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 ملخص البحث

هدف البحث إىل وضعععععععم رتحععععععع          ععععععع و  

الث افة ا ؤسععععععععععسععععععععععدة ة  دا   ال   ععععععععععة ا د ثة   

بالعاصععععععععع ة صععععععععع عاعر وعلى        ال ع ف      

 دى إد اك العا  ني  ل ث افة ا ؤسعععععععسعععععععدةر ول ح د   

ال صععع ور و د  أهداف البحث اسععع  دل البااث ا      

اسععع  دف البااث العا  ني با دا   ا   ث ة ة  د اع 

ا ععععععععدا  ر ووا ع مر وا ع  نير والاععععععععاد  ا دا  ر 

(  ع  ًا وإدا  ًار وصعععععع م البااث 175والبالغ  ددهم )

أداة )االسعععع با ة(ر ورتا  و بحعععع  رت ا ال  اعدة    سعععع ة 

والع ل ب و  ال    ر  ال ؤ ة ا  عععععععععع اةحماو  هو: )

 ال الع واال   عععاع  و را بعععاد ال العععوارتدعععة وا بعععدا دعععة     و

الث ة ا  بادلة بني ا دا ة و وا  ا سعععععععععععععععععععععععععععععال ا دا  ة

ا سعععؤولدة ر وال ععع افدة وال ةاهةو را د سعععدة وا    ني

 ( ف  ة  47(ر ادث ب غ إمجالو ف  ارت ا )اجمل  عدة

وبععععد اال   عععاع    إ  اعال البحعععث ا دعععدا دعععة  عععال       

لبدا ال باسعععععععععععععع  دال ب  ا   ا ةل البااث ب ح دل ا

( ورت صععععععععععععل البحث ا الو إىل (Spssا احععععععععععععاعدة 

 جم   ة    ال  اع  ااآلرتو: 

إن إد اك العا  ني مبدا   ال   ة ا د ثة ل عال   -

( 04 4 اعل مبسععععع  ى  ا   ب غ ) م2020/2021

 ورت د   االجتاه  ا   

ال  صعععععععععععل إىل رتحععععععععععع          ععععععععععع و  الث افة   -

ال   ععععععععععة ا د ثة ل عال ا ؤسععععععععععسععععععععععدة مبدا    

  م2020/2021

ول ععععععع ان ن د  ال  اع  ا    ة    البحث أوصععععععع    

 البااث ب طبد  ال ح   ا     ل    و  

ال ح   ا    ر الث افة ا ؤسسدةر  الكلمات المفتاحية:

  دا   ال   ة
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Abstract 
The current research aimed at 

setting a suggested proposal for the 

institutional culture project in 

Alnahdhah Modern Schools in Sana'a 

the Capital through investigating the 

employees' perceptions  towards the 

institutional culture. To achieve the 

research objectives, the research used 

the descriptive research method. The 

research sample included the workers of 

the schools  represented by headmaster, 

their deputies, teachers, administrative 

officers with a number of (175). The 

researcher designed a questionnaire 

containing six dimensions: (Shared 

vision and team work, innovative and 

self-initiatives, loyalty and belonging, 

administrative practice and exchanged 

trust among the schools staff, 

transparency and integrity and 

community responsibility). The total 

number of the questionnaire item was 

(47).  

After fields survey, the researcher 

analyzed the collected data using SPSS 

program and reached to the following 

results: 

- The perceptions of Alnahdhah Modern 

Schools staff towards the institutional 

culture for the school year (2020-2021) 

was high with a mean (4.04) and graded 

as high attitude. 

- Setting a suggested proposal for the 

institutional culture project in 

Alnahdhah Modern Schools for the 

school year (2020-2021). 

 For guaranteeing the achievement of the 

desired outcomes, the researcher 

recommended to apply the suggested 

proposal. 

Key Words: Suggested proposal – 

Institutional Culture – Alnahdhah 

Schools 

 

 

 Introduction  د ة:

مبثابة قوة حمركة للسلوك الفردي واجلمـاعي داخـل املؤسسة فكلما كانت  املؤسسيةالثقافة تعد     

مالئمة مع تطلعات واسرتاتيجية املؤسسة كلما حفزت تصرفات وسلوك العـاملني مبا خيدم حتقيق هذه 

ينسج بواسـطة متثل الثقافة بشكل عام النسيج االجتماعي الذي حييط بنا، وهذا النسيج و هدافاأل

وتعتبـر ، يضاأثقافة خاصة بها  للمدارسن إقيمنـا ومعتقداتنا. ومثل أي بلد ميتلك ثقافة وطنية خاصة به ف

اليت تنغرس فيها  ساسية احملددة للسلوك الفردي واجلمـاعيواحدة من القوى األ املؤسساتالثقافـة فـي 

وينظم  املؤسسة،عضاء أطار عمل أيديولوجي يوجه إ مبثابة املؤسسيةوتعـد الثقافة ، احلياة اليومية للعمل

ال متثل جانب واحد من اللعبة بل هي  املؤسسية. فالثقافة واالجتماعيةمهام عملهـم وقـضاياهم الشخصية 

املؤسسة، وتسعى كثري من مؤسسات التعليم إىل تطوير القيم يف بيئتها من متثل اللعبة حبد ذاتها داخل 
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لتفعيل االنتماء للمؤسسة وحماولة تطوير العمل، حيث أن القيم التنظيمية مستمدة خالل مشاريع تقوم بها 

من قيم اجملتمع بشكل عام بينما املعتقدات واألعراف والتوقعات التنظيمية هي نتاج املدرسة إىل حد 

كبري حيث تنبع من فلسفة املدرسة، واملهم أن تتفاعل هذه العناصر وتتكامل حبيث تشكل طريقة 

(. وقد سعت 184، 2012اء وأسلوب احلياة داخل املدرسة، وتدفعها وتوجهها حنو العمل) دعمس، األد

مدارس النهضة احلديثة باجلمهورية اليمنية لتفعيل دور القيم يف بيئتها التعليمية من خالل تعميق حب 

وتفعيل الشراكة الوالء واالنتماء، والعمل بروح الفريق الواحد، والشفافية والنزاهة يف حل مشاكلها 

 الفاعلة مع اجملتمع احمليط باملدارس.  
 

   ا ة البحث:

أنه ومن خالل متابعة الباحث للعاملني باملدارس، كونه مسئول اجلودة مبدارس النهضة احلديثة،  

ومن خالل الدراسات االستطالعية اليت قام بها الباحث، وذلك باطالعه على أدبيات الثقافة املؤسسية 

تبانات للعام ومدى أهميتها ال سيما للمدارس األهلية،  وقد قام الباحث بالرتكيز على حتليل االس

 ،املبادرات الذاتية واإلبداعيةوالعمل بروح الفريق، و الرؤية املشرتكة. من خالل جمال م2020/2021

الشفافية و ،الثقة املتبادلة بني اإلدارة املدرسية واملوظفنيو واملمارسات اإلدارية الوالء واالنتماء.و

معظم املدارس تركز على املوارد املالية واملادية ، ومن املؤسف أن اهتمام املسؤولية اجملتمعية، ووالنزاهة

امللموسة، ويالحظ ضعف االهتمام باجلوانب القيمية، حيث أن املدارس هي املؤسسات املعول عليها 

تأهيل املوارد البشرية، لقيادة اجملتمع والنهوض به، وهذا بال شك يعتمد بشكل أساسي على قدرة تلك 

ستقبل، وهذا ما دفع الباحث إلجراء هذا البحث، وبناء على ما سبق فإن املوارد لقيادة اجملتمع يف امل

 مشكلة البحث تتحدد يف السؤال الرئيس اآلتي:

 ما التصور املقرتح ملشروع الثقافة املؤسسية يف مدارس النهضة احلديثة من وجهة نظر العاملني؟

 وميكن بناء تصور املشروع يف ضوء اإلجابة على السؤال اآلتي:

ما مدى إدراك العاملني مبدارس النهضة احلديثة للثقافة املؤسسية من وجهة نظر عينة البحث للعام  -1

 ؟م2020-2021
 أهداف البحث:  

هدف هذا البحث إىل تقديم تصور مقرتح ملشروع تطوير الثقافة املؤسسية  يف مدارس النهضة احلديثة        

 من وجهة نظر العاملني.

 وذلك من خالل اآلتي:

ــية يف عام     -1 ــسـ ــة احلديثة للثقافة املؤسـ ــتوى إدراك العاملني مبدارس النهضـ -2020التعرف على مسـ

 . م2021
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 أه دة البحث:

 تتمثل أهمية البحث فيما يأتي:   

ــة احلديثة   -1 ــهم البحث يف تعريف القائمني علي العملية التعليمية يف مدارس النهضـــــ ميكن أن يســـــ

 جبوانب القصور لتالفيها ومعاجلتها.
لفت نظر القيادات اإلدارية يف مدارس النهضة احلديثة إىل أهمية الثقافة املؤسسية يف تطوير أداء       -2

 العاملني مبدارس النهضة احلديثة والعمل على توافر متطلباتها املختلفة.
ــوع   -3 ــهم البحث يف رفد املكتبة العلمية جبهد علمي وفتل افاني للباحثني يف موضــــــ ميكن أن يســــــ

 فسه.البحث اإلجرائي ن
إن التصور املقرتح  ملشروع الثقافة املؤسسية املقرتح يف البحث احلالي ميكن أن يسهم يف حتسني          -4

 وتطوير أداء العاملني مبدارس النهضة احلديثة.

 ادود البحث:

 ال ةل البحث ا الو با دود اآلرتدة:

اقتصر البحث احلالي على دراسة الثقافة املؤسسية يف مدارس النهضة احلديثة،  ا دود ا  ض  دة: -

الوالء و ،املبادرات الذاتية واإلبداعيةوالعمل بروح الفريق، و الرؤية املشرتكةمن حيث جمال)

، ةالشفافية والنزاهو ،الثقة املتبادلة بني اإلدارة املدرسية واملوظفنيو واملمارسات اإلدارية واالنتماء.

