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امللخص:
هدفت هذه ال ّدرا�سة �إىل التعرف على ممار�سة مديري املدار�س
التنظيمية لدى معلميهم،
بالهوية
الثانوية لإدارة االنطباع وعالقتها
ّ
ّ
العلمي ،و�سنوات
ومعرفة ت�أثري ك ٍّل من متغيرّ ات (اجلن�س ،وامل�ؤهل
ّ
الهوية
اخلربة) على درجة ممار�سة �إدارة االنطباع ،وم�ستوى
ّ
تكون جمتمع ال ّدرا�سة من معلّمي املدار�س
ّ
التنظيمية لدى املعلمينّ ّ .
ال ّثانوية ،البالغ عددهم ( )722معلم ًا يف مديرية تربية وتعليم
جنوب اخلليل� ،أجريت ال ّدرا�سة على عينة ع�شوائية ب�سيطة قوامها
( )361معلماً ،بن�سبة  50%من جمتمع ال ّدرا�سة ،ا�ستخدم الباحث
الهوية التنظيمية ،تو�صلّت ال ّدرا�سة
ا�ستبانة �إدارة االنطباع ،وا�ستبانة ّ
�إىل النتائج الآتية :درجة ممار�سة �إدارة االنطباع ،جاءت (مرتفعة)،
نظيمية ،جاء بدرجة (مرتفعة) ،مع وجود عالقة
الهوية ال ّت
وم�ستوى
ّ
ّ
ارتباطية موجبة ،بني ممار�سة �إدارة االنطباع ،وم�ستوى الهوية
التنظيمية ،وعدم وجود فروق ذات داللة �إح�صائية يف تقديرات �أفراد
التنظيمية،
الهوية
املعلمني لدرجة ممار�سة �إدارة االنطباع ،وم�ستوى
ّ
ّ
ُيعزى �إىل متغريات (اجلن�س ،وامل�ؤهل ،و�سنوات اخلربة) ،ويف �ضوء
هذه النتائج �صيغت جمموعة من التو�صيات �أهمها� :أن حتر�ص
وزارة الرتبية والتعليم الفل�سطينية على تبني �أ�ساليب �إدارة االنطباع
على م�ستوى مدار�سها ملا لها من دور يف ت�شكيل الهوية التنظيمية
للمعلمني ،وتقدمي برامج تنمية مهنية متنوعة ملديري املدار�س على
الأ�ساليب القيادية احلديثة ،وت�صميم برامج تدريبية للمعلمني ،من
�ش�أنها رفع م�ستوى الهوية التنظيمية للمعلمني.
مديرية
التنظيمية،
الكلمات املفتاحية� :إدارة االنطباع ،الهوية
ّ
ّ
تربية وتعليم جنوب اخلليل

Abstract:
This study aimed to identify the degree of public
secondary school principals’ practice of impression
’management and its relationship to the teachers
organizational identity. It also aimed at testing the
effect of each of the variables of gender, academic
qualification, and years of experience on the degree
of the practice of impression management and the
level of organizational identity among teachers. The
population of the study consisted of all secondary
school teachers with a total of 722 in the Hebron
Directorate of Education. The study was conducted on
a stratified random sample of 361 teachers, forming
50% of the population of the study. The researcher
Developed the impression management questionnaire
and the organizational identity questionnaire. The
study showed the following results: The degree of
practicing impression management and the level of the
organizational identity both came with high degrees
with a positive statistically significant correlation
between the practice of impression management
and the level of organizational identity. Results also

showed no statistically significant differences in the
estimates of the subjects of the sample for the degree
of impression management practice and the level of
organizational identity attributed to the variables of
gender, qualification, and years of experience.
Keywords:
Impression
management,
organizational identity, Directorate of Education/
South Hebron

املقدمة:
من الأ�ساليب احلديثة يف تكوين ال�صورة املدركة لدى
الآخرين «�أ�ساليب �إدارة االنطباع» التي �أ�شار العديد من الدرا�سات
�إىل �أهميتها بالن�سبة للعاملني والقادة على حد �سواء يف ك�سب
ال�سمعة واملكانة ،وامل�صداقية ،والثقة ،وال�شعور بالر�ضى ،وحتقيق
الفر�ص املهنية ،وتقييمات الأداء املرتفعة ،وهذا يفر�ض على مدير
املدر�سة �رضورة املبادرة دائما يف الت�أثري يف معلميهم ،والعمل
على تنميتهم ،وفق �آليات و�أ�ساليب حديثة� ،أكرث مرونة ،منها �أ�ساليب
�إدارة االنطباع يف �إدارته ملدر�سته لتعزيز الأهداف وحتقيقها بدرجة
الفاعلية.
عالية من
ّ
ا�ستخدام املدير �أ�ساليب �إدارة االنطباع برتكيز واحرتاف،
دائما ي�ؤدي �إىل نتائج �إيجابية وناجحةُ ،تعزز من وجود الفرد،
كون �صورة �إيجابية عالية عنه لدى ر�ؤ�سائه وزمالئه ،وهذا
مما ُي ّ
ينعك�س �إيجاب ًا على املناخ العام يف العمل ،مثل ال ّثقة ،واالعتمادية،
وروح الفريق ( .)Terrell & Kwok, 2012وباملقابل ف� ّإن ا�ستخدام
�إدارة االنطباع بطرق غري �صحيحة ،من املحتمل �أن ُتفقد �صاحبها
امل�صداقية ،وت�ؤثر �سلب ًا على مناخ العمل .وعرب ()Westphal, 2010
عن م�ضمون �إدارة االنطباع ،ب�أنها ن�شاط الفرد الذي ي�أمل �أن يراه
الآخرون على درجة عالية من الكفاءة يف تنفيذ �أعماله ،ماهر يف
وقوي يف �شخ�صيته ،على درجة من االلتزام يف
ال ّتعامل مع حميطه،
ّ
عمله ،ومع فريق العمل ،واجتاه املنظمة التي يعمل فيها.
ظهرت بدايات االهتمام بالهوية التنظيمية على يد ك ّل من
( )Albert & Whettenعندما ق ّدما بحثا عن الهوية التنظيمية عام
 1985والذي يعد البداية ملزيد من الأبحاث ،التي �أ�شارت �إىل �أهمية
اكت�شاف الهوية التنظيمية وبنائها وتوظيفها ملا لها من ت�أثري على
كثري من النتائج يف بيئة العمل .فكلّما زاد �شعور العاملني بهويتهم
التنظيمية ،زاد �إميانهم باملنظمة ،مع زيادة يف الإيجابيات ،مما
ّ
ي�ؤثر على �سلوكهم ،فت�صبح �أهداف املنظمة �أهدافهم ،من حيث
النجاح والإخفاق (عبد الفتاح وابو يو�سف.)2010 ،
التنظيمية �أ�سا�س ًا يف تقدم املدار�س �أو تراجعها،
الهوية
ت�شكل
ّ
ّ
الهوية
بقائها �أو انهيارها ،وحتتاج املدار�س �إىل تر�سيخ مفهوم
ّ
اخلا�صة بها ،والتي جتعل املعلم يتفانى من �أجل بقائه يف هذه
املدر�سة ،ودوام جناحها وتفوقها ،فمجموعة القيم التي تتبناها
بالر�ضا ،نابع ًا من �إميان
املدر�سة ،تعك�س ً
والء تنظيمي ًا و�شعوراً ّ
التنظيمية.
بالهوية
املعلم بانت�سابه �إىل هذه املدر�سة ،وهو ما ي�سمى
ّ
ّ
الهوية التنظيمية من القيم واملعتقدات ،التي توجه
وتت�شكل
ّ
ت�رصفات العاملني� ،إذ يكون للمدير الدور الأ�سا�سي يف ت�شكيلها،
التنظيمية يف ك�سب والء الأفراد ،ي�سعى القادة
ونظراً لأهمية الهوية
ّ
إدارية� ،أكرث ت�أثرياً فيهم ،ومن هذه الأ�ساليب
�إىل انتهاج �أ�ساليب � ّ
20

درجة ممارسة مديري املدارس ّ
الثانوية إلدارة االنطباع
ّ
للمعلمني في مديرية تربية جنوب اخلليل
وعالقتها بالهويّة التنظيميّة

