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ملخص: 
يف  الأداء  عالية  املنظمات  خ�صائ�ص  توافر  درجة  تعرف  اإىل  الدرا�صة  هذه  هدفت 
الباحث املنهج  الرتبية والتعليم يف حمافظة نابل�ص �صمال فل�صطني، واتبع  مدار�ص وزارة 
الو�صفي، وكانت اأداة الدرا�صة ا�صتبانة طبقت على جمتمع الدرا�صة املكون من )129( مديراً 
الباحث  ا�صتخدم  فقد  الأ�صئلة  عن  ولالإجابة   ،2014  /2013 الدرا�صي  العام  يف  ومديرةً 
يف  الأحادي(  التباين  وحتليل   ، )ت(  )اختبار  واملعاجلات   )SPSS( الإح�صائي  الربنامج 
حتليل البيانات، وتو�صلت الدرا�صة اإىل اأن درجة التوافر الكلية خل�صائ�ص املنظمات عالية 
الأداء يف مدار�ص حمافظة نابل�ص �صمال فل�صطني كانت متو�صطة، كما اأظهرت الدرا�صة وجود 
فروق يف ا�صتجابات املديرين واملديرات نحو درجة توفر خ�صائ�ص املنظمات عالية الأداء 
تعزى اإىل متغري اجلن�ص، ول�صالح )الإناث( ، ووجود فروق تعزى اإىل متغري املوؤهل العلمي، 
على  الإدارية  اخلربة  �صنوات  ملتغري  تعزى  فروق  ووجود   ، اأقل(  اأو  )بكالوريو�ص  ول�صالح 
)6( جمالت هي )القيادة، والطلبة، والتكنولوجيا، والتعلم امل�صتمر، وا�صرتاتيجيات التعليم، 

والتح�صيل( ول�صالح )اأقل من 5 �صنوات( .
الكلمات املفتاحية: مدار�ص 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: 
ثورة  ع�رض  العاملية،  والتحديات  وامل�صتجدات  التغريات  ع�رض  الع�رض-  هذا  ي�صهد 
املعرفة  جمتمعات  وتكوين  املعريف  والقت�صاد  والت�صالت،  املعلومات  تكنولوجيا 
املتجددة  الأنظمة  اإيجاد  على  تعمل  التي  امل�صتقبلية  بالروؤى  جماً  اهتماماً  وغريها- 

با�صتمرار؛ من اأجل البقاء.
اإن الع�رض احلايل لي�ص له مثيل يف تاريخ الب�رضية، فهو ع�رض التطورات املت�صارعة التي 
اأفرزت حتديات كثرية طالت معظم املنظمات، مما جعلها تواجه و�صعاً فريداً، اإذ اأ�صبحت 
املنظمات املعا�رضة بحاجة اإىل زيادة مقدرتها على اإدارة التحولت وحتقيق ال�صتمرارية 

)ال�رضايرة، 2012( .
وللمنظمات ب�صورة عامة تاأثري كبري ووا�صع يف حياة الإن�صان، كونها الو�صائل التي 
وتعليمياً  واجتماعياً  اقت�صادياً  املجتمع  تطوير  يف  اإليها  ي�صتند  التي  والقواعد  ت�صتخدم، 
ي�صمن  مبا  والجتماعي،  القت�صادي  النمو  حتقيق  يف  مهماً  دوراً  توؤدي  ولأنها  و�صحياً، 

ا�صتمرارية املجتمع )اأبو الن�رض، 2009( .
التي  الغايات  التطوير  هذا  ي�صمل  وقد  املنظمات،  تطوير  اأهمية  ظهرت  هنا  ومن 
عملية  وتاأخذ  فيها،  والفنية  الإدارية  العمل  ونظم  اأ�صاليب  اأو  املنظمة،  اأجلها  من  قامت 
التطوير التنظيمي مراحل وخطوات متعددة، حتى تخرج املنظمة يف النهاية بثوب جديد 

)ال�صيويف، 2009( .
الإبداع،  ميزة  وحتقيق  املدار�ص-  فيها  مبا  املنظمات-  تطوير  مبادرات  اإطار  ويف 
High Performance Organiza�(  ررزت مفاهيم اإدارية حديثة، منها املنظمة عالية الأداء

tion( .اإذ تزايد الهتمام عامليا مبفهوم املنظمة عالية الأداء يف العقدين املا�صيني، بينما 
ل يزال يف بداياته لدى البالد العربية )عي�صان وعطاري والعاين، 2007( .

ومما ل �صك فيه، اأن املدر�صة كمنظمة، ل ميكن اأن ت�صري �صرياً حثيثاً، وب�صكل �صليم، ما 
اإىل  اإ�صافة  النجاح ومعايريه و�رضوطه وموؤ�رضاته ومتطلباته،  لديها خ�صائ�ص  تتوافر  مل 
روؤى وتطلعات م�صتقبلية،  الرتبوية، وفق  الأهداف  ت�صاعد على حتقيق  ممار�صات ومبادئ 

اآخذة بعني العتبار الإمكانات املادية والب�رضية واملالية للمنظمة.
ووزارة الرتبية والتعليم هي من اأهم اجلهات واملنظمات الرتبوية امل�رضفة على التعليم 
يف مدار�ص فل�صطني، اإذ اأفادت اأنها تنظر بقلق واهتمام اإىل انخفا�ص م�صتويات التعليم يف 
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مدار�صها، وبينت نتائج التح�صيل تدهوراً خطرياً يف نوعية التعليم يف �صتى اأنحاء الأرا�صي 
الوطنية  الختبارات  ونتائج   ،  )TIMSS( العاملية  الختبارات  نتائج  واأكدت  الفل�صطينية، 
مادتي  يف  الطلبة  حت�صيل  يف  �صعف  وجود  على  والتعليم  الرتبية  وزارة  قبل  من  املعدة 
اللغة العربية والريا�صيات، وكان تراجع الأو�صاع الجتماعية والقت�صادية يف فل�صطني 

من العوامل التي اأ�صهمت يف تدين م�صتوى التح�صيل )مر�صود، 2010( .
ولذلك قامت وزارة الرتبية والتعليم بو�صع ا�صرتاتيجية مبادرة التعليم الفل�صطيني- 
التي تعدُّ الإطار واملن�صة التي تعزز امل�صاريع املبتكرة وتدعمها، والنفتاح يف املمار�صات 
الرتبوية املعا�رضة – فقد اعتمدت النمط الت�صاركي يف تطويرها ما بني خمتلف ال�رضكاء 
يف وزارة الرتبية والتعليم وبني املعنيني من الرتبويني عامة، وهذا يقت�صي اأن تكون هذه 
مع  ومن�صجمة  لالإدارة،  وقابلـة  وفعالة،  منا�صب،  توقيت  و�صمن  للتطوير  قابلة  املبادرة 
متكامل  ب�صكل  الفل�صطيني  التعليم  بم�صتقبل  التربوية  ية  الروؤ الفل�صطيني.وتتج�صد  ال�صياق 
يف  ركزت  التي   2012  /2008 التطويرية  اخلم�صية  والتعليم  الرتبية  وزارة  خطة  يف 
املناهج  وتح�صين  تطوير  خالل  من  والتعليم  التعلم  نوعية  تح�صـين  على  ا�صتراتيجياتها 

الفل�صطينية، واملرافق التعليمية، وتدريب املعلمني.
ومن اأجل تعزيز نوعية التعليم الفل�صطيني، فقد حددت مبادرة التعليم الفل�صطيني 

اأربعة م�صارات هي: 
Ú .امل�صار الأول: حت�صني جودة البيئة التعليمية يف املدار�ص
Ú .امل�صار الثاين: حت�صني كفاءات املعلمني ومديري املدار�ص ومديري الرتبية
Ú  املعلومات تكنولوجيا  جمال  يف  الأدنى  امل�صتوى  كفاءة  رفع  الثالث:  امل�صار 

وحت�صني البنية التحتية.
Ú  اجلودة عالية  ركيزة  باعتباره  والتقني  املهني  التدريب  حت�صني  الرابع:  امل�صار 

للنظام الرتبوي )وزارة الرتبية والتعليم العايل، 2010( .
علم  ح�صب  الأداء  عالية  املنظمة  مو�صوع  يف  العربية  الدرا�صات  ندرة  من  وانطالقا 
الباحث، ونتيجة للدور املتوقع للمدر�صة كمنظمة يف القرن الواحد والع�رضين، برزت اأهمية 
تطوير املدار�ص اإىل منظمات عالية الأداء، لذا ينتظر من هذه الدرا�صة اأن تفيد مديري املدار�ص 
واأع�صاء الهيئة التدري�صية والباحثني والطلبة وفئات اأخرى على ال�صعيد العملي، واأن ت�صهم 
يف تعزيز ما يبذل من جهود مل�صايرة التغريات، واحل�صول على خمرجات نوعية، يف �صوء 
الك�صف عن درجة توافر خ�صائ�ص املنظمات عالية الأداء يف مدار�ص وزارة الرتبية والتعليم 

يف حمافظة نابل�ص �صمال فل�صطني.
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مشكلة الدراسة وأسئلتها
والت�صالت  التكنولوجيا  جمالت  يف  والتطبيقات  التقنيات  تطور  منطلق  من 
واملعلومات، اأ�صبح لزاماً الإفادة من هذا التطور يف جوانب احلياة كافة، ومنها: الجتماعية 
والثقافية والرتبوية والتعليمية وغريها، وهذا انعك�ص بدوره على العملية التعليمية التعلمية 

وعنا�رضها.
التحرير  منظمة  عودة  بعد  الفل�صطينية  الوطنية  ال�صلطة  تولت  اأن  ومنذ  لذا- 
وزارة  التعليم- عملت جاهدة من خالل  �صراف على  الإ ات  1994م مهمرَّ الفل�صطينية عام 
ال�صعب  احتياجات  تلبي  التي  التربوية  هداف  الأ الفل�صطينية على تحقيق  التربية والتعليم 
الفل�صطيني، وحاولت تغيير الو�صع البيئي ال�صـيئ الذي خلفه الحتالل يف مدار�صنا، وذلك 
ماكن النائية واملكتظة، والهتمام بتعليم البنات، وبناء  من خالل بناء مدار�ص جديـدة يف الأ
غرف �صفية اإ�صافية لتقليل الكثافة ال�صـفية العالية، وتح�صين الكفاءات التعليمية للمعلمين 
البنية  اإىل املدار�ص، وتطوير  الن�صـاطات الطالبيـة املتنوعة  والإدارية لالإداريين، واإدخال 

