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 أبعاد المناخ التنظيمي في دعم االبتكارات التعليمية: دراسة ميدانية أثر 

 

 1عمرو  عبد العزيز فريال

 

هدفت الدراسةة لل  الكفةع عأ أثر أبعاد المناخ التنظيمي في دعم االبتكارات التعليميةح ثيت وك م تمتم     ملخص:

الةدراسةةةةة تأ تعلمي وتعلمةات المرثلةة افسةةةةاسةةةةيةة في تةديريةة وربيةة ووعليم حن ق الدلية ح وفحة  و  ي  أهةدا   

ل بناء اسةةتةا ة وم ويةي لا عل  عينة تك  ة تأ الدراسةةة اسةةتددتت الةاثلة المنلو ال اةةحي الت ليليح و لل تأ  ا

أبعاد المناخ التنظيمي في المدارس افساسية في تديرية وربية ووعليم  ( تعلم وتعلمةح وو الت الدراسة لل  أم  100)

ح وأم تسةت   دعم االبتكارات التعليمية تأ بة  تدير  المدارس افسةاسةية في تديرية  كا ت تت سةية  حن ق الدلي 

كةام بةدرحةة تت سةةةةيةةح كمةا و اةةةةلةت لل  أم أبعةاد المنةاخ التنظيمي للةا أثر  و داللةة    ووعليم حن ق الدلية   وربيةة

 .لثصائية في تست   االبتكارات التعليمية

 المناخ التنظيميح االبتكارات التعليمية.  الكلمات المفتاحية:

 

 

The Impact of the Organizational Climate Dimensions in Supporting 

Educational Innovations 
 

Firyal Abed El Azzez Amro  
 

Abstract: The study aimed to reveal the impact of the organizational climate dimensions 

in supporting educational innovations. The study population consisted of teachers of the 

basic stage in the Directorate of Education in Southern Hebron. To achieve the objectives 

of the study, the researcher used the descriptive analytical method, by building a 

questionnaire applied to a sample of (100) male and female teachers. The study found 

that the dimensions of the organizational climate in the basic schools in the Directorate 

of Education in Southern Hebron were moderate, and that the level of support for 

educational innovations by the principals of primary schools in the Directorate of 

Education in Southern Hebron was moderate. It also found that the organizational climate 

dimensions have a statistically significant impact on the level of educational innovations. 

Keywords: organizational climate, educational innovations. 
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 المقدمة: 

لم كلمة "تناخ" هي وعةير تماز  يتعل  عادة بالةيئة واليةيعة لم ب  حغرافي يصع فص ل 

والت  الت الم ية التي وميز  لل الم ب  عأ غيره تأ الم اب ح وبد طة  هذا االاياح عل   السنة 

الةيئة الم يية به فيؤثر   التنظيم كيام تؤسسي عض   يتحاع  ت  ع ات   تكام العم  باعتةار أم 

ا  عليلا ويتأثر بلا تأ  اثيةح كما أ ه كيام ثركي وتحاع  عنااره الةفرية وغير الةفرية ت  بعضل

 (. 305:  2013الةعض فتتأثر ووؤثر عل  بعضلا الةعض )العميامح 

ويمل  المناخ التنظيمي بيئة العم  الدا لية بمدتلع تتغيراولا و صائصلا ووحاعاولاح ثيت  

يلعب المناخ التنظيمي دوراً كةيراً في ورايأ السل ك اف ابي وال ظيحي لألفراد العاتليأ تأ  اثية  

ال يم والعادات واالوماهات والسل كح وتأ هنا يمكأ ال  ل أم المناخ التنظيمي   وفكي  ووعدي  ووغيير

يمل  شدصية المنظمة بك  أبعادهاح ولم  ماثلا في  ل  المناخ المائم لألفراد تأ شأ ه أم يفم   

عل   ل  أح اء عم  هادفة وراأ سة  اللةات واالست رار لألفراد والتنظيم عل  ثد س اء ل  أم  

اودا    اففراد  المفاركة في  العم  وبدرولم عل   بأهميتلم في  الحاعلة يفعروم  التنظيمية  الةيئة  في 

)الي ةح  واففراد  اإلدارة  بيأ  بالل ة  شع ر  وسيادة  والديط  السياسات  رسم  في  واإلسلام  ال رار 

2010  :166 .) 

ووزداد أهمية وح د تناخ ونظيمي اةة ي في ظ  التغيرات الةيئية السةةريعة التي وعيفةةلا المنظمات 

والمنافسةةةة الفةةةديدة والد  ل لل  الع لمة والتغير التكن ل حي السةةةري ح تما يحرن عل  المنظمة 

كام المناخ  اإلبداع والتي ير المسةةتمريأح ل  لم اإلبداع ه  العملية التي يكمأ وراءها أ  و دم. ولما  

التنظيمي يمل  واةع  صةائب بيئة العم ح لذا فا بد تأ أم يتأثر سةل ك اففراد اإلبداعي بالمناخ  

التنظيمي السةةةةائةدح فة تةا أم يك م تفةةةةمعةاً لقبةداع أو تع بةاً لةهح فةالمنةاخ التنظيمي الصةةةة ي يعيي  

في العم  واالوصةاالت    الحراةة لنم  اليابات اإلبداعية ويفةم  التمديد ويمنا اففراد تماالً أوسة 

واودةا  ال راراتح وي ةدم ال  افز المةادية والمعن ية. فالمنظمةات المةةدعة هي التي و فر تنةاً ا ونظيميًا  

تائًما يتأاة  فيه اإلبداع كلد  تؤسةسةي تتمددح وومع  تأ اإلبداع تلمة أسةاسةية وثي ية يفةترك  

 ( 67: 2007ها. )الزعةي والعزقح بلا كافة الم ظحيأح فل  افساس لنم ها ووح دها وازدهار

ووعد المدرسةة أثد المناحم أو المصةا   التي وكفةع الع  ل المةتكرة تأ الياقح ووةرز تا يتميزوم  

به تأ الم اهب والملاراتح ب  وو دم الرعاية الازتة للمح وو حللم السةةةتلمار تا لديلم تأ بدرات 

والممتم  والدولة تعاًح ثيت لم المدرسة هي المكام ابتكارية بفك  يع د بالحائدة الممة عل  اليالب  

:  2012اف سةةب لةناء طاباونا الةفةةريةح وهي تصةةا   ال ايةةرح وفيلا يصةةن  المسةةت ة  )ال رير ح  

73.) 

لةذا لم يعةد هنةاك تمةاالً للسةةةةؤال عأ أهميةة االبتكةارح فم الت ةدم العلمي والتكن ل حي المعةااةةةةرح  

لسري  لتيةي ات المعرفة اإل سا يةح أكةر دلي  عل  دور االبتكار في والتسارع المعل تاويح والتزايد ا

ربي الممتمعات والدولح لذا أاةةا االهتمام تنصةةاً عل  يةرورة لعداد الع  ل المةتكرة التي وتاءم  

ت  طةيعةة العصةةةةرح ووسةةةةاعةد في وي ير أسةةةةاسةةةةيةات الت ةدم في كة  الممةاالت الملمةة وال ي يةة  

 (.176: 2010)العصيميح 

و  م اإلدارة المدرسةةية بالعديد تأ افدوار والملام اإلدارية والترب ية دا   و ارا المدرسةةة لدعم و

االبتكارات التعليميةح وبناًء عل  هذه افدوار يت بع بل غ المدرسةةة لألهدا  المرسةة تة للا سةةلةاً أم 

اتةاً وفةاعاً في دعم  ليمةابةاًح ول ةد أثةتةت الةدراسةةةةات أم اإلدارة المةدرسةةةةيةة يمكأ أم ولعةب دوراً تلة

االبتكار ورعايته لد  الياقح ل  وعتةر اإلدارة المدرسةةية هي الة اةةلة ال سةةاسةةة التي ي   عليلا  

عبء وصةميم الةراتو ووية  الديط المناسةةة لدعم االبتكار لد  الياق ورعايتلمح وال يمكأ ونحيذ  

الرغةةة لق مةاز والنمةاح  هةذه الةراتو في أ  تةدرسةةةةةة لال تأ  ال حلةاز لدار  تتحلم ولةديةه  

 (.32: 2019)زترا يح 
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 اإلطار النظري

 المناخ التنظيمي: -أوال

أ ذت فكرة المناخ التنظيمي بالظل ر ت  بداية الستينيات تأ ال رم الماييح وتنذ  لل ال يأ  

وهي و ظ  باهتمام العديد تأ الةاثليأ  ااة في  ظريات التنظيم والسل ك التنظيميح وبد و حلت 

هؤالء الةاثليأ     و ييا طةيعة وأبعاد هذا المحل مح والتعر  لل    عية المناخ التنظيمي  حل د 

 (.20:  2008السائد في المؤسسة )أثمدح 

ويعد المناخ التنظيمي ثل ة واة  يةرورية بيأ الةيئة التنظيمية وسةل ك المعلمح ويمب عل  ال يادة 

ر تنةاخ تلني الت حةهح يك م تحض لل  فعةاليةة الترب يةة تمللةة بمةدير المةدرسةةةةة أم وت رك     وي ي

و ماعة لدارية ورب يةح ب يت وك م ال يادة والعمليات اإلدارية اف ر  عل  شةةك  يضةةمأ أبصةة  

اثتمةاليةة لتحةاع  ك  أفراد المؤسةةةةسةةةةة في يةةةة ء  لحيةاولم وبيملم وو بعةاولم. وتلمةا كا ت طةيعة  

اليرفيأ يسةةةعيام لل اةةة ل لل  بيئة عم   المؤسةةةسةةةاتح والعاتليأ فيلاح ف م االفتران ه  أم كا

يسةةة دها تناخ ونظيمي حيدح فم في  لل تصةةةل ة تفةةةتركة وتمل  بافداء الميد وبريةةةا العاتليأ  

 (.24: 2010)ال سيامح 

 

 مفهوم المناخ التنظيمي:

لتعدد الظ اهر والمؤثرات للةيئة الدا لية   وعددت التعريحات لمحل م المناخ التنظيميح  ظراً 

يعم  الحرد في ت ييلاح فعلماء وتحكرو اإلدارة بد ا تلح ا في الت ا  لل  تحل م واثد للمناخ  التي 

 التنظيميح وفيما يأوي بعض التعريحات الدااة بالمناخ التنظيمي: 

( المناخ التنظيمي بأ ه: تركب تأ المتغيرات التي Gunbayi, 2007: 70عّر  حنةا  )

حلةح وأسل ق ال ادة و صائصلم وأداء المعلميأ ورياهم  وتد   بيأ هيك  المنظمة و ميلا تأ  

 تأ حلة أ ر . 

الةيئية الدا لية 2006:72ويعر  الكةيسي )  التنظيمي بأ ه: ال صيلة لك  الع ات   ( المناخ 

وبالتالي عل   وأثيراولا عل  سل كلم وتعن ياولم  فيلاح والتي وظلر  العاتل م  يحسرها وي لللا  كما 

 نظمة التي يعمل م فيلا. أدائلم وا تمائلم للم

( فيعر  المناخ التنظيمي بأ ه: تمم عة الدصائب التي وميز بيئة 303:  2008أتا تاهر ) 

المفروع الدا لية التي يعم  اففراد يمنلاح فتؤثر عل  بيملم واوماهاولم ولدراكاولم؛ و لل ف لا  

 وتمت  بدرحة عالية تأ االست رار واللةات النسةي. 

ناخ التنظيمي باالعتماد عل  التعريحات الساب ة بأ ه تمم عة تأ العناار ويمكأ وعريع الم

والدصائب المميزة للمنظمة التي يدركلا العاتل م تأ  ال وحاعللم ت  المتغيرات التنظيمية في 

العاتليأ   التأثير عل  دواف   ب درولا عل   بيئة العم  ت  اففراد اآل ريأح ووتمت  هذه الدصائب 

 وو حلاولم     أداء افعمال.وسل كياولم 

 أهمية المناخ التنظيمي ودواعي االهتمام به: 

لم ثاحات المؤسسة وثاحات العاتليأ تفتركة وتتس ة ت  بعضلا بعضاًح وينظر هذا المد    

لل  العاتليأ كةفر للم ثاحات وتفاعر وبيمح يمكأ تأ  ال لشةاعلا و  ي  ف ائد لك  تأ المؤسسة  

تلة. وبالتالي يةرز االهتمام ب ضايا ال    العاتلة والعناية بتدبير افساليب والمناهو  وأفراد ال    العا

التنظيم )ال زامح   ال    العاتلة وو ظيحلا بما ي    أهدا   :  2006الملل  في ثسأ استددام ولل 

41 .) 

المتغيرات  وبيأ  بينه  ال ائمة  العابة  تأ  ال  التنظيمي  بالمناخ  االهتمام  دواعي   ووظلر 

التنظيمية اف ر ح و ااة في تمال التحاع  بيأ الحرد والةيئة التنظيمية بفك  عامح والتي ي ددها  

 ت  رام أساسيام: 
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يتمل  في  صائب الحرد المروةية لل  ثد كةير بالنظام المعرفي له فيما يتعل  بدةراوه    أحدهما:

 ووماربه ووعليمه وث افته. 

