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اإلىداء

إىل يعهى انثشزٌح األول وينثع انعهى َثٍنا حمًد (صهى اهلل عهٍه وسهى)
إىل انشهداء األكزو ينا مجٍعاً
إىل يٍ أرضعتين احلة واحلناٌ ...إىل ٌنثىع انصرب وانتفاؤل واأليم ...واندتً احلثٍثح
إىل روح واندي انعشٌش
إىل عائهيت انكزميح
إىل كافح األهم واألحثاب
إىل يٍ يهدوا انطزٌق أيايً
إىل هذا انصزح انعهًً انكثري جايعح األسهز تغشج
أهدي هذا اجلهد املتىاضع
الباحثة /أماني محمد الخطيب


ب

شكر وتقدير

الشكرُ هللِ سُبْحَانَهُ وَتعاىل الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَىْال أَنْ هَدَانَا اللَّهُ.
إلػ ػ ػ ػ ػ ػػى هػ ػ ػ ػ ػ ػػذا الصػ ػ ػ ػ ػ ػػرح العممػ ػ ػ ػ ػ ػػي وملبػ ػ ػ ػ ػ ػػر العممػ ػ ػ ػ ػ ػػا المتمي ػ ػ ػ ػ ػ ػزيف واألرواح اللقيػ ػ ػ ػ ػ ػػة والعقػ ػ ػ ػ ػ ػػوؿ
الليرة التي لـ تتوالى في تقديـ كؿ ما هو مفيد وتبسػيط وتػذليؿ كػؿ مػا هػو عسػير فػي طريػؽ العمػـ
المديد (جامعة األزهر-غزة).
َك َم ػػا أتق ػػدـ بش ػ ت
ػكر والتق ػ ت
ػالص الر ػ ت
ػدير تألس ػػاتذتتي الكػ ػرتاـ بكمي ػ تػة التربي ػػة ف ػػي جامع ػ تػة األزه ػػر بغػ ػزة
شير الج از ت وأوفَاه.
َج َزى اهلل تعالى
الجميع َ
َ
وأتقدـ بالركر كذلؾ لعمادة كميػة التربيػة ممةمػة بعميػد الكميػة الػدكتور /محمػد عميػاف وقسػـ أصػوؿ
التربية عمى تعاولهـ ودعمهـ المستمر لي.
التقػػدير كػػؿ التقػد ت
ير لؤلسػػتاذيف الجميمػيفَ الكػريميف المرػرفيف َعمَػػى الرسػػالة ،الػػدكتور /فــايز األســود
واألستاذ الدكتور /محمود أبو دف.

ػاف وتقػ ي
أسػػجؿ بكػ تػؿ تعرفػ ي
هودهمػػا الصػػادقةَ معػػي ولػوال سػػعة أفقهمػػا َوترحابػػة
ػدير ألسػػتا َذي الجميمػيف ج َ
صدرهما وةاقبة فكرهما وغ ازرة ت
صؿ َه َذا البحث إلى َهتذ ته الصو ترة.
عمم تهما لَ َما َو َ
ي الك ػريميف المػػذيف تفضػػبل بقبػػوؿ ملاقر ػةَ هػ ت
كمػػا أتقػػدـ بشػ ت
ػالص الرػ ت
ػذه الرسػػالة
ػكر والتقػػدير ألسػػتاذ ل
الدكتور /محمد ىاشم أغا (مناقشاً داخلياً) والدكتور /فؤاد عمي العاجز (مناقشاً خارجيااً) وذلػؾ
عمى تكرمهما مف وقتهما والمراركة في ملاقرة هذه الدراسة.
والر ػػكر لك ػػؿ م ػػف ق ػػدـ ل ػػي مس ػػاعدة أو مر ػػورة وأش ػػص ال ػػدكاترة المحكم ػػيف والمعمم ػػيف والمعمم ػػات
المفحوصيف.

الباحثة /أماني محمد الخطيب


ت

ممخص الدراسة
هدفت الدراسة التعرؼ إلى درجة تقدير معممي مدارس وكالة الغوث الدولية بمحافظات غزة
إلدارة التغيير و عبلقتها بالميزة التلافسية

ولتحقيؽ أهداؼ الدراسة استشدمت الباحةة الملهج

الوصفي بمجاله (التحميمي) وتكولت عيلة الدراسة مف ( )635معمما ومعممة مف معممي

المدارس التابعة لوكالة الغوث الدولية بمحافظات غزة في العاـ الدراسي  2017_2016وتمةؿ

( )% 7.47مف مجتمع الدراسة المكوف ( )8496معمما ومعممة وقد تـ اشتيار العيلة بطريقة
عروائية بسيطة وأعدت الباحةة استبالتيف األولى  :استبالة إدارة التغيير وتكولت مف (  ) 35فقرة

موزعة عمى أربعة مجاالت (تطوير رؤية ورسالة المدرسة بلا ةقافة تلظيمية داعمة لمتغيير

تقديـ لموذج سموكي يحتذى به (القدوة الحسلة) ترجيع اإلبداع واالبتكار والتحفيز) واالستبالة

الةالية :الميزة التلافسية وتكولت مف ( )34فقرة موزعة عمى ةبلةة مجاالت هي( :الجودة
والتحسيف المستمر التمايز واإلبداع سرعة االستجابة الحتياجات المستفيديف).

وتوصمت الباحثة إلى أىم النتائج التالية:

 .1درجة تقدير معممي وكالة الغوث الدولية إلدارة التغيير بوكالة الغوث بمحافظات غزة كالت
عالية وبوزف لسبي (. )%82.4

 .2درجة تقدير معممي مدارس وكالة الغػوث الدوليػة لمميػزة التلافسػية جػا ت عاليػة و بػوزف لسػبي
(.)%81.9

 .3ال تووجد فروؽ ذات داللة إحصائية علد مستوى ) (α≤ 0.05بيف متوسطات درجات
تقديرات معممي مدارس وكالة الغوث الدولية إلدارة التغيير تعزى لممتغيرات ( :الجلس

سلوات الشدمة المؤهؿ العممي).

 .4توجد فروؽ ذات داللة إحصائية علد مستوى ) (α≤ 0.05في استبالة إدارة التغيير بيف
متوسطي درجات تقديرات معممي مدارس وكالة الغوث الدولية إلدارة التغيير تعزى لمتغير
سلوات الشدمة عمى مجاؿ (تطوير رؤية ورسالة المدرسة) لصالح مجموعة سلوات الشدمة

 10-5سلوات.

 .5توجد فروؽ ذات داللة إحصائية علد مستوى ( )α≤ 0.05في استبالة إدارة التغيير عمى
مجاالت (بلا ةقافة تلظيمية داعمة لمتغيير تطوير رؤية ورسالة المدرسة ترجيع اإلبداع
واالبتكار والتحفيز) والدرجة الكمية بيف مجموعة الملطقة التعميمية رماؿ رفح مف لاحية

وباقي الملاطؽ لصالح مجموعة الملطقة التعميمية جباليا واللصيرات والبريج وجلوب رفح
وررؽ شاليولس وغرب شاليولس


ث

 .6ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية علد مستوى) (α≤ 0.05في استبالة الميزة التلافسية بيف
متوسطي درجات تقديرات المعمميف لمميزة التلافسية تعزى لمتغيرات (الجلس سلوات الشدمة

الملطقة التعميمية المؤهؿ العممي).

 .7توجد فروؽ ذات داللة إحصائية علد مستوى ) (α≤ 0.05بيف متوسطي درجات تقديرات
أفراد العيلة لمميزة التلافسية تعزى لمتغير المؤهؿ العممي عمى مجاؿ (الجودة والتحسيف

المستمر) لصالح حممة المؤهؿ العممي بكالوريوس.

 .8وجود عبلقة موجبة دالة إحصائياً علد مستوى ) (α≤ 0.01بيف جميع مجاالت استبالة إدارة

التغيير والدرجة الكمية لبلستبالة وجميع مجاالت استبالة الميزة التلافسية والدرجة الكمية
لبلستبالة.

في ضوء النتائج التي توصمت ليا الدراسة فإن الباحثة توصي بما يمي:
 -1تلمية قدرات المد ار في مجاؿ إدارة التغيير وتصميـ البرامج التدريبية البلزمة لتطوير أدائهـ
ليكولوا قادريف عمى إحداث التغيير فعميا.

 -2تطوير معايير التقا مديري المدارس ممف يمتازوف بالقدرة عمى إدارة التغيير والتطوير
واإلبداع.

 -3إبراز اللماذج اللاجحة مف مديري المدارس المتميزيف في مجاؿ إدارة التغيير وباقي المجاالت
ليكولوا قدوة لزمبلئهـ.
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Abstract
The study aimed at identifying the extent of teachers’ appreciation
of the management of change and its relationship to competitive
advantage at UNRWA schools in Gaza governorates. In order to achieve
the objectives of the study, the researcher used the descriptive approach
(analytical). The sample consisted of 635 male and female teachers from
UNRWA schools in Gaza governorates in the academic year 2016-22017.
This sample represented 7.47% of the study population (8496) male and
female teachers. The sample was chosen in a random simple way. The
researcher prepared two questionnaires: (1) management of change
questionnaire that consisted of (35) items distributed into four aspects:
developing the vision and mission of the school, building an
organizational culture that supports change, offering a modeling
behavioral pattern of (a good model), and encouraging creativeness,
invention, and motivation. The second questionnaire concerns the
competitive advantage and consisted of (34) items divided into three
areas: quality and continuous development, distinction and creativity, and
prompt response to the needs of the beneficiaries).
The researcher found the following main results:
1- Teachers’ appreciation for management of change at UNRWA
schools in Gaza governorates was relatively high (82.4%).
2- Teachers’ appreciation for competitive advantage at UNRWA
schools in Gaza governorates was relatively high (81.9%).
3- There were statistically significant differences at (≤ 0.05) among
the mean scores of teachers’ appreciation of the management of
change at UNRWA schools attributed to the variables of gender,
years of service, and qualification).
4- There were statistically significant differences at (0.05 ≤) in the
questionnaire of the management of change among the mean scores
of teachers’ appreciation of the management of changed attributed
to the variable of years of service in the field of developing
school’s vision and mission for the favor the group of years of
service of 5-10 years.


ح

5- There are significant differences at (0.05 ≤) in the management of
change in the areas of building an organizational culture that
supports change, developing the vision and mission of schools,
encouraging creativity, innovation, and motivation and the total
scores between the group of educational area of North Rafah on the
one hand and the rest of areas on the other hand in favor of the
educational areas of Jabalia, Nuseirat, Bureij, Southern Rafah,
Khan Younis, and West Khan Younis.
6- There were no statistically significant differences at (≤ 0.05) in the
questionnaire of the competitive advantage between the mean
scores of teachers’ appreciation of the competitive advantage
attributed to the variables of gender, years of service, educational
area, and scientific qualification.
7- There are statistically significant differences at (≤ 0.05) between
the mean scores of the sample members’ appreciation for the
competitive advantage attributed to the scientific qualification in
terms of quality and continuous development in favor of the
holders of Bachelor degrees.
8- There is a statistically significant positive relationship at (α 0.01)
between all fields of the questionnaire on the management of
change and the total score of the questionnaire on one hand and all
fields of the questionnaire on competitive advantage and the total
score of the questionnaire on the other hand.
In the light of the findings, the researcher recommended the following:
1- Developing the principals’ capacity of in the field of management
of change and designing training programs for developing their
performances to be able to effect an actual change.
2- Developing sound standards for selecting school principals who
have the ability to manage the change, development, and
creativeness.
3- Highlighting the successful models of outstanding school
principals in the field of change management and other areas to
serve as role models for their colleagues.
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الفصل األول
اإلطار العام لمدراسة
 1.1مقدمة:
إف تميز أي لظاـ في الكوف يعزى إلى تميز العممية اإلدارية فيه ومستوى جودة

الشدمات اإلدارية وتميز مدشبلته البررية وتمكيلها مف معايرة حقوقها ومسؤولياتها بكفا ة
وفاعمية وبركؿ يؤةر عمى مستوى جودة مشرجاتها ولتاجها .ولتيجة لمتفاعؿ الطبيعي ألي ملظمة
مع بيئتها فإف هذه الملظمة ال تبقى ساكلة ولكف تتغير باستم ارر بدرجات متفاوتة مف ملظمة

ألشرى

والملظمات اللاجحة هي ملظمات يتوافر بها قادة يؤملوف بحتمية التغيير المشطط الذي

يقوـ عمى فكرة التوجه لحو شمؽ المستقبؿ والتكييؼ المستمر مع الظروؼ المتغيرة ومواجهة

التحديات.

وفي إدارة الملظمات يجب أف يكوف التغييػر هادفػاً مشططػاً بعػد قػ ار ة الماضػي والحاضػر

ومؤرػرات المسػػتقبؿ ولػػيس تغيي ػ اًر لمجػػرد التغييػػر ويمكػػف أف يرػػمؿ التغييػػر المػػدشبلت والعمميػػات

والمشرجػػات وقػػد يرػػمؿ أيضػاً التشطػػيط االسػػتراتيجي مػػف حيػػث الرسػػالة واألهػػداؼ واالسػػتراتيجيات

والسياس ػػات المتعمق ػػة ب ػػإدارة المػ ػوارد البرػ ػرية أو التس ػػويؽ أو اإللت ػػاج والعممي ػػات أو اإلدارة المالي ػػة

(أبو بكر )457 :2008

لقػد أصػبح مػف سػمات الملظمػات المشتمفػة مواكبػة التغييػرات المتبلحقػة سػوا كالػت فليػػة

تكلولوجية اقتصادية فكرية ةقافية عممية وقبػؿ كػؿ ذلػؾ إداريػة وتلظيميػة حيػث تػؤةر مةػؿ هػذه
الظػ ػػروؼ المتغي ػ ػرة فػ ػػي المؤسسػ ػػات المشتمفػ ػػة وبػػػذلؾ أصػ ػػبحلا لعػ ػػيش عصػ ػػر التغييػ ػػر والمراجعػ ػػة

المستمرة بػؿ قػؿ عصػر االسػتقرار فػالتغيير يػزداد يومػاً بعػد يػوـ ويتسػع ليرػمؿ كػؿ جوالػب الحيػاة
حيث تتغير األوضاع وتتلوع األفكار وتتحوؿ جميعها وال تستقر علد حالة واضحة محددة كما أف

المؤسسة التي ال تستطيع مواكبة األحداث المتتالية والمتسارعة في التغيير سوؼ تواجه الفرؿ في

تحقيػػؽ أهػػدافها والمؤسسػػات التػػي ال تحقػػؽ أهػػدافها أو ال تتمارػػى مػػع البيئػػة مػػف حولهػػا سػػوؼ
تلهار وتموت (العطيات )122 :2006
واذا كالت الملظمات التربوية ومؤسساتها التعميمية المشتمفة أهـ العلاصر األساسية في

بلا اإللساف فاإلدارة التربوية وسط هذه العممية تعد علص اًر بار اًز وممي اًز يؤةر في كفا ة العممية
التربوية وتحسيف مردودها وتحقيؽ األهداؼ التي تسعى لترجمتها لذا فإف تحقيؽ الملظمات
التربوية ألهدافها يتوقؼ إلى حد كبير عمى كفا ة إدارتها وفاعمية األساليب المستشدمة في

ألرطتها ومهارات القوى البررية العاممة فيها إذ تتولى اإلدارة التربوية التشطيط والتلظيـ وما
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يتصؿ بالعمؿ التربوي مف توجيه وتقويـ ومتابعة وصوالً إلى األهداؼ التربوية الموسومة باستشداـ

أفضؿ الطرؽ وأقؿ التكاليؼ مف الجهد والوقت والماؿ (الرحيمي .)18 :2009

وفي ضو التحديات والتغييرات المستمرة تزداد المسؤولية الممقاة عمى اإلدارات التعميمية

والتي تقوـ بتلفيذ السياسة العامة لمتعميـ وتحقيؽ األهداؼ العامة والعميا لممجتمع واإلدارة
المدرسية كفرع مف فروع اإلدارة التعميمية تهدؼ إلى تحسيف العممية التعميمية التربوية واالرتقا

بمستوى األدا وذلؾ عف طريؽ توعية و تبصير العامميف في المدرسة بمسؤولياتهـ وتوجيههـ

التوجيه التربوي السميـ وتحقيؽ األهداؼ بأقؿ جهد وأسرع وقت وأفضؿ لتيجة.

وتعتبر اإلدارة المدرسية اللاجحة حجر الزاوية في العممية التربوية فهي التي تحدد المعالـ

وترسـ الطرؽ لموصوؿ إلى هدؼ مرترؾ في زمف محدد وهي التي ترسـ الوسائؿ الكفيمة
لمراجعة األعماؿ ومتابعة اللتائج متابعة هادفة مما يساعد عمى إعادة اللظر في اللظـ واأللرطة
والترريعات وتعديمها أو إعادة اللظر في أساليب التلفيذ التي يمكف عف طريقها تحقيؽ األهداؼ

الملرودة (عطيوي .)11 :2014

وفي ظؿ التغييرات المتسارعة في العالـ وبروز ظاهرة العولمة كاف لزاماً عمى اإلدارة

أف تعد لفسها لهذا التغيير هذا ألف اإلدارة الجيدة هي التي تعمؿ لموصوؿ إلى ما يصبو إليه
الفرد مف أهداؼ

إحداةه

مف شبلؿ لجاحها في التشطيط والتلظيـ والتلسيؽ

بحيث تكوف قادرة عمى

وتمتمؾ مهارات التعامؿ مع متغيرات هذا العصر مف أجؿ اإللجاز العالي واألدا

المتميز (رقورة .)3 :2012

وللحدد مسار التغيير ولضبطه

الحؿ يكمف في إدارة التغيير فهي التي توجهه وتضع

أهدافه وتلتقي وسائمه وتتابعه لذا فإف إدارة التغيير عمـ في غاية األهمية لكؿ مجتمع يريد التطور
عمى أسس مدروسة بدالً مف إهدار الوقت واالعتماد عمى الصدفة في بلا المجتمعات ولكي

تلجح إدارة التغيير فبلبد لها مف قائد مؤهؿ لتسييرها فالقائد المؤهؿ يستطيع أف يفعؿ المعجزات

باليسير مف الموارد بيلما غيره قد يهدد الكةير ملها (عرقسوسي .)2 : 2008

تعتبر إدارة التغيير مف أبرز االتجاهات العالمية التي تؤكد عمى التحوؿ لحو األفضؿ

فهي اإلدارة التي تعمؿ عمى حؿ المركبلت ومواجهة المواقؼ الطارئة و توظيؼ الجهود و
الطاقات واستةمار الموارد البررية والمادية المتاحة داشؿ المدرسة وشارجها لتحقيؽ أهداؼ

المدرسة وغاياتها وهي اإلدارة التي تعمؿ عمى مواكبة التغيير والتقدـ التكلولوجي وااللفجار

المعرفي (أبو حسليف .)20 :2015
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واف إدارة التغيير لمط إداري يبلي االلتزاـ ويشمؽ الحماس والدافعية لمتغيير لدى العامميف

في المؤسسة التعميمية ويزرع األمؿ لديهـ بالمستقبؿ واإليماف بإمكالية التشطيط لؤلمور المتعمقة

بلموهـ المهلي وادارتها ويمكف العمؿ التعاولي الذي تسعى إدارة التغيير إلى تعميمه لممراركيف

في العممية مف اتقاف عممهـ واسترراؼ مستقبمهـ ويزرع لديهـ إحساساً باألمؿ والتفاؤؿ والطاقة
وادارة التغيير في هذا المجاؿ هي اإلدارة التي تساعد عمى إعادة اللظر في الرؤيا المتعمقة
باألفراد ومهماتهـ وأدوارهـ وحةهـ عمى تجديد التزامهـ وتسعى إلعادة بلا اللظـ والقواعد العامة

التي تسهـ في تحقيؽ غاياتهـ (الهبيؿ .)58 :2008

كما أ ف إدارة التغيير ليست عممية سهمة أو بسيطة إلما هي عممية مترابكة في علاصرها

متداشمة في مكولاتها وتتطمب اإلبداع واالبتكار في ممارستها وعمى ما تبدو ألها تعتمد في

لجاحها عمى العلصر اإللسالي الذي يتمةؿ في جالبيف رئيسييف هما :حماس قادة التغيير مف

جهة والتزاـ المتأةروف بالتغيير بتلفيذه مف جهة أشرى (الشطيب واألسود .)83 : 2012

ولهذا يعتبر تعمـ إدارة التغيير أحد المهارات الرئيسية لتمكف المدير مف مواجهة التحديات
المتسارعة في ظؿ عالملا المتحرؾ والبقا بقوة وةبات مف شبلؿ التكيؼ مع األحداث واج ار

التغيرات المستمرة (عامر .)2 :1995

وعلدما يتـ التشطيط إلدارة التغيير بركؿ جيد فإف ذلؾ يساعد المؤسسة عمى ضماف

استم ارريتها مما يعود عميها بالكةير مف الفوائد عميها بامتبلكها ميزة تلافسية وجعؿ األدا بركؿ

أفضؿ واف امتبلؾ المؤسسة لمميزة التلافسية يعلي قدرتها عمى مواجهة التغيير المستمرة.

وعميه تمةؿ الميزة التلافسية جوهر أدا لممؤسسة وقاعدة أساسية ترتكز عميها لتحقيؽ

اللجاح في الميداف التلافسي ولكي تكوف المؤسسة لاجحة و متفوقة البد أف تفهـ األساس الحقيقي
لمملافسة لظ اًر ألف اللجاح في المستقبؿ سوؼ يعتمد عمى قدرة المؤسسة في البحث عف

مصادر جددة لمميوؿ التلافسية لظ اًر لتطورات المراركة التي يرهدها العالـ والمتمةمة في ظاهرة

العولمة وااللدماج وسياسات االلفتاح إضافة إلى التطورات الهائمة في تكلولوجيا المعمومات

واالتصاالت (الغالبي وادريس .)37 :2007
وتلبع أهمية الميزة التلافسية مف حقيقة مفادها أف كؿ المؤسسات تحرص عمى تحسيف
وتطوير أدائها لموصوؿ إلى األدا المتفوؽ وأف واقع المؤسسات يرير أف مستوى لجاح

المؤسسات في تحقيؽ ذلؾ يتفاوت حسب كفا تها في إدارة استراتيجياتها والطبلقاً مف هلا باتت

ممارسة مؤسساتلا العامة والشاصة لمميزة التلافسية بركؿ جدي وضرورة ممحة وحتمية إف أدوات
زيادة قدرتها اإللتاجية وتطوير أدائها بؿ أضحى السبيؿ الوحيد لبقائها واستمرارها في األسواؽ
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االقتصادية وشصوصاً بعد تزايد االتجاه لحو المزيد مف االلفتاح والعولمة (السوسي :2015

 )33واف تحقيؽ واستدامة الميزة التلافسية أم اًر ليس بالسهؿ شاصة في ظؿ التطورات
التكلولوجية المتسارعة تضمف المؤسسات التعميـ استم ارريتها ويحفظ صدارتها بيف مةيبلتها مف

المؤسسات األشرى.

واف ما يمفت االلتباه أف كةير مف الدراسات السابقة العربية واألجلبية تلاولت موضوع درجة

ممارسة إدارة التغيير مف وجهة لظر المعمميف أو مديري المدارس أو مديري التعميـ مةؿ دراسة

سمماف ( )2106وأبو حسليف ( )2105وأبو جاسر ( )2104و أبو سموت ( )2104وكذلؾ
تلاولت دراسات كةيرة موضوع الميزة التلافسية مةؿ دراسة ياسيف ( )2107والكرد ()2106

واألسطؿ ( )2103إال أف هلاؾ لدرة في الدراسات التي ربطت إدارة التغيير والميزة التلافسية

سوياً وباألشص عمى الصعيد المحمي وقد توصمت هذه الدراسات في أغمبها إلى أف األسموب
اإلداري السائد في مدارسلا يتصؼ بالجمود والتقميد ويرفض التغيير وال يتمارى مع متطمبات

العصر الحالي فاإلدارة يجب أف تحمؿ التغيير رعا اًر وتلفيذاً.

وحيث أف التغيير سلة اهلل في الكوف والتغيير اإلداري أسموب حديث في اإلدارة ولـ يتـ

إرباعه بالدراسة ترى الباحةة أهمية موضوع بحةها حيث التغيير يتطمب جهود ومساعي حةيةة
يتعاوف شبللها جمع أطراؼ الملظومة التعميمية بما فيها المعمميف ومديري المدارس ومديري
الملاطؽ التعميمية والمررفيف التربوييف أللهـ يعتبروا مف صلاع القرار في العممية التعميمية.

وألف التلافس توجه محبب إلى اللفس ويحاوؿ الجميع السعي لؤلفضؿ وأف يكوف في
موقع مرموؽ بيف أقراله كاف لزاماً أف يكوف في التعميـ تلافسية ولكؿ مدرسة ميزتها التلافسية

الشاصة.

واستكماالً لجهود مف سبقولا في هذا الميداف التربوي جا ت هذه الدراسة آممة في إضافة

المزيد مف المعرفة لممهتميف ومحاولةً بمريئة اهلل الكرؼ عف درجة ممارسة مديري المدارس

التابعة لوكالة الغوث الدولية بمحافظات غزة إلدارة التغيير وعبلقتها بالميزة التلافسية وسبؿ
تطوير هذه العبلقة مف أجؿ تحويؿ اإلدارة التعميمية إلى إدارة تغيير ترفع مستوى العممية التربوية

وتضعها عمى طريؽ التلافسية المحمية والعالمية وتساير التقدـ العممي وتواجه التحديات
المفروضة عمى المعمميف في هذا العصر.
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 1.2مشكمة الدراسة وتساؤالتيا:
إف لمط إدارة التغيير يعتبر مف االتجاهات اإلدارية الحديةة التي تسعى لمرقي

بالمؤسسات التربوية وإلحداث تغيير تلافسي محمود ولظ اًر ألهمية المؤسسات التعميمية في بلا

الجيؿ القادـ وحاجتها الماسة ألساليب وطرؽ جديدة مف أجؿ إحداث التغيير والتطوير المرجو
فهلا ال تجدي اإلدارة الصارمة والمستبدة ويعتبر مدير المدرسة المحفز والداعـ األوؿ لممعمميف

مف أجؿ التغيير وحةهـ عمى توحيد وايجاد ميزة تلافسية لمدرستهـ وعميه االبتعاد عف إتباع
الطرؽ التقميدية في عممه التي تجعمه مصد اًر لمممؿ والروتيف المزعج بعيداً عف روح اإلبداع
والتلافس.

ومف شبلؿ عمؿ الباحةة معممة ومف مبلحظتها لمد ار المدارس وعبلقتها بهـ وما إلدارة
التغيير مف أهمية قوية في مدارسلا وأهمية الميزة التلافسية  -في ايجاد بصمة مميزة لممدرسة-
في العمؿ التربوي في فمسطيف مما يستمزـ وجود المدير القائد القادر عمى تحويؿ إدارته التقميدية

إلى إدارة تغيير تتوافؽ ومتطمبات العصر؛ المصمـ عمى رفع مكالة المدرسة عمى مستوى الوطف.
وعطفاً عما سبؽ فإف مركمة الدراسة تتمحور حوؿ التعرؼ إلى واقع إدارة التغيير لدى

مديري مدارس وكالة الغوث الدولية ومدى قدرتهـ عمى إحداث التغيير بصورة فاعمة وتوحيد
الجهود إليجاد ميزة تلافسية واضحة لممدرسة.
وعميه فإف مركمة الدراسة تتحدد بالسؤاؿ الرئيس:

ما واقع إدارة التغيير في مدارس وكالة الغوث الدولية بمحافظات غزة وما عالقتيا بالميزة

التنافسية؟

ويتفرع من السؤال الرئيس التساؤالت التالية:
 .0ما درجة تقدير معممي مدارس وكالة الغوث الدولية بمحافظات غزة لواقع إدارة التغير في
مدارسهـ؟

 .2هؿ توجد فروؽ ذات داللة إحصائية علد مستوى داللة )

( بيف متوسطات

درجات تقدير أفراد العيلة لواقع إدارة التغيير تعزى إلى الجلس(ذكر ألةى )؟

 .3هؿ توجد فروؽ ذات داللة إحصائية علد مستوى داللة )

( بيف متوسطات

درجات تقدير أفراد العيلة لواقع إدارة التغيير تعزى إلى عدد سلوات الشدمة (أقؿ مف  5مف

 01-5أكةر مف  01سلوات )؟

 .4هؿ توجد فروؽ ذات داللة إحصائية علد مستوى داللة )

( بيف متوسطات

درجات تقدير أفراد العيلة لواقع إدارة التغيير تعزى إلى الملطقة التعميمية (جباليا بيت الهيا
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وبيت حالوف

غرب غزة

جلوب غزة

ررؽ غزة

دير البمح

البريج واللصيرات

والمغازي ررؽ شاليولس غرب شاليولس رماؿ رفح جلوب رفح) ؟

 .5هؿ توجد فروؽ ذات داللة إحصائية علد مستوى داللة )

( بيف متوسطات

درجات تقدير أفراد العيلة لواقع إدارة التغيير تعزى إلى المؤهؿ العممي( دبموـ بكالوريوس

ماجستير فأكةر )؟

 .6ما درجة تقدير معممي مدارس وكالة الغوث الدولية بمحافظات غزة لمميزة التلافسية ؟
 .7هؿ توجد فروؽ ذات داللة إحصائية علد مستوى داللة )

( بيف متوسطات

درجات تقدير أفراد العيلة لمميزة التلافسية تعزى إلى الجلس( ذكر ألةى )؟

( بيف متوسطات

 .8هؿ توجد فروؽ ذات داللة إحصائية علد مستوى داللة )

درجات تقدير أفراد العيلة لمميزة التلافسية تعزى إلى عدد سلوات الشدمة( أقؿ مف 5

 01-5سلوات أكةر مف  01سلوات )؟

 .9هؿ توجد فروؽ ذات داللة إحصائية علد مستوى داللة )

( بيف متوسطات

درجات تقدير أفراد العيلة لمميزة التلافسية تعزى إلى الملطقة التعميمية ( جباليا
وبيت حالوف

غرب غزة

جلوب غزة

ررؽ غزة

بيت الهيا

البريج واللصيرات

والمغازي ررؽ شاليولس غرب شاليولس رماؿ رفح جلوب رفح )؟

.01

مف

هؿ توجد فروؽ ذات داللة إحصائية علد مستوى داللة )

دير البمح

( بيف متوسطات

درجات تقدير أفراد العيلة لمميزة التلافسية تعزى إلى المؤهؿ العممي( دبموـ

بكالوريوس

ماجستير فأكةر )؟

إحصائيا بيف درجة تقدير معممي مدارس وكالة الغوث
 .00هؿ توجد عبلقة ارتباطية دالة
ً
الدولية بمحافظات غزة وبيف درجة تقديرهـ لمميزة التلافسية؟

 1.3أىداف الدراسة:
 .0التعرؼ إلى درجة تقدير معممي مدارس وكالة الغوث الدولية بمحافظات غزة لواقع إدارة
التغيير مف وجهة لظر المعمميف.

 .2الكرؼ عما إذا كاف هلاؾ فروؽ ذات داللة إحصائية علد مستوى داللة )
متوسطات تقديرات أفراد العيلة لواقع إدارة التغيير تعزى إلى الجلس (ذكر ألةى).

 .3معرفة إذا كاف هلاؾ فروؽ ذات داللة إحصائية علد مستوى داللة )

( بيف
( بيف

متوسطات تقديرات أفراد العيلة لواقع إدارة التغيير تعزى إلى عدد سلوات الشدمة (أقؿ مف

 5مف 01-5سلوات أكةر مف  01سلوات )
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( بيف

 .4التحقؽ عما إذا كاف هلاؾ فروؽ ذات داللة إحصائية علد مستوى داللة )

متوسطات تقديرات أفراد العيلة لواقع إدارة التغيير تعزى إلى الملطقة التعميمية( جباليا بيت

الهيا وبيت حالوف

غرب غزة

ررؽ غزة

جلوب غزة

البريج واللصيرات

والمغازي ررؽ شاليولس غرب شاليولس رماؿ رفح جلوب رفح ).

دير البمح
( بيف

 .5الكرؼ عما إذا كاف هلاؾ فروؽ ذات داللة إحصائية علد مستوى داللة )

متوسطات تقديرات أفراد العيلة لواقع إدارة التغيير تعزى إلى المؤهؿ العممي( دبموـ

بكالوريوس ماجستير فأكةر ).

 .6التعرؼ إلى درجة تقدير معممي مدارس وكالة الغوث الدولية بمحافظات غزة لمميزة
التلافسية.

 .7التعرؼ إذا كاف هلاؾ فروؽ ذات داللة إحصائية علد مستوى داللة )

( بيف

 .8التحقؽ عما إذا كاف هلاؾ فروؽ ذات داللة إحصائية علد مستوى داللة )

( بيف

متوسطات تقديرات أفراد العيلة لمميزة التلافسية الغالبة تعزى إلى الجلس (ذكر ألةى).

متوسطات تقديرات أفراد العيلة لمميزة التلافسية تعزى إلى عدد سلوات الشدمة( أقؿ مف 5

مف  01-5سلوات أكةر مف .) 01

 .9معرفة إذا كاف هلاؾ فروؽ ذات داللة إحصائية علد مستوى داللة )

متوسطات تقديرات أفراد العيلة لمميزة التلافسية تعزى إلى الملطقة التعميمية(جباليا
الهيا وبيت حالوف غرب غزة

ررؽ غزة

جلوب غزة

البريج واللصيرات

( بيف
بيت

دير البمح

والمغازي ررؽ شاليولس غرب شاليولس رماؿ رفح جلوب رفح )

 .01الكرؼ عما إذا كاف هلاؾ فروؽ ذات داللة إحصائية علد مستوى داللة )

(

بيف متوسطات تقديرات أفراد العيلة لمميزة التلافسية تعزى إلى المؤهؿ العممي(دبموـ
بكالوريوس ماجستير فأكةر).

 .00التحقؽ مف مدى و جود عبلقة ارتباطية دالة إحصائياً علد مستوى داللة )

(

بيف درجة تقدير معممي مدارس وكالة الغوث بمحافظات غزة لواقع اتغيير وبيف درجة

تقديرهـ لمميزة التلافسية.
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 1.4أىمية الدراسة:
استمدت الدراسة الحالية أهميتها مف شبلؿ:
 .0كولها تتلاوؿ واحدة مف القضايا التي تمس جوهر اإلدارة التعميمية وهي إدارة التغيير لما لها
أهمية في مواكبة التقدـ العممي وتلمية القدرة عمى التطوير والتحسيف واالبتكار لموصوؿ

لملوعية في التعميـ والمحافظة عمى الحيوية الفعالة لممؤسسات والوصوؿ ألعمى درجة مف

القوة في األدا .

 .2التعرؼ إلى الميزة التلافسية السائدة لما لها دور في تحسيف أدا العممية التعميمية وتحسيف
مشرجاتها مف شبلؿ االستةمار األفضؿ لمموارد المتاحة والكفا ات البررية.

 .3قد تسهـ في تقدـ بعض التوصيات التي تساعد و ازرة التربية والتعميـ في تطوير اللظاـ
التعميمي.

 .4كما يتوقع أف تفيد هذه الدراسة كبل مف :

 مراكز التدريب مف شبلؿ تلفيذ دورات لمديري المدارس حوؿ إدارة التغيير .
 مديري المدارس  :مف شبلؿ الحرص عمى تبلي لمط إدارة التغيير واحداةه فعميا واقلاع
األشريف به .

 طمبة الدراسات العميا :مف شبلؿ االستفادة مف أدوات الدراسة وملهجها والبلا عمى لتائجها
واستكماؿ البحث في هذا المجاؿ باستشداـ متغي ار أشرى .

 1.5مصطمحات الدراسة:
 التغيير:

عرؼ التغيير بأله عممية إدشاؿ تحسيف أو تطوير عمى الملظمة بحيث تكوف مشتمفة عفوضعها الحالي وبحيث تتمكف مف تحقيؽ أهدافها بركؿ أفضؿ (حمود .)239 :2010

وعرؼ بأله عممية ملظمة مقصودة أو تمقائية تتعرض لها الملظمة شبلؿ فترة زملية معيلةبهدؼ تفعيؿ دورها واالرتقا بها إلى مستوى أفضؿ (الزعيبر .)93 :2011

وتعرفو الباحثة إجرائيا بأله عممية هادفة مشططة إلج ار تعديبلت في علاصر عمؿ مدارس
وكالة الغوث بمحافظات غزة كأهداؼ اإلدارة وأساليبها إليجاد أوضاع أقوى وأفضؿ وأكةر كفا ة.

 إدارة التغيير:
 هي إدارة الجهد المشطط والملظـ الهادؼ إلى تحقيؽ أهداؼ التغيير مف شبلؿ تطوير العامميفعف طريؽ التأةير في قيمهـ ومهاراتهـ وألماط سموكهـ وتغيير التكلولوجيا المستشدمة والعمميات

والهياكؿ التلظيمية (حمادات )105 :2007
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 هي إدارة الجهد المشطط والملظـ لموصوؿ إلى تحقيؽ األهداؼ الملرودة لمتغيير مف شبلؿالتوظيؼ العممي السميـ لمموارد البررية والمادية والفلية والتقلية المتاحة لممؤسسة التعميمية (عماد

الديف .)18 :2003
وتعرفيا الباحثة إجرائياً بألها العممية التي يتـ بها وضع شطة راممة تهدؼ إلى إحداث

تعديبلت في الوضع الحالي وتطوير العممية التعميمية مف شبلؿ استةمار كافة الموارد المتاحة في
مدارس وكالة الغوث بمحافظات غزة وتطوير الرؤية والرسالة المرتركة لممدرسة وتحديد أهدافها

وأولوياتها حتى لصؿ لمتغيير الملرود ويتـ قياسها بالدرجة الكمية التي يحصؿ عميها المعمموف في
االستبالة التي أعدتها الباحةة لهذا الغرض.

 الميزة التنافسية:

 شاصية أو مجموعة مف شصائص تمتمكها المؤسسة وتحتفظ بها لفترة زملية وتتحقؽ مفشبللها ملافع متلوعة وملها تحقيؽ التفوؽ عمى الملافسيف (المعاضيدي )213 :2006

 وعرفت بألها قدرة الملظمة عمى صياغة وتطبيؽ االستراتيجيات التي تجعمها في مركز أفضؿباللسبة لمملظمات األشرى العاممة في لفس اللراط (أبو بكر .)13 :2008

 وتعرفيا الباحثة إجرائياً بألها :الشاصية التي تميز مدارس وكالة الغوث بمحافظات غزة عفغيرها مف المدارس الملافسة مف شبلؿ صياغة و تطبيؽ العامميف فيها لبلستراتيجيات التي

وضعت مما تجعمها في مركز أفضؿ و يتـ قياسها بالدرجة الكمية التي يحصؿ عميها المعمموف
في االستبالة التي أعدتها الباحةة لهذا الغرض.

 وكالة الغوث الدولية:

هي ملظمة أسستها األمـ المتحدة موجب قرار 312بتاريخ  8كالوف أوؿ /ديسمبر 0949
باسـ وكالة األمـ المتحدة إلغاةة وترغيؿ البلجئيف الفمسطيلييف في الررؽ األدلى (األولروا)

لتعمؿ كوكالة مشصصة ومؤقتة عمى أف تجدد واليتها كؿ ةبلث سلوات لغاية إيجاد حؿ عادؿ
لمقضية الفمسطيلية (مكتب اإلعبلـ .)0: 0995

 محافظات غزة:

هي جز مف السهؿ الساحمي الفمسطيلي وتبمغ مساحتها  365كـ 2ويقطلها أكةر مف مميوف لسمة

ويمتد هذا الجز عمى الراطئ الررقي لمبحر المتوسط بطوؿ  45كـ وبعرض يتراوح ما بيف -6

 02كـ ومع قياـ السمطة الوطلية الفمسطيلية تـ تقسيـ قطاع غزة إداريا إلى شمس محافظات

هي :محافظة الرماؿ محافظة غزة محافظة الوسطى محافظة شاليولس محافظة رفح (و ازرة
التشطيط والتعاوف الدولي .)04 :0997
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 1.6حدود الدراسة:
 حد الموضوع :إدارة التغيير في مدارس وكالة الغوث الدولية بمحافظات غزة وعبلقتها بالميزة
التلافسية.

 الحد البشري :عيلة ممةمة مف معممي ومعممات مدارس وكالة الغوث الدولية بمحافظات

غزة.

 الحد المؤسسي :مدارس وكالة الغوث الدولية بمحافظات غزة.
 الحد المكاني :محافظات غزة -فمسطيف.

 الحد الزماني :تـ تطبيؽ هذه الدراسة الميدالية شبلؿ الفصؿ الةالي مف العاـ الدراسي
(.)2107 -2106
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 2الفصل الثاني
اإلطار النظري للدراسة
 2.1اإلدارة المدرسية.
 2.2إدارة التغيير.
 2.3الميزة التنافسية.
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 2.1اإلدارة المدرسية
 3.2.2تمييد:
تعد المدرسة الحاضلة الةالية لملش بعد األسرة حيث توكؿ إليها مهمة تربية األجياؿ

وتعميمهـ وتلمية رشصياتهـ وتطويرها مما يحقؽ أهداؼ المجتمع ويمبي احتياجاته ومتطمباته

ومف هلا يبرز دور اإلدارة المدرسية في تلظيـ الجهود الجماعية في المدرسة وتكاممها وأصبح

حسف اإلدارة وكفا تها مف الشصائص المهمة التي تميز المدارس الحديةة .

إف مفهوـ اإلدارة المدرسية واسع يرمؿ مدير المدرسة وأعضا مجالسها ولجالها
والمدرسيف الذيف يمارسوف العممية التربوية التعميمية داشؿ الصؼ وشارجه كما ترمؿ غيرهـ

مف العامميف في الجهاز اإلداري ومف أبلا البيئة االجتماعية كأوليا األمور وغيرهـ إال أف
الحقيقة األهـ في اإلدارة المدرسية؛ هي العبلقات الملظمة ألطراؼ هذه العممية في اإلدارة
المدرسية والعامميف فيها واإلدارة المدرسية واحدة مف اإلدارات التي يرممها مفهوـ اإلدارة بركؿ
عاـ وأهميتها في اللراط التعميمي –حيث تتـ هلدسة اإللساف بؿ صلاعته -تجعمها في مقدمة

اإلدارات أهمية وفاعمية (الهبيؿ .)25 :2118
واذا كالت اإلدارة التعميمية تعد صورة مف صور اإلدارة العامة لممجتمع؛ فإف اإلدارة
المدرسية تعتبر جز اً مف اإلدارة التعميمية واإلدارة التربوية وكمهـ يرتركوف في مكولات اإلدارة

وعلاصرها حيث إف اإلدارة المدرسية ركيزة أساسية للجاح المؤسسة التعميمية و وسيمة مف وسائؿ
تلظيـ الجهود الفردية والجماعية في المدرسة وهي القائمة عمى تحقيؽ رسالة المدرسة مف شبلؿ

صمتها المباررة بالطمبة فإلها تتمتع بحرية أكبر في التصرؼ والقياـ باألدوار الملوطة بها واتشاذ
الق اررات مما يجعمها أهـ وحدة إدارية في حمقة اإلدارة التربوية ويعطيها مكالة كبيرة مف اللاحية

اإلدارية (عابديف .)54 :2110
ولذلؾ كمه كاف مف الضروري التعرؼ إلى مفهوـ اإلدارة المدرسية:

 3.2.3مفيوم اإلدارة المدرسية:
رهد مفهوـ اإلدارة المدرسية تطو ار ممحوظا شبلؿ السلوات الماضية سوا عمى صعيد المراركيف
فيها أـ فيما يتعمؽ بالحد المكالي لعممها فهي لـ تعد قاصرة عمى تمؾ اللظرة الضيقة التي
تلحصر فقط داشؿ أسوار المدرسة بؿ امتدت إلى أبعد مف ذلؾ بكةير فالطالب هو محور اهتماـ

االدارة المدرسية التي تهدؼ الى بلا رشصيته بلا متكامبل في جميع الجوالب  :العقمية واللفسية
واالجتماعية واالشبلقية والسموكية والصحية ال يمارس ألرطته داشؿ أسوار المدرسة فقط لذا كاف
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لزاما عمى اإلدارة المدرسية أف تتابع هذا الطالب شارج أسوار مدرسته وتراقب تفاعبلته في

مجتمعه وتطبيقه لما يتعممه داشؿ المدرسة وترجمته إلى سموكيات حقيقة لذا امتد دور المدرسة
إلى أبعد مف حدود المدرسة ووصؿ إلى األسرة والى المجتمع ككؿ (الجعيةلي .)03 :2107
وقد تعددت تعريفات اإلدارة المدرسية فقد:

 عرفت بألها عممية متكاممة هدفها إلجاز األهداؼ المدرسية بفاعمية وذلؾ باالستغبلؿ األمةؿ

لمموارد المادية والبررية المتاحة لممدرسة بحيث يصبح الطالب قاد اًر عمى مواجهة التغيرات
المتسارعة ورعاية الطالب داشؿ أسوار المدرسة وشارجها ومحاربة ما تعترضه مف مبادئ
ومعتقدات وسموكيات تتعارض مع ةقافة ومعتقدات المجتمع (أبو حسليف .)09 :2105

 وعرفت بألها ملظومة متكاممة يقوـ بها العامموف في المدرسة في تفاعؿ إيجابي داشؿ
المدرسة وشارجها وفقاً لساسة عامة وفمسفة تربوية تضعها الدولة رغبة في إعداد اللارئيف
بما يتفؽ وأهداؼ المجتمع و الصالح العاـ (الداعور .)04 :2117

ويتبين مما سبق أف التعريفات السابقة تجمع عمى أف اإلدارة المدرسية ليست فردا أو اةليف
فقط بؿ ترمؿ كؿ مف يعمؿ في المدرسة وكذلؾ مف تربطه بالمدرسة عبلقة ويساعد بركؿ
مبارر أو غير مبارر في تحقيؽ األهداؼ التربوية فهي جهد تعاولي تراركي يقوـ به مدير

المدرسة مع جميع العامميف فيها وأصحاب العبلقة شارجها بهدؼ تحقيؽ المدرسة ألهدافها
التربوية.

