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Abstract: 

This study aims to investigate (The institutional performance development 

in Shaqra University in the light of the standards of European Foundation for 

Quality Management (EFQM), and identify the barriers that limit the (EFQM) 

Standards’ applicability).To achieve these objectives, the researcher used a 

descriptive analytical approach. He also used the questionnaire as a tool for his 

study. The study community consisted of the deans, vice-rectors and 

departments heads in Shaqra University, with a number of (175), including 22 

deans, 46 vice-rectors, and 89 department heads. He used the Complete Census 

methodology, and he applied the study tool online to the study community. 

There were 122 of recovered questionnaires which were valid for entry and 

analysis. 

The study concluded some results, of which the most important are: The 

individuals of study sample responded with agree with a middle degree on the 

degree of practicing the standards of European Foundation for Quality 

Management (EFQM), where the degree of practicing the strategy field came at 

the first place, followed by the leadership field then the community service field, 

then the field of beneficiaries. The employees stratification filed came at the last 

order. Results show that the most notable barriers that limit the (EFQM) 

Standards’ applicability, where the following were having a high degree (the 

more burden placed on the academic and administrative staff, the geographic 

remoteness between the university and its branches, that makes applying the 

(EFQM) difficult. The study submitted a proposal for institutional performance 

development in Shaqra University according to its results. 

Keywords: The institutional performance development, Shaqra University, 

European Foundation for Quality Management (EFQM). 
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تطوير األداِء املؤسسّي يف جامعِة شقراء يف ضوِء معايرِي النموذِج األوروبّي . (2022)الروقي، مطلق. 

(EFQM) 19 – 55 (،1) 8. جملة العلوم الرتبوية، إلدارِة التميُّز 

 

 (EFQM)تطوير األداِء املؤسسّي يف جامعِة شقراء يف ضوِء معايرِي النموذِج األوروبّي 

 إلدارِة التميُّز

 (1)مطلق بن مقعد بن مطلق الروقي د.

 :املستخلص

تهدُف الدِّراسُة إىل تطوير األداء املؤسسّي جبامعة شقراء يف ضوء معايري النموذج األوروبّي 

(EFQM) إلدارة التميُّز، ومعرفة املعوِّقات اليت حتد من إمكانيَّة تطبيِق معايري النموذج األوروبّي 

(EFQM)  كما استخدم  املسحيإلدارة التميُّز. ولتحقيِق هذه األهداف؛ استخدم الباحُث املنهج

شقراء،  أداة االستبانة، وتكوَّن جمتمع الدِّراسة من عمداء، ووكالء، ورؤساء األقسام، جبامعة

( رئيس قسم. واستخدم الباحث 89، )اًل( وكي45( عميًدا، )22(، منهم )168والبالغ عددهم )

أسلوب احلصر الشامل، وقام بتطبيق أداة الدِّراسة إلكرتونيًّا على جمتمع الدِّراسة، وبلغ عدُد 

 ( استبانًة.122االستبانات املسرَتدَّة والصاحلة لإلدخال والتحليل )

راسُة إىل جمموعٍة من النتائج، أبرزها: أن هناك موافقًة بدرجٍة متوسطٍة من توصَّلت الدِّ

إلدارة التميُّز؛ حيث جاءت  (EFQM)أفراد الدراسة على درجة ممارسة معايري النموذج األوروبّي 

درجة ممارسة معايري جمال االسرتاتيجيَّة يف املرتبة األوىل، يليه معايري جمال القيادة، ثم معايري 

جمال خدمة اجملتمع، بينما جاءت معايري جمال املستفيدين يف املرتبة قبل األخرية، أما املرتبة 

األخرية فقد احتلتها جماُل معايري جمال رضا العاملني. كما أوضحت النتائج أن أبرز املعوِّقات هي 

اجلغرايف بني اجلامعة  كثرة األعباء امللقاة على أعضاء اهليئة األكادمييَّة واإلداريَّة، وأن التباعد

 وفروعها يسهم يف صعوبة تطبيق إدارة التميُّز.

 وقدمت الدِّراسة تصوًرا مقرتًحا لتطوير األداء املؤسسّي يف جامعة شقراء وفق نتائج الدِّراسة.

( EFQMتطوير األداء املؤسسيِّ، جامعة شقراء، معايري النموذج األوروبّي ) الكلمات املفتاحيه:

 ز.إلدارة التميُّ

                                                           
 :أستتتتتاذا مشتتتتارك  إل ارةتتتتت ايدارل بالت، تتتتيا الرتبتتتتوعة، كليتتتتة الرتبيتتتتة، جامعتتتتة شتتتتقراء، اململكتتتتة العربيتتتتة الستتتتعودية       (1)

dr.alrogi@su.edu.sa 
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 ُمقدِّمة:

ُيعدُّ االهتماُم بالتعليم من أبرز القضايا اليت تنال اهتمام الدول؛ نظًرا ملا ميثله التعليُم من 

 أهمية كربى يف تنمية اجملتمعات وحتقيق تقدُّمها يف ظل التغريات العاملية املتسارعة.

غريات والتحوالت يف بيئاٍت ديناميكية معقدة، بالعديد من املت وتواجه املؤسساُت التعليمية

ظروفها الداخلية ومعطيات بيئاتها اخلارجية، ويتطلُب ذلك العمَل باستمراٍر على حتسني مستوى 

أدائها، وتطوير قدراتها، األمر الذي يؤكد على أهمية عملية حتسني األداء املؤسسيِّ وتكامليتها 

علميٍة؛ كموجهات  (، ويتطلب ذلك استخداَم معايرَي119، ص2016واستمراريتها )حجازي، 

 لتطوير األداء اإلداري وحتسني فعاليته.

التََّميُّز يف مقدمة األهداف اليت تسعى املؤسسات إىل حتقيقها؛  حيث أضحت معايري إدارة

 (.2ص، 2010يف أدائها امُلَؤسَِّسّي )آل مزروع،  والتفّردلدعم املزيد من التََّميُّز 

 بناء عناصر ومقومات جيمع شامل مدخل إىل احلاجة عن للتعبري التميز إدارة مفهوم برز وقد

 واألوضاع مواجهة املتغريات يف عالية قدراٍت هلا حتقق متفوقة أسس على اجلامعية املؤسسات

 بني عناصرها الكامل والتناسق الرتابط حتقيق هلا يكفل حيث بها؛ احمليطة اخلارجية

 عناصرها كلها تتفاعل متكاملة منظومة تكون كي قدراتها الذاتية، واستثمار ومكوناتها

 (.8، ص2002)السلمي،  خمرجاتها لتميز

نموذُج الوبرز يف هذا السياق وقد برز العديُد من مناذج إدارة التَّميُّز امُلَؤسَِّسّي؛

استخدمته العديُد من املنظمات األوروبّية والذي ، لتحقيق التميُّز اإلداري  (EFQM)األوروبّي

الذي ، و(Doeleman, ten Have, & Ahaus, 2013)كإطاٍر مرجعيٍّ لتطويرها التنظيمي 

مؤسسة والقيام بالتقييم الذاتي، كنموذج لتشخيص املشكالت اإلداريَّة لل ميكن أن يستخدم

Simmons ,Wongrassamee, & ) وأيًضا كنموذج للتحكم والرقابة على املستوى اإلداريِّ

2003, Gardiner) ، وقد اجته عدد من مؤسسات التعليم العالي على املستوى الدولي يف تطبيق

لذلك كانت ؛ (Hernández MezquidaK, 2018)معايري هذا النموذج لتحقيق التميُّز اإلداري 

هذه الدراسة اليت تسعى إىل تطوير األداء املؤسسي جبامعة شقراء يف ضوء معايري النموذج األوروبّي 

(EFQM) .إلدارة التميُّز 
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 :مشكلُة الدِّراسة

إلدارة التميُّز من أحدث مناذِج التقييم املؤسسي وأكثرها  (EFQM)ُيَعدُّ النموذُج األوروبّي 

شيوًعا واستخداًما، وميكن ألي هيئة أو مؤسسة أن تستخدمه لتقييم نفسها، ولفحص ما إذا 

ما  من خالل املراجعة املنتظمة للعمليات والنتائج؛ كان هناك فجوات أو خلل يف أدائها إلصالحه

 .(146-144، ص2008 ،سني وسبل تطويره )عزبيربز نقايف القوة وفرص التح

وتتبلور فلسفُة هذا النموذج يف أن التميُّز يف األداء يتحقُق من خالل القيادة الرشيدة، القادرة 

على توجيه السياسات واالسرتاتيجيات، واستثمار املوارد البشريَّة وإدارة العمليات بنجاح )ناصف، 

إلدارة التميُّز أداًة مهمة لتقييم  (EFQM)(، كما ميثل النموذج األوروبّي 14، ص2010، وهاشم

الوضع املهين للعاملني داخل املؤسسات التعليميَّة، ومدى تقدمه وقوته، ويقدم هذا النموذج وسيلة 

لدعم املؤسسات بهدف التوصل إىل موازنة أولوياتها بصورٍة أفضل، وتوظيف املوارد البشريَّة ووضع 

 (.3، ص2009، عمل واقعية )العايديخطط 

إلدارة التميُّز يف تطوير األداء  (EFQM)وتبدو احلاجُة ماسًَّة إىل استخدام النموذج األوروبّي 

املؤسَّسّي جملابهة التحديات اليت تواجهها اجلامعات، ومن ذلك زيادة حدة املنافسة واإلقبال الكبري 

مليات الداخليَّة واخلارجيَّة، وارتفاع وعي اجملتمع، من املؤسسات حنو متيز األداء، وحتسني الع

وزيادة توقعاتهم بفوائد تطوير تلك املؤسسات، وقدرتها على قيادة التحديث والتطوير املستمرِّ يف 

اجملتمع؛ حيث إن افتقاَد اجلامعة للتميُّز يعين افتقادها للميزة التنافسيَّة، وهو ما يعين أن يفقد 

املنافسة يف أسواق العمل، كما تفقد املؤسسة ثقة اجملتمع، وبالتالي ضعف  خرجيوها القدرة  على

 (.48ص، 2016، املشاركة احلقيقية من املعنيني يف حتقيق أهداف املؤسسة )أمحد

وُرغم اخلطوات التطويرية اليت حققتها اجلامعاُت السعودية، إال أن التوسَع الكميَّ ملواجهة 

 يقابله تطور  نوعي  يتالءم مع هذا التوسُّع؛ ما يدل على أنها حباجٍة الطلب املتزايد على التعليم مل

ماسٍَّة إىل التطوير والتحسني من أجل الوصول إىل التميز، وبالنظر إىل نتائج الدراسات اليت تناولت 

واملخاليف (، 1438) واقع األداء املؤسسيِّ على مستوى اجلامعات السعودية، كدراسة الضبعان

(، فقد تبّين أنها دون املأمول منها، باإلضافة إىل 1436) (، والركف1435) احلسن(، و1438)

 وجود العديد من الصعوبات اليت حتّد من تطويرها. 

