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 املقدمة: 

السعودية بتطورات وتغيرات لتحقيق رؤية   العربية  اململكة  أ   ، 2030تمر  اململكة من  التعليم   مية كبيرة لتطوير وتعزيزولت أهحيث  ، وقد رسمت 

من    التعليم ال بدو مما ال شك فيه عند تطوير  ،  في شتى مراحله ومناهجه املختلفة  التميز والرقي في تطوير التعليم ل هذه الرؤية انطالقة جديدة إلى  خال

م بالتعليمات  والجدية في املمارسات التعليمية وااللتزا ،  ادة االنضباط في النظام التعليميصالحه وتطويره كما تحث على زيالتركيز على النظام السائد وإ 

 والقواعد التنفيذية. 

إلحداث التغيير  املختلفة وهو خطوة مهمة وأساسية  حيث يعد تحقيق أهداف التعليم األساس ي أساس من أهم األسس للتقدم في مجاالت الحياة  

، حيث تعد القيادة جوهر العملية اإلدارية ومفتاح اإلدارة الفاعلة، حيث تدعو كثير من (3،2020تعد محل نظر ودقة )الرشيدي،بهدف التنمية فهي  

(، 2020، 5)عيد،  ستراتيجييعتبر عصر املعرفة والتفكير اال  ثلى ممارسة قيادة تواكب التحديات والتطورات في القرن الحادي والعشرون حيإ الدراسات 

املديرين  و  إ أن  التطوير هم  الذين لديهم قدرات جيدة على  أ   أشخاص حداث  أنفسهم بسرعة  األ يكيفون  التي يحدث فيها تغييكثر من غيرهم في  ر وقات 

حيث تعمل على  ،في ترشيد وعقلنة السلوك التنظيميوتعتبر القيم التنظيمية متغير هام في أي مؤسسة بما تحمله من أهمية  ، (4، 2012سريع )بانعمة، 
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 امللخص:

املعلمات، هدفت   نظر  بريدة من وجهة  مدينة  في  الحكومية  الثانوية  املدارس  في  التنظيمية  القيم  التعرف على مستوى  إلى  الدراسة 

الدورات  ،سنوات الخبرة  ،والكشف عنما إذا كانت هناك فروق ذات داللة إحصائية في استجابات عينة الدراسة تعزى ملتغيرات ) التخصص

  املقترحات اإلجرائية املستفادة لتحسين مستوى القيم التنظيمية، واستخدمت الدراسة املنهج الوصفي )املسحي( التدريبية(، والتوصل ألهم 

الدراسة    francis&woodcock,1995وتم االعتماد على مقياس   املعلومات، وتكون مجتمع   معلمة، وحيث تكونت عينة   1670كأداة لجمع 

 معلمة من املرحلة الثانوية في مدينة بريدة، تم اختيارهن بطريقة عشوائية بسيطة. 312الدراسة األساسية 

بدرجة   املعلومات متحقق  نظر  بريدة من وجهة  بمدينة  الثانوية  املدارس  في  التنظيمية  القيم  أن مستوى  الدراسة  نتائج  أهم  وكانت 

نه ال  أ ب األول  املحور الرئيس ) إدارة العالقات ( وبأبعاده الفرعية، والترتيب الثاني )إدارة اإلدارة ( بأبعاده الفرعية، كما  كبيرة، وجاء  بالترتي

الختالف سنوات  ترجع  بريدة  مدينة  في  الحكومية  الثانوية  املدارس  في  للمعلمات  التنظيمية  القيم  مستوى  في   
ً
إحصائيا دالة  فروق  توجد 

  في مستوى القيم التنظيمية للمعلمات في املدارس الثانوية الحكومية في مدينة بريدة ترجع الختالف الخبرة، بينما 
ً
توجد فروق دالة إحصائيا

على   املحافظة  أبرزها:  كان  واملقترحات  التوصيات  من  ملجموعة  الدراسة  توصلت  وقد  األدبية،  التخصصات  لصالح  والفروق  التخصص، 

ا  في  للمعلمات  الكامل  لهم الدعم  املناسبة  التنظيمية  الظروف  وتهيئة  التعليمية،  مهارات  ،  ملؤسسات  لتطوير  مناسبة  تدريبية  دورات  بناء 

التنظيمية بالقيم  تعنى  التي  تلك  وخاصة  التعليمية  املؤسسات  في  لترسيخ  ،للعاملين  املأمول،  القيادي  للدور  مواكبة  تدريبية  برامج  إعداد 

 القيم التنظيمية.  

 بريدة.  ؛املدراس الثانوية ؛القيم التنظيمية املفتاحية:الكلمات 

 

mailto:Hussah.khalaf.1996@hotmail.com
http://www.refaad.com/
https://www.refaad.com/views/EPSR/Home.aspx


 حصه العضاض                                                                              املعلماتالقيم التنظيمية في املدارس الثانوية الحكومية في مدينة بريدة من وجهة نظر  

 468-446، ص: 2021 -2، العدد9املجلد   -املجلة الدولية للدراسات التربوية والنفسية
 447 

 

ء ال يتجزأ من  فالقيم التنظيمية جزظيمي وتعمل على تحقيق الطاعة بها،  احترام النظام وتحديد املسؤوليات كما تحترم السلطة الرسمية والهيكل التن

يدي أالقائد  ر  التنظيم  )بوقرافو   فراده بها  تفاعالته  في   أ و (،  6،  2017،تظهر 
ً
عامال التنظيمية  القيم  النجاح  ن  عوامل  من  القيم ،  مهم  قوة  فبقدر 

في العمل من    ثرن للقيم التنظيمية أ كما أ   ،كانت قيمها التنظيمية اقوى   كلما  حيث تتحسن إنتاجية املنظمة،  ية تحدد كفاءة املنظمة وفاعليتهاالتنظيم

 . ( 3، 2019، ل وتحقيق األهداف وغيرها )العنزي والكفاءة في العم، أهمها األداء الجيد

ثار إيجابية  خالل تطوير وتحسين قيم ومعتقدات أفرادها ملا لها من أ ( ان املنظمات تسعى لتحقيق تلك الفعالية من  4،  2017)بن حامد    ويذكر

الوقت نفسه وحيث توصل   الفرد واملنظمة في  الباحثين أ على  العالي من خالل تفاعل األساتذة  التعليم  التنظيمية تسهم بشكل كبير في جودة  القيم  ن 

ا  التي تضبط سلوك العاملين داخل  أدركت ،  لتنظيم والعمل ضمن روح الجماعة وهذا التفاعل ينتج عنه مجموعة من املعايير والقيم واملعتقدات  وقد 

صبح من الضروري دراسة الثقافة أ ولذلك  لرئيس الحتياجات املستفيدين منها،  همية القيم التنظيمية حيث  اعتبرتها املفتاح ا معظم أنواع املنظمات أ 

 
ً
الحفظ وصوال املنظمة وعملية  بيئة  القيم ودراسة  للمنظمة من خالل دراسة  ا إ   التنظيمية  القيم  املقام األخير لى كل ما يدعم  التي تخدم في  لتنظيمية 

 . (Bowden,2000,5)داف املنظمة أغراض و أه

 مشكلة الدراسة:

املنظما التنظيمية حاجة حقيقية لجميع  القيم  إ تعتبر  أنها تؤدي  املنظمة،  ت بشتى فروعها واختصاصاتها حيث  العنزي  لى رفع كفاءة  حيث يؤكد 

أ 15،  2019) التن(  القيم   ن 
ً
النجاح،    ظيمية عامال وفاعليتهامهم من عوامل  املنظمة  تحدد كفاءة  التنظيمية  القيم  ملحور وأ ،  فبقدر قوة  النتائج  ظهرت 

، 2008دراسة العتيبي )  كما أشارت  ،  فراد عينة الدراسةوجهة نظر املعلمين واملعلمات من أ القيم التنظيمية بمدارس محافظة العال درجة ) كبيرة(  من  

دراسة  وكما توصلت  ،  رين نحو االلتزام بالقيم التنظيمية في وزارة التربية والتعليم في اململكة العربية السعودية  كانت بدرجة كبيرة ( أن اتجاهات املدي25

( ب  ( 71،  2019الجابر  التنظيمية  القيم  العامةأن توافر  اإلدارة  في معهد  كبير  ت،  شكل  )وحيث  العموش  أ 47،  2019قر  التي  نه من خال(  القيم  تسود ل 

ماعي ن مستوى القيم التنظيمية في مؤسسة الضمان االجتلقيم التنظيمية السائدة ومستوى أداء العاملين فيها وأ ن نتعرف على مستوى ا املنظمة يمكن أ 

أ   جاءت )متوسطة( العينة،  من وجهة نظر  التنظيميةbrendam  (2000  ،25دراسة  وتوصلت  فراد  القيم  أن  املعلمين بدرجة كبيرة   (  كما    ،محققة لدى 

ل لها فيما يجب اتباعه من برز املبادئ التي توصأ ن  أ ن القادة اللذين يمارسون القيادة بالقيم جاءت بدرجة متوسطة و أ ortyoand  (2006  ،30  )شار  أ 

   .، الصدق، العمل مع الفريققامةاالستتنظيمية كانت: تلبية االحتياجات، دارة لرفع القيم القبل اإل 

( انه  31،  2019فقد توصلت دراسة العتيبي )  التنظيمية والعديد من املتغيرات،    ن هناك عالقة ارتباطية وثيقة بين القيم كما تشير الدراسات إلى أ 

)ط ارتباطية  عالقة  واالليوجد  التنظيمية  القيم  بين  يتز ردية(  حيث  التنظيمي  أ ام  الباحث  الواقع،  ؤكد  مع  تنسجم  تنظيمية نها  قيم  هناك  كان  فكلما 

ل القيم نه من خال( أ 47،  2019وحيث يقر العموش )تمائهم للمدارس التي يعملون بها،  لى التزام املعلمين و انيعمل بها املعلمون كلما أدى ذلك إ إيجابية  

ى انه يوجد عالقة داء الوظيفي وحيث توصل الباحث إل مستوى القيم التنظيمية السائدة وعالقتها بمستوى األ ن نتعرف على  التي تسود املنظمة يمكن أ 

بي  )إيجابية( األداء،  ما  وتحسين  التنظيمية  القيم  )ن  الجابر  نتائج دراسة  أوضحت  املقابل  أ 72،  2019وفي  يوجد عالقةن(  أ   ه  بين  بعاد  )سلبية( ضعيفة 

التنظيمية واالتجاه  الت  القيم  أنحو  الدراسة،  سرب من قبل  أ فراد عينة  أكثر  ال وأن  التنظيمية  القيم  باالتبعاد  ارتباطية عكسية  لها عالقة  جاه نحو تي 

 . دور في خفض معدل التسرب الوظيفي وان العدالة التنظيمية لها, التسرب هو بعد العدالة 

 .لك باإلجابة على أسئلة الدراسةالسائدة في املدارس الثانوية في مدينة بريدة وذوجاء الغرض من هذه الدراسة ملعرفة القيم التنظيمية 

 سئلة الدراسة:أ

 ؟ دينة بريدة من وجهة نظر املعلماتمستوى القيم التنظيمية في املدارس الثانوية الحكومية بمما  .1

 ية في مدينة بريدة تعزى ملتغيرات املدارس الثانوية الحكومهل توجد فروق ذات داللة إحصائية في مستوى القيم التنظيمية للمعلمات في  .2

 ؟ (لخبرة، التخصص، الدورات التدريبيةا  )سنوات

 ؟ الثانوية الحكومية بمدينة بريدة في املدارس  ما املقترحات الالزمة لتحسين مستوى القيم التنظيمية .3

 : راسةأهداف الد

 املعلمات. من وجهة نظر ثانوية الحكومية بمحافظة بريدة املدارس ال  التنظيمية فيالتعرف على مستوى القيم  .1

عن   .2 املأ الكشف  في  للمعلمات  التنظيمية  القيم  مستوى  في  اإلحصائية  الداللة  ذات  الفروق  تعزى  هم  بريدة  مدينة  في  الحكومية  الثانوية  دارس 

 . (الدورات التدريبيةالتخصص، ملتغيرات )سنوات الخبرة، 

 رحلة الثانوية في مدينة بريدة. القيم التنظيمية لدى معلمات امل وضع مقترحات لتحسين  .3
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 : همية الدراسةأ

التنظيمية   .1 القيم  ملوضوع  تناولها  من  الدراسة  أهمية  فيأ تأتي  املهمة  العوامل  والتعليمية  حد  اإلدارية  منظمة  ،  العملية  قوة  القيم  تعتبر  حيث 

 ومحركة للسلوك . 