التحتية للمدار�ص القائمة، وخلق بيئة اآمنة وحمفزة )اأبو عبده، 2010( .
فل�صطني،  يف  التعليم  لنه�صة  الفقري  العمود  والتعليم  الرتبية  وزارة  مدار�ص  وتعد 
وامل�صاهدات  العملية  التجربة  منطلق  وواجباتها.ومن  ووظائفها  اأدوارها  لأهمية  نظراً 
اليومية واملعرفة بواقع مدار�ص وزارة الرتبية والتعليم، وا�صتناداً اإىل نتائج درا�صة اأجرتها 
كنق�ص  وم�صتمرة:  كثرية  و�صعوبات  حتديات  تواجه  املدار�ص  اأن  وجد   )2007 )اللهواين، 
الغرف الدرا�صية، وعدم كفاية ال�صاحات واملالعب واملرافق، وقلة توافر الو�صائل التعليمية، 
املدر�صة  مع  الأمور  اأولياء  توا�صل  و�صعف  فيها،  للطلبة  الأكادميي  التح�صيل  و�صعف 
الأداء  م�صتوى  ورفع  التطوير  اإىل  حاجتها  واأبرز  فيها،  العاملني  اأقلق  الذي  وغريها.الأمر 
فيها، وذلك يف جمالت التعليم والتعلم املختلفة، مما �صكل حافزاً لدى الباحث لإجراء هذه 
الدرا�صة، وا�صتق�صاء درجة توافر خ�صائ�ص املنظمات عالية الأداء يف مدار�ص وزارة الرتبية 
نتائجها،  �صوء  يف  تو�صيات  تقدمي  ثم  فل�صطني.ومن  �صمال  نابل�ص  حمافظة  يف  والتعليم 

وعليه اأجابت الدرا�صة عن الأ�صئلة الآتية: 
ما درجة توافر خ�صائ�ص املنظمات عالية الأداء يف مدار�ص وزارة الرتبية والتعليم  ●

يف حمافظة نابل�ص �صمال فل�صطني من وجهة نظر املديرين واملديرات؟ 
توفر  ● لدرجة  حتديدهم  يف  واملديرات  املديرين  ا�صتجابات  يف  فروق  توجد  هل 

نابل�ص  والتعليم يف حمافظة  الرتبية  وزارة  مدار�ص  الأداء يف  عالية  املنظمات  خ�صائ�ص 
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�صمال فل�صطني تعزى ملتغريات )اجلن�ص، واملوؤهل العلمي، و�صنوات اخلربة الإدارية( ؟ 

أهداف الدراسة: 

هدفت الدرا�صة اإىل: 
ا�صتق�صاء درجة توافر خ�صائ�ص املنظمات عالية الأداء يف مدار�ص وزارة الرتبية . 1

والتعليم يف حمافظة نابل�ص �صمال فل�صطني.
توافر . 2 لدرجة  حتديدهم  يف  واملديرات  املديرين  ا�صتجابات  يف  الفروق  تعرف 

نابل�ص  والتعليم يف حمافظة  الرتبية  وزارة  مدار�ص  الأداء يف  عالية  املنظمات  خ�صائ�ص 
�صمال فل�صطني التي تعزى ملتغريات: )اجلن�ص، واملوؤهل العلمي، و�صنوات اخلربة الإدارية( .

تقدمي تو�صيات للنهو�ص مبدار�ص وزارة الرتبية والتعليم يف حمافظة نابل�ص يف . 3
�صوء املنظمات عالية الأداء.

أهمية الدراسة: 
للنظام  جديدةً  روؤيةً  يقدم  حيوياً،  مو�صوعاً  تتناول  اأنها  من  الدرا�صة  اأهمية  تنبع 
الرتبوي مبدخالته وعملياته وخمرجاته، ويربز الدور الذي يقوم به كل عن�رض من عنا�رض 
اأن تفيد هذه الدرا�صة  العملية التعليمية التعلمية لإحداث التغيري املن�صود؛ لذا فمن املرجو 
يف توفري املعلومات الالزمة للمخططني و�صانعي القرار، وت�صليط ال�صوء على واقع مدار�ص 
الرتبية والتعليم يف حمافظة نابل�ص �صمال فل�صطني يف �صوء خ�صائ�ص املنظمات  وزارة 
عالية الأداء، مما قد ي�صاعد يف تبني �صيا�صات تربوية، وو�صع ا�صرتاتيجيات واآليات جتويد 
العمل فيها وتطويره.عالوة على الإغناء املعريف لقادة املدار�ص والعاملني فيها؛ اأمال يف 
اأدوارهم  اأداء  التي متكنهم من  واملهنية  املعرفية  باملهارات  تزويدهم  تاأهيلهم من خالل 

على اأكمل وجه يف ظل التطورات والت�صابق املعريف يف ع�رضنا احلا�رض.

حدود الدراسة: 

حتددت نتائج الدرا�صة فيما ياأتي: 
مدار�ص . 1 يف  العاملني  واملديرات  املديرين  على  الدرا�صة  اقت�رضت  ب�رضية:  حدود 

وزارة الرتبية والتعليم يف حمافظة نابل�ص من وجهة نظرهم.
اأفراد جمتمع . 2 التي مت جمعها من  البيانات  الدرا�صة على  اقت�رضت  حدود زمانية: 

الدرا�صة يف العام الدرا�صي 2013/ 2014.
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حمافظة . 3 يف  والتعليم  الرتبية  وزارة  مدار�ص  يف  الدرا�صة  اأجريت  مكانية:  حدود 
نابل�ص �صمال فل�صطني.

تتحدد نتائج الدرا�صة بالأداة امل�صتخدمة.. 4

مصطلحات الدراسة: 

ا�صتملت الدرا�صة على م�صطلحات عرفت اإجرائياً على النحو الآتي: 
مدار�س وزارة الرتبية والتعليم:  ◄

املدار�ص احلكومية التي تتوىل م�صوؤوليتها وزارة الرتبية والتعليم العايل يف حمافظة 
نابل�ص �صمال فل�صطني، والتابعة لل�صلطة الفل�صطينية اإداريا وفنياً ومادياً.ويدر�ص فيها اأبناء 

الفل�صطينيني من ال�صف الأول اإىل ال�صف الثاين الثانوي.
املنظمة عالية الأداء:  ◄

بنية  تتبع  التي  التقليدية  املنظمات  ب�صكل خمتلف عن  تعمل  ا�صطالحاً: هي منظمة 
هرمية، وت�صتخدم التخطيط ال�صرتاتيجي لربط جميع جوانب املنظمة، من اأجل الو�صول اإىل 

. )Dipra, 2006( اأعلى نتائج ممكنة
تنظيمية،  وثقافة  واقعية،  واأهدافاً  وا�صحة،  ا�صرتاتيجية  تتبنى  منظمة  هي  اإجرائياً: 
ومتتلك قيادة فاعلة، وتكنولوجيا موظفة، وم�صاركة طالبية اإيجابية، و�رضاكة مع املجتمع 

املحلي، وبيئة تعليمية تعلمية فاعلة، وحتقق نتائج حت�صيل مرتفعة.

األدب النظري والدراسات السابقة: 

األدب النظري: 

يعد بع�صهم الع�رض احلا�رض ع�رض املنظمات، لأنها تهيمن على مناحي حياة الإن�صان 
بها،  يتمتع  التي  وال�صبابية  والثقافية  والجتماعية  والتعليمية  ال�صحية  كافة، فاخلدمات 
وي�صتفيد منها الفرد، تقدم بو�صاطة املنظمات املختلفة، وميكن النظر اإىل املنظمة على اأنها 
اأهدافها بكفاية  اأهم عنا�رضه الإن�صان، وعليه يتوقف جناحها يف حتقيق  كيان اجتماعي 

)حرمي، 1997( .
مفهوم املنظمات عالية الأداء:  ◄

اهتم مفكرو الإدارة بتعريف املنظمات، وفيما ياأتي بع�ص هذه التعريفات: 
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بوعي  الأفراد  فيه  يتفاعل  من�صق،  اجتماعي  تكوين  اأو  هادفة،  اجتماعية  وحدة  هي 
�صمن حدود حمددة وا�صحة ن�صبيا، من اأجل حتقيق اأهداف م�صرتكة )ال�صامل، 2000( .

وعرفت املنظمة اأي�صا باأنها: كيان اجتماعي ب�رضي، يتفاعل فيه الأفراد مع بع�صهم، 
وذلك من اأجل حتقيق اأهداف حمددة )حجازي وجواد، 2008( .

اأما بالن�صبة ملفهوم املنظمة عالية الأداء، فقد عرفها �صاربي )Sharpe, 2001( باأنها 
منظمة تعمل اأف�صل وتنفق اأقل، وحتقق نتائج مهمة مقارنةً بالأموال التي اأنفقت، وجتني 

اأرباحاً، وتوفر منتجات وخدمات دون تاأخري، وحتقق �صهرةً ملنتجاتها وخدماتها.
وعرفها وول )Waal, 2007( باأنها منظمة حت�صل على اإنتاجية اأف�صل من اأقرانها يف 
الفرتة الزمنية نف�صها، وذلك من خالل التكيف اجليد وال�رضيع مع التغريات، واإدارة طويلة 
املدى، وبناء هيكلية متكاملة ومرتابطة، وتطوير قدراتها، والتعامل مع موظفيها على اأنهم 

قوتها الرئي�صة.
واأ�صاف دي�صي )Deasy, 2008( بقوله: هي منظمة تعلن للجمهور ر�صالتها وروؤيتها 
اأمام املعنيني جميعهم من �صباب  ال�صفافية  الوا�صحة، ومتار�ص  العملية واأهدافها  وقيمها 

واأولياء اأمور وموظفني.
خ�صائ�س املنظمات عالية الأداء:  ◄

و�صح بيكو�صي واآخرين )Picucci, et al, 2002( اأربع خ�صائ�ص تدعم التعليم والتعلم 
تعاونية،  بيئة  وتكري�ص  الطلبة،  عالية من جميع  توقعات  الأداء وهي:  عالية  املنظمة  يف 
باحلالت  والهتمام  والأبنية،  التنظيمية  الهياكل  خالل  من  والتعلم  التعليم  دعم  والتزام 

