـ محددة،
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)المناف،  دارة كالسمكؾ التنظيميذلؾ، لذا فإف تصميـ الكظائؼ كاألعماؿ مف المكاضيع الميمة لعمماء اإل

1107 901-02.)  

 ظركؼ العمؿ المادية، بعاد جكدة الحياة العمؿ تتمثؿ في9أأف  (908 1105، الشنطي)كيضيؼ      

'التصميـ كاألماف الكظيفي كفرص الترقية كجداكؿ عمؿ مرنة "، منة، عكامؿ كظيفية آبيئة عمؿ صحية ك 

ت كتعكيضات عادلة"، مشاركة العامميف في االدارة، رفاىية العامميف، آعكامؿ مالية كمكاف" عكامؿ مالية

  .خيرا التكازف في الحياةأإجراءات تقكيـ المظالـ، ك 

 األجور والمكافآت9  -6

عباء العمؿ أمف أجر أك راتب يعتبر حافزا في زيادة االلتزاـ بمياـ ك  الفرد بعدالة ما يتمقاه إف شعكر     

المكمؼ بيا، كيظير ذلؾ مف خالؿ المكاظبة عمى الحضكر في كقت الدكاـ الرسمي كعدـ التأخر، االلتزاـ 

كالحرص عمى إنجاز العمؿ دكف تأخير، بخالؼ شعكر الفرد بضآلة كعدـ كفاية أك  بكقت االنصراؼ،

ىماؿ  األجر أك الحافز الحتياجاتو األساسية مما يترتب عميو عدـ االلتزاـ بكقت الدكاـ، أك إشباع الراتب كا 

فعدـ شعكر الفرد بأنو يحصؿ عمى مقابؿ عادؿ إزاء ما يبذلو  العمؿ كالالمباالة بإنجازه في الكقت المحدد،

، ) البيارم التنظيمي مف مجيكد بسبب عدـ فاعمية كعدالة األجكر كالركاتب كالحكافز يخفض االلتزاـ

1107 905-06.) 

كتعتبر أنظمة األجكر كالمكافآت مف أىـ األنظمة كأكثرىا تأثيرا في استقرار الفرد كاندماجو في عممو      

فتقـك األجكر كالركاتب التي يحصؿ عمييا العامؿ بدكر كبير في تحقيؽ  كتحقيؽ الرضا الكظيفي لديو،

السمكؾ العاـ لألداء في المنظمة مثؿ االستقرار بالعمؿ كتقميؿ  مستكل الرضا لمعامؿ مما ينعكس في

   (.904 1107، الغيابات كاالنتظاـ بالعمؿ )المناف
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ىناؾ اختالؼ بيف العمماء كالباحثيف فيا يتعمؽ بأبعاد كبرامج جكدة  مف خالؿ ما سبؽ نستنتج أف     

 جمو الدراسة، كالغرض منيا،أي نشأت مف حياة العمؿ كتفسير كؿ بعد منيا كالذم يتناسب مع اليدؼ الت

نما ىي  ،إال أف جميع الكتاب كالباحثيف اتفقكا عمى أف جكدة حياة العمؿ ال تقتصر عمى بعد كاحد كا 

 .مجمكعة أبعاد كعمميات متكاممة تشارؾ في تنفيذىا كافة اإلدارات المكجكدة داخؿ المنظمة

يح العالقة بيف أنماط اإلدارة المدرسية كجكدة حياة كبالرجكع لمكضكع دراستنا الحالية يمكف تكض     

 العمؿ مف خالؿ الشكؿ التالي9

 

 

 

 

 

 

 

        

 جكدة حياة العمؿبعالقة أنماط القيادة المدرسية  (9 55)رقم  شكلال

 

 

 العمل حياة كجكدةالقيادة المدرسية  

 

 النمط الفكضكم النمط البيركقراطي النمط الديمقراطي

 العالقات في

 العمل

ظروف بيئة 
 العمل المادية

 خصائص

 الوظيفة

التعويضات  
 المكافآتو 

المشاركة في 
 اتخاذ القرارات 



14 
 

 أهمية جودة حياة العمل 9لثاثا

الكثير مف المنظمات، ترجع أىمية برامج كنكعية جكدة حياة العمؿ بأنيا تمثؿ البذرة األساسية لنجاح      

كذلؾ لما يدّر عمييا مف زيادة باإلنتاجية، كفي الكقت نفسو تحقيؽ أماؿ العامميف مف خالؿ إشباع 

  (.901 1106، )أبك حميد حاجاتيـ كمتطمباتيـ جميعا

 المنظكمة التربكيةلجكدة حياة العمؿ أىمية كبيرة في تطكير كتعزيز أداء ف كبالتالي يمكف القكؿ بأ     

الفاعؿ األساسي في بشكؿ خاص بصفتو  بالمؤسسة التربكية األستاذكالتركيز عمى تنمية دكر  شكؿ عاـ،ب

 مف خالؿ تكفير بيئة عمؿ مناسبة كمالئمة عمى الصعيد المادم كالمعنكم، ،تنفيذ المنياج الدراسي

     .لمكاجية التحديات في البيئة الداخمية كالخارجية

يكردىا )زاىر، أىمية جكدة العمؿ في أم منظمة مف خالؿ معالجتيا لمجمكعة مف النقاط  تعكدك      

 9( فيما يمي9018 1105

 انخفاض الجكدة، كشدة المنافسة. -0

 التيرب الكظيفي. -1

 انخفاض العكامؿ االجتماعية كاإلنسانية في جك العمؿ. -2

 التصميـ التقميدم لمكظائؼ لـ يعد يكفي إلشباع حاجات األفراد. -3

تغير احتياجات كطمكح األفراد، فقمد أصبح األفراد أكثر استنارة كتعميما ككعيا مما حدا بيـ  -4

    .جؿ المعيشةأليسمعكا لمحصكؿ عمى الحاجات العميا أيضا كليس مجرد كسب قكتيـ مف 

، )ماضيما يكجزه  ىمياأأظيرت بعض الدراسات األىمية العممية لتطبيؽ جكدة حياة العمؿ، كمف ك      

 يمي9 مافي (956 1103
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 كثر إنتاجية،أتخفيض الصراعات بيف األساتذة كاإلدارة مف خالؿ تطكير مناخ لعالقات عمؿ  -0

 كتكفير بيئة عمؿ مساعدة عمى حؿ المشاكؿ.

مشاركة أكبر عدد مف األساتذة باألفكار البناءة التي يمكف أف تؤدم إلى تحسينات في إجراءات  -1

 العمؿ المؤسسي.

 ساتذة ككالئيـ كتحقيؽ التكامؿ كالتفاعؿ بيف أىداؼ المؤسسة كأىدافيـ. زيادة انتماء األ -2

 زيادة درجة الرضا الكظيفي لألساتذة كتحسيف دعـ العالقات اإلنسانية في المؤسسة. -3

 انخفاض معدؿ الغياب في المؤسسة كتدني معدالت دكراف األساتذة بيف المؤسسات. -4

مما يؤّدم إلػػػػػى زيادة الكفاءة كالفعالية التنظيمية استثمار أفضؿ المكارد البشرية في المؤسسة  -5

 لممؤسسة.  

 أهداف جودة حياة العمل  9رابعا

ف لزيادة الكفاءة أيمكننا أف نستنتج ب خالؿ ما تـ استعراضو حكؿ أىمية جكدة حياة العمؿ؛مف       

أىداؼ جكدة حياة العمؿ نابعة مف العممية كالفاعمية التعميمية داخؿ المؤسسة كخارجيا ال بد مف أف تككف 

مما يسيـ في تعزيز قدرة المؤسسة كتحقيؽ مستكيات أفضؿ  األىداؼ الرئيسية لممؤسسة بشكؿ عاـ،

 .ألداءل

دارة المكارد البشرية إبرز األىداؼ التي تسعى إلى تحقيقيا أأف مف ( 918 1106كيرل )أبك حميد،      

 عمؿ ما يمي9مف خالؿ برامج تطكير جكدة حياة بيئة ال

جعؿ بيئة العمؿ مصدر جذب لمعامميف الجيديف، كالمساعدة عمى زيادة انتماء العامميف غمى  -0

 المنظمة، كعدـ اليجرة إلى المنظمات األخرل.
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ككالئيـ، كتحقيؽ التكامؿ كالتفاعؿ بيف أىداؼ المنظمة كأىدافيـ كتقميص  زيادة انتماء العامميف، -1

 أدنى مستكل ممكف.عدد الحكادث كحجميا كنكعيا إلى 

 التعميـ، كاإلبداع. المساىمة في تعزيز الجكدة، -2

كاليدؼ األساسي مف محاكالت تحسيف جكدة حياة العمؿ يتمثؿ في إعداد قكة عمؿ راضية كمندفعة      

9 1106)بكركيبة،  ؿ ألعماليا كعمى درجة عالية كقدرة فائقة في اإلبداع كاالبتكاراكمحفزة كذات كالء ع

14) . 

