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Abstract: The study aimed to identify the impact of the supervisors' reluctance to participate in the Education Excellence 

Award and also to identify the reasons that led the supervisors to refrain from participating in the Education Excellence 

Award, in addition to discovering ways to motivate supervisors to participate in the Education Excellence Award, The study 

used the descriptive survey methodology, The research sample consisted of (17) supervisors from the Tbbala Education 

Office of the Bisha Education Department, The study concluded: 

1- There is a significant impact of the reluctance of supervisors to participate in the award of the Ministry of Education for 

excellence on the quality of institutional performance with a support rate of 79.06%. 

2- The reasons for the supervisors' reluctance to participate in the education award for excellence were largely with 70.59% 

support. 

3- Ways to motivate the supervisors to participate in the education award for excellence was highly and with the support of 

82.35%. 

In light of the results, the study recommended that the supervisors should be motivated to participate actively in the 

Excellence Award with a committee evaluating the work and providing feedback. 

key words: Effect, Reluctance, Supervisors, Award, Ministry of Education, Excellence, Quality, Institutional performance. 

 أثر عزوف املشرفات عن املشاركة في جائزة وزارة التعليم للتميز

 على جودة األداء املؤسس ي 

 شرعاء علي الشمراني

 إدارة تعليم بيشة || وزارة التعليم || اململكة العربية السعودية

ر عزوف املشرفات عن املشاركة في جائزة التعليم للتميز كما هدفت إلى التعرف على هدف هذا البحث إلى التعرف على أث امللخص:

األسباب التي أدت إلى عزوف املشرفات عن املشاركة في جائزة التعليم للتميز، إضافة إلى اكتشاف السبل التي تؤدي إلى تحفيز املشرفات 

هج الوصفي املسحي، وتكون مجتمع وعينة من مشرفات مكتب تعليم تبالة على املشاركة في جائزة التعليم للتميز. واستخدم البحث املن

 ( مشرفة من مختلف التخصصات. وتوصل البحث إلى مجموعة من النتائج كان أهمها:17التابع إلدارة تعليم بيشة وعددهن )

 %.79.06دا  املؤسي ي بسسبة تيييد وجود أثر كبير لعزوف املشرفات عن املشاركة في جائزة وزارة التعليم للتميز على جودة األ   -1

 %.70.59أسباب عزوف املشرفات عن املشاركة في جائزة التعليم للتميز كانت بدرجة كبيرة وبسسبة تيييد  -2

 %.82.35سبل تحفيز املشرفات على املشاركة في جائزة التعليم للتميز كانت بدرجة كبيرة وبسسبة تيييد  -3

رورة تحفيز املشرفات للعمل على املشاركة الفاعلة في جائزة التميز مع وجود لجنة تقيم العمل وتقدم وفي ضو  النتائج أوص ى البحث بض

 التغذية الراجعة.

 أثر، عزوف، املشرفات، جائزة، وزارة التعليم، التميز، جودة، األدا  املؤسي ي. الكلمات املفتاحية:
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 املقدمة: 

، من الجوانب واملقومات املهمة لنجاح (Workplace)إن جودة األدا  في بيئة العمل أو مكان العمل 

مؤسسات ومسشآت العمل الحديثة، التي تحظى حاليا باهتمام عالمي متزايد، على اعتبار أن رضا العاملين في املؤسسة 

 .عن بيئة العمل، ينعكس على كفا تهم وأدائهم، وبالتالي نجاح املؤسسة

املؤسي ي جا  إعالن وزارة التربية والتعليم في اململكة العربية وألهمية جودة العمل في رفع مؤشرات األدا  

 ألفضل املمارسات واملبادرات التعليمية 2009السعودية عن تيسيس جائزة سنوية للتميز التربوي عام 
ً
م داعما

 للمبدعين واملتميزين في األدا  التر 
ً
 للميدان التربوي ومشجعا

ً
بوي والتعليمي الخالقة داخل املؤسسات التربوية ومحفزا

 بعد عام ليشمل كافة عناصر املنظومة التعليمية ومنهم املشرف التربوي.
ً
 واإلداري، والذي كان نتاج التوسع عاما

ولذا تيتي العالقة املترابطة بين العمل اإلشرافي وجودة األدا  في مقدمة الدراسات حيث يلعب املشرف 

 في ظل متطلبات الرؤية 
ً
 هاما

ً
فهو املسؤول عن تقويم عمليتي التعليم والتعلم، ولكي يتمكن من  2030التربوي دورا

القيام بيدواره املختلفة بفاعلية وكفا ة وحرفية عالية كان البد أن تتوفر فيه العديد من الكفايات التي يمكن 

تنامية في العمل اكتسابها بطرق مختلفة أبرزها الدراسة العلمية، والتنمية املهنية، والتدريب املستمر، والخبرة امل

التربوي باإلضافة إلى اتصافه بالعديد من الخصال والتي منها التعاون اإليجابي والتفكير الجماعي، والبعد عن األنانية 

وحب الذات، واملرونة والتكيف مع الظروف املتغيرة، والسعي نحو التجديد في الوسائل اإلشرافية، وحب البحث 

واالهتمام بنقل الخبرات بين املعلمين، ورصد واقع التخصص في امليدان التعليمي واالبتكار، واإلبداع في العمل، 

  .(2016وتحليله من أجل استثمار اإلمكانات والخبرات في تعزيز التميز واالستخدام األفضل واألمثل لها )الباتل، 

في جائزة التعليم  وفي ضو  ما تم التطرق إليه ييتي هذا البحث ملعرفة أثر عزوف املشرفات عن املشاركة

 للتميز على جودة األدا  املؤسي ي.

 مشكلة البحث: 

يتبين مما سبق دور جائزة وزارة التعليم للتميز في التيثير على جودة األدا  املؤسي ي من خالل تطبيق املشرف 

 عن توجه الوزارة لتحفيز امليدان التربوي، 
ً
واإلشادة باملتميزين، التربوي ملمارسات ممنهجة ومعايير أدا  عاملية، فضال

وملا لذلك التحفيز من مردود معنوي يؤدي إلى زيادة التحصيل الدراس ي التي تسعى الوزارة جاهدة لتحقيق ذلك؛ فقد 

الحظت الباحثة عزوف املشرفات عن املشاركة في جائزة التعليم للتميز، وبالتالي فإن هذه املشكلة تواجه مكتب 

يسيسه فتطلب األمر إلى إجرا  هذا البحث للوقوف على معوقات هذا العزوف وأثره التعليم بتبالة في كل عام منذ ت

على جودة األدا  املؤسي ي والوصول إلى عدد من التوصيات واملقترحات التي قد تسهم في الحد من هذه املشكلة، ولذا 

 تتحدد مشكلة هذه البحث في السؤال الرئيس: 

ائزة التعليم للتميز على جودة األدا  املؤسي ي في مكتب تعليم ما أثر عزوف املشرفات عن املشاركة في ج

 تبالة؟

 ويتفرع من هذا التساؤل الرئيي ي التساؤالت الفرعية التالية: 

 ما أسباب عزوف املشرفات عن املشاركة في جائزة التعليم للتميز؟ -1

 ما سبل تحفيز املشرفات على املشاركة في جائزة التعليم للتميز؟ -2

 أهداف البحث: 

 التعرف على أثر عزوف املشرفات عن املشاركة في جائزة التعليم للتميز. .1



  2019 أغسطس ــ سابع عشرالالعدد  ــ لثالثاالمجلد  ــالتربوية والنفسية مجلة العلوم  ــالمجلة العربية للعلوم ونشر األبحاث 

كة في جائزة وزارة التعليم أثر عزوف المشرفات عن المشار

 للتميز على جودة األداء المؤسسي
 الشمراني (194)

 

 التعرف على األسباب التي أدت إلى عزوف املشرفات عن املشاركة في جائزة التعليم للتميز. .2

 اكتشاف السبل التي تؤدي إلى تحفيز املشرفات على املشاركة في جائزة التعليم للتميز.  .3

 أهمية البحث: 

: األه
ً
 مية النظرية: أوال

تيتي أهميته من أهمية جائزة التعليم للتميز والتي تعد أكبر جائزة تعليمية تربوية في اململكة ومواكبة لرؤية 

في التعليم، كما أنها أبرز وأنجح الجوائز املحلية على املستوى اإلقليمي، حيث تشكل الجائزة حافًزا  2030السعودية 

لبحث عن كل ما هو جديد ومفيد للعملية التعليمية، كما تعتبر دافًعا قوًيا لتطوير على العطا  واإلبداع والتجديد وا

 الذات.

