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 ملخص
ر الصحة المنظمية في مدارس التعليم الثانوي العام بمص مستوى تعرفالدراسة ھذه ھدفت 

الصحة  الدراسة المنھج الوصفي التحليلي معتمدة على استبانة ، وتبنتالمعلمينمن وجھة نظر 
التماسك المؤسسي، القيادة اإلدارية وأساليبھا، الشخصية (السبعة  بعادالمنظمية ذات األ

واالعتبارية، التأثير الرئاسي للمدير، توفير الموارد المساندة، الروح المعنوية والعالقات 
معلًما، ) ٥٧٦( وتم تطبيق االستبانة على عينة قدرھا). التأكيد على النواحي األكاديمية نسانية،اإل

كان  مستوى الصحة المنظمية بمدارس التعليم الثانوي العام بمصرالدراسة إلى أن وتوصلت 
كما تبين وجود فروق ذات داللة  .المعلمين بمدارسھم تصوراتفي  %)٦٥٫٤(بنسبة  متوسطًا
في حين لم تكن  ،الجنس والخبرة يالمعلمين تعزى لمتغيرتصورات متوسطات ئية بين إحصا

سي، وفي ضوء ھذه النتائج توصلت المؤھل والتخصص التدري لمتغيريھناك فروق تعزى 
: الدراسة إلى تصور لتحسين الصحة المنظمية بمدارس التعليم الثانوي العام بمصر، يتضمن

   .محه، ومتطلبات تنفيذهھم مالأمنطلقات ھذا التصور، و

  .معلمي التعليم الثانوي العام، وجھة نظر، الصحة المنظمية: الكلمات المفتاحية
 
Abstract 

The study aimed to determine the level of organizational health in the 
schools of general secondary education in Egypt, from the perspective of 
teachers, the study adopted descriptive analytical method based on 
identification of seven health organizational dimensions (institutional 
cohesion, administrative leadership,  its personal and legal methods, to 
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influence the presidential to the Director, the provision of supporting 
resources, morale and human relations, emphasis on the academic 
aspects). Questionnaire was applied to a sample of (576) teachers and 
found that the level of organizational health in general secondary schools 
in Egypt, was the medium rate (65.4%) in the perceptions of teachers in 
their schools. As shown there are significant differences between the 
perceptions of teachers due to the variable of sex and experience, while 
there were no significant differences due to the variable of qualification 
and teaching specialization In the light of these results, the study reached 
the vision of improving health organizational schools of the general 
secondary education in Egypt, including: justifications, the most 
important features, and requirements for its implementation. 

Key word: Organizational Health, The point of view, Teachers of 
general Secondary Education. 

 
  مقدمة الدراسة وخلفيتھا النظرية

ال  ة األطف ة تنمي ھا مھم ع وفوض أھا المجتم ي أنش ات الت م المؤسس ن أھ ة م د المدرس تع
ىوتدريبھم  ،مالئمةوالشباب، وتزويدھم بالخبرات ال اير  عل ا يس ه بم اط السلوك المرغوب في أنم

ي يسعي  ااجتماعيً االمجتمع وتطلعاته المستقبلية، وتعد المدرسة نظاًم ه الت ه أھداف ىل ا إل  ؛تحقيقھ
ى المجتمع المحلي المحيط بھا؛ لذلك فإنھا تعتمد علىھي منظمة اجتماعية منفتحة ف  من شبكة عل

رتبط وكذلك بعض،ب بعضھم داخلھا نالعاملي االتصاالت تربط المجتمع ت أعضاء  من الخارجي ب
ا الطلبة أمور وأولياء المحلي المجتمع ة األم التعليمي بالنظام ؛ بجانب ارتباطھ األخرى  واألنظم

  .المجتمع في

ائفھم المدرسة أفراد بھا يؤدي التي الكيفية تفھم يمكن ولكي ة وظ إن المختلف  األمر يتطلب ف
ة والمفاھيم ألفكارا بين المزج األفراد المتعلق ات ب ية كمكون ين نفس ار وب ة األفك اھيم المتعلق  والمف

ا لعل ذلك تفسر ومداخل نماذج عدة ظھرت ولقد اجتماعية، كمؤسسة بالمدرسة دخل :من أھمھ  م
  .الخ...المناخ التنظيمي ومدخل الجودة، ومدخل الفاعلية، ومدخل الشرطي، والمدخل النظم،

د أحد السمات الرغم م علىو اخ المدرسي يع ة المدرسة، إال أن  في المھمةن أن المن فاعلي
ه " البعض يؤكد ا أن ر من طرق قياسه، كم أن مفھوم المناخ يعد من المفاھيم المحددة في عدد كبي

ه ما يشوبه الغموض، وغالبً  اكثيرً  ا ما يكون مجرد شعار لتحسين المدارس، لذا تم االستعاضة عن
اس جوانب بمجاز الصحة الم ةنظمية لوضع تصورات وقي أثير  ؛من المدرسة مھم خاصةً مع ت

حية  ة الص اد التنظيمي ياألبع الب إذا  ف يل الط ىتحص يطرة عل ت الس اعي  تم ع االجتم الوض
  .(Wayne & John,1997) "واالقتصادي داخل المدرسة
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ة وتعد الصحة ة االتجاھات أحد ھي المنظمي ي اإلداري ى تركز الت رد عل  إذ ؛نساناإل أو الف
و، الصحة إلى يحتاج بيولوجي بكيان المدرسة االتجاھات ھذه بهشّ تُ  ى فالمحافظة والنم وجود  عل

اخ ة المدرسة في صحي منظمي من اء حاجات وتلبي ين النم ة للمعلم أتي والطلب ة في ت لم  قم س
   .)١٩٩٩الطويل،( األولويات

القو ع إط ن الب ينب د م بيه العدي ن تش ة م م مصطلح الصحة المنظمي ة بالجس احثين المنظم
د  ى اإلنسان الخالي من األمراض، فلق ق عل ي تطل ا صفة الصحة الت البشري عندما أطلقوا عليھ

ذين يتعايشون مع بعضھم بعض، ) Childers,1985( ذكر تشيلدر راد ال أن المنظمات مثل األف
ى اختالل فإن ذلك يؤدي إل ؛في حال صحتھا فھي تؤدي وظيفتھا بشكل كامل، وإن كانت مريضةف

  .الوظيفي أدائھافي 

ل ) Hoy,et.al.,1991( كما وضح ھوي وآخرون  ة قب أھمية تطبيق إدارة الصحة المنظمي
ر، و ات التغيي ي عملي دء ف ي الب دريسف ة الت ين فاعلي اء تحس اخ صحي  ؛أثن ن خالل تطوير من م

ل  ن أج ة م اس الصحة المنظمي تخدام أداة قي ة واس ة المتبادل ى الثق ي عل وح ومبن تمرارية مفت اس
  .التقويم للممارسات اإلدارية

ة تخدم مصطلح الصحة المنظمي م  Organizational Health (OH) ويس وم ت كمفھ
رات والظروف  تطويره ليعكس فعالية المنظمة في بيئات العمل المختلفة، وكيفية تفاعلھا مع التغي

ة ة ، )(Janice, 2000 المختلف وم الصحة المنظمي ا يشير مفھ يبينم ى إة المدرس عطاء تصور إل
ين  ين الطالب والمعلم ة ب ا يصف العالق ين في وكامل عن المناخ السائد في المدرسة، كم اإلداري

  .(Hoy & Tarter, 1997b) المدرسة

ة  ايلز أخرىومن جھ ى (Miles, 1969) يشير م ة ليست إل ط -أن المدرسة الفاعل  -فق
ي المدرسة وم الت إجراءات تق ررة ب ق متك دافھا، لتحقي ل أھ ي المدرسة ھي ب و وتتطور الت  تنم
رتبط ات وت ة بعالق ة مع ناجحة متبادل اد األنظم ايلز عشرة أبع دم م د ق للصحة   األخرى، ولق

اد ليرتبط بالمھمة والمجال األول  :ھي مجاالت رئيسة ةالمنظمية تندرج تحت ثالث يشمل ثالثة أبع
ي لطة: ھ اوي الس ة االتصال، وتس دف، ومالءم ا المج ،وضوح الھ ة أم رتبط بالحال اني في ال الث

مل  ة ويش ا –الداخلي ة  -أيض اد ثالث يأبع روح : ھ اغم، وال رية، والتن ادر البش تخدام المص اس
اد ا ا األبع ة، أم ال المعنوي رتبط بمج رة فت ة األخي يألربع ر وھ و والتغيي ة، : النم اإلبداعي

  .واالستقاللية، والتكيف، ومالءمة حل المشكلة

 العاملين والطلبة من أداء لتحسين امً مھ اأمرً  دتع للمدرسة نظميةالم الصحة أن علىوللتأكيد 
الل خيص خ نظم التش وير الم ذ والتط ط والتنفي ى لخط د أوص ر؛ فق يلدرز التغيي  تش

(Childers,1985)  ص ائفھم، وتفح م ووظ ف أدوارھ ادة تعري رورة إع دارس بض دراء الم م
تال ن ام د م ة للتأك ي المدرس املين ف ة للع ارات المھني رورية، المھ ارات الض ة للمھ ذه الھيئ ك ھ

ة، ومالحظة  اد الصحة المنظمي اس أبع ائج قي ي ضوء نت ات اإلصالح المدرسي ف د أولوي وتحدي
ل  ة تحلي وة والضعف في مدارسھم، ومحاول السلوك المنظمي الذي يدعم معتقداتھم حول نقاط الق

ه ور ة العمل لدراسة ھذه البيانات ومناقشتھا بشكل جماعي تعاوني، وھو ما أشارت إلي يجوي دق
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(Dejoy, 2003) حة والرفاھ ين الص ة لتحس ود المبذول أن الجھ دأ يب ب أن تب ل يج ي العم ة ف
ة تنظيم  ؛بالمنظمة نفسھا من خالل تعزيز الصحة األساسية الھيكلية والتنظيمية، ثم التخطيط لكيفي

ي تقرار التنظيم ن االس ة م ة، وحال كة قوي ة متماس وين بني ن خالل تك ل م ود العم وذج أ، ووج نم
  .مفاھيمي للعمل

ة ا بالصحة المنظمي ية وعالقتھ ادة المدرس ي القي ة ف ة الثق ق بأھمي ا يتعل دارس  وفيم ي الم ف
ة ) (Hoy, et.al. 1996، أشارت دراسة ھوي وآخرون المتوسطة إلى أن الثقة والصحة المنظمي

ؤدي يكمل بعضھما بعًضا،  ىوأنه يجب تفعيل الممارسات التي ت ادة  إل ك زي ة بتل الصحة المنظمي
لصحة اأبعاد من أن ) (Hoy, et.al. 2001 المدارس، وھو ما تم تأكيده في دراسة ھوي آخرون

ؤدي التعليم مدارس المنظمية ب ة ت ىالثانوي وعوامل التنظيم العالي اع ال إل دىارتف ة ل ين ثق  ؛المعلم
ادة انعكس إيجابيًا في وھو ما  اء األمور والمشاركة زي دارس الطالب وأولي ديري الم ين وم معلم

  .في العملية التعليمية

روان وآخرون اك ) Brown, et. al. 2003( وعلى نفس المنحى أشارت دراسة ب أن ھن ب
ى المجاالت  ز عل ن خالل التركي دارس م ة بالم توى الصحة المنظمي ز مس رة لتعزي ئولية كبي مس

تويات ت ين مس ك لتحس ية وذل ة والمؤسس ة والتنظيمي ة واإلداري دارس التقني الب بالم يل الط حص
  . المتوسطة

بعض  ا ب ة وعالقتھ وباستعراض أھم األدبيات التربوية التي استھدفت قياس الصحة المنظمي
از والتي ھدفت  (Korkmaz, 2006) المتغيرات؛ نجد أن من أھم ھذه الدراسات دراسة كوركم

إلى مكانتھا مستخدمة في العالقة بين الصحة المنظمية في المدرسة االبتدائية والنظرة تعرف إلى 
رً  اذلك االستبانة في جمع المعلومات، لتظھر نتائج الدراسة أن ھنالك نقًص ين  اكبي م المعلم في فھ

ا أشارت أيًض ة المدرسة، كم ى مكان ة والنظرة إل ين الصحة المنظمي ى اللعالقة اإليجابية ب أن  إل
  .لتكنولوجيا تؤدي إلى قوة المدرسةالقيادة الجماعية ذات االھتمام بالصحة المنظمية واستخدام ا

رون  د وآخ اول زاھ ا ح دارس  (Zahed, et.al. 2008)كم ة بالم اس الصحة المنظمي قي
ل  ة  (Ardabil)الثانوية للذكور بمحافظة أردبي تبانة الصحة المنظمي ق اس ك بتطبي ة، وذل اإليراني

انوي يم الث بعة  OH-S للتعل اد الس ىذات األبع ذك عل ين ال ن المعلم ة م الل ور عين ام خ   الع
ائج الدراسة٢٠٠٦/٢٠٠٧ الدراسي ير نت ى م، لتش توىأن  إل ة  مس غالصحة المنظمي    )%٣٧( بل

دارس  ذه الم ن ھ و م ن وھ ل م ط أق بتي [المتوس ين نس ى ، ]%٤٩-%٣٤ب ة عل دت الدراس وأك
ولتحديد العالقة بين أداء مديري المدارس والصحة ، العناية بالصحة المنظمية وتدعيمھاضرورة 

ران الم انوي بطھ يم الث دارس التعل ة بم ائج نظمي ارت نت رينأش ومة وآخ ة معص  دراس
(Masoumeh, et.al. 2011) دارس في مجاالت  إلى وجود عالقة طردية بين أداء مديري الم

  . وبين أبعاد الصحة المنظمية ،مع الطالب وموظفي الشئون الفاعليةبرامج التعلم والتعليم و

ين وال ة ب اء العالق تستقص ة  وىمس طة بوالي دارس المتوس م الم ة وحج حة المنظمي الص
ة والرياضيات مدى؛ ومن ناحية األمريكية فيرجينيا راءة واللغ ة  اإلنجاز في مجاالت الق من ناحي

ة  والتي- (Janice, 2001) دراسة جانيس أخرى؛ أشارت تبانة الصحة المنظمي ىطبقت اس  عل
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ة )٥٩( طة مدرس ى-متوس ة ذات  إل اك عالق دارس وداللأن ھن م الم ين حج ائية ب ة ة إحص الحال
ين  ا وب ادية لھ ة واالقتص توىاالجتماعي دارس مس ك الم ة لتل حة المنظمي اح  اوأيًض ؛الص النج

