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ىتطو�ر الواقع �دار ��امعة أم القر بمكة املكرمة   ي

��ة التم   ر )' ضوء مدخل إدا

   فرج مصطفى الشاف6'حاظ، يدمحم ص23 ، يدمحم بن عبد هللا عبد الرحيم قار

ة والتخطيط والد رقسم �دا Aرر B 2بية، جامعةDلية الF ،نة زاسات املقا   ر

  com.hotmail@2000qari: ال23يد Qلك2DوPي للباحث الرئLس

   املUVص

ة التم��،  ة جامعة أم القر بمكة املكرمة �� ضوء مدخل إدا اسة تطو ر إدا ر&دفت الد ر ىر

ضـع /عـض املق-,حـات لتطـو ر ة جامعـة أم القـر و ووالوقوف ع78 الواقع الكيفي إلدا ى ة جامعـة ر ر إدا

اسة املنEF الوصفي، كما استخدمت Aس@بانة =أداة للتعرف ع�8 واقـع  ، واستخدمت الد رأم القر ى

اسة  ة التم��، وتم تطبيق أداة الد ة جامعة أم القر �� ضوء مدخل إدا رإدا ر ع78 عينة ) AستMيان(ير

كالVWـــا ومـــسئو�S وحـــدات التخطـــيط و) 199(تـــضمنت  ومـــا بـــ�ن عميـــدا للYليـــات و
ً

 �Sالتطـــو ر ومـــسئو

ة العليـا اسـة إSــ7 مجموعــة مـن النتــائج مــن .را^[ـودة �ــ� ا^[امعـة، و\عــض قيــادات ]دا روتوصــلت الد

جة تحققdا بمستو : أ&مdا يجاءت جميع محاو Aس@بانة من حيث د ر اسة  )متوسط(ر ر، وقدمت الد

ة جامعة أم القر بمكة املكرمـة �ـ� ضـوء مـدخل إدا ر/عض املق-,حات  لتطو رإدا ة التم�ـ� �ـ� شـYل ىر

 .مجموعة من املتطلبات

ة التم��، يالتم�� ]دار: الWلمات املفتاحية ة ا^[امعية، رمدخل إدا   .ر]دا
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The administrative reality of Umm Al-Qura University in Makkah 
Al-Mukarramah in light of the Excellence Management entrance 

and the requirements for its development 
Muhammad bin Abdullah Abdul Rahim Qari1, Muhammad Sabry 
Haz, Faraj Mustafa Al Shafei 
Department of Management, Planning and Comparative Studies, 
Faculty of Education, Al-Azhar University 
1Corresponding author E-mail: qari2000@hotmail.com 
Abstract: 
The study aimed to develop the administration of Umm Al-Qura 
University in Makkah in the light of the excellence management 
approach, and to identify the most important models of its application 
in university education in contemporary management thought. The 
study used the descriptive approach, and the questionnaire was used as 
a tool to identify the reality of Umm Al-Qura University management 
in light of the excellence management approach. The study tool (the 
questionnaire) was applied to a sample that included (199) among the 
dean of faculties and their deans, officials of planning and 
development units, quality officials at the university, and some senior 
management leaders. The study reached a set of results, the most 
important of which are: All the axes of the questionnaire came in terms 
of the degree of verification at the level of (medium), and the study 
showed that there were no statistically significant differences between 
the opinions of the study sample according to the college variable 
(practical, theoretical, legal) about the degree of verification of the 
leadership dimension. creativity, policies, strategies, human resources 
management, operations management, relationship management, 
resources, results, and obstacles to the application of Excellence 
Management at Umm Al-Qura University, while there were significant 
differences about the degree of achievement of the dimension of focus 
on students and scientific research and the requirements for applying 
Excellence Management at Umm Al-Qura University in favor of 
Sharia colleges. The study was presented in accordance with the main 
objective of developing the administration of Umm Al-Qura 
University in Makkah in light of the Excellence Department approach 
in the form of a set of requirements. 

Keywords: administrative excellence, the entrance to the management 
of excellence, university management. 
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  :مقدمة

ليجتـــاز عاملنـــا مرحلـــة انتقاليـــة بالغـــة l&ميـــة للوصـــو إSـــ7 عـــصر جديـــد يتم�ـــ� بمتغ�ـــ,ات 
&ـــــــا الت ــــض التغ�ـــــــ,ات أبر ـــــسبوقة تجـــــــسدت �ـــــــ� /عـــ ـــة غ�ـــــــ, مــ غ�ـــــــ,ات Aجتماعيـــــــة، والثقافيـــــــة، زنوعيــــ

 ،qr7 التغ�,ات �� النظم والسياسات التعليمية والبحث العلSقتصادية، باإلضافة إAوالسياسية، و
لوتطو ر&ما وفقـا للمواصـفات القياسـية لv[ـودة والتم�ـ�، ولdـذا تنVtـت معظـم دو العـالم إSـ7 أ&ميـة 

ً

، فوضعVxا �� صدر أولو اVwا م نـذ ~ـسعي{يات القـر العـشر ن، ذلـك اعتمـادا يقضية ]صالح ]دار
ً

ن
ـــو  ـــا�� �ــــ� الدولــــة مر&ـ ـــ7 فرضــــية أن التقــــدم والتحــــس�ن الوا�ــــ� �ــــ� lداء Aقتــــصادي وAجتمـ نع8ـ

  .يبالتطو ر و]صالح ]دار ا^[يد

ــــ7 مــــــدخل شــــــامل يجمــــــع عناصــــــر  ة التم�ــــــ� للتعب�ــــــ, عــــــن ا^�اجـــــة إSــ روقـــــد بــــــر مفdــــــوم إدا ز
ـــة ات عاليـــــة �ـــــ� مواجdـــــة ومقومـــــات بنـــــاء املؤســـــسات ا^[امعيــ ـــا قـــــد ر ع8ـــــ7 أســـــس متفوقـــــة تحقـــــق لdــ

جيــة ا��يطــة �Vــا، حيــث يكفــل لdــا تحقيــق ال-ــ,ابط والتناســق الYامــل بــ�ن  راملتغ�ــ,ات وlوضــاع ا^�ا
اVwا =ــي تYــو منظومـــة متYاملــة تتفاعــل عناصــر&ا =لdـــا  نعناصــر&ا ومYوناVwــا الذاتيــة، واســـ@ثمار قــد ر

ات حركة ا^[ودة، .)20، 2002ع�8 السلqr(لتم�� مخرجاVwا ة التم�� أحد تطو ركما يمثل مدخل إدا ر
 ع8ـ7 تطـو ر أداVWـا، وتحقيـق نتـائج غ�ـ, – ومـن بي�Vـا ا^[امعـات –ال�Vw qـدف إSـ7 مـساعدة املنظمـات 

قمــسبوقة تتفـــو �Vـــا ع8ــ7 منافـــس�Vا حيـــث تـــم تطبيقــھ �ـــ� البدايـــة ع8ـــ7 منظمــات قطـــاع lعمـــال، ثـــم 
ستجابة للتنافس امل-�ايد ب�ن املنظمـات التعليميـة /ـشYل عـام، انتقل /عد ذلك إ7S قطاع التعليم، ا

  ).279، 2014ر&ناء ��تھ السيد مندو (وا^[امعات /شYل خاص، و�ح�Vا عن lداء املتم��

ة التم�ـــ� إحـــداث ~غي�ـــ, جـــذر �ـــ� املنـــاخ التنظيrـــq الـــسائد داخـــل ا^[امعـــة  يوتتطلـــب إدا ر
جــود &يا=ــل تنظيميــة مرنــة تناســب متط رلبــات lداء املتم�ــ�، كمــا تحتــاج إSــ7 التــد ب وومحدداتــھ، و

