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 امللخص

مستوى الذكاء التنظيمي والتميز إلى تعرُّف الهدفت الدراسة  

اإلداري لدى مديري املدارس الخاصة في محافظة العاصمة عمان، 

املعلمين، وتحقيًقا لهدف الدراسة تم استخدام من وجهة نظر 

( معلًما 396املنهج الوصفي االرتباطي، وتكونت عينة الدراسة من )

ومعلمة، في املدارس الخاصة في محافظة العاصمة عمان، وتم 

( فقرة حول الذكاء 42تطوير استبانتين: األولى مكونة من )

تميز اإلداري. ( فقرة حول ال34التنظيمي، وتتكون الثانية من )

وأظهرت النتائج أنَّ مستوى الذكاء التنظيمي والتميز اإلداري لدى 

مديري املدارس الخاصة، جاء مرتفًعا، ووجود عالقة ارتباطية 

موجبة ودالة إحصائًيا بين مستوى الذكاء التنظيمي لدى املديرين 

ومستوى التميز اإلداري. وفي ضوء تلك النتائج تم الخروج بعدة 

من أهمها: إنشاء قسم مختص بالذكاء التنظيمي في  توصيات

املؤسسات التربوية كافة، وعقد ورشات عمل لدراسة الفجوات في 

 الذكاء التنظيمي.

الذكاء التنظيمي، التميز اإلداري، املدارس  الكلمات املفتاحية:

 .الخاصة
 

 

 

 

Abstract 
 

The study aimed to identify the level of organizational 

intelligence and administrative excellence among private 

school principals in the capital, Amman, from the 

teachers ’point of view, and the relationship between 

them. the relational descriptive approach was used to 

achieve the aim of the study, also the study sample 

consisted of (396) male and female teachers, who work 

in Private schools affiliated to the directorates of the 

capital, Amman two questionnaires were developed: the 

first consists of (42) items about organizational 

intelligence the second consists of (34) items about 

administrative excellence. according to this the results 

showed that the level of organizational intelligence and 

administrative excellence among private school 

principals is high, and there is a positive and statistically 

significant correlation between the level of 

organizational intelligence of managers and the level of 

managerial excellence. According to these results, 

several recommendations were made, the most important 

of them are establishing a department specialized in 

organizational intelligence in all educational institutions, 

holding workshops to study gaps in organizational 

intelligence, and engaging school principals in training 

programs and courses to enable them to achieve 

administrative excellence in educational institutions. 

Keywords: Organizational Intelligence, Administrative 

Excellence, Private School. 
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 مقدمة

تعد اإلدارة التربوية أحد أنواع اإلدارة التي يوجه بها 

التعليم في مجتمع معين بما يتالءم مع اتجاهاته الفكرية التربوية 

السائدة به لتحقيق األهداف املخطط لها، وتتسم اإلدارة التربوية 

بأهمية خاصة تكمن بدورها في توفير املناخ التنظيمي في البيئة 

ره على العملية التربوية. فاملؤسسات املدرسية الذي يعكس أث

هار زدالتربوية تطمح بأن تكون بوابة العبور نحو التطور واإل 

والديمومة، فهي مؤسسات ذكية تسعى إلحداث تغيرات جذرية في 

سس علمية 
ُ
أساليب عملها اإلداري واختيار العاملين لديها على أ

ُيولد  يتضمن أنها وبجميع أعضائها ملتزمون بتحقيق الذكاء الذ

التميز، فاملؤسسات التي ترغب بأن تكون ذكية عليها أن تبتعد عن 

ضلى تجعلها 
ُ
األساليب القديمة وتبحث عن أساليب وممارسات ف

 مميزة عن غيرها. 

ويعد الذكاء التنظيمي أحد األساليب املتطورة التي 

وِجد مؤسسات تربوية ذكية، وقد بينتها األدبيات السابقة ذات 
ُ
ت

ي هذا املجال لرفع مستوى ذكاء املؤسسة، كدراسة العالقة ف

التي أشارت إلى دور الذكاء التنظيمي في إطفاء ( 2011خليف)

التي  (2013)السلوكيات غير املرغوبة للعاملين، ودراسة العبادي 

أشارت إلى املؤسسات التي ترغب بأن تكون ذكية عليها أن تترك 

فيل يق أهدافها. وبين الاألساليب التقليدية في إنجاز مهامها وتحق

( أن جوهر هذا النوع من الذكاء هو املقدرة على الوعي 2013)

التنظيمي، وإدراك عالقات التأثر والتأثير بين عناصر املؤسسة 

وإدراك التغذية املرتدة التبادلية بين تلك العناصر واملقدرة على 

التحكم في عناصر النظام وتطويره بما يحقق الفائدة للمؤسسة 

ا من ذلك أصبحت املؤسسات تبذل و 
ً
زيادة فاعليتها، وانطالق

قصارى جهدها ألن تكون قياداتها متميزة، تمتلك الذكاء لخوض 

  معركة التنافس والتميز.

وللذكاء التنظيمي أهمية بالغة تتمثل في زيادة سرعة 

االستجابة للفرد وفهم البيئة والتأثير فيها ومساعدته على إيجاد 

إبداعية لحل املشكالت التي يتعرض لها، كما يعمل حلول مثالية و 

الذكاء التنظيمي على توفير أنظمة ذكية للفرد يستخدمها في حياته 

اليومية مما يساعد في تنمية القدرات ورفع جودة الحياة وتفعيل 

 (Hamalainen&Saarinen,2007روح التعاون بين األفراد 

Rauthmann,2010,). 

ة النظام التعليمي والعنصر ويعد مدير املدرسة ركيز 

األساس ي في تحقيق األهداف التربوية املنشودة، ونظًرا لذلك فالبد 

من توافر عدة صفات ومؤهالت تجعل منه شخًصا مؤهال معرفًيا 

وسلوكًيا وقيادًيا وإنسانًيا إلشغال هذا الدور وأداء املهمات املوكلة 

ة ات اإلداريإليه على أكمل وجه، وهو املشرف على تنفيذ العملي

جميعها، لذا وجب عليه املعرفة الكاملة بآلية تنفيذ الخطط 

( 2020التربوية واملدرسية والعمل وفق مبادئ علمية)السعود، 

وله تأثير على  العاملين كافة في املدرسة من خالل خبرته الداعمة 

وسلوكه الجيد والتواصل املباشر معهم، ورفع الروح املعنوية 

املشاركة الفاعلة، ودعم العمل الجماعي لديهم، وزرع حب 

  .(2015)إسماعيل وحسين، 

ومع تعدد مهمات مدير املدرسة وتنوع األهداف الواجب   

عليه إنجازها، واختالف الفئات التي يتفاعل معها داخل املدرسة 

ز اإلداري عند بعض مديري املدارس  وخارجها؛ ظهرت سمة التميُّ

ا في إدارة األزمات الذين حققوا تميًزا في إدارة  مدارسهم وأحدثوا فنًّ

والتعامل مع املشكالت واملعيقات التي تعرقل سير العملية 

مية. كما أن للمدير املتميز دوافع تجعله يسعى إلى 
ُّ
ة التعل التعليميَّ

تحقيق التميز اإلداري في مؤسسته للحصول على أفضل النتائج، 

السريع في البيئة  ومن أهم هذه الدوافع؛ معدل التغير والتطور 

املحيطة، والذي يؤثر بشكل كبير على نشاطاته وقراراته، باإلضافة 

إلى تقدم املؤسسات املحيطة الذي يحّتم على املدير ضرورة 

تحقيق التميز في مؤسسته، وأيًضا تنامي شعور املدير بالجودة 

 (.2017)جمال، وتحقيق األفضل في جميع جوانب املؤسسة

ومن هنا ظهرت الحاجة إلى البحث عن أساليب حديثة 

في اإلدارة التربوية، من أجل مواكبة التطورات العاملية التي زادت 

من حدة املنافسة، وغيرت من طريقة أداء املعلمين في املدارس 

بسبب التسارع الهائل في التكنولوجيا وتأثيرها الفعال على األداء 

ردن اهتماًما كبيًرا لتحقيق التميز املدرس ي وتميزه، لذلك أولى األ 

 
ً

اإلداري في املؤسسات التربوية وخصوًصا املدارس؛ ألنه يعد عامال

مهما في ضمان فاعليتها واستمرارية نجاحها وتطويرها، وإيماًنا 

بدور مدير املدرسة في العملية التربوية ركزت جاللة امللكة رانيا 

 ية التربوية من خاللالعبد هللا على ضرورة تحقيق أهداف العمل

وجود مدير متميز، وأطلقت جائزة سنوية للتميز اإلداري تشمل 

العناصر التربوية كافة لتشجيع التطوير والتنمية والتميز في 

)جائزة امللكة رانيا العبد هللا للمدير املتميز، العملية التربوية 

2009) . 
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 مشكلة الدراسة             

ربوية ذكية في ظل العوملة إن السعي إليجاد مؤسسات ت

واملنافسة ُيعد مطلًبا أساسًيا وتحدًيا كبيًرا في ظل التغيرات البيئية 

التي يشهدها العالم اليوم، ما يحتم على املؤسسات التربوية 

توظيف أفكار جديدة وتبني فلسفة إدارية تساعدها على تخطي 

ها لالصعوبات، وإحداث تطوير في األداء تمكنها من البقاء وجع

منسجمة متناغمة مع العوامل الخارجية، ومن هذه األفكار الذكاء 

التنظيمي إذ إنه يحتوي على مجموعة من املكونات األصلية في 

اإلنسان مثل الذكاء الفطري، وثقافة العاملين في املؤسسة، 

وعوامل يمارسها املدير مثل التنظيم والتنسيق وتوليد الرغبة في 

 املناسب للعمل، والتحفيز على اإلنجاز. التغيير وتوفير املناخ 

 وانطالقا من توصيات دراسة كل من: عبدالستار

ودراسة  (،2016(، ودراسة قرني وأبوسيف)2019)

لتسلط الضوء على "الذكاء (، جاءت هذه الدراسة 2016سلمان)

دى مديري املدارس ــــــــه بالتميز اإلداري لــــــالتنظيمي وعالقت

 في محافظة العاصمة عمان من وجهة نظر املعلمين".ة ــــــــالخاص
 

 هدف الدراسة وأسئلتها:     

مستوى الذكاء التنظيمي إلى تعّرف الهدفت الدراسة الحالية         

وعالقته بالتميز اإلداري لدى مديري املدارس الخاصة في محافظة 

العاصمة عمان من وجهة نظر املعلمين، من خالل اإلجابة عن 

 األسئلة اآلتية:

o :ما مستوى الذكاء التنظيمي لدى مديري  السؤال األول

املدارس الخاصة في محافظة العاصمة عمان من وجهة نظر 

 املعلمين؟

o :ما مستوى التميز اإلداري لدى مديري  السؤال الثاني

املدارس الخاصة في محافظة العاصمة عمان من وجهة نظر 

 املعلمين؟

o عالقة دالة إحصائًيا بين مستوى  السؤال الثالث: هل يوجد

الذكاء التنظيمي ومستوى التميز اإلداري لدى مديري 

 املدارس الخاصة في محافظة العاصمة عمان؟

 أهمية الدراسة:       

 تتمثل أهمية الدراسة في محورين أساسيين وهما:   

: األهمية النظرية:    
ً

تنبثق أهمية الدراسة نظرًيا من أهمية  أوال

يرات املبحوثة، إذ إن الذكاء التنظيمي والتميز اإلداري املتغ

مصطلحين معاصرين، مازال الجدل والنقاش محتدما بشأنهما 

وفهمهما بين األوساط التربوية املتخصصة في طبيعتها وفي قدرة 

املؤسسات على توظيف الذكاء في أعمالها اليومية، كما ويظهر 

نظري واضح ملفهومي الوجه اآلخر من األهمية في تأسيس إطار 

الذكاء التنظيمي والتميز اإلداري من واقع املؤسسات التربوية 

والتقليل من االختالف والغموض الذي يدور حولهما، باإلضافة إلى 

التعرف على أهمية الذكاء التنظيمي ودوره في التطوير وتقدم 

 املؤسسة وفي تعزيز مستوى نجاحها وتحقيق التميز فيها.

ديري ممن املتوقع أن تفيد هذه الدراسة  األهمية العملية:ثانًيا:      

املدارس الخاصة في محافظة العاصمة عمان في التعرف إلى كيفية 

ممارسة الذكاء التنظيمي لتحقيق التميز في املدارس، بحيث يتم 

تحسين املمارسات اإلدارية، والنهوض بالعملية التعليمية إلى 

كونها تتناول موضوعي الذكاء التنظيمي والتميز اإلداري،  األفضل

كما قد تساعد مديري املدارس الخاصة على االهتمام بمفهوم 

الذكاء التنظيمي والتميز اإلداري، كما أنه من املتوقع االستفادة 

من هذه الدراسة لدى اإلدارات التربوية بأهمية تعزيز التميز 

لواجب اتباعها لتحسينها وعكسها اإلداري، وأهم االستراتيجيات ا

ومن املتوقع أيًضا أن تفيد الباحثين  على املؤسسة التعليمية،

 إلجراء دراسات أخرى مماثلة.

