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 َوِإْن يُرِيُدوا َأْن َيْخَدُعوَك َفِإنَّ َحْسَبَك اللَُّو ُىَو الَِّذي﴿ 

نْ َفْقَت أَ  َوأَلََّف بَ ْيَن قُ ُلوِبِهْم َلوْ  (26)أَيََّدَك بَِنْصرِِه َوبِاْلُمْؤِمِنيَن 
اللََّو أَلََّف  َما ِفي اْْلَْرِض َجِميًعا َما أَلَّْفَت بَ ْيَن قُ ُلوِبِهْم َوَلِكنَّ 

نَ ُهْم ِإنَُّو َعزِيٌز َحِكيٌم   "األنفال" ﴾(26)بَ ي ْ
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 اإلهداء
 

           يدائنا األتساز.شُ :دة انٌطٍ ًاجلياد عنا إىل يٍ غْثيى

 أسساَا األتطال. :إىل انغائثني احلاضسٍّ يف قهٌتنا 

 جسداَا انثٌاسم. :ىا حبة فهسطنيًٌتهسً ،عهْيا ٌا، ًعضىجسادي ًاإىل يٍ ضًد

 َادٍ ًّنادُ تٌددج انٌطٍ، ًّدعٌ نعٌدج انهُذًح. شسّفٍ إىل كمِ
 

زَني اجلساح، شقْقح زًدِ ًعقهِ، إىل يٍ أزٍ اندَْا تعٌْهنا، ًال تكاد تسًع أُذَاُ إال إىل ّنثٌع احلناٌ، تهسى 

 ، ال دسيين اهلل ينيا ًيٍ عطفيا ًدناهنا.أُيِ احلثْثح :عائيا، إىل يٍ أطهة زضا اهلل، تسضاىا عيندُ

، إىل صادة انقهة طسّقاط ًكسايح، ًمل ّعسف نهْأض ًال انقنٌ يٍ أجم أٌ حنْا تعصٍ  إىل انسجم انرُ أفنَ عًسه

 ًغًسه تانصذح ًانعافْح.  أيد اهلل يف عًسه،  صانعصّ أتِ : انكثري، زيص انتضذْح ًانعطاء

 إىل يهيًيت، ييجح قهيب، زفْقح عًسُ، ٌَز دزتِ، شًجيت انغانْح.

 .ًٍنعائالهتني إىل سندُ ًذخسُ احلصني أخٌتِ األًفْاء: زائد، ًدسٍ، ًحمًد ًأمحد.ًأختاُ انكسميت

 إىل ٌَز عٌَِْ، ًمشٌع عًسُ، ًيصدز سعادتِ أتنائِ ًتناتِ: شّنح ًدانْا ًجياد ًّصٌ. 
 

 اء،فأظيس تسًادتو تٌاضع انعهً؛ انصذْخ دريج سائهْو أً ىدٍ تاجلٌاب، إيل كم يٍ أضاء تعهًو عقم غريه

 ل انرتتْح ًانتعهْى.إىل كافح انعايهني يف جماإىل أساترتِ ًيعهًِ انكساو  ، .ًتسداتتو مسادح انعازفني
                                                                                                                        

 أىدُ ىرا انثذث زاجْاً يٍ املٌيل عص ًجم

 أٌ جيد انقثٌل ًاننجاح                                                                                                                                                

 انثادث                                                                                                                  
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 شكر وتقدير
بلـ عمى المبعوث رحمة لمعامميف سيدنا محمد "صمى اهلل عميو الحمد هلل رب العالميف والصبلة والس

 وَبْعد،،،وسمـ" ومف تبعو بإحساٍف إلى يوـ الديف، 
ثْ "يقوؿ الحؽ سبحانو وتعالى  والشكر هلل عز  فإف الحمد، (11)الضحى:  "َوَأمَّا بِِنْعَمِة رَبَِّك َفَحدِّ

ـ حياتي، الذي راودني لسنواٍت طويمة، وجؿ الذي وفقني إلنجاز ىذا العمؿ المتواضع، وتحقيؽ حم
 وأتمنى عمى المولى سبحانو وتعالى أف ُيتـ نعمتو عّمي وأف أواصؿ تحصيمي العممي.

فما كاف  (.: 4339، ج1791)الرتمذي،  "من ال يشكر الناس ال يشكر هللا"ويقوؿ نبينا محمد صمي اهلل عميو وسمـ: 
مف اهلل عز وجؿ ثـ وجود ُأناس مخمصيف صدقوا ما ليذا الجيد البسيط وغيره أف يتـ؛ لوال فضؿ 

أبدُأ أواًل بإدارة الجامعة اإلسبلمية الموقرة، وعمادة  -أمدىـ اهلل بالعمر المديد-عاىدوا اهلل عميو 
الدراسات العميا، وعمادة كمية التربية، ورئاسة قسـ أصوؿ التربية المحترميف، الذيف استطاعوا أف 

نيبًل لكؿ ذي طالب عمـ، وأف تتبوأ بجيودىـ المخمصة المراكز المتقدمة يجعموا مف ىذه الجامعة م
 بيف نظيراتيا عمى مستوى العالـ.

وكمي خجؿ وحياء وأنا أذكر األب الفاضؿ، أستاذي الدكتور الموقر: محمد عثماف األغا، الذي 
نصيحة، تفضؿ بقبولو اإلشراؼ عمى دراستي، فكاف خير سنٍد وعوف لي، متواضعًا في إسداء ال

حكيمًا في توجيياتو، صبورًا عمى أخطائي وىفواتي، جزاه اهلل بكؿ خير، وأدامو ذخرًا لئلسبلـ 
لتفضميما والوطف، والشكر موصوؿ إلى السادة المناقشيف: د. سميماف المزيف، و د. رزؽ شعت، 

 بالقبوؿ لمناقشتي.  
كميػػػػة التربيػػػػة بالجامعػػػػة  كمػػػػا وأخػػػػص بالشػػػػكر والتقػػػػدير الجزيػػػػؿ جميػػػػع أعضػػػػاء ىيئػػػػة التػػػػدريس فػػػػي

اإلسبلمية، وتحديدًا في قسـ أصوؿ التربية، لمػا قػدموه لنػا مػف عمػـ نػافع، ومعاممػة طيبػة حفونػا بيػا، 
كما أتقدـ بالشكر العميؽ إلػى جميػع األسػاتذة المحكمػيف لبلسػتبانة لمػا قػدموه مػف نصػائ  وتعػديبلت 

ضافات  .ىامة وا 
ف بالمكتبة المركزية في الجامعة اإلسبلمية بجزيؿ الشكر وال أنسى أف ُأحيط كافة األخوة العاممي

والتقدير عمى ما يبذلونو مف جيد عظيـ في سبيؿ تسييؿ حصوؿ الباحثيف عمى المراجع والكتب 
 والدوريات البلزمة. 

والشكر والتقدير واالمتناف موصواًل إلى جميع األخوة العامميف بمركز القطاف لمبحث والتطوير 
رأسيـ الدكتور: محمد أبو مموح، الذيف كانت ليـ أياٍد بيضاء مع جميع طبلب  التربوي، وعمى

الدراسات العميا، وأقؿ ما يمكف أف يقاؿ فييـ، أنيـ كانوا خير عوٍف لنا في توفير الكتب والمراجع 
العممية المفيدة، وتقديـ المساعدة والمشورة؛ التي ساىمت في إنجاز العديد مف الدراسات، ومنيا ىذه 

 الدراسة. 
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والشكر والتقدير موصواًل إلى كافة األخوة الزمبلء الذيف قضيت معيـ فترة الدراسة، والتي كانت 
مفعمة بالتعاوف والحيوية والعبلقات الحسنة، وأخص بالذكر األستاذ: كماؿ المصري، الذي أمدني 

مد لي يد العوف  بخبراتو ومعموماتو؛ كي أتمكف مف إنجاز دراستي، واألستاذ: سامر سموت، الذي
لى عمي: األستاذ: توفيؽ الحبلؽ،  والمساعدة في ترجمة العديد مف الدراسات  والمراجع األجنبية. وا 

 الذي ساىـ معي بصدؽ في توفير الدراسات التي نورت بصيرتي إلتماـ بحثي.
ى وكؿ الشكر واالحتراـ إلى األستاذ الدكتور: محمد أبو شقير، الذي وقؼ بجانبي، وشجعني عم

لى زمبلئي المعمميف، وأخص بالذكر: الدكتور نافذ الشاعر، والمشرؼ التربوي:  مواصمة دراستي، وا 
لى مديري المدارس الذيف عممت معيـ واستفدت كثيرًا مف خبراتيـ العممية  الدكتور ىاني العقاد، وا 

 حي أبوخريس.في اإلدارة وىـ: األستاذ: سميماف أبومصطفى، واألستاذ: طبلؿ شقورة، واألستاذ: فت
كما وأتقدـ بالشكر والعرفاف إلى األخوة العامميف في دائرة التربية والتعميـ بوكالة الغوث، ومديري 
المناطؽ التعميمية، ومديري ومديرات المدارس اإلعدادية لمساعدتي في تطبيؽ االستبانة عمى 

 مدارسيـ.
 أو بعيد.والشكر ال ينتيي لكؿ مف قدـ لي يد العوف والمساعدة مف قريب 

 
 واهلل ولي التوفيؽ

  
 الباحث             
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 الممخص 
جتماعات المدرسية في مدارس وكالة الغوث اإلعدادية درجة فعالية اال

 .بمحافظات غزة من وجية نظر معممييا، وعالقتيا بالتوافق الميني لدييم
درجػة فعاليػػة االجتماعػات المدرسػػية فػي مػػدارس وكالػة الغػػوث التعػرؼ عمػػى ىػػدفت الدراسػة إلػػى وقػد 

 .توافؽ الميني لدييـاإلعدادية بمحافظات غزة مف وجية نظر معممييا، وعبلقتيا بال
 

ولتحقيؽ أىداؼ الدراسة اتبع الباحث المنيج الوصفي التحميمي، وقػد أعػد اسػتبانتيف، األولػى اسػتبانة 
( فقػػػػػػرة موزعػػػػػػة عمػػػػػػى أربعػػػػػػة محػػػػػػاور ىػػػػػػي: )التخطػػػػػػيط 47االجتماعػػػػػػات المدرسػػػػػػية مكونػػػػػػة مػػػػػػف )

سػػػانية(، واالسػػػتبانة لبلجتماعػػػات، تنظػػػيـ االجتماعػػػات، متابعػػػة وتنفيػػػذ االجتماعػػػات، العبلقػػػات اإلن
( فقػػرة موزعػػة عمػػى سػػتة محػػاور ىػػي: )نػػوع وقيمػػة 70الثانيػػة لمتوافػػؽ المينػػي لممعممػػيف، مكونػػة مػػف )

العمػػؿ، طبيعػػة وظػػروؼ العمػػؿ، العبلقػػة مػػع الػػزمبلء، العبلقػػة مػػع اإلدارة والمسػػئوليف، العبلقػػة مػػػع 
 الطمبة، مدعمات العمؿ االقتصادية(.

ف الظػػػاىري مػػػف خػػػبلؿ عرضػػػيما عمػػػى مجموعػػػة مػػػف المحكمػػػيف وتػػػـ التأكػػػد مػػػف صػػػدؽ االسػػػتبانتي
التربوييف، وكػذلؾ صػدؽ االتسػاؽ الػداخمي لفقػرات االسػتبانتيف، كمػا تػـ التأكػد مػف ثباتيمػا حيػث بمػ  

 (.188737(، ومعامؿ الثبات لبلستبانة الثانية )188588معامؿ الثبات لبلستبانة األولى )
عممػػات المرحمػػة اإلعداديػػة فػػي محافظػػات غػػزة السػػت، وتكػػوف مجتمػػع الدراسػػة مػػف جميػػع معممػػي وم

أما عينة الدراسة فقد تـ اختيارىػا (. 2102 -2100( معمـ ومعممة، لمعاـ الدراسي )2990وعددىـ )
مػػػف أفػػػراد  (%2187)تقريبػػػًا ة، يمثمػػػوف ( معممػػػًا ومعممػػػ609بطريقػػػة عشػػػوائية طبقيػػػة، حيػػػث بمغػػػت )

 مجتمع الدراسة. 
 تخداـ برنامج الرـز اإلحصائية لمعموـ االجتماعيةولمعالجة البيانات تـ اس

(SPSS )(Statistical Package For Social Science)  واالختبارات اإلحصائية المناسبة ،
والتػػػي مػػػف أىميػػػا: التكػػػرارات والنسػػػب المئويػػػة، والمتوسػػػط الحسػػػابي، واالنحػػػراؼ المعيػػػاري، واختبػػػار     

T  testدي، واختبار تحميؿ التبايف األحا one way ANOVA).) 
 ومن أىم النتائج التي توصمت إلييا الدراسة ما يمي:

أف درجػػػة فاعميػػػة االجتماعػػػات المدرسػػػية فػػػي مػػػدارس وكالػػػة الغػػػوث اإلعداديػػػة مػػػف وجيػػػة نظػػػر  -1
%(، وقػػػػد حصػػػػػؿ المحػػػػػور الثػػػػػاني: ميػػػػػارة تنظػػػػػيـ 76.89معممييػػػػا كبيػػػػػرة، بػػػػػوزف نسػػػػػبي قػػػػػدره )
%(، والمحػور 78.98جػة تقػدير كبيػرة، وبػوزف نسػبي قػدره )االجتماعات عمى المرتبة األولػى بدر 

الثالػػث: ميػػارة تنفيػػذ ومتابعػػة االجتماعػػات عمػػى المرتبػػة الثانيػػة بدرجػػة كبيػػرة، وبػػوزف نسػػبي قػػدره 
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%(، وجػػػػػاء المحػػػػػور الرابػػػػػع فػػػػػي المرتبػػػػػة الثالثػػػػػة وبدرجػػػػػة كبيػػػػػرة، وبػػػػػوزف نسػػػػػبي قػػػػػدره 77.68)
ط لبلجتماعػػػات، فقػػػد جػػػاء فػػػي المرتبػػػة الرابعػػػة %(، أمػػػا المحػػػور األوؿ: ميػػػارة التخطػػػي75.94)

%(. ومػف المبلحػظ أف األوزاف النسػبية 74.49واألخيرة، بدرجة كبيرة أيضًا، وبوزف نسبي قػدره )
 لممحاور األربعة كانت متقاربة.

أف درجػػػة التوافػػػؽ المينػػػي لػػػدى معممػػػي المرحمػػػة اإلعداديػػػة بمػػػدارس وكالػػػة الغػػػوث الدوليػػػة فػػػي  -2
%(، أمػػػا بالنسػػػبة لترتيػػػب 67.14متوسػػػطة، وبػػػوزف نسػػػبي كمػػػي قػػػدره )محافظػػػات غػػػزة، كانػػػت 

المحاور، فقػد حصػؿ المحػور الثالػث: العبلقػة مػع الػزمبلء عمػى درجػة تقػدير كبيػرة، بػوزف نسػبي 
%(، يميو المحػور الثػاني: طبيعػة وظػروؼ العمػؿ، الػذي حصػؿ عمػى درجػة تقػدير 81.57قدره )

ر الخامس: العبلقػة مػع الطمبػة، الػذي حصػؿ عمػى %(، يميو المحو 68.25كبيرة، وبوزف نسبي )
%(، يميػػو المحػػور األوؿ: نػػوع وقيمػػة العمػػؿ، 67.53درجػػة تقػػدير متوسػػطة، ووزف نسػػبي قػػدره )

%(، يميػو المحػور السػادس: 67.36الذي حصؿ عمى درجة تقػدير متوسػطة، ووزف نسػبي قػدره )
وزف نسػػػػػبي قػػػػػدره مػػػػػدعمات العمػػػػػؿ االقتصػػػػػادية، فقػػػػػد حصػػػػػؿ عمػػػػػى درجػػػػػة تقػػػػػدير متوسػػػػػطة، و 

%(، وقػػػػد جػػػػاء المحػػػػور الرابػػػػع: العبلقػػػػة مػػػػع اإلدارة والمسػػػػئوليف فػػػػي المرتبػػػػة السادسػػػػة 67.72)
%(، وىػي أقػؿ مػف الػوزف النسػبي 59.79واألخيرة، وبدرجة تقدير متوسطة، وبػوزف نسػبي قػدره )

 %(.67المحايد )

)توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة  -3 05.0 في متوسطات تقديرات معممػي  (
المرحمة اإلعدادية بوكالة الغػوث فػي محافظػات غػزة لدرجػة فاعميػة االجتماعػات المدرسػية تعػزى 

 (، لصال  الذكور.لمتغير الجنس)ذكر، أنثى

)ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة  -4 05.0 في متوسطات تقديرات  (
ة اإلعدادية بوكالة الغوث في محافظات غزة لدرجة فاعمية االجتماعات المدرسية معممي المرحم

 .سنوات( 10سنوات، أكثر مف  10 -6سنوات، مف  5 -1تعزى لمتغير سنوات الخدمة )مف
)ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة  -5 05.0 في متوسطات تقديرات  (

عدادية بوكالة الغوث في محافظات غزة لدرجة فاعمية االجتماعات المدرسية معممي المرحمة اإل
 تعزى لمتغير المؤىؿ العممي )دبموـ، بكالوريوس، دراسات عميا(.

)ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة   -6 05.0 في متوسطات تقديرات  (
في محافظات غزة لدرجة فاعمية االجتماعات المدرسية  معممي المرحمة اإلعدادية بوكالة الغوث
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تعزى لمتغير المنطقة التعميمية )شماؿ غزة، غرب غزة، شرؽ غزة، المنطقة الوسطى، خاف 
 .يونس، رف (

(  بػػيف متوسػػط تقػػديرات 05.0موجبػػة عنػػد مسػػتوى داللػػة إحصػػائية )ارتباطيػػة وجػػود عبلقػػة  -7
ة بوكالة الغوث في محافظات غزة لدرجة فاعمية االجتماعػات المدرسػية معممي المرحمة اإلعدادي

 وبيف متوسط تقديراتيـ لدرجة التوافؽ الميني لدييـ.

 وبناًء عمي النتائج سالفة الذكر يوصي الباحث بما يمي:
دورات وورش عمػػػؿ تخػػػتص بسػػػبؿ تفعيػػػؿ االجتماعػػػات  أف تعقػػػد اإلدارة العميػػػا لمػػػديري المػػػدارس -1

 أثيرىا عمى العمؿ المدرسي.المدرسية، وت

أف يعمؿ مديرو المدارس عمى إشراؾ المعمميف في وضع جدوؿ األعماؿ، وعرضو عمييـ قبؿ  -2
 وقت كاٍؼ مف بدء االجتماع.

حث مديري المدارس عمى استخداـ التقنيات الحديثة في إدارة اجتماعاتيـ، وكذلؾ االىتماـ  -3
 بطريقة جموس المعمميف، وتقديـ ضيافة ليـ.

عمؿ إدارة المدرسة عمى توفير ما يحتاجو المعمموف مف وسائؿ تعميمية، وتفعيؿ سجؿ أف ت -4
استخداـ الوسائؿ التعميمية، وأف تخصص مكاف لحفظ تمؾ الوسائؿ عند االنتياء مف 

 استخداميا، وحث المعمموف عمى ابتكار بعض الوسائؿ مف خامات البيئة.
ية، وسبب إحجاـ المعمميف عف المشاركة فييا، العمؿ عمى إعادة تقييـ برامج الرحبلت المدرس -5

وجمع المزيد مف المعمومات عف ىذا الموضوع، مف خبلؿ إجراء دراسات متخصصة بالرحبلت 
 وسبؿ تفعمييا بما يخدـ العممية التعميمية.  -إيجابياتيا وسمبياتيا–المدرسية 
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Abstract 

 

The effectiveness degree of the school  meetings in UNARWA 
prep.  schools  of Gaza Governorates  from the teachers point of 
view , and its relationship with professional compatibility 

 
The Study identified the effectiveness degree of  schools meeting in 
UNARWA prep. schools in Gaza Governorates from the teachers  point of 
view , and its relationship with professional compatibility. 

   
 To achieve the research objectives the researcher followed the 
descriptive analyzing method, as he prepared two questionnaires, the first 
for the school meetings and contains (47) statement distributed on four 
axes , they are ( planning  meetings , organizing meetings , follow up and 
carrying our meetings  and human relations), the second questionnaire  
contains (71) statements distributes on six axes they are ( kind and value 
of work , work conditions , relation with colleagues , relation with 
administrators , relation with students, and the supporters of work 
economics . 
 
  The two questionnaire were approved through consulting a group of 
arbitrators  educators to Judge and also ratified the internal consistency of 
the paragraphs of resolution, it has also been confirmed the reliability 
coefficient to indicate ( 0.8588) and the reliability coefficient of the second 
questionnaire (0.8737),the study population consisted of all teachers in 
the prep. schools in the six governorates of the Gaza strip that were 
(2991) female and male teacher, for the year 2011-2012. 
the sample has been chosen with  stratified randomly method, and 
consisted of (619) teachers of  prep. schools (males, females) in the 
governorates of Gaza, who have been represented (20.7%) from 
population society.   
To process data a statistical package program for the social science ( SPSS) 
was used, and appropriate statistical  tests like frequencies , percentages, 

Means, standard deviations, T- Test and one-way-ANOVA.  

 
Important reached results : The 

1- The degree of school meeting effectiveness in UNARWA prep.  Schools 
from   the point  of view of its teachers was large , on the relative weight 
of (76.89%) the second axis: the ability of meeting organization got the 
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first place a large degree of estimation and a relative weight ( 78.98%), the 
third axis : carry out and follow up ability got the second place with a large 
degree, and  relative weight of (77.68%) , the fourth axis got the third 
place with a large degree and with a relative weight of (75.94% ) but the 
first axis the ability of planning meeting got the fourth place with a large 
degree  also, and a relative weight of (74.49%) . It is noticed that the 
relative weights for the fourth axis's are close. 
2- The  prep. school teachers  in the UNARWA schools effectiveness 
degree in the Gaza strip governorates was fair and with a relative of 
(67.14%), according to the arrangement of axes, the third axis, the relation 
with the colleagues  got a large degree with a relative degree of (81.57%) 
followed by the second axis : the work nature and conditions which got a 
large degree with a relative weight of ( 68.25%), followed by the fifth axis: 
the relation with the students which got a fair degree with a relative 
weight of (67.53%), followed with the first axis: kind and value of work 
which got a fair degree with a relative weight of (67.36%), followed by the 
sixth axis the work economic supporters which got a fair degree with a 
relative  weight  of (60.72%) , the fourth axis came in the sixth place, the 
last: the relation with the administrators and got a fair degree with a 
relative weight of (59.79%) which is considered less than the neutral 
weight. 
3-There were a statistical significant differences  on the level of (7.75 ≥ α) 
in the average estimates of prep. School teachers in UNARWA schools in 
the governorates of Gaza to the degree of school meetings effectiveness 
due to the  sex variable( male or female) in favor of males.  
4-  There were no statistically significant differences at the level of (7.75 ≥ 
α) in the average estimates of prep.  teachers in the UNARWA schools in 
the Gaza  governorates to the degree of school meetings effectiveness 
due to the service years variable (from 1-5 years, 6-10 years and more 
than 10 years).  
5-There were no statistically significant differences at the level of (7.75 ≥ 
α) in the average estimates of prep.  teachers in the UNARWA schools in 
the Gaza  governorates to the degree of school meetings effectiveness 
due to the academic qualifications  variable ( Diploma, B.sc, or 
postgraduate studies)  
6- There were no statistically significant differences at the level of (7.75 ≥ 
α) in the average estimates of prep.  teachers in the UNARWA schools in 
the Gaza  governorates to the degree of school meetings effectiveness 
due to the Educational area  variable ( North Gaza , West Gaza , East Gaza, 
Middle area, Khanyounis and Rafah) 
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7-There  is a positive  correlation presence at a statistical significant level  
of (7.75 ≥ α) among the average estimates of prep. UNARWA school 
teachers in the Gaza governorates to the degree of school meetings 
effectiveness and between the average estimates of the degree of their 
professional  consensus.    
  
  
According to the previous results the researcher recommends the 
following :  
1- Higher administration arranges a training courses and workshops 
specialized in ways of activating the school meetings , and their influence 
on the school system 

2- Head teachers of schools must involve teachers in setting the meetings 
agenda and providing the agenda for them before the start of the 
meeting. 
3– Encourage school head teachers to use modern techniques in 
managing meetings as well as taking care of seats organization and 
providing good hospitality   
4- The school administration works on providing what teachers need of 
educational aids , and activating school aids registration file  and allocate a 
suitable place for keeping aids after they  finished using them , and 
encourage teachers to employ  local environment materials to create new 
aids. 
5-The school administration works on re- evaluation the school journeys 

program , the cause of  teachers less participation in them , and gathering 

information about this matter, through a specialized study that concerns 

school journeys- positive and less positive points – and ways of activating 

them to serve the educational process.  
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 الفصل األول
 اإلطار العام لمدراسة

 مقدمة: 
شممت شتى  ومتغيرات تتسـ بالتسارع المعرفي والتكنولوجي،لقد شيد القرف الحالي تطورات 

مجاالت الحياة، وأمسى العالـ قرية صغيرة، وما مف شؾ في أف محور ىذه التطورات اليائمة؛ ىو 
 ومدى تقدمو العممي والحضاري.اإلنساف 

وقد ناؿ النظاـ التربوي نصيبو مف تمؾ التغيرات وذلؾ التطور، بمدخبلتو وعممياتو ومخرجاتو، 
وخاصة في مجاؿ اإلدارة التربوية، فاإلدارة مجموعة متشابكة مف الوظائؼ أو العمميات )تخطيط 

أىداؼ معينة عف طريؽ االستخداـ  وتنظيـ وتوجيو وقيادة ومتابعة وتقويـ( التي تسعى إلى تحقيؽ
األمثؿ لمموارد المتاحة، وقد اعتبرىا إلتوف مايو عممية إنسانية، وبالتالي فيي فف التعامؿ مع األفراد 

 (.7 -6: 2005وتحقيؽ التعاوف بينيـ، وتتسابؽ جيودىـ مف أجؿ تحقيؽ األىداؼ )مصطفى، 
غالبًا عمى مدى تقدـ نظـ اإلدارة المختمفة وبصفة عامة، إذا كاف تقدـ المجتمعات وتطورىا يتوقؼ 

وتطورىا، فإف ذلؾ يتوقؼ في المقاـ األوؿ عمى مدى التقدـ الحادث في مجاؿ اإلدارة التعميمية التي 
ىي مف فروع اإلدارة العامة، في المستويات التنفيذية واإلجرائية، وبصفة خاصة  "مستوى إدارة 

دارة الصؼ" ومف ثـ فإف تقدـ التربية أو تخمفيا في أي مجتمع ما ىو إال تعبير قوي عف  المدرسة وا 
ويمعب شكؿ التنظيـ اإلداري في المدرسة واتجاىات  مدى تقدـ اإلدارة المدرسية في ذلؾ المجتمع.

القائميف عميو ومعتقداتيـ؛ دورًا أساسيًا في مدى صبلح ذلؾ التنظيـ وكفايتو في القياـ بالمياـ 
بر اإلدارة الديمقراطية التي تقوـ عمى مبدأ الشورى والتعاوف وتؤمف بالفكر المنوطة بو بفاعمية، وتعت

بداعاتو، مف األمور التي بات متفقًا  مكاناتو وقدراتو وا  الجمعي وتحتـر آراء الفرد وتقدر شخصيتو وا 
عمييا عمى أنيا أنسب األساليب التي تضمف نجاح التنظيـ اإلداري في المدرسة وتحقيؽ أىدافو 

 (. 141: 1990، )سميماف
إف ما يجري في المدرسة مف عمميات وأنشطة مختمفة قد يصنفيا البعض بأعماؿ إدارية وفنية 

بداعية كميا إما أف تكوف حافزًا ودافعًا قويًا  ؛وآخروف يضيفوف عمييا أصناؼ أخرى كاجتماعية وا 
التي يمارسيا محبطة مثبطة لمعمؿ، ولعؿ مف األعماؿ اإلدارية  ؛لمعمؿ أو أف تكوف عكس ذلؾ

 مدير المدرسة بمشاركة معمميو، االجتماعات المدرسية.
فمف األمور المسمـ بيا القوؿ إف عقد االجتماعات يعد سمة مف سمات اإلدارة المعاصرة؛ إذ يعتقد 
كثيٌر مف اإلدارييف أنو ليس ثمة آلية إدارية أفضؿ منيا، كوسيمة اتصاؿ فعالة في المنظمة، ولكف 

عمى إدارة االجتماعات في مجالي إدارة األعماؿ واإلدارة  -إلى حد كبير–قتصر ىذا االىتماـ ي
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الميداف التربوي  ،العامة، ولـ يتجاوزىا إلى أكثر المجاالت اعتمادًا عمى توظيؼ االجتماعات
 (.170: 1994)درباس، 

ير فاالجتماعات المدرسية مف األعماؿ التي تحدث بشكؿ دوري  في المدارس، وال يمكف لمد 
المدرسة مف تجاىميا أو االستغناء عنيا، وذلؾ لتوثيؽ ُعرى االتصاؿ والتواصؿ بينو وبيف معمميو، 
والتخاذ القرارات السميمة ولعرض توجييات وقرارات اإلدارة العميا، واالستماع إلى آراء معمميو حوؿ 

المدير في ىذا الميداف  القضايا التي تيـ المدرسة والمسيرة التعميمية بشكؿ عاـ، وكمما اتسعت خبرة
وأحسف إدارة االجتماعات في مدرستو، كمما شعر معمميو بأنيـ شركاء حقيقيوف معو في اإلدارة 
والتحسيف، باإلضافة إلى عمميـ الرئيس وىو التدريس وقد يؤدي ىذا الشعور المرغوب إلى زيادة 

عمؿ مف حوليـ. وتعتبر اإلحساس بالرضا عف العمؿ وعف المدير والمدرسة وكؿ مكونات بيئة ال
االجتماعات المدرسية مف أىـ وسائؿ ووسائط وقنوات االتصاالت المدرسية وأفضميا تبعًا لمعايير 
الوقت المستخدـ وحجـ الجيد المبذوؿ مف قبؿ المدير والمعمميف، وتبعًا لمعيار الكمفة المادية 

ة الكثير مف األمور التعميمية بشكؿ فاالجتماعات المدرسية الناجحة تتـ في فترة زمنية محددة لمناقش
وكثيرًا ما يستفيد منيا المعمموف الجدد في النمو بعمميـ، ويقدـ فييا القدامى خبراتيـ، جماعي 

: 2001)دياب، ويوظؼ مف خبلليا المدير المعمومات والتعميمات في خدمة العممية التعميمية 
254.) 

وعمى الرغـ مف تمبية المداوالت واإلجراءات  ( أنو2007وقد أظيرت دراسة ) جبراف، والعطاري: 
وجدوؿ األعماؿ لممعايير البلزمة لبلجتماعات المجدية إال أف المشاركيف غير مقتنعيف كثيرًا بجدوى 

( التي خمصت إلى قمة عدد 1998ودراسة )خميؿ:  ؛االجتماعات، وىي نتيجة الفتة لمنظر
يطرتو عمى كافة المناقشات التي تدور في االجتماعات التي يعقدىا المدير مع المعمميف، وس

، ترجمة العامري( "االجتماعات بأنيا 100: 2003 االجتماع المدرسي، وقد وصؼ )ويميامز،
حيث يبدأ أعضاء ىيئة التدريس الذيف يروف في االجتماعات فرصة إلخراج ما  ،جمسات لمشكوى

السيطرة عمى سير يشعروف بو مف ضغوط واحباطات وما لدييـ مف شكاوى في محاولة 
ومف دوف أدنى شؾ؛ فالمشكمة ليست في االجتماعات في حد ذاتيا، وىناؾ العديد  االجتماعات".

  ( وغيرىا.2002مف الدراسات التي أظيرت فعالية االجتماعات المدرسية مثؿ دراسة )نور الديف: 
المعمميف، وىـ مف أىـ الفعاليات التي يشترؾ فييا عمؿ جماعي، وىي فاالجتماعات المدرسية 

"وليست مساىمة المعمـ في االجتماعات المدرسية شيئًا جديدًا،  عنصر أساسي فييا فبل تتـ بدونيـ.
نما كانت في الدوؿ المتقدمة التي لدييا تاريخ طويؿ في التخطيط التربوي، حيث تُ  شرؾ المعمـ في وا 

لمعمميف يستطيعوف أف يمعبوا دورًا القرارات التربوية األساسية، كما كانت مقتنعة كؿ االقتناع بأف ا
ميمًا في عممية تطوير الجياز اإلداري بالمدرسة، وتعتقد كذلؾ بأف المعمميف لدييـ خبرة تؤىميـ 

 (. 259: 2001لممساىمة بفاعمية في تطوير المدرسة ومكوناتيا" )البوىي، 
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ىتماـ بدراسة العنصر ، مما يتطمب االوحيوي ىاـ رٌ فالبعد اإلنساني واالجتماعي في المدارس عنص
البشري وفيـ طبيعة الدور الحيوي الذي يقوـ بو وفيـ سموكو وأنشطتو التي تتـ داخؿ المدرسة، 
دارتو، ال  وتعتبر برامج وأساليب إدارة العنصر البشري وحؿ المشكبلت الناجمة عف استخدامو وا 

نصر ومعرفة العوامؿ يمكف أف تقوـ عمى أسس سميمة ما لـ تكف مقرونة بفيـ لطبيعة ىذا الع
"إف تطوير ىيئة التدريس لجماعة عاممة،مشروع طويؿ  المحددة لسموكو والمؤثرة عمى اتجاىاتو.

األجؿ، يتحقؽ عف طريؽ الكثير مف التجارب التي تعتمد عمى العمؿ الجماعي ويجد فيو المدرسوف 
 (.   193: 2005وسيمة مرضية مجدية لتحقيؽ النتائج المرغوبة" )البدري:

لقد أضحت مينة التعميـ في عصرنا الحالي مف الميف ذات األىمية البالغة والمحورية، فبعد أف 
كاف ينظر إلييا عمى أنيا مجرد بضع دقائؽ يمضييا المعمـ مع طبلبو، اتسع مفيوميا ليشمؿ جميع 

لمنياج مكونات الطالب، داخؿ الصؼ وخارجو، وبيئة المدرسة والبيئة التعميمية والمجتمع المحمي وا
، وىو في المحصمة إنساف يفرح يميةواألدوات والوسائؿ، ويعتبر المعمـ أحد وأىـ أركاف العممية التعم

، مع مينتو بات أمرًا ممحاً المعمـ  وتواؤـ ومف ىنا فالبحث في مدى انسجاـ ويحزف، ييدئ ويغضب.
ذا اختمت لقيامو بميامو عمى أفضؿ وأنجع ص ؛توافقو الميني ضروري جداً تقدير درجة و  ورة، وا 

إحدى مكونات توافقو الميني، فإنو يتعرض لمشعور بالعجز عف العمؿ وعدـ قيامو بو بشكؿ مرضي 
 (.158: 1993)عبد المنعـ، 

لذا ال بد أف يأخذ موضوع التوافؽ الميني لممعمـ حقو الصحي ، فقبؿ أف ُيسأؿ المعمـ عف واجباتو  
ى جاىديف في توفير البيئة الخصبة والمبلئمة والتي وما ىو مطموب منو أف يؤديو، عمينا أف نسع

شباع حاجاتيـ ورغباتيـ. "إف التوافؽ الميني  يمكف أف تسيـ في تحقيؽ التوافؽ الميني لممعمميف وا 
ىو توافؽ العامؿ مع جميع متغيرات العمؿ بما يبعث عمى الرضا الميني، ويتضمف ذلؾ رضا 

شباع حاجاتو وتحقيؽ طموحاتو وت وقعاتو مما ينعكس عمى إنتاجيتو وكفايتو وعبلقتو العامؿ وا 
 (. 48: 2001بزمبلئو ورؤسائو ومع بيئة العمؿ" )القاسـ،

فالتوافؽ الميني لممعمـ بات مف الضروريات اليامة والتي تندرج تحت مسمى الصحة النفسية 
متوافؽ الميني لممعمـ، وعمينا أف نسعى جاىديف إلى عدـ وصوؿ المعمـ إلى الوجو السيئ والمقابؿ ل

أقميا قد  ،وىو سوء التوافؽ الذي يولد حالة مف اإلحباط وعدـ الرضا عف العمؿ والتي تتعدد مظاىره
يكوف التأخر عف العمؿ، وربما تكبر لتصؿ إلى انعداـ الشعور بالمسئولية تجاه الطبلب والمدرسة 

لكي نصؿ إلى ما يحقؽ أو المجتمع ككؿ، فيمسي شخصًا عديـ الفائدة، دوف أىداؼ يسعى ليا. و 
لممعمـ مف توافؽ مع مينتو عمينا النظر أواًل إلى بيئة العمؿ التي يعمؿ فييا أال وىي المدرسة، التي 
يقضي فييا ساعات طواؿ قد تكوف محفوفة بالعمؿ والنشاط واإلبداع، وقد تكوف ساعات رتيبة 

ة التي تستحوذ عمى بعض يكسوىا الممؿ وانتظار ساعة االنصراؼ، ومف تمؾ األعماؿ واألنشط
التي يمكف اعتبارىا سبلح ذو حديف، فإف ُأحسف  ،الوقت في عمؿ المعمـ، االجتماعات المدرسية
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اإلعداد والتجييز الجيد ليا تكوف أداة فاعمة في انتظاـ العمؿ وسيره في المدرسة وتحقؽ ما ُخطط 
وف أنيـ يعمموف كفريؽ عمؿ وما ُرسـ ليا مف أىداؼ، وقد تتجاوز ذلؾ بكثير بأف يشعر المعمم

وكأسرٍة واحدة، وتتحطـ السدود والموانع التي تقؼ حجر عثرة في طريؽ العبلقات اإلنسانية السوية 
بالمدرسة بيف المدير والمعمميف وبيف المعمميف والطمبة أو بيف المعمميف بعضيـ ببعض، مما يضفي 

، زوالبيئة المبلئمة لمعمؿ واإلنجا مناخعمى المعمميف الشعور بالراحة واألماف والرضا وتوفير ال
وتوفر دافعية إيجابية لئلنجاز والرقي، والتي تعتبر مف مظاىر التوافؽ الميني لممعمـ، والتي في 

"فالعبلقة مع الزمبلء والرؤساء  المحصمة سترتد باإليجاب عمى الطمبة ومستوى تحصيميـ العممي.
ميمة في تحقيؽ التوافؽ الميني" )أبو غالي و والفروؽ المرتبطة بالعمؿ أصبحت كميا عوامؿ 

 (.420: 2007بسيسو، 
( وجود عبلقة سالبة دالة إحصائيًا بيف العوامؿ المعوقة  1998قد بينت دراسة ) أبو مصطفى : و 

لمقضايا التربوية والتوافؽ الميني، أي أنو كمما كاف العامموف في ميداف التربية مف معمميف أو 
وافقيف مينيًا كمما كاف باإلمكاف طرح قضايا تربوية والبحث فييا، وكذلؾ مديريف أو مشرفيف مت

( إلى وجود عبلقة دالة إحصائيًا بيف التوافؽ الميني 2007توصمت دراسة )أبو غالي و بسيسو: 
ومجاؿ التسوية والتعاوف، وتعزو الباحثتاف ذلؾ إلى العوامؿ الميمة والفاعمة في التوافؽ الميني 

بلقة الفرد الطيبة مع زمبلئو واحترامو لشخصياتيـ، والذي يتجسد في تفيـ وجيات المتمثمة في ع
نظرىـ وتشجيع سياسة األخذ والعطاء والعمؿ بروح الفريؽ وتوفير المناخ المبلئـ إليجاد الحموؿ 
الممكنة، رغـ االختبلؼ والتبايف في وجيات النظر، وقد أشارت العديد مف الدراسات التي ُأجريت 

عامميف في مجاؿ التربية، أف مستوى التوافؽ الميني لدييـ كاف إما منخفض أو فوؽ عمى ال
ويقع تحت تأثير العديد جدًا ىاـ وحساس  وبالتالي فإف موضوع التوافؽ الميني لممعمميف، طالمتوس

ظروؼ العمؿ، والعبلقات بيف المعمـ مف و كنوع وقيمة وطبيعة  ،مف المتغيرات الداخمية والخارجية
مدعمات العمؿ االقتصادية أيضًا المسئوليف وأولياء األمور والطمبة مف جية أخرى، و اإلدارة و و جية 

واالجتماعية، وقد عمد الباحث إلى اختيار معممي المرحمة اإلعدادية كعينة ومجتمع بحث؛ نظرًا 
ا تأثير يمكف أف يكوف لي -مرحمة المراىقة-معينة  ةألف طمبة ىذه المرحمة يمروف بتغيرات بيولوجي

عمى المعمـ أكبر مف تمؾ التي يمكف أف ُيحدثيا طبلب المرحمة الدنيا أو الثانوية، وحسب إطبلع 
دة تبحث في موضوع التوافؽ الميني لممعمميف، أو ربطو حالباحث لـ يقع عمى دراسة فمسطينية وا

ؽ الميني ( التي اىتمت في وضع مقياس لمتواف1993بمتغيرات أخرى، سوى دراسة )عبد المنعـ: 
ومعممي  ،لممعمميف، عمى الرغـ مف الظروؼ االستثنائية التي يمر بيا المعمـ الفمسطيني بشكؿ عاـ

محافظات غزة بشكؿ خاص، مف حرب وحصار وانقساـ وظروؼ معيشية صعبة وغيرىا، كؿ ىذه 
    .تؤثر فيوالظروؼ تحتـ عمينا دراسة التوافؽ الميني لممعمميف، والمتغيرات والعوامؿ التي يمكف أف 
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وفي ضوء ما سبؽ واستكمااًل لجيود اآلخريف جاءت ىذه الدراسة التي تحاوؿ أف تقؼ عمى درجة 
فاعمية االجتماعات المدرسية في المدارس اإلعدادية التابعة لوكالة الغوث في محافظات غزة،  

  أف ىناؾ ودرجة التوافؽ الميني لدى معممي تمؾ المدارس، والبحث في العبلقة بينيما. صحي
عوامؿ خارجة عف اإلرادة كقمة الراتب أو زيادة الميمات واألعباء اإلدارية، وزيادة نصيب المعمـ مف 
الحصص، وكميا عوامؿ ميمة في تحقيؽ الرضا عف العمؿ والتوافؽ الميني، ولكف ىناؾ عوامؿ أو 

قميؿ مف متغيرات أخرى يمكف لنا أف نضبطيا ونتحكـ فييا كاالجتماعات وذلؾ مف خبلؿ 
المعمومات والميارات البلزمة عف أدبيات االجتماعات وتوفير كؿ ما يمـز االجتماع مف إعداد 

ليذا  يجعؿما يمكف أف موتجييز وجدوؿ أعماؿ ووقت مبلئـ لمتنفيذ ومتابعة وتوثيؽ وغيرىا، وكثير 
 ني. في سبيؿ تحقيؽ رضا المعمـ عف عممو وتوافقو الميطيبًا  اً أثر  يترؾأف االجتماع 

 مشكمة الدراسة :
في ظؿ المفيـو الجديد لئلدارة المدرسية، يمكف أف ينظر إلى المدرسة عمى أنيا منظمة أو وحدة 
اجتماعية تتكوف مف مجموعة مف األفراد يؤدوف وظائؼ معينة الزمة لبموغ األىداؼ المرجوة، ولعؿ 

عات المدرسية، التي تعقد مف أىـ الفعاليات التي يمكف أف يشترؾ فييا المعمموف ىي االجتما
لمناقشة المشكبلت الخاصة بالمدرسة ووضع الحموؿ المناسبة ليا، والوقوؼ عمى أفضؿ الطرؽ 

التي تمكف المدرسة مف تحقيؽ أىدافيا وغاياتيا، وىذا بالطبع إف ُأحسف استخداميا  والوسائؿ
دارتيا بشكؿ جيد، وقد يكوف ليا دور ميـ في شعور المعمميف بالراحة  ، والرضا عف العمؿوا 

فإف  وعطفًا عمى ما سبؽ، وبالتالي وصوليـ إلى التوافؽ مع مينتيـ التي يعتاشوف منيا، واإلرضاء
ىذه الدراسة تحاوؿ الوقوؼ عمى درجة فاعمية االجتماعات المدرسية في المدارس اإلعدادية بوكالة 

تمخيص سؤاليا الرئيس عمى  الغوث في محافظات غزة وعبلقتيا بالتوافؽ الميني لممعمميف، ويمكف
 النحو التالي: 

ما درجة فعالية االجتماعات المدرسية في مدارس وكالة الغوث اإلعدادية بمحافظات 
 غزة من وجية نظر معممييا، وعالقتيا بالتوافق الميني لدييم؟

 ويتفرع من ىذا السؤال األسئمة الفرعية التالية: 
مدارس وكالة الغوث اإلعدادية بمحافظات غزة  ما درجة فاعمية االجتماعات المدرسية في -1

 مف وجية نظر معممييا؟
ما درجة التوافؽ الميني لدى معممي المرحمة اإلعدادية بوكالة الغوث في محافظات غزة  -2

 مف وجية نظرىـ؟
( في متوسطات تقديرات α ≤ 0.05ىؿ توجد فروؽ دالة إحصائيًا عند مستوى داللة ) -3

كالة الغوث في محافظات غزة لدرجة فاعمية االجتماعات معممي المرحمة اإلعدادية بو 
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المدرسية تعزى لمتغيرات الدراسة )الجنس، سنوات الخدمة، المؤىؿ العممي، المنطقة 
 التعميمية(؟

( بيف درجة فاعمية α ≤ 0.05ىؿ توجد عبلقة ارتباطيو دالة إحصائيًا عند مستوى داللة ) -4
ني لدى معممي المرحمة اإلعدادية بوكالة الغوث االجتماعات المدرسية ودرجة التوافؽ المي

 في محافظات غزة؟

 فرضيات الدراسة : 
( في متوسطات α ≤ 0.05ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ) -1

تقديرات معممي المرحمة اإلعدادية بوكالة الغوث في محافظات غزة لدرجة فاعمية 
 س )ذكر، أنثى(.االجتماعات المدرسية تعزى لمتغير الجن

( في متوسطات α ≤ 0.05ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ) -2
تقديرات معممي المرحمة اإلعدادية بوكالة الغوث في محافظات غزة لدرجة فاعمية 

 10 -6سنوات، مف  5 -1االجتماعات المدرسية تعزى لمتغير سنوات الخدمة )مف
 سنوات(. 10سنوات، أكثر مف 

( في متوسطات α ≤ 0.05وجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة )ال ت -3
تقديرات معممي المرحمة اإلعدادية بوكالة الغوث في محافظات غزة لدرجة فاعمية 
، بكالوريوس، دراسات عميا(.  االجتماعات المدرسية تعزى لمتغير المؤىؿ العممي )دبمـو

( في متوسطات α ≤ 0.05ى داللة )ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستو  -4
تقديرات معممي المرحمة اإلعدادية بوكالة الغوث في محافظات غزة لدرجة فاعمية 
االجتماعات المدرسية تعزى لمتغير المنطقة التعميمية )شماؿ غزة، غرب غزة، شرؽ 

 غزة، المنطقة الوسطى، خاف يونس، رف (.
( بيف α≤ 0.05ند مستوى داللة )ال توجد عبلقة ارتباطية ذات داللة إحصائية ع -5

متوسط تقديرات معممي المرحمة اإلعدادية بوكالة الغوث في محافظات غزة لدرجة 
 فاعمية االجتماعات المدرسية وبيف متوسط تقديراتيـ لدرجة التوافؽ الميني لدييـ.

 أىداف الدراسة : 
 تيدؼ ىذه الدراسة إلى:

مدارس المرحمة اإلعدادية التابعة لوكالة درجة فاعمية االجتماعات المدرسية في  قياس -1
 الغوث بمحافظات غزة مف وجية نظر معممييا.

تحديد درجة التوافؽ الميني لدى معممي المرحمة اإلعدادية في مدارس وكالة الغوث  -2
 بمحافظات غزة.
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الكشؼ عف داللة الفروؽ في تقديرات أفراد العينة لدرجة فاعمية االجتماعات المدرسية في  -3
س اإلعدادية التابعة لوكالة الغوث بمحافظات غزة طبقًا لمتغيرات الدراسة )الجنس، المدار 

 سنوات الخدمة، المؤىؿ التعميمي، المنطقة التعميمية(. 
االرتباط بيف متوسط تقديرات أفراد العينة لفاعمية االجتماعات المدرسية  دراسة عبلقة -4

 ومتوسط تقديراتيـ لدرجة التوافؽ الميني لدييـ.
المقترحات والتوصيات التي قد تسيـ في تفعيؿ االجتماعات المدرسية، وتحقيؽ  بعضديـ تق -5

 التوافؽ الميني لممعمميف.

 أىمية الدراسة :
أىمية االجتماعات المدرسية كعمؿ إداري مدرسي يتكرر بشكؿ مستمر خبلؿ العاـ  -1

مكانية اتخاذه كمدخؿ مف مداخؿ تحقيؽ التوافؽ الميني لممعم  ميف في المدرسة.الدراسي، وا 
تأتي أىمية ىذه الدراسة مف زيادة الوعي بأىمية ودور المعمـ في العممية التربوية كأحد أىـ  -2

 مدخبلتيا، وبالتالي فإف االىتماـ بالمعمـ أكاديميًا ومينيًا ونفسيًا أمرًا ضروريًا.
توى يمكف أف تسيـ ىذه الدراسة في تحديد بعض العوامؿ اإلدارية التي قد تؤثر في مس -3

 التوافؽ الميني لممعمميف، وبالتالي توجيو مديري المدارس نحو توظيفيا إيجابيًا.
ف بوكالة الغوث الدولية ووزارة التربية والتعميـ، و التربوي ولوفقد يستفيد مف ىذه الدراسة المسئ -4

لبلىتماـ بتوافؽ المعمميف مع مينتيـ، والعمؿ عمى إشباع حاجاتيـ وتمبية متطمباتيـ، 
الرضا الذاتي عف المينة التي يمارسونيا ليتمكنوا مف أداء عمميـ الوظيفي عمى  وتحقيؽ

 أكمؿ وجو، واالبتعاد عف مظاىر سوء التوافؽ الميني لممعمميف.
يمكف لمدراء المدارس أف يستفيدوا مف ىذه الدراسة في التعرؼ عمى أىمية اجتماعاتيـ  -5

ىا في سبيؿ تحقيؽ أىدافيا المباشرة المدرسية مع معممييـ، والعمؿ عمى تفعمييا وتطوير 
وغير المباشرة ، والتي يمكف أف يكوف أحد نتائجيا غير المباشرة تحقيؽ التوافؽ الميني 

 لمعممييـ.

 مصطمحات الدراسة : 
 االجتماعات المدرسية : -1

  ،( بأنيا: عبارة عف "لقاء عدد مف األفراد قد يكوف اثنيف 13: 1982يعرفيا )أبو شيخو
د يصؿ إلى المئات كما ىو الحاؿ في المؤتمرات، يرتبطوف جميعًا فيما أو أكثر، وق

بينيـ بعبلقات سيكولوجية ظاىرة، ويجتمعوف معًا لمناقشة موضوع مشترؾ، مف أجؿ 
 الوصوؿ إلى قرارات معينة حوؿ ىذا الموضوع". 
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 سة "المقاء المحدد بمكاف وزماف، والذي يكوف بيف مدير المدر  : ويعرفيا الباحث بأنيا
اإلعدادية بوكالة الغوث بمحافظات غزة، وبيف المعمميف، لتبػادؿ اآلراء والتشاور حوؿ 
قضايا المدرسة خاصًة والتربية والتعميـ عمى وجو العموـ، لموصوؿ إلى قرارات سميمة 

 تحقؽ المصال  المشتركة واألىداؼ التربوية المنشودة".
 : االجتماعات المدرسية فاعمية -2

 ( 364: 2007، وعطاري جبرافعرفيا )ىي قدرتيا عمى تحقيؽ أىدافيا، " بالقوؿ
وتقاس فعالية االجتماعات المدرسة مف خبلؿ تمبيتيا لممعايير التي يجب أف تتوفر في 

دارة لموقت". جراءات وا   مكونات االجتماعات، مف مداوالت وا 
 في محافظات  ويعرفيا الباحث إجرائيًا بأنيا: "قدرة المدرسة اإلعدادية بوكالة الغوث

عمى تنفيذ االجتماع المدرسي وفؽ ما ُخطط لو وبكفاءة عالية، -إدارة ومعمميف-غزة
وحسب المعايير الجيدة لبلجتماعات المدرسية، ويمكف قياس ذلؾ مف خبلؿ تقييـ 

 المعمميف لبنود المقياس المستخدـ في ىذه الدراسة وأبعاده الفرعية".
 التوافق الميني :  -3

 ( بأنو: "جزء مف التوافؽ العاـ لمفرد في شتى مجاالت 47: 2001ـ، يعرفو )القاس
حياتو ويشمؿ توافقو مع محيط العمؿ بما يتضمنو ىذا المحيط مف عوامؿ بيئية كثيرة 
طبيعية واجتماعية، وما يطرأ عمى ىذه البيئة مف تغير بيف وقت وآخر، وتتضمف البيئة 

وؼ العمؿ الفيزيقية وساعاتو ونوعو، المينية اإلدارييف والمشرفيف والمرؤسيف وظر 
ويتميز التوافؽ الميني بالمرونة ويتحقؽ خبلؿ سنوات عمؿ الفرد أي خبلؿ تاريخو 

 الميني". 
  ويعرفو الباحث إجرائيًا بأنو: "توافؽ معممي المرحمة اإلعدادية بوكالة الغوث في

، وعبلقاتيـ محافظات غزة مع ظروؼ عمميـ، ونظرتيـ ونظرة المجتمع لمينة التعميـ
 عمىالمختمفة داخؿ المدرسة، ويقاس ذلؾ مف خبلؿ الدرجة التي يحصموا عمييا 

 المقياس المستخدـ في ىذه الدراسة وأبعاده الفرعية".
 المرحمة اإلعدادية:  -4

الدراسية التي تبدأ مف الصؼ األوؿ اإلعدادي وتنتيي بالصؼ الثالث ىي المرحمة 
 (.423: 2004اإلعدادي )أبو مصطفى، 

 وكالة الغوث الدولية : -5
كانوف أوؿ/ديسمبر  8بتاريخ  302ىي منظمة أسستيا األمـ المتحدة بموجب قرار 

ـ باسـ وكالة األمـ المتحدة إلغاثة وتشغيؿ البلجئيف الفمسطينييف في الشرؽ األدنى 1949
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غاية )األنروا(، لتعمؿ كوكالة متخصصة ومؤقتة عمى أف تجدد واليتيا كؿ ثبلث سنوات ل
 (.1: 1995إيجاد حؿ عادؿ لمقضية الفمسطينية )مكتب اإلعبلـ التابع لؤلنروا، 

 
 حدود الدراسة : 

 تقتصر ىذه الدراسة عمى التعرؼ عمى درجة فاعمية االجتماعات الحد الموضوعي :
المدرسية في المدارس اإلعدادية التابعة لوكالة الغوث الدولية بمحافظات غزة مف وجية 

في المجاالت التالية: )التخطيط لبلجتماع، تنظيـ االجتماع، متابعة ، نظر معممييا
في المجاالت  ودرجة التوافؽ الميني لدييـ،وتنفيذ االجتماع، العبلقات اإلنسانية(، 

التالية: )نوع وقيمة العمؿ، طبيعة وظروؼ العمؿ، العبلقة مع الزمبلء، العبلقة مع 
وتحديد درجة  ة، مدعمات العمؿ االقتصادية(،اإلدارة والمسئوليف، العبلقة مع الطمب

 العبلقة بينيما.
 تقتصر ىذه الدراسة عمى معممي ومعممات المرحمة اإلعدادية بوكالة الحد البشري :

 الغوث الدولية العامميف في محافظات غزة.
 تقتصر ىذه الدراسة عمى المدارس اإلعدادية التابعة لوكالة الغوث الحد المؤسساتي :

 محافظات غزة.الدولية ب
 محافظات قطاع غزة الست وىي: "شماؿ غزة، شرؽ غزة، غرب غزة، الحد المكاني :

 الوسطى، خاف يونس، رف ".
 تـ تطبيؽ ىذه الدراسة في الفصؿ الدراسي األوؿ لمعاـ الدراسي: الحد الزماني :

 ـ. 2012/ 2011
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 انخاًَانفصم 
 اإلطار انُظري نهدراضت

 
 ًاعاث ادلدرضٍت.احملىر األول: االجت

 
 احملىر انخاًَ: انتىافك ادلهًُ نهًعهًني.
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 الفصل الثاني
 اإلطار النظري

 تمييد: 
يمكف اعتبار اإلطار النظري أنو األرضية الصمبة التي يقؼ عمييا الباحث قبؿ وأثناء إعداد 

تي تناولت موضوع الباحث لدراستو، حيث يقـو الباحث باإلطبلع عمى الكتب والمراجع المختمفة ال
قاعدة معمومات متينة تساعده عمى صياغة أفكاره وترتيبيا بشكؿ مبلئـ،  يودراستو، فتتكوف لد

وكذلؾ في بناء أداة دراسة مناسبة، وتمكنو مف تحديد أبعادىا بما يتوافؽ مع أىداؼ دراستو 
ا تكونت لدى وفروضيا، وكمما توسع الباحث في قراءة المراجع التي تتعمؽ بموضوع بحثو، كمم

طار كبير لموضوع دراستو، وبالتالي يمكف لو أف يحدد العناصر األكثر  الباحث صورة موسعة وا 
 أىمية التي يمكف لو أف يوردىا خبلؿ اإلطار النظري لدراستو.

 الباحث اإلطار النظري في دراستو إلى محوريف رئيسييف، ىما: قسـوقد 
حيث مفيوميا وأىميتيا وأقساميا المختمفة وطريقة االجتماعات المدرسية، مف  المحور األول: 

 إدارتيا بصورة جيدة، وأىدافيا، ومقوماتيا ومعوقاتيا، وموضوعات أخرى تتعمؽ بيا.
التوافؽ الميني لممعمميف، وقد تناوؿ ىذا المحور التوافؽ بشكؿ عاـ مف حيث  المحور الثاني: 

ني بشكؿ عاـ ومظاىره، ثـ التوافؽ الميني مفيومو ومظاىره، ثـ التطرؽ إلى مفيوـ التوافؽ المي
لممعمميف بشكؿ خاص، مف حيث العوامؿ التي تؤثر فيو، ومستوياتو، ثـ تقديـ بعض المقترحات 

 التي قد تسيـ في تحسيف التوافؽ الميني لممعمميف.
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 االجتماعات المدرسية: -المحور األول:
 .تقديم 

 .مفيوم االجتماعات المدرسية 

 ىداف االجتماعات المدرسية.أ 

 .أنماط االجتماعات المدرسية 

 .إدارة االجتماعات المدرسية 

 إستراتيجيات إدارة االجتماعات. -
 فعالية االجتماعات المدرسية. -

 .مقومات إدارة االجتماعات المدرسية الناجحة 
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 المحور األول: االجتماعات المدرسية.
 تقديم:

لقد احتمت االجتماعات المدرسية مكانة بارزة في كافة المؤسسات، سواء الحكومية منيا أو 
األىمية والخاصة، وذلؾ لما تمثمو مف طريقة مناسبة لتوصيؿ المعمومات وتمقي الردود بشكؿ مباشر 

وقد أكد العديد مف الباحثيف عمى أنيا الطريقة المثمى  .رائيـمف قبؿ المجتمعيف واالستماع إلى أ
ُينظر لبلجتماعات عمى أنيا تفاعؿ  حيثلبلتصاؿ الناج ، وأنيا مف أفضؿ وسائط االتصاالت 

المجموعة في ضوء ىدؼ واض  ومعمومات، وفي رأي آخريف ىي أفضؿ الوسائؿ إلشراؾ الجماعة 
اؿ لحؿ المشكبلت بمختمؼ أنواعيا في المنظمة ما بيف التصافي مجريات األمور أو أفضؿ وسائؿ 

 (.253: 2008األفراد وبيف الوحدات المختمفة" )العجمي،
والشؾ أنيا بذلؾ تستحوذ عمى قدر كبير مف األىمية في المؤسسات التربوية، حيُث تعد  

وسائؿ االجتماعات معممًا رئيسيًا مف معالـ أي مدرسة وىي تشكؿ مع غيرىا مف األساليب وال
وتمعب االجتماعات دورًا ميمًا في  .اإلدارية البنية التحتية التي ينفذ مف خبلليا البرنامج التعميمي

نجاح العممية التربوية فيي وسيمة اتصاؿ بالغة األىمية، ومف خبلليا يمكف التوصؿ إلى فيـ 
وير العمؿ مشترؾ وأساليب مشتركة وأىداؼ موحدة، كما يفترض بيا أف تساعد عمى تحديث وتط

 (. 358 -357: 2007التعميمي وحؿ المشكبلت المدرسية )جبراف وعطاري، 
ذا كانت إدارة االجتماعات تتـ بصورة ودية؛ تأخذ بعيف االعتبار آراء المشاركيف فييا ورغبتيـ في  وا 

والمناط بيـ تنفيذ  فوسيوالمرؤ نجاح االجتماع، فإف ذلؾ يؤدي إلى توطيد العبلقة بيف الرئيس 
ذ القرار؛ مما يؤدي إلى ممية التعميمية وىيئتو ماثمة في نفوسيـ بفعؿ انعكاس مشاركتيـ في اتخاالع

 (268: 2001تنمية العبلقات اإلنسانية مف ود واحتراـ في المؤسسة التعميمية "المدرسة" )البوىي، 
 

 مفيوم االجتماعات المدرسية : 
ماـ المتزايد مف قبؿ المؤسسات عمى اختبلؼ تشير االتجاىات الحديثة في عمـ اإلدارة إلى االىت

أنواعيا باالجتماعات، عمى اعتبار أنيا مظيرًا مف مظاىر الديمقراطية البشرية والعمؿ الجماعي 
 (.142: 1990وسيادة رأي الجماعة وتحقيؽ مبدأ الشورى ) سميماف، 

 القرار ي صنعف لممشاركة الحنيؼ ديننا عمييا حث التي الشورى مظاىر مف مظير فاالجتماع
 اتخاذ في آرائيـ ومساىمتيـ عف لمتعبير المشاركيف لجميع الفرصة إتاحة أي المسئولية، وتحمؿ
إلييا )برىوـ،  التوصؿ التي يتـ النتائج عف مسئوالً  ويكوف مسئولياتو عند منيـ كؿ يقؼ حتى القرار
عدد معيف مف البشر " عادة لمداللة عمى التئاـ Meeting(. وتستخدـ كممة "اجتماع 20: 2007

في مكاف ما لمناقشة موضوع معيف؛ بيدؼ التوصؿ إلى ىدؼ محدد، وفي ضوء ىذا التعريؼ، 
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تتمثؿ أركاف االجتماع في وجود عدد معيف مف الناس يتفاعموف معًا لتحقيؽ ىدؼ محدد، باإلضافة 
 (.195: 1991إلى توافر اإلمكانات المادية المناسبة )أبو شيخة، 

في رأي الباحثيف ىي تفاعؿ المجموعة في ضوء ىدؼ واض  ومعمومات، وفي  إف االجتماعات
رأي آخريف ىي أفضؿ الوسائؿ إلشراؾ الجماعة في مجريات األمور، أو أفضؿ وسائؿ االتصاؿ 
لحؿ المشكبلت بمختمؼ أنواعيا في المنظمة ما بيف األفراد، وبيف الوحدات المختمفة، والتي تؤدي 

إلى تقريب المسافة الفيزيائية والسيكولوجية بيف العامميف  -نحو إيجابيمتى جرى توظيفيا عمى –
في المؤسسة، مما يعني بالضرورة الوصوؿ إلى نوعية أفضؿ مف القرارات، إذ أف القرارات الميمة 

 (.266: 2001يتـ التوصؿ إلييا في االجتماعات )البوىي، 
غالبًا ما تكوف بيف المدير والمعمميف لتبادؿ وفي المجاؿ التربوي، تبرز االجتماعات المدرسية التي 

اآلراء والتشاور حوؿ قضايا المدرسة خاصة والتربية والتعميـ عامة، والتي تتاح فييا الفرصة لمتفكير 
التعاوني البناء، وتبادؿ األفكار واآلراء، ووضع الخطط والبرامج التي يدلي فييا ذوي الخبرة والمعرفة 

، ويتعرؼ المعمموف مف خبلليا عمى أحواؿ العمؿ في المدرسة، وما يجري باآلراء الحافزة المثيرة
 (. 76: 2002فييا مف أمور )نور الديف، 

وعمى الرغـ مف أف مفيـو االجتماعات، قد يعني االجتماعات بيف المدير والمعمميف، فإف ىذا 
عة مف األفراد لتحقيؽ المفيوـ يعتبر قاصرًا، ذلؾ ألف مفيوـ االجتماع المدرسي يمثؿ تجمعًا لمجمو 

 (130: 2000أىداؼ معينة في ظؿ إدارة رشيدة )العجمي، 
فيناؾ مف يرى أف االجتماعات المدرسية ال تقتصر عمى اجتماعات المدير بمعمميو، بؿ إنيا تتسع 

جاف المدرسية أو اجتماعات المعمـ مع طبلبو سواء داخؿ الصؼ أو مف مالجتماعات أخرى كال
مجموعات الطبلبية، كعرفاء الفصوؿ أو المجموعات واألسر الطبلبية التي تتـ خبلؿ االجتماع بال

عادة خارج غرفة الصؼ، تعتبر نوعًا مف االجتماعات المدرسية، فعمى الرغـ مف أىمية 
االجتماعات التي تعقد بيف المدير والمعمميف، فإف الكثير مف قواعدىا وأساسياتيا يمكف أف يطبقيا 

إدارة الفصؿ، بالرغـ مف االختبلؼ في األىداؼ والطريقة ونوعية األفراد وشكؿ المعمـ عند قيامو ب
 (.253: 2001وطبيعة المشاركة في كؿ منيا ) دياب، 

فاالجتماعات المدرسية تمثؿ نموذجًا لتفاعؿ المجموعة في ضوء ىدؼ مشترؾ، وأنيا مف أفضؿ 
واؿ العمؿ في المدرسة، والمساىمة الوسائؿ إلشراؾ الجماعة في مجريات األمور، والتعرؼ عمى أح

في حؿ المشكبلت المدرسية، وكمما زاد عدد أعضاء ىيئة التدريس وازدادت أعداد الطمبة؛ 
تضخمت المياـ الممقاة عمى عاتؽ المدرسة وأصبحت العبلقات بيف العامميف أكثر تعقيدًا، وزادت 

ب  الحاجة ممحة إلى منبر تمتقي المشكبلت التي تنجـ عف احتماؿ انييار نظـ االتصاؿ، ولذلؾ تص
فيو الييئة التعميمية واإلدارية في المدرسة لمتداوؿ في الشؤوف التي تيـ المدرسة، ومف ناحية أخرى 
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تعد االجتماعات المدرسية وسيمة لتقريب وجيات النظر وجسر اليوة بيف المدير وموظفيو. )جبراف 
 (.358: 2007وعطاري، 

 ت المتفؽ عمييا لبلجتماعات المدرسية، لغًة واصطبلحا:وسنتطرؽ اآلف لبعض التعريفا
 أواًل: التعريف المغوي:

: جمع االجتماعات المدرسية: ترجع كممة اجتماعات إلى المصدر الثبلثي )ج، ـ، ع( وتعني
 تجمَّعفاجَتمع واْجَدَمَع، وىي مضارعة، وكذلؾ  َيْجَمُعو َجْمعًا وَجمََّعو وَأْجَمَعوالشيَء عف َتْفِرقة 

 (196: 2000)ابف منظور، القوـ: اجتمعوا َأيضًا مف ىينا وىينا. وتجمَّع، واْستجمع
 ثانيًا: اصطالحًا:

  ،( في 128: 2006( و )الحربي: 9: 2009( و )درة، 195: 1991يتفؽ )أبوشيخة
في مكاف  -أكثر مف ثبلثة-تعريؼ االجتماعات بأنيا: التقاء أو التئاـ لعدد مف األشخاص 

 ف بيدؼ الوصوؿ إلى ىدؼ محدد، أو إنجاز عمؿ ما.     وزماف محددي

  ،(: عنصر االتصاؿ )الشفيي أو المكتوب( عمى أنو 94: 2008وأضاؼ )أبوناصر
 الوسيمة لتحقيؽ األىداؼ.

  ،(: فيرى أنيا أفضؿ وسائؿ االتصاؿ إلشراؾ الجماعة في 253: 2008أما )العجمي
في المنظمة مابيف األفراد والوحدات  مجريات األمور، لحؿ المشكبلت بمختمؼ أنواعيا

 المختمفة.

  ،(: تعريفًا لبلجتماعات المدرسية أكثر تحديدًا، بأنيا اجتماع 260: 2001ويقدـ )البوىي
مدير المدرسة مع المعمميف بالمدرسة أو المنسقيف االجتماعييف أو المدرسيف األوائؿ أو 

ؼ التعميمية لممدرسة مف عدة جميع العامميف في المدرسة )المؤسسة( لتحقيؽ األىدا
 جوانب: تنظيمية وفنية واقتصادية واجتماعية.

   ،(: فترى أنيا مف الوسائؿ التي تساعد مدير المدرسة عمى 241: 2002أما )الجبر
طبلع المعمموف عمى أىداؼ المدرسة وتحديد  تحقيؽ الفعاليات واألنشطة المدرسية، وا 

ف، والتعرؼ عمى المشكبلت التي تواجييا أىدافيـ بصورة متوائمة مع أىداؼ اآلخري
المدرسة وأساليب الحد منيا، وكؿ ما ىو مستحدث وجديد خاص بأدوارىـ الوظيفية أو 

 بالموائ  والقوانيف التي تنظـ عمميـ.
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  ،( عمى كؿ ما سبؽ أف الفصؿ الدراسي يمكف أف يمثؿ نوعًا 253: 2001ويضيؼ )دياب
طبيعة فريدة )تتـ في داخؿ الفصؿ( ويتولى مف االجتماعات التي تتسـ بشكؿ خاص و 

 المعمـ إدارتيا.

ومف خبلؿ التعريفات أنفة الذكر، والتي تطرقت إلى تعريؼ االجتماع بشكؿ عاـ واالجتماعات 
 المدرسية بشكؿ خاص، يمكف استخبلص التعريؼ التالي لبلجتماعات المدرسية:

موقوت يتـ عادة بيف مدير المدرسة ىي عبارة عف نشاط مخطط ومنظـ و  االجتماعات المدرسية:
والعامميف معو مف معمميف أو إدارييف، أو بيف العامميف بعضيـ مع بعض، سواء أكانوا فرؽ عمؿ، 

بيدؼ الوصوؿ إلى غايات وأىداؼ  ؛أو فرادى، في مكاف محدد غالبًا ما يكوف المدرسةجماعات 
 مشتركة، وتحدث بشكؿ دوري أو حسب الحاجة والطمب. 

 
 االجتماعات المدرسية:أىداف 

تمثؿ االجتماعات المدرسية ظاىرة صحية وأسموبًا مف األساليب الديمقراطية التي تيدؼ إلى 
مناقشة األمور المتعمقة بسير العممية التعميمية في المدرسة، سعيًا لتحقيؽ األىداؼ المرسومة 

المعاصرة في تحقيؽ (. وىي إحدى الوسائؿ التي تعتمد عمييا اإلدارة 361، 2000)األغبري، 
أىداؼ المؤسسة، وتدعيـ مبادئ التفاعؿ النشط، واالتصاؿ األفقي والرأسي بيف أفرادىا، فضبًل عف 
كونيا مظيرًا ىامًا مف مظاىر الديمقراطية البشرية والعمؿ الجماعي وسيادة رأي الجماعة، 

اد والعامميف في باإلضافة إلى أنيا أسموب فعاؿ في توصيؿ المعمومات والخبرات بيف األفر 
المؤسسات عمى اختبلؼ مستوياتيـ اإلدارية، وباإلضافة إلى ذلؾ كمو؛ فإف االجتماعات وما 
يتمخض عنيا مف أفكار وآراء تعتبر مصادر أو مراجع ال مثيؿ ليا، وبصفة عامة فإنيا أصبحت 

ؼ التالية ذات قيمة وأىمية في الفكر اإلداري المعاصر؛ وذلؾ ألنيا تساعد عمى تحقيؽ األىدا
 (:157: 1990)سميماف، 

تيدؼ االجتماعات المدرسية إلى تحقيؽ التكامؿ بيف المدرسيف في المدرسة، حيث يوضع  -
 .فيـ المبادئ التربوية األساسية التي يقـو عمييااـ لممدرسة باشتراكيـ جميعًا، وتَ البرنامج الع

المدرسيف عمى تنسيؽ أمكف أف يتعاوف المدير مع  ؛ومتى تحقؽ ىذا النوع مف التكامؿ
 الجيود التي يبذلونيا لتحقيؽ األىداؼ المرجوة.

تساىـ في تعرؼ المعمميف عمى المشكبلت العامة التي تواجو المدرسة، واإلسياـ في حميا،  -
مف خبلؿ االجتماعات مع المدير أو مع المشرؼ التربوي أو مف خبلؿ اجتماعات المجاف 

 المختمفة.
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إلى رفع الروح المعنوية لممعمميف، عف طريؽ إشعارىـ بأىمية  تيدؼ االجتماعات المدرسية -
الدور الذي يمارسونو، وأىمية المقترحات التي يقدمونيا، والحموؿ التي يقترحونيا، خاصة 
لى زيادة فيميـ لمشكبلت  وأف االجتماعات تؤدي إلى نمو عبلقات سميمة فيما بينيـ، وا 

 تقببًل ورضًى عف العمؿ.  المدرسة، األمر الذي يجعميـ بالتالي أكثر

تنمية وزيادة النمو الميني لممعمميف، فيمكف أف يكتشؼ المدير مف خبلؿ زياراتو الصفية   -
لممعمميف، وجود قصور في بعض الميارات التدريسية لدى أكثر مف معمـ، فيعمؿ عمى 
عبلجيا خبلؿ االجتماع، أو يكمؼ معمـ آخر مف ذوي الخبرة والكفاءة بتوضي  نقاط 

 لضعؼ وسبؿ تجاوزىا وعبلجيا.  ا

تعد االجتماعات فرصة القائد التربوي في إثارة المعمميف وتعديؿ أفكارىـ وأساليبيـ، وتنمية  -
 -259: 2008خبراتيـ عف طريؽ إطبلعيـ عمى خبرات وأساليب جديدة )العجمي، 

262.) 

ة وتبتعد تساعد عمى الوصوؿ إلى قرارات أكثر صحة وأبعد عف الخطأ، تتسـ بالموضوعي -
 عف التحيز الشخصي والمصمحة الفردية.

تتي  الفرصة الكتشاؼ المزيد مف المواىب والقدرات في المدرسة، وتفت  الطريؽ لبلستفادة  -
 منيا في تحقيؽ أىدافيا.

تميد السبيؿ لتدريب أكبر عدد ممكف مف العامميف في المدرسة عمى مستويات متعددة مف  -
تتي  الفرصة لتدريب المعمميف عمى ميارات متعددة أثناء  المسئوليات اإلدارية، كما أنيا

 -158: 1990عمميات مناقشة القضايا والمشكبلت، ودراسة القرارات واتخاذىا )سميماف، 
159.) 

 ُتعمـ وتحث القيادة الناجحة والطموحة عمى ضرورة امتبلؾ ميارة إدارة االجتماعات. -

 اعتبار أنيا مف أىـ وسائؿ االتصاؿ الفعاؿ.تقوي العبلقات اإلنسانية داخؿ المدرسة، عمى  -

: 2008ـ العمؿ التربوي وتجويده، وتوزيعو بطريقة عادلة وسيمة التحقيؽ )أبوناصر، تنظ -
92- 93.) 

ذ جميع جوانب العممية اإلدارية في المدرسة، فمف خبلؿ االجتماعات المدرسية الناجحة تنف -
درسي، والتأكد مف عممية اإلشراؼ يتـ مناقشة وتنفيذ الكثير مف جوانب التخطيط الم

 والمتابعة، وتقويـ العديد مف جوانب العممية اإلدارية والتدريسية في المدرسة.
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 تساعد عمى تنمية العمؿ الجماعي وتنمية المشاركة الجماعية والتعاوف داخؿ المدرسة. -

ب تيدؼ إلى تفعيؿ االتصاالت وتحسينيا في المدرسة بجميع أنواعيا، حيث ُيجمع أغم -
ف االقتصادية واالجتماعية، الباحثيف عمى تصنيفيا كأفضؿ وسائط االتصاالت مف الناحيتي

: 2001متغيرات: الوقت والجيد والكمفة والعائد االجتماعي والعائد الفردي )دياب، ل وتبعا
254- 255.) 

تقدير جيود المعمميف والثناء عمى أعماليـ المتميزة، حيث تعتبر االجتماعات المدرسية  -
المكاف المناسب لشكر المعمـ عمى أعمالو الممتازة وتفوقو في موقؼ مف المواقؼ، وتكوف 

 دافعًا قويًا لزمبلئو مف المعمميف لبلقتداء بو والقياـ بأعماؿ متميزة. 

الذيف -التفيـ الواض  والدقيؽ ألحواؿ التبلميذ، بحيث يجتمع المعمموف مف وقت آلخر  -
ليتبادلوا المعمومات عف كؿ تمميذ في  -مف التبلميذ يشتركوف في تدريس مجموعة واحدة

صراحة تامة وفي رغبة صادقة في تفيـ التمميذ والوقوؼ عمى أحوالو لخدمتو، وتقديـ أنسب 
 الخبرات التعميمية لو.

تشيع في المدرسة جوًا مف االنفتاح، وخاصة بيف اإلدارة العميا والمستويات األخرى، مما  -
النفسية واإلدارية والتي كثيرًا ما تكوف سببًا في التيرب مف حمؿ  يزيؿ الكثير مف الحواجز

 (.93 -84: 2002المسئولية وتدني اإلنتاجية )نور الديف، 

ويرى الباحث أف االجتماعات المدرسية وسيط جيد ومناسب يمكف االستفادة منو في تحقيؽ العديد 
ا لقاء بيف ثبلثة أفراد أو أكثر في مف األىداؼ واألغراض التربوية المرجوة، فيي في أبسط صورى

زماف ومكاف محدديف، فإذا كاف ىذا المقاء ناجحًا وتـ اإلعداد والتخطيط لو بشكؿ جيد، يمكف أف 
، والخاصة  التي العممية التربوية فيتؤثر قد العديد مف األىداؼ العامة التي  ايتحقؽ مف خبللي

 تمس المدرسة بشكؿ مباشر. 
 

 مدرسية:أنماط االجتماعات ال
تتعدد أنواع االجتماعات، وتختمؼ المشاركة فييا باختبلؼ األىداؼ المرجوة منيا، فمكؿ باحث 
رؤيتو الخاصة ووجية نظره في تصنيؼ االجتماعات المدرسية، وىذا االختبلؼ أمر طبيعي، ولكف 

تماعات تبقى ىناؾ عناويف بارزة ألنواع مف االجتماعات يتفؽ عمييا أغمب الباحثيف، ومنيا: اج
غرضيا تزويد المجتمعيف بالمعمومات أو الحصوؿ عمى معمومات، واجتماعات حؿ المشكبلت، 
واجتماعات اتخاذ القرارات واالستماع لمتقارير مف المختصيف، وىناؾ اجتماعات غرضيا التوجيو 
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 .وتكويف االتجاىات، واجتماعات إلعطاء التعميمات، أو التعريؼ والتخطيط أو التوضي  والشرح
 (.267: 2001ويتض  مف ىذه األنواع أف عدد المشاركيف يختمؼ مف نوع آلخر )البوىي، 

ومف التصنيفات المتفؽ عمييا لدى الباحثيف: التصنيؼ عمى أساس الزمف، أو الصبلحية، وىناؾ 
مف صنفيا عمى أساس الشكؿ إلى رسمية وغير رسمية، أو عمى أساس إداري، ولكف يبقى 

 وظيفة التي يؤدييا االجتماع ىو أكثر التصنيفات شيوعًا.التصنيؼ عمى أساس ال
وسيتـ التطرؽ إلى بعض تمؾ التصنيفات، ثـ الحديث بالتفصيؿ عف التصنيؼ األكثر شيوعا، وىو 

 تصنيؼ االجتماعات عمى أساس الوظيفة التي يؤدييا االجتماع.
 :من حيث الزمن 

( و)البوىي، 149: 2007)عريفج، ( و361: 2000( و) األغبري، 255: 2008اتفؽ )العجمي، 
 ( عمى تصنيؼ االجتماعات مف حيث الزمف إلى: 267: 2001
: وىي االجتماعات التي تعقد بصورة دورية وفي مواعيد محددة، لبحث اجتماعات دورية ( أ

المسائؿ والموضوعات المختمفة التي تيـ أعضاء الجماعة، وتكوف أسبوعية أو شيرية أو 
 فصمية، ،،،، الخ.

: أي االجتماعات التي تعقد في أي وقت كمما دعت الحاجة عات طارئة أو استثنائيةاجتما ( ب
إلييا، وىي غير منتظمة وتعقد لبحث مشكمة طارئة أو موضوعات مستجدة ال تحتمؿ 

 االنتظار أو التأجيؿ.

 (: اجتماعات قصيرة، واجتماعات طويمة.129: 2006وأضاؼ )الحربي، 
 :من حيث الشكل 

( 267: 2001( و) البوىي، 149: 2007( و)عريفج، 256: 2008جمي، اتفؽ كؿ مف )الع
 ( في تصنيفيا مف حيث الشكؿ إلى:129: 2006( و) الحربي، 43 -41: 2009و)درة، 
: وىي التي تعقد لبحث قضية أو مشكمة معينة متعمقة بسير العمؿ و يسودىا قدر رسمية ( أ

ألنظمة والتعميمات واإلجراءات كبير مف الشكميات ويتحكـ فييا الكثير مف القواعد وا
 اإلدارية والروتيف والرسميات والشكميات

: ويسودىا قميؿ مف الشكميات، وقد تعقد في مناسبات اجتماعية خاصة أو غير رسمية ( ب
 عامة، وقد تتـ دوف أف يكوف ليا جدوؿ أعماؿ متفؽ عميو مسبقًا.

رسمية وغير رسمية عف  ( في تصنيفو لبلجتماعات إلى43 -41: 2009ويختمؼ تصنؼ )درة، 
(، وقد ال يكوف ىناؾ تشابو إال 2001( و)البوىي: 2007( و)عريفج: 2008زمبلئو )العجمي: 
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في المسمى فقط، حيث أف الباحث أخذ ىذا التصنيؼ عف ىنري روبرت في كتابو المشيور قواعد 
 روبرت التنظيمية كالتالي: 

 ف، بة ليستمعوا إلى تقارير المسئول: وتضـ جميع األعضاء أصحاب العبلقاجتماعات رسمية
ومجالس اإلدارة والمجاف المختمفة ويكوف ىدفيا طرح القضايا ذات العبلقة ومناقشتيا والتصويت 

 عمييا واتخاذ قرار بشأنيا، وتنقسـ إلى األنواع التالية:

: وىو إما أف يكوف اجتماع لمرة واحة في السنة، أو اجتماع منتظـ في االجتماع السنوي -1
 ات محددة تحددىا المنظمة.فتر 

 : ويعقد بانتظاـ، أسبوعيا أو شيريًا أو حسب ما تحدده المنظمة.االجتماع المنتظم -2

: وىو االجتماع الذي يكوف استمرارًا الجتماع سابؽ، فعندما ال تستطيع االجتماع المؤجل -3
المنظمة إنياء مناقشة القضايا في اجتماع منتظـ أو خاص خبلؿ الفترة المخصصة 

 جتماع، فإنيا قد ترى عقد اجتماع آخر في وقت يسبؽ االجتماع المنتظـ القادـ.لبل

: وىو اجتماع لمجمعية أو الييئة يقتصر عمى األعضاء المختصيف االجتماع التنفيذي -4
 فقط، ويكوف اجتماعًا مغمقًا.

: وىو االجتماع الذي يعقد خارج الوقت المحدد المنتظـ ويجب أف تنص االجتماع الخاص -5
 نظمة والتعميمات عمى عقد مثؿ ىذه االجتماعات.األ

: وىي سمسمة اجتماعات متصمة تعقدىا مجموعة مف األشخاص، وتبحث الجمسات -6
 موضوعًا أو برنامجًا واحدًا موحدًا.

: وتمثؿ لقاءات لمندوبيف عف الوحدات التنظيمية في مؤسسة ما، وقد تكوف المؤتمرات -7
ويكوف المندوبوف في المؤتمر ممثميف لموحدات المؤسسة في أكثر مف والية أو منطقة، 

 التنظيمية في المؤسسة.

: وىو اجتماع لمجموعة غير منظمة في مكاف يحضره أشخاص ذوو االجتماعات العامة -8
حاجات واىتمامات مشتركة لغرض تشكيؿ مؤسسة أو جمعية أو حؿ مشكمة مف مشاكؿ 

 المجتمع المحمي.

 مجموعات مف األعضاء يعمموف في مؤسسة أو : وىي اجتماعات لاجتماعات غير رسمية
 ( عضوًا.12جمعية، مثؿ: اجتماع أعضاء مجمس اإلدارة أو لجاف أقؿ مف )
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بيف االجتماعات الرسمية وغير الرسمية في دور الرئيس في ( 2009: )درة الباحثويفرؽ 
عني أف رئيس االجتماع، ففي االجتماع الرسمي يتبع األعضاء اإلجراءات البرلمانية بدقة، مما ي

االجتماع يترأس االجتماع ويتمو اقتراحًا قدـ لبلجتماع، وال يشارؾ رئيس االجتماع في المناقشات إال 
إذا غادر كرسي الرئيس، أما في االجتماعات غير الرسمية فيكوف الرئيس جالسًا ويشارؾ مشاركة 

طروحة وال توجد ىناؾ فعالة في طرح االقتراحات ومناقشتيا، كما يصوت عمى جميع القضايا الم
 قيود عمى النقاش، ويستطيع األعضاء بحث أية قضية دوف تقديـ اقتراحات رسمية. 

ويرى الباحث أف التصنيؼ األخير لبلجتماعات، يختص باالجتماعات بشكؿ عاـ في كافة 
المؤسسات حكومية أو أىمية، ومع ذلؾ فإف أغمب انماط االجتماعات التي ذكرىا الباحث، تطرؽ 

ف في تصنيفاتيـ المختمفة، والنوع الوحيد الذي شعر الباحث بأنو فيو إضافة ىو و يا الباحثإلي
 االجتماع المؤجؿ.

 ( تصنيؼ آخر لبلجتماعات ىو:361: 2000وقد أضاؼ )األغبري، 
 :من حيث الصالحيات إلى 

، : بأف يقوـ رئيس االجتماع بشرح مشكمة ما وتحميميااجتماعات لتقديم توصيات واقتراحات -
وقد يقوـ بعرض بعض المقترحات والتوصيات، لكي يناقشيا األعضاء، ويؤيدوىا أو يقدموا 

 البدائؿ المناسبة.

: حيث يشارؾ كؿ عضو بآرائو وأفكاره، فاالجتماع وتبادؿ اآلراء اجتماعات التخاذ قرارات -
وتقييـ المعمومات أمور ميمة قبؿ اتخاذ أي قرار، ويمكف لرئيس االجتماع في ضوء 

 رات التي تمت بيف المجتمعيف أف يقـو باتخاذ القرار المناسب.احو ال

 ( فقد صنفيا إلى صنفيف ىما:93: 2008أما )أبو ناصر،
 اجتماعات المعمومات: ( أ

 إقناع. -3   تحديث -2   إشعار -1

تحت مسمى اجتماعات تقديـ  جتندر واجتماعات المعمومات بفروعيا الثبلثة التي ذكرىا الباحث 
 الحصوؿ عمييا، سيتـ الحديث عنيا الحقًا في أكثر أنواع االجتماعات شيوعًا.المعمومات أو 

 اجتماعات صنع القرارات: ( ب

 حؿ المشاكؿ.  -2      تحديد األىداؼ -1
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نفي الذكر آقد مقارنة بيف النوعيف الباحث ىنا ىو ع إضافةوقد سبؽ الحديث عنيا، ولكف ما 
 بالجدوؿ التالي:

 في أنواع االجتماعات ( الفروق الرئيسية1جدول رقم )
 اجتماع صنع القرار اجتماع المعمومات العناصر

 أو أقؿ 12عدد صغير  أي عدد عدد الحاضريف:

المسئولوف واألشخاص الذيف يمكف أف  األشخاص الواجب إببلغيـ األشخاص الواجب حضورىـ:
 يقدموا مساىمات

اتجاه واحد مف الرئيس إلى  وسيمة االتصاؿ:
طاء الفرص لطرح المشاركيف مع إع

 األسئمة

 مناقشة فعالة بيف جميع الحاضريف

المشاركوف يواجيوف مقدمة الغرفة،  تجييز غرفة االجتماع:
 نموذج قاعة الدراسة

المشاركوف يواجيوف بعضيـ، نموذج 
 قاعة االجتماعات

 المشاركة األمر أسموب فف القيادة األكثر فاعمية:

 وحؿ المشكبلتالتفاعؿ  المحتوى يجب التركيز عمى:

عداد المعمومات التي  مفتاح النجاح: تخطيط وا 
 سيتـ عرضيا

المناخ الذي يدعـ التعبير الصري  
 الحر

 ( تصنيؼ جديد ىو:259 -258: 2008وقد أضاؼ )العجمي، 
  :تصنيف إداري لالجتماعات 

: يجب أف يعقد مدير المدرسة اجتماعات دورية مع المدرسيف اجتماع مجمس المدرسة -1
ائؿ بالمدرسة، إلعداد برامج تربوية مبدئية، ولمتأكد مف أف كؿ مدرس أوؿ يعمؿ مع األو 

المدرسيف مف نفس التخصص عمى تنفيذ البرامج وتطويرىا، وىناؾ بعض المشكبلت يمكف 
أف يجد ليا مجمس المدرسة الحؿ المناسب، وبعضيا اآلخر يحتاج إلى العرض عمى ىيئة 

 مجمس المدرسة ويصوغيا صياغة جيدة. التدريس مجتمعة بعد أف يناقشيا

: إذا لـ يكف في المدرسة مدرسوف أوائؿ، فإف المدير ىو الذي اجتماع المدير والمدرسين -2
يعقد االجتماعات مع المدرسيف، ويمكف أف ُيكوف المدير مجمس المدرسة مف عدد مف 

عضاء ىيئة المدرسيف األكفاء. واجتماعات المدير بالمدرسيف، تكوف أحيانًا مف جميع أ
التدريس، وأحيانًا أخرى مع بعضيـ في لجاف صغيرة، أو في مجموعات تشترؾ في ميوؿ 

 جمع بينيـ حاجات مشتركة.تخاصة أو 
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: المدرس األوؿ ىو الذي يمثؿ مدير المدرسة في االجتماعات التي اجتماعات األقسام -3
البرنامج الذي وضع المدرسيف الجزء الخاص بيـ مف  ـتعقدىا األقساـ، وىو الذي يضع أما

بصورة مبدئية في مجمس المدرسة، واجتماعات األقساـ ال تختمؼ جوىريًا عف اجتماعات 
ىيئة التدريس ولكنيا تكوف أكثر خصوصية منيا، وفرص المشاركة اإليجابية الحرة متوفرة 

 خبلليا بسبب قمة العدد.

ف تضـ عددًا محدودًا : قد تنبثؽ عف مجمس المعمميف مجموعة مف المجااجتماعات المجان -4
مف المعمميف مثؿ معممي مادة دراسية معينة، أو معمميف يشكموف لجنة لبلتصاؿ بأولياء 
األمور، أو معمميف يشكموف لجنة لوضع نظاـ ضبط ذاتي وغير ذلؾ مف الموضوعات، 
تؤدي ىذه المجاف وظائؼ ىامة، حيث تعتبر وسيمة فعالة لمناقشة مشكمة ما ألنيا تتشكؿ 

مف مجموعة ميتمة بمشكمة معينة، وتنمو بيف أعضاء المجاف وعبلقات ودية تنعكس  غالباً 
 عمى أعماليـ.

: يتشكؿ في كؿ مدرسة مجمس لآلباء والمدرسيف مف أجؿ اجتماعات اآلباء والمدرسين -5
تحقيؽ أىداؼ مشتركة في تييئة الفرص المناسبة لتعمـ التبلميذ، ولقياـ المدرسة بدورىا 

بر ىذه االجتماعات فرصة ىامة يطمع اآلباء مف خبلليا عمى ما يجري بشكؿ فعاؿ، وتعت
في المدرسة فيقدموا مقترحاتيـ ومعالجتيـ لمقضايا اليامة، كما يبلحظ المعمموف طريقة 

 معالجة اآلباء لمشكبلت أبنائيـ. 

( إف أكثر تصنيفات االجتماعات شيرة، تصنيؼ بورماف 267: 2001ويرى )البوىي، 
 صنفا أنواع االجتماعات كما يمي: وبورماف، إذ

 : عرضو تحقيؽ التناغـ، وتأكيد نفوذ رموز السمطة.اجتماع شكمي -1

 : غرضو توضي  مف يعمؿ؟ ومتى؟ وأيف؟اجتماع توضيحي -2

 : غرضو إعطاء التعميمات لممشاركيف.اجتماع تعميمي -3

: غرضو الحصوؿ عمى المعمومات والنصائ  مف ذوي االختصاص اجتماع استشاري -4
 عمييا المسئوؿ قراره. ليبني

: وغرضو اتخاذ القرارات وتحديد وسائؿ التنفيذ، ويعد ىذا النوع مف اجتماع اتخاذ القرارات -5
 أصعب أنواع االجتماعات.