 تعد هذه الدراسة است .2
ً
  .للجهود املبذولة في مجال )القيم التنظيمية( في املؤسسات التعليمية كماال

 إ  يؤثر مما انتمائهم  وتعزيز، والتزامهم  املوظفين وعي بتنمية تقوم التنظيمية القيم ن أ  .3
ً
 .أدائهم  على يجابيا

 لقيم التنظيمية. ت خاصة عن واقع ا ن تزود هذه الدراسة أصحاب القرار في املؤسسات التعليمية معلومامن املأمول أ  .4

 نشطة.األ ممارسة عند واستخدامه به عانةلالست مرجعي طارإ  قد تساهم الدراسة بتكوين .5

  :حدود الدراسة

دارة العالقات إ املكافأة ( و   ،الصفوة   ،) القوة   بعاد القيم التنظيمية إدارة اإلدارة  وتشمل لت هذه الدراسة بعدين رئيسين من أ تناو   : املوضوعيةالحدود  

 .للمجال التربوي  ملدى مالئمتهن  بناء على االتفاق واالطالع و بعادانون والنظام ( تم اختيار هذه األالق ،فرق العمل ،) العدل وتشمل

 لثانوية الحكومية في مدينة بريدة. اقتصرت هذه الدراسة  املدارس ا  الحدود املكانية:

 بريدة. لحكومية في مدينة الثانوية في املدارس ا معلمات املرحلة شرية: الحدود الب

 ..هـ1441هذه الدراسة في الفصل الدراس ي الثاني  تمت: الحدود الزمانية

 مصطلحات الدراسة:

 القيم التنظيمية: 

  ),61995(francis & woodcock  وود فرانسيس  علي:  كوكيعرفها  تبنى  الذي  االعتقاد  أبأنها  املنظماته  في  اختيار  ،  عمالنا  عن  عبارة  الصالح فهي 

  . واملهم وغير املهم والسيئ، 

اتفاقات مش  (10،  2002عرفها محمود سلمان العلميان)  " أ بأنها:  بين أعضاء حول ما هو مرغوب  أ و غتركة  العمل،  ير مرغوب في مكان  بيئة  بحيث  و 

االهتمام   وة بين العاملين  االهتمام بإدارة الوقت،املختلفة ومن هذه القيم : املساتعمل هذه القيم على توجيه سلوك العاملين ضمن الظروف التنظيمية 

 خرين ....الخ " احترام األ  ،باألداء

 جرائي للدراسة: التعريف ال 

والتي تنعكس على طريقة أدائه وتعمل على تي تحدد السلوك املقبول واملرفوض،  هي القيم واملعتقدات التي يمتلكها املعلم و يلتزم بمضامينها فهي ال 

ل العريضة  الخطوط  تحدد  فهي  للمنظمة  الداخلية  الخصائص  على  التنظيمية  القيم  تنعكس  كما  التنظيمي  سلوكه  وتوجيه  اتجاهاته  توجيه تحديد 

 مدينة بريدة.  في املدراس الثانوية الحكومية في مانةالسلوك ووضع القرارات وفق أهداف تسعى إلى تحقيقها بإخالص وأ 

 : الطار النظري 

 
ا
 : مفهوم القيم :أول

 ( 87 , 1993 ،مينها ") القريوتيويلتزمون بمضاأصحابها بقيمتها،  " املعتقدات التي يعتقد
وتكون لها  ال واملمارسات املعنوية واملادية،  عمتكون بمثابة موجهات للحكم على األ و املعايير التي تنبثق عن مؤسسة ما،  حكام و هي "مجموعة من األ 

التأث اإلقوة  بمالها من صفة  املؤسسة  أ   لزامير على  بمثابة خروج عن  عنها  انحراف  أو  أي خروج عليه  ويعتبر  العدلونيوالعمومية   (  " املؤسسة  ،  هداف 

 م(  2002

اإل يصدره  الذي  هي"الحكم   القيمة 
ً
مهتديا ما  ش يء  على  ا   نسان  واملعايير  املبادئ  فيه،  بمجموعة  يعيش  الذي  املجتمع  وضعها  يحدد  لتي  والذي 

 رغوب فيه واملرغوب عنه من السلوك،  امل
ً
 أ   فالقيمة تتضمن قانونا

ً
   أوله ش يء من الثبات على مر الزمان،   و مقياسا

ً
يتضمن   بعبارة اشمل تتضمن دستورا

 ( 188،2008 ،ل والسلوك " )فيله وزميلهنسق األفعا

 
ا
 لتنظيمية: تطور القيم ا: ثانيا

 نمت القيم اإلدارية،  
ً
ويمكن  قيم اإلدارية والتنظيمية السائدة،  مع تطور ال  وتطورت عبر سبع مراحل رئيسية للتطور حيث بات دور املديرين متميزا

 . (1927،كودكو احل التالية )ديف فرانسيس ومايك  مال وتوضيح تلك املراحل في املر إج

حيث يتم تحفيزه بواسطة املكاسب  نه شبيه باأللة بالتمام، أ لى أساس نسان كانت تتم عاإلوتمثلت في سيادة القيم التي قالت بأن معاملة  املرحلة األولى: 

التنظيم   ،املادية من  أساسية  مفاهيم  على  قائمة  القيم  بالسلطة ،  وكانت  املتعلقة  املفاهيم  وصف  الذي  ويبر  ماكس  قبل  من  بداية  تحليلها  تم  والتي 
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الرسمية،    ،دوارواأل   ،وتدريجها املنظماتواإلجراءات  بدأت  بالكفاية،    ثم  معنية  وأصبحت  عليه تنمو  يقوم  الذي  باألساس  العلمي  التفكير  عجل  كما 

لى القيم التي تفترض بالوقت لدى معظم القادة مستندة إ  وكانت املعلومات الخاصةى تغيير ظروف العمل، اج العديدة إلوبالتالي قادت طرق اإلنت ،لتغييرا 

 ن الرجال والنساء هم مصادر مثل مصادر اإلنتاج. أ 

 كثر تعقنى املديرون التقدميون وجهة نظر أ تببدأت هذه املرحلة على أساس نتائج دراسات هاوثورن: حيث  املرحلة الثانية:  
ً
سان، مدركين  بشأن اإلن  يدا

 حاان األ 
ً
  سيس وقوة اإلرادة تلعب دورا

ً
فراد تحسين اتجاهات األ دخال التجارب ملحاولة إ   وفي بعض األحيان دورا حاسما في التأثير على اإلنتاجية فتم ، مهما

 لى بيئة العمل. كما تم إدخال أساليب تحفيز جديدة إ عمل، تدريب املديرين ليصبحوا قادة ومن ثم نحو العمل، 

 الفترة إ   وقامت في تلك   ،حيث اكتسبت االتحادات املهنية القوة استجابة لظهور االتحادات املهنية،  ظهرت هذه املرحلة  :  املرحلة الثالثة
ً
كبيرة من   عدادا

حدثته  يص العالم الغربي من العجز الذي أ واملحافظة على السالم ثم تم بعد تلخجل احتواء االضطراب،   ن الجهود من أ اإلدارات باستثمار قدر كبير م

تجريب ع الثانية  العاملية   الحرب 
ً
إل   ددا اإلدارة  وتوصلت  املداخل  رأسا  من  املواجهة  بأن  االعتقاد  أسوء  ى  كانت  فبحثت عن طرق خيار موجود،  لرأس 

 ملشكلة وهو الحرية في بيئة العمل. جديدة لحل مشكالت القوة والهيمنة فظهر الجواب لهذه ا 

تي طاملا تمسكت بها اإلدارات لفترة  ألن فكرة حرية العمل هذه قد تحدث املعتقدات الملرحلة على أساس الحرية في العمل،  قامت هذه ا :  املرحلة الرابعة

 ، طويلة
ً
 للحاجة إ   ونظرا

ً
   لى أساليب جديدة بدأ التأثير األمريكي يلعب دورا

ً
)the human side of   في كتابه  1960حيث نشر ماكجريجور في العام    مسيطرا

)enterprise   العالم عبر  اإلداري  التفكير  على  تأثير  له  كان  أوضح  ،  الذي  اإلداريةحيث  القيم  أنظمة  أهمية  من    ،ماكريجور  تقسيمه  وذلك  خالل 

 :  بنظرية )y(،)x(فراد عندما تتم ادارتهم وفقا لنظرية حيث يرى ماكريجور أن األ  ن وبما يعرفلى مجموعتين متضادتيللمعتقدات اإلدارية إ

 نهم حين أ  وفي ،فإنهم سيكونون غير متعاونين ومخادعين وكسالى (:Xنظرية ) 
ً
 .اذا كانوا يدارون وفقا

 راء بناءة.خرين وذوو أ ومحبون لل  جابين وجديرون بالثقةفإنهم سيكونون إي ( : Yنظرية ) 

 م قوة الزهور يمثل روح ذلك الوقت.ثارة العنيفة لحقبة الستينات وكان هو مفهو ية في خط مواز لطبيعة التحرر واإلوسارت في هذه املثالية التنظيم

 ت ماثلة فيما يسمى باإلدارة باألهداف،  وتمثلت في ظهور عصر جديد من القيم اإلدارية التي كان   :الخامسةاملرحلة  
ً
ية فإن كل فرد يجب لهذه النظر   وفقا

أ أ  إنتاجية شاملة ومتفق عليهان يكون لديه  بال  ،هداف  إنجاز هذه األهداف،  لكي يسمح  الفردية لتحديد طرق ووسائل  الهدف من هذه حرية  ولقد كان 

 فراد. ين أهداف املنظمة وأهداف األ النظرية التوافق ب

  عادوبرزت مجموعة جديدة من القيم التنظيمية على الساحة حيث  ها متحررين من أوهام اإلدارة باألهداف،  صبح املديرون فيالتي أ :  املرحلة السادسة

 أ لى الحقل املزدهر املتعلق بعلم السلوك التطبيقي و مدير السبعينات على نحو متزايد إ 
ً
   ظهر تحليل األفكار واملعلومات اإلدارية لهذا العصر تحيزا

ً
  متميزا

السلط املدير موضع تساؤل،  ضد  املة واصبح دور  التوجه لفحص  املدير وشاع  التأييد كدور  امليسر موضوع  ظمات تحت شعار نوحيث اصبح مفهوم 

 التطوير التنظيمي.

 كثر كونها مرحلة تقدمية،  أ د فعل  ها كانت تمثل ر ألنارة  واتسمت باإلث  املرحلة السابعة:
ً
جدادهم أ   وتمثلت في اكتشاف املديرين للدروس التي يعرفها جيدا

 واملسئولية الذاتية.  ،رص الفرديةحيث بدأت تكتشف من جديد القوة الدافعة الستغالل الف ،التنظيمين

 
ا
 أهمية القيم التنظيمية: : ثالثا

أي  القيم هي األساس في  النجاح،  ثقافة تنظيمية وهي ج  أن  املنظمة لتحقيق  أ كموهر فلسفة  العاملين ا  املشتركة لكل  القيم شعور بالتوجهات  ن 

اليوميةوتعد      ،مؤشرات لتصرفاتهم 
ً
املنظمة تحصل بال شك على قوة   فضال إ   عن ذلك فان  املوظفون على كبيرة من خالل وجود قيم مشتركة  ذ يكون 

ن بأهميتهم ومن خالل القيم يشعرو ير، تخاذ القرارات التي تدعم هذه املعايومن ثم تكون لديهم القدرة على ا يير التي يجب عليهم االلتزام بها،  معرفة باملعا

 أي أنها تؤدي إلى خلق شعور بالهوية بالنسبة للفراد العاملين في املنظمة، نظمة تصبح ذات معنى بالنسبة لهم،  في املنظمة تثار دافعيتهم الن الحياة في امل

تي تمتلك قيما مشتركة فاملنظمات ال  املنظمة،يمتد ليشمل جميع نواحي  ن وجود قيم تنظيمية مشتركة  إ يم حقيقية في عقول عدد كبير منها،  وتصبح الق

 (. 47ـ46،  2009) الخزاعلة ،القيم في تصميم التنظيم الرسمي. كلى عكس تلقوية تميل إ 

 
ا
 شروط القيم التنظيمية: : رابعا

نحو التالي ) ديف فرانسيس ومايك  وهي على ال  ،ما توافرت الحكم على وضوح تلك القيم   العديد من الشروط التي نستطيع متىللقيم التنظيمية  

 ( 52ـ47 ، 1995ودكوك 

 ختيار القيم من بين عدة بدائل. ا  •

 خر.فيجب أن تدعم القيم بعضها األ اتساق القيم مع بعضها البعض،  •

 ن تكون معززة لقيم األداء. أ  •

 ن تكون قابلة للتوصيل. أ  •
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  .عتزاز وداعية للفخر واال أن تكون جذابة،  •

 لها برسائل واضحة إلفراد التنظيم.ولضمان توصي النقاش حولهاواألثارة  لقيم لتوضيح الصورة العقلية لها،تدوين ا  •

 
ا
 :  خصائص القيم التنظيمية: خامسا

  اآلتي:ائص والسمات نتطرق إليها في تتمتع القيم التنظيمية بمجموعة من املميزات والخص

ختالف رغباتهم وظروفهم، أي أن لكل فرد عامل مجموعة من  الفها بين األفراد العاملين على ا ختالقيم التنظيمية بالنسبية وذلك ال تتميز    : النسبية •

ينتمي   التي  باملؤسسة  السائدة  التنظيمية  بالقيم  التزامه  على  تؤثر  األهداف  هذه  إليها،  الوصول  يحاول  والرغبات  إلى األهداف  باإلضافة  إليها، 

 .  سسةالظروف البيئية التي تسود هذه املؤ 

أي أنها تكون في الوسط التنظيمي ككل وتمس جميع املوارد املادية واملالية باإلضافة إلى املوارد البشرية، التي تعتبر :  ذات طبيعة عامة )عمومية(  •

عضاء التنظيم بادئ واملعتقدات يلتزم بها جميع أ مومية أي أنها توضع مجموعة من املاملورد األساس ي واملسّير الحقيقي لباقي املوارد، وخاصية أنها ع

 ( 6، ص 2013وفي جميع املستويات اإلدارية للهيكل التنظيمي )سالطنية،

ظروف البيئية التي  أي أن القيم معان مجردة تتسم باملوضوعية واالستقاللية تنعكس معانيها الحقيقية في سلوك األفراد العاملين وفي ال:  تجريدية •

االلتزام بها    يعيشونها، كما سبق وذكرنا أنها عمومية بمعنى أن لها تأثير كبير على استقرار املناخ التنظيمي في حالة معينة باإلضافة إلى أنه يتوجب

قيمة   ويتغاض ى على  تنظيمية معينة  لقيمة  يخضع  يكون هناك عامل  ال  بمعنى  أي  الدرجة،  بنفس  العاملين  )العميان،  من جميع  ،  2002أخرى 

312). 

