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من وجهة نظر  االبتدائية في منطقة الشمال داخل الخط االخضر درجة التمّيز الّتنظيمي للمدارس
 المعلمين

 *نهيلة جريس الياس حداد
  **منيرة محمود الشرمانأ.د. 

 ملخص:
االبتدائية في منطقة  درجة التمّيز الّتنظيمي لدى مديري المدارسعن هدفت الدراسة الكشف 
تم استخدام المنهج الوصفي المسحي، ونم  من وجهة نظر المعلمين. الشمال داخل الخط االخضر

( معلمًا ومعلمة، 964، إذ بلغت عينة الدراسة)البسيطة اختيار عينة الدراسة بالطريقة العشوائية
على ثالثة  ة( فقرة موزع52استبانة تكونت من )تم تطوير أداة الدراسة ولتحقيق هدف الدراسة 

مجاالت، وبعد التأكد من صدقها، وثباتها تم تطبيقها على عينة الدراسة، وتوصلت نتائج الدراسة 
جود فروق ذات داللة إحصائية و إلى أن درجة التميز التنظيمي جاءت متوسطة، وتبين 

(≤0.05 تعزى ألثر )وجاءت الفروق لصالح مجاالت التميز التنظيمي، جميع في  الجنس
في جميع  العلميالمؤهل ( تعزى ألثر ≤0.05وجود فروق ذات داللة إحصائية )، وعدم الذكور

في جميع سنوات الخبرة ( تعزى ألثر ≤0.05وجود فروق ذات داللة إحصائية )المجاالت، وعدم 
في جميع  التخصص( تعزى ألثر ≤0.05)وجود فروق ذات داللة إحصائية المجاالت، وعدم 

المجاالت، وخرجت الدراسة بمجموعة من التوصيات، أبرزها: وضع برنامج شامل لنشر ثقافة 
التميز التنظيمي، وتعزيزها داخل المدرسة من خالل مشاركة المعلمين، والمشرفين، والطلبة، وأولياء 

ن، وحثهم على إدخال مضامين جديدة امورهم، وتعزيز الدعم القيادي من خالل تحفيز المعلمي
 ومتطورة في العملية التعليمية لالرتقاء بها إلى اعلى المستويات. 

مديرو المدارس، التميز التنظيمي، معلمو المدارس االبتدائية، مدارس الخط الكلمات المفتاحية: 
 االخضر.
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Abstract: 

The study aimed at revealing the degree of organizational excellence 

of the primary schools in the North region within the Green Line from 

teachers' point of view. A descriptive survey methodology was used. The 

researchers selected the study sample randomly. The study sample reached 

(469) teachers (male and female). To achieve the objective, the study was 

developed a questionnaire as a study tool, which consisted of (25) items 

distributed to (3) dimensions, and after confirmation of its validity and 

reliability, it was applied to the study sample. The results showed that the 

degree of organizational excellence was medium. The were statistical 

significant differences at (≤0.05) in the degree of organizational 

excellence attributed to gender in favor of males. There were no 

statistically significant differences at (≤0.05) attributed to the impact of 

academic qualification in all dimensions. Moreover, there were no 

statistically significant differences at (≤0.05) attributed to the impact of 

years of experience. Finally, there were no statistically significant 

differences at (≤0.05) due to the effect of specialization. The study come 

out with a number of recommendations, the most important of which are: 

the interest in continuous professional development of teachers through 

various training programs and different learning methods to increase their 

skills and abilities in order to raise their performance and production levels 

so as to achieve the organizational excellence in their schools. 

Keywords: School principals, Organizational Excellence, Elementary 

School Teachers, Green Line Schools. 
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 :المقدمة

الدور  يعد التعليم المحرك الرئيس لنهضة المجتمعات، وتقدمها وازدهارها، وذلك من خالل
االساسي الذي يؤديه؛ كإعداد األفراد ليتمكنوا من العيش في مجتمعاتهم، من حيث  تسليحهم 
بالعلم، والمعرفة، والقيم التي تمكنهم من مواجهة تحديات هذا العصر، ومتغيراته، وبوصف اإلدارة 

ف نواحي المدرسية جزءًا من اإلدارة التعليمية، إذ تسعى إلى تحقيق أهداف مجتمعها في مختل
الحياة االجتماعية، واالقتصادية، والسياسية، فهي بحاجة إلى إدارة تربوية واعية، ومدركة، ولديها 
رؤية مستقبلية مقتدرة على استشراف المستقبل، ولديها المقدرة على وضع الخطط التي تلبي آمال 

 ى في نموها وازدهارها.مجتمعها، ومقتدرة على تحقيق الرفاة والعيش الكريم، ومجاراة الشعوب األخر 
وبات واضحًا حرص المؤسسات المتميزة على ترجمة رؤيتها، ورسالتها، وأهدافها إلى واقع 

، واإلبداع في هوتشجيع ملموس؛ من أجل تحقيق طموحاتها، لذا عليها أن تسعى إلى دعم، التميز
والقوى  مختلف األنشطة، والمجاالت؛ إذ أصبح التميز حاجة ضرورية فرضتها التحديات،

نما عليها  الخارجية؛ ففي ظل هذه التحديات لم تعد المؤسسات مطالبة فقط بتحقيق األداء، وا 
 ,Al-Buhaisiالسعي إلى التميز من أجل البقاء، واالستمرارية، والتنافس مع المؤسسات االخرى )

2014.) 
مات ولهذا أصبح التميز التنظيمي موضع اهتمام، ونقاش كون عصر المعرفة، والمعلو 

أصبح يعتمد على العناصر التي تتسم بالتميز، وتعدد المعارف، وتنوعها؛ إذ إن تحقيق المؤسسة 
إليه، ويركز التميز التنظيمي عادة  حيوية وفعالة لتصل إلى ما تصبو اً للتميز يتطلب تبنيها خطط

ير على التطوير، والتحسين المستمر، وليس فقط لمواجهة المشكالت، والعقبات؛ كون التطو 
 ,Al-Dala'eenالمستمر من مقومات التميز التنظيمي ألي مؤسسة كانت كبيرة أم صغيرة )

2010  .) 
وبالتالي فإن حاجة المؤسسات لتحقيق التميز أصبحت مطلبًا ملحًا، ومهمًا، وظهر التنافس، 
والصراع بين المؤسسات؛ لمحاولة إجراء تغييرات، وتوجهات حديثة، من خالل وضع الخطط، 

رات، ويعد تحقيق التميز من القضايا المهمة التي تسهم نموية الشاملة لمواكبة هذه التغيرامج التوالب
في مساعدة المؤسسات على تجديد أنشطتها، وحيويتها، وفاعليتها، من اجل الوصول إلى تحقيق 

 (. Sultans, 2014المكانة التي تسعى إليها، )
ت عالية، ونادرة، ولهذا فإن الصياغة ويتحقق التميز من خالل توظيف موارد وكفاءا
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الصريحة الستراتيجيات المؤسسات تتجه نحو االستثمار األمثل لهذه الكفاءات، وهو ما يتطلب 
تحديد أفضل االستثمارات، وكذلك البحث عن طرق، واساليب خاصة الستثمارها بصفة كاملة 

(Al- Habib & Al- Gilali, 2009  .) 
عن تفوق مقدرة المؤسسة في تحقيق أفضل الممارسات في أدائها، ويعبر التمّيز الّتنظيمي 

وحل مشكالتها، وجودة منتجاتها، وخدماتها، واستغالل الفرص، واستثمار اإلمكانات لتجاوز 
اآلخرين في تحقق التطورات، وفق خطة استراتيجية ذات فاعلية، ورؤية استشرافية موحدة، 

عاملون، من اجل االستجابة إلى المتغيرات اإليجابية التي وواضحة لتتناغم من خاللها القيادة، وال
-Alتعزز التعليم، واإلبداع الذي بدوره يضمن تمّيز المؤسسة عن غيرها من المؤسسات األخرى )

Ali, 2016.) 
ويعني التميز التفرد والتجديد، والطموح والتفوق، وهو في جوهره مطلب حيوي لجميع 

امها، وهو من أهم األنشطة االستراتيجية فيها، ليس من اجل المؤسسات باختالف أنواعها وأحج
االستمرار والبقاء فقط، بل لتتمكن من المنافسة، فجوهر التميز بتغيير حال المؤسسة من وضع 
 قائم إلى وضع مأمول قادر على التنافس، وعليه فاألمر األساس في التميز هو تبني التغيير