 ( في تصنيفو لبلجتماعات المدرسية إلى:195 -194: 2001وقد انفرد )العمايرة، 
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 االجتماعات الفردية: -1

ير مع أحد المعمميف الذيف يعانوف مف مشكمة تربوية وىي تمؾ االجتماعات التي يعقدىا المد
محددة وخاصة بو، وقد يأتي طمب عقد ىذا االجتماع مف المعمـ، أو قد يبادر المدير بالدعوة لو 
بناء عمى مبلحظاتو في الزيارة الصفية، أو مف خبلؿ االطبلع عمى نتائج الطمبة، أو مف خبلؿ 

الجتماع شكؿ المقابمة بيف المدير والمعمـ، ولضماف نجاح لؾ يتخذ ىذا اذعرض المعمـ لمشكمتو، وب
االجتماع، البد مف التخطيط لو مف حيث تحديد أىدافو وزمانو ومكانو، باإلضافة إلى الحرص عمى 
إتاحة فرص الحوار البناء بيف الطرفيف لكي يؤدي ىذا الحوار إلى تحميؿ المشكمة والتعرؼ عمى 

االتفاؽ عمى خطة تطبيؽ وتجريب ليذه الحموؿ، ويقاس نجاح أبعادىا، واقتراح الحموؿ ليا، و 
االجتماع بقدرة المدير عمى مساعدة المعمـ في تحديد مشكمتو وتحميميا واستبصار الحموؿ ليا، 
ومساعدتو في مواجية ىذه المشكمة مواجية بناءة، فمثؿ ىذا يعزز الثقة الذاتية لدى المعمـ، ويحسف 

 مستوى أدائو الميني.
 اعات الزمرية:االجتم -2

وتتخذ ىذه االجتماعات شكؿ تنظيـ لقاء مع فئة مف المعمميف الذيف تجمعيـ حاجة مينية 
مشتركة، كمعممي صؼ األوؿ ابتدائي، أو معممي المغة العربية أو االجتماعيات، أو قد تكوف 

ليـ،  إشرافيةالجماعة مف تخصصات مختمفة تجمع بينيـ حاجة مشتركة تتطمب تنظيـ خدمة 
ضماف نجاح ىذا االجتماع، البد مف اإلعداد والتخطيط لو وتنظيـ فعالياتو والعمؿ عمى تييئة ول

األجواء النفسية واالجتماعية والمادية المبلئمة لو. كما ينبغي قيادة االجتماع قيادة تتي  لممشاركيف 
ليا، ومف ثـ  فيو فرص التعبير عف آرائيـ وأفكارىـ وتفيـ مشكبلتيـ وتحميميا والتوصؿ إلى حموؿ

 عمييا وتقويميا ومتابعتيا بشكؿ مستمر. واإلشراؼالتخطيط لتنفيذ ىذه الحموؿ 
 االجتماعات الجماعية: -3

عاـ لجمع المعمميف في المدرسة، بغية تقديـ  إشرافيقد تتطمب الحاجة الدعوة إلى عقد اجتماع 
متدريس، أو أساليب بناء ليـ جميعًا، كمناقشة مشكمة مينية عامة، مثؿ التخطيط ل إشرافيةخدمة 

 االختبارات، أو تحميؿ نتائج ىذه االختبارات، ولضماف نجاح مثؿ ىذا االجتماع يراعى ما يمي: 
 تحديد أىداؼ االجتماع، وتوضيحيا لجميع المشاركيف. -

 اختيار الوقت والمكاف المبلئميف لعقده. -

 توفير المواد المرجعية البلزمة لمموضوع. -

 دوؿ األعماؿ وتوزيع األدوار والمسئوليات.إعداد ورقة عمؿ تشمؿ ج -
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 قيادة االجتماع قيادة حكيمة، والتوصؿ إلى قرارات حكيمة، وبرنامج لمتابعة النتائج.  -

أما أكثر أنواع االجتماعات شيوعًا، فيي التي تندرج تحت التصنيؼ، حسب الوظيفة التي تؤدييا 
( و)األغبري، 149: 2007ريفج، ( و)ع257: 2008االجتماعات، وقد اتفؽ كؿ مف )العجمي، 

 ( عمى بنود ىذا التصنيؼ إلى:195: 1991( و)أبو شيخة، 361: 2000
 اجتماع تقديم المعمومات: -1

المتاحة لتوصيؿ المعمومات قبؿ إقرار االجتماع  البدائؿعمى مدير المدرسة معرفة أفضؿ 
ا في الوقت نفسو قد تعجز عف السيمة قميمة التكمفة؛ لكني البدائؿبالعامميف، فكتابة المذكرات مف 

إفياـ العامميف ما تتضمنو مف معمومات، فإف مدير المدرسة يرى أف المعمومات المراد توصيميا 
ال يمكف فيميا إال مف خبلؿ عرضيا بنفسو وشرحيا لممرؤوسيف، أو باستخداـ الوسائؿ السمعية 

سيمة المثمى لتوصيؿ مثؿ ىذه والبصرية لشد االنتباه ليذه المعمومات، فإف االجتماع يكوف الو 
المعمومات، وتمعب التغذية العكسية دورًا ىامًا في مثؿ ىذه االجتماعات، حتى يستطيع رئيس 
االجتماع التعرؼ عمى مدى فيـ المجتمعيف لممعمومات، بؿ واتجاىاتيـ نحوىا، ويجب أف 

 تتوافر أماـ المعمميف المشاركيف المطبوعات واألوراؽ البلزمة لممناقشة.
 الحصول عمى معمومات: اجتماع -2

يرمي مثؿ ىذا النوع مف االجتماعات إلى الحصوؿ عمى معمومات خاصة بموضوع معيف 
مف بعض األفراد أو األقساـ بشكؿ تقرير مكتوب، وبعدىا يتـ بمورة جميع األفكار الواردة 

رساؿ وجيات النظر المختمفة لبقية األفراد اآلخريف في المدرسة، حتى يتمكف ا لجميع مف وا 
 معرفة آراء بعضيـ بعضا؛ إذا كاف ذلؾ ضروريًا.

ويعتبر عقد اجتماع في ىذه الحالة، أفضؿ أسموب لمحصوؿ عمى المعمومات، لكونو يتي  
 Brainالفرصة لمجميع لمعرفة آراء ووجيات نظر بعضيـ بعضا مف خبلؿ العصؼ الذىني 

Stormingيس الوصوؿ إلى أفضؿ األفكار ، ومف خبلؿ طرح األفكار المتعددة يستطيع الرئ
 الناتجة عف ىذا المناخ الذي يشارؾ فيو الجميع دوف فرض أو تقييد لحرية أحد.

 اجتماع حل المشكالت: -3

يتـ استخداـ ىذا النمط مف االجتماعات في حالة الرغبة في الوصوؿ ألنجع الحموؿ حوؿ   
مب مشاركة غالبية العامميف موضوع أو مشكمة معينة داخؿ المدرسة، خاصة إذا كاف األمر يتط

في المدرسة، وذلؾ لضماف فيـ وجيات النظر المختمفة، والوصوؿ إلى الحموؿ التي تعكس 
موافقة الحضور، ويعتبر ىذا االجتماع مف أصعب أنواع االجتماعات، حيث يقوـ المدير بشرح 

دوىا أو يقدموا المشكمة وتحميميا، وقد يقوـ بعرض بعض المقترحات لكي يناقشيا األعضاء ويؤي
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البدائؿ المناسبة، ويشارؾ كؿ معمـ بأفكاره وآرائو الخاصة، حتى يتـ الوصوؿ إلى حؿ يرضي 
 الجميع.

 اجتماع تكوين االتجاىات: -4

مختمفة لتكويف اتجاىات معينة، منيا دعوة األفراد  بدائؿقد يمجأ مدير المدرسة إلى 
ت فردية مع كؿ واحد عمى حدة، أو االتصاؿ د اجتماع، أو قد يمجأ إلى إجراء لقاءاقالمعنييف لع

بو كتابيًا أو ىاتفيًا، وعمى الرغـ مف مزايا وعيوب كؿ أسموب في تكويف االتجاىات، وعمى 
الرغـ مف مزايا وعيوب كؿ أسموب في تكويف االتجاىات، فإف االتصاؿ الشفوي يعتبر أكثر 

ألشخاص، وعمى مدير المدرسة أف تأثيرًا؛ نتيجة لمحضور المباشر الناتج عف المواجية بيف ا
يقرر أفضؿ الوسائؿ مف حيث الفعالية، إما االتصاؿ الشفوي بصورة انفرادية أو جماعية مف 
خبلؿ االجتماع، أو االتصاؿ كتابيًا أو ىاتفيًا بغية تحقيؽ اليدؼ بسيولة ويسر وفي إطار 

 إمكانيات المدرسة.
 اجتماع توجييي أو إرشادي: -5

يب المستخدمة في توجيو العامميف وتوعيتيـ ورفع مستوى أدائيـ واكسابيـ تتعدد الطرؽ واألسال
بعض الميارات وتوسيع آفاؽ مداركيـ، منيا قراءة الكتب أو المقاالت أو غيرىا، ومع ذلؾ فإف 
اختيار أسموب دوف آخر يرتبط بمعايير محددة أىميا: التكمفة والعائد، وتعتبر االجتماعات إحدى 

 عالة في تحقيؽ األىداؼ المرغوبة.أفضؿ الوسائؿ الف
 

 إدارة االجتماعات المدرسية:
يمعب شكؿ التنظيـ اإلداري واتجاىات القائميف عميو ومعتقداتيـ دورًا أساسيًا في مدى 
صبلح ذلؾ التنظيـ وكفايتو في القياـ بالمياـ المناطة بو بفعالية، وتعتبر اإلدارة الديمقراطية التي 

والتعاوف وتؤمف بقيمة الفكر الجمعي وتحتـر آراء الفرد وتقدر شخصيتو تقوـ عمى مبدأ الشورى 
مكاناتو وقدراتو اإلبداعية؛ مف األمور التي بات متفقًا عمى أنيا أنسب األساليب التي تتضمف  وا 

نجاح التنظيـ اإلداري في جميع المجاالت، ومنيا التعميـ؛ في تحقيؽ أىدافو، باعتبار أف اإلدارة 
: 1990عمميات أساسيا التفاعؿ اإلنساني بيف العامميف في المؤسسة )سميماف،  بصفة عامة ىي

141.)  
إف إدارة االجتماعات ىي جزء مف اإلدارة المدرسية ونوع مف اإلدارة الجماعية التي تضع نصب 
عينييا تحقيؽ العديد مف األمور التي البد مف اإللماـ بيا، مف أىميا ضرورة تيقف رئيس االجتماع 

حقيقة مؤداىا: أنو يتعامؿ مع محوريف رئيسييف في إدارة االجتماع، أوليما موضوع االجتماع، مف 
وثانييما المجتمعوف، أي أف ثمة واجبيف عميو التعامؿ معيما بكؿ حرص ومسئولية، حتى يضمف 
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تحقيؽ الغاية مف االجتماع، حيث أنو مف الصعوبة بمكاف الحكـ عمى كفاءة أي إداري وفاعميتو ما 
لـ يتمكف مف إدارة اجتماعاتو بكفاءة، وقد يكوف ىذا اإلداري يجيد التعامؿ مع الممفات والمستندات 
والسجبلت، وذو كفاءة عالية في التعامؿ مع األوراؽ وحفظيا وصياغة الردود عمييا، وفي المقابؿ 

في االجتماعات،  نجد أنو قميؿ الخبرة في إدارة األفراد وكيفية التعامؿ معيـ، وقد يظير ذلؾ جمياً 
مف خبلؿ المشاحنات والمناكفات والجو المتوتر الذي يسود االجتماع ويؤدي إلى فشمو، فعمى مدير 
المدرسة أف يجيد ميارة إدارة االجتماعات، فنجاح االجتماع يعني نجاح الفريؽ والعكس صحي  

 (.268: 2001)البوىي، 
نظمات المختمفة، مف حيث أنيا أسموب إداري ومف ىنا يتبيف لنا أىمية إدارة االجتماعات في الم

يساعد عمى تحقيؽ األىداؼ اإلدارية بكفاءة وفاعمية مف خبلؿ العمؿ الجماعي المشترؾ، ودورىا 
في حؿ المشكبلت التي تواجو المنظمات المختمفة، وفي اتخاذ القرارات، كما أنيا تؤدي إلى اإلبداع 

إف إدارة االجتماعات ىي وسيمة لتحقيؽ غاية، ونادرًا ما مف خبلؿ تبادؿ اآلراء بيف األعضاء، لذا ف
 (.202: 2003تكوف ىي الغاية بحد ذاتيا )الحوامدة، 

( إدارة االجتماعات بأنيا: مجموع القواعد واألساليب المتبعة إلدارة 260: 2001ويعرؼ )البوىي، 
احات ومناقشتيا واتخاذ االجتماعات، لتحقيؽ أىدافيا عمى أسس ديمقراطية، وتتعمؽ بتقديـ االقتر 

 القرارات ...........الخ.
أنيا نوع مف اإلدارة الجماعية التي تضع نصب عينييا تحقيؽ ب( 262: 2008ويعرفيا )العجمي، 

العديد مف األمور التي البد مف اإللماـ بيا، مف أىميا ضرورة تيقف رئيس االجتماع مف حقيقة 
إدارة االجتماع أوليما موضوع االجتماع وثانييما  مؤداىا: أنو يتعامؿ مع محوريف رئيسييف في

 ف.يالمجتمع
( أف إدارة االجتماع ىي القدرة عمى االستفادة مف اإلمكانات البشرية 13: 1999ويعتبر )الحمادي، 

المتاحة واإلمكانات المادية المتوفرة لتوجيو االجتماع، وقيادة المشاركيف فيو بأقصى كفاءة وأقؿ 
 حقيؽ األىداؼ المرسومة لو.  لت تتكمفة وأقؿ وق

وىناؾ الكثير مف المظاىر السمبية التي تؤثر في إنتاجية المدرسة، يمكف إرجاعيا إلى عدـ فعالية 
االتصاؿ، وكيفية اتخاذ القرار؛ فإذا كاف مف أىـ ابرز أىداؼ االجتماعات المدرسية تحفيز نشاط 

ثارة داف عيتيـ فيؿ يمكف أف يتـ ذلؾ عبر إلقاء نصائ  العامميف في المدرسة نحو اإلنجاز الفعاؿ، وا 
رشادات، مما يؤدي إلى تنمية مشاعر السخط والشعور باإلحباط لدى  وتوجييات ومواعظ وا 
ذا كانت إدارة االجتماعات تتـ بصورة ودية تأخذ بعيف االعتبار آراء المشاركيف فييا  المشاركيف. وا 

وطيد العبلقة بيف الرئيس والمرؤوسيف المناط بيـ ورغبتيـ في نجاح االجتماع، فإف ذلؾ يؤدي إلى ت
ارات مما ر تنفيذ العممية التعميمية، وىيئتو ماثمة في نفوسيـ بفعؿ انعكاس مشاركتيـ في اتخاذ الق
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: 2001يؤدي إلى تنمية العبلقات اإلنسانية مف ود ورضا واحتراـ في المؤسسة التعميمية )البوىي، 
268). 

تماعات المدرسية يتوقؼ بالدرجة األولى عمى طريقة إدارتو مف قبؿ ويرى الباحث أف نجاح االج
باعتباره المسئوؿ األوؿ عف المدرسة، وتقع عمى عاتقو مسئولية  -أو مف يفوضو-مدير المدرسة 

اإلعداد الجيد لو قبؿ البدء فيو، مف تحديد المكاف والزماف المناسبيف، وجدوؿ أعماؿ متيف، واض  
يحظى بقبوؿ المعمميف، وعميو أف يؤمف بأف االجتماع وسيمة اتصاؿ فعالة  المعالـ محدد األىداؼ

وقوية، وعند بدء االجتماع ومف خبلؿ خبرتو ومعرفتو بالعامميف معو، عميو أف يجيد التعامؿ مع كؿ 
المناقشة ألجؿ اإلفادة واالستفادة، ومف  كأف يعرؼ مف يريدمعمـ كحالة فريدة، وأف يتوقع سموكيـ، 

حدث بغية إحداث الفوضى وتفري  الحوار مف مضمونو، وترتيب مشاركات الحاضريف، الت يريد
وعدـ الحديث إال بعد طمب األذف، بذلؾ وغيرىا مف اإلجراءات الدقيقة والحساسة التي يجب عمى 
المدير أف يعييا بشكؿ جيد، وال ضير عميو أف يقوـ بزيارات تبادلية لنظرائو مف المديريف المشيود 

إف شعر بقمة الكفايات اإلدارية لديو في ىذا المجاؿ،  ؛ف إدارتيـ لبلجتماعات في مدارسيـليـ بحس
فإدارة االجتماعات وكما سبؽ القوؿ أنيا نوع مف اإلدارة الجماعية التي يجب عمى المدير أف يتقنيا 

 بشكؿ جيد. 
 

 إستراتيجيات إدارة االجتماعات:
رات يتـ التخطيط ليا وتنظيميا وفؽ أصوؿ تعتبر االجتماعات بصفة عامة؛ بمثابة مؤتم

معينة، تمجأ إلييا إدارة المؤسسة بقصد االستفادة مف أفكار وآراء العامميف فييا؛ في بحث موضوع 
 معيف أو حؿ مشكمة ما تواجو المؤسسة.

وقد ال يكوف مف المبالغة في شيء القوؿ بأف النتائج التي يمكف الوصوؿ إلييا مف أي اجتماع؛ 
لى حد بعيد عمى أسموب إدارتو، واالستراتيجيات التي يعتمد عمييا مدير االجتماع في إدارة تتوقؼ إ

 االجتماع، ومدى االستفادة مف آراء وأفكار وخبرات األعضاء المشاركيف فيو.
وتتعدد االستراتيجيات التي يمكف أف يعتمد عييا مدير المدرسة في إدارة اجتماعاتيا بتعدد أنواع 

 (:166: 1990أىدافيا، ولعؿ مف أبرز تمؾ االستراتيجيات ما يمي )سميماف، االجتماعات و 
 إستراتيجية العصف الذىني: - أ

يستخدـ العصؼ الذىني مف أجؿ توليد األفكار االبتكارية. والفكرة الرئيسية الستخداـ ىذه 
يا في الطريقة تعتمد عمى الفصؿ المتعمد بيف إنتاج األفكار كمرحمة مستقمة والعمؿ عمى تقييم

مرحمة تالية، وتحرير األفكار مف سيطرة العقؿ يعني السماح النطبلؽ بعضيا الذي كاف يصعب 
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عميو الظيور في ظؿ ىذه السيطرة، ومع أف ىذه األفكار تبدو غير معقولة أو حتى مقبولة، لكنيا 
 (.275: 2008في النياية مف الممكف أف نضعيا في ترتيب األفكار األخرى )العجمي، 

 
 من ىذه اإلستراتيجية اإلجراءات التالية من جانب مدير االجتماع: وتتض

طرح الموضوع أو المشكمة أو الخطة عمى أعضاء االجتماع؛ مبرزًا أىمية الموضوع  -1
والجوانب المختمفة لممشكمة المراد البحث عف حؿ ليا، أو أىداؼ الخطة المبتغى 

 الوصوؿ إلى قرار بشأنيا.

ركيف بآرائيـ وأفكارىـ في الموضوع أو المشكمة أو الخطة إثارة حماس األعضاء المشا -2
المعروضة عمييـ، ثـ يطمب إلييـ طرح أفكارىـ وآرائيـ، باعتبارىا جميعًا مصادر أو 

 مراجع بشرية.

يطمب مف مقرر االجتماع تدويف جميع اآلراء واألفكار التي يطرحيا األعضاء  -3
يا أو الحكـ عمييا سواء مف قبؿ المشاركوف، دوف التعميؽ عمييا أو محاولة تقويم

 األعضاء أو مف قبمو ىو.

بعد أف ينتيي األعضاء مف عرض أفكارىـ وآرائيـ تبدأ عممية اختيار أنسبيا مف خبلؿ  -4
استعراضيا واحدًا تمو اآلخر واشتراؾ الجميع في مناقشة اإليجابيات والسمبيات في 

 (.167 -166: 1990)سميماف،  اآلراء المطروحة

 ية التفريق والتجميع:إستراتيج - ب

وترتبط ىذه اإلستراتيجية، بإستراتيجية العصؼ الذىني، وتعتمد عمييا اعتمادا كبيرًا، وىي 
تستخدـ بشكؿ أفضؿ في اجتماعات حؿ المشكبلت، وتقوـ في األساس عمى عمميتي التفكير 

لحموؿ المناسبة، التفريقي أو المتمايز والتفكير التجميعي أثناء تحميؿ المشكمة ومحاولة إيجاد ا
 ويتمثؿ ذلؾ في:

 محاولة إيجاد أكبر عدد ممكف مف الحموؿ البديمة لممشكمة. -

 اختيار األنسب منيا. -

 وتتضمن ىذه اإلستراتيجية اإلجراءات التالية من جانب مدير االجتماع:
تحديد المشكمة التي يريد عرضيا عمى أعضاء االجتماع؛ تحديدًا إجرائيًا دقيقًا، وطرحيا  -1

 ـ بطريقة تثير االىتماـ وتحفز عمى المناقشة.عميي
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يطمب مف أعضاء االجتماع طرح األسباب أو العوائؽ التي قد تكوف سببًا في وجود  -2
الحموؿ الممكنة والتي تساعد عمى التغمب عمى تمؾ  مف المشكمة، مع اقتراح بدائؿ

 األسباب، وتخطي تمؾ العوائؽ، وتعرؼ ىذه الخطوة بعممية التفريؽ.

إلى أعضاء االجتماع التفكير في كؿ حؿ مف الحموؿ التي تـ طرحيا عمى حدة، يطمب  -3
وتقييمو في ضوء عبلقتو بالسبب الذي نبع منو؛ ومدى قابميتو لمتنفيذ في ضوء إمكانات 

 المؤسسة المادية والبشرية، وحدود الزمف الذي يتطمبو التنفيذ وكمفتو.

اآلخر في ضوء ما تسفر عنو عممية تقييـ محاولة استثناء الحموؿ المطروحة واحدًا تمو  -4
 الحموؿ في الخطوة السابقة، وتعرؼ ىذه العممية بعممية التجميع واالختزاؿ.

التفكير في أسباب أخرى واقتراح مجموعة جديدة مف الحموؿ عندما ال تصم  جميع الحموؿ  -5
 المقترحة السابقة كميا لسبب أو آلخر.

باتجاه المشكمة وتضييؽ مسارىا تدريجيًا )عممية التجميع(  وىكذا يستمر المدير في توجيو أعضائو
 (. 121 -120: 2002إلى أف يصؿ إلى الحؿ المنشود )نور الديف، 

 إستراتيجية تحميل الوسائل والغايات: - ت

ويعتمد مدير المؤسسة عمى ىذه اإلستراتيجية عندما يترأس اجتماعًا لتحديد خطة العمؿ في 
سة بصدد إدخاؿ بعض التعديبلت أو اإلصبلحات عمى برنامجيا أو مؤسستو أو عندما تكوف المؤس

أىدافو، كذا عندما يكوف االجتماع بيدؼ حؿ مشكمة معينة مف المشكبلت التي تعترض عمؿ 
المؤسسة، ولدى اعتماد مدير المدرسة عمى ىذه اإلستراتيجية في إدارة اجتماعاتيا؛ فإف عميو أف 

 وأفكارىـ في القنوات التالية:يوجو أعضاء االجتماع لطرح آرائيـ 
تحديد الوضع الراىف في المؤسسة أو لممشكمة المراد حميا )الواقع( ووصفو بدقة مف خبلؿ  -1

 استعراض إيجابياتو وسمبياتو.

تحديد الوضع المرغوب فيو )المتوقع( ووصفو بدقة وتوضي  اإليجابيات والسمبيات  -2
 المتوقعة.

 )تحديد الحاجة(. -الواقع والمتوقع–عيف محاولة حصر الفرؽ أو الفروؽ بيف الوض -3

 تحديد الخطوات اإلجرائية التي يمكف مف خبلؿ إتباعيا عبور الفجوة بيف الواقع والمتوقع. -4

 تحديد اإلمكانات البلزمة وحصر المتوافر منيا وتحديد مصادر وأساليب توفير النواقص. -5



 -11- 

جتماع وما يطرحونو مف اتخاذ القرار المناسب في ضوء ما تسفر عنو مناقشات أعضاء اال -6
: 1990آراء وأفكار تساعد عمى دفع الوضع الراىف في اتجاه الوضع المنشود )سميماف، 

167- 169.) 

 مخطط السبب والنتيجة: - ث

عادة ما يستخدـ ىذا األسموب لتحديد األسباب التي أدت إلى مشكمة ما. ويقـو عمى فكرة 
. ويوض  الشكؿ التالي أف كؿ قطعة مف بسيطة تشبو في مراحميا طريقة تناسؽ عظاـ السمكة

العظـ )األسيـ( تعبر عف أحد مصادر الخطأ في عممية اإلنتاج سواء كاف ذلؾ في شكؿ مسبب 
رئيسي أو أحد العناصر التي تساىـ في ىذا المسبب، ويعني ذلؾ أف الفكرة األساسية ىي تحديد 

 المسببات ومسببات المسببات ......وىكذا. 
 
 المسبب           المسبب 

 
  المشكمة               

 عنصر يساىـ في المسبب                                                    
 
 

 (  يوضح مخطط السبب والنتيجة1شكل )
 

 خطوات تنفيذ مخطط السبب والنتيجة:
 حدد بوضوح المشكمة أو األثر المطموب تحميمو. -1

 -جموعة العناصر الرئيسية التي تؤثر فييا )السياساتثـ حدد بعد ذلؾ قائمة بم -2
 المباني والتجييزات(. -األفراد -اإلجراءات

 حدد العناصر اإلضافية والثانوية. -3

 وضع قائمة باألسباب حسب أىميتيا. -4

 (.280 -279: 2008)العجمي،  والنتيجةوضع نموذج لمسبب  -5
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 تحميل مجال القوى: - ج

ىو يعرض القوى التي تعمؿ لصال  أو ضد أي ىدؼ تحميؿ مجاؿ القوى تكتيؾ إبداعي، و 
سابؽ، والقاعدة في ىذا االتجاه ىو أنو في أي وقت تقوـ فيو بمواجية تغيير، فيناؾ قوى تعمؿ 

 لصال  ىذا التغيير، وىناؾ قوى أخرى تعمؿ ضده، ويمكف أف يطمؽ عمييا قوة اإلعاقة.
نوعية التغيير المطموب، ثـ تحدد بعد ذلؾ القوى ولمقياـ بعممية البناء عميؾ أواًل أف تحدد اليدؼ أو 

التي تعمؿ لصال  ىذا اليدؼ والقوى األخرى التي تعمؿ ضده، ثـ بوضع قائمة مناورة لدعـ القوى 
التي تعمؿ لصال  اليدؼ، وىي القوى اإليجابية، ومحاربة القوى التي تعمؿ ضده، وىي القوى 

ط أو خطة عممية ذات مسئولية توكؿ إلى أفراد بتاريخ السالبة، وتحوؿ ىذه المناورة إلى تكتيؾ مخط
 وتوقيتات محددة.

 
 ( نموذج بيان تحميل القوى2شكل )

 اليدؼ
 قوى تعمؿ ضد اليدؼ                                                    قوى تعمؿ لصال  اليدؼ    

1-                                                               1-  

2-                                                               2- 

3-                                                               3- 

 
وقد تبيف أف االجتماع وسيمة مف وسائؿ االتصاؿ، ولكي يكوف ىذا االتصاؿ فعاؿ، فبلبد أف يكوف 

عمميف في المدرسة، وينبغي تقوية العبلقات اإلنسانية بيف اإلدارة المدرسية مفيومًا ومقبواًل ومقنعًا لمم
 والمعمميف لتتوفر الثقة بينيما وبالتالي يشعر المعمموف بأف أي قرار تتخذه اإلدارة ىو لصالحيـ.

يمكف أف  فبل أحدوعمى ضوء ذلؾ كانت أىمية المشاركة في عممية صناعة القرار بالمدرسة، 
ابيات المشاركة مف الناحية النظرية، ولكف المحؾ الحقيقي لجدواىا وفعاليتيا، ىو يعترض عمى إيج

الممارسة الفعمية لما تتضمف مف أفكار، فمكي تؤدي المشاركة ثمارىا المرجوة يجب أف يكوف مدير 
المدرسة بارعًا في عمؿ اجتماعات نشطة، وأال ينزعج مف مشاركة اآلخريف لو في السمطة والقيادة 

براز ما لدييـ مف بيانات أو  وعمى المعمميف أال يبخموا بالمشاركة الفعالة عف طريؽ إبداء آرائيـ وا 
 (.283 -282: 2008معمومات تتعمؽ بالمشكمة موضوع القرار )العجمي، 

ويرى الباحث أف ما تـ ذكره مف طرؽ وأساليب لبلجتماعات ذات أىمية بالغة، فبلبد لمف 
رؤية واضحة إلدارة اجتماعو وتحديد طريقة مبلئمة إلدارتو، وذلؾ  يرأس االجتماع أف يكوف لديو
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حسب نوع االجتماع والغاية المنشودة منو، وقد يمجأ رئيس االجتماع لمجمع بيف أكثر مف طريقة 
لتنفيذ فعاليات االجتماع، وقد يطبؽ بعض ىذه الطرؽ دوف أف تكوف لو معرفة مسبقة بيا، وىذا ما 

نجد أف مدير المدرسة أو مف يرأس االجتماع قد يجمع بيف طريقتيف أو يحدث في مدارسنا، حيث 
أكثر، فقد يستخدـ طريقة العصؼ الذىني الشائعة االستخداـ في تنفيذ كثير مف الفعاليات المدرسية، 
مع طريقة تحميؿ مجاؿ القوى أو غيرىا، وفي المقابؿ نجد أف بعض المديريف يجروف اجتماعاتيـ 

لقاء أو المحاضرة، فقد يكوف ىو المتحدث الوحيد، حتى طريقة الجموس توحي بطرؽ تقميدية، كاإل
ف وجدت فيي محدودة، مما  -عمى شكؿ صفوؼ–بالتقميدية  دوف أف يكوف فييا مشاركة فاعمة، وا 

يؤدي بالمشاركيف إلى الممؿ وانتظار لحظة اإلعبلف عف انتياء االجتماع، فاالجتماعات في 
الباحث في عدد كبير منيا في فترة عممو بالمدارس الحكومية، تتـ  مدارسنا ومف خبلؿ مشاركة

 بصورة تقميدية بعيدًا عف الفعالية والمشاركة الحقيقية مف قبؿ المجتمعيف.
 

 فعالية االجتماعات المدرسية:
تعقد المدارس عمى اختبلؼ مسمياتيا وأنواعيا والجية التي تتبع ليا العديد مف االجتماعات 

لدراسي، ويقوـ مدير المدرسة أو نائبو أو أحد اإلدارييف بتدويف محضر االجتماع بعد خبلؿ العاـ ا
ذا ما تـ اإلطبلع عمى ما تـ تسجيمو في المحضر مف كبلـ وعبارات جميمة، تعتقد  االنتياء منو، وا 

 أف االجتماع قد حقؽ أىدافو، ولكف ىؿ يعكس ما يتـ تدوينو حقيقة ما جرى فعبًل في االجتماع؟ 
الحكـ عمى مدى فعالية االجتماع المدرسي ليس باألمر الييف، فبمجرد أف ينفض االجتماع تجد  إف

المجتمعيف في الغالب يعكسوف انطباعاتيـ ووجيات نظرىـ حوؿ ىذا االجتماع مف خبلؿ بعض 
ا العبارات مثؿ "لقد كاف اجتماعًا ممتازًا"، أو أنو كاف مضيعة لموقت، أو أنو لـ يكف فعااًل، وميم

كانت ىذه التعميقات؛ فإف السبب في تباينيا؛ إنما يرجع إلى اختبلؼ وجيات النظر حوؿ خصائص 
 (.  198: 1991االجتماعات الفعالة أو أركانيا )أبو شيخة، 

ولئلجابة عف تمؾ األسئمة واالستفسارات سنتطرؽ إلى مفيوـ فعالية االجتماع، ولنبدأ أواًل بتعريؼ 
 الفعالية:

( بأنيا "الدرجة التي تحقؽ بيا المدرسة ومديرىا األىداؼ التعميمية 225: 2003عرفيا أحمد )
 والتربوية المنشودة". 

وبشكؿ مبسط يمكف اعتبار أف الفاعمية ىي أف يتـ إنجاز العمؿ بنجاح في ظؿ االستثمار األمثؿ 
 لموقت. لكافة الموارد المتاحة وبالزمف المحدد والمخصص لذلؾ العمؿ، أي ال يكوف ىناؾ ىدر

( "أف القيمة الحقيقية لئلدارة المعاصرة تكمف في قدرتيا 151: 2005ويرى )فميو وعبد المجيد، 
نجازات يصعب الحصوؿ عمييا بدوف نشاط وجيد المتخصصيف. وليس  عمى تحقيؽ أىداؼ وا 
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القصد مجرد الوصوؿ إلى أىداؼ أو إنجازات ما، ولكف األساس ىو تحقيؽ مستوى مف الكفاءة، 
أفضؿ استثمار لمموارد والطاقات المتاحة، وىذا ما يطمؽ عميو اسـ الفاعمية اإلدارية، أو قدرة يمثؿ 

 اإلدارة عمى أداء األعماؿ الصحيحة والتوصؿ إلى النتائج المطموبة في حدود التكمفة المناسبة"
حقيؽ أنيا: قدرتيا عمى تب( فعالية االجتماعات المدرسية 364: 2007ويعرؼ )جبراف والعطاري، 

أىدافيا. وتقاس فعالية االجتماعات المدرسية مف خبلؿ تمبيتيا لممعايير التي يجب أف تتوفر في 
دارة لموقت. جراءات وا   مكونات االجتماعات مف مداوالت وا 

( أف االجتماع الفعاؿ: ىو الذي يستطيع مف خبللو مدير المدرسة 363: 2000ويقوؿ )األغبري، 
رض  اء غالبية المشاركيف في إطار الوقت المحدد لذلؾ.تحقيؽ األىداؼ المرجوة، وا 

( فيرى أف االجتماع الفعاؿ: ىو الذي يحقؽ األىداؼ المرجوة مف 198: 1991أما )أبو شيخة، 
عقده في أقصر وقت، كما يحقؽ رضا غالبية المشاركيف فيو، وبالتالي فإف فعالية االجتماع تتوقؼ 

ف المطموب بيف تحقيؽ ىدؼ االجتماع في أقصر وقت عمى قدرة رئيس االجتماع في تحقيؽ التواز 
 وبيف قدرتو عمى تحقيؽ رضا المشاركيف في ىذا االجتماع. 

 خصائص االجتماعات الفعالة:
يكوف االجتماع فعااًل، عندما يحقؽ أىدافو في أقصى وقت ممكف بحيث يحقؽ رضا جميع 

يئة التدريس، باعتبارىا وسيمة األطراؼ، وتحبذ المؤلفات التي وضعت عف اإلدارة، اجتماعات ى
لتحسيف مقدرة المعمميف، وتحسيف البرنامج المدرسي ، وتصفيا بأنيا فرصة لتحقيؽ التفكير 
التعاوني، ووضع الخطط، ويقدـ فييا أصحاب المعرفة أحاديث حافزة ومثيرة، كما أنيا فرص 

ا كمو نضج أعضاء ىيئة لئللماـ بشئوف المدرسة بأسرىا، وتبادؿ األفكار واآلراء، ومف شأف ىذ
 (.193: 2005التدريس )البدري، 

( أف األبحاث قد أظيرت أف أربعة مف كؿ خمسة إدارييف ُيقـو 269: 2001ويذكر )البوىي،  
% مف اإلدارييف يحكموف عمى قيمة 87بعضيـ بعضًا عمى أساس سموكيـ في االجتماعات و

ح "ىسو" بعض مفاتي  النجاح إلدارة اجتماع القيادة باالرتكاز عمى طريؽ إدارة االجتماعات ويقتر 
 فعاؿ عمى النحو التالي:

تييئة جو االجتماع بعرض ممخص سريع لكؿ نقطة )جدوؿ األعماؿ(، وبذلؾ تساعد  -1
 في تعزيز االنتباه وتحديد النقاش.
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إدخاؿ المعارضة في صمب الموضوع، إذ ال سبيؿ التخاذ أسوأ القرارات اإلدارية في  -2
 و ما يكفي مف الشجاعة األدبية، إلعبلف رفضو ومعارضتو.حاؿ وجود واحد ل

تولي رئاسة شخص غير الرئيس )معمـ مثبًل(، بحيث يتمكف ىذا األخير مف الحفاظ  -3
عمى برودة أعصابو، والنجاح في تقويـ مجريات األمور، وىذا بدوره ما يشجع النقاش 

 والبحث معًا.
ي عممية اتخاذ القرار، إف كانت مناسبة، األخذ بأفكار المجتمعيف ومقترحاتيـ وتبنييا ف -4

 وبخاصة تمؾ التي تؤثر في عمميـ.
 عدـ التردد في طمب األفكار والمقترحات مف المشاركيف في صيغة استفياـ. -5
 استثمار السموؾ المفظي في التعرؼ عمى مشاعر المشاركيف تجاه االجتماع. -6
غير الحساسة )مثؿ دفع المتحفظيف عمى المشاركة إلى التعميؽ عمى الموضوعات  -7

 محاباة المدير لبعض المعمميف(.
( مع ما سبؽ ذكره في جزئية رئاسة االجتماع، حيث يرى 264 -255: 2001ويختمؼ )دياب، 

أف مف أىـ عوامؿ نجاح االجتماع أف يتولى إدارة االجتماع مدير المدرسة بحكـ منصبو، وفي حاؿ 
 رة.غيابو يقوـ بالميمة وكيمو أو أكثر المعمميف خب

ويرى الباحث أف موضوع إسناد إدارة االجتماع لشخص غير المدير يندرج في إطار تدريب قيادات 
جديدة، والعمؿ بمبدأ التفويض، ويجب أال يؤخذ األمر عمى إطبلقو، فيمكف أف يحدث ىذا األمر   

في مرات محدودة وحسب موضوع االجتماع  -تكميؼ شخص خبلؼ المدير بإدارة االجتماع-
 تو. وأىمي

 ( عوامؿ أخرى لنجاح االجتماعات المدرسية، نذكر منيا:264 -255: 2001ويضيؼ )دياب، 
والصبلة والسبلـ عمى أشرؼ  -عز وجؿ–أف يبدأ االجتماع وينتيي بالدعوات وذكر اهلل  -

 .المرسميف سيدنا محمد 
لحمـ، وأف أف يتسـ رئيس االجتماع بالخمؽ الحسف، والميف، والحياء، والتواضع، والصبر، وا -

 يبتعد كؿ البعد عف الغضب، وأال يقوؿ إال الحؽ.
اختيار الوقت والمكاف المناسبيف لعقد االجتماع المدرسي، ولكي يتـ تجاوز عقدة التوقيت  -

المناسب لبلجتماع، يقوـ المدير باستطبلع آراء المشاركيف مف خبلؿ استبانة، يحدد عمى 
 ف قبؿ أو أثناء أو بعد الدواـ المدرسي.ضوئيا الموعد المناسب لبلجتماع، سواء أكا
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جراء المناقشات. -  تنظيـ طريقة الجموس بشكؿ يسيؿ تبادؿ اآلراء وا 
توفير المناخ األسري أو العائمي الذي يسود االجتماع، والترحيب بالمجتمعيف بوسائؿ  -

 متعددة، منيا توفير مشروب ما )الشاي أو القيوة( لمحاضريف خبلؿ االجتماع.
 حسف تنظيـ المناقشات أثناء االجتماع. العمؿ عمى  -
 إلماـ المدير مسبقًا بأبعاد الموضوعات المطروحة لممناقشة في االجتماع. -
عدـ قياـ المدير باقتراح أية حموؿ أو آراء في أي موضوع مف الموضوعات المطروحة  -

 مبكرًا، بؿ يؤخر رأيو إلى ما بعد سماع أغمب آراء الحاضريف.
 ( العناصر الرئيسية لالجتماع الفعال بالرسم التالي:99: 2008ويحدد )أبو ناصر، 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ( مخطط يوضح عناصر االجتماع الفعال3شكل )                 

 عوامل نجاح االجتماعات المدرسية:
 يتوقؼ نجاح االجتماع المدرسي وتحقيؽ فعاليتو عمى ثبلثة عوامؿ أساسية ىي:

 تماع.رئيس االج 
 .األعضاء المجتمعيف 
 .التخطيط الجيد لبلجتماع 

 
 

 االجتماع
وقت 
 االجتماع

 فف القيادة المعمومات

 تنظيـال

مكاف 
 االجتماع

 األىداؼ

 المشاركوف
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 دور القائد أو اإلداري في قيادة االجتماع نحو النجاح: -أواًل:
في أغمب المدارس يتولى المدير قيادة اجتماعات ىيئة التدريس، وفي بعضيا اآلخر يتوالىا 

لو فرصة أكبر لئلشراؾ في  أشخاص بالتناوب، والمدير الذي ال يقوـ بميمة رئاسة االجتماع، تتاح
المناقشة، وىذه حسنة وميزة، ولكف نجاح اجتماعات ىيئة التدريس يتوقؼ إلى حد كبير عمى الميارة 
التي توجو بيا المناقشة، فإذا كانت الجماعة غير معتادة عمى العمؿ معًا بطريقة ديمقراطية، فمف 

ميارات في توجيو وضبط المناقشات، وعميو الخير لممدير أف يتولى قيادة االجتماعات، لما لديو مف 
مسئولية معاونتيـ عمى تنمية ىذه الميارة، ويمكف لو ومف خبلؿ قيادتو الحكيمة لممدرسة بشكؿ عاـ 
ولبلجتماعات بشكؿ خاص، أف يكوف قدوة حسنة ليـ؛ فيأخذوا عنو طرائؽ وأساليب إدارتو، ويقمدونو 

 (.200: 2005وخارج الفصؿ الدراسي )البدري، حتى في تعامبلتيـ اليومية مع طبلبيـ داخؿ 
 

 بفعالية ما يمي: ومن أىم واجبات مدير المدرسة أو من يتولى قيادة االجتماع 
توفير جو مرف خاؿ مف الكمفة، ولكنو يتسـ بطالع العمؿ، وأف يكوف لطيفًا مع األعضاء، وأف  -1

خاصة –فوا فيما بينيـ يظير ترحيب صادؽ بيـ جميعًا، وأف يساعد األعضاء عمى أف يتعار 
وأف يستمع آلراء ووجيات مرؤوسيو خبلؿ االجتماع، ومنحيـ فرصة كافية لمتعبير  -الجدد منيـ

عف آرائيـ، ومراعاة العدؿ في ىذا بينيـ، وعدـ قصره عمى المقربيف منو فقط، وأف يراقب 
لو الفرصة  الشخص الخجوؿ مف المعمميف؛ حتى إذا رأى منو رغبة في إبداء رأي لديو؛ أتاح

 (.200: 2005لبلشتراؾ برأيو )البدري، 

اإلصغاء الجيد، ويقصد بو إصغاء المدير لممجتمعيف، حتى يتمكف مف اكتشاؼ حقيقة ما يريد  -2
العضو قولو، وأف يتحاشى أي انتقاد عمني ألي مف مرؤوسيو أثناء االجتماع )العجمي، 

2008:266.) 

و أف يتي  فرص الكبلـ لكؿ مف لديو أسئمة أو توجيو سير المناقشة بطريقة إيجابية، وعمي -3
مبلحظات في إطار الوقت المسموح بو، وأف يحيؿ األسئمة عمى المختصيف مف أعضاء 
الجماعة، وعميو أف يدوف المبلحظات التي يبدييا كؿ عضو، وأف يضع المبلحظة مقابؿ 

فيو الذي ينتقؿ المبلحظة، والسؤاؿ مقابؿ السؤاؿ، لكي يبيف الصمة التي تربط بينيما، 
ف؛ إذا كانت و بالجماعة مف سؤاؿ إلى آخر، وعميو أف يوض  األسئمة التي يطرحيا المعمم

 (.232: 2001بسة )مرسي، تغامضة ومم
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تمخيص المناقشات مف وقت آلخر، وعميو أف يعمؿ جيده عمى أال يخرج األعضاء عف  -4
ؿ في نياية االجتماع إلى موضوع المناقشة، وأف يوجو جيودىـ دائمًا لمتركيز عمى بحث يص

 قرارات محددة، ونتائج واضحة، وبعض الطرؽ التي يتبعيا المدير في ذلؾ ىي:

 .أف يعيد نقطة البحث بعد أف ينتيي منيا المتحدث مف كبلمو 

 .أف يذكر اآلراء التي أيدت أو عارضت موضوع البحث 

 في كبلـ المتحدث  أف يصرح بأف النقطة األخيرة ترتبط بموضوع البحث، ويتجاىؿ ما جاء
 مف نقاط تخرج بالجماعة عف موضوع المناقشة.

  أف يقوؿ المبلحظة األخيرة مثبًل تتفرع مف موضوع المناقشة، ويوض  ما إذا كاف اليدؼ
( و)العجمي، 201: 2005الموضوع األصمي أـ النقاط الجديدة التي تفرعت منو )البدري، 

2008 :266- 267 .) 

لمتعمقة بالموضوعات المطروحة، خاصة إف كانت ىناؾ تعميمات اإللماـ بكؿ المعمومات ا -5
وغيرىا، عميو أف  ديدة لمتدريس، أو وضع االمتحاناتجديدة مف الوزارة، أو طريقة مقترحة ج

يدرس الموضوع بشكؿ جيد ومف جميع جوانبو قبؿ عرضو، وأف تكوف لديو مقترحات مقنعة 
 ومقبولة لحؿ المشكبلت. 

تراح رأيو في الموضوع قبؿ قياـ األعضاء بمناقشة الموضوع مف جميع عدـ قياـ المدير باق -6
 (.261 -260: 2001الجوانب )دياب ،

 استخداـ جدوؿ األعماؿ لمحفاظ عمى سير المناقشات ضمف الموضوع المحدد. -7

 ضبط المشاركيف الذيف يحاولوف السيطرة عمى االجتماع. -8

تخداميا في األوقات المناسبة )أبوناصر، لتحقيؽ أىداؼ االجتماع واس اإلجراءاتتحديد أفضؿ  -9
2008 :96.) 

 عميو أال يسم  بمناقشة موضوعيف في وقت واحد.  -10

كتابة البنود التي تـ االتفاؽ عمييا باإلجماع، والتي تـ االتفاؽ عمييا مع تحفظ بعض  -11
 (.244: 2002المعمميف، وكتابة أسمائيـ )الجبر، 
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و، وذلؾ بتوزيع استبانة عمييـ، ال تستغرؽ يفضؿ أف يقييـ المدير اجتماعو مع مرؤوسي -12
تعبئتيا سوى دقائؽ معدودة، متضمنة االستفسارات عف إيجابيات االجتماع وسمبياتو بشكؿ عاـ 

 (.268: 2008)العجمي، 

مما يساعد رئيس االجتماع عمى تحسيف طريقتو في توجيو المناقشة، مساعدة كبيرة فعالة،  -13
لدور الذي قاـ بو مف خبللو، ومف أنواع التحميؿ الشائعة عمؿ نوع مف التحميؿ لبلجتماع، وا

االستعماؿ، الرسـو البيانية، التي توض  سير المناقشة بيف كؿ عضو وسائر األعضاء داخؿ 
الجماعة، أو استخداـ جياز لمتسجيؿ، يسجؿ المبلحظات التي تفوه بيا الرئيس، وبذلؾ يمكف 

ا، ىي ذلؾ النوع الذي يحمؿ جميع األعضاء عمى لو أف يعرؼ ما إذا كانت األسئمة التي وجيي
االشتراؾ في المناقشة، أـ أنيا كانت مف النوع الذي يجعؿ المناقشة حوارًا بيف الرئيس وعضو 

 (.203: 2005واحد مف أعضاء الجماعة )البدري، 

 دور األعضاء المشاركين في إنجاح االجتماع: -ثانيًا:
ا مف يحددا عدد أعضائو، ويجب أف يضـ اليدؼ مف االجتماع ونوع االجتماع ىم

االجتماع األفراد البلزميف لمقياـ بالوظيفة التي يجب أف تُنجز، فاالجتماع الذي يكوف لتبادؿ 
المعمومات كثيرًا ما يكوف أكبر حجمًا مف الذي يكوف لحؿ مشكمة ما، أو الوصوؿ إلى قرار، وكمما 

ة، أدى ذلؾ إلى ارتفاع مستوى المناقشات التي كاف المستوى الثقافي والتعميمي والخبرات مرتفع
تجري في االجتماعات، والوصوؿ إلى قرارات حكيمة وسميمة، ويجب عمى األعضاء االلتزاـ 
باآلداب والقواعد التي تحكـ السموؾ في االجتماع، فاألعضاء المجتمعوف يمعبوف دورًا ىامًا في 

ير، ونجاح االجتماع يعني نجاحيـ جميعًا نجاح االجتماعات المدرسية؛ ال يقؿ أىمية عف المد
 (.269: 2008كفريؽ عمؿ )العجمي، 

( عف جبراف مسعود المشاركوف لغة: ما كاف لعدة أشخاص فيو 260: 2001ويعرؼ )البوىي، 
حصة أو مصمحة مشتركة أو عمؿ مشترؾ. أما المشاركوف إجرائيًا في االجتماعات المدرسية فيـ 

فوف وجميع العامميف في المدرسة بيدؼ تحقيؽ األىداؼ المنشودة مف المديروف والمعمموف والمشر 
 االجتماعات المدرسية لخدمة العممية التعميمية في المدرسة. 

وعمى كؿ عضو أف يفترض أف لدى كؿ فرد مف أفراد الجماعة رأيًا فريدًا يمكف أف يسيـ بو في حؿ 
اء والمقترحات، وأف يصغي لما يدلي بو المشكمة التي يبحثونيا، ومف واجب كؿ عضو أف يقدـ اآلر 

سائر األعضاء، ويربط بينو وبيف المشكمة التي تناقش، وأف يفكر بنفسو وأف يسرد النقاط التي يدلي 
يجاز دوف الدخوؿ في تفاصيؿ أو مسائؿ فنية.  بيا بوضوح وا 

وجيو وكؿ شخص باعتباره عضوًا في الجماعة، مسئوؿ، مثمو في ذلؾ مثؿ رئيس االجتماع عف ت
االجتماع، وسرعة السير في المناقشة، وال ينبغي أف يتخذ العضو موقفًا سمبيًا، بؿ يجب أف يقدـ 
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عمى العمؿ الذي مف شأنو تغيير طريقة سير المناقشة، إذا وجد أنيا ال تسير بطريقة مرضية، كما 
يرى أف يجب أف يطمب إيضاحًا لما يصعب عميو فيمو، ويمكنو أف يعرض ويمخص الخطوات التي 

تكوف ىي التالية في سير البحث، كما أنو يستطيع أف يطمب مف رئيس االجتماع اإلشادة بجيود 
 (.205: 2005أشخاص معينيف )البدري، 

إف السؤاؿ الذي يطرح نفسو ىنا، ماذا يجب عمى الشخص الذي يطمب منو أف يشارؾ في اجتماع 
االجتماع؟ ثمة عدة بدائؿ، فإما أف ال ما أف يفعؿ في ظؿ شعور لديو أنو لف يكوف فعااًل في 

ما أف يشارؾ فيو في الوقت الذي يتجرع كأس عدـ الرضا عف ىذه  يشارؾ في االجتماع، وا 
المشاركة، ثـ ال يمبث أف يعبر عف ىذه الحالة مف خبلؿ نقده الحاد لمرئيس وجدلو العقيـ مع 

ما أف يشارؾ في االجتماع متجاوزًا حدود عدـ رضاه مف  األعضاء المشاركيف غير الفعاليف. وا 
خبلؿ إسياماتو الجادة في تحقيؽ فعالية االجتماع، وىذا ىو البديؿ األفضؿ عمى أية حاؿ، وعندىا 

: كيؼ يمكف لو تحقيؽ ذلؾ دوف أف يرجع بامتعاض المشاركيف، اآلتيتغدو المشكمة ماثمة في 
لتؤكد أف ىناؾ عدة طرؽ يمكف  وامتعاض الرئيس الذي ربما يكوف رئيسو في العمؿ؟ تأتي اإلجابة

 لو استخداميا لتحقيؽ اليدؼ المشار إليو ومنيا:
السعي إلى الحصوؿ عمى المعمومات البلزمة عف االجتماع، كالتعرؼ عمى أىدافو  -1

 والموضوعات التي ستطرح لمنقاش فيو.
 الحضور إلى قاعة االجتماع في الوقت المحدد. -2

 التقييد بموضوع االجتماع. -3

 ة أية مشكبلت لرئيس االجتماع، مف خبلؿ:عدـ إثار  -4

 خوؿ في مناقشات جانبية مع األعضاء.دعدـ ال -

عدـ السماح لنفسو بتمقي أية مكالمات ىاتفية مف شأنيا أف تفس  المجاؿ  -
 لممقاطعات واإلرباؾ.

 عدـ الدخوؿ في جدؿ مع الرئيس أو مع أي معمـ مف المشاركيف. -

 (.  211 -209: 1991ر )أبو شيخة، عدـ التردد في طرح أي سؤاؿ أو استفسا -

( أنو نجاح االجتماع وزيادة فعاليتو؛ تزيد مف دافعية األعضاء 269: 2008ويرى )العجمي،  
لحضور االجتماع، وتوفر الحوافز لحضوره والمشاركة فيو، ومف حوافز حضور االجتماع والمشاركة 

جميور أو العامميف الذيف ييميـ أمر فيو، إعبلف المناقشات التي تجري في االجتماع عمى أفراد ال
 ما يبحث أو يناقش في االجتماع.
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 التخطيط لالجتماعات: -ثالثًا:
يعد التخطيط بمثابة حجر الزاوية لنجاح االجتماع، فمف خبللو تتض  معالـ الطريؽ 
ويتحدد مسار االجتماع، وبدونو تصب  نشاطات االجتماع عرضة لمعشوائية والصدفة، مما قد 

ميو خروج االجتماع عف أىدافو، واألىداؼ التي يتـ تحديدىا في مرحمة التخطيط؛ ىي التي يترتب ع
تبيف نوعية األعضاء الذيف سيتـ إشراكيـ فيو وعددىـ، كما يتـ في ضوئيا تحديد مكاف االجتماع 

 (.161: 1990المادية البلـز توفيرىا )سميماف،  واإلمكاناتوموعده، 
 يط االجتماعات ما يمي:ومن الفوائد الرئيسية لتخط

 .يعمؿ التخطيط عمى إبراز أىداؼ االجتماع بصورة واضحة 

 .يساعد التخطيط المسبؽ في تحديد موعد االجتماع ومكانو، ومراحؿ العمؿ المختمفة 

  المادية البلزمة. واإلمكاناتيوض  نوعية المشاركيف وعددىـ 

 لعمؿ، واالستعداد لمواجيتيا.يساعد في التنبؤ بالمشكبلت والمعوقات التي تعترض سير ا 

 .إف التخطيط المسبؽ يسيؿ عمميات تقييمو، والتي تتـ دائمًا في ضوء أىدافو 

  واختيار أنسبيا بطريقة أفضؿ واإلمكاناتيساىـ في تحديد البدائؿ المختمفة لؤلىداؼ ،
 (.162: 1990)سميماف، 

 ويكوف التخطيط الجيد لبلجتماعات مراعيًا األمور التالية: 
 عداد الجيد لالجتماع:اإل -1

عمى اعتبار أف االجتماعات المدرسية مف األمور اإلدارية التي يحدث تكرارىا بشكؿ دوري في 
المدارس، وال يتـ الدعوة إلييا كؿ يوـ عمؿ، فينبغي عمى إدارة المدرسة أف تقـو باإلعداد الجيد لتمؾ 

االجتماع حوؿ موضوع يحظى  االجتماعات، وأف تعمؿ عمى توفير سبؿ نجاحيا، ويجب أف يكوف
باىتماـ المعمميف، لذا البد أف يكوف ليـ نصيب في اختيار المشكبلت التي ستطرح عمى بساط 

 (.270: 2008البحث )العجمي، 
إف كثيرًا مف االجتماعات ُيفسدىا سوء الترتيبات لعقدىا، ويخرج المشاركوف فييا متنكريف لما دار 

(  151: 2007وىدر وقتيـ، وما ُأثقمت بو أسماعيـ )عريفج،  فييا، متذمريف مف تجاىؿ أدوارىـ
 وتتضمف عممية اإلعداد لبلجتماع ما يمي:

تحديد أىداؼ االجتماع: يقع عمى رئيس االجتماع تحديد أىداؼ االجتماع بوضوح بعيدًا  -1
عف العبارات الفضفاضة، وأف تخاطب ىذه األىداؼ المشاركيف بكممات محددة، وأف تتـ 
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ىداؼ قبؿ عقد االجتماع، وأف تكوف معروفة لمجميع. وأف تتاح الفرصة لكؿ صياغة األ
فييا، وأف تشير بوضوح إلى ما يجب أف يتحقؽ ال إلى ما يجب أف يفعؿ  اإلسياـمعمـ 

 (.198: 1991)أبو شيخة، 

رسالو إلى  -2 إعداد جدوؿ األعماؿ: البد مف وجود جدوؿ أعماؿ يتـ إعداده مسبقًا وا 
جتماع تحدد فيو أىداؼ االجتماع، والموضوعات التي سوؼ تبحث فيو، المشاركيف قبؿ اال

ومف حؽ كؿ معمـ أف يطمع عمى جدوؿ األعماؿ قبؿ أف يحضره بوقت كاؼ، ويعتبر 
جدوؿ األعماؿ بمثابة خارطة إرشادية لمحفاظ عمى المناقشة ضمف الموضوع المحدد، 

ثراء النقاش ويؤدي إلى تشجيع وتعزيز اإلعداد المسبؽ ألي عمؿ مف ق بؿ المشاركيف وا 
(. والبد أف يتضمف ىذا الجدوؿ: موعد االجتماع ومكانو، 95: 2008)أبوناصر، 

والموضوعات المطروحة لممناقشة وما يستجد مف أعماؿ، وبذلؾ يتعرؼ الجميع عمى 
موضوعات االجتماع مسبقًا، ويمكف لمدير المدرسة أف يوض  قبؿ بدء مناقشة 

 (.258: 2001االجتماع )دياب،  الموضوعات، اليدؼ مف

 ( أف جدوؿ األعماؿ يمكف أف يشمؿ العناصر التالية:100: 2005ويضيؼ )أسعد: 
 كممات الترحيب أو التحية باألعضاء، وخاصة الجدد منيـ. -

 التصديؽ عمى محضر االجتماع السابؽ. -

 الموضوعات المؤجمة مف االجتماعات السابقة. -

ذه يمكف أف تصنؼ حسب موضوعاتيا: الموضوعات الجديدة المطروحة، وى -
 تدريس، موظفوف، تبلميذ، نشاط، مشكبلت.

 ما يستجد مف أعماؿ. -

 إنياء االجتماع بشكر الحاضريف. -

( أنو ينبغي أف يتـ إعداد جدوؿ األعماؿ بالتعاوف مع أعضاء 194: 2005ويضيؼ )البدري، 
أ؛ معناه أنو ليس مف حقو أف يضع ىيئة التدريس كميـ عمى قدـ المساواة، وقبوؿ المدير بيذا المبد

الموضوعات الميمة في نظره عمى رأس القائمة، ثـ يسم  لؤلعضاء بمناقشة الموضوعات األخرى؛ 
حدى الوسائؿ التي يمكف لممدير عف طريقيا إشعار ىيئة التدريس بعدـ وجود  إف وجد ليا وقت، وا 

لجنة تخطيط ىيئة التدريس، تحيز بالنسبة لموضوعات جدوؿ األعماؿ، ىي تكويف لجنة تسمى 
وتكوف الميمة الكبرى التي تضطمع بيا ىذه المجنة ىي إعداد جدوؿ األعماؿ، ويسمـ المعمموف 
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الذيف لدييـ موضوعات يريدوف إدراجيا في جدوؿ األعماؿ إلى رئيس لجنة التخطيط، وبيذه 
 الطريقة يشعر المعمموف أف جدوؿ األعماؿ ىو مف صنعيـ.  

 وقت االجتماع:  -2

ىناؾ عدة وجيات نظر في موضوع وقت عقد االجتماع، منيا ما يرى أف يكوف االجتماع قبؿ 
بدء اليوـ المدرسي، وىي طريقة تتبعيا المدارس األمريكية وغيرىا، حيث ينظـ جدوؿ الحصص 
اليومي عمى أساس حضور المعمميف إلى المدرسة قبؿ موعد بدء الدراسة بنصؼ ساعة، إال أنو 

عدـ مناسبة الموعد بما قد يرىؽ المعمـ، وقصر الوقت المخصص لبلجتماع، بما  يعاب عمى ذلؾ
ال يسم  بالوصوؿ إلى نتائج مرضية، وقد يتطمب األمر أحيانًا فض االجتماع دوف الوصوؿ إلى 
حموؿ لما يتـ عرضو، وذلؾ بسبب بدء وقت الدراسة. وىناؾ مف يرى أف تكوف االجتماعات في 

ويعاب عمى ىذا الموعد أيضًا عدـ مناسبتو ألنو يحدث في وقت يكوف فيو  نياية اليوـ المدرسي،
المعمـ مرىقًا مف العمؿ طوؿ اليوـ، مما يحوؿ بينو وبيف المساىمة اإليجابية البناءة في دراسة 
الموضوع المطروح، ويصير األىـ لديو ىو االنتياء مف االجتماع، وربما يبدأ التيامس بيف 

شة والموافقة عمى كؿ ما يطرحو المدير، أمبًل في تقصير وقت االجتماع. األعضاء بعدـ المناق
وىناؾ مف يرى أف يكوف االجتماع خبلؿ اليوـ المدرسي، وىذا النوع ىو الشائع في مدارسنا في 
محافظات غزة، حيث تخصص فترة معينة لبلجتماع تكوف مف صمب الجدوؿ المدرسي، وغالبًا ما 

الجدوؿ المدرسي، ويتـ تسري  الطمبة قبؿ بداية ىذه الحصة، وُيعتقد  يكوف في الحصة األخيرة مف
أنو بيذه الطريقة يتحقؽ إسياـ أكبر عدد مف المعمميف في فعاليات االجتماع، عمى أف تترؾ فرصة 

حتى يتمكف  -إذا لـ يكف االجتماع دوري–كافية بيف اإلعبلف عف االجتماع واليوـ المحدد النعقاده 
 (.231: 2001اسة الموضوعات التي تبحث )مرسي، المعمميف مف در 
( أنو يجب تحديد وقت عقد االجتماع بحيث يكوف مناسبًا لممجتمعيف، 242: 2002وتقوؿ )الجبر، 

 ال في بدايتو أو نيايتو. األسبوعويفضؿ أف يكوف في منتصؼ 
لمجموعة ( يرى أنو عند تحديد وقت االجتماع يجب أف يتناسب مع ا131: 2006أما )الحربي، 

المدعوة لممشاركة، مف حيث ارتباطيـ بالحصص الدراسية، فبل يعقد االجتماع عمى حساب الوقت 
المخصص لدراسة الطبلب؛ فيسبب االجتماع مشكبلت مقابؿ حؿ مشكبلت أخرى، وأف تكوف 
االجتماعات خارج الدواـ الرسمي، أو في وقت ال يؤثر عمى سير الدراسة، وعمى نجاح العممية 

 وية والتعميمية.الترب
ويرى الباحث أف االختبلؼ في تخصيص وقت االجتماع أمر شائع، ولكؿ اجتياد في ىذا 
الموضوع إيجابياتو وسمبياتو، ويمكف لمدير المدرسة لتجاوز ىذا الخبلؼ أف يقـو بتوزيع استبانة 

ى ضوء عمى المعمميف في بداية العاـ الدراسي لمتعرؼ عمى آرائيـ بخصوص ىذا الموضوع، وعم
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(، وىناؾ طريقة أخرى قاـ بعض 256: 2001نتائج االستبانة يحدد وقت االجتماع )دياب، 
المديريف باستخداميا في تحديد وقت االجتماع، حيث يعقد في وقت الدواـ المدرسي اليومي، ولكف 
ولكي يضمف المدير عدـ تضييع حصة عمى الطمبة، يتـ استقطاع خمس دقائؽ تقريبًا مف كؿ 

ومدتيا خمس  -في المدارس ذات الفترة الواحدة فقط–و إلغاء فترة الراحة بيف الحصص حصة، أ
دقائؽ، ويعقد في الوقت الذي تـ استقطاعو مف الحصص االجتماع أو قد يزيد عنو بقميؿ، وذلؾ 
في نياية اليوـ المدرسي، فبعض المعمميف يشكو مف تضييع أكثر مف حصة لمصؼ الواحد 

ماع، خاصة إذا تكرر عقد االجتماع في يوـ محدد مف أياـ األسبوع لمرتيف أو الستخداميا في االجت
أكثر، فبعض المديريف يحدد الحصة األخيرة مف يوـ الخميس األخير مف كؿ شير موعدًا 

 لبلجتماع.
 مدة االجتماع:  -3

يجب أف يتـ تحديد مدة االجتماع مسبقًا، وال يجوز أف يكوف االجتماع مفتوحًا حتى ال تطوؿ 
المناقشات في موضوعات جانبية، وحتى يستثمر الوقت في تحقيؽ أىداؼ االجتماع، وكذلؾ التزاـ 
الرئيس واألعضاء بالموعد المحدد لبدء االجتماع، مف أجؿ التقيد بالفترة الزمنية المحددة لو 

(. وقد ُأثير الكثير مف الجدؿ بشأف طوؿ الفترة التي تخصص لبلجتماع، 271: 2008)العجمي، 
بل يمكف أف تكوف قصيرة ال تستغرؽ سوى نصؼ ساعة مف الزمف، ولو كانت كذلؾ؛ فإنيا تصب  ف

مجرد نظاـ "روتيف" وال تتسع إال إلعبلف التعميمات اإلدارية، والبد مف تييئة الفرص لعقد اجتماعات 
 تستغرؽ وقتًا أطوؿ في التفكير المستمر والمتواصؿ، ويمكف تنظيـ ذلؾ بحيث تعقد اجتماعات
قصيرة لبحث المسائؿ اليومية وأخرى طويمة مرة أو أكثر كؿ شير لوضع الخطط ورسـ السياسة 

 (.197: 2005الطويمة األجؿ )البدري، 
إف االعتبار األساسي الذي يحدد وقت االجتماع "بداية وانتياء" ىو أف يكوف بمقدور األفراد االلتزاـ 

ذرًا؛ إذا كانت اتجاىات سمبية تجاه التوقيت، بو، ذلؾ لتحقيؽ أىداؼ االجتماع يصب  أمرًا متع
ذا كاف  ويغدو استجواب األفراد لمعرفة الوقت المفضؿ لدييـ مسألة ال تجوز التضحية بيا، وا 
باإلمكاف تحديد فترة عقد االجتماع؛ فبل بد أف يكوف المشاركوف فيو عمى عمـ بذلؾ مقدمًا، وفي 

: 1991تقريبي الذي يستغرقو االجتماع )أبوشيخة، حاؿ تعذر ذلؾ فبل ضير مف إعبلميـ بالزمف ال
( أف تحديد وقت بدء االجتماع ضروري لضماف حضور 153: 2007(. ويرى )عريفج، 200

الجميع واشتراكيـ في المداوالت مف منطمقاتيا، ألف الذيف يأتوف متأخريف يعطموف سير العمؿ 
التي تعكس جيميـ بما دار في  حسب جوؿ األعماؿ بمقاطعاتيـ لسير النقاش مف خبلؿ ردودىـ

مقدمة االجتماع، وُيراعى عند تحديد الوقت أف يتناسب مع المجموعة المدعوة لممشاركة مف حيث 
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ارتباطيـ بالحصص الدراسية، فبل ينعقد االجتماع عمى حساب الوقت المخصص لدراسة الطبلب، 
 فيسبب االجتماع مشكبلت مقابؿ حؿ مشكبلت أخرى.

قت االجتماع يرتبط بعدد المشاركيف والموضوعات المطروحة عمى جدوؿ ويرى الباحث أف و 
( مثبًل تحتاج 40األعماؿ والغرض مف االجتماع، وال شؾ أف المدرسة التي يكوف عدد أعضاءىا )

بداء آرائيـ في الموضوعات المطروحة  وقت أكبر مف الذي تستغرقو مدرسة أخرى إلى مشاركتيـ وا 
وىذا ينطبؽ أيضًا عمى عدد الموضوعات المطروحة في جدوؿ األعماؿ ( مثبًل، 20عدد أعضاؤىا )

وكذلؾ عمى األسباب التي دعت إلى عقد االجتماع ونوعو؛ فاجتماعات تمرير المعمومات تحتاج 
لوقت أقؿ مف تمؾ التي تعقد لحؿ المشكبلت أو اتخاذ القرارات، وعمى كؿ حاؿ يجب أف ُيعطى 

  لممشاركيف طرح أفكارىـ والتعبير عنيا بشكؿ ديمقراطي، والبد لبلجتماع الوقت الكافي الذي يتي
مف تييئة الفرص لعقد اجتماعات تأخذ حقيا مف الوقت واإلعداد الجيد، مع مراعاة عدـ إطالة وقت 

 االجتماع عف ساعة، وذلؾ حتى ال يشعر المعمميف بالممؿ والضجر.
 
 مكان االجتماع: -4

ميمة لعبلقتيا باتجاىات المشاركيف، فإذا كاف المكاف إف اختيار مكاف عقد االجتماع مسألة 
غير مري  أو سيئ التيوية أو كثير الضوضاء، فإف ذلؾ يؤثر سمبًا عمى تحقيؽ أىداؼ االجتماع 

 (.200: 1991)أبوشيخة، 
فمكاف عقد االجتماع وتييئتو بحيث يتـ التأكد مف مبلئمتو وتوفير وترتيب المقاعد وفقًا لنمط 

حدد، وتوفير آالت التصوير وأجيزة التسجيؿ ومكبرات الصوت والتأكد مف صبلحيتيا االجتماع الم
 (. 365: 2000يعتبر أمرًا ضروريًا لنجاح االجتماع )األغبري، 

( أنو مف األفضؿ أف تعقد اجتماعات ىيئة التدريس في حجرة خاصة 231: 2001ويرى )مرسي، 
بحيث يرى األعضاء بعضيـ بعضا وجيًا لوجو،  واسعة تشرح الصدر، وأف تكوف المقاعد فييا معدة

 وربما كاف ذلؾ عمى ىيئة مائدة مستديرة.
( أف اجتماعات ىيئة التدريس يجب أف تعقد في المكتبة أو أي حجرة 198: 2005ويقوؿ )البدري: 

أخرى تكوف بييجة تشرح الصدر، ويكوف األثاث فييا يسيؿ تحريكو وتغيير موضعو، وكثيرًا ما 
االجتماعات في حجرات بيا قمطرات ثابتة ال تتحرؾ وحجميا أصغر مف أف يتسع  كانت تعقد

لجموس المعمميف عمييا، ويضطر المعمموف حيف الجموس أف يتجيوا جميعًا في اتجاه واحد، مما 
يعوؽ سير االجتماع، فالتفكير ال يواتي الناس إال في المواقؼ التي يمكنيـ فييا أف يستمتعوا 

ذا كنا نريد مف المعمميف أف يسيموا بأفكارىـ في تمؾ االجتماعات وأف يتبادلوا بالراحة واالستر  خاء، وا 
 اآلراء فبل بد مف أف يتخذ كؿ منيـ مقعده بحيث يرى اآلخريف.
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( أنو يجب أف يكوف مكاف االجتماع مبلئمًا مف حيث توافر 242: 2002وتضيؼ )الجبر، 
عد عف الضوضاء، ومناسبة عدد الكراسي لعدد الشروط الصحية فيو، كالتيوية واإلضاءة، والب

المجتمعيف، وتوافر األوراؽ واألقبلـ لكتابة المبلحظات مف قبؿ المجتمعيف، واإلحصائيات والبيانات 
 البلزمة، ومبلئمة التقنيات التربوية المستخدمة لموضوع االجتماع.

 طريقة جموس المجتمعين: -5

جتمعيف، فطريقة الجموس تزيد مف مدى يجب األخذ بعيف االعتبار طريقة جموس الم  
المشاركة والفعالية أثناء سير مجريات االجتماع، وتزيؿ شعور البعض بوجود نوع مف الفرقة والتميز 
بيف المدير واألعضاء أو بيف األعضاء وبعضيـ البعض، فمف أىـ أسس نجاح االجتماعات 

شعور بالمساواة ويساعد أيضًا عمى المدرسية، أف تنظـ طريقة الجموس بشكؿ يساعد عمى إيجاد ال
إمكانية إبداء اقتراح اآلراء وتبادليا مع اآلخريف وخاصة مع مدير الجمسة بيسر وسيولة وعمى 
أساس توافر الرؤية الكاممة والواضحة لؤلفراد وبعضيـ البعض، وىو ما يسمى بالمواجية "أي طريقة 

ع عمى شكؿ طاولة مستطيمة أو بيضاوية وجيا لوجو"، ويؤدي تنظيـ طريقة الجموس خبلؿ االجتما
 (.258: 2001إلى شعور عاـ يختمؼ عنو في شكؿ تنظيميا في شكؿ دائرة أو مربع )دياب، 

وجموس المدير في شكؿ دائرة يعطي االنطباع بالتواضع واإلحساس بالتساوي بيف الجميع، وبالتالي 
االجتماع بينما األعضاء عمى  توفر الشعور باإلدارة الجماعية، في حيف أف الجموس عمى قمة

الجانبيف "شكؿ المستطيؿ" فإنو قد يؤدي إلى الشعور بنمط اإلدارة الديكتاتورية، وليذا فإف عقد 
االجتماع في فصؿ دراسي قد ال يساعد عمى نجاح االجتماع؛ إذا كانت طريقة الجموس في صفوؼ 

جراء المناقشات والتعرؼ عمى مما ال يساعد عمى الجموس وجيًا لوجو مف أجؿ تبادؿ اآلراء و  ا 
 (.132: 2000االنطباعات المختمفة في وجوه المجتمعيف )العجمي، 

( أنو ولكي نييئ المجاؿ المناسب الجتماعات ىيئة التدريس؛ 198: 2005ويضيؼ )البدري، 
يجب ترتيب المقاعد بحيث يرى كؿ األعضاء بعضيـ بعضا وجيًا لوجو، وقد عمدت بعض 

ة ترتيب المقاعد عمى شكؿ مربع، وليذه الطريقة عيب واحد، فقد دلت الدراسات المدارس إلى طريق
الخاصة بطريقة سير المناقشة عمى أف الشخصيف المذيف يجمساف عند طرفي المربع، في الجانب 
الذي يجمس فيو رئيس االجتماع ال يستطيعاف االشتراؾ في المناقشة بسيولة ويسر، فإذا استخدمت 

ه فيجب أف يشجع المدير شخصيف ممف ال ييابوف الكبلـ والمناقشة عمى الجموس طريقة المربع ىذ
في ىذيف المكانيف المذيف كأنيما "البقعة العمياء" في شبكة العيف، وذلؾ حتى ال يجمس فييما مف 
األعضاء مف يياب المناقشة، وال يجرؤ عمييا، وقد استخدمت بعض المدارس طريقة ترتيب المقاعد 

ف كاف ذلؾ ال يحقؽ النتائج عمى شكؿ دائ ذا كاف عدد المدرسيف كبيرًا يمكف عمؿ دائرتيف؛ وا  رة، وا 
التي تتحقؽ إذا جمس المجتمعوف في دائرة واحدة، وقد عمدت بعض المدارس إلى طريقة ترتيب 
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المقاعد عمى شكؿ نصؼ دائرة، حيث يجمس المدير وسكرتيره أماـ منضدة نصؼ دائرة، والجانب 
الطريقة ىو أنيا تعزؿ المدير عف الجماعة وتبرز اختبلؼ مركزه عف سائر  السمبي في ىذه

األعضاء. بيد أف ىناؾ شيئًا واحدًا يجب مراعاتو في طريقة جموس المجتمعيف، وىو أف يتـ ترتيب 
عف باقي  -المدير أو أي مف المعمميف–المقاعد بحيث ال ينعزؿ أي عضو مف المجتمعيف 

د أف توحي الطريقة التي ترتب بيا المقاعد باالرتباط والوحدة دوف أف األعضاء المجتمعيف، فبل ب
 ينعزؿ عنيا أي عضو مف أعضاء الجماعة. 

ويرى الباحث أف أغمب اإلدارات المدرسية في محافظات غزة تيمؿ ىذا الجانب، فنجد أف الطريقة  
يتـ اختيار مكاف الشائعة المعموؿ بيا ىي طريقة الصفوؼ كجموس الطمبة في الصؼ، وأحيانًا 

االجتماع أحد الصفوؼ المخصصة لطبلب المرحمة الدنيا، فتكوف الكراسي صغيرة الحجـ وال 
تتناسب مع حجـ المعمميف، فبلبد إلدارة المدرسة مف االىتماـ بطريقة جموس المعمميف في وضع 

رئيس مري  وطريقة تسم  لؤلعضاء برؤية بعضيـ لبعض وجيًا لوجو، وكذلؾ األمر بالنسبة ل
 االجتماع.

ومن الطرق الشائعة لجموس المجتمعين في غرف االجتماعات حسب نوع االجتماع  
 والغرض منو، ما يمي:

 نموذج تنظيم غرفة اجتماعات المعمومات: -أ
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 موذج تنظيم غرفة اجتماعات المعمومات.ن( 4شكل )

 حامؿ أوراؽ
 شاشة عرض     
 طاولة بروجكتر        

 مرطبات
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 لتنظيم غرفة اجتماعات المعمومات:نموذج آخر  –ب 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                  
 
 

 ( نموذج آخر لتنظيم غرفة اجتماعات المعمومات.5شكل )
 
 
 نموذج تنظيم غرفة لنوعي االجتماعات )المعمومات، وصنع القرار(: -ج
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 االجتماعات )المعمومات، وصنع القرار(. ( تنظيم غرفة لنوعي6شكل )
 

 

 حامؿ أوراؽ
 شاشة عرض

 طاولة بروجكتور       

 مرطبات  

 مرطبات   
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 نموذج تنظيم غرفة اجتماعات صنع القرار: -د
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ( نموذج تنظيم غرفة اجتماعات صنع القرار7شكل )
 

 القرار: نموذج آخر لتنظيم غرفة اجتماعات صنع -ىــ
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 ( نموذج آخر لتنظيم غرفة اجتماعات صنع القرار.8شكل )
 (98 -96: 2008)أبو ناصر،  

 

 مرطبات    

 حامؿ أوراؽ      
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 حضور االجتماع: -6

يجب أف يستبعد رئيس االجتماع نيائيًا فكرة أف يكوف حضور االجتماع إجباريًا، فالمعمموف 
ء أنفسيـ، ال لسبب أكثر مف مجرد أنيـ دعوا يحتمؿ أف يحرصوا عمى حضور االجتماعات مف تمقا

ذا حصؿ وأف  إلى الحضور، وسوؼ يزداد حرصيـ وحماسيـ؛ كمما شعروا بأىمية االجتماعات، وا 
اعتذر أحد المعمميف عف حضور اجتماع ما، فيجب أال يرفض عذره؛ ألف اعتذاره يعني تقديره 

ال لماذا اعتذر؟  ألىمية االجتماع وا 
يجب أال يتساىؿ فيو، أو يسم  بو،  -عمى خبلؼ االعتذار عف الحضور–عد أما التأخر عف المو 

وقبوؿ العذر عف التأخر عف الموعد يجب أف يكوف ألسباب وجيية ومعقولة ومقنعة، فتأخر المعمـ 
عف الحضور لبلجتماع؛ ولو لدقائؽ معدودة يسبب أضرارًا كثيرة لو ولزمبلئو أيضًا، حيث سيفوتو ما 

قبؿ حضوره، وسيفقد االنسجاـ مع المجموعة الموجودة، وسيشتت انتباه  دار في االجتماع
الحاضريف، وسيسبب خمخمة الموضوع المطروح لمبحث؛ ميما بمغت درجة اإلتقاف في إعداده، 
وسيقطع عمى الجميع حباؿ أفكارىـ، ويجب أال يتأخر عقد االجتماع عف موعده المحدد سمفًا ميما 

بًل تأخير عقد االجتماع بسبب تخمؼ مجموعة مف المعمميف عف كانت األسباب، فبل يجوز مث
الموعد، بؿ يبدأ االجتماع في موعده، ويتـ محاسبة المتأخريف بمطؼ، فاالجتماع الناج  يجب أف 

 (.272: 2008يبدأ وينتيي في الموعد المقرر لو )العجمي، 
وعية األعضاء وعددىـ، ( أف اليدؼ مف االجتماع ىو الذي يحدد ن163: 1990ويرى ) سميماف، 

سواء أكاف األعضاء مف داخؿ المدرسة أو مف خارجيا، وكمما كاف المستوى الثقافي والتعميمي 
مرتفعًا؛ أدى ذلؾ إلى ارتفاع مستوى  -بصفة خاصة مف خارج المدرسة–والخبرات لؤلعضاء 

يقتصر حضور المناقشات التي تجري في االجتماع ومف ثـ الوصوؿ إلى قرارات حكيمة، ويجب أف 
االجتماع عمى األعضاء ذوي العبلقة المباشرة، بأىدافو والموضوعات التي ستناقش فيو، وأف تتوافر 
فييـ صفة المرونة وعدـ التعصب آلرائيـ، واحتراـ آراء وأفكار اآلخريف ووجيات نظرىـ، والقادريف 

 عمى التعبير عف ذواتيـ وآرائيـ بطريقة ديمقراطية.
( أف االجتماع قد يضـ مستويات إدارية مختمفة مف المجتمع 365: 2000ويضيؼ )األغبري، 

المحمي "إدارة التعميـ أو بعض المؤسسات التربوية األخرى أو المؤسسات الخاصة ذات العبلقة"، 
ومف المعروؼ أنو كمما كبر حجـ االجتماع؛ زادت مشكبلت التواصؿ الفكري بيف األعضاء، بينما 

بمعرفة األعضاء لبعضيـ البعض، وتتاح ليـ الفرصة لتبادؿ اآلراء وبناء يتميز االجتماع الصغير 
 جسور مف األلفة؛ مما ينعكس عمى مستوى العبلقات اإلنسانية، وبالتالي أفضؿ النتائج.
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بالقضايا  بفعوة لبلجتماع عمى األفراد المعني( أنو يجب اقتصار الد130: 2006ويرى )الحربي، 
ا كاف االجتماع يتعمؽ بشئوف إدارية خالصة يدعى إليو اإلداريوف، المطروحة لمنقاش، مثبًل إذ

 وتستثنى الييئة التدريسية مف الحضور. 
 تنظيم االجتماع: -7

يعتبر تنظيـ االجتماع خطوة ىامة نحو نجاحو، فاالجتماعات عمؿ إداري منظـ، وليس 
رتجالية في العمؿ، ويبدأ عشوائيًا، يبدأ ببرتوكوالت معينة وينتيي بيا بعيدًا عف العشوائية واال

االجتماع عادة بالترحيب بالمجتمعيف، وُيشار بشكؿ خاص إلى األشخاص الذيف ُيعتبروف ضيوفًا 
عمى االجتماع أو مستجديف عمى الحضور، يتبع ذلؾ التوقيع عمى محضر االجتماع السابؽ، ثـ 

و إبداء رأييـ في يبدأ تداوؿ الموضوعات الجديدة؛ بعد إقرار الحاضريف لجدوؿ األعماؿ، أ
التعديبلت عميو مف حيث عدد الموضوعات أو ترتيبيا، وينتيي االجتماع في الوقت المحدد، وتؤجؿ 
الموضوعات التي لـ ُيبث فييا الجتماع الحؽ يمكف تحديد موعده مع نياية وقت االجتماع القائـ 

 (.152: 2007)عريفج، 
 

 ي:ومن القواعد الميمة في تنظيم االجتماعات ما يم
" بؿ يمكف ركوف دائمًا برئاسة القائد "المدييفضؿ أف تكوف رئاسة االجتماع دورية، فبل ت -1

لمعمـ ميتـ بموضوع االجتماع أف يرأسو، فاالجتماعات فرصة جيدة إلعداد المعمميف 
 لممارسة أعماؿ قيادية، وتطبيؽ عممي لمبدأ التفويض. 

ومناقشة، وأال يتـ المجوء إلى التصويت إال اتخاذ القرارات والتوصيات ال يتـ إال بعد دراسة  -2
في حاالت نادرة، فاالجتماع التربوي فرصة ثمينة لممناقشة والحوار، ورأي األغمبية ليس مف 
الضروري أف يكوف الرأي الصائب، فالمناقشات المفتوحة تتي  المجاؿ أماـ المعمميف لفيـ 

، فالمناقشة واإلقناع ىما أساس الموضوعات المطروحة، وتساعدىـ عمى تحديد آرائيـ فييا
 (.273: 2008اتخاذ القرارات السميمة )العجمي، 

رسالو إلى المشاركيف قبؿ االجتماع بوقت كاؼ،  -3 وجود جدوؿ أعماؿ يتـ اعداده مسبقًا وا 
يتسـ بالمرونة، وىو بدوره يساعد عمى تنظيـ جيود األفراد وتوفير الوقت والجيد المبذوؿ 

 (.100: 2005لموضوعات المطروحة ومناقشتيا )أسعد، وتركيز االىتماـ عمى ا

الحد مف المناقشات الجانبية بيف المجتمعيف، والخروج عف موضوع االجتماع، وعمى المدير  -4
واجب إعادة المجتمعيف إلى الموضوع الرئيسي في حاؿ حدوث صراع انفعالي بينيـ 

 (.244: 2002)الجبر، 
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لى قرارات، مصحوبة بتفسير واض  يحدد يجب أال تختـ االجتماعات دوف الوصوؿ إ -5
 (.207: 2005مسئولية األعضاء عف تنفيذ ىذه القرارات )البدري، 

توفير المناخ األسري أو العائمي أثناء االجتماع؛ لكي يشعر الجميع بالرغبة الحقيقية في  -6
 (.259: 2001المشاركة بإبداء اآلراء والمبلحظات )دياب، 

ضافات مفيدة ضبط عممية النقاش، واقتصار  -7 الحديث عمى األفراد الذيف يقدموف إسيامات وا 
ذات صمة وثيقة بموضوعات وأىداؼ االجتماع، بحيث تحد مف الشخصيات التي تعيؽ 

 (.132: 2006بسموكياتيا نجاح االجتماعات )الحربي، 

 محضر االجتماع: -8
يو محاضر مف بيف الترتيبات اليامة لبلجتماعات المدرسية، االحتفاظ بسجؿ تدوف ف

ُيعيف أحد المشاركيف لتسجيؿ وقائع كؿ اجتماع فيو، بحيث يبرز موضوع حيث االجتماعات، 
االجتماع وتاريخ انعقاده، وأسماء المشاركيف، وجدوؿ األعماؿ، وأىـ الطروحات منسوبة إلى 
مقترحييا، والتوصيات التي تـ االتفاؽ عميو، والموضوعات التي ستناقش في االجتماع البلحؽ 

(. وينبغي أف يسجؿ فيو كؿ ما يدور في االجتماع بطريقة سميمة منظمة 153: 2007)عريفج، 
بيا التكرار وضياع الوقت، وينبغي أف ينسب كؿ رأي لقائمو، وأف يمر المحضر في نياية  يتجنب

االجتماع عمى جميع المجتمعيف لمتوقيع عميو، ويعتبر سجؿ محاضر االجتماع مرجعًا ىامًا لييئة 
 (. 102: 2005دريس ترجع إليو عند الحاجة أو إذا ما أرادت تقييـ عمميا وكفاءتيا )أسعد، الت

( أنو يجب تخصيص وقت في نياية االجتماع لمراجعة المحضر 207: 2005ويضيؼ )البدري، 
الذي ُدوف مع أعضاء الجماعة كميا لمتأكد مف أنو صورة صحيحة لما دار في االجتماع، 

نو لضماف استمرار عممية التخطيط، وتجنب ضياع الوقت بسبب التكرار، فالمحضر شيء البد م
ويجب أف يمرر محضر الجمسة عمى كؿ مف اشترؾ في القرارات التي اتخذت أو ال تزاؿ قيد 
البحث، وعمى كؿ مف تمسيـ القرارات؛ ذلؾ ألف محضر الجمسة يجعؿ األعضاء عمى صمة دائمة 

ور بالتوجيو وتحقيؽ اليدؼ، وىو دليؿ ىاـ ينبغي أف تدرسو بعمؿ الجماعة، كما أنو يعطييـ الشع
 الجماعة حيف تُقوـ كفاية عمميا ومدى قيمتو وجدواه.

ويرى الباحث أف محضر االجتماع ىو الدليؿ العممي والممموس لحصوؿ االجتماع، وأف تدويف 
عينة، أو تحديد فعاليات االجتماع وما يتـ اتخاذه مف قرارات وتوصيات، وتكاليؼ بتشكيؿ لجاف م

معمـ ما لمقياـ بمياـ محددة، يعتبر ىو المرجع الذي ُيوثؽ بو لمرجوع لو عند الحاجة، لذا يراعى أف 
يكوف التسجيؿ مف أواًل بأوؿ، أي ال يقوـ بالتسجيؿ بعد انتياء االجتماع معتمدًا عمى ذاكرتو، فيي 

نم ا دليؿ عمؿ ييدؼ إلى التأكيد مف عرضة لمنسياف، وال يعتبر ىذا السجؿ غاية في حد ذاتيا، وا 
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أف جميع المرؤوسيف ال يممكوف العذر في عدـ معرفة ما أنجز في االجتماع، وما تـ التوصؿ إليو، 
ويتـ إبرازه لممسئوليف عف متابعة الشئوف اإلدارية متابعة الميداف، المكمفيف مف قبؿ المديرية أو 

 سجبلت المدرسة األخرى. الوزارة، وعمى سكرتير المدرسة مسئولية حفظو مع 
 

 مقومات إدارة االجتماعات المدرسية الناجحة:
بعد أف تـ تناوؿ موضوع االجتماعات بأبعاده المتعددة، نبلحظ أنيا عمؿ ُمكمؼ إداريًا ومف 

: 2008حيث الوقت، فيو يحتاج إلى إعداد وتنظيـ محكـ، ودراسة مستفيضة، ويرى )العجمي، 
تماع إال ألسباب وجيية، فإذا لـ يكف ىناؾ سبب واحد وجيو عمى ( أنو يجب أال يعقد االج284

األقؿ أو يمكف تحقيؽ األىداؼ بطرؽ أخرى، فإنو ال داعي لعقد االجتماع، ويجب أف يسأؿ المدير 
 نفسو، عما إذا كاف ىذا االجتماع ضروريًا، خصوصًا إذا كاف اعتياديًا.

واحدة مف أكثر أنشطة اإلدارة ضررًا. إنيا ( أف اجتماعات العمؿ 109: 1999ويضيؼ )الخزامي، 
متيمة بأنيا مبددة لموقت، مفسدة لمعمؿ، وممارسة ليس ليا ثمرة. ولكف يمكف أف تكوف االجتماعات 
أداة إدارية فعالة؛ إذا تمت إدارتيا بفاعمية حيث أنو يمكف توظيفيا لتعزيز التعاوف بيف المعمميف 

مومات وحؿ المشكبلت والتخمص مف تكرار استيبلؾ الوقت وتنمية روح الفريؽ والمشاركة في المع
الناتج مف كثرة اتصاالت األفراد، ويمكف أف تستخدـ في توليد األفكار والقضاء عمى اإلشاعات 
والتكميؼ بالواجبات والحصوؿ عمى الموافقة اإلجماعية ووضع اإلجراءات، ويمكف أف تقوي عبلقات 

 ميف وتحسف االتصاالت. العمؿ وترفع المعنويات وتحفز العام
 ولكف ما ىي أىـ مقومات إدارة االجتماعات الفاعمة والناجحة؟ ولئلجابة عف ىذا التساؤؿ نستعرض 

 
 أىم مقومات إدارة االجتماعات المدرسية: 

 َكبَلـ ُكؿّ " : لقولو  . النبي عمى ُيصمي ثـ ، والثناء عميو اهلل بحمد أف يبدأ االجتماع يبدأ -1
 َصِحيحو( ِفي ِحبَّاف ِاْبف َأْخَرَجوُ )  " َأْجَذـ َفُيوَ  المَّو ِبَحْمدِ  يوِ فِ  ُيْبَدأ اَل 

توفير المناخ األسري أو العائمي أو الطيب الذي يسود االجتماع، كي يشعر الجميع بالرغبة  -2
الحقيقية في المشاركة، كما يجب عمى المدير الترحيب بالمشاركيف بوسائؿ متعددة منيا: توفير 

 )شاي أو قيوة( لمحاضريف خبلؿ االجتماع.مشروب ما 

جراء المناقشات دوف الشعور  -3 العمؿ عمى تنظيـ طريقة الجموس التي تسيؿ تبادؿ اآلراء وا 
 (.263 -257: 2001بالفرقة أو التميز )دياب، 

 تحديد ىدؼ واض  لبلجتماع، وعدـ إخراج االجتماع عف أىدافو أثناء سيره. -4
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الدعوة الموجية إليو، ويجب أف يتضمف جدوؿ األعماؿ قائمة إرفاؽ جدوؿ أعماؿ االجتماع مع  -5
بالموضوعات التي ستطرح لممناقشة، ويراعى أف تكوف ىذه الموضوعات متناسبة مع الوقت 

 المخصص لبلجتماع.

ببلغيـ بيدؼ االجتماع وجدوؿ  -6 تحديد األشخاص الذيف سيتـ دعوتيـ لحضور االجتماع، وا 
المحدد، في وقت مبكر قبؿ موعد االجتماع )عريفج، األعماؿ ومكاف االجتماع والوقت 

2007 :151- 152.) 

المغة: إف استخداـ المغة في االجتماعات المدرسية ليس مف الضروري أف يخضع لقواعد المغة  -7
الصحيحة، بؿ إف الميـ استخداـ المغة التي تكوف قادرة عمى نقؿ المعاني التي يقصدىا المدير 

أكانت لفظية أو غير لفظية، فالمغة المناسبة في المدرسة تساعد لممعمميف أو العكس، سواء 
عمى تحقيؽ االستجابة المناسبة، ويكوف ذلؾ باختيار الكممات واألفكار التي تتناسب والمستوى 
الثقافي والعقمي، أي أف تكوف المغة باختصار مناسبة لمستوى المعمميف في المدرسة، وذلؾ أف 

مجرد التعبير عف المعاني، بؿ التأثير في نفس المستمع لحثو وظيفة المغة األساسية ليست 
 عمى القياـ بعمؿ ما.

 أف تتوفر لدى رئيس االجتماع ميارات عممية وفنية وصفات شخصية مناسبة ومنيا: -8

 .أف يكوف ديمقراطيًا مع جماعتو، يقبؿ المقترحات واآلراء ويشجع عمى االبتكار والتجديد 

  الموصوؼ بالعطؼ والرغبة الصادقة في تقديـ المعونة ليـ.يتمتع بالقدرة عمى االتصاؿ 

 .االستعداد الدائـ لتشجيع العامميف وحفزىـ والثناء عمى مف يستحؽ الثناء 

أف يتمتع باحتراـ الجماعة كميا، ويحتفظ بمركزه فييا، فبل يشايع فريقًا خاصًا وال يجامؿ فريقًا  -9
 (.286 -284: 2008عمى حساب فريؽ آخر )العجمي، 

االستماع لكؿ تعميؽ يذكر أثناء المناقشة، فالقدرة عمى االستماع مف أوجب القدرات التي  -10
ينبغي أف يتصؼ بيا رئيس االجتماع وأعضاؤه، وياحبذا لو تعود الرئيس أف يكتب النقاط التي 

ومف يثيرىا كؿ متكمـ ويقوـ بتمخيصيا لؤلعضاء، ألف ىذا يساعدىـ عمى تتبع مراحؿ المناقشة. 
إشعار المتحدث بأف ما يقولو ليس ذا أىمية،  -والتي يجب عميو أف يتجنبيا– دات السيئةالعا

كانشغالو بمراجعة أوراؽ لديو مثبًل، وانتقاد طريقتو في عرض الموضوع، أو مقاطعتو ومحاولة 
 التيرب مف المشكمة التي يعرضيا، وتغيير الحديث فجأة ودوف سبب. 
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يب، ذلؾ ألف اطبلؽ الرئيس لنفسو العناف في الشعور تجنب الوعظ أو التدريس أو التيذ -11
أف االستحواذ عمى و بالعظمة والتسمط؛ ىو الحاجز الضخـ الذي يقؼ دوف إنجاح االجتماع، 

المناقشة ىو العبلمة ذات الداللة الواضحة عمى بداية االنسياؽ وراء ىذا الشعور، وأف ىناؾ 
ـ عف االنجاز وتحقيؽ األىداؼ )أبو شيحة، مصدرا واحدًا لمرضا عف النفس؛ ىو الرضا الناج

1991 :213- 214  .) 

 (243: 2002وتضيؼ )الجبر، 
 .ترتيب الجمسة بحيث تسم  بأكبر قدر ممكف مف المشاركة مف قبؿ المجتمعيف 

  تعييف أحد المجتمعيف لتسجيؿ سير االجتماع بدقة ووضوح، ويذكر فيو ما دار في
ؼ والمقترحات والحموؿ، وبعد ذلؾ يتـ ذكر تاريخ االجتماع مف نقاط االتفاؽ واالختبل

 االجتماع القادـ ومكانو.