على النهوض مبستوى التعليم اجلامعيِّ  2030وقد أكَّدت رؤية اململكة العربيَّة السعوديَّة 
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 التميُّز؛ لذلك هدفت الرؤيُة إىل أن تصبح مخس وحتسني جودة أداء العمليَّة التعليميَّة للوصول إىل

م(، وتضمنت التأكيد 2030( جامعة دولية حبلول عام )200جامعات سعوديَّة على األقل من أفضل )

م(، وهذا 2030رؤية، العلى حتسني أداء املؤسسات التعليميَّة خالل االرتقاء جبودة التعليم، )موقع 

ات لتقييم أدائها وفق معايري دقيقة ملعرفة نقايف القوة والضعف، ال يتم إال من خالِل إعادة اجلامع

حتى تنطلق حنو التميُّز، وجامعُة شقراء إحدى اجلامعاِت السعوديَّة الناشئة، اليت مازالت حباجٍة 

للدعم واملساندة؛ للتغلب على الصعوبات اليت تواجهها، والسعي إىل حتقيق التميُّز يف األداء عرب 

املؤسسّي؛ لذلك تساعد هذه الدِّراسُة على تطوير األداء املؤسسّي للجامعة من خالل تطوير أدائها 

استكشاف جوانب القوة والضعف يف اجلامعة، وتقديم تقييم لألداء العام ملعرفة حدود قدرة 

اجلامعة يف حتقيق أهدافها االسرتاتيجيَّة، كما أنها توفر مؤشراٍت لإلدارات املختلفة، وتسهِّل 

ة حتديد االحتياجات املاديَّة والبشريَّة الالزمة، كما أنها تقدم تصوًرا مقرتًحا لتحسني إمكانيَّ

 األداء العام وحتقيق اإلجناز والتميُّز.

 أسئلُة الدِّراسة:

إلدارة التميُّز يف اجملاالت التسعة  (EFQM)ما درجُة ممارسة معايري النموذج األوروبّي  .1

)القيادة، واالسرتاتيجية، واملوارد البشرية، واملوارد والشركات، والعمليات، واملستفيدون، 

 ؟ (وقياس وتقويم نتائج األداءورضا العاملني، وخدمة اجملتمع، 

 إلدارة التميُّز؟ (EFQM) ما املعوِّقات اليت حتد من إمكانيَّة تطبيق معايري النموذج األوروبّي .2

( إلدارة EFQMلتطوير األداء املؤسسّي يف ضوء معايري النموذج األوروبّي )ما التصوُر املقرتُح  .3

 التميُّز؟

  أهداف الدِّراسة:

 الدِّراسة إىل حتقيق األهداف التالية: تسعى

 .إلدارة التميُّز (EFQM)التعرُّف على درجة ممارسة معايري النموذج األوروبّي  .1

إلدارة  (EFQM) ة تطبيق معايري النموذج األوروبّيالتعرُّف على املعوِّقات اليت حتد من إمكانيَّ .2

 التميُّز.
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وضع تصوُّر مقرتح لتحسني األداء املؤسسّي جلامعة شقراء باالعتماد على النموذج األوروبّي  .3

(EFQM) .إلدارة التميُّز 

 :أهمية الدِّراسة

 (EFQM)النموذج األوروبّي  ضوء معايري املؤسسّي يف تطوير األداء موضوع وحداثة أهمية .1

 مناذج التميُّز املؤسسّي. ُيعد من أحدث إلدارة التميُّز، والذي

 اجلامعيِّ، واالرتقاء األداء تطوير يف استخداُمها ميكن اليت اإلداريَّة املداخل أحد تتناول .2

 .باجلامعة التعليميَّة العمليَّة جبودة

 ونقايف وتعزيزها القوة نقايف التعرُّف على يف جامعة شقراء قد تساعُد هذه الدِّراسُة مسؤولي .3

النموذج األوروبّي  ومعايري يتوافق مبا أدائهم وتطوير ممارساتهم وعالجها، وحتسني الضعف

(EFQMإلدارة التميُّز ). 

تقدم هذه الدِّراسُة تصوًرا مقرتًحا لتطوير األداء املؤسسّي جبامعة شقراء قد يستفاد منه يف  .4

 املؤسسّي.حتسني أداء اجلامعة 

 :حدوُد الدِّراسة

 احلدوُد املوضوعية: 

هذه الدراسة على بناء تصوٍُّر ُمْقَتَرح لتطوير األداء املؤسسيِّ جلامعة شقراء يف ضوء  اقتصرت

وهي: )القيادة، واالسرتاتيجية، واملوارد البشرية،  إلدارة التميُّز (EFQM)النموذج األوروبّي معايري 

وقياس وتقويم واملوارد والشركات، والعمليات، واملستفيدون، ورضا العاملني، وخدمة اجملتمع، 

اليت حتد من (؛ من خالل معرفة درجة ممارسة هذه املعايري، باإلضافة إىل املعوِّقات نتائج األداء

 .تطبيق إدارة التميز املؤسسيِّ

 يتكون احلدُّ البشري من عمداء، ووكالء، ورؤساء األقسام، جبامعة شقراء.  احلدود البشريَّة:

 تقتصر احلدوُد املكانيَّة هلذه الدِّراسة على جامعة شقراء. احلدود املكانيَّة:

 .هـ1440-1439ُأجريت هذه الدِّراسة خالل الفصل األول من العام الدراسي  احلدود الزمانيَّة:

 



 
 

 
 

63 

 = (EFQM)تطوير األداِء املؤسسّي يف جامعِة شقراء يف ضوِء معايرِي النموذِج األوروبّي  (.2022الروقي، مطلق. )

63 

 :مصطلحاُت الدِّراسة

عمليٌَّة تهدف إىل الوصول بالشيء املطوَّر إىل أحسن صورة؛ حتى يؤدي الغرض املطلوب منه  التطوير:

 (.888، ص2012، بكفاءة تامة، وحيقق كل األهداف املنشودة )ويح والباز

املنظومة املتكاملة لنتائج أعمال املنظمة يف ضوء تفاعلها مع عناصر بيئتها  :األداء املؤسسيُّ

 (. 39، ص2006، الداخليَّة واخلارجيَّة )سعيد

ويعرَّف تطوير األداء املؤسسّي إجرائيًّا بأنه: مجيع اجلهود املنظمة واملخططة اليت تقوم بها 

اء احلالي للوصول إىل حتقيق ؛ بهدف سد الفجوة بني األداء املرغوب واألدجامعة شقراء

 األهداف االسرتاتيجيَّة املعل نة.

مدخل  شامل  جيمع عناصر ومقومات بناء املؤسسات على أسس متفوقة حتقق هلا  إدارة التميُّز:

قدرات متميِّزة يف مواجهة املتغريات واألوضاع اخلارجيَّة احمليطة بها من ناحية، كما تكفل 

ق الكامل بني عناصرها ومكوناتها الذاتية واستثمار قدراتها هلا حتقيق الرتابط والتناس

 (.188ص، 2010، املختلفة )السناني

اخلطوات  من جمموعٍة وتعرَّف إدارة التميُّز إجرائيًّا بأنها: قدرة اجلامعة على تطبيق

 هلا يضمن أهدافها، ومبا وفق املرغوبة النتائج حتقيق تدعم واإلجراءات اإلداريَّة احلديثة اليت

 .( إلدارة التميُّزEFQMالعمل؛ وذلك باستخدام معايري النموذج األوروبّي ) بيئة يف التميُّز

 European Foundation for Quality) عن الصادرة الرئيسة النماذج أحُد :األوروبّي النموذُج

Management)مساعدة إىل اجلودة، وتهدف إلدارة األوروبّية املؤسسة باسم ، واملعروفة 

 عنها الصادر التميُّز منوذج أن باعتبار التميُّز؛ وحتقيق قدراتها التنافسيَّة تعزيز ملنظَّمات علىا

 املؤسسة(والتميُّز،  للجودة األوروبّية اجلائزة اأُلُطر للتقييم، وخصوًصا أحد أهم ُيعد

 (.EFQM ،2019) للجودة األوروبّية

 درجة بها بشأن معرتف  أو مسئولة هيئة وضعته الذي املتوقع باملستوى بياٍن إىل املعياُر ويشري

، 2008، التميُّز )مغاوري أو اجلودة من منشوًدا قدًرا إليه، وحيقق الوصول يراد معني هدف أو

 (.65ص
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 اإلطاُر النظريُّ للدِّراسة:

 مفهوُم تطوير األداء املؤسسيِّ:

شيء ما، وينصرف بالتالي تطوير  يشري التطويُر إىل عمليَّة التحديث املستمر يف طريقة أداء

األداء املؤسسّي إىل التحديث الدائم يف اهليكل التنظيميِّ للمؤسسة، حبيث تصبح العالقات 

على درجة عالية من املرونة اليت  -سواء األفقية أو الرأسية- القائمة واملتداخلة بني وحداتها املختلفة

 .(Farmer, 1999)تسمح برفع كفاءة هذه املؤسسة وجناحها يف حتقيق أهدافها 

التطوير املؤسسّي يف اجلامعات هو عمليٌَّة منهجيٌَّة مستمرة، تتضمن عدة وذلك يعين أن  

أنشطة يتم تنفيذها، وتتطلب توافر عدة عناصر، أهمها وجود قيادة جامعية لديها القدرة على 

 يات املؤسسة لتحقيق أهداف مدروسة.التغيري، كما ترتبط بكلِّ عمليات واسرتاتيج

يسعى إىل سد الفجوة بني األداء الفعليِّ الذي يعكس واقع اجلامعة، وبني األداء املستهدف و

أو املرغوب فيه، والذي يعبِّر عن األهداف اإلسرتاتيجية للجامعة. وعادة ما يتم ذلك من خالل تنمية 

امعة، وحتقيق فعالية يف األداء، والقدرة على الربط بني املوارد املرتبطة بالبنية البشرية واملادية للج

 (.41، ص2016، )أمحد البيئة الداخلية واخلارجية للجامعة مبا ميكنها من الصمود أمام املنافسني

 فوائُد تطوير األداء املؤسسيِّ:

 هناك العديُد من الفوائد املتوقعة للتطوير املؤسسي للجامعات، ومنها:

 ريِّ وتطويرهضبُط النظام اإلدا. 

