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 : قدمةامل

  تسعى املنظمات واملؤسسات في مختلف األنشطة التجارية والخدمية للتميز، واملستعرض لعبارات الرؤى اإلستراتيجية للجامعات السعودية يجد 

اء كما ضمنها رؤية جامعة شقر اإلستراتيجية املحركة ألدائها اإلستراتيجي، ومن    ز، فهي بذلك تسعى للتميز في الرؤى التمي  مصطلحأن معظمها تحتوي على  

لجامعة شقراء   اإلستراتيجية  الخطة  في  والتي  2017)  2020وردت  رؤية   نصت(  يتواءم مع  بما  املجتمع  وتنمية  العلمي  والبحث  التعليم  في  "التميز  على 

 ."2030اململكة 

الجامعات   أداء  بأن تقدم  2014العمامي )  تهو كما ذكر والتميز في  الجامعة باستمرار على مثيالتها  بأن تتفوق  املمارسات واألساليب في  (  أفضل 

 أداء مهامها، وترتبط مع عمالئها واملتعاملين معها بعالقات التأكيد والتفاعل. 

اال  في  جهود  من  األكاديمي  واالعتماد  للتقويم  الوطني  املركز  به  يقوم  ما  التميز،  إلى  للسعي  السعودية  الجامعات  تدفع  التي  العوامل  عتماد ومن 

للجام والبرامجي  من  املؤسس ي  يتطلبه  وما  األكاديمية  وبرامجها  السعودية  عن مقارنات  عات  التميز  إلى  السعي  نحو  الجامعات  تدفع  والتي  مرجعية، 

 سعي الجامعات السعودية لتحسين ترتيبها في التصنيفات العاملية للجامعات، وتحقيق معايير التميز العاملية. 
ً
 مثيالتها، وأيضا

األوربي   النموذج  )ويسعى  وتعزيز EFQMللتميز  الذاتي،  التقييم  من  وتمكينها  الجامعات،  أداء  بمستوى  لالرتقاء   
ً
عامليا املعتمدة  النماذج  كأحد   )

 للتفوق واإلبداع، ودخول املنافسة الدول
ً
ية، بما يحقق رضا  قدرتها على تطبيق املفاهيم اإلدارية املعاصرة، وتطبيق معايير الجوائز الدولية للتميز سعيا

 (2015تفيدين، ويعمل على تنمية مواردها البشرية، ويؤصل روح اإلبداع لديهم. )فتحي، املس
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 امللخص:

( األوربي للتميز  األنموذج  بكليات جامعة شقراء في ضوء  التميز  إدارة  التعرف على واقع  إلى  الدراسة  ( من وجهة نظر رؤساء  EFQMهدفت 

( فقرة موزعة  30األقسام األكاديمية فيها، ومقترحات التحسين، حيث تم استخدام املنهج الوصفي لتحقيق األهداف وتطوير استبانة مكونة من )

 ( رئيس قسم أكاديمي في جامعة شقراء. 65( مجاالت، طبقت على عينة عشوائية بلغ عددها )6على )

ال توجد فروق ذات  ،  يات جامعة شقراء في ضوء األنموذج األوربي، جاء بواقع تقدير متوسطواقع إدارة التميز بكل  توصلت الدراسة إلى أن:

،  نسانيةداللة إحصائية تعزى ملتغيرات الدراسة )الجنس، الرتبة األكاديمية( على األداة ككل، باستثناء متغير فئة الكلية جاء لصالح الكليات اإل

ليات جامعة شقراء، هو وضع آلية لقياس رضا أعضاء هيئة التدريس واملجتمع، تحفيز املمارسات من أهم مقترحات تحسين واقع إدارة التميز بك

 املتميزة للموارد البشرية في الكلية. 

الدراسة: توصيات  أهم  الكليات   من  أثر  استغالل  مع  للتميز،  األوربي  األنموذج  معايير  وفق  شقراء  جامعة  بكليات  التميز  ثقافة  نشر 

 على قياس رضا جميع املستفيدين من طلبة وموظفين وأعضاء هيئة تدريس وأفراد ومؤسسات املجتمع. الحرص، و اإلنسانية

 ؛ التميز؛ إدارة. جامعة شقراء ؛ (EFQMاألنموذج األوربي للتميز ) ؛إدارة التميزالكلمات املفتاحية: 
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 European Foundation Forبواسطة املنظمة األوربية إلدارة الجودة    1992النموذج األوربي إلدارة التميز هو عبارة عن نموذج تم تطويره عام  

Quality Management (EFQM) سع كأساس للعديد من جوائز الجودة، ويمكن تطبيق النموذج في أي مؤسسة بغض النظر ، ويتم استخدامه بشكل وا

 ( 2013عن حجمها، أو هيكلتها، أو القطاع الذي تنتمي إليه، ويمثل النموذج مرجعية عاملية في مجال تقييم االمتياز والتميز. )الهاللي، 

الجودة   أن النموذج األوربي يقوم على تسعة معايير أساسية مقسمة إلى مجموعتين، أولهما تضم   (EFQM, 2013)وتذكر املنظمة األوربية إلدارة 

 خمسة معايير تصف املقومات الالزمة لتحقيق التميز في جميع جوانب األداء املؤسس ي وهي:

 املعيار األول: القيادة 

 من املعايير الفرعية التالية: يركز هذا املعيار على الطرق التي يمكن استخدامها لتحسين أسلوب القيادة، ويتض

 تطوير القادة للرؤية والرسالة والقيم.  .1

 املشاركة في وضع وتطوير نظم العمل. .2

 التعامل مع جميع الفئات املعنية.  .3

 بناء ثقافة التميز لدى املوارد البشرية.  .4

 توفير بيئة مشجعة على اإلبداع.  .5

 تبني سياسة التغيير.  .6

 واإلستراتيجيات املعيار الثاني: السياسات 
 يركز هذا املعيار على إعداد وتطبيق وتطوير سياسات وإستراتيجيات لتحقيق رؤية ورسالة الجامعة، ويتضمن املعايير الفرعية التالية: 

 بناء السياسات واإلستراتيجيات وفق احتياجات املستفيدين.  .1

 اعتماد السياسات واالستراتيجيات على معلومات دقيقة.  .2

 ومراجعة وتحديث السياسات واالستراتيجيات. إعداد  .3

 شرح وتنفيذ السياسات واالستراتيجيات.  .4

 املعيار الثالث: الناس )املوارد البشرية( 

 لتالية: يركز هذا املعيار على إظهار مدى أهمية الناس للجامعة، ويعتبر األفراد املورد األكثر أهمية لدى الجامعة، ويتضمن املعايير الفرعية ا 

 تخطيط وإدارة املوارد البشرية.  .1

 تحديد وتطوير مهارات وقدرات املوارد البشرية. .2

 تمكين ومشاركة املوارد البشرية. .3

 االتصال والحوار مع املوارد البشرية.  .4

 مكافأة وتقدير إنجازات املوارد البشرية.  .5

 املعيار الرابع: الشراكات واملوارد

 لتحسين أداء الجامعة في مجال إدارة الشراكات واملوارد، ويتضمن املعايير الفرعية التالية: يركز هذا املعيار على وضع آليات 

 إدارة الشراكات.  .1

 إدارة املوارد املالية.  .2

 إدارة املمتلكات.  .3

 إدارة املوارد التقنية.  .4

 إدارة املعرفة.  .5

 املعيار الخامس: العمليات والخدمات

 الجامعة عن طريق تطوير العمليات والخدمات، ويتضمن املعايير الفرعية التالية: يركز هذا املعيار على تحسين أداء 

 تصميم وإدارة العمليات.  .1

 تحسين العمليات. .2

 تصميم وتطوير تقديم الخدمات. .3

 إدارة عالقات املتعاملين.  .4

 على املقومات
ً
 وهي: بينما تضم املجموعة الثانية أربعة معايير لوصف النتائج التي تم تحقيقها اعتمادا

 املعيار السادس: نتائج العميل )املستفيد( 

 يركز هذا املعيار على تقديم نتائج يرض ى عنها العمالء، ويتضمن املعايير الفرعية التالية: 
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 مقياس رأي املستفيدين. .1

 مؤشرات األداء املتعلقة باملتعاملين.  .2

 املعيار السابع: نتائج املوارد البشرية 

 ائج يرض ى عنها العاملين، ويتضمن املعايير الفرعية التالية: يركز هذا املعيار على تقديم نت

 . املوارد البشريةمقياس رأي  .1

 . بالعاملين )املوارد البشرية(مؤشرات األداء املتعلقة  .2

 املعيار الثامن: نتائج املجتمع 

 الفرعية التالية: يركز هذا املعيار على تقديم نتائج يرض ى عنها أفراد ومؤسسات املجتمع، ويتضمن املعايير 

 مقياس رأي املجتمع.  .1

 مؤشرات األداء املتعلقة باملجتمع.  .2

 املعيار التاسع: نتائج األداء الرئيسية 
 يركز هذا املعيار على تقديم نتائج مقارنة بالخطط املوضوعة، ويتضمن املعايير الفرعية التالية: 

 مخرجات األداء الرئيسية. .1

 مؤشرات األداء الرئيسية. .2

 الدراسات السابقة:

 : (EFQMإدارة التميز في ضوء األنموذج األوربي للتميز )األداء وفيما يتعلق بالدراسات التي تناولت 

،  بكازخسان  (EFQM)التأكد من صحة تقنية تصميم نظام ضمان جودة التعليم العالي بناًء على نموذج  إلى    (Nabi, et al. 2018)نابي    دراسة  هدفت  •

 Kazakhستانية هي  قت الدراسة على ثالثة جامعات كازخطب،  واختبارات  ، وكانت أداة الدراسة استبانةالتحليلي  استخدمت الدراسة املنهج الوصفي

