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 دائيةاالبت سةالصمت التنظيمي لدى العاملين بالمدر 
 ة " ميداني " دراسة -في الكويت 

 نواف شبالن المطيري  ةحص
 كلية التربية جامعة الزقازيق  باحثة ماجستير

 ملخص البحث 
تشغل المسؤولين، أصبح تطوير المدرسة االبتدائية في الكويت أحد أهم القضايا التي 

ير ، وصاحب عملية التطو 2025-2000وبالتالي وضعت الوزارة استراتيجية للتطوير
 في مجال اإلدارة.  المدرسة االبتدائية خاصة شكالت في العديد من الم

وجاءت دراسة الصمت التنظيمي لدى العاملين بالمدرسة االبتدائية كمحاولة للتغلب     
لمدرسة، والبحث عن أسباب عزوف وإحجام العاملين على بعض المشكالت اإلدارية با

 درسية. كالت المم المقترحات للمش بالمدرسة االبتدائية عن المشاركة أو تقدي
وقدمت الدراسة إطاًرا نظرًيا عن الصمت التنظيمي وطبيعته، وأنواعه، وأسبابه، والعوامل 

بالمدرسة، وأهم آثاره في المدارس خاصة إذا تفشى سلوك الصمت  فيه التي تؤثر 
اقترحت   وفي النهاية  ،الصمت التنظيمي ذلك التنظيمي بالمدرسة، وأهم األساليب لمواجهة 

ليب اإلجرائية التي يمكن أن تسهم في الحد من سلوك  ن األسامجموعة مالدراسة 
الصمت التنظيمي داخل المدرسة، ومن أهم هذه المقترحات ضرورة تعزيز الثقة بين 
مدراء المدارس والعاملين، والتحفيز المستمر للعاملين، وتطوير المناخ المدرسي الدائم، 

 .درسةداخل المنظام اتصال فاعل وتفويض السلطة، وإيجاد  
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Abstract 

     The development of the primary school in Kuwait has 
become one of the most important issues that concern officials, 
and therefore, the Ministry has developed a strategy for the 
development 2000-2025. The development process has 
accompanied many problems in the primary school, especially 
in the field of management. The study of organizational silence 
among primary school staff came as an attempt to overcome 
some managerial problems in the school, and to search for 
reasons for abandonment and reluctance of primary school staff 
to participate or make proposals for school problems . 

    The study provided a theoretical framework on the 
organizational silence, its nature, types, causes, and factors that 
affect the organizational silence in the school, and its most 
important effects on schools, especially if the behavior of 
organizational silence prevails the school, and the most 
important methods to face the organizational silence in the 
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school. Finally, the study proposed a set of procedural methods 
that can contribute to reducing the behavior of organizational 
silence within the school. Among the most important of these 
proposals is the need to enhance trust between school 
principals and staff, the continuous motivation of staff, the 
development of a permanent school climate, delegation of 
authority, and the creation of an effective communication 
system within the school . 

 البح  ومشكلته مقدمة 
اهتمت دولة الكويت بمرحلة التعليم االبتدائي واصبح تطويرها القضية األساسية التي  

هذا من استراتيجية الوزارة للتعليم لألعوام من  ح ن , واتضغل جميع المسؤوليتش
م , 2005م , وقد أقر مشروع تطوير المرحلة االبتدائية في عام 2025حتى  2005

/ 2005وصدرت الالئحة الخاصة به, وقد بدأ تنفيذ المشروع من العام الدراسي 
 م. 2006
لكويت بعض ا ية بدولةللمدرسة االبتدائوقد واكبت هذه الحقبة  التطورية       

 المشكالت المتعلقة بإدارتها, والتي أبرزتها الدراسات السابقة , حيث توصلت دراسة
  لى أن المناخ التنظيمي في المدارس االبتدائية كان متوسطا منإ (2011)الحسيني، 

دى  أن هناك قصورا ل(2014)الفضلي، ودراسة ، وجهة نظر المعلمين بدولة الكويت 
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وأنه ال توجد عالقة  ،ة أدوارهم وإدراك المهام المنوطة بهمرسس في مماقيادات المدار 
)المطيري، ودراسة  ،بين فاعلية المدرسة وممارسة مدراء المدارس لقيادة التغيير

القيادية لدى مديري المدارس االبتدائية   توصلت الى أن مستوى الممارسات  (2015
 .)نت متوسطةكاوالمنهج ورسالة المدرسة   بالنسبة للنمو المهني ورؤية

لدى العاملين   وهذه المشكالت قد تؤدي الى بروز ظاهرة سلوك الصمت التنظيمي 
والذي يعد من العوامل التنظيمية التي تعوق تحقيق العاملين ألدوارهم على  ،بالمدرسة

العاملين  من هنا كان اهتمام البحث الحالي بدراسة هذه الظاهرة لدى ،الوجه المنشود 
 :  ةالتالي سئلةوتمحورت مشكلة البحث حول األ ،دائية في دولة الكويت سة االبتبالمدر 

 ي ؟  ما األسس الفكرية للصمت التنظيم -1
ما مستوى سلوك الصمت التنظيمي لدى العاملين بالمدرسة االبتدائية في دولة   -2

 الكويت له؟
سة سلوك الصمت ما األساليب اإلجرائية للمساهمة في الحد من ظاهرة ممار  -3
 بتدائية في دولة الكويت؟دى العاملين بالمدرسة االتنظيمي لال
 

 أهداف البح   
األسس الفكرية للصمت التنظيمي كما وردت هدف البحث الى التعرف على     

مدى ممارسة العاملين بالمدرسة االبتدائية في دولة باألدبيات اإلدارية والتربوية , و 
 الكويت له
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 منهج البح   
ئمة لطبيعة الدراسة واألنسب الوصفي لكونه أكثر مالالمنهج  استخدم البحث     

يتم من خالله جمع المعلومات  وتنظيمها وتصنيفها وتحليلها  لتحقيق أهدافها. حيث 
 وتفسيرها. 