بيئة العم  الدا ليةح ووصع الدصائب المميزة للا عأ غيرها تأ المؤسساتح والتي    وثانيهما:

ال أشلرها  تأ  والتي  الةيئيةح  للمنا ات  الم ددة  افبعاد  با تا   و ظام  ودتلع  التنظيميح  ليك  

العم ح  وحماعة  ال رارات  اودا   وأسل ق  ال ياد ح  والنمط  العم ح  لحراءات  و ظم  االوصاالتح 

وظرو  العم ح واف يرة ومل  بيئة العم  الدارحية والتي وفك  اإلطار العام الدارحي الذ  وعم   

واال والل افية  االحتماعية  لتأثيراوه  وودض   المنظمات  كافة  والسياسية تأ  اله  بتصادية 

 (. 105:  2011والتكن ل حية وال ا   ية )أب  رياح 

ويعكس االهتمام بالمناخ التنظيمي أهمية الدراسات اإل سا يةح وحل د المؤسسات لت سيأ بيئة  

العم  الدا لية بما يساهم في و سيأ تست   افداءح والسل ك اإلدار  للعاتليأح وتما يستلزم لعداد  

عل  أسس وب اعد وك م هي الم  ر افساسي في العملية اإل تاحية عل  شم ليتلاح  العنصر الةفر   

وكذلل وتمل  دواعي االهتمام بالمناخ التنظيمي فهمية تناخ العم  الم يط بأفراد التنظيمح وتد   

درحة تساهمته في و سيأ تلارات اففراد العاتليأح ووي ير بدراولمح ووغيير سل كلم واوماهاولم  

ليمابي وفعالح وتأ أهم الماتا التي وميز الضرورة المل ة إليمابية المناخ التنظيمي ه   لل  بفك   

واف فية   الحعاليات  عل   يؤثر  والذ   ال اثدةح  الةيئة  عأ  عةارة  المؤسسة  أم  ير   الذ   االوماه 

اخ داعماً اإل سا ية واالبتصادية دا   المؤسسة ويأت  حمي  العاتليأ في التنظيم أم يك م هذا المن

:  2011وتسا داً ليسل  للعاتليأ لشةاع ثاحاولم االبتصادية واالحتماعية والسيك ل حية )أب  رياح  

102 .) 

ماً للسل ك ال ظيحي واإلدار  اإليمابيح تما يدف  العاتليأ   فالمناخ التنظيمي لتا أم يك م تدّعِّ

أم   وأتا  وأهدافلاح  المؤسسة  رسالة  لت  ي   حلد  أبص   يضعع لةذل  لألفراد  وتلةياً  ت يداً  يك م 

دافعيتلم للعم  وي ل  تساهماولم لرسالة المؤسسة وأهدافلاح تما يؤكد أهمية دراسة وو  يم المناخ  

 (. 155:  2012التنظيمي للمؤسسة بص رة دائمة )ال رير ح  

 العوامل المؤثرة في المناخ التنظيمي 

: 2006ي إلى ثالث مجموعات بحسب )الوزان،  يمكن تقسيم العوامل التي تؤثر في المناخ التنظيم

 ( كما يلي: 28  -25

والةيئة   .1 الدارحيةح  والةيئة  العم ح  وظرو   التنظيميةح  الل افة  ووفم :  الدارحية  الع ات  

 التكن ل حيةح والةيئة االحتماعيةح درحة وماسل المماعة وتست   والئلا. 

لنمط ال ياد  المتة ح بطء الت دم ال ظيحيح الع ات  الدا لية: ووفم : طةيعة الةناء التنظيميح وا  .2

المؤسسةح  وأهدا   وال  افزح  افح ر  التعليماتح  ظام  غم ن  المسؤولياتح  في  المةالغة 

 ودرحة اإلثراء ال ظيحيح والصراع التنظيمي. 

 الع ات  الفدصية ووفم : بدرات الحردح وال يمح ودرحات المداطرة.  .3

 أبعاد المناخ التنظيمي  

الةاثل م  لم اال تاف التنظيمي أتر طةيعيح ثيت يصمم  المناخ  أبعاد  و ديد  ال ائمة ث ل  ات 

 ما حلم ثسب المدا   التي ينتلم  لا في دراستلم للمناخ التنظيميح ف  ا اعتمد الةاثت عل  المد   

يم  الليكلي فسيدفعه هذا لل  التأكيد عل  افبعاد التي و يس الع ات  الم ي عية أو الليكلية في التنظ

تل : الليك  التنظيميح درحة التع يدح وافهدا  وغيرهاح أتا ل ا ا تلو تنلماً تةنياً عل  أساس المد   

الذاوي ف  ه سيت حه لل  أبعاد تدتلحة كلياً عأ افبعاد الساب ة تل : التأييد والريا وغيرها )الف صيح 

2011  :29.) 

أ أهم الصع بات التي ثالت دوم الت ا   وهذا تا أكده تؤيد سليمام عندتا أشار لل  أم تأ بي 

لل  فلم ت دد فهمية المناخ التنظيمي في  ماح المؤسسة يمأ افتد الي ي ح ه  الدافات الناشئة  

ا تا  طةيعة   لل   تنه  ولع   لل راح  في حزء  التنظيميح  للمناخ  افساسية  افبعاد  و ديد  ث ل 

ظمات اناعيةح تدارسح دوائر ثك تية(ح افتر الذ   الةيئات التي ومت دراستلا تأ بة  الةاثليأ )تن
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هذه  ورح   كما  المنظماتح  تأ  اف  اع  هذه  لك   وصلا  وعاتة  ت ددة  أبعاد  لل   ال ا ل  اعّب 

الصع بة لل  أم الم اييس المستددتة للت ا  لل  طةيعة المناخ التنظيمي تتغيرة أيضاً وتتةاينة عةر  

 (.2004:38الزتأ )رسميح 

 مي الهيكل التنظي .1

ويعد الليك  التنظيمي فية تؤسسة وسيلة هادفة لمساعدة المؤسسة عل  و  ي  أهدافلا بكحاءة  

وفاعليةح تأ  ال المساعدة في ونحيذ الديط واودا  ال رارات وو ديد أدوار اففراد وو  ي  اال سمام  

  ف م للليك  بيأ تدتلع ال ثدات واف فيةح ووحاد  التدا   واالزدواحية وغيرها. وتأ حلة أ ر

التنظيمي وأثيراً كةيراً عل  سل ك اففراد والمماعات في المؤسساتح ولم و سيم العم  والتدصب 

دا    في  اآل ريأ  ت   والتعات   التحاع   عليه  ويتروب  للحرد  ت ددة  وواحةات  تلام  لسناد  يتضمأ 

والرياح وبد وسةب    المؤسسة و ارحلاح وبد ينفأ عأ هذه العابات تفاعر الصدابة وال د والتعاوم

له العزلة والغربة وال ل  والت ور كما أم حماعات العم  )افبسام وال ثدات( التي يعم  الحرد تعلا  

بد وك م كةيرة أو بليلة العدد وبد وضم أفراداً ي  ت م بأعمال تتما سة أو تتةاينةح وهذا يؤثر عل   

 (. 314: 2004نلا )رسميح درحة وماسل المماعة وتد  التحاعات واالوصاالت فيما بي

 المشاركة في اتخاذ القرارات .2

وعد عملية اودا  ال رارات تأ الملام افساسية لقدارةح  لل أم العملية اإلدارية ال ودرا عأ  

ك  لا عملية اودا  براراتح فلي عملية تتدا لة في حمي  وظائع اإلدارة و فاطاولاح ووعر  عملية  

بعد دراسة ت سعة   اودا  ال رارات بأ لا: عملية ا تيار بدي  تأ بيأ عدة بدائ ح ولم هذا اال تيار يتم

 (. 33: 2004وو ليلية لك  ح ا ب المفكلة ت ي ع ال رار )السكرامح 

ول ا كام اودا  ال رارات يعد عملية فكرية وعني في أبسط تعا يلا ا تياراً تأ بيأ تمم عة تأ  

الةدائ ح لت  ي  هد  ت دد أو ت احلة ت بع تعيأ أو ث  تفكلة بذاولاح فل د أاةا تأ الصعب في 

لتي رات التي شلدولا اإلدارة ال ديلةح أم ي احه ال ائد اإلدار  المفكات اإلدارية وثده تلما  ظ  ا

كا ت بدراوه وتعارفه ووماربه التي بد وساعده عل  اإلثاطة بك  ح ا ب المفكلة وأبعادها وأسةاق  

ح ولما كام  فأولا وكيحية ثللاح فاودا  برار يروةط أااً ب ح د تفكلةح وهذه المفكلة وتيلب ثاً 

يتم ا تيار   للن اش ودراستلا وو  يملا ثت   هناك أكلر تأ ث ح أوحب طرح هذه ال ل ل المتعددة 

لشراك   عل   يعتمد  أم  ال رار  تتدذ  المدير  عل   لزاتاً  أاةا  ف د  ثم  وتأ  تاءتةح  افكلر  ال   

 (. 361:  2006لنمرح  المرؤوسيأ في اودا  ال رارات الازتة ل   المفكات اإلدارية التي و احله )ا

 االتصال والتواصل  .3

والمعل تات   واالوماهات  والمفاعر  واآلراء  اففكار  لل       والت اا   االوصال  عملية  ولد  

والملارات تأ شدب لل  آ رح ف  ا ومكأ المرس  تأ اياغة رسالته وف  اللد  الذ  يريد و  ي ه  

ؤشرات عل  و  ي  اوصال  احا وو  ي   واستددام ال سائ  وال ن ات المناسةة في االوصال فلذه ت 

أهدا   بيأ  وايا  وةايأ  هنالل  كام  ل ا  أهدافه  و  ي   في  والت اا   االوصال  يحف   وبد  أهدافهح 

المرس  وأهدا  المست ة ح أو ل ا لم يستددم المرس  ال سيلة المناسةة إليصال الرسالةح لذلل ينةغي  

:  2003وحلتي  ظر المرس  والمست ة  )ال ضاةح  استددام وسيلة االوصال المناسةةح كما ينةغي فلم

50  .) 

 الحوافز  .4

المادية والمعن ية    ال يم  ال  افز عةارة عأ تمم عة تأ  أم  الةاثليأ والمحكريأ  ير  تعظم 

الممن ثة لألفراد العاتليأ في بياع تعيأح التي وفة  ال احة لديلمح وورشدهم لل  سل ك تعيأ؛ ولذا 

تكا اً بارزاً تنذ بدء االهتمام ب ت اففراد عل  العم  بكحاءة بما يكح  اثت  ت ي ع ث افز العم   

 (. 23: 2010اإل ماز الحعال فهدا  المؤسسة)ب ر وس يرحح 

ووؤكد الكلير تأ الة  ث والدراسات أم وةني المؤسسة  ظام ث افز أو تكافآت عادل يفم   

لميدح ويرّغةلم ويفّمعلم عل  االستمرار في اففراد المؤهليأ عل  االلت اق بلاح كما يدفعلم لألداء ا
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المؤسسةح وال  افز بالنسةة للم ظع في المؤسسة وتمل  في الع ات  والمؤثرات التي ودفعه فداء 

 عمله بأعل  درحات الكحاءة والحعالية بغية ال ص ل عل  وميز تاد  أو تعن  . 

 تكنولوجيا العمل:  .5

ة اففراد وكذلل ثياة المنظمات اإلدارية تأ ثيت الة اءح وعم  التكن ل حيا عل  لثداث وغيير في ثيا

المعل تاوية.   ث رة  وأ نا  عيش  الدارحيةح  ااة  الةيئات  في  المستمدات  وت اكةة  واالستمرارية 

فاستددام التكن ل حيا يع د بالحائدة عل  الحرد والمؤسسة تعاًح وهي يرورة تأ يرورات العم  

 (. 17: 2014لعفريأ )الياعح  في المؤسسات في ال رم ال اثد وا

لةذلةل سةةةةع  رحةال التربيةة لل  لد ةال التكن ل حيةا ال ةديلةة في المؤسةةةةسةةةةات التعليميةة والكليةات 

والماتعات أتاً في و عية وونمية بدراولم عل  اتتاك تعار  وتلارات تتن عةح وسلم في و سيأ  

الترب ية المنفةة دة وال اةة ل لل   العملية التعليميةح تأ  ال و ظيع التكن ل حيا لت  ي  افهدا 

 (.2: 2010وعليم فعال )ال  ليح 

 الجوانب اإلنسانية:  .6

وفير العابات اإل سا ية لل  سل ك تدير المدرسة المتة  في التعات  ت  العاتليأ في المدرسةح        

أم العابات اإل سا ية في الممتم     وتا يميزهذا السل ك؛ المي  لل  التعات  ب د واثترام وو ديرح ثيت 

المدرسي ليست تمرد كلمات طيةة أو ابتساتات ي زعلا المدير عل  ترؤوسيهح ولكنلا باإليافة  

لل   لل وحّلم عمي  ل درات اففراد وو دير طاباولمحوتراعاة ظروفلم وولةية ثاحاولم واستلمار ك  

  ي  افهدا  التعليمية في ح  تأ التحاهمح  هذه الم ا ب ل حزهم عل  العم  كممم عة تترابية لت

ولما كا ت العابات اإل سا ية التي وس د الممتم  المدرسي للا آثارها العمي ة في  ح س أفراد الممتم  

المدرسيح لذا لزم و  ي لا واالهتمام بلا فم المادة المراد ونميتلا واستلمار طابتلا في ولل المؤسسة  

 لل ف م ولل العناار التي ونتملا ولل المدارس س   وك م ل تاحاً يعيحاًح   هي اإل سامح وتا لم     

سليمة  عابات  بناء  عل   بادر   غير 

 (. 36:  2009ت  الممتم  الكةير لس ء المناخ التعليمي الذ   فأ فيه )بفيةح

 دعم االبتكارات التعليمية: -ثانيا  

 االبتكار واإلبداع: 

الكا السر  ه   لل  واإلبداع  كافشكال  االبتكار  و ع  لع  التي  اليد  وه   الةفريةح  النحس  في  تأ 

التي تن لا هللا وعال  لق سام لة ي اإل سام   ال درة  ال ضارة والتمدم والت دم اإل سا يح ول ال هذه 

التكن ل حياحواالبتصادح   بدائيتهح للذا اعتةر االبتكار عات  ثاسم وهام في ك  المماالت تل   عل  

 ً  (. Chronopoulou, 2012:1 في التعليم ) وعلم االحتماعح وأيضا

بدرة  وتضمأ  التي  العملية  ولل  االبتكارح  أو تصيلا  اإلبداع  استددام تصيلا  عل   هناك  ا  

الفدب عل  ل تاا شيء أاي ح أو عل  تا يمتلكه تأ طابة وترو ة في ل تاا اففكار وثساسيته  

أ ه فالةعض ير   أو بدروه عل  و سي  اففكارح  المصيل يأ ب يت يدتو    للمفكات  بيأ  ال فرق 

تدتلع) شيء  ان   أو  ابتكار  ه   اإلبداعي  التحكير  اإلبداعحوأم  وعريع  في   :بينلما 

2322014(Bakir & Oztekin,. 

