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  من التميز إدارة يف  احلكومية املدارس قادة دور

 اخليمة رأس بإمارة الرتبوية القيادات وجهة
 (EFQM) للتميز األوروبي النموذج وفق

          

 

 

 ** الحاج حسنسميح  سندس  *                    معماربن صالح صالح  

 * *الكعبيهالل  عزه                 * *الدربيعبدهللا عائشة 

 

 وفق   الخيمة  رأس  بإمارة   التربوية  القيادات  وجهة  من  التميز   إدارة   في  الحكومية  املدارس  قادة   دور   عن  الكشف  إلى  الدراسة  هذه   هدفت__  امللخص

  الدراسة؛   أهداف  ولتحقيق  ،%(76)  نسبته  ما  أي  وقائدة،   قائدا(  98)  شملت  بسيطة،  عشوائية   عينة  اختيار  وتم  ،(EFQM)  للتميز   األوروبي  النموذج

  واإلستراتيجيات،   السياسات  القيادة،)  وهي  معايير؛  تسعة  على  وزعت  عبارة،(  45)  من  تكّونت   استبانة،  إعداد  خالل  من   الوصفي  املنهج  استخدام  تم

  ، ( الرئيسية  ءاألدا  نتائج  املجتمع،  خدمة  العاملين،  رضا  املستفيدين،  رضا  والخدمات،  اإلدارية  العمليات  املتاحة،  واملوارد  الشَراكات  البشرية،  املوارد

  ملعايير   وفًقا  التميز،  إلدارة   الخيمة  رأس  بإمارة   الحكومية  املدارس  قادة   تطبيق  درجة  إن  الدراسة  نتائج  أظهرت  وثباتها،  صدقها  من  التحقق  وبعد

 استجابات   متوسطات  في(  α ≤ 0.05)    مستوى   عند   إحصائية   داللة  ذات  فروق  وجود  . عالية  تطبيق  بدرجة  جاء  ،(EFQM)  للتميز   األوروبي  النموذج

 (  EFQM)  للتميز   األوروبي  النموذج  ملعايير   وفًقا  التميز،  إلدارة   الخيمة  رأس  بإمارة   الحكومية  املدارس  قادة   تطبيق  درجة  حول   العينة  أفراد
ً
  تبعا

   تظهر  لم  حين  في  الخبرة،  سنوات  عدد  الوظيفي،  املنصب  العمر،  الجنس،  للمتغيرات؛ 
ً
   إحصائية  فروقا

ً
  نتائج   ضوء  وفي  .العلمي  املؤهل   ملتغير   تبعا

  الخيمة،  راس  إمارة   في  الحكومية  للمدارس  التنفيذية  الخطط  ضمن(  EFQM)  للتميز   األوروبي  النموذج  معايير   باعتماد  الباحثون   أوص ى  الدراسة

  التميز،  إدارة   كيفية  على  العاملين  كافة  وتأهيل  وتدريب  التميز،  إلدارة   املستقبلية  الخطط  وبناء  األداء،  في  جودة   معايير   بتبني  القادة   جميع  وتشجيع

  واستثمار   العاملين،  التطويرية  الجديدة   االفكار  وتبني  املتاحة،  البشرية  للموارد   االمثل  واالستغالل  والتكنلوجية،  التقنية  الوسائل  أحدث  وتوفير 

  واالستفادة   الدولة،  إمارات  في  األخرى   الحكومية  املدارس  مع  التربوية  الخبرات  وتبادل  الهادفة،  واملسابقات  التربوية،  امللتقيات  في  االلكترونية  املنصات

 . التميز   إدارة  مجال في الرائدة  املدارس أنظمة من

 (.EFQM) للتميز  األوروبي النموذج التميز، إدارة : املفتاحية الكلمات

 

 

 

 

 

 

 

 جامعة طيبة*

 معة االمارات العربية املتحدة *جا
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  بإمارة التربوية القيادات وجهة من التميز إدارة في الحكومية املدارس قادة دور 

 ( EFQM) للتميز  األوروبي النموذج وفق  الخيمة رأس
 املقدمة .1

 باإلضافة   االتصاالت  علم  في   وثورة  التطورات  في  سرعة   الحالي  عصرنا  يشهد    

 من   الكثير   البشرية  املجتمعات  وتواجه  والتكنولوجي،  العلمي   التقدم  إلى

 مجاالت   مختلف  في  املتالحقة  التغيرات  من  العديد  عليها  تفرض  التحديات

 الركيزة  التعليم  يعد   حيث  خاص  بشكل   التعليم  مجال  وفي  عام  بشكل   الحياة

 األول   املحرك  وهو   والشعوب  األمم  حياة  في  الكبرى   التحوالت  نحو  األساسية

   ويعد  التطور   نحو
ً
   عنصرا

ً
. واملستقبل  الحاضر   لتحديات  التصدي  في  مهما

 حتى   التغيرات  لهذه   تستجيب  بأن  التربوية  املؤسسات  دور   يأتي  األهمية   ولهذه

 تعد   املستقبل  مدارس  أن   حيث  املستقبل،  مستحدثات  مع  بوعي  تتفاعل

   تربوًيا  مشروًعا
ً
   متطورا

ً
  نظام  ظل  في  ألبنائها   الشاملة  التنمية  تحقيق  على  قادرا

 متطلبات  مع  تتفاعل  عصرية   مناهج   بتطبيق   يتم  بالجودة،   يتميز   تعليمي 

  باستخدام  وِقيمِه   مجتمعاتنا  احتياجات  عن  تغفل  وال  وأدواته،  بلغته  العصر

  يكون   ال  هذا  وكل   ،[1]   الحديثة  العصرية  التكنولوجية  واألدوات  الوسائل   كل

  التربوية  واألساليب  القيادية  املمارسات  في  واالبتكار  اإلبداع  على  باالعتماد  إال

  املدرسة  إن [.  2]  املتميزة  املدرسة  إلى  الوصول   ُبغية  املدرسة،  تنتهجها  التي 

  املخطط  التغير  إحداث  على  القادرة  املنظمة  هي  املتميزة  التربوية  واملؤسسات

 إستراتيجيات  وتحقيق  ملستفيديها،  متميزة  خدمة  تقديم  يستهدف  الذي  له

  وفاعلية،  بكفاءة  والتعليمية  التربوية  ومنتجاتها  خدماتها  في  واملنافسة  التميز

  ملعايير  التربوية  واملؤسسات  املدراس  هذه  وقادة   إدارات   باعتماد   ذلك  ويتحقق

 ،(EFQM)  للتميز  األوروبي  النموذج  ومبادئ  معايير  مثل  التميز  لها  تحقق

  تحسين  أجل  من  بتبنيه  التربوية  واملؤسسات  املدارس  من  الكثير  بدأت  والذي

 تحديد   من   أكثر  العمليات  تطوير  على  والتركيز   ومخرجاتها،  التربوية  العملية

 .  لقادتها واإلدارية القيادية املهارات تطوير إلى باإلضافة املسؤوليات،

 أنه  حيث  املتميزة،  املستقبل  مدارس  في  أساس ي   دور   لها  التربوية  والقيادة   

   تؤدي  الفعال  بدورها  بقيامها
ً
   دورا

ً
  وتوجيهها  البشرية  املوارد  تنمية   في  بارزا

 إدارة   في  الكبير  الفرق   يصنع  املتميزين   القادة  ووجود   السليمة   الوجهة

 رأس  على  الجيد  القائد  ووجود  القيادة  عملية  أن   حيث.  التربوية  املؤسسات

  العاملين   طاقات  تنظم  التي   هي  القيادة  ألن   األهمية،  غاية  في  أمر  عمله

 ويضمن وأهدافها رؤيتها يحقق بما املؤسسة خطط إطار في لتنصب وجهودهم

 [. 3] نجاحها

 مقدمتها  وفي  املتحدة  العربية  اإلمارات  دولة   في  التربوية  املؤسسات  تسعى    

 املستقبل،   مدارس  ومعايير   متطلبات  وتحقيق  التميز   إلى  الحكومية  املدارس

 .  جودة  ذات  تعليم  مخرجات  بتقديم  ويتم
ً
 املؤسسات   هذه  ألهمية  ونظرا

 هذه  فكرة   جاءت  تقدمها؛  التي   والتربوية  التعليمية  الخدمات  وأهمية  التربوية

 إلدارة   الخيمة رأس بإمارة الحكومية املدارس تطبيق مدى عن للبحث الدراسة

  للتميز  األوروبي  النموذج  ملعايير  تبًعا  التربوية  القيادات  نظر  وجهه  من  التميز

(EFQM)،   مستقبل   كمدارس  الحكومية  املدارس  أهداف  لتحقيق  وذلك 

 األداء  إلى  االنتقال  يعني   التميز  لفكر  املؤسسة  تطبيق  إن   حيث  متميزة،  تربوية

 عن  وُتحقق  مستوياتها،  بأعلى  الجودة  معايير  فيه  تتوفر  والذي  املستوى،  رفيع

  ويعتبر[.  4]  ونوًعا  كًما  والخدمة  واملهنية،  اإلنتاجية  املؤسسة  أهداف  طريقة

 في   التميز  إدارة  تطبيق  في  والفاعلة  املهمة  العناصر  من  التربوي   القائد  دور 

 . التربوية  املؤسسات وتحسين  تطوير أجل من التربوي  امليدان 

 الدراسة  مشكلة .2

   وقيادتها  التربوية  املؤسسات  إدارة  تعتبر    
ً
   ركنا

ً
  العملية  أركان   من  أساسيا

  املشرفة  اإلدارة  كونها   التربوية،   العملية  وتميز   نجاح  عليها  ويتوقف  التعليمية، 

  لها   تخطط   التي   التعليمية  للسياسات  واملنفذة  مباشر  بشكل  التعليم  على

 حيث [  6]  العتيبي   دراسة  عليه  أكدت  ما  وهذا  ،[5]  العليا  التعليمية  اإلدارات

 العتيبي   ودراسة   ،[7]  البطي  دراسة  مثل  السابقة  الدراسات  أيًضا   إليه  أشارت

 االرتقاء  على  يساعد  التربوي   القائد  لدى  القيادية   املهارات  توفر  أن   ،[8]

 كما  املحلي،  واملجتمع  والطالب  للمعلمين   تأثيرها  ويمتد  املدرسة  أداء  بمستوى 

  االهتمام  بضرورة[  9]  الشهري   كدراسة  املختلفة  الدراسات  من  العديد  أوصت

 . املختلفة القيادية باملهارات املتزايدة األهمية على وأكدت القيادية، باملهارات

ا  السابقة،  الدراسات  توصيات  من  للعديد  استجابة    
ً
  أهمية  من  وانطالق

 تربوية   كمؤسسات  املستقبل  مدارس  أهداف   تحقيق  في  القيادية   املهارات

 رهن   يبقى  التربوية   تطلعاتها  تحقيق  في  املستقبل  مدرسة   نجاح  وألن  متميزة

 العمل   أداء  في  الحقيقي  دورها  ممارسة  في   التربوية  القيادة  وكفاءة  قدرة  ملدى

 وتوفر  واملعايير،  األسس  وضع  يتولى  من  هي   الفعالة  القيادة  أن   حيث[.  1]

 تحقيق  في  ستساهم  التي   والبرامج  للخطط  السليم  بالشكل  التنفيذ  مقومات

  عينة  سؤال  عند  الدراسات،  إحدى  نتائج  في  وجاء[.  10]  ألهدافها  التميز   إدارة

  وزن   أعلى  املؤسسة  قيادة  دعم  أن   منظماتهم؛  في  التميز  أسباب  عن  الدراسة

 مشكلة تحدد  لذا[. 11] املنظمات هذه في التميز إلى أدت التي  األسباب في نسبي 

  الحكومية  املدارس  قادة  تطبيق  درجة  على  للتعرف  السعي  في  الحالية  الدراسة

  ملعايير  وفًقا  التربوية  القيادات  نظر  وجهة  من  الفجيرة  بإمارة  التميز  إلدارة

 (. EFQM) للتميز األوروبي النموذج

 أهم   أحد[  12]  زاده  موراد  أوضح  كما(  EFQM)  األوروبي  التميز  إدارة  يعتبر      

  وتحقيق  التنافسية،  قدراتها  وتعزيز  املؤسسات  أداء  جودة  لتقييم  األطر

 األنموذج  ويقدم  تقدمهم  ودرجة  للموظفين،   املنهي  الوضع   وتقييم  التميز

  املادية  مواردها   واستثمار  وإستراتيجيتها،  املؤسسة  رؤية  لدعم  وسيلة 

  إلى  الدراسة هذه سعت ولهذا ؛[13] خططها وتحسين  إيجابية بطرق  والبشرية

 نجاح  أن   حيث  التميز  إدارة  في  الحكومية  املدارس  قادة  دور   على  الضوء  إلقاء

  وتوجيه   بصياغة  تقوم  التي  القيادة  بوجود  يتحقق  النموذج   هذا  تطبيق

 وتدير  العالقات،  وتستثمر  البشرية،  واملوارد   واإلستراتيجيات،   السياسات

  الدراسة  هذه  فكرة  جاءت  هنا   ومن [.  14]  باملؤسسة  املختلفة  العمليات

 التعرف  مجال   في  -الباحثين   علم  حدود  في-  الدراسات  وقلة  ندرة   إلى  باإلضافة

 .الحكومية املدارس إدارة في للتميز األوروبي النموذج معايير تطبيق مدى على

 : الدراسة أهداف .أ

 : اآلتيين الهدفين  تحقيق إلى الدراسة هذه سعت

  وجهه  من   التميز  إلدارة  الحكومية  املدارس  قادة   تطبيق  درجة  على  التعرف  .1

 األوروبي   النموذج  ملعايير   وفًقا  الخيمة،  رأس   بإمارة  التربوية   القيادات  نظر