: األهمية التطبيقية: 
ً
 ثانيا

 
ً
تيمل الباحثة أن يكون هذا البحث نواة لتحفيز املشاركة من قبل املشرفات في جائزة التميز، وأن تقدم حلوال

 واقعية في امليدان التربوي. 

 حدود البحث

 على أثر عزوف املشرفات عن املشاركة في جائزة التعليم للتميز. ود املوضوعية:الحد 
ً
 اقتصر البحث موضوعيا

 :على مشرفات إدارة تعليم بيشة. الحدود البشرية واملكانية 
ً
 اقتصر البحث مكانيا

 :هـ. 1439/1440الفصل الدراس ي األول من العام  الحدود الزمنية 

 مصطلحات البحث: 

 عزوف: 

 .( بينه "عدم ممارسة السشاط بالشكل الحقيقي، أو كما يسبغي أن يكون"33: 2018الزهلي وآخرون ) هعرف

( بينه: "هو الفرد الذي له القدرة على احداث تغييرات في العملية 68: 1993عرفه طرخان )املشرف التربوي: 

 .التعليمية في املدرسة عن طريق ممارسته للسلطة املخولة له"

 ممارسة: 

مارس األمر/ عالجه وزاوله وعاناه )مارس العمل أو املهنة (، ممارسة/ اكتساب املهارة باالحتكاك  لغة:

 (.1995والتدريب )القاموس املحيط، 

: هي طريقة للعمل أو طريقة يجب أن يتم بها العمل واملمارسات يمكن أن تشمل الوظائف، 
ً
وإجرائيا

 اإلرشادات، األنشطة، املواصفات القياسية.

 زة التعليم للتميز: جائ

هي منحة تقديرية سنوية تمنحها وزارة التعليم باململكة العربية السعودية تستهدف التكريم الالئق لكل من 

املعلم املتميز، الطالب املتميز، الخدمات التعليمية املتميزة، التميز املدرس ي، املوظف اإلداري املتميز، املشرف التربوي 

درات املتميز، العمل التطوعي املتميز، التميز املؤسي ي، رائد التعليم املتميز وكذلك املنتج املتميز، التجارب واملبا
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 ألدائهم اإلبداعي، ولدفعهم نحو التميز الدائم ليصبحوا نماذج مجتمعية 
ً
 لجهودهم وتقديرا

ً
اإلعالمي املتميز ذلك تثمينا

 (. 3: 1439التعليم للتميز،  سعودية يحتذى بها في عصر التميز ومجتمع املعرفة )دليل جائزة

مجموعة املواصفات املثلى التي يسبغي أن تكون عليها املؤسسات التعليم العالي في جميع مكوناتها جودة: 

 (.10: 2011-2010)الدجني، 

 Institute"املطابقة ملتطلبات أو مواصفات معينة، بينما يعرفها املعهد األمريكي للمعايير وتعرف الجودة بأنها:

Standards National American   بينها جملة من السمات والخصائص للمنتج، أو الخدمة التي تجعله قاد باحتياجات

 (.21: 2006معينة. )البيالوي، 

 األداء املؤسس ي: 

يعرف األدا  املؤسي ي بينه املنظومة املتكاملة لنتاج أعمال املنظمة في ضو  تفاعلها مع عناصر بيئتها 

 (67: 2007ية. )الدوري، الداخلية والخارج

املنظومة املتكاملة لنتائج أعمال املنظمة في ضو  تفاعلها مع عناصر بيئتها الداخلية والخارجية وهو يشتمل 

 على ثالثة أبعاد: 

 .أدا  األفراد في إطار وحداتهم التنظيمية املتخصصة 

 .أدا  الوحدات التنظيمية في إطار السياسات العامة للمؤسسة 

 (9: 2000سة في إطار البيئة االقتصادية واالجتماعية والثقافية. )مخيمر وآخرون، أدا  املؤس 

 ملعايير 
ً
 بينه: قدرة املؤسسة التعليمية وكفا تها في تنفيذ أهدافها االستراتيجية وفقا

ً
وتعرفه الباحثة إجرائيا

 في التعليم.  2030الجودة الشاملة وفي ضو  رؤية اململكة العربية السعودية 

 اإلطار النظري والدراسات السابقة -2

 جائزة التعليم للتميز

 مفهوم التميز: 

نشي مفهوم التميز للتعبير عن الحاجة إلى منهج شامل يجمع عناصر ومقومات بنا  املؤسسات على أسس 

رابط متفوقة تحقق لها قدرات عالية في مواجهة املتغيرات، واألوضاع الخارجية املحيطة، كما تكفل لها تحقيق الت

والتناسق الكامل بين عناصرها، ومكوناتها الذاتية، واستثمار قدراتها املحورية، وتحقيق الفوائد واملنافع ألصحاب 

 (.4م: 2015املصلحة من مالكي املؤسسة، والعاملين واملتعاملين معها واملجتمع بيسره. )الحية، 

بنا  على مجموعة من املمارسات األساسية التي  يعرف التميز بينه "املهارة في إدارة املنظمة وتحقيق النتائج

تشتمل على: التركيز على النتائج، واالهتمام بالعمال والقيادة وثبات الهدف، وإدارة العمليات، وإشراك األفراد، 

والتحسين املستمر واإلبداع، واملنفعة املتبادلة بين الشراكات، واملسؤولية االجتماعية املشتركة، وتحقيق املنافع 

 .(aldallal, 2005, p27)أصحاب املصلحة بشكل متوازن لألفراد واملجتمع بيسره" 

والتميز "قدرة الفرد أو الجماعة أو املنظمة على أدا  األعمال املطلوبة منهم بإتقان وجودة" )أبو النصر، 

كافة، سوا  من ( "نمط فكري وفلسفة إدارية تعتمد على األطراف 114: 2009(، فهو كما يرى الرشيد )67: 2010

أصحاب املصلحة أو املجتمع ككل، في إطار ثقافة من التعلم واالبداع والتطوير املستمر" وهو مفهوم شامل ومتكامل 

تشتمل  الكلية والشمول وال يقبل التجزئة حتى يكون ذا فعالية أكثر، كما أن االدارة الحديثة واملعاصرة يعتمد على
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إلدارة الحقيقية هي السعي للوصول للتميز وتحقيقه، واألخرى: أن كل ما يصدر عنها على غايتين مهمتين هما: أن غاية ا

يتسم بالتميز وهاتين الغايتين متكاملتين، وُيعتبران وجهين  من قرارات وخطط وأنشطة ونظم وفعاليات ُيفترض أن

 (2017نزي، )الع .دون األخرى بل إن كل غاية منهما تؤدي لألخرى  لعملة واحدة وال تتحقق إحداهما

والتميز املؤسي ي هو: "حالة من اإلبداع اإلداري والتفوق التنظيمي تحقق مستويات عالية غير عادية من 

