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واقع التميز يف أداء مدارس التعليم العام 
مبنطقة الرياض يف ضوء معايري جائزة امللك عبد 

 العزيز للجودة
 * حسن بن عبد العزيز الداود

 

 

الثانوية للبنين في ضوء معايير جائزة  هدفت الدراسة معرفة واقع التميز في أداء مدارس التعليم العام بمنطقة الرياض للمرحلة _ امللخص

امللك عبد العزيز للجودة من وجهة نظر قادة املدارس، والتعرف على الصعوبات التي تواجههم في تحقيق التميز، واستخدمت الدراسة املنهج 

ا، وتوصلت الدراسة أن واقع التميز  ( قائدا تربوي386الوصفي املسحي واالستبانة كأداة للدراسة. وتم تطبيقها على مجتمع البحث املكون من )

  في أداء مدارس التعليم العام للمرحلة الثانوية بمنطقة الرياض متحقق بدرجة كبيرة، مع وجود صعوبات تعيق عمل إدارة املدرسة منها كثرة 

ة على أن هذه املعوقات متحققة األعباء على قادة املدارس، وارتفاع أسعار الدورات التدريبية في مجاالت التميز، حيث أوضح أفراد الدراس

ه  بدرجة عالية جدا، وأيضا ضعف الدافعية للتقديم على جوائز التميز، وعدم تبني إدارة الجودة وقياس األداء بالوزارة للتقديم على مثل هذ 

التحفيز املالئمة للقادة والعاملين  الجوائز، وأوصت الدراسة بالعمل على توفير املوارد املادية الالزمة لتحقيق التميز املؤسس ي، وتبني منظومة 

 بما يساهم في زيادة دافعيتهم نحو تبني برامج التميز وتطبيقها على أرض الواقع، وضرورة تفعيل إدارة للتميز في إدارات التعليم لتساعد 

وتقوم بالزيارة الخارجية لتقييم  املدارس التي ترغب في التقديم على الجوائز وتسهل لها اإلجراءات، وتشرف على الدراسة الذاتية للمدرسة،

 عمل املدرسة وفق الية تقنية تسهم في تطوير املدارس. 

 .التميز املدرس ي ،الجودة الشاملة ،جائزة امللك عبد العزيز للجودة  :املفتاحيةالكلمات 
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في ضوء معايير  مدارس التعليم العام بمنطقة الرياضواقع التميز في أداء 

 جائزة امللك عبد العزيز للجودة حسن بن عبد العزيز الداود
 . املقدمة 1

 على مستوى القيادة     
ً
 كبيرا

ً
تشهد اململكة العربية السعودية حراكا

السياسية بهدف تحويل املجتمع السعودي ملجتمع منتج، وكان هذا التوجه 

، ويدفع هذا األمر 2030من أهم التوجهات املوجودة ضمن رؤية اململكة 

 مؤسسات التعليم بكافة مستوياتها باململكة العربية السعودية لتطوير

مخرجاتها وإجراءات العمل لديها وفق هذا التصور، وهذا يستدعي استخدام 

عدد من النماذج املؤسسية والتي أثبتت فعاليتها في املؤسسات التي قامت 

 بتطبيقها سواء كانت تعليمية أو غير تعليمية. 

 مميزة في تطوير      
ً
وبذلت وزارة التعليم باململكة العربية السعودية جهودا

سات التربوية بشكل عام حيث استحدثت جائزة سنوية بمسمى جائزة املؤس

 منها بأهمية دورها نحو دفع املؤسسات التعليمية نحو 
ً
التعليم للتميز، إيمانا

تجويد األعمال ومن ثم السعي للوصول للتميز، ويالحظ تطور فروع الجائزة 

 بكافة مستويات العاملين والجهات والتي بدون 
ُ
شك تمثل  واهتمامها مؤخرا

املدرسة وقائدها أهمية كبيرة في منظومة التعليم، حيث تم اضافة فئة جائزة 

املدرسة املتميزة ليقاس دور القائد فيها من خالل سبع مجاالت وهي: التميز 

القيادي، والثقافة املؤسسية، والجودة، ومجتمع التعليم والتعلم، والتنمية 

 [. 1ملجتمعية ]املهنية، واملدرسة الرقمية، والشراكة ا

وجاء إطالق جائزة امللك عبد العزيز للجودة لنموذجها الجديد في عام     

م استكماال للتشجيع على التميز، وتهدف لتحسين األداء واالرتقاء  2015

بمستوى الخدمات واملنتجات املحلية وتمكينها من املنافسة اإلقليمية 

ق الجودة والتميز املؤسس ي في والعاملية، ليكون بمثابة االطار املرجعي لتطبي

اململكة العربية السعودية، وقد روعي في تصميمه وبناء معاييره الرئيسية 

 للجودة والتميز لجميع املؤسسات 
ً
 موحدا

ً
 وطنيا

ً
والفرعية أن يكون نموذجا

 [. 2والقيادات في اململكة ]

 . مشكلة الدراسة 2

ة من الجهات الداعمة للتميز تعد وزارة التعليم باململكة العربية السعودي      

واملتميزين على كافة األصعدة، وهذا األمر مشاهد من خالل عدد من جوائز 

التميز التي تقدمها الوزارة، أو تدعم املشاركة فيها كالبرامج واملسابقات املحلية 

 على الجانب 
ً
واالقليمية والدولية، والتي حقق فيها عدد من أبناء الوطن تميزا

 لجماعي.الفردي أو ا

وبما أن املدرسة تعتبر من الركائز األساسية في تطوير املجتمعات وتحقيق       

التطلعات، ورغم ما حظي به التعليم العام باململكة العربية السعودية من 

[ ظلت 3اهتمام بالغ في الخطط التنموية، إال أن املدرسة كما أشار الفريدي ]

ير املدرسة من خالل ربط عمله تعمل في ثقافة تقليدية، أضعفت دور مد

اليومي بتسيير األعمال دون أن يكون له دور واضح في التطوير والسعي 

 لتحقيق تطلعات الوزارة واملجتمع. 

 مع تطلعات وزارة التعليم في البحث عن املبادرات التي تسهم في     
ً
وانسجاما

ي من شأنها تعزيز االقتصاد املعرفي، واالستفادة من النماذج الرائدة، والت

تطوير دور املدرسة وقائدها في السعي نحو تحقيق التكامل بين املدرسة 

واحتياجات سوق العمل، ظهرت الكثير من الدراسات التي تؤيد عمليات 

 [. 4االصالح في املدرسة ]

كما تم التنسيق بين الوزارة وجائزة امللك عبد العزيز إلدراج القطاع      

ت الجائزة بهدف مساعدة هذه الجهات لتطوير التعليمي الحكومي ضمن فئا

 من أمانة الجائزة بالدور الكبير 2030أدائها في ظل رؤية اململكة 
ً
م، وإيمانا

لقطاعات التعليم بشقيه العام والعالي في دعم مسيرة التميز في اململكة، 

وشهدت الدورة الرابعة من الجائزة وألول مرة دخول قطاع التعليم الحكومي 

 [. 2ت الجائزة ]ضمن فئا

 لنتائج الدورة الرابعة من جائزة امللك عبد العزيز للجودة، والتي      
ً
واستنادا

م والتي أظهرت عدم حصول أي جهة حكومية 2018تم إعالنها في شهر أكتوبر 

أو أهلية في التعليم العام على الجائزة في هذه الدورة رغم مشاركة عدد من 

ئزة في هذه الفئة لعدم تحقيق الجهات الجهات فيها، حيث تم حجب الجا

 لتوجهات الدولة في مشاركات 
ً
املشاركة للحد األدنى من درجات التميز، ودعما

كافة قطاعات الدولة في هذه الجائزة واالستفادة من الخدمات املقدمة لها 

من أمانة الجائزة؛ حيث تحظى هذه الجائزة برعاية كريمة من خادم الحرمين 

، وتطويرا ألداء املدارس وتسهيال للعاملين في قطاع -هللا حفظه–الشريفين 

التعليم لتحقيق متطلبات التقديم على جوائز التميز بجميع فئاتها سواء 

املحلية أو االقليمية أو الدولية ظهرت مشكلة هذه الدراسة والتي تتبلور في 

عام بمنطقة السؤال الرئيس التالي: ما واقع التميز في األداء بمدارس التعليم ال

 الرياض في ضوء معايير جائزة امللك عبد العزيز للجودة؟ 

 أ. أسئلة الدراسة 

واقع التميز في األداء بمدارس التعليم العام بمنطقة الرياض في ضوء  ما -1

معايير جائزة امللك عبد العزيز للجودة من وجهة نظر قادة املدارس الثانوية 

 بمنطقة الرياض؟

ما الصعوبات التي قد تواجه قادة املدارس في التعليم العام بمنطقة  -2

 العزيز للجودة؟ الرياض في تطبيق معايير جائزة امللك عبد 

 أهداف الدراسة ب. 

تشخيص واقع التميز في األداء بمدارس التعليم العام بمنطقة الرياض في  -1

 ضوء معايير جائزة امللك عبد العزيز للجودة.

استكشاف الصعوبات التي قد تواجه قادة املدارس في التعليم العام  -2

 زيز للجودة.بمنطقة الرياض في تطبيق معايير جائزة امللك عبد الع

تقديم توصيات قد تسهم في تطوير األداء في مدارس التعليم العام  -3

 بمنطقة الرياض في ضوء معايير جائزة امللك عبد العزيز للجودة.

 أهمية الدراسة ج. 

 تتضح أهمية الدراسة فيما يلي:

 األهمية النظرية:

 2030مواكبة رؤية اململكة  -1
ً
 للتنمية  م في دعمها للتعليم، وكونه رافدا

ً
مهما

 باململكة العربية السعودية.

 تسليط الضوء على مفهوم التميز وإبراز أحد النماذج الوطنية املهمة -2

 الداعمة له.
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االتساق مع التوجهات املستقبلية لوزارة التعليم والتي أكدت على الدور  -3

 الرئيس للمدرسة والقيادات فيها في التطوير وعمليات التحسين.

 األهمية التطبيقية:

التعرف على واقع أداء مدارس التعليم العام باململكة العربية السعودية،  -1

 وإعطاء تصور عن ذلك ملتخذي القرار.

ل الصعوبات التي قد تواجه القيادات املدرسية في تطبيقها للتميز في تذلي -2

 ضوء معايير جائزة امللك عبد العزيز للجودة.

تقديم توصيات قد تسهم في تطوير أداء مدارس التعليم العام باململكة  -3

 العربية السعودية.

تقديم قد تفتح هذه الدراسة اآلفاق للباحثين في مجال اإلدارة التربوية ل -4

 نموذج للتميز مقارنة بهذا النموذج أو غيره من النماذج العاملية.

 حدود الدراسة د. 

 تمثلت حدود الدراسة فيما يلي:

الحدود املوضوعية: تهدف هذه الدراسة لتشخيص واقع التميز في أداء 

مدارس منطقة الرياض باململكة العربية السعودية الثانوية للبنين في ضوء 

امللك عبد العزيز للجودة، والتعرف الصعوبات التي يواجهها معايير جائزة 

 العاملون بها.

الحدود املكانية: طبقت هذه الدراسة على مدارس منطقة الرياض باململكة 

 العربية السعودية للمرحلة الثانوية للبنين.

الحدود الزمانية: طبقت هذه الدراسة خالل الفصل الصيفي من عام 

 ه.1440

 مصطلحات الدراسةه. 

 [.5األداء: هو السلوك املرئي الظاهر والذي يمكن مالحظته وتقديره وتقويمه ]

 بأنه: العمليات واملمارسات التي يقوم بها قادة مدارس 
ً
ويعرفه الباحث إجرائيا

التعليم العام باململكة العربية السعودية لتحقيق األهداف املرسومة وفق 

 اإلمكانات املتاحة.

 ار النظري . اإلط3

 األداء التعليمي

يسهم تطوير األداء التعليمي والتميز فيه في صنع نظام تربوي بجودة عالية     

وقدرات تنافسية محلية وعاملية، ويستعرض هذا املبحث التميز في األداء 

التعليمي واملدرس ي والجوائز التعليمية التي تسهم في تطوير هذا األداء وتزيد 

 ي مجال التعليم.القدرة التنافسية ف

 مفهومه

[ األداء التعليمي بأنه نسق يتألف من عناصر 6يعرف مجاهد وعناني ]    

مرتبطة متفاعلة يؤثر بعضها في بعض، ويعتمد في تحقيق أهدافه على 

مجموعة من املدخالت والتي تتكامل وتتفاعل فيما بينها إلنجاز هذه األهداف 

[ إلى أن األداء التعليمي هو املحصلة 7وتحقيق جودة التعليم، ويشير النجار ]

النهائية للجهود والنشاطات والعمليات التي تتعلق باألهداف التي تسعى 

 املدرسة إلى تحقيقها.

فاألداء التعليمي واملدرس ي يتضمن جميع األنشطة واملمارسات والسلوكيات     

ة املحققة للمخرجات والنواتج وفق األهداف املرسومة، لذا اهتمت وزار 

التعليم باململكة العربية السعودية بتطوير أداء املدارس وتحقيق أقص ى 

درجات االستفادة من الخدمات واإلمكانات املتاحة باعتبار املدرسة نتاج 

ملنظومة تطوير النظام التعليمي، فاهتمت باملدخالت واختيار القيادات 

جعت على واملعلمين واملباني املدرسية النموذجية وتطوير املناهج، وش

 املشاركة في الجوائز املحلية والعاملية.

 متطلبات التميز في األداء التعليمي

 أبرز متطلبات التميز في األداء التعليمي والتي ينبغي توافرها في املدارس ما يلي:

وجود خطة استراتيجية متكاملة تعبر عن التوجهات الرئيسة للمؤسسة  .1

 ونظرتها املستقبلية.

فعالة ومحفزة تسعى للتميز وتتولى تطبيق األسس واملعايير،  توفر قيادة .2

وتوفر مقومات التنفيذ السليم للخطط والبرامج، وقادرة على التنبؤ 

 باملستقبل وفق رؤية املؤسسة وأهدافها.