 .عدـ مناقشة موضوعيف في وقت واحد 

  أكثر األشخاص تحمسًا لقرار معيف يجب أف يعيف مشرفًا أو منفذا ليذا القرار، ألنو مثؿ ما
 تحمس لو وىو فكرة سيتحمس لرؤيتو منفذًا. 

 (:96: 2008ويضيؼ )أبو ناصر، 
  يحدد المدير مسبقًا أفضؿ اإلجراءات لتحقيؽ أىداؼ االجتماع، واستخداميا في األوقات أف

 المناسبة.

  اختتاـ االجتماع بإعادة ذكر أىداؼ االجتماع ثـ خبلصة بما تـ إنجازه نحو تحقيؽ ىذه
 األىداؼ، ثـ عرض لئلجراءات المتفؽ عمييا والواجب اتخاذىا.

 يؼ:( فيض165 -164: 1990أما )سميماف، 
  البدء في جمسة االجتماع في الموعد المحدد، ألف ذلؾ يساعد عمى تدعيـ ثقة األعضاء

 والتزاميـ بالحضور في الموعد المحدد.

  حفظ النظاـ في جميع األحواؿ؛ بحيث ال يطرح إال رأي واحد، أو اقتراح واحد، وال يتحدث
 إال عضو واحد.

  ًقبؿ عرضو عمى األعضاء لمتصويت. البد مف مناقشة الموضوع وتحميمو تحميبًل شامبل 

 .تحديد الزماف والمكاف المناسبيف لبلجتماع 
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دارة االجتماعات؛ 432: 2010أما )الحبيب والعريني،  ( فيرى أف لضماف النجاح في تخطيط وا 
البد مف االىتماـ بتقييميا، وذلؾ باالستفادة مف األطراؼ القادرة عمى المشاركة في التقييـ، 

وات األفضؿ في جمع المعمومات المطموبة، أما األطراؼ فيمكف االستفادة مف وباستخداـ األد
منظمي االجتماعات وموجيييا ومف المشاركيف في االجتماعات المتأثريف بنتائجيا، كما يمكف 
االستفادة مف مراقبيف مستقميف مف أىؿ االختصاص في التقييـ، وأدوات التقييـ التي يمكف أف 

ت ىي إما أدوات مغمقة كاالستبانات التي تحتوي عمى الجوانب الميمة في تستخدـ في االجتماعا
ما أدوات مفتوحة باستخداـ نماذج يذكر فييا  إدارة وتنظيـ االجتماعات يجيب عمييا المشاركوف، وا 

 المشاركوف السمبيات وااليجابيات في حقميف منفصميف.
 

 معوقات إدارة االجتماعات المدرسية:
ات المدرسية في تحقيؽ أىدافيا، البد مف مراعاة شروط االتصاالت لكي تنج  االجتماع

الجيدة مف جية، وشروط االجتماعات المدرسية الناجحة مف جية أخرى، وعمى الرغـ مف أىمية 
االجتماعات المدرسية ومزاياىا المتعددة مقارنة بأنواع االتصاالت األخرى داخؿ المدرسة، إال أف 

ا المرجوة بسبب بعض المعوقات التي تحوؿ دوف فعاليتيا في تحقيؽ االجتماعات ال تؤتي ثمارى
أىدافيا، مما أدى إلى االعتقاد بأف االجتماعات ما ىي إال وسيمة إلىدار الوقت حيث ال تتـ بيا 
أي مناقشة حقيقية أو تبادؿ لمرأي، وعمى مدير المدرسة، وقبؿ أف يطمب عقد اجتماع أو إف كاف 

سأؿ نفسو ىؿ ىذا العمؿ ضروريًا؟ أـ أف ىناؾ بدائؿ أقؿ كمفة )العجمي، اجتماعًا دوريًا، أف ي
2008 :287.) 

( االجتماعات بالقوؿ: غالبًا ما يبدأ 2003( ترجمة) العامري: 100: 2002ويصؼ )ويميامز،  
أعضاء ىيئة التدريس الذيف يروف في االجتماعات فرصة إلخراج ما يشعروف بو مف ضغوط 

حباطات وما لدييـ مف شكاوى في محاولة السيطرة عمى سير االجتماعات، وفي ىذه الحالة  وا 
يتحوؿ االجتماع ليصب  جمسة لمشكوى، ويترؾ األشخاص االجتماع وىو في حالة نفسية أسوأ مما 
كانوا عمييا في بداية االجتماع. فبل شؾ أف االجتماع الناج  يترؾ األثر الطيب في نفوس 

 أىم معوقات االجتماعات المدرسية ما يمي: ومنالمجتمعيف، والعكس صحي ، 
 بعض المعوقات الخاصة بسموك رئيس االجتماع: -أواًل:
 (.224: 1991عدـ قياـ رئيس االجتماع باإلعداد الجيد لبلجتماع )أبو شيخة،  -1

التأخر عف حضور الجمسات، مف أجؿ إشعار األعضاء بأىميتو، وضخامتو أعمالو ومسئولياتو  -2
 مكف مف الحضور في الموعد المحدد.التي تعمؿ عمى الت
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عدـ اىتماـ الرئيس ببعض األفراد، فعندما يشعر البعض بعدـ االىتماـ، وعدـ اقتناع الرئيس  -3
دائمًا بآرائيـ فإف االجتماعات تصب  مف وجية نظرىـ نوع مف التممؽ لمرئيس وذلؾ بتأييد الرأي 

مى الرغـ مف االقتناع بعدـ صوابيا الذي يروف أنو يوافؽ المدير، أو السمبية في االجتماع ع
 (.288: 2008خوفًا مف الرئيس)العجمي، 

 جيدًا.  ماماإلعدـ إلماـ المدير مسبقًا بأبعاد الموضوعات المطروحة لممناقشة في االجتماع  -4

لقاء الحكايات والمواقؼ التي مر بيا لجعؿ االجتماع  -5 اىتماـ الرئيس بإضحاؾ األعضاء، وا 
وفي الحقيقة فإنو يعمؿ عمى محاولة قتؿ وقت االجتماع، وذلؾ يجعؿ  مسميًا مف وجية نظره،

وقت المناقشة قصير وغير كاؼ، وبالتالي يؤدي إلى سرعة إبداء القرارات لبلنتياء مف 
 االجتماع في الوقت المحدد 

تميز رئيس االجتماع عف بقية األعضاء، حيث يظير التميز الواض  في جموس المدير عمى  -6
لموقوؼ لو عند  -بصورة مباشرة أو غير مباشرة–، وقياـ بعض األعضاء أفخـ المقاعد

 (.266 -260: 2001الحضور لممجمس، وىذا يتنافى مع سمات المجالس اإلسبلمية )دياب، 

: 2002عجز المدير عف إنياء المناقشات، ورفع االجتماع في الوقت المحدد لو )نور الديف،  -7
116.) 

ء المعمميف، والتشبث بالموقؼ دوف موضوعية، ومحاولة فرض التعصب لمرأي وعدـ احتراـ آرا -8
 (.132: 2002الرأي عمى المجتمعيف )نور الديف، 

 البطء في اتخاذ القرارات، مما يؤدي إلى إىدار الوقت والجيد. -9

لجوء المدير إلى القرار الوسط عند اختبلؼ األعضاء المشاركيف في موضوع ما، وذلؾ  -10
 (.179 -178: 1994رباس، عمى حساب القرار الرشيد )د

 بعض المعوقات الخاصة بتنظيم االجتماع، ومنيا: -ثانيًا:
 .تناوؿ موضوعات ال تيـ المعمميف أو العامميف 

  اإلعداد غير الكاِؼ لجدوؿ األعماؿ بشكؿ مسبؽ، وعدـ إشراؾ العامميف وأعضاء التدريس
 (.230: 2001في إعداده )مرسي، 

 بلئميف لعقد االجتماع.سوء اختيار الزماف والمكاف الم 

  .عدـ مبلئمة مدة االجتماع لعدد الموضوعات التي ستناقش خبلؿ االجتماع 
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  ،(.242: 2002عدـ مبلئمة التسييبلت المادية والظروؼ البيئية لبلجتماع )الجبر 

 .عدـ تحديد موضوع االجتماع وىدفو وعدـ تبياف أىميتو لممشاركيف في االجتماع 

 (.207 -206: 2005لوصوؿ إلى قرارات )البدري، انتياء االجتماع دوف ا 

  خبلؼ المدير )أسعد،  -معمـ مثبلً –عدـ إفساح المجاؿ لتولي رئاسة االجتماع لشخص
2005 :101.) 

 لمدة طويمة.االجتماع ر ستمراا 

  ،(.133: 2006عدـ وجود مقرر لبلجتماع )الحربي 

 ليتيـ في طرح األفكار.عدـ تزويد المشاركيف بالمادة العممية، مما يحوؿ دوف فعا 

 .عدـ االلتزاـ بمواعيد افتتاح االجتماع وانتيائو 

 .سوء اختيار المشاركيف 

  توتر المشاركيف بسبب نمط الرئاسة المتبع في االجتماع أو بسبب ظيور بعض األنماط
 السموكية لؤلعضاء.

 ،(.289: 2008ضعؼ فعالية الوسائؿ السمعية )العجمي 

 ناتجة عن سموك بعض األعضاء داخل االجتماع:بعض المعوقات ال -ثالثًا:
 وسيتـ عرض بعض السموكيات المعطمة لفاعمية االجتماع وسبؿ عبلجيا مف خبلؿ الجدوؿ التالي: 

( يوضح بعض السموكيات المعطمة لفاعمية االجتماعات المدرسية، وسبل التغمب 2جدول رقم )
 عمييا.

أنماط 
سموك 
 األعضاء

 جية لممدير لمعالجاقتراحات مو  سمات السموك

محاولة الظيور بشكؿ ُممفت لمنظر عف بقية  الثرثار
زمبلئو، وكثرة الحديث، واستعراض ألفكاره 
وآرائو التي قد تكوف صحيحة أو سطحية 

 وىامشية.

عدـ السخرية منو أو محاولة تثبيطو، فقد يؤدي ىذا 
حجاميـ عف  التصرؼ إلى إسكات اآلخريف، وا 

تدخمو، يمكف توجيو معقد المشاركة، ولمتقميؿ مف 
سؤاؿ أو أكثر ليسكت، أو إتاحة الفرصة أماـ 

 المجتمعيف إلبداء الرأي فيما قالو.
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وىو الشخص الذي يحاوؿ مقابمة أي جيد أو  المجادؿ.
رأي أو وجية نظر لآلخريف بصورة سمبية 
وانتقاد غير موضوعي، رغبًا في الجداؿ 

 وحبًا في الظيور.

لتزاـ باليدوء وعدـ االندفاع أو ينبغي عمى الرئيس اال
إثارة الحاضريف، ويمكف إبداء الموافقة عمى ما يقوؿ 
مؤقتًا بيدؼ احتوائو، ويفضؿ أف يتـ التحدث إليو 
عمى إنفراد أثناء فترة الراحة أو قبؿ االجتماع لمعرفة 
ما يدفعو إلى مثؿ ىذا السموؾ، مع عرض مساعدتو 

االجتماع والطمب منو التعاوف في تحقيؽ أىداؼ 
 وعدـ إضاعة الوقت في الجداؿ وأمور تافية. 

المتدخؿ في 
 كؿ عمؿ.

يحاوؿ أف يبدو لطيفًا، ولديو االستعداد 
لممشاركة، وتقديـ المساعدة في جميع 
األنشطة، األمر الذي يحرج اآلخريف ويدفعيـ 

 إلى اإلحجاـ عف المشاركة.

يطمب المدير المساعدة مف األعضاء المشاركيف، 
ر المبادر عمى مبادرتو، وفس  المجاؿ أماـ مع شك

اآلخريف لممشاركة، أو تكميفو بعمؿ يعمـ المدير أف 
 ال أحد مف زمبلئو يرغب القياـ بو.

كثير 
اليمس مع 

 زمبلئو.

يتحدث باليمس إلى زميمو الجالس بجانبو في 
موضوع قد يكوف ذي عبلقة باالجتماع أو 

راف غير ذلؾ، فيمفتاف انتباه اآلخريف ويعث
 سير االجتماع أما بضحكيما أو بصوتيما. 

ال تحرجيما، بؿ اسأؿ أحدىما سؤااًل بسيطًا كأف 
يشركا اآلخريف فيما يتحدثاف بو كي تعـ الفائدة، أو 
أف يطمب مف أحدىما إبداء رأيو فيما توصؿ إليو 

 اآلخروف في االجتماع بعد النقاش.
العاجز عف 
 اإلفصاح.

ؿ أفكارىـ قد يجد البعض صعوبة في نق
وحسف صياغتيا، وكثيرًا ما يكوف لدى مثؿ 
ىؤالء أفكار جيدة ولكنيا بحاجة إلى صياغة 

 جيدة وتقديميا بشكؿ واض  لآلخريف.

ال تقؿ لو تريد أف تقوؿ كذا أو تقصد كذا، بؿ قؿ لو 
دعني أقوؿ ما قمتو لنا بأسموب آخر، وأخبرني إذا 

 كاف ذلؾ صحيحًا.

ؾ بالممؿ، ربما لشعوره يشعر ىذا المشار  الساكت.
بتفوقو عمى زمبلئو، أو أنو خائؼ مف الوقوع 
في الخطأ أماميـ أو ربما ال يثيره أو يجذبو 

 موضوع االجتماع.

أشركو مف خبلؿ اإلدالء برأيو بيف الحيف واآلخر، أو 
اطمب مف زميمو الذي يجمس بجواره أف يقوؿ رأيو في 

عمى ما موضوع ما، ثـ ارجع إليو مف خبلؿ التعميؽ 
قالو زميمو، أو وجو إليو سؤااًل صعبًا إف لمست أنو 
يتعالى عمى الحاضريف بسكوتو حتى تدفعو لمتفكير 

 والمشاركة.
قد ال يعبأ ىذا الشخص بما يقترحو أو يقولو  المعاند.

اآلخروف، وال يوافؽ عمى قراراتيـ، وقد يكوف 
 متمكنًا ذا خبرة ودراية، وقد ال يكوف كذلؾ.

لمجموعة الرد عميو ومناقشة رأيو اطمب مف ا
وتحجيمو، أخبره بأف الوقت قصير، وبأنؾ ستتحدث 
معو فيما بعد عمى إنفراد، اطمب منو أف يتقبؿ رأي 
ذا وجدت أنو يمتمؾ حجة قوية  الجماعة ولو مؤقتًا، وا 
ورأيًا سديدًا، فبل تتردد في إتاحة الفرصة لسماعو 

 وسماع رأي اآلخريف.
المتعالي 

عمى 
 ريف.اآلخ

التعالي والتكبر عمى أعضاء االجتماع، إما 
لمؤىمو العممي، أو لخبرتو الطويمة، أو 

 لمشاركتو في الكثير مف األنشطة.

وجو إلو األسئمة الصعبة، أو حاوؿ عرض تعميقاتو 
 عمى األعضاء لمناقشتيا.
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ال يحاوؿ المشاركة في المناقشة خوفًا مف  الخائؼ.
 تعينو.الوقوع في الخطأ، أو لحداثة 

حاوؿ أف تسألو بعض األسئمة السيمة، ثـ أثِف عميو 
 كمما كاف ذلؾ ممكنًا، واجعمو يشعر باألماف.

غير 
 الميتـ.

ال يكترث بطبيعة المناقشة، وال يشارؾ 
 الجماعة.

اسأؿ عف طبيعة وظيفتو، ثـ بيف لو كيؼ يمكف أف 
 يفيد مف مناقشة الموضوع المطروح لممناقشة.

سريع 
 االنفعاؿ.

 يعطي فرصة لغيره في التفكير في األسئمة ال
 المطروحة.

 أثِف عميو، وأشرؾ اآلخريف في مناقشة ما يقولو.

يحاوؿ عرقمة االجتماع ما أمكف بقصد أو  المشاغب.
 بغير قصد.

 

حاوؿ أف تحتفظ بيدوئؾ ووض  مدى أىمية 
االجتماع والغرض مف انعقاده، مع عدـ إتاحة 

 الفرصة لو إلضاعة الوقت.
يحاوؿ طرح أسئمة خادعة وفييا قدر مف  لمخادع.ا

 الحيمة والبراعة.
كف يقظًا لؤلسئمة التي يطرحيا، مع القياـ بعرضيا 

 عمى األعضاء لئلجابة عنيا.
يطرح أسئمة خادعة وفييا قدر مف الحيمة  األذكى.

 والبراعة.
كف يقظًا لؤلسئمة التي يطرحيا، وقـ بعرضيا عمى 

 المجموعة لئلجابة عنو.
 اعرض أفكاره عمى المجموعة لتحكـ عمييا. يرفض أفكار اآلخريف. المشاجر.
عمؽ عمى مبلحظاتو بالقوؿ: ىذه وجية نظر في  يقدـ مبلحظات بغير عناية. المخطئ.

الموضوع، ولكف كيؼ يمكف التوفيؽ بينيا وبيف 
وجية النظر األخرى؟ )أذكر وجية النظر 

 الصحيحة(.
 -208: 1991( و)أبو شيخة، 138: 2000( و) العجمي، 370 -366: 2000)األغبري، 

 (.132: 2006( و)الحربي، 171 -170: 1990( و)سميماف، 209
 
 

 أبرز ايجابيات وسمبيات االجتماعات المدرسية:
 ايجابيات االجتماعات المدرسية: -أواًل:

لديمقراطية، تعتبر االجتماعات المدرسية مف أكثر األساليب جودًة في تحقيؽ مبادئ اإلدارة ا
فضبًل عف كونيا أحد أىـ المداخؿ التي يمكف مف خبلليا تحقيؽ مبادئ التنظيـ الشبكي في تنظيـ 
عبلقات األفراد داخؿ المدرسة، ومف ثـ الحد مف تأثير المظاىر السمبية لئلدارة البيروقراطية، وىي 

 ز ايجابياتيا ما يمي:(. ومف ابر 159: 1990كأي عمؿ أو نشاط ليا ايجابيات وسمبيات )سميماف، 
تساعد االجتماعات المدرسية عمى رفع الروح المعنوية لممعمميف؛ نظرًا إلشراؾ اإلدارة المدرسية  -1

 ليـ في الرأي وسماع وجيات نظرىـ.
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تساعد عمى اتخاذ قرارات سميمة، نظرًا لوضع اآلراء ووجيات النظر المختمفة في االعتبار قبؿ  -2
 اتخاذ مثؿ ىذه القرارات.

د في اقناع المعمميف بالقرارات المتخذة بأسموب ديمقراطي جماعي؛ مما يدعو المعمميف تساع -3
 (.37: 1998إلى احتراـ ىذه القرارات وتنفيذىا )خميؿ، 

 تنمية روح التعاوف بيف العامميف، وتشكيؿ فرؽ العمؿ المتجانسة. -4

 القضاء وتقييد االنحرافات الفردية في معالجة األمور. -5

: 1994لمعرفي إلثراء عممية بحث المواضيع المطروحة لمنقاش )درباس، توفير التكامؿ ا -6
178.) 

تشيع في المدرسة جو مف االنفتاح، وبخاصة بيف اإلدارة العميا والمستويات األخرى، مما يزيؿ  -7
 الكثير مف الحواجز النفسية واإلدارية.

اد عمى اختبلؼ أسموب فعاؿ في توصيؿ المعمومات والبيانات وتبادؿ الخبرات بيف األفر  -8
 مستوياتيـ.

 (.159: 1990تساىـ في الوصوؿ إلى أنجع الحموؿ لممشاكؿ التي تواجو المدرسة )سميماف،  -9

 سمبيات االجتماعات المدرسية:   -ثانيًا:
فيما يمي أبرز سمبيات االجتماعات؛ والتي أشارت إلييا كتب اإلدارة الحديثة، باعتبارىا 

رة المؤسسات، نقدميا باعتبارىا مف األمور التي ينبغي عمى وسيمة مف وسائؿ المشاركة في إدا
مدير المدرسة أو مف يخوؿ سمطة إدارة اجتماعاتيا أف يراعييا، وذلؾ عمى النحو التالي )سميماف، 

1990 :160 :) 
 تفتيت المسئولية داحؿ التنظيـ. -1

 البطء في اتخاذ القرارات وارتفاع التكمفة مف حيث الوقت والجيد. -2

 المجوء إلى القرار الوسط عمى حساب القرار الرشيد "األمثؿ". الخوؼ مف -3

ىدار الوقت )درباس،  -4  (.179 -178: 1994الخروج عف موضوع االجتماع وا 

 توظيؼ مبدأ األغمبية لعممية تمرير القرارات. -5
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ضعؼ اإلعداد والتجييز لبلجتماع مف جية، وطوؿ أو قصر مدة االجتماع مف جية  -6
 أخرى.

لمشاركيف ذوي المنفعة الخاصة الذيف يمارسوف ضغوطيـ لخدمة ظيور مجموعة مف ا -7
 (.43: 1998مصالحيـ )خميؿ، 

إف وجود األفراد في االجتماع ليس شرطًا كافيًا الستغبلؿ جيودىـ في النواحي البناءة  -8
المشتركة التي تساعد عمى تحقيؽ أىداؼ المؤسسة، خاصة إذا تدخمت المصال  الفردية 

اعة، فالنتيجة ستكوف اليدـ وليس البناء. أما إذا الجماعة عمى وطغت عمى مصال  الجم
 وعي بمشكبلتيا وبدوافعيا ومعوقاتيا؛ كانت النتيجة فعالة.

أنيا قد تتحوؿ إلى وسيمة لضياع المسئولية؛ وبخاصة عند وقوع أخطاء فادحة في القرارات  -9
في حيف ال  -كبيرةقد تكوف –المتخذة، فبل يكوف مف السيؿ محاسبة مجموعة مف األفراد 

 يحدث ذلؾ في القرارات التي تتخذ بطريقة فردية.

قد ال تأتي بالنتائج المرجوة؛ خاصة عندما ال يكوف عمى رأسيا قائد كؼء ممـ بالنظاـ  -10
الداخمي لممدرسة، والموائ  التي تحكـ االجتماعات، أو تنقصو الميارة في المناقشة، أو يكوف 

 ال يستطيع ضبط الجمسة فتسود الفوضى.مف النوع المستبد المتسمط، أو 

وعمى أي حاؿ فإف ىذه االنتقادات أو غيرىا مما يمكف أف يعتبر مف سمبيات االجتماعات وأسموب 
المشاركة في اتخاذ القرارات، ال يمنع مف اعتبارىا مف أنسب األساليب الديمقراطية في مجاؿ اإلدارة 

 (.161 -160: 1990وصنع القرارات في الوقت الراىف )سميماف، 
ويرى الباحث أف االجتماعات المدرسية شأنيا شأف أي عمؿ إداري، ليا سمبيات، كما أف ليا العديد 
مف االيجابيات، فيي وبحكـ كونيا عمؿ جماعي؛ تحتاج إلى تضافر أكبر لمجيود المبذولة مف 

يتمتع بميارات  كافة المشاركيف في االجتماع وخاصة مف قائد أو رئيس االجتماع؛ الذي عميو أف
قيادية عالية إلدارة االجتماع نحو النجاح، وال يعيبيا أف يكوف ليا سمبيات، وعمى قائد االجتماع أف 

 يكوف عمى إطبلع عمى تمؾ السمبيات وغيرىا؛ لمعمؿ عمى تبلفييا أو الحد منيا. 
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 التوافق الميني: -المحور الثاني:
 .تقديم 

 .مفيوم التوافق العام 

 الم والتوافق.اإلس 

 .عالقة التوافق العام بالتوافق الميني 

 .مفيوم التوافق الميني 

 .مظاىر التوافق الميني 

 .طرق وأساليب تحقيق التوافق الميني لألفراد 

 .مراحل تبمور التوافق الميني 

 .مفيوم التوافق الميني لممعممين 

 التوافق الميني لممعممين ىدف أم وسيمة؟ 

 لتوافق الميني لممعممين.العوامل التي تؤثر في ا 

 .مستويات التوافق الميني لممعممين 

 .مقترحات لرفع مستوى التوافق الميني لممعممين 
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 التوافق الميني: -المحور الثاني:
 تقديم:

يعتبر التوافؽ الميني أحد المظاىر األساسية لمتوافؽ العاـ لمفرد، فاإلنساف بفطرتو التي 
يا: النفسية و الفسيولوجية والمينية ....... وغيرىا، يسعى جاىدًا ُخمؽ عمييا لو حاجات كثيرة من

العمؿ عمى إشباعيا، فالشعور بالجوع عمى سبيؿ المثاؿ، يدفع اإلنساف بالسعي والبحث عف 
المأكؿ، ولكف ليست كؿ متطمبات الحياة بيذه السيولة، بؿ تتطمب مجيودًا شاقًا لمواجية 

وعمى الفرد أف ينوع ويبدؿ مف أوجو نشاطو، استجابة لمظروؼ الصعوبات التي تقؼ في مواجيتيا، 
 (.32: 1980المتغيرة في بيئتنا )طو، 

ويشير التوافؽ إلى وجود عبلقة منسجمة مع البيئة تتضمف القدرة عمى إشباع معظـ حاجات الفرد، 
وعمى ذلؾ فالتوافؽ وتمبية معظـ المطالب البيولوجية واالجتماعية، والتي يكوف الفرد مطالبًا بتمبيتيا، 

يشمؿ كؿ التباينات والتغيرات في السموؾ والتي تكوف ضرورية حتى يتـ اإلشباع في إطار العبلقة 
 (.11: 2010المنسجمة مع البيئة ) فحجاف، 
حيث يسعى اإلنساف إلى  -وىو بذلؾ يختمؼ عف مفيوـ التكيؼ-والتوافؽ مفيوـ خاص باإلنساف 
ريف، مف خبلؿ سعيو لتنظيـ حياتو وحؿ صراعاتو ومواجية تحقيؽ الموائمة مع الذات واآلخ

مشكبلت حياتو مف اشباعات واحباطات، وفي المقابؿ تحقيؽ االنسجاـ مع اآلخريف في األسرة 
والعمؿ والتنظيمات التي ينخرط فييا، وبيذا فإف التوافؽ يشكؿ جزءًا مف الصحة النفسية لمفرد، وذلؾ 

صيتو ووحدتيا وتقبمو لذاتو وتقبؿ اآلخريف لو، بحيث يترتب مف خبلؿ ىدفو في تحقيؽ تماسؾ شخ
 (.47 -46: 2001عمى ذلؾ شعوره بالسعادة والراحة النفسية )القاسـ، 

فالدرجة العالية مف الصحة النفسية ترفع مف حالة التوافؽ لمشخص مع ذاتو ومع اآلخريف، كما إف 
يد الفرد مف الصحة النفسية )محمد، زيادة درجة التوافؽ مع الذات ومع اآلخريف تزيد مف رص

2004 :331.) 
والتوافؽ الميني ىو أحد فروع التوافؽ العاـ المتخصصة والمتعمقة بمجاؿ العمؿ، وىذا المجاؿ يعتبر 
مف أىـ المجاالت التي تيـ الفرد، فاإلضافة إلى كونو المجاؿ الذي يعتاش منو ويوفر مصروفاتو 

مف وقتو، ومف خبللو  اكبير  االمكاف الذي يقضي فيو قدر الشخصية ونفقات بيتو وأسرتو، فيو 
استطاع أف يكوف شبكة مف العبلقات االجتماعية والتي يعمؿ عمى استمرارىا، ولو أيضًا دوٌر ىاـ 

 وتأثير كبير في شخصيتو ومكانتو بيف أصدقائو وفي أسرتو وفي مجتمعو بشكؿ عاـ.
باحثيف؛ باعتباره أحد المداخؿ والعوامؿ التي تؤثر ولقد حظي التوافؽ الميني باىتماـ الكثير مف ال

في أداء الفرد في عممو مف حيث الكـ والكيؼ، فيو يشير ببساطة إلى توافؽ وتبلءـ الفرد مع دنيا 
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عممو ومختمؼ العوامؿ البيئية التي تحيط بو في العمؿ، وتوافقو مع خصائصو الذاتية )طو، 
1980 :53 ،) 

 فق الميني، نبدأ بالحديث عن مفيوم التوافق بشكل عام.وقبل الخوض في مفيوم التوا
 

 التوافق العام:مفيوم 
إف مفيوـ التوافؽ مف أكثر المفاىيـ شيوعًا في عمـ النفس؛ الذي ييتـ بدراسة سموؾ 
اإلنساف وتوافقو مع البيئة المحيطة بو، ويشير التوافؽ إلى مدى وقوة عبلقة الفرد بالبيئة المحيطة 

شباع حاجاتو الشخصية مف ناحية ومطالب البيئة مف ناحية أخرى، ونظرًا بو، وذلؾ مف ت حقيؽ وا 
استجاباتو  ؿيعدتإلى  ريضطألف ظروؼ الحياة في تقمب وتغير مستمريف؛ فإف الكائف الحي أحيانًا 

غير نشاطو كمما تغيرت ظروؼ البيئة التي يعيش فييا، وقد يضطر إلى إحداث تغيير في تأو 
وجد اإلنساف أف مينتو لـ تعد تدر عميو ما يكفيو مف الرزؽ؛ فإنو قد يمجأ إلى تغيير  البيئة، فإذا ما

 (.11: 2002مينتو حسب طمب السوؽ )الشافعي، 
شباع حاجاتو، وحؿ مشكبلتو  والتوافؽ مفيوـ إنساني "خاص باإلنساف" في سعيو لتنظيـ حياتو، وا 

فسية أو السواء أو االنسجاـ والتناغـ مع وصراعاتو واحباطاتو، وصواًل إلى ما يسمى بالصحة الن
الذات واآلخريف في األسرة والعمؿ والمحيط االجتماعي الذي يسكف فيو، فالصحة النفسية تقود إلى 
توافؽ الفرد، كما أف توافؽ الفرد يؤدي بدوره إلى الصحة النفسية، فالعبلقة بينيما عبلقة تأثير 

فرد مف "سوء توافؽ" في مجتمع ما، ويحس باالغتراب، وتأثر. والتوافؽ مفيوـ نسبي، فقد يعاني 
وينظر البعض لمتوافؽ عمى أنو  وحيف ينتقؿ إلى مجتمع آخر يتوافؽ معو بسرعة ويشعر باالنتماء.

مصطم  سيكولوجي أكثر منو اجتماعي؛ استخدمو عمماء النفس االجتماعيوف؛ ويقصدوف بو 
أو صحية مع بيئتو ماديًا واجتماعيًا، فالتوافؽ يقصد  العممية التي يدخؿ بيا الفرد في عبلقة متناسقة

 -46: 2001كيفو مع البيئة وتكويف السموؾ التوافقي أو التكيفي )القاسـ تبو توافؽ السموؾ أو 
47.) 

ولمتوافؽ أبعاد منيا: أبعاد موضوعية تتمثؿ في قدرة الفرد عمى عقد صبلت اجتماعية تتميز باألخذ 
م  واألثرة واإليثار، وأخرى ذاتية تتمشى مع قدرة الفرد عمى التوافؽ بيف والعطاء والتعاوف والتسا

مكاناتو، كما أنو  دوافعو المتصارعة مقابؿ أزمات الحياة وشدائدىا واإلنتاج في حدود قدراتو وا 
 (. 113: 1996يستطيع أف يقبؿ وأف يرفض، أي إنو قادر عمى الشعور بفرديتو )قرفاؿ والبناني، 

عمى مفيوـ التوافؽ العاـ، نبدأ أواًل بعرض بعض التعريفات لمعنى التوافؽ العاـ مف ولمتعرؼ أكثر 
 الناحية المغوية واالصطبلحية.

 التعريف المغوي: -أواًل:
 وفؽ: الوفاُؽ: المُوافقة. واْلَتوافؽ: االتفاؽ والتظاىر.



 -67- 

وَتَوافقا. غيره: ونقوؿ ىذا  ابف سيده: َوفؽ الشيء ما الَءمو، وقد َوافقُو ُموافقة ووفاقًا واتفؽ معو،
 (.959: 1988َووفاقو وفيقو وُفوقو وسيُو وِعْدلو واحد )ابف منظور، 

التََّواُفُؽ: )في الفمسفة(: أف يسمؾ المرُء مسمؾ الجماعة ويتجنب ما عنده مف شذوذ في الُخُمؽ 
 (. 1047: 1972والسُّموؾ )مصطفى والزيات وآخروف، 

 اصطالحًا: -ثانيًا:
 2001( و)عبد الغني، 126: 1998( و )عبد الحميد، 165: 1993د المنعـ، اتفؽ )عب :

(  في تعريؼ التوافؽ بأنو "عممية أو حالة مف التوازف أو 49: 2004( و )عبد اهلل، 355
االنسجاـ والتجانس أو التواؤـ مع البيئة المادية واالجتماعية في شتى صورىما: البيئة 

لثقافية والعاطفية والدينية، إلشباع حاجاتو ومتطمباتو سواء األسرية والمينية والدراسية وا
 أكانت طبيعية أـ اجتماعية، وتحقيؽ االنسجاـ بينو وبيف محيطو"

  ،( بأف التوافؽ "عممية مستمرة باستمرار الحياة وعف طريقيا 46: 2001وأضاؼ )القاسـ
 يصب  الفرد أكثر كفاءة في عبلقتو مع البيئة"

  ،فيرى أف التوافؽ "عممية تتضمف خفض التوتر الذي تستثيره ( 33: 1980أما )طو
الحاجات، فإذا تحقؽ خفض توتر الفرد بدوف توريطو في توتر ذي درجة معادلة أو أزيد 
مف الخطر؛ اعتبر توافقًا مرضيًا، وأف جميع ما نقوـ بو مف سموؾ ما ىو إال محاولة 

 "ناجحة أو فاشمة لخفض التوتر وتحقيؽ التوافؽ المطموب

  ،( فقد ربطو بالصحة النفسية لمفرد مف خبلؿ التعريؼ التالي: 329: 2004أما )محمد
"التوافؽ مفيوـ خاص باإلنساف في سعيو لتنظيـ حياتو وحؿ صراعاتو ومواجية مشكبلتو 
مف اشباعات واحباطات وصواًل إلى ما يسمى بالصحة النفسية أو السواء أو االنسجاـ 

 ف في األسرة وفي العمؿ وفي التنظيمات التي ينخرط فييا"  والتناغـ مع الذات واآلخري

ويرى الباحث أف التعريفات األنفة الذكر، وعمى الرغـ مف وجود تشابو كبير في بعضيا، ولكف 
مف المبلحظ أف كؿ باحث كاف يصوغ تعريفو حسب مجاؿ تخصصو، بمعنى محاولة جذبو 

ف عمى الجانب االجتماعي.... وىكذا، إليو، فمنيـ مف أسقطو عمى الجانب النفسي، وآخرو 
 ولكف أغمبيـ اتفقوا عمى ربطو بالبيئة المحيطة بالفرد.

 ومن خالل ما سبق يمكن استخالص التعريف التالي لمتوافق:
عممية دينامية تتطمب الشد والجذب بشكؿ مستمر ومتواصؿ، بيف الفرد بمكنوناتو الداخمية وجميع 

فرد جاىدًا عمى أف يحقؽ متطمباتو ويسعى إلشباعيا، وقد الموجودات مف حولو، حيث يعمؿ ال
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يضطر الفرد لتحقيؽ أىدافو وغاياتو إلى تعديؿ بعض أنماط سموكو وفقًا لممتغيرات البيئية، أو أف 
 يعمؿ عمى تنظيـ عناصر البيئة مف حولو.

  
 اإلسالم والتوافق:

ى توافؽ اإلنساف مع نفسو مع نظرة اإلسبلـ إل -إلى حد كبير–تتفؽ نظرة الذىب اإلنساني 
ومجتمعو مف حيث أف فيو خيرًا وأنو قادر عمى اختيار أفعالو ومسئوؿ عنيا، فقد قرر اإلسبلـ أف 

ُكؿُّ َنْفٍس ِبَما {. واإلنساف مسئوؿ عف توافقو  "كؿ مولود يولد عمى الفطرة" كما قاؿ رسوؿ اهلل 
عمى التوافؽ الحسف مع الجماعة، وبيف لممسمـ  (، ولقد حث اإلسبلـ38)المدثر:  } َكَسَبْت َرِىيَنةٌ 

الطريؽ إلى ذلؾ؛ فأمر بالتعاوف والتسام  والمودة وحسف الجوار واإلصبلح بيف الناس. قاؿ تعالى 
 "المسمـ لممسمـ كالبنياف يشد بعضو بعضا" . )إنما المؤمنوف إخوة(، وقاؿ رسوؿ اهلل 

اجتناب الحسد والتباغض وسوء الظف والخصومة. ونيى اإلسبلـ المسمـ عف التوافؽ السيئ، فأمر ب
"ال تباغضوا، وال تحاسدوا، وال تدابروا، وال تقاطعوا، وكونوا عباد اهلل إخوانا، وال  قاؿ رسوؿ اهلل 

 (.50: 2001يحؿ لمسمـ أف ييجر أخاه فوؽ ثبلثة أياـ" )أبوحويج والصفدي، 
َيا َأيَُّيا {والخضوع لقواعد السموؾ فييا. قاؿ تعالى  وأمر اإلسبلـ الفرد بااللتزاـ بالجماعة وبمعاييرىا،

 (.59)النساء: } َوُأْوِلي اأَلْمرِ  الَِّذيَف آَمُنوْا َأِطيُعوْا الّمَو َوَأِطيُعوْا الرَُّسوؿَ 
ولكف لـ يجعؿ اإلسبلـ توافؽ الفرد مع نفسو ومجتمعو توافقًا قائمًا عمى الخضوع اآللي، ولـ يجعمو 

رادة الفرد، الذي نسخة متكررة في ا لبردعة االجتماعية، بؿ جعمو توافقًا مسئواًل قائمًا عمى بصيرة وا 
ألزمو بصبلح نفسو وصبلح الجماعة في ضوء شرع اهلل، فإف تعذر عميو إصبلح الجماعة فعميو 
بصبلح نفسو، والخروج عمى ىذه الجماعة، ألف التوافؽ مع فسادىا ليس مطمبًا لمصحة النفسية، 

د الجماعة خروجيا عمى شرع اهلل، فبل طاعة لمخموؽ في معصية الخالؽ )مرسي، ومعيار فسا
1988 :92-93.) 

ولقد أرشد اإلسبلـ المسمـ إلى الطريؽ الذي يقي التوافؽ عند المسمـ في فترات الشدة، وىو 
بَلِة ِإفَّ َيا َأيَُّيا الَِّذيَف آَمُنوْا اْسَتِعيُنوْا ِبا {االستعانة بالصبر والصبلة. قاؿ تعالى:  ْبِر َوالصَّ الّمَو َمَع  لصَّ

اِبِريفَ  الَِّذيَف ِإَذا  {(، ويبشر الصابريف باألجر العظيـ. فيقوؿ سبحانو وتعالى: 153)البقرة:   }الصَّ
نَّا ِإَلْيوِ   (.156)البقرة:   }َراِجعوفَ  َأَصاَبْتُيـ مُِّصيَبٌة َقاُلوْا ِإنَّا ِلّمِو َواِ 

اإليماف الصادؽ العميؽ وال ييأس مف روح اهلل إال القـو الكافروف، وقد  والمسمـ يؤمف باهلل تعالى
جعؿ اهلل سبحانو وتعالى صمة يومية مستمرة بيف العبد وربو؛ ىي الصبلة التي يستمد منيا 
اإليجابية المتزنة، إلى جانب الزكاة التي تجعمو يحس بالراحة النفسية، والصوـ الذي يعطي اإلنساف 
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الحج الذي يجعؿ المسمـ يحس بأنو يقتدي بإبراىيـ عميو السبلـ، وعند ذلؾ يكوف قوة اإلرادة، و 
 (.50: 1994( عف ) القاضي، 18 -17: 2010المسمـ في قمة توازنو )فحجاف، 

وبالتالي فإف توافؽ اإلنساف مع نفسو والذي يدؿ عمى الصحة النفسية؛ يتـ في حدود ما أمر اهلل بو 
ء والشيوات، فالمسمـ مأمور بمخالفة ىواه وقمع شيواتو غير الصحية ونيى عنو، وال بحسب األىوا

ـَ ِىَي اْلَمْأَوى َفِإفَّ  َوآَثَر اْلَحَياَة الدُّْنَيا َفَأمَّا َمف َطَغى{التي تغضب اهلل. قاؿ تعالى:  َوَأمَّا َمْف  اْلَجِحي
ـَ َربِِّو َوَنَيى (، فالخروج عمى 37)النازعات:  }َة ِىَي اْلَمْأَوىَفِإفَّ اْلَجنَّ  النَّْفَس َعِف اْلَيَوى َخاَؼ َمَقا

النفس، ونيييا عف المحرمات، وعدـ الرضا عف آثاميا، ورفض معاصييا، مف سمات النضوج 
( َوَنْفٍس 7َواأْلَْرِض َوَما َطَحاَىا ) {النفسي واالجتماعي، ومف عبلمات الصحة النفسية، قاؿ تعالى: 

 (.93: 1988( )مرسي، 8 -7)الشمس:  )} (8َوَما َسوَّاَه )
 

 عالقة التوافق الميني بالتوافق العام:
حقيقة. ال يمثؿ التوافؽ الميني ظاىرة مختمفة عف التوافؽ العاـ، وثمة شبو اتفاؽ بيف 
الباحثيف بأف التوافؽ الميني عمى عبلقة وثيقة بالتوافؽ العاـ، فالتوافؽ الميني يؤدي بصورة مباشرة 

توافؽ العاـ والعكس صحي ، ولكف اختمؼ الباحثوف في تحديد ىوية تمؾ أو غير مباشرة إلى ال
 العبلقة عمى النحو التالي:

 التوافق العام كمحدد لمتوافق الميني: -أواًل:
مف المفترض أف التوافؽ العاـ يؤثر في التوافؽ الميني، ويسيـ في تحديد مستواه، وقد حظي ىذا 

س الميني، خاصة بيف العامميف في اإلرشاد الميني االفتراض بتقبؿ كبير في مجاؿ عمـ النف
ولسنوات عديدة، كما يرى عمماء التحميؿ النفسي وعمماء االجتماع الميني صحة ىذا االفتراض، 
فالتوافؽ العاـ يمثؿ حالة سوية لمفرد ويؤكد عمى تمتعو بقدر وافر مف الصحة النفسية، وىذه الحالة 

فؽ في مجاؿ مينتو، مع رؤسائو ومرؤوسيو وزمبلئو، ومع وسائؿ تجعؿ الفرد قادرًا عمى تحقيؽ التوا
 ومعدات العمؿ وبيئة العمؿ بشكؿ عاـ.

ويعرض "كرايتز" دراسات عديدة مدعمة بتقارير عف حاالت لعماؿ لـ يتوافقوا مينيًا رغـ كفايتيـ 
ستخداـ أو العقمية، وذلؾ لعدـ توافقيـ العاـ، ويشير إلى دراسات مسحية أجراىا عمى سجبلت اال

 التوظيؼ؛ كشفت أف المشكبلت الشخصية ىي السبب األكثر شيوعًا لبلستبعاد مف الخدمة.
كما تشير دراسة "أندروود وىاردي" أف الذيف يفتقروف إلى التوافؽ العاـ ىـ عامميف منخفضي التوافؽ 

المتوقع أف يؤثر أي الميني، وأف التوافؽ الميني يمثؿ جانبًا نوعيًا مف التوافؽ العاـ. وبالتالي مف 
تغيير في الصورة العامة عمى مكوناتيا النوعية إيجابًا أو سمبًا، لذلؾ يتـ عبلج حاالت سوء التوافؽ 
الميني مف خبلؿ أساليب مف أىميا توفير ظروؼ تساعد عمى إشباع الحاجات الشخصية وتحسيف 

 ميارات التوافؽ العاـ.
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 عام:التوافق الميني كمحدد لمتوافق ال -ثانيًا:
يرى بعض الباحثيف أف التوافؽ الميني يمكف أف يفضي إلى التوافؽ العاـ مف خبلؿ عدد مف 

 الوسائؿ التي تتوفر في الحياة المينية، ومف أىميا:
 إشباع الحاجات التي لـ تشبع في الحياة العامة. -1

إتاحة مخرج لمحاجات العصابية، التي إذا تـ التعبير عنيا في مواقؼ أخرى قد تؤدي  -2
 إلى كارثة.

 إتاحة إشباع غير توافقي يكفي لمنع تدىور الشخصية. -3

ومف المفترض أف ىناؾ تأثيرًا متباداًل بيف التوافؽ العاـ والتوافؽ الميني، بمعنى أف بعض حاالت 
عدـ التوافؽ العاـ تعزى إلى عدـ وجود توافؽ ميني، بينما تعزى بعض حاالت عدـ التوافؽ الميني 

العاـ لدى الشخص، إذ ليست كؿ حاالت عدـ التوافؽ الميني ناجمة عف عدـ  إلى سوء في التوافؽ
توافؽ عاـ، فيمكف أف يكوف مرده إلى نقص في قدرة أو كفاءة ىذا الشخص في مينتو، ويمكف أف 
يكوف قد التحؽ بيذه المينة دوف رغبة منو، وعمى سبيؿ المثاؿ نرى كثير مف الشباف قد يمتحؽ 

بة أبويو، ككمية التربية ليتخرج منيا بشيادة تؤىمو لمعمؿ في مجاؿ التدريس، بكمية ما بناء عمى رغ
وىو كارٌه ليذه المينة، وفي ىذه الحالة ال يمكف أف نعزو سوء توافقو الميني إلى التوافؽ العاـ، 
نما لئلرشاد والتوجيو الميني، ويرج  ىذا االتجاه ما كشفت عنو الدراسات مف ارتباط ليس مرتفعًا  وا 

يف ىذيف النوعيف مف التوافؽ، مما يشير إلى أف المتغيريف متماثبلف، وكذلؾ ليس منخفضا بدرجة ب
 (.140 -139: 1998تكفي الفتراض أنيما مستقبلف )عبد الحميد، 

( أف بعض الدراسات قد أشارت إلى أف التوافؽ الميني 117: 1996ويضيؼ )قرفاؿ والبناني، 
وكثيرًا ما نجد أف حاالت سوء التوافؽ الشخصي ىي نتاج لسوء يؤدي إلى زيادة التوافؽ الشخصي، 

التوافؽ الميني، وقد يكوف العكس صحيحًا، لذلؾ نجد أف التوافؽ يأتي نتيجة لنجاح الفرد وقدراتو 
عمى أف يوافؽ بيف تقبمو لظروؼ العمؿ ومعطياتو، ويدخؿ في ذلؾ شخصية الفرد الذاتية، ويتوقؼ 

مؿ وما تأتي بو البيئة الخارجية مف إشباعات نفسية تصؿ يو إلى عمى اتجاىاتو نحو ىذا الع
 مستوى الرضا عف العمؿ. 

نخمص مف ذلؾ أف ىناؾ شبو إجماع بيف الباحثيف أف ىناؾ ارتباطا متوسطًا بيف التوافؽ الميني 
تمثؿ والتوافؽ العاـ بجانبيو االنفعالي واالجتماعي، ويعزى ذلؾ إلى أسباب مف أىميا أف بيئة العمؿ 

أحد مكونات البيئة االجتماعية التي يتعامؿ معيا الفرد بكؿ ما يتاح لديو مف قدرات وميارات 
وخصاؿ اكتسبيا في مراحؿ عمره المختمفة مف خبلؿ مواقؼ التنشئة االجتماعية بمختمؼ 

في مصادرىا، وأىميا األسرة والمدرسة ووسائؿ اإلعبلـ التي مف شأنيا أف تحدد إمكاناتو التوافقية 
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وقد يختمؼ التوافؽ الميني عف التوافؽ العاـ في  مختمؼ المواقؼ سواء أكانت دراسية أو مينية.
الحياة االجتماعية لمفرد نظرًا لخبرات ومواقؼ خاصة ينفرد بيا العمؿ عف بقية مواقؼ الحياة، وقد 

 يفسر ىذا وجود االرتباط اإليجابي المتوسط بيف التوافقيف.
اىرة نفسية اجتماعية، ألنيا تقوـ عمى التفاعؿ المستمر بيف الشخص وبذلؾ يمثؿ التوافؽ ظ

وعناصر بيئتو العامة )التوافؽ العاـ(، وبيئتو المينية )التوافؽ الميني(، فكؿ منيما يؤثر ويتأثر 
 (.141 -140: 1998باآلخر ويفرض كؿ منيما عمى اآلخر مطالبو )عبد الحميد، 

 
 مفيوم التوافق الميني: 

عبارة عف نسؽ مف المتغيرات والميارات والتقنيات والمعرفة وتتـ مف خبلؿ  المينة ىي
جماعة مميزة مف الناس بيدؼ إشباع حاجة اجتماعية محددة، ومف ىنا فإنو مف الخطأ أف نحسب 
أي نشاط إنساني كمينة، فإف لكؿ مينة مقوماتيا التي يمكف مف خبلليا إطبلؽ مصطم  مينة 

ؾ المقومات، والتي مف بينيا وجود ممارسيف يتحمموف مسئولية ممارسة عمييا عند استكماليا لتم
األنشطة الخاصة بالمينة مف خبلؿ إعدادىـ في مؤسسات تيتـ بتدريبيـ وتزويدىـ بالمعارؼ والقيـ 

 وتكسبيـ الميارات البلزمة لتحقيؽ غايات المينةػ 
لعمميات المعقدة، التي تبدأ بحصوؿ وتمر عممية التحاؽ الفرد بمينة معينة بسمسمة مف اإلجراءات وا

المتقدـ عمى اإلجازة العممية المحددة لتمؾ المينة مرورًا بما ىو مقرر مف اختبارات ومقاببلت، حتى 
يتقمد ىذا الفرد المينة التي يرغب بيا، أو التي تجيز لو أف يشغميا، وقد يكوف األمر مختمؼ في 

نما ُيكتفى بما يكتسبو الفرد  حالة الميف الحرفية، التي ال تتطمب في غالب األمر شيادة عممية، وا 
مف خبرات وميارات في مجاؿ العمؿ، ولكي يؤدي الممتيف دوره بما يكفؿ لو النجاح، وما يحقؽ 

متوافقًا  -الممتيف–لممينة تدعيـ مكانتيا في المجتمع وتحقيؽ رضاه نحوىا، البد مف أف يكوف 
لتوافؽ الميني ىو توافؽ الفرد لواجبات عممو المحددة فحسب؛ مينيًا مع عممو. وال ُيكتفى أف يكوف ا

بؿ يجب أف يشمؿ توافقو لبيئة العمؿ بكؿ ما تحويو مف عوامؿ بيئية محيطة، كما يتضمف توافقو 
 (.299: 2004لكؿ خصائصو الذاتية )أحمد، 

لفرد ومينتو، مف ويرى الميتموف بمجاؿ السموؾ التنظيمي أف التوافؽ الميني يشير إلى التواؤـ بيف ا
خبلؿ شكؿ مف أشكاؿ التناسؽ المتبادؿ الذي يؤدي إلى تحقيؽ أفضؿ عائد وظيفي سواء لممينة أو 
لمفرد. وتأتي حالة التوافؽ مف خبلؿ عممية مستمرة مف التفاعؿ بيف الفرد والمينة؛ بدءًا بالميؿ إلييا، 

ي تحديد المراحؿ المؤدية إلى اإلحساس وانتياء بالتمسؾ بيا، وتحتؿ نظرية جينز برج مكانًا مميزًا ف
بالتوافؽ الميني مف خبلؿ ما أسمتو بالنمو الميني. وترى ىذه النظرية أف التوافؽ الميني أساسو 
االختيار الميني، ولكف دونالد سوبر يرى أف التوافؽ الميني يأتي كمرحمة الحقة مف مراحؿ النمو 

تبدأ بالتفضيؿ، فاالختيار، فااللتحاؽ، ثـ التوافؽ،  الميني، وأف النمو الميني يسير في عدة مراحؿ
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 -120: 1995ومف ثـ فإف حسف التوافؽ يشير إلى حسف االختيار والعكس صحي  ) عيسى، 
122.) 

"ومف المتفؽ عميو أف المعمـ ىو أحد العناصر الرئيسية في العممية التعميمية، وأف المعمـ الجيد حتى 
رًا طيبًا في سموؾ التبلميذ مف خبلؿ تفاعميـ مع معمميـ، مع منياج ضعيؼ؛ يمكف أف يحدث أث

فيتعمموف منو كيؼ يفكروف ويحصموف عمى المعرفة، ويشاركوف بإيجابية ونشاط في العممية 
التعميمية، ويستفيدوف مما تعمموه عمى يديو في تعديؿ سموكيـ لخدمة أنفسيـ ومجتمعيـ في 

 (.77: 1993الحاضر والمستقبؿ" ) الشخيبي، 
ولقد اتض  مف التراث السيكولوجي أف الصحة النفسية لممعمميف وتوافقيـ الميني واالجتماعي يؤثر 
عمى سموؾ التبلميذ، وأف المعمميف المتوافقيف يبذلوف جيد أكبر لتربية وتكويف التمميذ المتوافؽ، 

واجتماعيًا ومينيًا  وىناؾ شبو إجماع بيف عمماء النفس والتربية عمى أف المعمـ الجيد المتوافؽ نفسياً 
وأسريًا؛ يكوف أكثر عطاًء، ويمكف أف يحدث تغيرًا مرغوبًا في سموؾ طبلبو، وميما حدث مف تقدـ 
عممي؛ فبل يمكف االستغناء عف المعمـ؛ ولذلؾ اىتمت الجيات المعنية بدراسة مشكبلتو، واتجاىاتو، 

 وميولو، ومدى توافقو الميني.
أف يستطيع إحداث التوازف بينو، وبيف البيئة المحيطة بو بشكؿ  ويعتبر مف أساسيات نجاح المعمـ؛

عاـ، والتوازف بينو وبيف بيئتو المدرسية بشكؿ خاص، حتى يستطيع تحقيؽ التوافؽ الميني المرغوب 
فيو. وانطبلقا مف ىذا، اىتمت الدراسات والبحوث بدراسة التوافؽ الميني لممعمـ، حيث أف رضا 

العوامؿ التي تسيـ في رفع إنتاجيتو، وزيادة فعاليتو، ولكي يحقؽ المعمـ  المعمـ عف مينتو مف أىـ
ىذا النجاح؛ يجب عميو أف يمتمؾ بعض الميارات التي تؤىمو إلى التوافؽ الميني. وقد أوض  

( أف دراسة باركي، توصمت إلى وجود عبلقة 1992( عف )تشارليس: 2005)الزىار وحبيب: 
رضا الميني لممعمـ، واتجاىات الطبلب نحو معممييـ، وكذلؾ عف إيجابية بيف ارتفاع مستوى ال

( إلى وجود عبلقة إيجابية بيف الرضا الميني لممعمـ، ومستوى التحصيؿ 1989دراسة )ىارد فيمد: 
 (.136: 2005( )الزىار وحبيب، 1999الدراسي عند التبلميذ، وأكد ذلؾ أيضًا )أحمد عواد: 

التوافؽ العاـ لمفرد في شتى مجاالت الحياة، ويشمؿ توافقو مع "ويعتبر التوافؽ الميني جزء مف 
محيط العمؿ بما يتضمنو ىذا المحيط مف عوامؿ بيئية كثيرة طبيعية واجتماعية، وما يطرأ عمى ىذه 
البيئة مف تغيرات مف وقت آلخر، وتتضمف البيئة المينية: اإلدارييف والمشرفيف والمرؤوسيف 

عاتو ونوعو، ويتميز التوافؽ الميني بالمرونة، ويتحقؽ خبلؿ سنوات وظروؼ العمؿ الفيزيقية وسا
 (.47: 2001عمؿ الفرد، أي خبلؿ تاريخو الميني" )القاسـ، 

"وتعاني الببلد النامية في معظـ مؤسساتيا اإلنتاجية مف قمة االىتماـ بالصحة النفسية والتوافؽ لدى 
عداد األفراد األفراد، رغـ اىتماميا بالكفاية اإلنتاجية وتركي زىا عمى توفير اآلالت والمعدات، وا 
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وتدريبيـ وتأىيميـ؛ ويعود السبب في ذلؾ إلى أف اليدؼ األساسي ىو الجانب االقتصادي أو 
 (.48 -47: 2001الربحي" )القاسـ، 

 تعريف التوافق الميني:
يجابية بيف لقد خُمصت أغمب التعريفات التي قدميا الباحثوف لمتوافؽ الميني بوجود عبلقة طي بة وا 

الفرد وعممو، وبعضيـ زاد عمى ذلؾ بإشراؾ متغيرات أخرى، ولكف يبقى المتغيريف وىما الفرد وعممو 
ىما المحوريف الرئيسييف في أغمب التعريفات، ويمكف تمخيص تمؾ التعريفات مف خبلؿ عقد 

 المقارنات التالية:
 ،( و)عيسى، 81: 1993( و)الشخيبي، 3: 1983( مع ) عوض، 53: 1980اتفؽ )طو

( عمى أف التوافؽ الميني: ىو توافؽ أو انسجاـ 345: 1998( و)مبارؾ، 120: 1995
ولمختمؼ العوامؿ البيئية التي  -أيًا كاف ىذا العمؿ–أو تكيؼ أو تواؤـ الفرد مع عممو 

تحيط بيذا العمؿ، والمتغيرات التي تطرأ عمى ىذه العوامؿ عمى مر فترات مف الزمف، 
 خصائصو الذاتية.وتوافقو ل

  ،( و)مطر، 24: 2004( و)محمد، 64: 2001( و)شاذلي، 61: 1993أما)عبد الخالؽ
( فقد أضافوا عامؿ االختيار الميني مف خبلؿ التعريؼ التالي: أف 32-33: 2008

رضاء اآلخريف، ويتمثؿ في االختيار المناسب  التوافؽ الميني يشمؿ الرضا عف العمؿ وا 
ستعداد المناسب ليا عممًا وتدريبًا، والصبلحية المينية والكفاءة واإلنتاج لممينة والقناعة واال
 والشعور بالنجاح.

  ،( بأف 428: 2009( و)أبوغالي وبسيسو، 47: 2001وقد أضاؼ كؿ مف: )القاسـ
التوافؽ الميني: ىو جزء مف التوافؽ العاـ وأحد مظاىره، وىو مؤشر قوي عمى نجاح العمؿ 

 أىدافيا.في المؤسسة، وتحقيؽ 

  ،( فقد اعتبرا أف التوافؽ الميني: ىو 59: 2004( و)عبد اهلل، 142: 1988أما )مرسي
قدرة الفرد عمى اإلنتاج المعقوؿ في حدود ما ينتظـ شخصيتو مف إمكانات عقمية ومعرفية 

 ومزاجية وجسمية واجتماعية وقدرات وميوؿ واستعدادات مينية.

  ،أف التوافؽ الميني ىو: حالة دينامية متغيرة مف ( 138: 1998وقد اعتبر )عبد الحميد
االتساؽ أو التطابؽ بيف قدرات الفرد وحاجاتو مف جية، والمتطمبات العقمية واالجتماعية 
لبيئة العمؿ المادية واالجتماعية مف جية أخرى، وتتبدى ىذه الحالة في تحقيؽ قدر مف 

داؼ المؤسسة مف جية أخرى، التماثؿ بيف حاجات الفرد وأىدافو مف جية، وحاجات وأى
 بحيث يتحقؽ لكؿ منيما الشعور بالرضا.
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ومف خبلؿ االستعراض السابؽ لمتعريفات التي تناولت التوافؽ الميني، يتض  لمباحث أنيا كانت 
متفقة في أغمبيا عمى الربط اإليجابي بيف الشخص بمكوناتو الداخمية وبيئة عممو أو مينتو 

طبلعو عمى بمتغيراتيا وعوامميا المختم فة والمتعددة، ويمكف لمباحث مف خبلؿ تمؾ التعريفات وا 
 األدب التربوي تقديـ التعريؼ التالي: 

: ىو عبارة عف عممية دينامية مستمرة ومتواصمة بيف الفرد بقدراتو واستعداداتو التوافق الميني
التفاعؿ اإليجابي  وميولو مف جية وبيئتو المينية المادية واالجتماعية مف جية أخرى، ومف خبلؿ

بينيما يمكف أف يتحقؽ لمفرد رضاه عف عممو واإلبداع والتميز فيو، وأيضًا إرضاء اآلخريف مف 
رؤساء ومشرفيف وزمبلء، وكمما كاف التوافؽ الميني لمعامميف مرتفعًا، أعطى مؤشرًا قويًا عمى نجاح 

 المؤسسة وتحقيؽ أىدافيا. 
 

 مظاىر التوافق الميني:
حدى ىذه النتائج ىي الرضا يمكف االستدال ؿ عمى التوافؽ الميني مف خبلؿ نتائجو، وا 

الميني. وىناؾ الرضا الكمي أو اإلجمالي عف العمؿ، كما أف ىناؾ الرضا عف جوانب محددة مف 
بيئة العمؿ، ومقياس الرضا اإلجماؿ عف العمؿ يسم  لمفرد أف يقيـ كؿ جانب لمعمؿ فيما يتعمؽ 

ومقاييس الرضا الميني ليا جوانب كثيرة مترابطة تشير إلى التوافؽ الميني، باألىمية النسبية لو، 
منيا، زيادة األجر، التقدـ داخؿ الشركة، الثبات في العمؿ، التنقؿ، السمعة، االستفادة مف قدرات 

 (.54: 1980الفرد........ )طو، 
بعوامؿ مثؿ: السف  ولمتوافؽ الميني مظاىر، وأوؿ ىذه المظاىر الرضا عف العمؿ الذي يرتبط

والتعميـ والتدريب والمينة والشخصية والتوافؽ العاـ والرضا العاـ، ومف المبلحظ أف ىذه العوامؿ 
 ىامة في فيـ التوافؽ الميني الذي يمكف االستدالؿ عميو مف خبلؿ محكيف ىما:

 الرضا عن العمل:  -األول:
عف العمؿ، إذ أنو مف الممكف  تتمثؿ مظاىر التوافؽ الميني عند الفرد في مظاىر الرضا

اعتبار أف الرضا الميني مؤشر يمكف االستدالؿ بو عمى توافؽ الفرد مينيًا، ويمكف االستدالؿ عمى 
ىذا الرضا الميني مف خبلؿ فيـ اتجاىات ومعنويات األفراد فيمًا صحيحًا في نطاؽ عبلقاتو 

ور وبنسبة الحوادث والمشكبلت المتعمقة بالمحكات السموكية، كالقدرة اإلنتاجية ونسبة الغياب والحض
بالنظاـ والمنازعات والمرض والتمارض والشعور بالممؿ، وتشير الدراسات إلى أف أىـ العوامؿ 
المينية التي ترتبط بالرضا والتي قد تؤدي بالتالي إلى التوافؽ الميني تتمثؿ في التالي: األجر، 

باألمف، مدى االرتباط بالمؤسسة، فرصة الترقي  زمبلء العمؿ، نوع العمؿ، اإلشراؼ، مدى الشعور
 (. 117: 1996)قرفاؿ والبناني، 
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"كما يشمؿ الرضا عف العمؿ إشباع حاجات الفرد وتحقيؽ أوجو طموحو وتوقعاتو، واتفاؽ ميولو 
 (. 54: 1980المينية وميوؿ معظـ الناس )الناجحيف( الذيف يعمموف في مينتو" )طو، 

 اإلرضاء: -الثاني:
ا يعكس إنتاجية العامؿ وكفايتو اإلنتاجية والطريقة التي يقدره بيا رئيسو وزمبلئو فإنم

والمؤسسة التي يعمؿ بيا، وىذه المتغيرات يعبر عنيا سمبيًا بغيابو وتأخره في الحضور إلى العمؿ 
ة والحوادث التي يرتكبيا أثناء العمؿ، أو تقع لو، وبعدـ قدرتو عمى االستمرار في عممو مدة مرضي

مف الزمف، ويمكف التعبير عف ىذه المتغيرات إيجابيًا بتبلؤـ قدرات الفرد ومياراتو مع متطمبات 
 (.4: 1983العمؿ )عوض، 

َيا َأيَُّتَيا النَّْفُس  {ويظير محكي التوافؽ الميني بصورة واضحة وجمية في قولو سبحانو وتعالى: 
َجنَِّتي  َواْدُخِمي (29َفاْدُخِمي ِفي ِعَباِدي ) )28َيًة مَّْرِضيًَّة )َراضِ  اْرِجِعي ِإَلى َربِّؾِ  (27اْلُمْطَمِئنَُّة )

(، فالرضا يشمؿ إشباع حاجات الفرد وميولو، واإلرضاء يشمؿ زمبلئو 30- 27)الفجر: })30)
ومشرفيو ومجتمعو وربو، طالما ىو متمسؾ بالمعايير الربانية فسيصؿ إلى الرضا واإلرضاء 

 (.22: 2002)الشافعي، 
والفرد ىو الوحدة األساسية في الدراسة المتعمقة بالتوافؽ الميني، والتغيرات التي تطرأ عمى نواحي 
الرضا واإلرضاء مف أىـ صور التوافؽ الميني، ذلؾ أف الرضا واإلرضاء قد يتفاوتاف بالنسبة لمفرد 

ورات مف الواحد عمى مر األياـ، وكذا قد يكوف ىناؾ دورات مف اإلشباع وعدـ اإلشباع، ود
اإلرضاء وعدـ اإلرضاء في التاريخ الميني لمفرد، ذلؾ أف التاريخ الميني ىو السياؽ الذي يحدث 
خبللو التوافؽ الميني لمفرد، وقد تختمؼ أنماط التوافؽ الميني باختبلؼ الميف، فالمعايير ذات 

لمحكات نفسيا مف الداللة قد تختمؼ مف مينة ألخرى، كما قد يختمؼ نمط العبلقات المتداخمة في ا
السف، الجنس، ومستوى التعميـ، –مينة ألخرى، ويتأثر التوافؽ الميني بالعوامؿ الديموجرافية 

والتدريب ونمط الشخصية والتوافؽ خارج نطاؽ العمؿ، لذا فإنو يبدو مف المعقوؿ  -..........الخ
الختبلؼ السف،  أف درجة الرضا واإلرضاء تعكس درجات مختمفة مف التوافؽ الميني بالنسبة

والجنس، ومستويات التعميـ، والتدريب، وغيرىا......، لذا يجب أف نضع في اعتباراتنا ىذه 
 (.5-4: 1983االرتباطات حتى نفيـ ناحية التوافؽ الميني عمى حقيقتيا )عوض، 

 
 طرق وأساليب تحقيق التوافق الميني لألفراد:

 مماثمة العماؿ واألعماؿ.العناية التامة بأساليب االختيار الميني، أي ب -1

 إنشاء الخدمات وتوفير العبلج النفسي لمعماؿ، ومعالجة مشكبلتيـ. -2

 العمؿ عمى تحقيؽ مشاعر األمف والطمأنينة بيف اإلدارة والعماؿ. -3
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 توفير فرص العمؿ المناسب لمفرد المناسب. -4

 لفرد.توفير الضمانات الوظيفية وفرص الترقي والتقدـ في العمؿ بما يتفؽ مع قدرات ا -5

 الفيـ العميؽ لدوافع وحاجات العامميف والسموؾ السوي وغير السوي الناتج عنيما. -6

مكاناتيـ واستعداداتيـ وميوليـ  -7 توجيو العامميف والموظفيف إلى ما يساعدىـ عمى فيـ ذواتيـ وا 
 وقدراتيـ وحاجاتيـ الحقيقية ومشكبلتيـ.

مقة بالقدرات والميارات واالتجاىات والميوؿ مراعاة الفروؽ الفردية بيف العامميف والموظفيف المتع -8
 وأساليب تعبيرىـ عنيا وأنماط إشباعيـ ليا.

توفير جو اجتماعي يعمؿ عمى تسييؿ وتحسيف عممية التفاعؿ الديناميكي، وبناء العبلقات  -9
تاحة الفرص الكافية لتحقيؽ النجاح في العمؿ.  الناجحة، وا 

العبلقات بيف العامميف ورؤسائيـ، وبيف  العمؿ عمى فيـ األسباب التي تؤدي إلى سوء -10
 بعضيـ بعض.

العمؿ عمى تجنب استخداـ أساليب العقاب السالب بإفراط؛ إال عند الضرورة القصوى،  -11
 واستبدالو بأساليب الثواب والتعزيز الموجب.

تدريب رجاؿ اإلدارة العميا عمى تفيـ العوامؿ اإلنسانية في اإلدارة وأثرىا عمى اإلنتاج  -12
 (.122 -121: 1996ليؼ ) قرفاؿ والبناني، والتكا

 
 مراحل تبمور التوافق الميني:

: وتتمثؿ في اجتياز مقرر التربية العممية الذي يتي  لمفرد ممارسة مرحمة الممارسة المبدئية -1
المينة بصورة فعمية عمى ىيئة طالب متدرب لمدة فصؿ دراسي كامؿ عمى شكؿ مستمر 

إلشراؼ لمدة ثبلثة شيور عمى األقؿ(، بعد نياية )حضور يومي وتعامؿ واقعي تحت ا
 اإلعداد األكاديمي وقبؿ التخرج مف الجامعة وااللتحاؽ بالوظيفة.

: ممارسة المينة كموظؼ مسئوؿ لمدة ال تقؿ عف سنة )عيسى، مرحمة الممارسة الواقعية-2
1995 :131.) 
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 التوافق الميني لممعممين:
 تقديم:

بية الميف األخرى؛ وخاصة تمؾ الميف التي يتعامؿ فييا قد تختمؼ مينة التعميـ عف غال
الموظؼ مع األشياء المحسوسة كالكمبيوتر أو اآلالت والمعدات أو األوراؽ.... وغيرىا، فالتعميـ 
مينة إنسانية يتعامؿ فييا المعمـ مع بشر بأحاسيس ومشاعر مثمو تمامًا، وفي مراحؿ عمرية ناشئة 

 ـ والعناية.تحتاج إلى المزيد مف االىتما
ومف المعروؼ أف المدرسة ُتعد مف أىـ المؤسسات؛ نظرًا لمدور الذي تمثمو في استثمار الثروات 
البشرية، وأف المعمـ يعد أىـ الركائز الرئيسية في ىذه المؤسسة، وبالتالي فإف قدرتو عمى اإلسياـ 

يكوف راضيًا عف عممو  بفاعمية في ىذا الدور؛ تتطمب منو أف يكوف متوافقًا مينيًا، بمعنى أف
 (.341: 1998مرضيًا عنو في ىذا اإلطار )مبارؾ، 

فوظيفة المعمـ سامية تحدث عنيا كثير مف الرسؿ والمفكريف ورجاؿ الديف، حيث قاؿ الرسوؿ  
عف نفسو "إنما بعثت معممًا" ووصؼ سعيد مرسي المعمـ بأنو "ميندس في الطبيعة  محمد 

بأنو "مشكؿ لؤلرواح، ويجب أف يكوف في مكانة تتساوى مع مكانة البشرية" ووصفو توماس كارليؿ 
المارشاالت والجنراالت"، إال أنو مف المبلحظ خبلؿ السنوات األخيرة حدوث بعض التغيرات 
المجتمعية والتربوية؛ أدت إلى اىتزاز مكانة معمـ اليوـ وتنوعت المشكبلت التي يعاني منيا، وقد 

بية عمى جوانب حياتو الشخصية والمينية واالجتماعية واالقتصادية، يؤدي ىذا بدوره إلى آثار سم
وعمى أدائو لميامو الوظيفية داخؿ حجرة الدراسة وخارجيا، ومف ثـ عمى أداء التمميذ والنظاـ 

 (.78: 1993التعميمي ككؿ )الشخيبي، 
ي جدًا لقيامو وحيث أف المعمـ ىو المحور األساسي في العممية التعميمية؛ فتوافقو الميني ضرور 

ذا اختمت إحدى مكونات توافقو الميني فإنو يتعرض لمشعور  بميامو عمى أفضؿ وأنج  صورة، وا 
بالعجز عف العمؿ وعدـ قيامو بيذا العمؿ بشكؿ مرضي، مما يترتب عميو أف يفقد المعمـ القدرة 

افعية وفقداف القدرة عمى عمى التفاعؿ مع التبلميذ، فتنتابو حاالت مف التشاؤـ والبلمباالة وانعداـ الد
التجديد واالبتكار في مجاؿ التدريس، مما يدفعو إلى اختبلؽ األعذار والمبررات لمتغيب عف 

 (.158: 1993المدرسة أو عدـ االلتزاـ بمواعيد الحصص )عبد المنعـ، 
 وميما حدث مف تقدـ عممي وتكنولوجي فبل يمكف االستغناء عف المعمـ الكؼء، ولذ كاف االىتماـ
واضحًا لدى العديد مف الباحثيف والجيات المختصة بدراسة مشكبلت واتجاىات وميوؿ المعمميف 
ومدى توافقيـ الميني، ويعتبر مف أساسيات نجاح المعمـ أف يستطيع إحداث التوازف بينو وبيف 

يؽ البيئة المحيطة بو بشكؿ عاـ، والتوازف بينو وبيف بيئتو المدرسية بشكؿ خاص، حتى يستطيع تحق
التوافؽ الميني المرغوب فيو، حيث أف رضا المعمـ عف مينتو مف أىـ العوامؿ التي تسيـ في رفع 
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إنتاجيتو، وزيادة فعاليتو، ولكي يحقؽ المعمـ ىذا النجاح؛ يجب أف يمتمؾ بعض الميارات التي 
(، 1995(، و)جولماف: 1994تؤىمو إلى التوافؽ الميني، ويرى كؿ مف )ىيرنستيف وموري: 

% فقط مف التبايف في مقاييس النجاح والتوافؽ الميني، 20 -10( أف مابيف 1995جاردنر: و)
 (.136: 2005يمكف إرجاعو إلى القدرات المعرفية )الزىار وحبيب، 

( بأنو التكيؼ الناج  لممعمـ مع 81: 1993عرفو )الشخيبي،  تعريف التوافق الميني لممعممين:
تزازه بالوظيفة التي يشغميا، وقدرتو عمى إقامة عبلقات منسجمة بيئة المدرسة التي يعمؿ بيا، واع

مع جميع مف يتعامؿ معيـ سواء كانوا تبلميذ أو أولياء أمور أو زمبلء مينة أو مدير مدرسة أو 
 مشرؼ فني وغيرىـ.

ويرى الباحث أف موضوع التوافؽ الميني لممعمميف مف المواضيع اليامة والضرورية التي يجب أف 
ركيز عمييا، فالمعمـ يتعامؿ مع أطفاؿ بعمر الزىور، وحتى الراشديف منيـ يسيؿ عميو التأثير يتـ الت

فييـ وتوجيييـ نحو النفع، وأف يكونوا مواطنيف صالحيف، وبالتأكيد فإف حالة التوافؽ المرضي لديو 
تنعكس بشكؿ إيجابي عمى الطبلب وعمى سموكيـ وتحصيميـ العممي، ويجب البحث بشكؿ معمؽ 
في األسباب والدوافع التي تدفع بالتوافؽ الميني لممعمميف نحو اإليجابية، والبعد عف مسببات التوافؽ 

 -االجتماعات المدرسية–الميني السيئ، لذا تحاوؿ ىذه الدراسة البحث في أحد المتغيرات اإلدارية 
 وعبلقتيا بالتوافؽ الميني.

 
 التوافق الميني لممعممين ىدف أم وسيمة: 

ابة عف ىذا التساؤؿ يمكف القوؿ أف التوافؽ الميني لممعمميف ىدؼ ووسيمة في نفس ولئلج
 الوقت، والدليؿ عمى ذلؾ ما يمي:

يمكف أف يرى المعمـ أف التوافؽ الميني وسيمة لتحقيؽ ىدؼ ما؛ وذلؾ عندما يكوف لديو  -1
تحقيؽ  ىدؼ يرغب في تحقيقو، ومف ثـ يختار الطرؽ والوسائؿ المتاحة التي تساعده عمى

ىذا اليدؼ، ومثاؿ ذلؾ: عندما يضع ىذا المعمـ لنفسو ىدفًا يتمثؿ في االنتياء مف شرح 
مقرر دراسي معيف في نياية العاـ الدراسي مستخدمًا طرؽ تدريس ووسائؿ تعميمية محددة 
تساعده في تحقيؽ ىذا اليدؼ، ولكف تحدث بعض الظروؼ أو الصعوبات التي تعوؽ 

لوسائؿ لتحقيؽ ىدفو، فيضطر إلى اختيار طرؽ ووسائؿ تعميمية استخداـ ىذه الطرؽ وا
أخرى تحقؽ ىدفو في ظؿ ىذه الظروؼ، وطبقًا لذلؾ يمكف القوؿ أف ىذا المعمـ الذي 
يختار الوسائؿ والطرؽ التي تتفؽ مع تحقيؽ ىدفو في ظروؼ مختمفة يرى أف التوافؽ 

 الميني وسيمة لتحقيؽ ىدؼ.
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وافؽ الميني ىدفًا في حد ذاتو، مثؿ ىذا المعمـ يشعر بأنو يمكف أف يرى المعمـ أف الت -2
متوافؽ مينيًا عندما يكوف لديو اىتماـ بوظيفتو كمعمـ، وباألعماؿ المرتبطة بيا وبمكانتيا. 
بمعنى آخر يشير التوافؽ الميني ىنا إلى حالة يشعر عندىا ىذا المعمـ أف لديو مف 

عماؿ المرتبطة بوظيفتو سواء داخؿ المدرسة أـ القدرات والسمات التي تساعده عمى أداء األ
 .(82 -81: 1993خارجيا، وعندما يتحقؽ لو ذلؾ يكوف متوافقًا مينيًا )الشخيبي، 

     

 العوامل التي تؤثر في التوافق الميني لممعممين: 
يؤثر في التوافؽ الميني لمفرد بشكؿ عاـ العديد مف العوامؿ والمتغيرات، وذلؾ حسب 

الفرد أو مينتو، فالعامؿ في المصنع يواجو بعوامؿ ومتغيرات تؤثر عمى توافقو المنيي  طبيعة عمؿ
تختمؼ عف تمؾ العوامؿ المؤثرة في التوافؽ الميني لممعمـ أو الطبيب أو المزارع، وعمى سبيؿ 
المثاؿ فإف التقدـ العممي والتكنولوجي أدى إلى تغيرات ىامة في الكياف االجتماعي نتج عنو قمة 

لحاجة إلى األيدي العاممة، مما أثر سمبًا عمى توافؽ العامؿ الميني، وذلؾ خشية االستغناء عنو ا
واالنضماـ إلى صفوؼ البطالة، في حيف أف ىذا التقدـ والتطور لـ يؤثر ذات التأثير عمى المعمـ أو 

امؿ الطبيب، فميما حصؿ مف تقدـ ال يمكف االستغناء عف المعمـ، وعمى الرغـ مف وجود عو 
مشتركة تؤثر عمى التوافؽ الميني لؤلفراد بشكؿ عاـ، كالعوامؿ الشخصية مثؿ الحالة الصحية لمفرد 
أو النفسية والمزاجية، وسمات الفرد الشخصية مف استعدادات وميوؿ ورغبات وطموحات، إال أنو 

يمكف أف تشكؿ  لكؿ مينة ظروفيا وعوامميا التي يكوف ليا التأثير المباشر عمى توافؽ الفرد، والتي
 (.7: 1983دافع إيجابي أو سمبي نحو التوافؽ والتبلـؤ مع المينة )عوض، 

 
 ومن أىم العوامل والمتغيرات التي تؤثر في التوافق الميني لممعممين ما يمي: 

 تغير األسرة من حيث الحجم والوظيفة: -1

ة تربوية يعيش في كنفيا األسرة ىي نواة المجتمع وأوؿ مؤسسة تربوية عرفيا اإلنساف، وأوؿ مؤسس 
إلى وقت –الطفؿ وتكسبو ما ال تستطع أية مؤسسة تربوية أخرى إكسابو لو، وقد كانت األسرة 

 تقـو بوظيفتيا التربوية خير مقاـ، وذلؾ لتوفر أسباب كثيرة منيا: -قريب
كبر حجـ األسرة، حيث كانت تضـ إلى جانب الوالديف واألبناء؛ كبًل مف األجداد واألحفاد  - أ

وبعض األقارب، وقد ساعدىا ذلؾ عمى نجاح دورىا في العممية التربوية، نتيجة لتفاعؿ 
 الطفؿ مع أكثر مف عضو داخؿ األسرة. 

 أما اليـو فأغمب األسر نووية عدد أفرادىا قميؿ، فبل يجد الطفؿ مف يتفاعؿ معو ويتعمـ منو.     
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، حيث نجد أف تفرغ األـ لمعمؿ داخؿ المنزؿ وتربية أطفاليا، وقد أختم - ب ؼ ىذا الحاؿ اليـو
كثير مف األميات قد اقتحموا سوؽ العمؿ في مختمؼ المجاالت، وكاف ليذا األمر تأثير 
واض  عمى تربية األطفاؿ في البيت، وعمى الرغـ مف االعتماد عمى بدائؿ األـ في تربية 

 ـ في عممية التربية.األطفاؿ؛ فإف ىذا البديؿ )المربية( لـ يستطع أف يقـو بالدور الكامؿ لؤل

طوؿ وقت فراغ األب الذي يقضيو في كثير مف األحياف داخؿ المنزؿ ويستغمو في  - ت
المشاركة في تربية األبناء، ولكف صعوبة الظروؼ المعيشية واالقتصادية انحت باألب إلى 
البحث عف أعماؿ إضافية يحسف بيا مف مستوى معيشتو، فبل يكاد يرى أبنائو إال لساعات 

ة، مفضبًل االكتفاء برؤيتيـ وعدـ االستماع إلى مشاكميـ وىموميـ، ذلؾ باإلضافة محدود
إلى انتشار وسائؿ االتصاؿ والمواصبلت واإلعبلـ التي شغمت كثيرًا مف أوقات فراغ 

 الوالديف واألبناء داخؿ المنزؿ وخارجو.

لطفؿ، ومف ثـ فإف وقد انعكست ىذه التغيرات في حجـ األسرة ووظيفتيا عمى دورىا في تربية ا
الطفؿ غالبًا ما يأتي إلى المدرسة وليست لديو الجرعة الكافية مف التربية األسرية، وىذه التغيرات 
بدورىا تمثؿ عبئًا كبيرًا عمى المعمـ، وتزداد أدواره تعقيدًا داخؿ حجرة الدراسة وخارجيا، خاصة أنو 

 (.83 -82: 1993بي، أكثر أعضاء المدرسة تفاعبًل مع ىؤالء التبلميذ )الشخي
 نظرة المجتمع لممعممين: -2

ومف التأثيرات اليائمة عمى المعمميف ومينتيـ، انعداـ احتراـ المجتمع ومؤسساتو لممعمـ، فباستطاعة 
أي طالب أو ولي أمر جر المعمـ إلى قاعات المحاكـ تحت أي تيمة أو ممارسة قد يفسرىا القانوف 

ىذا بالطبع قد أثر كثيرًا عمى المعمميف وأجبرىـ عمى اتخاذ تفسيرًا يأتي في غير صال  المعمـ، و 
( 17: 2005إجراءات الحذر عند التعامؿ مع الطمبة وأثر عمى توافقيـ الميني )باركي وستانفورد، 

 (. 2005ترجمة )عبد اهلل وسميماف: 
ة السميمة، كما إف مكانة المعمـ تتوقؼ عمى مكانة التعميـ والتربية ونظرة المجتمع إلى أىمية التربي

أف مكانة التعميـ ومستواه وفاعميتو تتوقؼ عمى المكانة التي يصؿ إلييا المعمـ وأوضاعو 
االجتماعية، فإذا لـ يكف المعمـ يحظى بالتقدير واالحتراـ الكافييف، فإف مينة التعميـ لف تمقى التأييد 

   (.263: 1900الواجب مف المجتمع )البوىي ولطفي، 
 المدرسية:اختالف البيئة  -3

اختبلؼ بيئة الصؼ والمدرسة ودورىا االجتماعي والمشاكؿ الناتجة عف ذلؾ، وىذا ما يظير في 
صعوبات إدارة الصؼ وازدياد العنؼ والمشكبلت االجتماعية التي تؤثر في النياية عمى النواتج 

اد الطمبة في النيائية لمعممية التعميمية وعمى توافؽ المعمميف الميني، والتي منيا ازدياد أعد
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الصفوؼ، واتساع رقعة أعداد الطمبة المتسربيف مف المدارس، وسيادة بعض الممارسات غير 
المقبولة اجتماعيًا كالتدخيف والسير واليروب مف المدرسة وغيرىا، وىذا ما أثر عمى العبلقات 

سية التي كانت اإلنسانية داخؿ وخارج المدرسة. ونتج عف ىذا غياب األمف واألماف عف البيئة المدر 
دائمًا مصدرًا لمطمأنينة، وسيطر عمى ذىف المعمـ غياب األمف الوظيفي الذي أثر بدوره عمى عطاء 

 -15: 2005المعمـ وانتاجو وتوافقو الميني، بؿ وحد مف مبادراتو اإلبداعية )باركي وستانفورد، 
 (.2005( ترجمة )عبد اهلل وسميماف: 16

دحاـ قاعات الدراسة بالطبلب يستيمؾ جزءًا كبيرًا مف طاقة ( أف از 273: 2010ويضيؼ )ربيع، 
المعمـ النفسية والجسمية؛ بحيث يقؿ عطاءه في العممية التعميمية وينصرؼ غالبية جيده إلى أعماؿ 
روتينية مثؿ تصحي  كراسات الطبلب ورصد درجاتيـ، وىذا معناه أف بعض الطبلب الذيف 

تدني مستواىـ الدراسي مثبًل؛ لف يجدوا عند المعمـ ىذه يحتاجوف إلى عناية خاصة مف المعمـ ل
 العناية بسبب ىذا االنشغاؿ، وىو ما يشكؿ ضغطًا إضافيًا عميو ويؤثر سمبًا عمى توافقو الميني. 

 التعقد في نسيج المعرفة: -4

مف المؤثرات تمؾ التي تجسدت في تغير بناء المناىج وتطور أساليب التعميـ وطرقو والثورة في 
الوسائؿ التعميمية واختبلؼ أدوار المعمميف والمدرسة، فمقد شكمت المناىج الجديدة التي  مجاؿ

ظيرت عمى المساحة التربوية تحديات حقيقية لممعمميف تطمب منيـ بذؿ الجيود اإلضافية لتحقيؽ 
النمو الميني المستمر ومواصمة التعمـ عمى المدى الطويؿ لمواكبة آخر المستجدات عمى الساحة 

لثقافية والتربوية، وقد نتج عف ىذا أيضًا تغيرًا وتطورًا في مجاؿ أساليب التعميـ، وحمت أساليب ا
وطرؽ جديدة مكاف القديمة تتناسب مع الطروحات والقضايا الجديدة، وحؿ التفكير الناقد والمبدع 

تذكر، وتغير وأساليب حؿ المشكبلت والتحميؿ والتركيب والتقييـ مكاف أساليب التمقيف والحفظ وال
دور المعمـ مف دور الممقف والمصدر الوحيد لممعرفة لدور الشريؾ والمشرؼ والمسيؿ لمعممية 
التعميمية، ولقد أضافت تكنولوجيا التعمـ بعدًا جديدًا أوجد شرطًا ومتطمبًا ال يتوفر عند الكثير مف 

د شكؿ كؿ ىذا تأثيرًا كبيرًا عمى المعمميف التقميدييف أو الذيف لـ يتمقوا تدريبًا في ىذا المجاؿ، ولق
( ترجمة )عبد اهلل وسميماف: 16: 2005المعمميف وعمى توافقيـ الميني )باركي وستانفورد، 

2005 .) 
 الضغوط النفسية في مينة التعميم، ومنيا:  -5

  إف المعمـ موضع مبلحظة ومراقبة مف جيات عدة؛ مف الطبلب وأولياء األمور والموجييف
 ة، ويستحيؿ عميو إرضاء ىذه األطراؼ جميعًا.ومف إدارة المدرس
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  وال يستطيع  -خاصة إذا كاف حي الضمير–تعرض المعمـ إلى لوـ الذات وتأنيب الضمير
المواءمة بيف قدراتو النفسية والجسمية والمستوى الذي يريد أف يصؿ إليو مف الناحية 

 المينية.

 اع اتجاىات ال تتفؽ مع ىذه يضطر بعض المعمموف إلى اخفاء مشاعرىـ الحقيقية واصطن
المشاعر، فقد يتظاىروف أما طبلبيـ بالثقة والمرح؛ بينما ىـ في الواقع يعانوف مف الخوؼ 
والضجر، وقد يّدعوف التحمس لبعض منجزات الطبلب مف قبيؿ التشجيع؛ بينما يرونيا في 

 الواقع سخفًا ال معنى لو.

 ،إذ بعد أف يبذؿ المعمـ الجيد في  في كثير مف األحياف يخيب الطبلب آماؿ معممييـ
 الشرح والتوضي ؛ يجد الطبلب غافميف أو متغافميف، مما يشعر المعمـ باإلحباط.

  في بعض األحياف يكوف المعمـ كبش الفداء أو شماعة يعمؽ عمييا الطبلب فشميـ في
 تحصيؿ الدروس، ويشاركيـ في ذلؾ في بعض األحياف أولياء أمورىـ.

  شياطيف اإلنس والجف يوحي بعضيـ إلى بعض زخرؼ القوؿ غرورًا، طبلب اليوـ كأنيـ
وأصبحت مشاغبة المعمميف ديدنيـ، وفقدت العممية التعميمية قدرًا مف ىيبتيا، وأدى إلى 

 -273: 2010زيادة الضغوط النفسية عمى المعمـ وأثر عمى توافقو الميني )ربيع، 
274). 

 التقدم التكنولوجي:  -6

يني لمفرد التغيرات الحضارية والتكنولوجيا، التي تزعزع أمنو واستقراره النفسي يؤثر في التوافؽ الم
وتجعمو يتردى بيف األمؿ واليأس، والرضا والقنوط، كما أنيا تحبط حاجاتو وتخنؽ شخصيتو وتشيع 
فييا االضطرابات النفسية عمى اختبلؼ أنواعيا، ولقد أدت التكنولوجيا إلى تغيرات ىامة في الكياف 

جتماعي؛ نتيجة لقمة الحاجة إلى العمؿ اليدوي، وزيادة معدالت اإلنتاج، وتحوؿ المجتمع الريفي اال
إلى صناعي، مما أوجد خبلفًا نوعيًا بيف العقمية الصناعية والعقمية الزراعية، فتعددت مطالبيا 

 (.  45: 1996ومشاكميا واختمؼ أسموب تفكيرىا )عوض، 
تخداـ العمـ وتطبيقو في مجاالت الحياة المختمفة في المجتمع، وقد ويشير مفيوـ التكنولوجيا إلى اس

امتد ىذا االستخداـ لكي يشمؿ العممية التعميمية، وساعد عمى تقدميا وتيسيرىا؛ وذلؾ عف طريؽ 
استخداـ األدوات واألجيزة الكيربائية والكمبيوتر داخؿ حجرة الدراسة، ودخوؿ االنترنت عمى 

ديد مف المعامبلت اإلدارية تتـ عف طريؽ استخداـ البريد االلكتروني، مدارسنا، فقد أصبحت الع
وأيضًا أصبحت نتائج الطبلب المدرسية يتـ تسجيميا عبر الموقع االلكتروني الخاص بالمدرسة، 
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ونظرًا لعدـ تمكف الكثير مف المعمميف وحتى اإلدارييف مف التعامؿ مع األجيزة الحديثة كالكمبيوتر 
يرىما، وكذلؾ عدـ امتبلكيـ لمميارات التي تؤىميـ استخداـ االنترنت والبريد والبروجكتور وغ

االلكتروني، أو حتى عدـ توفر االنترنت في بيوت عدد منيـ، كؿ ذلؾ يؤدي إلى كثير مف 
 (.86: 1993المشكبلت التي تؤثر بدورىا عمى توافقيـ الميني )الشخيبي، 

 زيادة األعباء الوظيفية: -7

لواجبات المناطة بالمعمـ وعدـ توفر الوقت المبلئـ ألدائيا، فالمعمـ مطالب عمى جسامة المياـ وا
مدار ست عشرة ساعة في اليوـ "في الميؿ والنيار" بمياـ وواجبات تربوية واجتماعية )قراقزة، 

(، فقد باتت تشكؿ ساعات العمؿ الطويمة ىاجسًا آخر لمعممي العصر الحالي، وىذا 58: 1996
داخميًا فاعبًل عمى المعمـ ويجعمو يفكر مميًا في البحث عف مينة أخرى، فمـ تعد  ما يشكؿ ضغطاً 

الساعات الخمسة أو الستة التي يقضييا المعمـ في المدرسة كافية؛ إذ يترتب عميو حاليًا قضاء 
الكثير مف الوقت في اإلعداد والتحضير لدروسو خارج أوقات الدواـ الرسمي، ناىيؾ عف الوقت 

( 16: 2005قابمة ومجالسة أولياء األمور لمناقشة أوضاع أبنائيـ باركي وستانفورد، المخصص لم
 (.2005ترجمة )عبد اهلل وسميماف: 

 عوامل شخصية: -8

لقد أكدت العديد مف الدراسات أف ىناؾ عبلقة قوية بيف سوء التوافؽ الميني، وظروؼ األفراد 
السمات الشخصية ومتطمبات المينة يؤدياف  المنزلية، وعبلقاتيـ خارج نطاؽ العمؿ، كما إف تنافر

ليس فقط إلى تعطيؿ التقدـ والنجاح؛ بؿ أنيما يساعداف عمى سوء التوافؽ الفردي، والذي يتبدى في 
أشكاؿ مختمفة، كالتعاسة ونقص الكفاية في العمؿ واإلسراؼ في ترؾ العمؿ والمشكبلت االجتماعية 

 الكبيرة.
نًا ما يكوف سوء التوافؽ الميني عرضة الضطراب عميؽ في وينبغي أف يكوف واضحًا أنو أحيا

 الشخصية، ويمكف أف تتمثؿ العوامؿ الشخصية المؤثرة في التوافؽ الميني فيما يمي:
والتي ترجع إلى أساس فسيولوجي، ذلؾ أف أي خمؿ في الكميات  الحالة الصحية: - أ

ؤثر في سموؾ الفرد، وفي الجسمية يؤدي إلى خمؿ في وظائفيا، وىذا الخمؿ بطبيعة الحاؿ ي
استجابتو لممواقؼ المختمفة، وليس مف شؾ في أف الخمؿ كمما كاف كبيرًا، كاف تأثيره أعمؽ 
وأوسع مدى، إذ يمتد إلى الوظائؼ النفسية المختمفة، ذلؾ أف التكويف البيولوجي ليس 
دة بمنفصؿ عف التكويف النفسي؛ بؿ أنيما يكوناف وحدة متكاممة حيث أف اإلنساف وح

 جسمية نفسية.
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مثؿ االضطرابات االنفعالية والنفسية والصراع والقمؽ  الحالة النفسية أو المزاجية: - ب
واإلحباط .....الخ، وكؿ تمؾ الحاالت يكوف ليا تأثير واض  عمى سموؾ الفرد داخؿ 

 مؤسسة العمؿ وخارجيا، وليا دور كبير في توافقو الميني أو عدمو. 