د الMشر ة با^[امعة، �Vدف بنـاء ثقافـة التم�ـ� �Vـا، و حتـاج ذلـك إSـ7 تحقيـق التفاعـل  راملستمر للموا
ة  جــــود إدا ـــة للمجتمــــع، و ـــة املYونـ جي�ن، وlنظمـ روالتYامــــل مــــع عمــــالء ا^[امعــــة الــــداخلي�ن وا^�ــــا ور

ة ع8ـــ7 التكيـــف مـــع طبيعـــة العـــصر ومتغ�,اتـــھ، وواعيـــة ذات كفايـــات متعـــددة تتم�ـــ� باملر رنـــة، والقـــد
ات اك العالقات واتخاذ القرا ة ع78 تحليل وإد روالقد ر   ).37، م2012رضا إبرا&يم امللي��، (.ر

ة  ة فاعلــة قـــاد رو�مــا أن جامعــة أم القـــر ~عــد مــن أ&ـــم املؤســساتال�q ~ــس¡7 لتطبيـــق إدا ر ى
ز��ة التنافسية من خالل تحقيق مYاسـب و ـادة لع78 مواجdة التحديات، والس¡� للوصو �Vا إ7S امل

¢ــسية والبحثيــة  رضــا الطــالب والعــامل�ن وlســاتذة وتحــس�ن جــودة خــدماVwا �ــ� =افــة مجاالVwــا التد ر
ة التم�� كمدخل لتحقيق ا^[ودة  روخدمة ا�[تمعات ا��يطة �Vا، lمر الذي يفرض عل�Vا تب¥q إدا

Vwــا، لــذلك فــإن تطــو ر  ة ر�ــ� جميــع مجــاالت إدا رجامعــة أم القــر بمكــة املكرمــة �ــ� ضــوء مــدخل إدا ى
�Sا �� الوقت ا^�اVي{ب¨� ال-,ك�� عل� qة ال��vمو املA رالتمـ�� من ّ.  

اســة امتــدادا لـذلك A&تمــام الــذي تحظــى بــھ قــضية تطــو ر lداء  ومـن ثــم ~عــد &ــذه الد
ً

ر
، خاصــة �ــ� مجتمــع أصــبح ¬عــرف  ىال مYــان فيــھ ســو بمجتمــع املعرفــة وياملؤســ¯®q ^[امعــة أم القــر

ة ع�8 تحقيق التم�� �� =افة عملياVwا lمر ينعكس ايجابا ع78 نوعية مخرجاVwا   .رللمؤسسات القاد

  : مشWلةالبحث

ة التعليم باململكة العر�ية السعودية أ&ميـة كب�ـ,ة لتحـس�ن تنافـسية ا^[امعـات  ا رتو�S و ز
تجو ـــد منظومـــة التعلـــيم ا^[ـــام¡�، �ـــ� توجdاVwـــا املـــستقبلية لتطـــو ر التعلـــيم ا^[ـــام¡�، كخطـــوة �ـــ� 

وإحــداث نقلـــة نوعيـــة ف�Vـــا وفقــا ألحـــدث املـــداخل وAتجا&ـــات العامليــة املعاصـــرة مـــن خـــالل طرحdـــا 
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عات تطو ر ا^[امعات السعودية؛ لتحقيق مـستو ات متقدمـة مـن ا^[ـودة والتم�ـ� �ـ� مجمـل  وملشر
¢ـــسية أو]دا ـــة اســـ رعملياVwـــا القائمـــة �Vـــا ســـواء البحثيـــة أوالتد @نادا ع8ـــ7 معـــاي�, ا^[ـــودة الـــشاملة ر

ً

عات اســتجابة لتوجdــات ا^�طــة التنمو ــة الثامنــة �ــ�  ووAعتمــاد l=ــاديqr، وقــد جــاءت &ــذه املــشر
جـــة عاليــــة مـــن النوعيــــة  ة التخطـــيط ع8ــــ7 اســـ-,اتيجية تحقيــــق د ا راململكـــة، حيــــث أكـــدت وثــــائق و ر ز

فـــــع كفـــــاءة lداء العلrـــــq و]دار لنظـــــام التعلـــــ يوالفعاليـــــة، و يم العـــــا�S ومؤســـــساتھ، والعمـــــل ع8ـــــ7 ر
اعتمــاد =افـــة بــرامج ا^[امعـــات مـــن خــالل &يئـــات عامليـــة معتمــده، مـــن خـــالل ال-,ك�ــ� ع8ـــl 7قـــسام 

ـــــات ـــو lسا²ــــــ®q لتجو ـــــــد أداء ا^[امعــ &ـــــــا ا��ــــ ـــ� باعتبا جـــــــة lوSــــ رالعلميــــــة بالد ر اململكـــــــة العر�يـــــــة . (ر
ة التخطيط  ا رالسعودية، و   )33م، 2005ز

ــــن لv[امعـــــــات أ ـــا وال يمكـــ ـــ, مـــــــستقرة و�رامجdــــ ـــاعdا غ�ــــ ــ ـــدافdا إذا =انـــــــت أوضــ ن تحقـــــــق أ&ــــ
� النواة ال�q تصقل  قوخر ج�Vاغ�, قاد ن ع78 تلبية احتياجات سو العمل، حيث ~عد ا^[امعات́  ر

&ا محو البناء والتنمية رالYوادر الوطنية باعتبا راشد بـن مـسلط الـشر ف، مـصطفي زكر ـا أحمـد (.ر
  ).179، م2015

ىر بمكــة املكرمةشــأ¶Vا شــأن العديــد مــن ا^[امعــات الــسعودية بــل و~عــاµي جامعــة ام القــ
Vwا، مما يؤثر سـلبا ع8ـ7 تحقيـق  والعر�ية من مشكالت عديدة وال�q ~عو حركVxا نحو تم�� أداء ادا

ً
ر ق

ـــ-,اتيجيات املطلو�ـــــة م�Vـــــا، ضـــــعف : أ&ـــــدافdا مثـــــل  ة ا^[امعـــــة بالـــــسياسات وAســ رضـــــعف قيـــــام إدا
ة العمليـــــات با^[امعــــــ رمـــــستو إدا ة با^[امعـــــة، ضــــــعف ال-,ك�ـــــ� ع8ــــــ7 ى رة ، ضـــــعف نتــــــائج أعمـــــال إدا

  .الطالب، وغ�,&ا  من املشكالت ال�q تقف ¸[ر ع·,ة امام تحقيق أ&دافdا

ة جامعة ام القر بمكة شأ¶Vا  ىيت�¹ مما سبق ان &ناك عدد من املشكالت ال�q ~عيق اداءادا ر
�Sا شأن عدد من ا^[امعات السعودية، و�التاVx7 حاجSإ q¥ساليب تبl qا ال�Vمـن التغلـب ع8ـ7  تمك�

تقاء و��ن  وقيمdا أ&دافdا تحقيق ب�ن والت{سيق  املشكالت &ذه Aا ىبمستو رVWـوادر لتخر ج أداYال 
ة املؤ&لــة الMـشر ة  ناحيــة ومــن نتائجـھ، مــع وتتكيــف العـصر &ــذا  متغ�ــ,ات مـع التعامــل ع8ــ7 روالقـاد

ة ىأخـــر Vwـــا رقـــد ات، ســـتجابةA  /ـــسرعة  A~ـــسام ع8ـــ7 ر ادا  عـــن الناتجـــة الفـــرص واســـ@ثمار رللتطـــو
 ومعــــاي�, أســـس ع8ـــ7 وAعتمـــاد العـــشوائية، مـــن للــــتخلص  املـــستمر التحـــس�ن تـــضمن ال�ـــq التغي�ـــ,
ة ة واملنتجـــة امل-,ابطـــة  والعمليــات ر]دا   وAســـتخدام lعمـــال، إلنجـــاز lداء  تخطـــيط ع8ــ7 روالقـــاد
د lمثل املنافـس�ن، ومـن ا^�اجـة الـشديدة ^[امعـة أم  ع8ـ7 قتفـوتحقيـق ال أجـل مـن املتاحـة رللمـوا