د .كمال خليل مخامرة

�إدارة االنطباع ،فهي حماولة لإثبات الذات والكفاءة يف حميط
العمل ،امل�ؤدية �إىل نتائج موفقة يف تكوين �صورة ذهنية �إيجابية
ال�شخ�صية يف
لدى الأفراد ،تتمثل يف االحرتام
واالحرتافية ،وثبات ّ
ّ
جمال العمل ( .)Guadagno,2007وقد �أ�شار العديد من الدرا�سات �إىل
أهمية �إدارة االنطباع على م�ستوى الأفراد العاملني والقادة ،وكذلك
� ّ
على م�ستوى املنظمة يف ك�سب ال�سمعة ،واملكانة ،وامل�صداقية،
والثقة ،والت�أثري على النتائج الإيجابية ،مثل :تقييمات �أداء مرتفعة،
وال�شعور بالر�ضا ،و�سلوكات املواطنة ،و�أ�ساليب للخروج من موقف
معني (بكر.)2018 ،
تعود جذور �إدارة االنطباع �إىل نظرية ( )Coffmanيف �أواخر
اخلم�سينيات من القرن املا�ضي ،عندما بني �أن الأفراد ي�سعون يف
حياتهم �إىل �إ�ضفاء االنطباع املرغوب به من قِبلهم لدى الآخرين،
مثل املمثل يف �أدائه للدور املطلوب منه يف فلم �أو م�رسحية (Drory
 .)& Zaidman, 2007تباينت وجهات نظر الباحثني حول مفهوم
�إدارة االنطباع ،فقد �أ�شار (� )Necef, 2002أن �إدارة االنطباع تكمن
يف توظيف �أ�ساليب وا�سرتاتيجيات ،يعمل من خاللها الأفراد يف
لفظية� ،أو غري لفظية ،لإدخال
املواقف ،والوظائف� ،أو هي �سلوكيات ّ
تعديالت يف املظهر ،وال�سلوك ( .)Iddekinge, et,al,2007ويرى
( )Robbins,2015الوارد يف (منهل� )2016 ،أنها ت�أثري خا�ص،
يمُ ار�س بدهاء ،بق�صد تعزيز الفرد ل�صورته عند الآخرين ،وكذلك
هي حماوالت �رضورية لإثبات الذات والكفاءة يف العمل من خالل
مواقف تهدف �إىل تكوين �صورة ذهنية �إيجابية لدى املحيطني،
تتمثل يف االحرتافية واالحرتام ،و�إثبات ال�شخ�صية يف العمل
( .)Guadagno, 2007ويرى الباحث � ّأن �إدارة االنطباع هي عملية
واعية ،تكمن يف حماولة الفرد خلق ت�صورات عنه عند الآخرين،
لتحقيق �أهداف معينة.
تعددت حماوالت الباحثني يف حتديد �أ�ساليب �إدارة االنطباع،
ومنها (� )Erdogan, 2011أوال :تعزيز الذات ،وهي حماولة الفرد
�إظهار نف�سه �أنه مميز ،وال�شخ�صية النموذجية من خالل ال�سلوك
الدال على وعي الفرد وكيا�سته .ثانيا :ال ّدفاع :وهو �إ�صالح ال�صورة
ال�سلبية الناجتة من الإخفاق وال َّتل ُّك�ؤ يف العمل .وثالثا :الأ�ساليب
غري اللفظية ،مثل ان�رشاح الوجه ،و�أناقة املالب�س .ورابعا :احرتام
الوقت .و�أو�ضح (� )Ivancevch & Matteson, 2002أن �أ�ساليب �إدارة
االنطباع تكمن يف� :إبراز الذات ،واالعتذار ،وتقبل امل�س�ؤولية ،وعدم
�إلقاء اللوم على الآخرين ،والأداء امل�سبق الذي ي�شري �إىل التدابري
امل�سبقة لالعتذار عن الف�شل .و�أ�شار (� )Jounes & Pittmanإىل �أن
�أ�ساليب �إدارة االنطباع تكمن يف :احلظوة ،والرتهيب ،وتعزيز الذات،
والقدوة ،والت�رضع ()Barash, 2010
فقد تبنى الباحث الأ�ساليب التالية ،وهي .1 :التعزيز الذاتي
والرتويج لها� ،إذ يقوم الفرد ب�سلوكات تظهر كفاءته وموهبته يف العمل،
من خالل تقدمي معلومات للآخرين عن �إجنازاته ،والتـرويج لها من
خالل قيـام الأفراد ب�إظهـار قدراتهـم �أو �إجنازاتهـم ،مـن �أجـل �أن ينظـر
�إليهـم املراقبون علـى �أنهـم متخ�ص�صـون وذوو كفـاءة )(Gwal,2015
 .2القدوة� :أي ت�رصف املديرين والر�ؤ�ساء كنموذج ُيقتدى بهم
من خالل �أعمالهم ،و�سلوكاتهم و�أدوارهم ،و�إظهار �أنف�سهم ب�أنهم
جديـرون بالثقة واالحرتام .3 .الإطراء والتقدير :ويعكـ�س هـذا
الأ�سلوب �سـلوكات تنطـوي علـى م�سـاندة وت�أييـد ومـدح الآخرين،
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واالهتمام بحاجاتهـم وم�شـاعرهم ،وجماملـة الزمالء وحتيتهـم،
وتقديـم خدمـات لهـم ،و�إظهـار اهتمـام بحيـاة الآخرين فـي مـكان
العمـل ،وغيـرها مـن ال�سـلوكات.
وميكن �أن يكون الأفراد �أكرث حما�س ًا لإدارة انطباعاتهم عندما
يدركون � ّأن هذه االنطباعات ت�ساعدهم يف حتقيق �أهدافهم ،ور�صد
ت�أثريها يف الآخرين .وقام ( )Yilmaz, 2014ب�إيجاد املكونات
الثالثة لدافع االنطباع ،وهي� .1 :أهمية هدف �إدارة االنطباع،
فالأفراد �أكرث حما�س ًا لإدارة االنطباع ،عندما تكون االنطباعات
ذات �صلة بتحقيق �أهدافهم .2 .قيمة الهدف املرجو من االنطباع،
فالباحث عن وظيفة يكون �أكرث حما�س ًا لإدارة انطباعاته �أمام جلنة
املقابلة .3 .التناق�ض بني ال�صورة املطلوبة واحلالية ،والذي ينطوي
على درجة من التناق�ض بني �صورة واحدة ،يرغب الآخرون بتكوينها
عن ال�شخ�ص ،و�صورة يعتقد الآخرون �أنها موجودة بالفعل.
يقدم الفرد نف�سه يف كثري من املواقف ب�صفته ع�ضواً يف
املنظمة التي يعمل فيها ،والعمل يعد عن�رصاً مهما يف تكوين هوية
الفرد ،لأنه يحتاج �إىل جماعة ينتمي �إليها ،وي َّتبع تقاليدها ،والفرد
الذي يعمل يف منظمة ،تن�سجم قيمه مع قيمها ،ويتكون لديه �شعور
التنظيمية تتعلق مبدى انتماء
التنظيمية� ،إذ � ّإن الهوية
بالهوية
�أقوى
ّ
ّ
ّ
الفرد �إىل املنظمة ككل ،بد ًال من الوحدات التي يعمل فيها� ،أو جمال
تخ�ص�صه
املهني (حرمي .)2004 ،وي�صف ( )Austالوارد يف (عبد
ّ
الفتاح و�أبو �سيف .)2016 ،الهوية التنظيمية ،تعبرّ عن ال�صورة
االنطباعية يف ذهن الفرد عن منظمته بجوانبها ،ال�سلبية والإيجابية،
وهي انعكا�س ديناميكي عن الثقافة التنظيمية (الربيدي.)2007 ،
وت�شري الهوية التنظيمية �إىل ال�سلوك اجلماعي ،والذي بو�ساطته
يعرب �أع�ضاء املنظمة عن عالقاتهم بخ�صائ�ص املنظمة الأ�سا�سية
و�أبعادها ،كالقيم ،واملعتقدات واملبادئ ،والقيادة ،وما ي�شكل معنى
لأولئك الأع�ضاء (ر�شيد .)2003 ،ويرى الباحث �أن الهوية التنظيمية
هي الو�سط الذي يحيط باملنظمة و�أع�ضائها و�أعمالها ،وقيمها
ومعتقداتها ،ومواردها املادية والب�رشية ،مما ي�شكّل �صورة عند
الأفراد عن منظماتهم.
وللهوية التنظيمية �أهمية بالغة بالن�سبة للمنظمة ،وكذلك
القوية داعمة لبقاء الفرد
التنظيمية
للعاملني فيها� ،إذ ُتعد الهوية
ّ
ّ
يف اال�ستمرار يف املنظمة ،وااللتزام بقيمها التنظيمية ،وتبني
�سيا�ساتها ،و�أهدافها ،وهذا م�ؤ�رش للوالء التنظيمي ،وهي الأهمية
ذاتها للمنظمة ،فالوالء التنظيمي يك�سب الطرفني كثرياً من
اخل�صائ�ص الإيجابية (براهمية .)2018 ،لذا تت�أثر �أهمية الهوية
التنظيمية ح�سب ت�صنيفها ،وميكن ت�صنيف الهوية التنظيمية �إىل
التنظيمية ال�ضعيفة ،والتي ت�شري �إىل �أن
الهوية
م�ستويني ،هما:
ّ
ّ
�شعور الأطراف املعنيني بالهوية التنظيمية �ضئيل� ،إذ قد تتوافر
ال�سمات اجلوهرية ،وقد تكون ال�سمات مميزة على املنظمات كلها،
يف حني ت�شري الهوية التنظيمية القوية �إىل �شعور الأطراف املعنيني
القوية عن وجود ال�سمات اجلوهرية التي متيزها
بالهوية التنظيمية
ّ
عن غريها من املنظمات ،مع مرور زمن طويل على تلك ال�سمات
التنظيمية
(عبد اللطيف وجودة .)2010 ،ويرى الباحث �أن الهوية
ّ
�سلبي يف تنفيذ �أعمال املنظمة ،وعلى العك�س
ال�ضعيفة لها ت�أثري
ّ
من ذلك� ،إن الهوية التنظيمية القوية ،ت�ستطيع الو�صول �إىل �أف�ضل
النتائج يف حتقيق �أهداف املنظمة.
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التنظيمية ،حددها ()Albertana
وهناك �أبعاد عدة للهوية
ّ
ال�س َمات
الوارد يف (عبد ال�ستار )2013 ،بثالثة �أبعاد �أ�سا�سية ،وهيِّ :
املركزية ،وت�شري �إىل تلك ال�سمات التي تعد جوهرية فيما يخ�ص
ّ
املنظمة ،وال�سمات املتفردة ،والتي ت�شري �إىل ال�سمات التي متيز
املنظمة عن غريها ،واال�ستمرارية ،وهي ت�شري �إىل دميومة ال�سمات
املركزية واملتفردة يف املنظمة .يف حني تناول (& Alvessona
 )Empsonb, 2008الهوية التنظيمية يف �أربعة �أبعاد ،هي :البعد
املعريف ،وي�شري �إىل مدى امتالك العاملني للمعرفة ،وكيفية �أدائهم
للعمل ،وبعد الإدارة والع�ضوية ،وي�شري �إىل �أ�سلوب �إدارة املنظمة،
ال�شخ�صي،
ومدى ارتباط الفرد بها ،و�شعوره بع�ضويتها ،البعد
ّ
التنظيمية يف
وي�شري �إىل نوعية الأفراد داخل املنظمة ،و�أثر الهوية
ّ
�شخ�صية الأفراد ،وبعد ال�صورة اخلارجية ،وي�شري �إىل �صورة املنظمة
لدى املجتمع.
هناك العديد من الدرا�سات التي تناولت ادارة االنطباع،
وكان من هذه الدرا�سات :درا�سة احلدراوي ( :)2019التي ك�شفت
ت�أثري ا�سرتاتيجيات �إدارة االنطباع على �سلوكات ال�صوت الوظيفي
بالقطاع امل�رصيف يف العراق ،وكانت عينة البحث متمثلة بفروع
م�رصف الر�شيد يف حمافظة النجف الأ�رشف ،واعتمدت على منهج
درا�سة احلالية ،كما ا�ستعانت ب�أداتني رئي�ستني جلمع البيانات
واملعلومات ،متثلتا باملقابالت ال�شخ�صية مع عدد من �أفراد العينة،
عينة من املوظفني يف فروع
وقائمة اال�ستبيان التي وجهت �إىل ّ
امل�رصف املذكورة .وتو�صلت �إىل عدد من اال�ستنتاجات َ�ش َّخ َ�ص ْت
واقع ا�سرتاتيجيات �إدارة االنطباع ،وكان �أهمها :وجود ت�أثري عك�سي
ال�سرتاتيجية الرتهيب يف ممار�سة �سلوكيات ال�صوت الوظيفي� ،أي
�إن املوظفني ال يقبلون مبمار�سة هذه اال�سرتاتيجية من قبل قاداتهم.
و�أو�صى البحث ب�رضورة التخلي عن ممار�سة هذه اال�سرتاتيجية،
�سلبي لدى املوظفني اجتاه م�صارفهم.
لأنها تعمل على ترك انطباع
ّ
ودرا�سة �شوايل و�آخرون ( :)2018التي هدفت �إىل التعرف
على �سلوكات �إدارة االنطباع يف �رشكات ال�سياحة امل�رصية،
وكذلك على �أثرها يف الدعم التنظيمي املدرك ،ويف �ضوء حتديد
م�شكلة الدرا�سة ،فقد اتبع الباحث املنهج الو�صفي التحليلي القائم
الكمي لدرا�سة البيانات
على ا�ستطالع الر�أي ،كما ا�ستعان باملنهج ّ
وحتليلها ،فا�ستخدم املعدالت والن�سب املئوية واالختبارات
الإح�صائية �أداة من �أدوات التحليل .وقد جمع الباحث �إىل البيانات
الأولية الالزمة ملعاجلة اجلوانب التحليلية للدرا�سة ،من خالل
ت�صميم ا�ستمارة ا�ستبيان �أداة رئي�سية للبحث ،ووزعت على العاملني
ب�رشكات ال�سياحة فئة (�أ) ،بالقاهرة الكربى ،وا�ستخدم جمموعة
من املقايي�س الإح�صائية ،منها :الو�سط احل�سابي ،ومعامل ارتباط
بري�سون .و�أظهرت النتائج �أن العاملني يف �رشكات ال�سياحة
امل�رصية ينتهجون �سلوكات �إدارة االنطباع املتنوعة واملختلفة،
مثل :ترويج الذات ،والتمثيل ،والتظاهر ،والتخويف ،والرتهيب،
والتذلل والت�رضع ،والتملق والإطراء ،و�أن هناك ارتباط ًا وثيق ًا بني
ا ّتباع �سلوكات �إدارة االنطباع والدعم التنظيمي املدرك للعاملني يف
�رشكات ال�سياحة.
وهدفت درا�سة بكر (� :)2018إىل التعرف على �أثـر �أ�ساليب
�إدارة االنطباع يف الهوية التنظيمية ،بالتطبيق على عينة من
العامليـن الإداريني فـي جامعـة الأزهر ،والبالـغ عددهـم ()377

