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 شكر وتقدير

  ن الريممحبسم هللا الر 

 

كامل ا  م يف لمنحي العقل والفكر الس  ، فهو املنعم وذو الفضل الكبري يف وأ محدهشكر هللا أ  

 ...قدمجاح والت  خر للن  أ  ا عتربها رصيد  أ   اليتة العلمي   اليترس

ً  عيش احلمل ال  أ   يف حلظة ما وجدت نفيسييث  جدلدة  يف  ة   للووو  ع ى م   ي انتظره  وول

 ...قدمجاح والت  الن  

 لتحقي  ساعدهين والفكر ابلعمل واملعرفة مفعمةة ال بوجود وامات علمي  ا  ولك هذا مل يكمتل 

 ...أ هدايف

ىل رل  الط   دوا يواملساعدة وم  لعون ا لد ي ن ودموا يوال  ... والعرفان  كرهقدم ابلش  أ   هؤالء ا 

ىل ...ضعةاملتوا اليتكامل رسا  ي ن نان مهم دور بيري يف وال  ... جاحمزي والن  حنو العمل والت   لك  ا 

 ...جناز املمزيهد ي هذا اال  أ  هؤالء 

ىل حةل. ستتاذال   دكتور ي الفاضل ا  كتور أ محد أ بو برمي ال  ي أ رش  ع ى هذه الر  ليخل  . ومل.ادل 

 .ابلن صح واال رشاد.. ع ى

مهم  ساهذة ومشفني ودناترة وم ن نانأ  وسط م ن  ق ال  عة الش  مرسة جال  كر اجلزلل قدم ابلش  أ ه

حةلكامل ا  ور الكبري ع ى ادل    .وللجنة املناوشة هذه الر 

 اليايثة



  ه
 

 اإلهداء

 بسم هللا الرمح ن الريم

 ... اليتل رسكاما  جاح يف قدم والن  حنو الت   ودفعين موحالط   وهيين ي هلل والشكر هلل ال   امحلد

  ...ع ى مين يرفا ومل ن مهم ي   م ن عل   لك   ا ىلجناز د ي هذا اال  أ ه

ىل عود حنو والص   العرثات لك   هج مل واحلياة ملواي ن وهيو ي ال  ال   ةيل االغ يم  او  )رمح  هللا( يبأ   ا 

  ...جاحمم الن  

ىل  جاحيص ن الن  و  ادلامئةتربه ولعيت أ ع  ي وال   ...راسة واليحثادل   رشييك وستند ي يف رحةل ا 

  ...هد ي مثار هجد يأ   مراد ويبييب زويج ا ىلعد والس   وال مان

ىل   ...ابراهم وعدانن وليانو  امحدبنايئ أ  ابتساميت ونيض ييايت  م ن مه رس   ا 

ىل  ...ومحمود وامي ن معروعادل و  ماهرمحمد و رأ أ خويت وأ يب يت رفقاء ادل   ا 

ىل ا أ مجل الل حظات  ا  حةل وتشاركنا مع  راسة ... الل وايت رافقنين هبذه الر   ليتاصدلقات رحةل ادل 

 هناثرت بني دمعات  وحضاكت.... 

ىل  ...العمل واملعرفة أ ساسأ ساهذيت ال فاضل...  ا 

ىل  جامعة الش  ق ال وسط جامعيت احلييبة... ا 

 ....جنازهد ي مهم هذا اال  أ  مر جنايح أ    م ن هيم   لك   ا ىل

 اليايثة
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 التميزدار  الحكومية في محافظة الزرقاء إل يةساساألدرجة ممارسة مديري المدارس 
 نظر جههوعالقتها بالقيم التنظيمية من و  (EFQM) وفق النموذج األوروبي

 مساعدي المديرين 
 إعداد

 مايسه ابراهيم محمد حنون
 إشراف

 الّدكتور أحمد فتحي أبوكريم ستاذاأل
 الملخص

ومية الحك يةساساأللدى مديري المدارس  التميزإدارة درجة ممارسة  إلىهدفت الّدراسة الّتعرف 
 أهدافيق ولتحق .مساعدي المديريننظر  جههوعالقتها بالقيم التّنظيمّية من و  في محافظة الزرقاء

( فقرة 57ستبانة مكّونة من )إالمنهج الوصفي اًلرتباطي، عن طريق تطوير  استخدامالّدراسة تّم 
 المدرسةمدير إدارة المتميزة،  قيادةوال المدرسةمدير إدارة وهي ) ثالثة عشر معياراا موّزعة على 

إدارة  ،واردللشراكات والم المدرسةمدير إدارة ، للعاملين المدرسةمدير إدارة  ،واًلستراتيجياتللسياسات 
 ،عاملينال ىورض المدرسةمدير إدارة  ،الطالبيةللشؤون  المدرسةمدير إدارة  ،للعمليات المدرسةمدير 
 ،المدرسة مدير لدى العدالة ،األداءلنتائج  المدرسةمدير إدارة  ،لخدمة المجتمع المدرسةمدير إدارة 

 المدير بين المتبادلة الثّقة ،المدرسة مدير لدى اًلهتمام بالعاملين ،المدرسة مدير لدى الّشفافّية
لمساعدات االمساعدين و الّدراسة على كافة  تاوتّم التّأكد من صدقهما وثباتهما، ووّزعت أدا (العاملينو 

، وبنسبة مساعد ومساعده (193) والبالغ عددهم الحكومية في محافظة الزرقاء يةساساألالمدارس في 
 المساعدين والمساعدات.( من 50.04%)

ة في الحكومي يةساساأللدى مديري المدارس  التميزإدارة أظهرت نتائج الّدراسة أن درجة ممارسة 
(، 3.69، إذ بلغ المتوسط الحسابي )عاليااكان  مساعدي المديريننظر  جههمن و  محافظة الزرقاء

 المديرين مساعدينظر  ةجهللقيم التّنظيمّية من و الحكومية  يةساساألمديري المدارس توافر وأن درجة 
(، ووجود عالقة إيجابّية ذات دًللة إحصائّية بين درجة 3.77، إذ بلغ المتوسط الحسابي )اليعاكان 

ائّية عدم وجود فروق ذات دًللة إحص إلىشارت نتائج الدراسة أ، والقيم التّنظيمّية التميزإدارة ممارسة 
ي ف الحكوميةمساعدي المديرين لدرجة ممارسة مديري المدارس األساسية  استجابةبين متوسطات 

 اًلجتماعيتعزى لمتغيرات )النوع  (EFQM) الزرقاء إلدارة التميز وفق النموذج األوروبي محافظة
 .( وكذلك لمستوى القيم التنظيميةالخدمةوالمؤهل العلمي وسنوات 



  م
 

الثقة التنظيمية بين مدراء المدارس الحكومية والعاملين في هذه  تعزيزأوصت الدراسة بضرورة 
الّتعامل ما كذلك نشر ثقافة الّشفافّية ب بمدرستهم.المدارس اّلذي بدوره سيزيد من وًلء وانتماء العاملين 

 لهذا الّنهج. العليابين المدير والمعّلمين وتحفيز اإلدارة 
 .القيم، القيم الّتنظيمّيةبي، و النموذج األور ، التميزإدار  الكلمات المفتاحّية: 
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Abstract 

This study aimed to identify the Degree of Practicing Public Basic Schools Principals 

in Zarqa Governorate of Excellency Management in Light of (EFQM) Model and Its 

Relation to Their from Assistant Principals Point of View. 

To the achieve the objective of the study, the researcher used the descriptive approach 

to the study, and distributed questionnaires, it was consisting of (57) paragraphs divided 

into thirteen axes: (School Principal Management and Distinguished Leadership, School 

Principal Management for Policies and Strategies, School Principal Management for 

Employees, School Principal for Partnerships and Resources, School Principal for 

Operations Management,  School Principal for Student Affairs, School Principal and Staff 

Satisfaction, Director of School Principal for Community Service, Director of School 

Principal and Performance, Justice for the principal, transparency for the principal,  

attention to the staff of the principal, mutual trust between the principal and staff).  

The questionnaires were distributed to all school assistant principals in the public 

school in Zarqa Governorate who were about (193),  in the rate of (50.04%). 

So this study aimed to understanding of the subject of organizational values through 

exposure to different concepts and highlighting the most important stages in the 

development of organizational values and their classification,  and to understanding what 

Excellency Management mean,  and how it can make the school develop to the best 

standard, The results of the study indicated that there are no statistically significant 

differences between the averages of the response of the assistant administrators to the 

degree practiced by the principals of government basic schools in Zarqa Governorate to 



  س
 

manage excellence according to the European model (EFQM) due to the variables 

(gender, educational qualification and years of service) as well as the level of 

organizational values. 

The study recommended that organizational trust between the principals of 

government schools and the workers in these schools should be strengthened, which in 

turn will increase the loyalty and affiliation of workers in their school, as well as 

spreading a culture of transparency by interacting between the principal and teachers and 

stimulating higher management of this approach. 

Keywords Excellency Management,  (EFQM) Module, Values, Organizational Values. 
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 الفصل األّول
 خلفية الّدراسة وأهميتها

 المقدمة

على القائمين عليها حتمّية الّتجديد  في الوقت الحالي ظروف بيئّية تفرض المؤسساتتواجه 

مّية ماشي معها مع اًلحتفاظ بالقيم التّنظيتها على مواجهة هذه الّظروف والتلمساعد واًلبداع والتميز

أفضل،  لمؤّسسة على العطاء بشكلااّلتي بدأت بالّتالشي نتيجة هذا الّتطور واًلبتكار، وهذا يساعد 

  .بتكارالّتطور واًل إلىوتكون قادرة على حّل المشكالت المتوّقع حدوثها وظهورها فأصبحت الحاجة 

نموه  جيهتو  والمعلم فيالطالب  تساعد التيكافة اإلمكانات المدرسية توفير لذا تسعى اإلدارة 

(. 2001، يل)الطو  العقلي والبدني والروحي وتعمل على تحسين العملية التربوية لتحقيق هذا النمو

 هيل وتسييرفي السعي لتس المدرسةالدور القيادي لمدير  أهميةالتربويين على  الكثير منحيث يتفق 

 (.2009 ،)السعود ها بشكل فعالأهدافوتحقيق  المدرسةفي  التعليميةلعملية اًلبداع واًلبتكار ل

د تربوي بوصفه قائ التفاعليالطلبة كأعضاء في المجتمع و  المدرسةحاجات  المدرسةيدرك مدير 

ءة دفع خدمات العملية التربوية لتلبية تلك الحاجات بكفا إلى المدرسةيسعى مدير  لذلكومشرف مقيم. 

 .(2006، )حربي عليهوفا

رشاد  في توجيه اإلداريبدوره  المدرسةكما يقوم مدير  لذي المعلمين مهنياا ومتابعتهم ألنه هو اوا 

وزارة التربية  له تصنعها التيالخطط العامة  وتطبيق يعمل على ترجمة السياسات التربوية وتنفيذ

 وأثار الدافعية لديهم نحو العمل والتميز كما أن من مهامه تحفيز العاملين معه ية،األردن والتعليم
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من النجاح  المطلوبة بالدرجةالتربوية  هدافوتحقيق األ األعمالوبخاصة المعلمين إلنجاز 

 (.2013_،)عياصرة

ة والتربوية اإلداريي في تسير العملية أساسدوٌر  المدرسةأن لمدير  (2009، )السعود أشار

 المشرف هو ،جهةة المختلفة من اإلداري األعمالالقائد التربوي المسؤول عن تسير  وتطويرها، فهو

لذا أصبح  ،ىَأخر  جهةمن  بانتظاما عليهالتربوي المقيم الذي يتابع سير العملية التربوية ويشرف 

مين وتنميتهم للمعل التعليمية األساليبتعمل على تحسين  المدرسةة لمدير اإلداريواضحاا أن الممارسات 

 مهنيا.

لى صناعة ع القادرة اإليجابيةبناء البيئة  إلىالسعي  وتسهم العديد من العناصر القيادية في

العاملين و  الطلبةمع  اإلنسانيةوبناء العالقات  استراتيجيةوتوجهات  ،ةمستقبلي رؤيةبناء  همهاأنجاز اإل

من حيث قوة رغباتهم  ةوالتأثير باألخرين وتحفيز والتشجيع وتدريب األفراد العاملين ويختلف األفراد عادا 

هذا  ىز ويمكن أن يع ،رسموها التي هدافاأللتحقيق  المبذولةوالجهود ، مستقبلهم أهداففي وضع 

 .(2013، دافعيتهم ومن هنا برزت دافعيه اإلنجاز )شاهين ىالتفاوت في مستو  إلى اًلختالف

والنقاش  ماماًلهتأصبح التميز موضع  اليوم العالم وفي عصر التطور والتقدم العلمي الذي يميز

ات تحكمها المواصف التينمطية المن قبل الباحثين وذلك ألن عصر المعرفة لم يعترف ب الواسع

نما تعدارة قديمَا في )اإل سائدةكانت  التي واًلعتياديةالوظيفية التقليدية  تمد على البيروقراطية( وا 

ن كل ما في المؤسسة يتطلب اًلبتعاد ع األداءإن تحقيق تميز ، التميزو  باإلبداع تتسم التيالعناصر 

 ,Shelton, Darling)وفاعلية  ةكثر حيوياأل نحو النظموالسعي  األداءنمطي في هو روتيني و 

Walker, 2010) 
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ومهم لنجاح العمل في المؤسسات دارة ي في اإلأساسالتميز هو مطلب إدارة كما يمكن القول إن 

المؤسسات  على باألداء، ويجب واًلرتقاءتتضمن فكراا إدارياا يبحث عن التميز والتفرد  باعتبارها

والممارسات  ،ةتتعلق بالجوانب القيادي التيفي أدائها وخاصه  تطبيق معايير التميز إلىالخدمية السعي 

 .(Saada, 2016الشاملة ) والجودة ،ةاإلداري

التميز إدارة  نحو تحفيز المؤسسات التربوية إلىتهدف  التية اإلداريظهرت الكثير من النماذج 

يعد من أبرز  (European Foundation For Quality Management)التميز أنموذجومنها 

 جودةالية من قواعد أساسعلى قاعده  األنموذجحيث يقوم هذا  اإلداريفي العمل  المستخدمةالنماذج 

ويرتبط مع  ،1988والذي انشأ عام  الجودةدارة األوروبي إل اًلتحاد فعالياتفي  المستخدمة الشاملة

ميز في األوروبي في أن الت األنموذجيوضح فلسفه  ، اًلتحاديقدمها  التيللجودة  األوروبية الجائزة

تمع ة من العاملين وألفراد المجاإلداريوتحقيق المنافع ألصحاب المؤسسة  ، خدمة للمستفيدين األداء

 ، السياسات وتوجيه، تعمل على صياغة التي واعيةالدارة ويتحقق ذلك من خالل اإل بشكل عام

       سةة في المؤساإلداريالعمليات  والموارد البشرية وتستثمر العالقات وتدير، واإلستراتيجيات

(Kim, 2010).  

 يتبعها، منكأداة ونظام إداري وما  استخدامه( بوضوح عند EFQM) أنموذج عاليةكما تظهر ف

نجاز أداه عمليه لمساعده المؤسسات إل األنموذجأن هذا  باعتباردارة متزايد لعنصر رئيسي في اإل نمو

عمل وال الضعف أو األداءفي  ومساعدتها في فهم القصور اإلداريذلك عن طريق ممارسة التميز 

 مجال أوعن حجمها  في أي مؤسسه بغض النظر األنموذجهذا  استخداميمكن  ، كمامعالجتهعلى 

حيث أصبح  اإلداريفي العمل  فعاليته( للتميز EFQM) أنموذجأثبت  .اإلداري هيكلها أوعملها 

 اإلداري األداءوالقائمين على تحسين  األعمالجتمع المال و أكثر شمولية وقبول في م األنموذج
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يفترض  بارهوباعتعنه  المتحققةة والنتائج اإلداريالمؤسسي وذلك لتناوله جميع الجوانب للممارسات 

في قيمتها ًل تتحقق إًل من خالل تبني المؤسسات لمنظومة متكاملة من الممارسات  المتميزةان النتائج 

ن تحقيق المزيد من التميز في ، األداءتعتمد التميز في  التي واصلة ًل يتحقق اًل من خالل م األداءوا 

 .(Loncica, 2012لتحسين هذه الممارسات ) اإلبتكاراًلبداع و 

وقيم الفرد  مؤسسةالالسلوك وصنع القرار وتأثر كل من قيم  لتوجيه ساسوتوفر القيم التنظيمية األ

القة هنا أي أن الع ، في األخر حيث تعبر القيم التنظيمية عن فلسفة وخصائص المؤسسة الداخلية

 ارتفاعو  المؤسسة وأعضائها أهداففإذا زاد التفاعل بينهما يكون هناك تطابق بين  ، عالقة تبادلية

كذلك  ،(2008، حمدأ) المؤسسة أهدافمستوي الرضى لألفراد وزيادة دوافعهم والتزامهم لتحقيق 

لذا يعتقد بان  ليةوفاع بكفاءةها أهدافوجوهر فلسفة أي مؤسسة لتحقيق  يةساساأل الركيزة تعتبر القيم

 يوقف على كيفية إدراك منتسبيها لتلك القيم التنظيمية والعمل بموجبها المؤسسةنجاح 

 (.2008_،)العوفي

، اأم مرؤوس ان قائدأكا سواء سلوكّيات الفرد العامل في في المؤّسسات  أثرا كبيرا وللقيم التّنظيمّية

ن قيم سلبية الموارد البشرّية مإدارة ين في اإلداريكانت تحكم سلوكّيات  التيوالّتمعن في تحّول القيم 

سهامات المورد البشري في العملّية اإلنتاجية  النظرةها  كان جوهر المتدّنية والغير تقديرّية لمجهودات وا 

سهامية تحقق  إلىوالخدماتّية  مي التّنظيم في ظّل المحافظة على هذا الّنسق القي أهدافقيم إيجابية وا 

يم التّنظيمّية قبصمة للتّنظيم والعناصر البشرّية المكّونة له، وبهذا فال وهو يعطيالعلني والّضمني، 

( 2004(. وهذا يتّفق بما أورده صدام )2017، )بكوش ا الكيان الثّقافي ألي مؤّسسةعليهقاعدة يبنى 

بأّن القيم التّنظيمّية هي تعبير عن هوية وفلسفة وخصائص المؤّسسة الّداخلّية، فهي توفر المعايير 
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تحفز بها  التية عن سلوكها التّنظيمي والّطريقتعّبر بها  التيتتخذ بها المؤّسسة قرارتها والّطريقة  التي

 سلوك العاملين فيها.

ها وتساعد وتماسك المؤسسةأن القيم التنظيمية مهمه في المحافظة على تقدم  يستنتج مما سبق

 فكارا يخلق األوهذ، الرضي الوظيفي إلىفي توفير الراحة والثقة بين الرؤساء والمرؤوسين والوصول 

 التميز. إلىويقودها  المؤسسة في واًلبتكاريةاًلبداعية 

م الذين يجعلون والبشر ه، والعنصر المهم في التميز هو العنصر البشري فالتميز هو فكٌر بشري  

رباب ألوتحقيق المنافع  الطلبةمن خالل خدمة دارة األشياء ممكنه الحدوث وًل يتحقق التميز في اإل

نما من خالل ال، بأسره فحسبمن العاملين وغيرهم والمجتمع  العمل وتوجيه  ياغةبصتقوم  التي قيادةوا 

السياسات واإلستراتيجيات والموارد البشرية وتستثمر العالقات وتدير العمليات المختلفة بالمؤسسة 

 (.2013، )الدجني

الحكومية  ةيساساألالقيم التنظيمية في سلوك مديري المدارس  أهميةمن خالل ما تقدم يظهر جلياا 

 ويقويهلسلوك وكيف يؤثر التميز في ا المؤسسة أهداففي تحقيق  اإلبتكارالذين يتبعوا أسلوب التميز و 

للقيم  اأساسوهذا يساهم بشكل كبير في ارساء دعائم الود والعالقات اًلنسانية مما يشكل  ويدعمه

 التنظيمية بشكل عام.

 مشكلة الّدراسة

خاصة كونها تؤثر على أداء مديري المدارس ومساعديهم وتهتم  أهميةالتميز إدارة تكتسب 

 التيرسية المددارة اإل أهدافتحقيق  إلى تسعى التي الجديدة الوسيلةحيث أنها هي ، بتطوير أدائهم

 لمدرسةاعلى تنظيم العالقات داخل  المدرسيةدارة المجتمع. حيث تقوم اإل أهدافمن شئنها تحقيق 
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لتطوير والتغيير وا اًلبتكار تتبنى التيكما أن القيادة التربوية  األمور. أولياءو بين المعلمين والطلبة 

تخلق مرونة ، اتيجياًلستر والتخطيط  التعليمتطوير نوعية  إلى تسعىس، كأسلوب حياه وًل تفرق بينهما

 مجتمعات مبدعة منتجة.  إلىحيث تحول المجتمعات البيروقراطية 

بجوده عمل  فعالتكوين، والدفي  ساستحدث التطوير والتغيير وتجعله األ التيالقيادات التربوية 

 اًلبتكارها على القائد التربوي في ةرسم السياسة التربوية تنعكس قدر  جهةجميعاا ومن  التعليميةاألقسام 

 والسخية في البحث المتاحةتخصيص الموارد  الكثير من الدول هو إليهوالتميز وهذا ما سعت 

 (.2007، التغير والتطوير المطلوب )عرار إلى تسعى التيوالتطوير للقيادات التربوية 

القيم التنظيمية في المؤسسات التربوية اي كلما كانت القيم  أهمية إلى( 2011) طالب كما أشار

يم التنظيمية كما تؤدي هذه الق، في المؤسسة مرتفعة ارتفع الوًلء التنظيمي للمنظمة السائدةالتنظيمية 

 هتمتاالمؤسسة. ولهذا السبب  أهدافقدراتهم اًلنتاجية وتحقيق  وزيادةتحمل اًلفراد المسؤولية  إلى

بأداء مديري المدارس وتطويرها فقامت على وضع خطة للتطوير التربوي ليساعد مدراء المدارس  الوزارة

 أيضا التحديات والتطورات الحديثة وهي جهها لمواة بشكل تدريجي وتطويرهاإلداريفي حل المشكالت 

حقيق معدًلت ت إلىوالتميز والوصول  اإلبتكارتحقق درجة كبيره من التنافس وفتح المجال اإلبداع و 

ز( يكشف التميإدارة ) اإلداريكما أن هذا النمط  التربوية. المؤسسةداخل وخارج  األداءفي تقييم  عالية

 على النجاح واًلنجاز. العمل، وقدرتهم بيئةأنواع مختلفة من المرؤوسين في 

( 2013، الدجني)( ودراسة Saada, 2016وأوصت دراسات كل من سعادة )

 .(EFQMالتميز وفق النموذج األوروبي )إدارة دراسة  أهمية( بضرورة و 2019_،الزعبي)و
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، (Chen, 2012) ( ودراسة2017ودراسة بني صخر )( 2014كذلك أوصت دراسة صوفيه )

نظام تحفيز  اعتمادعلى  (2019)وصت دراسة العموش أ، و دراسة القيم التنظيمي أهميةورة و بضر 

( Adewale, 2013) ةوصت دراسأ، كما األداءالموظفين واًلهتمام بهم عبر نظام مكافأة لتحسين 

التعرف على الثقافة التنظيمية قبل قبول عروض  إلىعن عمل  الباحثون أون يسعى الموظفون أ

 العمل.

 لتعليماتقارب العقدين في مجال  ةولمد والتعليمفي مدارس وزاره التربية  الباحثةومن خالل عمل 

 التميز وفق النموذجإدارة تطبيق  أهميةوالتدريب ومن خالل الدورات الداخلية والخارجية ًلحظت 

 موالتعلينموذج في وزارة التربية أن هناك اهتمام منذ أمد لهذا األ ( علماا EFQMاألوروبي للتميز )

نها جائزة وم األردنحيث تم استخدام هذا النموذج في العديد من المؤسسات الحكومية والتعليمية في 

ه الملكة رانيا في جائز  الباحثةالملكة رانيا للمعلم المتميز وجائزة الملك عبد اهلل الثاني حيث شاركت 

الكبيرة  يةهموكذلك األداهلل للمعلم المتميز وتم العمل على معايير اًلنموذج األوروبي للتميز, العب

حقيق والكفاءة لغايات ت الفاعليةفي زيادة  أهميةلتطبيقات وممارسات القيم التنظيمية لما لها من 

 المتوخاة. هدافاأل

إلجراء هذه الدراسة بهدف التعرف على ما درجة ممارسة مديري  الباحثة اتجهتوفي ضوء ذلك 

 ( وعالقتهاEFQM) أنموذجضوء  علىالتميز دارة الحكومية في محافظة الزرقاء إل يةساساألالمدارس 

 القيم التنظيمية لديهم؟بمستوى 
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 هدف الّدراسة وأسئلتها

لدى  (EFQMالنموذج األوروبي )التميز وفق إدارة ممارسة درجة  إلىّتعرف الهدفت الّدراسة 

ه هالحكومية في محافظة الزرقاء وعالقتها بالقيم التنظيمية لديهم من وج يةساساألمديري المدارس 

  التّالية:نظر مساعدي المديرين من خالل اإلجابة عن األسئلة 

التميز دارة إل الزرقاء محافظةفي  الحكومية يةساساألمديري المدارس ما درجة ممارسة  1-

 ؟نظر مساعدي المديرين جههمن و ( EFQMوفق النموذج األوروبي )

 ظةمحاففي  الحكومية يةساساألما درجة مستوى القيم التنظيمية لدى مديري المدارس 2- 

 نظر مساعدي المديرين؟ جههالزرقاء من و 

 بةاستجامتوسطات  داّلة إحصائيا عند مستوى الّدًللة بين ارتباطيةهل توجد عالقة  3-

المدارس  ( فيEFQMالتميز وفق النموذج األوروبي )إدارة مديري المدارس لممارسة  مساعدي

 لديهم؟ التنظيميةوالقيم  الحكومية يةساساأل

ساعدي م استجابةمتوسطات  هل توجد فروق ذات دًللة إحصائّية عند مستوى الّدًللة بين 4-

لتميز ادارة الزرقاء إل محافظةفي  الحكومية يةساساألالمديرين لدرجة ممارسة مديري المدارس 

والمؤهل العلمي وسنوات  اًلجتماعي( تعزى لمتغيرات )النوع EFQMوفق النموذج األوروبي )

 ؟( الخدمة

هل توجد فروق ذات دًللة إحصائّية عند مستوى الّدًللة بين متوسطات استجابة مساعدي 5- 

 محافظة في الحكومية يةساساألالمديرين لدرجة ممارسة القيم التّنظيمّية لدى مديري المدارس 

 ؟( الخدمةوالمؤهل العلمي وسنوات  اًلجتماعيلمتغيرات )النوع الزرقاء تعزى 
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 الّدراسة أهمية

التميز لدى مديري المدارس إدارة ممارسة درجة  إلىهذه الّدراسة من خالل التعرف  أهميةتكمن 

نظر  ههجالقيم التّنظيمّية لديهم من و بمستوى  الحكومية في محافظة الزرقاء، وعالقتها يةساساأل

 تطبيقّية. أهميةنظرّية و  أهمية إلىالّدراسة  أهميةمساعدي المديرين، وتّم تقسيم 

الّنظرّية للّدراسة  هميةأواًل: األ  

  الّدراسة في جانبها الّنظري فيما يلي: أهميةتتمّثل 

من خالل معرفة  الحكومية يةساساألن تفيد مديري المدارس أ يؤّمل من نتائج هذه الّدراسة 1-

اعدي مس نظر جههالتميز وعالقتها بالقيم التّنظيمّية من و إدارة العالقة بين درجة ممارسة 

 المديرين.

 وهوًل دارّية المهّمة أإلهذه الّدراسة في كونها تتناول أحد المفاهيم ا أهمية تكمن 2-

  .وطريقة تنفيذها داخل المؤّسسات األداءفالقيم تؤثر على السلوك و ، التّنظيمّية القيم

 التميز ومستوى القيم التّنظيمّية. إدارة بين ممارسة  اًلرتباطكما أظهرت الدراسة عالقة  3-

مارسة م درست العالقة بين درجة التي، الباحثةقّلة الّدراسات المحلّية والعربّية، بحدود علم  4-

 التميز وعالقتها بالقيم التّنظيمّية.إدارة 

الّتطبيقّية للّدراسة هميةثانّيا: األ  

 الّدراسة في جانبها الّتطبيقي فيما يلي: أهميةتتمّثل 

التميز لدى مديري المدارس، وكيفية مساعدتهم ودعمهم في إدارة ممارسة  أهميةظهرت  1-

 من الممكن أن تواجههم والّتصدي لها. التيحّل المشكالت 
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يمكن أن تكون هذه الّدراسة منطلقاا لعمل أبحاث لما تحتويه من دراسات سابقة وأدب  2-

 نظري ذات صلة بالمتغيرين، وأداتين تم التّأكد من صحة ثابتهما وصدقهما.