تقاVWا مثل  Vwا وتب¥q أساليب إدا ة متجددة ومتم��ة ~سا&م �� ا رالقر بمكة املكرمة ا7S تطو ر إدا ر ر ى
ة التم��   . رادا

'Yس التاLاسة )' السؤال الرئ   :رو�مكن صياغة مشWلة الد

ة مـــدخل ضـــوء �ـــ� املكرمـــة بمكـــة ىالقـــر مأ ^[امعـــة ي]دار   مـــا أ&ـــم متطلبـــات تطـــو ر الواقـــع-  رإدا
  التم��؟

  :و تفرع منھ ال@ساؤالت الفرعية التالية

 - l دار املعاصر ؟ سس الفكر ةماA ة ا^[امعية �� ضوء الفكر ة التم�� �� ]دا يإلدا ر  ر
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اسات  -  ة التم�� والقوان�ن والد ة جامعة ام القر بمكة املكرمة �� ضوء مدخل إدا رما واقع إدا ر ىر
 سابقة ؟ال

ة جامعـــــة ام القـــــر بمكــــة املكرمـــــة -  ـــ� إدا ة التم�ـــــ� �ــ ىمــــا واقـــــع إدا ر  مـــــن وجdـــــة نظـــــر أفـــــراد عينـــــة ر
اسة  ؟رالد

ة جامعة ام القر بمكة املكرمة �� ضوء ما ~سفر  -  ىما أ&م  املق-,حات ال�q ~سdم �� تطو ر إدا ر
اسة ؟   رعنھ نتائج الد

  :أAداف البحث

ة التم�� من- ّ إبراز lسس النظر ة إلدا   . حيث مفdومdا، عناصر&ا، نظر اVwا، النماذج ا^�اصة �Vار

ة جامعـــــة أم القـــــر  - يالتعــــرف ع8ـــــ� واقـــــع إدا اســـــات ر ة التم�ـــــ� والقـــــوان�ن والد ر�ــــ� ضـــــوء مـــــدخل إدا ر
 السابقة ؟

ة جامعـة ام القـر بمكـة املكرمـة مـن وجdـة نظـر أفـراد عينـة - ة التم�ـ� �ـ� إدا ى التعرف ع78 واقع إدا ر ر
اسة ؟   رالد

ىض املق-,حات ال�q ~سdم �� تطو ر الواقع ]دار جامعة ام القر بمكة املكرمة�� ضوء  وضع /ع- ي
اسة؟   رما ~سفر عنھ نتائج الد

 أAمية البحث

 �Sت¾,ز أ&مية البحث �� التا :  

اســة lوSــ7 �ــ� اململكـــة العر�يــة الــسعودية  )1 ل  ال�ــq ت@نـــاو - ع8ــ� حـــد علــم الباحــث-رأ¶Vــا الد
ة جامعة أم القر ة التم��رتطو ر إدا ّ بمكة املكرمة من منظو إدا ر ر   .ى

أن املتغ�ــ,ات العامليــة املعاصــرة والتحــديات ال�ــq تواجــھ التعلــيم ا^[ــام¡� بالعــالم العر\ــي  )2
رعامــة، وا�[تمــع الــسعودي خاصـــة، تتطلــب lخــذ بأحــدث املفـــا&يم ]دا ــة ال�ــq تجعـــل 

لم املناظرة �� الدو &ذا القطاع من التعليم ¬عÀش �� حالة تنافسية مع مؤسسات التعلي
لlخر من أجل الوصو ملرحلة التم��  .ى

ـــن  )3 Vwــــــا ومــــــشكالVwا، فــــــضال عـــ ــــر بواقــــــع إدا ة جامعــــــة أم القــ تبــــــص�, املــــــسئول�ن عــــــن إدا
ً

ر ىر
ة التم�ــ�، وكيفيــة Aســتفادة مــن &ــذه lســس �ــ� تطــو ر  رتبــص�,&م باألســس النظر ــة إلدا

 . &ذا الواقع 

  مصطV_ـات البحث 

ة � رإدا� :التم

دت    :العديد من التعر فات ال�q تناولVxا و مكن ان نذكر م�Vا ما ي�8رو

ة عرفـت -  ة" :  بأ¶Vـا التم�ـ� رإدا  تYامــل  �ـ� و~ـشغيلdا املنظمـة عناصـر وت{ــسيق توفيـق ع8ـ7 رالقـد
 يحقـق الـذي ا��رجـات ىمـستو إSـ7 بـذلك لوالوصـو الفاعليـة، معـدالت أع8ـ7 لتحقيـق وترابط
 ).7، 2002ع�8 السلqr، . (باملنظمة املرتبط�ن ا^�املص أ�Ãاب وتوقعات  ومنافع رغبات
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ة املنظمـــة وتحقيـــق النتـــائج ال�ــــq ترتكـــز ع8ـــ7 مجموعـــة مــــن  -  ســـة املتأصـــلة �ــــ� إدا ر´ـــ� تلـــك املما ر
 ).(EGAN, Steve 2003,8 املعاي�, ا^[و&ر ة

ة التم�ــ� اجرائيــا -  ســات ]دا ــة النا�Ïــة ال�ــq تجعــل : رو مكــن ~عر ــف إدا رتلــك µlــشطة واملما ر
د املتاحـــة توظيفـــا إدا ات واملــوا ة جامعــة أم القـــر متم�ــ�ة �ـــ� أداVWــا مـــن خـــالل توظيــف القـــد

ً
ر ر ير

فعــاال وفــق معــاي�, قابلــة للقيــاس و�مــستو ات تحقــق الكفــاءة والفاعليــة، ممــا يجعلdــا متفوقــة 
ً

  .ومنفردة عن با�Ñ ا^[امعات

اسة و   :داcdاأرمنa` الد

اســة، فdــو يقـع ضــمن البحــوث الوصــفية ¬عـد املــنEF الوصــفي &ـو املــنEF املالئــم لdـذه ال رد
صــف الظــوا&ر " ّاملـ�Òية التحليليــة، وال�ــq ~عــرف بأ¶Vـا  والبحــوث ال�ــVw qــدف إSـ7 اك@ــشاف الواقــع و

وصـفا دقيقـا وتحديـد خصائـصdا تحديـدا كيفيـا أو كميـا، وكمـا تقـوم بالكـشف عـن ا^�الـة الــسابقة 
ً ً ً ً ً

ـــة وتحــــــاو الت Vwا ا^�اليـــ ــــو ـــوا&ر وكيــــــف وصــــــلت إSــــــ7 صــ لللظــ ن{بــــــؤ بمــــــا ســــــتYو عليــــــھ �ــــــ� املــــــستقبل، ر
 .و�اختصار فVw qÔتم بماq®Ó الظوا&ر وحاضر&ا ومستقبلdا

مــة حــو موضــوع  للــذا فــإن الباحــث ¬ــستخدم &ــذا املــنEF ^[مــع املعلومــات والبيانــات الال ز
ثائقdـــا الرســـمية، باإلضـــافة إSـــ7 جمـــع املعلومـــات والبيانـــات  &ا املكتMيـــة و والبحــث ا^�ـــا�S مـــن مـــصاد ر

مة ع اسة امليدانية القائمة ع78 بيانات ومعلومـات سـÀتم جمعdـا مـن عينـة البحـث زالال رن طر ق الد
اسات السابقة رباستخدام اس@بانة، و قوم الباحث بتصميمdا من خالل ]طار النظر والد   .ي

اسات السابقة   :رالد

اســة ا^�اليــة  اســات الــسابقة حــو موضــوع الد ر�ــ� ضــوء مــا تــم القيــام بــھ مــن مــ�Ò للد لر
اســة، ُوجـد أ اســات و�حــوث لdــا قيمVxــا وأ&ميVxـا ~عرضــت ^[انــب أو آلخــر مــن جوانــب الد رن &نــاك د ر