 توفر أدلة العمل والسياسات التي تحكم وتنظم عمل املؤسسة. .3

تنظيمي مرن وقابل للتعديل والتكيف مع املتغيرات الداخلية  هيكل .4

 والخارجية، يراعي انسيابية العمل وتدفق املعلومات وترابط العمل.

توفر نظام للجودة الشاملة يحدد أليات العمل وألية الرقابة وضبط  .5

 الجودة وتصحيح االنحرافات والتحسين املستمر.

جوع إليه في أي وقت ويتم تحديثه بشكل وجود نظام للمعلومات يمكن الر  .6

 مستمر.

توفر نظام إلدارة املوارد البشرية، يتضمن ألية التقويم وخطط للتعاقب  .7

 اإلداري.

توفر نظام إلدارة األداء يشمل تقويم األداء وتطويره وتشخيص الخلل   .8

 [.  8,9,10] وتحسينه

 الجوائز العاملية للجودة والتميز

 Demingجائزة ديمنغ 

نشأت هذه الجائزة التي سميت باسم وليم ديمنغ تقديرا ملشاركته في       

تطوير نظام الجودة ومراقبتها في اليابان، ويتم منحها من قبل اتحاد العلماء 

 Union of Japanese Scientists and Engineersواملهندسين اليابانيين 

(JUSE)ت واضحة وجلية في ، حيث تمنح لألفراد والهيئات التي تحقق إنجازا

مجال رقابة الجودة وتطبيقاتها، وكانت الجائزة في بداياتها تمنح لليابانيين 

فقط ثم توسعت لتصبح جائزة عاملية لكافة دول العالم، ويتحمل االتحاد 

تكاليف منحها، ويتم التقييم في هذه الجائزة وفق عشرة معايير تشمل 

، والتحليل، والتخطيط السياسات، والتنظيم والتنمية، واملعلومات

للمستقبل، والتعليم والتدريب، وتأكيد الجودة، وتأثيرات الجودة، والتنميط 

 [. 4,11] )التقييس، والرقابة(

 الجائزة الوطنية للجودة في الواليات املتحدة األمريكية 

 The Malcolm Baldrige، تحت مسمى )1987استحدثت هذه الجائزة عام    

National Quality Award, (MBNQA للقانون 
ً
( وقد استحدثت تنفيذا

( إليجاد شراكه بين القطاع العام والخاص، وتحمل 107 – 100العام رقم )

، Malcolm Baldrigeالجائزة اسم وزير التجارة األمريكي مالكولم بالدريج 

، وكانت له إسهامات 1987إلى عام  1981الذي شغل هذا املنصب من عام 

 لة في فترة عمله في الحكومة األمريكية ولفترة طويلة.إدارية مميزة وفاع

 وتهدف الجائزة الى نشر املفاهيم املتعلقة بالجودة والتميز في األداء في       

املنظمات، وتطوير قدرتها التنافسية واالستفادة من تجارب املنظمات املتميزة 

أدائها، ويتم التقييم في هذه إلى غيرها من املنظمات التي تسعى للتميز وتحسين 

الجائزة وفق سبعة معايير هي: التخطيط االستراتيجي، والقيادة، والتركيز على 
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 العمالء، وإدارة املعرفة، واملوارد البشرية، وإدارة العمليات، ونتائج األعمال 

[4  .] 

   The European Quality Awardالجائزة األوروبية للجودة 

، وكان الهدف األساس ي من إنشائها هو تقديم 1991صدرت الجائزة عام     

الدعم والتشجيع للمنظمات للتطبيق الفعال إلدارة الجودة الشاملة، ويقوم 

النموذج األوربي على تسعة معايير أساسية مقسمة إلى مجموعتين، حيث 

تضم املجموعة األولى خمسة معايير تصف املقومات الالزمة لتحقيق التميز 

ء وهي: القيادة، واألفراد، والسياسة واالستراتيجية، والشراكة في جوانب األدا

 واملوارد، والعمليات واإلجراءات.

وتضم املجموعة الثانية أربعة معايير لوصف النتائج التي تم تحقيقها    

اعتمادا على املقومات وهي: النتائج الخاصة باملوارد البشرية، ونتائج العمالء، 

 [. 12,13] نتائج األداء الرئيسيةونتائج خاصة باملجتمع، و 

 جائزة الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم لألداء التعليمي املتميز

، بهدف إبراز 1998أنشئت الجائزة في دبي باإلمارات العربية املتحدة عام      

أهمية قطاع التعليم العام ودوره في املجتمع، واإلسهام في االرتقاء باألداء 

ز جائزة الشيخ حمدان بن التعليمي، وتدعيم ومكا
ّ
نته في املجتمع، حيث ترك

راشد آل مكتوم لألداء األكاديمي املتميز، على رفع األداء في جميع الكيانات 

التعليمية، وإلى تعزيز جودة النظام التعليمي بشكل عام، وتشجيع االبتكار، 

هامات والتمّيز في جميع املجاالت األدبية والعلمية، باإلضافة إلى تكريم اإلس

القيمة في هذا القطاع، وقد توّسعت لتشمل جميع اإلمارات، ودول مجلس 

التعاون الخليجي، تحت عنوان أفضل األبحاث التعليمية املطبّقة في الوطن 

 العربي.

 وتنقسم الجائزة إلى خمسة فروع هي:

 فئة املدرسة واإلدارة املدرسية املتميزة. •

 فئة املعلم املتميز. •

 املتميز.فئة الطالب  •

 فئة أفضل ابتكار علمي. •

 [. 14] فئة األسرة املتميزة •

 جائزة التعليم للتميز

 1430أنشأت وزارة التعليم باململكة العربية السعودية جائزة التميز عام     

وتهدف إلى تشجيع فئات املجتمع التعليمي، وإبراز منجزاتهم، وتحفيز األداء 

بصفة مستمرة، وتعزيز املواطنة، االنتماء، التعليمي واإلداري األمثل 

الشفافية، املسؤولية املهنية، والتنافس اإليجابي، وتحقيق العدالة، واحترام 

 وتكريمهم 
ً
 وإداريا

ً
التنوع الثقافي، وتكافؤ الفرص مع إبراز دور املتميزين علميا

قيق ودعم مكانتهم في املجتمع، وإذكاء روح التنافس اإليجابي بين الطالب لتح

التفوق واإلبداع، ونشر ملمارسات التعليمية واإلدارية املتميزة لالرتقاء 

 بمستوى األداء.

وتشمل فروع الجائزة كال من الطالب، واملعلم، واملرشد الطالبي، واإلدارة 

واملدرسة، واملشرف التربوي، والتميز اإلداري، واملشروعات التطوعية للبنين 

 [. 15] والبنات

 بد العزيز للجودةجائزة امللك ع

السامي رقم  أنشئت جائزة امللك عبد العزيز للجودة بموجب خطاب املقام    

ه، بهدف تحفيز القطاعات اإلنتاجية 1420/ 27/11وتاريخ  18670/ب/ 7

والخدمية لتطبيق أسس وتقنيات الجودة الشاملة من أجل رفع مستوى 

جودة األداء وتفعيل التحسين املستمر لعملياتها الداخلية وتحقيق رضا 

املستفيدين. كما تهدف الجائزة لتكريم أفضل املنشآت ذات األداء املتميز 

لجودة بحصولها على التقدير الالئق على والتي تحقق أعلى مستويات ا

املستوى الوطني نظير ما حققته من إنجازات وبلوغها مرتبة متميزة بين أفضل 

 املنشآت املحلية.

َعدُّ الجائزة وسيلة لتحقيق التميز في األعمال من خالل توفير هيكل     
ُ
وت

ملنشآت متكامل لتنسيق جميع أنشطة تحسين األداء وإدارتها، وذلك بتمكين ا

من تقييم مستوى أدائها الحالي ومقارنته بمستوى األداء في املنشآت املتميزة 

على مستوى العالم، ومن ثم العمل على سد الثغرات املوجودة بين املستويين. 

ن املنشآت من قياس أدائها في عدة مجاالت 
ّ
وتقدم الجائزة معايير محددة تمك

ة مستمرة لتحديد األهداف رئيسية تساعدها على تحسين األعمال بصور 

 وترتيب أولوياتها وتنظيمها ومراجعتها بغرض إنجاز هذه األهداف. 

كما تعد جائزة امللك عبد العزيز للجودة هي الجائزة األم للتميز املؤسس ي     

على مستوى اململكة العربية السعودية ولجميع القطاعات، ولذا ُيعتبر 

على تبني قيادات املنشآت للجودة  االشتراك في الجائزة من أهم املؤشرات

 والتميز وتقديم منتجات وخدمات تلبي وتفوق تطلعات املستفيدين.

ه وصدر 1436ومن هذا املنطلق دشنت الجائزة نموذجها الجديد في  

ه ليكون بمثابة اإلطار املرجعي لتطبيق الجودة 1437التحديث له في عام 

 [. 2] والتميز املؤسس ي في اململكة

 العامة للجائزة  األهداف

التوعية ونشر ثقافة الجودة والتميز املؤسس ي وتطبيقاته في املجتمع وبين  .1

 مختلف القطاعات في اململكة.

تحفيز القطاعات لتبني مبادئ الجودة والتميز املؤسس ي من خالل تطبيق  .2

 النموذج الوطني للتميز لجائزة امللك عبد العزيز للجودة وتبني معاييره.

 تعزي .3
ً
ز مفاهيم وتطبيقات قياس األداء والتحسين املستمر لألعمال سعيا

 نحو إرضاء املستفيدين وكافة املعنيين.

العمل على رفع مستوى الجودة في املنشآت السعودية وتعزيز جهودها  .4

 وتمكينها من الوصول للمنافسة على املستوى العاملي.

ـآت لتحقيق أهداف الجودة االرتقاء بمستوى القيادات اإلدارية في املنش .5

 الشاملة والوفاء بمسـؤولياتها.

 حـث املنشآت على االلتزام باملواصفات واملقاييس الوطنية والدولية. .6

توفير منصة مثالية لتبادل أفضل املمارسات واملقارنات املرجعية بين  .7

 املنشآت الوطنية ونقل التجارب الناجحة بين قطاعات األعمال املختلفة.

زيادة فاعلية مشـاركة املنشـآت في بناء املجتمع وتعزيز االستدامة في كافة  .8

 املجاالت. 

تكريم وتشجيع املنشآت املتميزة والفائزة بالجائزة وإبرازها كقدوة حسنة في  .9

املجتمع مما سينعكس إيجابيا على املنشآت الوطنية وخلق جو إيجابي 

 للمنافسة نحو التميز.

 جائزةالتعريف بنموذج ال

 ُيعد نموذج التميز النموذج الوطني للتميز املؤسس ي الصادر عن جائزة     

امللك عبد العزيز للجودة أحد املرتكزات األساسية ملسيرة التميز في اململكة، 

 من العناصر 
ً
حيث ُروعي في تصميمه وبناء معاييره الرئيسية والفرعية عددا

 
ً
 موحدا

ً
 وطنيا

ً
 للجودة والتميز املؤسس ي لجميع الرئيسية لتجعل منه نموذجا

 القطاعات في اململكة.



 

140 

أهمية إعداد النموذج بالنظر إلى ما يوليه العالم اليوم من اهتمام  وتظهر    

 من أهميتها ودورها 
ً
متزايد ببرامج وجوائز الجودة والتميز املؤسس ي انطالقا

امللموس في تحسين األداء واالرتقاء بمستوى الخدمات واملنتجات املحلية 

 وتمكينها من املنافسة اإلقليمية والعاملية.

ء نموذج التميز على أساس التمكين ملبادئ الجودة والتميز املؤسس ي وتم بنا     

ووضعها بطريقة علمية ووفق أفضل املمارسات العاملية وبما يتناسب والبيئة 

املحلية، كونه يحدد متطلبات التميز ويرسم اإلطار املرجعي للتطبيق بشكل 

ئه ومعبر في منظم، ما يعني أنه متكامل في هيكليته ومترابط بين مختلف أجز 

صياغته وواضح في مصطلحاته التي تتناسب مع جميع القطاعات في اململكة 

 وال يخاطب قطاع محدد. 

 القيم الجوهرية التي يحصل عليها املشارك  

 التميز في األداء. .1

 العمل بروح الفريق. .2

 العدالة وتكافؤ الفرص. .3

 التفاعل وتلبية احتياجات املجتمع.  .4

 الخصوصية في التعامل. .5

 باإلضافة إلى القيمة املضافة من االشتراك في الجائزة الوطنية للجودة

التعرف على أسلوب علمي لتطبيق وتقييم معايير األداء املؤسس ي  .1

واستدامة النتائج وفق النموذج الوطني للتميز بما يساهم في تحقيق رؤية 

 بفعالية وكفاءة عالية. 2030

منظومة الذكية للتميز املؤسس ي )تميز نت( والتي توفر االنضمام لل .2

للمنشآت نظام إلكتروني تفاعلي لبناء منهجيات التميز، وإدارة مؤشرات 

األداء، وإدارة الجودة وتوثيق النماذج واألرشفة اإللكترونية، وعرض نتائج 

األداء والتقارير الذكية وفق معايير الجائزة، والتدريب على أدوات وتقنيات 

التقييم املؤسس ي الذاتي وحصر نقاط القوة ومجاالت التحسين إلكترونيا بما 

 يضمن االستمرار واستدامة النتائج.

االستفادة من زيارات خبراء تقييم األداء املؤسس ي، وتزويد املنشأة بتقرير  .3

إلكتروني متكامل لجميع معايير الجائزة يتم عكسه مباشرة عبر منظومة )تميز 

 نت(.

يم وإبراز أفضل املمارسات املتميزة والقيام بالتغطية اإلعالمية تكر  .4

 املتكاملة للفائزين. 

احتفاظ املنشأة الفائزة بشعار الجائزة ملدة عامين، ويحق لها استخدامه  .5

 على مطبوعاتها الخاصة وإعالناتها التجارية.