يت دد بناًء عل  السةةمات الم ددة للفةةدصةةية سةة اًء كا ت اةةحات ع لية أم ويمكأ ال  ل أم االبتكار  

المرء تأ بةدرات للتدلب تأ  مط التحكير العةاد ح واوّةةاع  لو   وحةدا يةةح و لةل تأ  ال تةا يةةديةه  

حةديةد في التحكيرح وافشةةةةدةا  الةذيأ يملك م الع  ل ال ةادرة عل  الة ةت والتي ير والتةأليعح  

 ويتمتع م بالديالح واال تراعح واالكتفا  وثب االستياعح هم تأ يستييع م االبتكار.

 

 مفهوم االبتكار:

سةةنة عةةةر العديةةد تةةأ التدصصات  60)تكار عل   ياق واس  تنذ أكلر تةةأ)وم دراسة تحل م االب

 Sullivan & Ford, 2010: 506).العلمية بما فيلا علم السل ك التنظيمي و ظرية المنظمة )
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ويعةد االبتكةار عةاتاً تلمةاً في  مةاح المنظمةات وو  ي  الميزة التنةافسةةةةيةة وكةذلةل و  ي  االبتصةةةةاد 

متم ح وكة  المنظمةات الي م و احةه بيئةة دينةاتيكيةة وتصةةةةع بةالتغيرات  ال    عل  تسةةةةت   الم

التكن ل حيةة السةةةةريعةة والع لمةة. وتلة  هكةذا تنظمةات و تةاا ام وك م تةتكرة وتةةدعةة أكلر تأ بةة  

 (.(Thompson, et al., 2006: 20ثت  وستيي  ام وة   ووتنافس وونم  وو  د 

العملية التي وتضمأ اإلثساس بالمفكات والحم ات في ( االبتكار بأ ه  122:  2010ويعّر  بندي  )

تمةال  تةاح ثم وك يأ اففكةار أو الحرون التي وعةالو هةذه المفةةةةكاتح وا تةةار اةةةة ةة الحرون 

 وليصال النتائو التي يص  غليلا الحرد لل  اآل ريأ.

فةك  يؤد  لل  ( بأ ه عملية التيةي  الحعلي لحكرة حديدة في تمال تا ب19:  2014كما عّرفه روابا )

 و  ي  بيمة تضافة للمؤسسة.

( فعر  االبتكةار بةأ ةه العمليةة التي ينتو عنلةا عمة  حةديةد ت ة ل  و فةائةدة أو 15:  2012أتةا المنيع )

 يك م تريياً لد  تمم عة تأ الناس.

  ويمكأ ال  ل أم االبتكةار ليس وحكيراً تزاحيةاًح ول مةا ه  النظر لل  المةأل   بيري ةة غير تةأل فةةح ثم

 وي ير هذا النظر ثت  يت  ل لل  فكرةح ثم وصميم باب  للتيةي .

 :أشكال االبتكار التنظيمي

 (:2008بصحة عاتة بد وأ ذ االبتكارات ثاثة أشكال هي ثسب )عزاو  وآ رومح 

 .االبتكار في اإلدارة وهيك  المنظمة -1

 االبتكار الت ني. -2

 االبتكار اإليافي. -3

 االبتكار اإلداري: 

( أم االبتكةةار اإلدار  ه  تمةةال تأ الممةةاالت التي يغييلةةا االبتكةةارح وه   2003)ير   مم       

عةارة عأ الت اةةةة  لل  المحاهيم المديدة ال ابلة للت  ي  لل  سةةةةياسةةةةات وونظيمات وطرق وساهم  

اه في وي ر افداء في المنظمةح ثيت ياثظ أم هذا المحل م لم ي تصةر عل  االبتكار اإلدار  ب  وعد 

لي يةةةةةةةةا تد  تسةةةةةةةةاهمته في وي ير عملية االبتكار وونظيمه ولحراءات     اففكار المديدة لل  

 تنتماتح وتأ ثم اإلبداع في ل فاء افس اق المديدة.

( فتر  أم االبتكةار ه : وةنّي عمليةة التغيير في المنظمةة والةيئةة الم ييةة بلةاح  2007)  أتةا براش    

ثيت أيةةةةةةافت لل  أم االبتكار اإلدار  ال ي تصةةةةةةةةةةةةةةر عل  التغييرات التي ومر  دا   المنظمة 

ييةةة ب  وعدّاها لل  أبعد تأ  للح ثيةةت أشةةةةةةةةةةةةةةةةارت لل  عمليةةة اتتةةدادهةةا ثت  الةيئةةة الم 

بةةالمنظمةةةح  لةةل أم المنظمةةة وعمةة  في بيئةةة تتسةةةةارعةح فنظام المنظمة يدع  بالنظام المحت حح كما 

أشةةةةارت لل  أهميةة دور اففراد والمنظمةة تعةا في عمليةة االبتكةارح تأ  ال وعريحلةا لابتكةار بةأ ةه  

ت  بعضةةةةلم الةعض يةةةةمأ وي ير وويةي  اففكار المديدة المةدعة تأ بة  اففراد الذيأ يتعلم م  

 ونظيم. 

لم االبتكار اإلدار  ي دث يةةمأ النظم االحتماعيةح تأ  ال االهتمام بمنظمة افعمال بصةةحة      

عاتة والعابات بصةةةةحة  ااةةةةةح والعابات بيأ افعضةةةةاء التنظيمييأح ابترم االبتكار اإلدار  

  ا ه ابتكار في افداء والسةةةةةةةةةةةةةةل ك اإلدار  باالبتكار الت ني تأ  ال وعريع االبتكار اإلدار  عل

لةعض  الحريةةدة  ال ل ل  وابتكةةار  ثةةديلةةة  وةةدريةةب  و نيةةات حةةديةةدة وطرائ   ابتكةةار  في  ه   كمةةا 

 (.Alas & Sun, 2008المفةةةةةةةةكات اإل سةةةةةةةةا ية والمادية )

 :االبتكار التقني 

ا     التكن ل حي وف ةةا لت رير  الت ني أو  للعل م يعر  االبتكةةار  االسةةةةتفةةةةةار  المركز   لمملس 

والتكن ل حيةا في ال اليةات المت ةدة افتريكيةة بيرائ  تتعةددةح ولكأ االبتكةار أ ةذ في هةذا الت رير  

تعنً  عاتاً تفةةةةةةةةةةةةةةيراً لل  الدي ات التمارية والصةةةةةةناعية والحنيةح التي و  د لتسةةةةةة ي  السةةةةةةل  
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 ,West et alالتمار  للتمليزات والعمليات الحنية المديدة المديدة والمصةةةةةةنّعةح واالسةةةةةةتعمال 

2008) .) 

( لل  أم هناك وغيرات و دث ب د ال الت نية  Dardess et al., 2003وأشةةةةار دارديس وآ روم )

المديدة للمنظمة المتعل ة بنفةةاط العم  الرئيسح والتي وتضةةمأ العنااةةر افسةةاسةةية تلا لمنتمات  

 عنااةةر حديدة في العمليات. المديدة والددتات و

( فعر  االبتكار الت ني بأ ه عملية فعالة تأ أسةةةةةةةةةةةةةةةح  فعل  ثيت يتم و ليد  2006أتا عة   )

 اإلبداعات ودعملا تأ بة  طة ة الم ظحيأ الد يا  و  الدةرة الحنية. 

أو وغييرات  ( لل  أم االبتكار الت ني ه  وي ير تنتمات أو  دتات حديدةح 2006كما أشةةةةار ثريم )

في الت نيات التي وسةةةةةةتددتلا المنظمة ووغييرات في أسةةةةةةاليب ل تاا ولد ال افسةةةةةةل ق في العم  

 وغيرها.

( لل  أم االبتكار الت ني ه  تنتمات حديدة 2006وفي السةةةةةةةةةةياق  حسه  أشةةةةةةةةةةار كينو وأ درس م)

 العم  االبتدائي.  ات  دتات أو عمليات وروةط بفةةةةك  تةاشةةةةر بنفةةةةاط

( فعر  االبتكار الت ني بأ ه ي تصةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةر عل  المنتمات والعمليات Beige, 2006أتا بيميه )

 :المةتكرة التي ومد التيةي  في ال ياع الدا . ويتضمأ االبتكار الت ني افبعاد اآلوية

والت نيات في  ات العابة  التغير في الدصةةةةةةةةةةةةةةائب ووصةةةةةةةةةةةةةةميم الددتة وطرق اإل تاا   -

 .ت  هد  االبتكار

 .يتضمأ طرق حديدة وتعدلة لتلةية ثاحات الزبائأ -

 .ابتكارات لدارية وونظيمية طرق ونظيم  فاطات حديدة -

 .و ديم تلام حديدةح أهدا  واستراويميات  -

ال ظائع   يعر  االبتكار اإليةةةةةةةافي بأ ه االبتكار الذ  يذهب لل  تا وراء  :االبتكار اإلضافي

الت ليديةح كأم ي  م ت ترف  التسةةةة ي  بتي ير بر اتو وسةةةة ي ي بمسةةةةاعدة الزبائأح ووعزيز  

 بر اتو  دتة عاتة فريدةح يعد هذا ابتكارا ليةةافياً.

االبتكار اإليةةةةافي أو المسةةةةاعد بأ ه االبتكارات   Alas & sun, 2008)ويعر  أالس وسأ )    

الةيئة التنظيميةح والتي وذهب لل  ابعد تأ ال ظائع االبتدائية للعم  بالمنظمة.   التي وفةةةةةةةةك  ثدود 

( لل  أم االبتكار اإليافي ه  ابتكارات تسةةةةةةةةاعدة وأ لا ومتد عةر  2006وأشار كينو وأ درس م )

 ثدود الةيئة التنظيمية ووتماوز وظائع العم  افسةةاسةةية للمنظمة. 

 الدراسات الساب ة: 

الكع وعزيز  (  2016بي )أجرى  التمكيأ اإلدار  في  التعر  عل  دور  لل   الدراسة  دراسة هدفت 

( فرداًح ووك م تمتم  الدراسة 118االبتكار التنظيميح ثيت أحريت الدراسة عل  عينة تك  ة تأ )

تأ كلية الرافديأ الماتعية. وو الت الدراسة لل  أم االبتكار التنظيمي يتعزز تأ  ال التمكيأ  

  في ظ  بيئة افعمال سريعة التغييرح والذ  أاةا االبتكار ح هرياً تأ أح  الة اءح وفم  اإلدار

ب اء المنظمة ال يمكأ أم يت    لال تأ  ال تمم عة تأ اإلحراءات وتأ أهملا التمكيأ اإلدار   

 بأبعاده افربعةح المعل تاتح وال  ةح والمكافآتح والمعرفة.

هدفت لل  التعر  عل  دور تدير  المدارس اللا  ية بم افظات  دراسة  (  2012وأجرى الحارثي )

الدراسة   المعلميأح ولت  ي  أهدا   التنظيمي بمدارسلم تأ وحلة  ظر  المناخ  اليائع في و سيأ 

تعلماًح ووم استددام أداة االستةا ةح  322)استددم الةاثت المنلو ال احيح ووك  ت عينة الدراسة تأ )

المناخ التنظيمي كام تأ وحلة  ظر المعلميأ بدرحة تت سية في حمي   وو الت الدراسة لل  أم  

الممتم  الم ليح وأوات الدراسة يرورة وعزيز   –المناهو    –الياق    –افبعاد افربعة )المعلميأ  

 المناخ التنظيمي لد  تعلمي المدارس اللا  ية بمدينة اليائع تأ  ال  م هم الملني. 

هدفت لل  الكفع عأ طةيعية العابة بيأ واب  المناخ التنظيمي    دراسة2012)كما أجرت عدوان )

السائد في تدارس المرثلة اللا  ية بم افظات غزة ودرحة الروح المعن ية لد  المعلميأ تأ وحلة  

 ظرهمح ولت  ي  أهدا  الدراسة استددتت الةاثلة المنلو ال احيح ووم استددام استةا تيأح استةا ة  
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يميح واستةا ة ل ياس الروح المعن يةح أتا عينة الدراسة ف د وم ا تيارها بيري ة ل ياس المناخ التنظ

( تعلماً وتعلمةح وو الت الدراسة لل  أم  ظرة تعلمي وتعلمات المرثلة 580عف ائية ثيت بلغت ) 

اللا  ية لدرحة واب  المناخ التنظيمي السائد في المدارس اللا  ية ال ك تية بم افظات غزة هي  ظرة  

ليمابية بدرحة كةيرةح وأوات الدراسة بضرورة الت لي بالمرو ة في التعات  ت  ال  ا يأ واف ظمة  

 بما يضمأ ويةي لا والت يد بلاح ت  تراعاة الما ب اإل سا ي للمعلميأ. 

بدراسة هدفت الدراسة لل  التعر  عل  وص رات العاتليأ (  2010وقام كل من بحر وسويرح )

(  180التنظيمي وأثره عل  أدائلم ال ظيحيح ثيت أحريت الدراسة عل  عينة تك  ة تأ )    المناخ  

عاتاً في الماتعة اإلساتية بغزة. وبد و الت الدراسة لل  أم هناك و حه عام ب ح د تناخ ونظيمي  

اك أثر  ليمابي في الماتعةح وأم تست   أداء العاتليأ كام حيداًح كما بينت  تائو الدراسة أيضاً أم هن

وبد أوات   للعاتليأح  التنظيمي  افداء  الدراسة عل   في  المفم لة  بأبعاده  التنظيمي  للمناخ  ليمابي 

الدراسة بضرورة أم و لي الماتعة اهتماتاً  اااً بالمناخ التنظيمي ووي ير هيكللا التنظيميح ليصةا  

الثتياحات العاتليأح تما يسلم  تر اً ويتكيع ت  التغيرات الةيئية الدارحية وو فير ال يادات الداعمة  

 في  ل  تناخ ونظيمي تائم. 