 مصطلح البح  
ُيعرف سلوك الصمت : ( Organizational Silence: )  الصمت التنظيمي    

تمثل في بأنه: اتجاه سلبي واضح ي  الدراسة إجرائيًا في هذه التنظيمي لدى المعلمين 
المدرسة االبتدائية عن المشاركة أو تقديم المقترحات أو  عزوف وأحجام المعلمين في 

التحدث عن المشكالت الموجودة بالمدرسة وذلك إدراكًا منهم بأنه من غير الحكمة 
عل الخوف من ردود ف التحدث حول هذه المشكالت أو لضعف الثقة والتواصل أو

 بتدائية . من قبل إدارة المدرسة اال سلبية
 ، ومن أهمها: الصمت التنظيمياك العديد من الدراسات في هن الدراسات السابقة :

بعنوان أثر ممارسة إدارة المواهب على الصمت   (2018)سلمان،  دراسة -1
 التنظيمي في الجامعات الحكومية في العراق 

ي  اهب على الصمت التنظيمي فارة المو ة أثر ممارسات إد هدفت الدراسة الى معرفو 
تحقيق أهداف الدراسة قام الباحث بتطبيق المنهج  ول ، الجامعات الحكومية العراقية

كاديميا في الجامعات أ 271الوصفي وبإعداد استبانة وتوزيعها على عينة مكونه من  
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ظيمي في هذه  أن مستوى الصمت التن وقد أظهرت الدراسة ،الحكومية العراقية
 متوسطا.   معات جاءالجا
بعنوان درجة عدم الثقة اإلدارية لدى مديري المدارس ( 2017)وصفي، دراسة  -2

هدفت ، و الثانوية وعالقتها بمستوى الصمت التنظيمي لدى المعلمين في الزرقاء
وية وعالقتها لى تقصي درجة عدم الثقة اإلدارية لدى مديري المدارس الثانإالدراسة 
التعليم بالزرقاء من  لمين في مديرية التربية و لدى المعالصمت التنظيمي  بمستوى 

وطبقت الدراسة المنهج الوصفي مستخدمة من أدواته االستبانة  ،وجهة نظر المعلمين
ن مستوى الصمت التنظيمي لدى معلمي ألى إ وتوصلت  ،معلما 350طبقت على 

دم  ن درجة عيجابية بي إباطية وأن هناك عالقة ارت  وسطا ,المدارس الثانوية كان مت
في  لدى مديري المدارس ومستوى الصمت التنظيمي لدى المعلمين الثقة اإلدارية

 .المدارس الثانوية في الزرقاء
بعنوان القيادة األخالقية لدى رؤساء األقسام ومشرفات  (2016)القرني،  دراسة -3

ئة  يمي لدى أعضاء هي ا بسلوك الصمت التنظ األقسام األكاديمية بجامعة تبوك وعالقته
لى الوقوف على طبيعة العالقة بين القيادة األخالقية لدى رؤساء إهدفت و  ،يسالتدر 

األقسام والمشرفات بجامعة تبوك ومستوى الصمت التنظيمي لدى أعضاء هيئة 
ى أن هناك أثرا للقيادة إلوتوصلت الدراسة ، س وطبقت الدراسة المنهج الوصفيالتدري

وك الصمت ديمية بجامعة تبوك على سلام األكااء ومشرفات األقساألخالقية لدى رؤس
 التنظيمي لدى أعضاء هيئة التدريس 
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لتعرف على العالقة بين المناخ  لهدفت ، و (Altinkurt, 2014)ت دراسة التين كور   -4 
دينة كوتاهيا غرب تركيا،  المدرسي وسلوكيات الصمت التنظيمي لدى المعلمين في م

الرتباطي، وقد ث منهجية البحث المسحي وادم الباحالدراسة فقد استخوتحقيقًا ألهداف 
 توصلت الدراسة إلى أن سلوكيات الصمت التنظيمي للمعلمين كانت متوسطة . 

هدفت اإلى اختبار ، و (Osboei, 2014)  &Nojabaeeدراسة أوزيوي ونوجابي  -5
في  مقاطعة مازندران  الصمت التنظيمي والرضا الوظيفي لدى المعلمين غربالعالقة بين 

نتائج منها: وجود عالقة ذات داللة إحصائية بين  ن، وقد أظهرت الدراسة عدةإيرا
الصمت التنظيمي والرضا الوظيفي لدى المعلمين، ووجدت عالقة ذات داللة إحصائية  

 الرضا الوظيفي لدى المعلمين. بين )العوامل اإلدارية، والعوامل الشخصية( و 
 ت التنظيمي الصمالمحور األول: 

 سي . لتنظيمي المدر ت االصم مفهوم -1
يصعب تقديم تعريف محدد لمفهوم الصمت التنظيمي شأنه في ذلك شأن المفاهيم     

السلوكية األخرى؛ نظرًا لعدم وجود مقاييس متفق عليها لقياس مستوى الصمت 
  التنظيمي، إضافة إلى كثرة الدراسات والبحوث التي تناولت هذا السلوك من زوايا 

 غيرات أخرى. ربطه بمتوجوانب مختلفة و 
الصمت التنظيمي بأنه ظاهرة سلوكية تتمثل في إحجام العاملين عن تقديم   ويعرف

المعلومات حول مشكالت وقضايا العمل المختلفة، واالمتناع عن تقديم المقترحات 
  واألفكار التي تساهم في عملية التحسين أو التطوير التنظيمي سواء بشكل متعمد أو
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رجع ذلك ألسباب شخصية أو إدارية أو عل السلبية، وقد يردود الفنظرًا للخوف من 
   (88، 2017.)رضوان، )تنظيمية 

ويعرف الصمت التنظيمي أيضًا بأنه حجب أي شكل من أشكال التعبير الحقيقي    
عن سلوك ومعرفة الفرد أو التقييم الفعال للظروف التنظيمية للفرد الذين ُيعتقد أنهم  

 ( ,(Shalini,2019,1045 لتغييردرون على إحداث اقا
ومن ثم يمكن تعريف الصمت التنظيمي إجرائيًا على أنه رفض العاملين في     

في  المدرسة االبتدائية تقديم أفكارهم واهتماماتهم وآرائهم  حول المشكالت التنظيمية
م بعدم جدوى  المدرسة، والتي من شأنها تحسين العمل وتطوير األداء؛ إدراكًا منه

دود فعل سلبية من قبل رؤسائهم، وحفاظًا على عالقاتهم  حاتهم، وتجنبًا لر هم ومقتر آرائ
 وأمنهم الوظيفي. 

 تتمثل أنواع الصمت التنظيمي بالمدارس فيما يلي:  :أنواع الصمت التنظيمي  -2
: يرتبط الصمت هنا باألحداث أو المواقف التي )المذعن( الصمت الخاضع -

خيار الصمت من خالل ث يفضل الفرد رسة  حيمنظمة، ومنها المد تمر بها ال
االمتناع عن تقديم اآلراء أو األفكار والمعلومات المناسبة وذلك بهدف فض النزاع أو  
 )الصراع، حيث يعتقد الفرد هنا أن مشاركته سوف تؤدي إلى مزيد من النزاع والصراع.