دات وميوؿ لمعمؿ، وميوؿ ورغبات وطموحات ومستوى مف استعدا السمات الشخصية: - ت
االقتدار، والمتاعب الشعورية والبلشعورية، فيجب أف يسبؽ التحاؽ الفرد في عممو أف يكوف 
لديو ميؿ واض  تجاه ىذا العمؿ، وأنو يمبي رغباتو وطموحاتو ويشبع حاجاتو؛ وكمما كاف 

لدى الفرد توافقو الميني والعكس  ذلؾ متاحًا ومتوفرًا؛ كمما كاف مف الممكف أف يتحقؽ
 (.23 -22: 1983صحي  )عوض، 

 

 مستويات التوافق الميني لممعممين:
ىناؾ ثبلثة مستويات رئيسية لمتوافؽ الميني لممعمميف وىي: خارج المدرسة، وداخؿ 
المدرسة، وفي غرفة الصؼ، ويرتبط كؿ منيا باآلخر فيؤثر فيو ويتأثر بو، ويوض  الشكؿ التالي 

 المستويات والتفاعؿ بينيا: ىذه
 
 
 
 
 
 
 

 ( مستويات التوافق الميني لممعممين9شكل )
 

 التوافق الميني لممعمم خارج المدرسة: -أواًل:
ويقصد بيذا المستوى مكانة مينة التعميـ بيف الميف األخرى في المجتمع واالتجاىات العامة 

بأنيا وظيفة أو مجموعة مف الوظائؼ التي   :(11: 1900نحوىا، وقد عرفيا )البوىي ولطفي، 
تستتبع بالضرورة سموكيات معينة يتحرؾ مف خبلليا شاغمي ىذه الوظائؼ لتحقيؽ ىدؼ أو أىداؼ 

 معينة.

 مستوى خارج المدرسة
 مستوى داخؿ المدرسة

 مستوى داخؿ حجرة الصؼ  
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( فيعرفيا مف منظور اجتماعي عف )مصطفى عبد القادر عبد 39: 2005أما )األسطؿ والخالدي، 
معيف وتعتمد ىذه الوظيفة عمى تطبيؽ  ( بأنيا وظيفة خدمات في مجتمع1985اهلل وآخروف: 

 المعمومات والميارات بغرض المحافظة عمى القيـ السائدة في المجتمع. 
( بأنيا وظيفة يشغميا الفرد في أي مجاؿ غير يدوي، وتتطمب مف 88: 1993ويضيؼ )الشخيبي، 

عممية صاحبيا االنتياء وبنجاح مف برنامج تعميمي متخصص يحصؿ بعده عمى شيادة أو درجة 
تؤىمو لبللتحاؽ بيذه الوظيفة وممارسة العمؿ باستقبللية، ويحصؿ في مقابؿ ذلؾ عمى دخؿ مادي 
ومكانة مرتفعة، وعميو أف يقدـ خدماتو ونصائحو ألبناء مجتمعو، ويشارؾ زمبلء مينتو في تنظيـ 

 نقابي معيف، ولممينة خصائص كثيرة أىميا ما يمي:
ااًل عقمية؛ بمعنى أف يعتمد أعضاء المينة عمى أف المينة تتضمف بصفة أساسية أعم -1

 الميارات العقمية في مزاولة أعماليـ أكثر مف اعتمادىـ عمى الميرة اليدوية أو الجسمانية.

أنيا تقـو عمى أساس مف الثقافة المينية، ويقصد بالثقافة المينية مجموعة المعمومات  -2
 االتجاىات المرتبطة بالمينة.والمعارؼ والميارات الفنية وأنماط السموؾ والقيـ و 

تحتاج المينة إلى إعداد أكاديمي وميني في إحدى الكميات أو الجامعات المتخصصة  -3
 والمعترؼ بيا.

يقدـ صاحبيا المصمحة العامة عمى المصمحة الشخصية، بمعنى أف المينة تيتـ بالخدمة  -4
 ا مف نفع.التي يجب أف تقدميا لممجتمع أكثر مف اىتماميا بما يعود عمى أعضائي

تكويف تنظيـ نقابي يجمع أصحاب المينة؛ بيدؼ مساعدتيـ في النمو الميني واألكاديمي،  -5
 وتقديـ الخدمات المجتمعية ليـ.

لممينة دستور أخبلقي يرجع إليو عند الضرورة، وأعضاء المينة ىـ الذيف يضعوف الدستور  -6
لتزاـ بو مف جانب أعضاء األخبلقي وتفسيره، كما أنو منوط بيـ مراقبة مدى تنفيذه واال

 (.14 -12: 1900المينة )البوىي ولطفي، 

ولكف السؤاؿ الذي يطرح نفسو وبقوة ىؿ التعميـ مينة؟ فقد حاوؿ البعض النيؿ مف العمؿ بالتعميـ 
عمى أنو لـ يصؿ بعد إلى مستوى الميف كالطب والقانوف وغيرىا، بؿ واعتبروه وصنفوه عمى أنو 

ة األمر أف التعميـ مينة وتنطبؽ عميو معظـ خصائص المينة، أما إذا شبو مينة، ولكف في حقيق
حدثت انحرافات لمتعميـ في مستوى المينة؛ فربما يرجع ذلؾ إلى عوامؿ خارجة عف التعميـ 

 (.91: 1993والمعمميف )الشخيبي، 
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رسو ( في ىذا الصدد بأف التعميـ ليس مجرد أداء آلي يما41: 2005ويقوؿ ) األسطؿ والخالدي، 
أي فرد، وىو أكبر مف كونو نقؿ لممعمومات أو توصيميا إلى الطمبة، لذا فقد استمر التأكيد حتى 
وقتنا الحاضر عمى أف التعميـ مينة مف الميمة والرفيعة في المجتمع والتي تحتاج إلى إعداد 

ـ عمى متخصص عممي، فيي مينة ليا أصوليا وعمـ لو مقوماتو وفف لو مواىبو وعممية تربوية تقو 
( أف مينة التعميـ 2000أسس ونظريات عممية، بؿ رسالة سامية، ويضيؼ عف )ىارقريفيز و لو: 

ىي المينة الوحيدة التي تتحمؿ مسئولية بناء اإلنساف وتنمية مياراتو وتفجير طاقاتو التي مف شأنيا 
 تمكيف المجتمعات مف العيش والنجاح في عصر المعمومات.

 ن التعميم مينة ما يمي:ومن األدلة التي تثبت أ 
: ليس مف شؾ في أف االىتماـ المتزايد باإلعداد المتخصص بالنسبة لئلعداد المتخصص - أ

لممعمـ يعتبر مف أىـ التطورات التي شيدىا ميداف التربية، وقد اتض  ىذا مف الدراسة 
)البوىي  التتبعية لتاريخ التربية؛ حيث لـ يعد الباب مفتوحًا ألي فرد المتياف مينة التعميـ

 (.16: 1900ولطفي، 

إف ادوار المعمـ تختمؼ كثيرًا عف أدوار غيره مف أصحاب الميف األخرى كاألطباء  - ب
والمحاميف، حيث يتعامؿ الطبيب أو المحامي مع شخص واحد في حاجة شديدة ومباشرة 
، لو، وال يكوف مسئواًل عف عممو إال خبلؿ ساعات الدواـ التي تحددىا الوزارة أو المؤسسة

أما المعمـ فيتعامؿ مع عشرات التبلميذ في وقت واحد داخؿ حجرة الصؼ، ويعتبر مسئواًل 
عف أداء واجباتو في التدريس والجوانب التعاونية واإلدارية وخدمة المجتمع خبلؿ ساعات 

 اليـو كمو.

مينة التعميـ تتطمب شخصية مميزة في سموكيا ومظيرىا ونفوذىا وثقافتيا، وأف يكوف كفوًا  - ت
لتحقيؽ أىداؼ مينتو، والخطأ فييا ينعكس عمى األجياؿ وبالتالي عمى الوطف واألمة 

 (30: 1996)قراقزة، 

تؤكد مينة التعميـ عمى ضرورة التعمـ الذاتي والتدريب قبؿ وأثناء الخدمة، وتكاد تكوف تمؾ  - ث
ري السمة مف أىـ مقومات مينة التعميـ؛ نظرًا ألنيا تسيـ في التجديد المعرفي والميا

ذا ما تتبعنا التعميـ في حركتو نمحظ االىتماـ المتزايد بالدراسات  لمقائميف عمى المينة، وا 
وأساليب البحث والتجريب سواء في الجامعات أو مراكز البحوث، كما يبدو ذلؾ واضحًا في 

ىذا  -سواء التأىيمية منيا أو التجديدية–برامج التدريب المختمفة التي تعقد أثناء الخدمة 
إلضافة إلى التسييبلت التي تمنحيا السمطات التعميمية في صورة اجازات أو من  عممية با

 (.18: 1900)البوىي ولطفي، 
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ترجع شعبية مينة التعميـ إلى الحاجة الممحة إلييا، فمكي تؤدي المدارس المنتشرة في قرية  - ج
الوحدة الصحية ما وظائفيا بشكؿ جيد؛ فإنيا تحتاج إلى عدد غير قميؿ مف المعمميف، أما 

الموجودة في تمؾ القرية، فإنيا تحتاج إلى طبيب أو اثنيف لكي تقوـ بوظيفتيا، والدليؿ أيضًا 
عمى ذلؾ كثرة خريجي كميات التربية ودور المعمميف والمعممات، في مقابؿ قمة خريجي 
كميات الطب أو اليندسة أو المحاسبة، وذلؾ بسبب قمة حاجة الدولة ليـ، حيث أف 

واحد أو اثنيف يمبي حاجة المؤسسة، وىذا بخبلؼ حاجة الدولة ألعداد المعمميف  محاسب
 بشكؿ دوري ومستمر.

إف المعمـ غالبًا ما يقدـ المصمحة العامة عمى مصمحتو الشخصية، والدليؿ عمى ذلؾ أف  - ح
العائد المادي الذي يحصؿ عميو مف عممو ال يتفؽ بأي حاؿ مف األحواؿ مع ما يبذلو مف 

 (.93 -92: 1993ؿ حجرة الدراسة وخارجيا )الشخيبي، جيد داخ

تشتمؿ عمى تنظيـ ميني "نقابي" يتمتع باستقبللية ذات مسئولية، ويتي  ألعضاء الجماعة  - خ
المينية أف يباشروا مف خبللو اتخاذ التدابير التي ترفع بمستوياتيـ المينية وتعمؿ عمى 

 (40: 2005 تحسيف أحواؿ العامميف بالمينة )األسطؿ والخالدي،

ومف خبلؿ العرض السابؽ ألىمية وقيمة مينة التعميـ؛ فإنو ليس مف المبالغة أف نقوؿ أف التعميـ 
في جوىره مينة شأنو شأف الميف األخرى، وقد يكوف ذلؾ غير جديد حيث يقاؿ أف بيف الطب 

مينة التعميـ كأقدـ مينة واإلدارة كأحدث مينة العديد مف الميف مثؿ اليندسة والتربية، وترتبط 
 (.18: 1900ومكانتيا بدرجة الوعي الثقافي والمستوى االجتماعي السائد )البوىي ولطفي، 
: "إنما بعثت معمما"،  حيث تعتبر مينة التعميـ رسالة مقدسة ال مينة عادية وقد قاؿ رسوؿ اهلل 

تمع مف جيؿ الراشديف فمينة التعميـ حرّية وجديرة بالتقدير، فالمعمـ مربي أجياؿ وناقؿ ثقافة المج
ذا كانت األمـ تقاس برجاليا؛ فالمعمـ ىو باني الرجاؿ وصانع المستقبؿ، منارة  إلى جيؿ الناشئيف، وا 
تفت  لؤلجياؿ العربية والمسممة الناشئة أبواب المستقبؿ، وال غرو إذ ينادي رفاعة الطيطاوي بأف 

 (.33 -27 :1996المعمميف ىـ خير مف يمشي عمى تراب األرض )قراقزة، 
ويرى الباحث أف التعميـ رسالة قبؿ أف يكوف مينة، والمعروؼ أف األجر المادي الذي يتقاضاه 
المعمـ أقؿ بكثير حجـ المسئوليات الممقاة عمى عاتقو خبلؿ عممو وخاصة في الدوؿ العربية، وىذا 

فبعض المعمميف في حد ذاتو يمكف أف يعتبر مؤشر ميـ في رضا المعمـ عف عممو وتوافقو الميني، 
يكثر ويردد دائمًا مقولة أننا نعمؿ عمى قدر الراتب، وىذا يدلؿ عمى السخط الذي وصؿ إليو البعض 
كنتيجة لتدني األجور، والذي يمكف أف يكوف سبب مف أسباب عدـ التوافؽ الميني لدى بعض 

ر أف التعميـ مينة المعمميف، أما عف التعميـ كمينة؛ فالبعض يحاوؿ أف يقمؿ مف دور المعمـ ويعتب
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مف ال مينة لو، وذلؾ بسبب الزيادة المضطردة في أعداد المعمميف، وقمة ساعات دواـ المعمميف 
مقارنة بالميف األخرى، وكثرة اإلجازات، ولكف ىذا القوؿ مردود عمى أصحابو، فالمعمـ مف لحظة 

ف كاف توقيعو في سجؿ الحضور اليومي، يبدأ عممو كالنحمة دوف توقؼ مف حصة إل ى أخرى وا 
ىناؾ مف وقت فراغ فيمكف أف ُيطمب فيو لمعمؿ في إشغاؿ حصة لمعمـ متغيب، أو قضاء ىذا 
الوقت في تصحي  دفاتر الطبلب أو االمتحانات، أو المشاركة في أحد األنشطة البلصفية أو 

يكفييا فخرًا االجتماعات ...... وغيرىا، فالتعميـ وبكؿ المقاييس ىي مينة مف أشرؼ وأنبؿ الميف، و 
أف كؿ أصحاب الميف األخرى كالطبيب أو الميندس أو المحامي، كاف في يـو مف األياـ طالبًا في 
المدرسة، وتمقى العمـ عمى أيدي ىؤالء المعمميف الذيف ينالوف منيـ ويقمموف مف قدرىـ وقدر مينتيـ، 

لتوافؽ تجاه مينتيـ، وأنيا مينة ويجب أف يكوف التعميـ كمينة حافزًا ودافعًا لممعمميف نحو الرضا وا
األسوة  األنبياء والرسؿ الذيف ُأرسموا معمميف ومبشريف ومنذريف لؤلمـ، ولنا في رسوؿ اهلل محمد 

 الحسنة.
 

 التوافق الميني داخل المدرسة: -ثانيًا:
كثيرًا ما يعاني المعمـ مف صعوبات ومشكبلت تنتج عف تفاعمو مع الراشديف الذيف مف 

ف يشتركوا معو في تحمؿ المسئولية تجاه العممية التعميمية داخؿ المدرسة، وتؤدي مثؿ المفروض أ
ىذه المشكبلت إلى ضعؼ التوافؽ الميني لممعمميف وخاصة الجدد منيـ، وتتنوع ىذه المشكبلت 
بتنوع مصادرىا، حيث تنتج مشكبلت عف عبلقاتو مع أولياء أمور تبلميذه، ومشكبلت عف عبلقاتو 

لمدرسة، ومشكبلت عف عبلقاتو مع زمبلئو المعمميف وغيرىا. وبعض ىذه العبلقات مع مدير ا
 والمشكبلت التي تنتج عنيا ىي كالتالي:

 عالقة المعمم بأولياء األمور: -1

مف المتفؽ عميو أف كبًل مف المعمـ وولي أمر التمميذ عنصراف أساسياف في العممية التعميمية، 
عبلقة بينيما قائمة عمى الود والتعاوف والمسئولية المشتركة، إذا لذلؾ فإنو مف المفترض أف تكوف ال

أرادا النجاح ليذه العممية في تحقيؽ أىدافيا. إال أنو في الواقع غالبًا ما يسود ىذه العبلقة عدـ الثقة 
والعدوانية تجاه كبًل منيما مف اآلخر، ففي الوقت الذي يعتقد فيو المعمـ أنو صاحب مينة 

تربية، وأف أولياء األمور ليست لدييـ الخمفية العممية أو المينية التي تؤىميـ ومتخصص في ال
التدخؿ في عممو داخؿ حجرة الدراسة، وفي المقابؿ فإف أولياء األمور لدييـ وجية نظر أخرى، 
فكثير منيـ يعتقد أف حاضر ومستقبؿ أبنائيـ لو أىمية خاصة بالنسبة ليـ، مما يدفعيـ إلى ضرورة 

في تربيتيـ داخؿ المدرسة، وتقديـ مقترحاتيـ وآرائيـ التي يصروف عمى وجوب تنفيذ المعمـ التدخؿ 
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ليا، وىنا يحدث الخبلؼ بيف وجيتي النظر، وغالبًا ما يؤدي إلى مشكبلت تؤثر سمبًا عمى التوافؽ 
 (.94: 1993الميني لممعمـ، وعمى مستوى تبلميذه )الشخيبي، 

بية والتنشئة والتقويـ والتعميـ، لذلؾ فيو حريص عمى توطيد أواصر فالمعمـ شريؾ الوالديف في التر 
نشائيا إذا لـ يجدىا قائمة، وأف يتشاور كمما اقتضت الضرورة األمر  الثقة بيف البيت والمدرسة، وا 

 (.22: 2002مع الوالديف حوؿ كؿ أمر ييـ مستقبؿ الطالب أو يؤثر في مسيرتو التربوية )راشد، 
ة بيف الطالب مف جية وولي األمر والمعمـ مف جية أخرى، ففي الوقت الذي وحوؿ طبيعة العبلق

تكوف فيو العبلقة بيف األب واألـ واالبف قائمة عمى الحب والعطؼ والعمؽ االنفعالي التي مركزىا 
القمب، فإف العبلقة بيف المعمـ والتمميذ تعتمد عمى الموضوعية والمسافة االجتماعية والرسمية التي 

العقؿ، ومثؿ ىذا االختبلؼ في نوعية العبلقة بيف األطراؼ الثبلثة، يمكف أف تؤدي إلى  مركزىا
حدوث مشكبلت؛ خاصة عندما يعتقد المعمـ أف بعض أولياء األمور يسيئوف فيـ مشكمة تتعمؽ 

مف –بسموؾ ابنيـ داخؿ حجرة الدراسة، ويحاولوف تبرئة ابنيـ مف أنو السبب في ىذه المشكمة، ألنو 
مف أسرة ال تخطئ، ومف ثـ يطالبوف المعمـ أف يبحث عف سبب آخر ليذه المشكمة  -نظرىـ وجية

بعيدًا عف ابنيـ، ومثؿ ىذه المواقؼ والتعقيدات التي قد تحدث بيف المعمـ وأولياء األمور وغيرىا 
مما يحدث داخؿ المدرسة، تؤدي إلى بروز الخبلفات وتصاعد حدتيا خاصة أثناء اجتماعات 

آلباء والمعمميف، والتي بدورىا تؤدي إلى مشكبلت كبيرة لممعمـ ىو في غنى عنيا، ألنيا مجالس ا
 (.95 -94: 1993تعوؽ أداءه لعممو وتؤثر عمى توافقو الميني. )الشخيبي، 

وعميو فإف عمى المعمـ أف يعي أنو المكمؿ لرسالة المنزؿ في التربية الحسنة، فمف المعروؼ أف  
ينتيي المنزؿ وأماـ التطورات الحاصمة في العالـ، والسيما االجتماعية منيا، التربية تبدأ مف حيث 

والتي نتج عنيا انتقاؿ ثقؿ الميزاف التربوي مف األسرة إلى المدرسة، أف أصب  المعمـ مطالبا القياـ 
كسابو بإكماؿ رسالة المنزؿ في التربية الحسنة، أي بتمقينو كؿ القيـ والمفاىيـ والمعمومات المعرفية و  ا 

السموكيات الحسنة التي تجعؿ منو إنسانًا سويًا مف جميع الجوانب األخبلقية والمعرفية )ربيع و 
 (.58: 2009الدليمي، 

 ومف األمور التي تساىـ في بناء عبلقة سوية بيف المعمـ وأولياء األمور والمجتمع ما يمي:
 ب.إطبلع أولياء األمور عمى تقارير متابعة النمو الكامؿ لمطال -

 الحرص عمى حضور اجتماعات مجالس اآلباء. -

 استقباؿ أولياء األمور استقبااًل حسنًا والئقًا واالستماع إلييـ بصدر رحب. -

 اإلسياـ في أنشطة وفعاليات المجتمع المحمي. -
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التأثير غير المباشر في المجتمع عف طريؽ القيـ والمثؿ التي يتصؼ بيا المعمـ  -
 .(259: 2005)األسطؿ والخالدي، 

 عالقة المعمم بمدير المدرسة: -2

تعتبر العبلقة بيف المعمـ واإلدارة المدرسية بشكؿ عاـ ومدير المدرسة عمى وجو الخصوص 
مف المشكبلت الميمة التي يواجييا المعمموف، إذ تكوف تمؾ العبلقة إيجابية وكميا تعاوف 

، وما ينطبؽ وتجاوب وحرص مف كبل الطرفيف عمى المصمحة العامة، وقد تكوف عكس ذلؾ
عمى عبلقة المعمـ بالمدير ينطبؽ تمامًا عمى عبلقتو بالطبلب وزمبلئو المعمميف والموجو الفني، 
وقد تكوف مشكمة االتصاؿ والتعاوف إحدى المشكبلت التي توجو المعمـ في عبلقتو مع مدير 
 المدرسة، أو التضارب في وجيات النظر حوؿ بعض القضايا التربوية الميمة مثؿ طرؽ

 (.25: 2009التنظيـ وطرؽ التقويـ والمعالجة لمموضوعات الدراسية )أبو الضبعات، 
وقد تشوب ىذه العبلقة بعض الخبلفات نتيجة لعوامؿ كثيرة يرجع بعضيا إلى اختبلؼ 
طبيعة عمؿ كؿ منيما، وبعضيا يرتبط بشخصية كؿ مف المدير والمعمـ وعدـ معرفة كؿ منيما 

ر يرجع إلى عوامؿ إدارية أو مجتمعية، ومثؿ ىذه الخبلفات يمكف حدود وظيفتو، وبعضيا اآلخ
أف تؤدي إلى حدوث مشكبلت، ومف ثـ تؤثر عمى التوافؽ الميني لممعمـ وأدائو لمياـ وظيفتو 
داخؿ حجرة الدراسة وخارجيا، وسنحاوؿ فيما يمي عرض بعض المواقؼ التي يمكف أف تؤدي 

 منيا:إلى حدوث مشكبلت بيف المعمـ والمدير و 
نظرًا لعدـ معرفة بعض المديريف والمعمميف حدود وظيفة كؿ منيما، فقد تحدث بعض  -

المشكبلت، منيا عندما يشعر المعمـ أف مدير المدرسة يحاوؿ معاقبتو أماـ تبلميذه أو أولياء 
أمورىـ أو المشرفيف التربوييف بطريقة قانونية أو غير قانونية، حتى لو كاف مخطئًا، فإف المعمـ 
يعتبر أف مثؿ ىذا السموؾ مف جانب المدير يمثؿ تحديًا لعممو وكرامتو وخروجًا عف حدود 
سمطة المدير، فمف الممكف أف يحؿ مدير المدرسة مشكمة ما قد حدثت بيف المعمـ وولي أمر 
تمميذ دوف الرجوع لممعمـ، وقد ال يرضيو ىذا الحؿ، ويعتبره إنقاصًا مف حقو وكرامتو؛ بينما يرى 

ير أف ىذا األمر يندرج ضمف صبلحياتو والمصمحة العميا لممدرسة، فتكوف النتيجة عكسية المد
عمى المعمـ، ويمكف أف يتأثر أدائو ومعاممتو ليذا الطبلب، وبالتالي يؤثر سمبًا عمى توافقو 

 الميني.

وفي موقؼ آخر يمكف أف يؤدي إلى حدوث شقاؽ بيف المدير والمعمـ، عندما يتوقع المدير مف  -
المعمـ أف يتعاوف معو ويساعده في بعض األعماؿ اإلدارية بالمدرسة، حتى يستطيع أف يقـو 
بمياـ أخرى، إال أف الواقع قد يختمؼ عف التوقع عندما يشعر المدير بسمبية المعمـ وعدـ 
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تعاونو، مما يؤدي إلى نوع مف التوتر في العبلقة بينيما، والتي تأخذ منحى الروتيف الصاـر 
ة الرسمية، وىذا كمو يؤثر عمى الجو الودي الذي يفترض أف يكوف سائدًا في المدرسة، والعبلق

 ويمكف أف يقمؿ مف درجة التوافؽ الميني لممعمـ.

شعور بعض المعمميف بعدـ موضوعية مدير المدرسة وتحيزه إلى جانب بعض المعمميف  -
فترة إعداد المدير لتقييمات ومحاباتو ليـ، وقد يطفو عمى السط  ىذا النوع مف المشاكؿ أثناء 

األداء السنوية أو التقارير السرية أو عند اختيار المعمـ المتميز عمى مستوى المدرسة، أو 
عندما ُيطمب مف المدير ترشي  معمـ أو أكثر لممشاركة في نشاط ما عمى مستوى المديرية أو 

كتاتورية صرفة، تؤدي إلى الوزارة، كؿ ىذه األمور والتي غالبًا ما يتصرؼ فييا المديريف بد
حدوث انقسامات بيف صفوؼ المعمميف، وتيدد العمؿ بروح الفريؽ داخؿ المدرسة، وتخمؽ نوع 
مف التوتر، والتي تكوف في المحصمة أحد نتائجيا عدـ رضا شريحة مف المعمميف، وتؤثر عمى 

ى المدير أف توافقيـ الميني وعمى عطائيـ وتفاعميـ مع طبلبيـ ومع اإلدارة، لذا يجب عم
يتحمى بالموضوعية والعدؿ في عممو، خاصة عند التقييمات السنوية أو عند المفاضمة بيف 
معمميو، حتى ال يؤثر سمبًا عمى جو العمؿ داخؿ المدرسة، وعمى التوافؽ الميني لمعمميو 

 (.97 -96: 1993)الشخيبي، 

سي  وتؤدي إلى فتور الييـ وىبوط إف العبلقات السيئة بيف المعمـ والمدير تؤثر عمى العمؿ المدر 
الروح المعنوية، وتحيؿ المدرسة إلى أحزاب وشيع، وتؤدي إلى الفوضى واالنقساـ، وتكسب الطبلب 
كثيرًا مف الصفات المرذولة مثؿ التعصب األعمى والتممؽ والسير في الركاب واالتجاه مع الري  

عممو عمى الوجو األكمؿ ىو الخطوة األولى وانتياز الفرص والدس والتجسس والتقوؿ، وقياـ المعمـ ب
لتقريب العبلقة بينو وبيف المدير، وفيـ المدير فيمًا صحيحًا لعممو ووظيفتو وعممو باإلدارة 
لزاـ العامميف  الديمقراطية خطوة أخرى مف جانبو نحو اليدؼ نفسو، فبل يستخدـ سمطتو في التسمط وا 

وضعيا ىو، أو يعتبر ىيئة التدريس أداة يسخرىا معو بالخضوع لرغباتو وتحقيؽ األىداؼ التي 
 (.239 -238: 1960لتنفيذ سياستو )رضواف وبدراف وآخروف، 

ومف األمور الواجب مراعاتيا والتي تعمؿ عمى تعزيز العبلقة بيف المعمـ ومدير المدرسة وتحقيؽ 
 التوافؽ الميني لممعمـ ما يمي:

 مأنينة، خاؿ مف التوتر.توفير جو مف التعاوف داخؿ المدرسة يحقؽ الط -

 إتاحة الفرص لجميع أعضاء ىيئة التدريس لتحقيؽ ذاتيتيـ ونموىـ. -

 اإليماف بالمدرسة وتدعيـ تقاليدىا والوالء ليا؛ ال لؤلشخاص فييا. -

 تشجيع االبتكار والتجريب ومساعدة أعضاء ىيئة التدريس، وتوجيو الثناء لمف يستحؽ منيـ. -



 -91- 

 و، وتوزيع المياـ واألدوار عمييـ وتدريبيـ عمى القيادة.تعريؼ كؿ عضو ىيئة تدريس بعمم -

العمؿ عمى رفع الروح المعنوية لممعمميف وتحسيف ظروؼ عمميـ ووضعيـ المادي )أبو  -
 (26: 2009الضبعات، 

 احتراـ المعمميف لرؤسائيـ واالستفادة مف توجيياتيـ في الميداف التربوي. -

خبلص.تنفيذ تعميمات اإلدارة والرؤساء بدقة وأم -  انة وا 

اإلسياـ في النشاطات المدرسية التي تنظميا إدارة المدرسة والمجاف المختمفة )األسطؿ  -
 (258: 2005والخالدي، 

 عالقة المعمم بزمالئو المعممين: -3

عبلقة المعمميف بعضيـ ببعض عمى جانب كبير مف األىمية فيي مف جية تحدد مدى النشاط 
مكانياتو في المدرسة وسير العمؿ ف ييا، وعامؿ أساسي في الروح المعنوية بينيـ وسبلمة نفوسيـ وا 

وصحتيا، ومف ناحية أخرى تنعكس عمى نفوس الطمبة في المدرسة، باعتبار أف المعمميف قدوة ليـ، 
  وأف أي توتر في العبلقات بيف المعمميف مف شأنو أف يؤثر في الطبلب 

بداعو فشعور المعمـ بالتقبؿ مف الجماعة التي يعمؿ معيا وب ينيا لو كبير األثر في إنتاجو وتقدمو وا 
وابتكاره، فالعمؿ الجماعي يختمؼ عف العمؿ الفردي، والمشاركة مع الزمبلء ضرورية والتخطيط 
المشترؾ واجب تحتمو طبيعة العمؿ، فالمعمـ قد يشترؾ مع زميمو في المادة فيما يتعمؽ بيا مف 

رؽ التدريس المناسبة وعمؿ الوسائؿ التعميمية حيث توزيعيا عمى شيور السنة واالتفاؽ عمى ط
الضرورية أو استحضارىا ......الخ، أما عبلقتو مع المعمميف في التخصصات األخرى فتتمثؿ 
بالتعميـ عف طريؽ فريؽ متكامؿ والمشاركة في الخطة التعميمية في المدرسة ككؿ )أبو الضبعات، 

2009 :27 ) 
أف يكوف، فالمعمموف كغيرىـ مف أصحاب الميف األخرى،  ولكف الواقع قد يختمؼ عما ىو مفروض

عادة ما تحدث بينيـ مشكبلت كثيرة، يمكف أف يكوف ليا آثارىا السمبية عمى توافقيـ الميني وأدائيـ 
، ومف ىذه -خاصة في مجتمعاتنا النامية–لمياـ وظيفتيـ، وتتعدد مصادر تمؾ المشكبلت 

وتخصصو األكاديمي ومستواه االقتصادي االجتماعي، المصادر شخصية المعمـ ومؤىمو الدراسي 
باإلضافة إلى عوامؿ اقتصادية اجتماعية أخرى، ومف المواقؼ التي يمكف أف تثير مشكبلت في 

 عبلقات المعمميف بعضيـ ببعض ما يمي:
عندما يحاوؿ بعض المعمميف ضعاؼ الشخصية التقرب إلى ذوي السمطة اإلدارية أو  -

ية، مثؿ مدير المدرسة أو ولي أمر أو مشرؼ تربوي أو غيرىـ، بغرض االجتماعية أو السياس
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الحصوؿ عمى امتيازات شخصية يعتقد بعض زمبلئيـ أنيـ ليس ليـ الحؽ فييا، أو أف 
 تصرفيـ قد يسيء إلى الوضع الميني لممعمميف جميعًا.

مور، وذلؾ عندما يحاوؿ بعض المعمميف اإلساءة إلى زمبلئيـ أماـ تبلميذىـ أو أولياء األ -
بإظيار عيوبيـ الشخصية أو االجتماعية أو االقتصادية أو ضعفيـ في مادة تخصصيـ 
بغرض الحصوؿ عمى امتيازات شخصية، وخاصة الدروس الخصوصية التي تفشت في 

 مجتمعاتنا.

عندما يستقطب مدير المدرسة أو المشرؼ التربوي بعض المعمميف ضعاؼ الشخصية أو ذوي  -
 يستخدميـ عيونًا عمى زمبلئيـ داخؿ حجرة الدراسة وخارجيا.المصال  الشخصية و 

عندما يشعر بعض المعمميف بتفشي ظاىرة الوساطة والمحسوبية والمحاباة بينيـ، لمحصوؿ  -
عمى امتيازات شخصية، كالترقيات والتنقبلت واإلعارات وغيرىا، وقد يؤدي ىذا إلى صراعات 

بعضيـ أف زمبلء ليـ أقؿ منيـ كفاءة  بيف المعمميف بعضيـ ببعض، خاصة عندما يشعر
 (.98 -97: 1993يحصموف عمى امتيازات ليسوا أىبل ليا )الشخيبي، 

( أف مف اآلثار المترتبة عمى سوء 236: 1960ويضيؼ )رضواف وبدراف والغناـ وأخروف، 
ا العبلقات اإلنسانية داخؿ المدرسة بيف المعمميف بعضيـ ببعض، أنيـ حتى إذا اتفقوا واجتمعو 
سادتيـ روح التشكيؾ في أقواؿ بعضيـ وأعماليـ، وضنوا عمى بعض باألفكار والخبرات، وسادىـ 
الجدؿ في العمؿ وأعوزىـ التعاوف وقمما تبادلوا األدوار، واستعانوا بالطبلب في الكيد بعضيـ لبعض 

وأف ما  ونددوا بتصرفات زمبلئيـ أماميـ، وأكد كؿ منيـ أف مادتو وكممتو ىي األولى واألخيرة
عداىا سقط المتاع، وعمؿ عمى صرؼ جيود معظـ طبلبو نحو مادتو بصرؼ النظر عف أعماؿ 
الغير. وعميو يجب عمى المعمميف أف يدركوا أف نجاح المدرسة في ميمتيا يعتمد أواًل وقبؿ كؿ 

اض شيء عمى األلفة واالنسجاـ والتعاوف بيف المعمميف، بداًل مف سوء التفاىـ واألنانية واإلعر 
 والتنابذ والتيجـ، ويمكف أف يتحقؽ ذلؾ بالوسائؿ التالية:

أف تكوف لممدرسة سياسة مرسومة يشترؾ في وضعيا وتحديد أىدافيا المعمموف جميعًا، بحيث  -
 يكونوا عمى بصر بأوضاع المدرسة واتجاىاتيا ومشكبلتيا.

 دية.عقد اجتماعات دورية لممعمميف، يتبادلوف فييا اآلراء والمناقشات المج -

 (. 258: 2005ويضيؼ )األسطؿ والخالدي، 
 اإلسياـ في النشاطات المدرسية التي تنظميا المدرسة والمجاف المختمفة. -

 مشاركة الزمبلء في المناسبات المختمفة. -
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 تبادؿ الخبرات وتعزيز الثقة المتبادلة واحتراـ التخصص واألخوة المينية. -

 ( فيضيؼ:27: 2009أما )أبو الضبعات، 
 ماع لوجيات النظر المختمفة وطرح وجية النظر بوضوح.االست -

 التمتع بالروح الرياضية مف حيث تقبؿ النقد، وتحمؿ مسئولية العمؿ، وااللتزاـ باآلداب العامة. -

 عدـ المجوء إلى األلفاظ الجارحة والقبيحة، وعدـ إفشاء أسرار الزمبلء. -

المعمميف، أنو عند ظيور نتائج الطبلب ويرى الباحث أنو مف األمور التي قد ُتحدث خبلفات بيف 
المدرسية، يعمؿ بعض المعمميف عمى رفع درجات طبلبيـ دونما وجو حؽ، وذلؾ ليقاؿ أف نسبة 
نجاح طبلبو مرتفعة مقارنة بنتائج أقرانو مف معممي نفس المبحث، في حيف يتعامؿ البعض اآلخر 

لدى المعمميف الذيف يتعامموف بموضوعية في تقييـ طبلبو، وىنا قد يحدث نوع مف التذمر 
بموضوعية في تقييـ طبلبيـ، عمى الرغـ مف عطائيـ المميز مع طبلبيـ، ويمكف أف يؤدي ذلؾ 

 إلى مشكبلت تؤثر عمى توافقيـ الميني.
وكؿ ما سبؽ ذكره مف مواقؼ مفترضة وغيرىا مف مواقؼ لـ تذكر، يمكف أف تكوف عوامؿ مؤثرة 

عض، وقد تتطور بعض ىذه المواقؼ لحدوث صراعات وخبلفات عمى عبلقات المعمميف بعضيـ بب
بيف المعمميف وقد تؤدي إلى الخصومة، وبالمحصمة فإف شعور المعمـ بوجود عبلقات غير منسجمة 

 وغير سوية مع زمبلئو، تؤثر بالتأكيد عمى توافقو الميني.
 

 التوافق الميني لممعممين داخل حجرة الدراسة: -ثالثًا:
ًا مف األبحاث يبيف أف اإلنجاز األكاديمي وسموؾ الطالب يتأثراف بنوعية إف جزءًا كبير 

العبلقة بيف المعمـ والطالب، فالطبلب يفضموف المعمميف المعروفيف بدفئيـ وحميمتيـ، فيـ الذيف 
يشعروف بمحبة معممييـ وبالتالي يحققوف إنجازًا أكاديميًا أعمى ويتميزوف بسموكيات صفية منتجة 

 (.2007:434طمبة الذيف يشعروف باحتقار معممييـ ليـ )أبو رياش وعبد الحؽ، أكثر مف ال
فالطالب ىو المستيدؼ مف العممية التربوية وتصاغ األىداؼ التربوية كميا كإجراءات مف أجؿ 

 (. 27: 2009تغيير أو تعديؿ سموكو وتوظيؼ المعمومات والخبرات لخدمتو )أبو الضبعات، 
 ( أف مف أىـ واجبات المعمـ تجاه طبلبو ما يمي:57 -50: 2009 ويقوؿ )ربيع و الدليمي،

 غرس العقيدة الصحيحة وتقوية اإليماف مف خبلؿ التعميـ. -1

 القدوة الحسنة. -2

 إسداء النصيحة لممتعمـ. -3
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 الحمـ والشفقة عمى المتعمميف. -4

رشادىـ. -5  توجيو الطبلب وا 

 تقديـ المكافآت لممتعمميف وتشجيعيـ. -6

 تعمميف.وعي المعمـ بطبيعة الم -7

 إقناع المتعمميف بفائدة ما يدرس ليـ. -8

 االعتماد عمى المغة العربية في التدريس.  -9

وتؤكد العديد مف الدراسات أف سبب التحاؽ العديد مف األفراد بمينة التعميـ؛ بسبب رغبتيـ في 
التعامؿ مع األطفاؿ والمراىقيف ومساعدتيـ في عممية التعمـ والنمو، ومنيا دراسة )دوجبلس 

( عف الرضا الميني لممعمميف، وتوصمت إلى أف أىـ عامميف محدديف لرضا 1987زمبلؤه: و 
المعمميف ىما: مدى شعورىـ بالنجاح عندما يتقدـ تبلميذىـ دراسيًا، ونوعية العبلقات اإلنسانية 

–ميف المتبادلة بينيـ وبيف كبًل مف تبلميذىـ وأولياء أمورىـ، وبناء عمى ذلؾ فإف غالبية ىؤالء المعم
يأتوف إلى المدرسة يراودىـ األمؿ في بناء عبلقات اجتماعية طيبة مع  -خاصة الجدد منيـ

 طبلبيـ، تساعدىـ في أداء مياـ وظيفتيـ.
إال أنو في الواقع سرعاف ما يفاجأ ىؤالء المعمموف بعد فترة قصيرة بأف آماليـ وطموحاتيـ تتعارض 

دراسة، وتدفع بعضيـ إلى إعادة التفكير في أسباب مع واقع الحياة داخؿ غرفة ال -إلى حد كبير–
اختيارىـ ليذه المينة الشاقة والمكبمة بالعديد مف المشكبلت التي يكوف سببيا األوؿ في كثير مف 

 األحياف مف أحبوىـ واختاروا العمؿ في ىذه المينة مف أجميـ، وىـ الطبلب.
نو مف الصعب تحديد مصدر واحد يمكف وعمى الرغـ مف كثرة المشكبلت بيف المعمميف وطبلبيـ فإ

أف يكوف سببًا لجميع ىذه المشكبلت، وذلؾ لتعدد األسباب، حيث يرتبط بعضيا بالمعمـ مف حيث 
شخصيتو أو خبرتو في المينة أو مستوى إعداده األكاديمي أو الميني...... الخ، وبعضيا يرتبط 

توى االقتصادي االجتماعي ألسرتو، أو بالطالب مف حيث مستواه العقمي أو جنسو أو عمره أو المس
درجة مسايرتو لنظـ المدرسة وقوانينيا..... الخ، وبعضيا يرجع إلى مصادر خارجة عف إرادة كؿ 
منيما، كاإلدارة أو أولياء األمور أو المناىج أو نظاـ االمتحانات..... الخ، وفيما يمي بعض 

ميذه داخؿ حجرة الدراسة، ويمكف أف تؤثر المواقؼ التي يمكف أف تثير مشكبلت بيف المعمـ وتبل
 سمبًا عمى توافقو الميني:

بالتناقض الحاد بيف ما يجب أف تكوف عميو  -خاصة حديث التخرج منيـ–عندما يشعر المعمـ  -
عبلقاتو بطبلبو، وبيف ما ىو واقع بالفعؿ في حجرة الدراسة، حيث يأتي المعمـ ولديو آماؿ 
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إقامة عبلقات طيبة مع طبلبو، تساعده في جذب عريضة وطموحات يود عمى أساسيا 
-انتباىيـ واستثارة دوافعيـ نحو المادة التي يقوـ بتدريسيا، ولكف نظرًا ألف بعض الطمبة 

لـ يتعودوا مثؿ ىذه المعاممة مف المعمميف مف قبؿ، فإنيـ يسيئوف فيـ  -وخاصة المراىقيف منيـ
الذي يبذلو مف أجميـ، فما يراه المعمـ لطيفًا سموؾ المعمـ الجديد وحسف معاممتو ليـ والجيد 

ومثيرًا، يرونو تساىبًل وضعفًا مف جانبو، وما يراه مفيدًا ليـ، يرونو ممبًل وثقيبًل يجب التخمص 
منو. ثـ يبدأ مثؿ ىؤالء الطمبة في اختبار سموؾ المعمـ الذي يعده مف جانبو تحديًا لسمطتو، 

ؼ والعقاب بحقيـ، فتتدىور العبلقة بينو وبيف طبلبو، مما يضطره إلى استخداـ وسائؿ التخوي
 وتتسع الفجوة، ويمسى حضوره لذلؾ الفصؿ عبئًا ثقيبًل عميو، مما يؤثر عمى توافقو الميني.

عدـ رضا مجموعة كبيرة مف الطبلب عف سموؾ المعمـ ومحاباتو وتحيزه لمجموعة مف الطبلب  -
عمى الرغـ مف قدراتيـ العقمية وأدائيـ  مف ذوي الوضع االقتصادي واالجتماعي المرتفع،

الدراسي العادي، وذلؾ مف خبلؿ إعطائيـ درجات تحصيؿ دراسي أو إشراكيـ في األنشطة 
التي ال تؤىميـ قدراتيـ عمى المشاركة فييا، ويعتقد ىؤالء المعمموف المتحيزوف أف الطمبة صغار 

ميما كاف صغيرًا في العمر، فإف لديو السف وال يدركوف ىذه التفرقة، ولكف الحقيقة أف الطالب 
مف الذكاء ما يدفعو إلى اإلحساس بيذه التفرقة، ولكنو ال يستطيع أف يعمف رفضو لذلؾ؛ خوفًا 
مف بطش ىؤالء المعمميف وسمطتيـ. مثؿ ىؤالء المعمميف قد يواجيوف مشكبلت ىؤالء الطمبة 

فة إلى أف ىؤالء المعمميف ال ينالوف المدلميف مع زمبلئيـ ومعممييـ وربما المعمـ نفسو، باإلضا
: 1993احتراـ ىؤالء الطمبة أو زمبلئيـ الذيف وقع عمييـ الظمـ وعدـ الموضوعية)الشخيبي، 

98- 101 .) 

ومف الموقؼ التي تثير المشكبلت بيف المعمـ وطبلبو، في الصفوؼ التي تعاني مف الزيادة  -
الكثافة العالية لمطمبة داخؿ حجرة الدراسة العددية المطردة في أعداد الطبلب، حيث تمثؿ ىذه 

مشكمة كبيرة لكثير مف المعمميف، وتستيمؾ طاقاتيـ النفسية والجسمية وتقمؿ مف عطائيـ في 
العممية التعميمة، وينصرؼ غالبية جيدىـ إلى أعماؿ روتينية مثؿ تصحي  الكراسات أو رصد 

يحتاجوف إلى عناية خاصة مف  الدرجات في السجبلت، وىذا معناه أف بعض الطبلب الذيف
 المعمـ لف يجدوىا وبالتالي تتأثر عبلقتيـ بطبلبيـ سمبًا وتؤثر عمى أدائيـ وتوافقيـ الميني.

في كثير مف األحياف يخيب الطبلب آماؿ معممييـ؛ إذ بعد أف يبذؿ المعمـ الجيد في الشرح  -
جيـ التحصيمية التي ال والتوضي  ثـ يجد الطبلب غافميف أو متغافميف ويظير ذلؾ في نتائ

 تتناسب مع جيده المبذوؿ؛ مما يشعر المعمـ باإلحباط ويسوء توافقو الميني.
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قد يضطر المعمـ إلى القياـ بأدوار متناقضة؛ فمثبًل عندما يصطحب الطبلب في رحمة ترفييية  -
فإنو يشاركيـ في ىذا النشاط الترفييي، مما يضفي عمى عبلقتو بيـ روح الصداقة والحب، 
ولكنو في اليوـ التالي قد يكوف مطالبًا أف يتخذ مف نفس ىؤالء الطبلب موقفًا صارمًا في حجرة 

: 2010الدراسة بغرض ضبط الدرس أو قد يضطر إلى عقاب واحد أو أكثر منيـ )ربيع، 
273.) 

ىذه بعض المواقؼ التي يمكف أف يتعرض ليا المعمموف داخؿ غرفة الدراسة، وتؤدي إلى مشكبلت 
 توافقيـ الميني.  تعوؽ

 
 لمعممين:لدى امقترحات لرفع مستوى التوافق الميني 

بعد أف تعرضنا لبعض المشكبلت المرتبطة بالتوافؽ الميني لممعمميف داخؿ المدرسة 
وخارجيا، والتي يمكف أف تعوؽ أدائيـ وتؤثر عمى أداء التبلميذ ومستوى تحصيميـ بصفة خاصة، 

إنو مف الخطأ أف نعتقد أف المعمـ ىو المصدر الرئيس لممشكبلت والنظاـ التعميمي بصفة عامة، ف
في المدرسة، وأف ىذه المشكبلت التي يتعرض ليا المعمموف عمى درجة واحدة مف التعقيد، ومف ثـ 
يعتمد حميا جميعًا عمى أسموب واحد وطريقة واحدة، وعمينا أف نأخذ بالحسباف أنو ما مف شخص 

سحرية يستطيع أو تستطيع مف خبلليا حؿ كؿ المشكبلت التي تواجو أو ىيئة بيده أو بيدىا عصا 
 المعمميف، أو أف نصحوا في يوـ مف األياـ، فنجد معممًا ببل مشكبلت.

ولكننا نجتيد في وضع بعض المقترحات التي يمكف أف تسيـ في حؿ بعض مشكبلت التوافؽ 
 الميني لممعمميف وىي كالتالي:

 المناسب في ميداف األداء التربوي مف قبؿ اإلدارة والمنطقة  إتاحة الجّو والمناخ التربوي
 والوزارة.

  توعية المجتمع واألسرة لمتعاوف مع المعمـ والمدرسة في تربية األطفاؿ والطبلب، إضافة
 إلى تعريفيـ بدورىـ التربوي في التربية والتنشئة السميمة لؤلطفاؿ.

  ثراء المنياج باستمر ار وذلؾ بطريقة االستفتاء في المشروعات مشاورة المعمـ في تطوير وا 
الخاصة بالمنياج، ألف المعمـ في الميداف ىو المسئوؿ األوؿ عف تنفيذ المنياج والعمؿ 

 عمى إثرائو.

  ،العمؿ عمى توعية المجتمع المحمي والطبلب، لتقدير واحتراـ دور المعمـ ورسالتو المقدسة
لؤلداء الفاعؿ واإليجابي وينمي مف توافقو  ألف احتراـ المعمـ يبعث الثقة في نفسو ويدفعو

 الميني.
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  ،إشعار المعمـ بأىمية دوره الوظيفي، والعمؿ عمى توفير جو يسوده األمف الوظيفي )قراقزة
1996 :60- 61.) 

 .توزيع المسئوليات والواجبات بيف معممي المدرسة بالعدؿ، مع اعتبار الكفاءات والكفايات 

 يا توفير التعاوف بيف المعمميف أكثر مف انعزاليـ عف بعضيـ اتباع أساليب تربوية مف شأن
 البعض، كالتخفيؼ مف غمواء استقبلؿ المواد الدراسية استقبلاًل يقطع أوصاؿ المدرسة.

  حؿ مشكمة الراتب أو إنصاؼ المعمـ ماديًا، وىذا يقتضي أف يتـ األخذ في الحسباف مف
ب ووجبات الطعاـ الصحية والكافية وحؽ قبؿ المسئوليف المسكف المناسب والمظير المناس

 اإلنساف في شيء مف الترفيو المناسب، وأف يتـ ربط األجور بجدوؿ غبلء المعيشة.

  تفعيؿ دور النقابات والييئات األىمية التي تمثؿ المعمميف، فيي الجية المخولة بمتابعة
بحقوؽ المعمميف أحواؿ المعمميف مع الجيات المسئولة، وىي التي مف المفروض أف تطالب 

 المينية واالجتماعية واالقتصادية والشخصية.

  البد وأف يؤمف المعمموف بأف العبلقة بينيـ أكثر مف مجرد عبلقة عمؿ، فعمييـ أف يوطدوا
العبلقات االجتماعية بينيـ، وعمى المدرسة أف تضع لنفسيا برنامجا يراعي سبلمة ىذه 

ية لممعمميف في أوقات الفراغ، والحرص عمى العبلقات وينمييا مثؿ، تنظيـ رحبلت ترفيي
 تعزيز المجامبلت وتبادؿ الزيارات في المناسبات االجتماعية الخاصة.

  ،ضرورة أف يكوف جوىر عممية التقويـ قائـ عمى أساس تنمية قدرات المعمـ وخبراتو المينية
وده الود واأللفة وأف تكوف عممية تعاونية بيف المعمـ والمشرؼ؛ وىذا ال يتأتى إال في جو يس

والصراحة واالطمئناف، حتى يكشؼ المعمـ عـ حقيقة نفسو، وال يتوقع أي ضرر نتيجة 
 (.299 -293: 1900االفصاح عف نقائصو أو مساوئو في العمؿ )البوىي وعنتر، 

  ضرورة أف تسود بيف مديري المدارس فكرة اتخاذ القرار الجماعي، فيما يتعمؽ بكثير مف
اجو المعمميف، وأف يبتعدوا بأي حاؿ مف األحواؿ عف التسمطية واإلنفراد المشكبلت التي تو 

في اتخاذ ىذه القرارات؛ ذلؾ ألف إدارة المدرسة مسئولية مشتركة بينيـ وبيف المعمميف، ومف 
 ثـ فمف األفضؿ أف يشارؾ المعمموف في ىذه القرارات.

 دالة والموضوعية في توزيع أف تتسـ معامبلت المديريف لممعمميف جميعًا بالمساواة والع
االمتيازات والجزاءات، وأف يقتنعوا أنو ال توجد طريقة واحدة لمتعامؿ مع جميع المعمميف 
الذيف يختمفوف في قدراتيـ وسماتيـ الشخصية، وأف يقدموا المساعدة لممعمميف الجدد، وأف 
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ة، ويعاونوا يظيروا الشجاعة في مواجية المشكبلت، وأف يفيموا مياـ وظيفتيـ اإلداري
 المعمميف في رفع مستواىـ الميني واألكاديمي.

  تنفيذ الدورات التدريبية لممعمميف؛ التي تيدؼ إلى رفع الكفاءة األكاديمية والمينية ليـ، ورفع
مستوى وعييـ الميني. ذلؾ ألف المعمـ الجيد ىو الذي يؤمف برسالتو، ويؤدي عممو عمى 

 المادي ليذا العمؿ. الوجو األكمؿ، بغض النظر عف العائد

  زيادة االىتماـ والتركيز عمى إعداد معممي المراحؿ المختمفة داخؿ كميات التربية، والفصؿ
فيما بينيا مف حيث المقررات الدراسية، والتدقيؽ عمى خصائص النمو لكؿ مرحمة، وذلؾ 

–وف حتى يمكف تبلفي مشكمة اإلعداد خارج الجامعة، أي أثناء فترة الخدمة، عمى أف يك
برنامج معممي المرحمة األساسية لمدة أربع سنوات، وأف يكوف برنامج  -عمى سبيؿ المثاؿ

معممي المرحمة الثانوية لمدة خمس سنوات، مع التعديؿ سواء في التخصص األكاديمي أو 
 اإلعداد الميني.

 يف رسـ خريطة لتوزيع السكاف والمدارس، وعمى ضوئيا يمكف إعادة توزيع التبلميذ والمعمم
عمى المدارس في مختمؼ المناطؽ الجغرافية والسكانية، حتى يتحقؽ مبدأ العدالة والمساواة 
في توزيع نسبة التبلميذ إلى المعمميف بيف المناطؽ الجغرافية المختمفة، وبالتالي تقؿ 
المشكبلت التي يعاني منيا كثير مف معممي المناطؽ الفقيرة الخاصة بزيادة كثافة حجرات 

 وتعدد المراحؿ التعميمية داخؿ المدرسة الواحدة، والتي تعوؽ أدائيـ ألعماليـ. الدراسة،

  نحف في حاجة ماسة إلى إجراء دراسات ميدانية عف التوافؽ الميني لممعمميف في المراحؿ
التعميمية المختمفة، وعمى ضوء نتائجيا يمكف أف نضع سياسة عامة لمواجية المشكبلت 

 ( 105 -101: 1993ؽ الميني لممعمميف. )الشخيبي، التي يمكف أف تعوؽ التواف

ويرى الباحث أف لئلعبلـ المرئي والمسموع وخاصة المحمي منو دور ميـ وفعاؿ في التعرؼ 
عمى مشكبلت المعمميف وسبؿ تبلفييا والنيوض بمستوى توافقيـ الميني، وذلؾ عف طريؽ 

لمعمـ في سبيؿ النيوض بمستوى تخصيص برامج تبلمس واقع مدارسنا، والدور الذي يقوـ بو ا
طبلبنا، والضغوط التي يتعرض ليا المعمـ؛ عمى مستوى الطمبة أو أولياء أمورىـ أو مف جميع 
 مكونات بيئة العمؿ، والتي يمكف أف تشكؿ عوامؿ ضغط إيجابية أو سمبية عمى توافقو الميني.

ىموميـ ومشاكميـ والعمؿ  وأف تجري لقاءات دورية ومفتوحة بيف المسئوليف والمعمميف، لسماع
عمى حميا، وبذلؾ يشعر المعمموف باىتماـ دوائر صنع القرار بيـ وبمشكبلتيـ، وقد يؤدي ىذا 

 إلى رفع الروح المعنوية لدييـ ويؤثر عمى توافقيـ الميني وأدائيـ أماـ طبلبيـ وفي مدارسيـ.
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حمي المحيط بيا؛ والذي وكذلؾ العمؿ عمى زيادة وتوطيد العبلقة بيف المدرسة والمجتمع الم
يمثؿ غالبية عناصره أولياء أمور الطمبة، والعمؿ عمى تنظيـ زيارات ميدانية ألعضاء منيـ 
لممدرسة، وذلؾ لموقوؼ عمى حقيقة الجيد الذي يبذلو المعمموف في سبيؿ تعميـ أبنائيـ، وقد 

تحميميـ مسئولية يشكؿ ىذا عامؿ لتخفيؼ الضغط الذي يواجيو المعمموف مف أولياء األمور، و 
تدني مستوى أبنائيـ، وقد يؤدي ىذا إلى زيادة تعاونيـ البناء مع المعمميف لرفع مستوى أبنائيـ، 
وتغيير في نظرتيـ السمبية تجاه المعمميف، الذي بدوره يمكف أف يحسف مف مستوى التوافؽ 

 الميني لممعمميف ويعمؿ عمى زيادتو.
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 انفصم انخانج
 اندراضاث انطابمت

 
 أوالً: اندراضاث انتً تتعهك باالجتًاعاث ادلدرضٍت.

حاٍَااًا: اندراضاااث انتااً تتعهااك بااانتىافك ادلهُااً 
 نهًعهًني.

 حانخًا: انتعمٍب انعاو عهى اندراضاث انطابمت.
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 الدراسات السابقة : 
تشكؿ الدراسات السابقة أىمية كبرى ألي باحث، فيي تزود الباحث بالنتائج التي توصمت 

وتزداد أىميتيا بالنسبة لمباحثيف  الدراسات السابقة، ومف ثـ يبني عمييا الباحث دراستو، ليا
المعمومات النظرية الجاىزة، وليس ىذا فحسب، بؿ أنيا  المستجديف؛ حيث توفر ليـ كما مف

 .والدراسات التي يمكف االستفادة منيا تساعدىـ في تحديد المراجع
"فبعد أف ينتيي الباحث مف تحديد مشكمتو، وقبؿ أف يبدأ في جمع البيانات، يجب أواًل أف ينسب 

مجاؿ بحثو، ومف الميـ أف يعرؼ الباحث كيؼ يحدد وينظـ موضوعو لممعرفة الموجودة في 
 (96: 1998ويستخدـ البيانات الموجودة في مجاؿ الموضوع الذي اختاره" )أبوعبلـ، 

وقد خصص الباحث ىذا الفصؿ لعرض أىـ الدراسات السابقة التي تناولت موضوع الدراسة 
دراسة تربط أو تبحث في العبلقة  الحالية، ومف حيث المتغيرات لـ يستطع الباحث الحصوؿ عمى

بيف االجتماعات المدرسية والتوافؽ الميني لممعمميف في المرحمة اإلعدادية، ولكف كانت ىناؾ 
دراسات تبحث في كؿ متغير عمى حده، أو ربطو بمتغيرات أخرى، لذا تـ تصنيؼ الدراسات حسب 

 قدـ، وذلؾ عمى النحو التالي:المتغيريف الرئيسييف وترتيبيف بشكؿ تنازلي مف األحدث إلى األ
 

 الدراسات التي تناولت االجتماعات المدرسية: -المحور األول:
 

 الدراسات العربية: -أواًل:
 ( بعنوان:2010دراسة الحبيب والعريني ) -1

أسباب عزوف مديري المدارس عن حضور اجتماعات إدارة التعميم ومراكز اإلشراف 
 الرياض.دراسة ميدانية بمنطقة  -التربوي

ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى أسباب عزوؼ مديري المدارس في منطقة الرياض عف حضور 
 االجتماعات والمقاءات التي تعقدىا إدارة التربية والتعميـ ومراكز اإلشراؼ التربوي.

 وتعتمد الدراسة عمى المنيج الوصفي التحميمي، وتكوف مجتمع الدراسة مف قسميف ىما: 
 ( مسئوال. 38إلدارة العامة لمتربية والتعميـ بمنطقة الرياض، وعددىـ )جميع مسئولي ا -
( مديرًا. وقد تـ اختيار عينة 658جميع مديري المدارس العامة بمراحميا الثبلث، وعددىـ ) -

 ( مديرًا.132%(، فكاف عددىـ )20عشوائية منيـ مثمت )
( عبارة مقسمة عمى بعديف، 25مف )ومثمت االستبانة أداة الدراسة لجمع المعمومات والتي تكونت 

وقد تحقؽ الباحثاف مف الصدؽ الظاىري لبلستبانة مف خبلؿ عرضيا عمى المحكميف المختصيف، 
ومف صدؽ االتساؽ الداخمي باستخداـ معامؿ االرتباط، وأيضًا مف ثباتيا باستخداـ معامؿ 
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حث وىي: التكرارات، والنسب ألفاكرونباخ، وتـ استخداـ األساليب اإلحصائية المناسبة لمنيج الب
المئوية، والمتوسطات الحسابية، والرتب، ومعامؿ ارتباط بيرسوف، واختبار )ت(، كما وتـ استخداـ 

 تحميؿ التبايف الختبار الفروؽ بيف أكثر مف متغيريف.
وجاءت نتائج الدراسة مبينة أف أىـ أسباب عزوؼ مديري المدارس عف حضور االجتماعات 

يراىا مديرو اإلدارات ورؤساء األقساـ ىو ضعؼ النتائج التي تتوصؿ إلييا ىذه والمقاءات كما 
االجتماعات، وأنو ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف أفراد الدراسة في نظرتيـ لؤلسباب 

 باختبلؼ متغيرات الدراسة: المؤىؿ العممي، وسنوات الخدمة، والمرحمة الدراسية لمديري المدارس.
 
 ( بعنوان:2007ن و عطاري )دراسة جبرا -2

تقدير درجة فعالية االجتماعات المدرسية من وجية نظر المديرين والمعممين في بعض 
 مدارس محافظة إربد في األردن .

وقد ىدفت الدراسة إلى الكشؼ عف تقدير درجة فعالية االجتماعات المدرسية في مدارس محافظة 
لوصفي التحميمي وقاـ الباحثاف بمس  مكتبي مف أجؿ األردف، اعتمدت الدراسة عمى المنيج ا –إربد

بناء اإلطار النظري لمدراسة وأداتيا، وتمثمت عينة الدراسة في مجموعة قصدية مف معمميف ومديري 
المدارس مف الممتحقيف ببرنامج الدبموـ والماجستير في كمية التربية بجامعة اليرموؾ لمعاـ الدراسي 

 مدير( . 46معمـ،  133( معممًا ومديرًا، )179الدراسة )وقد بمغت عينة  ،ـ2006/ 2005
( 29وقد استخدـ الباحثاف االستبانة كأداة لمدراسة وىي مف إعدادىما مف نوع ليكرت مكونة مف )

فقرة موزعة عمى خمسة محاور رئيسة تمثؿ فعالية االجتماعات المدرسية، وقد تـ التأكد مف صدؽ 
عمى مختصيف في اإلدارة التعميمية مف أعضاء ىيئة التدريس  االستبانة وثباتيا عف طريؽ عرضيا

في كمية التربية بجامعة اليرموؾ، أما ثباتيا فقد تـ التػأكد منيا بطريقة إعادة عرضيا عمى عدد مف 
المديريف المشاركيف، واستخداـ معامؿ ارتباط بيرسوف لمتأكد مف الثبات مع مرور الوقت وتـ التأكد 

 ي باستخداـ معادلة ألفا كرونباخ لبلتساؽ الداخمي.مف االتساؽ الداخم
أما بالنسبة لممعالجات اإلحصائية فقد استخدـ الباحثاف لئلجابة عف أسئمة الدراسة النسب والتكرارات 
لكؿ بعد مف أبعاد محاور االستبانة الخمسة، كما استخدـ اختبار )ت( وتحميؿ التبايف األحادي 

 جاه الداللة.لتقرير درجة داللة الفروؽ وات
ومف أىـ النتائج التي توصمت إلييا الدراسة أف المشاركيف أوردوا تقديرًا معتداًل نسبيًا لدرجة فعالية 

(، عممًا بأف الباحثيف استخدما طريقة ليكرت 2.9االجتماعات المدرسية بشكؿ عاـ )المتوسط العاـ 
مسة خيارات مقابؿ كؿ فقرة، لتقييـ اجابات العينة عمى فقرات االستبانة بحيث يكوف ىناؾ خ

( وأف محورًا واحدًا فقط مف محاور الدراسة وىو 3.5( و)1.9وتراوحت متوسطات المحاور بيف )
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(، يميو محور جدوؿ األعماؿ والمداوالت 3.5محور االجراءات حظي عمى متوسط مرتفع نسبيًا )
ف االجتماعات في أخر ( عمى التوالي، بينما جاء محور إدارة الوقت والجدوى م3.13و  3.14)

 ( عمى التوالي. 1.9و  2.8المحاور)
ولـ يكف لممتغيرات التي حددىا الباحثاف وىي: المسمى الوظيفي، الجنس، العمر، سنوات الخدمة، 
المؤىؿ، نوع المدرسة )أساسي، ثانوي( تأثير عمى إجابات المشاركيف باستثناء متغير المسمى 

 إحصائية بيف المديريف والمدرسيف لصال  المديريف.الوظيفي حيث ظيرت فروؽ ذات داللة 
 
 ( بعنوان:2005دراسة الزىراني ) -3

أساليب وميارات التفاوض لدى مديري ومعممي المرحمة الثانوية في االجتماعات المدرسية 
 بتعميم العاصمة المقدسة )دراسة ميدانية(.

ىدفت الدراسة التعرؼ إلى درجة ممارسة مدير ومعممو المدرسة الثانوية بالعاصمة المقدسة 
 ألساليب التفاوض في االجتماعات المدرسية. 

تكوف مجتمع الدراسة مف جميع مديري ومعممي المرحمة الثانوية لمبنيف  بالعاصمة المقدسة دوف 
الثانوية بالعاصمة المقدسة دوف قراىا، وعمى عينة قراىا، وقد شممت العينة جميع مديري المدارس 

%( مف معممي كؿ مدرسة مف مدارس المرحمة الثانوية لمبنيف 20عشوائية مف المعمميف بواقع )
 بالعاصمة المقدسة دوف قراىا.

وقد استخدـ الباحث االستبانة كأداة لدراستو بعد أف تحقؽ مف صدقيا وثباتيا، وكاف المنيج البحثي 
 ـ ىو المنيج الوصفي التحميمي.المستخد

ومف أىـ األساليب اإلحصائية المستخدمة: تـ استخداـ أسموب تحميؿ التكرارات )ؾ( والنسب 
 .ANOVA)وتحميؿ التبايف األحادي ) T- Testالمئوية )%( و المتوسط واختبار )ت( 

 وكانت أىـ النتائج التي تمخضت عنيا الدراسة: 
الممارسة السموكية لجميع الميارات التفاوضية الثمانية،  أف استجابة عينة الدراسة حوؿ -

في االجتماعات  -التي حددىا الباحث في أداة الدراسة–واألساليب التفاوضية الثبلثة 
 المدرسية كانت عالية.

توجد فروؽ دالة إحصائيا بيف آراء المديريف والمعمميف لصال  المديريف في ميارة جمع  -
المعمومات، وميارة المعارؼ المتعددة، وميارة اتخاذ القرار  البيانات وتحميؿ واستخداـ

 التفاوضي، وميارة المناورة والتكتيؾ واالستماع.
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توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف آراء المديريف والمعمميف لصال  المعمميف في ميارة  -
 تبادؿ المعمومات واليقظة والتركيز، وميارة االتصاؿ.

 
  بعنوان: (2002 ) الدين نور دراسة -4
 وجية نظر من غزة محافظة في الثانوية المدارس مديري لدى االجتماعات إدارة واقع 

   معممييم.
 غزة محافظتي ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى واقع االجتماعات المدرسية في المدارس الثانوية في

الثانوية في يونس مف وجية نظر المعمميف وقد شمؿ مجتمع الدراسة جميع المدارس  وخاف
( معمـ ومعممة مف المدارس 384محافظتي غزة وخاف يونس، أما عينة الدراسة فقد تكونت مف )

 ( مدارس ثانوية مف كؿ محافظة بطريقة عشوائية،10الثانوية في المحافظتيف وقد تـ اختيار عدد )
إعداد الباحث، وقد تـ  مف إستبانة القياس أدوات وكانت التحميمي، الوصفي المنيج الباحث واستخدـ

وحساب االتساؽ الداخمي، وكذلؾ ثباتيا باستخداـ معادلة التحقؽ مف الصدؽ الظاىري لبلستبانة 
 سبيرماف براوف ، ومعامؿ ألؼ كرونباخ.

 وجية مف غزة محافظات في الثانوية المدرسة مدير قدرة مدى ومف أىـ نتائج ىذه الدراسة: أف 
 داللة ذات فروؽ كبيرة، وتوجد بدرجة   72.2 %كانت اعاتإدارة االجتم عمى معممييـ نظر

 فروؽ توجد سنوات(، وال 10 -5المدير لصال  الفئة المتوسطة )مف  خبرة لمتغير تعزى إحصائية
 .التعميمية، التخصص العممي الجنس، والمنطقة لمتغير تعزى إحصائية داللة ذات
 
 ( بعنوان : 1998دراسة خميل ) -5

المدرسية في مدارس التعميم األساسي بمحافظة سوىاج " دراسة تحميمية إدارة االجتماعات 
 ميدانية ".

ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرؼ عمى واقع إدارة االجتماعات المدرسية في مدارس التعميـ األساسي 
 بمحافظة سوىاج مف وجية المديريف والمعمميف معًا ومدى مشاركة المعمميف في ىذه االجتماعات .

مدير مدرسة ومعمـ  300ـ الباحث المنيج الوصفي التحميمي عمى عينة عشوائية مقدارىا واستخد
معمـ، وقد راعى في االختيار أف يكوف المعمـ والمدير  200مدير مدرسة و  100موزعيف كالتالي 

مف نفس المدرسة مف مجتمع جميع المعمميف والمديريف الذيف يعمموف في مدارس التعميـ األساسي 
فظة سوىاج بجميورية مصر العربية. وقد استخدـ الباحث االستبانة كأداة لدراستو وىي مف في محا

( موقفًا سموكيًا، وقد قاـ الباحث بعمؿ دراسة استطبلعية وذلؾ بعرض 30إعداده ومكونة مف )
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عبارات االستبانة عمى عينة مف المديريف والمعمميف إلبداء الرأي وتـ التعديؿ ، ولمتحقؽ مف صدؽ 
الستبانة قاـ الباحث بعرضيا في صورتيا النيائية عمى عدد مف أساتذة كمية التربية بسوىاج ا

لمعرفة مدى صدقيا، وقد اعتبر الباحث اتفاؽ المحكميف عمى عبارات االستبانة صدقًا منطقيًا ليا. 
يف وقد تحقؽ الباحث مف ثباتيا بإعادة تطبيؽ االختبار، حيث تـ تطبيقيا عمى عينة مف المدير 

والمعمميف وبعد فترة طبقت عمييـ االستبانة مرة أخرى. وقد استخدـ الباحث في المعالجة اإلحصائية 
 عدة أساليب إحصائية منيا حساب التكرارات والنسب المئوية واألوزاف النسبية وحدود الثقة وغيرىا. 

مع المعمميف خبلؿ ومف أىـ نتائج الدراسة: قمة عدد االجتماعات المدرسية التي يعقدىا المدير 
العاـ الدراسي، وعدـ إلماـ مدير المدرسة باألدبيات الخاصة بإدارة االجتماع المدرسي، وعدـ اىتماـ 
المدير بتزويد المعمميف بجدوؿ أعماؿ االجتماع مسبقًا وسيطرتو عمى أغمب المناقشات التي تدور 

 في االجتماع.
 
 ( بعنوان:1998دراسة السدحان ) -6

 المدرسية كما يراىا مديرو المدارس المتوسطة ومعمموىا بمدينة الرياض. واقع االجتماعات
ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى مقومات االجتماعات المدرسية الفعالة، والتعرؼ عمى واقع 
االجتماعات المدرسية ومعوقاتيا في المدارس المتوسطة بمدينة الرياض مف وجية نظر المعمميف 

 لمعوقات التي تحوؿ دوف تحقيؽ االجتماعات المدرسية ألىدافيا.والمديريف، وتحديد أىـ ا
وكاف منيج البحث المستخدـ ىو المنيج الوصفي التحميمي، وأداة الدراسة ىي االستبانة التي أعدىا 
الباحث وقاـ بتطبيقيا عمى عينة عشوائية مف المديريف والمعمميف العامميف في المدارس المتوسطة 

( معممًا، ومف أىـ النتائج التي 373( مديرًا و)154يمية وقد بم  حجـ العينة )بمنطقة الرياض التعم
 توصمت إلييا الدراسة:

أف مقومات االجتماعات المدرسية الفعالة ترتكز عمى شمولية أنماط االجتماعات المدرسية  -
 لكافة جوانب العمؿ المدرسي.

طة، بينما يراىا المعمموف يرى مديرو المدارس أف أنماط االجتماعات تمارس بدرجة متوس -
أنيا تمارس بدرجة ضعيفة، أما أىمية ممارسة تمؾ األنماط فيرى كؿ مف المديريف 

 والمعمميف أنيا متوسطة.

يتفؽ المديروف والمعمموف مف أفراد العينة أف مرحمة تخطيط االجتماعات تمارس بدرجة  -
 متوسطة.
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رجة متوسطة، بينما يرى المعمموف يرى المديروف أف المعمميف يشاركوف في االجتماعات بد -
 أف درجة مشاركتيـ ضعيفة.

يرى كؿ مف المديريف والمعمميف أف أكبر معوقات االجتماعات المدرسية ىو قمة  -
 الصبلحيات الممنوحة لمدير المدرسة مف إدارة التعميـ. 

 
 ( بعنوان:1994دراسة درباس ) -7

المتوسطة والثانوية في مدينة  إدارة االجتماعات المدرسية: كما يراىا مديرو المدارس
 الطائف )دراسة ميدانية(.

ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى واقع االجتماعات المدرسية مف خبلؿ أسموب إدارتيا، ومدى 
 مشاركة المدرسيف فييا، مف وجية نظر مديري المدارس المتوسطة والثانوية في مدينة الطائؼ.

مي، أما مجتمع وعينة الدراسة؛ فقد استخدـ الباحث وقد استخدـ الباحث المنيج الوصفي التحمي
أسموب العينة الفرضية، حيث شكؿ مجتمع الدراسة وىـ جميع مديروا المدارس المتوسطة والثانوية 
بمدينة الطائؼ الذيف شاركوا في البرنامج التنشيطي الذي أقامتو إدارة التعميـ في الفصؿ الدراسي 

 ( مديرًا.17ىػ، وعددىـ )1411ـ، 1989األوؿ مف العاـ الدراسي 
( فقرة ذات مقياس رباعي الرتب، وقد 13أما أداة الدراسة فكانت عبارة عف استبانة مكونة مف )

تحقؽ الباحث مف صدؽ االستبانة مف خبلؿ عرضيا عمى مجموعة مف المحكميف والمختصيف في 
ئة النصفية، مع تصحي  تصميـ البحوث وأدوات القياس، وكذلؾ مف ثباتيا باستخداـ طريقة التجز 

 برواف. -معامؿ الثبات باستخداـ معادلة سبيرماف
 وقد استخدـ الباحث النسب المئوية والتكرارات ومربع كاي في معالجاتو اإلحصائية.

 ومف أىـ النتائج التي توصمت إلييا الدراسة ما يمي: 
مما يعني أف النمط أف عدد االجتماعات التي تعقد في المدارس التي شممتيا العينة قميؿ،  -

 اإلداري السائد يميؿ إلى األوتوقراطية.

أف المديريف يتيحوف فرصة ال بأس بيا أماـ المعمميف لممشاركة في صياغة جدوؿ  -
 االجتماع، وتزويدىـ بو، ويأخذوف برأييـ في تحديد زماف ومكاف االجتماع.

مف حماسة المجتمعيف  -كبيرإلى حد –إف إدارة المديريف لدفة الحوار أثناء االجتماع تقمؿ  -
 إلبداء وجيات نظرىـ، مما يجعؿ مشاركتيـ في االجتماع ىامشية.
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 الدراسات األجنبية: -ثانيًا:
 بعنوان: Joseph Klein( 2005دراسة جوزيف كالين ) -8

"Effectiveness of school staff meetings: implications for 
teacher-training and conduct of meetings" 

دارة االجتماعات.  فاعمية اجتماعات الييئة التدريسية: تدريب المعممين وا 
ىدفت الدراسة إلى البحث في أنواع اجتماعات المعمميف، وعػددىا وتحديػد درجػة االرتبػاط و التعػاوف 

 بيف المعمميف في االجتماعات.
اسػػتبانة مػػف أجػػؿ  وقػػد اسػػتخدـ الباحػػث المػػنيج الوصػػفي التحميمػػي كمػػنيج فػػي دراسػػتو، وقػػاـ بإعػػداد

اختبار و تحديد درجة فاعمية اجتماعػات أعضػاء الييئػة التدريسػية، ولمعرفػة الفػروؽ بػيف اجتماعػات 
الييئػػػة التدريسػػػية وأنػػػواع أخػػػرى مػػػف االجتماعػػػات، وتػػػـ اسػػػتخداـ أداة ثانيػػػة فػػػي ىػػػذه الدراسػػػة وىػػػي 

مفحوصػيف، وتكونػت فقػرات المقابمػة، حيػث قػاـ الباحػث بػإجراء العديػد مػف المقػاببلت مػع المعممػيف ال
فقرة تـ اختبػار صػحتيا مػف خػبلؿ أدبيػات البحػث، تػـ توزيعيػا عمػى مجموعػة مػف  76االستبانة مف 

المحػػػاور مثػػػؿ التخطػػػيط و اإلعػػػداد لبلجتماعػػػات، إدارة االجتماعػػػات، مشػػػاركة المعممػػػيف فػػػي اتخػػػاذ 
عاليػػة االجتماعػػات، كمػػا تػػـ القػػرارات، و مػػف خػػبلؿ اسػػتطبلع لمػػرأي فقػػد تػػـ اسػػتخراج التقيػػيـ العػػاـ لف

التحقؽ مف صدؽ و ثبات االستبانة مف خبلؿ االرتباط بيف المفاىيـ العامػة لبلجتماعػات مػف خػبلؿ 
أدبيػػات البحػػث و مػػا تػػـ اختبػػاره مػػف فقػػرات لبلسػػتبانة عبػػر المعممػػيف الخبػػراء، و كانػػت درجػػة الثبػػات 

( معمػػػـ و معممػػػة،  والثانويػػػة  132ة )(، وتػػػـ توزيػػػع االسػػػتبانة عمػػػى معممػػػي المرحمػػػة االبتدائيػػػ0.92)
( معمػػػـ و معممػػػة لممػػػدارس فػػػي إسػػػرائيؿ، ومػػػف أجػػػؿ الحصػػػوؿ عمػػػى معمومػػػات إضػػػافية قػػػاـ 168)

 الباحث بإجراء مقاببلت مع المفحوصيف.
تػػػـ اسػػػتخداـ مجموعػػػة مػػػف األسػػػاليب اإلحصػػػائية تمثمػػػت فػػػي المتوسػػػطات الحسػػػابية و االنحرافػػػات 

إليجػػاد داللػػة الفػػروؽ بػػيف أنػػواع  ONE WAY ANOVAبػػار المعياريػػة و اختبػػار )ؼ( و اخت
 Tukeyاالجتماعات و اختبار 

ومف أىـ النتائج التي توصمت إلييا الدراسة وجود مشاركة محدودة مف المعمميف في االجتماعات 
وفي وضع جدوؿ األعماؿ، وافتقاد مديري المدارس إلى ميارات التواصؿ الجيد مع المعمميف خبلؿ 

 . وأف اإلدارة تنفرد في اتخاذ أغمب القرارات التي تصدر عف االجتماعات.االجتماعات
 كما تبيف مف نتائج الدراسة:

 وجود فروؽ دالة إحصائيًا بيف اجتماعات الييئة التدريسية و أنواع االجتماعات األخرى. -1
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وجود فروؽ دالة إحصائيًا بيف اجتماعات المستشاريف و اجتماعات معممي التربية الخاصة  -2
و التي تركز عمى الطمبة ذوي االحتياجات الخاصة، و اجتماعات معممي المواد الدراسية 

 كالرياضيات و التاريخ لصال  معممي التربية الخاصة.
خصائص و مواصفات االجتماعات تختمؼ حسب طبيعة العبلقة مع مراحؿ التخطيط،  -3

 موضوع االجتماع، و تطبيؽ القرارات.
 

 بعنوان:  Riehl( 1998دراسة لاير ) -9

"Work, speech and  social  action in staff  teachers meetings  in 
elementary schools" 
العمل والخطاب والفعل االجتماعي في اجتماعات أعضاء الييئة التعميمية في مدرسة 

 ابتدائية.
األعضاء  وقد ىدفت الدراسة إلى صياغة البناء االجتماعي لممدرسة؛ مف خبلؿ دراسة كيفية عمؿ

كمجموعة عمؿ ألداء الميمات المطموبة منيـ، وكيفية إدارة حواراتيـ داخؿ االجتماعات، وتفحص 
 مدى فاعمية السموؾ الجمعي أثناء االجتماعات.

وقد استخدمت الباحثة المنيج الوصفي التحميمي، وقد أجريت الدراسة في مدرسة ابتدائية عامة 
 "مدارس التطوير الميني"  مرتبطة بكمية تربية جامعية في إطار

وكانت أداة الدراسة ىي المبلحظة المباشرة، حيث قامت الباحثة وباحث مشارؾ بالمشاىدة المباشرة 
لعدد مف االجتماعات عمى مدار عاـ دراسي، وقد حضرت عدة اجتماعات مع ىيئة المدرسة ومع 

لفصوؿ وتحدثت بشكؿ غير اآلباء وأفراد المجتمع المحمي، ومع لجاف العمؿ الفرعية، وزارت ا
 رسمي مع المدرسيف وعقدت عدة مناقشات مع المدير.

وكشفت نتائج الدراسة أف المدير يسيطر عمى وقت االجتماع وموضوعاتو، وىو الذي يضع جدوؿ 
األعماؿ، وىو الذي يقرر إيقاع النقاش واالنتقاؿ مف موضوع إلى آخر، ومع أنو كاف يسم  

نو كاف مسيطرًا عمى كـ المدخبلت، كما أنو كاف يدخؿ حضورًا مف خارج لممعمميف بالمشاركة؛ إال أ
الييئة التدريسية ليعزز مكانتو، ولـ يكف لممعمميف أف يغيروا الوجية المركزية لبلجتماع أو سرعة 
إيقاعو، ومع نياية العاـ شعر المعمموف أف االجتماعات كانت مضيعة لموقت، ولـ تؤدي ال إلى 

مؿ، وفي رأييـ كانت االجتماعات تستغؿ أيضًا لتعزيز سمطة اإلدارة العميا مف قرارات وال إلى ع
خبلؿ تمرير التعميمات مف المنطقة إلى المعمميف عبر المدير، وفي المقابؿ لـ يحدث أف طمب 

 المعمموف مف المدير أف يمرر إلى رؤسائو مطالب الييئة التدريسية.
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 بعنوان: Oison( 1997دراسة أيسون ) -10

To do an effective meetings"" 
 جعل االجتماعات فعالة.

ىدفت الدراسة إلى التعرؼ والوصوؿ إلى أفضؿ السبؿ والطرؽ التي تجعؿ االجتماعات بشكؿ عاـ 
 أكثر فعالية.

وىي دراسة نظرية استخدـ فييا الباحث المنيج الوصفي التحميمي، مف خبلؿ جمع األدب النظري 
والدراسات السابقة التي تناولت الموضوع، وقد عرض الباحث في دراستو مجموعة مف األفكار التي 
 تساعد عمى جعؿ االجتماعات أكثر فعالية ومف ذلؾ أىمية التخطيط المسبؽ لبلجتماعات والتأكيد
عمى أىمية األمور الثبلثة التالية: أف تكوف المعمومات متوافرة قبؿ االجتماع، وأف تقود االجتماعات 

 إلى التفكير اإلبداعي، وأف ينتيي االجتماع باتخاذ قرار. 
ومف أىـ النتائج التي توصؿ إلييا الباحث: أف مكونات االجتماعات الناجحة تتمثؿ في: جدوؿ 

اـ، موجو ومنسؽ االجتماع، أداة لضبط الوقت، مسجؿ لبلجتماع، السيولة أعماؿ معد بعناية واىتم
في التواصؿ بيف المجتمعيف وسماع األصوات، وأف يكوف قائد االجتماع لديو ميارة لفؾ النزاعات 

 التي تحصؿ في االجتماع.
 

 بعنوان: Long( 1994دراسة لونج ) -11

"Suggestions for school principal: how to paln about an effective 
and managed meetings" 

 مقترحات لمدير المدرسة: كيف تخطط الجتماعات فاعمة وتديرىا.
ىدفت الدراسة إلى تقديـ بعض المقترحات والتوصيات التي يجب أف يسترشد بيا مدير المدرسة 

 عند عقد االجتماعات مع المعمميف وكافة العامميف في المدرسة.
خدـ فييا الباحث المنيج الوصفي التحميمي، مكتفيًا باألدب النظري والدراسات وىي دراسة نظرية است

السابقة ذات العبلقة، وقدـ الباحث في نياية دراستو مجموعة مف اإلرشادات لمدير المدرسة التي 
 يمكف أف تجعؿ مف االجتماع المدرسي ناجحًا ومف أىميا:

 ال تخطط الجتماع إال إذا توافرت حاجة ماسة لو. -

 تأكد مف أف كؿ المطبوعات واألوراؽ المطموبة موجودة، وأف الصوت يصؿ الجميع. -

 اطبع جدوؿ األعماؿ مقدمًا وبشكؿ جيد. -
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 تأكد أف االجتماع يبدأ وينتيي في الوقت المحدد لو. -

 قدـ الحضور وعرفيـ بشكؿ مناسب. -

 ال تنتقد المداخبلت وال المتحدثيف، فبل أحد يحب أف يياجـ. -

 ة لتسير األمور بشكؿ حيوي.استخدـ الدعاي -

 
 بعنوان: Gorton And Burus( 1985دراسة جورتن وبيرنز ) -12

"The reality of school meetings from the perspective of    
teachers" 

 " واقع االجتماعات المدرسية من وجية نظر المدرسين"
وذلؾ في إحدى عشرة منظمة  ىدفت الدراسة التعرؼ إلى رأي المدرسيف في االجتماعات المدرسية،

 تعميمية في والية ويسكنسف األمريكية.
وقد استخدـ الباحثاف المنيج الوصفي التحميمي، ولتحقيؽ أىداؼ الدراسة؛ استخدـ الباحثاف االستبانة 

%( 10( فقرة، وأرسبلىا إلى عينة عشوائية نسبتيا )29أداة دراسة حيث صمما استبياف مكوف مف )
%( مف االستبانات 85االبتدائي والثانوي في الوالية، وقد تـ استرجاع ما يعادؿ ) مف مدرسي التعميـ

 المرسمة، حيث جرى تحميؿ بياناتيا باستخداـ النسب المئوية والتكرارات وغيرىما.
ومف أىـ النتائج التي توصمت إلييا الدراسة أف االجتماعات المدرسية لـ ُيعد ليا بكفاءة، وأف جدوؿ 

عط لممجتمعيف قبؿ االجتماع، وأنو ليس ىناؾ استثمار آلراء العامميف في إعداد جدوؿ األعماؿ لـ ي
األعماؿ، وأنيا تفتقر إلى التخطيط الجيد، وأف المشاركيف في المناقشات كانوا أقمية، وقد كانت أىـ 

ية إلى نتيجة ليذه الدراسة جـز المدرسيف بأنيـ لـ يسيموا إسيامًا فاعبًل أو يضيفوا شيئًا ذا أىم
 عممية صنع واتخاذ القرارات التي ينتيي إلييا االجتماع.  
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 الدراسات التي تناولت موضوع التوافق الميني : -المحور الثاني:
 
 الدراسات العربية: -أواًل:
 ( بعنوان:2010دراسة فحجان ) -1

التربية التوافق الميني والمسئولية االجتماعية وعالقتيما بمرونة األنا لدى معممي 
 الخاصة.

ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى التوافؽ الميني والمسئولية االجتماعية وعبلقتيما بمرونة األنا لدى 
معممي التربية الخاصة بمؤسسات التربية الخاصة بمحافظات قطاع غزة، والتعرؼ عمى مستوى تمؾ 

 بمرونة األنا.المتغيرات ومدى عبلقة التوافؽ الميني والمسئولية االجتماعية 
وقد استخدـ الباحث المنيج الوصفي التحميمي االرتباطي كما قاـ بوصؼ وتحميؿ )التوافؽ الميني، 
المسئولية االجتماعية، مرونة األنا( لدى معممي التربية الخاصة، وقد تكوف مجتمع الدراسة مف 

طاع غزة، وقد ( مؤسسة تربوية خاصة في ق11( معمـ ومعممة تربية خاصة موزعيف عمى )287)
( معمـ ومعممة تربية 30قسـ الباحث عينة الدراسة إلى عينتيف وىما: عينة استطبلعية مكونة مف )

خاصة تـ اختيارىـ بشكؿ عشوائي، والعينة الفعمية وىي عبارة عف مجتمع الدراسة المكوف مف 
وعمى ضوء  ( معمـ ومعممة تربية خاصة ، وقد استخدـ الباحث االستبانة أداة لدراستو،287)

 متغيرات الدراسة؛ صمـ الباحث ثبلث استبانات لتحقيؽ أىداؼ الدراسة وىي: 
( فقرة موزعة عمى خمسة 50استبانة التوافؽ الميني: وىي مف إعداد الباحث ومكونة مف ) -

 مجاالت.
( فقرة موزعة عمى 44استبانة المسئولية االجتماعية: وىي مف إعداد الباحث ومكونة مف ) -

 ت.أربعة مجاال
( فقرة موزعة عمى أربعة 37استبانة مرونة األنا: وىي أيضًا مف إعداد الباحث مكونة مف ) -

 مجاالت.

ومف أىـ األساليب التي استخدميا الباحث في المعالجات اإلحصائية )معامؿ ألفا كرونباخ، التجزئة 
ف، اختبار       النصفية، المتوسطات الحسابية، التكرارات، الوزف النسبي، معامؿ ارتباط بيرسو 

 ماف وتني(
ومف أىـ نتائج الدراسة أف مستوى التوافؽ الميني لدى معممي ومعممات التربية الخاصة فوؽ  

%، وأف العبلقة بيف مرونة األنا والتوافؽ الميني قوية وطردية، وعدـ 73.3المتوسط بوزف نسبي 
ة الدراسة تعزى لمتغيرات وجود فروؽ ذات داللة إحصائية في مستوى التوافؽ الميني لدى عين
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الدراسة )الجنس، الحالة االجتماعية، المؤىؿ العممي، سنوات الخدمة، نوع اإلعاقة التي يعمؿ معيا، 
 فئة المعمـ، الدخؿ الشيري(.

 
 ( بعنوان: 2009دراسة أبو غالي و بسيسو ) -2

محافظات  التوافق الميني وعالقتو بأساليب إدارة الصراع لدى مديري المدارس الثانوية في
 غزة.

ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى العبلقة بيف التوافؽ الميني وأساليب إدارة الصراع لدى مديري 
المدارس الثانوية في محافظات غزة، والكشؼ عف الفروؽ في مستوى التوافؽ الميني لدى المديريف 

لمتعرؼ عمى مستوى  تبعًا لمتغير الجنس، وقد استخدمت الباحثتاف المنيج الوصفي التحميمي وذلؾ
التوافؽ الميني لدى مديري المدارس الثانوية وعبلقتو بأساليب إدارة الصراع، وقد شمؿ مجتمع 

( مدير 120الدراسة جميع مديري ومديرات المدارس الحكومية الثانوية في محافظات غزة وعددىـ )
 ومديرة وىو نفسو عينة الدراسة.

ة لمدراسة وحسب متغيرات الدراسة صممت الباحثتاف مقياساف وقد استخدمت الباحثتاف االستبانة كأدا
 ىما:

( عبارة 50مقياس التوافؽ الميني: مف إعداد الباحثتيف وىو عبارة عف استبانة مكونة مف ) -1
مقسمة عمى أربعة مجاالت ىي: الرضا الذاتي، االتزاف االنفعالي، العبلقات االجتماعية، النمو 

 قؽ مف صدؽ االستبانة وثباتيا.الميني والمسمكي، وقد تـ التح
مقياس أساليب إدارة الصراع: مف إعداد الباحثتيف وىو أيضًا عبارة عف استبانة مكونة مف  -2

( عبارة موزعة عمى خمسة مجاالت ىي: التعاوف، التجنب، المنافسة، التسوية، 30)
 االسترضاء، وقد تحققت الباحثتاف مف صدؽ االستبانة وثباتيا.

األساليب اإلحصائية التالية: المتوسط الحسابي واالنحراؼ المعياري واختبار )ت(، وقد تـ استخداـ 
وتـ التحقؽ مف صدؽ االستبانة بالطرؽ التالية: صدؽ المحكميف و صدؽ االتساؽ الداخمي، وكذلؾ 

 األمر بالنسبة لثبات المقياس تـ أيضًا بطريقتيف: التجزئة النصفية و طريقة ألفا كرونباخ. 
النتائج التي توصمت إلييا الدراسة أف ىناؾ مستوى جيد لمتوافؽ الميني لدى مديري ومف أىـ 

%( وجاء مجاؿ النمو الميني والمسمكي في الترتيب األوؿ 76.6المدارس الثانوية بدرجة كمية )
%، وأكثر مجاالت أساليب إدارة الصراع مجاؿ التعاوف، ومف أىـ توصيات الدراسة 84.9بنسبة 

 إرشادية تنموية لتحقيؽ مستوى أفضؿ لمتوافؽ الميني لممديريف.تقديـ برامج 
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 ( بعنوان:2009دراسة جوخب ) -3

الذكاء الوجداني وعالقتو بالتوافق الميني "دراسة عمى معممات المرحمة الثانوية في مدينة 
 الرياض".

والتوافؽ الميني لدى ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى طبيعة العبلقة بيف الذكاء الوجداني بأبعاده 
عينة مف معممات المرحمة الثانوية بمدينة الرياض في ضوء عدد مف المتغيرات الوسيطة ذات 

 العبلقة المختمفة مثؿ: الحالة االجتماعية والتخصص األكاديمي وسنوات الخبرة.
مف ( 398ولتحقيؽ أىداؼ الدراسة استخدمت الباحثة المنيج الوصفي التحميمي عمى عينة شممت )

معممات المرحمة الثانوية مف مجتمع الدراسة المتمثؿ في جميع معممات المرحمة الثانوية بمدينة 
 الرياض.

 وكانت أداة الدراسة وجمع المعمومات ىي االستبانة، حيث استخدمت الباحثة استبانتاف لمقياس ىما:
 (.2003مقياس الذكاء الوجداني: وىو عبارة عف استبانة لباروف ترجمة ىريدي ) -

(، وذلؾ بعد التحقؽ مف 2002مقياس التوافؽ الميني: استبانة مف إعداد الشيري ) -
 صدقيما وثباتيما.

لداللة الفروؽ، كشفت  T.testوبعد معالجة البيانات إحصائيًا باستخداـ معامؿ بيرسوف واختبار 
 الدراسة عف النتائج التالية:

لدراسة مف المعممات عمى مقياس توجد عبلقة دالة إحصائيًا بيف متوسط درجات عينة ا -
 الذكاء الوجداني ودرجاتيف عمى مقياس التوافؽ الميني.

توجد فروؽ دالة إحصائيًا بيف متوسط درجات مقياس الذكاء الوجداني لدى المعممات  -
)مرتفعات/ منخفظات( التوافؽ الميني، وكانت النتائج دالة لصال  المرتفعات في التوافؽ 

 الميني.

الة إحصائيًا بيف متوسط درجات مقياس التوافؽ الميني وفقًا لمغير توجد عبلقة د -
التخصص األكاديمي )أدبي، عممي( لصال  القسـ األدبي، وتحديدًا تخصص عمـ النفس 

 وعمـ االجتماع.

توجد عبلقة دالة إحصائيًا بيف متوسط درجات مقياس التوافؽ الميني وفقًا لمغير سنوات  -
 ة األكثر.الخدمة، لصال  سنوات الخدم
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توجد عبلقة دالة إحصائيًا بيف متوسط درجات أبعاد مقياس التوافؽ الميني في متغير  -
)التكيؼ مع البيئة( لصال  غير المتزوجات، بينما كانت الفروؽ دالة إحصائيًا لصال  
المتزوجات في أبعاد مقياس التوافؽ الميني المتمثمة في كؿ مف )الراتب واالجازات(، في 

ر فروؽ دالة إحصائيًا بيف المعممات المتزوجات وغير المتزوجات في )ساعات حيف لـ تظي
الدواـ، العبلقة مع الزمبلء، الحراؾ الميني، االتزاف االنفعالي، اإلدارة واإلشراؼ، الدافع 

 لئلنجاز(.