عأ درحة في الك يتلدفت للكفةةع   (2009والحويلة )  الحويلة وفي الدراسةةة التي أحراها ك  تأ  

التعليمية لسةةةةل كيات و  ي  اإلبداع  تمارسةةةةة تدير  وتديرات المدارس اللا  ية في تني ة افثمد  

(  66اإلدار ح ثيةت وك  ةت عينتلةا تأ حمي  تةدير  وتةديرات المةدارس اللةا  يةة الةةال  عةددهم )

( تعلميأ وتعلماتح 208تديرا وتديرةح ليةافة لعينة عفة ائية تأ المعلميأ والمعلمات بل  عددهم )

 تائو الدراسةةة لل  أم درحة تمارسةةة  وو اةةلت  ( ف رةح 23واسةةتددم الةاثلام اسةةتةا ة وك  ت تأ )

تةدير  وتةديرات المةدارس اللةا  يةة في تني ةة افثمةد  التعليميةة لسةةةةل كيةات اإلبةداع اإلدار  هي  

بدرحة و دير تت سةةةةية تأ وحلة  ظر المعلميأح كما أظلرت  تائو الدراسةةةةة عدم وح د فروق  ات 

لعلمي والدةرةح وفي اسةةةتمابات  داللة لثصةةةائية في اسةةةتمابات المديريأ ثسةةةب تتغير  المؤه  ا 

المعلميأ ثسةةةةب تتغير  المنس والدةرةح ووح د فروق ثسةةةةب تتغير المؤهة  العلمي ولصةةةةالا  

 بكال ري س فأعل . 

دراسةة في المملكة العربية السةع دية هدفت لل  الكفةع عأ دور   (2008الشرراري )كما أحر  

ي تني ةة الم   في المملكةة العربيةة  تةدير  المةدارس ال ك تيةة في ونميةة اإلبةداع لةد  المعلميأ ف

السةع دية تأ وحلة  ظر المعلميأ أ حسةلمح وبد وم ا تيار العينة باليري ة الية ية العفة ائية ووك  ت  

و اةةةلت  ( تعلماً وتعلمةح واسةةةتددم الةاثت اسةةةتةا ة تك  ة تأ  مسةةةة تماالتح ثيت 660تأ )

د  المعلميأ في تمال العابات االحتماعية  في ونمية اإلبداع لالدراسةةة لل  أم دور تدير  المدارس  

واإلدارة والتعةير وال  ار والمنةابفةةةةة حةاءت بةدرحةة كةيرةح وأم دور تةدير  المةدارس في ونميةة  

اإلبداع لد  المعلميأ في تمال العملية التدريسةةية وو سةةيأ ووي ير الةيئة المدرسةةية حاءت بدرحة 

داللة لثصةةائية لدور تدير  المدارس في   تت سةةيةح كما و اةةلت الدراسةةة لل  وح د فروق  ات 

ونميةة اإلبةداع لةد  المعلميأ وعز  لل  تتغير المنس ولصةةةةالا اإل ةاثح وللمؤهة  العلمي ولصةةةةالا  

 سن ات. 5الدراسات العلياح ولسن ات الدةرة ولصالا  و  الدةرة أب  تأ 

اتة  التي وعزز بةدراسةةةةة في افردم هةدفةت لل  التعر  عل  الع    ( 2007النهرار ومحرافظرة ) وبةام  

اإلبةداع في التعليم وتةد  و افرهةا في المةدارس اللةا  يةة في افردم تأ  ال اإلحةابةة عل  عةدد تأ  

( تعلم وتعلمةة  1200( تةدير وتةديرة بةالتسةةةةاو  و) 200افسةةةةئلةةح وبةد وك  ةت عينةة الةدراسةةةةة تأ ) 

لل  أم هناك سةةةتة    بالتسةةةاو ح وأشةةةارت  تائو الت لي  العاتلي باسةةةتددام أسةةةل ق الم اور المتعاتدة 

%( تأ التةةايأ الكلي ل ةائمةة تعززات اإلبداع في التعليمح وهذه الع اتة   46.9ع ات  وحسةةةةر تمتمعةة ) 

هيح ال يادة الترب يةح وال رية افكاديميةح والتسةةليات الترب يةح واوماهات وو بعات الملاز اإلدار  

ح كما أشةةارت  تائو و لي  التةايأ المتعدد لل  واإلشةةرافيح والمسةةاعدة الملنية والةيئة التعليمية المادية 
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وح د فروق  ات داللة لثصةةةائية في تد  و افر هذه الع ات  كممارسةةةات فعلية في المدارس وعز   

 لل ظيحة والمؤه  والدةرةح في ثيأ ال ي حد أثر  و داللة لثصائية لمتغير المنس. 

دراسة هدفت لل  التعر  عل  تد  وأثير أبعاد المناخ التنظيمي السائد في  ( 2006وأجرى الشنطي ) 

وزارات السلية ال طنية الحلسيينية عل  أداء الم ارد الةفريةح وو ييم المناخ التنظيمي بلذه ال زارات  

(  620وكذلل التعر  عل  تست   أداء الم ارد الةفريةح ثيت وم ا تيار عينة عف ائية بل  عددها )

المناخ    ت ظع ليمابية      كا ت  العينة  و حلات  أم  لل   الدراسة  الدراسة.وو الت  تمتم   تأ 

التنظيمي السائدح ووح د أثر ليمابي للمناخ التنظيمي السائد عل  أداء الم ارد الةفرية وأم هذا المناخ 

ات يؤد  لل  و سيأ تست   افداءح كما أظلرت الدراسة وح د  ل  في الليك  التنظيمي لل زار

وأساليب وطرق اودا  ال رارح وأشارت لعدم وناسب طةيعة وتلام وواحةات ال ظائع التي يفغللا  

 العاتليأ ت  المؤهات العلمية والتدصصات ال االيأ عليلا. 

وأوات الدراسة بضرورة االهتمام بالليكليات والعم  عل  و سيأ طرق اودا  ال رار ولشراك 

 تركزية والعم  عل  وح يض الصاثيات للمست يات اإلدارية الد يا. العاتليأ بلاح واالوماه     الا

بةدراسةةةةة هةدفةت لل  فلم كيحيةة بيةادة المةدرسةةةةة االبتكةاريةة    (Tonkin, 2016قرامرت تونكن )

والناح ةح وو ديد لل  أ  تد  وسةاهم السةل كيات والممارسةات ال يادية الم ددة في وي ير وال حاظ  

سةةةةتدةدتةت الةةاثلةة المنلو الن عي تأ  ال لحراء ت ةاباتح وبةد  عل  ث ةافةة تةدرسةةةةيةة ابتكةاريةةح وا

وك م تمتم  الدراسةة تأ تدير  المدارس في أسةترالياح ثيت أحريت الدراسةة عل  عينة تك  ة تأ 

( تدارسح وبد و اةلت الدراسةة لل  أم بعض تدير  المدارس ي    م  ماثاً كةيراً في وأسةيس  5)

 كيات التي يمكأ وعلملا تأ بة  اآل ريأ الذيأ يتيلع م لل  بيادة ث افات ابتكاريةح وهذا يفةم  السةل

 تدرسة ابتكارية و اح ة.

دراسةةةةة هدفت لل  التعر  عل  لعادة وركيب (  Somerton, 2014وأجرى سررررومرتون )

السةةةةيةاسةةةةات الترب يةة في بةاليح والتعر  لل  أفضةةةة  الممةارسةةةةات في ال يةادة الترب يةة اإلبةداعية  

ام افب اث العلمية )أ دو يسةةةيا(ح واسةةةتددم المنلو ال اةةةحي تأ  ال ويةي   واالبتكارية باسةةةتدد 

( تدير تدرسةةةح وبد و اةةلت  85اسةةتةا ة تك  ة تأ  مسةةة تماالتح طة ت عل  عينة تك  ة تأ )

الدراسةة عل  أم اإلطار المؤسةسةي يلعب دوراً في دعم المل د االبتكاريةح كما أم الممالس الم لية 

ة وةني ووسةةلي  وم ي  المفةةاري  الترب ية واالثتياحات التي وفةةير لليلا ال يادة و م  دوراً في تسةةأل

 االبتكارية.

بدراسة هدفت لل  الة ت في العابة بيأ ال يادة   Ryan & Tipu, 2013)ريان وتيبو )وبام  

ال يادة  اإلدارية واالبتكارح وو اةةلت الدراسةةة لل  وح د بعديأ تأ أبعاد ال يادة وهما ال يادة الحعالة و

السةةةةلةيةة اال ي ائيةةح ثيةت ي حةد عابةة بيأ هةذه افبعةاد والمية      االبتكةارح ل  أظلرت النتةائو أم 

ال يةادة الحعةالةة للةا وةأثير ليمةابي ب   عل  المية      االبتكةارح في يأ ال يةادة السةةةةلةيةة اال ي ائيةة للةا 

 .وأثير سلةي ب   عل  المي      االبتكار

ب لت العابة بيأ    في ال اليات المت دة افتريكية دراسة تيدا ية   ( Wfry, 2006وفراي ) وأحر   

تست   اإلبداع التنظيمي لد  تدير المدرسة افتريكية والتعلم الحعالح وولد  الدراسة أيضا لل  واع 

المؤشرات الدالة عل  ح دة االوصال وال  ار بيأ تدير المدرسة واففراد  ال العمليات اإلبداعية  

لسلة تأ الدراسات الميدا ية التي أبيمت عل  ووأثيره عل  عملية التعلمح وبد اشت ت  تائو الدراسة تأ س

( تدرسة أتريكيةح وبد اعتمد الةاثت عل  أسل ق الم ابلة المعم ةح 13( تفروعاً تدرسياً في ) 13) 

ثما ية تتغيرات  12- 8ثيت عمدا لل  ت ابلة )  الدراسة  في ك  تفروع تنلم تديرح واشتملت  ( فرداً 

العمليةح وط  ال ائدح و صائب  المفاركةح وتعايير رئيسية: دور  ال رارح وتست    ةيعة عملية ان  

بياس افداءح ووسلس  عملية التعلمح والتعلم عل  المنظمةح وافوياع التنظيمية المائمة لتيةي    ع  

 التعلمح وبد و الت الدراسة لل  النتائو اآلوية: 

عل  ح دة عمليات  أم ح دة و مط الم ادثة  ال ويةي  افسةاليب اإلبداعية يؤثر بفةك  تةاشةر   •

 التعلم في المنظمة.
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يكمأ دور ال ةائةد في وعليم ووةدريةب اففراد عل  طرق االوصةةةةال الصةةةة ي ةةح ورف  تسةةةةت     •

 المفاركة في عمليات ان  ال رارات.

 لت ثد افهدا  واالوماهات بيأ اففراد وأثير عل  عملية التعلم. •

 التنظيمية وأثير عل  عملية التعلم. الست الية اففراد في طري ة و  ي  افهدا    •

فعالية ويةي  اففكار   • لد  اففرادح وكذا عل   الساب ة عل  رف  تست   اإلبداع  الع ات   وعم  

 اإلبداعية. 

 

 التعقيب على الدراسات السابقة: 

 االستحادة تنلا في عدة أت ر: ومكنت الةاثلة تأ  ال االطاع عل  الدراسات الساب ة 

 ا تيار المنلو المناسب للدراسة وه  المنلو ال احي الت ليلي. أفادت في  -

 استددام افساليب اإلثصائية المناسةة.  -

 و ديد المتغيرات المناسةة.  -

 االستحادة تأ النتائو التي و الت لليلا الدراسات الساب ة في وحسير  تائو الدراسة. -

 بناء أداة الدراسةح وهي االستةا ة وو ديد تماالولا.  -

تأ في    أتا  حزئي  بفك   الساب ة  الدراسات  ت   وتح   الدراسة  هذه  ف م  واال تا   االوحاق   اثية 

 تتغيراولا )المناخ التنظيميح واالبتكار التعليمي( بفك  تنحرد لك  تتغير. 

ووتميز هذه الدراسة عأ الدراسات الساب ة في أ لا تأ الدراسات ال ائ  عل  ثد علم الةاثلة التي  

 د المناخ التنظيمي في دعم االبتكارات التعليمية.وة ت في أثر أبعا

 

 إجراءات الدراسة ومنهجها:

وم و ديد تنلو الدراسة بناًء عل  طةيعة ت ي ع الدراسةح وللت    تأ أهدا  الدراسة وم   

باعتةاره   ال احي  المنلو  ا تيار  وم  وبد  وومليزهاح  الةيا ات  عةأ حم   الة ةت  فةي  طري ةة 

 -مليز بيا ات إلثةات فرون تعينة ومليةداً لقحابةة علة  وةساؤالت ت ددةال ايرح وولد  لل  و

 ً بدبة وتعل  بالظ اهر ال الية وافثداث الراهنة التي يمكأ حم  المعل تات عنلا في زتام   -سلحا

 لحراء الة ت و لل باستددام أدوات تناسةة. 