 واملوظفني سرفُع مستوى أداء الطالب، وأعضاء هيئة التدريزيادة الكفاءة التعليمية، و ،. 

 .حتقيُق الرتابط والتكامل بني مجيع األقسام، وتوفري جو من التفاهم بني العاملني 

 .زيادُة ثقة اجملتمع يف اجلامعة، واحتالهلا املكانة الالئقة بني املؤسسات التعليمية 

 .تنميُة معارِف الطالب ومهاراتهم وتطويرها يف مجيع اجلوانب 

 .حتسنُي الوضع التنافسيِّ للجامعة 

 ( 2012ويح والباز، زيادُة معدل سرعة استجابة كليات اجلامعة للمتغريات احمللية والعاملية.) 

وحتتاج جامعُة شقراء؛ كجامعٍة ناشئة تعاني من تعدد الكليات وانتشارها على مساحة 

رافية واسعة إىل مراجعة مستمرٍة لتطوير األداء املؤسسيِّ؛ ألنه يسهم يف حتقيق الرتابط جغ
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والتكامل بني كلياتها يف خمتلف الفروع، وحتسني عملياتها الداخلية واخلارجية، ورفع مستوى 

 طالبها، وحتقيق الرضا لدى العاملني بها.

 مفهوُم إدارة التميُّز:

من احلاجة إىل ضرورة وجود مدخٍل متكامل جيمع العناصر نشأ مفهوُم إدارة التميُّز 

املختلفة اليت تنشأ عليها املؤسسة بشكٍل حيقق هلا القدرة املستمرة على مواجهة املتغريات 

 .املتسارعة

 طریق عن ،وتفّوقها على غريها من املؤسسات لمؤسسةا تفّرد يعكس امُلَؤسَِّسّي والتميُّز

خالل  من، املستقبلية لعمالئها لتخطي التوقعات مهامها وعملياتها؛ أداء في تسارلمماا فضلأ تقدیم

املتعاملني، كل أصحاب  العاملني وضع السياسات واالسرتاتيجيات اليت تركز على األفراد

 .(348، ص1438، العصيمي)حة، واجملتمع بأسره بشكل متوازن املصل

ات املنظمة، وتفوق املنظمة على ( أن التميز يكون بناء على ممارس2010)ويرى املرزروع 

 ها.ئمثيالتها، وحتقيق أداء يفوق توقعات عمال

وبالتالي، ميكن تعريف إدارة التميُّز بأنها: منظومٌة متكاملة من السياسات واإلجراءات، 

 (.40، ص2016متثل خطة متميزة تضمن للمؤسسة حتقيق التميُّز والتنمية املستدامة )أمحد، 

إلدارة التميز يتعلق بعضها مبستوى التخطيط االسرتاتيجي من حيث  وهناك عدُة متطلباٍت

توافر اهلياكل التنظيمية املرنة، ووجود نظاٍم حمكٍم، والرؤية والرسالة واألهداف االسرتاتيجيَّة، 

 (.28ص، 2002، املوارد املاديَّة وحتسني االستفادة منها )السلميوللموارد البشريَّة،  إدارةو

 األداء يعتمد على جتويد اجلامعة ملدخالتها، والكفاءة والفاعلية يف عملياتها، إن التميُّز يف

مبا يضمن هلا خمرجات متميزة تضمن هلا البقاء يف جمال املنافسة؛ لذلك حتتاج جامعة شقراء اليت 

تستهدف زيادة تنافسيتها يف سوق التعليم سواء احمللي أو الدولي، ورفع مستواها يف جمال 

أن أن يكون لديها القدرة على  2030العاملية اليت باتت من أهم أهداف رؤية اململكة  التصنيفات

 املراجعة الدائمة ألدائها املؤسسيِّ، من خالل تطبيق أحدث النماذج اإلدارية إلدارة التميز.

مشكالت، ُتقّلل من قدراتها على مواجهة املنافسة، واالرتقاء  اجلامعاتكثرًيا من وتواجه 

 :تطّلعات، ومن أبرز تلك املشكالتالإىل مستوى 
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  ومستويات أداء العاملني اجلامعاتضعُف التناسق بني أهداف. 

 .توزع املسؤوليات بني مستويات اإلدارة وأفرادها، وضعف نظم احملاسبة واملساءلة 

  امُلتَِّغيَِّرات، وبطء االستجابة لتلك امُلتَِّغيَِّراتضعُف القدرة على مالحظة. 

 عدُم وضوح ُأسس اإلدارة ومعايريها يف ختطيط سلوك املوظفني وتوجيهه. 

 اعتماُد أمنايٍف ومعايرَي تقليدية يف التنظيم وبناء اهلياكل التنظيمية. 

 قبلاالحنصاُر يف مشكالت احلاضر، دون اعتبار كاٍف مُلتطلبات اإلعداد للمست. 

 تعدُّد صور إهدار املوارد، وخاصة املوارد غري املتجددة وأهمها الوقت. 

  احلديثة.االستخدام الشكليُّ واهلامشيُّ للتقنيات 

  السلمي،)ضعُف التوجُّه التسويقي، وافتقاد النظم واآلليات املوّجهة خلدمة العمالء وإرضائهم؛ 

2002.) 

 التميُّز:( إلدارة EFQM) األوروبّيالنموذُج 

عمَل دليٍل يتضمن جمموعة من املعايري  ( إلدارة التميُّزEFQMيستهدُف النموذج األوروبّي )

وتعتمد املعايري على عدة  اليت تضمن النجاح املتواصل للمنظمة، بغ ِّ النظر عن طبيعة عملها.

تميُّز األوروبّي مبادئ خاصة باالستدامة واملسؤولية اجملتمعية ملنظمات األعمال، ويوفر منوذج ال

 إطاًرا عمليًّا لتمكني املنظمة من القيام باآلتي:

 تقييم وضع املنظمة؛ من خالل فهم نقايف القوة الرئيسة لديها، وحتديد نقايف الضعف. 

  تقديم لغة مشرتكة ومنط تفكري حمدَّد حول املؤسسة يسمح بتبادل األفكار بفعاليٍة داخل

 املؤسسة وخارجها.

  يف العمل اإلداريِّ؛ من خالل دمج املبادرات القائمة واملخطط هلا، وحتديد إزالة االزدواجية

 الفجوات.

 .وضع هيكل أساسيٍّ لنظام إدارة املؤسسة 

 مل األعمال وتناغم األدوار.اتوفري ثقافة تنظيميَّة تؤكد تك 

 .وجود معايري ومؤشرات ميكن من خالهلا قياس درجة تقدم املؤسسة 
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القيادة 

10% 

 الموارد البشرية

10% 

 اإلستراتيجية

10% 

 الشراكة والموارد

10% 

 العمليات

10% 

 نتائج المجتمع

10% 

 نتائج المتعاملين

15% 

 نتائج الموارد البشرية

10% 
نتائج 

االداء 

 المؤسسي

15% 

 االبداع والتعلم والشفافية

  اجملتمع، وعلى رضا العاملني، واملستفيدين.اعتماد أثر املؤسسة على 

 (48، ص2009)اجلعربي،  حتسني كفاءة املوارد البشريَّة؛ من خالل التدريب والتعليم املستمر.  

 ( معايري منوذج التميُّز األوروبّيEFQM( هناك تسعة معايري يعرضها الشكل رقم :)1 ) 

 التميُّز( إلدارة EFQM( النموذج األورويّب )1شكل رقم )
                       

 ذ

 

 

 

 

 

 

 

 

  الدِّراساُت السَّابقُة:

قام الباحُث بالرجوع إىل عدٍد من الدراسات السابقة، وقد ركز على الدراسات اليت  

تناولت تطويَر األداء يف ضوء معايري إدارة التميُّز يف اجلامعات، وقد تناوهلا الباحث حسب التسلسل 

 الزمينِّ من األحدث إىل األقدم:

ُمقرَتحة لتطوير أداء اجلامعات السعودية ( إىل بناء اسرتاتيجية 1438) هدفت دراسُة الضبعان

الناشئة يف ضوء املعايري العاملية للتميُّز، واستخدمت الدراسة املنهج الوصفي املسحيَّ، وتكوَّن 

 توصلتجمتمع الدراسة من القادة األكادمييني، واستخدم الباحُث االستبانة كأداٍة للدراسة، و

متوسطًة، وجاءت درجة أهمية كانت التََّميُّز امُلَؤسَِّسّي  درجة توافر معايريأن نتائج الدراسة إىل: 

معايري التََّميُّز امُلَؤسَِّسّي، عاليًة جدًّا؛ حيث كان أعلى متوسط لُبعد الشراكات وإدارة املوارد، 

 .وأقل متوسط لُبعد العمليات

 النتائج املنهجيات/ املمكنات
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اجلامعات ( إىل تطوير واقع أداء معاهد البحوث االستشارية ب1438وهدفت دراسُة العصيمي )

السعودية، يف ضوء معايري التميز املؤسسي، واستخدمت املنهج الوصفيَّ، واالستبانة أداة جلمع 

واقع أداء  أن( من القيادات، وجاءت النتائج كما يلي: 404وقد بلغ جمتمع الدراسة )، البيانات

ى املرتبة معاهد البحوث االستشارية، بدرجة موافقة متوسطة، وحصل معيار االسرتاتيجيات عل

 األوىل؛ بينما حصل معيار املوارد البشرية على املرتبة األخرية.