اســـات الــسابقة  مقـــسمة إSـــ7 وفقـــا لل-,تÀـــب الزم¥ــq مـــن lقـــدم إSــl 7حدثروفيمــا ي8ـــ� عرضــا لdـــذه الد
�Sية =التاMاسات أجن اسات عر�ية ود رد   :ر

أوال 
ً

اسات العرgية:    : رالد

اســة الjالYــ'، غبــو  )1 رد ة التم�ــ� ومتطلبــات تطبيقــھ )ــ' جامعـــة " qعنــوان) 2013(ر رمـــدخل إدا
ة   "راملنصو

Sاسة ا ة التم�� وأ&م خصائصdا،7 ر&دفت الد ومتطلبات تطبيـق مـدخل  ربيان مفdوم إدا
ة التم�� بمؤسسات التعلـيم العـا�S وأ&ـم التحـديات ال�ـq تواجـھ تطبيقdـا، وتقـديم أ&ـم النمـاذج  رإدا

ة التم�ــ� ع ة رالــشا×عة �ــ� تطبيــق إدا ر8ــ7 املــستو الــدو�S، وتحديــد أ&ــم متطلبــات تطبيــق مــدخل إدا ى
ة اسة املنEF الوصفي مستعينة باس@بانة .رالتم�� �� جامعة املنصو أى  رواستخدمت الد رالسـتطالع 

ة حــو العناصــر واملتطلبــات lساســية لتطبيــق &ــذا  لعينــة مــن القيــادات وا^�¾ــ,اء بجامعــة املنــصو ر
ة التم�ـ�املدخل، من حيث توافر&ا �� ظل  . رالوضع ا^�ا�S ومدى أ&مية توافر&ـا لتطبيـق مـدخل إدا

ة التم�ـ� يتطلـب تـوافر القيـادة ا^[امعيـة  اسة ا�S عدة نتـائج مـن أ&مdـا أن تطبيـق إدا روتوصلت الد ر
الفعالــة، والتخطـــيط Aســـ-,اتي�� لتطـــو ر املؤســـسات ا^[امعيــة، وتـــوافر بنـــاء اســـ-,اتي�� متYامـــل، 

¢س با^[امعةروتفعيل برامج التد ب وا   .رلتنمية املdنية املستدامة ألعضاء &يئة التد
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اسة ابراAيم عثمان  )2 � املؤسq "vwxعنوان ) 2014(رد�ة إyY : املفاAيم ��ودة Bداء والتم رإشا
ة ا��ودة  gية إلدا � للمؤسسة Bو�رنموذج التم   )EFQM. 2013(ر

ــــا ــــرض مفdـــــوم قيـــــاس lداء، ومؤشـــــرات ومعـــــاي�, قيـ اســـــة اSـــــ� عـ ـــدفت الد س lداء �ـــــ� ر&ــ
ــــــودة ة ا^[ـــــــ ـــــــة إلدا �يــــــ ـــــسة lو ــــ ــــــــــ� للمؤســــ ــــــــــوذج التمي�ـــ ــــــــان نمـــ ــــــات، و�يـــــ ــــز املعلومـــــــ ـ ــــــات ومراكــــــــ راملكتبــــــ                          ر

)EFQM. 2013 ( يـة التقيـيم الـذا~ي للمؤسـسة وفوائـد إعـداد]Fادار، وعـرض من رومYوناتـھ ومنطـق 
اســـة املـــنEF الوصـــفي والتحلي8ـــ� واملـــ�Ò ا مليـــداµي واملقـــابالت ال�Ûـــصية راملقيمــ�ن، واســـتخدمت الد

ة ا^[ـودة  �يـة إلدا رلبعض املؤسسات ال�q طبقت النموذج ا^�اص باملؤسسة lو ) EFQM. 2013(ر
اســة /عــدة نتــائج مــن أ&مdــا ع8ــ7 أ&ميــة  .يمثــل الــشركة الــسودانية للتوليــد ا^�ــرار روقــد خرجــت الد

ة التعــرف ع8ــ7 فلــسفات ونظر ــات وأدوات جــودة lداء املؤســ¯®q بمختلــف أ رنواعdــا وأشــYالdا بــصو
  .علمية وعملية وتطبيقيھ ح�Ü تتمكن املنظمة من اختيار ما يناسVtا من أنظمة وأدوات القياس

3(  vwاسة السو� جة" qعنوان ) 2015(رد سة رد ة غزة محافظات )' التقنية الWليات رمما  رإلدا
���ة وعالق�cا التم�  " التنافسية بامل

جةمما اسة ا�S الكشف عن د ر&دفت الد ر ة غـزة محافظـات �� التقنية الYليات سةر  رإلدا
سـVxا السـ-,اتيجيات امل�ـ�ة التنافـسية  ،رالتم�� من جdـة، ومما  العالقـة 7الوقـوف ع8ـو يمـن جdـة أخـر

ـــ7 عينــــة مـــــن الdيئـــــة  اســــة املـــــنEF الوصــــفي مـــــستعينة باســـــ@بانة طبقــــت ع8ــ ـــتخدمت الد ربي�Vمــــا، واســ
اســة  . فـردا341غـزة بلـغ عـدد&م  تمحافظـا �ـ� التقنيـة رl=اديميـة و]دا ـة بالYليـات روتوصـلت الد

ة التم�ـ� مـن وجdـة  سة الYليات التقنية بمحافظات غـزة إلدا جة مما را�S عدة نتائج من أ&مdا أن د ر ر
 qÞـــسµ ن زنظـــر الdيئـــة ]دا ــــة وl=اديميـــة ف�Vــــا حـــصلت ع8ــــ7 و ســــة .)%73.91(ر جـــة مما ر كمــــا أن د ر

رامل�ــــ�ة التنافـــسية مـــن وجdـــة نظـــر الdيئـــة ]دا ــــة الYليـــات التقنيـــة بمحافظـــات غـــزة الســـ-,اتيجيات 
 qÞسµ ن   .)%76.36(زوl=اديمية ف�Vا حصلت ع78 و

اســـة الـــشر�ف  )4 رتـــصو مقDـــ2ح لتطـــو�ر عمـــادة خدمـــة ا��تمـــع والتعلـــيم " qعنـــوان) 2015(رد
��ة التم   "راملستمر بجامعة تبوك )' ضوء مدخل إدا

اسة ا�S ~عـرف املتطلبـات lساسـية ملـدخل ة التم�ـ�، و~عـرف واقـع العمـادة �ـ� ر&دفت الد ر إدا
رضــوء &ــذا املــدخل وتحديــد مــصادر القــوة ونقــاط الــضعف، وضــع تــصو لتطــو ر العمــادة �ــ� ضــوء 
ــــفي  اســــــة املــــــنEF الوصــ ة، واســــــتخدمت الد ة التم�ــــــ� =أحــــــد املــــــداخل ا^�ديثــــــة �ــــــ� ]دا رمـــــدخل إدا ر ر

¢س )117(التحلي8ــ�، معتمــدا ع8ــ� اســ@بانة طبقــت ع8ــ7 عينــة اشــتملت ع8ــ7  ر مــن أعــضاء &يئــة التــد
&ــ، للوقـوف ع8ــ7 متطلبـات ومعوقــات )1435 -1434(العـامل�ن بجامعـة تبــوك خـالل العـام ا^[ــام¡� 

ـــع والتعلـــــيم املـــــستمر بجامعـــــة تبـــــوك ــــادة خدمـــــة ا�[تمــ ة التم�ـــــ� /عمـ وتوصـــــلت .رتطبيـــــق مـــــدخل إدا
اسة لعدة نتائج من أ&مdا جة املعوقات ال�q تواجھ تطبيق مدخل إد: رالد ة التم�� �ـ� عمـادة رأن د را