 (. EFQM) للتميز
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 درجة  حول   -وجدت  إن -  اإلحصائية  الداللة  ذات  الفروق  على  التعرف  .2

  ملعايير  وفًقا  التميز  إلدارة  الخيمة  رأس  بإمارة   الحكومية  املدارس  قادة  تطبيق

عزى   قد  والتي   ،(EFQM)  للتميز  األوروبي  النموذج
ُ
:  اآلتية  املتغيرات  ألحد  ت

 (. الخبرة سنوات عدد العلمي، املؤهل الوظيفي، املنصب العمر، الجنس،)

 : الدراسة أسئلة 

  السؤالين   على  اإلجابة  على  الباحثون   عمل  الحالية،   الدراسة   أهداف  لتحقيق

 : التاليين

 نظر  وجهه  من  التميز  إلدارة  الحكومية  املدارس  قادة  تطبيق  درجة  هي  ما  .1

  للتميز  األوروبي  النموذج  ملعايير  وفًقا  الخيمة،  رأس  بإمارة  التربوية  القيادات

(EFQM)؟ 

≥    مستوى   عند  إحصائية  داللة  ذات  فروق  يوجد  هل  .2  (0.05α  ) بين  

 املدارس   قادة  تطبيق   درجة   حول   العينة  أفراد  استجابات  متوسطات

 األوروبي   النموذج  ملعايير  وفًقا  التميز،  إلدارة   الخيمة  رأس  بإمارة  الحكومية

عزى (.  EFQM)   للتميز
ُ
)اآلتية  املتغيرات  ألحد  ت  املنصب   العمر،  الجنس،: 

 ؟(الخبرة سنوات عدد العلمي، املؤهل الوظيفي،

 : الدراسة أهمية .ب

 : يلي فيما الحالية الدراسة أهمية تنبع

   التربوية،   املكتبة   في  البيانات  قاعدة  إلى  الدراسة  هذه  تضيف  .1
ً
 من  مزيدا

  للتميز  األوروبي  النموذج   ملعايير  تبًعا   التميز  إدارة  تطبيق  حول   النظري   األدب

(EFQM )املتحدة العربية اإلمارات دولة في التربوي  املجال في وذلك. 

 دولة  في   التربوي   املجال  في  والعاملين   التربوية  القيادات  الدراسة  تفيد  .2

  التميز  إدارة  لتطبيق  وتوصياتها  نتائجها  خالل  من  املتحدة  العربية  اإلمارات

  والتحسين   للتطوير  ،(EFQM)   للتميز  األوروبي  النموذج  معايير  على  املبني 

 . املستقبل في متميزة مؤسسات إلى الوصول  بهدف  اإلداري 

 : الدراسة حدود .ج

 : اآلتية واملحددات بالحدود الحالية الدراسة تحدد

 نطاق،  مدير)  التربوية  القيادات  على  الدراسة  اقتصرت:  البشرية  الحدود  •

 (. مدير مساعد مدرسة، مدير

 رأس  بإمارة  الحكومية  املدارس  في  الدراسة  هذه  إجراء  تم:  املكانية  الحدود  •

 . املتحدة العربية اإلمارات دولة في الخيمة

  الدراس ي   الفصل  في  امليدانية  وإجراءاتها  الدراسة  تمت:  الزمانية   الحدود  •

 . م2020/2021 الدراس ي  العام من الثاني

  الدراسة د. مصطلحات

 وأساليب  واملناهج،  التعليم  تطوير  على  يقوم  مشروع  هي:  املستقبل  مدرسة•

  مدرسة   تعتبر  كما  الدراسية،  املراحل  جميع  في  املتعلمين   لدى  التفكير

 يظهر  كما  املتعلمين،  لدى  اإلبداعية  القدرات  يظهر  حقيقًيا  تحدًيا  املستقبل

 [. 15] القادمة لألجيال العطاء على واملعلمين  التربوية القيادات قدرات

   الباحثون   وُيعرفها    
ً
  التغير  إحداث  على  قادرة  تربوية  مؤسسة  بأنها:  إجرائيا

 وتحقيق   ملستفيديها،   متميزة  خدمة  تقديم  يستهدف  الذي  املخطط

  والتعليمية  التربوية  ومنتجاتها  خدماتها  في  واملنافسة  التميز  إستراتيجيات

 واملؤسسات   املدراس  هذه  وقادة  إدارة  بتطبيق  ذلك  ويتم  وفاعلية،  بكفاءة

  الجودة  ومبادئ   التميز  إدارة   معايير  مثل  التميز  لها   تحقق  ملعايير   التربوية

 .الشاملة

 باقي   عن   أدائها  في  متميزة   املنظمة  تجعل  التي   األنشطة  هي:  التميز   إدارة  •

 فعاٍل،  توظيف  خالل  من  الالزمة،  املحورية  القدرات  بتوفير  وذلك  املنافسين،

 مع   التعامل  كيفية   على  ينعكس  مما  ومتفوقة،  متفردة،   يجعلها  بما   ومميٍز،

   العمالء،
ً

 ووضع   وعملياتها،  ألنشطتها،  املنظمة   أداء  كيفية   عن  فضال

 املحددة،  األهداف  لتحقيق  التنفيذية،  وخططها  واستراتيجياتها،  سياساتها،

 [.16] باملنظمة العالقة ذات  األطراف كل متطلبات وتلبية

   الباحثون   وُيعرفها      
ً
  التي   واملمارسات  األنشطة  من  مجموعة  بأنها:  إجرائيا

: مثل  املؤسسة   عناصر   جميع  تشمل  التعليمية،  املؤسسات  إدارة   بها   تقوم

 والعمليات   والعمالء،   املعنيين   من  العالقة  وأصحاب   باملؤسسة   العاملين 

 البرامج   لتطوير  باإلضافة  اإلستراتيجية،  والخطط  الداعمة  والسياسات

  والبشرية  واملالية  املادية،:  املوارد  باستغالل  وذلك  املقدمة  والخدمات

  الخدمة  في  التميز  مستوى   إلى  للوصول   واملعلوماتية  التقنية  من  واالستفادة

 . والعاملية واإلقليمية، املحلية،: املستويات جميع وعلى التربوي، واألداء

 The European Foundation for Quality)  للتمييز  األوربي  النموذج   •

Management (EFQM  :))إلى  يهدف   التنظيمي   للتمييز   نموذج  عن  عبارة  هو 

  التنافسية  قدراتها  وتعزيز  أدائها،  تطوير  على  املختلفة  املؤسسات  مساعدة

 على   التربوية  املؤسسات  يساعد  الذاتي،  للتقييم  متكاملة  أداة  وهو  ،[4]

 على   للعمل  أدائها،  في  والضعف  القوة  جوانب  بمعرفة  التميز  خارطة  تحديد

 [. 17] املستدام النمو  لتحقيق التحسين  خطط تطوير

   الباحثون   وُيعرفه      
ً
  الحديثة  اإلدارية  املبادئ  من  مجموعة  بأنه:  إجرائيا

  باملعايير  بااللتزام  وتحقق  التربوية،  املؤسسة  وفاعلية  كفاءة  بتحسين   الكفيلة

"وهي  التسعة  املجاالت  من  مجال  لكل  املحددة  ومعيار  القيادة،   معيار: 

 العالقات   ومعيار  البشرية،  املوارد  ومعيار  واإلستراتيجيات،  السياسات

  رضا  ومعيار   والخدمات،  اإلدارية   العمليات  ومعيار   املادية،  واملوارد

 نتائج  معيار  و  املجتمع،  خدمة  معيار  و  العاملين،  رضا   معيار  و  املستفيدين،

 وإدارية  تعليمية  خدمات  أفضل  وتحقيق  لتقديم  ،"الرئيسية  األداء

 جميع  في  متميزة  وخدمات  متطور   تعليمي   نظام  إلى  للوصول   للمستفيدين،

 . املتميزة القيادة فيها لإلدارة يكون  والعملية، العلمية

 النظري  اإلطار  .3

 األول   املحور   أساسيين،   محورين  على   الدراسة  هذه  في  النظري   اإلطار  يشمل    

 إدارة   متطلبات  إلى  باإلضافة  وأهميته،   التميز   إدارة  مفهوم  توضيح  إلى  يهدف

 النموذج  تناول   منه  الهدف  الثاني  املحور   وأما.  التربوية  املؤسسات  في  التميز

  األساسية  والعناصر  واملكونات  التعريف  حيث  من  ،(EFQM)  للتمييز  األوربي

 . للنظام

  التميز  إدارة  متطلبات  إلى  باإلضافة  وأهميته،   التميز   إدارة  مفهوم :  األول   املحور 

 .  التربوية املؤسسات في

 تهدف  والتنظيم   بالتخطيط  تتميز  جهود  عن   عبارة  هو :  التميز  إدارة  مفهوم

 مميزة   تنافسية  بتحقيق  ولالستمرار  دائمة   وتحسينات  لتطور   للوصول 

عرف  ،[18]  الداعمة  للقوى   واستجابة
ُ
 عناصر  تنسيق  على  القدرة  أنها  على  وت

  التفاعلية  معدالت  أعلى  لتحقيق  تكامل  في  تشغيلها   يتم  وأن   مؤسسة  أي

 في  املصلحة  أصحاب  وتوقعات  منافع  يحقق  املخرجات  ملستوى   للوصول 

عبر  أنها  باإلضافة  ،[19]  املؤسسة
ُ
 أي  إدارة  في   املتأصلة  املمارسة   كيفية  عن  ت

  أنه  حيث  ،[20]  املرغوبة  النتائج  لتحقيق  جوهرية  معايير  ذات  مؤسسة
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 في   تساهم  التي   تنافسية  لنتيجة  الوصول   من   املنظمة  تتمكن   املعايير   بتطبيق 

 [. 21] السوقية الحصة وزيادة الربحية الزيادة

 مبادئ   أربع  فلسفة  على  مبني   منهج  أنها  على  التميز  إدارة  تعريف  يتم  وأخيًرا     

 باألداء،  واإلدارة  باملوظفين،  الجامعة  وقيمة  باملستفيد  القيادة:  وهي  أساسية

 من   بعض  قياس  على  املنهج   لهذا  األداء  تقييم  ويكون .  بالتحسن  واالستمرارية

 [. 22] املجتمع املصلحة، أصحاب املستفيدون، املوظفون،: وهي األداء نتائج

  لها  وأصبح  اإلداري   الفكر  مفاهيم  من  مفهوم  التميز  إدارة:  التميز  إدارة  أهمية

  العاملية،  التغيرات  مع   للتأقلم  تسعى  التي   املؤسسات  نظرية  في  مكانتها

 تساعد   بأنها  التميز  إدارة  أهمية  وتكمن[.  23]  والتطور   النجاح  في  واالستمرار

 على   والصالحيات  املسؤوليات  وتوزيع  التنظيمي،  للهيكل  الشامل  التحديد  على

 العمل   بمراقبة  الكفيلة  واإلجراءات  األعمال  إليضاح   باإلضافة  العاملين،

  وتقوم  العمل،  مجاالت  وجميع  مةاملقد  الخدمات  جودة  من   والتأكد  ومتابعته 

 [. 24] املؤسسة أعضاء  بين  املشترك  الجماعي العمل بتمييز اإلدارة

 فعالة  كأداة  استخدامها  يمكن  أنه  التميز  إدارة  في  القوة  نقاط  أهم  ومن    

  نقاط  توضيح  خاللها  من  ويتم  للمؤسسات،  ذاتي  تقييم  كأداة  وموضوعية

  ويعتبر[.  25]  التميز  نحو  املؤسسة  رحلة في  والتطوير  التحسين   ومجاالت  القوة

  والتكنولوجيا   املعرفة  في  السريع  التميز  ظل  في  ضرورة  هو   املؤسس ي   التميز

 قادرة  إدارة  يتطلب  الذي  التميز  لتحقيق  للجودة  بديل  ال  وحيث  واالتصاالت

 [.26] العاملين  وقدرات مهارات وتطوير  املتاحة، للموارد واستثمار تنظيم على

 هناك  املؤسسات   في  التميز   إدارة  تتحقق  كي :  التميز  إدارة  تحقيق  متطلبات

  أهمها   من   ونذكر  املنشود،  التميز  تحقيق  لها  تضمن  التي   اإلجراءات  من  عدد

  التميز   عمليات  معه  يسهل  بحيث  التنظيمي،  الهيكل  مرونة:  أولها:  يلي  ما

 متكامل   إستراتيجي   بناء  ثم[.  27]  التواصل  عملية   وسهولة   والتطور،  والنقل

 ويتضمن   وتصوراتها،  للمؤسسة  املستقبلية  والنظرة  التوجيهات  عن  يعبر

  تتولى   فاعلة  قيادة  توفر:  فاعلية  قيادة  ذلك  وبعد[.  28]  اإلستراتيجية  األهداف

 يضمن   بشكل  والبرامج  للخطط  التنفيذ  مقومات  وتوفير  واملعايير  األسس

  الثقافة  ويليها[.  28]  التميز  إدارة  في  أهدافها  تحقيق  في  املؤسسة  فرصة

 مجموعة   وتوفر  التميز،   تحقيق  في  ومؤثًرا  مهما  عامال  تعد  حيث:  التنظيمية

  أيضا  ونذكر[.  29]   والتجديد  التميز  أحداث  تدعم  واملعتقدات  القيم  من

 للمؤسسة  اللوجستي   الدعم  على  والتركيز  العناية   وهي  األخرى   املتطلبات

  األنشطة  خالل   من  للمؤسسة  الرسمي   وغير  الرسمي   بالبناء  واالهتمام

  موارد  إدارة  وتوفر  جيد،  إداري   مناخ  وتوفر  العاملين   ورعاية  االجتماعية

 املؤسسة  أفراد  بين   التميز  ثقافة  وتشجيع  نشر  ثم  ناجح،  بشكل  بشرية

 وقواعد  لوائح  ووجود  معتمدة  معايير  تبني   خالل  من  ويتم  فيها،  والعاملين 

  ملا  التميز   إدارة  متطلبات  من   متطلًبا  التكنولوجيا  توفر  ويعتبر  للعمل  منظمة

 القدرات  تسمية   على  ويساعد  للمعلومات  اإلداري   البناء   أهمية  من   لها

  املؤسسة  ألداء  مستمر  تقييم  بيانات  توفير  في  ويساهم  للمنظمة  املحورية

 [. 10] املقدمة خدماتها وملستوى 

 وعناصره   ومكوناته   تعريفه(  EFQM)  للتميز  األوروبي  النموذج:  الثاني  املحور 

 .  األساسية

  املؤسسة  أنشطة  وينظم  يحتوي   الذي  اإلطار  املؤسس ي   التميز  نماذج  تعتبر    

 رؤيتها  تحقيق  نحو  التميز،   مسار  على  الحالي  وضعها  تقييم  على  ويساعد

 تسهل   مشتركة  عمل  وطريقة  لغة  توفير  النماذج  هذه  خالل  من  ويتم  ورسالتها

  جودة  لنظام  بناء  وتأسيس  والخطط  املبادرات  بين   والتكامل  الفعال،  التواصل

 [. 30] شامل

 European Foundation For Quality)   للتميز  األوروبي  النموذج  تعريف

Management (EFQM  :))يعتبر   
ً

  التميز  نماذج  على  األمثلة  من  مثاال

 كمعيار   املؤسسات  أداء  ملستوى   الذاتي  للتقييم  متكاملة  أداة  وهو  املؤسس ي،

 تحسينها،  الى  تحتاج  التي   املجاالت  على  املؤسسات  تتعرف  حتى   ودليل  نوعي

 العمل  نظام  وهيكل  الخدمات   مستوى   على   أفضل  صوت  إلى  الوصول   بهدف

[31 .] 