التزامه  :  متدرجة • األهم(، وهذا يتحدد من خالل ضرورة  إلى  املهم  التنظيمية على شكل تدرج هرمي )من  القيم  بها كل عامل تتشكل لديه  ويقصد 

 تيب يتسنى من خالل أهدافه ورغباته. بقيمة معينة ألنها بالنسبة له املهم، وهذا التر 

أنها ليست  :  مكتسية • العامل عند دخولأي  الفرد  أن   فطرية وكما 
ً
املؤسسة ألول مرة يكون خاليا    أو  ه 

ً
التنظيمية ويبد   فارغا القيم  ها اكتساب  أ من 

العمل فيها أنها مكتسبة وتنعكس طيلة فترة مزاولته  املؤسسة  ، وبما  الفردي داخل  السلوك  للقياس والتقييم حيث  ، فإنها بذلكعلى  تكون قابلة 

  تكون عمليات القياس
ً
 ( .  31، 2005) الجالد ،  والتقييم من فترة إلى أخرى لذا يمكننا القول أن القيم التنظيمية نستطيع قياسها دوريا

 
ا
 تصنيفات القيم التنظيمية:  : سادسا

(Dave Francis & Mike Woodcock)   أو 
ا
ودكوكفرانسيس ومايك : تصنيف ديف  ل  

لى اثنتي عشرة قضية فرعية والتي  القيام بأربع قضايا رئيسية تقود إ نه ولكي تكون املنظمة ناجحة في عالم اليوم، فإنه يجب عليها أ الذين أشاروا إلى 

   :تشتق االثنتا عشرة قيمة كالتالي

 القضية األولى: إدارة الدارة:

ودور اإلدارة كما يجب أن تتأكد من أن دور اإلدارة تم تحديده بدقة  نه يجب على املنظمة أن تتعامل مع قضايا ذات صلة بالنفوذ ) القوة (  أ وتعني  

 ووضوح، وبناء على هذه القضية الجوهرة فإن القضايا الفرعية ينبغي تقديمها كما يلي : 

التي تمكنها من   • الوظيفي  املعلومات والسلطة واملركز  اإلدارية لنظم  املجموعة  امتالك  (: وتتمثل في  )النفوذ  املنظمة، واملصادر  القوة  تقرير مهمة 

 ن تحوز عليها واتخاذ القرارات . تي يمكن أ ال

 املرشحين املحتملين في األعمال اإلدارية .  أفضلالصفوة: فاملنظمة الناجحة تدرك أهمية الحصول على  •

  .املكافأة: فاملنظمة الناجحة هي التي تحدد الناجح وتكافئ عليه •

 املهمة:القضية الثانية: إدارة 

القضي هذه  على  وبناء  أهدافها،  املنظمة  بها  تحقق  التي  والكيفية  العمل،  بأداء  صلة  ذات  قضايا  مع  تتعامل  أن  املنظمة  على  يجب  أنه  ة  وتعني 

 الجوهرة فإن القضايا الفرعية ينبغي تقديمها كما يلي: 

•  
ً
مطردا يكون  أن  يجب  الصحيحة  القضايا  على  فالتركيز  الالفعالية:  واملنظمة  عليها  ،  تعود  التي  األنشطة  على  مصادرها  تركيز  على  قادرة  ناجحة 

 النتائج . أفضلب

 ن تعمل مئات األشياء الصغيرة بطريقة متقنة.يدة والكفؤة هي تلك التي تستطيع أ ن اإلدارة الجالكفاية: وقد قيل أ  •

 أ االقتصاد: وكما هو معلوم فإن انفاق النقود  •
ً
  سهل من جمعها، لذا فإن غياب الرقابة على التكاليف يعد سببا

ً
 في فشل الكثير من األعمال . رئيسيا

 القضية الثالثة: إدارة العالقات: 

تتعامل مع قضايا ذات صلة،أ وتعني   أن  املنظمة  الجوهرة فإن ،  سهام من موظفيهاإ   أفضللحصول على  با  نه يجب على  القضية  وبناء على هذه 

 القضايا الفرعية ينبغي تقديمها كما يلي:
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فعلونه له  العدل: حيث يتضح تأثير اإلدارات بتصرفها في حياة الفرد، سواء أكان ذلك في العمل أو خارج العمل، ذلك أن ما يفعله املديرون وما ال ي •

 تأثير كبير على نوعية حياة كل املوظفين . 

 امعي ) فرق العمل (: فالجماعة املنظمة جيدا واملحفزة تستطيع أن تنجز أكثر من مجرد مجموعة أفراد الذين يشكلون الجماعة .العمل الج •

 لنظام: حيث يتعين على كل جماعة أن تطور إ القانون وا  •
ً
 من القوانين التي تنظم تصرفاتها .  طارا

 القضية الرابعة إدارة البيئة: 

، وبناء على هذه القضية الجوهرة فإن القضايا الفرعية صلة بالتنافس في البيئة املحيطة  املنظمة أن تتعامل مع قضايا ذاتوتعني أنه يجب على  

 ينبغي تقديمها كما يلي:

ال • بدراسة  التي تقوم  هي  الناجحة  واملنظمة  األخرى،  املنظمات  املنافسة مع  تحت وطأة  التجارية  املنظمات  الكثير من  تقع  تهديدات الدفاع: حيث 

 الخارجية ثم تضع بعد ذلك خطة دفاعية قوية . 

 ن تكون منافسا هي الطريقة الوحيدة املوثوق بها للبقاء.: فالقدرة عل  أ التنافس •

 الخطط الرائعة املحكمة  أفضلوجود  : فرغم  استغالل الفرص  •
ً
ن  ، وال يمكن للمنظمات أ ت سوف تحدثوتهديدا   ، فإنه من املحتم أن هناك فرصا

 مور الفجائية، وبالتالي فإنه من الحكمة العلمية أن تبحث هذه املنظمات عن فر تتجاهل األ 
ً
 من أ  ص في الخارج بدال

ً
للخرين لينتزعوا   ن تعطي مجاال

 الفرص .  أفضل

 
ا
 ( 22  ، 2003: تصنيف كوين  ورو باخ الذي صنف القيم التنظيمية في أربعة قيم هي ) التويجر ، ثانيا

 قيم الهدف الرشيد.  .1

 العالقات اإلنسانية. قيم  .2

 قيم النظام املفتوح.  .3

 قيم العمليات الداخلية .  .4

 الدراسات السابقة:

• ( العنزي  الدراسة:  ( 2019دراسة  املعلمين   لىإ   هدفت  لدى  التنظيمي  بالصراع  وعالقتها  العال  محافظة  بمدارس  التنظيمية  القيم  على  التعرف 

   (282وتكونت عينة الدراسة من )  ،وقد استخدم الباحث املنهج الوصفي االرتباطي واالستبانة كأداة لجمع املعلومات  ،واملعلمات
ً
معلمة من  و   معلما

وجهة نظر املعلمين واملعلمات  ظهرت النتائج ملحور القيم التنظيمية بمدارس محافظة العال درجة ) كبيرة( بمتوسط من  مدارس محافظة العال . وأ 

أ  و من  والعالقة  الدراسة   فراد عينة 
ً
توافرت   أيضا كلما  التنظيمي حيث  الصراع  التنظيمية ومستوى  القيم  توافر  بين  قوية  توجد عالقة عكسية 

 القيم التنظيمية بدرجة كبيرة كلما قل مستوى الصراع التنظيمي

وقد  ،  داء العاملين في مؤسسة الضمان االجتماعي األردنيةلى اثر القيم التنظيمية في تحسن أ التعرف عهدفت الدراسة  (:  2019دراسة العموش ) •

 250عينة الدراسة من )وتكونت    ،واالستبانة كأداة لجمع املعلومات  الباحثة املنهج امليداني االرتباطياستخدم  
ً
ن مستوى . وأظهرت النتائج أ   ( فردا

وتحسين  ما بين القيم التنظيمية  يجابي  إ   فراد العينة، ووجود اثر جتماعي جاءت متوسطة من وجهة نظر أ القيم التنظيمية في مؤسسة الضمان اال 

 داء .األ 

•  ( العتيبي  التعرف  (:  2019دراسة  الدراسة  بااللتزام هدفت  وعالقتها  الطائف  بمحافظة  الحكومية  الثانوية  املدارس  في  التنظيمية  القيم  على 

للمعلمين الب  ،التنظيمي  استخدم  الوصفي  وقد  املنهج  واال احث  املعلوماتاالرتباطي   لجمع  كأداة  أ   ،ستبانة  النتائج  القيم وأظهرت  توافر  ن مدى 

ا  املعلمين وحيث يؤكد  الطائف جاء بدرجة )عالية( من وجهة نظر  الحكومية بمحافظة  الثانوية  املدارس  لباحث على وجود عالقة  التنظيمية في 

ى التزام املعلمين وانتمائهم للمدارس عمل بها املعلمون كلما أدى ذلك إلا كانت هناك قيم تنظيمية  إيجابية ي نها تنسجم مع الواقع فكلمارتباطية أل

 التي يعملون بها. 

التنظيمية وعالقت  (: 2019دراسة الجابر ) • القيم  الدراسة تحديد  اإلدارة هدفت  التدريب بعهد  الوظيفي من وجهة نظر أعضاء هيئة   بالتسرب  ها 

املعلوماتوقالعامة،   لجمع  كأداة  واالستبانة  املسحي  الوصفي  املنهج  الباحثة  استخدمت  )   ،د  من  الدراسة  عينة   75وتكونت 
ً
ظهرت وأ ،  ( عضوا

 التنظيمية بشكل كبير في معهد اإلدارة العامة و   النتائج توافر القيم 
ً
بعاد القيم ناك عالقة سلبية ضعيفة غير دالة إحصائيا بين جميع أ ن هأ   أيضا

 فراد عينة.  تجاه نحو التسرب الوظيفي من قبل أ التنظيمية واال

• hunter) 2019(:    التعرف الدراسة  للبحث، حيث   علىهدفت  العامة  الجامعات  في  املديرات  لدى  التنظيمية  بالقيم  الشخصية وعالقتها  القيم 

املعلومات االرتباطي واالستبانة كأداة لجمع  الوصفي  املنهج  الباحثة  )  ،استخدمت  الدراسة من  امرأة يشغلن منا99وتكونت عينة  إدارية في  (  صب 

 ن القيم جاءت بدرجة متوسطة .  ظهرت النتائج أ وأ  العالي.التعليم  
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أداء (:  2018دراسة الرحومي ) • التنظيمية واثرها على تحسين  القيم  التواصل االجتماعي في نشر  التعرف على استخدام وسائل  الدراسة  هدفت 

النتائج    ظهرت( فرد . وأ 72العينة )حيث بلغ عدد أفراد    ،الستبانة كأداة لجمع املعلوماتحيث استخدم الباحث ا   ،املوظفين في جامعة امللك خالد

استخدا إ  في  الزيادة  أي  طردي  ارتباط  وهو  التنظيمية  القيم  ونشر  االجتماعي  التواصل  وسائل  استخدام  بين  معنوي  ارتباط  عالقة  بوجود  م  لى 

 لى زيادة في نشر القيم التنظيمية بين القيم وتحسين األداء . وسائل التواصل االجتماعي يؤدي إ 

ق • بـو  )دراسة  دومة  هد(2017راف،  إل:  التعرف  الدراسة  واإللى  فت  التنظيمية  القيم  بين  وقد العالقة  الجلفة،  والية  عمال  لدى  التنظيمي  تزام 

وتكونت املعلومات.  لجمع  كأداة  واالستبانة  االرتباطي  الوصفي  املنهج  الباحثان  )  استخدما  من  الدراسة  أ 70عينة  النتائج  وأظهرت  موظف.  ن  ( 

 ، ووجود عالقة ارتباطية موجبة بين القيم التنظيمية وااللتزام التنظيمي . القيم التنظيمية لدى عمال والية الجلفة جاء منخفضمستوى 

• ( بانعمة  التعرف(2012دراسة  الدراسة  هدفت  اإل   :  لإلبداع  املحفزة  التنظيمية  القيم  العام على  الثانوي  التعليم  مدارس  مديرات  لدى  داري 

ن م ( معلمة391( مديرة و)49دراسة من )بمدينة مكة املكرمة، وقد استخدمت الباحثة املنهج الوصفي املسحي ، وتكونت عينة ال الحكومي واالهلي

األ  استجابات  بأن  النتائج  أظهرت  حيث  واألهلية،  الحكومية  الثانوية  املقاملدارس  املمارسات  حول  لإلبداع فراد  املحفزة  التنظيمية  للقيم  ترحة 

  داري كانتاإل 
ً
 . عالية جدا

وقد استخدم    ،ثر القيم التنظيمية على سلوك طلبة أعضاء هيئة التدريس بجامعة نجرانأ   التعرف على  : هدفت الدراسة(2010دراسة العتيبي )  •

 947وتكون عينة الدراسة ) ،الباحث املنهج الوصفي التحليلي واالستبانة كأداة لجمع املعلومات
ً
وطالبة وعضو هيئة التدريس. حيث أظهرت  ( طالبا

 . ن القيم التنظيمية تتوافر لدى الطلبة وأعضاء هيئة التدريس من وجهة نظرهم بدرجة متوسطةتائج أ الن

واملنهي(2009العتيبي )   دراسة • والتقني  العالي  التعليم والتدريب  السائدة في مؤسسات  التنظيمية  القيم  الدراسة ملعرفة  التعرف  وقد استخدم   ،: 

املعلومات لجمع  كأداة  واالستبانة  املسحي  الوصفي  املنهج  )وتكو   ،الباحث  من  الدراسة  عينة   43نت 
ً
فردا ا وأ ،  (  مجتمع  ظهرت  أعضاء  يرى  لنتائج 

وكلتاهما يب القضايا الرئيسية للقيم التنظيمية السائدة في مجتمعهم بشكل عام قد جاء كما يلي: إدارة العالقات ثم إدارة البيئة  ن ترتالدراسة أ 

 . دارة  ثم إدارة املهمة وكلتاهما بدرجة متوسطةبدرجة جيدة ثم إدارة اإل 

املديرين نحو االلتزام بالقيم التنظيمية في وزارة التربية والتعليم في اململكة العربية : هدفت الدراسة التعرف على اتجاهات  (2008دراسة العتيبي )  •