 فلسفة بناء نموذج الجائزة

     
ً
ببرامج وجوائز الجودة والتميز املؤسس ي  يولي العالم اليوم اهتماما متزايدا

انطالقا من أهميتها ودورها امللموس في تحسين األداء واالرتقاء بمستوى 

الخدمات واملنتجات املحلية وتمكينها من املنافسة اإلقليمية والعاملية. وبالدنا 

الغالية اململكة العربية السعودية ليست بمعزل عن كل هذا الحراك العاملي 

 بتبني مفاهيم الجودة والتميز فقد أو 
ً
 كبيرا

ً
لت حكومتنا الرشيدة اهتماما

املؤسس ي وقد مثل إطالق جائزة امللك عبد العزيز للجودة محطة مهمة في 

 مسيرة الجودة والتميز املؤسس ي باململكة.

م 2015هـ/ 1436ومن هذا املنطلق دشنت الجائزة نموذجها الجديد في عام       

م ليكون بمثابة اإلطار املرجعي لتطبيق الجودة والتميز 2017وتم تحديثه عام 

املؤسس ي في اململكة، وقد روعي في تصميمه وبناء معاييره الرئيسية والفرعية 

 للجودة 
ً
 موحدا

ً
 وطنيا

ً
 من العناصر الرئيسية لتجعل منه نموذجا

ً
عددا

والتميز املؤسس ي لجميع القطاعات في اململكة. وتتلخص هذه العناصر في 

هذا النموذج بني على أساس التمكين ملبادئ الجودة والتميز املؤسس ي  كون 

وتجذيرها بطريقة علمية ووفق أفضل املمارسات العاملية وبما يتناسب 

والبيئة املحلية، ولذا فالنموذج يحدد متطلبات التميز ويرسم اإلطار املرجعي 

ف أجزائه للتطبيق بشكل منظم، فهو متكامل في هيكليته ومترابط بين مختل

ومعبر في صياغته وواضح في مصطلحاته التي تتناسب مع جميع القطاعات في 

.
ً
 محددا

ً
 اململكة وال يخاطب قطاعا

 صياغة محتوى النموذج 

من أجل التوصل إلى إطار موحد ومرجعي لجميع القطاعات في اململكة،      

جرت صياغة مفردات ومصطلحات وعبارات النموذج بطريقة علمية 

ة تساهم في الفهم وتسهل وصول املعلومة وال تعطي داللة مباشرة ألي مدروس

قطاع محدد، وبناًء عليه ستعمل كافة القطاعات ضمن اإلطار املوحد 

للمعايير على أن تقوم بتطبيقه ضمن سياقها الخاص وبما يتالءم مع طبيعة 

العمل، ولذا فقد خصص للمنشآت دليل للمعايير ودليل إرشادي ملؤشرات 

 نتائج ودليل للمصطلحات.ال

 مرتكزات النموذج 

 محاور رئيسية، وهي كالتالي: 3يرتكز نموذج التميز للجائزة على 

: مبادئ الجودة والتميز املؤسس ي 
ً
 أوال

التميز هو نتيجة جهود منظمة ومستمرة تحقق وتتجاوز تطلعات جميع      

املعنيين، وال يأتي هذا صدفة وإنما نتيجة لتبني جملة من املبادئ األساسية 

املحركة للفكر على مستوى القيادات اإلدارية واملحفزة لصنع القرارات 

ى. ولكي الصائبة واملساهمة في تحقيق النجاح الشامل واملستدام طويل املد

يتم ترجمة ذلك بشكل عملي اعتمدت الجائزة هذه املبادئ لبناء نموذج 

معايير التميز لجائزة امللك عبد العزيز للجودة ووضع إطار عملي إلدارة 

 املنشاة.

: املعايير 
ً
 ثانيا

 تتكون املعايير الثمانية الخاصة بالجائزة من جزأين رئيسيين وهما:

جزء الخاص بمعايير املمكنات على الوسائل املمكنات حيث يركز هذا ال -أ 

 واألساليب التي تتبعها املنشأة للوصول إلى النتائج املرغوبة.

النتائج، ويركز هذا الجزء الخاص بالنتائج على أداء املنشأة والنتائج  -ب 

 الحالية التي حققتها والتي تم الوصول إليها عن طريق تلك املمكنات.

 املعايير وفق أوزان معتمدة كما يلي: ويحتوي كل جزء على عدد من

 ائجمكنات والنتللم الوزن املعتمدو   الوزن النسبيو   املحاور و   املعيار و  الجزء 1 جدول 

 الوزن املعتمد  الوزن النسبي  املحاور  املعيار الجزء 

 150 25 تحديد التوجه االستراتيجي القيادة اإلدارية  املمكنات 

 25 النظام اإلداري واألداء املؤسس ي متابعة ومراجعة

 25 تعزيز العالقة مع كافة املعنيين 
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 الوزن املعتمد  الوزن النسبي  املحاور  املعيار الجزء 

 25 دعم ثقافة الجودة والتميز واإلبداع

 25 الحوكمة واملسؤولية املجتمعية

 25 إدارة التغيير وإدارة املخاطر واألزمات

 100 50 االستراتيجيةإعداد ونشر الخطة  التخطيط االستراتيجي

 50 تطبيق ومتابعة ومراجعة الخطة االستراتيجية

 100 20 إعداد خطط وسياسات وإجراءات املوارد البشرية  املوارد البشرية 

 20 تطوير معارف وقدرات املوارد البشرية 

 20 بيئة العمل وتمكين املوارد البشرية 

 20 التواصل واملشاركة 

 20 تقييم أداء وتقدير املوارد البشرية

 100 25 إدارة الشراكات والتحالفات االستراتيجية  الشراكات واملوارد 

 25 إدارة املوارد املالية

 25 إدارة املرافق واملمتلكات 

 25 إدارة التقنية واملعرفة 

 150 30 وإدارة العمليات  تحديد وتصميم إدارة العمليات واملنتجات والخدمات

 30 تصميم وإدارة املنتجات والخدمات

 30 التحسين املستمر للعمليات واملنتجات والخدمات

 30 إدارة وتسويق املنتجات والخدمات

 30 إدارة العالقة مع املستفيدين

 150 100 مقاييس رأي املستفيدين  نتائج املستفيدين  النتائج

 50 مؤشرات األداء املتعلقة باملستفيدين

 150 75 مقاييس رأي املوارد البشرية نتائج املوارد البشرية 

 25 مؤشرات األداء املتعلقة باملوارد البشرية 

 100 75 مخرجات األعمال الرئيسية  نتائج األداء الرئيسية

 75 مؤشرات األداء الرئيسية

 1000   لألوزان املعتمدة املجموع الكلي 

 
ً
 املؤسس ي التقييم أداة: ثالثا

 املؤسس ي، التميز مستوى  لتحديد الجائزة لدى املعتمدة األداة هي إتقان         

 عناصر خمسة طريق عن املؤسس ي  األداء مستوى  قياس خاللها من يتم والتي 

 النتائج تقييم يتم بحيث والتطوير، والقياس واإلنفاذ والنظام األداء: رئيسية

 [.  14] العناصر بقية خالل من املمكنات وتقييم ،(أداء) العنصر خالل من

 السابقة  الدراسات. 4

  
ً
 :العربية الدراسات: أوال

 والتعليم التربية لجائزة تقويمية دراسة: " بعنوان [ 16] النوح دراسة     

 الدراسة هذه وهدفت ،"املتميز املدرسة مدير فئة السعودية العربية باململكة

 من املتميز املدرسة ملدير والتعليم التربية جائزة معايير مناسبة على التعرف

 واستخدم الرياض، بمدينة التربويين  واملشرفين  املدارس مديري  نظر وجهة

 على طبقت حيث املعلومات  لجمع كأداة واالستبانة الوصفي، املنهج الباحث

 :نتائجها أهم وكانت للمديرين%( 15)و للمشرفين %( 20) بلغت عينة

 .متوسطة بدرجة مناسبة االستراتيجي التخطيط معايير أن  -

 العالقة  وتوثيق التشاورية ومعايير الفعالة، التربوية القيادة معايير أن  -

 إدارة ومعايير والتطوير، والتغيير التطوير إدارة ومعايير املحلي، باملجتمع

 .كبيرة بدرجة مناسبة الرقمية، االدارة ومعايير التعلم، بيئة

 والتعليم التربية وزارة جائزة اسهام مدى: " بعنوان [ 17] الزائدي دراسة     

 وهدفت ،"الطائف بمحافظة املدارس ملديري  اإلداري  األداء تحسين في للتميز

 وزارة جائزة معايير تحقيق درجة على التعرف األول  محورها في الدراسة هذه

 املؤسسية، الثقافة القيادي، التميز: )املجاالت في للتميز والتعليم التربية

 وزارة جائزة إسهام درجة الثاني املحور  قاس بينما ،(املهنية التنمية الجودة،

 األداة وكانت املدارس، ملديري  اإلداري  األداء تحسين  في للتميز والتعليم التربية

( 31) من وتكونت مجاالت أربعة في جاءت والتي  االستبانة هي املستخدمة

 التعليم مدارس ومديرات مديري  جميع على الدراسة هذه  وطبقت فقرة،

 ( 368) عددهم والبالغ الطائف محافظة في واألهلي الحكومي العام
ً
 مديرا

 :التالية للنتائج الدراسة وتوصلت ومديرة،

 التعليم  مدارس في للتميز والتعليم التربية وزارة جائزة معايير تحقق درجة أن  -

  كبيرة كانت العام
ً
 .جدا

 املهنية، التنمية املؤسسية، الثقافة مجال: التالي وفق مرتبة املجاالت جاءت -

 .القيادي التميز الجودة،

 جائزة  معايير لتطبيق مقترح تصور : " بعنوان [ 18] القحطاني دراسة      

 ،"ميدانية دراسة عسير بمنطقة للبنات الثانوية باملدارس للتميز التعليم

 للتميز التعليم جائزة معايير تطبيق واقع على للتعرف الدراسة هذه وهدفت

 املنهج الدراسة هذه واستخدمت عسير، بمنطقة للبنات الثانوية املدارس في

 الدراسة ومجتمع االستبانة، هي املستخدمة األداة وكانت املسحي، الوصفي

  يلي ما النتائج أهم وكانت وكيلة،( 342)و مديرة( 90)
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 التعليم جائزة معايير تطبيق تعيق وذاتية ووظيفية تنظيمية معوقات وجود -

 .عسير بمنطقة الثانوية املدارس في للتميز

 .متوسطة بدرجة يتم املدارس قادة لدى االستراتيجي التخطيط -

 العربية باململكة املدرسية القيادات أداء: "بعنوان [ 1] القرني دراسة      

 هذه وهدفت ،"مقترح تدريبي  برنامج: التميز معايير ضوء في السعودية

 املدرسية، القيادة في التميز ملعايير العاملية النماذج على للتعرف الدراسة

 العام التعليم بمدارس املدرسية القيادات ألداء الحالي الواقع وتشخيص

 الصعوبات، على والتعرف التميز، معايير ضوء في السعودية العربية باململكة

 هي الدراسة أدوات وكانت القيادات، هذه لتطوير مقترح تدريبي  نموذج وبناء

 االستبانة تطبيق وتم الوصفي، املنهج هو الدراسة ومنهج واملقابلة، االستبانة

 الرياض،: وهي تعليمية إدارات ثالث  في املدرسية القيادة مشرفي جميع على

 ( 79) مجموعهم وبلغ والشرقية، وجده،
ً
 تطبيق  وتم املدرسية، للقيادة مشرفا

 ( 24) على املقابلة أداة
ً
 النتائج أبرز  وكانت التعليم بوزارة التميز خبراء من خبيرا