 3.2.4مدير المدرسة:
مدير المدرسة هو المسئوؿ األوؿ في مدرسته وهو المررؼ عمى جميع رؤولها التربوية

والتعميمية واإلدارية واالجتماعية وهو القدوة الحسلة لزمبلئه أدا ً وسموكاً (المهوالي :2119
 .)09ولما كاف مدير المدرسة هو الرشص القائـ عمى قمة الهرـ في المدرسة فمـ تعد مهامه
العصرية تلحصر في مراقبة العمؿ المدرسي وضبط اللظاـ وحفظ السجبلت والممفات الرسمية

وكتابة الشطابات والمراسبلت االدارية بؿ تعدت هذه المهاـ ذلؾ كمه إلى مسئوليات وأدوار

قيادية واررافية تهتـ بلوع العمؿ التربوي وتطويره وتحسيله وتوجيهه لحو تحقيؽ أهداؼ التربية

فمدير المدرسة يتوسط ربكة مف العبلقات المتبادلة ما بيف المدرسة والجهات المررفة عمى
التعميـ وما بيف المدرسة و المجتمع المحمي وأوليا األمور كما أله تربطه عبلقة بكؿ مف

المعمميف والعاممي ف في المدرسة وكذلؾ بالطبلب .فهو يقود المعمميف ويررؼ عميهـ ويتعامؿ مع
طمبته باللصح واالرراد كما يعمؿ كحمقة وصؿ بيف مستوى المدرسة التلظيمي واإلدارة المتوسطة

التي تتبع لها مدرسته وفي لفس الوقت يؤلؼ مدير المدرسة جس اًر لمتواصؿ مع المجتمع المحمي

(ترباف .)20 :2116
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ومدير المدرسة القائد يعمؿ وفقاً لمعايير الجماعة ملك اًر لذاته ومشمصاً ومتفالياً في

عممه ومظه اًر الحماسة والمبادأة وااليجابية واتساع األفؽ ويحسف التصرؼ في المواقؼ
المشتمفة كما أف المدير القائد يستشدـ وقته بكفا ة ويحترـ ذاته وغيره ويتصؼ باالتزاف

ال عاطفي واللضج العقمي والتحميؿ الملطقي ولديه صبر وقوة تحمؿ ويظهر التسامح ويقبؿ
االعذار ويعترؼ بشطئه .وعمى الرغـ مف اشتبلؼ المديريف في ألماطهـ القيادية إال ألهـ

يتحمموف مسؤولية ممارسة سمطتهـ بطريقة أشبلقية لضماف فاعميتهـ( .عابديف وآشروف :2102

)331

ويتبيف مما سبؽ أف لجاح المدرسة يرتبط بكيفية إدارة المدير لها وبأسموبه الذي يمارسه

عمى أرض الواقع لظ اًر ألف إدارة المدير لها آةارها المباررة في المعمميف والطمبة والمجتمع بركؿ
عاـ ويوجههـ لحو تحقيؽ أهدافهـ ويتطمب ذلؾ أف يكوف المدير قائداً يظهر ألموذجاً وقدوة

والتزاماً وأشبلقياً.

 3.2.5وكالة الغوث والتعميم في فمسطين:
بعد لكبة فمسطيف عاـ (0948ـ) وترتت الرعب الفمسطيلي العكس هذا الوضع المتردي عمى
التعميـ وعمى اللظاـ التعميمي واإلدارة المدرسية التي هي جز مف اللظاـ التعميمي.
وبالتػػالي شضػػع التعمػػيـ مبار ػرة لؤللظمػػة السػػائدة فػػي البمػػداف التػػي لزل ػوا فيهػػا وأشضػػعوهـ

بركؿ غير مبارر لتمؾ األلظمة عف طريؽ وكالة دولية ألرئت إلغػاةتهـ (األولػروا) التػي تميػزت
بصػ ػ ػػفتيف فػ ػ ػػي المجػ ػ ػػاؿ التربػ ػ ػػوي التوأمػ ػ ػػة مػ ػ ػػع اليولسػ ػ ػػكو واتبػ ػ ػػاع الملػ ػ ػػاهج الرسػ ػ ػػمية المقػ ػ ػػررة
لمتعميـ في البمداف المضيفة فكالت الوكالة مسئولة عف اللواحي اإلدارية و اليولسكو مسئولة عف

الفلية (الملاعمة )52 :2115
وظمت األولروا تررؼ عمى تعميـ البلجئيف الفمسطيلييف مع تعاقب األعواـ و األحداث

مف عهد الحكـ المصري حتى لكسة عاـ 0967ـ وحقبة االحتبلؿ االسرائيمي لمحافظات غزة
وبعد ذلؾ مع قدوـ السمطة الفمسطيلية ويتضمف عممها إقامة المبالي المدرسية وادارة التعميـ
وتمويمه وتعييف الكوادر وتدريبهـ وتقتصر مدارس الوكالة عمى المرحمة األساسية فقط.

وهكذا تحولت القضية الفمسطيلية إلى قضية إغاةة البلجئيف وعهد إلى األولروا التي

عرفت فيما بعد باسـ (الوكالة) القياـ بهذه المهمة وقد باررت الوكالة أعمالها في أوائؿ رهر مايو

(0951ـ) ولما كاف التعميـ قسماً مف اإلغاةة المحددة في مهماتها فقد عقدت اتفاقاً مع ملظمة
اليولسكو تقوـ األشيرة بموجبه بتأميف المتطمبات الفلية لتعميـ األطفاؿ الفمسطيلييف في حيف تقوـ

األولروا بتلفيذ برامج هذا التعميـ( .سميماف .)324 :2114
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 3.2.6ميام مدير المدرسة في مدارس وكالة الغوث بغزة:
تقسـ المؤسسة التربوية في وكالة الغوث مهاـ مدير المدرسة إلى مجاليف رئيسييف

يتضمف كؿ ملهما ما يتعمؽ به مف جزئيات ويمكللا ذكرها كما جا ت في إصدارات معهد التربية
التابع لوكالة الغوث:
 .0المجال اإلداري :ويتضمف:
 إدارة رؤوف التبلميذ.

 رعاية رؤوف العامميف.
 تلظيـ العبلقات مع المجتمع المحمي.

 الصمة بيف أوليا األمور والمدرسة لممراركة في لراطات المدرسة.
 إدارة ومتابعة وتلظيـ الصيالة البلزمة لمبلا المدرسي والتجهيزات المدرسية.
 إدارة الرؤوف المالية المدرسية وتقديـ التسهيبلت و تلظيمها.
 تلظيـ االتصاؿ والتواصؿ بيف المدرسة واإلدارة التربوية.
 تلظيـ وادارة االجتماعات التربوية.

 التقويـ الشتامي ومتابعة الجوالب اإلدارية (معهد التربية .)36-8 :E.1/1987

 .2مجال االشراف التربوي :ويتضمف:

 دراسة وتحديد احتياجات الملهاج المدرسي المقرر ومركبلته لمعمؿ باتجاه اة ار علاصره
وتطويرها.

 وضع برلامج لملمو المهلي في ضو الحاجات واالمكالات المتوفرة في المدرسة.
 القياـ بدراسات وبحوث موجهة لحو تحسيف العمؿ وممارسات العمؿ وممارسات العامميف
أو توظيؼ بحوث أشرى ملتمية.

 دراسة وتحميؿ لممواد الدراسية ومذكرات الدروس التي يعدها المعمموف وتزويدهـ بالتغذية
الراجعة الهادفة البلزمة.

 العمؿ عمى توفير فرص اللمو المتكامؿ لمعامميف والمتعمميف جسمياً وعقمياً واجتماعياً
ولفسياً ورعايتها.

 العمؿ عمى تحسيف وتطوير أساليب وادوات القياس والتقويـ لمشتمؼ مباحث الدراسة
المقررة في الملهاج (معهد التربية .)54-37 :E.1/87
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 2.2إدارة التغيير
 3.3.2تمييد:
ملذ أف وجدت البررية والعالـ كمه في حركة تغيير وتطوير دائمة فهلاؾ تطورات

وتغيرات في اللظـ وفي العبلقات وفي الفكر اإللسالي وفي ألماط الحياة وفي السموؾ والعادات
والتقاليد وكافة ملاحي الحياة السياسية واالجتماعية.
ومف هلا أصبحت قضية التغيير والتطوير مف القضايا العامة والممحة في بيئة األعماؿ

الحديةة وفي ظؿ العولمة وفي ظؿ التطورات السريعة والمتبلحقة ولذا فإله مف الطبيعي عمى
مديري المدراس التأقمـ مع البيئة المحيطة .
وبما أف السمة األساسية لمعصر الذي لعيش فيه اليوـ هو التغيير المستمر والتطور
المتلاهي في الملاحي الحياتية المشتمفة فإف اإلدارة المعاصرة ال تستطيع الركوف إلى أساليب

جامدة وسياسات ةابتة ولظـ عمؿ لمطية والما عميها أف تلتقؿ مف المفاهيـ البيروقراطية التقميدية

إلى األلماط المرلة والمتطورة والمتفاعمة وهذه الطبيعة الجديدة لئلدارة المعاصرة تؤكد حقيقة
واضحة وهي أف إدارة اليوـ أصبحت في المقاـ األوؿ أداة إلحداث التغيير وادارته.
(الجوارلة وصوص )15 :2008
ولتيجة لهذه التغييرات الحاصمة في العالـ اليوـ ظهرت توجهات إدارية جديدة تمةؿ فمسفة

مغايرة لما كالت عميه أفكار الماضي والعكست هذه الفمسفة عمى المؤسسات التعميمية وأساليبها

لمواجهة التغييرات ومف هذه التوجهات الحديةة  :إدارة التغيير.

ويرتبط لجاح عممية التغيير بركؿ أساس ووةيؽ بمدى اقلاع المدير بفوائد ولواتج عممية

التغيير وقدرته عم ى إدارة التغيير وما يلعكس عمى العامميف مف بث روح التفاؤؿ بالمستقبؿ
ورعورهـ باالستقرار واالطمئلاف وتشتمؼ مؤررات لجاح برامج التغيير مف ملظمة إلى أشرى تبعا

لطبيعة القائد والعامميف ومف أهـ هذه المؤررات توافر الدعـ والتأييد مف قبؿ اإلدارييف لضماف

استم اررية عممية التغيير وتوافر الملاخ العاـ الذي يقبؿ التغيير وال يعارضه وارراؾ العامميف
بعممية التشطيط إللجاح برامج التغيير وتوضيح الدوافع واالسباب الكاملة و ار عممية التغيير

وبياف الفوائد المادية والمعلوية التي ستترتب عمى عممية التغيير (البمبيسي .)44 :2002

ولظ اًر أل همية وحتمية التغيير الذي أصبح ضرورة ممحة لمواجهة الظروؼ والتغيرات الجديدة التي
تط أر فيما يمي توضيحاً لمفهوـ التغيير.
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 3.3.3مفيوم التغيير:
 التغيير لغة:
التغيير لغة كما جا في المعجـ الوسيط غير الري أي بدله بغيره أو جعمه عمى غير

ما كاف عميه

ويقاؿ غيرت داري أي بليتها غير الذي كاف وغير فبلف عف بعيره أي حط عله

رحمه وأصمح مف رأله (أليس وأشروف  .)668 :1989وتغير الري عف حاله  :تحوؿ  .وغيره
 :حوله وبدله كأله جعمه غير ما كاف  .وفي التلزيؿ العزيز  :ذَٰلِكَٰبِأ َّنَٰاَّللَََّٰلَْٰي ُ
ك َُٰمغ ر ًِّياَٰ رن ْعم ًةَٰأنْعمهاَٰ
علَٰ َٰق ْومٍَٰحتَّى َٰ ُيغ ر ُِّيواَٰماَٰبِأن ُػ ِس ِه َْٰم( سورة األلفاؿ  )53قاؿ ةعمب  :معلاه حتى يبدلوا ما أمرهـ اهلل
(ابف ملظور  :2113ج  -00مادة غير).
ويتضح مف التعريؼ السابؽ أف التغيير بمعلاه العاـ بمعلى تبديؿ الري وتحوله وجعمه

مشتمفا غير ما كاف عميه أي التحسيف والتطوير .

ويذكر أف أوؿ مف استشدـ مصطمح التغيير هما  Blake &Moutonفي أةلا تدريب
العبلقات اإللسالية في جامعة تكساس علدما عرفا التغيير والتطوير بأله جهد ملظـ ورامؿ

لمتغيير(المشبلفي .)2117
 التغيير اصطالحاً:

عرفه الموزي (" )224 :2112إدشاؿ تحسيف أو تطوير عمى الملظمة بحيث تكوف مشتمفة

عف وضعها الحالي وبحيث تتمكف مف تحقيؽ أهدافها بركؿ أفضؿ".

كما عرؼ البلمي ( )94 :2117التغيير بأله "تبلي فكرة أو سموؾ جديد مف قبؿ الملظمة
حيث يؤكد التغيير عمى إعادة هيكمة الموارد واإلمكاليات لزيادة القدرات وشمؽ قيمة وتحسيف

العوائد واللتائج ألصحاب المصالح في الملظمة".

كما عرفه عبيد ( )00 :2119هو "إحداث تعديبلت مدروسة في أي علصر مف علاصر

التلظيـ لتحقيؽ أهداؼ محددة".
وتبين مما سبق:

 أف التغيير يتحقؽ إف كاف مشططاً له و ليس عبةياً

 وأف التغيير له محددات و ضوابط ومدشبلت و مشرجات واضحة.
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 3.3.4مفيوم إدارة التغيير:
أما ادارة التغيير فقد عرفها العتيبي ( " )62 :2112هي اللهج االداري الذي يعلى برصد

مؤر ارت التغيير في بيئة ملظمة األعماؿ وفرز تمؾ المؤررات التي لها عبلقة بلراط الملظمة
ضمف أولويات إدارتها بهدؼ تكيؼ وتأقمـ تمؾ الغدارة في ممارستها لوظائؼ العممية االدارية مع

التغيرات المتوقعة لتحسيف أدائها وسموكها.

وعرفها فهمي ( )389 :2114أف إدارة التغيير هي "حسف ادارة جوالب ومحددات التغيير
بحيث يكوف فعاالً ومحققاً لؤلهداؼ".
وعرفها لجـ ( )248 :2100بأف ادارة التغيير هي" االدارة المعلية بااللتقاؿ مف الحالة
القائمة إلى الحالة المستهدفة ليس فقط بصيغة شطة او تصورات معدة وجاهزة مف أجؿ التغيير

والما األهـ هو العممية االدارية؛ أي األلرطة المتدفقة التي تأتي علد تلفيذها بالكةير مف

المركبلت والعقبات التي تملع التغيير مف الوصوؿ إلى أهدافه األساسية".

وهي إدارة الجهد المشطط والملظـ الهادؼ إلى تحقيؽ األهداؼ الملرودة لمتغيير مف

شبلؿ التوظيؼ العممي السميـ لمموارد البررية والمادية والفلية والتقلية المتاحة لممؤسسة
التعميمية(عماد الديف .)08 :2113
وتعرفيا الباحثة إجرائياً بألها العممية التي يتـ بها وضع شطة راممة تهدؼ إلى إحداث

تعديبلت في الوضع الحالي وتطوير العممية التعميمية مف شبلؿ استةمار كافة الموارد المتاحة في

مدارس وكالة الغوث بمحافظات غزة وتطوير الرؤية والرسالة المرتركة لممدرسة وتحديد أهدافها

وأولوياتها حتى لصؿ لمتغيير الملرود ويتـ قياسها بالدرجة الكمية التي يحصؿ عميها المعمموف في

االستبالة التي أعدتها الباحةة لهذا الغرض.

 3.3.5خصائص ادارة التغيير:
تتصؼ ادارة التغيير بعدة شصائص عمى اللحو التالي:
 .0الشرعية :يجب أف يتـ التغيير في إطار الررعية القالولية واألشبلقية في آف واحد.
 .2اإلصالح :إدارة التغيير يجب أف تسعى لحو إصبلح ما هو قائـ مف عيوب ومعالجة ما هو
قائـ مف اشتبلفات في الملظمة.
 .3الرشد :بحيث يشضع كؿ قرار وكؿ تصرؼ العتبارات التكمفة والعائد.
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 .4القدرة عمى التطوير واالبتكار :شاصية عممية الزمة إدارة التغيير فالتغيير يتعيف أف يعمؿ
عمى إيجاد قدرات تطويرية أفضؿ مما هو قائـ أو مستشدماً حالياً التغيير يعمؿ لحو االرتقا

والتقدـ واال فقد مضموله.

 .5القدرة عمى التكيف السريع مع األحداث :إدارة التغيير تهتـ اهتماماً قوياً بالقدرة عمى التكيؼ

السريع مع األحداث ومف هلا فإلها ال تتفاعؿ مع األحداث فقط ولكلها أيضاً تتوافؽ وتتكيؼ
معها وتحاوؿ السيطرة عميها والتحكـ في تجاهها ومسارها بؿ تقود وتصلع االحداث بذاتها

لبلرتقا عمى حيوية وفاعمية الملظمة(رقورة .)09 :2102
ويضيؼ السبيعي ( )2101عمى هذه الشصائص :
 .6االستيدافية :إدارة التغيير تتجه إلى تحقيؽ هدؼ وتتجه إلى غاية معمومة و موافؽ عميها
ومقبولة مف قوى التغيير.
 .7الواقعية :يجب أف ترتبط إدارة التغيير بالواقع العممي الذي تعيره الملظمة وأف تتـ في اطار
امكالياتها ومواردها وظروفها التي تمر بها.
 .8التوافقية :يجب أف يكوف هلالؾ قدر ملاسب مف التوافؽ بيف عممية التغيير و رغبات
واحتياجات وتطمعات القوى المشتمفة لعممية التغيير.
 .9الفاعمية :أي تممؾ القدرة عمى التحرؾ بحرية ملاسبة وتممؾ القدرة في التأةير عمى اآلشريف
وتوجيه قوى الفعؿ في الملظمة والوحدات االدارية المستهدؼ تغييرها.
 .01المشاركة :تحتاج إدارة التغيير إلى التفاعؿ االيجابي والسبيؿ الوحيد لتحقيؽ ذلؾ هو
المراركة الواعية لمقوى واألطراؼ التي تتأةر بالتغيير وتتفاعؿ مع قادة التغيير.
(السبيعي )27 :2101
يتضح مما سبق أف هذه الشصائص تمةؿ حاكماً لملهج التغيير حتى يكوف التغيير متسقاً مع
أهداؼ المدرسة و رؤيتها ولكي يعطي لتائج دقيقة و سميمة وال يؤشذ عمى أله اقصا أو تعدي

عمى تشصصات البعض.

 3.3.6عناصر عممية إدارة التغيير:
هلاؾ ستة علاصر رئيسية إلحداث عممية التغيير وهي:

 .0موضوع التغيير :الموضوع الذي يتلاوله التغيير.

المغير :وهـ مف يطالب بالعممية التغييرية ويلادي بها ويبدأ ممارستها ويقودها فهو
.2
ّ
األساس الذي تقوـ عميه عممية التغيير.
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المؤيد لمتغيير :وهو مف يؤيد ويقدـ الدعـ والمساعدة لعممية التغيير مف شبلؿ المساهمة في
.3
ّ
ذلؾ أو المطالبة لها.
 .4المحايد :وهو الذي ال يركؿ رأياً أو يتبلى موقفاً واضحاً تجاه العممية التغييرية.

 .5المقاوم :وهو الذي يرفض ويقاوـ عممية التغيير و يسعى إلى إفرالها والقضا عميها أو
تأشيرها أو ترويرها.

 .6مقاومة المقاومة :وهي الممارسات التي يقوـ بها قادة التغيير ومؤيدوه لترويض المقاومة أو
إجهاضها أو القضا عميها(رقورة .)29 :2102
وباإلجماؿ يتبيف أف هذه العلاصر بجممتها يجب اف تتوافر في عممية التغيير إال أله بمرور

الوقت و تفهـ العامميف في المدرسة ألهمية وطبيعة التغيير؛ قد تشفؼ مف بعض األدوار
والعلاصر كالمقاوـ لمتغيير.
و -أبعاد إدارة التغيير:
لمتغيير أبعاد يتعيف اإلحاطة بها ومعرفتها واستشبلص عبلقات االرتباط بيلها ومعرفة
العوامؿ المؤةرة عميها والمتأةرة بها وهذه األبعاد هي:

 .0البعد التشريعي والقانوني :إف التغيير في إطاره الترريعي يتطمب فهماً عميقاً لمضموف

العدالة ومفهوـ الظمـ أيضاً وكمما كاف االطار الترريعي عادالً متوافقاً مع روح العصر

ومتطمباته كمما كاف فعاالً في إحداث عممية التغيير ومف هلا فإف عممية التغيير تتطمب إلماماً

كامبلً بالجوالب الترريعية المؤةرة عمى عممية التغيير ذاته و عمى سموؾ قوى التغيير.

 .2البعد االقتصادي لعممية التغيير :مف شبلؿ حسابات التكمفة و العائد والموارد واالمكاليات
وامكالية استشداـ هذه الموارد وسهولة توجيهها إلحداث التغيير والسيطرة عمى قوى مقاومة

التغيير كما يمكف تحديد مصادر التمويؿ والموارد التي سيتـ االعتماد عميها.

 .4البعد اإلعالمي لعممية التغيير :تحتاج عممية التغيير إلى جهد إعبلمي اتصالي جماهيري
ضشـ لتوضيح مزايا التغيير و ضرورته وحتميته فضبلً عف القياـ بعممية تلوير واسعة لمقضا

عمى الجهؿ والشوؼ والسمبية وتحويمها إلى معرفة و أمف و ايجابية والتي مف شبللها تزداد

فاعمية قوى التغيير.

 .5البعد األمني لعممية التغيير :وهو مف أشطر األبعاد حيث يهـ هذا البعد بجالبيف هما:
أ .أمف قوى التغيير ذاتها واحساسها بسيطرتها عمى األمور وامكالية العودة أو التصار قوى
التغيير أو القوى المحافظة عميها.
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ب .أف الجماهير المستفيدة مف التغيير والمحيطة به والمهتمة به مف حيث عدـ تعرضها لغضب
قوى التغيير وعقابها والتقامها أو عدـ تعرضها لحدوث فوضى مدمرة تمتهـ أي مكاسب سبؽ

لمجماهير تحقيقها.
ومف ةـ فإف األمف يعد البعد رديد األهمية والشطورة سوا ً للجاح عممية التغيير أو لتأميف مكاسب
قوى التغيير وجماهير مجتمع التغيير (الشضيري .)29-25 :2113
البعد االجتماعي لعممية التغيير :ويتعمؽ هذا البعد بكيفية إدارة التغيير والمحافظة عمى لسيج
ُ .5
القوى والعبلقات االجتماعية وعمى هيكؿ القيـ والعادات واالعراؼ والتقاليد والمبادئ االجتماعية
أو إحداث تغيير في بعض ملها مع االستفادة مف األشرى في إحداث عممية التغيير.

البعد التكنولوجيا لعممية التغيير :حتى يلجح التغيير البد مف وجود تقدـ أساليب وألماط
ُ .6
ممارسة األعماؿ بمعلى أف التغيير يحتاج إلى إدشاؿ تكلولوجيا جديدة ومتطورة حتى يوجد
الدافع الررعي والملطقي والمبرر الطبيعي الحتمي لعممية التغيير (رقورة .)31 :2102

فيما يرى عماد الديف ( )2113وأبو سموت ( )2104أف أبعاد إدارة التغيير في البيئة المدرسية

تتمثل في:

 .2تطوير رؤية مشتركة :ويتضمف هذا البعد السموكيات والقيادية الهادفة إلى البحث عف رؤية
وآفاؽ مستقبمية لممؤسسة التعميمية وأف يعمؿ القائد عمى بث هذه الرؤية ولررها بيف العامميف
معه ومساعدتهـ في فهـ دورهـ االجتماعي لممؤسسة التعميمية ويحةهـ عمى تكريس جهودهـ
لمتغيير وأف يكسب ةقتهـ ويعزز إيمالهـ بالرؤية التي يحممها والقيـ التي يتبلاها.

 .3بناء ثقافة مشتركة داخل المؤسسة التعميمية :تتضمف الةقافة المؤسسية المرتركة مجموعة
مف القواعد السموكية والقيـ والمعتقدات والمسممات التي يرترؾ بها أعضا المؤسسة التعميمية
كافة وعادة ما تساهـ الةقافة المؤسسية المتيلة والمرتركة في في دعـ المبادرات والتوجهات

التطويرية وتعزيز المراريع والتجديدات التربوية كما ومف رأف قائد التغيير أف يساهـ في دعـ
اللمو المهلي لمعامميف.

 .4تقديم نموذج سموكي يحتذى :ويرمؿ سموؾ القائد التي يتمةؿ في كوله يضرب مةاالً حياً
لمعامميف معه كي يحذوا حذوه ويتبعوه بحيث يعكس هذا المةاؿ القيـ التي يتبلاها القائد

ويلاصرها ويعزز مةؿ هذا السموؾ إيماف العامميف بطاقاتهـ واحساسهـ بقدرتهـ عمى إحداث

التغيير وغالباً ما يرارؾ قائد التغيير في األلرطة المشتمفة ويبدي حماساً علد قيامه بأدا

مهماته ويستشدـ قائد التغيير آليات وأساليب ملاسبة لحؿ المركبلت ويرجع اآلشريف عمى

استشدامها وتطويرها بما يبلئـ عممهـ.
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 .5التحفيز الذىني واالستثارة الفكرية واإلبداع :ويتضمف السموؾ القيادي الذي يتحدى العامميف
في المؤسسة التعميمية إلعادة اللظر في عممهـ ومراجعته وتقويمه والتفكير الجاد العممي في

كيفية أدائه بركؿ أفضؿ وتلمية روح التلافس اإليجابي واالشتبلؼ البلا فيما بيلهـ مما يساعد

في ابتكار بدائؿ وأساليب جديدة ومتطورة ألدا العمؿ كما يرمؿ هذا البعد تزويد العامميف

بالتغذية الراجعة حوؿ أدائهـ إلقلاعهـ بمراجعة ممارساتهـ واةارة اهتمامهـ لممقارلة بيف األدا

الحالي والممارسات الملرودة والمرتبطة بطبيعة التحدي الذي تتضمله برامج التطوير واإلصبلح

التربوي كما يرير هذا البعد إلى أي درجة يقدـ قائد التغيير لمعامميف توجيهاً يؤكد تلمية أسموب

التفكير العممي وحؿ المركبلت لديهـ( .عماد الديف ( )33-27 :2113أبو سموت :2104

.)34-32

وتتفؽ الباحةة مع تقسيمة عماد الديف ( )2113وأبو سموت ( )2104ألبعاد عممية التغيير

وترى ألها أكةر مبل مة وألسب لمتطبيؽ عمى مدارس وكالة الغوث بمحافظات غزة فيما ترى أف

أبعاد الشضيري ( )2113بعيدة لوعاً ما عف البيئة المدرسية ويمكف اف تتلاسب أكةر مع

المؤسسات االقتصادية الصلاعية.

 3.3.7دواعي إدارة التغيير:
علدما ال تعود األساليب والممارسات ملاسبة لؤلهداؼ المتوشاة ألف الزمف تجاوزها أو

أللها تكوف ملاسبة أصبلً في أي وقت مضى هلا تزداد دواعي التغيير وتصبح أكةر إلحاحاً عما
كالت عميه مف أي وقت مضى ألله إذا كاف ةمف التغيير باهضاً فإف ةمف عدـ التغيير يزداد
فداحة ومف دواعي التغيير كما اتفؽ عميها (رقورة  )23 :2102و(أبوحسليف :)20 :2105

 .0العولمة وما فرضته مف تحديات اقتصادية وسياسية وةقافية واجتماعية عمى المجتمعات
والدوؿ.

 .2الةورة العممية والتكلولوجية والصلاعية التي تفرض التغيير عمى كؿ المجتمعات والدوؿ مف
حيث إعاداة بلا راممة في كافة المجاالت.

 .3تسارع المتغيرات العالمية واإلقميمية والتي فرضت واقعاً البد لمدوؿ أف تسارع بالتعامؿ الواعي
معه بما يحصي مصالح رعوبها (أبو حسليف ( )20 :2105رقورة .)23 :2102

ويزيد عميها أبو سموت ( )2104دواعي أشرى ملها االلفجار السكالي أسباب اجتماعية
وسياسية األساليب اإلدارية الحديةة (أبو سموت .)23 :2104

وباالجمال يتبين أن مجموعة العوامؿ ودواعي التغيير مترابطة مع بعضها فالعولمة مرتبطة
بتسارع المتغيرات وأف التسارع في جميع المجاالت التكلولوجية والعممية هو أهـ دواعي
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التغير ويجب أف يواكب مديري المدارس جميع أسباب ودواعي التغيير؛ حتى تظؿ العممية

التربوية مواكبة لمتغيرات المتجددة والتطورات المتسارعة.

 3.3.8أىداف ادارة التغيير:
إف ادارة التغيير وما يلدرج تحتها مف مفاهيـ وافكار و تصورات لها قيمة كبيرة أللها تساعد عمى

تحقيؽ اهداؼ متعددة لذكر ملها كما في رقورة (:)06 :2102

 .0فحص مستمر للمو او تراجع الملظمة والفرص المحيطة بها.
 .2تطوير أساليب الملظمة في عبلجها لممراكؿ التي تواجهها.
 .3زيادة الةقة واالحتراـ والتفاعؿ بيف أفراد الملظمة

 .4تطوير قيادة قادرة عمى االبداع االداري وراغبة فيه.

 .5بلا ملاخ اداري يساعد عمى التغيير والتطوير و االبداع.

 .6زيادة حماس ومقدرة أف ارد الملظمة عمى مواجهة مراكمهـ وفي الضباطهـ الذاتي.
واتفؽ كؿ مف الشضيري ( )2113والزعيبر ( )2100وحريـ ( )2115كما في السموت

( )20 2104أن أىم أىداف ادارة التغيير:
 .2الحفاظ عمى الحيوية الفاعمية:

يعمؿ التغيير عمى تجديد الحيوية داشؿ المؤسسات والملظمات والدوؿ فالتغيير يؤدي إلى
التعاش اآلماؿ وتحريؾ الةوابت وسيادة روح التفاؤؿ وظهور المبادرات الفردية والجماعية

وتظهر اآل ار والمقترحات ويزداد االحساس بأهمية وجدوى المراركة االيجابية ومف ةـ تشتفي

روح البلمباالة والسمبية ولزعات التراؤـ اللاجمة عف الةبات واالستقرار الممتد لفترة طويمة مف
الزمف(.الشضيري )24 :2113
 .3تنمية القدرة عمى االبتكار:

لتيجة لكةرة العوائؽ أو القوى التي تعمؿ عمى الحد مف تلفيذ عممية التغيير و تحقيؽ
لتائجه فإف السبيؿ االمةؿ لتشطي مةؿ تمؾ العقبات هو ايجاد حموؿ ابتكارية غير تقميدية تساهـ

في إحدا ث التغيير وتستفيد مف تمؾ العوائؽ لتوجيهه لكي يصبح مف عوامؿ مساعدة ومسالدة
وذلؾ بأقؿ تكمفة أو شسائر ممكلة (الزعيبر .)94 :2100

 .4إثارة الرغبة في التطوير والتحسين واالرتقاء:

يعمؿ التغيير عمى تفجير المطالب واةارة الرغبات وتلمية الدافع والحافز لحو االرتقا

والتقدـ وما يستدعيه ذلؾ مف تطوير و تحسيف متبلزميف في كؿ المجاالت كزيادة االلتاجي
وتحسيف وضع األفراد المادي والمعلوي مف شبلؿ عمميات االصبلح ومعالجة العيوب
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واالشطا

وعمميات التجديد واالحبلؿ والتطوير الرامؿ والمتكامؿ الذي يقوـ عمى تطبيؽ

أساليب عمؿ جديدة تعتمد عمى تكلولوجيا جديدة (حريـ .)348 :2115

 .5التوافق مع متغيرات الحياة:

حيث يعمؿ التغيير عمى زيادة القدرة عمى التكيؼ والتوافؽ مع متغيرات الحياة ومع ما

يواجه المؤسسات والدوؿ و األفراد مف ظروؼ مشتمفة ومواقؼ غير ةابتة بؿ وبيئة تتفاعؿ فيها
العديد مف العوامؿ واألفكار واالتجاهات والقوى والمصالح والحقوؽ (الشضيري :2113

.)25

 .6الوصول إلى درجة أعمى من القوة في األداء والممارسة:
يعمؿ التغيير عمى الوصوؿ إلى درجة أكبر مف القوة في األدا التلفيذي والممارسة
الترغيمية وذلؾ مف شبلؿ محوريف هما :اكتراؼ لقاط ومجاالت الضعؼ والةغرات التي أدت إلى

الشفاض األدا

ومعرفة القوة و تأكيدها.

وبالتالي فإف أهمية التغيير تأتي مف موله استجابة لمتطورات والمستجدات في طبيعة عمؿ

المؤسسة وذلؾ يفرض عميها إدشاؿ تعديبلت جزئية وأحيالأ كمية في مجاؿ او عدد مف مجاالتها

المشتمفة (الزعيبر .)96 :2100

وباالجمال يتبين أن أهداؼ إدارة التغيير تحدد طريؽ وأسس عممية التغيير والغايات

التي لقوـ بالتغيير مف اجمها وتؤصؿ لمتغيير كعمـ له أسس و أصوؿ وليس عمبلً عروائياً كما
ت رى أف تطبيؽ أهداؼ إدارة التغيير في العممية التعميمية له الكةير مف الفوائد والمزايا عمى جميع
أبعاد ومفاصؿ العممية التعميمية التربوية.

ط-أىداف ادارة التغيير التربوي:

أما التغيير التربوي فهو يهدؼ إلى تحقيؽ مجموعة مف األهداؼ تشتمؼ مف مؤسسة

تربوية إلى أشرى وفقاً لممركبلت و البيئة التي والظروؼ التي تتعامؿ معها كؿ مؤسسة وهي:

 -0إحداث التغيير اإليجابي المحمؿ بالقيـ العممية والتربوية واإلدارية واألشبلقية لتجويد
مشرجات التعميـ وفقاً لترريعات قالولية.

 -2دفع الواقع واةرائه بالجديد عممياً وفكرياً وتقلياً مف شبلؿ قلوات اتصاؿ رسمية وغير
رسمية مف إعبلـ و صحافة و غيرها مف وسائؿ التوعية.

 -3تمبية التربية لحاجات التغيير االجتماعي وتحقيؽ شطط التلمية واستيعاب معطيات ةقافة
العصر المتراكمة لمحاؽ بركب الحضارة وسباؽ التقدـ العممي العالمي.

 -4اعادة اللظر في كيفية اعداد المعمـ وتدريبه أةلا الشدمة بركؿ فعاؿ يتمارى مع
المستجدات العالمية في هذا المجاؿ.

25

 -5إعادة اللظر في تصميـ وحجـ المبالي المدرسية وتجهيزاتها وفقاً لمواصفات الجودة
الراممة في التعميـ.

 -6محاولة التوفيؽ بيف أهداؼ المؤسسة التربوية وأهداؼ العامميف بما يحقؽ رضاهـ
ورضى المؤسسة في الوقت لفسه( .أبو حسليف )29 :2105

فيما يرى الزهرالي أف مف أهداؼ التغيير التربوي:

 .0التأكيد عمى إلسالية بيئة العمؿ التربوي؛ بحيث تسود بيف التربوييف مراعر الةقة والصراحة
وعبلقات التكامؿ المةمرة.

 .2مساعدة مديري المدارس عمى تبلي مفاهيـ أساليب قيادية تقوـ عمى الرورية والحوار.
 .3ترسيخ ممارسة الرقابة الذاتية لدى جميع علاصر العمؿ التربوي.

 .4زيادة الرضا الوظيفي لدى المديريف والعامميف وتلمية التمائهـ لمدارسهـ التي يعمموف بها
ولؤلهداؼ التي يسعوف إلى تحقيقها( .الزهرالي )26 :2118

وتتفق الباحثة مع جممة األهداؼ السابقة وترى أف الهدؼ الرئيس لمتغيير في المدرسة
هو االرتقا بالمدرسة وتطويرها واالرتقا بها لتحقيؽ األهداؼ الملرودة عمى أكمؿ وجه.

 3.3.9عوامل نجاح عممية التغيير:
إف أي عممية تغيير يجب أف تتوافر لها مقومات وعوامؿ تساعد القائميف عمى التغيير في

المؤسسات التربوية عمى تحقيؽ أفضؿ لتائج لمتغيير ومف أهـ هذه العوامؿ ما يمي:
 .0توافر الملاخ العاـ الذي يقبؿ التغيير وال يعارضه.
 .2دعـ وتأييد القادة اإلدارييف في اإلدارة التربوية.

 .3وجود قادة تغيير يمتمكوف مهارات إلسالية وعقمية وفلية ترتبط بالتغيير وتساعدهـ عمى
تكويف تصور رامؿ عف التغيير و قواعده.

 .4توافر الموارد البررية والمادية والفلية التي تهيئ لمتغيير وتساعد عمى تلفيذه.

 .5ترشيص مركبلت الملظمة بأسموب عممي وكذلؾ ترشيص عوامؿ مقاومة التغيير وكيفية
التعامؿ معها (أبو حسليف .)30 :2105
فيما يرى الهبيؿ مجموعة مف العوامؿ التي تساعد عمى إحداث التغيير بسبلسة ملها؛
الضمالات العزـ والتصميـ سبلمة اللظـ اإلدارية الشبرة الحسـ الضرورة الحوافز التلافسية

الةقافة التواصؿ (الهبيؿ . )53 :2118
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يتبين مما سبق أف توفر هذه العوامؿ علد الرروع في عممية التغيير وحرص المدير
عمى تحقيقها يضمف لسب لجاح عالية لعممية التغيير وتحقيؽ أمةؿ لؤلهداؼ المرجوة مف

عممية التغيير وأف تسير عممية التغيير وفؽ الشطوات المرتب لها.

 3.3.:إدارة التغيير في دائرة التعميم بوكالة الغوث:
تحرص إدارة التغيير وكالة الغوث الدولية وبركؿ شاص برلامج التربية والتعميـ التابع لها

بمحافظات غزة عمى اللهوض بلوعية التعميـ المقدـ فملذ لرأتها مرت شدمات التعميـ بعدة

مراحؿ كالت مصحوبة بتغييرات في الهياكؿ التلظيمية إلدارة التعميـ وذلؾ وفقا لمتطمبات كؿ

مرحمة ومواكبة لبلتجاهات التربوية المعاصرة (أبو سموت )61:2104
ملذ بداية األلفية الجديدة بدأت إدارة وكالة غوث وترغيؿ البلجئيف الفمسطيلييف إدشاؿ
مفهوـ التغيير في إداراتها عامة والتعميـ شاصة وذلؾ إلحداث لقمة لوعية في األدا

حيث

بدأت وكالة الغوث برلامج مكةؼ مف الدورات التدريبية لممد ار والمد ار المساعديف حوؿ القيادة

والتغيير وادارة التغيير.

وتظهر مف أدبيات دورة إدارة التغيير اهتمامها بجميع جوالب التغيير وأهدافه وسبؿ

التغمب عمى مقاومة التغيير وظهرت لتائج الدورات واضحة في أدا المد ار بلا عمى لتائج
تقييـ األدا السلوي( .برلامج التعميـ )www.unrwa.org/
ومف لتائج التغيير ظهور تعميمات وتعميمات جديدة لـ تكف سابقاً مةؿ إلغا بعض

األساليب التربوية واستحداث مراريع و برامج تربوية جديدة ومساعدة المد ار عمى التعامؿ بقوة

مع المتغيرات التربوية والتكلولوجية كالمجتمع المحمي والبيئة المدرسية واأللرطة البلملهجية

(مجمعات دورة إدارة التغيير وكالة الغوث غزة .)2114

يتضح مما سبق أف برلامج التعميـ بوكالة الغوث حاوؿ ملذ البداية أف يواكب التطورات
العممية في مجاؿ اإلدارة وتحديث وتطوير قدرات مد ار المدارس وفقاً ألحدث اللظـ وملها
إدارة التغيير حيث أف المد ار يحصموف باستمرار عمى تدريب في مجاالت إدارية كةيرة ملها

ادارة التغيير.
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 2.3الميزة التنافسية
 3.4.2تمييد:
في ظؿ االقباؿ المتزايد عمى التعميـ في محافظات غزة والتوسع في مؤسساته أصبحت

السرعة والجودة والمرولة والتكاليؼ أدوات تلافسية مهمة لممؤسسات التعميمية في الوقت الحاضر
ولها دور أساس في لجاح هذه المؤسسات.
يعد مفهوـ الميزة التلافسية ةورة حقيقية في عالـ اإلدارة عمى المستوييف األكاديمي و

العممي .فأكاديمياً لـ يعد يلظر لئلدارة كهـ داشمي أو مواجهة وقتية مع مراكؿ ليست ذات بعد
استراتيجي ولكف أصبح يلظر لئلدارة كعممية ديلاميكية مستمرة تستهدؼ معالجة الكةير مف
الهموـ الداشمية والشارجية التحقيؽ التفوؽ المستمر لممؤسسة عمى اآلشريف أي عمى الملافسيف

وبطبيعة الحاؿ لف يكوف التفوؽ هذا عمبلً وقتياً أو قصير المدى لكله محاوالت دائمة لحفظ
توازف المؤسسة تجاه األطراؼ األشرى في مجالها (كحيؿ .)29 :2106

وفي ظؿ التغيرات المتبلحقة والمستمرة في كافة مجاالت الحياة االقتصادية والسياسية
واالجتماعية والتكلولوجية التي تؤةر عمى لجاح الملظمة فلجاح الملظمة مبلي عمى قدرتها عمى

فهـ واستيعاب تمؾ المتغيرات مف شبلؿ استغبلؿ وتسشير المقومات واالمكاليات المتاحة لدى
الملظمة بهدؼ االستغبلؿ األمةؿ لتحقيؽ التلمية والتلافسية المطموبة لتبقى الملظمة موجودة

بقوة في مجالها.

وم ػػف هل ػػا فإلل ػػا لس ػػتطيع أف لق ػػوؿ ب ػػأف اله ػػدؼ األساس ػػي ألي ملظم ػػة أعم ػػاؿ ه ػػو البق ػػا
أطػػوؿ فت ػرة ممكلػػة فػػي إطػػار البيئػػة والمجتمػػع الػػذي تعمػػؿ فيػػه ولكػػي يتحقػػؽ هػػذا البػػد لملظمػػة

األعمػ ػ ػػاؿ أف تمتمػ ػ ػػؾ رؤيػ ػ ػػة ورسػ ػ ػػالة واضػ ػ ػػحتيف تقودهػ ػ ػػا فػ ػ ػػي المسػ ػ ػػار الصػ ػ ػػحيح إلػ ػ ػػى الهػ ػ ػػدؼ
الملرود (العتوـ .)42 :2119

 3.4.3مفيوم الميزة التنافسية:
لقد حاوؿ العديد مف الباحةيف في مجاؿ اإلدارة وضع مفهوـ محدد لمميزة التلافسية وملهـ

)( Pitts & Lei (1996: 68بيتيس و لي  )0996عمى ألها "استغبلؿ ملظمة األعماؿ للقاط
قوتها الداشمية في أدا األلرطة الشاصة بها بحيث تتولد قيمة ال يستطيع الملافسوف تحقيقها في

أدائهـ أللرطتهـ".