( دراسًة حول مدى قيام جامعة امللك خالد بتطبيق معايري إدارة التميُّز، 1438)  وقدم املخاليف

واستخدمت الدراسُة املنهج الوصفيَّ املسحيَّ، وتكّون جمتمع الدراسة من أعضاء هيئة التدريس، 

واستخدم الباحث االستبانة أداة للدراسة، وخلصت الدِّراسة إىل حتقق معايري النموذج األوروبّي 

 عة إلدارة التميُّز بدرجة متوسطة من وجهة نظر أعضاء هيئة التَّدريس جبامعة امللك خالد. التس

جبامعة  ( بدراسٍة هدفت إىل التََّعرُّف على واقع تطبيق إدارة التََّميُّز1438كما قامت احلسن )

دراسة كما استخدمت الدراسة املنهج الوصفيَّ املسحيَّ، ومشل جمتمع ال، اإلمام حممد بن سعود

(، واستخدمت االستبانة كأداة للدراسة، 51وكالء ووكيالت األقسام العلمية، وعددهم )

وأظهرت نتائج الدراسة: أن تطبيق إدارة التََّميُّز كان بدرجٍة عاليٍة، وكان معيار القيادة أعلى 

 املعايري تطبيًقا، يف حني أن معيار االسرتاتيجية كان األقل تطبيًقا.

( فقام بدراسٍة هدفت إىل التَّعرُّف على درجة ممارسة القيادات األكادميية 1435أما عزيز )

واإلدارية يف جامعة جازان ملعايري التَّميُّز اإلداري. واستخدم الباحث املنهج الوصفيَّ املسحيَّ، وتكّون 

 (، كما استخدم االستبانة أداة1051جمتمع الدراسة من أعضاء هيئة التدريس، والبالغ عددهم )

للدراسة، ومن أبرز نتائج الدراسة:أن درجة ممارسة القيادات ملعايري التَّميُّز اإلداري؛جاءت بدرجة 

 وافقة على امُلَعوِّق ات بدرجة منخفضة.املجاءت درجة  عالية، كما

دراسًة تطبيقيًة عن تطوير األداء املؤسسّي جلامعة جنوب الوادي يف  (2016) وقدم أمحد

، ( فرًدا395سة املنهج الوصفيَّ، ومشلت عّينة الدِّراسة املكونة من )مصر، واستخدمت الدرا

أظهرت الدراسة درجة متوسطة لتوافر مجيع احملاور  واستخدم الباحث االستبانة أداًة للدراسة.وقد

اليت ترصد واقع األداء املؤسسّي. ورصدت الدِّراسة عدة معوِّقاٍت من أهمها:كثرة أعباء أعضاء 

 مييَّة واإلداريَّة، ونقص الدعم املالي.وقد وضعت الدِّراسة تصوًُّرا مقرتًحا.اهليئة األكاد
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( دراسًة هدفت إىل الكشف عن واقع تطبيق إدارة التََّميُّز لدى 1436وأْجرت الركف )

املنهج الوصفيَّ، ة وكيالت األقسام العلمية جبامعة اإلمام حممد بن سعود.وقد استخدمت الدراس

لدِّراسة يف مجيع عضوات هيئة التدريس، واستخدمت الباحثُة االستبانة أداًة جلمع ومتثَّل جمتمُع ا

 املعلومات.وكان من أبرز نتائجها: أن درجة تطبيق إدارة التََّميُّز كانت متوسطًة.

(، فقد ركَّزت على قياس مدى حتقُّق عناصر إدارة التميُّز يف 2010) أما دراسُة السناني

سعود.واستخدمت الدراسُة املنهج الوصفي، وتكّون جمتمع الدراسة من  جامعة اإلمام حممد بن

قيادات اجلامعة والعاملني مبكاتب التطوير، واستخدم الباحث االستبانة أداًة للدراسة. وقد 

أظهرت النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائيَّة لعنصر القيادة الذي حصل على الرتتيب األول، يليه 

تيجيات، ثم إدارة العمليات، يليه العالقات واملوارد، ثم املوارد البشريَّة، وأخرًيا السياسات واالسرتا

 عنصر العمليات.

 ومن خالِل عرض الدِّراسات السَّابقة يتضُح ما يلي:

 :أواًل: أوجه االتِّفاق

التعرُّف من حيث هدف الدراسة: اتفقت الدراسُة احلالية مع عدٍد من الدراسات السابقة يف 

إلدارة التميُّز، ويف تقديم تصوٍر مقرتٍح؛  (EFQM)رجة ممارسة معايري النموذج األوروبّي على د

 .(2016) ، وأمحد(1438) ، والعصيمي(1438) الضبعانكدراسة 

 الضبعان دراسةالدراسة احلالية مع  اتفقت الدراسة: الدراسة، ومنهج من حيث أداة

(، 1436) (، والركف1435) واحلسن(، 1438) (، واملخاليف1438) (، والعصيمي1438)

 .(1435والسناني )

 :ثانًيا: أوجُه االختالف

من حيث جمتمع الدراسة: اختلفت الدراسُة احلالية مع بع  الدراسات السابقة؛ حيث 

(، 1435(، واحلسن )1438) أعضاَء هيئة التدريس؛ كاملخاليفبعُ  الدراسات  استهدفت

 الدراسُة احلالية العمداء والوكالء ورؤساء األقسام.بينما استهدفت (، 1436) والركف

من حيث بيئة التطبيق: اختلفت الدراسُة احلالية مع الدراسات السابقة يف مكان التطبيق، 

 شقراء. جامعةحيث طبقت هذه الدراسة على 
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 :ثالًثا: أوجُه االستفادة من الدراسات السابقة

الوقوف على أبرز ما توصلت إليه، استفادت الدراسة احلاليُة من الدراسات السابقة يف 

إضافًة إىل بلورة مشكلة الدراسة، وإثراء اخللفية النظرية، واختيار املنهج املالئم، وتوجيه الدراسة 

 .إىل كثرٍي من املراجع والدِّراسات املتعلقة مبوضوع الدراسة احلالية

 :الدراسة احلالية عن الدراسات السابقة رابًعا: ما ميّيز

على القيادات األكادميية من عمداء ووكالء ورؤساء أنها ُطبقت بمتيَّزت الدراسُة احلالية 

بصورٍة أوسع من  إلدارة التميُّز (EFQM)كما أنها تناولت معايري النموذج األوروبّي أقسام، 

 -على حد علم الباحث-ا الدراسة األوىل جماالته التسعة، كما أنه مجيعالدراسات السابقة يف 
 .تتناول تطوير األداء املؤسسّي يف جامعة شقراء يف ضوء معايري النموذج األوروبّي إلدارة التميُّز اليت

 اإلجراءاُت املنهجيَّة للدِّراسة امليدانيَّة:

 منهُج الدِّراسة: 

فقد مت عليها؛  احلصول املراد طبيعة الدِّراسة، وأهدافها، وتساؤالتها، واملعلومات ضوءيف 

ألنه يهتم بدراسة الظاهرة يف الواقع، ويعرب  الدِّراسة هذه الوصفّي التحليلي لتطبيق املنهجاستخدام 

 وكيفيًّا. اكميًّعنها 

 جمتمُع الدِّراسة:

تكوَّن جمتمُع الدِّراسة من عمداء، ووكالء، ورؤساء األقسام، جبامعة شقراء، والبالغ 

  ( رئيس قسم.89، )اًل( وكي45( عميًدا، )22منهم )(، 168عددهم )

وقد استخدم الباحُث أسلوب احلصر الشامل، وقام بتطبيق أداة الدِّراسة إلكرتونيًّا على 

استبانة،  (122جمتمع الدِّراسة، بلغت عدد االستبانات املسرتدة والصاحلة لإلدخال والتحليل )

 وذلك على النحو التالي: واجلدول التالي يوضح وصف عّينة الدِّراسة،

 (1اجلدول )
 توزيع أفراد الدِّراسة وفًقا خلصائِصهم الشخصية والوظيفية.

 النسبة املئوية التكرارات املسمى الوظيفي

 14,75 18 عميد
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 النسبة املئوية التكرارات املسمى الوظيفي

 27,86 34 وكيل

 57,37 70 رئيس قسم

 النسبة املئوية التكرارات الرتبة األكادمييَّة

 4,91 6 أستاذ

 77,86 95 أستاذ مساعد

 17,21 21 أستاذ مشارك

 النسبة املئوية التكرارات عدد سنوات اخلربة

 6,55 8 سنوات 3أقل من 

 16,39 20 سنوات 6سنوات حتى أقل من  3من 

 77,04 94 سنوات فأكثر 6من 

 %100 122 اإلمجالي

 ما يلي: (1) اجلدوليبني 

  ( من إمجالي 57,37بلغت نسبتهم )أن أكثر من نصف أفراد الدِّراسة رؤساء أقسام، حيث%

 %( )عمداء(.14,75%( )وكالء(، وأخرًيا ُوجد أنَّ )27,86) ُوجد أنَّ حني أفراد الدِّراسة، يف

  أن الغالبية العظمى من أفراد الدِّراسة رتبتهم األكادمييَّة )أستاذ مساعد(، حيث بلغت نسبتهم

%( رتبتهم األكادمييَّة )أستاذ 18.21أنَّ )%( من إمجالي أفراد الدِّراسة، يف حني ُوجد 77,86)

 %( رتبتهم األكادمييَّة )أستاذ(.4.91مشارك(، وأخرًيا ُوجد أنَّ )

 ( يف حني ُوجد أنَّ  6%( من إمجالي عّينة الدِّراسة سنوات خربتهم )77,04أن ،)سنوات فأكثر

%( 6,55ُوجد أنَّ ) سنوات(، وأخريًا 6سنوات إىل أقل من  3%( خربتهم تراوحت ما بني )16,39)

 سنوات( وهذه النتيجة تدل على ارتفاع مستوى اخلربة لدى عّينة الدِّراسة. 3خربتهم )أقل من 

 أدُاة الدِّراسة:

 استخدم الباحُث االستبانة كأداة لدراسته، وتكونت يف صورتها النهائية من جزأين، هما:

 اجلزء األول: البيانات األولية.-أ
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 حمورين، وهما: اجلزء الثاني: تضمن-ب

 .( فقرة69احملور األول: واقع األداء املؤسسّي يف ضوء معايري إدارة التميُّز، وقد اشتمل على )

 ( فقرًة.14احملور الثاني: املعوِّقات اليت حتد من تطبيق إدارة التميُّز املؤسسّي، وقد اشتمل على )

فقرات احملور األول  استخدم الباحُث مقياس ليكرت اخلماسي، حيث يقابل كل فقرة من

قائمة حتمل العبارات التالية: )قليلة جدًّا، قليلة، متوسطة، كبرية، كبرية جدًّا(. بينما يقابل كل 

فقرة من فقرات احملور الثاني قائمة حتمل العبارات التالية )قليلة جدًّا، قليلة، متوسطة، عالية، 

 .عالية جدًّا(

 صدُق االستبانة:

قام الباحُث بعرِض االستبانِة على جمموعٍة من احملكمني؛ للتحقق من مناسبة األداة لتحقيق 

أداة الدِّراسة ميدانيًّا؛ ملعرفة الصدق الداخلي  طبقتأهداف الدِّراسة وصالحيتها للتطبيق، بعد ذلك 

بالدرجة  لالستبانة، حيث مت حساُب معامل االرتبايف بني درجة كل عبارة من عبارات االستبانة

الكليَّة للمحور الذي تنتمي إليه العبارة، وكذلك معامل االرتبايف بني درجة كلِّ جماٍل من 

 جماالت احملور األول والثاني بالدرجة الكلية للمحور.

