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ملخص:
هدفت هذه الدرا�سة �إىل تعرف درجة توافر خ�صائ�ص املنظمات عالية الأداء يف
مدار�س وزارة الرتبية والتعليم يف حمافظة نابل�س �شمال فل�سطني ،واتبع الباحث املنهج
الو�صفي ،وكانت �أداة الدرا�سة ا�ستبانة طبقت على جمتمع الدرا�سة املكون من ( )129مديراً
ومديرةً يف العام الدرا�سي  ،2014 /2013وللإجابة عن الأ�سئلة فقد ا�ستخدم الباحث
الربنامج الإح�صائي ( )SPSSواملعاجلات (اختبار (ت)  ،وحتليل التباين الأحادي) يف
حتليل البيانات ،وتو�صلت الدرا�سة �إىل �أن درجة التوافر الكلية خل�صائ�ص املنظمات عالية
الأداء يف مدار�س حمافظة نابل�س �شمال فل�سطني كانت متو�سطة ،كما �أظهرت الدرا�سة وجود
فروق يف ا�ستجابات املديرين واملديرات نحو درجة توفر خ�صائ�ص املنظمات عالية الأداء
تعزى �إىل متغري اجلن�س ،ول�صالح (الإناث)  ،ووجود فروق تعزى �إىل متغري امل�ؤهل العلمي،
ول�صالح (بكالوريو�س �أو �أقل)  ،ووجود فروق تعزى ملتغري �سنوات اخلربة الإدارية على
( )6جماالت هي (القيادة ،والطلبة ،والتكنولوجيا ،والتعلم امل�ستمر ،وا�سرتاتيجيات التعليم،
والتح�صيل) ول�صالح (�أقل من � 5سنوات) .
الكلمات املفتاحية :مدار�س وزارة الرتبية والتعليم ،املنظمات عالية الأداء.
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The Degree of Abundance of High Performance Organizations
Characteristics at the Ministry of Education Schools in Nablus
Governorate in North Palestine

Abstract:
The purpose of the present study is to identify the degree of abundance of
high performance organizations characteristics at the Ministry of Education
schools in Nablus Governorate in North Palestine.The researcher used
a descriptive approach.The tool of the study was a questionnaire which
was applied on the population of the study of 129 school principals at
the scholastic year 2013/ 2014.The statistical analyses were carried out by
using SPSS; the researcher used (T- Test, One Way ANOVA) to answer the
study questions.The study found out that the total degree of abundance of
high performance organizations characteristics at the for mentioned schools
was medium with significant differences attributed to gender variable in favor
of female schools› principals.There were significant differences attributed
to qualification variable in favor of holders of bachelor or less.There were
significant differences attributed to the administrative years’ experience
variable in six domains: leadership, students, technology, continuous
learning, teaching strategies and achievement in favor of those who spent
less than 5 years.
Keywords: Ministry of Education schools, high performance organizations.
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مقدمة:
ي�شهد هذا الع�رص -ع�رص التغريات وامل�ستجدات والتحديات العاملية ،ع�رص ثورة
تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت ،واالقت�صاد املعريف وتكوين جمتمعات املعرفة
وغريها -اهتماماً جماً بالر�ؤى امل�ستقبلية التي تعمل على �إيجاد الأنظمة املتجددة
با�ستمرار؛ من �أجل البقاء.
�إن الع�رص احلايل لي�س له مثيل يف تاريخ الب�رشية ،فهو ع�رص التطورات املت�سارعة التي
�أفرزت حتديات كثرية طالت معظم املنظمات ،مما جعلها تواجه و�ضعاً فريداً� ،إذ �أ�صبحت
املنظمات املعا�رصة بحاجة �إىل زيادة مقدرتها على �إدارة التحوالت وحتقيق اال�ستمرارية
(ال�رصايرة. )2012 ،
وللمنظمات ب�صورة عامة ت�أثري كبري ووا�سع يف حياة الإن�سان ،كونها الو�سائل التي
ت�ستخدم ،والقواعد التي ي�ستند �إليها يف تطوير املجتمع اقت�صادياً واجتماعياً وتعليمياً
و�صحياً ،ولأنها ت�ؤدي دوراً مهماً يف حتقيق النمو االقت�صادي واالجتماعي ،مبا ي�ضمن
ا�ستمرارية املجتمع (�أبو الن�رص. )2009 ،
ومن هنا ظهرت �أهمية تطوير املنظمات ،وقد ي�شمل هذا التطوير الغايات التي
قامت من �أجلها املنظمة� ،أو �أ�ساليب ونظم العمل الإدارية والفنية فيها ،وت�أخذ عملية
التطوير التنظيمي مراحل وخطوات متعددة ،حتى تخرج املنظمة يف النهاية بثوب جديد
(ال�سيويف. )2009 ،
ويف �إطار مبادرات تطوير املنظمات -مبا فيها املدار�س -وحتقيق ميزة الإبداع،
برزت مفاهيم �إدارية حديثة ،منها املنظمة عالية الأدا ء (�High Performance Organiza
�. )tionإذ تزايد االهتمام عامليا مبفهوم املنظمة عالية الأداء يف العقدين املا�ضيني ،بينما
ال يزال يف بداياته لدى البالد العربية (عي�سان وعطاري والعاين. )2007 ،
ومما ال �شك فيه� ،أن املدر�سة كمنظمة ،ال ميكن �أن ت�سري �سرياً حثيثاً ،وب�شكل �سليم ،ما
مل تتوافر لديها خ�صائ�ص النجاح ومعايريه و�رشوطه وم�ؤ�رشاته ومتطلباته� ،إ�ضافة �إىل
ممار�سات ومبادئ ت�ساعد على حتقيق الأهداف الرتبوية ،وفق ر�ؤى وتطلعات م�ستقبلية،
�آخذة بعني االعتبار الإمكانات املادية والب�رشية واملالية للمنظمة.
ووزارة الرتبية والتعليم هي من �أهم اجلهات واملنظمات الرتبوية امل�رشفة على التعليم
يف مدار�س فل�سطني� ،إذ �أفادت �أنها تنظر بقلق واهتمام �إىل انخفا�ض م�ستويات التعليم يف
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مدار�سها ،وبينت نتائج التح�صيل تدهوراً خطرياً يف نوعية التعليم يف �شتى �أنحاء الأرا�ضي
الفل�سطينية ،و�أكدت نتائج االختبارات العاملية ( ، )TIMSSونتائج االختبارات الوطنية
املعدة من قبل وزارة الرتبية والتعليم على وجود �ضعف يف حت�صيل الطلبة يف مادتي
اللغة العربية والريا�ضيات ،وكان تراجع الأو�ضاع االجتماعية واالقت�صادية يف فل�سطني
من العوامل التي �أ�سهمت يف تدين م�ستوى التح�صيل (مر�شود. )2010 ،
ولذلك قامت وزارة الرتبية والتعليم بو�ضع ا�سرتاتيجية مبادرة التعليم الفل�سطيني-
التي تع ُّد الإطار واملن�صة التي تعزز امل�شاريع املبتكرة وتدعمها ،واالنفتاح يف املمار�سات
الرتبوية املعا�رصة – فقد اعتمدت النمط الت�شاركي يف تطويرها ما بني خمتلف ال�رشكاء
يف وزارة الرتبية والتعليم وبني املعنيني من الرتبويني عامة ،وهذا يقت�ضي �أﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻫﺫﻩ
ﺍﻤﻟﺒﺎﺩﺭﺓ ﻗﺎﺒﻠﺔ ﻟﻠﺘﻁﻭﻴﺭ ﻭ�ﻀﻤﻥ ﺘﻭﻗﻴﺕ ﻤﻨﺎ�ﺴﺏ ،ﻭﻓﻌﺎﻟﺔ ،ﻭﻗﺎﺒﻠـﺔ للإدارة ،ومن�سجمة مع
ال�سياق الفل�سطيني.وتتج�سد ﺍﻟﺭ�ﺅﻴﺔ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﺒﻤ�ﺴﺘﻘﺒل ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻟﻔﻠ�ﺴﻁﻴﻨﻲ ﺒ�ﺸﻜل ﻤﺘﻜﺎﻤل
يف خطة وزارة الرتبية والتعليم اخلم�سية التطويرية  2012 /2008التي ﺭكزت ﻲﻓ
ﺍ�ﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺎﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺘﺤ�ﺴـﻴﻥ ﻨﻭﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻡ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﻁﻭﻴﺭ ﻭﺘﺤ�ﺴﻴﻥ ﺍﻤﻟﻨﺎﻫﺞ
الفل�سطينية ،ﻭﺍﻤﻟﺭﺍﻓﻕ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ،وﺘﺩﺭﻴﺏ ﺍﻤﻟﻌﻠمني.