في حيف عرفها أبو بكر بأله "قدرة الملظمة عمى صياغة وتطبيؽ االستراتيجيات التي

تجعمها في مركز أفضؿ باللسبة لمملظمات األشرى العاممة في لفس اللراط ويتحقؽ مف شبلؿ
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االستغبلؿ األفضؿ لئلمكاليات والموارد الفلية والمادية والمالية والتلظيمية باإلضافة إلى القدرات

والكفا ات والمعرفة وغيرها مف اإلمكالات التي تتمتع بها الملظمة والتي تمكلها مف تصميـ
وتطبيؽ استراتيجيتها التلافسية ويرتبط تحقيؽ الميزة التلافسية ببعديف أساسييف هما القيمة المدركة

لدى العميؿ وقدرة الملظمة عمى تحقيؽ التميز (أبو بكر .)04 03 :2118

فػ ػ ػ ػػي حػ ػ ػ ػػيف عرف ػ ػ ػ ػت بػ ػ ػ ػػأف المي ػ ػ ػ ػزة التلافسػ ػ ػ ػػية تلرػ ػ ػ ػػأ بمجػ ػ ػ ػػرد توصػ ػ ػ ػػؿ المؤسسػ ػ ػ ػػة إلػ ػ ػ ػػى

اكتر ػ ػػاؼ ط ػ ػػرؽ جدي ػ ػػدة أكة ػ ػػر فعالي ػ ػػة م ػ ػػف تم ػ ػػؾ المس ػ ػػتعممة م ػ ػػف قب ػ ػػؿ الملافس ػ ػػيف حي ػ ػػث يك ػ ػػوف
بمقػ ػ ػػدورها تجسػ ػ ػػيد هػ ػ ػػذا االكترػ ػ ػػاؼ ميػ ػ ػػدالياً وبمعلػ ػ ػػى آشػ ػ ػػر إحػ ػ ػػداث عمميػ ػ ػػة إبػ ػ ػػداع بمفهومػ ػ ػػه

الواسع (ـ .بورتر (M. Porter, 1993: 48,

وعرفت بألها شاصية أو مجموعة مف شصائص تمتمكها المؤسسة وتحتفظ بها لفترة زملية وتتحقؽ
مف شبللها ملافع متلوعة وملها تحقيؽ التفوؽ عمى الملافسيف (المعاضيدي .)213 :2007
ومف التعريفات السابقة تعرفيا الباحثة إجرائياً بألها :الشاصية التي تميز مدارس وكالة

الغوث عف غيرها مف المدارس الملافسة مف شبلؿ صياغة و تطبيؽ العامميف فيها لبلستراتيجيات

مما تجعمها في مركز أفضؿ وتـ تحديد الميزة التلافسية لممدارس مف شبلؿ األداة المعدة لهذا

الغرض.

 3.4.4خصائص الميزة التنافسية:
ولملح الميزة التلافسية المفهوـ األوضح يجب التطرؽ لشصائصها التي يمكف أف تستشدـ

مف قبؿ الملظمة لتقييـ ميزتها التلافسية وهذه الشصائص هي:
 .0ترتؽ مف رغبات وحاجات الزبوف.

 .2تقدـ المساهمة األهـ في لجاح األعماؿ.
 .3تقدـ موا مة فريدة بيف موارد الملظمة والفرص في البيئة.
 .4طويمة األمد وصعبة التقميد مف قبؿ الملافسيف.
 .5تقدـ قاعدة لمتحسيلات البلحقة.

 .6تقدـ التوجيه والتحفيز لكؿ الملظمة (لجـ .)27 :2114
باإلضافة لذلؾ أضاؼ الزعبي ( )2115شصائص هي:
 .0تؤدي إلى تحقيؽ التفوؽ واألفضمية عمى الملافسيف.
 .2تلبع مف داشؿ الملظمة وتحقؽ قيمة لها.

 .3تلعكس في الكفا ات أدا الملظمة في ألرطتها أو قيمة تقدـ لمعمبل أو كميهما.
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 .4يجب أف تؤدي إلى التأةير في العمبل وادراكهـ لؤلفضمية فيما تقدـ الملظمة وتحفزهـ
لمر ار ملها.

 .5تتحقؽ لمدة طويمة وال تزوؿ بسرعة علدما يتـ تطويرها وتجديدها.

(الزعبي )038 :2115

وتتفق الباحثة مع هذه الشصائص وتضيؼ عميها أف تكوف الميزة مرلة وأف تلاسب
أهداؼ ورسالة المدرسة

حيث لممدرسة شصوصية بعض الري عف باقي المؤسسات فهي

تؤدي رسالة سامية بجب أف لحرص عمى التميز فيها.

 3.4.5أىمية الميزة التنافسية:
يرى الباحةوف والمشتصوف أهمية الميزة التلافسية تكمف بأف كؿ المؤسسات تحاوؿ وتحرص
عمى تطوير وتحسيف أدا ها لموصوؿ إلى األدا األمةؿ وعميه أصبح ممارسة وتطبيؽ جميع

المؤسسات لمميزة التلافسية أمر ضروري ال ملاص مله وتتجسد أهمية الميزة التلافسية في:

 .0توفر قيمة لمعمبل تمبي احتياجاتهـ وتضمف وال هـ وتدعـ سمعة وصورة المؤسسة في
أذهالهـ.

 .2تحقؽ التميز االستراتيجي عف الملافسيف في السمع والشدمات المقدمة لمعمبل

مع

إمكالية التميز في الموارد والكفا ات واالستراتيجيات الملتهجة في ظؿ بيئة تلافسية.

 .3تحقؽ حصة سوقية لمملظمة وكذلؾ ربحية عالية لمبقا واالستةمار في السوؽ.
 .4توفر فرص تسويقية جديدة.

 .5تساعد عمى بد مجاؿ تلافسي جديد كدشوؿ سوؽ جديدة أو التعامؿ مع لوعية جديدة
مف العمبل

أو لوعية جديدة مف الملتجات والشدمات.

 .6تكوف رؤية مستقبمية جديدة لؤلهداؼ التي تريد المؤسسة بموغها ولمفرص الكبيرة التي
ترغب في اقتلاصها (كحيؿ .)30 :2106

وباإلجمال يتضح مما سبق أف أهمية الميزة التلافسية هو في إطالة عمر الملظمة وزيادة
حصتها السوقية عبر المحافظة عمى العمبل وزيادتهـ برتى الطرؽ المتاحة والمقبولة وتحقيؽ
األهداؼ التي وجدت مف أجمها المدرسة بأحمى جودة و أفضؿ أدا .

 3.4.6عناصر الميزة التنافسية:
يعتمد تحقيؽ الميزة التلافسية عمى توافر العديد مف العلاصر طبيعية التفاعؿ والتكامؿ فيما بيلها

ومف أبرز علاصر الميزة التلافسية ما يمي:
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 .0الموارد الطبيعية :عمى الرغـ مف أهمية توافر الموارد الطبيعية لتحقيؽ الميزة التلافسية
لمملظمة إال اف توافرها لـ يعد مصد ار أساسياً لتحقيؽ هذه الميزة وذلؾ لتيجة لمعديد مف
التغيرات العالمية والمحمية التي حدةت في اآلولة األشيرة حيث إف عدـ توافر هذه الموارد لـ

يعد حائبلً دوف تحقيؽ الميزة التلافسية.

 .2رأس المال :لقد كاف رأس الماؿ قاد اًر عمى تحقيؽ ميزة تلافسية عالية لكف االقتصاد العالمي

الجديد العابر لمحدود أدى لتراجع أهمية توافر رأس الماؿ لمملظمة في تحقيؽ ميزة تلافسية

لها.

 .3التكنولوجيا :يمعب العلصر التكلولوجي دو اًر مهماً في تحسيف الكفا ة اإللتاجية وتحقيؽ

الميزة التلافسية عبر عمميات شمؽ واستيعاب المعرفة وكذلؾ ابتكار وتطبيؽ تكلولوجيا
جديدة في أدا األعماؿ .ولكف االستفادة في هذا العصر لـ تعد مقتصرة عمى ملظمة بعيلها

حيث تستطيع جميع الملظمات الحصوؿ عمى التكلولوجيا.

 .4الموارد البشرية :تمةؿ الموارد البررية ذات التعميـ المتميز والمهارات العالية بعداً استراتيجياً
هاماً في تحقيؽ الميزة التلافسية (عمي .)38-37 :2103

وباإلجمال يتضح مما سبق أف أهـ علاصر الميزة التلافسية في وقتلا الحالي هي الموارد

البررية المؤهمة التي تستطيع أف تحدث الفرؽ عف الملافسيف مف الملظمات المرابهة فالموارد
البررية قادرة عمى تعويض اللقص في أي علصر مف علاصر الميزة التلافسية األشرى؛ إلى
جالب أف تمتمؾ المدرسة البلية التلظيمية واإلدارية الواضحة الملاسبة إلحداث الميزة التلافسية

وتساعد عمى االستغبلؿ األمةؿ لجميع الموارد المتاحة لتحقيؽ الميزة التلافسية والمحافظة عميها.

 3.4.7أبعاد الميزة التنافسية:
تعمؿ اإلدارة العميا في الملظمات عمى تحقيؽ الميزة التلافسية لمملظمة مف شبلؿ ما

تقدمه مف ملتجات تحقؽ حاجات ورغبات الزبائف أو القيمة التي يتملى الحصوؿ عميها الزبائف
مف تمؾ الملتجات .ويرى البلمي (البلمي  )09 :2118بأف وظيفة العمميات تساهـ في تحقيؽ
الميزة التلافسية لمملظمة مف أهداؼ األدا المتمةمة باألسبقيات التلافسية التي تسعى الملظمة إلى

تحقيقها والتي تعكس األدا الكمي لمعمميات .وقد تطرؽ الكتاب في مجاؿ اإلدارة والعمميات إلى
أبعاد الميزة التلافسية .ومف شبلؿ استطبلع بعض المصادر في هذا المجاؿ تبيف أف هلاؾ لوعاً

مف التطابؽ بيف آ ار عدد مف الكتاب حوؿ األبعاد األكةر ريوعاً والتي يعد كؿ واحد ملها بمةابة
بعداً أساسياً لتحقيؽ الميزة التلافسية لمملظمة وتتمةؿ ت
هذه األبعاد بالكمفة والجودة والمرولة
والتسميـ .ولظ اًر ألهمية ت
هذه األبعاد في تحقيؽ ميزة تلافسية لمملظمة فقد تـ اعتمادها كأبعاد

فرعية لممتغير المعتمد في البحث والمتمةؿ بالميزة التلافسية.
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ُ .0بعد الكمفة :يؤكد (كحيؿ  )34 :2106عمى أف أية ملظمة عميها أف تركز عمى بعد الكمفة
ألله البعد التلافسي األوؿ الذي تسعى الملظمات إلى تحقيقه مف أجؿ أف تجعؿ تكاليؼ إلتاج
وتسويؽ ملتجاتها أدلى وأقؿ مف الملظمات الملافسة له والحصوؿ عمى أكبر قدر ممكف مف

األرباح .ويرى (( )Aquilano,et.al, 1995: 24أكويبللو وآشروف) بأف الملظمات التي تسعى
إلى الحصوؿ عمى حصة سوقية أكبر كأساس لتحقيؽ لجاحها وتفوقها هي التي تقدـ ملتجاتها
بكمفة أدلى مف الملافسيف لها .ويبيف (( )Slack, et.al, 2004: 44سميؾ وآشروف) بأف الكمفة

األقؿ هي الهدؼ العممياتي الرئيسي لمملظمات التي تتلافس مف شبلؿ الكمفة وحتى الملظمات

التي تتلافس مف شبلؿ المزايا التلافسية األشرى غير الكمفة فإلها تسعى لتحقيؽ كمؼ ملشفضة

لمملتجات التي تقوـ بإلتاجها .ويرير(العزاوي  )24 :2116إلى إف إدارة العمميات تسعى إلى
تشفيض كمؼ اإللتاج مقارلة بالملافسيف والوصوؿ إلى أسعار تلافسية تعزز مف الميزة التلافسية

لمملتجات في السوؽ .ويؤكد (البلمي  )20 :2118بأف هلاؾ جز اً مف السوؽ داشؿ كؿ
صلاعة يرتري بالتحديد عمى أساس الكمفة الملشفضة ولمتلافس في تمؾ األسواؽ عمى الملظمة

أف تلتج بأقؿ كمفة ممكلة إال أف ذلؾ ال يضمف دائماً الربحية واللجاح.

بلا عمى ما تقدـ اتضح أف بعد الكمفة يعد مف الركائز األساسية في لجاح الملظمة مف

شبلؿ تمكيلها مف الوقوؼ أماـ الملظمات الملافسة ومساعدتها في الوصوؿ إلى أسعار تلافسية
تعزز مف الميزة التلافسية لملتجات الملظمة في السوؽ ولكله في حالتلا البحةية (مدارس وكالة

الغوث) ليس عبئاً ظاه اًر لدى مدير المدرسة إلما هو موجود في اإلدارة العميا لبرلامج التعميـ.

ُ .2بعد الجودة :يؤكد (( )Heizer and Render,2001: 36هايزر و رلدر) عمى أف حصوؿ
الملظمة عمى القيمة المتوقعة التي تتلاسب مع رسالتها يتطمب ملها تحديد توقعات الزبائف
ورغباتهـ عف الجودة والعمؿ عمى تحقيقها .ويوضح

(( )Slack,et.al, 2004: 45سبلؾ

وآشروف) بأف الجودة تعد مف المزايا التلافسية المهمة والتي ترير إلى أدا األريا بصورة
صحيحة لتقديـ ملتجات تتبل ـ مع احتياجات الزبائف .ويرير ( Krajewski and Ritzman,

( )2005: 62كراجاوسكي ورتزماف) إلى إف الزبائف يرغبوف بالملتجات بالجودة التي تمبي
الشصائص المطموبة مف قبمهـ وهي الشصائص التي يتوقعولها أو يراهدولها في اإلعبلف

فالملظمات التي ال تقدـ ملتجات بجودة تمبي حاجات ورغبات الزبائف وتوقعاتهـ ال تتمكف مف
البقا واللجاح في سموؾ الملافسة .ويؤكد ( ( )Evans and Collier, 2007: 126إيفالز

وكولر) عمى أف الملتجات ذات الجودة العالية تسهـ في تحسيف سم َعة الملظمة وتحقيؽ رضا
الزبائف فضبلً عف الملظمة يمكف لها أف تفرض أسعار أعمى في َحالة تقديـ ملتجات ذات جودة
عالية لتمبية متطمبات الزبائف .ويرى(( )Karahasanovic and Lonn, 2007: 1كاراسالوفيؾ
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لوف) بأف الجودة تعلي المطابقة مع المتطمبات .ويرى (رسبلف  )3 :2117بأف الجودة هي
و ْ
جودة المؤسسة أو الملظمة بهدؼ تحسيف و تطوير العمميات واألدا تقميؿ التكاليؼ التحكـ في
الوقت تحقيؽ رغبات الزبائف ومتطمبات السوؽ العمؿ بروح الفريؽ وتقوية االلتما وهذه
جميعها يمكف تمشيصها في لقطتيف أساسيتيف:

األولى المطابقة لممواصفات والةالية إرباع وتحقيؽ متطمبات السوؽ.
وباإلجمال يتبين أن بعد الجودة يعد مف ركائز لجاح الملظمة في عالـ األعماؿ مف شبلؿ
تقديـ ملتجات بمواصفات تحقؽ أو تفوؽ متطمبات الزبائف إلرضائهـ وهذا يسهـ في تعزيز الميزة

التلافسية لمملظمة في السوؽ وهو مف األبعاد المهمة في مجاؿ اإلدارة المدرسية.

ُ .3بعد المرونة :ويبيف (( )Russell and Taylor, 1998: 32راريؿ وتايمور) بأف المرولة
تعلي القدرة عمى إلتاج مجموعة واسعة مف الملتجات وادشاؿ ملتجات جديدة وتعديؿ الملتجات

الموجودة بسرعة فضبلً عف االستجابة الحتياجات الزبوف .ويوضح ( Chase, et.al, 2001:

( )26ريس وآشروف) بأف بعد المرولة يعد مف األبعاد المهمة وتعلي قابمية الملظمة عمى تقديـ

ملتجات متلوعة في الوقت المطموب فضبلً عف قدرة الملظمة مف تطوير الملتجات القائمة
وتحسيف عممياتها لتقديـ ملتجات جديدة فالزبوف يحتاج إلى تغيير العمميات لتوفير أربع متطمبات

هي:
مرونة المنتج :وهي قدرة العمميات عمى تقديـ ملتجات جديدة أو معدلة.
مرونة المزيج :وتعلي قدرة العمميات إللتاج مزيج مف الملتجات.
مرونة الحجم :وتعلي قدرة العمميات عمى التغيير في مستوى اللاتج أو في مستوى لراط
اإللتاج لتقديـ أحجاـ مشتمفة مف الملتجات.
مرونة التسميم :وترير إلى قدرة العمميات لتغيير أوقات تسميـ الملتجات.
ويؤكد (العمي  )39 :2116بأف المرولة أصبحت السبلح الفعاؿ في الملافسة بيف
الرركات إذ تتضمف المقدرة عمى تصليع تركيمة واسعة مف الملتجات وتقديـ ملتجات جديدة

بصورة مستمرة فضبلً عف السرعة في تطوير الملتجات القائمة باإلضافة لبلستجابة عموماً إلى

حاجات ورغبات الزبوف .ويبيف (البلمي  )25 :2118بأف المرولة الداشمية لمعممية تتضمف
سرعة االستجابة ألوقات التسميـ المطموبة وتوفير الوقت (تقميؿ الهدر) في عمميات التغيير
والتحوؿ والمحافظة عمى اعتمادية إلتاج وتقديـ الملتجات إلى الزبائف.
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وباإلجمال يتضح أف بعد المرولة أصبح ميزة تلافسية مهمة ألي ملظمة تريد اللجاح واللمو
في عالـ األعماؿ وذلؾ مف شبلؿ قيامها بالتغيير واالستجابة لحاجات ومتطمبات الزبائف مف

الملتجات بأقؿ وقت وجهد ممكف ومف األبعاد التي تلطبؽ كةي ار عمى حالتلا البحةية.

ُ .4بعد التسميم :إف بعد التسميـ هو بمةابة القاعدة األساسية لمملافسة بيف الملظمات في األسواؽ
مف شبلؿ التركيز عمى شفض الفترات الزملية والسرعة في تصميـ ملتجات جديدة وتقديمها إلى
الزبائف بأقصر وقت ممكف .وأضاؼ(( )Slack,et.al,2004,64سبلؾ وآشروف) علدما تريد
أدا العمؿ بسرعة هذا يعلي تشفيض الوقت الذي يستغرقه علد استبلـ طمبات الزبائف لمملتجات

وتسميمهـ تمؾ الملتجات بركؿ لهائي .وأرار ()Krajewski and Ritzman, 2005: 64

(كراجوسكي وريتزماف) بأف هلاؾ ةبلةة أسبقيات لبعد التسميـ تتعامؿ بالوقت هي:

سرعة التسميم :تقاس ت
هذه السرعة بالوقت المستغرؽ بيف استبلـ طمب الزبوف وتمبية الطمب
والذي يسمى بوقت االلتظار ومف الممكف زيادة سرعة التجهيز بتقميؿ وقت االلتظار.
التسميم بالوقت المحدد :ويعلي تسميـ طمبات الزبائف في الوقت المحدد لهـ مف قبؿ الملظمة.
سرعة التطوير :وهي سرعة تقديـ ملتج جديد وتقاس سرعة التطوير بالوقت بيف توليد الفكرة
وحتى التصميـ اللهائي لمملتج وتقديمه إلى السوؽ.
ويوضح (( )Evans and Collier, 2007: 126إيفالز وآشروف) بأف الوقت في مجتمع
اليوـ يعد مف المصادر األساسية لتحقيؽ ميزة تلافسية لمملظمة فالزبائف يرغبوف باالستجابة

السريعة لطمباتهـ فضبلً عف فترات التظار قصيرة واف العديد مف الملظمات تعرؼ اليوـ كيؼ
تستشدـ الوقت كسبلح تلافسي مف شبلؿ تسميـ الملتجات إلى الزبائف بركؿ أسرع وأفضؿ .ويرى

(البلمي  )26 :2118بأف تزايد أهمية الوقت لمزبوف أدت إلى زيادة الملافسة بيف الملظمات عمى
أساس الوقت والتي غايتها السرعة في تقديـ ملتجات جديدة وسرعة الدشوؿ في األسواؽ.

وباإلجمال تبين أف بعد التسميـ يعد مف أبعاد التلافس المهمة بيف الملظمات ويرير إلى
تسميـ الملتجات لمزبائف حسب الوقت المحدد لهـ مف قبؿ الملظمة ويعبر هذا البعد عف قدرة

العمميات عمى مواجهة طمبات الزبائف وتسميمها لهـ في الوقت المحدد وهذا يسهـ في تعزيز الميزة
التلافسية لمملظمة في السوؽ إال أله بعدا ليس ضروريا في حالة الدراسة.
ُ .5بعد اإلبداع :يضيؼ بعض الكتاب اإلبداع عمى أساس اله احد األبعاد األساسية لتحقيؽ
الميزة التلافسية ويغلي اإلبداع (ابتكار الري عمى غير مةيؿ سابؽ) واإلبداع يرير إلى
ةبلةة أمور هي:
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 اإلبداع هو فعؿ يتغير لكوله توليداً ألفكار جديدة وادواته هي الشياؿ والتصور والمعرفة
بألواعها.

 اإلبداع هو عمؿ دؤوب ال يأتي مف دوف علا .

 اإلبداع هو ابتكار تستلبط فيه حقائؽ غير معروفة مف حقائؽ المعرفة.
ويمكف اللظر إلى اإلبداع عمى أله عممية أو اللراط الذهلي الذي يقوـ به الفرد ويلتج عله

ري جديد (كحيؿ .)35 :2106

وباإلجمال يتضح مما سبق أف هذه األبعاد الشمسة يمكف أف تتحقؽ جميعها في

المؤسسات الصلاعية التجارية متعددة األلرطة إال أف بعد اإلبداع مف أهـ أبعاد الميزة التلافسية
التي يمك ف توافرها في مدارس وكالة الغوث والعممية التعميمية ككؿ وألله ال يحتاج لعمميات
معقدة أو إمكاليات لادرة

كؿ ما لحتاجه هو بيئة حاضلة تحث عمى التفكير والتطوير والعمؿ

عمى ما هو غير مألوؼ لملح المدرسة ميزة تلافسية تساعدها عمى اللمو والبقا والتلافس.

 3.4.8أنواع الميزة التنافسية:
يمكف أف تتميز الملظمات مف شبلؿ اتباع استراتيجيات مشتمفة لتحقيؽ اللوعيف التالييف مف
الميزة التلافسية وهما:
 .2ميزة التكمفة األقل:
يمكف لمؤسسة ما أف تحوز ميزة التكمفة األقؿ إذا كالت تكاليفها المتراكمة باأللرطة
الملتجة لمقيمة أقؿ مف لظيراتها لدى الملافسيف ولمحيازة عميها يتـ االستلاد إلى مراقبة عوامؿ
تطور التكاليؼ حيث أف التحكـ الجيد في هذه العوامؿ مقارلة بالملافسيف يكسب المؤسسة ميزة

التكمفة األقؿ ومف بيف هذه العوامؿ مراقبة التعميـ بحيث يجب أال يتـ لتيجة التركيز عمى تكاليؼ
اليد العاممة فحسب بؿ يجب أف يتعداه إلى تكاليؼ اللفايات واأللرطة األشرى الملتجة لمقيمة

فالمسيروف مطالبوف بتحسيف التعمـ وتحديد أهدافه وليتـ ذلؾ البد مف أف يستلد إلى مقارلة

درجة التعمـ بيف التجهيزات والملاطؽ ةـ مقابمتها بالمعايير المعموؿ بها في القطاع.
 .3ميزة التميز:
تتميز المؤسسة عف ملافسيها علدما يكوف بمقدورها حيازة شصائص فريدة تجعؿ الزبوف

يتعمؽ بها وحتى يتـ الحيازة عمى هذه الميزة يستلد إلى عوامؿ تسمى عوامؿ التفرد والتي لميز
مف بيلها التعمـ وآةار بةه بحيث قد تلجـ شاصية التفرد للراط معيف علدما يمارس التعمـ بصفة
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جيدة فالجودة الةابتة في العممية اإللتاجية يمكف تعممها ومف ةـ فإف التعمـ الذي يتـ امتبلكه
بركؿ كفيؿ بأف يؤدي إلى تميز متواصؿ (المقادمة .)27 :2103

ويتضح مما سبق أف ميزة التميز ممكف أف تكوف اللوع األمةؿ لمتطبيؽ في المدرسة
حيث أف مديري مدارس وكالة الغوث ال تعوقهـ التكمفة وليست مف صميـ عممهـ –كما لو كالت

مدارس شاصة -وميزة التميز هي التي لبحث علها في دراستلا وهي القدرة عمى التميز عمى
الملافسيف المماةميف في لفس اللراط واألهداؼ والجهة المررفة.

 3.4.9معايير الحكم عمى جودة الميزة التنافسية:
إف جودة الميزة التلافسية تتحدد مف شبلؿ أربعة عوامؿ رئيسة متمةمة في التالي:
أ -مصدر الميزة :وتلقسـ الميزة التلافسية وفؽ هذا المعيار إلى لوعيف رئيسيف:
مزيا تلافسية مف مرتبة ملشفضة مةؿ التكمفة األقؿ لكؿ مف اليد العاممة والمواد األولية.
أ .ا
مزيا تلافسية مف مرتبة مرتفعة مةؿ التكلولوجيا تمييز الملتج والتفرد في تقديمه السمعة
ب .ا
الطيبة والعبلمة التجارية القوية.

ب -عدد مصادر الميزة التي تمتمكيا المؤسسة:
إف اعتماد المؤسسة عمى ميزة تلافسية واحدة فقط يؤدي إلى سهولة محاكاتها أو التغمب
عميها مف قبؿ الملافسيف كاعتمادها مةبل عمى التكمفة الملشفضة لممواد األولية في حيف يصعب

تقميد الميزة علد تعدد مصادرها.

ت -درجة التحسين والتطوير والتجديد المستمر في الميزة:
يجب أف تسعى المؤسسات إلى توفير مزايا جديدة وبركؿ أسرع وذلؾ قبؿ قياـ الملافسيف

بمحاكاة الميزة الحالية لها وعميها أف توفير مزايا تلافسية جديدة مف مرتبة مرتفعة.
ث -تنمية وتطوير الميزة التنافسية لممؤسسة:

تقوـ المؤسسات بتلمية وتطوير مزايا تلافسية جديدة مف شبلؿ اكتراؼ سبؿ جديدة
وأفضؿ لمملافسة وذلؾ بواسطة ابتكار تحسيلات مستمرة في أساليب التسويؽ وفي أساليب
العمميات اإللتاجية والتي ال تتـ إال باستشداـ البحث والتطوير وتلمية القدرات االبداعية

ومف

أهـ الدوافع التي تؤدي إلى التجديد في الميزة ظهور تكلولوجيات جديدة وظهور حاجات جديدة

لممستهمؾ والتي تؤدي إلى حتمية تعديؿ الميزة التلافسية الحالية أو تلمية ميزة تلافسية جديدة.
(كحيؿ )39 :2105
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وهلالؾ مف ذكرها ةبلةة معايير مةؿ (عبد الرؤوؼ  )5 :2117وهلالؾ مف ذكرها أربعة مةؿ

(المقادمة  )49 :2103و (شميؿ .)87 :0998

ويتوقؼ بلا وتعزيز الميزات التلافسية لممؤسسة عمى تعزيز جودة الموارد المستشدمة في تحقيؽ

الملتج وتعظيـ عائدها وتطوير وتفعيؿ العمميات مف شبلؿ استعماؿ أساليب إدارية حديةة كإعادة
الهلدسة وادارة الجودة والتحسيف المستمر لؤلدا

وضرورة ابتكار وتطوير ميزات تلافسية جديدة

وتوظيفها بطريقة فعالة تهدؼ التصدي لقدرة محاكاة الملافسيف لميزتها التلافسية الحالية.

(المقادمة )51 :2103
ط -مصادر الميزة التنافسية:
كي تستطيع المؤسسة الحصوؿ عمى ميزة تلافسية فإف ذلؾ يعتمد عمى قدرة المؤسسة

عمى التكيؼ مع المتغيرات السريعة التي تحدث في البيئة الشارجية لممؤسسة وأف تستفيد مف
المصادر الداشمية لممؤسسة بركؿ فعاؿ وأف تتـ عممية اشتيار وتطبيؽ استراتيجية إدارة األعماؿ

داشؿ المؤسسة بركؿ فعاؿ وسميـ (قرطة )38 :2106

وحدد )( Pitts & Lei (1996: 70بيتس وليو) مصادر الميزة التلافسية كاآلتي:
 المصادر الداشمية المرتبطة بموارد الملظمة الممموسة وغير الممموسة مةؿ العوامؿ األساسية
لئللتاج الطاقة والموارد األولية قلوات التوزيع  ...وغيرها كذلؾ تتأتى الميزة التلافسية مف
اللظـ اإلدارية المستشدمة والمطورة وأساليب التلظيـ اإلداري طرؽ التحفيز مردودات

البحث والتطوير واإلبداع المعرفة.

 المصادر الشارجية وهي كةيرة ومتعددة وتتركؿ مف شبلؿ متغيرات البيئة الشارجية وتغيرها
مما يؤدي إلى شمؽ فرص وميزات يمكف أف تستغمها الملظمة وتستفيد ملها كظروؼ

العرض والطمب عمى المواد األولية والمالية الموارد البررية وغيرها.

 كما يمكف لمملظمة أف تبلي ميزة تلافسية مف شبلؿ شياراتها االستراتيجية الشاصة بالتكامؿ
األفقي والعمودي والتلويع والتحالفات االستراتيجية والعبلقة مع اآلشريف.

تبين أف المدرسة يمكف أف يكوف مصدر ميزتها التلافسية متلوعاً ومف عدة مصادر

الداشمية مف موظفيف وطبلب وادارييف والشارجية مف مجتمع محمي ومؤسسات داعمة وجهات
مررفة.
وباإلجمال اتضح أف العولمة جعمت العالـ قرية صغيرة وألف التقدـ العممي متسارع بصورة
رهيبة كاف لزاما عميلا أف لواكب التطورات في مجاؿ العموـ بسرعة كي ال لقع في فجوة عممية

ةقافية ولذلؾ كمه اشتارت الباحةة موضوع دراستها مف المواضيع العممية الحديةة لوعا ما
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أال

وهما إدارة التغيير التي تحث عمى إحداث تغييرات جذرية في مشتمؼ لواحي الحياة العممية

اإلدارية ألي مؤسسة وألف التغيير سلة اهلل في الكوف حيث قاؿ اهلل تعالى في كتابه العزيز :ﭐ

ﭐﱡﭐ ﲜ ﲝ ﲞ ﲟ ﲠ ﲡ ﲢ ﲣ ﲤ ﲥ ...ﱠ (الرعد)00 :
والموضوع الةالي هو الميزة التلافسية وهي العبلمة الفارقة التي يجب أف تكوف لدى كؿ
مؤسسة ترغب في البقا

وفي استقطاب الزبائف والمستهدفيف والمزج بيف هذيف الموضوعيف

الحديةيف سيعطي هذه الرسالة زشماً جيداً وأللهما موضوعيف مترابطيف لوعاً ما في الحداةة
ووجوب مواكبة التطورات.
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 3الفصل الثالث
الدراسات السابقة
 3.1تمييد
 3.2المحور األول :دراسات تتعمق بإدارة التغيير.
 3.3المحور الثاني :دراسات تتعمق بالميزة التنافسية.
 3.4التعقيب عمى الدراسات السابقة.
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الفصل الثالث
الدراسات السابقة
 3.1تمييد:
وقفت الباحةة عمى العديد مف الدراسات السابقة ذات العبلقة بموضوعها وأمكف
إجمالها مف شبلؿ تصليفها إلى محوريف حسب التسمسؿ الزملي التلازلي كما يمي:

 3.2المحور األول :الدراسات المتعمقة بإدارة التغيير:
استرتيجية مقترحة لتطوير قيادة التغيير في مؤسسات
ا
 .2دراسة الكردي ( )3128بعنوان "
التعميم العالي بمحافظات غزة في ضوء مبادئ التنمية المستدامة " الجامعة اإلسالمية دارسة

حالة " ( فمسطين ).

هدفت الدارسة :إلى صياغة استراتيجية لتطوير قيادة التغيير في مؤسسات التعميـ العالي

بمحافظات غزة في ضو مبادئ التلمية المستدامة وذلؾ مف شبلؿ التعرؼ إلى واقع قيادة
التغيير في الجامعة اإلسبلمية و اعتمد الباحث الملهج الوصفي بمجاله التحميمي والملهج

البلائي كما استشدـ الباحث االستبالة والمجموعة البؤرية كأدوات لمدراسة .وتكولت عيلة
الدارسة مف جميع العمدا ولواب العمدا ورؤسا األقساـ ومد ار الوحدات موظفيف األكاديمية

واإلدارية في الجامعة اإلسبلمية بغزة والبالغ عددهـ (.)001
وكالت أبرز لتائج الدارسة :

أ -توصؿ الباحث إلى وضع است ارتيجية مقترحة لتطوير قيادة التغيير في مؤسسات التعميـ
العالي في ضو مبادئ التلمية المستدامة.

ب -بمغت الدرجة الكمية الستبالة تطوير قيادة التغيير في ضو مبادئ التلمية المستدامة مف
وجهة (عميد لائب عميد رئيس قسـ مدير) بوزف لسبي (.)%69.2

 .3دراسة سممان ( )3127بعنوان "درجة إدارة التغيير وثقافة التميز والعالقة بينيما لدى مديري

المدارس الحكومية الثانوية ومديراتيا في محافظات شمال الضفة الغربية من وجيات نظرىم

أنفسيم" ( فمسطين ).

هدفت هذه الدراسة إلى تعرؼ درجة إدارة التغيير وةقافة التميز والعبلقة بيلهما لدى مديري
مدارس الحكومية الةالوية ومديراتها في محافظات رماؿ الضفة الغربية مف وجهة لظرهـ ألفسهـ

استشدمت الباحةة الملهج الوصفي بمجاله التحميمي واعتمدت االستبالة وسيمة لجمع البيالات

تألؼ مجتمع الدراسة مف جميع مديري ومديرات المدارس الحكومية الةالوية في محافظات رماؿ
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الضفة الغربية شبلؿ الفصؿ األوؿ  2106-2105وقد بمغ عددهـ ( )539أما عيلة الدراسة فقد
تكولت مف ( )216مدي ار ومديرة تـ اشتيارهـ بالطريقة الطبقية العروائية .ومف أهـ لتائجها:

أ -توفرت درجة مرتفعة جدا إلدارة التغيير في المدارس الحكومية في رماؿ الضفة الغربية
مف وجهات لظر المديريف والمديرات وكالت بمتوسط حسابي ( )4.36ودرجة مرتفعة

لةقافة التميز بمتوسط (.)4.24

ب -عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية لدى أفراد العيلة عمى استبالتي إدارة التغيير وةقافة
التميز تعزى لمتغيرات (الجلس المؤهؿ العممي).

ت -وجود فروؽ ذات داللة إحصائية لدى أفراد العيلة عمى استبالتي إدارة التغيير وةقافة
التميز تعزى لمتغيرات (سلوات الشدمة التشصص).

 .4دراسة أبو حسنين ( )3126بعنوان "درجة ممارسة المشرفين التربويين إلدارة التغيير
وعالقتيا بمستوى معممييم في المدارس اإلعدادية بمحافظات غزة" ( فمسطين ).

هدفت الدراسة التعرؼ إلى درجة ممارسة المررفيف التربوييف إلدارة التغيير وعبلقتها

بمستوى ادا معمميهـ في مدارس وكالة الغوث بمحافظات غزة وتكوف مجتمع الدراسة مف جميع

معممي ومعممات المدارس االعدادية بوكالة الغوث لمعاـ الدراسي ( )2106-2105والبالغ عددهـ
( )3907معمماً ومعممة في حيف تكولت عيلة الدراسة مف ( )283معمماً ومعممة واستشدـ
الباحث الملهج الوصفي بمجاله التحميمي واستشدـ الباحث استبالتيف االولى تقيس ادارة التغيير
لدى المررفيف التربوييف والةالية تقيس مستوى أدا معممي المدارس االعدادية وأظهرت لتائج

الدراسة ما يمي:

أ -درجة ممارسة المررفيف التربوييف إلدارة التغيير في مدارس وكالة الغوث االعدادية بوزف
لسبي (.)%70.2

ب -توجد فروؽ ذات داللة احصائية بيف متوسطات عيلة الدراسة لدرجة ممارسة المررفيف
التربوييف إلدارة التغيير تعزى لمتغير اللوع لصالح اإللاث.

ت -ال توجد فروؽ ذات داللة احصائية بيف متوسطات عيلة الدراسة لدرجة ممارسة المررفيف
التربوييف إلدارة التغيير تعزى لمتغيري سلوات الشدمة المؤهؿ العممي.

 .4دراسة أبو جاسر ( )3125بعنوان ":مدى تقبل مديري مدارس وكالة الغوث الدولية
بمحافظات غزة لقيم ثقافة التغيير وعالقتو باالنتماء الوظيفي لدييم " ( فمسطين ).

هدفت الدراسة التعرؼ إلى درجة تقدير أفراد عيلة الدراسة لتقبؿ قيـ ةقافة التغيير

وعبلقته بااللتما الوظيفي لديهـ .وقد استشدمت الباحةة الملهج الوصفي بمجاله التحميمي وتكوف
مجتمع الدراسة مف جميع معممي ومعممات المرحمة اإلعدادية في مدارس وكالة الغوث الدولية

بمحافظات غزة لمعاـ الدراسي  2013-2014والبالغ عددهـ ( (3642معمما ومعممة وبمغت عيلة
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الدراسة ) (520معمماً ومعممة تـ اشتيارها بطريقة عروائية طبقية ولتحقيؽ أهداؼ الدراسة
قامت الباحةة بإعداد استبالتيف األولى لقياس مدى تقبؿ معممي مدارس وكالو الغوث

بمحافظات غزة لقيـ ةقافة التغيير واالستبالة الةالية لقياس درجة االلتما الوظيفي لدى المعمميف

وتـ التأكد مف الصدؽ والةبات .

وكانت أىم نتائج الدراسة أف الدرجة الكمية الستبالة ةقافة التغيير بمتوسط حسابي ( )4.04و
بوزف لسبي قدره (.)82.86

 .6دراسة أبو سموت ( )3125بعنوان "درجة ممارسة مديري المناطق التعميمية التابعة لوكالة
الغوث بمحافظات غزة إلدارة التغيير من وجية نظر مرؤوسييم وعالقتيا بضغوط العمل

لدييم ( ".فمسطين ).

هدفت الدراسة التعرؼ إلى درجة ممارسة مديري الملاطؽ التعميمية التابعة لوكالة الغوث

بمحافظات غزة إلدارة التغيير مف وجهة لظر مرؤوسيهـ وعبلقتها بضغوط العمؿ لديهـ

والكرؼ عف طبيعة العبلقة االرتباطية بيف درجة ممارستهـ إلدارة التغيير و درجة ضغوط العمؿ

لدى مرؤوسيهـ ومعرفة داللة الفروؽ في متوسطات تقديراتهـ تبعاً لمتغيرات الدراسة

(اللوع المؤهؿ العممي سلوات الشدمة الملطقة التعميمية المسمى الوظيفي) ولتحقيؽ أهداؼ
الدراسة استشدـ الباحةة الملهج الوصفي بمجاله التحميمي مستشدما استبالتيف األولى لقياس ادارة

التغيير لدى مديري الملاطؽ والةالية لقياس ضغوط العمؿ لدى مرؤوسيهـ وتكوف مجتمع

الدراسة مف جميع مديري المدارس والمررفيف التربوييف العامميف بمحافظات غزة لمعاـ (-2103

 )2104والبالغ عددهـ ( )322مدي اًر ومررفاً.
وتوصمت الدراسة إلى لتائج أهمها:

أ -درجة ممارسة مديري الملاطؽ التعميمية التابعة لوكالة الغوث بمحافظات غزة إلدارة التغيير
كبيرة بوزف لسبي (.)%75.3

ب -ال توجد فروؽ ذات داللة احصائياً في متوسطات تقديرات أفراد العيلة لدرجة ممارسة مديري
الملاطؽ إلدارة التغيير تعزى لمتغيرات (اللوع سلوات الشدمة الملطقة التعميمية.

ت -توجد فروؽ ذات داللة احصائياً في متوسطات تقديرات أفراد العيلة لدرجة ممارسة مديري
الملاطؽ التعميمية إلدارة التغيير تعزى لمتغير المؤهؿ العممي (بكالوريوس ماجستير فأعمى)

لصالح البكالوريوس.
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 .6دراسة اليادي ( )3124بعنوان "إدارة تغيير مؤسسات التعميم العالي العربي نحو جودة

النوعية وتميز األداء" (اليمن).

هدفت الدراسة التعرؼ إلى إدارة تغيير مؤسسات التعميـ لموصوؿ إلى الجودة اللوعية

والتميز في االدا

واستشدمت الدراسة الملهج الوصفي بمجاله التحميمي.

وقد تلاولت الدراسة كيفية إدارة التغيير واآلليات المطموبة في المؤسسات الجامعية أو

أساليب إدارة الجودة اللوعية وتميز األدا كمدشؿ حديث لمتغيير ولماذج جوائز الجودة العالمية
لؤلشذ باللموذج األلسب وتطبيقه في الجامعات العربية.

وتوصمت الدراسة إلى تصور مقترح تطبيقه في الجامعات العربية لبلرتقا لحو الجودة

اللوعية والتميز مف شبلؿ تصوير لموذج هيكمي لمتغيير واشتيار لموذج ملاسب مف لماذج
الجودة الراممة.

 .8دراسة شقورة ( )3123بعنوان "إدارة التغيير وعالقتيا باإلبداع اإلداري لدى مديري المدارس
الثانوية في محافظات غزة من وجية نظر العاممين " ( فمسطين).

هدفت التعرؼ إلى درجة ممارسة مديري المدارس الةالوية في محافظات غزة مف وجهة

لظر المعمميف وقد استشدـ الباحث الملهج الوصفي بمجاله التحميمي وتكوف مجتمع الدراسة مف
جميع معممي ومعممات المدارس الةالوية والبالغ عددهـ ( )5313معمما ومعممة وبمغت عيلة

الدراسة ( )522تـ اشتيارهـ بطريقة عروائية طبقية .ولتحقيؽ أهداؼ الدراسة قاـ الباحث بتطبيؽ
استبالتيف االستبالة األولى لقياس درجة ممارسة المدارس الةالوية بمحافظات غزة ألساليب إدارة

التغيير واالستبالة الةالية لقياس مستوى توفر مهارات االبداع االداري لدى مديري لمدارس

الةالوية وقد توصمت الدراسة الى اللتائج التالية:

أ -أةبتت الدراسة أف درجة ممارسة مديري المدارس الةالوية ألساليب إدارة التغيير في
المدارس جا ت جيدة و بلسبة %76.0

ب -تبيف أف مستوى توفر مهارات االبداع االداري لدى مديري المدارس الةالوية في محافظات
غزة جيد بوزف لسبي .% 76.4

 .9دراسة السبيعي ( )311:بعنوان " األدوار القيادية لمديري التربية والتعميم في ضوء
متطمبات إدارة التغيير " -السعودية.

هدفت التعرؼ الى تحديد درجة أهمية األدوار القيادية لمديري التربية والتعميـ في ضو
متطمبات ادارة التغيير ودرجة امكالية ممارستها وأهـ المعوقات التي تحوؿ دوف ذلؾ مف وجهة

لظر أفراد مجتمع الدراسة واستشدـ الباحث الملهج الوصفي بمجاله التحميمي وتكوف مجتمع
الدراسة مف جميع مديري التربية والتعميـ ومساعديهـ في ادارات التربية والتعميـ لمبليف بالمممكة
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العربية السعودية البالغ عددهـ  011فرد وهـ العيلة التي طبقت عميها واستشدـ االستبالة كأداة

لجمع المعمومات.