دى التميز وعالقتها بالقيم التّنظيمّية لإدارة عملت على تقديم تقييم واقعي لدرجة ممارسة  3-

 مساعدي المديرين. نظر جههمديرين المدارس من و 

قد تفيد هذه الّدراسة العاملين في مجال القيادة الّتربوّية من مديرين ومديرات من حيث  4-

 عدي المديرين.نظر مسا جههبالقيم التّنظيمّية من و  التميز وعالقتهاإدارة تعريفهم بدرجة ممارسة 

 .إلداريالغاية إعداد نماذج للتميز  والتعليميتوقع أن تفيد هذه الّدراسة وزارة الّتربّية  5-

 مصطلحات الّدراسة

 :التاليةالّدراسة على المصطلحات  اشتملت

والتفوق التنظيمي لتحقيق مستويات غير عادية من  اإلداري"حالة من اإلبداع  : هيإدار  التميز

نجازات من نت عنهينتج  المؤسسة، بماوغيرها في  الماليةنتاجية و إلللعمليات ا األداء، والتنفيذ ائج وا 

 .المستفيدين وكافة أصحاب المصلحة في المؤسسة" عنهتتفوق على ما يحققه المنافسون ويرضي 

 .(80:2002، )السلمي

من خالل إدارتها على المساهمة بشكل إستراتيجي عبر  المدرسةقدرة ": إجرائياَ إدارة التميز 

وتقاس  "تميزها عن باقي المدارس فعالة بصورةها أهدافالتفوق في أدائها وحل مشكالتها ثم تحقيق 

ا ليهعهذا الهدف. ويمكن لمديري المدارس الحصول صممت ل التيإجرائيا من خالل فقرات اإلستبانة 

 (.EFQM) أنموذجيير وفق معا



12  
 

المؤسسة  بإنشائه: نموذج يتكون من تسعة محاور قام (EFQMالنموذج األوروبي للتميز )

، وتم بناء إطار ومفاهيم نموذج التميز كمنافسه سنوية ألفضل 1988األوروبية إلدارة الجودة عام 

 .(3:2015المؤسسات سنويا )المزين والغامدي، 

ر يغ وأمرغوب  الواحـد حـول ما هو اًلجتماعي التنظيمأعضـاء  بينمشـتركة  اتفاقاتهي  :القـيم

 .(24:2002، ر مهم. )العميانيغ أود، مهم يـر جيغ أود يمرغوب، ج

ر فر المعاييسة الّداخلية، فهي تو هي تعبير عن هوية وفلسفة وخصائص المؤسّ  القيم الّتنظيمّية:

تحفز بها  لتياتعبر بها عن سلوكها التّنظيمي والّطريقة  التيتتخذ بها المؤسسة قرارتها والّطريقة  التي

 (.5:2004)صدام،  سلوك العـاملين فيها

الّشخص لتقييم  يتبّناها التيوتعّرف القيم التّنظيمّية إجرائيًّا بأّنها مجموعة من القواعد واإلجراءات 

 للدراسة. المعدة األداةمن خالل  وتقاس ،هدافا بتحقيق األعليهأعماله وتصرفاته، ويعتمد 

 حدود الّدراسة 

 :التاليةتحّدد الّدراسة بالحدود 

التميز وفق النموذج األوروبي دارة )ممارسة مديري المدارس إل الحدود الموضوعّية 1-

(EFQM)  عالقتها بالقيم التّنظيمّية(و. 

 .الحكومية في محافظة الزرقاء( يةساساأل)مساعدي المديرين المدارس  الحدود البشرّية 2-

حافظة الحكومية في م يةساساألهذه الّدراسة فقط على المدارس  )اقتصرت الحدود المكانّية 3-

 .الزرقاء(

 .(2020- 2019)الفصل الّدراسي الثّاني من العام الّدراسي  الحدود الّزمانّية 4-



13  
 

 محّددات الّدراسة

مدى  لىإبدًلًلت صدق أداتي الّدراسة وثباتهما، باإلضافة  الحاليةتحّددت نتائج هذه الّدراسة 

ّدة لغرض ستجابتهم على اإلستبانة المعادّقة تقديرات أفراد العينة وموضوعيتهم وأمانتهم العلمّية في 

، كما أن تعميم نتائجها ًل يتّم إًل على المجتمع اّلذي سحبت منه العينة والمجتمعات الحاليةالّدراسة 

 ه.المماثلة ل

 عينة الدراسة وذلك بسبب جائحة إلىوهي صعوبة الوصول  الباحثةومن مشكالت التي واجهت 

ية عينة الدراسة من خالل الروابط اًللكترون إلىكورونا حيث تم عمل استبانة الكترونية وتم ارسالها 

والخروج  اًلستبانةمساعدة في تعبئة المن مساعدين ومساعدات بالتعاون و  المكونةدراسة القامت عينة 

ات كما تم استخدام المكتبة اًللكترونية لالطالع على الدراس إلكترونياا،بنتائج الدراسة التي تم جمعها 

بب الحظر ية بساألردنمكتبات الجامعات  إلىالسابقة المتعلقة بمتغيرات الدراسة لصعوبة الوصول 

 الشامل في المملكة.
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 الفصل الثّاني
 األدب الّنظري والّدراسات الّسابقة

ا لألدب الّنظري ذي الّصلة ب ايتضّمن هذ تها، ومتغيرا الحاليةالّدراسة  أهدافالفصل عرضا

 والّدراسات الّسابقة ذات الّصلة بالموضوع، وفيما يأتي عرض لذلك.

 أواًل: األدب الّنظري

( وعالقتها EFQMالتميز وفق النموذج األوروبي )إدارة القسم األدب النظري المتعلق ب هذا يتناول

 التنظيمية.بالقيم 

 لخارجيةاالمتغيرات والتطورات  ةومواجه ةمواكب إلى الحاجةالتميز للتعبير عن إدارة ظهر مفهوم 

تحقق لها والبشرية و  الماليةو  الماديةستثمار واإلمكانات احيث تكفل لها  المدرسيةدارة باإل المتعلقة

حقيق بشكل فعال ومميز وت المؤسسة أهدافتحقيق  إلىالترابط والتناسق والتكامل بين عناصرها 

 المنفعة للجميع.

 (EFQMالتميز وفق النموذج االوروبي )إدار  أواًل: 

التميز حيث تباينت وجهات نظر الباحثين والكتاب حول  إدارةفي هذا الجزء مفهوم  استعراضم ت

 تحرص على استمراريتها وتقدمها. التيالتميز لدى المؤسسات إدارة تطبيق  أهميةمفهوم و 

راتيجي في التخطيط اإلست الحاسمةالفرص  استغالل إلىسعي المنظمات  :"فهناك من عرفه بأنه

 "ألداءاوضع الهدف وكفاية المصادر والحرص على يسودها  ةمشترك رؤيةالفعال واًللتزام بإدراك 

 (49:2015، )النسور
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بل  ارزةالبنجازات إلا إلىيؤدي  التي واألنشطة: " تفاعل مزيج من الحوافز والقيم وُعرف بأنه

 .(stok, 2015:117)"والتطور التنمية إلىالحافز وقوه الدفع  يكاُد أن يكون هو

دارة و  ه والتفوق التنظيمي لتحقيق مستويات غير عادي اإلداريالتميز عباره عن حاله من اإلبداع ا 

نجازات ا  مما ينتج عنه نتائج و  المدرسةوغيرها في  الماليةو  اإلنتاجيةوالتنفيذ للعمليات  األداءمن 

 .(80:2002، السلميوالمجتمع المحلي ) المدرسةيرضى عنها العاملون في 

تفوق ستراتيجي عبر الابأنها قدرة المؤسسات على المساهمة بشكل " التميزإدارة وأيضا عرف  

 "تميزها عن باقي المؤسسات ةفعال ةبصور ها أهداففي أدائها وحل مشكالتها في تحقيق 

ممارساتها وسياساتها و  باستراتيجياتهاتتميز "التميز إدارة وهناك من يرى أن ، (71:2010،)الضالعين

نماذج محدده تدعم الجهود  إلى استناداالمستمر  ةعن طريق إجراء الممارس األداءة ونتائج اإلداري

التميز تتمثل إدارة كذلك يري أخرون أن  ، (Abdallah, 2013:32عبد اهلل ) "التميز المبذولة نحو

على وتفعيلها في ترابط وتكامل لتحقيق أ المؤسسةعلى التوفيق بين مدخالت ومكونات  القدرة"في 

وا من سواء كان المؤسسةبما يلبي رغبات ومنافع وتوقعات األفراد المرتبطين في  األداءمعدًلت 

  .(2008، )العمري "العاملين أم المستفيدين

هارات والم والمعرفة الخبرةيتكون من تراكم  األداءأعلى مستوى من مستويات  "كما عرف بأنه

"، للعاملين سبةالمناتضمن التحسين والتطوير المستمر لهم لغرض تحقيق المكان  التيلدى العاملين و 

الجيد  اًلستثمار أالتميز باعتباره مدخال إداريا شامال ومتكامال يقوم على مبد إلىيمكن النظر  كما

لمخطط ا هدافاأل إلىمن أجل الوصول  استثمارهاوكفاءتها والعمل على  المؤسسةوالمتفوق إلمكانات 

 (. 67:2015، المشهداني)وتميز  ةلها بكفاء
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والممارسات  األداءنها التفوق اًليجابي في أ"ب التميزإدارة ( 21:2009، خفاجي) ويعرف

ني المب الكفء، والفعال األداءفي العمل و  اإلجادةمن  متقدمةالذي يعتبر مرحلة  المقدمةوالخدمات 

 ن".والنتائج وخدمه المتعاملين والتحسي األداءوتتضمن التركيز على  الرائدةة اإلداريعلى المفاهيم 

 إلىة تمكن المؤسس التيبأنها هي محصلة لتطبيق مجموعة من المعايير "التميز إدارة وتعرف 

وتها التنافسية ق زيادةوتسهم في  السوقيةتزيد من الحصه  مسبوقةنتائج تنافسيه غير  إلىالتوصل 

 .(241:2002السلمي، )

والتميز  اإلبتكارعن حاله من اإلبداع و  نمط إداري يعبر التميز هوإدارة يمكن استخالص أن 

 سسةالمؤ في  المتاحة لإلمكاناتاألمثل  استخدامو  األداءفي  عاليةمستويات  إلىوالوصول  اإلداري

 رضى العاملين والمجتمع المحلي. إلىبشكل مميز والوصول  المؤسسة أهدافلتحقيق 

 .ءاألداتوضيح الدور الفعال في تحقيق نتائج متميزة في  إلىالتميز إدارة  ةتقوم فلسف

فة ترتكز على فلس على وبالتحديد يقوم منهج التميز واعية قيادةالتميز من خالل إدارة  يتم تحقيق

منهج على . ويقوم التقييم في هذا الاألداءو  المستفيد، العاملين، ،قيادةالتتمثل في  وهي:أربعه مبادئ 

 لمصلحةا العاملين، أصحاب في، المستفيدينوتتمثل  األداءقياس أربعة عناصر رئيسيه من نتائج 

 (.2009 وعبابنه، معبد الحليوالمجتمع. )

 التاليةالتميز ويمكن تلخيصها بالنقاط إدار  ا إليهوهناك أسس فكرية تستند  

تحدد الغايات  ثالتميز حيإدارة ببناء منظمه تتحقق فيها  التعليميةتقوم الكثير من المؤسسات 

كما  بالمؤسسة.مجاًلت النشاط  كافةللتخطيط والتوجيه في  أساسك واعتمادها المرجوة هدافواأل
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متغير ومتطور كما تتفاعل عناصر  واقتصاديوسياسي  اجتماعيتعمل المؤسسات في إطار مناخ 

عادة صياغة المجتمعات والتقنية العلميةوالتطورات  الثقافة  .(14:2012، العايدى) في تطوير وا 

مهددات به من فرص و  عماالتميز تتبلور مهامها في دراسة وتفهم المناخ المحيط والكشف إدارة 

ندات، المهدلك الفرص والتعامل مع ستثمار تًل المؤسسةوتهيئه العناصر والمقومات الذاتية ب  وا 

 كافةا ية تتصف بهأساس ةبصف فعالياتمن  ةهي فلسفه شامله لكل ما يجري بالمؤسس ةالجود

أنها ليست مجرد مواصفات قياسية للمنتجات  المؤسسة، أيالمدخالت والعمليات ومخرجات في 

 .(2013 ،المبيضين) المؤسسةتنتجها  التيوالخدمات 

 ورؤيتها وفهما للظروف للمؤسسة الذاتيةقراراتها في ضوء معطيات الظروف دارة تتخذ اإل

 ةدائما تقويم انجازاتها والحكم على كفاءه العمل ومستويات اًلنتاجيدارة وتحاول اإل الخارجيةوالمتغيرات 

دارة إوتسعى ، المخططةوالنتائج  هدافواأل األداءفي خطط وبرامج  ةالمعايير المحدد إلىبالقياس 

 ةناء وتنميالتميز على بإدارة تعمل كما  ،في جميع األحوال ةمستمر  ةالتميز للتطوير والتحسين بصف

 ةالقدر  وه حيث أن سمات التميز المؤسسةالعالقات مع مختلف الطوائف واألطراف الذين ترتبط بهم 

 ، هاأهدافاياتها و غ إلىللوصول  المؤسسةوتوظيف تلك العالقات في سبيل تعظيم الفرص  استثمارعلى 

 يهعلوالسيطرة  هيكمن إدارت ًل هتعمل وفق مبدأ ماًل يكمن قياس التيالتميز  إدارةتفوق  أساسوالقياس 

 األداءي والعالقات الداخلة ف واآللياتويتطلب إعمال مبدأ القياس ضرورة التعبير الكمي عن العناصر 

 .(2010، الضالعين)

 التميز إدار  خصائص 

الصعبة حيث أن  األعمالقبول  (:2015) من الخصائص النسور ةالتميز بمجموعإدارة تمتاز 

ريع في والتعلم الس النمو إلىتعتبر من أهم مصادر التميز المؤسسي حيث تؤدي  األعمالقبول هذه 
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لها حيث تعمل القيادة كقدوه و  الكفؤة قيادةكما أنها توفر ال المنظمات وتحسين عمليات بدء العمل.

نظمات ببرامج التدريب تعزز من تميز الم اًلهتمام. وأن عليهدور بارز في تحقيق التميز والتشجيع 

لتأدية  األساليب أفضلبها دقة نظام التنبؤ الخاص بها من خالل اختيار  والدقة، ويقصد األداءفي 

 .المؤسسةلى تميز دقة التنبؤ ع أهميةالمهمات وبناء مناخ داخلي يؤكد 

 صفات المدير المتميز

ة على والقدر ، يمتلكها المدير التي األساسيةوالمهارات  الشخصيةهنالك العديد من الصفات 

 و الذيهالقرارات. المدير المتميز  واتخاذممارستها مثل تحليل المشكالت وحلها والحكم على األمور 

 لمعنويةايستطيع بها إيجاد التوازن بين المشاعر  التي البداهةوعنده  ،يمتلك الحكم العادل على األمور

والمدير المتميز يملك مهارات التعامل مع األخرين كالمقدرة على اًلتصال الفعال والتفويض  الماديةو 

دراك إ األفراد والمدير المتميز يمتلك اًلحساس باألحداث والتوافق معها وذو وتوجيهوحل الصراعات 

 (.2007، )السيد ويستطيع أن يكون منفتحا ألدراك الحقائق المادية والمعنوية لألفراد عالي

 المختلفةاقف للمو  لالستجابةكما يمتلك المدير المتميز القدرة على إيجاد طريقه جديده ومبتكره 

 ةهجالمدير المتميز المقدرة على التصرف في مواويتوفر في ، ةبشكل غير تقليدي بسرعة البديه

 استمراربالمدير المتميز يحاول التعلم  ،المشكالت والتفكير في الحلول وفهم رؤية الموقف بأكملها

ويحتاج  بسرعه المختصرة فكارالمهمة باأل فكاريبحثون بأنفسهم عن مصادر المعلومات وربط األ

كم في حالمدير المتميز ان يكون مرن بدرجة كافية حيث يتمكن من التعامل مع جميع المواقف ويت

 همع من حول من التعامل هويمتلك المدير المتميز معلومات ثقافية ليمكن، ويتسامح وانفعاًلتهنفسه 

 (.2011، هالليويكون اتجاهاته ومعتقداته )
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  The European Foundation For Quality Management:النموذج األوروبي للتميز

 وتم اًلعالن عن النموذج في عام 1988في عام  الجودةدارة إل األوروبيةتم إنشاء المؤسسة 

 لجودة، وتقسماالتنافسية للمنظمات األوروبية باًلعتماد على فلسفة  المقدرة زيادةم والهدف منه 1991

لمنظمة يمكن ل التيتشمل الممكنات النشاطات  (، حيثمجموعتين )الممكنات والنتائج إلى همعايير 

نشطة األالممكنات و  استخدامالمؤسسة ب هتحقق التي األداء ىالنتائج هي تمثل مستو  ماأبها، القيام 

 .(2019، )العنزي

 فوائد النموذج للمؤسسات

من  استخدامهحيث يتم ، (EFQMللتميز ) األوروبيالنموذج  ًلستخدامالعديد من الفوائد  هناك

 وهي:قبل كثير من المؤسسات لضمان تميزها 

  .اتجاه تحقيق التميز يةساساألوالخطوات  المؤسسةتحديد موقع  -

 .لمؤسسةاوالمعلومات على حد سواء داخل وخارج  فكارتبادل األ للقدرة علىتوفير لغة مناسبة  -

 المؤسسة. إدارةي لنظام أساستوفير هيكل  -

 .فاعليتهاو  المؤسسةتحسين كفاءة  إلىؤدي والمخطط لها مما ي الحاليةنشطة األ واحتواءتجميع  -

 .المؤسسة إدارةومنظم من أجل  يأساسهيكل  توفير -

 (EFQM) : معايير النموذج األوروبي للتميز 

 يمكن تطبيقها في المؤسسات التي( معياراا فرعياا 32و) معايير رئيسة (9) يتضمن النموذج

 .(Loncica, 2012:145) وهي، التربوية

 القياد  المتميز   1-

ككل والقادة المتميزون هم الذين يعملون  المؤسسةالموجودة في  لإلدارةهي عبارة عن منظومه 

ويحتوي  ،باستمرار وتحسينهوتحفيز العاملين وتطبيق العمل على تطوير وتحقيق الرؤيا والرسالة والقيم 
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( اي ما يعادل %10( نشاطاا فرعياا ويبلغ وزنة النسبي )39( معايير فرعية و)6هذا المعيار على )

 نقطة.( 1000)( نقطة من 100)

 واالستراتيجياتالسياسات  2-

عميم ، وتطويلة المدى هدافوالغايات واأل هتحديد التوج هطار العام الذي يتم من خاللوهي اإل

ومات والمستقبلية وتحدد المعل والتوقعات الحاليةالسياسات وتطبيقها وتحديد احتياجات األفراد 

( نشاطاا 23( معايير فرعية و)4يتضمن هذا المعيار ) والتعلم واألبداع، األداءالمستنبطة من قياس 

 ( نقطة.1000( نقطة من )100ي ما يعادل )أ( %10فرعياا ويبلغ وزنة النسبي )

 البشريةالموارد  3-

هم موجودات المؤسسة ألن من خالل هذه الموارد تتمكن المؤسسة أتعتبر الموارد البشرية من 

تحديد و  هدافأللتحقيق ا يهعلوفا بكفاءةمن ان تتميز عن المنظمات األخرى وتعمل هذه الموارد 

 معارف األفراد وقدراتهم وتطويرها وتنميتها والتواصل والحوار بين العاملين ومكافأة العاملين وتمكينهم،

ي ما يعادل أ( %10( نشاطاا فرعياا ويبلغ وزنة النسبي )35( معايير فرعية و)6ار )يتضمن هذا المعي

 .(2013، )سهمود ( نقطة.1000( نقطة من )100)

 الشراكة والموارد 4-

ا السياسات واًلستراتيجيات ودعمه تعزيزجل أالشراكات من إدارة تعمل المنظمات المتميزة على 

والمستقبلية  اليةالحبالموازنة بين احتياجاتها  المؤسسةالعمليات التشغيلية حيث تقوم  فاعليةوضمان 

دارة و  والمجتمع والبيئة دارة التقنية و ا  ( 27( معايير فرعية و)5هذا المعيار ) المعلومات والمعرفة،ا 
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( نقطة. 1000( نقطة من )100( اي ما يعادل )%10نشاطاا فرعياا ويبلغ وزنة النسبي )

 (.2016_،شوا)ال

 العمليات 5-

ب ومعالجتها وتحسين العمليات حسحيث تقوم المنظمات المتميزة بتحسين وتصميم العمليات 

من أجل إرضاء الزبائن والجهات ذات العالقة يتضمن هذا المعيار مبتكرة  أفكارستخدام االحاجة ب

( نقطة من 100ما يعادل )( اي %10( نشاطاا فرعياا ويبلغ وزنة النسبي )27( معايير فرعية و)4)

 .(2012، )العايدي ( نقطة1000)

 المجتمع المحلي( األمور، ، أولياء)الطالبرضا الزبائن  6-

عطي أالزبائن ومدى اإليفاء بها من المؤسسة و  وانطباعات يهتم هذا المعيار بمتطلبات وتوقعات

 (.2003 للتميز،( نقطة )الموقع الرسمي للنموذج األوروبي 200هذا المعيار )

  رضا العاملين 7-

 ( نقطه.90وله ) وسلوكياتهم، واتجاهاتهم وانطباعاتهمالعاملين  آراءيهتم هذا المعيار ب

  على المجتمع التأثير8-

في المعايشة السليمة مع المجتمع ومع  المؤسسة( نقطة بقدرات 60ويرتبط المعيار الذي جاء )

 كسب صداقتهما.من أجل ورضا المجتمع البيئة 

 نتائج العمل 9-

مي )الموقع الرسخدمات من  لألفرادوفق ما يقدم  األداء( نقطة ويهتم بمستوي كفاءة 150وله ) 

 (.2003،للنموذج األوروبي للتميز
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 ألعمالايمكن ممارستها في  التيالتميز إدارة في هذه الدراسة على معايير  الباحثة اعتمدت

المتميزة والسياسات  قيادةفي محافظة الزرقاء وهي )ال يةساساأللدى مديرين المدارس  ةاإلداري

والموارد البشرية والشراكة والموارد والعمليات ورضا الزبائن والعاملين والتأثير على  واًلستراتيجيات

( وعالقتها بالقيم التنظيمية ليتم قياس درجة ممارستها لدى مدراء المدارس المجتمع ونتائج العمل

 .الحكومية بمحافظة الزرقاء يةساساأل

 ثانيا: القيم التنظيمية 

بوضع  سة تهتمأي مؤس، سلوك األفراد وتضبطوتعدل  توجهألنها القيم التّنظيمّية مهمة في حياتنا 

المؤسسة  هدافأالرضى الوظيفي لدى العاملين وتحقيق  إلىالقواعد التّنظيمّية بين العاملين للوصول 

 . عليهبكفاءة وفا

فهي الموجه  ،المؤسسةتلعب القيم التّنظيمّية دوراا مهمًّا في أي منّظمة في الحفاظ على كيان هذه 

ي للعاملين في أداء وظائفهم سواء على المستوى الفردي أم الجماعي، وكونها تسهم في تكوين ساساأل

م ليست مجرد ة والقيالّناجح المؤسسةاألفراد، فمعرفة القيم التّنظيمّية أصبحت من متطلبات  اتجاهات

اعتقاداا فكريًّا، ولكّنها تأكيد لم يّتسم به الفرد من أفعال ومواقف ًلتخاذ القرارات الحاسمة 

 (.2014_،)صابر

( بأّن القيم التّنظيمّية تعكس الخصائص الّداخلّية للمنّظمة وُتعّبر عن فلسفتها 1994وأورد المقدم )

 إلى( 2014التّنظيمي وصنع القرارات، كما يشير نعموني )وتقديم الخطوط العريضة لتوجيه الّسلوك 

ـون في أغلب األحيان تك التيأّن القيم التّنظيمّية تعّبر عن طريقة تفكير المؤّسسة وتحركاتها المعتادة، و 

التّفريـق بين  يًّا فـيأساسجزئيًّا من طرف أعضائها. وتعتبر طريقة التّفكير هذه عنصراا  معلومة ولو
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تميز ، أن المؤّسسات الّناجحة تاليوم عليهالّناجحة والغير ناجحة، فقد أصبح من المتفق  المؤّسسات

 بنسق قيم يختلـف عن المؤّسسات الفاشلة. 

ن بيئة العمل من قيم تعمل على توجيه سلوك العاملين ضم أويسود في مكان  والقيم التّنظيمّية ما

لمساواة بين العاملين والثّقة المتبادلة وغيرها الّظروف التّنظيمّية المختلفة، ومن هذه القيم ا

 الّرقي إلىتسعى  التي( بأّن القيم التّنظيمّية Somers, 2001(، حيث يرى )2002_،)العميان

المبادئ األخالقّية في التّنظيم تحصد عدد من الفوائد الهامة، وتحّقق أقل األخطاء في العمل وأعلى 

درجات اًللتزام الوظيفي، وتشمل التّنظيمات الّرسمّية والغير رسمّية وتصبح المبادئ الّسلوكّية للعاملين، 

ا من قبل هعلييتّم إيجادها والمحافظة  تالمؤسسا( بأّن القيم التّنظيمّية في 2013، وأضاف )الوحيدي

تهم غير مهم من إدار  أومهم  هو يتعّرفون على ما المؤسساتين، حيث أن العاملين في اإلداريالقادة 

أنها شأن ش للمؤسسات اًلستراتيجية، ولعل الّتوجه الجديد بوضع القيم أحد مكّونات الخّطة العليا

 هدافأالقيم التّنظيمّية ودورها الفعال في تحقيق  أهميةالّرسالة والّرؤية دليل واضح على مدى 

 .المؤسسة

 مصادر القيم الّتنظيمّية

بما أّن القيم التّنظيمّية تختلف من شخص آلخر ومن مجتمع آلخر ومن جماعة ألخرى، 

 متنّوعة فمنها: أيضافمصادرها 

  الّدينّية التعاليم 1-

ممكن أن تستمد القيم منها سواء كان ذلك من القرآن  التيحيُث يمثل الّدين أحد أهم المصادر 

 .(2003، )القريوتي الكريم أومن الّسنة الّنبوّية الّشريفة
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 المصدر االجتماعي 2-

قيم األفراد تختلف باختالف المجتمعات  فإنبما أّن الفرد جزء من المجتمع اّلذي يحيا فيه، 

 .(2002، )حمود

 الخبر  الّسابقة 3-

 .(2003، وتي)القري يعطيها لألشياء التيتؤّثر الخبرة الّسابقة للّشخص في األوزان والقيم   

 ا الفردإليهينتمي  التيالجماعة  4-

ينتمي لها أي شخص مصدرا آخرا للقيم، فيمكن أن يغير الفرد من قيمه  التيتعتبر الجماعة 

 (2002معها)العميان،ا، لتصبح قيمه متناسقة إليهينتمي  التينتيجة ضغط الجماعة 

 وظائف القيم الّتنظيمّية

 (:2010تنقسم وظائف القيم التّنظيمّية على ثالثة مستويات كما ذكرها )العتيبي، 

 المستوى الفردي  1-

مكارم األخالق واتباع الّسلوك القويم  ويركز هذا المستوى على تهذيب الّذات وتوجيهها نحو

 سامية. أهدافوضبط الّشهوات وتوجيه الفكر بما يجعل مخرجاته ذات 

 المستوى االجتماعي 2-

تساعده على اّتخاذ القرارات، كما  التيويركز هذا المستوى بمنح المجتمع عدداا من المعايير 

الت الكثير من المشك، ويسهم بحّل ويضبط الّسلوك الجماعي بما يحافظ على المصالح الفردّية

 .اًلجتماعّية
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 المستوى المؤّسسي 3-

المؤّسسة  أهدافيق تحق يوّجه العاملين مهما اختلفت ثقافتهم ومؤهالتهم ومستوياتهم الوظيفّية نحو

ّم تدريب أعّدتها بناءا على قيمتها التّنظيمّية، ويت التيبشكل تكاملي في ضوء الخطط اًلستراتيجّية 

الّتحفيز  ا من سلوكهم، ألّن المؤّسسة تتبع أسلوبيزام بالقيم حّتى تصبح جزءات اًللتيلآالعاملين على 

 والمحاسبة فيما يتعّلق بتنفيذ القيم التّنظيمّية.