موظف ًا �إدارياً ،وقـد اعتمـدت الدرا�سـة علـى املنهج الو�صفي
التحليلي .و�صممت قائمة ا�ستق�صاء جلمع البيانات الأولية ،والت�أكد
من �صدقها وثباتها .وتو�صلت الدرا�سة �إىل :وجود عالقة ارتباط
طردية ذات داللة �إح�صائية بيـن �أ�ساليب �إدارة االنطباع (الإطراء
وتقديـر الآخرين ،و�إظهار احلاجة للم�سـاعدة ،ومنـوذج يقتـدى بـه)
والهويـة التنظيميـة ،ووجـود عالقـة ارتبـاط عك�سـية ذات داللة
�إح�صائيـة بيـن �أ�سـلوب (الإجبار �أو التهديد) والهوية التنظيمية،
وكانت �أ�ساليب �إدارة االنطباع الأكرث ت�أثيـراً يف الآخرين ويف الهوية
التنظيمية ،وفق ًا للتـرتيب التايل :الإطراء وتقديـر الآخرين ،التهديد،
�إظهار احلاجة للم�ساعدة ،منوذج يقتدى به ،الإجبار �أو التهديد ،بينما
�أظهرت النتائج عدم وجود عالقة ت�أثيـر ذات داللة �إح�صائية بيـن
�أ�سلوب التـرويج الذاتي والهوية التنظيمية.
وهدفت درا�سة (كا�شاين وعبد ال�ستار� )2018 ،إىل معرفة
عالقة �إدارة االنطباع يف تعزيز االنغراز الوظيفي لدى العاملني
يف �رشكة �أور العامة يف حمافظة ذي قار بالعراق ،وتكون جمتمع
البحث من ( )240من الإداريني ،واختريت عينة بلغت ( )150مديراً،
ا�ستخدمت اال�ستبانة �أداة جلمع البيانات ،ومن �أهم النتائج �أن
�إدارة االنطباع ت�ؤدي القيمة امل�ستهدفة من هذا التفاعل ،ودوراً
بارزاً يف حماوالت العاملني ر�سم �أو ت�شكيل ال�صورة املرغوبة
عنهم لدى الآخرين.
وهدفت درا�سة )� :Shoko & Dzimiri (2018إىل التحري عن
ا�سرتاتيجيات �إدارة االنطباع ،التي ي�ستخدمها ر�ؤ�ساء املدار�س
االبتدائية يف زميبابوي للت�أثري على قرارات الإدارة والقيادة
يف مدار�سهم .واعتمدت على منوذج خمتلط للمنهجية ،وا�ستخدم
ت�صميم بحث م�سح و�صفي� ،شارك فيه خم�سون من ر�ؤ�ساء املدار�س
املختارين .وقد ك�شفت البيانات �أن ر�ؤ�ساء املدار�س ا�ستخدموا
�أ�ساليب الرتويج الذاتي ،وتكوين اجلمعيات ،واالندماج ،والت�ضحية،
والدعوة والرتهيب ،لبناء انطباعات حول قدراتهم القيادية .وكان
اال�ستنتاج الرئي�س ا�ستخدام �أ�ساليب �إدارة االنطباع هذه ب�شكل
خمتلف يف �أنواع امل�ؤ�س�سات املختلفة.
وحددت درا�سة ( :)Chaubey & Kandpal 2017ا�سرتاتيجيات
�إدارة االنطباع التي يتبعها �أع�ضاء هيئة التدري�س يف منطقة
دهرادون يف �أوتارنت�شال بالهند .بهدف معرفة ا�سرتاتيجيات �إدارة
االنطباع التي اعتمدها املعلمون واملحا�رضون والأ�ساتذة يف
املدار�س والكليات واجلامعات .وقد تو�صلت الدار�سة �إىل �أن معظم
املوظفني يتبنون الرتويج الذاتي والتكامل ،لإقناع الآخرين يف
قوتهم �أو
مكان العمل ،ثم ا�سرتاتيجية التخويف� ،إذ ي�شري النا�س �إىل ّ
قدرتهم على العقاب ،حتى ينظر �إليهم على �أنهم خطرون ،واالدعاء
والت�رضع لطلب امل�ساعدة ،ومعظم الأكادمييني يعتمدون عليها
بغر�ض البحث عن منو يف حياتهم املهنية.
وهدفت درا�سة الكوري (� :)2016إىل الك�شف عن م�ستوى �إدارة
االنطباع يف بع�ض الكليات احلكومية يف بغداد ،ودرجة ت�أثريها
يف م�ستوى �سلوكات املواطنة التنظيمية ،ولتحقيق �أهداف الدرا�سة
ا�ستخدمت ا�ستبانة م�ستمدة من مقايي�س جاهزة ،ومثلت عينة
الدرا�سة ( )450ع�ضواً تدري�سياً ،موزعني على �أربع كليات حكومية
يف بغداد ،ووزعت ( )210ا�ستبانة� ،أي بن�سبة ( )46.66%من
املجتمع ،وامل�سرتجع منها كان ( )121ا�ستبانة ،والتي مثلت عينة
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درجة ممارسة مديري املدارس ّ
الثانوية إلدارة االنطباع
ّ
للمعلمني في مديرية تربية جنوب اخلليل
وعالقتها بالهويّة التنظيميّة