  .المدرسي في الرياضيات والقراءة واللغة للطالب

ىو التركيز  عل ر وب ب أخ ىجان ين  عل ة ب توىالعالق حة  مس ينالص ة والمعلم  المنظمي
د أن دراسة دارس، نج فجو بالم د زي ى أكدت (Joseph & Gerald, 2001) وجيرال أن  عل
دى ة ل ة إيجابي اك عالق تھ ھن ة ورؤي ة بالمدرس ين الصحة المنظمي ين ب ول  متصورات المعلم ح

زت  علىالفاعلية، فالتأكيد  ي مي اد الت م األبع ا من أھ ة كانت واحي األكاديمي السالمة المؤسسية والن
  .رسة الفعالةتلك التصورات من خالل استعراض رؤية المد

اديغولأما دراسة  دراء  (Sadegul,1999) س ين والم د آراء المعلم ى تحدي والتي ھدفت إل
و  ة في بول ة لمدارسھم الثانوي ا،  (Bolu)المرتبطة بالصحة المنظمي اأشارت نتائجفبتركي ى ھ  إل

ة،  ة بالصحة المنظمي دراء المرتبط ين والم ين آراء المعلم ة ب روق ذات دالل ود ف ة المرتبطووج
ة  واتج المنظمي ي، والن ارجي، والتماسك المؤسس داخلي والخ ل ال ة والتفاع ادة المنظمي اد القي بأبع
دراء  ين والم ين آراء المعلم ة ب روق ذات دالل اك ف ن ھن م تك ين ل ي ح دراء، ف الح آراء الم لص

  .المرتبطة بالھوية المنظمية والخبرة

ى نفس المنحى بحثت دراسة مايكل ا وعل تصورات  (Michael& Alaba, 2011) وآلب
ة في (Osun)  المنظمية بمدارس التعليم الثانوي في والية أوسوننحو الصحة  المعلمين النيجيري

ري  وء متغي نسض يم، و الج وع التعل اس  ذإن تبانة لقي ق اس في وتطبي نھج الوص تخدام الم م اس ت
دارس الثانو )٣٣٠( بلغتمستوى الصحة المنظمية على عينة عشوائية  ةمن معلمي الم ، لتشير ي

اث نحو  عدم وجودنتائج الدراسة إلى  ذكور واإلن ين من ال فروق ذات داللة بين تصورات المعلم
ين تصورات  مستوىأبعاد و ة ب روق ذات دالل اك ف ا كانت ھن دارس، بينم ة بالم الصحة المنظمي

ة لصالح  ق بالصحة المنظمي ا يتعل دارس الخاصة فيم ة عن معلمي الم دارس الحكومي معلمي الم
  .لقطاع الحكوميالمي مع

ينغ  ا تناولت دراسة تسوي و تش ين  (Tsui & Cheong, 1999)كم ة ب ة المحتمل العالق
د ين بالم د المعلم زام عن ية وااللت ة المدرس حة المنظمي غاالص غ كون ة بھون  رس االبتدائي

(Hong Kong) ، ة المدرسية وأشارت نتائجھا إلى روح (أن ثالثة من عوامل الصحة المنظمي ال
ارتبطت بالتزام المعلمين في المدرسة عبر التفاعل  ؛)نوية، واالعتبارية، والتماسك المؤسسيالمع

ل  ين مث ية للمعلم مات الشخص ين الس رة(ب ة، والخب ة االجتماعي وظيفي، والحال ع ال ا )الموق ، كم
ين،  دعمت الدراسة القول بأن العالقة بين الصحة المنظمية والتزام المعلمين ترتبط بسمات المعلم

  .في تحسين المدرسة وتطويرھا تسھموأن ھذه العالقة 

ة  دارس االبتدائي ين بالم ي للمعلم زام التنظيم ين االلت ة ب د العالق ياق ولتحدي س الس ي نف وف
ر أشارتالصحة المنظمية بھا؛  مستوىالتركية وبين  ى (Ferudun, 2009)ن دودراسة ف أن  إل

ة وببالتعرض للضغوط ال االتزام المعلمين يتأثر سلبً  ة والخارجي دىداخلي روح  م اد ال انخفاض أبع
ة ة بالمدرس ة للصحة المنظمي واحي األكاديمي ي والن ك المؤسس ة والتماس ق   ،المعنوي ا يتعل وفيم
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دارس ة بالم حة المنظمي ن الص يم ع ة التعل وا مھن ذين ترك ين ال ورات المعلم ة ( بتص االبتدائي
 (Anthony, 2006) نتائج دراسة أنطونيالتي كانوا يعملون بھا أشارت ) والمتوسطة والثانوية

د  إلى ىأن بُعد التأكي ل عل ة جاء أق واحي األكاديمي ة؛  الن دارس االبتدائي ذلك من المتوسط بالم وك
دارس  ا الم ل من المتوسط بالمدرسة المتوسطة، أم الروح المعنوية والعالقات اإلنسانية كانت أق

ىوسط في إشارة الثانوية فكان بُعد التماسك المؤسسي أقل من المت در إل ة  ةعدم ق دارس الثانوي الم
  .حماية المعلمين من الضغوط الخارجية من قبل المجتمع وأولياء األمور على

ين  ولتحديد العالقة بين الصحة المنظمية في المدارس االبتدائية التركية وبين تعرض المعلم
أن تعرض المعلمين للترھيب  (Cemaloglu, 2007) كليسيمل للضغوط الخارجية بينت دراسة

ؤثر بالسلب  يھم ي يبصفة مستمرة من خالل الضغوط الممارسة عل ة  مستوى ف الصحة المنظمي
  .النواحي األكاديمية علىيشوبه التوتر خاصة في بعد التركيز  األداء مستوىن أبالمدرسة و

ه بالتحصيل أما العالقة بين مستوى الصحة المنظمية واألمان في المدرسة األساسية وعال قت
ين؛  في دراسته  (Jaworowski, 2003)وسكي ريشير جاوفعند الطلبة من وجھة نظر المعلم

ة، وعن  إلى العالقة اإليجابية القوية بين الصحة المنظمية واألمان المدرسي والتحصيل عند الطلب
أثيرً  اك ت ة أن ھن ت الدراس ة بين حة المنظمي اد الص ل أبع ق تحلي ام باطري د االھتم ؤون ا لبع لش

  .األكاديمية في تحصيل الطلبة

دو ة ل  ىعلى صعيد تحديد العالقة بين الصحة المنظمية بالمدارس اإلعدادية وسلوك المواطن
دارس ك الم ين بتل ة ،المعلم ينغ  أشارت دراس ى (Ching, 2008)تش ىأن أ إل اد الصحة  عل أبع

ة دير المدرس ي لم أثير الرئاس ي الت زت ف ة ترك ان أالمنظم ا ك ل ؛ بينم اد ق واألبع ك  ھ التماس
ة،  د المطالب المؤسسي، أما سلوك المواطنة فكان األعلى في األداء بعد المسئولية والتنفيذ وأقلھا بع

ائج الدراسة  ىوفي النھاية أكدت نت د  عل ة  مستوىأن تحدي دارس اإلعدادي ة بالم الصحة المنظمي
 . يمكن من التنبؤ بأداء المعلمين وسلوك المواطنة التنظيمية لديھم

العالقة بين الصحة المنظمية بالمدرسة والكفاءة التدريسية للمعلم، أشارت دراسة ولتوضيح 
ر ا وآخ ى (Katrina, et.al. 2009) نيكاترين ين  إل ة ب ة طردي ود عالق توىوج الصحة  مس

ين،  ة المعلم ة وفاعلي م  إذالمنظمي قت ة  تطبي اس الصحة المنظمي ىمقي ة ) ٣١( عل ة ابتدائي مدرس
دبوالية ميري ة، الن ىباإلضافة  األمريكي ة مالحظة  إل ق بطاق ىتطبي ين داخل الفصول  عل المعلم

نه يمكن أ على استمارات لجمع المعلومات، وفي النھاية أكدت الدراسة االتكيف وأيضً  مدىلقياس 
ين طالب  علىاستخدام نتائج تلك العالقة الطردية في تحسين كفاءة المدرسين والقضاء  التفاوت ب

  . لخاصة والخدمات المقدمة لھم بتلك المدارسالتربية ا

ه  مستوىفي العملية التعليمية أال وھو الطالب و المھمالبعد  علىوبالتركيز  تحصيله وعالقت
ي وآخريالصحة المنظم مستوىب ائج دراسة وين ة، تشير نت والتي  (Wayne,et.al. 1990) ني

زام  علىمدرسية استھدفت دراسة فعالية كل من المناخ التنظيمي والصحة ال تحصيل الطالب والت
ة، ) ٥٨(عينة مكونة من  علىالمعلمين كدراسة مقارنة  تبانة الصحة  ومدرسة ثانوي باستخدام اس

واحي  علىأن التركيز في ھذه المدارس ينصب بصفة أساسية  الوصول إلىتم  OHI المنظمية الن
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ة(األكاديمية، في حين أن كال المقياسين  اخ التنظيمي وا OHIالصحة المنظمي دا ) OCDQلمن أك
نعكس  علىتأثير المدير غير المباشر  على ا ي ين وھو م ل المعلم زام من قب إنجاز المدرسة وااللت

اب  ىباإليج توى عل دتحصيل الطالب،  مس ا أك ميث كم ى (Smith, 2002) س اط  عل االرتب
 مستوىألمريكية وبين اإليجابي بين اإلنجاز األكاديمي للطالب بالمدارس الثانوية بوالية أوھايو ا

ز  م التركي ة بالمدرسة، حيث ت ىالصحة المنظمي ادة  عل اني عشر في م اءة طالب الصف الث كف
  .الرياضيات

ىو اثلين عل اك  (Kathleen, et.at. 2007) ينوأخر نفس المنحى بينت دراسة ك أن ھن
ين  ة ب ة إيجابي ين  مستوىعالق ة وب راءة  مستوىالصحة المنظمي ي الق دم الطالب ف ي تق ك ف وذل

  .خمس مدارس متوسطة بوالية كاروالينا الشمالية

ين  ي وب ة نيوجيرس طة بوالي دارس المتوس ي الم ة ف ات الطالبي ة العالق ق بنوعي ا يتعل وفيم
ابويالمناخ والصحة المنظم ائج دراسة س دارس، أشارت نت ك الم أن بعدي  (Sabo, 1993) ة بتل

رت التماسك المؤسسي والسلوك التأثيري من المدير كا ي أث ة الت نت من أھم أبعاد الصحة المنظمي
ىبشكل إيجابي  التعلم  عل ق ب ا يتعل لبية فيم ا جاءت النتيجة س دارس، بينم ة بالم ات الطالبي العالق

  .التعاوني والتخطيط من قبل المعلمين لالستفادة من الوقت

مدارس تم تناول االرتباط بين ال(Katherine, et.al. 2007)  وآخرينوفي دراسة كاثرين 
ا؛و املين بھ التركيز  الع ك ب ىوذل ة  عل حة المنظمي اد الص ض أبع د (بع ىالتأكي واحي  عل الن

ا ة، والقي اء للموظفيناألكاديمي ة، االنتم ة  ؛)دة الجماعي تبانة الصحة المنظمي ق اس من خالل تطبي
ة، إذ ٣٧في  اموظفً ) ١٣٩٥(عينة من الموظفين  على ائج الدراسة  مدرسة ابتدائي ىأشارت نت  إل

اء ا علىمن أفراد العينة تؤكد % ٣٥ إلى% ٢٦أن ما بين  ادة معدالت انتم لموظفين ضرورة زي
  .لتحسين المدارس التي يعملون بھا والقيادة الجماعية؛

اعي  مدىولتحديد  ة ذات الوضع االجتم دول النامي دارس ال ة بم اإلنجاز في الصحة المنظمي
تخدمت  نخفض اس ةواالقتصادي الم  A High-Quality Teacher for Every) دراس

Classroom, 2002)  ل ائج تحلي ف نت ة، لتكش دارس االبتدائي ة بالم حة المنظمي اس الص مقي
ة  روح المعنوي دارس وال ك الم از بتل ين اإلنج ائية ب ة إحص ة ذات دالل ود عالق ن وج ة ع الدراس

  .النواحي األكاديمية علىوالعالقات اإلنسانية للمعلمين والتأكيد 

الصحة  مستوىمن خالل دراسته تفحص  )٢٠٠٤( العربي حاول الحجارالصعيد  علىو
ائج  ير نت ين، لتش ديرين والمعلم ر الم ة نظ ن وجھ زة م اع غ ية بقط دارس األساس ة بالم المنظمي

ام إيجابي بنسبة  إلىالدراسة  ين للصحة %) ٧٠(وجود اتجاه ع ديرين والمعلم في تصورات الم
رو ود ف ين وج ا تب ھم، كم ة بمدارس الح المنظمي ك التصورات لص ين تل ائية ب ة إحص ق ذات دالل

د ين تصورات الم روق ب اك ف ن ھن م تك ين ل ي ح ديرين، ف ين لليالم ة رين والمعلم صحة المنظمي
  .لمتغير الخبرة تعزى
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ا  ا هللاكم ة عط ت دراس ية ) ١٩٩٦( قارن دارس األساس ي الم ة ف ع الصحة المنظمي ين واق ب
ين الحكومية وبين واقع الصحة المنظمية في ا لمدارس التابعة لوكالة الغوث من وجھة نظر المعلم

ين  ة إحصائية ب روق ذات دالل ود ف ة وج ائج الدراس ت نت ث بين ام، حي ابلس بشكل ع ة ن ي مدين ف
متوسطات أبعاد مقياس الصحة المنظمية لدى معلمي الحكومة، ووكالة الغوث بشكل عام، وكانت 

ىلمعلمي الحكومة، باإلضافة ) ، والروح المعنويةاالعتبارية، والمبادأة بالعمل: (لصالح األبعاد  إل
، الجنسوجود فروق ذات داللة إحصائية في استجابات معلمي الوكالة والحكومة تعزى لمتغيري 
  .والخبرة، وفي استجابات معلمي الوكالة فقط على أبعاد موقع المدرسة، ودوام المدرسة

ة ائج دراس ا نت دى أم ف) ٢٠٠٨( ن تھدفت الكش ي اس ة  والت حة المنظمي ع الص ن واق ع
ة  معرفةبالمدارس الخاصة في شمال الضفة الغربية بفلسطين، و رات وجود عالق  ،الجنس(لمتغي

االستبانة كأداة لجمع  مستخدمة ؛في استجابات المعلمين) المدرسة مستوىالمؤھل العلمي، العمر، 
ات  المتوسطات كانت في مجال ىأن أدن إلى النتائج البيانات، فقد أشارت ة والعالق روح المعنوي ال