 القيم الّتنظيمّية مجاالت

 رئيسة:أربع مجاًلت  حيث يتضمن هذا المتغير

 لعدالة ا -1

ذلك من ، و تعمل الكثير من القيادات على توخي العدالة وعدم التحيز في التعامل مع العاملين

شعورهم اثاره دافعية العاملين للعمل و  إلىمهام والواجبات بشكل عادل بينهم. وهذا يؤدي خالل توزيع ال

 إلىالمدير  ومنها يسعى اإلبتكاروالتميز و  لإلبداعي أساسواًلستقرار وتعتبر العدالة عنصر  األمنب

 .األداءالتميز في  إلىل و المؤسسة والوص أهدافتحقيق 

 الشفافية -2

تطبيق الشفافية وترسيخ النزاهة والوضوح في العمل للوصول  إلى العليا اإلداراتتسعى جميع 

لىالصدق و خالص و واإل باطا وثيقا بالتعاون. وترتبط الشفافية ارتالفاعليةالتميز والكفاءة و  إلى جعل  ا 

اعلى درجات التميز في  إلىاهم من المصلحة الخاصة في العمل والوصول  العامة المصلحة

 المؤسسة.

 هتمامالا -3

تقدير حاجات العاملين وتلبية رغباتهم ومشاطرتهم احزانهم وافراحهم ومساعدتهم  باًلهتمامويقصد 

ل دافعيتهم للعمل من خال إلثارةعنصر التحفيز  استخدام إلىيسعى المدير  في حل المشكالت.



27  
 

ها بشكل دؤوب. كما ان تنمية وتطوير العاملين من خالل الدورات استخدامالحوافز المادية والمعنوية و 

 هنا يشعر الفرد بأنه عنصر منتج وفعال مماوالورش المتعلقة بالعمل لمواكبة التطورات الخارجية 

 التميز. إلى يدفعه

 المتبادلةالثقة  -4

الثقة يدل على ان المدير ناجح ألن الثقة المتبادلة  وان بناءنجاح كل مؤسسة،  أساسهي الثقة 

سعى المدير لذا ي ها وتمكنها من انجاز العمل بشكل متميز،أهدافتحقق للمؤسسة  دارةبين العاملين واإل

نجاز بناء ثقة بينة وبين العاملين لتجنب العدائية في العمل بل تعطي الموظفين حافزا إل إلىدائما 

ملهم ع وًلء العاملين للمؤسسة وهذا يعطي الفرصة للعاملين لتطوير وتزيد منلية و العمل وتحمل المسؤ 

الرضى  ىلإوالوصول من انتاجية الفرد وتحسين اداءه  أيضاوتزيد  فكارخالل تبادل األ واًلبداع من

 . والتميزالوظيفي 

، وتقويمهاد فر ي مؤسسة في ضبط سلوك األأالقيم التنظيمية لدى  أهمية إلى، من ذلك ويستنتج

 إلىول لدي اًلفراد والوص اإلبتكاريل عملية اًلبداع و هللقيم التنظيمية دور مهم وفعال في تس كما

 .اإلداريالتميز 
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 السابقةالدراسات  :ثانياً 

القيم التمييز و إدارة في هذا الجزء عدد من الدراسات السابقة المتعلقة بموضوع  البحثتناول 

 .األحدث إلىالتنظيمية ويتم ترتيبها من األقدم 

 التميزإدار  بالمتعلقة دراسات ال

لدي مديري المدارس الثانوية  اإلداريبإجراء دراسة للتميز  (Cowburn, 2010قام كاوبورن )

الكشف عن قدرة مديري المتحدة المدارس الثانوية في المملكة  إلىهدفت الدراسة ، في المملكة المتحدة

واستخدم  ،والتقويم ،والتنفيذ، اًلستراتيجيةفي ثالث مراحل :صياغة  ممارسة التميز اإلداري على

( فقرة والعينة من مديري 30استبانة تكونت من ) استخدامو  دراستهالمنهج الوصفي التحليلي في 

( مديرا ومديرة واظهرت نتائج الدراسة ان مديري 122الثانوية في المملكة المتحدة بلغت )المدارس 

في  لكن تواجههم صعوبات اإلداريالتخطيط اًلستراتيجي للتميز  عاليةالمدارس يمارسون بدرجة 

 مرحلة الممارسة العملية في تطبيق الخطة اًلستراتيجية.

إدارة التعرف على درجة توفر معايير  إلىفت ( دراسة هدBolanie, 2013وأجرى بوًلني )

سحي المنهج الم ماستخدلدي مديري المدارس الثانوية في جنوب غرب نيجيريا تم  اإلداريالتميز 

ي: وه اإلداري( فقرة حيث تم توزيعها على مجاًلت التميز 30استبانة تكونت من ) استخدامالوصفي و 

الكفايات الفنية وكفايات التعامل مع اًلخرين وكانت عينة ، الكفايات الشخصية، ةاإلداريالكفايات 

( مديرا ومديرة واظهرت نتائج الدراسة ان درجة ممارسة مديري المدارس 154الدراسة تتألف من )

 مرتفعة. اإلداريالثانوية لكفايات التميز 

تها الصغيرة وعالق باإلنجازاتمستوي اًلهتمام  إلى( بدراسة هدفت التعرف 2016قام المطيري )

تخدم اس المعلمين، حيثة نظر هلدي مديري المدارس في العاصمة الكويت من وج اإلداريبالتميز 
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( معلما ومعلمة. واظهرت 468استبانة والعينة مكونة من ) استخدامالمنهج الوصفي اًلرتباطي وتم 

ن العاصمة في الكويت م لدي مديري المدارس في محافظة اإلداريان مستوى التميز  الدراسةنتائج 

وجود فروق ذات دًللة احصائية لدي افراد عينة  مرتفعة، وعدمنظر المعلمين جاء بدرجة تقدير  جههو 

 ازاتباإلنجالدراسة والتميز واوضحت النتائج وجود عالقة ارتباطية موجبة بين مجاًلت اًلهتمام 

 نظر المعلمين. جههمن و  اإلداريالصغيرة ومستوى التميز 

تطبيق معيار القيادة في مؤسسات  ىالتعرف على مد إلى( Saada, 2016دراسة سعاده ) هدفت

لمنهج الوصفي على ا دراستهحيث اعتمد في ، الفلسطيني وفقا للنموذج األوروبي للتميز عالي تعليم

( فردا من 45عينة الدراسة البالغ ) على( فقرة حيث توزعت 30اده استبانة وتكونت من ) استخدامو 

ظهرت نتائج الدراسة ان درجة ممارسة عينة أرؤساء اًلقسام وعمداء في الجامعات الفلسطينية و 

الدراسة لمعيار القيادة وفقا للنموذج األوروبي جاءت بدرجة متوسطة على جميع ابعاد معيار القيادة 

 إلى عزىتدة وتبين عدم وجود فروق دالة احصائيا في درجة ممارسة افراد عينة الدراسة لمعيار القيا

ح سنوات متغير الخبرة وصال إلى تعزىالجنس والموقع الوظيفي ووجود فروق دالة احصائيا  متغيرين

 الخبرة خمس سنوات فاكثر.

درجة ممارسة مديري المدارس الثانوية الحكومية  إلىبدراسة هدفت التعرف  (2016)قامت الشوا 

المنهج  داماستخللتميز، تم  األوروبيالتميز وسبل تطويرها في ضوء النموذج  دارةلمحافظة غزه إل

هرت النتائج أظمعلما ومعلمة، و ( 476)تم توزيعها  ( فقرة58)من  واستبانة تكونتالوصفي التحليلي 

في  هاتطوير التميز وسبل  دارةان درجة ممارسة مديري المدارس الثانوية الحكومية بمحافظة غزه إل

 إلى عزىتللتميز جاءت بدرجة كبيرة وعدم وجود فروق ذات دًلله احصائية  األوروبينموذج ضوء ال

 .وسنوات الخبرة والمؤهل العلميمتغيرات الجنس 
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ة في محافظ والتعليمدرجة ممارسة مديري التربية  إلى ( التعرف2017هدفت دراسة الحمايدة )

ساء حيث تكونت عينة الدراسة من رؤ  ة والفنيةاإلدارينظر رؤساء اًلقسام  جههالتميز من و دارة اربد إل

( رئيسا حيث تم 160في محافظة اربد الثمانية وعددهم ) والتعليمة والفنية التربية اإلدارياًلقسام 

ري التميز لدي مديإدارة الخبرة والجنس والمؤهل العلمي في درجة ممارسة  ثر متغيرات:أتوضيح 

ة المنهج الوصفي وأداه استبانة واظهرت نتائج الدراسة ان هناك درج استخدامحيث تم  والتعليمالتربية 

حت وضأكما  والتعليمفي عمل مديري التربية  اإلداريالتميز إدارة متوسطة في ممارسة مهارات 

بين متوسطات افراد عينة الدراسة  (α=0.05) ياا عند مستوي الدًللفروق دالة احصائ جود النتائج عدم

ووجود فروق دالة احصائيا عند مستوي الدًللة بين ، متغيري الجنس والمؤهل العلمي إلى تعزى

متغير سنوات الخبرة في رئاسة القسم لصالح رؤساء  إلى تعزىمتوسطات درجات افراد عينة الدراسة 

  سنة. (11) الخبرةاًلقسام ذوي 

المحفز للتميز لدي  اإلدارياألسلوب  إلىالتعرف  (2017)قام بها ربابعه  التي الدراسةوهدفت 

ث تم رانيا للمعلم المتميز حي الملكةمديري مدارس محافظة إربد كما يراها المعلمون الفائزون بجائزه 

دراسة حيث عينة ال آراءاًلستبانة لجمع  استخدامالدراسة وتم  أهدافالوصفي لتحقيق المنهج  استخدام

يجابية ما بين المعلمين الفائزين بجائزه إالنتائج عالقه  وأظهرتمعلما ومعلمة،  (55) تكونت من 

احصائيا بين  ةوعدم وجود فروق دال للتميز المحفزة اإلدارية األساليبالملكة رانيا للمعلم المتميز وبين 

المحفز  ياإلدار متوسطات اجابات المعلمين الفائزين بجائزه الملكة رانيا للمعلم المتميز لألسلوب 

 ديري مدارس محافظة إربد.للتميز لدي م

( دراسة هدفت تقصي درجة ممارسة مديري المدارس الثانوية في لواء بني 2019جرت الزعبي )أ

استخدمت الدراسة المنهج الوصفي  اإلداريللتميز  (EFQMالتميز وفق انموذج )إدارة كنانة لمعايير 
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ظهرت أمديراا ومديرة حيث  (45)وتكونت العينة من  ،فقرة (20)استبانة مكونة من  استخداموتم 

يز وفق التمإدارة نتائج الدراسة درجة ممارسة مديري المدارس الثانوية في لواء بني كنانة لمعايير 

كانت مرتفعة كما اظهرت النتائج عدم وجود فوق دالة احصائيا  اإلداريللتميز  (EFQMانموذج )

ميز وفقا التإدارة في لواء بني كنانة لمعايير في درجة ممارسة درجة ممارسة مديري المدارس الثانوية 

 ة(.اإلداريلمتغيرات الدراسة )المؤهل العلمي والجنس وسنوات الخبرة 

درجة ممارسة مديري المدارس الثانوية بدولة الكويت  إلىالتعرف  (2019)هدفت دراسة العنزي 

للتميز من وجهه نظر المعلمين وتم اختيار عينة عشوائية  األوروبيالتميز في ضوء النموذج  إلدارة

معلما و معلمة استخدم المنهج الوصفي المسحي و استبانة تكونت من  (345)بسيطة بلغ عددهم 

 دارةإلفقره و اظهرت نتائج الدراسة ان درجة ممارسة مديري المدارس الثانوية بدولة الكويت  (31)

للتميز من وجهه نظر المعلمين جاءت بدرجة متوسطة وبينت  األوروبيالتميز في ضوء النموذج 

ستجابات عينة الدراسة بسبب اختالف الجنس ووجود النتائج عدم وجود فروق ذات دًلله احصائية ًل

 .الطويلةاحصائية بين خبرات السنوات و كانت الفروق لصالح الخبرات  دًللةفروق ذات 

 القيم الّتنظيمّية

 تناولت القيم الّتنظيمّية التيالّدراسات  

تصورات معّلمي المدارس اًلبتدائية حول  إلىف ( الّتعر Ferdun, 2006هدفت دراسة فيردن )

داعيات على تالكثير من القّدمت حيث الّتطابق القيمي الفردي والتّنظيمي وفقاا لبعض المتغّيرات، 

عينة  تكونت ،اًلرتباطيج الوصفي واستخدم المنهالّتماثل في قيمة التّنظيم العضوي في المدارس. 

لّنتائج أظهرت او ، واستخدمت اًلستبانة كوسيلة لجمع البيانات، ه( معّلماا في أنقر 575الّدراسة من )
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عدم وجود دًللة إحصائّية في تصورات المعّلمين حول الّتطابق القيمي بين أفراد التّنظيم من حيث 

 لّرضا الوظيفي.ومستوى ا تعليميوآخر سّنة تخرج ومستوى  الحالية المدرسةالجنس والفرع والّسنين في 

معرفة وجهات نظر مديري  إلى( هدفت Yilmaz & Balci, 2007دراسة يلماز وبالسي )

المدارس اًلبتدائّية والمعلمين عن القيم الفردّية والتّنظيمّية في المدارس اًلبتدائّية في تركيا، وتّم جمع 

نهم تصنيف م مقياس القيمة للمسؤولين في المدارس اًلبتدائّية والمعّلمين، وطلب استخدامالبيانات ب

ا، وأشارت ( مدير 407ا و)م( معلّ 712ة والتّنظيمّية، وتكّونت عينة الّدراسة من )وترتيب القيم الفردي

سواء  دأوجه الّتشابه بين وجهات الّنظر األولّية بين مديري المدارس والمعّلمين على ح إلىالّنتائج 

لقيمة العدالة  لعليااة فكل من مديري المدارس والمعّلمين كانت الّرتبة للقيم الفردّية والتّنظيمي بالّنسبة

مرتبة من جدول  ىأدنكقيمة فردّية واحترام الّشعب كقيمة تنظيمّية، وبالّنسبة للمسؤولين، فالمال احتل 

ظيمّية ّدنيا، كما أن الّتدين بوصفها قيمة فردّية وتنالفردّية وكان الّتدين القيمة التّنظيمّية ال األعمال

 في قائمة المعّلمين. دنىعلى حد سواء قد حّلت في الّرتبة األ

معرفة العالقة بين القيم التّنظيمّية  إلى( Chen & kao, 2012) وهدفت دراسة تشين وكاوو

ايون، وقد ت الفردّية وبين اًللتزام التّنظيمي وسلوك المواطنة التّنظيمّية لدى طلبة كلّية الّشرطة في

مة نظيمّية الّشخصّية مثل قيأن القيم التّ  إلى( طالباا، وأشارت الّدراسة 716تكّونت عينة الّدراسة من )

شكل إيجابي على اًللتزام المهني إلفراد عينة الّدراسة، وأن اًللتزام المهني عاون تؤّثر بالزمالة والت

سلوكّية  وعلى التزام األفراد بأنماط المؤسسةيؤثر بشكل إيجابي على القيم التّنظيمّية الّسائدة في 

 تنظيمّية معينة.

وارد ات المنتائج تأثير الثقافة التنظيمية على ممارس (Adewale, 2013)أظهرت هذه الدراسة 

البشرية في بعض الجامعات النيجرية الخاصة المختارة حيث استخدم المنهج الوصفي التحليلي وكانت 
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وجود عالقة  إلىاظهرت النتائج  فردا من العاملين في الجامعات الخاصة المختارة، (237)العينة 

السعي  لىإالوظيفي وهيكل األجور حيث اقترحت هذه الدراسة  األداءوثيقة بين الثقافة التنظيمية و 

 ن عمل.الباحثون ع أوقبل قبول عروض العمل من قبل الموظفين  التنظيميةللتعرف على الثقافة 

تقصي درجة ممارسة رؤساء األقسام للقيادة األخالقّية  إلى( 2017)صخر وهدفت دراسة بني 

ّتدريس، يئة النظر أعضاء ه جههّية من و األردنة لديهم في الجامعات وعالقتها بمستوى الّنزاهة التّنظيميّ 

اًلستبانة أداة للّدراسة، وجاءت  استخدامهيئة تدريس، وتّم  ( عضو246ع الّدراسة من )موتكون مجت

نتائج الّدراسة على أّنه ًل وجود فروق ذات دًللة إحصائّية في مستوى الّنزاهة، كما بّينت بأّن مستوى 

 . عالياّية كان األردنالّنزاهة التّنظيمّية الكلي لدى رؤساء األقسام في الجامعات 

 ةيساساألّددة العوامل لدى مديري المدارس دراسة القيادة متع إلى( 2018وهدفت دراسة الّدهشان )

تكّونت عينة نظر المعلمين، و  جههوعالقتها بتوافر القيم التّنظيمّية في مدارسهم من و  عّمانبالعاصمة 

( معّلماا ومعّلمة، واستخدمت أداتان لجمع البيانات: إحداهما لقياس القيادة 375هذه الّدراسة من )

درجة توافر القيم التّنظيمّية، وقد تّم التّأكد من صدقهما وثباتهما. متعّددة العوامل، وأخرى لقياس 

المنهج الوصفي اًلرتباطي، كما وأظهرت نتائج هذه الّدراسة بأّن  استخدامالّدراسة تّم  أهدافولتحقيق 

في  يةساساألدرجة ممارسة القيادة متعّددة العوامل، ودرجة توافر القيم التّنظيمّية لدى مديري المدارس 

 نظر المعّلمين كانتا متوسطتين.  جههمن و  عّمانالعاصمة 

لدي مديري المدارس  اًلبتكارية قيادةدرجة ممارسة ال إلى( التعرف 2019هدفت دراسة عياد )

 نظر المشرفين والمعلمين. حيث استخدم جههمن و  عّمانالتنظيمية في العاصمة  وعالقتها بالقيم

. واظهرت نتائج الدراسة ان درجة ممارسة ةفقر  (59)المنهج الوصفي اًلرتباطي واستخدم استبانة من 

 ههجكان متوسطُا من و  عّمانلدي مديري المدراس الثانوية الخاصة في العاصمة  اًلبتكارية قيادةال
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سط المدارس الثانوية الخاصة للقيم التنظيمية كان متو  يريمدتوافر درجة  والمعلمين واننظر المشرفين 

والقيم  اريةاًلبتك قيادةعالقة ايجابية بين درجة ممارسة ال والمعلمين، وهناكنظر المشرفين  جههمن و 

 التنظيمية.

القيم التنظيمية في تحسين اداء العاملين في  أثر إلىالتعرف  (2019)هدفت دراسة العموش 

توزيعها  مواستبانة ت اًلرتباطيالمنهج الوصفي  استخدامية حيث تم األردن اًلجتماعيمؤسسة الضمان 

 ن مستوى القيم التنظيمية جاء متوسطأالنتائج  وأظهرتفردا من العاملين في المؤسسة  (250)على 

ثر أحيث اظهرت النتائج وجود  .أيضاجاء متوسطا  األداءوان مستوى من وجهه نظر افراد العينة 

 .وتحسين األداءذو دًلله احصائية بين القيم التنظيمية 

 منها الحاليةثالثًا: التعقيب على الّدراسات الّسابقة وموقع الّدراسة 

اإلطار الّنظري والّدراسات الّسابقة العربّية منها واألجنبّية، وتعّدد هذه  استعراضمن خالل 

تناولت  لتياسعت لتحقيقها، حيث رّكزت جميع الّدراسات  التي هدافالّدراسات وتنّوعها بتنوع األ

ر بتطّور للقيادة ولما له دو  اًلستراتيجيواًلبداع والتخطيط  اًلبتكار أهميةالتميز على إدارة متغير 

 التيات . كما واتفقت الّدراساإلداري التميزتمتاز إدارتها بالتميز، وطرق ممارسة  التي المدرسةوتقدم 

ف أّنها وجودها بين العاملين في المؤّسسات، وكي أهميةالقيم التّنظيمّية على أهميتها و تناولت متغير 

تساعد على تحسين الّسلوك الوظيفي في حال توفرها واتباعها، وعلى أّنها تبعث جوًّا من التّفاهم 

راسة وطرق دمنها في اإلطار الّنظري للّدراسة، وتطوير أداة للّ  الباحثة استفادت والّرضى في المؤّسسة

 اختيار العينة.

اتفقت هذه الدراسة مع بعض الدراسات العربية واألجنبية بتناولها المتغير األول إدارة التميز  حيث

( ودراسة المطيري Bolane, 2013بوًلني )( ودراسة Cowburn, 2010كوبورن ) مثل دراسة
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 الحاليةمحوراا واحدا من محاور الدراسة  (2019) العنزيودراسة  (2019( ودراسة الزعبي )2016)

غالبية الدراسات السابقة اًلستبانة لجمع البيانات  واستخدمتالتميز لدي مدراء المدارس. إدارة  وهو

 لتيالجمع البيانات اتفقت معظم الدراسات السابقة  أيضااًلستبانة  الحاليةوكذلك استخدمت الدراسة 

النموذج  داماستخ أهميةالمتميز،  المدرسةصفات مدير ، التميزإدارة خصائص  إلىالتميز إدارة تناولت 

 .المنهجو األوروبي للتميز. كما اختلفت من حيث العينات وأحجامها  النموذج للتميز، معاييراألوروبي 

                          وبالسي يلمازدراسة و  (Ferdun,2006فيردن ) بينما ناقشت دراسة

(Yilmaz & Balci,2007)  تشين وكاوودراسة و (Chen & kao,2012)  بني صخر دراسة و

خر من محاور الدراسة أوغيرها محور  ،(2019عياد )دراسة و  (2018الدهشان )دراسة و  (2017)

 التنظيمي. اًللتزامالتنظيمية مع متغيرات أخرى مثل  وهو القيم

 عن الدراسات السابقة في مجتمع الدراسة والمرحلة والمكان والمنهج. الحاليةاختلفت الدراسة 

دارة مدراء المدارس و  ىم التنظيمية لدبدراسة العالقة بين القي تميزت الحاليةإن هذه الدراسة  ا 

ة ستطبق على المدارس الحكومي الزرقاء، وأنهاالمديرين في محافظة  مساعدينظر  جههالتميز من و 

ي ف الحاليةفي محافظة الزرقاء وتتقاطع محاور الدراسات السابقة مع موضوع الدراسة  يةساساأل

 متغيراتها. 

 الباحثةلم حدود عمن الدراسات القليلة حسب وتمّيزت هذه الّدراسة عن غيرها من الّدراسات، بأّنها 

ة إدارة التميز ة درجة ممارستناولت متغير إدارة التميز ومتغير القيم التّنظيمّية معاا، حيث تّم دراس التي

 التّنظيمّية. وعالقتها مع القيم

، التنظيمية مبإدارة التميز والقي المتعلقةمن الدراسات السابقة في تطوير أداة الدراسة  اإلفادةوتم 

نة في مناقشة النتائج والمقار  واًلفادة منهاواًلطالع على اًلدب النظري المتعلق بموضوع الدراسة، 

 باًلتفاق واًلختالف معها والتوصيات.
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 الفصل الثّالث
 الّطريقة واإلجراءات

جراءات الّدراسة  تناول هذا الفصل منهج الّدراسة، وعينتها، وأداتها، وصدق األداة وثباتها، وا 

 ها في معالجة بيانات الّدراسة وعلى الّنحو اآلتي:استخدامتّم  التيوالمعالجة اإلحصائّية 

 منهج الّدراسة المستخدم

منهج البحث الوصفي اًلرتباطي حيث يعد المنهج المالئم لمثل هذا الّنوع من  استخدامتّم 

اًلستبانة وسيلة لجمع البيانات المتعّلقة بالّدراسة بعد الّتحقق من صدقها  استخدامالّدراسات، وتّم 

 وثباتها.

 مجتمع الّدراسة

 الحكومية في يةساساألالمدارس  والمساعدات فيالمساعدين تكّون مجتمع الّدراسة من جميع 

، وفق مساعدا ومساعده( 383والبالغ عددهم ) (2019-2020)للعام الّدراسي  الزرقاء محافظة

 ،والتعليم(. )وزارة الّتربية 2019-2020للعام الّدراسي ) والتعليماإلحصائّيات الّصادرة من وزارة الّتربّية 

 ( يوضح ذلك.1ّية الهاشمّية( والجدول )األردن المملكة

 (1الجدول )
   الحكومية في يةساساألالمدارس  والمساعدات فيالمساعدين توزيع مجتمع الّدراسة لجميع     

 الزرقاء محافظة

 العدد الكلي إناث ذكور مديرية
 204 136 68 الزرقاء األولى
 66 43 23 الزرقاء الثانية

 113 83 30 الرصيفة
 383 262 121 اإلجماليالمجموع 
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 عينة الّدراسة

جدول تحديد حجم العّينة من حجم المجتمع اّلذي أعده  استخدامعشوائّية ب يةقطب عّينة ختياراتم 

المساعدين وتّم توزيع أداة الّدراسة على كافة  (،Krejcie & Morgan-1970كرجسي ومورجان )

  .ات )الزرقاء األولى والزرقاء الثانية والرصيفة(مديريمحافظة الزرقاء على ثالث  والمساعدات في

 ( 2) الجدول
  والمساعداتالمساعدين توزيع مجتمع الّدراسة من 

 المجموع الكلي إناث ذكور الّلواء
 102 59 43 الزرقاء األولى
 34 19 15 الزرقاء الثانية

 57 32 25 الرصيفة
 193 110 83 المجموع الكلي

 

 الخصائص الشخصّية لعّينة الّدراسة:

 لخصائصهم الّشخصّية. ( يبين توزيع أفراد عينة الدراسة تبعاا 3الجدول )

 ( 3) الجدول
 الخصائص الديموغرافية لعينة الدراسة

 الّنسبة المئوّية الّتكرار الفئة المتغير

االجتماعيالنوع   %43 83 ذكور 
 %57 110 إناث

 المؤهل العلمي
 %77.7 150 عاليدبلوم / بكالوريوس

 %22.3 43 فأعلى ماجستير

 عدد سنوات الخدمة
 %14.5 28  سنوات 5من أقل 
 %19.7 38 سنوات 10-5من 
 %65.8 127 سنوات فأكثر 10

 %100 193 المجموع
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 (.% 57(، ونسبة اإلناث )% 43: بلغت نسبة الّذكور )الجنس 

 ماجستير (،150( بتكرار بلغ )% 77.7) عاليدبلوم / بكالوريوس: بلغت نسبة المؤهل العلمي 

  .(43( بتكرار بلغ )% 22.3) فأعلى

  سنوات 5لديهم خبرة أقل من  والمساعدات مماالمساعدين : بلغت نسبة سنوات الخدمةعدد 

، أما عينة الّدراسة اّلذين يمتلكون سنوات خبرة مساعدا ومساعده( 28( بعدد كلي )% 14.5)

( أّما عينة الّدراسة من 38( بتكرار وقدره )% 19.7فقد بلغت النسبة ) سنوات 10 – 5من 

 65.8سنوات خبرة فقد بلغت النسبة ) 10يمتلكون أكثر من  والمساعدات اّلذينالمساعدين 

 .مساعدا ومساعده( 127( بعدد كلي مقداره )%

 :أداتا الّدراسة

على األدب الّنظري والّتربوي والّدراسات  باًلطالع الباحثةالّدراسة قامت  أهدافمن أجل تحقيق 

بتطوير  لباحثةاومتغير القيم التّنظيمّية، وفي ضوء ذلك قامت التميز إدارة تناولت متغير  التيالّسابقة 

 رقاءالحكومية في محافظة الز  يةساساأللدى مديري المدارس  التميزإدارة إستبانة لقياس درجة ممارسة 

( ودراسة 2017، الحمايدةكدراسة ) التميزإدارة تناولت متغير  التيعدد من الّدراسات  إلىبالرجوع 

دي مساعنظر  جهه(، واستبانة لقياس القيم التّنظيمّية لدى مديري المدارس من و 2019، الزعبي)

ني بتناولت متغير القيم التّنظيمّية كدراسة ) التيعدد من الّدراسات  إلىبالّرجوع المديرين 

 .(2019، عياد) ودراسة (2018، )الّدهشان ( ودراسة2017_،صخر

فقرة  (57)ببناء استبانتين في صورتهما األولّية مكّونة من  الباحثةقامت  ما سبقوبناءاا على 

فقرة  (39) ميزالتإدارة والقيم التّنظيمّية(، حيث تضّمنت استبانة  التميزإدارة مّوزعة على المتغيران )

الشراكة و ، والموارد البشرية، والسياسات واًلستراتيجيات، القيادة المتميزة (9)المعايير موّزعة على 
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، وتضّمنت (ونتائج العمل، ورضا الزبائن، ورضا العاملين، التأثير على المجتمع،  والعمليات رد،والموا

افّية ، والّشفالمدرسة)العدالة لدى مدير  األربعةفقرة موّزعة على المجاًلت  (18)استبانة القيم التّنظيمّية 

(، العاملينو ، والثّقة المتبادلة بين المدير المدرسةلدى مدير  العامليناًلهتمام بو  ،المدرسةلدى مدير 

حصلت  لتيااقترحها المحّكمون، وتّم اإلبقاء على الفقرات  التيوتّم األخذ بالمالحظات والّتوصيات 

لحذف ا أوإعادة الّصياغة  أو( فأكثر، ومعالجة بقية الفقرات بالّتعديل %80على نسبة موفقة بلغت )

( فقرة، 18( فقرة، واألداة الثّانّية )39إضافة فقرات، ووصل عدد الفقرات الّنهائّية لألداة األولى ) أو

 ( فقرة.57بمجموع كلي )

 :وهيوتضمنت اداتا الدراسة مجاًلت لقياس مدى اتباع مديرين المدارس القيم التنظيمية 

ت آفــايتعلق بنظـام المكـعلى انهــا عـادلــه فيمـا  المؤســــــــــــــســــــــــــــةالعدالة: إدراك الفرد لسلوكيات  -

 والترقيات وعدم التميز بين العاملين.