 النموذج  يتألف(:  EFQM)  للتميز  األوروبي  للنموذج  األساسية  املكونات

 :  وهي  أساسية  مكونات  ثالث  من  للتمييز  األوروبي
ً

  األساسية  املفاهيم:  أوال

  التميز  لتحقيق  األساس  بتشكيل  تقوم  التي   األساسية  املبادئ  وهي:  للتمييز 

 عن   عبارة  وهي:  للنموذج  التسعة  املعايير:  ثانًيا  ثم  ومن.  املؤسسة  في  املستدام

  األساسية  املفاهيم  تطبيق   على  املؤسسات  تعمل  خالله  من  الذي  العمل  إطار

ا.  ودافعي  عملي   بشكل
ً
  بسيطة  إدارية  أداة  وهي(  RADAR)  منهجية  هو  وثالث

  عليه  تستند  أن   للمؤسسات  ويمكن  الفقري،  العمود  وتمثل  وفعالة  قوية  لكنها

 الحروف  وهي[.  32]  للتمييز  الوصول   أجل  من  والعقبات  التحديات  ملعالجة

 ,Results, Approach, Deployment, Assessment)  كلمات  من  األولى

Review  )النتائج   تحديد  املنهجية   هذه  باستخدام  من  حيث  التوالي،  على 

  املتاحة،  املوارد  واستثمار  العمليات  وتخطيط  اإلستراتيجيات  إلعداد  املطلوبة

 [. 20] األداء تحسين  وضمان  اإلجراءات لتعديل مستمر بشكل التقييم مع

 النموذج  عناصر  تتكون (:  EFQM)  التميز   إدارة  في  األوروبي  النموذج   عناصر

 املجموعة:  هما   أساسيتين   مجموعتين   إلى  مقسمة  معايير   تسعة   من  األوروبي

: وهي  معايير  خمسة  وتشمل(  الوسائل  أو  األساليب)  املمكنات  في  تتمثل:  األولى

 والعمليات،  البشرية،  واملوارد  واالستراتيجيات،  والسياسات،  القيادة،

 على  وتشمل  النتائج  تمثل:  الثانية   املجموعة.  واملوارد  والشراكات،  واإلجراءات،

 املجتمع،   وخدمة  املستهدفة،  الفئة   ورضا  العاملين،   رضا :  هي  معايير  أربعة

  املؤسسة  كانت  ما  إذا  األولى  الخمس  املعايير  وتقيس.  الرئيسية  األداء  ونتائج

 األربع   املعايير  بينما  األهداف  لتحقيق  تأثير  ذات  واستراتيجيات  منهاًجا  تتبع

  رض ى  بشمولية  وتقيس  اإلستراتيجية،  األهداف  تحقيق  تم  ما  إذا  عن   تتساءل

 . املستمر التحسن يظهر خاللها ومن الخدمة، عن العمالء

 السابقة  الدراسات .4

  حدود  في-  السابقة  الدراسات   من  محدود  عدد  على  الحصول   للباحثين  أتيح    

 ضوء  في  التربوية،  املؤسسات  في  التميز  إدارة  موضوع  تناولت  والتي   ،-علمهم

  تطبيقها  وكيفية  التنظيمي،  التميز  إلدارة(  EFQM)  األوروبي  النموذج  معايير

 أو  جامعات  كانت  سواء  التربوية  املؤسسات  هذه  في  املعايير  هذه  توفر  ومدى

 .مدارس

 محور :  محاور   ثالث  خالل  من  السابقة  الدراسات  هذه  تناول   وسيتم 

 محور   ثم  اإلقليمية،  الدراسات  ومحور   العربي،  الوطن  من  الدراسات

  إلى   األحدث  من  سيكون   محور   كل  في  الترتيب  حيث  ومن  األجنبية؛  الدراسات

 نشر   إلى  السعي  ضرورة  الدراسات  هذه  توصيات  بين  املشترك   وكان   األقدم،

  والتميز  الجودة  نماذج  بتطبيق  البدء  وأهمية  القادة،  بين   التميز  ثقافة

  جودة  ومستوى   التربوية،  املؤسسات  أداء  وتحسين   لتطوير  دولًيا  املعتمدة

 :خدماتها
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  الدراسة:  دراستان   وهما  العربي،  الوطن  من  الدراسات  محور :  األول   املحور 

  التميز  إلدارة  الفكرية  األسس  إيجاد  إلى  هدفت  والتي [  4]  عطية  دراسة  األولى

  اإلقليمي  املستوى   على  لنماذجه  والتطرق   التعليمية  املؤسسات  في  التنظيمي 

 األوروبي  النموذج   وفق  التنظيمي   التميز   إدارة  معايير  وضع  وأيًضا  والدولي

  ملدينة  الخاصة  املدارس  في  املعايير   هذه   توفر  ومدى  تطبيقها   وكيفية

  التميز  إدارة   عن  مقترح   تصور   وضع  لتمهيد   معوقاتها   وأهم  اإلسكندرية،

 كأداة  االستبانة  استخدمت.  للتميز  األوروبي  النموذج  ضوء  في  التنظيمي 

 بينما  فقرة(  77)  من  األول   املحور   تكون   حيث  محورين،  من  وتكونت  للبحث

 (  127)  على  الدراسة   عينة   احتوت.  فقرة(  32)  من  الثاني  املحور   تكون 
ً
  مديرا

 (  764)و
ً
 واإلدارة   املدرسة  نوع  الجنس،:  عديدة  متغيرات  تأثير  لبيان   معلما

  العام  من  األول   الفصل  في  تطبيقها  وتم.  الخبرة  سنوات  عدد  التعليمية،

  التميز  إدارة  معايير  وجود:  إلى  الدراسة  نتائج  وأشارت.  م2016/ 2017  الدراس ي 

  وقد   مرتفعة  بدرجة  الخاصة  املدارس  هذه  في  األوروبي  النموذج  وفق  التنظيمي 

 جاء   واألخيرة  التاسعة  املرتبة  وفي  املدرسة  قيادة  معيار  األولى  املرتبة  في  جاء

ا  هناك  أن   الدراسة  وأظهرت.  العاملين   نتائج  معيار
ً
  إحصائية  داللة  ذات  فروق

 توافر  درجة   حول   الدراسة  قيد  العينة  في  واملديرين  املعلمين  متوسطات  بين 

 معوقات   وجود  النتائج   بينت  أيضا  املدربين،  لصالح   التميز  إدارة  معايير

 املدارس   هذه  في  منخفضة  بدرجة  ولكن  التنظيمي،  التميز   إدارة  لتطبيق

 تليها  ثم  والتنظيمية   اإلدارية  املعوقات  األولى  املرتبة  في  وجاءت  الخاصة

  داللة  ذات  فروق  وجود  عدم  إلى  أيضا  النتائج  أشارت.  البشرية  املعوقات

 معوقات   توافر  درجة  حول   الدراسة   قيد  العينة  درجات  ملتوسطات   إحصائية

 .  مصر في اإلسكندرية بمحافظة الخاصة املدارس في النموذج لهذا التطبيق

 في  التميز   إدارة  واقع  بعنوان [  33]  سهمود  دراسة  هي  الثانية  الدراسة  وكانت     

( EFQM)  للتميز  األوروبي  النموذج  ضوء  في  تطويرها  وكيفية   األقص ى   جامعة

 مجلس   أعضاء  والوحدات،  الدوائر  مدراء)  املشرفين   املوظفين   نظر  وجهة  من

 الوصفي   املنهج   استخدم(.  واالكاديمية  اإلدارية   األقسام  رؤساء  الجامعة،

 . 2012/ 2013 الجامعي العام في وطبقت الدراسة هذه في التحليلي

 الحصر   وأسلوب  الدراسة  بيانات  لجمع  كأداة  االستبانة  الباحث  واختار

( 93)  اختيار  تم  والتدقيق  الفحص  وبعد(.  116)  قدر  والذي  الدراسة  ملجتمع

  أن :  الدراسة  لها   توصلت  التي   النتائج  أهم   من.  للدراسة  خضعت  استبانة

% 60  من  أقل  كانت  للتميز   األوروبي  للنموذج  األقص ى   جامعة  التطبيق  نسبة

 والقيادة،  والعمليات،  البشرية،  املوارد:  في  املتمثلة  التميز  إدارة  لعناصر

 ورضا  العاملين،  ورضا  واإلستراتيجيات،  والسياسات،  واملوارد،  والشراكات

 في  اختالف   وجود  عدم  عن  النتائج  وبينت(.  األداء  ونتائج  املستهدفة،  الفئات

 عناصر  تطبيق  درجة  حول   اإلشرافية  الوظائف  أصحاب  نظر  وجهات

 بينما.  اإلشرافي  واملستوى   العلمي   واملؤهل  العمل  ملجال  يرجع  األوروبي  النموذج

 النموذج   تطبيق  مستوى   حول   العينة  نظر   وجهات  في  اختالف  وجود  تبين 

 . ككل وليست محددة سنوات في الخدمة لسنوات يرجع

 توصل   املحور   هذا  خالل  من  اإلقليمية،   الدراسات  محور :  الثاني  املحور 

  العربية  اململكة  من  وتحديًدا  العربي  الخليج  من  دراستين   إلى  الباحثين 

  إلى   سعت  والتي   األولى  الدراسة  وهي[  34]  الركف  دراسة:  وهما  السعودية؛

 في  العلمية  األقسام  وكيالت  لدى  التميز  إدارة  تطبيق  درجة  على  التعرف

 من  للتميز  األوروبي  النموذج  ملعايير  اإلسالمية  سعود   بن  محمد  اإلمام  جامعة

 الوصفي   املنهج  الباحثة  استخدمت.  التدريسية  الهيئة  عضوات  نظر  وجهة

 جميع  من   الدراسة  عينية  تكونت.  االستبانة  من  الدراسة   أداة  وتكونت

  سعود  بن  محمد   اإلمام  لجامعة  العلمية  األقسام  في  التدريس  هيئة  عضوات

 حيث   الخبرة  وسنوات  العلمية  الرتب  حيث  من  العينة   اختيار   وتم  اإلسالمية

. الخبرة  من  عاًما  15  من   أكثر  إلى  سنة  من  العينة  هذه  خبرات  تراوحت

 قبل   من   التميز  إدارة  تطبيق  درجة  أن :  التالية  النتائج  الى  الدراسة  وتوصلت

 معياري   وانحراف(  07.3)  عام  حسابي  بمتوسط  متوسطة  كانت  العينة  افراد

ا  هناك  أن   النتائج  أظهرت  أيضا.  درجة(  93)
ً
 عند   إحصائية  داللة  ذات  فروق

  العينة  استجابات  في  العلمية  الرتبة  متغير  إلى   تعزى (  05.0)   الداللة  مستوى 

.  واملشاركين   املساعدين  واألساتذة  األساتذة  لصالح  التميز  إدارة  تطبيق  لعملية

 عدد  ملتغير  تعزى (  0.05)  الداللة  ملستوى   إحصائية  داللة  ذات  فروق  وتوجد

 أقل   إلى  10  من  الخبرة   سنوات  لصالح   ةالعين   أفراد  الستجابات  الخبرة   سنوات

 . سنة  15 من األكثر والفئة سنة 15 من

  درجة  اكتشاف  إلى  هدفت  والتي [  13]  املخالفي  دراسة   هي  الثانية   الدراسة   

 األوروبي   النموذج  ضوء  في  التميز  إدارة  ملعايير  خالد  امللك  جامعة  قيادة  تطبيق

  إمكانية   عن  والكشف   الجامعة،  في  التدريس  هيئة  أعضاء  نظر  وجهة  من

 والتخصص   الخبرة  سنوات  وهي  للمتغيرات  إحصائية  داللة  ذات  فروق  وجود

 (  350)  من  العينة  تكونت  حيث.  العلمية  والرتبة
ً
. التدريس  لهيئة  عضوا

  للدراسة  كأداة  االستبانة  واستخدم  الوصفي،   املنهج  الباحث  واستخدم

 العالقات :  كالتالي  وهي  للتميز  معايير(  9)  بين   وزعت  مؤشر(  60)  من  وتكونت