األدا  والتنفيذ للعمليات اإلنتاجية والتسويقية واملالية وغيرها في املنظمة، بما يستج عنه نتائج وإنجازات تتفوق على ما 

 (34: 2001وأصحاب املصلحة كافة في املنظمة". )السلمي،  يحققه املنافسون، ويرض ى عنها العمال ،

 خصائص التميز ومداخله: 

يعتبر املشرف التربوي من العناصر الفاعلة في العملية التعليمية، حيث يتولى موقع مهم للغاية وأساس ي في 

بد أن يتصف بالعديد من العملية التعليمية والتربوية ويتحقق من خالل عمله العديد من التطلعات واألهداف كان ال 

الخصائص التي تساعده على تشخيص الواقع والوقوف على مواطن القوة في البيئة التربوية لتعزيزها وضمان 

استمرارها وعالج حاالت الضعف وتدارك سلبياتها، فالتعليم يسعى كما هو معلوم إلى بنا  اتجاهات سليمة في عقول 

بذل الجهد ومضاعفة العمل وااللتزام باملسؤوليات وإزالة الحواجز والعقبات السش  ورعايتها وتنميتها، وهذا يتطلب 

 (.2016لتحقيق مخرجات تسهم في بنا  الوطن وتحقق أهداف األمة وتحقيق التميز في املنافسات الدولية. )الباتل، 

ز هو الخطوة لتميز هو التفرد عن األقران سوا  في تقديم خدمة أو انتاج منتج يعني ببساطة شديدة التمي

 كما يطلق عليه.  extra mileالزيادة اللي حضرتك هتاخدها في اتجاه املتعاملين واملستفيدين او امليل اإلضافي 

، بمجموعـة مـن الخـصائص املهمـة، وهـي 
ً
 (Grote,2002, p55)تتمتع املنظمات التي تحقـق تميـزا

ن أهم مصادر التميـز املؤسـي ي، حيث فرص النمو قبول األعمال الصعبة، إذ إن قبول األعمال الصعبة يعد م .1

 .والتعلم السريع للمنظمات، وتحسين العمليات وبد  العمل من الصفر

 توفر القيادة الكفؤة، إذ إن القيادة تعمل كقدوة، ولها دور بارز في تحفيز التميـز والتـشجيع عليه .2

رتكـاب األخطـا ، وتحمل املنظمة لألزمات تحمل املصاعب، فاملصاعب توضح مستويات قدرة املنظمات إذ إن ا .3

  ومواجهتها، يسهم في صقل قدرات املنظمة وتميزها.

الخبرات البعيدة عن العمل، إن املنظمات املتميزة يتوفر لديها الخبرات خارج نطاق العمـل، وبالتحديد خدمة  .4

 .املجتمع التي تقدم العديد من الفرص، الكتساب التميز في األدا 

دريب، إن النظام املعياري السائد في املنظمات ألنشطة التميز فـي األدا  تكـون أهميته أقل بالسسبة ملا برامج الت .5

 يتم تعلمه مباشره من الفرص التدريبية التي تعزز من تميز املنظمات.

وبنا   الدقة، ويقصد بها تعزيز دقة نظام التسبؤ الخاص بها، من خالل اختيار أفضل األساليب لتيدية املهمات، .6

 مناخ داخلي يؤكد على أهمية دقة التسبؤ في التيثير على تميز املنظمة.

  :( أن املفهوم اإليجابي الواسع للتميز ينبغي أن يقوم علـى مـدخلين أساسيين هما 43: 2001ويرى )إبراهيم، 

 دراكهامدخل تعددي للقيم وهذا يسعى إلى طلب أنواع عديدة من التميز والتـي بمقـدور األفـراد إ .1

مدخل فلسفة اإلنجاز الذاتي للمنظمة ليكون موضع التقدير العام، و هذا يستمد من القيم التـي تؤمن بها  .2

 املنظمات
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 مفهوم جائزة وزارة التعليم للتميز: 

برزت فكرة جوائز وميداليات الجودة بوصفها أداة لتعزيز الوعي بالجودة دوليا ومحليا، وغدت فيما بعد 

ارة املؤسسة في إدارة أنشطة الجودة فيها، لذا انتشر التقليد الوطني لجوائز الجودة في عدد من تقييما لجهود إد

التي تم تيسيسها تكريما لجهود الرجل  Demingالدول، لكن املؤشرات التاريخية تؤكد تصدر اليابان من خالل جائزة

ئية في الوصول إلى معايير مستهدفة للكلفة في توعية اليابانيين حول أنشطة الجودة، وخصوصا دور األساليب اإلحصا

والجودة واإلنتاجية التي تكون وفق مؤشرات املمارسات الجيدة القادرة على تحقيق التميز واستدامته، ومنذ 

خمسيسيات القرن املاض ي أدركت العديد من الشركات أنه ال يكفي تقديم الجودة للزبون، بل يتوجب أن يستشعر 

ويعترف بها من جهة من خالل اندفاعه نحو تكرار الشرا ، وتعترف بها منظمات محايدة تختص الزبون بتلك الجودة، 

بالجودة من جهة أخرى سوا  املحلية منها أو اإلقليمية والدولية ليجري التعبير عن ذلك االعتراف من خالل شهادة 

جيبين ملثل هذه األفكار من خالل تيسيس تقديرية، أو ميدالية أو أنموذج تعبيري، وتعد املؤسسة اليابانية أول املست

 (243: 2015. )باشيوه، جائزة حملت اسم عراب الجودة اليابانية ديمنج والجائزة تعد من أقدم جوائز الجودة الوطنية

مواكبة ما  يشهد العصر الحالي تطورا واسعا في كافة املجاالت، ولكي تستطيع اململكة العربية السعودية

التعليم فيها إلى دعم وتحسين وتطوير  تقدمة من نهضة وريي في املجال التربوي، فقد سعت وزارةوصلت إليه الدول امل

التحفيز بنوعيه املادي واملعنوي، ومن هنا جا ت فكرة الجائزة بعد  األدا  املنهي ملسسوبيها مستخدمة في ذلك أسلوب

هـ، ثم تحولت هذه التوصية إلى  1430ة املكرمة العمل التربوي في لقائهم الذي عقد بمك التوصية التي اتخذها قادة

م، لتنطلق 2009قرار، بإعالن األمير فيصل بن عبدهللا وزير التعليم آنذاك عن إطالق جائزة وزارة التعليم للتميز

الفرد للعمل والجودة والتطوير  الجائزة من فلسفة أساسية قائمة على التحفيز، حيث تعد الحوافز مثيرات تدفع

خاللها املؤسسة ملسسوبيها عن مدى تقديرها لهم وألدائهم  بغية الحصول عليها، وهي الطريقة التي تعبر من والتحسين

 وهي منحة تقديرية سنوية تكرم الوزارة من خاللها مسسوبيها املتميزين، تثمينا لجهودهم .املتميز الذي يقومون به

املتميزة في كافة مؤسسات  ضافة إلى تشجيعها املمارسات التربويةوتقديًرا ألدائهم اإلبداعي ولدفعهم نحو التميز الدائم إ

 (.2013وزارة التعليم على مستوى امليدان وإبرازها )مجلة املعرفة، 

وزارة التعليم  وتيتي الجائزة كيفضل الجوائز على املستوى املحلي وأبرز البرامج التحفيزية التي أطلقتها

التي تسعى لتحقيقها في امليدان  التربوية والنفسية )جستن( ولها رسالتها بالشراكة مع الجمعية السعودية للعلوم

املتميز، وتشجيع املمارسات املتميزة والتفوق العلمي وتكريم  التربوي وهي تحفيز امليدان التعليمي واإلداري نحو األدا 

والتجديد  تعد حافزا على اإلبداع والعطا  املبدعين واملتميزين علميا وتربويا وإداريا تعد من أبرز الجوائز املحلية ألنها

 والبحث عن كل ما هو جديد ومفيد للعملية التعليمية، ودافًعا قويا لتطوير الذات.