ومف أبرز اللتائج التي توصؿ اليها :

أ -أف األدوار القيادية لمديري التربية والتعميـ في ضو متطمبات ادارة التغيير مهمة بدرجة
كبيرة مف وجهة لظر افراد مجتمع الدراسة حيث بمغ المتوسط العاـ لمحور اهمية االدوار

القيادية ()4.35

ب -هلاؾ مجموعة مف المعوقات التي تحوؿ دوف ممارسة مديري التربية والتعميـ ألدوارهـ
القيادية في ضو متطمبات إدارة التغيير

الدراسة حيث بمغ المتوسط (.)3445

موجودة بدرجة كبيرة مف وجهة لظر أفراد مجتمع

 .:دراسة عرقسوسي ( )3119بعنوان "إدارة التغيير في الفكر اإلداري اإلسالمي"(السعودية).
هدفت الدراسة التعرؼ إلى أسس إدارة التغيير كما تعرفها كتب اإلدارة المعاصرة

واستشبلص أسس إدارة التغيير كما تجمت في ممارسات الجيؿ األوؿ وفي مؤلفات ابف تيمية؛

وتوضيح ما يميزها عف أسس إدارة التغيير كما لعرفها اليوـ في وقتلا المعاصر و وضع لموذج
مقترح إلدارة التغيير بلا

عمى المفهوـ اإلسبلمي واستشدمت الباحةة الملهج التاريشي

االستلتاجي وتوصمت للتائج أهمها:

أ -تدللا أسس إدارة التغيير عمى اهـ أدوار القائد المغير وهي :التشطيط التلفيذ المتابعة.

ب -إدارة التغيير في الفكر اإلسبلمي تهدؼ ألف تكوف كممة اهلل هي العميا وبذلؾ يتحقؽ
التوازف أما في الفكر المعاصر فهدفها رفاهية اإللساف فقط.

 .21دراسة اليبيل ( :)3119بعنوان " واقع إدارة التغيير لدى مديري المدارس الثانوية
بمحافظات غزة من وجية نظر المعممين "( فمسطين ).

هدفت الدراسة التعرؼ الى واقع إدارة التغيير لدى مديري المدارس الةالوية بمحافظات غزة

مف وجهة لظر المعمميف والكرؼ عف أةر كؿ مف الجلس والملطقة التعميمية

وسلوات الشدمة)

في تقديرات المعمميف لدى ممارسة مديري المدارس الةالوية لديهـ كقادة إلدارة التغيير.

استشدـ الملهج الوصفي بمجاله التحميمي وقد بمغ مجتمع الدراسة ( )3234معمما ومعممة

وطبقت أداة الدراسة عمى عيلة عروائية طبقية قوامها( ) 328معمما ومعممة مف معممي المرحمة
الةالوية بمحافظات غزة

ولمتحقؽ مف أهداؼ الدراسة تـ إعداد استبالة لقياس واقع إدارة التغيير

وتمت معالجة البيالات إحصائيا باستشداـ اللسب المئوية وتحميؿ التبايف األحادي ومف أبرز
اللتائج التي توصمت لها الدراسة :

أ -بمغت درجة ممارسة مديري المدارس الةالوية لدورهـ كقادة إلدارة التغيير في المدارس
الةالوية بمحافظات غزة درجة جيدة وبلسبة ()%7446
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ب -ال توجد فروؽ ذات داللة احصائية في تقديرات المعمميف لدى ممارسة مديري المدارس
الةالوية لدورهـ كقادة إلدارة التغيير يعزى لمتغير الجلس .

ت -توجد فروؽ ذات داللة احصائية في تقديرات المعمميف لمدى ممارسة مديري المدارس
الةالوية لدورهـ كقادة إلدارة التغيير تعزى لمتغير سلوات الشدمة في المجاليف الةالث والرابع

(القدوة واألسوة الحسلة -الةقافة التلظيمية الداعمة لمتغيير)

ث -توجد فروؽ ذات داللة احصائية في تقديرات المعمميف لمدى ممارسة مديري المدارس
الةالوية لدورهـ كقادة إلدارة التغيير تعزى لسلوات الشدمة في المجاليف األوؿ والةالث (القدوة

واألسوة الحسلة -الرؤيا المستقبمية لممدرسة).

 .22دارسة أولبك و أكنوفا  ( 2013) Hechanov & Olpocبعنوان " :القيادة التحويمية

إدارة التغيير وااللتزام بالتغيير :دراسة مقارنة بين المؤسسات االكاديمية ومنظمات األعمال (

الفمبين )"

"Transformational Leadership Change Management,
& &Commitment to Change: A Comparison of Academic
االلتزـ بالتغيير بيف المؤسسات
هدفت الدارسة البحث في االشتبلفات في القيادة التحويمية و ا
األكاديمية واألعماؿ التي شضعت لمتغيير التلظيمي في السلوات الشمس الماضية.

وكالت عيلة الدارسة ( )267موظؼ مف ( )8مؤسسات أكاديمية و( )315موظفيف مف

مؤسسات ( )8مف قطاع الشدمات.

ومف أبرز اللتائج :هلاؾ اشتبلؼ في القيادة التحويمية بيف المؤسسات األكاديمية

ومؤسسات قطاع الشدمات كما أظهرت عيلة األكاديمييف معدالً أعمى لقادتهـ باللسبة لتحدي

الوضع الحالي واإللهاـ لرؤية مرتركة ووضع لماذج لمطريؽ الجديد وترجيع الموظفيف.

كما أظهرت المؤسسات األكاديمية دعـ أعمى لمتغيير مف موظفي القطاع الشدماتي.

 .23دراسة نوردين  (2012 ( Nordi,بعنوان  " :تأثير السموك القيادي وااللتزام التنظيمي

عمى االستعداد التنظيمي لمتغيير في مؤسسة التعميم العالي ( ماليزيا )"
"The influence of leadership behavior & organizational commitment
on organizational readiness for change in higher learning
institution".
هدفت الدراسة تحديد تأةير سموؾ القيادة وااللتزاـ التلظيمي عمى استعداد المؤسسة لمتغيير

في مؤسسات التعميـ العالي واعتمدت اطار مفاهيمي جمع بيف جز مقتبس مف التطوير
التلظيمي ولظرية التغيير واستشدـ الملهج الوصفي بمجاله التحميمي.

وتكولت عيلة الدراسة مف ( )069أكاديمياً مف جامعة التكلولوجيا الماليزية في ماليزيا.
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وكانت أبرز النتائج:
أ -وجود عبلقة مهمة لسموؾ القيادة وااللتزاـ التلظيمي عمى استعداد المؤسسة لمتغيير.

ب -كما أظهرت اللتائج أف ( )%36.5مف التغير في االستعداد لمتغيير يمكف تفسيره مف
شبلؿ االلتزاـ التلظيمي.

 .24دراسة ديفين باك ( )Deifenbach,2007بعنوان  " :فكر المؤسسة في إدارة التغيير

(المممكة المتحدة )"

" The managerialistic ideology of organization change management
هدفت لتسميط الضو عمى االسباب و الظروؼ التي تؤدي الى فرؿ مبادرات التغيير التي
تقوـ بها االدارات الجديدة وكيؼ يتـ ايصاؿ محتوى التغيير لآلشريف وكيفية ادراكه وكيفية تطبيقه

عمى السياسات التلظيمية .

وقد تـ اج ار الدراسة في احدى جامعات اوروبا الغربية وهي

International

 Universityبيف أعواـ  2115 -2114وقد تـ االعتماد عمى المقابمة المعمقة في الحصوؿ

عمى البيالات االولية ومف أبرز اللتائج التي توصمت لها الدراسة :

إف لجاح أو فرؿ عممية التغيير تعتمد عمى األسموب اإلدراكي وكيفية إيصاؿ أهداؼ

التغيير لؤلشريف وكذلؾ دور السياسات التلظيمية واأليدولوجية في إحداث التغيير وكذلؾ سمطت

الضو عمى السمبية التي يسببها فرض التغيير مف أعمى إلى أسفؿ .

 .25دراسة بورتس و غارسيا ( )Portis & Garcia( )3118بعنوان "مديرو المناطق

التعميمية كقادة لمتغيير في والية كاليفورنيا" -الواليات المتحدة األمريكية.

"The superintendents as Change Leader".
هدفت الدراسة ملاقرة أهـ التحديات واالستراتيجيات المرتركة لقادة التعميـ ودورهـ كقادة

لمتغيير كما هدفت التعرؼ إلى أهـ معوقات عممية التغيير وسبؿ التغمب عميها وقد تكولت
عيلة الدراسة مف ( )08مدير ملطقة تعميمية في والية كاليفورليا واستشدـ الباحةاف المقابمة
واالستبالة كأدوات لمدراسة وتوصمت الدراسة إلى لتائج اهمها:

أ -مديرو الملاطؽ التعميمية يواجهوف العلاصر المقاومة لمتغيير بكؿ حكمة وبإعداد شطط
مسبقة لمتعامؿ مع مقاومي التغيير.

ب -مديرو الملاطؽ التعميمية لـ يتوقعوا الجهد الهائؿ في سبيؿ لجاح عممية التغيير.
ت -فهـ العامميف ألدوارهـ و مسئولياتهـ حد مف وجود مقاومة عليفة لعممية التغيير.
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 3.3المحور الثاني :الدراسات المتعمقة بالميزة التنافسية:
 .2دراسة ياسين ( )3128بعنوان "الخدمات اإللكترونية في المدارس الثانوية بمحافظات غزة
وعالقتيا بالميزة التنافسية لممدرسة" – فمسطين.

هدفت الدارسة إلى تحديد درجة توافر الشدمات اإللكترولية في المدارس الةالوية

بمحافظات غزة وعبلقتها بالميزة التلافسية مف وجهة لظر المعمميف والكرؼ عف داللة الفروؽ في
متوسطات عيلة الدراسة لدرجة توافر الشدمات االلكترولية في المدارس الةالوية بمحافظات غزة

ومستوى الميزة التلافسية وفقاً لمتغيرات الدراسة (الجلس المؤهؿ العممي عدد سلوات الشدمة)

واستشدـ الباحث الملهج الوصفي بمجاله التحميمي واستشدـ االستبالة كأداة وتكولت عيلة

الدراسة مف ( )411معمـ ومعممة.
وكالت اهـ اللتائج :
أ -جا مستوى الميزة التلافسية بدرجة متوسطة بوزف لسبي (.)%66.4

ب -توجد فروؽ في الميزة التلافسية تعزى لمجلس في حيف ال توجد فروؽ تعزى (لممؤهؿ
العممي سلوات الشدمة).

 .3دراسة الكرد ( )3127بعنوان "الذكاء العقالني والعاطفي كمدخل لتعزيز الميزة التنافسية في

الكميات التقنية في قطاع غزة( فمسطين).

هدفت الدراسة إلى بياف العبلقة بيف تطبيؽ (الذكا العقبللي والعاطفي) معاً وتعزيز الميزة

التلافسية مف وجهة لظر العامميف في الوظائؼ اإلررافية لدى الكميات التقلية في قطاع غزة

واستشدمت الباحةة الملهج الوصفي بمجاله التحميمي واالستبالة كأداة رئيسة لجمع البيالات وبمغ

مجتمع الدراسة ( )011موظؼ مف العامميف في الوظائؼ اإلررافية في ( )5كميات تقلية وتـ

استشداـ أسموب الحصر الرامؿ في الدراسة واستشدمت الباحةة برلامج التحميؿ االحصائي

( )SPSSإلدشاؿ ومعالجة البيالات.
وكانت أهـ لتائج الدراسة:

أ -وجود عبلقة بيف (الذكا العقبللي والعاطفي) معاً وتعزيز الميزة التلافسية في الكميات
التقلية بقطاع غزة.

ب -وجود فروؽ ذات داللة إحصائية في آ ار المبحوةيف حوؿ (الذكا العقبللي والعاطفي)

معاً وتعزيز الميزة التلافسية تعزى إلى سلوات الشدمة لصالح مجموعة (أقؿ مف 5
سلوات).
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ت -عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية في آ ار المبحوةيف حوؿ (الذكا

العقبللي

والعاطفي) معاً وتعزيز الميزة التلافسية تعزى إلى (المؤهؿ العممي المسمى الوظيفي).

 .4دراسة أبو ختمة ( )3127بعنوان "العوامل المؤثرة عمى إنتاجية عمداء كميات التربية من
وجية نظر أعضاء ىيئة التدريس وعالقتيا بالميزة التنافسية لمجامعة"( فمسطين).

هدفت الدراسة التعرؼ إلى درجة تقدير أعضا هيئة التدريس بكميات التربية في الجامعات

الفمسطيلية لمعوامؿ المؤةرة عمى التاجية عمدائهـ وعبلقتها بدرجة تقديرهـ لمميزة التلافسية السائدة.
ولتحقيؽ ذلؾ استشدمت الباحةة الملهج الوصفي بمجاله التحميمي وصممت استبالتيف االولى
لقياس عوامؿ التاجية عمدا كميات التربية والةالية لتحديد الميزة التلافسية السائدة مف وجهة لظر

أعضا هيئة التدريس وتكولت عيلة الدراسة مف ( )041عضواً مف أعضا هيئة التدريس في
كميات التربية في جامعات (األزهر االسبلمية األقصى) واستشدمت الباحةة برلامج الرزـ

االحصائية ( )SPSSلتحميؿ استجابات أفراد العيلة.
وكالت أهـ اللتائج:

أ -درجة تقدير أفراد العيلة لمميزة التلافسية السائدة في الجامعة كالت بوزف لسبي (.)%76

ب -ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائياً بيف متوسطات تقديرات أفراد العيلة عمى استبالة الميزة
التلافسية تعزى لمتغيرات (الجامعة الجلس الرتبة العممية).

ت -توجد فروؽ ذات داللة إحصائياً بيف متوسطات تقديرات أفراد العيلة عمى استبالة الميزة
التلافسية تعزى لمتغير سلوات الشدمة لصالح أكةر مف  01سلوات ومتغير التشصص
التربوي لصالح تشصص عمـ اللفس.

 .5دراسة قشطة ( )3127بعنوان "استراتيجية مقترحة لتطوير رأس المال الفكري لتحقيق الميزة
التنافسية في الجامعات الفمسطينية"( فمسطين ).

هدفت الدراسة التوصؿ إلى استراتيجية مقترحة لتطوير رأس الماؿ الفكري لتحقيؽ الميزة
التلافسية في الجامعات الفمسطيلية وذلؾ مف شبلؿ التعرؼ إلى درجة توافر متطمبات تطوير رأس

الماؿ الفكري لتحقيؽ الميزة التلافسية في الجامعات الفمسطيلية ولتحقيؽ اهداؼ الدراسة

استشدمت الباحةة الملهج الوصفي بمجاله التحميمي واستشدمت االستبالة كأداة وتكوف مجتمع
الدراسة مف عمدا الكميات و لوابهـ و رؤسا األقساـ في جامعات (االسبلمية األزهر

األقصى) وبمغت عيلة الدراسة ( )066فرداً و لوضع االستراتيجية المقترحة استشدمت الباحةة
الملهج البلائي مف شبلؿ المجموعات البؤرية واستشدـ الباحث برلامج الرزـ االحصائية

( )SPSSلتحميؿ استجابات أفراد العيلة.
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وكالت أهـ اللتائج:

أ -توجد فروؽ ذات داللة إحصائياً بيف متوسطات تقديرات أفراد العيلة لدرجة توافر متطمبات
رأس الماؿ الفكري لتحقيؽ الميزة التلافسية في الجامعات الفمسطيلية تعزى لمتغير المسمى

الوظيفي لصالح لائب عميد ولمتغير مكاف العمؿ لصالح الجامعة اإلسبلمية.
ب -ال توجد

فروؽ ذات داللة إحصائياً بيف متوسطات تقديرات أفراد العيلة لدرجة توافر

متطمبات رأس الماؿ الفكري لتحقيؽ الميزة التلافسية في الجامعات الفمسطيلية تعزى لمتغير

سلوات الشدمة.

 .6دراسة كحيل ( )3127بعنوان " إدارة الجودة الشاممة وعالقتيا بالميزة التنافسية-دراسة
تطبيقية عمى العاممين في جامعة فمسطين "( فمسطين).

هدفت الدراسة التعرؼ عمى واقع إدارة الجودة الراممة في جامعة فمسطيف كأحد مؤسسات

التعميـ العالي الفمسطيلية وعبلقة ذلؾ بمستوى تحقيؽ الجامعة لمميزة التلافسية مف شبلؿ
استقصا آ ار العامميف في كافة المستويات اإلدارية فيها.

واستشدـ الباحث الملهج الوصفي بمجاله التحميمي لتحقيؽ أغراض الدراسة وتمةؿ مجتمع

الدراسة مف كافة العامميف اإلدارييف في الجامعة وعددهـ ( )231موظؼ وتـ اشتيار عيلة
عروائية بواقع ( )032مف العامميف في الجامعة لتمةيؿ هذا المجتمع وتـ توزيع استبالتي

الدراسة عميهـ واستشدـ الباحث برلامج الرزـ االحصائية ( )SPSSلتحميؿ استجابات أفراد

العيلة.

ومف أبرز اللتائج التي توصمت لها الدراسة:

أ -مستوى التقييـ العاـ لمميزة التلافسية لمجامعة هو (.)%75

ب -هلاؾ تأةير معلوي إلدارة الجودة الراممة عمى تحقيؽ الميزة التلافسية لمجامعة.

 .7دراسة قشقش ( )3125بعنوان "إدارة رأس المال الفكري وعالقتو في تعزيز الميزة التنافسية
– دراسة تطبيقية عمى الجامعات الفمسطينية في قطاع غزة"( فمسطين).

هدفت الدراسة إلى معرفة العبلقة بيف االج ار ات االدارية التي تتبعها الجامعات في

إدارة رأس الماؿ الفكري في تعزيز الميزة التلافسية لديها واستشدـ الباحث الملهج الوصفي
بمجاله التحميمي وتكوف مجتمع الدراسة مف (الجامعة االسبلمية جامعة األزهر جامعة

األقصى جامعة القدس المفتوحة) أما عيلة الدراسة فقد رممت الهيئة االدارية العميا ورممت
الملاصب (رئيس قسـ مدير دائرة مساعد عميد عميد لائب الرئيس مساعد الرئيس) وبمغ

عددهـ ( )365موظفاً مف أصؿ ( )0504موظؼ مف الجامعات المستهدفة وبمغت عيلة

الدراسة ( )076موظفاً واستشدـ الباحث برلامج الرزـ االحصائية ( )SPSSلتحميؿ استجابات
أفراد العيلة.
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وكالت أهـ اللتائج:

أ -وجود عبلقة ذات داللة إحصائياً بيف إدارة رأس الماؿ الفكري وتحقيؽ الميزة التلافسية في
الجامعات الفمسطيلية.

ب -هلاؾ تفاوت في عبلقة مكولات رأس الماؿ الفكري في تعزيز الميزة التلافسية لدى الجامعات
الفمسطيلية.

 .8دراسة األسطل ( )3124بعنوان "درجة ممارسة مديري المدارس الخاصة في محافظات غزة
لمعايير الجودة الشاممة وعالقتيا بالميزة التنافسية لممدرسة"( فمسطين).

هدفت الدراسة التعرؼ إلى درجة ممارسة مديري المدارس الشاصة في محافظات غزة

إلدارة الجودة الراممة وعبلقتها بالميزة التلافسية والكرؼ عف الفروؽ في استجابات أفراد العيلة
لمتغيرات الدراسة واستشدـ الباحث الملهج الوصفي بمجاله التحميمي وتكوف مجتمع الدراسة مف

جميع مديري المدارس الشاصة بمحافظات غزة لمعاـ الدراس ( )2103-2102والبالغ عددهـ
( )50مدي اًر ومديرة وتـ توزيع االستبالات عميهـ واستردت ( )47وتـ تطبيؽ استبالتيف واستشدـ
الباحث برلامج الرزـ االحصائية ( )SPSSلتحميؿ استجابات أفراد العيلة.
وكالت أهـ اللتائج:

أ -درجة تقدير أفراد العيلة لمميزة التلافسية في المدرسة كالت بوزف لسبي (.)%81.0

ب -ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائياً بيف متوسطات تقديرات أفراد العيلة عمى استبالة
الميزة التلافسية

التعميمية).

تعزى لمتغيرات (اللوع المؤهؿ العممي سلوات الشدمة الملطقة

 .9دراسة (المقادمة  )3124بعنوان " دور الكفاءات البشرية في تحقيق الميزة التنافسية –
دراسة حالة الجامعة اإلسالمية /غزة" – فمسطين.

هدفت التعرؼ إلى دور الكفا ات البررية في تحقيؽ الميزة التلافسية في الجامعة
اإلسبلمية كدراسة حالة وقد تكولت العيلة الفعمية لمدراسة مف ( )031مدير دائرة ورئيس قسـ وقد

استشدـ الباحث الملهج الوصفي بمجاله التحميمي واستشدـ االستبالة كأداة لمدراسة وتوصمت

الدراسة إلى اللتائج التالية:

 هلػػاؾ عبلقػػة ارتباطي ػػة قويػػة بػػيف ت ػػوفر الكفػػا ات البر ػرية المبدع ػػة وتحقيػػؽ المي ػزة التلافس ػػيةوكذلؾ بيف توفر القدرات والمهارات وتحقيؽ الميزة التلافسية.
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 .:دراسة الطائي ( )3124بعنوان "االثر التتابعي لمتطمبات إدارة الجودة الشاممة والتغيير

التنظيمي في تحقيق الميزة التنافسية"( العراق ).

هدفت إلى بياف األةر التتابعي لمتطمبات إدارة الجودة الراممة والتغيير التلظيمي في تحقيؽ

الميزة التلافسية في كمية الحدبا الجامعية في مديلة الموصؿ العراقية و استشدـ الباحةاف الملهج
الوصفي بمجاله التحميمي فقد سعى الباحث لدراسة األةر التتابعي لمتغيرات البحث وبركؿ عاـ
يعالج البحث عددا مف التساؤالت فقد تـ بلا ألموذج بحيث يعكس متغيراته وصياغة فرضيات

البحث بواسطة مجموعة مف االساليب االحصائية ومف شبلؿ برلامج التحميؿ االحصائي

( )SPSSواستشدـ االستبالة كأداة رئيسة لجمع البيالات وكالت عيلة البحث قصدية مف ()06
فرد مف االدارييف واألكاديمييف مف حممة الماجستير والدكتوراه واسترجعت جميع االستبالات

وكالت أهـ اللتائج :

أ -أف الكمية تمارس إدارة الجودة مف ألرطتها فوؽ المتوسط في جميع األبعاد يسمح لها
بالملافسة .

ب -وجود تلافسية فوؽ المتوسط لدى الكمية في األبعاد المشتمفة لممزايا التلافسية
ت -وجود عبلقة ارتباطية بيف مستمزمات إدارة الجودة والميزة التلافسية.

 .21دراسة الفقياء ( )3123بعنوان "تبني استراتيجية التميز في التعمم والتعميم ودورىا في
تحقيق الميزة التنافسية المستدامة لمؤسسات التعميم العالي –جامعة النجاح الوطنية –دراسة

حالة"( فمسطين).

هدفت البحث عف دور تبلي استراتيجيات التميز في التعميـ والتعمـ في تحقيؽ الميزة

التلافسية لممؤسسات التعميمية تلبع مف االةر الذي تحدةه عمى مستوى الطالب والموظؼ

والمؤسسة واستلدت الدراسة عمى فرضية أف تطوير استراتيجيات التمييز في التعمـ والتعميـ
وتلفيذها يعتبر متطمبا سابقا لتحقيؽ مؤسسات التعميـ العالي الميزة التلافسية المستدامة

واتبعت الدراسة الملهجية االستطبلعية والوصفية مف شبلؿ مراجعة األدب اللظري واعتماد

تجربة جامعة اللجاح الوطلية دراسة حالة كولها صاحبة تجربة فريدة في مجاؿ التميز في

التعمـ والتعميـ وتوصمت الدراسة الى عدد مف اللتائج:

إف تبلي استراتيجيات التميز في التعميـ والتعمـ قد جسد الرعارات المرفوعة حوؿ تميز االدا
واعطاها بعدا مؤسسيا حقيقيا واتباع هذه االستراتيجيات وتلفيذها عمى مستوى العممية

االكاديمية قد أسهـ في تغيير اسس الملافسة مع الجامعات .
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تزويد الطمبة بتجربة تعميمية متميزة تدعـ لجاحهـ وتدعـ أعضا الهيئة األكاديمية

ليتمكلوا مف

األدا وفؽ معايير الجودة المرجوة وتوفير البيئة الدراسية الداعمة لمتلوع واالبداع وتصميـ
االلرطة التعميمية التي تعزز االبداع والتفكير اللاقد لدى جميع أطراؼ العممية التعميمية .
هلاؾ ارتباطا قويا بيف تبلي استراتيجيات التميز في التعمـ والتعميـ وبيف تحقيؽ مؤسسات التعميـ
العالي الميزة التلافسية المستدامة مف شبلؿ تزويد الطمبة بتجربة تعميمية متميزة ودعـ اعضا

الهيئة األكاديمية بما يمكلهـ مف األدا وفؽ معايير الجودة المرجوة .

 .22دراسة ىارديب و بكاشي ( )Hardeep & Bakashi, 2015بعنوان " :رأس المال

الفكري والميزة التنافسية  :دور االبتكار والتعمم التنظيمي ( اليند)"
"Examining intellectual capital and competitive advantage
"relationship: Role of innovation and organizational learning
هدفت الدراسة إلى معرفة أةر رأس الماؿ الفكري عمى الميزة التلافسية في القطاع
المصرفي إضافة إلى دراسة دور التعمـ والتلظيـ كمتغير معتدؿ واالبتكار كمتغير وسيط في بلا

رأس الماؿ الفكري وبلا ميزة تلافسية مستدامة.

وتكوف مجتمع الدراسة مف المصارؼ العاممة في رماؿ الهلد وتـ جمع البيالات مف 044

فرع وتكولت عيلة الدراسة مف  3مد ار تلفيذييف مف كؿ فرع

واستشدمت االستبالة كأداة

والملهج الوصفي بمجاله التحميمي.
وكالت اهـ لتائج الدراسة:

أ -رأس الماؿ الفكري له تأةير مبارر وايجابي عمى الميزة التلافسية.
ب -االبتكار يتوسط العبلقة بيف رأس الماؿ الفكري والميزة التلافسية.

 .23دراسة ميناردوس ( )mainardes,2011بعنوان " :تحقيق الميزة التنافسية في مؤسسات
التعميم العالي:اقتراح وتطبيق نموذج مقترح (البرازيل)"

" Creating and competive advantage in all higher education
institutions and test of a conceptual model ".
هدفت لوضع لموذج تصوري يوضح عمميات واستراتيجيات المزايا التلافسية في مؤسسات

التعميـ العالي حيث ضـ المقترح بعض االستراتيجيات المرهورة في مجاؿ إدارة األعماؿ وبيلت
الدراسة العوامؿ التي تربط المؤسسة التعميمية بالعوامؿ الداشمية والشارجية التي تحقؽ الميزة
التلافسية لها وتسهـ الدراسة بركؿ رئيس في تطبيؽ استراتيجيات إدارة األعماؿ في مؤسسات

التعميـ العالي وتوصمت الدراسة إلى اللتائج التالية:
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أ -امكالية تطبيؽ استراتيجيات الميزة التلافسية اتي تعتبر ركيزة أساسية في مجاؿ األعماؿ
ومؤسسات التعميـ العالي.

ب -يتحقؽ التلافس في مؤسسات التعميـ العالي علدما يكوف لديها ارتباط قوي بيف مواردها والبلية
المعرفية علد العامميف بها وجميع أصحاب المصمحة.

 .24دراسة شيام وآخرين ( )Chiam et al., 2011بعنوان " :نحو التميز في التعميم العالي :
تجربة الجامعة المفتوحة (ماليزيا )"

"Towards Excellence in Higher Education –The Experience of Open
"University Malaysia (OUM).
هدفت الدراسة التعرؼ عمى التميز في التعميـ العالي وقد ركزت الدراسة عمى تجربة

جامعة ماليزيا المفتوحة .وسمطت الضو عمى أهمية التعميـ المفتوح عف بعد ومزاياه في ظؿ
التطوير التكلولوجي وااللترلت وهذا اللوع مف التطور أتاح التعمـ لمجميع وبتكمفة معقولة مقارلة
مع التعميـ التقميدي .وقد لاقش الباحةوف الدور الذي لعبه هذا التطور في التعميـ العالي في جعؿ

التعميـ العالي في ماليزيا أكةر ديموقراطية .كما تعرضت الدراسة لطرؽ تقديـ التعمـ مف شبلؿ
االلترلت باستشداـ بيئة التعمـ االفتراضية.

 .25دراسة اريم وبيالنو ( ) Irime , & Baleanu , 2010بعنوان  " :إدارة الجودة والتميز
في العمل ( رومانيا )"

"" TQM And Business Excellence

هدفت عمى تسميط الضو عمى الصمة بيف تمييز األعماؿ وادارة الجودة الراممة حيث

تصؼ الدراسة مسيرة الجودة بفحص ومراقبتها لضبط الجودة االحصائية وفؽ العصر اليابالي
إلى ضبط الجودة الراممة مرو ار بالتطورات التي صاحبتها لحو لموذج تميز األعماؿ وقد كالت

أهـ اللتائج كالتالي :

أ -قدمت الدراسة بعض وجهات اللظر مف تعريؼ التميز عمى المستوى الوطلي والدولي ولظرة
عامة عمى اللماذج في تميز األعماؿ .

ب -وأشي ار حاولت الدراسات رسـ االحداةيات لطريقة إدارة الجودة لحو التميز في روماليا.
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 3.4التعقيب عمى الدراسات السابقة:
مف شبلؿ استعراض الدراسات السابقة ذات العبلقة بموضوع الدراسة تـ رصد العديد مف

أوجه االتفاؽ واالشتبلؼ بيلها وبيف الدراسة الحالية مف حيث (هدؼ الدراسة ملهج الدراسة
أدوات الدراسة مجتمع الدراسة والعيلة)

 موضوع الدراسة وأىدافيا :

اتفقت أغمب الدراسات في تلاولها ألحد متغيري الدراسة إما إدارة التغيير أو الميزة التلافسية
وتحدةت عف أهمية التغير والتطور واتفقت مع بعض علاصرها ومالها مف دور مهـ وكبير في
تحسيف األدا وكما ركزت عمى أهمية إيجاد الصفة التلافسية لهذه المؤسسات التعميمية وهذا ما

اتفقت عميه هذه الدراسة مع الدراسات السابقة .

وهلاؾ مف ربط إدارة التغيير بمتغيرات أشرى مةؿ االلتما الوظيفي مةؿ دراسة أبو

جاسر( ) 2104او ربطها باإلبداع االبتكاري مةؿ دراسة رقورة ( )2102وهلاؾ مف ربط الميزة

التلافسية ومتغيرات أشرى مةؿ الجودة مةؿ دراسة اريـ وببللو ( Irime , & Baleanu ,

 )2010وادارة التميز كما في دراسة السوسي ( )2105وااللتاجية كما في دراسة أبو شتمة
(.)2106

 المنيج المستخدم في الدراسة :
اتفقت الدراسة الحالية مع معظـ الدراسات السابقة في استشداـ الملهج الوصفي التحميمي

مةؿ دراسة أبو شتمة ( )2106ودراسة كحيؿ ( )2106ودراسة أبو جاسر ( )2104ودراسة

حمس( )2102كما اشتمفت مع دراسة الفقها ( )2102حيث كالت ملهجية الدراسة المتبعة هي
االستطبلعية الوصفية

االستلتاجي.

ودراسة عرقسوسي ( )2118التي استشدمت الملهج التاريشي

 أدوات الدراسة :
اتفقت معظـ الدراسات السابقة في استشداـ االستبالة كأداة لمدراسة وقد استشدمت الباحةة

االستبالة كأداة لمدراسة الحالية واشتمفت مع دراسة ديفيف باؾ ( )2117والتي استشدمت أداة

المقابمة المعمقة ودراسة بوتس وغارسيا ( )2117والتي استشدمت المقابمة إلى جالب االستبالة.
 مجتمع الدراسة :

اتفقت الدراسة الحالية في اشتيار مجتمع الدراسة مف المعمميف مةؿ دراسة الهبيؿ ()2118

ودراسة رقورة ( )2102ودراسة أبو حسليف ( )2105واشتمفت الدراسة الحالية مع دراسات أشرى

مف حيث مجتمع وعيلة الدراسة حيث ارتمؿ مجتمع وعيلتها في تممؾ الدراسات عمى المديريف أو

المررفيف التربويوف مةؿ دراسة السبيعي ( )2119ودراسة أبو جاسر ( )2104واشتمفت أيضا مع
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الدراسات التي اتشذت مجتمع الدراسة والعيلة مف الكميات والجامعات مةؿ دراسة قرطة ()2106

ودراسة السوسي ( )2105ودراسة ديفيف باؾ ()2117
 نتائج الدراسة :

 أكدت أغمب الدراسات عمى أهمية إدارة التغيير في زيادة فاعمية األدا المؤسسي ودورها
في التقدـ والتطور.

 بيلت بعض الدراسات أف هلاؾ عبلقة مع متغيراتها المستقمة مف جهة والميزة التلافسية
مف جهة أشرى مةؿ دراسة الحسيلي واشروف ( )2103ودراسة الطائي وقاسـ ()2103

 بيلت بعض الدراسات أف هلاؾ فروؽ تعزى لمتغيرات الدراسة مةؿ (الجلس سلوات
الشدمة مكاف العمؿ طبيعة العمؿ).

 أوجو االستفادة من الدراسات السابقة :
 .0إة ار اإلطار اللظري.

 .2تحديد واشتيار أدوات الدراسة األلسب لمدراسة.
 .3اشتيار الملهج العممي الملاسب لمدراسة.
 .4صياغة تساؤالت وفرضيات الدراسة.

 .5تدعيـ لتائج الدراسة الحالية بالدراسات السابقة.
 .6استشداـ األساليب اإلحصائية الملاسبة.
 .7االستفادة مف مراجع الدراسات السابقة.

 تميزت الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة :
 تتميز الدراسة الحالية عف الدراسات السابقة في تلاولها لموضوع إدارة التغيير وعبلقتها
بالميزة التلافسية لدى معممي وكالة الغوث الدولية بمحافظات غزة مف وجهة لظر المعمميف

وهذا لـ يتـ تلاوله في دراسات أشرى حيث تـ تطبيؽ معظـ الدراسات السابقة في مجتمعات

مشتمفة ما بيف عربية وأجلبية.

 ركزت هذه الدراسة عمى الميزة التلافسية وتذليؿ كافة المعوقات أماـ التميز والتلافس والتقدـ
لكي لصؿ بإدارتلا لمتغير الملرود.
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 4.5الخطوات اإلجرائية.
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الفصل الرابع
منيج واجراءات الدراسـة
يتض ػػمف ه ػػذا الفص ػػؿ الشطػ ػوات واإلجػ ػ ار ات الت ػػي تم ػػت ف ػػي الجال ػػب المي ػػدالي م ػػف ه ػػذه
الدراسة مف حيث ملهج الدراسة ومجتمع الدراسة والعيلة التي طبقت عميهػا واألداة المسػتشدمة

والد ارس ػػة االس ػػتطبلعية الت ػػي ه ػػدفت لمتحق ػػؽ م ػػف ص ػػدؽ وةب ػػات األدوات والتوص ػػؿ إل ػػى اللت ػػائج

اللهائية لمدراسة وذلؾ عمى اللحو التالي:

 4.1منيج الدراسة:
اتبعػػت الباحةػػة المػػلهج الوصػػفي الػػذي يصػػؼ المرػػكمة وصػػفاً دقيق ػاً ويحمػػؿ ويقػػارف ويقػػيـ

أمبل في التوصؿ إلى حقائؽ عف مرػكمة الد ارسػة يزيػد بهػا رصػيد العمػـ والمعرفػة مػف شػبلؿ د ارسػة
ماضي هػذه المرػكمة دوف اسػتغراؽ فيػه بأشػذ العظػة والعبػرة ود ارسػة حاضػرها لترػشيص جوالػب

القػػوة والقصػػور لتػػدعيـ جوالػػب القػػوة ومواجهػػة وعػػبلج جوالػػب القصػػور ةػػـ التلبػػؤ بمػػا سػػتؤوؿ إليػػه

هػػذه المرػػكمة فػػي المسػػتقبؿ (الشطيػػب  )45 :2116إذ تحػػدد الد ارسػػة الوصػػفية الوضػػع الحػػالي
لمظػػاهرة الم ػراد د ارسػػتها وهػػو مػػلهج يسػػتشدـ االسػػتبيالات فػػي جمػػع البيالػػات عمػػى أف تكػػوف عمػػى

درجة مف الموضوعية والةبات (أبو عبلـ .)51 :2100

 4.2مجتمع الدراسة:
بمغ حجـ مجتمع الدراسة ( )8496معمـ ومعممة مف معممي وكالة الغوث الدولية

بمحافظات غزة( .دائرة التربية والتعميـ بوكالة الغوث .)2107

 4.3عينة الدراسة:
أ .العينة االستطالعية:
تـ اشتيار عيلة عروائية استطبلعية قوامها ( )86مف المعمميف مف كبل الجلسيف مف
مجتمع الدراسة وتـ تطبيؽ األداة المستشدمة في هذه الدراسة عمى هذه العيلة بهدؼ التحقؽ مف

صبلحية األداة لمتطبيؽ عمى أفراد العيلة الكمية وذلؾ مف شبلؿ حساب صدقها وةباتها بالطرؽ
اإلحصائية المبلئمة.
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ب .العينة الميدانية:
لمحصػػوؿ عمػػى الحجػػـ الصػػحيح لمعيلػػة والػػذي يجػػب أال تقػػؿ علػػه طبقػػت الباحةػػة معادل ػة

ستيفف ةامبسوف =  367فرد.

N  p1  p 
N  1 d 2  z 2  p1  p 









n

حٌث إن:
 : Nحجـ المجتمع
 : Zالدرجة المعيارية المقابمة لمستوى الداللة ( )1.95وتساوي ()0.96
 : qلسبة الشطأ وتساوي ()1.15
 : Pلسبة توفر الشاصية والمحايدة وتساوي ()1.51
(كريجيسػي و موجػاف Krejcie & Morgan, 1970:

)66
تػػـ اشتيػػار عيلػػة عر ػوائية مػػف مجتمػػع الد ارسػػة وقامػػت الباحةػػة بتوزيػػع ( )651اسػػتبالة
واستردت الباحةة ( )635استبالة وهو ما رػكؿ ( )%7.47مػف مجتمػع الد ارسػة وهػي عيلػة كافيػة

إحص ػ ػػائياً لمحص ػ ػػوؿ عم ػ ػػى لت ػ ػػائج تمة ػ ػػؿ مجتم ػ ػػع الد ارس ػ ػػة م ػ ػػلهـ ( )220م ػ ػػف المعمم ػ ػػيف بلس ػ ػػبة

( )%34.8و( )404مف المعممات بلسبة (.)%65.2

والجدوؿ التالي يبيف التك اررات واللسب المئوية لتوزيع أفراد العيلة تبعاً لعدد مف المتغيرات

المستقمة التصليفية وذلؾ كما يمي:

58

جدول ( :)5.1توزيع أفراد عيلة الدراسة وفقاً لممتغيرات التصليفية
البيان
النوع االجتماعي
المؤىل العممي

المنطقة التعميمية

سنوات الخدمة

العمر

المتغير

العدد

%

ذكور

220

34.8

إلاث

404

65.2

بكالوريوس

590

93.0

دراسات عميا

44

6.9

جباليا

78

02.3

بيت الهيا وبيت حالوف

61

9.4

غرب غزة

59

9.3

مغازي ودير البمح

53

8.3

البريج واللصيرات

66

01.4

رماؿ رفح

44

6.9

جلوب رفح

52

8.2

ررؽ شاليولس

63

9.9

شاليولس

44

6.9

ررؽ غزة

59

9.3

جلوب غزة
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9.1

أقؿ مف  5سلوات

054

24.3

01 – 5

073

27.2

أكةر مف  01سلوات

318

48.5

 31فأقؿ

063

25.7

41– 30

317

48.3

 40وأكةر

065

26.1
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 4.4أداتي الدراسة:
 .2استبانة إدارة التغيير :إعداد (الباحثة)
بعد االطبلع عمى األطر اللظرية والدراسات السػابقة وملهػا د ارسػات رػقورة ( )2102وأبػو

حسليف ( )2105والهبيؿ ( )2118فقد قامت الباحةة بإعػداد اسػتبالة إدارة التغييػر والتػي تكولػت
مف ( )35فقرة موزعة عمى أربعة مجاالت والجدوؿ التالي يبيف توزيع الفقرات عمى المجاالت:
جدول ( :)5.2توزيع الفقرات عمى مجاالت استبالة إدارة التغيير
عدد الفقرات

مجاالت االستبيان
تطوير رؤية ورسالة المدرسة

8

بناء ثقافة تنظيمية داعمة لمتغيير

9

تقديم نموذج سموكي يحتذى بو (القدوة الحسنة)

9

تشجيع اإلبداع واالبتكار والتحفيز

9

االستبانة ككل

35

وتتـ االستجابة عمى فقرات االسػتبالة وفقػاً لتػدرج ليكػرت الشماسػي (موافػؽ برػدة – موافػؽ–

محايػػد– غيػػر موافػػؽ– غيػػر موافػػؽ برػػدة) وتصػػحح عمػػى التػوالي بالػػدرجات (- 2 – 3 – 4 – 5
 )0وجميع الفقرات إيجابية التصحيح.

ويتـ احتساب درجة المفحوص عمى االستبالة بجمع درجاته عمػى كػؿ مجػاؿ وجمػع درجاتػه

عمػػى جميػػع المجػػاالت لحسػػاب الدرجػػة الكميػػة إلدارة التغييػػر وتت ػراوح الدرجػػة بػػيف (075 – 35
درج ػػة) وتعب ػػر الدرج ػػة الملشفض ػػة ع ػػف درج ػػة ممارس ػػة قميم ػػة إلدارة التغيي ػػر فيم ػػا تعب ػػر الدرج ػػة
المرتفعة عف درجة عالية لممارسة إدارة التغيير.
صدق وثبات استبانة إدارة التغيير:
أ .صدق المحكمين:
لمتأكػػد مػػف صػػدؽ أداة الد ارسػػة مػػف شػػبلؿ صػػدؽ المحكمػػيف قامػػت الباحةػػة بعػػرض الصػػورة
األولية لبلستبالة عمى عدد مػف المحكمػيف مػف األسػاتذة المشتصػيف (ممحػؽ رقػـ  )2وذلػؾ بهػدؼ
معرفػ ػػة آرائهػ ػػـ ومبلحظػ ػػاتهـ ومقترحػ ػػاتهـ حػ ػػوؿ مجػ ػػاالت االسػ ػػتبالة وفقراتهػ ػػا ومػ ػػدى وضػ ػػوحها

وترابطهػػا ومػػدى تحقيقهػػا ألهػػداؼ الد ارسػػة وتػػـ تفريػػغ المبلحظػػات التػػي أبػػداها المحكمػػوف وفػػي

ضػػوئها قامػػت الباحةػػة بإعػػادة صػػياغة بعػػض الفق ػرات وحػػذؼ واضػػافة بعػػض الفق ػرات وأصػػبحت
االستبالة في صورتها اللهائية تتكوف مف ( )35فقرة.
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ب .صـدق االتساق الداخمي:
لحساب الصدؽ قامت الباحةة بحساب معامبلت االرتباط بيف درجة كؿ فقرة ودرجة

المجاؿ الذي تلتمي إليه والجداوؿ التالية تبيف ذلؾ:

جدول ( :)5.3ارتباط درجة كؿ فقرة مف فقرات المجاؿ األوؿ (تطوير رؤية ورسالة المدرسة)
مع الدرجة الكمية لممجاؿ

رقم

فقرات المجال األول (تطوير رؤية ورسالة المدرسة)

الفقرة

معامل

مستوى

االرتباط

الداللة

0

تررؾ إدارة مدرستي المعمميف في صياغة رؤية المدرسة المستقبمية.

0.772

دالة علد 1.10

2

تقدر إدارة مدرستي اإلمكالات المادية والبررية المتوفرة في المدرسة.

0.668

دالة علد 1.10

3

تساعد إدارة مدرستي المعمميف عمى إدراؾ رسالة المدرسة.

0.736

دالة علد 1.10

0.700

دالة علد 1.10

5

تراعي إدارة مدرستي الموضوعية علد صياغة رؤية المدرسة المستقبمية.

0.743

دالة علد 1.10

6

تراعي إدارة مدرستي المرولة علد صياغة أهداؼ المدرسة المستقبمية.

0.701

دالة علد 1.10

7

تضع إدارة مدرستي شطط وقائية لمركبلت الطمبة التعميمية .

0.715

دالة علد 1.10

8

تستعيف إدارة مدرستي بلتائج البحوث والدراسات في التشطيط لممستقبؿ .

0.744

دالة علد 1.10

توضح إدارة مدرستي رؤية

4

المحمي.

المدرسة المستقبمية ألوليا

األمور والمجتمع

قيمة (ر) الجدولية (د.ح= )84علد مستوى داللة  1.207 =1.15وعلد مستوى داللة 1.283 =1.10

جدول ( :)5.4ارتباط درجة كؿ فقرة مف فقرات المجاؿ الةالي (بلا ةقافة تلظيمية داعمة لمتغيير) مع الدرجة
الكمية لممجاؿ

رقم

الفقرة

فقرات المجال الثاني (بناء ثقافة تنظيمية داعمة لمتغيير)

معامل

االرتباط

مستوى
الداللة

0

تحرص إدارة مدرستي عمى تطوير ملاخ مدرسي داعـ لمتغيير.