 

 مجتمع الدراسة وعينتها: 

في  المدارس افساسية في تديرية التربية والتعليم  ات  وك م تمتم  الدراسة تأ تعلمي وتعلم 

(  100بلغت )  وبد أحريت الدراسة عل  عينة( تعلماً وتعلمةًح1166حن ق الدلي ح الةال  عددهم )

تعلماً وتعلمةًح وم ا تيارهم باليري ة العف ائية الةسييةح والمدول التالي ي يا  صائب العينة  

 الديم غرافية: 

  صائب العينة الديم غرافية (: 1حدول )
 النسبة % العدد  مستويات المتغير المتغير

 الجنس 

 37.0 37  كر

 63.0 63 أ ل 

 100.0 100 المجموع

 العمر

 8.0 8 25 دوم

 42.0 42 35 دوم

 30.0 30 45 دوم

 20.0 20 45 أكلرتأ

 المؤهل العلمي
 100.0 100 المجموع

 13.0 13 دبل م
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 النسبة % العدد  مستويات المتغير المتغير

 76.0 76 بكال ري س 

 11.0 11 تاحستيرفأعل 

 100.0 100 المجموع

 سنوات الخبرة 

 40.0 40 سن ات 10 أبلمأ

 45.0 45 سن ات  (20-10)

 15.0 15 سنة 20أكلر تأ 

 100.0 100 المجموع

 

 صدق المقياس: 

 أوال : أبعاد المناخ التنظيمي

ف رة لك   (  Pearson Correlationاروةاط بيرسة م )وم الت    تأ اةدق الم ياس ب سةاق تعات  

 (2تأ ف رات الممال ت  الدرحة الكلية للممالح و لل كما ه  وايا في المدول )

(لمصح فة اروةاط ك  ف رة Pearson correlation(:  تائو تعات  االروةاط بيرس م )2حدول )

 .تأ ف رات الممال ت  الدرحة الكلية للممال

رقم  

 الفقرة  
 االحتمال االرتباط  رات الفق

 المجال األول: الهيكل التنظيمي

وتلمة   .1 طةيعة  ت   يتماش   بفك   المدرسة  في  التنظيمي  الليك   وصميم  يتم 

 وأهدا  المدرسة ب يت يسما للمعلميأ لظلار بدراولم اإلبداعية.
**0.66 0.00 

التنظيمي في المدرسة بالمرو ة التي وساعد عل     .2 الليك   لد    اإلبداعيتصع 

 المعلميأ.
**0.75 0.00 

هناك و ديد وايا للمسئ ليات وال احةات التي ي  م بلا المعلم م ت  وح د    .3

 لديلم. ترو ة وساهم في وعزيز اإلبداع
**0.70 0.00 

لبداع    .4 في  يساعد  تما  اال تصااات  في  التدا    تأ  يُ د  العابات  وي ح 

 المعلميأ.
**0.82 0.00 

 0.00 0.68** الليك  التنظيمي في المدرسة أثد ت  تات العم  واإلبداع. يعتةر   .5

 المجال الثاني: المشاركة في اتخاذ القرارات

 0.00 0.79** يتيا تدير المدرسة للمعلميأ ثرية التعةير عأ الرأ .   .6

 0.00 0.46** المدرسة المعلميأ في لبرار الدية التي يرية بالمدرسة. يفارك تدير  .7

بفك    .8 ال رارات  واودا   المفاك   تنابفة  في  المعلميأ  المدرسة  تدير  يفارك 

 حماعي.
**0.77 0.00 

 0.00 0.76** يراعي تدير المدرسة  ةرات المعلميأ عند اودا  ال رارات.   .9

 0.00 0.76** المدرسة المعلميأ في عملية و ييم أدائلم.  يفارك تدير  .10

 المجال الثالث: االتصال والتواصل

 0.00 0.65** يناد  تدير المدرسة المعلميأ بأثب افسماء لليلم.   .11

 0.00 0.66** يلتزم المعلم م آداق ال  ار ت  بعضلم الةعض.  .12

 0.00 0.76** المفرفيأ للم.ييل  تدير المدرسة المعلميأ عل  و ارير زيارة   .13

 0.00 0.79** يتةادل المعلم م في المدرسة الدةرات العلمية والترب ية.  .14

 0.00 0.74** ي فر تدير المدرسة عابات ايمابية بيأ المعلميأ.   .15

 الراب : ال  افز  المجال

 0.00 0.75** يتم تكافأة المعلميأ بفك  يتناسب ت  ا مازاولم.   .16

 0.00 0.68** المدرسة ث افز تعن ية وفميعية للمعلميأ المميزيأ. ي دم تدير  .17

 0.00 0.75**  ظام ال  افز في المدرسة تةني عل  أسس ت ي عية.   .18

 0.00 0.69** يسع  تدير المدرسة لتلةية ثاحات المعلميأ تأ المكافآت.   .19

 0.00 0.65** والتلديد. يمي  تدير المدرسة لل  المكافأة والت حيز بدل الع  بة   .20
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رقم  

 الفقرة  
 االحتمال االرتباط  رات الفق

 المجال الخامس: تكنولوجيا العمل

 0.00 0.63** ي ر  تدير المدرسة عل  ت اكةة آ ر التي رات التكن ل حية.  .21

 0.00 0.67** ي حد استعداد للتأبلم ت  التغيرات التكن ل حية دا   المدرسة.   .22

 0.00 0.71** يتم و ظيع التكن ل حيا لرف  تست   أداء المعلميأ.  .23

 0.00 0.81** وُنمز أغلب أعمال المدرسة ب اسية التكن ل حيا.   .24

 0.00 0.69** ي حد عمليات وي ير تستمرة للتكن ل حيا المستددتة في المدرسة.  .25

 المجال السادس: الجانب اإلنساني

 0.00 0.69** يعتمد تدير المدرسة عل  العدل في وعاتله ت  المعلميأ.   .26

 0.00 0.87** المدرسة افسل ق الديم راطي في وعاتله ت  المعلميأ.  يتةن  تدير  .27

 0.00 0.67** يت ة  تدير المدرسة اففكار التي ييرثلا المعلم م.   .28

 0.00 0.79** ي لي تدير المدرسة اهتماتاً للعابات اإل سا ية بيأ المعلميأ.   .29

 0.00 0.75** المدرسة المساعدة الميل بة للعاتليأ عند ال احة.  ي دم تدير  .30
 (α≤0.05دالة لثصائياً عند )(ح * α≤0.01** دالة لثصائياً عند )

 

( لل  أم حمي  بيم تصح فة اروةاط ف رات الممال ت  الدرحة 2وفير المعييات ال اردة في المدول )

ب ة االوسةاق الدا لي لح رات الم ياسح وهذا بالتالي يعةر  الكلية للممال دالة لثصةائياًح تما يفةير لل  

 عأ ادق ف رات الم ياس في بياس تا ايغت تأ أح  بياسه.

وللت    مةةةةأ ادق االوساق الدا لي للمماالت بةةةةاتت الةاثلة ة ةةةةساق معامةةةةات االروةاط بيأ  

 الي ي يا  لل.درحة ك  تمال تأ تماالت الم ياس ت  الدرحة الكلية للم ياس والمدول التّ 

(: تصح فة تعاتات اروةاط درحة ك  تمال تأ تماالت الم ياس ت  الدرحة الكلية 3حدول )

 للم ياس. 
 االحتمال االرتباط  المجاالت الرقم 

 0000. 0.86** الهيكل التنظيمي   .1

 0000. 0.92** المشاركة في اتخاذ القرارات  .2

 0000. 0.85** االتصال والتواصل   .3

 0000. 0.82** الحوافز   .4

 0000. 0.77** تكنولوجيا العمل   .5

 0000. 0.83** الجانب اإلنساني   .6
 (α≤0.05دالّة لثصائياً عند )(ح * α≤0.01** دالّة لثصائياً عند )

 

( أم حمي  المماالت وروةط بةعضةلا الةعض 3يتضةا تأ  ال الةيا ات ال اردة في المدول )

ثيُت لّم تعات    ،(α≤0.01للم ياس اروةاطاً  و داللة لثصةائية عند تسةت   داللة )وبالدرحة الكلية 

اروةاط بيرسةةة م للعابة بيأ درحة ك  تمال والدرحة الكلية للم ياس كام ب ياًح تما يفةةةير لل  ب ة 

االوسةاق الدا لي لح رات الم ياس وأ لا وفةترك تعا في بياس المناخ التنظيمي في المدارس افسةاسةية  

 في تديرية وربية ووعليم حن ق الدلي .

 

 دعم االبتكارات التنظيميةثانيا : مقياس 

ف رة لك   (  Pearson Correlationوم الت    تأ اةدق الم ياس ب سةاق تعات  اروةاط بيرسة م )

 (4تأ ف رات الم ياس ت  الدرحة الكلية للم ياسح و لل كما ه  وايا في المدول )
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(لمصح فة اروةاط ك  ف رة Pearson correlationتعات  االروةاط بيرس م )(:  تائو 4حدول )

 تأ ف رات الم ياس ت  الدرحة الكلية للم ياس. 
رقم  

 الفقرة  
 االحتمال االرتباط  الفقرات 

 0.00 780.** ولتم لدارة المدرسة بت فير بيئة تفمعة لابتكار.   .1

 0.00 700.** لابتكار.ولتم لدارة المدرسة بةناء ث افة داعمة   .2

 0.00 850.** وفم  لدارة المدرسة المعلميأ عل  و  ي  أهدا  المدرسة المتميزة.  .3

 0.00 850.** وليئ لدارة المدرسة أول يات عملية التغيير.   .4

5.  
التميز شم لية  عل   المدرسة  لدارة  ال ياة   و ر   ح ا ب  ك   في  واالبتكار 

 المدرسيّة. 
**.730 0.00 

6.  
التميز  لضمام  العم   الستراويمية  دورية  تراحعة  بعم   المدرسة  لدارة  ولتم 

 واالبتكار.
**.830 0.00 

 0.00 880.** ولتم لدارة المدرسة بتي ير بدرات المعلميأ.   .7

 0.00 860.** و ر  لدارة المدرسة عل  است ياق المعلميأ المتميزيأ.   .8

 0.00 830.** ونمي لدارة المدرسة أسل ق الربابة الذاوية لد  المعلميأ.  .9

 0.00 810.** ولتم لدارة المدرسة بتنمية ال  ار الحعال ت  المعلميأ.  .10

11.  
و فر لدارة المدرسة كافة ال سائ  التي ومكأ المعلميأ تأ أداء عمللم عل   

 أثسأ وحه. 
**.880 0.00 

12.  
 و فر لدارة المدرسة براتو ودريةية للمعلميأ ثسب ال احة 

 التي يرية للم.
**.820 0.00 

 0.00 800.** وفم  لدارة المدرسة المعلميأ لت  ي  طم ثاولم.   .13

14.  
المدرسة المعلميأ المةتكريأ في وي  الديط ولعداد الةراتو  وفرك لدارة 

 التي و ض عل  االبتكار في المدرسة. 
**.890 0.00 

15.  
وستلمر لدارة المدرسة وبت االحتماعات ت  المعلميأ لمنابفة طرق ودريس  

 تةتكرة. 
**.850 0.00 

16.  
لملارات وركز لدارة المدرسة في زياراولا الصحية عل  تد  اتتاك المعلم 

 التدريس االبتكار . 
**.790 0.00 

17.  
وفرك لدارة المدرسة المعلميأ المةتكريأ في تنابفة وث  المفكات 

 التعليمية. 
**.830 0.00 

18.  
ومارس لدارة المدرسة ااثيات واسعة لت حيه عناار العملية التعليمية 

 لدعم االبتكار.
**.900 0.00 

19.  
وأساليب ورب ية حديدة وساعد عل  دعم ورعاية  و دم لدارة المدرسة ت ترثات 

 االبتكار. 
**.880 0.00 

20.  
وراعي لدارة المدرسة الم ا ب النحسية والسل كية واف ابية للمةتكريأ دا    

 المدرسة. 
**.840 0.00 

 (α≤0.05دالة لثصائياً عند )(ح * α≤0.01** دالة لثصائياً عند )

 

( لل  أم حمي  بيم تصةةةةح فةة اروةةاط ف رات الم يةاس ت  4المةدول )وفةةةةير المعييةات ال اردة في  

الدرحة الكلية للم ياس دالة لثصةةةائياًح تما يفةةةير لل  ب ة االوسةةةاق الدا لي لح رات الم ياسح وهذا 

 بالتالي يعةر عأ ادق ف رات الم ياس في بياس تا ايغت تأ أح  بياسه.

 

 الثبات

وسةاق الدا لي وب سةاق تعادلة اللةات كرو ةاخ ألحاح وكذلل باتت الةاثلة ب سةاق اللةات بيري ة اال

 (.5وم ثساق اللةات بيري ة التمزئة النصحيةح و لل كما ه  ت يا في المدول )
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 (: تعاتات اللةات فداة الدراسة  5حدول )

 المقياس 
عدد  

 الفقرات 

 التجزئة النصفية كرونباخ ألفا 

 معامل االرتباط معامل الثبات
معامل سبيرمان 

 براون المصحح

 0.81 0.71 0.84 30 أبعاد المناخ التنظيمي 

 0.84 0.73 0.87 20 دعم االبتكارات التعليمية

 

ألحا للدرحة الكلية لم ياس أبعاد   ( أم بيمة تعات  ثةات كرو ةاخ5وفير المعييات ال اردة في المدول )

 ( بل   التنظيمي  التمزئة  0.84المناخ  بيري ة  اللةات  ب ساق  الم ياس  ثةات  تأ  الت     وم  كذلل  (ح 

(. كذلل بل  تعات  0.81النصحيةح ثيت بل  تعات  سةيرتام براوم المص ا للدرحة الكلية للم ياس ) 

(ح كما وم الت    تأ ثةات 0.87تكارات التعليمية )ثةات كرو ةاخ ألحا للدرحة الكلية لم ياس دعم االب

للدرحة  المص ا  براوم  سةيرتام  تعات   النصحيةح ثيت  التمزئة  بيري ة  اللةات  ب ساق  الم ياس 

(. تما يفير لل  أم الم اييس وتمت  بدرحة تروحعة تأ اللةاتح وهذا يفير لل   0.84الكلية للم ياس )

 .هدا  الدراسةأم الم اييس اال ة للتيةي  وو  ي  أ

 

 تصحيح المقاييس 

تأ  ال لعياء اإلحابة بدرحة   الم ياساسةتددتت الةاثلة ت ياسةاً  ماسةي الةدائ ح ثيت وم وصة يا  

( درحاتح وبدرحة بليلة 3( درحاتح وبدرحة تت سةةية )4( درحاتح وبدرحة كةيرة )5كةيرة حداً )

( ي يةةةا فئات المت سةةةيات ال سةةةابية  6)درحتام(ح وبدرحة بليلة حداً )درحة واثدة(. والمدول )

 لت دير درحة الم اف ة للم اييس اللاث:

 ات ال سابية لت دير درحة الم اف ة (: فئات المت سي6حدول )

 درجة الموافقة فئات المتوسط الحسابي 

 بليلة  1.00-2.33

 تت سية  2.34-3.67

 كةيرة  3.68-5.00

 

 متغيرات الدراسة: 

 المنسح العمرح المؤه  العلميح سن ات الدةرة.المتغيرات التصنيفية: 

)الليكة  التنظيميح المفةةةةاركةة في اودةا  ال راراتح  : أبعةاد المنةاخ التنظيميالمتغيرات المسررررتقلرة

 االوصال والت اا ح ال  افزح وكن ل حيا العم ح والما ب اإل سا ي(.