 :يلي ما

 باململكة العام التعليم بمدارس املدرسية القيادات تطبيق محور  درجة أن  .1

 .متوسطة جاءت التميز ملعايير السعودية العربية

 تطبيق عند صعوبات وجود على كبيرة بدرجة موافقون  الدراسة أفراد أن  .2

 .التميز نماذج

 للتميز الناشئة السعودية الجامعات جاهزية"  بعنوان [ 8] اللوقان  دراسة -

 حالة  دراسة: والتميز للجودة العزيز  عبد امللك جائزة معايير ضوء في املؤسس ي 

 " حائل  جامعة على

 في املؤسس ي  للتميز حائل جامعة جاهزية درجة معرفة الدراسة وهدفت     

 قياداتها نظر وجهة من والتميز للجودة العزيز عبد امللك جائزة معايير ضوء

 إجابات على للحصول  كأداة واالستبانة الوصفي املنهج واستخدم األكاديمية،

 من وكان  حائل، بجامعة األكاديمية القيادات جميع من املكونين  املبحوثين 

 حائل  جامعة جاهزية درجة أن  هي الدراسة لها توصلت التي  النتائج أهم

 كان والتميز للجودة العزيز عبد امللك جائزة معايير ضوء في املؤسس ي  للتميز

 :أهمها التوصيات من بعدد الدراسة أوصت وقد متوسطة، بدرجة

 للجودة  العزيز عبد امللك جائزة أنموذج في الواردة املعايير جميع تبني  -1

 .متطلباتها تحقيق على والعمل املؤسس ي  والتميز

 منهجيات على تشتمل ال كانت التي  واملجاالت األبعاد تحسين  على  العمل -2

 التخطيط) في وبخاصة مستمر بشكل تمارس ال أو بانتظام تطبق وال محددة،

 املستفيد،  على والتركيز والشركاء، واملوردون  اإلدارية، والقيادة االستراتيجي،

 .البشرية واملوارد

 الجامعة، وإدارات أقسام جميع في األداء في والتكامل التعاون  روح خلق -3

 .األكاديمي  والجانب اإلداري  الجانب بين  والتكامل

 التميز معايير تبني  يتم وأن  املؤسس ي، التميز ألهمية الجامعة إدراك ضرورة -4

 .الجائزة حددتها التي  املؤسس ي 

 وتوعيتهم التميز، لتحقيق الجامعة في العاملين  أداء تطوير ضرورة -5

 .بأهميته 

 
ً
 األجنبية الدراسات: ثانيا

 متميز مدرسة ملدير القيادية الخصائص" :بعنوان [ 19] وسيدهو فوك دراسة

 ملدير القيادية الخصائص عن للكشف الدراسة هذه وهدفت" ماليزيا في

 ( 87) من مجتمعها وتكون  املتميز، املدرسة
ً
 ( 1105)و معلما

ً
 واستخدم طالبا

( املدرسية والوثائق واملالحظات، املقابالت،) وهي األدوات من عدد الباحثان 

 :كالتالي النتائج أبرز  وكانت

 .املعنيين  كافة مع وشركات كاملة ملشاركة يحتاج املدرسة نجاح أن  -

 . القوي  والدعم الواضحة للرؤية تحتاج الجيدة القيادة أن  -

 .لآلخرين الصالحيات منح  في تساهم املدرسة قائد شخصية أن  -

 طريق  عن التعليمية العملية جودة زيادة"  بعنوان [ 20] جامبور  دراسة

 الدراسة هذه وهدفت" تقنية ثانوية مدرسة في الشاملة الجودة إدارة تطبيق

 تطبيق ظل في وذلك سلوفاكيا، في الثانوية املدارس في التعليم جودة لتقييم

 التقليدي، األسلوب مع باملقارنة املدرسة في التعليم في الشاملة الجودة إدارة

 الثاني شقها وفي للتميز األوربي النموذج على األول  شقها في الدراسة وركزت

 التجريبي، املنهج فيها الباحث واستخدم املقترحة، التحسين  مجاالت على

 االختبارات االستبانات،) وهي األدوات من عدد الدراسة هذه في واستخدم

 :كالتالي النتائج أبرز  وكانت( التعليمية والوثائق التعليمية،

 الجودة إدارة فلسفة باستخدام التقنية املواد تعليم في عالية جودة وجود  -

 .املدرسة في

" املدرس ي  التميز وأنموذج سنغافورة في املدرسة: " بعنوان [ 21] تي دراسة

 السنغافوري، املدرس ي  التميز نموج على  للتعرف الدراسة هذه وهدفت

 :كالتالي النتائج أبرز  وكانت الوصفي، املنهج فيها الباحث واستخدم

 .املدارس في الجودة بتحسين  يتعلق فيما املنهجية لتنظيم حاجة هناك أن  -

 عن النظر بغض التميز نموذج جوهر على املدارس مديري  تركيز ضرورة -

 .بنيته

 في املدرس ي  التعليم في التميز نحو: "بعنوان [ 22] وآخرون  سرينفيناس دراسة

 فيها استخدم التي  الدراسة وهدفت" كاستراتيجية الشاملة الجودة إدارة

 الشاملة الجودة مفهوم عن للكشف املسحي الوصفي املنهج الباحثون 

 التوصيات  من بعدد الدراسة وأوصت املدرس ي، التعليم في تحقيقه وامكانية

 :أهمها كان 

 الشاملة الجودة تحقيق على تساعد صالحيات املدارس مديري  منح ضرورة -

 .املدرس ي  التعليم في

 .املدرسة داخل الواحد الفريق بروح العمل ضرورة -

 .املؤسسة رسالة من جزء تكون  وأن  الرسالة، وضوح -

 .بالجودة وااللتزام الوعي -

 .االختبارات على االعتماد عن التوقف -

   السابقة الدراسات على التعليق

 وأوجه االتفاق، أوجه: محاور  أربعة السابقة الدراسات على التعليق يتضمن

 والدراسات الدراسة هذه بين  التميز وأوجه االستفادة، وأوجه االختالف،

 :يلي كما السابقة

 :السابقة والدراسات الحالية الدراسة بين  االتفاق أوجه

  نالحظ الحالية بالدراسة ومقارنتها السابقة، الدراسات على االطالع بعد     

 الدراسة هذه اتفقت  السابقة والدراسات الحالية الدراسة بين  االتفاق أوجه

 ودراسة [18] القحطاني ودراسة[ 17] الزائدي ودراسة[ 16] النوح دراسة مع

 التميز وهو املوضوع في[ Jambor 20 [ ودراسة[ 8] اللوقان  ودراسة[ 1]  القرني

 [22 دراسة مع اتفقت كما التميز معايير وفق تطويره وسبل األداء في

Sreenivas et al ]التميز موضوع في. 

 السابقة  والدراسات الحالية الدراسة بين  االختالف أوجه
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 املعايير نوع في السابقة الدراسات كافة مع الدراسة هذه اختلفت  -

،[ 1] القرني دراسة عدا أخرى  تميز ومعايير نماذج وعلى املستخدمة
ً
 جزئيا

 العالي،  التعليم مؤسسات على الدراسة طبقت حيث[ 8] اللوقان  ودراسة

 في  للجودة العزيز عبد امللك جائزة معايير على الدراسة هذه ركزت بينما

 .العام التعليم مدارس

  السابقة الدراسات من االستفادة أوجه

 :كالتالي السابقة الدراسات من الدراسة هذه استفادت

 .الدراسة لفصول  املقترح التصور  وضع -

 .الدراسة أدوات اختيار -

 .النظري  اإلطار تعزيز -

 .الدراسة لهذه املناسب املنهج اختيار -

 السابقة الدراسات عن الحالية الدراسة تميز أوجه

 باملرحلة العام التعليم مدارس أداء في التميز واقع دراسة الدراسة هذه تقدم -

 .للجودة العزيز عبد امللك جائزة معايير ضوء في الرياض بمنطقة الثانوية

  األداء في التميز لواقع تناولها في األولى هي الدراسة هذه تعد -
ً
 ملعايير وفقا

  من الباحث عليه حصل ما حسب  للجودة العزيز عبد امللك جائزة

 .الجائزة أمانة من معلومات

 واإلجراءات  الطريقة. 5

 الدراسة ومجتمع العلمية للمنهجية عرضا الدراسة من املبحث هذا يتناول      

 من التحقق  وآلية البيانات، جمع أداة تصميم وكيفية املستخدمة واألداة

  وثباتها، صدقها
ً
 بعرض  الفصل وختم تطبيقها، إجراءات إلى التطرق  وأخيرا

 .النتائج واستخراج البيانات معالجة في املستخدمة اإلحصائية األساليب

 الدراسة  ا. منهج

 هو  البحث لهذا املناسب املنهج فإن  وأهدافها الدراسة طبيعة ضوء في     

 تساؤالته، على واإلجابة البحث، أهداف لتحقيق املسحي؛ الوصفي املنهج

  ويصفها الظاهرة يدرس الذي هو الوصفي واملنهج
ً
  وصفا

ً
 عنها ويعبر دقيقا

 
ً
  تعبيرا

ً
، كميا

ً
 [. 23] رقمية بطريقة ويفسرها وكيفيا

 الدراسة  ب. مجتمع

 للبنين  الثانوية املدارس مديري  جميع من الحالية الدراسة مجتمـع يتكون      

 أفراد جميع باختيار الباحث وقام ،(386) عددهم والبالغ الرياض بمنطقة

 تم امليداني التطبيق وبعد االلكترونية، االستبانات ارسال وتم البحث مجتمع

 .اإلحصائي للتحليل تصلح التي  الردود من( 171) على الحصول 

راسة  ج. أداة ِّ
 الد 

 تم وقد للدراسة، الالزمة البيانات لجمع كأداة االستبانة الباحث استخدم

 وبعيارات أبعاد ثمانية األول  املحور  تضمن محورين من االستبانة تصميم

  العبارات وصيغت عبارة،( 11) الثاني واملحور  عبارة،( 74) بلغت
ً
 ملقياس وفقا

  موافق: )التالي النحو على رباعي
ً
 موافق  غير /موافق غير /موافق /جدا

 :يلي كما األداة محاور  وكانت ،(بشدة

 وعدد فقراته   ور ة وأبعاد كل مح محاور األدا 2 جدول 

 عدد الفقرات األبعاد  املحور  م 

 واقع التميز في األداء  1

 بمدارس التعليم العام بمنطقة الرياض في ضوء معايير جائزة امللك عبد العزيز للجودة 

 

 11 القيادة اإلدارية 

 12 التخطيط االستراتيجي

 15 املوارد البشرية 

 9 الشراكات واملوارد 

 8 إدارة العمليات واملنتجات والخدمات

 5 نتائج املستفيدين 

 6 البشرية نتائج املوارد 

 8 نتائج األداء الرئيسية

 الصعوبات التي قد تواجه قادة املدارس في التعليم العام 2

 بمنطقة الرياض في تطبيق معايير جائزة امللك عبد العزيز للجودة 

11 

راسة أداة تصحيح  :الّدِّ

سلوب الباحث استخدم النتائج تفسير لتسهيل
ُ
 مستوى  لتحديد  التالي األ

 الجدول  في املوضحة للبدائل وزن  إعطاء تم حيث األداة، بنود على  اإلجابة

  معالجتها ليتم التالي
ً
 مستويات أربعة إلى اإلجابات تلك تصنيف تم ثم إحصائيا

 :يلي كما

 3 جدول 

راسة  أداة في  املستخدم التدرج وفق للفئات توزيع ِّ
 الد 

  الوصف 
 
وافق جدا وافق  م وافق  م وافق بشدة  غير م  غير م

طات   1.75-1.00من  2.50-1.76من  3.25-2.51من  4.00-3.26من  مدى املتوّسِّ

 : األداة صدق

راسة أداة صدق من بالتأكد الباحث قام  :بطريقتين الّدِّ

 
ً
ال عداد بعد: لألداة الظاهري  الصدق: أوَّ لية بصورتها االستبانة إِّ   تم األوَّ

 العبارات، وضوح مدى حول  آرائهم إلبداء املحكمين  من نخبة على عرضها

 . صياغتها وصحة للمحور، وانتمائها

 
ً
 :الداخلي االتساق صدق: ثانيا

راسة أداة لفقرات الداخلي االتساق  بحساب الباحث قام  بحساب وذلك الّدِّ

 إليه تنتمي  الذي بالبعد الكلية والدرجة فقرة  كل بين  بيرسون  ارتباط معامالت

 يوضحه ما وهو للمحور، الكلية بالدرجة االرتباط معامل وكذلك الفقرة،

الية الجداول   :التَّ
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 4جدول 

 له الكلية والدرجة  املحور  بنود ارتباط معامالت

معامل االرتباط  األبعاد 

 بالبعد

معامل االرتباط 

 باملحور 

معامل االرتباط 

 بالبعد

معامل االرتباط 

 باملحور 

معامل االرتباط 

 بالبعد

معامل االرتباط 

 باملحور 

 املحور األول 

 

 القيادة اإلدارية 

1 0.781** 0.599** 5 0.752** 0.651** 9 0.850** 0.776** 

2 0.841** 0.664** 6 0.605** 0.398** 10 0.799** 0.733** 

3 0.730** 0.625** 7 0.728** 0.676** 11 0.769** 0.736** 

4 0.810** 0.657** 8 0.745** 0.664**    

 **0.854 **0.912 9 **0.780 **0.841 5 **0.769 **0.797 1 التخطيط االستراتيجي

2 0.872** 0.804** 6 0.874** 0.786** 10 0.923** 0.878** 

3 0.902** 0.845** 7 0.875** 0.807** 11 0.879** 0.829** 

4 0.866** 0.807** 8 0.881** 0.819** 12 0.890** 0.874** 

 **0.814 **0.856 11 **0.806 **0.848 6 **0.525 **0.594 1 املوارد البشرية 

2 0.740** 0.685** 7 0.872** 0.842** 12 0.830** 0.810** 

3 0.734** 0.688** 8 0.850** 0.831** 13 0.804** 0.824** 

4 0.830** 0.780** 9 0.828** 0.755** 14 0.847** 0.864** 

5 0.894** 0.841** 10 0.839** 0.819** 15 0.835** 0.828** 

 **0.774 **0.842 7 **0.548 **0.734 4 **0.650 **0.782 1 الشراكات واملوارد 

2 0.711** 0.562** 5 0.853** 0.784** 8 0.780** 0.737** 

3 0.797** 0.726** 6 0.826** 0.799** 9 0.808** 0.791** 

إدارة العمليات واملنتجات  

 والخدمات

1 0.874** 0.825** 4 0.887** 0.856** 7 0.915** 0.848** 

2 0.840** 0.746** 5 0.891** 0.807** 8 0.899** 0.846** 

3 0.912** 0.831** 6 0.885** 0.814**    

 **0.871 **0.943 5 **0.841 **0.936 3 **0.757 **0.863 1 نتائج املستفيدين 

2 0.894** 0.785** 4 0.936** 0.830**    

 **0.796 **0.929 5 **0.790 **0.951 3 **0.759 **0.902 1 نتائج املوارد البشرية 

2 0.936** 0.763** 4 0.956** 0.803** 6 0.831** 0.823** 

 **0.763 **0.908 7 **0.757 **0.900 4 **0.737 **0.760 1 نتائج األداء الرئيسية

2 0.796** 0.579** 5 0.892** 0.773** 8 0.854** 0.728** 

3 0.825** 0.692** 6 0.892** 0.745**    

 **0.753 **0.753 9 **0.693  5 **0.730  1 الثاني املحور 

2  0.814** 6  0.828** 10 0.703** 0.703** 

3  0.826** 7  0.859** 11 0.577** 0.577** 

4  0.762** 8  0.773**    

 .فأقل 0.01 مستوى  عند دالة عبارات** 

ابق الجدول  من ضح السَّ  وهو ،(0.01) مستوى  عند دالة العبارات جميع أن  يتَّ

نة الفقرات جميع أن  يوضح ما راسة استبانة في األول  للمحور  املكّوِّ  تتمتع الّدِّ