 حدود الدراسة:

 عينة من معلمي ومعلمات املدارس الخاصة.  الحد البشري:

تم إجراء الدراسة في الفصل األول من العام الحد الزماني: 

 .2020/2021الدراس ي 

تم تطبيق الدراسة في املدارس الخاصة في محافظة لحد املكاني: ا

 العاصمة عمان.
 

 مصطلحات الدراسة وتعريفاتها اإلجرائية:

الذكاء التنظيمي: وُيعّرف إجرائًيا بأنه: أحد صور الذكاء 

اإلنساني، الذي يظهر فيه مقدرة الفرد في التكيف مع الظروف 

للموارد املتاحة من أجل حل املختلفة، واالستثمار األمثل 

املشكالت، وإضافة قيمة تساعد في التميز، والذي تم قياسه من 

خالل استجابة املعلمين في املدارس الخاصة على استبانة الذكاء 

 .التنظيمي

وُيعّرف إجرائًيا بأنه: درجة كفاءة املدير في التميز اإلداري: 

وير نظمة كافة وتطممارسة القيادة في إيجاد توزان بين مجاالت امل

استراتيجياتها وتحديد اتجاهاتها وأهدافها؛ إليجاد ثقافة ُمنظمية 

مبنية على التميز، وقد تحدد ذلك من خالل استجابة املعلمين في 

 املدارس الخاصة على استبانة التميز اإلداري.
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 األدب النظري: 

تعد اإلدارة املدرسية أحد فروع اإلدارة التعليمية التي تهدف 

قيق في املدرسة من أجل تح ون إلى تنظيم املهام التي يمارسها العامل

هدف معين في أقل وقت وجهد وأفضل نتيجة، فلم تعد مجرد 

عملية روتينية تهدف إلى تيسير مهام املدرسة التي تقتصر على 

املهام اإلدارية، بل أصبحت تعتني بالنواحي الفنية وبكل ما يتصل 

وباملناهج وطرق التدريس واإلشراف  بالتالميذ وأعضاء التدريس

الفني والنشاطات باإلضافة لربط املدرسة باملجتمع املحلي وغير 

ذلك من النواحي التي ترتبط بالعملية التربوية بطريقة مباشرة أو 

 (.2014)عطوي، غير مباشرة

ويتحقق التميز اإلداري بوجود مدير متميز يتمتع بخصائص 

فريدة، لذلك من الضروري شخصية ومهارات وصفات إدارية 

معرفة َمن هو املدير املتميز وما املهارات والصفات التي ينبغي أن 

أن للمدير  (Adem, 2016) (. وأشار آدم 2019يمتلكها)الياس، 

 دور 
ً
  ا

ً
 ومهم فّعاال

ً
في تبني سياسة التغيير، مؤمنا بنتائجها اإليجابية  ا

داده طلب إعالتي تنعكس على املؤسسة ومستوى نجاحها، وهذا يت

قبل استالمه ِلزمام األمور اإلدارية من خالل تدريبه وتطويره ألجل 

تعزيز الثقة ونزع القلق والخوف والتردد، ومساعدته في مواجهة 

ع واملدير املتميز يتمت ،التحديات التى تواجهه في العمل اإلداري 

بصفات شخصية وإدارية ومهارات سلوكية تميزه عن غيره من 

 يمكن تقسيم هذه الصفات إلى ثالث فئات:املديرين، و 

( وتتمثل 2007)الصفات الشخصية: وهي كما حددها السيد      

ا يستطيع التعامل في:  املرونة االنفعالية: أن يكون املدير املتميز مرنً

مع املواقف واملستجدات التي تعترضه، وقادًرا على ضبط 

واقف أن يتعامل مع امل: ربتكااإل و  االستجابة اإليجابية،و  انفعاالته.

سرعة االستجابة)البديهة(: أن تكون و  بطرق جديدة غير تقليدية.

استجابته للمواقف واملشكالت سريعة. والتعلم املستمر، 

املعلومات الشخصية: أن يمتلك املعلومات العلمية والثقافية و 

 التعامل مع اآلخرين.و  التي تساعده في إدارته،

املبادرة: إن ( في  2002)فتحي مثل كما يراهاتتاملهارات السلوكية:     

 ّون ويك املدير املتميز الذي يبادر بالعمل ويتحمل املسؤولية.

عالقات إنسانية قائمة على الود والتعاون واالحترام والعمل بروح 

النقد البّناء: الذي يهدف إلى التحسين و  فن اإلقناع،و  الجماعة.

بعيًدا عن اإلحراج والتهديد والتطوير من خالل التوجيه واإلرشاد 

 والعقوبة.

( أن الصفات اإلدارية 2007أشار السيد )الصفات اإلدارية:     

للمدير املتميز تعد مؤشًرا على تميزه في أداء مهماته وقد وضحها 

على النحو اآلتي: تحقيق الهدف: أن يكون له القدرة على التخطيط 

التركيز على و  من أجل تحقيق الهدف والوصول لدرجة التميز.

النتائج: يهتم بجميع املمارسات املحققة للنتائج، ويبذل الجهد من 

أجل تحقيق النتائج األساسية، كمعرفة متطلبات العاملين 

واستثمار الطاقات  واملستفيدين ورغباتهم، والتطوير واالبتكار.

الكامنة: من خالل منح الصالحيات والتشجيع على مواجهة 

  املواقف والتحديات.

 مفهوم الذكاء التنظيمي:

ُعّرف الذكاء التنظيمي على أنه "املقدرة اإلجرائية للمؤسسة        

للقيام بالعمليات اإلدارية بكفاءة وفعالية من خالل الجمع بين 

املعارف واملهارات التي تخص كل من املوارد امللموسة )املادية(، 

واملوارد غير امللموسة )املعنوية(، والعمل على استثمارها بأفضل 

خاذ القرارات السليمة وحل املشكالت التي تواجهها" الطرق في ات

(Young, 2009, 47). 

وُيعد الذكاء التنظيمي أحدث أنواع الذكاءات املختلفة؛ لذا اتجه 

العديد من الباحثين للخوض في دراسته، ومعرفة تأثير مهاراته على 

( أن الذكاء التنظيمي يساعد على 2015املعلمين، فذكر الثقفي )

عاون والود وتقليل املشاعر السلبية، لذلك فهو يساعد تعزيز الت

على تقليل الخوف وتعزيز الثقة باآلخرين، وزيادة إنتاجية 

املؤسسة، واملساعدة في إيجاد حلول إبداعية للمشكالت. كما 

بأن أهمية  (Zarbakhsh, et. al, 2011)وأشار زربخش وآخرون 

فضل ستثمار األ الذكاء التنظيمي تتضح من خالل مساهمته في اال 

للخبرات واملعارف املتوفرة في املؤسسة، باإلضافة إلى مقدرته في 

تمكين األفراد في الحصول على املعرفة وتطبيقها في املواقف 

املختلفة، كما له الدور في دعم وتطوير جوانب التخطيط، وصنع 

القرار من خالل جمع البيانات وتحليلها  وأيضا تتضح أهميته في 

اءة املؤسسة وزيادة إنتاجيتها وتحقيق النجاح والتميز تحسين كف

للمؤسسة في ما تواجهه من تحديات، ودوره في تحقيق ميزة 

تنافسية عالية من خالل تحسن مقدرة املؤسسة على الحصول 

على املعرفة وتحويل البيانات إلى معلومات تسهم في مرونة 

 املؤسسة من أجل التكيف مع التغيرات والتطورات.

 أبعاد الذكاء التنظيمي: 

أن الذكاء التنظيمي   (Albrecht, 2003)يرى البريشت 

يعبر عن مقدرة املؤسسة االستفادة من جميع اإلمكانات من أجل 
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تحقيق أهداف املؤسسة والعمل على تكيفها مع تغيرات البيئة، 

وقد قدم نموذجا للذكاء التنظيمي يقوم على سبعة أبعاد مترابطة 

دعم ومساندة املؤسسة في تحقيق أهدافها، وتشمل تعمل على 

 هذه األبعاد ما يأتي:

أنه يمكن   (Albrecht, 2003)بين البريشت  . الرؤية االستراتيجية:1

تحقيق مؤشرات بعد الرؤية االستراتيجية في املؤسسة من خالل 

وجود حوارات وعمليات تطوير مستمرة داخل األقسام حول 

 فية التغلب على الصعوبات التي يمكن أناملتغيرات املختلفة وكي

تواجهها املؤسسة، باإلضافة إلى قيام املؤسسة بعملية املسح 

البيئي، والتي تتمثل في تشخيص وتقييم األوضاع الحالية من خالل 

تحليل البيئة الداخلية للمؤسسة والتي تشمل موارد مادية وموارد 

ن تعزيزها بشرية، وذلك من أجل تحديد نقاط القوة حتي يمك

لتحسين األداء ونقاط الضعف ملعالجتها، كما يتم تحليل البيئة 

الخارجية والتي تتألف من القوى الخارجية التي تؤثر بشكل غير 

مباشر على أنشطة املؤسسة مثل القوى االقتصادية 

والتكنولوجية، باإلضافة إلى املستفيدين من الخدمات التي 

 ي يمكن تحديد الفرص املتاحةتقدمها املؤسسات األخرى، وبالتال

والعمل على استثمارها والتهديدات التي يجب تفاديها في املدى 

البعيد، والتزام املؤسسة باملراجعة االستراتيجية السنوية لتحديد 

األولويات االستراتيجية التي تضبط األداء داخل املؤسسة، 

ت اواالستعانة برؤية املؤسسة ورسالتها بانتظام في صنع القرار 

 وتحديد األولويات.

( أنه يمكن تحقيق بعد املصير 2008. املصير املشترك: بين قطب)2 

املشترك في املؤسسة من خالل إشراك العاملين في إعداد الخطط 

وتحديد األولويات االستراتيجية للمؤسسة، وإدراك العاملين 

للرؤية االستراتيجية للمؤسسة، والعمل بروح الجماعة، وتشارك 

مات واملعارف بين أفراد الفريق، وتقديم الدعم الالزم إلنجاز املعلو 

املهمات بأفضل صورة. ويمكن تعزيز روح الجماعة وتقوية مهارات 

االتصال وتنمية قيم االحترام بين أعضاء الفريق من خالل 

األنشطة العلمية والثقافية والتي تتطلب العمل الجماعي، 

م اء للمؤسسة وشعورهم بأنهباإلضافة إلى شعور العاملين باالنتم

جزء ال يتجزأ منها، وبأنهم شركاء في إدارة املؤسسة وفي صناعة 

واتخاذ القرار فيها، وأن ينظر لعالقتهم باملؤسسة على أنها عالقة 

 .بعيدة املدى

.  امليل نحو التغيير: يشير إلى قدرة املؤسسة على مواجهة 3

التغيرات والتطورات غير املتوقعة، ويتحقق هذا من خالل 

مجموعه من العناصر منها تطوير خدمات وبرامج وخطط 

املؤسسة، واملحافظة على التطور مع التغير الحاصل في البيئة 

 طة طويلة املدىاملحيطة، وهذا يشير إلى أن التطوير عبارة عن خ

يتم إدارتها من قبل اإلدارة العليا في املؤسسة لتطوير رؤيتها 

وتمثل الرغبة في التغيير في  ،(French & Bell, 1999 )اإلستراتيجية 

املؤسسات التربوية تحدي وقدرة كبيرة لتغيير البيئة الداخلية بما 

 يتماش ى مع تغييرات البيئة الخارجية املتسارعة، من خالل الت
ّ
يف ك

 (.(judicial,2006والتحفيز والصبر ملواجهة التحديات

ويتمثل في رغبة العاملين في أداء أكثر مما هو . الرغبة في النجاح: 4

مطلوب أو متوقع منهم، بهدف تحقيق النجاح والتميز للمؤسسة 

التي يعملون بها، وذلك ألنهم يعملون على ربط نجاحهم بنجاح 

املؤسسة، ويمكن تحقيق هذا الُبعد في املؤسسة من خالل عدة 

ؤسسة، مؤشرات مثل شعور األفراد بالرضا عن العمل في امل

وإيمانهم باهتمام املؤسسة بحاجاتهم، وشعورهم بالتفاؤل ورغبتهم 

في استثمار الفرص املتاحة، واستعدادهم لبذل مزيد من الجهد 

يفوق املطلوب منهم، باإلضافة ألداء املدير لوظائفه ومهماته 

بإيجابية وحماس وتفاؤل،  إذ يمثل قدوة أمام العاملين باملؤسسة 

(Albrecht, 2003). 