 دعم االبتكارات التعليمية. المتغير التابع:

 

 إجراءات الدراسة:

الةاثلة عل   وم الرح ع لل  تا أويا تأ افدق الترب   المةروةط بمتغيرات الدراسةح الذ  ساعد   •

 .وك يأ  لحية علمية لم ي ع الدراسة
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وم الرح ع لل  بعض الدراسةات وافب اث العربية والعالمية  ات العابةةةةةة بمتغيرات الدراسةة  •

 .لاستحادة تنلا في بناء أداة الدراسة

وم ومليز افداة التي اسةةةتددتت لمم  الةيا ات وو زيعلا عل  أفراد عينة الدراسةةةةح وتأ ثم وم   •

 حمعلا ولحراء المعالمات اإلثصائية الازتة.

 

 األساليب اإلحصائية: 

اعتمدت الةاثلة في و لي  بيا ات الدراسة بعد ويةي  افداة عل  أفراد العينةح عل  ثزتة الةراتو  

 االثصائية للعل م االحتماعيةح 

, Version (26)Statistical Package for the Social Sciences :SPSS 

 استددام اال تةارات اإلثصائية التالية: ووم 

 التكرارات وافوزام النسةية. •

 المت سيات ال سابيةح اال  رافات المعيارية. •

 ا تةار كرو ةاخ ألحا لمعرفة ثةات ف رات االستةا ة.  •

 تعات  اروةاط سةيرتام براوم لمعرفة اللةات بيري ة التمزئة النصحية.   •

 ( لمعرفة ادق ف رات االستةا ة.Pearson Correlationتعات  االروةاط بيرس م ) •

 . ا تةار اال  دار المتعدد والةسيط لمعرفة درحة وأثير المتغيرات المست لة عل  المتغير التاب  •

 

 نتائج الدراسة: 

يتضةمأ هذا المزء تأ الدراسةة و لياً لثصةائياً للةيا ات الناومة عأ الدراسةةح و لل تأ أح  اإلحابة  

 والحرييات.عل  افسئلة 

درحة و فر أبعاد المناخ التنظيمي في المدارس افساسية في تديرية وربية ووعليم  ما  السؤال األول:  

 ؟ حن ق الدلي 

لقحابة عأ السةةةؤال افول وم اسةةةتدراا المت سةةةيات ال سةةةابية واال  رافات المعيارية وافوزام  

درحة و فر أبعاد المناخ التنظيمي في المدارس افسةةاسةةية في تديرية وربية ووعليم حن ق  النسةةةية ل

 (.7و لل كما ه  ت يا في المدول )الدلي ح 

(: المت سيات ال سابية واال  رافات المعيارية وافوزام النسةية لدرحة و فر أبعاد المناخ 7حدول )

 ووعليم حن ق الدلي .   التنظيمي في المدارس افساسية في تديرية وربية

 المجال
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف  

 المعياري

الوزن 

 النسبي  
 الترتيب 

درجة  

 الموافقة 

 كةيرة  1 79.0 0.76 3.95 الهيكل التنظيمي 

 تت سية  5 61.2 0.89 3.06 المشاركة في اتخاذ القرارات 

 تت سية  4 71.4 0.69 3.57 االتصال والتواصل 
 تت سية  6 60.0 0.95 3.00 الحوافز 

 تت سية  2 73.0 0.63 3.65 تكنولوجيا العمل 

 تت سية  3 71.6 0.62 3.58 الجانب اإلنساني 

 متوسطة  69.4 0.76 3.47 الدرجة الكلية ألبعاد المناخ التنظيمي 

 

( أم درحة و فر أبعاد المناخ التنظيمي في المدارس افساسية  7وفير المعييات ال اردة في المدول )

كا ت تت سةةيةح ثيت بل  المت سةةط ال سةةابي للدرحة الكلية  تديرية وربية ووعليم حن ق الدلي في 

 %(. 69.4( وبنسةة تئ ية بلغت )3.47)

أبعاد المناخ التنظيمي و فراً في المدارس افسةةةةاسةةةةية في تديرية وربية ووعليم حن ق  وبد كام أكلر 

( و سةةةة  3.95افول بمت سةةط ثسةةابي بل  ) ح الذ  حاء في المركزالهيكل التنظيميح تمال الدلي 
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(  3.65ح بمت سةةةةط ثسةةةةابي بل  )تكنولوجيرا العمرل%(ح واه في المركز اللةا ي تمةال 79.0تئ يةة )

ح بمت سةةط ثسةةابي بل   الجانب اإلنسررراني%(ح وحاء في المركز اللالت تمال 73.0و سةةةة تئ ية )

ح بمت سةةةط  االتصرررال والتواصرررل %(ح وحاء في المركز الراب  تمال71.6( و سةةةةة تئ ية )3.58)

المشراركة في اتخاذ %(ح وحاء في المركز الداتس تمال  71.4( و سةةة تئ ية )3.57ثسةابي بل  )

%(ح وحاء في المركز السةادس تمال 61.2( و سةةة تئ ية )3.06ح بمت سةط ثسةابي بل  )القرارات

ة  لل لل  وح د  ووعزو الةاثل.%(60.0( و سةةةةةة تئ ية )3.00ح بمت سةةةةط ثسةةةةابي بل  )الحوافز

في تديرية وربية ووعليم  تفكات واع بات و د تأ تاءتة تناخ العم  لمعلمي المدارس افساسية  

ح وعدم بيةام تدير  المةدارس بدورهم بفةةةةكة   فعّةال اومةاه أبعةاد المنةاخ التنظيميح ثيةت حن ق الدلية 

علميأ بدرحة ريةةةا أ ه يعكس تد  التحاع  بيأ المميزات الفةةةدصةةةية والتنظيميةح ت  شةةةع ر الم

التي   (2012الحارثي )ح واوح ت هذه النتيمة ت  دراسةةةةة تت سةةةةية عأ  ظام عمللم في المدرسةةةةة

و اةةةلت لل  أم المناخ التنظيمي كام تأ وحلة  ظر المعلميأ بدرحة تت سةةةية في حمي  افبعاد. 

الذيأ و اةةل ا لل  أم   (2006الشررنطي )ح ودراسةةة (2010بحر وسررويرح )وا تلحت ت  دراسةةة 

 .و حلات العينة كا ت ليمابية     المناخ التنظيمي السائد 

وةة فر أبعةةاد المنةةاخ التنظيمةةي فةةي المةةدارس افساسةةية فةةي تديريةةة بمؤشةةرات أمررا فيمررا يتعلرر  

ح ف ةةد اسةةتدرحت المت سةةيات ال سةةابية واال  رافةةات المعياريةةة وربيةةة ووعلةةيم حنةة ق الدليةة 

 تؤشر تأ تؤشرات أبعاد المناخ التنظيمي عل  الن   اآلوي:وافوزام النسةية لك  

 الهيكل التنظيمي: -1

(: المت سيات ال سابية واال  رافات المعيارية وافوزام النسةية للليك  التنظيمي في  8حدول )

 المدارس افساسية في تديرية وربية ووعليم حن ق الدلي .
رقم  

 الفقرة  
 الفقرة 

المتوسط 

 الحسابي 

االنحراف 

 المعياري 

الوزن  

 النسبي %
 الترتيب 

درجة 

 الموافقة

1-  

المدرسة   في  التنظيمي  الليك   وصميم  يتم 

وأهدا    وتلمة  طةيعة  ت   يتماش   بفك  

لظلار   للمعلميأ  يسما  ب يت  المدرسة 

 بدراولم اإلبداعية. 

 كةيرة  4 77.0 1.01 3.85

2-  
المدرسة   في  التنظيمي  الليك   يتصع 

التي   اإلبداعبالمرو ة  عل   لد    وساعد 

 المعلميأ.

 كةيرة  5 76.8 1.04 3.84

3-  

وال احةات  للمسئ ليات  و ديد وايا  هناك 

ترو ة  وح د  ت   المعلم م  بلا  ي  م  التي 

 لديلم. وساهم في وعزيز اإلبداع

 كةيرة  3 79.6 1.05 3.98

4-  

في   التدا    تأ  يُ د  العابات  وي ح 

لبداع  في  يساعد  تما  اال تصااات 

 المعلميأ.

 كةيرة  1 81.8 0.98 4.09

5-  
أثد   المدرسة  في  التنظيمي  الليك   يعتةر 

 ت  تات العم  واإلبداع. 
 كةيرة  2 79.8 1.04 3.99

 كبيرة  79.0 1.02 3.95 الدرجة الكلية للهيكل التنظيمي

 

تديرية  الليك  التنظيمي في المدارس افسةةةاسةةةية في ( أم  8وفةةةير المعييات ال اردة في المدول )

( بنسةةةةة  3.95كام كةيراًح ثيت بل  المت سةةةط ال سةةةابي للدرحة الكلية ) وربية ووعليم حن ق الدلي 

(. وبد حاءت الح رة 4.09  –  3.84%(ح وبد وراوثت المت سيات ال سابية بيأ )79.0تئ ية بلغت )

(  ع المعلميأ وي ح العابات يُ د تأ التدا   في اال تصااات تما يساعد في لبدا( التي  صلا )4)

%(ح في ثيأ حاءت الح رة 81.8( و سةة تئ ية بلغت )4.09في المركز افول بمت سط ثسابي بل  )
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يتصةةةع الليك  التنظيمي في المدرسةةةة بالمرو ة التي وسةةةاعد عل  اإلبداع لد  ( التي  صةةةلا )2)

وتعزو    %(.76.8( و سةةةة تئ ية بلغت )3.84( في المركز اف ير بمت سةةط ثسةةابي بل  )المعلميأ

 لل لل  أم و اةةةةيع الملام في الليك  التنظيمي يؤد  لل  ل ماز   عي يتةعه و  يم ث ي ي   الباحثة

التي (  2006الشررنطي )فح  المضةةي في تسةةيرة التميز واالبتكار. وا تلحت هذه النتيمة ت  دراسةةة 

 .ارأظلرت الدراسة وح د  ل  في الليك  التنظيمي لل زارات وأساليب وطرق اودا  ال ر

 

 المشاركة في اتخاذ القرارات: -2

(: المت سيات ال سابية واال  رافات المعيارية وافوزام النسةية للمفاركة في اودا  9حدول )

 ال رارات في المدارس افساسية في تديرية وربية ووعليم حن ق الدلي . 
رقم  

 الفقرة  
 الفقرة 

المتوسط 

 الحسابي 

االنحراف 

 المعياري 

الوزن  

 النسبي %
 الترتيب 

درجة 

 الموافقة

1-  
التعةير  للمعلميأ ثرية  المدرسة  تدير  يتيا 

 عأ الرأ . 
 تت سية  4 59.4 1.42 2.97

2-  
لبرار   في  المعلميأ  المدرسة  تدير  يفارك 

 الدية التي يرية بالمدرسة.
 تت سية  م4 59.4 1.40 2.97

3-  
في تنابفة   يفارك تدير المعلميأ  المدرسة 

 المفاك  واودا  ال رارات بفك  حماعي.
 تت سية  3 60.4 1.41 3.02

4-  
يراعي تدير المدرسة  ةرات المعلميأ عند 

 اودا  ال رارات. 
 تت سية  2 61.4 1.35 3.07

5-  
عملية   في  المعلميأ  المدرسة  تدير  يفارك 

 و ييم أدائلم.
 تت سية  1 65.0 1.26 3.25

 متوسطة  61.2 1.37 3.06 الدرجة الكلية للمشاركة في اتخاذ القرارات 

 

المفةاركة في اودا  ال رارات في المدارس افسةاسةية  ( أم  9وفةير المعييات ال اردة في المدول )    

كا ت تت سةةيةح ثيت بل  المت سةةط ال سةةابي للدرحة الكلية  في تديرية وربية ووعليم حن ق الدلي 

(.  3.25 –  2.97%(ح وبد وراوثت المت سةةيات ال سةةابية بيأ )61.2( بنسةةةة تئ ية بلغت )3.06)

( في يفةةةةارك تدير المدرسةةةةة المعلميأ في عملية و ييم أدائلم(التي  صةةةةلما )5وبد حاءت الح رة )

%(ح في ثيأ حاءت ك  تأ 65.0و سةةةة تئ ية بلغت )(  3.25المركز افول بمت سةةط ثسةةابي بل  )

يفةارك  (ح و)يتيا تدير المدرسةة للمعلميأ ثرية التعةير عأ الرأ ( الاوي  صةلما )2ح 1الح رويأ )

( في المركز اف ير بمت سةط ثسةابي  تدير المدرسةة المعلميأ في لبرار الدية التي يرية بالمدرسةة

ووعزو الةاثلة  لل لل  أم تفةةةاركة تدير  المدارس   %(.59.4( و سةةةةة تئ ية بلغت )2.97بل  )

المعلميأ في تنابفةةةة افت ر المتعل ة بالمدرسةةةة  في تديرية وربية ووعليم حن ق الدلي افسةةةاسةةةية  

واودا  ال رارات المناسةةة تت سةيةح وأم تدير  المدارس افسةاسةية ال يراع م الحروق الحردية بيأ  

م ثراةةلم عل  ودعيم ثرية التعةير عأ الرأ  دا   المدرسةةةح المعلميأ عند اودا  ال راراتح وعد 

التي أظلرت  (  Wfry, 2006وفراي ) . واوح ت ت  دراسةةةة وأ ذ ت ترثات المعلميأ بعيأ االعتةار

 فيرف  تست   المفاركة في عمليات ان  ال رارات.أم دور ال ائد يكمأ 

 االتصال والتواصل: -3

واال  رافات المعيارية وافوزام النسةية لاوصال والت اا   (: المت سيات ال سابية 10حدول )

 في المدارس افساسية في تديرية وربية ووعليم حن ق الدلي .
رقم  

 الفقرة  
 الفقرة 

المتوسط 

 الحسابي 

االنحراف 

 المعياري 

الوزن  

 النسبي %
 الترتيب 

درجة 

 الموافقة

1-  
تدير بأثب   يناد   المعلميأ  المدرسة 

 افسماء لليلم. 
 تت سية  1 72.4 0.99 3.62
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رقم  