 واإلستراتيجيات،  والسياسات،  والقيادة،  البشرية،  واملوارد  املالية،  واملوارد

 األداء  ونتائج  املستفيدين،  ورضا  العاملين،  رضا  ونتائج  اإلدارية،  والعمليات

: وهي  النتائج  من  العديد  الدراسة  أظهرت.  املجتمع  خدمة  ونتائج  الرئيسية،

  درجة  وتعتبر  متوسطة   أي(  3.03)  املعايير  التطبيق  ةدرج  متوسط  بلغت

 الذي  الخماس ي   للمقياس  املعياري   الحسابي  الوسط  على  بناءً   مقبولة  تطبيق

 وأخفقت   للتميز  معايير(  6)  حققت.  التطبيق  بدرجة  للقبول   األدنى  الحد  أظهر

 النتائج  بينت  كما .  التطبيق   ملستوى   للقبول   األدنى  الحد  لتحقيق   معايير(  3)  في

 لصالح   تعزى   التطبيق  درجة  في  إحصائية  داللة  ذات  فروق  وجود  عن

 الدرجة   ملتغير  إحصائية  داللة  ذات  فروق  ووجود.  اإلنسانية  التخصصات

 ذات   فروق  وجود  عدم  عن  أيضا  وأظهرت.  املشاركين   األساتذة  لصالح  العلمية

 . الجامعية بالخدمة الخبرة سنوات ملتغير تعزى  إحصائية داللة

  باللغة  دراستين   إلى  الباحثين   توصل  األجنبية،  الدراسات  محور :  الثالث  املحور 

 Ninlawan  دراسة:  كالتالي  وهما   الحالية  الدراسة  بموضوع  مرتبطة   اإلنجليزية

" األساس ي   التعليم  مدارس  في  والتميز  اإلدارة  إستراتيجيات"  بعنوان   والتي [  35]

 حتى   تايالند   مدارس  في  والتميز  اإلدارة  إستراتيجيات  دراسة  إلى   البحث  وهدف

 جودة  تحسين   الفترة  تلك  في   الحكومة  تتبنى   كانت  حيث  متطورة،   ملرحلة  تصل

 والتغيرات،  واملواد  والفرق،  واألنظمة  والواجبات،  القيم  شاملة  التعليم،

 الكشف  الدراسة  من  الغرض  وكان   العاملين،  وتشجيع  الطلبة  حاجات  لتلبية

 من  تبنيه  تم  رأي  هذا  وكان   مقداري،  كمي   بشكل  سبق  ما  بين   العالقات  عن

 املعادلة  وتصميم  والعالقة  الترابط  إيجاد  تم  أنه  حيث  الدراسة؛  خالل

 . منها االستفادة تمت التي  الهيكلية

  املدرس ي   التعليم  في  التميز  نحو"  عنوان   تحت [  [Sreenivas et al   36  دراسة    

 التعرف  هو   الدراسة  هذه  من  الهدف  ،"كاستراتيجية   الشاملة  الجودة  إدارة  –

 التي   التحديات  وأهم   التعليم  في  تحقيقها  وكيفية  الشاملة  الجودة  مفهوم  على

 التعليم  في  التميز  تحقيق  طرق   إلى  للوصول   الدراسة  هذه  سعت.  تواجهها
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 سعت  إذا  مدرسة  أي  في  يتحقق  أن   يمكن  التميز  أن   إلى   وتوصلت.  املدرس ي 

   الجودة  من  وجعلت  به  أفرادها  وعي  لزيادة
ً
  مفهوم  أن   حيث  رسالتها،  في  عنصرا

 جودة  بمستوى   للنهوض  حاجة  وهناك  كاٍف   غير  الجيدة  التعليمية  الخدمة

   ذلك  كل  ويتطلب  املختلفة،  مهاراتهم  تطوير  من  االفراد  ليتمكن  التعليم
ً
 تكامال

 مع   العالم  في  مكان   ألي   التنافس  في  الرغبة  أفرادها  لتعطي  األنشطة  في

   الدراسة  ذكرت.  نظرائهم
ً
:  املدرسية  اإلدارة  في  التميز  لتحقيق  السبل  من  بعضا

  التركيز  فرد  كل  من  يتطلب  حيث  بالجودة  وااللتزام  الوعي  زيادة  على  الحرص

  رسالة  ضمن   الجودة   سياسات  وضع  ويجب  التعليم،  جودة  قضايا  على

  واعتبارها املدرسة
ً
 . منها  يتجزأ ال  كجزءا

 مدى  نالحظ  السابقة،  الدراسات  من  تقدم  ما  استعراض  تم  أن  وبعد     

 اختيار   في  الفائدة  حيث  من  الدراسات  هذه  تناول   من  الباحثين   استفادة

   اإلحصائية،  املعالجة   وأساليب  الدراسة،  أداة   وبناء  الدراسة،   منهجية
ً
  وأيضا

 مالحظتها  تمت  التي   النقاط  أهم  ومن.  الحالية  للدراسة  النظري   اإلطار  بناء  في

 معظمها،  في  التحليلي  الوصفي  املنهج  استخدم  أنه  السابقة  الدراسات  من

 التطبيق   املرغوب  للبيئة   مناسبة  للتميز  معايير  إلى  الوصول   تم  خاللها  ومن

  بلدان   في  طبقت  حيث  السابقة  الدراسات  في  البيئات  تنوع  بسبب  فيها؛

 الكشف  محاولتها  هو   غيرها   عن   الدراسة  هذه  يميز  ما   أهم  إن.  مختلفة

  وجهه  من  التميز  إلدارة  الحكومية  املدارس  قادة  تطبيق  درجة  على  والتعرف

 رأس   بإمارة  للتميز(  EFQM)  األوروبي   النموذج  ووفق  التربوية   القيادات  نظر

   الدراسة  يعطي  مما  املتحدة،  العربية  اإلمارات  دولة   في  الخيمة
ً
  التفرد  من   نوعا

 .األخرى  والدراسات بالبحوث مقارنة

 واإلجراءات  الطريقة .5

   الدراسة  منهجية  وتعد  وإجراءاته،  الدراسة  منهج  الفصل  هذا  يتناول 
ً
  عنصرا

 يمكن   خاللها  فمن   الدراسة،  أهداف  تحقيق   وفي  العملي  التطبيق  في  مهما

 من   التأكد  وسبل  املستخدمة،   واألداة  وعينته،   الدراسة  مجتمع  تحديد

 في   املستخدمة  اإلحصائية  واملعالجات  املتغيرات،  وكذلك  للتطبيق،  صالحيتها

 .  النتائج تحليل

 الدراسة  منهجية .أ

 املنهج   وهو  الدراسة،  طبيعة  ملناسبته  التحليلي؛  الوصفي  املنهج  استخدام  تم 

 عن  وكيفية  كمية  بطرق   عنها  وُيعبر  الواقع،  في  هي  كما  الظاهرة  يصف  الذي

 . وتفسيرها تحليلها ثم الظاهرة، حول  البيانات جمع طريق

 الدراسة  مجتمع .ب

 في   الخيمة رأس إمارة في الحكومية املدارس قادة  جميع الدراسة مجتمع شمل  

 ،2021/  2020  الحالي  الدراس ي  العام  خالل  املتحدة  العربية   اإلمارات  دولة

 بإمارة   التنفيذي  املجلس  احصائيات  وفق  وقائدة  قائدا(  130)  عددهم  والبالغ

 . الخيمة راس

 الدراسة عينة .ج

 إمارة في الحكومية  املدارس قادة من وقائدة قائدا( 98) الدراسة  عينة  شملت  

  نسبته  ما  يمثلون   البسيطة،  العشوائية  بالطريقة  اختيارهم  تم  الخيمة،  رأس

 الباحثون   اوجد  الدراسة،  عينة  ولتوصيف  األصلي،  املجتمع  من%(  76)

 . مختلفة ديموغرافية خلفيات من العينة ألفراد املئوية والنسب التكرارات

 الدراسة  عينة وصف 

 :  التالية الجداول  خالل من العينية  وصف سيتم

 1 جدول 

 االجتماعي  النوع حسب العينة افراد وتكرارات املئوية النسب

 النسبة املئوية التكرار  االجتماعيالنوع 
 

 37.8 37 ذكر 
 

 62.2 61 انثى
 

 100 98 الكلي

.  الجنسين   من   العينة  ألفراد  املئوية  والنسب  التكرارات  يوضح  السابق  الجدول 

  الحكومية  املدارس  في  التربوية  القيادات  من   األعلى  النسبة  ان   الجدول   يوضح

 بينما%(  62.2)   نسبتهن  وتبلغ  اإلناث،  من   هم  العينة  في  الخيمة  رأس  بإمارة

 %(.37.8) حوالي العينة في الذكور  نسبة تبلغ

 2 جدول 

 العمر  حسب العينة افراد وتكرارات املئوية النسب

 النسبة املئوية التكرار  العمر 
 

 55.1 54 سنة 31-40

 34.7 34 سنة 41من أكبر 

 10.2 10 سنة 20-30
 

 100 98 الكلي

  متغير  حسب  العينة   ألفراد   املئوية  والنسب  التكرارات  يوضح  السابق  الجدول 

 االعمار  أصحاب  من  هم  العاملين   من  األعلى  النسبة  ان   الجدول   يوضح.  العمر

 التربوية  القيادات  تشكل  بينما  ،%(55.1)   نسبتهم  وتبلغ(  40-31)  املتوسطة

 .فقط( 10) عددهم ويبلغ العينة، في  األقل النسبة( 30-20) صغيرة بأعمار

 3 جدول 

 الخبرة سنوات حسب العينة افراد وتكرارات املئوية النسب
 

 النسبة املئوية التكرار 
 

 50 49 سنة 15إلى  11من 

 31.6 31 فأكثر  16من 

 16.3 16 سنوات 10إلى  6من 
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 2 2 سنوات  5أقل من 
 

 100.0 98 الكلي

 خبرة   بسنوات  العينة  ألفراد  املئوية  والنسب  التكرارات  يوضح  السابق  الجدول 

( 15  الى  11)  خبرة   سنوات  ذوي   التربوية  القيادات  ان   الجدول   ويبين .  مختلفة

 في   التربوية  القيادات  تشكل  بينما%(.  50)  العينة  في  األعلى  النسبة  يشكلون 

( 5  من  أقل)  بين   خبر  سنوات  ذات  الخيمة  رأس   بإمارة  الحكومية  املدارس

 . العينة أفراد من%( 2) سنوات

 4 جدول 

 العلمي  املؤهل حسب العينة افراد وتكرارات املئوية النسب
 

 النسبة املئوية التكرار 
 

 76.5 75 ماجستير

 23.5 23 بكـالوريوس
 

 100.0 98 الكلي

 بمؤهالت   العينة  ألفراد  املئوية  والنسب  التكرارات  يوضح  السابق  الجدول 

  علمي   مؤهل  ذوي   التربوية   القيادات  ان  الجدول   ويوضح.  مختلفة  علمية

 تشكل   بينما%(.  76.5)  العينة  في  األعلى  النسبة  يشكلون   املاجستير  بدرجة

( 23)  وعددهم  العينة  أفراد  من%(  23.5)  بكـالوريوس  شهادات  ذو  العينة

 .فقط

 5 جدول 

 الوظيفي  املستوى  حسب العينة افراد وتكرارات املئوية النسب
 

 النسبة املئوية التكرار 
 

 55.1 54 مساعد مدير املدرسة 

 38.8 38 مدير مدرسة 

 6.1 6 مدير نطاق 

 100.0 98 الكلي

 بمستويات  العينة  ألفراد  املئوية  والنسب  التكرارات  يوضح  السابق  الجدول   

 وظيفي مستوى  ذوي  من  التربوية القيادات ان الجدول  ويبين. مختلفة وظيفية 

 بينما%(.  55.1)  العينة  في  األعلى  النسبة  يشكلون (  مدرسة  مدير  مساعد)

)نطاق  مدير)  مستوى   ذوي   من  العينة  تشكل   العينة  أفراد  من%(  6.1( 

 .فقط( 6) وعددهم

 الدراسة  أداة .د

 تكونت   البحث،  أهداف  تحقيق  أجل  من  استبانة  إعداد  في  الباحثون   عمد  

 : هما  قسمين، من

 االجتماعي،  النوع )  البحث  عينة  ألفراد  الشخصية  البيانات:  األول   القسم

 (. الخبرة  سنوات عدد العلمي، املؤهل الوظيفي، املنصب العمر،

 في   الحكومية  املدارس  قادة  دور   تمثل  العبارات  من  مجموعة:  الثاني  القسم

 النموذج  وفق  الخيمة   رأس   بإمارة  التربوية  القيادات  وجهة   من   التميز  إدارة

 معيار  كل  تضمن  معايير،  تسعة  القسم  هذا  تضمن  ،(EFQM)  للتميز  األوروبي

 واإلستراتيجيات،  السياسات  معيار  القيادة،  معيار)  وهي؛  عبارات،(  5)  منها

 العمليات   معيار   املتاحة،   واملوارد   الشَراكات  معيار  البشرية،  املوارد   معيار

 معيار  العاملين،  رضا  معيار  املستفيدين،  رضا  معيار  والخدمات،  اإلدارية

 (. الرئيسية األداء نتائج معيار املجتمع، خدمة

   وثباتها األداة صدق

 الظاهري  الصدق •

 على  عرضها   طريق  عن  البحث  ألداة  الظاهري   الصدق  من  الباحثون   تحقق  

( 6)  عددهم   والبالغ  العامة،  اإلدارة  في  واالختصاص  الخبرة  ذوي   من  مجموعة

 املفردات   صدق  مدى  من  للتأكد  زايد؛  وجامعة   اإلمارات  جامعة  من  محكمين 

  إليه،   تنتمي   الذي  باملعيار  وارتباطها  اللغوية،  وسالمتها  االستبانة،  تضمنتها  التي 