ين تبًع  ااإلنسانية للمعلمين مع عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في معدالت استجابات المعلم
  . لمتغيرات الدراسة

أثير المباشر ل السابقة ي ضوء ما سبق استعراضه من الدراساتف الصحة  مستوىيتضح الت
دىالتزام المعلمين و على) أو ابتدائيةسواء كانت ثانوية أو متوسطة (بالمدارس المنظمية  تھم  م ثق

 مستوىتحسين وتطوير المدرسة من خالل االرتقاء بال علىبالقيادة المدرسية، والذي يوثر بدوره 
دافھا  ق أھ افه من خالل تحقي ة استكش التحصيلي لطالبھا، وھو األمر الذي تحاول الدراسة الحالي

  .التعليم الثانوي العام في مصر الصحة المنظمية بمدارس مستوىفيما يتعلق ب
 

 مشكلة الدراسة
دي  ل يب  -اأيًض–إن النظام المتمتع بالصحة ال يبدي قدرة في المحافظة على بقائه فحسب، ب
ا، ا ديناميً قدرة مستمرة في التعامل وبكفاية مع متغيرات البيئة الداخلية والخارجية مما يجعله نظامً 

ى أما النظام الذي ال يتمتع بالصحة ف درة في التعامل عل ل ق ة، وھو أق يعيش حالة من عدم الكفاي
ة،  ه المتنامي ه في أزمات واالمدى الطويل مع متطلبات بيئت تباعه أسلوب اإلدارة باألزمات يوقع

صعيد أخر تعد القيادة في المؤسسة من  علىتقلل من قدرته الوظيفية، وتؤدي إلى انحدار أدائه، و
ة لتحقي ل أھم العوامل التنفيذي ى تفعي ادرة عل د أن تكون ق ة الب ادة الفعال ة، فالقي ق الصحة المنظمي

ك عن  ة، وذل دور كل فرد في المؤسسة وتوجيھه إلى األداء األكفأ الذي يساھم في تطوير اإلنتاجي
ه بة إلمكانات ة المناس ام الوظيفي ه بالمھ رد وتكليف ل ف درات ك ة لق ة الحقيقي ق المعرف ب،( طري  كام

٢٠٠٠.(  

ة ومصر بصفة خاصة- المدرسي عليمالت أن وبما المي بصفة عام ى الصعيد الع ل-عل  يمث
ومي، أمن قضية ل إذ ق ي القاعدة يمث ا الت ع األمن مقومات ترتكز عليھ ه بجمي  السياسية مجاالت

ا والعسكرية، واالقتصادية ل وبم ه يمث تثمارً  أن ى ااس روات ألغل ي الث ا الت  وھي المجتمع يملكھ
ة ومتابعة وإصالح ومراجعة تقييم عمليات عليه ن تجريأ بد فال البشرية، الثروة  مستمرة، علمي
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يما ال ي أجريت وأن الدراسات س ى الت ذا عل ى أشارت النظام ھ د وجود إل  المشكالت من العدي
  .حلھا في اإلسراع الواجب

ىو ين  عل و تحس ر نح يم بمص ة والتعل ل وزارة التربي ن قب ة م ود المبذول ن الجھ رغم م ال
وير أداء ال رة ازداد وتط رات األخي ي الفت ه ف ام، إال أن انوي الع يم الث توىتعل ة  مس دام الثق انع

اء األمور  ىبالمدرسة الثانوية في المجتمع المصري، حيث تزايدت عدد الشكاو ة من أولي المقدم
دراتھم  ىبسبب عدم كفاية الكثير من معلمي المدارس الثانوية العامة، وتزايدت عدم الثقة في ق  عل

ؤتمرات قيادة عمل د من ورش العمل والم ه العدي ا أكدت ذا م ية اإلصالح والتعليم لطالبھم، ولعل ھ
معلم وأن مكانة المعلم بصفة عامة ـ إلىتشير  إذ، )∗(وحلقات النقاش التي عقدت في الفترة األخيرة

دوة  م ق دنالتعليم الثانوي العام بصفة خاصةـ قد اھتزت في أذھان الطالب، فلم يعد المعل ي بسبب ت
ىه مستواه االقتصادي ولجوئ ك ال إل ز ذل دروس الخصوصية لتعزي ذي مستوىال ، وھو األمر ال

ه  م لمھنت دير المعل دم تق ي ع هانعكس ف توى توافق دني مس ة  وت دم تھيئ ي ظل ع ي السوي ف المھن
  .ذلك التوافق، ھذا من ناحية علىالظروف المشجعة 

د الرغم من وجود العديد من الدر علىو أخرىومن ناحية  ي تؤك ة الت اسات العربية واألجنبي
دارس، إال أن  مستوىضرورة تناول وقياس  على ة بالم احثالصحة المنظمي اك  اوجد نيالب أن ھن

انوي  يم الث ة والتعل ل الجامعي في مصر بصفة عام فجوة كبيرة في تناول ھذا المفھوم بالتعليم قب
ام من عدم قياس كافة  إلى-كبير بشكل-يؤديبصفة خاصة، وھو ما قد  ا الع المشكالت في إطارھ

  .أجل تقديم معالجات صحيحة لھا

ة مستوى الصحة قياس عملية نأكما  دارس في المنظمي ام، م انوي الع يم الث  أن يمكن التعل
ات وضع في يساھم ة اإلصالح أولوي ىالمدرسي، باإلضافة  النظام في لعملي أن الصحة  إل

وي -المنظمية وم ترب رة واضحة عن  تعطي -كمفھ ة، فك اخ المنظمي داخل المدرسة الثانوي المن
ل إدارة المدرسة، نقاط القوة الواجب  علىوذلك من خالل إلقاء مزيد من الضوء  ا من قب تعزيزھ

اء ب لدراسة والمتابعة والمعالجة،ا إلىنقاط الضعف التي بحاجة و  مستوىبھدف التحسين واالرتق
د في  إلىالدراسة قد يؤدي الصحة المنظمية السائدة فيھا، وأن إغفال مثل ھذه  إھدار الوقت والجھ

ود اإلصالح  تحديد العديد من مشكالت التعليم الثانوي العام وكيفية التعامل معھا بما ال يعرقل جھ
 .فيه
 

  أسئلة الدراسة
  : اآلتيحاولت الدراسة الحالية اإلجابة عن التساؤل الرئيس 

لثانوي العام بمصر من وجھة نظر ما مستوى الصحة المنظمية في بعض مدارس التعليم ا"

                                                             
  :أنظر علي سبيل المثال  )*(

معة المؤتمر القومي لتطوير التعليم الثانوي وسياسة القبول بالتعليم العالي، مركز المؤتمرات بجا  - 
  .م٢٠٠٨مايو١٢- ١١األزھر في الفترة من 
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  "  المعلمين؟ 

  اآلتيةويتفرع من التساؤل الرئيس التساؤالت الفرعية  

 بمصر؟ما األبعاد الحديثة المتعلقة بالصحة المنظمية في مدارس التعليم الثانوي العام   .١

ف ھل تختلف تصورات المعلمين للصحة المنظمية بمدارس التعليم الثانوي العام تبعا الختال .٢
 التدريسي؟والتخصص والخبرة  العلمي والمؤھل الجنسمتغير 

 مصر؟ما التصور المقترح لتحسين الصحة المنظمية بمدارس التعليم الثانوي العام في  .٣
 

  أھداف الدراسة
  اآلتيةھدفت الدراسة إلى تحقيق األھداف 

ة ن .١ ن وجھ ام م انوي الع يم الث دارس التعل ي بعض م ة ف توى الصحة المنظمي اس مس ر قي ظ
    . المعلمين

  .تقصي األبعاد الحديثة المتعلقة بالصحة المنظمية بمدارس التعليم الثانوي العام بمصر   .٢

ن    .٣ ف ع ةالكش ا  درج ية تبًع ة المدرس حة المنظمي ين للص ورات المعلم ين تص تالف ب االخ
 .والتخصص التدريسي والخبرة، الجنس، والمؤھل العلمي،متغيرات الختالف 

  .ح لتحسين الصحة المنظمية بمدارس التعليم الثانوي العام بمصراقتراح تصور مقتر .٤
 

  أھمية الدراسة
  : اآلتيةتكمن أھمية الدراسة في النقاط  

تھتم بالدراسة الميدانية  التي- الباحثينحد علم  على- الدراساتتعد الدراسة من أوائل   .١
كن أن توجه لموضوع الصحة المنظمية بمدارس التعليم الثانوي العام بمصر، كما يم

دراسات أخرى تسعى لمعرفة الصحة المنظمية بأبعاد جديدة أو  إلىالدراسة الحالية االھتمام 
 .في مؤسسات جديدة كمدارس المرحلة األساسية أو الكليات أو الجامعات بصفة عامة

الصحة المنظمية بمدارس التعليم  حاولة للتعرف إلىتتضح أھمية الدراسة في كونھا م  .٢
وارتباطه بالمناخ التنظيمي والفعالية المدرسية من  عام وذلك ألھمية ھذا المفھوم،الثانوي ال

، أخرىجھة؛ والتفوق األكاديمي وقدرة المدرسة على التعامل بكفاءة مع بيئتھا من جھة 
احتواء  إلىالنمو والتطور مع المحافظة على ھويتھا وكيانھا، باإلضافة  على اوقدرتھا أيضً 

الروح المعنوية لدى العاملين والتزامھم بالعمل التشاركي الذي يحقق لھم ھذا المفھوم على 
 .تحقيق الذات من خالل تحقيق األھداف وإنجاز المھام
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الدراسة مدراء المدارس والمعلمين والمشرفين في تكوين إطار متكامل يمكن   قد تفيد ھذه .٣
 بالتعليم الثانوي العام، يةاالعتماد عليه في تشخيص نقاط القوة والضعف في البيئة المدرس

 .ومن ثم المساھمة في عملية التحسين والتطوير المستمر

الدراسة المخططين التربويين في توفير المعلومات الضرورية عن واقع   قد تساعد نتائج ھذه .٤
التعليم الثانوي العام من حيث عناصر القوة والضعف، ومن ثم  الخدمات التربوية بمدارس

لومات في التخطيط للتغلب على مواطن الضعف والقصور وتقوية وتعزيز المع  توظيف ھذه
 . الخدمات بشكل عام  مواطن القوة وتحسين واقع ھذه

: تعد نتائج الدراسة الحالية إحدى المؤشرات على واقع بعض المتغيرات ذات األھمية مثل .٥
الثانوية، ونمط التحصيل الدراسي ودافعية العاملين، ومستوى انتمائھم ووالئھم للمدرسة 
 . الخ. . . القيادة المدرسية وفعالية المدرسة، ومستوى الضغط المھني والنفسي للعاملين 

 
  منھج الدراسة

ه  ة وتحليل وم الصحة المنظمي استخدمت الدراسة المنھج الوصفي الذي يستوجب وصف مفھ
ات من باالستفادة من نتائج الدراسات السابقة واألدبيات التربوية في ذلك المجال م جمع البيان ، وت

  .أفراد عينة الدراسة بواسطة أداة االستبانة ليتم تحليل النتائج المطلوبة
 

  حدود الدراسة
دود الموضوعية ة : الح ىاقتصرت الدراس اد  عل ار األبع ي إط ة ف تفحص الصحة المنظمي

ة ة، ال: التالي اليبھا، الشخصية واالعتباري ة وأس ادة اإلداري أثير الرئاسي التماسك المؤسسي، القي ت
د  انية، التأكي ات اإلنس ة والعالق روح المعنوي اندة، ال وارد المس وفير الم دير، ت ىللم واحي  عل الن

  .األكاديمية

ام : الحدود المكانية انوي الع يم الث دارس التعل ة في م تناولت الدراسة تقصي الصحة المنظمي
ك سويف وأسيوط والبحيرة وبنيبمحافظات القاھرة  ى، وذل ار عل ل  اعتب ذه المحافظات تمث أن ھ

  .البيئة المجتمعية لمجتمع الدراسة الحالية

رية دود البش ة اقتصرت: الح ذه الدراس ى ھ ات  عل ام بالمحافظ انوي الع يم الث ي التعل معلم
  .السابق ذكرھا

ة دود الزمني ام : الح اني للع ي الث ل الدراس ي الفص ة ف ق الدراس م تطبي يت  الدراس
  .م٢٠١١/٢٠١٢

 



 ......" مستوى الصحة المنظمية بالمدارس الثانوية من"ـــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ١٠٨٠

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٢٠١٣، )٥( ٢٧المجلد ) العلوم االنسانية(مجلة جامعة النجاح لألبحاث 

  مصطلح الدراسة
ر  ىحدإ": لصحة المنظميةا ة، وھي تعبي نظم والمؤسسات التربوي ا ال الظواھر التي تتسم بھ

ق  وازن، ويمكن تشخيصھا عن طري عن وجود حالة من الدينامية والنمو الداخلي والخارجي المت
اندة، : في المدرسة اآلتية قياس األبعاد وارد المس وفير الم ة، ت ادة المتكامل التماسك المؤسسي، القي

ل)٤ ،٢٠٠٤ الحجار،( "ةالنواحي األكاديمي علىساب المعلم، التأكيد انت ا الطوي  ،٣٨٢( ، وعرفھ
ة  علىقدرة النظام المستمر "بأنھا ) ١٩٨٦ ة والخارجي ه الداخلي رات بيئت التعامل وبكفاية مع متغي

  ."اناميً  امما يجعله نظامً 

ا ال مستوىظاھرة ينسجم فيھا ال: وتعرفھا الدراسة الحالية بأنھا ي واإلداري والمؤسسي بم فن
ىأو التعبيرية، كما أنھا تتغلب  الوسيليةتلبية الحاجات المدرسية سواء كانت  إلىيؤدي  و عل  ىالق

  .أثناء توجيه طاقاتھا نحو تحقيق رسالتھا في الخارجية التي تھددھا
 

  اإلطار النظري للدراسة

  م الثانوي العام بمصراألبعاد الحديثة المتعلقة بالصحة المنظمية بمدارس التعلي
دخاًل  ة م د الصحة المنظمي ة، ومقياًس امھًم تع ة التربوي دخالت العملي زً  امن م درتھا  اممي لق

إن المؤسسة  ذا ف ة، ل ة(على القيام بدورھا تجاه المجتمع بصورة مكتمل ي ) المنظم درً  تعطيالت  اق
و وتتطور وتصبح نظاًم اكافيً  ة،  اصحيً  امن االھتمام بالصحة المنظمية تنم ألقصى درجة ممكن