فصاح عنها الشفافية: وهي وضوح التشريعات وسهولة فهمها ومرونتها ونشر المعلومات واإل -

 ا لجميع العاملين.إليه وسهولة الوصول

 ويهتم والمــديربين العــاملين  واخويــة واحترامعــاملين حيــث تكون العالقــة جــديــده لبــا اًلهتمــام -

تكوين العالقات اًلجتماعية ومشــــــــــاركتهم  علىكما يحرص ه عاملين لديلالمدير بمشــــــــــاكل ا

 مناسباتهم.

لى العدل كانت تســــــتند ع إذاومثمرة العالقة دقيقة  والعاملين تكونالثقة المتبادلة بين المدير  -

فعلى المـدير ان يتواصــــــــــــــل مع العـاملين بصــــــــــــــفه الزمالة ويجعل العاملين  والثقـة المتبـادلـة

حسين ت وانجازاتهم وتشجيعهم علىألعمالهم  تقديرهيشعرون بثقة المدير بهم وذلك من خالل 

 ادائهم.
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 :صدق أداتا الّدراسة

 نوعين من الّصدق، كاآلتي: استخدامللتّأكّد من صدق األداة، تّم 

 الّصدق الّظاهري 1-

( على مجموعة من 1بعرض فقرات اًلستبانتين بصورتهما األولّية )الملحق رقم  الباحثةإذ قامت 

ّية ردناألالمحّكمين من ذوي اًلختصاص والخبرة من أعضاء هيئة الّتدريس العاملين في الجامعات 

تعديل  أوإلغاء من  اقترحوها التي( ُمحّكماا وُمحّكمة. وُأخذ بالمالحظات والّتوصيات 12) البالغ عددهم

( فأكثر، وأصبحت %80) حصلت على نسبة موافقة التيإعادة صياغة، وتّم اإلبقاء على الفقرات  أو

(، وتعدُّ هذه الّطريقة مناسبة للحكم على 3اًلستبانتين بصورتهما الّنهائّية كما ُمبين في )الملحق رقم 

فقرات  حيث وزعتوضعت لقياسه،  الّصدق الّظاهري لالستبانة، أي أن فقراتها ممكن أن تقيس ما

فقره.  (18)القيم التنظيمية  والمتغير الثاني( فقره 39التميز ) إدارةمتغير  ،على المتغيرين اًلستبانة

توياته وعدد مس اًلجتماعيالخصائص الشخصية لعينة الدراسة وكانت النوع  اًلستبانةكما وضحت 

 مستويات.    (3واما عدد سنوات الخدمة فكانت ) ،(2) العلمي وعدد مستوياته والمؤهل (2)

 مقياس ليكرت الخماسي، كما هو موّضح في الجدول اآلتي: استخداموتّم 

 ( 4الجدول )
 مقياس ليكرت الخماسي

جّدا عالية  منخفضة جدًّا منخفضة متوسطة عالية 
5 ت درجا   4 ت درجا   3 ت درجا   2 ة درج  ة درج 1   

 

 االّتساق الّداخلي(الّصدق البنائي )صدق  2-

بعد الّتحقق من الّصدق الّظاهري ألداتّي الّدراسة، طبقت اًلداتان على عينة من خارج عينة 

الحكومية  يةساساأل( مساعدا ومساعدة من مساعدي المديرين في المدارس 30الدراسة بلغ عددها )
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 (Pearson Correlation Coefficient) ، واستخدم معامل ارتباط بيرسونالزرقاءفي محافظة 

توضح الجداول و  إليهإليجاد العالقة اًلرتباطية بين درجة كل فقرة والدرجة الكلية للمقياس الذي ينتمي 

 .( ذلك5-6-7)

 ( 5الجدول )
 ثبات االّتساق )معامل ارتباط بيرسون( لمجاالت أداتي الّدراسة نتائج معامالت

 معامل بيرسون المتغيرات
 0.93  المتميزة قيادةوال المدرسةمدير إدارة 

 0.92  واًلستراتيجيات للسياسات  المدرسةمدير إدارة  
للعاملين المدرسةير مدإدارة    0.90 

للشراكات والموارد المدرسةمدير إدارة    0.95 
للعمليات المدرسةمدير إدارة    0.94 

الطالبيةللشؤون  المدرسةمدير إدارة    0.82 
 0.92  ورضا العاملين المدرسةمدير إدارة  
 0.93  لخدمة المجتمع المدرسة مديرإدارة  

األداءلنتائج  المدرسةمدير إدارة    0.94 
التميزإدارة درجة ممارسة   0.92 

المدرسةالعدالة لدى مدير    0.95 
المدرسةالشفافية لدى مدير    0.96 

 0.97  المدرسةتمام بالعاملين لدى مدير اًله 
والعاملينلمتبادلة بين المدير الثقة ا   0.97 

 0.96 القيم التنظيمية

ر مديإدارة " ( نالحظ أن قيم معامل بيرسون حيث حصل المتغير5الجدول السابق ) إلىوبالرجوع 

للسياسات  المدرسةمدير إدارة  "( بينما حصل المتغير0.93" على قيمة )المتميزة قيادةوال المدرسة

( 0.90" على قيمة )للعاملين المدرسةمدير إدارة " حصل المتغيرو ( 0.92قيمة )" على اًلستراتيجياتو 

مدير إدارة " حصل المتغيرو ( 0.95على ) "للشراكات والموارد المدرسةمدير إدارة " حصل المتغيرو 

 على "الطالبيةللشؤون  المدرسةمدير إدارة "المتغير بينما حصل  (0.94على ) "للعمليات المدرسة
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 بينما حصل المتغير (0.92" على )ورضا العاملين المدرسةمدير إدارة " بينما حصل المتغير (0.82)

لنتائج  المدرسةمدير إدارة " حصل المتغير و (0.93على ) "لخدمة المجتمع المدرسة مديرإدارة "

ومن خالل  (0.92على ) التميز" إدارةبينما حصل المتغير "درجه ممارسه  (0.94" على )األداء

لّشفافّية لدى  ،المدرسةالعدالة لدى مدير عاله فقد تبين بأن جميع قيم المتغيرات "أالجدول  إلىالرجوع 

، القيم والعاملينالثّقة المتبادلة بين المدير ، المدرسةبالعاملين لدى مدير  اًلهتمام ،المدرسةمدير 

مما يدل على وجود ثبات عال  (0.95، 0.96، 0.97، 0.97) اليالتو التّنظيمّية" قد حصلت على 

 ألداة الدراسة.

 التميزإدار  ألدا   إليهمعامالت ارتباط فقرات أدا  الّدراسة بالدرجة الكلّية للمجاالت المنتمّية 

 5 4 3 2 1 الفقر  المجال

  المتميزة قيادةوال المدرسةمدير إدارة 
 0.94 0.88 0.88 0.87 0.91 معامل ارتباط بيرسون

 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 مستوى الدًللة
 10 9 8 7 6 الفقر  المجال

للسياسات  المدرسةمدير إدارة  
 واًلستراتيجيات

 0.84 0.93 0.94 0.87 0.91 بيرسون معامل ارتباط
 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 مستوى الدًللة

 15 14 13 12 11 الفقر  المجال

  للعاملين المدرسةمدير إدارة  
 0.93 0.94 0.95 0.92 0.77 معامل ارتباط بيرسون

 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 مستوى الدًللة
 20 19 18 17 16 الفقر  المجال

 للشراكات والموارد  المدرسةمدير إدارة  
 0.95 0.87 0.84 0.79 0.93 معامل ارتباط بيرسون

 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 مستوى الدًللة
 25 24 23 22 21 الفقر  المجال

 للعمليات  المدرسةمدير إدارة  
 0.94 0.94 0.95 0.94 0.94 معامل ارتباط بيرسون

 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 مستوى الدًللة
     28 27 26 الفقر  المجال

  الطالبيةللشؤون  المدرسةمدير إدارة  
     0.88 0.90 0.80 معامل ارتباط بيرسون

     0.00 0.00 0.00 مستوى الدًللة

 (6جدول )
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   32 31 30 29 الفقر  المجال

 ورضا العاملين  المدرسةمدير إدارة  
   0.86 0.92 0.93 0.95 معامل ارتباط بيرسون

   0.00 0.00 0.00 0.00 مستوى الدًللة
   36 35 34 33 الفقر  المجال

 لخدمة المجتمع  المدرسة مديرإدارة  
   0.89 0.92 0.94 0.88 معامل ارتباط بيرسون

   0.00 0.00 0.00 0.00 مستوى الدًللة
     39 38 37 الفقر  المجال

  األداءلنتائج  المدرسةمدير إدارة  
     0.97 0.96 0.96 معامل ارتباط بيرسون

   0.00 0.00 0.00 0.00 مستوى الدًللة

 قيادةوال المدرسةمدير إدارة ( أن قيم معامالت ارتباط الفقرات في مجال 6يتضح من الجدول )

ويالحظ أن قيم معامالت اًلرتباط كانت مرتفعة ودالة  ،(0.94-0.87تراوحت بين ) المتميزة

، كما نالحظ ان معامالت وهذا يعزز من صدق اًلتساق الداخلي لفقرات المجال األولاحصائياا، 

 ،(0.94-0.84تراوحت بين ) اًلستراتيجياتللسياسات و  المدرسةمدير إدارة ارتباط الفقرات في مجال 

يع كانت جم ، وقدالداخلي بين فقرات المجال الثانيعلى وجود درجه من صدق اًلتساق  وهذا يدل

كما نالحظ ان معامالت ارتباط الفقرات في  ،(α=0.05)القيم دالة احصائيا عند مستوي الدًللة 

أن قيم معامالت اًلرتباط كانت  ،(0.95-0.77تراوحت بين ) للعاملين المدرسةمدير إدارة مجال 

ن الثالث، ونالحظ امرتفعة ودالة احصائياا، وهذا يعزز من صدق اًلتساق الداخلي لفقرات المجال 

            تراوحت بينللشراكات والموارد  المدرسة مديرإدارة معامالت ارتباط الفقرات في مجال 

أن قيم معامالت اًلرتباط كانت مرتفعة ودالة احصائياا، وهذا يعزز من صدق  ،(0.79-0.95)

 لمدرسةامدير إدارة قرات في ونالحظ ان معامالت ارتباط الف الرابع،اًلتساق الداخلي لفقرات المجال 

أن قيم معامالت اًلرتباط كانت مرتفعة ودالة احصائياا،  ،(0.95-0.94تراوحت بين ) للعمليات.

ونالحظ ان معامالت ارتباط الفقرات  ،الخامسوهذا يعزز من صدق اًلتساق الداخلي لفقرات المجال 
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أن قيم  ،(0.90-0.80تراوحت بين ) اًلستراتيجياتللسياسات و  المدرسةمدير إدارة في مجال 

معامالت اًلرتباط كانت مرتفعة ودالة احصائياا، وهذا يعزز من صدق اًلتساق الداخلي لفقرات 

 ورضا العاملين المدرسةمدير إدارة ونالحظ ان معامالت ارتباط الفقرات في مجال  السادس،المجال 

أن قيم معامالت اًلرتباط كانت مرتفعة ودالة احصائياا، وهذا يعزز  ،(0.95-0.86تراوحت بين )

السابع، ونالحظ ان معامالت ارتباط الفقرات في مجال من صدق اًلتساق الداخلي لفقرات المجال 

أن قيم معامالت اًلرتباط كانت  ،(0.94-0.88تراوحت بين )لخدمة المجتمع  المدرسة مديرإدارة 

ان  ونالحظ ،الثامنوهذا يعزز من صدق اًلتساق الداخلي لفقرات المجال  مرتفعة ودالة احصائياا،

 ،(0.97-0.96)تراوحت بين  األداءلنتائج  المدرسةمدير إدارة معامالت ارتباط الفقرات في مجال 

أن قيم معامالت اًلرتباط كانت مرتفعة ودالة احصائياا، وهذا يعزز من صدق اًلتساق الداخلي لفقرات 

 التاسع.المجال 

 ( 7جدول )
 م الّتنظيمّيةألدا  القي إليهمعامالت ارتباط فقرات أدا  الّدراسة بالدرجة الكلّية للمجاالت المنتمّية 

 6 5 4 3 2 1 الفقرة المجال

  المدرسةالعدالة لدى مدير 
 0.87 0.89 0.92 0.81 0.9 0.91 معامل ارتباط بيرسون

   0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 مستوى الدًللة
     10 9 8 7 الفقر  المجال

 المدرسةالشفافية لدى مدير 
     0.93 0.95 0.94 0.88 معامل ارتباط بيرسون

     0.00 0.00 0.00 0.00 مستوى الدًللة
     14 13 12 11 الفقر  المجال

تمام بالعاملين لدى مدير اًله
  المدرسة

     0.92 0.78 0.92 0.94 معامل ارتباط بيرسون
     0.00 0.00 0.00 0.00 مستوى الدًللة

     18 17 16 15 الفقر  المجال

  عاملين والالمتبادلة بين المدير الثقة 
     0.81 0.88 0.95 0.92 معامل ارتباط بيرسون

     0.00 0.00 0.00 0.00 مستوى الدًللة
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( أن قيم معامالت ارتباط الفقرات في مجال تعامل العدالة لدى المدير 7يتضح من الجدول )

وهذا يدل على وجود درجة من صدق اًلتساق الّداخلي بين فقرات  (0.91-0.81)تراوحت بين 

كما نالحظ أن و  ،(α=0.05)المجال األّول، وقد كانت جميع القيم دالة إحصائّيا عند مستوى الّدًللة 

( وهذا 0.88-0.95تراوحت بين ) المدرسةمعامالت ارتباط الفقرات في مجال الّشفافّية لدى مدير 

يدل على وجود درجة من صدق اًلتساق الّداخلي بين فقرات المجال الثّاني، وقد كانت جميع القيم 

هتمام بالعاملين لدى مدير اًلوفي المجال الثّالث وهو  ،(α=0.05)دالة إحصائّيا عند مستوى الّدًللة 

بحيث تراوحت قيم معامل اًلرتباط بين  ،(α=0.05)دالة إحصائّيا عند مستوى الّدًللة  المدرسة

ند دالة إحصائّيا ع والعاملينوهو الثّقة المتبادلة بين المدير  الرابعوفي المجال  ،(0.87-0.94)

 .(0.81-0.95اًلرتباط بين )بحيث تراوحت قيم معامل  ،(α=0.05)مستوى الّدًللة 

 ثبات أداتي الّدراسة

 نوعين من الثّبات: استخدامللّتحقق من ثبات أداتي الّدراسة، تّم 

 نصفين. إلىسئلة القياس أمن خالل تجزئة  (Split-Half) التجزئة النصفية 1-

 ( 8) جدول
 لّتحقق من ثبات أداتي الّدراسةالتجزئة النصفية نتائج 

 النصفيةالتجزئة  المجال
 0.93 المتميزة قيادةوال المدرسةمدير إدارة 

 0.92  واًلستراتيجيات للسياسات  المدرسةإدارة مدير  
 0.96  للعاملين المدرسةمدير إدارة  

 0.93  للشراكات والموارد المدرسةمدير إدارة  
 0.94  للعمليات المدرسةمدير إدارة  

 0.83 الطالبيةللشؤون  المدرسةمدير إدارة  
 0.90 ورضا العاملين المدرسةمدير إدارة  
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 النصفيةالتجزئة  المجال
 0.89 لخدمة المجتمع المدرسةإدارة مدير  
 0.96 األداءلنتائج  المدرسةمدير إدارة  

 0.92 درجة ممارسة إدارة التميز
 0.93 المدرسةالعدالة لدى مدير  
 0.96 المدرسةالشفافية لدى مدير  

 0.93 المدرسةمام بالعاملين لدى مدير اًلهت 
 0.93  والعاملين  الثقة المتبادلة بين المدير 

 0.94 القيم التنظيمية

حيث حصل ،  التجزئة النصفية( نالحظ أن قيم معامل ثبات 8الجدول الّسابق ) إلىوبالّرجوع 

مدير  إدارة المتغير"( بينما حصل 0.93" على قيمة )المتميزة قيادةوال المدرسةمدير  "إدارةمجال 

 "للعاملين المدرسةمدير  إدارة المتغير"حصل و ( 0.92" على قيمة )اًلستراتيجياتللسياسات و  المدرسة

حصل و ( 0.93على ) "للشراكات والموارد المدرسةمدير  إدارة المتغير"حصل و ( 0.96على قيمة )

 المدرسةمدير إدارة "ر بينما حصل المتغي (0.94) " علىللعمليات المدرسةمدير  إدارة المتغير"

" على ورضا العاملين المدرسةمدير  إدارة المتغير"بينما حصل  (0.83على ) "الطالبيةللشؤون 

 المتغير"حصل و  (0.89على ) "لخدمة المجتمع المدرسة مدير إدارة المتغير"بينما حصل  (0.90)

الجدول أعاله فقد  إلىوكذلك ومن خالل الّرجوع  .(0.96" على )األداءلنتائج  المدرسةمدير  إدارة

 ،المدرسةدير ، الّشفافّية لدى مالمدرسةالعدالة لدى مدير تبين بأّن جميع مجاًلت القيم التّنظيمّية وهي "

 ليالتواعلى  قد حصلت الثّقة المتبادلة بين المدير والمعّلمين" ،المدرسةبالعاملين لدى مدير  واًلهتمام

(0.93 ،0.96 ،0.93 ،0.93) 

( إليجاد معامل اًلّتساق الّداخلي Cronbach Alphمعادلة كرونباخ آلفا ) استخدام 2-

 (.9لألداتين، كما يوضح الجدول )
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 (9الجدول )
  واألدا  الكلّيةثبات االتساق )كرونباخ ألفا( لمتغيرات الدراسة  نتائج معامالت

 معامل ثبات كرونباخ ألفا المجال
 0.94 المتميزة قيادةوال المدرسةإدارة مدير 

 0.94 واًلستراتيجياتللسياسات  المدرسةإدارة مدير  
 0.94 للعاملين  المدرسةإدارة مدير  

 0.93 للشراكات والموارد المدرسةإدارة مدير  
 0.97 للعمليات المدرسةإدارة مدير  

 0.82 الطالبيةللشؤون  المدرسةإدارة مدير  
 0.93 ورضا العاملين المدرسةإدارة مدير  
 0.93 لخدمة المجتمع المدرسةإدارة مدير  
 0.96 األداءلنتائج  المدرسةإدارة مدير  

 0.93 درجة ممارسة إدار  التميز
 0.94 المدرسةالعدالة لدى مدير  
 0.94 المدرسةالشفافية لدى مدير  

 0.91 المدرسةاًلهتمام بالعاملين لدى مدير  
 0.91 والعاملينالثقة المتبادلة بين المدير  

 0.93 القيم التنظيمية
 

 اًلتساق( نالحظ أن قيم معامالت كرونباخ ألفا للّدًللة على 9الجدول الّسابق ) إلىوبالّرجوع 

( بينما 0.94" على قيمة )المتميزة قيادةوال المدرسةمدير إدارة "الّداخلي والثّبات، حيث حصل مجال 

 المتغير"حصل و ( 0.94" على قيمة )اًلستراتيجياتللسياسات و  المدرسةمدير  إدارة المتغير"حصل 

للشراكات  المدرسةمدير  إدارة المتغير"حصل و ( 0.94" على قيمة )للعاملين المدرسةمدير  إدارة

بينما حصل  (0.97) " علىللعمليات المدرسةمدير  إدارة المتغير"حصل و ( 0.93على ) "والموارد

 المدرسةمدير  إدارة المتغير"بينما حصل  (0.82على ) "الطالبيةللشؤون  المدرسةمدير إدارة "ر المتغي

على  "لخدمة المجتمع المدرسة مدير إدارة المتغير"بينما حصل  (0.93" على )ورضا العاملين
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وكذلك ومن خالل الّرجوع  .(0.96" على )األداءلنتائج  المدرسةمدير  إدارة المتغير"حصل و  (0.93)

، لمدرسةاالعدالة لدى مدير  الجدول أعاله فقد تبين بأّن جميع مجاًلت القيم التّنظيمّية وهي إلى

مدير الثّقة المتبادلة بين ال ،المدرسةبالعاملين لدى مدير  واًلهتمام ،المدرسةالّشفافّية لدى مدير 

مما يدل على وجود ثبات عال ، (0.91، 0.91، 0.94، 0.94) ليالتواقد حصلت على  "العاملين

 ألداة الّدراسة. 

 متغّيرات الّدراسة

 :التاليةاشتملت الّدراسة على المتغّيرات 

 :المتغّيرات المستقّلة -
 .أنثى -ذكر :اًلجتماعيالنوع  1-
  .فأعلى ماجستير - عاليدبلوم / : بكالوريوسالعلميالمؤهل  2-
  .سنوات 5من  الخدمة: أقلسنوات  3-

 سنوات 10 - 5من                     
 سنوات 10أكثر من                     

 :لمتغّيرات التّابعةا -
 .الحكومية في محافظة الزرقاء يةساساألمن ِقبل مديري المدارس  التميزإدارة ممارسة  1-
 .قاءالحكومية في محافظة الزر  يةساساألالمديرين القيم التّنظيمّية في المدارس توافر  2-

 المعالجة اإلحصائّية

 الوسائل اإلحصائّية اآلتية لمعالجة البيانات إحصائيًّا: استخدامتّم 

جابات تتعّلق بخصائص عينة البحث و  التيحساب الّتكرارات والّنسب المئوّية للبيانات  1- ا 

 المبحوثين عن كّل مجال من المجاًلت الواردة في اًلستبانة.
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المعيارّية لمعرفة إجابات أفراد العينة عن كل  واًلنحرافاتإيجاد المتوّسطات الحسابّية  2-

 فقرات اًلستبيان المّتصلة بالمجاًلت لإلجابة عن الّسؤال األّول والثّاني.

م والقي التميزإدارة ( للعالقة اًلرتباطّية بين ممارسة Pearson) معامل ارتباط بيرسون 3-

 التّنظيمّية.

( لحساب صدق اًلّتساق الّداخلي لفقرات الّدراسة Pearsonبيرسون ) ارتباطمعامل  4-

 الثّالث من أسئلة الّدراسة. بالسؤالويختص 

 لقياس ثبات اًلستبانة. (Cronbach Alph) ألفاثبات كرونباخ  ارتباطمعامل  5-

اإلحصائّية بين ( لمعرفة الفروق ذات الّدًللة One way anovaالتّباين ) تحليلاختبار  6-

( لمتغير الجنس T- Test) متغيرات البحث المتعّلقة بسنوات الخدمة، واًلختبار التّائي

 والوظيفة.

 إجراءات تطبيق الدراسة

 مرت عملية تطبيق هذه الدراسة بما يلي:

 ( استبانة على أفراد مجتمع الّدراسة من 193تّم توزيع ) ومساعدات المدارسمساعدين 

 .الكتروني بشكل الحكومية في محافظة الزرقاء يةساساأل

  من إجاباتهم على جميع فقرات  ومساعدات والتّأكدمساعدين تّم استرجاع اًلستبانات من

 .( استبانة193) اًلستبانة، حيث بلغ العدد الّنهائي لالستبانات المكتملة

  برنامج استخداممعالجة وتحليل البيانات إحصائياا ب (spss.) 

  الّنتائج وعرضها، والقيام بتفسيرها ومناقشتها، والخروج بالّتوصيات والمقترحات.استخراج 
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  القيم التّنظيمّية من خالل تحديد طول الفئة وفقمستوى و  التميزإدارة تّم تحديد درجة ممارسة 

 :التاليةالمعاملة 

1.33 =
 4

3
 =

 1 −  5

3
   =

الحد األدنى للبدائل (1) − الحد األعلى للبدائل (5)
عدد المستويات (3)

 

 (2.33 -1)وبذلك يكون المستوى المنخفض من 

 (3.67-2.34ويكون المستوى المتوسط من )

 (5 – 3.68)والمستوى المرتفع من 
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 الفصل الرّابع
 نتائج الّدراسة

ا للّنتائج  بعد تطبيق اًلستبانة بهدف  ا هذه الّدراسةإليهتوصلت  التيتناول هذا الفصل عرضا

يز وفق التمدارة الحكومية في محافظة الزرقاء إل يةساساألمديري المدارس درجة ممارسة  إلىالّتعرف 

ن وذلك م المديرين،نظر مساعدي  جههوعالقتها بالقيم التنظيمية من و  EFQM األوروبيالنموذج 

 أسئلتها:خالل اإلجابة على 
 النتائج المتعلقة بالسؤال األّول 

مديري المدارس الساسيه  ممارسة ما درجة :الذي نصَّ على لسؤال األوّ النتائج المتعلقة بال
ة نظر همن وج (EFQMالتميز وفق النموذج األوربي ) إلدار الزرقاء  محافظةفي  الحكومية

 ؟مساعدي المديرين

إدارة مارسة درجة ملة المعياريّ  اتنحرافواًلة ايجاد المتوسطات الحسابيّ  تمّ  هذا الّسؤاللإلجابة عن 

 ( يوضح ذلك.1. والجدول )الحكومية في محافظة الزرقاء يةساساألالمدارس لدى مديري  التميز

التميز لدى مديري إدار  المعيارّية والّرتب ودرجة ممارسة  اتنحرافواال المتوسطات الحسابّية  (1)جدول ال
 تنازليمرتب  الحكومية في محافظة الزرقاء يةساساألالمدارس 

رقم 
 المعيار المجال

المتوسط 
 الحسابي

 نحرافاال 
 الّدرجة الّرتبة المعياري

 عالية 1 0.83 3.79 الطالبيةللشؤون  المدرسةإدارة مدير  6
 عالية 2 0.80 3.76 المتميزة قيادةوال المدرسةإدارة مدير  1
 عالية 3 0.83 3.75 للعاملين المدرسةإدارة مدير  3
 عالية 4 0.83 3.74 للعمليات المدرسةإدارة مدير  5
 عالية 5 0.85 3.73 ورضا العاملين المدرسةإدارة مدير  7
 عالية 6 0.80 3.72 واًلستراتيجياتللسياسات  المدرسةإدارة مدير  2
 متوسطة 7 0.81 3.65 للشراكات والموارد المدرسةإدارة مدير  4
 متوسطة 8 0.84 3.58 لخدمة المجتمع المدرسةإدارة مدير  8
 متوسطة 9 0.90 3.51 األداءلنتائج  المدرسةإدارة مدير  9

  عالية 3.69 الّدرجة الكلّية
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 يةساساألالتميز لدى مديري المدارس إدارة ( تبين أن درجة ممارسة 1الجدول ) إلىبالّرجوع 

معياري كلي  انحرافوب( 3.69كلي ) حسابيبمتوسط  عاليةكانت  الحكومية في محافظة الزرقاء،

 وجاء في الّرتبة، عاليةوكانت بين الدرجة المتوسطة وال (3.51) إلى( 3.79تراوحت بين )(، 0.75)

معياري  انحرافو ( 3.79بمتوسط حسابي ) الطالبيةللشؤون  المدرسةمدير إدارة  معياراألولى 

 وسط حسابيبمت المتميزة قيادةوال المدرسةمدير إدارة معيار  ، وفي الّرتبة الثّانيةعاليةبدرجة ( 0.83)

 المدرسةمدير إدارة  معيار الثالثة، وفي الّرتبة عاليةبدرجة ( 0.80) معياري انحرافوب( 3.76)

 معيار الرابعةوفي الّرتبة  ،عاليةبدرجة ( 0.83) معياري انحرافوب( 3.75) بمتوسط حسابي للعاملين

، وفي عاليةبدرجة ( 0.83) معياري انحرافوب( 3.74بمتوسط حسابي) للعمليات المدرسةمدير إدارة 

 معياري انحرافوب( 3.73) بمتوسط حسابي ورضا العاملين المدرسةمدير إدارة  معيار الخامسةالّرتبة 

 جياتاًلستراتيللسياسات و  المدرسةمدير إدارة  معيار السادسة، وفي الّرتبة عاليةبدرجة ( 0.85)

إدارة  معيار السابعة، وفي الّرتبة عاليةبدرجة ( 0.80) معياري انحرافوب( 3.72) بمتوسط حسابي

بدرجة ( 0.81) معياري انحرافوب( 3.65) بمتوسط حسابي للشراكات والموارد المدرسةمدير 

( 3.58) بمتوسط حسابي لخدمة المجتمع المدرسة مديرإدارة  معيار الثامنة، وفي الّرتبة متوسطة