حداث تكار الذي يعني القيام بما هو مختلف عن اآلخرين، وكذلك فهو ، ويقصد بالتميز أيضًا االبهوا 
 (.Abdul Ghaffar & Hammam, 2013إيجاد ميزة تنافسية للمؤسسة )

ق مستويات عالية وغير يويعرف بأنه: "حالة من اإلبداع اإلداري، والتفوق التنظيمي، لتحق
والمالية، وغيرها في المؤسسة، بما ينتج عادية من األداء، والتنفيذ للعمليات اإلنتاجية، والتسويقية، 

عنه العمالء، وأصحاب  ىوق على ما يحققه المنافسون، ويرضعنه إنجازات تتف
 (.Ansour,2010,12المصلحة")

وهو جهود منظمة، ومخططة، تهدف إلى إنجاز أهداف المؤسسة االستراتيجية لتحقيق الميزة 
لة التي تضمن النشاط التنموي من خالل الجودة التنافسية الدائمة لها، أو هو الوصول إلى الحا

الشاملة، والتحسين المستمر، وتوحيد الجهود، وتنسيقها، وتحديد السلطة والمسؤولية لألفراد لغايات 
 (Khairi,2014تحقيق األهداف المميزة )

من األهداف االستراتيجية في المؤسسات؛ كتوجيه  عديديهتم التميز التنظيمي بتحقيق و
من اجل تحقيق الكفاءة والفاعلية في العمل، وتطوير آليات عمل جديدة، مما ينعكس بشكل الجهود 

إيجابي على النمو االقتصادي واالجتماعي، وتسهيل عمليات االتصال الفعال بين العاملين في 
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-Al) ، وكذلك بين المؤسسة والمحيط الخارجيكافة مستوياتها اإلدارية والوظيفيةبالمؤسسة 
mabydeen,2013.) 

وتظهر األهمية في توسيع نطاق الخبرات في العمل؛ إذ يتوفر لدى المؤسسات خبرات خارج 
من الفرص الكتساب التميز في األداء، وتوفير فرص التعلم، والتدريب  عديدنطاق العمل، لتقدم 

مية ار تحسين األداء، وتنالمستمر للعاملين، من خالل إعداد البرامج التدريبية التي توفر استمر 
  (Pourtaher & Dehaghan, 2014) ،هممقدراتو  العاملينمهارات 

ومفتاح التمّيز الّتنظيمي هو القيادة المميزة، التي يكمن بقلبها قيم أساسية كالفرح، واألمل، 
من أجل تحقيق  ضرورتها ليست كافيةمن رغم على الوالسالم والمحبة، ومع أن القيم اإليجابية، 

متطابقة، إذ يتطلب  انماط سلوكيةترجمة هذه القيم إلى  ييز، لذا يجب توخج ملحوظة في التمنتائ
القيام بذلك اعتماد استراتيجيات ومهارات قيادة جديدة؛ تمكن القادة من االرتفاع فوق الوضع 

نشاء مؤسسات تعليمية ذات أداء عاٍل ومتميز فالقيم واالستراتيجيات، والمهارات تمكن  ،الراهن، وا 
 أال وهيمستويات جديدة من التمّيز الّتنظيمي بعد تسخير أقوى طاقة في الكون  جادإيالقادة من 
 . (Charlotte, John & Walker, 2005) طاقة العقل

وتوفير بيئة مناسبة ومحفزة لإلبداع، وقيادة داعمة للتميز التنظيمي؛ بحيث يكون سلوك 
؛ فالقيادة الفعالة هي واهدافها يم المؤسسة، انطالقا من قائقهوطر  القائد هو الداعم لمنهجيات التميز

التي تضع األسس، والمعايير التي توفر المناخ التنظيمي المناسب لتعزيز التميز التنظيمي، وعلى 
العاملين واتجاهاتهم في  وكالمؤسسات أن توائم بين التخطيط والتنظيم من خالل توافق أفكار وسل

وفي أهدافها، ومستويات األداء المأمولة، وعلى  مختلف المستويات اإلدارية داخل المؤسسة،
المؤسسة أن تتقدم على المستوى الخارجي لها، من خالل توفير كل متطلبات الزبائن، عن طريق 
التغيير التنظيمي الفعال؛ لمواكبة التغيرات التي تحدث في محيط بيئتها، والتسلح بالمعرفة والطرق 

 (.Bou Salem, 2015ى العقبات التي قد تواجهها)والوسائل التي تساعدها على التغلب عل
 ومن؛ اإلدارة الّتنظيمي في التمّيز أبعاد إلى (Abdel Wahab, 2016)واشار عبد الوهاب 

 ما اآلتي: أبرزها
 والبيروقراطية، الروتين، عن يبتعد تنظيمي هيكل على االعتماد ويعني: الّتنظيمي تمّيز الهيكل 

 التحديث، على المقدرة أجل من بالمرونة؛ يتصف تنظيمي هيكل عواتبا واإلجراءات المركزية،
 أجزاء ربط على الهيكل التنظيمي مقدرة القرارات، وكذلك اتخاذ الفرص، وسرعة واستثمار
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 توضيحواألقسام، و  كزبين والمر  العالقات والمقدرة على تحديد ،اً المؤسسة ببعضها بعض
 األهداف لتحقيق المختلفة األنشطة اءأد على يساعد والمسؤولية بشكل السلطة خطوط

 .المرغوبة
  التغيرات المستقبلية في ظل رؤية المؤسسة يتضمن هذا البعد :استراتيجية المؤسسة تمّيز 

 والعمل ن،يالعامل عليها من قبل ق، واالتفاقيالمناسبة والقابلة للتحق الخطط ووضع المحيطة،
 واالبتكار. والتعلم من خالل التدريب عليها

 التيك السلو انماط االستراتيجيات، والمهارات، و  من مجموعة وهي اإلدارة المؤسسية: ّيزتم 
 وهو وفاعلية، بكفاءة الموضوعة األهداف تحقيق أجل من في المؤسسة؛ العاملون القادة يتبناها
 األعمال وقبول التطويرية، الفرص وتوفير الّتنظيمية، الفرص استثمار على القائد مقدرة

 المتعددة. واألزمات العمليات، مواجهة تضارب على المؤسسة تساعد ة بصورةاإلبداعي
  تمكنهم التي والسلوك، والمهارات الكفاءات من كافٍ  بقدر نو المرؤوس المرؤوسين: يتمتع تمّيز 

 باالنتماء، والوالء والشعور العمل، مكان في المواقف مع والتعامل بفاعلية، عملهم من أداء
 المؤسسة، مهمات تأدية في المتمّيز بالحماس المؤسسة أعضاء سامكذلك ات للمؤسسة،
مكانات إبداعية عقلية مقدرات بامتالكها تواجهها  التي العقبات تخطي تساعدهم على متمّيزة، وا 
 المؤسسة. أهداف تحقيق تعزز التي الفعالة المشاركة على اآلخرين وتشجيع المؤسسة،

ت السابقة العربية واألجنبية المتعلقة بموضوع الدراسة إذ تناول هذا الجزء عرًضا ألهم الدراسا
 تم االعتماد في ترتيبها من األقدم إلى األحدث.

( إلددى الكشددف عددن الخصددائص Fook & Sidhu, 2009هدددفت دراسددة فددوك وسدديدهو )
 القيادية لمدير المدرسة المتمّيز في ظل الرؤيدة المدرسدية المسدتقبلية فدي ماليزيدا. اسدتخدمت الدراسدة
اسلوب المقابلة، والمالحظة الرسمية وغير الرسمية، وتحليل الوثائق المدرسية، والمحادثات العفوية، 

، وأظهرت نتائج الدراسة أن الخصدائص الب( ط1102( معلمًا و )78وتكون مجتمع الدراسة من )
 بدرجة كبيرة. القيادية لمدير المدرسة المتمّيز في ظل الرؤية المدرسية المستقبلية في ماليزيا جاءت

( إلى تعرف درجة تقييم اداء Khajeh & Salami, 2013وهدفت دراسة حجي وسالم )
نموذج األوروبي للتميز التنظيمي، وقد استخدم المنهج جامعة أزاد إسالم في مدينة قم في ضوء األأ 

المديرين ( فرًدا من الخبراء و 585الوصفي، واالستبانة كأداة للدارسة، وتكونت عينة الدراسة من )
وأعضاء هيئة التدريس، تم اختيارهم بالطريقة الطبقية العشوائية، وأظهرت النتائج أن درجة التقييم 
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 األوروبي للتميز جاءت متوسطة. األأنموذجالذاتي لجامعة أزاد اإلسالمية في ضوء 
إلى تعرف تأثير   ,Dehaghani & Pourtaher)5019(وهدفت دراسة دحقاني وبورطاهر 