 ( .املسؤولية اجملتمعيةو

اقتصر على )مدراء املدارس، ووكالئهم، واملعلمني، والكادر اإلداري( يف مدارس  ا دود الب   ة: -

 النهضة احلديثة. 
 .م2020/2021طبق هذا البحث يف العام الدراسي  ا دود الة ا دة: -

مشلت )مدراء املدارس، ووكالئهم، واملعلمني، والكادر اإلداري(، املوجودين يف  ا دود ا اا دة: -

 عينة البحث لكل من قسم البنني، وقسم البنات مبدارس النهضة احلديثة. 
  حط حال البحث:

الثقافة مبعناها الواسع ميكن أن ينظر إليها على أنها مجيع السمات الروحية واملادية  الث افة:

والفكرية، والعاطفية اليت متيز جمتمعًا بعينة أو فئة اجتماعية بعينها، وهي تشمل الفنون واآلداب 

د واخرون، وطرائق احلياة كما تشمل احلقوني األساسية لإلنسان ونظم القيم والتقاليد واملعتقدات )السي

2002 ،27) 
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والتفســريات العقلية والرموو واأليدولوجيات،  منط من القيم واملعتقدات املشــرتكة : ا ؤسععسععدة الث افة 

 (.131، 2007وما شابه من منتجات عقلية ) احلجاوي، 

 الثقافة املؤسسية:مفهوم اخللفية النظرية للبحث: 

ثقافة مصدر من الفعل ثقف، وتشري كلمة ثقافة إىل : الفهم، والفطنة، وسرعة أخذ  لغة: الثقافة

العلم وتقويم االعوجاج خاصة اعوجاج الرماح، كما تفيد معين التهذيب ويف القران الكريم استخدم 

(.وقال 191الفعل ثقف مبعنى ظفر بالشيء قال تعاىل: " واقتلوهم حيث ثقفتموهم") سورة البقرة، اية 

 تعاىل: ) فإما تثقفنهم يف احلرب(، وهذا يدل على أنها كلمة عربية.

( بأنها مجلة األفكار واملعاني والقيم والرموو واالنفعاالت والوجدانيات 33،2009ويعرفها )فراج، 

اليت حتكم حياة اجملتمع يف عالقاته مع الطبيعة واملادة ويف عالقات أفراده بعضهم وبغريهم من 

 اجملتمعات.

اك عدة تعريفات لثقافة املؤسسة منها: تعريف احلجاوي" هي جمموعة من املعتقدات واملفاهيم وهن

وطرني التفكري املشرتكة بني أفراد املؤسسة، ويتم الشعور بها ويشارك كل فرد يف تكوينها، ويتم 

 (.131،2007تعلمها لألفراد اجلدد يف املؤسسة )احلجاوي،

ة منظومة املعاني والرموو واملعتقدات والطقوس واملمارسات اليت ويرى القريوتي أن الثقافة املؤسسي

 (.373، 2013طورت مع مرور الزمن، وأصبحت مسة خاصة للتنظيم وأعضائه. ) القريوتي، 

ومهما تنوعت تعريفات الثقافة املؤسسية فإنها تشرتك بعنصر مميز هو القيم، وتشري هذه القيم إىل 

ر يف املؤسسة ولذلك تعترب القيم املفهوم األساسي لتقييم موقف وتصرف االجتاهات واملعتقدات، واألفكا

 (.2002،311األفراد وسلوكهم يف املؤسسات )العميان،

والثقافة املؤسسية املقصودة يف هذا البحث هي جمموعة الفلسفات، والقيم، واملعتقدات، 

يث حتدد الطريقة اليت سيتم واألعراف، والرموو، والطقوس اليت تتبناها مدارس النهضة احلديثة، حب

 بها العمل.

 :ا ؤسسدة الث افة ا   ا  وط ق وساعل

 ألنها أشياء العني تراه مما أكثر تقوم اليت األشياء تلك الرموو، على كثريًا املنظمات تعتمد: ال   ز  1

 ضخمة بأنها شركة لتوحي الضخمة املباني مثل هلا، الظاهري املعنى من بكثري أكرب معاٍن تتضمن

 تظهر اليت ومثل الرسوم تعتنقها، اليت القيم إىل لرتمز الشعارات ومثل السوني، يف مكانتها هلا مستقرة

 حتقيق إىل تسعى بأنها شركات لتظهر تذكارية وصور تقديرية وشهادات جوائز من عليه حصلت ما

 .Gilles,52.2012) النجاح.)
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اخلطأ والصواب واملرغوب وغري املرغوب، وهي وهي قواعد متكن الفرد من التمييز بني  :ال دم  2

مبثابة مراقب للسلوك االنساني، حيث تقوم القيم التنظيمية بتوجيه سلوك العاملني يف بيئة العمل 

 (.2003،312)العميان،

 الكتابة األصوات أو طريق عن األفراد أو اجملموعة إليه تلجأ معني أسلوب أو معينة صيغة هي :ال غة  4

 عن للتعبري عام يستعمل بشكل عليه ومتفق متعلم نظام هي واللغة البعض بعضهم بني املعاني إليصال

 الثقايف. اجملتمع يف واخلربات التجارب

 بها وبالتأكيد تقوم اليت املتعددة االحتفاالت طريق عن ثقافتها على الشركات حتافظ :االا  االل  5

 واليت عليها الشركة، قامت اليت األساسية والفروض بالقيم احتفاء أنها على االحتفاالت إىل ينظر فإنه

معني، واالحتفاالت نشاطات مربجمة خصوصًا من أجل مكافئة العاملني  هدف بتحقيق احلفاوة تؤكد

 أو تشجيعهم، واالشادة مبا يفعله املتميزون مما خيلق نوع من التنافس يؤدى إىل حتسني األداء الفردي

 ((Steven 2000.502. 
 

 :ا ؤسسدة الث افة  س   ال   

املتبعة  القيادة وأساليب وامللبس املكاتب وتنظيم التقنية وتشمل التنظيم يف املادية اجلوانب -1

 الرمسية. غري والتفاعالت املهام مع التعامل وأسلوب واالتصاالت
 وما والتوجهات االجتاهات ونوعية األداء مبستوى املرتبطة األخالقية واملعايري التنظيم وفلسفة القيم -2

 ذلك. شابه
 املؤسسة. داخل األفراد وسلوك التنظيمية العمليات حتكم واليت للعاملني، األساسية املبادئ -3
 NOUIGA ,2003,32) مَّ رت  ال الث افة ا ؤسسدة ؟ )   

 املختلفةاملتأثرة ِبُنُظمِه  اجملتمع يف السائدة واملفاهيم واالجتاهات القيم عن تعرب اجمل  م: ث افة (1
فاملوظف القادم من الريف حيمل ثقافة ختتلف عن املوظف  املؤسسة إىل العاملني األفراد ينقلها واليت

 الذي ولد وتربى يف بيئة املدن....اخل.

حيث تتشابه ثقافاتها،  نفسه، النشاط يف العاملة األخرى املنظمات ثقافة وتعرب عن ال  اط: ث افة (2

 غري اليت تقدم خدمة تربوية. فاملنظمات التجارية واملالية
املنظمات  ثقافة عن الكبرية واملنظمات احلكومية املنظمات ثقافات ختتلف ا ؤسسة: ث افة (3

اإلدارات واألقسام  داخل الثقافات بني اختالفات هنالك يكون قد كما عادة، اخلاصة أو الصغرية

خمتلفة،  إىل متغريات املختلفة الوحدات هذه يف األفراد يتعرض حيث الكبرية املنظمات يف

وحتمي  سلوكهم حتكم قيم ومعتقدات من جمموعة لتبين تدفعهم اليت الضغوط لبعض ويتعرضون

 .تواجدهم
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 :ا ؤسسدة الث افة أ  ا 

 الكاملة للمنظمة املرونة يعطى إذ اإلدارة علم يف املرنة الصور وأنصع أجل من الثقافات تنوع يعترب     
 وهذا التنوع وتارخيها، وسياساتها ومعتقداتها قيمها حسب التنظيمية الثقافة تشكيل على القدرة يف

 :يلي فيما األنواع هذه امجال وميكن وأخرى مؤسسة ومن وأخرى منظمة من خيتلف
 فالعمل يكون والسلطات، املسئوليات حتدد التنظيمية الثقافة هذه مثل ويف البريو  اطدة: الث افة (1

 وتقوم الثقافة على هرمي بشكل السلطة تسلسل يكون تنسيق فيها يتم اليت والوحدات منظمًا،
 (.1999،225وااللتزام.) عبد اهلل، التحكم

 حبب املخاطرة أفرادها ويتصف اإلبداع على مساعدة عمل بيئة بتوفري وتتميز ا بدا دة: الث افة (2
 التحديات. ومواجهة القرارات اختاذ يف

 األسرة املتعاونة وتوفر من جو فيسود العاملني بني فيما واملساعدة الصداقة تتميز ا سا دة: الث افة (3
 البيئة. يف هذه اإلنساني اجلانب على الرتكيز ويكون والتعاون واملساواة الثقة املؤسسة

 حتقق داخل اليت النتائج وليس العمل اجناو طريقة على حمصورًا االهتمام يكون :الع  دال ث افة (4
 هو والفرد الناجل أنفسهم محاية على يعملون والذين األفراد بني واحليطة احلذر فينتشر املؤسسة،

 بالتفاصيل. ويهتم وتنظيمًا دقة أكثر يكون الذي
 وحتاول استخدام بالنتائج وتهتم العمل وإجناو األهداف حتقيق على الثقافة هذه تركز ا   ة: ث افة (5