الفردية للطلبة وتوفري خدمات اإ�صافية عن املدار�ص العادية.
وو�صف ترمبلي )Trimple, 2002( املدار�ص عالية الأداء باأنها حتقق نتائج مرتفعة، 
وتدير الأموال ب�صكل جيد، وتوظف الفرق املدر�صية املتنوعة، وت�صتخدم الأهداف امل�صتندة 

اإىل البيانات لتح�صني اأداء الطلبة.
وخل�ص نيل�صني )Nielsen, 2003( خ�صائ�ص اأبنية املدار�ص عالية الأداء اأنها فعالة 

وذات كفاءة عالية، ومريحة لأداء الأعمال وال�صيانة الدورية امل�صتمرة.
منها:  الأداء  عالية  املدار�ص  خ�صائ�ص  من  عددا   )Kennedy, 2003( كينيدي  وذكر 
اأنها تعزز بيئة تعلم الطلبة، وحتافظ على الطاقة واملوارد واملمتلكات، وتقدم مبادرات ذات 

قيمة عالية.
واأ�صار ووكر )Walker, 2004( اإىل بع�ص خ�صائ�ص املنظمة عالية الأداء باأنها: ذات 
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ر�صالة وا�صحة، ويعرب عنها بو�صوح، وا�صتخدام ا�صرتاتيجي لل�رضاكة مع الآخرين، وتركيز 
على حاجات امل�صتخدمني، واإدارة ا�صرتاتيجية لالآخرين، والرتكيز على النتائج واملخرجات.
وذكر كل من راي واآخرين )Ray, et al, 2006( خ�صائ�ص املدار�ص عالية الأداء واأهمها: 
هي مدار�ص ناجحة، وحتقق عالمات فوق املعدل، ومعدلت الت�رضب فيها منخف�صة، ومعدل 
ح�صور الطلبة والتزامهم فيها عال، واأولياء الأمور ن�صيطون وفاعلون ومنخرطون يف خدمة 

التعليم واملدر�صة.
واأ�صار األيوتا وبدي )Aliotta & Pde, 2008( اأن املدار�ص عالية الأداء تت�صف مبزايا 
وخ�صائ�ص جتعلها حتد من هدر الطاقة، وتوفر الراحة، وتتميز باأنها �صحية ومنتجة، وهي 

بيئة جميلة و�صاحلة للتعلم، وبناوؤها ذو كفاءة ومزود بالأجهزة الالزمة.
من  مبجموعة  تت�صف  الأداء  عالية  املدار�ص  اأن   )Hurd, 2009( هارد  واأ�صاف 
اخل�صائ�ص فهي مريحة، و�صحية، وتوفر املواد والطاقة ذات الكفاءة العالية، وهي �صهلة 

العمل وال�صيانة، واآمنة وحمفزة، وهي مكان مثايل للتعليم والتعلم.
مبادئ املنظمات عالية الأداء:  ◄

و�صح ووكر )Walker, 2004( املبادئ الع�رضة للمنظمات عالية الأداء وهي: الرتكيز، 
وامل�صاركة، والقيادة، والتعلم، والأفراد، والتعاون، واملرونة، والتنبوؤ، واملعلومات، والتكامل.

�رشوط املنظمة عالية الأداء:  ◄
ناجحة  املدار�ص  جتعل  التي  واملمار�صات  ال�رضوط   )Carter, 2000( كارتر  خل�ص 
وعالية الأداء يف: جودة املعلم، وم�صاءلة الآباء، وكفاءة الختبارات الت�صخي�صية، والتاأكيد 

على املهارات الأ�صا�صية، والتمويل الفعال للمدر�صة.
وبني دالتون )Dalton, 2000( �رضوطاً م�صرتكةً للمنظمة عالية الأداء وهي: راأ�ص املال 
الفكري، وفريق عمل ذاتي التوجيه، والعمل اجلماعي، وتكنولوجيا متكاملة ومنتجة، وتعلم 
تنظيمي، ووحدات املنظمات عالية الأداء التي تطبق ا�صرتاتيجيات املنظمات عالية الأداء، 

وروابط بيئية، ومواقع جديدة، وتكامل داخلي، واإدارة اجلودة ال�صاملة.
العمل،  و�صوح  ومنها:  الأداء  عالية  املنظمة  �رضوط   )Sharpe, 2001( �صارب  واأكد 
للم�صادر،  الفاعل  والتوظيف  اإبداعية،  ومكافاآت  ناجحة،  واأهداف  الإمكانات،  وتقومي 
وا�صتعداد  امل�صتمر،  والتعلم  والتغيري،  العمل  واإدارة  امل�صادر،  متعددة  الراجعة  والتغذية 

الفريق، وال�صتعداد الفردي.
)Jamrog, et al, 2007( متطلبات و�رضوط بناء املنظمة  واآخرون  و�رضح جامروغ 
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عالية الأداء بالنقاط الآتية: �صلوك ثابت يف كل اأجزاء املنظمة، وتفهم امل�صتفيد ب�صكل كبري، 
وتطوير  املعلومات،  يف  وم�صاركة  حملية  واإدارة  تلبيتها،  على  والرتكيز  حاجاته  ومعرفة 
عمل،  وفريق  بيئة  وتوفري  العاملني،  اإىل  املعلومات  و�صول  وت�صهيل  ودعمهم،  امل�رضفني 

ومعاملة العاملني ب�صكل جيد.
حتقق  اأن  يتوقع  التي  وال�رضوط  املوؤ�رضات  من  جمموعة   )Hill, 2010( هيل  وناق�ص 
ال�صرتاتيجيات  ملناق�صة  املتكررة  املعلمني  اجتماعات  اأهمها:  املدار�ص  يف  العايل  الأداء 
التعليمية وحت�صيل الطلبة، والتكامل بني البيانات واحلوار التعاوين بني املعلمني، وتنبوؤات 

القيادة يف ا�صتخدام بيانات التح�صيل لتخاذ قرارات التعليم واإجراءات التغيري املوؤ�ص�صي.

الدراسات السابقة: 

تناول هذا الق�صم جمموعة من الدرا�صات العربية والأجنبية على النحو الآتي: 
اأولً- الدرا�صات العربية:  ●

فيما ياأتي بع�ص الدرا�صات– رغم ندرة املو�صوع- من الأقدم اإىل الأحدث: 
الرتبوي يف  التخطيط  اإىل م�صكالت  التعرف  )2007( درا�صة هدفت  عي�صة  اأبو  اأجرت 
متغريات:  اأثر  وبيان  فل�صطني،  من  ال�صمالية  املحافظات  يف  الثانوية  احلكومية  املدار�ص 

اجلن�ص واملوؤهل العلمي والتخ�ص�ص وعدد �صنوات اخلربة على هذه امل�صكالت.
طبقية  ع�صوائية  عينة  واختريت  ومديرةً،  مديراً   )582( من  الدرا�صة  جمتمع  تكون 
منتظمة بلغ عددها )231( ، وا�صتخدمت ال�صتبانة جلمع البيانات، وتو�صلت الدرا�صة اإىل 
املحافظات  الرتبوي يف  التخطيط  ومديراتها مل�صكالت  املدار�ص  مديري  تقدير  درجة  اأن 
با�صتثناء  اجلن�ص  ملتغري  تعزى  فروق  توجد  ول  متو�صطة،  كانت  فل�صطني  من  ال�صمالية 
جمايل املعلمني والطلبة: فدرجة وجود امل�صكالت فيهما اأعلى عند الذكور مقارنة بالإناث، 
والتخ�ص�ص وعدد  العلمي  املوؤهل  تعزى ملتغريات  امل�صكالت،  توجد فروق يف درجة  ول 

�صنوات اخلربة.
واأجرى مر�صود )2010( درا�صة هدفت اإىل بناء اأمنوذج مقرتح لتطوير مدار�ص وكالة 
الغوث الدولية يف �صمال فل�صطني يف �صوء: »املنظمات عالية الأداء«.وتكون جمتمع الدرا�صة 
من )2147( موظفاً وموظفةً، وطبقت ال�صتبانة على عينة متاحة تكونت من )28( م�رضفاً 

تربوياً و )87( مدير مدر�صة و )186( معلما.وتو�صلت الدرا�صة اإىل النتائج الآتية: 
جاءت درجة التوافر الكلية خل�صائ�ص املنظمات عالية الأداء متو�صطة، وح�صلت )9( 
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جمالت على درجة توافر )متو�صطة( ، وح�صلت )3( جمالت على درجة توافر )متدنية( .
واأظهرت الدرا�صة اأنه توجد فروق تعزى ملتغري امل�صمى الوظيفي يف جميع املجالت 
العلمي على  ، ول توجد فروق تبعاً ملتغري املوؤهل  الثاين )مدير مدر�صة(  ل�صالح امل�صتوى 
جميع املجالت با�صتثناء جمال التكنولوجيا، حيث جاءت الفروق ل�صالح امل�صتوى الثاين 
)اأكرث من بكالوريو�ص( ، ول توجد فروق تبعاً ملتغري �صنوات اخلدمة على جميع املجالت 
با�صتثناء جمال القيادة، حيث جاءت الفروق ل�صالح امل�صتوى الثالث )اأكرث من 10 �صنوات( .
»املنظمات  �صوء:  يف  الغوث  وكالة  مدار�ص  لتطوير  مقرتحاً  اأمنوذجاً  الباحث  وقدم 
فل�صطني  �صمال  يف  الدولية  الغوث  وكالة  مدار�ص  على  القائمني  واأو�صى  الأداء«،  عالية 

بتطبيق الأمنوذج املقرتح الذي تو�صلت اإليه الدرا�صة.
اإدارة  اإىل درجة تطبيق معايري  التعرف  اإىل  اأبو عبده )2010( درا�صة هدفت  واأجرت 
اجلودة ال�صاملة يف املدار�ص الفل�صطينية يف حمافظة نابل�ص من وجهة نظر املديرين فيها، 
و�صنوات  والتخ�ص�ص  العلمي  واملوؤهل  اجلن�ص  من  كل  متغريات  دور  اإىل حتديد  بالإ�صافِة 
اخلربة وال�صلطة امل�رضفة على ذلك.ولتحقيق الأهداف اأجريت الدرا�صة على جمتمع )227( 
الوطنية  ال�صلطة  التابعة لل�صلطتني امل�رضفتني _  مديراً ومديرةً من مدار�ص مديرية نابل�ص 
الفل�صطينية، ووكالة الغوث الدولية _ كلتيهما.وطبقت ال�صتبانة على عينة قوامها )132( 
مديراً ومديرة مدر�صة بالطريقة الع�صوائية، وقد تو�صلت الدرا�صة اإىل النتائج الآتية: وجود 
درجة تطبيق متو�صطة ملعايري اإدارة اجلودة ال�صاملة يف مدار�ص حمافظة نابل�ص من وجهة 
نظر املديرين واملديرات فيها على املجالت جميعها، وعدم وجود فروق يف درجة تطبيق 
ملتغريات  تعزى  فيها،  واملديرات  املديرين  نظر  وجهة  من  ال�صاملة  اجلودة  اإدارة  معايري 
اجلن�ص واملوؤهل العلمي وال�صلطة امل�رضفة.بينما يوجد فروق تعزى ملتغري �صنوات اخلربة، 