(، وهذا يعطي داللًة على ارتفاع معامالت 0.01وقد تبيَّن أن االستبانة دالٌة عند مستوى )

ىل مؤشرات صدق مرتفعة وكافية ميكن الوثوق بها يف تطبيق االتساق الداخلي، كما يشري إ

 الدِّراسة احلاليَّة.

 ثباُت أداة الدِّراسة:

مت حساُب معامل الثباِت باستخدام معامل ألفا كرونباخ، وبلغت قيمُة معامل الثبات الكلية 

(، كما بلغ 0.992(، وهي درجة ثبات عالية، بينما بلغ معامل الثبات للمحور األول )0.988)ألفا( )

(، وهي معامالت ثبات مرتفعة ميكن الوثوق بها يف تطبيق 0.966معامل الثبات للمحور الثاني )

 الدِّراسة احلالية. 

 األساليُب اإلحصائيَُّة املستخدمة:

لتحليل البيانات اليت مت احلصوُل عليها؛ مت حساب التكراراِت، والنسب املئوية، واملتوسط 

املعياري، ومعامل االرتبايف بريسون، ومعامل )ألفا كرونباخ(، وذلك احلسابي، واالحنراف 

 (. SPSSباستخدام احلزم اإلحصائيَّة )
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 عرُض نتائج الدِّراسة، ومناقشُتها:

إلدارة التميُّز يف اجملاالت  (EFQM)السؤاُل األوُل: ما درجُة ممارسِة معايرِي النموذج األوروبّي 

، واملوارد البشرية، واملوارد والشركات، والعمليات، )القيادة، واالسرتاتيجيةالتسعة 

 ؟ (وقياس وتقويم نتائج األداءواملستفيدون، ورضا العاملني، وخدمة اجملتمع، 

 ( إلدارة التميُّز؛ EFQMوللتعرُّف على درجة ممارسة معايري النموذج األوروبّي )

 كانت نتائجها على النحو التالي:ومت حساُب املتوسطات احلسابيَّة، واالحنرافات املعياريَّة، 

 (2) اجلدول
 ( إلدارة التميُّزEFQM) درجة ممارسة معايري النموذج األوروبّي

 القيادةأواًل: 

 العبارة م
املتوسط 

 احلسابي

االحنراف 

 املعياري
 الرتتيب

درجة 

 املوافقة

1 
تشارك قيادة اجلامعة يف بناء اسرتاتيجية اجلامعة 

 وتطويرها
 كبرية 1 1,172 3,64

2 
تضع قيادة اجلامعة منظومة لقيم العمل واخالقياته 

 باجلامعة
 كبرية 2 1,208 3,48

 متوسطة 5 1,324 3,02 .توفر قيادة اجلامعية بيئة مشجعة على التميز 3

4 
تعمل قيادة اجلامعة على التحسني املستمر يف 

 إجراءات العمل
 توسطة 3 1,097 3,34

6 
باملشكالت املستقبلية وتضع تتنبأ قيادة اجلامعة 

 احللول العملية املناسبة هلا
 توسطة 8 1,157 2,98

5 
تضع قيادة اجلامعة خطًطا لتطوير القيادات 

 .اإلدارية بناء على مؤشرات التقييم
 توسطة 6 1,143 3,09

8 
تسهم قيادة اجلامعة يف بناء عالقات إنسانية بني 

 العاملني فيها
 توسطة 8 1,220 2,98

8 
متكن قيادة اجلامعة العاملني من املشاركة يف 

 اختاذ القرارات
 توسطة 9 1,229 2,75
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 العبارة م
املتوسط 

 احلسابي

االحنراف 

 املعياري
 الرتتيب

درجة 

 املوافقة

9 
حترص قيادة اجلامعة على الشراكة مع مؤسسات 

 اجملتمع وتطوير أنشطتها
 توسطة 4 1,116 3,14

 بدرجة متوسطة 1.022 3.15 املتوسط العام 

 االسرتاتيجية ثانًيا:

10 

يتم وضع اسرتاتيجية اجلامعة وفق فهم دقيق 

الحتياجات املستفيدين وتوقعاتهم احلالية 

 واملستقبلية

 متوسطة 2 1,143 3,18

11 
قدرات تستند اسرتاتيجية اجلامعة إىل فهم شامل ل

 املوارد البشرية ومهاراتها
 متوسطة 5 1,178 3,09

12 
مجيع املعنيني يف إعداد اسرتاتيجية يشرتك 

 اجلامعة
 متوسطة 8 1,246 2,97

13 
تستخدم مؤشرات األداء للتأكُّد من أن 

 اسرتاتيجية اجلامعة تنفذ على النحو الصحيح
 متوسطة 3 1,188 3,16

14 
تقيم اجلامعة اسرتاتيجيتها بشكل دورّي ملعرفة 

 درجة كفاءتها وفعاليتها
 متوسطة 6 1,187 3,11

16 
تعدل اجلامعة اسرتاتيجيتها وتطورها وفًقا 

 للتغريات يف البيئة احمليطة
 متوسطة 4 1,144 3,11

15 
ترسم اجلامعة اسرتاتيجيتها مبا خيدم حتقيق 

 2030أهداف رؤية اململكة 
 كبرية 1 1,140 3,64

 بدرجة متوسطة 1,067 3,17 املتوسط العام

 ثالًثا: املوارد البشرية

18 
اجلامعة خطط لتطوير املوارد البشرية وفقًا تضع 

 السرتاتيجية اجلامعة
 متوسطة 1 1,233 3,20

 متوسطة 3 1,214 3,11 .تضع اجلامعة معايري دقيقة الختيار العاملني 18

19 
تضع اجلامعة توصيًفا وظيفيًّا لوظائفها يتفق مع 

 .اسرتاتيجيتها
 متوسطة 2 1,230 3,12
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 العبارة م
املتوسط 

 احلسابي

االحنراف 

 املعياري
 الرتتيب

درجة 

 املوافقة

20 
متكِّن اجلامعة العاملني من املشاركة يف خطط 

 التطوير بروح الفريق الواحد
 متوسطة 6 1,282 2,96

21 
يتم تقييُم أداء العاملني يف اجلامعة وفق معايري 

 .موضوعية
 متوسطة 4 1,211 3,07

22 
العاملني وسالمتهم تهتم اجلامعة بصحة مجيع 

 وتوفر هلم ظروف عمل مناسبة
 متوسطة 5 1,242 2,72

23 
توفر اجلامعة نظاًما ملكافأة وتقدير العاملني 

 وحتفيز املبدعني
 قليلة 8 1,274 2,50

 بدرجة متوسطة 1,114 2,96 املتوسط العام

 املوارد والشراكات رابًعا:

24 
مصادر تتوفر موارد مالية كافية للجامعة من 

 متنوعة
 قليلة 8 1,069 2,53

 متوسطة 8 1,162 2,70 تدير اجلامعة مواردها املاليه املتاحة بكفاءة عالية 26

25 
يتم استخدام الوسائل التكنولوجية وإدارتها 

 بفاعلية لتعزيز اسرتاتيجية اجلامعة
 متوسطة 1 1,185 3,00

28 
يوجد نظام إلدارة املعلومات لدعم عملية صنع 

 .القرار واختاذه
 متوسطة 2 1,146 2,96

28 
تقوم اجلامعة بإدارة املباني والتجهيزات واملختربات 

 بطريقة فعالة
 متوسطة 5 1,220 2,73

 متوسطة 6 1,131 2,90 يتم اختيار الشركاء بناء على اسرتاتيجية اجلامعة 29

30 
يستند التعاون مع الشركاء على املنفعة املتبادلة 

 املستدامةوالفوائد 
 متوسطة 4 1,055 2,94

31 
تدعم اجلامعة الشراكات احمللية والدولية لدعم 

 حتقيق أهدافها
 متوسطة 3 1,205 2,95

 بدرجة متوسطة 1,013 2,84 املتوسط العام
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 العبارة م
املتوسط 

 احلسابي

االحنراف 

 املعياري
 الرتتيب

درجة 

 املوافقة

 العمليات خامًسا:

32 
عملياتها طبقًا السرتاتيجيتها تنفذ اجلامعة 

 وإجراءات عملها
 متوسطة 3 1,122 3,07

 متوسطة 6 1,075 3,03 تطور اجلامعة عملياتها يف ضوء فهم الواقع 33

34 
تقوم اجلامعة بقياس األداء وفق مؤشرات خطتها 

 االسرتاتيجية والتشغيلية
 متوسطة 2 1,135 3,09

36 
ترتيب يستفاد من مؤشرات قياس األداء يف 

 أولويات اجلامعة
 متوسطة 1 1,121 3,18

35 
يستفاد من التغذية الراجعة والدراسات 

 االستقصائية لعمل التحسينات الالزمة يف األداء
 متوسطة 8 1,185 2,98

38 
يتم حتسني األداء واخلدمات بطريقة تضمن 

 االستفادة من جتارب اآلخرين
 متوسطة 4 1,191 3,05

38 
تعزيز العالقات مع املستفيدين  تسعى اجلامعة إىل

 من خالل توقع خمتلف احتياجاتهم
 متوسطة 5 1,192 3,03

 بدرجة متوسطة 1,038 3,06 املتوسط العام

 املستفيدون سادًسا:

39 
تسعى إدارة اجلامعة إىل الوصول للرضا األمثل 

 للمستفيدين
 متوسطة 1 1,162 3,07

40 
داخل توضع أهداف لقياس رضا املستفيدين 

 .اجلامعة وخارجها
 متوسطة 2 1,148 2,85

41 
يتم التقييم الشامل والدوري الحتياجات 

 املستفيدين، داخل اجلامعة وخارجها
 متوسطة 3 1,195 2,84

42 
توجد آلية لرصد الشكاوى واملقرتحات املقدمة 

 .من املستفيدين
 متوسطة 4 1,178 2,82

43 
احلالية تقديم خدمات تفوق توقعات املستفيدين 

 منها
 متوسطة 5 1,170 2,66
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 العبارة م
املتوسط 

