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 ملخص الدراسة

  واقع إدارة التغيير لدى مديري المدارس الثانوية بمحافظات غزة

   من وجهة نظر المعلمين 
واقع إدارة التغيير لدى مديري المدارس الثانوية بمحافظـات         الدراسة إلى التعرف على     هدفت  

،  سـنوات الخدمـة       و ،الجـنس   ( ر كٍل من    والكشف عن أث  ، غزة من وجهة نظر المعلمين      

 م الثانويـة لـدوره    ي المدارس في تقديرات المعلمين لمدى ممارسة مدير     ) المنطقة التعليمية   و

   .كقادة إلدارة التغيير

 ومعلمة  معلماً ) 3234( مجتمع الدراسة   وقد بلغ   ، المنهج الوصفي التحليلي    استخدم الباحث    

  بمحافظات غـزة   معلماً ومعلمة من معلمي المرحلة الثانوية      ) 328 ( وبلغت عينة الدراسة    ، 

  . من مجتمع الدراسة) تقريباً%10(أي بنسبة 

 التغيير لدى مديري المـدارس      إدارةواقع  ياس  لقة  إعداد استبان تحقق من أهداف الدراسة تم      ولل

  :فقرة موزعة علي المجاالت اآلتية  ) 60(  عليواشتملت االستبانة، الثانوية بمحافظات غزة 

و القدوة و األسـوة     ، و تشجيع اإلبداع واالبتكار لدى العاملين       ،  الرؤية المستقبلية للمدرسة     (

  . )يير  الثقافة التنظيمية الداعمة للتغ و، الحسنة 

  

كما استخدم الباحـث  ، وقد تم التأكد من صدق االستبانة بعرضها على مجموعة من المحكّمين          

معادلة بيرسون لحساب صدق االتساق الداخلي لالستبانة بحساب معامالت ارتباط بيرسون بين            

  .كل مجال من مجاالت االستبانة مع الدرجة الكلية لها 

 طريقة التجزئة النصفية حيث بلغ معامل الثبات الكلـي          متداستخ ثبات االستبانة    وللتأكد من   

مل  طريقة ألفا كرونباخ كطريقة أخرى لحساب الثبات ووجد أن معا          خدمتكما است ،  )0.861(

  . وهي نسبة مطمئنة لتطبيق االستبانة، )0.972 (الثبات الكلي لالستبانة 

وتحليـل  ، Tواختبـار   ، التكراراتو، وتم تحليل إجابات أفراد العينة باستخدام النسب المئوية       

  .LSD اختبارو، ومعامل ارتباط بيرسون ، ) ANOVA (التباين األحادي

  

  

  

  

  

  



 س 

   : ما يليوقد أشارت النتائج إلي

 في المـدارس    دورهم كقادة إلدارة  التغيير    بلغت درجة ممارسة مديري المدارس الثانوية ل      -1

  .  %)74.6 (نسبةوبالثانوية بمحافظات غزة درجة جيدة 

المجال الثالث المتعلق بدور مدير المدرسة كقدوة وأسوة حسنة لدى عينة الدراسـة احتـل               -2

يليه المجال الرابع المتعلق بدور مدير المدرسة في الثقافـة          ، %) 77.4(بنسبة  المرتبة األولى   

لق بدور   األول المتع  يليه المجال ، %) 74.8(بنسبة    المرتبة الثانية  فيالتنظيمية الداعمة للتغيير    

الثاني يليه المجال   ، %) 73.8( بنسبة     المرتبة الثالثة  في في الرؤية المستقبلية للمدرسة      المدير  

  المرتبة الرابعة   يأتي في   في تشجيع اإلبداع واالبتكار لدى العاملين الذي       المتعلق بدور المدير    

  .%)72.2(بنسبة 

لمدى ممارسـة مـديري المـدارس        ال توجد فروق  دالة إحصائياً في تقديرات المعلمين           -3

  .الثانوية لدورهم كقادة إلدارة التغيير تعزى لمتغير الجنس  

ال توجد فروق دالة إحصائياً في تقديرات المعلمين لمدى ممارسة مديري المدارس الثانوية             -4

األول والثـاني    لدورهم  كقادة إلدارة التغيير  تعزى لمتغير سنوات الخدمة  فـي  المجـالين                 

  ).و تشجيع اإلبداع واالبتكار لدى العاملين، الرؤية المستقبلية للمدرسة (ا وهم

توجد فروق دالة إحصائياً في تقديرات المعلمين  لمدى ممارسة مديري المدارس الثانويـة              -5

 في المجالين الثالث والرابـع وهمـا         الخدمة تسنوا  تعزى لمتغير  لدورهم كقادة إلدارة التغيير   

 وفي المجموع الكلي لمجـاالت      )و الثقافة التنظيمية الداعمة للتغيير    ، لحسنة  القدوة واألسوة ا  (

  .صالح المعلمين أصحاب سنوات الخبرة الطويلة الداللة ل وكانت االستبانة ،

ال توجد فروق دالة إحصائياً في تقديرات المعلمين لمدى ممارسة مديري المدارس الثانوية             -6

األول والثالث وهما   ى لمتغير المنطقة التعليمية  في المجالين        لدورهم كقادة إلدارة التغيير تعز    

  .)القدوة و األسوة  الحسنة، الرؤية المستقبلية للمدرسة (

توجد فروق دالة إحصائياً في تقديرات المعلمين  لمدى ممارسة مديري المدارس الثانويـة               -7

تشجيع اإلبـداع   ( الثانيي المجال المنطقة التعليمية ف    تعزى لمتغير  لدورهم كقادة إلدارة التغيير   

 على محافظة الوسطى وكذلك     سلصالح شرق وغرب غزة وخان يون     ) واالبتكار لدى العاملين    