لذا سيقتصر البحث الحالي على جائزة التميز لفئة التميز املؤسي ي ملكاتب التعليم والتي من أهدافها تحقيق 

بات استدامة التميز لدى الفئات املسته
ّ
بات في ظل متطل

ّ
دفة بالجائزة ما يعني االستمرارية في تحقيق هذه املتطل

الظروف املحلية واإلقليمية والعاملية وبما يضمن لهذه الفئات الصمود في ميادين املنافسة والتغيرات العاملية 

ثابرة لتحقيق االستدامة الهائلة اقتصادًيا واجتماعًيا وبيئًيا، ما يستدعي بذل مزيد من الجهود وامل املتطورة والتحوالت

 (.1440)دليل معايير التميز املؤسي ي، 

 في التعليم:  2030جائزة وزارة التعليم للتميز في ضوء رؤية السعودية 

، ومن خالل 2030هـ( إلى أهداف التعليم في ضو  رؤية السعودية 1438يشير موقع وزرة التعليم االلكتروني )

إلى العنصر البشري على أنه أهم ثروة يملكها  ل قرا ة تربوية لها نجد أنها تنظرومن خال 2030النظر في رؤية اململكة 
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التعليمية والتربوية بجميع مكوناتها، بما يحقق تطلعات الرؤية  الوطن كما ركزت على ضرورة تطوير املنظومة

 بروح بالشخصية املستقلة، ويمتلك املعارف واملهارات والسلوكيات ال الطموحة إلخراج جيل يتمتع
ً
حميدة متصفا

( 2016واملثابرة والقيادة وذلك عبر برامج تسهم في تمكين تلك املنظومة لتحقيق ذلك ) العريفي، والشهري،  املبادرة

جا ت داعمة لرسالة التعليم ومسيرتها، لبنا  جيل متعلم قادر على تحمل  2030ويشير ذلك إلى أن رؤية اململكة 

 هذهاملسؤولية واتخاذ القرارات مستق
ً
، وانطالقا

ً
لتوفير فرص التعليم للجميع في بيئة » جا ت الرؤية  من الرسالة بال

تعليمية مناسبة في ضو  السياسة التعليمية للمملكة، ورفع جودة مخرجاته، وزيادة فاعلية البحث العلمي، وتشجيع 

 (41-40: ص2030)وثيقة رؤية .بي التعليماإلبداع واالبتكار، وتنمية الشراكة املجتمعية، واالرتقا  بمهارات وقدرات مسسو 

 جودة األداء املؤسس ي

 مفهوم الجودة: 

الجودة هي نظام إداري يرتكز على مجموعة من القيم ويعتمد على توظيف البيانات واملعلومات الخاصة 

حقيق بالعاملين قصد استثمار مؤهالتهم وقدراتهم الفكرية في مختلف مستويات التنظيم على نحو إبداعي قصد ت

التحسن املستمر للمؤسسة. وتشير الجودة في املجال التربوي إلى مجموعة من املعايير واإلجرا ات يهدف تنفيذها إلى 

التحسين املستمر في املنتوج التعليمي، وتشير كذلك إلى املواصفات والخصائص املتوقعة في هذا املنتوج وفي العمليات 

واصفات مع توفر أدوات وأساليب متكاملة تساعد املؤسسات التعليمية على واألنشطة التي تتحقق من خاللها تلك امل

 (2012)قاسم،  تحقيق نتائج مرضية

الجودة تعني إنتاج املؤسسة لسلعة أو تقديم خدمة بمستوى عالي من الجودة املتميزة، یكون قادرا من 

عاتهم، وتحقيق الرضا والسعادة لديهم ویتم خاللها على الوفا  باحتياجات ورغبات زبائنها، بالشكل الذي یتفق مع توق

 (.17: 2001)عقيلي،  ذلك من خالل مقاییس موضوعة سلفا إلنتاج السلعة أو تقدیم الخدمة وایجاد صفة التميز فيها

 معايير األداء املؤسس ي: 

مستوى هناك معايير ومؤشرات أساسية يسبغي توافرها في املؤسسات للحكم عليها على أنها حققت الجودة في 

 األدا  الكلي لعناصرها من هذه املعايير: 

 الفلسفة والرسالة والغايات واألهداف. .1

 الحكم واإلدارة. .2

 النطاق املؤسي ي. .3

 (293: 2011املوارد املؤسساتية والخدمات. )الدجني،  .4
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 ( الفئات املشاركة في إدارة األداء1شكل )
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 تحديد األهداف االستراتيجية 

  وضع نموذج إرادة األدا 

 إدارة املوارد البشرية

 صياغة السياسات والعمليات والنظم 

 تقديم التدريب والدعم 

 متابعة تحقيق العدالة التنظيمية 

 التيكيد على جودة وصالبة العمليات 

 املشرفون 

 أهداف فردية ترجمة األهداف التنظيمية إلى 

 تقديم التدريب والتغذية املرتدة 

  مراجعة وتطوير األدا 

 توثيق وصياغة خطوات العمليات 

 العاملون 

  املشاركة في وضع األهداف الفرعية 

  تلقي التدريب والتغذية املكتسبة 

 متابعة وتطوير وتحسين األدا  الفردي 

  مساعدة املشرف 

 املؤسس ي:  معايير التميز 

هـ( أن معايير التميز املؤسي ي ترتكز في ثالثة 1440ويشير دليل جائزة التعليم للتميز فئة التميز املؤسي ي) 

 محاور رئيسة: 

 قيادة وتخطيط وتطوير األدا . .1

 إدارة األدا . .2

 النتائج. .3

 ( املجاالت التي على املرشح استيفا ها.2ويبين الشكل )

 تميز املؤسس ي ملكاتب التعليم( محاور ومجاالت فئة ال2شكل )

 درجة املجال عدد املعايير املجال رقم املجال املحور 

 األول : املحور 

قيادة و تخطيط 

 وتطوير األدا 

 6 2 القيادة 1

 6 2 التخطيط والتطوير املستمر 2

 6 2 التنظيم اإلداري  3

 4 2 اإلبداع واالبتكار 4

املحور الثاني: إدارة 

 األدا 

 7,5 3 داملوار  5

 5 2 املستفيدون  6
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 درجة املجال عدد املعايير املجال رقم املجال املحور 

 4 2 الشراكة املجتمعية 7

 8 3 عمليات التعليم والتعلم 8

 3,5 3 تقنية املعلومات وإدارة املعرفة 9

املحور الثالث: 

 النتائج
 50 9 نتائج األدا  10

 100 30 املجموع

 
ً
 الدراسات السابقة:  -ثانيا

: الدراسات السابقة املتعلقة بجائزة ال
ً
 تعليم للتميز: أوال

للتميز في تحسين األدا   والتعليم التربية ( وهدفت إلى التعرف على مدى إسهام جائزة وزارة2014دراسة )الزائدي،  .1

اإلداري ملديري املدارس في محافظة الطائف، واستخدم الباحث املنهج الوصفي التحليلي معتمدا على االستبانة 

 ملدارس حكومية 368ي املدارس في محافظة الطائف وعددهم )أداة البحث وتم تطبيقها على جميع مدير 
ً
( مديرا

وأهلية، وكانت من ضمن نتائج هذا البحث أن مؤشرات تحقق معيار التميز القيادي التي ظهرت بسسبة كبيرة 

كانت تشجيع املعلمين في املدرسة وتفويض بعض الصالحيات للعاملين كما حققت الثقافة املؤسسية في الجائزة 

جة معيار كبيرة وأبرز املؤشرات تدل على تحقيق معيار الجودة في الجائزة بدرجة كبيرة وكذلك التنمية الذاتية، در 

بينما جا ت توصيات البحث بضرورة تدريب املديرين واملديرات على إعداد الخطة التشغيلية املنبثقة من 

لحالية لجمع املعلمات وتحليلها لتقويم األدا  الخطط االستراتيجية للمدارس وضرورة العمل على تطوير االليات ا

 املؤسي ي باإلضافة الى ضرورة تشجيع العاملين على التطوير املنهي.