تراوحـت بـ�ن ) تنظيمية، /شر ة، مالية، تكنولوجية(خدمة ا�[تمع والتعليم املستمر بجامعة تبوك 
�ــا�� وقــد احتلــت املعوقـات التنظيميــة املرتبــة lوSــ7 بمتوســط حــسا\ي ) 3.51 -3.74( روفـق مقيــاس 

جة عالية أمام تطبيق) 3.74(بلغ  ة التم�� �� عمادة رمما ¬عكس أ¶Vا من املعوقات ذات د ر مدخل إدا
  .خدمة ا�[تمع والتعليم املستمر بجامعة تبوك

  

  



 

معة األزهرجا  
 كلية التربية بالقاهرة

 مجلة التربية
 م2022 لسنة يناير، )4(، الجزء )193: (العدد

 

 

267 

اســة الفــرا  )5 و�ــي " qعنــوان ) 2015(رد ة التم�ــ� بجامعــة Bقــ��w وفــق النمــوذج Bو رواقــع إدا ر
 ��  "EFQMللتمي

ة التم�ــ� �ــ� جامعــة lقــÜ®â وســبل تطو ر&ــا  اســة إSــ7 التعــرف ع8ــ7 واقــع إدا ر&ــدفت &ــذه الد ر
و\ــــي للتم�ــــ� وفـــق النمــــو ، مـــن خــــالل التعــــرف ع8ــــ7 وجdـــات نظــــر أÃــــ�اب الوظــــائف EFQMرذج lو
ساء lقـسام أ=اديميـة(]شرافية  اء الدوائر والوحدات، ر ؤأعضاء مجلس ا^[امعة، مد ، )رإدا ـة/ ر

ــاد ع8ـــ7 املـــنEF الوصـــفي التحلي8ـــ�، وتـــم جمـــع املعلومـــات lوليـــة مـــن خـــالل اســـ@بانة  ولقـــد تـــم Aعتمـ
اســة الظــا&رة، صــممت خصيــصا لdــ اســة، كمــا تــم اســتخدام أســلوب ا^�ــصر الــشامل �ــ� د رذه الد ر

عــت عل�Vــا Aســ@بانة، ولقــد تــم اســ-,داد ) 116(حيــث بلــغ ¸[ــم ا�[تمــع مائــة وســتة عــشر  زمفــردة و
ط، حيث بلغـت µـسبة ) 5(اس@بانة واس@بعاد ) 98(نثمانية و~سعو  واس@بانات لعدم مطابقVxا للشر

اســــة إSــــ7 العديــــد مــــن النتــــائج أ&مdــــاوقــــد خلــــصت %).80(املــــردود  ىأن مــــستو تطبيــــق جامعــــة : رالد
ة التم�ــ� املتمثلــة �ــ�  د (القيــادة، الــسياسات وAســ-,اتيجيات، العــامل�ن (رlقــÜ®â لعناصــر إدا راملــوا

ضـا العـامل�ن، خدمـة )]جـراءات(، العمليـات )الMـشر ة ضـا الفئـة املـسVxدفة،  ر، الـشرا=ات واملـواد،  ر
l سيةا�[تمع، نتائجÀ60يقل عن ) داء الرئ.%  

اســـة امللي�ـــ'  )6 معـــاي�2  ضـــوء العلميـــة بجامعـــة حائـــل )ـــ' Bقـــسام تطـــو�ر"qعنـــوان ) 2016(رد
��ة التم   "رإدا

اسة اليالتوصل إ7S تصو مق-,ح لتطو ر lقسام العلمية بجامعة حائل �� ضوء  ر&دفت الد ر
اسـة املـنEF الوصـفي مـستعينة  ة التم�� واسـتخدمت الد رمدخل إدا باسـ@بانة طبقـت ع8ـ� عينـة مـن ر

¢س بجامعـة حائـل عـدد&م  مـن إجمـا�S أعـضاء  % 14عضواب{ـسبة حـوا�S ) 306(رأعضاء &يئة التد
¢س با^[امعة ي�Vدف التعرف ع78 مستو أداء lقسام العلميـة بجامعـة حائـل �ـ� ضـوء . ر&يئة التد

¢س ة التم�� من وجdة نظر أعضاء &يئة التد رمعاي�, إدا اسة.ر  إ7S مجموعة من النتائج روتوصلت الد
جـود وثيقـة ~ع¾ـ, :وم�Vا ¢س، و وامتالك lقسام العلمية سياسة وا��ة ومعلنة ألعـضاء &يئـة التـد ر

سالة القسم وأ&دافھ املستقبلية، كما أن &ذه lقسام تحرص ع78 توعية الطالب /سياساVwا  رعن 
ات lقــسام بأساســيات الت.وأ&ــدافdا املــستقبلية خطــيط Aســ-,اتي�� وإعــداد رعــدم إملــام /عــض إدا

¢س بالقـسم، وعـدم  را^�طط Aس-,اتيجية، وعدم سع�Vا إ7S تحقيق العدالة ب�ن أعـضاء &يئـة التـد
¢س   .رµشر ثقافة التم�� لدي أعضاء &يئة التد

اسة Qشقر، والjنداو  )7 يد � املؤس�wx لWليات " qعنوان ) 2017(ر�رتصو مق2Dح لتحقيق التم
Aر )' ضوء نموذج  B ة ا��ودةزجامعة وgية إلدا راملؤسسة Bو   " EFQMر

&ــر �ــ�  l ليــات ا^[امعــةYل q®¯ــ7 تقــديم تـصو مق-ــ,ح لتحقيــق التم�ــ� املؤسـSاســة إ ز&ـدفت الد رر
ة ا^[ــــودة �يــــة إلدا رضــــوء نمــــوذج املؤســــسة lو اســــة لتحقيــــق &ــــدفdا (EFQM) ر ر، واســــتخدمت الد

ــــ7 النظر ـــــة املؤســـــسية، كمـــــا اســـــتعانت   مقـــــابالت -:بـــــاألدوات التاليـــــةاملـــــنEF ِالوصـــــفي، واســـــ@ندت إSـ
&ـر  l حـدات ضـمان ا^[ـودة بجامعـة ز��صية غ�, مقننة من /عض أعـضاء مركـز التم�ـ� الـدو�S و و

كما تم اعداداس@بانة، تم تطبيقdا ع78 عينـة . /غرض فdم طبيعة عملdم والصعو�ات ال�q تواجddم
فـــردا172(عــشوائية قوامdــا 

ً
 (l س �ــ� املراتـــب¢ أســـاتذة، (=اديميــة ا��تلفــة رمــن أعــضاء &يئـــة التــد
ســـو ، مد نأســـاتذة مـــساعدو &ـــر املعتمـــدة مـــن قبـــل ) رن l ليـــات جامعـــةYيئـــة القوميـــة لـــضمان "زبdال

ـــــان =ليــــــــات -"ا^[ـــــــودة وAعتمــــــــاد ـــات –وعـــــــدد&م ثمـــ ــــ�Vم =ليـــــ ــــــة( مـــ ـــــات ) شــــــــرعية وعر�يـ عمليــــــــة (و=ليـــ



  المكرمة بمكة القرى أم لجامعة اإلداري الواقع تطوير
 التميز إدارة مدخل ضوء في 

   بن عبد هللا عبد الرحيم قاريدمحم/ أ
  ظحادمحم صبري / د.أ

  فرج مصطفى الشافعي/ د  

 

 

268 

مــة لتنفيــذ ). وتطبيقيــة اســة عــددا مــن املتطلبــات و]جــراءات الال زوقــدمت الد ر
ً

ًالتــصو املق-ــ,ح بنــاء  ر
اســة امليدانيــة مــن نتــائج، ومــن أم &ــذه املتطلبــات ات  : رع8ــ� مــا أظdرتــھ الد رتــوف�, آليــة لرصــد تطــو

