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في منطقة الشمال داخل الخط  األطفالأنماط الثقافة التنظيمية السائدة لدى مشرفات رياض 
 األخضر 

 دعاء عمر هواري
  *منيرة محمود الشرمان أ.د.

 ملخص:
ثقافة التنظيمية السائدة لدى مشرفات رياض األطفال هدفت الدراسة إلى الكشف عن أنماط ال

في منطقة الشمال داخل الخط األخضر من وجهة نظر المعلمات. استخدمت الدراسة المنهج 
( 232باختيار عينة الدراسة بالطريقة العشوائية، إذ بلغت ) تانالباحث ، وقامتالمسحي الوصفي

( فقرة موزعة على أربعة 22) تكونت منمعلمة، ولتحقيق هدف الدراسة تم تطوير استبانة 
مجاالت، تم التأكد من صدقها وثباتها، أظهرت النتائج أن مستوى أنماط الثقافة التنظيمية جاء 

تعزى ألثر المؤهل العلمي في جميع  ، وتبين عدم وجود فروق ذات داللة إحصائيةةبدرجة مرتفع
ثر سنوات الخبرة في جميع المجاالت، تعزى أل المجاالت، وعدم وجود فروق ذات داللة إحصائية

سنوات، وعدم وجود  12باستثناء مجال ثقافة العالقات اإلنسانية، وجاءت الفروق لصالح أقل من 
فروق ذات داللة إحصائية تعزى ألثر المنطقة في مجالي الثّقافة البيروقراطّية، وثقافة العالقات 

ة تعزى ألثر المنطقة في مجالي الثّقافة اإلنسانية، كما تبين وجود فروق ذات داللة إحصائي
 .لصالح المدينة ثقافة العملّيات، وجاءت الفروقو المساندة، 
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Patterns of organizational culture prevailing among kindergarten 

supervisors in the North region within the Green Line  

Duea' Eumar Hawari  

Prof. Muneera M. Al-Shurman* 

 

Abstract: 
The study aimed at revealing the patterns of organizational culture 

prevailing among kindergarten supervisors in the North region within the 

Green Line from the point of view of the teachers. The researchers used a 

descriptive survey methodology and chose the study sample randomly. 

The study sample consisted of (230) teachers. To achieve the objective of 

the study, a questionnaire was developed which consisted of (27) items 

distributed over four fields, where it was confirmed by its validity and 

reliability. The results of the study showed that the level of the patterns of 

organizational culture was high. There were no significant differences at 

(≤0.05) due to the effect of academic qualification in all fields, and there 

were no differences of statistical significance at (≤0.05) attributed to the 

years of experience in all fields, except for the field of human relations 

culture. The differences were in favor of less than 10 years, and there were 

no significant differences at (≤0.05) attributed to the influence of region 

bureaucratic culture and the culture of human relations. The study also 

revealed that there were significant differences at (≤0.05) attribute to the 

effect of the region in supporting culture and the culture of operations in 

favor of the city. In light of these results, the study recommended the 

development and training of kindergarten teachers on how to provide 

information services to children. For example, the narrative method and 

increasing the number of kindergarten teachers in line with the number of 

children. 

Keywords: kindergartens, kindergarten supervisor, kindergartens stages. 
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  :المقدمة
ونها تؤثر في تسهم الثقافة التنظيمية بشكل أو بأخر في تحقيق إدارة فاعلة في المؤسسات؛ ك

انسجمت القيم والمعتقدات السائدة في المؤسسة مع قيم العاملين،  إذا ، وخصوصا  سلوك العاملين
ذا حظيت بقبول واسع فيما وتها وأتساع بينهم فأنها ستكون مؤشرا  على ق ومعتقداتهم الشخصية وا 

تأثيرها، فالثقافة التنظيمية بمكوناتها المعنوية، والمادية عادة ما تترك آثارا ، وبصمات واضحة على 
مؤسسات األعمال بصفة عامة، والمؤسسات التربوية بصفة خاصة، وتكسب كل منها ملكات 

لذي يوضح شخصية تميزها عن غيرها من المؤسسات، كما أن الثقافة التنظيمية توفر اإلطار ا
طريقة العمل، وتضع معايير يتم من خاللها ربط األفراد بالمؤسسة، وتوضح كيفية إشراكهم في 
صناعة القرارات التي تخصهم، وتخص المؤسسة، وتبين أهمية دورهم في صياغة القوانين، 

تقان  والتشريعات، وتحفزهم على أداء عملهم بدقة، وا 
من مكونات السلوك التنظيمي؛ كونها تؤثر تأثيرا مباشرا   والثقافة التنظيمية تعد مكونا  رئيسا  

في سير العمل، وفي التزام العاملين، وفي زيادة وعيهم نحو عملهم، من حيث متطلباته، ومعرفة 
، فاألمر يعود إلى األحيانحقوقهم، وواجباتهم، إال أنها قد تكون عائقا للتغيير والتطوير في بعض 

 .Greve, 2015&(Audia, Brion)لمؤسسة طبيعة الثقافة السائدة في ا
وتحقيق التجديد، والتطوير المرغوب في المؤسسات التربوية يفرض عليها تبني ثقافة تدعم 

العام الذي يتمتع داخله  اإلطاراإلبداع، واالبتكار، والتغيير، وتحرص على أن تكون هذه الثقافة 
والمبادئ، والمعايير، والمعتقدات التي المعلمون بالمدارس، من خالل منظومة كاملة من القيم، 

تضمن تحقيق أهداف المؤسسات التربوية، وهنا يجب على التربويين أن يكونوا على وعي تام بمبدأ 
، ومعلمين، وطلبة من إدارةتشكل الثقافة الذي يعتمد على مدى تفاعلها مع المجتمع، والمدرسة من 

ة قد تتكون من التوقعات التي تشكل طريقة خالل مواجهتهم للمشكالت، والتحديات، والمنظوم
التفكير لدى المجتمع، وتحكم مشاعرهم، وتصرفاتهم داخل المدرسة، وخارجها، وهي التي تحافظ 
على وحدة المدرسة، وعلى بناء هيكلها ومنهاجها، وبرامجها، وأنشطتها لتتميز عن باقي المؤسسات 

(Daradkeh& Al-Khalidi,2016). 
ليكتسبوا خبرات أولية تثري حصيلتهم اللغوية، وتنمي  األطفالمفاهيم ففي الروضة تنمو 

، مقدراتهمالعقلية، وتهذب سلوكهم، وتحدد مالمح شخصياتهم السليمة، ويتم الكشف عن  مقدراتهم
من المراحل التربوية التي تقوم بعملها  األطفالواستعداداتهم، ومواهبهم، وميولهم، ومرحلة رياض 
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أن أكثر من  (Bloom) واعيات بخصائص الطفولة، فقد بين بلومتخصصات من خالل معلمات م
العقلية )ذكاء اإلنسان( يتكامل في مرحلة الطفولة المبكرة )في خمس السنوات  المقدراتنصف 

( في مبادئ المدرسة السلوكية على خطورة هذه Watson) واطس األولى من عمر الطفل(، وأكد
تقوية شخصية الطفل أو  باإلمكان يدة أكد من خاللها أنهدراسات عد أجرىبعد أن  المرحلة
 (.Owens, 2002قبل أن يتجاوز السن الخامسة من عمره) إضعافها

 الثقافة التنظيمية: 
ير، والتطوير والتجديد؛ الستجابتها لألحداث التي تتعرض لها يالتغ بخصيصة تتميز الثقافة

سائدة غير مناسبة إلشباع حاجات افراد المجتمع المجتمعات، وبالتالي تكون األشكال الثقافية ال
بسبب تلك التغيرات، والتطورات الجديدة التي فرضت على المجتمع، ولهذا يحدث ما يعرف بالتغير 
الثقافي بسبب الخبرات، واألنماط السلوكية التي تضيفها األجيال إلى تلك الثقافة، وبفضل ما 

 Alقادرة على تحقيق تكيف المجتمع مع واقعه ) تستغني عنه من أساليب، وأفكار ثقافية غير
Sa’aty, 1998 .) أما المفاهيم األساسية التي يكونها األفراد حول مؤسساتهم تنبع إلى حد بعيد و

