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ّ
متطلبات حتقيق التميز التنظيمي يف املدارس الثانىية
مبحافظة الطائف من وجهة نظر قادتها
الممخص_ ىدؼ البحث التعرؼ عمى متطمبات تحقيؽ التميّز

التنظيمي بالمدارس الثانوية في محافظة الطائؼ مف وجية نظر

 .1المقدمة

قادتيا .استخدـ الباحث المنيج الوصفي المسحي ،وقاـ بتصميـ

تواجو المنظمات في عالـ اليوـ تحوالت متسارعة ومتبلحقة

استبانة تكونت مف ( )35عبارة موزعة عمى خمسة أبعاد (القيادة

في شتى المياديف والمجاالت ،مما أفرزت العديد مف التحديات

المدرسية ،التخطيط االستراتيجي ،الييكؿ التنظيمي ،إدارة الموارد

والتطورات التي ينبغي مواجيتيا والتصدي ليا ،ومع تسارع وتيرة

البشرية ،الثقافة التنظيمية) وطُبقت االستبانة بأسموب الحصر الشامؿ

تمؾ التحديات التي تواجييا المنظمات لـ تكف المؤسسات

عمى جميع قادة المدارس الثانوية والبالغ عددىـ ( )108قائدًا ،وكانت

التعميمية في منأى عف ذلؾ ،بؿ طاليا موجة المنافسة،

أف متطمبات تحقيؽ التميّز التنظيمي إجماالً جاءت
أبرز النتائجّ :

فارتباطيا بالمجتمعات اإلنسانية جعميا أكثر حساسية مف غيرىا

بدرجة أىمية عالية جدًا مف وجية نظر قادتيا ،وجاء ترتيب األبعاد

تأثر مما انعكس ذلؾ عمى أنظمتيا
مف المؤسسات األخرى ًا

تنازليًا عمى النحو التالي( :الثقافة التنظيمية ،القيادة المدرسية ،إدارة

وعممياتيا ومدخبلتيا ومخرجاتيا.

الموارد البشرية ،التخطيط االستراتيجي ،الييكؿ التنظيمي) جميعيا

وفي خضـ ىذه التحوالت المتسارعة ظير مفيوـ حديث

بدرجة أىمية عالية جدًا ،وأظير البحث عدـ وجود فروؽ ذات داللة

إحصائية عند مستوى الداللة ( )0.05بيف متوسطات استجابات قادة

يبمور الغاية األساسية لئلدارة في المنظمات المعاصرة مف

المدارس الثانوية حوؿ متطمبات تحقيؽ التميّز التنظيمي إجماالً

ناحية ،ويبرز السمة الرئيسة التي يتصؼ بيا مف ناحية أخرى،

واألبعاد األربعة التالية( :القيادة المدرسية ،الييكؿ التنظيمي ،إدارة

التميز التنظيمي الذي يصفو السممي [ ]1بأنو حالة مف
ذلؾ ىو ّ

الموارد البشرية ،الثقافة التنظيمية) والتي تعزى الختبلؼ سنوات

اإلبداع اإلداري والتفوؽ التنظيمي.

الخدمة في القيادة المدرسية ،بينما وجدت فروؽ ذات داللة إحصائية

التميز التنظيمي عف القدرة المتفوقة لممنظمة عمى
ويعبر ّ

عند مستوى الداللة ( )0.05بيف متوسطات استجابات قادة المدارس

تحقيؽ أفضؿ الممارسات في أداء أعماليا وحؿ مشكبلتيا وجودة

الثانوية حوؿ بُعد التخطيط االستراتيجي تعزى الختبلؼ سنوات الخدمة

منتجاتيا وخدماتيا واستغبلؿ اإلمكانات غير المستغمة والفرص

في القيادة المدرسية لصالح مف خدمتيـ ( )10سنوات فأكثر مقارنة

الحاسمة بما يتجاوز اآلخريف ويحقؽ األىداؼ ،وفؽ استراتيجية

بمف خدمتيـ أقؿ مف  10سنوات ،كما بيّنت النتائج عدـ وجود فروؽ

فعالة ورؤية موحدة تتناغـ فييا القيادة الداعمة والعامموف

ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( )0.05بيف متوسطات

والعوامؿ التنظيمية التي تتيح المرونة البلزمة لييكؿ المنظمة

استجابات قادة المدارس الثانوية حوؿ متطمبات تحقيؽ التميّز

لبلستجابة لممتغيرات في إطار ثقافة تنظيمية إيجابية تعزز التعمـ

التنظيمي إجماالً وعمى كؿ بعد مف أبعاده الخمسة تعزى الختبلؼ

التميز المستمر عف باقي
واإلبداع والتحسيف المستمر بما يكفؿ ّ

متغير الحصوؿ عمى الدورة التدريبية الفصمية في القيادة المدرسية
وكذلؾ الختبلؼ متغير المشاركة في جائزة التعميـ لمتميّز فئة اإلدارة

المنظمات [.[2

والمدرسة المتميّزة.

التميز التنظيمي ضرورة مف ضرورات النجاح
وقد أصبح ّ

بالتميز
لممنظمات عامة ،حيث يرى "باكاؿ" أف دواعي االىتماـ
ّ

الكممات المفتاحية :التمي ػّز التنظيمي ،المدارس الثانوية ،قادة
المدارس.

التنظيمي أتى مف حاجة تمؾ المنظمات إلى وسائؿ وطرؽ

2

لمتعرؼ عمى العقبات التي تواجييا حاؿ ظيورىا ،ومف حاجتيا

التميز بمؤسسات التعميـ ،ويضيؼ أدامز []6
التوالي في تحقيؽ ّ

إلى وسيمة لجمع المعمومات ،حتى تتمكف مف اتخاذ الق اررات
الميمة بخصوص الموارد البشرية ،ومف حاجتيا إلى تطوير

أف االىتماـ بمعايير تميز األداء في القيادة ،والتخطيط
ّ
االستراتيجي ،والتركيز عمى أعضاء ىيئة التدريس والعامميف ،ليا

اء المديريف أـ الموظفيف ،حتى
أعضائيا بصفة مستمرة سو ً

دور في اإلصبلح التعميمي الشامؿ في المدرسة ،مما يوفر
فرص لتحسيف األداء وتميز المدارس.

قياسا عمى المنظمات
تميز في األداء
يجعموا المنظمة أكثر ًا
ً

وفيما يتعمؽ بالموارد البشرية أشار كبلً مف "كالياني وساىو"

المنافسة ،وكذلؾ حاجتيا إلى توفير الميارات البلزمة لصانع

القرار سواء فرد أو مجموعة ،والتمعف في حساسية الدور الذي

التميز التنظيمي أفضؿ مف يحدد
[ ]7إلى أف سيناريو المنافسة و ّ

والناظر لواقع التعميـ بالمممكة العربية السعودية يمحظ وجود

البشرية في تمؾ المؤسسات وكيفية توظيفيا في سياؽ التحديات،

بالتميز التنظيمي عمى مستوى األفراد والمؤسسات
اىتماـ
ّ

وقدرتيا عمى إنجاح المرحمة االنتقالية بسبلسة وبسرعة ،وجعؿ

بقاء المؤسسات في المستقبؿ ،وعزيا ذلؾ عمى دور الموارد

التميز في المنظمات [.[3
يقوـ بو ،وأىميتو في تحقيؽ اإلبداع و ّ

التعميمية ،حيث أطمقت و ازرة التعميـ في اآلونة األخيرة جائزة

دائما .وىو ما أكدتو السالـ []3
المنظمة قادرة عمى المنافسة ً

التميز عمى مستويات عدة مف
المشاركة فيو ،وتسعى لنشر ثقافة ّ

التميز التنظيمي في إدارات التعميـ ،ووصفتو
بما يكفؿ تحقيؽ
ّ

حوؿ أىمية اختيار الموارد البشرية وتدريبيا وتحفيزىا وتقويميا

التميز ،وأنشأت لذلؾ لجاف خاصة تحفز الميداف التربوي عمى
ّ

التميز التنظيمي.
بالمعيار المناسب لتحقيؽ ّ

تقدير منيا في نفس الوقت لمجيود
ًا
مستويات و ازرة التعميـ،

كما يؤدى الييكؿ التنظيمي لممنظمة دو ار واضحا في

المتميزة الرامية إلى تحقيؽ األىداؼ التعميمية المنشودة.
ّ

التميز التنظيمي ،وفى ىذا تشير ىاكوز [.]8
تحقيؽ متطمبات ّ

التميز التنظيمي
وبالرغـ مف ىذا االىتماـ المتزايد لتحقيؽ ّ

في مؤسسات التعميـ إال أف ىناؾ مجموعة مف المعوقات تقؼ

إلى أىمية وجود ىيكؿ تنظيمي في المؤسسة ،يتضمف وحدات

أماـ تمؾ االىتمامات ،والتي صنفيا الموقاف [ ]4عمى أربعة

إدارية متكاممة ومتناسقة ،قادرة عمى تحقيؽ االستراتيجية ويتمتع

أقساـ مف المعوقات :التنظيمية ،والبشرية ،والمالية ،والتكنولوجية

بالمرونة الكافية لذلؾ ،والتقميؿ مف المستويات اإلدارية ما أمكف

وتأتي في مقدمتيا :البيروقراطية وما يرافقيا مف جمود وتعقيد،

التميز في األداء وتحقيؽ أفضؿ النتائج.
لموصوؿ إلى مراحؿ
ّ

وعدـ وضوح األىداؼ ،وضعؼ المرونة في الييكؿ التنظيمي،

وفي سيا ٍ
ؽ مشابو يؤكد غناـ [ ]2أىمية دور اليياكؿ التنظيمية

لمتميز ،والقيادة
وانخفاض مستوى الثقافة التنظيمية الداعمة
ّ

التميز التنظيمي.
في تحقيؽ ّ

التميز ،وضعؼ تطوير
ومحدودية الدعـ الكافي لتطبيقات إدارة ّ

يشير ريش [ ]9إلى الدور الفاعؿ واالرتباط الوثيؽ بيف الثقافة

التميز التنظيمي،
أما عف دور الثقافة التنظيمية في تحقيؽ ّ

االستبدادية ،والخوؼ مف الفشؿ ،وقمة مساندة العمؿ الجماعي،

برامج تنمية اإليرادات المالية ،واالفتقار إلى قواعد معمومات

التميز التنظيمي بمدارس التعميـ العامة .ويؤكد
التنظيمية وتحقيؽ ّ

التميز التنظيمي في مؤسسات
ويمكف التغمب عمى معوقات ّ

التميز التنظيمي بصفة عامة ،بؿ
بيف الثقافة التنظيمية وتحقيؽ ّ

القواسمة وداركاؿ والقواسمة [ ]10عمى االرتباط اإليجابي القوي

دقيقة ،وقدـ األنظمة اإللكترونية.
التعميـ مف خبلؿ توفر مجموعة مف اآلليات والمتطمبات التي

أيضا مع تميز القيادة ،وتميز العامميف،
وارتباطيا اإليجابي
ً

والزعبي والزعبي [ ]5إلى أف التخطيط االستراتيجي ،والتركيز

وسعيا لموصوؿ إلى التناغـ اإلداري
وبناء عمى ما سبؽ،
ً
ً

لمتميز التنظيمي.
وتميز الييكؿ التنظيمي كأبعاد ّ

التميز التنظيمي ،حيث يشير النعيمي
تتعمؽ بمكونات وأبعاد
ّ

التميز ،وبحثًا عف إيجاد
الذي يقود بدوره إلى مزيد مف اإلبداع و ّ

عمى أعضاء ىيئة التدريس ،والقيادة ،ليا أثر إيجابي عمى
3
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الوصؿ بيف التعميـ ما قبؿ الجامعي والتعميـ الجامعي ،كما أنيا

توجو و ازرة التعميـ في تطوير األداء المؤسسي في المؤسسات

إحدى المصادر الداعمة لمقطاع العاـ والخاص بالكوادر المتعممة

التعميمية وجعؿ المدارس مؤسسات تربوية متفوقة لدييا القدرة

والمييأة لمعمؿ.

الذاتية عمى التحسيف ،وتتمتع بدرجة كافية مف التخطيط وقيادة
عمميات التطوير ،تأتي ىذه الدراسة لمكشؼ عف متطمبات تحقيؽ

التميز
وبرغـ الجيود المبذولة مف قبؿ و ازرة التعميـ لتشجيع ّ

التنظيمي في مدارس التعميـ العاـ مف خبلؿ تطبيؽ جائزة

التميز التنظيمي بالمدارس الثانوية في محافظة الطائؼ مف
ّ

التميز ،وما أوصت بو العديد مف الدراسات السابقة مف ضرورة
ّ

 .2مشكمة الدراسة

الوضع الراىف مازالت تشير إلى جوانب عديدة مف القصور في

أف مؤشرات
تطبيؽ معايير
ّ
التميز في مؤسسات التعميـ ،إال ّ

وجية نظر قادتيا.

التميز
التميز التنظيمي في مدارس التعميـ العاـ ،وأف واقع ّ
واقع ّ

لمتميز بالمممكة العربية السعودية مبادئ
ّ
تبنت جائزة التعميـ ّ

التنظيمي في المؤسسات التعميمية لـ يصؿ إلى حد المأموؿ،

التميز اإلداري المؤسسي ،والتي شممت عدة فئات منيا فئة
ّ

حيث يشير الموقاف [ ]4عف وجود معوقات في جوانب عدة مف

المتميزة ،وتيدؼ ىذه الجائزة إلى نشر ثقافة
اإلدارة والمدرسة
ّ

القيادة ،والتخطيط ،واليياكؿ التنظيمية ،والموارد البشرية تواجو

التميز واإلبداع والجودة واالتقاف ،وتشجيع الممارسات التربوية
ّ

التميز ،ومف أبرز تمؾ المعوقات قمة الكفاءات
تطبيؽ إدارة
ّ

المتميزة في المدرسة ،كما ىدفت إلى تطوير الممارسات التربوية
ّ

التميز ،وعدـ توافؽ اليياكؿ
البشرية المؤىمة لتطبيؽ إدارة
ّ

واإلدارية ،واالرتقاء بمستوى األداء [.[11

التميز.
التنظيمية الحالية مع متطمبات إدارة ّ

التميز
وتنسجـ الجيود التي تبذليا و ازرة التعميـ في تحقيؽ ّ

التميز التنظيمي
وفي خضـ ىذا الواقع الذي تعيشو أبعاد ّ

التميز ،والعمؿ عمى تطوير
التنظيمي مف خبلؿ إرساء جائزة
ّ

في المؤسسات التعميمية وبمعية تمؾ المعوقات القائمة التي تقؼ

جوانب العممية التعميمية مع ما أوصت بو الدراسات السابقة مف

حائبل عف الوصوؿ لتحقيقو ،وتأسيساً عمى ما أشارت إليو نتائج
ً

التميز التنظيمي
التميز ،وتحقيؽ ّ
ضرورة االىتماـ بتطبيؽ معايير ّ

وتوصيات الدراسات السابقة ،وتوجيات و ازرة التعميـ في تحقيؽ

بمؤسسات التعميـ.

التميز في األداء المدرسي ،بات مف الضروري التوجو
الجودة و ّ

وفي ىذا الصدد برزت عدة بحوث تربوية في واقع
المؤسسات التعميمية تساىـ في تحقيؽ األىداؼ المنشودة ليذه

التميز التنظيمي وتبنيو في مدارس التعميـ العاـ،
نحو تطبيؽ
ّ

التميز ،حيث وصؿ عدد المشاركيف في
المشاركة في تحقيؽ
ّ

التنظيمي بالمدارس الثانوية بمحافظة الطائؼ مف وجية نظر

الجائزة ،وتولدت لدى تمؾ المؤسسات بمنسوبييا ثقافة جيدة نحو

التميز
ومف ىنا يأتي ىذا البحث لموقوؼ عمى متطمبات تحقيؽ ّ

السنوات الخمس الماضية ( )450000مشارؾ مف مختمؼ فئات

قادتيا.

الجائزة [.[12

وعميو يمكف بمورة مشكمة البحث في السؤاؿ الرئيس التالي :ما
التميز التنظيمي في المدارس الثانوية بمحافظة
متطمبات تحقيؽ ّ

وكوف الباحث أحد أعضاء لجاف تقييـ المشاركيف في جائز
التعميـ لمتميز لدورتيا األولى ،يرى أف المدارس بحاجة ممحة إلى

الطائؼ مف وجية نظر قادتيا؟

التميز التنظيمي ،خاصة في
قاعدة صمبة تنطمؽ منيا لتحقيؽ
ّ

ويتفرع مف السؤاؿ الرئيس السؤاليف الفرعييف التالييف:

المدارس الثانوية التي تعتبر محط أنظار المجتمع ،والقادة

أ .أسئمة الدراسة
التميز التنظيمي في أبعاده( :القيادة،
 .1ما متطمبات تحقيؽ
ّ

التربويوف ،وأولياء األمور ،والطبلب أنفسيـ ،لما تتمتع بو مف

الييكػ ػؿ التنظيم ػي ،التخطي ػط االستراتيج ػي ،إدارة الموارد البشرية،

خصائص تميزىا عف المراحؿ التعميمية التي تسبقيا ،فيي حمقة
4

الثقافة التنظيمية) في المدارس الثانوية بمحافظة الطائؼ مف

الحديث ،وفي ضوء ما سبؽ يأمؿ الباحث أف يساعد البحث

وجية نظر قادتيا؟

الحالي مف خبلؿ النتائج التي سيتوصؿ إلييا في تحديد متطمبات

 .2ىؿ توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسطات
استجابات قادة المدارس الثانوية بمحافظة الطائؼ حوؿ

التميز التنظيمي لممدارس الثانوية ،ويمكف تمخيص أىمية
تحقيؽ ّ
البحث فيما يمي:

التميز التنظيمي بمدارسيـ تُعزى الختبلؼ
متطمبات تحقيؽ
ّ

 .1تبرز أىمية ىذا البحث انسجامو مع التوجيات المستقبمية
لو ازرة التعميـ بالمممكة العربية السعودية ،وما تقوـ بو مف مشاريع

المتغيرات الديموغرافية التالية( :سنوات الخدمة في القيادة
المدرسية ،والدورة التدريبية الفصمية في القيادة المدرسية،

لئلصبلح والتجديد المدرسي تستيدؼ تعزيز القدرة المؤسسية

لمتميز فئة اإلدارة والمدرسة
والمشاركة في جائزة التعميـ
ّ

وجودة مدارس التعميـ العاـ ،كخطوة لتييئتيا لبلعتماد المدرسي،
التميز الذي يعد نواة في التحوؿ نحو مجتمع المعرفة
وتحقيؽ
ّ

المتميزة)؟

ومطمب يسعى إليو المجتمع.

ب .أهداف الدراسة

 .2يأتي ىذا البحث في ظؿ قمة الدراسات التربوية التي تناولت

تتمثؿ أىداؼ الدراسة الحالية فيما يمي:
التميز التنظيمي في
 .1التعرؼ عمى متطمبات تحقيؽ
ّ

منفردا بأىمية يتمتع
التميز التنظيمي في المؤسسات التعميمية
ً
ّ

الموارد البشرية ،الثقافة التنظيمية) في المدارس الثانوية بمحافظة
الطائؼ.

التميز التنظيمي
حد عمـ الباحث  -يبحث في متطمبات تحقيؽ ّ
بالمدارس الثانوية في المممكة العربية السعودية ،وعميو يأمؿ

 .2الكشؼ عف وجود الفروؽ ذات الداللة اإلحصائية بيف
متوسطات استجابات مديري المدارس الثانوية في محافظة

التميز وتطوير أداء
الباحث تقديـ إضافة جديدة في مجاؿ
ّ
المؤسسات التعميمية ،وذلؾ بتُسميط الضوء عمى تمؾ المتطمبات.

التميز التنظيمي بمدارسيـ تُعزى
الطائؼ حوؿ متطمبات تحقيؽ ّ

 .3قد يسيـ ىذا البحث متخذي القرار التربوي والمسؤوليف بإدارة

بيا وتميزه عف البحوث التربوية األخرى ،كونو أوؿ بحث  -عمى

أبعاده(:القيادة ،الييكؿ التنظيمي ،التخطيط االستراتيجي ،إدارة

التعميـ في محافظة الطائؼ في إثراء الميداف التربوي عف دور

الختبلؼ المتغيرات الديموغرافية التالية( :سنوات الخدمة في
القيادة المدرسية ،والدورة التدريبية الفصمية في القيادة المدرسية،

التميز التنظيمي ،ومتطمبات تحقيقو في مدارس التعميـ العاـ.
ّ

ج .أهمية الدراسة

منسوبي المدارس الثانوية ووضع اإلجراءات البلزمة لتحقيقو

مما يزيد مف قدرتيـ عمى اتخاذ القرار ،وتعزيز المفيوـ لدى

لمتميز فئة اإلدارة والمدرسة المتميزة).
والمشاركة في جائزة التعميـ ّ

والمحافظة عمى نتائجو.

تبرز أىمية ىذه الدراسة في تناوليا لموضوع متطمبات

 .4ربما تساىـ نتائج ىذا البحث في مساعدة القائميف عمى لجنة

التميز التنظيمي ،والذي بات أحد اىتمامات و ازرة التعميـ
تحقيؽ ّ

المتميزة" في التعرؼ عمى
لمتميز "فئة المدرسة
جائزة التعميـ
ّ
ّ

التميز في مدارس
ومف ضمف خططيا االستراتيجية لنشر ثقافة ّ

التعميـ العاـ ،وتطوير الممارسات التربوية واإلدارية ،واالرتقاء

بمستوى األداء ،وذلؾ بغية الوصوؿ لتحقيؽ األىداؼ التربوية

التميز التنظيمي مما قد يدعـ معايير ومؤشرات
متطمبات تحقيؽ ّ
الجائزة.

والتعميمية المنشودة.

 .5قد يسيـ ىذا البحث في إثراء األدب العممي وبخاصة التربوي
التميز التنظيمي ،ومتطمبات تحقيقو في المدارس،
حوؿ مفيوـ
ّ

وفي نفس الوقت يتناغـ ىذا البحث مع ما نادى بو

اء كاف ذلؾ
مما قد يشكؿ حافز قوي لمقياـ بدراسات مكممة ،سو ً

الباحثوف التربويوف وما أوصوا بو بالمزيد مف الدراسات حوؿ

في بيئات مختمفة أو مراحؿ دراسية أخرى.

التميز التنظيمي ،كونو أصبح ضرورة ممحة لمتغيرات العصر
ّ
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القيادة ،الييكؿ التنظيمي ،التخطيط االستراتيجي ،إدارة الموارد

د .حدود الدراسة

البشرية ،الثقافة التنظيمية ،ويوضحيا الباحث كما يمي:

تتمثؿ حدود الدراسة في المحددات التالية:

 .1القيادة )(Leadership

الحدود الموضوعية :اقتصرت الدراسة الحالية عمى تحديد

ائيا بأنيا :عممية
تعرؼ القيادة في المدارس الثانوية إجر ً
ّ

التميز التنظيمي مف خبلؿ أبعاده(:القيادة،
متطمبات تحقيؽ
ّ

الييكؿ التنظيمي ،التخطيط االستراتيجي ،إدارة الموارد البشرية،

إدارية مؤثرة يمارسيا قائد المدرسة الثانوية عمى منسوبييا لتحقيؽ

الثقافة التنظيمية).

األىداؼ المرغوب فييا.

الحدود المكانية :اقتصر تطبيؽ الدراسة الحالية عمى المدارس

 .2الييكؿ التنظيمي )(Organizational structure
ائيا
عرؼ مفيوـ الييكؿ التنظيمي بالمدارس الثانوية إجر ً
ُي ّ

الثانوية الحكومية بمحافظة الطائؼ.
الحدود البشرية :اقتصرت الدراسة الحالية عمى قادة المدارس
الثانوية الحكومية في جميع مكاتب التعميـ الداخمية والخارجية

المصمـ لنظاـ تواصؿ العمميات بيف المراكز
بأنو :اإلطار ُ

الرئيسة في قيادة المدرسة مع الوحدات الفرعية المتمثمة في

بمحافظة الطائؼ.

تشكيبلت الييئة اإلدارية والتعميمية ،والذي يتبيف مف خبللو نوع

الحدود الزمانية :تـ تطبيؽ الدراسة الحالية خبلؿ الفصؿ الدراسي

العبلقات والحدود الرسمية والمياـ الوظيفية العامة لكبل منيا.

الثاني مف العاـ الدراسي 1437/1436ىػ.

 .3التخطيط االستراتيجي )(Strategic Planning
عرؼ مفيوـ التخطيط االستراتيجي بالمدارس الثانوية
ُي ّ

ه .التعريفات اإلجرائية
"التميز التنظيمي"،
يتمثؿ مصطمح البحث الرئيس في
ّ

ائيا بأنو :عبارة عف تصور مستقبمي لما ستحققو المدرسة
إجر ً

القيادة ،الييكؿ التنظيمي ،التخطيط االستراتيجي ،إدارة الموارد

الداخمية والخارجية لمحالة الراىنة ،ووضع األىداؼ ومتابعة

ائيا ،وفيما يمي
وعرفيا
أيضا إجر ً
ً
البشرية ،الثقافة التنظيميةّ ،

تنفيذىا وتقويميا وفؽ ما تـ رسمو مف رؤية مستقبمية ورسالة

الثانوية الحقًا مف أىداؼ ،وذلؾ بعد تحميؿ فريؽ العمؿ لمبيئة

ائيا ،ثـ تطرؽ إلى أبعاده الخمسة:
حيث قاـ الباحث بتعريفو إجر ً

وقيـ في فترة زمنية محددة وبأقؿ التكاليؼ المادية والبشرية.