التميز التنظيمي في جامعة ياسوج للعلوم الطبية بإيران، واستخدمت الدراسة  فيم التنظيمي االلتزا
( عضو هيئة تدريس 549المنهج الوصفي، واالستبانة كأداة للدراسة، وتكونت عينة الدراسة من )

 في الجامعة، وأظهرت نتائج الدراسة أن التميز التنظيمي جاء بدرجة منخفضة.
( دراسة هدفت إلى تعرف درجة فاعلية التمّيز المؤسسي ,5012Amerواجرى عامر )

لمديري المدراس الحكومية األساسية في مديريات محافظات شمال الضفة الغربية وعالقتها 
باألنماط القيادية من وجهة نظر المديرين أنفسهم، استخدم المنهج المسحي الوصفي االرتباطي، 

( مديرًا ومديرة تم اختيارهم بالطريقة 560ت من )وتم تصميم استبانة طبقت على عينة تكون
العشوائية الطبقية، وأظهرت نتائج الدراسة أن فاعلية التمّيز المؤسسي لمديري المدارس األساسية 
في مديريات محافظات شمال الضفة الغربية من وجهة نظر المديرين انفسهم كانت بدرجة كبيرة 

 جدًا.
تعرف درجة ممارسة مديري المدارس الثانوية ( ,5016Shawaوهدفت دراسة الشوا )

( من وجهة EFQMالحكومية بمحافظات غزة إلدارة التمّيز في ضوء األنموذج األوروبي للتمّيز )
نظر المعلمين وسبل تطويرها، استخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي، وتم تطوير استبانة 

علمًا ومعلمة، وأظهرت نتائج الدراسة أن ( م986لجمع المعلومات، طبقت على عينة تكونت من )
ممارسة مديري المدراس الثانوية الحكومية بمحافظات غزة إلدارة التمّيز في ضوء األنموذج 

( جاءت بدرجة كبيرة، وتبين وجود فروق دالة احصائيًا تعزى لمتغير EFQMاألوروبي للتمّيز )
لفروق لصالح الذكور، وعدم وجود فروق الجنس في مجالي القيادة، والعمليات اإلدارية، وجاءت ا

 ذات داللة احصائية تعزى لمتغير المؤهل العلمي والخبرة والتخصص.
( إلى تعرف مستوى التمّيز الّتنظيمي ,5016AL-Thubaitiوهدفت دراسة الثبيتي )

ت، االستبانة لجمع البيانا تستخدمأأ ستخدم المنهج الوصفي، و أأ لمدارس الثانوية بمدينة الطائف. با
( معلمًا، وأظهرت 718بالطريقة العشوائية الطبقية، إذ تكونت من ) الدراسة وقد تم اختيار عينة

نتائج الدراسة أن مستوى التمّيز الّتنظيمي بالمدارس الثانوية بمدينة الطائف جاء بدرجة )متوسطة(، 
بينما وجدت  كما وأظهرت عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية تعزى إلى اختالف سنوات الخبرة،

فروق ذات داللة إحصائية تعزى إلى اختالف المؤهل العلمي، وكانت هذه الفروق لصالح المعلمين 
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 الحاصلين على مؤهل علمي بكالوريوس.
( دراسة هدفت إلى تحديد درجة توفر متطلبات  ,5018Al-Ghamdiكما وأجرت الغامدي )

ظر المديرات، والمعلمات. استخدمت الدراسة تطبيق إدارة التمّيز بمدارس منطقة الباحة من وجهة ن
( فردًا منهم 986( فقرة وزعت على عينة قوامها )70المنهج الوصفي، وتم بناء استبانة تكونت من)

( معلمة، وتوصلت نتائج الدراسة إلى أن درجة توفر متطلبات تطبيق إدارة 799( مديرة، و )175)
ما أظهرت النتائج وجود فروق بين متوسط التمّيز بمدارس منطقة الباحة جاءت متوسطة، ك

استجابات أفراد عينة الدراسة لدرجة توفر متطلبات إدارة التمّيز تعزى للمسمى الوظيفي ولصالح 
سنوات فأكثر، كما تبين وجود فروق في تقدير توفر  10المديرات، ولمتغير الخبرة لصالح فئة 

  متطلبات مجال التمّيز اإلداري والثقافة المؤسسية.
درجة التمّيز الّتنظيمي  إلى( دراسة هدفت التعرف Al-Ghamdi, 2018وأجرت الغامدي )

لدى قائدات مدارس منطقة الباحة من وجهة نظر المعلمات. استخدمت الدراسة المنهج الوصفي 
( فقرة موزعة على خمسة مجاالت، وطبقت على 20المسحي، وتم تطوير استبانة تكونت من )

( معلمة من معلمات مدارس منطقة الباحة، وتوصلت نتائج الدراسة إلى أن 792عينة تكونت من )
درجة التمّيز الّتنظيمي لدى قائدات مدارس منطقة الباحة جاءت متوسطة، وتبين وجود فروق ذات 
داللة إحصائية في درجة استجابة أفراد عينة الدراسة تبعًا لمتغير المرحلة التعليمية، وكانت الفروق 

 رحلة المتوسطة.لصالح الم
من الدراسات  السابقة، بأنها قد تكون الدارسات من نظيراتها عن الحالية تميزت الدارسة

االبتدائية في منطقة الشمال داخل  التي اجريت للكشف عن درجة التمّيز الّتنظيمي للمدارس القليلة
 .على مجتمع الدراسة نتائجها ستأعمم إذمن وجهة نظر المعلمين،  الخط االخضر

 مشكلة الدراسة واسئلتها:
تبلورت مشكلة الدراسة في الكشف عن درجة التمّيز الّتنظيمي للمدارس االبتدائية في منطقة 

 الشمال داخل الخط األخضر من وجهة نظر المعلمين؛ من خالل اإلجابة عن األسئلة اآلتية:
لشمال داخل الخط افي منطقة ما درجة التمّيز الّتنظيمي لدى مديري المدارس االبتدائية  .1

 األخضر من وجهة نظر المعلمين؟
( في استجابات أفراد عينة ≤0.05هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) .5

الشمال في منطقة الدراسة في تقدير درجة التمّيز الّتنظيمي لدى مديري المدارس االبتدائية 
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ل التعليمي، وسنوات الخبرة، داخل الخط األخضر تعزى لمتغيرات )الجنس، والمؤه
 والتخصص(؟

 أهداف الدراسة
درجة التمّيز الّتنظيمي لدى مديري المدارس االبتدائية في سعت الدراسة إلى الكشف عن 

 ، وانبثق عن ذلك عدة أهداف منها:منطقة الشمال داخل الخط األخضر من وجهة نظر المعلمين
 الشمال داخل في منطقة المدارس االبتدائية  التعرف إلى درجة التمّيز الّتنظيمي لدى مديري

 الخط األخضر.
  التعرف إلى الفروق في استجابات أفراد عينة الدراسة في تقدير درجة التمّيز الّتنظيمي لدى

 الشمال داخل الخط األخضر وفقدًا لمتغيرات الدراسة.في منطقة مديري المدارس االبتدائية 
 أهمية الدراسة: 

ة الحالية من خالل تركيزها على موضوع مهم من موضوعات االدارة اتضحت أهمية الدراس
وهو درجة التمّيز الّتنظيمي لدى مديري المدارس االبتدائية في منطقة الشمال داخل الخط األخضر 

، وكذلك إثراء أدبيات الدراسة النظرية حول التميز التنظيمي ودوره من وجهة نظر المعلمين
 التربوية. اإليجابي في تحقيق االهداف

مل الباحثتان أن تفيد نتائج هذه الدراسة كاًل من وزارة التربية والتعليم والمديريات التابعة أوت
لها في منطقة الشمال داخل الخط االخضر في مجال اإلدارة التربوية والقائمين على وضع 

ايير اختيار مديري ستفاد من نتائج الدراسة في تطوير معالسياسات التعليمية، إذ من المتوقع أن يأ 
المدارس في ضوء متطلبات العصر ومعرفة المتطلبات والمعايير الالزم توافرها في مديري 

هم بمستوى عاٍل ومتميز، لينعكس ذلك على العملية مهماتالمدارس، ليتمكنوا من القيام بأداء 
 التعليمية.