 ( بتحديد أىداؼ جكدة حياة العمؿ كفؽ التقسيـ التالي91349 1107كلقد قاـ )السيد،      

 أهداف جودة حياة العمل لألستاذ9   -9

شعكر األستاذ بالثقة في المنظمة نظرا لما تكفره مف ظركؼ عمؿ آمنة كمستقرة كتتجمى في 

الكظيفي، كما أنيا تساعد عمى إضفاء كتكفير فرص لمتنمية كالنمك  كالمحافظة عمى كرامة األستاذ،

عتمادات المالية ماف الكظيفي كتخصيص االباإلضافة إلى تكفير األ الطابع اإلنساني بمجاؿ العمؿ،

الالزمة لألجكر المزايا، كتكفير لألستاذ حرية التعبير الذاتي عف آرائو مما يساعد عمى زيادة إنتاجية 

 العامؿ.

 9ةأهداف جودة حياة العمل لممدرس  -5

كيعتبر ذلؾ ضركريا لتعزيز ، تؤدم إلى إيجاد قكة عمؿ أكثر مركنة ككالء كدافعيةكىي التي 

القدرات التنافسية لممدرسة، كما  يتراجع معدؿ الغياب عف العمؿ كزيادة الرضا الكظيفي مما 

 .ينعكس عمى أداء المدرسة إلى األفضؿ

 



17 
 

 خالصة9

التي يتبناىا  السمككاتنستخمص مما سبؽ أف جكدة حياة العمؿ ىي تمؾ الممارسات كاألفعاؿ ك       

بيدؼ زيادة الرضا  بصفة خاصة، كذلؾ في مؤسستو التربكية كاألستاذ بصفة عامة، العامؿ في مؤسستو

مف خالؿ جؿ تحسيف كالئيـ كانتمائيـ داخؿ المؤسسة، أالنفسي كالتكامؿ كالتفاعؿ االيجابي، كذلؾ مف 

كذلؾ في ظؿ ظركؼ أفضؿ كمعاممة كتفاعؿ كحرية  ،إحداث تغيرات ايجابية بكؿ ما يتعمؽ بالمؤسسة

 مف طرؼ قائد المؤسسة. أكبر



 
 

 

 إمفصل إمرإبع

 إل جرإءإت إملهنجية ندلرإسة إمليدإنية
 تمهيد
 المنهجية لمدراسة االستطالعية اإلجراءاتأوال9 

 الغرض من الدراسة االستطالعية .9
 مكان وزمان الدراسة االستطالعية .5
 أداتي الدراسة االستطالعية .4
 عينة الدراسة االستطالعية ومواصفاتها .3
 الخصائص السيكومترية ألداتي الدراسة .4

 ثانيا9 اإلجراءات المنهجية لمدراسة األساسية
  (COVID 19) 98مالحظة حول كوفيد 

 الدراسة  منهج .9
 األساليب اإلحصائية المتبعة في الدراسة الميدانية .5
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 تمهيد9

كالذم نتناكؿ فيو اإلجراءات المنيجية المتبعة في  نتطرؽ في ىذا الفصؿ إلى الجانب التطبيقي،     

اإلجراءات المنيجية لمدراسة  الجزء األكؿحيث يتضمف  ،جزأيف قسـ إلىالذم يالدراسة الميدانية، ك 

كات المستخدمة فييا كالمثمة في استبياني أنماط اإلدارة األدمف حيث ذكر الغرض منيا ك  االستطالعية،

كالعينة التي اشتممتيا كمميزاتيا مف حيث  إضافة إلى مكاف كزماف إجرائيا، ،المدرسية كجكدة حياة العمؿ

نتائج فيما يخص  ، كصكال إلى ما أفرزتو مفالتدريس كتخصص المينية ميةاألقدمتغيرات الجنس كالرتبة ك 

تضمف اإلجراءات المنيجية يأما الجزء الثاني ف ،لالستبيانيف السابؽ ذكرىماترية الخصائص السيككم

كصكال إلى  ، ككيفية القياـ بيا،كمكاف كزماف كمدة إجرائيا لمدراسة األساسية بتحديد المنيج الذم اتبعتو،

المستخدمة في الحصكؿ عمى النتائج مف خالؿ  كاتاألدديد خصائص المجتمع كالعينة التي شممتيا، ك تح

عطاء الدرجات الخاـذكر ك  . ية المتبعة في الدراسة الميدانيةاألساليب اإلحصائك  ،يفية تصحيحيا كا 

 أوال9 اإلجراءات المنهجية لمدراسة االستطالعية     

 االستطالعية9الغرض من الدراسة  .9

التعرؼ  لدراسة االستطالعية ىك االطالع كاالكتشاؼ لميداف بحثي، كالتدريب إف الغرض مف ا     

الخصائص السيككمترية الميدانية، مف حيث منيج البحث كطريقة المعاينة، كمعرفة  عمى إجراءاتو

ليب األساد العينة ك بيانات البحث مف أفرا لجمع بكؿ ثقة استعماليامف أجؿ  ،لألدكات المستخدمة

 .اإلحصائية المتبعة لمعالجتيا

 مكان وزمان الدراسة االستطالعية9 .5

ثانكية أككراؼ محمد كىي  مستغانـبكالية ( ثانكيات 14تـ إجراء الدراسة االستطالعية بخمسة )     

ثانكية ادريس ثانكية زركقي محمد بمستغانـ ك  متقف بف قمة بزغمكؿ، ،قف أكؿ نكفمبر بصالمندرمتك 

كىي فترة تكزيع  ،1111فيفرم  03إلى غاية  1111فيفرم  11الدراسة مف  كامتدت ،السنكسي بتيجديت

 تي الدراسة.جمع أداك 
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 9االستطالعية الدراسة اتيأد .4

ات التي تستكفي الشركط األدك مية عمى االختيار السميـ لمطرؽ ك العم اقيمتيالدراسات ك يقـك صدؽ      

 دراسةالبيانات المتعمقة بالكمف أجؿ جمع المعمكمات ك  لمكصكؿ إلى اليدؼ المنشكد، ،كالمنيجيةالعممية 

استبيانا لقياس أنماط بناء كصكؿ إلى نتائج صحيحة مكثكؽ فييا، تقـك الباحثة بتصميـ ك كذلؾ لم ،ةالعممي

  .العمؿجكدة حياة فقد خصص لقياس  الثاني  االستبيافأما فيما يخص  ،اإلدارة المدرسية

 9أنماط اإلدارة المدرسيةاستبيان  .9.4

ـّ بناء ىذا االستبياف انطالقا مف "      ( 0836-0781) مالجئ األلماني كيرت ليفيفلالعمؿ الطالئعي ت

ثير حككمة أمشكمة ت 0831 عاـ خالؿكالذم طرح  ،النظرية المجاليةصاحب نظرية األنماط القيادية ك 

حكؿ الصراعات بيف أعضاء الجماعة كردة فعؿ ىذه  شمكلية )ديكتاتكرية(ديمقراطية مقارنة بتأثير حككمة 

إذ كقع اختيار الباحثيف تحت إمرتو عمى ثالث مجمكعات أسندت إلى كؿ منيا  ،الجماعة في عمكميا

الثالثة فكضكيا عمى ك  االثانية أكتكقراطياد المجمكعة األكلى ديمقراطيا  ك بعض األشغاؿ اليدكية عمى أف تق

 "فأفرزت الدراسة عف ثالث أبعاد ،ية التأثير في المرؤكسيفطريقتو في ممارسة عمملقائد ك سمكب اأساس أ

 (.918 1101، )تركزيف

 تحديد أبعاد االستبيان9 . أ

ـّ بناء أداة الدراسة كفؽ األبعاد التالية9       انطالقا مما سبؽ ت

  9لسمطة بؿ يشركيـ في اتخاذ اال يحتكر  ،األساتذةب مدير الثانكيةيثؽ فييا البعد الديمقراطي

 .يصدر األكامر، كيؤمف بمبدأ الشكرل، يعمؿ عمى بث ركح التعاكف كيحتـر الغيرال  ،القرار