ة،  ة والخارجي ه الداخلي رات بيئت ة في مجال التفاعل مع متغي درة دينامي فالنظام الصحي يتمتع بق
 مع تفاعل وإن فھو الفاعلية، عدم من حالة يعيش يتمتع بالصحة ال الذي النظام" فإن المقابل وفي

ل المدى على مقدرة أقل أنه إال وظروف طارئة ضيقة حدود في بيئته معطيات ة في الطوي  مقابل
  ).١٩٩٩ الطويل،( "المتنامية بيئته متطلبات

 وتستخدم االستبانات لفحص الصحة المنظمية بشكل نظري وبحثي، فبعد أن اقترح مايلز
(Miles)  لقياس الصحة المنظمية،  أدواتمفھوم الصحة المنظمية قام العديد من الباحثين بتطوير

) ٥( بتحديد (Kimston & Sonnabend, 1975) وسونابند سبيل المثال قام وكيمستون علىف
 صناعة القرارات، والعالقات بين : (للصحة المنظمية المدرسية وھي أبعاد كمؤشرات 

  ھوي وآخرون، كما قام )، واإلبداعية، واالستقاللية، وعالقة المدرسة بالمجتمع األفراد
)Hoy, et.al. 1991( بتطوير أداة أخرى تتضمن )مندرجة تحت المستوى اإلداري   ادأبع) ٧

التماسك المؤسسي، والمبادأة بالعمل، وتوفير الموارد، : ھي  والمؤسسي والفني، وھذه األبعاد
   .وتأثير المدير، واالعتبارية، والتركيز على النواحي األكاديمية، والروح المعنوية

اتھم ال ة ومھما اختلف الباحثون في األبعاد التي استخدموھا في دراس ار الصحة المنظمي ختب
ھا،  انوفحص د رأى الباحث ر- فلق تعراض كثي الل اس ن خ ا م ا-منھ د أنھم ن اال يبتع را ع ن كثي

 :محاورھا الرئيسة التي تتحدث عن
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 .أبعاد اإلدارة والقيادة -

  . األبعاد المؤسسية واألكاديمية -

 .األبعاد الفنية -

ة بم حة المنظمي اد الص ة أبع ة الحالي ت الدراس د استخلص يمولق انوي  دارس التعل   الث
الع الل االط ن خ ر؛ م ام بمص ى الع ات  عل ي دراس تخدمت ف ي اس ة الت حة المنظمي اد الص   أبع

ن ل م ار: ك اديغول )٢٠٠٤( الحج وي(Sadegul, 1999)، وس ينغ ، وتس   وتش
(Tsui & Cheong, 1999) ا هللا ، (Hoy, et. al. 1991)، وھوي وآخرون )١٩٩٦(، وعط

، (Anthony, 2006) ، وأنطوني)٢٠٠٨( ندى، و(Miles, 1969) ، ومايلز)١٩٨٩(والقيسي 
ليتم  (Hoy & Feldman, 1999)ان ـ، وھوي وفلدم(Zahed, et.al. 2008)وزاھد وآخرون 

  :اآلتيتصنيفھا كما يبينھا الجدول 

  .يوضح أبعاد الصحة المنظمية بمدارس التعليم الثانوي العام في مصر :)١( جدول

الحاجة التي   ظيفةالو المستوى  البعـد م
  يلبيھا

  وسيلية  التكيف المؤسسي  التماسك المؤسسي ١
  وسيلية  تحقيق الھدف والتكامل  اإلداري  القيادة اإلدارية وأساليبھا ٢
  تعبيرية  تحقيق الھدف والتكامل  الفني  الشخصية واالعتبارية ٣
  تعبيرية  تحقيق الھدف والتكامل  الفني  التأثير الرئاسي للمدير ٤
  وسيلية  التكيف والتكامل  اإلداري  ير الموارد المساندةتوف ٥
  تعبيرية  تحقيق الھدف والتكامل  يالفن الروح المعنوية والعالقات اإلنسانية ٦
  وسيلية  تحقيق الھدف والتكامل  الفني  التأكيد على النواحي األكاديمية ٧

دارس  ة بم ل يتبين من الجدول السابق أن األبعاد السبعة للصحة المنظمي انوي تتمث يم الث التعل
  :في اآلتي

درة المدرسة  امھًم ايشكل ھذا البعد مقياسً  إذ: التماسك المؤسسي .١ ىلق التكيف والمحافظة  عل
ؤثرة، أثناء تعرضھا للفي استمراريتھا الداخلية  على ة الم ة الخارجي ه ضغوط من البيئ وعلي

علميھا من تطرف مطالب برامجھا التربوية وحماية م علىفھو يعد سبيل لمحافظة المدرسة 
 .وتدخالت المجتمع وأولياء األمور

اليبھا .٢ ة وأس ادة اإلداري د انعكاًس: القي ذا البع د ھ رً  ايع اليبه  امباش ة وأس دير المدرس لوك م لس
ك  ة والتمس دعم واالنفتاحي داقية وال م بالمص ب أن تتس ي يج ة، والت ل المدرس ة داخ المطبق

س الوق ي نف ودة، وف ايير الج القوانين ومع ة ب ة لكاف الي المتوقع ايير األداء الع ع مع ت يض
 .المعلمين

ين من حيث : الشخصية واالعتبارية .٣ دير المدرسة والمعلم ويھتم ھذا البعد بالسلوكيات بين م
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ة ومستمرة  وتفعيل العمل، لآلخرتدعيم كل منھا  دير بصفة دائم ع الم الجماعي، بجانب تطل
 . قبل مقترحاتھم وآرائھمت إلىلرعاية المعلمين والنظر بصورة إيجابية 

ه سلوك : التأثير الرئاسي للمدير .٤ تم توجي ي بواسطتھا ي ة الت ويقصد بھذا البعد العملية الحركي
ا إشباع بعض الحاجات في موقف  ااآلخرين تبعً  تم فيھ ة ي لرغبة مدير المدرسة، فھي عملي
 .سلوكي معين

اندة .٥ وارد المس وفير الم وازم ا: ت وفير الل د بت ذا البع ي ھ ي يعن ة ف واد التعليمي فية والم لص
ول  ة الحص ع إمكاني ة، م ىالمدرس رامج  عل اندة الب ك لمس ب وذل د الطل ا عن د منھ المزي

 .األكاديمية واإلدارية بالمدرسة
انية .٦ ات اإلنس ة والعالق روح المعنوي ين ال: ال د بانتساب المعلم ذا البع وىيختص ھ للمدرسة  ق

ا بعض، باإلضافة وذلك من خالل إحساسھم بالصداقة وإبداء المش اه بعضھم ال دة تج عر الجي
ل،  اإلنجازإيمانھم بأھمية  إلى م في العم م وزمالئھ اه طالبھ ق تج في مھنتھم والتزامھم العمي

 . واالحترافية في إيجاد طرق التكيف مع الروتين وإنجازھم إلعمالھم بحماسة وفاعلية ووعي
دويعني ھذا البعد ب: النواحي األكاديمية علىالتأكيد  .٧ ه المدرسة ن ىم ز  وحتوجي ق التميي تحقي

ا، مع تجنب  ة ال يستحيل الوصول إليھ اديمي، من خالل وضع أھداف عالي أو التفوق األك
رم  ة تحت ة منتظم ة جدي ة تعليمي ا لبيئ ن خالل تھيئتھ ا، وم تھان بھ ي يس ھلة الت داف الس األھ

  .الضعافالطلبة المتفوقين، وفي نفس الوقت ال تھمل الطلبة 
  :ھي ةالثانوية تندرج تحت مستويات ثالثأبعاد الصحة المنظمية للمدرسة  ويالحظ أن

الخارجية، ليضيف  المدرسة ببيئتھاالتنظيمي الذي يصل  مستوىوھو ال: المؤسسي مستوىال  .أ 
ام  إلىلھا الشرعية والدعم من قبل المجتمع، باإلضافة  توفير المساندة لھا حتى تتمكن من القي

ة  ورة توافقي ا بص ور أو بوظائفھ اء األم ل أولي ن قب ة م رض ألي ضغوط خارجي دون التع
 .التعليم لكل مدرسة اتيباإلدارات ومدير مستوى، ويختص ھذا الأخرىجماعات 

توىال  .ب  و ال: اإلداري مس توىوھ ة  مس ة الداخلي ائف اإلداري تحكم بالوظ ذي ي ي ال التنظيم
ودةللمدرس يق الجھ ل تنس ارة دافعي ،، مث ة إلث بل الكفيل اد الس ة وإيج ة الثق ين وتنمي ة المعلم

 .بينھم، وفتح جسور الثقة والتفاھم بينھم وبين أولياء األمور والطالب
ذه  مستوىوھو ال: الفني مستوىال  .ج  م في ھ التنظيمي الذي يعني بالعاملين بالمدرسة ويقصد بھ

ة المعلم ث والدراس ي إن، حي ل ف ؤھلين للعم داد طالب م ة إع ية للمدرس ة األساس ن الوظيف
ر تتغ ل عص ي ح ن ف ين تكم ؤولية المعلم ة، ومس ورة دوري ة بص اط العملي ه األنم ر في ي

  .المشكالت المتعلقة بعمليتي تعلم وتعليم طالبھم
د ل بع ي  ولك ة تلب ة وظيف ة الثانوي ة للمدرس حة المنظمي ة بالص بعة الخاص اد الس ن األبع م

  :حاجات ذات نوعيين ھما
وفير وھي خاصة بحاجات التكيف مع البي: حاجات وسيلية .١ ة، مع ت ة أو داخلي ئة سواء خارجي

 .وحشد لكافة الموارد الكفيلة بتحقيق األھداف المنشودة
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 .وھي خاصة بحاجات التكامل االجتماعي والمعياري بمعلمي المدرسة: حاجات تعبيرية .٢
 

  مجتمع الدراسة وعينتھا
ات  ة بمحافظ دارس الثانوي ي الم ين ف ن المدرس ة م ع الدراس ون مجتم اھرة والتك رةالق  بحي

ويف ي س يوط وبن ددھم وأس ة  امعلًم) ١٥٤٩٢( وع ائيات وزارة التربي ب إحص ة بحس ومعلم
ي  ام الدراس يم للع دول ٢٠١١/٢٠١٢والتعل ب ) ٢(م، والج ة حس ع الدراس ع مجتم ين توزي يب

  .المحافظة

  .توزيع مجتمع الدراسة حسب المحافظة: )٢( جدول

  عدد المدرسين  عدد المدارس  محافظة  م
  النسبة  العدد  سبةالن  العدد

 %٥٩٫٧ ٣٤٤ %٤٠  ١٦  القاھرة ١
 %٢١ ١٢١ %٢٠  ٨  البحيرة ٢
 %٨ ٤٦ %١٥  ٦  أسيوط ٣
 %١١٫٣ ٦٥ %٢٥  ١٠  بني سويف ٤

  %١٠٠  ٥٧٦  %١٠٠ ٤٠  المجمــوع

ار  انوقد اخت ة من  الباحث ة مكون ع  امعلًم )٥٧٦(عين ة بواق ة عشوائية طبقي ة بطريق ومعلم
راد وبعد ا من المجتمع األصلي،% ٤ ستخراج البيانات المستنبطة من االستبانات المستردة من أف

  .اآلتيمتغيراتھا كانت كما يبينھا الجدول  علىعينة الدراسة، تبين أن توزيع أفراد عينة الدراسة 

  .توزيع عينة الدراسة حسب متغيراتھا: )٣( جدول

  العدد  المستوى  المتغير
  النسبة  التكرار

 %٥٨٫٣ ٣٣٦  ذكر  الجنس
 %٤١٫٧ ٢٤٠  أنثي

 %٨٫٣ ٤٨  ماجستير فأعلى  المؤھل العلمي
 %٩١٫٧ ٥٢٨  بكالوريوس او ليسانس

 %١٩٫٨ ١١٤  سنوات٦أقل من   الخبرة في مجال التدريس
 %٣٤٫٤ ١٩٨  سنوات١٠-٦

 %٤٥٫٨ ٢٦٤  سنوات١٠أكثر من 
 %٤٧٫٩ ٢٧٦  علمي  التخصص التدريسي

 %٥٢٫١ ٣٠٠  أدبي
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  أداة الدراسة
دا ق أھ ام لتحقي ة ق انف الدراس االطالع الباحث ى ب ن  عل تفادة م ة واالس ات التربوي األدبي

 استبانات بعض الدراسات قريبة الصلة بموضوع الدراسة الحالية وخاصة دراستي ھوي وفلدمان
(Hoy & Feldman, 1999)  ىفقرة موزعة ) ٤٤(تم إعداد استبانة تكونت من حيث اد  عل أبع

  .االستبانة وتوزيع الفقرات يبين أبعاد) ٤(سبعة، والجدول 

  .يوضح أبعاد الصحة المنظمية بالتعليم الثانوي العام بمصر وفقراتھا :)٤( جدول

عدد   البعد م
  الفقرات

  الفقرات التي تمثل مجال البعد

  ٢٢،١٥،٨،١،٣٩،٣٦،٢٩  ٧  .التماسك المؤسسي ١
  ٣٢،٢٥،١٨،١١،٤  ٥  .القيادة اإلدارية وأساليبھا ٢
  ٣١،٢٤،١٧،١٠،٣  ٥  .اريةالشخصية واالعتب ٣
  ٣٠،٢٣،١٦،٩،٢  ٥  .التأثير الرئاسي للمدير ٤
  ٣٣،٢٦،١٩،١٢،٥  ٥  .توفير الموارد المساندة ٥
 ٤٤،٤٢،٤٠،٣٧،٣٤،٢٧،٢٠،١٣،٦  ٩  .الروح المعنوية والعالقات اإلنسانية ٦
  ٤٣،٤١،٣٨،٣٥،٢٨،٢١،١٤،٧  ٨  .النواحي األكاديمية علىالتأكيد  ٧

  ٤٤  المجمــوع

دريجكما تم  تبانة،  ياعتماد سلم ليكرت الخماسي الت رات االس رة من فق ة عن كل فق لإلجاب
ة " ابدرجة كبيرة جدً "كل فقرات االستبانة إلجابة الموافقة  تعطيبحيث  خمس درجات، والموافق

رة" ة كبي ة " بدرج ا الموافق ات، بينم ع درج طة"أرب ة متوس ة " بدرج م الموافق ات، ث الث درج ث
ة" ة قليل رً درجت" بدرج ق" اان، وأخي دة" ال أواف ة واح ا درج س، بينم رات  تعك الفق
  .ألنھا عبارات ذات توجه سلبي) ٨،١٥،٢٠،٢٢،٢٩،٣٠،٣٦،٣٩(
 