 الفقرة  
 الفقرة 

المتوسط 

 الحسابي 

االنحراف 

 المعياري 

الوزن  

 النسبي %
 الترتيب 

درجة 

 الموافقة

2-  
بعضلم   ت   ال  ار  آداق  المعلم م  يلتزم 

 الةعض.
 تت سية  5 70.4 0.95 3.52

3-  
و ارير  عل   المعلميأ  المدرسة  تدير  ييل  

 زيارة المفرفيأ للم.
 تت سية  2 71.8 1.00 3.59

4-  
الدةرات    يتةادل المدرسة  في  المعلم م 

 العلمية والترب ية.
 تت سية  3 71.2 0.97 3.56

5-  
بيأ   ايمابية  عابات  المدرسة  تدير  ي فر 

 المعلميأ.
 تت سية  4 70.8 0.96 3.54

 متوسطة  71.4 0.97 3.57 الدرجة الكلية لالتصال والتواصل 

 

درحة االوصةال والت ااة  في المدارس افسةاسةية في ( أم  10وفةير المعييات ال اردة في المدول )

كا ت تت سةةةةيةح ثيت بل  المت سةةةةط ال سةةةةابي للدرحة الكلية  تديرية وربية ووعليم حن ق الدلي 

(.  3.62 –  3.52%(ح وبد وراوثت المت سةةيات ال سةةابية بيأ )71.4( بنسةةةة تئ ية بلغت )3.57)

( في المركز يناد  تدير المدرسةةة المعلميأ بأثب افسةةماء لليلم( التي  صةةلا )1ءت الح رة )وبد حا

( التي 2%(ح في ثيأ حاءت الح رة )72.4( و سةةة تئ ية بلغت )3.62افول بمت سةط ثسةابي بل  )

( في المركز اف ير بمت سةةط ثسةةابي بل   يلتزم المعلم م آداق ال  ار ت  بعضةةلم الةعض  صةةلا )

سةةةةب  لل لل  ث   الملام والمسةةةؤوليات  وتعزو الباحثة %(.  70.4و سةةةةة تئ ية بلغت )  (3.52)

المل اة عل  عاو  المدير والمعلمح كذلل المعا اة االبتصةادية والظرو  السةياسةية التي يعيفةلا ك  تأ 

مل اة عل   المدير والمعلم الحلسةيينيح بسةةب ا فةغال كافة افطرا  بتأدية الملام اإلدارية والتعليمية ال

 لةل للة  وحة د  ل  في الم ةةة والتةآلع والتةرابط بةيأ تةدير  المةدارس عاو لم. كما يرح  سةب  

.  افسةاسةية والمعلميأح باإليةافة لعدم سةعيلم لل  وعزيز العابة الييةة والمميلة بينلم وبيأ تعلميلم 

في وعليم ووةدريةب  ال ةائةد يكمأ التي أظلرت أم دور  (  Wfry, 2006وفراي ) واوح ةت ت  دراسةةةةةة  

 اففراد عل  طرق االوصال الص ي ة.

 الحوافز: -4

(: المت سيات ال سابية واال  رافات المعيارية وافوزام النسةية لل  افز في المدارس  11حدول )

 افساسية في تديرية وربية ووعليم حن ق الدلي .
رقم  

 الفقرة  
 الفقرة 

المتوسط 

 الحسابي 

االنحراف 

 المعياري 

لوزن  ا

 النسبي %
 الترتيب 

درجة 

 الموافقة

1-  
ت    يتناسب  بفك   المعلميأ  تكافأة  يتم 

 ا مازاولم.
2.80 1.46 

56.0 
 تت سية  5

2-  
ي دم تدير المدرسة ث افز تعن ية وفميعية 

 للمعلميأ المميزيأ. 
2.96 1.41 

59.2 
 تت سية  3

3-  
 ظام ال  افز في المدرسة تةني عل  أسس  

 ت ي عية.
3.27 1.28 

65.4 
 تت سية  1

4-  
يسع  تدير المدرسة لتلةية ثاحات المعلميأ  

 تأ المكافآت.
3.08 1.36 

61.6 
 تت سية  2

5-  
والت حيز   المكافأة  لل   المدرسة  تدير  يمي  

 بدل الع  بة والتلديد.
2.87 1.43 

57.4 
 تت سية  4

 متوسطة  60.0 1.39 3.00 الدرجة الكلية للحوافز 

 

درحة ال  افز في المدارس افسةاسةية في تديرية  ( أم 11وفةير المعييات ال اردة في المدول )      

( بنسةة  3.00كا ت تت سةيةح ثيت بل  المت سةط ال سةابي للدرحة الكلية ) وربية ووعليم حن ق الدلي 
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الح رة (. وبد حاءت 3.27  –  2.80%(ح وبد وراوثت المت سيات ال سابية بيأ )60.0تئ ية بلغت )

( في المركز افول بمت سةط   ظام ال  افز في المدرسةة تةني عل  أسةس ت ية عية( التي  صةلا )3)

يتم  ( التي  صةةةلا )1%(ح في ثيأ حاءت الح رة )65.4( و سةةةةة تئ ية بلغت )3.27ثسةةةابي بل  )

 سةةة  ( و2.80( في المركز اف ير بمت سةط ثسةابي بل  )تكافأة المعلميأ بفةك  يتناسةب ت  ا مازاولم

ووعزو الةاثةةلة  لةةل للةة  عدم اهتمةةام تةةدير  المةةدارس افساسية بفةةئ م  %(.  56.0تئ ية بلغت )

المعلمةةيأ النحسية واال حعاليةح ثيت يمب أم يك م هناك و ازم  حسي وا حعالي لكي ينسمم المعلم م  

م المةدير بت حيز  ح ثيةت أم االهتمةام يتيلةب لتكةا يةات تةاديةة وتسةةةةاثةات زتنيةة لي  ت  طةيعةة العمة 

المعلميأح وهةذا بةدوره يؤد  لل  رف  الروح المعن يةة للمعلميأ ويؤثر عل  لبةداعلم وابتكةارهمح  

التي أظلرت أم واب  المناخ التنظيمي السةةائد في   2012)عدوان )وا تلحت هذه النتيمة ت  دراسةةة  

 .المدارس اللا  ية ال ك تية بم افظات غزة هي  ظرة ليمابية بدرحة كةيرة

 تكنولوجيا العمل: -5

(: المت سيات ال سابية واال  رافات المعيارية وافوزام النسةية لتكن ل حيا العم  في 12حدول )

 المدارس افساسية في تديرية وربية ووعليم حن ق الدلي .
رقم  

 الفقرة  
 الفقرة 

المتوسط 

 الحسابي 

االنحراف 

 المعياري 

الوزن  

 النسبي %
 الترتيب 

درجة 

 الموافقة

1-  
آ ر  ت اكةة  عل   المدرسة  تدير  ي ر  

 التي رات التكن ل حية. 
 تت سية  3 72.2 0.90 3.61

2-  
التغيرات   ت   للتأبلم  استعداد  ي حد 

 التكن ل حية دا   المدرسة. 
 تت سية  4 71.0 0.88 3.55

3-  
أداء  تست    لرف   التكن ل حيا  و ظيع  يتم 

 المعلميأ.
 تت سية  5 70.6 0.83 3.53

4-  
ب اسية  المدرسة  أعمال  أغلب  وُنمز 

 التكن ل حيا. 
 كةيرة  2 74.0 0.90 3.70

5-  
للتكن ل حيا   تستمرة  وي ير  عمليات  ي حد 

 المستددتة في المدرسة. 
 كةيرة  1 77.0 0.98 3.85

 متوسطة  73.0 0.90 3.65 الدرجة الكلية لتكنولوجيا العمل 

 

درحة وكن ل حيا العم  في المدارس افسةةاسةةية  ( أم 12وفةةير المعييات ال اردة في المدول )       

كا ت تت سةةيةح ثيت بل  المت سةةط ال سةةابي للدرحة الكلية  في تديرية وربية ووعليم حن ق الدلي 

(.  3.85 –  3.53%(ح وبد وراوثت المت سةةيات ال سةةابية بيأ )73.0( بنسةةةة تئ ية بلغت )3.65)

ي حةد عمليةات وي ير تسةةةةتمرة للتكن ل حيةا المسةةةةتدةدتةة في ( التي  صةةةةلةا )5وبةد حةاءت الح رة )

%(ح في ثيأ  77.0( و سةةةة تئ ية بلغت )3.85( في المركز افول بمت سةةط ثسةةابي بل  )المدرسةةة

( في المركز يتم و ظيع التكن ل حيةا لرف  تسةةةةت   أداء المعلميأ( التي  صةةةةلةا )3حةاءت الح رة )

 لل لل  يةعع   وتعزو الباحثة%(.  70.6( و سةةة تئ ية بلغت )3.53مت سةط ثسةابي بل  )اف ير ب

الةنيةة الت تيةة المةاديةة بةالنسةةةةةةة لت ظيع التكن ل حيةاح ثيةت أم افتر تكلع حةداً تأ  ةاثيةة أحلزة 

ال ةاسةةةة ق وتل  ةاولةا و ةدتةة اإل تر ةت التي غةالةةاً تةا وك م يةةةةعيحةة ويتم الت كم فيلةا تأ المةا ةب  

التي أظلرت   2012)عدوان )ئيلي ت  اروحاع وكلحة الددتةح وا تلحت هذه النتيمة ت  دراسةة اإلسةرا

أم واب  المنةاخ التنظيمي السةةةةائةد في المةدارس اللةا  يةة ال ك تيةة بم ةافظةات غزة هي  ظرة ليمةابيةة  

 بدرحة كةيرة.
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 الجانب اإلنساني: -6

المعيارية وافوزام النسةية للما ب اإل سا ي في  (: المت سيات ال سابية واال  رافات 13حدول )

 المدارس افساسية في تديرية وربية ووعليم حن ق الدلي .
رقم  

 الفقرة  
 الفقرة 

المتوسط 

 الحسابي 

االنحراف 

 المعياري 

الوزن  

 النسبي %
 الترتيب 

درجة 

 الموافقة

1-  
المدرسة عل  العدل في وعاتله   يعتمد تدير

 ت  المعلميأ. 
 كةيرة  1 74.4 0.95 3.72

2-  
الديم راطي  افسل ق  المدرسة  تدير  يتةن  

 في وعاتله ت  المعلميأ. 
 تت سية  3 70.8 0.88 3.54

3-  
ييرثلا  التي  اففكار  المدرسة  تدير  يت ة  

 المعلم م.
 تت سية  4 70.6 0.88 3.53

4-  
تدير للعابات   ي لي  اهتماتاً  المدرسة 

 اإل سا ية بيأ المعلميأ. 
 تت سية  2 72.8 0.92 3.64

5-  
الميل بة  المساعدة  المدرسة  تدير  ي دم 

 للعاتليأ عند ال احة. 
 تت سية  5 69.2 0.82 3.46

 متوسطة  71.6 0.89 3.58 الدرجة الكلية للجانب اإلنساني

 

الما ب اإل سةةا ي في المدارس افسةةاسةةية في تديرية  ( أم 13وفةةير المعييات ال اردة في المدول )

( بنسةةة  3.58كام تت سةياًح ثيت بل  المت سةط ال سةابي للدرحة الكلية ) وربية ووعليم حن ق الدلي 

 رة (. وبد حاءت الح3.72  –  3.46%(ح وبد وراوثت المت سيات ال سابية بيأ )71.6تئ ية بلغت )

( في المركز افول بمت سط  يعتمد تدير المدرسة عل  العدل في وعاتله ت  المعلميأ( التي  صلا )1)

ي دم  ( التي  صةةةلا )5%(ح في ثيأ حاءت الح رة )74.4( و سةةةةة تئ ية بلغت )3.72ثسةةةابي بل  )

ي بل   ( في المركز اف ير بمت سةةط ثسةةابتدير المدرسةةة المسةةاعدة الميل بة للعاتليأ عند ال احة

 لل لل  التعددية في افعةاء التي يعا ي تنلا   وتعزو الباحثة%(.  69.2( و سةةة تئ ية بلغت )3.46)

المدير والمعلم لم كا ت لدارية أو أكاديمية أو ابتصةادية أو احتماعية... ال،ح تما يؤثر عل  تمارسةته  

وعيةائلمح وا تلحةت هةذه للمةا ةب اإل سةةةةا ي ثت  ت   حسةةةةهح وهةذا بةدوره يؤثر عل  ل تةاا المعلميأ 

التي أظلرت أم واب  المنةاخ التنظيمي السةةةةائةد في المةدارس   2012)عردوان )النتيمةة ت  دراسةةةةة  

 اللا  ية ال ك تية بم افظات غزة هي  ظرة ليمابية بدرحة كةيرة.

مديرية  ما مستوى دعم االبتكارات التعليمية من قبل مديري المدارس األساسية في  السؤال الثاني: 

 تربية وتعليم جنوب الخليل؟ 

لقحابة عأ السةةؤال السةةاب  وم اسةةتدراا المت سةةيات ال سةةابية واال  رافات المعيارية وافوزام  

مسةةةت   دعم االبتكارات التعليمية تأ بة  تدير  المدارس افسةةةاسةةةية في تديرية وربية  النسةةةةية ل

 .(14و لل كما ه  ت يا في المدول )ووعليم حن ق الدلي ح 

(: المت سيات ال سابية واال  رافات المعيارية وافوزام النسةية لمست   دعم  14حدول )

 االبتكارات التعليمية تأ بة  تدير  المدارس افساسية في تديرية وربية ووعليم حن ق الدلي .