 9يقبؿ مدير الثانكية أم تفكيض لمسمطة كال يثؽ باألساتذة، ينفرد بكضع الخطط ال البعد التسمطي 

 .باستمرار األساتذةالقرارات، يبحث في كؿ صغير ككبيرة، يتدخؿ في صالحيات اتخاذ ك 

 9التنسيؽ بؿ عف عدـ صدكر العمؿ عف التخطيط كالتنظيـ ك  ،انعداـ الضكابط البعد التسيبي

 .انتشار الفكضى انعداـ ركح الفريؽ، العفكية،
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 وضع فقرات االستبيان9 . ب

 تـ كضع مجمكعة مف الفقرات لقياس مضمكنيا؛ كىي مكزعة كاآلتي9 ستبيافبعد تحديد أبعاد اال

 .استبياف أنماط اإلدارة المدرسية عمى أبعادهفقرات تكزيع يمثؿ  9(55رقم )جدول ال

 

 مفتاح التصحيح9 . ج

، دائما، كتمثمت ىذه البدائؿ في )ستبيافبدائؿ أماـ كؿ فقرة مف فقرات اال ثالثقامت الباحثة بكضع 

ـّ إعطاء الدرجات لمبدائؿنادرا، أحيانا   .عمى التكالي (0، 1، 2) (؛ بحيث ت

 مرحمة تحكيم المقياس9 . د

 عرضوب ةالباحث تبصكرتو األكلية؛ قام استبياف أنماط اإلدارة المدرسيةبعد أف تمت صياغة فقرات      

لمحكـ كذلؾ ؛ (10)أنظر الممحؽ رقـ ، مفتشيف تربكييف( ساتذة جامعييفأ) المحكميفعمى مجمكعة مف 

مدل عمى مدل فاعميتو كصالحيتو لقياس ما صمـ لقياسو، لالستفادة مف مالحظاتيـ كاقتراحاتيـ في 

ت لمجاالت الدراسة؛ مف حيث سالمة التعبير كالتراكيب المغكية ككضكح الفقرات كدقتيا مالءمة الفقرا

 العممية.

صػياغتو فػي ك  االسػتبيافبتعػديؿ  ةالباحثػ تقامػ ؛عمى المالحظات المقدمػة مػف طػرؼ المحكمػيف كبناءن      

 شكمو الذم سيعاد التأكد مف صدقو كثباتو الحقا.

 

 

 الفقراتأرقػػػػػػػػػػػاـ  عدد الفقرات  األبػػػػػػػعػاد
 23-20-17-14-11-08-05-02-01-6-3-0 01 النمط التسمطي
 24-21-18-15-12-11-06-03-00-7-4-1 01 النمط الديمقراطي
 25-22-21-16-13-10-07-04-01-8-5-2 01 النمط التسيبي
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 . استبيان جودة حياة العمل5.49

 .استبياف جكدة حياة العمؿ عمى أبعادهفقرات تكزيع يمثؿ 9 54رقم  جدولال

 

ج )مكافؽ بشدة، ت البدائؿ كفؽ ميزاف خماسي التدر كان "جكدة حياة العمؿ"استبياف لتقييـ عبارات      

 (0، 1، 2، 3، 4، بحيث تـ إعطاء الدرجات لمبدائؿ )ير مكافؽ، غير مكافؽ بشدة(مكافؽ، أحيانا، غ

 .عمى التكالي

 عينة الدراسة االستطالعية ومواصفاتها9 .3

 . حجم عينة الدراسة االستطالعية9.39

خالؿ المكسـ الدراسي بمستغانـ  أستاذ كأستاذة لمتعميـ الثانكم 30تككنت عينة الدراسة االستطالعية مف 

(1108-1111). 

 . مميزات عينة الدراسة االستطالعية5.39 
 تكضح الجداكؿ كالمخططات أدناه مميزات عينة الدراسة االستطالعية9

 يمثؿ الجدكؿ التالي تكزيع عينة الدراسة االستطالعية لمبحث حسب الجنس9حسب الجنس9  . أ

 يكضح تكزيع عينة الدراسة االستطالعية حسب الجنس  (539) الجدول رقم

 المجمكع اإلناث الذككر الجنس
 30 21 00 العدد

 011 62.06 15.72 المئكية ٪النسبة 
      

 أرقػػػػػػػػػػػاـ الػػػػػػػػػػػػمفردات عدد الفقرات  األبػػػػػػػعػاد
 14-10-06-02-8-4-0 16 خصائص الكظيفة في المدارس

 15-11-07-03-01-5-1 16 ظركؼ بيئة العمؿ المادية في المدارس
 16-12-08-04-00-6-2 16 في المدارسعالقات العمؿ 

 17-13-11-05-01-7-3 16 التعكيضات في المدارس
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فػػكؽ عػػدد ي، (73.17%)بنسػػبة مئكيػػة  21سػػاكم ياإلنػػاث  عػػددمػػف خػػالؿ الجػػدكؿ أعػػاله نالحػػظ أف      

أم مػػػػػا نسػػػػػبتو  (فػػػػػرد 08ىػػػػػذا بفػػػػػارؽ قػػػػػدره )ك  ،(26.83%)بنسػػػػػبة مئكيػػػػػة  (00الػػػػػذم يسػػػػػاكم ) الػػػػػذككر

 يكضحو المخطط التالي9 كىذا مامف مجمكع أفراد العينة ككؿ، ، (%46.34)

 

 9 يمثؿ مخطط أعمدة لتكزيع عينة الدراسة االستطالعية حسب الجنس.(54الشكل رقم )

 9األقدمية المهنيةحسب  . ب

 األقدمية المينية9حسب  االستطالعيةيكضح تكزيع عينة الدراسة  (549الجدول رقم )

 المجمكع سنكات  01أكثر مف  ( سنكات01-2مف ) سنكات 2قؿ مف أ األقدمية المينية
 30 10 05 13 العدد

 100 40.11 28.11 8.65 النسبة المئكية ٪
 

 01أقػػدميتيـ فػػي التعمػػيـ  ألكثػػر مػػف  تفػػكؽ ذيفيتضػػح مػػف خػػالؿ الجػػدكؿ أعػػاله أف عػػدد األسػػاتذة الػػ     

سػػنكات  01إلػػى  2فػػكؽ عػػدد األسػػاتذة التػػي ليػػـ أقدميػػة مينيػػة مػػف ي( %40,11بنسػػبة أسػػتاذ  10سػػنكات )

 %)8,65بنسػبة  3) سػنكات 2تقؿ أقدميتيـ عف  ذيفاألساتذة العدد كذلؾ ك  (%28.11بنسبة أستاذ  05)
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يكضػػػػحو  ىػػػذا مػػػاك  ،عمػػػى التػػػكالي (%30,35 فػػػرد بنسػػػبة 06ك) (%01,08أفػػػراد بنسػػػبة  4بفػػػارؽ قػػػدره )

 المخطط التالي9

 
 .األقدمية المينيةحسب متغير يمثؿ مخطط أعمدة لتكزيع عينة الدراسة االستطالعية (9 53الشكل رقم )

 ج. حسب الرتبة9

 9الرتبةحسب االستطالعية يكضح تكزيع عينة الدراسة  (559الجدول رقم )

 المجمكع أستاذ مككف أستاذ رئيسي أستاذ التعميـ الثانكم الرتبة
 30 08 18 02 العدد

 100 35,23 10,84 20,60 النسبة المئكية ٪
 

( يفػػػكؽ عػػػدد أسػػػاتذة %35,23بنسػػػبة أسػػػتاذ  08) المكػػػكنيفسػػػاتذة األيتضػػػح مػػػف الجػػػدكؿ أعػػػاله أف عػػػدد 

بنسػػػػػػبة أسػػػػػػاتذة  18) كػػػػػػذلؾ عػػػػػػدد األسػػػػػػاتذة الرئيسػػػػػػييف( ك %20,60بنسػػػػػػبة أسػػػػػػتاذ  02التعمػػػػػيـ الثػػػػػػانكم )

يكضػػػحو  ىػػػذا مػػػا، ك (%13.28أفػػػراد بنسػػػبة  01ك) (%03.52أفػػػراد بنسػػػبة  15( بفػػػارؽ قػػػدره )10,84%
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 .الرتبةيمثؿ مخطط أعمدة لتكزيع عينة الدراسة االستطالعية حسب متغير (9 54الشكل رقم )

 9تخصص التدريسحسب  . د

 تخصص التدريس9االستطالعية يكضح تكزيع عينة الدراسة  (569الجدول رقم )