 كانت   إذا  ما  التأكد  وكذلك  اإلضافة،  أو  التعديل  أو  الحذف  حيث  من  وذلك

  أعاد  ذلك،   ضوء   وفي   ال،  أم  اجله  من  وضعت  الذي  الهدف   قياس   في  مناسبة 

 في  اخراجها  وتم  املحكمون،  عليه  اتفق  ما  وفق  االستبانة  تعديل  الباحثون 

 . النهائية  صورتها

 الداخلي  االتساق •

 ألفا   كرونباخ  معادلة  الباحثون   استخدم  األداة،  ثبات  من  للتحقق  

Cronbach Alpha  الكلية،  الدرجة  مع  الدراسة  متغيرات  من  متغير  لكل  

 تكونت   استطالعية   عينة   على  وذلك   الدراسة،   فقرات  لكل  االرتباط  ومعامالت

 . التالي الجدول  في التحليل نتائج وأوضحت. العينة أفراد من فردا( 30) من

 6 جدول 

 اليه  تنتمي الذي واملحور  الفقرات بين االرتباط معامالت

 العمليات اإلدارية والخدمات  الشَراكات واملوارد املتاحة املوارد البشرية السياسات واإلستراتيجيات  معيار القيادة

 االرتباط الرقم  االرتباط الرقم  االرتباط الرقم  االرتباط الرقم  االرتباط الرقم 

1 .251 6 .541 11 .643 16 .329 21 .575 

2 .238 7 .506 12 .685 17 .500 22 .592 

3 .471 8 .410 13 .564 18 .673 23 .348 
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4 .213 9 .711 14 .787 19 .482 24 .547 

5 .194 10 .278 15 .293 20 .613 25 .327 

  نتائج األداء الرئيسية خدمة املجتمع  رضا العاملين  رضا املستفيدين 

   االرتباط  الرقم  االرتباط  الرقم  االرتباط  الرقم  االرتباط  الرقم 

26 .683 31 .357 36 .330 41 .432   

27 .260 32 .705 37 .295 42 .326   

28 .407 33 .707 38 .240 43 .302   

29 .466 34 .568 39 .371 44 .494   

30 .543 35 .499 40 .447 45 .554   

 التي   باملعايير   البحث  اداة  لفقرات  االرتباط  معامالت  السابق  الجدول   يوضح   

 تتمي   التي   باملعايير  ترتبط  الفقرات  معظم  ان   الجدول   يوضح  حيث.  اليها  تنتمي 

 اعتمد   فقد  سالب،  ارتباط  ذا  فقرة  توجد  ال  وإذ.  طردية  بعالقات  اليها

 .  البحث لتطبيق فقرة( 45) وعددها الفقرات جميع الباحثون 

 7 جدول 

 لألداة الكلية للدرجة( Cronbach Alpha) ألفا كرونباخ معامل

 معامل كرونباخ ألفا  عدد الفقرات املعيار

 0.484 5 معيار القيادة 

 0.695 5 معيار السياسات واإلستراتيجيات 

 0.771 5 معيار املوارد البشرية 

 0.746 5 معيار الشَراكات واملوارد املتاحة

 0.718 5 اإلدارية والخدماتمعيار العمليات 

 0.690 5 معيار رضا املستفيدين 

 0.769 5 معيار رضا العاملين 

 0.423 5 معيار خدمة املجتمع 

 0.648 5 معيار نتائج األداء الرئيسية

 0.944 45 املستوى العام 

 عالي(  Cronbach Alpha)  ثبات  بعامل  تتمتع  البحث  أداة  أن   الجدول   يبين 

،
ً
   عالية  نسبة  وهي(  0.944)   بلغ  جدا

ً
 اإلنسانية،  والعلوم  البحوث  في  جدا

 
ً
 فقد   عليه،   البحث،   ومحاور   للفقرات  الداخلي  االتساق  مدى  على  ومؤشًرا

  تطبيقها  ألغراض  فقرة(  45)  وعددها   األداة   فقرات  جميع  الباحثون   اعتمد

 . األساسية  العينة على

 الدراسة  إجراءات 

 . البحث بموضوع املتعلقة السابقة  األدبيات في وقراءتها الباحثون  إطالع •

 في   املتخصصة   السابقة  الدراسات  بعض  إلى  استنادا  األداة  وإعداد  بناء   •

 . املجال

 من  تضمنته  فيما  العلمي   الراي  إلبد  املحكمين؛  من  لجنة  على   األداة  عرض  •

 . وعبارات  محاور 

  صالحية  من   التاكد  بهدف  إحصائيا  والثبات  الصدق   معامالت  استخراج  •

 .  البحث  عينة خارج من االستطالعية عينة خالل من للتطبيق األداة

(  https://2u.pw/cH1br)  االلكتروني  الرابط  خالل  من  البحث  أداة  تطبيق  •

 . األساسية  العينة على

 وتصديرها  الرابط،  خالل  من  الباحثون   عليها  حصلت  التي   اإلجابات  تفريغ  •

 ووضع  ومناقشتها  نتائجها  الستخراج  SPSS))  االحصائية  الرزم  برنامج  إلى

 . توصياتها

 الدراسة  متغيرات

 :اآلتية  املتغيرات على الدراسة اشتملت

 :  املستقلة املتغيرات

 (. أنثى  /ذكر) مستويان  وله ،"الجنس" االجتماعي النوع •

 ( سنة 41 من أكبر /سنة 40-31 /سنة  30-20) مستويات ثالث وله العمر، •

 ( ماجستير بكـالوريوس،) مستويات وله العلمي، املؤهل •

 / سنوات  10  إلى  6  من   /سنوات  5  من  أقل: )مستويات  ثالث  الخبرة  سنوات  •

 (فأكثر 16 من /سنة 15  إلى 11 من

 / مدرسة  مدير  /املدرسة  مدير  مساعد)  سنوات   ثالث  وله  الوظيفي،  املنصب  •

 (نطاق مدير

 القيادات   وجهة   من  التميز  إدارة  في  الحكومية  املدارس  قادة  دور :  التابع  املتغير

 (.EFQM)  للتميز األوروبي النموذج وفق  الخيمة رأس بإمارة التربوية

  اإلحصائية املعالجات

 من  سؤال  لكل  النتائج  استخراج  في  االحصائية  املعالجات  الباحثون   استخدم  

  االجتماعية  العلوم  في  اإلحصائية   الرزمة  برنامج  باستخدام   الدراسة  أسئلة

(SPSS )التالي النحو على: 

 من   للتأكد(  Alpha Cronbach)    كرونباخ  الفا  االرتباط  معامل  استخدام   تم  •

 . الدراسة أداة ثبات

 السؤال   على   لإلجابة  املعيارية  واالنحرافات  الحسابية  املتوسطات  حساب   تم  •

 .األول 

 هناك  كانت  ما  اذا  ملعرفة(  ANOVA)  واختبار(  T-Test)    اختبار  استخدام  تم  •

  العلمي،  واملؤهل  االجتماعي،  النوع  ملتغير  تعزى   إحصائية  داللة  ذات  فروق

 . الخبرة وسنوات الوظيفي، واملنصب
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 الدراسة نتائج. 6

  التميز  إدارة  في  الحكومية  املدارس  قادة  دور   عن  الكشف   الى  الدراسة  هدفت  

  للتميز   األوروبي  النموذج  وفق  الخيمة  رأس  بإمارة  التربوية  القيادات  وجهة  من

(EFQM  )القيادة،   معيار:  وهي  التميز  إدارة  في  معايير(  9)  دراسة  خالل  من 

  املتاحة،   واملوارد  الشَراكات  البشرية،  املوارد   واإلستراتيجيات،  السياسات

  خدمة  العاملين،  رضا  املستفيدين،  رضا  والخدمات،  اإلدارية  العمليات

 عن  باإلجابة  الباحثون   قام  وقد  الرئيسية،  األداء   نتائج  ومعيار  املجتمع،

 .ادناه موضح هو كما الرئيسيين  السؤلين 

 من  التميز  إلدارة  الحكومية  املدارس  قادة  تطبيق  درجة  هي  ما: "  األول   السؤال  

 النموذج  ملعايير  وفًقا  الخيمة،  رأس  بإمارة   التربوية  القيادات  نظر  وجهه

 "؟(EFQM) للتميز  األوروبي

 واالنحرافات   الحسابية  املتوسطات  استخراج  تم   السؤال،  هذا  عن  ولإلجابة  

 تطبيق  درجة  على   الحكم  معيار  8  الجدول   ويوضح.  الدراسة  ملحاور   املعيارية

 بإمارة  التربوية   القيادات   نظر  وجهه   من  التميز  إلدارة   الحكومية  املدارس  قادة

 (. EFQM) للتميز  األوروبي النموذج ملعايير وفًقا  الخيمة، رأس

 8 جدول 

 التغيير  إدارة  ملهارات املمارسة مدى على الحكم معيار 

 درجة املمارسة  املدى

  1.79إلى  1من 
ً
 ضعيفة جدا

 ضعيفة  2.59إلى  1.80من 

 متوسطة 3.39إلى  2.60من 

 عالية  4.19إلى  3.40من 

  5إلى  4.20من 
ً
 عالية جدا

 . النتائج يوضح االتي والجدول 

 9 جدول 

افات الحسابية املتوسطات  الدراسة  ملعايير  املعيارية واالنحر

 املستوى  االنحراف املعياري  املتوسط الحسابي  املعيار املرتبة

 عال 0.290 3.918 القيادة  1

 عال 0.470 3.888 واملوارد املتاحةالشَراكات  2

 عال 0.459 3.824 رضا العاملين  3

 عال 0.384 3.778 رضا املستفيدين  4

 عال 0.487 3.688 السياسات واإلستراتيجيات  5

 عال 0.402 3.590 خدمة املجتمع  6

 عال 0.427 3.569 العمليات اإلدارية والخدمات 7

 عال 0.525 3.439 املوارد البشرية  8

 عال 0.442 3.410 نتائج األداء الرئيسية 9

 عال 0.340 3.678 الدرجة الكلية 

 آراء  حسب  تطبيقا  األكثر  هو  القيادة  معيار  ان   السابق  الجدول   يوضح

 بلغ  حيث  الخيمة   رأس   بإمارة  الحكومية  املدارس  في  التربوية  القيادات

  الثانية   املرتبة  في  تأتي  بينما.  عال  متوسط  وهو(  3.918)  الحسابي  متوسطها

 معياري   وانحراف(  3.888)  عالي  حسابي  بمتوسط  املتاحة  واملوارد  الشَراكات

 حسابي  بمتوسط   األخيرة  املرتبة  في  الرئيسية  األداء  نتائج  معيار  يأتي(.  0.470)

  قادة  تطبيق  درجة  فإن   عام،  وبشكل(.  0.442)  معياري   وانحراف(  3.410)  عال

 رأس  بإمارة  التربوية  القيادات  نظر  وجهه  من  التميز  إلدارة  الحكومية  املدارس

  ممارسة  تعتبر(  EFQM)  للتميز  األوروبي  النموذج  ملعايير  وفًقا  الخيمة،

( 3.678)  هو  الكلية  للدرجة  الحسابي  املتوسط   ان  حيث  عال  بمستوى 

 (. 0.340) هو  العامة للدرجة املعياري  واالنحراف

 ككل  األداة فقرات حسب 

 10 جدول 

افات الحسابية املتوسطات  ككل  األداة لفقرات املعيارية واالنحر

املتوسط   الفقرات  الرقم  الرتبة

 الحسابي 

االنحراف 

 املعياري 

درجة  

 املمارسة

عالية   0.75 4.26 بفاعلية لتعزير إستراتيجيات املدرسة.يتم استخدام الوسائل التكنولوجية وادارتها  19 1

 
ً
 جدا

عالية   0.45 4.20 توجد إستراتيجية واضحة، ومحددة للمدرسة. 7 2

 
ً
 جدا

 عالية  0.76 4.13 تشترك املدرسة في األنشطة واملناسبات الخاصة باملجتمع املحلي.  37 3

 عالية  0.53 4.08 اآلراء بين جميع العاملين في املدرسة. ترسيخ ثقافة العمل الجماعي، والحوار وتبادل  4 4
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 عالية  0.75 4.04 تحظى املدرسة بسمعة جيدة لدى املستفيدين من خدماتها املقدمة. 28 5

 عالية  0.54 4.02 توفير بيئة مشجعة على تحقيق التميز، ودعم ثقافة التميز بين جميع املعلمين.  2 6

 عالية  0.79 4.02 اإلنسانية مع املوظفين في املدرسة. تفعيل العالقات  34 7

 عالية  0.66 4.00 تهتم املدرسة بتنمية عالقاتها وشراكاتها مع جميع الجهات املعنية. 17 8

 عالية  0.38 3.98 العمل على التحسين املستمر في إجراءات العمل داخل املدرسة.  3 9

 عالية  0.51 3.95 املبادئ التي تحكم عمل املدرسة، وتنظمه. تتوافر منظومة متكاملة من  6 10

 عالية  0.76 3.89 توفير فرص التنمية املهنية للعاملين واملعلمين في املدرسة. 33 11

 عالية  0.59 3.87 الحرص على اشراك املعنيين في صياغة أهداف املدرسة وغاياتها. 1 12

 عالية  0.47 3.84 عالقاتها مع غيرها من املدارس املحيطة.تهتم املدرسة بتعزيز  16 13

ا للتدريب ولتطوير معارف ومهارات املوارد البشرية وفق إستراتيجياتها. 11 14
ً
 عالية  0.58 3.82 تضع املدرسة خطط