من االفتراضات التي تفرضها الكيفية التي تؤدى بها األعمال من أنماط معينة، وهي التي توجه 
إلى كيف يفهمون، ويفكرون ويشعرون حيال األشياء أو  المؤسسةفي العاملين  السلوك فعليا  وترشد

الموضوعات، وهي التي تشكل اإلطار المنطقي الذي تبنى عليه القيم، ولهذا أصبحت القيم الجوهر 
 (.Al-Faleh, 2012األساسي للثقافة التنظيمية )

متحدة مفهوم ثقافة المؤسسة أول مرة في السبعينيات من القرن الماضي في الواليات الظهر 
الذي استعمله كمفهوم في المؤسسات سنة  (Jacqe Elliot) إليوت األمريكية على يد جاكس

، وانتقل هذا المفهوم بعد ذلك إلى المؤسسات في فرنسا في بداية الثمانينيات من القرن (1951)
 (.Mohammed, 2007الماضي)

عاصرة، ووجب على الثقافة التنظيمية تمثل العنصر األساسي في المؤسسات الم وأصبحت
قادتها، ومديريها أن يتفهموا أبعادها، وعناصرها بوصفها اإلطار البيئي الذي تحيا فيه تلك 
المؤسسات، فالثقافة التنظيمية هي نتاج ما اكتسبه العاملون من أنماط سلوكية، وطرق تفكير، وقيم 

فيها، وهي تضفي على وعادات، واتجاهات، ومهارات تقنية قبل انضمامهم للمؤسسة التي يعملون 
المؤسسة ذلك النسق الثقافي من خصائصها، واهتماماتها، وقيمها وكل ما يحدد ماهيتها، وما 

 (.Alimat, 2017يميزها عن غيرها من المؤسسات األخرى)
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من قبل باهتمام كبير  األخيرةترى الباحثتان أن الثقافة التنظيمية حظيت في السنوات 
 األطفالبار أن ثقافة المؤسسات التربوية عامة، ومؤسسات رياض اعتبالباحثين والتربويين؛ 

خاصة؛ تعد من المفاهيم التي تساعد في نجاحها، وتحد من فشلها؛ فالقيم، والمفاهيم التي تدفع 
، واالبتكار، والمشاركة في صناعة القرارات واإلبداعااللتزام،  إلىالمديرين، والمعلمين، والمعلمات 

مستوى متميز من النمو المهني من خالل الثقافة التنظيمية التي تسود  جاءت جميعها لتحقق
 المؤسسة. 

 :تعريف الثقافة التنظيمية
( إلى أن الثقافة التنظيمية "شيء مشابه لثقافة المجتمع (Hareem,2004, 438أشار حريم

 اإلنسانصنع تكون من قيمه، ومعتقداته، ومدركاته، وافتراضاته، وقواعده، ومعاييره، وأشياء من ت
 نفسه".

الجماعة أو اكتشفتها أو طورتها في أثناء  اخترعتهاوهي مجموعة من المبادئ، والقيم التي 
ليتها، ويتم تعليمها اعاالندماج الداخلي، والتي أثبتت فحل المشكالت المتعلقة بالتكيف الخارجي، و 

دراكها وفهمها، وهي لألعضاء الجدد، بوصفها أفضل طريقة لمعالجة مشكالت المؤسسة، عند إ
مجموعة من الرموز، والطقوس، واألساطير التي تنتقل من خاللها القيم، والمعتقدات التنظيمية إلى 

 ,Al-Falehالعاملين في المؤسسة أو يكون إيمان موظفيها بهذه المعتقدات إيمانا كامال  )
2012.) 

ير، والشعور، والعقيدة، بأنها طريقة التفك ((Al-Sakarneh, 2009, 363ة وعرفها السكارن
وهي عبارة عن مجموعة من المعارف التي حصلت عليها الجماعة، واختزنتها في ذاكرة أفرادها، 
وكتبهم، ويدرس إنتاج هذا النشاط الذي يتضمن السلوك واألحاديث، والرموز، والنتائج الملموسة 

المباني وغيرها، والصور التي تصدر عن كل هذا، والتي تتمثل في أشياء مادية مثل األدوات، و 
التي تتجسد من خاللها كالكتب والمالبس، واألحاديث، واكتسابها من جيل إلى آخر عبر اإلرث 

 الثقافي. 
 أنماط الثقافة التنظيمية: 

إلى أن الثقافة التنظيمية تتنوع تبعا ألنماط التفكير التي  (Hawari, 2002)هواري أشار
تعتمد على طبيعة  األنماط( أن تلك (Aal Hassan, 2002الحسن تسود المؤسسات، فيما بين

 األعمال التي تقوم بها المؤسسات وهي كاآلتي: 
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الثقافة البيروقراطية: في مثل هذا النمط من الثقافة التنظيمية تتحدد السلطات، والمسؤوليات  .0
ام فيقسم العمل، ويكون منظما ، وتكون السلطة متسلسلة بشكل هرمي، إذ تعتمد على االلتز 

ن المسؤول ويمارس العمل بحزم وقوة، ولكن من عيوب هذا النمط أ بالقوانين، والتشريعات،
فرد في استخدام السلطة، وفي صناعة القرارات دون مشاركة العاملين، نأو المدير أو القائد ي

أن يفتح  من غيرويحدد أهداف الّتطوير وفق رؤيته الّشخصّية، ويتبع سياسة فرض الحلول 
 ناقشة والحوار، ويلزم العاملين معه بتنفيذ ّتعليماته، واألنظمة التي تحكم سير العمل.باب الم

من الموظفين إنجاز كثير من  القائد ثقافة القوة: هذا النوع من الثقافة يمتاز بالحزم، ويتوقع .9
، ويجعلونها من أولوياتهم ة القائدية المخلصين له كونهم يلبون رغبالعمل، ويسعى إلى ترق

 وان تعارضت مع متطلبات العمل. حتى
ثقافة العمليات: هذا النمط من الثقافة يركز على طريقة إنجاز العمل؛ إذ يعتمد القائد على  .1

دون االهتمام  الروتين، ويركز على تسلسل خطوات انجاز العمل، وليس النتائج التي تتحقق،
نما يكون التفاخر بإنجاز   باإلبداعهتم هذا النمط ، وال ياألعمالبمعنويات العاملين، وا 

والمبدعين، وتتم المفاضلة بين العاملين من خالل مستوى اإلنجاز في العمل، ويتم توثيق 
اإلنجازات وفق ا لمعايير ضمان الجودة لتحديد مؤّشرات، ومعايير للّنجاح ولتحقيق األداء 

 المتمّيز.
فيما بين العاملين، ويسود جو الثقافة المساندة: تتميز بيئة العمل عادة بالتعاون، والصداقة  .4

المحبة بين العاملين، إذ توفر المؤسسة العدل، والمساواة بين الجميع، لتطغى الثقة على 
الرقابة في العمل، ويكون التركيز على الجانب اإلنساني في هذا النمط؛ إذ يكون 

ري، ويراعى تعليمات واضحة للعاملين بشكل دو  إصدارأنموذجا لألداء المتمّيز، ويتم القائد
مات العمل، ويتم تقييم العاملين وفقا لمعايير هل العلمي، والتخصص عند توزيع مهالمؤ 

 األداء الوظيفي المعمول بها، ومن عيوب هذا النمط المبالغة بالشكلّيات.
من الثقافة يؤكد على الرقابة في العمل، وعلى االلتزام  ة األنظمة والتعليمات: هذا النوعثقاف .5

والتعليمات، والقوانين التي يحكم على أداء العاملين من خاللها أو ما يعرف باألنظمة، 
بالوصف الوظيفي، ويلتزم العاملون بها وان تعارضت مع متطلبات العمل، ومن عيوب هذا 

 لدى العاملين.  واإلبداعالنوع أنه يقلل من روح المبادرة، 
بين  اإلنسانيةالهتمام بالعالقات ينطلق هذا النمط من خالل ا: اإلنسانيةثقافة العالقات  .6
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العاملين، كالمشاركة في تحديد األهداف الّتطويرّية التي تخص المؤسسة، والعمل على حّل 
المشكالت بمساعدة العاملين، وتؤكد على أهمية الّتواصل بين العاملين والمجتمع، ويشّجع 