 التكاليف. بأقل النتائج أفضل حتقق أن أجل من مثالية بطرني املوارد
 من الفرد أكثر الوظيفية األدوار وبالتالي الوظيفي التخصص نوع على تركز وهي الدو : ث افة (6

 األداء. واالستمرارية وثبات الوظيفي األمن توفر أنها كما واألنظمة بالقواعد وتهتم
األكرب من  واجلزء قوية األساسية قيمها تكون عندما قوية املؤسسة ثقافة تعترب : ال   ة الث افة (7

 واملعتقدات. القيم نفس حيملون باملؤسسة العاملني
 بالثقة والقبول حتظى وال املؤسسة أعضاء من بقوة اعتناقها يتم ال اليت الثقافة هي ال عد ة: الث افة (8

 فإن والعادات واملعتقدات، وهنا بالقيم التمسك افتقار إىل باملؤسسة يؤدي مما هذا منهم، الواسع
 أن األفراد كما وأهدافها وقيمها، املؤسسة مع والتوحد التوافق يف صعوبة سيجدون العاملني
 اختاذ يفشلون يف وبالتالي تعليمات متناقضة ويتلقون املعامل واضحة غري مبهمة طريق يف يسريون

 داخل املؤسسة. العاملني األفراد واجتاهات لقيم املناسبة القرارات
يتعلق  فيما حموريًا جمااًل فرد كل يصبل حيث الفردية، األدوار تدعيم إىل تستند :ال  د ث افة (9

 بعملة.
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    جدة البحث: 

      البحث:

يف ضوء أهداف البحث وأسئلته مت استخدام املنهج الوصفي، وهو املنهج الذي يتناول دراسة الظاهرة 

أفراد وجمتمع البحث أو عينة كما هي دون تدخل الباحث يف جمرياتها، ويتم بواسطة استجواب مجيع 

منهم بهدف وصف الظاهرة املدروسة من حيث طبيعتها ودرجة جودتها، ويهتم بوصف الظاهرة بدقة 

 (.219،2000ويعرب عنها كيفيًا أو كميًا )عبيدات واخرون،

ويرتكز هذا املنهج على املسل امليداني للحصول على البيانات من مصادرها الرئيسة من خالل 

على استبانة مت تصميمها وفق اخلطوات العلمية املعتمدة بهذا الشأن ومعاجلة البيانات وحتليلها  االعتماد

إحصائيًا للوصول إىل استنتاجات تسهم يف حتسني الواقع وتطويره، لذلك اتبع البحث املنهج الوصفي 

 للتعرف على الثقافة املؤسسية لدي العاملني مبدارس النهضة احلديثة.

 جم  م البحث: 

يعين جمتمع البحث: مجيع مفردات الظاهرة اليت يدرسها الباحث، وبذلك فإن جمتمع البحث هو 

( 131، 2001مجيع األفراد أو األشياء الذين يكونون موضوع مشكلة البحث )عبيدات واخرون، 

اإلداري(  ويتكون جمتمع هذا البحث من ) املعلمني، ومدراء املدارس، ووكالء املدارس، والكادر

 مبدارس النهضة احلديثة.

  د ة البحث: 

تعرف عينة البحث بأنها عبارة عن جمموعة الوحدات اليت يتم اختيارها من جمتمع البحث لتمثل                

 (. 269، 2000هذا اجملتمع يف البحث حمل الدراسة )القحطاني واخرون، 

الكادر اإلداري واملعلمني  ( من175وقام الباحث باختيار عينة البحث بالطريقة القصـــــــدية لعدد )

 بقسم البنني والبنات مبدارس النهضة احلديثة.

 :  أداة البحث

    او  البااث أداة البحث    ادث     ار وب اع ار وصد  ار وثبارت ا ا ا  أرتو: 

     األداة:  -1

من خالل اطالع الباحث على مواضيع كتبت عن الثقافة املؤسسية من دراسات وأحباث، وعلى 

ما كتب من مناهج البحث الرتبوي، ونظرًا لطبيعة أهداف البحث احلالي، تبني أن االستبانة هي بعض 

 األداة اليت ميكن استخدامها جلمع البيانات واملعلومات واليت تهدف إىل اإلجابة عن أسئلة البحث.

 ب اع االس با ة ة ص  رت ا األولدة : -2

 األولية وفقًا للخطوات اآلتية:مت بناء االستبانة وصياغة عباراتها يف صورتها 

 االطالع على األدب النظري بالثقافة املؤسسية. -
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 االطالع على القوانني واللوائل التنفيذية. -
الرجوع إىل الدراسات السابقة ذات الصلة مبوضوع البحث احلالي، واالستفادة من االستبانات اليت  -

 استخدمتها.
 ا األولية وقد ُروعي عند بنائها اآلتي: ويف ضوء ما سبق مت بناء االستبانة يف صورته -
توضيل جماالت القيم  وفقًا للمجاالت اآلتية: )الرؤية املشرتكة والعمل بروح الفريق الواحد،  -

املبادرات الذاتية واإلبداعية، الوالء واالنتماء، املمارسات اإلدارية والثقة املتبادلة بني اإلدارة املدرسية، 

 ولية اجملتمعية(.الشفافية والنزاهة، املسؤ
 الح  ة األولدة ل س با ة:  -3

مدى إدراك العاملني  التعرف على إىليهدف واحد  رتا  و االسعععععععععععع با ة ة صعععععععععععع  رت ا األولدة    حم    

 ( فقرًة مووعة كما يأتي: 46ويتكون من ) مبدارس النهضة احلديثة للثقافة املؤسسية

 ( فقرات8فقراته )، ويبلغ عدد والعمل بروح الفريق الرؤية املشرتكة -
 ( فقرات6ويبلغ عدد فقراته ) ،املبادرات الذاتية واإلبداعيةتنمية  -
 ( فقرات7الوالء واالنتماء، ويبلغ عدد فقراته )تعزيز  -
 ( فقرات9ويبلغ عدد فقراته ) ،الثقة املتبادلة بني اإلدارة املدرسية واملوظفنيمستوى  -

 ( فقرات5فقراته )، ويبلغ عدد .الشفافية والنزاهةغرس مبادئ  -

 ( فقرات11املسؤولية اجملتمعية، ويبلغ عدد فقراته )رفع روح الشُُّعور  ب -
 صدق االس بدان: -4

ــه )العســـــاف،   (، وقد قام الباحث 429، 2000يعرف صـــــدني األداة أن تقيس فعاًل ما وضـــــعت لقياســـ

 بالتأكد من صدني أداة البحث من خالل:

 الحدق الظاه   لألداة: 

صدني أداة البحث الظاهري حيث مت عرضها بصورتها األولية على األستاذ املشرف للتعرف على مدى 

 على املدارس الذين أبدى ملحوظاته عليها، وعلى عدد من اخلرباء، ومت عمل التعديالت الالومة.

 ثبال االس بدان: -5

جلميع  Cronpach,s Alpha .كرونباخ( )ألفاقام الباحث باستخراج معامل االستبانةللتحقق من ثبات 

 .يوضل ذلك( 1) وهي قيمة عالية واجلدول رقم (870.) حيث بلغت قيمة الثبات االستبانة:جماالت 
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 ( (Cronpach,s Alphaا و باخ (   )أل ا عا ل الثبال باس  دال ( 1) دو    م 

 اجملاالل ل
 دد 

 ال   ال
  عا ل الثبال

 8 والعمل بروح الفريق. الرؤية املشرتكة 1
0.83 

 6 .املبادرات الذاتية واإلبداعية 2
0.86 

 0.76 7 .الوالء واالنتماء  3

 9  الثقة املتبادلة بني اإلدارة املدرسية واملوظفني 4
0.92 

 5 .الشفافية والنزاهةغرس مبادئ  5
0.91 

 11 املسؤولية اجملتمعيةالشُُّعور  ب           6
0.92 

 46 مجيع اجملاالت
0.87 

 

( أن قيم معامالت الثبات مرتفعة لالستبانة ككل وجماالتها الفرعية حسب 13رقم )يتضل من اجلدول 

 ، مما يؤكد صالحية األداة ألغراض البحث احلالي.(870.)اختبار )ألفا كرونباخ( حيث بلغت 

 الح  ة ال  اعدة ل س بدان  -6

خلرباء ومقرتحاتهم، بعد االنتهاء من تعديل االستبانة يف ضوء مالحظات قيادة املدارس وبعض ا     

ومعرفة الصدني البنائي والثبات، مت وضع االستبيان يف صورته النهائية   وفيما يتعلق بطريقة االستجابة 

خيتار املستجيب من فقرات االستبيان:)مستوى إدراك العاملني مبدارس النهضة احلديثة  للثقافة 

، عاٍل، متوسط،  منخفض، منخفض املؤسسية(. على وفق مستوى االدراك وهي كاآلتي: )عاٍل جدًا

 (.1،2،3،4،5جدًا(، وهلا مخس قيم رقمية متدرجة على التوالي  )

 

  ا سًا: إ  اعال رتطبد  أداة البحث:

 متثلت إجراءات تطبيق االستبانة فيما يأتي:

العاملني الكادر اإلداري و.اليت متت اإلجابة عن فقراتها من قبل م2020/2021تفريغ استبانات العام 

 . مبدارس النهضة احلديثة
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 سادسًا: ا عاجلال ا احاعدة:

 (.SPSSلتحليل البيانات ومعاجلتها قام الباحث باستخدام الربنامج اإلحصائي )

Statistical Package for Social Sciences))  وتعين )احلزم اإلحصائية للعلوم االجتماعية(. كما مت

 استخدام األساليب اإلحصائية اآلتية:

 معامل )ألفا كرونباخ(  لقياس ثبات أداة البحث. -1
: ملعرفة مدى ارتفاع أو اخنفاض استجابات أفراد عينة البحث على كل عبارة من الحسابياملتوسط  -2

 حسب أعلى متوسط حسابي.عبارات متغريات البحث، وترتيب العبارات 
االحنراف املعياري: للتعرف على مدى احنراف استجابات مفردات البحث لكل فقرة عن وسطها  -3

احلسابي، إىل جانب جماالتها الرئيسية، فكلما اقرتبت قيمته من الصفر تركزت االستجابات 

 واخنفض تشتتها.
 