د .كمال خليل مخامرة

الدرا�سة ،وقد ك�شفت الدرا�سة �أن الكليات  -عينة الدرا�سة  -تهتم
ب�شكل رئي�س ببعدي �إدارة االنطباع ،والتعزيز الذاتي واحلظوة ،و�أن
�إدارة االنطباع لها دور معنوي يف �سلوك املواطنة التنظيمية لدى
عينة الدرا�سة يف الكليات املبحوثة (على امل�ستوى الكلي) و�أي�ض ًا
وجود تقبل عالٍ لدى �أفراد عينة البحث اجتاه ممار�ساتهم لهذا
ال�سلوك� ،أي �إنهم ميار�سون ب�شكل عالٍ بع�ض ال�سلوكات التي تتمثل
مبد يد العون للزمالء الآخرين ،وجتنبهم ل�صعوبات العمل وم�شكالته،
و�إىل عدم التذمر وال�شكوى ،و�إبدائهم روح الت�سامح وال�صرب ،ف�ض ًال
عن انغما�سهم بامل�شاركات البناءة يف احلياة االجتماعية للكلية.
وهدفت درا�سة �أحمد (� :)2014إىل اكت�شاف طبيعة عالقة
االرتباط ونوعها ،والت�أثري بني املهارة ال�سيا�سية ،و�إدارة االنطباع،
تكونت عينة من ( )56فرداً من ر�ؤ�ساء الأق�سام العلمية يف كليات
جامعة القاد�سية ،وخرجت الدرا�سة بالنتائج التالية :توافر �أبعـاد
املهـارة ال�سيا�سـية لـدى عينـة الدرا�سة ،ت�ؤدي �إلـى رفـع �سـلوكات
�إدارة االنطباع �أ�ساليبها.
وهدفت درا�سة فندي و�آخرون (� :)2013إىل بناء واختبار
�أمنوذج يف�رس الأثر املرتتب على العالقة بني ثالثة �أ�ساليب لإدارة
االنطباع ،والأدوار الثالثة الرئي�سية للقيادة الر�ؤيوية ،واعتماداً على
ذلك فقد افرت�ضنا �أن تطبيق القيادة الر�ؤيوية لعدد من �أ�ساليب �إدارة
االنطباع� ،ست�ؤثر على حتقيق الأدوار الرئي�سة التي ي�ضطلع بها القائد
الر�ؤيوي ،وهو ي�سعى نحو حتقيق ر�ؤيته ،وللو�صول �إىل هذا الهدف،
جرى تنظيم منهجي لفر�ضيات منطقية جت�سدت ب�أمنوذج افرتا�ضي،
وحللت البيانات التي جمعت يف �ضوء ا�ستجابة عينة من قيادات
وزارة النقل الإدارية ،بلغ عددها ( )28ا�ستبانة �صممت لأغرا�ض
البحث� ،أكدت نتائج الدرا�سة �صحة الفر�ضيات املبنية ،والتي كان
من �أبرزها وجود عالقة ارتباط بني �أ�ساليب �إدارة االنطباع ،و�أدوار
القيادة الر�ؤيوية ،ف�ض ًال عن الأثر املوجب لتطبيق �أ�ساليب �إدارة
االنطباع على �أدوار تلك القيادة وجناحها.
وكان من الدرا�سات املتعلقة بالهوية التنظيمية :درا�سة
علي ( :)2020التي هدفت �إىل التعرف على العالقة بني القيادة
التحويلية ،وااللتزام التنظيمي ،يف اجلامعات اخلا�صة العراقية يف
مدينة كركوك� .إ�ضافة �إىل حتديد ما �إذا كان للهوية التنظيمية دور
و�سيط يف تلك العالقة ،ولتحقيق �أهداف الدرا�سة ،طُ ورت مقايي�س
الدرا�سة ،و�صممت اال�ستبانة جلمع البيانات الأولية ،وجرى توزيع
( )300ا�ستبانة ،وقد تو�صلت الدار�سة �إىل جمموع من النتائج:
�أهمها وجود �أثر ذي داللة �إح�صائية بني القيادة التحويلية على
االلتزام التنظيمي ،كما �أو�ضحت الدرا�سة وجود �أثر ذي ت�أثري معنوي
للهوية التنظيمية على االلتزام التنظيمي ،وتو�صلت الدرا�سة اىل
وجود عالقة بني القيادة التحويلية والهوية التنظيمية .كما ك�شفت
الدرا�سة �أن الهوية التنظيمية تتو�سط العالقة بني القيادة التحويلية
وااللتزام التنظيمي.
وهدفت درا�سة عبد الفتاح و�أبو يو�سف (� :)2016إىل معرفة
دور القيادة اخلادمة يف حتقيق التماثل مع الهوية التنظيمية من
وجهة نظر املعلمني مبدار�س التعليم مب�رص .وا�ستخدمت الدرا�سة
املنهج الو�صفي االرتباطي .وتكونت جمموعة الدرا�سة من ()399
مدر�س ًا ومدر�سة يف الف�صل الدرا�سي الثاين للعام 2016 /2015م،
وقد �أُخذت العينة بطريقة ع�شوائية طبقية ،ح�سب امل�ؤهل واخلربة
23

واجلن�س واملرحلة الدرا�سية .ومتثلت �أدوات الدرا�سة يف مقيا�س
القيادة اخلادمة ،ومقيا�س الهوية التنظيمية .وطبقت �أدوات
الدرا�سة على جمموعة الدرا�سة ،وتو�صلت النتائج �إىل �ضعف توا�صل
املدر�سني باملجتمع املحلي املحيط باملدر�سة ،مما ولد لديهم
فراغ ًا من املعلومات حول ر�أي املجتمع يف املدر�سة ،و�أن توافر
قيم �إيجابية لدى املدر�سة ،ينعك�س �إيجابيا على املدر�سني العاملني
فيها ،وبالتايل ،ينعك�س على تطوير �أدائهم وحتقيق �أهداف املدر�سة.
كما تو�صلت الدرا�سة �إىل �أن متاثل الهوية التنظيمية يخلق قيم ًا
�إيجابية لدى املدر�سني ،و�أن متثل الهوية التنظيمية مرتبط ارتباط ًا
كلي ًا �أو جزئي ًا بالنمط القيادي املتبع يف امل�ؤ�س�سة.
ّ
وهدفت درا�سة عبد ال�ستار (� :)2014إىل التعرف على العالقة
بني القوة التنظيمية ،والهوية التنظيمية لدى مديري املدار�س
الإعدادية� ،إذ ا�ستخدمت الباحثة املنهج الو�صفي ،و�ضمت عينة
البحث مديري املدار�س الإعدادية ذكوراً و�إناث ًا ملديرية تربية الكرخ
الأوىل ،والبالغ عددهم ( )20مديراً ومديرة ،جرى اختيارهم بطريقة
ع�شوائية ،وبلغت الن�سبة املئوية لعينة البحث ( )58.8%من جمتمع
البحث ،البالغ ( )34مديراً ومديرة يف الكرخ الأوىل� ،إذ جرى �إعداد
ا�ستبانة مكونة من مقيا�سني (القوة التنظيمية والهوية التنظيمية)
التي �أعدت م�سبق ًا بعد �إجراء بع�ض التعديالت ليالئم بيئة املدر�سة,
ووزعت اال�ستبانة اخلا�صة بالبحث على مديري املدرا�س الإعدادية،
وتو�صلت الباحثة �إىل وجود عالقة ارتباط معنوية بني القوة
التنظيمية ،والهوية التنظيمية لدى مديري املدار�س الإعدادية.
وهدفت درا�سة عبد الطيف وجودة (� :)2010إىل معرفة الدور
الذي ت�ؤديه الثقافة التنظيمية يف التنب�ؤ بقوة الهوية التنظيمية.
ولتحقيق هذا الهدف ،اختريت عينة من �أربع جامعات �أردنية خا�صة
ب�صفة ع�شوائية ،ووزعت ( )280ا�ستبانة على �أعـ�ضاء هيئة التدري�س
عت للتحليل التمييـزي.
فيها ،وا�سترُ جع منها ( )226ا�ستبانة �أُ ِ
خ�ض ْ
وقـد ا�سـتطاعت الدرا�سة بناء منوذج يتكون من الأبعاد الداخلة
يف التحليل كلهـا (التعـاون ،واالبتكـار ،وااللتـزام ،والفاعلية) وقد
متكن النموذج من ت�صنيف املبحوثني �إىل جمموعتني :مـن لـديهم
�شـعور �ضـعيف بالهوية التنظيمية ،ومن لديهم �شعور قوي بها ،بدقة
و�صلت �إىل ( )83.2%كما �أظهرت الدرا�سة عدم وجود فروق بالهوية
التنظيمية ،تعزى �إىل العمر ،واجلن�س ،والرتبة الأكادميية ،مع وجود
فروق تعزى �إىل مدة العمل يف اجلامعات اخلا�صة.
وهدفت درا�سة )� :Jarne & Maritz (2014إىل التعرف علـى
�إدراك العامليــن لهويتهـم التنظيميـة ،ومـدى اندماجهـم فـي
�أعمالهـم اليوميـة ،وكيفيـة انعكا�سـها علـى ال�صـورة اخلارجيـة
للمنظمـة و�سـمعتها ،با�سـتخدام �أ�سـلوب املقابالت املعمقة مـع عينـة
مـن مديـري الت�سويق واملوارد الب�رشية يف �رشكة ()Foods Arla
و�أ�شارت نتائجها �إىل �أن العامليـن يعك�سون هوية منظمتهم ،و�أن
هنـاك فجـوة بيـن مـا يعك�سـونه ،ومـا ميار�سـونه بالفعـل� ،إذ يوجـد
اختالف فـي فهـم العامليـن للهويـة التنظيميـة و�إدراكها ،والـذي
ينعكـ�س علـى �صـورة املنظمة ،ومـن ثـم علـى �سـمعتها.
�أفاد الباحث من الدرا�سات ال�سابقة يف بناء الإطار النظري
و�أدوات الدرا�سة ،ومناق�شة نتائج الدرا�سة ،و�أعطت الدرا�سات ال�سابقة
�إثراء معرفي ًا يفيد الدرا�سة احلالية لت�أطري الظواهر واملتغريات ذات
العالقة بالدرا�سة� ،إن �أغلب الدرا�سات املتعلقة مبتغري �إدارة االنطباع
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والثقة التنظيمية كان يف بيئات خارجية ،وهذا عامل حمفز لإجراء
هذه الدرا�سة يف البيئة الفل�سطينية ،ومع ذلك ف�إن للدرا�سة احلالية
ميزة �سد الفراغ يف البحث الرتبوي الفل�سطيني ،بهدف الك�شف عن
�إدارة االنطباع وعالقتها بالهوية التنظيمية للمعلمني يف مديرية
تربية جنوب اخلليل.