 .امليداني للتطبيق صالحة تجعلها عالية، صدق بدرجة

 :األداة ثبات

بات من للتحقق
َّ
راسة محاور  ملفردات الث  ألفا  معامل استخدام وتم الّدِّ

تائج وجاءت كرونباخ، الي الجدول  يوضحها كما النَّ  : التَّ

 كرونباخ ألفا ثبات معامالت 5جدول 

راسة ِّ
 معامل الثبات ألفا كرونباخ عدد البنود  محاور الد 

 0.928 11 البعد األول: القيادة اإلدارية

 0.940 12 االستراتيجيالبعد الثاني: التخطيط 

 0.963 15 البعد الثالث: املوارد البشرية 

 0.925 9 البعد الرابع: الشركات واملوارد 

 0.960 8 البعد الخامس: إدارة العمليات واملنتجات والخدمات

 0.951 9 البعد السادس: نتائج املستفيدين 

 0.967 6 السابع: نتائج املوارد البشرية  البعد
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راسة ِّ
 معامل الثبات ألفا كرونباخ عدد البنود  محاور الد 

 0.945 8 البعد الثامن: األداء الرئيسية 

 0.990 74 معامل ثبات املحور األول 

 0.926 11 املحور الثاني

 0.939 85 معامل الثبات الكلي 

تائج خالل من        ضح أعاله املوضحة النَّ راسة محاور  جميع ثبات أن يتَّ  الّدِّ

 على( 0.990 ،0.925) بين  ما ألفا الثبات معامل قيم تراوحت حيث مرتفع،

 ثبات قيم جميعها وهي ،(0.939) الكلي الثبات  معامل قيمة بلغت كما التوالي؛

راسة أداة صالحية توضح مرتفعة  .امليداني للتطبيق الّدِّ

 :البيانات تحليل أساليب

 االدوات وثبات صدق لحساب التالية اإلحصائية األساليب الباحث استخدم 

 :الدراسة تساؤالت على واإلجابة

 افراد آراء انخفاض أو ارتفاع مدرى  ملعرفة( Mean) الحسابي املتوسط -

 املحاور  جانب إلى الدراسة متغيرات عبارات من عبارة كل عن الدراسة

 أعلى حسب  االستجابة درجة حيث من العبارات لترتيب وكذلك الرئيسية،

 . حسابي متوسط

 انحراف مدى على للتعرف وذلك( Standard Deviation) املعياري  االنحراف -

 من محور  ولكل الدراسة متغيرات عبارات من عبارة لكل الدراسة افراد آراء

 املعياري  االنحراف يوضح حيث الحسابي، متوسطها عن الرئيسية املحاور 

  إلى  الدراسة متغيرات عبارات من عبارة لكل الدراسة أفراد آراء في التشتت

 اآلراء تركزت كلما الصفر من قيمته اقتربت فكلما الرئيسية، املحاور  جانب

 املتوسط حسب العبارات لترتيب وكذلك املقياس، بين  تشتتها وانخفض

 . الحسابي املتوسط تساوي  عند تشتت أقل لصالح الحسابي

 .البحث أداة ثبات الستخراج( Cronbach Alpha)ِّ كرونباخ ألفا معامل -

 االتساق صدق لحساب( Pearson) بيرسون  االرتباط معامل قيم حساب -

 .الدراسة ألداة الداخلي

 النتائج. 6

 بمنطقة العام التعليم بمدارس األداء في التميز واقع ما: األول  السؤال إجابة

   للجودة؟ العزيز عبد امللك جائزة معايير ضوء في الرياض

 في الرياض بمنطقة العام التعليم بمدارس األداء في التميز واقع على للتعرف  

 املتوسطات بحساب الباحث قام للجودة العزيز عبد امللك جائزة معايير ضوء

 التعليم  بمدارس األداء في التميز واقع محور  لعبارات املعيارية واالنحرافات

 للجودة، العزيز عبد امللك جائزة معايير ضوء في الرياض بمنطقة العام

 :التالية الجداول  يوضحها كما النتائج وجاءت

 اإلدارية القيادة: األول  البعد

 6 جدول 

  مرتبة اإلدارية القيادة بعد  عبارات على الدراسة أفراد استجابات
 
 الحسابي  املتوسط  حسب تنازليا

وافقة  االنحراف املعياري  املتوسط الحسابي  العبارات  م   الرتبة درجة امل

  0.718 3.33 تحدد الخطة االستراتيجية التوجه االستراتيجي 1
ً
 1 موافق جدا

 2 موافق 0.805 3.23 يتم اشراك العاملين في برامج التطوير والتحسين  5

 3 موافق 0.835 3.19 باملدرسة يساهم بنشر ثقافة الجودة  4

 4 موافق 0.793 3.11 يتم تحديد املخاطر واألزمات املتوقعة التي تؤثر على املدرسة أو منسوبيها  11

 م4 موافق 0.783 3.11 تمارس إدارة املدرسة قيادة التغيير بفاعلية 10

 5 موافق 0.831 3.10 القرارات تتخذ بناء على معلومات واقعية  3

 6 موافق 0.826 3.08 يتوفر نظام للمحاسبة  7

 7 موافق 0.708 3.07 يتناسب النظام اإلداري مع التوجه االستراتيجي 2

 8 موافق 0.841 3.06 وضوح سياسات االختيار لعضوية املجالس واللجان للجميع 9

 9 موافق 0.840 3.01 يتوفر نظام للمسؤولية املجتمعية 8

 10 موافق 0.825 2.96 تتوفر باملدرسة بيئة مشجعة لإلبداع والتميز  6

 موافق 0.611 3.11 املتوسط العام 

 :يلي ما يتضح السابق الجدول  باستقراء

 
ً
 مظاهر كأحد اإلدارية القيادة نمط على موافقين  الدراسة عينة أفراد: أوال

 جائزة معايير ضوء في الرياض بمنطقة العام التعليم بمدارس األداء في التميز

 القيادة بعد على موافقتهم متوسط بلغ حيث للجودة، العزيز عبد امللك

 فئات من الثالثة الفئة في يقع الذي املتوسط وهو ،(4.00 من 3.11) اإلدارية

 نحو الدراسة عينة استجابة أن  تبين  والتي  ،(3.25-2.51) من الرباعي املقياس

 .الدراسة أداة في( موافق) إلى تشير اإلدارية القيادة نمط

 
ً
 نحو الدراسة عينة آراء في توافق هناك أن  السابق الجدول  من يتبين : ثانيا

 إلى  2.96) بين  ما موافقتهم متوسطات تراوحت حيث اإلدارية، القيادة نمط 

 املقياس فئات من ،(والرابعة الثالثة) الفئة في تقع متوسطات وهي ،(3.33

 محور  عبارات على الدراسة أفراد موافقة خيار أن  توضح والتي  الرباعي

  موافق /موافق) إلى تشير اإلدارية القيادة
ً
 .الدراسة أداة في( جدا

 
ً
 رقم العبارة جاءت عليها املوافقة درجة حسب  العبارات هذه ترتيب بعد: ثالثا

( األولى) املرتبة في ،(االستراتيجي التوجه االستراتيجية الخطة تحدد) وهي( 1)

 يتم ( )5) رقم والعبارة ،(4.00 من 3.33) مقداره بمتوسط املوافقة حيث من

 حيث  من( الثانية) املرتبة في ،(والتحسين  التطوير برامج في العاملين  اشراك

 وهي ( 4)  رقم العبارة وجاءت ،(4.00 من 3.23) مقداره بمتوسط املوافقة

 املوافقة حيث من( الثالثة) املرتبة في ،(باملدرسة الجودة ثقافة بنشر يساهم)

 (. 4.00 من 3.19) مقداره بمتوسط
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 ، [17] الزائدي ودراسة[ 16] النوح من كل دراسة مع النتائج هذه وتتفق  

 التربوية القيادات اختيار في التعليم وزارة من الكبير باالهتمام النتائج وتفسر

 . أدائها وتقويم مستمر بشكل وتدريبها

  االستراتيجي التخطيط: الثاني البعد

 7 جدول 

  مرتبة االستراتيجي التخطيط بعد  عبارات على الدراسة أفراد استجابات
 
 الحسابي  املتوسط حسب تنازليا

وافقة  االنحراف املعياري  املتوسط الحسابي  العبارات  م   الرتبة درجة امل

 1 موافق 0.770 3.18 تتضمن الخطة التشغيلية البرامج واملبادرات الالزمة لتحقيقها  8

 م1 موافق 0.836 3.18 تتوفر باملدرسة قاعدة بالبيانات واملعلومات الالزمة للتخطيط االستراتيجي 1

 2 موافق 0.733 3.16 املدرسة وتطلعاتها املستقبلية األهداف االستراتيجية تحقق رؤية  5

 م2 موافق 0.749 3.16 تتوفر خطة تشغيلية لتحقيق األهداف االستراتيجية 7

 3 موافق 0.802 3.15 يوجد في الخطة التشغيلية مؤشرات لقياس األداء  9

 4 موافق 0.811 3.13 البيئة الداخلية والخارجية يتم من خالل الواقع الفعلي للمدرسة  تحليل 2

 5 موافق 0.843 3.08 تتضمن الخطة االستراتيجية للبدائل الالزمة ملواجهة املخاطر االستراتيجية 3

 م5 موافق 0.778 3.08 يتضمن النظام اإلداري مؤشرات أداء لقياسه 11

 6 موافق 0.765 3.06 الخطط التشغيلية أليات للمتابعة والتقويم ونسب التحقق يتوفر في  10

 7 موافق 0.800 3.03 رؤية املدرسة مبنية على نتائج التحليل الداخلي والخارجي 4

 8 موافق 0.815 3.01 يتم تحليل نتائج األداء واالستفادة منها 12

 9 موافق 0.900 2.99 املدرسة واملجتمع الخارجي الخطة االستراتيجية معلنة لجميع منسوبي  6

 موافق 0.702 3.10 املتوسط العام 

 :يلي ما يتضح السابق الجدول  باستقراء

 
ً
 كأحد  االستراتيجي التخطيط مستوى  على موافقين الدراسة عينة أفراد: أوال

 ضوء في الرياض بمنطقة العام التعليم بمدارس األداء في التميز مظاهر

 بعد  على موافقتهم متوسط بلغ حيث للجودة، العزيز عبد امللك جائزة معايير

 (.4.00 من 3.10) االستراتيجي التخطيط

 
ً
 نحو  الدراسة عينة آراء في توافق هناك أن السابق الجدول  من يتبين: ثانيا

 بين  ما موافقتهم متوسطات تراوحت حيث االستراتيجي، التخطيط نمط

 املقياس فئات من ،(الثالثة) الفئة في تقع متوسطات وهي ،(3.18 إلى 2.99)

 محور  عبارات على الدراسة أفراد موافقة خيار أن  توضح والتي  الرباعي

 .الدراسة أداة في( موافق) إلى تشير االستراتيجي التخطيط

 
ً
( 8)  رقم  العبارة  جاءت عليها املوافقة درجة حسب العبارات ترتيب  بعد: ثالثا

 والعبارة( لتحقيقها الالزمة واملبادرات البرامج التشغيلية الخطة تتضمن) وهي

 للتخطيط الالزمة واملعلومات بالبيانات قاعدة باملدرسة تتوفر) وهي( 1) رقم

 من  3.18) مقداره بمتوسط املوافقة حيث من( األولى) املرتبة في ،(االستراتيجي

 املدرسة رؤية تحقق االستراتيجية األهداف) وهي( 5) رقم والعبارة ،(4.00

 لتحقيق تشغيلية خطة تتوفر) وهي( 7) رقم والعبارة( املستقبلية وتطلعاتها

 بمتوسط املوافقة حيث من( الثانية) املرتبة في ،(االستراتيجية األهداف

 الخطة في يوجد) وهي( 9) رقم العبارة وجاءت ،(4.00 من 3.16)  مقداره

 املوافقة حيث من( الثالثة) املرتبة في ،(األداء لقياس مؤشرات التشغيلية

 (. 4.00 من 3.15) مقداره بمتوسط

 أن  في[ 18] القحطاني ودراسة[ 16] النوح دراسة مع النتائج هذه وتختلف     

 بينما متوسطة، بدرجة يتم االستراتيجي للتخطيط التربويون  القادة ممارسة

 بدرجة متحققة للتميز التعليم جائزة معايير أن [ 17] الزائدي دراسة ذكرت

 القيادات  بأن  النتائج هذه وتفسر العام، التعليم مدارس في جدا كبيرة

 يتم  حيث التشغيلي التخطيط على كبير بشكل تركز املدارس في التربوية

 . املجال هذا في التعليمية الورش وعقد عليه التدريب

 البشرية املوارد: الثالث البعد

 8 جدول 

  مرتبة البشرية املوارد بعد  عبارات على الدراسة أفراد استجابات
 
 الحسابي  املتوسط حسب تنازليا

وافقة  درجة االنحراف املعياري  املتوسط الحسابي  العبارات  م   الرتبة امل

  0.768 3.25 يتم تفويض جميع العاملين بما يتناسب مع مهام عملهم 12
ً
 1 موافق جدا

 2 موافق 0.844 3.24 يتوفر سجل نمو منهي لكافة العاملين باملدرسة 4

 3 موافق 0.698 3.18 تتضمن الخطة االستراتيجية تحسين بيئة املدرسة  10

 4 موافق 0.790 3.15 يتوفر باملدرسة نظام تواصل على جميع املستويات  13

 م4 موافق 0.757 3.15 تحفيز العاملين بالتنويع في البرامج التدريبية 7

 5 موافق 0.769 3.14 تحديد االحتياجات التدريبة للعاملين حسب املهام املنوطة بهم  5

 6 موافق 0.847 3.08 منسوبي املدرسةيتوفر نظام للتحفيز والتميز لجميع  11

 7 موافق 0.749 3.06 يشارك العاملون في أنشطة الجودة والتطوير والتحسين باملدرسة  9

 8 موافق 0.788 3.05 الهياكل اإلدارية متناسقة مع الدليل التنظيمي 1

 م8 موافق 0.887 3.05 تتوفر خطة للتدريب داخل املدرسة 6

 9 موافق 0.850 3.03 يتم تحديد االحتياجات الحالية واملستقبلية من القوى العاملة الالزمة  2
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وافقة  درجة االنحراف املعياري  املتوسط الحسابي  العبارات  م   الرتبة امل