(  استخدمت فيها املنهج الوصفي املسحي معتمدة على االستبانة أداة البحث وتم 1438-1437دراسة )العنزي،  .2

( قائدة مدرسية فائزة بجائزة وزارة التعليم التميز على مستوى اململكة العربية السعودية، 98) تطبيقها على

وتوصلت الدراسة الى نتائج عدة منها: أن التقويم الذاتي لألدا  جا  في الترتيب األول من أساليب التطوير املنهي 

( الذاتي التي تستخدمها القائدات كحافز للحصول على جائزة وزارة ال
ً
تعليم للتميز وبدرجة استجابة )كبيرة جدا

وجا  في مجمل التوصيات أهمية إنشا  منصة إلكترونية من قبل أمانة جائزة وزارة التعليم للتميز تسهل على 

القائدات املشاركات تطبيق سياسات التطوير املنهي الذاتي كاستشارة الخبرا  وتبادل الخبرات واالطالع على 

 أهل االختصاص. البحوث والتواصل مع

: الدراسات السابقة املتعلقة بجودة األداء املؤسس ي: 
ً
 ثانيا

( وقد هدفت الدراسة الى معرفة مدى تحقيق معلمي العلوم لجودة األدا  في ثالثة 1434-1433دراسة )القزالن،  .1

ي معتمدا على من مجاالت جائزة التربية والتعليم للتميز، واستخدم الباحث املنهج الوصفي املسحي والتحليل

بطاقتي املقابلة واملالحظة أداة البحث وتم تطبيقها على جميع معلمي العلوم الطبيعية في جميع املدارس الثانوية 

. وتوصلت الدراسة الى نتائج عدة منها: جا ت النتائج املتعلقة بالسؤال األول/ما مدى تطبيق 43وعددهم )
ً
( معلما

في جائزة التربية والتعليم للتميز؟ استجاب افراد العينة بمستوى)جيد جدا(  معلمي العلوم ملعايير التمكن العلمي

في جميع املعايير. بينما كان تطبيق معلمي العلوم ملعايير تخطيط وتصميم مواقف التدريس في جائزة التربية 
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جال استراتيجيات والتعليم للتميز بمستوى)جيد( في املعيار األول و)جيد جدا( في بقية املعايير. أما معايير م

 التدريس في جائزة التربية والتعليم للتميز؟ استجاب افراد العينة بمستوى)جيد جدا( في جميع املعايير.

بعد عرض هذه الدراسات من وجهة نظر الباحثة تبين أن هناك تشابًها بين  التعليق على الدراسات السابقة:

اولها تيثير جائزة وزارة التعليم للتميز على جودة األدا ، الدراسة الحالية وبعض الدراسات السابقة، من حيث تن

ا من حيث املنهج املستخدم في 1434-1433م(، ودراسة علي القزالن )2011-2010كدراسة إياد الدجني ) هـ(، أمَّ

الدراسة فقد تشابهت الدراسة في توظيف املنهج الوصفي املسحي، وهو ما سارت عليه جميع الدراسات السابقة، 

 فقت الدراسة الحالية مع بعض الدراسات السابقة في استخدام االستبيان أداة للدراسة.وات

واختلفت الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة من حيث تناولها دور الجائزة في جودة األدا  املؤسي ي، 

ربطت دراستها بمتغير رؤية وفي حّد علم الباحثة ال يوجد دراسة مشابهة لدراستها في هذا املجال، خاصة وأن الباحثة 

 .2030اململكة العربية السعودية 

 منهجية وإجراءات البحث -3

: منهج البحث
ً
 أوال

استخدمت الباحثة املنهج املسحي الوصفي وذك ملال مته لهدف البحث، والذي يعرفه )الوادي والزعبي، 

ب هذه الظاهرة والعوامل التي تتحكم ( بينه منهج يقوم على وصف ظاهرة من الظواهر للوصول إلى أسبا174: 2011

 فيها، واستخالص النتائج لتعميمها. 

وقد تم توزيع االستمارات على املشرفات الالتي شملهن البحث حيث تحتوي على أسئلة مقننة ومن خالل 

لحلول تحليلها وتفسيرها يمكن الوصول إلى معرفة أسباب عزوف املشرفات عن جائزة التعليم للتميز ومن ثم إيجاد ا

 للحد من هذه املشكلة.

: مجتمع وعينة البحث: 
ً
 ثانيا

تكون مجتمع البحث من مشرفات إدارة تعليم بيشة وقد تم اختيار العينة بطريقة عمديه )قصديه( وهي 

 ( مشرفة من مختلف التخصصات.17مشرفات مكتب تعليم تبالة وعددهن )

 أدوات البحث

( االستبانة بينها: "مجموعة من 79: 2015وتعرف )النوايسة،  استخدمت الباحثة االستبانة كيداة للبحث،

األسئلة املتنوعة والتي ترتبط ببعضها البعض بشكل يحقق الهدف الذي يسعى الباحث من خالل املشكلة التي 

يطرحها بحثه، ويكون عدد األسئلة التي يحتوي عليها االستبيان كافية ووافية لتحقيق هدف البحث بصرف النظر عن 

 دها".عد

 صدق األداة:

فقرة، على مجموعة من الخبرا   20الباحثة بعرض أداة االستبانة بصورتها األولية والتي تحتوي على  تقام

واملختصين، من أجل الكشف عن مدى صدق فقرات األداة ومال متها لقياس ما وضعت، حيث تم األخذ بمالحظاتهم 

، وتقدير الوزن السسبي ملحاور االستبانة، وقد تم اعتماد الفقرات التي وآرائهم في إعداد االستبانة في صورتها النهائية
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%( من املحكمين، وحذف الفقرات التي لم تحصل على هذه السسبة من االتفاق، وتم 85حصلت على نسبة اتفاق )

 فقرة. 15اعتماد االستبيان بصورته النهائية واملكون من 

 صدق االتساق الداخلي: 

التساق الداخلي لالستبانة من خالل حساب معامل االرتباط بيرسون بين درجة كل تم التحقق من صدق ا

 فقرة ومجموع درجات املحور الذي تستمي إليه.