 المجمكع عممي  دبي أ تخصص التدريس
 30 06 13 العدد

 100 30,35 47,43 ٪النسبة المئكية 
 

( يفكؽ عدد أساتذة التخصص %47,42بنسبة  13يتضح مف الجدكؿ أف عدد أساتذة التخصص األدبي )

كىذا ما يكضحو المخطط  (%06,16أفراد بنسبة  16بفارؽ قدره ) %) 30,35بنسبة  06) العممي
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 .تخصص التدريس9 يمثؿ مخطط أعمدة لتكزيع عينة الدراسة االستطالعية حسب (55الشكل رقم )

 الخصائص السيكومترية ألداتي الدراسة .4

 أنماط اإلدارة المدرسية. الخصائص السيكومترية الستبيان 9.4
 كفؽ ما يمي9 بثالث طرؽتـ حساب معامؿ الصدؽ أ. الصدق9 

  9المقياس ،تـ اإلجماع عمى تعديؿ  الفقرات التالية9بعد قراءة المحكميف لفقرات صدق المحكمين 
 استبياف أنماط اإلدارة المدرسيةالمعّدلة في يكضح الفقرات  9(57جدول رقم )ال

 بعد التعديؿ قبؿ التعديؿ رقـال البعد
طي

تسم
ط ال

لنم
ا

 

يبحث المدير في كؿ صغيرة ك كبيرة ك يتمذذ  01
 في تضخيـ األمكر 

يتمذذ المدير في تضخيـ األمكر 
 البسيطة 

05 
يتجنب المدير المناقشة مع األساتذة كال يسمح 

 لـ بالطعف في أكامره  
 يرفض المدير التراجع عف قراراتو 

 ال ييتـ المدير بالعالقات اإلنسانية  ال يكلي المدير لمعالقات اإلنسانية أم اىتماـ  20

المدير األساتذة كثيرا دكف مراعاة أم  ينتقد 23
 قانكف حتى بحضكر التالميذ

ينتقد المدير األساتذة كثيرا حتى 
 بحضكر التالميذ 

ط 
لنم
ا

طي
كقرا

ديم
ال

 
ط  
لنم
ا

طي
مقرا

الدي
 

 03 م 
ييتـ المدير بالعالقات اإلنسانية داخؿ   يمنح المدير العالقات اإلنسانية حقيا  
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  9الصدق بطريقة االتساق الداخمي 

 كفر صػدؽ االتسػاؽ الػداخمي لفقراتػوتـ التحقؽ مف ت استبياف أنماط اإلدارة المدرسيةلمتأكد مف فاعمية فقرات 

عػػف طريػػؽ حسػػاب معػػامالت االرتبػػاط بػػيف درجػػة كػػؿ فقػػرة كالدرجػػة الكميػػة لمبعػػد الػػذم تنتمػػي إليػػو، كمػػا تػػـ 

، كىػػػذا مػػػا تكضػػػحو االسػػػتبيافؿ بعػػػد كالمجمػػػكع الكمػػػي لػػػدرجات حسػػػاب معػػػامالت االرتبػػػاط بػػػيف درجػػػات كػػػ

 (عمى التكالي019(، )18الجداكؿ رقـ )

 يبيف معامالت ارتباط بيرسكف بيف كؿ فقرة كالدرجة الكمية لمبعد الذم تنتمي إليو (589الجدول رقم )

 بعد النمط التسيبي بعد النمط الديمقراطي بعد النمط التسمطي
 معامؿ االرتباط رقـ الفقرة معامؿ االرتباط رقـ الفقرة االرتباط معامؿ رقـ الفقرة

0 0.677** 2 0.681** 3 0.678** 
4 0.634** 5 0.442** 6 0.623** 
7 0.722** 8 0.789** 9 0.818** 
10 0.725** 11 0.660** 12 0.784** 
13 0.601** 14 0.714** 15 0.588** 
15 0.214 17 0.781** 18 0.862** 

19 0.382* 20 0.643** 21 0.471** 
22 0.519** 23 0.659** 24 0.311* 
25 0.294 26 0.727** 27 0.757** 
28 0.814** 29 0.580** 30 0.771** 
31 0.706** 21 0.790** 33 0.837** 
34 0.404** 35 0.636** 36 0.803** 

 .(α =5.54دال إحصائيا عند مستوى داللة )*                .(α =5.59دال إحصائيا عند مستوى داللة ) **
 

أك مستكل  1.10عند مستكل داللة سكاءن الفقرات  دالة جميع مف خالؿ الجدكؿ أعاله نجد أف 

  مف بعد النمط التسمطي الغير دالتيف إحصائيا. عمى التكالي (14، 05) رقـ باستثناء الفقرتيف 1.14داللة 
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 بعد كالدرجة الكمية لألداةكؿ يكضح معامالت ارتباط بيرسكف بيف فقرات (9 95الجدول رقم )

 مع الدرجة الكمية لألداة البعد معامؿ ارتباط البعد
 **0.927 النمط الديمكقراطي
 **0.425 النمط التسمطي
 **0.915 النمط التسيبي

 (α =5.59دال إحصائيا عند مستوى داللة ) **

نالحػػظ مػػف الجػػدكؿ أعػػػاله أف معػػامالت ارتبػػاط بيرسػػكف بػػػيف األبعػػاد الثالثػػة السػػتبياف أنمػػػاط اإلدارة      

كيػػدؿ ذلػػؾ ، 1.10المدرسػػية كالدرجػػة الكميػػة لػػو، كانػػت مكجبػػة كمرتفعػػة كدالػػة إحصػػائيا عنػػد مسػػتكل داللػػة 

 بدرجة عالية مف الصدؽ. االستبيافعمى تمتع 

  9الصدق التمييزي 

ـّ لحساب       ـّ استعماؿ طريقة المقارنة الطرفية؛ حيث تّمت المقارنة بيف عينتيف ت الصدؽ التمييزم ت

عينة الدراسة االستطالعية؛  المحصؿ عمييا بعد تطبيؽ االستبياف عمى أفرادسحبيما مف طرفي الدرجات 

ؽ اختبار (، كتـ تطبي30مف العينة الكمية )ف= %16بكاقع أستاذ كأستاذة(  00)حجـ كؿ عينة يساكم 

 (009"ت" بيف متكسطي العينتيف كما ىك مبيف في الجدكؿ رقـ )

 يبّيف قيـ "ت" لداللة الفرؽ بيف المتكسطيف الحسابييف لمعينتيف.(9 99الجدول رقم )

 المتغير
 العينة       

 00العينة الّدنيا ف= 00العينة العميا ف=
 قيمة "ت"

 االنحراؼ المعيارم المتكسط االنحراؼ المعيارم المتكسط
30 1,386 1,046 1,386 1,046 10.92* 

 (α =0.05* قيمة "ت" دالة إحصائيا عند مستوى داللة )
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يتبػػيف مػػف قػػيـ "ت" فػػي الجػػدكؿ أعػػاله أف أداة الدراسػػة تتميػػز بقػػدرة كبيػػرة عمػػى التمييػػز بػػيف المػػرتفعيف      

ممػػا يجعميػػا تتصػػؼ بمسػػتكل عػػاؿ مػػف الصػػدؽ لػػدل أفػػراد عينػػة  أنمػػاط اإلدارة المدرسػػية؛كالمنخفضػػيف فػػي 

 الدراسة االستطالعية.