ول�صالح فئة اخلربة )اأقل من 5 �صنوات( .
ثانياً: الدرا�صات الأجنبية ●

فيما ياأتي بع�ص الدرا�صات التي رتبت من الأقدم اإىل الأحدث: 
و�صف  اإىل  هدفت  درا�صة   )Ragland, et al, 2002( واآخرون  راجالند  اأجرى 
املمار�صات التي تدعم حت�صيل الطلبة امللتحقني بخم�ص مدار�ص ابتدائية عالية الأداء وذات 
احل�صول  يف  النوعي  املنهج  الباحثون  ا�صتخدم  الأمريكية،  تك�صا�ص  ولية  يف  مرتفع  فقر 
بوؤرية،  وجمموعات  والآباء،  واملعلمني  املدار�ص  ملديري  مقابالت  �صمل  البيانات،  على 
وم�صاهدات �صفية، ومراجعة �صجالت الطلبة واملدر�صة.واأ�صارت النتائج اإىل اأن هذه املدار�ص 
تت�صارك يف بع�ص ال�صرتاتيجيات التي تدعم الأداء الأكادميي العايل ومنها: تبني املدر�صة 
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ومواهبهم،  املعلمني  خربة  وا�صتثمار  الأكادميي،  النجاح  ميكنهم  الطلبة  كل  اأن  العتقاد 
القوة  جوانب  لتحديد  التقومي  بيانات  واعتماد  اخلربات،  لنقل  املنتظم  التوا�صل  وتفعيل 
وال�صعف، وتلبية الحتياجات وتعديل ا�صرتاتيجيات التعلم، و�صيادة ثقافة التعلم املتمركز 
حول املتعلم يف املدر�صة، واأن ي�صعى املعلمون لإزالة معوقات التعلم الأكادميية، وو�صع 
احللول وا�صرتاتيجيات التدخل على نطاق املدر�صة، والهتمام بوجهات نظر الطاقم والآباء 
ك�رضيك ناقد وداعم، وتقدمي خدمات الرتبية اخلا�صة القيمة للطلبة، وتبني املدر�صة فكرة اأن 

الرتبية اخلا�صة و�صيلة لدمج الطلبة يف برنامج التعليم النظامي.
واأجرى ريف�س )Reeves, 2003( درا�صة هدفت اإىل حتديد خ�صائ�ص املدار�ص عالية 
�صنوات،   )4( البحث وم�صاهداتها وفح�صها ملدة  بيانات  الباحث مبالحظة  وا�صتمر  الأداء، 
وثانوية يف  ابتدائيةً  مدر�صةً   )228( مثلوا  طالباً   )130000( من  البيانات  حيث جمعت 
ريفية  مدار�ص  �صملت  الأمريكية،  املتحدة  الوليات  يف  وميلووكي  وي�صكن�صون  وليتي 
وح�رضية و�صواحي من الفئات الغنية والفقرية، وخل�صت نتائج الدرا�صة خ�صائ�ص املدار�ص 
عالية الأداء مبا ياأتي: الرتكيز على التح�صيل الأكادميي، وخيارات منهاج وا�صحة، وتقومي 
احلقيقية،  الكتابة  مهارات  على  والتاأكيد  للتح�صني،  متعددة  وفر�ص  الطلبة  لتقدم  منتظم 

وحتقيق التعاون يف اأعمال الطلبة.
اإىل  رومبريجر وبالردي )Rumberger & Palardy, 2005( درا�صة هدفت  واأجرى 
ودرجات  عالمات  وهي:  الأداء  عالية  املدار�ص  موؤ�رضات  من  جمموعة  بني  العالقة  ك�صف 
الختبار، ومعدلت الت�رضب، ومعدلت النتقال، وجمعت البيانات من عينة بلغت )14199( 
طالباً يف املدار�ص الأمريكية، وا�صتخدمت اأدوات منها اختبار وا�صتبانة وزعت على الطلبة 
وحت�صن  الطلبة  تعلم  تدعم  التي  املدار�ص  اأن  النتائج  ودلت  والآباء،  واملديرين  واملعلمني 

التح�صيل لي�ص بال�رضورة اأن تخف�ص معدلت الت�رضب اأو النتقال.
تعرف  اإىل  هدفت  درا�صة   )Kannapel, et al, 2005( واآخرون  كانابل  واأجرى 
اخل�صائ�ص املوؤثرة اإيجاباً على تعلم الطلبة يف املدار�ص عالية الأداء وذات الفقر املرتفع، 
عالمات  وروجعت  املالحظة،  اأداة  ا�صتخدمت  فرق  طريق  عن  البيانات  الباحثون  جمع 
الختبارات وخطط التح�صني املدر�صية، وخطط الدرو�ص، ومناذج من اأعمال الطلبة، ووثائق 
مدر�صية، وجمعت بيانات عن املعايري واملوؤ�رضات امل�صتخدمة يف ولية كنتاكي الأمريكية 
حيث  الفرق،  مع  مقابالت  عقدت  ثم  موؤ�رضاً،   )88( من  مكونة  حماور  ت�صع  ت�صمنت  التي 
ا�صتخدم املنهج النوعي يف التحليل لتحديد خ�صائ�ص املدار�ص عالية الأداء، تكونت العينة 
�صجلت  ياأتي:  كما  النتائج  وكانت  الأداء،  منخف�صة   )8( و  الأداء،  عالية  مدار�ص   )8( من 
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املدار�ص عالية الأداء درجات عالية يف معظم املحاور.ويوجد اختالف دال بني املدار�ص 
عالية الأداء ومنخف�صة الأداء يف )22( موؤ�رضاً ل�صالح املدار�ص عالية الأداء، وبخا�صة يف 

حماور: ثقافة املدر�صة، واملنهاج، والتطوير املهني، والتقييم، والهيكل التنظيمي.
واأجرى �صانون وبيل�صما )Shannon & Bylsma, 2007( درا�صة هدفت اإىل معرفة 
خ�صائ�ص املدار�ص عالية الأداء، وروجع )120( بحثاً ومرجعاً بالتعاون مع مكتب مراقب 
التعليم العام يف ولية وا�صنطن الأمريكية، واأظهرت النتائج اخل�صائ�ص الآتية: روؤية وا�صحة 
من  عالية  وم�صتويات  فاعلة،  مدر�صية  وقيادة  الطلبة،  جلميع  عالية  وتوقعات  وم�صرتكة، 
التعاون والت�صالت، ومنهاج وتعليم وتقومي من�صجم مع معايري الولية، ومراقبة التعلم 

والتعليم، وتطوير مهني مركز، وبيئة تعلم داعمة، وانخراط العائلة واملجتمع.
حتقق  كيف  �صوؤال  عن  الإجابة  اإىل  هدفت  درا�صة   )Bowers, 2008( بورز  واأجرى 
املدر�صة الأداء العايل وحتافظ عليه؟ ، ولذا قام الباحث باملقارنة بني درا�صتني يف ولية 
نيويورك الأمريكية، وو�صحت النتائج اأن الأداء العايل يتطلب الرتكيز على ق�صايا مركزية 
خم�صة هي: منظمة من�صبطة تتيح الإبداع والبتكار �صمن حدودها، وتركيز تنظيمي يقود 
و�صخ  والتدريب،  التوظيف  طريق  عن  املوظفني  اأف�صل  على  واحل�صول  والقرارات،  العمل 
مع  امل�صتمر  التح�صني  بالنجاح من خالل  الأمد  والتزام طويل  الأولويات،  امليزانية ح�صب 

الرتكيز على التحديات التي تواجه املنظمة.
واأجرى ملفورد واآخرون (et al, Mulford,2008,) درا�صة هدفت اإىل ا�صتعرا�ص الأدب 
الرتبوي وكتابة تقرير عن النتائج املتعلقة مبديري املدار�ص الناجحني يف ولية تا�صمينيا 
مديراً   )195( من  تكونت  التي  العينة  اأفراد  اآراء  ل�صتطالع  ا�صتبانة  ووزعت  ال�صرتالية، 

ناجحاً يف املدار�ص احلكومية، وجاءت النتائج كما ياأتي: 
ومهمة،  - رئي�صة  ق�صية  العامل  اأنحاء  جميع  يف  الفقر  اأن  اإىل  الرتبوي  الأدب  ي�صري 

وهناك عالقة بني التعليم والفقر.
اخل�صائ�ص امل�صرتكة للمدار�ص عالية الأداء هي: النجاح والنتائج املرتفعة، وقيادة  -

عالية الأداء، ووجود اآثار عملية لفاعلية املدر�صة يف املناطق الفقرية جدا.
املدار�ص عالية الأداء يف املجتمعات الفقرية يجب اأن تعطى اأولوية. -

واأجرى اأكدمير واإردمي وبولت )Akdemir, Erdem & Polat, 2010( درا�صة هدفت 
الرتبوي  الأدب  مراجعة  خالل  من  الأداء،  عالية  للمنظمة  ال�صائعة  اخل�صائ�ص  تعرف  اإىل 
العاملي، وتو�صلت الدرا�صة اإىل النتائج الآتية مرتبة ح�صب الأهمية: وجود قيم وروؤية مفهومة 



267

2016 األول  مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات التربوية والنفسية - اجمللد الرابع - ع )16( - تشرين 

ووا�صحة للمنظمة، وان�صباط عال، واأهداف حمددة ووا�صحة، وتوا�صل قوي، واملرح، وبناء 
والتغذية  الفعال،  والتدريب  الدنيا،  امل�صتويات  مب�صاركة  القرار  و�صناعة  وال�رضية،  الثقة 
الراجعة، وتبني النظام املعتمد على امل�صتفيد، وتطبيق نظام قيا�ص التح�صني، واإدارة التغيري 
ال�صرتاتيجي امل�صتمر، والبتكار والنفتاح على التكنولوجيا، والعمل امل�صتند على الفرق، 
والقيادة الت�صاركية، ونظام حوافز فعال، وتوظيف اأف�صل املواهب، وتوازن العمل واحلياة، 
وتوفري  املعرفة،  واإدارة  والتعوي�ص،  الأداء  وتقومي  والدافعية،  العمل،  مكان  يف  والتنوع 
الأخالقي  القرار  و�صنع  الفعال،  والتخطيط  والتحليل  التتابعي،  والتخطيط  وظيفة جمدية، 