 ( بعنوان:2009دراسة الصعب ) -4

ين بتعميم الميث قيم العمل وعالقتيا بالتوافق الميني لدى عينة من المرشدين المدرسي
 والقنفذة.

ىدفت الدراسة إلى معرفة العبلقة بيف قيـ العمؿ والتوافؽ الميني لممرشديف المدرسييف في تعميـ 
الميث والقنفذة، والفروؽ بيف المرشديف المدرسييف في التوافؽ الميني، والتحقؽ مف وجود فروؽ في 

 العمؿ، عدد سنوات الخدمة(التوافؽ الميني ترجع لمتغيرات الدراسة )التخصص، مكاف 
وقد استخدـ الباحث المنيج الوصفي التحميمي كمنيج دراسة عمى عينة مف المرشديف المدرسييف 
بمدارس التعميـ العاـ الحكومي بمراحمو الثبلث )ابتدائي، متوسط، ثانوي( بمحافظتي الميث والقنفذة 

كافة مدراس محافظتي الميث والقنفذة مف مجتمع الدراسة المتمثؿ في جميع المرشديف المدرسييف في 
( مرشدًا مدرسيًا، ونظرًا لصغر مجتمع الدراسة؛ فقد 210بالمممكة العربية السعودية والبال  عددىـ )

 رأى الباحث أف يكوف مجتمع الدراسة ىو نفسو عينة الدراسة.
 وقد تمثمت أدوات البحث في:

 (.1992بلـ وزايد )مقياس قيـ العمؿ: وىو عبارة عف استبانة مف إعداد ع -

 ( وتعديؿ الباحث.2004مقياس التوافؽ الميني: وىو أيضًا استبانة مف إعداد الشاعري ) -

ومف األساليب اإلحصائية المستخدمة: معامؿ ارتباط بيرسوف، المتوسط الحسابي والترتيب، اختبار 
 (.One Way ANOVA(، تحميؿ التبايف األحادي )T-testت )

 الدراسة:ومف أىـ نتائج 
وجود عبلقة ارتباطية موجبة ذات داللة إحصائية بيف الدرجة الكمية عمى مقياس قيـ العمؿ  -

وبيف الدرجة الكمية عمى مقياس التوافؽ الميني، وكانت قيمة معامؿ االرتباط ىي 
(0.21 .) 



 -226- 

عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسطات درجات التوافؽ الميني لدى المرشديف  -
 سنوات الخدمة، وكذلؾ لمتغير التخصص.و  رسييف تعزى لمتغير مكاف العمؿالمد

ومف أىـ توصيات الدراسة، تنمية قيـ العمؿ لدى المرشديف المدرسييف حتى ينعكس ذلؾ عمى 
 التوافؽ الميني لدييـ.

 
 ( بعنوان:2009دراسة عطا اهلل ) -5

 بتوافقيم الميني.البرامج التدريبية المقدمة لمعممي التربية الخاصة وعالقتيا 
ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى العبلقة بيف البرامج التدريبية والتوافؽ الميني وأبعاده الفرعية لدى 

 معممي ومعممات التربية الخاصة.
وقد استخدـ الباحث المنيج الوصفي التحميمي، وتمثؿ مجتمع الدراسة في معممي ومعممات معاىد 

، حيث اختار الباحث منيا )التربية الخاصة العاممة بوالية  ( معاىد عشوائيًا، وقد بم  8الخرطـو
 معممة(. 54معمـ،  28( معممًا ومعممة منيـ )82حجـ العينة )

 وكانت أداة الدراسة ىي االستبانة، حيث أعد الباحث استبانتيف كالتالي:
ي التربية استبانة التوافؽ الميني: وقد قاـ الباحث باستخداـ مقياس التوافؽ الميني لمعمم -

( عبارة موزعة عمى ستة أبعاد، وتـ التحقؽ 102الخاصة مف إعداده، والذي تكوف مف )
( معمـ 34مف صدقو الظاىري )صدؽ المحكميف(، وتـ تجريبو عمى عينة مكونة مف )

 ومعممة، وكذلؾ مف ثباتو بالتجزئة النصفية ومعامؿ ألفا كرونباخ.

ـ الباحث بقياسو عمى المستوى الرتبي؛ حيث طرح أما بالنسبة لقياس متغير التدريب فقد قا -
 أسئمة في شكؿ استبانة مصغرة عمى عينة الدراسة.

ومف أىـ األساليب اإلحصائية المستخدمة: معامؿ ارتباط الرتب لسبيرماف، واختبار داللة معامؿ 
 ارتباط الرتب لسبيرماف.

إحصائيًا بيف البرامج التدريبة وقد كشفت نتائج الدراسة عف وجود عبلقة ارتباطية طردية دالة 
( )معامؿ سبيرماف(. 0.298المقدمة لمعممي التربية الخاصة وتوافقيـ الميني بمعامؿ ارتباط )

ووجود عبلقة ارتباطية دالة إحصائيًا بيف البرامج التدريبية وأربعة مف أبعاد التوافؽ الميني ىي: 
واالتجاه نحو الطفؿ غير العادي، بينما لـ توجد  األداء التوافقي، والبعد الذاتي، والبعد االجتماعي،

 عبلقة بيف التدريب والرضا عف طبيعة المينة وبيئة العمؿ والبعد االقتصادي.
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 ( بعنوان:2008دراسة المرشدي وحسن ) -6

 التوافق الميني لدى موظفي كمية التربية األساسية في جامعة بابل.
الميني لدى موظفي كمية التربية األساسية/ جامعة ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى درجة التوافؽ 

بابؿ، وىؿ توجد فروؽ ذات داللة إحصائية في درجة التوافؽ الميني تبعًا لمتغير الجنس ومتغير 
 نوع التعييف عمى المبلؾ )دائـ، مؤقت(.

وتصنؼ الدراسة ضمف البحوث التي تعتمد عمى المنيج الوصفي التحميمي، وقد تكوف مجتمع 
مف األفراد العامميف )الموظفيف( في كمية التربية األساسية/ جامعة بابؿ مف كٍؿ مف  الدراسة

ناث( وعددىـ ) ( موظفًا وموظفة، وقد تـ اختيار عينة عشوائية منيـ بمغت 135الجنسيف )ذكور وا 
 ( موظفًا. 50)

دراسة، والذي ( كأداة لم2000وقد اعتمد الباحثاف عمى مقياس التوافؽ الميني الذي أعده )الشمري: 
( فقرة، وقد تحقؽ الباحثاف مف صدؽ وثبات المقياس مف خبلؿ إعادة االختبار 61تكوف مف )

 وطريقة التجزئة النصفية واستخداـ معامؿ ألفا كرونباخ.
لعينة واحدة،  T-testومف أىـ الوسائؿ اإلحصائية المستخدمة: المتوسط الحسابي، واختبار )ت( 

 ولعينتيف مستقمتيف.
ىـ النتائج التي تمخضت عنيا الدراسة أف مستوى درجة التوافؽ الميني لدى أفراد العينة ومف أ

منخفض، وأنو ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية في درجة التوافؽ الميني لدى عينة البحث تعزى 
 لمغير الجنس، بينما توجد فروؽ دالة إحصائيًا في درجة التوافؽ الميني تعزى لمتغير نوع التعييف

 لصال  الموظفيف المعينيف عمى المبلؾ الدائـ.
 
 ( بعنوان:2005دراسة الزىار وحبيب ) -7

التحقق من اإلسيام النسبي ألبعاد الذكاء االنفعالي في التوافق الميني لمعممي المرحمة 
 اإلعدادية.

رحمة ىدفت الدراسة إلى التحقؽ مف إسياـ أبعاد الذكاء االنفعالي في التوافؽ الميني لمعممي الم
 اإلعدادية.

وقد استخدـ الباحثاف المنيج الوصفي االرتباطي كمنيج دراسة، وشكؿ جميع معممي ومعممات 
المرحمة اإلعدادية بمحافظة اإلسماعيمية مجتمع الدراسة، أما العينة فقد جزءىا الباحثاف إلى عينة 

بطريقة عشوائية، إناث( تـ اختيارىـ  22ذكور،  18( معمـ ومعممة )40استطبلعية مكونة مف )
 100( منيـ )210بيدؼ تقدير الخصائص السيكومترية مف الثبات، وتكونت العينة األساسية مف )
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إناث(، مف معممي المرحمة اإلعدادية بمحافظة اإلسماعيمية، وقد تـ اختيارىـ بطريقة  110ذكور، 
 عشوائية.

كأداة لدراستيما، ونظرًا لوجود متغيريف أما بالنسبة ألداة الدراسة، فقد استخدـ الباحثاف االستبانة 
رئيسييف في الدراسة، كاف ىناؾ مقياس لمتوافؽ الميني لمعممي المرحمة اإلعدادية مف إعداد إجبلؿ 

( فقرة موزعة عمى سمـ ثبلثي، وقد حذؼ الباحثاف فقرة واحدة، 30( ويشتمؿ عمى )1990يسري )
المقياس باستخداـ معادلة ألفا كرونباخ،  ( فقرة، وتـ حساب ثبات29فأصب  عدد الفقرات ىو )

( وبعد حذؼ بعض الفقرات مف 2001ومقياس آخر لمذكاء االنفعالي مف إعداد محسف عبد النبي )
 ( فقرة، وتـ أيضًا حساب ثباتو بنفس الطريقة السابقة.43المقياس المذكور أصب  عدد فقراتو )

ات اإلحصائية مثؿ المتوسط والوسيط وقد استخدـ الباحثاف عددًا مف األساليب في المعالج
 واالنحراؼ المعياري ومعامؿ االرتباط، وغيرىا.

وتوصمت الدراسة إلى أف نسبة اإلسياـ الذي تسيـ بو أبعاد الذكاء االنفعالي في التوافؽ الميني 
%، أي أف أبعاد الذكاء االنفعالي تسيـ في التوافؽ الميني 4لمعممي المرحمة اإلعدادية ال تتعدى 

 لممعمـ؛ ولكف ليس بالقدر الكبير.
دارة االنفعاالت   ليما القدرة عمى التنبؤ  -مف أبعاد الذكاء االنفعالي–وأف بعدي الوعي بالذات، وا 

 بالتوافؽ الميني لمعممي المرحمة اإلعدادية باإلسماعيمية، 
 
 ( بعنوان:2004دراسة أحمد ) -8

النفسي واالجتماعي وتوافقيم الميني الذكاء الروحي لدى طمبة الجامعة وعالقتو بتوافقيم 
 )دراسة تطبيقية(.

ىدفت الدراسة إلى تقصي العبلقة بيف الذكاء الروحي وكبًل مف التوافؽ النفسي واالجتماعي والميني 
 لدى عينة مف طبلب الجامعة في ضوء نوع الجنس والتخصص.

مع الدراسة مف طبلب وقد استخدـ الباحث المنيج الوصفي التحميمي كمنيج دراسة، وتكوف مجت
جامعة  -جامعة جنوب الوادي بأسواف مف كميات مختمفة، وطبلب كمية الدراسات اإلسبلمية بأسواف

( طالبًا مف الذكور واإلناث مف مجتمع 453األزىر بجميورية مصر العربية، وقد بم  أفراد العينة )
 الدراسة.

 ية: وقد استخدـ الباحث في جمع بيانات دراستو األدوات التال
 -االستبانة–مقياس الذكاء الروحي )مف خبلؿ األمثاؿ الشعبية بمصر(: وتكوف المقياس  -

 ( مفردة موزعة عمى خمسة أبعاد.70مف )
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( عبارة موزعة عمى بعديف 84مقياس التوافؽ النفسي واالجتماعي:  وتكونت االستبانة مف ) -
 رئيسييف ىما التوافؽ النفسي، والتوافؽ االجتماعي.

( عبارة موزعة عمى 40توافؽ الميني لطبلب الجامعة: وتكونت االستبانة مف )مقياس ال -
 أربعة أبعاد.

وقد تحقؽ الباحث مف الخصائص السيكومترية لممقاييس مف خبلؿ تطبيقيا عمى عينة استطبلعية 
( طالب وطالبة، والتحقؽ مف صدؽ المحتوى والصدؽ الظاىري مف خبلؿ عرضيا عمى 120مف )

ضًا التحقؽ مف صدؽ التناسؽ الداخمي، وكذلؾ التأكد مف ثبات المقاييس بطريقتي المحكميف، وأي
عادة تطبيؽ المقاييس عمى أفراد العينة االستطبلعية.  التجزئة النصفية، وا 

ومف األساليب اإلحصائية المستخدمة: المتوسطات، واالنحرافات المعيارية، ومعامبلت االرتباط، 
 (.one way ANOVAف خبلؿ )( مFواختبار)ت( وحساب قيمة )

ومف أىـ النتائج التي توصمت إلييا الدراسة ما يمي: أنو ال يوجد ارتباط بيف بعض السمات الذاتية 
والتوافؽ الميني، ويبدو أف العوامؿ التي يتوقؼ عمييا التوافؽ الميني في خارج بناء شخصية الفرد 

ميني يتوقؼ عمى الظروؼ البيئية والمينية أكثر مف العوامؿ التي تحوييا شخصيتو، وأف التوافؽ ال
 أكثر مف توقفو عمى العوامؿ البنائية في شخصية الفرد.

 
 ( بعنوان: 2004دراسة الحميبي ) -9

 االتجاىات التربوية ألعضاء ىيئة التدريس بكميات المعممين وعالقتيا بالتوافق الميني.
ألعضاء ىيئة التدريس بكميات  ىدفت الدراسة الحالية إلى التعرؼ عمى االتجاىات التربوية

 المعمميف وعبلقتيا بالتوافؽ الميني لدييـ.
وقد استخدـ الباحث المنيج الوصفي التحميمي لمبلئمتو لطبيعة الدراسة، وقد تـ اختيار عينة الدراسة 
بالطريقة العمدية مف أعضاء ىيئة التدريس بكميات )األحساء، الدماـ، الرياض، التربية البدنية 

( عضوًا شكموا عينة 187ضية(، حيث بم  عدد الذيف قاموا باإلجابة عمى االستبيانات )والريا
 الدراسة.

 وقد تمثمت وسائؿ جمع البيانات في ىذه الدراسة ما يمي:
(، تعريب وتقنيف نبيؿ زايد 1990مقياس االتجاىات التربوية: مف إعداد كامبل أرورا ) -

 تسعة محاور.( مفردة موزعة عمى 47( مكوف مف )2003)
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(، ثـ قاـ بتعديمو كؿ مف 1981مقياس التوافؽ الميني: مف إعداد مصطفى خميؿ ) -
( 34( ليتبلءـ وأعضاء ىيئة التدريس بالجامعات مكوف مف )1984الكرداني والعزب )

 فقرة.

وقد تحقؽ الباحث مف صدؽ المقياسيف باستخداـ صدؽ التمييز وصدؽ االتساؽ الداخمي، وأيضًا 
 باستخداـ طريقة التجزئة النصفية.مف الثبات 

وقد اشتممت المعالجات اإلحصائية عمى التوصيؼ اإلحصائي )المتوسط الحسابي، االنحراؼ 
المعياري، معامؿ االلتواء، النسبة المئوية(، وداللة الفروؽ باستخداـ تحميؿ التبايف األحادي، 

 واختبار)ت(، ومعامبلت االرتباط باستخداـ طريقة بيرسوف.
أىػػػـ نتػػػائج الدراسػػػة التػػػي أسػػػفرت عنيػػػا وجػػػود فػػػروؽ ذات داللػػػة إحصػػػائية بػػػيف أعضػػػاء ىيئػػػة  ومػػػف

التدريس باألقسػاـ التعميميػة بصػفة عامػة وبػيف األقسػاـ التربويػة واألقسػاـ العمميػة بصػفة خاصػة، فػي 
كػػؿ مػػف درجػػات مقيػػاس االتجاىػػات التربويػػة ، ودرجػػات مقيػػاس التوافػػؽ المينػػي ، وكشػػفت الدراسػػة 

عبلقػػػة ارتباطيػػػة دالػػػة إحصػػػائيًا ، بػػػيف كػػػؿ مػػػف درجػػػات مقيػػػاس التوافػػػؽ المينػػػي ، ودرجػػػات وجػػػود 
 االتجاىات التربوية عمى عينة الدراسة. 

 
 ( بعنوان: 2001دراسة السمادوني ) -11

الذكاء الوجداني والتوافق الميني لممعمم، دراسة ميدانية عمى عينة من المعممين 
 والمعممات بالتعميم الثانوي العام.

وىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى نسب الذكاء الوجداني لممعمـ ودرجة توافقو الميني في المرحمة 
 الثانوية مف خبلؿ بناء اختبارات مقننة لقياسيا ووضع معاييرىا .

وقد استخدـ الباحث المنيج الوصفي التحميمي لتحقيؽ أىداؼ الدراسة، وقد تكوف مجتمع الدراسة مف 
عممات العامميف في المدارس الثانوية بمحافظات الغربية في جميورية مصر جميع المعمميف والم

العربية وىي )طنطا، المحمة الكبرى، قطور، كفر الزيات، سمنود(  ولـ يذكر الباحث عدد ىؤالء 
 ( معمـ ومعممة مف مجتمع الدراسة.360المعمميف ، وتكونت عينة الدراسة مف )

الوجداني: وقد أعد الباحث مقياسيف لمذكاء الوجداني، األوؿ ( مقياس الذكاء 1أدوات الدراسة : )
 ( عبارة موزعة عمى أربعة عوامؿ. 62( موقفًا عامًا، والمقياس الثاني مكوف مف )50مكوف مف )

( مقياس التوافؽ الميني: أعد الباحث ىذا المقياس لمتعرؼ عمى توافؽ المعمـ أو عدـ توافقو مع 2)
( عبارة موزعة عمى أربعة 42النيائية لممقياس مف استبانة مكونة مف )مينتو، وقد تكونت الصورة 

 بنود.
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وقد قاـ الباحث بحساب صدؽ المقاييس بعدة طرؽ وىي: صدؽ المحكميف، الصدؽ الداخمي،  
وقد تـ حساب ثبات المقياس باستخداـ طريقة كيودر  الصدؽ التمييزي، الصدؽ المرتبط بمحؾ.

 معامؿ الثبات بالتجزئة النصفية، و بإعادة التطبيؽ. ريتشارد سوف، وكذلؾ تـ حساب
وقد أظيرت نتائج الدراسة وجود عبلقة دالة بيف الذكاء الوجداني والتوافؽ الميني، وأف النجاح في 

الدراسة  نتائج بينت كما .العمؿ والتوافؽ الميني يتوقؼ عمى نسب الذكاء الوجداني لدى القائميف بو
الذاتي  الرضا في متمثمة الميني توافقيـ درجة في المعمميف بيف إحصائية داللة ذات فروٌقا ىناؾ أف

 وأيضًا سنوات األكاديمي لمتخصص وفقاً  الكمية والدرجة الميني نموىـ أو وكفاءتيـ النفسي والتوافؽ
 إحصائيا وفقاً  دالة الفروؽ كانت فقد لممعمميف االجتماعي لمتوافؽ بالنسبة أما بالتدريس، الخبرة
 الدراسي، كما أشارت لمتخصص بالنسبة إحصائياً  دالة غير الفروؽ بينما بالتدريس الخبرة لسنوات
 الميني لممعمـ النمو عمى أثراً  الدراسي التخصص مع الجنس مف كؿ لتفاعؿ أف إلى الدراسة نتائج
 الميني. لمتوافؽ األخرى الفرعية األبعاد عمى التفاعؿ ىذا أثر يظير لـ بينما
 

 ( بعنوان:2001الشيخ وشكري )دراسة  -11

العالقة بين االتجاه نحو التقنية الحديثة والتوافق الميني لدى العاممين في القطاع 
 الحكومي والقطاع الخاص.

وتمثؿ اليدؼ األساسي ليذه الدراسة في التعرؼ عمى: كيؼ تتبايف العبلقة بيف االتجاه نحو التقنية 
مثؿ: الثقافة )سعودية، مصرية(، والعمؿ )قطاع حكومي، الحديثة والتوافؽ الميني تحت متغيرات 

قطاع خاص(، وما أشكاؿ التفاعؿ بيف االتجاه نحو التقنية الحديثة والتوافؽ الميني في ضوء 
 المتغيرات السابقة والتفاعؿ بينيا.

وقد اتبع الباحثاف المنيج الوصفي التحميمي، وقد استمد الباحثاف مجتمع الدراسة مف المجتمع 
مصري والمجتمع السعودي، وذلؾ مف خريجي الجامعات الذيف يعمموف في مجاالت مينية مختمفة ال

مف الذكور مف سكاف مدينة الرياض بالنسبة لمسعودييف، ومف سكاف مدينة القاىرة بالنسبة 
( 400لممصرييف في القطاعيف الخاص والحكومي، وتمثمت عينة الدراسة في مجموعة مكونة مف )

مف الكميات المختمفة نظرية وعممية، ومف العامميف في المجاالت المينية المختمفة، خريج جامعي 
 مستمدة مف المجتمع السعودي والمصري.

 وقد استخدـ الباحثاف مقياساف كأداة لمدراسة وىما:
( بندًا، وقد 36مقياس االتجاه نحو التقنية الحديثة: وىو عبارة عف استبانة مكونة مف ) -

 تحقؽ الباحثاف مف صدؽ وثبات المقياس. 



 -211- 

( بندًا، وقد تحقؽ الباحثاف 30مقياس التوافؽ الميني: وىو عبارة عف استبانة مكونة مف ) -
 أيضًا مف صدؽ وثبات المقياس.

جموعة مف اإلجراءات اإلحصائية المناسبة لمتحقؽ مف فروضيا وقد استخدمت في ىذه الدراسة م
ومنيا: المتوسط الحسابي واالنحراؼ المعياري و معامبلت ارتباط بسيط و تحميؿ تبايف مف الرتبة 

 األولى والثاني وغيرىا.
ومف أىـ النتائج التي توصمت إلييا الدراسة أف ىناؾ عبلقة قوية دالة إحصائيًا بيف االتجاه نحو 

 التقنية والتوافؽ الميني، بمعنى آخر أف االتجاه نحو التقنية ُمحدد ىاـ لمتوافؽ الميني ومؤثر فيو.
 

 ( بعنوان:1999دراسة الشاعر ) -11
 الضغوط المينية لمدرسي التربية الرياضية وعالقتيا بالتوافق الميني.

الرياضية مف حيث ىدفت الدراسة التعرؼ إلى الضغوط المينية التي يتعرض ليا مدرسي التربية 
عبلقتو بزمبلئو وبرؤسائو وبتبلميذه وبالراتب الشيري وباإلمكانات المادية بالمدرسة، وأثر ىذه 

 الضغوط عمى مدى تكيفو وتوافقو في عممو.
وقد استخدـ الباحث المنيج الوصفي التحميمي عمى عينة قصدية مف مدرسي التربية الرياضية 

 ( مدرس ومدرسة.582)بمحافظة الشرقية، وقد بم  عددىـ 
وقد طبؽ الباحث قائمة بالضغوط المينية، واختبار لمتوافؽ الميني عمى شكؿ استبانتاف عمى عينة 

 الدراسة.
وتوصمت الدراسة أف ىناؾ عبلقة طردية بيف الضغوط المينية لمدرسي التربية الرياضية وتوافقيـ 

سي ومدرسات التربية الرياضية في الميني، كما أف ىناؾ عبلقة وفروؽ دالة إحصائيًا بيف مدر 
سنوات الخدمة لصال  األكثر خدمة، وعدـ وجود فروؽ دالة إحصائيًا تبعًا لمتغير الجنس والمرحمة 

 التعميمية والعمر الزمني لممدرس وموقع المدرسة والحالة االجتماعية لممدرس. 
 

 ( بعنوان: 1998دراسة أبو مصطفى ) -13
لتربوية عمى الزمالء ومديري المدارس والمشرفين التربويين العوامل المعوقة لطرح القضايا ا
 وعالقتيا بالتوافق الميني لممعمم.

ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى العوامؿ المعوقة لطرح القضايا التربوية عمى الزمبلء ومديري 
وافؽ المدارس والمشرفيف التربوييف، ومعرفة العبلقة بينيما، وبيف كؿ مف التوافؽ الذاتي، والت

 النفسي، والتوافؽ االجتماعي، والنمو الميني.
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وقد اتبع الباحث المنيج الوصفي التحميمي، وقد اشتمؿ مجتمع الدراسة عمى جميع الطبلب        
في برنامج تأىيؿ المعمميف والدبموـ الخاص في التربية بكمية التربية الحكومية في  –المعمميف–

ف المعمميف والمعممات، ونظرًا لصغر مجتمع الدراسة فقد ( م106محافظات غزة والبال  عددىـ )
 اعتمده الباحث عينة لدراستو.

 أدوات الدراسة: وقد استخدـ الباحث استبانتاف كأداة لمدراسة وىما كالتالي:
استبانة العوامؿ المعوقة لطرح القضايا التربوية عمى الزمبلء ومديري المدارس والمشرفيف  – 1

 ( فقرة موزعة عمى ثبلثة أبعاد.32عداد الباحث مكونة مف )التربوييف وىي مف إ
( فقرة موزعة 48( مكونة مف )1993مقياس التوافؽ الميني لممعمـ مف إعداد )عبد المنعـ:  – 2

 عمى أربعة أبعاد.
وقد تـ التحقؽ وقياس صدؽ األداتيف مف خبلؿ الدراسة االستطبلعية، والعرض عمى مجموعة مف 

اء التربوييف، وكذلؾ عف طريؽ حساب االتساؽ الداخمي، وكذلؾ تـ حساب المحكميف مف الخبر 
العبارات –معامؿ ثبات االستبانتيف بطريقة التجزئة النصفية وحساب معامؿ االرتباط بيف الجزئييف 

 ومعامؿ االرتباط بالطريقة العامة وطريقة إعادة االختبار، ومعامؿ ألفا كرونباخ.  -الفردية والزوجية
 اإلحصائي المستخدـ: ىو التكرارات والمتوسطات والنسب المئوية ومعامؿ ارتباط بيرسوف. األسموب

الزمبلء  وقت ضيؽ ترتيبيا حسب وىى المعوقة العوامؿ أكثر وقد أظيرت نتائج الدراسة أف
وقت  وضيؽ اإلداري، بالعمؿ وانشغالو المدير وقت وضيؽ الدراسي اليـو في المتواصؿ وانشغاليـ
أنو توجد عبلقة سالبة  الدراسة نتائج بينت كما معاممتو، وغمظة المدير وتسمط تربوي،ال المشرؼ

دالة إحصائيًا بيف العوامؿ المعوقة وكؿ مف التوافؽ الذاتي والتوافؽ النفسي والتوافؽ االجتماعي 
 والنمو الميني وىي بنود التوافؽ الميني.

 
 ( بعنوان:1998دراسة مبارك ) -14

وعالقتو بسمة القمق واالحتراق النفسي لدى معممي ومعممات مدارس التوافق الميني 
 التربية الخاصة: دراسة ميدانية.

ىدفت الدراسة إلى التناوؿ الشمولي لمتغير التوافؽ الميني ببعديو: الرضا واإلرضاء، فضبًل عف 
س المعمـ، درجنو الكمية، والتعرؼ عمى داللة الفروؽ في ىذا المتغير تبعًا الختبلؼ كؿ مف: جن

ونوع إعاقة طبلبو، وتحديد طبيعة العبلقات التبادلية بيف ىذا المتغير وكؿ مف سمة القمؽ واالحتراؽ 
 النفسي، وذلؾ عمى عينة مف معممي ومعممات التربية الخاصة.
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وقد استخدـ الباحث المنيج الوصفي بمستوياتو المختمفة، وقد ضـ مجتمع الدراسة جميع معممي 
( فردًا مف معممي ومعممات 197س الخاصة بمحافظة سوىاج، وقد بم  قواـ العينة )ومعممات المدار 

 التربية الخاصة بمحافظة سوىاج.
عمى  -وذلؾ حسب متغيرات الدراسة-أما بالنسبة ألداة الدراسة، فقد طبؽ الباحث ثبلثة مقاييس 

 جميع أفراد العينة وىـ:
( عبارة موزعة عمى بعديف 72كونة مف )مقياس التوافؽ الميني: وىو عبارة عف استبانة م -

 ىما الرضا واإلرضاء.
( فقرة تشمؿ مقياسيف 20مقياس سمة القمؽ لمكبار: وىو عبارة عف استبانة مكونة مف ) -

 منفصميف لمقمؽ ىما: مقياس الحالة، ومقياس السمة.
ة ( عبار 21مقياس االحتراؽ النفسي لممعمميف: وىو أيضًا عبارة عف استبانة مكونة مف ) -

 موزعة عمى أربعة أبعاد.
وقد تحقؽ الباحث مف صدؽ وثبات األدوات أنفة الذكر بالطرؽ المعروفة مف عرضيا عمى 
المحكميف وتطبيقيا عمى عينة استطبلعية واستخداـ األساليب واألدوات التي تحققو مف صدؽ 

 وثبات األدوات.
تباطيو متبادلة ودالة بيف متغيرات ومف أىـ النتائج التي أسفرت عنيا ىذه الدراسة وجود عبلقة ار 

الدراسة الثبلثة وىي: متغير التوافؽ الميني ببعديو ودرجتو الكمية، ومتغير سمة القمؽ، ومتغير 
االحتراؽ النفسي لدى معممي ومعممات التربية الخاصة، وقد أظيرت وجود فروؽ جوىرية عمى 

فؽ الميني، ولصال  اإلرضاء. وأف المستوى الكمي والكيفي بيف الرضا واإلرضاء كبعديف لمتوا
 المعممات أكثر توافقًا في المينة مف المعمميف مف عينة الدراسة.

 
 ( بعنوان:1995دراسة عيسى ) -15

 التوافق الميني وعالقتو باالحتراق النفسي لدى معممات الرياض.
لدى معممات ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى طبيعة العبلقة بيف التوافؽ الميني واالحتراؽ النفسي 

 الرياض في دولة الكويت.
وقد استخدـ الباحث المنيج الوصفي التحميمي كمنيج لدراستو، وتكوف مجتمع الدراسة مف جميع 
معممات رياض األطفاؿ بدولة الكويت بمناطقيا التعميمية الخمس، وقد تـ اختيار العينة وعددىا 

 ية العممية.( معممة مف الروضات التي تتدرب فييا طالبات الترب105)
 وقد أعد الباحث استبانتيف لمقياس ىما:

( بندًا موزعة عمى 48مقياس التوافؽ الميني: حيث قاـ الباحث ببناء استبانة تحتوي عمى ) -
 ستة بنود، وقد تحثث الباحث مف صدؽ وثبات المقياس.
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فقرة ( 20مقياس االحتراؽ النفسي المتعمؽ بالوظيفة: حيث أعد الباحث استبانة مكونة مف ) -
 موزعة عمى بعديف، وأيضًا قاـ الباحث بالتحقؽ مف صدؽ وثبات المقياس.

وقد أشارت نتائج الدراسة إلى وجود درجة مناسبة مف التوافؽ الميني لدى معممات الرياض بدولة 
الكويت تأخذ شكؿ التوزيع االعتدالي، وكذلؾ إلى أف إدراكيف لمدى مناسبتيف لموظيفة يفوؽ 
إدراكيف لمدى مناسبة الوظيفة ليف، ولـ توجد فروؽ دالة إحصائية بيف المعممات عند تقسيميف 

فؽ متغيرات ديموغرافية محددة مثؿ العمر الزمني، المنطقة التعميمية، سنوات الخدمة، المؤىؿ و 
الدراسي. كما أشارت النتائج إلى أف المعممات ال يعانيف مف درجة عالية مف اإلحساس بالضغوط 
النفسية المتمثمة في درجة اإلحساس باالحتراؽ النفسي، وكذلؾ إلى عدـ وجود داللة إحصائية 

 الرتباط ىذه الدرجة بمستوى التوافؽ الميني لدييف. 
 

 ( بعنوان:1993دراسة عبد المنعم )  -16
 التوافق الميني لممعمم.

 ىدفت الدراسة إلى بناء مقياس مقنف لمتوافؽ الميني لممعمـ، وتحديد نسبة التوافؽ الميني لممعمميف. 
عميـ المختمفة )ابتدائي، إعدادي، وقد تكوف مجتمع الدراسة جميع المعمميف العامميف بمراحؿ الت

ـ بالمدارس الحكومية بقطاع غزة، أما عينة الدراسة فؽ شممت 1992/1993ثانوي( لمعاـ الدراسي 
 ( معمـ ومعممة مف مراحؿ التعميـ المختمفة.394عدد )

 ( فقرة موزعة64أداة الدراسة: قاـ الباحث بإعداد أداة لمدراسة ىي عبارة عف استبانة مكونة مف )
عمى أربعة أبعاد ىي: الرضا الذاتي عف المينة، االتزاف االنفعالي )التوافؽ النفسي(، العبلقات 

 االجتماعية )التوافؽ االجتماعي(، النمو الميني لممعمـ )التوافؽ المسمكي(.
وقد تـ التحقؽ مف الصدؽ الداخمي لعبارات المقياس مف خبلؿ: الدراسة االستطبلعية والتي تيدؼ 

قؽ مف التناسؽ الداخمي لعبارات المقياس وذلؾ بحساب معامؿ االرتباط بيف كؿ عبارة إلى التح
والدرجة الكمية لممقياس الفرعي، والصدؽ التمييزي لعبارات المقياس وذلؾ باستخداـ طريقة المقارنة 

كمية الطرفية، وتناسؽ أبعاد المقياس مع المقياس الكمي وذلؾ بإيجاد معامؿ االرتباط بيف الدرجة ال
لكؿ مقياس فرعي والدرجة الكمية لممقياس، وثبات المقياس، وقد قاـ الباحث بحساب ثبات المقياس 

 بثبلث طرؽ ىي: طريقة إعادة االختبار، طريقة التجزئة النصفية، معامؿ ألفا كرونباخ.
بعة أبعاد وقد خرجت ىذه الدراسة بأداة جديدة لـ تكف متوفرة في البيئة الفمسطينية وتتضمف األداة أر 

لمتوافؽ الميني يمكف استخداميا في دراسة العوامؿ التي تؤثر عمى التوافؽ الميني لممعمـ مثؿ عامؿ 
الجنس والخبرة والمؤىؿ العممي والعوامؿ المادية والنفسية والمرحمة التعميمية التي يعمؿ بيا المعمـ، 

 ويمكف استخداميا في تقييـ المعمميف.
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 األجنبية:الدراسات  -ثانيًا:
 بعنوان:  Rivera( 2007دراسة ريفيرا ) -17

"The Work Adjustment Process of Expatriate Mana Gers : An 
Study in Latin America "  Eploratory 

"التوافق الميني لدى المدراء المغتربين وغير المغتربين )الوطنيين(، دراسة استطالعية فـي 
 أمريكا الالتينية".

إلى التحقؽ مف مػدى وجػود التوافػؽ المينػي لػدى المػدراء المغتػربيف و غيػر المغتػربيف  ىدفت الدراسة
 6مف اإلنػاث، و 2)الوطنييف( في أمريكا البلتينية، وقد تكونت عينة الدراسة مف كديريف في فرنسا )

مػػف المتزوجػػات( فػػي خمسػػة فػػػروع ) فػػرعيف فػػي المجػػاؿ التجػػاري، و ثبلثػػة فػػػروع  7مػػف الػػذكور، و
فػػػي كػػػؿ مػػػف األرجنتػػػيف و البرازيػػػؿ وشػػػيمي وكولومبيػػػا  والمكسػػػيؾ(، وقػػػد اسػػػتخدـ الباحػػػث صػػػناعية 

المػػػػنيج الوصػػػػفي التحميمػػػػي، وكانػػػػت األداة  اسػػػػتبانة مػػػػف إعػػػػداده، و توصػػػػمت الدراسػػػػة إلػػػػى اعتمػػػػاد 
المػػػديريف المغتػػػربيف عمػػػى كفػػػاءة التقنيػػػة و دورىػػػا اإليجػػػابي فػػػي عمميػػػات التوافػػػؽ المينػػػي أكثػػػر مػػػف 

المحميػػيف، كمػػا أظيػػرت الدراسػػة أف المػػديريف المغتػػربيف يعتمػػدوف فػػي تػػوافقيـ المينػػي عمػػى المػػديريف 
العبلقات الشخصية الناجحة مع المرؤوسػيف و العمػاؿ و الػزمبلء و مػع جميػع المػوظفيف فػي الفػروع 
األخرى، كذلؾ أكدت الدراسة عمى تسام  المدراء المغتػربيف عػف المػدراء المحميػيف تجػاه االختبلفػات 
في أسموب الحيػاة، و االنػدماج مػع ثقافػة البمػد المضػيؼ باعتبػاره أحػد العوامػؿ الحاسػمة لمعمػؿ عمػى 

 عممية التوافؽ الميني، كما أكدت الدراسة عمى أىمية العوامؿ البيئية في عمميات التوافؽ الميني.
 

 بعنوان: S.K. Srivastava( 2002دراسة سريفاستافا ) -18

"AN EMPIRICAL STUDY OF JOB SATISFACTION AND WORK 
ADJUSTMENT IN PUBLIC SECTOR PERSONNEL" 

 "العالقة بين الرضا الوظيفي والتوافق الميني عند العاممين )دراسة ميدانية(".
ىدفت الدراسة إلى تحديد درجة التوافؽ  الميني و درجة الرضا الوظيفي عند العامميف و العبلقة 

 بينيما.
 Electricalsتـ اختيارىا مف مؤسسة  –فئة عامؿ–( موظؼ 100)تكونت عينة الدراسة مف و 

Limited Bharat Heavy  العشوائية. يع، وتـ اختيار العينة بالطريقةوباألخص مف وحدة التصن 
استخدـ الباحث مجموعة مف األساليب اإلحصائية مثؿ المتوسطات الحسابية و االنحراؼ المعياري 

 يرسوف.واختبار )ت(، ومعامؿ االرتباط ب
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تـ استخداـ مقاسيف أحدىما لمرضا الوظيفي و اآلخر لمتوافؽ الميني، مقياس التوافؽ الميني تكوف 
موزعة ( فقرة 29( أبعاد، أما مقياس الرضا الوظيفي تكوف مف )10)موزعة عمى ( فقرة 40مف )

 ( أبعاد.10)أيضًا عمى 
 أىـ نتائج الدراسة كانت كالتالي:و 

التوافؽ ا الوظيفي و ( بيف الرض0.01لة عند مستوى داللة )يوجد عبلقة موجبة و دا  -1
 الميني لدى العامميف.

العامموف األكثر توافؽ مينيًا حصموا عمى درجات أعمى مف غير المتوافقيف مينيًا و بالتالي  -2
 كانوا أكثر رضا وظيفي.

 بعنوان: Schroeder( 2001دراسة سكرودير ) -19

Stress & Coping among Ghanian School Teachers"" 
 "الضغوط و التكيف بين معممي المدارس الغينية"

ىدفت الدراسة إلى الكشؼ عف الضغوط التي يواجييا المعمموف الغينيوف في عمميػـ، وأىػـ مصػادر 
ىػػػذه الضػػػغوط، والطػػػرؽ و االسػػػتراتيجيات التػػػي يسػػػتخدمونيا فػػػي مواجيػػػة مصػػػادر الضػػػغوط، و قػػػد 

 تـ اختيارىـ مف خمسة أقاليـ مختمفة  في غينيا.( معممًا 355تكونت عينة الدراسة مف )
 وقد استخدـ الباحث المنيج الوصفي التحميمي، واالستبانة لجمع البيانات.

و قد توصمت الدراسػة إلػى مجموعػة مػف النتػائج أىميػا: أف أكثػر مسػببات الضػغوط لممعممػيف تتمثػؿ 
مجانيػػػة التعمػػػيـ ليػػػؤالء فػػػي كػػػؿ مػػػف انخفػػػاض الرواتػػػب و نقػػػص وسػػػائؿ و أسػػػاليب الراحػػػة و عػػػدـ 

المتعمميف، و قد وجد الباحث أف أكثر االستراتيجيات المستخدمة مف قبؿ المعمميف لمتغمب عمى ىذه 
الضغوط تتمثؿ في اإليماف باهلل و التضرع لو و التفكير في المشكبلت و محاولة إيجاد الحموؿ ليا، 

 اطئة.و بذؿ المزيد مف الجيد لحؿ المشاكؿ و تصحي  األوضاع الخ
 

 ،بعنوان:Orata( 1999دراسة أوراتا ) -11
"Identify the problems of faculty members teaching courses in 
education at the University of Ohio and its association with in 
accordance with professional" 

التربوية بجامعة أوىايو "التعرف عمى مشكالت أعضاء ىيئة التدريس في تدريس المقررات 
 وارتباطيا بالتوافق الميني لدييم".
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ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى مشكبلت أعضاء ىيئة التدريس في تدريس المقررات التربوية 
 بجامعة أوىايو وارتباطيا بالتوافؽ الميني لدييـ.

دـ الباحث ( مف أعضاء ىيئة التدريس بجامعة أوىايو، واستخ150وتكونت عينة الدراسة مف )
 المنيج الوصفي التحميمي االرتباطي.

ومف أىـ النتائج التي توصمت إلييا الدراسة، أف أكثر المشكبلت التي تواجو عضو ىيئة التدريس 
كبر أعداد الطبلب مما يرىؽ عضو ىيئة التدريس، ويقمؿ مف فرص التدريس الفعاؿ، وكذلؾ أف 

ب واتجاىاتيـ، مما يشكؿ صعوبة في تقبؿ بعض المقررات الدراسية ال تتناسب وميوؿ الطبل
 الطبلب لمحتوى المقرر، وىو أمر ال يحقؽ التفاعؿ البلـز لو.

 
 بعنوان:  Matrunola(  1996دراسة مترونوال ) -11

"Is  there  Relationship  between  Jpb  Staisfaction  and 
Absenteeism" 

 " ىل ىناك عالقة بين الرضا الوظيفي والغياب "
ىدفت الدراسة إلى معرفة المشاكؿ والضغوط واالحتراؽ النفسي لمتمريض في المستشفيات وقد 

وتوضي  العوامؿ التي تؤثر في الرضا الوظيفي والعبلقة بينيما وبيف نسبة الغياب في المستشفيات، 
( ممرضًا وممرضة 50وقد استخدـ الباحث المنيج الوصفي التحميمي، وتكونت عينة دراستو مف )

ف في المستشفيات الكبيرة بإنجمترا والذيف ليـ في العمؿ عمى األقؿ فترة ثمانية أشير، وقد يعممو 
طور الباحث أداة الدراسة الخاصة بالرضا الوظيفي واستخدـ استبانة ثانية لبلحتراؽ باإلضافة إلى 

ائية، وتـ سجبلت الموظفيف لتحديد نسبة الغياب وتـ مقابمة عدد منيـ، وقد تـ اختيارىـ بطريقة عشو 
 استخداـ معامؿ سبيرماف في التحميؿ اإلحصائي.

ومف أىـ نتائج الدراسة عدـ وجود عبلقة بيف الرضا الوظيفي والغياب وأف أداة الرضا الوظيفي 
 قادرة عمى تشخيص االحتراؽ النفسي والعوامؿ التي تؤثر فيو.

 
 بعنوان: Pam( 1989دراسة بم ) -11

"Reward & Values in secondary teacher’s perceptions of their 
job satisfaction" 
"العالقة بين التوافق الميني والمكافآت والقيم لدى أعضاء ىيئة التدريس في المرحمة 

 الثانوية".
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 في التدريس ىيئة أعضاء لدى والقيـ والمكافآت الميني التوافؽ عبلقة معرفة ىدفت الدراسة إلى
واستخدمت  ومدرسة مدرساً  (686) مف الدراسة عينة تكونت بريطانيا، شماؿ في المرحمة الثانوية

 ىذيف تطبيؽ وبعد كأداة لمدراسة، أعدتيما الذيف القيـ الميني ومقياس التوافؽ مقياس الباحثة
 ، )ت( واختبار االرتباط معامؿ باستخداـ البيانات إحصائنا وتحميؿ الدراسة عينة عمى المقياسيف

 واف والمكافآت، القيـ وبيف الميني ببف التوافؽ إحصائية بداللة عبلقة وجود نتائجيا أىـ مف كاف
 يكف ذا داللة إحصائية. لـ واإلناث الذكور ببف العبلقة ىذه في الفرؽ

 
 بعنوان:  Muncrief( 1979دراسة مونسيرف ) -13

Work Adjustment of Vocational Education Teachers"" 
 التعميم الميني"."التوافق الميني لدى معممي 

وىدفت الدراسة إلى التعرؼ إلى التوافؽ الميني لدى معممي المرحمة الثانوية لمدارس التعميـ 
 الميني، كما و التعرؼ إلى االحتياجات المينية، و الرضا الوظيفي و النجاح الوظيفي.

مًا مف ( معم180وقد استخدـ الباحث المنيج الوصفي التحميمي، وتضمنت عينة الدراسة مف )
معممي المرحمة الثانوية مف ثبلث مناطؽ مينية ومف تخصصات مختمفة في والية مينسوتا. استخدـ 
الباحث مجموعة مف األساليب اإلحصائية تمثمت في المتوسطات الحسابية، االنحرافات المعيارية، 

 . وقد اعتمد الباحث االستبانة أداة لتحقيؽ أغراض دراستو. T – Testو 
اسة إلى مجموعة مف النتائج تتمخص في أف المعممات اإلناث ذوات الخبرة األطوؿ أشارت الدر 

لدييف توافؽ ميني بشكؿ أكبر مف المعمميف  الذكور، كما أشارت إلى أف الرضا الوظيفي و النجاح 
الوظيفي ال يمكف أف يوضعاف في عيف االعتبار لتحديد أبعاد التوافؽ الميني، كما أشارت آراء 

 عينة الدراسة بأف قميؿ مف المعمميف غير راضيف عف عمميـ. العديد مف
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 التعقيب عمى الدراسات السابقة :
 أواًل : الدراسات التي تناولت موضوع االجتماعات المدرسية :

لقد أجريت معظـ الدراسات السابقة في عقود متتابعة، وسنوات تكاد تكوف متقاربة، تسمسمت 
دراسة )الحبيب والعريني(، وبالتالي  2010)جورتف وبيرينز( إلى العاـ ، دراسة 1985مف العاـ 

تكوف ىذه الدراسة قد دخمت في العقد الجديد مع دراسة )الحبيب والعريني(، ومف المبلحظ أف أغمب 
الدراسات السابقة ُأجريت في أقطار ومناطؽ مختمفة، وقد اىتمت غالبية تمؾ الدراسات التي تناولت 

اعات المدرسية، عمى الموضوع ببعده اإلداري والبحث في واقعيا وأنواعيا وسبؿ موضوع االجتم
تفعمييا ومقومات فاعميتيا ونجاحيا، أو معوقاتيا، ومدى مشاركة المعمميف ورأييـ فييا، والبحث في 
درجة التعاوف بيف المعمميف خبلليا، أو الكشؼ عمى درجة ممارسة المديريف والمعمميف ألساليب 

التفاوض خبلؿ االجتماعات المدرسية، أو التعرؼ عمى الكيفية التي يمكف لمدير المدرسة  وميارات
أف يدير اجتماعاتو المختمفة بفعالية؛ ليحقؽ أكبر فائدة مرجوة منيا، ومف ىذه الدراسات مف ىدفت 
إلى صياغة البناء االجتماعي لممدرسة مف خبلؿ سموؾ األعضاء في االجتماعات المدرسية، أو 

تعرؼ عمى أسباب عزوؼ مديري المدارس عف حضور االجتماعات والمقاءات التي تعقدىا إدارة ال
 التربية والتعميـ ومراكز اإلشراؼ التربوي.

وعمى الرغـ مف وجود بعض االختبلفات في مجتمع وعينة كؿ دراسة عف غيرىا، ولكف غالبية  
الدراسات التي تناولت الموضوع، اختار أصحابيا العامميف في حقؿ التربية والتعميـ كمجتمع وعينة 
ي دراسة مف مديري إدارات ومراكز أو رؤساء أقساـ في إدارة التربية والتعميـ، أو مديري ومعمم

التي اىتمت بموضوع  Oison( 1997المدارس بمختمؼ مراحميا، باستثناء دراسة أيسوف )
االجتماعات بشكؿ عاـ في كافة المؤسسات حكومية أو خاصة، ولـ تحدد االجتماعات في المدرسة 

تـ  ،بشكؿ خاص، والمبلحظ ىنا أف أغمب الدراسات السابقة التي تناولت موضوع االجتماعات
ز عمى الموضوع في حد ذاتو، مف حيث إدارتو أو فعاليتو أو مدى استخداـ أساليب البحث والتركي

 وميارات التفاوض فيو، أو أسباب العزوؼ عنو، ولـ يتـ ربطو بمتغير آخر وبحث العبلقة بينيما.
 

ومن خالل إطالع الباحث عمى الدراسات السابقة الخاصة بموضوع االجتماعات تبين 
 التالي: 
 الدراسة:منيج  -أواًل:
  إف جميع الدراسات السابقة اتفقت في منيج الدراسة وىو المنيج الوصفي التحميمي، وىو ما

 اتفقت فيو أيضًا مع الدراسة الحالية.
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 عينة الدراسة: -ثانيا:
  اتفقت أغمب الدراسات السابقة في عينة الدراسة، كونيا تتبع إحدى المؤسسات التربوية سواء

تعميمية وتربوية أو مدارس عمى اختبلؼ مراحميا، وقد اتفقت دراسة  أكانت عمى مستوى إدارات
( في كوف العينة قد تـ اختيارىا مف المرحمة 2005( مع دراسة )الزىراني: 2002)نور الديف: 

( المعمميف فقط، بينما دراسة )الزىراني: 2002الثانوية، حيث حددت دراسة )نور الديف: 
ر فقط في المدارس الثانوية، وقد اتفقت أيضًا دراسة )جوزيؼ ( المديريف والمعمميف الذكو 2005
( في كوف عينتيما تمثمت في المعمميف 1985( مع دراسة )جورتف وبيرنز: 2005كبليف: 

( مع دراسة )درباس: 1997والمديريف مف المرحمتيف االبتدائية والثانوية، ودراسة )السدحاف: 
عينة الدراسة األولى تمثمت في المديريف  ( في المرحمة المتوسطة، مع اختبلؼ أف1994

والمعمميف لممرحمة المتوسطة، أما الدراسة الثانية فكانت العينة مختارة مف مديري المدارس 
المتوسطة والثانوية، أما باقي الدراسات فكاف اتفاقيا جزئي، فقد حددت دراسة )جبراف 

المراحؿ التعميمية الممتحقيف ( عينتيا مف المديريف والمعمميف مف كافة 2007والعطاري: 
( مف 1998ببرنامج الدبمـو والماجستير في كمية التربية بجامعة اليرموؾ، ودراسة )خميؿ: 

( في 2010دراسة )الحبيب والعريني:  تختمفقد االمعمميف والمديريف لمرحمة التعميـ األساسي، و 
العامة لمتربية والتعميـ  عينتيا عف باقي الدراسات، كونيا تمثمت في جميع مسئولي اإلدارة

 بمنطقة الرياض، وعينة مختارة مف مديري المدارس بجميع المراحؿ التعميمية الثبلث.

  :( ودراسة )لاير: 2007بالنسبة لنوع العينة، فقد انفردت دراسة كؿ مف )جبراف وعطاري
نة (عف باقي الدراسات في طريقة اختيار العينة كونيا عي1994(  ودراسة )درباس: 1998

قصدية، أما باقي الدراسات فكانت عيناتيا عشوائية، وتمثمت في دراسة )جبراف وعطاري: 
( بالمعمميف والمدراء الممتحقيف ببرنامج الدبمـو الخاص والماجستير في كمية التربية 2007

( فقد حددت الباحثة مدرسة ابتدائية عامة مرتبطة 1998بجامعة اليرموؾ، أما دراسة )لاير: 
ربية جامعية في إطار برنامج "مدارس التطوير الميني" وأجريت عمييا دراستيا، ودراسة بكمية ت

( جميع مديري المدارس المتوسطة والثانوية بمدينة الطائؼ الذيف شاركوا في 1994)درباس: 
 البرنامج التنشيطي الذي أقامتو إدارة التعميـ 

 لسابقة في كونيا عشوائية باستثناء اتفقت عينة الدراسة الحالية مع عينة أغمب الدراسات ا
الدراسات أنفة الذكر، أما عف مرحمة التعميـ؛ فقد اتفقت الدراسة الحالية جزئيًا مع دراسة 

( في اختيار معممي المرحمة اإلعدادية )المتوسطة( كمجتمع وعينة لمدراسة، 1997)السدحاف: 
ة ممثمة بالمديريف والمعمميف مف ( كانت العين1997واالختبلؼ بينيما في أف دراسة )السدحاف: 

( في كوف أف العينة 1985المرحمة المتوسطة، كما أنيا تتفؽ جزئيا مع دراسة )جورتف وبيرنز: 
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( في كونيا حددت 1998مف المعمميف والمعممات مف كافة المراحؿ التعميمية، ودراسة )خميؿ: 
عًا المرحمة اإلعدادية كعينة المعمميف والمديريف في مرحمة التعميـ األساسي، ومف ضمنيا طب

 دراسة.
 متغيرات الدراسة: -ثالثًا:

  ،مف حيث المتغيرات اتفقت أغمب الدراسات السابقة في المتغيرات التالية )الجنس، الخبرة
( المسمى الوظيفي، 2007التخصص، الدرجة العممية( وقد أضافت دراسة )جبراف والعطاري: 

( أضافت المنطقة التعميمية، 2002)نور الديف:  والمرحمة التعميمية، والعمر، ودراسة
( فقد كانت 1998والتخصص العممي لممدير )كمية عممية أو أدبية( أما دراسة )خميؿ: 

 المتغيرات فييا عبارة عف المعمـ والمدير .

وبالتالي فإف متغيرات الدراسة الحالية وىي ) الجنس، سنوات الخدمة، المؤىؿ العممي، المنطقة  
 ية ( تشابو إلى حد كبير متغيرات الدراسات السابقة.التعميم
 النتائج: -رابعًا:

  اتفقت الدراسات السابقة عمى أىمية االجتماعات المدرسية وضرورة تفعمييا بما يخدـ مصمحة
المؤسسة، وأف تقدير أفراد العينات لدرجة فاعمية االجتماعات تراوحت ما بيف الضعيفة والجيدة، 

( التي أظيرت نتائجيا قدرة وكفاءة عالية لمدير 2002ة )نور الديف: وذلؾ باستثناء دراس
المدرسة الثانوية عمى إدارة االجتماع مف وجية نظر المعمميف، وقد اتفقت غالبية الدراسات 
عمى قمة عدد االجتماعات التي ُتعقد وضعؼ النتائج التي تتوصؿ إلييا، وىذا يدلؿ عمى أف 

لى األوتوقراطية، وأف االجتماعات المدرسية لـ تحظى بالقدر النمط اإلداري السائد يجن  إ
المناسب مف االىتماـ والتخطيط واإلعداد الجيد، ولـ ُيعد ليا بكفاءة، وأف المدير يسيطر عمى 
أغمب المناقشات التي تتـ في االجتماع وعمى وقتو، وأف مشاركة المعمميف فييا كانت ضعيفة، 

 س بيا أماـ المعمميف لممشاركة في صياغة جدوؿ األعماؿ. وأف المديريف يتيحوف فرصة البأ
  اتفقت غالبية الدراسات السابقة عمى عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية تؤثر عمى عمؿ

االجتماعات ونجاحيا، تعزى لممتغيرات التي حددتيا كؿ الدراسة، وذلؾ باستثناء دراسة )جبراف 
دالة إحصائيًا في تقدير درجة فعالية االجتماعات ( التي بينت أنو توجد فروؽ 2007وعطاري: 

( التي 2005المدرسية تعزى لمتغير المسمى الوظيفي لصال  المديريف، ودراسة )الزىراني: 
أظيرت نتائجيا وجود فروؽ دالة إحصائيًا بيف آراء المديريف والمعمميف لصال  المديريف في 

ات، وميارة المعارؼ المتعددة، وميارة اتخاذ ميارة جمع البيانات وتحميميا، واستخداـ المعموم
القرار التفاوضي، وميارة المناورة والتكتيؾ واالستماع. ووجود فروؽ لصال  المعمميف في ميارة 

 تبادؿ المعمومات واليقظة والتركيز واالتصاؿ.
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( التي كاف مف بيف نتائجيا، وجود فروؽ دالة إحصائيا في إدارة 2002ودراسة )نور الديف: 
الجتماعات لدى مديرو المدارس الثانوية تعزى لمتغير خبرة المدير، وذلؾ لصال  الفئة ا

سنوات(، ومتغير التخصص العممي لممدير )كمية عممية، كمية أدبية(  10 -5المتوسطة )مف 
 لصال  الكميات العممية.

 أداة الدراسة: -خامسًا:
 أداة الدراسة وىي االستبانة وكذلؾ  اتفقت جميع الدراسات السابقة في موضوع االجتماعات عمى

في عددىا وىي واحدة، وىو ما يتفؽ مع أداة الدراسة الحالية، وذلؾ باستثناء دراسة )لاير: 
( التي استخدـ 2005( التي كانت أداتيا ىي المبلحظة، ودراسة )جوزيؼ كبليف: 1998

 الباحث فييا أداتيف لجمع المعمومات ىما: االستبانة والمقاببلت. 
 تفقت جميع الدراسات السابقة في حساب صدؽ وثبات أداة الدراسة، وعرضيا عمى المحكميف ا

 والخبراء واستخداـ القوانيف والمعادالت التي يتـ مف خبلليا التحقؽ مف صدؽ وثبات األداة.
 

 ثانيًا: الدراسات التي تناولت موضوع التوافق الميني :
تناولت موضوع التوافؽ الميني في عقديف متتاليف؛ لقد جاءت أغمب الدراسات السابقة التي 

العقد األخير مف القرف السابؽ والعقد األوؿ مف القرف الحالي، باستثناء دراستيف كانتا متأخرتيف 
(، والثانية كانت أبعد عنيا بعشر سنيف وىي دراسة 1989األولى قميبًل وىي دراسة )بـ: 

الحالية قد دخمت في عقد جديد، مكممة لما سبقيا مف (، وبالتالي تكوف الدراسة 1979)مونسيرؼ: 
 دراسات.

وقد ُأجريت تمؾ الدراسات في أقطار ومناطؽ مختمفة، أغمبيا في الببلد العربية؛ ومف أبرزىا مصر، 
نجمترا.      والسعودية وغزة، وبالنسبة لمبمداف األجنبية؛ في أمريكيا وا 

كانت مف النوع العبلئقي حيث  -عربية وأجنبية–ومف المبلحظ ىنا أف أغمب الدراسات السابقة 
تناولت موضوع التوافؽ الميني مف زوايا مختمفة وربطو بمتغيرات أخرى تختمؼ عف متغيرات 

( 2007(، و) ريفيرا: 2008الدراسة الحالية، وذلؾ باستثناء الدراسات التالية: )المرشدي وحسف: 
( تناولت 1979(، )مونسيرؼ: 1993بي: (، و)الشخي1993( و)عبد المنعـ: 2001و)سكرودير: 

الموضوع دوف ربطو بمتغيرات أخرى؛ األولى ىدفت إلى التعرؼ عمى درجة التوافؽ الميني لدى 
موظفي كمية التربية األساسية بجامعة بابؿ، والثانية التحقؽ مف مدى وجود التوافؽ الميني لدى 

ية، والثالثة إلى الكشؼ عف الضغوط التي المدريف المغتربيف وغير المغتربيف في أمريكيا البلتين
يواجييا المعمموف الغينيوف في عمميـ، والرابعة إلى بناء مقياس مقنف لمتوافؽ الميني، وتحديد نسبتو 
لدى المعمميف، أما الدراسة الخامسة فقد مثمت محاولة مف الباحث لدراسة قضية التوافؽ الميني 
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ة السادسة ىدفت إلى التعرؼ عمى درجة التوافؽ الميني لدى لممعمميف بصورة تحميمية نقدية، والدراس
 معممي المرحمة الثانوية في مدارس التعميـ الميني.

 أما باقي الدراسات فقد كانت كالتالي مف حيث أىدافيا:
( في اليدؼ، حيث ىدفت 2001( مع دراسة )السمادوني:2009اتفقت دراسة )جوخب:  -

بيف الذكاء الوجداني والتوافؽ الميني لمعممي المرحمة  كبًل منيما إلى التعرؼ عمى العبلقة
الثانوية، ولو أف األولى اقتصرت عمى المعممات، أما الثانية فشممت الجنسيف، مع اختبلؼ 
مجتمع الدراستيف، فاألولى ُأجريت عمى المجتمع السعودي، والثاني عمى المجتمع 

 المصري.

( بشكؿ جزئي مف حيث اليدؼ 2004د: ( مع دراسة ) أحم2005اتفقت دراسة )الزىار:  -
مف الدراسة، حيث ربطت كؿ منيما الذكاء )انفعالي، روحي( والتوافؽ الميني، األولى 
ىدفت إلى التعرؼ عمى مدى إسياـ أبعاد الذكاء االنفعالي في تحقيؽ التوافؽ الميني، 

وافؽ النفسي والدراسة الثانية ىدفت إلى تقصي العبلقة بيف الذكاء الروحي وكبًل مف الت
 واالجتماعي والميني، مع اختبلفيما في المجتمع والعينة.

( في المتغير المستقؿ وىو 1995( مع دراسة )عيسى: 1998اتفقت دراسة )مبارؾ:  -
االحتراؽ النفسي، فقد بحثت الدراسة األولى في العبلقة بيف التوافؽ الميني وسمة القمؽ 

تعرؼ عمى طبيعة العبلقة بيف التوافؽ الميني واالحتراؽ النفسي، والثانية ىدفت إلى ال
 واالحتراؽ النفسي، مع اختبلفيما في المجتمع والعينة.

( في متغير قيـ العمؿ، حيث ىدفت 1989( و)بـ: 2009اتفقت دراسة كؿ مف )الصعب:  -
الدراسة األولى إلى التعرؼ عمى العبلقة بيف قيـ العمؿ والتوافؽ الميني، أما الثانية؛ فقد 

إلى معرفة عبلقة التوافؽ الميني والمكافآت والقيـ، مع اختبلفيما مف حيث المجتمع  ىدفت
 والعينة.

( في متغير الرضا 1996( مع دراسة )مترونوال: 2002اتفقت دراسة )سريفاستافا:  -
الوظيفي، حيث ىدفت األولى إلى تحديد درجة التوافؽ الميني ودرجة الرضا الوظيفي 

ىدفت الثانية إلى التعرؼ عمى العبلقة بيف الرضا الوظيفي والغياب  والعبلقة بينيما، بينما
 عف العمؿ، مع اختبلؼ عينة ومجتمع كؿ دراسة عف األخرى.

( بشكؿ جزئي، حيث تبحث 1998( مع دراسة )أبو مصطفى: 1999تتفؽ دراسة )أوراتا:  -
وافؽ الميني كؿ منيما في المشكبلت أو المعوقات لدى عينة مف التربوييف وعبلقتيا بالت

لدييـ، حيث ىدفت األولى إلى التعرؼ عمى مشكبلت أعضاء ىيئة التدريس لممقررات 
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( في 1998التربوية وعبلقتيا بالتوافؽ الميني لدييـ، بينما تبحث دراسة )أبو مصطفى: 
 العوامؿ المعوقة لطرح القضايا التربوية وعبلقتيا بالتوافؽ الميني.

بحثيا في العبلقة بيف التوافؽ الميني والمسئولية ( ب2010انفردت دراسة )فحجاف:  -
 بمرونة األنا مف جية أخرى.و االجتماعية مف جية 

( التي ىدفت إلى التعرؼ عمى العبلقة بيف التوافؽ 2009ودراسة )أبوغالي وبسيسو:  
 الميني وأساليب إدارة الصراع لدى مديري المدارس الثانوية.

ت إلى التعرؼ عمى العبلقة بيف البرامج التدريبية ( التي ىدف2009ودراسة )عطا اهلل: 
 والتوافؽ الميني وأبعاده الفرعية لدى معممي ومعممات التربية الخاصة.

( التي ىدفت إلى التعرؼ عمى االتجاىات التربوية ألعضاء 2004ودراسة ) الحميبي: 
 ىيئة التدريس بكميات المعمميف وعبلقتيا بالتوافؽ الميني لدييـ.

( التي بحثت في الضغوط المينية التي يتعرض ليا مدرسي 1999)الشاعر: ودراسة 
 التربية الرياضية وعبلقتيا بتوافقيـ الميني.

( فقد ىدفت إلى التعرؼ عمى العبلقة بيف االتجاه نحو 2001أما دراسة )الشيخ وشكري: 
ي المجتمعيف التقنية الحديثة والتوافؽ الميني لدى العامميف في القطاع الحكومي والخاص ف

 السعودي والمصري.
 ومن خالل اإلطالع عمى الدراسات أنفة الذكر يمكن مالحظة ما يمي: 

 منيج الدراسة: -أواًل:
  إف جميع الدراسات السابقة اتفقت في منيج الدراسة وىو المنيج الوصفي التحميمي، وىو ما

 اتفقت فيو أيضًا مع الدراسة الحالية.
 عينة الدراسة: -ثانيًا:

 عينات الدراسات السابقة التي تناولت موضوع التوافؽ الميني كانت في أغمبيا يسودىا  إف
االختبلؼ ويمكف تصنيفيا مبدئيًا إلى عينات تـ اختيارىا مف مجتمعات تربوية وأخرى غير 
تربوية ، ولو أنيا جاءت في أغمبيا مف مجتمعات تتبع مؤسسات تربوية، وذلؾ بخبلؼ دراسة 

التي تمثمت عينتيا في المديريف في المجاليف التجاري والصناعي، ودراسة ( 2007)ريفيرا: 
( التي كانت عينتيا مختارة مف خريجي الكميات المختمفة والذيف 2001)الشيخ وشكري: 

( مف الممرضيف العامميف 1996يعمموف في المجاالت المينية، ودراسة )مترونوال: 
 ( مف العماؿ.2002ا: بالمستشفيات الحكومية، ودراسة )سريفاستاف

  :( في اختيار 1998( و)مبارؾ: 2009(، و)عطا اهلل: 2010اتفقت دراسة كؿ مف )فحجاف
 العينة مف معممي التربية الخاصة.
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  :(  في 1989(، ودراسة )بـ: 2009( مع دراسة )جوخب: 2001اتفقت دراسة )السمادوني
ؼ بينيـ أف الدراسة األولى والثالثة قد اختيار العينة مف معممي المرحمة الثانوية، وكاف االختبل

ناث(، أما الدراسة الثانية اقتصرت عينتيا عمى المعممات  حددتا المعمميف مف الجنسيف )ذكور وا 
( التي تمثمت 1979فقط، وكذلؾ تتفؽ الدراسات أنفة الذكر بشكؿ جزئي مع دراسة )مونسيرؼ: 

لميني، وبصورة جزئية أيضًا مع دراسة كؿ عينتيا في معممي المرحمة الثانوية لمدارس التعميـ ا
( التي تمثمت عينتيما في المعمميف بشكؿ عاـ 1993(، )عبد المنعـ: 2001مف )سكرودير: 

 ومف كافة المراحؿ التعميمية.
  :( 1999( ودراسة )أوراتا: 2004( مع دراسة )الحميبي: 2008اتفقت دراسة )المرشدي وحسف

التعميـ العالي، حيث كانت عينة الدراسة األولى عشوائية  في اختيار العينة مف العامميف في
( فاقتصرت 2004مختارة مف موظفي كمية التربية األساسية بجامعة بابؿ، أما دراسة )الحميبي: 

العينة عمى أعضاء ىيئة التدريس بكميات المعمميف، وتـ اختيارىا بطريقة قصدية، أما دراسة 
عينة الدراسة األولى؛ كونيا عشوائية ومختارة مف أعضاء  ( فيي تتفؽ تمامًا مع1999)أوراتا: 

 ىيئة التدريس الذيف يدرسوف المقررات التربوية، أي التابعيف لكمية التربية.
  :( في عينتيا عف باقي الدراسات التي تمثمت في عينة 2009انفردت دراسة )أبوغالي وبسيسو

 عشوائية مف مديري ومديرات المرحمة الثانوية.
 ( في عينتيا المختارة مف المرشديف المدرسييف لجميع المراحؿ 2009دراسة )الصعب:  انفردت

 التعميمية.
  :( أيضًا في عينتيا المختارة مف طبلب الجامعات.2004انفردت دراسة )أحمد 
  :( في عينتيا المختارة بطريقة قصدية مف مدرسي التربية 1999انفردت دراسة )الشاعر

 الشرقية بمصر.الرياضية بمحافظة 
  :( مختمفة عف باقي العينات كوف الباحث أجرى 1998وكذلؾ كانت عينة دراسة )أبومصطفى

دراستو عمى جميع الطبلب المعمميف في برنامج تأىيؿ المعمميف والدبموـ الخاص في كمية 
 التربية الحكومية.

  :األطفاؿ.( كانت متميزة في عينتيا المختارة مف معممات رياض 1995ودراسة )عيسى 
  :( بشكؿ كامؿ مع عينة الدراسة الحالية الممثمة في 2005تتفؽ عينة دراسة )الزىار وحبيب

معممي ومعممات المرحمة اإلعدادية، وفي كونيا عشوائية، وبشكؿ جزئي مع دراسة )عبد 
 ( التي كانت عينتيا مختارة مف المعمميف والمعممات مف كافة المراحؿ.1993المنعـ: 

 ( كوف عينة كؿ منيما تـ اختيارىا 1999( مع دراسة )الشاعر: 2004)الحميبي:  اتفقت دراسة
 بطريقة قصدية وليست عشوائية، وباقي الدراسات كانت عيناتيا مختارة بطريقة عشوائية. 

 



 -217- 

 متغيرات الدراسة: -ثالثًا:
 لمؤىؿ مف حيث متغيرات الدراسة فقد أجمعت أغمب الدراسات عمى المتغيرات التالية: الجنس، ا

( بإضافة نوع اإلعاقة التي يعمؿ 2010العممي، سنوات الخدمة( وقد تميزت دراسة )فحجاف:
معيا معمـ التربية الخاصة، فئة المعمـ والدخؿ الشيري، وذلؾ لطبيعة الدراسة، أما دراسة 

( فكانت متغيرات الدراسة متمثمة في أبعاد الذكاء االنفعالي )الوعي 2005)الزىار وحبيب: 
ات، إدارة االنفعاالت، التعاطؼ، الدافعية، الميارات االجتماعية( وعبلقتيا بالتوافؽ الميني. بالذ

( متغير العمر الزمني والحالة االجتماعية لممدرس. 1999وقد أضافت دراسة )الشاعر: 
وبالتالي فإف متغيرات الدراسة الحالية وىي )الجنس، سنوات الخدمة، المؤىؿ العممي، المنطقة 

 يمية( تشابو إلى حد كبير متغيرات الدراسات السابقة.التعم
 

 النتائج: -رابعًا:
  اتفقت الدراسات السابقة أف مستوى التوافؽ الميني لدى العينات المفحوصة غير مرتفع فيو ما

( التي أوضحت أف عدد 1979بيف الضعيؼ والجيد، وذلؾ باستثناء دراسة )مونسيرؼ: 
قميؿ، وبالتالي فإنو يجب البحث في مسببات عدـ التوافؽ  المعمميف غير الراضيف عف عمميـ

الميني لمموظؼ، والعمؿ عمى توفير الجو والمناخ والعوامؿ الذي يؤدي إلى إحداث التوافؽ 
الميني لمموظفيف في المؤسسات المختمفة، وأف مظاىر سوء التوافؽ الميني ذات عواقب وخيمة 

 يجب العمؿ عمى تفادييا.
  اسات أنو ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية في مستوى التوافؽ الميني تعزى اتفقت أغمب الدر

( التي بينت أنو توجد فروؽ 2008لمتغيرات الدراسة، وذلؾ باستثناء دراسة )المرشدي وحسف: 
دالة إحصائيًا في درجة التوافؽ الميني تعزى لمتغير نوع التعييف )دائـ، غير دائـ( لصال  

( التي أوضحت في أحد نتائجيا وجود فروؽ دالة إحصائيا في 1999عر: الدائـ، ودراسة )الشا
تحديد درجة العبلقة بيف الضغوط المينية والتوافؽ الميني تعزى لمتغير سنوات الخدمة لصال  

( التي بينت في أحد نتائجيا وجود فروؽ دالة إحصائيًا 1998األكثر خدمة، ودراسة )مبارؾ: 
ؽ الميني في متغير الجنس لصال  اإلناث، وكذلؾ دراسة في مقياس تحديد درجة التواف

( التي بينت أف المعممات ذوات الخبرة األطوؿ لدييف توافؽ ميني بشكؿ 1979)مونسيرؼ: 
 أكبر مف المعمميف الذكور. 

  ومف حيث المتغيرات التي حددتيا كؿ دراسة وعبلقتيا بالتوافؽ الميني؛ فقد تباينت وذلؾ وفؽ
لمجتمع والعينة، ولكف أغمب الدراسات بينت نتائجيا وجود عبلقة موجبة دالة المتغير وكؿ مف ا

( التي 2004إحصائيًا بيف المتغير الذي حددتو والتوافؽ الميني، وذلؾ باستثناء دراسة )أحمد: 
أظيرت نتائجيا عدـ وجود عبلقة أو ارتباط بيف بعض السمات الذاتية والتوافؽ الميني لدى 
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فراد العينة، وأف العوامؿ التي يتوقؼ عمييا التوافؽ الميني في خارج بناء طمبة الجامعة مف أ
( التي بينت أنو توجد عبلقة سالبة دالة إحصائيًا 1998شخصية الفرد، ودراسة )أبو مصطفى: 

بيف العوامؿ التربوية المعوقة لطرح القضايا التربوية عمى الزمبلء ومديري المدارس والمشرفيف 
( التي بينت عدـ وجود عبلقة بيف 1996التوافؽ الميني، ودراسة )مترونوال: التربوييف وبيف 

( التي أظيرت نتائجيا عدـ وجود 1995الرضا الوظيفي والغياب عف العمؿ، ودراسة )عيسى: 
عبلقة بيف التوافؽ الميني واالحتراؽ النفسي لدى معممات رياض األطفاؿ، أما دراسة )أبو 

ف مف أحد نتائجيا، عدـ وجود عبلقة ذات داللة إحصائية بيف ( فقد كا2009غالي وبسيسو: 
والتوافؽ الميني،  -وىي مف مجاالت إدارة الصراع–مجاالت االسترضاء والمنافسة والترقب 

 ووجود عبلقة دالة إحصائيًا بيف باقي المجاالت والتوافؽ الميني لمديري المدارس الثانوية.
 

 أداة الدراسة: -خامسًا:
 ات السابقة استخدمت االستبانة كأداة دراسة ، وىناؾ دراسة واحدة استخدمت جميع الدراس

(، استخدمت المقاببلت كأداة أخرى وىي دراسة )مترونوال: 2باإلضافة إلى االستبانة عدد )
(، ودراسة 1993(، ومف الدراسات مف استخدـ استبانة واحدة دراسة )عبد المنعـ:1996

( ودراسة 2007( ودراسة )ريفيرا: 2008شدي وحسف: (، ودراسة )المر 1979)مونسيرؼ: 
(، ودراسة )مبارؾ: 2004(، ودراسة )أحمد: 2010(، أما دراسة )فحجاف:2001)سكرودير: 

 ( استخدـ الباحثوف فييا ثبلث استبانات، وباقي الدراسات استخدمت استبانتاف.1998
 ( كأداة لمدراسة.2استبانة عدد )وتتفؽ ىذه الدراسة مع أغمب الدراسات السابقة في استخداـ 

  اتفقت جميع الدراسات السابقة في حساب صدؽ وثبات أداة الدراسة، وعرضيا عمى المحكميف
 والخبراء واستخداـ القوانيف والمعادالت التي يتـ مف خبلليا التحقؽ مف صدؽ وثبات األداة

 : السابقة الدراسات من االستفادة
 الدراسة منيج اختيار في السابقة الدراسات مف االستفادة . 
 النظري اإلطار عرض في السابقة الدراسات مف االستفادة . 
 والمقترحات التي ستتمخض عنيا ىذه  التوصيات تقديـ في السابقة الدراسات مف االستفادة

 . الدراسة 
 المناسبة، التي سيتـ استخداميا في  اإلحصائية المعالجات في السابقة الدراسات مف االستفادة

   المعالجات اإلحصائية لمدراسة الحالية.
 المفاىيـ بعض تحديد في اآلراء بعض تدعيـ . 
 ومتغيراتيا وتطورييا بما يتبلءـ مع الدراسة الحالية المعمومات، جمع أداة إعداد . 
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 .في صياغة التعريفات اإلجرائية التي تتبلءـ ومتطمبات الدراسة الحالية 

 اسات السابقة :ما يميز الدراسة الحالية عن الدر 
  أف ىذه الدراسة تبحث في فرعيف مف فروع التربية وىما أصوؿ التربية المتمثؿ في االجتماعات

المدرسية، وىو نشاط يصنؼ مف ضمف األعماؿ اإلدارية المدرسية، وفرع عمـ النفس والصحة 
 لمفرد. النفسية لممعمـ والمتمثؿ في التوافؽ الميني، والذي ىو أحد مجاالت التوافؽ العاـ

 .أف ىذه الدراسة تبحث في درجة فاعمية االجتماعات المدرسية مف وجية نظر المعمميف 
  تعرض ىذه الدراسة لموضوع إداري ىاـ ومتكرر في مدارسنا لـ يحظى باالىتماـ المناسب وىو

 االجتماعات المدرسية وبحث عبلقتو بالتوافؽ الميني لدي المعمميف.
 ب إطبلع الباحث التي تربط بيف االجتماعات المدرسية والتوافؽ أف ىذه الدراسة ىي األولى حس

 الميني لممعمـ.
 .أنيا تشمؿ جميع المناطؽ التعميمية بمحافظات غزة 
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 انفصم انرابع
 انطرٌمت واإلجراءاث

 
 .يُهج اندراضت 
 .جمتًع اندراضت 
 .عٍُت اندراضت 
 .أدواث اندراضت 
 .صدق اإلضتباَت 
  االضتباَت.حباث 
 .ادلعاجلاث اإلحصائٍت 
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 الفصل الرابع
 الطريقة واإلجراءات

يتنػػاوؿ ىػػذا الفصػػؿ وصػػفًا مفصػػبًل لئلجػػراءات التػػي اتبعيػػا الباحػػث فػػي تنفيػػذ الدراسػػة، ومػػف 
ذلؾ وصفًا لمنيج الدراسػة، واألفػراد مجتمػع الدراسػة وعينتيػا، وكػذلؾ أداة الدراسػة المسػتخدمة وطػرؽ 
إعػػدادىا، وصػػدقيا وثباتيػػا، كمػػا يتضػػمف ىػػذا الفصػػؿ وصػػفا لئلجػػراءات التػػي قػػاـ بيػػا  الباحػػث فػػي 
تقنػيف أدوات الدراسػػة وتطبيقيػا، وأخيػػرا المعالجػات اإلحصػػائية التػػي اعتمػد الباحػػث عمييػا فػػي تحميػػؿ 

 الدراسة، وفيما يمي وصؼ ليذه اإلجراءات. 
 منيجية الدراسة 

وىي الطريقة البحثية التي يختارىا الباحث لتساعده في الحصوؿ عمى معمومات تمكنو مف  
 (.  82: 2003األغا و األستاذ، إجابة أسئمة البحث مف مصادرىا )

وحيػػث أف الباحػػث يعػػرؼ مسػػبقًا جوانػػب وأبعػػاد الظػػاىرة موضػػع الدراسػػة مػػف خػػبلؿ اطبلعػػو عمػػى 
ويســعى الباحــث لموصــول إلــى معرفــة األدب النظػػري والدراسػػات السػػابقة المتعمقػػة بموضػػوع البحػػث، 

بمحافظات غـزة مـن وجيـة  درجة فعالية االجتماعات المدرسية في مدارس وكالة الغوث اإلعدادية
ــدييم ــالتوافق المينــي ل ، ومػػف أجػػؿ تحقيػػؽ أىػػداؼ الدراسػػة قػػاـ الباحػػث نظــر معممييــا، وعالقتيــا ب

باستخداـ المنيج الوصفي التحميمي وىو أحد أشكاؿ التحميؿ والتفسير العممي المػنظـ لوصػؼ ظػاىرة 
ننػػػة عػػػف الظػػػاىرة أو أو مشػػػكمة محػػػددة ، وتصػػػويرىا كميػػػًا عػػػف طريػػػؽ جمػػػع بيانػػػات ومعمومػػػات مق

خضاعيا لمدراسات الدقيقة. )ممحـ،   ( 2000:324المشكمة ، وتصنيفيا وتحميميا وا 
لػػذا فػػإف الباحػػث سػػيعتمد عمػػى ىػػذا المػػنيج لموصػػوؿ إلػػى المعرفػػة الدقيقػػة والتفصػػيمية حػػوؿ مشػػكمة 
ة البحػػث، ولتحقيػػؽ تصػػور أفضػػؿ وأدؽ لمظػػاىرة موضػػع الدراسػػة، كمػػا أنػػو سيسػػتخدـ أسػػموب  العينػػ

 العشوائية الطبقية في اختياره لعينة الدراسة، وسيستخدـ االستبانة في جمع البيانات األولية.
 طرق جمع البيانات:      

 اعتمد الباحث عمى نوعيف مف البيانات
 البيانات األولية.-1

وذلؾ بالبحث في الجانػب الميػداني بتوزيػع اسػتبيانات لدراسػة بعػض مفػردات البحػث وحصػر وتجميػع 
   SPSSالمعمومػػػات البلزمػػػة فػػػي موضػػػوع البحػػػث، ومػػػف ثػػػـ تفريغيػػػا وتحميميػػػا باسػػػتخداـ برنػػػامج 

(Statistical Package for Social Science)  اإلحصػائي واسػتخداـ االختبػارات اإلحصػائية
 دؼ الوصوؿ لدالالت ذات قيمة ومؤشرات تدعـ موضوع الدراسة .المناسبة بي
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 البيانات الثانوية.-2
وتمػػت مراجعػػة الكتػػب و الػػدوريات و المنشػػورات الخاصػػة أو المتعمقػػة بالموضػػوع قيػػد الدراسػػة، والتػػي  

درجة فعالية االجتماعـات المدرسـية فـي مـدارس وكالـة الغـوث اإلعداديـة بمحافظـات تتعمؽ بدراسة 
، وأيػة مراجػع قػد يػرى الباحػث أنيػا من وجية نظر معممييـا، وعالقتيـا بـالتوافق المينـي لـدييم غزة

تسيـ في إثراء الدراسة بشكؿ عممي، وينوي الباحث مف خبلؿ المجوء لممصادر الثانوية في الدراسة، 
ر التعرؼ عمى األسس والطػرؽ العمميػة السػميمة فػي كتابػة الدراسػة، وكػذلؾ أخػذ تصػور عػاـ عػف آخػ

 المستجدات التي حدثت و تحدث في مجاؿ الدراسة.
 :مجتمع الدراسة

تكوف مجتمع الدراسة مف جميع معممػي ومعممػات المرحمػة اإلعداديػة فػي   مجتمع الدراسة:
 -2011المػػػػدارس اإلعداديػػػػة التابعػػػػة لوكالػػػػة الغػػػػوث الدوليػػػػة بمحافظػػػػات غػػػػزة لمعػػػػاـ الدراسػػػػي 

ـ وىػػػـ مػػػوزعيف عمػػػى سػػػتة منػػػاطؽ تعميميػػػة ىػػػي: شػػػماؿ غػػػزة، غػػػرب غػػػزة، شػػػرؽ غػػػزة، 2012
 الوسطى، خاف يونس، رف .

 ع المعممين عمى المناطق التعميمية الست بمحافظات غزة( يوضح توزي3جدول )

 م
 المنطقة التعميمية

عدد معممي المرحمة 
 اإلعدادية

 671 شماؿ غزة 1
 317 غرب غزة 2
 323 شرؽ غزة 3
 606 الوسطى 4
 400 خاف يونس 5
 674 رف  6

 2991 المجموع
 (2011)وكالة الغوث الدولية، دائرة التربية والتعميـ: 

 
وىذه اإلحصائية يمكف أف تكوف غير دقيقة بالشكؿ المطموب، حيث أف أغمب مدارس الوكالة 
اإلعدادية تضـ صفوفًا مف المرحمة االبتدائية وخاصة الصفيف الخامس والسادس ابتدائي، 
وبعض المعمميف يعمموف صفوفًا مف المرحمتيف، وىذه شكمت مشكمة لمباحث في الوصوؿ إلى 

 اد معممي المرحمة اإلعدادية.العدد الدقيؽ ألعد
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 عينة الدراسة:
 العينة االستطالعية: -1

( معمػػـ ومعممػػة مػػف المرحمػػة اإلعداديػػة التابعػػة لوكالػػة 30تكونػػت العينػػة االسػػتطبلعية مػػف )
ـ، تػـ اختيػارىـ بطريقػة عشػوائية، وذلػؾ 2012 -2011الغوث بمحافظات غزة لمعػاـ الدراسػي: 

مػػف خػػبلؿ حسػػاب الصػػدؽ والثبػػات بػػالطرؽ المناسػػبة، وقػػد تػػـ ليػػتـ تقنػػيف أدوات الدراسػػة عمػػييـ 
 استبعادىـ مف عينة الدراسة التي تـ التطبيؽ عمييا.

 العينة الميدانية لمدراسة:    -2
( معممػًا ومعممػة مػف المرحمػة اإلعداديػة فػي المػدارس اإلعداديػة 650تكونت عينة الدراسػة مػف )

ـ، وقػد تػـ توزيػػع 2012 -2011لمعػاـ الدراسػػي: التابعػة لوكالػة الغػوث الدوليػػة بمحافظػات غػزة 
%( 95( اسػػتبانة، أي بنسػػبة )619أداة الدراسػػة عمػػى جميػػع أفػػراد عينػػة الدراسػػة وتػػـ اسػػترداد )

تقريبػػًا، وبعػػد تفحػػص االسػػتبانات لػػـ يسػػتبعد أي منيمػػا نظػػرا لتحقػػؽ الشػػروط المطموبػػة لئلجابػػة، 
 كما يمي: والجداوؿ التالية تبيف خصائص وسمات عينة الدراسة 

 بيانات أساسية حول المعمم:                 
         الجنس:                    -1

%( مف عينة 47.8%( مف عينة الدراسة مف "الذكور"، و)52.2( أف )4يبيف جدوؿ رقـ )
 الدراسة مف " اإلناث" .

 الجنس  توزيع عينة الدراسة حسب متغير  (4جدول رقم )
 المئويةالنسبة  التكرار الجنس

 52.2 323 ذكر
 47.8 296 أنثى

 100.0 619 المجموع
 
 

 يوضح توزيع عينة الدراسة حسب متغير الجنس.  ( 10شكل رقم )
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 المؤىل العممي:    -2

%(  مف 86.4%( مف عينة الدراسة مؤىميـ العممي "دبموـ"، و)4.4( أف )5يبيف جدوؿ رقـ )
%( مف عينة الدراسة مؤىميـ العممي 9.2"بكالوريوس"، و)عينة الدراسة مؤىميـ العممي 

 "دراسات عميا".
 

 المؤىل العممي توزيع عينة الدراسة حسب متغير  ( 5جدول رقم )
 النسبة المئوية التكرار المؤىل العممي

 4.4 27 دبمـو
 86.4 535 بكالوريوس

 9.2 57 دراسات عميا
 100.0 619 المجموع

 
                            ( يوضح توزيع عينة الدراسة حسب متغير المؤىل العممي 11شكل رقم )

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 سنوات الخدمة:        -3

 5 -1%( مف عينة الدراسة تراوحت سنوات الخبرة لدييـ "مف 24.9( أف )6يبيف جدوؿ رقـ )
سنوات"،  10 -6%( مف عينة الدراسة تراوحت سنوات الخبرة لدييـ "مف 26.0سنوات"، و)

 سنوات".  10%( مف عينة الدراسة تراوحت سنوات الخبرة لدييـ " أكثر مف 49.1و)
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 سنوات الخدمة متغيرتوزيع عينة الدراسة حسب   (6جدول رقم )
 النسبة المئوية التكرار سنوات الخدمة

 24.9 154 سنوات 5 -1مف 
 26.0 161 سنوات 10 -6مف 

 49.1 304 سنوات 10أكثر مف 
 100.0 619 المجموع

 
 ( يوضح توزيع عينة الدراسة حسب متغير سنوات الخدمة12شكل )

 
 

7 
 
 
 

 
 المنطقة التعميمية:        -4

%( مف 15.7%( مف عينة الدراسة ىـ مف "شماؿ غزة"، و)15.5( أف )7رقـ ) يبيف جدوؿ
%( مف 26.2%( مف عينة الدراسة مف "شرؽ غزة"، و)10.2عينة الدراسة مف "غرب غزة"، و)
%( مف 17.8%( مف عينة الدراسة مف "خاف يونس"، و)14.7عينة الدراسة مف "الوسطى"، و)

 عينة الدراسة مف "رف ".
 

 المنطقة التعميمية توزيع عينة الدراسة حسب متغير  ( 7جدول رقم )
 النسبة المئوية التكرار المنطقة التعميمية

 15.5 96 شماؿ غزة
 15.7 97 غرب غزة
 10.2 63 شرؽ غزة
 26.2 162 الوسطى
 14.7 91 خاف يونس
 17.8 110 رف 

 100.0 619 المجموع
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 متغير المنطقة التعميمية.( يوضح توزيع عينة الدراسة حسب 13شكل )

 
 
 
 
 
 
 
 

 أداة الدراسة :
 قاـ الباحث باستخداـ استبانتيف في ىذه الدراسة وىما:

فعاليػػػػة االجتماعػػػػات المدرسػػػػية فػػػػي المػػػػدارس اإلعداديػػػػة التابعػػػػة لوكالػػػػة الغػػػػوث      سػػػػتبانةا  -1
 بمحافظات غزة مف وجية نظر معممييا.

 المرحمة اإلعدادية بوكالة الغوث في محافظات غزة.التوافؽ الميني لدى معممي  استبانة -2
 أواًل: استبانة االجتماعات المدرسية:

 ولقد تم بناء االستبانة بإتباع الخطوات التالية:
بعػد اطػػبلع الباحػػث عمػػى األدب التربػػوي والدراسػات السػػابقة المتعمقػػة بموضػػوع االجتماعػػات  

اإلدارة التربويػػػػػة عػػػػػف طريػػػػػؽ المقػػػػػاببلت المدرسػػػػػية، واسػػػػػتطبلع آراء نخبػػػػػة مػػػػػف المتخصصػػػػػيف فػػػػػي 
الشخصية ذات الطابع غير الرسمي، وبناء عمػى التوجييػات المسػتمرة مػف قبػؿ المشػرؼ األكػاديمي، 

 قاـ الباحث ببناء االستبانة وفؽ الخطوات التالية:
 تحديد المجاالت الرئيسية التي شممتيا االستبانة. -
 صياغة فقرات كؿ مجاؿ. -
( يوضػ  االسػتبانة 1( فقػرة، والممحػؽ رقػـ )57ة في صورتيا األولية والتي شممت )إعداد االستبان -

 في صورتيا األولية.
 عرض االستبانة عمى المشرؼ العتماد ما يراه مناسبًا، وتعديؿ ما يراه غير مناسب. -
 تعديؿ االستبانة بناًء عمى توجييات المشرؼ. -
وييف، المتخصصػوف فػػي أصػوؿ التربيػػة واإلدارة ( مػف المحكمػػيف التربػ13عػرض االسػتبانة عمػػى ) -

التربويػػة، أغمػػبيـ مػػف أعضػػاء ىيئػػات التػػدريس فػػي الجامعػػات الفمسػػطينية بغػػزة )الجامعػػة اإلسػػبلمية، 
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جامعة األزىػر، جامعػة األقصػى، جامعػة القػدس المفتوحػة(، وبعضػيـ مػف العػامميف فػي وزارة التربيػة 
 بيف أعضاء لجنة التحكيـ وأماكف عمميـ.( 3والتعميـ، ووكالة الغوث، والممحؽ رقـ )

( فقػػػرات مػػػف فقػػػرات 10تػػػـ حػػػذؼ ) ،بعػػػد إجػػػراء التعػػػديبلت التػػػي أوصػػػى بيػػػا المحكمػػػوف -
االستبانة، وتـ تعديؿ اسـ أحد محػاور االسػتبانة )المحػور الثالػث(، وكػذلؾ تػـ تعػديؿ صػياغة بعػض 

( 47الفقرات، بناًء عمى توجييات المشػرؼ، وبػذلؾ بمػ  عػدد فقػرات االسػتبانة فػي صػورتيا النيائيػة )
مػػدرج وفػػؽ سػمـ ليكػػرت خماسػػي )كبيػػرة فقػرة موزعػػة عمػػى أربعػة مجػػاالت، وقػػد ُأعطػػي لكػؿ فقػػرة وزف 

( بػػذلؾ تنحصػػر 1، 2، 3، 4، 5جػػدًا، كبيػػرة، متوسػػطة، قميمػػة، قميمػػة جػػدًا( أعطيػػت األوزاف التاليػػة )
( يبيف االستبانة في صورتيا 4( درجة، والممحؽ رقـ )235، 47درجات أفراد عينة الدراسة ما بيف )

 .النيائية
 

 اعات المدرسية(:وصف االستبانة األولى )فعالية االجتم
( فقػػػػرة لمتعػػػػرؼ عمػػػػى درجػػػػة فعاليػػػػة االجتماعػػػػات المدرسػػػػية فػػػػي المػػػػدارس 47تتضػػػػمف االسػػػػتبانة )

يوضػ  توزيػع فقػرات االسػتبانة عمػى  (8اإلعدادية التابعة لوكالػة الغػوث بمحافظػات غػزة، والجػدوؿ )
 المجاالت:

 عمى المحاور.( يوضح توزيع فقرات استبانة فاعمية االجتماعات المدرسية 8جدول)
 العدد اسم المجال رقم المحور
 11 ميارة التخطيط لبلجتماعات األوؿ
 13 ميارة التنظيـ لبلجتماعات الثاني
 12 ميارة تنفيذ ومتابعة االجتماعات الثالث
 11 ميارة العبلقات اإلنسانية الرابع

 47 المجموع
 

 صدق االستبانة األولى:
: 1995أنيا سوؼ تقيس ما أعدت لقياسو )العساؼ، صدؽ االستبانة يعني التأكد مف 

(، كما يقصد بالصدؽ " شموؿ االستبانة لكؿ العناصر التي يجب أف تدخؿ في التحميؿ مف 429
ناحية، ووضوح فقراتيا ومفرداتيا مف ناحية ثانية، بحيث تكوف مفيومة لكؿ مف يستخدميا )عبيدات 

قرات االستبانة وذلؾ لمتأكد مف صدؽ أداة (، وقد قاـ الباحث بتقنيف ف179، 2001وآخروف 
 الدراسة، وقد تـ التأكد مف صدؽ فقرات االستبياف بطريقتيف:
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 أواًل: الصدق الظاىري لألداة ) صدق المحكمين(:
( 13قاـ الباحث بعرض أداة الدراسة في صػورتيا األوليػة عمػى مجموعػة مػف المحكمػيف تألفػت مػف )

فػػي الجامعػػة اإلسػػبلمية، وجامعػػة األزىػػر، وجامعػػة األقصػػى،  أعضػػاء مػػف أعضػػاء الييئػػة التدريسػػية
 -وجامعة القدس المفتوحة، والمتخصصيف في اإلدارة التربويػة بػوزارة التربيػة والتعمػيـ، ووكالػة الغػوث

( أسػماء المحكمػيف الػذيف قػاموا مشػكوريف بتحكػيـ أداة 3دائرة التربية والتعميـ. ويوضػ  الممحػؽ رقػـ )
لباحػػث مػػف المحكمػػيف مػػف إبػػداء آرائيػػـ فػػي مػػدى مبلئمػػة العبػػارات لقيػػاس مػػا الدراسػػة. وقػػد طمػػب ا

وضعت ألجمو، ومدى وضوح صياغة العبػارات ومػدى مناسػبة كػؿ عبػارة لممحػور الػذي ينتمػي إليػو، 
ومدى كفايػة العبػارات لتغطيػة كػؿ محػور مػف محػاور متغيػرات الدراسػة األساسػية ىػذا باإلضػافة إلػى 

مػػف تعػػديؿ صػػياغة العبػػارات أو حػػذفيا، أو إضػػافة عبػػارات جديػػػدة ألداة  اقتػػراح مػػا يرونػػو ضػػروريا
الدراسػػػػة، وكػػػػذلؾ إبػػػػداء آرائيػػػػـ فيمػػػػا يتعمػػػػؽ بالبيانػػػػات األوليػػػػة )الخصػػػػائص الشخصػػػػية والوظيفيػػػػة( 
المطموبػػة مػػف  المبحػػوثيف، إلػػى جانػػب مقيػػاس ليكػػارت المسػػتخدـ فػػي االسػػتبانة. وتركػػزت توجييػػات 

االسػػتبانة حيػػث كانػػت تحتػػوي عمػػى بعػػض العبػػارات المتكػػررة، كمػػا أف المحكمػػيف عمػػى انتقػػاد طػػوؿ 
ضػػػافة بعػػػػض  بعػػػض المحكمػػػيف نصػػػحوا بضػػػرورة تقمػػػيص بعػػػض العبػػػارات مػػػف بعػػػض المحػػػاور وا 

 العبارات إلى محاور أخرى.
واستنادا إلى المبلحظات والتوجييات التي أبداىا المحكموف قاـ الباحث بإجراء التعديبلت التي اتفػؽ 

ظػػـ المحكمػػيف، حيػػث تػػـ تعػػديؿ صػػياغة العبػػارات وحػػذؼ أو إضػػافة الػػبعض اآلخػػر منيػػا. عمييػػا مع
وعمػػػػى ضػػػػوء تمػػػػؾ اآلراء تػػػػـ اسػػػػتبعاد بعػػػػض الفقػػػػرات وتعػػػػديؿ بعضػػػػيا اآلخػػػػر ليصػػػػب  عػػػػدد فقػػػػرات 

 .(57( بدؿ )47االستبانة )
  

 ثانيًا: صدق االتساق الداخمي لفقرات االستبانة:
( 30تـ حساب االتساؽ الداخمي لفقػرات االسػتبياف عمػى عينػة الدراسػة االسػتطبلعية البػال  حجميػا )

 مفردة، وذلؾ بحساب معامبلت االرتباط بيف كؿ فقرة والدرجة الكمية لممحور التابعة لو. 
  ( يبيف معامبلت االرتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات المحور والمعدؿ الكمي لفقراتو،9وجدوؿ رقـ )

(، حيث إف  0.01أو  0.05والذي يبيف أف معامبلت االرتباط المبينة دالة عند مستوى داللة )
( الجدولية والتي r( المحسوبة اكبر مف قيمة )r( وقيمة )0.05مستوى الداللة لكؿ فقرة اقؿ مف )

 .(، وبذلؾ تعتبر فقرات استبانة االجتماعات المدرسية صادقة لما وضعت لقياسو0.361تساوي )
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 الداخمي لفقرات استبانة االجتماعات المدرسيةاالتساق صدق  :(9جدول رقم )

معامل  الفقرة مسمسل
 االرتباط 

مستوى 
 الداللة

ميارة التخطيط لالجتماعات -المحور األول:  
 0.003 0.527 يختار الوقت المبلئـ لعقد االجتماع. 1
 0.000 0.716 يختار المكاف المناسب لعقد االجتماع. 2
 0.000 0.757 يحدد وقت بداية ونياية االجتماع بدقة. 3
 0.000 0.719 يحدد أىداؼ االجتماع بشكؿ واض . 4
 0.000 0.854 يراعي مبلئمة أىداؼ االجتماع مف حيث الكـ مع وقت االجتماع. 5
 0.000 0.800 يبم  المعمميف بموعد عقد االجتماع قبؿ انعقاده بوقت كاِؼ. 6
 0.000 0.685 المعمميف في وضع جدوؿ األعماؿ.ُيشرؾ  7

8 
ُيرسؿ جدوؿ األعماؿ لممعمميف المشاركيف في االجتماع قبؿ وقت كاؼ 

 0.000 0.844 مف بدء االجتماع.