   ض   اع  أسئ ة البحث و  ا    ا 

م فيه املتوسطات إىل مخس فئات متقاربة يف الطول تقريبًا كون استخدم الباحث حمكًا قس

 املقياس مخاسي، وحدد مدى تلك املتوسطات كما يأتي: 

 (  4=    1  -  5ا د األد   = )    –ا دى = ا د األ      

 ومن ثم فإن طول الفئة بني احلدين نوجدها من خالل العالقة اآلتية:

 طول الفئة لدرجة مستوى االدراك =   املدى / احلد األعلى لدرجة مستوى االدراك = 

 ( يوضل ذلك:1واجلدول رقم )(.   0.80= ) 4/5

 ( رت ز م د  ال  س  ى االد اك اسب ا   سطال ا سابدة 1 دو    م )

 

 

  د ة البد ل
 ادود ا   سط ا سابو

  س  ى االد اك
 ا د األ    ا د األد  

 منخفض جدًا 1.80 1 1

 منخفض 2.60 1.81 2

 متوسط 3.40 2.61 3

 عاٍل  4.20 3.41 4

 عاٍل جدًا 5 4.21 5
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 ل  اع  البحث: رت حد ووفد ا  أرتو   ض 

 أواًل:   ض و  ا  ة ال  اع  

مت حتليل نتائج البحث ومناقشتها مبا حيقق أهداف البحث، والوقوف على متوسط درجة حتقق 

وجماالت االستبانة  ) جماالت التصور املقرتح( واليت ستساعد يف وضع التصور املقرتح ملشروع مؤشرات 

 الثقافة املؤسسية ملدارس النهضة احلديثة.

ما مســـــتوى إدراك العاملني مبدارس النهضـــــة احلديثة للثقافة  و ع فة اال ابة    السععععععؤا  األو  :  -1

 ؟م2021-2020املؤسسية من وجهة نظر عينة البحث للعام 
 (.2مت اجياد املتوسطات احلسابية واالحنراف املعياري وكانت نتائج احلليل كما باجلدول رقم )

 

 ( ال  اع       س  ى االس با ة اال 2 دو    م )

جاء  للثقافة املؤسسية( أن مستوى إدراك العاملني مبدارس النهضة احلديثة 2يتضل من  اجلدول رقم )

وهو يقابل مستوى عاِل. وملعرفة النتائج على مستوى ( 0.86)واحنراف معياري (4.04) مبتوسط  حسابي 

كل جمال من جماالت االستبانة واليت مت استخراج املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية لعبارات 

 كل جمال كما يأتي:

 ل

 اجملاالل اخلاصة مبح  :

 س  ى إد اك العا  ني مبدا   

 ال   ة ا د ثة ل ث افة ا ؤسسدة

 دد 

 ال   ال
 ال رتبة

ا   سط 

 ا سابو

االحن اف 

 ا عدا  

 س  ى 

 االد اك

والعمل بروح  الرؤية املشرتكة 1

 الفريق.
.4 األولي 8  عاٍل 0.90 20

 عاٍل 0.70 4.03 الثالثة 6 .املبادرات الذاتية واإلبداعية 2

 عاٍل 0.70 4.03 الرابعة 7 .الوالء واالنتماء  3

4 
الثقة املتبادلة بني اإلدارة املدرسية 

  واملوظفني
 عاِل 0.89 3.93 اخلامسة 9

5 
 .الشفافية والنزاهةغرس مبادئ 

 عاٍل 0.90 4.20 الثانية 5

 عاِل 1.11 3.82 السادسة 11 املسؤولية اجملتمعيةالشُُّعور ب  6

 عاٍل 0.87 4.04 االستبانة ككل 
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 :لع ل ب و  ال     ال ااد األو : ال ؤ ة ا   اة وااجملا  

وكانت  ،بال ؤ ة ا   اة والع ل ب و  ال     ال ااد ( فقرات تتعلق8يتضمن هذا اجملال )

املتوسطات احلسابية، واالحنرافات املعيارية لتقديرات عينة البحث على فقرات هذا اجملال كما هي 

 (. 3موضحة يف جدول رقم )

واالحن افال ا عدا  ة ل  د  ال  د ة البحث     ف  ال اجملا  ( ا   سطال ا سابدة 3 دو    م )

األو  وا  ع   مبس  ى إد اك العا  ني مبدا   ال   ة ل  ؤ ة والع ل ب و  ال     ال ااد   رتبة 

 رت رتدبًا رت ازلدًا 

 ال  ععععععععععععععععععععععععععععععععع ة ل
رت رتدب 

 ال   ال

ا   سط 

 ا سابو

االحن اف 

 ا عدا  

 س  ى 

 ا  ا سة

1 
لدى املوظفني رؤية واضحة مشرتكة 

 2 لطبيعة العمل الذي يؤدونه.
 عاِل جدًا 0.67 4.31

2 
لدى املوظفني منظومة عادات ومفاهيم 

 1 مشرتكة حول العمل.
 عاِل جدًا 0.66 4.33

 4 يسود فهم متبادل بني املوظفني.                  3
 عاِل جدًا 0.71 4.25

4 
عمل اجتماعات دورية ُيدلي فيها يتم 

 5 املوظفون بآرائهم حنو العمل.
 عاٍل 0.91 4.09

5 
تتبادل األقسام اإلدارية خدماتها ملساعدة 

 6 بعضها البعض يف إجناو أعماهلا.
 عاٍل 0.83 3.86

6 
يكلف املوظفون يف قسم معني القيام 

 8 بإجناو أعمال ختص أقسام أخرى.
 عاٍل 1.14 3.47

7 
املوظفون يف األقسام يف فرني عمل يشارك 

 7 خمتلفة ويعملون معًا بشكل مجاعي.
 عاٍل 0.85 3.84

 3 تسود روح التعاون يف العمل بني املوظفني. 8
 عاِل جدًا 0.67 4.27

 عاٍل 4.05 اجملال ككل
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 الواحدأن  إدراك العاملني مبدارس النهضة للرؤية والعمل بروح الفريق (، 3يتضل من اجلدول رقم )

 وقد بلغ املتوسط احلسابي لتقديرات عينة البحث يف هذا اجملال ككل (، 3.47-4.33)تراوح ما بني 

 ، وهو يقابل مستوى ممارسة عال  وبتحليل نتائج فقرات هذا اجملال يتضل اآلتي:(4.05)

منظومة  لدى املوظفني( واليت تنص على: )1أن أعلى قيمة يف هذا اجملال حصلت عليها الفقرة رقم )

.(، حيث حصلت على مستوى عاٍل جدًا من حيث املمارسة عادات ومفاهيم مشرتكة حول العمل.

 (.0.66)، واحنراف معياري (4.33)ومبتوسط حسابي
يكلف املوظفون يف (، واليت تنص على: )8كما أن أدنى قيمة يف هذا اجملال حصلت عليها الفقرة ) -

( حيث حصلت على مستوى إدراك عالِ ومبتوسط أقسام أخرى.قسم معني القيام بإجناو أعمال ختص 

 (.14 .1)، واحنراف معياري (3.47)حسابي 
 مل حتصل أي فقرة من فقرات هذا اجملال على ممارسة بادراك منخفض. -

 ،بالرؤية املشرتكة والعمل بروح الفريق الواحدملتعلق اومن خالل العرض السابق لنتائج اجملال األول 

 أمثرت لدى أعضاء العمل مبدارس النهضة احلديثة وبالتالي يوصي الباحث باآلتي: 

رت عدل  ح  فة    ا باد ال ل  عدل ال ؤ ة بني العا  ني           و    اا ل ل  ؤ ة دا ل  دا   

 ال   ة ا د ثةر وا رتباطه  باش ة بال ؤ ة ال ط دة ا د ثةر ة   ظ  ة ال ع دم العال  

 : ا باد ال الوارتدة وا بدا دةالثا و: اجملا  

وكانت املتوسطات احلسابية،  ،املبادرات الذاتية واإلبداعيةب فقرة تتعلق (6)يتضمن هذا اجملال 

بتقدير منخفض لتقديرات عينة البحث على فقرات هذا اجملال كما هي موضحة يف اجلدول  (1.65)

 (.4)رقم 

واالحن افال ا عدا  ة ل  د  ال  د ة البحث     ف  ال اجملا  ( ا   سطال ا سابدة 4 دو    م )

 .  رتبة رت رتدبًا رت ازلدًا ا باد ال الوارتدة وا بدا دةالثا و وا  ع   ب

 ال  عععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععع ة ل
رت رتدب 

 ال   ة 

ا   سط 

 ا سابو

االحن اف 

 ا عدا  

 س  ى 

 االد اك

9 
ُتشجع إدارة املدرسة األفكار اإلبداعية لدى 

 املوظفني وترصد هلا اجلوائز.
4 

 عاٍل 0.88 4.10

10 

تتسامل إدارة املدرسة مع األخطاء الغري 

 3 مقصودة.
 عاٍل 0.78 4.18
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واليت تراوح ما بني  املبادرات الذاتية واإلبداعية(، أن متوسط إدراك 4يتضل من اجلدول رقم )

، وهو (1.65)وقد بلغ املتوسط احلسابي لتقديرات عينة البحث يف هذا اجملال ككل  (،2.02-1.17)

 يقابل مستوى إدراك منخفض وبتحليل نتائج فقرات هذا اجملال يتضل اآلتي:

ينفتل املوظف على ): ( واليت تنص على1أن أعلى قيمة يف هذا اجملال حصلت عليها الفقرة رقم ) -

حيث حصلت على مستوى إدراك بدرجة عاِل جدًا ومبتوسط (. األفكار واملعارف اجلديدة.