استعراض لتمؾ المصطمحات:

 .4إدارة الموارد البشرية

التميز التنظيمي )(Organizational Excellence
ّ

)(Human Resources Management

ائيا
يعرؼ الباحث
ّ
التميز التنظيمي بالمدارس الثانوية إجر ً

ائيا
ُيعرؼ مفيوـ إدارة الموارد البشرية بالمدارس الثانوية إجر ً

المنظّـ بالمدارس
بأنو" :سمة شاممة مف التفوؽ اإلداري التربوي ُ

الثانوية يشمؿ تعزيز مجتمع مف القيـ والمعتقدات والسموؾ

بأنيا :قدرة إدارة المدرسة الثانوية عمى انتقاء الموظفيف مف

اإليجابي الداعـ والمتناسؽ مع العبلقات الييكمية التنظيمية ذات

معمميف وادارييف لممياـ المناسبة ليـ في الييكمة التنظيمية،

المسئوليات والمياـ المحددة ،بقيادة رشيدة محفزة لمعمؿ واإلنتاج،

وتدريبيـ وتحفيزىـ ،والتخطيط الستثمار طاقاتيـ الميارية

وفؽ تخطيط استراتيجي يستثمر القوى العاممة مف الموارد البشرية

والفكرية.

المساىمة في تحقيؽ أىداؼ المرحمة الثانوية ،وبصورة تميزىا

 .5الثقافة التنظيمية )(Organizational culture
ائيا
ُيعرؼ مفيوـ الثقافة التنظيمية بالمدارس الثانوية إجر ً

عف المدارس األخرى.

بأنيا :مجموعة مف األنماط السموكية الناتجة عف القيـ

التميز التنظيمي لممدارس الثانوية
وتقاس متطمبات
ّ

والمعتقدات المشتركة بيف منسوبي المدرسة الثانوية تظير

التميز التنظيمي الخمسة محؿ
بمحافظة الطائؼ مف خبلؿ أبعاد ّ

ف ػ ػي تعامميػ ػـ مػ ػع مؤثرات المحيط الداخمي أو الخارجي لممدرسة،

البحث والتي تـ تصميـ استبانة البحث عمى ضوئيا ،وىي:

6

الشاممة [ ،]16وفي عاـ 1430ىػ تبنت و ازرة التعميـ جائزة

سمبا.
وتُشكؿ طابع عاـ لدى المتعامميف معيا
إيجابا أو ً
ً

التميز التنظيمي في مدارسيا ،ووضعت
التميز كأحد عوامؿ
ّ
ّ

 .3اإلطار النظري والدراسات السابقة

التميز التنظيمي في مدارس التعميـ العاـ مرحمة
ُيمثؿ
ّ

التميز ،رغبةً في تحفيز
معايير محددة لممدارس الراغبة في
ّ

ومقومات محققة لمتفوؽ واإلبداع لممؤسسة التعميمية بكافة

الممارسات المتميزة والتفوؽ العممي وتكريـ المبدعيف والمتميزيف

التميز التنظيمي إلى
جوانبيا التنظيمية ،وفي الوقت ذاتو يتجو ّ

عممياً وتربوياً وادارياً ،ونشر ثقافة التميز والعمؿ لئلتقاف ،ومازاؿ

الميداف التعميمي واإلداري نحو األداء المتميز ،وتشجيع

متقدمة مف اإلجادة في العمؿ ،واألداء الفاعؿ المبني عمى أسس

تطوير تمؾ المعايير مستمر بغية الوصوؿ إلى حالة مف اإلبداع

اء عمى مستوى المؤسسة التعميمية
تحقيؽ إنجاز غير مسبوؽ سو ً

والتفوؽ اإلداري في مدارس التعميـ العاـ [.[11

نفسيا أو عمى مستوى مثيبلتيا مف المدارس.

التميز التنظيمي:
أوًال :مفيوـ ّ

التميز التنظيمي أحد المفاىيـ اإلدارية الحديثة في
كما ُيعد ّ

التميز التنظيمي شأنو بذلؾ كشأف المصطمحات
تعددت تعريفات ّ

مدارس التعميـ العاـ ،ويشترؾ في كثير مف النقاط مع إدارة
الجودة الشاممة [ ،]4وفي ذلؾ يشير اليبلالت [ ]13إلى أف

التربوية التي تختمؼ تعريفاتيا مف باحث آلخر حسب رؤية

تطبيؽ مفاىيـ الجودة الشاممة واالستمرار في تطويرىا والعمؿ

الباحث ومنطمقاتو الثقافية ،ومف تعريفات الباحثيف ليذا المفيوـ

عمى تحسينيا ومراجعتيا باستمرار ،واجراء التعديبلت البلزمة

ما يمي:

عمييا ،ومعالجة أي انحرافات تنشأ جراء تطبيقيا ،تكوف

يعبر السممي [ ]1عف عمميات اإلبداع اإلداري والتفوؽ

المؤسسة قد أخذت موقعيا عمى طريؽ التمّيز بيف المؤسسات

بالتميز ،بينما يطمؽ عميو خيري [ ]15بالتنظيـ المميز
التنظيمي
ّ

التميز التنظيمي ضرورة مف ضرورات النجاح
وقد أصبح ّ

كضرورة توافر المبادئ الميمة في التنظيـ المميز مف تخصص

الذي يستمزـ وجود مجموعة مف المؤشرات البد مف توافرىا،

األخرى.

لممنظمات عامة والتعميمية بخاصة ،وفي ىذا الصدد يوضح

وتقسيـ لمعمؿ واإلشراؼ والتوجيو ووحدة األمر ،وتصؼ السالـ

المتميزة أصبحت ىي وحدىا القادرة
أف المنظمات
ّ
الرشايدة [ّ ]14

التميز التنظيمي [ ]3بأنو مجموعة األنشطة واألساليب
ّ

عمى تحقيؽ النجاح واحراز التقدـ والتفوؽ ،مما يتطمب مف

والممارسات التي يتـ القياـ بيا داخؿ المنظمة والتي تيدؼ إلى

جيودا مكثفة ،تدعـ
المستويات اإلدارية والوحدات التنظيمية كافة
ً

تفوؽ األداء وتحقيؽ نتائج ذات كفاءة وفاعمية عالية.

التميز التنظيمي.
مف خبلليا عممية السعي نحو مزيد مف
ّ

التميز التنظيمي بأنو" :القدرة المتفوقة
ويعبر غناـ [ ]2عف ّ
ّ

عمميات التقييـ والمتابعة والمحاسبة ،كما يساعد عمى االستخداـ

مشكبلتيا وجودة منتجاتيا وخدماتيا واستغبلؿ اإلمكانات غير

األمثؿ لمموارد البشرية ،وتحقيؽ سيولة عممية االتصاؿ وعدـ

المستغمة والفرص الحاسمة بما يتجاوز اآلخريف ويحقؽ

التداخؿ.

األىداؼ ،وفؽ استراتيجية فعالة ورؤية موحدة تتناغـ فييا القيادة

لممنظمة عمى تحقيؽ أفضؿ الممارسات في أداء أعماليا وحؿ

التميز التنظيمي يساىـ في توضيح
ويضيؼ خيري [ ]15إلى أف ّ

الداعمة والعامموف والعوامؿ التنظيمية التي تتيح المرونة البلزمة

التميز التنظيمي في
وقد تنبيت و ازرة التعميـ ألىمية
ّ

لييكؿ المنظمة لبلستجابة لممتغيرات في إطار ثقافة تنظيمية

مدارس التعميـ العاـ ،وأنشأت وحدات إدارية تعتني بذلؾ ،فإدارة

التميز
إيجابية تعزز التعمـ واإلبداع والتحسيف المستمر بما يكفؿ ّ

التقويـ الشامؿ تركزت مياميا عمى تقويـ العمؿ المدرسي بكافة

المستمر عف باقي المنظمات".

جوانبو اإلدارية والفنية ،وساىمت في اإلصبلح التربوي في كثير

ويعرف ػو الضبلعيػ ػف [ ]17بأنػ ػو" :م ػدى قػدرة المنظمات عمى

مف مدارس التعميـ العاـ ،ثـ تطور األمر واستبدلت بإدارة الجودة
7
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المساىمة بشكؿ استراتيجي عبر التفوؽ في أدائيا وحؿ

في العمؿ والمحافظة عمى معدالتو ضمف بيئة تنافسية عالية،

مشكبلتيا ،ثـ تحقيؽ أىدافيا بصورة فعالة تميزىا عف باقي

وجعؿ نظاـ العمؿ أكثر مرونة وتوافقًا مع متطمبات السوؽ،

المنظمات".

واالرتقاء بمستوى الموظفيف مف الناحية العممية والعممية
واالجتماعية ،وجعؿ المنظمات والمؤسسات عالمية ،وتجنب

التميز
ويشير كؿ مف الخرشة والزريقات ونور [ ]18إلى أف ّ

التنظيمي بأنو" :تميز إداري وظيفي يتأتى مف خبلؿ االستثمار

النقص والقصور في مختمؼ مجاالت العمؿ التنظيمي ،وبناء

في االمكانات غير المستغمة في العامميف والمنظمة عمى حد

متميزة مع المجتمعات المحمية والدولية ،ودعـ
عبلقات
ّ

سواء ،ويتسـ بنقاط قوة تتمثؿ في القيادة ،والتمكيف ،والنمو،

االستقبللية والحرية الفردية والتنظيمية ،وفيـ عبلقات التداخؿ

لزيادة الرضا الوظيفي وتحسيف األداء".

والتأثير المتبادؿ داخؿ المنظمة وخارجيا ،وتحفيز األفراد ودفعيـ
ونفسيا.
معنويا
ً
ً

كما عرفو أبو قاعود والربابعة [ ]19بأنو" :حالة ايجابية
منشودة ،تؤكد عمى أف تعمؿ المنظمة بكفاءة وقدرة عالية تتفوؽ

في حيف أف التركيز عمى استراتيجيات المؤسسة ،ومتابعة

بيا عمى غيرىا مف المنظمات وبشكؿ يضمف ليا التفرد عف
مثيبلتيا في البيئة والمجتمع المحيط".

التميز ،وتكويف شراكة مجتمعية،
نتائج التقييـ حسب معايير
ّ

وتشجيع المبادرات اإليجابية ،وبناء خارطة الطريؽ لتطبيقات

التميز التنظيمي:
ثانيا :أىداؼ ّ
ً

التميز والدعـ والمتابعة ،ودراسة سبؿ تنفيذ منيجيات فرص
ّ

تسعى المدارس الثانوية إلى تحديد أىداؼ معينة ،ثـ البدء

التحسيف ،وبث روح المسؤولية ،وتحقيؽ متطمبات التنمية

في استعماؿ الوسائؿ الممكنة لموصوؿ إلى تحقيؽ تمؾ األىداؼ،

المستدامة لبيئة وثقافة المؤسسة ،وتطبيؽ مبادئ إدارة التغيير

وكمما كانت أىداؼ المدرسة الثانوية تنبثؽ مف رؤية استشرافية

الشاممة لكافة الجوانب التنظيمية ،يحقؽ ذلؾ كمو في رفع األداء

وتمي ًاز عف غيرىا مف
نجاحا
لممستقبؿ كانت النتائج أكثر
ّ
ً

المتميز وتحقيؽ أىداؼ التميز التنظيمي [.[15
ّ

التميز التنظيمي:
ثالثًا :أىمية ّ

المدارس األخرى.

التميز التنظيمي ضرورة ممحة مف ضرورات
أصبح
ّ

التميز
ويرى راىماف " "Rahmanأف اليدؼ مف عممية
ّ

التنظيمي ىو استحداث قوة عمؿ ممكنة ،ولدييا قدرة عمى انتاج
خدمات وسمع تفوؽ توقعات المستيمؾ الداخمي والخارجي ،كما

التميز ىي
التطوير اإلداري ،فالمدارس الثانوية التي تحقؽ
ّ

مدارس تيتـ باتجاىات التطوير وتحقيؽ المنافسة غير المحدودة،

أف القيمة الجوىرية ىي تحقيؽ رغبات المستيمؾ والتعرؼ عمييا،

وحفظ المكاف والمكانة التنظيمية.

والتركيز عمى صانع الخدمة أو السمعة ،واستحداث الوعي لديو

وفي ذات الصدد يشير زايد [ ]20إلى أف المؤسسات التي

نحو تحقيؽ ىدؼ المنظمة ،وذلؾ بإطبلؽ طاقات اإلبداع

جامدا لفترة طويمة يصعب عمييا أف تجد نفسيا
فكر إدارًيا
تعتنؽ ًا
ً

التميز التنظيمي في تحسيف
ويشير الموقاف [ ]4إلى أىداؼ ّ

لمتميز مف خبلؿ تحقيؽ
المؤسسات في بمورة القوى الداعمة
ّ

التميز التنظيمي ومبادئو ،والعمؿ عمى تصميـ أفضؿ
تطبيقات ّ

المكاف والمكانة التنظيمية ،تنامي الشعور بالجودة ،القدرة عمى

التميز التنظيمي تنبع مف قدرة
تنافسيا مرموقًا ،فأىمية
مكانا
ّ
ً
ً

واالبتكار لديو [.[13

معدالت التغيير السريعة ،تحقيؽ المنافسة غير المحدودة ،حفظ

األداء التنظيمي مف خبلؿ رفع مستويات الخدمة ،ونشر

توظيؼ التكنولوجيا في المعمومات واإلبداعات.

التطبيقات في األداء التنظيمي ،وتشجيع المنافسة والتعاوف

التميز التنظيمي ضرورة مف
وتؤكد الشمايمة [ ]21أف
ّ

اإليجابي ودعميا ،وتحقيؽ التوازف بيف األنشطة والنتائج ،وتقديـ

ضرورات التطوير اإلداري لرفع مستويات األداء مف خبلؿ

متميزة يرضى عنيا العميؿ ،واالستمرار
الخدمة أو المنتج بطريقة ّ
8

تطوير ميارات العامميف وأعضاء الييئات اإلدارية في المنظمة

 -اعتمد أنماط ومعايير تقميديو في التنظيـ وبناء اليياكؿ

وقدراتيـ ،حيث إف تطوير مياراتيـ وقدراتيـ يتطمب وجود تنظيـ

التنظيمية عمى أساس المجموعات الوظيفية المتباعدة وليس عمى

فعاؿ تسود روح الفريؽ ،االبتكار ،المبادأة المنافسة ،حيث يشعر

أساس العمميات المترابطة المنتجة لمقيـ في المنظمات.

كؿ فرد مف األفراد العامميف بأف المنظمة مم ًكا لو ،وىذا الشعور

 االنحصار في مشكبلت الحاضر دوف اعتبار ٍكاؼ لمتطمبات

يدفع العامميف إلى بذؿ كافة طاقاتيـ وجيودىـ واعطاء كؿ ما

اإلعداد لممستقبؿ.

لدييـ مف أجؿ تميز المنظمات ونجاحيا.

 تعدد صور إىدار الموارد وأىميا الوقت مف خبلؿ عممياتأطوؿ.

التميز التنظيمي والسعي الحثيث نحو التفوؽ
كما أف تطبيؽ ّ

التميز التنظيمي في المؤسسات
كما صنؼ الموقاف [ ]4معوقات ّ

والتنافسية يؤدي إلى تحقيؽ األىداؼ والتناغـ المؤسسي ،ورفع
مستوى الكفاءة والفعالية [.[4

التعميمية إلى معوقات تنظيمية ،وبشرية ،ومالية ،وتكنولوجية

التميز التنظيمي في المؤسسات التعميمية:
ابعا :واقع ّ
رً

عمى النحو التالي:

تعاني المؤسسات التعميمية بوجو عاـ مف مشكبلت

 -معوقات تنظيمية تتمثؿ في :البيروقراطية وما يرافقيا مف

ومعوقات داخمية تقمؿ مف قدرتيا ورغبتيا في رفع مستوى أدائيا

جمود ،وتعقيد ،وعدـ وضوح األىداؼ ،وعدـ مرونة وكفاءة

التميز
إلى مستوى تطمعات وتوقعات المتعامميف وتحقيؽ
ّ

الييكؿ التنظيمي ،والقصور في ربط المنظمة بالبيئة الخارجية،
وعدـ االستقرار التنظيمي.

التنظيمي.

أكد "زقمر" أف أىـ تمؾ المعوقات ركوف المؤسسة لممستوى

 -معوقات بشرية تتمثؿ في :القيادة االستبدادية ،والضغوط التي

الجيد المتحقؽ مف إنجازاتيا السابقة والذي يعد مف أكبر أعداء

تمارسيا الجماعات غير الرسمية ،وعدـ وجود مناخ تنظيمي

التميز فيجب أف تؤمف المؤسسة أنو ال ي ازؿ ىناؾ
تحقيؽ
ّ

التميز.
مبلئـ ومشجع عمى ّ

النمو والتحسف [.[3

التميز ،وعدـ إدارة الممتمكات العامة بكفاءة ،وعدـ بناء
إدارة
ّ

 -معوقات مالية تتمثؿ في :عدـ وجود الدعـ الكافي لتطبيقات

إنجازات عظيمة أخرى أماميا لتحقيقيا مما يدعـ االستمرار في

وأوضح السممي [ ]1أىـ المعوقات التي تواجو المنظمات مف

شراكات مع المجتمع المحمي.

التميز في النقاط التالية:
بموغ ّ

 -معوقات تكنولوجية تتمثؿ في :االفتقار إلى قواعد معمومات

 -ضعؼ التناسؽ بيف أىداؼ وقيـ المنظمات وبيف سموؾ

دقيقة ،وعدـ وجود إدارة لنظـ المعرفة ،وعدـ مواكبة التقنيات

وأىداؼ العامميف.

المستجدة.
وعمى وجو الخصوص في مدارس التعميـ العاـ تشيراف

 -توزيع المسؤوليات وتشتتيا بيف مستويات اإلدارة واألفراد مما

التميز التنظيمي في المدارس بأنو
ناصؼ وىاشـ [ ]22إلى واقع ّ

يضعؼ المحاسبة.
 -ضعؼ القدرة عمى مبلحظة المتغيرات الخارجية وبطء

لـ يصؿ إلى حد الرضا ،حيث أظيرت دراستيـ وجود ضعؼ

االستجابة ليا.

في امتبلؾ القيادات المدرسية وأعضاء الفرؽ المدرسية لمكفايات

 -عدـ وضوح أسس ومعايير اإلدارة في تخطيط األداء وتوجيو

والقدرات التي تمكف مدارسيـ مف الحصوؿ عمى االعتماد

سموؾ العامميف.

ميز ،عبلوة عمى غياب العمؿ الجماعي بيف أعضاء الفرؽ
والت ّ

 -اختبلط الرؤى الشخصية لممديريف بالحقائؽ والمعمومات

المدرسية ،وضعؼ التمويؿ المخصص لئلنفاؽ عمى أنشطة

الفعمية.

الجػ ػودة ،وضع ػ ػؼ القػ ػ ػدرة عػمػ ػى اإلب ػ ػداع واالبتػكػ ػار بيػ ػف أعضػاء
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المجتمع المدرسي ،وكميا أمور تجعؿ التحرؾ نحو الجودة ومف

التميز التنظيمي،
اختبلؼ الباحثيف في اختيار متطمبات تحقيؽ ّ

في حيف أف ىناؾ معوقات خفية لمتميز التنظيمي تتمثؿ في

التميز التنظيمي ،وفيما يمي عرض لبعض
مف خبلليا لموضوع ّ

حيث اعتمد تحديدىـ لتمؾ المتطمبات عمى الزاوية التي نظروا

التميز يسير بخطى بطيئة.
ثـ ّ

الشعور بنقص الموارد واإلمكانات ،واإلحباط واليأس والتشاؤـ

التميز التنظيمي التي توصمت إلييا بعض
تقسيمات أبعاد
ّ

التميز التنظيمي في االنفراد
لآلخريف الذي يتضاد مع مفيوـ
ّ

التميز التنظيمي في ستة
حددت دراسة السالـ [ ]3معايير ّ

الدراسات السابقة:

والنظرة السوداوية لممنظمة أو العامميف فييا ،والتقميد األعمى

معايير (االستراتيجية ،القيادة ،الموارد البشرية ،العمميات ،إدارة

واالستقبلؿ واإلتياف بالجديد ،والتقميؿ مف أىمية أفكار وابداعات
العامميف [.[13

المعرفة ،قياس وتقويـ نتائج األداء) ،أما دراسة الزائدي [ ]24فقد

التميز التنظيمي
متطمبات تحقيؽ ّ

(التميز القيادي ،الثقافة المؤسسية،
حددىا في أربعة أبعاد
ّ
الجودة ،التنمية المينية) ،ودراسة النويقة [ ]25اقتصرت عمى

التميز
يجب عمى المؤسسات التعميمية التي تسعى لتحقيؽ ّ

في أدائيا ونتائجيا إدراؾ كافة األساسيات التي يقوـ عمييا إطار

أيضا (تميز القيادة ،تميز المرؤوسيف ،تميز الييكؿ
أربعة أبعاد ً

واقتناص الفرص وتحقيؽ النجاحات المتوالية والبقاء في كؿ

األولى دراسة القواسمة ودراكاؿ والقواسمة [ ]10باإلضافة إلى

التنظيمي ،تميز الثقافة) ،واتفقت معيا في نفس األبعاد الثبلثة

التميز التنظيمي ،والعمؿ عمى اكتسابو والغور في أعماقو
ّ

الركؼ [ ]26شممت عمى سبعة
تميز االستراتيجية ،بينما دراسة َّ

المتغيرة ،وكما يقاؿ في الفمسفة السائدة في الماضي؛
الظروؼ
ّ

أبعاد (االستراتيجية ،الموارد البشرية ،القيادة ،العمميات اإلدارية،

أف ال بقاء لممنظمات الضعيفة ،فالفمسفة الحديثة؛ أف ال بقاء إال

نتائج المستفيديف ،نتائج المجتمع ،الشراكات والموارد) ،وأشارت

المتميزة.
لممنظمات
ّ

لمتميز التنظيمي (القيادة،
دراسة البحيري [ ]23إلى عشرة أبعاد ّ

وىنا يجد الباحث أف غالبية الدارسات السابقة التي اطمع

التخطيط االستراتيجي ،التركيز عمى أعضاء الييئة التدريسية

التميز التنظيمي وتحفيز
عمييا توصي بتوفير متطمبات
ّ

والموظفيف ،التركيز عمى الطبلب ،إدارة المعمومات والبيانات،

المؤسسات عمى انتياج ىذا النيج ،حيث يشير الرشايدة []14

إلى ضرورة تحفيز المؤسسات التعميمية عمى التنافس فيما بينيا

االتصاؿ ،إدارة عممية التعمـ ،إدارة األداء ،دعـ المؤسسات

بغية تجويد أدائيا واالرتقاء بمستوياتيا ،واعتماد نظاـ الجوائز

المجتمعية المستفيدة ،التقويـ).
لمتميز
واحتوت دراسة الموقاف [ ]4عمى سبعة أبعاد
ّ

التنافسية.
وأوصت السالـ [ ]3بضرورة دعـ القيادة اإلدارية لمجيود

التنظيمي (القيادة ،االستراتيجية ،إدارة الكوادر البشرية ،إدارة

التميز التنظيمي ،وااللتزاـ بنشر مفاىيـ
التي تيدؼ إلى تحقيؽ ّ

العمميات ،قياس وتقويـ نتائج األداء ،إدارة الموارد المادية ،إدارة
المعرفة والمعمومات) ،في حيف أتت دراسة النعيمي والزعبي

التميز التنظيمي ،ومتطمبات تحقيقو في المؤسسات التعميمية،
ّ

تميز بنوعية
(تميز الييئة التدريسيةّ ،
والزعبي [ ]5بأربعة أبعاد ّ

وتحديد األولويات االستراتيجية.

بينما يحث البحيري [ ]23عمى تشجيع المؤسسات التعميمية

تميز العبلقة مع المجتمع
تميز بنشاط البحث العمميّ ،
الطمبةّ ،

التميز بيف األعضاء العامميف بما يييئ المناخ المبلئـ لتقبؿ
ّ

بستة أبعاد (الييكؿ التنظيمي لممدرسة ،الثقافة التنظيمية ،البيئة

المحمي وقطاع األعماؿ) ،وجاءت دراسة ناصؼ وىاشـ []22

التميز والجودة النوعية ،والتخطيط لنشر ثقافة
في تبني نظاـ
ّ

التنظيمية ،النظـ اإلدارية الداعمة ،الموارد البشرية ،الموارد

التغيير والتحسيف المستمر.