ئج لنتا المدرسةمدير إدارة  معيار التاسعة، وفي الّرتبة بدرجة متوسطة( 0.84) معياري انحرافوب

 .بدرجة متوسطة( 0.90)ي معيار  انحرافوب( 3.51) بمتوسط حسابي األداء

 :هعلى حد معياروفيما يلي تفصيل كّل 
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 : المتميز  قياد وال المدرسةمدير إدار  لمعيار المعيارّية  اتنحرافواال المتوسطات الحسابّية  :أوالً 

 (2) الجدول
 نازليت همرتبالمتميز   قياد وال المدرسةمدير  لمعيار إدار المعيارية  اتنحرافواال المتوسطات الحسابية 

 

ن م المتميزة قيادةوال المدرسةمدير إدارة الفقرات المعبرة عن  جميعأن  (2)الجدول  تظهر نتائج

 يةسسااألممن يعملون في المدارس  المساعدين والمساعدات عينة الدراسة والمتمثلة بعدد من قبل

وان  (،3.69-3.90تراوحت ما بين )و  عاليةقد حصلت على درجات  الحكومية في محافظة الزرقاء

حيث حصلت الفقرة ( 0.80معياري ) انحرافب( 3.76المتوسط العام لكافة فقرات الدراسة قد بلغ )

على أعلى درجة حيث بلغت بمتوسط  "المدرسةعلى اعداد وتبني رؤية ورسالة  المدرسة"يعمل مدير 

ات اًلتصال يلآتليها مباشرة فقرة "ينظم ، و (0.97) قدره معياري انحرافوب (3.90)حسابي مقداره 

قدره  معياري انحرافوب( 3.75)حيث بلغت بمتوسط حسابي مقداره  الفعال مع المجتمع المحلي"

حيث  ثالثةعلى المرتبة ال في تطبيق وتحديث انظمة العمل" ةعليبفاحصلت الفقرة "يشارك (، و 0.95)

حصلت الفقرة "يوفر بيئة (، و 0.90)قدره  معياري انحرافوب( 3.73)مقداره  بلغت بمتوسط حسابي

 (3.73) بمتوسط حسابي مقدارهحيث بلغت  على المرتبة الرابعة والتميز" لإلبداعتنظيمية محفزة 

لى ع اما حصلت الفقرة "يطور الثقافة التنظيمية الداعمة للتميز"(، و 1.01) قدره معياري انحرافوب

رقم 
 الفقر 

 الفقر 
المتوسط 
 الحسابي

 نحرافاال 
 المعياري

 الدرجة الّرتبة

على اعداد وتبني رؤية ورسالة  المدرسةيعمل مدير  1
 المدرسة

 عالية 1 0.97 3.9

 عالية 2 0.95 3.75 ات اًلتصال الفعال مع المجتمع المحلييلآينظم  4
 عالية 4 1.01 3.73 والتميز لإلبداعيوفر بيئة تنظيمية محفزة  3
 عالية 3 0.90 3.73 مل الع وتحديث انظمةفي تطبيق  بفاعليةيشارك  5
 عالية 5 0.89 3.69 يطور الثقافة التنظيمية الداعمة للتميز 2

 عالية 0.80 3.76 المتميز  قياد وال المدرسةجميع فقرات إدار  مدير 
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اما المتوسط ، (0.89)قدره  معياري انحرافوب( 3.69)حيث بلغت بمتوسط حسابي مقداره  درجة أدنى

حسابي  بمتوسط عاليفقد كان  المتميزة" قيادةوال المدرسةمدير إدارة " المعيار عليهالعام الذي حصل 

 (.0.80)قدره  معياري انحرافوب (3.76)مقداره

للسياسات  المدرسةمدير إدار  لمعيار  المعيارية اتنحرافواال  الحسابية المتوسطات ثانيا:
 :واالستراتيجيات

 (3) الجدول
   واالستراتيجياتللسياسات  المدرسةمدير إدار  لمعيار المعيارية  اتنحرافواال المتوسطات الحسابية 

 تنازلي مرتبة

للسياسات  المدرسةمدير إدارة الفقرات المعبرة عن  جميعأن  (3)الجدول  تظهر نتائج

المساعدين والمساعدات ممن يعملون في  عينة الدراسة والمتمثلة بعدد من قبلمن  واًلستراتيجيات

اوحت تر و  عاليةمتوسطة و قد حصلت على درجات  الحكومية في محافظة الزرقاء يةساساألالمدارس 

معياري  انحرافب( 3.72وان المتوسط العام لكافة فقرات الدراسة قد بلغ ) (،3.66-3.79ما بين )

على أعلى درجة حيث بلغت  حيث حصلت الفقرة "يعمم سياسات العمل لجميع العاملين." (0.80)

وتليها مباشرة فقرة "يبني مدير  (،0.90قدره ) معياري انحرافوب (3.79مقداره )بمتوسط حسابي 

رقم 
 الفقر 

 الفقر 
المتوسط 
 الحسابي

 نحرافاال 
 المعياري

 الدرجة الّرتبة

 عالية 1 0.90 3.79 يعمم سياسات العمل لجميع العاملين 10
 عالية 2 0.91 3.76 استراتيجيات على ضوء احتياجات المستفيد المدرسةيبني مدير  6

8 
 ةالمراجععلى  واًلستراتيجيات المنبثقةيعتمد السياسات 
 عالية 3 0.91 3.73 مستمرة والتطوير بصورة

7 
ج تقييم عن نتائ واًلستراتيجيات المبنيةيعتمد على السياسات 

 المدرسةب األداء
 متوسطة 4 0.91 3.67

 متوسطة 5 0.95 3.66 ية.سياسات تنفيذ إلىاًلستراتيجية للمدرسة  هدافيترجم األ 9
 عالية 0.8 3.74 واالستراتيجياتللسياسات  المدرسةجميع فقرات إدار  مدير 
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 (3.67حيث بلغت بمتوسط حسابي مقداره ) استراتيجيات على ضوء احتياجات المستفيد." المدرسة

لى ع المنبثقةوحصلت الفقرة "يعتمد السياسات واًلستراتيجيات  (،0.91قدره ) معياري انحرافوب

 (3.73على المرتبة الثالثة حيث بلغت بمتوسط حسابي مقداره ) ."مستمرةوالتطوير بصورة  المراجعة

عن  يةالمبنوحصلت الفقرة "يعتمد على السياسات واًلستراتيجيات  (،0.91قدره ) معياري انحرافوب

 (3.67)ة حيث بلغت بمتوسط حسابي مقداره المرتبة الرابع ." علىالمدرسةب األداءنتائج تقييم 

 سياسات إلىاًلستراتيجية للمدرسة  هدافما الفقرة "يترجم األأ(، و 0.91)قدره  معياري انحرافوب

 يمعيار  انحرافوب (3.66درجة حيث بلغت بمتوسط حسابي مقداره ) أدنيعلى فقد حصلت  تنفيذية."

 (.0.95قدره )

 :للعاملين المدرسةمدير إدارة لمعيار  المعيارية اتنحرافواال  الحسابية : المتوسطاتثالثا

 (4) الجدول
 تنازليمرتبة  للعاملين المدرسةمدير إدار  لمعيار المعيارية  اتنحرافواال المتوسطات الحسابية 

رقم 
 الفقر 

 الفقر 
المتوسط 
 الحسابي

 نحرافاال 
 المعياري

 الدرجة الّرتبة

 عالية 1 0.96 3.89 العاملين والسالمة لجميع األمنيوفر  15
 عالية 2 0.92 3.83 والعامليناًلتصال بين اإلدارة  آلياتيوفر  13
 عالية 3 0.91 3.77 يدعم مشاركة العاملين 12
 عالية 4 1.08 3.68 يكافئ العاملين حسب جهودهم 14

11 
برامج تدريبية تطويرية وفقا  المدرسةيوفر مدير 

 ًلحتياجات العاملين
 متوسطة 5 1.03 3.57

 عالية 0.83 3.75 للعاملين المدرسةجميع فقرات إدار  مدير 

 قبلللعاملين من  المدرسةمدير إدارة الفقرات المعبرة عن  جميعأن  (4)الجدول  تظهر نتائج

لحكومية ا يةساساألالمساعدين والمساعدات ممن يعملون في المدارس  عينة الدراسة والمتمثلة بعدد من

ن المتوسط أو  (،3.57-3.89تراوحت ما بين )و  عاليةقد حصلت على درجات  في محافظة الزرقاء
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 األمنحيث حصلت الفقرة "يوفر (0.83معياري ) انحرافب( 3.75العام لكافة فقرات الدراسة قد بلغ )

 انحرافوب( 3.89على أعلى درجة حيث بلغت بمتوسط حسابي مقداره ) والسالمة لجميع العاملين"

ث بلغت حي والعاملين"دارة اًلتصال بين اإل آليات(، وتليها مباشرة فقرة "يوفر 0.96قدره ) معياري

(، وحصلت الفقرة "يدعم مشاركة 0.92قدره ) معياري انحرافوب( 3.83بمتوسط حسابي مقداره )

قدره  معياري انحرافوب( 3.77على المرتبة الثالثة حيث بلغت بمتوسط حسابي مقداره ) العاملين"

ط على المرتبة الرابعة حيث بلغت بمتوس الفقرة "يكافئ العاملين حسب جهودهم" (، وحصلت0.91)

 المدرسة(، واما حصلت الفقرة "يوفر مدير 1.08قدره ) معياري انحرافوب( 3.68حسابي مقداره )

درجة حيث بلغت بمتوسط  أدنىعلى قد حصلت  برامج تدريبية تطويرية وفقا ًلحتياجات العاملين"

 .(1.03قدره ) معياري انحرافوب( 3.57حسابي مقداره )

 :للشراكات والموارد المدرسةمدير إدار  لمعيار المعيارية  اتنحرافواال المتوسطات الحسابية : رابعا

 (5) الجدول
 يامرتبة تنازل للشراكات والموارد المدرسةمدير إدار  لمعيار المعيارية  اتنحرافواال المتوسطات الحسابية 

للشراكات والموارد  المدرسةمدير إدارة الفقرات المعبرة عن  معظمأن  (5)الجدول  تظهر نتائج

 يةساساألالمساعدين والمساعدات ممن يعملون في المدارس  عينة الدراسة والمتمثلة بعدد من قبلمن 

رقم 
 الفقر 

 الفقر 
المتوسط 
 الحسابي

 نحرافاال 
 المعياري

 الدرجة الّرتبة

 عالية 1 0.95 3.75 لفعليةاوفقا لالحتياجات  الماليةيسعى للموازنة  20

 متوسطة 2 0.92 3.66 يهتم ببناء شراكة مع المجتمع المحلي 17

16 
عن الشراكة مع  المدرسةيبحث مدير 

 مؤسسات متميزة اخرى
 متوسطة 3 1.03 3.64

 متوسطة 4 0.98 3.62 سةالمدر يوفر برامج مطورة لتنمية التمويل ب 18

 متوسطة 5 0.91 3.59 يوظف التقنيات السائدة للجهود التنظيمية 19

 متوسطة 0.81 3.65 للشراكات والموارد المدرسةجميع فقرات إدار  مدير 
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 (،3.59-3.75تراوحت ما بين )و  متوسطةقد حصلت على درجات  الحكومية في محافظة الزرقاء

حيث حصلت  (0.81معياري ) انحرافب( 3.65وان المتوسط العام لكافة فقرات الدراسة قد بلغ )

سابي على أعلى درجة حيث بلغت بمتوسط ح "ةعليالفوفقا لالحتياجات  الماليةالفقرة "يسعى للموازنة 

(، وتليها مباشرة فقرة "يهتم ببناء شراكة مع المجتمع 0.95قدره )معياري  انحرافوب( 3.75مقداره )

(، وحصلت 0.92قدره )معياري  افانحر وب( 3.66حيث بلغت بمتوسط حسابي مقداره ) المحلي"

لغت على المرتبة الثالثة حيث ب خرى"أعن الشراكة مع مؤسسات متميزة  المدرسةالفقرة "يبحث مدير 

(، وحصلت الفقرة "يوفر برامج مطورة 1.03قدره )معياري  انحرافوب( 3.64بمتوسط حسابي مقداره )

 انحرافوب( 3.62بلغت بمتوسط حسابي مقداره )على المرتبة الرابعة حيث  "المدرسةلتنمية التمويل ب

صلت فقد ح التقنيات السائدة للجهود التنظيمية" (، واما حصلت الفقرة "يوظف0.98قدره ) معياري

 .(0.91قدره ) معياري انحرافوب( 3.59درجة حيث بلغت بمتوسط حسابي مقداره ) أدنىعلى 

 :للعمليات المدرسةمدير إدار  لمعيار المعيارية  اتنحرافواال المتوسطات الحسابية : خامسا

 (6) الجدول
 تصاعديامرتبة  للعمليات المدرسةمدير إدار  لمعيار المعيارية  اتنحرافواال المتوسطات الحسابية 

 قبلمن  للعمليات المدرسةمدير إدارة الفقرات المعبرة عن  جميعأن  (6)الجدول  تظهر نتائج

لحكومية ا يةساساألالمساعدين والمساعدات ممن يعملون في المدارس  عينة الدراسة والمتمثلة بعدد من

رقم 
 الفقر 

 الفقر 
المتوسط 
 الحسابي

 نحرافاال 
 المعياري

 الدرجة الّرتبة

 عالية 1 0.95 3.82 اًلبداع في انشطة تطوير العمليات المدرسةيشجع مدير  21
 عالية 2 0.95 3.77 المدرسةاجرائية للتحسين المستمر ب آلياتيوفر  23
 عالية 3 0.92 3.70 ينظم العمليات وتطورها في ضوء متغيرات البيئة المحيطة 24
 عالية 3 0.92 3.70 اتصال لتقوية العالقات مع الفئة المستهدفة آلياتيوفر  25
 عالية 5 0.93 3.68 ينالتنظيمي لتحقيق رضى المستفيد األداءيبدع في تحسين  22

 عالية 0.83 3.73 للعمليات المدرسةجميع فقرات إدار  مدير 
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وان المتوسط  (،3.68-3.82تراوحت ما بين )و  عاليةقد حصلت على درجات  في محافظة الزرقاء

حيث حصلت الفقرة  (0.83معياري ) انحرافب( 3.74العام لكافة فقرات الدراسة قد بلغ )الحسابي 

على أعلى درجة حيث بلغت بمتوسط  اًلبداع في انشطة تطوير العمليات" المدرسة"يشجع مدير 

اجرائية  آليات(، وتليها مباشرة فقرة "يوفر 0.95قدره ) يمعيار  انحرافوب( 3.82حسابي مقداره )

قدره  يمعيار  انحرافوب( 3.77حيث بلغت بمتوسط حسابي مقداره ) "المدرسةللتحسين المستمر ب

ى المرتبة الثالثة عل اتصال لتقوية العالقات مع الفئة المستهدفة" آليات(، وحصلت الفقرة "يوفر 0.95)

(، وحصلت الفقرة "ينظم 0.92قدره ) يمعيار  انحرافوب( 3.70حيث بلغت بمتوسط حسابي مقداره )

متوسط حسابي بعلى المرتبة الرابعة حيث بلغت  العمليات وتطورها في ضوء متغيرات البيئة المحيطة"

يمي التنظ األداء(، واما حصلت الفقرة "يبدع في تحسين 0.92قدره ) يمعيار  انحرافوب( 3.70مقداره )

 انحرافوب( 3.68درجة حيث بلغت بمتوسط حسابي مقداره ) أدنىعلى  لتحقيق رضى المستفيدين"

 .(0.93قدره ) يمعيار 

 :يةالطالبللشؤون  المدرسةمدير إدار  لمعيار المعيارية  اتنحرافواال المتوسطات الحسابية : سادسا

 (7) الجدول
 ازليامرتبة تن الطالبيةللشؤون  المدرسةمدير إدار  لمعيار المعيارية  اتنحرافواال المتوسطات الحسابية 

رقم 
 الفقر 

 الفقر 
المتوسط 
 الحسابي

 نحرافاال 
 المعياري

 الدرجة الّرتبة

اًلنشطة )الصفية يشجع الطلبة على المشاركة في  28
 والالصفية(

 عالية 1 0.97 3.87

 عالية 2 0.95 3.80 التواصل بينه وبين الطالب آليات المدرسةيدعم مدير  26
 عالية 3 0.92 3.70 الحوار الفعال لدى الطالب أساليبينمي  27

 عالية 0.83 3.79 الطالبيةللشؤون  المدرسةجميع فقرات إدار  مدير 

ن م الطالبيةللشؤون  المدرسةمدير إدارة الفقرات المعبرة عن  جميعأن  (7)الجدول  تظهر نتائج

 يةسسااألالمساعدين والمساعدات ممن يعملون في المدارس  عينة الدراسة والمتمثلة بعدد من قبل



61  
 

وان  (،3.87-3.70تراوحت ما بين )و  عاليةقد حصلت على درجات  الحكومية في محافظة الزرقاء

حيث حصلت  (0.83معياري ) انحرافب( 3.79العام لكافة فقرات الدراسة قد بلغ )الحسابي المتوسط 

الفقرة "يشجع الطلبة على المشاركة في اًلنشطة )الصفية والالصفية("على أعلى درجة حيث بلغت 

(، وتليها مباشرة فقرة "يدعم مدير 0.97قدره ) معياري انحرافوب( 3.87بمتوسط حسابي مقداره )

 انحرافوب( 3.8حيث بلغت بمتوسط حسابي مقداره ) التواصل بينه وبين الطالب" آليات سةالمدر 

جة در  أدنىعلى  الحوار الفعال لدى الطالب" باليأس(، وحصلت الفقرة "ينمي 0.95قدره ) معياري

 .(0.92قدره ) معياري انحرافوب( 3.7حيث بلغت بمتوسط حسابي مقداره )

 :نورضا العاملي المدرسةمدير إدار  لمعيار المعيارية  اتنحرافواال المتوسطات الحسابية : سابعا

 (8) الجدول
 مرتبة تنازليا ورضا العاملين المدرسةمدير إدار  لمعيار المعيارية  اتنحرافواال المتوسطات الحسابية 

رقم 
 الفقر 

 الفقر 
المتوسط 
 الحسابي

 نحرافاال 
 المعياري

 الدرجة الّرتبة

 عالية 1 0.97 3.84 اإلدارةو للتواصل بين العاملين  لياتاآل المدرسةيدعم مدير  29
 عالية 2 0.94 3.74 العاملين والسالمة لجميع األمن آلياتيوفر  32
 عالية 3 0.94 3.69 فر معايير واضحة للتطوير الوظيفييو  30
 متوسطة 4 1.00 3.66 يدعم سياسة تحفيز العاملين وفقا لمستوى اًلنتاجية 31

 عالية 0.85 3.73 ورضا العاملين المدرسةجميع فقرات إدار  مدير 

 منورضا العاملين  المدرسةمدير إدارة عن الفقرات المعبرة  جميعأن  (8)الجدول  تظهر نتائج

 يةسسااألالمساعدين والمساعدات ممن يعملون في المدارس  عينة الدراسة والمتمثلة بعدد من قبل

وان 3.84-3.66) تراوحت ما بين )و  عاليةقد حصلت على درجات  الحكومية في محافظة الزرقاء

حيث حصلت  (0.85معياري ) انحرافب( 3.73العام لكافة فقرات الدراسة قد بلغ )الحسابي  المتوسط 

 على أعلى درجة حيث بلغت "دارةللتواصل بين العاملين واإل لياتاآل المدرسة الفقرة "يدعم مدير
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 آليات(، وتليها مباشرة فقرة "يوفر 0.97قدره ) معياري انحرافوب( 3.84بمتوسط حسابي مقداره )

قدره  معياري انحرافوب( 3.74حيث بلغت بمتوسط حسابي مقداره ) والسالمة لجميع العاملين" األمن

بلغت  على المرتبة الثالثة حيث (، وحصلت الفقرة "يوفر معايير واضحة للتطوير الوظيفي"0.94)

(، وحصلت الفقرة "يدعم سياسة تحفيز 0.94قدره ) معياري انحرافوب( 3.69بمتوسط حسابي مقداره )

( 3.66درجة حيث بلغت بمتوسط حسابي مقداره ) أدنىعلى  العاملين وفقا لمستوى اًلنتاجية"

 .(1.00قدره ) معياري انحرافوب

 :لخدمة المجتمع المدرسةمدير إدار  لمعيار المعيارية  اتنحرافواال المتوسطات الحسابية : ثامنا

 (9) الجدول
 امرتبة تنازلي لخدمة المجتمع المدرسة مديرإدار  لمعيار المعيارية  اتنحرافواال المتوسطات الحسابية 

من لخدمة المجتمع  المدرسةمدير إدارة الفقرات المعبرة عن  جميعأن  (9)الجدول  تظهر نتائج

 يةسسااألالمساعدين والمساعدات ممن يعملون في المدارس  عينة الدراسة والمتمثلة بعدد من قبل

وان  ،(3.74-3.46)تراوحت ما بين و  عاليةقد حصلت على درجات  الحكومية في محافظة الزرقاء

حيث حصلت  (0.84معياري ) انحرافب( 3.58العام لكافة فقرات الدراسة قد بلغ )الحسابي المتوسط 

عملية التربوية لتطوير ال المدرسة استراتيجياتممثلين في اعداد سياسات و  المدرسةالفقرة "يشرك مدير 

رقم 
 الفقر 

 الفقر 
المتوسط 
 الحسابي

 نحرافاال 
 المعياري

 الدرجة الّرتبة

ممثلين في اعداد سياسات  المدرسةيشرك مدير  33
 لتعليميةاطوير العملية التربوية لت واستراتيجيات المدرسة

 عالية 1 0.97 3.74

 متوسطة 2 0.93 3.62 ومتطلباتهيوفر انشطة تلبي رغبة المجتمع المحلي  34

الداخلية  المدرسةيوفر برامج علمية تخدم سياسات  35
 والخارجية

 متوسطة 3 0.95 3.50

 متوسطة 4 1.04 3.46 خدماتها اتجاهالمجتمع  آراءيستخدم ادوات ًلستطالع  36

 متوسطة 0.84 3.58 لخدمة المجتمع المدرسةجميع فقرات إدار  مدير 
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قدره  معياري انحرافوب( 3.74على أعلى درجة حيث بلغت بمتوسط حسابي مقداره ) "ميةعليالت

ث بلغت بمتوسط حي "ومتطلباته(، وتليها مباشرة فقرة "يوفر انشطة تلبي رغبة المجتمع المحلي 0.97)

(، وحصلت الفقرة "يوفر برامج علمية تخدم 0.93قدره ) معياري انحرافوب( 3.62)حسابي مقداره 

( 3.5على المرتبة الثالثة حيث بلغت بمتوسط حسابي مقداره ) الداخلية والخارجية" المدرسةسياسات 

 اتجاهالمجتمع  آراء(، وحصلت الفقرة "يستخدم ادوات ًلستطالع 0.95قدره ) معياري انحرافوب

قدره  معياري انحرافوب( 3.46درجة حيث بلغت بمتوسط حسابي مقداره ) أدنىلى ع خدماتها"

(1.04) 

 :األداءلنتائج  المدرسةمدير إدار  لمعيار المعيارية  اتنحرافواال المتوسطات الحسابية : تاسعا

 (10) الجدول
 مرتبة تنازليا األداءلنتائج  المدرسةمدير إدار  لمعيار المعيارية  اتنحرافواال المتوسطات الحسابية 

من  األداءلنتائج  المدرسةمدير إدارة الفقرات المعبرة عن  جميعأن  (10)الجدول  تظهر نتائج

 يةسسااألالمساعدين والمساعدات ممن يعملون في المدارس  عينة الدراسة والمتمثلة بعدد من قبل

 (3.53-3.48)تراوحت ما بين و  متوسطةقد حصلت على درجات  الحكومية في محافظة الزرقاء

حيث  (0.90معياري ) انحرافب( 3.51العام لكافة فقرات الدراسة قد بلغ )الحسابي وان المتوسط 

غت على أعلى درجة حيث بل "األداءوبرامج  هدافاأل حصلت الفقرة "يعتمد برامج تقويمية لتحقيق

 إلى(، وتليها مباشرة فقرة "يسعى 0.98قدره ) معياري انحرافوب( 3.53بمتوسط حسابي مقداره )

رقم 
 الفقر 

 الفقر 
المتوسط 
 الحسابي

 نحرافاال 
 المعياري

 الدرجة الّرتبة

 متوسطة 1 0.98 3.53 وبرامج األداء هدافيعتمد برامج تقويمية لتحقيق األ 39
 متوسطة 2 0.95 3.50 تحديد معايير لقياس جوده المخرجات إلىيسعى  38
 متوسطة 3 1.00 3.48 فيها التنظيمي األداءمعايير دقيقة لقياس  المدرسةيوفر مدير  37

 متوسطة 0.90 3.51 األداءلنتائج  المدرسةجميع فقرات إدار  مدير 
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 معياري انحرافوب( 3.50حيث بلغت بمتوسط حسابي مقداره ) تحديد معايير لقياس جوده المخرجات"

على  ا"التنظيمي فيه األداءمعايير دقيقة لقياس  المدرسة(، وحصلت الفقرة "يوفر مدير 0.95قدره )

 .(1.00قدره ) معياري انحرافوب( 3.48درجة حيث بلغت بمتوسط حسابي مقداره ) أدنى
  لثانيالنتائج المتعلقة بالسؤال ا

ديري مالقيم التنظيمية لدي  مستوىدرجة  : ماالذي نصَّ على الثّانيالنتائج المتعلقة بالسؤال 
 المديرين؟نظر مساعدي  وجهةالزرقاء من  محافظةفي  الحكومية يةساساألالمدارس 

لدرجة  ريةالمعيا اتنحرافواًلالدراسة الثاني جرى حساب قيم األوساط الحسابية  سؤاللإلجابة عن 

ه نظر هالزرقاء من وج محافظةفي  الحكومية يةساساألمديري المدارس توافر القيم التنظيمية لدي 

 ذلك.يوضح  (11)والجدول  مساعدي المديرين

 (11الجدول )
 يةساساألمديري المدارس القيم التنظيمية لدي  توافر المعيارّية اتنحرافواال المتوسطات الحسابّية 

 مرتبة تنازليا الحكومية
رقم 
 المجال

 المجال
المتوسط 
 الحسابي

 نحرافاال 
 المعياري

 الّدرجة الّرتبة

 عالية 1 0.85 3.92 المدرسةاًلهتمام بالعاملين لدى مدير   3
 عالية 2 0.87 3.82 نوالعامليالثقة المتبادلة بين المدير   4
 عالية 3 0.87 3.77 المدرسةالشفافية لدى مدير   2
 متوسطة 4 0.92 3.64 المدرسةالعدالة لدى مدير   1

 عالية 0.83 3.77 الّدرجة الكلّية

 يةسسااألمديري المدارس ( تبين أن درجة توافر القيم التنظيمية لدي 11الجدول ) إلىبالّرجوع 

معياري  انحرافوب( 3.77كلي ) حسابيبمتوسط  عاليةبدرجة الزرقاء كانت  محافظةفي  الحكومية

باستثناء مجال واحد جاء بالدرجة  عالية الدرجةمجاًلت األداة في  معظم(، وجاءت 0.83كلي )

سط حيث بلغت بمتو  "المدرسة" اًلهتمام بالعاملين لدى مدير وجاء في الّرتبة األولى، المتوسطة 

" الثقة تبة الثانيةر وفي ال، بمستوي عال (0.85قدره ) معياري انحرافوب( 3.92حسابي مقداره )
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قدره  معياري انحرافوب( (3.82حيث بلغت بمتوسط حسابي مقداره  المتبادلة بين المدير والعاملين"

 " حيث بلغت بمتوسط حسابي مقدارهالمدرسة" الشفافية لدى مدير  وفي الرتبة الثالثة(، 0.87)

ت حيث بلغ "المدرسةالعدالة لدى مدير " الرابعةوفي الرتبة (، 0.87قدره ) معياري انحرافوب( 3.77)

 .بدرجة متوسطة (0.92قدره ) معياري انحرافوب( 3.64بمتوسط حسابي مقداره )

 :المعيارّية لكّل مجال على حد  اتنحرافواال وفيما يلي المتوسطات الحسابّية 

 .المدرسة مدير لدى لمجال العدالة المعيارية اتنحرافواال  الحسابية المتوسطات: اوالً 

 (12) الجدول
 مرتبة تنازليا المدرسةالمعيارية لمجال العدالة لدى مدير  اتنحرافواال المتوسطات الحسابية  

رقم 
 الفقر 

 الفقر 
المتوسط 
 الحسابي

 نحرافاال 
 المعياري

 الدرجة الّرتبة

 عالية 1 1.07 3.72 العاملين المساواة بينيلتزم بتطبيق  3
 متوسطة 2 1.07 3.66 يقوم بتنفيذ اًلوامر على العاملين بدون استثناء 5
 متوسطة 3 1.01 3.66 متحيز بأسلوبيتجنب اتخاذ القرارات  4
 متوسطة 4 1.05 3.65 زالعاملين بدون تميي والواجبات بين األعمال المدرسةيوزع مدير  6
 متوسطة 5 0.96 3.63 يعمل على تقيم اداء العاملين من خالل معاير عادلة 2