رقم  

 الفقرة  
 الفقرة 

المتوسط 

 الحسابي 

االنحراف 

 المعياري 

الوزن  

 النسبي %
 الترتيب 

درجة 

 الموافقة

1-  
تفمعة   بيئة  بت فير  المدرسة  لدارة  ولتم 

 لابتكار. 
 كةيرة  7 79.2 0.80 3.96

2-  
داعمة   ث افة  بةناء  المدرسة  لدارة  ولتم 

 لابتكار. 
 كةيرة  2 80.8 0.76 4.04

3-  
وفم  لدارة المدرسة المعلميأ عل  و  ي   

 أهدا  المدرسة المتميزة. 
 كةيرة  10 76.0 0.96 3.80
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رقم  

 الفقرة  
 الفقرة 

المتوسط 

 الحسابي 

االنحراف 

 المعياري 

الوزن  

 النسبي %
 الترتيب 

درجة 

 الموافقة

4-  
عملية  أول يات  المدرسة  لدارة  وليئ 

 التغيير. 
 كةيرة  8 78.8 0.80 3.94

5-  
و ر  لدارة المدرسة عل  شم لية التميز 

 واالبتكار في ك  ح ا ب ال ياة المدرسيّة.
 كةيرة  1 81.0 0.70 4.05

6-  

دورية  تراحعة  بعم   المدرسة  لدارة  ولتم 

التميز  لضمام  العم     الستراويمية 

 واالبتكار.

 كةيرة  6 79.4 0.81 3.97

7-  
بدرات  بتي ير  المدرسة  لدارة  ولتم 

 المعلميأ.
 كةيرة  4 79.8 0.80 3.99

8-  
است ياق   عل   المدرسة  لدارة  و ر  

 المعلميأ المتميزيأ.
 كةيرة  9 78.2 0.79 3.91

9-  
ونمي لدارة المدرسة أسل ق الربابة الذاوية 

 لد  المعلميأ.
 كةيرة  5 79.6 0.82 3.98

10-  
ولتم لدارة المدرسة بتنمية ال  ار الحعال ت  

 المعلميأ.
 كةيرة  3 80.0 0.79 4.00

11-  
و فر لدارة المدرسة كافة ال سائ  التي 

ومكأ المعلميأ تأ أداء عمللم عل  أثسأ  

 وحه.

 تت سية  19 53.8 1.29 2.69

12-  
و فر لدارة المدرسة براتو ودريةية 

 ثسب ال احة التي يرية للم. للمعلميأ
 تت سية  13 62.0 1.41 3.10

13-  
وفم  لدارة المدرسة المعلميأ لت  ي   

 طم ثاولم.
 تت سية  15 61.2 1.43 3.06

14-  
وفرك لدارة المدرسة المعلميأ المةتكريأ  

في وي  الديط ولعداد الةراتو التي 

 و ض عل  االبتكار في المدرسة. 

 تت سية  12 62.6 1.34 3.13

15-  
وستلمر لدارة المدرسة وبت االحتماعات 

ت  المعلميأ لمنابفة طرق ودريس 

 تةتكرة. 

 تت سية  17 58.4 1.43 2.92

16-  
وركز لدارة المدرسة في زياراولا الصحية  

عل  تد  اتتاك المعلم لملارات 

 التدريس االبتكار . 

 تت سية  11 64.6 1.33 3.23

17-  
المةتكريأ  وفرك لدارة المدرسة المعلميأ 

 في تنابفة وث  المفكات التعليمية.
 تت سية  18 57.4 1.35 2.87

18-  
ومارس لدارة المدرسة ااثيات واسعة 

لت حيه عناار العملية التعليمية لدعم  

 االبتكار. 

 تت سية  16 58.8 1.46 2.94

19-  
و دم لدارة المدرسة ت ترثات وأساليب 

ورب ية حديدة وساعد عل  دعم ورعاية  

 االبتكار. 

 تت سية  14 61.6 1.39 3.08

20-  
وراعي لدارة المدرسة الم ا ب النحسية  

والسل كية واف ابية للمةتكريأ دا    

 المدرسة. 

 تت سية  م15 61.2 1.41 3.06

 متوسطة  69.8 1.09 3.49 الدرجة الكلية لدعم االبتكارات التعليمية
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تسةةت   دعم االبتكارات التعليمية تأ بة  تدير  ( أم  14وفةةير المعييات ال اردة في المدول )    

ح ثيت بل  المت سةط بدرجة متوسرطةكام  المدارس افسةاسةية في تديرية وربية ووعليم حن ق الدلي 

%(ح وبد وراوثت المت سةيات ال سةابية  69.8( بنسةةة تئ ية بلغت )3.49ال سةابي للدرحة الكلية )

 (. 4.05 – 2.69يأ )ب

( بد ثصةةةلت عل  أعل  درحة ت اف ة بالنسةةةةة  10ح 2ح  5( أم الح رات )14ويتضةةةا تأ المدول )

لمسةت   دعم االبتكارات التعليمية تأ بة  تدير  المدارس افساسية في تديرية وربية ووعليم حن ق 

لتميز واالبتكار في و ر  لدارة المدرسةةة عل  شةةم لية ا  ح وبد وم  رت هذه الح رات ث ل:الدلي 

ولتم لدارة المدرسةةةة ح  ولتم لدارة المدرسةةةة بةناء ث افة داعمة لابتكارح ك  ح ا ب ال ياة المدرسةةةيّة

 .بتنمية ال  ار الحعال ت  المعلميأ

لمسةةةةت   دعم  ( بةد ثصةةةةلةت عل  أبة  درحةة ت اف ةة بةالنسةةةةةةة  15ح 17ح  11في ثيأ أم الح رات )

ح وبد االبتكارات التعليمية تأ بة  تدير  المدارس افسةاسةية في تديرية وربية ووعليم حن ق الدلي 

  و فر لدارة المدرسةةة كافة ال سةةائ  التي ومكأ المعلميأ تأ أداء عمللموم  رت هذه الح رات ث ل:

عل  أثسةأ وحهح وفةرك لدارة المدرسةة المعلميأ المةتكريأ في تنابفةة وث  المفةكات التعليميةح  

 وستلمر لدارة المدرسة وبت االحتماعات ت  المعلميأ لمنابفة طرق ودريس تةتكرة.

 لةل لل  أتر  ال يمكأ ل كةاره أو ومةاوزه أال وه  المةا ةب المةاد ح ثيةت أم اإلبةداع   وتعزو البراحثرة

تكةار ي تةاحةام لل  دعم تةاد  ووفةةةةمي  للمةتكريأ لتم ية  أفكةارهم وأعمةاللم الة ليةةح وه  أتر واالب

شةةة يا حداً في ظ  الظرو  التي وعا ي تنلا فلسةةةييأ الم تلة. وا تلحت هذه النتيمة ت  دراسةةةة 

و اةةةةلت لل  أم بعض تدير  المدارس ي    م  ماثاً كةيراً في   التي(  Tonkin, 2016تونكن )

و اةلت   التي(  Somerton, 2014سرومرتون )ح كذلل ا تلحت ت  دراسةة  افات ابتكاريةوأسةيس ث

ريران وتيبو  كمةا ا تلحةت ت     لل  أم اإلطةار المؤسةةةةسةةةةي يلعةب دوراً في دعم المل د االبتكةاريةة.

((Ryan & Tipu, 2013أظلرت أم ال يةادة الحعةالةة للةا وةأثير ليمةابي ب   عل  المية         التي

 .االبتكار

 

ألبعاد المناخ   (≥0.05)السرررؤال الثالث: هل يوجد أثر ذو داللة إحصرررائية عند مسرررتوى الداللة  

التنظيمي على دعم االبتكارات التعليمية في المدارس األسرررراسررررية في مديرية التربية والتعليم في  

 جنوب الخليل؟

)الليكة  أثر كة  تأ لقحةابةة عأ السةةةةؤال اللةالةتح وم اسةةةةتدةدام و لية  اال  ةدار المتعةدد للت    تأ  

التنظيميح المفةاركة في اودا  ال راراتح االوصةال والت ااة ح ال  افزح وكن ل حيا العم ح والما ب  

اإل سةةا ي( عل  تسةةت   دعم االبتكارات التعليمية في المدارس افسةةاسةةية في تديرية وربية ووعليم  

 (.16ح 15ح كما ه  ت يا في المدوليأ )حن ق الدلي 

ائو و لي  التةايأ لا  دار المتعدد للتأكد تأ ااثية النم  ا فثر أبعاد المناخ (:  ت15حدول )

 تديرية وربية ووعليم حن ق الدلي  التنظيمي عل  تست   االبتكارات التعليمية في 

 مصدر التباين 
مجموع 

 المربعات

درجات  

 الحرية

متوسط 

 المربعات
 الداللة اإلحصائية قيمة ف 

 0.52 6 3.13 االنحدار

 93 2.85 مجموع مربعات البواقي *0.00 17.06
0.03 

 99 5.98 المجموع
 ( α ≤0.05* دالة لثصائياً عند تست   داللة )

 

(الم سة بة  F( يتةيأ ثةات اةاثية النم  اح ثيت بلغت )15تأ  ال النتائو ال اردة في المدول )

(حوهي وةدل عل  بةدرة ≥0.05تسةةةةت   الةداللةة )( وهي أبة  تأ  0.00( وب يمةة اثتمةاليةة )17.06)

 ونةؤيه تروحعة. 
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(: و لي  اال  دار المتعدد لمعاتات اال  دار فثر أبعاد المناخ التنظيمي عل  تست    16حدول )

 تديرية وربية ووعليم حن ق الدلي االبتكارات التعليمية في 
 .Sigالقيمة االحتمالية  Tقيمة اختبار  معامالت االنحدار المتغيرات المستقلة

 0.00 8.79 3.36 المقدار الثابت 

 0.13 1.55- 0.04- الهيكل التنظيمي 

 0.62 0.50 0.01 المشاركة في اتخاذ القرارات

 0.02 2.29- 0.10- االتصال والتواصل 

 0.44 0.77- 0.02- الحوافز 

 0.01 2.52- 0.11- تكنولوجيا العمل 

 0.00 4.18- 0.16- اإلنساني الجانب 

 0.493=  معامل التحديد الُمعدَّل 0.524=  معامل التحديد 0.724=  معامل االرتباط
 ( α ≤0.05* دالة لثصائياً عند تست   داللة )

 

)الليك  التنظيميح المفةةةاركة في اودا  ال راراتح أبعاد المناخ التنظيمي  ( أم 16وةيأ تأ المدول )

وؤثر عل  المتغير التاب   االوصةةةةال والت ااةةةة ح ال  افزح وكن ل حيةا العمة ح والمةا ب اإل سةةةةا ي(  

(ح وتعات  الت ديد الُمعدَّل 0.724ح ثيت بلغت بيمة تعات  االروةاط )(مستوى االبتكارات التعليمية)

( )المتغير التاب (  مسررررتوى االبتكارات التعليمية%( تأ التغير في )49.3)( وهذا يعني أم  0.493)

  اوو عأ التغير في أبعاد المناخ التنظيميح ووم ومليله تأ  ال العابة الديية:

6(0.16)X-5(0.11)X-4(0.02)X-3(0.10)X-2+(0.01)X1(0.04)X-Y = 3.36 

المفاركة في اودا  : X2(ح )التنظيميالليك   : X1: تست   االبتكارات التعليمية(ح ) Yثيت: ) 

: الما ب  X6: وكن ل حيا العم (ح )X5ال  افز(ح ): X4(ح ): االوصال والت اا X3ال راراتح )

 اإل سا ي(. 

المةدارس افساسية فهمية المناخ التنظيمي في المدرسة    ووعزو الةاثلة  لل لل  أم لدراك تةدير 

التأثير   التعاتة  ت  تعلميلمحثيت أم لذلل دور هام في  بالعدالةة واإل صةا  فةي  يمعللم يتصح م 

عل  الم  العام للعم  دا   المدرسةةح كما أم ثر  تدير  المدارس افساسية علة  ليماد المنةاخ 

ةبح واالبتعةةاد عةةأ افساليب التسليية التةةي ال وةةؤد  للةة  تدرحات  التربة   والتعليمي المناس

هةةةذه  أم  ثيةةت  المعلمةةةيأح  تةةة   ال ديةةة  العابةةات  و ثي   علةة   ثراةةلم  وكةةذلل  تميزةح 

  العابةةةات وتةةةيا للةةةم أم يتعرفةةة ا علةةة  بةةةدرات وتيةةة ل واستعدادات المعلميأحك   لةل يؤد 

اإلبداع  عل   بادريأ  ويمعللم  بةالنحسح  عاليةة  بل ة  المعلميأ  وشع ر  العمة ح  دافعيةة  زيةادة  لل  

دراسة   ت   النتيمة  هذه  ) واالبتكار.واوح ت  وتيبو  و الت  Ryan & Tipu, 2013)ريان  التي 

ال يادة والمي      االبتكار. التي 2012)عدوان )كذلل اوح ت ت  دراسة    للى ح د عابة بيأ أبعاد 

عابة طردية  ات داللة لثصائية بيأ تت سيات و ديرات تعلمي المرثلة اللا  ية  و الت لل  وح د  

بم افظات غزة ل اب  المناخ التنظيمي السائد في المدارس اللا  ية ال ك تية وبيأ تت سط و ديراولم  

 لدرحة الروح المعن ية لديلم.

 

 المصادر والمراجع: 
المنراخ التنظيمي وعالقتره براالحتراق الوييفي لردى العراملين في مرديريرات وزارات  (.  2011أب  ريةاح لبراهيم. ) -1

ح رسةالة تاحستير غير تنف رةح حاتعة ال دسح ال دسح السرلطة الوطنية الفلسرطينية في منطقة جنوب الةرفة الغربية

 فلسييأ.

ظمي في المردارس الحكوميرة الثرانويرة الترابعرة لمرديريرات التربيرة  واقع المنراخ المن(. 2008أثمةدح فةاطمةة عةةد ال ةادر. ) -2

 .حاتعة النماح ال طنيةح  ابلسح فلسييأ  ،ح رسالة تاحستير غير تنف رةوالتعليم في محافظات الشمال

(.أثر المنةاخ التنظيمي عل  افداء ال ظيحي للعةاتليأ اإلدارييأ بةالمةاتعةة 2010ب رح ي سةةةةعح وسةةةة يراح أيمأ. ) -3

 .1214 -1147(ح   2)18ح مجلة الجامعة اإلسالمية )سلسلة الدراسات اإلنسانية(ة بغزةح اإلساتي

دور مديري المدارس الثانوية بمحافظة الطائف في تحسرين المناخ التنظيمي (. 2012ال ارثيح  الد ت مد ل يحي. ) -4
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