واحرتام الأقران.
اإىل  هدفت  درا�صة   )Vanthournout, et al, 2011( واآخرون  فانثورناوت  واأجرى 
تعرف خ�صائ�ص بيئة التعلم عالية الأداء، ولتحقيق اأهداف الدرا�صة ا�صتخدمت اأداتان هما: 
ال�صتبانة واملقابالت لعينة ع�صوائية بلغ عددها )5000( موظف يف مدار�ص ولية اإلينوي 
يف الوليات املتحدة الأمريكية، واأبرزت نتائج الدرا�صة جمموعة من اخل�صائ�ص كما ياأتي: 
للمدخالت  الفعال  والتوظيف  التعلم،  خربات  وتخطيط  والعمل  الوقت  يف  امل�صتقل  الأداء 
والتغذية الراجعة، والتوجه امل�صتقبلي، والتطوير املوجه ذاتيا، واملواءمة املرنة الر�صيقة، 

والربط بني التعلم واخلربة العملية، والتعاون الن�صط.
واأجرى �صوفني )Sufean, 2014( درا�صة هدفت اإىل فح�ص اأمناط التباين وحتليلها، 
الأداء  عالية  الثانوية  املدار�ص  يف  املدر�صة  وثقافة  التعليمية  القيادة  بني  والعالقات 
للثقافة  التعليمية، والثانية  للقيادة  ا�صتبانتني، واحدة  الباحث  ا�صتخدم  الأداء،  ومنخف�صة 
التنظيمية، وطبقت كالهما على )109( معلمني من )10( مدار�ص ثانوية، منها )5( مدار�ص 
عالية الأداء و )5( مدار�ص منخف�صة الأداء يف ولية �صيالنغور يف ماليزيا، واأظهرت الدرا�صة 
ففي  ملحوظ،  ب�صكل  خمتلفة  املدار�ص  لهذه  التعليمية  والقيادة  الثقافة  اأن  الآتية:  النتائج 
املدر�صة  وطاقم  الطلبة  نحو  اإيجابية  اجتاهات  على  املدير  يحافظ  الأداء  عالية  املدار�ص 
املهنية،  املعلمني  وقيم  الزمالة  على  ويوؤكد  تعلم،  ومناخ  مدر�صية  ثقافة  ويخلق  والآباء، 
م�صتوى  على  والتخطيط  والتعاون  للثقافة  بالن�صبة  والر�صالة.اأما  بالروؤية  الطاقم  وي�رضك 
املدر�صة فهي مرتبطة بنمط القيادة املدر�صية.واأ�صافت النتائج: ولكي ت�صبح املدر�صة عالية 
اأهدافاً مهنيةً  وي�صع  وا�صحتني،  ور�صالة  روؤية  يوؤ�ص�ص  اأن  املدر�صة  مدير  الأداء يجب على 
للطاقم، ويبني قنوات ات�صال باجتاهني مع املعلمني، وي�صع توقعات عالية من املعلمني 

والطلبة، ويخلق ثقافة مدر�صية اإيجابية، ويوفر مناخ تعلم اإيجابي.
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تعقيب على الدراسات السابقة: 
اعتمدت هذه الدرا�صة على جمموعة من الدرا�صات ال�صابقة العربية، فقد تناولت درا�صة 
مر�صود )2010( درجة توافر خ�صائ�ص املنظمات عالية الأداء، وتناولت درا�صة اأبو عبده 

)2010( معايير اإدارة اجلودة ال�صاملة، والتي ا�صتخدم فيها املنهج الو�صفي.
اأما الدرا�صات ال�صابقة الأجنبية، فقد تناولت املنظمة عالية الأداء وميكن اإبراز 

ما ياأتي: 
وعالقتها . 1 الأداء،  عالية  للمنظمة  ال�صائعة  اخل�صائ�ص  تعرف  اإىل  هدفت 

وريف�ص   ،  )Bowers, 2008( بورز  درا�صات  مثل  الأكادميي  والتح�صيل  والأداء  بالتعلم 
. )Reeves, 2003(

ا�صتخدمت اأدوات ال�صتبانة مثل: درا�صة �صوفني )Sufean, 2014( ، واملقابلة مثل . 2
درا�صة فانثورناوت )Vanthournout, et al, 2011( ، والختبار مثل رومبريجر وبالردي 

. )Rumberger & Palardy, 2005(
وتتميز الدرا�صة احلالية يف اأنها: 

جمعت البيانات عن درجة توافر خ�صائ�ص املنظمة عالية الأداء من جميع اأفراد . 1
جمتمع الدرا�صة.

ا�صتملت على املتغريات الو�صيطة: اجلن�ص، واملوؤهل العلمي، و�صنوات اخلربة الإدارية.. 2
احلالية، . 3 الدرا�صة  عنوان  اختيار  يف  ال�صابقة  الدرا�صات  نتائج  ا�صتقراء  من  اأفادت 

وكذلك اعتماد اأداة درا�صة مر�صود )2010( ل�صمولها على خ�صائ�ص املنظمة عالية الأداء.

الطريقة واإلجراءات: 
ا�صتخدم املنهج الو�صفي بو�صفه اأ�صلوباً منا�صباً لبحث م�صكلتها املتمثلة يف ا�صتق�صاء 
درجة توافر خ�صائ�ص املنظمات عالية الأداء يف مدار�ص وزارة الرتبية والتعليم يف حمافظة 

نابل�ص �صمال فل�صطني.

جمتمع الدراسة: 

تكون جمتمع الدرا�صة من )129( مديراً ومديرةً من العاملني يف مدار�ص وزارة الرتبية 
والتعليم يف حمافظة نابل�ص �صمال فل�صطني يف العام الدرا�صي 2013/ 2014، واجلدول( 

1 )يو�صح توزيع اأفراد جمتمع الدرا�صة.
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الجدول (1) 
توزيع أفراد مجتمع الدراسة

�صنوات اخلربة الإداريةاملوؤهل العلمياجلن�س

بكالوريو�س ذكوراإناث
اأو اأقل

اأكرث من 
بكالوريو�س

اأقل من 5 
�صنوات

من 5 - 10 
�صنوات

اأكرث من 10 
�صنوات

66635376194565

% 51.2% 48.8% 41.1% 58.9% 14.7% 34.9% 50.4

أداة الدراسة: 

لتحقيق اأهداف الدرا�صة اعتمدت ا�صتبانة مر�صود )2010( والتي ا�صتند يف بنائها اإىل 
من  ال�صتبانة  وتكونت  املالئمة ملجتمعها،  الرئي�صة  املتغريات  الرتبوي، و�صمنت  الأدب 

ق�صمني: 
Ú  الق�صم الأول: معلومات عامة: ت�صمنت عنوان الدرا�صة وهدفها وتعليمات ت�صمنت

تعبئة معلومات عن مديري املدار�ص ومديراتها من حيث اجلن�ص، واملوؤهل العلمي، و�صنوات 
اخلربة الإدارية.

Ú .ًالق�صم الثاين: ا�صتمل على )55( فقرة وزعت على اثني ع�رض جمالً رئي�صا

صدق األداة: 

يف  العاملني  املحكمني  من  جلنة  على  عر�صت  الدرا�صة،  اأداة  �صدق  حتقيق  اأجل  من 
فقرات  يف  الراأي  اإبداء  منهم  وطلب  حمكمني،   )7( عددهم  والبالغ  الدولية،  الغوث  وكالة 
ال�صتبانة والبالغ عددها )65( فقرة من حيث �صالمتها اللغوية، ودرجة �صالحية كل فقرة 
من الفقرات ومالءمتها ملجالت الدرا�صة واإبداء اأي مالحظات اأو تعديالت يرونها منا�صبة، 

واعتمد الباحث على ما ن�صبته )70 %( لقبول الفقرة اأو رف�صها.
اأخرى،  واأ�صيفت  ال�صتبانة  من  فقرات  حذفت  املحكمني،  اآراء جلنة  على  وبالعتماد 
جمع  اأداة  تكونت  التعديالت  تلك  على  وبناء  اللغوية،  الناحية  من  فقرات  �صياغة  وعدلت 
البيانات يف �صورتها النهائية من )55( فقرة موزعة على )12( جمالً، واأُعطيت كل فقرة 

من فقرات ال�صتبانة خم�صة تقديرات على �صاكلة �صلم ليكرت اخلما�صي.
ولتف�صري تقومي املديرين لدرجة توافر خ�صائ�ص املنظمات عالية الأداء، فقد ق�صم املدى 
اإىل خم�ص فئات بناءً على املدى الذي تنت�رض فيه ال�صتجابات على فقرات الأداة )1 - 5( 
.اإذ كانت قيمة املدى )4( ، اأما طول الفئة في�صاوي )0.8( ، وعليه �صنفت متو�صطات فقرات 
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ال�صتبانة كما ياأتي: )1 - 1.80( درجة توافر متدنية جداً، )1.81 - 2.60( درجة توافر 
توافر مرتفعة،  4.20( درجة   - 3.41( توافر متو�صطة،  3.40( درجة   - 2.61( متدنية، 

)4.21 - 5( درجة توافر مرتفعة جداً.