Malikeh, 2012, 279) 
امل  م على خوف العت القائ وهو الصم :Defensive Silenceالصمت الدفاعي  -

من الحديث وما قد ينتج عنه من ردود فعل سلبية، وبالتالي يكون الهدف من الصمت 
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هنا هو الحماية الذاتية للفرد، وتجنب أي ضرر مادي أو معنوي نتيجة للحديث عن  
  مشكالت وقضايا العمل، حيث يعتقد الفرد أنه سوف يجني منافع معنوية نتيجة

 (Malikeh, 2012, 279 )التزامه الصمت. 
يتمثل الصمت الوقائي في الحفاظ على العالقات الجيدة مع  :الصمت الوقائي -

المنظمة والعاملين بها، حيث يفضل الفرد أن يظل صامتًا بداًل من التحدث عن  
األخطاء والمشكالت التي تحدث داخل المنظمة، اعتقادًا منه أن ذلك لن يلقى قبواًل  

 ( 90-89،  2017 .)رضوان، األخرين من
ا النوع من الصمت عن تصور أن الصوت غالًبا ما  ينتج هذ  :يالصمت الهاد  -

قد يخشى الموظف من خالل التحدث بطريقة ما  يكون محفوًفا بالمخاطر، وبالتالي
أن يتحدى الممارسات الحالية أو القرارات السابقة أو يسلط الضوء على مشكلة 

و يفقد ى، أير للمشاكل أو مقدم الشكو أنه مث وف ُينظر إليه علىخطيرة، وبالتالي س
االحترام أو الدعم من اآلخرين، أو يتلقى مراجعة سلبية لألداء، أو يتم تكليفه بمشاريع 

 .غير مرغوب فيها، أو يتم حرمانه من الترقية أو حتى فصله من العمل
جتمع من قيام  يتضح الصمت المؤيد للم الصمت المؤيد للمجتمع )الخيري(: -

و األفكار واآلراء ذات الصلة بقضايا ومشكالت أو االحتفاظ بالمعلومات أد بمنع الفر 
استناًدا إلى مبدأ اإليثار أو الدوافع  -العمل، وذلك بهدف إفادة اآلخرين أو المنظمة 

تاعب غير التعاونية، أو لحماية زميل أو رئيس أو المنظمة ككل من الحرج والم
 ) sham,Hi 250 ,2016(.المتوقعة
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 مت التنظيمي بالمدارس  ب الصأسبا -3
يمكن إرجاع ارجاع الصمت التنظيمي بالمدارس إلى قلق الموظفين من أن      

التحدث بصوت عال سيضر بمصداقيتهم أو يؤدي إلى تقييمات األداء السلبية ، كما 
تطوير يعتقد الموظفون أن صوتهم لن يكون له أي تأثير في عملية التغيير وال

حين أن الصمت سوف يعطي  في دث علنا سوف يضر باآلخرينأن التحبالمنظمة، و 
 (,(Shalini,2019,1047 لهم ميزة تنافسية 

كما قد يرجع انتشار ظاهرة الصمت التنظيمي بالمدارس إلى االنسحاب النفسي، 
ى  وفقدان االرتباط مع جهة العمل، والخوف من رد فعل اإلدارة، واالعتقاد بعدم جدو 

الخوف من االنعزال، وعدم  ، و والخوف من الوصم بالتذمر الصراع، التعبير، وتجنب 
  .وجود قنوات لالتصال

: يمكن تحديد أبعاد الصمت التنظيمي فيما  أبعاد الصمت التنظيمي بالمدارس -4
تتمثل في نقص المساندة االجتماعية: غموض الدور,  : أبعاد مهنية ضاغطة يلي:

 . الء والجنس ع والو ل, والسلطة واالجماوزيادة أعباء العم
 تتمثل في الجنس ومستوى التعليم والعمر. :أبعاد شخصية ونفسية -
   العوامل المؤثرة في الصمت التنظيمي بالمدارس -5
يمكن تصنيف العوامل األساسية التي تؤثر على الصمت التنظيمي إلى عوامل    

ستخدام مثل ا لفردية فهي األفكاروبالنسبة للعوامل ا فردية واجتماعية وتنظيمية. 
التحيز، والحفاظ على الوضع الراهن أو الموقف الحالي، أما الطرق المختصرة، و 
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ين والشك بشأن سلوك التكيف العوامل االجتماعية فهي مناخ من عدم اليق
العوامل التنظيمية فهي المعتقدات التي ال جدال فيها، والمعلومات  والمسؤولية، وأما

رى ذات الصلة الترابط مع الوحدات األخ وإهمالرية وغير الصحيحة، غير الضرو 
 .بالوظيفة

إن تفشي سلوك الصمت التنظيمي بين  : الصمت التنظيمي بالمدارسآثار  -6
العاملين في المدرسة حيال القضايا والمشكالت التي تواجههم في العمل، أو عزوفهم  

قد  العمل،ير وتحسين إجراءات عن التعبير عن آرائهم، وإبداء مقترحاتهم؛ لتطو 
ونتائج سلبية على األداء التنظيمي بشكل عام، وعلى  يفضي إلى عواقب وخيمة 

 ديمومة المدرسة وصحتها بشكل خاص.
د الصمت التنظيمي أمًرا خطيًرا للغاية بالنسبة للعاملين والمدارس على حد ويع    

 ن تجاهويصبحوا غير مبالي  سواء، ألنه يؤدي إلى عدم االكتراث بين بعض العاملين،
الصمت التنظيمي قد يضر المدرسة بشكل كبير بسبب عملهم ومديريهم، كما أن 

ن والذي يؤثر على أداء المدرسة ككل امتداد هذا "السلوك غير المبالي" بين العاملي 
 وعلى نوعية الخدمات التي تقدمها.

رس ضعف الثقة، حيث ومن النتائج المترتبة أيضًا على الصمت التنظيمي بالمدا  
معلومات بين األفراد، وبالتالي تكون الثقة  لصمت إلى انخفاض تبادل اليؤدي ا

فراد على االبتكار واالبداع، والتعاون بينهم ضعيفة، كما يؤثر الصمت في قدرة األ
وكذلك تردي المناخ التنظيمي السائد، فالصمت يؤدي إلى ضعف التفاعل والحوار 
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 أساليب العمل، وتقليل فرصي ضعف م الصمت التنظيمي فبين األفراد. وقد يسه
النمو والتطور وتحقيق الطموحات الفردية، وبالتالي تدني إمكانية االستفادة من  

 .رات الكامنة لدى العاملين بالمدرسةالطاقات والقد 
يمكن التغلب على ظاهرة  :أساليب مواجهة الصمت التنظيمي بالمدارس  -7 

 )Harvey, 2019, 49( راحل:ارس من خالل ثالث مالصمت التنظيمي بالمد 
يتم توجيه قادة المدارس إلى توضيح كيف  : المرحلة األولى : اإلعداد والتوجيه -

الموظفين على الترابط، وكيف تساهم تلك الوظائف في تحقيق بعض تنطوي وظائف 
 األهداف التنظيمية النهائية. 