وع  من الثقافة يعتمد على وهذا النهذا النمط على العمل بروح الفريق، الّتعاون في العمل، 
و بينهم، ليسود شعور الحب، أاالحترام المتبادل، وعلى إقامة عالقات طيبة مع العاملين 

قد يعيق تنفيذ العمل  اإلنسانيواالنتماء، والتعاطف مع بعضهم، إال أن التركيز على الجانب 
نساني مع إلأو يؤدي الى تجاهله، أو قد تتأثر عملية صناعة القرار بسبب التعاطف ا

 العاملين. 
يختلف عن األنواع األخرى العتماده على من الثقافة التنظيمية الثقافة اإلبداعية: هذا النوع  .7

المخاطرة، والمجازفة، والتوقعات، إذ يدفع هذا النمط بأفراده إلى المشاركة في صناعة 
دراك المشكالت التي تخص العمل  . القرارات لمواجهة التحديات، وا 

لوجود ايجابيات وسلبيات لألنواع السابقة، فيمكن األخذ بها مجتمعة، فمثال يمكن أن  ونظرا  
ثقافة القوة في بعض المواقف التي تحتاج إلى الحزم، وقد تمارس  األطفالتمارس مشرفات رياض 

ثقافة األنظمة والتعليمات في المواقف التي تتطلب االلتزام باألنظمة، والتعليمات، كما ويمكن 
فات أن يمارسن ثقافة االنجاز في مواقف معينة من اجل الوصول الى التميز بعيدا عن هدر للمشر 

في المواقف التي تتطلب التركيز على  اإلنسانيةالوقت والمال، وقد يمارسن ثقافة العالقات 
 ، بشرط أن ال يؤثر ذلك سلبا في عملية صناعة القرارات.اإلنسانيةالجوانب 

أن تأخذ العناصر التنظيمية كاملة  األطفالمشرفة رياض  نيةإنه بإمكاوخالصة القول 
قيمة من القيم التربوية كقيمة االنتماء، من خالل طرح أفكار  األطفالبقيامها والمعلمات بتعليم 

أولياء األمور، وقد تكون المشاركة بتنظيف حديقة الروضة،  وبإشراكمعينة، ومن ثم اتخاذ قرارات، 
 زهار، والورود، ومن ثم رعايتها وريها بالماء.وغرسها باألشجار، واأل

ناولت مجموعة من الدراسات العربية واألجنبية موضوع الثقافة التنظيمية وفيما يأتي وقد ت
 :عرض لبعضها

( إلى وصف متغيري الثقافة التنظيمية وااللتزام التنظيمي Ipek، 9101هدفت دراسة آيبك )
مت االستفادة من هذه الدراسة في التعرف إلى الثقافة في المدارس االبتدائية التركية، وقد ت

حصول عملية  إلى( معلما ، وأشارت نتائج الدراسة 451تكونت عينة الدراسة من )و التنظيمية، 
للثقافة التنظيمية من قبل المعلمين على مستوى متوسط بينما جاءت درجة االلتزام  اإلدراك
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 التنظيمي متدنية.
نموذج من أ( بدراسة هدفت التوصل إلى Mahasinpaisan,2011) مهاسباسيانوقام 

المعرفة واألداء التنظيمي في تايالند.  ةدار ا  العالقة السببية بين القيادة التحويلية والثقافة التنظيمية و 
معلما  تم اختيارهم بالطريقة العشوائية، وتم جمع البيانات  (389)وتكونت عينه الدراسة من 

المعرفة  ةدار ا  وصلت الدراسة إلى ان القيادة التحويلية، والثقافة التنظيمية، و باستخدام استبانتين، وت
القيادة التحويلية، والثقافة التنظيمية،  الها تأثير مباشر على األداء التنظيمي في حين كان متغير 

، المعرفة متغيرا وسيطا إدارةلهما تأثيرا غير مباشر على األداء التنظيمي من خالل اعتبار متغير 
المعرفة في  إدارةنموذج العالقة السببية االتفاق مع النظريات، وأكدت الدراسة بأن أوأظهرت نتائج 

المؤسسة، والقيادة التحويلية والثقافة التنظيمية تساعد في تطوير األداء التنظيمي، ويستطيع 
لى تحقيق تؤدي إ أنالمجتمع القائم على المعرفة التي يمكن فئات المعلمون العمل مع مختلف 

 أقصى قدر من األداء التنظيمي.
الكشف عن عالقة أنماط الثقافة التنظيمية إلى ( (Abu Mailek, 2012 معيلق أبوهدفت و 

بااللتزام الوظيفي لدى معلمي المدارس األساسية الدنيا الحكومية بمحافظات غزة. واستخدمت 
ن معلمي المرحلة األساسية ومعلماتها الدراسة المنهج الوصفي التحليلي، اذ اختيرت عينة الدراسة م

 اإلنسانيةنمط العالقات  حصول إلى( معلما  ومعلمة، وأشارت نتائج الدراسة 456البالغ عددهم )
نمط ثقافة القوة على  حصولللثقافة التنظيمية على مستوى عاٍل، يليه ثقافة النظم واألدوار، و 

تعزى لمتغيرات: )المؤهل العلمي،  ائيا  إحصالمستوى األدنى، فضال  عن عدم وجود فروق دالة 
الجنس، وسنوات الخبرة(، فضال عن وجود عالقة ارتباطية موجبة بين الثقافة التنظيمية وااللتزام 

 الوظيفي. 
درجة توافر الثقافة التنظيمية لدى مديري  تعرف ( إلى(Alyan, 2012 عليان هدفت دراسةو 

( معلما  8421تكون مجتمع الدراسة من )و هلل. المدارس الحكومية في محافظتي القدس ورام ا
ومعلمة، واختيرت عينة طبقية عشوائية، استخدمت االستبانة كأداة لتحقيق هدف الدراسة، وطبقت 

، ومن أبرز نتائجها األطفالمن معلمات مرحلة رياض  ةومعلم ( معلما  495على عينة تكونت من)
لدى المديرين من وجهات نظر المعلمين على  اإلداريةالثقافة التنظيمية، والممارسات  حصول

 اإلداريةلمجاالت الثقافة التنظيمية، والممارسات  إحصائياالدرجة العالية، وعدم وجود فروق دالة 
 المؤهل العلمي، وسنوات الخبرة(.و في المدارس تعزى لمتغيرات )الجنس، 
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تحديد مستوى إلى ( Daradkeh & Al-Khalidi,2016) درادكة والخالدي وهدفت دراسة
الثقافة التنظيمية السائدة لدى مديري المدارس في مدينة الطائف بالسعودية من وجهة نظر 

معلما  تم اختيارهم بالطريقة  (332)المعلمين. وأستخدم المنهج الوصفي، وتكونت عينة الدراسة من 
 ةموزعة فقر  (44)بتطوير استبانة لغايات هذه الدراسة واشتملت على  االطبقية العشوائية ، وقام

عالية  ةجميع مجاالت الثقافة التنظيمية كانت بدرج أنمجاالت، وتوصلت الدراسة إلى  ةعلى أربع
 اليهتوفقا لمقياس األداة، ومجاالت الدراسة كانت على الترتيب اآلتي: أوال القيم التنظيمية 

برز مظاهر الثقافة التوقعات التنظيمية ومن افالمعتقدات التنظيمية ثم األعراف التنظيمية 
التربية والتعليم،  إدارةالتنظيمية، أن مجال القيم التنظيمية ساعد في التأكيد على االلتزام بتعاليم 

وساعد مجال المعتقدات في التأكيد على أهمية حضور االجتماعات المدرسية، ومجال األعراف 
التنظيمية ساعد في تفادي إي التنظيمية في متابعة حضور العاملين وانصرافهم، ومجال التوقعات 

تصرف يؤذي مشاعر اآلخرين، وتبين انه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات 
الدراسة في تقدير درجة الثقافة التنظيمية تبعا لمتغير الخبرة، والتخصص،  ةفراد عينأاستجابات 