فتح آفاقًا جديدة للباحثين كما أنها ستفيد الباحثين في مجال التربية واإلدارة واإلشراف، وست
 ة واإلشراف التربوي ألجراء مزيداإلدارة التربوية واإلدارة المدرسي اتفي الدراسات العليا في تخصص

 من الدراسات ذات الصلة بموضوع الدراسة.
 اشتملت الدراسة على المصطلحات اآلتية: مصطلحات الدراسة: 

بشكل استراتيجي عبر التفوق في أدائها  ماإلسهاالتميز التنظيمي: هو مقدرة المؤسسة على 
وحل مشكالتها، واستثمار مواردها المادية، والبشرية، من اجل تحقيق أهدافها بصورة فعالة تميزها 
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 (Al-Dala'een, 2010, 25عن المؤسسات االخرى )
ويعرف إجرائيا: بأنه المستوى العالي من أداء مدارس منطقة الشمال داخل الخط األخضر 

أهدافها بصورة فعالة تميزها عن باقي المدارس في المناطق المحيطة، والذي أظهرته  لتحقيق
 أداة الدراسة. عن فقراتالدرجة الكلية الستجابات أفراد عينه الدراسة 

 حدود الدراسة ومحدداتها: 
 الشمال داخل الخط منطقة  الحدود المكانية: اقتصرت الدراسة على المدارس االبتدائية في

 األخضر.
  الحدود الموضوعية: درجة التمّيز الّتنظيمي للمدارس االبتدائية في منطقة الشمال داخل الخط

 األخضر من وجهة نظر المعلمين.
  5014-5017الحدود الزمانية: طبقت الدراسة خالل الفصل الثاني من العام الدراسي. 
 الشمال منطقة ئية في الحدود البشرية: اقتصرت الدراسة على عينة من معلمي المدارس االبتدا

 داخل الخط األخضر.
 الطريقة واإلجراءات

 منهج الدراسة: 
 استخدمت الدراسة المنهج الوصفي المسحي لمناسبته لهذا النوع من الدراسات.

 مجتمع الدراسة: 
تكون مجتمع الدراسة من جميع معلمي المدارس االبتدائية في منطقة الشمال داخل الخط 

(، والبالغ عددهم حوالي 2018/2019عملهم خالل العام الدراسي ) االخضر الذين على رأس
 .2018( معلمًا ومعلمة، وحسب إحصائيات وزارة التربية والتعليم لعام 4697)

 عينة الدراسة : 
تمت مراعاة نسبة المعلمين والمعلمات  إذتّم اختيار عينة الدراسة بالطريقة العشوائية النسبية، 

من  (%10أي ما نسبته )( معلمًا ومعلمة 469لدراسة، وتكونت من )إلى نسبتهم في مجتمع ا
( يوضح التكرارات والنسب المئوية 1( والجدول )2019/2018مجتمع الدراسة، في العام الدراسي )

 متغيراتها.حسب  الدراسة ألفراد عينة
 تخصص( وزع أفراد عينة الدراسة حسب الجنس والمؤهل العلمي وسنوات الخبرة وال1الجدول )

 النسبة العدد الفئات المتغير
 42.6 % 200 ذكر الجنس
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 النسبة العدد الفئات المتغير
 57.4 % 269 انثى 
 %100 964 المجموع 

 60.1 % 282 بكالوريوس فما دون المؤهل العلمي
 39.9 % 187 دراسات عليا 
 %100 964 المجموع 

 % 64.6 303 سنوات 10أقل من  سنوات الخبرة
 35.4 % 166 سنوات فأكثر 10 
 %100 964 وعالمجم 

 47.8 % 224 علمي التخصص
 52.2 % 245 اسناني

 %100 964 المجموع 
  أداة الدراسة:

من أجل تحقيق أهداف الدراسة تم تطوير أداة الدراسة اعتمادا على األدبيات النظرية 
تم تطوير األداة والتي للكشف عن ذلك، ، ووالدراسات السابقة ذات العالقة بموضوع الدراسة

 ت بالخطوات اآلتية: تلخص
  .الخطوة األولى تم تحديد مجاالت االستبانة 
  الخطوة الثانية تم كتابة فقرات االستبانة اعتمادا على آراء المختصين، واألدب النظري، من

خالل تبني بعض مضامين الفقرات الواردة في بعض الدراسات السابقة ذات الصلة بموضوع 
(، 5016، ودراسة الثبيتي)( ,5018Al-Ghamdi)ة الغامديالدراسة بعد الرجوع إليها، كدراس

( فقرة موزعة 34وتكونت االستبانة في صورتها األولية من )، (,5012Amerعامر )ودراسة 
 على ثالثة مجاالت. 

 دالالت صدق أداة الدراسة:
 : صدق المحتوى ألداة الدراسة

، بعرضها على مجموعة من درجة التمّيز الّتنظيميتم التحقق من الصدق الظاهري ألداة 
المحكمين تكونت من خمسة عشر عضو هيئة تدريس من ذوي الخبرة واالختصاص والرتب 
األكاديمية )أستاذ، أستاذ مشارك، أستاذ مساعد( في مجال العلوم التربوية في الجامعات االردنية، 

ضوح الفقرات، من حيث: و  تهوصح محتوى األداةك بهدف إبداء آرائهم حول دقة والعربية، وذل
ضافة  والصياغة اللغوية، ومناسبتها لقياس ما وضعت من أجله، وانتمائها للمجال الذي تتبع له، وا 

مالحظات المحكمين لتصبح  بجميعأو تعديل أو حذف ما يرونه مناسبا على الفقرات، إذ تم األخذ 
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األداة بصورتها  على ثالثة مجاالت، لتظهر ة( فقرة موزع52بصورتها النهائية) فقرات األداة
 النهائية كاآلتي: 

-1ذوات األرقام من ) فقرة (11): تكون هذا المجال من االدارة المدرسيةالمجال األول: 
11. ) 

-15( فقرات ذوات األرقام من )7تكون هذا المجال من ): المجال الثاني: الهيكل التنظيمي
14.) 

( فقرات ذوات األرقام من 6من ): تكون هذا المجال العملية التدريسيةالمجال الثالث: 
(20-25.) 

الخماسي وذلك على النحو اآلتي: ؛ حسب تدرج ليكرت الدراسةتمت االجابة عن فقرات أداة 
( درجات، ودرجة 7) متوسطة( درجات، ودرجة 9) كبيرة( درجات، ودرجة 2وتأخذ ) كبيرة جدا)

 ( درجة(. 1) قليلة جدا، ودرجة درجتين( 5) قليلة
  ألداة الدراسة:صدق البناء  .أ

( 30الستخراج دالالت صدق البناء تم تطبيق الدراسة على عينة استطالعية مؤلفة من )
معلمًا ومعلمة من مجتمع الدراسة، ومن خارج عينتها، وذلك من أجل حساب معامل االرتباط 

 (. 5دول)المصحح لعالقة الفقرات بأداة الدراسة، وبالمجال الذي تنتمي إليه، وكما هو مبين في الج
التميز التنظيمي للمدارس والدرجة الكلية درجة قيم معامالت االرتباط بين فقرات استبانة  (2الجدول)

 التي تنتمي إليه والمجال
رقم 
 الفقرة

معامل 
 االرتباط

 المجالمع 

معامل 
 االرتباط
 مع األداة

رقم 
 الفقرة

معامل 
 االرتباط

 المجالمع 

معامل 
 االرتباط
 مع األداة

رقم 
 رةالفق

معامل 
 االرتباط

 المجالمع 

معامل 
 االرتباط
 مع األداة

1 0.80** 0.83** 10 0.74** 0.83** 19 0.76** 0.85** 

2 0.64** 0.66** 11 0.82** 0.87** 20 0.83** 0.80** 

3 0.69** 0.68** 12 0.57** 0.69** 21 0.73** 0.80** 

4 0.62** 0.65** 13 0.80** 0.66** 22 0.74** 0.82** 

5 0.76** 0.84** 14 0.63** 0.82** 23 0.65** 0.75** 

6 0.64** 0.83** 15 0.84** 0.81** 24 0.61** 0.70** 

7 0.53** 0.72** 16 0.78** 0.86** 25 0.71** 0.80** 

8 0.73** 0.76** 17 0.84** 0.86**    

9 0.80** 0.84** 18 0.82** 0.85**    

 والمجالمعامالت االرتباط بين فقرات األداة، والدرجة الكلية، ( أن قيم 5يالحظ من الجدول )
( مع مجالها، وما 0.82-0.53الذي تنتمي إليه في مجال االدارة المدرسية قد تراوحت ما بين)
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لألداة، وأن قيم معامالت ارتباط فقرات مجال الهيكل  الدرجة الكلية( مع 0.65-0.87بين)
الدرجة ( مع 0.66-0.86( مع مجالها، وما بين )0.57-0.84التنظيمي قد تراوحت ما بين)