  تي بهالقادة فحص الطرق الُيطلب من ا: المرحلة الثانية: دعوة للمشاركة  -
لموظفين، وأيًضا ما إذا كانت إجراءات وقواعد العمل يشجعون أو يحبطون حديث ا

لمرجح أن تحفز أو سحق استعداد الموظفين  الحالية هي اإلجراءات التي من ا
 .للمشاركة باألفكار والمقترحات الجديدة

س يمكن لقادة المدار  يركز على كيف :المرحلة الثالثة: االستجابة بطريقة مثمرة -
 .لتهاون بالمعايير التنظيمية التغييرات المرغوبة دون ادعم 

مي بالمدارس من خالل وإجمااًل، يمكن التغلب على انتشار ظاهرة الصمت التنظي
توفير بيئة عمل مناسبة تشجع على تحقيق األمان الوظيفي للعاملين وتتبني تنمية  

لحر للمعلومات، تدفق االعمل بشكل يضمن الروح المبادرة الشخصية لديهم، وتصميم 
يري المدارس على مهارات االستماع الفعال واألساليب الديمقراطية في  وتدريب مد 
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ايا المشاركة في صنع القرارات التنظيمية، وتشخيص المعوقات القيادة وعلى مز 
 التنظيمية التي تؤدي النتشار صمت العاملين. 

 دارس  ق قياس الصمت التنظيمي بالمطر -8
 : صمت التنظيمي بالمدارس فيما يليال ق قياستتمثل طر     
العاملين في  مراجعة الدور: تقوم اإلدارة العليا بتوضيح دور ومهام وعالقات  -

المنظمة، مما يجعل العاملون يشعرون بامتالكهم القدرة على التصرف بحرية في 
 عملهم بداًل من انتظار األوامر والتوجيهات من المشرفين.

ف قد يشير إلى  إن عدم تحقيق بعض األهدا منظمة:مدى تحقيق أهداف ال -
 وجود ظاهرة الصمت التنظيمي بين العاملين في المنظمة.

األداء: وهو العملية التي يتم بموجبها الحصول على المعلومات المرتدة تقييم  -
 من العاملين لقياس مستوى األداء في المنظمة .

ي بين أعضاء  جتماعن وسائل التفاعل اال بناء فرق العمل: وهي وسيلة م -
 ف إلى مواجهة وحل مشكالت الصراع الذي قد ينشأ طبيعيًا بينهم.  المنظمة وتهد 

الوظيفة: وهو يعتبر مطلبًا أساسيًا للتعرف على حدة الصمت   إعادة تصميم  -
الناجم عن تصميم هذه الوظائف والعمل على تخفيفها، حيث يركز على معالجة 

اع حاجات تحقيق أغراض تنظيمية وإشب وجهة لعالقات الوظائف الممحتوى ومهام و 
 شخصية لشاغلي الوظيفة. 
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موظف لكي يقرر بنفسه  تفويض بعض المسئوليات: ويتمثل في إعطاء ال -
أسلوب تنفيذ المهام، والذي بدوره ينمي الحافز الذاتي للموظف ويعمل على إيجاد 

 األفكار الجديدة وتطبيقها. 
 الميداني طار:اإلالمحور الثاني

رصد واقع الصمت التنظيمي لدى العاملين   إلي لدراسةل الميداني اإلطارهدف ي
تم تطبيق استبانة على عينة من  لتحقيق ذلك و  ،بالمدرسة االبتدائية في دولة الكويت 

 ،( من العاملين )مدير 320العاملين بالمدرسة االبتدائية بدولة الكويت بل  عددها ) 
البتدائية  ارس اعشوائية من المد  بطريقة( اختيروا معلم، سمرئيس ق ،مساعد مدير

بالجهراء واألحمدي وروعي في اختيارها أن تكون متقاربة في العدد وممثلة للعاملين 
 . بالمنطقتين
قلة الثقة  ،ة أبعاد هي )خوف العاملين من إبداء آرائهمثالث منستبانة الوتكونت ا

 (.لةبالعز  اإلحساسو  ،العامليناهمة والخوف من التأثيرات السلبية لمس
التكرارات البحث تم استخدام عدًدا من األساليب اإلحصائية وهي ) ولإلجابة عن سؤال

-Chi-Square اختبار مربع كاي ،المتوسطات الحسابية، نسب المئويةوال
test  . لدراسة الفروق بين تكرارات استجابات أفراد العينة 
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 رها ائج الدراسة الميدانية وتفسينت
ما مدى ممارسة سلوك الصمت التنظيمي لدى العاملين " : حث ال البعن سؤ  ةلإلجاب

Chi-( 2اختبار مربع كاي )كاتم استخدام بالمدرسة االبتدائية في دولة الكويت؟"  
Square    لبحث الفروق بين تكرارات استجابات أفراد العينة على جميع عبارات مدى

 ،ويت في دولة الك دائيةاالبتمدرسة لين بالممارسة الصمت التنظيمي لدى العام
 :وحساب المتوسط الحسابي للعبارات فكانت النتائج كما في الجداول التالية

 البعد األول: خوف العاملين من إبداء آرائهم 
لبح  الفروق بين تكرارات    Chi-Square( 2(: نتائج اختبار مربع كاي )كا1جدول )

 (320ء آرائهم( )ن=لين من إبدامالعا )خوف ت البعد األولاستجابات أفراد العينة على عبارا

 2قيمة كا  نادًرا  أحياًنا  غالًبا  العبــــــــارة م

سط 
متو
ال

يب  
ترت
ال

 

1 

يتجنب العاملون بالمدرسة من 
إبداء آرائهم العتبار اإلدارة إبداء 

 الرأي نوعا من النقد لسياستها

 20 123 177 التكرار 
119.294 ** 2.491 1 

 6.3 38.4 55.3 بة النس

2 
شى العاملون من غضب خ ي

رؤسائهم عند إبالغهم باحتمال 
 حدوث مشكالت في العمل 

 30 148 142 التكرار 
82.825** 2.350 5 

 9.3 46.3 44.4 النسبة 

3 
تشعر اإلدارة الموظفون الذين 
يبدون آراءهم باإلذالل وتقوم  

 بإسكاتهم

 45 132 143 التكرار 
54.044** 2.306 6 

 14.1 41.3 44.6 النسبة 
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 2قيمة كا  نادًرا  أحياًنا  غالًبا  العبــــــــارة م