التميز اإلداري في دراسة خفاجي
المالية) ،بينما كانت معايير
ّ

وبع ػد االطّػ ػبلع عمى األدب النظري في ىذا المجاؿ ،يتضح
10

[ ]27سبعة معايير (التخطيط ،التنسيؽ ،القيادة ،اإلشراؼ،

التميز التنظيمي يحتـ عمى القيادة القياـ بأدوار جديدة مف خبلؿ

االتصاؿ ،النمو الميني ،التقويـ) ،وجاءت دراسة الرشايدة []14

التميز لدى
تحديد الرؤية المستقبمية لممنظمة ،وترسيخ قيـ
ّ

لتحدد سبعة أبعاد (القيادة ،التخطيط االستراتيجي ،إدارة الموارد

العامميف ،وتدعيـ السموؾ المتميز بيف القيادة والعامميف ،وتنمية

البشرية ،إدارة العمميات وتبسيط اإلجراءات ،المساءلة والشفافية،

الموارد البشرية ،وتحقيؽ أىداؼ المستفيديف ،وتأكيد المسؤولية

المبادرات اإلبداعية ،نتائج األداء المؤسسي).

تجاه المجتمع.

وقد قاـ الباحث باستنباط خمسة أبعاد أو متطمبات يرى أنيا

التميز
كما يتضح أف القيادة في المؤسسات الساعية إلى
ّ

الثانوية ،واتخذ الباحث القيادة المدرسية كأوؿ متطمب يميو

ومستويات األداء المستيدفة ،والتوجو لخدمة المستفيديف واشباع

الييكؿ التنظيمي ،والتخطيط االستراتيجي ،وادارة الموارد البشرية،

رغباتيـ وتحقيؽ رضاىـ ،واالىتماـ المتوازف بإصحاب المصمحة

ثـ الثقافة التنظيمية ،وسوؼ يتناوؿ ىذا المبحث تمؾ المتطمبات

في المؤسسة ،وتنمية الموارد البشرية وتمكينيا مف استثمار

بشيء مف التفصيؿ.

قدراتيـ الذىنية واطبلؽ طاقاتيـ نحو اإلبداع واالبتكار ،وكذلؾ

أوًال :القيادة المدرسية

تييئة مناخ المنظمة لتقبؿ المعرفة مف مصادرىا المختمفة وفتح

التنظيمي تقوـ بالدور األساسي في تحديد القيـ والتوجيات

التميز التنظيمي في المدارس
ستكوف كفيمة -بإذف اهلل -بتحقيؽ ّ

تعد القيادة المدرسية إحدى أىـ معايير التميز التنظيمي في

مجاالت استثمارىا وتنميتيا واتاحة الفرص لمتعمـ التنظيمي،

المدارس الثانوية ،فالقيادة ىي حجز الزاوية في تكويف المدارس

باإلضافة إلى تأكيد دور المؤسسة في خدمة المجتمع وتوثيؽ

ذات التميز والتفوؽ ،كما أنيا ذات دور رئيس في التأثير عمى

عبلقاتيا بعناصر المناخ المحيط [.[1
ويتطمب نجاح قيادة التميز التنظيمي وجود قائد يستطيع

العامميف ،وخمؽ روح التعاوف فيما بينيـ مف أجؿ تحقيؽ

التأثير عمى مف يشرؼ عمييـ مف العامميف وتوجيو سموكيـ،

األىداؼ المشتركة والوصوؿ إلى التميز.

ليتمكف مف القياـ بأدواره المختمفة بفاعمية وكفاءة ،حيث يؤكد

ذاتيا نحو
تعمؿ القيادة عمى تحريؾ العامميف وتحفيزىـ ً

العمؿ ،حيث ينظر اليبلالت [ ]13إلى أف القيادة ىي القدرة

إدريس [ ]30عمى أف عناصر القيادية األساسية ىي التأثير في

عمى توجيو اآلخريف والتأثير فييـ ،وىي نشاط وفعالية لمتأثير في

المرؤوسيف ،وتوحيد وتوجيو جيود المرؤوسيف ،وتحقيؽ

سموؾ اآلخريف نحو تحقيؽ األىداؼ المرغوبة مف خبلؿ تنسيؽ

األىداؼ.

الجيود وتحريؾ العامميف وحفزىـ وتوجيييـ ،وىي مسؤولية تجاه

ثانيا :الييكؿ التنظيمي:
ً

العمؿ ،ويصفيا العامري والغالبي [ ]28بأنيا عمميات اإليحاء أو

مجموعة الطرؽ التي تقسـ بيا المؤسسة أفرادىا في ميمات

نجاز لممياـ
اما وا ًا
اإللياـ أو التأثير في اآلخريف وجعميـ أكثر التز ً
المطموبة منيـ ،بينما تشير الغامدي [ ]29إلى أف القيادة

متميزة ومحددة مع التنسيؽ بينيا ،ويمكف أف يصور الييكؿ عمى
شكؿ خارطة رسمية لمتنظيـ تصؼ كيفية توزيع الميمات

المدرسية عبارة عف قدرات يمتمكيا قائد المدرسة لمتأثير في

والواجبات والمسئوليات بيف التقسيمات واألفراد داخؿ المنظمة

منسوبي المدرسة لخمؽ جو متفاعؿ ومتعاوف محققًا بذلؾ

وتحدد العبلقات الرسمية بينيا وتعيف عدد المستويات اليرمية في

األىداؼ التعميمية عامة واألىداؼ المدرسية خاصة.

الييكؿ وتجميع األفراد سوية في إطار تقسيمات رسمية.

يشير الموقاف [ ]4إلى أف اليياكؿ التنظيمية عبارة عف

ذاتيا نحو
المجموعة المقادة وفف تعبئتيـ وتحفيزىـ كي يندفعوا ً

تمتمؾ القيادة أىمية عالية في منظمات القرف الواحد

وباعتبار إلى أف اليياكؿ التنظيمية تمثؿ التركيب البنائي

والعشريف ،وفي ىذا الصدد يشير زايد [ ]20إلى أف تحقيؽ

في المؤسسة والذي يتـ مف خبللو تحديد مصادر اتخاذ القرار
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وقياس مستويات األداء يرى رضواف [ ]31أف الييكؿ التنظيمي

لرصد اإلمكانات التعميمية المادية والبشرية المتاحة والممكنة،

تركيب بنائي منظـ عف صياغة محددة وواضحة لموظائؼ

وتحميميا وتفسيرىا ووضع مجموعة مف البدائؿ والخيارات بمزاياىا

واإلدارات ،ويفسر مجاالت وطبيعة األعماؿ ،وأنماط العبلقات

وعيوبيا أماـ متخذي الق اررات ،ويتـ ذلؾ في شكؿ ديمقراطي،

وقنوات االتصاؿ بيف كافة المستويات والمراكز اإلدارية التي

يتمثؿ في مشاركة كؿ أعضاء المؤسسة التعميمية في عممية

يحتوييا ،وخطوط السمطة والمسئولية ،ومصادر األوامر واتخاذ

التخطيط بكؿ مراحميا.
في حيف يتجو القرني [ ]35إلى أف التخطيط االستراتيجي

الق اررات ،وقياس وتقدير معدالت اإلنجاز ومستوى األداء والوفاء

عممية تقوـ عمى استشراؼ المستقبؿ وادراؾ المتغيرات المرتبطة

باألىداؼ المأمولة.
ويعتمد نجاح المدرسة الثانوية وتميزىا مف خبلؿ ىيكؿ

بالبيئة الداخمية والخارجية لممؤسسة ،تيدؼ إلى االنتقاؿ مف

تنظيمي قادر عمى تحقيؽ درجة عالية مف التكيؼ مع أىدافيا،

الوضع الحالي إلى الوضع المأموؿ الذي يفي بمتطمبات

ومتوائـ مع تطمعاتيا ،وفي ىذا تشير دراسة الف ار والموح []32

التحديات المستقبمية.

إلى أىمية وجػود اليػيكؿ التنظيمي الجيد والمناسب لممنظمة،

وتبرز أىمية التخطيط االستراتيجي في المؤسسات المتميزة

فبدونو تسير العمميات التنظيمية بشكؿ فوضوي ال يستند إلى

مف خبلؿ تحميؿ وتوجيو مسارات الحموؿ وفؽ المقومات العممية

أساس عممي متيف ،حيث تتخبط المنظمة وتنحرؼ عف مسارىا

التخطيطية وما يترتب عمييا الحقًا مف عمميات اتخاذ القرار،

وعػف أىدافيػا ،فتصػبح عديمة الفائدة وتتجو لبلنحدار والتراجع

ويجعؿ األىداؼ العامة لممؤسسة واضحة لمجميع مف قيادة

إضافة إلى ىدر في الموارد البشرية والماديػة.

وعامميف ومستيدفيف مما يزيد مف تحقيقيا ،ويحدد أسموب
المؤسسة في المنافسة وذلؾ مف خبلؿ تقميؿ التكمفة ،وبالتالي

في حيف أف الوصوؿ إلى تحقيؽ التميز التنظيمي يتطمب

تحقيؽ التميز واإلبداع [.[36

ضرورة تطوير اليياكؿ التنظيمية بالمؤسسات ،حيث يرى الموقاف
[ ]4أف تحقيؽ التميز التنظيمي يحتـ ضرورة إعادة المنظمات

ويشير العتيبي [ ]37إلى قدرة التخطيط االستراتيجي

والمؤسسات ىيكمتيا مف حيث ضماف وجود ىيكؿ تنظيمي

التعرؼ عمى اإلمكانات المادية والبشرية وتحديد أىداؼ التنمية

يتضمف وحدات إدارية متكاممة ومتناسقة قادرة عمى تحقيؽ

التربوية ،ويساعد عمى تحقيؽ األىداؼ بطريقة عممية مدروسة

األىداؼ االستراتيجية والتنفيذية ليا ،ويتمتع بالمرونة الكافية
ولتقميؿ المستويات اإلدارية ما أمكف بحيث تكوف قنوات االتصاؿ

بعيدا عف العشوائية ،ويقمؿ مف نسبة الفاقد في العممية التربوية
ً
بخفضو لمتكاليؼ ،كما أنو يساىـ في تحديد مسؤولية العامميف

واضحة وفعالة.

مما يقمؿ مف تداخؿ األعماؿ وبالتالي يساعد في عممية الرقابة

ثالثًا :التخطيط االستراتيجي

عمى األداء.
ابعا :إدارة الموارد البشرية
رً

يشير آؿ ناجي [ ]33أف التخطيط االستراتيجي شكؿ مف
أشكاؿ التخطيط يتـ تصميمو بيدؼ مساعدة المنظمات عمى

تيتـ إدارة الموارد البشرية بجميع سياسات وتطبيقات

االستجابة بشكؿ جيد لمظروؼ المتغيرة ،فيو جيد منظـ لتوجو

العنصر البشري داخؿ المنظمة ،حيث يشير القحطاني [ ]38إلى

الق اررات والممارسات التي تشكؿ اتجاه وطبيعة أنشطة المنظمة.

أنيا وظيفة إدارية تيتـ بجميع سياسات وتطبيقات العناصر

وبالنظر لمتخطيط االستراتيجي في مجاؿ المؤسسات

البشرية داخؿ المنظمة ،والتي تيدؼ إلى تحقيؽ أىداؼ المنظمة

التعميمية ،يرى العجمي [ ]34أف التخطيط االستراتيجي منيج

وأفرادىا والمجتمع ،ويتـ ذلؾ مف خبلؿ مجموعة مف أنشطة

ديناميكي يتعامؿ مع نظاـ تعميمي مفتوح ،يتـ في شكؿ أساليب

وبرامج خاصة بتحميؿ وظائؼ المنظمة ومف ثـ تخطيط الموارد
12

البشرية واستقطابيا واختبارىا وتدريبيا وتقييميا وتحفيزىا

وفي ضوء الوظائؼ التي تقوـ بيا إدارة الموارد البشرية

وتطويرىا بشكؿ فعاؿ ،كما يرى حريـ [ ]39أف إدارة الموارد

مف تخطيط واستقطاب واختيار وتعييف وتدريب وتطوير وتحفيز

البشرية نشاط مف أنشطة المنظمة يتضمف السياسات

وتقييـ لمعامميف في المنظمة يؤكد السناني [ ]40إلى دور تمؾ

والممارسات التي تنظـ تخطيط القوى العاممة ،والتعييف ،وتقييـ

الوظائؼ في إحداث التميز وتطوير األداء المؤسسي ،ويوضح

األداء ،والتعويضات والتدريب ،والتطوير والعبلقات بيف

زايد [ ]20أف واقع األعماؿ الجديدة تفرض عمى المنظمات أف

العامميف ،والسبلمة المينية.

تعيد النظر في ميمتيا وأىدافيا ووظائفيا ونوعية العامميف بيا
لتكوف إدارة الموارد البشرية المصدر الدائـ لتحقيؽ التميز.

كما يعد العنصر البشري في المنظمات أساس ألداء

خامسا :الثقافة التنظيمية
ً

األعماؿ وتحقيؽ أىدافيا ،ومف ىنا تأتي أىمية إدارة الموارد
البشرية في إدارة ىذه العناصر البشرية وتأىمييـ بما يسيـ في

الثقافة ىي أسموب الحياة في المجتمع ،فاألفكار والقيـ

تحقيؽ التميز التنظيمي ،حيث يشير "بيرؾ ىارت "Burkhart

التي يمارسيا الناس ويحرصوف عمييا ويعتزوف بيا ما ىي إال

إلى أف درجة اتصاؼ أعضاء المنظمة باألداء المتميز في تأدية

اإلطار المشكؿ لثقافتيـ ،وتنوع الثقافات وتعددىا يؤثر بشكؿ

مياـ المنظمة وامتبلكيـ قدرات عقمية وامكانيات إبداعية متميزة

كبير عمى سموؾ األفراد والجماعات ،وينظر خيري [ ]15إلى أف

تساعد عمى تخطي العقبات التي تواجييـ دونما تذمر ،وتمتعيـ

الثقافة التنظيمية المتميزة عبارة عف مجموعة القيـ والقواعد

بالقدر البلزـ مف الحرية واالستقبللية في أداء أعماليـ ،وابتكار

والسموكيات والذىنيات التي توجو جيود األفراد إلنجاز أىداؼ

األساليب التي يجدونيا مناسبة ،بحيث تكوف لدييـ سيطرة كافية

مشتركة ،تميزىا عف باقي المنظمات.
تميز أفراد المنظمة يشير
وباعتبار الثقافة التنظيمية معيار ّ

عمى ما يدور في مكاف العمؿ ،وأف يكوف لدييـ إحساس حقيقي
بأثر أعماليـ عمييـ وعمى المنظمة ،وتشجيع اآلخريف عمى

الياجري [ ]41إلى أنيا مجموعة السمات ،والخصائص المعبرة

المشاركة الفعالة التي تعزز مف تحقيؽ أىداؼ المنظمة [.[2

تميز
عف قيـ ومعتقدات ،وأخبلقيات التعامؿ ،وسموكياتو التي ّ

في حيف يشير القحطاني [ ]38إلى أف أىمية إدارة الموارد

مستقبل،
منيجا
أفراد المنظمة الواحدة عف غيرىا ،بحيث تشكؿ
ً
ً

ىو العقؿ المدبر والقوة التي يمكف مف خبلليا استثمار جميع

تميز األداء التنظيمي،
تقوـ الثقافة التنظيمية بدور ميـ في ّ

ومميز في التفكير ،والمواءمة ،ومعالجة المشكبلت المختمفة.
ًا

البشرية عمى مستوى المنظمة تتركز في اعتبار العنصر البشري
اإلمكانيات المادية المتوفرة بالمنظمة وتحقيؽ األىداؼ التي

حيث يشير العامري والغالبي [ ]28إلى أىميتيا باآلتي:

تسعى إلييا.

 .1بناء إحساس بالتاريخ :فالثقافة ذات الجذور العريقة تمثؿ
يخيا تسرد فيو حكايات األداء المميز والعمؿ المثابر
منيجا تار ً
ً

بينما ترى السالـ [ ]3أف التميز في العمؿ يتضمف تحقيؽ

واألشخاص البارزيف في المنظمة.

معا ،وذلؾ مف خبلؿ إشراؾ
أىداؼ األفراد وأىداؼ المنظمة ً
ٍ
بشكؿ منطقي يقوـ
العامميف في صنع واتخاذ الق اررات ،والتفكير

توحد الثقافة السموكيات وتعطي
 .2إيجاد شعور بالتوحد :حيث ّ

عمى استثمار الفرص التي تتطمب المبادأة والتركيز عمى

معنى لؤلدوار وتعزز القيـ المشتركة ومعايير األداء المتميز.

األىداؼ الرئيسة وعدـ تشتيت الجيود ،والبد مف إيجاد المناخ

 .3تطوير إحساس بالعضوية واالنتماء :وتعزز ىذه العضوية

لمتميز ،فالمنظمة التي ال تثؽ بالعامميف تخمؽ بيئة معرقمة
الداعـ ّ

وظيفيا
ار
مف خبلؿ مجموعة كبيرة مف نظاـ العمؿ وتعطي استقرًا
ً

لمتميز ،وفي المقابؿ منح الحرية لؤلفراد العامميف واالستقبللية

وتوضح جوانب االختيار الصحيح لمعامميف وتدريبيـ وتطويرىـ.

الفردية تعزز وتشجع المبادرات التي تحقؽ التميز التنظيمي.

 .4زيػ ػادة التب ػادؿ بيػ ػف األعضػاء :ويأتي ىذا مف خبلؿ المشاركة
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بالق اررات وتطوير فرؽ العمؿ والتنسيؽ بيف اإلدا ارت المختمفة

نتائج الدراسة :أف أفراد الدراسة موافقوف بدرجة "متوسطة" عمى

والجماعات واألفراد.

التميز التنظيمي لوظائؼ إدارة الموارد
واقع استخداـ معايير
ّ

كما تساىـ الثقافة التنظيمية المتميزة في خمؽ مناخ تنظيمي

البشرية في إدارات التعميـ في المممكة العربية السعودية بالترتيب

يعود نفعو عمى المنظمة والمجتمع في نفس الوقت حيث يتجو

التنازلي التالي( :العمميات ،إدارة المعرفة ،االستراتيجية ،الموارد

اليذلي [ ]42إلى أف الثقافة التنظيمية تقوـ بدور فعاؿ في خمؽ

البشرية) ،وبدرجة ضعيفة لمعياري نتائج األداء وتقويميا،

مناخ تنظيمي يساعدىا عمى تحقيؽ أىدافيا ،وتطوير أدائيا

تماما عمى العشرة المعوقات التي
والقيادة ،كما أنيـ موافقوف ً

بشكؿ أكثر كفاءة وفاعمية ،يتسـ بنوع مف المسؤولية االجتماعية
التي تساعد المنظمة في التعامؿ مع الضغوط الداخمية

التميز
تواجو وظائؼ إدارة الموارد البشرية والتي تعيؽ تحقيؽ
ّ
التنظيمي ،وموافقوف بدرجة "عالية" عمى اآلليات المقترحة

والخارجية التي تتعرض ليا المنظمة والمجتمع عمى ٍ
حد سواء،
وذلؾ مف خبلؿ تطوير القيـ واالتجاىات والمعايير التي تساىـ

التميز التنظيمي لوظائؼ إدارة الموارد البشرية في إدارات
لتحقيؽ ّ
التعميـ في المممكة العربية السعودية .وأوصت الدراسة بضرورة

في تطوير األداء داخؿ المنظمة ،وتساعد عمى تحسيف عبلقة

تبني ودعـ القيادة اإلدارية والمسئوليف لمجيود التي تيدؼ إلى

المنظمة بالمجتمع الذي تنتمي إليو .

التميز التنظيمي ،وااللتزاـ بنشر مفاىيمو ،ومتطمبات
تحقيؽ
ّ
تحقيقو في إدارات التعميـ.

ثانيا :الدراسات السابقة:
ً

مف خبلؿ استقراء األدبيات ذات الصمة بمتغير البحث تـ

كما وىدفت دراسة الزائدي [ ]24إلى التعرؼ عمى درجة

التوصؿ إلى مجموعة مف الدراسات المحمية ،والعربية،

لمتميز ،وكذلؾ التعرؼ عمى إسياـ
تحقيؽ معايير و ازرة التعميـ ّ

النحو التالي:

المدارس مف وجية نظرىـ .وتحقيقًا ألىداؼ الدراسة استخدـ

زمنيا مف األحدث إلى األقدـ ،عمى
واألجنبية .كما تـ ترتيبيا ً

لمتميز في تحسيف األداء اإلداري لمديري
جائزة و ازرة التعميـ
ّ

التميز التنظيمي
ىدفت دراسة السالـ [ ]3إلى تشخيص واقع ّ

معتمدا عمى االستبانة ،قُسمت
الباحث المنيج الوصفي المسحي،
ً

لوظائؼ إدارة الموارد البشرية في إدارات التعميـ في المممكة

عمى محوريف يقيس األوؿ منيا درجة تحقؽ معايير جائزة و ازرة

العربية السعودية ،والتعرؼ عمى معوقات إدارة الموارد البشرية

لمتميز في ( )34فقرة ،بينما يقيس المحور الثاني درجة
التعميـ ّ

استخدمت الباحثة المنيج الوصفي بشقيو المسحي والوثائقي،

لمديري المدارس في ( )31فقرة ،وقد تـ تطبيقيا عمى جميع

معتمدةً عمى االستبانة ،حيث اشتممت عمى ثبلثة محاور،

مديري ومديرات مدارس التعميـ العاـ الحكومية واألىمية في

لمتميز في تحسيف األداء اإلداري
إسياـ جائز و ازرة التعميـ
ّ

التميز التنظيمي .وتحقيقًا ألىداؼ الدراسة
والتي تعيؽ تحقيؽ
ّ

مدير ومديرة ،كاف الصالح
محافظة الطائؼ والبالغ عددىـ ً 368ا

التميز التنظيمي لوظائؼ إدارة الموارد
المحور األوؿ واقع
ّ

البشرية ،والمحور الثاني عف المعوقات التي تواجو إدارة الموارد

منيا  282استبانة .وكانت أبرز نتائج الدراسة :أف درجة تحقؽ

البشرية ،بينما المحور الثالث عف اآلليات المقترحة لتحقيؽ

لمتميز في مدارس التعميـ العاـ كانت
معايير جائزة و ازرة التعميـ ّ

عمى أفراد الدراسة المكوف مف مديري إدارات التعميـ ،ومديري

إدارات العموـ في إدارات التعميـ ،ومساعدييـ ،ومديري إدارات

التميز
اآلتي :الثقافة المؤسسية ،التنمية المينية ،الجودة،
ّ

القيادي .كما بينت نتائج الدراسة أف الدرجة الكمية الستجابات

شؤوف الموظفيف في اإلدارات العامة لمتعميـ في مناطؽ المممكة،

عينة الدارسة حوؿ تقدير درجة مساىمة جائزة و ازرة التعميـ
أفراد ّ

جدا ،وقد جاءت المجاالت الفرعية عمى الترتيب التنازلي
كبيرة ً

التميز التنظيمي لوظائؼ إدارة الموارد البشرية ،وقد تـ تطبيقيا
ّ

لمتميز في تحسيف األداء اإلداري لمديري المدارس كانت كبيرة،
ّ

فردا .وكانت أبرز
ليكوف إجمالي مجتمع الدراسة ىو (ً )400
14

وقد جاءت المجاالت الفرعية عمى الترتيب التالي :مجاؿ

التنازلي اآلتي( :نتائج المستفيديف ،االستراتيجية ،الموارد البشرية،

جدا ،يميو مجاؿ التوجيو
التخطيط في المرتبة األولى بدرجة كبيرة ً

الشراكات والموارد ،نتائج المجتمع ،العمميات اإلدارية ،القيادة).

واإلشراؼ والمتابعة ثـ مجاؿ االتصاؿ واتخاذ القرار ثـ مجاؿ

كما توصمت الدراسة إلى وجود فروؽ ذات داللة إحصائية تُعزى

التنظيـ والتنسيؽ ،جميعيـ بدرجة كبيرة .كما توصمت الدراسة

متغير الرتبة العممية لصالح األساتذة ،واألساتذة المشاركيف،
إلى ّ

إلى عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسطات
استجابات مديري المدارس لدرجات تحقؽ معايير جائزة و ازرة

أيضا إلى وجود فروؽ
واألساتذة المساعديف .كما توصمت
ً
إحصائية تُعزى إلى متغير عدد سنوات الخبرة لصالح الفئة مف

لمتميز في مدارسيـ ومدى إسياميا في تحسيف األداء
التعميـ
ّ

 10إلى أقؿ مف  15سنة والفئة أكثر مف  15سنة .وأوصت

اإلداري لمديري المدارس التي تعزى لمتغيرات( :الجنس ،المرحمة

التميز المستخدمة في الدراسة
الدراسة باالستفادة مف معايير إدارة ّ

الدراسة عف وجود عبلقة ارتباطية إيجابية متوسطة بيف درجات

كما وأجرى النويقة [ ]25دراسة ىدفت إلى التعرؼ عمى

لمتميز في مدارس التعميـ العاـ
تحقؽ معايير جائزة و ازرة التعميـ ّ

تميز التنظيمي مف وجية نظر
األىمية النسبية ألبعاد ال ّ

لتقييـ أداء وكيبلت األقساـ العممية.