-0.83قد تراوحت ما بين ) : العملية التدريسيةلألداة، وأن قيم معامالت ارتباط فقرات مجال الكلية
( مع الكلي لألداة، وقد تراوحت معامالت ارتباط 0.65-0.82( مع مجالها، وما بين )0.61

 (.0.78-0.61(، ومع األداة ككل ما بين )0.79-0.27الفقرات مع المجال )ككل( ما بين)
يالحظ من القيم سالفة الذكر الخاصة بصدق البناء، أن معامل ارتباط كل فقرة  من فقرات 

( مما يشير إلى جودة بناء 0.30ألداة الدراسة لم يقل عن معيار) الدرجة الكليةأداة الدراسة مع 
عامالت االرتباط كانت ذات درجات مقبولة أن جميع مإلى فقرات أداة الدراسة، وتجدر اإلشارة 

 ودالة إحصائيا، ولذلك لم يتم حذف أي من هذه الفقرات.
ما تقدم تم حساب معامالت ارتباط مجاالت أداة الدراسة مع الدرجة الكلية ألداة  فضاًل عن

معامل الدراسة عالوة على حساب معامالت االرتباط البينية لمجاالت أداة الدراسة، وذلك باستخدام 
 (.7ارتباط بيرسون كما في الجدول )

 عضها والدرجة الكلية بب استبانة درجة التميز التنظيمي للمدارس مجاالتمعامالت االرتباط بين  ( 3) الجدول
 التميز التنظيمي العملية التدريسية الهيكل التنظيمي اإلدارة المدرسية 

    1 اإلدارة المدرسية
   1 0**75. الهيكل التنظيمي
  1 **0.64 **0.56 العملية التدريسية
 1 **0.77 **0.68 **0.79 التميز التنظيمي

 (.0.02دالة إحصائيا عند مستوى الداللة ) *

( أن قيم معامالت ارتباط مجاالت أداة الدراسة مع الدرجة الكلية لها 7يالحظ من الجدول )
لبينية لمجاالت أداة الدراسة قد (، وأن قيم معامالت االرتباط ا0.68-1قد تراوحت ما بين )

 ( 0.56-1تراوحت ما بين )
 ثبات أداة الدراسة لالستبانة:  .ب

التحقق من ثبات االتساق الداخلي ألداة الدراسة، ومجاالتها فقد تم حسابه باستخدام  ألغراض
 معادلة كرونباخ ألفا على بيانات التطبيق األول للعينة االستطالعية وألغراض التحقق من ثبات

عادة االختبار ) ( بتطبيق test-retestاإلعادة ألداة الدراسة فقد تم التحقق بطريقة االختبار وا 
عادة تطبيقه بعد أسبوعين على مجموعة من خارج عينة الدراسة مكّونة من ) ( 30المقياس، وا 
في  معلمًا ومعلمة، ومن ثم تم حساب معامل ارتباط بيرسون بين تقديراتهم في المرتين، وذلك كما
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 (.9الجدول )
استبانة درجة التميز قيم معامل االتساق الداخلي كرونباخ ألفا وثبات اإلعادة لمجاالت  (4جدول )ال

 والدرجة الكليةالتنظيمي 
 عدد الفقرات االتساق الداخلي ثبات اإلعادة المجال

 11 0.40 0.47 اإلدارة المدرسية
 4 0.45 0.40 الهيكل التنظيمي
 6 0.41 0.40 يةالعملية التدريس

 22 1..2 2..2 التميز التنظيمي)الكلي(
 :متغيرات الدراسة

 ومتغيرات ثانوية: اشتملت الدراسة على متغير رئيس
 : الرئيسة المتغير

 .درجة التمّيز الّتنظيمي للمدارس االبتدائية في منطقة الشمال داخل الخط األخضر 
 : المتغيرات الثانوية

 (.ذكر، وأنثى) انالجنس: وله فئت 
  .)المؤهل العلمي: وله مستويان ) بكالوريوس فما دون ، دراسات عليا 
  سنوات فأكثر(.  10سنوات ،  10الخبرة: وله مستويان )أقل من 
 ( التخصص: وله فئتان.)علمي ، انساني 

 عرض النتائج ومناقشتها
االبتدائية منطقة الدراسة إلى الكشف عن درجة التميز التنظيمي لدى مديري المدارس  هدفت

الشمال داخل الخط األخضر من وجهة نظر المعلمين، وذلك عن طريق اإلجابة عن كل من 
  أسئلة الدراسة اآلتية:

ما درجة التمّيز الّتنظيمي لدى مديري النتائج المتعلقة باإلجابة عن السؤال االول: 
 ظر المعلمين؟الشمال داخل الخط األخضر من وجهة نفي منطقة المدارس االبتدائية 

درجة التمّيز المعيارية للإلجابة عن هذا السؤال تم حساب المتوسطات الحسابية، واالنحرافات 
الشمال داخل الخط األخضر من وجهة نظر في منطقة الّتنظيمي لدى مديري المدارس االبتدائية 

 ( يوضح ذلك.2والجدول) ،المعلمين
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 درجة التمّيز الّتنظيمي لليًا واالنحرافات المعيارية المتوسطات الحسابية مرتبة تناز  (2جدول )ال
 الدرجة االنحراف المعياري المتوسط الحسابي المجال الرقم الرتبة
 متوسطة 1.09 3.58 اإلدارة المدرسية 1 1
 متوسطة 1.06 3.50 الهيكل التنظيمي 2 5
 متوسطة 1.12 3.43 العملية التدريسية 3 7
 متوسطة 1.06 3.52 التميز التنظيمي )ككل(  

المتوسطات  متوسطة، إذ تراوحتت التميز التنظيمي جاءدرجة  أن( 2يبين الجدول )
متوسط بأعلى في الرتبة األولى، و  اإلدارة المدرسيةمجال  وجاء، (3.58-3.43الحسابية ما بين )

ية العمل، بينما جاء مجال بدرجة متوسطة، (1.04(، وانحراف معياري بلغ )3.58)حسابي بلغ 
(، 1.15(، واالنحراف المعياري )3.43في الرتبة األخيرة، وبمتوسط الحسابي بلغ ) التدريسية

(، وانحراف معياري 3.52) ككل لتميز التنظيميوبدرجة متوسطة، وبلغ المتوسط الحسابي ل
 (.1.06بلغ)

التي وتعزو الباحثتان هذه النتيجة إلى إيمان المعلمين والمعلمات بالقرارات، واالجراءات 
، والواجبات مهماتتتخذها االدارة المدرسية بعادلة، وشفافية، ولهذا تتميز االدارة المدرسية بال

أن مديري المدارس على وعي في كيفية أسناد الوظائف للمعلمين كاًل حسب الموكلة إليها، أو 
ة اختصاصه من خالل تأكيدهم على أنماط السلوك اإليجابي الذي يشجع المعلمين على زياد

تنميتهم مهنيًا، كما انه قد يعود السبب إلى تفويض مديري المدارس للمعلمين من اجل االرتقاء 
بمستوى مهاراتهم، لمواكبة التطورات في أنظمة العمل من خالل نشر قيم اإلبداع، ونشر ثقافة 

 التميز في المدارس.
رة االزمات داخل وقد يعود السبب إلى أن مديري المدارس يواجهون بعض الصعوبات في إدا

مدارسهم، وخصوصًا عند مشاركة المعلمين في صناعة القرارات، أو أن مديري المدارس ال 
يهتمون برفع الروح المعنوية لدى المعلمين، وقد اتفقت هذه النتيجة مع دراسة حجي وسالم 

(Khajeh & Salami, 2013 التي جاءت بدرجة متوسطة، ودراسة )( 5016الثبيتيAL-
Thubaiti, ) التي جاءت بدرجة متوسطة، ودراسة( 5018الغامديAl-Ghamdi, )  التي جاءت

  ,Dehaghani & Pourtaher)5019(اختلفت مع دراسة دحقاني وبورطاهر ، و بدرجة متوسطة
التي جاءت  (Fook & Sidhu, 2009التي جاءت بدرجة منخفضة، ودراسة فوك وسيدهو )

الشوا التي جاءت بدرجة كبيرة جدًا، ودراسة  (,5012Amerعامر )بدرجة كبيرة، ودراسة 
(5016Shawa, ).التي جاءت درجة كبيرة 