 (. 0.68) ، واحنراف معياري(4.27)حسابي
حيرص األفراد على واليت تنص على: )(، 6كما أن أدنى قيمة يف هذا اجملال حصلت عليها الفقرة ) -

(. حيث حصلت على مستوى إدراك عاِل،  التعبري عن مقرتحاتهم حتى إذا كانت خمالفة لرؤسائهم

 (.095).، واحنراف معياري (3.97)ومبتوسط حسابي 
 مل حتصل أي فقرة من فقرات هذا اجملال على ممارسة بادراك منخفض.  -

 
 

 :واال   اعال الع اجملا  الثالث: 

وكانت املتوســطات احلســابية لتقديرات  ، بال الع واال   اع فقرات تتعلق (7) يتضــمن هذا اجملال

 (.5)عينة البحث على فقرات هذا اجملال كما هي موضحة يف اجلدول رقم 

 

 

11 

ينفتل املوظف على األفكار واملعارف 

 1 اجلديدة.
4.27 0.68 

عاٍل 

 جدًا

12 

على يعرتف املوظف باألخطاء وحيرص 

 2 اكتشافها وتصويبها.
4.21 0.67 

عاٍل 

 جدًا

13 

حيرص األفراد على التعبري عن مقرتحاتهم 

 حتى إذا كانت خمالفة لرؤسائهم.
6 

 عاٍل 0.95 3.97

14 
يهتم املوظفون باآلراء واالنتقادات واملالحظات 

 املخالفة هلم لالستفادة من أفكار اآلخرين.
5 

 عاٍل 0.80 4.14

 عاٍل 0.60 4.15 اجملال ككل
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( ا   سطال ا سابدة واالحن افال ا عدا  ة ل  د  ال  د ة البحث     ف  ال اجملا  5 دو    م )

الثالث وا  ع   مبس  ى إد اك العا  ني مبدا   ال   ة ا د ثة ل  الع واال   اع   رتبة رت رتدبًا 

 رت ازلدًا 

 ال   ة ل
رت رتدب 

 ال   ال

ا   سط 

 ا سابو

االحن اف 

 ا عدا  

 س  ى 

 االد اك

15 

سأكون سعيدًا لو قضيت بقية عمري 

 6 الوظيفي يف مدارس النهضة احلديثة.
 متوسط 1.04 3.95

16 

أشعر بسعادة عندما أناقش أمور مدارس 

 النهضة مع أصدقائي خارج املدرسة.
5 

 عاٍل جدًا 0.74 4.38

17 
أشعر بأنين جزء من عائلة مدارس 

 النهضة. 
2 

 عاٍل جدًا 0.76 4.54

18 
أرى إن ِقَيِمي تتفق مع ِقَيم مدارس 

 النهضة احلديثة. 
1 

 عاٍل جدًا 0.53 4.67

19 

الصعب علي أن أترك عملي سيكون من 

يف مدارس النهضة احلديثة حتى لو 

 أجربتين الظروف لذلك.

4 
 عاٍل 0.96 4.18

20 

بقائي للعمل يف املدارس هو احلاجة وليس 

 الرغبة يف البقاء
7 

 متوسط 1.18 2.99

21 

أشعر بواجب أخالقي يدفعين لالستمرار 

 4 يف العمل يف مدارس النهضة احلديثة
 عاٍل جدًا 0.73 4.45

 عاِل 0.55 4.17 اجملال ككل

 ،العاملني مبدارس النهضــة احلديثة للوالء واالنتماء يتضــل من اجلدول الســابق أن مســتوى إدراك   

وقد بلغ املتوسط احلسابي لتقديرات عينة البحث يف هذا اجملال ككل     (،2.26 -1.03)ترتاوح ما بني 

 وهو يقابل التقدير منخفض، وبتحليل نتائج فقرات هذا اجملال يتضل اآلتي:  (،،1.65)
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م مدارس َيي تتفق مع ِقِمَيأرى إن ِق) ، ونصها:(1)أن أعلى قيمة يف هذا اجملال حصلت عليها الفقرة  -

، واحنراف (2.26)حيث حصلت على مستوى إدراك متوسط ومبتوسط حسابي  (النهضة احلديثة.

 (.0.91)معياري 

يف املدارس هو  للعملبقائي ، ونصها: )(5)كما أن أدنى قيمة يف هذا اجملال حصلت عليها الفقرة  -

(،  حيث حصلت على مستوى إدراك بدرجة منخفضة ومبتوسط احلاجة وليس الرغبة يف البقاء.

 (.1.00)، واحنراف معياري(1.03)حسابي 
 عاٍل.مل حتصل أي فقرة من فقرات هذا اجملال على مستوى إدراك  -

 

 ا  ا سال ا دا  ة والث ة ا  بادلة بني ا دا ة ا د سدة وا    ني  اجملا  ال ابم: 

املمارسات اإلدارية والثقة املتبادلة بني اإلدارة املدرسية  ( فقرات تتعلق9يتضمن هذا اجملال )

البحث على فقرات هذا وكانت املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية لتقديرات عينة  واملوظفني،

 (.6اجملال كما هي موضحة يف اجلدول رقم )
 

( ا   سطال ا سابدة واالحن افال ا عدا  ة ل  د  ال  د ة البحث     ف  ال اجملا  6 دو    م )

ال ابم وا  ع   باد اك ا  ا سال ا دا  ة والث ة ا  بادلة بني ا دا ة ا د سدة وا    ني   رتبة رت رتدبًا 

 رت ازلدًا 

 ال   ة ل
رت رتدب 

 ال   ال

ا   سط 

 ا سابو

االحن اف 

 ا عدا  

 س  ى 

 االد اك

22 

تهتم إدارة املدرسة بتطوير املوظفني من خالل 

 2 التدريب وتوفري فرص التعلم املستمر
4.35 0.94 

عال 

 جدًا

23 

املوظفني بني  -َتَنقُّل -تهتم إدارة املدرسة بتدوير

 9 على نطاني واسعاألقسام املختلفة 
 عاِل 1.09 3.50

24 

تهتم إدارة املدرسة بتحفيز املوظفني للمشاركة 

 4 اإلجيابية يف حتقيق أهداف املدرسة
 عاِل 0.94 4.05

25 

يتم تقييم أداء املوظفني بصورة عادلة وخيضع 

 6 ملعايري بعيدة عن اآلراء الشخصية
 عاٍل 1.01 3.77
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 ، أن متوسط إدراك املمارسات اإلدارية والثقة املتبادلة بني اإلدارة(6)يتضل من اجلدول رقم 

وقد بلغ املتوسط احلسابي لتقديرات عينة (،3.50- 4.40)وتقييمها، ترتاوح ما بني  املدرسية واملوظفني

ـ وهو يقابل التقدير منخفض، وبتحليل نتائج فقرات هذا اجملال  (3.95)البحث يف هذا اجملال ككل 

 يتضل اآلتي: 

مسؤولون عن يدرك املوظفون أنهم : )(، ونصها1أن أعلى قيمة يف هذا اجملال حصلت عليها الفقرة ) -

حيث حصلت على مستوى إدراك عاِل جدًا ومبتوسط  (ـحتسني أداء أعماهلم دون احلاجة إىل رقابة

 (.69 .0)، واحنراف معياري (4.40)حسابي 
 -تهتم إدارة املدرسة بتدوير) ، ونصها:(9)كما أن أدنى قيمة يف هذا اجملال حصلت عليها الفقرة  -

حيث حصلت على مستوى إدراك بدرجة ، .(املختلفة على نطاني واسعاملوظفني بني األقسام  -َتَنقُّل

 (.1.09)، واحنراف معياري(3.50)عاِل ومبتوسط حسابي 
 مل حتصل أي فقرة من فقرات هذا اجملال على ممارسة منخفض. -
 

 

 

26 

وحتديث األنظمة تهتم إدارة املدرسة بتطوير 

 7 واللوائل
 عاِل 1.04 3.82

27 

تسود الثقة املتبادلة يف العالقات بني اإلدارة 

 5 واملوظفني
 عاٍل 0.89 4.11

28 

حيرص املديرون على تفويض مرؤوسيهم مزيدًا 

 6 من السلطات واملهام
 عاٍل 0.86 3.93

29 

حترص  إدارة املدرسة  على مشاركة املوظفني 

 8 القرار يف عملية اختاذ
 عاِل 1.07 3.61

30 

يدرك املوظفون أنهم مسؤولون عن حتسني أداء 

 1 أعماهلم دون احلاجة إىل رقابة
4.40 0.69 

عاِل 

 جدًا

 عاًل 0.71 3.95 اجملال ككل
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 غ    و  ال  افدة وال ةاهة  : اخلا ساجملا  

وكانت املتوسطات احلسابية ، والنزاهةغرس روح الشفافية  فقرات تتعلق (5)يتضمن هذا اجملال 

واالحنرافات املعيارية لتقديرات عينة البحث على فقرات هذا اجملال كما هي موضحة يف اجلدول رقم 

(7.) 