. املواءمة والتناغم: تحتم عملية تحقيق الرسالة تنظيم املؤسسة 5

لنفسها، وتقسيم الوظائف واملسؤوليات والعمل على إيجاد قواعد 

للتفاعل مع بعضها البعض للتعامل مع البيئة. وعندما يكون 

الهيكل، واألساليب، والقواعد واألنظمة، ونظام التحفيز 

م حقيق رسالتها ال بد من تقويللموظفين في اتجاهات بعيده عن ت

النظام، فالذكاء التنظيمي ال يعتمد فقط على التركيز الداخلي 

للمؤسسة، ولكن على عالقتها بالبيئة املحيطة. واملؤسسات لديها 

ثالثة أنواع من "رأس املال" من أجل دعم االستراتيجية وهي: 

ء، االكفاءة، وتخصص األفراد ذوي املهارات الالزمة لتنفيذ األد

والتحفيز الذي من خالله يتم تلبية احتياجات األفراد، إليجاد 

الدوافع لألداء بطريقة تساعد على إيجاد القيمة للمؤسسة 

(Kling & Kosminsky,2006). 

( أنه يمكن  (Albrecht , 2003. نشر املعرفة: وقد أوضح البريشت 6

تحقيق بعد نشر املعرفة في املؤسسة من خالل عدة مؤشرات 

جود عمليات تمكن العاملين من نشر املعرفة وتبادلها، وإظهار كو 

والتقدير للمعرفة والتعلم كمصدر رئيس لنجاح  حتراماملدير اإل 

العمل، وأن تتسم نظم املعلومات الخاصة بالعمليات بالتدفق 

الحر، وأن يتم استخدام برامج الدعم التعلم املستمر والتطور 

الوظيفي لجميع العاملين، باإلضافة لتفهم املدير وتقديره 

 .ى العاملينللمهارات الفردية واملؤهالت واملعرفة املتوفرة لد
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ضغط  ( Gardner, 2012) . ضغوط العمل: وصف جاردنر7

العمل كمجموعة من ثالثة عوامل مترابطة تزيد من إيصال الفريق 

لنتائج ذات مستوى عاٍل وهي للمساءلة عن النواتج املشتركة، ورفع 

مستوى املتابعة والتقييم والنتائج األساسية املرتبطة بأداء 

أن يدرك العاملون طبيعة عملهم الفريق، ومن ثم ال بد 

ومسؤولياتهم واملستوى املتوقع منهم، لذا فإن التغذية الراجعة لها 

 دور مهم في توضيح نقاط القوة والضعف عند املوظفين.

 التميز اإلداري: 

( أن التميز اإلداري هو "تقديم أداء 21,2012بين البحيري )

رحلة املتقدمة وممارسة وخدمة ممتازة بشكل فعال. وهذه هي امل

من العمل املاهر واألداء الفعال على أساس مفاهيم اإلدارة 

الرائدة، بما في ذلك التركيز على األداء والنتائج وخدمة العمالء 

  والتحسين املستمر واالبتكار وبناء مؤسسة ناجحة".

أصبح التميز اإلداري من األساسيات في املؤسسات التربوية و 

غالبة على جميع العمليات اإلدارية وخصوًصا املدارس، وسمة 

فيها، ويظهر ذلك من خالل رغبتها في تحقيق التميز وتطبيقها 

ألنماط اإلدارة الحديثة، وفهمها لفلسفة التغيير، وآليات تنفيذه، 

ومدى انعكاس هذه االتجاهات الحديثة على ثقافة املدرسة، وعلى 

تحسين لتطور والالعائد اإليجابي لها وللمجتمع، وأثر ذلك كله في ا

املستمر من أجل تحقيق الجودة والتميز املطلوب من خالل 

التطور واإلبداع اإلداري لالنتقال من اإلدارة التقليدية إلى اإلدارة 

وقد بذلت املدارس (. 2013التكنولوجية الحديثة املتميزة )عامر، 

الخاصة جهًدا كبيًرا من أجل التميز اإلداري، فاهتمت بتكنولوجيا 

علومات واستخدام اإلنترنت واإللكترونيات، الذي يساعدها في امل

تطوير أدائها بأقل وقت وجهد، وبتحقيق امليزة التنافسية لتعاملها 

 (.2005ايد، مع التقنيات في تنفيذ عملياتها اإلدارية )ز 

وهناك أسباب أخرى دعت إلى العناية بالتميز اإلداري، 

من بينها الحاجة إلى التطوير املستمر للعاملين ليتمكنوا من 

 بمدارس أخرى. كما أن التميز 
ً
تحقيق التميز في مدرسة ما مقارنة

اإلداري مطلب ضروري في العمليات اإلدارية، وعامل أساس ي 

املؤسسات، إذ إنَّ  لتحقيق التقدم التكنولوجي واملعرفي في

االهتمام بهذا املوضوع من األساسيات التي تحّتم على جميع 

املؤسسات االهتمام به وخصوًصا املدارس، والعمل على تفعيله في 

جميع جوانبها وعناصرها وعملياتها اإلدارية عن طريق البرامج 

والدورات والندوات الدورية، لتوضيح طرق تحقيق التميز اإلداري 

تطبيقه ملا له أثر حقيقي في تطوير األداء املدرس ي وكيفية 

 (.2010)النسور،

وهناك جملة من خصائص التميز اإلداري التي يمارسها املديرون، 

إذ يهتم بالعاملين والعمل على تحفيزهم وذلك بالخروج عن نمط 

ز للعمل والعاملين، وتنمية  اإلدارة التقليدي، واالنتقال إلى التحيُّ

سانية اإليجابية مع العاملين من خالل مشاورتهم العالقات اإلن

ومشاركتهم، ومنحهم الثقة لزيادة اإلنتاجية، وإعطائهم حرية 

إلنجاز مهماتهم، مما يعزز والئهم ملؤسستهم وتنمية قيم 

( على 2010(. ويؤكد ناصف وهاشم )2010املدرسة)آل مزروع، 

ن دير بالعامليخصائص التميز اإلداري، إذ إنَّ من أهمها: اهتمام امل

وبطاقتهم اإلبداعية والديناميكية والعمل على تطويرها، باإلضافة 

الستقطاب املوارد البشرية املحفزة واملطورة لإلبداع، وتهيئة املناخ 

 بتكار بما يتناسب وبيئة العمل.  املناسب والداعم لإل 

( إلى أربعة مداخل 2009: أشار شوقي )مداخل التميز اإلداري 

 ت اهتماما من املؤسسات التي تسعى للتميز:أساسية الق

  ،اإلدارة االستراتيجية: هي إدارة فكرية تتصف بالحداثة

وتعّرف بأنها طريقة في التفكير، والتطبيق تؤدي إلى بيان 

االتجاه العام للمؤسسة، وتصور الرؤية املستقبلية لها، 

وتصميم رسالتها وتحديد غايتها على املدى البعيد، وتحديد 

عرفة يئة ملأبعاد العالقات املتوقعة بين املؤسسة وبين الب

 ونقاط القوة والضعف. ،والتهديدات ،الفرص

  إدارة الجودة الشاملة: مدخل فكري عصري لتأمين الجودة

، تعتمد على مشاركة الجميع في كافة للمؤسسة في مراحلها

 عملية التطوير والتحسين املستمرة.

  إعادة الهندسة: مدخل جديد يهدف إلى التغيير من أجل

تعني البدء من الصفر والتخلي التام عملية التطوير، فهي 

 عن األساليب والنهج القديم والبدء بصورة جديدة.

  القياس املقارن باألفضل: عملية مستمرة للقياس واملقارنة

 بين املمارسات في املؤسسة مع أداء مؤسسة أخرى.

: الدراسات السابقة ذات الصلة:
ً
 ثانيا

 

 الدراسات املتعلقة بالذكاء التنظيمي:

( والتي هدفت إلى Fahami, et. al, 2013دراسة فهمي آخرون )أما 

مناقشة أبعاد الذكاء التنظيمي والذي تتمثل في )الرؤية 

اإلستراتيجية، واملصير املشترك، والتغيير، والقلب، والتناغم، 
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ونشر املعرفة، وضغط األداء( بين أعضاء هيئة التدريس في جامعة 

( عضو هيئة تدريس، 168)شهركرد بإيران, حيث بلغت العينة 

واعتمدت الدراسة املنهج الوصفي االرتباطي، وأظهرت النتائج أن 

املؤشرات التي تقيم الذكاء التنظيمي بين أعضاء هيئة التدريس 

تقع في مستويات مرتفعة، حيث أظهرت الرؤية االستراتيجية أعلى 

 تقييم، ونشر املعرفة أدنى تقييم، ولم يظهر الذكاء التنظيمي أي

ارتباط مع التقدم في السن ألعضاء هيئة التدريس، وكان ضغط 

األداء بين األساتذة الذكور عن اإلناث، وكانت الرؤية االستراتيجية 

والتغيير والتناغم والتطابق أعلى بكثير بين أعضاء هيئة التدريس 

 اإلناث عن الذكور.

( دراسة ( (Karimi & Akbari, 2015وأجرى كارمي وأكباري 

إلى تعرف  الدور الوسيط للذكاء التنظيمي، والذي تتمثل هدفت 

أبعاده في)الرؤية اإلستراتيجية، واملصير املشترك، والتغيير، 

والقلب، والتناغم، ونشر املعرفة، وضغط األداء( على العالقة بين 

قدرة التعلم التنظيمي وسلوك املواطنة التنظيمية، حيث بلغت 

لدراسة املنهج الوصفي ( موظفا، واستخدمت ا250العينة)

االرتباطي واالستبانة كأداة لجمع البيانات،  وتوصلت الدراسة إلى 

وجود عالقة إيجابية ذات داللة إحصائية بين قدرات التعلم 

التنظيمي وسلوك املواطنة التنظيمية وتوصلت النتائج أيضا "إلى 

 أن الذكاء التنظيمي يقوم بدور الوسيط بين قدرة التعلم التنظيمي

 وسلوك املواطنة التنظيمية.

( إلى الكشف عن النموذج البنائي 2017وهدفت دراسة سالم)

لكل من الذكاء التنظيمي واإلبداع وإدارة األزمات املدرسية، 

والتعرف إلى مستواها باإلضافة إلى مدى انتشار األزمات املدرسية 

لدى عينة الدراسة، وكذلك الكشف عن أثر بعض املتغيرات 

الديموغرافية )الجنس، والتعليم، والخبرة(، واعتمدت الدراسة 

املنهج االرتباطي، كما اعتمدت االستبانة لجمع البيانات من العينة 

( معلما ومعلمة، وتم التوصل الى مجموعة من 218البالغ عددها )

النتائج منها: يمثل كل من الذكاء التنظيمي واإلبداع وإدارة األزمات 

توى املتوسط لدى عينة الدراسة، كما يوجد تأثير املدرسية املس

موجب دال إحصائيا لإلبداع على كل من )التخطيط، وجمع 

املعلومات، واالتصال والتواصل، والقيادة أثناء األزمات(، كما 

يوجد تأثير موجب دال إحصائيا للذكاء التنظيمي على كل من 

لقيادة )التخطيط، وجمع املعلومات، واالتصال والتواصل،  وا

 أثناء األزمات(.

( إلى رصد واقع 2019كما هدفت دراسة عبد الستار)

األداء اإلداري لرؤساء األقسام العلمية بالجامعات الحكومية 

املصرية، وذلك لوضع آليات مقترحة لتطويره في ضوء مدخل 

الذكاء التنظيمي، ولتحقيق هدف الدراسة تم اعتماد املنهج 

( فقرة، لقياس 48مكونة من ) الوصفي، وتم إعداد استبانة

مستوى تطبيق الذكاء التنظيمي باألقسام العلمية بالجامعات 

الحكومية في جمهورية مصر العربية، حيث اشتملت على سبعة 

أبعاد للذكاء التنظيمي، ووزعت على عينة عشوائية مكونة من 

( من رؤساء األقسام العلمية وأعضاء هيئة التدريس 320)

جامعات حكومية هي الفيوم واملينا وعين شمس  ومعاونيهم بثالث

( كلية، وتوصلت الدراسة إلى أن ممارسة رؤساء األقسام 16بواقع )

العلمية بالجامعات الحكومية املصرية ملدخل الذكاء التنظيمي 

 جاءت بدرجة منخفضة.

 :الدراسات املتعلقة بالتميز اإلداري  

لتزام إإلى تعرف مدى  (Beck, 2014)هدفت دراسة بيك 

بتدائية في والية كاليفورنيا بتحقيق األداء املتميز، وتم املدارس اإل 

استخدام املنهج الوصفي، واستخدمت االستبانة أداة لجمع 

( مدير 220البيانات،  تم توزيعها على عينة الدراسة املكونة من )

مدرسة، وتوصلت الدراسة  إلى أن درجة التزام املدارس االبتدائية 

اليفورنيا بتحقيق األداء املتميز كانت عالية، كما توصلت في والية ك 

الدراسة إلى وجود فروق تعزى ملتغير الجنس لصالح الذكور، 

ووجود فروق تعزى ملتغير سنوات الخبرة لصالح املديرين األعلى 

 خبرة، ولم تكن هناك فروق تعزى ملتغير املؤهل العلمي.

