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 : املقدمة

تحتل تشكل الجامعات النواة التي تصقل الكوادر البشرية باعتبارها محور البناء والتنمية، كما أن مخرجات الجامعات والتحديات التي تواجهها  

 ضمن أوليات أصحاب القرار  
ً
 مهما

ً
واملعنيين بخطط التنمية االقتصادية واالجتماعية، ولذا فان حقل التعليم يعد من أهم الحقول الخدمية التي موقعا

وتعز  املؤسسات،  تلك  تحسين جودة  بغية  عملياتها،  إدارة  في  الحديثة  األساليب  استخدام  )السويطيتتطلب  التحديات  مواجهة  في  كفاءتها   2007  ، يز 

 . (2012 ،والطائي

إدارة التميز أحد املداخل اإلدارية الحديثة التي تسعى لتحسين كفاءة املؤسسات التعليمية، وتعزيز قدرتها على التكيف مع املتغيرات  ويعتبر مدخل 

التص املخاطر والتهديدات بحنكة ومهارة في  الفرص واستغاللها، والتقليل من  اكتشاف  إدارة متميزة قادرة على  املستمرة من خالل  اد رف، وإعدالعاملية 

 (.  2011 ،فيما أشار داوود،  2006 ،االستراتيجيات املالئمة، بهدف ضمان التفوق والتحسين املستمر في األداء )أبو فارة 

 مشكلة الدراسة وتساؤالتها 

ت املتالحقة تواجه الجامعات تحديات غير مسبوقة تتمثل في التوجهات العاملية نحو تحقيق اقتصاديات مبنية على اقتصاديات املعرفة، والدعوا 

ال عن  اإلجابة  الحالية  الدراسة  فتحاول  الحالية،  التحديات  إلى  إضافة  املستقبلية  التحديات  ملواجهة  التعليمية  سياساتها  مواءمة  تساؤالت  بضرورة 

 التالية: 

 ؟ ما دور إدارة التميز تحسين جودة وكفاءة أداء الجامعات .1

 ت التعليمية والجامعات؟ما أهم أسس ومداخل ومعوقات إدارة التميز في املؤسسا .2
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 امللخص:

األمير سطام بن عبد العزيز  التميز في جامعة  يتم في ضوئها اتخاذ    ،وتهدف إلى إيجاد رؤية شاملة  ،تناولت هذه الدراسة مدى تطبيق إدارة 

وتحاول هذه الدراسة تسليط الضوء على أهمية    ،وتعظيم منافع كافة األطراف ذوي العالقة بالجامعات  ،القرارات اإلدارية املالئمة لتعزيز األداء

جودة  تحسين  في  التميز  الجامعات،  إدارة  تحق  ،وكفاءة  ومعوقات  وأسس  مداخل  لوضع  واستعراض   
ً
سعيا الجامعات  لتلك  اإلداري  التميز  يق 

العزيز عبد  بن  سطام  األمير  جامعة  في  التميز  إدارة  تطبيق  مدى  عن  العاملية  ،مالمح  التميز  نماذج  من  أتبعت    ،واإلقليمية  ،باإلفادة  واملحلية. 

بواسطة   واإلحصائي  التحليلي  الوصفي  املنهج  الدراسة. هنالك  SPSSالدراسة  إدارة  . الختبار فروض  تطبيق  الالزمة عن مدى  املقومات  العديد 

وإطارين وخاتمة. وقد توصلت الدراسة إلى أن تطبيق إدارة   ،عبد العزيز. أما هيكل الدراسة فيتكون من مقدمة  التميز في جامعة األمير سطام بن

ئها في ظل بيئة تنافسية تميزها الكثير من التحديات  وضمان بقا   ،التميز يعد أكثر من ضرورة لجامعة األمير سطام بن عبد العزيز لتعزيز قدراتها

لتسهم في تحقيق أهداف الجامعة املرسومة ضمن الخطة  ،توص ي الدراسة بتعزيز إدارة التميز في جامعة األمير سطام بن عبد العزيز ،واملعوقات

 االستراتيجية للجامعة. 

 سس ي.نماذج عاملية؛ مؤسسات تعليمية؛ تميز مؤ الكلمات املفتاحية: 
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 كيف يمكن تفعيل إدارة التميز في الجامعة في ضوء اتجاهات ونماذج التميز املؤسس ي العاملية؟ .3

 ولإلجابة على هذه االسئلة افترضت الدراسة: 

 هنالك العديد املقومات الالزمة عن مدى تطبيق إدارة التميز في جامعة األمير سطام بن عبد العزيز. .1

 العديد من املعوقات التي تواجهه تطبيق إدارة التميز في جامعة األمير سطام بن عبد العزيز. هناك  .2

 : أهمية الدراسة

ة التميز تشير الدراسات التي تناولت إدارة التميز في املؤسسات التعليمية والجامعات إلى أهمية تبني املؤسسات التعليمية وخاصة الجامعات إلدار 

إذا كانت أوضاعها غير مسإذ    ،ويعد ضرورة حتمية أهدافها  أن تحقيق  التعليمية والجامعات  للمؤسسات  املعالم  ،تقرة ال يمكن   ، وأهدافها غير محددة 

أو كانت تعاني من مشاكل تنظيمية كغياب التنسيق بينها وبين املؤسسات   ،وخريجوها غير قادرين على تلبية احتياجات سوق العمل, ومواردها غير كافية

 وضعف التعاون بين املجتمع املحلي واملؤسسات التعليمية.، الفتقار إلى االنسجام والتكامل بين مستويات النظام التعليمي املختلفةوا  ،األخرى 

 : أهداف الدراسة

 : تهدف الدراسة إلى

سطام بن عبد العزيز بشكل الكشف عن أهمية إدارة التميز في تحسين جودة وكفاءة املؤسسات التعليمية والجامعات عامة، وفي جامعة االمير    .1

 خاص.

 استعراض مداخل وأسس ومعوقات تحقيق التميز اإلداري لتلك املؤسسات والجامعة    .2

 يمية واملحلية. قلوضع رؤية عن مدى تطبيق إدارة التميز في جامعة األمير سطام بن عبد العزيز باإلفادة من نماذج التميز العاملية واأل -ج .3

  :منهج الدراسة

من خالل مراجعة األدبيات السابقة املرتبطة  ،  Analytical Descriptive Approach  حصائيالدراسة الحالية املنهج الوصفي التحليلي اإل اتبعت  

استبانة حكمت، ووزعت   القيام بتصميم  للتحليل واملراجعة بجانب  الحالية، وإخضاعها  التدريس بجامعة إ بالدراسة   على جميع أعضاء هيئة 
ً
لكترونيا

 وكان عدد االستبانات املكتملة االجابات عددها142مير سطام بن عبد العزيز وكان عدد الذين استجابوا  اال 
ً
. وحللت بواسطة %91أي ب واقع129عضوا

SPSS،  لى نتائج وتقديم توصيات تسهم في إعطاء مرجعية مفيدة ملوضوع إدارة التميز في الجامعة. إ بهدف التوصل 

 :تنظيم الدراسة

تق  تم  وجات  وعليه  امليدانية.  الدراسة  على  يشتمل  االخر  واإلطار  النظرية.  الدراسة  عي  األول  اإلطار  يشتمل  إطارين  إلى  الدراسة  موضوع  سيم 

ا ت التعليمية. أم املقدمة شاملة منهجية الدراسة والدراسات السابقة. أما محاور الدارسة فإن املحور األول يناول مفهوم وأهمية إدارة التميز في املؤسسا

الدراسة، املحور الثاني فيحتوي أسس ومداخل ومعوقات إدارة التميز في املؤسسات التعليمية. واملحور الثالث عبارة عن عرض ومناقشة نتائج فرضيات  

 وشملت الخاتمة النتائج والتوصيات باإلضافة إلى املصادر واملراجع التي اعتمدت عليها الدراسة.

 أدوات وأساليب جمع البيانات:

البيانات األولية، البيانات باإلضافة إلى املالحظات الشخصية، هذا فيما يتعلق بجمع  أما ما    اعتمدت الدراسة على االستبانة كأداة رئيسية لجمع 

 (. Internet) يتعلق بالبيانات الثانوية فكانت املصادر الثانوية من دراسات سابقة، ومراجع، ودوريات محكمة، ومواقع معتمدة على الشبكة العنكبوتية

 حدود الدراسة:

 املكانية: جامعة األمير سطام بن عبد العزيز باململكة العربية السعودية. •

 البشرية: أعضاء هيئة التدريس بجامعة األمير سطام بن عبد العزيز باململكة العربية السعودية.  •

 ه 1439-ه 1430الزمانية:  •

 :الدراسات السابقة

سهمود • )  ، دراسة  ربه  عبد  للتميز 2013وإيهاب  األوروبي  النموذج  في ضوء  تطويرها  وسبل  األقص ى،  جامعة  في  التميز  اقع  و رسالة    ، EFQM  م( 

النموذج    :ماجستير غير منشورة، جامعة األقص ى، غزة  األقص ى، وسبل تطويرها في ضوء  التميز في جامعة  للتعرف على واقع  الدراسة  هدفت هذه 

للتميز الدوائر والوحدات،    ، EFQM  األوروبي  الجامعة، مدراء  الوظائف اإلشرافية )أعضاء مجالس  النظر ألصحاب  التعرف على وجهات  من خالل 
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راسة أن ورؤساء األقسام أكاديمية/إدارية( وأتبعت الدراسة املنهج الوصفي التحليلي وتم جمع البيانات من خالل ادارة االستبانة، حيث توصلت الد

. واوصت الدراسة االرتقاء بمستوى تطبيق عناصر التميز في %60قص ى لعناصر التميز حسب آراء الفئة املستهدفة يقل عنمستوى تطبيق جامعة األ

. لتعزيز امليزة التنافسية للجامعة، حتى تتمكن من تقديم خريجين قادرين على املنافسة في سوق العمل املحلي EFQM  ضوء النموذج األوروبي للتميز

 ي. يمي والدول قلواأل 

 : الفجوة البحثية 

ر  جاءت هذه الدراسة للتكيف مع املتغيرات العاملية، والكشف عن مدى تطبيق إدارة التميز في جامعة األمير سطام بن عبد العزيز من وجهة نظ

التدريس القائم الزاوية في الجامعة املكون من )أعضاء هيئة  املثلث البشري  التدريس ألنهم يمثلون الوتر في  واملوظفين والطالب( ألن إدارة   أعضاء هيئة 

عالقة بجامعة األمير التميز تهدف إلى إيجاد رؤية شاملة يتم في ضوئها اتخاذ القرارات اإلدارية املالئمة لتعزيز األداء وتعظيم منافع كافة األطراف ذات ال