مشكلة الدراسة وأسئلتها:
نالت �أ�ساليب �إدارة االنطباع اهتماما كبرياً من قبل الباحثني،
ملا لها من ت�أثري على العديد من النتائج للعاملني واملديرين،
فاختيار مدير املدر�سة �أ�ساليب �إدارة االنطباع املنا�سبة له �أثر
�إيجابي على املعلمني و�أدائهم الوظيفي �ألأمر الذي ي�ؤدي �إىل ت�شكيل
هويتهم التنظيمية التي تعد �أحد امل�ؤ�رشات لتحليل العديد من الظواهر
ال�سلوكية االيجابية وال�سلبية للمعلمني� ،أذ �إن قوة الهوية التنظيمية
وجاذبيتها للمعلمني ت�ؤدي �إىل الثقة وااللتزام والأداء الوظيفي
الفاعل ،وملا كانت املدار�س مبختلف �أنواعها ت�سهم مبا�رشة يف
حتقيق فاعلية الأهداف الرتبوية والتعليمية التي ت�ساعد يف حتقيق
ر�سالة املدر�سة التي من �أجلها �أن�شئت املدار�س .ومن هذا املنطلق،
جاءت فكرة هذه الدرا�سة لت�سليط ال�ضوء على عالقة �إدارة االنطباع
بالهوية التنظيمية للمعلمني يف مديرية تربية وتعليم جنوب اخلليل.
وت�سعى هذه الدرا�سة �إىل الإجابة عن ال�س�ؤال الرئي�س الآتي :ما
درجة ممار�سة مديري املدار�س الثانوية لإدارة االنطباع وعالقتها
بالهوية التنظيمية للمعلمني يف مديرية تربية جنوب اخلليل؟
ويتقرع عنه الأ�سئلة الآتية:
● ●ما درجة ممار�سة مديري املدار�س الثانوية لإدارة
االنطباع من وجهة نظر املعلمني؟
● ●هل توجد فروق يف متو�سطات تقديرات املعلمني يف
درجة ممار�س مديريهم لإدارة االنطباع تعزى ملتغريات (النوع
االجتماعي ،وامل�ؤهل العلمي� ،سنوات اخلربة) ؟
● ●ما م�ستوى الهوية التنظيمية لدى املعلمني من وجهة
نظرهم؟
● ●هل توجد فروق يف متو�سطات تقديرات املعلمني مل�ستوى
هويتهم التنظيمية تبعا ملتغري (النوع االجتماعي ،امل�ؤهل العلمي،
�سنوات اخلربة) ؟
● ●هل توجد عالقة ارتباطية بني درجة ممار�سة �إدارة
االنطباع لدى مديري املدار�س الثانوية وم�ستوى الهوية التنظيمية
لدى املعلمني من وجهة نظرهم؟

فرضيات الدراسة:
انبثق عن �أ�سئلة الدرا�سة الفر�ضيات الآتية:
Ú Úالفر�ضية الأوىل :ال توجد فروق ذات داللة �إح�صائية عند
م�ستوى الداللة ( )α≥.05يف متو�سطات تقديرات املعلمني يف درجة
ممار�سة مديري املدار�س الثانوية لإدارة االنطباع تعزى ملتغري
النوع االجتماعي.

Ú Úالفر�ضية الثانية :ال توجد فروق ذات داللة �إح�صائية عند
م�ستوى الداللة ( )α≥.05يف متو�سطات تقديرات املعلمني يف درجة
ممار�سة مديري املدار�س الثانوية لإدارة االنطباع تعزى ملتغري
امل�ؤهل العلمي.
Ú Úالفر�ضية الثالثة :ال توجد فروق ذات داللة �إح�صائية عند
م�ستوى الداللة ( )α≥.05يف متو�سطات تقديرات املعلمني يف درجة
ممار�سة مديري املدار�س الثانوية لإدارة االنطباع تعزى ملتغري
�سنوات اخلربة.
Ú Úالفر�ضية الرابعة :ال توجد فروق ذات داللة �إح�صائية عند
م�ستوى الداللة ( )α≥.05يف متو�سطات تقديرات املعلمني لهويتهم
التنظيمية تبعا ملتغري النوع االجتماعي.
Ú Úالفر�ضية اخلام�سة :ال توجد فروق ذات داللة �إح�صائية عند
م�ستوى الداللة ( )α≥.05يف متو�سطات تقديرات املعلمني مل�ستوى
هويتهم التنظيمية تبعا ملتغري امل�ؤهل العلمي.
Ú Úالفر�ضية ال�ساد�سة :ال توجد فروق ذات داللة �إح�صائية
عند م�ستوى الداللة ( )α≥.05يف متو�سطات تقديرات املعلمني
مل�ستوى هويتهم التنظيمية تبعا ملتغري �سنوات اخلربة.
Ú Úالفر�ضية ال�سابعة :ال توجد فروق ذات داللة �إح�صائية
عند م�ستوى الداللة ( )α≥.05يف متو�سطات تقديرات املعلمني
لدرجة ممار�سة مديريهم لإدارة االنطباع وعالقتها مب�ستوى هويتهم
التنظيمية من وجهة نظرهم.

أهداف الدراسة:
هدفت الدرا�سة �إىل:
Ú Úالتعرف على درجة ممار�سة املديرين لإدارة االنطباع يف
مديرية تربية وتعليم جنوب اخلليل من وجهة نظر املعلمني.
Ú Úالك�شف عن داللة الفروق يف درجة ممار�سة املديرين
لإدارة االنطباع ،وم�ستوى الهوية التنظيمية لدى املعلمني ،تبع ًا
ملتغريات (النوع االجتماعي ،امل�ؤهل العلمي� ،سنوات اخلربة).
التنظيمية لدى املعلمني يف
الهوية
Ú Úالك�شف عن م�ستوى
ّ
ّ
مديرية تربية وتعليم جنوب اخلليل من وجهة نظرهم.
ّ

Ú Úتق�صي العالقة بني درجة ممار�سة املديرين لإدارة
التنظيمية لدى املعلمني.
الهوية
االنطباع وم�ستوى
ّ
ّ

أهمية الدراسة:
تنبثق �أهمية الدرا�سة مما ي�أتي:
Ú Úالأهمية النظرية :ندرة ال ّدرا�سات التي تناولت ممار�سة
مديري املدار�س لإدارة االنطباع ،والهوية التنظيمية لدى املعلمني،
احلالية يف
الفل�سطيني .وتفيد ال ّدرا�سة
الرتبوي
وخا�صة يف امليدان
ّ
ّ
ّ
النظرية
العربية والفل�سطينية ،يف جمال ال ّدرا�سات
�إغناء املكتبة
ّ
ّ
التنظيمية.
والهوية
املتعلّقة ب�إدارة االنطباع
ّ
ّ
Ú Úالأهمية التطبيقية� :إمكانية الإفادة من نتائج هذه الدرا�سة
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درجة ممارسة مديري املدارس ّ
الثانوية إلدارة االنطباع
ّ
للمعلمني في مديرية تربية جنوب اخلليل
وعالقتها بالهويّة التنظيميّة

د .كمال خليل مخامرة

ل�صانعي القرار يف وزارة الرتبية والتعليم ،يف اتخاذ الإجراءات
الكفيلة بتعزيز ممار�سة �إدارة االنطباع لدى املديرين ،والهوية
التنظيمية لدى املعلمني.

الجدول ()1
توزيع أفراد عينة الدراسة حسب المتغيرات

املتغري

حدود الدراسة حمدداتها:
حتددت الدرا�سة باحلدود الآتية:
Ú Úاحلد الزماين� :أًجريت هذه الدرا�سة يف الف�صل الثاين من
العام الدرا�سي2020 /2019 :
Ú Úاحلد املكاين�ُ :أجريت هذه الدرا�سة على عينة من معلمي
املرحلة الثانوية احلكومية يف مديرية تربية وتعليم جنوب اخلليل.
Ú Úاحلد الب�رشي :اقت�رصت هذه الدرا�سة على عينة ع�شوائية
طبقية من معلمي املرحلة الثانوية احلكومية مبديرية تربية وتعليم
جنوب اخلليل.

النوع االجتماعي

امل�ؤهل العلمي

�سنوات اخلرية

Ú Úاحلد املفاهيمي :تتحدد نتائج هذه الدرا�سة باملفاهيم
وامل�صطلحات الواردة فيها.

التعريفات االصطالحية واإلجرائية:
ا�شتملت الدرا�سة على امل�صطلحات الآتية:
◄◄�إدارة االنطباع :هي ال�صورة الذهنية التي يريد الفرد
�إ�ضفاءها على نف�سه عند الآخرين ،التي ت�ؤثر يف ال�صورة الذهنية عن
املنظمة ( ،)Lussier, 2005وتعرف �إجرائيا� :أنها الدرجة التي يح�صل
عليها املعلمون من الإجابة عن فقرات مقيا�س �إدارة االنطباع الذي
�أعد لهذا الغر�ض.
◄◄الهوية التنظيمية :ال�صورة املر�سومة يف ذهن الفرد عن
منظمته بجوانبها ،ال�سلبية والإيجابية ،وهي انعكا�س ديناميكي
عن الثقافة التنظيمية (الربيدي .)2007 ،الهوية التنظيمية :هي
ال�شخ�صية املميزة للمنظمة ،التي ُتدرك من خالل القيم املنت�رشة،
التي تظهر يف ات�صاالت املنظمة يف اخلارج .وبذلك تعرف الهوية
لل�س َمات الأكرث جوهرية يف املنظمة،
التنظيمية �أنها فهم الأفراد ِّ
والتي متيزها عن غريها ،وتت�صف باال�ستمرارية (.)Albert & David
وتعرف �إجرائيا� :أنها الدرجة التي يح�صل عليها املعلمون من
الإجابة عن فقرات مقيا�س الهوية التنظيمية الذي �أعد لهذا الغر�ض.