&ــــر، وتأســــÀس وحــــدة  l ليــــات املتم�ــــ�ة بجامعــــةYس جــــائزة للÀليــــات املنــــاظرة، وتأســــYزونتــــائج أداء ال
سـات رإعالميـة بYـل =ليـة ت@ب¥ــq أسـلوب القيـاس واملقـار بأفــضل املما  با^[امعـات املنـاظرة لتحــس�ن ن

&ر l انات =ليات جامعةYاديمية و]دا ة بما يتوافق مع إم=l وضاعlز   .ر

اسة ا�Uال)'  )8 � " qعنوان ) 2018(رد�ة التم جة تطبيق قيادة جامعة امللك خالد ملعاي�2 إدا رد ر
���ي للتمي �س با��ا EFQMر)' ضوء Bنموذج Bو   "معة رمن وجjة نظر أعضاء Aيئة التد

ة التم�� �� ضوء  جة تطبيق قيادة جامعة امللك خالد ملعاي�, إدا اسة إ7S معرفة د ر&دفت الد ر ر
\ـــي اســــة EFQMرlنمـــوذج lو ¢س با^[امعـــة، واســـتخدمت الد رمـــن وجdـــة نظـــر أعـــضاء &يئـــة التـــد ر

¢س �ـ� العـام ) 350(املنEF الوصفي مستع�ن باسـ@بانة طبقـة ع8ـ7 عينـة بلغـت مـن  رعـضو &يئـة التـد
عـــت بـــ�ن) 60(&ــــ، تـــضمنت Aســـ@بانة 1439-1438را²ــ®q الد القيـــادة، : معـــاي�, للتم�ـــ�) 9(زمؤشـــرا تو

د املاديـة، العمليـات ]دا ـة، نتــائج  د الMـشر ة، العالقــات واملـوا روالـسياسات وAسـ-,اتيجيات، املـوا ر ر
ـــا العـــــامل�ن، نتــــائج خدمـــــة ا�[تمـــــع، نتــــائج lداء الرئÀـــــسية،  ضــ ـــائج  رضــــا املـــــستفيدين، نتـ وأظdـــــرت ر

جة تطبيق املعاي�, بجامعة امللـك خالـد  \ي للتم�� بأن متوسط د رالنتائج ع78 مستو lنموذج lو ر ى
جـــة )3.03(بلغـــت  جـــة تطبيـــق مقبولـــة وفقـــا للوســـط ا^�ــــسا\ي ) متوســـطة(ر، وتمثـــل د رو~ع¾ـــ, عــــن د

يالنظر املعيار وحققـت لللمقياس ا^�ماq®²؛ الذي يمثل ا^�د lدµى للقبـو بجـودة التطبيـق، ) 3(ي
ـــا أخفقــــت ) 6(ا^[امعــــة  جـــــة ) 3(معــــاي�, للتم�ـــــ�، بÀنمـ رمعـــــاي�, عــــن تحقيــــق ا^�ـــــد lدµــــى للقبــــو بد ل

جة التطبيق ~عـز لـصا^� التخصـصات  ق دالة إحصائيا �� د ىالتطبيق، واظdرت النتائج وجود فر ر و
ك جة استاذ مشا جة العلمية لصا^� د ق �� متغ�, الد رµAسانية، وفر ر ر   .و

اســـة فjـــد حميـــد  )9 ة �علـــيم الطـــائف ) م2019(رد ة املعرفـــة )ـــ' إدا رواقـــع تطبيـــق مـــضام�ن إدا ر
� املؤسvwx من وجjة نظر القيادات العاملة �cا�  وعالقتھ بالتم

ة ~علــــيم  ة املعرفــــة �ــــ� إدا اســــة اSــــ7 الكــــشف عــــن واقــــع تطبيــــق مــــضام�ن إدا ر&ــــدفت &ــــذه الد ر ر
®q مــن وجdــة نظــر القيــادات العاملــة �Vــا ، واتبعــت املــنEF الوصــفي الطــائف وعالقتــھ بــالتم�� املؤسـ̄ـ

جــة الYليـة لتقــدير افـراد عينــة  تھ املـ�Òية، واســتخدمت اداة Aسـ@بانة، وتوصــلت الىـان الد ربـصو ر
ة املعرفـــة =انـــت متوســـطة اســـة لتطبيـــق ادا رالد ة ~علـــيم أو .ر ة حـــث القـــائم�ن ع8ـــ7 ادا روصـــت بـــضر ور

ك املعرفــــة مــــع  ة املعرفــــة مــــن حيــــث ~ــــشا ـــيقdم الدا رالطــــائف ع8ــــ7 تطــــو ر تطبـ ا^[dــــات ا�[تمعيــــة، ر
ة  روانتاج وتوليد املعرفة داخل مؤسساVwا، وتخز ن املعرفة وتطبيقdا، بما يحقق تطبيقـا متم�ـ�ا الدا
لة ع8ــ7 تخـصيص م��انيــة  ة العمــل مـع ا^[dــات املـسؤ واملعرفـة �Vـذه املؤســسات، كمـا اوصــت بـضر رو

وف�, Aليـــات والوســـائل ، وكـــذلك تـــ)و ابتYـــار او اك@ـــسابأمـــن شـــراء ( عمليـــات توليـــد املعرفـــة لـــدعم
ف جديــــدة وصــــقلdا ومعا^[Vxــــا بمــــا ¬ـــــسdم  را��تلفــــة التاحــــة الفرصــــة للعــــامل�ن ع8ــــ7 اك@ــــساب معــــا

  .    ايجابيا �� انتاج وتوليد املعرفة

ثانيا
ً

:  B اسات     :و مكن ذكر /عضdا فيما ي�8: جن�يةرالد

اســــــة  )1 ــــوان) مOlson) 2009رد )ــــــ' وظــــــائف الــــــدعم للتع: qعنــ ة ا��ــــــودة  ــــيم Qبتــــــدا£ي رإدا لــ
� )' Bداء��دج الوطنية ل�Vودة والتم روالثانو باستخدام معاي�2 جائزة مالكوم بالد   "ي

ة ا^[ـــودة واتــصالdا مـــع /عــضdا الـــبعض �ـــ�  اســـة إSــ7 معرفـــة كيفيــة بنـــاء نظــام إدا ر&ــدفت الد ر
مــال ىدعـم وظـائف عــدة مجـاالت م�Vـا القيــادة، والبيانـات، التخطـيط والقــو العاملـة، وعمليـات lع
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، ومــن أبـــر النتــائج أن &نــاك عالقـــة ذات  زوأÃــ�اب املــصا^�، والنتــائج بـــالتعليم Aبتــدا×ي والثــانو ي
داللـة إحــصائية بـ�ن معــاي�, القيـادة وإجــراءات العمـل، وأن تطــو ر وµـشر ا^�طــط Aسـ-,اتيجية لdــا 

ة النظر �ـ� املعـاي�, مـع مـ اسة بضر رتأث�, مباشر عl 78داء التنظيqr، وأوصت الد ر الوقـت وأن ور ور
ات ا��تلفة و مكن أن تؤدي إ7S تطو ر املعاي�, ال�q تقÀس جوانـب  رlدوات وضعت لتعكس التكرا

ة العملية، والنتائج ة املعرفة، والتخطيط Aس-,اتي��، وإدا رالقيادة، والقياس، والتحليل وإدا   .ر

اسـة  )2 علـيم العـاY' التم�ـ� )ـ' الت" qعنـوان ) A.K. Sen Gupta &Vikram Parekh)2009رد
  "الطر�ق إB yYمام: )' الjند

اسة ا�S مناقـشة سـبل تحقيـق التم�ـ� �ـ� التعلـيم العـا�S الdنـدي ونقـاط القـوة  ر&دفت الد
جية، خ ، واتفاقيات منظمـة ىاصة ��  القو امل-�ايدة للعوملةروالضعف وتأث�, البÀئة الداخلية وا^�ا