( ا   سطال ا سابدة واالحن افال ا عدا  ة ل  د  ال  د ة البحث     ف  ال اجملا  7 دو    م )

  ةاهة   رتبة رت رتدبًا رت ازلدًا ال ابم وا  ع   باد اك ال  افدة وال

، أن متوسط إدراك الشفافية والنزاهة منخفض وتقييمها، ترتاوح (7) يتضل من اجلدول رقم      

 (،4.01)وقد بلغ املتوسط احلسابي لتقديرات عينة البحث يف هذا اجملال ككل (،3.90-4.19)ما بني 

 وهو يقابل التقدير عاِل.، وبتحليل نتائج فقرات هذا اجملال يتضل اآلتي: 

 (ـتلتزم اإلدارة  بتعهداتها للموظفني.) ، ونصها:(1)أن أعلى قيمة يف هذا اجملال حصلت عليها الفقرة  -
 (.0.92)، واحنراف معياري (4.19)حيث حصلت على مستوى إدراك عاِل ومبتوسط حسابي 

 ال   ة ل
رت رتدب 

 ال   ال

ا   سط 

 ا سابو

االحن اف 

 ا عدا  

 س  ى 

 اد اك

31 

تقوم املدرسة باختاذ القرارات بوضوح 

 3 وشفافية.
3.98 0.93 

 عال  

32 

َيشُعر املوظفون مبصداقية إدارة املدارس 

 2 بشكل عام.
4.06 0.92 

 عال  

 1 بتعهداتها للموظفني.تلتزم اإلدارة  33
 عال   0.92 4.19

34 

ُتعلن اإلدارة عن مستوى  أدائها بشفافية من 

 4 خالل وسائل وقنوات معروفة
3.91 0.95 

 عال  

35 

توفر إدارة املدرسة للعاملني االطالع على 

اللوائل املتعلقة بشؤون املوظفني وتعقد لذلك 

 لقاءات دورية.
5 

3.90 1.12 
 عال  

 0.79 4.01 اجملال ككل
 عال  
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توفر إدارة املدرسة للعاملني : )، ونصها(5)كما أن أدنى قيمة يف هذا اجملال حصلت عليها الفقرة  -

حيث حصلت على مستوى ، .(االطالع على اللوائل املتعلقة بشؤون املوظفني وتعقد لذلك لقاءات دورية

 (.1.12(، واحنراف معياري(3.90)إدراك بدرجة عاِل ومبتوسط حسابي 
 

 ال ع   با سؤولدة اجمل  عدة  :الساد اجملا  

وكانت املتوسطات احلسابية  الشعور باملسؤولية اجملتمعية، ( فقرات تتعلق11يتضمن هذا اجملال )

واالحنرافات املعيارية لتقديرات عينة البحث على فقرات هذا اجملال كما هي موضحة يف اجلدول رقم 

(8.) 

ا عدا  ة ل  د  ال  د ة البحث     ف  ال اجملا   ( ا   سطال ا سابدة واالحن افال8 دو    م )

 الساد  وا  ع   باد اك ا سئ لدة اجمل  عدة    رتبة رت رتدبًا رت ازلدًا 

 ال   ة ل
رت رتدب 

 ال   ال

ا   سط 

 ا سابو

االحن اف 

 ا عدا  

 س  ى 

 االد اك

36 

تتيل املدرسة للمجتمع احمللي  فرصة 

 11 اإلجاوةاالستفادة من إمكانياتها أثناء 
 عاٍل 0.99 3.50

37 

تشارك املدارس يف عرض تراث اجملتمع من 

 3 خالل احلفالت
 عاٍل 0.79 4.12

38 

تسهم املدرسة يف مكافحة العادات الضارة 

 1 يف اجملتمع
 عاٍل 0.80 4.19

39 

تسمل املدرسة للعاملني بالتطوع يف خدمة 

 10 اجملتمع
 عاِل 0.88 3.65

40 

عالقات اجتماعية مع جريان تقيم املدرسة 

 8 املدرسة
 عاٍل 0.86 3.71

41 
 تشجع املدرسة  األهالي على ويارة املدرسة

2 
 عاِل 0.76 4.19

42 

تسهم املدرسة يف تقديم املعلومات 

 6 للمؤسسات والباحثني
 عاِل 0.83 3.79



 

 
97 

تصور مقترح ملشروع الثقافة املؤسسية يف مدارس النهضة الحديثة بالعاصمة 
 محمد محسن صالح رزهد.                                                                               ( صنعاء

 

                                                                                           

 

ISSN : 2410-1818 

 م2020ديسمبر -أكتوبر( 7( المجلد)38العدد)

 

 
  للعلوم اإلنسانية واالجتماعية

 

 

، أن متوسط إدراك املسئولية اجملتمعية منخفض  وتقييمها، ترتاوح ما (8)يتضل من اجلدول رقم  

ـ  (3.87)،وقد بلغ املتوسط احلسابي لتقديرات عينة البحث يف هذا اجملال ككل ( 3.50- 4.19)بني 

 وهو يقابل التقدير عاِل.، وبتحليل نتائج فقرات هذا اجملال يتضل اآلتي: 

سهم املدرسة يف مكافحة العادات (، ونصها: )1ة يف هذا اجملال حصلت عليها الفقرة )أن أعلى قيم -

، واحنراف (4.19)(ـ حيث حصلت على مستوى إدراك عاِل ومبتوسط حسابي الضارة يف اجملتمع

 (.0.80)معياري 
احمللي  تتيل املدرسة للمجتمع ، ونصها: )(11)كما أن أدنى قيمة يف هذا اجملال حصلت عليها الفقرة  -

.(، حيث حصلت على مستوى إدراك بدرجة عاِل فرصة االستفادة من إمكانياتها أثناء اإلجاوة

 (.99.)، واحنراف معياري(3.50)ومبتوسط حسابي 
 مل حتصل أي فقرة من فقرات هذا اجملال على ممارسة بادراك منخفض. -

 التصور املقرتح ملشروع الثقافة املؤسسية مبدارس النهضة احلديثة..

 

 
 
 
 

43 
 تدعم املدرسة اتصاالتها باملؤسسات األهلية

5 
 متوسط 0.86 3.81

44 

املدرسة للمجتمع احمللي  فرصة تتيل 

 4 االستفادة من إمكانياتها أثناء اإلجاوة
 عال 0.92 3.87

45 

تشارك املدارس يف عرض تراث اجملتمع من 

 3 خالل احلفالت
 عال 0.84 4.10

46 

تسهم املدرسة يف مكافحة العادات الضارة 

 9 يف اجملتمع
 متوسط 0.92 3.67

  0.62 3.87 اجملال ككل
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 مت دد:

العرض  ومن خالل املقرتح ملشروع الثقافة املؤسسية مبدارس النهضة احلديثة، التصور يتناول الباحث

مت بناء التصور املقرتح كاآلتي: حتديد  امليداني، طار النظري للبحث وكذا نتائج البحثالسابق لإل

منطلقات التصور املقرتح وأهدافه، وجماالته، ومتطلبات التصور، وخطوات تطبيقه، واملعوقات احملتملة 

أمام تطبيقه، وكذا أساليب التغلب عليها، ومن ثم التوصيات واملقرتحات اليت خرج بها البحث، ومت 

 تناول ذلك بالتفصيل كما يأتي: 

   ط  ال و رب ال ال ح   ا    : أواًل:

وميكن القناعات اليت انطلق منها الباحث يف صـــــــياغة التصـــــــور املقرتح    ويقصـــــــد بها جمموعة 

 يأتي: فيما إجياوها 

  ظ  ة:  ط  ال  -أ

 :يأتي فيما النظرية املنطلقات أهم متثلت

قيادة إدارة مدارس النهضة احلديثة لتطوير ثقافة العاملني بالقيم اليت تتبناها حاجة ماسة لدى  -

 مستقبلية.لتحقيق أهداف  املدارس يف خطتها االسرتاتيجية 

 استمرارية العمل وفق الروتني التقليدي وعدم مواكبة التغري ملا توصل إليه التعليم عامليًا. -
يت باهتمام عاملي وفاوت باأللقاب العاملية يف املراتب حظالثقافة املؤسسية باملدارس واليت تطبيق  -

 التعليم.والتعامل بالتقنيات احلديثة يف عملية  الشهادات،من خالل  مدارساألوىل كأفضل 
االسرتاتيجيات احلديثة وفق ثقافة مؤسسية يسودها العمل بروح الفريق الواحد تطبيق  إمكانية -

 جبدارة. للتعليمولديها كوادر بشرية مؤهلة  للتعليم،كونها بيئة خصبة 
جناحًا  تيف مؤسسات أخرى تعليمية وغري تعليمية يف بلدان أخرى وأثبت تُطبق الثقافة املؤسسية قدأن  -

 تبين قيم االسرتاتيجية.وهذا يعطي مؤشرًا واضحًا إىل  ملموسًا،
 : ددا دة   ط  ال -ب

 :بينت نتائج البحث امليداني أن

(. وبتقدير 1.79)ـككل جاءت ب عاملني مبدارس النهضة احلديثة للثقافة املؤسسيةالمستوى إدراك  -

 متوسط.