 معامالت االرتباط بين كل فقرة من فقرات املحور األول والدرجة الكلية لهذا املحور  (1)جدول رقم 

 ة وزارة التعليم للتميز على جودة األداء املؤسس ي.املحور األول: أثر عزوف املشرفات عن املشاركة في جائز 

 Sigالقيمة االحتمالية  معامل االرتباط بيرسون  الفقرة م

 0.00 0.82 ؟هل تتوفر لديك مقومات التخطيط االستراتيجي 1

 0.00 0.89 ؟هل لديك رؤية واضحة عن أهداف املنظمة 2

3 
هل لديك إسهامات في تحقيق مؤشرات قياس أدا  

 ؟مةاملنظ
0.84 0.00 

4 

هل تمارسين دور اإلدارة املتواصل في تحقيق رضا املستفيد 

الداخلي والخارجي من الخدمة وتجاوز توقعاته واالرتقا  

 بجودة الخدمات املقدمة؟

0.80 0.00 

5 
هل تمتلكين مهارة اتخاذ اإلجرا ات الوقائية والتصحيحية 

 ؟والتحفيزية في أوقاتها املناسبة
0.73 0.00 

 α= 0.05االرتباط دال إحصائيا عند مستوى داللة   *

من املالحظ في الجدول السابق معامالت االرتباط بين فقرات املحور األول والدرجة الكلية لفقرات املحور 

( لجميع فقرات املحور، وهذا يدل على أن فقرات هذا املحور صادقة ملا α= 0.05دالة إحصائيا عند مستوى داللة )

 ه.وضعت لقياس

 معامالت االرتباط بين كل فقرة من فقرات املحور األول والدرجة الكلية لهذا املحور  (2)جدول رقم 

 املحور الثاني: أسباب عزوف املشرفات عن املشاركة في جائزة التعليم للتميز

 Sigالقيمة االحتمالية  معامل االرتباط بيرسون  الفقرة م

 0.00 0.73 التعليم للتميز؟ هل لديك اإلملام الكافي بماهية جائزة 1

2 
 أمام مشاركتك في  عمالهل تقف املهام واأل 

ً
املسندة عائقا

 ؟الجائزة
0.69 0.00 

3 
هل توفر الدورات التدريبية املعلومات واملهارات الكافية 

 ؟للمشاركة في الجائزة
0.73 0.00 

 0.00 0.80 ؟هل لديك تصور كافي عن آلية عمل وإجرا ات الجائزة 4

 0.00 0.70 ؟ل ترين أن هناك غموض في معايير جائزة التعليم للتميزه 5

 α= 0.05* االرتباط دال إحصائيا عند مستوى داللة  



  2019 أغسطس ــ سابع عشرالالعدد  ــ لثالثاالمجلد  ــالتربوية والنفسية مجلة العلوم  ــالمجلة العربية للعلوم ونشر األبحاث 

كة في جائزة وزارة التعليم أثر عزوف المشرفات عن المشار

 للتميز على جودة األداء المؤسسي
 الشمراني (203)

 

من املالحظ في الجدول السابق معامالت االرتباط بين فقرات املحور الثاني والدرجة الكلية لفقرات املحور 

رات املحور، وهذا يدل على أن فقرات هذا املحور صادقة ملا ( لجميع فقα= 0.05دالة إحصائيا عند مستوى داللة )

 وضعت لقياسه.

 معامالت االرتباط بين كل فقرة من فقرات املحور األول والدرجة الكلية لهذا املحور  (3)جدول رقم 

 املحور الثالث: سبل تحفيز املشرفات على املشاركة في جائزة التعليم للتميز.

 Sigالقيمة االحتمالية  يرسون معامل االرتباط ب الفقرة م

 0.00 0.68 ؟هل ترين وجود عالوة مالية للفائزات بجائزة التعليم للتميز 1

 0.00 0.65 ؟هل يقدر الرئيس املباشر جهودك ويشيد بإنجازاتك 2

 0.00 0.69 ؟هل تشاركين في عملية التخطيط باملنظمة 3

 0.00 0.74 ؟هل تمنحك املنظمة فرص التطوير الذاتي 4

5 
هل تحصلين على التغذية الراجعة من املنظمة على نحو 

 ؟منتظم
0.69 0.00 

 α= 0.05* االرتباط دال إحصائيا عند مستوى داللة  

من املالحظ في الجدول السابق معامالت االرتباط بين فقرات املحور الثالث والدرجة الكلية لفقرات املحور 

لجميع فقرات املحور، وهذا يدل على أن فقرات هذا املحور صادقة ملا  (α= 0.05دالة إحصائيا عند مستوى داللة )

 وضعت لقياسه.

 ثبات األداة

 ( لجميع محاور االستبانةCronbach’s Alphaقام الباحث باستخدام طريقة معامل "ألفا كرونباخ" )

 معامل ألفا كرونباخ لقياس ثبات محاور االستبانة (4جدول رقم )

 املحور  م
عدد 

 الفقرات
 معال ألفا كرونباخ

1 
املحور األول: أثر عزوف املشرفات عن املشاركة في جائزة وزارة التعليم 

 للتميز على جودة األدا  املؤسي ي
5 0.87 

2 
املحور الثاني: أسباب عزوف املشرفات عن املشاركة في جائزة التعليم 

 للتميز
5 0.70 

3 
ة في جائزة التعليم املحور الثالث: سبل تحفيز املشرفات على املشارك

 للتميز
5 0.65 

وهذا  65.0من املالحظ من خالل الجدول السابق أن معامل ألفا كرونباخ لجميع محاور االستبانة يزيد عن 

 يدل على ثبات لجميع املحاور وكذلك االستبانة بشكل عام.

 األسلوب اإلحصائي

فات املكتب في جدول اعتمدت على تم عرض جميع إجابات أسئلة االستبيان الذي تم توزيعه على مشر 

خماس ي التدرج )موافق بشدة، موافق، محايد، غير موافق، غير موافق بشدة( حيث كان عدد  (Likert)مقياس ليكرت 
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( مشرفة، وتم تحليل البيانات باستخدام األساليب اإلحصائية الوصفية من خالل التكرارات 17أفراد العينة )

 وية.واملتوسط الحسابي والسسب املئ

 املحك املعتمد في البحث (5)جدول رقم 

 درجة التوافر الوزن النسبي املقابل له طول الخلية

1 – 1.8 

 

  قليلة 36% -% 20
ً
 جدا

 قليلة %52 -% 36أكبر من  2.6 – 1.8أكبر من 

 متوسطة %68 -% 52أكبر من  3.4 – 2.6أكبر من 

 كبيرة %84 -% 68أكبر من  4.2 – 3.4أكبر من 

  %100 -% 84أكبر من  5 – 4.2من أكبر 
ً
 كبيرة جدا

 تحليل النتائج وتفسيرها:  -4

اإلجابة على السؤال األول: ما أثر عزوف املشرفات عن املشاركة في جائزة وزارة التعليم للتميز على جودة  - أ

 األداء املؤسس ي؟

 يع فقرات املحور األول لجم Sig (: املتوسط الحسابي واملتوسط النسبي والقيمة االحتمالية6جدول رقم )

أثر عزوف املشرفات عن املشاركة في جائزة وزارة التعليم للتميز على جودة األدا  املؤسي ي وقيمة جميع 

 (N=17الفقرات معا )

 املتوسط الحسابي الفقرات م
املتوسط 

 النسبي

االنحراف 

 املعياري 

القيمة 

 االحتمالية
 الترتيب

5 

 هل تمتلكين مهارة اتخاذ اإلجرا ات

الوقائية والتصحيحية والتحفيزية 

 ؟في أوقاتها املناسبة

4.41 88.24% 0.71 0.00 1 

2 
هل لديك رؤية واضحة عن 

 أهداف املنظمة؟
4.06 81.18% 0.83 0.00 2 

4 

هل تمارسين دور اإلدارة املتواصل 

في تحقيق رضا املستفيد الداخلي 

والخارجي من الخدمة وتجاوز 

الخدمات توقعاته واالرتقا  بجودة 

 املقدمة؟

3.88 77.65% 0.86 0.00 3 

1 
هل تتوفر لديك مقومات 

 التخطيط االستراتيجي؟
3.76 75.29% 0.66 0.00 4 

3 
هل لديك إسهامات في تحقيق 

 ؟مؤشرات قياس أدا  املنظمة
3.65 72.94% 1.00 0.02 5 

  0.00 0.67 %79.06 3.95 الدرجة الكلية للمحور األول  
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 حسب املحك املعتمد في البحث، وهذا يعني أن يتضح من الجدول 
ً
السابق أن املحور األول دال إحصائيا