  صدق االستبانة
عرضھا على مجموعة من تم التحقق من صدق االستبانة بطريقة صدق المحكمين، حيث تم 
داء الرأي والمالحظة حول األساتذة وأعضاء ھيئة التدريس بجامعة األزھر، وقد طلب منھم إب

مناسبتھا  مدىالبعد و إلىانتماء كل فقرة  مدىالتأكد من و، مدى صحة الفقرات ومناسبتھا
 .فقرة) ٤٤( علىذلك استقرت االستبانة في صورتھا النھائية  علىاللغوية، وبناًء 
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  ثبات االستبانة
بطريقة االتساق الداخلي، ) كرونباخ -ألفا(معامل  علىتم حساب ثبات االستبانة باالعتماد 

، نسبة تؤكد صالحية األداة لالستخدام وھي) ٠٫٧٩( األداة الكليةعلي ثبات الحيث بلغ معامل 
 : يبين قيم ثبات األداة الكلية، واألبعاد السبعة لھا) ٥(والجدول رقم 

  .قيمة كرونباخ ألفا لالتساق الداخلي ألبعاد الصحة المنظمية: )٥(جدول 

  معامل الثبات  لفقراتعدد ا  البعد  م
  ٠٫٧٦  ٧  .التماسك المؤسسي  ١
  ٠٫٧٣  ٥  .القيادة اإلدارية وأساليبھا  ٢
  ٧٣  ٥  .الشخصية واالعتبارية  ٣
  ٠٫٧٦  ٥  .التأثير الرئاسي للمدير  ٤
  ٠٫٧٦  ٥  .توفير الموارد المساندة  ٥
  ٠٫٧٢  ٩  .الروح المعنوية والعالقات اإلنسانية  ٦
  ٠٫٧١  ٨  .ديميةالتأكيد على النواحي األكا  ٧

  ٠٫٧٩  ٤٤  االستبانة الكلية

  المعالجة اإلحصائية
رزم اإلحصائية  امج ال ن خالل برن ة م ذه الدراس ي ھ ات ف ة اإلحصائية للبيان تمت المعالج

ة وم االجتماعي ب  (SPSS) للعل ة والنس ات المعياري ابية واالنحراف طات الحس تخدام المتوس باس
  .)(One Way ANOVA باين األحاديوتحليل الت (T-test) المئوية، واختبار

يس  علىداللة متوسطات استجابة أفراد العينة  علىوللحكم  ي تق  مستوىفقرات االستبانة الت
ام بمصر  انوي الع يم الث املة بصور-الصحة المنظمية بمدارس التعل د  وفي-ش ىكل بع ، ةحد عل

الع  الل االط ن خ ىوم ات  عل ن الدراس د م ابقة العدي ار(الس ا هللا،؛ ٢٠٠٤ ،الحج  ؛١٩٩٦ عط
ائج ؛)١٩٨٩القيسي،  زان اآلت ؛ولتفسير النت اد المي م اعتم درجات ت ة ل  االستجابةي للنسب المئوي

  ).٦( يوضحھا الجدول رقم

  .الستجابةميزان النسب المئوية لدرجة ا :)٦( جدول

  الستجابةدرجة ا  النسبة المئوية
  منخفضة جداً   %٥٠أقل من 

  منخفضة  %٥٩-%٥٠
  طةمتوس  %٦٩-%٦٠
  مرتفعة  %٧٩-%٧٠
  اجدً  مرتفعة  فما فوق% ٨٠
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  عرض نتائج الدراسة ومناقشتھا

  النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني: والً أ
ما مستوى الصحة المنظمية في بعض مدارس التعليم الثانوي العام من وجھة نظر "

  "المعلمين؟

النسبة فات المعيارية، ولإلجابة عن ھذا السؤال تم استخدام المتوسطات الحسابية، واالنحرا
التي احتوتھا استبانة الدراسة،  أبعاد الصحة المنظميةمن  بعدلكل الستجابات العينة  المئوية

  .تبين ذلك) ٧( والنتائج في الجدول

المتوسطات الحسابية والنسب المئوية لألبعاد والدرجة الكلية لالستجابات مرتبة  :)٧( جدول
 ً   .تنازليا

المتوسط   البعد م
  سابيالح

االنحراف 
  المعياري

النسبة 
  المئوية

درجة 
  االستجابة

  متوسطة %٦٩٫٩ ٠٫٦٤ ٣٫٤٩ .القيادة اإلدارية وأساليبھا ٢
الروح المعنوية  ٦

 متوسطة %٦٨٫٦ ٠٫٥١ ٣٫٤٣٧  .والعالقات اإلنسانية

  متوسطة %٦٨٫٣ ٠٫٦٣ ٣٫٤١  .الشخصية واالعتبارية ٣
التأكيد على النواحي  ٧

 متوسطة %٦٦٫٧ ٠٫٤٨ ٣٫٣٥  .األكاديمية

 متوسطة %٦٣٫٤ ٠٫٥٣ ٣٫١٧  .توفير الموارد المساندة ٥
 متوسطة %٦١٫٢ ٠٫٤٣ ٣٫٠٦  .التأثير الرئاسي للمدير ٤
  منخفضة %٥٩٫٠ ٠٫٤٥ ٢٫٩٥  .التماسك المؤسسي ١

 متوسطة %٦٥٫٤ ٠٫٣١ ٣٫٢٧  المجموع

  .)]٥(أقصي درجة للبعد÷ المتوسط الحسابي=[النسبة المئوية 

علي أبعاد االستبانة الستجابات عينة الدراسة لمئوية أن النسبة ا) ٧(يالحظ من الجدول
المنظمية بمدارس التعليم  الصحة مستوىأن يشير إلى مما %) ٦٩٫٩-%٥٩(تراوحت بين 

 ،%)٦٥٫٤( ألبعادلمجموع ابداللة النسبة المئوية الكلية ، كان متوسطًا بمصرالعام  الثانوي
أن بيئة التعليم الثانوي بمصر مرت بالعديد من المتغيرات السياسية  إلىلك ويعزو الباحثان ذ

بجانب عدم استقرار السياسيات التعليمية المطبقة نظراً لكثرة التغييرات  المضطربة واالجتماعية
ن يزاھد وآخر مع نتائج دراسات النتيجةوتتفق ھذه  يناير، ٢٥فترة ما بعد ثورة في  الوزارية

(Zahed, et.al. 2008)كوركماز، و (Korkmaz, 2006) في  انقصً  ن ھناكأعلى  اأكدت إذ
   يجابية بين الصحة المنظمية والنظرة إلي مكانة المدرسةفھم المعلمين للعالقة اإل

 دراسة دبليو وجيرالدواختلفت النتيجة السابقة مع ، اإلنجاز لألھداف المرجو تحققھا مستوىو
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(Joseph & Gerald, 2001)،  اد الدراسة كانت نسبھا أن أبع يتبين من نفس الجدولكما
  :رتبيھا تنازلياً وجد اآلتيتمتقاربة إال أنه ب

في استجابة معلمي المرحلة %) ٦٩٫٩(النسب  يادة اإلدارية وأساليبھا على أعلىحاز بعد الق
 ؛ ويرى الباحثان أن خبرة مديري المدارس الثانوية من الناحية"ةمتوسط"الثانوية بدرجة 

 تاإلدارية فيما يتعلق بعالقات العمل وتوافر التواصل المستمر بينھم وبين المعلمين؛ انعكس
يليه ، على استجابة عينة الدراسة فيما يتعلق بمستوى ھذا البعد من أبعاد الصحة المنظميةإيجابيًا 

تأكيد على الوالروح المعنوية والعالقات اإلنسانية، الشخصية واالعتبارية، ( أبعاد في الترتيب
وبنفس  على التوالي )التأثير الرئاسي للمديروتوفير الموارد المساندة، والنواحي األكاديمية، 

%) ٦٨٫٣%) (٦٨٫٦( التوالي علىلألبعاد السابقة  بلغت النسبة إذ ،"المتوسطة"الدرجة 
)٦١٫٢( %)٦٣٫٤%) (٦٦٫٧%(.  

، ويعزو %)٥٩(بنسبة ي التماسك المؤسسعلى بعد  منخفضة بينما كانت درجة االستجابة
وشعور المعلمين بقصور  ،على المدرسة الثانوية ضغوط المجتمع المحليالباحثان ذلك إلى تأثير 

مع ھذه النتيجة  ، وتتفق)∗( المدرسة في حمايتھم من تدخالت ومراجعات أولياء األمور المستمرة
ودراسة فريدين  (Ching, 2008)دراسة تشينغ و، (Anthony, 2006) أنطوني نتائج دراسات

)Ferudun, 2009( دراسة سيملكلي و )Cemaloglu, 2007 (التي أكدت على ان تعرض و
  .المعلمين للضغوط الداخلية والخارجية يؤثر سلبًا على مستوى الصحة المنظمية بالمدرسة

فقرات كل بعد بصورة تفصيلية تم إيجاد  علىولتحديد مدي استجابة أفراد العينة 
كما يلي  ينةمب بعد لفقرات كل والنسبة المئويةسابية، واالنحرافات المعيارية، المتوسطات الح

  ).٨(بجدول 

                                                             
في فترة ما بعد الثورة ووقت وإجراء ھذه الدراسة تطالعنا الصحف الرسمية كل فترة باقتحام العديد من   )*(

  :المدارس نتيجة لضعف الحضور األمني في المجتمع المصري، أنظر على سبيل المثال
http://www.el-balad.com/48885/ektham-mdrsh-baldky-oetl.aspx 
http://www3.youm7.com/News.asp?NewsID=625605& 
http://akhbarelganop.com/news/news.php?action=view&id=2264 
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المتوسطات الحسابية والنسب المئوية والدرجات الكلية لالستجابة لفقرات أبعاد : )٨( جدول
  .الدراسة المختلفة مرتبة لكل بعد تنازليًا

رقم 
المتوسط   نص الفقرة األبعاد الفقرة

  الحسابي
النحراف ا

  المعياري
النسبة 
  المئوية

درجة 
  االستجابة

٤  

بھا
الي
أس
 و
رية
إلدا
ة ا
ياد
الق

.  

يطالب مدير المدرسة 
المعلمين بضرورة اتباع 
 القواعد واألنظمة القياسية

 مرتفعة %٧١٫٢ ١٫١٠ ٣٫٥٦

يراعي مدير المدرسة تحقق   ٢٥
 علىالمعايير المؤكدة 

 .األداء نيتحس
 مرتفعة %٧٠٫٦ ٠٫٨٧ ٣٫٥٣

تتسم مواقف مدير المدرسة   ١١
بالوضوح في النواحي 

 .اإلدارية بالمدرسة
 متوسطة %٦٩٫٥ ١٫٠٧ ٣٫٤٧

 علىيحرص مدير المدرسة   ١٨
أن يتوفر لدينا وعي 

بمستويات أداء األعمال 
 .المتوقع منا تحقيقھا

 متوسطة %٦٩٫٣ ١٫٠٠٨ ٣٫٤٦

 علىيحرص مدير المدرسة   ٣٢
تنفيذ البرامج الزمنية 

 .ال بشكل دقيقلألعم
 متوسطة %٦٨٫٧ ١٫٠٠٣ ٣٫٤٣

  متوسطة %٦٩٫٩ ٠٫٦٤ ٣٫٤٩ الدرجة الكلية للبعد
٤٤  

نية
سا
إلن
ت ا

القا
الع
 و
وية
معن
 ال
وح
لر
ا

.  
نشعر كمعلمين بالفخر 
 مرتفعة %٧٦٫٤ ١٫٠٥ ٣٫٨٢  .بانتسابنا لھذه المدرسة

يبدي المعلمون الود كل   ٢٧
 مرتفعة %٧٠٫٨ ٠٫٩٣ ٣٫٥٤  األخر إلىمنھم 

 مرتفعة %٧٠٫٦ ٠٫٩٦ ٣٫٥٣٣  .ننجز أعمالنا بھمة وحماسة  ٤٢
نشعر في ھذه المدرسة   ٤٠

 مرتفعة %٧٠٫٤ ١٫٠٣ ٣٫٥٢  .بالثقة واالطمئنان

يساعد المعلمون بعضھم   ٦
البعض في العمل 

  بالمناسبات العامة والخاصة
٦٩٫٥ ٠٫٩٥ ٣٫٤٧% 

 متوسطة

يتجنب العاملون المساس   ٣٤
 متوسطة %٦٩٫١ ٠٫٨٨ ٣٫٤٥ جھمبمشاعر زمالئھم وإزعا



 ١٠٨٩ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ناصر عطايا، وعصام رمضانعبد ال

 ٢٠١٣، )٥( ٢٧المجلد ) العلوم االنسانية(ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مجلة جامعة النجاح لألبحاث 

  )٨(تابع جدول رقم ... 
رقم 
المتوسط   نص الفقرة األبعاد الفقرة

  الحسابي
االنحراف 
  المعياري

النسبة 
  المئوية

درجة 
  االستجابة

نشعر في ھذه المدرسة أن     ١٣
قدم  علىكل المعلمين 

  .المساواة
٦٨٫٣ ١٫٠٠ ٣٫٤١% 

 متوسطة

الروح المعنوية للمعلمين   ٣٧
 متوسطة %٦٧٫٥ ١٫٠٤ ٣٫٣٧  .لمدرسة عاليةبا

ن فيما تتسم عالقة المعلمي  ٢٠
 منخفضة %٥٥ ١٫٢٥٠ ٢٫٧٥  .بينھم بالالمباالة

 متوسطة %٦٨٫٦ ٠٫٥١ ٣٫٤٣٧ الدرجة الكلية للبعد
٣  

رية
تبا
الع
 وا
صية

شخ
ال

.  

ً يبدي المدير وداً صادقا
 مرتفعة %٧٠٫٨ ٠٫٩٥ ٣٫٥٤ .نحونا

تنا يأخذ المدير باقتراحا  ١٧
 متوسطة %٦٩٫٣ ٠٫٩٧ ٣٫٤٦  .وينفذ المناسب منھا

يتعامل مدير المدرسة مع   ١٠
كافة المعلمين على قدم 

  المساواة
٦٨٫٧ ٠٫٩٩ ٣٫٤٣% 

 متوسطة

يعدل المدير من أرائه أو   ٢٤
يغيرھا في ضوء ما نتقدم 

  .به من وجھات نظر
٦٧٫٧ ٠٫٩٨ ٣٫٣٨% 

 متوسطة

يھتم المدير بسعادتنا   ٣١
 متوسطة %٦٥٫٢ ٠٫٩٥  ٣٫٢٦  .وراحتنا

  متوسطة %٦٨٫٣ ٠٫٦٣ ٣٫٤١ الدرجة الكلية للبعد
٤٣  

مية
ادي
ألك
ي ا
اح
نو
 ال
لى
 ع
كيد
لتأ
ا

.  