 ي العاملية.سطام بن عبد العزيز باململكة العربية السعودية. في ضوء اتجاهات ونماذج التميز املؤسس 

 مفهوم إدارة التميز في املؤسسات التعليمية ألول: املحور ا

 :
ً
 مفهوم التميز في اللغة:  أوال

َمّيُزُه ًميّزا: أي ع
ُ
ز( من الفعل )َمَيَز(، تقول: مزُت الش يء أ ز  يشير ابن منظور في معجمه )لسان العرب( إلى أن أصل كلمة )الَتَميُّ القوُم زلته وفرزته، وَتميَّ

جِرُموًن( )يس:  
ُ َ
ُيَها امل

َ
أ (، أي: تمّيزوا، وقيل: أي انفردوا عن املؤمنين، ويقال: امتاز القوم 59وامتازوا: صاروا في ناحية، وفي التنزيل العزيز :) َوامتـاُزوا الَيوم 

، ويتميز بعضهم من بعض، ويقع التنازع. إذا َتمّيَز بعضهم من بعض، وفي الحديث " ال تهلك أمتي حتى يكون بينهم التمايل والتمايز "، 
ً
 أي يتحزبون أحزابا

:
ً
 : مفهوم إدارة التميز  ثانيا

ية اإلدارة  يعد مفهوم التميز أحد املفاهيم الحديثة في اإلدارة املعاصرة، وهو مفهوم جامع يبرز الغاية والوسيلة من اإلدارة الناجحة، إذ تعكس غا

غير   نتائج  انجاز  إلى  السعي  املؤسسة في  أنشطة  كافة  في  الفائقة  والجودة  التميز  تحقيق  فهو  ذلك  في  وسيلتها  أما  مثيالتها،  على  بها  تتفوق  مسبوقة 

(Oakland,2001    على اختالفها  -(، وعليه فان مفاهيم إدارة التميز2002)  والسلمي-   )تعكس هذين البعدين )الوسائل والغايات( أو )املمكنات والنتائج

 باعتبارهما وجهين لعملة واحدة، إذ ال يتحقق أحدهما دون األخر. 

( الجودة  األوربية إلدارة  املنظمة  نتائج ترض ي مختلف األطراف EFQMوتّعرف  املنظمة، وتحقيق  إدارة  الباهرة في  املمارسة  أنها:"  التميز على  إدارة   )  

راتيجيات، من زبائن، عمال، مساهمين.. الخ، وتنسحب املمارسة الباهرة إلى مجموعة من العوامل كالقيادة التي تقوم بصياغة وتوجيه السياسات واالست

املعلومات وغيرها، ) املختلفة ونظم  الداخلية  البشرية واملادية واملالية، والعمليات  السابق تضمّ EFQM,2014واملوارد  التميز (. والتعريف  إدارة  ن بعدي 

املؤسسة أنشطة  كافة  توجه  والتي  واالستراتيجيات  السياسات  بصياغة  يتعلق  العمليات  ترض ي   ،فبعد  التي  النتائج  تحقيق  في  فيتمثل  الغايات  بعد  أما 

باملؤسسة العالقة  ذات  األطراف  )  ، مختلف  سهمود  عّرف   
ً
تحديدا أكثر  التعلي2013وبصفة  املؤسسات  في  التميز  إدارة  الجامعة (  تطبيق   ": بأنها  مية 

)   ،ملجموعة من األنشطة )املحققات( التي تدعم تحقيق النتائج املرغوبة وفق أهدافها وبما يضمن لها الجودة والتميز في بيئة مؤسسات التعليم العالي" 

أما بعد الغايات فيتمثل في   ،نتائج املرغوبةومن خالل التعريف السابق يتضح أن بعد العمليات يتحقق بتطبيق األنشطة التي تدعم تحقيق ال  ،(40ص  

 تحقيق الجامعة أهدافها التي تضمن لها الجودة والتميز في بيئة مؤسسات التعليم. 

إدارية  ومن خالل استعراض املفاهيم السابقة إلدارة التميز يمكن التوصل إلى التعريف إلدارة التميز في املؤسسات التعليمية والجامعات:" فلسفة 

املوا تتسم   تلك  االستفادة من  لتعظيم فرص  وفاعلية،  بكفاءة  املتاحة  التعليمية  املؤسسة  الجامعة/  توظيف موارد  وتقوم على  والريادة،  رد، بالحداثة 

املجتم وخدمة  العلمي  والبحث  التعليم  مجال  في   
ً
مسبقا املرسومة  أهدافها  تحقيق  في  يسهم  مما  التعليمية،  الجامعة/املؤسسة  مخرجات   ع، وتجويد 

 وتمكينها من البقاء والقدرة على التنافس في ظل الظروف الراهنة في البيئة". 

:
ً
   :العالقة بين مفهوم التميز ومفهوم إدارة الجودة الشاملة ثالثا

بعض   توصلت  التميز، حيث  إدارة  ومفهوم  الشاملة  الجودة  إدارة  بين مفهوم  العالقة  في توضيح  الدراسات  نتائج  تباينت  إلى كون لقد  الدراسات 

)جميل وسفير لألخر  أحدهما  التغيير من  ويمكن  مترادفين،  املفهومان  النتائج 2011،هذان  أحد  تعد  التميز  إدارة  أن  أخرى  دارسات  أوضحت  بينما   ،)

ر إلى أن نماذج التميز ( حيث أشا2013( وأكد على ذلك سهمود )2013  ،وعيشاوي 2002،املتحققة من التطبيق الناجح إلدارة الجودة الشاملة )السلمي

 العربية تبنت الجودة الشاملة كأحد املعايير الفرعية مثل نموذج امللك عبد هللا ونموذج امللك عبد العزيز للجودة. 

( أن نتائج  Egan( )2003في حين توصلت دراسات أخرى إلى وجود فروق ذات داللة بين كل من إدارة التميز والجودة الشاملة، حيث ذكر ايقان ) 

م أشارت إلى أن معظم مؤسسات التعليم العالي في بريطانيا تهتم بالجوانب األكاديمية فيما يتعلق 1998البحوث التي أجراها املعهد البريطاني للجودة عام 

ودة في كافة نواحي املؤسسة. بالجودة، وال تبدي نفس االهتمام بضمان الجودة في النواحي األخرى لتلك املؤسسات، أما التميز فانه يركز على االلتزام بالج

( يشير سهمود  إدارة 2013كما  وذلك الن  التنافس ي،  التميز  يحقق  الذي  املستمر  التحسين  أهداف  تحقيق  الشاملة عن  الجودة  تطبيقات  إلى قصور   )
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حتاج إلى أساليب إدارية وتنظيمية الجودة الشاملة تتبنى التحسين املستمر التدريجي، وال يهتم حصد نتائج مرضية بشكل سريع، ولذا فان املؤسسات ت

 أخرى لتحقيق التفرد والتميز في األداء.

:
ً
 : أهمية إدارة التميز في املؤسسات التعليمية والجامعات رابعا

التميز يعد ضرورة حتمية التعليمية إلدارة  املؤسسات  تبني  أن  إلى  التعليمية  املؤسسات  التميز في  إدارة  تناولت  التي  الدراسات  ال يمكن  إذ    ،تشير 

وخريجوها غير قادرين على تلبية احتياجات سوق ،  للمؤسسات التعليمية تحقيق أهدافها إذا كانت أوضاعها غير مستقرة, وأهدافها غير محددة املعالم

كافية  ،العمل األخرى   ،ومواردها غير  املؤسسات  وبين  بينها  التنسيق  تنظيمية كغياب  تعاني من مشاكل  كانت  ا   ،أو  إلى  بين  واالفتقار  والتكامل  النسجام 

املختلفة التعليمي  النظام  )حجار  ،مستويات  التعليمية  واملؤسسات  املحلي  املجتمع  بين  التعاون  تبرز مدى   ،(2013  ،وسهمود2004،وضعف  ومن هنا 

واإلدارية التنظيمية  لتعزيز قدراتها  التميز  إدارة  تبني  إلى  التعليمية  املؤسسات  العمليات  ،حاجة  ايجابية على مستوى  نتائج  إلى   ،وتحقيق  والوصل بذلك 

 (.2011،تحقيق رضا العاملين داخل املؤسسة التعليمية )داوود

مية يتيح الفرصة أمام املتنافسين الختيار املؤسسات التعليمية التي تسهم في تنمية معارفهم وتعزيز كما أن تبني إدارة التميز في املؤسسات التعلي

 تلجا إليه 2011،قدراتهم وتلبية متطلباتهم وتوقعاتهم )القيس ي 
ً
 اختياريا

ً
(، وخالصة القول، فإن تبني إدارة التميز داخل املؤسسات التعليمية لم يعد امرا

 لبقائها ودعم قدرتها التنافسية. تلك املؤسسات أو تنصر 
ً
 الزما

ً
 ف عنه باختيارها، ولكنه أصبح شرطا

  ويالحظ أن جامعة األمير سطام بن عبد العزيز باململكة العربية السعودية. قد أعدت خطة استراتيجية شاملة، من أجل ترسيخ مفاهيم الجودة 

التميز في   بأهمية  الجامعة   من 
ً
إيمانا التميز  العلمي.  الشاملة وإدارة  البحث  للتميز في مجال  الجامعة جائزة  ادارة  املجاالت، ومن أجل ذلك وضعت  كافة 

ريال( حسب تصنيف املجلة التي تم النشر فيها  20000ريال 15000-ريال 10000 -ريال5000ووضعت الحوافز التشجيعية ألعضاء هيئة التدريس تبدأ )

التد أداء منسوبيها من اعضاء هيئة  العزيزللترقي بمستوى  األمير سطام بن عبد  الرسمي لجامعة  التميز. )الوقع  العملي من أجل  البحث   ريس في مجال 

https://psau.edu.sa  .) 