وتكونت عينة الدراسة من    ،ثرها على رضاهم الوظيفي , واستخدم الباحث املنهج الوصفي االرتباطي واالستبانة كأداة لجمع املعلوماتأ السعودية و 

ن اتجاهات املديرين نحو االلتزام بالقيم التنظيمية في وزارة  بية السعودية. وأظهرت النتائج أ ململكة العر ( من مديرين وزارة التربية والتعليم با411)

 التربية والتعليم كانت إيجابية 

• Ortyoand (2006):    واالقتصاد في هدفت الدراسة التعرف للكشف عن العالقة بين سلوك القيادة والقيم التي يعتنقها القائد في كليات التربية

عضو هيئة  (130لدراسة من )رتباطي، وقد تكونت عينة ا استخدم الباحث املنهج الوصفي اإل   ، وقدميتشغان في الواليات املتحدة األمريكية جامعة

 متوسطة.ن القادة في جامعة ميتشغان يمارسون نمط القيادة بالقيم بدرجة النتائج أ  ظهرتتدريس وإداري، وأ 

•  (2000 )Brenda :   إ الدراسة  الخدمة التعاونية في والية نيو مكسيكو، واستخدم  لى التعرف  هدفت  املعلمين في تمثيل  التنظيمية لدى  على القيم 

قيمة من القيم    14ن  ( فرد. وأظهرت النتائج أ 201ت عينة الدراسة من )املعلومات، وتكونالباحث املنهج الوصفي االرتباطي واالستبانة كأداة لجمع  

 . التنظيمية جاءت بدرجة مرتفعة

•  (1992 )Marshall:  أ   هدفت الدراسة إل همية قيم مديري املدارس واهم املصادر و إلى التعرف على  ى التعامل مع  االتجاهات التي تقود هذه القيم 

قامت  وقد  ثانوية  مدرسة  سبعون  مديري  من  الدراسة  مجتمع  تكون  وقد  املسحي،  الوصفي  املنهج  الباحثة  واستخدمت  املدرسة  في  املشكالت 

مجتمع   باختيار  أ الباحثة  مستخدمة  للعينة،  كامال  معتمدة  الدراسة  الثانوية  املدارس  مديري  قيم  لقياس  بتطويرها  قامت  املقاييس داة  على 

 . جاءت بدرجة كبيرة  لنتائج أن القيم لدى املدراءهرت ا الخاصة بالقيم، وأظ

 التعقيب على الدراسات السابقة: 

 أوجه التشابه بين الدراسة الحالية والدراسات السابقة:

  Yilmaz&balci  (،2009)  العتيبي (،  2012ج الوصفي وتتفق مع كل من دراسة:  بانعمة )غلب الدراسات في املنهتتفق الدراسة الحالية مع أ  املنهج: •

(2007)  ، Marshall(1992) .في املنهج الوصفي املسحي 

الحالية  العينة:   • الدراسة  عينة  أ اتفقت  املعلمين  ملجتمع  استهدافها  املعلماتفي  دراسة:  و  من  كل  مع  للدراسة  )العنز   كعينة  العتيبي 2019ي   ،) 

 . Brenda(2000)  ،Yilmaz&balci(2007)، (2012(، بانعمة )2018)

 . تتفق الدراسة الحالية مع أغلب الدراسات في استخدام االستبانة أداة لجمع البياناتاألداة:   •
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 أوجه الختالف بين الدراسة الحالية والدراسات السابقة:

)املنهج:    • العنزي  دراسة:  من  كل  منهج  مع  الحالية  الدراسة  منهج  )2019اختلف  العتيبي  الجابر  2019(،    ،)(2019  ،)hunen(2019  ،)  العنزي

 .  (2008، العتيبي )(2015(، عياد)2017(،  بوقراف و دومة )2018)

العموش)   العينة:  • الجابر )2019اختلفت مع دراسة كل من:    ،)2019   ،)hunter(2019( الفضل العتيبي 2017(، بوقراف و دومة )2018(،    ،)

 (. 2008العتيبي )(  2009(،  العتيبي )2010)

 اختلفت الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة من حيث مكان تطبيق الدراسة.الحدود املكانية:  •

 أوجه الستفادة من الدراسات السابقة في الدراسة الحالية: 

 في تحديد اإلطار العام للدراسة.  •

 دعمها بالنتائج. ساعدت الدراسات السابقة في تحديد مشكلة البحث وصياغتها من خالل  •

 االستفادة من الدراسات السابقة في بناء أداة الدراسة.  تم  •

 ساعدت الدراسات السابقة في تحديد أهمية وأهداف الدراسة.  •

 الدراسة الحالية من الدراسات السابقة في بناء اإلطار النظري للدراسة.  استفادت •

 ستفادة من نتائج الدراسات السابقة في تفسير نتائج الدراسة الحالية.اال  •

 : ا هإجراءاتو  الدراسة يةمنهج

 
ا
 :الدراسة: منهج أول

 سئلة البحث الحالي وهو املنهج املناسب ملثل هذا البحث الحالي . ملنهج الوصفي املسحي  وذلك لإلجابة عن أ م استخدام ا تحالية لالدراسة ا في 

: مجتمع 
ا
   الدراسة:ثانيا

مجتمع   فالحالي  الدراسةي  فالدراسة  تمثل  القصيم   جميعي  ة  بمنطقة  بريدة  مدينة  في  الحكومية  الثانوية  املدارس  العربية   معلمات  باململكة 

 ( 2020حصائية لوزارة التعليم )وزارة التعليم ، وفق أخر إ 1670  ، والبالغ عددهنه1441 دراس يال الفصل الدراس ي الثاني من العام في ، السعودية

: عينة 
ا
 :  الدراسةثالثا

 :  )العينة الستطالعية( الستبانةعينة تقنين  .1

تم  التي  االستطالعية  العينة  في    تكونت  املستخدمة  االستبانة  وثبات  الحاليالتأكد من صدق  عليها منبالتطب  البحث  معلمة من معلمات   45  يق 

  ي الفصلف  ن ليه تم التطبيق عبطريقة عشوائية، و   نتم اختياره  باململكة العربية السعودية، املدارس الثانوية الحكومية بمدينة بريدة، بمنطقة القصيم  

 .ه1441 دراس يالالدراس ي الثاني من العام 
 األساسية:  الدراسةعينة   .2

عينة   ب  312  مناألساسية    الدراسةتكونت  القصيم  بمنطقة  بريدة  بمدينة  الحكومية  الثانوية  املدارس  معلمات  من  العربية اململمعلمة  كة 

في الفصل الدراس ي الثاني من العام    نتم التطبيق عليه، و الدراسة االستطالعيةمن غير املشاركين في  بسيطة    بطريقة عشوائية  نالسعودية، تم اختياره

 .ه 1441 لدراس يا 

 :ات املختلفةتغير املفي ضوء  الدراسةعينة  أفرادالتالي يوضح توزيع  والجدول 

 األساسية في ضوء املتغيرات املختلفة الدراسة أفراد عينة(: توزيع 1جدول )

 النسبة العدد  سنوات الخبرة 

 % 19.2 60 سنوات  5أقل من  

 % 22.5 70 سنوات   10سنوات إلى أقل من   5من  

 % 58.3 182 سنوات فأكثر   10من  

 النسبة  العدد التخصص

 % 63.1 197 أدبي

 % 36.9 115 علمي 

 النسبة  العدد  الدورات التدريبية 

 % 13.1 41 دورة تدريبية لم احضر أي 

 % 28.6 89 لى ثالث دورات حضرت من دورة إ

 % 58.3 182 حضرت أكثر من ثالث دورات 
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األكبر من   النسبة  أن  السابق  الجدول  األساسية كن  يتضح من  البحث  الخبرة من  من  املعلمات عينة  بنسبة فأكثر  سنوات    10أصحاب سنوات 

أقل %، وفي الترتيب األخير من كانت سنوات خبرتهن 22.5سنوات بنسبة بلغت  10سنوات إلى أقل من  5يليهن من كانت سنوات خبرتهن من  %،58.3بلغت 

 %. 19.2 بلغتنسبة سنوات ب 5من 

 
ا
 : الدراسة: أدوات رابعا

أسئلة   الالزمة لإلجابة عن  البيانات  الحاليلجمع  ي  هقيوتحق  البحث  التي  إليها تم استخدام مقياسللهداف    ( (francis & woodcock1995سعى 

التنظيمية   القيم  البيانات  واملخصص لقياس  األفر   الالزمةكأداة لجمع  يتناسبمن  بما  البحث وتطويره  الدراسة  اد عينة  املطبق عليها  البيئة  ، حيث مع 

اد فرعية حيث أن املحور الرئيس )إدارة اإلدارة ( من بعمحور من هذه املحاور اشتمل على أ   دارة العالقات( وكل)إدارة اإلدارة ( و)إ   اشتملت على محورين 

القانون والنظام(، والذي    ،فرق العمل  ،بعاده الفرعية ) العدلمن أ   كافأة ( واملحور الرئيس الثاني )إدارة العالقات(امل  ،الصفوة   ،بعاده الفرعية ) القوة أ 

 . تقيس القيم التنظيميةبعاد عبارة موزعة على تلك األ 30ون من يتك

 : الستبانةصدق وثبات 

: الصدق: 
ا
 أول

اثنين من تم عرض االستبانة على    حيث  Face Validity  )صدق املحكمين(  للتحقق من صدق االستبانة الحالية تم االعتماد على الصدق الظاهري 

 بذلك العينة املستهدفة،  معلمات املرحلة الثانوية ليمثلن  من، وأستاذ مشارك في علم النفس وكذلك تم عرضها على سبعة  في اإلدارة التربويةاملختصين  

املنتمية إليه، ومدى وضوح العبارات وسالمة صياغتها    بالبعدمدى ارتباط كل عبارة من عباراتها    فيها من حيث  تبانة وإبداء آرائهم وطلب منهم دراسة االس

املحكم وقد قدم  الصياغة،  إعادة  أو  اإلضافة  أو  بالحذف  وذلك  تحسينها  واقتراح طرق  أجله،  الذي وضعت من  الهدف  لتحقيق  ومالءمتها  ون  اللغوية 

، الستبانة باتفاق غالبية املحكمين، حيث حظيت جميع عبارات ا نة، وساعدت على إخراجها بصورة جيدة ، وآثرت االستباالبحثمالحظات قيمة أفادت  

 . مع بعض املالحظات التي تم مراعاتها في النسخة النهائية من االستبانة

الداخلي    االستبانةالتحقق من صدق  كذلك  تم   االتساق  في  وذلك    Internal Consistencyعن طريق صدق  بيرسون  ارتباط  باستخدام معامل 

اال حساب معامال  ودرجة  ت  درجة كل عبارة  بين  العبارة    البعدرتباط  إليه  للتأكد  املنتمية  وتجانس  موذلك  تماسك  بينها،  فيما    بعدكل    عباراتن مدى 

 فكانت معامالت االرتباط كما هي موضحة بالجدول التالي:
 العبارة إليه املنتمية  للبعددرجات عبارات الستبانة والدرجة الكلية (: معامالت الرتباط بين 2جدول )

 الرتباط  العبارة  الرتباط  العبارة  الرتباط  العبارة 

 إدارة الدارة  األول:  املحور الرئيس ي

 البعد الثالث: املكافأة  البعد الثاني: الصفوة  البعد األول: القوة 

1 0.798** 1 0.804** 1 0.891** 

2 0.834** 2 0.840** 2 0.817** 

3 0.825** 3 0.892** 3 0.848** 

4 0.819** 4 0.831** 4 0.738** 

5 0.796** 5 0.775** 5 0.824** 

 املحور الرئيس الثاني: إدارة العالقات 

 القانون والنظامالبعد الثالث:   البعد الثاني: فرق العمل  البعد األول: العدل 

1 0.774** 1 0.786** 1 0.836** 

2 0.777** 2 0.848** 2 0.913** 

3 0.782** 3 0.870** 3 0.916** 

4 0.731** 4 0.811** 4 0.875** 

5 0.531** 5 0.847** 5 0.845** 

 0.01** دالة عند مستوى ثقة 

  عامالت ارتباط ماملنتمية إليه العبارة جميعها    للبعدوالدرجة الكلية    عبارات االستبانةعامالت االرتباط بين درجات  م  تضح من الجدول السابق أن

 عند مستوى و  موجبة
ً
 .وتماسكها مع بعضها البعضفيما بينها  بعدعبارات كل وهو ما يؤكد اتساق وتجانس   0.01 ثقة دالة إحصائيا

وتماسكها مع بعضها البعض بحساب معامل ارتباط بيرسون  كل محور من محاور االستبانة  الفرعية لبعاد  األلتأكد من تجانس واتساق  كذلك تم ا 

األبعاد   الكلية  من جهة  بين درجات  الكلية لوالدرجة  بين درجات محوري االستبانة والدرجة  االرتباط  إليه، وكذلك تم حساب معامالت  املنتمية  لمحور 

 موضح بجدول التالي:  النتائج كما هي فكانتلالستبانة للتأكد من تجانس املحورين مع بعضهما، 
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 والدرجة الكليةالستبانة ومحاور (: معامالت الرتباط بين درجات أبعاد 3جدول )

معامل ارتباط املحور بالدرجة الكلية   األبعاد  املحور 

 لالستبانة
 املكافأة الصفوة القوة املحور الرئيس ي األول: إدارة الدارة 

 **0.954 **0.899 **0.917 **0.8568 معامل ارتباط البعد باملحور 

معامل ارتباط املحور بالدرجة الكلية   القانون والنظام فرق العمل  العدل  املحور الرئيس الثاني: إدارة العالقات 

 لالستبانة 

 **0.948 **0.928 **0.916 **0.815 معامل ارتباط البعد باملحور 

للمحور املنتمي إليه البعد وكذلك معامالت جة الكلية  الفرعية لالستبانة والدر بعاد  األيتضح من الجدول السابق أن معامالت االرتباط بين درجات  