Leadıng Academy of Architeclure and Civil Engineering (KAZGASA) وجامعة  ، Kazakh-Amencan University (KAU) ( وجامعة   ،S. Seifullin 

Kazakh Agrotechnical University (KATÚ  ،  هدفها في الـتأكد من أن تكنولوجيا التصميم لنظام ضمان جودة التعليم العالي القائم على  وتوصلت إلى

بمعايير    (EFQM)نموذج   و يفي  الدراسة الصالحية،  إلى   أوصت  والتحول  لديها  الجودة  آليات ضمان  تعديل  العالي  التعليم  يجب على مؤسسات  بأنه 

 .(EFQM)أنموذج 

التعرف على درجة توافر مقومات التميز املؤسس ي بكليات جامعة األزهر املعتمدة في ضوء نموذج  دراسة هدفت إلى  (2017( األشقر والهنداوي وأعد  •

الجودة   األوربية إلدارة  الوصفي  ،  (EFQM)املؤسسة  املنهج  أهدافهاواعتمدت  الشخصية  م االستبانة  ا استخد تم  ، و لتحقيق  كأداة لجمع واملقابالت 

الدراسة   وتوصلت  توافر متوسطأن  إلى  البيانات،  بدرجة  كان  األزهر  بكليات  املؤسس ي  التميز  توافر مقومات  الدراسة  درجة  وأوصت  آلية  ،  بتوفير 

 . لرصد التطورات ونتائج أداء الكليات املتناظرة، وتأسيس جائزة للكليات املتميزة بجامعة األزهر 

إلى التعرف على درجة توافر معايير إدارة التميز التنظيمي وفق النموذج األوربي للتميز في املدارس الخاصة بمحافظة    (2017وهدفت دراسة عطية ) •

توافر معايير إدارة التميز التنظيمي وفق توصلت الدراسة إلى أن  اعتمدت الدراسة املنهج الوصفي، واالستبانة لجمع البيانات،  ،  اإلسكندرية بمصر

 .ي للتميز بدرجة توافر مرتفعة في املدارس الخاصة بمحافظة اإلسكندرية، وأوصت الدراسة بتبني التصور املقترح في الدراسةالنموذج األورب

وجمع ، ، اعتمد الباحث املنهج الوصفيتحديد درجة توافر معايير األنموذج األوربي للتميز بجامعة حائلدراسة هدفت إلى  (2016) األلفيكما أجرى  •

أن  االستبانةالبيانات عن طريق   إلى  الدراسة  توصلت  بدرجة متوسطة،  جاء  للتميز  األوربي  األنموذج  ملعايير  حائل  جامعة  استيفاء  وأوصت  درجة   ،

ريب الكوادر بضرورة نشر ثقافة معايير التميز بين جميع الكوادر البشرية في جامعة حائل لتحقيق القناعة بها والعمل في ظلها، وضرورة تد  الدراسة

 البشرية بالجامعة على كيفية التخطيط والتنفيذ والتقييم ألنموذج التميز. 

التعرف على درجة ممارسة مديري املدارس الثانوية الحكومية بمحافظة غزة بفلسطين إلدارة التميز في ضوء إلى   تهدف (2016)الشوا  وكانت دراسة •

درجة  الدراسة أن    توصلت،  واالستبانة أداة لجمع البيانات، واستخدمت الدراسة املنهج الوصفي،  وسبل تطويرها  (EFQM)األنموذج األوربي للتميز  

عدة توصيات من أهمها االستفادة من خبرات املعلمين في تعزيز مديري املدارس لثقافة ، وأوصت الدراسة بدرجة كبيرةممارسة مديري املدارس كانت 

 . التميز في املدرسة

مستوى األداء اإلداري لرؤساء األقسام األكاديمية ملؤسسات التعليم العالي الخاصة بمدينة التعرف على  بدراسة هدفت إلى    (2016قامت الكسر )و  •

للتميز   األوربي  النموذج  مبادئ  في ضوء  الجودة   (EFQM)الرياض  الوصفي ،  إلدارة  املنهج  الدراسة  و التحليلي  اعتمدت  لجمع اال   تاستخدم،  ستبانة 
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الدراسة  ،  البيانات نتائج  األدا أن  أظهرت   وبنسبة مئوية )مستوى 
ً
األقسام كان متوسطا اإلداري لرؤساء  التصور ، وأوصت  (%67.6ء  بتبني  الدراسة 

 . املقترح في الدراسة

  اعتمدت الدراسة املنهج الوصفي،  واقع إدارة التميز في الجامعات الفلسطينية بمحافظة غزةالتعرف على  إلى  فقد هدفت    (2016)  دراسة صقر أما   •

املتوسط الكلي لدرجة توافر إدارة التميز في الجامعات الفلسطينية كان  توصلت الدراسة إلى أن    ،ستبانةاال تم جمع البيانات باستخدام  ، و التحليلي

الدراسة بضرورة  بدرجة توافر كبيرة  العصرية وتحقيق مزايا  ، وأوصت  املتغيرات  الفلسطينية لكي تتكيف مع  الجامعات  التميز في  نشر فكر وأبعاد 

 . سيةتناف

)  وأجرى  • إلى    (2016املليجي  هدفت  التميزدراسة  إدارة  معايير  ضوء  في  بالسعودية  حائل  بجامعة  العملية  األقسام  أداء  مستوى  على  ، التعرف 

الوصفي املنهج  الدراسة  أهدافها  اعتمدت  االستبانة  في تحقيق  أن    كأداة ، واستخدمت  إلى  البيانات، وتوصلت  العلمية  لجمع  األقسام  أداء  مستوى 

 .بتبني التصور املقترح في الدراسة، وأوصت الدراسة بجامعة حائل في ضوء معايير إدارة التميز كان بدرجة ضعيفة

دراسة • ومنصور   هدفت  التميز  إلى    (Akber & Mansour, 2016)  أكبر  نموذج  باستخدام  بإيران  طهران  في  التعليم  إدارة  أداء  ،  (EFQM)تقييم 

(  %50.43)نسبة األداء العام إلدارة التعليم كان  أن  ، أظهرت نتائج الدراسة  عن طريق االستبانةتم جمع البيانات  اعتمدت الدراسة املنهج الوصفي، و 

 لرضاهم الوظيفيالدراسة عدة وأوصت  وهو ما يقابل أداء منخفض،
ً
 .توصيات منها أخذ آراء املوظفين حول املشاكل التنظيمية تمهيدا

التعرف على واقع األداء املؤسس ي بجامعة جنوب الوادي بمصر في ضوء معايير النموذج األوربي إلدارة دراسة هدفت إلى    (2015)  أحمدأجرى  كما   •

الدراسة املنهج الوصفي في تحقيق أهدافها،  ،التميز توافر جميع املحاور التي ترصد الدراسة    أظهرت،  أداة جمع البياناتوكانت االستبانة    اعتمدت 

متوسطة بدرجة  املؤسس ي  األداء  الدراسة  واقع  أوصت  املؤسس ي  ،  األداء  لتطوير  كمدخل  التميز  إلدارة  العليا  القيادات  تبني  بالتعليم بضرورة 

 . لتميزالجامعي، والعمل على إيجاد ثقافة مشجعة وداعمة للتميز، وتوفير اإلمكانات البشرية واملادية لتطبيق معايير النموذج األوربي إلدارة ا 

سهموددراسة  وجاءت   • و  التعرف على    (2015)  الفرا  وفق  بهدف  تطويرها  بفلسطين وسبل  األقص ى  جامعة  في  التميز  إدارة  األوربي  واقع  النموذج 

و ،  للتميز دراستهم،  أهداف  لتحقيق  التحليلي  الوصفي  املنهج  الباحثان  البيانات،  كأداة  االستبانة    ااستخداماعتمد  أن  لجمع  إلى  الدراسة  توصلت 

جامعة   تطبيق  تقدير ضعيف  األقص ىمستوى  بدرجة  التميز  إدارة  وأوصت  لعناصر  بمستوى  ،  االرتقاء  بالعمل على  كافة عناصر الدراسة  تطبيق 

 . النموذج األوربي للتميز في جامعة األقص ى، وهو ضرورة عصرية لتعزيز امليزة التنافسية للجامعة

الوصفي    السابقة  الدراسات  اعتمدت أهدافهااملنهج  إلى  للوصول  واملعلومات  البيانات  لجمع  كأداة  الدراسة  واالستبانة  مع  ذلك  تشابه  وقد   ،

البياناتوالتي استخدمت     (Nabi, et al. 2018)   يناب  ما عدا دراسةالحالية،   إلى جانب االستبانة في جمع  )  ،االختبارات  ( والتي 2017ودراسة األشقر 

ومقارنة  واألدب النظري في تطوير أداة الدراسة الحاليةوتم االستفادة من الدراسات السابقة  استخدمت املقابالت إلى جانب االستبانة في جمع البيانات،

 عن الدراسات السابقة.كانية املزمانية و الحدود الفي  واختلفت النتائج،

 :مشكلة الدراسة

( والتي تضمنت رؤية الجامعة "التميز في التعليم والبحث العلمي وتنمية املجتمع 2017)  2020في ظل انطالق الخطة اإلستراتيجية لجامعة شقراء  

فاعلة،   على "تقديم تعليم وبحث علمي متميز يخدم املجتمع من خالل كوادر مؤهلة، وأنظمة  نصت"، ورسالتها والتي  2030بما يتواءم مع رؤية اململكة  

رتباطها بسوق العمل،  وبيئة جاذبة، وشراكات رائدة"، والتي تؤكد كل منها على التميز، وأهدافها اإلستراتيجية )تطوير هيكلة الكليات والبرامج األكاديمية وا