:
ً
   :نماذج إدارة التميز لتفعيل إدارة التميز في املؤسسات التعليمية والجامعات خامسا

مات رائدة أخذت على عاتقها مهمة تحفيز املؤسسات ودفعها نحو تفعيل إدارة التميز، وذلك بوضع نماذج تكون  ظهرت على الساحة العاملية تنظي

 بمثابة دليل عملي لتلك املؤسسات، إذ تعّبر 

هذه   وتقّدم  به،  الخاصة  درجاته  معيار  لكل  يكون  بحيث   ،
ً
سلفا املحددة  املعايير  من  بمجموعة  التميز  إدارة  عن  النماذج  إطار  هذه  في  النماذج 

 (  2009،التحفيز على التميز جوائز تختلف قيمتها باختالف مستويات األداء املحققة )بن عبود

 

 

 

 

 ( ه1440املصدر: إعداد الباحث من الدراسة النظرية  ) نماذج ومكونات إدارة التمييز :(1شكل )ال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 ( ه1440املصدر: إعداد الباحث من الدراسة ال نظرية)  أسس ومكونات ادارة التمييز  :(2شكل)ال

 :
ً
 النماذج العاملية: سادسا

ا ا

ا

ا

ا

https://psau.edu.sa/
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 ( European Foundation for Quality Managementالنموذج األوروبي للجودة والتميز )  .1

النموذج عام بناء  )،  1990تم  والتميز  للجودة  األوروبية  املؤسسة  املؤسسات على  ،  (EFQMوهو صادر عن  ملساعدة  الرئيسة  األطر  احد  ويشكل 

التنافسية تقدمها وقوتها،  تعزيز قدراتها  ومدى  املؤسسات  إدارات  واقع  لتقييم  أداة مهمة  يعد  األوروبي    ، كما  النموذج  إلى ،  عناصر  9ويتضمن  تنقسم 

القيادة ،    enablersاملمكنات    ( البشرية  ،وهي:  والعمليات(  ،واملوارد  واملوارد  والشراكات  واالستراتيجيات  رضا ،  resultوالنتائج    ،والسياسات   ( وهي: 

 (. EFQM, 2014وخدمة املجتمع, ونتائج ومؤشرات األداء( )   ،ورضا الفئة املستهدفة ،العاملين

   (American Malcolm Baldrige National Qualityالنموذج األمريكي للتميز ) .2
   ىويسم

ً
)  أيضا للتميز  بالدريج(  )مالكوم  األمريكيةأ وهو  ،  (MBNQنموذج  الشاملة  الجودة  رواد      ،حد 

ً
نموذجا األمريكية  الحكومة  وقد خصصت 

عام   تأسس  والذي  نموذجه  معايير  في  تنجح  التي  األمريكية  للشركات  تمنح  جائزة  يصدر  )الحجار1987باسمه  من   ،(2004  ،م  مجموعة  يقوم  حيث 

أوزان على شكل نقاط ) لها  املتنافسة باستخدام معايير  الشركات  الجودة في  النقاط على سبعة   ،ة(نقط1000األخصائيين بفحص مستوى  وتتوزع هذه 

القيادة   ( هي:  رئيسة  املعلومات  ،مجاالت  االستراتيجي  ،وتحليل  البشرية  ،والتخطيط  املوارد  والخدمات  ،واستخدام  املنتجات  في  الجودة  ونتائج    ،وتأكيد 

 ( . American Malcolm Baldrige National Quality, 2014ورضا العميل( )، الجودة 

 النموذج الياباني للجودة والتميز )جائزة ديمنج(  .3

 للعالم   وهو يقدم جائزة   ،ويشرف عليه االتحاد الياباني للعلماء واملهندسين  ،م 1950تم بناء النموذج عام  
ً
)ديمنج( التي سميت بهذا االسم تكريما

 (.2013 ،الجودة وترسيخها في اليابان )سهمود(  ملا حققه من انجازات في مجال نشر ثقافة Edward Demingاألمريكي )

الجودة،   وضمان  والتدريب،  والتعليم  والتخطيط،  والتحليل،  واملعلومات،  والتنظيم،  السياسات  التالية:  املعايير  ديمنج  جائزة  عناصر  وتضم 

 (. The Deming ,2014والتنميط، والنتائج، والرقابة )

:
ً
 : يميةقل النماذج األ سابعا

 نموذج برنامج دبي لألداء الحكومي املتميز   .1

م بهدف إحداث نقلة نوعية في أداء الدوائر والجهات الحكومية املشاركة, وذلك من خالل عمليات التقييم الذاتي التي تجريها 1997تم تأسيس عام 

القيادة  تضم:  والتي  بالبرنامج  الخاصة  التقييم  بمعايير  والجهات مقارنة  الدوائر  البشرية  ،ستراتيجيةواال   ،هذه  املتعاملين   ،والعمليات  ،واملوارد  ، ونتائج 

كما يحرص البرنامج على االلتزام بمراجعة وتطوير معايير التقييم بشكل منتظم لتواكب   ،ونتائج املجتمع, ونتائج األداء الرئيسية  ،ونتائج املوارد البشرية

ال املستوى  والتميز على  الجودة  في مجال  الحديثة  املتميزالتغيرات  الحكومي  لألداء  دبي  برنامج  ويالحظ  2014،عاملي)  بن عبد أ (.  االمير سطام  جامعة  ن 

 العزيز تسعى 
ً
 جل التطوير والتحديث. أ لى االسترشاد بهذه النماذج من إ  دائما

 جائزة وزارة التعليم للتميز   .2

للتميز"   التعليم  السعودية "جائزة  العربية  اململكة  التعليم في  الجائزة  1430عام  استحدثت وزارة  املتميزة، وتشمل  التربوية  املمارسات  هـ لتشجيع 

لى إتاحة الجائزة على املستوى الفئات التالية: املعلم املتميز، واملرشد الطالبي املتميز، واملشرف التربوي املتميز، والقائد التربوي املتميز، كما تسعى الوزارة إ 

لتقلاأل وذلك  تالية،  في مراحل  والعاملي  للتميزيمي  والتعليم  التربية  وزارة  )جائزة  العالم  للملكة على مستوى  واإلنساني  الثقافي  الدور  وقد 2014،عزيز   .)

 (. 2016 ،عدت جامعة االمير سطام بن عبد العزير جائزة لتميز العلمي ألعضاء هيئة التدريس وكونت لجنة مختصة بهذا الشأن )الزنانأ 

القول أن نموذج )بالدرج( تنافس ي كونه الجائزة للمؤسسة األفضل من بين املؤسسات األخرى، ينما كل    ومن خالل استعراض نماذج التميز يمكن

 
ً
كال أن  كما  النقاط،  تحصل على مستوى معين من  لكل مؤسسة  جائزتيهما  يمنحا  كونهما  تنافسيين  )األوروبي( غير  والنموذج  )ديمنج(  نموذج  من   من 

موذج جائزة امللك عبد هللا الثاني للتميز ونموذج جائزة امللك عبد العزيز للجودة اعتمدت بشكل كبير على النموذج نموذج دبي لألداء الحكومي املتميز ون

 األوروبي في وضع املعايير لكل منهم. 

 تصور لتفعيل إدارة التميز في املؤسسات التعليمية والجامعات.  

إلى دليل عملي   التعليمية بحاجة ماسة  املؤسسات  األداءإن  التميز في  إدارة   ،إلرشادها نحو تحقيق  لتفعيل  أهمية وضع تصور مقترح  وهنا تكمن 

والذي ينطلق من حقيقة مفادها ان النتائج املبهرة التي تحققها املؤسسات التعليمية والجامعات تتحدد نتيجة كفاءة القيادة   ، التميز في تلك املؤسسات

العاملينوتو   ،التي تضع االستراتيجيات والسياسات املؤسسات  ،ّجه  لتلك  املتاحة  املوارد  العالقات مع   ،وتنّسق مختلف  كما تعمل على تكوين واستثمار 

التعليمية للمؤسسات  املنفعة  الخارجيين ذوي  الرئيسية،  األطراف  األداء  نتائج  تحقيق  إلى  تنتهي  بكفاءة  تصميمها  تم  في عمليات  ذلك  ثم    ،وتصوغ كل 

وتوفير معلومات مرتدة تجعل املؤسسة    ،األداء واتخاذ اإلجراءات التحسينية والتصحيحات الالزمة في حالة وجود انحرافاتتجرى عملية متابعة وتقييم  

التميز)شوقي   ،تتعلم وتبتكر إدارتها ملختلف عوامل  املؤسسات  2013،وسهمود2010،وبالتالي تحسن من  التميز في  املقترح لتحقيق  التصور  ( وعليه فان 

 يعتمد على تسعة معايير يمكن تقسيمها إلى: إ  التعليمية يوفر
ً
 طارا

 معايير التمكين وتشير إلى األعمال التي تقوم بها املؤسسة التعليمية لتحقيق النتائج املطلوبة، إذ أن التمكين يتسبب بالنتائج. .1
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ا  .2 من  ينطلق  والذي  التعليمية،  املؤسسة  لنتائج  املتميز  األداء  تقييم  على  وتؤكد  النتائج  ذلك  معايير  وعالقة  التعليمية،  للمؤسسة  الفعلي  ألداء 

 بالعاملين، والفئات املستهدفة، واملجتمع الخارجي. 

 من املعايير السابقة. 
ً
 ويوضح الشكل التالي التصور املقترح لتفعيل إدارة التميز في املؤسسات التعليمية انطالقا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 . (م2014املصدر: برنامج دبي لألداء الحكومي املتميز,) استراتيجية تحقيق التميز في املؤسسات التعليمية والجامعات :(3الشكل )

سطام، األمير  جامعة  رقم   أنشئت  الكريم  السامي  األمر  بموجب   "  
ً
سابقا الخرج  جامعة   " العزيز  عبد  بن  سلمان  بتاريخ  7305جامعة  ب  م   /

الك3/9/1430 الجامعة  وتضم  هيهـ.  الرياض  منطقة  محافظات  من  محافظات  خمس  في  املوجودة  الجامعية  واألفالج   :ليات  تميم  بني  وحوطة  الخرج 

 هـ باعتماد اسمها الجديد12/10/1432وتاريخ    45388والسليل ووادي الدواسر. وقد تشرفت الجامعة ومنسوبيها حين صدر األمر السامي الكريم رقم  

العزيز " عبد  بن  سلمان  أكثر   ." جامعة  بها  ويدرس  محافظات  خمس  في  تنتشر  ونظرية..  وعلمية  وهندسية  طبية  كلية  وعشرين  اثنين  الجامعة  تضم 

تعمل الجامعة على تأهيل الخريجين القادرين على املنافسة وذلك من خالل توفير التعليم الذي يتفق مع املعايير العاملية في   .ألف طالب وطالبة 24 من

  /https://psau.edu.sa/ar/nodeت موارد بشرية متميزة وشراكة مجتمعية فاعلة ونظام إدارية داعم. )املوقع الرسمي للجامعة بيئة أكاديمية بحثية ذا 

 

 

 

https://psau.edu.sa/ar/node/1965
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 عرض ومناقشة نتائج فرضية الدراسة: 

 البيانات الشخصية

 النوع  .1

 النوع ألفراد عينة الدراسة  (: 1)جدول 

 املجموع  انثى ذكر  النوع 

 129 43 86 التكرار 

 % 100 % 33.3 % 66.6 النسبة% 

 ه.1440املصدر: إعداد الباحث من الدراسة ال نظرية                                              

 % 33.3مفردة بنسبة    43. وهو ضعف عدد اإلناث الذي كان  %66.6مفردة بنسبة    86( أن عدد الذكور في افراد العينة كان  1يالحظ من الجدول )

بين   احصائية  دالة  ذات  وليس هناك فروق  العينة.  ثلث  ان أ أي  التدريس حيث  في مجال  واملرأة  الرجل  بين  النوع حيث ال فرق  ناتجة من  العينة.   فراد 

 الجميع يؤدي نفس العمل.