 & Dehaghan)وأجرى كل من دهغان وبورطاهر 

Pourtaher, 2014)  دراسة هدفت إلى معرفة أثر االلتزام التنظيمي

على التميز اإلداري  في جامعة ياسوج للعلوم الطبية في إيران، 

وإلجراء الدراسة تم استخدام املنهج الوصفي، واالستعانة 

( 294باستبانة لجمع البيانات من عينة الدراسة التي تكونت من )

صلت الدراسة إلى وجود عالقة مهمة موظًفا في الجامعة، حيث تو 

بين االلتزام التنظيمي والتميز، إذ إن التزام املدير بمهام العاملين 

وواجباتهم الوظيفية سيجعلهم يهتمون أكثر بعملهم، وبالتالي يتميز 

 العاملون في إنجازاتهم مما يؤدي إلى تميز املؤسسة.

 ( دراسة هدفت إلى  معرفة2019فيما أجرت العواملة )

العالقة بين مستوى اإلدارة املرئية والتميز اإلداري لدى مديري 

املدارس الثانوية في محافظة البلقاء من وجهة نظر املعلمين، وتم 

استخدام املنهج الوصفي املسحي االرتباطي، وتم تصميم استبانة 

وتطبيقها على عينة الدراسة والتي تكونت من مجتمع الدراسة 

، إذ بلغ عددهم 
ً

( معلًما ومعلمة، وتوصلت الدراسة إلى 222)كامال



 الذكاء التنظيمي وعالقته بالتميز اإلداري لدى مديري املدارس الخاصة في محافظة العاصمة عمان

 عثمان ناصر منصور  آالء عارف سليم السالم
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أن الدرجة الكلية ملستوى اإلدارة املرئية جاءت بدرجة عالية، 

والدرجة الكلية ملستوى التميز اإلداري جاءت  بدرجة متوسطة، 

باإلضافة إلى وجود عالقة ارتباطية إيجابية بين مستوى اإلدارة 

ي دارس الثانوية فاملرئية ومستوى التميز اإلداري لدى مديري امل

 محافظة البلقاء من وجهة نظر معلميهم.

ا بأنه وتميزت الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة

من نوعها التي تربط بين  -حسب علم الباحثة-الدراسة األولى

الذكاء التنظيمي والتميز اإلداري وتحديًدا في األردن. كما تناولت 

الدراسة الذكاء التنظيمي وعالقته بالتميز اإلداري في مؤسسة 

عد هذه الدراسة من الدراسات 
ُ
تتسم بيئة عملها بالديناميكية. وت

التي تهدف إلى دراسة الذكاء  –يند علم الباحثعلى ح –النادرة

التنظيمي وعالقته بالتميز اإلداري لدى مديري املدارس الخاصة في 

محافظة العاصمة عمان، على الرغم من أهميته العلمية 

 والتطبيقية.

: تم استخدام املنهج الوصفي االرتباطي، إذ يعد منهج الدراسة

ة واستخدمت االستبانة كوسيل املنهج املالئم إلجراء هذه الدراسة،

 لجمع البيانات.

: تكون مجتمع الدراسة من جميع معلمي املدارس مجتمع الدراسة

الخاصة في محافظة العاصمة عمان، وامللتحقين بعملهم خالل 

( 21306(، والبالغ عددهم )2020/2021الفصل الدراس ي األول )

 معلًما ومعلمة. 

( معلًما ومعلمة من 396من )تكونت عينة الدراسة  عينة الدراسة:

معلمي املدارس الخاصة في محافظة العاصمة عمان خالل الفصل 

(، تم اختيارهم بالطريقة العشوائية، 2020/2021الدراس ي األول )

كما تم توزيع أفراد عينة الدراسة وفًقا ملتغيرات )الجنس، وسنوات 

 ( يوضح ذلك.1الخدمة، واملؤهل العلمي(، والجدول )

 (: توزيع أفراد عينة الدراسة وفق املتغيرات  1الجدول)

 التكرار الفئة املتغير
النسبة 

 املئوية

 الجنس

 %81.6 323 أنثى

 % 18.4 73 ذكر

 % 100 396 املجموع

 24.7% 98 سنوات  5أقل من

سنوات 

 الخدمة

 % 31.3 124 سنوات 10 سنوات إلى 5من

 % 43.9 174 سنوات فأكثر10

 100% 396 املجموع

املؤهل 

 العلمي

 % 59.3 235 بكالوريوس فأقل

 40.7% 161 دراسات عليا

 %100 396 املجموع

 

يما وفتم تطوير أداتين لقياس متغيري الدراسة،  أداتا الدراسة:

 لكل منهما:
ٌ
 يلي وصف

: استبانة الذكاء التنظيمي 
ً
 على مسح : أوال

ً
اعتمادا

األدب النظري السابق واإلفادة منه تم تطوير االستبانة، وتكونت 

 ست( فقرة، وتوزعت على 42االستبانة بصورتها األولية من )

الرغبة في  (1-7مجاالت وهي:التصور املنهجي، وتقيسه الفقرات) 

 (،8-14وتقيسه الفقرات ) عملية التغيير،

(، املصير 15-21تقيسه الفقرات )التناغم واملالءمة في العمل، و 

(،نشر ثقافة املعرفة، وتقيسه 22-28املشترك، وتقيسه الفقرات )

 (.42 -36(،ضغوط العمل، وتقيسه الفقرات )29-35الفقرات )

 وتم التحقق من صدق االستبانة بطريقتين هما:

: الصدق الظاهري: 
ً

عرض االستبانة بصورتها األولية  تمأوال

أعضاء هيئة التدريس املختصين بالعلوم ( محكًما من 13على)

وذلك ملعرفة آرائهم في مدى مناسبة الفقرات ملا وضعت التربوية، 

لقياسه ومدى انتمائها للمجال، وقد تم تعديل الفقرات التي أجمع 

(  من املحكمين، ومن أبرز التعديالت التي أجريت 80عليها )%

ية، تحرص )توفر اإلدارة املدرس:إضافة بعض العبارات، مثل

اإلدارة املدرسية، تقوم اإلدارة املدرسية( عند كل مجال. وفي ضوء 

( فقرة، 42ذلك تم تطوير االستبانة بصورتها النهائية، وتكونت من )

 حيث تم تصميمها إلكترونًيا لتسهيل جمع البيانات من املعلمين.
 

ثانًيا: صدق البناء: للتحقق من صدق البناء لالستبانة تم حساب 

معامل ارتباط بيرسون بين درجة كل فقرة مع املجال الذي تنتمي 

عد وتم ذلك ب إليه، ودرجة كل فقرة بالدرجة الكلية لالستبانة،

تطبيق االستبانة على عينة استطالعية من خارج عينة الدراسة، 

أن قيم معامالت االرتباط وقد أظهرت التحليالت اإلحصائية 

(، 0.54 – 0.93)كلية تراوحت بينلفقرات االستبانة مع الدرجة ال

(، 0.55-0.93بين )وتراوحت معامالت ارتباط الفقرات مع املجال 

وهي قيم مقبولة إحصائًيا، وصادقة لتطبيق االستبانة على عينة 

  الدراسة.
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كما تم التحقق من ثبات االستبانة من خالل تطبيقها على عينة 

ثبات وتم حساب المن خارج عينة الدراسة، استطالعية 

(، 0.98وبلغ ) ،((Cronbach-alphaباستخدام معامل ألفا كرونباخ

وهي قيمة مرتفعة، تشير إلى تمتع االستبانة بدرجة مناسبة من 

 .الثبات يمكن االعتماد عليها لتطبيقها على عينة الدراسة
 

: استبانة التميز اإلداري 
ً
اعتماًدا على مسح األدب النظري : ثانيا

السابق واإلفادة منه تم تطوير االستبانة، وتكونت االستبانة 

مجاالت هي:  خمس( فقرة، توزعت على 34بصورتها األولية من )

السياسات واالستراتيجيات  (،1-7وتقيسه الفقرات ) القيادة،

 15وتقيسه الفقرات ) إدارة العمليات،(،8-14وتقيسه، الفقرات )

وتقيسه  اتخاذ القرار،(، 27 - 21وتقيسه الفقرات )التنظيم (،20 -

 (.34 - 28الفقرات )

 تم التحقق من صدق االستبانة بطريقتين هما:و

: الصدق الظاهري: تم عرض االستبانة بصورتها األولية 
ً

أوال

أعضاء هيئة التدريس املختصين بالعلوم ( محكًما من 13على)

هم في مدى مناسبة الفقرات ملا وضعت ، وذلك ملعرفة آرائالتربوية

لقياسه ومدى انتمائها للمجال، وقد تم تعديل الفقرات التي أجمع 

(من املحكمين ومن أبرز هذه التعديالت: إضافة بعض 80عليها )%

العبارات)تحرص اإلدارة املدرسية، تقوم اإلدارة املدرسية( عند كل 

ة ا النهائيمجال، وفي ضوء ذلك تم تطوير االستبانة بصورته

( فقرة. وتم تصميمها إلكترونًيا لتسهيل جمع 34وتكونت من )

 البيانات من املعلمين.
 

للتحقق من صدق البناء تم حساب معامل ثانًيا: صدق البناء:  

ارتباط بيرسون بين درجة كل فقرة مع املجال الذي تنتمي إليه، 

ودرجة الفقرة مع الدرجة الكلية لالستبانة، وتم ذلك بعد تطبيق 

 وقداالستبانة على عينة استطالعية من خارج عينة الدراسة، 

لتميز انة اأظهرت النتائج أن قيم معامالت االرتباط لفقرات استب

(، وتراوحت 0.58-0.94بين )اإلداري مع الدرجة الكلية تراوحت 

هي قيم (، 0.94-0.64معامالت ارتباط الفقرات مع املجال بين )

 .مقبولة إحصائًيا، وصادقة لتطبيق االستبانة على عينة الدراسة

أما ثبات استبانة التميز اإلداري: فقد تم التحقق منه من خالل 

وتم  من خارج عينة الدراسة،ينة استطالعية تطبيقها على ع

-Cronbachحساب الثبات باستخدام معامل ألفا كرونباخ

alpha)،) ( وهي قيمة مرتفعة، تشير إلى تمتع اإل 0.99وبلغ ،)تبانة س

بدرجة مناسبة من الثبات يمكن االعتماد عليها لتطبيقها على عينة 

 الدراسة.

 نتائج الدراسة ومناقشتها

السؤال األول: "ما مستوى الذكاء التنظيمي لدى مديري نتائج 

املدارس الخاصة في محافظة العاصمة عمان من وجهة نظر 

 املعلمين"؟

لإلجابة عن هذا السؤال، تم حساب املتوسطات الحسابية       

واالنحرافات املعيارية لكل مجال من مجاالت االستبانة، 

 (.4) ولالستبانة ككل، كما هو مبين في الجدول 

افات املعيارية والرتب 4الجدول ) (: املتوسطات الحسابية واالنحر

 تنازلًيا مرتبة ولالستبانة ككل  ملجاالت استبانة الذكاء التنظيمي

 املجال الرتبة
املتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 املعياري 
 املستوى 

1 
التناغم واملالءمة 

 في العمل
 مرتفع 0.79 3.89

 مرتفع 0.81 3.87 التصور املنهجي 2

3 
الرغبة في عملية 

 التغيير
3.80 0.84 

 مرتفع

 مرتفع 0.91 3.68 املصير املشترك 4

 متوسط 0.96 3.59 نشر ثقافة املعرفة 5

 متوسط 1.03 3.55 وط العملضغ 6

 مرتفع 0.82 3.73 الدرجة الكلية
 

مستوى الذكاء التنظيمي لدى ( أن 4ُيبين الجدول )

جاء مرتفًعا، حيث بلغ املتوسط الحسابي مديري املدارس الخاصة 

(، وجاء مجال "التناغم 0.82(، واالنحراف املعياري )3.73الكلي)

واملالءمة في العمل" في املرتبة األولى بمتوسط حسابي حيث 

(، وبمستوى مرتفع، وحل في 0.79(، وانحراف معياري)3.89بلغ)

(، 3.87) املرتبة الثانية مجال "التصور املنهجي" بمتوسط حسابي

(، وبمستوى مرتفع، تاله مجال "الرغبة في 0.81وانحراف معياري)

(، 0.84(، وانحراف معياري)3.80التغيير" بمتوسط حسابي)

وبمستوى مرتفع، وحل رابعا مجال "املصير املشترك" بمتوسط 

(، وبمستوى مرتفع، وجاء 0.91(، وانحراف معياري)3.68حسابي )

نشر ثقافة املعرفة" بمتوسط  في املرتبة قبل األخيرة مجال"

(، وبمستوى متوسط، وفي 0.96(، وانحراف معياري)3.59حسابي)

املرتبة األخيرة جاء مجال "ضغوط العمل" بمتوسط حسابي 

 (، وبمستوى متوسط.1.03(، وانحراف معياري)3.55متوسط)
 

أما مجاالت استبانة الذكاء التنظيمي، فكانت نتائجها على النحو 

 اآلتي:
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: تم حساب املتوسطات الحسابية مجال التصور املنهجيأوال: 

 (.    5كما هو مبين في الجدول)املعيارية لفقرات املجال واالنحرافات 

افات املعيارية لفقرات  :(5الجدول ) املتوسطات الحسابية واالنحر

 مجال التصور املنهجي مرتبة تنازلًيا

رة
فق

 ال
قم

ر
 

رة
فق

ال
 

 

بي
سا

لح
ط ا

س
تو

امل
 

ف 
را

ح
الن

ا
ي  ر

يا
ملع

ا
 

ى  و
ست

امل
 

3 
تقدير القيمة املثلى التي 

 يجب أن تكون عليها املدرسة.
 مرتفع 0.93 4.08

4 
وضع معظم أنشطتها بما 

 يتوافق مع خططها. 
 مرتفع 0.95 4.05

2 
تحديد االتجاهات الرئيسية 

 لتطوير العمل.
 مرتفع 0.94 3.97

1 

توفير حوار استراتيجي مع 

هة ملواجالعاملين في املدرسة 

 التحديات.