 الثبات9 . ب

استخدمت الباحثة معامؿ الثبات ألفا لكركنباخ لبياف مدل االتساؽ في االستجابات لجميع بنكد      

 )اتساؽ ما بيف البنكد(؛ كقد بمغ معامؿ الثبات كما يمي9 أنماط اإلدارة المدرسيةاستبياف 

  أنماط اإلدارة المدرسيةيبيف معامؿ الثبات ألفا لكركنباخ الستبياف ( 9 95الجدول رقم )

 معامؿ الثبات ألفا لكركنباخ عدد الفقرات
23 1.721 

أنماط اإلدارة المدرسية لفقرات استبياف  ألفا لكركنباخ يتضح مف الجدكؿ أعاله أف قيمة معامؿ الثبات     

 .(، كىي قيمة تتمتع بدرجة مف الثبات تفي بأغراض الدراسة1.721بمغ )

 جودة حياة العمل. الخصائص السيكومترية الستبيان 5.4

 كفؽ ما يمي9 بطريقتيفتـ حساب معامؿ الصدؽ أ. الصدق9 

 9صدق االتساق الداخمي 
تػػـ التحقػػؽ مػػف تػػكفر صػػدؽ االتسػػاؽ الػػداخمي  جػػكدة حيػػاة العمػػؿلمتأكػػد مػػف فاعميػػة فقػػرات اسػػتبياف        

لفقراتو عف طريؽ حساب معامالت االرتباط بيف درجة كؿ فقرة كالدرجػة الكميػة لمبعػد الػذم تنتمػي إليػو، كمػا 

حسػػػاب معػػػامالت االرتبػػػاط بػػػيف درجػػػات كػػػؿ بعػػػد كالمجمػػػكع الكمػػػي لػػػدرجات األداة، كىػػػذا مػػػا  -أيضػػػا–تػػػـ 

 التكالي9 ( عمى03(، )02يكضحو الجدكليف رقـ )
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يبيف معامالت ارتباط بيرسكف بيف درجة كؿ فقرة كالدرجة الكمية لمبعد الػذم تنتمػي إليػو  (949الجدول رقم )
 جكدة حياة العمؿفي استبياف 

 بعد خصائص الكظيفة
بعد ظركؼ بيئة العمؿ 

 بعد التعكيضات بعد عالقات العمؿ المادية

 رقـ الفقرة
معامؿ 
 رقـ الفقرة االرتباط

معامؿ 
 رقـ الفقرة االرتباط

معامؿ 
 رقـ الفقرة االرتباط

معامؿ 
 االرتباط

0 0.415** 1 0.208 2 0.587** 3 0.687** 
4 0.591** 5 0.419** 6 0.813** 7 0.604** 
8 0.609** 01 0.514** 00 0.683** 01 0.645** 
02 0.646** 03 0.714** 04 0.739** 05 0.668** 
06 0.597** 07 0.497** 08 0.609** 11 0.524** 
10 0.553** 11 0.543** 12 0.533** 13 0.498** 
14 0.726** 15 0.456** 16 0.590** 17 0.419** 

 
 (α =5.59دال إحصائيا عند مستوى داللة ) **

عند مستكل  إحصائيادالة  فقرات استبياف جكدة حياة العمؿجميع مف خالؿ الجدكؿ أعاله نجد أف 

  إحصائيا. دالةالغير  ظركؼ بيئة العمؿمف بعد  11 رقـ باستثناء الفقرتيف 1.14داللة 

سػػتبياف جػػكدة بعػػد كالدرجػػة الكميػػة الكػػؿ يكضػػح معػػامالت ارتبػػاط بيرسػػكف بػػيف فقػػرات (9 93الجدددول رقددم )

 حياة العمؿ.

 مع الدرجة الكمية لألداة البعد معامؿ ارتباط البعد
 **0.769 خصائص الكظيفة 

 **0.792 ظركؼ بيئة العمؿ المادية 
 **0.834 عالقات العمؿ 
 **0.560 التعكيضات 

 (α =5.59دال إحصائيا عند مستوى داللة ) **



31 
 

نالحظ مف الجدكؿ أعاله أف معامالت ارتباط بيرسكف بيف األبعاد األربعة الستبياف جكدة حيػاة العمػؿ      

كيػدؿ ذلػؾ عمػى تمتػػع ، 1.10كالدرجػة الكميػة لػو، كانػت مكجبػػة كمرتفعػة كدالػة إحصػائيا عنػد مسػػتكل داللػة 

 بدرجة عالية مف الصدؽ. االستبياف

 9الصدق التمييزي 

ـّ       ـّ استعماؿ طريقة المقارنة الطرفية؛ حيث تّمت المقارنة بيف عينتيف ت لحساب الصدؽ التمييزم ت

عينة الدراسة االستطالعية؛  المحصؿ عمييا بعد تطبيؽ االستبياف عمى أفرادسحبيما مف طرفي الدرجات 

ـ تطبيؽ اختبار (، كت30مف العينة الكمية )ف= %16بكاقع أستاذ كأستاذة(  00)حجـ كؿ عينة يساكم 

 (049"ت" بيف متكسطي العينتيف كما ىك مبيف في الجدكؿ رقـ )

 يبّيف قيـ "ت" لداللة الفرؽ بيف المتكسطيف الحسابييف لمعينتيف.(9 94(الجدول رقم 

 المتغير
 العينة       

 22العينة الّدنيا ف= 22العينة العميا ف=
 قيمة "ت"

 االنحراؼ المعيارم المتكسط االنحراؼ المعيارم المتكسط
30 0.97214 0.15338 0.97214 0.15338 23.72* 

 (α =0.05* قيمة "ت" دالة إحصائيا عند مستوى داللة )

يتبػػيف مػػف قػػيـ "ت" فػػي الجػػدكؿ أعػػاله أف أداة الدراسػػة تتميػػز بقػػدرة كبيػػرة عمػػى التمييػػز بػػيف المػػرتفعيف      

مما يجعميا تتصؼ بمستكل عػاؿ مػف الصػدؽ لػدل أفػراد عينػة الدراسػة  جكدة حياة العمؿ؛كالمنخفضيف في 

 االستطالعية.

 الثبات9 . ب

استخدمت الباحثة معامؿ الثبات ألفا لكركنباخ لبياف مدل االتساؽ في االستجابات لجميع بنكد      

 )اتساؽ ما بيف البنكد(؛ كقد بمغ معامؿ الثبات ما يمي9 جكدة حياة العمؿاستبياف 
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  جكدة حياة العمؿ.يبيف معامؿ الثبات ألفا لكركنباخ الستبياف ( 9 95رقم )الجدول 

 معامؿ الثبات ألفا لكركنباخ عدد الفقرات
16 1.717 

بمغ  جكدة حياة العمؿلفقرات استبياف  ألفا لكركنباخ يتضح مف الجدكؿ أعاله أف قيمة معامؿ الثبات     
 .تفي بأغراض الدراسة، كىي قيمة تتمتع بدرجة مف الثبات 1.717

             اإلجراءات المنهجية لمدراسة األساسية ثانيا9 

   
 منهج الدراسة9  .9
اعتمدت الباحثة عمى المنيج الكصفي لدراسة مشكمة البحث كالذم يتضمف دراسة الحقائؽ الراىنة      

المتعمقة بطبيعة الظاىرة أك المكقؼ أك مجمكعة مف األكضاع، كييدؼ إلى اكتشاؼ الكقائع ككصؼ 

 (. 924 1101الظاىرة كصفا دقيقا كتحديد خصائصيا تحديدا كيفيا ككميا )إبراىيـ، 

 اإلحصائية المتبعة في الدراسة الميدانية9األساليب  .5
 IBM)( 11تمت معالجة نتائج الدراسة باالستعانة ببرنامج الحـز اإلحصائية لمعمـك االجتماعية )اإلصدار 

SPSS Statistics 20) 9باستخداـ الباحث مجمكعة مف األساليب اإلحصائية التالية 

لمتعرؼ عمى داللة الفركؽ في اختبار "ت" لعينتيف مستقمتيف  ةالباحث تاستخدم اختبار "ت"9 .أ 

ل لمتغيرم الجنس ز التي تعك  لدل أساتذة التعميـ الثانكم بمستغانـ، مستكل جكدة حياة العمؿ

  كتخصص التدريس عمى التكالي.

لمتعرؼ عمى العالقة بيف معامؿ االرتباط بيرسكف  ةالباحث تاستعمم معامل االرتباط بيرسون9 .ب 
 أنماط اإلدارة المدرسية كجكدة حياة العمؿ لدل أساتذة التعميـ الثانكم بمستغانـ.

 9 مالحظة هامة

الحجر الصحي؛ تقكـ اإلجراءات الكقائية المتعمقة بك  (COVID 19) 08ما فرضتو جائحة ككفيد لنتيجة 
الباحثة باالعتماد عمى نتائج الدراسة االستطالعية )باستبعاد درجات البنكد غير الدالة( لعرض كمناقشة 

 الدراسة.كتفسير النتائج الخاصة بفرضيات 



 

 إمفصل إخلامس

 عرض ومناكشة نتاجئ إدلرإسة إمليدإنية
 تمهيد

 أوال9 عرض ومناقشة النتائج الخاصة بالفرضية األولى
 ومناقشة النتائج الخاصة بالفرضية الثانيةثانيا9 عرض 

 ثالثا9 عرض ومناقشة النتائج الخاصة بالفرضية الثالثة
 خاتمة

 االقتراحات
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 تمهيد9

يتناكؿ ىذا الفصؿ عرض كمناقشة كتفسير النتائج التي تـ التكصؿ إلييا بعد تطبيؽ أداتي الدراسة      

الميدانية عمى أساتذة التعميـ الثانكم بمستغانـ، كذلؾ مف خالؿ التعرؼ عمى الفركؽ في جكدة حياة العمؿ 

رة المدرسية كجكدة حياة العمؿ التي تعزل لمتغيرم الجنس كتخصص التدريس، ثـ العالقة بيف أنماط اإلدا

لدييـ؛ لنقـك بمناقشتيا كتفسيرىا في ضكء األدب النظرم كما تكصمت إليو نتائج الدراسات السابقة حكؿ 

 مكضكع الدراسة. 