منهجية الدراسة وإجراءاتها:
ا�س ُتخدم املنهج الو�صفي ،وذلك ملالءمته لطبيعة ال ّدرا�سة.
جمتمع الدرا�سة والعينة� :شكل جمتمع الدرا�سة �أع�ضاء الهيئة
التدري�سية يف املدار�س الثانوية يف مديرية تربية وتعليم جنوب
اخلليل ،البالغ عددهم ( )722مدر�ساً ،جرى توزيع اال�ستبانة
على عينية ع�شوائية ب�سيطة بلغت ( )361مدر�ساً ،بن�سبة 50%
من جمتمع الدرا�سة لكي تكون �أقرب لتمثيل املجتمع االح�صائي
وللح�صول على نتائج �أكرث دقة و�شمول ،وجدول رقم ( )1يو�ضح
عينة الدرا�سة ح�سب متغرياته.
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فئة املتغري

العدد

ذكر

169

�أنثى

192

املجموع

361

بكالوريو�س

276

�أعلى من بكالوريو�س

85

املجموع

361

� 5 - 1سنوات

75

� 10 - 6سنوات

103

�أكرث من � 120سنوات

183

املجموع

361

أداة الدراسة:
من حيث التطوير و�صدق وثبات
جرى بناء ا�ستبانتني وتطويرهما باال�ستعانة بالأدب
الرتبوي ،والدرا�سات ال�سابقة الأوىل ا�ستبانة �إدارة االنطباع جرى
بنا�ؤها بالرجوع �إىل درا�سة (بكر ،)2018 ،ودرا�سة (احلدراوي،
 ،)2019وتكونت يف �صورتها الأولية من ( )24فقرة ،وا�ستبانة
الهوية التنظيمية جرى بنا�ؤها بالرجوع �إىل درا�سة (عبد الفتاح
ويو�سف )2016 ،ودرا�سة (عبد ال�ستار ،)2013 ،وتكونت يف
�صورتها الأولية من ( )20فقرة ،وجرى التحقق من �صدق
اال�ستبانتني من خالل عر�ضهما على جمموعة من املحكمني،
بلغ عددهم ( )12حمكماً ،من �أ�صحاب اخلربة يف الرتبية ،والتزم
مبالحظاتهم حول �سالمة اللغة ،ومالءمة الفقرات لهدف الدرا�سة،
وتغطيتها ملحاور الدرا�سة ،و�أ�صبحت ا�ستبانة �إدارة االنطباع يف
�صورتها النهائية مكونة من ( )21فقرة ،وا�ستبانة الهوية التنظيمية
ب�صورتها النهائية مكونة من ( )17فقرة.
وجرى الت�أكد من ثبات اال�ستبانتني ب�إيجاد معامل الثبات
كرونباخ �ألفا ( ،)Cronbach - Alphaفبلغت قيمة معامل الثبات
للدرجة الكلية ال�ستبانة �إدارة االنطباع ( )0.82وا�ستبانة الهوية
التنظيمية (.)0.84
الت�صميم واملعاجلة الإح�صائية :ت�ضمنت الدرا�سة املتغريات
امل�ستقلة وهي :النوع االجتماعي ،وامل�ؤهل العلمي ،و�سنوات اخلربة،
�أما املتغري التابع فهو درجة �إدارة االنطباع والهوية التنظيمية.
وتف�رس املتو�سطات احل�سابية �إدارة االنطباع وعالقتها
بالهوية التنظيمية والعالقة بينهما ،ح�سب املقيا�س الوزين التايل:
الدرجة

مدى املتو�سط احل�سابي

منخف�ض

 2.33ف�أقل

متو�سط

3.66 - 2.34

مرتفع

 3.67ف�أعلى
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نتائج أسئلة الدراسة ومناقشتها:
◄◄�س�ؤال الدرا�سة الأول الذي ن�ص :ما درجة ممار�سة املديرين
لإدارة االنطباع من وجهة نظر املعلمني؟
للإجابة عن هذا ال�س�ؤال ،جرى ا�ستخراج املتو�سطات احل�سابية
واالنحرافات املعيارية ال�ستجابة املعلمني لكل جمال من جماالت
�إدارة االنطباع ،كما هو مو�ضح يف اجلدول (.)2
الجدول (:)2
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمجاالت إدارة االنطباع مرتبة تنازلياً

جمال تعزيز الذات وترويجها:

االنحراف
املتو�سط
املعياري

يظهر نف�سه ليكون ذا قيمة للمدر�سة.

4.46

.62

يحاول ت�ضخيم حجم احلدث االيجابي امل�س�ؤول عن حدوثه.

4.12

.76

يبعد نف�سه عن الأحداث ال�سلبية و�إن كان جزءاً منها.

4.11

.86

ي�سعى لقول احلقيقة دائماً.

4.06

.88

يتميز بدراية تامة مبا يفعله ومربرات ذلك.

4.02

.77

يتكلم بفخر عن �إجنازاته ال�سابقة.

3.99

.82

يقلل من حدة وقع احلدث ال�سلبي امل�س�ؤول عن حدوثه.

3.93

.85

الدرجة الكلية

4.02

2.35

جمال القدوة:
يحرتم املعلمني وخا�صة كبار ال�سن.

4.57

.66

يعطي من وقته كثريا مل�ساعدة املعلمني.

4.44

.73

يح�رض مبكراً ويغادر املدر�سة بعد املعلمني.

4.36

.77

يتعامل مع املعلمني ب�صدق.

4.25

.73

يعمل املدير بعد �ساعات الدوام.

4.19

.77

يتقن العمل مهما تطلب من تكلفة وجهد.

4.10

.44

لديه ا�ستعداد لإعالن �أخطائه �أمام املعلمني.

4.02

.87

الدرجة الكلية

4.32

.87

جمال الإطراء والتقدير:
يهتم باحلياة ال�شخ�صية للمعلمني.

4.39

.65

يجامل املعلمني ويقدم الإطراء لهم.

4.36

.91

ميدح جهود املعلمني و�إجنازاتهم.

4.30

.72

يقدر الظروف ال�شخ�صية للمعلمني ليرتك انطباع ًا �أنه و ّدي.

4.25

.81

يعر�ض امل�ساعدة للمعلمني و�إن مل يطلبوا ذلك.

4.23

.74

يظهر اتفاقه مع �أفكار املعلمني ومعتقداتهم.

4.10

.91

يق�ضي وقت ًا باال�ستماع مل�شاكل املعلمني.

3.70

.97

الدرجة الكلية

4.29

.41

الدرجة الكلية للمجاالت جميعها

4.20

.36

يو�ضح اجلدول (� )2أن املتو�سط احل�سابي للدرجة الكلية
(للمجاالت جميعها) بلغ ( ،)4.20وهو درجة مرتفعة ،و�أن القيم
لهذه املجاالت قد تراوحت بني ( )4.29و ( ،)4.32فقد ح�صل
جمال القدوة على �أعلى متو�سط ح�سابي مقداره ( ،)4.32وهو
درجة مرتفعة ،يليه جمال الإطراء والتقدير ،مبتو�سط ح�سابي مقداره
( ،)4.29وهو درجة مرتفعة ،يليه جمال تعزيز الذات ،مبتو�سط
ح�سابي مقداره ( ،)4.02وهو درجة مرتفعة �أي�ضاً.
و�أ�شارت النتائج املتعلقة بال�س�ؤال الأول �إىل �أن مديري
املدار�س الثانوية يف مديرية تربية جنوب اخلليل ميتلكون �أ�ساليب
�إدارة االنطباع بدرجة مرتفعة ،رمبا تعزى هذه النتيجة �إىل � ّأن
املديرين يهتمون بت�شكيل االنطباعات الإيجابية لدى معلميهم حول
�أنف�سهم واملدر�سة التي يديرونها� ،أذ تعد الت�أثريات الإيجابية على
ت�صورات املعلمني يف �أثناء �إدارة االنطباع ال�سمة املميزة ل�شخ�صية
املدير ،لذلك تعمل �إدارة االنطباع على التوا�صل الناجح بني املدير
واملعلمني مما يزيد من الثقة واالحرتام والتعاون بينهما ،مما �أدى
�إىل � ّأن املعلمني يدركون ممار�سة مديريهم لأ�ساليب �إدارة االنطباع
املتمثلة بتعزيز الذات وترويجها والقدوة ،والإطراء والتقدير بدرجة
مرتفعة ،ورمبا يرجع ذلك �أي�ضا �إىل التجربة واخلربة املرتاكمة يف
جمال العمل ،وكذلك �إىل �إدراك املديرين لأهمية ا�ستخدام �إدارة
االنطباع ،و�أثرها يف حتقيق �أهداف املدر�سة ،ك ّل ذلك ي�ؤهلهم
ليكونوا متميزين وقدوة يف �أداء واجباتهم ،وقادرين على تعزيز
ذواتهم ،وتعزيز معلميهم وتقديرهم.
واتفقت هذه النتيجة مع نتيجة درا�سة (بكر )2018 ،التي
�أكدت �أن �أ�ساليب �إدارة االنطباع الأكرث ت�أثيـراً يف الآخرين هي تقديـر
الآخرين ،ومنوذج يقتدى به ،والإطراء ،واتفقت كذلك مع نتيجة
درا�سة ( )Shoko & Dzimiri, 2018التي بينت ا�ستخدام �أ�ساليب
الرتويج الذاتي لبناء انطباعات حول القدرات القيادية ،واتفقت مع
نتيجة درا�سة ( )Chaubey & Kandpal,2017التي �أ�شارت �إىل �أنه
من بني ا�سرتاتيجيات �إدارة االنطباع امل�ستخدمة ،الرتويج الذاتي،
واتفقت مع نتيجة درا�سة (�شوايل و�آخرون )2018 ،التي �أ�شارت
�إىل �أنه من �أكرث �سلوكات �إدارة االنطباع امل�ستخدمة ترويج الذات
والإطراء ،واتفقت مع نتيجة درا�سة (الكوري )2016 ،التي �أو�ضحت
�أن الكليات تهتم وب�شكل رئي�س ببعد �إدارة االنطباع املتمثل يف
التعزيز الذاتي.
◄◄نتائج �س�ؤال الدرا�سة الثاين الذي ن�صه :هل توجد فروق
يف متو�سطات تقديرات املعلمني يف درجة ممار�سة مديريهم لإدارة
االنطباع تعزى ملتغريات (النوع االجتماعي ،وامل�ؤهل العلمي،
�سنوات اخلربة) ؟
للإجابة عن هذا ال�س�ؤالُ ،و�ضعت الفر�ضيات الآتية:
الفر�ضية الأوىل :ال توجد فروق ذات داللة �إح�صائية عند
م�ستوى الداللة ( )α≥.05يف متو�سطات تقديرات املعلمني يف
درجة ممار�سة مديريهم لإدارة االنطباع تعزى ملتغري النوع
االجتماعي .للتحقق من �صحة الفر�ضية الأُوىل ا�س ُتخدم اختبار
( )t - testللفروق بني تقديرات املعلمني
وذلك كما هو مو�ضح يف اجلدول ()3
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درجة ممارسة مديري املدارس ّ
الثانوية إلدارة االنطباع
ّ
للمعلمني في مديرية تربية جنوب اخلليل
وعالقتها بالهويّة التنظيميّة

د .كمال خليل مخامرة

الجدول ()3

الجدول ()5

نتائج اختبار ( )t - testللفروق بين متوسطات تقديرات المعلمين في درجة ممارسة مديري
المدارس الثانوية الحكومية في مديرية تربية جنوب الخليل إلدارة االنطباع تعزى لمتغير
(النوع االجتماعي).