ومن �أجل تعزيز نوعية التعليم الفل�سطيني ،فقد حددت مبادرة التعليم الفل�سطيني
�أربعة م�سارات هي:
Ú Úامل�سار الأول :حت�سني جودة البيئة التعليمية يف املدار�س.
Ú Úامل�سار الثاين :حت�سني كفاءات املعلمني ومديري املدار�س ومديري الرتبية.
Ú Úامل�سار الثالث :رفع كفاءة امل�ستوى الأدنى يف جمال تكنولوجيا املعلومات
وحت�سني البنية التحتية.
Ú Úامل�سار الرابع :حت�سني التدريب املهني والتقني باعتباره ركيزة عالية اجلودة
للنظام الرتبوي (وزارة الرتبية والتعليم العايل. )2010 ،
وانطالقا من ندرة الدرا�سات العربية يف مو�ضوع املنظمة عالية الأداء ح�سب علم
الباحث ،ونتيجة للدور املتوقع للمدر�سة كمنظمة يف القرن الواحد والع�رشين ،برزت �أهمية
تطوير املدار�س �إىل منظمات عالية الأداء ،لذا ينتظر من هذه الدرا�سة �أن تفيد مديري املدار�س
و�أع�ضاء الهيئة التدري�سية والباحثني والطلبة وفئات �أخرى على ال�صعيد العملي ،و�أن ت�سهم
يف تعزيز ما يبذل من جهود مل�سايرة التغريات ،واحل�صول على خمرجات نوعية ،يف �ضوء
الك�شف عن درجة توافر خ�صائ�ص املنظمات عالية الأداء يف مدار�س وزارة الرتبية والتعليم
يف حمافظة نابل�س �شمال فل�سطني.
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مشكلة الدراسة وأسئلتها
من منطلق تطور التقنيات والتطبيقات يف جماالت التكنولوجيا واالت�صاالت
واملعلومات� ،أ�صبح لزاماً الإفادة من هذا التطور يف جوانب احلياة كافة ،ومنها :االجتماعية
والثقافية والرتبوية والتعليمية وغريها ،وهذا انعك�س بدوره على العملية التعليمية التعلمية
وعنا�رصها.
لذا -ومنذ �أن ﺘﻭﻟﺕ ﺍﻟ�ﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﺍﻟﻔﻠ�ﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﺒﻌﺩ ﻋﻭﺩة منظمة التحرير
مهمات ﺍ�ﻹ �ﺸﺭﺍﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ -ﻋﻤﻠﺕ ﺠﺎﻫﺩﺓ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻭﺯﺍﺭﺓ
ﺍﻟﻔﻠ�ﺴﻁﻴﻨﻴﺔ عام 1994م َّ
ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻟﻔﻠ�ﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍ�ﻷﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻠﺒﻲ ﺍﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﺍﻟ�ﺸﻌﺏ
ﺍﻟﻔﻠ�ﺴﻁﻴﻨﻲ ،ﻭﺤﺎﻭﻟﺕ ﺘﻐﻴﻴﺭ ﺍﻟﻭ�ﻀﻊ ﺍﻟﺒﻴﺌﻲ ﺍﻟ�ﺴـيئ ﺍﻟﺫﻱ خلفه االحتالل ﻲﻓ ﻤﺩﺍﺭ�سنا ،ﻭﺫﻟﻙ
ﻤﻥ ﺨﻼل ﺒﻨاء ﻤﺩﺍﺭ�ﺱ ﺠﺩﻴـﺩﺓ ﻲﻓ ﺍ�ﻷﻤاكن ﺍﻟﻨﺎﺌﻴﺔ ﻭﺍﻤﻟﻜﺘﻅﺔ ،ﻭﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺒﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻟﺒﻨﺎﺕ ،وﺒﻨاء
غرف �صفية �إ�ضافية ﻟﺘﻘﻠﻴل ﺍﻟﻜﺜﺎﻓﺔ ﺍﻟ�ﺼـﻔﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ،وﺘﺤ�ﺴﻴﻥ ﺍﻟﻜﻔاءاﺕ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻟﻠﻤﻌﻠﻤﻴﻥ
ﻭالإدارية للإﺩﺍﺭﻴﻴﻥ ،ﻭ�ﺇﺩﺨﺎل ﺍﻟﻨ�ﺸـﺎﻁﺎﺕ ﺍﻟﻁﻼﺒﻴـﺔ ﺍﻤﻟﺘﻨﻭﻋﺔ �ﺇﻰﻟ ﺍﻤﻟﺩﺍﺭ�ﺱ ،ﻭﺘطوير ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ
ﺍﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﻟﻠﻤﺩﺍﺭ�ﺱ ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﺔ ،ﻭخلق بيئة �آمنة وحمفزة (�أبو عبده. )2010 ،
وتعد مدار�س وزارة الرتبية والتعليم العمود الفقري لنه�ضة التعليم يف فل�سطني،
نظراً لأهمية �أدوارها ووظائفها وواجباتها.ومن منطلق التجربة العملية وامل�شاهدات
اليومية واملعرفة بواقع مدار�س وزارة الرتبية والتعليم ،وا�ستناداً �إىل نتائج درا�سة �أجرتها
(اللهواين )2007 ،وجد �أن املدار�س تواجه حتديات و�صعوبات كثرية وم�ستمرة :كنق�ص
الغرف الدرا�سية ،وعدم كفاية ال�ساحات واملالعب واملرافق ،وقلة توافر الو�سائل التعليمية،
و�ضعف التح�صيل الأكادميي للطلبة فيها ،و�ضعف توا�صل �أولياء الأمور مع املدر�سة
وغريها.الأمر الذي �أقلق العاملني فيها ،و�أبرز حاجتها �إىل التطوير ورفع م�ستوى الأداء
فيها ،وذلك يف جماالت التعليم والتعلم املختلفة ،مما �شكل حافزاً لدى الباحث لإجراء هذه
الدرا�سة ،وا�ستق�صاء درجة توافر خ�صائ�ص املنظمات عالية الأداء يف مدار�س وزارة الرتبية
والتعليم يف حمافظة نابل�س �شمال فل�سطني.ومن ثم تقدمي تو�صيات يف �ضوء نتائجها،

وعليه �أجابت الدرا�سة عن الأ�سئلة الآتية:

● ●ما درجة توافر خ�صائ�ص املنظمات عالية الأداء يف مدار�س وزارة الرتبية والتعليم
يف حمافظة نابل�س �شمال فل�سطني من وجهة نظر املديرين واملديرات؟
● ●هل توجد فروق يف ا�ستجابات املديرين واملديرات يف حتديدهم لدرجة توفر
خ�صائ�ص املنظمات عالية الأداء يف مدار�س وزارة الرتبية والتعليم يف حمافظة نابل�س
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�شمال فل�سطني تعزى ملتغريات (اجلن�س ،وامل�ؤهل العلمي ،و�سنوات اخلربة الإدارية) ؟

أهداف الدراسة:
هدفت الدرا�سة �إىل:
1.1ا�ستق�صاء درجة توافر خ�صائ�ص املنظمات عالية الأداء يف مدار�س وزارة الرتبية

والتعليم يف حمافظة نابل�س �شمال فل�سطني.
2.2تعرف الفروق يف ا�ستجابات املديرين واملديرات يف حتديدهم لدرجة توافر
خ�صائ�ص املنظمات عالية الأداء يف مدار�س وزارة الرتبية والتعليم يف حمافظة نابل�س
�شمال فل�سطني التي تعزى ملتغريات( :اجلن�س ،وامل�ؤهل العلمي ،و�سنوات اخلربة الإدارية) .
3.3تقدمي تو�صيات للنهو�ض مبدار�س وزارة الرتبية والتعليم يف حمافظة نابل�س يف
�ضوء املنظمات عالية الأداء.

أهمية الدراسة:
تنبع �أهمية الدرا�سة من �أنها تتناول مو�ضوعاً حيوياً ،يقدم ر�ؤيةً جديدةً للنظام
الرتبوي مبدخالته وعملياته وخمرجاته ،ويربز الدور الذي يقوم به كل عن�رص من عنا�رص
العملية التعليمية التعلمية لإحداث التغيري املن�شود؛ لذا فمن املرجو �أن تفيد هذه الدرا�سة
يف توفري املعلومات الالزمة للمخططني و�صانعي القرار ،وت�سليط ال�ضوء على واقع مدار�س
وزارة الرتبية والتعليم يف حمافظة نابل�س �شمال فل�سطني يف �ضوء خ�صائ�ص املنظمات
عالية الأداء ،مما قد ي�ساعد يف تبني �سيا�سات تربوية ،وو�ضع ا�سرتاتيجيات و�آليات جتويد
العمل فيها وتطويره.عالوة على الإغناء املعريف لقادة املدار�س والعاملني فيها؛ �أمال يف
ت�أهيلهم من خالل تزويدهم باملهارات املعرفية واملهنية التي متكنهم من �أداء �أدوارهم
على �أكمل وجه يف ظل التطورات والت�سابق املعريف يف ع�رصنا احلا�رض.

حدود الدراسة:
حتددت نتائج الدرا�سة فيما ي�أتي:
1.1حدود ب�رشية :اقت�رصت الدرا�سة على املديرين واملديرات العاملني يف مدار�س

وزارة الرتبية والتعليم يف حمافظة نابل�س من وجهة نظرهم.
2.2حدود زمانية :اقت�رصت الدرا�سة على البيانات التي مت جمعها من �أفراد جمتمع
الدرا�سة يف العام الدرا�سي .2014 /2013
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3.3حدود مكانية� :أجريت الدرا�سة يف مدار�س وزارة الرتبية والتعليم يف حمافظة
نابل�س �شمال فل�سطني.
4.4تتحدد نتائج الدرا�سة بالأداة امل�ستخدمة.

مصطلحات الدراسة:
ا�شتملت الدرا�سة على م�صطلحات عرفت �إجرائياً على النحو الآتي:
◄◄مدار�س وزارة الرتبية والتعليم:
املدار�س احلكومية التي تتوىل م�س�ؤوليتها وزارة الرتبية والتعليم العايل يف حمافظة
نابل�س �شمال فل�سطني ،والتابعة لل�سلطة الفل�سطينية �إداريا وفنياً ومادياً.ويدر�س فيها �أبناء
الفل�سطينيني من ال�صف الأول �إىل ال�صف الثاين الثانوي.

◄◄املنظمة عالية الأداء:
ا�صطالحاً :هي منظمة تعمل ب�شكل خمتلف عن املنظمات التقليدية التي تتبع بنية
هرمية ،وت�ستخدم التخطيط اال�سرتاتيجي لربط جميع جوانب املنظمة ،من �أجل الو�صول �إىل
�أعلى نتائج ممكنة (. )Dipra, 2006
�إجرائياً :هي منظمة تتبنى ا�سرتاتيجية وا�ضحة ،و�أهدافاً واقعية ،وثقافة تنظيمية،
ومتتلك قيادة فاعلة ،وتكنولوجيا موظفة ،وم�شاركة طالبية �إيجابية ،و�رشاكة مع املجتمع
املحلي ،وبيئة تعليمية تعلمية فاعلة ،وحتقق نتائج حت�صيل مرتفعة.