سط 
متو
ال

يب  
ترت
ال

 

4 
تبدي إدارة المدرسة تجاهال واضحا 
لمقترحات العاملين إلنجاح العمل 

 المدرسي 

 44 163 113 التكرار 
66.944** 2.216 10 

 13.8 50.9 35.3 النسبة 

5 
تتجنب إدارة المدرسة االستماع الى 
االنتقادات المتعلقة بأدائها في 

 العمل المدرسي 

 56 137 127 رار التك
36.569** 2.222 9 

 17.5 42.8 39.7 النسبة 

6 

يتجنب العاملون بالمدرسة تقديم أية 
معلومات غير سارة عن العمل 
خشية أن يلحق بهم الضرر من  

 قبل رؤسائهم 

 85 109 126 التكرار 
7.956 * 2.128 11 

 26.6 34.1 39.4 النسبة 

7 

لكي  السلطة الكافيةيفتقد العاملون 
آرائهم بحرية  بير عنيستطيعوا التع

 تامة

 42 104 174 التكرار 
81.775** 2.413 2 

 13.1 32.5 54.4 النسبة 

8 
تعارض إدارة المدرسة أية آراء  

 تخالف توجهاتها
 41 124 155 التكرار 

65.144**  2.356 4 
 12.8 38.8 48.4 النسبة 

9 

العاملون بالمدرسة تقديم أية يتردد 
ن منهم القترحات عندما تطلب م

يأخذونها رؤساءهم المباشرين ال 
 بعين االعتبار

 44 103 173 التكرار 
78.194** 2.403 3 

 13.8 32.1 54.1 النسبة 

يخشى العاملون من النتائج السلبية  10
عند التعبير عن آرائهم فيما يحدث 

 بالمدرسة

 44 137 139 التكرار 
55.244**  2.297 8 

 13.8 42.8 43.4 بة النس
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 2قيمة كا  نادًرا  أحياًنا  غالًبا  العبــــــــارة م

سط 
متو
ال

يب  
ترت
ال

 

يلتزم العاملون الصمت أثناء  11
اللقاءات واالجتماعات عندما يدور 

الحديث حول قضايا العمل 
 الحساسة 

 45 133 142 التكرار 
53.856**  2.303 7 

 14.1 41.5 44.4 النسبة 

 2.317= لبعد األول )خوف العاملين من إبداء آرائهم( ل متوسط الدرجة الكلية 

 ( 0.05د مستوى )(   * دال إحصائًيا عن0.01توى )ال إحصائًيا عند مس** د 
 يتضح من الجدول السابق ما يلي: 

( بين تكرارات استجابات عينة  0.01وجود فرق دال إحصائًيا )عند مستوي  -
االبتدائية في دولة الكويت لصالح االستجابة )غالبًا( الدراسة من العاملين بالمدرسة 

م( ما عدا العبارات من إبداء آرائهاملين )خوف الع ولبعد األعلى جميع عبارات ال
( حيث كانت الفروق لصالح االستجابة )أحيانًا(؛ أي أن أعلى نسبة 5، 4، 2)أرقام 

ي دولة الكويت يقرون بداللة من أفراد عينة الدراسة من العاملين بالمدرسة االبتدائية ف 
متحققة ائهم( عاملين من إبداء آر إحصائية أن معظم عبارات البعد األول )خوف ال

 غالبًا. 
من  البعد األول )خوف العاملين من إبداء آرائهم( إن أعلى متوسط لعبارات  -

( وكان للعبارة 2.491الكويت بل  )العاملين بالمدرسة االبتدائية في دولة وجهة نظر 
عا من النقد تجنب العاملون بالمدرسة من إبداء آرائهم العتبار اإلدارة إبداء الرأي نو )ي
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( وكان للعبارة )يفتقد العاملون السلطة 2.413يه المتوسط الذي بل  )ها( يل لسياست
الكافية لكي يستطيعوا التعبير عن آرائهم بحرية تامة(، وفي المرتبة الثالثة جاءت 

ن بالمدرسة تقديم أية مقترحات عندما تطلب منهم الن رؤساءهم  العبارة )يتردد العاملو 
ه المتوسطات (، وهذ 2.403بمتوسط بل  ) عتبار( يأخذونها بعين اال  المباشرين ال 

توافر البعد األول )خوف الثالثة تقع في حدود االستجابة غالبًا. األمر الذي يشير إلى 
 ارات بدرجة غالبًا.  المتضمنة في هذه العب العاملين من إبداء آرائهم( 

وجهة   ن إبداء آرائهم( منالبعد األول )خوف العاملين م إن أقل متوسط لعبارات  -
( وكان للعبارة  2.128بتدائية في دولة الكويت بل  )نظر العاملين بالمدرسة اال

)يتجنب العاملون بالمدرسة تقديم أية معلومات غير سارة عن العمل خشية أن يلحق 
في حدود االستجابة أحيانًا. األمر  رؤسائهم(، وهذا المتوسط يقع بهم الضرر من قبل

من وجهة نظر بداء آرائهم( ف العاملين من إ ول )خو البعد األر إلى أن الذي يشي
المتضمنة في هذه العبارة متحققة  العاملين بالمدرسة االبتدائية في دولة الكويت 

 أحيانًا.  
(  2.317بل  )املين من إبداء آرائهم( للبعد األول )خوف العإن المتوسط العام  -

أن عينة الدراسة من  ر إلى أحيانًا، وهذا يشي وهذا المتوسط يقع في حدود االستجابة 
البعد األول )خوف بوجه عام ترى أن  العاملين بالمدرسة االبتدائية في دولة الكويت 

الكويت متحققة العاملين من إبداء آرائهم( لدى العاملين بالمدرسة االبتدائية في دولة 
 . أحياناً 
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هناك ون أن في دولة الكويت ير  وهذا يشير إلى أن العاملين بالمدارس االبتدائية
التي تعكس خوف العاملين من إبداء آرائهم وتتمثل في تجنب  مجموعة من السلوكيات 

العاملين بالمدرسة إبداء آرائهم العتبار اإلدارة إبداء الرأي نوعا من النقد لسياستها، 
ائهم عند إبالغهم باحتمال حدوث مشكالت في وخشية العاملين من غضب رؤس