ة العامليـــة املتعلقـــة با^�ـــدمات  د وأن تلــــك �èــــصة وشـــيكة لv[امعـــات �ـــ� الdنـــ، وخ) GATS(رالتجـــا
ً ~ـــسر¢ع عمليـــة النمـــو أو ضـــمو &ـــذه املعا&ـــد اعتمـــادا ع8ـــ7 اســـ-,اتيجيVxا S7ـــإن تـــؤدي  أمـــاإالعوامـــل  ر

ات امــام التعلــيم العــا�S الdنــدي م�Vــا. و&يYلdــا وعملياVwــا اســة /عــدة مــسا روخرجــت الد ال-,ك�ــ� ع8ــ7 : ر
ب ال املعا&د العاملية،  / نا�Ïة واقامة شراكة مع ا^[امعات رتحقيق مYانة عاملية اس@نادا ا�S التجا

، تنمية نقاط القوة �ـ� ا�[تمـع الdنـدي   قالعمل ع78 ا^�فاظ ع78 الdو ة مع Aستفادةمن@نوع السو
نالقــو العاملــة ، وعــدد كب�ــ, مــن الــسYان الــذين ¬عرفــو ]نجل��يــة ، وعــدد كب�ــ, مــن ( مثــل تــوافر  ى

نقة العليا الذين يؤمنو بفلسفة التعليم العا�S ومالءمتھ،وعدد من الطب/ سYان الطبقة املتوسطة 
 qrمن الطراز العـال �Sضـع اسـ-,اتيجيات ). مقدمي التعليم العا وتحـديث أو إµـشاء أو µـشر املعرفـة و

  .جديدة ومبتكرة

اســة   )3 تحقيــق التم�ــ� )ــ' التعلــيم " qعنــوان )مNadaf. Z  &M.H. Siddiqui) 2016رد
'Yالعا"  

ا ســة الي@ــسليط الــضوء ع8ــ7 كيفيــة تحقيــق التم�ــ� �ــ� التعلــيم العــا�S، مــن خـــالل ر&ــدفت الد
اسة شاملة لألدبيات ذات الـصلة، ملواجdـة التوقعـات العاليـة مـن ا�[تمـع باملـسا&مة ال�ـq يمكـن  رد
ة التغي�, ،  رأن تقدمdا ا^[امعات �� مساعدتھ ع78 ~علم العÀش مع التغي�, ، ولقيادة التغي�, ، وإلدا

اســـة أن مفdـــوم ودعـــم ا ¬عـــاµي مـــن " التم�ـــ�"رلتحـــسن �ـــ� جميـــع مجـــاالت ا^�يـــاة، واظdـــرت نتـــائج الد
 qr�¹استخدام ت- �Sألن العديد من مؤسسات التعليم العا )HEls ( 7Sومـع ذلـك، "التم��"~س¡7 إ،

ات وµlـشطة املرتبطـة �Vـا تركـز /ـشYل شـبھ  رفـإن نظـرة عـن كثـب تكـشف أن &ـذه ا��ـاوالت واملبـاد
اسة بإµشاء قاعدة يحصر ع78 ا ما تYو ع78 التعلم والتعليم، واوصت الد ر املسائل البحثية، وناد نر ً

®q للتنميـــة التعليميـــة محليـــا، Aع-ـــ,اف  ¢س"ًالـــدعم املؤســ̄ـ ات التوظيـــف " ربـــالتم�� �ـــ� التـــد ر�ـــ� قـــرا
داخـــل =ـــل مؤســـسة مـــن مؤســـسات التعلـــيم " منتـــدى التم�ـــ�"وال-,قيـــة ع8ـــ7 أســـاس lولو ـــة، µـــشاء 

�Sد وا^�¾ـ,ات ا^�اليـة �ـ� مجـال تطــو ر التعلـيم، تقـديم العـا جـائزة التم�ــ� "ر ال�ـq تجمـع وت@بـادل املــوا
q®¯¢ اجعة بناءة" رالتد ¢س /شYل موضو�� وتقديم ~غذية  ر^[ائزة التم��، قياس فعالية التد   .ر

اســــــة  )4 ة التم�ــــــ� )ــــــ' ضــــــوء نمــــــوذج التم�ــــــ�"qعنــــــوان)مFaraj) 2018رد ـــــي  رتقيــــــيم إدا و�ـ ر Bو
 ":ئفبجامعة الطا

ة التم�ـ� �ـ� جامعـة الطـائف مـن خـالل Aعتمـاد ع8ـ7 معـاي�,  اسة ا7S تقييم إدا ر    &دفت &ذه الد ر
و\ي  القيادة والسياسات وAس-,اتيجيات، ) 1: (من حيث l/عاد التالية) EFQM(رنموذج التم�� lو



  المكرمة بمكة القرى أم لجامعة اإلداري الواقع تطوير
 التميز إدارة مدخل ضوء في 

   بن عبد هللا عبد الرحيم قاريدمحم/ أ
  ظحادمحم صبري / د.أ

  فرج مصطفى الشافعي/ د  

 

 

270 

د الMــــشر ة، ) 2( د، ) 4(العمليــــات، ) 3(راملــــوا نتـــــائج ) 6(ا^�ــــدمات، املنتجــــات و) 5(رالـــــشرا=ات واملــــوا
د الMــــشر ة،  اســــة املــــنEF الوصــــفي  نتــــائج lداء الرئÀــــسة،) 8(نتــــائج ا�[تمــــع و) 7(راملــــوا رواتبعــــت الد

،وتـــم جمـــع البيانـــات باســـتخدام اســـتMيان طبـــق ع8ـــ7 عينـــة عـــشوائية مـــن أعـــضاء )ناملـــس�î واملقـــار(
¢س  ق ذات وتوصـــلت اSـــ7 عـــدت نتـــائج م�Vـــ. مـــن جامعـــة الطـــائف) 284= ن (ر&يئـــة التـــد وا وجـــود فـــر

ة التم�� ^[امعة الطائف �� ضوء  جة إدا رداللة إحصائية �� د  من وجdة نظر أفراد العينـة EFQMر
ق ذات : مــن حيــث املتغ�ــ,ات التاليــة وا^[ــ{س، املرتبــة l=اديميــة، وســنوات ا^�¾,ة،وعــدم وجــود فــر

ة التم�ــ� �ــ� جامعــة الطــائف  ســة إدا جــة الYليــة ملما رداللــة إحــصائية �ــ� الد ر  مــن EFQMبــالنظر إSــ7 ر
ــــ,ات التاليـــــــة ـــــث املتغ�ــــ ــــــن حيـــ اســـــــة مــ ـــة الد ـــــر أعــــــــضاء عينـــــ نــــــــوع الYليــــــــة وعــــــــدد ال¾ــــــــ,امج : روجdـــــــة نظـــ

ىالتد Mيــة،و=انت التوصــية الرئÀــسة لdــا ´ــ� حــث ا^[امعــة ع8ــ7  ــادة ا^[dــود لتحقيــق مــستو أع8ــ7  ز ر
 7Sة التم�� بالنظر إ سة إدا رمن مما   .EFQMر

اسات السابقة       :ر�عليق عام ع½y الد

ة جامعة أم القـر بمكـة املكرمـة �ـ� ضـوء  .1 اسةا^�الية إ7S التعرف ع78 واقع إدا ىس¡� الد ر ر
اســة  ة التمـــ�� مــع وضــع تــصو لتطو ر&ــا و&ــو Aمــر الــذي لــم تتطــر ال�Vــاي د رمــدخل إدا قر ر ّ

 .سابقة

ة التم��  .2 اسة ا^�الية ع78 عدد من املعاي�, املنMثقة عن النماذج املتنوعة الدا راعتماد الد ر
اســــةندو اســــات مثــــل د ر تب¥ــــq نمــــوذج /عينــــھ كمــــا فعلــــت /عــــض الد يAشــــقر، والdنــــداو  ر