 سلصالح شرق وغرب غزة وخان يـون       ) الثقافة التنظيمية الداعمة للتغيير    ( الرابع   في المجال 

  .على محافظة الوسطى وكذلك لصالح شرق غزة على محافظة رفح

  



 ش 

  :ى هذه النتائج أوصى الباحث بما يلي بناء عل

تركة للمدرسة وغرس التغييـر     وتطوير رؤية مستقبلية مش   ، على نمط إدارة التغيير     التأكيد  -1

  . في ثقافة المدرسة  هوتجذير

 والتقنية المساعدة في التهيئـة      والفنية  ، والمادية  ،  المكانية   السعي الجاد لتوفير التسهيالت   -2

  .فيذها واستثمار الظروف والمواقف المناسبة إلدخال التغيير في المدرسةلعملية التغيير وتن

 عقد دورات تدريبية لمديري المدارس الثانوية بمحافظات غزة للتـدريب علـي التغييـر               -3

  . والخطوات الالزمة لذلكتهوكيفية إدار

ر فـي المـدارس     ضرورة اهتمام اإلدارة العليا بوزارة التربية والتعليم بمفهوم إدارة التغيي          -4

تطوير معايير انتقاء مديري المدارس الثانوية ممن يمتازون بالقـدرة علـى إدارة              و، الثانوية  

  .التغيير والتطوير واإلبداع 
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Abstract 
  

The Status Of Change Management For Secondary School Head Teachers In 
Gaza Governorate From The Teacher's Point Of View  

  
The research aimed to recognize the status of change management for 
secondary school head teachers in Gaza governorate from the teachers' 
point of view and finding out the effect of ,sex , years of service , and the 
educational district on the teachers' estimation of the head teachers 
practice of their role as leaders of change management . 
 
The researcher has used the descriptive - analytic method  because it 
suitable for this type of studies to describe the phenomenon of study and 
analyze it and clarify the relationship among its domains . 
The total study society has been  (3234) male and female secondary 
teachers , and the sample of study has been (336) male and female 
secondary teachers.   
To achieve  the aims of study , the researcher had prepared a 
questionnaire to measure the status of change management of secondary 
school head teachers of Gaza governorate. The questionnaire has included 
(60) items distributed in the following fields : ( the future vision of school 
, encouraging creation and invention of teachers , modeling , and 
organizational culture  that supports the change . 
 
It has been made sure of validity of the  questionnaire by offering it to a 
group of referees . The researcher has used Person equation to measure 
the internal consistency of the questionnaire through measuring the 
correlations  between every field of the  questionnaire as well its total 
degree. 
The researcher has measured the stability of the questionnaire by using 
the split half validity where it was (0.861), Also he used Alfa Kronbakh 
method as another method to measure the stability and found that the total 
stability of the questionnaire was (0.972)  . 
The sample people's answers have been analyzed by using the 
percentages , frequencies , "T" Test , one way ANOVA , and LSD 
programme. 
The results pointed to the following : 
(1) The secondary schools head teachers have got a good concept and 
imagination of change management , with the score of (74.6%)  . 



 ض 

(2) The third domain related to the school head teacher's role as model of 
type of study occupied the first  rank with the score of (77.4%) , next was 
the fourth field concerning the role of school head master in the 
organizational culture that supports the change which occupied the 
second rank with the score of (74.8%), next was the first field concerning 
the role of school head master in the future vision of school which 
occupied the third rank with the score of (73.8%) , last was the second 
field concerning the role of school head teacher for encouraging creation 
and invention of the employees which occupied the fourth rank with the 
score of (72.2%). 
(3) There were no significant statistical differences in the teacher's 
estimation in practicing of secondary school head teachers role as leaders 
of change management due to sex. 
(4) There were no significant statistical differences in the teacher's 
estimation of the head teachers practicing of there role as leaders of 
change management due to years of service , in the first and second 
fields; the future vision of school and encouraging creation and invention 
of the employees. 
(5) There were significant statistical differences in the teacher's 
estimation of the secondary school head teacher's practicing of their role 
as leaders of change management due to years of service in the third and 
forth fields ; modeling and organizational culture of change in favor of 
long experience teacher's. 
(6) There were no significant statistical differences according to the 
teacher's estimation of head teacher's practicing of their role as leaders of 
change management due to the educational district  in the first and third 
fields ; the future vision of school and the modeling . 
(7) There are significant statistical differences according to the teachers' 
estimation of the head  teachers' practicing their role as leaders of change 
management due to the educational district in the second field ; 
encouraging creation and invention of employees in favor of east , west 
Gaza and Khanyounes against the middle governorate and in the forth 
field ; the organizational culture that supports change in favor of east , 
west Gaza and Khanyounes against the middle governorate and in favor 
of east Gaza against Rafah governorate. 
 
According to the previous results , the researcher recommended the   
following : 
(1) Assuring on the type of change management , developing common 
future vision of school , planting change and rooting it in school culture.  
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(2) working hard to provide the placement , financial, technical facilities 
to help in creating an atmosphere for the change process and fulfilling it 
and making good use of the circumstances and the suitable situations to 
implement  the change in the  school. 
(3) Holding training courses for secondary school head teachers' in Gaza 
governorate to train them on change management and the necessary 
procedures to do this . 
(4) Reconsidering the laws and regulations of the ministry of education as 
it lies on the principles of the centralization  management and adopting 
the de-centralization  management so that the head teacher can practice  
his role as a manager of change. 
(5) It is necessary for the high management of the Ministry of Education 
to take care of the concept of change management in secondary schools 
as well as choosing secondary school head teachers who has special 
abilities of managing change , development and creation. 