  رب ال ال ح   ا    : -

أداء العاملني يف مدارس النهضــة ودورها يف تطوير  الثقافة املؤســســية  مربرات تعتمد على مفهوم  -1

 من خالل اآلتي: األداءتسهم يف تطوير  الثقافة املؤسسيةحيث إن احلديثة 
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بالعنصر البشري، واالهتمام  واالهتمامبتقنيه البيانات واملعلومات،  الثقافة املؤسسية ارتباط  -أ

 .تطوير التعليمبالعنصرين يؤدي إىل توافر قيادات أكادميية، تسهم بشكل فاعل يف عملية 

 يف مشاركة العاملني وأعضاء هيئة التدريس والقيادات األكادميية يف الثقافة املؤسسيةإسهام  -ب

العمل بروح الفريق الواحد ودعم العالقات اإلنسانية وهذا بدوره ينعكس إجيابًا على املشاركة 

 .مبدارس النهضة احلديثةيف تنفيذ القرارات 
 مربرات حملية تعتمد على اآلتي: -2
 .مبدارس النهضة احلديثةواضحة  ،وأهداف ،ورساله ،ضع رؤيةو -

 .اسرتاتيجيات حديثة يف التعليم ونظام االختبارات الوواريةتفعيل إىل  الرتبية والتعليمتوجه ووارة  -
 ا    :أهداف ال ح    ثا دًا:

أصبحت الثقافة املؤسسية هي السمة الغالبة على القرن احلادي والعشرين، وأصبحت القيم هي 

 آلتي:ميدان التنافس بني املدارس على مستوى العامل، ومن هذه املنطلقات يهدف التصور املقرتح إىل ا

 رفع مستوى القيم واالنتماء لدى الكوادر البشرية مبدارس النهضة احلديثة. -1
مســــــاعدة القيادات باملدارس على جتنب اختاذ قرارات عشــــــوائية قد يكون هلا نتائج ســــــلبية على  -2

 العملية التعليمية.
 نشر ثقافة املؤسسة يف أروقة وقاعات ومداخل مدارس النهضة احلديثة ومبانيها.  -3
ــوء الثقافة    -4 مســـــــــاعدة القيادات األكادميية لالســـــــــتفادة من التجارب الناجحة يف التعليم يف ضـــــــ

 املؤسسية. 
 ا    :جماالل ال ح    ثالثًا:

 والبحوث ، وكذا الدراساتبالثقافة املؤسسية املتعلقة السابقة األدبيات على الباحث اطالع بعد
 توصل إليه البحث احلالي من نتائج ميدانية مت اقرتاحالبحث، ومن خالل ما  مبوضوع املتعلقة السابقة
 اآلتية: التصور جماالت

 ال ؤ ة ا   اة والع ل ب و  ال     ال ااد   اجملا  االو :

ويتضمن هذا اجملال املؤشرات اآلتية: مرتبة تصاعديا حبسب املتوسطات احلسابية الستجابات عينة 

 البحث، وهي كاآلتي:

 واضحة مشرتكة لطبيعة العمل الذي يؤدونه.لدى املوظفني رؤية 
 لدى املوظفني منظومة عادات ومفاهيم مشرتكة حول العمل.

 يسود فهم متبادل بني املوظفني. 
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 يتم عمل اجتماعات دورية ُيدلي فيها املوظفون بآرائهم حنو العمل.
 تتبادل األقسام اإلدارية خدماتها ملساعدة بعضها البعض يف إجناو أعماهلا.

 لف املوظفون يف قسم معني القيام بإجناو أعمال ختص أقسام أخرى.يك
 يشارك املوظفون يف األقسام يف فرني عمل خمتلفة ويعملون معًا بشكل مجاعي.

 تسود روح التعاون يف العمل بني املوظفني  -
 ا باد ال الوارتدة وا بدا دة   اجملا  الثا و:

تصــاعديا حبســب املتوســطات احلســابية الســتجابات   ويتضــمن هذا اجملال املؤشــرات اآلتية: مرتبة 

 عينة البحث، وهي كاآلتي:

 .وائزاجل هلا رصدوت شجع إدارة املدرسة األفكار اإلبداعية لدى املوظفنيُت -

 تسامل إدارة املدرسة مع األخطاء الغري مقصودة.ت -

 نفتل املوظف على األفكار واملعارف اجلديدة.ي -

 اكتشافها وتصويبها.حيرص على باألخطاء و املوظف رتفيع -

 حيرص األفراد على التعبري عن مقرتحاتهم حتى إذا كانت خمالفة لرؤسائهم. -

 من أفكار اآلخرين. لالستفادة هلمالحظات املخالفة املنتقادات والاوباآلراء  املوظفونيهتم  -
 ال الع واال   اع الثالث:  جما   

تصــاعديا حبســب املتوســطات احلســابية الســتجابات   ويتضــمن هذا اجملال املؤشــرات اآلتية: مرتبة 

 عينة البحث، وهي كاآلتي:

 املدرسة.أشعر بسعادة عندما أناقش أمور مدارس النهضة مع أصدقائي خارج  -
 .أشعر بأنين جزء من عائلة مدارس النهضة -
 م مدارس النهضة احلديثة.َيي تتفق مع ِقِمَيأرى إن ِق -
 مدارس النهضة احلديثة حتى لو أجربتين الظروف لذلك. سيكون من الصعب علي أن أترك عملي يف -
 أشعر بواجب أخالقي يدفعين لالستمرار يف العمل يف مدارس النهضة احلديثة -
 يف املدارس هو احلاجة وليس الرغبة يف البقاء للعملبقائي  -
 سأكون سعيدًا لو قضيت بقية عمري الوظيفي يف مدارس النهضة احلديثة. -
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  الث ة ا  بادلة بني ا دا ة ا د سدة وا    نيو ا  ا سال ا دا  ةاجملا  ال ابم : 

ويتضــمن هذا اجملال املؤشــرات اآلتية: مرتبة تصــاعديا حبســب املتوســطات احلســابية الســتجابات    

 عينة البحث، وهي كاآلتي:

 .تهتم إدارة املدرسة بتطوير املوظفني من خالل التدريب وتوفري فرص التعلم املستمر

 .املوظفني بني األقسام املختلفة على نطاني واسع -َتَنقُّل -م إدارة املدرسة بتدويرتهت

 .لمشاركة اإلجيابية يف حتقيق أهداف املدرسةلتهتم إدارة املدرسة بتحفيز املوظفني 

 .عن اآلراء الشخصية ةملعايري بعيد عيتم تقييم أداء املوظفني بصورة عادلة وخيض

 .ر وحتديث األنظمة واللوائلتهتم إدارة املدرسة بتطوي

 فني.تسود الثقة املتبادلة يف العالقات بني اإلدارة واملوظ

 .حيرص املديرون على تفويض مرؤوسيهم مزيدًا من السلطات واملهام

 .حترص  إدارة املدرسة  على مشاركة املوظفني يف عملية اختاذ القرار

 .دون احلاجة إىل رقابةيدرك املوظفون أنهم مسؤولون عن حتسني أداء أعماهلم 

 ال  افدة وال ةاهة اجملا  اخلا س 

ويتضــمن هذا اجملال املؤشــرات اآلتية: مرتبة تصــاعديا حبســب املتوســطات احلســابية الســتجابات    

 عينة البحث، وهي كاآلتي:

 تقوم املدرسة باختاذ القرارات بوضوح وشفافية.

 بشكل عام. املوظفون مبصداقية إدارة املدارس رشُعَي

 .للموظفنيتلتزم اإلدارة  بتعهداتها 

 وقنوات معروفة من خالل وسائل بشفافية علن اإلدارة عن مستوى  أدائهاُت

وتعقد لذلك لقاءات  طالع على اللوائل املتعلقة بشــــــــؤون املوظفنيتوفر إدارة املدرســــــــة للعاملني اال

 .دورية

 ا سؤولدة اجمل  عدةاجملا  الساد : 

املؤشــرات اآلتية: مرتبة تصــاعديا حبســب املتوســطات احلســابية الســتجابات   ويتضــمن هذا اجملال 

 عينة البحث، وهي كاآلتي:

 .تتيل املدرسة للمجتمع احمللي  فرصة االستفادة من إمكانياتها أثناء اإلجاوة
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 .تشارك املدارس يف عرض تراث اجملتمع من خالل احلفالت

 .تمعتسهم املدرسة يف مكافحة العادات الضارة يف اجمل

 .تسمل املدرسة للعاملني بالتطوع يف خدمة اجملتمع

 .تقيم املدرسة عالقات اجتماعية مع جريان املدرسة

 .تشجع املدرسة  األهالي على ويارة املدرسة

 .تسهم املدرسة يف تقديم املعلومات للمؤسسات والباحثني

 .تدعم املدرسة اتصاالتها باملؤسسات األهلية

 .املؤسسات يف مساعدة الفقراء يف احليتسهم املدرسة مع بعض 

 .تشارك املدرسة اجملتمع احمليط يف املناسبات العامة والوطنية

 .تدعو املدرسة أفراد البيئة احمللية حلضور ندوات تنظمها

  ابعًا:  ا  ال ال ح   ا     ل    و  :

 يتكون التصور املقرتح من عنصرين أساسيني هما:

 املؤسسية.الثقافة متطلبات  توافر -1
 .العاملني للثقافة املؤسسية وعالقتها بتطوير األداء يف املدارستعزيز إدراك  -2

 ا    :رتطبد  ال ح    آلدة:  ا سًا

ــمان جناحه، يقرتح الباحث تنفيذه على ثالث مراحل، كما يف الشــــكل    ــور املقرتح وضــ لتطبيق التصــ

 :  ( على النحو اآلتي 1رقم )
 (     ال ح  اآلرتو: 1ا بد ة ة ال ال ) وميا  رت حدل ا  اال 

     الث افة ا ؤسسدة:  ا ة  األوىل:ا  ا ة 

 من خالل ما يأتي:

 ورش العمل معدة هلذا اخلصوص. -

 مؤمترات علمية تعقد بصورة دورية. -

 نشرات تعريفية. -

 منتديات أدبية يف مواقع التواصل االجتماعي خاصة مبدارس النهضة. -

 املدارس تعين بالثقافة املؤسسية.صفحة على موقع  -
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 ا  ا ة الثا دة:  فم  د ال ال دادال ا دا  ة ة ض ع ال ح   

 من خالل اآلتي:

ميكن حتســــــــــني قدرات القيادات باملدارس يف الرجوع إىل اللوائل   ال     إىل ال  اعح وال  ا ني : -أ

 والقوانني من خالل اتباع اآلتي:
 والقوانني املتعلقة بكافة أعمال املدارس.تزويد  القيادات باللوائل  -1
ــة للعمل بشـــــــــكل كامل  -2 ــســـــــ  اســـــــــتكمال البنية التنظيمية من حيث اللوائل والقوانني املؤســـــــ

 وحتديثها باستمرار.
 إلزام القيادات األكادميية بتوضيل اللوائل والقوانني يف أي قرار يتم اختاذه.  -3
 باملدارس.استكمال وضع األدلة املرشدة لكافة اإلجراءات  -4