داللة بين متوسطات والمؤهل العلمي، وتبين وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ال
استجابات إفراد عينه الدراسة حول تقدير درجات الثقافة التنظيمية السائدة في مجاالت القيم 

 واألعراف والمعتقدات وفقا لمتغير المرحلة التعليمية لصالح المرحلة الثانوية.
علم  حسب-وتتميز الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة في كونها الدراسة األولى 

في منطقة الشمال داخل  األطفالتناولت الثقافة التنظيمية لدى مشرفات رياض  التي -باحثتينال
في منطقة الشمال  األطفالوكذلك في عينتها إذ تناولت استجابات معلمات رياض  األخضر،الخط 

 .األخضرداخل الخط 
 مشكلة الدراسة وأسئلتها: 

ن تدريس للمواد التعليمية األساسية، فان م األطفالنظرا  لما تقوم به معلمات مرحلة رياض 
على أداء  إيجابا  من ثقافة تنظيمية متميزة، سينعكس  األطفالتمكين مشرفات مرحلة رياض 

المعلمات، وبالتالي على نموهن المهني؛ لذا رغبت الباحثتان تسليط الضوء على أنماط الثقافة 
تبلورت الشمال داخل الخط األخضر.و  في منطقة األطفالالتنظيمية السائدة لدى مشرفات رياض 

أنماط الثقافة التنظيمية السائدة لدى مشرفات رياض  مشكلة الدراسة في السعي إلى التعرف إلى
عن  اإلجابةمن خالل  في منطقة الشمال داخل الخط األخضر من وجهة نظر المعلمات األطفال



 منيرة الشرمان ، أ.د.دعاء هواري                                     ..........          أنماط الثقافة التنظيمية

  11 

 أسئلة الدراسة اآلتية:
في منطقة الشمال داخل  األطفاللدى مشرفات رياض  ما أنماط الثقافة التنظيمية السائدة .0

 الخط األخضر من وجهة نظر المعلمات؟ 
بين متوسطات  (≤0.05)هل هناك فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  .9

استجابات أفراد عينة الدراسة حول أنماط الثقافة التنظيمية السائدة لدى مشرفات رياض 
اخل الخط األخضر من وجهة نظر المعلمات تعزى لمتغيرات في منطقة الشمال د األطفال

 )الخبرة، والمؤهل العلمي، والمنطقة(؟ 
 أهداف الدراسة: 

في  األطفالتعرف أنماط الثقافة التنظيمية السائدة لدى مشرفات رياض هدفت الدراسة إلى 
 منها:عن ذلك عدة أهداف  وانبثقمنطقة الشمال داخل الخط األخضر من وجهة المعلمات 

في منطقة الشمال  األطفاللى أنماط الثقافة التنظيمية السائدة لدى مشرفات رياض إالتعرف  -
 داخل الخط األخضر لتعزيز النمط االيجابي، وعمل آلية تحد من معوقات النمط السلبي. 

الكشف عن استجابات أفراد عينة الدراسة حول أنماط الثقافة التنظيمية السائدة لدى مشرفات   -
في منطقة الشمال داخل الخط األخضر من وجهة نظر المعلمات حسب  األطفالض ريا

 متغيرات الدراسة )الخبرة، والمؤهل العلمي، والمنطقة(.
 أهمية الدراسة:

اتضحت أهمية الدراسة الحالية من خالل تركيزها على موضوع مهم من موضوعات اإلدارة، 
في منطقة الشمال داخل الخط  األطفالفات رياض وهو أنماط الثقافة التنظيمية السائدة لدى مشر 

الثقافية المتبعة، ودورها  األنماطاألخضر من وجهة نظرهن، وكذلك إثراء أدبيات المعرفة حول 
 . األطفالاإليجابي في رفع مستوى أداء مشرفات رياض 

 مصطلحات الدراسة: 
 اشتملت الدراسة على المصطلحات والمفاهيم اآلتية:

: هي "منظومة من المعاني، والرموز، والمعتقدات، والطقوس، والممارسات، يميةالتنظ الثقافة
والمعاني المشتركة وتشمل القيم، واالتجاهات، والمشاعر التي تحكم سلوك األفراد في المؤسسة، 
وتتطور وتستقر مع مرور الزمن لتصبح، سمة خاصة بالمؤسسة تشكل منهجا  عاما  بين أعضائها 

 (.Bodip, 2012, 30)منهم سة، والسلوك المتوقع حول خصائص المؤس



 .2222 ،(1) ملحق ،األول األردنية، المجلد السابع، العددمجلة التربوية ال، األردنية للعلوم التربوية الجمعية

11 

 منظومة عن األطفالقناعات معلمات رياض  إلىهي المستوى الذي يشير : وتعرف إجرائيا
تحدد سلوك  التي والمعايير والتقاليد، والعادات القيم، والمعتقدات، واألعراف، والسلوك المشاهد،

 أظهرتها التي الكلية الدرجة األخضر، وهيبمنطقة الشمال داخل الخط  األطفالمشرفات رياض 
 .الغرض لهذا تطويرها مت التي أداة الدراسة

 حدود الدراسة: 
في منطقة  األطفالأنماط الثقافة التنظيمية السائدة لدى مشرفات رياض  الحدود الموضوعية: -

 .الشمال داخل الخط األخضر من وجهة نظر المعلمات
 .األطفالمعلمات رياض  لىع اقتصرت الدراسةالحدود البشرية:  -
 بمنطقة الشمال داخل الخط األخضر  األطفالرياض في طبقت الدراسة  المكانية: الحدود -
 (.2019/2018طبقت الدراسة خالل العام الدراسي ) :الزمنيةالحدود  -

 الطريقة واإلجراءات
 منهج الدراسة: 

 .تم استخدام المنهج الوصفي المسحي لمناسبته ألهداف هذه الدراسة
 مجتمع الدراسة: 

في منطقة الشمال داخل الخط  األطفالتكون مجتمع الدراسة من جميع معلمات رياض 
(، إذ بلغ عددهن 2018/2019تي على رأس عملهن خالل العام الدراسي )لواالاألخضر 

 ( معلمة.0051)
  الدراسة:عينة 

عاة نسبة المعلمات إلى ، إذ تمت مراالبسيطة تّم اختيار عينة الدراسة بالطريقة العشوائية
( في العام الدراسي %91، أي ما نسبته )( معلمة911نسبتهن في مجتمع الدراسة، وتكونت من )

حسب  الدراسة ( يوضح التكرارات والنسب المئوية ألفراد عينة1( والجدول )2019/2018)
 متغيراتها.

 غيراتها متحسب  الدراسةالتكرارات والنسب المئوية ألفراد عينة  (1الجدول )
 النسبة التكرار الفئات المتغير الثانوي
 75.7 % 174 بكالوريوس المؤهل العلمي

 24.3 % 56 دراسات عليا
 %011 911 المجموع 

 % 33.0 76 سنوات 01أقل من  سنوات الخبرة
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 النسبة التكرار الفئات المتغير الثانوي
 % 67.0 154 سنوات فأكثر 10

 %011 911 المجموع 
 % 53.9 124 مدينة مكان الّسكن

 % 46.1 106 قرية
 %011 911 المجموع 

 : أداة الدراسة
األدب  اعتمادا علىها، ومن ثم كتابة فقراتاألولىتحديد مجاالت االستبانة في الخطوة  تم
 ,Abu Mailek)، ودراسة (Mahasinpaisan,2011)منها دراسة والدراسات السابقة  النظري
تبانة في صورتها األولية (، وتكونت االسDaradkeh & Al-Khalidi, 2016، ودراسة)(2012
إذ تكون المجال األول والذي نص على ثقافة القوة من  ،مجاالت ةأربع( فقرة موزعة على 27من )
وتكون من  اإلشرافي، والمجال الثاني ثقافة الدور (7( وحتى )1فقرات ذوات األرقام من ) سبع

 سبعاإلنجاز وتكون من  (، والمجال الثالث ثقافة12( وحتى )8فقرات ذوات األرقام من ) خمس
وتكون من  اإلنسانيةثقافة العالقات  (، والمجال الرابع19( وحتى )13فقرات ذوات األرقام من )