 مرتفع 0.97 3.87

7 
استخدام الرسالة والرؤية 

 لتوجيه عملية صنع القرار.
 مرتفع 1.08 3.84

6 
ممارسة أساليب فعالة 

 للتأثير في محيطها املجتمعي.
 مرتفع 1.09 3.73

5 
توفير معايير منظمة الختيار 

 قادتها املستقبليين.
 متوسط 1.18 3.57

 مرتفع 0.81 3.87 املجال الكلي

( أن مستوى الذكاء التنظيمي لفقرات مجال 5يبين الجدول )

(، 3.87التصور املنهجي جاء مرتفعا، إذ بلغ املتوسط الحسابي)

( " تقدير 3وجاء باملرتبة األولى الفقرة )  (،0.81واالنحراف املعياري)

القيمة املثلى التي يجب أن تكون عليها املدرسة "، بمتوسط 

وبمستوى مرتفع؛ وقد يعزى ذلك ألهمية القيمة  (،4.08حسابي)

 سة.من أجل تحقيقها في املؤس ون املثلى التي يسعى  املدير والعامل

("وضع معظم أنشطتها بما يتوافق 4وجاء باملرتبة الثانية الفقرة)

(، وبمستوى مرتفع، وجاء 4.05مع خططها" بمتوسط حسابي)

منظمة الختيار قادتها  ( " توفير معايير5باملرتبة األخيرة الفقرة)

( وبمستوى متوسط؛ وقد 3.57املستقبليين " بمتوسط حسابي)

يعزى ذلك إلى تباين معايير اختيار القادة من مؤسسة إلى أخرى، 

عد مرجع للمؤسسات في 
ُ
وعدم وجود معايير موحدة وثابتة ت

 اختيار قادتها.

تم حساب املتوسطات  ثانًيا: مجال الرغبة في عملية التغيير:

في  كما هو مبيناملعيارية لفقرات املجال الحسابية واالنحرافات 

 (. 6الجدول)

افات املعيارية لفقرات  :(6الجدول) املتوسطات الحسابية واالنحر

 مجال الرغبة في عملية التغيير مرتبة تنازلًيا

رة
فق

 ال
قم

ر
 

رة
فق

ال
 

بي
سا

لح
ط ا

س
تو

امل
ي   ر

يا
ملع

ف ا
را

ح
الن

ا
 

ى  و
ست

امل
 

8 
باستمرار بما تطوير خدماتها 

 يتناسب مع البيئة املحيطة.
 مرتفع 0.92 4.03

13 
استخدام التكنولوجيا 

 الحديثة إلنجاز مهامها.
 مرتفع 0.97 4.01

14 
نشر ثقافة تطوير األداء لدى 

 العاملين.
 مرتفع 1.02 3.97

9 
توفير آليات إلدارة األفكار 

 الجديدة.
 مرتفع 1.0 3.84

12 

إيجاد تشجيع العاملين على 

طرق إبداعية للقيام 

 بأعمالهم.

 مرتفع 1.04 3.83

11 
تعزيز التطور الوظيفي 

 للعاملين.
 متوسط 1.14 3.62

10 
االعتراف بأخطائها المتالكها 

 إرادة قوية.
 متوسط 1.20 3.28

 مرتفع 0.84 3.80 املجال الكلي
 

( أن مستوى الذكاء التنظيمي لفقرات 6يبين الجدول )

مجال الرغبة في عملية التغيير جاء مرتفعا، إذ بلغ املتوسط 

 وقد يعزى هذا إلى(؛ 0.84(، واالنحراف املعياري)3.80الحسابي)

إدراك مديري املدارس أهمية التغيير في مواجهة التحديات التي 

ضافة  إلى دورها في يمكن أن تواجه املؤسسات التربوية، باإل 

املساعدة في عملية  التكيف مع التطورات على مستوى الخطط، 

 والبرامج، والخدمات.
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(" تطوير خدماتها 8وجاء باملرتبة األولى الفقرة ) 

باستمرار بما يتناسب مع البيئة املحيطة " بمتوسط 

(، وبمستوى مرتفع، وقد يعزى ذلك إلى أهمية 4.03حسابي)

ت التي تحدث في امليدان التربوي لضمان االزدهار مواكبة املستجدا

واالستمرار في بيئة سمتها التنافس. وجاء باملرتبة الثانية 

("استخدام التكنولوجيا الحديثة إلنجاز مهامها" 13الفقرة)

(، وبمستوى مرتفع، وجاء باملرتبة األخيرة 4.01بمتوسط حسابي)

إرادة قوية" بمتوسط تراف بأخطائها المتالكها ع( "اال 10الفقرة)

( وبمستوى متوسط. وقد يعزى ذلك إلى قيام بعض 3.28حسابي)

اإلدارات باالعتراف والتراجع عن الخطأ الذي يكون نابعا من 

املسؤولية بعدم التمادي في الخطأ، وهذا التصرف يدل على ثقة 

املدير بنفسه، وعلى احترامه للقيم واألخالق التي من شأنها تقوية 

في املؤسسة، كما أنه يزيد من ثقة العاملين باملدير، العالقات 

 ويزيد اعتمادهم عليه.

ا: مجال 
ً
تم حساب املتوسطات  :التناغم واملالءمة في العملثالث

في  كما هو مبين املعيارية لفقرات املجالالحسابية واالنحرافات 

   (.7الجدول)

افات املعيارية  (:7الجدول ) ات لفقر املتوسطات الحسابية واالنحر

 مجال التناغم واملالءمة في العمل مرتبة تنازلًيا

رقم 

 الفقرة
 الفقرة

 املتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 املعياري 
 املستوى 

18 
توظيف خبرات العاملين 

 إلنجاز أهداف املدرسة.
 مرتفع 0.93 4.07

17 
تعزيز العمل بروح الفريق 

 لتحقيق األهداف.
 مرتفع 1.0 3.99

16 
العمل مع توافق أولويات 

 ()األنظمة والتعليمات
 مرتفع 0.94 3.89

21 

توفير نظم املعلومات 

لتمكين العاملين من أداء 

 عملهم بشكل فعال.

 مرتفع 0.94 3.89

19 

تنسيق جهود العاملين بين 

األقسام املختلفة في 

 املدرسة. 

 مرتفع 0.98 3.86

15 
مالءمة الهيكل التنظيمي مع 

 رسالة املدرسة.
 مرتفع 1.01 3.84

20 
اتخاذ القرارات اإلدارية التي 

 تسهل مهام العاملين. 
 مرتفع 1.03 3.71

 مرتفع 0.79 3.89 املجال الكلي

( أن مستوى الذكاء التنظيمي لفقرات 7يبين الجدول )

مجال التناغم واملالءمة في العمل جاء مرتفعا، إذ بلغ املتوسط 

إلى  وقد يعزى هذا(؛ 0.79(، واالنحراف املعياري)3.89الحسابي)

إدراك مدير املدرسة بأن الرسالة يتم تحقيقها من خالل التنظيم، 

وتقسيم الوظائف واملسؤوليات، وتحسين بيئة العمل كونها ذات 

صلة باإلبداع والتميز، باإلضافة إلدراك املدير بأن التناغم في بيئة 

العمل هو حجر األساس للنجاح؛ إذ ينتج عنه الرضا الوظيفي 

 األداء ويرتقي بمكانة املؤسسة.ُيحسن  الذي

( " توظيف خبرات 18وجاء باملرتبة األولى الفقرة ) 

(، 4.07العاملين إلنجاز أهداف املدرسة " بمتوسط حسابي)

وبمستوى مرتفع، ويفسر ذلك بأهمية استثمار مديري املدارس 

طاقات وخبرات العاملين في تحقيق أهداف املدرسة من أجل 

جابية ومكانة مميزة في امليدان التربوي. وجاء تحقيق سمعة إي

( " تعزيز العمل بروح الفريق لتحقيق 17باملرتبة الثانية الفقرة)

(، وبمستوى مرتفع، وجاء 3.99األهداف " بمتوسط حسابي)

( "اتخاذ القرارت اإلدارية التي تسهل 20باملرتبة األخيرة الفقرة)

وى مرتفع؛ وقد ( وبمست3.71مهام العاملين" بمتوسط حسابي)

يعود ذلك إلى أهمية قيام مديري املدارس الخاصة في اتخاذ 

القرارات التي من شأنها تسهيل املهام األكاديمية املتعلقة بعملية 

 التعلم والتعليم، وبما يسهم في تحقيق مستوى متقدم من التعليم.

 املصير املشتركرابًعا: مجال 

قرات لفاملعيارية تم حساب املتوسطات الحسابية واالنحرافات 

  (.8كما مبين في الجدول) املجال

افات املعيارية لفقرات  :(8الجدول) املتوسطات الحسابية واالنحر

 مجال املصير املشترك مرتبة تنازلًيا

رقم 

 الفقرة
 الفقرة

املتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 املعياري 
 املستوى 

28 
غرس الشعور باملسؤولية 

 بين العاملين. 
 مرتفع 0.92 4.10

24 

تعاونية  وضع أهداف

لتشجيع العاملين على 

 العمل الجماعي.

 مرتفع 1.05 3.78

22 
مناقشة الخطط  مع 

 العاملين.
 مرتفع 1.10 3.74

23 

توضيح اإلطار الكلي 

املفهوم االستراتيجي 

 للعاملين في املدرسة
 مرتفع 1.05 3.70
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27 
اإليمان)إمكانيات وقدرات( 
 العاملين لتفجير طاقاتهم.

 متوسط 1.10 3.59

25 

التعاون مع العاملين 

الستقطاب مؤسسات 

املجتمع املحلي لتحقيق 
 أهدافها.

 متوسط 1.13 3.59

26 
إشراك العاملين في اتخاذ 

 القرار.
 متوسط 1.23 3.24

 مرتفع 0.91 3.68 املجال الكلي                             

( أن مستوى الذكاء التنظيمي لفقرات 8يبين الجدول )

مجال املصير املشترك جاء مرتفعا، إذ بلغ املتوسط 

إلى  وقد يرجع ذلك (؛0.91(، واالنحراف املعياري)3.68الحسابي)

إدراك مديري املدارس بأهمية املصير املشترك الذي يربط بين 

يحدث ذلك عندما يشترك العاملين وبين نجاح وبقاء املؤسسة، و 

جميع األطراف في فهم ومعرفة الرسالة التي تشكل وجود املدرسة، 

وكذلك قد يعود إلى إيمان إدارة املدرسة بأن تحقيق املصير 

املشترك يكون من خالل إشراك العاملين في إعداد الخطط، 

 والعمل بروح الجماعة.

( "غرس الشعور 28وجاء باملرتبة األولى الفقرة ) 

(، وبمستوى 4.10ملسؤولية بين العاملين" بمتوسط حسابي)با

مرتفع، وقد يعزى ذلك إلى أهمية شعور العاملين باملسؤولية اتجاه 

عملهم واتجاه املؤسسة التي يعملون فيها، وملدير املدرسة دور كبير 

في غرس ذلك الشعور عندما يكون مبادر في تحمل املسؤولية 

ي كبير في التقليل من املشكالت الت والعمل بجد، ولهذا الشعور دور 

تحدث نتيجة الالمباالة وعدم املسؤولية اتجاه املؤسسة واملهام 

 ( "وضع أهداف24املوكلة للعاملين. وجاء باملرتبة الثانية الفقرة)

تعاونية لتشجيع العاملين على العمل الجماعي" بمتوسط 

( 26(، وبمستوى مرتفع، وجاء باملرتبة األخيرة الفقرة)3.78حسابي)

( 3.24"إشراك العاملين في اتخاذ القرار" بمتوسط حسابي)

وبمستوى متوسط؛ وقد يعزى ذلك إلى حرص مديري املدارس على 

التي تعد من مهماتهم، عدم إشغال املعلمين بعملية اتخاذ القرار 

ليتمكن املعلمين في التركيز على دورهم األساس ي املتمثل بعملية 

التدريس، والتي تسهم بشكل كبير في تقدم أداء املدرسة، ورفع 

جودة الخدمات التعليمية، كما قد يعزى ذلك إلى أن الوقت املتاح 

للعاملين التخاذ قرارات معينة ضيقا أو محدودا كما في حالة 

قرارات التي تأخذ الصفة العاجلة، وفي هذه الحالة فإن الفائدة ال

التي تترتب على مشاركتهم قد تؤدي في نفس الوقت إلى تعطيل 

 بعض األهداف األخرى التي قد تكون أكثر أهمية.   