ذالل وتقوم بإسكاتهم، وإبداء ن الذين يبدون آراءهم باإللموظفي ، وإشعار اإلدارة االعمل
إدارة المدرسة تجاهال واضحا لمقترحات العاملين إلنجاح العمل المدرسي، وتجنب 

مل المدرسي، وتجنب إدارة المدرسة االستماع الى االنتقادات المتعلقة بأدائها في الع
مل خشية أن يلحق بهم عن العمعلومات غير سارة  العاملين بالمدرسة تقديم أية 

ر من قبل رؤسائهم، وافتقاد العاملين السلطة الكافية لكي يستطيعوا التعبير عن  الضر 
آرائهم بحرية تامة، وتعارض إدارة المدرسة أية آراء تخالف توجهاتها، وتردد العاملين  

ونها المباشرين ال يأخذ  تقديم أية مقترحات عندما تطلب منهم الن رؤساءهم بالمدرسة 
ملين من النتائج السلبية عند التعبير عن آرائهم فيما يحدث عين االعتبار، وخشية العاب

الحديث بالمدرسة، والتزام العاملين الصمت أثناء اللقاءات واالجتماعات عندما يدور 
 حول قضايا العمل الحساسة.

 نية لمساهمة العامليد الثاني: قلة الثقة والخوف من التأثيرات السلبالبع
لبح  الفروق بين تكرارات استجابات   Chi-Square( 2نتائج اختبار مربع كاي )كا (2) جدول

أفراد العينة على عبارات البعد الثاني )قلة الثقة والخوف من التأثيرات السلبية لمساهمة  
 (320العاملين( )ن=
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 2قيمة كا  نادًرا  أحياًنا  غالًبا  العبــــــــارة م

الم
سط 
تو

يب  
ترت
ال

 

12 
عن مشكالت  التحدث زف عنعن

 العمل حتى ال نصنع المشاكل
 34 144 142 التكرار 

74.275** 2.338 4 
 10.6 45.0 44.4 النسبة 

13 
نتفادى الحديث عن مشكالت  
العمل حفاظًا على عالقاتنا مع 

 بعضنا

 39 137 144 التكرار 
64.619** 2.328 5 

 12.2 42.8 45.0 النسبة 

14 

غير سارة من  علوماتتقديم اية م
ملين عن العمل المدرسي قد العا

يلحق بهم الضرر من قبل  
 رؤسائهم المباشرين

 37 129 154 التكرار 
71.181** 2.366 2 

 11.6 40.3 48.1 النسبة 

15 
العاملون الدعم الالزم لكي يفتقد 

يبادروا باإلفصاح عن الممارسات 
 ل غير المشروعة في العم

 51 126 143 التكرار 
44.931** 2.288 7 

 15.9 39.4 44.7 النسبة 

16 

يتجنب العاملون ذكر سلبيات 
العمل حتى ال يتعرضون 
للمساءلة من قبل رؤسائهم 

 المباشرين

 60 126 134 التكرار 
30.925** 

2.231 

0.74 
8 

 18.8 39.4 41.9 النسبة 

17 
ال تتقبل إدارة المدرسة أية 

 يهاات قد تتعارض مع رأمقترح 
 65 116 139 رار تكال

26.894** 
2.231 

0.77 
9 

 20.3 36.3 43.4 النسبة 

18 
يميل العاملون الى التزام الصمت  

 بالعمل لينالوا رضا رؤسائهم
 61 136 123 التكرار 

30.119** 2.194 
1
 19.1 42.5 38.4 النسبة  0

**21.025 68 126 126 التكرار يتجنب العاملون إخبار رؤسائهم  19  2.181 1
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 2قيمة كا  نادًرا  أحياًنا  غالًبا  العبــــــــارة م

الم
سط 
تو

يب  
ترت
ال

 

خوفا مشكلة في المدرسة  بحدوث
 21.2 39.4 39.4 النسبة  ن ردة فعلهمم

1 

20 

يفضل العاملون عدم اإلفصاح  
عن السلبيات في مجال العمل 
كونها تؤثر سلبا في تقييم 

 رؤسائهم لهم 

 39 109 172 التكرار 
82.994** 2.416 1 

 12.2 34.1 53.7 النسبة 

قدان ن من فيخشى العاملو  21
لتحدث عن مشكلة وظائفهم عند ا

 تتعلق بالمدرسة

 41 134 145 التكرار 
61.206**  2.325 6 

 12.8 41.9 45.3 النسبة 

العاملون عن التحدث في يمتنع  22
قضايا العمل خوفا من فقدان ثقة  

 رؤسائهم بهم 

 35 139 146 التكرار 
72.456**  2.347 3 

 10.9 43.4 45.6 النسبة 

  2.295= البعد الثاني )قلة الثقة والخوف من التأثيرات السلبية لمساهمة العاملين( جة الكلية الدر  متوسط

 ( 0.05(   * دال إحصائًيا عند مستوى )0.01** دال إحصائًيا عند مستوى )
 يتضح من الجدول السابق ما يلي: 

  ت عينة ين تكرارات استجابا( ب0.01وجود فرق دال إحصائًيا )عند مستوي  -
مدرسة االبتدائية في دولة الكويت لصالح االستجابة )غالبًا( الدراسة من العاملين بال

على جميع عبارات البعد الثاني )قلة الثقة والخوف من التأثيرات السلبية لمساهمة 
حيث كانت الفروق لصالح االستجابة  (13، 12)العاملين( ما عدا العبارات أرقام 
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ن العاملين بالمدرسة االبتدائية من أفراد عينة الدراسة م ى نسبة حيانًا(؛ أي أن أعل)أ
في دولة الكويت يقرون بداللة إحصائية أن معظم عبارات البعد الثاني )قلة الثقة 

 والخوف من التأثيرات السلبية لمساهمة العاملين( متحققة غالبًا. 
السلبية   أثيرات لثقة والخوف من التأعلى متوسط لعبارات البعد الثاني )قلة اإن  -

ن( من وجهة نظر العاملين بالمدرسة االبتدائية في دولة الكويت بل  لمساهمة العاملي
( وكان للعبارة )يفضل العاملون عدم اإلفصاح عن السلبيات في مجال 2.416)

( 2.366هم لهم( يليه المتوسط الذي بل  )العمل كونها تؤثر سلبا في تقييم رؤسائ
ن عن العمل المدرسي قد ومات غير سارة من العامليية معلن للعبارة )تقديم اوكا