األدب النظري والدراسات السابقة:
األدب النظري:
يعد بع�ضهم الع�رص احلا�رض ع�رص املنظمات ،لأنها تهيمن على مناحي حياة الإن�سان
كافة ،فاخلدمات ال�صحية والتعليمية واالجتماعية والثقافية وال�شبابية التي يتمتع بها،
وي�ستفيد منها الفرد ،تقدم بو�ساطة املنظمات املختلفة ،وميكن النظر �إىل املنظمة على �أنها
كيان اجتماعي �أهم عنا�رصه الإن�سان ،وعليه يتوقف جناحها يف حتقيق �أهدافها بكفاية
(حرمي. )1997 ،

◄◄مفهوم املنظمات عالية الأداء:
اهتم مفكرو الإدارة بتعريف املنظمات ،وفيما ي�أتي بع�ض هذه التعريفات:
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هي وحدة اجتماعية هادفة� ،أو تكوين اجتماعي من�سق ،يتفاعل فيه الأفراد بوعي
�ضمن حدود حمددة وا�ضحة ن�سبيا ،من �أجل حتقيق �أهداف م�شرتكة (ال�سامل. )2000 ،
وعرفت املنظمة �أي�ضا ب�أنها :كيان اجتماعي ب�رشي ،يتفاعل فيه الأفراد مع بع�ضهم،
وذلك من �أجل حتقيق �أهداف حمددة (حجازي وجواد. )2008 ،
�أما بالن�سبة ملفهوم املنظمة عالية الأداء ،فقد عرفها �شاربي ( )Sharpe, 2001ب�أنها
منظمة تعمل �أف�ضل وتنفق �أقل ،وحتقق نتائج مهمة مقارنةً بالأموال التي �أنفقت ،وجتني
�أرباحاً ،وتوفر منتجات وخدمات دون ت�أخري ،وحتقق �شهرةً ملنتجاتها وخدماتها.
وعرفها وول ( )Waal, 2007ب�أنها منظمة حت�صل على �إنتاجية �أف�ضل من �أقرانها يف
الفرتة الزمنية نف�سها ،وذلك من خالل التكيف اجليد وال�رسيع مع التغريات ،و�إدارة طويلة
املدى ،وبناء هيكلية متكاملة ومرتابطة ،وتطوير قدراتها ،والتعامل مع موظفيها على �أنهم
قوتها الرئي�سة.
و�أ�ضاف دي�سي ( )Deasy, 2008بقوله :هي منظمة تعلن للجمهور ر�سالتها ور�ؤيتها
وقيمها العملية و�أهدافها الوا�ضحة ،ومتار�س ال�شفافية �أمام املعنيني جميعهم من �شباب
و�أولياء �أمور وموظفني.

◄◄خ�صائ�ص املنظمات عالية الأداء:
و�ضح بيكو�شي و�آخرين (� )Picucci, et al, 2002أربع خ�صائ�ص تدعم التعليم والتعلم
يف املنظمة عالية الأداء وهي :توقعات عالية من جميع الطلبة ،وتكري�س بيئة تعاونية،
والتزام دعم التعليم والتعلم من خالل الهياكل التنظيمية والأبنية ،واالهتمام باحلاالت
الفردية للطلبة وتوفري خدمات �إ�ضافية عن املدار�س العادية.
وو�صف ترمبلي ( )Trimple, 2002املدار�س عالية الأداء ب�أنها حتقق نتائج مرتفعة،
وتدير الأموال ب�شكل جيد ،وتوظف الفرق املدر�سية املتنوعة ،وت�ستخدم الأهداف امل�ستندة
�إىل البيانات لتح�سني �أداء الطلبة.
وخل�ص نيل�سني ( )Nielsen, 2003خ�صائ�ص �أبنية املدار�س عالية الأداء �أنها فعالة
وذات كفاءة عالية ،ومريحة لأداء الأعمال وال�صيانة الدورية امل�ستمرة.
وذكر كينيدي ( )Kennedy, 2003عددا من خ�صائ�ص املدار�س عالية الأداء منها:
�أنها تعزز بيئة تعلم الطلبة ،وحتافظ على الطاقة واملوارد واملمتلكات ،وتقدم مبادرات ذات
قيمة عالية.
و�أ�شار ووكر (� )Walker, 2004إىل بع�ض خ�صائ�ص املنظمة عالية الأداء ب�أنها :ذات
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ر�سالة وا�ضحة ،ويعرب عنها بو�ضوح ،وا�ستخدام ا�سرتاتيجي لل�رشاكة مع الآخرين ،وتركيز
على حاجات امل�ستخدمني ،و�إدارة ا�سرتاتيجية للآخرين ،والرتكيز على النتائج واملخرجات.
وذكر كل من راي و�آخرين ( )Ray, et al, 2006خ�صائ�ص املدار�س عالية الأداء و�أهمها:
هي مدار�س ناجحة ،وحتقق عالمات فوق املعدل ،ومعدالت الت�رسب فيها منخف�ضة ،ومعدل
ح�ضور الطلبة والتزامهم فيها عال ،و�أولياء الأمور ن�شيطون وفاعلون ومنخرطون يف خدمة
التعليم واملدر�سة.
و�أ�شار �أليوتا وبدي (� )Aliotta & Pde, 2008أن املدار�س عالية الأداء تت�صف مبزايا
وخ�صائ�ص جتعلها حتد من هدر الطاقة ،وتوفر الراحة ،وتتميز ب�أنها �صحية ومنتجة ،وهي
بيئة جميلة و�صاحلة للتعلم ،وبنا�ؤها ذو كفاءة ومزود بالأجهزة الالزمة.
و�أ�ضاف هارد (� )Hurd, 2009أن املدار�س عالية الأداء تت�صف مبجموعة من
اخل�صائ�ص فهي مريحة ،و�صحية ،وتوفر املواد والطاقة ذات الكفاءة العالية ،وهي �سهلة
العمل وال�صيانة ،و�آمنة وحمفزة ،وهي مكان مثايل للتعليم والتعلم.

◄◄مبادئ املنظمات عالية الأداء:
و�ضح ووكر ( )Walker, 2004املبادئ الع�رشة للمنظمات عالية الأداء وهي :الرتكيز،
وامل�شاركة ،والقيادة ،والتعلم ،والأفراد ،والتعاون ،واملرونة ،والتنب�ؤ ،واملعلومات ،والتكامل.

◄◄�رشوط املنظمة عالية الأداء:
خل�ص كارتر ( )Carter, 2000ال�رشوط واملمار�سات التي جتعل املدار�س ناجحة
وعالية الأداء يف :جودة املعلم ،وم�ساءلة الآباء ،وكفاءة االختبارات الت�شخي�صية ،والت�أكيد
على املهارات الأ�سا�سية ،والتمويل الفعال للمدر�سة.
وبني دالتون (� )Dalton, 2000رشوطاً م�شرتكةً للمنظمة عالية الأداء وهي :ر�أ�س املال
الفكري ،وفريق عمل ذاتي التوجيه ،والعمل اجلماعي ،وتكنولوجيا متكاملة ومنتجة ،وتعلم
تنظيمي ،ووحدات املنظمات عالية الأداء التي تطبق ا�سرتاتيجيات املنظمات عالية الأداء،
وروابط بيئية ،ومواقع جديدة ،وتكامل داخلي ،و�إدارة اجلودة ال�شاملة.
و�أكد �شارب (� )Sharpe, 2001رشوط املنظمة عالية الأداء ومنها :و�ضوح العمل،
وتقومي الإمكانات ،و�أهداف ناجحة ،ومكاف�آت �إبداعية ،والتوظيف الفاعل للم�صادر،
والتغذية الراجعة متعددة امل�صادر ،و�إدارة العمل والتغيري ،والتعلم امل�ستمر ،وا�ستعداد
الفريق ،واال�ستعداد الفردي.
و�رشح جامروغ و�آخرون ( )Jamrog, et al, 2007متطلبات و�رشوط بناء املنظمة
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عالية الأداء بالنقاط الآتية� :سلوك ثابت يف كل �أجزاء املنظمة ،وتفهم امل�ستفيد ب�شكل كبري،
ومعرفة حاجاته والرتكيز على تلبيتها ،و�إدارة حملية وم�شاركة يف املعلومات ،وتطوير
امل�رشفني ودعمهم ،وت�سهيل و�صول املعلومات �إىل العاملني ،وتوفري بيئة وفريق عمل،
ومعاملة العاملني ب�شكل جيد.
وناق�ش هيل ( )Hill, 2010جمموعة من امل�ؤ�رشات وال�رشوط التي يتوقع �أن حتقق
الأداء العايل يف املدار�س �أهمها :اجتماعات املعلمني املتكررة ملناق�شة اال�سرتاتيجيات
التعليمية وحت�صيل الطلبة ،والتكامل بني البيانات واحلوار التعاوين بني املعلمني ،وتنب�ؤات
القيادة يف ا�ستخدام بيانات التح�صيل التخاذ قرارات التعليم و�إجراءات التغيري امل�ؤ�س�سي.