 (.27( وحتى )20فقرات ذوات األرقام من ) ثماني
 األداة صدق

محكما  من من خالل عرضها على خمسة عشر  الدراسةمن صدق المحتوى ألداة  التحققتم 
من ذوي الخبرة واالختصاص في مجاالت العلوم التربوية في الجامعات  هيئة تدريس اءعضأ

وصحة محتواها من حيث: وضوح الفقرات،  األداة، وذلك بهدف إبداء آرائهم حول دقة األردنية
ضافة  والصياغة اللغوية، ومناسبتها لقياس ما وضعت من أجله، وانتمائها للمجال الذي تتبع له، وا 

تم األخذ بكافة مالحظات المحكمين، والتي ال ، و ونه مناسبا على الفقراتأو تعديل أو حذف ما ير 
( لتصبح الفقرات موزعة على مجاالت االستبانة؛ إذ تكون المجال األول والذي %81تقل عن )
، والمجال الثاني (7( وحتى )1فقرات ذوات األرقام من ) سبعمن  الثّقافة البيروقراطّيةنص على 

ثقافة (، والمجال الثالث 12( وحتى )8فقرات ذوات األرقام من ) خمستكون من و  الثّقافة المساندة
ثقافة العالقات  (، والمجال الرابع19( وحتى )13تكون من سبع فقرات ذوات األرقام من ) العملّيات
عن فقرات  اإلجابةتمت و  (.27( وحتى )20فقرات ذوات األرقام من ) ثمانيتكون من  اإلنسانية

( 4درجات، غالبا  ) (5وتأخذ ) )دائما  درج ليكرت الخماسي وذلك على النحو اآلتي: داة حسب تاأل
 ( درجة(. 0) أبدا  و  درجتين،( 9) نادرا  و  درجات،( 1) حيانا  أدرجات، و 
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 داة: األثبات 
ألغراض التحقق من ثبات االتساق الداخلي ألداة الدراسة، ومجاالتها فقد تم حسابه باستخدام 
معادلة كرونباخ ألفا على بيانات التطبيق األول للعينة االستطالعية وألغراض التحقق من ثبات 

عادة االختبار ) طبيق ( بتtest-retestاإلعادة ألداة الدراسة فقد تم التحقق بطريقة االختبار وا 
عادة تطبيقه بعد أسبوعين على مجموعة من خارج عينة الدراسة مكّونة من ) ( 30المقياس، وا 

في المرتين، وذلك كما في الجدول  نعامل ارتباط بيرسون بين تقديراتهمعلمة، ومن ثم تم حساب م
(9.) 

الثقافة  أنماطنة استباقيم معامل االتساق الداخلي كرونباخ ألفا وثبات اإلعادة لمجاالت  (2جدول )ال
 التنظيمية 

 عدد الفقرات االتساق الداخلي ثبات اإلعادة المجال
 7 1.80 1.87 الثّقافة البيروقراطّية

 5 1.84 1.21 الثّقافة المساندة
 7 1.81 1.20 ثقافة العملّيات

 8 1.89 1.85 ثقافة العالقات اإلنسانية
 97  1.82 الدرجة الكلية

(، وأن قيم 1.81قيم معامل االتساق الداخلي كرونباخ ألفا بلغ )ن ( أ9يالحظ من الجدول )
 (.1.82والدرجة الكلية بلغ )الثقافة التنظيمية  أنماطاستبانة ثبات اإلعادة لمجاالت 

 عرض ّنتائج الدراسة ومناقشتها:
في  األطفالتعرف أنماط الثّقافة الّتنظيمّية الّسائدة لدى مشرفات رياض هدفت الدراسة إلى 

طريق اإلجابة عن كل  ، وذلك عنمنطقة الّشمال داخل الخط األخضر من وجهة نظر المعلمات
 :ينالدراسة اآلتي يلؤامن س

ما أنماط الثقافة التنظيمية السائدة لدى النتائج المتعلقة باإلجابة عن السؤال األول: 
 ؟في منطقة الشمال داخل الخط األخضر من وجهة نظر المعلمات األطفالمشرفات 

المعيارية، والرتب، لإلجابة عن هذا السؤال تم استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات 
في منطقة الشمال داخل الخط  األطفالوالمستوى ألنماط الثقافة التنظيمية السائدة لدى مشرفات 

 ( أدناه يوضح ذلك.1والجدول) األخضر من وجهة نظر المعلمات،
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ألنماط الثقافة التنظيمية  والرتب والمستوى بية واالنحرافات المعياريةالمتوسطات الحسا (3الجدول )
 مرتبة تنازليًا السائدة 

 المستوى االنحراف المعياري المتوسط الحسابي النمط الرقم المجال الرتبة
 مرتفع 0.46 4.31 ثقافة العملّيات 3 0
 مرتفع 611. 4.04 ثقافة العالقات اإلنسانية 4 9
 مرتفع 441. 3.87 المساندةالثّقافة  2 1
 متوسط 811. 3.50 الثّقافة البيروقراطّية 1 4

 مرتفع 1.16 1.24 نماط الثقافة التنظيمية )ككل(أ
 بمستوى مرتفع، إذ تراوحت تأن مجاالت الثقافة التنظيمية ككل جاء( 1يبين الجدول )

بأعلى في الرتبة األولى  اتثقافة العمليّ مجال  وجاء، (4.31-3.50المتوسطات الحسابية ما بين )
 الثّقافة البيروقراطّية(، بينما جاء مجال 1.46) ، وانحراف معياري بلغ(4.31)متوسط حسابي بلغ 

 (.1.80(، وانحراف معياري بلغ)3.50في الرتبة األخيرة، وبمتوسط حسابي بلغ )
ة العمليات يمارسن نمط ثقاف األطفالوتعزو الباحثتان هذه النتيجة إلى أن مشرفات رياض 

، والتأكد من حسن أداء المعلمات لتعزيز المبدعات منهن، ومن ثم يمارسن األعمالمن اجل أنجاز 
، والعمل بروح األمور أولياءمن خالل التعاون، والتواصل مع  اإلنسانيةنمط ثقافة العالقات 

داخل مكان الفريق، والمشاركة في حل المشكالت، والمشاركة في المناسبات االجتماعية سواء 
العمل أم خارجه، وقد يعود السبب إلى ممارستهن نمط الثقافة المساندة الذي جاء بالرتبة الثالثة من 

نموذجا  لألداء المتميز فهن أ أنفسهنخالل قيامهن بإصدار تعليمات واضحة للمعلمات، إذ يعتبرن 
نما  نمميهتيعملن على تقييم المعلمات وفق معايير خاصة باألداء الوظيفي، وال  بالشكليات، وا 

، وقد يتبعن نمط الثقافة البيروقراطية الذي جاء األهداف يقمحور اهتمامهن جوهر العمل لتحق
التي تخص العمل لمعالجة المواقف التي تحتاج إلى الحزم من  األمورفي بعض  األخيرةبالرتبة 

ذلك سلبا في عملية  التميز،وبعيدا عن هدر الوقت والمال، بشرط أن ال يؤثر إلىاجل الوصول 
-Daradkeh& Al)درادكة والخالدي وقد اتفقت هذه النتيجة مع دراسة ، صناعة القرارات
Khalidi,2016 إلى تحديد مستوى الثقافة التنظيمية السائدة لدى مديري المدارس في ( التي هدفت

جاالت جميع م أنوتوصلت الدراسة إلى ، مدينة الطائف بالسعودية من وجهة نظر المعلمين
 عالية وفقا لمقياس األداة. ةالثقافة التنظيمية كانت بدرج

تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتقديرات أفراد عينة الدراسة على و  
 كانت مرتبة حسب نتائج الدراسة:و ، كل مجال على حدةفقرات 
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 المجال الثّالث: ثقافة العملّيات
عينة لفقرات مجال ثقافة العمليات تم استخراج المتوسطات ال أفرادلبيان درجة تقدير 

 ( يبين ذلك4الحسابية، واالنحرافات المعيارية، والجدول)
 مرتبة تنازليًا  بمجال ثقافة العملّياتوالرتبة المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية  (4الجدول )

 رقم الرتبة
المتوسط  الفقرات الفقرة

 الحسابي
االنحراف 

 المستوى لمعياريا
 مرتفع 0.62 4.64 بإنجاز المعّلمات. األطفالتفتخر مشرفة رياض  04 0
 مرتفع 611. 4.52 المبدعات من المعّلمات. األطفالُتعّزز مشرفة رياض  06 9
 مرتفع 0.80 4.43 المعّلمات معنوي ا. األطفالتدعم مشرفة رياض  01 1
مع المعّلمات إلنجاز عاون ا ت األطفالتٌبدي مشرفة رياض  05 4

 مرتفع 0.70 4.42 .اتمالمه

مؤّشرات ومعايير للّنجاح  األطفالتضع مشرفة رياض  02 5
 مرتفع 0.74 4.20 لتحقيق األداء المتمّيز.