 احلسابي

االحنراف 

 املعياري
 الرتتيب

درجة 

 املوافقة

44 

متكِّن اجلامعة املستفيدين من املشاركة يف صنع 

القرارات، مبا يكفل حتقيق أهدافهم وأهداف 

 .اجلامعة معًا

 متوسطة 6 1,148 2,66

 متوسطةبدرجة  1,027 2,81 املتوسط العام

 رضا العاملني سابًعا:

46 
تضع اجلامعة مؤشرات لقياس مستوى إنتاجية 

 العاملني
 متوسطة 1 1,194 2,86

 قليلة 5 1,124 2,29 تقدم اجلامعة حوافز للعاملني املتميزين 45

48 
تدعم اجلامعة تواصل العاملني بني املستويات 

 اإلدارية املختلفة
 متوسطة 3 1,217 2,80

48 
اجلامعة دراسات استقصائية لقياس مستوى جترى 

 رضا العاملني
 متوسطة 6 1,221 2,47

 متوسطة 4 1,239 2,74 توفر اجلامعة فرص التنمية املهنية للعاملني 49

 متوسطة 2 1,275 2,81 .تهتم اجلامعة بالعالقات اإلنسانية بني العاملني 60

 بدرجة متوسطة 1,081 2,66 املتوسط العام

 اجملتمع خدمة ثامًنا:

61 
حترص اجلامعة على حتقيق التنمية املستدامة 

 للمجتمع ومؤسساته
 متوسطة 3 1,224 3,08

62 
تستخدم اجلامعة مؤشرات لقياس أثر اجلامعة 

 على اجملتمع احمللي
 متوسطة 6 1,237 2,92

63 
تشارك اجلامعة يف مجيع األنشطة اجملتمعية 

 املختلفة
 متوسطة 1 1,211 3,17

64 
تستفيد اجلامعة من املبادرات اجملتمعية يف تطوير 

 خدماتها وحتسينها
 متوسطة 2 1,183 3,15

66 
يتم االستفادة من التغذية الراجعة من اجملتمع 

 لتطوير دور اجلامعة يف خدمة اجملتمع
 متوسطة 4 1,142 3,03
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 العبارة م
املتوسط 

 احلسابي

االحنراف 

 املعياري
 الرتتيب

درجة 

 املوافقة

 بدرجة متوسطة 1,109 3,07 املتوسط العام

 تاسًعا: قياس وتقويم نتائج األداء

65 
ُتعد اجلامعة مؤشرات لقياس الوضع احلالي 

 للجامعة وضمان حتسينه
 متوسطة 1 1,146 3,02

68 
توجد باجلامعة مؤشرات لقياس األداء اإلبداعي 

 واالبتكاري
 متوسطة 3 1,140 2,80

68 
مؤشرات لقياس كفاءة املباني تستخدم اجلامعة 

 والتجهيزات، وتكاليف صيانتها
 متوسطة 4 1,168 2,78

69 
توفر اجلامعة مؤشرات بنسب جناح االسرتاتيجيات 

 والسياسات يف تنفيذ املشروعات
 متوسطة 2 1,146 2,98

 بدرجة متوسطة 1,069 2,90 املتوسط العام

 متوسطة بدرجة 998, 2,96 املتوسط احلسابي للمحور األول

( إىل أن أفراد الدِّراسة موافقون بدرجة متوسطة على ممارسة 2ُتشرُي النتائج باجلدول )

األمر الذي يدلُّ (، 6من  2.95( إلدارة التميُّز، مبتوسط حسابي )EFQMمعايري النموذج األوروبّي )

األوروبيِّ إلدارة التميز؛ على حاجة جامعة شقراء للعمل على تطوير أدائها يف ضوء معايري النموذج 

 .كي حتقق أهدافها اليت ُأنشئت من أجلها

ِ(، واليت تشري إىل 6من  3.18وقد جاء جمال االسرتاتيجيَّة يف املرتبة األوىل مبتوسط حسابي )

، ويعزو الباحُث ذلك إىل وجود خطة اسرتاتيجية مَعدَّة حديًثا، وبالتالي مل املوافقة بدرجة متوسطة

وفق مؤشرات األداء اليت مت وضعها، لذلك يصعب احلكم عليها من قبل أفراد  يتم تقييمها

 الدراسة.

شري إىل املوافقة بدرجة ي ذي(، وال6من  3.15وجاء جماُل القيادة يف املرتبة الثانية مبتوسط حسابي )

، ويعزو الباحُث ذلك إىل عدم وضوح أهداف وغايات إدارة اجلامعة لدى بع  أفراد متوسطة

اسة، وهو ما يتطلب من إدارة اجلامعة العمَل على إشراك مجيع القيادات اإلدارية وبالذات الدر

 كادميية يف رسم أهداف واسرتاتيجيات اجلامعة. رؤساء األقسام األ
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(، والذي يشري إىل املوافقة 3.08يف املرتبة الثالثة، مبتوسط ) خدمة اجملتمع وجاء جماُل

رات احملور جاءت املوافقة عليها بدرجة متوسطة؛ ما يدل على بدرجة متوسطة، كما أن مجيع عبا

 تقارب إجابات أفراد الدراسة.

والذي يشري إىل املوافقة بدرجة (، 3.05العمليات يف املرتبة الرابعة، مبتوسط )وجاء جمال 

كما أن مجيع عبارات احملور جاءت املوافقة عليها بدرجة متوسطة؛ ما يدل على تقارب ، متوسطة

 بات أفراد الدراسة.إجا

والذي يشري إىل املوافقة (، 2.95يف املرتبة اخلامسة، مبتوسط ) وجاء جمال املوارد البشرية

بدرجة متوسطة، وجاءت العبارة: "توفر اجلامعة نظاًما ملكافأة وتقدير العاملني وحتفيز املبدعني" 

يفسِّر ذلك اعتماد جامعة شقراء (، واليت تشري إىل املوافقة بدرجة قليلة، وقد 2.60) مبتوسط

 بشكٍل رئيس يف مواردها على موازنتها احملددة، وعدم وجود مصادر أخرى لتنمية تلك املوارد.

(، والذي يشري إىل 2.90يف املرتبة السادسة، مبتوسط ) وجاء جمال قياس وتقويم نتائج األداء

وافقة عليها بدرجة متوسطة؛ ما املوافقة بدرجة متوسطة، كما أن مجيع عبارات احملور جاءت امل

 يدل على تقارب إجابات أفراد الدراسة.

(، والذي يشري إىل 2.84وجاء جمال املوارد والشراكات يف املرتبة السابعة، مبتوسط )

املوافقة بدرجة متوسطة، وجاءت العبارة "تتوفر موارد مالية كافية للجامعة من مصادر متنوعة" 

إىل املوافقة بدرجة قليلة، وقد يفسر ذلك عدم وجود مصادر مالية  (، واليت تشري2.63) مبتوسط

متنوعة لتنمية موارد اجلامعة، حيث يالحظ ضعف االستثمارات املالية، واألوقاف اجلامعية، 

 وبرامج الدراسات العليا مدفوعة الثمن.

املوافقة بدرجة والذي يشري إىل (، 2.81يف املرتبة الثامنة، مبتوسط ) املستفيدون وجاء جمال

يدل على تقارب ما ، كما أن مجيع عبارات احملور جاءت املوافقة عليها بدرجة متوسطة؛ متوسطة

 إجابات أفراد الدراسة.

ويالحظ اخنفاض (، 2.55يف املرتبة التاسعة واألخرية، مبتوسط ) وجاء جمال رضا العاملني

، وإن كانت تأتي ضمن الفئة املتوسطة درجة املوافقة لدى أفراد الدراسة يف مجيع عبارات احملور

(، واليت تشري إىل 2.29) " مبتوسطتقدم اجلامعة حوافز للعاملني املتميزينبينما جاءت عبارة: "

املوافقة بدرجٍة قليلٍة، وقد يفسر ذلك بأنه نتيجة ملا توصلت له هذه الدراسة يف جمال املوارد 
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املني وحتفيز املبدعني يف اجلامعة، ويف جمال البشرية من عدم توفر نظاٍم ملكافأة وتقدير الع

العمليات من عدم وجود موارد مالية كافية للجامعة من مصادر متنوعة، وبالتالي تغيب احلوافز 

املادية واملعنوية اليت تقدَّم للعاملني بشكٍل عامٍّ واملتميزين بشكٍل خاصٍّ؛ ما يتطلب من إدارة 

ميزين باجلامعة من خالل إجياد نظام لتحفيز املميزين، اجلامعة البحث عن آليات لتحفيز املت

 والبحث عن مصادر مالية لتعزيز ميزانية اجلامعة، وبالتالي حتفيز العاملني فيها.

(، 1438) (، والعصيمي1438) نتائج دراساِت الضبعان مع الدراسُة نتائُج هذه تتفُقو

مجيع اجملاالت اليت تناولتها هذه ، حيث كانت درجة املوافقة متوسطة يف (1438) واملخلفي

 الدراسات السابقة.