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتقديرات المعلمين في درجة ممارسة مديري
المدارس الثانوية الحكومية في مديرية تربية جنوب الخليل إلدارة االنطباع تعزى لمتغير
(سنوات الخبرة).

الداللة
املتو�سط االنحراف درجات قيمة ت
النوع
العدد
احل�سابي املعياري احلرية املح�سوبة الإح�صائية
االجتماعي
�أُنثى

169

3.91

.03

ذكر

192

3.87

.04

360

.842

.401

يتبني من اجلدول ( )3عدم وجود فروق ذات داللة �إح�صائية
عند م�ستوى الداللة ( )α≥.05بني متو�سطات تقديرات املعلمني يف
درجة ممار�سة مديري املدار�س الثانوية احلكومية يف مديرية تربية
جنوب اخلليل لإدارة االنطباع تعزى ملتغري (النوع) ،حيث كانت
الداللة الإح�صائية �أكرب من (.)0.05
الفر�ضية الثانية :ال توجد فروق ذات داللة �إح�صائية عند
م�ستوى الداللة ( )α≥.05يف متو�سطات تقديرات املعلمني يف درجة
ممار�س مديريهم لإدارة االنطباع تعزى ملتغري امل�ؤهل العلمي.
للتحقق من �صحة الفر�ضية الأُوىل ا�س ُتخدم اختبار ()t - test
للفروق بني تقديرات املعلمني
الجدول ()4
نتائج اختبار ( )t - testللفروق بين متوسطات تقديرات المعلمين في درجة ممارسة مديري
المدارس الثانوية الحكومية في مديرية تربية جنوب الخليل إلدارة االنطباع تعزى لمتغير
(المؤهل العلمي).

امل�ؤهل
العلمي

العدد

املتو�سط االنحراف
احل�سابي املعياري

بكالوريو�س

276

3.67

.19

�أعلى من
بكالوريو�س

85

3.81

.21

درجات
احلرية
360

الداللة
قيمة ت
املح�سوبة الإح�صائية
.83

.17

يتبني من اجلدول ( )4عدم وجود فروق ذات داللة �إح�صائية
عند م�ستوى الداللة ( )α≥.05بني متو�سطات تقديرات املعلمني يف
درجة ممار�سة مديري املدار�س الثانوية احلكومية يف مديرية تربية
جنوب اخلليل لإدارة االنطباع تعزى ملتغري (امل�ؤهل العلمي) ،حيث
كانت الداللة الإح�صائية �أكرب من (.)0.05
الفر�ضية الثالثة :ال توجد فروق ذات داللة �إح�صائية عند
م�ستوى الداللة ( )α≥.05يف متو�سطات تقديرات املعلمني يف درجة
ممار�سة مديريهم لإدارة االنطباع تعزى ملتغري �سنوات اخلربة.
للتحقق من �صحة الفر�ضية الثالثة جرى ح�ساب املتو�سطات
احل�سابية ،واالنحرافات املعيارية لتقديرات املعلمني يف درجة
ممار�سة مديري املدار�س الثانوية احلكومية يف مديرية تربية جنوب
اخلليل لإدارة االنطباع تعزى ملتغري (�سنوات اخلربة).
وذلك كما هو مو�ضح يف اجلدول ()5
27

� 5 - 1سنوات

75

2.90

1.23

� 10 - 6سنوات

103

3.06

1.19

�أكرث من � 10سنوات

183

3.10

1.89

يتبني من اجلدول ( )5وجود فروق ظاهرة بني تقديرات
املعلمني يف درجة ممار�سة مديري املدار�س الثانوية احلكومية يف
مديرية تربية جنوب اخلليل لإدارة االنطباع تعزى ملتغري (�سنوات
اخلربة) ،وملعرفة داللة الفروق مت ا�ستخدام حتليل التباين الأحادي
( )One Way Anovaكما يظهر يف اجلدول (:)6
الجدول ()6
نتائج اختبار تحليل التباين األحادي لتقديرات المعلمين في درجة ممارسة مديري المدارس
الثانوية الحكومية في مديرية تربية جنوب الخليل إلدارة االنطباع تعزى لمتغير (سنوات
الخبرة).

م�صدر
التباين
�إدارة االنطباع

وذلك كما هو مو�ضح يف اجلدول ()4

�سنوات اخلربة

العدد

املتو�سط احل�سابي

االنحراف املعياري

جمموع
املربعات

الداللة
درجات متو�سط قيمة ف
احلرية املربعات املح�سوبة الإح�صائية

�إدارة
االنطباع
بني
املجموعات
داخل
املجموعات

.109

2

.054

63.477

356

.178

.306

.737

يتبني من اجلدول (ّ � )6أن قيمة (ف) للدرجة الكلية ()0.306
وم�ستوى الداللة ( ،)0.737وهي �أكرب من م�ستوى الداللة ()α≥.05
�أي �أ ّنه ال توجد فروق دالة �إح�صائي ًا بني تقديرات املعلمني يف درجة
ممار�سة مديري املدار�س الثانوية احلكومية يف مديرية تربية جنوب
اخلليل لإدارة االنطباع تعزى ملتغري (�سنوات اخلربة)� .أ�شارت نتائج
�س�ؤال الدرا�سة الثاين� :إىل �أ ّنه ال توجد فروق ذات داللة �إح�صائية
عند م�ستوى الداللة ( )α≥.05يف متو�سطات تقديرات املعلمني
لدرجة ممار�سة مديريهم لإدارة االنطباع تعزى ملتغريات (النوع
االجتماعي ،امل�ؤهل� ،سنوات اخلربة) ،وقد يعزى عدم وجود فروق
يف تقديرات املعلمني  -بغ�ض النظر عن اجلن�س وامل�ؤهل و�سنوات
اخلربة � -إىل ت�شابه ظروفهم وت�أهيلهم وخربتهم ،وت�شابه املديرين
يف ا�ستخدامهم لإدارة االنطباع ،كذلك �إىل �إدراكهم لأهمية ا�ستخدام
�إدارة االنطباع و�أثرها يف حتقيق �أهداف املدر�سة.
◄◄نتائج �س�ؤال الدرا�سة الثالث :ما م�ستوى الهوية التنظيمية
لدى املعلمني من وجهة نظرهم؟
للإجابة عن �س�ؤال الدرا�سة الثالث ،جرى ح�ساب املتو�سطات
احل�سابية واالنحرافات املعيارية ال�ستجابة املعلمني لفقرات الهوية
التنظيمية ،كما هو مو�ضح يف اجلدول (.)7
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الجدول (:)7
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات الهوية التنظيمية مرتبة تنازلياً.

الفقرات

املتو�سط االنحراف
احل�سابي املعياري

الفر�ضية الرابعة:
ال توجد فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى الداللة
( )α≥.05يف متو�سطات تقديرات املعلمني مل�ستوى هويتهم
التنظيمية تبع ًا ملتغري (النوع االجتماعي).
للتحقق من �صحة الفر�ضية الرابعة ا�ستخدم اختبار ()t - test
للفروق بني تقديرات املعلمني
وذلك كما هو مو�ضح يف اجلدول ()8

�أ�شعر بالفخر �أن �أكون معلم ًا يف املدر�سة.

4.33

1.100

�إن عملي يف املدر�سة ي�شعرين باحرتام كبري داخل املجتمع.

4.01

1.216

�أ�شعر �أن جناح املدر�سة جناح �شخ�صي يل.

4.00

1.268

�أ�شعر �أن عملي له ت�أثري يف جناح الإدارة املدر�سية.

3.99

1.10

الجدول ()8

تتوافق قيم املدر�سة مع قيمي ال�شخ�صية.

3.98

86.

نتائج اختبار ( )t - testللفروق بين متوسطات تقديرات المعلمين لمستوى هويتهم التنظيمية
تبعاً لمتغير (النوع االجتماعي).

�إن عملي يف املدر�سة ي�شعرين باحرتام كبري داخل املجتمع.

3.90

1.22

عندما ميدح �أحد املدر�سة �أ�شعر ك�أنها جماملة �شخ�صية يل.

3.90

1.12

�أثق يف قيادة املدر�سة.

3.88

1.13

يقدر مديري ما �أ�سهم به يف العمل.

3.88

1.17

�أفخر دائما �أين �أعمل يف هذه املدر�سة.

3.87

1.01

�أندمج مع زمالئي يف العمل.

3.86

1.00

عندما �أحتدث عن املدر�سة �أقول (نحن نعمل كذا) بد ًال من
(هم يعملون كذا).

3.85

1.12

�أ�شعر باالنتماء والوالء للمدر�سة.

3.77

1.04

�أ�شعر يف املدر�سة �أنني جزء من عائلة.

3.77

1.13

�أ�شعر �أنني جزء مهم من جمموعة العمل يف املدر�سة.

3.77

.89

�إن املدر�سة مل تعد من �أكرث الأماكن املرغوب العمل فيها.

2.12

1.03

يوافق مديري على �أ�سلوبي يف �أداء وظيفتي.