الكلية لالستبانة   بين درجات محوري االستبانة والدرجة   عند مستوى ثقة  االرتباط 
ً
ارتباط موجبة ودالة إحصائيا وهو ما يؤكد   0.01جميعها معامالت 

 فيما بينها وتماسكها مع بعضها البعض.  واملحاور  بعاداألاتساق وتجانس 

 :
ا
 الثبات: ثانيا

كانت معامالت الثبات كما هو فاستخدام معامل ثبات ألفا كرونباخ  بالفرعية  ومحاورها  الحالية وأبعادها  الستبانة  ا   درجات  تم التحقق من ثبات

 موضح بالجدول التالي: 
 الفرعيةومحاورها  وأبعادها  الستبانةدرجات ل(: معامالت ثبات ألفا كرونباخ 4جدول )

 ثبات ألفا كرونباخ معامل  األبعاد  املحور 

 0.939 القوة املحور الرئيس ي األول: إدارة الدارة 

 0.890 الصفوة

 0.891 املكافأة

 0.945 ثبات املحور ككل 

 0.840 العدل  املحور الرئيس الثاني: إدارة العالقات 

 0.880 فرق العمل 

 0.954 القانون والنظام

 0.934 ثبات املحور ككل 

 0.964 العام لالستبانة )الستبانة ككل(الثبات 

أن السابق  الجدول  من  ثبات  م  الفرعيةومحاورها  وأبعادها    ستبانةاال   لدرجات  يتضح     مقبولةو   مرتفعةعامالت 
ً
أن  ؛  إحصائيا يتضح  سبق  ومما 

إحصائيةلال  مؤشرات  الثبات(  جيدة   ستبانة  ذلك ص   )الصدق،  من  استخدامويتأكد  عن    الحاليالبحث  في    هاالحية  الكشف  لدى في  التنظيمية  القيم 

 . معلمات املدارس الثانوية الحكومية في مدينة بريدة 

الحالي بأن يتم االختيار ما بين   املستخدمة في البحث  صحيحة  )  ، تتمثل فياختيارات  خمسةويجب مالحظة أنه تتم االستجابة لعبارات االستبانة 

)
ً
، صحيحة إلى حد كبير، ليست صحيحة وليست خاطئة، غير صحيحة إلى حد كبير، غير صحيحة كليا

ً
،  2،  3،  4،  5الدرجات )االستجابات  تقابل  ، و كليا

في االستبانة تعبر عن درجة عالية من درجة التحقق، ويجب مالحظة أنه تم االعتماد على املحكات   بعد( على الترتيب؛ والدرجة املرتفعة في أي عبارة أو  1

املتوسطات الحسابية للعبارات واملتوسطات بناًء على  ،  القيم التنظيمية لدى معلمات املدارس الثانوية الحكومية في مدينة بريدة التالية في الحكم على  

 كما هو موضح بالجدول التالي: ،أو املحاور  الوزنية للبعاد

 املدارس الثانوية الحكومية في مدينة بريدة   القيم التنظيمية في حكم علىال  (: محكات5جدول )

 درجة التحقق  للبعد املتوسط الوزني للعبارة أو  املتوسط الحسابي 

 منعدمة  1.8أقل من 

 ضعيفة  2.6إلى أقل من  1.8من 

 متوسطة  3.4إلى أقل من  2.6من 

 كبيرة  4.2إلى أقل من  3.4من 

  فأكثر  4.2من 
ا
 كبيرة جدا

 
ا
 : األساليب الحصائية املستخدمة:  خامسا

 كالتالي: SPSSحصائية في العلوم االجتماعية يب اإلحصائية باستخدام الحزمة اإل تم استخدام العديد من األسال البحث الحاليفي 

 : تم استخدام ةالحالي الدراسةالستبانة املستخدمة في للتأكد من صدق وثبات  .1

 . كد من صدق االتساق الداخلي لالستبانةالتأ فيPearson Correlation معامل ارتباط بيرسون  •
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 .االستبانةالتأكد من ثبات في  Alpha Cronbachمعامل ثبات ألفا كرونباخ   •

 :تم استخدامالدراسة جابة عن أسئلة لل  .2

املئوية    Frequencies  التكرارات • عن  ا في    Std. Deviationاملعيارية    واالنحرافات  Meanاملتوسطات  و   Percentوالنسب  القيم مستوى  لكشف 

 . التنظيمية لدى معلمات املدارس الثانوية الحكومية في مدينة بريدة 

املستقلة   • للمجموعات  "ت"  استجابات    Independent Samples T-Testاختبار  اختالف  مدى  على  التعرف  القيم في  حول  البحث  عينة  أفراد 

 (. التخصصالتنظيمية لدى معلمات املدارس الثانوية الحكومية في مدينة بريدة والتي ترجع الختالف متغير )

القيم التنظيمية لدى  أفراد عينة البحث حول  في التعرف على مدى اختالف استجابات    One Way ANOVAاختبار تحليل التباين أحادي االتجاه   •

 (. سنوات الخبرة، الدورات التدريبية) ي والتي ترجع الختالف متغير معلمات املدارس الثانوية الحكومية في مدينة بريدة 

 :ومناقشتها الدراسةنتائج 

: نتائج إجابة السؤال األول:
ا
في على "ما    ةالحالي  السؤال األول الدراسةينص    أول في مدينة املدارس الثانوية الحكو   مستوى القيم التنظيمية  مية 

 "؟بريدة من وجهة نظر املعلمات 

عينة   أفراد  الستجابات  املئوية  والنسب  التكرارات  حساب  تم  السؤال  هذا  عن  كل    البحثلإلجابة  واملتعلقا عبارات  من  عبارة  على    ة الستبانة 

ه االستجابات  واالنحرافات املعيارية لهذ  ات ثم تم حساب املتوسط،  القيم التنظيمية لدى معلمات املدارس الثانوية الحكومية في مدينة بريدة بمستوى  

 فكانت النتائج كما هي موضحة في التالي: ، عبارة من هذه العباراتكل   تحققلتحديد درجة وذلك 

 : إدارة الدارة: بالنسبة للمحور الرئيس .1

 : القوة: ل البعد األو 

افات6جدول ) املدارس الثانوية   مستوى القيم التنظيمية فيحول املعيارية لستجابات عينة الدراسة   (: التكرارات والنسب املئوية واملتوسطات والنحر

 الحكومية في مدينة بريدة فيما يتعلق بالقوة 

النحراف   املتوسط  الستجابة  العبارات  م 

 املعياري 

درجة  

 التحقق

 الترتيب

غير صحيح  

 
ً
 كليا

غير صحيح  

 بدرجة كبيرة 

ليست  

صحيحة  

 وليست خاطئة 

صحيحة إلى  

 حد كبير 

 
ً
 صحيحة كليا

 نسبة  تكرار  نسبة  تكرار  نسبة  تكرار  نسبة  تكرار  نسبة  تكرار 

تتصرف إدارة املدرسة   1

نها موقع  بطرق تبين أ 

 املسؤولية 

 3 كبيرة  0.799 4.109 29.5 92 59.0 184 5.8 18 4.5 14 1.3 4

إلدارة املدرسة احترامها   2

 داخل املدرسة 

كبيرة   0.849 4.234 40.4 126 50.3 157 3.8 12 3.2 10 2.2 7

 
ً
 جدا

1 

تمنح إدارة املدرسة   3

أصحاب املسؤولية في  

املدرسة صالحيات معادلة  

 لحجم مسؤولياتهم 

 5 كبيرة  0.924 3.910 24.0 75 55.4 173 9.9 31 8.7 27 1.9 6

  تعطي إدارة املدرسة قادتها 4

الصالحيات املخولة لهم  

 عمالهم ملمارسة أ

 4 كبيرة  0.907 4.000 27.9 87 55.1 172 8.3 26 6.4 20 2.2 7

تحافظ إدارة املدرسة على   5

 خط سير املدرسة 

 2 كبيرة  0.869 4.138 35.3 110 51.9 162 5.8 18 5.4 17 1.6 5

 كبيرة  0.870 4.078 املدارس الثانوية الحكومية في مدينة بريدة فيما يتعلق بالقوة ستوى القيم التنظيمية فياملتوسط العام مل

 :يتضح من الجدول السابق أن

التنظيمية القيم  في مدينة بريدة    مستوى  الحكومية  الثانوية  املعلمات  املدارس  األول من وجهة نظر  الرئيس  املحور  بالقوة كبعد من  يتعلق  فيما 

أما بشأن العبارات الفرعية   ،0.870بانحراف معياري  4.078 البعدحيث بلغ املتوسط الوزني للدرجات الكلية في هذا   ةكبير متحقق بدرجة "إدارة اإلدارة" 

 : في هذا البعد فجاءت مرتبة حسب درجة التحقق كالتالي

العبارة " • املدرسةجاءت  احترامها داخل  املدرسة  التحقق، ومتحققة بدرجة  إلدارة  األول من حيث درجة  الترتيب     كبيرة " في 
ا
بلغت قيمة   جدا حيث 

إ 0.849بانحراف معياري قدره    4.234متوسط استجابات أفراد عينة الدراسة حول هذه العبارة   ملدرسة دارة ا ، وقد يعزى ذلك لحسن شخصية 
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لها    ومحافظتها املخولة  والتعليمات  القواعد  اإل على  امتالك  يعكس  امتالك  وهذا  على  إ دارة  على  تعينها  التي  املعلومات  بصورة ابرز  املدرسة  دارة 

 . فاعلة 

• " العبارة  مسؤولياتهم جاءت  لحجم  معادلة  املدرسة صالحيات  في  املسؤولية  أصحاب  املدرسة  إدارة  درجة تمنح  حيث  من  الخامس  الترتيب  في   "

بدرجة  الت ومتحققة  العبارة    كبيرة حقق،  هذه  حول  الدراسة  عينة  أفراد  استجابات  متوسط  قيمة  بلغت  قدره    3.910حيث  معياري  بانحراف 

 املعنوية . باملعلمات املتميزات مما يخلق لهن نوع من الحرية ورفع روحهن دارة املدرسة ، وقد يعزى ذلك لثقة إ 0.924

 : الصفوة:الثانيالبعد 

افا7جدول ) املدارس الثانوية   مستوى القيم التنظيمية فيحول  ت املعيارية لستجابات عينة الدراسة(: التكرارات والنسب املئوية واملتوسطات والنحر

 الحكومية في مدينة بريدة فيما يتعلق بالصفوة 

النحراف   املتوسط  الستجابة  العبارات  م 

 املعياري 

درجة  

 التحقق

 الترتيب

غير صحيح  

 
ً
 كليا

غير صحيح  

 بدرجة كبيرة 

ليست  

صحيحة  

 وليست خاطئة 

صحيحة إلى  

 حد كبير 

 
ً
 صحيحة كليا

 نسبة  تكرار  نسبة  تكرار  نسبة  تكرار  نسبة  تكرار  نسبة  تكرار 

تبذل إدارة املدرسة كثيرا من   1

الجهد في تطوير العاملين  

باملدرسة لكي يحققوا درجة  

 أكبر من الكفاءة 

 2 كبيرة  0.944 3.955 28.2 88 51.6 161 9.3 29 9.3 29 1.6 5

تبذل إدارة املدرسة جهودا   2

  أفضل يح ملحوظة لترش 

املنسوبين في املناصب  

 دارية اإل 

 4 كبيرة  0.984 3.772 21.2 66 50.6 158 15.1 47 10.6 33 2.6 8

تبذل إدارة املدرسة جهودا   3

كبيرة لتطوير مهارات  

 العاملين في املدرسة 

 3 كبيرة  0.921 3.869 23.7 74 50.6 158 16.0 50 8.0 25 1.6 5

يحصل منسوبو املدرسة ذو   4

اإلدارية على فرص  القدرات 

حقيقية لتطوير مستقبلهم  

 الوظيفي 

 5 كبيرة  0.966 3.708 18.6 58 49.7 155 17.3 54 12.8 40 1.6 5

تقوم إدارة املدرسة بتقييم   5

العاملين في املدرسة بصورة  

 منتظمة 

 1 كبيرة  0.909 3.984 28.5 89 51.6 161 11.2 35 7.1 22 1.6 5

 كبيرة  0.945 3.858 املدارس الثانوية الحكومية في مدينة بريدة فيما يتعلق بالصفوة القيم التنظيمية فيستوى املتوسط العام مل

 :يتضح من الجدول السابق أن

في التنظيمية  القيم  بريدة   مستوى  في مدينة  الحكومية  الثانوية  املعلمات   املدارس  نظر  الرئيس   من وجهة  املحور  كبعد من  بالصفوة  يتعلق  فيما 

اإلدارة" متحقق بدرجة   ، أما بشأن العبارات 0.945بانحراف معياري    3.858حيث بلغ املتوسط الوزني للدرجات الكلية في هذا البعد  كبيرة  األول "إدارة 

 الفرعية في هذا البعد فجاءت مرتبة حسب درجة التحقق كالتالي: 

كبيرة  " في الترتيب األول من حيث درجة التحقق، ومتحققة بدرجة  إدارة املدرسة بتقييم العاملين في املدرسة بصورة منتظمة  تقومجاءت العبارة " •

العبارة   الدراسة حول هذه  أفراد عينة  استجابات  قيمة متوسط  بلغت  ي0.909بانحراف معياري قدره    3.984حيث  وقد   لالهتمام ،  ذلك  عزى 

 هداف املحددة لها .للمحافظة على سير العملية وفق األ بصورة مستمرة  دارة بتقييم العامليناإل 

" في الترتيب الخامس من حيث درجة  يحصل منسوبو املدرسة ذو القدرات اإلدارية على فرص حقيقية لتطوير مستقبلهم الوظيفيجاءت العبارة " •

بدرجة   ومتحققة  عينةكبيرة  التحقق،  أفراد  استجابات  متوسط  قيمة  بلغت  العبارة    حيث  هذه  حول  قدره    3.708الدراسة  معياري  بانحراف 