 بشكل عادل الماليةعلى توزيع الحوافز  المدرسةيحرص مدير  1
 على جميع العاملين

 متوسطة 6 1.17 3.49

 متوسطة 0.92 3.64 المدرسةجميع فقرات العدالة لدى مدير 

 ةعين قبل من المدرسة مدير لدى مجال العدالة عن المعبرة الفقرات أن( 12) الجدول نتائج تبين

 في يةالحكوم يةساساأل المدارس في يعملون ممن والمساعدات المساعدين من بعدد والمتمثلة الدراسة

 العام المتوسط وان ،(3.72-3.49) بين ما تراوحت عالية درجات على حصلت قد محافظة الزرقاء

حيث حصلت الفقرة "يلتزم بتطبيق  (0.92) معياري انحرافب( 3.64) بلغ قد الدراسة فقرات لكافة

 معياري انحرافوب( 3.72متوسط حسابي مقداره )على أعلى درجة حيث بلغت  لعاملين"بين االمساواة 
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سط حسابي حيث بلغت بمتو  متحيز" بأسلوب(، وتليها مباشرة فقرة "يتجنب اتخاذ القرارات 1.07قدره )

(، وحصلت الفقرة "يقوم بتنفيذ اًلوامر على العاملين 1.01قدره ) معياري انحرافوب( 3.66مقداره )

 معياري انحرافوب( 3.66على المرتبة الثالثة حيث بلغت بمتوسط حسابي مقداره ) بدون استثناء"

لى ع والواجبات بين العاملين بدون تمييز" األعمال المدرسة(، وحصلت الفقرة "يوزع مدير 1.07قدره )

(، وحصلت 1.05قدره ) معياري انحرافوب( 3.65المرتبة الرابعة حيث بلغت بمتوسط حسابي مقداره )

 حيث بلغتعلى المرتبة الخامسة  الفقرة "يعمل على تقيم اداء العاملين من خالل معاير عادلة"

(، واما حصلت الفقرة "يحرص مدير 0.96قدره ) معياري انحرافوب( 3.63بمتوسط حسابي مقداره )

لغت درجة حيث ب أدنىعلى  بشكل عادل على جميع العاملين" الماليةعلى توزيع الحوافز  المدرسة

 .(1.17قدره ) معياري انحرافوب( 3.49بمتوسط حسابي مقداره )

 .المدرسة مدير لدى للّشفافّية المعيارية اتنحرافواال  الحسابية المتوسطات :ثانياً 

 (13) الجدول
 مرتبة تصاعديا المدرسةالمعيارية للّشفافّية لدى مدير  اتنحرافواال الحسابية  المتوسطات

رقم 
 الفقر 

 الفقر 
المتوسط 
 الحسابي

 نحرافاال 
 المعياري

 الدرجة الّرتبة

7 
خاذ ات والواسطة عندالمحسوبية  المدرسةيتجنب مدير 

 األداءالقرارات وتقييم 
 عالية 4 1.06 3.70

10 
وان تعارضت مع  المدرسة أهدافيهتم بتحقيق 

 عالية 3 1.03 3.75 الشخصية هدافاأل

 عالية 1 0.95 3.80 رفيح والتعليمات بشكلق اًلنظمة يحرص على تطبي 8

9 
ن جديدة لتحسي أفكاريعطي العاملين الفرصة لطرح 

 عالية 1 0.95 3.80 العمل وتطويره

 عالية 0.87 3.77 المدرسةجميع فقرات الشفافية لدى مدير 
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 نم المدرسة مدير لدى مجال للّشفافّية عن المعبرة الفقرات جميع أن( 13) الجدول نتائج تبين

 يةسسااأل المدارس في يعملون ممن والمساعدات المساعدين من بعدد والمتمثلة الدراسة عينة قبل

 وان ،(3.80-3.70) بين ما تراوحت عالية درجات على حصلت قد محافظة الزرقاء في الحكومية

حيث حصلت  (0.78) معياري انحرافب( 3.77) بلغ قد الدراسة فقرات لكافة العام الحسابي المتوسط

على أعلى درجة حيث  جديدة لتحسين العمل وتطويره" أفكارالفقرة "يعطي العاملين الفرصة لطرح 

(، وتليها مباشرة فقرة "يحرص 0.95قدره ) معياري انحرافوب( 3.80بلغت بمتوسط حسابي مقداره )

 انحرافوب( 3.80حيث بلغت بمتوسط حسابي مقداره ) مات بشكل حرفي"يعلعلى تطبيق اًلنظمة والت

 هدافوان تعارضت مع األ المدرسة أهداف(، وحصلت الفقرة "يهتم بتحقيق 0.95قدره ) معياري

قدره  معياري انحرافوب( 3.75على المرتبة الثالثة حيث بلغت بمتوسط حسابي مقداره ) الشخصية"

المحسوبية و الواسطة عند اتخاذ القرارات وتقييم  المدرسة(، واما حصلت الفقرة "يتجنب مدير 1.03)

 .(1.06قدره ) معياري انحرافوب( 3.70درجة حيث بلغت بمتوسط حسابي مقداره ) أدنىعلى  "األداء

 .المدرسة مدير لدى االهتمام بالعاملين المعيارية اتنحرافواال  الحسابية المتوسطات: ثالثا

 (14) الجدول
 مرتبة تصاعديا المدرسةلدى مدير االهتمام بالعاملين المعيارية  اتنحرافواال المتوسطات الحسابية 

رقم 
 الفقر 

 الفقر 
المتوسط 
 الحسابي

 نحرافاال 
 المعياري

 الدرجة الّرتبة

 عالية 4 1.01 3.84 بمشاكل العاملين ويحاول حلها المدرسةيهتم مدير  14
 عالية 3 0.97 3.88 ين ويحترم رغباتهميراعي مشاعر العامل 13
 عالية 2 0.95 3.98 مع العاملين باحترام وتقدير المدرسةيتعامل مدير  11

12 
ملين من خالل اجتماعية بالعايحرص على تكوين عالقات 

 عالية 1 0.92 4.00 مشاركتهم مناسباتهم

 عالية 0.85 3.92 المدرسةجميع فقرات االهتمام بالعاملين لدى مدير 
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 مدير لدى اًلهتمام بالعاملينمجال  عن المعبرة الفقرات جميع أن( 14) الجدول نتائج تبين

 مدارسال في يعملون ممن والمساعدات المساعدين من بعدد والمتمثلة الدراسة عينة قبل من المدرسة

           بين ما تراوحت عالية درجات على حصلت قد محافظة الزرقاء في الحكومية يةساساأل

 معياري انحرافب( 3.92) بلغ قد الدراسة فقرات لكافة العام الحسابي  المتوسط وان ،(4.00-3.84)

تكوين عالقات اجتماعية بالعاملين من خالل مشاركتهم حيث حصلت الفقرة "يحرص على  (0.85)

قدره  معياري انحرافوب( 4.00على أعلى درجة حيث بلغت بمتوسط حسابي مقداره ) مناسباتهم"

غت بمتوسط حيث بل مع العاملين باحترام وتقدير" المدرسة(، وتليها مباشرة فقرة "يتعامل مدير 0.92)

(، وحصلت الفقرة "يراعي مشاعر العاملين 0.95قدره ) ريمعيا انحرافوب( 3.98حسابي مقداره )

 معياري انحرافوب( 3.88على المرتبة الثالثة حيث بلغت بمتوسط حسابي مقداره ) ويحترم رغباتهم"

 أدنى علىقد حصلت  بمشاكل العاملين ويحاول حلها" المدرسة(، واما الفقرة "يهتم مدير 0.97قدره )

 .(1.01قدره ) معياري انحرافوب( 3.84درجة حيث بلغت بمتوسط حسابي مقداره )

 .الثقة المتبادلة بين المدير والعاملين المعيارية اتنحرافواال  الحسابية المتوسطات: رابعا

 (15) الجدول
 تصاعديامرتبة  الثقة المتبادلة بين المدير والعاملينالمعيارية  اتنحرافواال المتوسطات الحسابية 

رقم 
 الفقر 

 الفقر 
المتوسط 
 الحسابي

 نحرافاال 
 المعياري

 الدرجة الّرتبة

 عالية 4 1.01 3.77 مشاركة العاملين في اتخاذ القراريحرص على  16
 عالية 3 1.03 3.81 يناقش العاملين بكل صراحة 17
 عالية 2 0.95 3.82 قد للعاملين المقصرين في اعمالهمالن يوجه 18

15 
قة على ان يكون الث المدرسةيحرص مدير 

 عالية 1 0.98 3.87 المتبادلة بينة وبين المعلمين

 عالية 0.87 3.82 والعاملينجميع فقرات الثقة المتبادلة بين المدير 
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 الثقة المتبادلة بين المدير والعاملينمجال  عن المعبرة الفقرات جميع أن( 15) الجدول نتائج تبين

 يةساساأل المدارس في يعملون ممن والمساعدات المساعدين من بعدد والمتمثلة الدراسة عينة قبل من

 وان ،(3.87-3.77) بين ما تراوحت عالية درجات على حصلت قد محافظة الزرقاء في الحكومية

حيث حصلت  (0.87) معياري انحرافب( 3.82) بلغ قد الدراسة فقرات لكافة العام الحسابي المتوسط

ى درجة حيث على أعل على ان يكون الثقة المتبادلة بينة وبين المعلمين" المدرسةالفقرة "يحرص مدير 

 يوجه (، وتليها مباشرة فقرة "0.98قدره ) معياري انحرافوب( 3.87بلغت بمتوسط حسابي مقداره )

 معياري انحرافوب( 3.82حيث بلغت بمتوسط حسابي مقداره ) النقد للعاملين المقصرين في اعمالهم"

وسط على المرتبة الثالثة حيث بلغت بمت (، وحصلت الفقرة "يناقش العاملين بكل صراحة"0.95قدره )

الفقرة "يحرص على مشاركة العاملين  (، واما1.03قدره ) معياري انحرافوب( 3.81حسابي مقداره )

 انحرافوب( 3.77درجة حيث بلغت بمتوسط حسابي مقداره ) أدنىعلى قد حصلت  في اتخاذ القرار"

 .(1.01قدره ) معياري
  ثالثالنتائج المتعلقة بالسؤال ال

ند عإحصائيا داّلة  ارتباطيةهل توجد عالقة  :الذي نصَّ على سؤال الثالثالنتائج المتعلقة بال
 التميزإدار   لممارسة المدارسمديري  مساعدي استجابةمتوسطات بين  (α=0.05)مستوى الّداللة 

 ؟ملديه والقيم التنظيمية الحكومية يةساساألالمدارس  ( فيEFQMعلى ضوء النموذج األوروبي )

 لإلجابة عن السؤال الثالث، جرى حساب معامالت اًلرتباط بين المجاًلت:

 ةيساساألالتميز لدي مديري المدارس  إدارةدرجة ممارسة بين  ما العالقةطبيعة  ( يبين16الجدول )

 الحكومية في محافظة الزرقاء والقيم التنظيمية من وجهه نظر مساعدي المديرين. 
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 ( 16الجدول )
الحكومية في محافظة  يةساساألالتميز لدي مديري المدارس  إدار بين درجة ممارسة العالقة االرتباطّية 

 من وجهه نظر مساعدي المديرين والقيم التنظيميةالزرقاء 

 

التميز لدي مديري المدارس  إدارةدرجة ممارسة  ما بين العالقة طبيعة( 16) يوضح الجدول

حيث  ،من وجهه نظر مساعدي المديرين والقيم التنظيميةفي محافظة الزرقاء  الحكومية يةساساأل

 

 العدالة لدى
مدير 
 المدرسة

الشفافية 
لدى مدير 
 المدرسة

االهتمام 
 ىبالعاملين لد

 المدرسةمدير 

الثقة المتبادلة 
بين المدير 
 والعاملين

القيم 
 التنظيمية

 قياد وال المدرسةمدير إدار  
 المتميز 

 **0.795 **0.766 **0.691 **0.741 **0.767 ارتباط بيرسون معامل
 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 مستوى الّدًللة

 المدرسةمدير إدار  
 واالستراتيجياتللسياسات 

 **0.759 **0.728 **0.602 **0.720 **0.763 ارتباط بيرسون معامل
 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 مستوى الّدًللة

 للعاملين المدرسةمدير إدار  
 **0.838 **0.800 **0.702 **0.766 **0.840 ارتباط بيرسون معامل

 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 مستوى الّدًللة
 المدرسةمدير إدار  

 للشراكات والموارد
 **0.737 **0.709 **0.609 **0.708 **0.719 ارتباط بيرسون معامل

 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 مستوى الّدًللة

 للعمليات المدرسةمدير إدار  
 **0.815 **0.771 **0.665 **0.788 **0.805 ارتباط بيرسون معامل

 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 مستوى الّدًللة
 للشؤون المدرسةمدير إدار  

 الطالبية
 **0.762 **0.701 **0.636 **0.746 **0.749 ارتباط بيرسون معامل

 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 مستوى الّدًللة
 ورضا المدرسةمدير إدار  

 العاملين
 **0.848 **0.792 **0.720 **0.800 **0.840 ارتباط بيرسون معامل

 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 مستوى الّدًللة
 لخدمة المدرسة مديرإدار  

 المجتمع
 **0.732 **0.671 **0.593 **0.700 **0.743 ارتباط بيرسون معامل

 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 مستوى الّدًللة
لنتائج  المدرسةمدير إدار  
 األداء

 **0.766 **0.717 **0.569 **0.746 **0.793 ارتباط بيرسون معامل
 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 مستوى الّدًللة

 التميز إدار درجه ممارسة 
 **0.864 **0.817 **0.710 **0.821 **0.858 ارتباط بيرسون معامل

 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 مستوى الّدًللة
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وجود معامالت ارتباط مرتفعة ودالة احصائياا، حيث كانت جميع قيم معامالت اًلرتباط النتائج تبين 

 .(α=0.05) الدالةعند مستوى  دالة احصائياا 
  لرابعالنتائج المتعلقة بالسؤال ا

فروق ذات داللة إحصائّية عند  توجدهل  :الذي نصَّ على الرّابع سؤالالنتائج المتعلقة بال
درجة ممارسة مديري مساعدي المديرين ل استجابةمتوسطات بين  (α=0.05)مستوى الّداللة 

( EFQMالنموذج األوروبي )وفق  التميزدار  الزرقاء إل محافظةفي  الحكومية يةساساألالمدارس 
 (؟الخدمةوالمؤهل العلمي وسنوات  االجتماعيتعزى لمتغيرات )النوع 

 االجتماعيالنوع اواًل: 

زى لمتغير وتع التميز إدارةالمعيارّية لدرجة ممارسة  اتنحرافواًلالمتوسطات الحسابّية  حساب تمّ 

 يبين ذلك: (17) والجدول (.test-tاختبار ) استخدام، كما تّم اًلجتماعيالنوع 

 ( 17) الجدول
 التميز دار إ ممارسة درجة مستقلتين لعينتين واالختبار التائي المعيارية اتنحرافواال  المتوسطات الحسابية

 االجتماعيالنوع  لمتغير تعزى يةساساأل المدارس مديري لدى

 المجاالت
النوع 

 االجتماعي
 العدد

المتوسط 
 الحسابي

 نحرافاال 
 المعياري

T 
مستوى 
 الداللة

 المتميز  قياد وال المدرسةمدير إدار  
 0.71 3.79 83 ذكور

0.46 0.65 
 0.86 3.73 110 إناث

للسياسات  المدرسةمدير إدار  
 واالستراتيجيات

 0.74 3.79 83 ذكور
0.99 0.32 

 0.84 3.67 110 إناث

 للعاملين المدرسةمدير إدار  
 0.81 3.77 83 ذكور

0.26 0.79 
 0.86 3.73 110 إناث

 للشراكات والموارد المدرسةمدير إدار  
 0.74 3.68 83 ذكور

0.38 0.71 
 0.86 3.63 110 إناث

 للعمليات المدرسةمدير إدار  
 0.76 3.85 83 ذكور

1.58 0.12 
 0.87 3.66 110 إناث

 الطالبيةللشؤون  المدرسةمدير إدار  
 0.82 3.83 83 ذكور

0.61 0.55 
 0.84 3.76 110 إناث
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ذات دًللة احصائية  لم تكن Tنالحظ أن قيمة  (17) الجدول أعاله نتائج إلىالرجوع  من خالل

للمجاًلت الكلية حيث تبين عدم وجود فروق ذات دًللة احصائية  (α=0.05)أقل من  مستوىعند 

 قيادةوال المدرسةمدير إدارة للمجاًلت الفرعية ) Tوكذلك بينت قيم  اًلجتماعيالنوع  تبعا لمتغير

مدير ارة إد ،للعاملين المدرسةمدير إدارة ، اًلستراتيجياتللسياسات و  المدرسةمدير إدارة ، المتميزة

إدارة ، يةالطالبللشؤون  المدرسةمدير إدارة ، للعمليات المدرسةمدير إدارة ، للشراكات والموارد المدرسة

( ألداءالنتائج  المدرسةمدير إدارة ، لخدمة المجتمع المدرسة مديرإدارة ، ورضا العاملين المدرسةمدير 

، 1.02 ،0.99 ،0.83، 0.78، 0.75 ،0.61، 0.38 ،0.26، 0.46) اليالتو حيث كانت على 

، 0.31 ،0.46، 0.44 ،0.55 ،0.12 ،0.71، 0.79 ،0.32 ،0.65) دًللة ومستوى (1.58

0.41.)   

  مؤهل العلميال ثانيًا:

 التميز إدارةممارسة ( لدرجة test-Tالمعيارّية و) اتنحرافواًلالمتوسطات الحسابّية  استخدامتم 

 يبين ذلك: (18)، والجدول مؤهل العلميالتعزى لمتغير وتعزى 

 

 المجاالت
النوع 

 االجتماعي
 العدد

المتوسط 
 الحسابي

 نحرافاال 
 المعياري

T 
مستوى 
 الداللة

 ورضا العاملين المدرسةمدير إدار  
 0.80 3.79 83 ذكور

0.78 0.44 
 0.89 3.69 110 إناث

 لخدمة المجتمع مدير المدرسةإدار  
 0.81 3.63 83 ذكور

0.75 0.46 
 0.87 3.54 110 إناث

 األداءلنتائج  المدرسةمدير إدار  
 0.88 3.58 83 ذكور

1.02 0.31 
 0.92 3.45 110 إناث

 التميز إدار درجه ممارسة 
 0.70 3.75 83 ذكور

0.83 0.41 
 0.79 3.66 110 إناث
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 ( 18) الجدول
 إدار  درجة ممارسة مستقلتينلعينتين  واالختبار التائي المعيارية اتنحرافواال الحسابية المتوسطات 

 العلمي المؤهلتعزى لمتغير  يةساساألالتميز لدى مديري المدارس 

 العدد المؤهل العلمي المجاالت
المتوسط 
 الحسابي

 نحرافاال 
 المعياري

T 
مستوى 
 الداللة

 المتميز  قياد وال المدرسةمدير إدار  
 0.80 3.78 150 م/دبلو لوريوسبكا

0.60 0.55 
 0.79 3.69 43 ماجستير

إدار  مدير المدرسة للسياسات 
 واالستراتيجيات

 0.78 3.75 150 بكالوريوس/دبلوم
1.05 0.29 

 0.86 3.61 43 ماجستير

 إدار  مدير المدرسة للعاملين
 0.84 3.77 150 بكالوريوس/دبلوم

0.70 0.49 
 0.80 3.67 43 ماجستير

 إدار  مدير المدرسة للشراكات والموارد
 0.81 3.67 150 بكالوريوس/دبلوم

0.56 0.58 
 0.80 3.59 43 ماجستير

 المدرسة للعملياتإدار  مدير 
 0.83 3.75 150 بكالوريوس/دبلوم

0.44 0.66 
 0.81 3.69 43 ماجستير

 إدار  مدير المدرسة للشؤون الطالبية
 0.84 3.81 150 بكالوريوس/دبلوم

0.68 0.50 
 0.81 3.71 43 ماجستير

 إدار  مدير المدرسة ورضا العاملين
 0.86 3.75 150 بكالوريوس/دبلوم

0.42 0.67 
 0.81 3.69 43 ماجستير

 إدار  مدير المدرسة لخدمة المجتمع
 0.85 3.58 150 بكالوريوس/دبلوم

0.06 0.95 
 0.85 3.59 43 ماجستير

 إدار  مدير المدرسة لنتائج األداء
 0.89 3.53 150 بكالوريوس/دبلوم

0.59 0.55 
 0.94 3.43 43 ماجستير

 درجه ممارسة إدار  التميز
 0.76 3.72 150 بكالوريوس/دبلوم

0.62 0.54 
 0.75 3.64 43 ماجستير
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ذات دًللة احصائية عند  لم تكن Tنالحظ أن قيمة  (18)الجدول  نتائج إلىالّرجوع  من خالل

للمجاًلت الكلية حيث تبين عدم وجود فروق ذات دًللة احصائية تبعا  (α=0.05)مستوى أقل من 

المتميزة،  قيادةوال المدرسةمدير إدارة )للمجاًلت الفرعية  Tوكذلك بينت قيم  مؤهل العلمياللمتغير 

 مدرسةالمدير إدارة  للعاملين، المدرسةمدير إدارة ، واًلستراتيجياتللسياسات  المدرسةمدير إدارة 

مدير ة إدار ، الطالبيةللشؤون  المدرسةمدير إدارة للعمليات،  المدرسةمدير إدارة للشراكات والموارد، 

حيث  (األداءلنتائج  المدرسةمدير إدارة لخدمة المجتمع،  المدرسةمدير إدارة ورضا العاملين،  المدرسة

( 0.59، 0.06، 0.42، 0.68، 0.44، 0.56، 0.70، 1.05، 0.60) :ليالتواكانت على 

 (.0.55، 0.95، 0.67، 0.50، 0.66، 0.58، 0.49، 0.29، 0.55: )دًللة ومستوى

 الخدمة سنوات ثالثًا: عدد

 لمعرفةميز الت إدارةلدرجة ممارسة  المعيارية اتنحرافواًل الحسابية المتوسطات استخراجكذلك تم 

 :ذلك يبين( 19) والجدول عدد سنوات الخدمة، لمتغير تعزى احصائية دًللة ذات فروق يوجد هل

 ( 19الجدول )
 يةساساأل المدارس مديري لدى التميز إدار  ممارسة درجةالمعيارّية  اتنحرافواال المتوسطات الحسابّية 

 تعزى لمتغير عدد سنوات الخدمة

 المجاالت
عدد سنوات 
 الخدمة

 العدد
المتوسط 
 الحسابي

 نحرا اال
 المعياري

 المتميز    قياد وال المدرسةمدير إدار   
 0.93 3.88 28 فأقل 5

5-10 38 3.73 0.86 
 0.75 3.74 127 فأكثر 10

  ت واالستراتيجياللسياسات  المدرسةإدار  مدير  
 0.86 3.90 28 فأقل 5

5-10 38 3.81 0.80 
 0.78 3.66 127 فأكثر 10

 للعاملين   المدرسةإدار  مدير  
 0.90 3.86 28 فأقل 5

5-10 38 3.68 0.83 
 0.83 3.74 127 فأكثر 10
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 ممارسة المتوسطات الحسابية لدرجة( وجود فروق في 19خالل الجدول السابق ) منيالحظ 

عدد سنوات الخدمة حيث تراوحت ما بين  تعزى لمتغير يةساساأل المدارس مديري لدى التميز إدارة

كانت الفروق بين المتوسطات  إذا( وعلى مختلف سنوات الخدمة، ولتحديد فيما 3.97-3.42)

 Oneتم تطبيق تحليل التباين اًلحادي  (α=0.05)الحسابية ذات دًللة احصائية عند مستوى دًللة 

Way ANOVA – ( 20وجاءت النتائج كما في الجدول). 

 

 المجاالت
عدد سنوات 
 الخدمة

 العدد
المتوسط 
 الحسابي

 نحرا اال
 المعياري

 للشراكات والموارد  المدرسةإدار  مدير  
 0.87 3.74 28 فأقل 5

5-10 38 3.70 0.86 
 0.78 3.62 127 فأكثر 10

 للعمليات  المدرسةإدار  مدير  
 0.86 3.94 28 فأقل 5

5-10 38 3.66 0.85 
 0.82 3.72 127 فأكثر 10

  الطالبيةللشؤون  المدرسةإدار  مدير  
 0.88 3.85 28 فأقل 5

5-10 38 3.72 0.86 
 0.82 3.80 127 فأكثر 10

 ورضا العاملين  المدرسةإدار  مدير  
 0.82 3.97 28 فأقل 5

5-10 38 3.62 0.87 
 0.85 3.72 127 فأكثر 10

 لخدمة المجتمع  مدير المدرسةإدار   
 0.89 3.87 28 فأقل 5

5-10 38 3.63 0.85 
 0.83 3.50 127 فأكثر 10

  األداءلنتائج  المدرسةإدار  مدير  
 0.94 3.82 28 فأقل 5

5-10 38 3.55 0.93 
 0.88 3.42 127 فأكثر 10

 التميز إدار درجه ممارسة 
 0.81 3.87 28 فأقل 5

5-10 38 3.68 0.81 
 0.73 3.66 127 فأكثر 10
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التميز تعزى إدار  لتحديد الفروق بين درجة ممارسة  One-way ANOVAتحليل الّتباين األحادي 
 لمتغير سنوات الخدمة

تالمجاال-مصدر التباين   
مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

قيمة 
 ف

مستوى 
 الداللة

 قياد وال المدرسةإدار  مدير  
 المتميز   

 0.24 2 0.49 بين المجموعات
 0.64 190 122.01 داخل المجموعات 0.69 0.38

   192 122.49 الكلي

 المدرسةإدار  مدير  
  واالستراتيجيات للسياسات 

المجموعاتبين   1.67 2 0.83 
 0.63 190 120.41 داخل المجموعات 0.27 1.32

   192 122.07 الكلي

 المدرسةإدار  مدير  
 للعاملين  

 0.28 2 0.56 بين المجموعات
 0.7 190 133.00 داخل المجموعات 0.67 0.40

   192 133.56 الكلي

 المدرسةإدار  مدير  
 للشراكات والموارد 

 0.24 2 0.47 بين المجموعات
 0.66 190 125.33 داخل المجموعات 0.70 0.36

   192 125.80 الكلي

 المدرسةإدار  مدير  
 للعمليات 

 0.74 2 1.48 بين المجموعات
 0.69 190 130.18 داخل المجموعات 0.34 1.08

   192 131.65 الكلي

 المدرسةإدار  مدير  
  الطالبيةللشؤون 

 0.14 2 0.28 بين المجموعات
 0.7 190 133.37 داخل المجموعات 0.82 0.20

   192 133.65 الكلي

ورضا  المدرسةإدار  مدير  
 العاملين 

 1.07 2 2.15 بين المجموعات
 0.72 190 136.43 داخل المجموعات 0.23 1.50

   192 138.58 الكلي

لخدمة  مدير المدرسةإدار   
 المجتمع 

 1.55 2 3.10 بين المجموعات
 0.71 190 133.90 داخل المجموعات 0.11 2.20

   192 137.01 الكلي

لنتائج  المدرسةإدار  مدير  
  األداء

 1.88 2 3.75 بين المجموعات
 0.8 190 152.49 داخل المجموعات 0.10 2.34

   192 156.24 الكلي

التميز إدار درجه ممارسة   
 0.5 2 1.00 بين المجموعات

 0.57 190 108.09 داخل المجموعات 0.42 0.88
   192 109.09 الكلي

 

 (20الجدول )
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( عدم وجود فروق ذات دًللة احصائية لكافة المجاًلت حيث 20يالحظ من خالل الجدول )

إدارة ) للمجاًلت الفرعية ( وكذلك اًلمر0.42( بمستوى دًللة )0.88بلغت قيمة ف للدرجة الكلية )

 المدرسة مديرإدارة ، اًلستراتيجياتللسياسات و  المدرسةمدير إدارة المتميزة،  قيادةوال المدرسةمدير 

 مدرسةالمدير إدارة للعمليات،  المدرسةمدير إدارة للشراكات والموارد،  المدرسةمدير إدارة  للعاملين،

ة إدار لخدمة المجتمع،  المدرسةمدير إدارة ورضا العاملين،  المدرسةمدير إدارة ، الطالبيةللشؤون 

، 0.36، 0.40، 1.32، 0.38)  ليالتواعلى بلغت قيمة ف ( حيث األداءلنتائج  المدرسةمدير 

، 0.70، 0.67، 0.27، 0.69) دًللة ومستوى (0.88، 2.34، 2.20، 1.50، 0.20، 1.08

0.34 ،0.82 ،0.23 ،0.11 ،0.10 ،0.42). 