يلحق بهم الضرر من قبل رؤسائهم المباشرين(، وفي المرتبة الثالثة جاءت العبارة 
( )يمتنع العاملون عن التحدث في قضايا العمل خوفا من فقدان ثقة رؤسائهم بهم 

ة غالبًا.  ستجاب ثة تقع في حدود اال(، وهذه المتوسطات الثال2.347بمتوسط بل  )
ر إلى توافر البعد الثاني )قلة الثقة والخوف من التأثيرات السلبية األمر الذي يشي

 لمساهمة العاملين( المتضمنة في هذه العبارات بدرجة غالبًا.   
والخوف من التأثيرات السلبية   إن أقل متوسط لعبارات البعد الثاني )قلة الثقة -

ي دولة الكويت بل  ين بالمدرسة االبتدائية فالعاململين( من وجهة نظر لمساهمة العا
( وكان للعبارة )يتجنب العاملون إخبار رؤسائهم بحدوث مشكلة في المدرسة 2.181)

خوفا من ردة فعلهم(، وهذا المتوسط يقع في حدود االستجابة أحيانًا. األمر الذي 
مساهمة العاملين( لبية لف من التأثيرات السيشير إلى أن البعد الثاني )قلة الثقة والخو 
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نظر العاملين بالمدرسة االبتدائية في دولة الكويت المتضمنة في هذه  من وجهة
 العبارة متحققة أحيانًا.  

  إن المتوسط العام للبعد الثاني )قلة الثقة والخوف من التأثيرات السلبية لمساهمة -
، وهذا يشير حياناً ي حدود االستجابة أ( وهذا المتوسط يقع ف2.295العاملين( بل  )
الدراسة من العاملين بالمدرسة االبتدائية في دولة الكويت بوجه عام ترى إلى أن عينة 

لدى يرات السلبية لمساهمة العاملين( أن البعد الثاني )قلة الثقة والخوف من التأث
 تدائية في دولة الكويت متحققة أحيانًا.  العاملين بالمدرسة االب

ولة الكويت يرون أن هناك بالمدارس االبتدائية في د املين ذا يشير إلى أن العوه
مجموعة من السلوكيات التي تعكس قلة الثقة والخوف من التأثيرات السلبية لمساهمة 
العاملين وتتمثل في العزوف عن التحدث عن مشكالت العمل حتى ال نصنع 

 بعضنا، على عالقاتنا مع شاكل، وتفادى الحديث عن مشكالت العمل حفاظاً الم
سارة من العاملين عن العمل المدرسي قد يلحق بهم الضرر وتقديم اية معلومات غير 

من قبل رؤسائهم المباشرين، وافتقاد العاملين الدعم الالزم لكي يبادروا باإلفصاح عن  
جنب العاملين ذكر سلبيات العمل حتى ال  الممارسات غير المشروعة في العمل، وت

إدارة المدرسة أية  ئهم المباشرين، وعدم تقبلل رؤساضون للمساءلة من قب يتعر 
لى التزام الصمت بالعمل لينالوا رضا إمقترحات قد تتعارض مع رأيها، وميل العاملين 

دة رؤسائهم، وتجنب العاملين إخبار رؤسائهم بحدوث مشكلة في المدرسة خوفا من ر 
ونها تؤثر لعمل كالسلبيات في مجال افعلهم، وتفضيل العاملين عدم اإلفصاح عن 
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رؤسائهم لهم، وخشية العاملين من فقدان وظائفهم عند التحدث عن  سلبا في تقييم 
مشكلة تتعلق بالمدرسة، وتمتع العاملين عن التحدث في قضايا العمل خوفا من فقدان 

 ثقة رؤسائهم بهم. 
 اإلحساس بالعزلة  البعد الثال  : 

لبح  الفروق بين تكرارات استجابات   Chi-Square( 2بع كاي )كا( نتائج اختبار مر 3جدول )
 (320أفراد العينة على عبارات البعد الثال  )اإلحساس بالعزلة( )ن=

سط 2قيمة كا نادًرا  أحياًنا  غالًبا  العبــــــــارة م
متو
ال

يب  
ترت
ال

 

23 
عالقات صداقة يتجنب العاملون تكوين 

 ضمن محيط العمل
 41 143 136 التكرار 

60.869 ** 2.297 3 
 12.8 44.7 42.5 بةنسال

24 
 40 163 117 التكرار  يفضل العاملون العمل منفردين

72.419 ** 2.241 8 
 12.5 50.9 36.6 النسبة

25 
 29 155 136 التكرار  يشعر العاملون أحيانا بأن العمل ممل

86.519 ** 2.334 1 
 9.1 48.4 42.5 النسبة

26 
شكالت ك العاملون في حل مال يشار 

 عنيهمالعمل المدرسي ألنها ال ت
 45 138 137 التكرار 

53.481 ** 2.288 4 
 14.1 43.1 42.8 النسبة

27 
 57 132 131 التكرار  نشعر بعدم االنتماء للمدرسة

34.694 ** 2.231 9 
 17.8 41.3 40.9 النسبة

28 
نشعر بعدم وجود هدف محدد لنا في 

 العمل
 55 120 145 تكرار ال

40.469* * 2.281 5 
 17.2 37.5 45.3 النسبة
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سط 2قيمة كا نادًرا  أحياًنا  غالًبا  العبــــــــارة م
متو
ال

يب  
ترت
ال

 

29 
 53 133 134 التكرار  يشجع المناخ المدرسي على العزلة

40.506 ** 
2.253 

0.72 
6 

 16.5 41.6 41.9 النسبة

30 
صداقة ضمن نتجنب تكوين عالقات 
 محيط العمل

 47 126 147 التكرار 
52.131 **  2.313 2 

 14.7 39.4 45.9 النسبة

31 
ب التعبير عن آرائنا لعدم شعورنا جننت

 باألمن النفسي
 54 131 135 التكرار 

39.081 ** 
2.253 

0.73 
7 

 16.9 40.9 42.2 النسبة

  2.277= البعد الثال  )اإلحساس بالعزلة( متوسط الدرجة الكلية 

 ( 0.05مستوى ) (   * دال إحصائًيا عند0.01** دال إحصائًيا عند مستوى )
 ق ما يلي:جدول السابالمن   يتضح

( بين تكرارات استجابات عينة  0.01وجود فرق دال إحصائًيا )عند مستوي  -
الدراسة من العاملين بالمدرسة االبتدائية في دولة الكويت لصالح االستجابة )أحيانًا( على 

، 30، 29، 28)ام جميع عبارات البعد الثالث )اإلحساس بالعزلة( ما عدا العبارات أرق
ستجابة )غالبًا(؛ أي أن أعلى نسبة من أفراد عينة  الفروق لصالح اال  كانتحيث ( 31

الدراسة من العاملين بالمدرسة االبتدائية في دولة الكويت يقرون بداللة إحصائية أن 
 معظم عبارات البعد الثالث )اإلحساس بالعزلة( متحققة أحيانًا. 