الدراسات السابقة:
تناول هذا الق�سم جمموعة من الدرا�سات العربية والأجنبية على النحو الآتي:
● ●�أوالً -الدرا�سات العربية:
فيما ي�أتي بع�ض الدرا�سات– رغم ندرة املو�ضوع -من الأقدم �إىل الأحدث:
�أجرت �أبو عي�شة ( )2007درا�سة هدفت التعرف �إىل م�شكالت التخطيط الرتبوي يف
املدار�س احلكومية الثانوية يف املحافظات ال�شمالية من فل�سطني ،وبيان �أثر متغريات:
اجلن�س وامل�ؤهل العلمي والتخ�ص�ص وعدد �سنوات اخلربة على هذه امل�شكالت.
تكون جمتمع الدرا�سة من ( )582مديراً ومديرةً ،واختريت عينة ع�شوائية طبقية
منتظمة بلغ عددها ( ، )231وا�ستخدمت اال�ستبانة جلمع البيانات ،وتو�صلت الدرا�سة �إىل
�أن درجة تقدير مديري املدار�س ومديراتها مل�شكالت التخطيط الرتبوي يف املحافظات
ال�شمالية من فل�سطني كانت متو�سطة ،وال توجد فروق تعزى ملتغري اجلن�س با�ستثناء
جمايل املعلمني والطلبة :فدرجة وجود امل�شكالت فيهما �أعلى عند الذكور مقارنة بالإناث،
وال توجد فروق يف درجة امل�شكالت ،تعزى ملتغريات امل�ؤهل العلمي والتخ�ص�ص وعدد
�سنوات اخلربة.
و�أجرى مر�شود ( )2010درا�سة هدفت �إىل بناء �أمنوذج مقرتح لتطوير مدار�س وكالة
الغوث الدولية يف �شمال فل�سطني يف �ضوء« :املنظمات عالية الأداء».وتكون جمتمع الدرا�سة
من ( )2147موظفاً وموظفةً ،وطبقت اال�ستبانة على عينة متاحة تكونت من ( )28م�رشفاً
تربوياً و ( )87مدير مدر�سة و ( )186معلما.وتو�صلت الدرا�سة �إىل النتائج الآتية:
جاءت درجة التوافر الكلية خل�صائ�ص املنظمات عالية الأداء متو�سطة ،وح�صلت ()9
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جماالت على درجة توافر (متو�سطة)  ،وح�صلت ( )3جماالت على درجة توافر (متدنية) .
و�أظهرت الدرا�سة �أنه توجد فروق تعزى ملتغري امل�سمى الوظيفي يف جميع املجاالت
ل�صالح امل�ستوى الثاين (مدير مدر�سة)  ،وال توجد فروق تبعاً ملتغري امل�ؤهل العلمي على
جميع املجاالت با�ستثناء جمال التكنولوجيا ،حيث جاءت الفروق ل�صالح امل�ستوى الثاين
(�أكرث من بكالوريو�س)  ،وال توجد فروق تبعاً ملتغري �سنوات اخلدمة على جميع املجاالت
با�ستثناء جمال القيادة ،حيث جاءت الفروق ل�صالح امل�ستوى الثالث (�أكرث من � 10سنوات) .
وقدم الباحث �أمنوذجاً مقرتحاً لتطوير مدار�س وكالة الغوث يف �ضوء« :املنظمات
عالية الأداء» ،و�أو�صى القائمني على مدار�س وكالة الغوث الدولية يف �شمال فل�سطني
بتطبيق الأمنوذج املقرتح الذي تو�صلت �إليه الدرا�سة.
و�أجرت �أبو عبده ( )2010درا�سة هدفت �إىل التعرف �إىل درجة تطبيق معايري �إدارة
اجلودة ال�شاملة يف املدار�س الفل�سطينية يف حمافظة نابل�س من وجهة نظر املديرين فيها،
بالإ�ضاف ِة �إىل حتديد دور متغريات كل من اجلن�س وامل�ؤهل العلمي والتخ�ص�ص و�سنوات
اخلربة وال�سلطة امل�رشفة على ذلك.ولتحقيق الأهداف �أجريت الدرا�سة على جمتمع ()227
مديراً ومديرةً من مدار�س مديرية نابل�س التابعة لل�سلطتني امل�رشفتني _ ال�سلطة الوطنية
الفل�سطينية ،ووكالة الغوث الدولية _ كلتيهما.وطبقت اال�ستبانة على عينة قوامها ()132
مديراً ومديرة مدر�سة بالطريقة الع�شوائية ،وقد تو�صلت الدرا�سة �إىل النتائج الآتية :وجود
درجة تطبيق متو�سطة ملعايري �إدارة اجلودة ال�شاملة يف مدار�س حمافظة نابل�س من وجهة
نظر املديرين واملديرات فيها على املجاالت جميعها ،وعدم وجود فروق يف درجة تطبيق
معايري �إدارة اجلودة ال�شاملة من وجهة نظر املديرين واملديرات فيها ،تعزى ملتغريات
اجلن�س وامل�ؤهل العلمي وال�سلطة امل�رشفة.بينما يوجد فروق تعزى ملتغري �سنوات اخلربة،
ول�صالح فئة اخلربة (�أقل من � 5سنوات) .

● ●ثانياً :الدرا�سات الأجنبية
فيما ي�أتي بع�ض الدرا�سات التي رتبت من الأقدم �إىل الأحدث:
�أجرى راجالند و�آخرون ( )Ragland, et al, 2002درا�سة هدفت �إىل و�صف
املمار�سات التي تدعم حت�صيل الطلبة امللتحقني بخم�س مدار�س ابتدائية عالية الأداء وذات
فقر مرتفع يف والية تك�سا�س الأمريكية ،ا�ستخدم الباحثون املنهج النوعي يف احل�صول
على البيانات� ،شمل مقابالت ملديري املدار�س واملعلمني والآباء ،وجمموعات ب�ؤرية،
وم�شاهدات �صفية ،ومراجعة �سجالت الطلبة واملدر�سة.و�أ�شارت النتائج �إىل �أن هذه املدار�س
تت�شارك يف بع�ض اال�سرتاتيجيات التي تدعم الأداء الأكادميي العايل ومنها :تبني املدر�سة
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االعتقاد �أن كل الطلبة ميكنهم النجاح الأكادميي ،وا�ستثمار خربة املعلمني ومواهبهم،
وتفعيل التوا�صل املنتظم لنقل اخلربات ،واعتماد بيانات التقومي لتحديد جوانب القوة
وال�ضعف ،وتلبية االحتياجات وتعديل ا�سرتاتيجيات التعلم ،و�سيادة ثقافة التعلم املتمركز
حول املتعلم يف املدر�سة ،و�أن ي�سعى املعلمون لإزالة معوقات التعلم الأكادميية ،وو�ضع
احللول وا�سرتاتيجيات التدخل على نطاق املدر�سة ،واالهتمام بوجهات نظر الطاقم والآباء
ك�رشيك ناقد وداعم ،وتقدمي خدمات الرتبية اخلا�صة القيمة للطلبة ،وتبني املدر�سة فكرة �أن
الرتبية اخلا�صة و�سيلة لدمج الطلبة يف برنامج التعليم النظامي.
و�أجرى ريف�س ( )Reeves, 2003درا�سة هدفت �إىل حتديد خ�صائ�ص املدار�س عالية
الأداء ،وا�ستمر الباحث مبالحظة بيانات البحث وم�شاهداتها وفح�صها ملدة (� )4سنوات،
حيث جمعت البيانات من ( )130000طالباً مثلوا ( )228مدر�سةً ابتدائيةً وثانوية يف
واليتي وي�سكن�سون وميلووكي يف الواليات املتحدة الأمريكية� ،شملت مدار�س ريفية
وح�رضية و�ضواحي من الفئات الغنية والفقرية ،وخل�صت نتائج الدرا�سة خ�صائ�ص املدار�س
عالية الأداء مبا ي�أتي :الرتكيز على التح�صيل الأكادميي ،وخيارات منهاج وا�ضحة ،وتقومي
منتظم لتقدم الطلبة وفر�ص متعددة للتح�سني ،والت�أكيد على مهارات الكتابة احلقيقية،
وحتقيق التعاون يف �أعمال الطلبة.
و�أجرى رومبريجر وبالردي ( )Rumberger & Palardy, 2005درا�سة هدفت �إىل
ك�شف العالقة بني جمموعة من م�ؤ�رشات املدار�س عالية الأداء وهي :عالمات ودرجات
االختبار ،ومعدالت الت�رسب ،ومعدالت االنتقال ،وجمعت البيانات من عينة بلغت ()14199
طالباً يف املدار�س الأمريكية ،وا�ستخدمت �أدوات منها اختبار وا�ستبانة وزعت على الطلبة
واملعلمني واملديرين والآباء ،ودلت النتائج �أن املدار�س التي تدعم تعلم الطلبة وحت�سن
التح�صيل لي�س بال�رضورة �أن تخف�ض معدالت الت�رسب �أو االنتقال.
و�أجرى كانابل و�آخرون ( )Kannapel, et al, 2005درا�سة هدفت �إىل تعرف
اخل�صائ�ص امل�ؤثرة �إيجاباً على تعلم الطلبة يف املدار�س عالية الأداء وذات الفقر املرتفع،
جمع الباحثون البيانات عن طريق فرق ا�ستخدمت �أداة املالحظة ،وروجعت عالمات
االختبارات وخطط التح�سني املدر�سية ،وخطط الدرو�س ،ومناذج من �أعمال الطلبة ،ووثائق
مدر�سية ،وجمعت بيانات عن املعايري وامل�ؤ�رشات امل�ستخدمة يف والية كنتاكي الأمريكية
التي ت�ضمنت ت�سع حماور مكونة من ( )88م�ؤ�رشاً ،ثم عقدت مقابالت مع الفرق ،حيث
ا�ستخدم املنهج النوعي يف التحليل لتحديد خ�صائ�ص املدار�س عالية الأداء ،تكونت العينة
من ( )8مدار�س عالية الأداء ،و ( )8منخف�ضة الأداء ،وكانت النتائج كما ي�أتي� :سجلت
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املدار�س عالية الأداء درجات عالية يف معظم املحاور.ويوجد اختالف دال بني املدار�س
عالية الأداء ومنخف�ضة الأداء يف ( )22م�ؤ�رشاً ل�صالح املدار�س عالية الأداء ،وبخا�صة يف
حماور :ثقافة املدر�سة ،واملنهاج ،والتطوير املهني ،والتقييم ،والهيكل التنظيمي.
و�أجرى �شانون وبيل�سما ( )Shannon & Bylsma, 2007درا�سة هدفت �إىل معرفة
خ�صائ�ص املدار�س عالية الأداء ،وروجع ( )120بحثاً ومرجعاً بالتعاون مع مكتب مراقب
التعليم العام يف والية وا�شنطن الأمريكية ،و�أظهرت النتائج اخل�صائ�ص الآتية :ر�ؤية وا�ضحة
وم�شرتكة ،وتوقعات عالية جلميع الطلبة ،وقيادة مدر�سية فاعلة ،وم�ستويات عالية من
التعاون واالت�صاالت ،ومنهاج وتعليم وتقومي من�سجم مع معايري الوالية ،ومراقبة التعلم
والتعليم ،وتطوير مهني مركز ،وبيئة تعلم داعمة ،وانخراط العائلة واملجتمع.
و�أجرى بورز ( )Bowers, 2008درا�سة هدفت �إىل الإجابة عن �س�ؤال كيف حتقق
املدر�سة الأداء العايل وحتافظ عليه؟  ،ولذا قام الباحث باملقارنة بني درا�ستني يف والية
نيويورك الأمريكية ،وو�ضحت النتائج �أن الأداء العايل يتطلب الرتكيز على ق�ضايا مركزية
خم�سة هي :منظمة من�ضبطة تتيح الإبداع واالبتكار �ضمن حدودها ،وتركيز تنظيمي يقود
العمل والقرارات ،واحل�صول على �أف�ضل املوظفني عن طريق التوظيف والتدريب ،و�ضخ
امليزانية ح�سب الأولويات ،والتزام طويل الأمد بالنجاح من خالل التح�سني امل�ستمر مع
الرتكيز على التحديات التي تواجه املنظمة.
و�أجرى ملفورد و�آخرون ( ),et al, Mulford,2008درا�سة هدفت �إىل ا�ستعرا�ض الأدب
الرتبوي وكتابة تقرير عن النتائج املتعلقة مبديري املدار�س الناجحني يف والية تا�سمينيا
اال�سرتالية ،ووزعت ا�ستبانة ال�ستطالع �آراء �أفراد العينة التي تكونت من ( )195مديراً
ناجحاً يف املدار�س احلكومية ،وجاءت النتائج كما ي�أتي:
 ي�شري الأدب الرتبوي �إىل �أن الفقر يف جميع �أنحاء العامل ق�ضية رئي�سة ومهمة،
وهناك عالقة بني التعليم والفقر.
 اخل�صائ�ص امل�شرتكة للمدار�س عالية الأداء هي :النجاح والنتائج املرتفعة ،وقيادة
عالية الأداء ،ووجود �آثار عملية لفاعلية املدر�سة يف املناطق الفقرية جدا.
 املدار�س عالية الأداء يف املجتمعات الفقرية يجب �أن تعطى �أولوية.
و�أجرى �أكدمير و�إردمي وبوالت ( )Akdemir, Erdem & Polat, 2010درا�سة هدفت
�إىل تعرف اخل�صائ�ص ال�شائعة للمنظمة عالية الأداء ،من خالل مراجعة الأدب الرتبوي
العاملي ،وتو�صلت الدرا�سة �إىل النتائج الآتية مرتبة ح�سب الأهمية :وجود قيم ور�ؤية مفهومة
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ووا�ضحة للمنظمة ،وان�ضباط عال ،و�أهداف حمددة ووا�ضحة ،وتوا�صل قوي ،واملرح ،وبناء
الثقة وال�رسية ،و�صناعة القرار مب�شاركة امل�ستويات الدنيا ،والتدريب الفعال ،والتغذية
الراجعة ،وتبني النظام املعتمد على امل�ستفيد ،وتطبيق نظام قيا�س التح�سني ،و�إدارة التغيري
اال�سرتاتيجي امل�ستمر ،واالبتكار واالنفتاح على التكنولوجيا ،والعمل امل�ستند على الفرق،
والقيادة الت�شاركية ،ونظام حوافز فعال ،وتوظيف �أف�ضل املواهب ،وتوازن العمل واحلياة،
والتنوع يف مكان العمل ،والدافعية ،وتقومي الأداء والتعوي�ض ،و�إدارة املعرفة ،وتوفري
وظيفة جمدية ،والتخطيط التتابعي ،والتحليل والتخطيط الفعال ،و�صنع القرار الأخالقي
واحرتام الأقران.
و�أجرى فانثورناوت و�آخرون ( )Vanthournout, et al, 2011درا�سة هدفت �إىل
تعرف خ�صائ�ص بيئة التعلم عالية الأداء ،ولتحقيق �أهداف الدرا�سة ا�ستخدمت �أداتان هما:
اال�ستبانة واملقابالت لعينة ع�شوائية بلغ عددها ( )5000موظف يف مدار�س والية �إلينوي
يف الواليات املتحدة الأمريكية ،و�أبرزت نتائج الدرا�سة جمموعة من اخل�صائ�ص كما ي�أتي:
الأداء امل�ستقل يف الوقت والعمل وتخطيط خربات التعلم ،والتوظيف الفعال للمدخالت
والتغذية الراجعة ،والتوجه امل�ستقبلي ،والتطوير املوجه ذاتيا ،واملواءمة املرنة الر�شيقة،
والربط بني التعلم واخلربة العملية ،والتعاون الن�شط.
و�أجرى �سوفني ( )Sufean, 2014درا�سة هدفت �إىل فح�ص �أمناط التباين وحتليلها،
والعالقات بني القيادة التعليمية وثقافة املدر�سة يف املدار�س الثانوية عالية الأداء
ومنخف�ضة الأداء ،ا�ستخدم الباحث ا�ستبانتني ،واحدة للقيادة التعليمية ،والثانية للثقافة
التنظيمية ،وطبقت كالهما على ( )109معلمني من ( )10مدار�س ثانوية ،منها ( )5مدار�س
عالية الأداء و ( )5مدار�س منخف�ضة الأداء يف والية �سيالنغور يف ماليزيا ،و�أظهرت الدرا�سة
النتائج الآتية� :أن الثقافة والقيادة التعليمية لهذه املدار�س خمتلفة ب�شكل ملحوظ ،ففي
املدار�س عالية الأداء يحافظ املدير على اجتاهات �إيجابية نحو الطلبة وطاقم املدر�سة
والآباء ،ويخلق ثقافة مدر�سية ومناخ تعلم ،وي�ؤكد على الزمالة وقيم املعلمني املهنية،
وي�رشك الطاقم بالر�ؤية والر�سالة�.أما بالن�سبة للثقافة والتعاون والتخطيط على م�ستوى
املدر�سة فهي مرتبطة بنمط القيادة املدر�سية.و�أ�ضافت النتائج :ولكي ت�صبح املدر�سة عالية
الأداء يجب على مدير املدر�سة �أن ي�ؤ�س�س ر�ؤية ور�سالة وا�ضحتني ،وي�ضع �أهدافاً مهنيةً
للطاقم ،ويبني قنوات ات�صال باجتاهني مع املعلمني ،وي�ضع توقعات عالية من املعلمني
والطلبة ،ويخلق ثقافة مدر�سية �إيجابية ،ويوفر مناخ تعلم �إيجابي.
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تعقيب على الدراسات السابقة:
اعتمدت هذه الدرا�سة على جمموعة من الدرا�سات ال�سابقة العربية ،فقد تناولت درا�سة
مر�شود ( )2010درجة توافر خ�صائ�ص املنظمات عالية الأداء ،وتناولت درا�سة �أبو عبده
( )2010ﻤﻌﺎﻴﻴﺭ �ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﺠﻟﻭﺩﺓ ﺍﻟ�ﺸﺎﻤﻠﺔ ،والتي ا�ستخدم فيها املنهج الو�صفي.