0.830

دالة علد 1.10

2

تتبلي إدارة مدرستي الةقافة التراركية في عممية التغيير.

0.779

دالة علد 1.10

3

توضح إدارة مدرستي لممعمميف أهمية ةقافة التغيير في عممية تطوير التعميـ.

0.797

دالة علد 1.10

4

تهي إدارة مدرستي المعمميف لتقبؿ التغيير وتقلعهـ بالحاجة إليه.

0.761

دالة علد 1.10

5

تؤمف إدارة مدرستي بأهمية التطوير ويمتزـ به شبلؿ العمؿ.

0.749

دالة علد 1.10

6

ترجع إدارة مدرستي المراركة في االحتفاالت الديلية والوطلية.

0.604

دالة علد 1.10

7

ترسخ إدارة مدرستي ةقافة مدرسية قائمة عمى التجديد.

0.771

دالة علد 1.10

8

تستشدـ إدارة مدرستي أساليب جديدة لتقييـ المعمميف.

0.728

دالة علد 1.10

9

تستفيد إدارة مدرستي مف قدرات المعمميف في عممية التغيير المدرسي.

0.815

دالة علد 1.10

قيمة (ر) الجدولية (د.ح= )84علد مستوى داللة  1.207 =1.15وعلد مستوى داللة 1.283 =1.10
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جدول ( :)5.5ارتباط درجة كؿ فقرة مف فقرات المجاؿ الةالث (تقديـ لموذج سموكي يحتذى به (القدوة الحسلة))
مع الدرجة الكمية لممجاؿ

رقم

الفقرة

فقرات المجال الثالث (تقديم نموذج سموكي يحتذى بو (القدوة
الحسنة))

معامل

مستوى

االرتباط

الداللة

0

تقدـ إدارة مدرستي ألموذجا يحتذى به بالعمؿ بروح الفريؽ.

0.830

دالة علد 1.10

2

تتسـ إدارة مدرستي بمظاهر سموكية حسلة .

0.790

دالة علد 1.10

3

تحؿ إدارة مدرستي اللزاعات داشؿ المدرسة باقتدار.

0.745

دالة علد 1.10

0.712

دالة علد 1.10

0.762

دالة علد 1.10

0.709

دالة علد 1.10

0.697

دالة علد 1.10

0.806

دالة علد 1.10

0.800

دالة علد 1.10

تعمؿ إدارة مدرستي عمى توفير ي
جو مف االحتراـ والتقدير المتبادليف

4

بيف المعمميف .

تبدي إدارة مدرستي مرولة إدارية في تحقيؽ التغيير المدرسي

5

المطموب.

تحفز المدرسة المعمميف عمى إتقاف العمؿ إلحداث التغيير.

6

تحرص إدارة مدرستي عمى اطبلع المعمميف بكؿ جديد في العممية

7

التعميمية .

تطبؽ إدارة مدرستي أساليب التغيير اإلداري الحديةة .

8

تررد إدارة مدرستي المعمميف عمى أهمية الرضا عف اللفس علد

9

التغيير.

قيمة (ر) الجدولية (د.ح= )84علد مستوى داللة  1.207 =1.15وعلد مستوى داللة 1.283 =1.10

جدول ( :)5.6ارتباط درجة كؿ فقرة مف فقرات المجاؿ الرابع (ترجيع اإلبداع واالبتكار والتحفيز)
مع الدرجة الكمية لممجاؿ

رقم

فقرات المجال الرابع (تشجيع اإلبداع واالبتكار والتحفيز)

الفقرة

معامل

مستوى

االرتباط

الداللة

0.886

دالة علد 1.10

0.815

دالة علد 1.10

0.807

دالة علد 1.10

0.728

دالة علد 1.10

5

تساعد إدارة مدرستي المعمميف عمى بلا شطط عبلجية محفزة.

0.759

دالة علد 1.10

6

تحث إدارة مدرستي المعمميف عمى ابتكار أساليب لمطمبة ضعيفي التحصيؿ.

0.753

دالة علد 1.10

7

تقدـ إدارة مدرستي مبادرات ومقترحات جديدة لمعصؼ الذهلي.

0.736

دالة علد 1.10

8

ترجع إدارة مدرستي المعمميف عمى ابتكار حموؿ لممركبلت التي تواجههـ.

0.728

دالة علد 1.10

0.711

دالة علد 1.10

0
2
3
4

9

تقدـ إدارة مدرستي أفكا اًر عممية تسهـ في زيادة اإلبداع.

ترجع إدارة مدرستي المعمميف عمى تقديـ تطبيقات عممية تحث عمى

اإلبداع.

تساعد إدارة مدرستي المعمميف عمى ابتكار أساليب وألرطة تعميمية ابداعية.
توجه إدارة مدرستي المعمميف إللتاج وسائؿ تعميمية ابتكارية مف شامات
البيئة المحمية.

ترجع إدارة مدرستي المعمميف عمى استكماؿ دراستهـ العميا في تشصصات

متميزة.

قيمة (ر) الجدولية (د.ح= )84علد مستوى داللة  1.207 =1.15وعلد مستوى داللة 1.283 =1.10
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يتبػػيف مػػف الجػػداوؿ السػػابقة أف جميػػع فق ػرات االسػػتبالة ( 35فق ػرة) حققػػت درجػػات ارتبػػاط
دالة مع درجة المجاؿ الذي تلتمي إليه علد مستوى داللة .1.10
ويبقػػى االسػػتبالة فػػي صػػورته اللهائيػػة يتكػػوف مػػف ( )35فق ػرة وبػػذلؾ تت ػراوح الدرجػػة الكميػػة عمػػى
االستبالة في صورته اللهائية بيف ( 075 – 35درجة).
كما تم حساب معامالت االرتباط بين درجة كل مجال والدرجة الكمية والجدول التالي يبين ذلك:
جدول ( :)5.7ارتباطات درجات مجاالت استبالة إدارة التغيير مع الدرجة الكمية
معامل

المجاالت

االرتباط

مستوى الداللة

تطوير رؤية ورسالة المدرسة

0.848

دالة علد 1.10

بناء ثقافة تنظيمية داعمة لمتغيير

0.922

دالة علد 1.10

تقديم نموذج سموكي يحتذى بو (القدوة الحسنة)

0.916

دالة علد 1.10

تشجيع اإلبداع واالبتكار والتحفيز

0.933

دالة علد 1.10

قيمة (ر) الجدولية (د.ح= )84علد مستوى داللة  1.207 =1.15وعلد مستوى داللة 1.283 =1.10

يتبيف مف الجدوؿ السابؽ أف جميع المجاالت حققت ارتباطات دالة مع الدرجة الكمية
لبلستبالة علد مستوى داللة  1.10مما يدلؿ أيضاً عمى أف االستبالة في صورتها اللهائية تتسـ

بدرجة عالية مف صدؽ االتساؽ الداشمي .كما يرير ذلؾ إلى أف جميع فقرات ومجاالت االستبالة
ترترؾ في قياس ممارسة إدارة التغيير لدى أفراد العيلة.
ثبات استبانة إدارة التغيير:
أ .باستخدام التجزئة النصفية:
قامت الباحةة بحساب معامؿ االرتباط بيف مجمػػوع درجات الفقرات الفردية ومجموع درجات
الفقرات الزوجية لكؿ بعد ةـ استشدمت معادلة سبيرماف-براوف لتعديؿ طوؿ البعد لؤلبعاد زوجية
عدد الفقرات (اللصفيف متساوييف) ومعادلة جتماف ( )Guttmann's Coefficientلؤلبعاد فردية
الفق ارت (اللصفيف غير متساوييف) والجدوؿ التالي يبيف ذلؾ:
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جدول ( :)5.8قيـ الةبات باستشداـ التجزئة اللصفية الستبالة إدارة التغيير
عدد

معامل

الفقرات

االرتباط

الثبات

2

تطوير رؤية ورسالة المدرسة

8

1.706

1.835

دالة علد 1.10

3

بناء ثقافة تنظيمية داعمة لمتغيير

9

1.800

1,896

دالة علد 1.10

4

تقديم نموذج سموكي يحتذى بو (القدوة الحسنة)

9

1.810

1.889

دالة علد 1.10

5

تشجيع اإلبداع واالبتكار والتحفيز

9

1.694

1.809

دالة علد 1.10

6

الدرجة الكمية

35

1.860

1.925

دالة علد 1.10

أبعاد المقياس

الرقم

معامل

مستوى الداللة

يتبيف مف الجدوؿ السابؽ أف معامبلت الةبات تراوحت بيف ( )1.925 – 1.809وهي

دالة علد مستوى داللة ( )1.10مما يرير إلى أف االستبالة تتسـ بدرجة عالية مف الةبات.
ب .باستخدام معادلة ألفا كرونباخ:

تـ تقدير ةبات االستبالة بحساب معامؿ ألفا كرولباخ لفقرات االستبالة بمجاالتها والجدوؿ
التالي يبيف ذلؾ:
جدول ( :)5.9معامبلت الةبات لمجاالت استبالة إدارة التغيير باستشداـ معامؿ ألفا
عدد الفقرات

قيمة ألفا

مجاالت االستبيان
تطوير رؤية ورسالة المدرسة

8

1.867

بناء ثقافة تنظيمية داعمة لمتغيير

9

1.918

تقديم نموذج سموكي يحتذى بو (القدوة الحسنة)

9

1.909

تشجيع اإلبداع واالبتكار والتحفيز

9

1.900

الدرجة الكمية

35

1.966

يتضح مف الجدوؿ السابؽ أف قيـ ألفا تقع بيف ( )1.966 – 1.867وهي قيـ مرتفعة
وتدلؿ عمى أف االستبالة يتسـ بدرجة عالية مف الةبات تفي بمتطمبات تطبيؽ االستبالة عمى أفراد

العيلة.

مما سبؽ اتضح لمباحةة أف استبالة إدارة التغيير موضوع الدراسة يتسـ بدرجة عالية مف

الصدؽ والةبات؛ تعزز اللتائج التي سيتـ جمعها لمحصوؿ عمى اللتائج اللهائية لمدراسة.
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 .3استبانة الميزة التنافسية :إعداد الباحثة
بع ػػد االط ػػبلع عم ػػى األط ػػر اللظري ػػة والد ارس ػػات الس ػػابقة ومله ػػا د ارس ػػات قر ػػطة ()2106

واألسػػطؿ ( )2103والفقهػػا ( )2102فقػػد قامػػت الباحةػػة بإعػػداد اسػػتبالة المي ػزة التلافسػػية التػػي
تتكػػوف االسػػتبالة مػػف ( )34فق ػرة موزعػػة عمػػى ةبلةػػة مجػػاالت والجػػدوؿ التػػالي يبػػيف توزيػػع فق ػرات
االستبالة عمى المجاالت:

جدول ( :)5.10توزيع الفقرات عمى مجاالت استبالة الميزة التلافسية
عدد الفقرات

مجاالت االستبيان
الجودة والتحسين المستمر

02

التمايز واإلبداع

01

سرعة االستجابة الحتياجات المستفيدين

02

الدرجة الكمية

34

وتتـ االستجابة عمى الفقرات وفقاً لتدرج ليكرت الشماسي (موافؽ بردة – موافؽ– محايد–

غير موافؽ– غير موافؽ بردة) وتصحح عمى التوالي بالدرجات ( )0- 2 – 3 – 4 – 5وجميع

الفقرات إيجابية التصحيح.

ويتـ احتساب درجة المفحوص عمى االستبالة بجمع درجاته عمى كؿ مجاؿ وجمع درجاته

عمى جميع المجاالت لحساب الدرجة الكمية لمميزة التلافسية وتتراوح الدرجة عمى االستبالة ككؿ
بيف ( 071 – 34درجة) وتعبر الدرجة الملشفضة عف تدلي مستوى الميزة التلافسية فيما تعبر

الدرجة المرتفعة عف مستوى مرتفع مف الميزة التلافسية.
صدق وثبات استبانة الميزة التنافسية:
الصدق:
أ .صدق المحكمين:

لمتأكد مف صدؽ أداة الدراسة مف شبلؿ صدؽ المحكميف قامت الباحةة بعرض الصورة
األولية لبلستبالة عمى عدد مف المحكميف مف األساتذة المشتصيف (ممحؽ رقـ  )2وذلؾ بهدؼ

معرفة آرائهـ ومبلحظاتهـ ومقترحاتهـ حوؿ مجاالت االستبالة وفقراتها ومدى وضوحها

وترابطها ومدى تحقيقها ألهداؼ الدراسة وتـ تفريغ المبلحظات التي أبداها المحكموف وفي

ضوئها قامت الباحةة بإعادة صياغة بعض الفقرات وحذؼ واضافة بعض الفقرات وأصبحت
االستبالة في صورتها اللهائية تتكوف مف ( )34فقرة.
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ب .صـدق االتساق الداخمي:
لحسػػاب صػػدؽ اسػػتبالة الميػزة التلافسػػية تػػـ حسػػاب معػػامبلت االرتبػػاط بػػيف درجػػة كػػؿ فقػرة ودرجػػة
المجاؿ الذي تلتمي إليه والجداوؿ التالية تبيف ذلؾ:

جدول ( :)5.11ارتباط درجة كؿ فقرة مف فقرات المجاؿ األوؿ (الجودة والتحسيف المستمر)
مع الدرجة الكمية لممجاؿ

معامل

مستوى

االرتباط

الداللة

0

توضح إدارة مدرستي سياستها لتحقيؽ الجودة.

0.712

دالة علد 1.10

2

تقوـ إدارة مدرستي بتطوير كفا ة أعضا هيئة التدريس لرفع جودة األدا .

0.755

دالة علد 1.10

3

توفر إدارة مدرستي أجهزة حديةة تسهؿ عممية التعميـ.

0.701

دالة علد 1.10

4

تقدـ إدارة مدرستي شدمات تعميمية مطابقة لمواصفات الجودة.

0.826

دالة علد 1.10

5

توفر إدارة مدرستي ملاخ تعميمي آمف.

0.704

دالة علد 1.10

6

تحسف إدارة مدرستي المرافؽ الشدماتية المتلوعة  :مشتبرات مبلعب مقصؼ.

0.706

دالة علد 1.10

7

تقدـ إدارة مدرستي شدمات تعميمية متميزة عف المدارس أشرى.

0.805

دالة علد 1.10

8

تستشدـ إدارة مدرستي األساليب الحديةة لتوصيؿ المعارؼ المشتمفة.

0.840

دالة علد 1.10

9

تتعامؿ إدارة مدرستي مع الطمبة بوصفهـ محور العممية التعميمية.

0.776

دالة علد 1.10

01

تسعى إدارة مدرستي إلى تمبية احتياجات الطمبة بطريقة فاعمة.

0.834

دالة علد 1.10

00

تحرص إدارة مدرستي عمى تطوير العبلقة بيف الطمبة والمعمميف.

0.792

دالة علد 1.10

02

تدعـ إدارة مدرستي الرراكة مع المدارس األشرى في مجاؿ التعاوف المعرفي.

0.776

دالة علد 1.10

رقم

الفقرة

فقرات المجال األول (الجودة والتحسين المستمر)

قيمة (ر) الجدولية (د.ح= )84علد مستوى داللة  1.207 =1.15وعلد مستوى داللة 1.283 =1.10
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جدول ( :)5.12ارتباط درجة كؿ فقرة مف فقرات المجاؿ الةالي (التمايز واإلبداع) مع الدرجة الكمية لممجاؿ
رقم

فقرات المجال الثاني (التمايز واإلبداع)

الفقرة

معامل

مستوى

االرتباط

الداللة

0

تقدـ إدارة مدرستي شدمات تعميمية إضافية لطمبتها.

0.786

دالة علد 1.10

2

تحث إدارة مدرستي المعمميف عمى التميز في أساليب التدريس.

0.830

دالة علد 1.10

3

تشصص إدارة مدرستي ميزالية لمتطوير المستمر لممدرسة.

0.808

دالة علد 1.10

4

تساعد إدارة مدرستي الطمبة المحتاجيف بالدعـ المالي.

0.682

دالة علد 1.10

5

تستشدـ إدارة مدرستي تكلولوجيا حديةة لمتواصؿ مع جميع المعلييف.

0.883

دالة علد 1.10

0.827

دالة علد 1.10

7

تحث إدارة مدرستي المعمميف عمى اإلبداع في عمميات البحث والتطوير.

0.897

دالة علد 1.10

8

تتيح إدارة مدرستي لممعمميف إمكالية التعمـ الذاتي.

0.812

دالة علد 1.10

9

تمبي إدارة مدرستي احتياجات معمميها التي تؤدي إلى التطوير واإلبداع.

0.828

دالة علد 1.10

01

توفر إدارة مدرستي مصادر تعميمية متلوعة  :الكترولية و تقميدية.

0.784

دالة علد 1.10

6

تبلي إدارة مدرستي عبلقات مع مؤسسات المجتمع المدلي لمرقي بالعممية

التعميمية.

قيمة (ر) الجدولية (د.ح= )84علد مستوى داللة  1.207 =1.15وعلد مستوى داللة 1.283 =1.10

جدول ( :)5.13ارتباط درجة كؿ فقرة مف فقرات المجاؿ الةالث (سرعة االستجابة الحتياجات المستفيديف) مع
الدرجة الكمية لممجاؿ

رقم

الفقرة
0
2
3
4
5
6
7
8
9
01
00
02

فقرات المجال الثالث (سرعة االستجابة الحتياجات المستفيدين)
تراعي إدارة مدرستي حاجات المعمميف.
تراعي إدارة مدرستي حاجات الطمبة.

تواكب إدارة مدرستي جميع األحداث المهمة  :الديلية و الوطلية بصورة

تشدـ العممية التربوية.

تملح إدارة مدرستي المعمميف مرولة في أدا أعمالهـ.

توفر إدارة مدرستي التدريب المبلئـ لممعمميف عمى استشداـ طرؽ

التدريس الحديةة.

تحرص إدارة مدرستي عمى موا مة األبلية الدراسية ومستمزماتها استجابة

لؤلعداد الوافدة.

تمتزـ إدارة مدرستي باألجلدة الفصمية  -مواعيد الدراسة االشتبارات ...

تعمؿ إدارة مدرستي عمى تسهيؿ وسرعة وصوؿ المعمومات إلى جميع

أصحاب المصمحة.

تلوع إدارة مدرستي الشدمات التعميمية المقدمة لطبلبها استجابة لمتغيرات.
تحرص إدارة مدرستي عمى استحداث برامجها التعميمية .

تركز مدرستي عمى رضا المجتمع المحمي عف أدا المدرسة.

تسهـ إدارة مدرستي في مراريع تطوعية لشدمة المجتمع المحمي

معامل

مستوى

االرتباط

الداللة

0.747
0.841

دالة علد 1.10
دالة علد 1.10

0.819

دالة علد 1.10

0.802

دالة علد 1.10

0.847

دالة علد 1.10

0.747

دالة علد 1.10

0.719

دالة علد 1.10

0.796

دالة علد 1.10

0.832
0.881
0.634
0.744

دالة علد 1.10
دالة علد 1.10
دالة علد 1.10
دالة علد 1.10

قيمة (ر) الجدولية (د.ح= )84علد مستوى داللة  1.207 =1.15وعلد مستوى داللة 1.283 =1.10
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يتبػػيف مػػف الجػػداوؿ السػػابقة أف جميػػع فق ػرات اسػػتبالة المي ػزة التلافسػػية ( 34فق ػرة) حققػػت
ارتباطات دالة مع درجة المجاؿ الذي تلتمي إليه علد مستوى داللة أقؿ مف .1.10
ويبقػػى االسػػتبالة فػػي صػػورته اللهائيػػة يتكػػوف مػػف ( )34فق ػرة وبػػذلؾ تت ػراوح الدرجػػة الكميػػة عمػػى
االستبالة في صورته اللهائية بيف ( 071 – 34درجة).
كما تم حساب معامالت االرتباط بين درجة كل مجال والدرجة الكمية لالستبانة والجـدول التـالي
يبين ذلك:
جدول ( :)5.14ارتباطات درجات مجاالت استبالة الميزة التلافسية مع الدرجة الكمية
معامل

المجاالت

االرتباط

مستوى الداللة

الجودة والتحسين المستمر

1.966

دالة علد 1.10

التمايز واإلبداع

1.962

دالة علد 1.10

سرعة االستجابة الحتياجات المستفيدين

1.963

دالة علد 1.10

قيمة (ر) الجدولية (د.ح= )43علد مستوى داللة  1.314 =1.15وعلد مستوى داللة 1.393 =1.10

يتبيف مف الجدوؿ السابؽ أف جميع مجاالت استبالة الميزة التلافسية حققت ارتباطات دالة
مػػع الدرجػػة الكميػػة لبلسػػتبالة علػػد مسػػتوى داللػػة  1.10ممػػا يػػدلؿ أيض ػاً عمػػى أف االسػػتبالة فػػي

صػػورتها اللهائيػػة تتسػػـ بدرجػػة عاليػػة مػػف صػػدؽ االتسػػاؽ الػػداشمي .كمػػا يرػػير ذلػػؾ إلػػى أف جميػػع
فقرات ومجاالت االستبالة ترترؾ في قياس شاصية الميزة التلافسية لدى أفراد العيلة.
ثبات استبانة الميزة التنافسية:
أ .ثبات التجزئة النصفية:
قامػػت الباحة ػػة بحس ػػاب معام ػػؿ االرتب ػػاط ب ػػيف مجمػ ػػوع درج ػػات الفقػػرات الفردي ػػة ومجم ػػوع
درجػػات الفق ػرات الزوجيػػة لكػػؿ بعػػد ةػػـ اسػػتشدمت معادلػػة سػػبيرماف-ب ػراوف لتعػػديؿ طػػوؿ البعػػد
لؤلبعاد زوجية عدد الفقرات (اللصفيف متساوييف) ومعادلة جتماف لؤلبعاد فرديػة الفقػرات (اللصػفيف
غير متساوييف) والجدوؿ التالي يبيف ذلؾ:
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جدول ( :)5.15قيـ الةبات باستشداـ التجزئة اللصفية الستبالة الميزة التلافسية
عدد

معامل

الفقرات

االرتباط

الثبات

2

الجودة والتحسين المستمر

02

1.851

1.909

دالة علد 1.10

3

التمايز واإلبداع

01

1.883

1,938

دالة علد 1.10

4

سرعة االستجابة الحتياجات المستفيدين

02

1.878

1.935

دالة علد 1.10

6

الدرجة الكمية

34

1.923

1.961

دالة علد 1.10

أبعاد المقياس

الرقم

معامل

مستوى الداللة

يتبيف مػف الجػدوؿ السػابؽ أف معػامبلت الةبػات تراوحػت بػيف ( )1.961 – 1.909وهػي

دالة علد مستوى  1.10مما يرير إلى أف االستبالة يتسـ بدرجة جيدة مف الةبات.
ب .ثبات االستبانة باستخدام معادلة ألفا كرونباخ:

تـ تقػدير ةبػات االسػتبالة بحسػاب معامػؿ ألفػا كرولبػاخ لفقػرات االسػتبالة بمجاالتػه ودرجتػه الكميػة

والجدوؿ التالي يبيف ذلؾ:

جدول ( :)5.16معامبلت الةبات لمجاالت استبالة الميزة التلافسية باستشداـ معامؿ ألفا
عدد الفقرات

قيمة ألفا

مجاالت االستبيان
الجودة والتحسين المستمر

02

1.935

التمايز واإلبداع

01

1.943

سرعة االستجابة الحتياجات المستفيدين

02

1.949

الدرجة الكمية

34

1.977

يتضح مف الجدوؿ السابؽ أف قيـ ألفا تقع بيف ( )1.977 – 1.935وهي مرتفعة وتدلؿ

عمى أف االستبالة يتسـ بدرجة عالية مف الةبات تفي بمتطمبات تطبيؽ االستبالة عمى أفراد العيلة.
مما سبؽ اتضح لمباحةة أف استبالة الميزة التلافسية موضوع الدراسة يتسـ بدرجة عالية مف
الصدؽ والةبات؛ تعزز اللتائج التي سيتـ جمعها لمحصوؿ عمى اللتائج اللهائية لمدراسة.
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 4.5الخطوات اإلجرائية:
 .0توجهػػت الباحةػػة إلػػى عمػػادة كميػػة التربيػػة بجامعػػة األزهػػر لطمػػب كتػػاب تسػػهيؿ مهمػػة ةػػـ
استممته.

 .2توجهت الباحةة إلى برلامج التربية والتعميـ بوكالة الغوث الدولية لمموافقة عمى التطبيؽ.
 .3قامت الباحةة بتطبيؽ أدوات الدراسة عمى أفراد العيلة الفعمية.
 .4بعػػد االلتهػػا مػػف التطبيػػؽ قامػػت الباحةػػة بتفريػػغ البيالػػات ومعالجتهػػا باسػػتشداـ األسػػاليب
اإلحصائية الملاسبة بهدؼ الحصوؿ عمى اللتائج المتعمقة بفروض الدراسة.

 .5قامت الباحةة بتفسير اللتائج التي توصمت إليها الدراسة.
 .6قامت الباحةة بتقديـ بعض التوصيات والمقترحات في ضو لتائج الدراسة.
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 5الفصل اخلامس

نتائـج الدراسـة

 5.1المحك المعتمد في الدراسة.
 5.2نتائج تساؤالت الدراسة.
 5.3توصيات الدراسة.
 5.4مقترحات الدراسة.
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الفصل الخامس
نتائـج الدراسـة
يتضمف هذا الفصؿ عرضا للتائج التي تـ التوصؿ إليها في هذه الدراسة وذلؾ بعد
اإلجابة عف األسئمة والتحقؽ مف الفرضيات باستشداـ األساليب اإلحصائية الملاسبة لكؿ ملها

كما تـ تفسير وملاقرة اللتائج التي يتـ التوصؿ إليها في ضو اإلطار اللظري والدراسات

السابقة:
ولتحديد درجات إجابات أفراد العيلة قامت الباحةة بتحديد محؾ لمدراسة:

 5.1المحك المعتمد في الدراسة
الدرسة فقد تػـ تحديػد طػوؿ الشبليػا فػي مقيػاس ليكػرت الشماسػي
لتحديد المحؾ المعتمد في ا

مػف شػػبلؿ حسػػاب المػػدى بػػيف درجػػات المقيػػاس ( )4=0-5ومػػف ةػػـ تقسػػيمه عمػػى أكبػػر قيمػػة فػػي
المقيػاس لمحصػػوؿ عمػػى طػوؿ الشميػػة أي ( )1.81= 5 ÷ 4وبعػػد ذلػؾ تػػـ إضػػافة هػذه القيمػػة إلػػى
أقؿ قيمة في المقياس (بداية المقياس هو واضح صحيح) وذلؾ لتحديد الحد األعمى لهذه الشمية

وهكذا أصبح طوؿ الشبليػا كمػا هػو موضػح فػي الجػدوؿ التػالي وقػد تبلػت الد ارسػة المقيػاس الػذي

ذك ػره عػػز عبػػد الفتػػاح لمحكػػـ عمػػى االتجػػاه علػػد اسػػتشداـ مقيػػاس ليكػػرت الشماسػػي (عبػػد الفتػػاح

)539: 2118

جدول ( :)6.1محكات الدراسة لمحكـ عمى تقديرات الفقرات والمجاالت

طول الخمية

الوزن النسبي

-0أقؿ مف 0.8

مف -21أقؿ مف %36

ملشفضة جداً

 - 0.8أقؿ مف 2.6

مف  – 36أقؿ مف %52

ملشفضة

 – 2.6أقؿ مف 3.4

 – 52أقؿ مف %68

متوسطة

 – 3.4أقؿ مف 4.2

 – 68أقؿ مف %84

مرتفعة

 – 4.2أقؿ مف 5

 – 84أقؿ مف %011

مرتفعة جداً
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درجة التقدير

وذلك لمحكم عمى نوع التقدير ودرجتو.
ولتفسير لتائج الدراسة والحكـ عمى مستوى االستجابات اعتمدت الباحةة عمى ترتيب المتوسطات

الحسػػابية واألوزاف اللسػػبية عمػػى مسػػتوى المجػػاالت لبلسػػتبالة ومسػػتوى الفقػرات فػػي كػػؿ مجػػاؿ وقػػد
حددت الباحةة درجة الموافقة حسب المحؾ المعتمد في الدراسة .

 5.2نتائج تساؤالت الدراسة:
 6.3.2نتيجة السؤال األول:
الذي ينص عمى :ما درجة تقدير معممي مدارس وكالة الغوث الدولية بمحافظات غزة لواقع
إدارة التغيير في مدارسيم ؟

لئلجابة عف هػذا السػؤاؿ قامػت الباحةػة باسػتشداـ المتوسػط الحسػابي وااللحػراؼ المعيػاري

وال ػػوزف اللسػػػبي السػػػتجابات أف ػ ػراد العيلػػػة عم ػػى اسػػػتبالة إدارة التغييػ ػػر بمجاالت ػػه ودرجتػ ػػه الكميػػػة
والجدوؿ التالي يبيف ذلؾ:
جدول ( :)6.2المتوسط الحسابي وااللحراؼ المعياري والوزف اللسبي الستجابات أفراد العيلة
عمى استبالة إدارة التغيير

االستبيان

عدد

المتوسط

االنحراف الوزن النسبي

الفقرات

الحسابي

المعياري

%

الترتيب الدرجة

تطوير رؤية ورسالة المدرسة

8

33.01

4.55

82.5

3

مرتفعة

بناء ثقافة تنظيمية داعمة لمتغيير

9

37.34

5.16

83.0

2

مرتفعة

تقديم نموذج سموكي يحتذى بو (القدوة الحسنة)

9

37.60

5.47

83.5

1

مرتفعة

تشجيع اإلبداع واالبتكار والتحفيز

9

36.30

5.92

80.7

4

مرتفعة

الدرجة الكمية لالستبانة

35

19.20 144.25

82.4

مرتفعة

يتضح من الجدول السابق :
 -أف درج ػػة تق ػػدير ممارس ػػة إدارة التغيي ػػر م ػػف وجه ػػة لظ ػػر المعمم ػػيف يق ػػع عل ػػد ( )%82.4وه ػػي

مرتفعة و حيث جا مجاؿ (تقديـ لموذج سموكي يحتذى بػه "القػدوة الحسػلة" فػي المرتبػة األولػى
بػػوزف لسػػبي ( )%83.5يميػػه مجػػاؿ (بلػػا ةقافػػة تلظيميػػة داعمػػة لمتغييػػر) بػػوزف لسػػبي ()%83
وةالة ػاً يػػأتي مجػػاؿ (تطػػوير رؤيػػة ورسػػالة المدرسػػة) بػػوزف لسػػبي ( )%82.5وأشي ػ اًر يػػأتي مجػػاؿ

(ترجيع اإلبداع واالبتكار والتحفيز) بوزف لسبي (.)%81.7
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 وتتفق هذه اللتيجة مع لتائج د ارسػة سػمماف ( )2106وأبػو جاسػر ( )2104والسػبيعي ()2119ور ػػقورة ( )2102الت ػػي أظه ػػرت أف د ارس ػػة تق ػػدير ممارس ػػة م ػػديري الم ػػدارس إلدارة التغيي ػػر كال ػػت
عالية

بيلما تختمف لتيجػة الد ارسػة الحاليػة مػع د ارسػة الكػردي ( )2107وأبػو حسػليف ()2105

وسػػموت ( )2105والهبيػػؿ ( )2118التػػي أظهػػرت أف درجػػة تقػػدير ممارسػػة مػػديري المػػدارس إلدارة
التغيير كالت متوسطة .
وتعزو الباحثة نتيجة الد ارسة الحالية إلى ما يأتي :
أ -الدرجة المرتفعة مف وجهة لظر المعمميف حوؿ درجة تقدير ممارسة إدارة التغيير جا ت لتيجة
إدراؾ مديري مدارس وكالة الغوث الدولية ألهمية إدارة التغيير كما العكس إيجابياً عمى أدائهـ

لمهامهـ التربوية باإلضافة لمتعاوف اإليجابي وتعزيز المراركة في اتشاذ الق اررات .لذلؾ كالت

ممارستهـ لهذا اللوع مف اإلدارة بدرجة مرتفعة مما أدى إلى رعور المعمميف بذلؾ األةر عمى
تعامؿ مديريهـ معهـ.

ب -جميع المجاالت كالت بأوزاف لسبية متقاربة مما يدؿ عمى التوازف في أدا مديري المدارس
فيما يشص المجاالت .
جػ -تقدـ المجال الثالث" تقديم نموذج سموكي يحتذى بو" (القدوة الحسلة) عمى المجاالت
األشرى فإف الباحةة تعزو ذلؾ إلى :
 .0العكاس القيـ األشبلقية وتأةرهـ بحث القرآف الكريـ عمى التحمي باألشبلؽ الحسلة .
 .2اعتقاد المد ار أف هذا االسموب يوطد العبلقة بيف المدير والمعمـ ويوفر جو مف اإلشا
بيلهـ .

 .3هذا األسموب يوفر ملاشا مدرسيا فاعبل مما يلعكس أةره عمى سموؾ الطمبة وتحصيمهـ
مما يحقؽ أهداؼ العممية التعميمية .
 .4المدير هو القدوة لممعمميف لذا يجب عميه أال يتصؼ ويفعؿ األشطا التي يلهي علها
المعمميف.
د -جا المجال الرابع" تشجيع اإلبداع واالبتكار والتحفيز" في أدلى المراتب فإف الباحةة تعزو
ذلؾ إلى كةرة الضغوط العممية داشؿ المدرسة وقمة االمكاليات أحيالاً وكةرة وتراكـ الطمبة في
الفصوؿ مما قد يكوف مف أسباب أف مجاؿ ترجيع االبداع واالبتكار والتحفيز كاف في المرتبة

األشيرة.
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عرض وتحميل فقرات مجاالت استبانة إدارة التغيير :
تـ تحميؿ فقرات كؿ مجاؿ مف مجاالت استبالة إدارة التغيير التي أعدت بهدؼ قياس درجة تقدير

مديري المدارس إلدارة التغيير وفيما يمي توضيح لملتائج :
 -2تحميل فقرات استبانة إدارة التغيير:

جدول ( :)6.3المتوسط الحسابي وااللحراؼ المعياري والوزف اللسبي الستجابات أفراد العيلة عمى فقرات مجاؿ
تطوير رؤية ورسالة المدرسة

م

2

6

5

4

فقرات مجال تطوير رؤية ورسالة المدرسة

المدرسة.

تراعي إدارة مدرستي المرولة علد صياغة أهداؼ المدرسة
المستقبمية.

تراعي إدارة مدرستي الموضوعية علد صياغة رؤية المدرسة
المستقبمية.

توضح إدارة مدرستي رؤية المدرسة المستقبمية ألوليا األمور
والمجتمع المحمي.

 7تضع إدارة مدرستي شطط وقائية لمركبلت الطمبة التعميمية .
0

تررؾ إدارة مدرستي المعمميف في صياغة رؤية المدرسة

المستقبمية.

 3تساعد إدارة مدرستي المعمميف عمى إدراؾ رسالة المدرسة.
8

المتوسط

االنحراف
المعياري

النسبي %

الحسابي

تقدر إدارة مدرستي اإلمكالات المادية والبررية المتوفرة في

تستعيف إدارة مدرستي بلتائج البحوث والدراسات في التشطيط

لممستقبؿ .

الوزن

الترتيب

الدرجة

4.25

0.64

84.9

0

مرتفعة جداً

4.20

0.68

84.1

2

مرتفعة جداً

4.19

0.67

83.8

3

مرتفعة

4.17

0.72

83.5

4

مرتفعة

4.14

0.71

82.8

5

مرتفعة

4.13

0.82

82.6

6

مرتفعة

4.11

0.77

82.3

7

مرتفعة

3.81

0.87

76.2

8

مرتفعة

يتضح مػف الجػدوؿ السػابؽ أف مظػاهر مجػاؿ تطػوير رؤيػة ورسػالة المدرسػة مػف اسػتبالة إدارة
التغيير مف وجهة لظر المعمميف تراوحت بيف ()%84.9 – 76.2
أعمى فقرتين في ىذا المجال كانتا :
 -الفقرة رقم (  ) 3التي لصت عمى " تقدر إدارة مدرستي اإلمكانات المادية والبشرية

المتوفرة في المدرسة" جا ت في أعمى المراتب بوزف لسبي ( )%84.9ويعزى ذلك إلى:
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أ .اهتماـ مد ار المدارس لتحديد االحتياجات اإلدارية والفلية والتلسيؽ مع مد ار التعمػيـ لضػماف
سػػير العمػػؿ فػػي بدايػػة العػػاـ برػػكؿ جيػػد دوف لقػػص فػػي عػػدد المعممػػيف والعمػػؿ عمػػى تمبيػػة

احتياجات المدرسة بركؿ أسرع .
ب .وعي مد ار المدارس ومعرفتهـ الصعوبات التي واجهتهـ في األعواـ السابقة ومحاولػة تجلبهػا
في القادـ.
وتتفؽ هذه اللتيجة مع دراسة الهبيؿ ( )2118حيث جػا ت فػي المرتبػة الةالةػة وتشتمػؼ هػذه

اللتيجة مع دراسة أبو حسليف ( )2105والتي وجدتها متوسطة وفي المرتبة الشامسة.

 -تميها الفقرة رقم (  ) 7التي لصت عمى" تراعي إدارة مدرستي المرونة عند صياغة أىداف

المدرسة المستقبمية " بوزف لسبي ( )%84.0ويعزى ذلك إلى :

 إدراؾ المد ار أف التعميـ الفعاؿ يرتبط بمواقؼ معيف ومعمػـ معػيف وطمبػة مشتمفػيف لػذا يتطمػب
ذلؾ المرولة في صياغة األهداؼ وأف تكوف قابمة لمتعديؿ والتطوير.

وتتفػػؽ هػػذه اللتيجػػة مػػع د ارسػػة رػػقورة ( )2102وأبػػو سػػموت ( )2104وتشتمػػؼ مػػع د ارسػػة الهبيػػؿ

( )2118والتي وجدتها متوسطة.

و أن أدنى فقرتين في المجال كانتا :
 الفقرة رقم ( " ) 9تستعين إدارة مدرستي بنتائج البحوث والدراسات في التخطيط لممستقبل "في أدلى المراتب بوزف لسبي ( )%76.2ويعزى السبب في ذلؾ إلى :

أ .كة ػرة المسػػؤولية الممقػػاة عمػػى عػػاتؽ المػػدير واعتقػػاد مػػد ار المػػدارس أف االسػػتفادة مػػف لتػػائج
البحػػوث والد ارسػػات فػػي التشطػػيط لممسػػتقبؿ لػػيس مػػف اشتصاصػػهـ بػػؿ مػػف اشتصػػاص قسػػـ

التشطيط في و ازرة التربية والتعميـ.

وتتفؽ هذه اللتيجة مع دراسة أبو حسليف ( )2105ودراسة الهبيؿ (.)2118
 الفقــرة رقــم ( ") 4تســاعد إدارة مدرســتي المعممــين عمــى إدراك رســالة المدرســة " بػػوزف لسػػبي( )%82.3ويعز ذلؾ إلى:
أ.

كةرة المسؤولية الممقاة عمى مديري المدارس والرغالهـ في حؿ المركبلت األشرى
وضعؼ العبلقة والةقة بيف إدارة المدرسة والمعمميف .

ب .ضعؼ الةقة والعبلقة بيف المعمميف ومدرائهـ في مدارس وكالة الغوث الدولية.
وتشتمؼ هذه اللتيجة مع دراسة أبو حسليف ( )2105والتي وجدتها متوسطة.
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جدول ( :)6.4المتوسط الحسابي وااللحراؼ المعياري والوزف اللسبي الستجابات أفراد العيلة عمى فقرات مجاؿ
بلا ةقافة تلظيمية داعمة لمتغيير

م

المتوسط

فقرات مجال بناء ثقافة تنظيمية داعمة لمتغيير

مرتفعة جداً

المعياري

%

4.40

0.67

88.0

0

4.27

0.69

85.4

2

مرتفعة جداً

4.18

0.76

83.7

3

مرتفعة

4.17

0.69

83.3

4

مرتفعة

4.13

0.74

82.5

5

مرتفعة

4.10

0.74

82.0

6

مرتفعة

4.10

0.73

81.9

7

مرتفعة

2

تتبلي إدارة مدرستي الةقافة التراركية في عممية التغيير.

4.01

0.75

80.2

8

مرتفعة

8

تستشدـ إدارة مدرستي أساليب جديدة لتقييـ المعمميف.

3.99

0.85

79.9

9

مرتفعة

6

5

0
7
9

4

3

الحسابي

االنحراف الوزن النسبي

الترتيب

الدرجة

ترجع إدارة مدرستي المراركة في االحتفاالت الديلية

والوطلية.

تؤمف إدارة مدرستي بأهمية التطوير ويمتزـ به شبلؿ

العمؿ.

تحرص إدارة مدرستي عمى تطوير ملاخ مدرسي داعـ

لمتغيير.

ترسخ إدارة مدرستي ةقافة مدرسية قائمة عمى التجديد.
تستفيد إدارة مدرستي مف قدرات المعمميف في عممية

التغيير المدرسي.

تهي إدارة مدرستي

بالحاجة إليه.

المعمميف لتقبؿ التغيير وتقلعهـ

توضح إدارة مدرستي لممعمميف أهمية ةقافة التغيير في

عممية تطوير التعميـ.

يتضح مف الجدوؿ السابؽ أف مظاهر مجاؿ بلا ةقافة تلظيمية داعمة لمتغيير مف إدارة

التغيير مف وجهة لظر المعمميف تراوحت بيف ( )%88 – 79.9وجاءت أعمى الفقرات كما يمي:

 -0الفقرة رقم (  " ) 7تشجع إدارة مدرستي المشاركة في االحتفاالت الدينية والوطنية " في
أعمى مراتب بلا ةقافة تلظيمية داعمة لمتغيير بوزف لسبي ( .)%88وتعزو الباحثة ذلؾ إلى:

 إف إدارة المدرسة ترجع إقامة االحتفػاالت الديليػة والوطليػة لمػا فيهػا مػف توطيػد العبلقػات بػيفاإلدارة المدرسػػة والعػػامميف باإلضػػافة إلػػى المجتمػػع المػػدلي والػػذي بػػدوره يعػػزز الةقػػة بػػيف أف ػراد

البيئة التعميمية كما لها دور رائد وهاـ في بلا القيـ الديلية والوطلية لدى التبلميذ.
 إف طبيعة العبلقة بيف اإلدارة المدرسية والمعمميف هػي تكامميػة هػدفها تربػوي تسػمو مػف شبللػهبالمجتمع وترتقي به لػذلؾ االحتفػاالت الديليػة والوطليػة توطػد العبلقػات بػيف اإلدارة المدرسػية

والمعمميف وتبلي العمؿ بروح الفريؽ وتعزز التعاوف.
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-

االحتف ػػاالت المدرس ػػية تلم ػػي رشص ػػية الطال ػػب وص ػػقمها وله ػػا دور ف ػػي شم ػػؽ روح التفاع ػػؿ

والحيوية والمرح لدى الطبلب.

وتشتمؼ ضملياً هذه اللتيجة مع دراسة أبو سموت ( )2104والتي وجػدت معلػى قريػب فػي المرتبػة

قبؿ األشيرة.

 -2الفقرة رقم ( ")6تؤمن إدارة مدرستي بأىمية التطوير ويمتزم بو خالل العمل " بوزف لسبي

( )%85.4وتعزو الباحثة ذلؾ إلى :

أف كؿ مدير مدرسة يريد التحسيف والتطوير لمؤسسته والوصوؿ بها لؤلفضؿ مما يعزز ذلؾ ودود

التلافس بيف مديري المدارس في تحقيؽ لتائج أفضؿ في جميع الجوالب.

وتتفؽ هذه اللتيجة مع دراسة رقورة ( )2102حيث جا ت في المرتبة الةالية.
في حين كانت أدنى الفقرات كما يمي:
-2الفقرة رقم ( ") 9تستخدم إدارة مدرستي أساليب جديدة لتقييم المعممين " في أدلى المراتب
بوزف لسبي ( )%79.9وتعزو بالباحثة ذلك إلى :

لظػاـ التقيػػيـ هػػو لظػػاـ موحػػد لػػدى مػػدارس وكالػػة الغػػوث ولػػيس لػػئلدارة المدرسػػية سػػمطة فػػي تغييػػر

أسػاليب تقيػػيـ المعممػػيف لػذلؾ يسػػعى مػػد ار المػػدارس إلػى تعزيػػز ةقافػػة تلظيميػة داعمػػة لمتغييػػر مػػف

شبلؿ مرولة تقييـ المعمميف حسب اللظاـ المتبع .