 10 موافق 0.910 2.97 نظام تقويم األداء يتناسب مع األهداف االستراتيجية 15

 11 موافق 0.863 2.96 يتم قياس رضا العاملين باملدرسة  14

 12 موافق 0.803 2.91 تطوير العاملين يتوفر ألية لقياس أثر التدريب في  8

 13 موافق 0.901 2.85 تتبنى املدرسة خطط التعاقب في القيادات ورؤساء األقسام واللجان  3

 موافق 0.663 3.07 املتوسط العام 

 :يلي ما يتضح السابق الجدول  باستقراء

 
ً
 في  التميز مظاهر كأحد البشرية املوارد على موافقين  الدراسة عينة أفراد: أوال

 امللك جائزة معايير ضوء في الرياض بمنطقة العام التعليم بمدارس األداء

 البشرية املوارد بعد على موافقتهم متوسط بلغ حيث للجودة، العزيز عبد

 املقياس  فئات من الثالثة الفئة في يقع الذي املتوسط وهو ،(4.00 من 3.07)

 املوارد نحو الدراسة عينة استجابة أن  تبين  والتي  ،(3.25-2.51) من الرباعي

 .الدراسة أداة في( موافق) إلى تشير البشرية

 
ً
 نحو  الدراسة عينة آراء في توافق هناك أن السابق الجدول  من يتبين: ثانيا

 ،(3.25 إلى 2.85) بين  ما موافقتهم متوسطات تراوحت حيث البشرية، املوارد

 الرباعي  املقياس فئات من ،(والرابعة الثالثة) الفئة في  تقع متوسطات وهي

 املوارد محور  عبارات على الدراسة أفراد موافقة خيار أن  توضح والتي 

  موافق /موافق ) إلى تشير البشرية
ً
 .الدراسة أداة في( جدا

 
ً
 جاءت  عليها املوافقة درجة حسب العبارات هذه أهم ترتيب خالل من: ثالثا

 مهام مع  يتناسب بما العاملين  جميع تفويض  يتم) وهي( 12) رقم  العبارة

 من 3.25) مقداره بمتوسط املوافقة حيث من( األولى) املرتبة في ،(عملهم

 العاملين  لكافة منهي  نمو  سجل يتوفر) وهي( 4)  رقم العبارة وجاءت ،(4.00

 من 3.24) مقداره بمتوسط املوافقة حيث من( الثانية) املرتبة في ،(باملدرسة

 بيئة تحسين االستراتيجية الخطة تتضمن) وهي( 10) رقم والعبارة ،(4.00

 من 3.18) مقداره بمتوسط املوافقة حيث من( الثالثة) املرتبة في ،(املدرسة

 التنظيمي  الدليل توفر هو للموافقة العبارات هذه تحقيق يعزز  ومما ،(4.00

 توصيف تضمن حيث السعودية العربية باململكة التعليم وزارة أصدرته يالذ

 .تحققها ومتطلبات وظيفة كل ومهام للوظائف

 واملوارد الشراكات: الرابع البعد

 9 جدول 

  مرتبة واملوارد الشراكات بعد  عبارات على الدراسة أفراد استجابات
 
 الحسابي  املتوسط حسب تنازليا

وافقة  االنحراف املعياري  املتوسط الحسابي  العبارات  م   الرتبة درجة امل

 1 موافق 0.811 3.13 التواصل مع منسوبي املدرسة يتم باستخدام التقنيات الحديثة 8

 2 موافق 0.800 3.08 إجراءات العمل تتم وفق التقنيات الحديثة 9

 3 موافق 0.913 2.91 املاليةيتوفر مراجعة للقوائم  6

 م3 موافق 0.839 2.91 تتوفر لدى املدرسة التقنية الالزمة إلدارتها 7

 4 موافق 0.902 2.88 يتم إعداد ميزانية املدرسة الختامية وفق األنظمة املحاسبية 5

 5 موافق 0.856 2.77 يتوفر نظام مالي للمدرسة  4

 6 موافق 0.891 2.71 بين املدرسة واملؤسسات املجتمعية بالحي يوجد تعاون  1

 7 موافق 0.914 2.63 تتوفر عدد من الشراكات املجتمعية في مجال اختصاص املدرسة  3

 8 موافق 0.990 2.52 تتاح مرافق املدرسة للمناسبات والفعاليات املقامة في الحي 2

 موافق 0.697 2.84 املتوسط العام 

 :يلي ما يتضح السابق الجدول  باستقراء

 
ً
 التميز مظاهر كأحد واملوارد الشراكات على موافقين  الدراسة عينة أفراد: أوال

 امللك جائزة معايير ضوء في الرياض بمنطقة العام التعليم بمدارس  األداء في

 واملوارد الشراكات بعد  على  موافقتهم متوسط بلغ حيث للجودة، العزيز عبد

 املقياس  فئات من الثالثة الفئة في يقع الذي املتوسط وهو ،(4.00 من 2.84)

 نحو  الدراسة عينة استجابة أن  تبين  والتي  ،(3.25-2.51)  من الرباعي

 .الدراسة أداة في( موافق) إلى تشير واملوارد الشراكات

 
ً
 نحو  الدراسة عينة آراء في توافق هناك أن السابق الجدول  من يتبين: ثانيا

 إلى 2.52) بين  ما موافقتهم متوسطات تراوحت حيث واملوارد، الشراكات

 الرباعي املقياس فئات من ،(الثالثة) الفئة في تقع متوسطات وهي ،(3.13

 الشراكات محور  عبارات على الدراسة أفراد موافقة خيار أن  توضح والتي 

 .الدراسة أداة في( موافق) إلى تشير واملوارد

 
ً
 يتم املدرسة منسوبي مع التواصل) وهي( 8) رقم العبارة جاءت: ثالثا

 بمتوسط املوافقة حيث من( األولى) املرتبة في ،(الحديثة التقنيات باستخدام 

 وفق  تتم العمل إجراءات) وهي( 9) رقم والعبارة ،(4.00 من 3.13)  مقداره

 مقداره  بمتوسط املوافقة حيث من( الثانية) املرتبة في ،(الحديثة التقنيات

( املالية للقوائم  مراجعة يتوفر) وهي( 6) رقم العبارة وجاءت ،(4.00 من 3.08)

 املرتبة في ،(إلدارتها الالزمة التقنية املدرسة لدى تتوفر) وهي( 7) رقم والعبارة

 (.4.00 من 2.91) مقداره بمتوسط املوافقة حيث من( الثالثة)

 املتوسطة للدرجة أقرب عبارات هناك أن إال املوافقة من الدرجة هذه ومع  

 واملوارد الشراكات مجال في املدرسة لقائد املمنوحة الصالحيات ألن  وذلك

 البيروقراطية هذه وتصنف التعليم، بإدارة العليا اإلدارة من موافقة تتطلب

 الذي sreenivas [22] ،[18] القحطاني من كل إليها أشار التي  املعوقات ضمن

 في  الشاملة الجودة تحقيق على تساعد صالحيات منح ضرورة على أكد

 .املدرس ي  التعليم

   والخدمات واملنتجات العمليات إدارة: الخامس البعد
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 10 جدول 

  مرتبة والخدمات واملنتجات العمليات إدارة بعد  عبارات على الدراسة أفراد استجابات
 
 الحسابي املتوسط حسب تنازليا

وافقة  االنحراف املعياري  املتوسط الحسابي  العبارات  م   الرتبة درجة امل

 1 موافق 0.663 3.23 املهام الوظيفية واضحة للعاملين  2

 م1 موافق 0.663 3.23 تتوفر ألية ملراجعة نتائج االختبارات 5

 2 موافق 0.707 3.19 الدليل اإلجرائي بكافة عملياتهيستخدم  3

 3 موافق 0.715 3.14 يتم تقويم العمل باستخدام مؤشرات األداء 4

 4 موافق 0.700 3.10 يوجد برنامج للتطوير والتحسين املستمر  6

 5 موافق 0.799 3.09 يستفاد من تقارير مراجعة االختبارات في عملية التحسين والتطوير  7

 6 موافق 0.875 3.06 نتائج قياس رضا العاملين باملدرسة إحدى مداخل التحسين والتطوير  8

 7 موافق 0.777 3.04 تم حصر جميع العمليات في املدرسة  1

 موافق 0.653 3.14 املتوسط العام 

 :يلي ما يتضح السابق الجدول  باستقراء

 
ً
 والخدمات  واملنتجات العمليات إدارة على موافقين  الدراسة عينة أفراد: أوال

 معايير ضوء في الرياض بمنطقة العام التعليم بمدارس األداء في التميز كأحد

 إدارة  بعد على موافقتهم متوسط بلغ حيث للجودة، العزيز عبد امللك جائزة

 في يقع الذي املتوسط وهو ،(4.00 من 3.14) والخدمات واملنتجات العمليات

 أن  تبين  والتي  ،(3.25-2.51) من الرباعي املقياس فئات من الثالثة الفئة

  إلى  تشير والخدمات واملنتجات العمليات إدارة نحو الدراسة عينة استجابة

 .الدراسة أداة في( موافق)

 
ً
 نحو الدراسة عينة آراء في توافق هناك أن  السابق الجدول  من يتبين: ثانيا

 ما موافقتهم متوسطات تراوحت حيث والخدمات، واملنتجات العمليات إدارة

 فئات  من ،(الثالثة) الفئة في تقع متوسطات وهي ،(3.23 إلى 3.04) بين 

 عبارات  على الدراسة أفراد موافقة خيار أن  توضح والتي  الرباعي املقياس

 أداة  في( موافق) إلى تشير والخدمات واملنتجات العمليات إدارة محور 

 .الدراسة

 
ً
 رقم  العبارة جاءت عليها املوافقة درجة حسب  العبارات هذه أهم بترتيب ثالثا

 تتوفر) وهي( 5) رقم والعبارة ،(للعاملين  واضحة الوظيفية املهام) وهي( 2)

 بمتوسط املوافقة حيث من( األولى) املرتبة في( االختبارات نتائج ملراجعة ألية

 الدليل  يستخدم) وهي( 3) رقم العبارة وجاءت ،(4.00 من 3.23) مقداره

 بمتوسط املوافقة حيث من( الثانية) املرتبة في ،(عملياته بكافة اإلجرائي

 باستخدام العمل تقويم يتم) وهي( 4) رقم والعبارة ،(4.00 من 3.19) مقداره

 مقداره  بمتوسط املوافقة حيث من( الثالثة) املرتبة في ،(األداء مؤشرات

 (.4.00 من 3.14)

 األدلة لوجود وذلك ،[17] والزائدي[ 16] النوح دراسة عليه أكدت ما وهذا  

 تطوير مع دوري بشكل تحديثها ويجري  التعليم وزارة أصدرتها التي  اإلجرائية

 يساعد  مما النتائج وتحليل العمل تنظيم في ساهمت التي  االلكترونية األنظمة

 .مناسب بشكل القرارات اتخاذ في

  املستفيدين نتائج: السادس البعد

 11جدول 

  مرتبة املستفيدين نتائج بعد  عبارات على الدراسة أفراد استجابات
 
 الحسابي  املتوسط حسب تنازليا

وافقة  االنحراف املعياري  املتوسط الحسابي  العبارات  م   الرتبة درجة امل

 1 موافق 0.795 3.16 يتوفر نظام للتواصل مع املستفيدين  1

 2 موافق 0.846 3.04 يتوفر نظام للتفاعل مع الشكاوى واالقتراحات 2

 3 موافق 0.857 2.92 تتوفر مقاييس ملعرفة رأي املستفيدين  3

 4 موافق 0.913 2.88 تستخدم املؤشرات لرصد العالقة مع املستفيدين  4

 5 موافق 0.892 2.87 تستخدم املؤشرات لتقييم الخدمات واملنتجات 5

 موافق 0.788 2.97 املتوسط العام 

 :يلي ما يتضح السابق الجدول  باستقراء

 
ً
 التميز مظاهر كأحد املستفيدين نتائج على موافقين  الدراسة عينة أفراد: أوال

 امللك جائزة معايير ضوء في الرياض بمنطقة العام التعليم بمدارس  األداء في

 املستفيدين نتائج بعد على موافقتهم متوسط بلغ حيث للجودة، العزيز عبد

 املقياس  فئات من الثالثة الفئة في يقع الذي املتوسط وهو ،(4.00 من 2.97)

 نتائج نحو الدراسة عينة استجابة أن  تبين  والتي  ،(3.25-2.51)  من الرباعي

 .الدراسة أداة في( موافق) إلى تشير املستفيدين

 
ً
 نحو  الدراسة عينة آراء في توافق هناك أن السابق الجدول  من يتبين: ثانيا

 إلى  2.87) بين  ما موافقتهم متوسطات تراوحت حيث املستفيدين، نتائج

 الرباعي املقياس فئات من ،(الثالثة) الفئة في تقع متوسطات وهي ،(3.16

 نتائج محور  عبارات على الدراسة أفراد موافقة خيار أن توضح والتي 

 .الدراسة أداة في( موافق) إلى تشير املستفيدين

 
ً
( 1)  رقم  العبارة  جاءت عليها املوافقة درجة حسب العبارات ترتيب  بعد: ثالثا

 حيث من( األولى) املرتبة في ،(املستفيدين مع للتواصل نظام يتوفر) وهي

 وهي ( 2)  رقم العبارة وجاءت ،(4.00 من 3.16) مقداره بمتوسط املوافقة

 حيث  من( الثانية) املرتبة في ،(واالقتراحات الشكاوى  مع للتفاعل نظام يتوفر)

 تتوفر) وهي( 3) رقم والعبارة ،(4.00 من 3.04) مقداره بمتوسط املوافقة

  حيث من( الثالثة) املرتبة في ،(املستفيدين رأي ملعرفة مقاييس

 (.4.00 من 2.92) مقداره بمتوسط املوافقة
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 قادة لدى  تتوفر التي  الحديثة والتقنية باإلمكانات النتائج هذه وتفسر      