التعميمية ،المؤىؿ العممي ،نوع المدرسة ،الخبرة) .كما ّبينت

وبيف مدى تحسف األداء اإلداري لمديري المدارس عند مستوى

المبحوثيف في جامعة الطائؼ .وتحقيقًا ألىداؼ الدراسة استخدـ

الداللة ) (α = 0.01وأوصت الدراسة بالعمؿ عمى اعتماد

معتمدا عمى االستبانة كأداة رئيسة
الباحث المنيج الوصفي،
ً

لمتميز لممفاضمة بيف مدارس
معايير جائزة و ازرة التربية والتعميـ ّ

التميز التنظيمي
لمدراسة ،تمثمت في محوري التمكيف اإلداري ،و ّ

التعميـ العاـ والترشيح لبلعتماد األكاديمي المدرسي كونيا

التي تمثمت أبعاده في(:تميز القيادة ،تميز المرؤوسيف ،تميز

متحققة بغالبيتيا في مدارس التعميـ العاـ.

الييكؿ التنظيمي ،تميز الثقافة) ،وقد تـ تطبيقيا عمى ()19

الركؼ [ ]26دراسة ىدفت إلى التعرؼ عمى واقع
وأجرى َّ

عينة بمغت ()110
فريقًا مف فرؽ العمؿ بالجامعة ،وذلؾ عمى ّ

اإلماـ محمد بف سعود اإلسبلمية في ضوء معايير النموذج

التميز
إلى وجود مستوى مرتفع مف تقدير العامميف لمتغير
ّ

التدريس .وتحقيقًا ألىداؼ الدراسة استخدمت الباحثة المنيج

التالي(:تميز الثقافة ،تميز المرؤوسيف ،تميز الييكؿ التنظيمي،

فردا مف المجتمع الكمي ( )120موظؼ .وأشارت نتائج الدراسة
ً

التميز لدى وكيبلت األقساـ العممية في جامعة
تطبيؽ إدارة
ّ

التنظيمي في ضوء أبعاده وبترتيب تنازلي عمى النحو

لمتميز  EFQMمف وجية نظر عضوات ىيئة
األوربي
ّ

تميز القيادة) .وأوصت الدراسة بالبحث عف فرص جديدة في

الوصفي ،معتمدةً عمى االستبانة كأداة رئيسة لمدراسة ،اشتممت

عمى سبعة أبعاد ىي( :االستراتيجية ،الموارد البشرية ،القيادة،

التميز التنظيمي لمجامعة لما لو مف أىمية في تحقيؽ
تحقيؽ
ّ

تكوف مجتمع الدراسة مف عضوات ىيئة التدريس
والموارد) .وقد ّ
في األقساـ العممية في جامعة اإلماـ محمد بف سعود اإلسبلمية،

أما دراسة جوليج و نوربخش [ ]43فقد ىدفت إلى التعرؼ
التميز المؤسسي والدعـ التنظيمي لمعممي
عمى العبلقة بيف
ّ

إجمالي مجتمع الدراسة .وكانت أبرز نتائج الدراسة :أف واقع

معتمدا عمى
استخدـ الباحث المنيج الوصفي االرتباطي،
ً

أىدافيا االستراتيجية.

العمميات اإلدارية ،نتائج المستفيديف ،نتائج المجتمع ،الشراكات

التربية البدنية بمحافظة البرز في إيراف .وتحقيقًا ألىداؼ الدراسة

عينة عشوائية بمغت ( )%27.80مف
وتـ تطبيؽ الدراسة عمى ّ

االستبانة كأداة رئيسة وطبقت عمى معممي ومعممات التربية

التميز لدى وكيبلت األقساـ العممية في جامعة
تطبيؽ إدارة
ّ

اإلماـ محمد بف سعود اإلسبلمية في ضوء معايير النموذج

البدنية والبالغ عددىـ  250فرًدا .وأشارت النتائج إلى وجود

لمتميز  EFQMكاف بدرجة متوسطة ،وبالترتيب
األوربي
ّ

عبلقة إيجابية ذات داللة إحصائية بيف مستوى الدعـ التنظيمي
15
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التميز التنظيمي ،حيث أف توفير الدعـ التنظيمي لممعمميف
و ّ

9
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في أستراليا وأروبا والواليات المتحدة األمريكية وكندا .وتحقيقًا
ألىداؼ الدراسة فقد طبقت عمى المستشاريف اإلدارييف وممارسي

التميز التنظيمي
والمعممات أحد العوامؿ الرئيسة لتشكيؿ وتعزيز ّ

وذلؾ مف خبلؿ قبوؿ أفكارىـ ،واشراكيـ في الق اررات التنظيمية،

متطوعا
عضوا
العينة مف المتطوعيف ()16
الجودة إذ بمغت ّ
ً
ً
بأوقاتيـ وخبراتيـ ليذا المشروع .وأشارت النتائج إلى تصميـ

وزيادة الوحدة والتفاني بينيـ وتحقيؽ المؤامة بيف أىدافيـ وأىداؼ

لمتميز التنظيمي يتكوف مف ثبلث حمقات؛ داخمية ووسطى
إطار ّ

واحساسيـ بالمسؤولية ،مما يساىـ ذلؾ في تكيفيـ مع بيئة العمؿ
المنظمة .وأوصت الدراسة بمراقبة جميع الشؤوف التنظيمية مف

وخارجية ،حيث شممت الداخمية عمى المبادئ التي تميز ثقافة

قبؿ مديري التربية والتعميـ لخمؽ بيئة آمنة مريحة مف جية

معا وتعامميـ مع
وقيـ المنظمة وتبيف طريقة تعامؿ الموظفيف ً

ىدفت دراسة القواسمة وداركاؿ والقواسمة [ ]10إلى التعرؼ

محاذاة إشراؾ القيادة ،التركيز عمى إشراؾ الناس العمبلء ،إدارة

التميز التنظيمي بجامعة
عمى دور الثقافة التنظيمية في تحقيؽ ّ

العمميات البنائية والوقائية ،تنمية الشراكة ،تحسف مستمر ،تستند

أصحاب المصمحة في العناصر التالية( :االلتزاـ المجتمعي،

والتركيز عمى التمّيز التنظيمي والجودة مف جية أخرى.

البيانات ،صناعة القرار) ،أما الحمقة الوسطى فاحتوت عمى

جدا ار األردنية الخاصة ،كما ىدفت إلى معرفة األىمية النسبية

تسعة مجاالت مف مجاالت اإلدارة الرئيسية وىي( :الحاكمة،

التميز التنظيمي ،وكذلؾ الكشؼ عف داللة الفروؽ
ألبعاد
ّ

قيادة ،تخطيط ،الزبائف ،الموظفيف ،إجراءات العمؿ ،المورديف

العينة تعزى لمتغير
اإلحصائية بيف متوسطات استجابات
ّ

والشركاء ،إدارة الموارد) بينما احتوت الحمقة الثالثة عمى

مسميات الوظيفة (األكاديمية ،اإلدارية) .وتحقيقًا ألىداؼ الدراسة

استخدـ الباحثوف منيج دراسة الحالة ،معتمديف عمى االستبانة

الممارسات التي يتـ استخداميا لمتحسيف المستمر في األداء

كأداة رئيسة لمدراسة ،تمثمت في محوري الثقافة التنظيمية،

واإلجراءات وىي( :مقياس األداء ،والتحسيف المستمر) وأوصت

عينة مف الموظفيف
التميز التنظيمي ،وقد تـ تطبيقيا عمى ّ
و ّ

الدراسة بإجراء المزيد مف الدراسات حوؿ ردود الفعؿ مف
التميز التنظيمي.
المستخدميف إلطار ّ

األكاديمييف واإلدارييف البالغ عددىـ ( )158وذلؾ مف أصؿ

المجتمع الكمي ( )450موظؼ أي بنسبة  .%35وأشارت نتائج

أما دراسة البحيري [ ]23فقد ىدفت إلى معرفة آراء أفراد

ميما في تعزيز
الدراسة إلى أف الثقافة التنظيمية تمعب ًا
دور ً

التميز والجودة
العينة مف أعضاء ىيئة التدريس حوؿ مؤشرات ّ
ّ

التميز التنظيمي حيث كاف المتوسط العاـ لمثقافة التنظيمية
ّ

المتميزة ،وتحقيقًا ألىداؼ
النوعية في األداء المقترحة لمجامعة
ّ

(تميز الييكؿ
أبعاد
التميز التنظيمي بالترتيب التنازلي التاليّ :
ّ

التميز التنظيمي ،وقد
كأداة رئيسة لمدراسة ،والمتمثمة عمى أبعاد ّ

كما كشفت عف عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف

فردا.
العينة النيائية (ً )201
بالجامعات المصرية ،وقد بمغت ّ

معتمدا عمى االستبانة
الدراسة استخدـ الباحث المنيج الوصفي،
ً

تفعا ،وأتت أىمية
ً
معتدال بينما المتوسط العاـ ّ
لمتميز التنظيمي مر ً

عينة عشوائية مف أعضاء ىيئة التدريس
تـ تطبيقيا عمى ّ

تميز االستراتيجية)،
تميز اإلدارةّ ،
تميز الموظفيفّ ،
التنظيميّ ،

عينة الدراسة
وكانت أبرز نتائج الدراسة :أف استجابة أغمب أفراد ّ

عينة الدراسة تعزى لممسميات الوظيفية (األكاديمية،
استجابات ّ

واإلدارية) .وأوصت الدراسة بضرورة إحداث التغيير الثقافي في

عمى مختمؼ فقرات المؤشرات العشرة جاءت بدرجة كبيرة ما عدا

ومستمر حتى تكوف ذات فاعمية ،ووضع
ًا
يجيا
المؤسسات تدر ً

دعـ المؤسسات المجتمعية المستفيدة أتى بدرجة متوسطة مف
األىمية ،وفؽ الترتيب التنازلي التالي( :التقويـ ،إدارة األداء،

التميز في المؤسسات التعميمية.
استراتيجية شاممة لتحقيؽ ّ

إدارة المعمومات والبيانات ،القيادة ،إدارة عممية التعمـ ،االتصاؿ،

التميز
وىدفت دراسة رينجروس [ ]44إلى تطوير إطار
ّ

التركيز عمى الطبلب ،التركيز عمى أعضاء الييئة التدريسية

التنظيمي والذي يرسخ مبادئ أطر اإلدارة الرائدة والتي تمارس
16

والموظفيف ،التخطيط االستراتيجي ،دعـ المؤسسات المجتمعية

أما دراسة ناصؼ وىاشـ [ ]22فقد ىدفت إلى التعرؼ عمى

المستفيدة) ،كما توصمت الدراسة عف عدـ وجود فروؽ ذات

لمتميز بالمدارس في الفكر التنظيمي المعاصر،
األساس النظري ّ

التميز والجودة والنوعية في األداء
التدريس حوؿ مؤشرات
ّ

التميز الدولية ،ثـ الوصوؿ إلى رؤية مقترحة
ضوء جوائز
ّ

العممية ،الجنس) .وأوصت الدراسة بعمؿ أدلة إرشادية

الدولية .وتحقيقًا ألىداؼ الدراسة استخدمت الباحثتاف المنيج

التميز التنظيمي بالمدارس في
والتعرؼ عمى معوقات تحقيؽ
ّ

العينة مف أعضاء ىيئة
داللة إحصائية في استجابات أفراد ّ

التميز
التميز بالمدارس المصرية في ضوء جوائز
لتحقيؽ
ّ
ّ

المتميزة تُعزى إلى متغير (نوع الكمية ،الدرجة
المقترحة لمجامعة
ّ

الوصفي وتحميؿ الظاىرة محؿ البحث ،معتمدتا عمى آراء

التميز والجودة
باإلجراءات اإلدارية ذات الصمة بمؤشرات
ّ

مجموعة مف الخبراء التربوييف والمتخصصيف كأداة رئيسة

النوعية.

وفي نفس اإلطار ىدفت دراسة الموقاف [ ]4إلى التعرؼ

لمدراسة .وأشارت نتائج الدراسة إلى أف الخمفية الثقافية لكؿ دولة

التميز التنظيمي في الجامعات الحكومية
عمى متطمبات إدارة
ّ

كبير في تطوير إطار عمؿ جائزة الجودة القومية بيا،
دور ًا
تمعب ًا

األكاديمية ،وتحقيقًا ألىداؼ الدراسة استخدـ الباحث المنيج
معتمدا عمى االستبانة
الوصفي المسحي التحميمي ومدخؿ النظـ،
ً

التميز منيا :ضعؼ امتبلؾ القيادات
المدارس وتقدميا نحو
ّ
المدرسية وأعضاء الفرؽ المدرسية لمكفايات والقدرات التي تمكف

كأداة رئيسة لمدراسة تـ تطبيقيا عمى أربع جامعات حكومية في

التميز ،عبلوة عمى غياب
مدارسيا مف الحصوؿ عمى االعتماد و ّ

كما أوضحت الدراسة بعض المعوقات التي تقؼ أماـ سير

السعودية في ضوء المعايير الدولية مف وجية نظر القيادات

العمؿ الجماعي ،وضعؼ التمويؿ المخصص لئلنفاؽ عمى

عينة مف القادة األكاديمييف
المممكة العربية السعودية ،وعمى ّ

أنشطة الجودة ،وضعؼ القدرة عمى اإلبداع واالبتكار بيف

فردا بنسبة ( )%60.67مف
واإلدارييف مكونة مف (ً )381
المجتمع الكمي .وأظيرت نتائج الدراسة أف أفراد الدراسة موافقوف

أعضاء المجتمع المدرسي .كما توصمت ىذه الدراسة إلى وضع

التميز في الجامعات
جدا عمى متطمبات إدارة
بدرجة كبيرة ً
ّ

التميز بالمدارس المصرية في ضوء جوائز
رؤية مقترحة لتحقيؽ ّ
التميز الدولية .وأوصت الدراسة بالعمؿ عمى الرؤية المقترحة
ّ

الحكومية السعودية .وتوصمت إلى أىمية تطبيؽ أبعاد إدارة

التميز التنظيمي في الجامعات الحكومية السعودية عمى الترتيب
ّ

التميز
التميز بالمدارس المصرية في ضوء جوائز
لتحقيؽ
ّ
ّ

إدارة العمميات ،قياس وتقويـ نتائج األداء ،إدارة الموارد المادية،

وىدفت دراسة النعيمي والزعبي والزعبي [ ]5إلى قياس مدى

جدا مف
إدارة المعرفة والمعمومات) وجميعيا كانت بدرجة كبيرة ً

تبني مؤسسات التعميـ العالي لمعايير األداء والوصوؿ إلى ثقافة

األىمية .كما ّبينت الدراسة عف عدـ وجود فروؽ ذات

التميز لدييا ،وكذلؾ إلى اقتراح معايير األداء التي تقود إلى
ّ

الدولية.

التنازلي اآلتي( :االستراتيجية ،إدارة الكوادر البشرية ،القيادة،

تميزىا .وتحقيقًا ألىداؼ الدراسة استخدـ الباحثوف المنيج

عينة الدارسة حوؿ متطمبات
داللة إحصائية بيف أفراد ّ

الوصفي المسحي ،معتمديف عمى االستبانة كأداة رئيسة لمدراسة

التميز التنظيمي في الجامعات الحكومية
تطبيؽ إدارة
ّ

تـ تطبيقيا عمى الجامعات الخاصة في األردف وعددىا 14

السعودية في ضوء المعايير الدولية تُعزى لممتغيرات (الجامعة،

فردا مف عمداء
جامعة ،كما تـ توزيع االستبانات عمى ً 80

المرتبة العممية ،المسمى الوظيفي ،عدد سنوات الخدمة في
العمؿ اإلداري األكاديمي) .وأوصت الدراسة بالعمؿ عمى توفير

الكميات بتمؾ الجامعات كاف المسترد منيا ما نسبتو ( )%53مف

التميز التنظيمي في
المتطمبات البلزمة لتطبيؽ إدارة
ّ

عينة الدراسة .وأظيرت نتائج الدراسة أف الجامعات الخاصة
ّ

جيودا متواضعة في تطبيؽ معايير األداء،
األردنية تبذؿ
ً

الجامعات الحكومية السعودية.
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اإلدارية ودعميا.
وىدفت دراسة موسى ،وتوالي [ ]45إلى التعرؼ عمى أثر

التميز في مؤسسات
تطبيؽ معايير األداء يؤدي إلى تحقيؽ
ّ

التميز المؤسسي واألداء
استراتيجيات القيادة ودورىا في تحقيؽ ّ

التعميـ العالي حيث تـ ترتيب معايير األداء تناز ًليا بحسب قوة

المطموب مف المؤسسات التركية في منطقة بحر إيجو .وتحقيقًا

التميز عمى النحو اآلتي( :تطوير شراكات مع
تأثيرىا عمى أبعاد ّ

القطاع العاـ والخاص ،وتفعيؿ نشاطات البحث والتطوير،

معتمدا
ألىداؼ الدراسة استخدـ الباحث الدراسة االستكشافية،
ً

والتركيز عمى الييئة التدريسية ،والتخطيط االستراتيجي ،والقيادة،
وتطوير البنية التحتية ،والتركيز عمى الطمبة) .وأوصت الدراسة

لعينة عشوائية مف
عمى المقابمة الشخصية باستخداـ أداة المسح ّ

مديري المؤسسات بمغت ( )157مدير مف أصؿ ()7200

التميز وذلؾ
بأف تتبنى الجامعات استراتيجية في تحقيؽ معايير ّ

مؤسسة وذلؾ في ثبلث مدف رئيسة في منطقة بحر إيجة بتركيا.
بالتميز التنظيمي يعطي
واظيرت النتائج أف التزاـ المؤسسات
ّ
مؤشر ذا مستوا ٍ
عاؿ مف الصفات القيادية لدى تمؾ المؤسسات.
ًا
ً
كما أوصت ىذه الدراسة :بأف عمى المؤسسات الراغبة في

بما ينسجـ مع األىداؼ التي تواكب مستوى الجامعات في

الدوؿ المتقدمة.
أما دراسة خفاجي [ ]27فقد ىدفت إلى التعرؼ عمى درجة

تحسيف أدائيا وزيادة قدرتيا عمى المنافسة أف يركزوا عمى عوامؿ

التميز اإلداري ،وتحقيقًا ألىداؼ
ممارسة مجتمع الدراسة لمعايير ّ

الدراسة استخدمت الباحثة المنيج الوصفي المسحي ،معتمدةً

التميز واستراتيجيات القيادة.
ّ

(التخطيط ،التنسيؽ ،القيادة ،اإلشراؼ ،االتصاؿ ،النمو الميني،

التنظيمية في مدارس والية تكساس والتي يمكف ليا أف تعزز

التقويـ) ،وقد تـ تطبيقيا عمى أفراد الدراسة المكوف مف جميع
المشرفات التربويات ومديرات واداريات مدارس رياض األطفاؿ

التميز التنظيمي .وتحقيقًا ألىداؼ الدراسة استخدـ الباحث
ّ
معتمدا عمى االستبانة كأداة رئيسة لمدراسة،
المنيج الوصفي،
ً

الحكومية واألىمية بمدينة مكة المكرمة والبالغ عددىـ ()135

عينة عشوائية مف مديري مدارس الحي بوالية
وطبقت عمى ّ

أما دراسة ريش [ ]9فقد ىدفت إلى التعرؼ عمى أثر الثقافة

عمى االستبانة كأداة رئيسة لمدراسة ،تضمنت الكفايات اإلدارية

فردا .وأظيرت النتائج إلى أف درجة ممارسة مجتمع الدراسة
ً

تكساس البالغ عددىـ ( )276مف أصؿ ( )400مدي اًر .وأظيرت

التميز اإلداري لمكفايات اإلدارية المتضمنة (التخطيط،
لمعايير
ّ

النتائج أف أبعاد الثقافة التنظيمية العشرة التي حددتيا الدراسة في

التنسيؽ ،القيادة ،اإلشراؼ ،االتصاؿ ،النمو الميني ،التقويـ)

االعتقاد بمتعة العمؿ ،والتحسيف المستمر ،وقبوؿ األعماؿ

جاءت بدرجة عالية ،كما توصمت الدراسة إلى وجود فروؽ ذات

السيمة والصعبة ،وتحمؿ المسؤولية عف التصرفات ،واىتماـ

عينة الدراسة
داللة إحصائية بيف متوسطات استجابات أفراد ّ

العامميف ببعضيـ ،واالعتقاد بأىمية الجودة ،والعمؿ الجماعي،
ووجود قمؽ لمقاييس النجاح ،وتطوير اإلدارييف لمعارؼ وميارات

التميز اإلداري لمكفايات اإلدارية مف قبؿ
حوؿ ممارسة معايير ّ

منسوبات إدارة مدارس رياض األطفاؿ والمشرفات التربويات

األفراد ،وضع مجموعة قوية مف القيـ والمعتقدات التي توجو

بمدينة مكة المكرمة تُعزى لممتغيرات طبيعة العمؿ اإلداري
وكانت لصالح المشرفة التربوية ،بينما ال توجد فروؽ ذات داللة

التميز التنظيمي في
عموما إلى
اإلجراءات التنظيمية ،تفضي
ّ
ً
المدارس العامة في تكساس .كما أوصت ىذه الدراسة :غرس

إحصائية لبقية المتغيرات الديموغرافية( :المؤىؿ العممي ،سنوات

الثقافة التنظيمية في المدارس والتركيز عمى القيـ والمعتقدات

الخبرة في مجاؿ العمؿ اإلداري برياض األطفاؿ) .وأوصت

بالتميز التنظيمي.
المرتبطة
ّ

معين ػة ،وتعزيػز ممارسات عممية القيادة لتطوير البيئة
استراتيجيػ ػة ّ

معرفة القادة التربوييف في إقميـ الجنوب باألردف بمفيوـ األداء

أما دراسة الرشايدة [ ]14فقد ىدفت إلى التعرؼ عمى درجة

التميز اإلداري ،ورسـ
الدراسة بضرورة تفعيؿ ممارسات معايير ّ
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والرشايدة [ ،]14وثبلثة منيا في التعميـ العالي دراسة القواسمة

المتميز ،وتأثير درجة تمؾ المعرفة بمتغيرات الجنس،
المؤسسي
ّ

والمؤىؿ العممي ،والخبرة التربوية ،وموقع العمؿ .وتحقيقًا ألىداؼ

وداركاؿ والقواسمة [ ]10والبحيري [ ]23النعيمي والزعبي

معتمدا عمى
الدراسة استخدـ الباحث المنيج الوصفي المسحي،
ً

والزعبي [ ،]5وأربع دراسات أجنبية اثنتاف منيا في قطاع التعميـ
مجاؿ البحث الحالي دراسة جوليج ونور بخش [ ]43وريش [،]9

عينة مف
االستبانة كأداة رئيسة لمدراسة .وقد تـ تطبيقيا عمى ّ

القادة التربوييف (مدير تربية ،ومدير إداري ،ومدير فني ،ورئيس

ومثميا في قطاع األعماؿ دراسة رينجروس [ ]44وموسى،

فردا.
قسـ ،ومشرؼ تربوي ،ومدير مدرسة) ،مكونة مف (ً )399

وتوالي [.[45

وأشارت نتائج الدراسة إلى أف درجة معرفة القادة التربوييف في

استخدـ البحث الحالي المنيج الوصفي متماثؿ مع أغمب

المتميز كانت عالية ،وأف
إقميـ الجنوب بمفيوـ األداء المؤسسي
ّ

الدراسات السابقة وأضافت دراسة الموقاف [ ]4عمى ذلؾ مدخؿ
النظـ ،وتبايف مع دراسة موسى ،وتوالي [ ]45التي استخدمت

أعمى استجابة ليـ فيما يتعمؽ بأبعاد مفيوـ األداء المؤسسي

الدراسة االستكشافية .كما يستخدـ البحث الحالي األسموب

المتميز كانت عمى بعدي إدارة الموارد ،والتخطيط االستراتيجي،
ّ

المسحي متماثؿ مع أغمب الدراسات واضافت دراسة السالـ []3

يميو ُبعد القيادة ،ثـ ُبعد إدارة العمميات وتبسيط اإلجراءات ،ثـ

عمى ذلؾ األسموب الوثائقي ،وتبايف مع دراسة جوليج ونوربخش

ُبعد نتائج األداء المؤسسي .فيما كانت أدنى استجابة ليـ عمى

بعدي المساءلة والشفافية ،والمبادرات اإلبداعية .كما كشفت عف

[ ]43في أسموبيا االرتباطي والقواسمة وداركاؿ والقواسمة []10

وجود فروؽ ذات داللة إحصائية في درجة معرفة القادة التربوييف

ورينجروس [ ]44في أسموبيا الحقمي.
يتفؽ البحث الحالي مع أغمب الدراسات السابقة في

المتميز تعزى إلى
في إقميـ الجنوب بمفيوـ األداء المؤسسي
ّ

العينة،
استعماؿ االستبانة كأداة رئيسة لجمع المعمومات مف أفراد ّ

متغيرات المؤىؿ العممي والخبرة التربوية وموقع العمؿ ،بينما ال

توجد فروؽ ذات داللة إحصائية لمتغير الجنس .وأوصت

وتختمؼ مع دراسة ناصؼ وىاشـ [ ]22وموسى ،وتوالي []45

الدراسة بعقد ندوات ولقاءات وورش تدريبية لمقادة التربوييف

التي استعممت المقابمة الشخصية.
التميز
تباينت الدراسات السابقة في تناوليا ألبعاد
ّ

المتميز
لتنمية معرفتيـ بأبعاد وجوانب مفيوـ األداء المؤسسي
ّ

التنظيمي ،حيث تناولت جميعيا ُبعد القيادة ماعدا دراسة ريش

وطرائؽ تقييمو.