(، حيث 2010(، والسناني )1438) (، واحلسن1435) وختتلُف مع نتائِج دراسات عزيز

 فيها بدرجٍة عاليٍة. املمارسةكانت 

ة ( إلدارEFQMالسؤاُل الثاني: ما املعوِّقاُت اليت حتدُّ من إمكانيَّة تطبيق معايري النموذج األوروبّي )

 التميُّز؟

( EFQMالنموذج األوروبّي ) على املعوِّقات اليت حتدُّ من إمكانيَّة تطبيق معايري للتعرُّف

كانت نتائُجها على النحو وإلدارة التميُّز؛ مت حساُب املتوسطات احلسابيَّة، واالحنرافات املعياريَّة، 

 التالي:

 (3) اجلدول
 ( إلدارة التميُّزEFQMمعايري النموذج األوروبّي )املعوِّقاُت اليت حتد من إمكانيَّة تطبيق 

 العبارة م
املتوسط 

 احلسابي

االحنراف 

 املعياري
 الرتتيب

 12 1,103 3,08 ضعف اقتناع إدارة اجلامعة جبدوى تطبيق إدارة التميُّز. 1

2 
ضعف احلوافز املاديَّة واملعنوية الداعمة لتحقيق األداء 

 .واخلدمات املتميزة
3,45 1,214 

6 

 8 1,180 3,21 .ضعف وعي العاملني بأهميَّة تطبيق إدارة التميُّز 3

 9 1,208 3,19 االفتقار إىل التخطيط السليم لتطبيق إدارة التميُّز. 4

 14 1,272 2,97 ضعف التنسيق بني إدارة اجلامعة ووكالئها وعمدائها. 6
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 العبارة م
املتوسط 

 احلسابي

االحنراف 

 املعياري
 الرتتيب

5 
ضعف التوافق بني خطط التطوير ومتطلبات تطبيق إدارة 

 التميُّز.
3,14 1,181 

10 

8 
عدم توافق اهلياكل التنظيميَّة احلالية باجلامعة مع 

 تطبيق إدارة التميُّز.
3,10 1,188 

11 

 8 1,226 3,20 قلة املوارد البشريَّة املدربة إلجناح تطبيق معايري التميُّز. 8

9 
مقاومة التغيري من البع  وتفضيل استمرار املمارسات 

 التقليديَّة.
3,25 1,145 

5 

10 
كثرة األعباء امللقاة على أعضاء اهليئة األكادمييَّة 

 واإلداريَّة.
3,85 1,104 

1 

 2 1,127 3,70 نقص التجهيزات واألدوات الالزمة لتطبيق إدارة التميُّز. 11

12 
ضعف إدارة وسائل التكنولوجيا واستخدامها بشكٍل 

 فعَّاٍل.
3,52 1,115 

4 

 13 1,193 3,07 اإللكرتوني بني إدارة اجلامعة وكلياتها.ضعف الربط  13

14 
التباعد اجلغرايف بني فروع اجلامعة يسهم يف صعوبة 

  تطبيق إدارة التميُّز.
3,63 1,261 

3 

 940, 3,31 املتوسط احلسابي العام

أفراد ( يتبنُي أن املتوسط احلسابي العام الستجابات 3باجلدول ) من خالِل استعراض النتائج

(، وهذا املتوسط يقع بالفئة الثالثة من املقياس املتدرج 6من  3.31الدِّراسة على جمال املعوِّقات بلغ )

 اخلماسيِّ، واليت تشري إىل أن أفراد الدارسة موافقون بدرجٍة متوسطٍة.

كثرة األعباء امللقاة على أعضاء اهليئة األكادمييَّة (، وهو )10كما جند أن املعوِّق )

(، ويعزو الباحُث 3.86( حصل على املرتبة األوىل بني املعوِّقات، وذلك مبتوسط حسابي )داريَّةواإل

يف إعطاء ساعاٍت إضافية على العبء  ذلك إىل أنه يف ظل التوسع الكميِّ يف قبول الطالب تسبب

 التدريسي ألعضاء هيئة التدريس؛ ما صعَّب من مهمتهم يف القيام مبهامهم األخرى.

(، وهو )نقص التجهيزات واألدوات الالزمة لتطبيق إدارة التميُّز( مبتوسط 11املعوُق )يليه  

(، ويعزو الباحُث ذلك إىل أن كثرة الكليات وتباعدها على مساحٍة جغرافية 3.80حسابي بلغ )
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واسعة تسبَّب يف عدم القدرة على الوفاء بكامل التجهيزات واألدوات الالزمة يف ظلِّ وجود عدد من 

 لكليات يف مباٍن مستأجرة.ا

(، وهو )التباعد اجلغرايف بني اجلامعة وفروعها يسهم يف صعوبة تطبيق إدارة 14ثم املعوق )

(، ويعزو الباحُث ذلك إىل أن هذا التباعد أوجد تبايًنا يف مستوى 3.53التميُّز( مبتوسط حسابي )

ألداء وتطويره يف ظل غياب األداء اإلداري واألكادميي يصعب من مهمة اجلامعة يف حتسني ا

التجهيزات التقنية، واألنظمة اإللكرتونية اليت تسهم يف حتقيق التواصل بني اجلامعة والفروع، 

 وقلة الصالحيات لعمداء الكليات يف الفروع.

 دراسة السامل يفتطبيق معايري التََّميُّز امُلَؤسَِّسّي مع معوقات  وختتلُف نتائُج هذه الدراسة

 .(، اليت حصلت على درجة ضعيفة 1435 )عزيز دراسةودرجة كبرية، على يت حصلت (، ال1435)

اإلجابة عن السؤال الثالث: ما التصوُر املقرتُح لتطوير األداء املؤسسّي جلامعة شقراء وفًقا 

 ملعايري النموذج األوروبّي إلدارة التميُّز؟

 :حماور التَّصوُّر

   املقرتح:احملور األول: منطل قات التصوُّر 

  اليت أكدت على ضرورة النهوض مبستوى التعليم  2030رؤية اململكة العربيَّة السعوديَّة

 اجلامعي وحتسني جودة أداء العمليَّة التعليميَّة للوصول إىل التميُّز.

   التحديات احمللية والعاملية اليت حتتِّم على اجلامعة انتهاج أسلوٍب علميٍّ؛ ملواجهة هذه

 يف ظل املرحلة القادمة اليت تتميز بشدة املنافسة.التحديات، 

 اليت تتطلب التقييم الدوري لألداء؛ ملعرفة مدى حتقق األهداف  اخلطة اإلسرتاتيجية

 االسرتاتيجيَّة للجامعة.

 معايري إدارة التميز املؤسسيِّ اليت ُتعد من أبرز االجتاهات اإلدارية احلديثة؛ وهي ضرورة 

 ومواكبة التغريات واملستجدات.ملواجهة التحديات، 

  ِّيف ضوء معايري إدارة نتائج الدراسة امليدانية اليت توصَّلت إىل أن واقع تقويم األداء املؤسسي

مل يصل إىل مرحلة التميز يف ظل وجود معوقاٍت حتد من تطوير األداء؛ ما يعين ضرورة التميز 

 ز األداء.معاجلة القصور والعمل من أجل التطوير للوصول إىل متي
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 :احملور الثاني: امُلربرات

 التوّجه العاملي، والعربي، واحمللي حنو التطبيق األمثل ملعايري التََّميُّز امُلَؤسَِّسّي يف اجلامعات. 

 املنافسة العاملية واإلقليمية، والتغري التقيّن واملعريّف املتسارع. 

  السعي حنو التميُّز املؤسسي واإلتقان حتمية التغري والتطوير املؤسسي يف اجلامعة يفرض عليها

 وجودة األداء.

 حاجة اجلامعة إلعادة النظر يف رسم خارطة طريق حنو حتقيق التََّميُّز امُلَؤسَِّسّي. 

 :اآلتيةيسعى التَّصوُّر إىل حتقيق األهداف : احملور الثالث: األهداف

 تطوير القيادة اجلامعية يف ضوء معايري إدارة التميز من خالل: اهلدف األول: 

التنبؤ باملشكالت ، ومن املشاركة يف اختاذ القرارات القيادات اجلامعيةمتكني 

، وتطبيق بناء عالقات إنسانية بني العاملني فيهاو، املستقبلية، ووضع احللول العملية املناسبة هلا

 األكادمييَّة واإلداريَّة.معايري واضحة الختيار القيادات 

 تنفيذ اخلطط االسرتاتيجيَّة للوصول إىل األداء املتميز من خالل:اهلدف الثاني: 

تقييم اجلامعة اسرتاتيجيتها بشكٍل ، وإشراك مجيع املعنيني يف تنفيذ اسرتاتيجية اجلامعة

 .يف البيئة احمليطة وتطويرها وفًقا للتغرياتها تعديل، ودوريٍّ؛ ملعرفة درجة كفاءتها وفعاليتها

 تطوير أداء املوارد البشرية يف اجلامعة من خالل:اهلدف الثالث: 

من املشاركة يف خطط هم متكين، وإجياد نظام ملكافأة وتقدير العاملني وحتفيز املبدعني

؛ من خالل تنفيذ خطة مستمرة للتدريب وحتسني األداء، ووضع سياسة هممهاراتالتطوير، وتطوير 

 الستقطاب املوارد البشريَّة، وتوظيفها بكل كفاءٍة واقتدار.مرنة 

 : تعزيز الشراكات وتنمية املوارد املالية من خالل: اهلدف الرابع

ومواردها؛ من خالل عقد الشراكات، وإنشاء الكراسي العلميَّة،  اجلامعةتنويع مصادر 

واالهتمام بإقامة األوقاف، وفتح برامج تعليميَّة برسوم ماديَّة، خصوًصا يف جمال الدِّراسات العليا، 

وتدريب العاملني على األساليب احلديثة يف إدارة موارد اجلامعة، وتطبيق أنظمة تقنية متقدمة إلدارة 

 املالي.النظام 
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 التحسني املستمرُّ للعمليات اجلامعية من خالل: اهلدُف اخلامُس:

يف اجلامعة، وخارجها، واالهتمام بزيادة درجة تنافسيَّة  تفعيل نظام االتصاالت اإلداريَّة

اجلامعة، وتأصيل مبدأ املراقبة الدائمة، والتقييم املستمرُّ لنسب اإلجناز، ووضع تصورات واقعية 

 يذ اخلطة مبا يتوافق مع اسرتاتيجيَّة اجلامعة.ملراجعة تنف

 تعزيز العالقة بني اجلامعة واملستفيدين من خدماتها من خالل:  اهلدف السادس:

متكني املستفيدين من املشاركة يف صنع القرارات؛ مبا يكفل حتقيق أهدافهم وأهداف 

اد، وقيام اجلامعة بعمل نظاٍم تأصيل ثقافة التحسني املستمر والتميُّز لدي األفراجلامعة مًعا، و

 مَيكِّنها من قياس وتتبع التغري يف مستوى رضا املستفيدين.