ثبات األداة: 

ا�صتخرج معامل الثبات با�صتخدام معادلة كرونباخ األفا )Cronbach's Alpha( ، عن 
، وتعد  الأداة، حيث بلغت قيمته )0.96(  الداخلي لفقرات  طريق احت�صاب معامل الت�صاق 
هذه القيمة منا�صبة لغايات الدرا�صة.واجلدول )2( يبني معامل الت�صاق الداخلي با�صتخدام 

معادلة كرونباخ األفا.
الجدول (2) 

معامل االتساق الداخلي باستخدام معادلة كرونبا	 ألفا

معامل الثبات املجال الرقم

0.58 ا�صرتاتيجية املدر�صة  1

0.81 الأهداف 2

0.76 الثقافة التنظيمية 3

0.80 القيادة 4

0.75 الطلبة 5

0.81 التكنولوجيا 6

0.76 العالقة مع املجتمع املحلي 7

0.53 البيئة املدر�صية 8

0.86 التعلم امل�صتمر 9

0.70 الت�صال والتوا�صل 10

0.79 ا�صرتاتيجيات التعليم 11

0.82 التح�صيل 12

0.96 الثبات الكلي لالأداة

إجراءات الدراسة: 

مديراً   )129( من  تكون  الذي  الدرا�صة  جمتمع  اختري  الدرا�صة،  اأداة  اعتمدت  اأن  بعد 
ومديرة، ووزعت اأداة الدرا�صة مرفقة بكتاب التغطية من وزارة الرتبية والتعليم يف حمافظة 
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تو�صيح  وبعد  الدرا�صة،  اأفراد جمتمع  الدرا�صة على  تطبيق  لت�صهيل  فل�صطني،  �صمال  نابل�ص 
الإجابة عن الأداة، وبيان جميع املعلومات املتعلقة بها، جرى التاأكيد باأن هذه املعلومات 
لن ت�صتخدم اإل لأغرا�ص البحث العلمي.بعد ذلك جمعت ال�صتبانات، وجرى تدقيقها والتاأكد 

من �صالحيتها لأغرا�ص التحليل الإح�صائي.

املعاجلة اإلحصائية: 

اإح�صائياً  البيانات  عوجلت  وترميزها،  الدرا�صة  جمتمع  اأفراد  ا�صتجابات  تفريغ  بعد 
با�صتخدام برنامج الرزمة الإح�صائية للعلوم الجتماعية )SPSS( ، ولالإجابة عن ال�صوؤال 
 T�( )ت(  اختبار  املعيارية.وا�صتخدم  والنحرافات  احل�صابية  املتو�صطات  ا�صتخدمت  الأول 
Test( وحتليل التباين الأحادي )One Way ANOVA( لالإجابة عن ال�صوؤال الثاين املتعلق 
الأداء  املنظمات عالية  توافر خ�صائ�ص  الدرا�صة عن درجة  اأفراد  اإجابات  باإيجاد متو�صط 
وفق متغريات )اجلن�ص، واملوؤهل العلمي و�صنوات اخلربة الإدارية( ، واعتمدت قيمة معنوية 

)α < 0.05( لو�صف الأثر بالدال اإح�صائياً.

نتائج الدراسة ومناقشتها: 

النتائج املتعلقة بال�صوؤال الأول: ما درجة توافر خ�صائ�س املنظمات عالية  ◄
الأداء يف مدار�س وزارة الرتبية والتعليم يف حمافظة نابل�س �صمال فل�صطني 

من وجهة نظر املديرين واملديرات؟ 
لالإجابة عن هذا ال�صوؤال احت�صبت املتو�صطات احل�صابية والنحرافات املعيارية لدرجة 
يف  والتعليم  الرتبية  وزارة  مدار�ص  يف  الأداء  عالية  املنظمات  خ�صائ�ص  جمالت  توافر 
الدرا�صة كما  اأفراد جمتمع  حمافظة نابل�ص �صمال فل�صطني، ورتبت تنازلياً من وجهة نظر 

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

درجة التوفر النحراف 
املعياري

املتو�صط 
احل�صابي املجال الرتتيب

متو�صطة 0.56 3.30 التكنولوجيا الأول
متو�صطة 0.51 3.23 ا�صرتاتيجية املدر�صة  الثاين
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درجة التوفر النحراف 
املعياري

املتو�صط 
احل�صابي املجال الرتتيب

متو�صطة 0.63 3.20 العالقة مع املجتمع املحلي الثالث
متو�صطة 0.63 3.13 الأهداف الرابع
متو�صطة 0.48 3.12 البيئة املدر�صية اخلام�ص
متو�صطة 0.59 3.11 التح�صيل ال�صاد�ص
متو�صطة 0.54 3.10 ا�صرتاتيجيات التعليم ال�صابع
متو�صطة 0.58 3.07 التعلم امل�صتمر الثامن
متو�صطة 0.55 3.03 الثقافة التنظيمية التا�صع
متو�صطة 0.52 2.94 القيادة العا�رض
متو�صطة 0.47 2.83 الطلبة احلادي ع�رض
متو�صطة 0.43 2.73 الت�صال والتوا�صل الثاين ع�رض
متو�صطة 0.43 3.06 درجة التوفر الكلية على جميع املجالت

يبني جدول 3 اأن درجة التوافر الكلية جلميع جمالت خ�صائ�ص املنظمة عالية الأداء 
توافر  درجة  كاأعلى   )3.30( بني  احل�صابية  املتو�صطات  تراوحت  وقد   ، )متو�صطة(  كانت 
.وقد  والتوا�صل(  )الت�صال  توافر ملجال  درجة  كاأدنى   )2.73( و   ، )التكنولوجيا(  ملجال 
يعزى ذلك اإىل اأن املخططني يف وزارة الرتبية والتعليم مل ياأخذوا خ�صائ�ص املنظمة عالية 
الأداء كاأولوية عند التخطيط والتنفيذ والتقومي، وب�صبب اعتماد الوزارة على الدول املانحة، 
وعدم و�صوح ال�صيا�صة الرتبوية وا�صتمرارها، وغياب الروؤية امل�صتنرية، بالإ�صافة اإىل �صح 
للمركزية  ال�صفوف، وخ�صوع املدار�ص  الالزمة واملتوافرة يف املدار�ص، واكتظاظ  املوارد 
وخطط  برامج  اإىل  وافتقارها  الآخرين،  على  انفتاحها  وعدم  واأنظمتها،  الوزارة  قبل  من 
مواكبته  وعدم  املنهاج  و�صعف  وغريها،  واجلامعات  املوؤ�ص�صات  مع  احلقيقية  ال�رضاكة 
الفل�صطيني،  ال�صعب  يعي�صها  التي  القا�صية  اليومية  الظروف  واأثر  وامل�صتجدات،  للتغريات 
و�صيا�صة الحتالل القائمة على القمع والتجهيل، وتاأثري الو�صع القت�صادي، وظروف الفقر 

التي توؤثر �صلباً على خ�صائ�ص املدر�صة وفعالية براجمها واأن�صطتها.
درجة  اأن  اإىل  اأ�صارت  التي   )2010( مر�صود  درا�صة  نتائج  النتائج مع  وتن�صجم هذه 

التوافر الكلية جلميع جمالت خ�صائ�ص املنظمة عالية الأداء كانت متو�صطة.
وهذه النتيجة تدعمها نتائج درا�صة اأبو عبده )2010( التي اأفادت اأن درجة تطبيق 
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معايري اإدارة اجلودة ال�صاملة يف مدار�ص مديرية نابل�ص جاءت متو�صطة يف جميع املجالت.
ويجد هذا التف�صري دعماً له يف درا�صة ملفورد واآخرون )Mullford et al, 2008( التي 
اأ�صارت اإىل العالقة بني توافر خ�صائ�ص املدر�صة عالية الأداء وظروف الفقر اإذ توؤثر ظروف 

الفقر �صلباً على خ�صائ�ص املدر�صة.
النتائج املتعلقة بال�صوؤال الثاين: هل توجد فروق يف ا�صتجابات املديرين  ◄

واملديرات يف حتديدهم لدرجة توافر خ�صائ�س املنظمات عالية الأداء يف 
الرتبية والتعليم يف حمافظة نابل�س �صمال فل�صطني تعزى  مدار�س وزارة 

ملتغريات: )اجلن�س، واملوؤهل العلمي، و�صنوات اخلربة الإدارية(؟ 
اجلن�س: أ. 

ال�صوؤال ا�صتخدم اختبار )ت( ملجموعتني م�صتقلتني، ويبني اجلدول )4(  لالإجابة عن 
املتو�صطات احل�صابية والنحرافات املعيارية وقيمة )ت( وم�صتوى الدللة جلميع جمالت 

خ�صائ�ص املنظمات عالية الأداء تبعاً ملتغري اجلن�ص.
الجدول (4) 

نتائج اختبار (ت) لمجتمع الدراسة على مجاالت خصائص المنظمات عالية األداء تبعًا لمتغير الجنس

م�صتوى 
الدللة قيمة ت

ذكر )ن = 63(  اأنثى )ن = 66(  اجلن�س
الرقم

النحراف  
املعياري

املتو�صط 
احل�صابي

النحراف 
املعياري

املتو�صط 
احل�صابي املجالت

0.00 6.853 0.48 2.96 0.40 3.49 ا�صرتاتيجية املدر�صة  1

0.00 12.086 0.43 2.66 0.44 3.58 الأهداف 2

0.00 12.876 0.40 2.60 0.32 3.43 الثقافة التنظيمية 3

0.00 10.529 0.44 2.57 0.33 3.28 القيادة 4

0.00 6.074 0.41 2.60 0.42 3.05 الطلبة 5

0.00 6.343 0.55 3.02 0.43 3.57 التكنولوجيا 6

0.00 7.108 0.58 2.86 0.49 3.53 العالقة مع املجتمع املحلي 7

0.00 4.292 0.50 2.94 0.40 3.28 البيئة املدر�صية 8

0.00 10.920 0.49 2.66 0.33 3.46 التعلم امل�صتمر 9

0.00 7.825 0.37 2.48 0.35 2.97 الت�صال والتوا�صل 10
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م�صتوى 
الدللة قيمة ت

ذكر )ن = 63(  اأنثى )ن = 66(  اجلن�س
الرقم

النحراف  
املعياري

املتو�صط 
احل�صابي

النحراف 
املعياري

املتو�صط 
احل�صابي املجالت

0.00 6.231 0.45 2.83 0.50 3.36 ا�صرتاتيجيات التعليم 11

0.00 6.636 0.48 2.81 0.55 3.41 التح�صيل 12
0.00 11.999 0.36 2.74 0.22 3.36 املتو�صط الكلي

يت�صح من اجلدول )4( اأنه توجد فروق ذات دللة اإح�صائية تبعاً ملتغري اجلن�ص على 
املجالت جميعها، فقد جاءت الفروق ل�صالح فئة اجلن�ص الأوىل )اأنثى( .وتراوحت متو�صطات 
واملت�صمن   )2( للمجال  اأعلى  كمتو�صط   )3.58( بني  )اأنثى(  الأوىل  اجلن�ص  فئة  اإجابات 
والتوا�صل.وتراوحت  لالت�صال  املت�صمن   )10( للمجال   )2.97( اأدنى  ومتو�صط  لالأهداف، 
 )6( للمجال  اأعلى  كمتو�صط   )3.02( بني  )ذكر(  الثانية  اجلن�ص  فئة  اإجابات  متو�صطات 
واملت�صمن للتكنولوجيا، ومتو�صط اأدنى )2.48( للمجال )5( املت�صمن لالت�صال والتوا�صل.