التمحور   واملالية،  واإلدارية  األكاديمية  الجوانب  في  الجودة  من  عالية  مستويات  تحقيق  البشرية،  املوارد  وعمليات تطوير  بيئة  وتطوير  الطالب  حول 

ا  تطوير  املحلي،  املجتمع  بقضايا  العلمية  وأبحاثها  الجامعة  ارتباط  تعزيز  املساندة،  والخدمات  التحتية  البنى  وتحسين  والتعلم،  التقنية التعليم  لبيئة 

الجامعة(،   في  االتصال  معوتحسين وسائل  )  املتوافقة  للتميز  األوربي  النموذج  و EFQMمعايير  وما  (،  املؤسس ي،  االعتماد  على  للحصول  الجامعة  سعي 

 جوانب التميز بينها.
ً
 يتطلبه من مقارنات مرجعية مع جامعات أخرى تظهر ضمنا

معايير النموذج األوربي للتميز، والتي يتم تحقيق   املتوافقة مع  اإلستراتيجيةوفي ضوء ما سبق من رؤية ورسالة الجامعة الساعية للتميز، وأهدافها  

( في كليات الجامعة بالتعاون مع قطاعات أخرى، وسعي الجامعة 2017)  2020  شقراءمعظمها حسب امللخص التنفيذي للخطة اإلستراتيجية لجامعة  

املؤسس ي،   االعتماد  على  تميزها،  للحصول  واقع  ملعرفة  الجامعة  الدراسةوحاجة  مشكلة  ضوء   تتبلور  في  شقراء  جامعة  بكليات  التميز  إدارة  واقع  في 

 ويمكن تحديد تساؤالت الدراسة فيما يلي:، املقترحات التي قد تسهم في تحسين هذا الواقع، وتقديم (EFQMاألنموذج األوربي للتميز )

 ؟ ( من وجهة نظر رؤساء األقسام األكاديمية فيها(EFQMجامعة شقراء في ضوء األنموذج األوربي للتميز  بكلياتواقع إدارة التميز ما  .1

إحصائية   .2 ذات داللة  توجد فروق  الداللةهل  الدراسة حول    (α=0.05)  عند مستوى  أفراد عينة  التميز  بين تقديرات  إدارة  جامعة   بكلياتواقع 

 ؟(، الرتبة األكاديميةفئة الكليةالجنس، نوع ى ملتغيرات )تعز شقراء في ضوء األنموذج األوربي للتميز 



اقع إدارة التميز بكليات جامعة شقراء في ضوء األنموذج األوربي للتميز     خالد الشمري                                                        (....                                   (EFQMو

 668-654، ص: 2020 -3، العدد 8املجلد   -املجلة الدولية للدراسات التربوية والنفسية
 658 

 

جامعة شقراء في ضوء األنموذج األوربي للتميز من وجهة نظر رؤساء األقسام   بكلياتواقع إدارة التميز  مقترحات التحسين التي تسهم في تطوير  ما   .3

 ؟فيها األكاديمية

 : أهداف الدراسة

 تهدف الدراسة الحالية إلى: 

 . إدارة التميز لدى عمداء الكليات فيهالواقع في جامعة شقراء رؤساء األقسام األكاديمية تصورات التعرف على  .1

 .رؤساء األقسام األكاديمية في جامعة شقراء لواقع إدارة التميز لدى عمداء الكليات فيهاما إذا كان هناك فروق في تصورات  التعرف على .2

جامعة شقراء في ضوء األنموذج األوربي للتميز من وجهة نظر رؤساء   بكلياتواقع إدارة التميز مقترحات التحسين التي تسهم في تطوير  التعرف على .3

 . األقسام األكاديمية فيها

 : أهمية الدراسة

 االعتبارات التالية: تكتسب الدراسة أهميتها من خالل 

 . في سعيها للتميز والجودة للمنظمات  الذي يعد أحد املواضيع الهامة (EFQMإلدارة التميز في ضوء األنموذج األوربي للتميز )تناولها  .1

 .إدارة التميز والجودة وفي مجال اإلدارة بصفة عامة إثراء األدب النظري للباحثين في تسهم في  .2

 لقادة العمل اإلداري وأصحاب القرار في   .3
ً
 هاما

ً
واقع إدارة التميز بكليات جامعة شقراء في ضوء األنموذج  ، للوقوف على  جامعة شقراءتعد مصدرا

إدارة التميزمستوى  ، التخاذ كل ما من شأنه أن يسهم في رفع  ( من وجهة نظر رؤساء األقسام األكاديمية فيها(EFQMاألوربي للتميز   ، في  ممارسة 

 . ضوء ما تقدمة من نتائج

 :حدود الدراسة

 تمثلت حدود الدراسة في:

 .جامعة شقراء في ضوء األنموذج األوربي للتميز بكلياتواقع إدارة التميز معرفة اقتصرت الدراسة على  املوضوعية:الحدود 

 في اململكة العربية السعودية. جامعة شقراءبطبقت الدراسة  الحدود املكانية:

 . م2018/2019 - هـ1439/1440من العام الدراس ي  األول تم تطبيق هذه الدراسة خالل الفصل  الحدود الزمنية:

 برتبة )أستاذ، وأستاذ مشارك، وأستاذ مساعد(. ، جامعة شقراءكليات في  رؤساء األقسام األكاديميةالدراسة على  طبقت الحدود البشرية:

 مصطلحات الدراسة:

 ( 2014تجعل املنظمة متميزة ومتفوقة في إدائها عن باقي املتنافسين. )الهالالت، تلك األنشطة التي  :إدارة التميز

الخدمات عن   التعريف اإلجرائي إلدارة التميز: أو  املنتجات  التفوق بمستوى جودة  التخطيط والتنظيم والتنسيق واإلشراف والتقويم بهدف  أنشطة 

 باقي املنافسين. 

للتميز )أحد    :األنموذج األوربي  الجودة  األوربية إلدارة  املؤسسة  الصادرة عن  العاملية  التميز  تعزيز EFQMنماذج  املؤسسات على  إلى مساعدة  تهدف   )

 (EFQM, 2013)قدراتها التنافسية وتحقيق التميز. 

 : منهجية الدراسة وإجراءاتها 

 :منهج الدراسة

للتعرف على   الوصفي  املنهج  الدراسة  التميز  اعتمدت  إدارة  للتميز    بكلياتواقع  األوربي  األنموذج  األقسام كما يراه  جامعة شقراء في ضوء  رؤساء 

 ، ملناسبتها لطبيعة الدراسة الحالية وأهدافها. فيها األكاديمية

 : مجتمع الدراسة وعينتها

الدراسة من جميع   األكاديمية  تكون مجتمع  األقسام  جامعة شقراءرؤساء  )  هـ1439/1440  الجامعيللعام    في  رئيس قسم  (  96والبالغ عددهم 

  رئيس قسم(  65)وتمت االستجابة من    ،برتبة )أستاذ، أستاذ مشارك، أستاذ مساعد(  رؤساء األقسامجميع  بانة إلكترونية ل( است96)  إرسال، تم  أكاديمي

 (. 1ح في الجدول )كما هو موض ( من املجتمع األصلي،%67.71، والتي تمثل نسبة )كاملة البيانات
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 ( األكاديميةات الدراسة )الجنس، الكلية، الرتبة  توزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغير : (1جدول )

 النسبة املئوية  اإلجمالي  العدد  فئات املتغير  املتغيرات 

 % 60 65 39 ذكر الجنس

 % 40 26 أنثى 

 % 89.23 65 58 إنسانية  كلية ال

 % 10.77 7 علمية 

 % 13.85 65 9 أستاذ الرتبة األكاديمية 

 % 30.77 20 أستاذ مشارك 

 % 55.38 36 أستاذ مساعد 

 : أداة الدراسة

، فيها  رؤساء األقسام األكاديميةكما يراه    جامعة شقراء في ضوء األنموذج األوربي للتميز  بكلياتواقع إدارة التميز  انة للتعرف على  تطوير استبتم  

،    مرتفعالخماس ي كالتالي:    (Likert)صممت وفق مقياس ليكرت  
ً
 الدرجاتمتوسط،  مرتفعجدا

ً
، وتمثل رقميا

ً
،  1،  2،  3،  4،  5  ، منخفض، منخفض جدا

املتوسطات اإلحص  على )الترتيب، ولتوزيع  التدرج اإلحصائي  ، )أكثر من    تقدير منخفضدرجة    (1.80  -1.00ائية تم استخدام 
ً
درجة   ( 2.60  -1.80جدا

.  عالتقدير درجة ( 5.00 -4.20، )أكثر من عالتقدير درجة  (4.20 -3.40، )أكثر من تقدير متوسطدرجة  (3.40 -2.60، )أكثر من تقدير منخفض
ً
 جدا

اال  )وتكونت  الدراسة  متغيرات  تضمن  األول  القسم  أقسام،  ثالثة  النهائية من  في صورتها  القسم  نوع  ستبانة  األكاديمية(،  الرتبة  الكلية،  الجنس، 

عن   عبارة  كان  )  (30)الثاني  على  موزعة  هي  6فقرة  مجاالت  البشرية،  واالستراتيجياتالسياسات  ،  القيادة (  واملوارد،  املوارد  العمليات   ،الشراكات 

املستفيدين، نتائج  تضمن سؤال مفتوح عن    والخدمات،  الثالث  األنموذج واقع  تحسين    مقترحاتالقسم  في ضوء  جامعة شقراء  بكليات  التميز  إدارة 

 . األوربي للتميز

 :صدق أداة الدراسة

 من ذوي االختصاص في التربية 25، إذ جرى عرض االستبانة بصورتها األولية على )بطريقة الصدق الظاهري صدق األداة  تم التحقق من  
ً
( محكما