 نهيلة حداد، أ.د. منيرة الشرمان                                           ........ درجة التمّيز التّنظيمي للمدارس

  16 

وتم حساب المتوسطات الحسابية، واالنحرافات المعيارية لتقديرات أفراد عينة الدراسة على 
 ، إذ كانت على النحو اآلتي:كل مجال على حدةفقرات 

 المجال األول: اإلدارة المدرسية
افراد العينة لفقرات مجال االدارة المدرسية تم حساب المتوسطات لبيان درجة تقدير 

 .( يبين ذلك6الحسابية، واالنحرافات المعيارية، والجدول)
  بمجال اإلدارة المدرسية المتعلقةالمتوسطات الحسابية مرتبة تنازليًا واالنحرافات المعيارية  (6الجدول )

المتوسط  الفقرات الرقم الرتبة
 الحسابي

راف االنح
 الدرجة المعياري

 مرتفعة 1.11 3.87 يسند مدير المدرسة الوظائف وفقا الختصاصات المعلمين. 3 1
 مرتفعة 0.96 3.85 يؤكد مدير المدرسة على أنماط السلوك اإليجابي. 2 5
 متوسطة 1.29 3.65 يشجع مدير المدرسة المعلمين على التنمية المهنية. 6 7
ض مدير المدرسة لهم لالرتقاء يستفيد المعلم من تفوي 4 9

 متوسطة 1.16 3.64 بمستوى مهاراتهم.
 متوسطة 1.32 3.62 يواكب مدير المدرسة التطورات في أنظمة العمل. 5 2
 متوسطة 1.11 3.61 يسعى مدير المدرسة إلى نشر قيم اإلبداع لدى المعلمين. 1 6
 متوسطة 1.32 3.53 .يسعى مدير المدرسة إلى نشر ثقافة التميز في المدرسة 7 8
 متوسطة 1.15 3.52 يحاول مدير المدرسة جاهدًا إدارة االزمات في المدرسة. 8 7
 متوسطة 1.30 3.51 يسعى مدير المدرسة إلى المشاركة في صناعة القرارات. 10 4
يتفنن مدير المدرسة في ادارة الصراع التنظيمي في  9 10

 متوسطة 1.19 3.39 المدرسة.
 منخفضة 1.43 3.25 مدير المدرسة إلى رفع الروح المعنوية للمعلمين. يسعى 11 11
 متوسطة 1.09 3.58 المجال ) ككل(  

المتوسطات متوسطة فقد تراوحت  تمجال اإلدارة المدرسية جاءدرجة ان ( 6يبين الجدول )
لوظائف يسند مدير المدرسة ا" التي نصها( 7) ة، إذ جاءت الفقر (3.87-3.25الحسابية ما بين )

(، وانحراف معياري بلغ 3.87في الرتبة األولى بمتوسط حسابي بلغ )" وفقا الختصاصات المعلمين
يسعى مدير المدرسة إلى رفع "نصها ( التي 11)ةبينما جاءت الفقر ، (، وبدرجة مرتفعة1.11)

(، وانحراف معياري 3.25بالرتبة األخيرة بمتوسط حسابي بلغ )الروح المعنوية للمعلمين" 
(، 3.58وبلغ المتوسط الحسابي لمجال اإلدارة المدرسية ككل) ،(، وبدرجة منخفضة1.97بلغ)

 (.1.04وانحراف معياري بلغ )
وتعزو الباحثتان هذه النتيجة إلى اهتمام االدارة المدرسية بمستوى تميزها؛ لذلك تحرص 

باب التي تحول دونه، اإلدارة على تحليل كل ما يؤدي إلى التميز التنظيمي من أجل معالجة األس
ووضع الخطط اإلجرائية، وتقليل تكرارها الحًقا، وهذا بدوره يحقق التميز التنظيمي في المدارس، 



 .2222، الثاني ، العددالسابعة، المجلد األردنيمجلة التربوية ال، األردنية للعلوم التربوية الجمعية

17 

ين كذلك تعزو الباحثتان هذه النتيجة المتوسطة إلى أن مديري المدارس يسندون الوظائف للمعلم
مهنية لرفع مستواهم المهني المدارس المعلمين على التنمية ال ووفقا الختصاصاتهم، ويشجع مدير 

الذي بدوره يؤدي إلى التميز، أو قد يعود السبب إلى تمتع مديري المدارس بإدارة االزمات في 
مدارسهم، أو إلى مدى تفننهم في ادارة الصراع التنظيمي داخل مدارسهم، وقد اتفقت هذه النتيجة 

( ,5016AL-Thubaiti) الثبيتيودراسة ، ( ,5018Al-Ghamdiالغامدي )مع نتائج دراسة 
 .متوسطة بدرجة التي جاءت

 المجال الثاني: الهيكل التنظيمي
لبيان درجة تقدير افراد العينة لفقرات مجال الهيكل التنظيمي تم حساب المتوسطات 

 ( يبين ذلك8الحسابية، واالنحرافات المعيارية، والجدول)
 بمجال الهيكل التنظيمي  المتعلقةافات المعيارية المتوسطات الحسابية مرتبة تنازليًا واالنحر  (7الجدول )

المتوسط  الفقرات الرقم الرتبة
 الحسابي

االنحراف 
 الدرجة المعياري

 متوسطة 1.29 3.61 ينظم الهيكل التنظيمي العمل في المدرسة بطريقة تشاركية. 13 1
تحظى عملية التطوير وتصميم الهيكل التنظيمي بدعم  15 5

 متوسطة 1.14 3.60 .اإلدارة
 متوسطة 1.07 3.56 يخدم الهيكل التنظيمي رؤية المدرسة ورسالتها وأهدافها. 12 7
تتكامل الوحدات اإلدارية في الهيكل التنظيمي إلنجاز  14 9

 متوسطة 1.10 3.54 األهداف.
 متوسطة 1.10 3.49 تتماشى استراتيجية المدرسة مع هيكلها التنظيمي. 19 2
 متوسطة 1.22 3.47 تنظيمي للمدرسة نظام الجودة.يعكس الهيكل ال 16 6
توفر االستراتيجية في المدرسة المناخ الذي يعزز مستويات  18 8

 متوسطة 1.16 3.45 األداء المطلوبة.

يدعم الهيكل التنظيمي الكفاءة في تحديد نقاط القوة والضعف  17 7
 متوسطة 1.12 3.32 للمدرسة.

 سطةمتو  1.06 3.50 المجال )ككل(  
المتوسطات ان مجال الهيكل التنظيمي جاء بدرجة متوسطة فقد تراوحت ( يبين 8الجدول )

ينظم الهيكل التنظيمي العمل التي نصها " (17ة)، إذ جاءت الفقر (3.61-3.32الحسابية ما بين )
(، وانحراف معياري 3.61في الرتبة األولى، بمتوسط حسابي بلغ )" في المدرسة بطريقة تشاركية

يدعم الهيكل التنظيمي "نصها ( التي 18) ةبينما جاءت الفقر ، (، وبدرجة متوسطة1.54غ )بل
، (3.32بالرتبة األخيرة بمتوسط حسابي بلغ )الكفاءة في تحديد نقاط القوة والضعف للمدرسة" 

وبلغ المتوسط الحسابي لمجال الهيكل التنظيمي  (، وبدرجة متوسطة،1.15وانحراف معياري بلغ )
 (.1.06(، وبانحراف معياري بلغ)3.50ككل)
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في المدرسة بطريقة  وتعزو الباحثتان هذه النتيجة إلى أن مديري المدارس ينظمون العمل
بدعم من اإلدارة المدرسية وبمشاركة  هتطوير و  تصميم الهيكل التنظيميتحظى عملية  تشاركية، إذ

، وأهدافها، وأيضا من أجل أن المعلمين، كون الهيكل التنظيمي يخدم رؤية المدرسة، ورسالتها
تتكامل الوحدات اإلدارية إلنجاز عملها لتحقيق األهداف االستراتيجية للمدرسة، ولتوفير المناخ 
الذي يعزز مستويات األداء المطلوبة، ويحقق المقدرة على تحديد نقاط القوة والضعف للمدرسة، 

 التي جاءت بدرجة كبيرة جدًا. (,5012Amerعامر )وتختلف هذه النتيجة المتوسطة مع دراسة 
 المجال الثالث: العملية التدريسية

لبيان درجة تقدير افراد العينة لفقرات مجال العملية التدريسية تم حساب المتوسطات 
 ( يبين ذلك:7الحسابية، واالنحرافات المعيارية، والجدول)