اأداءً  اأف�صل  تكون  قد  الإناث  اأن مدار�ص  اإىل  النتيجة  اإىل هذه  الدرا�صة  تو�صل  ويعزى 
الإدارية  الأعمال  مع  وتتناغم  تن�صجم  الإناث  طبيعة  اأن  اإىل  اإ�صافة  الذكور،  مدار�ص  من 
والفنية والرتبوية، ومتيل اإىل النخراط واللتزام بالأنظمة والقوانني على نحو جاد اأكرث من 
املديرين، يف اإطار �صعيها اإثبات الذات ومناف�صة الرجال يف ظل ثقافة املجتمع ومعايريه 
تتميز  لدورها وعملها.كما  واإتقاناً  وتنظيماً  ودقةً  واإجنازاً  التزاماً  الإناث  تتوقع من  التي 
اأن  الإناث بطريقة تفكري تعطي �صورة جيدة عن مدار�صهن اأكرث من املديرين، لعتقادهن 
ال�صورة الف�صلى ملدار�صهن هي مراآة اأدائهن، اإ�صافة اإىل اهتمامهن بالبيئة املدر�صية الآمنة 
واملحفزة، والنمو املهني، والتطبيق اجلاد للمنهاج، والعالقات مع املجتمع، والتوا�صل مع 

اأولياء الأمور.
 )Shannon & Bylsma, 2007( ويجد هذا التف�صري دعماً له يف درا�صة �صانون وبيل�صما
التعاون  من  عالية  م�صتويات  وجود  الأداء  عالية  املدار�ص  خ�صائ�ص  اأهم  اأن  بينت  التي 
والت�صالت، ومنهاج وتعليم وتقييم فعال، ومراقبة التعلم والتعليم، وتطوير مهني مركز، 

وبيئة تعلم داعمة، وانخراط العائلة واملجتمع.
درجة  اإىل  اأ�صارت  التي   )2007( عي�صة  اأبو  درا�صة  يف  لها  دعماً  النتيجة  هذه  وجتد 
وجود م�صكالت يف التخطيط الرتبوي يف جمايل املعلمني والطلبة اأعلى عند الذكور مقارنة 

بالإناث.
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املوؤهل العلمي: ب. 
 5 جدول  ويبني  م�صتقلتني،  ملجموعتني  )ت(  اختبار  ا�صتخدم  ال�صوؤال  عن  لالإجابة 
املتو�صطات احل�صابية والنحرافات املعيارية وقيمة )ت( وم�صتوى الدللة جلميع جمالت 

خ�صائ�ص املنظمات عالية الأداء تبعاً ملتغري املوؤهل العلمي.
الجدول (5) 

نتائج اختبار (ت) لمجتمع الدراسة على مجاالت خصائص المنظمات عالية األداء
تبعًا لمتغير المؤهل العلمي

م�صتوى الدللة قيمة ت

اأكرث من بكالوريو�س
 )ن = 76( 

بكالوريو�س اأو اأقل
املوؤهل العلمي )ن = 53( 

الرقم
النحراف  

املعياري
املتو�صط 
احل�صابي

النحراف 
املعياري

املتو�صط 
احل�صابي املجالت

0.290 1.062 0.54 3.19 0.47 3.29 ا�صرتاتيجية املدر�صة  1

0.002 3.156 0.58 2.99 0.65 3.33 الأهداف 2

0.024 2.286 0.54 2.93 0.55 3.16 الثقافة التنظيمية 3

0.057 1.920 0.56 2.86 0.45 3.04 القيادة 4

0.037 2.109 0.51 2.76 0.39 2.93 الطلبة 5

0.339 0.960 0.57 3.26 0.55 3.35 التكنولوجيا 6

0.015 2.473 0.67 3.09 0.52 3.36 العالقة مع املجتمع املحلي 7

0.003 2.981 0.51 3.01 0.40 3.26 البيئة املدر�صية 8

0.006 2.780 0.51 2.98 0.52 3.23 التعلم امل�صتمر 9

0.016 2.444 0.44 2.66 0.41 2.84 الت�صال والتوا�صل 10

0.003 3.059 0.51 2.98 0.55 3.27 ا�صرتاتيجيات التعليم 11

0.003 2.985 0.54 2.99 0.62 3.29 التح�صيل 12

0.003 3.010 0.44 2.96 0.39 3.19 املتو�صط الكلي

املوؤهل  ملتغري  تبعاً  اإح�صائية  دللة  ذات  فروق  توجد  اأنه   )5( اجلدول  من  يت�صح 
العلمي على املجالت جميعها، با�صتثناء ثالثة جمالت: )ا�صرتاتيجية املدر�صة، والقيادة، 
اأقل(  اأو  )بكالوريو�ص  الأوىل  العلمي  املوؤهل  فئة  ل�صالح  الفروق  وجاءت   ، والتكنولوجيا( 
.وتراوحت متو�صطات اإجابات فئة املوؤهل العلمي الأوىل )بكالوريو�ص اأو اأقل( بني )3.36( 
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كمتو�صط اأعلى للمجال )7( واملت�صمن للعالقة مع املجتمع املحلي، ومتو�صط اأدنى )2.84( 
املوؤهل  فئة  اإجابات  متو�صطات  والتوا�صل.وتراوحت  لالت�صال  املت�صمن   )10( للمجال 
العلمي الثانية )اأكرث من بكالوريو�ص( بني )3.26( كمتو�صط اأعلى للمجال )6( واملت�صمن 

للتكنولوجيا، ومتو�صط اأدنى )2.66( للمجال )10( املت�صمن لالت�صال والتوا�صل.
املديرين  تفهم  اإىل  ال�صوؤال  هذا  يف  الدرا�صة  نتائج  اإليه  تو�صلت  ما  الباحث  ويرجع 
واملديرات من فئة )بكالوريو�ص اأو اأقل( وا�صتيعابهم ملتطلبات التغيري والتطوير والتدريب 
ولديهم  جديدة،  جتارب  خلو�ص  وانفتاحاً  وتقبالً  ا�صتعداداً  اأكرث  كونهم  الفريقي،  والعمل 
رغبة قوية يف اإثبات الذات واحل�صور والتميز، اإ�صافة اإىل اأنهم يتمتعون باخلربات الإدارية 
والفنية والرتبوية، واأن لديهم جتارب ميدانية ومهارات يف العمل الإداري وخربة يف امليدان 
الرتبوي، تدفعهم اإىل مواجهة التحديات وتذليل العقبات، وترتيب الأولويات يف �صوء روؤية 

وا�صحة م�صتمدة من القيم.
 Bowers,( وبورز ، )Sufean, 2014( ويجد هذا التف�صري دعماً له يف درا�صات �صوفني
، واأكدمير واإردمي وبولت )Akdemir, Erdem & Polat, 2010( التي ركزت على   )2008

اأهم خ�صائ�ص املدار�ص عالية الأداء ومنها: وجود قيم وروؤية مفهومة ووا�صحة للمنظمة، 
والتزام طويل الأمد بالنجاح من خالل التح�صني امل�صتمر مع الرتكيز على التحديات التي 

تواجه املنظمة.
ل  اأنه  اإىل  اأ�صارت  التي  وتختلف هذه النتائج مع ما اأظهرته درا�صة مر�صود )2010( 
توجد فروق ذات دللة اإح�صائية تبعاً ملتغري املوؤهل العلمي على جميع املجالت با�صتثناء 

جمال التكنولوجيا، فقد جاءت الفروق ل�صالح امل�صتوى الثاين )اأكرث من بكالوريو�ص( .
�صنوات اخلربة الإدارية: ت. 

املنظمات  خ�صائ�ص  توافر  لدرجة  واملديرات  املديرين  حتديد  يف  الفروق  ولتعّرف 
عالية الأداء يف مدار�صهم وفقاً ملتغري �صنوات اخلربة الإدارية، فقد ا�صتخدم الباحث اختبار 
حتليل التباين الأحادي )One Way ANOVA( ، ويبني اجلدول )6( نتائج اختبار حتليل 
التباين الأحادي لدللة الفروق على جمالت خ�صائ�ص املنظمة عالية الأداء جميعها تبعاً 

ملتغري �صنوات اخلربة الإدارية.
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الجدول (6) 
نتائج اختبار تحليل التباين األحادي لداللة الفروق على جميع مجاالت خصائص المنظمات عالية األداء

تبعًا لمتغير سنوات الخبرة اإلدارية

م�صدر التبايناملجالت الرقم
 جمموع 
مربعات 
النحراف

درجات 
احلرية

متو�صط 
م�صتوى فاملربعات

الدللة

ا�صرتاتيجية املدر�صة 1

0.53020.2651.0170.365بني املجموعات

  32.7971260.260داخل املجموعات

   33.327128املجموع

الأهداف 2

2.04021.0202.6160.077بني املجموعات

  49.1431260.390داخل املجموعات

   51.184128املجموع

الثقافة التنظيمية 3

0.87920.4401.4630.235بني املجموعات

  37.8511260.300داخل املجموعات

   38.731128املجموع

القيادة 4

2.98321.4925.8340.004بني املجموعات

  32.2161260.256داخل املجموعات

   35.199128املجموع

الطلبة  5

1.81820.9094.3740.015بني املجموعات

  26.1901260.208داخل املجموعات

   28.008128املجموع

التكنولوجيا 6  

2.47721.2394.0890.019بني املجموعات

  38.1721260.303داخل املجموعات

   40.649128املجموع

 7
العالقة 

مع املجتمع املحلي

1.71720.8592.2170.113بني املجموعات

  48.7961260.387داخل املجموعات

   50.513128املجموع
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م�صدر التبايناملجالت الرقم
 جمموع 
مربعات 
النحراف