 عالية  0.55 3.81 يوجد توصيف للوظائف واملهام بما يتفق مع إستراتيجية املدرسة.  12 15

 عالية  0.52 3.80 توجد مؤشرات واضحة لقياس مستوى أداء العاملين.  32 16

 عالية  0.50 3.80 تتوفر آليات واضحة وقنوات تواصل بين اإلدارة والعاملين.  35 17

ا لتحقيق رضا املستفيدين. 26 18
ً
 عالية  0.52 3.79 تضع املدرسة أهداف

 عالية  0.47 3.78 والبرامج التي تقدمها املدرسة. توجد مؤشرات واضحة ملراقبة جودة الخدمات  42 19

 عالية  0.51 3.77 تتصف املدرسة بالسرعة في تلبية احتياجات املستفيدين من خدماتها. 30 20

 عالية  0.56 3.76 تستثمر املدرسة جميع املوارد املتاحة لها بالشكل األمثل.  18 21

 عالية  0.58 3.76 املدرسة في تحقيق أهدافها. توجد مؤشرات واضحة لقياس مدى نجاح  41 22

 عالية  0.63 3.71 استخدام التغذية الراجعة والدارسات االستقصائية لعمل التحسينات الالزمة في األداء.  24 23

 عالية  0.56 3.70 يتم تقييم العاملين واملعلمين ملساعدتهم على تطوير أدائهم.  15 24

 عالية  0.51 3.69 بمقترحات املستفيدين من خدماتها ومالحظاتهم. تهتم املدرسة  29 25

 عالية  0.64 3.67 تتسم جميع العمليات التي تتم داخل املدرسة بالوضوح للجميع.  21 26

 عالية  0.53 3.67 تعتمد املدرسة في تقييم أدائها على معايير قياسية معتمدة. 43 27

 عالية  0.63 3.66 مساهمة املدرسة في خدمة املجتمع املحلي.توجد مؤشرات واضحة لقياس مدى  36 28

 عالية  0.64 3.65 االستفادة من املبادرات املجتمعية في سبيل تطوير خدمات املدرسة.  39 29

 عالية  0.54 3.64 توزيع املهام واملسؤوليات على العاملين في املدرسة وفًقا لقدراتهم ومهاراتهم. 5 30

 عالية  0.60 3.62 املدرسة مقاييس علمية ملعرفة انطباعات ورضا العاملين. تستخدم  31 31

 عالية  0.57 3.62 تستخدم املدرسة مقاييس علمية ملعرفة انطباعات املجتمع عن فاعلية برامجها، وخدماتها املقدمة. 38 32

 عالية  0.57 3.60 برامجها، وخدماتها املقدمة.تستخدم املدرسة مقاييس علمية ملعرفة رضا املستفيدين عن فاعلية  27 33

 عالية  0.66 3.59 يوجد نظام لحفظ وإدارة املعلومات لدعم صنع القرارات واتخاذها.  20 34

 عالية  0.58 3.56 تهتم املدرسة بتصميم عملياتها، وإجراءاتها في ضوء احتياجات وتوقعات املستفيدين من الخدمات. 23 35

 عالية  0.81 3.54 إستراتيجيات املدرسة إلى فهم دقيق الحتياجات املستفيدين وتوقعاتهم الحالية واملستقبلية. تستند  8 36

قيم املدرسة إستراتيجيتها باستمرار؛ لتحديد مدى كفاءتها وفاعليتها في تحقيق األهداف املحددة. 10 37
 عالية  0.60 3.50 تُ

 عالية  0.60 3.47 وتنوع الخدمات املقدمة باالستفادة من التجارب الناجحة لآلخرين. تشجع اإلبداع الخالق في جودة  25 38

طبق املدرسة معايير معتمدة في إدارة عملياتها؛ مثل: معايير إدارة الجودة والتميز. 22 39  عالية  0.72 3.43 تُ

 عالية  0.66 3.34 تمكين العاملين واملعلمين من املشاركة في خطط التطوير.  13 40

ا مستقبلية لتحسين أدائها وتطويره. 9 41
ً
 عالية  1.04 3.24 تضع املدرسة خطط

تعتمد املدرسة في تقييم أدائها على منهجية القياس املقارن، ملقارنة مستوى أدائها بمستوى أداء   44 42

 املدارس الرائدة.

 متوسطة 0.74 2.99

 متوسطة 0.78 2.88 املستدامة للمجتمع. املساهمة في تحقيق التنمية  40 43

 متوسطة 0.91 2.86 توجد مؤشرات لقياس األداء اإلبداعي واالبتكاري، ملستوى البرامج والخدمات التي تقدمها. 45 44

 متوسطة 1.14 2.53 وضع نظام الحوافز واملكافآت لتحفيز العاملين واملعلمين.  14 45

 عالية  0.35 3.68 املستوى العام   

  العام  املعياري   واالنحراف  العام  الحسابي  املتوسط  السابق  الجدول   يبين   

 معياري   بانحراف(  3.68)  العام  املتوسط  بلغ  إذ  ككل،  األداة  لفقرات

 يتم "    ونصها(  19)  الفقرة  جاءت  حيث.  عالية   ممارسة  وبدرجة  ،(0.35)عام

 إستراتيجيات  لتعزير  بفاعلية  وادارتها  التكنولوجية  الوسائل  استخدام

  املرتبة  في  تلتها  ،(4.26)  بلغ  حسابي  متوسط  بأعلى  األولى  املرتبة  في"  املدرسة

  بمتوسط"  للمدرسة  ومحددة  واضحة،  إستراتيجية  توجد( "  7)  الفقرة  الثانية

 في   املدرسة  تشترك( "  37)  الفقرة  الثالثة  املرتبة  في  تلتهما  ،(4.20)   بلغ  حسابي

 ،(4.13)  بلغ  حسابي  بمتوسط"  املحلي  باملجتمع  الخاصة  واملناسبات  األنشطة
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  لتحفيز  واملكافآت  الحوافز  نظام  وضع"  ونصها(  14)  الفقرة  جاءت  بينما

 (.2.53) بلغ حسابي بمتوسط  األخيرة  املرتبة في" واملعلمين  العاملين 

"الثاني  السؤال     مستوى   عند  إحصائية  داللة   ذات  فروق   يوجد  هل: 

(α≤0.05  ) قادة   تطبيق  درجة  حول   العينة  أفراد  استجابات   متوسطات  بين 

 النموذج  ملعايير  وفًقا  التميز،  إلدارة  الخيمة  رأس  بإمارة  الحكومية  املدارس

عزى (.  EFQM)   للتميز  األوروبي
ُ
)اآلتية  املتغيرات  ألحد  ت  العمر،  الجنس،: 

 " ؟(الخبرة سنوات عدد العلمي، املؤهل الوظيفي، املنصب

 T-Test for two)  اختبار  استخدام  تم  السؤال،  هذا  عن  ولإلجابة      

independent samples )أراءهم، في الجنسين  بين  اإلحصائية الفروق الختبار 

 التباين   تحليل  الباحثون   واستخدم   املختلفة،  العلمية  املؤهالت  وأصحاب

(One-Way ANOVA  )على  الديموغرافية،   املتغيرات  بقية  أثر  من  للتحقق 

 . االتي النحو

  
ً
 الجنس: أوال

 11 جدول 

 الجنس  متغير  لتأثير ( T-test) اختبار  نتائج

 الداللة اإلحصائية Tقيمة  االنحراف املعياري  املتوسط الحسابي  الجنس 

 0.341 0.957 0.223 3.951 ذكر  القيادة 

 0.324 3.898 انثى
  

 0.030 2.204- 0.536 3.551 ذكر  السياسات واالستراتيجيات 

 0.438 3.770 انثى
  

 0.590 0.540 0.513 3.476 ذكر  املوارد البشرية 

 0.535 3.416 انثى
  

 0.167 1.394- 0.349 3.811 ذكر  الشراكات واملوارد املتاحة

 0.528 3.934 انثى
  

 0.747 0.324- 0.428 3.551 ذكر  اإلدارية والخدماتالعمليات 

 0.430 3.580 انثى
  

 0.529 0.632- 0.304 3.746 ذكر  رضا املستفيدين 

 0.427 3.797 انثى
  

 0.895 0.133 0.436 3.832 ذكر  رضا العاملين 

 0.476 3.820 انثى
  

 0.464 0.735- 0.372 3.551 ذكر  خدمة املجتمع 

 0.421 3.613 انثى
  

 0.505 0.669 0.417 3.449 ذكر  نتائج األداء الرئيسية

 0.457 3.387 انثى
  

  داللة  ذات  فروق  وجود  عدم(  T-Test)  اختبار  نتائج  السابق  الجدول   يوضح  

  الحكومية  املدارس  قادة  تطبيق   درجة  على  الجنس  ملتغير  ألثر(  0.05)  إحصائية

( EFQM)  للتميز  األوروبي  النموذج  ملعايير  وفًقا  التميز  إلدارة  الخيمة  رأس  بإمارة

 بلغت   حيث  واالستراتيجيات،   السياسات  محور   عدا   الدراسة  محاور   جميع  في

 وجاءت  ،(0.05)  من  اقل  قيمة  وهي  ،(0.03) (T)  لقيمة  اإلحصائية  الداللة

 . اإلناث عينة  لصالح الفروق

  
ً
 العمر : ثانيا

 12 جدول 

 العمر  متغير  لتأثير (ANOVA) التباين تحليل نتائج

 الداللة اإلحصائية F متوسط املربعات  درجات الحرية مجموع املربعات  املتغيرات

 001. 7.684 567. 2 1.134 بين املجموعات القيادة 

 074. 95 7.013 داخل املجموعات
  

 97 8.147 الكلي
   

 029. 3.684 826. 2 1.653 بين املجموعات السياسات واالستراتيجيات 

 224. 95 21.312 داخل املجموعات
  

 97 22.965 الكلي
   

 047. 3.151 830. 2 1.661 بين املجموعات املوارد البشرية 

 263. 95 25.032 داخل املجموعات
  

 97 26.693 الكلي
   

 657. 422. 094. 2 189. بين املجموعات الشراكات واملوارد املتاحة

 224. 95 21.256 داخل املجموعات
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 97 21.445 الكلي
   

 204. 1.615 291. 2 582. بين املجموعات العمليات اإلدارية والخدمات

 180. 95 17.126 داخل املجموعات
  

 97 17.708 الكلي
   

 084. 2.536 363. 2 725. بين املجموعات املستفيدين رضا 

 143. 95 13.585 داخل املجموعات
  

 97 14.311 الكلي
   

 019. 4.125 816. 2 1.632 بين املجموعات رضا العاملين 

 198. 95 18.789 داخل املجموعات
  

 97 20.421 الكلي
   

 460. 783. 127. 2 255. بين املجموعات خدمة املجتمع 

 163. 95 15.455 داخل املجموعات
  

 97 15.710 الكلي
   

 005. 5.601 997. 2 1.995 بين املجموعات نتائج األداء الرئيسية

 178. 95 16.915 داخل املجموعات
  

 97 18.910 الكلي
   

 درجة  على  العمر  متغير  أثر  الختبار  التباين  تحليل  نتائج  السابق  الجدول   وضح   

  ويوضح.  التميز  إلدارة  الخيمة  رأس  بإمارة  الحكومية  املدارس  قادة  تطبيق

 الثالثة؛  املحاور   في(  0.05)  إحصائية  داللة  ذات  فروق  وجود  عدم  الجدول 

 اإلدارية  العمليات   املستفيدين،  رضا   معايير  املجتمع،  لخدمة  القيادات  ممارسة)

  إحصائية  داللة   ذات   فروق  توجد  بينما(.  املتاحة   واملوارد  الشراكات  والخدمات،

  العاملين،   رضا  الرئيسية،  األداء  نتائج  معايير)  الدراسة؛  محاور   باقي  في

  الفروق  داللة   وملعرفة  ،(القيادة  البشرية،  املوارد  واالستراتيجيات،  السياسات

 (. LSD) اختبار  اختبار استخدام تم

 13 جدول 

 آرائهم  في  املختلفة االعمار  أصحاب بين للفروق( LSD) اختبار 

 اتجاه الفروق  الداللة اإلحصائية متوسط الفرق  الفئات العمرية  املحور 

 30-20 0.000 342.* 40-31 30-20 القيادة 

 30-20 0.035 209.* 41أكبر من  20-30 

 40-31 0.027 -133.* 41أكبر من  31-40 

 30-20 0.023 -392.* 41أكبر من  30-20 السياسات واالستراتيجيات 

 40-31 0.031 -227.* 41أكبر من  31-40

 40-31 0.014 -282.* 41أكبر من  40-31 املوارد البشرية 

 30-20 0.011 397.* 40-31 30-20 رضا العاملين 

 30-20 0.043 298.* 40-31 30-20 نتائج األداء الرئيسية

 40-31 0.003 -283.* 41أكبر من  31-40

 :مايلي السابق الجدول  يوضح

  والفئة(  30  -  20)  العمرية  الفئة  بين   إحصائية   داللة  ذات  فروق  وجود  •

 املحاور   في(  30  -  20)  العمرية  الفئة  لصالح  الفروق  وجاءت  ،(40-31)  العمرية

 .الخمسة

  والفئة(  40-31)  العمرية  الفئة   بين   إحصائية  داللة   ذات  فروق   وجود  •

 في (  30  -  20)  العمرية   الفئة  لصالح  الفروق  وجاءت  ،(41  من  أكبر )  العمرية

 (. العاملين  رضا واالستراتيجيات، السياسات القيادة،) الثالثة؛ املحاور 

  والفئة(  30  -  20)  العمرية  الفئة  بين   إحصائية   داللة  ذات  فروق  وجود  •

 في (  30  -  20)  العمرية   الفئة  لصالح  الفروق  وجاءت  ،(41  من  أكبر )  العمرية

 نتائج  البشرية،  املوارد   واالستراتيجيات،  السياسات  القيادة، )  الثالثة؛  املحاور 