  خامسالمتعلقة بالسؤال ال النتائج

حصائّية عند إهل توجد فروق ذات داللة  :الذي نصَّ على الخامس سؤالالنتائج المتعلقة بال
القيم ممارسة بين متوسطات استجابة مساعدي المديرين لدرجة  (α=0.05)مستوى الّداللة 

الزرقاء تعزى لمتغيرات )النوع  محافظةفي  الحكومية يةساساألالّتنظيمّية لدى مديري المدارس 
 (؟وسنوات الخدمة والمؤهل العلمي االجتماعي

 :االجتماعيالنوع اواًل:  

القيم توافر ( لدرجة test-tالمعيارّية واختبار ) اتنحرافواًلالمتوسطات الحسابّية  استخدامتم 

 .(21ل )الجدو كما في  اًلجتماعي،النوع التّنظيمّية تعزى لمتغير 
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 ( 21) الجدول
 القيمر تواف درجة مستقلتين لعينتين واالختبار التائي المعيارية اتنحرافواال  المتوسطات الحسابية
 االجتماعيالنوع  لمتغير تعزى يةساساأل المدارس مديري لدى الّتنظيمّية

 المجاالت
النوع 
 االجتماعي

 العدد
المتوسط 
 الحسابي

 نحرا اال
 المعياري

t 
 مستوى

 الداللة 

 المدرسةالعدالة لدى مدير 
 0.90 3.69 83 ذكور

0.70 0.49 
 0.93 3.60 110 إناث

 المدرسةالشفافية لدى مدير 
 0.79 3.77 83 ذكور

0.12 0.91 
 0.92 3.76 110 إناث

االهتمام بالعاملين لدى مدير 
 المدرسة

 0.71 4.03 83 ذكور
1.51 0.13 

 0.93 3.85 110 إناث
الثقة المتبادلة بين المدير 

 والعاملين

 0.81 3.87 83 ذكور
0.72 0.48 

 0.92 3.78 110 إناث

 القيم الّتنظيمّية
 0.75 3.82 83 ذكور

0.80 0.43 
 0.88 3.73 110 إناث

ذات دًللة احصائية  لم تكن tنالحظ أن قيمة  (21) الجدول أعاله نتائج إلىالرجوع  خاللمن 

للمجاًلت الكلية حيث تبين عدم وجود فروق ذات دًللة احصائية  (α=0.05)عند مستوى أقل من 

 ،المدرسة مدير لدى للمجاًلت الفرعية )العدالة tوكذلك بينت قيم  اًلجتماعيالنوع تبعا لمتغير 

 المدير ينب المتبادلة والثّقة، المدرسةاًلهتمام بالعاملين لدى مدير  ،المدرسة مدير لدى والّشفافّية

 دًللة ومستوى( 0.70، 0.12، 1.51، 0.72، 0.80) :اليالتو والمعّلمين( حيث كانت على 

(0.43 ،0.48 ،0.13 ،0.91 ،0.49.) 

 المؤهل العلمي ثانيًا:

 القيمافر تو  لدرجة واًلختبار التّائي المعيارية اتنحرافواًل الحسابية المتوسطات استخدام تم

 يبين ذلك: (22). والجدول العلمي لمتغير المؤهل تعزى يةساساأل المدارس مديري لدى التّنظيمّية
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 ( 22) الجدول
 مديري دىل الّتنظيمّية القيمتوافر  لدرجة واالختبار التائي المعيارية اتنحرافواال  المتوسطات الحسابية

 المؤهل العلمي لمتغير تعزى يةساساأل المدارس

 العدد المؤهل العلمي المجاالت
المتوسط 
 الحسابي

 نحرافاال 
 المعياري

t 
مستوى 
 الداللة

العدالة لدى مدير 
 المدرسة

 0.93 3.65 150 بكالوريوس/دبلوم
0.47 0.64 

 0.89 3.58 43 ماجستير
الشفافية لدى مدير 

 المدرسة
 0.89 3.80 150 بكالوريوس/دبلوم

0.93 0.35 
 0.79 3.66 43 ماجستير

االهتمام بالعاملين لدى 
 مدير المدرسة

 0.88 3.94 150 بكالوريوس/دبلوم
0.41 0.68 

 0.74 3.88 43 ماجستير
الثقة المتبادلة بين المدير 

 والعاملين
 0.89 3.84 150 بكالوريوس/دبلوم

0.59 0.56 
 0.82 3.75 43 ماجستير

 القيم الّتنظيمّية
 0.84 3.79 150 بكالوريوس/دبلوم

0.62 0.53 
 0.77 3.70 43 ماجستير

ذات دًللة احصائية  لم تكن tنالحظ أن قيمة  (22) الجدول أعاله نتائج إلىالرجوع  من خالل

عدم وجود فروق ذات دًللة احصائية للمجاًلت الكلية حيث تبين  (α=0.05)عند مستوى أقل من 

 ّية، والّشفافالمدرسة مدير لدى العدالةللمجاًلت الفرعية ) tوكذلك بينت قيم  المؤهل العلميتبعا لمتغير 

( لمعّلمينوا المدير بين المتبادلة ، والثّقةالمدرسةاًلهتمام بالعاملين لدى مدير  ،المدرسة مدير لدى

، 0.68، 0.35، 0.64دًللة ) ومستوى (0.59، 0.41، 0.93، 0.47) :اليالتو حيث كانت على 

0.56). 

 الخدمة سنوات ثالثًا: عدد

 يوجد هل معرفةل المستقلة للعينات المعيارية اتنحرافواًل الحسابية المتوسطات تم استخراج كذلك

 :ذلك يبين( 23) والجدول عدد سنوات الخدمة، لمتغير تعزى احصائية دًللة ذات فروق
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 ( 23) جدولال
لمعرفة هل يوجد فروق ذات داللة ستقلة للعينات الم المعيارية اتنحرافواال الحسابية  المتوسطات

 احصائية تعزى لمتغير عدد سنوات الخدمة

 

 ممارسة ( وجود فروق في المتوسطات الحسابية لدرجة23من خالل الجدول السابق ) يالحظ

وات سن ير عددلمتغتعزى الحكومية في محتفظة الزرقاء  يةساساأل المدارس مديري التّنظيمّية لدى لقيم

كانت  إذا( وعلى مختلف سنوات الخدمة، ولتحديد فيما 3.60-4.00الخدمة حيث تراوحت ما بين )

( تم تطبيق تحليل α=0.05الفروق بين المتوسطات الحسابية ذات دًللة احصائية عند مستوى دًللة )

 (24النتائج كما في الجدول ) وجاءت  Way ANOVA –Oneالتباين اًلحادي 

 العدد سنوات الخدمة المجاالت
المتوسط 
 الحسابي

 نحرافاال 
 المعياري

  المدرسةالعدالة لدى مدير  
 0.89 3.80 28 فأقل 5

5-10 38 3.63 1.00 
 0.90 3.60 127 فأكثر 10

  المدرسةالشفافية لدى مدير  
 0.67 4.00 28 فأقل 5

5-10 38 3.64 1.00 
 0.86 3.75 127 فأكثر 10

  المدرسةاالهتمام بالعاملين لدى مدير  
 0.76 3.90 28 فأقل 5

5-10 38 3.71 1.05 
 0.79 3.99 127 فأكثر 10

  والعاملين الثقة المتبادلة بين المدير  
 0.86 3.92 28 فأقل 5

5-10 38 3.68 0.99 
 0.84 3.84 127 فأكثر 10

 القيم الّتنظيمّية
 0.75 3.89 28 فأقل 5

5-10 38 3.66 0.97 
 0.80 3.77 127 فأكثر 10
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 ( 24جدول )ال
تبًعا  One –way ANOVAمديري المدارس للقيم الّتنظيمّية توافر األحادي لدرجة  تحليل التباين

 لمتغير سنوات الخدمة

المجاالت-مصدر التباين   
مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

قيمة 
 ف

مستوى 
 الداللة

  المدرسةالعدالة لدى مدير  
 0.44 2 0.89 بين المجموعات

 0.85 190 161.04 داخل المجموعات 0.59 0.52
  192 161.93 الكلي

الشفافية لدى مدير  
  المدرسة

 1.06 2 2.12 بين المجموعات
 0.75 190 142.33 داخل المجموعات 0.25 1.42

  192 144.45 الكلي

االهتمام بالعاملين لدى  
  المدرسةمدير 

 1.19 2 2.37 بين المجموعات
 0.71 190 135.17 داخل المجموعات 0.19 1.67

  192 137.54 الكلي

الثقة المتبادلة بين المدير  
  والعاملين 

 0.55 2 1.09 بين المجموعات
 0.76 190 144.81 داخل المجموعات 0.49 0.72

  192 145.90 الكلي

 القيم الّتنظيمّية
 0.43 2 0.87 بين المجموعات

 0.68 190 129.88 داخل المجموعات 0.53 0.63
  192 130.75 الكلي

 

      الدًللةعند مستوى  ( عدم وجود فروق ذات دًللة احصائية24يالحظ من خالل الجدول )

(0.05 = α) ( 0.53( بمستوى دًللة )0.63لكافة المجاًلت حيث بلغت قيمة ف للدرجة الكلية )

ن لدى اًلهتمام بالعامليو  المدرسة مدير والّشفافّية لدى المدرسة مدير لدى العدالةوكذلك اًلمر لمجال 

، 0.52) :اليالتو والمعّلمين حيث بلغت قيمة ف على  المدير بين المتبادلة الثّقةو  المدرسةمدير 

 (.0.49، 0.19، 0.25، 0.59ومستوى دًللة ) ( 0.72، 1.67، 1.42
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 الفصل الخامس
 مناقشة الّنتائج والّتوصّيات

ترحة في ا الّدراسة فضالا عن الّتوصيات المقإليهتوّصلت  التيناقشة الّنتائج لفصل ماتناول هذا 

 ضوء نتائج الّدراسة على الّنحو اآلتي:

شة  ئج المتعلقة بالسؤال األّول مناق  النتا

اسية مديري المدارس األس ما درجة ممارسة على: مناقشة الّنتائج المتعّلقة بالّسؤال األّول اّلذي نصَّ 
ة نظر ه( من وجEFQMاألوروبي ) النموذجوفق  التميز إلدار الحكومية في محافظه الزرقاء 

 مساعدي المديرين؟

ة الحكومي يةساساألالمدارس في التميز دارة مستوى ممارسة المديرين إلأن  (1أوضح الجدول )

 نحرافواًل( 3.69حيث بلغ المتوسط الحسابي للمتوسط الكلي ) ،عاليةكانت  في محافظة الزرقاء

ات تراوحت المتوسط حيث، والمتوسط عاليالالمستوى في  المعايير معظموجاءت (، 0.75المعياري )

وحد اعلى ( 3.51) بمتوسط حسابي األداءلنتائج  المدرسةمدير إدارة لمعيار  أدنىالحسابّية بين حد 

 دنىأالمعيارية بين حد  اتنحرافًلاو ، الطالبيةللشؤون  المدرسةمدير  إدارةلمعيار ( 3.79مقداره )

دارة و  واًلستراتيجياتللسياسات  المدرسةمدير إدارة  المعايير( لكل من 0.80)  قيادةوال المدرسةمدير ا 

وجاءت هذه النتيجة  األداءلنتائج  المدرسةمدير إدارة لمعيار ( 0.90) مقدارهوحد اعلى  المتميزة،

 افراد مدربين إلى، وهي تحتاج اليالحبشكل مرضى حيث ان هذه المفاهيم بدأت تطبيقها في العصر 

 ةليواستقال ةاليموبنية تحتية وموارد على مفاهيم ادارة التميز من خالل الندوات والنشرات التوجيهية 

دراسة و  (2019، )الزعبيحيث اتفقت هذه النتيجة مع نتائج دراسة  لتطبيقها ةاليومإدارّية 

 (.2019_،)العموش
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 على حد : معياروفيما يلي عرض تفصيلي لكّل 

 المتميز  قياد وال المدرسةمدير إدار  : اوالً 

المتمثلة عينة الدراسة و  قبلمن  المتميزة قيادةوال المدرسةمدير إدارة الفقرات المعبرة عن  جميعأن 

 الحكومية في محافظة الزرقاء يةساساألالمساعدين والمساعدات ممن يعملون في المدارس  بعدد من

العام لكافة الحسابي وان المتوسط  ،3.69)-(3.90تراوحت ما بين و  عاليةقد حصلت على درجات 

 المدرسةيعمل مدير  ،الفقرةحيث حصلت ( 0.80معياري ) انحرافب( 3.76فقرات الدراسة قد بلغ )

 (3.90)على أعلى درجة حيث بلغت بمتوسط حسابي مقداره  المدرسةعلى اعداد وتبني رؤية ورسالة 

 أدنى علىحصلت  الفقرة يطور الثقافة التنظيمية الداعمة للتميزو ، (0.97)قدره  معياري انحرافوب

 الباحثةوترى ، (0.89)قدره  معياري انحرافوب( 3.69)حيث بلغت بمتوسط حسابي مقداره مرتبة 

األبداع  ىإلتحفز العاملين  آلياتتطوير  إلىتسعى جاهدة  الحكوميةفي المدارس  اعليالأن اإلدارات 

ات في تحديث انظمة العمل بما ينسجم مع متطلب ةوكفاء ةعليبفانها تشارك أوالتميز، كما  اًلبتكارو 

المميزة تحظى بسمعة  قيادةوال المدرسةمدير إدارة والتطورات الخارجية ومن خالل ذلك نستنج ان 

د اتفقت هذا وق جيدة نوعا ما من قبل المساعدين والعاملين في المدارس الحكومية الواقعة في الزرقاء،

  واختلفت مع (2016، المطيريئج الدراسات الّسابقة كدراسة )نتيجة هذه الدراسة مع عدد من نتا

 .Saada) ,6201(سعادة 

 واالستراتيجياتللسياسات  المدرسةمدير إدار   :ثانيا

دراسة عينة ال قبلمن  اًلستراتيجياتللسياسات و  المدرسةمدير إدارة أن الفقرات المعبرة عن 

ظة الحكومية في محاف يةساساألالمساعدين والمساعدات ممن يعملون في المدارس  والمتمثلة بعدد من

وان المتوسط  (،3.79-3.66تراوحت ما بين )و  ومتوسطة عاليةقد حصلت على درجات  الزرقاء
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ويعزى ، عاليةوبدرجة  (0.80معياري ) انحرافب( 3.72العام لكافة فقرات الدراسة قد بلغ )الحسابي 

منبثقة من احتياجات المستفيد وتخضع للتطوير بشكل مستمر   اًلستراتيجياتان السياسات و  إلىذلك 

رجة حيث على أعلى د يعمم سياسات العمل لجميع العاملين حيث حصلت الفقرة التميز،  إلىللصول 

 هدافيترجم األ الفقرةواما  (،0.90قدره ) معياري انحرافوب (3.79بلغت بمتوسط حسابي مقداره )

ابي درجة حيث بلغت بمتوسط حس أدنى حصلت على سياسات تنفيذية إلىاًلستراتيجية للمدرسة 

صبحت المدارس تسعى بكل ما لديها من قوة أحيث  (0.95قدره ) معياري انحرافوب (3.66مقداره )

 متطابقةذه النتيجة ه وتأتيالعمل على تحسين سياساتها واستراتيجياتها لتتميز عن بقية المدارس  إلى

  Cowburn) ,(2010 وكذلك اتفقت مع كاوبورن (2019، نتيجة دراسة )الزعبي ةإليمع ما توصلت 

 .(2017، واختلفت مع دراسة )الحمايدة

 للعاملين المدرسةمدير إدار  : ثالثا

 عينة الدراسة والمتمثلة بعدد من قبلللعاملين من  المدرسةمدير إدارة أن الفقرات المعبرة عن 

صلت قد ح الحكومية في محافظة الزرقاء يةساساألالمساعدين والمساعدات ممن يعملون في المدارس 

العام لكافة  الحسابي وان المتوسط (،3.89-3.57تراوحت ما بين )و  ومتوسطة عاليةعلى درجات 

والسالمة  األمنيوفر  حيث حصلت الفقرة  ،(0.83معياري ) انحرافب( 3.75فقرات الدراسة قد بلغ )

قدره  معياري انحرافوب( 3.89على أعلى درجة حيث بلغت بمتوسط حسابي مقداره ) لجميع العاملين

 برامج تدريبية تطويرية وفقا ًلحتياجات العاملين المدرسةيوفر مدير  ما حصلت الفقرةأ(، و 0.96)

يعزى ، (1.03قدره ) معياري انحرافوب( 3.75درجة حيث بلغت بمتوسط حسابي مقداره ) أدنىعلى 

 ألمناتسعى جاهدة لتوفير جميع الوسائل لحماية العاملين وتحفيزهم لتحقيق دارة ان اإل إلىذلك 

طوير مهاراتهم ت إلىالوظيفي كما تعمل على دعم العاملين وتوفير لهم البيئة المحفزة للعمل وتسعى 
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نتيجة دراسة كاوبورن  ةإليمع ما توصلت  متطابقةهذه النتيجة  وتأتي وتحسينها

(2010_n,owburC) (.2016، وكذلك اتفقت مع دراسة )الشوا 

 للشراكات والموارد المدرسةمدير إدار  : رابعا

لة عينة الدراسة والمتمث قبلللشراكات والموارد من  المدرسةمدير إدارة عن  المعبرةأن الفقرات 

 الحكومية في محافظة الزرقاء يةساساألالمساعدين والمساعدات ممن يعملون في المدارس  بعدد من

الحسابي وان المتوسط  (،3.59-3.75تراوحت ما بين )و  ومتوسطة عاليةقد حصلت على درجات 

يسعى  حيث حصلت الفقرة ، (0.81معياري ) انحرافب( 3.65العام لكافة فقرات الدراسة قد بلغ )

( 3.75على أعلى درجة حيث بلغت بمتوسط حسابي مقداره ) ةعليالفوفقا لالحتياجات  الماليةللموازنة 

 أدنىلى ع يوظف التقنيات السائدة للجهود التنظيمية (، وحصلت الفقرة0.95قدره ) معياري انحرافوب

دارة حيث تقوم اإل (0.91قدره ) معياري انحرافوب( 3.59درجة حيث بلغت بمتوسط حسابي مقداره )

على بناء عالقات وشراكات مع مدارس اخرى والمجتمع المحلى لتبادل الخبرات والمعارف وتنمية 

ظف التقنيات ويو  المدرسةبكما يقوم على توفير برامج مطورة لتنمية التمويل  تمويلها بشكل مستمر

مع ما توصلت  ةمتطابقهذه النتيجة  وتأتي الفعليةوفقا لالحتياجات  الماليةالحديثة وتسعى للموازنة 

 (.2019، نتيجة دراسة )الزعبي إلية

 للعمليات المدرسةمدير إدار  : خامسا

عدد عينة الدراسة والمتمثلة ب قبلمن  للعمليات المدرسةمدير إدارة الفقرات المعبرة عن  جميعأن 

د ق الحكومية في محافظة الزرقاء يةساساألالمساعدين والمساعدات ممن يعملون في المدارس  من

العام لكافة  الحسابي وان المتوسط (،3.68-3.82تراوحت ما بين )و  عاليةحصلت على درجات 

 المدرسةيشجع مدير  حيث حصلت الفقرة، (0.83معياري ) انحرافب( 3.73فقرات الدراسة قد بلغ )
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( 3.82بمتوسط حسابي مقداره )على أعلى درجة حيث بلغت  اًلبداع في انشطة تطوير العمليات

التنظيمي لتحقيق رضى  األداءيبدع في تحسين  حصلت الفقرةو (، 0.95قدره ) معياري انحرافوب

قدره  معياري انحرافوب( 3.68درجة حيث بلغت بمتوسط حسابي مقداره ) أدنىعلى  المستفيدين

في تنظيم وتطوير وتحديث العمليات دارة ونستنج من ذلك ان هناك عمل مستمر من قبل اإل (0.93)

 متطابقة هذه النتيجة وتأتي التميز إلىوهذا من أجل الوصول  المدرسةالتنظيمي في  األداءلتحسين 

تفقت كذلك مع دراسة او  (Bolanie, 2013نتيجة دراسة بوًلني ) هإليمع ما توصلت 

 .(2019، واختلفت مع دراسة )العنزي  (2017_،ربابعه)

 الطالبيةللشؤون  المدرسةمدير إدار  : سادسا

المتمثلة عينة الدراسة و  قبلمن  الطالبيةللشؤون  المدرسةمدير إدارة الفقرات المعبرة عن  جميعأن 

 الحكومية في محافظة الزرقاء يةساساألالمساعدين والمساعدات ممن يعملون في المدارس  بعدد من

العام لكافة الحسابي وان المتوسط  ،(3.87-3.70)تراوحت ما بين و  عاليةقد حصلت على درجات 

يشجع الطلبة على  حيث حصلت الفقرة (0.83معياري ) انحرافب( 3.79فقرات الدراسة قد بلغ )

على أعلى درجة حيث بلغت بمتوسط حسابي مقداره  المشاركة في اًلنشطة )الصفية والالصفية(

 الحوار الفعال لدى الطالب باليأسينمي  وحصلت الفقرة( 0.97قدره ) معياري انحرافوب( 3.87)

ونستنتج  (0.92قدره ) معياري انحرافوب( 3.7درجة حيث بلغت بمتوسط حسابي مقداره ) أدنىعلى 

تحقيق حاجات الطلبة  إلىدارة حيث تسعى اإلدارة من ذلك وجود عالقة ايجابية بين الطلبة واإل

مع ما  قةمتطابهذه النتيجة  وتأتي من خالل األنشطة المدرسية اإلبتكاروتشجيعهم على األبداع  و 

 .(Bolanie, 2013) واتفقت مع دراسة بوًلني (2016، نتيجة دراسة )المطيري إليةتوصلت 
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 ورضا العاملين المدرسةمدير إدار  : سابعا

 نعينة الدراسة والمتمثلة بعدد م قبلورضا العاملين من  المدرسةمدير إدارة أن الفقرات المعبرة 

صلت قد ح الحكومية في محافظة الزرقاء يةساساألالمساعدين والمساعدات ممن يعملون في المدارس 

العام لكافة  الحسابي ن المتوسطأو  ،(3.84-3.66)تراوحت ما بين و  ومتوسطة عاليةعلى درجات 

يدعم  حيث حصلت الفقرة ،عاليةوبدرجه  (0.85معياري ) انحرافب( 3.73فقرات الدراسة قد بلغ )

 على أعلى درجة حيث بلغت بمتوسط حسابيدارة للتواصل بين العاملين واإل لياتاآل المدرسة مدير

يدعم سياسة تحفيز العاملين وفقا  (، وحصلت الفقرة0.97قدره ) معياري انحرافوب( 3.84مقداره )

 معياري انحرافوب( 3.66درجة حيث بلغت بمتوسط حسابي مقداره ) أدنىعلى  لمستوى اًلنتاجية

ملين وذلك للعاضى الوظيفي ر تحقيق ال إلىجاهدة دارة اإل يسع إلى النتيجةوتعزى هذه  (1.00قدره )

هذه  تأتيو  التواصل آلياتتقوية  إلىدارة دائهم، كما تسعى اإلأمن خالل تحفيزهم وتطوير وتحسين 

ودراسة   (Bolanie, 2013) بوًلنينتيجة دراسة  إليةمع ما توصلت  متطابقةالنتيجة 

 .(2019_،)الزعبي

 لخدمة المجتمع المدرسةمدير إدار  : ثامنا

دد عينة الدراسة والمتمثلة بع قبللخدمة المجتمع من  المدرسةمدير إدارة أن الفقرات المعبرة عن 

د ق الحكومية في محافظة الزرقاء يةساساألالمساعدين والمساعدات ممن يعملون في المدارس  من

العام الحسابي وان المتوسط  ،(3.74-3.46)تراوحت ما بين و  ومتوسطة عاليةحصلت على درجات 

 حيث حصلت الفقرةوبدرجة متوسطة  (0.84معياري ) انحرافب( 3.58لكافة فقرات الدراسة قد بلغ )

بوية لتطوير العملية التر  المدرسة استراتيجياتعداد سياسات و أممثلين في  المدرسةيشرك مدير 

قدره  معياري انحرافوب( 3.74على أعلى درجة حيث بلغت بمتوسط حسابي مقداره ) ميةعليالت
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رجة د أدنىعلى  خدماتها اتجاهالمجتمع  آراءيستخدم ادوات ًلستطالع  (، وحصلت الفقرة0.97)

 ان إلىوقد يعزى ذلك  ،(1.04قدره ) معياري انحرافوب( 3.46حيث بلغت بمتوسط حسابي مقداره )

حيث تخدم  ميةالتعليفي اشراك المجتمع المحلي في الكثير من األنشطة والبرامج التربوية  تقوم دارةاإل

ة دراسة نتيج هإليمع ما توصلت  متطابقةهذه النتيجة  وتأتي الداخلية والخارجية المدرسة أهداف

 .(2016، ودراسة )ربابعه (2016، )المطيري

 :األداءلنتائج  المدرسةمدير إدار  : تاسعا

 دد منعينة الدراسة والمتمثلة بع قبلمن  األداءلنتائج  المدرسةمدير إدارة أن الفقرات المعبرة عن 

صلت قد ح الحكومية في محافظة الزرقاء يةساساألالمساعدين والمساعدات ممن يعملون في المدارس 

العام لكافة  الحسابي ن المتوسطأو  ، (3.53-3.48)تراوحت ما بين و  ومتوسطة عاليةعلى درجات 

يعتمد  حيث حصلت الفقرة ،وبدرجة متوسطة (0.90معياري ) انحرافب  (3.51)فقرات الدراسة قد بلغ

على أعلى درجة حيث بلغت بمتوسط حسابي مقداره  األداءوبرامج  هدافبرامج تقويمية لتحقيق األ

معايير دقيقة لقياس  المدرسةيوفر مدير  (، وحصلت الفقرة0.98قدره ) معياري انحرافوب( 3.53)

 معياري انحرافوب( 3.48درجة حيث بلغت بمتوسط حسابي مقداره ) أدنىعلى  التنظيمي فيها األداء

داء أتوفير معايير واضحة ودقيقة لقياس  إلىتسعى دارة بأن اإل يفسر ما قدوهذا  (1.00قدره )

( 2017، عهربابنتيجة دراسة ) هإليمع ما توصلت  متطابقة هذه النتيجة وتأتي العاملين والمخرجات

 (.Cowburn, 2010دراسة كاوبورن )اختلفت مع و  ،(2019، ودراسة )الزعبي
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شة  ئج المتعلقة بالسؤال امناق   لثانيالنتا

ؤال الثاني التائمناقشـــة الن ة لدي القيم التنظيمي مســـتوىدرجة  ما على: ذي نصَّ ج المتعّلقة بالســـّ
 المديرين؟نظر مساعدي  وجهةالزرقاء من  محافظةفي  الحكومية يةساساألمديري المدارس 

 ةالحكومي يةساساألمديري المدارس ( أن درجة توافر القيم التنظيمية لدي 11)أوضح الجدول 

، (0.83)معياري كلي  انحرافوب (3.79)كلي  حسابيبمتوسط  عاليةالزرقاء كانت  محافظةفي 

لدى  اًلهتمام بالعاملين وجاء في الّرتبة األولى ،والمتوسطة عاليةالدرجة المجاًلت األداة في وجاءت 

 بدرجة (0.85قدره ) معياري انحرافوب( 3.92حيث بلغت بمتوسط حسابي مقداره )  المدرسةمدير 

ابي مقداره بلغت بمتوسط حسحيث  الثقة المتبادلة بين المدير والعاملين تبة الثانيةر وفي ال، عالية

بلغت  حيث المدرسةالشفافية لدى مدير   وفي الرتبة الثالثة(، 0.87قدره ) معياري انحرافوب( 3.82)

العدالة لدى  الرابعةوفي الرتبة (، 0.87قدره ) معياري انحرافوب( 3.77بمتوسط حسابي مقداره )

بدرجة  (0.92قدره ) معياري انحرافوب( 3.64حيث بلغت بمتوسط حسابي مقداره )  المدرسةمدير 

ودراسة ، (2019، نتيجة دراسة )عياد إليةوجاءت هذه النتيجة متقاربة مع ما توصلت  متوسطة

 (.2018، )الدهشان

 :هوفيما يلي تفصيل لكّل مجال على حد

 المدرسة مدير لدى أواًل: العدالة

 عددب والمتمثلة الدراسة عينة قبل من المدرسة مدير لدى مجال العدالة عن المعبرة الفقرات أن

 دق محافظة الزرقاء في الحكومية يةساساأل المدارس في يعملون ممن والمساعدات المساعدين من

 العامالحسابي  المتوسط وان ،(3.72-3.49) بين ما تراوحتومتوسطة و  عالية درجات على حصلت

حيث حصلت الفقرة  ،وبدرجة متوسطة (0.92) معياري انحرافب( 3.64) بلغ قد الدراسة فقرات لكافة

( 3.72على أعلى درجة حيث بلغت بمتوسط حسابي مقداره ) بين العاملينالمساواة "يلتزم بتطبيق 
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 اليةالمعلى توزيع الحوافز  المدرسةيحرص مدير  حصلت الفقرة و (، 1.07قدره ) معياري انحرافوب