( فقرات من 4)  استبعاد، بعد  مجاالت  (6)( فقرة موزعة على  30واإلدارة التربوية في الجامعات السعودية، وانتهت األداة في صورتها النهائية، مشتملة على )

 . ورتها األوليةاالستبانة بص

 :ثبات أداة الدراسة

األداة تم تطبيقها على ) ثبات  األكاديمية  من  ( عضو هيئة تدريس30للتأكد من  األقسام  التطبيق بعد   رؤساء  إعادة  الدراسة، وتمت  خارج عينة 

الكلي ) بلغ  ألفا كرونباخ، حيث  األداة، وتم احتساب معامل  االرتباط لكل فقرة من فقرات  لغايا0.95أسبوعين، وتم استخراج معامل  ت  ( وهو مقبول 

 (.2، كما هو موضح في الجدول )الدراسة

 أداة الدراسة معامل ألفا كرونباخ لقياس ثبات : (2جدول )

 معامل الثبات  عدد العبارات  املجال  الرقم 

 0.87 6 القيادة 1

 0.76 5 السياسات واالستراتيجيات  2

 0.84 5 املوارد البشرية  3

 0.81 5 الشراكات واملوارد  4

 0.78 4 العمليات والخدمات  5

 0.71 5 نتائج املستفيدين  6

 0.95 30 األداة ككل 

 :اإلحصائيةاملعالجة 

 Kolmogorov)سميرنوف  –اختبار  التوزيع الطبيعي كوملجروف و تمت معالجة البيانات باستخدام املتوسطات الحسابية، واالنحرافات املعيارية، 

– Smirnov Test)  ،  مستقلتين لعينتين  "ت"  األحادي  Independent Sample T-testواختبار  التباين  وتحليل   ،Three-Way ANOVA باستخدام  ،

واقع إدارة التميز بكليات جامعة شقراء تحسين  مقترحاتحول  الثالثب املئوية للسؤال ، والتكرارات والنس(SPSS)الرزمة اإلحصائية للعلوم االجتماعية 

 .في ضوء األنموذج األوربي للتميز

 وتفسيرها نتائج الدراسة ومناقشتها 
وء  تم إجراء املعالجات اإلحصائية للبيانات املتوفرة من أداة الدراسة، وتم الحصول على مجموعة من النتائج سوف يتم عرضها ومناقشتها في ض

 .إدارة التميز في ضوء األنموذج األوربي للتميزباألدبيات ونتائج الدراسات السابقة املتعلقة 
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: مناقشة النتائج املتعلقة  
ً
للتميز  :  األول بالسؤال  أوال اقع إدارة التميز بكليات جامعة شقراء في ضوء األنموذج األوربي  ( من وجهة نظر (EFQMما و

 رؤساء األقسام األكاديمية فيها. 

هو موضح في  كما  ,  هافقرة مع مجالل  ولكككل،  مجاالت  لاملعياري لحراف  الباحث بحساب املتوسطات الحسابية واالن  هذا التساؤل قام  عن جابة  لل 

 (.3جدول )

افات املعيارية لتقديرات أفراد العينة : (3جدول ) اقع إدارة التميز بكليات جامعة شقراء في ضوء األنموذج األوربي للتميز  املتوسطات الحسابية واالنحر لو

((EFQM  حسب املتوسطات الحسابية 
ً
 مرتبة تنازليا

رقم   الرتبة

 املجال 

املتوسط   املجاالت 

 الحسابي

االنحراف  

 املعياري 

اقع   إدارة  و

 التميز

 عال 0.96 3.50 القيادة 1 1

 متوسط  1.04 3.14 املوارد البشرية  3 2

 متوسط  0.88 2.74 السياسات واإلستراتيجيات  2 3

 متوسط  1.07 2.66 الشراكة واملوارد   4 4

 منخفض  0.95 2.57 العمليات والخدمات  5 5

 منخفض  0.90 2.56 املستفيدين نتائج  6 6

 متوسط  0.82 2.86 املجاالت ككل 

إدارة التميز بكليات جامعة شقراء في ضوء األنموذج األوربي للتميز  ( أن  3)  يبين الجدول  ( من وجهة نظر رؤساء األقسام األكاديمية  (EFQMواقع 

األداة ككل جاء   )  "القيادة "  األول املجال  ، حيث احتل  متوسط  أداءبواقع  على  األولى بمتوسط حسابي  )( وانحراف مع3.50املرتبة  وهو ما    ،(0.96ياري 

وهو ما   (،1.04( وانحراف معياري )3.14" في املرتبة الثانية بمتوسط حسابي )املوارد البشرية"  الثالثوجاء املجال  ،  إلدارة التميز  عالتقدير  يقابل واقع  

( وانحراف معياري  2.74بمتوسط حسابي )  الثالثةاملرتبة  جاء في  "  السياسات واإلستراتيجيات"  الثانياملجال  و   ،التميزدارة  تقدير متوسط إل يقابل واقع  

واقع    ،(0.88) يقابل  ما  التميزوهو  إلدارة  متوسط  املجال  ،  تقدير  جال  واملوارد  "   الرابعبينما  الرابعةالشراكة  املرتبة  في   "  ( حسابي  ( 2.66بمتوسط 

الخامسة بمتوسط العمليات والخدمات"  الخامسواحتل املجال  ،  التميز  تقدير متوسط إلدارة وهو ما يقابل واقع  ،  (،  1.07وانحراف معياري ) " املرتبة 

املستفيدين" في املرتبة السادسة  وجاء املجال السادس "نتائج إلدارة التميز،  منخفض تقدير ( وهو ما يقابل واقع 0.95( وانحراف معياري )2.57حسابي )

وقد بلغ املتوسط الحسابي إلدارة التميز في هذا املجال،    منخفضتقدير  ( وهو ما يقابل واقع  0.90( وانحراف معياري )2.56واألخيرة بمتوسط حسابي )

الدراسة   عينة  أفراد  للتميز  للتقديرات  األوربي  األنموذج  ضوء  في  شقراء  جامعة  بكليات  التميز  إدارة  األقسام (EFQMواقع  رؤساء  نظر  وجهة  من   )

 . متوسط إلدارة التميزتقدير واقع (، وهو يقابل 0.82( بانحراف معياري )2.86) األكاديمية فيها

وعي رؤساء األقسام األكاديمية بجامعة شقراء إلى ضرورة ترجمة رؤية ورسالة الجامعة الهادفة بشكل عام إلى التميز،  يمكن إيعاز هذه النتائج إلى  

و  وأثره على  القيادة  مجال  بأهمية  واإليمان  الجامعة،  بكليات  التميز  إدارة  واقع  يكشف  أنموذج محكم  وفق  التميز  إدارة  واقع  إدارة والتعرف على  اقع 

البحثية   ومنتجاتهاملوارد البشرية في ترجمة التميز املنشود في رؤية الجامعة ورسالتها إلى واقع فعلي في خدماتها التدريسية وخدمة املجتمع،  التميز، ودور ا 

ان مما  التميز،  على  املساعدة  واملوارد  الشراكات  ومجال  التميز،  إلدارة  الداعمة  واالستراتيجيات  السياسات  وأثر  واملجتمع،  العلم  على لخدمة  عكس 

إدارة   تقديراتهم  املقدمة،  للخدمات  املستمر  والتحسين  التطوير  في  األكاديمية  األقسام  رؤساء  رغبة   
ً
وأيضا الدراسة،  أداة  جميع   في  مع  العالقات 

مع املستفيدين بشكل أكثر كفاءة، وقياس مستوى الرضا لدى املستفيدين من أعضاء هيئة تدريس، ورؤساء أقسام، وموظفين، وأفراد ومؤسسات املجت

امل الواقع  انعكس على  الطلبة، مما  العمليات و   نخفضإلى جانب قياس مستوى رضا  التميز في مجال  إدارة  نتائج  لتقديراتهم ملستوى  الخدمات، ومجال 

 . املستفيدين )طلبة، موظفين، أعضاء هيئة تدريس، أفراد ومؤسسات املجتمع(

دراسة  نتائج  مع  الدراسة  نتائج هذه  والهنداوي ،  (Nabi, et al. 2018)  نابي   اتفقت  )،    (2016)  األلفي،    (2017)  األشقر  أحمد  ،    (2016الكسر 

، والتي توصلت    (2016، صقر )  (2016، الشوا )  (2017)  دراسة عطية ، واختلفت مع نتائج  متوسط  تقدير عام  درجة على  حصول  المن حيث  ،    (2015)

مرتفعدرجة    إلى عام  )  ةتقدير  املليجي  دراسة  نتائج  مع  أيضا  واختلفت  )  (2016وكبيرة،  وسهمود  الفرا  عام   ( 2016،  تقدير  درجة  إلى  توصلت  والتي   ،

 .ضعيف

أفرادو  األداة،    بالنسبة لتقديرات  الدراسة على فقرات مجاالت  املعيارية على فقرات مجاالت  عينة  الحسابية واالنحرافات  املتوسطات  تم حساب 

 الدراسة، حيث كانت على النحو التالي: 

 القيادةاملجال األول: 
الدراسة، على فقرات   أفراد عينة  لتقديرات  املعيارية  الحسابية واالنحرافات  املتوسطات  املجال، حيث كانت كما هي موضحة في تم حساب  هذا 

 (.4الجدول )
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افات املعيارية لتقديرات أفراد عينة الدراسة على مجال :(4جدول )  مرتبة  القيادة املتوسطات الحسابية واالنحر
ً
 تنازليا

املتوسط   الفقرات  الرقم  الرتبة 

 الحسابي 

االنحراف  

 املعياري 

الرؤية والرسالة واألهداف والقيم )الحرص على مشاركة املستفيدين في تطوير  1 1

 للكلية.  (اإلستراتيجية

3.89 1.31 

 1.34 3.82 تعزيز التعاون والعمل بروح الفريق بين املستفيدين لتحقيق أهداف الكلية.  3 2