توفر المدرسة لطلبتھا بيئة 
 مرتفعة %٧٠٫٢ ٠٫٩٥ ٣٫٥١ .تعليمية منتظمة وجادة

نؤمن كمعلمين  بقدرة   ٣٥
طالب مدرستنا على 
  التحصيل األكاديمي

٦٨٫٥ ٠٩٧. ٣٫٤٢% 
 متوسطة

يسعي الطلبة للقيام بواجبات   ٤١
مدرسية إضافية لرفع 
 .مستويات تحصيلھم

٦٨٫٥ ١٫٣٤ ٣٫٤٢% 
 متوسطة

يحترم الطلبة زمالءھم   ٢١
 ً  متوسطة %٦٧٫٢ ٠٫٩٤ ٣٫٣٦  المتفوقين أكاديميا
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  )٨(تابع جدول رقم ... 
رقم 
المتوسط   نص الفقرة األبعاد الفقرة

  الحسابي
االنحراف 
  المعياري

النسبة 
  لمئويةا

درجة 
  االستجابة

تضع المدرسة مستويات     ١٤
أداء عالية للتحصيل 

  األكاديمي للطلبة
٦٥٫٤ ٠٫٩٥ ٣٫٢٧% 

 متوسطة

يستطيع الطالب في ھذه  ٧
المدرسة تحقيق األھداف 

 الموضوعة لھم
٦٢٫٠ ٠٫٨٢ ٣٫١٠% 

 متوسطة

يسعي الطلبة للقيام بواجبات   ٢٨
مدرسية إضافية لرفع 
  .مستويات تحصيلھم

٦٢٫٠ ٠٫٩٧ ٣٫١٠% 
 متوسطة

 متوسطة %٦٦٫٧ ٠٫٤٨ ٣٫٣٥ الدرجة الكلية للبعد
١٩  

ندة
سا
الم

رد 
موا
 ال
ير
وف
ت

   

األدوات واألجھزة التعليمية 
في متناول أيدي المعلمين 

 تسھيالً الستخدامھا
 متوسطة %٦٦٫٠ ٠٫٩٨ ٣٫٣٠

تتوافر القراءات والموارد   ٢٦
اإلضافية المكملة للمقررات 

ستخدامھا داخل الدراسية ال
 .الصف الدراسي

 متوسطة %٦٥ ٠٫٩٤ ٣٫٢٥

تزود المدرسة المعلمين   ٣٣
بالوسائل التعليمية الكافية 
 .الستعمالھا في صفوفھم

 متوسطة %٦٣٫٧ ٠٫٩٢ ٣٫١٨

يحصل المعلمون على   ١٢
اللوازم الصفية الضرورية 

 في الوقت المناسب
 متوسطة %٦٢٫٥ ٠٫٩٥ ٣٫١٢

لالتجھيزات والوسائ  ٥
التعليمية المتوفرة بالمدرسة 

.تفي بمتطلباتي
 منخفضة %٥٩٫٧ ١٫٠٠ ٢٫٩٨

 متوسطة %٦٣٫٤ ٠٫٥٣ ٣٫١٧ الدرجة الكلية للبعد
١٦  

ي 
اس
رئ
 ال
ير
تأث
ال

ير
مد
لل

.  

يتوافر التعاون الكامل بين 
 %٦٦٫٦ ١٫٠٤ ٣٫٣٣ مدير المدرسة ووكيلھا

 متوسطة

تلبي اإلدارة التعليمية   ٢
 بالمنطقة مطالب مدير

 %٦٥٫٨ ٠٫٩٢ ٣٫٢٩ .المدرسة

 متوسطة
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  )٨(تابع جدول رقم ... 
رقم 
المتوسط   نص الفقرة األبعاد الفقرة

  الحسابي
االنحراف 
  المعياري

النسبة 
  المئوية

درجة 
  االستجابة

يتم أخذ توصيات مدير     ٢٣
المدرسة بجدية من قبل 
 %٦٤٫٥ ٠٫٩٦ ٣٫٢٢ اإلدارة التعليمية بالمنطقة

 متوسطة

لمدرسة لديه القدرة مدير ا  ٩
على التأثير على اقتراحات 

 %٥٦٫٨ ٠٫٩٦ ٢٫٨٤ .اإلدارة التعليمية

 منخفضة

تعرقل اإلدارة التعليمية   ٣٠
 %٥٢٫٠ ٠٫٩٥ ٢٫٦٠ جھود المدير بالمدرسة

 منخفضة

 متوسطة %٦١٫٢ ٠٫٤٣ ٣٫٠٦ الدرجة الكلية للبعد
١  

سي
ؤس
الم

ك 
اس
لتم
ا

  

المدرسة تحميني من 
الت المراجعات والتدخ

الزائدة التي يقوم بھا بعض 
  .أولياء األمور

٦٤٫١ ١٫٠٨ ٣٫٢٠% 

 متوسطة

يشعر المعلمون بضغط من   ٢٢
 متوسطة %٦١٫٦ ٠٫٩٥ ٣٫٠٨  المجتمع المحلي

تتعرض المدرسة لكثير من   ٨
 متوسطة %٦٠٫٤ ١٫١ ٣٫٠٢  الضغوط الخارجية

يتم قبول التوجھات   ١٥
السياسية من المجتمع حتى 

تتفق مع  وإن كانت ال
  البرامج التعليمية

٥٨٫١ ١٫٠٠ ٢٫٩٠% 

 منخفضة

تتقبل المدرسة كافة اآلراء   ٣٦
 منخفضة %٥٧٫٩ ٠٫٩١ ٢٫٨٩  .من أھواء المواطنين

تتغير السياسة المدرسية   ٣٩
بعدد قليل من آراء أولياء 

  .األمور
٥٧٫٠ ٠٫٩٥ ٢٫٨٥% 

 منخفضة

يتم اختيار مجلس األمناء   ٢٩
 منخفضة %٥٣٫٩ ١٫٠١ ٢٫٦٩  .من ذوي النفوذ

  منخفضة %٥٩٫٠ ٠٫٤٥ ٢٫٩٥ الدرجة الكلية للبعد

رات الصحة المنظمية في كل قلتقديرات أفراد العينة لفالمئوية  النسب) ٨( جدولاليوضح 
  :من األبعاد كما يليبعد 
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  اإلدارية وأساليبھا بعد القيادة .١
بين  على ھذا البعدلعينة لمتوسطات الحسابية الستجابات أفراد الالنسب المئوية  تراوحت

مطالبة مدير المدرسة (درجة االستجابة مرتفعة بالنسبة لـفقرتي ، وكانت )%٧١٫٢-%٦٨٫٧(
وتتفق  )ومراعاته للمعايير التي تؤكد على تحسين األداءلعينة الدراسة باتباع القواعد واألنظمة، 

تأثير  فيأكدت  التيو )Wayne, et.al. 1990(وآخرون ويني  ھذه النتيجة مع نتائج دراسة
بينما كانت درجة االستجابة  ،المعلمينالمدير غير المباشر على إنجاز المدرسة وااللتزام من قبل 

  .البعدھذا لباقي فقرات  متوسطة

  المعنوية والعالقات اإلنسانية بعد الروح .٢
بعد الروح تراوحت النسب المئوية للمتوسطات الحسابية الستجابات أفراد العينة على 

بالنسبة ، وكانت درجة االستجابة مرتفعة %)٧٦٫٤-%٥٥( بين لمعنوية والعالقات اإلنسانيةا
وانتشار الود فيما بينھم، ، المدرسة إلىباالنتساب  المعلمينالشعور بالفخر من قبل ( لـفقرات

 ، بينما كانت)، وشعورھم بالثقة واالطمئنان بمدارسھمةوھم ةالمكلفين بھا بحماسوإنجاز األعمال 
، وتتفق النتائج السابقة مع منخفضة لفقرة العالقة بين المعلمين تتسم بالالمباالةدرجة االستجابة 

في تحديد درجة االرتباط بين  )Katherine, et.al. 2007( نتائج دراسة كاثرين وآخرون
  .العاملين ومدارسھم

  الشخصية واالعتبارية .٣
بات أفراد العينة على بعد الشخصية تراوحت النسب المئوية للمتوسطات الحسابية الستجا

إبداء ( بالنسبة لـفقرة، وكانت درجة االستجابة مرتفعة %)٧٠٫٨-%٦٥٫٢( واالعتبارية بين
لباقي فقرات ھذا  متوسطةاالستجابة  ، بينما كانت درجات)المدير للود الصادق نحو أفراد العينة

  .البعد

  التأكيد على النواحي األكاديميةبعد  .٤
المئوية للمتوسطات الحسابية الستجابات أفراد العينة على ھذا البعد  تباينت النسب

توفير (لـفقرة  بالنسبة مرتفعة، وكانت درجة االستجابة %)٧٠٫٢-%٦٢٫٠( وتراوحت بين
لباقي فقرات ، بينما كانت درجة االستجابة متوسطة )المدرسة بيئة تعليمية منظمة وجادة للطالب

  .ھذا البعد

  د المساندةتوفير المواربعد  .٥

تراوحت النسب المئوية للمتوسطات الحسابية الستجابات أفراد العينة على بعد توفير 
، وكانت درجة االستجابة متوسطة لجميع فقرات ھذا %)٦٦٫٠- %٥٩٫٧( الموارد المساندة بين

انت ، ك)التجھيزات والوسائل التعليمية المتوفرة بالمدرسة تفي بمتطلبات المعلمين( البعد عدا فقرة
  .منخفضةدرجة االستجابة لھا 
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  بعد التأثير الرئاسي للمدير .٦
تباينت النسب المئوية للمتوسطات الحسابية الستجابات أفراد العينة على بعد تأثير المدير 

، وكانت درجة االستجابة منخفضة بالنسبة %)٦٦٫٦- %٥٢(بشكل ملحوظ، وتراوحت بين 
وجھود المدير يتم عرقلتھا من قبل  ،إلدارة التعليميةقتراحات اا المدير علىتأثير قدرة (تي لـفقر

  .، بينما كانت درجة االستجابة متوسطة لباقي الفقرات في ھذا البعد)اإلدارة التعليمية

  التماسك المؤسسيبعد  .٧
تباينت النسب المئوية للمتوسطات الحسابية الستجابات أفراد العينة على بعد التماسك 

 اتفقرل متوسطة بالنسبة، وكانت درجة االستجابة %)٦٤٫١- %٥٣٫٩(المؤسسي وتراوحت بين 
وشعور  ،حماية المدرسة لعينة الدراسة من المراجعات والتدخالت الزائدة من قبل أولياء األمور(

، )، وتعرض المدرسة لكثير من الضغوط الخارجيةمن قبل المجتمع المحلي المعلمين بضغط
  .-عبارات سلبية باعتبارھا- البعدفقرات ھذا  لباقي منخفضةبينما كانت درجة االستجابة 

  النتائج المتعلقة بالسؤال الثالث: ثانياً 
ھل تختلف تصورات المعلمين للصحة المنظمية بمدارس التعليم الثانوي العام تبًعا "

  "والتخصص التدريسي؟ والخبرة والمؤھل العلمي الجنسالختالف متغير 

  الجنسالنتائج المتعلقة بمتغير 
تم استخدام المتوسطات الحسابية  الجنسؤل فيما يتعلق بمتغير استة عن ھذا اللإلجاب

 لتصوراتھم نحوإليجاد الفروقات في تقديرات العينة ) ت( واالنحرافات المعيارية واختبار
   .يبين ذلك) ٩(، والجدول رقم بمدارس التعليم الثانوي العام الصحة المنظمية

وعات المستقلة للمعلمين على أبعاد االستبانة تبًعا لمتغير للمجم) ت(نتائج اختبار: )٩(جدول 
  .الجنس

مستوى )ت(قيمة الفرق ٢٤٠=اإلناث  ٣٣٦=الذكور األبعاد
 االنحراف المتوسط االنحراف المتوسط ×الداللة

التماسك 
 ٠٫٣٨٢ ٠٫٨٧ ٠٫٠٣ ٠٫٤١ ٢٫٩٣ ٠٫٤٢ ٢٫٩٦  .المؤسسي

القيادة 
اإلدارية 
  .وأساليبھا

٠٫٠٠٠ ٨٫٠٥- ٠٫٤٤- ٠٫٧٥ ٣٫٧٥ ٠٫٦٦٦ ٣٫٣١× 

الشخصية 
 ×٠٫٠٠٠ ٩٫٨١-٠٫٤٩- ٠٫٧٤ ٣٫٧٠ ٠٫٦٤ ٣٫٢١  واالعتبارية
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 )٩(تابع جدول رقم ... 