( 3.49درجة حيث بلغت بمتوسط حسابي مقداره ) أدنىعلى  بشكل عادل على جميع العاملين

 ليةالمابالشؤون  ًل يتحكم، وذلك بسبب ان المدير وبدرجة متوسطة (1.17قدره ) معياري انحرافوب

هي  رسةالمدكباقي الموظفين. ونستنتج من ذلك ان العدالة لدي مدير  المدرسةو يعتبر موظف في 

لى ع يشجعه والمهام ذلك، عند شعور العامل بالعدالة من خالل توزيع الواجبات شيءكل  أساس

( وكذلك اتفقت 2019، عيادحيث اتفقت هذه الدراسة مع دراسة ) واًلنتماء للمدرسةاًلبداع بالعمل 

 .(Yilmaz & Balci, 2007يلماز وبالسي )مع دراسة 

 المدرسة مدير لدى الّشفافّية: ثانًيا

 المتمثلةو  الدراسة عينة قبل من المدرسة مدير لدى مجال للّشفافّية عن المعبرة الفقرات جميع أن

 اءمحافظة الزرق في الحكومية يةساساأل المدارس في يعملون ممن والمساعدات المساعدين من بعدد

 لكافة العامالحسابي  المتوسط نأو  ،(3.80-3.70) بين ما تراوحت عالية درجات على حصلت قد

حيث حصلت الفقرة يعطي العاملين الفرصة  (0.87) معياري انحرافب( 3.77) بلغ قد الدراسة فقرات

على أعلى درجة حيث بلغت بمتوسط حسابي مقداره  جديدة لتحسين العمل وتطويره أفكارلطرح 

المحسوبية والواسطة  المدرسةيتجنب مدير  حصلت الفقرةو (، 0.95قدره ) معياري انحرافوب( 3.80)

( 3.70درجة حيث بلغت بمتوسط حسابي مقداره ) أدنىعلى  األداءعند اتخاذ القرارات وتقييم 

وية لها اًلول المدرسة أهدافهذه النتيجة ان تحقيق  الباحثةوتفسر  (1.06قدره ) معياري انحرافوب

موظف كباقي موظفين  المدرسةالمدير الشخصية وذلك بسبب ان مدير  أهدافحتى لو عارضت 

ية بشكل واضح ويتجنب المحسوب التعليماتعلى تطبيق األنظمة و  المدرسةويحرص مدير   المدرسة
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  (2019، حيث تعارضت هذه الدراسة مع دراسة )عياد لألداءوالواسطة عند اتخاذ القرارات والتقييم 

 .(2017، واتفقت مع دراسة )بني صخر

 المدرسة مدير لدى االهتمام بالعاملين: ثالثا

 لدراسةا عينة قبل من المدرسة مدير لدى اًلهتمام بالعاملينمجال  عن المعبرة الفقرات جميع أن

حافظة م في الحكومية يةساساأل المدارس في يعملون ممن والمساعدات المساعدين من بعدد والمتمثلة

 العامالحسابي  المتوسط وان ،(3.84-4.00) بين ما تراوحت عالية درجات على حصلت قد الزرقاء

حيث حصلت الفقرة  وبدرجة مرتفعة، (0.85) معياري انحرافب( 3.92) بلغ قد الدراسة فقرات لكافة

على أعلى درجة  يحرص على تكوين عالقات اجتماعية بالعاملين من خالل مشاركتهم مناسباتهم

 ما حصلت الفقرةأو (، 0.92قدره ) معياري انحرافوب( 4.00حيث بلغت بمتوسط حسابي مقداره )

درجة حيث بلغت بمتوسط حسابي  أدنىعلى  بمشاكل العاملين ويحاول حلها المدرسةيهتم مدير 

بين المدير  اًلهتماموجود خلل في  إلىذلك  ى، ويعز  (1.01)قدره معياري انحرافوب( 3.84مقداره )

 ن يراعي مشاعر العاملينأو ها بمشاكل العاملين وحلّ  واًلهتماميجب على المدير النظر  والعاملين

باحترام  التعامل مع العاملين المدرسةكما يجب على مدير وتيسير العمل فيها  المدرسة أهدافلتحقيق 

ث اتفقت هذه حي للمؤسسة. باًلنتماءتحقيق الرضى الوظيفي وشعور العاملين  إلىوتقدير للوصول 

( وكذلك مع دراسة 2019، )الزعبيدراسة اختلفت مع و  (Adewale, 2013) دراسةالنتيجة مع 

 (2019، )العموش

 والمعّلمين المدير بين المتبادلة الثّقة :رابعا

 الدراسة ةعين قبل من الثقة المتبادلة بين المدير والعاملينمجال  عن المعبرة الفقرات جميع أن

حافظة م في الحكومية يةساساأل المدارس في يعملون ممن والمساعدات المساعدين من بعدد والمتمثلة



93  
 

 العام الحسابي المتوسط وان ،(3.87-3.77) بين ما تراوحت عالية درجات على حصلت قد الزرقاء

حيث حصلت الفقرة  وبدرجة مرتفعة، (0.87) معياري انحرافب( 3.82) بلغ قد الدراسة فقرات لكافة

بلغت  على أعلى درجة حيث على ان يكون الثقة المتبادلة بينة وبين المعلمين المدرسة"يحرص مدير 

يحرص على  (، واما حصلت الفقرة0.98قدره ) معياري انحرافوب( 3.87بمتوسط حسابي مقداره )

( 3.77درجة حيث بلغت بمتوسط حسابي مقداره ) أدنىعلى  مشاركة العاملين في اتخاذ القرار

ن الثقة بينة وبين المعلمي تعزيز المدير علىحرص  إلىويعزي ذلك  ،(1.01قدره ) معياري انحرافوب

المنشودة  هدافزة للعمل كما يحرص على مشاركتهم في اتخاذ القرارات لتحقيق األوذلك لخلق بيئة محفّ 

      وكذلك اتفقت مع دراسة (2019، بني صخر) دراسةللمدرسة حيث اتفقت هذه النتيجة مع 

(Chen & Kan, 2012)  في الثقة بين المدير والعاملين. عاليةحيث حصلت على درجة 

شة  ئج المتعلقة بالسؤال المناق   ثالثالنتا

ة إحصائيا دالّ  ارتباطيةهل توجد عالقة  على: الث اّلذي نصَّ الّنتائج المتعّلقة بالّسؤال الثمناقشة 
إدار   المدارس لممارسةمديري  مساعدي استجابةبين متوسطات  (α=0.05)عند مستوى الّداللة 

 والقيم التنظيمية الحكومية يةساساأل( في المدارس EFQMالتميز على ضوء النموذج األوروبي )
 لديهم؟

ت دًللة إيجابية ذا ارتباطيةأّنه توجد عالقة  إلىأشارت نتائج الّدراسة المتعّلقة بهذا الّسؤال 

تنظيمّية القيم للوجود اوعالقتها بالقيم التّنظيمّية، ويعزى ذلك التميز إدارة إحصائّية بين درجة ممارسة 

لّنتيجة كون هذه ا إبداعّية، ونبرر أفكاروالخروج ب لإلبداعالمؤّسسة على توفير الوقت  تساعد التي

اهم واإلبداع  لتميزايصبح هنا ، و في سلوكّياته وطريقة التفكير العاملين هفيقلدقدوة، المتميز  المدير

يث ( ح2019،عيادواتفقت هذه الّنتيجة مع دراسة ) فصلة عنها ًل يمكن، المدرسةبيئة  جزء من

 ة واألكاديمّية.اإلداريفي جميع الجوانب وجود التميز  أهمية إلىتوصلت 

  



94  
 

شة  ئج المتعلقة بالسؤال المناق   رابعالنتا

 هل توجد فروق ذات داللة إحصائّية عند على: ابع اّلذي نصَّ النتائج المتعلقة بالسؤال الر مناقشة 
درجة ممارسة مديري مساعدي المديرين ل استجابةمتوسطات بين  (α=0.05)مستوى الّداللة 

التميز على ضوء النموذج األوروبي دار  الزرقاء إل محافظةفي  الحكومية يةساساألالمدارس 
(EFQM ؟الخدمةوالمؤهل العلمي وسنوات  االجتماعي( تعزى لمتغيرات )النوع) 

نوع ال لمتغير تعزى احصائية داللة ذات فروق يوجد هل لمعرفة المستقّلة العّيناتت  اختبار
 :االجتماعي

ذات دًللة احصائية  لم تكن Tنالحظ أن قيمة  (17) الجدول أعاله نتائج إلىالرجوع  من خالل

الكلية حيث تبين عدم وجود فروق ذات دًللة احصائية للمعايير  (α=0.05)عند مستوى أقل من 

 قيادةوال المدرسةمدير إدارة الفرعية ) للمعايير Tوكذلك بينت قيم  اًلجتماعيتبعا لمتغير النوع 

مدير ارة إد للعاملين، المدرسةمدير إدارة ، اًلستراتيجياتللسياسات و  المدرسةمدير إدارة المتميزة، 

إدارة ، يةالطالبللشؤون  المدرسةمدير إدارة للعمليات،  المدرسةمدير إدارة للشراكات والموارد،  المدرسة

( ألداءالنتائج  المدرسةمدير إدارة لخدمة المجتمع،  المدرسةمدير إدارة ورضا العاملين،  المدرسةمدير 

( 0.46، 0.99، 0.26، 0.38، 1.58، 0.61، 0.78، 0.75، (1.02 :اليالتو حيث كانت على 

وتعزى  (0.32، 0.65، 0.31، 0.46، 0.44، 0.55، 0.12، 0.71، 0.79) دًللة ومستوى

نظر التميز فكالهما ي إلدارةان النوع اًلجتماعي ًل يغير من الواقع والنظرة العامة  إلىهذه النتيجة 

ذه حيث اتفقت ه درجة ما. إلىجاءت اًلستجابات متفقة  اليوبالتوالحاجة  هميةبنفس األ لألمر

 .(2018، مع دراسة )الدهشان واختلفت( 2019، )الزعبي دراسةالنتيجة مع 

ؤهل مال لمتغير تعزى احصائية داللة ذات فروق يوجد هل لمعرفة المستقلة العينات ت اختبار
 :العلمي

ذات دًللة احصائية  لم تكن Tنالحظ أن قيمة  (18) الجدول أعاله نتائج إلىالّرجوع  من خالل

الكلية حيث تبين عدم وجود فروق ذات دًللة احصائية  للمعايير (α=0.05)عند مستوى أقل من 
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زة، المتمي قيادةوال المدرسةمدير إدارة الفرعية ) للمعايير Tوكذلك بينت قيم  مؤهل العلميتبعا لمتغير ال

 مدرسةالمدير إدارة  للعاملين، المدرسةمدير إدارة ، واًلستراتيجياتللسياسات  المدرسةمدير إدارة 

مدير ة إدار ، الطالبيةللشؤون  المدرسةمدير إدارة للعمليات،  المدرسةمدير إدارة للشراكات والموارد، 

حيث  (األداءلنتائج  المدرسةمدير إدارة لخدمة المجتمع،  المدرسةمدير إدارة ورضا العاملين،  المدرسة

 (0.59، 0.06، 0.42، 0.68، 0.44، 0.65، 0.70، 1.05، 0.60: )ليالتواكانت على 

واتفقت مع ( 0.55، 0.95، 0.67، 0.50، 0.66، 0.58، 0.49، 0.29، 0.55) دًللة ومستوى

 .(2019، ودراسة )الزعبي (2017، ودراسة )الحمايدة (2016، دراسة )الشوا

 سنوات دعد لمتغير تعزى احصائية داللة ذات فروق يوجد هل لمعرفة المستقلة العّينات ت اختبار
 :الخدمة

( 0.88حيث بلغت قيمة ف للدرجة الكلية )للمعايير عدم وجود فروق ذات دًللة احصائية لكافة 

ارة إدالمتميزة،  قيادةوال المدرسةمدير إدارة الفرعية ) للمعايير ( وكذلك اًلمر0.42بمستوى دًللة )

لشراكات ل المدرسةمدير إدارة  للعاملين، المدرسةمدير إدارة ، واًلستراتيجياتللسياسات  المدرسةمدير 

 سةالمدر مدير إدارة ، الطالبيةللشؤون  المدرسةمدير إدارة للعمليات،  المدرسةمدير إدارة والموارد، 

غت ( حيث بلاألداءلنتائج  المدرسةمدير إدارة لخدمة المجتمع،  المدرسةمدير إدارة ورضا العاملين، 

 (0.38، 1.32، 0.40، 0.36، 1.08، 0.20، 1.50، 2.20، 2.34) ي:لالتواقيمة ف على 

تعزى ( و 0.69، 0.27، 0.67، 0.70، 0.34، 0.82، 0.32، 0.11، 0.10) دًللة ومستوى

 في باينليس لها تأثيراا في إظهار ت زادتقلت أم  للعاملين سواءهذه الّنتيجة بإّن عدد سنوات الخبرة 

 ًلبداعاألّن وذلك لدى مديري المدارس،  التميزإدارة عينة الّدراسة  عن درجة ممارسة  أفراداستجابات 

عن طريق  اأيض خبرة قليلة ام كثيرة ، ويظهر األفراد ذو كانسواء  مالحظتهيسهل  والتميز والنجاح
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 الحمايدة،واختلفت مع دراسة ) (2019،واتفقت مع دراسة )الزعبي .متميزبشكل تحققت  التيالنتائج 

 (.Saada,2016( وكذلك اختلفت مع دراسة سعادة )2017_

شة  ئج المتعلقة بالسؤال المناق   خامسالنتا

ّية حصائإهل توجد فروق ذات داللة  على: ذي نصَّ ئج المتعلقة بالسؤال الخامس التامناقشة الن
القيم  ممارسةبين متوسطات استجابة مساعدي المديرين لدرجة  (α=0.05)عند مستوى الّداللة 

الزرقاء تعزى لمتغيرات )النوع  محافظةفي  الحكومية يةساساألالّتنظيمّية لدى مديري المدارس 
 (؟وسنوات الخدمة والمؤهل العلمي االجتماعي

نوع ال لمتغير تعزى احصائية داللة ذات فروق يوجد هل لمعرفة المستقّلة العّينات ت اختبار
 :االجتماعي

ذات دًللة احصائية  لم تكن tنالحظ أن قيمة  (21) الجدول أعاله نتائج إلىالرجوع  من خالل

للمجاًلت الكلية حيث تبين عدم وجود فروق ذات دًللة احصائية  (α=0.05) ستوى أقل منمعند 

، المدرسة مدير لدى للمجاًلت الفرعية )العدالة tوكذلك بينت قيم  اًلجتماعيالنوع  تبعا لمتغير

 المدير ينب المتبادلة ، والثّقةالمدرسةاًلهتمام بالعاملين لدى مدير  ،المدرسة مدير لدى والّشفافّية

، 0.48ة )دًلل ومستوى( 0.70، 0.12، 1.51، 0.72: )اليالتو والمعّلمين( حيث كانت على 

 دراسة تفقت هذه النتيجة معاو ( Chen & Kan , 2012واتفقت مع دراسة ) (0.49، 0.91، 0.13

 .(Ferdun, 2006) فيردن

 :هل العلميالمؤ متغير ل تعزى احصائية داللة ذات فروق يوجد هل لمعرفة المستقّلة العّينات ت اختبار 

ذات دًللة احصائية  لم تكن tنالحظ أن قيمة  (22) الجدول أعاله نتائج إلىالرجوع  من خالل

للمجاًلت الكلية حيث تبين عدم وجود فروق ذات دًللة احصائية  (α=0.05)عند مستوى أقل من 

 ّية، والّشفافالمدرسة مدير لدى للمجاًلت الفرعية )العدالة tوكذلك بينت قيم  تبعا لمتغير المؤهل العلمي

لمعّلمين( وا المدير بين المتبادلة ، والثّقةالمدرسةاًلهتمام بالعاملين لدى مدير  ،المدرسة مدير لدى
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، 0.35، 0.68، 0.56) دًللة ومستوى( 0.49، 0.93، 0.41، 0.59) اليالتو حيث كانت على 

 .(2017، )بني صخر دراسة تفقت هذه النتيجة معاو  (0.64

 :الخدمة واتسن عدد متغيرل تعزى احصائية داللة ذات فروق يوجد هل لمعرفة المستقّلة العّينات اختبار

وجود فروق ذات دًللة احصائية لكافة المجاًلت حيث ( عدم 24يالحظ من خالل الجدول )

 مدير لدى ( وكذلك اًلمر لمجال العدالة0.53( بمستوى دًللة )0.63بلغت قيمة ف للدرجة الكلية )

 بين بادلةالمت والثّقة المدرسةاًلهتمام بالعاملين لدى مدير و  المدرسة مدير لدى والّشفافّية المدرسة

 ومستوى دًللة ( 0.52، 1.42، 1.67، 0.72: )اليالتو والمعّلمين حيث بلغت قيمة ف على  المدير

ها التعامل مع األخرين أساسان القيم التنظيمية  إلىويعزي ذلك  (0.59، 0.25، 0.19، 0.49)

 عتفقت هذه النتيجة ماو  قصيرة أوذو خدمة طويلة  أكانوابشكل جيد وموحد لجميع العاملين سواء 

 .(Adewale, 2013)دراسة 

 الّتوصيات

 موالقي التميزإدارة ، في مستوى العالقة بين عالوجود مستوى دًللة  إلىأشارت نتائج الّدراسة 

، داتوالمساعنظر المساعدين  جههمن و الحكومية في محافظة الزرقاء  يةساساأللدى مديري المدارس 

 :التاليةوفي ضوء ذلك يمكن تقديم الّتوصيات 

  ه هذه المدارس اّلذي بدور والعاملين في  الحكوميةبين مدراء المدارس الثقة  زتعزيضرورة

 بمدرستهم. العاملينسيزيد من وًلء وانتماء 

 لهذا الّنهج. اعليالدارة اإل نشر ثقافة الّشفافّية بالّتعامل ما بين المدير والمعّلمين وتحفيز 

  ةالمدرس مدير قبل من أعمالهم لممارسة الاّلزمة الّصالحّيات العاملين منحالمحافظة على 

 .تأخير أو عوائق اي دون مرن بشكل اعمالهم بكافة القيام من ليتمكنوا
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 مما سةالمدر  مدير قبل من بالعمل قيامهم أثناء الوظيفي األمنب العاملين إشعار على العمل 

 .الواحد الفريق بروح العمل بيئة يعزز

 سهمبأنف المعّلمين ثقة يزيد مما القرارات باتخاذ المدرسة في العاملين مشاركة ضرورة. 

 المدرسي األداء لتطوير تسعى التي الجديدة همأفكار  لطرح للعاملين فرصة إعطاء. 

 وبشكل ةالمدرس في الّسارية اتليموالتع األنظمة كافة بتطبيق المدرسة مدير على التّأكيد 

 .حرفي

 دراسّية ةسن كل بداية العاملين لكافة المعيار هذا ونشر تآللمكاف وحيد كمعيار األداء اعتماد. 

 تمييز دون العاملين بين األعمال بتوزع المدرسة مدير على التّأكيد. 

 لعاد بشكل العاملين جميع على المالية الحوافز توزيع على المدرسة مدير يحرص أن. 

 بينهم فيما اإليجابي التّنافس على للعاملين المدرسة مدير تشجيع. 

  مديري المدارس على مفاهيم ادارة التميز.تدريب 

  وفوائد تطبيق عناصر ادارة التميز في أهميةعلى  للتأكيدعقد ورش عمل وندوات توجيهية 

 للتميز. األوروبيضوء النموذج 
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مدارس محافظة إربد كما يراها  األسلوب اإلداري المحفز للتميز لدى مديري(. 2017)سمية ، ربابعه
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 .)رسالة ماجستير غير منشورة(، إربد. للتميز اإلداري (EFQM) أنموذجإدار  التميز وفق 

 الفكر.دار  عّمان:. شراف التربوي اتجاهات حديثةاإل(. 2009) السعود، راتب

 مصر: مطبعة .نماذج وتقنيات اإلدار  في عصر المعرفة إدار  التميز:(. 2002) السلمي، على
 الجديدة. اإلدارة

 )رسالة األوروبي.صى في ضوء النموذج واقع إدار  التميز في جامعة األق(. 2013)إيهاب سهمود، 
 ماجستير غير منشورة(، غزة، فلسطين.

 .الجامعة: مؤسسة شباب اإلسكندرية. أساسيات في علم االجتماع المدرسي(. 2007، طارق )السيد

نماط القيادية لدى مديري المدارس الحكومية في (. األ 2013) شاهين، نرمين كمال يوسف
 (، الجامعة. )رسالة ماجستير غير منشورةثقافة االنجاز بتعزيزغز  وعالقتها  محافظات

 فلسطين. ،اإلسالمية، غزة

منشورة(،  غير . )رسالة ماجستيردرجة ممارسة مديري المدارس إلدار  التميز(. 2016) عفت الشوا،
 .غزة، فلسطينالجامعة اإلسالمية 

 ستير)رسالة ماج بتمكين الموارد البشرّية.القيم الّتنظيمّية وعالقتها (. 2014) صابر، بوكشيره يده
 غير منشورة(، جامعة بسكرة، الجمهورّية الجزائر.

 إداري حديث لمديري القرن الحادي اتجاه-القيم(. اإلدارة المعتمدة على 2004) صدام، محّمد
 .15-43(، 97. )مجلة اإلداريوالعشرون، 

 .داخل مؤسسات التعليم الثانوي في الجزائر قيم الثقافة التنظيمية السائدة(. 2014)علطي ، صوفيا
 18.، مجلة العلوم االجتماعية

 التمكين اإلداري في التميز التنظيمي دراسة ميدانية في شركة أثر( 2010الضالعين، على )
 .64-92(: 1)37األردنية: دراسات العلوم اإلدارية، الجامعة  .االتصاالت األردنية
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الثّقافة الّتنظيمّية بالوالء الّتنظيمي للعاملين في الجامعات عالقة (. 2011) منير طالب،
 )رسالة ماجستير غير منشورة(، جامعة األزهر، فلسطين، غّزة. .الفلسطينّية

 عّمان: دار وائل ،2ط .فاقآمفاهيم و  التعليميةاإلدار  (. 2001) الطويل، هاني عبد الرحمن صالح
 للنشر.

 . )رسالةالعالي التعليمإلدار  الجود  الشاملة في ( EFQMانموذج )(. 2012) حاتم العايدي،
 منشورة(، الجامعة اإلسالمية، غزة، فلسطين. ماجستير غير

 ممارسة اًلبداع اإلداري في (. دور التفويض والشفافية في2009) عبد الحليم، احمد وعبابنة، رائد
-54( 1) 6 .واالجتماعيةمجلة جامعة الشارقة للعلوم االنسانية  .القطاع العام في األردن

25. 

 (. أثر القيم التّنظيمّية على سلوك الّطلبة وهيئة أعضاء التّدريس بجامعة2010)منصور العتيبي، 
 .22-10( 34) 4. جامعة عين شمس، مجلة كلية الّتربّية نجران،

 استشارةوتخطيط و أبحاث –. معهد مسار القياد  الّتربوّية بين الّرؤّية والّتغيير(. 2007)خالد ، عرار
 تربوّية، فلسطين.

 واإلدارية في مدارس اإلشرافية ألدوارهممارسة مدير المدرسة (. 2008) سالم بن سعيد العمري،
نظر كل من المديرين والمعلمين والمشرفين  هةفي سلطنة عّمان من وج محافظة ظفار

 ، اربد.اليرموك)رسالة ماجستير غير منشورة(، جامعة  .التربويين

أثر القيم التنظيمية في تحسين اداء العاملين في مؤسسة الضمان  (.2019)ضياء أحمد  ،العموش
 األردن. ،(، عّمانغير منشورة دكتوراه اطروحة. )االجتماعي األردنية

 عّمان، وائل للّنشر، . دارالّسلوك الّتنظيمي في منّظمات األعمال (.2002) محمود سلمان العميان،
 األردن.

درجة ممارسة مديري المدارس الثانوية بدوله الكويت إلدار  التميز في  (.2019)خالد  ،العنزي
 األردن. ،(، جامعه آل البيت. )رسالة ماجستير غير منشورةضوء النموذج األوروبي للتميز

غير  . )رسالة ماجستيرالثّقافة الّتنظيمّية وعالقتها بااللتزام الوظيفي(. 2008) العوفي، محّمد
 (، جامعة األمير نايف للعلوم األمنّية، الّرياض، الّسعودّية.منشورة
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 لدي مديري المدارس الثانوية الخاصة في االبتكاريةممارسة القياد   (. درجة2019) عياد، ميسم
 محافظة العاصمة عّمان وعالقتها بالقيم التنظيمية لديهم من وجهه نظر المشرفين والمعلمين.

 .عّمان، األردن(، جامعة الشرق اًلوسط، )رسالة ماجستير غير منشورة

 عّمان: دار المسيرة للطباعة والنشر. .الكفايات في اإلدار (. 2013) عياصرة، محمد

 الّسلوك الّتنظيمي: دراسة الّسلوك اإلنساني الفردي والجماعي في(. 2003)سالم القريوتي، محّمد 
 للّنشر والّتوزيع.دار الّشروق  ،عّمان، األردن ،4. طالمنّظمات المختلفة

 .فاعلية نظام تقييم اًلداء المؤسسي وأثرها في التميز التنظيمي(. 2013)محمد ذيب ، المبيضين
 .(4) 9 ، األردناألعمال  دار إية في األردنالمجلة 

 . الجمعيةفوائد ومعايير النموذج االوروبي للتميز: (.2015المزين، احسان والغامدي، رافع )
التربوية والنفسية، كلية التربية، اللقاء السنوي الخامس عشر، جامعة الملك سعود السعودية للعلوم 

 الرياض.

منشورة(،  غير . )رسالة ماجستيرثقافة التميز وتعزيزرأس المال البشري (. 2015) منةآ المشهداني،
 جامعة بغداد، العراق.

 ديري المدارس في محافظةالصغير  لدى م باإلنجازاتاالهتمام  ىمستو  (.2016المطيري، مشعل )
 . )رسالة ماجستير( جامعة مؤتة األردن.بالتميز اإلداري وعالقتهالعاصمة الكويت 

 جلةم(. عالقة القيم الفردّية والتّنظيمّية وتفاعلها مع اًلتجاهات والّسلوك، 1994المقدم، عبد الحفيظ )
 .61-46(، 1) 22، . جامعة الكويتالعلوم االجتماعّية

 .(2003) للتميز،الرسمي للنموذج األوروبي  الموقع

 خصائص المؤسسة المعلمة في تحقيق التميز المؤسسي في وزار  أثر(. 2015)سالم النسور، 
عّمان، )رسالة ماجستير غير منشورة(، جامعة الشرق اًلوسط،  .في األردن العالي التعليم
 .األردن

 .الجزائر: دار جسور للّنشر ،1ط .والّتنظيم مدخل إلى علم الّنفس العمل(. 2014نعموني، مراد )

 .العالي التعليممؤسسات  فيوروبي إلدار  التميز النموذج األ (. 2011)الهاللي ، الشربيني هاللي
 والتنمية. للتعليمالمركز العربي  القاهرة:
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 الملحقات

 

 أداتا الّدراسة بصورتهما األولّية. 1-

 قائمة المحّكمين. 2-

 أداتا الّدراسة بصورتهما الّنهائّية. 3-
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 ( 1ملحق )ال
 بصورتهما األولّية أداتا الدراسة
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 (2) ملحقال
 ألداتا الدراسة المحكمينالساد  قائمة بأسماء  

 

 

 

 

 

  

 الرقم اسم المحكم الرتبة االكاديمية التخصص/الجامعة
 1 عاطف مقابلة دكتور أستاذ اإلدارة التربوية / جامعة الشرق اًلوسط
 2 عمر الخرابشة دكتور أستاذ اإلدارة التربوية / جامعة البلقاء التطبيقية

 3 محمد الزبون دكتور أستاذ يةاألردنالجامعة  واألصول /اإلدارة التربوية 
 4 خليل السعيد مشارك أستاذ تكنلوجيا تعلم / جامعة الشرق اًلوسط

 5 فواز شحادة مشارك أستاذ مناهج وطرق تدريس / جامعة الشرق اًلوسط
 6 محمود درادكة  أمجد مشارك أستاذ اإلدارة التربوية / جامعة الشرق اًلوسط

 7 شادي خالد البدارنة مشارك أستاذ اإلسالميةتربية خاصة / جامعة العلوم 
 8 عثمان منصور مشارك أستاذ مناهج وطرق تدريس / جامعة الشرق اًلوسط

 9 الهام شلبي مشارك أستاذ اًلوسطمناهج وطرق تدريس / جامعة الشرق 
 10 الصرايرةخالد  مشارك أستاذ اإلدارة التربوية / جامعة مؤتة

 11 خالد الحمادين مساعد أستاذ اإلدارة التربوية / جامعة جرش اًلهلية
 12 هاسامة حسون مساعد أستاذ الشرق اًلوسط / جامعةاإلدارة التربوية 
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 (3) ملحقال
 بصورتهما الّنهائّية الدراسةأداتا 
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