 1.04 3.67 إيضاح عمليات التغيير في الكلية للمستفيدين والهدف منها.  6 3

 1.02 3.48 االستفادة من آراء ومقترحات املستفيدين في قيادة الكلية.  2 4

 1.32 3.27 بناء ثقافة التميز لدى املستفيدين.  4 5

 1.46 2.84 توفير بيئة مناسبة إلبداع املستفيدين.  5 6

 0.96 3.50 املجال ككل 

) يبين علىأن    (4الجدول  الحسابية  بين    املتوسطات  ما  تراوحت  املجال  هذا  الفقرة  (2.84  -3.89)فقرات  جاءت  حيث  على  1)،  نصت  والتي   )

، وانحراف  (3.89" باملرتبة األولى بمتوسط حساب )للكلية  (الرؤية والرسالة واألهداف والقيم اإلستراتيجية)الحرص على مشاركة املستفيدين في تطوير  "

( الفقرة ،  (1.31معياري  "(  3)  وجاءت  نصها  كان  الكليةوالتي  أهداف  لتحقيق  املستفيدين  بين  الفريق  بروح  والعمل  التعاون  الثانية  تعزيز  باملرتبة   "

فريق إعداد الخطة اإلستراتيجية لجامعة شقراء، وممثليها في الكليات  ألثر  وقد تعزى هذه النتائج    ،(1.34وانحراف معياري )  ،(3.82بمتوسط حسابي )

التعاون والعمل وحرصهم على   التي عززت  للكليات، وفرق عملها  اإلستراتيجية  الرؤية والرسالة واألهداف والقيم  املستفيدين في تطوير  مشاركة جميع 

  ،(2.84حسابي )" املرتبة األخيرة بمتوسط توفير بيئة مناسبة إلبداع املستفيدين( والتي نصت على "5)بينما احتلت الفقرة  ،بروح الفريق بين املستفيدين

( ذلك    ،(1.46وانحراف معياري  يعزى  املستفيدين من طلبة وقد  أكثر مناسبة إلبداع  بيئة  لتوفير  يوجد مجال  بأنه  األكاديمية  األقسام  لشعور رؤساء 

وانحراف   ،(3.50املجال ككل )وقد بلغ املتوسط الحسابي لتقديرات أفراد العينة على هذا    ،وموظفين وأعضاء هيئة تدريس وأفراد ومؤسسات املجتمع

 .القيادة مجال في  إدارة التميز بكليات جامعة شقراءواقع ل عالتقدير  درجة يقابلما (، وهو 0.96معياري )

الدراسة   نتائج هذه  نتائج القيادة في مجال  اتفقت  )  ، مع  )2017دراسة عطية  الهنداوي  و  األشقر   ،)2017( )2016(، صقر  الشوا  في 2016(،   ،)

(، 2016)األلفي  (،  2015)  سهمود الفرا و (،  2016)  الكسر(،  2016)  املليجيدراسة    ، واختلفت نتائج هذا املجال مع نتائجعالالحصول على درجة تقدير  

 .تقدير متوسط في مجال القيادة  واقعوالتي حصلت على (، 2015) أحمد

 السياسات واإلستراتيجيات املجال الثاني: 

املجال، حيث كانت كما هي موضحة في  الدراسة، على فقرات هذا  أفراد عينة  لتقديرات  املعيارية  الحسابية واالنحرافات  املتوسطات  تم حساب 

 (.5الجدول )

افات املعيارية لتقديرات أفراد عينة الدراسة على مجالاملتوسطات الحسابية : (5جدول )  السياسات واإلستراتيجيات  واالنحر
ً
 مرتبة تنازليا

املتوسط   الفقرات  الرقم  الرتبة

 الحسابي

االنحراف  

 املعياري 

02.3 بناء الخطة اإلستراتيجية للكلية بمشاركة املستفيدين. 1 1  411.  

99.2 للمستفيدين.شرح سياسات الكلية  2 2  351.  

97.2 التطوير والتحسين املستمر للسياسات واالستراتجيات.  4 3  491.  

65.2 تقييم األداء االستراتيجي للكلية.  3 4  351.  

08.2 وضع خطط بديلة ملواجهة املتغيرات الطارئة.  5 5  90.0  

74.2 املجال ككل   88.0  

" قد احتلت املرتبة األولى بمتوسط حسابي  بناء الخطة اإلستراتيجية للكلية بمشاركة املستفيدينعلى "( والتي نصت  1)( أن الفقرة 5الجدول ) يبين

لحرص فريق إعداد الخطة اإلستراتيجية لجامعة شقراء، وممثليها في الكليات على مشاركة املستفيدين قد يعزى ذلك ، (1.41وانحراف معياري ) ،(3.02)

باملرتبة الثانية بمتوسط حسابي   "شرح سياسات الكلية للمستفيدين( والتي كان نصها "2)وجاءت الفقرة ، اإلستراتيجية للجامعة والكلياتفي بناء الخطة 

وموظفين وأعضاء اللقاءات الدورية واملستمرة بين قادة العمل في الكليات واملستفيدين من طلبة  وقد يعزى ذلك إلى  ،  (1.35وانحراف معياري )  ،(2.99)

وضع خطط بديلة ملواجهة  ( والتي نصت على "5) بينما احتلت الفقرة ، هيئة تدريس وأفراد ومؤسسات املجتمع، والتي يتم فيها التطرق إلى سياسات الكلية

الطارئة )املتغيرات  حسابي  بمتوسط  األخيرة  املرتبة   "2.08) ،  ( معياري  ذلك    ،(0.90وانحراف  يعزى  الكليات  إليمان  وقد  في  األكاديمية  األقسام  رؤساء 

الطارئة املتغيرات  ملواجهة  بديلة  خطط  وضع  وكلياتها،  ،بضرورة  الجامعة  في  املخاطر  إدارة  على  تشرف  جهة  تأسيس  عدم  ظل  املتوسط   في  بلغ  وقد 

دارة التميز بكليات جامعة إل تقدير متوسط    واقع  يقابل(، وهو  0.88وانحراف معياري )  ،(2.74الحسابي لتقديرات أفراد العينة على هذا املجال ككل )

 .شقراء في مجال السياسات واإلستراتيجيات
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الدراسة هذه  نتائج  مجال  اتفقت  في  واإلستراتيجيات،  دراسة  السياسات  نتائج  مع  أحمد (Nabi, et al. 2018)  (،2017)  والهنداوي   األشقر،   ،

إلى درجة تقدير    (2015) التي توصلت   ،( نتائج دراسة عطية  املجال، واختلفت مع  )  (2017متوسط في نفس  )  (2016، صقر  الشوا  األلفي    (2016،   ،

نتائ  (2016) اختلفت مع  املجال، كما  إلى درجة تقدير كبير ومرتفع في نفس  املليجي )، والتي توصلت  الفرا و   (2016ج دراسة  ، والتي    (2015سهمود )، 

  ضعيفة في مجال السياسات واإلستراتيجيات.توصلت إلى درجة تقدير 

 املوارد البشرية املجال الثالث: 

 (.6كما هي موضحة في الجدول ) املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية لتقديرات أفراد عينة الدراسة، على فقرات هذا املجال كانت

افات املعيارية لتقديرات أفراد عينة الدراسة على : (6جدول )   املوارد البشريةمجال املتوسطات الحسابية واالنحر
ً
 مرتبة تنازليا

املتوسط   الفقرات  الرقم  الرتبة

 الحسابي

االنحراف  

 املعياري 

.563 تنوع قنوات االتصال مع املوارد البشرية في الكلية. 4 1  211.  

.293 اختيار أفضل املوارد البشرية للكلية. وضع معايير تضمن  1 2  481.  

.283 تمكين املوارد البشرية في الكلية إلنجاز مهامهم.  2 3  301.  

96.2 توظيف قدرات املوارد البشرية لتنفيذ أنشطة الكلية.  5 4  451.  

59.2 تقدير انجازات املوارد البشرية في الكلية.  3 5  341.  

.143 املجال ككل   04.1  

( الجدول  الفقرة  6يبين  أن  الكلية( والتي نصت على "4)(  البشرية في  املوارد  االتصال مع  األولى بمتوسط حسابي  تنوع قنوات  املرتبة  احتلت  " قد 

(3.56)،  ( معياري  إلى  ،  (1.21وانحراف  ذلك  يعزى  االجتماعات وقد  خالل  من  االتصال،  قنوات  في  تنوع  من  األكاديمية  وأقسامها  الكليات  تشهده  ما 

ال والتواصل واللقاءات والندوات، وتوظيف التكنولوجيا في االتصال من خالل البريد اإللكتروني ومجموعات برنامج الواتساب في األجهزة الذكية، لالتص

أعض )طالب، موظفين،  البشرية  املوارد  األكاديمية  مع  واألقسام  الكلية  في  تدريس(  الفقرة  ،  اء هيئة  نصها "1)وجاءت  كان  والتي  تضمن (  وضع معايير 

للكلية البشرية  املوارد  الثانية بمتوسط حسابي )اختيار أفضل  باملرتبة  التي تضعها   إلى  ذلك ، قد يعزى  (1.48( وانحراف معياري )3.29"  املعايير  جودة 

للكليات واألقسام األكاديمية بإضافة ما تراه مناسب من معايير، لضمان اختيار أفضل املوارد البشرية من قبول طلبة جدد، وتوظيف  الجامعة، وتسمح 

تقدير انجازات املوارد البشرية في  ( والتي نصت على "3)بينما احتلت الفقرة   والتعاقد مع أعضاء هيئة تدريس، واختيار املوظفين،  ،أعضاء هيئة تدريس

يمكن إيمان رؤساء األقسام األكاديمية بأنه مازال هناك ما إلى ، وقد يعزى ذلك (1.34وانحراف معياري ) ،(2.59" املرتبة األخيرة بمتوسط حسابي )الكلية

تقدير    هميقدت مجال  في  أكبر  لنجازات  اال بشكل  واإلدارية  والعلمية  طلبةالتعليمية  من  البشرية  تدريس،    ،لموارد  هيئة  وأعضاء  بلغ وموظفين،  وقد 

إدارة التميز واقع  درجة تقدير متوسط ل  (، وهو يقابل1.04وانحراف معياري )  ،(3.14املتوسط الحسابي لتقديرات أفراد العينة على هذا املجال ككل )

  بكليات جامعة شقراء في مجال املوارد البشرية.