 0.000 0.800 يوزع وقت االجتماع عمى موضوعات جدوؿ األعماؿ. 9
 0.000 0.781 يخطط الستخداـ التقنيات الحديثة في إدارة االجتماع. 10
 0.001 0.558 يأخذ بعيف االعتبار حاجات المعمميف عند اإلعداد لبلجتماع. 11

ميارة التنظيم لالجتماعات -المحور الثاني:  
 0.000 0.780 يعرض جدوؿ األعماؿ عمى المعمميف في بداية االجتماع. 1
 0.000 0.678 يتأكد مف فيـ المعمميف لمموضوعات التي سيتمطرحيا. 2
 0.006 0.501 موضوعات االجتماع حسب األولويات.يرتب  3
 0.031 0.393 يتحقؽ مف حضور جميع المعمميف في الوقت المحدد لبلجتماع. 4
 0.000 0.764 يكمؼ أحد المعمميف بتسجيؿ وقائع االجتماع أواًل بأوؿ. 5
 0.007 0.483 يتحدث في االجتماع بصوت واض  ومسموع. 6
 0.002 0.540 المعمميف حسب أغراض االجتماع.ييتـ بطريقة جموس  7
 0.001 0.571 ينبو المعمميف إلى ضرورة تجنب المقاطعات غير الضرورية. 8
 0.000 0.608 يدير النقاش أثناء االجتماع بطريقة فعالة. 9
 0.006 0.491 يعمؿ عمى حؿ الخبلفات الطارئة بيف المعمميف بحيادية. 10
 0.000 0.710 المعمميف حسب إمكاناتيـ.يوزع المياـ عمى  11
 0.000 0.810 يحرص عمى إنجاز جميع القضايا في جدوؿ األعماؿ في الوقت المحدد. 12
 0.000 0.791 يمخص ما تـ االتفاؽ عميو قبؿ االنتياء مف االجتماع. 13

ميارة تنفيذ ومتابعة االجتماعات -المحور الثالث:  
 0.000 0.859 األىداؼ المعدة مسبقًا. يستثمر االجتماعات في تحقيؽ 1
 0.000 0.661 يشكؿ لجاف عمؿ لتنفيذ نتائج وقرارات االجتماع. 2
 0.000 0.690 يضع جدواًل زمنيًا محددًا لتنفيذ نتائج االجتماع. 3
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 الفقرة مسمسل
معامل 
 االرتباط 

مستوى 
 الداللة

4 
يحرص عمى أف تكوف قرارات وتوصيات االجتماع موضوعية قابمة 

 0.000 0.740 لمتنفيذ.

 0.000 0.774 االجتماعات في تنمية العمؿ التعاوني داخؿ المدرسة.يستفيد مف  5

6 
يستفيد مف نتائج االجتماع كتغذية راجعة في تعديؿ خطط وسموؾ 

 المعمميف.
0.669 0.000 

 0.000 0.800 يستثمر االجتماعات في تحسيف العمؿ المدرسي وتطويره. 7

8 
المشاركة في األنشطة يستثمر االجتماعات في توجيو المعمميف نحو 

 البلصفية.
0.697 0.000 

9 
يوظؼ نتائج االجتماعات في تحسيف ورفع مستوى التحصيؿ لدى طمبة 

 0.000 0.803 المدرسة.

10 
يستثمر االجتماعات في رفع مستوى النمو الميني لممعمميف، وتحسيف 

 أدائيـ الوظيفي.
0.868 0.000 

11 
المعمميف إلى الدورات التدريبية التي يسترشد بنتائج االجتماعات لتوجيو  

 ىـ بحاجة ليا.
0.861 0.000 

12 
يستثمر االجتماعات في رفع الروح المعنوية لممعمميف، وزيادة رضاىـ 

 الوظيفي.
0.768 0.000 

ميارة العالقات اإلنسانية -المحور الرابع:  
 0.000 0.800 يعطي الحرية لكؿ معمـ لمتعبير عف رأيو أثناء االجتماع. 1
 0.000 0.779 ُيشرؾ المعمميف في اتخاذ القرارات. 2
 0.000 0.772 يراعي مشاعر المعمميف وانفعاالتيـ. 3
 0.000 0.776 يبدي اىتماـ واض  بالمعمميف الجدد. 4
 0.001 0.578 يوجو عبارات الشكر والثناء لممعمميف المتميزيف، أثناء االجتماعات. 5
 0.000 0.753 بيف المعمميف المجتمعيف ألوؿ مرة.يفس  المجاؿ لمتعارؼ  6
 0.000 0.671 يحرص عمى تقديـ ضيافة لممعمميف أثناء االجتماع. 7
 0.000 0.714 يتصؼ بالعدالة في التعامؿ مع جميع المعمميف. 8

9 
يتعامؿ بمباقة وبسعة الصدر مع األعضاء الذيف يسعوف لحرؼ مسار 

 االجتماع.
0.678 0.000 

 0.000 0.708 يحتـر مؤىبلت المعمميف وتخصصاتيـ العممية. 10

11 
يحرص عمى تحسيف العبلقات اإلنسانية بينو وبيف المعمميف مف خبلؿ 

 االجتماعات.
0.660 0.000 
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 ثالثًا: صدق االتساق البنائي لمحاور الدراسة:
الدراسػػة مػػع المعػػدؿ ( يبػػيف معػػامبلت االرتبػػاط بػػيف معػػدؿ كػػؿ محػػور  مػػف محػػاور 10جػػدوؿ رقػػـ )

(، 0.05الكمي لفقرات االسػتبانة والػذي يبػيف أف معػامبلت االرتبػاط المبينػة دالػة عنػد مسػتوى داللػة )
( r( المحسػػػػوبة اكبػػػػر مػػػػف قسػػػػمة )r( وقيمػػػػة )0.05حيػػػػث إف مسػػػػتوى الداللػػػػة لكػػػػؿ فقػػػػرة اقػػػػؿ مػػػػف )

 (.0.361الجدولية والتي تساوي )
 

محور من محاور استبانة االجتماعات المدرسية مع مصفوفة معامالت كل  :(10جدول رقم )
 الدرجة الكمية لالستبانة.

 مستوى الداللة معامل االرتباط محتوى المحور المحور االستبانة

االجتماعات 
 المدرسية

 0.002 0.552 ميارة التخطيط لبلجتماعات األوؿ
 0.002 0.542 ميارة التنظيـ لبلجتماعات الثاني
 0.000 0.783 تنفيذ ومتابعة االجتماعاتميارة  الثالث
 0.000 0.673 ميارة العبلقات اإلنسانية الرابع

 
 ثبات فقرات االستبانة األولى:

أمػػػا ثبػػػات أداة الدراسػػػة فيعنػػػي التأكػػػد مػػػف أف اإلجابػػػة سػػػتكوف واحػػػدة تقريبػػػا لػػػو تكػػػرر تطبيقيػػػا عمػػػى 
الباحػػث خطػػوات الثبػػات عمػػى (. وقػػد أجػػرى 430: 1995األشػػخاص ذاتيػػـ فػػي أوقػػات )العسػػاؼ، 

 العينة االستطبلعية نفسيا بطريقتيف ىما: طريقة التجزئة النصفية ومعامؿ ألفا كرونباخ.
 
 : Split-Half Coefficientطريقة التجزئة النصفية  -1

تػػػـ إيجػػػاد معامػػػؿ ارتبػػػاط بيرسػػػوف بػػػيف معػػػدؿ األسػػػئمة الفرديػػػة الرتبػػػة ومعػػػدؿ األسػػػئمة الزوجيػػػة  
تػػػـ تصػػػحي  معػػػامبلت االرتبػػػاط  باسػػػتخداـ معامػػػؿ ارتبػػػاط سػػػبيرماف  بػػػراوف   الرتبػػػة لكػػػؿ بعػػػد وقػػػد

 ( حسب المعادلة  التالية: Spearman-Brown Coefficient)لمتصحي  )
معامؿ الثبات = 

1

2

ر

( يبيف أف ىناؾ معامؿ 11حيث ر معامؿ االرتباط وقد بيف جدوؿ رقـ )ر

 االستبياف.ثبات كبير نسبيا لفقرات 
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 معامل الثبات )طريقة التجزئة النصفية( الستبانة االجتماعات المدرسية. :(11جدول رقم )

 محتوى المحور المحور االستبانة

 التجزئة النصفية

عدد 
 الفقرات

معامل 
 االرتباط

معامل 
االرتباط 
 المصحح

مستوى 
 المعنوية

االجتماعات 
 المدرسية

 0.000 0.8436 0.7296 11 لبلجتماعاتميارة التخطيط  األوؿ
 0.000 0.8321 0.7125 13 ميارة التنظيـ لبلجتماعات الثاني
 0.000 0.8182 0.6924 12 ميارة تنفيذ ومتابعة االجتماعات الثالث
 0.000 0.8824 0.7895 11 ميارة العبلقات اإلنسانية الرابع

 0.000 0.8588 0.7525 47 جميع المحاور  
 0.361"  تساوي 28ودرجة حرية " 0.05الجدولية عند مستوى داللة  rقيمة 
 
 :Cronbach's Alphaطريقة ألفا كرونباخ    -2

استخدـ الباحث طريقة ألفا كرونباخ لقياس ثبات االستبانة  كطريقة ثانية لقياس الثبات وقد يبيف 
 ( أف معامبلت الثبات مرتفعة.12جدوؿ رقـ )
 معامل الثبات ) طريقة ألفا كرونباخ( الستبانة االجتماعات المدرسية. :(12رقم )جدول 

 معامل ألفا كرونباخ عدد الفقرات محتوى المحور المحور االستبانة

 االجتماعات المدرسية

 0.8896 11 ميارة التخطيط لبلجتماعات األوؿ
 0.8391 13 ميارة التنظيـ لبلجتماعات الثاني
 0.9157 12 تنفيذ ومتابعة االجتماعات ميارة الثالث
 0.9057 11 ميارة العبلقات اإلنسانية الرابع

 0.8425 47 جميع المحاور  
( وىذا يدؿ عمى أف االستبانة 8425.0يتض  مف الجدوؿ السابؽ أف معامؿ الثبات الكمي )
 عمى عينة الدراسة.تتمتع بدرجة عالية مف الثبات تطمئف الباحث إلى تطبيقيا 

 

 ثانيا: استبانة التوافق الميني لممعممين:
 ولقد تم بناء االستبانة بناء عمى الخطوات التالية:

بعد اطبلع الباحث عمى األدب التربوي والدراسات السابقة المتعمقة بموضوع التوافؽ الميني  
بشكؿ عاـ، والتوافؽ الميني بالنسبة لممعمميف بشكؿ خاص، واستطبلع آراء نخبة مف المتخصصػيف 
فػػي عمػػـ الػػنفس التربػػػوي؛ عػػف طريػػؽ المقػػػاببلت الشخصػػية ذات الطػػابع غيػػػر الرسػػمي، وقػػد اجتيػػػد 

كثيػػػرًا فػػػي بنػػػاء اسػػػتبانة التوافػػػؽ المينػػػي لممعممػػػيف، فمػػػـ يعتمػػػد عمػػػى مػػػا وقػػػع بػػػيف يديػػػو مػػػف  الباحػػػث
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اسػػػتبانات جػػػاىزة، وكانػػػت المشػػػكمة األىػػػـ أف أغمػػػب مػػػف قػػػاـ ببنػػػاء اسػػػتبانات عػػػف موضػػػوع التوافػػػؽ 
 -مػػف عمػػاؿ وممرضػػيف وغيرىمػػا–المينػػي مػػف بػػاحثيف سػػابقيف كانػػت تيػػتـ بػػأفراد خػػبلؼ المعممػػيف 

التوجييات المسػتمرة مػف قبػؿ المشػرؼ األكػاديمي الػذي تػابع الموضػوع بعنايػة بالغػة، قػاـ وبناء عمى 
 الباحث ببناء االستبانة وفؽ الخطوات التالية:

 تحديد المجاالت الرئيسية التي شممتيا االستبانة. -
 صياغة فقرات كؿ مجاؿ. -
( يوضػ  االسػتبانة 1ممحػؽ رقػـ )( فقػرة، وال80إعداد االستبانة في صورتيا األولية والتي شممت ) -

 في صورتيا األولية.
 عرض االستبانة عمى المشرؼ العتماد ما يراه مناسبًا، وتعديؿ ما يراه غير مناسب. -
 تعديؿ االستبانة بناء عمى توجييات المشرؼ. -
( مػػف المحكمػػيف التربػػوييف أغمػػبيـ مػػف أعضػػاء ىيئػػات التػػدريس فػػي 13عػػرض االسػػتبانة عمػػى ) -

الفمسػػطينية بغػػزة )الجامعػػة اإلسػػبلمية، جامعػػة األزىػػر، جامعػػة األقصػػى، جامعػػة القػػدس  الجامعػػات
( بػػيف 3المفتوحػػة(، وبعضػػيـ مػػف العػػامميف فػػي وزارة التربيػػة والتعمػػيـ، ووكالػػة الغػػوث، والممحػػؽ رقػػـ )

 أعضاء لجنة التحكيـ وأماكف عمميـ.
فقػػػػرات مػػػػف فقػػػػرات  (9بعػػػػد إجػػػػراء التعػػػػديبلت التػػػػي أوصػػػػى بيػػػػا المحكمػػػػوف تػػػػـ حػػػػذؼ ) -

االستبانة، وكذلؾ تػـ تعػديؿ صػياغة بعػض الفقػرات، بنػاء عمػى توجييػات المشػرؼ، وبػذلؾ بمػ  عػدد 
( فقػػرة موزعػػة عمػػى سػػتة مجػػاالت، وقػػد ُأعطػػي لكػػؿ فقػػرة 71فقػػرات االسػػتبانة فػػي صػػورتيا النيائيػػة )

رض بشػػدة( وزف مػػدرج وفػػؽ سػػمـ ليكػػرت خماسػػي )أوافػػؽ بشػػدة، أوافػػؽ، غيػػر متأكػػد، أعػػارض، أعػػا
، 71( بػذلؾ تنحصػر درجػات أفػراد عينػة الدراسػة مػا بػػيف )1، 2، 3، 4، 5أعطيػت األوزاف التاليػة )

 ( يبيف االستبانة في صورتيا النيائية.4( درجة والممحؽ رقـ )355
 

 وصف االستبانة الثانية )التوافق الميني لممعممين(:
المينػػي لممعممػػيف فػػي المػػدارس اإلعداديػػة ( فقػػرة لمتعػػرؼ عمػػى درجػػة التوافػػؽ 71تتضػػمف االسػػتبانة )

 .زيع فقرات االستبانة عمى المحاوريوض  تو  (13التابعة لوكالة الغوث بمحافظات غزة، والجدوؿ )
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 يوضح توزيع فقرات استبانة التوافق الميني لممعممين عمى المحاور.: ( 13جدول)
 العدد اسم المجال رقم المجال
 14 نوع وقيمة العمؿ األوؿ
 13 طبيعة وظروؼ العمؿ الثاني
 10 العبلقة مع الزمبلء الثالث
 14 العبلقة مع اإلدارة والمسئوليف الرابع
 10 العبلقة مع الطمبة الخامس
 10 مدعمات العمؿ االقتصادية السادس

 71 المجموع
 

 صدق االستبانة الثانية:
أداة الدراسة، وقد تـ التأكد مف قاـ الباحث بتقنيف فقرات االستبانة وذلؾ لمتأكد مف صدؽ 

 صدؽ فقرات االستبياف بطريقتيف:
 أواًل: الصدق الظاىري لألداة ) صدق المحكمين(:

( 13قاـ الباحث بعرض أداة الدراسة في صػورتيا األوليػة عمػى مجموعػة مػف المحكمػيف تألفػت مػف )
ر، وجامعػػة األقصػػى، أعضػػاء مػػف أعضػػاء الييئػػة التدريسػػية فػػي الجامعػػة اإلسػػبلمية، وجامعػػة األزىػػ

دائرة  -وجامعة القدس المفتوحة، والمتخصصيف في عمـ النفس بوزارة التربية والتعميـ، ووكالة الغوث
( أسػػػماء المحكمػػػيف الػػػذيف قػػػاموا مشػػػكوريف بتحكػػػػيـ أداة 3التربيػػػة والتعمػػػيـ. ويوضػػػ  الممحػػػؽ رقػػػـ )

بلئمػػة العبػػارات لقيػػاس مػػا الدراسػػة. وقػػد طمػػب الباحػػث مػػف المحكمػػيف مػػف إبػػداء آرائيػػـ فػػي مػػدى م
وضعت ألجمو، ومدى وضوح صياغة العبػارات ومػدى مناسػبة كػؿ عبػارة لممحػور الػذي ينتمػي إليػو، 
ومدى كفايػة العبػارات لتغطيػة كػؿ محػور مػف محػاور متغيػرات الدراسػة األساسػية ىػذا باإلضػافة إلػى 

ة عبػػارات جديػػػدة ألداة اقتػػراح مػػا يرونػػو ضػػروريا مػػف تعػػديؿ صػػياغة العبػػارات أو حػػذفيا، أو إضػػاف
الدراسػػػػة، وكػػػػذلؾ إبػػػػداء آرائيػػػػـ فيمػػػػا يتعمػػػػؽ بالبيانػػػػات األوليػػػػة )الخصػػػػائص الشخصػػػػية والوظيفيػػػػة( 
المطموبػػة مػػف  المبحػػوثيف، إلػػى جانػػب مقيػػاس ليكػػارت المسػػتخدـ فػػي االسػػتبانة. وتركػػزت توجييػػات 

المتكػػررة، كمػػا أف المحكمػػيف عمػػى انتقػػاد طػػوؿ االسػػتبانة حيػػث كانػػت تحتػػوي عمػػى بعػػض العبػػارات 
ضػػػافة بعػػػػض  بعػػػض المحكمػػػيف نصػػػحوا بضػػػرورة تقمػػػيص بعػػػض العبػػػارات مػػػف بعػػػض المحػػػاور وا 

 العبارات إلى محاور أخرى.
واستنادا إلى المبلحظات والتوجييات التي أبداىا المحكموف قاـ الباحث بإجراء التعديبلت التي اتفػؽ 

حػػذؼ أو إضػػافة الػػبعض اآلخػػر منيػػا. عمييػػا معظػػـ المحكمػػيف، حيػػث تػػـ تعػػديؿ صػػياغة العبػػارات و 
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وعمػػػػى ضػػػػوء تمػػػػؾ اآلراء تػػػػـ اسػػػػتبعاد بعػػػػض الفقػػػػرات وتعػػػػديؿ بعضػػػػيا اآلخػػػػر ليصػػػػب  عػػػػدد فقػػػػرات 
 .(80( بدؿ )71االستبانة )

 
 ثانيًا: صدق االتساق الداخمي لفقرات االستبانة:

( 30تـ حساب االتساؽ الداخمي لفقػرات االسػتبياف عمػى عينػة الدراسػة االسػتطبلعية البػال  حجميػا )
 مفردة، وذلؾ بحساب معامبلت االرتباط بيف كؿ فقرة والدرجة الكمية لممحور التابعة لو. 

،  ( يبيف معامبلت االرتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات المحور والمعدؿ الكمي لفقراتو14وجدوؿ رقـ )
(، حيث إف  0.01أو  0.05والذي يبيف أف معامبلت االرتباط المبينة دالة عند مستوى داللة )

( الجدولية والتي r( المحسوبة اكبر مف قيمة )r( وقيمة )0.05مستوى الداللة لكؿ فقرة اقؿ مف )
 .لقياسو(، وبذلؾ تعتبر فقرات استبانة االجتماعات المدرسية صادقة لما وضعت 0.361تساوي )

 
 الداخمي لفقرات استبانة التوافق الميني لممعمميناالتساق صدق : (14جدول رقم )

معامل  الفقرة مسمسل
 االرتباط 

مستوى 
 الداللة

توع  وقيمة العمل -المحور األول:  
 0.000 0.642 أرى أف التدريس عمؿ ممؿ. 1
 0.001 0.580 أكوف سعيدًا إذا أتيحت لي فرصة تغيير عممي في التدريس.  2
 0.001 0.589 أفضؿ العمؿ في التدريس عف العمؿ اإلداري. 3
 0.022 0.418 أفضؿ العمؿ في مينة التدريس عف أي مينة أخرى. 4
 0.000 0.684 أعتقد أف اختياري لمينة التدريس أكبر خطأ ارتكبتو في حياتي. 5
 0.000 0.611 الحياة.أعتقد أف عممي في التدريس ىو أحد مصادر سعادتي في  6
 0.000 0.818 أرى أني لو ُخيرت أف أبدأ حياة جديدة؛ سأختار مينة التدريس. 7
 0.000 0.782 أشعر بالحيوية والنشاط أثناء التدريس. 8

9 
أرى أف مينة التدريس تحد مف وصوؿ المعمـ إلى مناصب عميا في 

 المجتمع.
0.516 0.003 

 0.000 0.632 جيودًا كبيرة مف أجؿ تنمية المجتمع.أرى أف المعمميف يبذلوف  10

11 
أشعر بالرضا عف عممي في التدريس؛ ألنو يتناسب مع ميولي 

 الشخصية.
0.417 0.022 

 0.000 0.629 أرى أف عممي في التدريس ال يحقؽ لي المكانة االجتماعية التي أتمناىا. 12
 0.000 0.737 أشعر باالطمئناف في عممي بالتدريس. 13
 0.000 0.655 أرى أف المجتمع ال يقدر مينة التدريس كما يجب.  14

طبيعة وظروف العمل -المحور الثاني:  
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 الفقرة مسمسل
معامل 
 االرتباط 

مستوى 
 الداللة

 0.000 0.711 أشعر بالقمؽ مف كثرة األنظمة اإلدارية والتربوية المتبعة في مدرستي.  1
 0.000 0.761 أترقب إجازات العمؿ بفارغ الصبر. 2
 0.000 0.819 تسبب لممعمـ مشكبلت نفسية. أعتقد أف مينة التدريس 3
 0.000 0.640 أشعر بأف حياتي كمدرس تتميز بالمتعة والدؼء. 4
 0.000 0.772 أشعر بالراحة واالستقرار؛ كوني أعمؿ في التدريس. 5
 0.000 0.737 أشعر أف الوقت يمر بسرعة أثناء الحصة. 6
 0.001 0.568 أعتني بمظيري عند ذىابي لعممي. 7
 0.000 0.700 يزيد عممي في التدريس مف ثقتي بنفسي. 8
 0.000 0.606 ُأحب المدرسة التي أعمؿ فييا؛ ألنيا نظيفة. 9
 0.000 0.792 أشعر بالراحة في مدرستي لوجود حديقة جميمة بيا. 10
 0.001 0.570 أرى أف عدد ساعات العمؿ في التدريس تناسبني. 11
 0.000 0.801 عمى توفير اإلضاءة المناسبة لمصفوؼ.أقدر حرص إدارة المدرسة  12
 0.000 0.806 أشعر بغياب األمف الوظيفي لي بسبب الوضع السياسي. 13

العالقة مع الزمالء -المحور الثالث:  
 0.000 0.713 أشعر بتقدير زمبلئي المعمميف لي. 1
 0.000 0.685 أشعر بالضجر مف كثرة انتقادات زمبلئي لي. 2
 0.000 0.684 راضي عف عبلقاتي بزمبلئي المعمميف في المدرسة.أنا  3
 0.000 0.701 أشعر بتفاعؿ إيجابي ومثمر مع زمبلئي المعمميف. 4
 0.000 0.680 أشعر بالسرور في األوقات التي أقضييا مع زمبلئي. 5
 0.000 0.743 أرى أف عبلقتي بزمبلئي المعمميف قائمة عمى التنافس السمبي.  6
 0.000 0.655 ُأقدر لزمبلئي حرصيـ عمى زيارتي في مرضي. 7
 0.000 0.722 أرحب بكشؼ زمبلئي المعمميف عف نقاط ضعفي في تأدية عممي. 8
 0.000 0.787 تربطني بزمبلئي المعمميف عبلقات المحبة والتعاوف في المدرسة.. 9
 0.000 0.777 أشعر أف عبلقتي بزمبلئي المعمميف تتسـ عمى الفتور. 10

العالقة مع اإلدارة والمسئولين -المحور الرابع:  
 0.000 0.714 أقدر معاممة إدارة المدرسة العادلة لجميع المعمميف. 1
 0.013 0.450 أشعر بالضيؽ مف المتابعة المتكررة  لمدير المدرسة ألعمالي الكتابية.    2
 0.000 0.714 أشعر بأف المسئوليف يحترمونني. 3
 0.000 0.749 ديمقراطية إدارة المدرسة عند اتخاذىا لقرارات تؤثر عمى المعمميف.أقدر  4

5 
أرى أف عّمي أف أجاري مدير المدرسة مف أجؿ الحصوؿ عمى تقارير 

 عالية.
0.697 0.000 

 0.000 0.843 أنا راٍض عف توفير اإلدارة لممعمميف ما يحتاجونو مف وسائؿ تعميمية. 6
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 الفقرة مسمسل
معامل 
 االرتباط 

مستوى 
 الداللة

 0.000 0.689 التقارير التي يقدميا مشرفي التربوي عني.أشعر بالظمـ مف  7
 0.000 0.643 أرى أف طريقة متابعة العمؿ في مدرستي إيجابية. 8
 0.002 0.541 أقدر لممسئوليف مشاركتيـ في حؿ المشكبلت التي أواجييا في المدرسة.  9
 0.002 0.553 أشعر بالتوتر مف كثرة خبلفاتي مع المسئوليف. 10

11 
أرى أف العبلقة بيف الرؤساء والمرؤوسيف في الميف األخرى أفضؿ منيا 

 في مينة التدريس.
0.857 0.000 

 0.000 0.771 أشعر بتقدير المدير لي اللتزامي بمواعيد العمؿ الرسمية. 12
 0.008 0.474 أرى أف العقوبات اإلدارية لممخالفيف مناسبة.  13
 0.000 0.603 أرى أني أستطيع أداء عممي بصورة أفضؿ إذا تغير مدير المدرسة.   14

العالقة مع الطمبة -المحور الخامس:  
 0.003 0.519 أشعر بتقدير الطمبة لمجيودي. 1
 0.034 0.389 أشعر بالراحة عند مشاركتي لمطمبة في مناسباتيـ االجتماعية. 2
 0.000 0.652 الطالب في تحصيمو الدراسي. أشعر بالسعادة مف أي تقدـ يحرزه 3
 0.034 0.388 أشعر بتقدير الطمبة لي؛ ألني أساعدىـ في حؿ مشكبلتيـ. 4
 0.019 0.427 أشعر بالضيؽ مف سرعة نسياف ما يتعممو الطالبة. 5
 0.000 0.654 أشعر بالممؿ عند متابعة الطمبة بطيء التعمـ. 6

7 
في تشكيؿ شخصية التبلميذ وأساليب أجد أف لممعمـ  دورًا محدودًا 

 0.001 0.583 تفكيرىـ.
 0.008 0.477 أرحب بمشاركة الطمبة في األنشطة البلصفية المختمفة. 8
 0.015 0.439 أشعر بالسرور إذا خرجت في رحمة مع الطبلب. 9
 0.001 0.586 أميؿ الستخداـ العقاب عند محاسبة الطمبة المذنبيف. 10

مدعمات العمل االقتصادية -المحور السادس:  
 0.000 0.715 أرى أف راتبي مف عممي في التدريس ال يكفي لسد حاجاتي األساسية. 1
 0.033 0.391 أرى أف راتبي مف عممي في التدريس يتناسب مع الجيد الذي أبذلو. 2

3 
أعتقد أف الترقية يجب أف تكوف عمى أساس الكفاءة وليس طوؿ فترة 

 0.001 0.587 الخدمة.

أواجو صعوبة في الحصوؿ عمى الترقية التي أستحقيا في وقتيا  4
 0.000 0.619 المناسب.

 0.010 0.465 أقدر توفير الدولة العبلج المناسب لي وألفراد أسرتي.  5
 0.005 0.500 أشعر بالضيؽ لعدـ وجود حوافز مادية تقدميا إدارة المدرسة. 6
 0.000 0.625 العمبلت عند استبلـ راتبي.أشعر بالقمؽ مف تذبذب أسعار  7
 0.014 0.442 أشعر بالقمؽ؛ لعدـ تمكني مف ادخار أي مبم  مف دخمي الشيري. 8
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 الفقرة مسمسل
معامل 
 االرتباط 

مستوى 
 الداللة

9 
أشعر بالظمـ لعدـ وجود ساعات عمؿ إضافي نظير ما أقـو بو مف 

 0.003 0.527 جيد.
 0.000 0.722 أرى أف راتبي يحقؽ لي مستوى معيشي جيد. 10
 

 االتساق البنائي لمحاور الدراسة:ثالثًا: صدق 
( يبػػيف معػػامبلت االرتبػػاط بػػيف معػػدؿ كػػؿ محػػور  مػػف محػػاور الدراسػػة مػػع المعػػدؿ 15جػػدوؿ رقػػـ )

(، 0.05الكمي لفقرات االسػتبانة والػذي يبػيف أف معػامبلت االرتبػاط المبينػة دالػة عنػد مسػتوى داللػة )
( r( المحسػػػػوبة اكبػػػػر مػػػػف قسػػػػمة )r( وقيمػػػػة )0.05حيػػػػث إف مسػػػػتوى الداللػػػػة لكػػػػؿ فقػػػػرة اقػػػػؿ مػػػػف )

 (.0.361الجدولية والتي تساوي )
معامل االرتباط بين معدل كل محور  من محاور استبانة التوافق الميني : (15جدول رقم )

 .لممعممين مع المعدل الكمي لفقرات االستبانة

مستوى  معامل االرتباط محتوى المحور المحور االستبانة
 الداللة

التوافؽ 
الميني 
 لممعمميف

 0.000 0.638 توع  وقيمة العمؿ األوؿ
 0.000 0.722 طبيعة وظروؼ العمؿ الثاني
 0.000 0.729 العبلقة مع الزمبلء الثالث
 0.000 0.763 العبلقة مع اإلدارة والمسئوليف الرابع
 0.000 0.842 العبلقة مع الطمبة الخامس
 0.000 0.660 مدعمات العمؿ االقتصادية السادس

 0.361"  تساوي 28ودرجة حرية " 0.05الجدولية عند مستوى داللة  rقيمة 
 

 ثبات فقرات االستبانة الثانية:
أجػػػرى الباحػػػث خطػػػوات الثبػػػات عمػػػى العينػػػة االسػػػتطبلعية نفسػػػيا بطػػػريقتيف ىمػػػا: طريقػػػة التجزئػػػة 

 النصفية ومعامؿ ألفا كرونباخ.
 : Split-Half Coefficientطريقة التجزئة النصفية  -1

تػػػـ إيجػػػاد معامػػػؿ ارتبػػػاط بيرسػػػوف بػػػيف معػػػدؿ األسػػػئمة الفرديػػػة الرتبػػػة ومعػػػدؿ األسػػػئمة الزوجيػػػة  
الرتبػػػة لكػػػؿ بعػػػد وقػػػد  تػػػـ تصػػػحي  معػػػامبلت االرتبػػػاط  باسػػػتخداـ معامػػػؿ ارتبػػػاط سػػػبيرماف  بػػػراوف 

 ( حسب المعادلة  التالية: Spearman-Brown Coefficient)لمتصحي  )
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=  معامؿ الثبات
1

2

ر

( يبيف أف ىناؾ معامؿ 16حيث ر معامؿ االرتباط وقد بيف جدوؿ رقـ )ر

 ثبات كبير نسبيا لفقرات االستبياف.
 معامل الثبات ) طريقة التجزئة النصفية( الستبانة التوافق الميني لممعممين. :(16جدول رقم )

 محتوى المحور المحور االستبانة

 التجزئة النصفية

عدد 
 الفقرات

معامل 
 االرتباط

معامل 
االرتباط 
 المصحح

مستوى 
 المعنوية

التوافؽ 
الميني 
 لممعمميف

 0.000 0.8152 0.6881 14 توع  وقيمة العمؿ األوؿ
 0.000 0.8239 0.7005 13 طبيعة وظروؼ العمؿ الثاني
 0.000 0.8465 0.7338 10 العبلقة مع الزمبلء الثالث
 0.000 0.8966 0.8125 14 مع اإلدارة والمسئوليفالعبلقة  الرابع

 0.000 0.8409 0.7255 10 العبلقة مع الطمبة الخامس
 0.000 0.8717 0.7725 10 مدعمات العمؿ االقتصادية السادس

 0.000 0.8737 0.7758 71 جميع المحاور  
 0.361"  تساوي 28ودرجة حرية " 0.05الجدولية عند مستوى داللة  rقيمة 

 
 :Cronbach's Alphaطريقة ألفا كرونباخ   -2

استخدـ الباحث طريقة ألفا كرونباخ لقياس ثبات االستبانة  كطريقة ثانية لقياس الثبات وقد يبيف 
 ( أف معامبلت الثبات مرتفعة.17جدوؿ رقـ )

 لممعممين.معامل الثبات ) طريقة والفا كرونباخ( الستبانة التوافق الميني  :(17جدول رقم )
 معامل ألفا كرونباخ عدد الفقرات محتوى المحور المحور االستبانة

 التوافؽ الميني لممعمميف

 0.8539 14 توع  وقيمة العمؿ األوؿ
 0.8768 13 طبيعة وظروؼ العمؿ الثاني
 0.8925 10 العبلقة مع الزمبلء الثالث
 0.8895 14 العبلقة مع اإلدارة والمسئوليف الرابع

 0.8524 10 العبلقة مع الطمبة الخامس
 0.8939 10 مدعمات العمؿ االقتصادية السادس

 0.878 71 جميع المحاور  
 

 المعالجات اإلحصائية:
لتحقيػػؽ أىػػداؼ الدراسػػة وتحميػػؿ البيانػػات التػػي تػػـ تجميعيػػا، فقػػد تػػـ اسػػتخداـ العديػػد مػػف األسػػاليب 

 اإلحصائية لمعموـ االجتماعيةاإلحصائية المناسبة باستخداـ الحـز 
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Statistical Package for Social Science (SPSS)   وفيمػا يمػي مجموعػة مػف األسػاليب
 اإلحصائية المستخدمة في تحميؿ البيانات:

دخاؿ البيانات إلى الحاسب اآللي، حسب مقياس ليكرت الخماسي )   -1 قميمػة جػدًا،  1تـ ترميز وا 
كبيػػػرة جػػػدًا(، ولتحديػػػد طػػػوؿ فتػػػرة مقيػػػاس ليكػػػرت الخماسػػػي  5كبيػػػرة،  4متوسػػػطة،  3قميمػػػة،  2

(، ثػـ تقسػيمو 4=1-5)الحدود الدنيا والعميا( المستخدـ في محاور الدراسة، تػـ حسػاب المػدى) 
( ، بعػد ذلػؾ تػـ 0.8=4/5فتػرات المقيػاس الخمسػة لمحصػوؿ عمػى طػوؿ الفقػرة أي )عمى عػدد 

إضػػػافة ىػػػذه القيمػػػة إلػػػى اقػػػؿ قيمػػػة فػػػي المقيػػػاس  )وىػػػي الواحػػػد الصػػػحي ( وذلػػػؾ لتحديػػػد الحػػػد 
النسػػبي المقابػػؿ ( يوضػػ  أطػػواؿ الفتػػرات والػػوزف 16األعمػػى لمفتػػرة األولػػى وىكػػذا  وجػػدوؿ رقػػـ )

 :لكؿ صنؼ، كما يمي
 يوضح أطوال الفترات والوزن النسبي المقابل لكل صنف :(18) قمجدول ر 

 % فاعمى84 %84-%68 %68-%52 %52-%36 %36اقل من  الوزن النسبي

 5.0-4.20 4.20-3.40 3.40-2.60 2.60-1.80 1.80-1 الفترة

 كبيرة جداً  كبيرة متوسطة قميمة قميمة جداً  التصنيف

 
المئوية لمتعػرؼ عمػى الصػفات الشخصػية لمفػردات الدراسػة وتحديػد تـ حساب التكرارات والنسب  -2

 استجابات أفرادىا تجاه عبارات المحاور الرئيسية التي تتضمنيا أداة الدراسة.
وذلؾ لمعرفػة مػدى ارتفػاع أو انخفػاض اسػتجابات أفػراد الدراسػة عػف  Meanالمتوسط الحسابي  -3

، مػػع العمػػـ بأنػػو يفيػػد فػػي ترتيػػب العبػػارات حسػػب كػػؿ عبػػارة مػػف عبػػارات متغيػػرات الدراسػػة األساسػػية
 (. 89: 1996أعمى متوسط حسابي ) كشؾ، 

لمتعػػػرؼ عمػػػى مػػػدى انحػػػراؼ   (Standard Deviation)تػػػـ اسػػػتخداـ االنحػػػراؼ المعيػػػاري  -4
استجابات أفراد الدراسة لكؿ عبارة مف عبارات متغيرات الدراسػة ولكػؿ محػور مػف المحػاور الرئيسػية 

لحسػػػابي، ويبلحػػػظ أف االنحػػػراؼ المعيػػػػاري يوضػػػ  التشػػػتت فػػػي اسػػػتجابات أفػػػػراد عػػػف متوسػػػطيا ا
الدراسة لكؿ عبارة مف عبػارات متغيػرات الدراسػة إلػى جانػب المحػاور الرئيسػية، فكممػا اقتربػت قيمتػو 
مػػف الصػػفر كممػػا تركػػزت االسػػتجابات وانخفػػض تشػػتتيا بػػيف المقيػػاس )إذا كػػاف االنحػػراؼ المعيػػاري 

 فيعني عدـ تركز االستجابات وتشتتيا(.  واحد صحيحا فأعمى
 اختبار ألفا كرونباخ لمعرفة ثبات فقرات االستبانة. -5
 معامؿ ارتباط بيرسوف لقياس صدؽ الفقرات.  -6
 معادلة سبيرماف براوف لمثبات. -7
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 سمرنوؼ لمعرفة نوع البيانات ىؿ تتبع التوزيع الطبيعي أـ ال -اختبار كولومجروؼ -8
 (1-Sample K-S .) 

لمعرفػػة الفػػرؽ بػػيف متوسػػط الفقػػرة  One sample T testلمتوسػػط عينػػة واحػػدة   tاختبػػار  -9
 والمتوسط الحيادي. 

 لمفرؽ بيف متوسط عينتيف مستقمتيف. tاختبار  -10
 اختبار تحميؿ التبايف األحادي لمفروؽ بيف نتوسط ثبلث عينات فأكثر. -11
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 انفصم اخلايص
 ادلٍداٍَت َتائج اندراضت

 وتفطريها
 .ًاختبار انتىزٌع انطبٍع 
 . حتهٍم فمراث وفرضٍاث اندراضت 
 .انُتائج ادلتعهمت بانطؤال األول وتفطريها 
 .انُتائج ادلتعهمت بانطؤال انخاًَ وتفطريها 
 .انُتائج ادلتعهمت بانطؤال انخانج وتفطريها 
 .انُتائج ادلتعهمت بانطؤال انرابع وتفطريها 
 .تىصٍاث اندراضت 
 .يمرتحاث اندراضت 
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 [(Sample K-S -1)سمرنوف   -اختبار كولمجروف]اختبار التوزيع الطبيعي 
سػػػمرنوؼ  لمعرفػػػة ىػػػؿ البيانػػػات تتبػػػع التوزيػػػع الطبيعػػػي أـ ال وىػػػو  -سػػػنعرض اختبػػػار كػػػولمجروؼ

 اختبار  ضروري في حالة اختبار الفرضيات الف معظـ االختبارات المعممية تشترط أف يكوف توزيػع
لكػؿ محػور  ( نتػائج االختبػار حيػث أف القيمػة االحتماليػة19البيانات طبيعيا. ويوضػ  الجػدوؿ رقػـ )

( وىػػػذا يػػػدؿ عمػػػى أف البيانػػػات تتبػػػع التوزيػػػع الطبيعػػػي ويجػػػب sig.05.0) 0.05اكبػػػر مػػػف 
 استخداـ االختبارات المعمميو.

 
 (Sample Kolmogorov-Smirnov-1اختبار التوزيع الطبيعي) :(19جدول رقم )
 القيمة االحتمالية Zقيمة  عدد الفقرات محتوى المحور المحور االستبانة

 االجتماعات المدرسية

 0.605 0.980 11 ميارة التخطيط لبلجتماعات األوؿ
 0.660 0.730 13 ميارة التنظيـ لبلجتماعات الثاني
 0.527 0.811 12 ميارة تنفيذ ومتابعة االجتماعات الثالث
 0.828 0.626 11 ميارة العبلقات اإلنسانية الرابع

 0.959 0.990 47 جميع المحاور  

 التوافؽ الميني لممعمميف

 0.474 0.844 14 توع  وقيمة العمؿ األوؿ
 0.565 0.787 13 طبيعة وظروؼ العمؿ الثاني
 0.565 0.787 10 العبلقة مع الزمبلء الثالث
 0.094 1.237 14 العبلقة مع اإلدارة والمسئوليف الرابع

 0.033 1.434 10 العبلقة مع الطمبة الخامس
 0.167 1.113 10 مدعمات العمؿ االقتصادية السادس

 0.748 0.677 71 جميع المحاور  
 

 
 

 تحميل فقرات الدراسة
لتحميػؿ فقػرات االسػتبانة، وتكػوف ( One Sample T testلمعينػة الواحػدة )  Tتػـ اسػتخداـ اختبػار 

( المحسػػوبة اكبػػر مػػف tالفقػػرة ايجابيػػة بمعنػػى أف أفػػراد العينػػة يوافقػػوف عمػػى محتواىػػا إذا كانػػت قيمػػة )
والػػوزف النسػػبي اكبػػر  0.05اقػػؿ مػػف  ( )أو القيمػػة االحتماليػػة1.96الجدوليػػة  والتػػي تسػػاوي ) tقيمػػة 
 tلعينػة ال يوافقػوف عمػى محتواىػا إذا كانػت قيمػة  %(، وتكوف الفقرة سمبية بمعنى أف أفراد ا 60مف 

( )أو القيمػػػة االحتماليػػػة اقػػػؿ مػػػف 1.96-الجدوليػػػة والتػػػي تسػػػاوي  ) tالمحسػػػوبة أصػػػغر مػػػف قيمػػػة 
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%(، وتكوف آراء العينة في الفقرة محايدة إذا كاف مسػتوى الداللػة  60والوزف النسبي اقؿ مف  0.05
 (.0.05)ليا اكبر مف 

 
 :المتعمقة بالسؤال األول وتفسيرىاأواًل: النتائج 

ما درجة فاعمية االجتماعات المدرسية في مدارس وكالة إجابة السؤاؿ األوؿ الذي ينص عمى: 
 الغوث اإلعدادية بمحافظات غزة من وجو نظر معممييا؟

 لمعينة tولئلجابة عف ىذا السؤاؿ تـ استخداـ التكرارات والمتوسطات والنسب المئوية واختبار 
 ( والذي يبيف آراء أفراد عينة الدراسة في محاور الدراسة20الواحدة والنتائج مبينة في جدوؿ رقـ )

مف  فاعمية االجتماعات المدرسية في مدارس وكالة الغوث اإلعدادية بمحافظات غزة) مجتمعة
ابي وجية نظر معممييا( مرتبة تنازليا حسب الوزف النسبي لكؿ محور و يتبيف أف المتوسط الحس

%( وىي اكبر  مف  الوزف 76.89(، و الوزف النسبي  يساوي )3.84لجميع المحاور يساوي )
الجدولية  tوىي اكبر مف قيمة (19.353) المحسوبة تساوي  t%( وقيمة 60النسبي المحايد  )

( مما يدؿ عمى 0.05وىي اقؿ مف ) 0.000)(، والقيمة االحتمالية تساوي )1.96والتي تساوي )
فاعمية االجتماعات المدرسية في مدارس وكالة الغوث اإلعدادية بمحافظات غزة كبيرة مف أف درجة 

 وجية نظر معممييا.
 فاعمية االجتماعات المدرسية. تحميل محاور استبانة :(20جدول رقم )

 العنوان المحور
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 1 0.000 24.553 78.98 0.496 3.95 ميارة التنظيـ لبلجتماعات الثاني
 2 0.000 15.549 77.68 0.619 3.88 ميارة تنفيذ ومتابعة االجتماعات الثالث
 3 0.000 18.191 75.94 0.656 3.80 ميارة العبلقات اإلنسانية الرابع
 4 0.000 19.299 74.49 0.615 3.72 ميارة التخطيط لبلجتماعات األول
  0.000 19.353 76.89 0.548 3.84 جميع الفقرات 

 1.96" تساوي 618ودرجة حرية " 0.05الجدولية عند مستوى داللة  tقيمة 

( أف جميع درجات المحاور األربعة كانت متقاربة مف حيث 20ويتض  مف خبلؿ الجدوؿ رقـ )
الكمية لبلستبانة ككؿ فقد حصمت عمى وزف أوزانيا النسبية وجميعيا جاءت بدرجة كبيرة، أما الدرجة 

( التي كانت 2002%( بدرجة كبيرة،  وىي تتفؽ بذلؾ مع دراسة )نور الديف: 76.89نسبي قدره )
مع اختبلؼ كؿ مف الدراستيف مف حيث المجتمع والعينة،  %(،72.2الدرجة الكمية الستبانتيا )
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مرحمة الثانوية بمدارس الحكومة، أما ( ُأجريت عمى معممي ال2002حيث أف دراسة )نور الديف: 
 الدراسة الحالية فقد ُأجريت عمى معممي المرحمة اإلعدادية بمدارس الوكالة.

 ويعزو الباحث ذلك إلى األسباب التالية: 
 أف الدراستيف ُأجريتا في منطقة جغرافية واحدة، وعمى فئة المعمميف. -
 باالجتماعات المدرسية. -الحكومية، والوكالة–اىتماـ إدارة المدرسة  -
وعي اإلنساف الفمسطيني بأىمية االجتماعات بشكؿ عاـ، فالظروؼ القاسية التي يعيشيا،  -

كاف أحد أسبابيا ضعؼ االجتماعات العربية والدولية، وعدـ مقدرتيا عمى اتخاذ قرارات 
مغايرة، وأف تتسـ تنصؼ الشعب الفمسطيني، لذا فيـ يحاولوف أف تكوف اجتماعاتيـ 

 لجدية والموضوعية، والقدرة عمى اتخاذ القرارات.با
 

 أما ترتيب المحاور حسب أوزانيا النسبية فقد كانت كالتالي:
، فقد حصؿ عمى المرتبة األولى بوزف نسبي قدره المحور الثاني: ميارة تنظيم االجتماعات -1

 %( أي بدرجة تقدير كبيرة.78.98)

 ويعزو الباحث ذلك إلى األسباب التالية:
مرحمة التنظيـ ىي المرحمة اإلجرائية في االجتماعات المدرسية، لذا فيناؾ اىتماـ مف ف إ -

 قبؿ المديريف بيا.
 تعني ضبط وقائع االجتماع والسير بو نحو تحقيؽ أىدافو. أىمية مرحمة التنظيـ، التي -
معرفة المدير المسبقة بالمعمميف المجتمعيف وبسماتيـ الشخصية وخاصة الذيف يعمموف  -

 حرؼ مسار االجتماع، وبحسف تنظيمو لبلجتماع؛ يحد مف نفوذ ىؤالء األشخاص.عمى 
أف المديريف عمموا كمعمميف قبؿ يكونوا مديريف، وبالتأكيد فإف لدييـ خبرة كبيرة في تنظيـ  -

 اجتماعاتيـ السابقة داخؿ غرفة الصؼ مع طبلبيـ.
لمدرسي، تنعكس عمى كفاءتيـ خبرة المديريف اإلدارية الجيدة، ومقدرتيـ عمى تنظيـ العمؿ ا -

 في تنظيـ اجتماعاتيـ المدرسية.

( التي احتؿ فييا المحور األوؿ: إدارة فعاليات 2002وتتفؽ ىذه الدراسة مع دراسة )نور الديف: 
%(، ودراسة )جبراف 86.6االجتماع وتنظيـ وقتو المرتبة األولى بوزف نسبي قدره )

(، وتختمؼ مع 3.5( التي حظي فييا محور اإلجراءات عمى متوسط مرتفع نسبيًا )2007وعطاري:
 -إلى حد كبير–( التي رأى فييا المعمموف أف إدارة المدير لبلجتماع تقمؿ 1994: دراسة )درباس

مف حماسة المجتمعيف إلبداء وجيات نظرىـ، وأف مشاركتيـ في االجتماعات ىامشية، وكذلؾ 
( التي توصمت إلى محدودية مشاركة المعمميف في االجتماعات، وأف اإلدارة 2005دراسة )كبليف: 
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( التي أوضحت أف 1998أغمب القرارات التي تصدر عنيا،  ودراسة )لاير: تنفرد في اتخاذ 
المعمميف يشعروف أف االجتماعات مضيعة لموقت، بسبب سوء إدارتيا، ودراسة )جورتف وبيرنز: 

( التي توصمت إلى أف المعمميف لـ يسيموا إسيامًا فاعبًل أو يضيفوا شيئًا ذا أىمية إلى 1985
 ارات التي ينتيي إلييا االجتماع.  عممية صنع واتخاذ القر 

 
، وقد حصؿ عمى المرتبة الثانية بوزف نسبي المحور الثالث: ميارة تنفيذ ومتابعة االجتماعات -2

 %(، أي بدرجة تقدير كبيرة.77.68قدره )
 ويعزو الباحث ذلك إلى األسباب التالية:

 عمى االجتماع التالي.أف عدـ متابعة وتنفيذ قرارات وتوصيات االجتماع تؤثر سمبًا  -
أف مدير المدرسة يقوـ بشكؿ شبو يومي بمتابعة المعمميف في مختمؼ النواحي والمجاالت،  -

 وبالتالي فمف السيؿ عميو متابعة نتائج االجتماع في جممة متابعاتو المتكررة.
إف مدير المدرسة عرضو لممتابعة مف قبؿ اإلدارة الوسطى والعميا؛ ومف خبلؿ سجؿ  -

 جتماعات يمكف أف ُيسأؿ المدير عف آلية متابعتو لنتائج وتوصيات اجتماعاتو.محاضر اال
في االجتماع، ليس الميـ اتخاذ القرارات؛ بؿ األىـ ىو تنفيذ ما يتـ االتفاؽ عميو، لذا فإف  -

ال ستصب  تمؾ القرارات والتوصيات حبر عمى  المديريف يولوف اىتماـ بيذه المرحمة، وا 
 ورؽ.

( التي جاء فييا ترتيب محور المتابعة في المرتبة 2002سة مع دراسة )نور الديف: وتتفؽ ىذه الدرا
( التي بينت نتائجيا 1994%(، ومع دراسة )درباس: 80.9الثالثة واألخيرة وبوزف نسبي قدره )

( التي بينت أف 1998وجود خطة عممية لمتابعة القرارات وتقويميا، وتختمؼ مع دراسة )خميؿ: 
العينة تؤكد عمى أنو ال توجد خطة واضحة يتـ بمقتضاىا متابعة القرارات التي توصؿ غالبية أفراد 

( التي بينت أف مديري المدارس لـ يعطوا فرصة 1985إلييا المجتمعوف، ودراسة )جورتف وبيرنز: 
 لتقييـ االجتماعات أو قراراتيا. 

 
تبة الثالثة بوزف نسبي قدره وقد حصؿ عمى المر  المحور الرابع: ميارة العالقات اإلنسانية، -3
 %(، أي بدرجة تقدير كبيرة.75.94)

 ويعزو الباحث ذلك إلى األسباب التالية:
وبيف العامميف في المدرسة، والعمؿ بروح  ـبالعبلقات الطيبة بيني بأف إيماف مديري المدارس -

 تحقيؽ أىدافيا.السعي نحو سة و در نجاح المدليؿ ومؤشر قوي عمى  الواحد؛ الفريؽ
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إف مديري المدارس يدركوف مدى أىمية تييئة الجو المبلئـ مف تعاوف وتآلؼ بيف األعضاء  -
وأثرة الكبير عمى تأدية أدوارىـ عمى الوجو األمثؿ في مواجية األزمات، ولقد أكد القرآف 

ـْ َلْو َأْنَفْقَت َما فِ  ي اأْلَْرِض الكريـ عمي أىمية التعاوف في قولو تعالى: " َوَألََّؼ َبْيَف ُقُموِبِي
" )األنفاؿ، أية  ـْ ِإنَُّو َعِزيٌز َحِكيـٌ ـْ َوَلِكفَّ المََّو َألََّؼ َبْيَنُي  (.63َجِميًعا َما َألَّْفَت َبْيَف ُقُموِبِي

ثقافة المجتمع الفمسطيني تشجع عمى المحافظة عمى العبلقات الطيببة بيف الناس بشكؿ  -
 قد الديني يحث عمى ذلؾ.عاـ، وفي مواقع العمؿ بشكؿ خاص، وأيضًا المعت

إدراؾ المدير أف مرحمة العمؿ تنتيي عند بموغو سف معيف، لذا فيو يعمؿ عمى أف يخرج  -
 بسمعة طيبة بيف مرؤوسيو تتي  ليـ أف يتواصموا معو بعد التقاعد وأف يذكروه بالخير.

فرص متكافئة ( التي بينت أف المدير يتي  1998وتتفؽ نتائج الدراسة الحالية مع دراسة ) خميؿ: 
لممعمميف إلبداء وجيات نظرىـ بحرية، وأف المديريف يستخدموف ميارة العبلقات الشخصية في إقناع 

( التي أكد فييا المفحوصوف أف 1994المعمميف بالقرار الذي يريدوف إصداره، ودراسة )درباس: 
( التي كاف 1998: القرارات المنبثقة عف االجتماع ىي مف صنع المشاركيف جميعًا، ودراسة )لاير

مف نتائجيا أف المديريف يتيحوف فرصة لممعمميف في المشاركة مع سيطرتيـ عمى كـ المداخبلت، 
( التي بينت أف المديريف يفتقروف إلى ميارات التواصؿ 2005بينما تختمؼ مع دراسة )كبليف: 

نت أف المشاركيف ( التي بي1985الجيد مع المعمميف خبلؿ االجتماعات، ودراسة )جورتف وبيرنز: 
 في النقاشات كانوا أقمية.

 
، وقد حصؿ عمى المرتبة الرابعة بوزف نسبي قدره المحور األول: ميارة التخطيط لالجتماعات -4
 %(، أي بدرجة تقدير كبيرة.74.49)

 ويعزو الباحث ذلك إلى األسباب التالية:
عمؿ، وأف التخطيط الجيد إدراؾ مديري المدارس اإلعدادية ألىمية التخطيط المسبؽ ألي  -

 يؤدي إلى الخروج بعمؿ جيد.
أىمية اإلجراءات التي تتخذىا وكالة الغوث في اختيار مديري المدارس واجتيازىـ لعدد مف  -

االختبارات والمقاببلت التي تؤىميـ في النياية لتبوأ ىذا المنصب، وكذلؾ مرورىـ بالعمؿ 
ميارة التخطيط ال يمكف أف يصب  مدير كمديريف مساعديف، وبالتأكيد فإف مف لـ يجيد 

 مدرسة.
خضوع مديري المدارس لمدورات اإلدارية أثناء الخدمة، والتي ينصب جزء كبير منيا عمى  -

 التخطيط وماىيتو وأىميتو.
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ومف المبلحظ ىنا أف محور التخطيط جاء في المرتبة الرابعة وبوزف نسبي قريب نوعًا ما مف أوزاف 
نما باقي المحاور األخرى،  ويعزو الباحث تأخره، ليس لعدـ اىتماـ المديريف بيذا المحور الياـ وا 

 لؤلسباب التالية:
اعتقاد كثير مف المديريف أف التخطيط لبلجتماع يمكف أف يتـ بصورة ذىنية، وليس  -

 بالضرورة أف يكوف عمى الورؽ.
ية تجعميـ يولوف خبرة المديريف في ىذا المجاؿ، واجتماعاتيـ المتكررة مع ىيئاتيـ التدريس -

مجاؿ التنظيـ اىتماـ أكبر، شأنيـ في ذلؾ شأف المعمـ المخضـر الذي يتذمر عندما يطمب 
 منو مشرفو دفتر التحضير، وتجده في أدائو العممي مع طبلبو أثناء الدرس متميز.

إف كثير مف االجتماعات المدرسية تعقد بصورة طارئة، ويكوف غرضيا توصيؿ معمومات  -
اإلدارة العميا، وقد يكوف عمى جدوؿ األعماؿ بند واحد ىو تعميـ المعمومات مف قبؿ 

 الجديدة، وىذا النوع مف االجتماعات قد ال يحتاج إلى الكثير مف التخطيط.
زيادة األعباء اإلدارية الممقاة عمى عاتؽ مدير المدرسة وكبر حجـ المدارس وزيادة أعداد  -

ؿ اليوـ في متابعة المعمميف والطمبة والزيارات الصفوؼ والطمبة، وانشغاؿ المدير طوا
المتكررة ألولياء األمور والمجتمع المحمي، قد تكوف مف األسباب التي تؤثر عمى عنصر 

 التخطيط لبلجتماعات المدرسية.

( التي جاء فييا محور التنظيـ والتخطيط 2002وتتفؽ نتائج ىذه الدراسة مع دراسة )نور الديف: 
%(، وكذلؾ مع دراسة )جبراف 75.5االجتماع في المركز الثاني بثقؿ نسبي قدره )اإلداري قبؿ بدء 

( الذي جاء فيو محور جدوؿ األعماؿ في المرتبة الثانية، ودراسة )درباس: 2007وعطاري: 
( التي بينت أف المديريف يتيحوف فرصة ال بأس بيا أماـ المعمميف لممشاركة في صياغة 1994

ىـ بو، ويأخذوف برأييـ في تحديد زماف ومكاف االجتماع، وكذلؾ بينت جدوؿ االجتماع، وتزويد
( أف المدير ييتـ بأخذ آراء المعمميف في تحديد مكاف وزماف االجتماع، 1998دراسة )خميؿ: 

( التي اتفؽ فييا المديريف والمعمميف عمى أف مرحمة التخطيط 1998وتختمؼ مع دراسة )السدحاف: 
( التي أوضحت أف المدير ىو 1998متوسطة، وكذلؾ مع دراسة )لاير: لبلجتماعات تمارس بدرجة 

( التي توصمت 1985مف يضع جدوؿ األعماؿ دوف استشارة المعمميف، ودراسة )جورتف وبيرنز: 
إلى أف جدوؿ األعماؿ لـ يعط لممجتمعيف قبؿ االجتماع، وأنو ليس ىناؾ استثمار آلراء العامميف 

 ا تفتقر إلى التخطيط الجيد.في إعداد جدوؿ األعماؿ، وأني
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تحميل فقرات استبانة فعالية االجتماعات المدرسية بالمدارس اإلعدادية التابعة لوكالة 
 الغوث بمحافظات غزة:

 (:ميارة التخطيط لالجتماعات)تحميل فقرات المحور األول  -أواًل:
( والذي يبيف آراء أفراد عينة 21لمعينة الواحدة والنتائج مبينة في جدوؿ رقـ ) tتـ استخداـ اختبار 
 (.ميارة التخطيط لالجتماعات)المحور األول الدراسة في فقرات 

وبصفة عامة يتبيف أف المتوسط الحسابي لجميع فقرات المحور األوؿ )ميارة التخطيط 
%( وىي اكبر  مف  الوزف (74.49(، و الوزف النسبي  يساوي (3.72لبلجتماعات( تساوي 

الجدولية  tوىي اكبر مف قيمة (19.299) المحسوبة تساوي    t%( وقيمة 60النسبي المحايد )
( مما يدؿ 0.05( وىي اقؿ  مف )0.000و والقيمة االحتمالية تساوي )(1.96)   والتي تساوي 

 (.05.0)عمى ميارة التخطيط لبلجتماعات حصمت عمى درجة )كبيرة( عند مستوى داللة 
 

تحميل فقرات المحور األول في استبانة االجتماعات المدرسية: ميارة التخطيط  :(21جدول رقم )
 لالجتماعات
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 0.000 29.194 78.80 0.801 3.94 يختار الوقت المبلئـ لعقد االجتماع. 1
 0.000 17.425 82.10 0.861 4.11 يختار المكاف المناسب لعقد االجتماع. 2
 0.000 18.147 74.59 0.993 3.73 يحدد وقت بداية ونياية االجتماع بدقة. 3
 0.000 16.016 81.58 0.739 4.08 يحدد أىداؼ االجتماع بشكؿ واض . 4

5 
االجتماع مف حيث الكـ مع يراعي مبلئمة أىداؼ 

 وقت االجتماع.
3.84 0.853 76.81 14.404 0.000 

6 
يبم  المعمميف بموعد عقد االجتماع قبؿ انعقاده بوقت 

 كاِؼ.
3.91 0.985 78.25 22.821 0.000 

 0.000 6.188 64.98 0.987 3.25 ُيشرؾ المعمميف في وضع جدوؿ األعماؿ. 7

8 
المشاركيف في ُيرسؿ جدوؿ األعماؿ لممعمميف 

 االجتماع قبؿ وقت كاؼ مف بدء االجتماع.
3.25 1.147 65.07 5.444 0.000 

9 
يوزع وقت االجتماع عمى موضوعات جدوؿ 

 األعماؿ.
 

3.88 0.777 77.50 17.766 0.000 
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10 
يخطط الستخداـ التقنيات الحديثة في إدارة 

 االجتماع.
3.27 1.031 65.38 6.464 0.000 

11 
االعتبار حاجات المعمميف عند اإلعداد يأخذ بعيف 
 0.000 20.868 74.54 0.864 3.73 لبلجتماع.

 0.000 19.299 74.49 0.615 3.72 جميع الفقرات 
 1.96" تساوي 618ودرجة حرية " 0.05الجدولية عند مستوى داللة  tقيمة 

 
 وتبين النتائج من خالل الجدول أن أعمى ثالث فقرات حسب الوزن النسبي ىي كما يمي: 

، مما يدؿ عمى أف رئيس االجتماع "يختار )%82.10بم  الوزف النسبي  ) ( 2في الفقرة  رقـ ) .1
 المكاف المناسب لعقد االجتماع" بدرجة )كبيرة( مف وجية نظر المعمميف. 

معرفػة المػدير المسػبقة بأعػداد المعممػيف العػامميف فػي المدرسػة؛ تجعمػو  ويعزو الباحث ذلك إلـى:
يختػػػػار المكػػػػاف المبلئػػػػـ لعقػػػػد االجتمػػػػاع والمناسػػػػب لػػػػو مػػػػف حيػػػػث كفايتػػػػو وتمتعػػػػو بالمواصػػػػفات 
المطموبػػػة مػػػف حيػػػث الحجػػػـ واإلضػػػاءة والتيويػػػة والبعػػػد عػػػف الضوضػػػاء، ألف تػػػوفر مثػػػؿ ىػػػذه 

 الظروؼ يؤىؿ الجتماع ناج .
( أف المػػدير يأخػػذ آراء المعممػػيف 1998النتيجػػة مػػع مػػا توصػػمت إليػػو دراسػػة )خميػػؿ: وتتفػػؽ ىػػذه 

فػػػي تحديػػػد مكػػػاف وزمػػػاف االجتمػػػاع، حيػػػث أف معنػػػى أف المػػػدير يختػػػار المكػػػاف المناسػػػب لعقػػػد 
 أف يكوف بأخذ آراء المعمميف في ذلؾ.  -في الدراسة الحالية–االجتماع 

%(، مما يدؿ عمى أف رئيس االجتماع "يحدد 81.58)(   بم  الوزف النسبي  4في الفقرة  رقـ ) .2
 أىداؼ االجتماع بشكؿ واض " بدرجة )كبيرة( مف وجية نظر المعمميف.

إدراؾ مػػدير المدرسػػة أف أي عمػػؿ مػػف دوف ىػػدؼ واضػػ  ومعمػػوـ ال ويعــزو الباحــث ذلــك إلــى: 
اع توضي  أىداؼ قيمة لو ولف يكتب لو النجاح، لذا فإف أوؿ ما يقـو بو المدير عند بدء االجتم

االجتمػػاع، فالمػػديروف يتمتعػػوف بخبػػرات إداريػػة وتربويػػة جيػػدة، وال يمكػػف ألحػػد مػػنيـ إىمػػاؿ ىػػذا 
 الجانب الذي يعتبر مف البديييات في اإلدارة التربوية.

( التػػي حصػػمت فييػػا الفقػػرة: 2002وتتفػؽ ىػػذه النتيجػػة مػػع مػا توصػػمت إليػػو دراسػػة )نػػور الػديف: 
 %(.77.5تماع عمى وزف نسبي قدره )يوض  المدير أىداؼ االج

، ممػػػا يػػػدؿ عمػػػى أف رئػػػيس االجتمػػػاع )%78.80(   بمػػػ  الػػػوزف النسػػػبي  )1فػػػي الفقػػػرة  رقػػػـ ) .3
  "يختار الوقت المبلئـ لعقد االجتماع" بدرجة )كبيرة( مف وجية نظر المعمميف.

بحكػػـ خبػػرة المػػدير، وحضػػوره الجتماعػػات سػػابقة شػػارؾ فييػػا كمعمػػـ،  ويعــزو الباحــث ذلــك إلــى:
تجعمػو يػػتممس الوقػػت المبلئػػـ لعقػػد االجتمػػاع بالنسػػبة لممجتمعػػيف، وكثيػػر مػػف المػػديريف يمجػػأ إلػػى 
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اسػػتخداـ أحػػد أدوات القيػػاس لمعرفػػة الوقػػت المبلئػػـ لغالبيػػة المعممػػيف والمناسػػب لعقػػد االجتمػػاع، 
 كاالستبانة مثبًل.

 
 ثالث فقرات حسب الوزن النسبي ىي كما يمي: أقلتبين النتائج أن كما  

، ممػػػػا يػػػػدؿ عمػػػػى أف الفقػػػػرة " يخطػػػػط )%(65.38( بمػػػػ  الػػػػوزف النسػػػػبي 10فػػػػي الفقػػػػرة  رقػػػػـ ) .1
السػػػػتخداـ التقنيػػػػات الحديثػػػػة فػػػػي إدارة االجتمػػػػاع" جػػػػاءت بدرجػػػػة )متوسػػػػطة( مػػػػف وجيػػػػة نظػػػػر 

أي بمعنػػػػى أف المػػػػدير يخطػػػػط السػػػػتخداـ  المعممػػػػيف، وىػػػػي أعمػػػػى مػػػػف الػػػػوزف النسػػػػبي المحايػػػػد،
 التقنيات الحديثة في إدارة االجتماعات بدرجة متوسطة.

  ويعزو الباحث ذلك إلى األسباب التالية:
 قمة اإلمكانيات والتمويؿ لممدارس، وعدـ توفر تقنيات كافية فييا. -
انقطػػاع التيػػار الكيربػػائي بشػػكؿ مسػػتمر ومتواصػػؿ عػػف جميػػع محافظػػات غػػزة، يػػؤثر عمػػى  -

، أو جيػاز العػرض فػوؽ الػرأس( وغيرىمػا، L C Dاسػتخداـ التقنيػات الحديثػة مثػؿ )جيػاز 
 والتي تعمؿ بالكيرباء.

أف استخداـ األجيزة الحديثة قد يؤدي إلى طوؿ وقػت االجتمػاع عػف الوقػت المخصػص لػو،  -
 عمى مشاركة وتفاعؿ المعمميف. الذي يؤثر

عدـ دراية بعض المديريف بإلية تشغيؿ ىػذه األجيػزة والتقنيػات، وانحسػار تمػؾ الميمػة بمعمػـ  -
 الكمبيوتر؛ قد يعوؽ استخداـ تمؾ التقنيات.

(، حيػػث حصػػمت الفقػػرة: يجيػػز 2002وتختمػػؼ ىػػذه النتيجػػة عمػػا توصػػمت إليػػو دراسػػة )نػػور الػػديف: 
%( بدرجػػة 81.7جييػػزًا مناسػػبًا لطبيعػػة االجتمػػاع عمػػى وزف نسػػبي قػػدره )المػػدير مكػػاف االجتمػػاع ت

 كبيرة.
، ممػػا يػػدؿ عمػػى أف الفقػػرة "ُيرسػػؿ جػػدوؿ )%65.07(  بمػػ  الػػوزف النسػػبي  )8فػػي الفقػػرة  رقػػـ )  .2

األعمػػاؿ لممعممػػيف المشػػاركيف فػػي االجتمػػاع قبػػؿ وقػػت كػػاؼ مػػف بػػدء االجتمػػاع" جػػاءت بدرجػػة 
عممػػيف، وىػػػي أعمػػى مػػػف الػػوزف النسػػػبي المحايػػد، أي بمعنػػػى أف )متوسػػطة( مػػػف وجيػػة نظػػػر الم

المػػػدير ُيرسػػػػؿ جػػػدوؿ األعمػػػػاؿ لممعممػػػيف المشػػػػاركيف فػػػي االجتمػػػػاع قبػػػؿ وقػػػػت كػػػاؼ مػػػػف بػػػػدء 
 االجتماع بدرجة متوسطة.
كبػػر عػػدد المعممػػيف فػػي المدرسػػة، وأف أغمػػب المػػدارس اإلعداديػػة التابعػػة ويعــزو الباحــث ذلــك إلــى: 

الفتػػػرتيف وىػػػذا يػػػؤدي إلػػػى ضػػػيؽ اليػػػـو الدراسػػػي، وبالتػػػالي فػػػإف مػػػرور جػػػدوؿ  لموكالػػػة تعمػػػؿ بنظػػػاـ
لػػى تفريػػ  أحػػد  بػػداء رأييػػـ  عمػػى بنػػوده؛ يحتػػاج إلػػى وقػػت طويػػؿ، وا  األعمػػاؿ عمػػى جميػػع المعممػػيف وا 

 األذنة مف عممو ليقـو بيذه الميمة.



 -271- 

ُيشػرؾ المعممػيف %(، ممػا يػدؿ عمػى أف الفقػرة " 64.98( بمػ  الػوزف النسػبي )7في الفقرة  رقػـ ) .3
في وضع جػدوؿ األعمػاؿ" حصػمت عمػى درجػة )متوسػطة( حسػب اسػتجابات أفػراد العينػة، وىػي 
أعمى مف الوزف النسبي المحايد، بمعنى أف المدير ُيشرؾ المعمميف في وضع جدوؿ األعماؿ قد 

 حصمت عمى درجة متوسطة.
 ويعزو الباحث ذلك إلى األسباب التالية:

 النمط األوتوقراطي في اإلدارة.المديريف إلى بعض جنوح  -
ثقة المديريف الكبيرة بأنفسيـ وبأنيـ ىـ األقدر عمى صياغة جدوؿ األعماؿ، وطرح القضايا  -

التػػػي تيػػػـ المدرسػػػة؛ تجعميػػػـ ال يولػػػوف أىميػػػة كبػػػرى إلشػػػراؾ المعممػػػيف فػػػي وضػػػع جػػػػدوؿ 
 األعماؿ.

ية لممعممػػيف خشػػية المػػدير مػػف اتسػػاع وتشػػعب جػػدوؿ األعمػػاؿ، وخضػػوعو لؤلىػػواء الشخصػػ -
 عمى حساب القضايا الجوىرية التي تيـ المدرسة.

( التي حصمت فييا الفقرة: يضمف الدعوة 2002وتتفؽ ىذه النتيجة مع دراسة )نور الديف: 
 %(.66لبلجتماع جدوؿ األعماؿ واألىداؼ لدراستيا قبؿ االجتماع عمى وزف نسبي )

 
 تنظيم االجتماعات(:تحميل فقرات المحور الثاني ) ميارة   -ثانيًا:

( والذي يبيف آراء أفراد عينة 22لمعينة الواحدة والنتائج مبينة في جدوؿ رقـ ) tتـ استخداـ اختبار 
 (.المحور الثاني ) ميارة  تنظيم االجتماعاتالدراسة في فقرات 

ات( وبصفة عامة يتبيف أف المتوسط الحسابي لجميع فقرات المحور الثاني )ميارة  تنظيـ االجتماع
%( وىي اكبر  مف  الوزف النسبي المحايد (78.98(، و الوزف النسبي  يساوي(3.95تساوي  

 الجدولية والتي تساوي t(  وىي اكبر مف قيمة (24.553المحسوبة تساوي   t%(، وقيمة 60)
( مما يدؿ عمى أف ميارة  0.05( وىي اقؿ مف )0.000، والقيمة االحتمالية تساوي )1.96))

 (.05.0االجتماعات تتـ بدرجة )كبيرة( عند مستوى داللة )تنظيـ 
 

 ميارة  تنظيم االجتماعات -تحميل الفقرات المحور الثاني: :(22جدول رقم )
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1 
المعمميف في بداية يعرض جدوؿ األعماؿ عمى 

 االجتماع.
3.73 0.988 74.60 18.156 0.000 
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2 
يتأكد مف فيـ المعمميف لمموضوعات التي سيتـ 

 طرحيا.
4.05 0.753 80.95 14.343 0.000 

 0.000 14.468 81.77 0.773 4.09 يرتب موضوعات االجتماع حسب األولويات. 3

4 
 يتحقؽ مف حضور جميع المعمميف في الوقت المحدد

 0.000 19.092 83.86 0.752 4.19 لبلجتماع.

5 
يكمؼ أحد المعمميف بتسجيؿ وقائع االجتماع أواًل 

 بأوؿ.
4.04 1.060 80.78 24.282 0.000 

 0.000 17.880 89.24 0.626 4.46 يتحدث في االجتماع بصوت واض  ومسموع. 6

7 
ييتـ بطريقة جموس المعمميف حسب أغراض 

 االجتماع.
3.10 0.979 62.06 2.604 0.009 

8 
ينبو المعمميف إلى ضرورة تجنب المقاطعات غير 

 0.000 25.749 77.12 0.817 3.86 الضرورية.

 0.000 33.410 80.23 0.750 4.01 يدير النقاش أثناء االجتماع بطريقة فعالة. 9

10 
يعمؿ عمى حؿ الخبلفات الطارئة بيف المعمميف 

 بحيادية.
3.87 0.812 77.44 26.699 0.000 

 0.000 15.009 81.64 0.764 4.08 يوزع المياـ عمى المعمميف حسب إمكاناتيـ. 11

12 
يحرص عمى إنجاز جميع القضايا في جدوؿ 

 األعماؿ في الوقت المحدد.
3.98 0.765 79.50 31.340 0.000 

13 
يمخص ما تـ االتفاؽ عميو قبؿ االنتياء مف 

 0.000 23.806 77.13 0.892 3.86 االجتماع.

 0.000 24.553 78.98 0.496 3.95 جميع الفقرات 
 1.96" تساوي 618ودرجة حرية " 0.05الجدولية عند مستوى داللة  tقيمة 

 
 وتبين النتائج من خالل الجدول أن أعمى ثالث فقرات حسب الوزن النسبي ىي كما يمي: 

أف رئػػػػيس االجتمػػػػاع ، ممػػػػا يػػػدؿ عمػػػػى )%89.24بمػػػ  الػػػػوزف النسػػػػبي  ) ( 6فػػػي الفقػػػػرة  رقػػػػـ ) .1
"يتحػدث فػي االجتمػاع بصػوت واضػ  ومسػموع" قػد حصػمت ىػذه الفقػرة عمػى درجػة )كبيػرة جػدًا( 

 مف قبؿ أفراد العينة.

 :إلى األسباب التالية ويعزو الباحث ذلك

إف مف معايير اختيار مدير المدرسػة إجػادة االتصػاؿ الشػفوي برؤسػائو ومرؤوسػيو، وبالتػالي  -
القػػدرة الجيػػدة عمػػى التحػػدث بصػػوت واضػػ  ومفيػػـو ومسػػموع لمجميػػع، فػػإف لمػػدير المدرسػػة 

 وىي مف الميارات األساسية التي يعتمدىا المدير في إدارتو الجتماعاتو المدرسية.
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إف حديث المدير بصوت واض  ومسموع تساعده فػي توصػيؿ أفكػاره بصػورة صػحيحة غيػر  -
ىدار الوقت.قابمة لمتأويؿ، مما سيساىـ في الحد مف تكرار بعض النقا  ط، وا 

ؼ وتوصػػيؿ أف المػػدير معمػػـ سػػابؽ وبالتأكيػػد أنػػو كػػاف يسػػتخدـ ىػػذه الميػػارة فػػي إدارة الصػػ -
 و السابقة عمى اجتماعاتو مع المعمميف.ربايسقط تج والمعمومات، وبالتالي في

( التي حصمت فييا ذات الفقرة عمى درجة كبيرة 2002وتتطابؽ ىذه النتيجة مع دراسة )نور الديف: 
 %(.94ًا، بوزف نسبي )جد

، ممػػػا يػػػدؿ عمػػػى أف رئػػػيس االجتمػػػاع )%83.86(   بمػػػ  الػػػوزف النسػػػبي  )4فػػػي الفقػػػرة  رقػػػـ ) .2
"يتحقؽ مف حضور جميع المعمميف في الوقت المحدد لبلجتمػاع"، وأف ىػذه الفقػرة حصػمت عمػى 

 درجة )كبيرة( مف قبؿ أفراد العينة.

 ويعزو الباحث ذلك إلى األسباب التالية:

عػادة ذكػر حرص ا - لمػدير عمػى عػدـ إىػدار الوقػت بمقاطعػات دخػوؿ المعممػيف المتػأخريف، وا 
 ما فاتيـ مف نقاشات، وتشتيت أذىاف المعمميف المجتمعيف.

إف تحقؽ المدير مف حضور المعمميف فػي الوقػت المحػدد لبلجتمػاع يػدلؿ عمػى التزامػو ببػدء  -
 عايير االجتماعات الناجحة.االجتماع واالنتياء منو في الوقت المحدد، والتي ىي مف م

خشػػػية المػػػدير مػػػف انعكػػػػاس عػػػدـ حضػػػور المعممػػػيف فػػػػي الوقػػػت المحػػػدد لبلجتمػػػاع، عمػػػػى  -
 التزاميـ بالحضور مبكريف إلى المدرسة، وظيور المدرسة بمظير المنفمتة إداريًا.  

 %(، مما يدؿ عمى أف رئيس االجتماع "يرتب81.77(   بم  الوزف النسبي  )3في الفقرة  رقـ ) .3
موضوعات االجتماع حسب األولويات" وأف ىػذه الفقػرة قػد حصػمت عمػى درجػة )كبيػرة( مػف قبػؿ 

 أفراد العينة.

 ويعزو الباحث ذلك إلى األسباب التالية:
إيمػػاف المػػدير بػػأف ترتيػػب الموضػػوعات حسػػب أولوياتيػػا، يعػػزز مػػف فػػرص تنظػػيـ االجتمػػاع  -

 عمى نجاحو.بشكؿ جيد، ويكسبو أىمية في نظر المجتمعيف، ويساعد 
حػرص المػدير عمػى أف يظػؿ فػي نظػر معمميػو عمػى عمػـ ومعرفػة بمشػكبلت المدرسػة مرتبػػة  -

 حسب أولوياتيا.
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 ثالث فقرات حسب الوزن النسبي ىي كما يمي: أقلكما  تبين النتائج أن 
%(، ممػػا يػػدؿ عمػػى أف الفقػػرة "ينبػػو المعممػػيف 77.12(  بمػػ  الػػوزف النسػػبي  )8فػػي الفقػػرة  رقػػـ ) .1

 ضرورة تجنب المقاطعات غير الضرورية" حصمت عمى درجة )كبيرة( مف قبؿ أفراد العينة.إلى 

 ويعزو الباحث ذلك إلى األسباب التالية:

حػػػػرص المػػػػدير عمػػػػى عػػػػدـ تشػػػػتيت أذىػػػػاف المعممػػػػيف المجتمعػػػػيف بتمػػػػؾ المقاطعػػػػات غيػػػػر  -
 الضرورية، والسير في مداوالت االجتماع وفؽ جدوؿ األعماؿ.

 عدـ إضاعة وقت االجتماع، وانتياءه في موعده المقرر.حرص المدير عمى  -

عمـ المدير أف بعض أصحاب تمؾ المقاطعات غير الضرورية؛ قد يمجئوف إلييا رغبة مػنيـ  -
 أي جديد يفيد مجريات االجتماع. بيا في حب الظيور، وأنيـ ال يقدموف

الفقػرة "يعػرض جػدوؿ %(، ممػا يػدؿ عمػى أف 74.60(  بم  الػوزف النسػبي  )1في الفقرة  رقـ )  .2
 األعماؿ عمى المعمميف في بداية االجتماع" حصمت عمى درجة )كبيرة( مف قبؿ أفراد العينة.

 ويعزو الباحث ذلك إلى األسباب التالية: 
 حرص المدير عمى التقيد بجدوؿ األعماؿ، والبعد عف االرتجالية خبلؿ االجتماع. -
 ومة لجميع المعمميف.التحقؽ مف أف مواضيع جدوؿ األعماؿ واضحة ومفي -

%(، ممػػا يػػػدؿ عمػػػى أف الفقػػرة "ييػػػتـ بطريقػػػة 62.06(  بمػػ  الػػػوزف النسػػػبي )7فػػي الفقػػػرة  رقػػػـ ) .3
جموس المعمميف حسب أغراض االجتماع" حصمت عمى درجة )متوسطة( مػف قبػؿ أفػراد العينػة، 

مػػيف وىػػي أعمػػى مػػف الػػوزف النسػػبي المحايػػد، بمعنػػى أف المػػديريف ييتمػػوف بطريقػػة جمػػوس المعم
 حسب أغراض االجتماع بدرجة متوسطة.

 ويعزو الباحث ذلك إلى األسباب التالية:

عػػدـ  وجػػود غرفػػة متعػػددة األغػػراض فػػي تصػػميـ البنػػاء المدرسػػي، تصػػم   السػػتخداميا فػػي  -
 تنفيذ فعاليات االجتماعات المدرسية، وترتيب الحضور وفؽ مقتضيات االجتماع.

فػي الحصػة األخيػرة مػف الػدواـ المدرسػي، وفػي ىػذا إف االجتماع المدرسػي يعقػد فػي الغالػب  -
التوقيت ينشغؿ األذنة بتنظيؼ الصفوؼ والتحقؽ مف إغبلقيا، وىـ المنوط بيـ ترتيب غرفة 

 االجتماع وتييئتيا وفؽ أغراض االجتماع.

؛ يمكػػف أف يػػؤثر عمػػى وقػػت االجتمػػاع كبيػػر يحتػػاج إلػػى وقػػتقػػد إف ترتيػػب غرفػػة االجتمػػاع  -
 منو في الوقت المحدد.والبدء واالنتياء 
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إف كثير مف المديريف يعتقدوف أنو يمكف تنفيذ فعاليػات االجتمػاع بالطريقػة التقميديػة لجمػوس  -
 المعمميف عمى شكؿ صفوؼ.

عػػػػدـ معرفػػػػة بعػػػػض المػػػػديريف بػػػػأنواع وتصػػػػنيفات االجتماعػػػػات، وأنػػػػو يجػػػػب ترتيػػػػب غرفػػػػة  -
 االجتماعات حسب نوع االجتماع والغرض منو. 

 
 فقرات المحور الثالث )ميارة تنفيذ ومتابعة االجتماعات(: تحميل -ثالثًا:

( والذي يبيف آراء أفراد عينة 23لمعينة الواحدة والنتائج مبينة في جدوؿ رقـ ) tتـ استخداـ اختبار 
 (.ميارة تنفيذ ومتابعة االجتماعات) المحور الثالثالدراسة في فقرات 

فقرات المحور الثالث )ميارة تنفيذ ومتابعة وبصفة عامة يتبيف أف المتوسط الحسابي لجميع 
%( وىي اكبر مف الوزف النسبي 77.68(، والوزف النسبي  يساوي )(3.88االجتماعات( تساوي  

الجدولية والتي تساوي  tوىي اكبر مف قيمة  15.549)المحسوبة تساوي ) t%( وقيمة 60المحايد )
( مما يدؿ عمى أف ميارة تنفيذ 0.05مف ) ( وىي اقؿ0.000والقيمة االحتمالية تساوي )(1.96) 

 (.05.0ومتابعة االجتماعات حصمت عمى درجة )كبيرة( مف قبؿ أفراد العينة عند مستوى داللة )
 

 تميارة تنفيذ ومتابعة االجتماعا -تحميل الفقرات المحور الثالث: :(23جدول رقم )
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يستثمر االجتماعات في تحقيؽ األىداؼ المعدة  1
 مسبقًا.

3.99 0.726 79.71 13.587 0.000 

2 
يشكؿ لجاف عمؿ لتنفيذ نتائج وقرارات 

 االجتماع.
3.79 0.955 75.82 20.568 0.000 

 0.000 17.169 73.00 0.925 3.65 االجتماع.يضع جدواًل زمنيًا محددًا لتنفيذ نتائج  3

4 
يحرص عمى أف تكوف قرارات وتوصيات 

 االجتماع موضوعية قابمة لمتنفيذ.
4.00 0.747 80.10 13.278 0.000 

5 
يستفيد مف االجتماعات في تنمية العمؿ 

 0.000 15.044 78.93 0.783 3.95 التعاوني داخؿ المدرسة.

6 
كتغذية راجعة في  يستفيد مف نتائج االجتماع

 تعديؿ خطط وسموؾ المعمميف.
3.93 0.787 78.63 29.302 0.000 

7 
يستثمر االجتماعات في تحسيف العمؿ المدرسي 

 وتطويره.
4.07 0.743 81.36 15.249 0.000 
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8 
يستثمر االجتماعات في توجيو المعمميف نحو 

 المشاركة في األنشطة البلصفية.
3.88 0.790 77.66 27.572 0.000 

9 
يوظؼ نتائج االجتماعات في تحسيف ورفع 

 0.000 34.653 81.88 0.778 4.09 مستوى التحصيؿ لدى طمبة المدرسة.

10 
يستثمر االجتماعات في رفع مستوى النمو 
 الميني لممعمميف، وتحسيف أدائيـ الوظيفي.

3.83 0.843 76.57 24.336 0.000 

11 
المعمميف يسترشد بنتائج االجتماعات لتوجيو  

 إلى الدورات التدريبية التي ىـ بحاجة ليا.
3.60 0.842 72.10 17.665 0.000 

12 
يستثمر االجتماعات في رفع الروح المعنوية 

 لممعمميف، وزيادة رضاىـ الوظيفي.
3.83 2.547 76.50 7.974 0.000 

 0.000 15.549 77.68 0.619 3.88 جميع الفقرات 
 1.96" تساوي 618ودرجة حرية " 0.05الجدولية عند مستوى داللة  tقيمة 

 

 وتبين النتائج من خالل الجدول أن أعمى ثالث فقرات حسب الوزن النسبي ىي كما يمي: 
%(، ممػػػا يػػػدؿ عمػػػى أف الفقػػػرة "يوظػػػؼ نتػػػائج 81.88( بمػػػ  الػػػوزف النسػػػبي )9(فػػػي الفقػػػرة  رقػػػـ  .1

لدى طمبة المدرسة" حصمت عمى درجة )كبيرة(  االجتماعات في تحسيف ورفع مستوى التحصيؿ
 مف قبؿ أفراد العينة.
أف الطالػب ىػو محػور ومركػز العمميػة التعميميػة، وأف االجتماعػات وغيرىػا ويعزو الباحث ذلـك إلـى: 

مػػػف األنشػػػطة والفعاليػػػات التػػػي تػػػتـ فػػػي المدرسػػػة ىػػػدفيا المباشػػػر وغيػػػر المباشػػػر ىػػػو تعػػػديؿ سػػػموؾ 
 يمي.الطالب ورفع مستواه التحص

%(، ممػػػػػا يػػػػػدؿ عمػػػػػى أف الفقػػػػػرة "يسػػػػػتثمر 81.36( بمػػػػػ  الػػػػػوزف النسػػػػػبي )7فػػػػػي الفقػػػػػرة  رقػػػػػـ ) .2
االجتماعػػات فػػي تحسػػيف العمػػؿ المدرسػػي وتطػػويره" حصػػمت عمػػى درجػػة )كبيػػرة( مػػف قبػػؿ أفػػراد 

 العينة.
: أف االجتماعػػػات المدرسػػية تعقػػد فػػي الغالػػب لمناقشػػة قضػػايا ومشػػػكبلت ويعــزو الباحــث ذلــك إلــى

والعمػػػؿ عمػػػى حميػػػا بمشػػػاركة الجميػػػع، وبالتأكيػػػد فػػػإف مناقشػػػة أحػػػواؿ المدرسػػػية  ،المدرسػػػة تواجييػػػا
 والخروج برؤية جماعية لمحؿ يساىـ في تحسيف العمؿ المدرسي وتطويره

%(، ممػا يػدؿ عمػى أف الفقػرة "يحػرص عمػى أف 80.10( بمػ  الػوزف النسػبي )4في الفقرة  رقػـ ) .3
ية قابمػة لمتنفيػذ" حصػمت عمػى درجػة )كبيػرة( مػف قبػؿ تكوف قرارات وتوصيات االجتماع موضوع

 أفراد العينة.
: أف مدير المدرسة أواًل وقبؿ كؿ شيء ىو أحد أعضائيا، ويعمـ عمػـ اليقػيف ويعزو الباحث ذلك إلى

أف اتخاذ قرارات وردية بعيػدة عػف واقػع المدرسػة والعػامميف فييػا لػف يكتػب ليػا النجػاح، وسػتبقى حبػرًا 
ب االجتماعػػػات فػػػي مصػػػداقيتيا ودواعػػػي انعقادىػػػا؛ لػػػذا فيػػػو حػػػريص أف تكػػػوف عمػػػى ورؽ، وستضػػػر 
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مكانيػػات  القػرارات والتوصػيات موضػوعية قابمػػة لمتنفيػذ، فيػو الشػخص األكثػػر معرفػًة بواقػع مدرسػتو وا 
 المعمميف العامميف معو فييا. 

 
 قل ثالث فقرات حسب الوزن النسبي ىي كما يمي:أكما  تبين النتائج أن 

%(، مما يدؿ عمػى أف الفقػرة "يشػكؿ لجػاف عمػؿ 75.82( بم  الوزف النسبي )2الفقرة  رقـ )في  .1
 لتنفيذ نتائج وقرارات االجتماع" حصمت عمى درجة )كبيرة( مف قبؿ أفراد العينة.

 ويعزو الباحث ذلك إلى األسباب التالية:
ف عمػػؿ ُتعنػػػى معرفػػة المػػدير أف انتيػػاء االجتمػػػاع بقػػرارات وتوصػػيات مػػف دوف تشػػػكيؿ لجػػا -

بتنفيذ تمؾ القرارات؛ ستضػرب مصػداقية االجتماعػات فػي مقتػؿ، وسػتؤثر عمػى االجتماعػات 
 البلحقة.