أيضا ُبعد التخطيط االستراتيجي سوى دراسة
[ ،]9كما تناولت ً

التعقيب عمى الدراسات السابقة:
مف خبلؿ استعراض الدراسات السابقة ذات العبلقة بمتغير

النويقة [ ]25وموسى ،وتوالي [ ]45وريش [ ،]9في حيف لـ

التميز التنظيمي تـ عرض خمسة عشر دراسة ،تباينت مع
ّ

تتخذ غالبية الدراسات السابقة ُبعد الييكؿ التنظيمي إال في ثبلثة

تنوعت الدراسات السابقة مف حيث بيئاتيا فمنيا المحمية

والعربية واألجنبية ،حيث جاءت ست دراسات في البيئة

وناصؼ وىاشـ [ ،]22واتفقت الدراسات السابقة في ُبعد إدارة
الموارد البشرية غير أربعة منيا؛ دراسة الزائدي [ ]24وخفاجي

السعودية منيا ثبلثة في قطاع التعميـ العاـ مجاؿ البحث الحالي

[ ]27وموسى ،وتوالي [ ]45وريش [ ،]9في حيف تطرقت دراسة

دراسة السالـ [ ]3والزائدي [ ]24وخفاجي [ ،]27ومثميا في

الزائدي [ ]24والنويقة [ ]25وريش [ ]9ورينجروس []44

قطاع التعميـ العالي دراسة الركؼ ] [26والنويقة [ ]25والموقاف

وناصؼ وىاشـ [ ]22إلى ُبعد الثقافة التنظيمية ،وشممت دراسة

التعميـ العاـ مجاؿ البحث الحالي دراسة ناصؼ وىاشـ []22

المتمثمة في القيادة ،والتخطيط االستراتيجي ،والييكؿ التنظيمي،

دراسات؛ دراسة النويقة [ ]25والقواسمة وداركاؿ والقواسمة []10

التميز التنظيمي.
البحث الحالي في كيفية تناوليا لمتغير ّ

التميز التنظيمي لمبحث الحالي
ناصؼ وىاشـ [ ]22جميع أبعاد ّ

[ ،]4وخمس دراسات في البيئة العربية منيا اثنتاف في قطاع
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والموارد البشرية ،والثقافة التنظيمية ،في حيف لـ تتفؽ دراسة

في المدارس الثانوية بمحافظة الطائؼ والمتمثمة في األبعاد

جوليج ونوربخش [ ]43مع البحث الحالي في أي ُبعد مف

التخطيط

التالية:

أبعاده.

(القيادة

المدرسية،

الييكؿ

التنظيمي،

االستراتيجي ،إدارة الموارد البشرية ،الثقافة التنظيمية) مف وجية

تناوؿ البحث الحالي ثبلثة متغيرات ديموغرافية ألفراد

نظر قادتيا ثـ الكشؼ عف وجود الفروؽ ذات الداللة اإلحصائية

العينة تتمثؿ في متغير سنوات الخدمة في القيادة المدرسية،
ّ

العينة حوؿ متطمبات تحقيؽ
بيف متوسطات استجابات أفراد ّ

لمتميز فئة اإلدارة والمدرسة المتميزة .اشترؾ البحث
جائزة التعميـ ّ

(سنوات الخدمة في القيادة المدرسية ،الدورة التدريبية الفصمية في

التميز التنظيمي تُعزى الختبلؼ المتغيرات الديموغرافية التالية:
ّ

والدورة التدريبية الفصمية في القيادة المدرسية ،والمشاركة في

لمتميز فئة اإلدارة
القيادة المدرسية ،والمشاركة في جائزة التعميـ ّ

الحالي مع دراسة الزائدي [ ]24والركؼ [ ]26والموقاف []4

والمدرسة المتميزة).

تفرد البحث
وخفاجي [ ]27في
ّ
المتغير الديموغرافي األوؿ ،بينما ّ

الحالي عف الدراسات السابقة بإضافة المتغير الديموغرافي الثاني

وعينة الدراسة
ب .مجتمع ّ

والثالث.

تمثؿ مجتمع البحث الحالي مف قادة المدارس الثانوية في

اإلدارة العامة لمتعميـ بمحافظة الطائؼ والبالغ عددىـ ()108

 .4الطريقة واإلجراءات

قائدا في جميع المكاتب الداخمية والخارجية حسب إحصائية إدارة
ً

أ .منهج الدراسة
تحقيقا ألىداؼ البحث ولئلجابة عف تساؤالتو ،حدد

شؤوف المعمميف لمعاـ الدراسي الحالي (1437/1436ىػ)،

الباحث المنيج المبلئـ لمبحث الحالي وىو المنيج الوصفي

تبعا
ويوضح الجدوؿ التالي توزيع قادة المدارس الثانوية وعددىـ ً
لتقسيـ مكاتب التعميـ:

المسحي لقدرتو عمى وصؼ المشكمة ،واإللماـ بيا ،وتشخيصيا
التميز التنظيمي
وتفسيرىا .وذلؾ بالتعرؼ عمى متطمبات تحقيؽ ّ

جدول 1

تبعا لتقسيم مكاتب التعميم بمحافظة الطائف
توزيع قادة المدارس الثانوية ً

نوع المكتب

م

المكتب

عدد قادة المدارس

المجموع

المكاتب

1

الشرؽ

17

53

الداخمية

2

الغرب

11

3

الحوية

17

4

الجنوب

8

5

عشيرة

7

6

جنوب شرؽ

6

7

ميساف

6

8

تربة

9

9

الخرمة

9

10

رنية

9

11

المويو

9

المكاتب الخارجية

اإلجمالي

55

108

108

النسبة ()%
49.1

50.9

100

المصدر :إحصائية إدارة شؤوف المعمميف لمعاـ الدراسي الحالي

( )108قائدا موزعيف عمى ( )11مكتب تعميـ ،ومقسميف إلى

(1437/1436ىػ)

( )4مكاتب داخمية بمجموع ( )53قائد مدرسة ثانوية ،وبنسبة
( ،)%49.1و( )7مكات ػ ػب خػارجي ػة بػمجمػ ػوع ( )55قػائ ػد مدرسة

أف مجتمػ ػع البح ػث تك ػوف مف
يتضػ ػح م ػف الجػ ػدوؿ الساب ػؽ ّ
20

عمى أفراد مجتمع البحث ،وشارؾ غالبية أفراد مجتمع البحث

ثانوية ،وبنسبة (.)%50.9

بنسبة ( )%80.6مف مجتمع البحث الكمي ،ويوضح الجدوؿ

ونظر لقمة عدد أفراد مجتمع البحث وسيولة اإلحاطة بو
ًا

التالي األعداد والنسب المئوية لبلستبانات الموزعة والصالحة مف

اعتمد الباحث عمى أسموب الحصر الشامؿ لجميع أفراد مجتمع

أفراد مجتمع البحث الكمي.

البحث ،حيث تـ عمؿ رابط إلكتروني لتوزيع ( )108استبانة

جدول 2

األعداد والنسب المئوية لالستبانات الموزعة والصالحة من أفراد مجتمع البحث
االستبانات الموزعة

(مجتمع البحث)

االستبانات الصالحة

االستبانات المستردة

العدد

%

العدد

%

العدد

%

العدد

%

108

100

108

100

87

80.6

87

80.6

الدورة التدريبية الفصمية في القيادة المدرسية ،والمشاركة في

الخصائص الديموغرافية والشخصية ألفراد عينة البحث:

لمتميز فئة اإلدارة والمدرسة المتميزة) ،كما ىي
جائزة التعميـ
ّ

تـ حساب التك اررات والنسب المئوية ألفراد عينة البحث وفقاً

موضحة في الجدوؿ التالي:

لممتغيرات الديموغرافية (سنوات الخدمة في القيادة المدرسية،

جدول 3
خصائص عينة الدراسة بحسب متغيراتها
المتغيرات

المستويات

سنوات الخدمة في القيادة المدرسية
الدورة التدريبية الفصمية في القيادة المدرسية
لمتميز فئة اإلدارة والمدرسة
المشاركة في جائزة التعميـ ّ
المتميزة

النسبة

التكرار

أقؿ مف [ ]10سنوات

23

26.4

[ ]10سنوات فأكثر

64

73.6

الحاصموف عمييا

63

72.4

غير الحاصميف عمييا

24

27.6

المشاركوف في جائزة التميز الو ازرية

14

16.1

غير المشاركيف في جائزة التميز الو ازرية

73

83.9

87

100

اإلجمالي

يتضح مف الجدوؿ السابؽ أف أغمب أفراد عينة البحث مف

بعد أف تـ االطبلع عمى األدب التربوي ،والدراسات

قادة المدارس الثانوية سنوات خدمتيـ في القيادة المدرسية (10

السابقة المتعمقة بموضوع البحث ،قاـ الباحث ببناء وتطوير

سنوات فأكثر) بنسبة ( ،)%73.6يمييـ قادة المدارس الثانوية

استبانة بيدؼ التعرؼ عمى متطمبات تحقيؽ التميز التنظيمي في

أصحاب الخدمة في القيادة المدرسية (أقؿ مف  10سنوات)

المدارس الثانوية بمحافظة الطائؼ مف وجية نظر قادتيا.

بنسبة ( )%26.4مف إجمالي أفراد عينة البحث .وأف أغمب أفراد

وقد اعتمد الباحث في بناء االستبانة (متطمبات تحقيؽ

عينة البحث مف قادة المدارس الثانوية حصموا عمى الدورة

التميز التنظيمي في المدارس الثانوية بمحافظة الطائؼ مف

التدريبية الفصمية في القيادة المدرسية بنسبة ( ،)%72.4أما مف

وجية نظر قادتيا) بأبعادىا الخمسة (القيادة المدرسية ،الييكؿ

لـ يحصموا عمييا فنسبتيـ ( )%27.6مف إجمالي أفراد عينة

التنظيمي ،التخطيط االستراتيجي ،إدارة الموارد البشرية ،الثقافة

البحث .وأف أغمب أفراد عينة البحث مف قادة المدارس الثانوية

التنظيمية) عمى عدد مف الدراسات السابقة وىي :دراسة السالـ

لمتميز فئة اإلدارة والمدرسة المتميزة
لـ يشاركوا في جائزة التعميـ ّ

[ ،]3ودراسة النويقة [ ،]25ودراسة الموقاف [ ،]4ودراسة الرشايدة
[.[14

بنسبة ( ،)%83.9أما مف شاركوا فييا فنسبتيـ ( )%16.1مف

وقد احتوت االستبانة في صورتيا النيائية عمى جزأيف

إجمالي أفراد عينة البحث.

رئيسيف ىما:

ثالثًا :أداة البحث:
21
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الجزء األوؿ :عبارة عف البيانات األولية عف عينة البحث تتمثؿ

وتقوـ عمى حساب معامؿ االرتباط بيف كؿ وحدة مف وحدات

في( :سنوات الخدمة في القيادة المدرسية ،الدورة التدريبية

األداة ،واألداة ككؿ ،وفيما يمي الخطوات التي اتبعيا الباحث

لمتميز
الفصمية في القيادة المدرسية ،والمشاركة في جائزة التعميـ ّ

لمتحقؽ مف صدؽ األداة طبقا لكؿ طريقة مف الطريقتيف:
(أ) :الصدؽ الظاىري

فئة اإلدارة والمدرسة المتميزة).

الجزء الثاني :متطمبات تحقيؽ التميز التنظيمي في المدارس

بعد االنتياء مف إعداد االستبانة وبناء فقراتيا ،وعرضيا

الثانوية بمحافظة الطائؼ مف وجية نظرىـ قادتيا ويتكوف مف

عمى سعادة المشرؼ عمى البحث ثـ عرض االستبانة في

( )35عبارة تـ تقسيميا إلى خمسة أبعاد ىي:

صورتيا األولية عمى ( )11مف المحكميف مف ذوي االختصاص

 -القيادة المدرسية:

والخبرة مف أعضاء ىيئة التدريس بجامعة الممؾ عبد العزيز،

وتكوف مف ( )7عبارات (ذات األرقاـ مف  1إلى .)7

وعدد مف الجامعات السعودية األخرى ،وعمى بعض المختصيف

 -الييكؿ التنظيمي:

العامميف في إدارات التعميـ ،وتـ توجيو خطاب لممحكميف موضح

وتكوف مف ( )7عبارة (ذات األرقاـ مف  8إلى .)14

بو مشكمة وأىداؼ البحث ،وذلؾ لمتأكد مف مدى ارتباط كؿ فقرة

 -التخطيط االستراتيجي:

مف فقراتيا بالبعد الذي تنتمي إليو ،ومدى وضوح كؿ فقرة

وتكوف مف ( )7عبارات ذات األرقاـ ( 15إلى .)21

وسبلمة صياغتيا المغوية ومبلءمتيا لتحقيؽ اليدؼ الذي

 -إدارة الموارد البشرية:

وضعت مف أجمو ،واقتراح طرؽ تحسينيا وذلؾ بالحذؼ أو

وتكوف مف ( )7عبارة (ذات األرقاـ مف  22إلى .)28

اإلضافة أو إعادة الصياغة أو غير ما ورد مما يرونو مناسباً.

 -الثقافة التنظيمية:

وبعد استعادة النسخ المحكمة مف المحكميف وفي ضوء اقتراحات

وتكوف مف ( )7عبارة (ذات األرقاـ مف  29إلى .)35

بعض المحكميف أعاد الباحث صياغة االستبانة حيث تـ حذؼ
واعادة صياغة بعض العبارات في االستبانة وذلؾ فيما اتفؽ

جدا،
وقد تـ استخداـ تدرج ليكرت الخماسي (منخفضة ً

جدا) لتحديد درجة أىمية
منخفضة ،متوسطة ،عالية ،عالية ً

عميو غالبية السادة المحكموف .وبذلؾ أصبحت االستبانة في

التميز التنظيمي في المدارس الثانوية بمحافظة
متطمبات تحقيؽ ّ

شكميا النيائي بعد التأكد مف صدقيا الظاىري مكونة مف ()35
عبارة مقسمة عمى خمسة أبعاد.

الطائؼ المحددة مف وجية نظر أفراد عينة البحث.

(ب) :صدؽ االتساؽ الداخمي ألداة البحث

ابعا :صدق أداة البحث
رً

اعتمد الباحث لمتحقؽ مف صدؽ األداة عمى طريقتيف األولى

تـ حساب صدؽ االتساؽ الداخمي بحساب معامؿ ارتباط

الصدؽ الظاىري ) ،(Face validityالتي تعتمد عمى عرض

بيرسوف بيف درجات كؿ عبارة والدرجة الكمية لمبعد الذي تنتمي

األداة عمى مجموعة مف المتخصصيف الخبراء في المجاؿ ،أما

إليو العبارة ،كما يوضح نتائجيا الجدوؿ التالي:

الثانية فيي طريقة االتساؽ الداخمي)(Internal Consistency
جدول 4

معامالت ارتباط بيرسون بين درجات كل عبارة والدرجة الكمية لمبعد الذي تنتمي إليه العبارة
البعد األول
ُ
القيادة المدرسية

البعد الثاني
ُ
الهيكل التنظيمي

البعد الثالث
ُ
التخطيط االستراتيجي

البعد الرابع
ُ
إدارة الموارد البشرية

البعد الخامس
ُ
الثقافة التنظيمية

م

معامل االرتباط

م

معامل االرتباط

م

معامل االرتباط

م

معامل االرتباط

م

معامل االرتباط

1

**0.651

8

**0.576

15

**0.648

22

**0.635

29

**0.680

2

**0.578

9

**0.627

16

**0.702

23

**0.689

30

**0.736

22

3

**0.569

10

**0.578

17

**0.603

24

**0.720

31

**0.630

4

**0.466

11

**0.492

18

**0.742

25

**0.634

32

**0.746

5

**0.718

12

**0.729

19

**0.651

26

**0.698

33

**0.850

6

**0.668

13

**0.647

20

**0.593

27

**0.754

34

**0.784

7

**0.541

14

**0.601

21

**0.714

28

**0.594

35

**0.699

يتبيف مف الجدوؿ السابؽ أف معامبلت ارتباط العبارات

(الثقافة التنظيمية) تراوحت بيف ( )0.850 – 0.630مما يدؿ

بالدرجة الكمية لمبعد الذي تنتمي إليو العبارة جاءت جميعيا دالة

عمى توافر درجة عالية مف صدؽ االتساؽ الداخمي بيف درجات

إحصائياً عند مستوى داللة ( ،)0.01وجاءت جميع قيـ

كؿ عبارة والدرجة الكمية لمبعد الذي تنتمي إليو العبارة مف

معامبلت االرتباط قيـ عالية حيث تراوحت في البعد األوؿ

االستبانة.

(القيادة المدرسية المدرسية) بيف ( ،)0.718 – 0.466أما البعد

 .2صدؽ االتساؽ الداخمي (البنائي) بيف األبعاد والدرجة الكمية

الثاني (الييكؿ التنظيمي) فقد تراوحت معامبلت االرتباط بيف

لبلستبانة:

( ،)0.729 – 0.492والبعد الثالث (التخطيط االستراتيجي)

تـ حساب صدؽ االتساؽ الداخمي بحساب معامؿ ارتباط

تراوحت بيف ( ،)0.742 – 0.593والبعد الرابع (إدارة الموارد

بيرسوف بيف درجات كؿ ُبعد والدرجة الكمية لبلستبانة ،كما
يوضح نتائجيا الجدوؿ التالي:

البشرية) تراوحت بيف ( )0.754 – 0.594أما البعد األخير

جدول 5

م

البعد
ُ

معامالت ارتباط بيرسون بين درجات كل ُبعد والدرجة الكمية لالستبانة
معامل االرتباط
**

1

القيادة المدرسية

0.78

2

الييكؿ التنظيمي

0.82

3

التخطيط االستراتيجي

0.84

4

إدارة الموارد البشرية

0.80

5

الثقافة التنظيمية

0.78

**
**
**
**

لبلستبانة.

يتبيف مف الجدوؿ السابؽ أف معامبلت ارتباط األبعاد
بالدرجة الكمية لبلستبانة جاءت جميع قيـ معامبلت االرتباط قيـ

خامسا :ثبات أداة البحث:

عالية حيث تراوحت بيف ( ،)0.844 – 0.776وجميعيا دالة

تـ التأكد مف ثبات االستبانة مف خبلؿ حساب ثبات االتساؽ

إحصائياً عند مستوى داللة ( ،)0.01مما يدؿ عمى توافر درجة

الداخمي لمعبارات باستخداـ معادلة ألفا كرونباخ ،كما تبيف النتائج

عالية مف الصدؽ البنائي بيف درجات كؿ ُبعد والدرجة الكمية

بالجدوؿ التالي:
جدول 6

معامالت ثبات ألفا كرونباخ ( )Cronbach Alphaالكمي ولكل بعد من أبعاد استبانة
عدد العبارات

معامل الثبات

البعد
ُ

م
1

القيادة المدرسية

7

0.65

2

الييكؿ التنظيمي

7

0.71

3

التخطيط االستراتيجي

7

0.77

4

إدارة الموارد البشرية

7

0080

5

الثقافة التنظيمية

7

0085

35

0.92

اإلجمالي

23

5

يتضح مف الجدوؿ السابؽ أف جميع قيـ معامبلت الثبات
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 -إذا كانت قيمة المتوسط الحسابي مف ( )2.60إلى أقؿ مف

ألبعاد االستبانة كانت قيـ عالية حيث تراوحت قيـ معامؿ الثبات

( )3.40درجة تكوف درجة االستجابة (متوسطة).

بيف ( )0.85 – 0.65وبمغت قيمة معامؿ الثبات الكمي

 -إذا كانت قيمة المتوسط الحسابي مف ( )3.40إلى أقؿ مف

لبلستبانة ( ،)0.92وتشير ىذه القيـ العالية مف معامبلت الثبات

( )4.20درجة تكوف درجة االستجابة (عالية).

إلى صبلحية االستبانة لمتطبيؽ وامكانية االعتماد عمى نتائجيا

 -إذا كانت قيمة المتوسط الحسابي مف ( )4.20إلى ( )5درجة

والوثوؽ بيا.

جدا).
تكوف االستجابة (عالية ً
 .5النتائج ومناقشتها

تصحيح أداة الدراسة:

النتائج المتعمقة بالسؤاؿ األوؿ:

لحساب درجة أىمية متطمبات تحقيؽ التميز التنظيمي
بمقياس ليكرت الخماسي تـ تحديد درجة االستجابة لكؿ عبارة

لئلجابة عف السؤاؿ األوؿ الذي ينص عمى " :ما متطمبات

جدا،
ولكؿ ُبعد بحيث يعطى الدرجة ( )1لبلستجابة منخفضة ً

التميز التنظيمي في أبعاده( :القيادة المدرسية ،الييكؿ
تحقيؽ
ّ

والدرجة ( )2لبلستجابة منخفضة ،والدرجة ( )3لبلستجابة

التنظيمي ،التخطيط االستراتيجي ،إدارة الموارد البشرية ،الثقافة

متوسطة ،والدرجة ( )4لبلستجابة عالية ،والدرجة ()5

التنظيمية) في المدارس الثانوية بمحافظة الطائؼ مف وجية

جدا.
لبلستجابة عالية ً

نظر قادتيا؟" .فقد تـ حساب المتوسط الحسابي واالنحراؼ

 -إذا كانت قيمة المتوسط الحسابي مف ( )1إلى أقؿ مف

التميز التنظيمي ومف ثـ ترتيب ىذه األبعاد
المعياري ألبعاد
ّ

 -إذا كانت قيمة المتوسط الحسابي مف ( )1.8إلى أقؿ مف

الجدوؿ التالي:

تناز ًليا حسب المتوسط الحسابي لكؿ بعد ،كما ىو موضح في

جدا).
( )1.80درجة تكوف درجة االستجابة (منخفضة ً
( )2.60درجة تكوف درجة االستجابة (منخفضة).

جدول 7
التميز التنظيمي مرتبة
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات قادة المدارس الثانوية بمحافظة الطائف حول متطمبات تحقيق ّ
تناز ًليا
الحسابي

االنحراف
المعياري

ترتيب

األهمية

رقم

الثقافة التنظيمية

4.67

0.382

1

1

القيادة المدرسية

4.53

0.338

2

جدا
عالية ً

4

إدارة الموارد البشرية

4.51

0.442

3

جدا
عالية ً

3

التخطيط االستراتيجي

4.34

0.461

4

جدا
عالية ً

2

الييكؿ التنظيمي

4.31

0.430

5

جدا
عالية ً

4.47

0.331

-

جدا
عالية ً
جدا
عالية ً

البعد
ُ
5

المتوسط

األبعاد

المتوسط العاـ

التميز
يتبيف مف الجدوؿ السابؽ أف متطمبات تحقيؽ
ّ

البعد
ُ

التميز التنظيمي بيف ( ،)0.461-0.338وىي قيـ متدنية مما
ّ

التنظيمي في المدارس الثانوية بمحافظة الطائؼ جاءت بدرجة

يدؿ عمى تجانس استجابات قادة المدارس الثانوية بمحافظة

جدا) مف وجية نظر قادتيا ،حيث جاء المتوسط
أىمية (عالية ً

التميز التنظيمي والمحددة في
الطائؼ حوؿ متطمبات تحقيؽ
ّ

التنظيمي ( ،)4.47بانحراؼ معياري قدره ( ،)0.331وتراوحت

التميز التنظيمي
ويفسر الباحث حصوؿ متطمبات تحقيؽ ّ

االستبانة.

التميز
الحسابي العاـ لممجموع الكمي ألبعاد متطمبات تحقيؽ
ّ

في المدارس الثانوية بمحافظة الطائؼ عمى درجة أىمية (عالية

قيـ االنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة البحث في أبعاد
24

جدا) مف وجية نظر قادتيا إلى إدراكيـ بأىمية تمؾ المتطمبات
ً

العامميف نحو آليات تطوير العمؿ وتجوديو ،وبالتالي أصبحت

التميز التنظيمي بمدارسيـ ،وأف المعوقات التي
في تحقيؽ
ّ

الثقافة التنظيمية مف وجية نظر قادة المدارس الثانوية ذات ُبعد

تواجييا المدارس الثانوية تتطمب منيـ اتخاذ منيجية واضحة

التميز التنظيمي بمدارسيـ.
ىاـ في تحقيؽ ّ
كما ُيرِجع الباحث حصوؿ ُبعد الييكؿ التنظيمي عمى

يراعي جوانب تنظيمية عدة استحسنيا قادة المدارس الثانوية.