 رفع مستوى الرضا الوظيفيِّ لدى العاملني يف اجلامعة من خالل: اهلدف السابع:

، ووضع نظاٍم لرصد ردود أفعال إجراء دراساٍت استقصائيٍة لقياس مستوى رضا العاملني

 دمات املقدمة من اجلامعة.العمالء عن مستوى اخل

 بناء عالقٍة وثيقٍة بني اجلامعة ومؤسسات اجملتمع املختلفة من خالل: اهلدف الثامن:

ومشاركة اجلامعة قيام اجلامعة بإنشاء وحدة لقياس ورصد االجتاه العام للمجتمع احمليط، 

 .حتقيق التنمية املستدامة للمجتمع ومؤسساته، ويف مجيع األنشطة اجملتمعية

 بناء مؤشرات دقيقة لقياس نتائج األداء من خالل:  اهلدف التاسع:

وضع مؤشرات لقياس مستوى إجناز اجلامعة ألهدافها االسرتاتيجيَّة، ورصد الفجوات يف  

 معدالت اإلجناز، وفًقا لتقارير أداء اخلطط التشغيلية.

 :احملور الرابع: امُلَتط لََّبات

  اجلامعة بأهميَّة تطوير األداء املؤسسّي للجامعة، وفًقا ملعايري  اقتناع مسؤولي اإلدارة العليا يف

 النموذج األوروبّي إلدارة التميُّز، وإدراك املزايا والعوائد الناجتة عن هذا التطبيق.

  إدراك أعضاء هيئة التَّدريس أهمية التطوير يف األداء املؤسسّي للجامعة، ومردود ذلك على

حثية داخل اجلامعة، وعلى رفع مؤشرات األداء املتوقعة من االلتزام العمليَّة التعليميَّة والب

 مبعايري النموذج املقرتح.

 



 
 

 
 

85 

 = (EFQM)تطوير األداِء املؤسسّي يف جامعِة شقراء يف ضوِء معايرِي النموذِج األوروبّي  (.2022الروقي، مطلق. )

85 

  تطوير اهليكل التنظيميِّ باجلامعة، وإعداد أدلة تشمل السياسات واإلجراءات الالزمة مبا

 يتالءم مع معايري إدارة التميز، وحيقق أهدافها.

 ري التميز املؤسسي؛ من خالل تكثيف برامج التنمية بناء ثقافٍة تنظيميٍة داعمة لتفعيل معاي

 املهنية، وإشراك العاملني يف تنفيذ اخلطط والربامج.

  توفري الدعم املاديِّ لتحسني واقع األداء املؤسسيِّ؛ من خالل حتسني كفاءة اإلنفاق، والعمل

 على إجياد مصادر متويلية متنوعة.

 :احملور اخلامس: آلياُت التطبيق

  إدارة اجلامعة أنظمًة واضحة لتطبيق معايري النموذج األوروبي إلدارة التََّميُّز.تتبنى 

 واجلهات املستفيدة ةفتح قنواٍت االتصاالت بني اجلامع. 

 بناء منظومٍة تقنية متطورة ومتكاملٍة لنظم املعلومات واالتصاالت، ُتشّجع على التفوق والتََّميُّز. 

 َِّسّي بني مجيع منسوبي اجلامعة، وتوعيتهم بأهميتها ونتائجها اإلجيابيةنشر ثقافة التََّميُّز امُلَؤس. 

  مراجعة خطط اجلامعة اإلسرتاتيجية يف ضوء ُمتطلبات التحول الوطين؛ للمساهمة يف حتقيق

 .)م2030رؤية اململكة )

  تطويَر األداء املؤسسيِّ.عملية تأهيل قيادات فّعالة تتوىل 

 امعةإعداد برامَج تعريفيٍة عن اجل. 

 توظيف كوادر قادرٍة على استخدام التقنيات احلديثة مبهارة يف مجيع عملياتها. 

 وضع معايري لقياس األداء الفعلي. 

 :املراحل )اخلطوات( احملور السادس:

 :التهيئة املرحلة األوىل:

 :تقوم هذه املرحلُة على ضرورة إحداث التطوير يف اجلامعة، وفًقا ملا يلي

  اإلدارة العليا باجلامعة بأهمية إحداث التغيري والتحّول من األداء التقليدي إىل تعزيز قناعة

 األداء االبتكاري.

 .نشر ثقافة التميز املؤسسي بني مجيع منسوبي اجلامعة، وتوعيتهم بأهميتها 
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 .إعداد أدلة تشمل السياسات واإلجراءات الالزمة لتطوير األداء املؤسسي باجلامعة 

  القدرات، واملهارات، واإلمكانيات، ووضع آلية واضحة لتطبيق معايري التََّميُّز التََّعرُّف على

 امُلَؤسَِّسّي، وتوزيع األدوار واملسؤوليات.

 .اعتماد ميزانية خاصة لتطوير األداء املؤسسي 

 مرحلة اإلعداد: املرحلة الثانية:

 :اخلطوات التاليةتوفري ُمتطلبات تطبيق معايري التََّميُّز امُلَؤسَِّسّي، من خالل 

  بناء نظاٍم تقينٍّ يتضمن برجميات قادرة على مجع املعلومات وحتليلها يف صورة تقارير متكن

 من اختاذ قرارات رشيدة.

  تكوين فريق عمٍل يرأسه وكيل اجلامعة للتطوير واجلودة، لقيادة تطبيق معايري التََّميُّز

 .والتنفيذامُلَؤسَِّسّي؛ من خالل التخطيط، واإلعداد 

  إنشاء وحدٍة للدعم امُلَؤسَِّسّي تقوم على تدريب املوارد البشرية، وحتديد املواصفات الوظيفية

 استقطاب املتميزين.يتم والشرويف اليت يف ضوئها 

 .ِّوضع خطة عمٍل تتضمن املهام واملسئوليات، واملدة الزمنية الالزمة لتطوير األداء املؤسسي 

 يم األداء يف كل مرحلة.تصميم معايري موضوعية لتق 

 تنفيذ التَّّصوُّر امُلْقَتَرح خالل املدة الزمنية احملددة، وفق ما يلي :املرحلة الثالثة: مرحلة التنفيذ: 

 التطبيق للتصور امُلقرتح مع توثيق اإلجراءات وفق منهجية شاملة وحمددة. 

  معايري التََّميُّز امُلَؤسَِّسّيمتابعة التطبيق، وإدخال التعديالت املطلوبة، وتطوير اخلطط يف ضوء. 

  ،حتديد املدى الزمين لتنفيذ كل برنامج وتكلفته، وحتديد مصادر متويله والتوّقع مبتغرياته

 .والبدائل امُلقرتحة ملواجهة تلك امُلتَِّغيَِّرات

  حتديد قنوات واضحة لالتصال الفّعال، والتََّعرُّف على النتائج بشكل دوري، ومعاجلة

 .اليت قد تعرتض عملية التطويراملشكالت 

 التقويم الذاتي لعمليات حتسني األداء، واعتماد آليات التغذية الراجعة. 
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 :ويتم من خالهلا ما يلي :املرحلة الرابعة: املتابعة والتقويم

تقويم األداء وفق مؤشرات حمددة ُمعّدة ُمسبًقا؛ ملعرفة سالمة أداء العمليات، وإعادة صياغة 

 مرحلته النهائية، والتغذية الراجعة.التصوُّر يف 

 :احملور السابع: الصعوبات وُسبل التغلب عليها

توّصلت الدراسُة امليدانيُة من خالل االستبانة إىل الصعوبات اليت تواجه عملية التطوير األداء 

 امُلَؤسَِّسّي، وقد حازت مجيع الفقرات على درجة متوسطة، وكان من أهمها:

 اة على أعضاء اهليئة األكادمييَّة واإلداريَّة، وميكن التغلُب على ذلك بالعمل كثرة األعباء امللق

على سدِّ االحتياج يف أعضاء هيئة التدريِس، لتخفيف األعباء عنهم، ومراعاة قبول الطالب 

 اجلدد وفق إمكانيات اجلامعة.

 ى ذلك مبراعاة نقُص التجهيزات واألدوات الالزمة لتطبيق إدارة التميُّز، وميكن التغلب عل

 احتياج اجلامعة من التجهيزات واألدوات عند وضع ميزانية اجلامعة السنوية.

  التباعد اجلغرايفُّ بني فروع اجلامعة يسهم يف صعوبة تطبيق إدارة التميُّز، وميكن التغلُب على

  سبة.ذلك بإعطاء القيادات يف فروع اجلامعة صالحياٍت واسعٍة، تتيح هلا اختاذ القرارات املنا

  ضعف إدارة وسائل التكنولوجيا واستخدامها بشكٍل فعَّاٍل، وميكن التغلب على ذلك من

 خالل تفعيل التقنية، وتدريب العاملني عليها لتوظيفها بالشكل األمثل.

  ضعف احلوافز املاديَّة واملعنوية الداعمة لتحقيق األداء واخلدمات املتميزة، وميكن التغلُب على

 للحوافز، يتيح للعاملني رفع مستوى األداء. ذلك بإجياد نظام

 التوصياُت: 

 مجيع اجملاالت التسعة، وكذلك  يف التميُّز إدارة درجاِت أعلى بتحقيق االهتمام من مزيٍد بذل

األدنى، واليت تدل على تدني قياس مستوى رضا العاملني،  احلدَّ حققت اليت باملعايري االهتمام

للعاملني املتميزين، وضعف توفر موارد مالية كافية للجامعة من وضعف تقديم اجلامعة حوافز 

 مصادر متنوعة.

 .توفري التجهيزات واألدوات الالزمة لتطبيق إدارة التميُّز 

 واإلداري إعطاء القيادات يف فروع اجلامعة صالحياٍت أوسع، تتيح هلم إدارة العمل األكادميي. 
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 امعة وكلياتها يف احملافظات؛ ملعاجلة الصعوبات تطوير شبكة إلكرتونية فاعلٍة بني إدارة اجل

 اليت أوجدها التباعد اجلغرايف؛ رغبًة يف حتقيق التميز.

 منح احلوافز املاديَّة واملعنوية الداعمة؛ لتحقيق األداء واخلدمات املتميزة. 

  تنويع موارد اجلامعة املالية؛ من خالل تفعيل دور معهد االستشارات والبحوث، وعقد

 ات واألوقاف.الشراك

 املقرتحاُت:

 معايري النموذج األوروبّي  تطبيق متطلباِت إجراُء دراسٍة تتناوُل(EFQM) جبامعة إلدارة التميُّز 

 شقراء.

 معايري النموذج األوروبّي  درجة ممارسة إجراء دراسٍة تتناوُل(EFQM) جبامعة إلدارة التميُّز 

 شقراء من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس.

  معايري النموذج األوروبّي  درجة ممارسة دراسٍة تتناوُلإجراء(EFQM) جبامعة إلدارة التميُّز 

 شقراء من وجهة نظر املوظفني اإلداريني.
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