 .طاء فرص للمعلمات لتطوير مستقبلهن الوظيفي وفق امكانياتهن وقدراتهنع، وقد يعزى ذلك لحرص اإلدارة على إ 0.966
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 البعد الثالث: املكافأة: 

افا8جدول ) املدارس الثانوية في  حول مستوى القيم التنظيمية  املعيارية لستجابات عينة الدراسةت  (: التكرارات والنسب املئوية واملتوسطات والنحر

 الحكومية في مدينة بريدة فيما يتعلق باملكافأة

النحراف   املتوسط  الستجابة  العبارات  م 

 املعياري 

درجة  

 التحقق

 الترتيب

غير صحيح  

 
ً
 كليا

غير صحيح  

 بدرجة كبيرة 

ليست  

صحيحة  

 خاطئة وليست  

صحيحة إلى  

 حد كبير 

 
ً
 صحيحة كليا

 نسبة  تكرار  نسبة  تكرار  نسبة  تكرار  نسبة  تكرار  نسبة  تكرار 

داء  تكافئ إدارة املدرسة األ  1

 املتميز للعاملين بسخاء 

 4 كبيرة  1.102 3.538 17.3 54 46.2 144 13.5 42 19.2 60 3.8 12

تعطي إدارة املدرسة   2

راجعة عن  العاملين تغذية 

كيفية أدائهم بصورة  

 منتظمة 

 3 كبيرة  1.037 3.673 19.6 61 47.1 147 18.6 58 10.6 33 4.2 13

تربط إدارة املدرسة املكافأة   3

اإلدارية ـ بصورة واضحة  

 للعاملين

 5 متوسطة  1.110 3.378 11.9 37 45.2 141 18.6 58 17.6 55 6.7 21

تأخذ إدارة املدرسة باألداء   4

كمعيار أساس ي لتقييم  

 العاملين

 1 كبيرة  1.014 3.910 29.2 91 48.4 151 9.0 28 11.2 35 2.2 7

تكافئ إدارة املدرسة   5

العاملين على عمل األشياء  

التي تساعد على نجاح  

 املدرسة 

 2 كبيرة  1.084 3.769 26.0 81 45.8 143 10.3 32 15.1 47 2.9 9

 كبيرة  1.069 3.654 املدارس الثانوية الحكومية في مدينة بريدة فيما يتعلق باملكافأة في املتوسط العام ملستوى القيم التنظيمية 

 يتضح من الجدول السابق أن:

فيما يتعلق باملكافأة كبعد من املحور الرئيس األول من وجهة نظر املعلمات املدارس الثانوية الحكومية في مدينة بريدة  في  مستوى القيم التنظيمية 

، أما بشأن العبارات الفرعية  1.069بانحراف معياري  3.654حيث بلغ املتوسط الوزني للدرجات الكلية في هذا البعد كبيرة "إدارة اإلدارة" متحقق بدرجة 

 في هذا البعد فجاءت مرتبة حسب درجة التحقق كالتالي: 

حيث  كبيرة " في الترتيب األول من حيث درجة التحقق، ومتحققة بدرجة ذ إدارة املدرسة باألداء كمعيار أساس ي لتقييم العاملينتأخجاءت العبارة " •

العبارة   هذه  حول  الدراسة  عينة  أفراد  استجابات  متوسط  قيمة  قدره    3.910بلغت  معياري  اإل 1.014بانحراف  ذلك الهتمام  يعزى  وقد    دارة، 

 . ن اجل الحفاظ على االداء املطلوبدارة محيث أن املكافأة مبدأ مكرس من قبل اإل  هدافبتقييم املستمر لتحقيق األ 

• " العبارة  للعاملينجاءت  واضحة  بصورة  ـ  اإلدارية  املكافأة  املدرسة  إدارة  بدرجة  تربط  ومتحققة  التحقق،  درجة  من حيث  الخامس  الترتيب  في   "

، وقد يعزى ذلك لعدم  1.110بانحراف معياري قدره  3.378حيث بلغت قيمة متوسط استجابات أفراد عينة الدراسة حول هذه العبارة  متوسطة

 زمة للمكافأة بالنسبة للمعلمات.دارة املدرسة وتحديد املعايير الال إ  وضوح

القيم التنظيمية لدى معلمات املدارس الثانوية الحكومية في مدينة بريدة فيما يتعلق بمستوى  تعلق  ا يمتم التوصل إليه من نتائج فيل ما  ومجم

 يمكن تلخيصه في الجدول التالي: باملحور الرئيس ي األول "إدارة اإلدارة" 

 نة بريدة فيما يتعلق باملحور الرئيس ي األول "إدارة الدارة" الثانوية الحكومية في مديفي املدارس  مستوى القيم التنظيمية  (:9جدول )

 الترتيب درجة التحقق  النحراف املعياري  املتوسط الوزني  املحور الرئيس األول: إدارة الدارة 

 1 كبيرة  0.870 4.078 القوة

 2 كبيرة  0.945 3.858 الصفوة

 3 كبيرة  1.069 3.654 املكافأة 

 كبيرة  0.961 3.863 ملستوى املحور الرئيس األول: "إدارة الدارة" الدرجة الكلية 

الحكومية في مدينة بريدة فيما يتعلق باملحور الرئيس ي لدى معلمات  املدارس الثانوية    في  مستوى القيم التنظيميةيتضح من الجدول السابق أن  

اإلدارة"  بدرجة    األول "إدارة 
ً
األول بعد  0.961وانحراف معياري    3.863بمتوسط وزني    كبيرةجاء متحققا  كبيرة ومتحقق بدرجة    القوة ، وجاء في الترتيب 

وزني  معياري    4.078  بمتوسط  بعد  0.870وانحراف  جاء  الثاني  الترتيب  وفي  بدرجة    الصفوة ،  وزني    كبيرة ومتحقق  معياري   3.858بمتوسط  وانحراف 
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الثالث    0.945 الترتيب  اإل 1.069وانحراف معياري    3.654بمتوسط وزني    كبيرةومتحقق بدرجة    املكافأة جاء بعد  واألخير  وفي  دارة ، يعزى ذلك المتالك 

ارة من خالل  بضرورة توجيه العناصر املكونة لإلديمانها  يعكس إ جاح املنظمة التعليمية و كز الوظيفي التي من خالله يمكن إنللمعلومات والسلطة واملر 

العنزي دارية، مما سبق يظهر اتفاق نتيجة الدراسة الحالية مع دراسة  وتكريس مبدأ املكافأة واختيار األنسب للدوار اإل   بسط نفوذها الكتساب القوة 

املكافأة (   ،الصفوة   ،يب ) القوة دارة بدرجة كبيرة وجاءت بنفس الترتحور إدارة اإل بعاد الفرعية ملها على مدارس العال حيث توفرت األ( التي طبق2019)

انه جاء بدرجة متوسطة على عينة عمال   2018عبدالرحمان )واختلفت مع دراسة   الذي ذكر   و مؤسسة هيبروك  ( 
ً
حيث (  2009العتيبي )دراسة    أيضا

 متوسطة  بدرجة دارة جاء محور إدارة اإل 
ً
 . املدينة املنورة في مؤسسات التعليم والتدريب العالي التقني واملنهي في    أيضا

 بالنسبة للمحور الرئيس الثاني: إدارة العالقات:  .2

 البعد األول: العدل: 

افا10جدول ) املدارس الثانوية في حول مستوى القيم التنظيمية  ت املعيارية لستجابات عينة الدراسة(: التكرارات والنسب املئوية واملتوسطات والنحر

 بالعدل الحكومية في مدينة بريدة فيما يتعلق 

النحراف   املتوسط  الستجابة  العبارات  م 

 املعياري 

درجة  

 التحقق

 الترتيب

غير صحيح  

 
ً
 كليا

غير صحيح  

 بدرجة كبيرة 

ليست  

صحيحة  

 وليست خاطئة 

صحيحة إلى  

 حد كبير 

 
ً
 صحيحة كليا

 نسبة  تكرار  نسبة  تكرار  نسبة  تكرار  نسبة  تكرار  نسبة  تكرار 

تتعاطف إدارة املدرسة مع   1

العاملين الذين يواجهون  

 صعوبات حقيقية 

 1 كبيرة  0.981 4.122 40.7 127 42.6 133 7.1 22 7.4 23 2.2 7

تمنح إدارة املدرسة   2

العاملين فرصة عادلة  

لسماع شكواهم عندما  

 تنشأ خالفات ما

 3 كبيرة  0.979 4.006 33.7 105 46.2 144 9.0 28 9.6 30 1.6 5

يعكس سلوك إدارة   3

املدرسة مدى اهتمامهم  

بمصلحة العاملين في  

 املدرسة 

 4 كبيرة  0.895 3.984 28.2 88 51.6 161 11.9 37 7.1 22 1.3 4

تعتبر املدرسة مكانا جيدا   4

 للعمل 

 2 كبيرة  0.943 4.029 32.1 100 50.3 157 8.3 26 7.1 22 2.2 7

بقية  توجد في املدرسة ط 5

 عوائق عنصرية  هدامة أو

 5 متوسطة  1.229 2.840 8.3 26 28.8 90 16.0 50 32.1 100 14.7 46

 كبيرة  1.005 3.796 املدارس الثانوية الحكومية في مدينة بريدة فيما يتعلق بالعدل  ستوى القيم التنظيمية فياملتوسط العام مل

 :يتضح من الجدول السابق أن

  الثاني كبعد من املحور الرئيس  بالعدلفيما يتعلق من وجهة نظر املعلمات املدارس الثانوية الحكومية في مدينة بريدة في  مستوى القيم التنظيمية  

بدرجة  العالقات"إدارة   البعد  كبيرة  " متحقق  في هذا  الكلية  للدرجات  الوزني  املتوسط  بلغ  العبارات 1.005بانحراف معياري    3.796حيث  بشأن  أما   ،

 الفرعية في هذا البعد فجاءت مرتبة حسب درجة التحقق كالتالي: 

" في الترتيب األول من حيث درجة التحقق، ومتحققة بدرجة  تتعاطف إدارة املدرسة مع العاملين الذين يواجهون صعوبات حقيقيةجاءت العبارة " •

العبارة  حيث بلغت قيمة متوسط استجابات أفراد عينة الدر كبيرة   ك إلدراك  ، وقد يعزى ذل0.981بانحراف معياري قدره    4.122اسة حول هذه 

 دارة املدرسة بظروف العاملين وتراعي ظروفهم والصعوبات التي تواجههم وتكون معينه لهم . إ 

حيث    متوسطة " في الترتيب الخامس من حيث درجة التحقق، ومتحققة بدرجة  و عوائق عنصريةتوجد في املدرسة طبقية هدامة أ جاءت العبارة " •

 دارات املدارس بعض إ ، يعزى ذلك بأن 1.229بانحراف معياري قدره  2.840بلغت قيمة متوسط استجابات أفراد عينة الدراسة حول هذه العبارة 

 ومثمرة بعيدة عن العنصرية .ن تكون دقيقة أ  على ن العالقة بينها وبين العاملين قائمةتدرك أ 
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 البعد الثاني: فرق العمل:

افات11جدول ) املدارس الثانوية في حول مستوى القيم التنظيمية املعيارية لستجابات عينة الدراسة  (: التكرارات والنسب املئوية واملتوسطات والنحر

 الحكومية في مدينة بريدة فيما يتعلق بفرق العمل 

النحراف   املتوسط  الستجابة  العبارات  م 

 املعياري 

درجة  

 التحقق

 الترتيب

غير صحيح  

 
ً
 كليا

غير صحيح  

 بدرجة كبيرة 

ليست  

صحيحة  

 وليست خاطئة 

صحيحة إلى  

 حد كبير 

 
ً
 صحيحة كليا

 نسبة  تكرار  نسبة  تكرار  نسبة  تكرار  نسبة  تكرار  نسبة  تكرار 

عناية  ارة املدرسة كل تبذل إد 1

ن كل فرد يشعر  للتأكد من أ

 بأنه جزء من فريق العمل 

 1 كبيرة  0.917 3.962 30.1 94 44.9 140 17.0 53 7.1 22 1.0 3

تستخدم إدارة املدرسة طرق   2

تشكيل فرق العمل بصورة  

 مالئمة 

 4 كبيرة  0.898 3.920 24.0 75 54.8 171 11.9 37 7.7 24 1.6 5

يرتبط العاملين في املؤسسة   3

 
ً
  ارتباطا

ً
 بفرق عملهم  شديدا

 5 كبيرة  0.949 3.830 23.4 73 49.0 153 16.3 51 9.6 30 1.6 5

عن  يتخلى منسوبو املدرسة  4

ساليبهم الخاصة ليساعدوا  أ

 بعضهم بعضا

 3 كبيرة  0.926 3.929 27.6 86 48.4 151 14.7 46 8.0 25 1.3 4

املدرسة باتخاذ  تقوم إدارة  5

خطوات مقصودة لتطوير  

فريق عمل فعال في جميع  

 جوانب العمل في املدرسة 

 2 كبيرة  0.928 3.933 27.6 86 49.0 153 13.8 43 8.3 26 1.3 4

 كبيرة  0.923 3.915 املدارس الثانوية الحكومية في مدينة بريدة فيما يتعلق بفرق العمل في املتوسط العام ملستوى القيم التنظيمية 

 :يتضح من الجدول السابق أن

الحكومية في مدينة بريدة   الثانوية  املدارس  التنظيمية  القيم  املعلمات  مستوى  الرئيس من وجهة نظر  املحور  العمل كبعد من  يتعلق بفرق  فيما 

، أما بشأن العبارات  0.923بانحراف معياري  3.915حيث بلغ املتوسط الوزني للدرجات الكلية في هذا البعد كبيرة الثاني "إدارة العالقات" متحقق بدرجة 

 الفرعية في هذا البعد فجاءت مرتبة حسب درجة التحقق كالتالي: 

العبارة " • للجاءت  املدرسة كل عناية  إدارة  أ تبذل  العملتأكد من  التحقق،  ن كل فرد يشعر بأنه جزء من فريق  األول من حيث درجة  الترتيب  " في 