 9األولى الفرضيةب النتائج الخاصة ومناقشة تفسيرو  عرض أوال9

لدل أساتذة التعميـ  حياة العمؿمستكل جكدة  فيذات داللة إحصائية كجد فركؽ ي ال" 9نص الفرضية

 ".الثانكم تعزل لمتغير الجنس

أسفرت نتائج  (IBM SPSS Statistics 20) 11بعد استخداـ برنامج الحـز اإلحصائية اإلصدار رقـ      

 تطبيؽ اختبار "ت" ما يمي9

جكدة حياة  مستكللداللة الفركؽ بيف متكسطات الجنسيف في " ت" ختبارا نتائجيبيف  (969) رقم جدولال
 العمؿ

 االحتماؿقيمة  متكسط العينة درجات الحرية قيمة "ت" المحسكبة

0.737 28 
 اإلناث الذككر

1.162 65.16 73.21 

 

 1.162تساكم  Sig.(bilatérale) في الجدكؿ أعاله أف قيمة االحتماؿ" ت" نالحظ مف نتائج اختبار     

كبالتالي فإننا نقبؿ الفرض العدمي بأف متكسط  % 4 كىي أكبر مف مستكل المعنكية ،(% 6.21)أم 
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يساكم متكسط الذككر فييا أيضا؛ كنرفض الفرض البديؿ القائؿ بأف  مستكل جكدة حياة العمؿاإلناث في 

  .مستكل جكدة حياة العمؿىناؾ فركؽ بيف الجنسيف في 

إلى التعرؼ عمى كاقع جكدة ىدفت كالتي  (1107بكرزؽ )مع نتائج دراسة  نتائجىذه ال تفقتا كقد     

كجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف األساتذة في ي أنو ال، كأقرت حياة العمؿ في ضكء بعض المتغيرات

 .الجنسلمتغير مستكل جكدة حياة العمؿ تعزل  

مستكل جكدة  كيمكف تفسير ىذه النتائج بأف عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف الجنسيف في     

حالة االستقرار التي يصؿ  األساتذة الذككر ال يختمفكف عف األستاذات اإلناث  في درجات مؿ بأفحياة الع

مف معنكية مالئمة بيئة عمؿ جيدة كظركؼ عمؿ مادية ك في ثناء ممارستو لمعممية التعميمية إلييا األستاذ أ

يككف بنفس التأثير كالتأثر أف كقد يرجع ذلؾ إلى ، هكذا عالقتو مع مدير ك  ؛خالؿ تماسكو مع جماعة العمؿ

ختالؼ في مستكل ا، كما يعني ذلؾ أف عامؿ الجنس غير مميز إلحداث إناث أـ اذككر كانكا سكاء الدرجة 

كأف متطمبات كطمكحات أساتذة  التعميـ الثانكم تسير في سياؽ كاحد مف كال الجنسيف  ،جكدة حياة العمؿ

فكالىما اليكـ  قد تالشتميز بيف الذككر كاإلناث حيث أف تمؾ النظرة التي ت ؛كتنصب في منحى كاحد

أصبح يمقى نفس الممارسة مف خالؿ عالقتو باإلدارة المدرسية كالتي بدكرىا تكفر بيئة عمؿ مادية كمعنكية 

 ز.ييدكف تم

 9الثانية الفرضيةب النتائج الخاصة ومناقشة تفسيرو  عرض 9ثانيا

لدل أساتذة التعميـ  مستكل جكدة حياة العمؿ فيذات داللة إحصائية  كجد فركؽي ال" 9نص الفرضية

 تخصص التدريس".الثانكم تعزل لمتغير 

أسفرت نتائج  (IBM SPSS Statistics 20) 11بعد استخداـ برنامج الحـز اإلحصائية اإلصدار رقـ      

 تطبيؽ اختبار "ت" ما يمي9
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أساتذة تخصصي )العممي لداللة الفركؽ بيف متكسطات " ت" ختبارا نتائجيبيف  (979) رقم جدولال
 مستكل جكدة حياة العمؿفي  كاألدبي(

 االحتماؿقيمة  متكسط العينة درجات الحرية قيمة "ت" المحسكبة

0.072 28 
 األدبي العممي

1.133 68.41 73.11 

      

 1.133تساكم  Sig.(bilatérale) في الجدكؿ أعاله أف قيمة االحتماؿ" ت" نالحظ مف نتائج اختبار     

كبالتالي فإننا نقبؿ الفرض العدمي بأف متكسط  % 4 كىي أكبر مف مستكل المعنكية ،(% 13.31)أم 

األساتذة الذيف يساكم متكسط  مستكل جكدة حياة العمؿفي  األساتذة الذيف يدرسكف التخصص العممي

أساتذة كال القائؿ بأف ىناؾ فركؽ بيف فييا أيضا؛ كنرفض الفرض البديؿ  يدرسكف التخصص األدبي

  .مستكل جكدة حياة العمؿفي  التخصصيف

في مستكل جكدة حياة العمؿ لدل عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية بكيمكف تفسير ىذه النتائج      

يدرسكف التخصص األساتذة الذيف  بأفأساتذة التعميـ الثانكم تعزل لمتغير تخصص التدريس لدييـ؛ 

جكدة حياة العمؿ بأبعادىا سكاء ما  في  يدرسكف التخصص العمميدبي ال يختمفكف عف األساتذة الذيف األ

تعمؽ بالعالقات اإلنسانية في محيط العمؿ أك المشاركة في اتخاذ القرارات أك االستقرار كاألمف الكظيفي 

 أك ظركؼ بيئة العمؿ المادية كالمعنكية ... الخ.

 9الثالثة الفرضيةب النتائج الخاصة ومناقشة تفسيرو  عرض 9ثالثا

 بيف أنماط اإلدارة المدرسية كجكدة حياة العمؿذات داللة إحصائية  يكجد عالقة ارتباطية" 9نص الفرضية

 ".لدل أساتذة التعميـ الثانكم
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لإلجابة عف ىذه  (IBM SPSS Statistics 20) 11بعد استخداـ برنامج الحـز اإلحصائية اإلصدار رقـ 

( عمى استبياف 30الفرضية تـ حساب معامؿ االرتباط بيرسكف بيف درجات أساتذة عينة الدراسة )ف=

أنماط اإلدارة المدرسية كدرجاتيـ عمى استبياف جكدة حياة العمؿ، فكانت النتائج كما ىك مكضح في 

 الجدكؿ اآلتي9

معامؿ االرتباط بيف أنماط اإلدارة المدرسية كجكدة حياة العمؿ لدل أساتذة التعميـ  يبيف(9 98الجدول رقم )
 الثانكم.

 أنماط اإلدارة المدرسية
معامؿ االرتباط بيف نمط اإلدارة 
 المدرسية كجكدة حياة العمؿ

 قيمة االحتماؿ 
Sig.(bilatérale) 

 1.004 1.141 النمط  التسمطي

 1.110 1.376** النمط الديمقراطي

 1.112 1.341** التسيبيالنمط 

 1.115 1.311** الدرجة الكمية

 5.59دال إحصائيا عند مستوى داللة   **معامل االرتباط

مف خالؿ الجدكؿ أعاله أف ىناؾ عالقة ارتباط طردم بيف أنماط اإلدارة المدرسية كجكدة  يتضح

( عند قيمة احتماؿ 1.311حياة العمؿ لدل أساتذة التعميـ االبتدائي بحيث بمغ معامؿ االرتباط )+

Sig.(bilatérale) 1.115  نقبؿ كبالتالي فإننا نرفض الفرض العدمي ك  %4كىي أقؿ مف مستكل المعنكية

الفرض البديؿ القائؿ باف عالقة االرتباط بيف المتغيريف )أنماط اإلدارة المدرسية كجكدة حياة العمؿ( 

 تختمؼ عف الصفر أم أف عالقة االرتباط معنكية.