توصلت إلى والتي  (،  2016)  األلفي(،  2016)  الكسر   (،  2016)  املليجي  (،2017األشقر والهنداوي )  نتائج دراسةجاءت نتيجة هذا املجال متفقة مع  

(،  2016(، الشوا )2016صقر )(،  2017)  عطية، واختلفت نتائج هذه الدراسة مع نتائج دراسة  درجة تقدير متوسط لواقع إدارة التميز في نفس املجال

املجال مع نتيجة دراسة الفرا وسهمود ) إلى والتي توصلت  (،  2015والتي توصلت إلى درجة تقدير مرتفع وكبير في نفس املجال، كما اختلفت نتيجة هذا 

 . املوارد البشريةجال ملضعيف  درجة تقدير

 شراكة واملوارد الاملجال الرابع: 

املجال، حيث كانت كما هي موضحة في  الدراسة، على فقرات هذا  أفراد عينة  لتقديرات  املعيارية  الحسابية واالنحرافات  املتوسطات  تم حساب 

 (.7الجدول )

افات املعيارية لتقديرات أفراد عينة الدراسة على مجال : (7جدول )   الشراكة واملوارداملتوسطات الحسابية واالنحر
ً
 مرتبة تنازليا

املتوسط   الفقرات  الرقم  الرتبة

 الحسابي

االنحراف  

 املعياري 

13.3 إدارة املوارد املالية للكلية بكفاءة.  2 1  461.  

77.2 املحافظة عليها.إدارة ممتلكات الكلية بشكل يضمن  3 2  331.  

64.2 التوظيف األمثل للموارد التقنية الحديثة في تحقيق أهداف الكلية.  4 3  451.  

.512 وضع إطار إلدارة الشراكات الفاعلة مع الكلية. 1 4  361.  

.232 إدارة املعلومات والبيانات بما يدعم الشراكات لتحقيق أهداف الكلية.  5 5  19.1  

66.2 املجال ككل   1.07 

وانحراف    ،(3.13" قد احتلت املرتبة األولى بمتوسط حسابي )إدارة املوارد املالية للكلية بكفاءة ( والتي نصت على "2)( أن الفقرة  7يبين الجدول )

( 2.77باملرتبة الثانية بمتوسط حسابي )قد جاءت  "  إدارة ممتلكات الكلية بشكل يضمن املحافظة عليها( والتي نصها "3)الفقرة    كانتو ،  (1.46معياري )
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ربط إدارة الجامعة صرف السلف املالية املقدمة للكليات بإجراءات ومبادرات تحقيق األهداف التفصيلية  إلى  ، قد يعزى ذلك  (1.33وانحراف معياري )

فيها، إلعادة صيانة ممتلكات الجامعة والكليات بشكل يضمن لألهداف اإلستراتيجية بالخطط التشغيلية للكيات، ونشاط إدارة الجامعة وفرق الصيانة  

" املرتبة األخيرة بمتوسط  إدارة املعلومات والبيانات بما يدعم الشراكات لتحقيق أهداف الكلية( والتي نصت على "5)ما احتلت الفقرة بين ،املحافظة عليها

وقد بلغ ،  لعدم توفر املعلومات والبيانات بما يكفي لدعم الشراكات لتحقيق أهداف الكلياتوقد يعزى ذلك ،  (1.19وانحراف معياري )  ،(2.23حسابي )

جامعة  إلدارة التميز بكليات متوسطواقع (، وهو يقابل  1.07وانحراف معياري )  ،(2.66املتوسط الحسابي لتقديرات أفراد العينة على هذا املجال ككل )

 .في مجال الشراكات واملوارد شقراء

(، 2015(، أحمد )2017، األشقر والهنداوي )(Nabi, et al. 2018)  نابي  مع نتائج دراسة،  الشراكات واملوارداتفقت نتائج هذه الدراسة، في مجال  

درجة تقدير والتي توصلت إلى  (،  2015وسهمود )الفرا  (،  2016)  املليجينتائج دراسة    والتي توصلت إلى درجة تقدير متوسط في هذا املجال، واختلفت مع

املجال  منخفض (، 2016(، الشوا )2016صقر )(،  2017)  ، كما اختلفت نتائج هذه الدراسة في مجال الشراكات واملوارد مع نتائج دراسة عطيةفي هذا 

 .الشراكات واملواردمجال في  عالدرجة تقدير إلى  (، والتي توصلت2016األلفي )

 العمليات والخدمات : الخامساملجال 

املجال، حيث كانت كما هي موضحة في  الدراسة، على فقرات هذا  أفراد عينة  لتقديرات  املعيارية  الحسابية واالنحرافات  املتوسطات  تم حساب 

 (.8الجدول )

افات املعيارية لتقديرات أفراد عينة الدراسة على مجال : (8جدول )  العمليات والخدمات املتوسطات الحسابية واالنحر
ً
 مرتبة تنازليا

املتوسط   الفقرات  الرقم  الرتبة

 الحسابي

االنحراف  

 املعياري 

81.2 إعداد دليل تنظيمي إلدارة العمليات بالكلية.  1 1  191.  

.642 املستمر للخدمات املقدمة من الكلية. التطوير والتحسين  3 2  341.  

.432 إدارة العالقات مع املستفيدين بكفاءة.  4 3  381.  

.392 تقييم العمليات في الكلية بهدف تحسينها.  2 4  291.  

.572 املجال ككل   950.  

  ،(2.81" قد احتلت املرتبة األولى بمتوسط حسابي )العمليات بالكليةإعداد دليل تنظيمي إلدارة  ( والتي نصت على "1( أن الفقرة )8يبين الجدول )

باملرتبة الثانية بمتوسط قد جاءت  "  التطوير والتحسين املستمر للخدمات املقدمة من الكلية( والتي نصها "3الفقرة )  كانتو ،  (1.19وانحراف معياري )

اجتهادات ومبادرات من الكليات لم تكتمل بعد إلعداد دليل تنظيمي إلدارة العمليات، وجود  ، قد يعزى ذلك إلى  (1.34( وانحراف معياري )2.64حسابي )

ي متطلبات وإيمان رؤساء األقسام األكاديمية بأهمية التطوير والتحسين املستمر، للخدمات املقدمة من الكليات، لتواكب التحسين املستمر املنشود ف

والبرامجي املؤسس ي  األكاديمي  )  بينما،  االعتماد  الفقرة  "2احتلت  والتي نصت على  تحسينها(  بهدف  الكلية  في  العمليات  بمتوسط تقييم  األخيرة  املرتبة   "

وقد بلغ املتوسط  ، عمليات تقييم مقننة وفق معايير محددة للعمليات في الكليات، وقد يعزى ذلك لعدم وجود (1.29وانحراف معياري ) ،(2.39حسابي )

إلدارة التميز بكليات جامعة شقراء    منخفضواقع  (، وهو يقابل  0.95وانحراف معياري )  ،(2.57العينة على هذا املجال ككل )الحسابي لتقديرات أفراد  

 . العمليات والخدماتفي مجال 

(، والتي توصلت إلى درجة تقدير  2015(، الفرا وسهمود )2016نتائج دراسة املليجي )، مع العمليات والخدماتاتفقت نتائج هذه الدراسة، في مجال 

كما اختلفت نتائج  في هذا املجال، عال( والتي توصلت إلى درجة تقدير 2016(، الشوا )2017عطية )  مع نتائج دراسةواختلفت في هذا املجال،  منخفض

(، والتي توصلت إلى درجة تقدير 2015(، أحمد )2016(، األلفي )2017دراسة األشقر والهنداوي )  نتائجمع    العمليات والخدماتهذه الدراسة في مجال  

 . العمليات والخدماتفي مجال متوسط 

 نتائج املستفيدين: السادس املجال 

الدراسة، على فقرات هذا   أفراد عينة  لتقديرات  املعيارية  الحسابية واالنحرافات  املتوسطات  املجال، حيث كانت كما هي موضحة في تم حساب 

 (.9الجدول )

افات املعيارية لتقديرات أفراد عينة الدراسة على مجال : (9جدول )  نتائج املستفيدين املتوسطات الحسابية واالنحر
ً
 مرتبة تنازليا

املتوسط   الفقرات  الرقم  الرتبة

 الحسابي

االنحراف  

 املعياري 

.852 املستفيدين على الخدمات املقدمة من الكلية. سهولة إجراءات حصول  3 1  361.  

.582 تقدم البيانات واملعلومات املطلوبة من املستفيدين بشفافية.  2 2  321.  

.572 . (الستقبال آراء ومقترحات وشكاوى املستفيدين ومعالجتها) توجد آلية  1 3  341.  

.422 يتم توثيق الخدمات املقدمة للمستفيدين.  4 4  241.  

.372 يتم قياس مستوى الرضا لدى املستفيدين.  5 5  181.  