إف تشػكيؿ تمػػؾ المجػػاف يسػيؿ عمػػؿ المػػدير، ويخفػؼ مػػف عػػبء العمػؿ عميػػو، ويعػػزز العمػػؿ  -
 التعاوني في المدرسة.

تمػػاـ المػػدير بتنفيػػذ إف تشػػكيؿ المجػػاف المكمفػػة بمتابعػػة وتنفيػػذ توصػػيات االجتمػػاع، يعكػػس اى -
 تمؾ التوصيات ورضاه عنيا، حتى لو كانت غير متوافقة مع رأيو الشخصي.

(، حيػث حصػمت العبػارة: يشػكؿ 2002وتتفؽ ىػذه النتيجػة مػع مػا توصػمت إليػو دراسػة )نػور الػديف: 
 %(. 79.6المدير فريؽ عمؿ لمتابعة تنفيذ ما ينبثؽ عف االجتماع مف مياـ، عمى وزف نسبي قدره )

%(، ممػػػا يػػػدؿ عمػػػى أف الفقػػػرة "يوضػػػع جػػػدواًل 73.00( بمػػػ  الػػػوزف النسػػػبي )3فػػػي الفقػػػرة  رقػػػـ ) .2
 زمنيًا محددًا لتنفيذ نتائج االجتماع" حصمت عمى درجة )كبيرة( مف قبؿ أفراد العينة.

 ويعزو الباحث ذلك إلى األسباب التالية:
اف دوف تحديػػد سػػقؼ حػػرص المػػدير عمػػى تنفيػػذ قػػرارات وتوصػػيات االجتمػػاع، فتشػػكيؿ المجػػ -

 زمني لعمميا قد يعني انتياء العاـ الدراسي دوف تنفيذ تمؾ التوصيات.
 تدريب المعمميف عمى العمؿ اإلداري الصحي ، فمكؿ عمؿ ناج  جدوؿ زمني لتنفيذه. -

%(، ممػا يػدؿ عمػى أف الفقػرة "يسترشػد بنتػائج 72.10( بمػ  الػوزف النسػبي )11في الفقػرة  رقػـ ) .3
و  المعممػيف إلػػى الػدورات التدريبيػػة التػي ىػػـ بحاجػة ليػػا "حصػمت عمػػى درجػػة االجتماعػات لتوجيػػ

 )كبيرة( مف قبؿ أفراد العينة.
 ويعزو الباحث ذلك إلى األسباب التالية:

 تحسيف النمو الميني لممعمميف.و  برفع اىتماـ المدير -
 .االجتماعاتلفت أنظار المعمميف إلى أىمية القرارات والتوصيات التي تتمخض عنيا  -
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 تحميل فقرات المحور الرابع )ميارة العالقات اإلنسانية(: -رابعًا:
( والذي يبيف آراء أفراد عينة 24لمعينة الواحدة والنتائج مبينة في جدوؿ رقـ ) tتـ استخداـ اختبار 
 (.ميارة العالقات اإلنسانية) المحور الرابعالدراسة في فقرات 

 
سط الحسابي لجميع فقرات المحور الرابع )ميارة العبلقات اإلنسانية( وبصفة عامة يتبيف أف المتو 

%( وىي اكبر  مف  الوزف النسبي المحايد 75.94(، و الوزف النسبي  يساوي )3.80) تساوي
الجدولية والتي تساوي  tوىي اكبر مف قيمة 18.191) المحسوبة تساوي ) t%( وقيمة 60)

( مما يدؿ عمى أف  ميارة 0.05( وىي اقؿ  مف )0.000)، والقيمة االحتمالية تساوي (1.96)
 (.05.0العبلقات اإلنسانية حصمت عمى درجة )كبيرة( عند مستوى داللة )

 
 .ميارة العالقات اإلنسانية -تحميل الفقرات المحور الرابع: :(24جدول رقم )
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1 
يعطي الحرية لكؿ معمـ لمتعبير عف رأيو أثناء 

 االجتماع.
3.91 0.957 78.16 23.415 0.000 

 0.000 20.949 75.49 0.917 3.77 ُيشرؾ المعمميف في اتخاذ القرارات. 2
 0.000 21.298 75.87 0.917 3.79 يراعي مشاعر المعمميف وانفعاالتيـ. 3
 0.000 25.205 77.95 0.875 3.90 يبدي اىتماـ واض  بالمعمميف الجدد. 4

5 
يوجو عبارات الشكر والثناء لممعمميف المتميزيف، 

 أثناء االجتماعات.
4.05 0.893 80.94 29.111 0.000 

6 
يفس  المجاؿ لمتعارؼ بيف المعمميف المجتمعيف ألوؿ 

 0.000 22.167 76.74 0.926 3.84 مرة.

 0.010 2.567- 57.22 1.323 2.86 عمى تقديـ ضيافة لممعمميف أثناء االجتماع.يحرص  7
 0.000 20.725 75.60 0.933 3.78 يتصؼ بالعدالة في التعامؿ مع جميع المعمميف. 8

9 
يتعامؿ بمباقة وبسعة الصدر مع األعضاء الذيف 

 يسعوف لحرؼ مسار االجتماع.
3.88 0.844 77.50 25.560 0.000 

 0.000 27.325 79.09 0.866 3.95 يحتـر مؤىبلت المعمميف وتخصصاتيـ العممية. 10

11 
يحرص عمى تحسيف العبلقات اإلنسانية بينو وبيف 

 المعمميف مف خبلؿ االجتماعات.
3.99 0.843 79.77 28.928 0.000 

 0.000 18.191 75.94 0.656 3.80 جميع الفقرات 
 1.96" تساوي 618ودرجة حرية " 0.05الجدولية عند مستوى داللة  tقيمة 
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 وتبين النتائج من خالل الجدول أن أعمى ثالث فقرات حسب الوزن النسبي ىي كما يمي: 
%(، ممػػا يػػدؿ عمػػى أف الفقػػرة "يوجػػو عبػػارات 80.94(  بمػػ  الػػوزف النسػػبي )5فػػي الفقػػرة  رقػػـ ) .1

اء االجتماعات" حصمت عمى درجة )كبيػرة( مػف قبػؿ أفػراد الشكر والثناء لممعمميف المتميزيف، أثن
 العينة.

 ويعزو الباحث ذلك إلى األسباب التالية:
وجػػػود معممػػػيف متميػػػزيف فػػػي كػػػؿ مدرسػػػة، أقػػػؿ مػػػا يمكػػػف أف يقػػػدـ ليػػػـ الشػػػكر والثنػػػاء أمػػػاـ  -

 أقرانيـ.
الكبيػر فػي إيماف المدير بػأف بعػض العبػارات الجميمػة والمنمقػة، سػيكوف ليػا األثػر اإليجػابي  -

 تعزيز األداء والسموؾ المتميز لدى أصحابيا.
 حض المعمميف عمى االقتداء بسموؾ زمبلئيـ المكرميف بعبارات الشكر والثناء. -
التقميػػؿ مػػف حػػدة الضػػغوط التػػي يتعػػرض ليػػا المعمػػـ المتميػػز بػػبعض عبػػارات الشػػكر والثنػػاء  -

 وحثو عمى االستمرار في العطاء والوصوؿ إلى اإلبداع.
( التػػي حصػػمت فييػػا الفقػػرة: يشػػيد المػػدير بػػدور 2002ىػػذه النتيجػػة مػػع دراسػػة )نػػور الػػديف:  وتتفػػؽ

 %(.85.5المعمميف الذيف شاركوا بفاعمية في االجتماع. عمى وزف نسبي قدره )
%(، ممػػا يػػدؿ عمػػى أف الفقػػرة "يحػػرص عمػػى 79.77( بمػػ  الػػوزف النسػػبي )11فػػي الفقػػرة  رقػػـ ) .2

نػػو وبػػيف المعممػػيف مػػف خػػبلؿ االجتماعػػات" حصػػمت عمػػى درجػػة تحسػػيف العبلقػػات اإلنسػػانية بي
 )كبيرة( مف قبؿ أفراد العينة.

 ويعزو الباحث ذلك إلى األسباب التالية:
إدراؾ المدير ألىمية العبلقات اإلنسانية فػي المدرسػة، واالسػتفادة مػف كػؿ مػدخؿ يمكنػو مػف  -

 تحسينيا.
السػػػائدة فػػػي مدرسػػػتو، وأف يكػػػوف رغبػػػة المػػػدير فػػػي أف يظػػػؿ روح العمػػػؿ كفريػػػؽ ىػػػو السػػػمة  -

 التفاؼ المعمميف نحو العمؿ والتعاوف فيما بينيـ وبينو؛ وليس نحوه ىو شخصيًا.
%(، ممػا يػدؿ عمػى أف الفقػرة "يحتػـر مػؤىبلت 79.09( بمػ  الػوزف النسػبي )10في الفقرة  رقـ ) .3

 المعمميف وتخصصاتيـ العممية" حصمت عمى درجة )كبيرة( مف قبؿ أفراد العينة.
 ويعزو الباحث ذلك إلى األسباب التالية: 

إف المػػدير ىػػو شػػخص مػػتعمـ وحاصػػؿ عمػػى درجػػة عمميػػة ال تقػػؿ عػػف البكػػالوريوس؛ ومػػف  -
الطبيعي أف يحتـر المؤىبلت العممية لممعمميف وبخاصة األعمػى مػف مؤىمػو، وىػذا يمكػف أف 

 يشجع المعمميف عمى مواصمة تحصيميـ العممي والحصوؿ عمى درجات أعمى.
تفادة المدير مف أصحاب المػؤىبلت العمميػة والعاليػة فػي توضػي  بعػض األشػياء التػي قػد اس -

 يعجز عنيا. 
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 قل ثالث فقرات حسب الوزن النسبي ىي كما يمي:أكما  تبين النتائج أن 
%(، مما يدؿ عمى أف الفقرة " يتصؼ بالعدالة 75.60(   بم  الوزف النسبي )8في الفقرة  رقـ ) .1

 يع المعمميف" حصمت عمى درجة )كبيرة( مف قبؿ أفراد العينة.في التعامؿ مع جم
 ويعزو الباحث ذلك إلى األسباب التالية: 

إف المػػدير إنسػػاْف مػػؤمْف بػػاهلل، ويعمػػـ أف اهلل سػػبحانو وتعػػالى قػػد أمرنػػا بالعػػدؿ، وأيضػػًا تجنبػػًا  -
 لمظمـ الذي نيانا عنو إسبلمنا العظيـ.

الرشػػػػيد، وبػػػػدوف عدلػػػػو بػػػػيف مرؤوسػػػػيو؛ سػػػػيفقد  إيمػػػػاف المػػػػدير أف العػػػػدؿ ىػػػػو أسػػػػاس الحكػػػػـ -
 احتراميـ وتقديرىـ.

إدراؾ المػػػدير أف محاباتػػػو لمجموعػػػة مػػػف المعممػػػيف، وظممػػػو لمجموعػػػة أخػػػرى، سػػػيفرؽ بػػػيف  -
 المجموعة، وستمسي المدرسة مجموعة مف التكتبلت التي تعرقؿ وتعوؽ العمؿ.

ؿ عمى أف الفقرة "ُيشرؾ المعممػيف ، مما يد)%75.49(  بم  الوزف النسبي  )2في الفقرة  رقـ )  .2
 في اتخاذ القرارات" حصمت عمى درجة )كبيرة( مف قبؿ أفراد العينة.

 ويعزو الباحث ذلك إلى األسباب التالية: 
 إدراؾ المديريف أف إشراؾ المعمميف في اتخاذ القرارات، ىو أحد أىـ وظائؼ االجتماعات. -
 حث عميو الديف اإلسبلمي الحنيؼ.رغبة المديريف في العمؿ بمبدأ الشورى؛ الذي  -
إدراؾ المػػػديريف أف القػػػرارات التػػػي تكػػػوف بمشػػػاركة المعممػػػيف؛ تجعػػػؿ المعممػػػيف أكثػػػر تحمسػػػًا  -

 والتزامًا بتنفيذ تمؾ القرارات، وأكثر اقتناعًا بيا؛ فيي مف إخراجيـ.
 الظيور وااللتزاـ بالنمط الديمقراطي أماـ معمميو في إدارتو. عمى حرص المدير  -

%(، مما يدؿ عمى أف الفقرة "يحرص عمى تقديـ 57.22( بم  الوزف النسبي )7الفقرة  رقـ )في  .3
ضيافة لممعمميف أثناء االجتماع" حصمت عمى درجة )متوسطة( مف قبؿ أفػراد العينػة، وىػي أقػؿ 

%(، أي بمعنى أف المدير ال يقػـو بتقػديـ ضػيافة لممعممػيف أثنػاء 60مف الوزف النسبي المحايد )
 اع.االجتم

 ويعزو الباحث ذلك إلى األسباب التالية:
 قمة الموارد المالية المخصصة لممدارس. -
أغمب االجتماعات المدرسػية تعقػد فػي نيايػة الػدواـ المدرسػي؛ وفػي ىػذا الوقػت يكػوف األذنػة  -

 منشغميف بأعماؿ التنظيؼ.
 ضيؽ وقت االجتماع. -
لمضػيافة، خاصػة إذا كانػت الضػيافة خشية المدير مف وقوع مخالفػات أثنػاء تنػاوؿ المعممػيف  -

 نوع مف السوائؿ، كسكب المشروب عمى األوراؽ وغيرىا.
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اختبلؼ أمزجة المعممػيف فػي نػوع الضػيافة التػي يرغبونيػا، فػالبعض يفضػؿ الشػاي، واآلخػر  -
 يفضؿ القيوة، وىكذا.
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 :ثانيًا: النتائج المتعمقة بالسؤال الثاني وتفسيرىا
ما درجة التوافق الميني لدى معممي المرحمة اإلعدادية إجابة السؤاؿ الثاني والذي ينص عمى: 

 بوكالة الغوث في محافظات غزة من وجية نظرىم؟

( 25لمعينة الواحدة والنتائج مبينة في جدوؿ رقـ ) tولئلجابة عف ىذا السؤاؿ تـ استخداـ اختبار 
)التوافؽ الميني لدى معممي المرحمة  مجتمعةوالذي يبيف آراء أفراد عينة الدراسة في محاور الدراسة 

اإلعدادية بوكالة الغوث في محافظات غزة( مرتبة  تنازليا حسب الوزف النسبي لكؿ محور و يتبيف 
وىي   %(67.14) (، و الوزف النسبي  يساوي3.36أف المتوسط الحسابي لجميع المحاور يساوي )

وىي اكبر مف قيمة (27.972) المحسوبة تساوي  t%( وقيمة 60اكبر  مف الوزف النسبي المحايد )
t ( ( 0.05وىي اقؿ  مف )(0.000)  ، والقيمة االحتمالية تساوي  ) 1.96الجدولية والتي تساوي

فظات غزة مما يدؿ عمى وجود توافؽ ميني لدى معممي المرحمة اإلعدادية بوكالة الغوث في محا
 بدرجة )متوسطة(.

 
دية بوكالة التوافق الميني لدى معممي المرحمة اإلعدا تحميل محاور استبانة :(25جدول رقم )

 .الغوث في محافظات غزة
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 4 0.000 12.280 67.36 0.744 3.37 وع  وقيمة العمؿن 1
 2 0.000 22.141 68.25 0.463 3.41 طبيعة وظروؼ العمؿ 2
 1 0.000 27.127 81.57 0.468 4.08 العبلقة مع الزمبلء 3
 6 0.287 1.066- 59.79 0.248 2.99 العبلقة مع اإلدارة والمسئوليف 4
 3 0.000 23.958 67.53 0.390 3.38 العبلقة مع الطمبة 5
 5 0.109 1.607 60.72 0.553 3.04 مدعمات العمؿ االقتصادية 6

  0.000 27.972 67.14 0.317 3.36 جميع الفقرات
 1.96" تساوي 618ودرجة حرية " 0.05الجدولية عند مستوى داللة  tقيمة 

( أف جميع درجات المحاور الستة كانت متفاوتة مف حيث 25ويتض  مف خبلؿ الجدوؿ رقـ )
النسبية )وقعت بيف المتوسطة والكبيرة(، أما الدرجة الكمية لبلستبانة ككؿ فقد حصمت عمى أوزانيا 

 %( بدرجة متوسطة.67.14وزف نسبي قدره )
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( التي أكدت وجود درجة مناسبة مف التوافؽ 1995وتتفؽ نتائج ىذه الدراسة مع دراسة )عيسى: 
( التي حصؿ 2010الميني لدى معممات الرياض بدولة الكويت.  وتختمؼ مع دراسة )فحجاف: 

%(، ودراسة )أبو غالي 73.3فييا التوافؽ الميني لمعممي التربية الخاصة عمى وزف نسبي قدره )
( التي حصؿ فييا الدرجة الكمية لمتوافؽ الميني لمديري المدارس الثانوية 2009 وبسيسو:

( التي 1998%(، ودراسة )مبارؾ: 76.2بمحافظات غزة عمى درجة كبيرة، بوزف نسبي قدره )
أكدت وجود درجة جيدة مف التوافؽ الميني لدى معممي ومعممات التربية الخاصة، ودراسة 

كمية التربية بجامعة ي بينت أف مستوى التوافؽ الميني لدى موظفي ( الت2008)المرشدي وحسف: 
 .بابؿ منخفض

 
 أما ترتيب المحاور حسب أوزانيا النسبية فقد كانت كالتالي:

%( 81.57، فقد حصؿ عمى المرتبة األولى بوزف نسبي قدره )المحور الثالث: العالقة مع الزمالء .1
 أي بدرجة تقدير كبيرة.

 إلى األسباب التالية:ويعزو الباحث ذلك 
 أف المعمميف يعيشوف ظروفًا مينية واحدة، تدفعيـ إلى تعزيز عبلقاتيـ بعضيـ ببعض. -
إدراؾ المعمميف أف عبلقاتيـ الحسنة بعضيـ ببعض ُتحسف مف تعاونيـ وعمميـ كفريؽ  -

 عمؿ، وتسيـ في القضاء عمى الفروقات الفردية بينيـ.
فيما بينيـ؛ مؤشر ميـ يعكس صورة العمؿ المدرسي، إيماف المعمميف أف العبلقات الطيبة  -

 ويعزز االنتماء إلى المؤسسة.
تطور كثير مف العبلقات بيف المعمميف داخؿ المدرسة إلى عبلقات اجتماعية خارج  -

 المدرسة تتمثؿ في تبادؿ الزيارات والمجامبلت في المناسبات الخاصة.

( التي حصؿ فييا محور العبلقة 2010جاف: وتختمؼ ىذه النتيجة مع ما توصمت إليو دراسة )فح
 .%( وكاف ترتيبو األخير بيف محاور الدراسة الخمس67مع زمبلء العمؿ عمى وزف نسبي قدره )

 
فقد حصؿ ىذا المحور عمى المرتبة الثانية بوزف نسبي قدره  المحور الثاني: طبيعة وظروف العمل، .2

 %( أي بدرجة تقدير كبيرة.68.25)

 ذلك إلى األسباب التالية:ويعزو الباحث 
الوضع السياسي والحصار اإلسرائيمي عمى قطاع غزة الذي أثر عمى المدارس، ىذه  -

 الظروؼ الصعبة تجعؿ المعمموف يدركوف أنو ليس باإلمكاف تقديـ أفضؿ مما ىو موجود.
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رغبة المعمموف الصادقة في التعايش مع الظروؼ الموجودة، ومحاولة تسخير كؿ طاقاتيـ  -
 جؿ النيوض بمستوى أبنائيـ الطمبة.مف أ

انتماء المعمـ الفمسطيني لمينة التدريس ولممؤسسة التي يعمؿ فييا، وقدرتو عمى العمؿ  -
 والعطاء في أصعب الظروؼ.

( التي 2010وتتفؽ النتيجة التي حصؿ عمييا محور طبيعة وظروؼ العمؿ مع دراسة )فحجاف: 
 .%(71.5نسبي قدره ) حصؿ فييا ذات المحور عمى درجة كبيرة وثقؿ

 
، وقد حصؿ عمى ىذا المحور عمى المرتبة الثالثة بوزف نسبي المحور الخامس: العالقة مع الطمبة .3

 %( أي بدرجة تقدير متوسطة.67.53قدره )
 ويعزو الباحث ذلك إلى األسباب التالية:

اهلل عميو إف المعمـ حامؿ أمانة وصاحب رسالة، وقدوتو األولى الرسوؿ الكريـ محمد "صمى  -
وسمـ" وبالتالي فيو عمى يقيف أنو لف يقدر عمى حمؿ تمكـ األمانة والرسالة السامية مف 

 دوف أف تتوفر العبلقات الطيبة مع طبلبو.
، فيحنو عمى طبلبو ةأف المعمـ أب، وبالتأكيد فإف مشاعره األبوية تنتقؿ معو إلى المدرس -

 تجعمو يؤسس لعبلقات طيبة مع طبلبو.ويأمؿ أف يراىـ في مستقبؿ مشرؽ، وىذه المشاعر 
سموؾ الطمبة، وغرس القيـ في أف المعمـ ىدفو األوؿ واألخير ىو التعديؿ اإليجابي  -

والمبادئ الحميدة في نفوسيـ، ولف يدرؾ تمؾ األىداؼ العظيمة مف دوف عبلقات جيدة مع 
 طبلبو.

التي حصؿ فييا محور  (2010وتختمؼ نتيجة ىذا المحور مع ما توصمت إليو دراسة )فحجاف: 
%( وجاء ترتيبو األوؿ بيف 82.8العبلقة مع الطمبة عمى درجة تقدير كبيرة بوزف نسبي قدره )

 محاور الدراسة الخمس.
 

%( أي 67.36وقد حصؿ عمى المرتبة الرابعة بوزف نسبي قدره ) المحور األول: نوع وقيمة العمل، .4
 بدرجة تقدير متوسطة.

 التالية: ويعزو الباحث إلى األسباب
 اتجاىات المعمميف االيجابية نحو مينة التدريس.  -
عندما التحؽ المعمـ بأحد كميات التربية كاف يعمـ أنو في نياية المطاؼ سيصب  معممًا،  -

 ولوال  تفضيمو ليذه المينة عف سائر الميف ما التحؽ بكمية التربية.
يؽ أولياء األمور، وىذا المعمـ ومف خبلؿ عممو يتعامؿ مع كافة شرائ  المجتمع عف طر  -

 األمر يجعمو يكوف رصيد كبير مف العبلقات والتعامبلت، تعزز مف نظرتو لمينة التدريس.
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إف طالب اليوـ ىو طبيب أو ميندس أو ضابط في الغد، وىؤالء عندما يمقوف أحد معممييـ  -
ا األمر في أماكف عمميـ أو أية مكاف آخر، نجدىـ يقفوف احترامًا وتقديرًا لمعمميـ، وىذ

 يعزز مف نظرة المعمـ لمينتو.
 

وقد جاءت في المرتبة الخامسة بوزف نسبي قدره  المحور السادس: مدعمات العمل االقتصادية، .5
 %( أي بتقدير متوسطة.60.72)

 ويعزو الباحث ذلك إلى األسباب التالية:
 قناعة المعمميف بالمردود المادي لمينة التعميـ. -
لعاطميف عف العمؿ مف حممة الشيادات الجامعية، تجعؿ عدـ توفر فرص عمؿ، وتكدس ا -

المعمميف يحمدوف ربيـ ويشكرونو عمى أنيـ استطاعوا أف يمتحقوا بوظيفة توفر ليـ الحياة 
 الكريمة.

( التي 2010وتختمؼ نتيجة ىذا المحور عف نتيجة محور الراتب والترقية في دراسة )فحجاف: 
 %(.70.4قدير كبيرة بوزف نسبي قدره )حصؿ فييا المحور المذكور عمى درجة ت

 
، وقد حصؿ عمى المرتبة السادسة واألخيرة بوزف المحور الرابع: العالقة مع اإلدارة والمسئولين .6

 %(، أي بدرجة تقدير متوسطة.60%( وىي أقؿ مف الوزف النسبي المحايد )59.79نسبي قدره )
 ويعزو الباحث ذلك إلى األسباب التالية: 

 اإلداري السائد في بعض المدارس غير ديمقراطي.أف النمط  -
المغاالة في األنظمة والقوانيف اإلدارية التي تفرضيا اإلدارة العميا عمى مديري المدارس  -

 والذيف ىـ بدورىـ يفرضوىا عمى المعمميف.
زيادة العبء الوظيفي عمى المعمميف، والزيادة المضطردة ألعداد الطمبة في الصفوؼ تؤدي  -

 في العبلقات بيف المعمميف والمسئوليف. إلى توتر
تدني المستوى التحصيمي لمطمبة، والتقييمات التي تعتمدىا اإلدارة العميا لممدارس بناًء عمى  -

معدالت النجاح، تضع المعمـ موضع المقصر في نظر مديره، مما يدفع بالعبلقة بينيما 
 إلى التوتر.

( الذي حصؿ فييا ىذا 2010سة )فحجاف: وتختمؼ نتيجة ىذا المحور عما توصمت إليو درا
 %(. 73.2المحور عمى الترتيب الثاني بيف محاور الدراسة وبدرجة كبيرة وبوزف نسبي قدره )
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تحميل فقرات استبانة التوافق الميني لمعممي المرحمة اإلعدادية في مدارس وكالة الغوث 
 بمحافظات غزة:

 قيمة العمل(:تحميل الفقرات المحور األول )نوع و  -أواًل:
( والذي يبيف آراء أفراد عينة 26لمعينة الواحدة والنتائج مبينة في جدوؿ رقـ ) tتـ استخداـ اختبار 
 (.نوع وقيمة العمل)المحور األول الدراسة في فقرات 

وبصفة عامة يتبيف أف المتوسط الحسابي لجميع فقرات المحور األوؿ )نوع وقيمة العمؿ( تساوي 
%( 60%( وىي اكبر  مف  الوزف النسبي المحايد  )(67.36(، والوزف النسبي  يساوي 3.37)

، (1.96) الجدولية والتي تساوي  tوىي اكبر مف قيمة (12.280) المحسوبة تساوي  tوقيمة 
( مما يدؿ عمى أف  المحور )نوع وقيمة 0.05( وىي اقؿ  مف )0.000والقيمة االحتمالية تساوي )

 (.05.0) راد العينة عند مستوى داللة عمى درجة )متوسطة( مف فبؿ أفالعمؿ( قد حصؿ 
 

لميني لممعممين: نوع وقيمة تحميل فقرات المحور األول في استبانة التوافق ا :(26جدول رقم )
 .العمل
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 0.000 10.608- 49.50 1.218 2.48 أرى أف التدريس عمؿ ممؿ. 1

أكوف سعيدًا إذا أتيحت لي فرصة تغيير عممي  2
 في التدريس. 

3.36 1.320 67.24 6.747 0.000 

 0.265 1.115 61.19 1.310 3.06 أفضؿ العمؿ في التدريس عف العمؿ اإلداري. 3

4 
عف أي مينة  أفضؿ العمؿ في مينة التدريس

 أخرى.
3.38 1.231 67.60 7.613 0.000 

5 
أعتقد أف اختياري لمينة التدريس أكبر خطأ 

 ارتكبتو في حياتي.
2.45 1.306 49.06 -10.333 0.000 

6 
أعتقد أف عممي في التدريس ىو أحد مصادر 

 0.000 20.921 78.33 1.082 3.92 سعادتي في الحياة.

7 
حياة جديدة؛ سأختار أرى أني لو ُخيرت أف أبدأ 

 مينة التدريس.
3.26 1.307 65.28 4.987 0.000 

 0.000 17.224 82.55 0.749 4.13 أشعر بالحيوية والنشاط أثناء التدريس. 8

9 
أرى أف مينة التدريس تحد مف وصوؿ المعمـ 

 إلى مناصب عميا في المجتمع.
3.28 1.279 65.57 5.361 0.000 



 -288- 

 1.96" تساوي 618ودرجة حرية " 0.05الجدولية عند مستوى داللة  tقيمة 
 (14، 12، 9، 5، 2،  1*تـ عكس الفقرات )

 
 وتبين النتائج من خالل الجدول أن أعمى ثالث فقرات حسب الوزن النسبي ىي كما يمي: 
المعمميف %(، مما يدؿ عمى أف الفقرة "أرى أف 87.50( بم  الوزف النسبي )10في الفقرة  رقـ ) .1

يبذلوف جيودًا كبيرة مف أجؿ تنمية المجتمػع" قػد حصػمت عمػى درجػة )كبيػرة جػدًا( مػف قبػؿ أفػراد 
 العينة.

 ويعزو الباحث ذلك إلى األسباب التالية:
عضػػػو منػػػتج فػػػي طالػػػب جػػػامعي ومػػػف ثػػػـ فػػػي يػػػـو مػػػف األيػػػاـ  مسػػػيأف طالػػػب اليػػػـو سي  -

كثيػػػر مػػػف طبلبػػػو السػػػابقيف فػػػي مواقػػػع المجتمػػػع، والمعمػػػـ فػػػي تعامبلتػػػو الحياتيػػػة يتقابػػػؿ مػػػع 
عمميػػـ، وبالتػػالي فيػػو يشػػعر بأنػػو قػػد سػػاىـ فػػي تنميػػة المجتمػػع، مػػف خػػبلؿ ضػػخ عناصػػر 

 مؤىمة ومدربة في المجتمع.
إف المناىج الفمسطينية تيتـ بنشر الثقافة الصػحيحة بػيف الػنشء مػف خػبلؿ بعػض المقػررات  -

 .التي يقـو بتدريسيا المدرسية
سػػطيني مػػف أكثػػر المجتمعػػات إقبػػااًل عمػػى التعمػػيـ؛ وىػػذا اإلقبػػاؿ يجعمػػو يعتبػػر المجتمػػع الفم -

ينظر إلى مينػة التعمػيـ بػاحتراـ وتقػدير وبشػكؿ خػاص إلػى دور المعمػـ المحػوري فػي عمميػة 
  التعميـ.

%(، ممػػا يػػدؿ عمػػى أف الفقػػرة "أشػػعر بالحيويػػة 82.55( بمػػ  الػػوزف النسػػبي )8فػػي الفقػػرة  رقػػـ ) .2
 س" قد حصمت عمى درجة )كبيرة( مف قبؿ أفراد العينة.والنشاط أثناء التدري

 ويعزو الباحث ذلك إلى األسباب التالية:
 اتجاىات المعمميف اإليجابية نحو مينة التدريس. -

10 
جيودًا كبيرة مف أجؿ  أرى أف المعمميف يبذلوف

 تنمية المجتمع.
4.38 0.675 87.50 18.234 0.000 

11 
أشعر بالرضا عف عممي في التدريس؛ ألنو 

 0.000 17.945 75.67 1.077 3.78 يتناسب مع ميولي الشخصية.

12 
أرى أف عممي في التدريس ال يحقؽ لي المكانة 

 االجتماعية التي أتمناىا.
2.85 1.202 57.05 -3.030 0.003 

 0.000 12.302 71.02 1.103 3.55 أشعر باالطمئناف في عممي بالتدريس. 13

14 
أرى أف المجتمع ال يقدر مينة التدريس كما 

 يجب. 
3.90 1.080 77.97 20.562 0.000 

 0.000 12.280 67.36 0.744 3.37 جميع الفقرات 



 -289- 

 الرغبة الصادقة لدى المعمـ في تحسيف مستوى التحصيؿ لدى طبلبو. -
يجػػاب عمػػى نشػػاط وتفاعػػؿ إدراؾ المعممػػيف أف نشػػاطيـ وحيػػويتيـ أثنػػاء التػػدريس، تػػنعكس باإل -

 ومشاركة الطمبة معيـ، الذي يسعوف إليو. 

%(، ممػػا يػػدؿ عمػػى أف الفقػػرة "أعتقػػد أف عممػػي 78.33( بمػػ  الػػوزف النسػػبي )6فػػي الفقػػرة  رقػػـ ) .3
في التدريس ىو أحد مصادر سعادتي فػي الحيػاة" قػد حصػمت عمػى درجػة )كبيػرة( مػف قبػؿ أفػراد 

 العينة.
العمػػؿ عػػبلوة عمػػى كونػػو المصػػدر الرئيسػػي الػػذي يسػػتطيع المعمػػـ مػػف  : أفويعــزو الباحــث ذلــك إلــى

يشػػػبع حاجاتػػػو  -أي العمػػػؿ فػػػي التػػػدريس–خبللػػػو تػػػوفير حاجاتػػػو المعيشػػػية مػػػع أفػػػراد أسػػػرتو، فيػػػو 
النفسية، ويجعمو يشعر بوجوده كإنساف منتج في المجتمع، ويحقؽ لو حاجاتو االجتماعية مف تكويف 

يمكف لو أف يتحقؽ مف ذلػؾ عنػد مشػاىدة آالؼ الخػريجيف العػاطميف عبلقات وصداقات مع أقرانو، و 
 عف العمؿ، أو مف حصؿ عمى مؤىؿ جامعي ويعمؿ في أحد المجاالت المينية.

 
 ثالث فقرات حسب الوزن النسبي ىي كما يمي: أقلكما  تبين النتائج أن 

وىػػػي أقػػػؿ مػػػف الػػػوزف النسػػػبي المحايػػػد %(، 57.05( بمػػػ  الػػػوزف النسػػػبي )12فػػػي الفقػػػرة  رقػػػـ ) .1
مما يدؿ عمى أف الفقرة "أرى أف عممي فػي التػدريس ال يحقػؽ لػي المكانػة االجتماعيػة %(، 60)

التي أتمناىا" قد حصمت عمػى تقػدير )متوسػط( مػف قبػؿ أفػراد العينػة، أي أف المعممػيف يػروف أف 
 ا.العمؿ في التدريس يحقؽ ليـ المكانة االجتماعية التي يتمنوني

 ويعزو الباحث ذلك إلى األسباب التالية:
في كؿ بيت يوجد عمى األقؿ طفؿ واحد ممتحؽ بالمدرسة، فمف خبلؿ متابعة أولياء األمػور  -

المنزلية، يدركوف حجػـ وعظػـ الػدور الػذي يقػـو  يـواجبات مساعدتيـ في حؿلدراسة أبنائيـ و 
ىػػذا اإلدراؾ يػػدعـ وينمػػي مػػف  ،فػػي سػػبيؿ تعمػػيـ أبنػػائيـ بػػو المعممػػوف ومػػا يبذلونػػو مػػف جيػػد
 تقديرىـ لممعمميف ودورىـ وجيودىـ.

نظػػػرة المجتمػػػع اإليجابيػػػة نحػػػو المعممػػػيف، والتػػػي يممسػػػيا المعمػػػـ مػػػف خػػػبلؿ زيػػػارات أوليػػػاء   -
األمػػػور لممدرسػػػة، ومػػػف خػػػبلؿ مجمػػػس األبػػػاء؛ تعػػػزز مػػػف قناعػػػة المعمػػػـ الفمسػػػطيني بمينػػػة 

 ينشدىا أي إنساف شريؼ. التعميـ، وأنيا تحقؽ المكانة المرموقة التي
المعمـ بأف ىذه المينة ىػي مينػة األنبيػاء والُرسػؿ، والمكانػة التػي ينشػدىا؛ يجػدىا بػيف  إيماف -

، ومػػف ثػػـ نجػػاحيـ وتفػػوقيـ، الػػذي يرتػػد باإليجػػاب طبلبػػو مػػف خػػبلؿ احتفػػاءىـ بػػو وحػػبيـ لػػو
 .عمى أىميـ وذوييـ في تقديرىـ ونظرتيـ لحامؿ ىذه األمانة، أال وىو المعمـ
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وىػػػي أقػػػؿ مػػػف الػػػوزف النسػػػبي المحايػػػد  ،)%49.50( بمػػػ  الػػػوزف النسػػػبي )1فػػػي الفقػػػرة  رقػػػـ ) .2
مما يدؿ عمػى أف الفقػرة "أرى أف التػدريس عمػؿ ممػؿ" قػد حصػمت عمػى تقػدير )قميمػة(  %(،60)

 أي أف المعمميف يروف أف التدريس عمؿ ممتع. ،مف قبؿ أفراد العينة
 ويعزو الباحث ذلك األسباب التالية:

 االتجاىات اإليجابية لدى المعمميف نحو مينة التدريس. -
، وتػػأثيره عمػى سػػموكيـ وربمػا أفكػػارىـ؛ مبلحظػة المعمػـ لتقػػدـ مسػتوى الطػػبلب الػذيف يدرسػيـ -

 تجعمو يشعر بالمتعة، فيو كمف يقوـ بتجربة ويرى نتائجيا ونجاحيا واقعًا أمامو.
شػػرائ  المجتمػػع عػػف طريػػؽ أبنػػائيـ إف المعمػػـ ومػػف خػػبلؿ عممػػو بالتػػدريس يتعامػػؿ مػػع كافػػة  -

نػػػوع مػػػف الحيويػػػة  الػػػذيف يدرسػػػيـ، تمػػػؾ المعػػػامبلت والعبلقػػػات تضػػػفي عمػػػى مينػػػة التػػػدريس
  والمتعة.

وىػػػي أقػػػؿ مػػػف الػػػوزف النسػػػبي المحايػػػد %(، 49.06( بمػػػ  الػػػوزف النسػػػبي )5فػػػي الفقػػػرة  رقػػػـ ) .3
بػػػر خطػػأ ارتكبتػػو فػػػي ممػػا يػػدؿ عمػػػى أف الفقػػرة "أعتقػػد أف اختيػػػاري لمينػػة التػػدريس أك%(، 60)

حياتي" قد حصمت عمى تقدير )قميمة( مف قبؿ أفػراد العينػة. أي أف المعممػيف يػروف أف اختيػارىـ 
 لمينة التدريس لـ يكف اختيارًا خاطئًا.
 ويعزو الباحث ذلك إلى األسباب التالية:

 أف اختياره لمينة التدريس لـ يكف صدفة، بؿ تـ بعد التحاقو بإحدى كميات التربية. -
أف العمػػؿ فػػي مينػػة التػػدريس يمبػػي االحتياجػػات النفسػػية واالجتماعيػػة واالقتصػػادية األساسػػية  -

 لمفرد.
تقػػدير المجتمػػع لمينػػة التعمػػيـ، ولػػدور المعمػػـ فػػي العمميػػة التعميميػػة؛ تزيػػد مػػف قتاعػػة المعمػػـ  -

 بمينة التعميـ. 
 

 تحميل الفقرات المحور الثاني )طبيعة وظروف العمل(: -ثانيًا:
( والذي يبيف آراء أفراد عينة 27لمعينة الواحدة والنتائج مبينة في جدوؿ رقـ ) tتـ استخداـ اختبار 
 (.طبيعة وظروف العمل) المحور الثانيالدراسة في فقرات 
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تحميل فقرات المحور الثاني في استبانة التوافق الميني لممعممين: طبيعة  (:27جدول رقم )
 وظروف العمل.(
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1 
أشعر بالقمؽ مف كثرة األنظمة اإلدارية والتربوية 

 المتبعة في مدرستي. 
3.59 1.107 71.89 13.239 0.000 

 0.000 23.975 79.87 1.024 3.99 أترقب إجازات العمؿ بفارغ الصبر. 2

3 
مينة التدريس تسبب لممعمـ مشكبلت  أعتقد أف
 نفسية.

2.51 1.204 50.12 -10.098 0.000 

 0.000 11.196 70.00 1.101 3.50 أشعر بأف حياتي كمدرس تتميز بالمتعة والدؼء. 4

5 
أشعر بالراحة واالستقرار؛ كوني أعمؿ في 

 0.000 16.220 82.87 0.778 4.14 التدريس.

 0.000 22.157 76.74 0.932 3.84 أثناء الحصة.أشعر أف الوقت يمر بسرعة  6
 0.000 27.909 89.57 0.631 4.48 أعتني بمظيري عند ذىابي لعممي. 7
 0.000 15.188 81.48 0.849 4.07 يزيد عممي في التدريس مف ثقتي بنفسي. 8
 0.000 14.330 82.91 0.876 4.15 ُأحب المدرسة التي أعمؿ فييا؛ ألنيا نظيفة. 9

10 
أشعر بالراحة في مدرستي لوجود حديقة جميمة 

 بيا.
3.19 1.262 63.89 3.799 0.000 

 0.000 12.986 71.40 1.081 3.57 أرى أف عدد ساعات العمؿ في التدريس تناسبني. 11

12 
أقدر حرص إدارة المدرسة عمى توفير اإلضاءة 

 المناسبة لمصفوؼ.
3.65 1.079 72.98 14.861 0.000 

13 
بغياب األمف الوظيفي لي بسبب الوضع أشعر 

 السياسي.
4.17 0.928 83.34 11.050 0.000 

 0.000 22.141 68.25 0.463 3.41 جميع الفقرات 
 1.96" تساوي 618ودرجة حرية " 0.05الجدولية عند مستوى داللة  tقيمة 

 (13، 3، 2،  1*تـ عكس الفقرات )
 

لجميع فقرات المحور الثاني )طبيعة وظروؼ العمؿ( وبصفة عامة يتبيف أف المتوسط الحسابي 
%( وىي اكبر  مف  الوزف النسبي المحايد  68.25(، والوزف النسبي  يساوي )3.41تساوي )

   الجدولية والتي تساوي  tوىي اكبر مف قيمة 22.141)  المحسوبة تساوي ) t%( وقيمة 60)
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( مما يدؿ عمى أف المحور 0.05مف ) ( وىي اقؿ 0.000والقيمة االحتمالية تساوي ) (1.96)
 (.05.0)طبيعة وظروؼ العمؿ( قد حصؿ عمى درجة )كبيرة( عند مستوى داللة )

 
 وتبين النتائج أن أعمى ثالث فقرات حسب الوزن النسبي ىي كما يمي: 
"أعتنػي بمظيػري %(، مما يدؿ عمػى أف العبػارة  89.57( بم  الوزف النسبي )7في الفقرة  رقـ ) .1

 عند ذىابي لعممي" قد حصمت عمى درجة )كبيرة جدًا( مف قبؿ أفراد العينة.
 ويعزو الباحث ذلك إلى األسباب التالية:

أف اهلل عز وجؿ يحب أف يرى مظاىر النعمة بادية عمى عباده، يقوؿ الحؽ سبحانو وتعالى  -
 (.11" َوَأمَّا ِبِنْعَمِة َربَِّؾ َفَحدِّْث" )الضحى: 

 مف مقومات اختيار المعمميف، حسف المظير. إف -
 احتراـ اآلخريف.ود و إف المعمـ يدرؾ أف االىتماـ بالمظير يعكس وضعو النفسي، ويكسبو  -
إف طمبػػة اليػػـو يقمبػػوف المعمػػـ مػػف أعمػػى رأسػػو إلػػى أسػػفؿ قدميػػو، وبالتػػالي فإنػػو إف لػػـ يكػػف  -

 حسف المظير، فسيصب  عرضة لتيكميـ عميو.
%(، ممػػا يػػدؿ عمػػى أف العبػػارة "أشػػعر بغيػػاب 83.34( بمػػ  الػػوزف النسػػبي )13فػػي الفقػػرة  رقػػـ ) .2

 األمف الوظيفي لي بسبب الوضع السياسي" قد حصمت عمى درجة )كبيرة( مف قبؿ أفراد العينة. 
 ويعزو الباحث ذلك إلى األسباب التالية:

 متناحرتيف.االنقساـ السياسي بيف الضفة وغزة وتمثيؿ الفمسطينييف بقيادتيف  -
 الحصار الدولي لقطاع غزة، والحممة الشرسة التي يشنيا العدو عميو. -
صدور قرارات مخيفة عف اإلدارة العميا لوكالة الغوث الدولية ثـ التراجع عنيا، مثؿ نقؿ مقر  -

الوكالػة مػػف غػػزة، وفػػرض منػػاىج ليسػػت مفروضػة عمػػى الضػػفة أو الشػػتات مثػػؿ مػػادة حقػػوؽ 
 اإلنساف.

 سفية بحؽ بعض المعمميف، كالفصؿ أو الحرماف مف المستحقات.صدور قرارات تع -
تصري  أكثر مف مسئوؿ فػي وكالػة الغػوث وفػي مناسػبات عديػدة أف الوضػع المػالي لموكالػة  -

 سيء، وأنيا تعاني مف ضائقة مالية.
تقميص كثير مف البرامج التشغيمية لموكالة في قطاع غػزة، مثػؿ البطػاالت، والمعمػـ المسػاند،  -

 ـ العبلجي، وغيرىا.  والتعمي
%(، ممػا يػدؿ عمػى أف الفقػرة "أشػعر بػالقمؽ مػف 71.89( بمػ  الػوزف النسػبي )1في الفقرة  رقـ ) .3

كثػػرة األنظمػػة اإلداريػػة والتربويػػة المتبعػػة فػػي مدرسػػتي" قػػد حصػػمت عمػػى درجػػة )كبيػػرة( مػػف قبػػؿ 
 أفراد العينة.

 :األسباب التالية ويعزو الباحث ذلك إلى
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 قوانيف التي تفرضيا دائرة التربية والتعميـ بإدارة الوكالة عمى المدارس.كثرة األنظمة وال -
مػػػديري المػػػدارس يقػػـو بفػػػرض إجػػػراءات تنظيميػػة معقػػػدة عمػػػى المعممػػيف، يقصػػػد بيػػػا بعػػض  -

تطبيػػؽ تعميمػػات صػػادرة عػػف دائػػرة التربيػػة والتعمػػيـ بػػإدارة الوكالػػة، مثػػؿ تعمػػيـ سػػجؿ خػػاص 
اتبػػاع طريقػػة معينػػة تحضػػير معينػػة، تكػػوف غيػػر معمػػوؿ برصػػد العبلمػػات أو المسػػتويات أو 

 بيا في مدارس أخرى.
 

 قل ثالث فقرات حسب الوزن النسبي ىي كما يمي:أكما  تبين النتائج أن 
%(، مما يدؿ عمى أف العبارة "أشعر بػأف حيػاتي 70.00( بم  الوزف النسبي )4في الفقرة  رقـ ) .1

 درجة )كبيرة( مف قبؿ أفراد العينة.كمدرس تتميز بالمتعة والدؼء" قد حصمت عمى 
 ويعزو الباحث ذلك إلى األسباب التالية:

 وجود مصدر ثابت ومناسب لمدخؿ. -
 حب مينة التدريس. -
أف المعمػػـ بعػػد أف التحػػؽ بمينػػة التػػدريس اسػػتطاع أف يكمػػؿ نصػػؼ دينػػو، وأف يػػنشء أسػػرة  -

 واألماف والمتعة.ىذا التغير في حياتو يكسبو الشعور بالراحة  -بإذف اهلل–صالحة 
%(، ممػا يػدؿ عمػى أف الفقػرة "أشػعر بالراحػة 63.89( بمػ  الػوزف النسػبي )10في الفقػرة  رقػـ )  .2

 في مدرستي لوجود حديقة جميمة بيا"  قد حصمت عمى درجة )متوسطة( مف قبؿ أفراد العينة.
 ويعزو الباحث ذلك إلى األسباب التالية:

 بيئة المدرسية.االىتماـ المتواضع إلدارة المدرسة بال -
أف اإلنسػػاف بفطرتػػو يحػػب الطبيعػػة، ويشػػعر بالراحػػة واليػػدوء فػػي حديقػػة تتػػوفر فييػػا النباتػػات  -

 والورود.
 قمة الحدائؽ العامة في مجتمعنا، وازدحاـ الشوارع بالمارة والسيارات.  -
إف المعمـ وبعد أف يقضي عدد مف الحصص، يمجأ إلى الحديقة ىروبًا مف الضوضاء التػي  -

 الطباشير.غبار الطمبة، ويحاوؿ أف يستعيد ىدوءه، ويستنشؽ ىواء نقي بعيدًا عف  يسببيا
%(، وىػػػي أقػػػؿ مػػػف الػػػوزف النسػػػبي المحايػػػد 50.12( بمػػػ  الػػػوزف النسػػػبي )3فػػػي الفقػػػرة  رقػػػـ ) .3

%( ممػػا يػػدؿ عمػػى أف الفقػػرة "أعتقػػد أف مينػػة التػػدريس  تسػػبب لممعمػػـ مشػػكبلت نفسػػية" قػػد 60)
مػػػف قبػػػؿ أفػػػراد العينػػػة. وىػػػذا يعنػػػي أف المعممػػػيف يػػػروف أف مينػػػة حصػػػمت عمػػػى درجػػػة )قميمػػػة( 

 التدريس ال تسبب ليـ مشكبلت نفسية.
 ويعزو الباحث ذلك إلى األسباب التالية:
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إف كانػػػت ىنػػػاؾ مشػػػكبلت نفسػػػية؛ فػػػيمكف أف يكػػػوف مصػػػدرىا سػػػبب آخػػػر غيػػػر العمػػػؿ فػػػي  -
 التدريس.

ر الزىػػور، يمكػػف لػػو مػػف خػػبلؿ إف المعمػػـ فػػي المدرسػػة يكػػوف أغمػػب تعاممػػو مػػع أطفػػاؿ بعمػػ -
يكونػػوا مصػػدر سػػعادة ورفػػع أف أسػػموبو وتعاممػػو الحسػػف معيػػـ أف يػػوجييـ نحػػو اإليجابيػػة، و 

 روحو المعنوية، وليس التسبب لو بمشكبلت نفسية.ل
إف المعمـ ىو في الغالب أب، فكيؼ يمكف أف ينظر إلى األطفػاؿ عمػى أنيػـ مبعػث مشػاكؿ  -

 نفسية.
 

 الفقرات المحور الثالث )العالقة مع الزمالء(:تحميل  -ثالثًا:
( والذي يبيف آراء أفراد عينة 28لمعينة الواحدة والنتائج مبينة في جدوؿ رقـ ) tتـ استخداـ اختبار 
 (. العالقة مع الزمالء) المحور الثالثالدراسة في فقرات 

 
يني لممعممين: العالقة مع تحميل فقرات المحور الثالث في استبانة التوافق الم :(28جدول رقم )

 الزمالء.
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 0.000 15.193 83.55 0.722 4.18 أشعر بتقدير زمبلئي المعمميف لي. 1
 0.000 18.270- 44.64 1.037 2.23 أشعر بالضجر مف كثرة انتقادات زمبلئي لي. 2

3 
أنا راضي عف عبلقاتي بزمبلئي المعمميف في 

 المدرسة.
4.34 0.734 86.73 14.909 0.000 

 0.000 17.571 83.08 0.759 4.15 أشعر بتفاعؿ إيجابي ومثمر مع زمبلئي المعمميف. 4

5 
أشعر بالسرور في األوقات التي أقضييا مع 

 زمبلئي.
3.90 0.971 78.09 12.968 0.000 

6 
أرى أف عبلقتي بزمبلئي المعمميف قائمة عمى 

 التنافس السمبي. 
1.93 0.995 38.55 -26.578 0.000 

 0.000 19.640 86.94 0.667 4.35 ُأقدر لزمبلئي حرصيـ عمى زيارتي في مرضي. 7

8 
أرحب بكشؼ زمبلئي المعمميف عف نقاط ضعفي 

 في تأدية عممي.
 

3.63 0.961 72.67 16.233 0.000 
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9 
تربطني بزمبلئي المعمميف عبلقات المحبة والتعاوف 

 في المدرسة.
4.46 0.702 89.24 21.359 0.000 

 0.000 15.038- 40.27 0.967 2.01 أشعر أف عبلقتي بزمبلئي المعمميف تتسـ بالفتور. 10
 0.000 27.127 81.57 0.468 4.08 جميع الفقرات 

 1.96" تساوي 618ودرجة حرية " 0.05الجدولية عند مستوى داللة  tقيمة 
 (10، 6، 2*تـ عكس الفقرات )

 
وبصفة عامة يتبيف أف المتوسط الحسابي لجميع فقرات المحور الثالث )العبلقة مع الزمبلء( تساوي  

%( 60%( وىي اكبر  مف  الوزف النسبي المحايد )81.57(، والوزف النسبي  يساوي )4.08)
و (1.96)   الجدولية والتي تساوي  tوىي اكبر مف قيمة   27.127)المحسوبة تساوي  ) tوقيمة 

( مما يدؿ عمى أف درجة العبلقة مع 0.05( وىي اقؿ  مف )0.000والقيمة االحتمالية تساوي )
 (.05.0الزمبلء  كبيرة  عند مستوى داللة )

 
 وتبين النتائج أن أعمى ثالث فقرات حسب الوزن النسبي ىي كما يمي: 
%(، ممػا يػدؿ عمػى أف الفقػرة "تربطنػي بزمبلئػي 89.24( بمػ  الػوزف النسػبي )9في الفقرة  رقـ ) .1

المعممػػيف عبلقػػات المحبػػة والتعػػاوف فػػي المدرسػػة" قػػد حصػػمت عمػػى درجػػة )كبيػػرة جػػدًا( مػػف قبػػؿ 
 أفراد العينة.
 ذلك إلى األسباب التالية:ويعزو الباحث 

أف المجتمع الفمسطيني، مجتمع ضيؽ ومتػرابط مػف خػبلؿ عبلقػات القربػى أو النسػب، وىػذا  -
 الترابط ينعكس عمى المدارس، ويظير في صورة عبلقات مودة بيف المعمميف.

أف المعمموف يمروف بظػروؼ عمػؿ وظػروؼ خارجيػة واحػدة، ىػذه الظػروؼ تحػتـ عمػييـ أف  -
 .  ؛ إف وجدتبينيـ، وأف ينبذوا الخبلفات فيما بينيـيتعاونوا فيما 

%(، ممػػا يػػدؿ عمػػى أف الفقػػرة "ُأقػػدر لزمبلئػػػي 86.94( بمػػ  الػػوزف النسػػبي )7فػػي الفقػػرة  رقػػـ ) .2
 حرصيـ عمى زيارتي في مرضي" قد حصمت عمى درجة )كبيرة جدًا( مف قبؿ أفراد العينة.

 ويعزو الباحث ذلك إلى األسباب التالية:
ـ الفمسطيني بطبيعتو ممتـز دينيًا، ويعرؼ أف زيارة المريض صػدقة، وقػد حثنػا ديننػا إف المعم -

 اإلسبلمي الحنيؼ ورسولنا الكريـ "صمى اهلل عميو وسمـ" عمى زيارة المريض.
أف مثػػؿ ىػػذه الزيػػارات بػػيف المعممػػيف فػػي السػػراء والضػػراء؛ تنمػػي وتعػػزز العبلقػػات اإلنسػػانية  -

 د ينشئ مف خبلفات في العمؿ بيف المعمميف.   في المدرسة، وتزيؿ آثار ما ق
إف إدارة المدرسة غالبًا ما تقوـ بتوجيو المعمميف لمقياـ بمثؿ ىذه الزيػارات، مػف خػبلؿ إبػبلغ  -

 المعمميف باألمر ثـ تنظيـ زيارة جماعية باسـ المدرسة لممعمـ صاحب المناسبة.
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دؿ عمػػى أف الفقػػرة "أشػػعر بتقػػدير %(، ممػػا يػػ83.55(  بمػػ  الػػوزف النسػػبي )1فػػي الفقػػرة  رقػػـ ) .3
 زمبلئي المعمميف لي" قد حصمت عمى درجة )كبيرة( مف قبؿ أفراد العينة.

 ويعزو الباحث ذلك إلى األسباب التالية:
أف المعمميف قد خرجوا مف بيئات فمسطينية طيبة ممتزمة دينيًا، يحتـر الصػغير فييػا الكبيػر،  -

 أف يحتـر ويقدر كؿ معمـ زمبلئو.فمف البدييي ويعطؼ الكبير عمى الصغير، 
أف المعممػػيف يػػدركوف أنيػػـ بػػاحتراميـ وتقػػديرىـ لبعضػػيـ الػػبعض؛ يحػػافظوف عمػػى مكػػانتيـ  -

 وىيبتيـ أماـ طبلبيـ، وأماـ المسئوليف.
 

 قل ثالث فقرات حسب الوزن النسبي ىي كما يمي:أكما  تبين النتائج أن 
، وىػػػي أقػػػؿ مػػػف الػػػوزف النسػػػبي المحايػػػد )%44.64( بمػػػ  الػػػوزف النسػػػبي )2فػػػي الفقػػػرة  رقػػػـ ) .1

%(،ممػػا يػػدؿ عمػػى أف الفقػػرة  "أشػػعر بالضػػجر مػػف كثػػرة انتقػػادات زمبلئػػي لػػي" قػػد حصػػمت 60)
عمػػػى درجػػػة )قميمػػػة( مػػػف قبػػػؿ أفػػػراد العينػػػة، أي أف المعممػػػيف ال يشػػػعروف بالضػػػجر عنػػػد انتقػػػاد 

 زمبلئيـ ليـ.
 ويعزو الباحث ذلك إلى األسباب التالية:

 يف أف النقد إف كاف موجود؛ فيو نقد بناء ىدفو السير في االتجاه الصحي .إدراؾ المعمم -
زيػارات تبادليػة بػيف المعممػػيف، ومػف الطبيعػي أف يكػوف بعػػد  بتنظػػيـأف أغمػب المػدارس تقػـو  -

ف ألذا ف -بعد تقديـ النقاط اإليجابية-انتياء الحصة مبلحظات لممعمـ الزائر عمى أداء زميمو
 .يف الزمبلء ىو أمر شائع في المدارس، وليس فيو أي حرجبيكوف ىناؾ نقد بناء 

%(، وىػػػي أقػػػؿ مػػػف الػػػوزف النسػػػبي المحايػػػد 40.27( بمػػػ  الػػػوزف النسػػػبي )10فػػػي الفقػػػرة  رقػػػـ ) .2
%( مما يدؿ عمى أف الفقرة "أشعر أف عبلقتي بزمبلئي المعمميف تتسـ بالفتور" قػد حصػمت 60)

ف المعممػػوف يػػروف أف عبلقػػاتيـ بالمدرسػػة تتسػػـ عمػػى درجػػة )قميمػػة( مػػف قبػػؿ أفػػراد العينػػة، أي أ
 بالحمية والمتانة.

ــى ــك إل : أف المعممػػوف يمضػػوف أوقاتػػًا طويمػػة مػػع بعضػػيـ الػػبعض فػػي المدرسػػة، ويعــزو الباحــث ذل
وىنػػػاؾ العديػػػد مػػػف القواسػػػـ المشػػػتركة فيمػػػا بيػػػنيـ، فيػػػـ يجتمعػػػوف فػػػي طػػػابور الصػػػباح وفػػػي غرفػػػة 

ويخرجػػوف فػػي رحػػبلت ترفيييػػة، وقػػد تمتػػد عبلقػػاتيـ خػػارج  المعممػػيف ويشػػتركوف فػػي تػػدريس الفصػػوؿ
 أسوار المدرسة، لذا فمف الطبيعي أف تكوف عبلقاتيـ قائمة عمى الحميمة والمودة. 

%(، وىػػػي أقػػػؿ مػػػف الػػػوزف النسػػػبي المحايػػػد 38.55( بمػػػ  الػػػوزف النسػػػبي )6فػػػي الفقػػػرة  رقػػػـ ) .3
لمعمميف قائمة عمى التنافس السمبي" %( مما يدؿ عمى أف الفقرة "أرى أف عبلقتي بزمبلئي ا60)

قػػػد حصػػػمت عمػػػى تقػػػدير )قميمػػػة( مػػػف قبػػػؿ أفػػػراد العينػػػة، أي بمعنػػػى أف المعممػػػوف ال يػػػروف أف 
 العبلقات بينيـ قائمة عمى التنافس السمبي.
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 ويعزو الباحث ذلك إلى األسباب التالية:
 وجؿ. أف المعمموف يقصدوف مف وراء عمميـ أواًل وقبؿ كؿ شيء إرضاء اهلل عز -
معرفػػة المعممػػوف أف التنػػافس السػػمبي يػػدمر العمػػؿ فػػي المدرسػػة، ولكػػؿ مجتيػػد نصػػيب، وأف  -

 االقتداء بالعمؿ الجيد أمر مرغوب فيو.
أف اإلدارات المدرسية تعمؿ دائمػًا عمػى توجيػو المعممػيف نحػو التعػاوف والعمػؿ بػروح الفريػؽ،  -

ف كاف مف تنافس فميكف عمى العمؿ الجيد.   وا 
 

 حميل الفقرات المحور الرابع )العالقة مع اإلدارة والمسئولين(:ت -رابعًا:
( والذي يبيف آراء أفراد عينة 29لمعينة الواحدة والنتائج مبينة في جدوؿ رقـ ) tتـ استخداـ اختبار 
 (.العالقة مع اإلدارة والمسئولين) المحور الرابعالدراسة في فقرات 

 
ابع في استبانة التوافق الميني لممعممين: العالقة مع تحميل فقرات المحور الر  :(29جدول رقم )

 اإلدارة والمسئولين.
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1 
أقدر معاممة إدارة المدرسة العادلة لجميع 

 المعمميف.
3.80 0.958 76.01 20.497 0.000 

2 
أشعر بالضيؽ مف المتابعة المتكررة  لمدير 

 المدرسة ألعمالي الكتابية.   
4.13 0.762 82.57 26.534 0.000 

 0.000 6.493- 53.90 1.160 2.70 أشعر بأف المسئوليف يحترمونني. 3

4 
أقدر ديمقراطية إدارة المدرسة عند اتخاذىا 

 لقرارات تؤثر عمى المعمميف.
4.14 0.697 82.78 16.398 0.000 

أرى أف عّمي أف أجاري مدير المدرسة مف أجؿ  5
 الحصوؿ عمى تقارير عالية.

3.71 0.854 74.13 20.348 0.000 

6 
أنا راٍض عف توفير اإلدارة لممعمميف ما يحتاجونو 

 مف وسائؿ تعميمية.
2.31 1.182 46.13 -14.454 0.000 

7 
أشعر بالظمـ مف التقارير التي يقدميا مشرفي 

 التربوي عني.
3.39 1.093 67.88 8.861 0.000 

8 
أرى أف طريقة متابعة العمؿ في مدرستي 

 0.000 13.700- 47.82 1.094 2.39 إيجابية.
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9 
أقدر لممسئوليف مشاركتيـ في حؿ المشكبلت 

 التي أواجييا في المدرسة. 
4.00 0.747 79.97 12.875 0.000 

 0.000 25.914 78.36 0.876 3.92 المسئوليف.أشعر بالتوتر مف كثرة خبلفاتي مع  10

11 
أرى أف العبلقة بيف الرؤساء والمرؤوسيف في 
 0.000 15.933- 45.14 1.149 2.26 الميف األخرى أفضؿ منيا في مينة التدريس.

12 
أشعر بتقدير المدير لي اللتزامي بمواعيد العمؿ 

 الرسمية.
3.14 1.134 62.81 3.065 0.002 

 0.000 12.807 81.38 0.804 4.07 أرى أف العقوبات اإلدارية لممخالفيف مناسبة.  13

14 
أرى أني أستطيع أداء عممي بصورة أفضؿ إذا 

 تغير مدير المدرسة.  
3.30 1.093 65.92 6.696 0.000 

 0.287 1.066- 59.79 0.248 2.99 جميع الفقرات 
 1.96" تساوي 618ودرجة حرية " 0.05الجدولية عند مستوى داللة  tقيمة 

 (14، 11، 10، 7، 5، 2*تـ عكس الفقرات )
 

وبصفة عامة يتبيف أف المتوسط الحسابي لجميع فقرات المحور الرابع )العبلقة مع اإلدارة 
النسبي  %( وىي اقؿ  مف  الوزف59.79(، و الوزف النسبي  يساوي )(2.99والمسئوليف( تساوي  

الجدولية  tوىي اقؿ مف قيمة  (1.066)المحسوبة المطمقة  تساوي   t%( وقيمة 60المحايد  )
( مما يدؿ عمى 0.05( وىي اكبر مف )0.287والقيمة االحتمالية تساوي )1.96)  ) والتي تساوي 

 (.05.0) أف العبلقة مع اإلدارة والمسئوليف  حصمت عمى درجة متوسطة عند مستوى داللة
 
 وتبين النتائج أن أعمى ثالث فقرات حسب الوزن النسبي ىي كما يمي: 
%(، ممػػا يػػدؿ عمػػى أف الفقػػرة "أقػػدر ديمقراطيػػة 82.78( بمػػ  الػػوزف النسػػبي )4فػػي الفقػػرة  رقػػـ ) .1

 إدارة المدرسة عند اتخاذىا لقرارات تؤثر عمى المعمميف" قد حصمت عمى درجػة )كبيػرة( مػف قبػؿ
 أفراد العينة.

 ويعزو الباحث ذلك إلى األسباب التالية:
مػػف أىػـ أىدافػػو  -االجتماعػػات المدرسػية–فػي كػؿ مدرسػػة يوجػد منبػػر يجتمػع فيػػو المعممػوف  -

 صدور القرارات والتوصيات باإلجماع.
إدراؾ مػػديري المػػدارس أف الػػنمط الػػديمقراطي، ىػػو الػػنمط اإلداري المفضػػؿ لػػدى المعممػػيف،  -

 النمط يضمف مدير المدرسة انصيار جميع العامميف في بوتقة عمؿ واحدة.وبإتباع ىذا 
أف المعممػػػوف يطبقػػػوف القػػػرارات التػػػي تُتخػػػذ بإجمػػػاعيـ بصػػػورة أكبػػػر مػػػف تمػػػؾ التػػػي تفػػػرض  -

 عمييـ. 
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%(، مما يدؿ عمى أف الفقرة "أشعر بالضيؽ مػف 82.57( بم  الوزف النسبي )2في الفقرة  رقـ ) .2
ر المدرسة ألعمالي الكتابية" قد حصمت عمى درجة )كبيرة( مف قبؿ أفراد المتابعة المتكررة  لمدي

 العينة.
 ويعزو الباحث ذلك إلى األسباب التالية:

 إف بعض المديريف يغالوف في متابعة أعماؿ المعمميف الكتابية. -
 بعض المعمموف يعتقدوف أنيا عممية تصيد أخطاء وليست متابعة ىدفيا التقييـ. -
 تو يرفض عممية المتابعة، ويعتقد أنيا تشكؾ في عطاءه ومصداقيتو.إف اإلنساف بفطر  -
تقصػػير بعػػض المعممػػيف فػػي أعمػػاليـ الكتابيػػة، بسػػبب زيػػادة نصػػاب المعمػػـ مػػف الحصػػص،  -

 وكثرة التحضيرات، أو ألسباب خاصة.
%(، مما يدؿ عمى أف الفقرة "أقدر معاممػة إدارة 76.01(  بم  الوزف النسبي )1في الفقرة  رقـ ) .3

 لمدرسة العادلة لجميع المعمميف" قد حصمت عمى درجة )كبيرة( مف قبؿ أفراد العينة.ا
 ويعزو الباحث ذلك إلى األسباب التالية: 

َذا َحَكْمػتـُ َبػْيَف النَّػاِس  - لقد أمرنا المولى عز وجؿ أف نحكـ بيف الناس بالعدؿ، قػاؿ تعػالى " َواِ 
ف الطبيعػي أف يعمػؿ كػؿ مػػدير مدرسػة عمػى التعامػػؿ (، فمػػ58َأف َتْحُكُمػوْا ِباْلَعػْدؿ" )النسػاء: 

بعدؿ مع مرؤوسػيو، ألف الحكػـ بالعػدؿ ىػو أسػاس الحكػـ الرشػيد الػذي يتوقػع مػف خبللػو أف 
 تحقؽ المدرسة أىدافيا.

إف المػػػدير الػػػذي ال يحكػػػـ بالعػػػدؿ، ويحػػػابي بعػػػض المعممػػػيف عمػػػى بعػػػض، يفقػػػد احتػػػراميـ  -
   وتقديرىـ، ويكوف قدوة سيئة ليـ.

 
 قل ثالث فقرات حسب الوزن النسبي ىي كما يمي:أتبين النتائج أن  كما 
%(، وىػػػي أقػػػؿ مػػػف الػػػوزف النسػػػبي المحايػػػد 47.82( بمػػػ  الػػػوزف النسػػػبي )8فػػػي الفقػػػرة  رقػػػـ ) .1

%(، ممػػػا يػػػدؿ عمػػػى أف الفقػػػرة "أرى أف طريقػػػة متابعػػػة العمػػػؿ فػػػي مدرسػػػتي  إيجابيػػػة" قػػػد 60)
العينة، وىذا يعني أف المعمميف يروف أف طريقة متابعة حصمت عمى درجة )قميمة( مف قبؿ أفراد 

 العمؿ في مدرستيـ سمبية.
 ويعزو الباحث ذلك إلى األسباب التالية:

 زيادة األعباء اإلدارية والفنية الممقاة عمى عاتؽ مدير المدرسة. -
ف تـ فيستخدـ بشكؿ غير صحي . -  عدـ إتباع أسموب التفويض، وا 
 سية بشكؿ صحي ، وقد تشكؿ لجاف عمى الورؽ فقط.عدـ تفعيؿ عمؿ المجاف المدر  -

%(، وىػػػي أقػػػؿ مػػػف الػػػوزف النسػػػبي المحايػػػد 46.13( بمػػػ  الػػػوزف النسػػػبي )6فػػػي الفقػػػرة  رقػػػـ )  .2
%(، مما يدؿ عمى أف الفقرة "أنا راٍض عف توفير اإلدارة لممعمميف ما يحتاجونو مف وسػائؿ 60)
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العينػة، أي أف المعممػيف غيػر راضػيف عػف تعميمية" قد حصمت عمى درجة )قميمة( مف قبػؿ أفػراد 
 توفير إدارة المدرسة لموسائؿ التعميمية.
 ويعزو الباحث ذلك إلى األسباب التالية:

 ضعؼ اإلمكانات المادية لممدارس، والتعقيدات اإلدارية المتبعة لشراء الوسائؿ التعميمية. -
المػنيج بػوتيرة واحػدة حسػب زيادة أعداد المعمميف لممبحث الواحد في المدرسػة، وتقػدميـ فػي  -

الخطة الفصمية، يحـر بعض المعمميف مف استخداـ الوسائؿ التعميمية، الستخداميا مف قبػؿ 
 أقرانيـ.

ضعؼ التنسػيؽ بػيف معممػي المبحػث الواحػد فػي اسػتخداـ الوسػائؿ التعميميػة، وعػدـ وضػعيا  -
 في المكاف المخصص ليا عند االنتياء مف استعماليا. 

%(، وىػػػي أقػػػؿ مػػػف الػػػوزف النسػػػبي المحايػػػد 45.14( بمػػػ  الػػػوزف النسػػػبي )11فػػػي الفقػػػرة  رقػػػـ ) .3
%(، مما يدؿ عمى أف الفقرة "أرى أف العبلقة بيف الرؤسػاء والمرؤوسػيف فػي الميػف األخػرى 60)

أفضؿ منيا في مينػة التػدريس" قػد حصػمت عمػى درجػة )قميمػة( مػف قبػؿ أفػراد العينػة، ممػا يعنػي 
 بيف الرؤساء والمرؤوسيف في المدارس جيدة. أف المعمميف يروف أف العبلقة

 ويعزو الباحث ذلك إلى األسباب التالية:
 متانة وقوة العبلقة بيف المعمميف ورؤسائيـ في التعميـ. -
عػػػػدـ اطػػػػبلع المعممػػػػيف عمػػػػى طبيعػػػػة العبلقػػػػات القائمػػػػة فػػػػي الميػػػػف األخػػػػرى بػػػػيف الرؤسػػػػاء  -

 وأسرار العمؿ. والمرؤوسيف بشكؿ جيد، فتمؾ العبلقات تبقى مف خصوصيات
 
 تحميل الفقرات المحور الخامس )العالقة مع الطمبة(: -خامسًا:

( والذي يبيف آراء أفراد عينة 30لمعينة الواحدة والنتائج مبينة في جدوؿ رقـ ) tتـ استخداـ اختبار 
 (.العالقة مع الطمبة) المحور الخامسالدراسة في فقرات 

الخامس في استبانة التوافق الميني لممعممين: العالقة تحميل فقرات المحور  :(30جدول رقم )
 .مع الطمبة
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 0.000 29.782 82.45 0.927 4.12 أشعر بتقدير الطمبة لمجيودي. 1

2 
 أشعر بالراحة عند مشاركتي لمطمبة في مناسباتيـ

 االجتماعية.
3.67 1.119 73.48 14.829 0.000 
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3 
أشعر بالسعادة مف أي تقدـ يحرزه الطالب في 

 تحصيمو الدراسي.
4.68 0.602 93.63 28.717 0.000 

4 
أشعر بتقدير الطمبة لي؛ ألني أساعدىـ في حؿ 

 0.000 26.463 85.17 0.848 4.26 مشكبلتيـ.

 0.000 4.464 64.05 1.118 3.20 الطالبة. أشعر بالضيؽ مف سرعة نسياف ما يتعممو 5
 0.000 6.038 66.15 1.256 3.31 أشعر بالممؿ عند متابعة الطمبة بطيء التعمـ. 6

7 
أجد أف لممعمـ  دورًا محدودًا في تشكيؿ شخصية 

 التبلميذ وأساليب تفكيرىـ.
4.27 0.714 85.48 23.915 0.000 

8 
البلصفية أرحب بمشاركة الطمبة في األنشطة 

 المختمفة.
4.24 0.683 84.75 24.777 0.000 

 0.001 3.481- 56.53 1.232 2.83 أشعر بالسرور إذا خرجت في رحمة مع الطبلب. 9

10 
أميؿ الستخداـ العقاب عند محاسبة الطمبة 

 0.000 14.825 76.86 0.382 3.84 المذنبيف.

0.00 23.958 67.53 0.390 3.38 جميع الفقرات 
0 

 1.96" تساوي 618ودرجة حرية " 0.05الجدولية عند مستوى داللة  tقيمة 
 (10، 7، 6، 5*تـ عكس الفقرات )

 
وبصفة عامة يتبيف أف المتوسط الحسابي لجميع فقرات المحور الخامس )العبلقة مع الطمبة( تساوي  

%( 60يد )%( وىي اكبر  مف  الوزف النسبي المحا67.53، و الوزف النسبي  يساوي )(3.38)
، (1.96)   الجدولية والتي تساوي  tوىي اكبر مف قيمة ( 23.958 (المحسوبة تساوي tوقيمة 

( مما يدؿ عمى أف درجة العبلقة مع 0.05( وىي اقؿ  مف )0.000والقيمة االحتمالية تساوي )
 (.05.0الطمبة  متوسطة عند مستوى داللة )

 
 وتبين النتائج أن أعمى ثالث فقرات حسب الوزن النسبي ىي كما يمي: 
%(، مما يدؿ عمى أف الفقرة "أشعر بالسعادة مف 93.63( بم  الوزف النسبي )3في الفقرة  رقـ ) .1

أي تقدـ يحرزه الطالب في تحصيمو الدراسي" قد حصمت عمػى درجػة )كبيػرة جػدًا( مػف قبػؿ أفػراد 
 العينة.

 إلى األسباب التالية: ويعزو الباحث ذلك
أف المعمػػػـ ىدفػػػو األسػػػاس رفػػػع مسػػػتوى التحصػػػيؿ الدراسػػػي لمطمبػػػة، وبالتأكيػػػد فػػػإف أي تقػػػدـ  -

 يحرزه الطالب في ىذا المجاؿ؛ سيكوف لو وقعو اإليجابي عمى المعمـ ويشعره بالسعادة.
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 إف تقػػدـ الطالػػب فػػي تحصػػيمو الدراسػػي، ينسػػي المعمػػـ كػػـ الجيػػد الػػذي بذلػػو، ويجعمػػو يشػػعر -
 بقيمة عممو وعطاءه، ويدفعو إلى االستمرار وبذؿ المزيد مف الجيد.

شػػعور المعمػػـ باالفتخػػار والتبػػاىي أمػػاـ زمبلئػػو ومػػديره والمسػػئوليف بسػػبب التقػػدـ الػػذي أحػػرزه  -
 طبلبو في مستوياتيـ التحصيمية، وىذا الشعور يصاحبو سعادة كبيرة. 

ممػػا يػػدؿ عمػػى أف الفقػػرة "أجػػد أف لممعمػػـ  %(، 85.48( بمػػ  الػػوزف النسػػبي )7فػػي الفقػػرة  رقػػـ ) .2
دورًا محػػدودًا فػػي تشػػكيؿ شخصػػية التبلميػػذ وأسػػاليب تفكيػػرىـ" قػػد حصػػمت عمػػى درجػػة كبيػػرة جػػدًا 

 مف قبؿ أفراد العينة.
 ويعزو الباحث ذلك إلى األسباب التالية: 

 أف كثير مف الطمبة يخيبوف آماؿ معممييـ بسموكياتيـ الخاطئة خارج المدرسة. -
 المستويات التحصيمية لمطمبة بشكؿ عاـ. تدني -
بعػػػض الطمبػػػة، ال يعػػػامموف معممػػػييـ بػػػاحتراـ وتقػػػدير عنػػػد المقػػػاء بيػػػـ فػػػي أحػػػد المناسػػػبات،  -

 خاصة إذا كانوا قد أنيوا المرحمة التعميمية التي تجمعيـ بيؤالء المعمميف.
رط لفريػؽ عمػى تأثر الطمبة بشكؿ كبير باالنقساـ السياسي بيف الضفة وغزة، وتعصػبيـ المفػ -

 حساب اآلخر، وانعكاس ىذا التعصب في تعامبلتيـ مع زمبلئيـ ومعممييـ.
%(، ممػػػا يػػػدؿ عمػػػى أف الفقػػػرة "أشػػػعر بتقػػػدير 85.17( بمػػػ  الػػػوزف النسػػػبي )4فػػػي الفقػػػرة  رقػػػـ ) .3

الطمبة لي؛ ألني أساعدىـ في حؿ مشكبلتيـ" قد حصمت عمى درجة )كبيرة جدًا( مػف قبػؿ أفػراد 
 العينة.
 الباحث ذلك إلى األسباب التالية:ويعزو 
ألف الطالب وفي ىذه المرحمة العمرية الحساسة يحتاج إلى مف يساعده ويأخذ بيده ليس في  -

الصؼ فحسب بؿ خارجو أيضًا، وذلؾ عف طريؽ مساعدتو فػي حػؿ مشػكبلتو فػي المدرسػة 
ه المسػػاعدة مػػع بعػػض المعممػػيف أو اإلدارة أو زمبلئػػو الطمبػػة، وبالتػػالي فػػإف مػػف يػػوفر لػػو ىػػذ

 مف معمميو سيكوف محط تقديره واحترامو.
فقداف كثير مف األطفاؿ لمبيئة األسرية السميمة، فقد تجد األب مشغوؿ بأعمالػو، واألـ لػدييا  -

مػػا يزيػػد عػػف حاجتيػػا مػػف األطفػػاؿ، وربمػػا كانػػت تعمػػؿ ىػػي األخػػرى، ىػػذه الظػػروؼ تجعػػؿ 
عمميػو، والػذي يتمثػؿ فػي مراعاتػو الطالب يبحث عف الحناف، الذي يمكف أف يجده في أحد م

وحؿ مػا قػد يصػادفو مػف مشػاكؿ، وبالتػالي فػإف ىػذا المعمػـ سػيحظى بػاحتراـ وتقػدير كبيػريف 
 مف الطالب. 
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 قل ثالث فقرات حسب الوزن النسبي ىي كما يمي:أكما  تبين النتائج أن 
بالممػػػؿ عنػػػد  %(، ممػػػا يػػػدؿ عمػػػى أف " أشػػػعر66.15( بمػػػ  الػػػوزف النسػػػبي )6فػػػي الفقػػػرة  رقػػػـ ) .1

 متابعة الطمبة بطيء التعمـ" قد حصمت عمى درجة )متوسطة( مف قبؿ أفراد العينة.
 ويعزو الباحث ذلك إلى األسباب التالية:

 زيادة أعداد الطمبة بطيء التعمـ في المدارس. -
 تأثير ىذه المتابعة عمى تدريس باقي الطمبة في الصؼ. -
ي الوقت المحدد لو، وتمؾ المتابعة تؤثر عمى أف المعمـ مطموب منو أف ينتيي مف منيجو ف -

 سيره في المنيج المقرر.
%(، مما يدؿ عمى أف الفقرة "أشعر بالضيؽ مػف 64.05( بم  الوزف النسبي )5في الفقرة  رقـ ) .2

 سرعة نسياف ما يتعممو الطالب" قد حصمت عمى درجة )متوسطة( مف قبؿ أفراد العينة.
 تالية:ويعزو الباحث ذلك إلى األسباب ال

 ألف سرعة نسياف الطمبة ما يتعممونو، يعطي مؤشر سمبي لممعمـ عمى نتائجيـ النيائية. -
 يصاب المعمـ باإلحباط نتيجة سرعة نسياف ما يتعممو الطمبة. -
 قد يؤدي سرعة النسياف لدى الطمبة إلى تعطيؿ سير المعمـ في منيجو حسب الخطة. -
تقييمػػات ضػػعيفة مػػف قبػػؿ مػػدير المدرسػػة  قػػد تػػؤثر عمميػػة النسػػياف إلػػى حصػػوؿ المعمػػـ عمػػى -

 ومشرفو التربوي.
%(، وىػػػي أقػػػؿ مػػػف الػػػوزف النسػػػبي المحايػػػد 56.53( بمػػػ  الػػػوزف النسػػػبي )9فػػػي الفقػػػرة  رقػػػـ ) .3

%( مما يدؿ عمى أف الفقرة " أشعر بالسرور إذا خرجت في رحمة مع الطػبلب" قػد حصػمت 60)
أف المعممػػيف ال يشػػعروف بالسػػعادة إذا  عمػػى درجػػة )متوسػػطة( مػػف قبػػؿ أفػػراد العينػػة، وىػػذا يعنػػي

 خرجوا في رحمة مع طبلبيـ.
 ويعزو الباحث ذلك إلى األسباب التالية:

إف الرحؿ المدرسية غالبًا ما تتـ في أياـ العطؿ الرسمية، وخاصػة فػي يػوـ الجمعػة، والمعمػـ  -
 جتماعية.يحاوؿ أف يستفيد مف يوـ اإلجازة في الراحة، أو قضاء المناسبات العائمية واال

يعتبر يوـ الرحمة المدرسية يوـ عمؿ شاؽ ومرىؽ بالنسبة لممعمـ، فعمى عاتقػو تقػع مسػئولية  -
ف حػػدث أي مكػروه ألي مػػنيـ "ال قػػدر  أمػف وسػػبلمة جميػع الطمبػػة المشػاركيف فػػي الرحمػة، وا 

 اهلل" يصب  المعمـ موضع محاسبة، وقد يتعرض إلجراءات عقابية.
العػػدو، وقمػػة وجػػود أمػػاكف الترفيػػو والمنتزىػػات فػػي محافظػػات إف الطمبػػة وبسػػبب ممارسػػات  -

غػػزة، تجػػدىـ فػػي الػػرحبلت يخرجػػوف كػػؿ مػػا لػػدييـ مػػف طاقػػات كامنػػة، وأحيانػػًا يعبػػروف عػػف 
مشػػاعرىـ بطريقػػة عنيفػػة، وال يمتزمػػوف باإلرشػػادات التػػي تممػػى عمػػييـ، وىػػذه السػػموكيات مػػف 

 الرحبلت المدرسية. قبؿ الطمبة، تجعؿ المعمميف غير متحمسيف لمخروج في
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 تحميل الفقرات المحور السادس )مدعمات العمل االقتصادية(: -سادسًا:
( والذي يبيف آراء أفراد عينة 31لمعينة الواحدة والنتائج مبينة في جدوؿ رقـ ) tتـ استخداـ اختبار 
 (.مدعمات العمل االقتصادية) المحور السادسالدراسة في فقرات 

 
فقرات المحور السادس في استبانة التوافق الميني لممعممين: مدعمات  تحميل :(31جدول رقم )

 العمل االقتصادية.
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1 
أرى أف راتبي مف عممي في التدريس ال يكفي 

 لسد حاجاتي األساسية.
3.09 1.178 61.81 1.894 0.059 

2 
أرى أف راتبي مف عممي في التدريس يتناسب مع 

 0.000 6.542 66.27 1.183 3.31 الجيد الذي أبذلو.

3 
أعتقد أف الترقية يجب أف تكوف عمى أساس 

 الكفاءة وليس طوؿ فترة الخدمة.
4.19 0.885 83.84 

33.23
1 

0.000 

4 
أواجو صعوبة في الحصوؿ عمى الترقية التي 

 وقتيا المناسب.أستحقيا في 
3.27 1.137 65.33 5.704 0.000 

5 
أقدر توفير الدولة العبلج المناسب لي وألفراد 

 أسرتي. 
3.43 1.259 68.60 8.413 0.000 

أشعر بالضيؽ لعدـ وجود حوافز مادية تقدميا  6
 إدارة المدرسة.

3.40 1.072 68.01 9.226 0.000 

7 
عند أشعر بالقمؽ مف تذبذب أسعار العمبلت 

 استبلـ راتبي.
3.72 1.070 74.40 

16.57
0 

0.000 

8 
أشعر بالقمؽ؛ لعدـ تمكني مف ادخار أي مبم  

 مف دخمي الشيري.
3.67 1.159 73.38 

14.21
5 

0.000 

9 
أشعر بالظمـ لعدـ وجود ساعات عمؿ إضافي 

 0.025 2.253 62.10 1.151 3.11 نظير ما أقـو بو مف جيد.

 72.99 1.107 3.65 مستوى معيشي جيد. أرى أف راتبي يحقؽ لي 10
14.46

6 
0.000 

 0.109 1.607 60.72 0.553 3.04 جميع الفقرات 
 1.96" تساوي 618ودرجة حرية " 0.05الجدولية عند مستوى داللة  tقيمة 

 (9، 8، 7، 6، 4،  1*تـ عكس الفقرات )
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)مدعمات العمؿ وبصفة عامة يتبيف أف المتوسط الحسابي لجميع فقرات المحور السادس 
%( وىي اكبر  مف  الوزف النسبي 60.72، و الوزف النسبي  يساوي )(3.04االقتصادية( تساوي )

 الجدولية والتي تساوي  tوىي اقؿ مف قيمة ( 1.607  (المحسوبة تساوي  t%( وقيمة 60المحايد )
( مما يدؿ عمى  إف 0.05(  وىي اكبر  مف )0.109والقيمة االحتمالية تساوي ) (1.96) 

 (.05.0مدعمات العمؿ االقتصادية  متوفرة  بدرجة متوسطة عند مستوى داللة )
 

 وتبين النتائج أن أعمى ثالث فقرات حسب الوزن النسبي ىي كما يمي:
%(، ممػا يػدؿ عمػى أف الفقػرة "أعتقػد أف الترقيػة 83.84النسػبي )( بمػ  الػوزف 3في الفقػرة  رقػـ ) .1

يجب أف تكوف عمى أساس الكفاءة وليس طوؿ فترة الخدمة" قد حصمت عمػى درجػة )كبيػرة( مػف 
 قبؿ أفراد العينة.

 ويعزو الباحث ذلك إلى األسباب التالية:
ذلػػػؾ تجػػػد أنيػػػـ  ال يتقػػػوف اهلل فػػػي عمميػػػـ، ومػػػع الػػػذيفالمعممػػػيف مػػػف  عػػػدد أف التعمػػػيـ يضػػػـ -

 يحصموف عمى درجاتيـ وترقياتيـ كأفضؿ معمـ في التزامو وأدائو.
ف وجػدت فيػي طفػرات وليسػت مػنيج تسػػير  - عػدـ وجػود حػوافز ماديػة لممعممػيف المتميػػزيف، وا 

 عميو اإلدارة العميا.
%(، ممػا يػدؿ عمػى أف الفقػرة "أشػعر بػالقمؽ مػف 74.40( بمػ  الػوزف النسػبي )7في الفقرة  رقـ ) .2

 بذب أسعار العمبلت عند استبلـ راتبي" قد حصمت عمى درجة )كبيرة( مف قبؿ أفراد العينة.تذ
 ويعزو الباحث ذلك إلى األسباب التالية:

تحكػػػـ العػػػدو بالسػػػيولة النقديػػػة الػػػواردة إلػػػى قطػػػاع غػػػزة، فتػػػارة يحجػػػب الشػػػيكؿ وأخػػػرى يجػػػب  -
 الدوالر، وىذا األمر يؤدي إلى تذبذب أسعار الصرؼ.

وؾ ومحبلت الصرافة بأسعار صرؼ وتبديؿ العمبلت، وعدـ وجود رقابة عمييـ، تبلعب البن -
 فيكوف الفرؽ غير بسيط بيف سعر البنؾ ومحبلت الصرافة.

 الصعود واليبوط المفاجئ والسريع لقيمة الدوالر حسب البورصة العالمية. -
اسػػػػتغبلؿ محػػػػبلت الصػػػػرافة لسػػػػعر صػػػػرؼ الػػػػدوالر فػػػػي أوقػػػػات صػػػػرؼ مرتبػػػػات المػػػػوظفيف  -

 تابعيف لموكالة، حيث أنيـ يتمقوف رواتبيـ بعممة الدوالر.ال
%(، مما يدؿ عمى أف الفقرة "أشعر بالقمؽ؛ لعدـ 73.38( بم  الوزف النسبي )8في الفقرة  رقـ ) .3

تمكنػػي مػػف ادخػػار أي مبمػػ  مػػف دخمػػي الشػػيري" قػػد حصػػمت عمػػى درجػػة )كبيػػرة( مػػف قبػػؿ أفػػراد 
 العينة.

 التالية:ويعزو الباحث ذلك إلى األسباب 
 بسبب غبلء المعيشة المفرط في قطاع غزة، وعدـ ربط األجور بمعدؿ الغبلء. -



 -106- 

كبر حجـ األسر الفمسطينية، والرغبة في اإلنجاب، تحػوؿ دوف تمكػف المعمػـ مػف ادخػار أي  -
 مبم  مف مرتبو الشيري. 

زيػػػادة أعػػػداد سػػػكاف قطػػػاع غػػػزة، وضػػػيؽ مسػػػاحتو، تجعػػػؿ المعمػػػـ يفكػػػر فػػػي مسػػػتقبؿ أوالده  -
 فير المسكف ليـ في ظؿ غبلء كبير ألسعار األراضي. وتو 

تقمب األوضاع السياسية في المنطقة بشػكؿ عػاـ، وفػي غػزة بشػكؿ خػاص، يجعػؿ المعممػيف  -
 وغيرىـ مف الناس يفكروف بالمستقبؿ.

 
 قل ثالث فقرات حسب الوزن النسبي ىي كما يمي:أكما  تبين النتائج أن 

%(، ممػػا يػػدؿ عمػػى أف الفقػػرة "أواجػػو صػػعوبة 65.33النسػػبي )( بمػػ  الػػوزف 4فػػي الفقػػرة  رقػػـ ) .1
في الحصوؿ عمى الترقية التي أستحقيا في وقتيا المناسب" قد حصمت عمى درجة )متوسطة( 

 مف قبؿ أفراد العينة.
أف الػػدرجات المسػػتحقة لممعمػػـ تعطػػى عمػػى حسػػب سػػنوات الخدمػػة، وتػػتـ ويعــزو الباحــث ذلــك إلــى: 
 ا تقـو إدارة المدرسة بإشعار اإلدارة العميا باألمر.بشكؿ آلي، وفي حاؿ تأخرى

%(، ممػػا يػػدؿ عمػػى أف الفقػػرة "أشػػعر بػػالظمـ 62.10( بمػػ  الػػوزف النسػػبي )9فػػي الفقػػرة  رقػػـ ) .2
لعػػػػدـ وجػػػػود سػػػػاعات عمػػػػؿ إضػػػػافي نظيػػػػر مػػػػا أقػػػػوـ بػػػػو مػػػػف جيػػػػد" قػػػػد حصػػػػمت عمػػػػى درجػػػػة 

 )متوسطة( مف قبؿ أفراد العينة.
ــك إلــى أن:  المػػدارس ال يوجػػد سػػاعات عمػػؿ إضػػافي، فػػالمعمـ ينتيػػي عممػػو  فػػيويعــزو الباحــث ذل

بانتيػػاء الػػدواـ اليػػومي، أمػػا فػػي حػػاؿ مشػػاركة المعمػػـ فػػي أنشػػطة خارجيػػة كالمخيمػػات الصػػيفية فإنػػو 
 يأخذ أجر غير راتبو األساسي.

%(، ممػػا يػػدؿ عمػػى أف الفقػػرة "أرى أف راتبػػي 61.81( بمػػ  الػػوزف النسػػبي )1فػػي الفقػػرة  رقػػـ ) .3
ي فػػي التػػدريس ال يكفػػي لسػػد حاجػػاتي األساسػػية" قػػد حصػػمت عمػػى درجػػة )متوسػػطة(  مػػف عممػػ

مف قبؿ أفراد العينة، وىذا يعنػي أف أفػراد العينػة منقسػموف حػوؿ اسػتجاباتيـ ليػذه الفقػرة، حيػث 
أف الوزف النسبي جاء أعمى مف الوزف النسبي المحايد بقميؿ، بمعنى أف بعضيـ يػرى أف راتبػو 

األساسػػية والػػبعض اآلخػػر وبفػػارؽ لػػيس كبيػػر يػػرى أف راتبػػو ال يكفػػي لسػػد يكفػػي لسػػد حاجاتػػو 
 االحتياجات األساسية.

 ويعزو الباحث ىذا االنقسام إلى األسباب التالية:
 أف رواتب معممي الوكالة جيدة، وأعمى مف رواتب نظرائيـ في الحكومة.  -
 الغبلء.بسبب غبلء المعيشة المفرط في قطاع غزة، وعدـ ربط األجور بمعدؿ  -
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أف المعممػػػػػيف قػػػػػد اعتػػػػػادوا عمػػػػػى نمػػػػػط حيػػػػػاة معػػػػػيف، وفػػػػػي حػػػػػاؿ عػػػػػدـ سػػػػػداد الراتػػػػػب لتمػػػػػؾ  -
االحتياجات، فإنيـ يضطروف إلػى االسػتدانة، لػذا فمػنيـ مػف يعتقػد أف المرتػب ال يكفػي لسػد 

 احتياجاتو األساسية.
عػػػػدـ وجػػػػود مصػػػػادر أخػػػػرى لمػػػػدخؿ خػػػػبلؼ الراتػػػػب الشػػػػيري، خاصػػػػة وأف طمبػػػػة المرحمػػػػة  -

اإلعداديػػة قميػػؿ مػػنيـ مػػف يمجػػأ إلػػى الػػدروس الخصوصػػية المنتشػػرة بكثػػرة بػػيف طمبػػة المرحمػػة 
 الثانوية، وبشكؿ خاص طمبة الثانوية العامة.
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 :ثالثًا: النتائج المتعمقة بالسؤال الثالث وتفسيرىا
 إجابة السؤال الثالث والذي ينص عمى: ىل توجد فروق دالة إحصائيًا عند مستوى داللة 

(α ≤ 0.05 في متوسطات تقديرات معممي المرحمة اإلعدادية بوكالة الغوث في محافظات غزة )
لدرجة فاعمية االجتماعات المدرسية تعزى لمتغيرات الدراسة )الجنس، سنوات الخدمة، المؤىل 

 العممي، المنطقة التعميمية(؟

 ولإلجابة عن ىذا السؤال تحقق الباحث من أربعة فروض كانت كما يمي:
 رض األول من فروض الدراسة الذي ينص عمى:الف

)ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة  05.0 في متوسطات تقديرات معممي  (
المرحمة اإلعدادية بوكالة الغوث في محافظات غزة لدرجة فاعمية االجتماعات المدرسية تعزى 

 لمتغير الجنس)ذكر، أنثى(
 

الختبار الفروؽ بيف إجابات المبحوثيف في  T. test" الفرضية تـ استخداـ اختبار " الختبار ىذه
متوسطات تقديرات معممي المرحمة اإلعدادية بوكالة الغوث في محافظات غزة لدرجة فاعمية 

 .(32االجتماعات المدرسية تعزى لمتغير الجنس )ذكر، أنثى( والنتائج مبينة في جدوؿ رقـ )
  

لمفروق بين إجابات المبحوثين في متوسطات تقديرات معممي  tنتائج  اختبار   :(32جدول رقم )
المرحمة اإلعدادية بوكالة الغوث في محافظات غزة لدرجة فاعمية االجتماعات المدرسية تعزى إلى 

 الجنس

 tقيمة  االنحراف المعياري الوسط الحسابي العدد الجنس الجزء

لية
تما
الح
ة ا
قيم
ال

 

 االجتماعات المدرسيةفاعمية 
 0.556 3.900 323 ذكر

2.657 0.008 
 0.533 3.784 296 أنثى

 1.96" تساوي 617و درجة حرية "  0.05الجدولية عند مستوى داللة  tقيمة 
 

(  0.05( وىي اقؿ مف )0.008ويتبيف مف الجدوؿ أف القيمة االحتمالية لجميع المحاور تساوي )
( مما 1.96الجدولية والتي تساوي ) tوىي أكبر مف قيمة   (2.657)المحسوبة تساوي   tوقيمة 

في متوسطات تقديرات   05.0يدؿ عمى  وجود فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة 
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معممي المرحمة اإلعدادية بوكالة الغوث في محافظات غزة لدرجة فاعمية االجتماعات المدرسية 
 نس)ذكر، أنثى( لصال  الذكور.تعزى لمتغير الج

 ويعزو الباحث ذلك إلى األسباب التالية:
 اىتماـ المعمميف بالعمؿ اإلداري في المدرسة أكبر مف اىتماـ المعممات. -
رص الترقية في المدرسة إلى درجة مدير أو مساعده تكوف لممعمميف أكبر منيا لدى فُ  -

اإلناث،  وأالمعممات، حيث أف المعمـ يمكف أف يعمؿ كمساعد مدير في مدارس الذكور 
 بينما المعممات فرصتيف مقصورة عمى مدارس اإلناث فقط.