تنظيميا لممدارس الثانوية.
الثانوية دليؿ إرشادي يحوي ىيكبل
ً

التميز التنظيمي ،فكانت متطمبات تحقيؽ
تقود مدارسيـ نحو
ّ

جدا؛ ألف لدى قادة المدارس
الترتيب األخير بدرجة أىمية عالية ً

التميز التنظيمي والمتجسدة في االستبانة بمثابة دليؿ إرشادي
ّ

وتتناغـ ىذه النتيجة مع نتائج دراسة السالـ [ ]3التي

ضمف فيو مجموعة مف المواضيع .كاف مف تمؾ المواضيع عمى
ت ّ

جدا) ،كما تنسجـ مع
بالمممكة العربية السعودية بدرجة (مرتفعة ً

والمياـ والمسؤوليات المنوطة بيـ ،فأصبح لدييـ إطبلع واسع

سبيؿ المثاؿ :الخريطة التنظيمية والوصؼ الوظيفي لمعامميف

التميز التنظيمي في إدارات التعميـ
توصمت إلى أىمية معايير
ّ
نتيجة دراسة الموقاف [ ]4في موافقة استجابات أفراد عينة الدراسة

جدا إلدراكيـ
حوؿ أىمية الييكؿ التنظيمي،
فحظي بأىمية عالية ً
َ
بدوره البارز في تنظيـ العمؿ وتصميمو بما يتواكب مع مياـ

كما يتبيف مف الجدوؿ السابؽ أف ُبعد الثقافة التنظيمية

ومسؤوليات ىذه المرحمة الميمة مف مراحؿ التعميـ ،ولكنو جاء

جدا).
التميز التنظيمي بدرجة (كبيرة ً
عمى متطمبات إدارة ّ

التميز التنظيمي،
بمتوسط استجابات أقؿ مف غيره مف أبعاد
ّ

جاء في الترتيب األوؿ بمتوسط حسابي ( ،)4.67يميو ُبعد

القيادة المدرسية في الترتيب الثاني بمتوسط حسابي (،)4.53

العتقادىـ أف تصميـ الييكؿ التنظيمي يقع ضمف اختصاص

يميو ُبعد إدارة الموارد البشرية في الترتيب الثالث بمتوسط حسابي

و ازرة التعميـ.
ولمزيد مف التفصيؿ ،قاـ الباحث بحساب المتوسطات

( ،)4.51يميو ُبعد التخطيط االستراتيجي في الترتيب الرابع

التميز
الحسابية واالنحرافات المعيارية لمتطمبات تحقيؽ
ّ

بمتوسط حسابي ( ،)4.34يميو ُبعد الييكؿ التنظيمي في الترتيب

الخامس واألخير بمتوسط حسابي ( ،)4.31وجاءت جميعيا

التنظيمي في المدارس الثانوية بمحافظة الطائؼ مف وجية نظر

جدا).
بدرجة أىمية (عالية ً

التميز التنظيمي كما تبينو
قادتيا لكؿ ُبعد عمى حدة مف أبعاد ّ

نتائج الجداوؿ التالية:

وقد يرجع الباحث حصوؿ الثقافة التنظيمية كأحد أبعاد
متطمبات التميز التنظيمي عمى الترتيب األوؿ بدرجة أىمية

التميز التنظيمي في المدارس
البعد األوؿ :متطمبات تحقيؽ
ّ
ُ

توجو سموؾ العامميف ،وتؤثر
واتجاىات وعادات وأفكار وسياسات ّ

نظر قادتيا:

الثانوية بمحافظة الطائؼ في بعد( :القيادة المدرسية) مف وجية

جدا؛ لما تتضمنو الثقافة التنظيمية مف قيـ وأخبلقيات
عالية ً

لمتعرؼ عمى أىمية ُبعد القيادة المدرسية كأحد متطمبات

التميز التنظيمي الذي يسعى إلى
في فاعميتيـ وكفاءتيـ نحو
ّ

تحقيقو قائد المدرسة الثانوية ،كما أف قادة المدارس الثانوية

يؤمنوف بدور الثقافة التنظيمية في تعزيز الثقة بيف أفراد المجتمع

التميز التنظيمي في المدارس الثانوية بمحافظة الطائؼ
تحقيؽ ّ

مف وجية نظر قادتيا تـ حساب المتوسط الحسابي واالنحراؼ

المدرسي ،وغرس قيـ العمؿ الجماعي ،وزيادة أواصر العبلقات

المعياري لكؿ عبارة في ُبعد القيادة المدرسية ،ثـ ترتيب تمؾ

اإلنسانية اإليجابية ،وزيادة رضا العامميف والمستفيديف مف

العبارات تنازلياً بناء عمى المتوسط الحسابي ،كما تبيف نتائج

المدرسة ،كما أنيا تساىـ في تخفيؼ مقاومة التغيير مف

الجدوؿ التالي:
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5

9
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جدول 8

التميز التنظيمي في ُبعد
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات قادة المدارس الثانوية بمحافظة الطائف حول متطمبات تحقيق ّ
القيادة المدرسية مرتبة تناز ًليا
الحسابي

االنحراف
المعياري

ترتيب

األهمية

رقم

العبارات

6

تييئة البيئة الجاذبة لمعامميف في المدرسة.

4.72

0.450

1

3

توظيؼ اإلمكانات المادية المتوافرة لتحقيؽ أىداؼ المدرسة.

4.67

0.498

2

جدا
عالية ً

2

تمكيف العامميف بما يتناسب مع مياـ فرؽ العمؿ.

4.64

0.528

3

جدا
عالية ً

5
7

لمتميز.
توظيؼ وسائؿ التقنية الحديثة في دعـ الجيود الرامية ّ

4.64

0.528

3

جدا
عالية ً

تحقيؽ الشفافية في تقييـ أداء العامميف.

4.64

0.528

3

جدا
عالية ً

1

القُدرة االبداعية في إحداث التطوير المدرسي.
توفير مصادر تمويؿ لممدرسة بالتعاوف مع المجتمع المحمي.

4.52

0.588

6

جدا
عالية ً

3.87

0.925

7

جدا
عالية ً
عالية

4.53

0.338

-

جدا
عالية ً

العبارة

4

المتوسط

لمبعد األوؿ :القيادة المدرسية
المتوسط العاـ ُ

البعد
ُ

يتبيف مف الجدوؿ السابؽ أف متطمبات ُبعد القيادة

جدا إلى
في المدرسة" عمى الترتيب األوؿ وبدرجة أىمية عالية ً

جدا) مف وجية نظر قادتيا،
الطائؼ جاءت بدرجة أىمية (عالية ً

التربوي المناسب لمعمؿ ،فالبيئة الجاذبة في المدرسة تمبي

إدراؾ قادة المدارس وقناعتيـ بدورىا الميـ في صناعة المناخ

التميز التنظيمي في المدارس الثانوية بمحافظة
المدرسية لتحقيؽ ّ

احتياجات العامميف ،وتطور مف مياراتيـ ،وتعزز مف قدراتيـ،

حيث جاء المتوسط الحسابي العاـ لممجموع الكمي ُلبعد القيادة

كما تشعرىـ باألماف الوظيفي ،واالستقرار النفسي ،كما أنيا

المدرسية ( ،)4.53بانحراؼ معياري قدره ( ،)0.338وتراوحت

تستيوي المتميزيف مف العامميف في االنضماـ إلييا ،مما يزيد مف

قيـ االنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة البحث في ُبعد

القيادة المدرسية بيف ( ،)0.925-0.450وىي قيـ متدنية مما

االنسجاـ التاـ بيف أفرادىا ،وبالتالي تصبح عامؿ ميـ لدى قادة

يدؿ عمى تجانس استجابات قادة المدارس الثانوية بمحافظة

التميز التنظيمي.
المدارس الثانوية ،وخطوة أولى في تحقيؽ ّ

التميز التنظيمي والمحددة في االستبانة.
ّ

لممدرسة بالتعاوف مع المجتمع المحمي" في الترتيب األخير

الطائؼ حوؿ ُبعد القيادة المدرسية كأحد أبعاد متطمبات تحقيؽ

ويرِجع الباحث وجود متطمب " توفير مصادر تمويؿ
ُ

كما يتبيف مف الجدوؿ السابؽ أف متطمب (تييئة البيئة

وبدرجة أىمية عالية ،إلى وجود ميزانية تشغيمية لممدارس الثانوية

الجاذبة لمعامميف في المدرسة) أحد متطمبات ُبعد القيادة المدرسية

في اآلونة األخيرة تغنييـ عف توفير مصادر تمويؿ مف المجتمع
المحمي ،مما جعؿ قادة المدارس الثانوية يروف أىميتو ولكف

التميز التنظيمي جاء في الترتيب األوؿ بمتوسط
في تحقيؽ
ّ

حسابي ( ،)4.72يميو متطمب (توظيؼ اإلمكانات المادية

بدرجة أقؿ مقارنة بالمتطمبات األخرى في بعد القيادة المدرسية،

المتوافرة لتحقيؽ أىداؼ المدرسة) الذي جاء بمتوسط حسابي
( ،)4076وجاء في الترتيب قبؿ األخير :متطمب (القُدرة

نسبيا بمغ ( ،)0.925مما يدؿ
كما أف لو انح ارفًا معيارًيا مرتفع ً
عمى وجود تفاوت في استجابات قادة المدارس الثانوية بمحافظة

االبداعية في إحداث التطوير المدرسي) بمتوسط حسابي

الطائؼ تجاىو ،ويعزو الباحث ىذا التفاوت إلى اختبلؼ ثقافة

جدا) ،وفى الترتيب
( ،)4.52وجميعيا بدرجة أىمية (عالية ً

الشراكة المجتمعية لدى قادة المدارس الثانوية في أىمية تعاوف

األخير جاء متطمب (توفير مصادر تمويؿ لممدرسة بالتعاوف مع

المجتمع المحمي مع المدرسة ،وربما يعزو ذلؾ إلى حجـ

المجتمع المحمي) بمتوسط حسابي ( ،)3.87وبدرجة أىمية

المدرسة ،فقد يرى قادة المدارس الكبيرة ضرورة بالغة في توفير

(عالية).

مصادر تمويؿ جديدة الزدياد مضطرد في برامجيا التربوية ،وفي
المقاب ػؿ تق ػ ػؿ ىػ ػذه األىمي ػة فػ ػي المػ ػدارس الصغيػرة والتي ترى أف

ويعزو الباحث حصوؿ متطمب " تييئة البيئة الجاذبة لمعامميف
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التميز عمى درجة
األداء المؤسسي في ضوء مدخؿ إدارة
ّ

الميزانية التشغيمية قد تكفي لتشغيؿ برامجيا.

موافؽ فقط.

وتنسجـ درجة متطمبات ُبعد القيادة المدرسية لتحقيؽ

التميز التنظيمي في المدارس
البعد الثاني :متطمبات تحقيؽ
ّ
ُ

التميز التنظيمي في المدارس الثانوية بمحافظة الطائؼ والتي
ّ

جدا) مع دراسة الموقاف [ ]4حيث
جاءت بدرجة أىمية (عالية ً

الثانوية بمحافظة الطائؼ في ُبعد( :الييكؿ التنظيمي) مف وجية

[ ]14في معرفة القادة التربوييف لمعيار القيادة لؤلداء المؤسسي

لمتعرؼ عمى أىمية ُبعد الييكؿ التنظيمي كأحد أبعاد

حيف اختمفت ىذه النتيجة مع دراسة السالـ [ ]3والتي أشارت إلى

الطائؼ مف وجية نظر قادتيا تـ حساب المتوسط الحسابي

نظر قادتيا:

جدا ،كما تتناغـ مع دراسة الرشايدة
جاءت بدرجة أىمية عالية ً
المتميز حيث جاء بدرجة عالية وفؽ مقياس ليكارت الثبلثي ،في
ّ

التميز التنظيمي في المدارس الثانوية بمحافظة
متطمبات تحقيؽ ّ

التميز التنظيمي إلدارات
أف أىمية معيار القيادة في نموذج
ّ

واالنحراؼ المعياري لكؿ عبارة في ُبعد الييكؿ التنظيمي ،ثـ

[ ]40والتي أشارت إلى حصوؿ معيار القيادة باإلبداع لتطوير

تبيف نتائج الجدوؿ التالي:

ترتيب تمؾ العبارات تنازلياً بناء عمى المتوسط الحسابي ،كما

التعميـ جاء بدرجة عالية فقط ،وكذلؾ اختمفت مع دراسة السناني

جدول 9
التميز التنظيمي في ُبعد الهيكل التنظيمي مرتبة تناز ًليا
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات العينة حول متطمبات تحقيق ّ
المتوسط

االنحراف

ترتيب

رقم

الحسابي

المعياري

10

وجود وصؼ وظيفي يحدد مياـ ومسؤوليات العامميف بالمدرسة.

4.66

0.524

البعد
ُ
1

11

مبلءمة مياـ ومسؤوليات الوحدات التنظيمية مع طبيعة العمؿ.

4.46

0.625

2

9

وجود خريطة تنظيمية توضح خطوط االتصاؿ بيف القيادة المدرسية والعامميف.

4.34

0.607

3

جدا
عالية ً

12

تخصيص وحدة في الييكؿ التنظيمي تُعنى بالتخطيط االستراتيجي.
التكيؼ مع المستجدات والمتغيرات.
قدرة الييكؿ التنظيمي عمى ّ

4.33

0.787

4

جدا
عالية ً

4.26

0.69

5

جدا
عالية ً

4.2

0.86

6

جدا
عالية ً
عالية

3.93

0.818

7

عالية

4.31

0.43

-

جدا
عالية ً

العبارات

العبارة

8
14
13

تخصيص وحدة في الييكؿ التنظيمي تُعنى باإلعبلـ التربوي.
تخصيص وحدة في الييكؿ التنظيمي تُعنى بإدارة الموارد البشرية.
لمبعد الثاني :الييكؿ التنظيمي
المتوسط العاـ ُ

يتبيف مف الجدوؿ السابؽ أف متطمبات ُبعد الييكؿ

األهمية
جدا
عالية ً

وظيفي يحدد مياـ ومسؤوليات العامميف بالمدرسة) كأحد
التميز التنظيمي جاء في
متطمبات ُبعد الييكؿ التنظيمي لتحقيؽ ّ

التميز التنظيمي في المدارس الثانوية بمحافظة
التنظيمي لتحقيؽ ّ

الترتيب األوؿ بمتوسط حسابي ( ،)4.66يميو متطمب (مبلءمة

جدا) مف وجية نظر قادتيا،
الطائؼ جاءت بدرجة أىمية (عالية ً

مياـ ومسؤوليات الوحدات التنظيمية مع طبيعة العمؿ) في

حيث جاء المتوسط الحسابي العاـ لممجموع الكمي ُلبعد الييكؿ

الترتيب الثاني بمتوسط حسابي ( ،)4.46وكبلىما بدرجة أىمية

التنظيمي ( ،)4.31بانحراؼ معياري قدره ( ،)0.430وتراوحت

جدا) ،أما متطمب (تخصيص وحدة في الييكؿ التنظيمي
(عالية ً

قيـ االنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة البحث في ُبعد

تُعنى باإلعبلـ التربوي) جاء في الترتيب قبؿ األخير بمتوسط

الييكؿ التنظيمي بيف ( ،)0.860-0.524وىي قيـ متدنية مما

يدؿ عمى تجانس استجابات قادة المدارس الثانوية بمحافظة

حسابي ( ،)4.20ويميو في الترتيب األخير متطمب( :تخصيص

الطائؼ حوؿ ُبعد الييكؿ التنظيمي كأحد أبعاد متطمبات تحقيؽ

وحدة في الييكؿ التنظيمي تُعنى بإدارة الموارد البشرية) بمتوسط
حسابي ( ،)3.93وكبلىما بدرجة أىمية (عالية).

التميز التنظيمي والمحددة في االستبانة.
ّ

ويرِجع الباحث حصوؿ متطمب" :وجود وصؼ وظيفي يح ػػدد
ُ

كم ػا يتبي ػف م ػف الج ػدوؿ السابػؽ أف متطمب (وجود وصؼ
27
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مياـ ومسؤوليات العامميف بالمدرسة" عمى الترتيب األوؿ وبدرجة

أحيانا قادة المدارس
فاعتياد العمؿ التنفيذي اإلجرائي يصرؼ
ً

الوصؼ الوظيفي كأحد متطمبات الييكؿ التنظيمي في تحقيؽ

التميز
وتنسجـ متطمبات ُبعد الييكؿ التنظيمي لتحقيؽ
ّ

الثانوية عف أىمية العمؿ المؤسسي البنائي.

جدا إلى إدراؾ قادة المدارس الثانوية ألىمية وجود
أىمية عالية ً

التنظيمي في المدارس الثانوية بمحافظة الطائؼ والتي جاءت

التميز التنظيمي بالمدارس الثانوية ،حيث تكمف أىميتو بالمدرسة
ّ

جدا) مع دراسة النويقة [ ]25والتي أشارت
بدرجة أىمية (عالية ً

الثانوية في تحديد مياـ ومسؤوليات العامميف ،ومف ثـ يسيؿ
عمى قائد المدرسة تعييف واختيار العامميف لتمؾ المياـ

إلى أىمية التطوير المستمر لمييكؿ التنظيمي ،كما اتفقت مع

والمسؤوليات المحددة ،والتي تتطمب مواصفات معينة مف

دراسة القواسمة وداركاؿ والقواسمة [ ]10التي أشارت إلى أىمية

المعارؼ والميارات لشغميا ،وقد يعزو الباحث تمؾ األىمية إلى
حاجة قادة المدارس الثانوية باالستعانة ببطاقة الوصؼ الوظيفي

تميز الييكؿ التنظيمي بوضوح خطوط السمطة والمسؤولية،
ّ
وقابميتو لمتكيؼ والمرونة العالية ،كما تتناغـ مع دراسة الموقاف

في تقييـ أداء العامميف وفؽ المياـ والمسؤوليات المحددة ليـ.

[ ]4والتي أشارت إلى وضع ىيكؿ تنظيمي مبلئـ لتنفيذ متطمبات
البعد مع دراسة غناـ
ّ
التميز التنظيمي ،كما اختمفت نتيجة ىذا ُ

ويعزو الباحث حصوؿ متطمب " :تخصيص وحدة في
الييكؿ التنظيمي تُعنى بإدارة الموارد البشرية" عمى الترتيب

لتميز الييكؿ التنظيمي
[ ]2والتي أشارت إلى األىمية النسبية ّ

بأىمية تخصيص وحدة في الييكؿ التنظيمي تُعنى بإدارة الموارد

التميز التنظيمي في المدارس
البعد الثالث :متطمبات تحقيؽ
ّ
ُ

السابع واألخير وبدرجة أىمية عالية إلى إيماف قادة المدارس

التميز التنظيمي جاء بدرجة مرتفعة فقط.
كأحد أبعاد ّ

البشرية ،وذلؾ لقناعتيـ بأف وجود وحدة متخصصة في الييكؿ
التنظيمي تعتني باستقطاب العامميف ،واختيارىـ ،وتعيينيـ،

الثانوية بمحافظة الطائؼ في ُبعد( :التخطيط االستراتيجي) مف

وجية نظر قادتيا:

وتدريبيـ وتنمية مياراتيـ سيرفع مف كفاءتيـ وفاعميتيـ

لمتعرؼ عمى أىمية ُبعد التخطيط االستراتيجي كأحد متطمبات

الباحث وجود ىذا المتطمب في آخر قائمة متطمبات الييكؿ

مف وجية نظر قادتيا تـ حساب المتوسط الحسابي واالنحراؼ

التميز التنظيمي ،كما يعزو
بالمدرسة ،مما يسيـ في تحقيؽ
ّ

التميز التنظيمي في المدارس الثانوية بمحافظة الطائؼ
تحقيؽ ّ

التنظيمي إلى حداثة الموضوع بالنسبة لقادة المدارس الثانوية،
والذي سيأخذ وقت مف النضج الفكري نحوه ،فإنشاء وحدات

المعياري لكؿ عبارة في ُبعد التخطيط االستراتيجي ،ثـ ترتيب

تمؾ العبارات تنازلياً بناء عمى المتوسط الحسابي ،كما تبيف نتائج

متخصصة داخؿ البيئة المدرسية قد يبدو أمر جديد عمييـ،

الجدوؿ التالي:

جدول 11

التميز التنظيمي في ُبعد التخطيط االستراتيجي مرتبة تناز ًليا
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات العينة حول متطمبات تحقيق ّ
رقم

المتوسط

العبارات

العبارة

االنحراف المعياري

الحسابي

ترتيب
البعد
ُ

األهمية

15
18

متميزة ضمف فريؽ التخطيط االستراتيجي.
وجود كفاءات ّ

تحديد أىداؼ استراتيجية قابمة لمتطبيؽ في ضوء امكانات المدرسة.

4.48

20

وجود مؤشرات أداء لتقييـ مستوى تنفيذ الخطة االستراتيجية بالمدرسة.

4.44

0.623

16

قدرة فريؽ التخطيط عمى التحميؿ االستراتيجي ( )SWOTلواقع المدرسة.

4.44

0.659

4

19

توافر خطط بديمة لمواجية الظروؼ الطارئة التي قد تواجييا المدرسة

4.36

0.715

5

21

إصدار تقارير دورية تتضمف مؤشرات اإلنجاز الفعمية بالمدرسة.

4.30

0.667

6

جدا
عالية ً

17

مشاركة أفراد المجتمع المحمي في بناء رؤية استراتيجية لممدرسة.

3.76

1.045

7

جدا
عالية ً
عالية

4.34

0.461

-

جدا
عالية ً

المتوسط العاـ لمبُعد الثالث :التخطيط االستراتيجي

28

جدا
عالية ً

4.61

0.578

1

0.607

2
3

جدا
عالية ً

جدا
عالية ً
جدا
عالية ً

شاممة وواقعية وقابمة لمتنفيذ ،وصياغة رسالة في ضوء تمؾ

يتبيف مف الجدوؿ السابؽ أف متطمبات ُبعد التخطيط

الرؤية تحدد غاياتيا والفئة المستيدفة بخدماتيا ،وتحديد

التميز التنظيمي في المدارس الثانوية
االستراتيجي لتحقيؽ
ّ

األىداؼ ،ووضع مؤشرات األداء ،وتزويد الجيات المستفيدة

جدا) مف وجية
بمحافظة الطائؼ جاءت بدرجة أىمية (عالية ً

جدا تتصدر
بتغذية راجعة ،يجعؿ ليذا المتطمب أىمية عالية ً

نظر قادتيا ،حيث جاء المتوسط الحسابي العاـ لممجموع الكمي

متطمبات التخطيط االستراتيجي في المدارس الثانوية الراغبة في

ُلبعد التخطيط االستراتيجي ( ،)4.34بانحراؼ معياري قدره

التميز التنظيمي.
تحقيؽ ّ

( ،)0.461وتراوحت قيـ االنحرافات المعيارية الستجابات أفراد

ويفسر الباحث حصوؿ متطمب" :مشاركة أفراد المجتمع المحمي

مجتمع وعينة البحث في ُبعد التخطيط االستراتيجي بيف

في بناء رؤية استراتيجية لممدرسة" عمى الترتيب السابع واألخير

( ،)0.667-0.578ماعدا المتطمب السابع أتى بانحراؼ

وبدرجة أىمية عالية إلى إدراؾ قادة المدراس الثانوية دور

نسبيا حيث بمغ ( - )1.045وىي قيـ متدنية مما
معياري مرتفع ً

المجتمع المحمي في بناء رؤية استراتيجية لممدرسة ،فيـ يدركوف

يدؿ عمى تجانس استجابات قادة المدارس الثانوية بمحافظة

أف إشراؾ أفراد المجتمع المحمي لو دور فاعؿ في تقاسـ

الطائؼ حوؿ ُبعد التخطيط االستراتيجي كأحد أبعاد متطمبات

المسؤولية ،كما تزيد مف مساحة المغة المشتركة بيف المدرسة

التميز التنظيمي والمحددة في االستبانة.
تحقيؽ ّ

والمجتمع المحمي وبالتالي زيادة تحقيؽ األىداؼ المنشودة.