 (.الرئيسية األداء

 الوظيفي  املستوى : ثالثا

 14 جدول 

 الوظيفي  املستوى  متغير  لتأثير  (ANOVA) التباين تحليل نتائج
 

 الداللة اإلحصائية F متوسط املربعات  درجات الحرية مجموع املربعات 

 007. 5.157 399. 2 798. بين املجموعات القيادة 

 077. 95 7.349 داخل املجموعات
  

 97 8.147 الكلي
   

 000. 33.510 4.750 2 9.500 بين املجموعات واالستراتيجيات السياسات 
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 142. 95 13.466 داخل املجموعات
  

 97 22.965 الكلي
   

 000. 21.335 4.137 2 8.273 بين املجموعات املوارد البشرية 

 194. 95 18.419 داخل املجموعات
  

 97 26.693 الكلي
   

 000. 15.608 2.652 2 5.304 املجموعاتبين  الشراكات واملوارد املتاحة

 170. 95 16.141 داخل املجموعات
  

 97 21.445 الكلي
   

 000. 11.063 1.673 2 3.345 بين املجموعات العمليات اإلدارية والخدمات

 151. 95 14.363 داخل املجموعات
  

 97 17.708 الكلي
   

 000. 19.206 2.060 2 4.120 بين املجموعات رضا املستفيدين 

 107. 95 10.190 داخل املجموعات
  

 97 14.311 الكلي
   

 000. 22.320 3.264 2 6.528 بين املجموعات رضا العاملين 

 146. 95 13.893 داخل املجموعات
  

 97 20.421 الكلي
   

 010. 4.889 733. 2 1.466 بين املجموعات خدمة املجتمع 

 150. 95 14.244 املجموعاتداخل 
  

 97 15.710 الكلي
   

 000. 12.840 2.012 2 4.024 بين املجموعات نتائج األداء الرئيسية

 157. 95 14.886 داخل املجموعات
  

 97 18.910 الكلي
   

 املستوى   متغير  أثر  الختبار  التباين  تحليل  نتائج  السابق  الجدول   يوضح

 إلدارة   الخيمة  رأس  بإمارة  الحكومية  املدارس  قادة  تطبيق  درجة  على  الوظيفي

 جميع   في(  0.05)  إحصائية  داللة  ذات  فروق  وجود  الجدول   ويوضح.  التميز

 . الدراسة محاور 

 15 جدول 

 آرائهم  في  املختلفة الوظيفية املستويات أصحاب بين للفروق( LSD) اختبار 

 اتجاه الفروق  الداللة اإلحصائية متوسط الفرق  املستويات الوظيفية املحاور 

 مساعد مدير 0.002 -184.* مدير مدرسة  مساعد مدير القيادة 

 مساعد مدير 0.000 -583.* مدير مدرسة  مساعد مدير السياسات واالستراتيجيات 

 مساعد مدير 0.000 -822.* مدير نطاق  مساعد مدير

 مساعد مدير 0.000 -564.* مدير مدرسة  مساعد مدير املوارد البشرية 

 مساعد مدير 0.000 -688.* مدير نطاق  مساعد مدير

 مساعد مدير 0.000 -414.* مدير مدرسة  مساعد مدير الشراكات واملوارد املتاحة

 مديرمساعد  0.000 -681.* مدير نطاق  مساعد مدير

 مساعد مدير 0.000 -334.* مدير مدرسة  مساعد مدير العمليات اإلدارية والخدمات

 مساعد مدير 0.002 -525.* مدير نطاق  مساعد مدير

 مساعد مدير 0.000 -407.* مدير مدرسة  مساعد مدير رضا املستفيدين 

 مساعد مدير 0.002 -440.* مدير نطاق  مساعد مدير

 مساعد مدير 0.000 -477.* مدير مدرسة  مساعد مدير رضا العاملين 

 مساعد مدير 0.000 -703.* مدير نطاق  مساعد مدير

 مساعد مدير 0.019 -195.* مدير مدرسة  مساعد مدير خدمة املجتمع 

 مساعد مدير 0.015 -411.* مدير نطاق  مساعد مدير

 مساعد مدير 0.000 -424.* مدير مدرسة  مساعد مدير نتائج األداء الرئيسية

 مدير   مساعد  الوظيفية،   املستويات  بين   إحصائية  داللة   ذات  فروق  وجود  • :مايلي السابق الجدول  يبين 

  محاور   جميع  في  مدرسة  مدير  مساعد  ولصالح  مدرسة،  ومدير  مدرسة

 . الدراسة
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 مدير   مساعد  الوظيفية،   املستويات  بين   إحصائية  داللة   ذات  فروق  وجود  •

  الدراسة  محاور   جميع  في  مدرسة  مدير  مساعد  ولصالح  نطاق،  ومدير  مدرسة

 .الرئيسية األداء نتائج القيادة، املحورين، عدا

 العلمي  املؤهل: رابعا 

 16 جدول 

 العلمي  املستوى  متغير  لتأثير ( T-test) اختبار  نتائج

ــل الـعـلمـي  ـــ  الداللة اإلحصائية Tقيمة  االنحراف املعياري  املتوسط الحسابي  الـــمــــؤهـ

 0.763 0.303 0.177 3.930 بكـالوريوس القيادة 

 0.317 3.915 ماجستير
  

 0.814 0.236 0.330 3.704 بكـالوريوس السياسات واالستراتيجيات 

 0.527 3.683 ماجستير
  

 0.501 0.676- 0.547 3.374 بكـالوريوس املوارد البشرية 

 0.520 3.459 ماجستير
  

 0.770 0.293 0.408 3.913 بكـالوريوس الشراكات واملوارد املتاحة

 0.490 3.880 ماجستير
  

 0.620 0.498- 0.454 3.530 بكـالوريوس العمليات اإلدارية والخدمات

 0.421 3.581 ماجستير
  

 0.191 1.318 0.323 3.870 بكـالوريوس رضا املستفيدين 

 0.399 3.749 ماجستير
  

 0.851 0.188- 0.461 3.809 بكـالوريوس رضا العاملين 

 0.461 3.829 ماجستير
  

 0.740 0.333- 0.350 3.565 بكـالوريوس خدمة املجتمع 

 0.419 3.597 ماجستير
  

 0.401 0.844 0.380 3.478 بكـالوريوس نتائج األداء الرئيسية

 0.459 3.389 ماجستير
  

 على  العلمي   املؤهل  متغير  ألثر(  T-Test)  اختبار  نتائج  السابق   الجدول   يوضح

 . التميز إلدارة  التربوية القيادات ممارسة

 محاور   جميع  في   احصائية  داللة  ذات  فروق  وجود   عدم  الجدول   ويوضح 

 . الدراسة

 الخبرة  سنوات: خامسا 

 17 جدول 

 الخبرة  سنوات متغير  لتأثير  (ANOVA) التباين تحليل نتائج
 

 الداللة اإلحصائية F متوسط املربعات  درجات الحرية مجموع املربعات 

 001. 5.874 429. 3 1.286 بين املجموعات القيادة 

 073. 94 6.861 داخل املجموعات
  

 97 8.147 الكلي
   

 016. 3.601 789. 3 2.367 بين املجموعات السياسات واالستراتيجيات 

 219. 94 20.598 داخل املجموعات
  

 97 22.965 الكلي
   

 160. 1.762 474. 3 1.421 بين املجموعات املوارد البشرية 

 269. 94 25.272 داخل املجموعات
  

 97 26.693 الكلي
   

 716. 452. 102. 3 305. بين املجموعات الشراكات واملوارد املتاحة

 225. 94 21.140 داخل املجموعات
  

 97 21.445 الكلي
   

 386. 1.024 187. 3 560. بين املجموعات العمليات اإلدارية والخدمات

 182. 94 17.148 داخل املجموعات
  

 97 17.708 الكلي
   

 073. 2.395 339. 3 1.016 بين املجموعات رضا املستفيدين 

 141. 94 13.294 داخل املجموعات
  

 97 14.311 الكلي
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 088. 2.244 455. 3 1.365 بين املجموعات رضا العاملين 

 203. 94 19.057 داخل املجموعات
  

 97 20.421 الكلي
   

 194. 1.602 255. 3 764. املجموعاتبين  خدمة املجتمع 

 159. 94 14.946 داخل املجموعات
  

 97 15.710 الكلي
   

 031. 3.089 566. 3 1.697 بين املجموعات نتائج األداء الرئيسية

 183. 94 17.213 داخل املجموعات
  

 97 18.910 الكلي
   

 سنوات  متغير  أثر  الختبار  التباين  تحليل  نتائج  السابق  الجدول   يوضح   

 إلدارة  الخيمة   رأس  بإمارة  الحكومية  املدارس  قادة   تطبيق  درجة  على  الخبرة

 في (  0.05)  إحصائية  داللة  ذات  فروق  توجد  انه   الجدول   ويوضح.  التميز

(.  القيادة   واالستراتيجيات،  السياسات  الرئيسية،  األداء  نتائج)  الثالثة؛  املحاور 

 املحاور   في  الفروق  داللة  وملعرفة  الدراسة،  محاور   باقي  في  فروق  توجد  ال  بينما

 (. LSD)  اختبار استخدام تم الثالثة

 18 جدول 

 آرائهم  في  املختلفة الخبرة سنوات أصحاب بين للفروق( LSD) اختبار 

 اتجاه الفروق  الداللة اإلحصائية متوسط الفرق    

 5أقل من  0.001 -675.* 10إلى  6 5أقل من  القيادة 

 5أقل من  0.023 -448.* 15إلى  11 

 5أقل من  0.004 -580.* فأكثر 16 

 10إلى  6 0.005 226.* 15إلى  11 10إلى  6 

 15إلى  11 0.036 -131.* فأكثر 16 15إلى  11 

 10إلى  6 0.015 -358.* فأكثر 16 10إلى  6 واالستراتيجيات السياسات 

 15إلى  11 0.016 -262.* فأكثر 16 15إلى  11

 10إلى  6 0.091 0.210 15إلى  11 10إلى  6 نتائج األداء الرئيسية

 15إلى  11 0.006 -277.* فأكثر 16 15إلى  11

 :يلي ما السابق الجدول  يبين 

 خبرة  سنوات  ذوي   التربوية  القيادات  بين   إحصائية  داللة  ذات  فروق  توجد  •

 ذوي   ولصالح  فأكثر،  16  ،15  إلى  11و  ،10  إلى   6  الخبرة  وسنوات  ،5  من  أقل

 .القيادة محور  في 5 من أقل الخبرة

 سنوات   ذوي   التربوية  القيادات  بين   إحصائية  داللة  ذات  فروق  توجد  •

 10  إلى  6  الخبرة،  ذوي   ولصالح  ،15  إلى  11  الخبرة  وسنوات  ،10  إلى  6  الخبرة،

 .الرئيسية األداء ونتائج القيادة، املحورين؛ في

 سنوات   ذوي   التربوية  القيادات  بين   إحصائية  داللة  ذات  فروق  توجد  •

  15 إلى 11 الخبرة، ذوي   ولصالح فأكثر، 16 الخبرة وسنوات ،15 إلى 11 الخبرة،

 .الرئيسية األداء ونتائج القيادة، املحورين؛ في

 سنوات   ذوي   التربوية  القيادات  بين   إحصائية  داللة  ذات  فروق  توجد  •

  ذوي   ولصالح  فأكثر،  16  الخبرة  وسنوات  ،15  إلى  11و  ،10  إلى  6  الخبرتين،

 . واالستراتيجيات السياسات محور  في 15 إلى 11و ،10 إلى 6 الخبرتين،

 النتائج  ومناقشة تفسير 

 بإمارة   الحكومية  املدارس  قادة  تطبيق  درجة  عن   للكشف  الدراسة  هدفت     

 ،(EFQM)  للتميز  األوروبي  النموذج  ملعايير  وفًقا  التميز،  إلدارة  الخيمة  رأس

 . اسئلته تسلسل حسب مرتبة  النتائج ملناقشة عرض يلي وفيما

 
ً
  قادة  تطبيق  درجة   ما :"  ونصه  األول،  بالسؤال  املتعلقة  النتائج  مناقشة:  أوال

 رأس  بإمارة  التربوية  القيادات  نظر  وجهه  من  التميز  إلدارة  الحكومية  املدارس

 "؟(EFQM)  للتميز األوروبي  النموذج  ملعايير وفًقا الخيمة،

  الحكومية  املدارس  قادة  تطبيق   درجة   أن  إلى  السؤال  تحليل  نتائج  توصلت

 وفًقا   الخيمة،  رأس  بإمارة  التربوية  القيادات  نظر  وجهه  من  التميز  إلدارة

 . عالية تطبيق بدرجة جاءت ،(EFQM)  للتميز األوروبي النموذج ملعايير

  التميز  تحقيق  على  املشجعة   البيئة  توفر  إلى  السبب  الباحثون   ويرجع       

 استمرار   بضرورة   قادتها   وإيمان   الخيمة،  رأس   إمارة  في  الحكومية  باملدارس

 الفني   بالجانب   يعنى   أكان   سواء  التربوي   العمل   في  والتطوير  التحسين   عمليات

 ثقافة  ترسيخ   إلى  قادتها  دعوة   إلى  أيضا  السبب  يعود  وقد  اإلداري،  بالجانب  أم

 القرارات،  اتخاذ  في  مرؤوسيهم  وإشراك  اآلراء،  وتبادل  الجماعي،  العمل

 ولعل   إليها،  تدعو  التي   الجديدة   األفكار  وتبنى   التميز،  بإدارة  املتعلقة  وخاصة

 مع   يتناسب  بما  واملسؤوليات  للمهام  العادل  التوزيع  على  فيها  القادة  حرص

 تحكم   التي   املبادئ  من  متكاملة   منظومة  وإعداد  موظفيهم،  ومهارات  قدرات

 مرؤوسيهم،  وبين   بينهم  جيدة  ايجابية  عالقات  وبناء  مدارسهم،  في  املنهي   العمل