على توثيق إنجازات معلمات  األطفالتعمل مشرفة رياض  08 6
 مرتفع 681. 4.17 وفق ا لمعايير ضمان الجودة. األطفالرياض 

بين المعّلمات حسب مستوى  األطفالفاضل مشرفة رياض تُ  07 7
 مرتفع 0.95 3.78 اإلنجاز.

 مرتفع 0.46 4.31 ثقافة العملّيات  
بمستتوى جاءت جميع الفقرات نمط ثقافة العمليات جاء بالرتبة األولى، و  ان( 4يبين الجدول )
والتي تنص ( 04) ةالفقر جاءت و ، (4.64-3.78المتوسطات الحسابية ما بين ) مرتفع، إذ تراوحت

وبمتوستتتط حستتتابي بلتتتغ  ،فتتتي الرتبتتتة األولتتتى" بإنجتتتاز المعّلمتتتات األطفتتتالتفتختتتر مشتتترفة ريتتتاض على"
تُفاضل مشرفة ريتاض "ونصها ( 07) ة، بينما جاءت الفقر (1.69وبانحراف معياري بلغ )، (4.64)

، (3.78ستتابي بلتتغ )وبمتوستتط ح ،بالرتبتتة األخيتترةبتتين المعّلمتتات حستتب مستتتوى اإلنجتتاز"  األطفتتال
(، 4.31ككتتتل ) ثقافتتتة العملّيتتتاتوبلتتتغ المتوستتتط الحستتتابي لمجتتتال  ،(1.25وبتتتانحراف معيتتتاري بلتتتغ )
 .(1.46وبانحراف معياري بلغ )

 بإنجتتتاز المعّلمتتتاتيفتختتترن  األطفتتتالريتتتاض  وتعتتتزو الباحثتتتتان هتتتذه النتيجتتتة إلتتتى أن مشتتترفات
التتي  المهمتاتتعاون تا متع المعّلمتات إلنجتاز  ويبتدين، المبتدعات معنوي تا تعزيز لعملهن، ويعملن على

 فتتتي األداء، ّنجتتتاح لتحقيتتتق التمّيتتتزخاصتتتة بالومعتتتايير  ،مؤّشتتتراتتختتتص عملهتتتن متتتن ختتتالل وضتتتع 
وفق تتا فتتي ستتجالت خاصتتة باألقستتام، ويؤكتتدن علتتى العمتتل معلمتتات العلتتى توثيتتق إنجتتازات ويعملتتن 

-Daradkeh& Alوالخالدي ) ةدرادك ، وهذه النتيجة اتفقت مع نتائج دراسةلمعايير ضمان الجودة
Khalidi,2016 ) إلى تحديد مستوى الثقافة التنظيمية السائدة لدى مديري المدارس فتي التي هدفت

جميتتتع مجتتتاالت  أنمدينتتتة الطتتتائف بالستتتعودية متتتن وجهتتتة نظتتتر المعلمتتتين، وتوصتتتلت الدراستتتة إلتتتى 
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 .الثقافة التنظيمية كانت بدرجه عالية
 اإلنسانيةلعالقات المجال الّرابع: ثقافة ا

تم استخراج المتوسطات  اإلنسانيةالعالقات لبيان درجة تقدير افراد العينة لفقرات مجال ثقافة 
 ( يبين ذلك5الحسابية، واالنحرافات المعيارية، والجدول)

مجال ثقافة العالقات والرتبة والمستوى لالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية  (5جدول )ال
 مرتبة تنازليًا  يةاإلنسان

 الرقم الرتبة
المتوسط  الفقرات الفقرة

 الحسابي
االنحراف 
 المستوى المعياري

 مرتفع 0.70 4.52 تحّث مشرفة رياض األطفال المعّلمات على الّتعاون في العمل. 97 0
ُتعّزز مشرفة رياض األطفال الّتواصل بين المعّلمات وأولياء  94 9

 مرتفع 771. 4.37 األمور.

ُتشّجع مشرفة رياض األطفال المعّلمات على العمل بروح  96 1
 مرتفع 831. 4.29 الفريق.

ُتوّلي مشرفة رياض األطفال اهتمام ا بالعالقات اإلنسانية بين  91 4
 مرتفع 0.83 4.15 المعّلمات.

تعمل مشرفة رياض األطفال على حّل المشكالت في رياض  91 5
 مرتفع 911. 4.05 األطفال بمساعدة المعّلمات.

ُتشارك مشرفة رياض األطفال المعّلمات في تحديد األهداف  99 6
 مرتفع 0.88 3.99 الّتطويرّية لرياض األطفال.

ُتشارك مشرفة رياض األطفال في ترتيب لقاءات ودّية مع  90 7
 متوسط 1.09 3.51 المعّلمات خارج أوقات الّدوام الّرسمي.

ال المعّلمات في المناسبات ُتشارك مشرفة رياض األطف 95 8
 متوسط 1.07 3.46 االجتماعّية.

 مرتفع 0.61 4.04 ثقافة العالقات اإلنسانية  
بمستتوى مرتفتع، إذ بالرتبتة الثانيتة، و  جتاء اإلنستانيةأن نمتط ثقافتة العالقتات ( 5يبين الجدول )

تتتتتتتنص  والتتتتتتتي( 97) ةجتتتتتتاءت الفقتتتتتتر و ، (4.52-3.46المتوستتتتتتطات الحستتتتتتابية متتتتتتا بتتتتتتين ) تراوحتتتتتتت
فتتي الرتبتتة األولتتى وبمتوستتط " المعّلمتتات علتتى الّتعتتاون فتتي العمتتل األطفتتالتحتتّث مشتترفة ريتتاض على"

( 95ة)بينمتتا جتتاءت الفقتتر ، مرتفتتع وبمستتتوى(، 1.71وبتتانحراف معيتتاري بلتتغ ) ،(4.52حستتابي بلتتغ )
 ،رةبالرتبتتتة األخيتتتالمعّلمتتتات فتتتي المناستتتبات االجتماعّيتتتة"  األطفتتتالُتشتتتارك مشتتترفة ريتتتاض "ونصتتتها 

وبلتغ المتوستط  ،متوستط وبمستتوى(، 0.17وبانحراف معياري بلتغ )، (3.46وبمتوسط حسابي بلغ )
 .(1.60وبانحراف معياري بلغ )(، 4.04ككل ) اإلنسانيةثقافة العالقات الحسابي لمجال 

 اإلنستتانيةيعتمتتدن علتتى العالقتتات  األطفتتالوتعتتزو الباحثتتتان النتيجتتة إلتتى أن مشتترفات ريتتاض 
الطلبتة،  أولياء أمتورهن وبين بين لالعمل، والّتواصالّتعاون في  مع المعلمات من خالل في تعاملهن
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تحديتتد األهتتداف ، وفتتي حتتّل المشتتكالتالمعلمتتات فتتي  نالفريتتق، ويشتتاركالعمتتل بتتروح  ويؤكتتدن علتتى
فتتتي و  ،ترتيتتتب لقتتتاءات ودّيتتتة متتتع المعّلمتتتات ختتتارج أوقتتتات التتتّدوام الّرستتتمي علتتتى نالّتطويرّيتتتة، ويعملتتت

 . سبات االجتماعّيةالمنا
 الّثقافة المساندة الثاني:المجال 

تم استخراج المتوسطات  الثقافة المساندةالعينة لفقرات مجال  أفرادلبيان درجة تقدير 
 ( يبين ذلك6الحسابية، واالنحرافات المعيارية، والجدول)

مرتبة  ال الثّقافة المساندةمجوالرتب والمستوى لالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية  (6جدول )ال
 تنازليًا 

الرقم  الرتبة
المتوسط  الّثقافة المساندةمضمون فقرات مجال  الفقرة

 الحسابي
االنحراف 
 المستوى المعياري

تعليمات واضحة  األطفالُتصدر مشرفة رياض  2 0
 مرتفع 0.63 4.37 للمعّلمات بشكل دوري.