.562 املجال ككل   90.0  
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" قد احتلت املرتبة األولى سهولة إجراءات حصول املستفيدين على الخدمات املقدمة من الكلية( والتي نصت على "3( أن الفقرة )9يبين الجدول )

)  ، (2.85بمتوسط حسابي ) )  كانتو ،  (1.36وانحراف معياري  املستفيدين بشفافية( والتي نصها "2الفقرة  املطلوبة من  البيانات واملعلومات  قد "  تقدم 

)جاءت   حسابي  بمتوسط  الثانية  )2.58باملرتبة  معياري  وانحراف  إلى  (1.32(  ذلك  يعزى  قد  حصول  ،  بأهمية  األكاديمية  األقسام  رؤساء  إيمان 

الخد الواقع يقل املستفيدين على  أن  إال  املستفيدين بشفافية،  املطلوبة من  املعلومات  بالسهولة، وتقديم  الكليات بإجراءات تتصف  املقدمة من  مات 

( 5بينما احتلت الفقرة )،  ، خاصة عند تقديم الخدمات والبيانات لشريحة املستفيدين من أفراد ومؤسسات املجتمععن املأمول لديهم في هذا الجانب

نصت   "والتي  املستفيدينعلى  لدى  الرضا  مستوى  قياس  )يتم  حسابي  بمتوسط  األخيرة  املرتبة   "2.37)،  ( معياري  ذلك  (1.18وانحراف  يعزى  وقد   ،

التدريس  هيئة  وأعضاء  املوظفين  لشريحة  الرضا  مستوى  قياس  عدم  مع  املستفيدين،  من  فقط  الطلبة  شريحة  على  الرضا  مستوى  قياس  القتصار 

(، 0.90وانحراف معياري )  ،(2.56وقد بلغ املتوسط الحسابي لتقديرات أفراد العينة على هذا املجال ككل )،  ومؤسسات املجتمع من املستفيدينوأفراد  

 . إلدارة التميز بكليات جامعة شقراء في مجال نتائج املستفيدين منخفضواقع وهو يقابل 

(، والتي توصلت إلى درجة تقدير  2015)  الفرا وسهمود(،  2016)  املليجي، مع نتائج دراسة  نتائج املستفيديناتفقت نتائج هذه الدراسة، في مجال  

في هذا املجال،   عال والتي توصلت إلى درجة تقدير  (،  2016(، الشوا )2016صقر )(،  2017عطية )   في هذا املجال، واختلفت مع نتائج دراسة  منخفض

الدراسة في مجال   نتائج هذه  اختلفت  املستفيدين كما  نتائج    نتائج  إلى درجة تقدير  (،  2015(، أحمد )2016األلفي )(،  2016)  الكسرمع  والتي توصلت 

 . نتائج املستفيدينفي مجال  متوسط

: النتائج املتعلقة بالسؤال الثاني: نص السؤال الثاني  
ً
بين تقديرات    (α=0.05)  عند مستوى الداللة هل توجد فروق ذات داللة إحصائية  على: ثانيا

اقع إدارة التميز بكليات جامعة شقراء في ضوء األنموذج األوربي للتميز تعزى ملتغيرات )نوع الجنس، فئة الكلية، الرتبة    أفراد عينة الدراسة حول و

 . األكاديمية(

حول واقع إدارة التميز بكليات بين تقديرات أفراد عينة الدراسة،  (α ≤0.05)للتحقق من هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة 

شقراء للتميز،    جامعة  األوربي  األنموذج  ضوء  األكاديمية( تعزى  في  الرتبة  الكلية،  فئة  الجنس،  )نوع  اختبار  ،  ملتغيرات  استخدام  الطبيعي   تم  التوزيع 

ملعرفة هل البيانات تتبع التوزيع الطبيعي، كشرط الستخدام االختبارات املعلمية، في ظل   ،(Kolmogorov – Smirnov Test)  سميرنوف  –  كوملجروف

 (.10كما هو موضح في الجدول ) ( مستجيب،65حجم العينة )

 (Kolmogorov – Smirnov Test)سميرنوف  –(: اختبار  التوزيع الطبيعي كوملجروف 10جدول )
 مستوى املعنوية اإلحصائي املتغير 

 0.358 0.926 نوع الجنس

 0.255 1.014 فئة الكلية 

 0.084 1.257 الرتبة األكاديمية 

 0.892 0.578 جميع املتغيرات 

التوزيع الطبيعي، ومن املمكن استخدام االختبارات ( وهذا يدل على أن البيانات تتبع Sig > 0.05( أن قيمة مستوى الداللة )10يتضح من جدول )

 املعلمية. 

ذات و  فروق  توجد  هل  من  داللة    للتحقق  مستوى  عند  إحصائية  الدراسة  (α ≤0.05)داللة  عينة  أفراد  تقديرات  واقع    ،بين  التميز حول  إدارة 

لعينتين مستقلتين، كما هو    (T-Test)تم استخدام اختبار  ملتغير نوع الجنس )ذكر، أنثى(،  تعزى في ضوء األنموذج األوربي للتميز،    بكليات جامعة شقراء 

   (.11موضح في الجدول )
افات املعيارية(: 11جدول )  يعزى ملتغير نوع الجنس )ذكر، أنثى(لتقديرات أفراد عينة الدراسة  )ت( ةوقيم املتوسطات الحسابية واالنحر

االنحراف   املتوسط  العدد  الجنس  املجال 

 املعياري 

 الداللة   قيمة "ت" 

 غير دالة  0.87 0.85 2.86 39 ذكر األداة ككل

 0.75 2.87 26 أنثى 

بين تقديرات أفراد عينة الدراسة تعزى ألثر نوع    (α≤0.05)( عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  11يتضح من الجدول )

 الجنس، وقد يعزو الباحث ذلك لتشابه ظروف ومناخ العمل بين الجنسين )ذكر، أنثى( في جامعة شقراء.

حول واقع إدارة التميز بكليات بين تقديرات أفراد عينة الدراسة،  (α≤0.05)للتحقق من هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة و 

للتميز،    جامعة شقراء  األوربي  األنموذج  إنسانية(،  تعزى  في ضوء  الكلية )علمية،  اختبار  ملتغير فئة  لعينتين مستقلتين، كما هو   (T-Test)تم استخدام 

 (.11موضح في الجدول )
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افات املعيارية(: 12جدول )  يعزى ملتغير فئة الكلية )علمية، إنسانية( لتقديرات أفراد عينة الدراسة  وقيمة )ت( املتوسطات الحسابية واالنحر

 الداللة   قيمة "ت"  االنحراف املعياري  املتوسط  العدد  الجنس  املجال 

  1.91 0.76 2.70 7 علمية  األداة ككل
ً
 دالة إحصائيا

 0.87 3.03 58 إنسانية 

 متغير فئة بين تقديرات أفراد عينة الدراسة تعزى ألثر    (α≤0.05)( وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  12يتضح من الجدول )

بسبب وفرة أعضاء   اإلنسانيةالنخفاض العبء التدريس ي في أغلب الكليات وقد يعزو الباحث ذلك ولصالح الكليات اإلنسانية، ، الكلية )علمية، إنسانية(

فيها، األكاديمية  والبرامج  الكليات  هيكلة  إعادة  بسبب  اإلنسانية  التخصصات  بعض  في  الطلبة  قبول  وإيقاف  فيها،  التدريس  العبء   هيئة  مع  مقارنة 

لهم   أتاح  مما  العلمية،  الكليات  في  و التدريس ي  االهتمام  وا مزيد من  اإلدارية  الجوانب  في  الفاعلة  وإكسابهم  املشاركة  اللجودة،  تلك   خبراتمزيد من  في 

   الجوانب خالل السنوات املاضية.

حول واقع إدارة التميز بكليات بين تقديرات أفراد عينة الدراسة،  (α≤0.05)للتحقق من هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة و 

شقراء للتميز،    جامعة  األوربي  األنموذج  ضوء  األكاديميةملتغير  تعزى  في  مساعد،  أستاذ)  الرتبة  أستاذ  مشارك،  تحليل (،  أستاذ  اختبار  استخدام  تم 

 (. 12، كما هو موضح في الجدول )(OneWayANOVA)التباين اآلحادي 

يعزى ملتغير الرتبة األكاديمية  لتقديرات أفراد عينة الدراسة  املربعات وقيم )ف(: مصدر التباين ومجموع املربعات ودرجات الحرية ومتوسط (13جدول )

 )أستاذ، أستاذ مشارك، أستاذ مساعد(
 الداللة قيمة "ف"  متوسط املربعات درجة الحرية  مجموع املربعات مصدر التباين  املجال

 غير دالة 1.24 0.63 2 1.26 املجموعات  نبي األداة ككل 

 0.51 63 32.13 املجموعات  لداخ

  65 33.39 املجموع

متغير  بين تقديرات أفراد عينة الدراسة تعزى ألثر  (α≤0.05)وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة عدم ( 13يتضح من الجدول )

أستاذ مساعد(، وقد يعزى ذلك لتشابه   أستاذ مشارك،  )أستاذ،  األكاديمية  اختالف رتبهم الرتبة  الدراسة على  أفراد عينة  التي يراها  اإلدارية  الظروف 

 األكاديمية. 