لو عالقة بجكدة حياة العمؿ لدل  -السالفة الذكر-كلمتعرؼ عمى أم نمط مف أنماط اإلدارة المدرسية      

لثانكم، قمنا بحساب معامؿ االرتباط بيف ىذه األخيرة ككؿ نمط عمى حدل،  بحيث تكصمنا أساتذة التعميـ ا

إلى أف ىناؾ عالقة ارتباط مكجبة كدالة إحصائيا بيف كال مف النمط الديمقراطي كالنمط التسيبي في 
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رتباط تسيير اإلدارة المدرسية كجكدة حياة العمؿ لدل أساتذة التعميـ الثانكم بحيث بمغ معامؿ اال

تساكم  Sig.(bilatérale)( عمى التكالي، كما يالحظ أيضا أف قيمة االحتماؿ 1.341، +1.376)+

كبالتالي يمكننا القكؿ بأف ىناؾ عالقة  ،% 4( تكاليا كىي أقؿ مف مستكل المعنكية 1.112، 1.110)

 بي( عمى التكالي.ارتباط معنكية بيف جكدة حياة العمؿ كنمطي اإلدارة المدرسية )الديمقراطي كالتسي

ىدفت إلى التعرؼ عمى كالتي  (1106دراسة معراجي سالـ )كقد اتفقت نتائج ىذه الفرضية مع نتائج      

خمصت إلى  ،  كالتيالعالقة القائمة بيف جكدة حياة العمؿ كالكالء التنظيمي داخؿ مؤسسة سكنمغاز )شرؽ(

، كاتفقت أيضا مع نتائج ظيمينالعمؿ كالكالء الترتباطية مكجبة كضعيفة بيف جكدة حياة اعالقة أنو تكجد 

ىدفت إلى التعرؼ عمى كاقع جكدة حياة العمؿ كالكالء التنظيمي بأبعادىما كالتي  (1105الشبمي ) دراسة

، كالتي المختمفة كمعرفة أثر جكدة حياة العمؿ عمى الكالء التنظيمي لدل المكظفيف في الكزارات الفمسطينية

الكالء ك حياة العمؿ بأبعادىا المختمفة جكدة بيف جابي داؿ إحصائيا اي ؿ ارتباطمعامجكد ك خمصت إلى 

 .التنظيمي بأبعاده المختمفة

كيمكف تفسير ىذه النتائج بأف المدير الذم يتبنى النمط التسمطي يضع يظير الكد لمف يتبعو      
كيتغاضى عف مف يخالفو في تسيير المؤسسة التربكية، كغالبا ما يممي عمى األساتذة القرارات كالتعميمات 

مبيا عمى ممارسة كأداء دكف مشاكرتيـ، كما يقـك بالرقابة كالتفتيش المستمر، كيؤثر النمط التسمطي س
األساتذة لمياميـ في الكسط المدرسي كيزعزع استقرارىـ ألنو يخمك مف أساليب التعامؿ المرف بيف 
األطراؼ الفاعمة في العممية التعميمية، كالمدير كبذلؾ يحد كيثبط عممية التفاعؿ اإليجابي، كىذا ما 

تميز مف جكدة حياة العمؿ، أما النمط الديمقراطي يتناقض مع العالقات اإلنسانية اليادفة لتحقيؽ مستكل م
لو تأثير إيجابي في خمؽ جكدة حياة العمؿ، ككنو يضمف مركنة كتعزيز في البيئة التعميمية كالتي بدكرىا 
تككف آمنة كفعالة كمشجعة ألداء مثالي كمطمئف؛ فالمدير الذم يتبنى النمط اإلدارم الديمقراطي، يأخذ 

يط األىداؼ كرسـ خطط العمؿ كتنفيذىا كمتابعتيا، مف خالؿ االجتماعات كتبادؿ برأم األساتذة في تخط
اآلراء كأخذ برأم الغالبية، ىذا ما جعؿ أساتذة التعميـ الثانكم يقركف بكجكد عالقة بيف النمط اإلدارم 

ة في الديمقراطي كجكدة حياة العمؿ لدييـ، مثمو مثؿ النمط التسيبي الذم يترؾ لدييـ الحرية الكامم
 التصرؼ.
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 9 خاتمة
تتجمى اإلدارة المدرسية في جميع الجيكد المنسقة التي يقـك بيا الفريؽ اإلدارم بغية تحقيؽ أىداؼ      

المؤسسة التربكية؛ كىي بذلؾ تعتبر عممية تخطيط كتنسيؽ كتكجيو لكؿ عمؿ تعميمي أك تربكم مف أجؿ 

رة أف تككف بيئة مشجعة كفعالة تساعد عمى تحسيف مخرجات العممية التعميمية التعممية، كبالضرك 

 االستقرار المعنكم كالمادم كتحقيؽ األمف الكظيفي.

كمف خالؿ ما تكصمت إليو نتائج دراستنا الحالية يمكننا أف نكجو لمقائميف عمى التربية كالتعميـ  رسالة      

ى جكدة حياة عمؿ إيجابية، مفادىا مراعاة الجانب األدائي الذم ينشط كيحفز األساتذة، كيؤدم بيـ إل

كذلؾ  مف خالؿ تككيف مديرم المؤسسات التربكية لممارسة  دكر نمطي معتدؿ لمقيادة اإلدارية في الكسط 

التربكم المدرسي يتساير كتقبميـ معامالت بطابع ديمقراطي يضمف السيركرة التربكية في ظؿ ما يمميو 

ف استقرار نفسي ككظيفي كتحفيزم كبمردكد أدائي، تحسيف مخرجات العممية التعميمية، ألنو بذلؾ يضم

يجابية.  كىذا كمو لضماف بيئة عمؿ مالئمة كعالقات عمؿ متبادلة كا 

 االقتراحات9
 مف خالؿ ما تـ التكصؿ إليو مف نتائج في الدراسة الحالية نقترح ما يمي9

بكضع خطط الزمة  ضركرة تدريب كتأىيؿ مختمؼ القيادات اإلدارية المدرسية  قبؿ كأثناء الخدمة -
 لتحقيؽ التنمية كالكفاية القيادية كفؽ برامج تدريبة رفيعة المستكل.

العمؿ عمى اختيار القيادات اإلدارية في المؤسسات التربكية بشركط مكضكعية كمف خالؿ  -
 مسابقات اختيار مف أخصائييف إدارييف كتربكييف كنفسانييف.

 ف جميع أطراؼ العممية التعميمية التعممية.العمؿ بمركنة إدارية لضماف تفاعؿ إيجابي بي -
تقكيـ أداء القيادات اإلدارية التربكية مف لجاف مختصة يككف ليا االستقاللية في الصالحيات  -

لتقييـ مدل جكدة األداء لدييـ كمدل سعييـ في تجكيد حياة العمؿ لضماف مخرجات نظاـ تربكم 
  متكامؿ التفاعؿ. 

 

 



 

 عكامئة إملرإج
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 9المراجعقائمة 

(، أسس البحث العممي إلعداد الرسائؿ الجامعية، عماف، 1101إبراىيـ، مركاف عبد المجيد ) -

 مؤسسة الكراؽ لمنشر. 

جكدة حياة العمؿ عمى فاعمية اتخاذ (، أثر أبعاد 1106ىاشـ عيسى عبد الرحمف )أبك حميد،  -

 ،كمية التجارة، ماجستير في إدارة األعماؿ مذكرة القرارات اإلدارية في جامعة األقصى بغزة،

 .الجامعة االسالمية بغزة

إدراؾ االساتذة لجكدة حياة العمؿ في ظؿ بعض المتغيرات  (،1106) ثكرية ،ركبيةك ب  -

جامعة   ،كاديميأمذكرة ماستر  –دراسة ميدانية بكمية العمـك اإلنسانية كاالجتماعية –غرافية ك الديم

 .كرقمة

المفاىيـ " االتجاىات الحديثة في اإلدارة التربكية كالمدرسية(، 1100) فاركؽ شكقي البكىي، -

 .دار الجامعة الجديدة "، اإلسكندرية )مصر(9االجتماعات - الكقت – إدارة األزمات كالنظريات9

جكدة الحياة الكظيفية كأثرىا عمى االلتزاـ التنظيمي لمكظفي  (،1107سمر سعيد )البيارم،   -
دارة االعماؿ بكمية إماجستير في مذكرة  ،ية االجتماعية في قطاع غزةمكزارتي العمؿ كالتن

 الجامعة اإلسالمية بغزة. االقتصاد كالعمـك اإلدارية،
المتكسطات كتطبيقاتيا السمككية بالمدارس االبتدائية ك  (، االدارة المدرسية1101) محمد تركزيف، -