عينة الدارسة ترى وجود أثر كبير لعزوف املشرفات عن املشاركة في جائزة وزارة التعليم للتميز على جودة األدا  

 %.79.06املؤسي ي بسسبة تيييد 

على: " هل تمتلكين مهارة اتخاذ اإلجرا ات الوقائية  ( والتي تنص5جا ت في املرتبة األولى الفقرة رقم )

.88.24، وبسسبة تيييد 4.41والتصحيحية والتحفيزية في أوقاتها املناسبة"، بمتوسط حسابي 
ً
 % بدرجة كبيرة جدا

( والتي تنص على: " هل لديك إسهامات في تحقيق مؤشرات قياس 3جا ت في املرتبة األخيرة الفقرة رقم )

 % بدرجة كبيرة.72.94، وبسسبة تيييد 3.65"، بمتوسط حسابي أدا  املنظمة

 اإلجابة على السؤال الثاني: ما أسباب عزوف املشرفات عن املشاركة في جائزة وزارة التعليم للتميز؟  - ب

 لجميع فقرات املحور الثاني  Sig املتوسط الحسابي واملتوسط السسبي والقيمة االحتمالية(: 7جدول رقم )

 (N=17املشرفات عن املشاركة في جائزة التعليم للتميز( وقيمة جميع الفقرات معا ) )أسباب عزوف

 املتوسط الحسابي الفقرات م
املتوسط 

 النسبي

االنحراف 

 املعياري 

القيمة 

 االحتمالية
 الترتيب

2 
املسندة  عمالهل تقف املهام واأل 

 أمام مشاركتك في الجائزة
ً
 ؟عائقا

4.18 83.53% 0.88 0.00 1 

1 
ل لديك اإلملام الكافي بماهية ه

 جائزة التعليم للتميز؟
3.71 74.12% 1.05 0.00 2 

3 

هل توفر الدورات التدريبية 

املعلومات واملهارات الكافية 

 ؟للمشاركة في الجائزة

3.35 67.06% 1.00 0.02 3 

4 
هل لديك تصور كافي عن آلية 

 ؟عمل وإجرا ات الجائزة
3.29 65.88% 1.05 0.00 4 

5 
ل ترين أن هناك غموض في ه

 ؟معايير جائزة التعليم للتميز
3.12 62.35% 1.05 0.00 5 

  0.00 0.55 %70.59 3.53 الدرجة الكلية للمحور الثاني 

 حسب املحك املعتمد في البحث، وهذا يعني أن 
ً
يتضح من الجدول السابق أن املحور الثاني دال إحصائيا

ملشرفات عن املشاركة في جائزة التعليم للتميز كانت بدرجة كبيرة وبسسبة تيييد عينة الدارسة ترى بين أسباب عزوف ا

70.59.% 

 أمام 2جا ت في املرتبة األولى الفقرة رقم )
ً
( والتي تنص على: " هل تقف املهام واألعمال املسندة عائقا

 % بدرجة كبيرة.83.53، وبسسبة تيييد 4.18مشاركتك في الجائزة"، بمتوسط حسابي 

( والتي تنص على: " هل ترين أن هناك غموض في معايير جائزة 5ت في املرتبة األخيرة الفقرة رقم )جا 

 % بدرجة متوسطة.62.35، وبسسبة تيييد 3.12التعليم للتميز"، بمتوسط حسابي 



  2019 أغسطس ــ سابع عشرالالعدد  ــ لثالثاالمجلد  ــالتربوية والنفسية مجلة العلوم  ــالمجلة العربية للعلوم ونشر األبحاث 

كة في جائزة وزارة التعليم أثر عزوف المشرفات عن المشار

 للتميز على جودة األداء المؤسسي
 الشمراني (206)

 

 اإلجابة على السؤال الثالث: ما سبل تحفيز املشرفات على املشاركة في جائزة وزارة التعليم للتميز؟ - ت

)سبل  لجميع فقرات املحور الثالث Sig املتوسط الحسابي واملتوسط السسبي والقيمة االحتمالية (:8ل رقم )جدو 

 (N=17تحفيز املشرفات على املشاركة في جائزة التعليم للتميز( وقيمة جميع الفقرات معا )

 املتوسط الحسابي الفقرات م
املتوسط 

 النسبي

االنحراف 

 املعياري 

القيمة 

 االحتمالية
 الترتيب

2 
هل يقدر الرئيس املباشر جهودك 

 ويشيد بإنجازاتك؟
4.76 95.29% 0.44 0.00 1 

4 
هل تمنحك املنظمة فرص التطوير 

 ؟الذاتي
4.24 84.71% 0.66 0.00 2 

5 
هل تحصلين على التغذية الراجعة 

 ؟من املنظمة على نحو منتظم
4.12 82.35% 0.49 0.00 3 

1 
 هل ترين وجود عالوة مالية

 ؟للفائزات بجائزة التعليم للتميز
3.88 77.65% 1.11 0.00 4 

3 
هل تشاركين في عملية التخطيط 

 ؟باملنظمة
3.59 71.76% 0.94 0.02 5 

  0.00 0.25 %82.35 4.12 الدرجة الكلية للمحور الثالث 

 حسب املحك املعتمد في البحث، 
ً
وهذا يعني أن يتضح من الجدول السابق أن املحور الثالث دال إحصائيا

عينة الدارسة ترى بين سبل تحفيز املشرفات على املشاركة في جائزة التعليم للتميز كانت بدرجة كبيرة وبسسبة تيييد 

82.35.% 

( والتي تنص على: " هل يقدر الرئيس املباشر جهودك ويشيد 2جا ت في املرتبة األولى الفقرة رقم )

.95.29تيييد ، وبسسبة 4.76بإنجازاتك"، بمتوسط حسابي 
ً
 % بدرجة كبيرة جدا

( والتي تنص على: " هل تشاركين في عملية التخطيط باملنظمة "، 3جا ت في املرتبة األخيرة الفقرة رقم )

 % بدرجة كبيرة.71.76، وبسسبة تيييد 3.59بمتوسط حسابي 

 ملخص النتائج التي توصل إليها البحث: 

عن املشاركة في جائزة وزارة التعليم للتميز على جودة األدا  أظهر البحث وجود أثر كبير لعزوف املشرفات  .1

 %.79.06املؤسي ي بسسبة تيييد 

أظهر البحث أن أكبر أثر لعزوف املشرفات عن املشاركة في جائزة وزارة التعليم للتميز كانت على مهارة اتخاذ  .2

.88.24تيييد اإلجرا ات الوقائية والتصحيحية والتحفيزية في أوقاتها املناسبة، وبسسبة 
ً
 % بدرجة كبيرة جدا

بين البحث أن أسباب عزوف املشرفات عن املشاركة في جائزة التعليم للتميز كانت بدرجة كبيرة وبسسبة تيييد  .3

70.59.% 

أوضح البحث أن أكبر األسباب لعزوف املشرفات عن املشاركة في جائزة التعليم للتميز يعود للمهام واألعمال  .4

 % بدرجة كبيرة.83.53سبة تيييد املسندة للمشرف، وبس

أظهر البحث أن سبل تحفيز املشرفات على املشاركة في جائزة التعليم للتميز كانت بدرجة كبيرة وبسسبة تيييد  .5

82.35.% 
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أوضح البحث أن أكبر سبيل لتحفيز املشرفات على املشاركة في جائزة التعليم للتميز هي الرئيس املباشر ملجهودات  .6

.95.29فات، بسسبة تيييد وانجازات املشر 
ً
 % بدرجة كبيرة جدا

 التوصيات: 

 بناً  على النتائج السابقة التي توصل إليها البحث يمكن تقديم عدد من التوصيات، وهي كما يلي: 

ضرورة تحفيز املشرفات للعمل على املشاركة الفاعلة في جائزة التميز لوجود لجنة تقيم العمل وتقدم التغذية  .1

 الراجعة.