وام معّلمات بالدّ التزام ال األطفالتُتابع مشرفة رياض  01 9
 مرتفع 0.69 4.31 نموذجا لألداء المتمّيز.أ بوصفه

أداء المعّلمات وفقا  األطفالتُقّيم مشرفة رياض  8 1
 مرتفع 591. 4.29 لمعايير األداء الوظيفي.

التخّصص والمؤّهل  األطفالُتراعي مشرفة رياض  09 4
 مرتفع 0.92 3.81 .المهماتالعلمي عند توزيع 

 متوسط 1.26 2.58 في االهتمام بالشكلّيات. األطفاللغ مشرفة رياض تُبا 00 5
 مرتفع 0.44 3.87 الّثقافة المساندة  

 وبمستوى مرتفع، إذ تراوحت نمط الثقافة المساندة جاء بالرتبة الثالثة، ان( 6الجدول ) يبين
ُتصدر مشرفة والتي تنص على"( 2) ةجاءت الفقر و ، (4.37-2.58المتوسطات الحسابية ما بين )

في الرتبة األولى وبمتوسط حسابي بلغ " تعليمات واضحة للمعّلمات بشكل دوري األطفالرياض 
ونصها ( 00) ةبينما جاءت الفقر  مرتفع، وبمستوى(، 1.61وبانحراف معياري بلغ ) ،(4.37)
بلغ  وبمتوسط حسابي ،بالرتبة األخيرةفي االهتمام بالشكلّيات"  األطفالتُبالغ مشرفة رياض "
وبلغ المتوسط الحسابي لمجال  متوسط، وبمستوى(، 0.96وبانحراف معياري بلغ )، (2.58)

 .(1.44وبانحراف معياري بلغ ) (،3.87ككل ) الثّقافة المساندة
بإصدار تعليمات واضحة  األطفالرياض  قيام مشرفات وتعزو الباحثتان هذه النتيجة إلى

لألداء المتمّيز، ويعملن  نموذجا  أ المعّلمات بالّدوام بوصفهالتزام للمعّلمات وبشكل دوري، ويتابعن 
المستويات  نيعلى تُقّيم أداء المعّلمات وفقا لمعايير األداء الوظيفي وبشكل دوري دون تحيز، ويراع

 على المعلمات، وال يبالغن بالشكليات على حساب العمل.  المهماتعند توزيع  األكاديمية
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 لبيروقراطّيةالمجال األول: الثّقافة ا
العينة لفقرات مجال الثقافة البيروقراطية تم استخراج المتوسطات  أفرادلبيان درجة تقدير 

 ( يبين ذلك7الحسابية، واالنحرافات المعيارية، والجدول)
 مجال الثّقافة البيروقراطّيةوالرتبة والمستوى لالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية  (7جدول )ال

 ازليًا مرتبة تن
رقم  الرتبة

المتوسط  الفقرات الفقرة
 الحسابي

االنحراف 
 المستوى المعياري

ُتلزم مشرفة رياض األطفال المعّلمات معها بتنفيذ الّتعليمات  6 0
 مرتفع 1.10 4.03 واألنظمة.

 مرتفع 0.93 3.90 تنفرد مشرفة رياض األطفال باّتخاذ القرارات. 9 9
 مرتفع 1.00 3.90 ال باستخدام السلطة الّتربوّية.تنفرد مشرفة رياض األطف 1 9
 مرتفع 1.03 3.89 ُتمارس مشرفة رياض األطفال عملها بحزم وقوة. 0 4
تحّدد مشرفة رياض األطفال أهداف الّتطوير لرياض األطفال  4 5

 متوسط 1.19 3.53 وفقا لرؤيتها الّشخصّية.
 متوسط 1.22 2.99 دون حوار. تّتبع مشرفة رياض األطفال سياسة فرض الحلول 5 6
تتحّيز مشرفة رياض األطفال للمواليات لها بغّض النظر عن  7 7

 منخفض 1.25 2.25 مستوى كفاءتهّن.
 متوسط 810. 3.50 الّثقافة البيروقراطّية  

بمستتتتوى متوستتتط، أذ و  رتبتتتة األخيتترة،بال الثقافتتتة البيروقراطيتتتة جتتاء نمتتط أن( 7الجتتتدول )يبتتين 
ُتلتتزم التتتي تتتنص على"( 6) ة، وجتتاءت الفقتتر (4.03-2.25ستتطات الحستتابية متتا بتتين )تراوحتتت المتو 

فتتي الرتبتتتة األولتتى، وبمتوستتتط " المعّلمتتتات معهتتا بتنفيتتتذ الّتعليمتتات واألنظمتتتة األطفتتالمشتترفة ريتتتاض 
( 7ة)بينمتتا جتتتاءت الفقتتتر ، (، وبمستتتوى مرتفتتتع0.01وبتتانحراف معيتتتاري بلتتتغ ) ،(4.03حستتابي بلتتتغ )

رتبتتة بالللمواليتتات لهتتا بغتتّض النظتتر عتتن مستتتوى كفتتاءتهّن"  األطفتتالرفة ريتتاض تتحّيتتز مشتت"ونصتتها 
وبلتغ  (، وبمستوى منخفض،0.95(، وبانحراف معياري بلغ )2.25األخيرة، وبمتوسط حسابي بلغ )

 .(1.80وبانحراف معياري بلغ )(، 3.50ككل ) الثّقافة البيروقراطّيةالمتوسط الحسابي لمجال 
 نال يلتتتزمن المعّلمتتتات معهتتت األطفتتتالالنتيجتتتة إلتتتى أن مشتتترفات ريتتتاض  وتعتتتزو الباحثتتتتان هتتتذه

نمتتتتا يتتتتتم  ، كمتتتتا أن أهميتهمتتتتاوتوضتتتتيح  واألنظمتتتتةالتعليمتتتتات  إفهتتتتامبتنفيتتتتذ الّتعليمتتتتات واألنظمتتتتة، وا 
المشرفات ال ينفردن في صناعة القترارات، أو باستتخدام الستلطة الّتربوّيتة، وال يمارستن عملهتن بحتزم 

نمتتا يعتمتدن بنتتاء الرؤيتتة المدرستية، واالعتمتتاد علتتى  الحتتترام، والتقتدير، والمشتتاركة فتيعلتتى ا وقتوة، وا 
الحتتوار الهتتادف إلتتى وضتتع الحلتتول المناستتبة لمواجهتتة أيتتة مشتتكالت قتتد تحتتدث دون تحّيتتز للمواليتتات 

 .لهن
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: هل هناك فروق ذات داللة إحصائية عند الثانيالنتائج المتعلقة باإلجابة عن السؤال 
بين متوسطات استجابات أفراد عينة الدراسة حول أنماط الثقافة  (≤0.05) مستوى الداللة

في منطقة الشمال داخل الخط األخضر من  األطفالالتنظيمية السائدة لدى مشرفات رياض 
 متغيرات )الخبرة، والمؤهل العلمي، والمنطقة(؟ل وجهة نظر المعلمات تعزى

الستجابات  الحسابية واالنحرافات المعيارية لإلجابة عن هذا السؤال تم استخراج المتوسطات
في منطقة  األطفالأفراد عينة الدراسة حول أنماط الثقافة التنظيمية السائدة لدى مشرفات رياض 