لين  ة( من وجهة نظر العامبالعزلد الثالث )اإلحساس إن أعلى متوسط لعبارات البع  -
( وكان للعبارة )يشعر العاملون أحيانا 2.334بالمدرسة االبتدائية في دولة الكويت بل  )
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( وكان للعبارة )نتجنب تكوين عالقات  2.313بأن العمل ممل( يليه المتوسط الذي بل  )
تكوين املون العبارة )يتجنب العصداقة ضمن محيط العمل(، وفي المرتبة الثالثة جاءت 

(، وهذه المتوسطات الثالثة 2.297من محيط العمل( بمتوسط بل  )عالقات صداقة ض
)اإلحساس  لذي يشير إلى توافر البعد الثالث تقع في حدود االستجابة أحيانًا. األمر ا

 بالعزلة( المتضمنة في هذه العبارات بدرجة أحيانًا.   
  لة( من وجهة نظر العاملينبالعز  عد الثالث )اإلحساسإن أقل متوسط لعبارات الب  -

( وكان للعبارة )نشعر بعدم االنتماء  2.231بالمدرسة االبتدائية في دولة الكويت بل  )
للمدرسة(، وهذا المتوسط يقع في حدود االستجابة أحيانًا. األمر الذي يشير إلى أن البعد 

دولة الكويت   ئية في ن بالمدرسة االبتدازلة( من وجهة نظر العامليالثالث )اإلحساس بالع
 هذه العبارة متحققة أحيانًا.    المتضمنة في 

( وهذا المتوسط  2.277بل  ) )اإلحساس بالعزلة( إن المتوسط العام للبعد الثالث  -
ة يقع في حدود االستجابة أحيانًا، وهذا يشير إلى أن عينة الدراسة من العاملين بالمدرس 

لثالث  د األول من أبعاد البعد ان البعويت بوجه عام ترى أاالبتدائية في دولة الك 
 )اإلحساس بالعزلة( لدى العاملين بالمدرسة االبتدائية في دولة الكويت متحققة أحيانًا.  

وهذا يشير إلى أن العاملين بالمدارس االبتدائية في دولة الكويت يرون أن هناك مجموعة 
ن عالقات  ن تكويثل في تجنب العامليعكس اإلحساس بالعزلة وتتممن السلوكيات ت

العمل، وتفضيلهم العمل منفردين، وشعورهم أحيانا بأن العمل ممل، صداقة ضمن محيط 
وعدم مشاركتهم في حل مشكالت العمل المدرسي ألنها ال تعنيهم، وعدم الشعور 

شجيع المناخ العمل، وتفي  هم باالنتماء للمدرسة، وعدم الشعور بوجود هدف محدد ل
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نب  قات صداقة ضمن محيط العمل، وتج كوين عالجنب تت و  درسي على العزلة،الم
 باألمن النفسي.  همالتعبير عن اآلراء لعدم شعور 

 
 لحد من ظاهرة ممارسة سلوك الصمت التنظيمي األساليب اإلجرائية ل : المحور الثال 
يمكنها  مجموعة من األساليب اإلجرائية التي  في ضوء المحورين السابقينيقترح البحث 
درسة مت التنظيمي لدى العاملين بالممن ظاهرة ممارسة سلوك الص الحد  المساهمة في 

 :وتتمثل في  ، االبتدائية في دولة الكويت
تعزيز الثقة بين مديري المدرسة االبتدائية والعاملين بها , وتقترح الدراسة االجراءات  ( 1)

 ذلك  التالية لتحقيق 
  ائهم في القضايا المتعلقةعن آر  تدائية على التعبيرتحفيز العاملين بالمدرسة االب-1

 بالمدرسة وقبول اآلراء المختلفة في هذا المجال . 
تطوير مناخ تنظيمي داعم للعاملين بالمدرسة االبتدائية , يحقق الشعور باألمن -2

روح االحترام المتبادل بين الوظيفي من خالل الترحيب بالمعلومات المرتدة وإشاعة 
لين في صياغة الخطط والعمل على مشاركة العام بها ,  لمدرسية والعاملين القيادة ا

استخدام برامج ب للتطوير التنظيمي،  واألهداف، والتحدث والتعبير عن آرائهم ومقترحاتهم 
 لتوعية وتوجيه العاملين ألهمية آرائهم ومقترحاتهم بشأن قضايا العمل. 

س  المدار ظيمي بر ظاهرة الصمت التنير بيئة عمل مناسبة للتغلب على انتشاتوف (2)
 . االبتدائية
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تفويض المزيد من السلطات لمديري بالمدارس االبتدائية والتي تتناسب مع  ( 3)
المسئوليات واالختصاصات الملقاة على عاتقهم مما يساعدهم في التغلب على الحد من 

لالمركزية في وتقترح الدراسة تفعيل مبدأ ا ،لمدرسةالصمت التنظيمي لدى العاملين با
العملي مما يتيح التعامل مع العاملين فيها وفقا  رس االبتدائية في الواقع المدا إدارة

لظروفها المختلفة مما يشجعهم على التعاون مع اإلدارة وعدم العزوف عن مشاركة 
 ألمور المتعلقة بالعمل المدرسي . اإلدارة في كل ا

مت التنظيمي وك الص نسوبيها للحد من سلعقد دورات تدريبية للعاملين بالمدرسة وم( 4)
 .ثاره السلبية عليهم وعلى المدرسةوآ

س االبتدائية أثناء عمليتي التعيين والترقية، المدار التركيز على نوعية مديري ( 5)      
وير مناخ  بحيث يفضل األشخاص ذوو النمط الديمقراطي على غيرهم، واالهتمام بتط 

ردود فعل العاملين تمام بوااله ،لقرارات التنظيميةتنظيمي داعم للمشاركة في صنع ا
الخاصة باإلجراءات المتخذة تجاه مشاكل العمل المدرسي من خالل عقد لقاءات دورية 

 علهم ، ودراستها واالهتمام بها. لمتابعة رد ف
الفعال لضمان انسيابية تحديد اآلليات التي تضمن االتصال والتواصل ( 6)      

 . لمدرسة وأقسامهاارات اين جميع إداريتها بالمعلومات واستمر 
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