�أما الدرا�سات ال�سابقة الأجنبية ،فقد تناولت املنظمة عالية الأداء وميكن �إبراز
ما ي�أتي:
1.1هدفت �إىل تعرف اخل�صائ�ص ال�شائعة للمنظمة عالية الأداء ،وعالقتها
( 2008

 ، )Bowers,وريف�س

بالتعلم والأداء والتح�صيل الأكادميي مثل درا�سات بورز
(. )Reeves, 2003
2.2ا�ستخدمت �أدوات اال�ستبانة مثل :درا�سة �سوفني ( ، )Sufean, 2014واملقابلة مثل
درا�سة فانثورناوت ( ، )Vanthournout, et al, 2011واالختبار مثل رومبريجر وبالردي
(. )Rumberger & Palardy, 2005

وتتميز الدرا�سة احلالية يف �أنها:
1.1جمعت البيانات عن درجة توافر خ�صائ�ص املنظمة عالية الأداء من جميع �أفراد

جمتمع الدرا�سة.
2.2ا�شتملت على املتغريات الو�سيطة :اجلن�س ،وامل�ؤهل العلمي ،و�سنوات اخلربة الإدارية.
�3.3أفادت من ا�ستقراء نتائج الدرا�سات ال�سابقة يف اختيار عنوان الدرا�سة احلالية،
وكذلك اعتماد �أداة درا�سة مر�شود ( )2010ل�شمولها على خ�صائ�ص املنظمة عالية الأداء.

الطريقة واإلجراءات:
ا�ستخدم املنهج الو�صفي بو�صفه �أ�سلوباً منا�سباً لبحث م�شكلتها املتمثلة يف ا�ستق�صاء
درجة توافر خ�صائ�ص املنظمات عالية الأداء يف مدار�س وزارة الرتبية والتعليم يف حمافظة
نابل�س �شمال فل�سطني.
جمتمع الدراسة:
تكون جمتمع الدرا�سة من ( )129مديراً ومديرةً من العاملني يف مدار�س وزارة الرتبية
والتعليم يف حمافظة نابل�س �شمال فل�سطني يف العام الدرا�سي  ،2014 /2013واجلدول)
( 1يو�ضح توزيع �أفراد جمتمع الدرا�سة.
268

مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات التربوية والنفسية  -اجمللد الرابع  -ع ()16

 -تشرين األول

2016

الجدول ()1
توزيع أفراد مجتمع الدراسة

اجلن�س
�إناث

ذكور

امل�ؤهل العلمي
�أكرث من
بكالوريو�س
بكالوريو�س
�أو �أقل

�سنوات اخلربة الإدارية
�أكرث من 10
من 10 - 5
�أقل من 5
�سنوات
�سنوات
�سنوات

66

63

53

76

19

45

65

% 51.2

% 48.8

% 41.1

% 58.9

% 14.7

% 34.9

% 50.4

أداة الدراسة:
لتحقيق �أهداف الدرا�سة اعتمدت ا�ستبانة مر�شود ( )2010والتي ا�ستند يف بنائها �إىل
الأدب الرتبوي ،و�ضمنت املتغريات الرئي�سة املالئمة ملجتمعها ،وتكونت اال�ستبانة من

ق�سمني:

Ú Úالق�سم الأول :معلومات عامة :ت�ضمنت عنوان الدرا�سة وهدفها وتعليمات ت�ضمنت
تعبئة معلومات عن مديري املدار�س ومديراتها من حيث اجلن�س ،وامل�ؤهل العلمي ،و�سنوات
اخلربة الإدارية.
Ú Úالق�سم الثاين :ا�شتمل على ( )55فقرة وزعت على اثني ع�رش جماالً رئي�ساً.
صدق األداة:
من �أجل حتقيق �صدق �أداة الدرا�سة ،عر�ضت على جلنة من املحكمني العاملني يف
وكالة الغوث الدولية ،والبالغ عددهم ( )7حمكمني ،وطلب منهم �إبداء الر�أي يف فقرات
اال�ستبانة والبالغ عددها ( )65فقرة من حيث �سالمتها اللغوية ،ودرجة �صالحية كل فقرة
من الفقرات ومالءمتها ملجاالت الدرا�سة و�إبداء �أي مالحظات �أو تعديالت يرونها منا�سبة،
واعتمد الباحث على ما ن�سبته ( )% 70لقبول الفقرة �أو رف�ضها.
وباالعتماد على �آراء جلنة املحكمني ،حذفت فقرات من اال�ستبانة و�أ�ضيفت �أخرى،
وعدلت �صياغة فقرات من الناحية اللغوية ،وبناء على تلك التعديالت تكونت �أداة جمع
البيانات يف �صورتها النهائية من ( )55فقرة موزعة على ( )12جماالً ،و�أُعطيت كل فقرة
من فقرات اال�ستبانة خم�سة تقديرات على �شاكلة �سلم ليكرت اخلما�سي.
ولتف�سري تقومي املديرين لدرجة توافر خ�صائ�ص املنظمات عالية الأداء ،فقد ق�سم املدى
�إىل خم�س فئات بناءً على املدى الذي تنت�رش فيه اال�ستجابات على فقرات الأداة ()5 - 1
�.إذ كانت قيمة املدى (� ، )4أما طول الفئة في�ساوي ( ، )0.8وعليه �صنفت متو�سطات فقرات
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اال�ستبانة كما ي�أتي )1.80 - 1( :درجة توافر متدنية جداً )2.60 - 1.81( ،درجة توافر
متدنية )3.40 - 2.61( ،درجة توافر متو�سطة )4.20 - 3.41( ،درجة توافر مرتفعة،
( )5 - 4.21درجة توافر مرتفعة جداً.
ثبات األداة:
ا�ستخرج معامل الثبات با�ستخدام معادلة كرونباخ �ألفا ( ، )Cronbach's Alphaعن
طريق احت�ساب معامل االت�ساق الداخلي لفقرات الأداة ،حيث بلغت قيمته ( ، )0.96وتعد
هذه القيمة منا�سبة لغايات الدرا�سة.واجلدول ( )2يبني معامل االت�ساق الداخلي با�ستخدام
معادلة كرونباخ �ألفا.
الجدول ()2
معامل االتساق الداخلي باستخدام معادلة كرونباخ ألفا

املجال

الرقم

معامل الثبات

1

ا�سرتاتيجية املدر�سة

0.58

2

الأهداف

0.81

3

الثقافة التنظيمية

0.76

4

القيادة

0.80

5

الطلبة

0.75

6

التكنولوجيا

0.81

7

العالقة مع املجتمع املحلي

0.76

8

البيئة املدر�سية

0.53

9

التعلم امل�ستمر

0.86

10

االت�صال والتوا�صل

0.70

11

ا�سرتاتيجيات التعليم

0.79

12

التح�صيل

0.82

الثبات الكلي للأداة

0.96

إجراءات الدراسة:
بعد �أن اعتمدت �أداة الدرا�سة ،اختري جمتمع الدرا�سة الذي تكون من ( )129مديراً
ومديرة ،ووزعت �أداة الدرا�سة مرفقة بكتاب التغطية من وزارة الرتبية والتعليم يف حمافظة
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نابل�س �شمال فل�سطني ،لت�سهيل تطبيق الدرا�سة على �أفراد جمتمع الدرا�سة ،وبعد تو�ضيح
الإجابة عن الأداة ،وبيان جميع املعلومات املتعلقة بها ،جرى الت�أكيد ب�أن هذه املعلومات
لن ت�ستخدم �إال لأغرا�ض البحث العلمي.بعد ذلك جمعت اال�ستبانات ،وجرى تدقيقها والت�أكد
من �صالحيتها لأغرا�ض التحليل الإح�صائي.
املعاجلة اإلحصائية:
بعد تفريغ ا�ستجابات �أفراد جمتمع الدرا�سة وترميزها ،عوجلت البيانات �إح�صائياً
با�ستخدام برنامج الرزمة الإح�صائية للعلوم االجتماعية ( ، )SPSSوللإجابة عن ال�س�ؤال
الأول ا�ستخدمت املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية.وا�ستخدم اختبار (ت) (T-
 )Testوحتليل التباين الأحادي ( )One Way ANOVAللإجابة عن ال�س�ؤال الثاين املتعلق
ب�إيجاد متو�سط �إجابات �أفراد الدرا�سة عن درجة توافر خ�صائ�ص املنظمات عالية الأداء
وفق متغريات (اجلن�س ،وامل�ؤهل العلمي و�سنوات اخلربة الإدارية)  ،واعتمدت قيمة معنوية
( )α < 0.05لو�صف الأثر بالدال �إح�صائياً.

نتائج الدراسة ومناقشتها:
◄◄النتائج املتعلقة بال�س�ؤال الأول :ما درجة توافر خ�صائ�ص املنظمات عالية
الأداء يف مدار�س وزارة الرتبية والتعليم يف حمافظة نابل�س �شمال فل�سطني
من وجهة نظر املديرين واملديرات؟
للإجابة عن هذا ال�س�ؤال احت�سبت املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية لدرجة
توافر جماالت خ�صائ�ص املنظمات عالية الأداء يف مدار�س وزارة الرتبية والتعليم يف
حمافظة نابل�س �شمال فل�سطني ،ورتبت تنازلياً من وجهة نظر �أفراد جمتمع الدرا�سة كما
يظهر يف اجلدول (. )3
الجدول ()3
ترتيب مجاالت خصائص المنظمات عالية األداء في مدارس وزارة التربية والتعليم في محافظة نابلس
شمال فلسطين تنازليا تبعا لدرجة توفرها

املتو�سط
احل�سابي

االنحراف
املعياري

درجة التوفر

الأول

التكنولوجيا

3.30

0.56

متو�سطة

الثاين

ا�سرتاتيجية املدر�سة

3.23

0.51

متو�سطة

املجال

الرتتيب
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املتو�سط
احل�سابي

االنحراف
املعياري

درجة التوفر

الثالث

العالقة مع املجتمع املحلي

3.20

0.63

متو�سطة

الرابع

الأهداف

3.13

0.63

متو�سطة

اخلام�س

البيئة املدر�سية

3.12

0.48

متو�سطة

ال�ساد�س

التح�صيل

3.11

0.59

متو�سطة

ال�سابع

ا�سرتاتيجيات التعليم

3.10

0.54

متو�سطة

الثامن

التعلم امل�ستمر

3.07

0.58

متو�سطة

التا�سع

الثقافة التنظيمية

3.03

0.55

متو�سطة

العا�رش

القيادة

2.94

0.52

متو�سطة

احلادي ع�رش

الطلبة

2.83

0.47

متو�سطة

الثاين ع�رش

االت�صال والتوا�صل

2.73

0.43

متو�سطة

3.06

0.43

متو�سطة

املجال

الرتتيب

درجة التوفر الكلية على جميع املجاالت

يبني جدول � 3أن درجة التوافر الكلية جلميع جماالت خ�صائ�ص املنظمة عالية الأداء
كانت (متو�سطة)  ،وقد تراوحت املتو�سطات احل�سابية بني ( )3.30ك�أعلى درجة توافر
ملجال (التكنولوجيا)  ،و ( )2.73ك�أدنى درجة توافر ملجال (االت�صال والتوا�صل) .وقد
يعزى ذلك �إىل �أن املخططني يف وزارة الرتبية والتعليم مل ي�أخذوا خ�صائ�ص املنظمة عالية
الأداء ك�أولوية عند التخطيط والتنفيذ والتقومي ،وب�سبب اعتماد الوزارة على الدول املانحة،
وعدم و�ضوح ال�سيا�سة الرتبوية وا�ستمرارها ،وغياب الر�ؤية امل�ستنرية ،بالإ�ضافة �إىل �شح
املوارد الالزمة واملتوافرة يف املدار�س ،واكتظاظ ال�صفوف ،وخ�ضوع املدار�س للمركزية
من قبل الوزارة و�أنظمتها ،وعدم انفتاحها على الآخرين ،وافتقارها �إىل برامج وخطط
ال�رشاكة احلقيقية مع امل�ؤ�س�سات واجلامعات وغريها ،و�ضعف املنهاج وعدم مواكبته
للتغريات وامل�ستجدات ،و�أثر الظروف اليومية القا�سية التي يعي�شها ال�شعب الفل�سطيني،
و�سيا�سة االحتالل القائمة على القمع والتجهيل ،وت�أثري الو�ضع االقت�صادي ،وظروف الفقر
التي ت�ؤثر �سلباً على خ�صائ�ص املدر�سة وفعالية براجمها و�أن�شطتها.
وتن�سجم هذه النتائج مع نتائج درا�سة مر�شود ( )2010التي �أ�شارت �إىل �أن درجة
التوافر الكلية جلميع جماالت خ�صائ�ص املنظمة عالية الأداء كانت متو�سطة.
وهذه النتيجة تدعمها نتائج درا�سة �أبو عبده ( )2010التي �أفادت �أن درجة تطبيق
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معايري �إدارة اجلودة ال�شاملة يف مدار�س مديرية نابل�س جاءت متو�سطة يف جميع املجاالت.
ويجد هذا التف�سري دعماً له يف درا�سة ملفورد و�آخرون ( )Mullford et al, 2008التي
�أ�شارت �إىل العالقة بني توافر خ�صائ�ص املدر�سة عالية الأداء وظروف الفقر �إذ ت�ؤثر ظروف
الفقر �سلباً على خ�صائ�ص املدر�سة.

◄◄النتائج املتعلقة بال�س�ؤال الثاين :هل توجد فروق يف ا�ستجابات املديرين
واملديرات يف حتديدهم لدرجة توافر خ�صائ�ص املنظمات عالية الأداء يف
مدار�س وزارة الرتبية والتعليم يف حمافظة نابل�س �شمال فل�سطني تعزى
ملتغريات( :اجلن�س ،وامل�ؤهل العلمي ،و�سنوات اخلربة الإدارية)؟
.