 نشر ثقافة املعرفةخامًسا: مجال 

ت املعيارية لفقراتم حساب املتوسطات الحسابية واالنحرافات 

 (.9ما هو مبين في الجدول)كاملجال 

افات املعيارية لفقرات  (:9الجدول ) املتوسطات الحسابية واالنحر

 مجال نشر ثقافة املعرفة مرتبة تنازلًيا

رقم 

 الفقرة
 الفقرة

املتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 املعياري 
 املستوى 

29 
فرصة تبادل املعرفة 

 بين العاملين.
 مرتفع 0.92 3.91

30 
للعاملين املعلومات  

 بالطرق املالئمة.
 مرتفع 0.99 3.76

31 
األساليب التي تساعد 
العاملين على تنفيذ 

 افكارهم.
 مرتفع 0.96 3.73

33 
برامج دعم التطور 
 الوظيفي للعاملين.

 متوسط 1.18 3.47

32 
الدراسات املتعلقة 
بالنمو املنهي لدى 

 العاملين .
 متوسط 1.15 3.47

35 
املهارات برامج لتعزيز 

الفردية لجميع 
 العاملين.

 متوسط 1.21 3.40

34 
نظام لتقدير املؤهالت 
 العلمية لدى العاملين.

 متوسط 1.30 3.37

 متوسط 0.96 3.59 املجال الكلي
 

( أن مستوى الذكاء التنظيمي لفقرات 9يبين الجدول )

مجال نشر ثقافة املعرفة جاء متوسطا، إذ بلغ املتوسط 

(؛ وقد يعزى ذلك إلى 0.96واالنحراف املعياري) (،3.59الحسابي)

تقدير مديري املدارس أهمية تبادل املعلومات والخبرات بين 

العاملين في املؤسسة واالستفادة من املعرفة التي يمتلكها البعض 

دون اآلخر، كما قد يعزى ذلك لدور برامج دعم التعلم املستمر 

 التي تساعد في تحقيق نشر املعرفة.

( "فرصة تبادل املعرفة 29باملرتبة األولى الفقرة )وجاء  

(، وبمستوى مرتفع، وقد 3.91بين العاملين" بمتوسط حسابي)

يعزى هذا إلى إدراك مديري املدارس بأهمية توليد فرص تبادل 

الخبرات واملهارات واملعرفة بين العاملين في املؤسسة من أجل 

ي البيئة تقاء بمكانتها فتحقيق أهدافها، واملحافظة على بقائها واالر 

( "املعلومات  للعاملين 30املحيطة. وجاء باملرتبة الثانية الفقرة)
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(، وبمستوى مرتفع، وجاء 3.76بالطرق املالئمة" بمتوسط حسابي)

( "نظام لتقدير املؤهالت العلمية لدى 34باملرتبة األخيرة الفقرة)

زى ( وبمستوى متوسط. وقد يع3.37العاملين" بمتوسط حسابي)

إلى أهمية توافر األنظمة ذات العالقة بتقدير املهارات واملؤهالت 

العلمية لدى العاملين في املؤسسة، ملا لها من دور في بناء ثقافة 

التقدير واالعتراف بمجهود العاملين داخل املؤسسة، كما أن هذه 

األنظمة لها تأثير إيجابي على روح العاملين، وعلى نسبة االحتفاظ 

 ى تحفيزهم أكثر للعمل.بهم، وعل

 :وط العملضغسادًسا: مجال 

ت املعيارية لفقراتم حساب املتوسطات الحسابية واالنحرافات 

 (10كما هو مبين في الجدول)املجال 

افات املعيارية 10الجدول ) (: املتوسطات الحسابية واالنحر

 لفقرات مجال ضغوط العمل مرتبة تنازلًيا

رقم 

 الفقرة
 الفقرة

املتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 املعياري 
 املستوى 

42 
إشعار العاملين أن ترقيتهم 

 مرتبطة بنتائج أدائهم.
 مرتفع 1.28 3.73

39 

توضيح مسؤوليات العاملين 

بهدف معرفة ماهو متوقع 

 منهم 

 متوسط 1.15 3.65

40 
إجراء تغذية راجعة ألداء 

 العاملين بشكل دوري .
 متوسط 1.14 3.64

37 
تطوير أداء العاملين حسب  

 متطلبات العمل .
 متوسط 1.14 3.61

41 

تزويد العاملين بتقارير أدائهم 

الوظيفي ألجل تحقيق 

 أهدافها 

 متوسط 1.32 3.57

36 
حل مشكالت األداء للعاملين 

 في املدرسة .
 متوسط 1.20 3.51

38 
وضع )املكافآت والحوافز( 

 وفًقا لسياستها. 
 متوسط 1.39 3.11

 متوسط 1.03 3.55 املجال الكلي
 

( أن مستوى الذكاء التنظيمي لفقرات 10يبين الجدول )

مجال ضغوط العمل جاء متوسطا، إذ بلغ املتوسط 

(؛ وقد يعزى ذلك إلى 1.03(، واالنحراف املعياري)3.55الحسابي)

وجود ضعف عند العاملين  بمعرفة طبيعة عملهم، ومسؤولياتهم 

منهم، باإلضافة إلى قلة حصول العاملين في واملستوى املتوقع 

 املؤسسة على تغذية راجعة حول نقاط القوة والضعف لديهم.

( "بإشعار العاملين أن 42وجاء باملرتبة األولى الفقرة ) 

(، 3.73ترقيتهم مرتبطة بنتائج أدائهم" بمتوسط حسابي)

العاملين بأن ترقيتهم إدراك  وبمستوى مرتفع؛ وقد يعود ذلك إلى

مرتبطة بإنجازاتهم وبنتائج أدائهم ملهامهم وتحملهم ملسؤلياتهم، 

وقد يرجع كذلك إلى دور مدير املدرسة بوضع أنظمة الترقية 

(" توضيح 39وتعريف العاملين فيها. وجاء باملرتبة الثانية الفقرة)

مسؤوليات العاملين بهدف معرفة ما هو متوقع منهم "بمتوسط 

ط، وجاء باملرتبة األخيرة (، وبمستوى متوس3.65حسابي)

( "وضع )املكافآت والحوافز( وفًقا لسياستها " بمتوسط 38الفقرة)

( وبمستوى متوسط؛ وقد يعزى ذلك إلى دور أنظمة 3.55حسابي)

الترقية واملكافآت في تحسين معنويات العاملين، وزيادة دافعيتهم 

ى دورها في إلإلنجاز املهام املوكلة اليهم، وزيادة اإلنتاجية، باإلضافة 

تنظيم سلوك العاملين نحو أنفسهم ونحو املؤسسة وأهدافها، 

كما لها دور في إشباع حاجات العاملين ورفع روحهم املعنوية، 

 وتنمية طاقاتهم االبتكارية بما يضمن ازدهار املؤسسة.

نتائج السؤال الثاني: ما مستوى التميز اإلداري لدى مديري 

لعاصمة عمان من وجهة نظر املدارس الخاصة في محافظة ا

 املعلمين؟

لإلجابة عن هذا السؤال، تم حساب املتوسطات الحسابية 

واالنحرافات لكل مجال من مجاالت استبانة التميز اإلداري، 

 (.11ستبانة ككل، كما هو مبين في الجدول )ولإل 

افات املعيارية والرتب 11الجدول) (: املتوسطات الحسابية واالنحر

  مرتبة ولالستبانة ككل  ري نة التميز اإلداملجاالت استبا
ً
 تنازليا

 املجال الرتبة
 املتوسط

 الحسابي

 االنحراف

 املعياري 
 املستوى 

 مرتفع 0.93 3.80 إدارة العمليات 1

 مرتفع 0.88 3.78 التنظيم 2

 مرتفع 0.97 3.76 القيادة 3

 متوسط 0.93 3.57 اتخاذ القرار 4

5 
السياسات 

 واالستراتيجيات
 متوسط 1.04 3.51

 مرتفع 0.90 3.68 الكلي

مستوى التميز اإلداري لدى ( أن 11ُيبين الجدول )

مديري املدارس الخاصة في محافظة العاصمة عمان من وجهة 

اء مرتفًعا، حيث بلغ املتوسط الحسابي نظر املعلمين ج
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(، وجاء مجال "إدارة 0.90( وانحراف املعياري)3.68الكلي)

(، وانحراف 3.80املرتبة األولى بمتوسط حسابي)العمليات" في 

(، وبمستوى مرتفع، وحل في املرتبة الثانية مجال" 0.93معياري)

(، 0.88(، وانحراف معياري)3.78التنظيم" بمتوسط حسابي )

وبمستوى مرتفع، تاله مجال"القيادة" بمتوسط حسابي 

(، وبمستوى مرتفع، وجاء في 0.97(، وانحراف معياري)3.76بلغ)

املرتبة قبل األخيرة مجال"اتخاذ القرار" بمتوسط حسابي 

(، وبمستوى متوسط، وأخيًرا 0.93(، وانحراف معياري)3.57بلغ)

جاء مجال "السياسات واالستراتيجيات" بمتوسط حسابي 

 (، وبمستوى متوسط.1.04(، وانحراف معياري)3.51متوسط بلغ)

لتميز أما بالنسبة لفقرات كل مجال من مجاالت استبانة ا

 اإلداري، فكانت على النحو اآلتي:

إدراك مديري املدارس بأهمية التميز اإلداري في تحقيق أهداف        

املؤسسة التربوية والعملية التعليمية التربوية، ورغبتهم بازدهار 

مؤسساتهم وتقدمها، مما يميزها بين مثيالتها، باإلضافة إلى معرفة 

ي كالعوائد املباشرة من مكافآت املدير بإيجابيات التميز اإلدار 

مالية ومادية لإلنجازات واإلسهامات التي حققها في مدرسته ككتب 

الشكر، والترقية اإلدارية، ومعرفته أيًضا للعوائد غير املباشرة على 

والشهرة والتميز  ،الطيبةإدارته للمدرسة، كتحقيق السمعة 

 للمدرسة وملديرها.

درسة يمتلك رؤية ويمكن تفسير ذلك بأن مدير امل  

واضحة حول اإليجابيات التي يحدثها التميز اإلداري في املؤسسة، 

لذا يولي مدير املدرسة املتميز اهتماًما كبيًرا في تحسين بيئة العمل 

في مؤسسته، واالهتمام بجودة األداء الوظيفي، وتوضيح أثره على 

عمل يالطلبة واملعلمين والعاملين ككل، وعلى املجتمع املحيط، و 

على تحفيز جميع العاملين في املدرسة بالوسائل التي تتوافق مع 

بيئة العمل، والدعم املتواصل لحاالت اإلبداع واالهتمام بها 

 لتحقيق أفضل النتائج.

 ،(2019)وقد اتفقت هذه النتيجة مع دراسة السعيد 

إذ جاء فيها  ،(Beck, 2014)ودراسة  ،(2016ودراسة املطيري )

مستوى التميز اإلداري لدى مديري املدارس مرتفًعا، واختلفت 

، والتي جاء فيها مستوى التميز (2019)النتيجة مع دراسة العواملة 

ا.
ً
 اإلداري لدى مديري املدارس الثانوية متوسط

 أوال: مجال القيادة

تم حساب املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية لفقرات 

 (12املجال،كما هو مبين في الجدول)

افات املعيارية (: 12الجدول ) املتوسطات الحسابية واالنحر

 لفقرات مجال القيادة مرتبة تنازليا

رقم 

 الفقرة
 الفقرة

املتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 املعياري 
 املستوى 

1 
توضيح رسالة 

املدرسة ورؤيتها 
 املستقبلية.

 مرتفع 1.23 3.99

7 
التشجيع على 

 العمل الجماعي .
 مرتفع 1.07 3.93

2 
تبنى التطوير 

املستمر لألنظمة  
 اإلدارية املدرسية 

 مرتفع 1.10 3.76

5 
 تتماش ى 

ً
تبني  قيما

 مع سلوكها القيادي 
 مرتفع 1.18 3.73

6 
التعامل مع 

التغيرات الطارئة 
 (بمرونة وفاعلية)

 مرتفع 1.04 3.72

4 

الحرص على )بناء 
 وإدامة( العالقات

الجيدة مع 
 العاملين.

 مرتفع 1.17 3.69

3 
تقدير إنجازات 

العاملين في 
 األقسام كافة.