 ة الفرصة للمشرفات في املشاركة في تحقيق األهداف االستراتيجية التي تحقق جودة األدا  املؤسي ي. إتاح .2

تكثيف الدورات التدريبية لتسهيل حصول املشرفات على املعلومات واملهارات الكافية الالزمة للمشاركة في  .3

 جائزة وزارة التعليم للتميز.

 الدراسات املقترحة: 

يفتقر للبحوث والدراسات التي تتناول موضوعات مماثلة ملوضوع هذا البحث ذات  ملا كان ميدان البحث

 إلى إثرا  هذا امليدان بالبحوث ذات الصلة، فإن الباحثة تقترح إجرا  الدراسات 
ً
الصلة بموضوعات البحث، وسعيا

 التالية: 

 ا على جودة األدا  املؤسي ي.إجرا  املزيد من الدراسات اإلجرائية حول جائزة وزارة التعليم للتميز وأثره .1

 إجرا  املزيد من الدراسات اإلجرائية حول معوقات مشاركة العاملين في جائزة وزارة التعليم للتميز. .2

 تطبيق البحث الحالي على فئة أخرى من فئات الجائزة. .3

 املراجع: قائمة 

قـاهرة، دار التوزيع والسشر اإلسالمية، (، إدراك املديرين ملفهوم املـسؤولية االجتماعيـة، ال 2001إبراهيم، يحيى ) -

 مصر.

 ، الدار العربية للعلوم، بيروت.1(. الجودة الشاملة في التعليم العام، ط2010األملعي، علي ) -

(، دور املشرف التربوي في ضو  متطلبات الرؤية 15972م العدد 2016يونيو  21الباتل، سويد بن محمد. )  -

 http://www.al-jazirah.com/2016/20160621/rj6.htm ، جريدة الجزيرة، مسترجع من:2030

 ( . أفضل املمارسات والتميز املؤسي ي املستدام، مكتبة الوراق، عمان، األردن.2014باشيوه، لحسن، عبدهللا ) -

لشاملة في التعليم بين مؤشرات التميز ومعايير االعتماد (. الجودة ا2006البيالوي، حسن، حسين، وآخرون ) -

 األسس والتطبيقات. األردن، دار املسيرة للسشر والطباعة.

(. درجة ممارسة مديري املدارس الثانوية لإلدارة االستراتيجية وعالقتها بتحقيق التميز 2015الحية، وليد نمر ) -

 التربية مقدمة إلى كلية التربية بالجامعة اإلسالمية، غزة.اإلداري من وجهة نظرهم"، رسالة ماجستير في أصول 

م(. دور التخطيط االستراتيجي في جودة األدا  املؤسي ي. رسالة دكتوراه، كلية التربية، 2011الدجني، إياد علي. ) -

 جامعة دمشق.

دا  املؤسي ي، دراسة (. العالقة بين متطلبات إدارة املعرفة وعملياتها وأثرها على تميز األ 2008دروزة، سوزان ) -

 تطبيقية في وزارة التربية والتعليم األردنية، رسالة ماجستير، جامعة الشرق األوسط للدراسات العليا، األردن.

 (. اإلدارة االستراتيجية مفاهيم وعمليات وحاالت دراسية، دار اليازوري املية للسشر، األردن.2005الدوري، زكريا ) -

http://www.al-jazirah.com/2016/20160621/rj6.htm
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(. 2018امي، عبد هللا بن علي و البحري حارث بن ناصر و الخروص ي، حسين بن علي )الذهلي، ربيع بن املر و الري -

أسباب عزوف الطلبة بمدرسة وادي بن خروص للتعليم األساس ي عن املشاركة في برامج اإلذاعة املدرسية من 

 (، األردن.8)(، العدد 7وجهة نظر الطلبة أنفسهم، بحث مسشور، املجلة الدولية التربوية املتخصصة، املجلد )

(. التميز في األدا  ماهيته وكيف يمكن تحقيقه في منظمات األعمال، مجلة آفاق اقتصادية، 2009الرشيد: الح ) -

 (، اإلمارات.29(، مجلد )116عدد )

للتميز في تحسين األدا  اإلداري  والتعليم التربية م(. مدى إسهام جائزة وزارة2014الزائدي، طارق بن عوض. ) -

 دارس في محافظة الطائف. رسالة ماجستير، كلية التربية، جامعة أم القرى بمكة املكرمة.ملديري امل

 (. خواطر في االدارة املعاصرة، دار غريب للطباعة، القاهرة.2001السلمي، علي ) -

 (. أثر برنامج املاليين أثنا  الخدمة بمدارس وكالة الغوث الدولية على تطوير 1993طرخان، عبد املنعم، أحمد ) -

 البنى املفاهيمية واإلشرافية لديهم، رسالة ماجستير، الجامعة األردنية، عمان.

-http://www.alوجهود التعليم في تطبيقها مسترجع من:  2030( رؤية اململكة  2017الطيار، غدير ) -

jazirah.com/2017/20170722/rj2.htm 

(. قياس األدا  املؤسي ي لألجهزة الحكومية، املنظمة العربية للتنمية 2000عبد العزيز جميل مخيمير وآخرون ) -

 اإلدارية، القاهرة.

 دار وائل للسشر عمان 1(.املنهجية الكاملة إلدارة الجودة الشاملة، ط 2001عمر وصفي عقیلي ) -

للتميز في تحفيز قائدات املدارس على  وزارة التعليم جائزةهـ(. دور 1438-1437العنزي، نوف بست عطا هللا. ) -

 التطوير املنهي الذاتي. رسالة ماجستير، معهد الدراسات العليا التربوية، جامعة امللك عبدالعزيز.

 الرس لجودة مدينة في الثانوية باملرحلة العلوم معلمي تحقيق هـ(. مدى1434-1433القزالن، علي بن عبدالرحمن. ) -

للتميز. رسالة ماجستير، كلية العلوم االجتماعية، جامعة االمام  والتعليم التربية جائزة ملعايير وفًقا التدريي ي األدا 

 محمد بن سعود اإلسالمية.

املهندس، أمجد قاسم، الجودة الشاملة في التعليم تعريفها وأهميتها ومبادئها وأهدافها، موقع منتدى كلية  -

 http://www.f-law.net/law/threads/62622 2012\07\ 14الحقوق، جامعة املنصورة. 

 http://egate.tamayaz.org.sa/Default-ar.aspxاملوقع اإللكتروني لجائزة وزارة التعليم للتميز  -

 (. أساسيات علم النفس، دار املناهج للسشر والتوزيع، عمان، األردن.2015وايسة، فاطمة )الن -

(. أساليب البحث العلمي مدخل منهجي تطبيقي، دار املناهج 2011الوادي، محمود حسين والزعبي، علي فالح ) -

 للسشر والتوزيع، عمان، األردن.

مسترجع من:  2030ربية السعودية م( التعليم ورؤية اململكة الع2016رة التعليم، )اوز  -

https://www.moe.gov.sa/ar/Pages/vision2030.aspx 

- Aldallal, Mohamed. (2005). "Performance Evaluation Using Self-Assessment Approach and EFQM 

Excellence Model": the Case of Abu Dhabi Police College”, For Master Degree, United Kingdom: 

University of Bradford. 
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