  الرضا مستوى  ورصد املستفيدين مع  التواصل في يساعدهم بما املدارس

 .لديهم املتوفرة الحاسب تطبيقات خالل من لديهم

   البشرية املوارد نتائج: السابع البعد

 12 جدول 

  مرتبة البشرية املوارد نتائج بعد  عبارات على الدراسة أفراد استجابات
 
 الحسابي  املتوسط  حسب تنازليا

وافقة  االنحراف املعياري  املتوسط الحسابي  العبارات  م   الرتبة درجة امل

 1 موافق 0.883 2.99 يتم استطالع أراء العاملين عن التواصل معهم واالستماع ملشاكلهم  4

 م1 موافق 0.868 2.99 تستخدم املؤشرات في رصد االلتزام الوظيفي  5

 2 موافق 0.870 2.96 التدريب يتم وفق االحتياجات الوظيفية 6

 3 موافق 0.898 2.93 يتم استطالع أراء العاملين عن إدارة األداء الوظيفي  3

 4 موافق 0.880 2.88 يتم استطالع أراء العاملين عن بيئة العمل ومكان العمل  2

 5 موافق 0.921 2.85 يتم استطالع أراء العاملين عن القيادة اإلدارية واإلدارة العليا  1

 موافق 0.813 2.93 املتوسط العام 

 :يلي ما يتضح السابق الجدول  باستقراء

 
ً
 مظاهر كأحد البشرية املوارد نتائج على موافقين  الدراسة عينة أفراد: أوال

 جائزة معايير ضوء في الرياض بمنطقة العام التعليم بمدارس األداء في التميز

 املوارد نتائج بعد على موافقتهم متوسط بلغ حيث للجودة، العزيز عبد امللك

 فئات من الثالثة الفئة في يقع الذي املتوسط وهو ،(4.00 من 2.93) البشرية

 نحو الدراسة عينة استجابة أن  تبين  والتي  ،(3.25-2.51) من الرباعي املقياس

 .الدراسة أداة في( موافق) إلى تشير البشرية املوارد نتائج

 
ً
 نحو  الدراسة عينة آراء في توافق هناك أن السابق الجدول  من يتبين: ثانيا

  إلى  2.85) بين  ما موافقتهم متوسطات تراوحت حيث البشرية، املوارد نتائج

 الرباعي املقياس فئات من ،(الثالثة) الفئة في تقع متوسطات وهي ،(2.99

 املوارد نتائج محور  عبارات على الدراسة أفراد موافقة خيار أن توضح والتي 

 .الدراسة أداة في( موافق) إلى تشير البشرية

 
ً
 وهي( 4) رقم العبارة هي عليها املوافقة درجة حسب العبارات هذه أهم: ثالثا

 والعبارة( ملشاكلهم واالستماع معهم التواصل عن العاملين  أراء استطالع يتم)

( األولى) املرتبة في ،(الوظيفي االلتزام رصد في املؤشرات تستخدم) وهي( 5) رقم

 وهي ( 6) رقم والعبارة ،(4.00 من 2.99) مقداره بمتوسط املوافقة حيث من

 حيث من( الثانية) املرتبة في ،(الوظيفية االحتياجات وفق يتم التدريب)

 يتم)  وهي( 3) رقم والعبارة ،(4.00 من 2.96) مقداره بمتوسط املوافقة

 حيث من( الثالثة) املرتبة في ،(الوظيفي األداء إدارة عن العاملين أراء استطالع

 (.4.00 من 2.93) مقداره بمتوسط املوافقة

 درجة أن إال السابقة املحاور  في املمكنات على املوافقة درجة ارتفاع ومع  

 استخدام ألن  وذلك املتوسطة، إلى  أقرب املحور  هذا في النتائج على املوافقة

 مفتوحة الحالية التدريب وألية للعاملين، واضحة ألية وفق يتم ال املمكنات

 الفعلية الحاجة بمدى االهتمام دون  الدورات من يناسبهم ما باختيار للجميع

 أداء تطوير بأهمية أوصت حيث[ 8] اللوقان دراسة أكدته ما وهذا لها،

 .بأهميته وتوعيتهم التميز، بتحقيق العاملين 

  الرئيسية األداء نتائج: الثامن البعد

 13 جدول 

  مرتبة الرئيسية األداء نتائج بعد  عبارات على الدراسة أفراد استجابات
 
 الحسابي  املتوسط  حسب تنازليا

وافقة  االنحراف املعياري  املتوسط الحسابي  العبارات  م   الرتبة درجة امل

  0.693 3.27 معدالت النجاح باملدرسة مرتفعة  2
ً
 1 موافق جدا

 2 موافق 0.739 3.18 مستوى رضا العاملين باملدرسة مرتفع  4

 3 موافق 0.703 3.13 نسب التفوق باملدرسة مرتفعة  3

 4 موافق 0.676 3.12 مستوى رضا أولياء األمور عن أداء املدرسة مرتفع  6

 5 موافق 0.660 3.11 مؤشرات األداء باملدرسة مرتفعة  7

 6 موافق 0.713 3.09 وجود أثر لجودة العمليات التي خضعت للتطوير والتحسين  8

 7 موافق 0.712 3.06 مستوى رضا الطالب عن الخدمات املقدمة لهم باملدرسة مرتفع  5

 8 موافق 0.821 3.05 األهداف املرسومة لها البرامج واملبادرات تحقق 1

 موافق 0.608 3.13 املتوسط العام 

 :يلي ما يتضح السابق الجدول  باستقراء

 
ً
 مظاهر كأحد الرئيسية األداء نتائج على موافقين  الدراسة عينة أفراد: أوال

 جائزة معايير ضوء في الرياض بمنطقة العام التعليم بمدارس األداء في التميز

 األداء نتائج بعد على موافقتهم متوسط بلغ حيث للجودة، العزيز عبد امللك

 فئات من الثالثة الفئة في يقع  الذي املتوسط وهو ،(4.00 من 3.13) الرئيسية

 نحو الدراسة عينة استجابة أن  تبين  والتي  ،(3.25-2.51) من الرباعي املقياس

 .الدراسة أداة في( موافق) إلى تشير الرئيسية األداء نتائج

 
ً
 نحو  الدراسة عينة آراء في توافق هناك أن السابق الجدول  من يتبين: ثانيا

  إلى  3.05) بين  ما موافقتهم متوسطات تراوحت حيث الرئيسية، األداء نتائج

 املقياس فئات من ،(والرابعة الثالثة) الفئة في تقع متوسطات وهي ،(3.27

  محور  عبارات على الدراسة أفراد موافقة خيار أن  توضح والتي  الرباعي

  موافق /موافق) إلى تشير الرئيسية األداء نتائج
ً
 .الدراسة أداة في( جدا

 
ً
 العبارة  جاءت عليها املوافقة درجة حسب العبارات هذه ترتيب خالل من: ثالثا

 حيث من( األولى) املرتبة في ،(مرتفعة باملدرسة النجاح معدالت) وهي( 2) رقم
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 وهي ( 4)  رقم العبارة وجاءت ،(4.00 من 3.27) مقداره بمتوسط املوافقة

 حيث  من( الثانية) املرتبة في ،(مرتفع باملدرسة العاملين  رضا مستوى )

 وهي ( 3)  رقم العبارة وجاءت ،(4.00 من 3.18) مقداره بمتوسط املوافقة

  حيث من( الثالثة) املرتبة في ،(مرتفعة باملدرسة التفوق  نسب)

 (.4.00 من 3.13) مقداره بمتوسط املوافقة

 قبل  من املستمر والتحسين  التطوير لعمليات امتداد النتائج هذه وتأتي  

 أعمال  وتنظيم املعلمين  وتطوير التعليمية البيئة وتحسين  للمناهج الوزارة

 الحصول  وضرورة التعليم بأهمية املجتمعي الوعي وازدياد التربوي  االشراف

 األداء نتائج ارتفاع في ساهم مما الثانوية، املرحلة في عالية معدالت على

 .للمدرسة الرئيسية

 :التالي النحو على املوافقة متوسطات حسب األبعاد هذه ترتيب يلي وفيما

 11 جدول 

 للجودة  العزيز  عبد امللك جائزة معايير  ضوء في الرياض بمنطقة العام التعليم بمدارس األداء في  التميز  واقع محور  أبعاد جميع  على الدراسة أفراد استجابات

وافقة  االنحراف املعياري  املتوسط الحسابي  البعد  م   الرتبة درجة امل

 3 موافق 0.611 3.11 البعد األول: القيادة اإلدارية 1

 4 موافق 0.702 3.10 البعد الثاني: التخطيط االستراتيجي 2

 5 موافق 0.663 3.07 البعد الثالث: املوارد البشرية  3

 8 موافق 0.697 2.84 البعد الرابع: الشركات واملوارد  4

 1 موافق 0.653 3.14 البعد الخامس: إدارة العمليات واملنتجات والخدمات 5

 6 موافق 0.788 2.97 السادس: نتائج املستفيدين  البعد 6

 7 موافق 0.813 2.93 البعد السابع: نتائج املوارد البشرية  7

 2 موافق 0.608 3.13 البعد الثامن: نتائج األداء الرئيسية  8

 موافق 0.614 3.05 املتوسط الكلي 

 :يلي ما يتضح السابق الجدول  باستقراء

 
ً
 األداء في التميز مظاهر أبعاد جميع على موافقين  الدراسة عينة أفراد: أوال

 عبد  امللك جائزة معايير ضوء في الرياض بمنطقة العام التعليم بمدارس

 من 3.05) األبعاد هذه جميع على موافقتهم متوسط بلغ حيث للجودة، العزيز

 من الرباعي املقياس فئات من الثالثة الفئة في يقع الذي املتوسط وهو ،(4.00

 أداء مظاهر نحو الدراسة عينة استجابة أن  تبين  والتي  ،(2.51-3.25)

 معايير ضوء في الرياض بمنطقة العام التعليم بمدارس املدرسية القيادات

 .الدراسة أداة في( موافق) إلى تشير للجودة العزيز عبد امللك جائزة

 من( األولى) املرتبة في ،(والخدمات واملنتجات العمليات إدارة) بعد جاء كما  

 في يتمثل مظاهرها وأهم ،(4.00 من 3.14) مقداره بمتوسط املوافقة حيث

 هذه تنفيذ سهولة في يساهم الذي األمر للعاملين  الوظيفية املهام وضوح

 نتائج ملراجعة آلية تتوفر كما تحقيقها، وطرق  آليات على والتعرف املهام

 واالختبارات،  التقييم عملية في والشفافية العدالة يحقق مما االختبارات،

 بمتوسط املوافقة حيث من( الثانية) املرتبة في ،(الرئيسية األداء) بعد يليها

 النجاح معدالت  ارتفاع في يتمثل مظاهرها وأهم  ،(4.00 من 3.13) مقداره 

 املدرسة تحقيق بضرورة باملدرسة العاملين  اهتمام يوضح مما باملدرسة،

 العاملين  رضا مستوى  ارتفاع وكذلك التعليمية، العملية وتجويد ألهدافها

 الشخص ي  املستوى  على العاملين  طموحات تحقيق خالل من وذلك باملدرسة

 حيث من( الثالثة) املرتبة في ،(اإلدارية القيادة) بعد جاء حين  في والوظيفي،

 تحديد  في يتمثل مظاهرها وأهم ،(4.00 من 3.11) مقداره بمتوسط املوافقة

 التطوير برامج في العاملين  وإشراك االستراتيجي، للتوجه االستراتيجية الخطة

 في ومقترحاتهم العاملين  آراء من االستفادة زيادة في يساهم مما والتحسين،

 الواقع،  ضأر  على تنفيذها وطرق  االستراتيجية الخطة وبنود أهداف تحديد

 املوافقة حيث من( الرابعة) املرتبة في ،(االستراتيجي التخطيط) بعد جاء كما

 الخطة تضمين  في يتمثل مظاهره وأهم ،(4.00 من 3.10) مقداره بمتوسط

 تحديد في يساهم الذي األمر لتحقيقها، الالزمة واملبادرات للبرامج التشغيلية

 كما تنفيذها، ومتطلبات وتكاليفها التشغيلية الخطة تحقيق وطرق  آليات

 االستراتيجي،  للتخطيط الالزمة واملعلومات بالبيانات قاعدة باملدرسة تتوفر

 دقيقة معلومات على بناءً  السليمة القرارات اتخاذ على املسؤولين  يساعد مما

 املرتبة في ،(البشرية املوارد) بعد وجاء املوثوقة، مصادرها ومن ومحدثة

 وأهمها ،(4.00 من 3.07) مقداره بمتوسط املوافقة حيث من( الخامسة)

 في يساهم مما عملهم، مهام مع يتناسب بما العاملين  جميع تفويض في يتمثل

 باملدرسة، الوظيفية واملهام األهداف تحقيق وسرعة والجهد الوقت اختصار

 السجل  ذلك ويوضح باملدرسة، العاملين  لكافة منهي  نمو سجل يتوفر كما

 في  ،(املستفيدين نتائج) بعد جاء كماء للعاملين، املنهي  والنمو التطور  مراحل

 ،(4.00 من 2.97) مقداره بمتوسط املوافقة حيث من( السادسة) املرتبة

 مع للتفاعل نظام ويتوفر املستفيدين، مع للتواصل نظام توفير يتمثل وأهمها

 على  القرار وأصحاب املسؤولين  يساعد الذي األمر واالقتراحات، الشكاوى 

 اآلراء من واالستفادة ومصداقية بواقعية املدرسية األداء واقع على الوقوف

 تواجه قد التي  للمشكالت الالزمة الحلول  وضع على والعمل واملقترحات

( السابعة) املرتبة في ،(البشرية املوارد نتائج) بعد وجاء املدرس ي، األداء عملية

 يتمثل مظاهرها وأهم ،(4.00 من 2.93) مقداره بمتوسط املوافقة حيث من

 ملشاكلهم، واالستماع معهم التواصل عن العاملين  أراء استطالع في

 العدالة يحقق مما الوظيفي، االلتزام رصد في املؤشرات واستخدام

 من أعلى مستوى  تحقيق وبالتالي الوظيفي األداء مستوى  تقييم في والشفافية

 بعد  جاء حين  في املدرس ي، العمل أهداف لتحقيق العاملين  بين  التنافس

 بمتوسط املوافقة حيث من( واألخيرة الثامنة) املرتبة في ،(واملوارد الشركات)

