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درجة ممارسة مديري المدارس األساسية الحكومية للصحة على  التعرف إلى هدفت الدراسة

مكونة من  استبانةلدى معلميهم، ولتحقيق هدف الدراسة طورت  االنجازالتنظيمية وعالقتها بدافعية 

( فقرة، أما 57متغيرين، األول يتناول جانب الصحة التنظيمية وتضمن سبعة مجاالت تكونت من )

( فقرة، وزعت على معلمي المدارس األساسية 25واحتوى على ) نجازاالالمتغير الثاني فبحث بدافعية 

الحكومية في لواء عين الباشا، بحيث شمل مجتمع الدراسة جميع معلمي المدارس األساسية الحكومية 

تم اخذ ، فقد ( مدرسة54ومعلمة وموزعين على ) معلم  ( 1236) في لواء عين الباشا إذ بلغ عددهم

عليهم،  استبانة( 309%( من مجتمع الدراسة، حيث تم توزيع )25وبنسة )ائية العينة بالطريقة العشو 

 استخدام؛ وتم استبانة( 298أصبحت العينة الخاضعة للدراسة مكونة من ) االستباناتوبعد استرجاع 

 المالئمة كالمتوسطات اإلحصائيةاألساليب  مجموعة من

وإعادة  االختبارمعادلة كرونباخ ألفا، طريقة  استخدام، وتم االرتباط، ومعامل االنحرافاتالحسابية و 

 . داة للتأكد من ثبات األ االختبار



 ب
  

وأسفرت نتائج الدراسة أن درجة ممارسة مديري المدارس األساسية الحكومية في لواء عين الباشا 

 فانحرا( ب3.32للصحة التنظيمية من وجهة نظر معلميهم كانت متوسطة، إذ بلغ المتوسط الحسابي )

لدى معلمي المدارس األساسية الحكومية في لواء عين  االنجاز(، وأن مستوى دافعية 0.71معياري )

أفراد العينة  الستجاباتالباشا من وجهة نظرهم قد جاءت بدرجة مرتفعة، حيث بلغ المتوسط الحسابي 

عند مستوى  احصائيةذات داللة  ارتباطية(، ووجود عالقة 3.76ككل قد بلغ ) ستبانةعلى فقرات اال

(α=0.01 في درجة ممارسة مديري المدارس األساسية الحكومية في لواء عين الباشا للصحة )

(؛ وخرجت الدراسة بعدد 0.59) االرتباطلدى معلميهم، حيث بلغ معامل  االنجازالتنظيمية ودافعية 

، يع بالنمط القياديتوعية مدراء المدارس بأهمية صحة المؤسسة من خالل التنو من التوصيات حول 

واكبة استثمار جهود العاملين بالقطاع التربوي إلبراز الهوية المدرسية التي تتمحور حول الطلبة لم

تفعيل عنصر المكافأت المالية والمعنوية للمعلمين من خالل نظام إداري التطورات والتغيرات الحيثة، 

إجراء دراسة مماثلة حول درجة توافر اإلمكانات ، المفاهيم واألساليب القيادية الحديثة استخداميسوده 

 المادية والمعنوية في المدارس الحكومية والخاصة وعالقتها بصحتها التنظيمية.

 

 

 

 

 

THE DEGREE OF PRACTICING HEALTH ORGANIZITIONAL 

BY ELEMENTRY SCHOOLS PRINCIPALS AND ITS RELATION 

TO THE ACHIEVEMENT MOTIVATION OF TEACHERS 

Prepared by 



 ج
  

Faten Musa Al-Hiyari 

Supervised by 

Dr. Osamah A'del Hassouneh 

Abstract 

 

This study aimed at identifying the degree of elementary schools 

principals practice of organizational health and its relationship with the 

achievement motivation of their teachers, To achieve the objectives of the 

study, the researcher developed a questionnaire of two variables: The first  

has handled the organizational health aspect and included seven domains 

consisting of (57) items while the second was concerned with achievement 

motivation and contained (25) items. The questionnaire is distributed to the 

teachers of the governmental basic schools in Ein Al-Basha district as the 

study population incorporated all the teachers of the governmental basic 

schools in Ein Al-Basha district who counted (1236) male and female 

teachers from (54) schools. The sample was taken as following the random 

method at the rate of (%25) of the study population who received (309) 

questionnaires. After recollecting the questionnaires, the sample subjected to 

the study became (298) questionnaires. A cluster of statistical methods is 

used like the arithmetic means, and deviations correlation coefficients. 

Chronbach's Alpha equation and the test – retest method were used to verify 

the reliability of the tool. The results showed that the degree of governmental 
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basic schools principals in Ein Al-Basha district practice of organizational 

health through the perspective of their teachers was medium where the 

arithmetic mean was (3.32) with a standard deviation of (0.71), and that the 

level of achievement motivation among the teachers of the governmental 

basic schools in  Ein Al-Basha district through their own perspective was 

high as the arithmetic mean of the sample's responses to the questionnaire as 

a whole was (3.76). The results also revealed a statistically significant 

correlation at (a=0.01) in the degree of the governmental basic school 

principals in Ein Al-Basha district practice to the organizational health and 

achievement motivation among their teachers, as the correlation coefficient 

was (0.59). The study produced a number of recommendations about the 

enlightenment of school principals about the importance of the organization's 

health through a diversity of leadership patterns, investing the efforts of the 

workers in the educational sector to highlight the scholastic identity which 

revolves around the students to accompany the modern developments and 

changes, activating the element of financial and incorporeal rewards of 

teachers through an administrative system which uses the modern leadership 

concepts and styles, conducting similar studies about the availability of 

materialistic and moral capacities in the governmental and private schools 

and its relation with their organizational health.  
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