 من خالل اآلتي: :ل  عدل الث افة ا ؤسسدةاالط       مناعج مماث ة   -ب
 وإقليمية، وعاملية. حملية، مدارستعزيز اتفاقيات التعاون املشرتك مع  -1
 مرجعية. مدارسأن تبين اللوائل والقوانني يف ضوء االسرتشاد بتجارب  -2
 اس  دال ال   دال ا د ثة  -ج

  وا ؤمت ال واافة ال عالدال با دا  االا  االل رت ثد   -د

  لاافة األ  ا  اخلاصة ب    الث افة ا ؤسسدة با دا   ال    ا لا و و  -ه
 

 : رتطبد  ال ح   ا            : الثالثةا  ا ة 

 نشر الثقافة املؤسسية.العمل على  -

 .الثقافة املؤسسية باملدارسالعمل على توفري متطلبات  -
 ح   ا    :جنا  ال  سادسًا:   ط بال

 ميكن تقسيم متطلبات تطبيق التصور املقرتح كما يأتي:

 ب   ة:  ط بال  اد ة وا اد   أواًل:

 واإلحصاء.متخصصني يف حبوث العمليات  توافر -
لالنتماء والعمل بروح  املوارد املادية لتدريب الكوادر على استخدام اإلنرتنت والنظم املدعمة توافر -

 الفريق الواحد.
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 املناسب لنشر الثقافة املؤسسية يف املدارس. التمويل توافر -
 الكوادر البشرية املؤهلة تأهياًل علميًا وتربويًا واملدربة على تطبيق التصور املقرتح  توافر -
 .املدارسربط شبكي للعاملني وأعضاء هيئة التدريس يف  توافر -
صصة لنظم املعلومات املعرفية داخل االعتمادات املالية املخصصة للتقنيات احلديثة املخ توافر -

 املدارس.
 البنية التحتية التكنولوجية خلزن وتوثيق البيانات واملعلومات. توافر -
 ت عن العاملني، وخرباتهم واحتياجاتهم التدريبية. بيانات مزودة مبعلوما توافر -

 ورت  دة:ثا دًا   ط بال رتا  ل  دا 

 املختلفة.اراتها وإد املدارستوافر شبكة انرتنت ترتبط بفروع  -
 .توافر قوالب الكرتونية تساعد يف عقد اللقاءات واالجتماعات ونقل التجارب عن بعد -
 .توافر مكتبة تتوافر فيها املراجع واللوائل والقوانني تتيل للجميع االستفادة منها -
 باملدارس.توافر الربامج اإللكرتونية الكتساب املعرفة  -
 رتنت متاح للجميع كل حسب حاجته.على اإلن للمدرسةتوافر موقع خاص  -
 .لبيان اسرتاتيجية املدارس املستقبلية وفق قيم متجددةتوافر دليل إرشادي إلكرتوني  -
املختلفة احلكومية واخلاصة واملؤسسات احمللية والدولية  املدارستفعيل الشراكة والعالقات مع  -

 العملية التعليمية.ودعم تطوير  تعزيزمن أجل 
بشكل خاص، واليت  بالثقافة املؤسسيةتوفري النشرات الرتبوية بشكل عام والنشرات اليت تتعلق  -

 جديد.على مواكبة كل  اإلداريةتعزو من قدرات القيادات 
 :إدا  ة وف دة  ط بال  ثالثًا:

 التغريات يف البالد.تطوير اهليكل التنظيمي وتعديله مبا يتناسب مع  -
 واألكادميية.فاءات اإلدارية والفنية لشغل الوظائف اإلدارية أفضل الك اختيار واستقطاب -
 من خالل اللوائل والقوانني. الثقافة املؤسسيةمحاية مشروع  -
 مدارس النهضة احلديثة.يف  بالثقافة املؤسسيةإعداد الربامج التدريبية اخلاصة  -

 هلا:رتطبد  ال ح   ا     وا     ا   اة جنا   ع  ال  سابعًا:

ــعوبات أو املعوقات اليت قد تواجه عمليات  ــور هناك بعض الصــــــــ املقرتح، ومن أهم تطبيق التصــــــــ

 املعوقات اليت يتوقعها الباحث ما يأتي: 

  ع  ال إدا  ة: -1
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 التقليدية.وصعوبة التخلي عن القوانني  للتطوير،مجود اللوائل والتشريعات املساندة 

 احث بـ:وللتغلب على هذه املعوقات اإلدارية يوصي الب -

 تطوير اهليكل التنظيمي للمدارس، وتعديل اللوائل والقوانني، والتعامل بها بشفافية. -

 حتديث توصيف الوظائف واملهام مبا يضمن عدم التعارض بني اإلدارات املختلفة يف املدارس.   -
  ع  ال الا اد  الب   ة: -2

 دريس يف املدارس.غياب الشفافية يف عملية استقطاب واختيار وتعيني أعضاء هيئة الت -
 قلة احلوافز املادية واملعنوية للكوادر البشرية يف املدارس. -
 ضعف االهتمام بالندوات واملؤمترات العلمية ملدارس النهضة احلديثة رغم أنها رائدة يف رؤيتها. -
للتكنولوجيا واستخدام نظم جديدة وحديثة يف البشرية املؤهلة  التدريبية للكوادرقلة الربامج  -

 التدريس.
 ضعف استخدام التقنيات احلديثة اليت تتطلبها ضرورة العصر الذي تعيش فيه. -

 ول  غ ب     هوه ا ع  ال   صو البااث باآلرتو:

 حتديد املعايري املالئمة لالختيار والتعيني يف الوظائف التعليمية مبا يتوافق مع متطلبات االحتياج. -
 وموضوعية. تطبيق معايري االختيار والتعيني بشفافية -
 توفري احلوافز املادية واملعنوية للقيادات األكادميية وفقًا لنتائج تقييم األداء املتواون. -

  االهتمام بربامج تأهيل الكوادر البشرية يف املدارس. -
 .على استخدام التقنية واالتصال مدارس النهضة احلديثةتدريب متخذي القرار يف  -
  ع  ال ال   دال ا د ثة: -3

 ر التقنيات والتجهيزات املالئمة للتدريس احلديث وفق برامج عاملية.عدم تواف -

 املدارس.ضعف قاعدة البيانات واملعلومات يف  -
 ول  غ ب     هوه ا ع  ال   صو البااث باآلرتو: 

ــانـــــات يف    - ــات إدارة اجلودة من قواعـــــد بيـــ ــة بتوافر متطلبـــ  إعـــــداد مواونـــــة خـــــاصــــــــــــــــــــــــــــ

 املدارس. 

إقامة مؤمترات لتنسيق التعاون بني املدارس احلكومية واخلاصة للعمل املشرتك لتفعيل برامج دعم      -

 الثقافة املؤسسية يف املدارس. 

  ع  ال اخل ف    اس  دال رتا  ل  دا ا ع   ال  -1

 يرجع وجود هذا املعوني إلي جمموعة من األسباب منها اآلتي:
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 تكنولوجيا املعلومات بكافة أنواعها املختلفة.قلة املوارد املالية الكافية لتوافر  -
 ول  غ ب     هوه ا ع  ال   صو البااث باآلرتو:

 حتديث الربجميات املوجودة يف املدارس. -
وه اك رت صععدال  ا ة ل عع ان جنا  ال حعع   ا     وال غ ب     ا ع  ال الأ ميا  أن ند    جنا   

 و:رتطبد  ال ح   ا    ر ميا  رت  دح ا ااآلرت

 تصميم برامج تدريبية لنشر الثقافة املؤسسية. -1
توافر اعتماد مواونة كافية لرفع قدرات املدارس يف توافر متطلبات الثقافة املؤسسية، وتوافر  -2

 متطلبات تكنولوجيا وتقنية، وتوافر متطلبات إدارية وفنية. 
 املدارس احلكومية واخلاصة لنشر الثقافة املؤسسية. التعاون املشرتك بني -3
 ربورتاج صوتي يووع يف الباصات لفتحة عن مغادرة الطلبة والعاملني للمدارس ملدة عشر دقائق يومياً.  -4
 لتطبيقــــــــــــه يف  الرتبيــــــــــــة والتعليمتبين التصــــــــــــــــــــــــــور املقرتح من قبــــــــــــل ووارة    -5

 املدارس اليمنية.
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.-املراجــــــــــع   

 ال  آن الا  م

 ا  ا م الع بدة: أواًل 

 ، دار الكتب العلمية، لبنان.1(. معجم املصطلحات احلديثة، ط2007احلجاوي، مسري سعيد) -1
(. إدارة اجلودة الشاملة يف الرتبية والتعليم، دار غيداء للنشر والتوويع، 2012دعمس،،مصطفي ) -2

 عمان، األردن. 

، دار املعارف، القاهرة، 2، طالتنظيمالنظرية االجتماعية ودراسة (.  2002السيد، احلسيين) -3

 مجهورية مصر العربية.
اطروحة دكتوراه غري  أثر البيئة على أداء املؤسسات العمومية االقتصادية،(1999عبد اهلل،علي) -4

 كلية العلوم االقتصادية، جامعة اجلزائر، اجلزائر. منشورة،
ــاليبه،وأدواته  العلمي، مفهومهالبحث  (.2000) واخرون،ذوقان  عبيدات،      -5 ــامة  وأســـــ دار أســــــ

 السعودية. والتوويع، الرياض،للنشر 

ــاليبه،وأدواته  العلمي، مفهومهالبحث  (.2001) واخرون،ذوقان  عبيدات، -6 ــر   وأسـ ــامة للنشـ دار أسـ

 السعودية. والتوويع، الرياض،

 الرياض، العبيكان،مكتبة  ،السـلوكية دليل الباحث يف العلوم (. 2000محد)صــا   العســاف،  -7

 السعودية.

، األردن، دار وائل 2،طالسلوك التنظيمي يف منظمات األعمال(. 2004العميان، حممود سلمان)  -8
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