 نتاج كالنشر كالتكزيع.دار الكنكز لإل الجزائر9 الثانكيات،ك 

(، تعميـ الكبار مف أجؿ 1115ديسمبر  08-07كجيية ثابت )كالعاني،  ناريمافجمعة، محمكد  -

 .السمطاف قابكسجامعة مسقط9  كقائع ندكة عمـ النفس كجكدة الحياة، جكدة الحياة،

، أثر جكدة الحياة الكظيفية في الحد مف  ظاىرة العطؿ المرضية (1108)عبد اهلل حفيظ  ،حرز  -

فرع ، ماستر في عمـك التسيير مذكرة -"دراسة حالة الكحدة الرئيسية لمحماية المدنية بكالية بسكرة"
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ة ك التجارية كعمكـ كمية العمكـ االقتصادي، تسيير المؤسسات تخصص إدارة المكارد البشرية

 بسكرة.  ،جامعة محمد خيضر ،التسيير

دكر إدارة المكىبة في تبني ممارسات جكدة الحياة الكظيفية  (،1107صبا نكرم )الحمداني،  -

نبار لمعمكـ مجمة جامعة األ "،قميـ الشماؿإردنية براء العامميف في المستشفيات األدراسة تحميمية آل"

 .دارة كاالقتصادجامعة الفمكجة ممكية اإل (،12) العدد (،01)المجمد  ،دارةاالقتصادية كاإل

عماف  ،تطكير االدارة المدرسية كالقيادة اإلدارية (،1113)عبد الفتاح محمد سعيد الخكاجا،  -

 .دار الثقافة لمنشر كالتكزيع)األردف(9 

التأخر الدراسي دكر االدارة المدرسية في مكاجية مشكمة  (،1104منى )كىرشة، عائشة دبار،  -

د( في  ـ. .)ؿ مذكرة ماستر"، دراسة ميدانية في بعض االبتدائيات الكادم" الطكر االبتدائي يف

قسـ العمـك االجتماعية، شعبة عمـ االجتماع،  كمية العمـك االجتماعية كاإلنسانية، عمـ االجتماع،

 الكادم . -جامعة حمو لخضر

، عماف 1، طالتربكية كالمدرسية كاالشراؼ التربكمأسس اإلدارة  )ب.ت(، تسيير كآخركف ،دكيؾ -

 .دار الفكر)األردف(9 

( ، أثر جكدة الحياة الكظيفية عمى سمكؾ 1106نسريف )عبد الرحمف، ك أيمف حسف ديكب،  -
المكاطنة التنظيمية "دراسة ميدانية عمى العامميف في جامعة دمشؽ"، مجمة جامعة البعث، المجمد 

 .(12)العدد  ،(28)
دراسة ميدانية عمى مركز " االلتزاـ التنظيميأثر جكدة حياة العمؿ في  (،1105تيسير )، زاىر -

 ،مجمة جامعة تشريف لمبحكث كالدراسات العممية "،خدمة الكطف )النافذة الكاحدة( محافظة دمشؽ

 .(0) ( العدد27) سمسمة العمـك االقتصادية كالقانكنية المجمد

، الجزائر9 ديكاف 2ط ،"دراسة كصفية تحميمية" سيككلكجية المدرس (،1116) دم، ناصر الديفبز  -

 المطبكعات الجامعية. 
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تحسيف جكدة الحياة الكظيفية لمعممي مدارس التعميـ الثانكم  (،1107) سماح محمد السيد السيد، -

 (.10)، العدد (22)، المجمد مجمة كمية التربية ، جامعة المنكفية،العاـ في ضكء اإلدارة بالمشاركة

الدار  ، القاىرة )مصر(9معجـ المصطمحات التربكية ك النفسية (،1112شحاتة، حسف كآخركف ) -

  .المصرية المبنانية

كاقع جكدة الحياة الكظيفية في المؤسسات الحككمية  (،1105نياد عبد الرحمف )الشنطي،  -

ماجستير  مذكرة "،كاإلسكافدراسة تطبيقية عمى كزارة األشغاؿ العامة "كعالقتيا بأخالقيات العمؿ 

برنامج الدراسات العميا المشترؾ بيف أكاديمية اإلدارة كالسياسة  ،في إدارة الدكلة كالحكـ الرشيد

 لمدراسات العميا كجامعة األقصى بغزة.

كماليات في تسيير مؤسساتيـ لدل مدراء اال متطمبات الممارسة اإلدارية (،1117)نكرة  ،العايب -

  ".دراسة ميدانية بكالية ميمة" اجستير في اختصاص أنماط التككيفمذكرة م ،التربكية

"، االدارة المدرسية بيف النظرية كالتطبيؽ"المعمـ المدرسي الناجح ، (1116) زيد منيرعبكم،  -

 .مكتبة المجتمع العربي لمنشر كالتكزيع عماف )األردف(9

مكتبة االنجمك  مصر9 ،1، طالتعميـستراتيجية اإلدارة في (، ا1110) سميماف عبد العزيزعرفات،  -

 .المصرية

أنمكذج مقترح لتطكير إدارة المؤسسة التعميمية في  (،1100)خالد أحمد  كالصرايرة،ليمى عساؼ،  -

 (،16)المجمد  – )األردف( جامعة دمشؽمجمة  ،االردف في ضكء فمسفة إدارة الجكدة الشاممة

 (.13) (،12)العدد 

(، جكدة الحياة الكظيفية كأثرىا عمى مستكل األداء 1103خميؿ اسماعيؿ ابراىيـ ) ماضي، -

 ،أطركحة دكتكراه في إدارة األعماؿ "،دراسة تطبيقية عمى الجامعات الفمسطينية"الكظيفي لمعامميف 

 .جامعة قناة السكيس ،قسـ إدارة األعماؿ، كمية التجارة
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 ثرىا عمى االستغراؽ الكظيفي9أ(، جكدة حياة العمؿ ك 1107ىكيدا عمي محمد عطا )المناف،  -

جامعة السكداف لمعمـك  ،في إدارة األعماؿ مذكرة ماجستير ،الدكر الكسيط لرأس الماؿ النفسي

 كمية الدراسات العميا كالبحث العممي.، التكنكلكجياك 

تطكير كتقنيف مقياس جكدة الحياة لدل  (،1101)عمي ميدم ككاظـ، محمكد عبد الحميـ منسي،  -

كاديمية مجمة عممية محكمة تصدر عف األ، أماراباؾمجمة  طمبة الجامعة في سمطنة عماف،

 .51-30(، ص ص 10(، العدد )10، المجمد )االمريكية العربية لمعمـك كالتكنكلكجيا

 ستغراؽ الكظيفي(، جكدة حياة العمؿ كأثرىا عمى تنمية اال1102إيماف حسف جمعة )النصار،  -

كزارة ، ماجستير في إدارة األعماؿ مذكرة، "دراسة مقارنة بيف دائرة التربية كالتعميـ في ككالة الغكث"

  .قسـ إدارة األعماؿ كمية التجارة، -غزة –التربية كالتعميـ الحككمي، الجامعة اإلسالمية 

(، التدبير االدارم التربكم كمشركع المؤسسة، سمسمة عمـك التربية 1113عبد المؤمف ) يعقكبي، -

 دار الغرب لمنشر كالتكزيع . كالديداكتيؾ، العدد الرابع، الجزائر9

- Phillipe, Merlet et Autre (2005), Dictionnaire La rousse, Direction Générale, Paris 

Cedex



 
 

 إملالحق
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 القائمة االسمية لممحكميف  9(59)الممحق رقم 

 الرقم االسم و المقب الرتبة المؤسسة األصمية
 10 فمة عميميش أستاذة محاضر)ب( جامعة عبد الحميد بف باديس بمستغانـ

 مفتش التعميـ االبتدائي  10 مقاطعة عشعاشة رقـ
 تخصص لغة عربية

بكعبد اهلل 
 بمقاسمي

11 

 مفتش التعميـ االبتدائي   13 مقاطعة عشعاشة رقـ
 تخصص لغة عربية

 12 محمد محمكدم

 13 مغنية قكعيش أستاذة محاضر)أ( بف باديس بمستغانـ جامعة عبد الحميد
 14 أمينة عباسة أستاذة محاضر)ب( جامعة عبد الحميد بف باديس بمستغانـ
 15 رمضاف بكثميجة (بأستاذة محاضر) جامعة عبد الحميد بف باديس بمستغانـ
 16 يكسؼ بكرزؽ أستاذة محاضر)ب( جامعة عبد الحميد بف باديس بمستغانـ

 