 سنوات الخبرة   .2

 سنوات ألفراد عينة الدراسة  (:2)جدول 

 النسبة التكرار  السنوات 

1-4 31 24 % 

5-8 35 27 % 

9-12 19 15 % 

13-16 31 24 % 

 % 10 13 16أكثر من

 % 100 129 املجموع 

 ه. 1440املصدر: إعداد الباحث من الدراسة ال نظرية                                       

العينية تكون خبراتهم ضعيفة. وأن    %24مفردة بنسبة    31سنة( كان عددهم    4-1( أن سنوات الخبرات من )2يالحظ من الجدول ) أي حوالي ربع 

وتعتبر نسبة   %15بنسبة    19سنة( كان عددهم    12  -9وهي خبرة مقبولة، أما الخبرات من )  %27مفردة بنسبة    35سنة( كان عددهم    8-3الخبرات من )

 مع مالحظة أنها نفس النسبة التي حصل عليها من كانت خبراتهم من    %24بنسبة    31( كان عددهم 16-13جيدة. أما الخبرات من )
ً
وهي نسبة جيدة جدا

 وهي تمثل خبرات تراكمية ممتازة.  %10مفردة بنسبة  13عددهم سنة كان  16سنة(. أما الخبرات ألكثر من  1-4)

اقع توفر املقومات الالزمة عن مدى تطبيق إدارة التميز في جامعة األمير سطام بن عبد العزيز.   إجابات أفراد الدراسة حول و

إدارة التميز في جامعة األمير سطام بن عبد العزيز. وقد  تعكس إجابات أفراد الدراسة في هذا الجانب واقع توفر املقومات الالزمة عن مدى تطبيق  

مات الالزمة تم إستخدام التكرارات والنسب املئوية واملتوسط الحسابي واالنحراف املعياري وذلك للتعرف على آراء أفراد الدراسة حول مدى توفر املقو 

لدراسة. كما تم إستخدام اختبار )ت( في حالة مجموعة واحدة للتعرف على ما  عن مدى تطبيق إدارة التميز في جامعة األمير سطام بن عبد العزيز محل ا 

 يلي:

املذكورة   • العزيز  األمير سطام بن عبد  التميز في جامعة  إدارة  الالزمة عن مدى تطبيق  املقومات  في هل درجة إستخدام كل عنصر من عناصر توفر 

؟ )أي أن  
ً
درجات  5من  1.8( يقل بشكل معنوي عن القيمة متوسط درجة االستخدام في املجتمع )االستبانة )أو العناصر بوجه عام( هي درجة أبدا

( والقيمة  املتوسطات  بين  للفرق  )ت(  اإلحصاء  قيمة  كانت  إذا  الفرضية  هذه  قبول  ويتم  العليا(.  الدرجة  الداللة 1.8وهي  مستوى  وقيمة  سالبة   )

 (. 0.05من ) أقل( Sig-I-tailedاملعنوية )

املذكورة في هل درجة   • العزيز  األمير سطام بن عبد  التميز في جامعة  إدارة  الالزمة عن مدى تطبيق  املقومات  إستخدام كل عنصر من عناصر توفر 

 االستبانة )أ 
ً
ويزيد عن أو    2.6( يقل بشكل معنوي عن القيمة  ؟ )أي أن متوسط درجة االستخدام في املجتمع )و العناصر بوجه عام( هي درجة نادرا

)  5من    1.8ي  يساو  املتوسطات والقيمة  بين  للفرق  إذا كانت قيمة اإلحصاء )ت(  الفرضية  العليا( ويتم قبول هذه  الدرجة  ( سالبة  2.6درجات وهي 

 (.0.05من ) أقلوقيمة مستوى الداللة املعنوية  

التميز في جام • إدارة  الالزمة عن مدى تطبيق  املقومات  املذكورة في هل درجة إستخدام كل عنصر من عناصر توفر  العزيز  األمير سطام بن عبد  عة 

؟ )أي أن متوسط درجة اإلستخدام في املجتمع )
ً
  2.6( يساوي او يزيد بشكل معنوي عن القيمة  اإلستبانة )أو العناصر بوجه عام( هي درجة أحيانا

يزيد عن   اإل   5من    3.4وال  قيمة  كانت  إذا  الفرضية  قبول هذه  ويتم  العليا(  الدرجة  )درجات وهي  والقيمة  املتوسطات  بين  للفرق  )ت(  (  3.4حصاء 

 (.0.05من ) أقلموجبة وقيمة مستوى الداللة املعنوية  
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املذكورة   • العزيز  األمير سطام بن عبد  التميز في جامعة  إدارة  الالزمة عن مدى تطبيق  املقومات  في هل درجة إستخدام كل عنصر من عناصر توفر 

 ي درجة االستبانة )أو العناصر بوجه عام( ه 
ً
 4.2وال يزيد  3.4( يزيد بشكل معنوي عن القيمة ؟ )أي أن متوسط درجة االستخدام في املجتمع )غالبا

( موجبة وقيمة مستوى 3.4درجات وهي الدرجة العليا( ويتم قبول هذه الفرضية إذا كانت قيمة اإلحصاء )ت( للفرق بين املتوسطات والقيمة )  5من  

 (.0.05)من  أقلالداللة املعنوية  

املذكورة   • العزيز  األمير سطام بن عبد  التميز في جامعة  إدارة  الالزمة عن مدى تطبيق  املقومات  في هل درجة استخدام كل عنصر من عناصر توفر 

درجة   هي  بوجه عام(  العناصر  )أو   االستبانة 
ً
)دائما املجتمع  في  االستخدام  درجة  أن متوسط  )أي  القيمة  ؟  عن  بشكل معنوي  يزيد    5من    4.2( 

( والقيمة  املتوسطات  بين  للفرق  )ت(  اإلحصاء  قيمة  كانت  إذا  الفرضية  هذه  قبول  ويتم  العليا(  الدرجة  وهي  مستوى 4.2درجات  وقيمة  موجبة   )

 (. 0.05من ) أقلالداللة املعنوية 

 التحليل االحصائي لعبارات الفرضية األولى  :(3جدول )
   العبارة  م 

ً
  دائما

ً
 أ  غالبا

ً
  حيانا

ً
 أ  نادرا

ً
الوسط   بدا

 الحسابي 

ترتيب   P.Value قيمة ) ت (  االنحراف 

 العبارات 

 8 0.000 4.967 1.046 3.46 6 15 43 44 21 تكرار  تستخدم اإلدارة طرق متميزة في إنجاز األعمال  1

 4.7 11.6 33.3 34.1 16.3 نسبة% 

توليد   2 في  الدورية  اإلدارة  اجتماعات  املتميزة  تستثمر  األفكار 

 الختيار أفضلها 

 6 0.000 6.600 0.867 3.50 - 14 54 43 18 تكرار 

 - 10.9 41.9 33.3 14 نسبة% 

لألفكار   3 داعمة  متنوعة  أنشطة  وضع  على  اإلدارة  تشجيع 

 املتميزة 

 8 0.000 4.967 1.46 3.46 6 15 43 44 21 تكرار 

 4.7 11.6 33.3 34.1 16.3 نسبة 

القضايا   4 تجاه  مستمر  بشكل  التدريس  هيئة  أعضاء  إثراء 

 املتميزة 

 13 0.002 3.146 1.064 3.29 6 24 42 40 17 تكرار 

 4.7 18.6 32.6 31 13.2 نسبة 

الجامعة)قيادات 5 في  العاملين  جميع  من  النقاش  اإلدارة    -تقبل 

 طالب(   -أعضاء هيئة التدريس -موظفين

 12 0.001 3.270 1.104 3.32 12 12 44 45 16 تكرار 

 9.3 9.3 34.1 34.9 12.4 نسبة 

اإلدارية   6 القرارات  اتخاذ  في  للمشاركة  للعاملين  مساحة  تتوفر 

 املتميزة 

1.037- 1.019 2.91 7 41 49 21 11 تكرار   0.302 22 

 5.4 31.8 38 16.3 8.5 نسبة 

مع   7 املتميزة  التواصل  وسائل  كافة  القيادات  إتاحة  جميع 

 بالجامعة

 11 0.000 3.644 1.160 3.37 9 22 32 44 22 تكرار 

 7 17.1 24.8 34.1 17.1 نسبة 

اإلداري   8 األداء  لتطوير  الحرية  من  مساحة  املرؤوسين  منح 

 للتميز. 

 14 0.008 2.674 1.053 3.25 10 15 51 39 14 تكرار 

 7.8 11.6 39.5 30.2 10.9 نسبة 

 للتطوير املتميز  9
ً
 18 0.173 1.370 1.092 3.13 9 28 43 35 14 تكرار  التعامل مع املشكالت بوصفها فرصا

 7 21.7 33.3 27.1 10.9 نسبة 

10  
ً
 دقيقا

ً
 14 0.006 2.793 1.040 3.26 8 20 45 43 13 تكرار  رؤية اإلدارة للمشكالت رؤية محددة تحديدا

 6.2 15.5 34.9 33.3 10.1 نسبة 

البيئة   11 في  في ضوء األهداف املحددة لها  تحلل اإلدارة مشكالتها 

 املحيطة بها

 12 0.001 3.249 1.111 3.32 11 17 36 50 15 تكرار 

 8.5 13.2 27.9 38.8 11.6 نسبة 

 12 0.000 3.752 0.986 3.33 5 21 42 49 12 تكرار  تقدم اإلدارة حلول متميزة للمشكالت التي تواجهها  12

 3.9 16.3 32.6 38 9.3 نسبة 

تشجع اإلدارة على التفكير خارج الصندوق إلنتاج أفكار متميزة   13

 لتطبيقها

 17 0.125 1.544 1.083 3.15 9 26 45 35 14 تكرار 

 7 20.2 34.9 27.1 10.9 نسبة 

 11 0.000 3.931 1.053 3.36 5 21 45 38 20 تكرار  التميز تحرص اإلدارة على التفكير األصيل من أجل  14

 3.9 16.3 34.9 29.5 15.5 نسبة 

 17 0.125 1.544 1.198 3.16 12 29 32 38 18 تكرار  تعقد دورات تدعم التميز في كافة التخصصات  15