 متوسط 1.24 3.52

 مرتفع 0.97 3.76 املجال الكلي

( أن مستوى التميز اإلداري لدى 12يبين الجدول )

مديري املدارس لفقرات مجال القيادة جاء مرتفعا، إذ بلغ 

(، وجاء في 0.97واالنحراف املعياري )(، 3.76املتوسط الحسابي )

توضيح رسالة املدرسة ( التي تنص على "1املرتبة األولى الفقرة )

(، وبمستوى 3.99" بمتوسط حسابي بلغ)ورؤيتها املستقبلية

التشجيع على العمل ( "7مرتفع، وجاء في املرتبة الثانية الفقرة)

وجاء  (، وبمستوى "مرتفع"،3.93بلغ) الجماعي" بمتوسط حسابي

تقدير إنجازات العاملين في األقسام  ( "3في املرتبة األخيرة الفقرة )

 ( وبمستوى متوسط.3.52بمتوسط حسابي بلغ ) كافة"

حصل مجال القيادة على املرتبة "الثالثة" وبمستوى 

مرتفع؛ وقد يعزى هذا إلى إدراك مديري املدارس ألهمية القيادة 

ها يل أهدافها إلى نتائج، ودور التي تعد مفتاح نجاح املؤسسة، وتحو 

في توجيه الطاقات للوصول إلى الهدف بأقل وقت وتكلفة وجهد، 

باإلضافة إلى دورها في اكتشاف نقاط التحدي واملشكالت قبل 

 حدوثها، ومعرفة االستفادة من الظروف واألحداث املحيطة.



 Doi: 10.36024/1248-042-002-009  175-153، 2022-( 2( عدد)42مجلد)مجلة اتحاد الجامعات العربية، 
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توضيح " (1) وعلى مستوى الفقرات حصلت الفقرة

(، 3.99" بمتوسط حسابي)املستقبلية رسالة املدرسة ورؤيتها

وبمستوى مرتفع، وقد يعزى إلى معرفة مديري املدارس أن الرسالة 

والرؤية من العمليات األساسية ألي مؤسسة،  كما أنها من 

عد املوجه لجهود وخطط وأهداف 
ُ
أساسيات نجاحها، حيث ت

اإلدارات والعاملين في املؤسسة لتحقيق أهدافها وازدهارها، كما 

ن للرؤية دورا كبيرا في تهيئة املؤسسة للمستقبل، وتوضيحا أ

للعاملين عن املكان املستقبلي الذي سيكونون فيه، كما تساعدهم 

 في فهم طبيعة العمل وإلهامهم لتقديم أفضل ما لديهم.

تقدير إنجازات العاملين في ( "3وحصلت الفقرة ) 

( 3.52) على املرتبة األخيرة، بمتوسط حسابي األقسام كافة"

وقد يعزى ذلك إلى تباين مديري املدارس في  وبمستوى متوسط؛

هذا الجانب، فبعضهم يغفل عن هذا األمر، ويتعذرون بأنهم لو 

ون من قدرتهم على إدارتهم،  ِ
ّ
أظهروا  تقديرهم ملوظفيهم فهم سُيقلل

وبأن العمل ال يترك لهم الكثير من الوقت ليظهروا امتنانهم 

 ملوظفيهم، كما أنهم يتذرعون بأن من يعمل ل
ُ
كر ن يحتاج لكلمة ش

ألنه ينال أجًرا على هذا العمل، والبعض اآلخر يرى أن تقدير 

العاملين استراتيجية تساعد في تحسين أداء العاملين ورفع 

 معنوياتهم، وزيادة اإلنتاجية، والتقليل من دوران العاملين. 

 السياسات واالستراتيجياتثانًيا: مجال 

نحرافات املعيارية لفقرات تم حساب املتوسطات الحسابية واال 

 (13(املجال،كما هو مبين في الجدول 

افات املعيارية (: 13الجدول ) املتوسطات الحسابية واالنحر

 مرتبة تنازليا السياسات واالستراتيجياتلفقرات مجال 

رة
فق

 ال
قم

ر
 

رة
فق

ال
 

 

بي
سا

لح
ط ا

وس
ملت
ا

ي   ر
عيا

امل
ف 

حرا
الن

ا
 

ى  و
ست

امل
 

11 
استراتيجيات حديثة لتحقيق 

 أهداف املدرسة.
 مرتفع 1.05 3.78

12 

املراجعة الدورية )للسياسات 

واالستراتيجيات( بهدف 

 التحسين.

 متوسط 1.15 3.67

9 
خطة استراتيجية واضحة 

 وسياسات موثقة.
 متوسط 1.18 3.63

10 
سياسات مبنية على 

االحتياجات املستقبلية 
 متوسط 1.14 3.60

للمستفيدين )الطلبة، 

 العاملين، املجتمع(.

13 
بيئة تدريبية مناسبة لتطوير 

 أداء املعلمين.
 متوسط 1.21 3.56

8 
قسم خاص بشؤون 

 التخطيط.
 متوسط 1.33 3.25

14 
)املكافآت والحوافز( املمنوحة 

 بشفافية للعاملين.
 متوسط 1.34 3.07

 متوسط 1.04 3.51 املجال الكلي

( أن مستوى التميز اإلداري لدى 13يبين الجدول )

مديري املدارس لفقرات مجال السياسات واالستراتيجيات جاء 

ا، إذ بلغ املتوسط الحسابي )
ً
(، واالنحراف املعياري 3.51متوسط

ستراتيجيات حديثة ( "ا11(، وجاء في املرتبة األولى الفقرة )1.04)

(، وبمستوى 3.78" بمتوسط حسابي بلغ)لتحقيق أهداف املدرسة

املراجعة الدورية ( "12نية الفقرة)مرتفع، وجاء في املرتبة الثا

 )للسياسات واالستراتيجيات( بهدف التحسين" بمتوسط حسابي

(، وبمستوى "متوسط"، وجاء في املرتبة األخيرة الفقرة 3.67بلغ)

متوسط ب)املكافآت والحوافز( املمنوحة بشفافية للعاملين" ( 14)

 ( وبمستوى متوسط.3.07حسابي بلغ )

الستراتيجيات على املرتبة حصل مجال السياسات وا

تفاوت وعي مديري املدارس  وقد يعزى ذلك إلىالخامسة؛ 

عد بمثابة أداء لتحقيق مستوى 
ُ
بالسياسات واستراتيجيات التي ت

عال من التنسيق بين العاملين كافة في مختلف مستويات ومواقع 

املؤسسة، باإلضافة إلى تفاوت إدراكهم بدور تلك السياسات 

بما توفره من الجهد الذي يجب على اإلدارة أن تبذله استراتيجيات 

 بصفة مستمرة في إرشادات وتوجيه العاملين من وقت آلخر.

ستراتيجيات حديثة لتحقيق "ا( 11) حصلت الفقرةو 

( وبمستوى مرتفع؛ وقد 3.78" بمتوسط حسابي) أهداف املدرسة

يعود ذلك ألهمية توافر االستراتيجيات الحديثة في املؤسسة 

واكبة التغيرات والتطورات التي تشهدها البيئة املحيطة، ملا لها مل

من دور في امتالك ميزة تنافسية مستمرة، باإلضافة لدورها في 

معرفة نقاط القوة والتغلب على جوانب الضعف، وأيضا في تقديم 

نموذجا يصلح للتعامل مع أحداث املستقبل، كونها تسهل 

 اكتشاف الصعوبات وتسعى لتذليلها.

)املكافآت والحوافز( املمنوحة ( "14وحصلت الفقرة )

(، 3.07على الرتبة األخيرة، بمتوسط حسابي )بشفافية للعاملين "

، وقد يعزى ذلك ألهميتها، فهي أحد الخطوات وبمستوى متوسط
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لتطوير العمل واإلبداع وتوليد الرغبة والحماس عند العاملين 

املؤسسة، إال أنه  لبذل أعلى مستوى من الجهد لتحقيق أهداف

منح عليها املكافآت من 
ُ
من جانب آخر، عملية  تفاوت األسس التي ت

مدير آلخر وتباين مستويات العدالة من مؤسسة ألخرى تولد 

شعور اإلحباط وعدم االرتياح والالمباالة لدى العاملين في 

املدارس، وعلى أثر ذلك يتوجب على املدير التمتع بالشفافية 

 .ال تتأثر املكافآت بالعوامل الشخصية أو الذاتية والعدالة، وأن
 

ا: مجال 
ً
 إدارة العملياتثالث

تم حساب املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية لفقرات 

 (14)املجال كما هو مبين في الجدول 

افات املعيارية لفقرات (: 14جدول ) املتوسطات الحسابية واالنحر

 تنازليامرتبة  مجال إدارة العمليات

رقم 

 الفقرة
 الفقرة

املتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 املعياري 
 املستوى 

18 

تشجيع العاملين 

على تنفيذ األنشطة 

 بشكل إبداعي.

 مرتفع 1.04 3.92

15 

وضع خطة واضحة 

لتطبيق األنشطة 

 املدرسية.

 مرتفع 1.02 3.89

16 

متابعة اللجان 

املدرسية املسؤولة 

عن األنشطة بشكل  

 دائم.

 مرتفع 1.07 3.87

17 

توجيه املعلمين 

نحو استخدام 

استراتيجيات 

 التدريس املتميز.

 مرتفع 1.15 3.72

19 

توظيف نتائج 

تقويم الطلبة 

لتحسين تحصيلهم 

 الدراس ي.

 مرتفع 1.14 3.72

20 

تدريب العاملين 

على أداء املهمات 

وفق االحتياجات 

 التدريبية .

 متوسط 1.09 3.66

 مرتفع 0.93 3.80 املجال الكلي

( أن مستوى التميز اإلداري لدى 14يبين الجدول )

مديري املدارس لفقرات مجال إدارة العمليات جاء مرتفعا، إذ بلغ 

(، وجاء في 0.93(، واالنحراف املعياري )3.80املتوسط الحسابي )

تشجيع العاملين على تنفيذ األنشطة ( "18املرتبة األولى الفقرة )

(، وبمستوى مرتفع، 3.92حسابي بلغ) " بمتوسطبشكل إبداعي

وضع خطة واضحة لتطبيق  ("15وجاء في املرتبة الثانية الفقرة)

(، وبمستوى 3.89بلغ ) األنشطة الدراسية "بمتوسط حسابي

تدريب العاملين على  ( "20مرتفع، وجاء في املرتبة األخيرة الفقرة )

لغ ب بمتوسط حسابي أداء املهمات وفق االحتياجات التدريبية"

 ( وبمستوى متوسط.3.66)

حصل مجال إدارة العمليات على املرتبة األولى، وقد 

يعود ذلك لدور األساس ي الذي يقوم به هذا املجال في إيجاد حالة 

من التوازن والترابط بين كافة عناصر العملية التعليمية، بحيث 

يتم توحيد الجهود واملوارد كافة من أجل تحويلها إلى خدمة 

ة( ذات مستوى من الكفاءة تسهم في بقاء املؤسسة وتميزها )تعليمي

 عن مثيالتها.

شجيع ( "ت18)حصلت الفقرة وعلى مستوى الفقرات 

ولى، " على املرتبة األ العاملين على تنفيذ األنشطة بشكل إبداعي

وبمستوى مرتفع، وقد يعود ذلك ألهمية اإلبداع كونه أساس 

املدرسة بتشجيع العاملين  التميز، الذي يتم من خالل قيام مدير

على ابتكار أفكار وأنشطة جديدة وإنجازها بطريقة إبداعية، كما 

أن تشجيع العاملين على اإلبداع ال يخلق بيئة عمل تحث العاملين 

بل يمكنها أن تخلق أعمال جديدة  ،فقطعلى االرتباط بوظائفهم 

لى عأيضا. وال بد للمدير أن يوفر األمور التي تساعد العاملين 

تقديم أفضل ما لديهم من أفكار، وتنفيذ املهام بطريقة إبداعية، 

كالحوافز املادية واملعنوية والدعم والتعزيز، باإلضافة لتوفير بيئة 

 مدرسية ممتعة ومولدة لألفكار اإلبداعية.

تدريب العاملين على أداء ( "20وحصلت الفقرة ) 

مستوى ة األخيرة، وبعلى املرتباملهمات وفق االحتياجات التدريبية" 

ويفسر ذلك بقلة البرامج التدريبية التي توفرها املدرسة  متوسط؛

للعاملين، حيث تعتمد على سياسة تبادل املعارف والخبرات بين 

العاملين في املؤسسة خالل تبادل الزيارات أو إشراف األقران 

وذلك إلشباع الحاجات التدريبية، كما تعتمد الكثير من 

التكنولوجيا التي تعتبر وسيلة مثلى لتبادل  املؤسسات على

 الخبرات كونها عامة وسهلة االستخدام.