كما يتبيف مف الجدوؿ السابؽ أف متطمب (وجود كفاءات

متميزة ضمف فريؽ التخطيط االستراتيجي) كأحد متطمبات ُبعد
ّ

وتنسجـ درجة متطمبات ُبعد التخطيط االستراتيجي

األوؿ بمتوسط حسابي ( ،)4.61يميو متطمب (تحديد أىداؼ

جدا) مع دراسة الموقاف []4
والتي جاءت بدرجة أىمية (عالية ً

التميز التنظيمي في المدارس الثانوية بمحافظة الطائؼ
لتحقيؽ ّ

التميز التنظيمي جاء في الترتيب
التخطيط االستراتيجي لتحقيؽ ّ

استراتيجية قابمة لمتطبيؽ في ضوء امكانات المدرسة) في

والتي أشارت إلى أىمية وضع أىداؼ استراتيجية وترجمتيا إلى

الترتيب الثاني بمتوسط حسابي ( ،)4.48أما متطمب (إصدار

برامج عمؿ ،واعتماد الخطط عمى معمومات دقيقة ،وتطوير

تقارير دورية تتضمف مؤشرات اإلنجاز الفعمية بالمدرسة) جاء

الرؤية المستقبمية ،ووضع رسالة محددة ،كما اتفقت مع دراسة

في الترتيب قبؿ األخير بمتوسط حسابي ( ،)4.30وجميعيا

الرشايدة [ ]14في معرفة القادة التربوييف لمعيار التخطيط

جدا) ،وجاء في الترتيب األخير مف
بدرجة أىمية (عالية ً

المتميز حيث جاء بدرجة عالية
االستراتيجي لؤلداء المؤسسي
ّ

متطمب (مشاركة أفراد المجتمع المحمي في بناء رؤية استراتيجية

[ ]23والتي أشارت إلى موافقة أفراد عينة البحث مف أعضاء

وفؽ مقياس ليكارت الثبلثي ،كما تختمؼ مع دراسة البحيري

التميز التنظيمي؛
متطمبات ُبعد التخطيط االستراتيجي في تحقيؽ ّ

ىيئة التدريس حوؿ آليات مؤشر التخطيط االستراتيجي بدرجة

لممدرسة) بمتوسط حسابي ( ،)3.76بدرجة أىمية (عالية).
وي ِ
متميزة
رجع الباحث حصوؿ متطمب" :وجود كفاءات
ّ
ُ

أىمية كبيرة فقط.
التميز التنظيمي في المدارس
البعد الرابع :متطمبات تحقيؽ
ّ
ُ

ضمف فريؽ التخطيط االستراتيجي" عمى الترتيب األوؿ وبدرجة
جدا إلى إدراؾ قادة المدارس الثانوية ألىمية وجود
أىمية عالية ً

الثانوية بمحافظة الطائؼ في بعد( :إدارة الموارد البشرية) مف

المتميزة ضمف فريؽ التخطيط االستراتيجي ،فيـ
الكفاءات
ّ

وجية نظر قادتيا:
لمتعرؼ عمى أىمية ُبعد إدارة الموارد البشرية كأحد

يدركوف أف التخطيط االستراتيجي يتطمب تكويف فريؽ ذو

التميز التنظيمي في المدارس الثانوية بمحافظة
متطمبات تحقيؽ ّ

كفاءات متميزة ،يمتمكوف ميارات عدة في التخطيط واإلعداد لو،

الطائؼ مف وجية نظر قادتيا تـ حساب المتوسط الحسابي

فتحميؿ بيئة المدرسة بأدوات التحميؿ ،ووضع رؤية استراتيجية
29
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تبيف نتائج الجدوؿ التالي:

ترتيب تمؾ العبارات تنازلياً بناء عمى المتوسط الحسابي ،كما
جدول 11
التميز التنظيمي في ُبعد إدارة الموارد البشرية مرتبة تناز ًليا
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات العينة حول متطمبات تحقيق ّ
رقم

المتوسط

العبارات

العبارة

االنحراف المعياري

الحسابي
المتميزيف في المدرسة.
وضع حوافز متنوعة لمعامميف
ّ
التميز.
مينيا بما يسيـ في تحقيؽ ّ
تنمية العامميف ً

28
25

4.66

0.567

4.63

0.508

2

4.63

0.552

3

جدا
عالية ً

4.49

0.834

4

جدا
عالية ً

4.43

0.658

5

جدا
عالية ً

0.706

6

جدا
عالية ً

7

جدا
عالية ً

-

جدا
عالية ً
جدا
عالية ً

24
26

متابعة مدى استفادة العامميف مف برامج التنمية المينية.

23

تأسيس قاعدة بيانات تفصيمية عف معارؼ وميارات العامميف بالمدرسة.

4.40

27

تأىيؿ الصؼ الثاني مف القيادات المتميزة لشغؿ المناصب القيادية بالمدرسة.

4.34

0.744

لمبعد الرابع :إدارة الموارد البشرية
المتوسط العاـ ُ

4.51

0.442

يتبيف مف الجدوؿ السابؽ أف متطمبات ُبعد إدارة الموارد

جدا).
( ،)4.34وجميعيا بدرجة أىمية (عالية ً

التميز التنظيمي في المدارس الثانوية بمحافظة
البشرية لتحقيؽ ّ

البعد
ُ
1

توزيع األدوار عمى العامميف في فرؽ العمؿ طبقًا لخبراتيـ وكفاءاتيـ.
المتميزيف لمعمؿ في المدرسة.
تمكيف قائد المدرسة مف اختيار العامميف
ّ

22

ترتيب

األهمية

جدا
عالية ً

ويفسر الباحث حصوؿ متطمب" :وضع حوافز متنوعة
المتميزيف في المدرسة" عمى الترتيب األوؿ وبدرجة
لمعامميف
ّ

جدا) مف وجية نظر قادتيا،
الطائؼ جاءت بدرجة أىمية (عالية ً

جدا مف وجية نظر قادة المدارس الثانوية إلى دور
عالية ً

حيث جاء المتوسط الحسابي العاـ لممجموع الكمي ُلبعد إدارة

الموارد البشرية ( ،)4.51بانحراؼ معياري قدره (،)0.442

الحوافز المعنوية والمادية في تنمية الطاقات اإلبداعية لدى

وتراوحت قيـ االنحرافات المعيارية الستجابات أفراد مجتمع وعينة

ثـ تشجيعيـ عمى المزيد مف العطاء ،فنجاح العمؿ
العامميف ومف َ
الموكؿ ليـ يتطمب إشباع حاجاتيـ ،ورفع روحيـ المعنوية ،مما

وىي قيـ متدنية مما يدؿ عمى تجانس استجابات قادة المدارس

سيساىـ ذلؾ في تحريؾ سموؾ العامميف وتعديمو حسب المصمحة

الثانوية بمحافظة الطائؼ حوؿ ُبعد إدارة الموارد البشرية كأحد

التميز
المشتركة بيف المدرسة والعامميف ،وبما يعزز مف تحقيؽ ّ

البحث في ُبعد إدارة الموارد البشرية بيف (،)0.834-0.508

التنظيمي لمدارسيـ.

التميز التنظيمي والمحددة في االستبانة.
أبعاد متطمبات تحقيؽ ّ

وتتناغـ درجة أىمية متطمب" :وضع حوافز متنوعة

كما يتبيف مف الجدوؿ السابؽ أف متطمب (وضع حوافز

المتميزيف في المدرسة" مع دراسة السالـ [ ،]3والتي
لمعامميف
ّ

المتميزيف في المدرسة) أحد متطمبات ُبعد إدارة
متنوعة لمعامميف
ّ

أشارت إلى أىمية وضع نظاـ لمحوافز يسيـ في جذب الموظفيف

التميز التنظيمي جاء في الترتيب األوؿ
الموارد البشرية لتحقيؽ ّ

المتميزيف ،كما تنسجـ مع دراسة الموقاف [ ]4التي أشارت إلى

مينيا بما
بمتوسط حسابي ( ،)4.66يميو متطمب (تنمية العامميف ً

اء كانت مادية أو
االىتماـ بعممية تحفيز الموارد البشرية سو ً

التميز) في الترتيب الثاني بمتوسط حسابي
يسيـ في تحقيؽ
ّ

معنوية وذلؾ الرتباطيا الوثيؽ في إدارة عمميات الكوادر البشرية

( ،)4.63أما متطمب (تأسيس قاعدة بيانات تفصيمية عف

التميز التنظيمي.
وتحقيؽ ّ

معارؼ وميارات العامميف بالمدرسة) جاء في الترتيب قبؿ
األخير بمتوسط حسابي ( ،)4.40ويميو في الترتيب األخير

كما يفسر الباحث حصوؿ متطمب " :تأىيؿ الصؼ الثاني

المتميزة

مف القيادات المتميزة لشغؿ المناصب القيادية بالمدرسة " عمى

لشغػ ػؿ المناصػ ػب القياديػ ػة بالمدرس ػة) الػذي جاء بمتوسط حسابي

جدا إلى وعي قادة المدارس
الترتيب األخير وبدرجة عالية ً

متطمب

(تأىيؿ

الصؼ

الثاني

مف

القيادات

30

الثانوية بأىمية تأىيؿ الصؼ الثاني مف العامميف الذيف يتمتعوف

في معرفة القادة التربوييف لمعيار إدارة الموارد البشرية لؤلداء

بصفات القيادة واعدادىـ لشغؿ المناصب القيادية في المدرسة،

المتميز حيث جاء بدرجة عالية وفؽ مقياس ليكارت
المؤسسي
ّ

فيـ يدركوف أىمية تحسيف أداء العامميف ،وتطوير مياراتيـ

الركؼ []26
الثبلثي ،كما تتناغـ ىذه النتيجة مع نتيجة دراسة َّ

القيادية ،سيرفع مف كفاءة األداء واإلنتاجية مما يسيـ في تحقيؽ

والتي أشارت إلى واقع تطبيؽ معيار الموارد البشرية كأحد

التميز التنظيمي بمدارسيـ ،كما يعزو الباحث وجود ىذا
ّ

التميز جاء بدرجة متوسطة ،في حيف اختمفت مع
معايير إدارة ّ

توقعيـ بأف عممية التأىيؿ والتدريب ألولئؾ العامميف المؤىميف

الموارد البشرية لتطوير األداء المؤسسي في ضوء مدخؿ إدارة

لمقيادة تقع ضمف مياـ مراكز التدريب التربوي ،مما جعمو يحتؿ

التميز عمى درجة موافؽ فقط.
ّ

دراسة السناني [ ]40والتي أشارت إلى حصوؿ معيار إدارة

المتطمب في آخر قائمة متطمبات إدارة الموارد البشرية إلى

التميز التنظيمي في المدارس
البعد الخامس :متطمبات تحقيؽ
ّ
ُ

الترتيب األخير.

الثانوية بمحافظة الطائؼ في ُبعد( :الثقافة التنظيمية) مف وجية

مينيا بما يسيـ في
وتنسجـ درجة أىمية تنمية العامميف
ً

نظر قادتيا:

التميز التنظيمي مع دراسة السالـ [ ،]3التي أشارت إلى
تحقيؽ ّ

أىمية دعـ التنمية المينية لمموظفيف بكافة أنماطيا ،كما تتناغـ

لمتعرؼ عمى أىمية ُبعد الثقافة التنظيمية كأحد متطمبات تحقيؽ

لمتميز التنظيمي.
الكوادر البشرية كمتطمب ّ

وجية نظر قادتيا تـ حساب المتوسط الحسابي واالنحراؼ

مع دراسة الموقاف [ ]4التي أشارت إلى أىمية تطوير ميارات

التميز التنظيمي في المدارس الثانوية بمحافظة الطائؼ مف
ّ

واتفقت نتيجة حصوؿ متطمبات ُبعد إدارة الموارد البشرية

المعياري لكؿ عبارة في ُبعد الثقافة التنظيمية ،ثـ ترتيب تمؾ
العبارات تنازلياً بناء عمى المتوسط الحسابي ،كما تبيف نتائج

التميز التنظيمي في المدارس الثانوية بمحافظة الطائؼ
لتحقيؽ ّ

الجدوؿ التالي:

جدا) مع دراسة الرشايدة [ ]14وذلؾ
عمى درجة أىمية (عالية ً

جدول 12

التميز التنظيمي في ُبعد الثقافة التنظيمية مرتبة تناز ًليا
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات العينة حول متطمبات تحقيق ّ
المتوسط

االنحراف المعياري

ترتيب

األهمية

رقم

31

تضميف القيـ الوطنية في الفعاليات والمناسبات المدرسية.

4.78

0.443

1

34

بناء عبلقات إنسانية ايجابية بيف أفراد المجتمع المدرسي.

4.74

0.493

2

جدا
عالية ً

30

غرس قيـ العمؿ التعاوني بيف أفراد المجتمع المدرسي.

4.71

0.504

3

جدا
عالية ً

33

تعزيز الثقة بيف أفراد المجتمع المدرسي.

4.69

0.535

4

جدا
عالية ً

32
35

البناء بيف أفراد المجتمع المدرسي.
تعزيز قيـ الحوار ّ

4.63

0.531

5

جدا
عالية ً

تبني المبادرات اإلبداعية في المجتمع المدرسي.

4.62

0.534

6

جدا
عالية ً

29

تطوير نظـ العمؿ بما يخدـ انتماء العامميف لممدرسة.

4.52

0.607

7

جدا
عالية ً

4.67

0.382

-

جدا
عالية ً
جدا
عالية ً

العبارة

العبارات

الحسابي

المتوسط العاـ لمبعد الخامس :الثقافة التنظيمية

يتبيف مف الجدوؿ السابؽ أف متطمبات ُبعد الثقافة

البعد
ُ

قيـ االنحرافات المعيارية الستجابات أفراد مجتمع وعينة البحث
في ُبعد الثقافة التنظيمية بيف ( ،)0.607-0.443وىي قيـ

التميز التنظيمي في المدارس الثانوية بمحافظة
التنظيمية لتحقيؽ ّ

متدنية مما يدؿ عمى تجانس استجابات قادة المدارس الثانوية

جدا) مف وجية نظر قادتيا،
الطائؼ جاءت بدرجة أىمية (عالية ً

بمحافظة الطائؼ حوؿ ُبعد الثقافة التنظيمية كأحد أبعاد

حيث جاء المتوسط الحسابي العاـ لممجموع الكمي ُلبعد الثقافة

التميز التنظيمي والمحددة في االستبانة.
متطمبات تحقيؽ ّ

التنظيمية ( ،)4.67بانحراؼ معياري قدره ( ،)0.382وتراوحت
31

5

9

2016

كما يتبيف مف الجدوؿ السابؽ أف متطمب (تضميف القيـ

التنظيمي في المدارس الثانوية بمحافظة الطائؼ والتي جاءت

الوطنية في الفعاليات والمناسبات المدرسية) كأحد متطمبات ُبعد

جدا) مع دراسة ريش [ ،]7التي أشارت إلى
بدرجة أىمية (عالية ً

بمتوسط حسابي ( ،)4.78يميو متطمب (بناء عبلقات إنسانية

التنظيمي ،كما تتناغـ مع دراسة النويقة وحسنيف والضبلعيف

التميز
أىمية وجود الثقافة التنظيمية لمساىمتيا في تحقيؽ
ّ

التميز التنظيمي جاء في الترتيب األوؿ
الثقافة التنظيمية لتحقيؽ ّ

ايجابية بيف أفراد المجتمع المدرسي) في الترتيب الثاني بمتوسط

تميز الثقافة كأحد
[ ]46في تقدير أفراد عينة الدراسة لمستوى ّ

المجتمع المدرسي) جاء في الترتيب قبؿ األخير بمتوسط حسابي

البعد مع دراسة غناـ [ ]2والتي أشارت إلى
اختمفت نتيجة ىذا ُ

حسابي ( ،)4.74أما متطمب (تبني المبادرات اإلبداعية في

التميز التنظيمي في جامعة الطائؼ بدرجة متوسطة ،كما
أبعاد ّ

( ،)4.62يميو في الترتيب األخير متطمب (تطوير نظـ العمؿ
بما يخدـ انتماء العامميف لممدرسة) والذي جاء بمتوسط حسابي

التميز
لتميز الثقافة التنظيمية كأحد أبعاد
األىمية النسبية
ّ
ّ
التنظيمي جاء بدرجة مرتفعة فقط.

جدا).
( ،)4.52وجميعيا بدرجة أىمية (عالية ً

النتائج المتعمقة بالسؤاؿ الثاني:
لئلجابة عف السؤاؿ الثاني الذي ينص عمى "ىؿ توجد

ويفسر الباحث حصوؿ متطمب " :تضميف القيـ الوطنية

في الفعاليات والمناسبات المدرسية" عمى الترتيب األوؿ ،وبدرجة

فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسطات استجابات قادة

جدا إلى إدراؾ قادة المدارس الثانوية ألىمية القيـ
أىمية عالية ً

التميز
المدارس الثانوية بمحافظة الطائؼ حوؿ متطمبات تحقيؽ ّ

المدرسي لمقيـ الوطنية سوؼ يعزز مف االنتماء والوالء لموطف،

الخدمة في القيادة المدرسية ،والدورة التدريبية الفصمية في القيادة

التنظيمي بمدارسيـ تُعزى الختبلؼ المتغيرات التالية( :سنوات

التميز التنظيمي ،فامتبلؾ أفراد المجتمع
الوطنية في تحقيؽ
ّ

مما سيسيـ ذلؾ في وحدة الكممة بيف أفراد المجتمع المدرسي
وتماسكو ،كما يعزو الباحث أف تضميف القيـ الوطنية في

لمتميز فئة اإلدارة
المدرسية ،والمشاركة في جائزة التعميـ
ّ

والمدرسة المتميزة)؟" فقد تـ استخداـ االختبار البلمعممي "ماف

الفعاليات والمناسبات المدرسية سيسيـ في نشر القيـ اإليجابية

ويتني" لمتعرؼ عمى داللة ما قد يوجد مف فروؽ بيف متوسطات

األخرى كالعدؿ ،واإلنصاؼ ،والمساواة ،واحتراـ اآلخريف ،وتقبؿ
وجيات النظر ،والتسامح ،وااللتزاـ بالحقوؽ والواجبات ،وىذا مما

التميز
استجابات قادة المدارس الثانوية حوؿ متطمبات تحقيؽ
ّ
التنظيمي والتي تعزى إلى (سنوات الخدمة في القيادة المدرسية،

جدا ليذا
جعؿ قادة المدرس الثانوية يدركوف تمؾ األىمية العالية ً

والدورة التدريبية الفصمية في القيادة المدرسية ،والمشاركة في
لمتميز فئة اإلدارة والمدرسة المتميزة) ،بعد التأكد
جائزة التعميـ
ّ

المتطمب.

مف عدـ اعتدالية توزيع البيانات الستجابات قادة المدارس

كما ُيرجع الباحث حصوؿ متطمب " :تطوير نظـ العمؿ بما

التميز التنظيمي وفقاً ليذا
الثانوية حوؿ متطمبات تحقيؽ
ّ

يخدـ انتماء العامميف لممدرسة" عمى الترتيب األخير كمتطمب
لتحقيؽ التميز التنظيمي في بعد الثقافة التنظيمية ،وبدرجة أىمية

المتغيرات كبلً عمى حده ،حيث جاءت قيـ اختبار كممنجروؼ

جدا إلى إدراؾ قادة المدارس الثانوية أىمية تحسيف
عالية ً
وتطوير إجراءات العمؿ بما ي ِ
شعر العامميف أف قيادة المدرسة
ُ

سيمرنوؼ لمكشؼ عف اعتدالية توزيع البيانات دالة إحصائياً عند
مستوى داللة (.)0.05
 .1الفروؽ بيف متوسطات استجابات قادة المدارس الثانوية حوؿ

تقوـ بالدور الميـ في تحقيؽ المزيد مف رضا العامميف ،مما
ينعكس أثره اإليجابي عمى العامميف في انتماءىـ لممدرسة،

التميز التنظيمي والتي تعزى إلى اختبلؼ
متطمبات تحقيؽ
ّ

وتنسجـ درجة متطمبات ُبعد الثقافة التنظيمي ػة لتحقيؽ التميز

ت ػـ استخ ػداـ اختب ػار "ماف ويتني" لمتعرؼ عمى داللة ما قد يوجد

سنوات الخدمة في القيادة المدرسية:

التميز التنظيمي.
وبالتالي يسيـ ذلؾ كمو في تحقيؽ ّ

32

مف فروؽ بيف متوسطات استجابات قادة المدارس الثانوية حوؿ

سنوات الخدمة في القيادة المدرسية ،ويوضح نتائجو الجدوؿ

التميز التنظيمي والتي تعزى إلى الختبلؼ
متطمبات تحقيؽ
ّ

التالي:

جدول 13

التميز
نتائج اختبار "مان ويتني" لمتعرف عمى داللة ما قد يوجد من فروق بين متوسطات استجابات قادة المدارس الثانوية حول متطمبات تحقيق ّ
التنظيمي والتي تعزى الختالف سنوات الخدمة في القيادة المدرسية

م
1

المتغيرات
البعد األوؿ :القيادة
المدرسية

2

البعد الثاني :الييكؿ
التنظيمي

3

البعد الثالث :التخطيط
االستراتيجي

4

البعد الرابع :إدارة الموارد
البشرية

5

البعد الخامس :الثقافة
التنظيمية
المتوسط العاـ

الخدمة في القيادة المدرسية

العدد

متوسط الرتب

مجموع الرتب

قيمة مان ويتني U

مستوى الداللة

أقؿ مف  10سنوات

23

37.33

858.5

582.5

0.135

 10سنوات فأكثر

64

46.4

2969.5

أقؿ مف  10سنوات

23

41.09

945

 10سنوات فأكثر

64

45.05

2883

أقؿ مف  10سنوات

23

33.8

777.5

 10سنوات فأكثر

64

47.66

3050.5

أقؿ مف  10سنوات

23

44.43

1022

 10سنوات فأكثر

64

43.84

2806

أقؿ مف  10سنوات

23

39.74

914

 10سنوات فأكثر

64

45.53

2914

أقؿ مف  10سنوات

23

38.46

884.5

 10سنوات فأكثر

64

45.99

2943.5

669
501.5
726
638
608.5

0.517
*0.023
0.923
0.333
0.219

إحصائيا عند مستوى داللة 0.05
** داؿ
ً

بيف متوسطات استجابات قادة المدارس الثانوية حوؿ ُبعد

 -ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة

التنظيمي والتي تعزى الختبلؼ سنوات الخدمة في القيادة

( )0.05بيف متوسطات استجابات قادة المدارس الثانوية حوؿ

المدرسية ،حيث جاءت قيمة "ماف ويتني )" (U) (501.5وىي

التميز التنظيمي إجماالً والتي تعزى الختبلؼ
متطمبات تحقيؽ
ّ

إحصائيا عند مستوى الداللة ( ،)0.05وجاءت الفروؽ
قيمة دالة
ً

إحصائيا عند مستوى
ويتني" ( )608.5وىي قيمة غير دالة
ً

مف  10سنوات.

التميز
التخطيط االستراتيجي كأحد أبعاد متطمبات تحقيؽ
ّ

يتبيف مف الجدوؿ السابؽ ما يمي:

لصالح مف خدمتيـ ( )10سنوات فأكثر مقارنة بمف خدمتيـ أقؿ

سنوات الخدمة في القيادة المدرسية ،حيث جاءت قيمة "ماف

وقد ُيرجع الباحث عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية

الداللة (.)0.05

 -ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة

عند مستوى الداللة ( )0.05بيف متوسطات استجابات قادة

( )0.05بيف متوسطات استجابات قادة المدارس الثانوية حوؿ

التميز التنظيمي اجماال،
المدارس الثانوية حوؿ متطمبات تحقيؽ ّ

المدرسية ،الييكؿ التنظيمي ،إدارة الموارد البشرية ،الثقافة

إدارة الموارد البشرية ،الثقافة التنظيمية) والتي تعزى الختبلؼ

واألبعاد األربعة التالية( :القيادة المدرسية ،الييكؿ التنظيمي،

التميز التنظيمي التالية( :القيادة
األبعاد األربعة لمتطمبات تحقيؽ ّ
التنظيمية) والتي تعزى الختبلؼ سنوات الخدمة في القيادة

سنوات الخدمة في القيادة المدرسية؛ إلى وجود أدلة تنظيمية

المدرسية ،حيث تراوحت قيـ "ماف ويتني )" (Uبيف (-582.5

جميعا دوف استثناء،
واجرائية في متناوؿ قادة المدارس الثانوية
ً

(.)0.05

أيضا في سعة االطبلع لدييـ نحو إدراؾ
الثانوية ،كما ساىمت ً

ساىمت في توحيد إجراءات العمؿ وآلياتو التنظيمية في المدارس

إحصائيا عند مستوى الداللة
 )726وىي قيـ غير دالة
ً

التميز التنظيمي ،مما جعؿ ىناؾ تقارب
أىمي ػة متطمب ػات تحقي ػؽ ّ

 وج ػود فػروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ()0.0533

5

في وجيات النظر وانتفاء الفروؽ بينيـ.

2016

9

تدريبية تخصصية في التخطيط االستراتيجي ،وقد يرجع ذلؾ
أيضا إلى الخبرة الطويمة في ممارسة العمؿ القيادي المدرسي
ً

وتتفؽ ىذه النتيجة مع دراسة الموقاف [ ،]4التي توصمت إلى

ومشاركتيـ في لجاف فرؽ التخطيط االستراتيجي أسيـ في وجود

تميز التنظيمي
عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية لمتطمبات ال ّ

تعزى إلى متغير عدد سنوات الخبرة في المجاؿ األكاديمي

ىذا الفرؽ لصالحيـ.

واإلداري.