 3.9 22.5 24.8 29.5 14 نسبة 

تحويل   16 على  اإلدارة  وأنشطة  تعمل  مشاريع  إلى  املتميزة  األفكار 

 بالجامعة

 16 0.046 2.018 1.135 3.20 14 14 49 36 16 تكرار 

 10.9 10.9 38 27.9 12.4 نسبة 

 12 0.001 3.454 1.121 3.34 8 19 46 32 23 تكرار  تشجع اإلدارة التميز في التخطيط  17

 6.2 14.7 35.7 25.6 17.8 نسبة 

املتميزة املطبقة لتظهر نتائجها ليتم  منح   18 الكافي لألفكار  الوقت 

 تقييمها

 16 0.045 2.024 1.044 3.19 6 28 45 36 14 تكرار 

 4.7 21.7 34.9 27.9 10.9 نسبة 

 12 0.003 3.060 1.151 3.31 9 23 37 39 21 تكرار  تحرص اإلدارة على التغذية الراجعة عن البرامج 19

 7 17.8 28.7 30.2 16.3 نسبة 

مختلف   20 في  املتميزة  األفكار  لتنفيذ  مالية  ميزانية  تحديد 

 اإلدارات والجهات التابعة للجامعة 

 21 0.940 0.075 1.176 3.01 12 36 36 29 16 تكرار 

 9.3 27.9 27.9 22.5 12.4 نسبة 

 هـ 1439عداد الباحث من الدراسة امليدانية إ
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 يوضح التحليل االحصائي للفرضية الثانية املعوقات التي تواجهه تطبيق إدارة التميز في جامعة األمير سطام بن عبد العزيز :(4جدول)
   العبارة  م

ً
  دائما

ً
 أ  غالبا

ً
  حيانا

ً
 أ  نادرا

ً
الوسط   بدا

 الحسابي 

ترتيب   P.Value قيمة ) ت (  االنحراف 

 العبارات 

 1.150 3.41 6 24 37 35 27 تكرار  الجامعية تعوق إدارة التميز مركزية اإلدارة  21
4.058 

0.000 10 

 4.7 18.6 28.7 27.1 20.9 نسبة 

 1.023 3.78 0 16 36 37 40 تكرار  ضعف مستوى التخطيط السليم يحد من التميز اإلداري  22
8.694 

0.000 3 

 0 12.4 27.9 28.7 31 نسبة 

 1.213 3.50 18 21 39 36 15 تكرار  الرؤية والرسالة إلدارة التميز غموض  23
0.653 0.515 

7 

 14 16.3 30.2 27.9 11.6 نسبة 

 1.377 3.2 23 13 37 27 29 تكرار  سيطرة اإلجراءات الروتينية على طريقة انجاز األعمال املتميزة  24
1.662 0.099 

16 

 17.8 10.1 28.7 20.9 22.5 نسبة 

 1.159 3.32 13 14 40 43 19 تكرار  عدم وجود إدارة داعمة إلحداث التغيير للتميز  25
3.114 0.002 

12 

 10.1 10.9 31 33.3 14.7 نسبة 

 1.132 3.54 7 16 35 42 29 تكرار  كثرة القيود اإلدارية التي تحد من التميز في أداء املهام  26
5.445 

0.000 5 

 5.4 12.4 27.1 32.6 22.5 نسبة 

 1.112 3.07 7 15 41 39 27 تكرار  ضعف ثقافة العمل بروح الفريق في انجاز املهام بتميز 27
5.068 

0.000 19 

 5.4 11.6 31.8 30.2 20.9 نسبة 

غياب الحوافز التي تشجع هيئة التدريس على التميز في تنفيذ   28

 مهامهم 

 0.960 4 1 7 32 40 49 تكرار 
11.829 

0.000 2 

 0.8 5.4 24.8 31 38 نسبة 

 1.188 3.74 6 16 27 36 44 تكرار  غياب سياسة الترشح حسب الكفاءات املتميزة  29
7.117 

0.000 4 

 4.7 12.4 20.9 27.9 34.1 نسبة 

 1.030 3.43 5 17 44 43 20 تكرار  ضعف الخبرة اإلدارية للقيادات االكاديمية 30
4.789 

0.000 9 

 3.9 13.2 34.1 33.3 15.5 نسبة 

غياب املوضوعية عند تقييم اإلدارة ألداء عضو هيئة التدريس   31

 املتميز

 0.779 3.31 0 14 72 32 11 تكرار 
4.523 

0.000 12 

 0 10.9 55.8 24.8 8.5 نسبة 

 1.039 3.50 3 18 46 36 26 تكرار  التدريس غياب روح املنافسة للتميز بين أعضاء هيئة  32
5.422 

0.000 7 

 2.3 14 35.7 27.9 20.2 نسبة 

 1.172 3.43 9 19 34 41 26 تكرار  ضعف االهتمام بعقد ورش العمل لتنمية روح التميز  33
4.208 0.000 

9 

 7 14.7 26.4 31.8 20.2 نسبة 

 1.084 3.22 9 23 41 42 14 تكرار  لإلنجازات املتميزة التي قام بها العاملين عدم إبراز اإلدارة  34
2.355 

0.020 15 

 7 17.8 31.8 32.6 10.9 نسبة 

 1.310 2.84 20 25 35 26 16 تكرار  ضعف مستوى التقنيات التعليمية املوجودة  35
-1.412  0.160 

24 

 27.9 19.4 27.1 20.2 12.4 نسبة 

 1.086 3.40 7 20 36 47 19 تكرار  ندرة البرامج التعليمية في مجال التميز 36
4.136 0.000 

10 

 5.4 15.5 27.9 36.4 14.7 نسبة 

 1.153 2.85 20 26 46 27 10 تكرار  قلة أعداد الطلبة في األقسام  37
-1.451  0.149 

23 

 15.5 20.2 35.7 20.9 7.8 نسبة 

 1.037 3.05 8 32 45 34 10 تكرار  استراتيجيات التدريس الحديثة التي تنمي التميز لدى الطلبةغياب  38
0.509 0.611 

20 

 6.2 24.8 34.9 26.4 7.8 نسبة 

 0.925 4.14 0 5 32 32 60 تكرار  كثرة األعباء امللقاة على عاتق أعضاء هيئة التدريس  39
13.994 0.000 

1 

 0 3.9 24.8 24.8 46.5 نسبة 

املتوسط الحسابي املرجح العام لدرجة إستخدام )أو تطبيق( عناصر توفر املقومات الالزمة عن 3/1/1يتضح من الجدول السابق بالرقم ) ( أن 

مما    ( درجة.0.1129( درجة بإنحراف معياري بسيط بلغ )30266مدى تطبيق إدارة التميز في جامعة األمير سطام بن عبد العزيز املذكورة في اإلستبانة )

امعة األمير يدل على عدم وجود تباين كبير في آراء أفراد الدراسة نحو درجة إستخدام عناصر توفر املقومات الالزمة عن مدى تطبيق إدارة التميز في ج

 سطام بن عبد العزيز املذكورة في اإلستبانة بوجه عام.  

درجة( بإنحراف  3.46جاء إستخدام )تستخدم اإلدارة طرق متميزة في إنجاز األعمال( في الترتيب الثامن حيث بلغ متوسط إستخدام هذا العنصر )

( بلغ  كانت    1.046معياري  اإلستخدام  )درجة  عالية  إستخدام  درجة  أعطوا  الذين  األفراد  نسبة  وكانت   درجة( 
ً
 و   دائما

ً
الجغالبا في  العنصر  لهذا  امعة ( 

تبين 50.4%=  34.1%+16.3%) كما  الدراسة.  أفراد  مجموع  من  املعنوية  (  الداللة  قيمة مستوى  وهي  0)  تساوي   أن  )  أقل(  يؤكد صحة 0.05من  مما   .)

 العبارة. 

متوسط إستخدام هذا   الدورية في توليد األفكار املتميزة الختيار أفضلها( في الترتيب السادس حيث بلغ    جاء إستخدام )تستثمر اجتماعات اإلدارة   

 درجة( وكانت نسبة األفراد الذين أعطوا درجة إستخدام عالية )درجة اإلستخدام كانت    0.867درجة( بإنحراف معياري بلغ  3.5العنصر )
ً
 و   دائما

ً
( غالبا

(  0.05من )  أقل( وهي  0)  تساوي   أن قيمة مستوى الداللة املعنوية  من مجموع أفراد الدراسة. كما تبين   ( %47.3=  %14+%33.3لهذا العنصر في الجامعة )

 مما يؤكد صحة العبارة. 
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 3.46جاء إستخدام )تشجيع اإلدارة على وضع أنشطة متنوعة داعمة لألفكار املتميزة( في الترتيب الثامن حيث بلغ متوسط إستخدام هذا العنصر )

 درجة( وكانت نسبة األفراد الذين أعطوا درجة إستخدام عالية )درجة اإلستخدام كانت  1.46ف معياري بلغ )( بإنحرا درجة
ً
 و  دائما

ً
( لهذا العنصر في غالبا

( تبين(%50.4=  %34.1+  %16.3الجامعة  الدراسة. كما  أفراد  املعنوية    من مجموع  الداللة  )  أقل  ( وهي0)  تساوي أن قيمة مستوى   ( مما يؤكد 0.05من 

 صحة العبارة. 