 باستخدام املدرسة منسوبي مع التواصل وأهمها ،(4.00 من 2.84) مقداره

 الحديثة، التقنيات وفق تتم العمل إجراءات أن  كما الحديثة، التقنيات

 تضمين  بضرورة املدرس ي  العمل عن واملسؤولين  القادة وعي إلى ذلك ويرجع

 تسريع  في إيجابي دور  من لها ملا املدرس ي  العمل بيئة في الحديثة التقنيات

 .وفاعلية بكفاءة املدرس ي  األداء وتجويد
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 درجة أن  إلى توصلت التي [ 17]  الزائدي دراسة مع  النتيجة هذه واتفقت 

 العام التعليم مدارس في للتميز والتعليم التربية وزارة جائزة معايير تحقق

  كبيرة كانت
ً
 .جدا

 التربوية القيادة معايير أن  إلى توصلت التي [ 16] النوح دراسة مع اتفقت كما

 إدارة ومعايير املحلي، باملجتمع العالقة وتوثيق التشاورية ومعايير الفعالة،

 االدارة  ومعايير التعلم، بيئة إدارة ومعايير والتطوير، والتغيير التطوير

 .كبيرة بدرجة مناسبة الرقمية،

 في  عالية جودة وجود إلى أشارت التي [ 20] جامبور  دراسة مع اتفقت كما

 .املدرسة في الجودة إدارة فلسفة باستخدام التقنية املواد تعليم

 محور  درجة أن  إلى توصلت التي [ 1] القرني دراسة مع النتيجة هذه واختلفت

 السعودية العربية باململكة العام التعليم بمدارس املدرسية القيادات تطبيق

 .متوسطة جاءت التميز ملعايير

 التعليم في املدارس قادة تواجه قد التي  الصعوبات ما: الثاني السؤال إجابة

   للجودة؟ العزيز عبد امللك جائزة معايير تطبيق في الرياض بمنطقة العام

 العام التعليم في  املدارس قادة تواجه قد التي  الصعوبات على للتعرف  

 قام للجودة العزيز عبد امللك جائزة معايير تطبيق في الرياض بمنطقة

 الصعوبات  محور  لعبارات املعيارية واالنحرافات املتوسطات بحساب الباحث

 تطبيق في الرياض بمنطقة العام التعليم في  املدارس قادة تواجه قد  التي 

 الجدول  يوضحها كما النتائج وجاءت للجودة، العزيز عبد امللك جائزة معايير

 :التالي

 15 جدول 

 للجودة العزيز  عبد امللك جائزة معايير  تطبيق في الرياض بمنطقة العام التعليم في املدارس قادة تواجه قد التي الصعوبات محور  عبارات على الدراسة أفراد استجابات

  مرتبة
 
 الحسابي  املتوسط حسب تنازليا

وافقة  االنحراف املعياري  املتوسط الحسابي  العبارات  م   الرتبة درجة امل

  0.636 3.61 كثرة األعباء على قادة املدارس تجعلهم يركزون باألعمال اليومية فقط  11
ً
 1 موافق جدا

  0.768 3.25 رسوم التقديم على الجائزة مرتفعة 1
ً
 2 موافق جدا

  0.718 3.25 ارتفاع أسعار الدورات التدريبية التي تقدمها أمانة الجائزة 8
ً
 م2 موافق جدا

 3 موافق 0.746 3.23 إدارة الجودة وقياس األداء بالوزارة للتقدم ملثل هذه الجوائز عدم تبني 9

 م3 موافق 0.754 3.23 ضعف ثقافة التميز في البيئات املدرسية  10

 4 موافق 0.824 3.22 ضعف التنسيق من أمانة الجائزة في تسويق الجائزة  7

 5 موافق 0.832 3.12 الجائزة ال تتناسب مع الواقع التعليمي معايير  6

 6 موافق 0.876 3.09 ال توجد أهمية أو إضافة للمدرسة عند الحصول على الجائزة  2

 7 موافق 0.865 3.07 عدم االهتمام من إدارة التعليم في الحث على التقدم للجائزة  3

 8 موافق 0.896 3.05 بيئة العمل في املدرسة غير مناسبة 5

 9 موافق 0.887 3.04 معايير الجائزة غير واضحة 4

 موافق 0.609 3.20 املتوسط العام 

 :يلي ما يتضح السابق الجدول  باستقراء

 
ً
 قادة تواجه قد التي  الصعوبات على موافقين  الدراسة عينة أفراد: أوال

 عبد  امللك جائزة معايير تطبيق في الرياض بمنطقة العام التعليم في املدارس

 من 3.20) الصعوبات هذه على موافقتهم متوسط بلغ حيث للجودة، العزيز

 من الرباعي املقياس فئات من الثالثة الفئة في يقع الذي املتوسط وهو ،(4.00

 قد التي الصعوبات نحو الدراسة عينة استجابة أن  تبين  والتي  ،(2.51-3.25)

 جائزة  معايير تطبيق في الرياض بمنطقة العام التعليم في املدارس قادة تواجه

 .الدراسة أداة في( موافق) إلى تشير للجودة العزيز عبد امللك

 
ً
 نحو  الدراسة عينة آراء في توافق هناك أن السابق الجدول  من يتبين: ثانيا

  3.04) بين  ما موافقتهم متوسطات تراوحت حيث الصعوبات، هذه تأثير درجة

 املقياس  فئات من ،(والرابعة الثالثة) الفئة في تقع  متوسطات وهي ،(3.61 إلى

 الصعوبات هذه على الدراسة أفراد موافقة خيار أن توضح والتي  الرباعي

  موافق /موافق) إلى تشير
ً
 .الدراسة أداة في( جدا

 
ً
 كما عليها املوافقة درجة حسب الصعوبات هذه  أهم بترتيب  الباحث قام: ثالثا

 :يلي

  تجعلهم املدارس قادة على األعباء كثرة) وهي( 11) رقم العبارة جاءت     

 املوافقة حيث من( األولى) املرتبة في ،(فقط اليومية باألعمال يركزون 

 واملهام األعباء زيادة أن  إلى ذلك ويرجع ،(4.00 من 3.61) مقداره بمتوسط

 في الجودة تحقيق متطلبات توفير ملحاولة التفرغ عدم إلى تؤدي الوظيفية

 . املدرس ي  العمل

 رقم  والعبارة( مرتفعة الجائزة على التقديم رسوم) وهي( 1) رقم العبارة جاءت

 في ،(الجائزة أمانة تقدمها التي  التدريبية الدورات أسعار ارتفاع) وهي( 8)

 األمر ،(4.00 من 3.25) مقداره بمتوسط املوافقة حيث من( الثانية) املرتبة

 قلة  وبالتالي الجائزة على للحصول  التنافس مستوى  ضعف إلى يؤدي الذي

 .عليها للحصول  يتقدمون  من عدد

 بالوزارة األداء وقياس الجودة إدارة تبني  عدم) وهي ( 9) رقم العبارة جاءت  

 في  التميز ثقافة ضعف) وهي( 10) رقم والعبارة( الجوائز هذه ملثل للتقدم

 مقداره بمتوسط املوافقة حيث من( الثالثة) املرتبة في ،(املدرسية البيئات

 التميز بأهمية الوعي مستوى  ضعف إلى ذلك ويرجع ،(4.00 من 3.23)

 الشخصية األهداف وكذلك العمل بيئة أهداف تحقيق في وأثره املؤسس ي 

 .العمل بيئة في للعاملين 

 أفراد أن  إلى توصلت التي [ 1] القرني دراسة مع النتيجة هذه واتفقت  

 نماذج تطبيق عند صعوبات وجود على كبيرة بدرجة موافقون  الدراسة

 .التميز
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 معوقات وجود إلى توصلت التي [ 18] القحطاني دراسة مع اتفقت كما

 في للتميز التعليم جائزة معايير تطبيق تعيق وذاتية ووظيفية تنظيمية

 .عسير بمنطقة الثانوية املدارس

 لتنظيم حاجة هناك أن أوضحت التي [ 21] تي دراسة مع اتفقت كما  

 مديري  تركيز وضرورة املدارس، في الجودة بتحسين  يتعلق فيما املنهجية

 بنيته عن النظر بغض التميز نموذج جوهر على املدارس

 ضرورة  إلى أشارت التي [ 22] وآخرون  سرينفيناس دراسة مع اتفقت كما

 جزء تكون  وأن الرسالة، ووضوح املدرسة، داخل الواحد الفريق بروح العمل

 االعتماد عن والتوقف بالجودة، وااللتزام الوعي وكذلك املؤسسة، رسالة من

 .االختبارات على

 التعليم مدارس أداء في التميز واقع ملعرفة وتفسيرها النتائج تحليل خالل من

 عبد امللك جائزة معايير ضوء في الثانوية للمرحلة الرياض بمنطقة العام

 :إلى الدراسة توصلت للجودة العزيز

 وأن كبيرة بدرجة متحققة( 5 الى 1) من األبعاد في الواردة املمكنات أن: أوال

 األبعاد، بين  درجة أعلى على حصلت والخدمات واملنتجات العمليات إدارة

 موافقة مع األبعاد، بين  األخيرة املرتبة على واملوارد الشراكات بعد احتل بينما

 استعدادات أن  يوضح مما كبيرة، بدرجة تحققه على الدراسة مجتمع

  إلى  بها العاملون  ويحتاج كبيرة بدرجة متحققة التميز لتحقيق املدارس

 .التحفيز

 بدرجة  متحققة األداء نتائج أن  إلى( 8 إلى 6) االبعاد في النتائج جاءت: ثانيا

 .لهم املتاحة اإلمكانات من املدارس قادة استفادة مدى يوضح وهذا كبيرة

 تتمثل املدرسة إدارة عمل تعيق صعوبات وجود الدراسة نتائج أوضحت: ثالثا

 الدورات  أسعار وارتفاع املدارس، قادة على األعباء كثرة في كبيرة بدرجة

 هذه أن  على الدراسة أفراد أوضح حيث التميز، مجاالت في التدريبية

 على للتقديم الدافعية ضعف وأيضا جدا، عالية بدرجة متحققة املعوقات

 على للتقديم بالوزارة األداء وقياس الجودة إدارة تبني وعدم التميز، جوائز

 في أهلية أو حكومية جهة أي حصول  عدم  إلى أدى مما الجوائز، هذه مثل

 أكتوبر  شهر في إعالنها تم والتي  الرابعة الدورة في الجائزة على العام التعليم

 هذه في الجائزة حجب تم حيث فيها، الجهات من عدد مشاركة رغم م2018

 .التميز درجات من األدنى للحد املشاركة الجهات تحقيق لعدم الفئة

 التوصيات. 7

 عملية لتحقيق الالزمة املادية املوارد لتوفير باالستثمار للمدارس السماح •

 الجهات إشراف تحت  االستثمار ويكون  املدرس ي  املجال في املؤسس ي  التميز

 .التعليم إدارة في املختصة

 يسهم بما املدرس ي، املجال في والعاملين  للقادة التحفيز منظومة وفق العمل •

 .الواقع أرض على وتطبيقها التميز برامج تبني  نحو دافعيتهم زيادة في

 في  ترغب التي  املدارس لتساعد التعليم إدارات في للتميز إدارة تفعيل ضرورة •

 وجدت، إن  الرسوم عنها وتدفع اإلجراءات لها وتسهل الجوائز على التقديم

 عمل  لتقييم الخارجية بالزيارة وتقوم للمدرسة، الذاتية الدراسة على وتشرف

 .املدارس تطوير في تسهم تقنية الية وفق املدرسة

 نحو  وكفاءتهم خبراتهم زيادة بهدف للعاملين  املقدمة التدريب برامج تكثيف •

 .املدرسية البيئة أهداف وتحقيق املدرس ي  العمل تجويد أساليب

 الالزمة املادية واإلمكانات الحديثة التقنيات توفير على العمل ضرورة •

 .املدرس ي  العمل مجال في واملتالحقة السريعة التغيرات ملواكبة

 والقادة العاملين  باحتياجات تفي التي  املتطورة املعلومات لنظم وحدة إنشاء •

 . املدرس ي  املجال في واملسؤولين 

 مجال  في التميز بأهمية الوعي لتنمية الالزمة التوعية البرامج تبني  ضرورة •

 . املدرس ي  العمل

 في  الحديثة األساليب على لالطالع العمل وورش العلمية اللقاءات تكثيف •

 .املدرس ي  العمل مجال
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ABSTRACT _This study aims at exploring the reality of Excellence in the performance of the schools of 

general education at Riyadh region. It focuses on male secondary schools in the lights of the criteria of 

King Abdel Aziz prize for Quality Assurance from the perspective of school masters, It seeks to know the 

hardships they encounter in their attempt to achieve excellence. The study employed the descriptive 

surveying method and the questionnaire as a tool. The number of the target sampling population mounted 

to 386 educational leaders, The study concluded that the reality of excellence as to general education for 

senior high schools at Riyadh region is fulfilled to a great degree. There are, however, some difficulties 

that hinder the performance of school management such as the burdens shouldered by the school principals 

and the high cost of training courses that would accomplish excellence. The surveyees indicated that these 

obstacles are found in a very high degree. Their input showed also that the motif to sign up for excellence 

prizes is weak. Similarly the Department of Quality Assurance and Performance Measures at the Ministry 

pf Education lacks this incentive. The study recommends that affording financial resources to reach 

institutional excellence is a must. An incentive system should be adapted to fit both the leaders and the 

employees. Leaders as well as employees should be engaged in a system that would promote their stimulus 

towards adapting excellence programs and executing them on ground. A section for excellence should be 

added to every educational administration. This section would help schools sign up for prizes, facilitate the 

procedures, supervise the school self-study and pay external visits to evaluate the school performance in 

accordance to a technical mechanism that would contribute to the development of schools. 
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