   ُيتيح  قد  ذلك،  كل
ً
 وفًقا  التميز  بإدارة  العمل  على  القادة  يساعد  مناسبة  فرصا

 (.EFQM)  للتميز األوروبي النموذج ملعايير

   السبب  الباحثون   يعود  وقد    
ً
 واضحة  استراتيجية  خطط  توافر  إلى  أيضا

 والغايات  واألهداف التنفيذية الخطط ووضوح اإلمارة، في الحكومية للمدارس

 مواهبهم   وصقل  العاملين   مهارات  وتطوير  تدريب  خطط  السيما  تتضمنها،  التي 

  فإن   ذلك،  جانب  إلى  العمل،  في  التميز  مبدأ  ترسيخ  على  القادة  تساعد  والتي 

 في   الحكومية  املدارس  تبنته  والتي   واملكافآت  الترقيات  في  عادل  نظام  وجود

   ُيعد  قد  اإلمارة،
ً
  ايضا  يعود  ورما   التميز،   إدارة  على  القادة  قدرة  نحو  آخر  سببا

 العمالء  رضا  أجل  من  بينها  فيما  املنافسة  إلى  الحكومية  املدارس  سعى  إلى
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 والوسائل   البشرية  املوارد   في  استثمار   من   لديها   توافر  بما  املجتمع  وخدمة

 .  املختلفة التكنلوجية

  الوسائل   استخدام  يتم"    ونصها  ،(19)   الفقرة   حصول   الباحثون   وُيفسر

 األولى  املرتبة   على"  املدرسة  إستراتيجيات  لتعزير  بفاعلية  وادارتها   التكنولوجية 

  التكنلوجية  التطورات  مواكبة  بضرورة  الحكومية  املدارس  قادة  إيمان   إلى

 املجاالت  باقي   عن  بمعزل   ليس   التربوي   فاملجال   التربوي،  املجال  في  املتسارعة

 فوجودها  التميز،  إدارة  من  يتجزأ  ال  جزء  تعد  الوسائل  هذه  أن   وإذ  األخرى،

 على  القادة  يساعد  مهم  عامل  أنه  شك  ال   مستمرة  بصورة  املدارس   في  وتوفرها

 . وسهولة  يسر بكل التميز إدارة ممارسة

  نظام  وضع"    ونصها  ،(14)  الفقرة  حصول   سبب  الباحثون   ُيرجع  حين   في     

  نظام  أن   إلى  األخيرة  املرتبة   في"  واملعلمين   العاملين  لتحفيز  واملكافآت  الحوافز

 مباشرة  يتبع الذي البشرية املوارد بنظام يرتبط قد لتحفيز واملكافآت الحوافز

 ال  وقد  التربية،  وزارة  مباشرة  يتبع  الذي  البشرية  املوارد  بنظام  التربية،  وزارة

 في  مهما   عامال  كان   وإن  النظام   هذا  في  التصرف  الحكومية   املدارس  قادة  يملك

 لحوافز  بدائل  لتوفير  القادة  محاولة  إلى  أيضا  السبب  تعود  وقد  التميز،  إدارة

 مكافآت  تكون   أن  عن   تختلف  قد  العاملين   لدى  التميز   إدارة  تعزز   ومكآفات

 وتعزيزهم  موظفيهم،  مع  إنسانية  عالقات  بناء  في  محاولة  سيما   ال  مالية،

 
ً
 املكآفات   نظم  من  أهمية  يقل  ال  املعنوي   فالتعزيز  األمر،  لزم  كلما  معنويا

 . املادية والحوافز

  
ً
 ذات  فروق  يوجد  هل: "  ونصه  الثاني،  بالسؤال  املتعلقة  النتائج  مناقشة:  ثانيا

  أفراد  استجابات  متوسطات  بين (  α≤0.05)  مستوى   عند  إحصائية  داللة

 إلدارة  الخيمة  رأس  بإمارة  الحكومية  املدارس  قادة  تطبيق  درجة  حول   العينة

عزى (.  EFQM)  للتميز  األوروبي   النموذج  ملعايير  وفًقا  التميز،
ُ
 املتغيرات   ألحد  ت

)اآلتية  سنوات   عدد  العلمي،  املؤهل  الوظيفي،  املنصب  العمر،  الجنس،: 

 "؟(الخبرة

 مستوى   عند  إحصائية  داللة  ذات  فروق  وجود  إلى  التحليل  نتائج  أظهرت

  ممارسة  حول   العينة   أفراد   استجابات  متوسطات  بين (  α ≤ 0.05)  الداللة

عزى   التغيير   إلدارة  التربوية  القيادات
ُ
)للمتغيرات  ت  العمر،  االجتماعي،   النوع: 

 أظهرت   حين   في(".  الخبرة  سنوات  عدد  العلمي،  املؤهل  الوظيفي،  املنصب

 . العلمي  املؤهل ملتغير تبعا فروق وجود عدم النتائج

  ودرجة  التميز  إدارة  ممارسة  أن   إلى  النتيجة  هذه  الباحثون   يعزو   وقد    

 أنفسهم،  للقادة  الشخصية  املتغيرات  اختالف   بحسب  تختلف  قد  تطبيقها

 اإلدارة،  من  النمط  لهذا  ممارسة  األكثر  هم  القادة  من  الشباب  فئة  ولربما

 في   ورغبة   عالية،  طموحات  ولديهم  مدارسهم،  بإدارة  العهد  حديثو  كونهم

  أيضا  ولربما  الطويلة،  الخبرة  ذوي   من  غيرهم  من  اكثر  واملنافسة  التميز

 هو  ذلك،  يؤكد  وما  اإلدارة،  من  النوع  بهذا  اهتماما  األكثر  هن  اإلناث  مدارس

 في  الحكومية  املدارس  لواقع  ومالمستها  التربوي،  امليدان   في  الباحثون   خبرة

  عليه  تستحوذ  ما  عادة  التربوية  واألنشطة  املسابقات  في  التميز  أن   إذ  اإلمارة،

 على   وحرصهن  التميز  بإدارة  قاداتها  اهتمام  إلى   يرجع   وقد   اإلناث،  مدارس

 . متميزة  مراتب على وحصولهن املسابقات في الفاعلة املشاركة

  إلى   العلمي   املؤهل  ملتغير  تبعا  احصائية  فروق  وجود  عدم  الباحثون   يفسر  وقد

  العلمي   باملؤهل  مباشرة  عالقة  له  ليس  تطبيقها  ومتطلبات  التميز  إدارة  أن 

 إدارة   تطبيق  يرتبط  وإنما  أعلى،  علمي   مؤهل  على  حصوله  ضرورة  وفي  للقائد،

  وشخصيته  القائد  سمات  ولربما  بالتميز،  وشغفه  القائد  إيمان  بمدى  التميز

 إدارة   ممارسة  إلى  تدفعه  قد  عليها،  ُجبل  التي   القيادية  وصفاته(  الكريزمية)

 . أعلى علمية مؤهالت على الحاصلين  أقرانه من أفضل بشكل التميز

 التوصيات .6

 :  يلي بما الباحثون  يوص ي  الدراسة، نتائــج على بناء 

  الخطط  ضمن  وجعله  ،(EFQM)  للتميز   األوروبي  النموذج  معايير   اعتماد  •

 . الخيمة  راس إمارة  في الحكومية للمدارس التنفيذية

 إمارة   في  سواء  حد  على  والخاصة   الحكومية  املدارس  في  القادة  جميع  تشجيع  •

 في   جودة  معايير  بتبني   والتوعوية  التربوية  امللتقيات  خالل  من  الخيمة  راس

 (.EFQM)  للتميز األوروبي النموذج مع تتوافق األداء

 في  الحكومية  للمدارس  التميز  بإدارة  املتعلقة  املستقبلية  الخطط  رسم  •

 جعل  نحو  وتطلعاتها  االستراتيجية  وأهدافها  ورسالتها،  رؤيتها  وتحديد  اإلمارة،

  التميز إدارة
ً
  واقعا

ً
 .اإلمارة مدارس في ملموسا

  املعلمين   ذلك  في  بما  اإلمارة  مدارس  في   العاملين   كافة  وتأهيل  تدريب   •

 فيها،  العاملين   نفوس  في  كمبدأ  وترسيخها  التميز،  إدارة  كيفية  على  واإلداريين 

 . األداء في الجودة مستويات أعلى يحقق وبما

  والعاملين   القادة  تساعد  والتي   والتكنلوجية،  التقنية  الوسائل  أحدث  توفير  •

 .اإلمارة مدارس في  التميز إلدارة أفضل ممارسة نحو فيها

 الجديدة  االفكار  وتبني   املتاحة،  البشرية  للموارد  االمثل  االستغالل  •

 وبناء   القرارات،  اتخاذ  في  مشاركتهم  على  والحرص  العاملين،  التطويرية

 . الجميع مع جيدة ايجابية عالقات

  جائحة  ظل  في  االجتماعي  التواصل  مواقع  عبر   االلكترونية  املنصات  استثمار  •

  التربوية،  امللتقيات  من  مزيدا  خاللها  من  وعقد  التميز،  إدارة  تعزيز  في  كرونا

 مدارس  بين   االيجابية  املنافسة  من  جوا  تخلق  والتي   الهادفة،  واملسابقات

 .اإلمارة

 التربوية،  الخبرات  لتبادل  الدولة  إمارات  في  الحكومية   املدارس  مع  التنسيق  •

  الخطط  بناء  في  التميز  إدارة  مجال  في  الرائدة  املدارس  أنظمة  من  واالستفادة

 .  التميز نحو مساراتها وتحديد الغمارة ملدارس املستقبلية

 البحثيـة املقترحـات

 :  التالية  املستقبلية بالدراسات القيام الباحثون  يقترح

 من  التميز  إدارة  في  الخاصة  املدارس  قادة  دور   حول   مشابهة  دراسة  إجراء  •

  للتميز   األوروبي  النموذج  وفق  الخيمة   رأس   بإمارة  التربوية  القيادات  وجهة

(EFQM.) 

 .اإلمارة في الخاصة واملدارس الحكومية املدارس بين  مقارنة دراسة إجراء •

 في   التنفيذي  املجلس  يتبع  بحيث  التميز،  إدارة  في  متخصص  مركز  إنشاء  •

 . الخيمة راس إمارة

 املراجع 

 العربية  املراجع .أ

  مدرسة   مدير  أدوار  لبعض  تربوية  رؤية(.  2010)  جابر  محمد  محمود،[  1]

 . 152-108 ،(26)2 التربية، كلية مجلة. املستقبل

  مجلة .  للمدرسة  املتميزة  القيادة(.  2016)  فتحي  محمد  شاكر   أحمد،[  2]

 .12-11 ،9 التربوية، اإلدارة

  نقدية   رؤية :  التربوية   القيادات  أداء   جودة(.  2018)  عبيد  سعاد  الشمري،[  3]

 .73-53 ،(29) 115التربوية،  اإلدارة مجلة. عصرية ونظرة
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 باملدارس  التنظيمي   التميز  إلدارة  مقترح  تصور (.  2017)  أفكار  عطية،[  4]

(.  EFQM)  للتميز  األوروبي  النموذج  وفق  اإلسكندرية  بمحافظة  الخاصة

 .581-389 ،(14)  التربوية، اإلدارة مجلة
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 . 216-200 ،194 واملعرفة، القراءة مجلة. املدرسية

 لدى   القيادية  املهارات  ممارسة  درجة(.  2019)  نايف   بنت  منيرة  العتيبي،[  6]

  -  التربية   كلية  مجلة .  الرياض  بمدينة  الحكومية  الثانوية  املدارس  قائدات

 .139-101 ،(38) 181. األزهر جامعة

  األقسام  لرؤساء  القيادية   الكفايات(.  2014)  محمد  هللا   عبد  البطي،[  7]

  مجلة.  والنفسية  التربوية   العلوم  مجلة   حائل،  جامعة  في  األكاديمية 

 (.15)2 والنفسية، التربوية العلوم
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Abstract_This research aimed at uncovering the role of public-school leaders in the Emirate of Ras Al Khaimah 

to Excellence Management, according to the criteria of the European Excellence Model (EFQM). To achieve the 

research goal, the researcher used the descriptive approach by preparing a questionnaire consisting of (45) 

statements divided into nine criteria, which are: (leadership, policies and strategies, human resources, 

partnerships and available resources, administrative processes and services, beneficiaries' satisfaction, 

employee satisfaction, community service and main performance results), its validity and reliability were 

verified  .The research results showed the following  :The degree of applying public school leaders in the Emirate 

of Ras Al Khaimah to Excellence Management, according to the criteria of the European Excellence Model 

(EFQM), came with a high degree of application  .There were statistically significant differences at the level of 

significance (α≤0.05) in the responses' average regarding the degree of applying public school leaders in the 

Emirate of Ras Al Khaimah to Excellence Management, according to the criteria of the European Excellence 

Model (EFQM) according to the following variable: Gender, age, job position, and number of experience years, 

whereas there were no statistical differences according to the educational qualification variable.In light of the 

research results, the researchers recommended adopting the standards of the European Model of Excellence 

(EFQM) within the operational plans of public schools in the Emirate of Ras Al Khaimah, encouraging all 

leaders to adopt quality standards in performance, building future plans for managing excellence, training and 

qualifying all employees on how to manage excellence, providing the latest technical and technological means, 

optimizing utilization of available human resources, adopting new developmental ideas for employees, investing 

electronic platforms in educational forums, using targeted competitions, exchanging educational experiences 

with other public schools in the emirates of the country, and getting benefit from the systems of leading schools 

in the field of excellence management . 
Keywords: Excellence Management, European Excellence Model (EFQM(. 
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