مستوى )ت(قيمة الفرق ٢٤٠=اإلناث  ٣٣٦=الذكور األبعاد
 االنحراف المتوسط االنحراف المتوسط ×الداللة

التأثير 
الرئاسي 
  .للمدير

٠٫٠٢٠ ٢٫٣٢-٠٫٠٩- ٠٫٦٢ ٣٫١١ ٠٫٦٠ ٣٫٠٢× 

  ٠٫٠٦٢ ١٫٨٧-٠٫٠٩- ٠٫٦٤ ٣٫٢٢ ٠٫٦٢ ٣٫١٣ 
الروح 

المعنوية 
والعالقات 
  .اإلنسانية

٠٫٠٠٠ ٧٫٠٩-٠٫٣٠- ٠٫٤٠ ٣٫٦١ ٠٫٣٦ ٣٫٣٠٥× 

التأكيد على 
النواحي 
  .األكاديمية

٠٫٠٠٠ ٦٫٣٠-٠٫٢٦- ٠٫٤٣ ٣٫٤٩ ٠٫٤٠ ٣٫٢٣× 

الدرجة 
 ×٠٫٠٠٠ ٨٫٦٨-٠٫٢٣- ٠٫٠٧ ٣٫٤٠ ٠٫٠٧ ٣٫١٧ الكلية

  .)α ≥٠٫٠٥(مستوى دالة عند =× ) ١٫٩٦=الجدوليةقيمة ت (

 يبعد على) ٠٫٠٥( مستوىتوجد فروق دالة عند ال أنه ) ٩(يتضح من الجدول رقم 
التعليم الثانوي  وبين الذكور واإلناث كما يراھا معلم وتوفير الموارد المساندة التماسك المؤسسي

على باقي أبعاد ) ٠٫٠٥( مستوىجد فروق دالة عند ، بينما توالجنسمتغير  إلى تعزىالعام 
ويرى الباحثان أن ، والمجموع لتلك األبعاد بين الذكور واإلناث لصالح اإلناثالصحة المنظمية 

اختالف الظروف والعوامل بالنسبة للمدارس الثانوية العامة للبنات عن نظيرتھا للبنين ھي السبب 
مشكالت  ةاالجتماعية للبيئة المصرية تعالج وبسرعة أي ن الطبيعةإفي تحقيق ھذه النتيجة حيث 

متعلقة بمدارس التعليم الثانوي العام للبنات مما يحقق مستوى مقبول من الصحة المنظمية بتلك 
كما أنه يمكن رد ذلك أيًضا إلى أن الغالبية العظمى من اإلناث يكثر غيابھن عن العمل  المدارس،

 اتبعيد األمومة أم بدون راتب مما يجعلھن مرضية أم كانتسواء أ اإلجازاتوالدورات بسبب 
واتفقت النتيجة السابقة مع نتيجة دراسة عطا  عن الصورة المستقرة للصحة المنظمية بمدارسھن،

 &Michael) مايكل وآلباو) ٢٠٠٨(ندى كل من ات دراس نتائج  مع، بينما اختلفت )١٩٩٦(هللا
Alaba,2011)  د فروق ذات داللة بين تصورات المعلمين من وجوشارت إلى عدم أوالتي

  الذكور واإلناث نحو أبعاد الصحة المنظمية بالمدارس  
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  النتائج المتعلقة بمتغير المؤھل
لإلجابة عن ھذا السؤال فيما يتعلق بمتغير المؤھل تم استخدام المتوسطات الحسابية 

رات العينة لتصوراتھم نحو الصحة إليجاد الفروقات في تقدي) ت(واالنحرافات المعيارية واختبار
  .يبين ذلك) ١٠(المنظمية بمدارس التعليم الثانوي العام، والجدول رقم 

للمجموعات المستقلة للمعلمين على أبعاد االستبانة تبًعا لمتغير ) ت(نتائج اختبار: )١٠(جدول 
  .المؤھل

 األبعاد 
ماجستير 

٤٨=فأعلى
بكالوريوس أو 

مستوى )ت(قيمة الفرق ٥٢٨=ليسانس
 االنحرافالمتوسطاالنحرافالمتوسط ×الداللة

التماسك 
×٠٫٠٠٨ ٢٫٦٤٤- ٠٫١٨- ٠٫٤٢ ٢٫٩٦ ٠٫٣٩ ٢٫٧٨  .المؤسسي

القيادة اإلدارية 
 ٠٫٥٤٥ ٠٫٦٠٦ ٠٫٠٦ ٠٫٦٩ ٣٫٤٩ ٠٫٧١ ٣٫٥٥  .وأساليبھا

الشخصية 
×٠٫٠٠٩ ٢٫٦٣٢ ٠٫٢٦ ٠٫٦٧ ٣٫٣٩ ٠٫٧٣ ٣٫٦٥  .واالعتبارية

التأثير 
الرئاسي 
  .للمدير

٠٫٨٠٨ ٠٫٢٤٣ ٠٫٠٢ ٠٫٦١ ٣٫٠٥ ٠٫٦١ ٣٫٠٧ 

توفير الموارد 
×٠٫٠٣٦ ٢٫٠٩٧ ٠٫١٧ ٠٫٦٣ ٣٫١٥ ٠٫٦٦ ٣٫٣٢  .المساندة

الروح 
المعنوية 

والعالقات 
  .اإلنسانية

٠٫٠٠٠ ٣٫٨٤٤ ٠٫٢٤ ٠٫٣٧ ٣٫٤١ ٠٫٤٠ ٣٫٦٥×

التأكيد على 
النواحي 
  .األكاديمية

٠٫٠١٢ ٢٫٥٩١-٠٫١٤- ٠٫٤١ ٣٫٣٥ ٠٫٤٠٢ ٣٫٢١×

 ٠٫٣٢٩ ٠٫٩٨٤ ٠٫٠٦ ٠٫٠٧ ٣٫٢٦ ٠٫٠٧ ٣٫٣٢ المجموع

  .)٠٫٠٥≥α(دالة عند مستوى=× ) ١٫٩٦=قيمة ت الجدولية(

القيادة  يبعد على) ٠٫٠٥( مستوىأنه ال توجد فروق دالة عند ) ١٠(جدول يتضح من 
ھا أفراد كما يرااإلدارية وأساليبھا، والتأثير الرئاسي للمدير، والمجموع الكلي ألبعاد االستبانة 

أن النسبة الكبيرة من  إلىويعزو الباحثان النتيجة السابقة ؛ المؤھلمتغير  إلى تعزىعينة الدراسة 
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 أفراد عينة الدراسة كانت من فئة البكالوريوس أو الليسانس؛ مما أثر في تجانس االستجابات،
  .)٢٠٠٨(ھذه النتيجة مع دراسة ندى وتتفق 

بعدي التماسك المؤسسي، والتأكيد على النواحي  على بينما كانت الفروق دالة إحصائيًا
والحاصلين على البكالوريوس أو  ماجستير فأعلىمؤھل ال علىالحاصلين بين األكاديمية 

، فيما كانت الفروق دالة مؤھل البكالوريوس أو الليسانس علىالليسانس لصالح الحاصلين 
وارد المساندة، الروح المعنوية والعالقات إحصائيًا على أبعاد الشخصية واالعتبارية، وتوفير الم

والحاصلين على البكالوريوس أو الليسانس  ماجستير فأعلىاإلنسانية بين الحاصلين على مؤھل ال
  .ماجستير فأعلىمؤھل اللصالح الحاصلين على 

ماجستير ال(األعلى تصورات المعلمين في المستوى التعليمي : ويمكن تفسير ھذه النتائج بأن
تكون أكثر إيجابية فيما يتعلق من تصورات المعلمين في صحة المنظمية أبعاد ال لبعض )فأعلى

تعكس الكثير ھم بأن استجابات إذ من المحتمل )البكالوريوس أو الليسانس(األقل المستوى التعليمي 
  .ما ھو كائن في نظرھم إلىمما يجب أن يكون باإلضافة 

  ير الخبرةالنتائج المتعلقة بمتغ
التباين األحادي إليجاد  استخدام تحليلعن ھذا السؤال فيما يتعلق بمتغير الخبرة تم  لإلجابة

  يبين ذلك) ١١(الفروقات في تقديرات العينة نحو أبعاد الصحة المنظمية، والجدول 

  .نتائج تحليل التباين األحادي للفروق في تصورات المعلمين تبًعا لمتغير الخبرة: )١١(جدول 

درجات  نمصدر التباي بعد
الحرية

مجموع 
 المربعات

متوسط 
المربعات

قيمة 
  )ف(

مستوى 
 ×الداللة

التماسك 
  المؤسسي

 ٢٧٫٩٥٨ ٥٥٫٩١٦ ٢ بين المجموعات
 ٥٨٦٨٫٠٨٤١٠٫٢٤١ ٥٧٣ داخل المجموعات ٠٫٠٦٦ ٢٫٧٣

  ٥٩٢٤ ٥٧٥  المجموع الكلي
القيادة 

اإلدارية 
  .وأساليبھا

 ٢١٥٫٧٢٨ ٤٣١٫٤٥٦ ٢ بين المجموعات
 ٥٥٨٠٫٢٩٤٩٫٧٣٩ ٥٧٣ داخل المجموعات ×٢٢٫١٥٢٠٫٠٠

  ٦٠١١٫٧٥ ٥٧٥  المجموع الكلي

الشخصية 
  واالعتبارية

 ٢٢٩٫٧٠٨ ٤٥٩٫٤١٦ ٢ بين المجموعات
 ٥٤٠٩٫٥٢٢٩٫٤٤١ ٥٧٣ داخل المجموعات ×٢٤٫٣٣٢٠٫٠٠

 ٥٨٦٨٫٩٣٨ ٥٧٥  المجموع الكلي
التأثير 

الرئاسي 
  .للمدير

 ٧٫١٦٥ ١٤٫٣٣ ٢ بين المجموعات
 ٢٦٨٧٫١٠٨٤٫٦٩ ٥٧٣ داخل المجموعات ٠٫٢١٨ ١٫٥٢٨

 ٢٧٠١٫٤٣٨ ٥٧٥  المجموع الكلي
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 )١١(تابع جدول رقم ... 

درجات  مصدر التباين بعد
الحرية

مجموع 
 المربعات

متوسط 
المربعات

قيمة 
  )ف(

مستوى 
 ×الداللة

توفير 
الموارد 
  .المساندة

 ٥٧٫٧٣٧ ١١٥٫٤٧٥ ٢ بين المجموعات
 ٣٩٧٦٫٢٧٥٦٫٩٣٩ ٥٧٣ داخل المجموعات ×٠٫٠٠ ٨٫٣٢

  ٤٠٩١٫٧٥ ٥٧٥  المجموع الكلي
الروح 

المعنوية 
والعالقات 
  .اإلنسانية

 ٤٤٢٫٤٦٨ ٨٨٤٫٩٣٧ ٢ بين المجموعات

 ١١٥٧٦٫٨١٢٠٫٢٠٤ ٥٧٣ داخل المجموعات ×٠٫٠٠ ٢١٫٩

 ١٢٤٦١٫٧٥ ٥٧٥  المجموع الكلي

التأكيد على 
النواحي 
  األكاديمية

 ٥٤٫٥٦٩ ١٠٩٫١٣٨ ٢ بين المجموعات
٠٫٠٢٥ ٣٫٧٠٩×  ٨٤٣١٫٢٩٩١٤٫٧١٤ ٥٧٣ داخل المجموعات

 ٨٥٤٠٫٤٣٧ ٥٧٥  المجموع الكلي

  المجموع
٥٨٦٠٫٢٤٦٢٩٣٠٫١٢٣ ٢ بين المجموعات

 ١٠٤٦٢٩٫٧١٨٢٫٦ ٥٧٣ داخل المجموعات ×١٦٫٠٤٧٠٫٠٠
 ١١٠٤٨٩٫٩ ٥٧٥  المجموع الكلي

  .٢٫٩٩٥ ) =٠٫٠٥≥α(الجدولية عند مستوى داللة) ف(ة قيم

ي بعد على) ٠٫٠٥( مستوىتوجد فروق إحصائية دالة عند ال أنه ) ١١(يتضح من جدول 
 إلى تعزىالتعليم الثانوي العام  وكما يراھا معلم التأثير الرئاسي للمديرالتماسك المؤسسي و

على باقي أبعاد الصحة المنظمية ) ٠٫٠٥( مستوىمتغير الخبرة، بينما توجد فروق دالة عند 
ولمعرفة مصدر الفروق استخدم اختبار  .وذلك بالنسبة لمتغير الخبرةوالمجموع لتلك األبعاد 

  ).١٢( للفروق البعدية كما يبينه الجدول )Scheffe/شيفيه(

  .االستبانة الحسابية لمجاالتبين المتوسطات  بعادمقارنات األتائج شيفيه لن: )١٢(جدول 

أقل من   المجموعة  ألبعادا
أكثر من   سنوات١٠إلى٦  سنوات٦

  سنوات١٠

  .التماسك المؤسسي
  ٠٫١٤-  ٠٫٥٤    سنوات٦أقل من 

  ٠٫٦٨-      سنوات١٠إلى٦
        سنوات١٠أكثر من 

القيادة اإلدارية 
  .وأساليبھا

  *٢٫٣١  *١٫٧٩    سنوات٦أقل من 
  ٠٫٥٢      سنوات١٠إلى٦

        سنوات١٠أكثر من 
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 )١٢(ول رقم تابع جد... 

أقل من   المجموعة  األبعاد
أكثر من   سنوات١٠إلى٦  سنوات٦

  سنوات١٠

الشخصية 
  واالعتبارية

  *١٫٩٧  *٢٫٤٤    سنوات٦أقل من 
  ٠٫٤٦-      سنوات١٠إلى٦

        سنوات١٠أكثر من 

التأثير الرئاسي 
  .للمدير

  ٠٫٤١  ٠٫٢٤    سنوات٦أقل من 
  ٠٫١٧      سنوات١٠إلى٦

        سنوات١٠أكثر من 

وفير الموارد ت
  .المساندة

  *١٫١٩-  ٠٫٧٣-    سنوات٦أقل من 
  ٠٫٤٦-      سنوات١٠إلى٦

        سنوات١٠أكثر من 

الروح المعنوية 
  .والعالقات اإلنسانية

  *٢٫٧٢  *٣٫٤٠    سنوات٦أقل من 
  ٠٫٦٨-      سنوات١٠إلى٦

        سنوات١٠أكثر من 

التأكيد على النواحي 
  األكاديمية

  ٠٫٥٢  *١٫١٨    سنوات٦أقل من 
  ٠٫٦٥-      سنوات١٠إلى٦

        سنوات١٠أكثر من 

  المجموع
  *٦٫٦٢  *٨٫٨٩    سنوات٦أقل من 

  ٢٫٢٦-      سنوات١٠إلى٦
        سنوات١٠أكثر من 

  ٠٫٠٥دال عند مستوى ×     

وأساليبھا، القيادة اإلدارية  أبعادعلى  دالة إحصائيًا اأن ھناك فروقً ) ١٢(جدول يتضح من 
األكاديمية  والتأكيد على النواحي والروح المعنوية والعالقات اإلنسانية؛ ؛والشخصية واالعتبارية

لصالح  سنوات١٠إلى٦من سنوات ومن لھم خبرة ٦األقل من  ةبين ذوي الخبروالمجموع الكلي 
خبرة عدا بعد توفير الموارد المساندة فالفروق لصالح من لھم ، سنوات٦أقل من من لھم خبرة 

  .سنوات ١٠من  أكثر

 أن المعلمين من ذوي الخبرات الكبيرة :أولھما: ثنيناكن رد ما سبق من نتائج لسببين ويم
ربما اعتادوا نمط المناخ المدرسي السائد مما يقف عائقًا أمام ) ١٠- ٦( والمتوسطة) ١٠أكثر من(

ولعل ما ؛ استراتيجيات تسھم في تحسين الصحة المنظميةتعليمات وتحولھم السريع نحو تطبيق 
 ١٠أكثر من ( ذا التفسير أن بعد توفير الموارد المساندة كانت الفروق لصالح ذوي الخبرةيؤكد ھ
أساليب اإلدارة والشخصية لكن  ؛لتوافر الموارد المساندة من قبلھم ھناك استجابة ي أنأ) سنوات
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ربما يعود إلى سرعة تقبل  :، وثانيھمتجانست استجابتھم حولھاواالعتبارية والروح المعنوية 
لكل ما ھو جديد من تعليمات ) سنوات ٦أقل من ( لمعلمين من ذوي الخبرات القليلةا