 3.29جاء إستخدام )إثراء أعضاء هيئة التدريس بشكل مستمر تجاه القضايا املتميزة( في الترتيب الثالث حيث بلغ متوسط إستخدام هذا العنصر )

 دائمدرجة( وكانت نسبة األفراد الذين أعطوا درجة إستخدام عالية )درجة اإلستخدام كانت    1.064( بإنحراف معياري بلغ )درجة
ً
 و   ا

ً
( لهذا العنصر  غالبا

( الجامعة  تبين%44.2=  %31+%13.2في  الدراسة. كما  أفراد  املعنوية    ( من مجموع  الداللة  )  أقل( وهي  0.002)  تساوي أن قيمة مستوى  ( مما 0.05من 

 يؤكد صحة العبارة

طالب( في الترتيب الثاني عشر حيث    -يئة التدريسأعضاء ه  -موظفين  -)قيادات  جاء إستخدام )تقبل اإلدارة النقاش من جميع العاملين في الجامعة

الذين أعطوا درجة إستخدام عالية )درجة   1.104درجة( بإنحراف معياري بلغ )3.32بلغ متوسط إستخدام هذا العنصر ) درجة( وكانت نسبة األفراد 

كانت    اإلستخدام 
ً
 و   دائما

ً
)غالبا الجامعة  في  العنصر  لهذا  مجموع 47.3%=  % 34.9+12.4%(  من  تبين  (  كما  الدراسة.  الداللة   أفراد  مستوى  قيمة  أن 

 (. مما ينفي صحة العبارة.   0.05من ) أكبر ( وهي0.302) تساوي املعنوية 

دام هذا  جاء إستخدام )تتوفر مساحة للعاملين للمشاركة في اتخاذ القرارات اإلدارية املتميزة( في الترتيب الثاني والعشرون حيث بلغ متوسط إستخ

 دا درجة( وكانت نسبة األفراد الذين أعطوا درجة إستخدام عالية )درجة اإلستخدام كانت  1.019درجة( بإنحراف معياري بلغ )2.91العنصر )
ً
 و  ئما

ً
( غالبا

من  أكبر ( وهي  0.302)  تساوي أن قيمة مستوى الداللة املعنوية  ( من مجموع أفراد الدراسة. كما تبين  %24.8=  %16.3+%8.5لهذا العنصر في الجامعة )

 لذلك البد من  0.05)
ً
توسيع مشاركة العاملين  (. وبذلك يمكن إعتبار درجة إستخدامه )من وجهة نظر أفراد املجتمع( بالجامعة هي درجة منخفضة جدا

 مما يدعم إدارة التميز.   أكبرفي اتخاذ القرارات بصورة 

هذا   إستخدام  متوسط  بلغ  حيث  عشر  الحادي  الترتيب  في  بالجامعة(  القيادات  جميع  مع  املتميزة  التواصل  وسائل  كافة  )إتاحة  إستخدام  جاء 

 بة األفراد الذين أعطوا درجة إستخدام عالية )درجة اإلستخدام كانت درجة( وكانت نس 1.160درجة( بإنحراف معياري بلغ )3.37العنصر )
ً
 و  دائما

ً
( غالبا

الجامعة ) العنصر في  تبين  %51.2=  %34.1+%17.1لهذا  الدراسة. كما  أفراد  املعنوية  ( من مجموع  الداللة  من    أقل( وهي  00)  تساوي أن قيمة مستوى 

 يزة مع جميع القيادات بالجامعة.  ( مما يعني أن الجامعة توفر وسائل تواصل متم0.05)

العن الرابع عشر حيث بلغ متوسط إستخدام هذا  املرؤوسين مساحة من الحرية لتطوير األداء اإلداري للتميز( في الترتيب  صر جاء إستخدام )منح 

بلغ )3.25) الذين أعطوا درجة إستخدام عالية )د  1.053درجة( بإنحراف معياري  األفراد   رجة اإلستخدام كانت  درجة( وكانت نسبة 
ً
 و   دائما

ً
( لهذا غالبا

( الجامعة  في  تبين%41.1=  %30.2+%10.9العنصر  كما  الدراسة.  أفراد  املعنوية    ( من مجموع  الداللة  قيمة مستوى  ن  م  أقل( وهي  0.008)  تساوي أن 

 إتاحة مساحة مزيد من الحرية لتطوير االداء اإلدراي.  ( مما ينبغيعلي الجامعة 0.05)

 للتطوير املتميز( في الترتيب الثامن عشر حيث بلغ متوسط إستخدام هذا العنصر )جاء إستخ
ً
درجة( 3.13دام )التعامل مع املشكالت بوصفها فرصا

( بلغ  كانت    1.092بإنحراف معياري  اإلستخدام  )درجة  إستخدام عالية  درجة  أعطوا  الذين  األفراد  نسبة  وكانت   درجة( 
ً
 و   دائما

ً
في غالبا العنصر  لهذا   )

( مما يجب 0.05من )  أكبر( وهي  0.173)  تساوي أن قيمة مستوى الداللة املعنوية    ( من مجموع أفراد الدراسة. كما تبين %38=  %27.1+%10.9لجامعة )ا 

 للتطور املتميز.   علي الجامعة 
ً
 التعامل مع املشكالت بوصفها فرصا

( في الترت
ً
 دقيقا

ً
درجة( بإنحراف  3.26يب الرابع عشر حيث بلغ متوسط إستخدام هذا العنصر )جاء إستخدام )رؤية املشكالت رؤية محددة تحديدا

( بلغ  كانت    1.040معياري  اإلستخدام  )درجة  إستخدام عالية  درجة  أعطوا  الذين  األفراد  نسبة  وكانت   درجة( 
ً
 و   دائما

ً
الجامعة غالبا في  العنصر  لهذا   )

ن رؤية أ ( مما يعني  0.05من )  أقل( وهي  0.006)  تساوي قيمة مستوى الداللة املعنوية    أن   ( من مجموع أفراد الدراسة. كما تبين 43.4%=  % 33.3+10.1%)

 .
ً
 الجامعة للمشكالت محددة تحديدا دقيقا

خدام هذا  جاء إستخدام )تحلل اإلدارة مشكالتها في ضوء األهداف املحددة لها في البيئة املحيطة بها( في الترتيب الثانية عشر حيث بلغ متوسط إست

 ددرجة( وكانت نسبة األفراد الذين أعطوا درجة إستخدام عالية )درجة اإلستخدام كانت  1.111درجة( بإنحراف معياري بلغ )3.32العنصر )
ً
 و  ائما

ً
( غالبا

من    أقل( وهي  0.001)  تساوي أن قيمة مستوى الداللة املعنوية    ( من مجموع أفراد الدراسة. كما تبين%50.4=  % 38.8+%11.6لهذا العنصر في الجامعة )

 ( مما يؤكد صحة العبارة.  0.05)

الثاني الترتيب  في  تواجهها(  التي  للمشكالت  متميزة  حلول  اإلدارة  )تقدم  إستخدام  )  جاء  العنصر  هذا  إستخدام  متوسط  بلغ  درجة(  3.33حيث 

( بلغ  كانت    0.986بإنحراف معياري  اإلستخدام  )درجة  إستخدام عالية  درجة  أعطوا  الذين  األفراد  نسبة  وكانت   درجة( 
ً
 و   دائما

ً
في غالبا العنصر  لهذا   )

الدال  ( من مجموع أفراد الدراسة. كما تبين%47.3=  %38+%9.3الجامعة ) ( مما يعني 0.05من )  أكبر( وهي  0.125)  تساوي لة املعنوية  أن قيمة مستوى 

 علي الجامعة تشجيع األفكار املميزة إلنتاج افكار متميزة قابله للتطبيق. 
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هذا جاء إستخدام )تشجع اإلدارة على التفكير خارج الصندوق إلنتاج أفكار متميزة لتطبيقها( في الترتيب السابع عشر حيث بلغ متوسط إستخدام  

 درجة( وكانت نسبة األفراد الذين أعطوا درجة إستخدام عالية )درجة اإلستخدام كانت  1.083درجة( بإنحراف معياري بلغ )3.15عنصر )ال
ً
 و  دائما

ً
( غالبا

من    أكبروهي  (  0.125)  تساوي أن قيمة مستوى الداللة املعنوية    ( من مجموع أفراد الدراسة. كما تبين%38% =  27.1+%10.9لهذا العنصر في الجامعة )

 ( مما يعني علي الجامعة تشجيع األفكار املميزة إلنتاج افكار متميزة  قابله للتطبيق.  0.05)

درجة(  3.36جاء إستخدام )تحرص اإلدارة على التفكير األصيل من أجل التميز( في الترتيب الحادي عشر حيث بلغ متوسط إستخدام هذا العنصر )

( بلغ  كانت    درجة(  1.053بإنحراف معياري  اإلستخدام  )درجة  إستخدام عالية  درجة  أعطوا  الذين  األفراد  نسبة   وكانت 
ً
 و   دائما

ً
في غالبا العنصر  لهذا   )

( مما يؤكد 0.05من )   أقل( وهي   00)  تساوي ( من مجموع أفراد الدراسة. كما تبين أن قيمة مستوى الداللة املعنوية   %45% =  29.5+%15.5الجامعة )

 كير األصيل من اجل التميز. حرص اإلدارة علي التف

العنصر ) بلغ متوسط إستخدام هذا  السابع عشر حيث  الترتيب  ( في  التخصصات  التميز في كافة  درجة( 3.16جاء إستخدام )تعقد دورات تدعم 

( بلغ  كانت    1.198بإنحراف معياري  اإلستخدام  )درجة  إستخدام عالية  درجة  أعطوا  الذين  األفراد  نسبة  وكانت   درجة( 
ً
 و   دائما

ً
في غالبا العنصر  لهذا   )

أن قيمة مستوى الداللة املعنوية   %43.5% =  29.5+%14الجامعة ) ( مما 0.05من )   أكبر( وهي   0.125)  تساوي ( من مجموع أفراد الدراسة. كما تبين 

 يستدعي الجامعة عقد دورات تدعم التميز في كافة التخصصات. 

املتميزة إلى مشاريع وأنشطة بالجامعة( في الترتيب السادس عشر حيث بلغ متوسط إستخدام هذا  جاء إستخدام )تعمل اإلدارة على تحويل األفكار  

 درجة( وكانت نسبة األفراد الذين أعطوا درجة إستخدام عالية )درجة اإلستخدام كانت  1.135درجة( بإنحراف معياري بلغ )3.20العنصر )
ً
 و  دائما

ً
( غالبا

الجامعة )    أقل( وهي   0.46)  تساوي ( من مجموع أفراد الدراسة. كما تبين أن قيمة مستوى الداللة املعنوية   %40.3% =  27.9+%12.4لهذا العنصر في 

 ( مما يؤكد صحة العبارة. 0.05من )

درجة( بإنحراف معياري 3.34هذا العنصر )جاء إستخدام )تشجع اإلدارة التميز في التخطيط( في الترتيب الثاني عشر حيث بلغ متوسط إستخدام  

( كانت    1.121بلغ  اإلستخدام  )درجة  عالية  إستخدام  درجة  أعطوا  الذين  األفراد  نسبة  وكانت   درجة( 
ً
 و   دائما

ً
الجامعة غالبا في  العنصر  لهذا   )

املعنوية   43.3%=  %  25.6+17.8%) الداللة  قيمة مستوى  أن  تبين  كما  الدراسة.  أفراد  وهي   0.001)  تساوي ( من مجموع  )  أقل(  يؤكد  0.05من  ( مما 

 صحة العبارة. 

اقع املعوقات التي تواجهه تطبيق إدارة التميز في جامعة األمير سطام بن عبد العزيز.   إجابات أفراد الدراسة حول و

  ( العنصر  إستخدام هذا  بلغ متوسط  إستخدام حيث  درجة  العاشر من حيث  الترتيب  في   ) الجامعية  اإلدارة  )مركزية  إستخدام  درجة(  3.41جاء 

( بلغ  كانت    1.150بإنحراف معياري  اإلستخدام  )درجة  إستخدام عالية  درجة  أعطوا  الذين  األفراد  نسبة  وكانت   درجة( 
ً
 و   دائما

ً
في غالبا العنصر  لهذا   )

( مما يؤكد  0.05من )  أقل( وهي   0.00)  تساوي ( من مجموع أفراد الدراسة. كما تبين أن قيمة مستوى الداللة املعنوية   %48=  %27.1+%20.9الجامعة )

 صحة العبارة. 