 
ً
اقع  تحسينالتي تسهم في   التطوير ما مقترحات : الثالث : النتائج املتعلقة بالسؤال ثالثا في ضوء األنموذج األوربي  شقراء  جامعةإدارة التميز بكليات و

 . فيها  األكاديميةرؤساء األقسام  نظر  جهةمن و  للتميز 

من وجهة   األوربي للتميز  األنموذجفي ضوء  شقراء    جامعة  إدارة التميز بكلياتواقع    تحسينالتي تسهم في    التطوير مقترحات  تم جمع املقترحات حول       

 (.12) كما في الجدول  التطوير مقترحات، وكانت أهم فيها رؤساء األقسام األكاديميةنظر 

اقع األداء اإلستراتيجي مقترحات التحسين التي تسهم في تطوير للمقترحات حول  التكرارات والنسب املئوية : (14جدول ) باستخدام بطاقة شقراء  في جامعةو

  من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس فيهااألداء املتوازن 
ً
 مرتبة تنازليا

النسبة  التكرار املقترحات  الرقم

 املئوية

%2.66 43 رضا أعضاء هيئة التدريس واملجتمع.وضع آلية لقياس   1  

املتميزة للموارد البشرية في الكلية. 2 %8.53 35 تحفيز املمارسات   

%8.50 33 تحديد آلية واضحة لتقييم العمليات. 3  

%40 26 وضع خطط بديلة للمتغيرات الطارئة. 4  

%7.24 18 إنشاء قاعدة بيانات رقمية شاملة ومحدثة. 5  

%5.18 12 وتوثيق الخدمات املقدمة للمستفيدين.حصر  6  

%4.15 10 توفير بيئة داعمة للبداع. 7  

التدريس واملجتمع    ( أن مقترح "14يتضح من الجدول ) " جاء باملرتبة األولى، حيث حصل على عدد تكرارات وضع آلية لقياس رضا أعضاء هيئة 

مع أهمية ذلك   ،بقياس رضا أعضاء هيئة التدريس واملوظفين وأفراد ومؤسسات املجتمع  االهتماملعدم  وقد يعزى ذلك  (،  %66.2(، ونسبة مئوية )43)

شقراء، جامعة  بكليات  التميز  إدارة  واقع  مستوى  رفع  في  "  القياس  مقترح  الكليةوجاء  في  البشرية  للموارد  املتميزة  املمارسات  الثانية، تحفيز  باملرتبة   "

إليمان عينة الدراسة بأهمية تقدير جهود املوارد البشرية من طلبة وموظفين  وقد يعزى ذلك    (،%53.8(، ونسبة مئوية )35عدد تكرارات )وحصوله على  

 . املتميزة  وأعضاء هيئة تدريس في الكليات وتحفيز ممارساتهم التعليمية والعلمية واإلدارية

 :توصيات الدراسة

، عبر النشرات والدورات التدريبية وورش العمل، ملا له من أثر إيجابي  ألنموذج األوربي للتميزا التميز بكليات جامعة شقراء وفق معايير  نشر ثقافة   •

 .هذا الشأنالواقع العام إلدارة التميز في الكليات بعلى  اإلنسانيةالكليات أثر  استغاللمستقبال، مع  إدارة التميز بكليات الجامعةرفع واقع   في



اقع إدارة التميز بكليات جامعة شقراء في ضوء األنموذج األوربي للتميز     خالد الشمري                                                        (....                                   (EFQMو

 668-654، ص: 2020 -3، العدد 8املجلد   -املجلة الدولية للدراسات التربوية والنفسية
 666 

 

التطوير   • ملقترحات   
ً
تحقيقا املجتمع،  ومؤسسات  وأفراد  تدريس  هيئة  وأعضاء  وموظفين  طلبة  من  املستفيدين  جميع  رضا  قياس  على  الحرص 

 .والتحسين املقدمة من عينة الدراسة، وملا لها من أثر ايجابي في رفع واقع إدارة التميز بكليات الجامعة في مجال نتائج املستفيدين

 . آلية لتقييم العمليات وتنفيذها في الكليات بهدف تحسينها، ورفع واقع إدارة التميز في مجال العمليات والخدماتوضع  •

 . وارداالهتمام بإدارة املعلومات والبيانات التي تدعم الشراكات لتحقيق أهداف الكليات، ورفع واقع إدارة التميز بها في مجال الشراكات وامل •

والعوضع حوافز   • التعليمية  االنجازات  لتعزيز  والتحسين لموجوائز  التطوير  ملقترحات   
ً
تحقيقا الكليات،  في  البشرية  للموارد  املتميزة  واإلدارية  ية 

 في مجال املوارد البشرية. املقدمة من عينة الدراسة، ولرفع واقع إدارة التميز 

ع خطط بديلة ملواجهة املتغيرات الطارئة واملخاطر، ورفع واقع إدارة التميز في مجال إنشاء جهة إلدارة املخاطر بالجامعة وكلياتها، للشراف على وض •

 . السياسات واإلستراتيجيات

التميز • العالي إلدارة  الواقع  للمحافظة على  بيئة مناسبة للبداع،  املستفيدين، وتوفير  املبدعين من  بمجال   العمل على تحديد وتوفير ما يحتاجه 

 في مجال القيادة.  عالقع القيادة، واستهداف وا 
ً
 إلدارة التميز بكليات جامعة شقراء مستقبال

ً
 جدا

 :املراجع

: املراجع العربية:
ً
 أوال

الجودة"(.  2015)  محمد ،  أحمد  .1 األوربية إلدارة  للمؤسسة  التميز  نموذج  معايير  في ضوء  الوادي  جنوب  بجامعة  املؤسس ي  األداء  اإلدارة   ".تطوير  مجلة 

 (.7)2مج  : التربوية

تصور مقترح لتحقيق التميز املؤسس ي لكليات جامعة األزهر في ضوء نموذج املؤسسة األوربية إلدارة الجودة  "(.  2017)  .األشقر، أحمد والهنداوي، أحمد  .2

(EFQM)." (3(، ج )175ع ) :مجلة التربية. 

 (.104)23 :، مستقبل التربية العربية"استيفاء معاييره بجامعة حائل( للتميز ومتطلبات EFQMاألنموذج األوربي )"(. 2016األلفي، هاني ) .3

 شقراء. السعودية. ".2020الخطة اإلستراتيجية لجامعة شقراء "(. 2017جامعة شقراء ) .4

( وسبل EFQMاألوربي للتميز )درجة ممارسة مديري املدارس الثانوية الحكومية بمحافظات عزة إلدارة التميز في ضوء األنموذج  "(.  2016)  .الشوا، عفت .5

 فلسطين. . الجامعة اإلسالمية بعزة. رسالة ماجستير  ".تطويرها

محمد  .6 تطويره"(.  2016)  . صقر،  وسبل  عزة  بمحافظات  الفلسطينية  الجامعات  في  التميز  إدارة  بغزة.  ماجستير رسالة    ".واقع  اإلسالمية   .الجامعة 

  فلسطين.

أفكار .7 إلد"(.  2017)  .عطية،  مقترح  )تصور  للتميز  األوربي  النموذج  وفق  اإلسكندرية  بمحافظة  الخاصة  باملدارس  التنظيمي  التميز  مجلة    ".(EFQMارة 

 (.14)4  :اإلدارة التربوية

 الثالث.، العدد "التميز التنظيمي الفلسفة الحديثة في نجاح املنظمات مدخل نظري، املجلة العلمية لالقتصاد والتجارة"(. 2014) .العمامي، غالية .8

 (. 5)2 :مجلة اإلدارة التربوية ".التميز التنظيمي"(. 2015) .فتحي، شاكر .9

إيهاب .10 ماجد وسهمود،  للتميز  "(.  2015)  .الفرا،  األوربي  النموذج  األقص ى وفق  بجامعة  التميز  إدارة  للدراسات   ".EFQMواقع  اإلسالمية  الجامعة  مجلة 

 (.2)23 :االقتصادية واإلدارية

الرياض في ضوء  "(.  2016)  .الكسر، شريفه .11 العالي الخاصة بمدينة  التعليم  تصور مقترح لتطوير األداء اإلداري لرؤساء األقسام األكاديمية بمؤسسات 

 (. 4)5 : املجلة التربوية املتخصصة ".( إلدارة الجودةEFQMمبادئ النموذج األوربي )

 السعودية.  . شقراء ". 2020امللخص التنفيذي للخطة اإلستراتيجية لجامعة شقراء "(. 2017جامعة شقراء ) .12

 (. 100)23 .. مستقبل التربية العربية"تطوير األقسام العلمية بجامعة حائل في ضوء معايير إدارة التميز "(. 2016)  .املليجي، رضا .13

 األردن.  .عمان .، دار وائل للنشر والتوزيعإدارة التميز املمارسة الحديثة في إدارة منظمات األعمال(. 2014) .الهالالت، صالح .14

 (.83)20مستقبل التربية العربية،  ".مدخل إدارة التميز ومتطلبات تطبيقه في جامعة املنصورة"(. 2013) .الهاللي، الهاللي .15

: املراجع األجنبية:
ً
 ثانيا
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Abstract: The study aimed to identify the reality of excellence management in the colleges of Shaqra 
University according to the European model of excellence (EFQM) from the viewpoint of the heads of 
academic departments in it, and proposals for improvement, where the descriptive approach was used to 
achieve the goals and develop a questionnaire consisting of (30) paragraphs distributed in (6) areas It was 
applied to a random sample of (65) heads of an academic department at Shaqra University. 
The study concluded that: The reality of excellence management in the colleges of Shaqra University, 
according to the European model, came with a middle reality,  There are no statistically significant 
differences attributable to the study variables (gender, academic rank) on the tool as a whole, with the 
exception of the variable of the college category came in favor of human colleges, One of the most important 
proposals to improve the reality of excellence management in Shaqra University colleges is to establish a 
mechanism to measure the satisfaction of faculty members and society, stimulating distinguished practices 
of human resources in the college. 
Among the most important recommendations of the study: Spreading the culture of excellence in Shaqra 
University’s colleges in accordance with the criteria of the European model of excellence, while exploiting 
the impact of human colleges. 
Measuring the satisfaction of all beneficiaries of students, employees, faculty, individuals, and community 
institutions . 

Keywords: Excellence Management; European Model of Excellence (EFQM), Shaqra University; The 
excellence; Management. 
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