 -2الفقرة رقم ( " )3تتبني إدارة مدرستي الثقافة التشاركية في عممية التغيير " بوزف لسبي
( )%81.2وهي مرتفعة وتعزو الباحةة ذلؾ:
أف مديري المدارس يؤملوف بالتغيير ويؤملوف أف اإلدارة اللاجحة هي التي تسعى دائما إلى
إرراؾ المعمميف في عممية التغيير وأشذ أ ار هـ قبؿ إج ار التغيير بؿ وتجري التغيير حسب

رغ باتهـ واحتياجاتهـ وهذا ما أرارت إليه لتائج الدراسة والتي وجدت أف اإلدارة المدرسية تتبلي
الةقافة التراركية في عممية التغيير.

وتتفؽ هذه اللتيجة مع دراسة رقورة ( )2102والتي وجدتها في المرتبة قبؿ األشيرة وأبو

حسليف (.)2105
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جدول ( :)6.5المتوسط الحسابي وااللحراؼ المعياري والوزف اللسبي الستجابات أفراد العيلة عمى فقرات مجاؿ
تقديـ لموذج سموكي يحتذى به (القدوة الحسلة)

م

4

فقرات مجال تقديم نموذج سموكي يحتذى بو (القدوة
الحسنة)

تعمػػؿ إدارة مدرسػػتي عمػػى تػػوفير جػ يػو مػػف االحتػراـ والتقػػدير

المتوسط االنحراف الوزن النسبي

الحسابي المعياري

%

الترتيب

الدرجة
مرتفعة

4.27

0.74

85.4

0

4.24

0.75

84.9

2

4.21

0.82

84.2

3

4.20

0.75

84.0

4

 3تحؿ إدارة مدرستي اللزاعات داشؿ المدرسة باقتدار.

4.19

0.76

83.8

5

مرتفعة

 8تطبؽ إدارة مدرستي أساليب التغيير اإلداري الحديةة .

4.14

0.77

82.9

6

مرتفعة

4.12

0.77

82.5

7

مرتفعة

4.12

0.78

82.4

8

مرتفعة

4.10

0.77

82.0

9

مرتفعة

7

0

6

5

المتبادليف بيف المعمميف .

تحرص إدارة مدرستي عمى اطبلع المعمميف بكؿ جديػد فػي

العممية التعميمية .

تقدـ إدارة مدرستي ألموذجا يحتذى به بالعمؿ بروح الفريؽ.
تحفز المدرسة المعمميف عمى إتقاف العمؿ إلحداث التغيير.

تبػ ػػدي إدارة مدرسػ ػػتي مرولػ ػػة إداري ػ ػػة فػ ػػي تحقيػ ػػؽ التغيي ػ ػػر

المدرسي المطموب.

 2تتسـ إدارة مدرستي بمظاهر سموكية حسلة .
9

تررد إدارة مدرستي المعمميف عمى أهمية الرضا عف اللفس

علد التغيير.

جداً

مرتفعة
جداً

مرتفعة
جداً

مرتفعة
جداً

يتضح مف الجدوؿ السابؽ أف مظاهر مجاؿ تقديـ لموذج سػموكي يحتػذى بػه (القػدوة الحسػلة)

مف إدارة التغيير مف وجهة لظر المعمميف تراوحت بيف ( )%85.4 – 82وجاءت أعمـى الفقـرات

كما يمي:

 الفقــرة رقــم  " 4تعمــل إدارة مدرســتي عمــى تــوفير جــو مــن االحتـرام والتقــدير المتبــادلين بــينالمعممــين " فػػي أعمػػى م ارتػػب مجػػاؿ تقػػديـ لمػػوذج سػػموكي يحتػػذى بػػه (القػػدوة الحسػػلة) بػػوزف
لسبي ( )%85.4وهي مرتفعة جداً وتعزو الباحةة ذلؾ إلى :
 إدراؾ المعمميف لما توفر االحتراـ والتقدير المتبادليف بيف المعمميف والطمبػة مػف مػردود إيجػابيعمى اللظاـ داشؿ المدرسة لرفع المستوى التعميمي وتحقيؽ التغيير المطموب .
 التزاـ المديريف بالقيـ الديلية واإللسالية والذي يحث عمى احتراـ االشريف بركؿ عاـ والمعمميفبركؿ شاص.
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وتتفػػؽ هػػذه اللتيجػػة مػػع د ارسػػة أبػػو حسػػليف ( )2105ورػػقورة ( )2102وتشتمػػؼ مػػع د ارسػػة

الهبيؿ ( )2118حيث جا ت الفقرة بمستوى متوسط.

 -الفقـــرة رقـــم  " 8تحـــرص إدارة مدرســـتي عمـــى اطـــالع المعممـــين بكـــل جديـــد فـــي العمميـــة

التعميمية " بوزف لسبي ( )%82.9وهي مرتفعة.
وتعزو الباحثة ذلك إلى :

أ .يػػرى مػػديري المػػدارس بػػأف الترػػار جػػو مػػف االلسػػجاـ والتفػػاهـ بػػيف العػػامميف يػػؤةر عمػػى
روحه ػػـ المعلوي ػػة ويس ػػاعدهـ عم ػػى إلج ػػاز األعم ػػاؿ بس ػػرعة واتق ػػاف مم ػػا يحق ػػؽ أه ػػداؼ

العممية التعميمية بمستوى وجودة عالية.

ب .إف مدير المدرسة اللاجح والمميز هو الػذي يسػعى دائمػا إلػى أف تكػوف سػموكياته متميػزة
كما أله يتعامؿ مع المعمميف بسموكيات تعزز الةقة والعبلقػة الجيػدة واإللتاجيػة بيلػه وبػيف

المعمميف حيث تلتج في اللهاية جو مف األلفة والمودة داشؿ المدرسة.
ت .الةقة المتبادلة بيف المد ار والمعمميف تزيد فرصة التعاوف بيلهـ .

ث .امتبلؾ المد ار الشبرة والتأهيؿ الملاسبيف مما يساعدهـ عمى العمؿ بروح الفريؽ.
وتشتمؼ هذه اللتيجة جزئياً مع دراسة رػقورة ( )2102حيػث جػا ت بػالمعلى فػي مسػتوى متوسػط
ودراسة الهبيؿ ( )2118حيث جا ت بمستوى دوف المتوسط.

في حين كانت أدنى الفقرات كما يمي:
 الفقرة رقم  " 9ترشد إدارة مدرستي المعممين عمـى أىميـة الرضـا عـن الـنفس عنـد التغييـر "في أدلى المراتب بوزف لسبي ( )%82وهي مرتفعة و تعزو الباحثة ذلك إلى :

 إف مد ار المدارس يسعوف دائما إلى بلا لسيج مترابط قوي يهدؼ إلى تحقيػؽ اعمػى درجػاتالرض ػػا داش ػػؿ البيئ ػػة المدرس ػػية حي ػػث إف م ػػد ار الم ػػدارس يتع ػػامموف م ػػع المعمم ػػيف بأس ػػموب
تراوري ديمقراطي تسعى إلى تحقيؽ أعمى درجات الرضا علد التغير.

وتتفؽ هذه اللتيجة مع دراسات الهبيؿ ( )2118ورػقورة ( )2102وأبػو حسػليف ( )2105التػي
كاف ترتيبها علدهـ مشتمؼ إال أف الوزف اللسبي كاف متقارب مع الدراسة.
 الفقرة رقم  " 2تتسم إدارة مدرستي بمظاىر سموكية حسنة " بوزف لسبي ( )%82.4وهيمرتفعة وتعزو الباحثة ذلك إلى :
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 إف م ػػد ار الم ػػدارس يس ػػعوف دائمػ ػاً إل ػػى إظه ػػار مدارس ػػهـ بص ػػورة مميػ ػزة تعك ػػس م ػػدى إدارته ػػـاللاجحة والسموؾ الجيد مف شبلؿ معمميهـ وتبلميذهـ ومراركاتهـ في األلرػطة المدرسػية بػيف

الملاطؽ وتعزيز الةقة بيف اإلدارة المدرسية والمعمميف.
وتتفؽ هذه اللتيجة مع دراسات الهبيؿ ( )2118ورقورة ( )2102وأبو حسليف ( )2105التي كػاف
ترتيبها علدهـ مشتمؼ إال أف الوزف اللسبي كاف متقارب جداً مع الدراسة.
جدول ( :)6.6المتوسط الحسابي وااللحراؼ المعياري والوزف اللسبي الستجابات أفراد العيلة عمى فقرات مجاؿ
ترجيع اإلبداع واالبتكار والتحفيز

م

6

3

2

4

8

المتوسط

فقرات مجال تشجيع اإلبداع واالبتكار والتحفيز
تحػ ػػث إدارة مدرسػ ػػتي المعممػ ػػيف عمػ ػػى ابتكػ ػػار أسػ ػػاليب لمطمبػ ػػة

ضعيفي التحصيؿ .

تسػػاعد إدارة مدرسػػتي المعممػػيف عمػػى ابتكػػار أسػػاليب وألرػػطة

تعميمية ابداعية.

تر ػػجع إدارة مدرس ػػتي المعمم ػػيف عم ػػى تق ػػديـ تطبيق ػػات عممي ػػة

تحث عمى اإلبداع.

توجػػه إدارة مدرسػػتي المعممػػيف إللتػػاج وسػػائؿ تعميميػػة ابتكاريػػة

مف شامات البيئة المحمية.

ترػػجع إدارة مدرسػػتي المعممػػيف عمػػى ابتكػػار حمػػوؿ لممرػػكبلت

التي تواجههـ.

 0تقدـ إدارة مدرستي أفكا اًر عممية تسهـ في زيادة اإلبداع.
7

5

9

تقػ ػ ػػدـ إدارة مدرسػ ػ ػػتي مبػ ػ ػػادرات ومقترحػ ػ ػػات جديػ ػ ػػدة لمعصػ ػ ػػؼ

الذهلي.

تسػ ػػاعد إدارة مدرسػ ػػتي المعممػ ػػيف عمػ ػػى بلػ ػػا شطػ ػػط عبلجيػ ػػة

محفزة.

ترػػجع إدارة مدرسػػتي المعممػػيف عمػػى اسػػتكماؿ د ارسػػتهـ العميػػا

في تشصصات متميزة.

االنحراف الوزن النسبي

الترتيب

الدرجة

مرتفعة

الحسابي

المعياري

%

4.15

0.78

83.0

0

4.13

0.79

82.6

2

مرتفعة

4.08

0.81

81.6

3

مرتفعة

4.08

0.85

81.5

4

مرتفعة

4.06

0.74

81.2

5

مرتفعة

4.05

0.81

81.0

6

مرتفعة

4.04

0.81

80.9

7

مرتفعة

4.00

0.90

80.1

8

مرتفعة

3.71

0.99

74.2

9

مرتفعة

يتضػػػح مػ ػػف الجػػػدوؿ السػػػابؽ أف مظػ ػػاهر مجػ ػػاؿ (ترػػػجيع اإلب ػػداع واالبتكػ ػػار والتحفيػػػز) فػػػي

المعامبلت مف استبالة إدارة التغيير مف وجهة لظر المعمميف بيف ( )%83 – 74.2وهي مرتفعة.
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وجاءت أعمى الفقرات كما يمي:
 .2الفقـــرة رقـــم  " 7تحـــث إدارة مدرســـتي المعممـــين عمـــى ابتكـــار أســـاليب لمطمبـــة ضـــعيفي
التحصيل " في أعمى مراتب ترجيع اإلبداع واالبتكار والتحفيػز بػوزف لسػبي ( )%83وهػي

مرتفعة وتعزو الباحثة ذلك إلى :

إف مد ار المدارس يساعدوا المعمميف في إيجاد حموؿ بلا ة لمتغمب عمى ضعؼ التحصيؿ

الدراسي لدى التبلميذ والذي بدوره يقمؿ العب والتعب عمى المعمـ في الغرفة الصفية
وهذا كمه يظهر في المستوى العاـ لممدرسة.
وتتفؽ هذه اللتيجة مع دراسة أبو حسليف ( )2105حيث جا ت في المرتبة الةالية.

 .2الفقــرة رقــم  " 3تســاعد إدارة مدرســتي المعممــين عمــى ابتكــار أســاليب وأنشــطة تعميميــة
ابداعية " بوزف لسبي ( )%82.6وهي مرتفعة .

وتعزو الباحثة ذلك إلى:
 إف اإلدارة المدرسية تسػعى دائمػاً إلػى التميػز والرقػي بالمسػتوى التعميمػي واإلداري والػذي بػدورهيع ػػزز مكال ػػة المدرسػ ػػة ب ػػيف المػػػدارس األش ػػرى وال رػػػؾ اف تر ػػجيع المعمم ػػيف ف ػػي االبتكػ ػػار

والتدريس هو مف أسمى مراكز التميز والرقي اإلداري والتعميمي والذي يمتاز به مد ار مػدارس
وكالة الغوث.
وتتفؽ هذه اللتيجة مع دراسة رقورة ( )2102وتشتمؼ مع دراسة أبو حسليف (.)2105
في حين كانت أدنى الفقرات كما يمي:
 .0الفقـــرة رقـــم  " :تشـــجع إدارة مدرســـتي المعممـــين عمـــى اســـتكمال دراســـتيم العميـــا فـــي
تخصصــات متميــزة " فػػي أدلػػى الم ارتػػب بػػوزف لسػػبي ( )%74.2وهػػي متوســطة وتعــزو

الباحثة ذلك إلى :

 مد ار مدارس وكالة الغوث الدولية يسعوف لبلرتقا بواقع معمميهـ وترجيعهـ وتحفيزهـباستمرار وتتفؽ هذه الدراسة مع دراسة الموزي ( )0998كما يراركوف المعمميف لجاحاتهـ

وتميزهـ ويسعوف دائماً إلى أف يكوف المعمميف لديهـ أعمى الدرجات العممية ومراركيف في
الدورات والمؤتمرات وورش العمؿ والتي مف رألها االرتقا بالمستوى التعميمي.

و تتفؽ هذه اللتيجة مع دراسة أبو حسليف ( )2105ودراسة الهبيؿ (.)2118
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 .2الفقرة رقـم  " 6تسـاعد إدارة مدرسـتي المعممـين عمـى بنـاء خطـط عالجيـة محفّـزة " بػوزف
لسبي ( )%81.0وهي مرتفعة وتعزو الباحثة ذلك:

 اهتمػػاـ مػػديري المػػدارس بػػاللهوض بالمسػػتوى التعميمػػي لطبلبهػػـ محاولػػة مػػلهـ لشفػػض لسػػبةالرسػػوب فػػي المدرسػػة وكػػذلؾ بلػػا الشطػػط العبلجيػػة هػػي مػػف األمػػور التػػي تسػػاعد المدرسػػة

عمى االرتقا والمعمـ عمى التميز والتمميذ عمى التفوؽ.
وتتفػؽ هػذه اللتيجػة مػػع د ارسػة رػقورة ( )2102وأبػو حسػػليف ( )2105وتشتمػؼ مػع د ارسػة الهبيػػؿ
(.)2118
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 6.3.3نتيجة السؤال الثاني:
الذي ينص عمى :ىل توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات تقدير

المعممين لدرجة ممارسة إدارة التغيير تعزى لمجنس (ذكور-إناث) لدى أفراد العينة؟

لئلجابة عف هذا السؤاؿ تمت المقارلة بيف متوسط درجات المعمميف (ف=  )220ومتوسط

درجػات المعممػات (ف=  )404عمػى اسػتبالة إدارة التغييػػر موضػوع الد ارسػة باسػتشداـ اشتبػػار (ت)
لمف ػػروؽ ب ػػيف متوس ػػطات درج ػػات عيلت ػػيف مس ػػتقمتيف واس ػػتشدـ الباح ػػث ه ػػذا االشتب ػػار اإلحص ػػائي
البػػارامتري بسػػبب اعتداليػػة توزيػػع الػػدرجات فػػي كػػؿ مػػف مجمػػوعتي التطبيػػؽ إضػػافة إلػػى أف عػػدد

أفراد العيلة يزيد عف ةبلةيف فرداً (عبلـ  )201 :2115والجدوؿ التالي يبيف ذلؾ:

جدول ( :)6.7اشتبار (ت) لمفروؽ بيف متوسطات درجات تقدير المعمميف إلدارة التغيير تعزى لمجلس
(ذكور إلاث)

المتوسط

االنحراف

4.49

االستبيان

المتغير

تطوير رؤية ورسالة

المعمميف

32.25

المدرسة

المعممات

33.19

4.54

بناء ثقافة تنظيمية داعمة

المعمميف

36.82

4.89

لمتغيير

المعممات

37.62

5.28

تقديم نموذج سموكي يحتذى

المعمميف

37.51

5.07

بو (القدوة الحسنة)

المعممات

37.64

5.68

تشجيع اإلبداع واالبتكار

المعمميف

35.78

5.67

والتحفيز

المعممات

36.58

6.04

الدرجة الكمية الستبانة إدارة

المعمميف

142.37

17.73

المعممات

145.26

19.89

التغيير

الحسابي

المعياري

قيمة (ت)

مستوى الداللة

1.090

غير دالة إحصائياً

1.848

غير دالة إحصائياً

0.288

غير دالة إحصائياً

1.636

غير دالة إحصائياً

1.818

غير دالة إحصائياً

قيمة (ت) الجدولية (د.ح=  )633علد مستوى داللة  0.96 =1.15علد مستوى داللة 2.576 =1.10

يتبيف مف الجدوؿ السابؽ أله ال توجد فروؽ ذات داللة إحصػائية بػيف متوسػطات درجػات
تقػػدير المعممػػيف ومتوسػػطات درجػػات تقػػدير المعممػػات عمػػى جميػػع مجػػاالت اسػػتبالة إدارة التغييػػر
مما يعلي أف أفراد العيلة لديهـ تقديرات متقاربة إلدارة التغيير لدى المدارس تبعاً لمجلس.
ويعزى السبب في ذلؾ إلى أف:
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 -0األلظم ػػة المعم ػػوؿ به ػػا ف ػػي وكال ػػة الغ ػػوث الدولي ػػة ال تف ػػرؽ ب ػػيف ال ػػذكر واأللة ػػى ف ػػالفرص
متساوية واألجدر هو الذي يصؿ إلى أعمػى المسػتويات بغػض اللظػر عػف جلسػه ذكػر أو

ألةى وبغض اللظر عف طبيعة عبلقته مع اإلدارة المدرسية.

 -2ألف كػ ػبلً م ػػف المعمم ػػيف والمعمم ػػات يشض ػػعوف ل ػػلفس األلظم ػػة والقػ ػواليف ويطبق ػػوف لف ػػس
اإلج ار ات الممقاة عمػيهـ مػف وكالػة الغػوث بػبل اسػتةلا حرصػا مػلهـ عمػى تحقيػؽ التغييػر

والهدؼ الملرود .

 -3المعمم ػػيف والمعمم ػػات ف ػػي م ػػدارس وكال ػػة الغ ػػوث يك ػػوف بي ػػلهـ الملافس ػػة ف ػػي اتب ػػاع ال ػػلمط
القيادي األفضؿ مما يلعكس عمى دور المدير في ممارسته إلدارة التغيير .
وهذا جعؿ المعمميف ذكو اًر والاةاً ال يشتمفوف في وجهة لظرهـ بأف ممارسة المديريف إلدارة

التغيير ذو أهمية بالغة لمعمؿ وأف استشداـ المدير لمةؿ تمؾ السموكيات والمبادئ يزيد مف

التمائهـ لممدرسة ويربع حاجة اللمو المعرفي لديهـ ويرعرهـ بالتقدير ويحسف مف الملاخ التربوي

في المدرسة.

وتتفؽ لتائج هذه الدراسة مع لتائج

دراسات (رقورة ( )2102أبو سموت )2104

والهبيؿ ( )2118ح يث أرارت هذه الدراسات إلى عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف
متوسطات درجات تقدير المعمميف والمعممات عمى جميع أبعاد إدارة التغيير.
بيلما اشتمفت مع دراسة (أبو حسليف  )2105التي أرارت إلى وجود فروؽ ذات داللة

إحصائية بيف متوسطات درجات تقدير عيلة الدراسة تعزى إلى الجلس وذلؾ لصالح المعممات
وقد يكوف ذلؾ لظ اًر الشتبلؼ عيلة الدراسة حيث أف عيلته اقتصرت عمى مديري ومديرات

المدارس االعدادية فقط التابعة لوكالة الغوث وهذه العيلة لها ظروفها الشاصة.
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 6.3.4نتيجة السؤال الثالث:
الذي ينص عمى :ىل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة )

( بين

متوسطات درجات تقدير أفراد العينة لواقع إدارة التغيير تعزى إلى عدد سنوات الخدمة (أقل من

 6سنوات  21-6سنوات أكثر من  21سنوات)؟

لئلجابة عف هذا السؤاؿ تـ إج ار تحميؿ التبايف األحادي لفحص أةر سلوات الشدمة (أقؿ

م ػػف  5س ػػلوات  01-5س ػػلوات أكة ػػر م ػػف  01س ػػلوات) عم ػػى إدارة التغيي ػػر ل ػػدى أفػ ػراد العيل ػػة
والجدوؿ التالي يبيف قيمة اشتبار (ؼ) ومستوى الداللة لمفروؽ بيف المتوسطات:

جدول ( :)6.8لتائج تحميؿ التبايف األحادي لمعرفة الفروؽ بيف متوسطات درجات تقدير المعمميف إلدارة التغيير
تعزى لسلوات الشدمة

المتغير

تطوير رؤية ورسالة
المدرسة

بناء ثقافة تنظيمية
داعمة لمتغيير
تقديم نموذج

سموكي يحتذى بو
(القدوة الحسنة)
تشجيع اإلبداع
واالبتكار والتحفيز
الدرجة الكمية

الستبانة إدارة
التغيير

المربعات

درجات
الحرية

متوسط

بيف المجموعات

155.74

2

77.87

داشؿ المجموعات

12990.16

632

20.55

المجموع

13145.90

634

بيف المجموعات

135.51

2

67.76

داشؿ المجموعات

16727.02

632

26.47

المجموع

16862.53

634

بيف المجموعات

56.78

2

28.39

داشؿ المجموعات

18932.01

632

29.96

المجموع

18988.79

634

بيف المجموعات

140.42

2

70.21

داشؿ المجموعات

22099.92

632

34.97

المجموع

22240.34

634

بيف المجموعات

1839.98

2

919.99

داشؿ المجموعات

231932.19

632

366.98

المجموع

233772.18

634

مصدر التباين

مجموع

المربعات

قيمة ف

3.789

مستوى الداللة

دالة علد 1.15

غير دالة

2.560

إحصائياً

غير دالة

0.948

إحصائياً

غير دالة

2.008

إحصائياً

غير دالة

2.507

إحصائياً

قيمة (ؼ) الجدولية علد (د.ح= )632 2علد مستوى داللة  3.11 =1.15وعلد مستوى داللة 4.60 =1.10

يتبين من الجدول السابق أله توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عمى مجاؿ تطوير رؤية
المدرسة تبعاً لمتغير سلوات الشدمة ألفراد العيلة .والجدوؿ التالي يوضح اتجاه الفروؽ في
المجاالت ذات الداللة تبعاً لمتغير سلوات الشدمة:
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جدول ( :)6.9المتوسطات الحسابية وااللحرافات المعيارية لدرجات أفراد العيلة عمى المجاالت ذات الداللة تبعاً
لمتغير سلوات الشدمة

المتغير
تطوير رؤية ورسالة
المدرسة

المتوسط

االنحراف

البيان

العدد

أقؿ مف 5سلوات

154

32.22

 01-5سلوات

173

33.59

4.63

أكةر مف  01سلوات

308

33.08

4.43

الحسابي

المعياري
4.63

والجدوؿ التالي يبيف لتائج اشتبار ريفيه لمكرؼ عف اتجاه الفروؽ بيف متوسطات المعمميف عمى
جميع المجاالت والدرجة الكمية لبلستبالة تبعاً لمتغير سلوات الشدمة:
جدول ( :)6.10لتائج اشتبار ريفيه لمكرؼ عف اتجاه الفروؽ بيف متوسطات أفراد العيلة عمى المجاليف ذات
الداللة تبعاً لمتغير سلوات الشدمة

المتغير
تطوير رؤية ورسالة المدرسة

البيان

أقل من 6سنوات

 01-5سلوات

*0.369

أكةر مف  01سلوات

1.864

 21-6سنوات

1.515

يتبيف مف الجدوليف السابقيف أله:
 توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عمى المجاؿ "تطوير رؤية ورسالة المدرسة " بيف مجموعةسلوات الشدمة أقؿ مف 5سلوات ومجموعة سلوات الشدمة 01-5سلوات لصالح مجموعة

سلوات الشدمة 01-5سلوات.
بيلما ال توجد فروقا ذات داللة إحصائية في المجاالت األشرى وتعزو الباحثة ذلك إلى :
أف جميع المعمميف يطمعوف عمى شطط المدير إلحداث التغيير وجميع العامميف يتمقوف

لفس التدريب عمى التغيير وجميعهـ يحظوف بلفس القدر مف االهتماـ وتطبؽ عميهـ لفس
االج ار ات والقواليف.
إال أف وجود فروقا ذات داللة إحصائية في مجاؿ تطوير رؤية ورسالة المدرسة لصالح

مجموعة سلوات الشدمة 01-5سلوات تعزوه الباحثة إلى أف المعمميف مروا بشبرات وتجارب
عديدة ومارسوا أساليب متلوعة لتطوير العممية التعميمية وأسهموا بركؿ كبير في إحداث التغير

الملرود بدرجة تفوؽ تقدير الفئات األشرى مف المعمميف ذوي الشبرات القصيرة.

واتفقت مع لتائج الدراسة دراسات (أبو حسليف ( )2105رقورة ( )2102الهبيؿ

 )2118حيث لـ تجد هذه الدراسات فروؽ إلدارة التغيير تبعاً لسلوات الشدمة.
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 6.3.5نتيجة السؤال الرابع:
ىل توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات تقدير المعممين لدرجة ممارسة

إدارة التغيير تعزى لممنطقة التعميمية (جباليا – بيت الىيا وبيت حانون  -شرق غزة – جنوب

غزة – غرب غزة – النصيرات والبريج – دير البمح والمغازي – شرق خانيونس – غرب

خانيونس – شمال رفح – جنوب رفح ) لدى أفراد العينة؟

لئلجابػة عػف هػذا السػؤاؿ تػـ إجػ ار تحميػؿ التبػايف األحػادي لفحػص أةػر الملطقػة التعميميػػة

عمى إدارة التغيير مف وجهة لظر المعمميف والجدوؿ التالي يبيف ذلؾ:

جدول ( :)6.11لتائج تحميؿ التبايف األحادي لمعرفة الفروؽ بيف متوسطات درجات تقدير المعمميف إلدارة التغيير
تعزى لمتغير الملطقة التعميمية

المتغير

درجات

متوسط

مصدر التباين

مجموع المربعات

بيف المجموعات

842.72

10

داشؿ المجموعات

12303.18

624

المجموع

13145.90

634

بيف المجموعات

687.83

10

68.78

داشؿ المجموعات

16174.70

624

25.92

لمتغيير

المجموع

16862.53

634

تقديم نموذج

بيف المجموعات

842.90

10

84.29

داشؿ المجموعات

18145.89

624

29.08

المجموع

18988.79

634

بيف المجموعات

1244.92

10

124.49

داشؿ المجموعات

20995.42

624

33.65

المجموع

22240.34

634

بيف المجموعات

13084.54

10

1308.45

الستبانة إدارة

داشؿ المجموعات

220687.63

624

353.67

التغيير

المجموع

233772.18

634

تطوير رؤية

ورسالة المدرسة
بناء ثقافة

تنظيمية داعمة

سموكي يحتذى بو
(القدوة الحسنة)
تشجيع اإلبداع

واالبتكار والتحفيز
الدرجة الكمية

الحرية

المربعات

84.27
19.72

قيمة ف

4.274

2.654

1.799

3.700

3.700

مستوى
الداللة
دالة علد
0.01

دالة علد
0.01

غير دالة
إحصائياً

دالة علد
0.01

دالة علد
0.01

قيمة (ؼ) الجدولية علد (د.ح= )624 01علد مستوى داللة  0.96 =1.15وعلد مستوى داللة 2.56 =1.10

يتبين من الجدول السابق أله توجد فروؽ ذات داللة إحصائية في معظـ المجاالت
والدرجة الكمية الستبالة إدارة التغيير تبعاً لمتغير الملطقة التعميمية ألفراد العيلة .والجدوؿ التالي

يوضح اتجاه الفروؽ في المجاالت ذات الداللة تبعاً لمتغير الملطقة التعميمية:
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جدول ( :)6.12المتوسطات الحسابية وااللحرافات المعيارية لدرجات أفراد العيلة عمى المجاالت ذات الداللة تبعاً
لمتغير الملطقة التعميمية لمملاطؽ ذات العبلقة

المتغير

المتوسط

البيان

االنحراف

الحسابي

المعياري

جباليا

33.41

4.64

اللصيرات و البريج

34.08

4.47

رماؿ رفح

29.73

4.89

جلوب رفح

34.12

3.28

ررؽ شاليولس

34.00

4.31

غرب شاليولس

34.00

5.63

بناء ثقافة تنظيمية

رماؿ رفح

34.36

5.79

داعمة لمتغيير

جلوب رفح

39.21

4.05

تشجيع اإلبداع

رماؿ رفح

33.45

6.59

جلوب رفح

38.77

3.85

رماؿ رفح

132.32

21.44

جلوب رفح

151.56

14.32

ررؽ شاليولس

148.68

16.37

تطوير رؤية ورسالة المدرسة

واالبتكار والتحفيز
الدرجة الكمية الستبانة إدارة
التغيير

الجدوؿ التالي يبيف لتائج اشتبار ريفيه لمكرؼ عف اتجاه الفروؽ بيف متوسطات المعمميف عمى
جميع المجاالت والدرجة الكمية لبلستبالة تبعاً لمتغير الملطقة التعميمية:
جدول ( :)6.13لتائج اشتبار ريفيه لمكرؼ عف اتجاه الفروؽ بيف متوسطات أفراد العيلة عمى المجاليف ذات
الداللة تبعاً لمتغير الملطقة التعميمية

المجال

المنطقة أ

المنطقة ب

قيمة العالقة

جباليا

3.683

اللصيرات والبريج

4.348

جلوب رفح

4.388

ررؽ شاليولس

4.273

غرب شاليولس

4.273

بناء ثقافة تنظيمية داعمة لمتغيير

رماؿ رفح

جلوب رفح

4.848

تشجيع اإلبداع واالبتكار والتحفيز

رماؿ رفح

جلوب رفح

5.305

جلوب رفح

09.241

ررؽ شاليولس

06.364

تطوير رؤية
ورسالة المدرسة

الدرجة الكمية الستبانة إدارة
التغيير

رماؿ رفح

رماؿ رفح
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يتبيف مف الجدوليف السابقيف أله:

 توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عمى المجاالت ذات الداللة والدرجة الكمية بيف مجموعة
الملطقة التعميمية رماؿ رفح مف لاحية وباقي الملاطؽ حسب الجدوؿ السابؽ لصالح

مجموعة الملطقة التعميمية جباليا واللصيرات والبريج وجلوب رفح وررؽ شاليولس وغرب
شاليولس.

وتعزو الباحةة ذلؾ إلى:

 أف اشتبلؼ البيئة االجتماعية والةقافية والتربوية لكؿ ملطقة تؤةر عمى تقدير المعمميف لدرجة
ممارسة مديريهـ إلدارة التغيير.

 أف درجة تطبيؽ األلظمة والترريعات والتوقعات التلظيمية واإلدارية تشتمؼ مف ملطقة
ألشرى كما أف الصبلحيات المملوحة مف قبؿ مد ار الملاطؽ التعميمية لمد ار المدارس
تشتمؼ مف ملطقة ألشرى ومف رشص ألشر.

حيث هذه األمور مجتمعة أةرت عمى تقدير المعمميف لدرجة ممارسة مديريهـ إلدارة التغيير

وذلؾ ربما أف بعض مد ار المدارس في وكالة الغوث يهتـ بإصبلح ما تعرضت له مدرسته شبلؿ

الحرب الشيرة عمى غزة والحفاظ عمى طبلبه مف األزمات بيلما مد ار المدارس األشرى تظهر
اهتماـ بالعمؿ التعميمي وتقديـ األفضؿ لممعمميف والتعميـ  .وأكدت لتائج الدراسة أله توجد فروؽ
ذات داللة إحصائية بيف تقديرات المعمميف لدرجة ممارسة إدارة التغيير تعزى لمملطقة التعميمية

حيث اتفقت اللتائج مع دراسة (أبو حسليف  )2015و(رقورة  )2012التي أظهرت فروقا ذات
داللة إحصائية تعزى لمملطقة التعميمية واشتمفت مع دراسة (الهبيؿ  )2008التي لـ تجد فروؽ

عمى معظـ األبعاد والدرجة الكمية.
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 6.3.6نتيجة السؤال الخامس:
ىل توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات تقدير المعممين لدرجة ممارسة

إدارة التغيير تعزى لممؤىل العممي (بكالوريوس-دراسات عميا) لدى أفراد العينة.

لئلجابة عف هذا السػؤاؿ تمػت المقارلػة بػيف متوسػط درجػات حممػة المؤهػؿ بكػالوريوس (ف=

 )590ومتوسط درجات حممة المؤهؿ دراسات عميا (ف=  )44عمى اسػتبالة إدارة التغييػر موضػوع
الدراسة باستشداـ اشتبار (ت) لمفروؽ بيف متوسطات درجات عيلتيف مسػتقمتيف واسػتشدـ الباحػث

ه ػػذا االشتب ػػار اإلحص ػػائي الب ػػارامتري بس ػػبب اعتدالي ػػة توزي ػػع ال ػػدرجات ف ػػي ك ػػؿ م ػػف مجم ػػوعتي

التطبيؽ إضافة إلى أف عدد أفراد العيلػة يزيػد عػف ةبلةػيف فػرداً (عػبلـ  )201 :2115والجػدوؿ
التالي يبيف ذلؾ:

جدول ( :)6.14اشتبار (ت) لمفروؽ بيف متوسطات درجات تقدير المعمميف إلدارة التغيير تعزى لممؤهؿ العممي
(بكالوريوس – دراسات عميا)
المتوسط

االنحراف

بكالوريوس

33.07

4.60

دراسات عميا

32.27

3.91

بكالوريوس

37.42

5.19

لمتغيير

دراسات عميا

36.23

4.53

تقديـ لموذج سموكي يحتذى

بكالوريوس

37.66

5.52

به (القدوة الحسلة)

دراسات عميا

36.80

4.83

ترجيع اإلبداع واالبتكار

بكالوريوس

36.44

5.97

والتحفيز

دراسات عميا

34.52

4.95

الدرجة الكمية الستبالة إدارة

بكالوريوس

144.58

19.45

دراسات عميا

139.82

14.93

االستبيان
تطوير رؤية ورسالة المدرسة
بلا ةقافة تلظيمية داعمة

التغيير

المتغير

الحسابي

المعياري

قيمة (ت)

مستوى الداللة

1.117

غير دالة إحصائياً

1.485

غير دالة إحصائياً

1.007

غير دالة إحصائياً

1.073

غير دالة إحصائياً

1.590

غير دالة إحصائياً

قيمة (ت) الجدولية (د.ح=  )633علد مستوى داللة  0.96 =1.15عند مستوى داللة 3.687 =1.12

يتبػيف مػػف الجػدوؿ السػػابؽ ألػه ال توجػػد فػػروؽ ذات داللػة إحصػػائية بػيف متوسػػطات درجػػات

تقدير حممة المؤهؿ بكالوريوس وحممة المؤهؿ د ارسػات عميػا عمػى جميػع المجػاالت والدرجػة الكميػة
الس ػػتبالة إدارة التغييػ ػػر ممػ ػػا يعل ػػي أف أف ػ ػراد العيلػػػة لػػػديهـ تق ػػديرات متقارب ػػة إلدارة التغييػ ػػر لػ ػػدى

المدارس تبعاً لممؤهؿ العممي.
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وتعزو الباحثة ذلك إلى:
 أف جميع المعمميف لديهـ إطبلع عالي عمى األساليب اإلدارية الحديةة باشتبلؼ مؤهبلتهـ

كما أف جميع المعمميف يحاولوف االلشراط في األعماؿ البلصفية واالدارية العتقادهـ الها
تفيدهـ علد التقييـ وهذا جعؿ لديهـ ادراؾ كامؿ بعممية التغيير باشتبلؼ مؤهبلتهـ.

 جميع المعمميف باشتبلؼ المؤهؿ العممي يشضعوف لجهة واحدة وهي وكالة الغوث التي
تضع السياسات التربوية .

 جميع المعمميف لديهـ لفس المعمومات وعمى عمـ بأهداؼ المدرسة اللهـ يتمقوف لفس
الدورات التربوية.

وتتفق هذه الدراسة مع لتائج دراسة (السبيعي  )2009حيث أرارت هذه الدراسة إلى

عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية عمى جميع مجاالت إدارة التغيير تبعاً لممؤهؿ العممي.

بيلما تختمف الدراسة عف دراسة أبو سموت ( )2014ورقورة ( )2012حيث أرارت هذه

الدراسات إلى وجود فروقا ذات داللة إحصائية لصالح المعمميف مف ذوي الدراسات العميا .
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 6.3.7نتيجة السؤال السادس:
الذي ينص عمى "ما درجة تقدير معممي مدارس وكالة الغوث الدولية بمحافظات غزة لمميزة

التنافسية؟

لئلجابة عف هذا السؤاؿ تـ استشداـ المتوسط الحسابي وااللحراؼ المعياري والوزف اللسبي

الستجابات أفراد العيلة عمى استبالة الميزة التلافسية بمجاالته ودرجته الكمية والجدوؿ التالي يبيف
ذلؾ:
جدول ( :)6.15المتوسط الحسابي وااللحراؼ المعياري والوزف اللسبي الستجابات أفراد العيلة
عمى استبالة الميزة التلافسية

مجاالت االستبيان

عدد

المتوسط

االنحراف الوزن النسبي

الترتيب

الدرجة
مرتفعة

الفقرات

الحسابي

المعياري

%

الجودة والتحسين المستمر

02

48.87

7.30

81.5

2

التمايز واإلبداع

01

40.44

6.33

80.9

3

مرتفعة

سرعة االستجابة الحتياجات المستفيدين

02

49.90

7.01

83.2

0

مرتفعة

الدرجة الكمية لمميزة التنافسية

34

139.22

19.72

81.9

مرتفعة

يتضح مف الجدوؿ السابؽ أف الوزف لسػبي لدرجػة تقػدير معممػي مػدارس وكالػة الغػوث الدوليػة

بمغ ( )%80.9وهي درجة عالية وترتبت مجاالت استبالة الميزة التلافسية كما يمي

 حيػػث جػػا مجػػاؿ سػػرعة االسػػتجابة الحتياجػػات المسػػتفيديف فػػي أعمػػى م ارتػػب الميػزة التلافسػػيةبوزف لسبي (.)%83.2

 ةـ الجودة والتحسيف المستمر بوزف لسبي (.)%80.5 وأشي اًر جا التمايز واإلبداع بوزف لسبي (.)%81.9وهي جميعا درجات عالية مما يدؿ عمى أف درجة تقدير المعمميف لكؿ مجاؿ مف مجاالت
الميزة التلافسية بأوزاف لسبية متقاربة مما يدؿ عمى التوازف في ممارسة المعمميف لمجاالت الميزة

التلافسية.

وتعزو الباحثة ذلك إلى :السبب في ذلؾ إلى أف المعمميف بمدارس وكالة الغوث الدولية لديهـ
رعور بالمسئولية تجاه العممية التعميمية والتما لممؤسسة التعميمية الذيف هـ جز ملها حيث هذا

الرعور ولد لديهـ روح التلافس اإليجابي البلا الذي مف رأله االرتقا بالعممية التعميمية.
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وأف اال بداع والتميز يتولد مف شبلؿ روح الملافسة التي تسعى االدارة المدرسية اللاجحة إلى

استةارتها وتلميتها بيف المعمميف ودعمها ليكوف لتاجها في مصمحة العممية التعميمية والطالب

واالدارة المدرسية وال رؾ أله كمما زادت الميزة التلافسية كمما كالت هلاؾ ارتقا لمعممية التعميمية

وابداع وتميز يكوف التمميذ هو المستفيد األوؿ.

وتتفؽ مع لتائج الدراسة تقريباً دراسة السوسي ( )2105وأبو شتمة (.)2106
والجداول التالية توضح مظاىر مجاالت استبانة الميزة التنافسية عمى التوالي:
جدول ( :)6.16المتوسط الحسابي وااللحراؼ المعياري والوزف اللسبي الستجابات أفراد العيلة عمى فقرات مجاؿ
الجودة والتحسيف المستمر
المتوسط

االنحراف

الوزن

4.25

0.70

84.9

0

5

توفر إدارة مدرستي ملاخ تعميمي آمف.

4.21

0.73

84.2

2

0

توضح إدارة مدرستي سياستها لتحقيؽ الجودة.

4.19

0.72

83.8

3

مرتفعة

4.16

0.76

83.2

4

مرتفعة

4.13

0.74

82.6

5

مرتفعة

4.09

0.75

81.8

6

مرتفعة

4.06

0.82

81.3

7

مرتفعة

4.04

0.79

80.8

8

مرتفعة

3.98

0.76

79.7

9

مرتفعة

3.94

0.89

78.9

01

مرتفعة

3.93

0.89

78.7

00

مرتفعة

3.88

0.89

77.7

02

مرتفعة

م فقرات مجال الجودة والتحسين المستمر
تتعامؿ إدارة مدرستي مع الطمبة بوصفهـ محور

9

العممية التعميمية.

00
01

تحرص إدارة مدرستي عمى تطوير العبلقة بيف الطمبة

والمعمميف.

تسعى إدارة مدرستي إلى تمبية احتياجات الطمبة

بطريقة فاعمة.

تقوـ إدارة مدرستي بتطوير كفا ة أعضا

2

التدريس لرفع جودة األدا .

هيئة

تحسف إدارة مدرستي المرافؽ الشدماتية المتلوعة :

6

مشتبرات مبلعب مقصؼ.
تستشدـ إدارة مدرستي

8

المعارؼ المشتمفة.

األساليب الحديةة لتوصيؿ

تقدـ إدارة مدرستي شدمات تعميمية مطابقة لمواصفات

4

الجودة.

تقدـ إدارة مدرستي شدمات تعميمية متميزة عف

7

المدارس أشرى.

02
3

الحسابي

تدعـ إدارة مدرستي الرراكة مع المدارس األشرى في
مجاؿ التعاوف المعرفي.

توفر إدارة مدرستي أجهزة حديةة تسهؿ عممية التعميـ.

المعياري

النسبي %

الترتيب

الدرجة
مرتفعة جداً
مرتفعة جداً

يتض ػػح م ػػف الج ػػدوؿ الس ػػابؽ أف مظ ػػاهر مج ػػاؿ الج ػػودة والتحس ػػيف المس ػػتمر م ػػف اس ػػتبالة الميػ ػزة

التلافسية مف وجهة لظر المعمميف تراوحت بيف ( )%84.9 – 77.7وجاءت أعمى الفقرات كما يمي:
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 جاءت الفقرة رقم  " :تتعامؿ إدارة مدرستي مع الطمبػة بوصػفهـ محػور العمميػة التعميميػة "فػيأعمى مراتب الجودة والتحسيف المستمر بوزف لسبي ( )%84.9وهي عالية جدا.

وتعــزو الباحثــة ذلػػؾ إلػػى أف اإلدارة المدرسػػية بوكالػػة الغػػوث الدوليػػة تتطمػػع إلػػى أف تكػػوف

متمي ػزة بمدارسػػها وتبلميػػذها ومعمميهػػا مػػف شػػبلؿ سػػير العمميػػة التعميميػػة برػػكؿ يضػػمف لمتمميػػذ
التفػػوؽ والتميػػز وتحقيػػؽ األهػػداؼ التربويػػة المرجػػوة كمػػا أف اإلدارة المدرسػػية التػػي تتعامػػؿ مػػع

الطمبػػة بوص ػػفهـ مح ػػور العمميػػة التعميمي ػػة ه ػػي إدارة تسػػعى إل ػػى الرق ػػي بػػالتعميـ م ػػف ش ػػبلؿ تمي ػػز
تبلميذه وتفوقهـ وحصولهـ عمى أقصى درجات التربية الجيدة والتعميـ المميز.

وتتفؽ هذه اللتيجة مع دراسة األسطؿ ( )2103حيث جا ت فقرة تحمؿ لفس المعلػي بػوزف لسػبي

( )%86وتشتمؼ مع دراسة السر ( )2104حيث جا ت فقرة االهتماـ بالطمبة في مرتبة متدلية.