درجة( 3.78ر ) جاء إستخدام )ضعف مستوى التخطيط السليم يحد من التميز االداري( في الترتيب الثالث حيث بلغ متوسط إستخدام هذا العنص

( بلغ  كانت    1.023بانحراف معياري  اإلستخدام  )درجة  إستخدام عالية  درجة  أعطوا  الذين  األفراد  نسبة  وكانت   درجة( 
ً
 و   دائما

ً
في غالبا العنصر  لهذا   )

( مما يؤكد  0.05من )  أقل( وهي   0.00)  تساوي ( من مجموع أفراد الدراسة. كما تبين أن قيمة مستوى الداللة املعنوية   %59.7=  %28.7+%31الجامعة )

 صحة العبارة. 

غ  درجة( بانحراف معياري بل3.5جاء إستخدام )غموض الرؤية والرسالة إلدارة التميز( في الترتيب السابع حيث بلغ متوسط إستخدام هذا العنصر )  

 درجة( وكانت نسبة األفراد الذين أعطوا درجة إستخدام عالية )درجة اإلستخدام كانت    1.213)
ً
 و   دائما

ً
  %27.9+%11.6( لهذا العنصر في الجامعة )غالبا

ي العبارة. مما يعني ( مما يؤكد نف0.05من )  أكبر( وهي   0.515)  تساوي ( من مجموع أفراد الدراسة. كما تبين أن قيمة مستوى الداللة املعنوية   39.5%=

 وضوح الرؤية والرسالة إلدارة التميز

صر ) جاء إستخدام )سيطرة اإلجراءات الروتينية على طريقة انجاز األعمال املتميزة( في الترتيب السادس عشر حيث بلغ متوسط إستخدام هذا العن

3.2( بلغ  بانحراف معياري  أعطوا   1.377درجة(  الذين  األفراد  نسبة  وكانت  كانت    درجة(  اإلستخدام  )درجة  إستخدام عالية   درجة 
ً
 و   دائما

ً
لهذا غالبا  )

( الجامعة  في  املعنوية  %43.4=  %20.9+%22.5العنصر  الداللة  قيمة مستوى  أن  تبين  كما  الدراسة.  أفراد  وهي  0.099)  تساوي ( من مجموع  من   أكبر( 

 لسة في انجاز االعمال . ن االجراءات تسير بطريقة سأ ( مما يؤكد نفي العبارة. وذلك يعني 0.05)

  ( العنصر  إستخدام هذا  بلغ متوسط  الثاني عشر حيث  الترتيب  في  التغيير(  للتميز إلحداث  داعمة  إدارة  وجود  )عدم  إستخدام  درجة(  3.32جاء 

( بلغ  كانت    1.159بانحراف معياري  اإلستخدام  )درجة  إستخدام عالية  درجة  أعطوا  الذين  األفراد  نسبة  وكانت   درجة( 
ً
 و   دائما

ً
في غالبا العنصر  لهذا   )

( مما يؤكد 0.05من )  أقل( وهي  0.002) تساوي ( من مجموع أفراد الدراسة. كما تبين أن قيمة مستوى الداللة املعنوية  %48= %33.3+%14.7الجامعة )

 صحة العبارة.  
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ا  الترتيب  في   ) املهام  أداء  في  التميز  من  تحد  التي  اإلدارية  القيود  )كثرة  إستخدام  ) جاء  العنصر  هذا  إستخدام  متوسط  بلغ  حيث  عشر  لثاني 

بلغ )3.54 بانحراف معياري  الذين أعطوا درجة إستخدام عالية )درجة اإلستخدام كانت    1.132درجة(  األفراد   درجة( وكانت نسبة 
ً
 و   دائما

ً
( لهذا غالبا

( الجامعة  أن قي%55.1=  %32.6+%22.5العنصر في  تبين  الدراسة. كما  أفراد  املعنوية   ( من مجموع  الداللة  من   أقل( وهي  0.000)  تساوي مة مستوى 

 ( مما يؤكد صحة العبارة.  0.05)

درجة(  3.07جاء إستخدام )ضعف ثقافة العمل بروح الفريق في انجاز املهام ( في الترتيب السادس عشر حيث بلغ متوسط إستخدام هذا العنصر )  

( بلغ  األفر   1.112بانحراف معياري  نسبة  وكانت  كانت  درجة(  اإلستخدام  )درجة  إستخدام عالية  درجة  أعطوا  الذين   اد 
ً
 و   دائما

ً
في غالبا العنصر  لهذا   )

( املعنوية  %51.1=  %30.2+%20.9الجامعة  الداللة  أن قيمة مستوى  تبين  الدراسة. كما  أفراد  )  أقل( وهي  0.000)  تساوي ( من مجموع  ( مما 0.05من 

 يؤكد صحة العبارة.  

( العنصر  بلغ متوسط إستخدام هذا  الثاني حيث  الترتيب  ( في  مهامهم  تنفيذ  التدريس في  التي تشجع اعضاء هيئة  الحوافز   جاء إستخدام )غياب 

4( بلغ  معياري  بانحراف  ا   0.960درجة(  )درجة  عالية  إستخدام  درجة  أعطوا  الذين  األفراد  نسبة  وكانت  كانت  درجة(   إلستخدام 
ً
 و   دائما

ً
لهذا  غالبا  )

( مما 0.05من )  أقل( وهي 0.000) تساوي ( من مجموع أفراد الدراسة. كما تبين أن قيمة مستوى الداللة املعنوية %69= %31+%38العنصر في الجامعة )

 يؤكد صحة العبارة.  

درجة( بانحراف معياري  3.74بلغ متوسط إستخدام هذا العنصر ) جاء إستخدام )غياب سياسة الترشيح حسب الكفاءات( في الترتيب الرابع  حيث 

( كانت    1.188بلغ  اإلستخدام  )درجة  عالية  إستخدام  درجة  أعطوا  الذين  األفراد  نسبة  وكانت   درجة( 
ً
 و   دائما

ً
الجامعة غالبا في  العنصر  لهذا   )

( مما يؤكد صحة 0.05من )  أقل( وهي  0.000)  تساوي ة املعنوية   ( من مجموع أفراد الدراسة. كما تبين أن قيمة مستوى الدالل62%=  27.9%+34.1%)

 العبارة.  

  ( العنصر  بلغ متوسط إستخدام هذا  التاسع حيث  الترتيب  ( في  االكاديمية  للقيادات  االدارية  الخبرة  بانحراف    3.43جاء إستخدام )ضعف  درجة( 

( بلغ  إس  1.030معياري  درجة  أعطوا  الذين  األفراد  نسبة  وكانت  كانت  درجة(  اإلستخدام  )درجة   تخدام عالية 
ً
 و   دائما

ً
الجامعة غالبا في  العنصر  لهذا   )

( مما يؤكد صحة  0.05من )  أقل( وهي  0.000)  تساوي ( من مجموع أفراد الدراسة. كما تبين أن قيمة مستوى الداللة املعنوية   48.8%=  33.3%+15.5%)

 العبارة.  

)  جاء إستخدام )غياب املوضوعية عند تقييم االدا  رة الداء عضو هيئة التدريس ( في الترتيب الثاني عشر حيث بلغ متوسط إستخدام هذا العنصر 

3.31  ( بلغ  بانحراف معياري  الذين أعطوا درجة إستخدام عالية )درجة اإلستخدام كانت    0.779درجة(  األفراد   درجة( وكانت نسبة 
ً
 و   دائما

ً
( لهذا غالبا

( الجامعة  في  املعنوية   %33.3=  %24.8+%8.5العنصر  الداللة  قيمة مستوى  أن  تبين  كما  الدراسة.  أفراد  وهي  0.000)  تساوي ( من مجموع  من   أقل( 

 ( مما يؤكد صحة العبارة.  0.05)

  ( العنصر  بلغ متوسط إستخدام هذا  السابع حيث  الترتيب  ( في  التدريس  بين اعضاء هيئة  للتميز  املنافسة  درجة(    3.5جاء إستخدام )غياب روح 

)بانحراف   بلغ  كانت    1.039معياري  اإلستخدام  )درجة  إستخدام عالية  درجة  أعطوا  الذين  األفراد  نسبة  وكانت   درجة( 
ً
 و   دائما

ً
في غالبا العنصر  لهذا   )

( املعنوية  %48.1=  %27.9+%20.2الجامعة  الداللة  أن قيمة مستوى  تبين  الدراسة. كما  أفراد  )  أقل( وهي  0.000)  تساوي ( من مجموع  ( مما 0.05من 

 ؤكد صحة العبارة.  ي

العنصر )   الترتيب التاسع حيث بلغ متوسط إستخدام هذا  درجة(    3.43جاء إستخدام )ضعف االهتمام بعقد ورش العمل لتنمية روح التميز ( في 

( بلغ  كانت    1.172بانحراف معياري  اإلستخدام  )درجة  إستخدام عالية  درجة  أعطوا  الذين  األفراد  نسبة  وكانت   درجة( 
ً
 غاو   دائما

ً
في لبا العنصر  لهذا   )

( مما يؤكد 0.05من )  أقل( وهي  0.000)  تساوي ( من مجموع أفراد الدراسة. كما تبين أن قيمة مستوى الداللة املعنوية  %52=  %31.8+%20.2الجامعة )

 صحة العبارة.  

 3.22( في الترتيب الخامس عشر حيث بلغ متوسط إستخدام هذا العنصر )املتميزة التي قام بها العاملون جاء إستخدام )عدم ابراز االدارة لإلنجازات 

 درجة( وكانت نسبة األفراد الذين أعطوا درجة إستخدام عالية )درجة اإلستخدام كانت    1.084درجة( بانحراف معياري بلغ )
ً
 و   دائما

ً
( لهذا العنصر  غالبا

( مما 0.05من )  أقل  ( وهي0.020)  تساوي أن قيمة مستوى الداللة املعنوية    كما تبين( من مجموع أفراد الدراسة.  %43.5=  %32.6+%10.9في الجامعة )

 يؤكد صحة العبارة.  