 بمجال العملية التدريسية  المتعلقةارية المتوسطات الحسابية مرتبة تنازليًا واالنحرافات المعي (8جدول )ال
المتوسط  الفقرات الرقم الرتبة

 الحسابي
االنحراف 
 الدرجة المعياري

 متوسطة 1.20 3.58 تجارب جديدة. إجراءيشجع مدير المدرسة المعلمين على  23 1
 متوسطة 1.22 3.58 يؤكد مدير المدرسة على أن االبداع أساس المنافسة. 24 1
 متوسطة 1.21 3.50 مدير المدرسة بتوفير الوسائل التعليمية.يهتم  25 7
 متوسطة 1.16 3.46 يسعى مدير المدرسة إلى نشر ثقافة الحوار بين المعلمين. 22 9
 متوسطة 1.21 3.25 يبنى مدير المدرسة برنامجًا يعمل على تحفيز المعلمين. 20 2
ظروف  يجدد مدير المدرسة الخطط الدراسية لتتالءم مع 21 6

 متوسطة 1.26 3.24 المعلمين.
 متوسطة 1.12 3.43 المجال )ككل(  

( يبين ان مجال العملية التدريسية جاء بدرجة متوسطة، فقد تراوحت المتوسطات 7الجدول )
( ونصهما "يشجع مدير المدرسة 59و 57(، إذ جاءت الفقرتان )3.58-3.24الحسابية ما بين )

يدة"، و"يؤكد مدير المدرسة على أن اإلبداع أساس المنافسة" في تجارب جد إجراءالمعلمين على 
على  (1.55( و)1.50) بلغ ينمعياري ين(، وبانحراف3.58الرتبة األولى، بمتوسط حسابي بلغ )

( التي نصها "يجدد مدير المدرسة الخطط 51، وبدرجة متوسطة، بينما جاءت الفقرة )التوالي
(، وانحراف 3.24ن" بالرتبة األخيرة، وبمتوسط حسابي بلغ )الدراسية لتتالءم مع ظروف المعلمي

(، وبدرجة متوسطة، وبلغ المتوسط الحسابي لمجال العملية التدريسية ككل 1.56) معياري بلغ
 (.1.15) (، وانحراف معياري بلغ3.43)

تجارب  إجراءوتعزو الباحثتان هذه النتيجة إلى أن مديري المدارس يشجعون المعلمين على 
دة من شأنها أن تحقق التميز التنظيمي في مدارسهم، أو ألدراكهم أن االبداع أساس المنافسة، جدي
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لهذا أهتموا بتوفير الوسائل التعليمية التي تساعد على تحقيق التميز التنظيمي، أو قد يعود السبب 
يجول في إلى عدم اهتمام مديري المدارس نشر ثقافة الحوار بين المعلمين من اجل التعبير عما 

عقولهم من أفكار قد تؤدي إلى تحقيق التميز التنظيمي، أو أن المديرين ال يعملون على تحفيز 
المعلمين لكي يبذلوا أقصى ما لديهم من أداء لتحقيق التميز التنظيمي، أو قد يعود السبب إلى عدم 

استمرار، وهذه تجديد مديري المدارس للخطط الدراسية من اجل أن تتالءم مع ظروف المعلمين وب
التي جاءت بدرجة متوسطة، واختلفت  ( ,5017Al-Ghamdiالغامدي )النتيجة اتفقت مع دراسة 

 ( التي جاءت بدرجة كبيرة .Fook & Sidhu, 2009مع نتائج دراسة فوك وسيدهو )
هل توجد فروق ذات داللة إحصائية : النتائج المتعلقة باإلجابة عن سؤال الدراسة الثاني

في استجابات أفراد عينة الدراسة في تقدير درجة التمّيز  (≤0.05)الداللة  عند مستوى
الشمال داخل الخط األخضر تعزى لمتغيرات في منطقة الّتنظيمي لدى مديري المدارس االبتدائية 

 )الجنس، والمؤهل العلمي، وسنوات الخبرة، والتخصص(؟
ستجابات ال ة واالنحرافات المعياريةلإلجابة عن هذا السؤال تم استخراج المتوسطات الحسابي

في منطقة أفراد عينة الدراسة في تقدير درجة التمّيز الّتنظيمي لدى مديري المدارس االبتدائية 
الجنس، والمؤهل العلمي، وسنوات الخبرة، حسب متغيرات الشمال داخل الخط األخضر 

 ( يوضح ذلك.4والتخصص، والجدول)
ستجابات أفراد عينة الدراسة في تقدير درجة ال ، واالنحرافات المعياريةالمتوسطات الحسابية (.جدول )ال

 )الجنس، والمؤهل العلمي، وسنوات الخبرة، والتخصص(حسب متغيرات التمّيز الّتنظيمي 

اإلدارة    
 المدرسية

الهيكل 
 التنظيمي

العملية 
 التدريسية

التميز 
 التنظيمي

 الجنس
 3.68 3.56 3.72 3.72 المتوسط الحسابي ذكر

 1.14 1.18 1.16 1.14 االنحراف المعياري
 3.41 3.34 3.34 3.49 المتوسط الحسابي انثى

 0.99 1.06 0.96 1.03 االنحراف المعياري

المؤهل 
 العلمي

 3.53 3.44 3.54 3.57 المتوسط الحسابي بكالوريوس فما دون
 1.13 1.19 1.13 1.14 االنحراف المعياري

 3.51 3.42 3.45 3.60 لمتوسط الحسابيا دراسات عليا
 0.96 1.01 0.96 0.10 االنحراف المعياري

سنوات 
 الخبرة

 3.53 3.43 3.55 3.57 المتوسط الحسابي سنوات 10اقل من 
 1.11 1.16 1.11 1.12 االنحراف المعياري

 3.51 3.45 3.42 3.62 المتوسط الحسابي سنوات فأكثر 10
 0.99 1.05 0.98 1.03 االنحراف المعياري

 3.50 3.37 3.48 3.57 المتوسط الحسابي علمي التخصص
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اإلدارة    
 المدرسية

الهيكل 
 التنظيمي

العملية 
 التدريسية

التميز 
 التنظيمي

 1.14 1.15 1.151 1.18 االنحراف المعياري
 3.55 3.49 3.52 3.59 المتوسط الحسابي انساني

 0.99 1.09 0.98 0.98 االنحراف المعياري
ة، واالنحرافات في المتوسطات الحسابي( وجود فروق ظاهرية 4يالحظ من الجدول )

ستجابات أفراد عينة الدراسة في تقدير درجة التمّيز الّتنظيمي لدى مديري المدارس ال المعيارية
الجنس، والمؤهل بسبب اختالف فئات متغيرات الشمال داخل الخط األخضر في منطقة االبتدائية 

فقد تم إجراء  وللكشف عن داللة الفروق بين المتوسطات العلمي، وسنوات الخبرة، والتخصص،
(، وتحليل التباين الرباعي MANOVAاختبار تحليل التباين الرباعي المتعدد للمجاالت )

(ANOVA ،للدرجة الكلية ،)( 10كما يظهر في الجدول) : 
الجنس، والمؤهل العلمي، ألثر ) (MANOVA)المتعدد التباين الرباعي نتائج تحليل  (12)الجدول 

 استجابات أفراد عينة الدراسة في تقدير درجة التمّيز الّتنظيمي على وسنوات الخبرة، والتخصص(
 اإلحصائية الداللة درجات الحرية االفتراضية Fقيمة  القيمة  األثر

 Hotelling's Trace 0.05 7.81 3.00 462.00 0.00 الجنس
 Hotelling's Trace .020 2.48 3.00 462.00 0.06 المؤهل العلمي
 Hotelling's Trace 0.03 4.64 3.00 462.00 0.00 سنوات الخبرة
 Hotelling's Trace 0.02 3.60 3.00 462.00 0.01 التخصص

هوتلنج بلغت قيمة  إذوجود اثر دال إحصائيا لمتغير الجنس يبين ( 10)والجدول 
(Hotelling's Trace) (0.02) ، وعدم وجود اثر دال إحصائيا  (،0.00)وبداللة إحصائية بلغت

وبداللة إحصائية ، (0.05) (Hotelling's Trace)هوتلنج  إذ بلغت قيمة  لمؤهل العلميالمتغير 
 هوتلنجإذ بلغت قيمة  سنوات الخبرةووجود اثر دال إحصائيا لمتغير  (،0.06)بلغت 