الخبرة، والمؤهل العلمي،  حسب متغيراتالشمال داخل الخط األخضر من وجهة نظر المعلمات 
 يوضح ذلك. (8)، والجدول والمنطقة

الستجابات أفراد عينة الدراسة حول أنماط  متوسطات الحسابية واالنحرافات المعياريةال (8جدول )ال
الثقافة التنظيمية السائدة لدى مشرفات رياض األطفال في منطقة الشمال داخل الخط األخضر من وجهة 

 الخبرة، والمؤهل العلمي، والمنطقةحسب متغيرات  نظر المعلمات
الّثقافة    

 البيروقراطّية
قافة الثّ 

 المساندة
ثقافة 
 العملّيات

ثقافة العالقات 
 اإلنسانية

المؤّهل 
 العلمي

 4.09 4.32 3.89 3.53 المتوسط الحسابي بكالوريوس
 601. 0.45 0.44 0.80 النحراف المعياريا

 3.91 4.26 3.81 3.39 المتوسط الحسابي دراسات عليا
 651. 481. 0.45 0.85 النحراف المعياريا

 سنوات
 الخبرة

 01أقل من 
 سنوات

 4.19 4.34 3.92 3.69 المتوسط الحسابي
 0.62 0.50 491. 0.74 النحراف المعياريا

سنوات  10
 فأكثر

 3.97 4.29 3.85 3.41 المتوسط الحسابي
 601. 0.44 0.42 831. النحراف المعياريا

مكان 
 الّسكن

 4.07 4.38 3.95 3.60 المتوسط الحسابي مدينة
 0.59 471. 0.42 0.71 نحراف المعياريالا

 4.00 4.23 3.78 3.38 المتوسط الحسابي قرية
 0.64 441. 0.46 0.91 النحراف المعياريا

الستجابات ( تباينا  ظاهريا  في المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية 8يبين الجدول )
في منطقة  األطفالائدة لدى مشرفات رياض أفراد عينة الدراسة حول أنماط الثقافة التنظيمية الس

بسبب اختالف فئات متغيرات )الخبرة،  الشمال داخل الخط األخضر من وجهة نظر المعلمات
داللة الفروق اإلحصائية بين المتوسطات الحسابية تم  تعرفالمؤهل العلمي، والمنطقة(، ولو 

 .يبين ذلك (2جدول )والاستخدام تحليل التباين الثالثي، 
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استجابات أفراد عينة على  الخبرة، والمؤهل العلمي، والمنطقة ألثرالثالثي  تحليل التباين (9جدول )ال
الدراسة حول أنماط الثقافة التنظيمية السائدة لدى مشرفات رياض األطفال في منطقة الشمال داخل الخط 

 األخضر من وجهة نظر المعلمات
وع مجم مجاالت الثقافة التنظيمية مصدر التباين

 المربعات
درجات 
 الحرية

متوسط 
الداللة  قيمة ف المربعات

 اإلحصائية

 المؤّهل العلمي
 601. 0.28 0.18 1 0.18 الثّقافة البيروقراطّية
 451. 581. 111. 1 111. الثّقافة المساندة
 511. 441. 0.09 1 0.09 ثقافة العملّيات

 161. 1.96 721. 1 721. ثقافة العالقات اإلنسانية

 سنوات الخبرة
 061. 3.53 2.28 1 2.28 الثّقافة البيروقراطّية
 851. 041. 011. 1 01. الثّقافة المساندة
 881. 021. 0.01 1 01. ثقافة العملّيات

 031. 5.01 1.84 1 1.84 ثقافة العالقات اإلنسانية

 المنطقة
 141. 2.15 1.39 1 1.39 الثّقافة البيروقراطّية

 011. 6.62 1.25 1 1.25 مساندةالثّقافة ال
 0.08 5.67 1.17 1 1.17 ثقافة العملّيات

 971. 001. 0.00 1 0.00 ثقافة العالقات اإلنسانية

 الخطأ
   0.65 226 145.77 الثّقافة البيروقراطّية
   191. 226 42.79 الثّقافة المساندة
   211. 226 46.44 ثقافة العملّيات

   0.37 226 83.04 إلنسانيةثقافة العالقات ا

 الكلي
    229 151.54 الثّقافة البيروقراطّية
    229 44.45 الثّقافة المساندة
    229 47.84 ثقافة العملّيات

    229 86.39 ثقافة العالقات اإلنسانية
 عند مستوى الداللة وجود فروق ذات داللة إحصائيةعدم ( 2)يتبين من الجدول 

(≤0.05تع ) وجود فروق ذات داللة المجاالت، وعدم في جميع  المؤهل العلميزى ألثر
المجاالت، باستثناء في جميع  سنوات الخبرة ( تعزى ألثر≤0.05) عند مستوى الداللة إحصائية
وجود فروق عدم ، و سنوات 01أقل من ، وجاءت الفروق لصالح اإلنسانيةثقافة العالقات مجال 

الثّقافة مجالي  فيالمنطقة ( تعزى ألثر ≤0.05)توى الداللةعند مس ذات داللة إحصائية
عند مستوى وجود فروق ذات داللة إحصائية ، كما تبين اإلنسانيةثقافة العالقات ، و البيروقراطّية

 ، وجاءت الفروقثقافة العملّيات، الثّقافة المساندةالمنطقة في مجالي ( تعزى ألثر ≤0.05)الداللة
 .لصالح المدينة

في  المؤهل العلميتعزى ألثر  ذات داللة إحصائية وجود فروقمن نتائج الدراسة عدم  تبين
بشكل موضوعي  المعلمات يطرحن آرائهن إلى أن ، وتعزو الباحثتان هذه النتيجةالمجاالتجميع 
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دون أن يتأثروا بالخلفية األكاديمية، أو النظرية، وهذا يدل على أنهم تعاملوا مع واقع يعيشونه، كما 
يمكن أن يعود السبب إلى أن األداء المدرسي يعتمد على أسس، ومبادئ متعارف عليها عند جميع 

 أصحاب المؤهالت ما أدى إلى عدم وجود فروق في استجاباتهم.
في جميع  سنوات الخبرة تعزى ألثر وجود فروق ذات داللة إحصائيةعدم وقد يعود سبب 

 سنوات 01أقل من جاءت لصالح أن الفروق ، و إلنسانيةاثقافة العالقات المجاالت، باستثناء مجال 
دراك أعلى للمسؤولية، وبكل ما يجري  إلى أن المعلمين من أصحاب الخبرة الحديثة لديهم، وعي وا 

ة الشباب بالمدرسة، كما أن لهم نظره شمولية أوسع كون سنوات الخبرة القصيرة عادة يكونوا من فئ
فضال  عن التدريبات الالزمة ة الكتساب المهارات، والمعارف، من الطاق الذين يتمتعون بقدر عالٍ 

في طرائق التدريس، والتحضير، وفي تصميم األنشطة الصفية، وفي مراعاتهم للفروق الفردية، وفي 
دارة الصف، وغيرها من  توظيف الموارد المتاحة في المدرسة، وفي التنويع في أساليب التقييم وا 

 العهد. ديمياألمور مقارنة بالمعلمين ق

الثّقافة المنطقة في مجالي تعزى ألثر  وجود فروق ذات داللة إحصائيةعدم وقد يعود سبب 
المعلمين من سكان المدينة إلى أن  لصالح المدينةجاءت أن الفروق ، و ثقافة العملّياتو ، المساندة

ربهم من مركز من سكان القرى في التأهيل والتدريب، أو قد يعود السبب إلى ق أكبرلديهم فرصة 
 المسؤولية. 

 ي:الباحثتان بما يأتوفي ضوء النتائج توصي 
ألنماط الثقافة التنظيمية من خالل مكافأة  األطفالاالستمرار في تبني إدارات رياض  -

 .وتعزيز أدوارهن المعلمات
 ة.ألنماط الثقافة التنظيميالمرتفع  من المستوىعقد الورش والندوات واأليام العلمية التي تعزز  -
أخرى لم تتناولها الدراسة  تأنماط الثقافة التنظيمية مع متغيراإجراء مزيد من الدراسات عن  -

 الحالية وضمن بيئات ومراحل تعليمية مختلفة.
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