 التنظيمرابًعا: مجال 
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تم حساب املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية لفقرات 

 (15)املجال كما هو مبين في الجدول 

افات املعيارية (: 15الجدول ) املتوسطات الحسابية واالنحر

 مرتبة تنازليا التنظيملفقرات مجال 

رقم 

 الفقرة

 الفقرة

 

املتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 املعياري 
 املستوى 

24 
 توفير بيئة مناسبة

 (للتعليم والتعلم)
 مرتفع 1.02 3.99

27 

تقديم مصلحة 

العمل على 

املصلحة 

 الشخصية.

 مرتفع 0.96 3.96

26 

استخدام نظام 

)املكافآت 

والحوافز( لتحقيق 

 للعاملين.الرضا 

 مرتفع 1.11 3.96

23 

تحديد أولويات 

املدرسة لتوظيف 

املوارد املتاحة 

 بشكل سليم.

 مرتفع 0.99 3.92

22 
تحقيق التكامل 

 للمهام املدرسية.
 مرتفع 1.04 3.84

21 

التوافق بين 

العاملين داخل 

 املدرسة.

 مرتفع 1.13 3.68

25 

توزيع املهام وفًقا 

لتخصصات 

 العاملين .

 متوسط 1.36 3.12

 مرتفع 0.88 3.78 املجال الكلي

( أن مستوى التميز اإلداري لدى 15يبين الجدول )

مديري املدارس لفقرات مجال التنظيم جاء مرتفعا إذ بلغ 

(، وجاء في 0.88(، واالنحراف املعياري )3.78املتوسط الحسابي )

 "توفير بيئة مناسبة) للتعليم والتعلم( ( "24املرتبة األولى الفقرة )

(، وبمستوى مرتفع، وجاء في املرتبة 3.99بمتوسط حسابي بلغ)

تقديم مصلحة العمل على املصلحة ( "27الثانية الفقرة)

(، وبمستوى "مرتفع" ، 3.96بلغ) الشخصية" بمتوسط حسابي

 توزيع املهام وفقا لتخصصات( "25وجاء في املرتبة األخيرة الفقرة )

 ( وبمستوى متوسط.3.12بمتوسط حسابي بلغ ) العاملين"

قد وبمستوى مرتفع، و  حصل مجال التنظيم على املرتبة الثانية،

يرجع ذلك ملا للتنظيم من دور في توحيد وتنسيق الجهود، وفي توزيع 

الوظائف بناء على الخبرة واملؤهل العلمي، وفي تحديد العالقة بين 

أن كل عامل يعرف واجباته العاملين في املؤسسة، حيث 

وصالحياته، كما تبرز أهمية التنظيم في منع االزدواجية والتكرار في 

األعمال التي تمنح للعاملين، واتاحة فرصة اكتساب الخبرة، 

 وتبادل املعرفة واملعلومات بين العاملين أصحاب االختصاص.

( "توفير بيئة 24حصلت الفقرة )وعلى مستوى الفقرات 

تعلم والتعليم(" على املرتبة األولى، وبمستوى مرتفع، مناسبة )لل

وقد يعزى ذلك إلى اهتمام اإلدارات املتعاقبة بأهمية وجود بيئة 

مدرسية جاذبة ومناسبة للتعلم والتعليم ومحفزة لتوليد األفكار 

واالبتكار، لتقود املؤسسة إلى التميز، كما أن للعالقة اإليجابية بين 

 داع دورا في ديمومتها وتطورها. البيئة الجاذبة واإلب

توزيع املهام وفقا لتخصصات ( "25وحصلت الفقرة )

ذلك  وقد يعزى  على املرتبة األخيرة، وبمستوى متوسط،العاملين" 

ألهمية توزيع املهام واملسؤوليات على جميع العاملين في املؤسسة 

من أجل تحقيق أهدافها، حيث تقع مسؤولية هذا األمر على املدير 

لذي يتوجب عليه أن ُيراعي املستويات املختلفة بين العاملين في ا

التخصصات والخبرات والكفاءات، وال سيما أن توزيع املهام 

يساعد على سهولة متابعة تنفيذها باملستويات املطلوبة، 

والتصدي لحاالت التهرب من املسؤولية، باإلضافة لدورها في تعزيز 

هم املثابرة والحرص على تطوير أدائ روح املسؤولية لدى العاملين في

 بشكل مستمر.
 

 اتخاذ القرارخامًسا: مجال 

تم حساب املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية لفقرات 

 (16)املجال،كما هو مبين في الجدول 

افات املعيارية (: 16الجدول ) املتوسطات الحسابية واالنحر

 مرتبة تنازليا لفقرات مجال اتخاذ القرار

رقم 

 الفقرة
 الفقرة

املتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 املعياري 
 املستوى 

30 
إشراك العاملين في 

 عملية صنع القرار.
 مرتفع 0.96 3.76

28 

اتخاذ قرارات 

تتناسب مع ضمان 

 جودة سير العمل.

 مرتفع 1.07 3.75



 الذكاء التنظيمي وعالقته بالتميز اإلداري لدى مديري املدارس الخاصة في محافظة العاصمة عمان

 عثمان ناصر منصور  آالء عارف سليم السالم
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32 

اتخاذ قرارات 

تتناسب مع ضمان 

 جودة سير العمل.

 متوسط 1.05 3.63

34 

املعلومات جمع 

املتعلقة بالقرار 

 بشكل) نوعي وكمي(.

 متوسط 1.09 3.60

33 

بدراسة البدائل 

املتاحة التخاذ 

 للقرارات

 متوسط 1.09 3.60

31 

اتخاذ القرارات 

وفًقا ملعطيات 

 املوقف .

 متوسط 1.16 3.44

29 

اختبار املعلومات 

للتحقق من مدى 

 صحتها.

 متوسط 1.20 3.24

 متوسط 0.93 3.57 املجال الكلي

( أن مستوى التميز اإلداري لدى 16يبين الجدول )

مديري املدارس لفقرات مجال اتخاذ القرار جاء متوسط، إذ بلغ 

(، وجاء في 0.93(، واالنحراف املعياري )3.57املتوسط الحسابي )

 "إشراك العاملين في عملية صنع القرار(  "30املرتبة األولى الفقرة )

(، وبمستوى مرتفع، وجاء في املرتبة 3.76بلغ)بمتوسط حسابي 

اتخاذ قرارات تتناسب مع ضمان جودة سير ( "28الثانية الفقرة)

(، وبمستوى مرتفع، ، وجاء في 3.75بلغ) العمل" بمتوسط حسابي

اختبار املعلومات للتحقق من مدى ( "29املرتبة األخيرة الفقرة )

 وسط.( وبمستوى مت3.24بمتوسط حسابي بلغ ) صحتها"

 حصل مجال اتخاذ القرار على املرتبة الرابعة، 

أهمية اتخاذ القرار لدى  وبمستوى متوسط، وقد يعزى ذلك إلى

مديري املدارس في اختيار البديل املناسب من أجل الوصول إلى 

املهام واألهداف، باإلضافة للمهارات الواجب توافرها لديهم ألجل 

، فعملية اتخاذ القرار من التشخيص والحكم ومن ثم اتخاذ القرار

العمليات التي تتأثر وتؤثر في العاملين. كما ويعزى ذلك ألهمية 

اتخاذ القرار ملا له دور في الوصول إلى حلول للمشكالت 

والصعوبات التي تواجه املؤسسة نتيجة التطورات والتغيرات التي 

 يشهدها امليدان التربوي.

شراك "إ( 30حصلت الفقرة )وعلى مستوى الفقرات 

فع؛ " على املرتبة األولى وبمستوى مرتالعاملين في عملية صنع القرار

وقد يعزى ذلك ألهمية وفوائد إشراك العاملين في املؤسسة في 

عملية صنع القرار، كتحسين القدرة التنظيمية، وتحقيق التمكين 

 والرضا الوظيفي، وتعزيز اإلبداع.  

باختبار  سية( "تقوم اإلدارة املدر 29وحصلت الفقرة )

وى على املرتبة األخيرة، وبمست املعلومات للتحقق من مدى صحتها"

وقد يعزى ذلك لقلة عمليات الفحص والتدقيق التي تتم متوسط؛ 

للمعلومات قبل استخدامها باعتبارها عملية تهدر الوقت 

باإلضافة لقلة خبرات إدارات املدارس في الحصول على معلومات 

 مهامهم وقرارتهم.  جيدة تفيدهم في تحسين

نتائج السؤال الثالث: هل يوجد عالقة ارتباطية ذات داللة 

بين مستوى الذكاء   α )=0.05إحصائية عند مستوى داللة ) 

التنظيمي ومستوى التميز اإلداري لدى مديري املدارس الخاصة 

 في محافظة العاصمة عمان؟

لإلجابة عن هذا السؤال تم حساب معامل ارتباط بيرسون 

(Pearson Correlation بين مستوى الذكاء التنظيمي ومستوى )

التميز اإلداري لدى مديري املدارس، كما هو موضح في الجدول 

(17.) 

(: معامل االرتباط للعالقة بين مستوى الذكاء التنظيمي 17الجدول)

 ومستوى التميز اإلداري لدى مديري املدارس الخاصة

 التميز اإلداري  املتغيرات

 

 الذكاء التنظيمي

 

 مستوى الداللة معامل االرتباط

0.93** .000 

(، وهذا يدل 0.93( أن معامل االرتباط بلغ)17يتضح من الجدول )

على وجود عالقة ارتباطية موجبة، ودالة إحصائيا عند مستوى 

( بين الذكاء التنظيمي والتميز اإلداري لدى مديري α=0.05داللة )

إذ بينت النتائج  محافظة العاصمة عمان.املدارس الخاصة في 

بين متوسطات وجود عالقة ارتباطية موجبة، ودالة إحصائًيا 

استجابة املعلمين ملستوى الذكاء التنظيمي لدى مديري املدارس 

الخاصة في محافظة العاصمة عمان وبين مستوى التميز اإلداري 

 لديهم.

في املدارس يحقق  ويفسر ذلك بأن تطبيق الذكاء التنظيمي 

أهداف العاملين ككل واملعلمين على وجه الخصوص، من خالل 

القيادة الذكية الفاعلة التي يمارسها املدير املتميز في مدرسته، إذ 

يوفر جميع الظروف املالئمة للعاملين واملعلمين لتوثيق روابط 

 قوية بينهم وبين عملهم، ويشعرون بالرضا أثناء أدائهم ملهامهم التي



 Doi: 10.36024/1248-042-002-009  175-153، 2022-( 2( عدد)42مجلد)مجلة اتحاد الجامعات العربية، 

 

 
-171- 

 

يتم تنفيذها في بيئة مدرسية متميزة تحقق لهم أهدافهم 

الشخصية التي ترتبط بعملهم، وبهذا فإن الذكاء التنظيمي لدى 

املديرين في املدارس الخاصة في محافظة العاصمة عمان يؤثر 

 بشكل كبير على التميز اإلداري.

ويعد التميز اإلداري مؤشًرا قوًيا على ذكاء مديري 

وجود إدارة مميزة في املدرسة يقوي روابط العاملين  املدارس، إذ إن

بعملهم، ويرفع مستوى التزامهم بأداء مهامهم على أكمل وجه، ملا 

توفره لهم إدارتهم املتميزة من بيئة عمل مناسبة وجاذبة، وتحقيق 

لذاتهم وأهدافهم، ألن أهدافهم الشخصية مرتبطة بأهداف 

يز اإلداري، وحققت أعلى املدرسة، فإذا حصلت املدرسة على التم

مستويات جودة العمل، وتمكنت من بلوغ أهدافها وغاياتها، 

عندها يكون العاملون قد حققوا أهدافهم، ألنهم استثمروا معظم 

قدراتهم في العمل، وحققوا الرغبة التي يمتلكونها نحو تنفيذ العمل 

 بدقة وبأبهى صورة.

 

وعة من في ضوء النتائج، يمكن تقديم مجم التوصيات:

 التوصيات:

عقد ورشات عمل ملديري املدارس لدراسة الفجوات في الذكاء  ●

 التنظيمي.

عقد الدورات التدريبية للمعلمين لتطوير أدائهم ومهارتهم  ●

 القيادية بطريقة تمكنهم من تولي املهمات القيادية. 

إيجاد نظام للحوافز للمعلمين الذين يبادرون باألنشطة  ●

ويتعاونون مع الكادر اإلداري في تنفيذ  التطويرية اإلبداعية،

 املهام اإلدارية.

إشراك مديري املدارس بالبرامج والدورات التدريبية لتمكينهم  ●

 . من تحقيق التميز اإلداري في املؤسسات التربوية

 

 املراجع العربية

بناء نموذج لتحقيق التميز في أداء األجندة (. 2010آل مزروع، بدر)

جامعة األمير )أطروحة دكتوراه غير منشورة(،  ،الزمنية

 نايف، الرياض، اململكة العربية السعودية

اإلدارة بالعمليات: من االستراتيجية إلى (. 2019إلياس، طارق)   

 الجيزة: مركز الخبرات املهنية لإلدارة. .الخطط التنفيذية
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