بدرجة   العبارة  كبيرة  ومتحققة  الدراسة حول هذه  أفراد عينة  استجابات  قيمة متوسط  بلغت  قد  0.917بانحراف معياري قدره    3.962حيث   ،

 يصة بأن يسودها الثقة املتبادلة  عالة تهتم تحرص على العمل بروج الفريق وحر دارة فيعزى ذلك لوجود إ 

 يرتبط العاملين في املؤسسة جاءت العبارة " •
ً
  ارتباطا

ً
حيث   كبيرة " في الترتيب الخامس من حيث درجة التحقق، ومتحققة بدرجة بفرق عملهم  شديدا

دارة املدرسة اهتمت  ، ويعزى ذلك بأن إ 0.949بانحراف معياري قدره  3.830بلغت قيمة متوسط استجابات أفراد عينة الدراسة حول هذه العبارة 

 .عمال بصورة متقنة عضو في الفريق يهتم بمساعدة األخر إلنجاز األ   وكلببناء فرق العمل بشكل جيد وبناء عالقة وطيدة بين بعضهم البعض 

 البعد الثالث: القانون والنظام: 

افات املعيارية لستجابات عينة 12جدول ) املدارس الثانوية في حول مستوى القيم التنظيمية  الدراسة(: التكرارات والنسب املئوية واملتوسطات والنحر

 القانون والنظام بالحكومية في مدينة بريدة فيما يتعلق 

النحراف   املتوسط  الستجابة  العبارات  م 

 املعياري 

درجة  

 التحقق

 الترتيب

غير صحيح  

 
ً
 كليا

غير صحيح  

 بدرجة كبيرة 

ليست  

صحيحة  

 وليست خاطئة 

صحيحة إلى  

 حد كبير 

 
ً
 صحيحة كليا

 نسبة  تكرار  نسبة  تكرار  نسبة  تكرار  نسبة  تكرار  نسبة  تكرار 

ن  تحرص إدارة املدرسة على أ 1

تكون القواعد واإلجراءات  

 التنظيمية في املدرسة عادلة 

 2 كبيرة  0.939 4.013 31.7 99 49.0 153 9.6 30 8.0 25 1.6 5

تطبق إدارة املدرسة العدل في   2

 املدرسة وتهتم بتطبيقه 

 4 كبيرة  1.011 3.901 29.2 91 46.5 145 12.2 38 9.6 30 2.6 8

 1 كبيرة  0.941 4.038 33.7 105 47.1 147 10.6 33 6.7 21 1.9 6تفهم إدارة املدرسة املبادئ   3
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األساسية للسلوك في املدرسة  

 بشكل جيد 

تتصف القواعد والتنظيمات   4

الداخلية في املدرسة بأنها  

 عادلة

 5 كبيرة  0.998 3.830 25.3 79 47.4 148 14.4 45 10.6 33 2.2 7

  تحرص إدارة املدرسة على أن  5

ت  تعمل القواعد والتنظيما

الداخلية باملدرسة على سهولة  

جاز العمل في املدرسة وإنها ال  إن

 تعوقه 

 3 كبيرة  0.955 3.968 31.1 97 45.8 143 13.5 42 8.0 25 1.6 5

 كبيرة  0.969 3.950 املدارس الثانوية الحكومية في مدينة بريدة فيما يتعلق بالقانون والنظام في املتوسط العام ملستوى القيم التنظيمية 

 :يتضح من الجدول السابق أن

التنظيمية   القيم  الحكومية في مدينة بريدة في  مستوى  الثانوية  املعلمات  املدارس  املحور    من وجهة نظر  بالقانون والنظام كبعد من  يتعلق  فيما 

، أما بشأن  0.969بانحراف معياري    3.950حيث بلغ املتوسط الوزني للدرجات الكلية في هذا البعد  كبيرة  الرئيس الثاني "إدارة العالقات" متحقق بدرجة  

 العبارات الفرعية في هذا البعد فجاءت مرتبة حسب درجة التحقق كالتالي: 

" في الترتيب األول من حيث درجة التحقق، ومتحققة بدرجة  تفهم إدارة املدرسة املبادئ األساسية للسلوك في املدرسة بشكل جيدجاءت العبارة " •

الكبيرة   أفراد عينة  بلغت قيمة متوسط استجابات  العبارة  حيث  لتفهم  ،  0.941بانحراف معياري قدره    4.038دراسة حول هذه  وقد يعزى ذلك 

 جراءات بالطرق القانونية . بما يتضمن التزام اإلدارة باإل دارة املدرسة للقوانين واملبادئ املحركة للسلوك في املدرسة إ 

كبيرة  " في الترتيب الخامس من حيث درجة التحقق، ومتحققة بدرجة عادلة تتصف القواعد والتنظيمات الداخلية في املدرسة بأنها جاءت العبارة " •

دارة ، وقد يعزى ذلك الهتمام اإل 0.998بانحراف معياري قدره    3.830حيث بلغت قيمة متوسط استجابات أفراد عينة الدراسة حول هذه العبارة  

 ادارك املعلمات بالنظام . ن املعلمات وتطبيقه بصورة واضحة وبطريقة تعزز املدرسية بالعدل بي

املدارس الثانوية الحكومية في مدينة بريدة فيما يتعلق باملحور    القيم التنظيمية لدى فيومجمل ما تم التوصل إليه من نتائج فيما يتعلق بمستوى  

 الرئيس ي الثاني "إدارة العالقات" يمكن تلخيصه في الجدول التالي: 

 العالقات" املدارس الثانوية الحكومية في مدينة بريدة فيما يتعلق باملحور الرئيس ي الثاني "إدارة في (: مستوى القيم التنظيمية 13جدول )

 الترتيب درجة التحقق  النحراف املعياري  املتوسط الوزني  املحور الرئيس الثاني: إدارة العالقات 

 3 كبيرة  1.005 3.796 العدل 

 2 كبيرة  0.923 3.915 فرق العمل 

 1 كبيرة  0.969 3.950 القانون والنظام 

 كبيرة  0.966 3.887 العالقات" الدرجة الكلية ملستوى املحور الرئيس الثاني: "إدارة 

فيما يتعلق باملحور  من وجهة نظر املعلمات  الثانوية الحكومية في مدينة بريدة  في املدارس  يتضح من الجدول السابق أن مستوى القيم التنظيمية  

 بدرجة  العالقات"إدارة    الثانيالرئيس ي  
ً
 القانون والنظام ، وجاء في الترتيب األول بعد  0.966وانحراف معياري    3.887بمتوسط وزني    كبيرة" جاء متحققا

ساسية للسلوك من  في سعي إدارة املدرسة لتوفير القواعد األ ويعزى ذلك في اتباع   ،0.969وانحراف معياري    3.950بمتوسط وزني    كبيرة ومتحقق بدرجة  

التصرفات، ينظم  قانوني  اطار  بعد    خالل  جاء  الثاني  الترتيب  العملوفي  بدرجة    فرق  وزني    كبيرةومتحقق  ،   0.923وانحراف معياري    3.915بمتوسط 

اإل  اتباع  في  ذلك   ويعزى 
ً
طرقا بصو   دارة  إ مدروسة  باالنتماء  الشعور  تنمية  تكفل  بعد  لى فريق عمل متجانس،  رة  واألخير جاء  الثالث  الترتيب    العدلوفي 

ة املعلمات املهنية حيث تدرك  دارة على حياويعزى ذلك انه قد تؤثر تصرفات اإل ،    1.005وانحراف معياري    3.796بمتوسط وزني    كبيرة ومتحقق بدرجة  

 املدرسة . ن املعلمات يقرون بإدارة العالقات في ل من وجهة نظر ، ومما سبق يتبين أ همية العدأ 

دراسة   الحالة مع  الدراسة  اتفقت  )وقد  إ 2009العتيبي  ملحور  الفرعية  األبعاد  جاءت جميع  في مؤسسات ( حيث  بدرجة مرتفعة  العالقات  دارة 

   في الرياض   دارة العامةاإل ( لدى أعضاء هيئة التدريب بمعهد  2019فقت مع دراسة الجابر )العليم والتدريب العالي التقني واملنهي في املدينة املنورة كما ات

, وقد يعزى  دارة العالقات بدرجة متوسطة لدى عمال مؤسسة ( حيث جاءت جميع األبعاد الفرعية ملحور إ 2018الرحمان )مع دراسة عبد  بينما اختلفت

  .ذلك االختالف البيئة املطبقة فيها الدراسة

املدارس   ها أن القيم التنظيمية في، والتي اتضح منثانوية الحكومية في مدينة بريدة املدارس ال  القيم التنظيمية فيوالنتائج السابقة توضح مستوى  

 ، ويمكن تلخيص النتائج السابقة في الجدول التالي: كبيرمستواها من وجهة نظر املعلمات الثانوية الحكومية في مدينة بريدة 
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 املدارس الثانوية الحكومية في مدينة بريدة القيم التنظيمية في(: مستوى  14جدول )

مستوى القيم التنظيمية لدى معلمات املدارس الثانوية الحكومية  

 في مدينة بريدة 

 الترتيب درجة التحقق  النحراف املعياري  املتوسط الوزني 

 2 كبيرة  0.961 3.863 مستوى املحور الرئيس األول: "إدارة الدارة" 

 1 كبيرة  0.966 3.887 الرئيس الثاني: "إدارة العالقات" مستوى املحور 

املدارس الثانوية الحكومية في مدينة   القيم التنظيمية فيمستوى 

 لية(ك)درجة من وجهة نظر املعلمات بريدة 

 كبيرة  0.964 3.875

    وجهة نظر املعلمات   الحكومية في مدينة بريدة يتضح من الجدول السابق أن مستوى القيم التنظيمية لدى معلمات املدارس الثانوية  
ً
جاء متحققا

  كبيرة ، وجاء في الترتيب األول املحور الرئيس ي الثاني واملتعلق بإدارة العالقات ومتحقق بدرجة 0.964وانحراف معياري  3.875بمتوسط وزني   كبيرة بدرجة 

بمتوسط وزني    كبيرةومتحقق بدرجة  املحور الرئيس ي األول واملتعلق بإدارة اإلدارة  ، وفي الترتيب الثاني جاء  0.969وانحراف معياري    3.887بمتوسط وزني  

 .0.961وانحراف معياري  3.863

 
ا
السؤال    :ثانيا إجابة  السؤال    :ثانيالنتائج  الحاليلل   الثانيينص  "هل    بحث  إحصائية  على  دللة  ذات  فروق  التنظيمية  في  توجد  القيم  مستوى 

 "(؟الدورات التدريبيةالتخصص، ، الخبرة سنواتتعزى ملتغيرات ) للمعلمات في املدارس الثانوية الحكومية في مدينة بريدة 

 : سنوات الخبرة بالنسبة ملتغير   .1

اختبار   االتجاه  تم استخدام  أحادي  التباين  الفروق في  كشف  في ال  One Way ANOVAتحليل  للمعلمات في عن داللة  التنظيمية  القيم  مستوى 

سنوات  10سنوات، من  10سنوات إلى أقل من  5سنوات، من  5أقل من ) سنوات الخبرة والتي ترجع الختالف املدارس الثانوية الحكومية في مدينة بريدة 

 فكانت النتائج كما هي موضحة في التالي: ( فأكثر

افات املعيارية  15جدول )  ملستوى القيم التنظيمية للمعلمات في املدارس الثانوية الحكومية في مدينة بريدة (: املتوسطات والنحر
ا
 لسنوات الخبرة وفقا

مستوى القيم التنظيمية للمعلمات في املدارس  

 الثانوية الحكومية في مدينة بريدة 

 سنوات الخبرة 

 فأكثر 10من    10إلى أقل من  5من   5أقل من 

 انحراف معياري  متوسط  انحراف معياري  متوسط  انحراف معياري  متوسط 

املحور الرئيس األول:  

 "إدارة الدارة" 

 3.586 20.473 2.399 20.571 4.437 19.933 القوة

 3.939 19.302 3.320 19.614 4.466 18.867 الصفوة

 4.454 17.852 4.221 18.500 4.395 19.267 املكافأة

 10.685 57.626 8.672 58.686 12.334 58.067 درجة كلية 

املحور الرئيس الثاني: 

 "إدارة العالقات" 

 3.176 19.066 2.413 18.943 3.466 18.767 العدل 

 3.806 19.582 3.194 19.729 4.636 19.367 فرق العمل 

 4.256 19.670 3.755 19.700 4.810 20.050 القانون والنظام

 10.236 58.319 7.559 58.371 11.664 58.183 درجة كلية 

 19.915 115.945 15.445 117.057 22.802 116.250 الدرجة الكلية للقيم التنظيمية 

باختالف  القيم التنظيمية للمعلمات في املدارس الثانوية الحكومية في مدينة بريدة مستوى (: دللة الفروق في استجابات أفراد عينة الدراسة حول 16جدول )

 سنوات الخبرة 

مستوى القيم التنظيمية للمعلمات في املدارس  

 الثانوية الحكومية في مدينة بريدة 

 مستوى الدللة  قيمة "ف"  متوسط املربعات  درجات الحرية  مجموع املربعات  مصدر التباين

املحور الرئيس األول:  

 "إدارة الدارة" 

 0.529  0.638 8.028 2 16.056 بين املجموعات  القوة

 غير دالة 
 12.577 309 3886.239 داخل املجموعات 

   311 3902.295 الكلي 

 0.555  0.591 9.070 2 18.140 بين املجموعات  الصفوة

 غير دالة 
 15.359 309 4745.898 داخل املجموعات 

   311 4764.038 الكلي 

 0.087  2.467 47.578 2 95.157 بين املجموعات  املكافأة

 غير دالة 
 19.289 309 5960.228 داخل املجموعات 

   311 6055.385 الكلي 

 0.774  0.256 28.884 2 57.767 بين املجموعات  درجة كلية 

 غير دالة 
 112.717 309 34829.412 داخل املجموعات 
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   311 34887.179 الكلي 