 ثم تمييا الفقرة رقم  " 6توفر إدارة مدرستي ملاخ تعميمي آمػف " بػوزف لسػبي ( )%84.2وهػيعالية جدا

 وتعزو الباحثة ذلك إلى: اهتمػػاـ مػػديري المػػدارس بتػػوفير ملػػاخ تعميمػػي امػػف إليمػػالهـ بػػأف الملػػاخ المدرسػػي الملاسػػبيرعر المعمـ بال ارحػة وأكةػر قػدرة عمػى العطػا ومبػدعا فػي اسػتشداـ الوسػائؿ واألسػاليب ويقمػؿ
مػػف مرػػكبلت الطمبػػة ويقمػػؿ التػػوتر والمرػػاحلات ويػػؤةر عمػػى الطالػػب ومػػدى اهتمامػػه وحبػػه

وتقبمه لممدرسة.

وتتفػؽ هػذه اللتيجػة جزئيػاً مػع د ارسػة األسػطؿ ( )2103والتػي جػا ت فقػرتيف تؤديػاف لفػس المعلػػى

بوزف لسبي أكةر مف (.)%85

في حين كانت أدنى الفقرات كما يمي:

 الفقرة رقم  " 3توفر إدارة مدرستي أجهزة حديةة تسهؿ عممية التعميـ " في أدلى المراتب بػوزفلسبي (.)%77.7

تعزو الباحثـة ذلـك إلػى أف الميزاليػة الماليػة لممػدارس ال تكػوف كافيػة لتػوفير أجهػزة حديةػة

تسهؿ عممية التعمـ ولكف رغـ ذلؾ؛ فهذا ال يعلي أف المدرسة ال توفر األجهزة التي تسهؿ عممية
التعميـ والما مف وجهة لظر المعمميف ألها بحاجة إلػى دعػـ أكةػر وهػذه اللتيجػة تمفػت وجهػة لظػر
اإلدارات المدرسية لمتركيز عمى تكلولوجيا التعميـ.

وتتفؽ هذه اللتيجة مع دراسة أبو شتمة ( )2106حيث جا ت لفس الفقرة بػوزف لسػبي ()%75.8

وتشتمػػؼ هػػذه اللتيجػػة مػػع د ارسػػة األسػػطؿ ( )2103التػػي جػػا ت فيهػػا فق ػرة التحػػديث بػػوزف لسػػبي

(.)%86

-ثم الفقرة رقم " 02تدعـ إدارة مدرستي الرراكة مع المدارس األشرى في مجاؿ التعاوف المعرفػي"

بوزف لسبي (.)%78.7
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وتعزو الباحثة ذلك إلى :
إف اإلدارة المدرسية بمدارس وكالة الغوث الدولية تسعى إلػى أف تكػوف فػي المقدمػة وهػذا

الرػػعور بالمسػػؤولية زاد مػػف التزامهػػا بالمسػػؤولية تجػػاه اإلدارة العميػػا لمتربيػػة والتعمػػيـ وبوكالػػة الغػػوث
أوالً ةػػـ تجػػاه التبلميػػذ والمجتمػػع المحمػػي مػػف جهػػة أشػػرى وهػػذا يؤكػػد عمػػى أف اإلدارة المدرسػػية
تػػدعـ كػػؿ مػػا لػػه مصػػمحة التبلميػػذ ألهميػػة الر ػراكة والتعػػاوف مػػع المجتمػػع المحمػػي واسػػهامه فػػي
تطوير المعمميف والطبلب لتحقيؽ اللجاح والتلافسية ولـ تسػتطع الباحةػة مقارلػة اللتيجػة بد ارسػات

أشرى لتعذر ذلؾ.

جدول ( :)6.17المتوسط الحسابي وااللحراؼ المعياري والوزف اللسبي الستجابات أفراد العيلة عمى فقرات مجاؿ
التمايز واإلبداع

م

2

المتوسط االنحراف الوزن النسبي

فقرات مجال التمايز واإلبداع

الحسابي المعياري

تحث إدارة مدرستي المعمميف عمى التميز في أساليب

%

الترتيب الدرجة
مرتفعة

4.25

0.72

85.0

2

4.12

0.77

82.5

4

مرتفعة

4.05

0.78

80.9

6

مرتفعة

4.03

0.85

80.5

0

مرتفعة

4.02

0.81

80.4

5

مرتفعة

4.02

0.83

80.4

9

مرتفعة

4.01

0.81

80.2

01

مرتفعة

4.00

0.83

80.0

7

مرتفعة

 3تشصص إدارة مدرستي ميزالية لمتطوير المستمر لممدرسة.

3.98

0.86

79.6

3

مرتفعة

 8تتيح إدارة مدرستي لممعمميف إمكالية التعمـ الذاتي.

3.96

0.81

79.1

8

مرتفعة

التدريس.

 4تساعد إدارة مدرستي الطمبة المحتاجيف بالدعـ المالي.
6

تبلي إدارة مدرستي عبلقات مع مؤسسات المجتمع المدلي
لمرقي بالعممية التعميمية.

 0تقدـ إدارة مدرستي شدمات تعميمية إضافية لطمبتها.
5

9

01

7

تستشدـ إدارة مدرستي تكلولوجيا حديةة لمتواصؿ مع جميع

المعلييف.

تمبي إدارة مدرستي احتياجات معمميها التي تؤدي إلى

التطوير واإلبداع.

توفر إدارة مدرستي مصادر تعميمية متلوعة  :الكترولية و

تقميدية.

تحث إدارة مدرستي المعمميف عمى اإلبداع في عمميات
البحث والتطوير.

جداً

يتضح مف الجدوؿ السابؽ أف مظاهر مجاؿ التمايز واإلبداع مف وجهة لظر المعممػيف تتػراوح

بيف ( )%85 – 79.0وجاءت أعمى الفقرات كما يمي:
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 جــاءت الفقــرة رقــم  " 2تحػػث إدارة مدرسػػتي المعممػػيف عمػػى التميػػز فػػي أسػػاليب التػػدريس " فػػيأعمى مراتب التمايز واإلبداع بوزف لسبي ( )%85.5وهي لسبة مرتفعة جدا.
وتعزو الباحثة ذلك إلى:
 إف اإلدارة اللاجحػػة هػػي التػػي تسػػاعد المعمػػـ عمػػى أف يكػػوف األفضػػؿ فػػي المدرسػػة مػػف شػػبلؿتدريسػػه وتعاممػػه مػػع التبلميػػذ ومػػع اإلدارة المدرسػػية .فػػاإلدارة المدرسػػية التػػي ترتقػػي بالعمميػػة
التربوية والتعميميػة هػي التػي تبػدأ مػف المعمػـ و تبحػث عػف جوالػب القصػور لديػه وتكممػه لػه
تعرؼ لقاط القوة وتدعمه أكةر تتميز بتميز معمميها وأدائهـ داشؿ الغرفة الصفية.
وتتفؽ هذه اللتيجة مػع د ارسػة األسػطؿ ( )2103بفقػرة قريبػة جػداً بػوزف لسػبي ( )%86.4ود ارسػة

الكرد ( )2106في فقرة دعـ االبداع والتميز في التعميـ والتعمـ.

 ثم تمييا الفقرة رقم  " 4تساعد إدارة مدرستي الطمبة المحتاجيف بالدعـ المالي " بوزف لسبي( )%82.5وهي مرتفعة وتعزو الباحثة ذلك إلى :

 إف اإلدارة المدرسية تسعى إلى بث روح التعاوف والمودة بػيف المعممػيف والتبلميػذ واالدارة هػيالتػػي ترػػعر بحاجػػات الطمبػػة ومرػػاكمهـ هكػػذا تكػػوف اإلدارة المدرسػػية إدارة تتسػػـ باإللسػػالية

والعطا حيف يكوف كؿ فرد في مجتمع المدرسة هو أوؿ اهتماماتها.

وتشتمؼ هذه اللتيجػة مػع د ارسػة الكػرد ( )2106حيػث جػا ت فقرتػي حػرص الجامعػة عمػى شفػض

التكاليؼ في مراتب متدلية.

في حيف كالت أدلى الفقرات كما يمي:
 الفق ػرة رقػػـ  " 8تتػػيح إدارة مدرسػػتي لممعممػػيف إمكاليػػة الػػتعمـ الػػذاتي " فػػي أدلػػى الم ارتػػب بػػوزفلسبي (.)%79.0

وتتفؽ هذه اللتيجة مع دراسة األسطؿ ( )2103حيث جا ت لفس الفقرة بوزف لسبي (.)%83.4
 ةػػـ الفق ػرة رقػػـ  " 3تشصػػص إدارة مدرسػػتي ميزاليػػة لمتطػػوير المسػػتمر لممدرسػػة" بػػوزف لسػػبي(.)%79.6
وتتفؽ هذه اللتيجة مع دراسة عمي ( )2103حيث جا ت فقرة توفير ميزالية لمتطوير واالبتكار في

أدلى المراتب بوزف لسبي ()%67

تعــزو الباحثــة ذلػػؾ إلػػى أف اإلدارة المدرسػػية التػػي تتسػػـ بالمرولػػة هػػي اإلدارة التػػي تسػػمح ألفرادهػػا
بػػأف يكول ػوا األفضػػؿ وبالطريقػػة التػػي تجعمهػػـ يقومػػوف بمسػػؤولياتهـ بالرػػكؿ الػػذي ي ػريحهـ حسػػب
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األلظمة والقواليف .كما أف اإلدارة المدرسية اللاجحة هي التي تضع شطط تهدؼ لبلرتقا بأفرادها

لحو القمة.

جدول ( :)6.18المتوسط الحسابي وااللحراؼ المعياري والوزف اللسبي

الستجابات أفراد العيلة عمى فقرات مجاؿ سرعة االستجابة الحتياجات المستفيديف
م

7

فقرات مجال سرعة االستجابة الحتياجات المستفيدين
تمتزـ إدارة مدرستي باألجلدة الفصمية  -مواعيد الدراسة

المتوسط االنحراف الوزن النسبي

الحسابي المعياري

%

الترتيب

الدرجة
مرتفعة

4.36

0.66

87.3

0

4.27

0.71

85.4

2

4.25

0.73

84.9

3

4.23

0.71

84.5

4

4.22

0.70

84.4

5

4.15

0.75

83.0

6

مرتفعة

4.14

0.75

82.7

7

مرتفعة

0

تراعي إدارة مدرستي حاجات المعمميف.

4.13

0.81

82.6

8

مرتفعة

4

تملح إدارة مدرستي المعمميف مرولة في أدا أعمالهـ.

4.12

0.80

82.4

9

مرتفعة

4.07

0.77

81.4

01

مرتفعة

4.06

0.81

81.2

00

مرتفعة

3.91

0.89

78.2

02

كبيرة

00

3

8

2

5

9

01

6

02

االشتبارات ...

تركز مدرستي عمى رضا المجتمع المحمي عف أدا

المدرسة.

تواكب إدارة مدرستي جميع األحداث المهمة  :الديلية و
الوطلية بصورة تشدـ العممية التربوية.

تعمؿ إدارة مدرستي عمى تسهيؿ وسرعة وصوؿ

المعمومات إلى جميع أصحاب المصمحة.
تراعي إدارة مدرستي حاجات الطمبة.

توفر إدارة مدرستي التدريب المبلئـ لممعمميف عمى

استشداـ طرؽ التدريس الحديةة.

تلوع إدارة مدرستي الشدمات التعميمية المقدمة لطبلبها

استجابة لمتغيرات.

تحرص إدارة مدرستي عمى استحداث برامجها التعميمية

.

تحرص إدارة مدرستي عمى موا مة األبلية الدراسية

ومستمزماتها استجابة لؤلعداد الوافدة.

تسهـ إدارة مدرستي في مراريع تطوعية لشدمة المجتمع

المحمي.

جداً

مرتفعة
جداً

مرتفعة
جداً

مرتفعة
جداً
مرتفعة
جداً

يتضػػح مػػف الجػػدوؿ السػػابؽ أف مظػػاهر مجػػاؿ سػػرعة االسػػتجابة الحتياجػػات المسػػتفيديف مػػف

وجهة لظر المعمميف بيف ( )%87.3– 78.2وجا ت أعمى الفقرات كما يمي:
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 جـــــــاءت الفقـــــــرة رقـــــــم  " 7تمتػ ػ ػػزـ إدارة مدرسػ ػ ػػتي باألجلػ ػ ػػدة الفصػ ػ ػػمية  -مواعيػ ػ ػػد الد ارسػ ػ ػػةاالشتبػ ػػارات  "...فػ ػػي أعمػ ػػى م ارتػ ػػب سػ ػػرعة االسػ ػػتجابة الحتياجػ ػػات المسػ ػػتفيديف بػ ػػوزف لسػ ػػبي

(.)%87.3

تعزو الباحثة ذلك إلى أف وكالة الغوث الدولية تتمتع بقػواليف وألظمػة مػف رػألها االرتقػا بالعمميػة
التعميميػػة كمػػا أف إدارة التربيػػة والتعمػػيـ بوكالػػة الغػػوث الدوليػػة تتبػػع اللظػػاـ التعميمػػي الحكػػومي فػػي
أجلدتها الفصمية لذلؾ هي ممتزمة بقواليف وألظمة صارمة مف رألها تلفيذ العمميػة التعميميػة عمػى

أكمػػؿ وأدؽ وجػػه .لػػذلؾ اتبػػاع األلظمػػة والقػواليف بػػاإلدارة المدرسػػية جعػػؿ هػػذه اإلدارات تلػػاؿ أعمػػى

درجات ةقة المجتمع المحمي.

 ةـ الفقرة رقـ  " 00تركز مدرستي عمى رضا المجتمع المحمي عف أدا المدرسة " بوزف لسبي(.)%85.4

وتتفؽ هذه اللتيجة مع دراسة األسطؿ ( )2103حيث جػا ت لفػس الفقػرة بػوزف لسػبي ()%83.4
ودراسة عمي (.)2103

في حيف كالت أدلى الفقرات كما يمي:

 الفقرة رقـ  " 02تسهـ إدارة مدرستي فػي مرػاريع تطوعيػة لشدمػة المجتمػع المحمػي " فػي أدلػىالمراتب بوزف لسبي (.)%78.2

وتتفؽ هذه اللتيجة تقريباً مع دراسة كحيؿ ( )2106حيث جا ت الفقػرة متدليػة علػد الجامعػة بػوزف

لسبي ( )%73ودراسة األسطؿ (.)2103

 ةػػـ الفق ػرة رقػػـ  " 6تحػػرص إدارة مدرسػػتي عمػػى موا مػػة األبليػػة الد ارسػػية ومسػػتمزماتها اسػػتجابةلؤلعداد الوافدة" بوزف لسبي (.)%80.2

وتتفؽ هذه اللتيجة مع دراسة الكرد ( )2106التي جا ت فقرة استشداـ الموارد بصورة رريدة بوزف

لسبي (.)%82

تعػػزو الباحةػػة ذلػػؾ أف المسػػؤوليات الممقػػاة عمػػى كاهػػؿ اإلدارة المدرسػػية داشػػؿ المدرسػػة تسػػتلزؼ
الطاقات والموارد البررية والمادية لمتمكف مف الجاز اهداؼ العممية التعميمية عمى أكمؿ وجػه كمػا

أف ألظم ػػة وقػ ػواليف وكال ػػة الغ ػػوث الدولي ػػة ال تم ػػلح ص ػػبلحيات لممدرس ػػة بالمر ػػاركة ف ػػي مر ػػاريع
تطوعية لشدمة المجتمع المحمي دوف إذف رسمي مف اإلدارات العميا لموكالة..
والطبلقاً مف المسؤوليات التػي تقػوـ بهػا وكالػة الغػوث الدوليػة تجػاه البلجئػيف الفمسػطيلييف

ومػػع ازديػػاد الكةافػػة السػػكالية وازديػػاد أعػػداد التبلميػػذ أةػػر ذلػػؾ عمػػى أعػػداد التبلميػػذ داشػػؿ المػػدارس
برػػكؿ عػػاـ وداشػػؿ الغرفػػة الصػػفية برػػكؿ شػػاص عمػػى الػػرغـ مػػف الجهػػود المبذولػػة لتػػوفير أفضػػؿ

بيئة مدرسية لمتبلميذ.
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 6.3.8نتيجة السؤال السابع:
( بين متوسطات

ىل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة )

درجات تقدير أفراد العينة لمميزة التنافسية الغالية تعزى إلى الجنس (ذكور-إناث)؟

لئلجابة عف هذا السؤاؿ تمت المقارلة بيف متوسط درجات المعمميف (ف=  )220ومتوسط

درجػػات المعممػػات (ف=  )404عمػػى اسػػتبالة المي ػزة التلافسػػية موضػػوع الد ارسػػة باسػػتشداـ اشتبػػار
(ت) لمف ػ ػػروؽ ب ػ ػػيف متوس ػ ػػطات درج ػ ػػات عيلت ػ ػػيف مس ػ ػػتقمتيف واس ػ ػػتشدمت الباحةػ ػ ػة ه ػ ػػذا االشتب ػ ػػار
اإلحصائي البارامتري بسبب اعتدالية توزيع الدرجات في كؿ مف مجمػوعتي التطبيػؽ إضػافة إلػى

أف عدد أفراد العيلة يزيد عف ةبلةيف فرداً (عبلـ  )201 :2115والجدوؿ التالي يبيف ذلؾ:
جدول ( :)6.19اشتبار (ت) لمفروؽ بيف متوسطات درجات تقدير المعمميف لمميزة التلافسية
تعزى لمجلس (ذكور إلاث)
المتوسط

االنحراف

6.58

2االستبيان

المتغير

الجودة والتحسين

المعمميف

48.43

المعممات

49.11

7.66

المعمميف

40.19

5.95

المعممات

40.57

6.53

المعمميف

49.66

6.71

الحتياجات المستفيدين

المعممات

50.03

7.17

الدرجة الكمية الستبانة

المعمميف

138.29

18.11

المعممات

139.71

20.53

المستمر

التمايز واإلبداع
سرعة االستجابة

الميزة التنافسية

المعياري

الحسابي

قيمة (ت)

مستوى الداللة

0.019

غير دالة إحصائياً

1.700

1.639

1.866

غير دالة إحصائياً

غير دالة إحصائياً

غير دالة إحصائياً

قيمة (ت) الجدولية (د.ح=  )633علد مستوى داللة  0.96 =1.15علد مستوى داللة 2.576 =1.10

يع ػػرض الج ػػدوؿ الس ػػابؽ لت ػػائج اشتب ػػار ت لعيلت ػػيف مس ػػتقمتيف والت ػػي تظه ػػر أف متوس ػػط

اسػػتجابات الػػذكور تقػػؿ قمػػيبل عػػف متوسػػط اسػػتجابات اإللػػاث فػػي جميػػع متغي ػرات اسػػتبالة المي ػزة
التلافسػػية لمػػدارس وكالػػة الغػػوث الدوليػػة إال ألػػه ال يوجػػد فروقػػا ذات داللػػة إحصػػائية علػػد مسػػتوى

داللة (  )1415 ≤ αبيف متوسػط درجػة اسػتجابة الػذكور أو اإللػاث مػف معممػي ومعممػات مػدارس
وكالة الغوث الدولي وتعزو الباحةة ذلؾ إلى:
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أف المي ػزة التلافس ػػية واجػػب عم ػػى الجميػػع ويس ػػعى الجميػػع إل ػػى تحقيقهػػا لمله ػػوض بمكال ػػة

المدرسة وهذا طموح مرروع ال يشتمؼ فيه الذكور واإللاث إضافة إلػى أف الميػزة التلافسػية تػرتبط
بوازع داشمي والتي هي بالغالب أشبلؽ ذاتية ال تفرؽ بيف الجلسيف .
وهػػذا مػػا أكدتػػه هػػذه الد ارسػػة أف أف ػراد العيلػػة لػػديهـ تقػػديرات متقاربػػة لممي ػزة التلافسػػية لػػدى
المدارس تبعػاً لمجػلس .واتفقػت لتػائج هػذه الد ارسػة مػع (كحيػؿ ( )2015كرديػة ( )2015أبػو
شتمػػة  )2016حيػػث لػػـ تجػػد هػػذه الد ارسػػات فػػروؽ بػػيف المي ػزة التلافسػػية تعػػزى لمتغيػػر الجػػلس
واشتمفت مع دراسة (عبدالغفور  )2015التي وجدت فروؽ لصالح الذكور.
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 6.3.9نتيجة السؤال الثامن:
ىل توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات تقدير المعممين لمستوى الميزة

التنافسية تعزى لسنوات الخدمة (أقل من 5سنوات  10-5سنوات أكثر من  10سنوات) لدى

أفراد العينة؟

لئلجابة عف هذا السؤاؿ تـ إج ار تحميؿ التبايف األحادي لفحص أةر سلوات الشدمة (أقؿ

مف  5سلوات  01-5سلوات أكةر مف  01سلوات) عمى الميزة التلافسية لدى أفراد العيلة
والجدوؿ التالي يبيف قيمة اشتبار (ؼ) ومستوى الداللة لمفروؽ بيف المتوسطات:
جدول ( :)6.20لتائج تحميؿ التبايف األحادي لمعرفة الفروؽ بيف متوسطات درجات تقدير المعمميف لمميزة
التلافسية تعزى لمتغير سلوات الشدمة
المربعات

درجات
الحرية

متوسط

بيف المجموعات

371.32

2

185.66

داشؿ المجموعات

33428.60

632

52.89

المجموع

33799.92

634

بيف المجموعات

141.98

2

70.99

داشؿ المجموعات

25294.44

632

40.02

المجموع

25436.42

634

بيف المجموعات

199.15

2

99.57

داشؿ المجموعات

30933.99

632

48.95

المستفيدين

المجموع

31133.14

634

الدرجة الكمية

بيف المجموعات

2023.91

2

1011.95

داشؿ المجموعات

244526.10

632

386.91

المجموع

246550.01

634

المتغير

الجودة والتحسين
المستمر

التمايز واإلبداع
سرعة االستجابة
الحتياجات

الستبانة الميزة
التنافسية

مصدر التباين

مجموع

المربعات

قيمة ف

مستوى الداللة
غير دالة

3.510

إحصائياً

غير دالة

1.774

إحصائياً

غير دالة

2.034

إحصائياً

غير دالة

2.615

إحصائياً

قيمة (ؼ) الجدولية علد (د.ح= )632 2علد مستوى داللة  3.11 =1.15وعلد مستوى داللة 4.60 =1.10

يتبػػيف مػػف الجػػدوؿ السػػابؽ ألػػه ال توجػػد فػػروؽ ذات داللػػة إحصػػائية فػػي جميػػع المجػػاالت
والدرجة الكمية الستبالة الميزة التلافسية تبعاً لمتغير سلوات الشدمة ألفراد العيلة.

ويتبيف مما سبؽ أف أفراد عيلة الدراسة وباشتبلؼ عدد سلوات الشدمة يعمموف بذات بيئة

العمؿ واأللظمة والقواليف تسري عميهـ جميعاً بغض اللظر عف سلوات شدمتهـ وهذا يجعمهـ
سواسية في التلافس لحو األفضؿ ولحو التميز.
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وتتفؽ هذه اللتيجة مع دراسة (األسطؿ ( )2103أبو شتمة  )2106التي لـ تجد فروؽ

عمى أغمب المجاالت وتشتمؼ مع دراسة (الكرد  )2106التي وجدت فروؽ لصالح مجموعة
سلوات الشبرة أكةر مف  01سلوات.
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 6.3.:نتيجة السؤال التاسع:
ىل توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات تقدير المعممين لمستوى الميزة

التنافسية تعزى لممنطقة التعميمية (جباليا – بيت الىيا وبيت حانون  -شرق غزة – جنوب
غزة – غرب غزة – النصيرات والبريج – دير البمح والمغازي – شرق خانيونس – غرب

خانيونس – شمال رفح – جنوب رفح) لدى أفراد العينة؟

لئلجابة عف هذا السؤاؿ تـ إج ار تحميؿ التبايف األحادي لفحص أةر الملطقة التعميمية

عمى الميزة التلافسية مف وجهة لظر المعمميف والجدوؿ التالي يبيف ذلؾ:

جدول ( :)6.21لتائج تحميؿ التبايف األحادي لمعرفة الفروؽ بيف متوسطات درجات تقدير المعمميف لمميزة
التلافسية تعزى لمتغير الملطقة التعميمية

المتغير

درجات

متوسط

136.56
51.98

مصدر التباين

مجموع المربعات

بيف المجموعات

1365.57

10

داشؿ المجموعات

32434.35

624

المجموع

33799.92

634

بيف المجموعات

871.08

10

87.11

داشؿ المجموعات

24565.33

624

39.37

المجموع

25436.42

634

بيف المجموعات

1070.36

10

107.04

داشؿ المجموعات

30062.78

624

48.18

المستفيدين

المجموع

31133.14

634

الدرجة الكمية

بيف المجموعات

9405.27

10

940.53

داشؿ المجموعات

237144.74

624

380.04

المجموع

246550.01

634

الجودة والتحسين
المستمر
التمايز واإلبداع
سرعة االستجابة
الحتياجات

الستبانة الميزة
التنافسية

الحرية

المربعات

قيمة ف

مستوى الداللة
غير دالة

1.627

إحصائياً

غير دالة

1.213

إحصائياً

غير دالة

0.222

إحصائياً

غير دالة

0.475

إحصائياً

قيمة (ؼ) الجدولية علد (د.ح= )333 2علد مستوى داللة  3.11 =1.15وعلد مستوى داللة 4.60 =1.10

يتبػػيف مػػف الجػػدوؿ السػػابؽ ألػػه ال توجػػد فػػروؽ ذات داللػػة إحصػػائية فػػي جميػػع المجػػاالت

والدرجة الكمية لبلستبالة تبعاً لمتغير الملطقة التعميمية ألفراد العيلة.

وتعزي الباحةة هذه اللتيجة إف ألظمة وقواليف وكالة الغوث الدولية واحدة وتطبؽ في

جميع الملاطؽ بمرولة ورفافية بيف الجميع وهذا أدى إلى أف مستوى الميزة التلافسية بيف
االدارات المدرسية والملاطؽ التعميمية متساوية حسب وجهة لظر أفراد عيلة الدراسة.
تتفؽ هذه اللتيجة مع دراسة األسطؿ ( )2103في عدـ وجود فروؽ في الميزة التلافسية

تبعاص لمملطقة التعميمية.
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 6.3.21نتيجة السؤال العاشر:
ىل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مسـتوى داللـة )

تقدير أفراد العينة لمميزة التنافسية الغالية تعزى إلى المؤىل العممي؟

( بـين متوسـطات درجـات

لئلجابػ ػػة عػ ػػف هػ ػػذا الس ػ ػؤاؿ تمػ ػػت المقارلػ ػػة بػ ػػيف متوسػ ػػط درجػ ػػات حممػ ػػة المؤهػ ػػؿ العممػ ػػي

بك ػػالوريوس (ف=  )590ومتوس ػػط درج ػػات حمم ػػة المؤه ػػؿ العمم ػػي د ارس ػػات عمي ػػا (ف=  )44عم ػػى
اسػػتبالة المي ػزة التلافسػػية موضػػوع الد ارسػػة باسػػتشداـ اشتبػػار (ت) لمفػػروؽ بػػيف متوسػػطات درجػػات

عيلتػػيف مسػػتقمتيف واسػػتشدـ الباحػػث هػػذا االشتبػػار اإلحصػػائي البػػارامتري بسػػبب اعتداليػػة توزيػػع

الػدرجات فػي كػػؿ مػف مجمػػوعتي التطبيػؽ إضػافة إلػػى أف عػدد أفػراد العيلػة يزيػد عػػف ةبلةػيف فػػرداً

(عبلـ  )201 :2115والجدوؿ التالي يبيف ذلؾ:

جدول ( :)6.22اشتبار (ت) لمفروؽ بيف متوسطات درجات تقدير المعمميف لمميزة التلافسية تعزى لممؤهؿ العممي
(بكالوريوس – دراسات عميا)
المتوسط

االنحراف

الحسابي

المعياري

بكالوريوس

49.05

7.34

دراسات عميا

46.57

6.34

بكالوريوس

40.53

6.46

دراسات عميا

39.25

4.23

سرعة االستجابة

بكالوريوس

50.04

7.09

الحتياجات المستفيدين

دراسات عميا

48.09

5.55

الدرجة الكمية الستبانة

بكالوريوس

139.61

20.01

دراسات عميا

133.91

14.49

االستبيان
الجودة والتحسين المستمر
التمايز واإلبداع

الميزة التنافسية

المتغير

قيمة (ت)

مستوى الداللة

2.078

دالة علد 1.15

0.292

غير دالة إحصائياً

0.782

غير دالة إحصائياً

0.485

غير دالة إحصائياً

قيمة (ت) الجدولية (د.ح=  )633علد مستوى داللة  0.96 =1.15علد مستوى داللة 2.576 =1.10

يتبيف مف الجدوؿ السابؽ أله:

 توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسطات درجات تقدير حممة المؤهؿ بكالوريوس
ومتوسطات درجات تقدير حممة المؤهؿ دراسات عميا عمى مجاؿ الجودة والتحسيف المستمر

لصالح حممة المؤهؿ بكالوريوس.

 ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسطات درجات تقدير حممة المؤهؿ بكالوريوس
ومتوسطات درجات تقدير حممة المؤهؿ دراسات عميا عمى باقي المجاالت والدرجة الكمية

الستبالة الميزة التلافسية.

وباإلجمال يتبين مما سبق أف هذه اللتيجة تدؿ عمى روح التلافس العالية بيف المعمميف
بمدارس وكالة الغوث الدولية بؿ أف المعمميف مف حممة درجة البكالوريوس لديهـ مف العزيمة
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والقدرة عمى ملافسة حممة درجة الماجستير كما أف اإلدارات المدرسية تدعـ المعمميف مف حممة

درجة البكالوريوس ليتميز ويلهض بالمستوى التعميمي لممدرسة.

وتتفؽ مع هذه اللتيجة في عدـ وجود فروؽ تبعاً لممؤهؿ العممي مع دراسة (الكرد )2106

ودراسة األسطؿ (.)2103
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 6.3.22النتائج المتعمقة بالسؤال الحادي عشر:

ينص السؤال عمى :ىل توجد عالقة ارتباطية دالة إحصائياً بين درجة تقدير معممي مدارس
وكالة الغوث الدولية بمحافظات غزة إلدارة التغيير وبين درجة تقديرىم لمميزة التنافسية؟

و لئلجابة عف هذا السؤاؿ تـ حساب معامبلت االرتباط بيف الدرجة الكمية إلدارة التغيير

ودرجة كؿ بعد مف أبعادها مف لاحية وبيف الدرجة الكمية لمميزة التلافسية ودرجة كؿ مجاؿ مف
مجاالتها مف لاحية أشرى والجدوؿ التالي يوضح ذلؾ:
جدول ( :)6.23معامؿ االرتباط بيف إدارة التغيير والميزة التلافسية مف وجهة لظر المعمميف
الميزة التنافسية
إدارة التغيير

الجودة والتحسين

التمايز

المستمر

واإلبداع

سرعة االستجابة
الحتياجات

الدرجة الكمية

لمميزة التنافسية

المستفيدين

تطوير رؤية ورسالة المدرسة

**0.703

**0.677

**0.702

**0.727

بناء ثقافة تنظيمية داعمة لمتغيير

**0.781

**0.752

**0.794

**0.813

**0.804

**0.779

**0.806

**0.834

تشجيع اإلبداع واالبتكار والتحفيز

**0.853

**0.833

**0.817

**0.873

الدرجة الكمية الستبانة إدارة التغيير

**0.868

**0.841

**0.861

**0.898

تقديم نموذج سموكي يحتذى بو
(القدوة الحسنة)

** ≤ 1.10
* ≤ 1.15
قيمة (ر) الجدولية عند (د.ح=  )633عند مستوى داللة  ،1.188 =1.15وعند مستوى داللة 1.005 =1.10

يبيف الجدوؿ السابؽ:
وجػػود ارتبػػاط موجػػب ذي داللػػة إحصػػائية علػػد مسػػتوى( ≥ 0.01

α

) بػػيف جميػػع ابعػػاد

استبالة تقػدير معممػي مػدارس وكالػة الغػوث الدوليػة إلدارة التغييػر و الدرجػة الكميػة لبلسػتبالة مػف

لاحية وبيف جميع أبعاد استبالة تقدير الميزة التلافسية والدرجة الكمية لبلستبالة مف لاحية أشرى.

وتعزو الباحثة وجود عبلقة قوية بيف إدارة التغيير بمجاالتها ودرجتها الكمية والميزة التلافسية
بمجاالتها ودرجتها الكمية إلى:
 -إدارة التغيير تعلى بالعديد مف الجوالب اإللتاجية والتميز واإلبداع في العمؿ مما يساعد

طبيعياً في الميزة التلافسية لممدرسة وكمما تـ ممارسة التغيير بصورة عممية مهلية صحيحة فإف
ذلؾ يعلي زيادة قدرات المدرسة عمى الملافسة وشمؽ ميزة مميزة تلافسية لممدرسة.

 قدرة مديري المدارس عمى ممارسة إدارة التغيير بمفهومها العممي السميـ واتباع اإلج ار اتوالممارسات الملاسبة لعممية التغيير واستشداـ االستراتيجيات المبلئمة لكؿ مرحمة مف مراحؿ
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عممية التغيير و االهتماـ بإدارة التغيير يقود إلى التميز في األدا ويقود إلى تحقيؽ معايير عالية

مف اإللتاجية مما العكس عمى تحقيؽ الميزة التلافسية فيها وأكد ذلؾ أف العبلقة بيلهما مباررة
وذات تأةير مبارر وأله كمما تحققت إدارة التغيير ومحاورها التي استلدت عميها الدراسة كمما

أدى ذلؾ إلى تحقيؽ الميزة التلافسية لممدرسة .

عممية إدارة التغيير ضرورة متجددة ومستمرة ويقوـ المديروف بتحديد المعايير المطموبة في كؿعمؿ يطمبوله برأف عممية التغيير مما يجعؿ المهاـ واضحة والمسؤوليات اليعتريها أي غموض
وهذا مف رأله يقمؿ مف مستوى الروتيف وضغط العمؿ مما يؤةر عمى دافعية وحماس المعمميف

ويدفعهـ لحو اإلشبلص في العمؿ واللجاح والتفوؽ .
يعمؿ مديرو المدارس عمى إقامة عبلقات جيدة مع المعمميف وعبلوة عمى ذلؾ العمؿ بروحالفريؽ وبث روح التعاوف بيف األفراد داشؿ المؤسسة التعميمية واقامة عبلقات مباررة مع المجتمع
المحمي مما يدعـ عممية التغيير ويهيئ ملاشا ملاسبا لمتغيير لتمكيلهـ مف تحقيؽ األهداؼ

الصعبة وتحقيؽ الميزة التلافسية .

مد ير المدرسة يتمتع بصفات قيادية وأشبلقية في الغالب يكوف قدوة لهـ في سموكه وتصرفاتهوتعاممه مع المعمميف ويوزع عميهـ المهاـ وفؽ قدراتهـ ورغباتهـ ويجتهد في توزيع اإلمكالات

وتقديـ التسهيبلت لهـ ويرركهـ في وضع الشطط وصلاعة الق اررات ويعتمد معايير واضحة في

تقييـ األدا ويعزز األعماؿ اللاجحة لديهـ وهذا كمه يرعر المعمميف بالعدالة واإللصاؼ مما
يدفعهـ لحو التلافسية والتفوؽ المستمر والعمؿ بأفضؿ أدا والتفالي في شدمة المدرسة وطبلبها .

-التوجيه المستمر مف قبؿ مديري المدارس وتحديد الفرص المتاحة واالستفادة ملها وتحديد

المشاطر والتهديدات التي يمكف أف تواجههـ مما يقمؿ مف درجة الصعوبات التي تواجههـ وضغط
العمؿ وتحقيؽ ميزة تلافسية أعمى.
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 5.3توصيات الدراسة:
في ضوء نتائج الدراسة توصي الباحثة باإلجراءات التالية:
 -0ضرورة تركيز دائرة التربية والتعميـ بوكالة الغوث الدولية بصورة أكبر عمى لمط إدارة
التغيير في الممارسات اإلدارية واإلررافية.

 -2تلمية قدرات مديري المدارس في مجاؿ إدارة التغيير ليكولوا قادريف عمى إحداث التغيير
فعميا واقلاع األشريف به .

 -3تطبيؽ مد ار المدارس والتربوييف بوكالة الغوث إدارة التغيير فعميا بؿ ويرسشوا ةقافة مدرسية
ترجع المعمميف عمى االبداع واالبتكار والتجديد.

 -4إبراز اللماذج اللاجحة مف مديري المدارس المتميزيف في مجاؿ إدارة التغيير وباقي
المجاالت ليكولوا قدوة لزمبلئهـ.

 -5إشبلص المعمميف في عممهـ واإليماف أف االرتقا بمستوى أدائهـ واجب يحاسبهـ اهلل تعالى
عميه كما ورد في الحديث الصحيح " إف اهلل يحب إذا عمؿ أحدكـ عمبل أف يتقله "البيهقي

عف عائرة.

 -6ضرورة عقد الدورات التدريبية لزيادة تعزيز ةقافة التغيير لدى المعمميف في المدارس.
 -7ضرورة أف يتبادؿ مديرو المدارس الشبرات في تطبيؽ إدارة التغيير.

 -8تصميـ البرامج التدريبية البلزمة لتطوير أدا مديري المدارس في ضو متطمبات التغيير
والتلسيؽ مع أصحاب الشبرات المحمية والعالمية المشتصة في تقديـ هذه البرامج وشاصة

كمية التربية.

 -9تطوير معايير التقا مديري المدارس ممف يمتازوف بالقدرة عمى إدارة التغيير والتطوير
واإلبداع.

 -01المساعدة في التهيئة لعممية التغيير وتلفيذها واستةمار الظروؼ الملاسبة إلدشاؿ التغيير في
المدارس.

 -00السعي الجاد لتوفير التسهيبلت المادية والفلية والتقلية التي تساعد في تحقيؽ التغيير
والتلافسية.

 -02تبلي الةقافة التراركية في عممية التغيير مما يكسبهـ الرضا عف اللفس علد التغيير .
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 5.4مقترحات الدراسة:
في ضوء نتائج الدراسة وتوصياتيا تقترح الباحثة إجراء الدراسات التالية:
 .0إدارة التغيير والميزة التلافسية لدى مديري المدارس في وكالة الغوث ولظرائهـ في المدارس
الحكومية (دراسة مقارلة).

 .2إدارة التغيير في ضو متغيرات جديدة لـ تطرقها الدراسة الحالية.
 .3إدارة التغيير في الجامعات الفمسطيلية وعبلقتها بإدارة الموهبة.
 .4الميزة التلافسية وعبلقتها بدرجة الوال لدى المعمميف.

 .5الميزة التلافسية لدى العامميف في المدرسة-المعمميف والمديريف واإلدارييف-ومستوى التحصيؿ
لدى الطمبة.

 .6الميزة التلافسية وعبلقتها باإللجاز في المدارس الةالوية.

001

 6املصادر واملراجع

000

المصادر والمراجع
القرآن الكريم :تنزيل العزيز الكريم
أوالً :المراجع العربية:
 .0ابف ملظور أبو الفضؿ جماؿ الديف محمد ( )2113لسان العرب مكتبة صادر لبلاف.

 .2أبو بكر مصطفى ( )2118إدارة الموارد البشرية :مدخل تحقيق الميزة التنافسية الدار
الجامعية القاهرة .مصر.

 .3أبو جاسر ازدهار ( )2104مدى تقبؿ معممي مدارس وكالة الغوث الدولية بمحافظات غزة
لقيـ ةقافة التغير وعبلقته بااللتما الوظيفي لديهـ رسالة ماجستير جامعة األزهر غزة

فمسطيف .

 .4أبو حسليف محمد سميماف( )2015درجة ممارسة المررفيف التربوييف إلدارة التغيير
وعبلقتها بمستوى أدا معمميهـ في المدارس اإلعدادية بمحافظات غزة رسالة ماجستير

الجامعة اإلسبلمية غزة فمسطيف .
 .5أبو شتمة وفا ( )2106العوامؿ المؤةرة عمى إلتاجية عمدا كميات التربية مف وجهة لظر
أعضا هيئة التدريس وعبلقتها بالميزة التلافسية لمجامعة رسالة ماجستير جامعة األزهر

غزة فمسطيف.
 .6أبو سموت سامر ( )2104درجة ممارسة مديري الملاطؽ التعميمية التابعة لوكالة الغوث
بمحافظات غزة إلدارة التغيير مف وجهة لظر مرؤوسيهـ وعبلقتها بضغوط العمؿ لديهـ

رسالة ماجستير الجامعة االسبلمية فمسطيف غزة.

 .7أبو عبلـ رجا محمود ( :)2100مناىج البحث في العموم النفسية والتربوية ط 6دار
اللرر لمجامعات القاهرة.
.8

األسطؿ عيسى ( )2103درجة ممارسة مديري المدارس الشاصة في محافظات غزة

لمعايير الجودة الراممة وعبلقتها بالميزة التلافسية لممدرسة رسالة ماجستير الجامعة
االسبلمية غزة – فمسطيف.

 .9أليس ابراهيـ وآشروف ( )0989المعجم الوسيط المعجـ المغوي بالقاهرة ط 2مطابع دار
المعارؼ القاهرة مصر.
 .01البمبيسي حممي ( )2112األساليب القيادية وادارة التغيير :دراسة تطبيقية عمى الرركات
المساهمة العامة األردلية رسالة ماجستير الجامعة األردلية عماف األردف.

 .00ترباف كماؿ ( )2116مركبلت المديريف المساعديف بمدارس وكالة الغوث بمحافظات غزة
مف وجهة لظرهـ وسبؿ عبلجها رسالة ماجستير الجامعة االسبلمية غزة – فمسطيف.
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 .02الجعيةلي شتاـ ( )2107درجة ممارسة مديري المدارس االبتدائية لمقيادة األشبلقية

وعبلقتها بسموؾ المواطلة التلظيمية لدى معمميهـ رسالة ماجستير الجامعة االسبلمية-

فمسطيف.

 .03الجوارلة المعتصـ باهلل وصوص ديما ( )2118التربية وادارة التغيير دار الشميج
األردف.

 .04حريـ حسيف ( )2115السموك التنظيمي :سموك األفراد والجماعات في منظمات األعمال
ط 2دار ومكتبة الحامد لمطباعة واللرر عماف .األردف.
 .05الحسيلي

أحمد واشروف ) " : )2013إدارة الجودة الراممة وأةرها في تحقيؽ الميزة

التلافسية" مجمة جامعة بابل المجمد ( .)21العدد ) )4ص 317-337العراؽ.

 .06حمس صقر ( )2102دور إدارة التغيير في تعزيز االلتزاـ التلظيمي لدى العامميف-حالة
دراسية عمى بمدية غزة رسالة ماجستير الجامعة اإلسبلمية غزة فمسطيف.

 .07حمادات محمد حسف ( )2007وظائف وقضايا معاصرة في اإلدارة التربوية دار الحامد
لملرر والتوزيع

 .08حمود شضير ( )2010منظمة المعرفة دار صفا لملرر والتوزيع عماف األردف .

 .09الشضيري محسف أحمد ( )2113إدارة التغيير مدخل اقتصادي لمسيكولوجية اإلدارية
لمتعامل مع متغيرات الحاضر دار الرضا لممعمومات دمرؽ .سوريا.

 .21الشطيب عامر ( )2116مناىج البحث العممي مكتبة القدس غزة فمسطيف.

 .20الشطيب عامر يوسؼ و األسود فايز عمي( )2012فكر تربوي معاصر فمسفة إرادة
التغيير وتطبيقاتيا مكتبة القدس غزة فمسطيف .

 .22شميؿ لبيؿ مرسي ( )0998الميزة التنافسية في مجال األعمال مركز االسكلدرية
لمكتاب مصر.
 .23الداعور سعيد ( )2117دور مدير المدرسة الةالوية كقائد تربوي في محافظات غزة

وعبلقتها بالةقافة التلظيمية لممدرسة مف وجهة لظر المعمميف رسالة ماجستير الجامعة

اإلسبلمية عزة .فمسطيف.
 .24الرحيمي سمية بف سميماف( )2009اإلدارة باألهداؼ بجامعة أـ القرى بمكة المكرمة:
فاعمية التطبيؽ والمقومات مف وجهة لظر القائمات بالعمؿ اإلداري بالجامعة رسالة

ماجستير مكة المكرمة السعودية .

 .25رسبلف يسرى عبد الحميد ( )2117المعايير األكاديمية لمجودة بكميات اآلداب اللظرية
والواقع تجربة آداب المليا لموذجاً المؤتمر السادس لعمداء كميات اآلداب في الجامعات
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العربية نحو ضمان جودة التعميم واالعتماد األكاديمي جامعة الميلا جمهورية مصر
العربية.