. واستراتيجيات لتفعيل الصحة المنظمية بمدارسھم، أو أنھم على دراية بھا من دراستھم الجامعية
  .مما يسھم إيجابيًا في محاولة تطبيقھا واالستفادة منھا

ا مع نتائجالنتيجة السابقة  اتفقتو ا )١٩٨٩( ودراسة القيسي )١٩٩٦(هللا  دراسة عط ، بينم
اديغول  دراسة ائجتختلف مع نت ي  )٢٠٠٤( ودراسة الحجار (Sadegul, 1999)س شارت أالت

  .الخبرة لم تكن ھناك فروق ذات داللة بين آراء المعلمين تعزي لمتغير إلى أنه

  النتائج المتعلقة بمتغير التخصص
متغير التخصص تم استخدام المتوسطات الحسابية لإلجابة عن ھذا السؤال فيما يتعلق ب

إليجاد الفروقات في تقديرات العينة لتصوراتھم نحو ) ت( واالنحرافات المعيارية واختبار
  .يبين ذلك) ١٣(الصحة المنظمية بمدارس التعليم الثانوي العام، والجدول رقم 

أبعاد االستبانة تبًعا لمتغير للمجموعات المستقلة للمعلمين على ) ت(نتائج اختبار: )١٣(جدول 
  .التخصص

 قيمة الفرق ٣٠٠=أدبي ٢٧٦=علمي بعد
 )ت(

مستوى 
 االنحراف المتوسط االنحراف المتوسط ×الداللة

التماسك 
 ٠٫٦٧٨ ٠٫٤١٥- ٠٫٠٢- ٠٫٤٢ ٢٫٩٦ ٠٫٤٢ ٢٫٩٤  المؤسسي

القيادة اإلدارية
 ×٠٫٠٣ ٢٫١٨٠- ٠٫١٢- ٠٫٧١ ٣٫٥٥ ٠٫٦٨ ٣٫٤٣  وأساليبھا

صية الشخ
 ٠٫٩٦١ ٠٫٠٤٩- ٠٫٠١- ٠٫٦٨ ٣٫٤٢ ٠٫٦٨ ٣٫٤١ واالعتبارية

التأثير الرئاسي
 ×٠٫٠٠ ٤ ٠٫١٤ ٠٫٥٩ ٢٫٩٩ ٠٫٦٢ ٣٫١٣  للمدير

توفير الموارد
 ٠٫١٠٢ ١٫٦٣٦ ٠٫٠٧ ٠٫٦٢ ٣٫١٣ ٠٫٦٤ ٣٫٢٠  المساندة

الروح المعنوية
والعالقات 
  اإلنسانية

٠٫٢٩٣ ١٫٠٥٣ ٠٫٠٤ ٠٫٣٧ ٣٫٤١ ٠٫٣٨ ٣٫٤٥ 

لىالتأكيد ع
النواحي 
  األكاديمية

٠٫٥٢٤ ٠٫٦٣٨ ٠٫٠٣ ٠٫٤١ ٣٫٣٢ ٠٫٤١ ٣٫٣٥ 

٠٫٣٩٦ ٠٫٨٤٩ ٠٫٠٢ ٠٫٠٧ ٣٫٢٦ ٠٫٠٧ ٣٫٢٨ المجموع

  .)٠٫٠٥≥α(دالة عند مستوى=× ) ١٫٩٦=قيمة ت الجدولية(



 ......" مستوى الصحة المنظمية بالمدارس الثانوية من"ـــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ١١٠٠

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٢٠١٣، )٥( ٢٧المجلد ) العلوم االنسانية(مجلة جامعة النجاح لألبحاث 

القيادة بعد  على) ٠٫٠٥( مستوىأنه توجد فروق دالة عند ) ١٣(يتضح من الجدول 
؛ األدبيالمواد العلمية والمواد األدبية لصالح عينة التخصص  بين معلمي اإلدارية وأساليبھا

على بعد التأثير الرئاسي للمدير بين معلمي المواد ) ٠٫٠٥( مستوىويوجد فروق دالة عند 
بينما ال توجد فروق ذات داللة إحصائيًا العلمية والمواد األدبية لصالح عينة التخصص العلمي، 

  .متغير التخصص إلى تعزىيراھا أفراد العينة  لھا كماجموع الكلي باقي أبعاد االستبانة والم على

أن الصحة المنظمية بأبعادھا السبعة : لنتائج السابقة إلى عدة عوامل أھمھاويعزو الباحثان ا
يمكن مالحظتھا بشكل واضح وموضوعي مما يولد تشابھًا بين وجھات نظر المعلمين المختلفين 

لك علي المجموع الكلي الستبانة الصحة المنظمية، وقد تكون في تخصصاتھم داخل المدرسة وذ
الدورات التدريبية المتنوعة التي يتلقاھا المعلمون على فترات منتظمة من قبل وزارة التربية 
والتعليم، من األسباب التي جعلت ذوي التخصص األدبي ترتفع متوسطات استجابتھم نحو بعد 

التأثير  ارتفعت متوسطات استجابة ذوي التخصص العلمي نحوالقيادة اإلدارية وأساليبھا بينما 
  .الرئاسي للمدير

  دارس التعليم الثانوي العام بمصرتصور مقترح لتحسين الصحة المنظمية بم
عدا بعد –في ضوء النتائج التي تم التوصل إليھا مسبقًا من أن جميع أبعاد الصحة المنظمية 

المعاصرة العالمية سطة، وفي ضوء تحليل االتجاھات متو كانت-منخفًضاالتماسك المؤسسي كان 
يقترح الباحثان تصوًرا لتحسين الصحة المنظمية بمدارس التعليم  ،في تحسين الصحة المنظمية

  :كما يلي بمصر الثانوي العام

  منطلقات التصور المقترح .١
 يمتطوير التعل م، إلى٢٠١١لسنة  يناير ٢٥الحاجة الملحة للمجتمع المصري عقب ثورة  -

مة في إعداد كوادر بشرية قادرة على التجديد واالبتكار في الثانوي العام باعتباره مرحلة مھ
 .ظل التحديات المجتمعية المعاصرة

الصحة المنظمية  فيتنامي التحديات والتحوالت المحلية والعالمية التي تؤثر بدورھا  -
 .المدرسية بصفة عامة

الدراسات من أھمية تطوير التعليم بصفة عامة  ما أوصت به العديد من المؤتمرات ونتائج -
والتعليم الثانوي العام بصفة خاصة، وآليات العمل لتحقيق الصحة المنظمية اإليجابية بشكل 

 .مستمر

يمكن استخدام مدخل الصحة المنظمية كمدخل لعالج أوجه القصور التي تعوق عملية  -
مول وتنمية ألداء األفراد وتحسين جودة التطوير للتعليم الثانوي، بما يمتاز به من مرونة وش

 .المخرجات لتلك المرحلة التعليمية

التحصيل : مدخل الصحة المنظمية المدرسية يھتم ببعض المتغيرات ذات األھمية مثل -
الدراسي للطالب وعالقته بدافعية العاملين، ومستوى انتمائھم ووالئھم للمدرسة الثانوية، 
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الخ، ...المدرسة، ومستوى الضغط المھني والنفسي للعاملين  ونمط القيادة المدرسية وفعالية
 .وھوما يعد من المداخل التي تنسجم مع طبيعة التعليم المصري

  مالمح التصور المقترح .٢
انطالقًا من األسس الفكرية والمبادئ األساسية لمدخل الصحة المنظمية المدرسية، يطرح 

  :ء ما توصلت إليه نتائج الدراسةضو ترتيبھا فيالباحثان جملة من المقترحات تم 

 بعد التماسك المؤسسي  .أ 
تفعيل دور مجالس األمناء في معالجة المشكالت التعليمية واإلدارية بالتعليم الثانوي  -

  .العام

  .عقد لقاءات منتظمة لتبادل اآلراء بين المدارس الثانوية والمجتمع المحلي -

لوضع السياسي واالجتماعي استخدام خطوات منھج البحث العلمي في دراسة تأثير ا -
  .الخارجي علي تماسك المدرسة الثانوية

  .االھتمام بتناول شكاوى أولياء األمور بصورة علمية -

 بعد التأثير الرئاسي للمدير  .ب 
تناول اإلدارات بالمناطق التعليمية التوصيات المقترحة من المدارس الثانوية بجدية  -

 .علمية

 مديري المدارس ووكالئھابين  تصال اإلداريعقد دورات تدريبية لتنمية مھارات اال -
 .بمدارس المرحلة الثانوية

   .تحقيق التعاون الكامل بين اإلدارات التعليمية ومديري المدارس الثانوية -

 توفير الموارد المساندة  .ج 
استكمال ربط جميع مدارس التعليم الثانوي العام بشبكة اإلنترنت ومصادر المعرفة  -

 .اإللكترونية

جسور االتصال بين أولياء األمور إلكترونية لكل مدرسة ثانوية لمد  عتصميم مواق -
 .والمدارس والطالب

تزويد المعلمين بالوسائط المتعددة والتقنيات التعليمية الالزمة لتحسين مستوى األداء  -
 .التدريسي

   .للمعلمين من أجل استثمار الوقت والجھدالئقة توفير حجرات  -
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 ديميةالتأكيد على النواحي األكا  .د 
 .أكاديميًاالطالب المتفوقين والمتميزين  أداءوضع معايير ومؤشرات قومية لمستوى  -

 .نشطة الصفية والالصفيةوالمعلمين فيما يتعلق بتنفيذ األ تشجيع التعاون بين الطالب -

 .تقدير ورعاية المتفوقين من الطالب وتشجيعھم بصفًة مستمرة -

 ارس والمؤسسات االجتماعية المحيطيةإيجاد نوع من الشراكة المجتمعية بين المد -
  . لتقديم االستشارات التعليمية المختلفة

 الشخصية واالعتبارية  .ه 
تبني مديري المدارس الثانوية في إدارتھم طريقة العمل عبر الفريق بين اإلدارة  -

 .والمعلمين

 وجود قنوات اتصال فعالة في المدارس الثانوية بين المعلمين والمديرين لمناقشة كافة -
 .المشكالت التعليمية

  . بين كافة العاملين بالمدارس الثانوية تطبيق الشفافية المدرسية -

 الروح المعنوية والعالقات اإلنسانية  .و 
ترسيخ مفھوم العالقات الصادقة المبنية على االحترام والثقة بين كافة المعلمين  -

 .والعاملين بالمدارس الثانوية

 .أثناء التعامل مع كافة المعلمين في تحقيق مبدأ العدالة وتكافؤ الفرص -

  . تكريم المعلمين ذوي األداء المتميز من خالل الحوافز المعنوية والمادية -

 القيادة اإلدارية وأساليبھا  .ز 
العاملين في المحافظة على معايير األداء مديري المدارس في زيادة وعي إشراك  -

 .الجيد

 .ألداءات الجيدةإجراء تقويمات منتظمة لتحديد مستوى تحقق معايير ا -

 .تعلق بالقرارات اإلداريةاقف مديري المدارس بالوضوح فيما ياتسام مو -

  متطلبات تنفيذ التصور المقترح .٣

لتطبيق التصور المقترح السابق يطرح الباحثان جملة من المتطلبات واإلجراءات اإلدارية 
التصور المقترح وذلك  والتنظيمية واالجتماعية والسلوكية والفكرية؛ التي ستيسر عملية تطبيق

  :فيما يلي
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وزارة التربية والتعليم المصري ثقافة وفلسفة الصحة المنظمية لتطوير التعليم تبني ودعم  -
 .الثانوي العام بمصر

وضع خطط استراتيجية واقعية لتحسين مستوى الصحة المنظمية بأبعادھا المختلفة بمدارس  -
ر ثقافة الصحة المنظمية من تھيئة وتغيير التعليم الثانوي العام، وذلك كخطوة أولية لنش

 .وتدريب وتطوير مستمر

توفير المتطلبات المادية والبشرية والمعلوماتية الالزمة إلنجاح الخطط االستراتيجية  -
 .بمدارس التعليم الثانوي العام لتحسين الصحة المنظمية

برؤية ورسالة مدارس ما يتعلق تعلق بممارسة القيادة المتكاملة، وإحداث حراك فكري فيما ي -
إلحداث ) ألخ......وتنظيم وتوجيه واتصال ورقابة تخطيط(بمصر التعليم الثانوي العام 

 .التغيير والتطوير المنشود

طالب ومعلمين ومديرين وأولياء (التعليمية الوقوف على أھم احتياجات أطراف العملية  -
رات واالتجاھات المطلوب وذلك لتوفير قاعدة عريضة عن أھم المعلومات والمھا ،)أمور

 .توافرھا وتحقيقھا لصحة منظمية فعالة

مستوى جميع المناطق التعليمية بجمھورية مصر  التوجه نحو الالمركزية في اإلدارة على -
 .العربية

  .تطوير مناھج التعليم الثانوي العام بما يتواكب مع أھم المستجدات المحلية والعالمية -
  

  العربية واألجنبية المراجع

ارا - ين ،لحج د حس ي ضوء ). ٢٠٠٤( .رائ طيني ف ام المدرسي الفلس ات إصالح النظ أولوي
ة حة المنظمي وم الص وي األول. مفھ ؤتمر الترب ى الم دم إل ث مق طين " بح ي فلس ة ف التربي

ر رات العص ن  ."وتغي رة م ي الفت المية ف ة اإلس ي الجامع ة ف ة التربي د بكلي  ٢٤-٢٣المنعق
 . فلسطين .غزة .نوفمبر

دارس األساسية بقطاع غزة من "). ٢٠٠٦( .رائد حسين ،الحجار - الصحة المنظمية في الم
 .٢٢٢-٢٠٣ .)١(٧ .مجلة العلوم التربوية والنفسية. "وجھة نظر المديرين والمعلمين

 .عمان .وائل دار. التعليمية اإلدارة ).١٩٩٩( .ھاني ،الطويل -

ة في الم"). ١٩٩٦( .محمد على ،عطا هللا - ع الصحة المنظمي ة واق دارس األساسية الحكومي
ين ة نظر المعلم ابلس من وجھ ة ن الة . "مقارنة بالمدارس التابعة لوكالة الغوث في مدين رس

 .فلسطين .جامعة النجاح الوطنية .ماجستير غير منشورة
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