درجات 
احلرية

متو�صط 
م�صتوى فاملربعات

الدللة

البيئة املدر�صية8 

4.15122.0750.0880.915بني املجموعات

  29.5881260.235داخل املجموعات

   29.630128املجموع

التعلم امل�صتمر9 

2.62821.3144.1040.019بني املجموعات

  40.3451260.320داخل املجموعات

   42.973128املجموع

الت�صال والتوا�صل10 

0.84320.4222.2820.106بني املجموعات

  23.2761260.185داخل املجموعات

   24.120128املجموع

ا�صرتاتيجيات التعليم11 

2.60421.3024.6860.011بني املجموعات

  35.0061260.278داخل املجموعات

   37.609128املجموع

التح�صيل12 

2.45321.2263.6290.029بني املجموعات

  42.5751260.338داخل املجموعات

   45.028128املجموع

الكلية

1.63620.8184.6400.011بني املجموعات

  22.2081260.176داخل املجموعات

   23.843128املجموع

يظهر جدول 6 وجود فروق ذات دللة اإح�صائية تبعاً ملتغري �صنوات اخلربة الإدارية 
وا�صرتاتيجيات  امل�صتمر،  والتعلم  والتكنولوجيا،  والطلبة،  )القيادة،  هي  جمالت   )6( على 

التعليم، والتح�صيل( .
هذه  تعود  الإدارية  اخلربة  �صنوات  متغري  م�صتويات  من  اأي  اإىل  حتديد  اأجل  ومن 
البعدية، ويو�صح  للمقارنات   )LSD( الباحث اختبار  ا�صتخدم  الفروق يف هذه املجالت، 

اجلدول )7( ذلك.
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الجدول (7) 
نتائج اختبار (LSD) للمقارنات البعدية تبعًا لمتغير سنوات الخبرة اإلدارية

اأقل من 5 �صنوات اخلدمةاملجال
�صنوات

من -5 10 
�صنوات

اأكرث من 10 
�صنوات

القيادة
xxxxxxxx*0.4704*0.3019اأقل من 5 �صنوات

xxxxxxxxxxxxxxxxXxxxxxxxمن 5 - 10 �صنوات

الطلبة
xxxxxxxx*0.3687*0.2504اأقل من 5 �صنوات

xxxxxxxxxxxxxxxxXxxxxxxxمن 5 - 10 �صنوات

التكنولوجيا
xxxxxxxx*0.4295Xxxxxxxxاأقل من 5 �صنوات

xxxxxxxxxxxxxxxxXxxxxxxxمن 5 - 10 �صنوات

التعلم امل�صتمر
xxxxxxxx*0.4425Xxxxxxxxاأقل من 5 �صنوات

xxxxxxxxxxxxxxxxXxxxxxxxمن 5 - 10 �صنوات

ا�صرتاتيجيات التعليم
xxxxxxxx*0.4400*0.2862اأقل من 5 �صنوات

xxxxxxxxxxxxxxxxXxxxxxxxمن 5 - 10 �صنوات

التح�صيل
xxxxxxxx*0.4283Xxxxxxxxاأقل من 5 �صنوات

xxxxxxxxxxxxxxxxXxxxxxxxمن 5 - 10 �صنوات

الكلية

xxxxxxxx*0.3478*0.2201اأقل من 5 �صنوات

xxxxxxxxxxxxxxxxXxxxxxxxمن 5 - 10 �صنوات

xxxxxxxxxxxxxxxxXxxxxxxxاأكرث من 10 �صنوات

 )6( متو�صطات  بني  اإح�صائية  دللة  ذات  فروق  توجد  اأنه   )7( اجلدول  يو�صح 
جمالت تبعاً ملتغري �صنوات اخلربة الإدارية )اأقل من 5 �صنوات، من 5 - 10 �صنوات، اأكرث 

من10�صنوات( ، وجاءت الفروق ل�صالح الفئة الأوىل: )اأقل من 5 �صنوات( .
تاأثري  اإىل  تعود  قد  ال�صوؤال  الدرا�صة يف هذا  نتائج  اإليه  تو�صلت  ما  اأن  الباحث  ويرى 
التدريب والتاأهيل، وعقد الجتماعات واللقاءات على م�صتوى املدر�صة، واأن املوظفني من 
التي  ال�صلبيات  واأدركوا  الحتالل،  حتت  تعلم �صعبة  �صنوات  عا�صوا  قد  الأقل  اخلدمة  ذوي 
ملحاولة  حافزاً  لديهم  �صكل  مما  الرتبوية،  للعملية  والتخريب  التجهيل  بق�صد  ميار�صها 
للمدر�صة  الهيبة  واإعادة  التعليمي،  بامل�صتوى  والنهو�ص  العقبات  واإزالة  الو�صع  ت�صويب 
ودورها الجتماعي والثقايف والعلمي والرتبوي اأكرث من ذوي الفئات الأخرى، اإ�صافة اإىل 
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اأن هذه الفئة تتمتع مبهارات قيادية وجاهزية وطموح ورغبة يف حتقيق الذات، والرتكيز 
على الأهداف، وا�صتثمار اخلربات وتبادلها، وتعر�صها اإىل نظريات تربوية حديثة ودورات 
تدريبية اأ�صهمت يف تطوير مهاراتها وكفاياتها، لت�صبح اأكرث مقدرة على التكيف والن�صجام 
اإدراكهم  اإىل  اأدى  مما  والت�صالت،  املعلومات  تكنولوجيا  ومواكبة  التغري،  متطلبات  مع 
درجة توافر هذه اخل�صائ�ص يف املدر�صة ب�صكل اأكرث من غريهم )من 5 - 10 �صنوات، اأكرث 

من10�صنوات( .
 ، )Ragland, et al, 2002( ويجد هذا التف�صري دعماً له يف درا�صة راجالند واآخرون
 Akdemir, Erdem &( اأكدمير واإردمي وبولت ، ودرا�صة   )Bowers, 2008( ودرا�صة بورز
Polat, 2010( التي ركزت على اأهم خ�صائ�ص املدار�ص عالية الأداء ومنها: اإزالة معوقات 

التعلم الأكادميية، وو�صع احللول وا�صرتاتيجيات التدخل على نطاق املدر�صة، واإدارة التغيري 
ال�صرتاتيجي امل�صتمر، والبتكار والنفتاح على التكنولوجيا وغريها.

وتختلف هذه النتائج مع نتائج درا�صة مر�صود )2010( ، التي اأ�صارت اإىل اأنه ل توجد 
فروق ذات دللة تعزى ملتغري �صنوات اخلدمة، با�صتثناء جمال القيادة ول�صالح )اأكرث من 

10�صنوات( .

التوصيات: 
ويف �صوء نتائج الدرا�صة فاإن الباحث يو�صي ب: 

خ�صائ�ص . 1 من  بال�صتفادة  والتعليم  الرتبية  وزارة  مدار�ص  على  القائمني  حث 
املنظمات عالية الأداء الواردة يف الدرا�صة، واإدراجها يف عمليات الإعداد والتخطيط والتنفيذ 

والتدريب والتقومي.
اإ�رضاك كال الفئتني: املديرين واملديرات يف عملية تطوير املدار�ص.. 2
بناء . 3 يف  كافة  العلمية  املوؤهالت  حملة  من  الإفادة  على  املدار�ص  اإدارات  حث 

املدار�ص عالية الأداء.
باآرائهم . 4 والأخذ  القرارات  اتخاذ  يف  ومديراتها  املدار�ص  مديري  اإ�رضاك  �رضورة 

واأفكارهم يف بناء ال�صيا�صات وتنفيذ خمتلف الربامج التعليمية.
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املصادر واملراجع: 

أوالً- املراجع العربية: 
مدار�ص . 1 يف  ال�صاملة  اجلودة  اإدارة  معايير  تطبيق  .»درجة  فاطمة.)2010(  عبده،  اأبو 

محافظة نابل�ص من وجهة نظر املديرين فيها«، ر�صالة ماج�صتري غري من�صورة، جامعة 
النجاح الوطنية، نابل�ص، فل�صطني.

القاهرة: . 2 الذكية.ط1،  املنظمات  يف  للم�صتقبل  .التخطيط  مدحت.)2009(  الن�رض،  اأبو 
املجموعة العربية للتدريب والن�رض.

اأبو عي�صة، غيداء.)2007( .“م�صكالت التخطيط الرتبوي لدى مديري ومديرات املدار�ص . 3
احلكومية الثانوية يف فل�صطني”، ر�صالة ماج�صتري غري من�صورة، جامعة النجاح الوطنية، 

نابل�ص، فل�صطني.
حجازي، هيثم وجواد، �صوقي.)2008( .وظائف املنظمات مدخل اإداري لأبعاد القرن . 4

احلادي والع�رضين.ط1، عمان: الأهلية للن�رض والتوزيع.
حرمي، ح�صني.)1997( .ال�صلوك التنظيمي �صلوك الأفراد يف املنظمات.ط1، عمان: دار . 5

زهران للن�رض.
للن�رض . 6 وائل  دار  والت�صميم.ط1، عمان:  الهيكل  املنظمة  .نظرية  ال�صامل، موؤيد.)2000( 

والتوزيع.
ال�صيويف، ب�صمة.)2009( .خما�صية التجديد الذاتي يف املنظمات املعا�رضة.ط1، اجليزة: . 7

مركز اخلربات املهنية لالإدارة.
الكرك . 8 حمافظة  مدار�ص  مديري  ممار�صة  بني  .”العالقة  ح�صني.)2012(  ال�رضايرة، 

للقيادة التحويلية وال�صلوك الإبداعي الفردي للمعلمني”.جملة النجاح لالأبحاث.26 )5( 
.1126 - 1099.

يف . 9 حديثة  .اجتاهات  وجيهة.)2007(  والعاين،  عارف  وعطاري،  �صاحلة  عي�صان، 
الرتبية.ط1، عمان: دار امل�صرية.

الغوث . 10 التي يواجهها مديرو مدار�ص وكالة  .“امل�صكالت  اللهواين، هنية.)2007(   
الدولية للمرحلة الأ�صا�صية من وجهة نظر مديري هذه املدار�ص ومعلميها يف حمافظات 
نابل�ص،  الوطنية،  النجاح  جامعة  من�صورة،  غري  ماج�صتري  ر�صالة  فل�صطني”،  �صمال 

فل�صطني.
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الغوث . 11 وكالة  مدار�ص  لتطوير  مقرتح  اأمنوذج  »بناء   .  )2010( جمال.  مر�صود، 
غري  دكتوراة  اأطروحة  الأداء«،  عالية  املنظمات  �صوء  يف  فل�صطني  �صمال  يف  الدولية 

من�صورة، جامعة الريموك، اإربد، الأردن.
وزارة الرتبية والتعليم العايل. )2010( .»ال�صرتاتيجية القطاعية وعرب القطاعية . 12

للتعليم 2011 - 2013«.رام اهلل، فل�صطني.
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