 .26الزعبي حسف عمي ( )2115نظم المعمومات االستراتيجية دار وائؿ لمطباعة واللرر
عماف األردف.

 .27الزعيبر ابراهيـ بف عبد اهلل ( )2011إدارة التغيير األسس والمنطمقات الفكرية دار
الجامعة الجديدة االسكلدرية مصر .

 .28السبيعي عبيد ( )2101األدوار القيادية لمد ار التريبة والتعميـ في ضو متطمبات إدارة
التغيير رسالة دكتوراة جامعة أـ القرى مكة المكرمة السعودية.

 .29سمماف عريب ( )2106درجة إدارة التغيير وةقافة التميز والعبلقة بيلهما لدى مديري
المدارس الحكومية الةالوية ومديراتها في محافظات رماؿ الضفة الغربية مف وجهات لظرهـ

ألفسهـ رسالة ماجستير جامعة اللجاح الوطلية لابمس فمسطيف.

 .31سميماف محمد إبراهيـ ( )2114مصادر تمويؿ التعميـ في قطاع غزة في عهد اإلدارة
المصرية مف  0967-0948مجمة جامعة األقصى-سمسمة العموـ اإللسالية .فمسطيف
المجمد الةامف .العدد الةالي .334-306

 .30السوسي يوسؼ رزؽ ( )2015درجة ممارسة الكميات التقلية في محافظات غزة إلدارة
التميز وعبلقتها بالميزة التلافسية رسالة ماجستير الجامعة اإلسبلمية غزة فمسطيف .

 .32رقورة ملير حسف ( )2012إدارة التغيير وعبلقتها باإلبداع اإلداري لدى مديري المدارس
الةالوية في محافظات غزة مف وجهة لظر المعمميف رسالة ماجستير جامعة األزهر

غزة فمسطيف .
 .33الطائي بساـ ( (2013األةر التتابعي لمتطمبات إدارة الجودة الراممة والتغير التلظيمي في
تحقيؽ الميزة التلافسية مجمة كمية االقتصاد مجمد ( )5عدد).)10

 .34عابديف محمد ( )2110اإلدارة المدرسية الحديثة دار الرروؽ لملرر والتوزيع عماف.
األردف.

 .35عابديف محمد ورعيبات محمد وصمبية بلاف ( )2102درجة ممارسة المديريف القيادة
األشبلقية كما يقدرها معممو المدارس الحكومية في محافظة القدس مجمة جامعة القدس

المفتوحة لألبحاث والدراسات .363-327 )2( 28

 .36عامر سعيد ( )1995اإلدارة وسرعة التغيير مركز وليد سيرفيس لبلسترارات والتطوير
واإلدارة القاهرة مصر.

 .37عبد الفتاح عز ( )2118مقدمة في االحصاء الوصفي واالستداللي باستخدام SPSS
مكتبة شوارزـ جدة السعودية.
004

 .38عبيد عولي فتحي ( )2119واقع ادارة التغيير و أةرها عمى أدا العامميف في و ازرة الصحة
الفمسطيلية رسالة ماجستير الجامعة االسبلمية فمسطيف غزة.

 .39العتوـ محمد فوزي ( )2119رسالة الملظمة وأةرها في تحقيؽ الميزة التلافسية-دراسة
ميدالية عمى قطاع صلاعة األدوية األردلي رسالة ماجستير جامعة الررؽ األوسط
عماف األردف.

 .41العتيبي صبحي جبر ( )2112تطور الفكر واألنشطة اإلدارية دار ومكتبة الحامد لملرر
والتوزيع عماف .األردف.

 .40عرقسوسي عبير محمد ( )2008إدارة التغيير في الفكر اإلداري اإلسبلمي رسالة
ماجستير جامعة أـ القرى مكة المكرمة السعودية.

 .42العزاوي سحر ( )2116اةر التدريب في تحقيؽ الميزة التلافسية دراسة تحميمية آل ار عيلة
مف مديري المسترفيات الحكومية في بغداد رسالة ماجستير كمية اإلدارة واالقتصاد

الجامعة المستلصرية.

 .43العطيات محمد بف يوسؼ ( )2006إدارة التغيير والتحديات المعاصرة لممدير :رؤية
معاصرة لمدير القرن  21دار الحامد لملرر والتوزيع عماف األردف .

 .44العطية ماجدة ( )2113سموك المنظمة وسموك الفرد والجماعة دار الرروؽ راـ اهلل.
فمسطيف.

 .45عطيوي جودت عزات( )2014اإلدارة المدرسية الحديثة :مفاىيميا النظرية وتطبيقاتيا
العممية دار الةقافة لملرر والتوزيع عماف األردف.

 .46العمي عبد الستار محمد ( )2116إدارة اإلنتاج والعمميات مدخل كمي ط 2دار وائؿ
لملرر والتوزيع عماف.
 .47عمي عمي ( )2103متطمبات استدامة الميزة التلافسية في التعميـ العالي :وجهة اللظر
القائمة عمى أساس الموارد (دراسة حالة الجامعة االسبلمية غزة) رسالة ماجستير

الجامعة االسبلمية غزة – فمسطيف.

 .48عماد الديف ملى مؤتمف ( )2003إعداد مدير المدرسة لقيادة التغيير مركز الكتاب
األكاديمي األردف

 .49العمياف محمود ( )2115السموك التنظيمي في منظمات األعمال دار وائؿ لملرر
والتوزيع ط 3عماف .األردف.

 .51العلزي يوسؼ ( )2103أةر إدارة التغيير في تعزيز فعالية الرركات العامة في الكويت
رسالة ماجستير جامعة الررؽ األوسط عماف األردف.
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 .50الغالبي طاهر محسف و ادريس صبحي وائؿ ( )2007اإلدارة االستراتيجية منظور
منيجي متكامل دار وائؿ لملرر والتوزيع عماف األردف .

 .52الفقها

ساـ ( )2102تبلي استراتيجيات التميز في التعمـ والتعميـ ودورها في تحقيؽ الميزة

التلافسية المستدامة لمؤسسات التعميـ العالي :جامعة اللجاح الوطلية حالة دراسية بحث

قدـ إلى المؤتمر العربي األول "استراتيجيات التعميم العالي وتخطيط الموارد البشرية"
والذي عقدته الملظمة العربية لمتلمية اإلدارية بالتعاوف مع الجامعة الهارمية وجامعة

القاهرة بجمهورية مصر العربية واتحاد الجامعات العربية في الفترة  26-24ابريؿ (ليساف)
 2102في الجامعة الهارمية  -األردف.

 .53فهمي أميف ( )2114المدشؿ الملظومي وادارة التغيير مجمة مستقبل التربية العربية
المجمد العارر العدد (.)35

 .54قرطة آماؿ ( )2106استراتيجية مقترحة لتطوير رأس الماؿ الفكري لتحقيؽ الميزة
التلافسية في الجامعات الفمسطيلية رسالة ماجستير الجامعة االسبلمية غزة – فمسطيف.

 .55قرقش شالد ( )2104بعلواف إدارة رأس الماؿ الفكري وعبلقته في تعزيز الميزة التلافسية –
دراسة تطبيقية عمى الجامعات الفمسطيلية في قطاع غزة رسالة ماجستير غزة فمسطيف.

 .56كحيؿ إسماعيؿ ( )2106إدارة الجودة الراممة وعبلقتها بالميزة التلافسية-دراسة تطبيقية
عمى العامميف في جامعة فمسطيف رسالة ماجستير أكاديمية االدارة والسياسة البرلامج

المرترؾ مع جامعة األقصى غزة فمسطيف.
 .57الكرد عائرة ( )2106الذكا العقبللي والعاطفي كمدشؿ لتعزيز الميزة التلافسية في
الكميات التقلية في قطاع غزة رسالة ماجستير الجامعة اإلسبلمية غزة فمسطيف.

استرتيجية مقترحة لتطوير قيادة التغيير في مؤسسات التعميـ العالي
ا
 .58الكردي زهير()2107
بمحافظات غزة في ضو مبادئ التلمية المستدامة " الجامعة اإلسبلمية دارسة حالة

رسالة ماجستير الجامعة اإلسبلمية غزة فمسطيف.

 .59البلمي غساف ( )2117إدارة التكنولوجيا مفاىيم وتقنيات تطبيقات عممية دار الملاهج
لملرر والتوزيع عماف .األردف.

 .61البلمي غساف قاسـ( )2118تقنيات ونظم معاصرة في إدارة العمميات ط 0دار الة ار
لملرر والتوزيع عماف األردف.
 .60المهوالي هلية ( )2119المركبلت التي يواجهها مديرو مدارس وكالة الغوث الدولية
لممرحمة األساسية مف وجهة لظر مديري هذه المدارس ومعمميها في محافظات رماؿ
فمسطيف رسالة ماجستير جامعة اللجاح الوطلية لابمس فمسطيف.

 .62الموزي موسى ( )2112التنمية اإلدارية ط 2دار وائؿ لملرر عماف األردف.
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 .63المشبلفي محمد ( )2117القيادة الفاعمة وادارة التغيير مكتبة الفبلح الكويت.

 .64مصطفى أحمد السيد ( )2000إدارة السموم التنظيمي رؤية معاصرة جامعة بلها مصر

 .65المعاضيدي معف ()2006ادارة المخاطر االستراتيجية المسببة لفقدان المنظمة لممزايا

التنافسية مراركة في المؤتمر العممي السابع (ادارة المشاطر واقتصاد المعرفة) جامعة
الزيتولة األردلية.

 .66معهد التربية ( )0987دليؿ مدير المدرسة إللجاز مهماته اإلدارية واإلرراقية في مدارس
وكالة الغوث دائرة التربية والتعميـ األولروا.

 .67المقادمة عبد الرحمف ( )2103دور الكفا ة البررية في تحقيؽ الميزة التلافسية-دراسة حالة
الجامعة اإلسبلمية رسالة ماجستير الجامعة اإلسبلمية غزة .فمسطيف.

 .68مكتب اإلعبلـ التابع لؤلولروا ( 54 )1995عاماً لؤلولروا في قطاع غزة عماف األردف.

 .69الملاعمة عمر ( )2115دور اإلدارة المدرسية في المدارس الحكومية والمدارس الشاصة
في محافظات غزة في تحسيف العممية التعميمية-دراسة مقارلة رسالة ماجستير الجامعة

االسبلمية فمسطيف غزة.

 .71لجـ عبود ( )2114المدخل الياباني إلى إدارة العمميات االستراتيجية والنظم واألساليب
ط 0مؤسسة الوراؽ لملرر والتوزيع األردف.

 .70لجـ عبود ( )2100القيادة اإلدارية في القرن الواحد والعشرين ط 0عماف األردف.
 .72الهادي ررؼ ( )2103إدارة تغيير مؤسسات التعميـ العالي العربي لحو جودة اللوعية
وتميز األدا

المجمة العربية لضمان جودة التعميم الجامعي العدد (.)00

 .73الهبيؿ أحمد عيسى (  )2008واقع إدارة التغيير لدى مديري المدارس الةالوية بمحافظات
غزة مف وجهة لظر المعمميف رسالة ماجستير الجامعة اإلسبلمية غزة فمسطيف .

 .74و ازرة التشطيط والتعاوف الدولي الفمسطيلية( )1997األطمس الفني ج  2السمطة الوطلية
الفمسطيلية محافظة غزة .
 .75ياسيف أسامة ( )2107الشدمات اإللكترولية في المدارس الةالوية بمحافظات غزة وعبلقتها
بالميزة التلافسية لممدرسة رسالة ماجستير الجامعة اإلسبلمية غزة فمسطيف.
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 7املالحق

021

ممحق رقم ()1
رسالة تسييل ميمة الباحثة

020

ممحق رقم ()2
جدول بأسماء السادة المحكمين

  .0أ.د .عامر الشطيب

أصوؿ تربية

أستاذ دكتور

أستاذ جامعي

جامعة األزهر

  .2أ.د .زياد الجرجاوي

أصوؿ تربية

أستاذ دكتور

أستاذ جامعي

  .3أ.د .فؤاد عمي العاجز

أصوؿ تربية

أستاذ دكتور

أستاذ جامعي

  .4د .محمد هارـ أغا

أصوؿ تربية

أستاذ مرارؾ

أستاذ جامعي

 .5

د .إياد الدجلي

أصوؿ تربية

أستاذ مساعد

أستاذ جامعي

 .6

د .ملور لجـ

أصوؿ تربية

أستاذ مساعد

أستاذ جامعي

 .7

د .حسف األرقر

أصوؿ تربية

أستاذ مساعد

أستاذ جامعي

 .8

د .ليلا صبيح

أصوؿ تربية

أستاذ مساعد

أستاذ جامعي

جامعة األقصى

 .9

د .زكي مرتجى

أصوؿ تربية

أستاذ مساعد

أستاذ جامعي

جامعة األقصى

  .01د .عبد السبلـ لصار

أصوؿ تربية

أستاذ مساعد

أستاذ جامعي

  .00د .لبيؿ الصالحي

إدارة تربوية

أستاذ مساعد

مدير ملطقة

وكالة الغوث

 .02

د .توفيؽ رحادة

أصوؿ تربية

أستاذ مساعد

مدير ملطقة

وكالة الغوث

 .03

د .سهيؿ الهلدي

إدارة تربوية

أستاذ مساعد

مدير مدرسة

وكالة الغوث

  .04د .عبد القادر أبو عمي

أصوؿ تربية

أستاذ مساعد

مدير ملطقة

و ازرة التربية والتعميـ

  .05د .محمود عساؼ

أصوؿ تربية

أستاذ مساعد

أستاذ جامعي

و ازرة التربية والتعميـ

أصوؿ تربية

أستاذ مساعد

مدرس

و ازرة التربية والتعميـ

م

 .06

أسماء المحكمين

د .ملير رقورة

التخصص

الرتبة

مجال العمل

مكان العمل

األكاديمية

022

جامعة القدس
المفتوحة
الجامعة اإلسبلمية-
غزة
جامعة األزهر – غزة
الجامعة اإلسبلمية-
غزة

الجامعة اإلسبلمية-
غزة

الجامعة اإلسبلمية-
غزة

جامعة القدس
المفتوحة

ممحق رقم ()3
جامــعة األزىر – غزة

االستبانة بصورتيا األولية (قبل التحكيم)

عمـادة الدراسات العميا
كميــــــــــــــة التربيـــــــــــــة
قسم أصول التربيـــــــة

األستاذ الدكتور ........................................................... /المحترم
السالم عميكم ورحمة اهلل وبركاتو

الموضوع :تحكيم استبانتين في صورتيما األولية
تقوـ الباحةة بإعداد دراسة بعلواف "إدارة التغيير في مدارس وكالة الغوث الدولية

بمحافظات غزة وعالقتيا بالميزة التنافسية" وذلؾ استكماالً لمتطمبات الحصوؿ عمى درجة

الماجستير في أصوؿ التربية ولهذا الغرض أعدت الباحةة استبالتيف:

المحور األوؿ  :استبالة إدارة التغيير لدى مديري المدارس بوكالة الغوث بمحافظات غزة مف
وجهة لظر معمميهـ وتتكوف مف ( )39فقرة موزعة عمى أربعة مجاالت :تطوير رؤية المدرسة
( )10فقرات ترجيع اإلبداع واالبتكار والتحفيز ( )10فقرات تقديـ لموذج سموكي يحتذى به

(القدوة الحسلة) ( )10فقرات بلا ةقافة تلظيمية داعمة لمتغيير ( )9فقرات.

المحور الةالي :استبالة الميزة التنافسية بمدارس وكالة الغوث بمحافظات غزة مف وجهة لظر

المعمميف وتتكوف مف ( )4مجاالت استراتيجية التمايز ( )8فقرات التركيز عمى شدمة الطمبة
( )8فقرات سرعة االستجابة ( )6فقرات اإلبداع ( )6فقرات.

ولظ اًر ألهمية آرائكـ واقتراحاتكـ وشبراتكـ في هذا المجاؿ أرجو مف سيادتكـ التكرـ بتحكيـ

االستبالتيف مف حيث التما الفقرات مف عدمه لممجاؿ أو ملاسبة الفقرات أو عدـ ملاسبتها مف
حيث الصياغة المغوية والوضوح كما أرجو ملكـ اقتراح ما هو ملاسب مف وجهة لظركـ مف

إضافة أو تعديؿ أو تغيير أو تبديؿ ما تروله ملاسباً .عمماً بأف المررؼ عمى الرسالة الدكتور/
فايز عمى األسود.

وتفضموا بقبوؿ فائؽ االحتراـ والتقدير.

الباحثة :أماني محمد الخطيب

023

بيانات

السادة

التخصص

االسم

الدرجة

العممية

مكان العمل

المحكمين

أوالً :استبانة إدارة التغيير:
التعريف االجرائي إلدارة

التغيير :العممية التي يتم بيا وضع خطة شاممة تيدف إلى إحداث تعديالت في الوضع الحالي

وتطوير العممية التعميمية من خالل استثمار كافة الموارد المتاحة في مدارس وكالة الغوث بمحافظات غزة وتطوير الرؤية
والرسالة المشتركة لممدرسة وتحديد أىدافيا وأولوياتيا حتى نصل لمتغيير المنشود ويتم قياسيا بالدرجة الكمية التي
يحصل عمييا المعممون عمى االستبانة التي أعدتيا الباحثة ليذا الغرض.

الفقرات

م

انتماء الفقرات

مناسبة الفقرات

غير

غير

منتمية

منتمية

مناسبة

مناسبة

وتعرف بأنيا :السموك اإلداري اليادف إلى البحث عن رؤية مستقبمية
المجال األول /تطوير رؤية المدرسة ّ
لممدرسة وأن يعمل المدير عمى بث ىذه الرؤية لدى المعممين بمدارس وكالة الغوث بمحافظات غزة.
1

يأشػذ مػػديري بعػػيف االعتبػار شطػػط المدرسػػة السػابقة علػػد وضػػع شطػػط
وبرامج مستقبمية.

2

يراعي مديري المرولة في التشطيط إلدارة التغيير.

3

يرارؾ مديري المعمميف في صياغة رؤية المدرسة المستقبمية.

4

يقدر مديري اإلمكالات المادية والبررية المتوفرة في المدرسة.

5

يساعد مديري المعمميف عمى إدراؾ رسالة المدرسة.

6

يستعيف مديري بلتائج البحوث والدراسات في التشطيط لممستقبؿ.

7

يضع مديري شطط وقائية لمركبلت الطمبة التعميمية.

024

م

الفقرات

8

يوض ػػح م ػػديري الرؤي ػػة المس ػػتقبمية لممدرس ػػة ألولي ػػا األم ػػور والمجتم ػػع

9

انتماء الفقرات

مناسبة الفقرات

غير

غير

منتمية

منتمية

مناسبة

مناسبة

المحمي.
يراعي مديري الموضوعية علد صياغة الرؤية المستقبمية لممدرسة.

 10يراعي مديري المرولة علد صياغة الرؤية المستقبمية لممدرسة.
التعديالت والمقترحات

ويعـرف بأنـو :دعـم المـدير لتنظـيم األفكـار وظيورىـا فـي
المجال الثاني /تشجيع اإلبـداع واالبتكـار والتحفيـز
ّ
بناء جديد انطالقاً من عناصر موجودة لدى معممي المدارس بوكالة الغوث بمحافظات غزة.
1

يقترح مديري أفكا اًر عممية تةري الملهاج وتسهـ في زيادة اإلبداع.

2

يرجع مديري المعمميف عمى تقديـ تطبيقات عممية تحث اإلبداع.

3

يساعد مديري المعمميف عمى ابتكار أساليب وألرطة تعميمية جديدة.

4

يساهـ مديري في اللمو المهلي لممعمميف وفؽ شطط زملية محددة.

5

يرجع مديري المعمميف عمى استكماؿ دراستهـ العميا.

6

يوجػ ػػه مػ ػػديري المعممػ ػػيف إللتػ ػػاج وسػ ػػائؿ تعميميػ ػػة مػ ػػف شامػ ػػات البيئػ ػػة

7

يرجع مديري المعمميف عمى ابتكار حموؿ لممركبلت التي تواجههـ.

8

يساعد مديري المعمميف عمى بلا شطط عبلجية محفزة.

9

يقدـ مديري مبادرات ومقترحات جديدة لمتحفيز الذهلي.

المحمية.

025

الفقرات

م

انتماء الفقرات

مناسبة الفقرات

غير

غير

منتمية

منتمية

مناسبة

مناسبة

 10يحػػث مػػديري المعممػػيف عمػػى ابتكػػار أسػػاليب لمطمبػػة ذوي االحتياجػػات
الشاصة.

التعديالت والمقترحات

وتعرف بأنيا  :أن ٌكون المدٌر
المجال الثالث /تقديم نموذج سموكي يحتذى بو (القدوة الحسنة) ّ
الشخص الذي ٌقتدى وٌحتذى به من حٌث جعله أسوة ومثاالً ونموذجا ً لسلوكٌات وتصرفات المعممين بوكالة الغوث

بمحافظات غزة.
1

يعمؿ مديري كلموذج يحتذى به.

2

يقدـ مديري لموذج لمعمؿ بروح الفريؽ والتعاوف االجتماعي.

3

يتسـ مديري بمظاهر سموكية متميزة.

4

يتسـ مديري بقدرته عمى إدارة الصراع وحؿ اللزاعات داشؿ المدرسة.

5

يوفر مديري جواً مف االحتراـ والتقدير المتبادليف بيف المعمميف
والطمبة.

6

يتصؼ مديري بالمرولة اإلدارية لتحقيؽ التغير المطموب.

7

يحفز مديري المعمميف عمى اتقاف العمؿ إلحداث التغيير.

8

يحرص مديري عمى متابعة المستجدات التربوية والمعرفية.

9

يمارس مديري اللهج اإلداري لمتغيير قوالً وفعبلً.

 10يلمي مديري لدى المعمميف الةقة باللفس.
التعديالت والمقترحات

026

الفقرات

م

انتماء الفقرات

مناسبة الفقرات

غير

غير

منتمية

منتمية

مناسبة

وتعرف بأنيا :يؤسس المدير ويبني مجموعة من
المجال الرابع /بناء ثقافة تنظيمية داعمة لمتغيير ّ
المعمومات والمعتقدات واألخالق والعادات الداعمة لمتغيير لدى المعممين بمدارس وكالة الغوث بمحافظات غزة.
1

يبلي مديري مجموعة القلاعات المرتركة داشؿ المدرسة.

2

يوضح مديري لممعمميف الةقافة المرتركة لممدرسة لمعمؿ بموجبها.

3

يحرص مديري عمى تطوير ملاخ مدرسي داعـ لمتغيير.

4

يهيئ مديري المعمميف لتقبؿ التغيير ويقلعهـ بالحاجة إليه.

5

يؤمف مديري بأهمية التغيير والتطوير ويمتزـ به شبلؿ العمؿ.

6

ير ػػجع م ػػديري الر ػػعارات المعبػ ػرة ع ػػف الق ػػيـ الةقافي ػػة الجدي ػػدة ف ػػي ك ػػؿ
الملاسبات.

7

يرسخ مديري ةقافة مدرسية قائمة عمى االبتكار والتجديد.

8

يه ػػتـ م ػػديري بتط ػػوير أس ػػاليب جدي ػػدة لتقي ػػيـ المعمم ػػيف غي ػػر الزي ػػارات

9

الصفية.
يرػػرؾ مػػديري الجميػػع فػػي م ارح ػػؿ التغييػػر المدرسػػي تشطيط ػاً وتلفي ػػذاً

وتقويماً.

التعديالت والمقترحات

027

مناسبة

ثانياً :استبانة الميزة التنافسية:
التعريف االجرائي لمميزة التنافسية :تعرفيا الباحثة إجرائياً بأنيا :الخاصية التي تميز مدارس وكالة الغوث بمحافظات غزة
عن غيرىا من المدارس المنافسة من خالل صياغة و تطبيق العاممين فييا لالستراتيجيات التي وضعت مما تجعميا في
مركز أفضل ويتم قياسيا بالدرجة الكمية التي يحصل عمييا المعممون في االستبانة التي أعدتيا الباحثة ليذا الغرض.

الفقرات

م

انتماء الفقرات

مناسبة الفقرات

غير

غير

منتمية

منتمية

مناسبة

مناسبة

وتعرف بأنيا :أن يعمل المدير عمى أن تكون لممدرسة بصمة و حضور
المجال األول /استراتيجية التمايز ّ
يميزىا عن المدارس األخرى بوكالة الغوث بمحافظات غزة من وجية نظر المعممين.
1

تمتزـ المدرسة بتمبية احتياجات جميع أصحاب المصمحة بجودة عالية.

2

تلفرد المدرسة بتقديـ شدمات متميزة ال تقدمها مدارس أشرى.

3

تقدـ المدرسة برامج تعميمية وشدمات إضافية.

4

ترجع اإلدارة الممارسات التطويرية لدى المعمميف.

5

تشصص اإلدارة ميزالية لمتطوير المستمر.

6

توفر اإلدارة برامج دعـ لمطبة المحتاجيف.

7

توفر اإلدارة تكلولوجيا فريدة ومستحدةة لمتواصؿ مع جميع المعلييف.

8

لػػدى اإلدارة رػػبكة واسػػعة مػػف العبلقػػات التػػي تسػػاعد عمػػى الرقػػي بالعمميػػة
التربوية في المدرسة.

التعديالت والمقترحات

وتعـرف بأنيـا :أن يركـز المـدير العمـل داخـل المدرسـة عمـى
المجـال الثـاني /التركيـز عمـى خدمـة الطمبـة ّ
الطمبة وأن خدمتيم أىم أىداف المدرسة كما يراىا المعممين بمدارس وكالة الغوث بمحافظات غزة.
028

الفقرات

م

غير

غير

منتمية

1

تتعامؿ اإلدارة مع الطمبة بوصفهـ محور العممية التعميمية.

2

تسعى اإلدارة إلى تمبية احتياجات الطمبة بطريقة فاعمة.

3

تمكػ ػػف اإلدارة الطمبػ ػػة مػ ػػف تقػ ػػديـ حمػ ػػوؿ لممرػ ػػاكؿ اللاتجػ ػػة عػ ػػف التغي ػ ػرات

4

تحػػرص اإلدارة عمػػى تقػػديـ شػػدمات ذات جػػودة عاليػػة لمطبػػة مهمػػا كالػػت

5

تحرص اإلدارة عمى تطوير العبلقة بيف الطمبة والمعمميف بركؿ.

6

تحرص اإلدارة عمى رفع كفا ة التعميـ لدى الطمبة بأحدث الطرؽ.

7

تقػػوـ اإلدارة بػػإببلغ الطمبػػة و ذويهػػـ بكػػؿ جديػػد ومسػػتحدث قػػد يلػػتج عػػف

8

انتماء الفقرات

مناسبة الفقرات

منتمية

مناسبة

مناسبة

المفاجئة.

التكاليؼ.

التغيرات المفاجئة.
توفر اإلدارة مرافؽ شدماتية متلوعة (مقصؼ مبلعب مشتبرات )..

التعديالت والمقترحات

وتعرف بأنيا :أن يجعل المدير المدرسة قادرة عمى مواكبة التغيرات والتطورات
المجال الثالث /سرعة االستجابة ّ
واألحداث بسرعة مناسبة من وجية نظر المعممين بمدارس وكالة الغوث بمحافظات غزة.
1

تواكب اإلدارة جميع األحداث المهمة (الديلية والوطلية و )...بصورة تشدـ
العممية التربوية.

2

تملح اإلدارة المعمميف مرولة في أدا أعمالهـ.

3

تػ ػػوفر اإلدارة التػ ػػدريب المبلئػ ػػـ لممعممػ ػػيف عمػ ػػى اسػ ػػتشداـ طػ ػػرؽ التػ ػػدريس
الحديةة.

029

م

الفقرات

4

تحرص االدارة عمى موا مة األبلية الدراسية ومستمزماتها اسػتجابة لؤلعػداد

انتماء الفقرات

مناسبة الفقرات

غير

غير

منتمية

منتمية

مناسبة

مناسبة

الوافدة.

5

تمتزـ اإلدارة باألجلدة الفصمية (مواعيد الدراسة االشتبارات )...

6

تعمػؿ اإلدارة عمػى تسػهيؿ وسػرعة وصػوؿ المعمومػات إلػى جميػع أصػحاب
المصمحة.

التعديالت والمقترحات

المجال الرابع /اإلبداع

ويعرف :أن يشجع المدير المعممين عمى تنظيم األفكار وظيورىا في بناء جديد انطالقاً خارج
ّ

عن المألوف بمدارس وكالة الغوث بمحافظات غزة.
1

تساعد اإلدارة جميع المعمميف عمى اإلبداع والمبادرة.

2

لظاـ عمؿ اإلدارة يسهؿ عمى المعمميف عمميات البحث والتطوير.

3

تتشذ اإلدارة شطوات ملهجية واضحة تساعد عمى االبتكار واالبداع.

4

المصادر والموارد المتاحة تساعد عمى الرقي بمستوى االبداع.

5

تفتح االدارة المجاؿ لمجميع لممساهمة في حؿ المركبلت.

6

توجد مساحة واضحة لمطمبة لمبحث واالبداع ضمف ألرطة المدرسة.

التعديالت والمقترحات

031

ممحق رقم ()4
االستبانة بصورتيا النيائية (بعد التحكيم)

جامــعة األزىر – غزة

عمـادة الدراسات العميا
كميـــــــــــــة التربيــــــــــــــة
قسم أصول التربيـــــــــة

أشي المعمـ الفاضؿ أشتي المعممة الفاضمة :تحية طيبة وبعد
السالم عميكم ورحمة اهلل وبركاتو....
تقوـ الباحةة بإج ار دراسة ميدالية كمتطمب تكميمي لليؿ درجة الماجستير في أصوؿ التربية
مف جامعة األزهر بغزة بعلواف " :إدارة التغيير في مدارس وكالة الغوث الدولية بمحافظات غزة
وعالقتيا بالميزة التنافسية" وقد تطمب إج ار هذه الدراسة إعداد استبالتيف:
األولى :استبالة "إدارة التغيير" وتتكوف مف ( )35فقرة موزعة عمى أربعة مجاالت  :تطوير رؤية
ورسالة المدرسة بلا ةقافة تلظيمية داعمة لمتغيير ترجيع اإلبداع واالبتكار والتحفيز تقديـ
لموذج سموكي يحتذى به (القدوة الحسلة) .
الةالية :استبالة "الميزة التنافسية" وتتكوف مف ( )34فقرة موزعة عمى ةبلةة مجاالت ( الجودة
و التحسيف المستمر التمايز واإلبداع سرعة االستجابة الحتياجات المستفيديف).
يسرلي أف أضع بيف أيديكـ لسشة مف االستبالة راجيةً ملكـ التكرـ بإبدا وجهة لظركـ التي
ترولها مف شبلؿ ق ار ة فقرات االستبالة واالجابة بوضع عبلمة (×) مقابؿ كؿ فقرة وحسب درجة
الحكـ التي تتوافؽ مع وجهة لظركـ وأود أف أبيف لكـ أف هذه المعمومات ستستشدـ ألغراض
البحث العممي وسيتـ التعامؿ معها بملتهى السرية.
وتفضموا بقبول فائق االحترام والتقدير

030

مالحظة:
التعريؼ االجرائي إلدارة التغيير :هي عممية وضع شطة راممة تهدؼ إلى إحداث تعديؿ وتطوير
في العممية التعميمية مف شبلؿ استةمار كافة الموارد المتاحة في مدارس وكالة الغوث في
محافظات غزة وكذلؾ مف شبلؿ تطوير رؤية ورسالة المدرسة وتحديد أهدافها وأولوياتها وبلا
ةقافة داعمة لمتغيير وتقديـ اللموذج السموكي واالستةارة الفكرية لممعمميف وترجيعهـ عمى االبداع
واالبتكار.
التعريؼ اإلجرائي لمميزة التنافسية :هي الشاصية التي تميز مدارس وكالة الغوث بمحافظات
غزة عف غيرها مف المدارس الملافسة مف شبلؿ تطبيؽ العامميف فيها الستراتيجيات مةؿ جودة
الشدمات والتحسيف المستمر و التمايز واإلبداع و وسرعة االستجابة الحتياجات المستفيديف مما
يجعؿ المدرسة في مركز أفضؿ.
الباحثة  /أمانً محمد الخطٌب
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أوالً  :المتغيرات الديموغرافية:
ذكر

الجنس:

أنثى

العمر  :أقل من 30

45-31

سنوات الخدمة:
مكان العمل

أقل من 5
شمال غزة

:

أكثر من 45
أكثر من 10

10-5

الوسطى

غزة

رفح

خانٌونس
المؤهل العلمً:

بكالورٌوس

دراسات علٌا

المرحلة التً تدرسها :

ابتدائً

إعدادي

ثانياً :استبانة إدارة التغيير:

الرقم

موافق

الفقرات

بشدة

غير
موافق محايد

المجال األول :تطوير رؤية ورسالة المدرسة
ترػػرؾ إدارة مدرسػػتي المعممػػيف فػػي صػػياغة رؤيػػة ورسػػالة

1

المدرسة المستقبمية.
2

تقدر إدارة مدرستي اإلمكالات المادية والبررية المتوفرة فػي

3

تساعد إدارة مدرستي المعمميف عمى تحديد رسالة المدرسة.

4

توض ػػح إدارة مدرس ػػتي رؤي ػػة المدرس ػػة المس ػػتقبمية ألولي ػػا

5

ت ارع ػ ػػي إدارة مدرس ػ ػػتي الموض ػ ػػوعية عل ػ ػػد ص ػ ػػياغة رؤي ػ ػػة

6

تراعي إدارة مدرستي المرولة علد صياغة أهػداؼ المدرسػة

7

تض ػ ػػع إدارة مدرس ػ ػػتي شططػ ػ ػا وقائي ػ ػػة لمر ػ ػػكبلت الطمب ػ ػػة

المدرسة.

األمور والمجتمع المحمي.
المدرسة المستقبمية.

المستقبمية.
التعميمية .

033

غير
موافق

موافق

بشدة

موافق

الرقم

الفقرات

8

تس ػ ػػتعيف إدارة مدرس ػ ػػتي بلت ػ ػػائج البح ػ ػػوث والد ارس ػ ػػات ف ػ ػػي

بشدة

غير
موافق محايد

التشطيط لممستقبؿ .

المجال الثاني :بناء ثقافة تنظيمية داعمة لمتغيير
1

تح ػػرص إدارة مدرس ػػتي عم ػػى تط ػػوير مل ػػاخ مدرس ػػي داع ػػـ

2

تتبلػي إدارة مدرسػتي الةقافػة التلظيميػة المرػتركة فػي عمميػػة

3

توض ػػح إدارة مدرس ػػتي لممعمم ػػيف أهمي ػػة ةقاف ػػة التغيي ػػر ف ػػي

4

تهػ ػػي إدارة مدرس ػ ػػتي المعمم ػ ػػيف لتقب ػ ػػؿ التغيي ػ ػػر وتق ػ ػػلعهـ

5

تؤمف إدارة مدرستي بأهمية التطوير وااللتزاـ به مف شبلؿ

6

ترػ ػػجع إدارة مدرسػ ػػتي المرػ ػػاركة فػ ػػي االحتفػ ػػاالت الديليػ ػػة

7

ترسخ إدارة مدرستي ةقافة مدرسية قائمة عمى التجديد.

8

تستشدـ إدارة مدرستي أساليب عادلة لتقييـ المعمميف .

9

تسػ ػػتفيد إدارة مدرسػ ػػتي مػ ػػف قػ ػػدرات المعممػ ػػيف فػ ػػي عمميػ ػػة

لمتغيير .
التغيير .

عممية تطوير التعميـ .
بالحاجة إليه.
العمؿ.

والوطلية .

التغيير المدرسي.

المجال الثالث :تقديم نموذج سموكي يحتذى بو (القدوة الحسنة)
1

تقػػدـ إدارة مدرسػػتي ألموذجػػا يحتػػذى بػػه مػػف شػػبلؿ العمػػؿ

2

تح ػ ػػرص إدارة مدرس ػ ػػتي عم ػ ػػى الوض ػ ػػوح ف ػ ػػي الممارس ػ ػػات

3

تحؿ إدارة مدرستي اللزاعات داشؿ المدرسة باقتدار.

4

تعمػؿ إدارة مدرسػػتي عمػى تػػوفير ج يػو مػػف االحتػراـ والتقػػدير

5

تبػ ػػدي إدارة مدرسػ ػػتي مرولػ ػػة إداريػ ػػة فػ ػػي تحقيػ ػػؽ مظػ ػػاهر

6

تحف ػ ػػز المدرس ػ ػػة المعمم ػ ػػيف عم ػ ػػى إتق ػ ػػاف العم ػ ػػؿ إلح ػ ػػداث

7

تح ػػرص إدارة مدرس ػػتي عم ػػى اط ػػبلع المعممػ ػيف عم ػػى ك ػػؿ

بروح الفريؽ.
اإلدارية .

المتبادليف بيف المعمميف .

التغيير المدرسي الملرود .
التغيير.

034

غير
موافق

موافق

بشدة

الرقم

موافق

الفقرات

بشدة

غير

غير

موافق

موافق محايد
موافق

بشدة

ماهو جديد في العممية التعميمية .
8

9

تت ػ ػػابع إدارة مدرس ػ ػػتي المس ػ ػػتجدات التربوي ػ ػػة ذات العبلق ػ ػػة

بالتغيير التلظيمي .

تررد إدارة مدرستي المعمميف إلى أهميػة الرضػا عػف الػلفس
علد التغيير.

المجال الرابع :تشجيع اإلبداع واالبتكار والتحفيز
1

تقدـ إدارة مدرستي أفكا اًر عممية تسهـ في زيادة اإلبداع.

2

ترػجع إدارة مدرسػػتي المعممػػيف عمػػى تقػػديـ تطبيقػػات عمميػػة

3

تساعد إدارة مدرستي المعمميف عمى ابتكار أساليب وألرطة

4

توج ػ ػػه إدارة مدرس ػ ػػتي المعمم ػ ػػيف إللت ػ ػػاج وس ػ ػػائؿ تعميمي ػ ػػة

5

تقػ ػػدـ إدارة مدرسػ ػػتي الح ػ ػوافز الماديػ ػػة والمعلويػ ػػة لممعممػ ػػيف

6

تحػػث إدارة مدرسػػتي المعممػػيف عمػػى ابتكػػار أسػػاليب لمطمبػػة

7

تق ػػدـ إدارة مدرس ػػتي مب ػػادرات ومقترح ػػات جدي ػػدة لمعص ػػؼ

8

تر ػ ػ ػػجع إدارة مدرس ػ ػ ػػتي المعمم ػ ػ ػػيف عم ػ ػ ػػى ابتك ػ ػ ػػار حم ػ ػ ػػوؿ

9

ترػ ػػجع إدارة مدرسػ ػػتي المعممػ ػػيف عمػ ػػى اسػ ػػتكماؿ د ارسػ ػػتهـ

تحث عمى اإلبداع.
تعميمية ابداعية.

ابتكارية مف شامات البيئة المحمية.
والطمبة المبدعيف.

ضعيفي التحصيؿ .
الذهلي.

لممركبلت التي تواجههـ.

العميا في تشصصات متميزة.

ثالثاً :استبانة الميزة التنافسية
الرقم

موافق

الفقرات

بشدة

موافق محايد

المجال األول :الجودة و التحسين المستمر
1

توضح إدارة مدرستي سياستها لتحقيؽ الجودة .
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تق ػ ػػوـ إدارة مدرس ػ ػػتي بتط ػ ػػوير كف ػ ػػا ة أعض ػ ػػا هيئ ػ ػػة
التدريس لرفع جودة األدا .
توفر إدارة مدرستي أجهزة حديةة تسهؿ عمميػة التعمػيـ
.
تق ػ ػ ػ ػػدـ إدارة مدرس ػ ػ ػ ػػتي ش ػ ػ ػ ػػدمات تعميمي ػ ػ ػ ػػة مطابق ػ ػ ػ ػػة
لمواصفات الجودة
توفر إدارة مدرستي ملاخ تعميمي آمف .
تحس ػػف إدارة مدرس ػػتي الم ارف ػػؽ الشدماتي ػػة المتلوع ػػة :
مشتبرات مبلعب مقصؼ.

7

تق ػ ػػدـ إدارة مدرس ػ ػػتي ش ػ ػػدمات تعميمي ػ ػػة متميػ ػ ػزة ع ػ ػػف

8

تس ػػتشدـ إدارة مدرس ػػتي األس ػػاليب الحدية ػػة لتوص ػػيؿ

9

تتعامػ ػػؿ إدارة مدرسػ ػػتي مػ ػػع الطمبػ ػػة بوصػ ػػفهـ محػ ػػور

10

تسػ ػػعى إدارة مدرسػ ػػتي إلػ ػػى تمبيػ ػػة احتياجػ ػػات الطمبػ ػػة

11

تح ػ ػػرص إدارة مدرس ػ ػػتي عم ػ ػػى تط ػ ػػوير العبلق ػ ػػة ب ػ ػػيف

12

تدعـ إدارة مدرستي الرراكة مع المدارس األشػرى فػي

المدارس أشرى

المعارؼ المشتمفة .
العممية التعميمية.
بطريقة فاعمة

الطمبة والمعمميف .

مجاؿ التعاوف المعرفي.

المجال الثاني :التمايز واإلبداع
1

تقدـ إدارة مدرستي شدمات تعميمية إضافية لطمبتها.

2

تحث إدارة مدرستي المعمميف عمى التميز في أسػاليب
التدريس
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3

تشصػ ػػص إدارة مدرسػ ػػتي ميزاليػ ػػة لمتطػ ػػوير المسػ ػػتمر

بشدة

موافق محايد

لممدرسة.
4

تس ػ ػػاعد إدارة مدرس ػ ػػتي الطمب ػ ػػة المحت ػ ػػاجيف بال ػ ػػدعـ
المالي.

5

تسػتشدـ إدارة مدرسػػتي تكلولوجيػا حديةػػة لمتواصػؿ مػػع
جميع المعلييف.

6

تبلػػي إدارة مدرسػػتي عبلقػػات مػػع مؤسسػػات المجتمػػع
المدلي لمرقي بالعممية التعميمية.

7

تح ػ ػػث إدارة مدرس ػ ػػتي المعمم ػ ػػيف عم ػ ػػى اإلب ػ ػػداع ف ػ ػػي
عمميات البحث والتطوير

8

تتيح إدارة مدرستي لممعمميف إمكالية التعمـ الذاتي .

9

تمب ػػي إدارة مدرس ػػتي احتياج ػػات معمميه ػػا الت ػػي ت ػػؤدي
إلى التطوير واإلبداع.

10

تػ ػ ػػوفر إدارة مدرسػ ػ ػػتي مص ػ ػ ػػادر تعميميػ ػ ػػة متلوع ػ ػ ػػة :
الكترولية و تقميدية .

المجال الثالث :سرعة االستجابة الحتياجات المستفيدين
1

تراعي إدارة مدرستي حاجات المعمميف.

2

تراعي إدارة مدرستي حاجات الطمبة.

3

تواكب إدارة مدرستي جميع األحداث المهمة  :الديليػة
و الوطلية بصورة تشدـ العممية التربوية.

4

تم ػ ػ ػػلح إدارة مدرسػ ػ ػ ػػتي المعمم ػ ػ ػػيف مرولػ ػ ػ ػػة فػ ػ ػ ػػي أدا
أعمالهـ.
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5

تػػوفر إدارة مدرسػػتي التػػدريب المبلئػػـ لممعممػػيف عم ػػى

بشدة

استشداـ طرؽ التدريس الحديةة.
6

تحػػرص إدارة مدرسػػتي عمػػى موا مػػة األبليػػة الد ارسػػية
ومستمزماتها استجابة لؤلعداد الوافدة.

7

تمت ػ ػػزـ إدارة مدرس ػ ػػتي باألجل ػ ػػدة الفص ػ ػػمية  -مواعي ػ ػػد
الدراسة االشتبارات ...

8

تعمػ ػػؿ إدارة مدرسػ ػػتي عمػ ػػى تسػ ػػهيؿ وسػ ػػرعة وصػ ػػوؿ
المعمومات إلى جميع أصحاب المصمحة.

9

تلػ ػ ػػوع إدارة مدرسػ ػ ػػتي الشػ ػ ػػدمات التعميميػ ػ ػػة المقدمػ ػ ػػة
لطبلبها استجابة لمتغيرات.

10

تحػ ػ ػػرص إدارة مدرسػ ػ ػػتي عمػ ػ ػػى اسػ ػ ػػتحداث برامجهػ ػ ػػا
التعميمية .

11

تركػز مدرسػػتي عمػػى رضػا المجتمػػع المحمػػي عػػف أدا
المدرسة .

12

تسػ ػػهـ إدارة مدرسػ ػػتي فػ ػػي مرػ ػػاريع تطوعيػ ػػة لشدمػ ػػة
المجتمع المحمي .
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