املحور الرئيس الثاني: 

 "إدارة العالقات" 

 0.803  0.220 2.086 2 4.171 بين املجموعات  العدل 

 غير دالة 
 9.501 309 2935.714 داخل املجموعات 

   311 2939.885 الكلي 

 0.866  0.143 2.132 2 4.265 بين املجموعات  فرق العمل 

 غير دالة 
 14.867 309 4594.040 داخل املجموعات 

   311 4598.304 الكلي 

 0.831 0.185 3.365 2 6.730 بين املجموعات  القانون والنظام

 غير دالة 
 18.174 309 5615.770 داخل املجموعات 

   311 5622.500 الكلي 

 0.994 0.006 0.616 2 1.231 بين املجموعات  درجة كلية 

 غير دالة 
 100.113 309 30934.843 داخل املجموعات 

   311 30936.074 الكلي 

 0.922  0.081 31.262 2 62.525 بين املجموعات  الدرجة الكلية للقيم التنظيمية 

 غير دالة 
 384.875 309 118926.472 داخل املجموعات 

   311 118988.997 الكلي 

 يتضح من الجدول السابق أنه:

 في  ال   •
ً
،  سنوات الخبرة الختالف  ترجع    القيم التنظيمية للمعلمات في املدارس الثانوية الحكومية في مدينة بريدة مستوى  توجد فروق دالة إحصائيا

 املدارس ألبعاد القيم التنظيمية. من املعلمات بإخالف سنوات خبراتهن اتفقن على ممارسة أي أن أفراد العينة 

 بالنسبة ملتغير التخصص:  .2

املستقلة   للمجموعات  "ت"  اختبار  استخدام  التنظيمية    Independent Samples T-Testتم  القيم  مستوى  في  الفروق  داللة  عن  الكشف  في 

 ( فكانت النتائج كما هي موضحة في التالي: أدبي، علمي)التخصص للمعلمات في املدارس الثانوية الحكومية في مدينة بريدة والتي ترجع الختالف 

باختالف  يمية للمعلمات في املدارس الثانوية الحكومية في مدينة بريدة القيم التنظ(: دللة الفروق في استجابات أفراد عينة الدراسة حول مستوى 17جدول )

 التخصص 

مستوى القيم التنظيمية للمعلمات في املدارس  

 الثانوية الحكومية في مدينة بريدة 

 مستوى الدللة  قيمة "ت"  النحراف املعياري  املتوسط الحسابي التخصص

املحور الرئيس األول:  

 الدارة" "إدارة  

 0.01 2.847 3.299 20.822 أدبي القوة

 3.828 19.652 علمي

 0.01 2.918 3.601 19.777 أدبي الصفوة

 4.286 18.452 علمي

 0.01 3.802 4.258 18.980 أدبي املكافأة

 4.425 17.052 علمي

 0.01 3.627 9.934 59.579 أدبي درجة كلية 

 11.131 55.157 علمي

املحور الرئيس الثاني: 

 "إدارة العالقات" 

 0.01 3.650 2.861 19.457 أدبي العدل 

 3.263 18.165 علمي

 0.01 4.032 3.340 20.228 أدبي فرق العمل 

 4.375 18.452 علمي

 0.01 5.240 3.916 20.675 أدبي القانون والنظام

 4.353 18.165 علمي

 0.01 4.942 8.747 60.360 أدبي درجة كلية 

 10.954 54.783 علمي

 0.01 4.489 17.657 119.939 أدبي الدرجة الكلية للقيم التنظيمية 

 21.072 109.939 علمي
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 يتضح من الجدول السابق أنه:

•   
ً
إحصائيا دالة  فروق  ثقة  توجد  مستوى  مستوى    0.01عند  بريدة  في  مدينة  في  الحكومية  الثانوية  املدارس  في  للمعلمات  التنظيمية  ترجع  القيم 

األدبيةالتخصصالختالف   التخصصات  لصالح  والفروق  يعزى  ،  وقد  الجانب  ،  من  أكثر  التخصص  بنوع  التنظيمية  القيم  مستوى  ارتباط 

 الشخص ي. 

 بالنسبة ملتغير الدورات التدريبية:  .3

االتجاه   أحادي  التباين  اختبار تحليل  للمعلمات في   One Way ANOVAتم استخدام  التنظيمية  القيم  الفروق في مستوى  في الكشف عن داللة 

تدريبية،   دورة  أي  احضر  )لم  التدريبية  الدورات  الختالف  ترجع  والتي  بريدة  مدينة  في  الحكومية  الثانوية  دورة  املدارس  من  دوراتإحضرت  ثالث  ، لى 

 النتائج كما هي موضحة في التالي: ضرت أكثر من ثالث دورات تدريبية( فكانت ح

 18جدول )
ا
افات املعيارية ملستوى القيم التنظيمية للمعلمات في املدارس الثانوية الحكومية في مدينة بريدة وفقا  الدورات التدريبية(: املتوسطات والنحر

مستوى القيم التنظيمية للمعلمات في املدارس  

 الثانوية الحكومية في مدينة بريدة 

 الدورات التدريبية 

 حضرت أكثر من ثالث دورات   لى ثالث دورات دورة إحضرت من  لم احضر أي دورة 

 انحراف معياري  متوسط  انحراف معياري  متوسط  انحراف معياري  متوسط 

املحور الرئيس األول:  

 "إدارة الدارة" 

 3.823 20.654 2.230 20.067 4.441 19.927 القوة

 4.288 19.170 2.611 19.438 4.556 19.488 الصفوة

 4.920 17.885 3.207 18.685 4.186 19.073 املكافأة

 11.768 57.709 6.659 58.191 12.135 58.488 درجة كلية 

املحور الرئيس الثاني: 

 "إدارة العالقات" 

 3.303 19.060 2.491 18.517 3.088 19.634 العدل 

 4.088 19.698 3.104 19.461 4.237 19.268 فرق العمل 

 4.638 19.604 3.247 19.809 4.433 20.268 القانون والنظام

 10.956 58.363 7.423 57.787 10.373 59.171 درجة كلية 

 21.787 116.071 13.116 115.978 21.119 117.659 الدرجة الكلية للقيم التنظيمية 

باختالف   (: دللة الفروق في استجابات أفراد عينة الدراسة حول مستوى القيم التنظيمية للمعلمات في املدارس الثانوية الحكومية في مدينة بريدة19جدول )

 الدورات التدريبية 

مستوى القيم التنظيمية للمعلمات في املدارس  

 الثانوية الحكومية في مدينة بريدة 

 مستوى الدللة  قيمة "ف"  متوسط املربعات  رجات الحرية د مجموع املربعات  مصدر التباين

املحور الرئيس األول:  

 "إدارة الدارة" 

 0.295 1.226 15.363 2 30.727 بين املجموعات  القوة

 غير دالة 
 12.529 309 3871.568 داخل املجموعات 

   311 3902.295 الكلي 

 0.819  0.200 3.082 2 6.165 بين املجموعات  الصفوة

 غير دالة 
 15.398 309 4757.874 داخل املجموعات 

   311 4764.038 الكلي 

 0.171  1.777 34.418 2 68.836 بين املجموعات  املكافأة

 غير دالة 
 19.374 309 5986.548 داخل املجموعات 

   311 6055.385 الكلي 

 0.885  0.122 13.808 2 27.617 بين املجموعات  درجة كلية 

 غير دالة 
 112.814 309 34859.563 داخل املجموعات 

   311 34887.179 الكلي 

املحور الرئيس الثاني: 

 "إدارة العالقات" 

 0.135 2.013 18.906 2 37.813 بين املجموعات  العدل 

 غير دالة 
 9.392 309 2902.072 داخل املجموعات 

   311 2939.885 الكلي 

 0.770 0.261 3.882 2 7.764 بين املجموعات  فرق العمل 

 غير دالة 
 14.856 309 4590.540 داخل املجموعات 

   311 4598.304 الكلي 

 0.659 0.418 7.591 2 15.182 بين املجموعات  القانون والنظام

 غير دالة 
 18.147 309 5607.318 داخل املجموعات 



 حصه العضاض                                                                              املعلماتالقيم التنظيمية في املدارس الثانوية الحكومية في مدينة بريدة من وجهة نظر  

 468-446، ص: 2021 -2، العدد9املجلد   -املجلة الدولية للدراسات التربوية والنفسية
 465 

 

   311 5622.500 الكلي 

 0.759  0.276 27.630 2 55.259 بين املجموعات  درجة كلية 

 غير دالة 
 99.938 309 30880.815 داخل املجموعات 

   311 30936.074 الكلي 

 0.885  0.122 46.875 2 93.751 بين املجموعات  الدرجة الكلية للقيم التنظيمية 

 غير دالة 
 384.774 309 118895.246 املجموعات داخل 

   311 118988.997 الكلي 

 يتضح من الجدول السابق أنه:

الختالف   • ترجع  بريدة  مدينة  في  الحكومية  الثانوية  املدارس  في  للمعلمات  التنظيمية  القيم  مستوى  في   
ً
إحصائيا دالة  فروق  توجد  الدورات  ال 

 . التدريبية

الحكومية لثانوية املدارس اوى القيم التنظيمية في مستما املقترحات الالزمة لتحسين ينص السؤال الثالث للدراسة " : نتائج إجابة السؤال الثالث 

 "؟بمدينة بريدة

ثة مجموعة من املقترحات  القيم التنظيمية لدى معلمات املرحلة الثانوية في مدينة بريدة جاءت مرتفعة وهي درجة جيدة فقد قدمت الباحبما أن  

 : هذا املستوى في القيم التنظيمية التي من خاللها يمكن املحافظة على و

 .ة الظروف التنظيمية املناسبة لهم وتهيئ للمعلمات في املؤسسات التعليمية،املحافظة على الدعم الكامل  •

 .تلك التي تعنى بالقيم التنظيمية بناء دورات تدريبية مناسبة لتطوير مهارات للعاملين في املؤسسات التعليمية وخاصة •

 لترسيخ القيم التنظيمية.  ة مواكبة للدور القيادي املأمول،عداد برامج تدريبيإ  •

امل • تقديم  خالل  من  املؤسسات  تلك  داخل  التنظيمية  القيم  وتنمية  تعزيز  شأنه  من  ما  بكل  تسهم    كافأة االهتمام  العمل وحوافز  بيئة  توفير  في 

 املناسبة
ً
 مع التطلعات املستقبلية لدور املدارس في مدينة بريدة   ، تزامنا

 وتحديد خطوط ومستويات مناسبة للسلطة تساعد املؤسسة التعليمية والتدريبية على القيام باألدوار املناطة بها . ير نظم معلومات،توف •

 التوصيات: 

إ  • اإل بالنظر  الطابع  ذو  السعودية  العربية  اململكة  في  اإلداري  النظام  واقع  باال لى  الدراسة  توص ي  العربي،  تلك سالمي  معطيات  من    ستفادة 

 ربطها في املجال اإلداري. الخصوصية وما تتميز به من قيم و 

 أن يعمل القائد على نشر ورعاية القيم اإليجابية في املنظمة.  •

 ها تعتبر الضابط واملوجهة للداء. العمل على توظيف القيم التنظيمية بكل أبعادها في األداء كون •

 تعزيز طرق التواصل اإليجابي وتحفيز العاملين. •

 املقترحة:  الدراسات

 دراسة متغير القيم التنظيمية في املدراس األهلية.      •

 إجراء املزيد من الدراسات املتعلقة بالقيم التنظيمية وعالقتها بأنماط قيادية أخرى.     •

 توسيع نطاق الدراسة ليشمل دراسة قيم تنظيمية أخرى.   •

 استخدام أساليب جمع معلومات متعددة مثل اسلوب تحليل املحتوى واملقابلة.     •

 املراجع:

 :
ا
 :املراجع العربيةأول

ملهي .1 محمد  عبدامللك  في   .(2017)  البعداني،  تطبيقية  دراسة  للعاملين:  الوظيفي  واألداء  الرضا  في  التنظيمية  والقيم  العمل  أخالقيات  دور 
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 ورقلة، ورقلة.  -جامعة قاصدي مرباح . رسالة ماجستير غير منشورة. ورقلة مرباح قاصدي 

  .كة على عينة من عمال مؤسسة" هيبرو القـيـم التنظـيـمـيـة وعـالقـتـها بـمستـوى االلـتـزام الـتـنـظـيـمـي دراسة ميداني ).2018ن )عبد الرحمو  بودهري  .3
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Abstract: The study aimed to identify the level of organizational values in government secondary schools in 
the city of Burydah from the viewpoint of female teachers, and to discover whether there are statistically 
significant differences in the responses of the study sample due to the variables (specialization - years of 
experience - training courses), and to reach the most important procedural suggestions learned to improve 
the level of organizational values. The study used the descriptive approach (survey) and was relied on the 
francis & woodcock scale, 1995 as a tool to collect information, the study population consisted of 1670 
female teachers, and where the primary study sample consisted of 312 female secondary school teachers in 
Buraydah city, they were chosen in a simple random manner. 
The most important results of the study were that the level of organizational values in secondary schools in 
Buraydah from the information point of view is largely achieved, and came in the first order the main axis 
(Relationship Management) and its sub-dimensions, and the second (administration administration) with 
its sub-dimensions, as there are no statistically significant differences in The level of organizational values 
for female teachers in government secondary schools in Buraydah is due to the difference in years of 
experience, while there are statistically significant differences in the level of organizational values for 
female teachers in government secondary schools in Buraydah due to the difference in specialization, and 
the differences in favor of literary specialties, and the study reached a set of recommendations and 
proposals was Most notable are the following: 
1- Maintaining the full support of female teachers in educational institutions, and creating appropriate 
organizational conditions for them. 
2- Building appropriate training courses to develop skills for workers in educational institutions, especially 
those dealing with organizational values. 
3- Preparing training programs to keep pace with the expected leadership role, in order to establish 
organizational values. 

Keyword: organizational values; secondary schools; Buraydah 
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