1.60

1.09

3.95

1.23

الدرجة الكلية

يو�ضح اجلدول (� )7أن املتو�سط احل�سابي للدرجة الكلية
(للفقرات جميعها) بلغ ( ،)3.95وهو درجة مرتفعة ،و�أن القيم لهذه
الفقرات قد تراوحت بني ( )4.33و ( ،)1.60فقد ح�صلت الفقرة
التي ن�صها «�أ�شعر بالفخر �أن �أكون معلم ًا يف املدر�سة» على �أعلى
متو�سط ح�سابي مقداره ( ،)4.33وهي درجة مرتفعة ،تليها الفقرة
التي ن�صها «�أ�شعر �أن جناح املدر�سة جناح �شخ�صي يل» على متو�سط
ح�سابي مقداره ( .)4.00ورمبا ترجع هذه النتيجة �إىل �أن املعلمني
ي�شعرون باالعتزاز والفخر لأنهم جزء من جماعة العمل يف املدار�س،
و�أن عملهم يف املدار�س يك�سبهم احرتام ًا كبرياً يف املجتمع ،نظراً
لتقدير املجتمع ملهنة التعليم والعاملني فيها ،لذا ،فهم يعتقدون �أن
جناح املدر�سة هو جناحهم ،واختلفت نتيجة هذه الدرا�سة مع نتيجة
درا�سة ( )Jarne,2014التي �أ�شارت �إىل �أنه يوجـد اختالف فـي فهـم
العامليـن و�إدراكهم للهويـة التنظيميـة.
◄◄نتائج �س�ؤال الدرا�سة الرابع :هل توجد فروق يف متو�سطات
تقديرات املعلمني مل�ستوى هويتهم التنظيمية تبعا ملتغري (النوع
االجتماعي ،امل�ؤهل العلمي� ،سنوات اخلربة) ؟
للإجابة عن هذا ال�س�ؤال ،و�ضعت الفر�ضيات الآتية:

النوع
االجتماعي
�أُنثى
ذكر

العدد

الداللة
املتو�سط االنحراف درجات قيمة ت
احل�سابي املعياري احلرية املح�سوبة الإح�صائية

169

3.96

.12

192

3.90

.05

360

.781

.23

يتبني من اجلدول ( )8عدم وجود فروق ذات داللة �إح�صائية
عند م�ستوى الداللة ( )α≥.05بني متو�سطات تقديرات املعلمني
مل�ستوى هويتهم التنظيمية تبع ًا ملتغري (النوع االجتماعي) ،حيث
كانت الداللة الإح�صائية �أكرب من (.)0.05
الفر�ضية اخلام�سة :ال توجد فروق ذات داللة �إح�صائية عند
م�ستوى الداللة ( )α≥.05يف متو�سطات تقديرات املعلمني مل�ستوى
هويتهم التنظيمية تبعا ملتغري امل�ؤهل العلمي.
للتحقق من �صحة الفر�ضية الرابعة ،ا�س ُتخدم اختبار ()t - test
للفروق بني تقديرات املعلمني
وذلك كما هو مو�ضح يف اجلدول ()9
الجدول ()9
نتائج اختبار ( )t - testللفروق بين متوسطات تقديرات المعلمين لمستوى هويتهم التنظيمية
تبعاً لمتغير (المؤهل العلمي).

امل�ؤهل

العدد

الداللة
املتو�سط االنحراف درجات قيمة ت
احل�سابي املعياري احلرية املح�سوبة الإح�صائية

بكالوريو�س

276

3.67

.34

�أعلى من
بكالوريو�س

85

3.78

.29

360

.56

.53

يتبني من اجلدول ( )9عدم وجود فروق ذات داللة �إح�صائية
عند م�ستوى الداللة ( )α≥.05بني متو�سطات تقديرات املعلمني
مل�ستوى هويتهم التنظيمية تبع ًا ملتغري (امل�ؤهل العلمي)� ،إذ كانت
الداللة الإح�صائية �أكرب من (.)0.05
الفر�ضية ال�ساد�سة :ال توجد فروق ذات داللة �إح�صائية عند
م�ستوى الداللة ( )α≥.05يف متو�سطات تقديرات املعلمني مل�ستوى
هويتهم التنظيمية تبعا ملتغري �سنوات اخلربة.
للتحقق من �صحة الفر�ضية ال�ساد�سة ،جرى ح�ساب
املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية لتقديرات املعلمني
مل�ستوى هويتهم التنظيمية تبع ًا ملتغري (�سنوات اخلربة).
وذلك كما هو مو�ضح يف اجلدول ()10
28

درجة ممارسة مديري املدارس ّ
الثانوية إلدارة االنطباع
ّ
للمعلمني في مديرية تربية جنوب اخلليل
وعالقتها بالهويّة التنظيميّة

د .كمال خليل مخامرة

الجدول ()10
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتقديرات المعلمين لمستوى هويتهم التنظيمية
تبعاً لمتغير (سنوات الخبرة).

�سنوات اخلربة

العدد

املتو�سط احل�سابي االنحراف املعياري

يف متو�سطات تقديرات �أفراد عينة الدرا�سة لدرجة ممار�سة مديريهم
لإدارة االنطباع وعالقتها مب�ستوى هويتهم التنظيمية من وجهة
نظرهم.
للتحقق من �صحة الفر�ضية ال�سابعة جرى ا�ستخدام معامل
االرتباط (بري�سون) كما هو مو�ضح يف اجلدول (.)12

� 5 - 1سنوات

75

3.99

.34

� 10 - 6سنوات

103

4.15

.28

الجدول ()12

�أكرث من � 10سنوات

183

4.08

.36

معامل االرتباط بيرسون بين درجة ممارسة إدارة االنطباع لدى مديري المدارس ومستوى
الهوية التنظيمية للمعلمين من وجهة نظر المعلمين.

املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية لتقديرات
املعلمني مل�ستوى هويتهم التنظيمية تبع ًا ملتغري (�سنوات اخلربة).
يتبني من اجلدول ( )10وجود فروق ظاهرة يف متو�سطات
تقديرات املعلمني مل�ستوى هويتهم التنظيمية تبع ًا ملتغري (�سنوات
اخلربة) ،وملعرفة داللة الفروق جرى ا�ستخدام حتليل التباين
الأحادي ( )One Way Anovaكما يظهر يف اجلدول (:)11
الجدول ()11
نتائج اختبار تحليل التباين األحادي لتقديرات المعلمين لمستوى هويتهم التنظيمية تبعاً لمتغير
(سنوات الخبرة).

الهوية التنظيمية

م�صدر
التباين
بني
املجموعات
داخل
املجموعات
املجموع

جمموع
املربعات

الداللة
درجات متو�سط قيمة ف
احلرية املربعات املح�سوبة الإح�صائية

.385

2

.193

10.665

356

.283

101.050

358

.681

.507

يتبني من اجلدول ( � )11أن قيمة (ف) للدرجة الكلية
( )0.681وم�ستوى الداللة ( )0.507وهي �أكرب من م�ستوى
الداللة (� )α≥.05أي �أنه ال توجد فروق دالة �إح�صائي ًا بني تقديرات
املعلمني مل�ستوى هويتهم التنظيمية تبع ًا ملتغري (�سنوات اخلربة).
�أ�شارت نتائج �س�ؤال الدرا�سة الرابع� :إىل �أنه ال توجد فروق ذات داللة
�إح�صائية عند م�ستوى الداللة ( )α≥.05يف متو�سطات تقديرات
�أفراد عينة الدرا�سة مل�ستوى هويتهم التنظيمية تبع ًا ملتغريات
(النوع االجتماعي ،امل�ؤهل العلمي� ،سنوات اخلربة) ،وقد يعزى �إىل
�أن املعلمني لديهم �شعور ي َّت�سم بالإيجابية املرتفعة نحو هويتهم
التنظيمية ،فهم ي�شعرون باالعتزاز والفخر ،و�أن عملهم باملدار�س
يك�سبهم احرتام ًا كبرياً يف املجتمع ،لذا فهم يعدون جناح املدر�سة
هو جناحهم ،بغ�ض النظر عن جن�سهم وم�ؤهلهم و�سنوات خربتهم.
واتفقت هذه نتيجة مع نتيجة درا�سة (عبد اللطيف وجودة)2010 ،
التي �أظهرت عدم وجود فروق دالة �إح�صائيا يف �إجابات املبحوثني
فيما يتعلق بالهوية التنظيمية تعود �إىل متغيرّ اجلن�س.
◄◄نتائج �س�ؤال الدرا�سة اخلام�س :هل توجد عالقة ارتباطية
بني درجة ممار�سة �إدارة االنطباع لدى املديرين وم�ستوى الهوية
التنظيمية لدى املعلمني من وجهة نظرهم؟
للإجابة عن هذا ال�س�ؤال �صيغت الفر�ضية ال�سابعة التي تن�ص:
ال توجد فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى الداللة ()α≥.05
29

املجال
درجة ممار�سة �إدارة االنطباع وم�ستوى
الهوية التنظيمية

معامل االرتباط م�ستوى الداللة
.85

.03

Ú Úبناء على املعطيات الواردة يف اجلدول (ُ )12رف�ضت
الفر�ضية ال�صفرية� ،إذ يوجد عالقة ذات دالله �إح�صائية عند م�ستوى
الداللة ( )α≥.05بني درجة ممار�سة �إدارة االنطباع لدى مديري
املدار�س ،وم�ستوى الهوية التنظيمية للمعلمني من وجهة نظر
املعلمني ،لأن م�ستوى الداللة (� )0.03أقل من ( .)0.05وكان مقدار
وقوي ًا (� .)85 .أي �أنه كلّما زاد م�ستوى ممار�سة �إدارة
العالقة �
إيجابي ًا ّ
ّ
االنطباع عند املديرين يزيد م�ستوى الهوية التنظيمية عند املعلمني.
التو�صيات:
�Ú Úأن حتر�ص وزارة الرتبية والتعليم الفل�سطينية على تبني
�أ�ساليب �إدارة االنطباع على م�ستوى مدار�سها ملا لها من دور يف
ت�شكيل الهوية التنظيمية للمعلمني.
Ú Úتقدمي برامج تنمية مهنية متنوعة ملديري املدار�س على
الأ�ساليب القيادية احلديثة.
Ú Úت�صميم برامج تدريبية للمعلمني ،من �ش�أنها رفع م�ستوى
الهوية التنظيمية.
جمتمعية لتعزيز دور املجتمع يف دعم
Ú Úعقد ندوات
ّ
املعلمني.
Ú Úالبحوث املقرتحة يف امليدان التعليمي:
Ú Úدور �أ�ساليب �إدارة االنطباع يف تطوير �أداء املعلمني.
Ú Úالهوية التنظيمية و�آليات تفعيلها يف املدار�س.
Ú Úدور الهوية التنظيمية يف تطوير الأداء املدر�سي.
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