أاجلن�س:

للإجابة عن ال�س�ؤال ا�ستخدم اختبار (ت) ملجموعتني م�ستقلتني ،ويبني اجلدول ()4
املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية وقيمة (ت) وم�ستوى الداللة جلميع جماالت
خ�صائ�ص املنظمات عالية الأداء تبعاً ملتغري اجلن�س.
الجدول ()4
نتائج اختبار (ت) لمجتمع الدراسة على مجاالت خصائص المنظمات عالية األداء تبعاً لمتغير الجنس

اجلن�س

الرقم

�أنثى (ن = )66

ذكر (ن = )63
قيمة ت

م�ستوى
الداللة

1

ا�سرتاتيجية املدر�سة

3.49

0.40

2.96

0.48

6.853

0.00

2

الأهداف

3.58

0.44

2.66

0.43

12.086

0.00

3

الثقافة التنظيمية

3.43

0.32

2.60

0.40

12.876

0.00

4

القيادة

3.28

0.33

2.57

0.44

10.529

0.00

5

الطلبة

3.05

0.42

2.60

0.41

6.074

0.00

6

التكنولوجيا

3.57

0.43

3.02

0.55

6.343

0.00

7

العالقة مع املجتمع املحلي

3.53

0.49

2.86

0.58

7.108

0.00

8

البيئة املدر�سية

3.28

0.40

2.94

0.50

4.292

0.00

9

التعلم امل�ستمر

3.46

0.33

2.66

0.49

10.920

0.00

10

االت�صال والتوا�صل

2.97

0.35

2.48

0.37

7.825

0.00

املجاالت

املتو�سط االنحراف املتو�سط االنحراف
احل�سابي املعياري احل�سابي املعياري
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ذكر (ن = )63
قيمة ت

م�ستوى
الداللة

11

ا�سرتاتيجيات التعليم

3.36

0.50

2.83

0.45

6.231

0.00

12

التح�صيل

3.41

0.55

2.81

0.48

6.636

0.00

3.36

0.22

2.74

0.36

11.999

0.00

املجاالت

املتو�سط الكلي

املتو�سط االنحراف املتو�سط االنحراف
احل�سابي املعياري احل�سابي املعياري

يت�ضح من اجلدول (� )4أنه توجد فروق ذات داللة �إح�صائية تبعاً ملتغري اجلن�س على
املجاالت جميعها ،فقد جاءت الفروق ل�صالح فئة اجلن�س الأوىل (�أنثى) .وتراوحت متو�سطات
�إجابات فئة اجلن�س الأوىل (�أنثى) بني ( )3.58كمتو�سط �أعلى للمجال ( )2واملت�ضمن
للأهداف ،ومتو�سط �أدنى ( )2.97للمجال ( )10املت�ضمن لالت�صال والتوا�صل.وتراوحت
متو�سطات �إجابات فئة اجلن�س الثانية (ذكر) بني ( )3.02كمتو�سط �أعلى للمجال ()6
واملت�ضمن للتكنولوجيا ،ومتو�سط �أدنى ( )2.48للمجال ( )5املت�ضمن لالت�صال والتوا�صل.
ويعزى تو�صل الدرا�سة �إىل هذه النتيجة �إىل �أن مدار�س الإناث قد تكون �أف�ضل �أداءً
من مدار�س الذكور� ،إ�ضافة �إىل �أن طبيعة الإناث تن�سجم وتتناغم مع الأعمال الإدارية
والفنية والرتبوية ،ومتيل �إىل االنخراط وااللتزام بالأنظمة والقوانني على نحو جاد �أكرث من
املديرين ،يف �إطار �سعيها �إثبات الذات ومناف�سة الرجال يف ظل ثقافة املجتمع ومعايريه
التي تتوقع من الإناث التزاماً و�إجنازاً ودقةً وتنظيماً و�إتقاناً لدورها وعملها.كما تتميز
الإناث بطريقة تفكري تعطي �صورة جيدة عن مدار�سهن �أكرث من املديرين ،العتقادهن �أن
ال�صورة الف�ضلى ملدار�سهن هي مر�آة �أدائهن� ،إ�ضافة �إىل اهتمامهن بالبيئة املدر�سية الآمنة
واملحفزة ،والنمو املهني ،والتطبيق اجلاد للمنهاج ،والعالقات مع املجتمع ،والتوا�صل مع
�أولياء الأمور.
ويجد هذا التف�سري دعماً له يف درا�سة �شانون وبيل�سما ()Shannon & Bylsma, 2007
التي بينت �أن �أهم خ�صائ�ص املدار�س عالية الأداء وجود م�ستويات عالية من التعاون
واالت�صاالت ،ومنهاج وتعليم وتقييم فعال ،ومراقبة التعلم والتعليم ،وتطوير مهني مركز،
وبيئة تعلم داعمة ،وانخراط العائلة واملجتمع.
وجتد هذه النتيجة دعماً لها يف درا�سة �أبو عي�شة ( )2007التي �أ�شارت �إىل درجة
وجود م�شكالت يف التخطيط الرتبوي يف جمايل املعلمني والطلبة �أعلى عند الذكور مقارنة
بالإناث.
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.بامل�ؤهل العلمي:
للإجابة عن ال�س�ؤال ا�ستخدم اختبار (ت) ملجموعتني م�ستقلتني ،ويبني جدول 5
املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية وقيمة (ت) وم�ستوى الداللة جلميع جماالت
خ�صائ�ص املنظمات عالية الأداء تبعاً ملتغري امل�ؤهل العلمي.
الجدول ()5
نتائج اختبار (ت) لمجتمع الدراسة على مجاالت خصائص المنظمات عالية األداء
تبعاً لمتغير المؤهل العلمي

امل�ؤهل العلمي

الرقم

املجاالت

بكالوريو�س �أو �أقل
(ن = )53

�أكرث من بكالوريو�س
(ن = )76

املتو�سط االنحراف املتو�سط االنحراف
احل�سابي املعياري احل�سابي املعياري

قيمة ت

م�ستوى الداللة

1

ا�سرتاتيجية املدر�سة

3.29

0.47

3.19

0.54

1.062

0.290

2

الأهداف

3.33

0.65

2.99

0.58

3.156

0.002

3

الثقافة التنظيمية

3.16

0.55

2.93

0.54

2.286

0.024

4

القيادة

3.04

0.45

2.86

0.56

1.920

0.057

5

الطلبة

2.93

0.39

2.76

0.51

2.109

0.037

6

التكنولوجيا

3.35

0.55

3.26

0.57

0.960

0.339

7

العالقة مع املجتمع املحلي

3.36

0.52

3.09

0.67

2.473

0.015

8

البيئة املدر�سية

3.26

0.40

3.01

0.51

2.981

0.003

9

التعلم امل�ستمر

3.23

0.52

2.98

0.51

2.780

0.006

10

االت�صال والتوا�صل

2.84

0.41

2.66

0.44

2.444

0.016

11

ا�سرتاتيجيات التعليم

3.27

0.55

2.98

0.51

3.059

0.003

12

التح�صيل

3.29

0.62

2.99

0.54

2.985

0.003

3.19

0.39

2.96

0.44

3.010

0.003

املتو�سط الكلي

يت�ضح من اجلدول (� )5أنه توجد فروق ذات داللة �إح�صائية تبعاً ملتغري امل�ؤهل
العلمي على املجاالت جميعها ،با�ستثناء ثالثة جماالت( :ا�سرتاتيجية املدر�سة ،والقيادة،
والتكنولوجيا)  ،وجاءت الفروق ل�صالح فئة امل�ؤهل العلمي الأوىل (بكالوريو�س �أو �أقل)
.وتراوحت متو�سطات �إجابات فئة امل�ؤهل العلمي الأوىل (بكالوريو�س �أو �أقل) بني ()3.36
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د .جمال محمد حماد مرشود

كمتو�سط �أعلى للمجال ( )7واملت�ضمن للعالقة مع املجتمع املحلي ،ومتو�سط �أدنى ()2.84
للمجال ( )10املت�ضمن لالت�صال والتوا�صل.وتراوحت متو�سطات �إجابات فئة امل�ؤهل
العلمي الثانية (�أكرث من بكالوريو�س) بني ( )3.26كمتو�سط �أعلى للمجال ( )6واملت�ضمن
للتكنولوجيا ،ومتو�سط �أدنى ( )2.66للمجال ( )10املت�ضمن لالت�صال والتوا�صل.
ويرجع الباحث ما تو�صلت �إليه نتائج الدرا�سة يف هذا ال�س�ؤال �إىل تفهم املديرين
واملديرات من فئة (بكالوريو�س �أو �أقل) وا�ستيعابهم ملتطلبات التغيري والتطوير والتدريب
والعمل الفريقي ،كونهم �أكرث ا�ستعداداً وتقبالً وانفتاحاً خلو�ض جتارب جديدة ،ولديهم
رغبة قوية يف �إثبات الذات واحل�ضور والتميز� ،إ�ضافة �إىل �أنهم يتمتعون باخلربات الإدارية
والفنية والرتبوية ،و�أن لديهم جتارب ميدانية ومهارات يف العمل الإداري وخربة يف امليدان
الرتبوي ،تدفعهم �إىل مواجهة التحديات وتذليل العقبات ،وترتيب الأولويات يف �ضوء ر�ؤية
وا�ضحة م�ستمدة من القيم.
ويجد هذا التف�سري دعماً له يف درا�سات �سوفني ( ، )Sufean, 2014وبورز (Bowers,

 ، )2008و�أكدمير و�إردمي وبوالت ( )Akdemir, Erdem & Polat, 2010التي ركزت على
�أهم خ�صائ�ص املدار�س عالية الأداء ومنها :وجود قيم ور�ؤية مفهومة ووا�ضحة للمنظمة،
والتزام طويل الأمد بالنجاح من خالل التح�سني امل�ستمر مع الرتكيز على التحديات التي
تواجه املنظمة.
وتختلف هذه النتائج مع ما �أظهرته درا�سة مر�شود ( )2010التي �أ�شارت �إىل �أنه ال
توجد فروق ذات داللة �إح�صائية تبعاً ملتغري امل�ؤهل العلمي على جميع املجاالت با�ستثناء
جمال التكنولوجيا ،فقد جاءت الفروق ل�صالح امل�ستوى الثاين (�أكرث من بكالوريو�س) .