درجة(    2.84( في الترتيب الرابع والعشرون حيث بلغ متوسط إستخدام هذا العنصر )  ية املوجودة  جاء إستخدام )ضعف مستوى التقنيات التعليم

( بلغ  وكا  1.310بانحراف معياري  كانت  درجة(  اإلستخدام  )درجة  إستخدام عالية  درجة  أعطوا  الذين  األفراد  نسبة   نت 
ً
 و   دائما

ً
في غالبا العنصر  لهذا   )

( املعنوية  %32.6=  %20.2+%12.4الجامعة  الداللة  أن قيمة مستوى  تبين  الدراسة. كما  أفراد  )  أكبر( وهي  0.160)  تساوي ( من مجموع  ( مما 0.05من 

 ان التقنيات املوجودة بالجامعة حديثة ومتطورة ينفي صحة العبارة. مما يؤكد 

درجة( بانحراف معياري   3.40جاء إستخدام )ندرة البرامج التعليمية في مجال التميز ( في الترتيب العاشر حيث بلغ متوسط إستخدام هذا العنصر ) 

( اإلستخ  1.086بلغ  )درجة  عالية  إستخدام  درجة  أعطوا  الذين  األفراد  نسبة  وكانت  كانت  درجة(   دام 
ً
 و   دائما

ً
الجامعة غالبا في  العنصر  لهذا   )
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( مما يؤكد صحة 0.05من )  أقل( وهي  0.000)  تساوي ( من مجموع أفراد الدراسة. كما تبين أن قيمة مستوى الداللة املعنوية  51.1%=  36.4%+14.7%)

 العبارة.  

والعشرو  الثالث  الترتيب  في  االقسام(  في  الطالب  اعداد  )قلة  إستخدام  )  جاء  العنصر  هذا  إستخدام  بلغ متوسط  بانحراف    2.85ن حيث  درجة( 

( بلغ  كانت    1.153معياري  اإلستخدام  )درجة  إستخدام عالية  درجة  أعطوا  الذين  األفراد  نسبة  وكانت   درجة( 
ً
 و   دائما

ً
الجامعة غالبا في  العنصر  لهذا   )

( مما ينفي صحة 0.05من )  أكبر( وهي  0.149)  تساوي الداللة املعنوية    ( من مجموع أفراد الدراسة. كما تبين أن قيمة مستوى 28.7%=  20.9%+7.8%)

 العبارة

صر  جاء إستخدام )غياب استراتيجيات التدريس الحديثة التي تنمي التميز لدى الطالب ( في الترتيب العشرون حيث بلغ متوسط إستخدام هذا العن

 درجة( وكانت نسبة األفراد الذين أعطوا درجة إستخدام عالية )درجة اإلستخدام كانت    1.037درجة( بانحراف معياري بلغ )  3.05)  
ً
 غالبو   دائما

ً
( لهذا  ا

( الجامعة  في  املعنوية  %34.2=  %26.4+%7.8العنصر  الداللة  مستوى  قيمة  أن  تبين  كما  الدراسة.  أفراد  مجموع  من  وهي  0.611)  تساوي (  من   أكبر( 

 ( مما ينفي صحة العبارة .االمر الذي يؤكد استخدام استراتيجيات حديثة تنمي االبداع والتميز لدى الطالب 0.05)

)كثر  إستخدام  )  جاء  العنصر  هذا  إستخدام  متوسط  بلغ  االول حيث  الترتيب  في  التدريس(  هيئة  اعضاء  عاتق  على  امللقاة  االعباء  درجة(    4.14ة 

( بلغ  كانت    0.925بانحراف معياري  اإلستخدام  )درجة  إستخدام عالية  درجة  أعطوا  الذين  األفراد  نسبة  وكانت   درجة( 
ً
 و   دائما

ً
في غالبا العنصر  لهذا   )

( املعنوية  %71.3=  %24.8+%46.5الجامعة  الداللة  أن قيمة مستوى  تبين  الدراسة. كما  أفراد  )  أقل( وهي  0.000)  تساوي ( من مجموع  ( مما 0.05من 

 يؤكد صحة العبارة.   

 الخاتمة وتشمل النتائج والتوصيات 

 من الدراسة النظرية وامليدانية توصلت الدراسة للنتائج والتوصيات التالية:

 :النتائج 

ا  • أن جامعة األمير سطام بن عبد العزيز جامعة ناشئة لديها من االمكانيات ما يؤلها إلى االرتقاء بمستوي االداء املؤسس ي  لشامل، أكدت الدراسة 

لتعزي العزيز  عبد  بن  سطام  األمير  لجامعة  ضرورة  من  أكثر  يعد  التميز  إدارة  تطبيق  أن  حيث  الجامعة،  في  التميز  إدارة  عناصر  بتوفر  ز وذلك 

تعليم.  قدراتها، وضمان بقائها في ظل بيئة تنافسية تميزها الكثير من التحديات واملعوقات. وذلك لنجاح إدارة التمييز في الجامعات ومؤسسات ال

 
ً
 أقلو  ،عامليا

ً
.  ،يميا

ً
 ومحليا

األعمال • انجاز  في  متميزة  العزيز طرق  بن عبد  األمير سطام  جامعة  االجتماع  ،تستخدم  استثمار  املتميزة من خالل  األفكار  توليد  في  الدورية   ، ات 

تنفذ من خالل اعضاء هيئة التدريس. وإلثرائهم بشكل مستمر تجاه القضايا ،  وتشجع الجامعة على وضع أنشطة متنوعة داعمة لألفكار املتميزة 

 املتميزة والساخنة. 

القيادا   • أن الجامعة تتيح كافة وسائل التواصل املتميزة مع جميع     ،ت بالجامعةأكدت الدراسة 
ً
املشكالت رؤية محددة تحديدا وأن رؤية الجامعة 

للمشكال  متميزة  حلول  الجامعة  وتقدم  بها.  املحيطة  البيئة  وفي   
ً
لها مسبقا املحددة  األهداف  في ضوء  مشكالتها  تحلل  اإلدارة  وأن   .

ً
التي دقيقا ت 

 تواجهها في بيئة العمل. 

ار املتميزة إلى مشاريع وأنشطة تطبيق داخل وخارج الجامعة خدمة للمجتمع. وتشجع التميز في أكدت الدراسة أن الجامعة تعمل على تحويل األفك •

وتحرص الجامعة على  ، ومنح الوقت الكافي لألفكار املتميزة املطبقة لتظهر نتائجها ليتم تقديمها للمستفيدين بصورة مرضية لتوقعاتهم  ،التخطيط

 ت
ً
  .وتعقد دورات تدعم التميز في كافة التخصصات ،سترشد به في عملية التخطيط والرقابةالتغذية الراجعة عن البرامج كمصدر مهما

 : التوصيات

يجية توص ي الدراسة بتعزيز إدارة التميز في جامعة األمير سطام بن عبد العزيز, لتسهم في تحقيق أهداف الجامعة املرسومة ضمن الخطة االسترات •

تبني   املـوارد للجامعة. والعمل على  إدارة  االسـتراتيجيات،  السياسـات  باإلبـداع،  )القيادة  التالية  املعايير  باالعتمـاد على  التميز وذلك  إدارة  الجامعة 

ميز من خالل  البشرية، إدارة العمليات، العالقات واملوارد، التركيز على الطلبة والبحـث العلمـي، ونتائج األعمال( وذلك بالعمل على نشر ثقافة الت

 ورش العمل واملؤتمرات الدورية.

املعتمدة   • التميز  إدارة    ،منح جوائز مادية ومعنوية سنوية ضمن مراسيم علنية للجامعة حسب معايير  االهتمام وااللتزام بتطبيق عناصر  وزيادة 

  أكبروبذل جهود    ،ات الداعمة للتميزالتميز من خالل دعم وتشجيع القيادة العليا لإلبداع والتميز. والحرص على تطوير السياسات / االستراتيجي

املحيطة البيئة  املستمر حسب متطلبات ومعطيـات  وتحسنها  العمليات  في ،  لتطوير  إنشاء مراكز  والتواصل معهم من خالل  الخريجين  ومتابعة 

 يات التقييم األكاديمية واإلدارية. والحرص على التواصل الدائم مع الطلبة واستقصاء آراءهم باستمرار ومشاركتهم في عمل ،الجامعـة لهـذا الغرض
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هـذه • فيه  تكون  بشكل  حقيقية  مشكالت  ويعالج  املحلي  املجتمع  يخـدم  بمـا  واألبحاث  التخرج  مشاريع  خالل  من  العلمي  بالبحث  االهتمام   زيادة 

العمل على املستقبلية.  التخطيط  النتائج كتغذية راجعة فـي عمليـات  بالتميز من    األبحـاث قابلـة للتطبيق. واستخدام  إجراء دراسات ذات عالقة 

يد نتائج خالل محاولـة التعمـق فـي دراسة كل محور من محاور إدارة التميز بالتفصيل، إضافة إلى استقصاء رأي الطلبة والعاملين واملجتمع في تحد

( أو القياس املقارن  BSCياس املتوازن لـألداء )األعمال. واستخدام مناهج وأدوات إدارية أخرى تساعد على قياس األداء املؤسس ي مثل: نموذج الق

 . Benchmarking)لألداء )

التطورية  • املستقبلية  خططتها  تحقيق  من  الجامعة  تتمكن  حتى  الداعمين  مع  الشراكات  الروتين  ،تطوير  بروح   ،والبيروقراطية  ،وإزالة  والعمل 

خاذ القرار في الجامعة عبر تحسين وتبسيط اجراءات العمل. وهذا ربما يتطلب والبعد عن مركزية القرارات واتاحة الفرصة للعاملين في ات  ،الفريق

، قياس رضا الرأي العام تجاه مخرجات الجامعة  ،ومنسوبيها  ،وان تشمل ذلك معايير واضحة الختيار قيادات الجامعة  ،هندرة العمل في الجامعة

 وذلك حتى تتمكن الجامعة تلبية احتياجات الطلبة والجمهور والجهات املستهدفة وتحيق رضاهم. وااللتزام بالشفافية في تطبيق املعايير.  

 :املراجع
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Abstract: This study examines the extent to which the management of excellence at Prince Sattam University 
has been implemented and aims to create a comprehensive vision in the light of which appropriate 
administrative decisions can be taken to enhance performance and maximize the benefits of all parties 
involved in universities. The efficiency of universities, and review the entrances and bases and obstacles to 
achieve the administrative excellence of these universities in an effort to develop features on the application 
of the Department of Excellence at the University of Prince Sattam bin Abdul Aziz, taking advantage of models 
of excellence global, regional and local. The study followed the analytical and statistical descriptive approach 
by SPSS. To evaluate the study hypotheses, there are many necessary elements for the application of 
excellence management at Prince Sattam bin Abdul Aziz University. The study concluded that the application 
of excellence management is more than a necessity for Prince Sattam bin Abdul Aziz University to enhance its 
capabilities and ensure its survival in a competitive environment characterized by many challenges and 
obstacles. Sattam bin Abdul Aziz, to contribute to the achievement of the university goals outlined within the 
strategic plan of the University. 

Keywords: Global Models; Educational Institutions; Institutional Excellence. 
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