 .2الفروؽ بيف متوسطات استجابات قادة المدارس الثانوية حوؿ

كما يعزو الباحث وجود فروؽ ذات داللة إحصائية عند
مستوى الداللة ( )0.05بيف متوسطات استجابات قادة المدارس

التميز التنظيمي والتي تعزى الختبلؼ الحصوؿ
متطمبات تحقيؽ ّ
عمى الدورة التدريبية الفصمية في القيادة المدرسية:

الثانوية حوؿ ُبعد التخطيط االستراتيجي كأحد أبعاد متطمبات

تـ استخداـ اختبار "ماف ويتني" لمتعرؼ عمى داللة ما قد يوجد
مف فروؽ بيف متوسطات استجابات قادة المدارس الثانوية حوؿ

التميز التنظيمي والتي تعزى الختبلؼ سنوات الخدمة في
تحقيؽ ّ

التميز التنظيمي والتي تعزى إلى الدورة التدريبية
متطمبات تحقيؽ ّ

القيادة المدرسية إلى احتمالية حصوؿ بعض قادة المدارس ممف

الفصمية في القيادة المدرسية ،ويوضح نتائجو الجدوؿ التالي:

امضوا عشر سنوات فأكثر في القيادة المدرسية عمى دورات

جدول 14

ميز
نتائج اختبار "مان ويتني" لمتعرف عمى داللة ما قد يوجد من فروق بين متوسطات استجابات قادة المدارس الثانوية حول متطمبات تحقيق الت ّ
التنظيمي والتي تعزى الختالف الدورة التدريبية الفصمية في القيادة المدرسية

المتغيرات

م

الحصول عمى الدورة

العدد

متوسط الرتب

مجموع الرتب

قيمة مان ويتني

مستوى الداللة

نعـ

63

41.50

2614.5

598.5

0.13

ال

24

50.56

1213.5

نعـ

63

42.06

2650

ال

24

49.08

1178

63

44.32

2792

43.17

1036
2587

التدريبية

1

البعد األوؿ :القيادة المدرسية

2

البعد الثاني :الييكؿ التنظيمي

3

البعد الثالث :التخطيط

نعـ

االستراتيجي

ال

24

البعد الرابع :إدارة الموارد

نعـ

63

41.06

البشرية

ال

24

51.71

1241

البعد الخامس :الثقافة

نعـ

63

44.37

2795

التنظيمية

ال

24

43.04

1033

نعـ

63

42.42

2672.5

ال

24

48.15

1155.5

4
5

المتوسط العاـ

يتبيف مف الجدوؿ السابؽ ما يمي:

U

634
736
571
733
656.5

0.244
0.849
0.076
0.823
0.344

( )0.05بيف متوسطات استجابات قادة المدارس الثانوية حوؿ

 ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة( )0.05بيف متوسطات استجابات قادة المدارس الثانوية حوؿ

التميز التنظيمي (القيادة المدرسية ،الييكؿ
أبعاد متطمبات تحقيؽ ّ
التنظيمي ،التخطيط االستراتيجي ،إدارة الموارد البشرية ،الثقافة

التميز التنظيمي إجماالً والتي تعزى الختبلؼ
متطمبات تحقيؽ
ّ

التنظيمية) والتي تعزى الختبلؼ الحصوؿ عمى الدورة التدريبية
الفصمية في القيادة المدرسية ،حيث تراوحت قيـ "ماف ويتني" بيف

الحصوؿ عمى الدورة التدريبية الفصمية في القيادة المدرسية،

حيث جاءت قيمة "ماف ويتني" ( )656.5وىي قيمة غير دالة

إحصائيا عند مستوى الداللة
( )736-571وىي قيـ غير دالة
ً

 -ال ت ػوج ػ ػد فػ ػ ػروؽ ذات داللػ ػ ػة إحػص ػائي ػة عن ػد مسػتػ ػوى ال ػداللػ ػة

ويفس ػر الباح ػث عػدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية عند

(.)0.05

إحصائيا عند مستوى الداللة (.)0.05
ً

34

مستوى الداللة ( )0.05بيف متوسطات استجابات قادة المدارس

في القيادة المدرسية ،وقد يكوف أف ىناؾ قصور في الدورة

التميز التنظيمي إجماالً وعمى
الثانوية حوؿ متطمبات تحقيؽ
ّ

التميز
التدريبية الفصمية في القيادة المدرسية حوؿ متطمبات
ّ

األبعاد الخمسة الممثمة ليا تعزى الختبلؼ الحصوؿ عمى الدورة

التنظيمي مما يضعؼ أثرىا عمى قادة المدارس الثانوية.

التدريبية الفصمية في القيادة المدرسية؛ إلى حصوؿ بعض قادة

 .3الفروؽ بيف متوسطات استجابات قادة المدارس الثانوية حوؿ

المدارس الثانوية ممف لـ يحصموا عمى الدورة التدريبية الفصمية

التميز التنظيمي والتي تعزى إلى المشاركة في
متطمبات تحقيؽ ّ

التربوي ساىمت في تقميؿ الفجوة بينيـ ،وتحسيف مداركيـ،

تـ استخداـ اختبار "ماف ويتني" لمتعرؼ عمى داللة ما قد يوجد

التميز التنظيمي ،وقد يعزو
وزيادة وعييـ حوؿ متطمبات تحقيؽ ّ

مف فروؽ بيف متوسطات استجابات قادة المدارس الثانوية حوؿ

لمتميز فئة اإلدارة والمدرسة المتميزة:
جائزة التعميـ ّ

في القيادة المدرسية عمى دورات تدريبية في مراكز التدريب

التميز التنظيمي والتي تعزى إلى المشاركة في
متطمبات تحقيؽ ّ

الباحث إلى دور المشاريع التطويرية القائمة مف و ازرة التعميـ في

لمتميز فئة اإلدارة والمدرسة المتميزة ،ويوضح
جائزة التعميـ
ّ

بعض المدارس الثانوية في رفع مستوى ثقافة ووعي قادة

نتائجو الجدوؿ ( )9-4التالي:

المدارس الثانوية ممف لـ يحصموا عمى الدورة التدريبية الفصمية

جدول 15
التميز
نتائج اختبار "مان ويتني" لمتعرف عمى داللة ما قد يوجد من فروق بين متوسطات استجابات قادة المدارس الثانوية حول متطمبات تحقيق ّ
المتغيرات

م

لمتميز فئة اإلدارة والمدرسة المتميزة
التنظيمي والتي تعزى إلى المشاركة في جائزة التعميم
ّ
المشاركة في جائزة
لمتميز
التعميم
ّ

العدد

ويتني U

1

البعد األوؿ :القيادة المدرسية

2

البعد الثاني :الييكؿ التنظيمي

3

البعد الثالث :التخطيط

نعـ

االستراتيجي

ال

73

البعد الرابع :إدارة الموارد

نعـ

14

44.32

البشرية

ال

73

43.94

3207.5

البعد الخامس :الثقافة

نعـ

14

36.61

512.5

التنظيمية

ال

73

45.42

3315.5

نعـ

14

41.68

583.5

ال

73

44.45

3244.5

4
5

المتوسط العاـ

نعـ

متوسط الرتب

مجموع الرتب

قيمة مان

مستوى الداللة

14

37.32

522.5

ال

73

45.28

3305.5

نعـ

14

43.07

603

ال

73

44.18

3225

14

42.75

598.5

44.24

3229.5
620.5

يتبيف مف الجدوؿ السابؽ ما يمي:

417.5
498
493.5
506.5
407.5
478.5

0.274
0.88
0.839
0.958
0.22
0.707

( )0.05بيف متوسطات استجابات قادة المدارس الثانوية حوؿ

 ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة( )0.05بيف متوسطات استجابات قادة المدارس الثانوية حوؿ

التميز التنظيمي (القيادة المدرسية ،الييكؿ
أبعاد متطمبات تحقيؽ ّ
التنظيمي ،التخطيط االستراتيجي ،إدارة الموارد البشرية ،الثقافة

التميز التنظيمي إجماالً والتي تعزى الختبلؼ
متطمبات تحقيؽ
ّ

التنظيمية) والتي تعزى الختبلؼ المشاركة في جائزة التعميـ
لمتميز فئة اإلدارة والمدرسة المتميزة ،حيث تراوحت قيـ "ماف
ّ

لمتميز فئة اإلدارة والمدرسة المتميزة،
المشاركة في جائزة التعميـ ّ

إحصائيا عند
ويتني" ( )506.5-407.5وىي قيـ غير دالة
ً

حيث جاءت قيمة "ماف ويتني" ( )478.5وىي قيمة غير دالة

مستوى الداللة (.)0.05

إحصائيا عند مستوى الداللة (.)0.05
ً

وي ػفس ػر الباح ػث ع ػدـ وج ػود فروؽ ذات داللة إحصائية عند

 ال تػوجػ ػد ف ػ ػروؽ ذات داللػ ػة إح ػصػ ػائػيػ ػة عنػ ػد مسػتػ ػوى الػدالل ػ ػة35
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مستوى الداللة ( )0.05بيف متوسطات استجابات قادة المدارس

التنظيمي ،واتاحة الفرصة ليـ باإلضافة والتعديؿ بما يتناسب مع

التميز التنظيمي اجماال واألبعاد
الثانوية حوؿ متطمبات تحقيؽ
ّ

رؤية المدرسة وأىدافيا.
 -تضميف الكفاءات المتميزة مف العامميف في فريؽ التخطيط

الخمسة الممثمة ليا والتي تعزى الختبلؼ المشاركة في جائزة

االستراتيجي بالمدرسة الثانوية.

لمتميز فئة اإلدارة والمدرسة المتميزة؛ إلى حرص و ازرة
التعميـ
ّ

 -نشر ثقافة الشراكة المجتمعية جزء مف عمؿ فريؽ التخطيط

التميز بيف منسوبييا ،فبرامج تطوير
التعميـ عمى نشر ثقافة
ّ

االستراتيجي ،ومطمب ضروري لتحقيؽ االنسجاـ بيف مجتمع

المدارس ،وبرامج إدارة الجودة الشاممة ،ومعايير منظومة األداء
المدرسي ،وغيرىا مف برامج تحسيف األداء وتجويده ساىمت في

المدرسة والمجتمع المحمي.

التميز التنظيمي وتقميؿ الفجوة
تكويف وعي ثقافي حوؿ متطمبات ّ

المتميزيف في
 ضرورة وضع حوافز معنوية ومادية لمعامميفّ
المدرسة ،مف أجؿ رفع روحيـ المعنوية ،وزيادة دافعيتيـ لمعمؿ،

بيف قادة المدارس الثانوية.

وبالتالي تحسيف مستوى أدائيـ.

 .6التوصيات
بناء عمى النتائج التي توصؿ إلييا الباحث في ىذا البحث،
ً

المتميزيف لمعمؿ في
 تمكيف قائد المدرسة مف اختيار العامميفّ

التميز التنظيمي في المدارس الثانوية ،وذلؾ
تفعيؿ متطمبات
ّ

تشمؿ النواحي االجتماعية ،والوظيفية ،والمينية ،يتعرؼ مف

المدرسة ،وذلؾ بتأسيس قاعدة بيانات مكتممة عف المعمميف،

يمكف تقديـ عدد مف التوصيات ،التي مف شأنيا اإلسياـ في

المتميزيف وجذبيـ
خبلليا قادة المدارس الثانوية عمى العامميف
ّ

عمى النحو التالي:

التميز التنظيمي ومتطمبات تحقيقو في
نشر مفيوـ
ّ

التميز
لمعمؿ في مدارسيـ ،مما يعينيـ ذلؾ في تحقيؽ
ّ

-

أكبر قدر مف التفوؽ واإلبداع اإلداري ،ويمكف تحقيؽ ذلؾ عف

المتميزة لشغؿ
 وضع خطة لتأىيؿ الصؼ الثاني مف القياداتّ

وارشادية.

التميز التنظيمي ،ودور إيجابي تقوـ بو المدارس
متطمبات
ّ

التنظيمي.

المدارس الثانوية وذلؾ في سبيؿ االرتقاء بجودة العمؿ ،وتحقيؽ
طريؽ المقاءات والمحاضرات أو إصدار كتيبات تثقيفية

المناصب القيادية بالمدرسة ،حيث ُيعد تأىيميـ متطمب مف

يحسف عمى قائد
 االعتناء بتييئة البيئة الجاذبة مطمب ىاـُ

المتميزة.
ّ

المدرسية التي تييأ البيئة الجاذبة لمعامميف في المدرسة ،لو

في المدارس الثانوية ،والسعي الدؤوب لتحقيقيا.

 -تبني القيادة المدرسية لمقيـ اإليجابية الداعمة لمتميز التنظيمي

لمتميز التنظيمي ،فالقيادة
المدرسة أف يبدأ فيو كخطوة أولى
ّ

ايجابياتو في صناعة المناخ التربوي المناسب لمعمؿ ،وفي تمبية

ثالثًا :البحوث والدراسات المقترحة:

احتياجات العامميف ،وتطوير مياراتيـ.

بناء عمى نتائج البحث يقترح الباحث الموضوعات التالية:
ً

 -العمؿ عمى توفير مصادر تمويؿ لممدرسة الثانوية بالتعاوف

 -إجراء بحوث ودراسات مماثمة في بيئات ومناطؽ تعميـ

مف المجتمع المحمي.

التميز التنظيمي.
ومراحؿ تعميمية مختمفة لموقوؼ عمى متطمبات ّ

 -بناء فرؽ العمؿ الجماعية ،وتمكينيـ بما يتناسب مع مياميـ،

التميز التنظيمي بمدارس التعميـ العاـ.
 -معوقات تحقيؽ ّ

واعطائيـ المزيد مف الحرية في العمؿ ،ومنحيـ الثقة في
التصرؼ ،وصبلحيات اتخاذ القرار ،وايعاز الرقابة الذاتية

التميز التنظيمي في مكاتب التعميـ عمى
 متطمبات تحقيؽّ

مستوى المممكة وفى مناطؽ محددة.

ألنفسيـ ،وتوفير الموارد الكافية ليـ.

 -دراسة مقارنة لواقع تحقيؽ التميز التنظيمي بيف المدارس

 -إش ػراؾ و ازرة التعمػيػـ وق ػادة المدارس الثانوية في تصميـ الييكؿ

الحكومية واألىمية.
36

والخاصَ ،ع ّماف ،المممكة األردنية الياشمية.

 إجراء دراسات حوؿ العبلقة بيف تحقيؽ التميز التنظيميوبعض المتغيرات التنظيمية (مثؿ :الصحة التنظيمية ،الصمت

التميز2015( .ـ) .الدليؿ اإلداري
] [11األمانة العامة لجائزة ّ

التنظيمي ،الشراكة المجتمعية ،إدارة الموارد البشرية) في مدارس

لفئة اإلدارة والمدرسة المتميّزة .الرياض :و ازرة التعميـ.

التعميـ العاـ.

(بدوف رقـ نشر).

المراجع

التميز2015( .ـ) .اإلطار العاـ
] [12األمانة العامة لجائزة
ّ

أ .المراجع العربية

لجائزة التعميـ لمتميّز .الرياض :و ازرة التعميـ( .بدوف رقـ

] [1السممي ،عمي محمد2001( .ـ) .خواطر في اإلدارة

نشر).

المعاصرة .القاىرة :دار غريب لمطباعة والنشر.

] [13اليبلالت ،صالح عمي2014( .ـ) .إدارة التميّز

] [2غناـ ،خالد محمد2014( .ـ) .أثر التفكير االستراتيجي في

الممارسات الحديثة في إدارة منظمات األعماؿَ .ع ّماف :دار

التميّز المنظمي .أطروحة دكتوراه غير منشورة ،قسـ

وائؿ لمنشر والتوزيع.

اإلدارة ،جامعة العموـ االسبلمية العالميةَ :ع ّماف.

] [14الرشايدة ،نايؿ سالـ2007( .ـ) .مفيوـ األداء المؤسسي

] [3السالـ ،ماجدة محمد2015( .ـ) .التميّز التنظيمي لوظائؼ

المتميّز لدى القادة التربوييف في إقميـ الجنوب وبناء نموذج

إدارة الموارد البشرية في إدارات التربية والتعميـ في المممكة

تقييمي .رسالة دكتوراه غير منشورة ،الجامعة األردنية:

العربية السعودية (نموذج مقترح) .أطروحة دكتواره غير

َع ّماف.

منشورة ،قسـ اإلدارة والتخطيط التربوي ،كمية العموـ
االجتماعية ،جامعة اإلماـ محمد بف سعود اإلسبلمية:

عماف :دار
] [15خيري ،أسامة2014( .ـ) .التميز التنظيميّ .

الرياض.

الراية لمنشر والتوزيع.

] [4الموقاف ،محمد فياد2011( .ـ) .إدارة التميّز التنظيمي في

] [16الروقي ،مطمؽ مقعد2013( .ـ) .تطوير نظاـ التقويـ

الجامعات الحكومية السعودية تصور مقترح في ضوء

الشامؿ لمدارس التعميـ العاـ في ضوء إدارة الجودة

المعايير الدولية .رسالة دكتوراه غير منشورة ،قسـ اإلدارة

الشاممة .رسالة دكتوراه غير منشورة ،قسـ اإلدارة والتخطيط

والتخطيط التربوي ،كمية التربية ،جامعة أـ القرى :مكة

التربوي ،كمية العموـ االجتماعية ،جامعة اإلماـ محمد بف

المكرمة.

سعود اإلسبلمية :الرياض.

] [5النعيمي ،محمد؛ الزعبي ،عمي؛ الزعبي ،ىيثـ2010( .ـ).

] [17الضبلعيف ،عمي2010( .ـ) .أثر التمكيف اإلداري في

اقتراح نموذج لمعايير األداء وقياس تأثيرىا في تحقيؽ

التميز التنظيمي دراسة ميدانية في شركة االتصاالت
ّ

التميز في الجامعات الخاصة األردنية .مجمة اتحاد
ّ

األردنية .مجمة دراسات العموـ اإلدارية ،المجمد .)1( 37

الجامعات العربية.405- 365 ،56 ،

.92-64

] [8ىاكوز ،منى2008( .ـ ،أبريؿ) .استراتيجيات التميّز في

] [18الخرشة ،ياسيف؛ الزريقات ،خالد؛ نور ،محمود.

األداء الحكومي .بحث مقدـ في المؤتمر العربي السنوي

التميز
(2013ـ) .أثر عوامؿ التغيير عمى تحقيؽ
ّ

األوؿ :إدامػ ػة التميػّ ػز والتن ػافسي ػة في مؤسسات القطاع العاـ

نموذجا .مجمة دراسات
التنظيم ػ ػي شرك ػ ػة البوتػ ػاس العػ ػربي ػ ػة
ً
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الركؼ ،ىند صالح2014( .ـ) .واقع تطبيؽ إدارة التميّز
]َّ [26

لدى وكيبلت األقساـ العممية في جامعة اإلماـ محمد بف

] [19أبو قاعود ،غازي؛ الربابعة ،فاطمة2013( .ـ) .دور

سعود اإلسبلمية في ضوء معايير النموذج األوربي لمتميّز.

التميز
عوامؿ النجاح الحرجة ( )CSFsفي تحقيؽ
ّ

رسالة ماجستير غير منشورة ،قسـ اإلدارة والتخطيط

التنظيمي في شركات األعماؿ دراسة ميدانية عمى شركات

التربوي ،كمية العموـ االجتماعية ،جامعة اإلماـ محمد بف

األدوية األردنية مف وجية نظر اإلدارة العميا .مجمة العموـ

سعود اإلسبلمية :الرياض.

اإلدارية ،جامعة الممؾ سعود.37-1 .

] [27خفاجي ،سمية عمر2009( .ـ) .تطبيؽ ممارسة معايير

] [20زايد ،عادؿ2005( .ـ) .األداء التنظيمي المتميّز الطريؽ

التميّز اإلداري لمكفايات اإلدارية مف قبؿ منسوبات إدارة

إلى منظمة المستقبؿ .القاىرة :المنظمة العربية لمتنمية

مدارس رياض األطفاؿ والمشرفات التربويات بمدينة مكة

اإلدارية.

المكرمة .رسالة ماجستير غير منشورة ،قسـ اإلدارة

] [21الشمايمة ،نانسي عبد اهلل2004( .ـ) .تأثير سموكيات

والتخطيط التربوي ،كمية التربية ،جامعة أـ القرى :مكة

الدور اإلضافي في التميّز التنظيمي .رسالة ماجستير غير

المكرمة.

منشورة ،قسـ اإلدارة العامة ،جامعة مؤتة :األردف.

] [28العامري ،صالح؛ الغالبي ،طاىر2011( .ـ) .اإلدارة

] [22ناصؼ ،مرفت؛ ىاشـ ،نيمة2010( .ـ) .رؤية مقترحة

واألعماؿَ .ع ّماف :دار وائؿ لمنشر.

التميز
التميز بالمدارس المصرية في ضوء جوائز ّ
لتحقيؽ ّ

] [29الغامدي ،إيماف صالح2013( .ـ) .ممارسة مديرات

الدولية .ـجمة الدراسات التربوية واالجتماعية بجامعة عيف

مدارس التعميـ الثانوي بمدينة الطائؼ ألدوارىف القيادية في

شمس ،المجمد .132-11 .)3(6

ضوء مدخؿ القيادة التحويمية .رسالة ماجستير ،قسـ اإلدارة

متميزة
] [23البحيري ،السيد السيد2012( .ـ) .نموذج لجامعة ّ

والتخطيط التربوي ،كمية العموـ االجتماعية ،جامعة اإلماـ

التميز والجودة النوعية في األداء ببعض
في ضوء مؤشرات ّ

محمد بف سعود اإلسبلمية :الرياض.

الجامعات األجنبية .مجمة كمية التربية بجامعة األزىر،

] [30إدريس ،محمد العزازي2004( .ـ) .دعائـ المدير المتميز

.134 – 15 ،150

في البيئة العربية .القاىرة :مكتبة الجامعة الحديثة.

] [24الزائدي ،طارؽ عوض2014( .ـ) .مدى إسياـ جائزة و ازرة

] [31رضواف ،محمود عبد الفتاح2012( .ـ) .ميارات إعداد

التربية والتعميـ لمتميّز في تحسيف األداء اإلداري لمديري

اليياكؿ التنظيمية .القاىرة :المجموعة العربية لمتدريب

المدارس في محافظة الطائؼ .رسالة ماجستير غير

والنشر.

منشورة ،قسـ اإلدارة والتخطيط التربوي ،كمية التربية،

] [32الفرا ،ماجد؛ الموح ،نبيؿ2007( .ـ) .تطور اليياكؿ

جامعة أـ القرى :مكة المكرمة.

التنظيمية لمو از ارت الفمسطينية في قطاع غزة وأثره عمى

] [25النويقة ،عطا اهلل2014( .ـ) .أثر تمكيف فرؽ العمؿ في

الكفاءة اإلدارية .مجمة الجامعة اإلسبلمية ،المجمد 15

التميز التنظيمي في جامعة الطائؼ .المجمة
تحقيؽ
ّ

(.506-461 .)2

األردنية في إدارة األعماؿ ،المجمد .452-426 .)3( 10
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] [33آؿ ناجي ،محمد عبد اهلل2014( .ـ) .اإلدارة التعميمية

] [42اليذلي ،نائؼ سراج2016( .ـ) .الثقافة التنظيمية

والمدرسية نظريات وممارسات في المممكة العربية

لمجامعات السعودية كمدخؿ لتحقيؽ المسؤولية االجتماعية.

السعودية .الرياض :مطابع الحميضي.

رسالة دكتوراه غير منشورة ،قسـ اإلدارة التربوية والتخطيط،
كمية التربية ،جامعة أـ القرى :مكة المكرمة.

] [34العجمي ،محمد حسنيف2013( .ـ) .اإلدارة والتخطيط
التربويَ .ع ّماف :دار المسيرة لمنشر والتوزيع.

] [46النويقة ،عطا اهلل؛ حسنيف ،أمير؛ الضبلعيف ،سطاـ.
التميز التنظيمي
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االستراتيجي في مدارس التعميـ العاـ بمحافظة الطائؼ.

التجارية المعاصرة ،المجمد .376-339 .)1( 27

رسالة ماجستير غير منشورة ،قسـ اإلدارة التربوية
والتخطيط ،كمية التربية ،جامعة أـ القرى :مكة المكرمة.
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THE REQUIREMENTS FOR ACHIEVING
ORGANIZATIONAL EXCELLENCE IN
SECONDARY SCHOOLS IN TAIF
GOVERNORATE FROM THE VIEWPOINT
OF THEIR LEADERS
ALI MOHAMMED SAEED AL-ALI
Taif – Saudi Arabia
ABSTRACT _This study aimed at identifying the requirements for achieving organizational
excellence through its five dimensions (school leadership, strategic planning, organizational
structure, human resources management and organizational culture). In order to achieve the
objectives of the research, the researcher used the descriptive survey method, and designed a 35item questionnaire for the requirements of achieving organizational excellence divided into five
dimensions. The questionnaire was carried out through a comprehensive investigation of all
secondary schools leaders, totaling (108) leaders. The study findings revealed the followings: In
general, the requirements for achieving the organizational excellence in secondary schools in Taif
governorate were at a very high degree of importance from the viewpoint of their leaders. The
dimensions were arranged in a descending order based on the degree of their importance to the
secondary school leaders as follows: (organizational culture, school leadership, human resource
management, strategic planning and organizational structure) and they were all of a high degree
of importance. There were no significant statistical differences in four dimensions: (school
leadership, organizational structure, human resource management, organizational culture),
attributed to the difference of years of service in school leadership. There were significant
statistical differences with regard to the dimension of strategic planning, attributed to the
differences of years of service in school leadership in favor of those whose years of service are 10
years or more in contrast with those whose years of service are less than 10 years. There were no
significant statistical differences in its five dimensions, attributed to the difference in the variables
of obtaining a semesterly training course in school leadership and participation in Education
Award for Excellence in the category of management and outstanding school.
Key Word: Organizational Excellence, Secondary Schools, Leaders.
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