.ت�سنوات اخلربة الإدارية:
ولتعرف الفروق يف حتديد املديرين واملديرات لدرجة توافر خ�صائ�ص املنظمات
ّ
عالية الأداء يف مدار�سهم وفقاً ملتغري �سنوات اخلربة الإدارية ،فقد ا�ستخدم الباحث اختبار
حتليل التباين الأحادي ( ، )One Way ANOVAويبني اجلدول ( )6نتائج اختبار حتليل
التباين الأحادي لداللة الفروق على جماالت خ�صائ�ص املنظمة عالية الأداء جميعها تبعاً
ملتغري �سنوات اخلربة الإدارية.
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الجدول ()6
نتائج اختبار تحليل التباين األحادي لداللة الفروق على جميع مجاالت خصائص المنظمات عالية األداء
تبعاً لمتغير سنوات الخبرة اإلدارية

املجاالت

الرقم

1

ا�سرتاتيجية املدر�سة

2

الأهداف

3

الثقافة التنظيمية

4

القيادة

5

الطلبة

  6

التكنولوجيا

7

العالقة
مع املجتمع املحلي

جمموع
مربعات
االنحراف

درجات
احلرية

متو�سط
املربعات

ف

م�ستوى
الداللة

بني املجموعات

0.530

2

0.265

1.017

0.365

داخل املجموعات

32.797

126

0.260

املجموع

33.327

128

بني املجموعات

2.040

2

1.020

داخل املجموعات

49.143

126

0.390

املجموع

51.184

128

بني املجموعات

0.879

2

0.440

داخل املجموعات

37.851

126

0.300

املجموع

38.731

128

بني املجموعات

2.983

2

1.492

داخل املجموعات

32.216

126

0.256

املجموع

35.199

128

بني املجموعات

1.818

2

0.909

داخل املجموعات

26.190

126

0.208

املجموع

28.008

128

بني املجموعات

2.477

2

1.239

داخل املجموعات

38.172

126

0.303

املجموع

40.649

128

بني املجموعات

1.717

2

0.859

داخل املجموعات

48.796

126

0.387

املجموع

50.513

128

م�صدر التباين
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2.616

1.463

5.834

4.374

4.089

2.217

0.077

0.235

0.004

0.015

0.019

0.113
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الرقم

املجاالت

8

البيئة املدر�سية

9

التعلم امل�ستمر

10

االت�صال والتوا�صل

11

ا�سرتاتيجيات التعليم

12

التح�صيل

الكلية

د .جمال محمد حماد مرشود

جمموع
مربعات
االنحراف

درجات
احلرية

متو�سط
املربعات

ف

بني املجموعات

4.151

2

2.075

0.088

داخل املجموعات

29.588

126

0.235

املجموع

29.630

128

بني املجموعات

2.628

2

1.314

داخل املجموعات

40.345

126

0.320

املجموع

42.973

128

بني املجموعات

0.843

2

0.422

داخل املجموعات

23.276

126

0.185

املجموع

24.120

128

بني املجموعات

2.604

2

1.302

داخل املجموعات

35.006

126

0.278

املجموع

37.609

128

بني املجموعات

2.453

2

1.226

داخل املجموعات

42.575

126

0.338

املجموع

45.028

128

بني املجموعات

1.636

2

0.818

داخل املجموعات

22.208

126

0.176

املجموع

23.843

128
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4.104

2.282

4.686

3.629

4.640

م�ستوى
الداللة
0.915

0.019

0.106

0.011

0.029

0.011

يظهر جدول  6وجود فروق ذات داللة �إح�صائية تبعاً ملتغري �سنوات اخلربة الإدارية
على ( )6جماالت هي (القيادة ،والطلبة ،والتكنولوجيا ،والتعلم امل�ستمر ،وا�سرتاتيجيات
التعليم ،والتح�صيل) .
ومن �أجل حتديد �إىل �أي من م�ستويات متغري �سنوات اخلربة الإدارية تعود هذه
الفروق يف هذه املجاالت ،ا�ستخدم الباحث اختبار ( )LSDللمقارنات البعدية ،ويو�ضح
اجلدول ( )7ذلك.
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الجدول ()7
نتائج اختبار ( )LSDللمقارنات البعدية تبعاً لمتغير سنوات الخبرة اإلدارية

املجال
القيادة
الطلبة
التكنولوجيا
التعلم امل�ستمر
ا�سرتاتيجيات التعليم
التح�صيل

الكلية

�سنوات اخلدمة

�أقل من
�سنوات

�أقل من � 5سنوات

xxxxxxxx

من � 10 - 5سنوات

xxxxxxxx

�أقل من � 5سنوات

xxxxxxxx

من � 10 - 5سنوات

xxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxx

�أقل من � 5سنوات

xxxxxxxx

Xxxxxxxx

من � 10 - 5سنوات

xxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxx

�أقل من � 5سنوات

xxxxxxxx

Xxxxxxxx

من � 10 - 5سنوات

xxxxxxxx

�أقل من � 5سنوات

xxxxxxxx

من � 10 - 5سنوات

xxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxx

�أقل من � 5سنوات

xxxxxxxx

Xxxxxxxx

من � 10 - 5سنوات

xxxxxxxx

�أقل من � 5سنوات

xxxxxxxx

من � 10 - 5سنوات

xxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxx

�أكرث من � 10سنوات

xxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxx

5

من
�سنوات

�أكرث من
�سنوات

10 5-

10

*0.4704

*0.3019

Xxxxxxxx xxxxxxxx
*0.3687

*0.4295

*0.4425

*0.2504

Xxxxxxxx xxxxxxxx
*0.4400

*0.4283

*0.2862

Xxxxxxxx xxxxxxxx
*0.3478

*0.2201

يو�ضح اجلدول (� )7أنه توجد فروق ذات داللة �إح�صائية بني متو�سطات ()6
جماالت تبعاً ملتغري �سنوات اخلربة الإدارية (�أقل من � 5سنوات ،من � 10 - 5سنوات� ،أكرث
من�10سنوات)  ،وجاءت الفروق ل�صالح الفئة الأوىل�( :أقل من � 5سنوات) .
ويرى الباحث �أن ما تو�صلت �إليه نتائج الدرا�سة يف هذا ال�س�ؤال قد تعود �إىل ت�أثري
التدريب والت�أهيل ،وعقد االجتماعات واللقاءات على م�ستوى املدر�سة ،و�أن املوظفني من
ذوي اخلدمة الأقل قد عا�شوا �سنوات تعلم �صعبة حتت االحتالل ،و�أدركوا ال�سلبيات التي
ميار�سها بق�صد التجهيل والتخريب للعملية الرتبوية ،مما �شكل لديهم حافزاً ملحاولة
ت�صويب الو�ضع و�إزالة العقبات والنهو�ض بامل�ستوى التعليمي ،و�إعادة الهيبة للمدر�سة
ودورها االجتماعي والثقايف والعلمي والرتبوي �أكرث من ذوي الفئات الأخرى� ،إ�ضافة �إىل
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د .جمال محمد حماد مرشود

�أن هذه الفئة تتمتع مبهارات قيادية وجاهزية وطموح ورغبة يف حتقيق الذات ،والرتكيز
على الأهداف ،وا�ستثمار اخلربات وتبادلها ،وتعر�ضها �إىل نظريات تربوية حديثة ودورات
تدريبية �أ�سهمت يف تطوير مهاراتها وكفاياتها ،لت�صبح �أكرث مقدرة على التكيف واالن�سجام
مع متطلبات التغري ،ومواكبة تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت ،مما �أدى �إىل �إدراكهم
درجة توافر هذه اخل�صائ�ص يف املدر�سة ب�شكل �أكرث من غريهم (من � 10 - 5سنوات� ،أكرث
من�10سنوات) .
ويجد هذا التف�سري دعماً له يف درا�سة راجالند و�آخرون (، )Ragland, et al, 2002
ودرا�سة بورز ( ، )Bowers, 2008ودرا�سة �أكدمير و�إردمي وبوالت (& Akdemir, Erdem
 )Polat, 2010التي ركزت على �أهم خ�صائ�ص املدار�س عالية الأداء ومنها� :إزالة معوقات
التعلم الأكادميية ،وو�ضع احللول وا�سرتاتيجيات التدخل على نطاق املدر�سة ،و�إدارة التغيري
اال�سرتاتيجي امل�ستمر ،واالبتكار واالنفتاح على التكنولوجيا وغريها.
وتختلف هذه النتائج مع نتائج درا�سة مر�شود ( ، )2010التي �أ�شارت �إىل �أنه ال توجد
فروق ذات داللة تعزى ملتغري �سنوات اخلدمة ،با�ستثناء جمال القيادة ول�صالح (�أكرث من
�10سنوات) .

التوصيات:
ويف �ضوء نتائج الدرا�سة ف�إن الباحث يو�صي ب:
1.1حث القائمني على مدار�س وزارة الرتبية والتعليم باال�ستفادة من خ�صائ�ص

املنظمات عالية الأداء الواردة يف الدرا�سة ،و�إدراجها يف عمليات الإعداد والتخطيط والتنفيذ
والتدريب والتقومي.
�2.2إ�رشاك كال الفئتني :املديرين واملديرات يف عملية تطوير املدار�س.
3.3حث �إدارات املدار�س على الإفادة من حملة امل�ؤهالت العلمية كافة يف بناء
املدار�س عالية الأداء.
�4.4رضورة �إ�رشاك مديري املدار�س ومديراتها يف اتخاذ القرارات والأخذ ب�آرائهم
و�أفكارهم يف بناء ال�سيا�سات وتنفيذ خمتلف الربامج التعليمية.
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املصادر واملراجع:
أوالً -املراجع العربية:
�1 .1أبو عبده ،فاطمة«. )2010(.ﺩﺭﺠﺔ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﻤﻌﺎﻴﻴﺭ �ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﺠﻟﻭﺩﺓ ﺍﻟ�ﺸﺎﻤﻠﺔ ﻲﻓ ﻤﺩﺍﺭ�ﺱ
ﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﻨﺎﺒﻠ�ﺱ ﻤﻥ ﻭﺠﻬﺔ ﻨﻅﺭ ﺍﻤﻟﺩﻴﺭﻴﻥ ﻓﻴﻬﺎ» ،ر�سالة ماج�ستري غري من�شورة ،جامعة
النجاح الوطنية ،نابل�س ،فل�سطني.
�2 .2أبو الن�رص ،مدحت. )2009(.التخطيط للم�ستقبل يف املنظمات الذكية.ط ،1القاهرة:
املجموعة العربية للتدريب والن�رش.
�3 .3أبو عي�شة ،غيداء“. )2007(.م�شكالت التخطيط الرتبوي لدى مديري ومديرات املدار�س
احلكومية الثانوية يف فل�سطني” ،ر�سالة ماج�ستري غري من�شورة ،جامعة النجاح الوطنية،
نابل�س ،فل�سطني.
4 .4حجازي ،هيثم وجواد� ،شوقي. )2008(.وظائف املنظمات مدخل �إداري لأبعاد القرن
احلادي والع�رشين.ط ،1عمان :الأهلية للن�رش والتوزيع.
5 .5حرمي ،ح�سني. )1997(.ال�سلوك التنظيمي �سلوك الأفراد يف املنظمات.ط ،1عمان :دار
زهران للن�رش.
6 .6ال�سامل ،م�ؤيد. )2000(.نظرية املنظمة الهيكل والت�صميم.ط ،1عمان :دار وائل للن�رش
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