(Hotelling's Trace) (0.07) ، ووجود اثر دال إحصائيا (، 0.00)وبداللة إحصائية بلغت
وبداللة إحصائية ، (0.05) (Hotelling's Trace)هوتلنج  يمة بلغت ق التخصص، إذلمتغير 
 4)الرباعي  حسبت نتائج تحليدل التبايدن ةٍ على كل مجال على حدولفحص أثر (، 0.01)بلغت 

way ANOVA) ،( يبين11والجدول ) النتائج هذه. 
على  ة، والتخصص()الجنس، والمؤهل العلمي، وسنوات الخبر  ألثرالرباعي  تحليل التباين (11جدول )ال

 استجابات أفراد عينة الدراسة في تقدير درجة التمّيز الّتنظيمي 
مجموع  المجاالت مصدر التباين

 المربعات
درجات 
 الحرية

متوسط 
الداللة  Fقيمة  المربعات

 اإلحصائية
 

 الجنس
 0.01 7.31 8.53 1 8.53 اإلدارة المدرسية
 0.00 13.42 14.84 1 14.84 الهيكل التنظيمي
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مجموع  المجاالت مصدر التباين
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
الداللة  Fقيمة  المربعات

 اإلحصائية
 0.02 5.28 6.56 1 6.56 العملية التدريسية

 
 المؤهل

 0.71 0.14 0.16 1 0.16 اإلدارة المدرسية
 0.50 0.45 0.50 1 0.50 الهيكل التنظيمي
 780. 0.08 090. 1 0.09 العملية التدريسية

 
 الخبرة

 0.51 0.43 0.50 1 0.50 اإلدارة المدرسية
 0.69 0.16 180. 1 0.18 الهيكل التنظيمي
 0.38 0.77 950. 1 950. العملية التدريسية

 
 التخصص

 960. 0.00 0.00 1 000. اإلدارة المدرسية
 0.73 0.12 0.13 1 0.13 الهيكل التنظيمي
 280. 1.18 1.46 1 1.46 العملية التدريسية

 
 الخطأ

   1.17 464 541.79 اإلدارة المدرسية
   1.11 464 512.94 الهيكل التنظيمي
   1.24 464 576.18 العملية التدريسية

 
 الكلي

    468 550.64 اإلدارة المدرسية
    468 529.80 الهيكل التنظيمي
    468 585.04 العملية التدريسية

في  الجنس( تعزى ألثر ≤0.05( يبين وجود فروق ذات داللة إحصائية )11)والجدول 
وجود فروق ذات داللة إحصائية ، وعدم ذكورإذ جاءت الفروق لصالح الالمجاالت، جميع 

(≤0.05 تعزى ألثر ) وجود فروق ذات داللة المجاالت، وعدم في جميع  العلميالمؤهل
وجود فروق ذات داللة المجاالت، وعدم في جميع سنوات الخبرة ( تعزى ألثر ≤0.05إحصائية )
)الجنس، والمؤهل  أثر المجاالت، ولبيانفي جميع  التخصص( تعزى ألثر ≤0.05إحصائية )

درجة التمّيز الّتنظيمي لدى مديري المدارس االبتدائية على العلمي، وسنوات الخبرة، والتخصص( 
الشمال داخل الخط األخضر ككل، حسبت نتائج تحليل التباين الرباعي، والجدول في منطقة 

 ( يبين ذلك. 15)
على ؤهل العلمي، وسنوات الخبرة، والتخصص( )الجنس، والم ألثرالرباعي  تحليل التباين (12الجدول )

 درجة التمّيز الّتنظيمي 
 الداللة اإلحصائية Fقيمة  متوسط المربعات درجات الحرية مجموع المربعات مصدر التباين

 0.00 8.75 9.81 1 9.81 الجنس
 0.76 0.10 0.11 1 110. العلمي المؤهل

 0.70 150. 0.17 1 0.17 سنوات الخبرة
 690. 0.17 0.19 1 0.19 التخصص

   1.12 464 520.08 الخطأ
    468 530.28 الكلي

الجنس، ( تعزى ألثر ≤0.05جود فروق ذات داللة إحصائية )و ( 15يتبين من الجدول )
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عدم (، وجاءت الفروق لصالح الذكور، و 0.00وبداللة إحصائية بلغت ) (8.75)إذ بلغت قيمة ف 
، إذ بلغت العلمي (  تعزى ألثر المؤهل≤0.05) د مستوىعن جود فروق ذات داللة إحصائيةو 

جود فروق ذات داللة إحصائية و عدم ، و (0.76)وبداللة إحصائية بلغت  (0.10)قيمة ف 
(≤0.05 تعزى ألثر ) وبداللة إحصائية بلغت (0.15سنوات الخبرة، إذ بلغت قيمة ف )

التخصص، إذ بلغت قيمة ألثر  ( تعزى≤0.05جود فروق ذات داللة إحصائية )و ، عدم (0.97)
 (.(0.69(  وبداللة إحصائية بلغت 0.17)ف 

الجنس وجاءت ( تعزى ألثر ≤0.05جود فروق ذات داللة إحصائية )و اظهرت النتيجة 
ن للتميز التنظيمي في المدارس اكثر من ، وهذا يعني أن الذكور مدركو الفروق لصالح الذكور

الح الذكور، إلى أن الوقت المتاح للذكور خاصة بعد وقد يعزى سبب وجود الفرق لصاالناث، 
 اً الدوام المدرسي هو أكثر مقارنة باإلناث، فهم قد يلتحقون بمقاهي اإلنترنت، وبالتالي يجدون فرص

 اأن الحديث عن المنافسة ومجاالتهتنمي افكارهم حول التميز التنظيمي  أكثر من اإلناث، كما 
ذا ما قورن ذلك مع اإلناث، أو قد يعود السبب إلى أن الذكور يجد اهتماًما أكثر عند الذكور إ

يشاركون في صناعة القرارات المتعلقة بمدارسهم أكثر من االناث، وهذه النتيجة اتفقت مع نتائج 
 التي جاءت بوجود فروق تعزى ألثر الجنس، ولصالح الذكور.( ,5016Shawaالشوا )دراسة 

جود فروق و وعدم  العلمي، روق تعزى ألثر المؤهلجود فو عدم وتبين من نتائج الدراسة 
يعبرون إلى أن المعلمين  المجاالت، وتعزو الباحثتان هذه النتيجةفي جميع  التخصصتعزى ألثر 
آرائهم بشكل موضوعي دون أن يتأثروا بالخلفية االكاديمية، أو بالتخصص، وهذا يدل و  عن افكارهم

ارسهم بعدل ومساواة فيما بينهم، كما يمكن أن يعود على انهم تعاملوا مع واقع يعيشونه في مد
السبب إلى أن التميز التنظيمي يعتمد على اسس، ومبادئ متعارف عليها عند جميع اصحاب 
المؤهالت والتخصصات ما ادى الى عدم وجود فروق في استجاباتهم، وهذه النتيجة اتفقت مع 

 ق ألثر المؤهل العلمي.التي جاءت بعدم وجود فرو ( ,5016Shawaالشوا )دراسة 
إلى أن المجاالت في جميع  سنوات الخبرة وجود فروق تعزى ألثرعدم وقد يعود سبب 

دراك أعلى بالمسؤولية حول  شمولية  ةالتميز التنظيمي، كما أن لهم نظر المعلمين لديهم وعي وا 
طاقة الكتساب من ال لتنظيمي، أو قد يتمتعون بقدر عالٍ اوسع حول المنافسة التي تحقق التميز ا

التي من شأنها أن تسهم في تصميم االنشطة الصفية، وفي مراعاتهم للفروق  المهارات، والمعارف
وهذه النتيجة اختلفت  الفردية، وفي توظيف الموارد المتاحة في المدرسة لتحقيق التميز التنظيمي
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وات الخبرة التي جاءت بوجود فروق تعزى ألثر سن ( ,5018Al-Ghamdiالغامدي )مع دراسة 
 سنوات فأكثر. 10ولصالح 

 وفي ضوء النتائج توصي الدراسة باآلتي: التوصيات:
  من بدرجة اعلى تحقيق التميز التنظيمي في مدارسهم والمعلمين على تشجيع مديري المدارس

 اجل تحسين نوعية التعليم للطلبة.
 رسة من خالل مشاركة وضع برنامج شامل لنشر ثقافة التميز التنظيمي، وتعزيزها داخل المد

 المعلمين، والمشرفين، والطلبة، وأولياء امورهم.
  تعزيز الدعم القيادي من خالل تحفيز المعلمين، وحثهم على إدخال مضامين جديدة ومتطورة

 في العملية التعليمية لالرتقاء بها إلى اعلى المستويات. 
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