لمدرسي، وقد يمتد وقت أف االجتماعات المدرسية تعقد في الغالب في نياية الدواـ ا -
االجتماع لما بعد االنتياء مف الدواـ الرسمي، وفي ىذا الوقت تكوف المعممة ميتمة بالعودة 

لذا فاىتماـ  ؛يا، وكذلؾ تحضير وجبة الغداء ألسرتيائإلى منزليا لمراعاة شئوف أبنا
 المعممات بالحكـ عمى فاعمية االجتماعات أقؿ مف المعمميف.

( 2007(، ودراسة )جبراف وعطاري: 2002الفرض مع دراسة )نور الديف: وتختمؼ نتيجة ىذا 
 المتاف أظيرتا عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية في تقديرات أفراد عينتيا تعزى لمتغير الجنس. 

 
 الفرض الثاني من فروض الدراسة الذي ينص عمى:

)ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة  05.0 في متوسطات تقديرات  (
معممي المرحمة اإلعدادية بوكالة الغوث في محافظات غزة لدرجة فاعمية االجتماعات المدرسية 

 .سنوات( 10سنوات، أكثر من  10 -6سنوات، من  5 -1تعزى لمتغير سنوات الخدمة )من
 

ايف األحادي الختبار الفروؽ في آراء ولمتحقؽ مف صحة ىذا الفرض تـ استخداـ اختبار تحميؿ التب
عينة الدراسة في متوسطات تقديرات معممي المرحمة اإلعدادية بوكالة الغوث في محافظات غزة 

 10 -6سنوات، مف  5 -1لدرجة فاعمية االجتماعات المدرسية تعزى لمتغير سنوات الخدمة )مف
 .(33( والنتائج مبينة في جدوؿ رقـ )05.0سنوات( عند مستوى داللة ) 10سنوات، أكثر مف 
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في متوسطات   (One Way ANOVA )نتائج تحميل التباين األحادي  :(33جدول رقم )
تقديرات معممي المرحمة اإلعدادية بوكالة الغوث في محافظات غزة لدرجة فاعمية االجتماعات 

 10سنوات، أكثر من  10إلى  5سنوات، من  5المدرسية تعزى لمتغير سنوات الخدمة )أقل من 
 سنوات(
 

مجموع  مصدر التباين عنوان المحور
 المربعات

درجة 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 مةقي
" F " 

القيمة 
 االحتمالية

 فاعمية االجتماعات المدرسية
 

بين 
 المجموعات

0.696 2 0.348 

1.161 
 

0.314 
 

داخل 
 المجموعات

184.817 616 0.300 

  618 185.513 المجموع
  618 55.103 المجموع

 3.01تساوي  0.05" ومستوى داللة 616، 2الجدولية عند درجة حرية " Fقيمة 

( وىي 1.161( المحسوبة لجميع المحاور مجتمعة تساوي )Fومف خبلؿ الجدوؿ يتبيف أف قيمة ) 
(، كما أف القيمة االحتمالية لجميع المحاور تساوي 3.01( الجدولية والتي تساوي )Fاقؿ مف قيمة )

( مما يدؿ عمى عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية في 0.05( وىي اكبر مف )0.314)
قديرات معممي المرحمة اإلعدادية بوكالة الغوث في محافظات غزة لدرجة فاعمية متوسطات ت

سنوات، أكثر  10 -6سنوات، مف  5 -1االجتماعات المدرسية تعزى لمتغير سنوات الخدمة )مف
 (.05.0سنوات( عند مستوى داللة ) 10مف 
 

 ويعز الباحث ذلك إلى األسباب التالية:
عمى فعالية االجتماعات المدرسية، ال يحتاج إلى سنوات طويمة مف الخدمة في إف الحكـ  -

التعميـ، فمف خبلؿ سير المداوالت ومشاركة المعمميف، وضبط جمسة االجتماع، يمكف 
 لممعمـ أف يحكـ عمى االجتماع إف كاف ناجحًا أـ ال.

في المدرسة مف أقرانيـ، سيولة اندماج المعمميف الجدد بالقدامى، واكتسابيـ لميارات العمؿ  -
ومف ضمنيا العمؿ اإلداري، ومف خبلؿ ىذا التعاوف بيف أعضاء الييئة التدريسية يسيؿ 

 عمى المعمـ ميما كانت سنوات خدمتو أف يحكـ عمى فعالية االجتماعات في المدرسية.
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أف المعمميف معظميـ قد تخرج مف كميات التربية، التي تيتـ كثيرًا بموضوعات تتعمؽ  -
إلدارة المدرسية، والتي مف ضمنيا االجتماعات المدرسية، فمف الطبيعي أف ييتـ با

 المعمموف عمى اختبلؼ سنوات خدمتيـ بفاعمية االجتماعات المدرسية.
عداد وتدريب قيادات جديدة، يقـو  - في إطار العمؿ بمبدأ التفويض اإلداري في المدارس وا 

حد المعمميف، وقد تكوف اإلدارة بالتناوب، بعض المديريف بإسناد ميمة إدارة االجتماع أل
التعرؼ عمى ماىية  -عمى اختبلؼ سنوات خدمتيـ-وىذا يتطمب مف المعمميف 

 االجتماعات المدرسية، وسبؿ تفعمييا، وىذه المعرفة تؤىميـ الحكـ عمى فاعمية االجتماع.
أي المعمميف أف االجتماعات المدرسية عمؿ تعاوني تشاركي بيف المدير والمعمميف، فيـ  -

عمى –أحد دعائـ نجاح االجتماع، ومف الطبيعي أف تكوف لدييـ القدرة عمى تقييـ االجتماع 
 .-اختبلؼ سنوات خدمتيـ

(، وتختمؼ مع دراسة )نور الديف: 2007وتتفؽ نتيجة ىذا الفرض مع دراسة )جبراف وعطاري: 
سنوات الخدمة لصال  الفئة  ( التي بينت نتائجيا وجود فروؽ دالة إحصائيًا تعزى لمتغير2002

 سنوات(. 10 -5المتوسطة )مف 
 

 الفرض الثالث من فروض الدراسة الذي ينص عمى:

)ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة  05.0 في متوسطات تقديرات  (
معممي المرحمة اإلعدادية بوكالة الغوث في محافظات غزة لدرجة فاعمية االجتماعات المدرسية 

 تعزى لمتغير المؤىل العممي )دبموم، بكالوريوس، دراسات عميا(..
ولمتحقؽ مف صحة ىذا الفرض تـ استخداـ اختبار تحميؿ التبايف األحادي الختبار الفروؽ في آراء 

ة الدراسة في متوسطات تقديرات معممي المرحمة اإلعدادية بوكالة الغوث في محافظات غزة عين
، بكالوريوس، دراسات  لدرجة فاعمية االجتماعات المدرسية تعزى لمتغير المؤىؿ العممي )دبمـو

 (.34( والنتائج مبينة في جدوؿ رقـ )05.0عميا(. عند مستوى داللة  )
 
 
 
 
 



 -121- 

في متوسطات   (One Way ANOVA )نتائج تحميل التباين األحادي  :(34جدول رقم )
تقديرات معممي المرحمة اإلعدادية بوكالة الغوث في محافظات غزة لدرجة فاعمية االجتماعات 

 تعزى لمتغير المؤىل العممي )بكالوريوس/ليسانس،ماجستير أو دكتوراه(. المدرسية

مجموع  مصدر التباين عنوان المحور
 المربعات

درجة 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 قيمة
" F " 

القيمة 
 االحتمالية

 فاعمية االجتماعات المدرسية
 

بين 
 المجموعات

0.778 2 0.389 
1.297 

 
0.274 

داخل  
 المجموعات

184.735 616 0.300 

  618 185.513 المجموع
 3.01تساوي  0.05" ومستوى داللة 616، 2الجدولية عند درجة حرية " Fقيمة 

(  وىي 1.297( المحسوبة لجميع المحاور مجتمعة تساوي  )Fومف خبلؿ الجدوؿ يتبيف أف قيمة )
( ، كما أف القيمة االحتمالية لجميع المحاور 3.01( الجدولية والتي تساوي )Fاقؿ مف قيمة )

( مما يدؿ  عمى عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية في 0.05) ( وىي اكبر مف0.274تساوي )
متوسطات تقديرات معممي المرحمة اإلعدادية بوكالة الغوث في محافظات غزة لدرجة فاعمية 
، بكالوريوس، دراسات عميا(.عند مستوى  االجتماعات المدرسية تعزى لمتغير المؤىؿ العممي )دبمـو

 (.05.0داللة )
 ويعزو الباحث ذلك إلى األسباب التالية:

إف التعرؼ عمى االجتماع الفعاؿ مف عدمو، ال يحتاج إلى كثير مف المؤىبلت العممية،  -
فاالجتماع عمؿ يمارس في مختمؼ المؤسسات الحكومية والخاصة التي قد يكوف مؤىبلت 

ومف البدييي أف  بعض أعضائيا ال يتعدى المرحمة الثانوية )كالجمعيات األىمية مثبًل(،
رؤية لمفيوـ االجتماع وتحديد  -اختبلؼ مؤىبلتيـ العممية-تكوف لدى المعمميف عمى 

 درجة فعاليتو.
دارة المدرسة ال تقوـ بالتفريؽ بيف المعمميف عمى أساس المؤىؿ العممي،  - إف اإلدارة العميا وا 

يحمؿ مؤىؿ دبموـ أو فالمعمـ حامؿ درجة الماجستير أو الدكتوراه يجمس بجانب زميمو الذي 
بكالوريوس، وىذا النمط مف التساوي، عبلوة عف المشاركة والتعاوف أثناء االجتماع بيف 

 الجميع، يؤدي إلى عدـ وجود فروؽ في نظرة كٍؿ منيـ إلى فعالية االجتماع.
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( ودراسة )جبراف وعطاري: 2002وتتفؽ نتيجة ىذا الفرض مع ما توصمت إليو دراسة )نور الديف: 
(، أي بمعنى أنو ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية في درجة تقدير فعالية االجتماعات 2007

 المدرسية تعزى لمتغير المؤىؿ العممي.
 

 الفرض الرابع من فروض الدراسة الذي ينص عمى:

)ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة   05.0 في متوسطات تقديرات  (
معممي المرحمة اإلعدادية بوكالة الغوث في محافظات غزة لدرجة فاعمية االجتماعات المدرسية 
تعزى لمتغير المنطقة التعميمية )شمال غزة، غرب غزة، شرق غزة، المنطقة الوسطى، خان 

 يونس، رفح(
حادي الختبار الفروؽ في آراء ولمتحقؽ مف صحية ىذا الفرض تـ استخداـ اختبار تحميؿ التبايف األ

عينة الدراسة في متوسطات تقديرات معممي المرحمة اإلعدادية بوكالة الغوث في محافظات غزة 
لدرجة فاعمية االجتماعات المدرسية تعزى لمتغير المنطقة التعميمية )شماؿ غزة، غرب غزة، شرؽ 

( والنتائج مبينة في 05.0غزة، المنطقة الوسطى، خاف يونس، رف ( عند مستوى داللة  )
 .(35جدوؿ رقـ )

  
في متوسطات   (One Way ANOVA)نتائج تحميل التباين األحادي  :(35جدول رقم )

تقديرات معممي المرحمة اإلعدادية بوكالة الغوث في محافظات غزة لدرجة فاعمية االجتماعات 
 المنطقةغرب غزة،  غزة،شرق  تعزى لمتغير المنطقة التعميمية) شمال غزة، المدرسية

 رفح( خانيونس، الوسطى،

مجموع  مصدر التباين عنوان المحور
 المربعات

درجة 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 قيمة
" F " 

القيمة 
 االحتمالية

 فاعمية االجتماعات المدرسية
 

بين 
 المجموعات

2.176 5 0.435 
1.455 

 
0.203 

داخل  
 المجموعات

183.337 613 0.299 

  618 185.513 المجموع
 2.23تساوي  0.05" ومستوى داللة 613، 5 الجدولية عند درجة حرية "   Fقيمة 

(   وىػي 1.455المحسػوبة لجميػع المحػاور مجتمعػة تسػاوي ) Fويتبيف مف خبلؿ الجػدوؿ أف قيمػة 
(، كمػا أف القيمػة االحتماليػة لجميػع المحػاور تسػاوي  2.23الجدوليػة والتػي تسػاوي ) Fاقؿ مف قيمػة 
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( ممػػػا يػػػػدؿ عمػػػػى عػػػدـ وجػػػػود فػػػػروؽ ذات داللػػػة إحصػػػػائية فػػػػي 0.05( وىػػػي اكبػػػػر مػػػػف )0.203)
متوسػػػطات تقػػػديرات معممػػػي المرحمػػػة اإلعداديػػػة بوكالػػػة الغػػػوث فػػػي محافظػػػات غػػػزة لدرجػػػة فاعميػػػة 

لمتغير المنطقة التعميمية )شػماؿ غػزة، غػرب غػزة، شػرؽ غػزة، المنطقػة االجتماعات المدرسية تعزى 
 (.05.0الوسطى، خاف يونس، رف ( عند مستوى داللة )

 ويعزو الباحث ذلك إلى األسباب التالية:
أف االجتماعات التػي تعقػد فػي المػدارس اإلعداديػة التابعػة لوكالػة الغػوث تكػوف متقاربػة إلػى  -

مػػف حيػػث األىػػداؼ والتنظػػيـ وطػػرؽ المتابعػػة والتقيػػيـ فػػي كافػػة المنػػاطؽ التعميميػػة حػػد بعيػػد 
 بمحافظات غزة، وبالتالي فإف الحكـ عمى فاعميتيا لف يختمؼ باختبلؼ المنطقة التعميمية.

عػدـ وجػػود اخػػتبلؼ بيئػػي بػػيف معممػػي المنػاطؽ المختمفػػة بمحافظػػات غػػزة، فقطػػاع غػػزة بيئػػة  -
توجد فروقات بيف المعمميف عمى أساس المنطقة التعميميػة يمكػف أف واحدة، وبالتالي فإنو ال 

 تؤثر في استجاباتيـ عمى مدى فاعمية االجتماعات المدرسية في مدارسيـ.
وجػػػػود إدارة مركزيػػػػة لكافػػػػة إدارات المنػػػػاطؽ التعميميػػػػة، ترسػػػػـ السياسػػػػات التعميميػػػػة لجميػػػػع  -

 نطقة التعميمية.المدارس، يقمؿ مف الفروؽ في االستجابات عمى أساس الم
إف تعيػػيف المعممػػػيف يػػتـ عبػػػر اجتيػػػاز المتقػػدـ لبلمتحػػػاف التحريػػري والمقابمػػػة الشخصػػػية، وال  -

يوجػد اعتبػار لمنطقػة السػكف، فمػف الممكػف أف معمػػـ مػف منطقػة رفػ  يعمػؿ فػي شػماؿ غػػزة، 
وبالتالي فػإف المنطقػة التعميميػة الواحػدة قػد تضػـ معممػيف مػف مختمػؼ محافظػات غػزة، وىػذا 

 دي إلى عدـ وجود فروؽ في االستجابات تعزى لمتغير المنطقة التعميمية.يؤ 
(، بمعنػػى أنػػو ال توجػػد فػػروؽ ذات 2002وتتفػػؽ نتيجػػة ىػػذا الفػػرض مػػع نتيجػػة دراسػػة )نػػور الػػديف: 

داللػػػة إحصػػػائية فػػػي تقػػػدير درجػػػة فاعميػػػة االجتماعػػػات المدرسػػػية تعػػػزى لمتغيػػػر المنطقػػػة التعميميػػػة، 
( مقتصرة عمى منطقتيف فقط ىما غزة وخاف 2002ية في دراسة )نور الديف: وكانت المنطقة التعميم

 يونس، أما في الدراسة الحالية فقد شممت كافة المناطؽ التعميمية في محافظات غزة.
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 :رابعًا: النتائج المتعمقة بالسؤال الرابع وتفسيرىا
 إجابة السؤال الرابع والذي ينص عمى: 

( بين درجة فاعمية α ≤ 0.05ارتباطيو دالة إحصائيًا عند مستوى داللة )ىل توجد عالقة 
االجتماعات المدرسية ودرجة التوافق الميني لدى معممي المرحمة اإلعدادية بوكالة الغوث في 

 محافظات غزة؟
 

 ولإلجابة عن ىذا السؤال تحقق الباحث من الفرض التالي:
( α ≤ 0.05ت داللة إحصائية عند مستوى داللة )الفرض الخامس: ال توجد عالقة ارتباطية ذا

بين متوسط تقديرات معممي المرحمة اإلعدادية بوكالة الغوث في محافظات غزة لدرجة فاعمية 
 االجتماعات المدرسية وبين متوسط تقديراتيم لدرجة التوافق الميني لدييم.

مػػي المرحمػػة اإلعداديػػة بوكالػػة تػػـ اسػػتخداـ اختبػػار بيرسػػوف إليجػػاد العبلقػػة بػػيف متوسػػط تقػػديرات معم
الغوث في محافظات غزة لدرجة فاعمية االجتماعات المدرسية وبيف متوسط تقديراتيـ لدرجػة التوافػؽ 

 .(36والنتائج مبينة في جدوؿ رقـ )الميني لدييـ 
 

معامل االرتباط بين متوسط تقديرات معممي المرحمة اإلعدادية بوكالة الغوث  :(36جدول رقم )
في محافظات غزة لدرجة فاعمية االجتماعات المدرسية وبين متوسط تقديراتيم لدرجة التوافق 

 الميني لدييم

متوسط تقديراتيم لدرجة التوافق  اإلحصاءات المحور
 الميني لدييم

اإلعدادية بوكالة متوسط تقديرات معممي المرحمة 
الغوث في محافظات غزة لدرجة فاعمية االجتماعات 

 المدرسية

 0.261 معامل االرتباط
 0.000 القيمة االحتمالية

 617 حجم العينة
 0.072" يساوي 0.05" ومستوى داللة "615المحسوبة عند درجة حرية "  r  قيمة 

 0.01*دالة عند مستوى 

( ، كمػا أف 0.05( وىػي اقػؿ مػف )0.000القيمػة االحتماليػة تسػاوي )ويتبيف مػف خػبلؿ الجػدوؿ أف 
( 0.072( الجدوليػة والتػي تسػاوي ) (r(  وىي اكبر مػف قيمػة 0.261( المحسوبة تساوي  )rقيمة )

(  بيف متوسط تقديرات 05.0، مما يدؿ عمى وجود عبلقة موجبة عند مستوى داللة إحصائية )
اإلعداديػػة بوكالػػة الغػػوث فػػي محافظػػات غػػزة لدرجػػة فاعميػػة االجتماعػػات المدرسػػية  معممػػي المرحمػػة

 وبيف متوسط تقديراتيـ لدرجة التوافؽ الميني لدييـ.
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ومف خبلؿ الجدوؿ نبلحظ وجود عبلقػة دالػة إحصػائيًا بػيف درجػة فاعميػة االجتماعػات المدرسػية فػي 
غزة، وبػيف التوافػؽ المينػي لػدي معممػي تمػؾ  المدارس اإلعدادية بوكالة الغوث الدولية في محافظات

 المدارس، ولكنيا ليست عبلقة قوية.
يمكػف أف تػؤثر أيضػًا  -ليست في مجاؿ ىػذه الدراسػة-: وجود عوامؿ أخرى ويعزو الباحث ذلك إلى

عمى درجة التوافؽ الميني لدى المعمميف، فاالجتماعات المدرسية عمؿ إداري ميـ ويمكف أف يتحقؽ 
عديد مف األىداؼ المباشرة وغير المباشرة، فيو يتكػرر فػي المدرسػة بشػكؿ دوري؛ ولكػف مف خبللو ال

ليس لمرات عديدة أو بشكؿ يومي أو أسبوعي، ويقصد الباحػث بيػذا المعنػى أنػو ىنػاؾ فػي المدرسػة 
مػػف األعمػػاؿ مػػا يتكػػرر وبشػػكؿ يػػومي أو أسػػبوعي مثػػؿ متابعػػة المػػدير لممعممػػيف فػػي غرفػػة الصػػؼ 

ذاعػػة المدرسػية التػػي تحػػدث كػؿ يػػـو ومػدى تأثيرىػػا عمػػى المعممػيف وتػػوافقيـ المينػػي، وخارجػو، أو اإل
وغيرىا مف األعماؿ التي تتكرر بشكؿ أكبر مف االجتماعات، يمكف أف يكوف ليا ىي األخرى تأثير 
 عمى توافؽ المعمميف الميني، ولكف قد أثبتت نتائج الدراسة الحالية وجود عبلقة دالة بيف المتغيريف.

 ويعزو الباحث ذلك إلى األسباب التالية:
أف االجتماعات المدرسية عمؿ تعاوني يشترؾ فيو مدير المدرسة مػع معمميػو، وبالتػالي فػإف  -

االجتمػػاع الفعػػاؿ ينمػػي مػػف قػػيـ التعػػاوف فػػي المدرسػػة بػػيف المػػدير ومعمميػػو وبػػيف المعممػػيف 
 لممعمميف. بعضيـ ببعض، وىذا التعاوف يعزز مف فرص تحقيؽ التوافؽ الميني

أف االجتماعات أحد وسائط االتصاؿ المدرسي، بؿ يصنفو الكثير بأنو أىـ وسائؿ االتصاؿ  -
فػػػػي المدرسػػػػة، وبالتػػػػالي فػػػػإف نجػػػػاح االجتمػػػػاع يعنػػػػي وجػػػػود اتصػػػػاؿ نػػػػاج  فػػػػي المدرسػػػػة، 
واالتصػػاالت بمختمػػؼ مسػػتوياتيا تعطػػي مسػػاحة أكبػػر لمفيػػـ المشػػترؾ وااللتقػػاء الػػذي يسػػاىـ 

 ميف مع مينتيـ.في توافؽ المعم
أف االجتماعػػػات المدرسػػػية تعمػػػؿ عمػػػى رفػػػع الػػػروح المعنويػػػة لممعممػػػيف عػػػف طريػػػؽ إشػػػعارىـ  -

بأىميػػة الػػدور الػػذي يمارسػػونو، والمقترحػػات والحمػػوؿ التػػي يقػػدمونيا، ورفػػع الػػروح المعنويػػة 
 لممعمميف يؤدي بالتأكيد إلى تحقيؽ التوافؽ الميني ليـ.

ناسبة لبناء وحدة المعمميف، فيـ يجتمعوف معًا، ويناقشوف إف االجتماعات المدرسية وسيمة م -
مشػػكبلت مشػػتركة وليػػـ أىػػداؼ مشػػتركة، وىػػػذا يػػؤدي إلػػى زيػػادة معػػرفتيـ بعضػػيـ بػػػبعض 
وبمشكبلتيـ وحاجاتيـ ويزداد إحساسيـ بترابطيـ، فينمػو لػدييـ الػود واالحتػراـ، وىػذه الوحػدة 

 ييـ.والترابط األخوي يعزز مف فرص التوافؽ الميني لد
فػػػػي االجتماعػػػػات المدرسػػػػية تتػػػػوفر العديػػػػد مػػػػف المجػػػػاالت التػػػػي تػػػػؤثر فػػػػي التوافػػػػؽ المينػػػػي  -

لممعممػػيف، مثػػؿ العبلقػػة مػػع اإلدارة والمسػػئوليف، والعبلقػػة مػػع الػػزمبلء، والعبلقػػة مػػع الطمبػػة، 
وظػػروؼ وبيئػػة العمػػؿ، وبالتػػالي فػػإف االجتمػػاع المدرسػػي النػػاج  سػػيؤدي بشػػكؿ مباشػػر أو 
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تحسػػػيف العبلقػػػات فػػػي المدرسػػػة، وتحسػػػيف ظػػػروؼ العمػػػؿ، والتػػػي بػػػدورىا  غيػػػر مباشػػػر إلػػػى
 ستؤدي إلى حالة سوية مف التوافؽ الميني لممعمميف.

االجتماعػػات المدرسػػة تعػػزز مػػف فػػرص التواصػػؿ بػػيف العػػامميف خػػارج المدرسػػة عػػف طريػػؽ  -
تنظػػػػيـ زيػػػػارات جماعيػػػػة باسػػػػـ المدرسػػػػة لممؤسسػػػػات الوطنيػػػػة، أو التواصػػػػؿ فػػػػي المناسػػػػبات 
االجتماعيػػة المختمفػػة، وىػػذا التواصػػؿ مػػف شػػأنو أف يخفػػؼ مػػف ضػػغط العمػػؿ، ويزيػػؿ مػػا قػػد 
يشوب العبلقات بيف العامميف مف سوء، ويخفؼ مف االحتقاف، والذي بدوره يساىـ في زيادة 

 التوافؽ الميني لممعمميف.
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 التوصيات:
 المدرسية:توصيات خاصة باالجتماعات  -أواًل:
إعطاء دورات تدريبية لمديري المدارس تختص باالجتماعات المدرسية، مف إدارة وتخطيط  -1

 وتنظيـ ومتابعة وكذلؾ سبؿ تفعمييا.
أف تقوـ إدارات المناطؽ التعميمية المختمفة بعمؿ زيارات ميدانية لممدارس أثناء انعقاد  -2

الكتفاء بمتابعة سجؿ االجتماعات االجتماعات فييا، لموقوؼ عمى مدى فاعميتيا، وعدـ ا
 ومحاضر الجمسات.

قياـ مديري المدارس بزيارات تبادلية، وحضور اجتماعات المدرسة المضيفة، وذلؾ بيدؼ  -3
 تبادؿ واكتساب الخبرات.

تييئة أماكف عقد االجتماعات بشكؿ مناسب، تتوافر فييا الوسائؿ المادية الضرورية لنجاح  -4
 االجتماع.

ذج موحد لتخطيط االجتماعات ومتابعتيا وتقويميا يعمـ عمى جميع أف يكوف ىناؾ نمو  -5
المدارس مف قبؿ اإلدارة العميا، وذلؾ تجنبًا لمعشوائية واالرتجاؿ، ولموقوؼ عمى مدى التزاـ 

 الجميع بقراراتيا وتوصياتيا. 
مية زيادة عدد مرات االجتماع بالمعمميف، بما ال يعيؽ العمؿ في المدرسة، لما في ذلؾ مف أى -6

في التخمص مف االنعزاؿ السائد في بعض المدارس بيف اإلدارة والمعمميف، وتحقيؽ االلتحاـ 
 البلـز بيف الطرفيف، لما في ذلؾ مف مصمحة العمؿ.

ضرورة التزاـ مديري المدارس باستخداـ التقنيات الحديثة في إدارتيـ لبلجتماعات في مدارسيـ  -7
أس وغيرىما، وذلؾ لما فيو مف أىمية في نقؿ ( وجياز العرض فوؽ الر L C Dمثؿ جياز )

 المعمومات، ويضفي شعور لدى الحاضروف باىتماـ المدير باالجتماع.
شراؾ المعمميف في بجدوؿ األعماؿمديري المدارس  ضرورة اىتماـ -8 عداده بعناية تامة، وا  ، وا 

بداء المبلحظات عميو. رسالو ليـ قبؿ وقت كاؼ لدراستو وا   فيو، وا 
ير بطريقة جموس المعمميف أثناء االجتماعات، وأال يكتفي بطريقة واحدة عمى أف ييتـ المد -9

تقديـ  ، وأف يحرص عمىمدار كؿ االجتماعات، فإف ذلؾ يقمؿ مف الفعالية والمشاركة الحقيقية
 أثناء االجتماعات. ليـضيافة 
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 توصيات خاصة بالتوافق الميني لممعممين: -ثانيًا:
المدارس فكرة اتخاذ القرار الجماعي فيما يتعمؽ بكثير مف المشكبلت أف تسود بيف مديري  -1

التي تواجو المعمميف، واالبتعاد عف التسمطية واالنفراد التي مف شأنيا أف تنعكس سمبًا عمى 
 العمؿ المدرسي، وتؤدي إلى حالة مف عدـ توافؽ المعمميف مع مينتيـ.

ى أي مف أطراؼ النزاع ضد المعمميف، تحمي مديري المدارس بالموضوعية وعدـ التحيز إل -2
 خاصة الطمبة أو أولياء أمورىـ.

توجد طريقة واحدة لمتعامؿ مع جميع  أنو ال تتوفر القناعة لدي مديري المدارسأف ضرورة  -3
 الذيف يختمفوف في قدراتيـ وسماتيـ الشخصية. ،المعمميف

أف ىدفيا ىو تصيد أف يعمؿ المديريف عمى تجنب طرؽ المتابعة التي توحي لممعمميف ب -4
األخطاء؛ وليس التقويـ أو التقييـ والمتابعة، وأف يكوف ىناؾ تنويع في طرؽ ووسائؿ متابعة 

 العمؿ المدرسي بشكؿ عاـ.
العمؿ عمى تنفيذ دورات تدريبية لممعمميف؛ يكوف ىدفيا رفع الكفاءة المينية واألكاديمية  -5

مـ الجيد ىو الذي يؤمف برسالتو لممعمميف، ورفع مستوى وعييـ الميني، ذلؾ ألف المع
 ويؤدي عممو عمى الوجو األكمؿ؛ بغض النظر مف العائد المادي ليذا العمؿ.

أف تعمؿ إدارة المدرسة عمى توفير ما يحتاجو المعمموف مف وسائؿ تعميمية، وتفعيؿ سجؿ  -6
استخداـ الوسائؿ التعميمية، وأف تخصص مكاف لحفظ تمؾ الوسائؿ عند االنتياء مف 

 داميا، وحث المعمموف عمى ابتكار بعض الوسائؿ مف خامات البيئة.استخ
تفعيؿ برامج الرحبلت المدرسية نحو تحقيؽ أىدافيا، فالجانب الترفييي ميـ؛ ولكف ليس  -7

عمى حساب أىداؼ الرحمة األخرى، وكذلؾ العمؿ عمى زيادة أعداد المعمميف المشرفيف عف 
 الرحمة في يـو اإلجازة الرسمية.الرحمة الواحدة، ويفضؿ أف أال يكوف يـو 

تفعيؿ دور اإلعبلـ المرئي والمسموع وخاصة المحمي منو؛ لمحديث عف العقبات التي تواجو  -8
مسيرة التعميـ في ببلدنا، وتخصيص برامج تبلمس واقع مدارسنا، والدور الذي يقوـ بو 

مف قبؿ المعمـ في سبيؿ النيوض بمستوى طبلبنا، والضغوط التي يتعرض ليا؛ سواء 
الطبلب أو أولياء أمورىـ أو مف جميع مكونات بيئة العمؿ، والتي يمكف أف تشكؿ عوامؿ 

 ضغط إيجابية عمى توافقو الميني أو سمبية.

العمؿ عمى زيادة وتوطيد العبلقة بيف المدرسة والمجتمع المحمي المحيط بيا؛ والذي يمثؿ  -9
يـ زيارات ميدانية ألعضاء منيـ غالبية عناصره أولياء أمور الطبلب، والعمؿ عمى تنظ

لممدرسة، وذلؾ لموقوؼ عمى حقيقة الجيد الذي يبذلو المعمموف في سبيؿ تعميـ أبنائيـ، وقد 
يشكؿ ىذا عامؿ تخفيؼ مف الضغط الذي يواجيو المعمموف مف أولياء األمور، وتحميميـ 
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مع المعمميف لرفع  ، وقد يؤدي ىذا إلى زيادة تعاونيـ البناءمسئولية تدني مستوى أبنائيـ
مستوى أبنائيـ، وتغيير في نظرتيـ السمبية تجاه المعمميف، الذي بدوره يمكف أف يحسف مف 

 مستوى التوافؽ الميني لممعمميف ويعمؿ عمى زيادتو.
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 المقترحات:
بمكونات بيئة العمؿ إجراء المزيد مف الدراسات عف االجتماعات المدرسية، وتأثرىا وتأثيرىا  -1

 المدرسي.

عند التخطيط لبناء مدارس جديدة، أف يكوف ىناؾ اىتماـ مف قبؿ اإلدارة العميا بوجود  -2
غرفة كبيرة متعددة األغراض، كي تستخدـ كمكاف لعقد االجتماعات، تتوفر فييا الوسائؿ 

 دراسي. والتجييزات البلزمة لعقد االجتماعات، وتنبيو المدارس لعدـ استخداميا كفصؿ

رسـ خريطة لتوزيع السكاف والمدارس، وعمى ضوئيا يمكف إعادة توزيع التبلميذ والمعمميف   -3
عمى المدارس في مختمؼ المناطؽ الجغرافية والسكانية، حتى يتحقؽ مبدأ العدالة والمساواة 
في توزيع نسبة التبلميذ إلى المعمميف بيف المناطؽ الجغرافية المختمفة، وبالتالي تقؿ 

مشكبلت التي يعاني منيا كثير مف معممي المناطؽ الفقيرة الخاصة بزيادة كثافة حجرات ال
 الدراسة، وتعدد المراحؿ التعميمية داخؿ المدرسة الواحدة، والتي تعوؽ أدائيـ ألعماليـ.

نحف في حاجة ماسة إلى إجراء دراسات ميدانية عف التوافؽ الميني لممعمميف في المراحؿ  -4
تمفة، وعمى ضوء نتائجيا يمكف أف نضع سياسة عامة لمواجية المشكبلت التعميمية المخ

 التي يمكف أف تعوؽ التوافؽ الميني لممعمميف.
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 المصادر والمراجع العربية:
 القرآن الكريم.

 السنة النبوية المطيرة.

، دار الجيؿ لمطبع والنشر لسان العرب المحيط(: 1988ابف منظور، جماؿ الديف ) -1
 والتوزيع، بيروت، لبناف.

، دار صادر لمطباعة والنشر، بيروت، لسان العرب(: 2777)  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ -2
 لبناف.

، دار إعداد وتأىيل المعممين، األسس التربوية والنفسية(: 2779الضبعات، زكريا )أبو  -3
 الفكر لمنشر والتوزيع، عماف، األردف.

، دار المسيرة المدخل إلى الصحة النفسية(: 2771أبو حويج، مرواف والصفدي، عصاـ ) -4
 لمنشر والتوزيع والطباعة، عماف، األردف.

عمم النفس التربوي لمطالب الجامعي (: 2777ة )أبو رياش، حسيف وعبد الحؽ، زىري -5
 ، دار المسيرة لمنشر والتوزيع والطباعة، عماف، األردف.والمعمم الممارس

، دار النشر مناىج البحث في العموم النفسية والتربوية(: 1998أبو عبلـ، رجاء ) -6
 الجامعي، القاىرة، مصر.

 لمنشر والتوزيع، عماف، األردف.، دار مجدالوي إدارة الوقت(: 1991أبو شيخة، نادر ) -7

(: التوافؽ الميني وعبلقتو ألساليب إدارة 2779أبو غالي، عطاؼ وبسيسو، نادرة ) -8
 (.464 -419(، ص ص )2(، العدد )17، المجمد)مجمة الجامعة اإلسالميةالصراع، 

(: العوامؿ المؤدية لمتسرب الدراسي مف وجية نظر المعمميف 2774) مصطفى، نظمي أبو -9
مجمة الجامعة والمعممات )مربي الصفوؼ( في المرحمة اإلعدادية بمحافظة خاف يونس، 

 (.457 -417(، ص ص )1(، العدد )12، المجمد )اإلسالمية

(: العوامؿ المعوقة لطرح القضايا التربوية عمى الزمبلء 1998)  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ -17
 ةمجمة الجامعومديري المدارس والمشرفيف التربوييف وعبلقتيا بالتوافؽ الميني لممعمـ، 

 (.181 -143)ص  ص ،(1، العدد)(6، المجمد)اإلسالمية

، دار النظريات والميارات خل إلى اإلدارة التربويةمد(: 2778أبو ناصر، فتحي ) -11
 المسيرة لمنشر والتوزيع، عماف األردف.

مكتبة  ،اإلدارة المدرسية في األلفية الثالثة(: 2773) أحمد إبراىيـ أحمد، -12
 مصر. ،المعارؼ الحديثة، اإلسكندرية
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(: الذكاء الروحي لدى طبلب الجامعة وعبلقتو بتوافقيـ 2774أحمد، مدثر ) -13
المؤتمر السنوي الحادي عشر النفسي واالجتماعي وتوافقيـ الميني )دراسة تطبيقية(، 

 (.331 -289، مصر، ص ص ))الشباب من أجل مستقبل أفضل(

مينة التعميم وأدوار المعمم في مدرسة (، 2775األسطؿ، إبراىيـ والخالدي، فلاير ) -14
 اإلمارات العربية المتحدة.، دار الكتاب الجامعي لمنشر والتوزيع، العيف، المستقبل

، مكتبة المجتمع العربي لمنشر والتوزيع، اإلدارة التعميمية(: 2775أسعد، وليد ) -15
 عماف، األردف.

 ، غزة، فمسطيف.تصميم البحث التربوي(: 1999األغا، إحساف واألستاذ، محمود ) -16

، مطبعة تصميم البحث التربويمقدمة في (: 2773)    ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ -17
 الرنتيسي لمطباعة والنشر، غزة، فمسطيف.

اإلدارة المدرسية البعد التخطيطي والتنظيمي (: 2777األغبري، عبد الصمد ) -18
 ، دار النيضة العربية لمطباعة والنشر، بيروت، لبناف.رالمعاص

(، ترجمة، عبد اهلل، ميسوف، مراجعة، 2775باركي، فوريست وستانفورد، بيفرالي ) -19
دار الكتاب  مينة التعميم: المؤثرات عمى حياة المعممين المينية،سميماف، محمد: 

 الجامعي، غزة، فمسطيف.

ت الحديثة لإلدارة المدرسية في تنمية القيادة االتجاىا (:2775البدري، طارؽ) -27
 ، دار الثقافة لمنشر والتوزيع، عماف، األردف.التدريسية

عمم النفس االجتماعي في ديركي، محمد:  ،(، ترجمة2002) براوف، جيمس -21
 دار عبلء الديف لمنشر والتوزيع، دمشؽ، سوريا.الحضارة الصناعية، 

، أحمد ) -22  بالجامعات األكاديمية األقساـ اجتماعات إدارة واقع(: 6002برىـو

رسالة ماجستير غير ، تفعيميا سبؿ و التدريس ىيئات أعضاء منظور الفمسطينية مف
 ، كمية التربية، الجامعة اإلسبلمية.منشورة

ار قباء لمطباعة والنشر ، داإلدارة التعميمية والمدرسة: (2771البوىي  ، فاروؽ ) -23
 .والتوزيع، القاىرة، مصر

، دار المعرفة مينة التعميم وأدوار المعمم(: 1977البوىي، فاروؽ ولطفي، عنتر ) -24
 الجامعية لمنشر والتوزيع، اإلسكندرية، مصر.

، مكتبة التخطيط المدرسي مفاىيم وأسس وتطبيقات(: 2772الجبر، زينب ) -25
 الفبلح لمنشر والتوزيع، الكويت.
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الية االجتماعات المدرسية (: تقدير درجة فع2777جبراف، عمى وعطاري، عارؼ ) -26
مجمة مف وجية نظر المديريف والمعمميف في بعض مدارس محافظة إربد في األردف، 

 (.375 -357)ص  (، ص12، جامعة قطر، العدد )العموم التربوية

(: الذكاء الوجداني وعبلقتو بالتوافؽ الميني "دراسة عمى 2779جوخب، عائشة ) -27
، كمية العمـو رسالة ماجستير غير منشورةالرياض"،  معممات المرحمة الثانوية في مدينة

 االجتماعية، جامعة اإلماـ محمد بف سعود اإلسبلمية، السعودية. 

(: أسباب عزوؼ مديري 2717الحبيب، عبد الرحمف، العريني، عبد العزيز ) -28
دراسة ميدانية –المدارس عف حضور اجتماعات إدارة التعميـ ومراكز اإلشراؼ التربوي 

 (.453 -415(، ص ص )95، العدد )المجمة التربوية -الرياض بمنطقة

اإلدارة المدرسية الفاعمة لمدرسة المستقبل مداخل (: 2776الحربي، قاسـ ) -29
، دار الفكر العربي لمنشر والتوزيع. القاىرة، جديدة لعالم جديد في القرن الحادي والعشرين

 مصر.

ية ألعضاء ىيئة التدريس (: االتجاىات التربو 2774الحميبي، عبد المطيؼ ) -37
ندوة تنمية أعضاء ىيئة التدريس في بكميات المعمميف وعبلقتيا بالتوافؽ الميني، 

 (.35 -1، كمية التربية، جامعة الممؾ سعود، ص ص )مؤسسات التعميم العالي

(: فف إدارة االجتماعات، دار البشير لمثقافة والعموـ لمنشر 1999الحمادي، عمي ) -31
 مصر. والتوزيع، طنطا،

دارتو وقياسو التربوي(: 1998حمداف، محمد ) -32 ، دار التعميم المدرسي تحفيزه وا 
 التربية الحديثة لمنشر والتوزيع، عماف، األردف.

(: عبلقة عناصر إدارة االجتماعات بكفايتيا وفاعميتيا 2773الحوامدة، نضاؿ ) -33
 (.1العدد )(، 37، المجمد )دراسات العموم اإلداريةفي الوزارات األردنية، 

الصحة النفسية وعالقتيا بالتكيف (: 2779الخالدي، عطا اهلل والعممي، دالؿ ) -34
 ، دار صفاء لمنشر والتوزيع، عماف، األردف.والتوافق

، مكتبة ابف سينا لمنشر إدارة الوقت = إدارة الحياة(: 1999الخزامي، عبد الحكيـ ) -35
 والتوزيع والتصدير، القاىرة، مصر.

(: إدارة االجتماعات المدرسية في مدارس التعميـ األساسي 1998خميؿ، نبيؿ ) -36
 -37(، ص)1(، العدد )1، المجمد )مجمة التربيةبمحافظة سوىاج دراسة تحميمية ميدانية، 

67.) 

، دار التربية والمدرسة والمعمم مرآة اجتماعية ثقافية(: 2771الخميسي، السيد ) -37
 صر.الوفاء لدنيا الطباعة والنشر، اإلسكندرية، م
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إدارة االجتماعات المدرسية: كما يراىا مديرو المدارس (: 1994درباس، أحمد ) -38
العدد  المجمة التربوية )الكويت(، المتوسطة والثانوية في مدينة الطائؼ )دراسة ميدانية(.

 (.194 -169(، ص ص )8(، المجمد )31)
قواعد روبرت إدارة االجتماعات، الجوانب اإلجرائية (: 2009درة، عبد الباري ) -39

 ، دار وائؿ لمنشر والتوزيع، عماف، األردف.التنظيمية في إدارة االجتماعات
، دار النيضة العربية، عمم النفس ودراسة التوافق(: 1974دسوقي، كماؿ ) -47

 بيروت، لبناف.
، دار الجامعة الجديدة لمنشر، اإلدارة المدرسية(: 2771دياب، إسماعيؿ ) -41

 اإلسكندرية، مصر.

، اإلشراف عمية وتدريبو -خصائص المعمم العصري وأدواره(: 2772راشد، عمي ) -42
 دار الفكر العربي لمنشر والتوزيع، القاىرة، مصر.

، دار المسيرة لمنشر عمم النفس الصناعي والميني(: 2717ربيع، محمد ) -43
 والتوزيع، عماف، األردف. 

والعشرين أسس  معمم القرن الحادي(: 2779ربيع، ىادي والدليمي، طارؽ ) -44
 ، مكتبة المجتمع العربي لمنشر والتوزيع، عماف، األردف.إعداده وتأىيمو

المدرس في المدرسة (: 1967رضواف، أبو الفتوح وبدراف، مصطفى وآخروف ) -45
 ، مكتبة األنجمو المصرية، القاىرة، مصر.والمجتمع

د الذكاء (: التحقؽ مف اإلسياـ النسبي ألبعا2775الزىار، نبيؿ وحبيب، سالي ) -46
، مجمة كمية التربية )جامعة بنيا(االنفعالي في التوافؽ الميني لمعممي المرحمة اإلعدادية، 

 (.157 -134(، ص ص )67العدد )(، 15مجمد )

(: أساليب وميارات التفاوض لدى مديري ومعممي المرحمة 2775الزىراني، محمد ) -47
، كمية رسالة ماجستير غير منشورةالثانوية في االجتماعات المدرسية بتعميـ العاصمة، 

 التربية، جامعة أـ القرى، السعودية.

، المكتبة المعجم الوسيط(: 1972الزيات، أحمد وعبد القادر، حامد وآخروف ) -48
 اإلسبلمية لمطباعة والنشر والتوزيع، استنبوؿ، تركيا.

دارس (: واقع االجتماعات المدرسية كما يراىا مديرو الم1998السدحاف، عبد اهلل ) -49
، كمية التربية، جامعة ، رسالة ماجستير غير منشورةالمتوسطة ومعمموىا بمدينة الرياض

 الممؾ سعود، السعودية.
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(: الذكاء الوجداني والتوافؽ الميني لممعمـ "دراسة ميدانية 2771السمادوني، السيد) -57
(، 3عدد)، العالم التربيةعمى عينة مف المعمميف والمعممات بالتعميـ الثانوي العاـ"، 

 (. 152 -63(، ص ص )1الجزء)

(: إدارة االجتماعات: ميارة أساسية لمدير المدرسة الفعاؿ، 1997سميماف، سعيد ) -51
 (.179 -147(، ص ص )14العدد ) مجمة التربية المعاصرة )مصر(،

"، دار الراتب الجامعية، بناء القائد الناجح"المدير الفعال (: 2771سيباني، خميؿ ) -52
 بيروت، لبناف.

(: الضغوط المينية لمدرسي التربية الرياضية وعبلقتيا 1999الشاعر،  أيمف ) -53
 ، كمية التربية، جامعة الزقازيؽ "مصر".رسالة ماجستير غير منشورةبالتوافؽ الميني ، 

، المكتبة الصحة النفسية وسيكولوجية الشخصية(: 2771شاذلي، عبد الحميد ) -54
 الجامعية، اإلسكندرية، مصر.

(: التوافؽ الميني لمممرضيف العامميف بالمستشفيات 2772اىر )الشافعي، م -55
، كمية التربية، رسالة ماجستير غير منشورةالحكومية وعبلقتو بسماتيـ الشخصية، 

 الجامعة اإلسبلمية، غزة. 

المؤتمر (: التوافؽ الميني لممعمميف: دراسة تحميمية نقدية، 1993الشخيبي، عمي ) -56
(، ص 2، مصر، مجمد )ية في الوطن العربي في عالم متغير(السنوي األول )كميات الترب

 (.177 -77ص )

(: العبلقة بيف االتجاه نحو التقنية 2771الشيخ، عبد السبلـ وشكري، مايسة ) -57
رسالة الحديثة والتوافؽ الميني لدى العامميف في القطاع الحكومي والقطاع الخاص، 

 ، كمية اآلداب، جامعة طنطا.دكتوراه غير منشورة

(: قيـ العمؿ وعبلقتيا بالتوافؽ الميني لدى عينة مف 2779الصعب، محمد ) -58
كمية التربية،  رسالة ماجستير غير منشورة،المرشديف المدرسييف بتعميـ الميث والقنفذة، 

 جامعة أـ القرى، السعودية.  
، دار المعارؼ، القاىرة، عمم النفس الصناعي والتنظيمي(: 1987طو، فرج ) -59

 مصر.
، دار الشروؽ اإلدارة المدرسية الحديثة (:2771عابديف، محمد عبد القادر ) -67

 لمنشر والتوزيع، عماف األردف.

إدارة األفراد والعالقات (: 1988عبد الباقي، صبلح وحنفي، عبد الغفار ) -61
 ، المكتب العربي الحديث، اإلسكندرية، مصر.اإلنسانية
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، دار قباء نولوجيا الصناعةعمم النفس وتك(: 1998عبد الحميد، إبراىيـ ) -62
 لمطباعة والنشر والتوزيع، القاىرة، مصر.

، دار المعرفة الجامعية، أصول الصحة النفسية(: 1993عبد الخالؽ، أحمد ) -63
 اإلسكندرية، مصر.

المكتب  ،سسو وتطبيقاتوعمم النفس الصناعي أ  (: 2771عبد الغني، أشرؼ ) -64
 الجامعي الحديث، اإلسكندرية، مصر.

، دار الفكر العربي، القاىرة، في الصحة النفسية(: 2777ي، صبلح )عبد الغن -65
  مصر.

، دار عمم النفس الصناعي بين النظرية والتطبيق(: 2774عبد اهلل، مجدي ) -66
 المعرفة الجامعية.

، دار الفكر لمنشر والتوزيع، مدخل إلى الصحة النفسية(: 2774عبد اهلل، محمد ) -67
 عماف ، األردف.

التقويم والقياس النفسي (: التوافؽ الميني لممعمـ، 1993عبد المنعـ، عبد اهلل ) -68
 (.188 -157(، ص)2، العدد )والتربوي

البحث العممي: مفيومو (: 2771عبيدات، ذوقاف وعدس، عبد الرحمف وآخروف ) -69
 ، دار الفكر لمطباعة والنشر والتوزيع، عماف، األردف.وأدواتو وأساليبو

، دار الفكر العربي لمنشر والتوزيع، اإلدارة المدرسية(: 2777)العجمي، محمد  -77
 القاىرة، مصر.

، دار استراتيجيات اإلدارة الذاتية لممدرسة والصف(: 2778) ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ -71
 المسيرة لمنشر والتوزيع، عماف، األردف. 

، دار الفكر لمطباعة والنشر المدرسة مشاكل وحمول(: 1998عدس، محمد ) -72
 والتوزيع، عماف، األردف.

، دار الفكر لمنشر والتوزيع، اإلدارة التربوية المعاصرة(: 2777عريفج، سامي ) -73
 عماف، األردف.

، دار الثقافة لمنشر والتوزيع، سيةتمريض الصحة النف(: 2774العزة، سعيد ) -74
 عماف، األردف.

، مكتبة المدخل إلى البحث في العموم السموكية(: 1995العساؼ، صال  ) -75
 العبيكاف لمنشر والتوزيع، الرياض، السعودية.
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(: البرامج التدريبية المقدمة لمعممي التربية الخاصة 2779عطا اهلل، صبلح الديف ) -76
(، ص 2(، العدد )17، المجمد )مجمة العموم اإلنسانية واإلداريةوعبلقتيا بالتوافؽ الميني، 

 (.213 -173ص )
اإلدارة المدرسية الحديثة مفاىيميا النظرية (: 2771عطيوي، جودت ) -77

 ، الدار العممية الدولية ودار الثقافة لمنشر والتوزيع.وتطبيقاتيا العممية

، دار المسيرة لمنشر والتوزيع، مبادئ اإلدارة المدرسية(: 2771العمايرة، محمد ) -78
 عماف، األردف.

رسالة ، دراسات في عمـ النفس الصناعي والميني(: 1976عوض، عباس ) -79
 الييئة المصرية العامة لمكتاب.، دكتوراه منشورة

دار ، دراسات في عمم النفس الصناعي والميني(: 1983) ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ -87
 المعرفة الجامعية، اإلسكندرية، مصر.

، دار المعارؼ لمنشر الموجز في الصحة النفسية(: 1996) ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ -81
 والتوزيع، القاىرة، مصر.  

التوافؽ الميني وعبلقتو باالحتراؽ النفسي لدى معممات (: 1995)محمد عيسى،  -82
 (.161 -117)(، ص ص 34(، العدد )9، المجمد )المجمة التربوية "الكويت"، الرياض

، والطباعة دار المسيرة لمنشر والتوزيعالتخطيط التربوي، (: 2775غنيمة، محمد ) -83
 عماف، األردف.

(: التوافؽ الميني والمسئولية االجتماعية وعبلقتيما بمرونة 2717فحجاف، سامي ) -84
، كمية التربية، الجامعة رسالة ماجستير غير منشورةاألنا لدى معممي التربية الخاصة، 

 سبلمية.اإل

السموك التنظيمي في إدارة المؤسسات (: 2775فميو، فاروؽ وعبد المجيد، السيد ) -85
 ، دار المسيرة لمنشر والتوزيع والطباعة، عماف، األردف.التعميمية

ناظر المدرسة الثانوية ومدرسوىا (، ترجمة، مجاوب، محمد: 1966فيدر، روث ) -86
  لعربي لمطباعة، القاىرة، مصر.، دار اإلتحاد ايطورون برنامج التوجيو الجمعي

سسة الوراؽ ، مؤ عمم النفس الميني بين النظرية والتطبيق (:2771القاسـ، بديع ) -87
 .لمنشر والتوزيع ،عماف، األردف

شراؼ، المبل، محمد، الدار مينتي كمعمم(: 1996قراقزة، محمود ) -88 ، مراجعة وا 
 العربية لمعموـ، بيروت، لبناف.

، مكتبة قراءات في عمم النفس والتربية(: 1996قرفاؿ، إبراىيـ والبناني، فوزية ) -89
 طرابمس العممية العالمية، طرابمس، ليبيا.



 -119- 

السموك التنظيمي دراسة السموك اإلنساني الفردي (: 2777القريوتي، محمد ) -97
 ف.، دار الشروؽ لمنشر والتوزيع، راـ اهلل، فمسطيوالجماعي في المنظمات المختمفة

، المجمد األوؿ، عمم النفس الصناعي والتنظيمي الحديث :(1995كشرود، عماد ) -91
 منشورات جامعة قاريونس، بنغازي، ليبيا.

مبادئ اإلحصاء واستخداماتيا في مجاالت الخدمة (: 1996كشؾ، محمد ) -92
 ، دار الطباعة الحرة، اإلسكندرية، مصر.االجتماعية

(: التوافؽ الميني وعبلقتو بسمة القمؽ واالحتراؽ النفسي لدى 1998مبارؾ، خمؼ ) -93
، الجزء المجمة التربوية "مصر"معممي ومعممات مدارس التربية الخاصة: دراسة ميدانية، 

 (.  387 -341(، ص ص )14)
، دار الثقافة لمنشر المدخل إلى عمم النفس العام(: 2774محمد، محمد ) -94

 ف، األردف.والتوزيع، عما

، دار مشكالت الصحة النفسية أمراضيا وعالجيا(: 2774) ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ -95
 الثقافة لمنشر والتوزيع، عماف، األردف.

(: نصور مقترح لتطوير اإلشراؼ التربوي بالمدارس 2007المدلؿ، نعيمة ) -96
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 بسم الله الرحمن الرحيم
(1ملحق رقم )  

 الصورة األولية لالستبانة

 ــزةـغ – ةـــــــــالجـــــــامعة اإلســــــــــالميـ
 ـــــــاــــــــــميــــــــــــات العـــــالدراسعـمـــــادة 
 ــــــــةــــــــــــــــــــــــــــة التربيـــــــــــــــــــكــميــــــــــــ

 اإلدارة التربويـة /قسم أصول التربيـة
 

 طلب تحكيم استبانة صن درجة فاصلية االجتماصات المدرسية

 
/ ة.الدكتور/ ة   .................................................... المحتـر

 
 السبلـ عميكـ ورحمة اهلل وبركاتو....... وبعد:

درجة فاعمية االجتماعات المدرسية في مدارس وكالة الغوث "يقوـ الباحث بدراسة بعنواف 
 " ني لدييماإلعدادية بمحافظات غزة من وجية نظر معممييا وعالقتيا بالتوافق المي

 
وذلؾ استكماال لمتطمبات الحصوؿ عمى درجة الماجستير في التربية، تخصص إدارة تربوية، وقد 

( فقرة موزعة عمى أربعة مجاالت ىي: 57أَّعد الباحث لذلؾ االستبانة المرفقة والمكونة مف )
 .اإلنسانية()التخطيط لالجتماعات، تنظيم االجتماعات، تقويم االجتماعات، العالقات 

 
فأجو مف سيادتكـ التكـر بإبداء رأيكـ في فقرات االستبانة، وفي مدى مبلءمتيا لممجاالت المذكورة، 

جراء التعديبلت عمى العبارة غير المناسبة، أو اقتراح √وذلؾ بوضع إشارة ) ( لمفقرة المناسبة، وا 
 الصيغة التي ترونيا مناسبة.

 
 شاكريف لكـ حسف تعاونكـ......
                                                                      وتقبموا فائؽ االحتراـ والتقدير......

 الباحث
 نائل جياد الحالق
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 التخطيط لالجتماعات: -المحور األول:

غير  مناسبة البند م
غير  منتمية مناسبة

 منتمية

     يحدد موضوع االجتماع لجميع األعضاء المشاركيف. 1

     يحدد أىداؼ االجتماع بشكؿ واض . 2

     يختار الوقت المبلئـ لعقد االجتماع. 3

     ُيشرؾ األعضاء في وضع جدوؿ األعماؿ. 4

     يحدد وقت بداية ونياية االجتماع بدقة. 5

يبم  المشاركيف بموعد عقد االجتماع قبؿ انعقاده بوقت  6
     كاِؼ.

7 
 يخطط الستخداـ التقنيات الحديثة كالبروجكتور وجياز  

L C D .أو غيرىما في إدارة االجتماع 
    

يأخذ بعيف االعتبار حاجات األعضاء المجتمعوف عند  8
     اإلعداد لبلجتماع.

9 
يختار المكاف المناسب لعقد االجتماع، مف حيث التيوية 

والبعد عف واإلنارة ومبلئمة المكاف لعدد الحاضريف، 
 الضوضاء.

    

     ييتـ بطريقة جموس المشاركيف حسب أغراض االجتماع. 10

يحدد أىداؼ االجتماع مف حيث الكـ بما يتبلءـ مع وقت  11
     االجتماع.

ُيرسؿ جدوؿ األعماؿ لؤلعضاء المشاركيف في االجتماع  12
     قبؿ وقت كاؼ مف بدء االجتماع.

     موضوع عمى جدوؿ األعماؿ.يحدد مدة زمنية لكؿ  13
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 تنظيم االجتماعات: -المحور الثاني:

غير  مناسبة البند م
غير  منتمية مناسبة

 منتمية

1 
يرأس االجتماع بشكؿ دائـ، وال يفوض أحدًا مف األعضاء 

     بالقياـ بالميمة في حاؿ وجوده.

2 
يعرض جدوؿ األعماؿ عمى المشاركيف في بداية 

     االجتماع.

     يعرض الموضوعات عمى المشاركيف وفؽ األولويات. 3
     يدير وقت االجتماع بفعالية. 4

5 
يتحقؽ مف حضور جميع األعضاء المشاركيف في 

     االجتماع في الوقت المحدد، ويسجؿ أسماء الغائبيف.

6 
ينبو المشاركيف إلى ضرورة تجنب المقاطعات غير 

     المحموؿ.الضرورية، كاستخداـ الياتؼ 

     يتابع مناقشة موضوعات االجتماع حسب جدوؿ األعماؿ. 7

يتـ تسجيؿ وقائع االجتماع أواًل بأوؿ، ويتـ تكميؼ شخص  8
     بيذه الميمة.

     يدير النقاش أثناء االجتماع بطريقة سميمة وفعالة وحيوية. 9
     يضبط جمسة الحوار أثناء االجتماع بكفاءة. 10

11 
يعمؿ عمى حؿ الخبلفات الطارئة بيف المشاركيف أثناء 

     االجتماع، دوف ىضـ لحقوؽ بعض األعضاء.

     يوزع المياـ عمى األعضاء المشاركيف حسب طاقاتيـ. 12
     يمخص ما تـ االتفاؽ عميو قبؿ االنتياء مف االجتماع. 13

14 
يحرص عمى إنجاز جميع القضايا في جدوؿ األعماؿ في 

     الوقت المحدد.

15 
يمبي رغبة المعمميف في الخروج أثناء االجتماع ألعذار 

     ضرورية.

     يفس  المجاؿ لمتعارؼ بيف المجتمعيف ألوؿ مرة. 16
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     يتأكد مف فيـ المعمميف لمموضوعات المطروحة. 17
     يتحدث في االجتماع بصوت واض  ومسموع 18

 
 االجتماعات:تقويم  -المحور الثالث:

غير  مناسبة البند م
غير  منتمية مناسبة

 منتمية
     يستثمر االجتماعات لتحقيؽ األىداؼ المعدة مسبقًا. 1

2 
يستثمر االجتماعات لتوجيو أعضاء ىيئة التدريس ألمور 

     تيميـ.

3 
يستفيد مف نتائج االجتماع كتغذية راجعة في تعديؿ خطط 

     وسموؾ العامميف.

     يستثمر االجتماعات في تطوير العمؿ المدرسي وتحسينو. 4

5 
يوظؼ نتائج االجتماعات في تحسيف ورفع مستوى 

     التحصيؿ لدى طمبة المدرسة.

6 
يستثمر االجتماعات في رفع مستوى النمو الميني 

     لممعمميف، وتحسيف أدائيـ الوظيفي.

7 
إلى الدورات يسترشد بنتائج االجتماعات لتوجيو األعضاء 

     التدريبية والتطويرية التي ىـ بحاجة ليا.

8 
يستثمر االجتماعات في رفع الروح المعنوية لمعامميف، 

     وزيادة الرضا الوظيفي لدييـ.

9 
يوجو عبارات أو كتابات شكر وثناء لؤلعضاء الفاعميف 

     أثناء االجتماعات. 

10 
االجتماع يحرص عمى أف تكوف قرارات وتوصيات 

     موضوعية وقابمة لمتنفيذ.

يحرص عمى توجيو نشاطات أعضاء ىيئة التدريس نحو  11
     البحث العممي وخدمة المجتمع.

     يشكؿ لجاف عمؿ لتنفيذ نتائج وقرارات االجتماعات. 12
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 العالقات اإلنسانية: -المحور الرابع:

غير  مناسبة البند م
غير  منتمية مناسبة

 منتمية
     يعطي الحرية الكاممة لكؿ عضو لمتعبير عف رأيو. 1
     يحتـر آراء واقتراحات أعضاء ىيئة التدريس. 2
     ُيشرؾ أعضاء ىيئة التدريس في اتخاذ القرارات. 3
     يراعي مشاعر األعضاء وانفعاالتيـ. 4
     يسعى لتوفير جو آمف في االجتماع. 5
     بالمعمميف الجدد أو المستجديف.يبدي اىتماـ واض   6
     يحرص عمى إقامة عبلقات ودية مع جميع األعضاء. 7
     يستخدـ الحوافز والتشجيع لؤلعضاء المتميزيف. 8

9 
يعمؿ عمى حؿ الخبلفات التي تحدث أثناء االجتماع بيف 
األعضاء، قبؿ انتياء االجتماع وبشكؿ ودي دوف تحيز أو 

 محاباة.
    

10 
يحرص عمى تقديـ ضيافة لؤلعضاء المجتمعيف أثناء 

     االجتماع.

     يتميز بالعدالة في التعامؿ مع جميع األعضاء. 11

12 
يتعامؿ بمباقة وسعة صدر مع بعض األعضاء الذيف 

     يسعوف إلشاعة الفوضى وحرؼ مسار االجتماع.

13 
يتعامؿ مع األعضاء المجتمعيف حسب كفاءتيـ وخبرتيـ 

     ومؤىبلتيـ العممية.

14 

يحرص مف خبلؿ االجتماعات عمى تحسيف العبلقات 
اإلنسانية والتعاوف والعمؿ بروح الفريؽ بينو وبيف العامميف 

مف جية، وبيف العامميف بعضيـ مع بعض مف جية 
 أخرى.
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 بسم الله الرحمن الرحيم
 

 الصورة األولية لالستبانة

 ــزةـغ – ةـــــــــاإلســــــــــالميـالجـــــــامعة 
 ـــــــاــــــــــميــــــــــــات العـــــعـمـــــادة الدراس

 ــــــــةــــــــــــــــــــــــــــة التربيـــــــــــــــــــكــميــــــــــــ
 اإلدارة التربويـة /قسم أصول التربيـة

 

 للمعلمين طلب تحكيم استبانة صن التوافق المكني

 
/ ة.  الدكتور/ ة .................................................... المحتـر

 
 السبلـ عميكـ ورحمة اهلل وبركاتو....... وبعد:

درجة فاعمية االجتماعات المدرسية في مدارس وكالة الغوث يقوـ الباحث بدراسة بعنواف "
 " وعالقتيا بالتوافق الميني لدييماإلعدادية بمحافظات غزة من وجية نظر معممييا 

 
وذلؾ استكماال لمتطمبات الحصوؿ عمى درجة الماجستير في التربية، تخصص إدارة تربوية، وقد 

)نوع ( فقرة موزعة عمى ستة مجاالت ىي: 80أَّعد الباحث لذلؾ االستبانة المرفقة والمكونة مف )
، العالقة مع اإلدارة والمسئولين، العالقة وقيمة العمل، طبيعة وظروف العمل، العالقة مع الزمالء

 مع الطمبة، مدعمات العمل االقتصادية(
 

فأجو مف سيادتكـ التكـر بإبداء رأيكـ في فقرات االستبانة، وفي مدى مبلءمتيا لممجاالت المذكورة، 
جراء التعديبلت عمى العبارة غير المناسبة، أو اقت√وذلؾ بوضع إشارة ) راح ( لمفقرة المناسبة، وا 

 الصيغة التي ترونيا مناسبة.
 

 شاكريف لكـ حسف تعاونكـ......
 وتقبموا فائؽ االحتراـ والتقدير.....

 الباحث   
 نائل جياد الحالق
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 :نوع وقيمة العمل -المحور األول:

غير  مناسبة البند م
غير  منتمية مناسبة

 منتمية
     أرى أف التدريس عمؿ ممؿ ورتيب. 1
     أكوف سعيدًا إذا أتيحت لي فرصة تغيير عممي في التدريس.  2
     أفضؿ العمؿ في التدريس عف العمؿ اإلداري. 3
     أفضؿ العمؿ في مينة التدريس عف أي مينة أخرى. 4
     أشعر أف اختياري ليذا العمؿ أكبر خطأ ارتكبتو في حياتي. 5
     عممي ىو أحد مصادر سعادتي في الحياة. 6
     إذا ُخيرت أف أبدأ حياة جديدة؛ سأختار مينة التدريس. 7
     أشعر بالحيوية والنشاط أثناء التدريس. 8

أرى أف مينة التدريس تحد مف وصوؿ المعمـ إلى مناصب  9
     عميا في المجتمع.

10 
المدرسوف يبذلوف جيودًا كبيرة مف أجؿ تنمية المجتمع، وال 

     شيء مف أجميـ.يبذؿ المجتمع أي 

11 
أشعر بالرضا عف عممي الحالي ألنو يتناسب مع مؤىبلتي 

     العممية.

     عممي الحالي ال يحقؽ لي المكانة االجتماعية التي أتمناىا. 12
     أشعر باالطمئناف في عممي بالتدريس. 13
     عممي في التدريس لو أىمية كبيرة في تنمية المجتمع.  14

15 
 عممي في التدريس يحظى بتقدير كبير مف اآلخريف.

 
    

 
 
 
 



 -142- 

 طبيعة وظروف العمل.-:لثانياالمحور 

غير  مناسبة البند م
غير  منتمية مناسبة

 منتمية
     تضايقني النظـ اإلدارية والتربوية المتبعة في المدرسة. 1
     أترقب اإلجازات مف العمؿ بفارغ الصبر. 2
     التدريس تسبب لممعمـ مشكبلت نفسية.أرى أف مينة  3
     أشعر بأف حياتي كمدرس تتميز بالمتعة والدؼء. 4
     كثيرًا ما ينتابني الممؿ أثناء الحصة. 5
     أشعر بالراحة واالستقرار؛ كوني أعمؿ في التدريس. 6
     أجد أف الوقت يمر بسرعة أثناء الحصة. 7
     لعممي.أعتني بمظيري عند ذىابي  8
     مينتي كمدرس تزيد مف ثقتي بنفسي. 9

10 
مينة التدريس وظيفة غير مناسبة لمف جاوز عمره 

     الخمسيف.

11 
المدرسة التي أعمؿ فييا؛ يحرص عماؿ النظافة عمى 

 نظافتيا بشكؿ دائـ.
    

     المدرسة التي أعمؿ فييا واسعة بما فيو الكفاية. 12
     العمؿ في التدريس مناسبة لي.عدد ساعات  13
     تنظـ لنا إدارة المدرسة رحبلت ترفييية مف وقت آلخر. 14
     تسم  لنا إدارة المدرسة بتأدية الصبلة في وقتيا. 15

16 
الغرؼ الدراسية في المدرسة التي أعمؿ بيا جيدة اإلضاءة 

 والتيوية.
    

الوضع  أشعر بعدـ توفر األمف الوظيفي لي بسبب 17
 السياسي.
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 :العالقة مع الزمالء -المحور الثالث:

غير  مناسبة البند م
غير  منتمية مناسبة

 منتمية
     أشعر بتقدير زمبلئي لي في العمؿ. 1
     أشعر بالضيؽ مف كثرة انتقادات زمبلئي لي. 2

3 
ال توجد بيني وبيف زمبلئي في العمؿ أية ضغائف أو 

 خبلفات.
    

4 
أحبذ فكرة أف يقضي الزمبلء معًا وقتًا في شكؿ رحمة 

     جماعية أو االحتفاؿ بمناسبة عامة أو خاصة.

     أشعر بتفاعؿ إيجابي ومثمر مع زمبلئي المعمميف. 5

     أشعر بالسرور في األوقات التي أقضييا مع زمبلئي. 6

7 
أرى أف العبلقة بيف زمبلئي في العمؿ قائمة عمى التنافس 

 غير الشريؼ والتحاسد. 
    

عندما يعرؼ زمبلئي في العمؿ أنني مريض فإنيـ يأتوف  8
 لزيارتي.

    

9 
يكشؼ لي زمبلئي في العمؿ عف نقاط ضعفي في تأدية 

 عممي.
    

     عبلقاتي بزمبلئي في العمؿ تسودىا المحبة. 10
     عبلقتي مع زمبلئي قائمة عمى الفتور. 11

12 
أرحب بمد جسور المودة مع الزمبلء خارج المدرسة مف 

 خبلؿ تبادؿ الزيارات العائمية.
    

 

 العالقة مع اإلدارة والمسئولين: -المحور الرابع:

غير  مناسبة البند م
غير  منتمية مناسبة

 منتمية
     تعاممنا اإلدارة معاممة عادلة. 1

2 
أشعر بالضيؽ مف المتابعة المتكررة  لمدير المدرسة 

 ألعمالي الكتابية.   
    

     أشعر بأف المسئوليف يحترمونني. 3

4 
تأخذ اإلدارة بآرائنا وأفكارنا في العمؿ عند اتخاذىا لقرارات 

 تؤثر عمينا.
    

    أرى أف عّمي أف أجاري مدير المدرسة مف أجؿ الحصوؿ  5
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 عالية.عمى تقارير 

6 
أرى أف اإلدارة توفر لنا ما نحتاجو مف األدوات التي 

 نستخدميا في العمؿ.
    

     التقارير التي يقدميا عني مشرفي التربوي غير عادلة. 7
     أشعر بأف طريقة متابعة العمؿ إيجابية. 8
     يساىـ المسئولوف في حؿ المشكبلت التي أواجييا.  9
     مف كثرة الخبلفات اإلدارية مع المسئوليف. أشعر بالضيؽ 10
     أحرص أف أكوف كؼء في عممي. 11

12 
أرى أف العبلقة بيف الرؤساء والمرؤوسيف في الميف األخرى 

 أفضؿ منيا في مينة التدريس.
    

     أنا منضبط الحضور في مواعيد العمؿ الرسمية. 13
     أشعر بأف العقوبات اإلدارية لممخالفيف مناسبة.  14
     أستطيع أداء عممي بصورة أفضؿ إذا تغير مدير المدرسة.   15

16 
ال أحافظ عمى األدوات التي أستخدميا في عممي وكذلؾ 
 المرافؽ العامة في المدرسة،ألف إدارة المدرسة ال تحاسبني.

    

 
 الطمبة:العالقة مع  -المحور الخامس:

غير  مناسبة البند م
غير  منتمية مناسبة

 منتمية
     أشعر بتقدير الطمبة لمجيودي. 1
     أشارؾ الطمبة في المناسبات االجتماعية. 2
     أشعر بالسعادة مف أي تقدـ لمطالب في المياـ التي يتعمميا. 3
     أساعد الطمبة في حؿ مشكبلتيـ. 4
     ما يتعممو الطالب.أتضايؽ مف سرعة نسياف  5
     أشعر بالممؿ في متابعة التبلميذ بطيء التعمـ. 6

7 
أجد أف لممدرس دور محدود في تشكيؿ شخصية التبلميذ 

     وأساليب تفكيرىـ.

     أرحب بمشاركة التبلميذ في النشاطات االجتماعية المختمفة. 8
     أشعر بالسرور إذا خرجت في رحمة مع الطبلب. 9
     ُأحبذ استخداـ العنؼ في معاقبة التبلميذ المشاغبيف. 10
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 مدعمات العمل االقتصادية: -المحور السادس:

غير  مناسبة البند م
غير  منتمية مناسبة

 منتمية

1 
المرتب مف عممي في التدريس ال يكفي؛ والبد أف أجد 

     مصدر آخر لمدخؿ.

     الذي أبذلو. المرتب مف عممي الحالي يتناسب مع الجيد 2

3 
مف األفضؿ أف تكوف الترقية عمى أساس الكفاءة ال عمى 

     أساس طوؿ فترة الخدمة.

4 
مف الصعب الحصوؿ عمى الترقية التي أستحقيا في 

     عممي بالتدريس في وقتيا المناسب.

5 
توفر لي الدولة كموظؼ العبلج المناسب لي وألفراد 

     أسرتي. 

6 
لعدـ وجود حوافز مادية أو معنوية تقدميا أشعر بالضيؽ 
     إدارة المدرسة.

     أستمـ راتبي بداية كؿ شير بانتظاـ. 7

8 
أشعر بالضيؽ لعدـ تمكني مف ادخار أي مبم  مف الدخؿ 

     الشيري.

9 
أشعر بعدـ الرضا لعدـ وجود ساعات عمؿ إضافي نظير 

     الرسمي.ما أقـو بو مف جيد بعد انتياء وقت الدواـ 

     يحقؽ لي راتبي مستوى معيشي مناسب. 10
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 (1ملحق رقم )
 رسالة عميد الدراسات العميا لتسييل ميمة الباحث
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(3رقم ) ملحق  

 قائمة بأسماء أعضاء لجنة التحكيم
 مكاف العمؿ االسـ ـ
 الجامعة اإلسبلمية بغزة –كمية التربية  أ.د. فؤاد العاجز. 1
 الجامعة اإلسبلمية بغزة –كمية التربية  أ.د. عمياف الحولي. 2
 الجامعة اإلسبلمية بغزة –كمية التربية  د. سميماف المزيف. 3
 الجامعة اإلسبلمية بغزة –كمية التربية  د. إياد الدجني. 4
 الجامعة اإلسبلمية بغزة –كمية التربية  د. أنور العبادسة. 5
 الجامعة اإلسبلمية بغزة –كمية التربية  د. نبيؿ دخاف. 6
 الجامعة اإلسبلمية بغزة –كمية التربية  د. ختاـ السحار. 7
 جامعة األقصى. -كمية التربية د. محمود خمؼ اهلل. 8
 جامعة األقصى. -كمية التربية د. رائد الحجار. 9
 جامعة األقصى. -كمية التربية د. بساـ أبو حشيش. 10
 جامعة األقصى. -كمية التربية أبو مصطفى. أ.د . نظمي 11
 جامعة األقصى. -كمية التربية د. عوف محيسف. 12
 جامعة األقصى. -كمية التربية د. عايدة صال . 13
 جامعة األقصى. -كمية التربية د. عطاؼ أبو غالي. 14
 جامعة األقصى. -كمية التربية د. ناجي سكر. 15
 جامعة األقصى. -التربيةكمية  د. يحي النجار. 16
 كمية التربية جامعة األزىر. د. صييب األغا. 17
 كمية التربية جامعة األزىر. د. سفياف األسطؿ. 18
 جامعة القدس المفتوحة. د. زياد الجرجاوي 19
 جامعة القدس المفتوحة. د. أحمد أبو الخير. 20
 جامعة القدس المفتوحة. د. ناصر األغا. 21
 جامعة القدس المفتوحة. سمير شعت.د.  22
 وزارة التربية والتعميـ. د. عمي خميفة 23
 وزارة التربية والتعميـ د. نافذ الشاعر. 24
 وكالة الغوث الدولية. أ. سميماف أبو جراد. 25
 وكالة الغوث الدولية. أ. يحي أبو مشايخ. 26
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 بسم الله الرحمن الرحيم
(4ملحق رقم )  

 صورهتا النهائيةاالستبانة يف 
 ــزةـــــغـــ – ـةــالجـــــــامعة اإلســــــــــالمي

 ـــــــــــاــــــــات العـميـــــــــــدراســعـمـــــادة ال
 ـــــــــــةــــــــــــــــــة التربيـــــــــــــــــــــــكــميـــــــــــــــ

 اإلدارة التربويـــة /قسم أصول التربيـة

 

 
 أخي المعمم المحترم/ أختي المعممة المحترمة: السالم عميكم ورحمة اهلل وبركاتو:

درجة فاعمية االجتماعات المدرسية في مدارس وكالة الغوث يقـو الباحث بعمؿ دراسة بعنواف: 
 اإلعدادية بمحافظات غزة من وجية نظر معممييا وعالقتيا بالتوافق الميني لدييم.

 
 -وذلؾ استكمااًل لمتطمبات الحصوؿ عمى درجة الماجستير مف كمية التربية / قسـ أصوؿ التربية

 إدارة تربوية مف الجامعة اإلسبلمية بغزة. 
 

 ويتطمب ذلؾ الحصوؿ عمى معمومات حوؿ درجة فاعمية االجتماعات المدرسية بمدرستكـ.
فقرات االستبانة المرفقة، واالستجابة ليا بكؿ راجيًا منكـ زمبلئي المعمميف والمعممات األفاضؿ قراءة 

( في الخانة التي ترونيا مناسبة مف فقرات االستبانة، √دقة وموضوعية، وذلؾ بوضع إشارة )
 إضافة إلى تعبئة البيانات األولية المتعمقة بمتغيرات الدراسة )البيانات األساسية عف المعمـ/ ة(. 

 
 وؿ عمييا؛ ستستخدـ ألغراض البحث العممي فقط.عممًا بأف المعمومات التي سيتـ الحص

 
 شاكرا حسن تعاونكم، واهلل يحفظكم ويسدد عمى الخير خطاكم.

 
 الباحث                
 نائؿ جياد الحبلؽ                  
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 بيانات أساسية حول المعمم/ة: -أواًل:
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 بنود استبانة االجتماعات المدرسية: -ثانيًا:
 

 البند ـ

 متوفرة بدرجة

جداً 
رة 
كبي

 

بيرة
ك

طة 
وس
مت

 
ميمة
ق

جداً  
مة 
قمي

 

 ميارة التخطيط لالجتماعات. -المحور األول:

      الوقت المبلئـ لعقد االجتماع.يختار  1
      يختار المكاف المناسب لعقد االجتماع. 2
      يحدد وقت بداية ونياية االجتماع بدقة. 3
      يحدد أىداؼ االجتماع بشكؿ واض . 4
      يراعي مبلئمة أىداؼ االجتماع مف حيث الكـ مع وقت االجتماع. 5
      االجتماع قبؿ انعقاده بوقت كاِؼ.يبم  المعمميف بموعد عقد  6
      ُيشرؾ المعمميف في وضع جدوؿ األعماؿ. 7

8 
ُيرسؿ جدوؿ األعماؿ لممعمميف المشاركيف في االجتماع قبؿ وقت كاؼ 

 مف بدء االجتماع.
     

      يوزع وقت االجتماع عمى موضوعات جدوؿ األعماؿ. 9
      في إدارة االجتماع.يخطط الستخداـ التقنيات الحديثة  10
      يأخذ بعيف االعتبار حاجات المعمميف عند اإلعداد لبلجتماع. 11

 
 

 

 أنثى  )   (          ذكر)   (       الجنس:        -1

 دراسات عميا )   (بكالوريوس                  )   (          دبمـو)   (      العممي: المؤىؿ -2

 سنوات 10أكثر مف   )   (سنوات         10 -6مف  )   (    سنوات 5 -1مف  )   (  سنوات الخدمة:   -3

 شرؽ غزة  ()                    غرب غزة )   (            شماؿ غزة)   (  المنطقة التعميمية:  -4

 رف  )   (خاف يونس    )   ( الوسطى )   (                             
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رة 
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بيرة
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ق

جداً  
مة 
قمي

 

 ميارة التنظيم لالجتماعات. -المحور الثاني:

      يعرض جدوؿ األعماؿ عمى المعمميف في بداية االجتماع. 12
      .اسيتـ طرحييتأكد مف فيـ المعمميف لمموضوعات التي  13
      يرتب موضوعات االجتماع حسب األولويات. 14
      يتحقؽ مف حضور جميع المعمميف في الوقت المحدد لبلجتماع. 15
      يكمؼ أحد المعمميف بتسجيؿ وقائع االجتماع أواًل بأوؿ. 16
      بصوت واض  ومسموع.يتحدث في االجتماع  17
      ييتـ بطريقة جموس المعمميف حسب أغراض االجتماع. 18
      ينبو المعمميف إلى ضرورة تجنب المقاطعات غير الضرورية. 19
      يدير النقاش أثناء االجتماع بطريقة فعالة. 20
      .يعمؿ عمى حؿ الخبلفات الطارئة بيف المعمميف بحيادية 21
      يوزع المياـ عمى المعمميف حسب إمكاناتيـ. 22

23 
يحرص عمى إنجاز جميع القضايا في جدوؿ األعماؿ في الوقت 

 المحدد.
     

      يمخص ما تـ االتفاؽ عميو قبؿ االنتياء مف االجتماع. 24

 .تومتابعة االجتماعاميارة تنفيذ  -المحور الثالث:
      األىداؼ المعدة مسبقًا.يستثمر االجتماعات في تحقيؽ  25
      يشكؿ لجاف عمؿ لتنفيذ نتائج وقرارات االجتماع. 26
      يضع جدواًل زمنيًا محددًا لتنفيذ نتائج االجتماع. 27

28 
يحرص عمى أف تكوف قرارات وتوصيات االجتماع موضوعية قابمة 

 لمتنفيذ.
     

      التعاوني داخؿ المدرسة.يستفيد مف االجتماعات في تنمية العمؿ  29

30 
يستفيد مف نتائج االجتماع كتغذية راجعة في تعديؿ خطط وسموؾ 

 المعمميف.
     

      يستثمر االجتماعات في تحسيف العمؿ المدرسي وتطويره. 31

32 
يستثمر االجتماعات في توجيو المعمميف نحو المشاركة في األنشطة 

 البلصفية.
     

33 
مستوى التحصيؿ لدى  االجتماعات في تحسيف ورفع يوظؼ نتائج
 .طمبة المدرسة
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 متوفرة بدرجة
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34 
يستثمر االجتماعات في رفع مستوى النمو الميني لممعمميف، وتحسيف 

      أدائيـ الوظيفي.

35 
المعمميف إلى الدورات التدريبية يسترشد بنتائج االجتماعات لتوجيو  

 التي ىـ بحاجة ليا.
     

36 
يستثمر االجتماعات في رفع الروح المعنوية لممعمميف، وزيادة رضاىـ 

 الوظيفي.
     

 ميارة العالقات اإلنسانية. -المحور الرابع:

      يعطي الحرية لكؿ معمـ لمتعبير عف رأيو أثناء االجتماع. 37
      المعمميف في اتخاذ القرارات.ُيشرؾ  38
      يراعي مشاعر المعمميف وانفعاالتيـ. 39
      يبدي اىتماـ واض  بالمعمميف الجدد. 40
      يوجو عبارات الشكر والثناء لممعمميف المتميزيف، أثناء االجتماعات. 41
      يفس  المجاؿ لمتعارؼ بيف المعمميف المجتمعيف ألوؿ مرة. 42
      يحرص عمى تقديـ ضيافة لممعمميف أثناء االجتماع. 43
      يتصؼ بالعدالة في التعامؿ مع جميع المعمميف. 44

45 
يتعامؿ بمباقة وبسعة الصدر مع األعضاء الذيف يسعوف لحرؼ مسار 

 االجتماع.
     

      يحتـر مؤىبلت المعمميف وتخصصاتيـ العممية. 46

47 
العبلقات اإلنسانية بينو وبيف المعمميف مف خبلؿ يحرص عمى تحسيف 

 االجتماعات.
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 بسم الله الرحمن الرحيم

 االستبانة يف صورهتا النهائية
 ــزةـــــغـــ – ـةــالجـــــــامعة اإلســــــــــالمي

 ـــــــــــاــــــــات العـميـــــــــــدراســعـمـــــادة ال
 ـــــــــــةــــــــــــــــــة التربيـــــــــــــــــــــــكــميـــــــــــــــ

 اإلدارة التربويـــة /قسم أصول التربيـة

 

 
 أخي المعمم المحترم/ أختي المعممة المحترمة: السالم عميكم ورحمة اهلل وبركاتو:

المدرسية في مدارس وكالة الغوث درجة فاعمية االجتماعات يقـو الباحث بعمؿ دراسة بعنواف: 
 اإلعدادية بمحافظات غزة من وجية نظر معممييا وعالقتيا بالتوافق الميني لدييم.

 
 -وذلؾ استكمااًل لمتطمبات الحصوؿ عمى درجة الماجستير مف كمية التربية / قسـ أصوؿ التربية

 إدارة تربوية مف الجامعة اإلسبلمية بغزة. 
 

معمومات حوؿ مستوى التوافؽ الميني لدى معممي ومعممات المرحمة ويتطمب ذلؾ الحصوؿ عمى 
 اإلعدادية في المدارس التابعة لوكالة الغوث الدولية بمحافظات غزة.

راجيًا منكـ زمبلئي المعمميف والمعممات األفاضؿ قراءة فقرات االستبانة المرفقة، واالستجابة ليا بكؿ 
 الخانة التي ترونيا مناسبة مف فقرات االستبانة، ( في √دقة وموضوعية، وذلؾ بوضع إشارة )

 
 عممًا بأف المعمومات التي سيتـ الحصوؿ عمييا؛ ستستخدـ ألغراض البحث العممي فقط.

 
 شاكرا حسن تعاونكم، واهلل يحفظكم ويسدد عمى الخير خطاكم.

 
 
 
 

 الباحث                
 نائؿ جياد الحبلؽ                  
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 بنود استبانة التوافق الميني لممعمم: -ثالثًا:  

 بنود االستبيان م

شدة
ق ب

أواف
 

فق
أوا

أكد 
 مت
غير

 

ض
عار

أ
شدة 
ض ب

عار
أ

 

 المجال األول: نوع وقيمة العمل.

      أرى أف التدريس عمؿ ممؿ. 1
      أكوف سعيدًا إذا أتيحت لي فرصة تغيير عممي في التدريس.  2
      التدريس عف العمؿ اإلداري.أفضؿ العمؿ في  3
      أفضؿ العمؿ في مينة التدريس عف أي مينة أخرى. 4
      أعتقد أف اختياري لمينة التدريس أكبر خطأ ارتكبتو في حياتي. 5
      أعتقد أف عممي في التدريس ىو أحد مصادر سعادتي في الحياة. 6
      سأختار مينة التدريس.أرى أني لو ُخيرت أف أبدأ حياة جديدة؛  7
      أشعر بالحيوية والنشاط أثناء التدريس. 8

9 
أرى أف مينة التدريس تحد مف وصوؿ المعمـ إلى مناصب عميا في 

 المجتمع.
     

      أرى أف المعمميف يبذلوف جيودًا كبيرة مف أجؿ تنمية المجتمع. 10
      يتناسب مع ميولي الشخصية.أشعر بالرضا عف عممي في التدريس؛ ألنو  11
      أرى أف عممي في التدريس ال يحقؽ لي المكانة االجتماعية التي أتمناىا. 12
      أشعر باالطمئناف في عممي بالتدريس. 13
      أرى أف المجتمع ال يقدر مينة التدريس كما يجب.  14

 المجال الثاني: طبيعة وظروف العمل.
      أشعر بالقمؽ مف كثرة األنظمة اإلدارية والتربوية المتبعة في مدرستي.  15
      أترقب إجازات العمؿ بفارغ الصبر. 16
      أف مينة التدريس تسبب لممعمـ مشكبلت نفسية. عتقدأ 17
      أشعر بأف حياتي كمدرس تتميز بالمتعة والدؼء. 18
      أعمؿ في التدريس.أشعر بالراحة واالستقرار؛ كوني  19
      أشعر أف الوقت يمر بسرعة أثناء الحصة. 20
      أعتني بمظيري عند ذىابي لعممي. 21
      يزيد عممي في التدريس مف ثقتي بنفسي. 22
      ُأحب المدرسة التي أعمؿ فييا؛ ألنيا نظيفة. 23
      أشعر بالراحة في مدرستي لوجود حديقة جميمة بيا. 24
      أرى أف عدد ساعات العمؿ في التدريس تناسبني. 25
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      أقدر حرص إدارة المدرسة عمى توفير اإلضاءة المناسبة لمصفوؼ. 26

      أشعر بغياب األمف الوظيفي لي بسبب الوضع السياسي. 27

 العالقة مع الزمالء.المجال الثالث: 
      أشعر بتقدير زمبلئي المعمميف لي. 28
      أشعر بالضجر مف كثرة انتقادات زمبلئي لي. 29
      أنا راضي عف عبلقاتي بزمبلئي المعمميف في المدرسة. 30
      أشعر بتفاعؿ إيجابي ومثمر مع زمبلئي المعمميف. 31
      أقضييا مع زمبلئي.أشعر بالسرور في األوقات التي  32
      زمبلئي المعمميف قائمة عمى التنافس السمبي. ب تيأرى أف عبلق 33
      ُأقدر لزمبلئي حرصيـ عمى زيارتي في مرضي. 34
      أرحب بكشؼ زمبلئي المعمميف عف نقاط ضعفي في تأدية عممي. 35
      المدرسة..تربطني بزمبلئي المعمميف عبلقات المحبة والتعاوف في  36
      تتسـ عمى الفتور.المعمميف أشعر أف عبلقتي بزمبلئي  37

 المجال الرابع: العالقة مع اإلدارة والمسئولين.

      أقدر معاممة إدارة المدرسة العادلة لجميع المعمميف. 38
      أشعر بالضيؽ مف المتابعة المتكررة  لمدير المدرسة ألعمالي الكتابية.    39
      أشعر بأف المسئوليف يحترمونني. 40
      .مى المعمميفأقدر ديمقراطية إدارة المدرسة عند اتخاذىا لقرارات تؤثر ع 41
      أرى أف عّمي أف أجاري مدير المدرسة مف أجؿ الحصوؿ عمى تقارير عالية. 42
      تعميمية.أنا راٍض عف توفير اإلدارة لممعمميف ما يحتاجونو مف وسائؿ  43
      عني. التربوي أشعر بالظمـ مف التقارير التي يقدميا مشرفي 44
      أرى أف طريقة متابعة العمؿ في مدرستي إيجابية. 45
      أقدر لممسئوليف مشاركتيـ في حؿ المشكبلت التي أواجييا في المدرسة.  46
      مف كثرة خبلفاتي مع المسئوليف. توترأشعر بال 47

48 
في  نياأرى أف العبلقة بيف الرؤساء والمرؤوسيف في الميف األخرى أفضؿ م

 مينة التدريس.
     

      أشعر بتقدير المدير لي اللتزامي بمواعيد العمؿ الرسمية. 49
      أرى أف العقوبات اإلدارية لممخالفيف مناسبة.  50
      أرى أني أستطيع أداء عممي بصورة أفضؿ إذا تغير مدير المدرسة.   51
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 المجال الخامس: العالقة مع الطمبة.

      أشعر بتقدير الطمبة لمجيودي. 52
      االجتماعية.أشعر بالراحة عند مشاركتي لمطمبة في مناسباتيـ  53
      أشعر بالسعادة مف أي تقدـ يحرزه الطالب في تحصيمو الدراسي. 54
      أشعر بتقدير الطمبة لي؛ ألني أساعدىـ في حؿ مشكبلتيـ. 55
      .ةأشعر بالضيؽ مف سرعة نسياف ما يتعممو الطالب 56
      بطيء التعمـ. طمبةأشعر بالممؿ عند متابعة ال 57
      أجد أف لممعمـ  دورًا محدودًا في تشكيؿ شخصية التبلميذ وأساليب تفكيرىـ. 58
      أرحب بمشاركة الطمبة في األنشطة البلصفية المختمفة. 59
      أشعر بالسرور إذا خرجت في رحمة مع الطبلب. 60
      أميؿ الستخداـ العقاب عند محاسبة الطمبة المذنبيف. 61

 السادس: مدعمات العمل االقتصادية.المجال 

      أرى أف راتبي مف عممي في التدريس ال يكفي لسد حاجاتي األساسية. 62
      أرى أف راتبي مف عممي في التدريس يتناسب مع الجيد الذي أبذلو. 63
 

64 
طوؿ فترة  أعتقد أف الترقية يجب أف تكوف عمى أساس الكفاءة وليس

 .الخدمة
     

      أواجو صعوبة في الحصوؿ عمى الترقية التي أستحقيا في وقتيا المناسب. 65
      أقدر توفير الدولة العبلج المناسب لي وألفراد أسرتي.  66
      أشعر بالضيؽ لعدـ وجود حوافز مادية تقدميا إدارة المدرسة. 67
      أشعر بالقمؽ مف تذبذب أسعار العمبلت عند استبلـ راتبي. 68
      أشعر بالقمؽ؛ لعدـ تمكني مف ادخار أي مبم  مف دخمي الشيري. 69
      أشعر بالظمـ لعدـ وجود ساعات عمؿ إضافي نظير ما أقـو بو مف جيد. 70
      .جيدأرى أف راتبي يحقؽ لي مستوى معيشي  71

 

 