اســة ا��ال�ـــ� )2017( اســة)2018(ر، ود اســـة )Faraji. R &et.al) 2014ر، ود  Farajر، ود
اإحيث ) م2018( و\ي دو غ�,ه من النماذج ع78 النموذج lو¶Vم ركز نو  .ر

ة .3 اســات ببحــث العالقــة بــ�ن مــدخل ادا را&تمــام /عــض الد  ردا ــةاملداخل A التم�ــ� و\عــضر
lة رخر مثل مدخل ادا اسـة  املعرفة ى مـر الـذي لـم و&ـو l) م2019(فdـد حميـد ركمـا �ـ� د

ة التم�ــ� إقتتطـر  ة جامعــة ام القــر �ــ� ضــوء ادا اســة حيــث ا&تمــت بتطــو ر ادا رليــھ الد ر ىر
ىدو البحث �� اي عالقات مع مداخل ادا ةاخر  .رن

اســات الــسابقة ع .4 8ــ7 تحقيــق التم�ــ� �ــ� مؤســسات التعلــيم قبــل ا^[ــام¡� رترك�ــ� /عــض الد
اســة  اســة ا^�اليــة ع8ــ7 )مOlson) 2009رمثــل د ر، وذلــك �ــ� الوقــت الــذي ركــزت فيــھ الد

�Sالتعليم العا. 

ـــــسئو�S وحــــــدات  .5 ــــا ومـ كالVWــ ـــداء الYليــــــات و ــــ� عمـــ ـــة ا^�اليــــــة وال�ــــــq تتمثــــــل �ــ اســـ وعينــــــة الد ر
ـــودة �ــــ� ا^[امعــــة، و\عــــض ـــا التخطــــيط والتطــــو ر ومــــسئو�S ا^[ـ ة العليـ ر العــــامل�ن �ــــ� ]دا

اســة  اســات الــسابقة مثــل د ¢س وال�ــq لــم يتطــر ال�Vــا عــدد مــن الد روأعــضاء &يئــة التــد ر قر
¢س فقــــط دو تنــــ) 2011(اللوقــــان  ـــة التــــد ـــq طبقــــت ع8ــــ7 عــــدد مــــن أعــــضاء &يئـ نوال�ـ لاو ر

l اسةالفئات رخر ال�q تناولVxا الد   .ى

 ��ة التم   :ونماذجjا رBسس النظر�ة إلدا

�م: أوال�  :اAية التم

إن التم�ــــ� �ــــ� طبيعتــــھ ¬عــــد أســــلو�ا ل�vيــــاة يمكــــن أن يحــــدث �ــــ� مؤســــسة صــــغ�,ة أو كب�ــــ,ة، 
ً ُ

رحYومية أو غ�, حYومية، تقـدم خدمـة أو ت{ـتج سـلعة، فdـو نمـط فكـر وفلـسفة إدا ـة ~عتمـد ع8ـ7  ي
l نة �� إشـباع احتياجـات طـراف زمنEF يرتبط بكيفية إنجاز نتائج ملموسة للمؤسسة لتحقيق املوا
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=افــة ســواء مــن أÃــ�اب املــص�vة أو ا�[تمــع كYــل �ــ� إطــار ثقافــة مــن الــتعلم و]بــداع والتحــس�ن 
  ). 114م، 2009صا^� بن سليمان الرشيد .(املستمر

ا �ــــ� ناحيــــة  ـــ� القــــوم، أى ســــار و¬ــــش�, مــــصط�v التم�ــــ� �ــــ� اللغــــة إSــــl 7صــــل م�ــــ�، و قــــال تم�ـ َّ

و¢عــد  .)929، 1985مجمـع اللغــة العر�يــة( �ــ� الرفعــةوانفـردوا وقــوة التم�ــ�، قــوة ا^�كـم الفاصــل وامل
مفdـوم التم�ـ� مـن املفــا&يم الرئÀـسة ال�ـq يك·ـ, تناولdــا �ـ� الوقـت ا^�ـا�S، حيــث اµـشغلت العديـد مــن 
س  اسات والبحوث بوضع مفdوم محدد للتم�� �ـ� التعلـيم، واختلفـت توجdـات البـاحث�ن واملـدا رالد ر

 ,Loukas N.Anninos (2007ييــر أنÀنـــوسســMيل املثـــال لالفكر ــة �ـــ� تنــاو &ـــذا املفdــوم، فع8ـــ7 
315)Anninos ئة التعليمية سواءÀالب �üل نواYو شامال لYوم التم�� �� التعليم ي{ب¨� أن يdأن مف 

ً ن
أداء اســـتýنا×ي فيمـــا يتعلـــق بالقيـــادة والتخطـــيط Aســــ-,اتي��، "رأ=اديميـــة أو إدا ـــة أو بحثيـــة، فdـــو 

ة العمليـات ق، وال-,ك�ـ� ع8ـ7 الطلبـة وسـو العمـل، وتب¥ـq قيـاس لـألداء واسـتخدام رو�Àئة العمل، وإدا
  ".املعلومات والتحليل

 Damon A.Williams, Berger, Joseph إضــافة إSــ7 ذلــك، فقــد حــدد /عــض البــاحث�ن
B.,McClendon, Shederick (2005,5).   ـوم التم�ـ� �ـ�dـا مفVعاد ي{ب¨� أن ¬ش�, إل�/l مجموعة من

   :التعليم ا^[ام¡�

اسية )1 رال-,ك�� ع78 الطلبة وتطو ا�[تمع، و&ذا ¬ع¥q توف�, أفضل املنا�E وا^�طط الد   .ر

د املؤسـسة باتجـاه تحـس�ن  )2 س باتجاه تحقيق l&داف وAستخدام lمثـل ملـوا رالتطو ر املدر و
يالبÀئــة التعليميــة، و&ــذا ¬ع¥ــq تــوف�, منــاخ محفـــز ومــÛ[ع لYــل طالــب لرفــع مــستو تحـــصيلھ 

  . فرد �� املؤسسة للمشاركة �� عمليات التعلم والتطو ر املستمرl=اديqr، و=ل

A&تمام بالتمايز وAختالفات الثقافية لYل املشارك�ن �� العملية التعليمية، حيث ~ع¥q تنـوع  )3
  .ا^�¾,ات و�التا�S تحس�ن أداء املؤسسة

املؤســـسة مجتمــع ترحيÞـــq ¬ــÛ[ع =ـــل أفـــراده باتجــاه خدمـــة الطلبــة والعمـــل باتجـــاه مــا ¬ـــسÜr ب )4
  . التعلمية

مـــن خـــالل مــــا ســـبق يتــــ�¹ أن تم�ـــ� مؤســــسات التعلـــيم يتحقــــق مـــن خــــالل جdـــود تنظيميــــة 
د املتاحــة لYـي تــؤدي إSـ� تحقيـق نتــائج متفوقـة ل�vــصو ع8ـ� م�ــ�ة  ل~ـشاركيھ تYامليـة الســتغالل املـوا ر

 املـساندة تنافسية من خالل ا��رجات ال�q تتمثل �� الطالب ا^�ر ج وlبحاث العلميـة وا^�ـدمات
  .ال�q يمكن قياسdا بناء ع�8 معاي�, ~عتمد ع�8 مؤشرات ملموسة

��ة التم   :رإدا

انطالقا من الواقـع ا^�ـا�S الـذي ¬ـش�, إSـ7 أنـھ قـد بـات لزامـا ع8ـ7 =ـل املنظمـات أن ~ـس¡7 إSـ7 
ً ً

ىإمـــتالك نظــــام إدار قـــو وفعــــال ¬ــــساعد&ا ع8ـــ7 البقــــاء وAســـتمرار، مــــن خــــالل التكيـــف مــــع بÀئــــة  ي
ات العوملــة وحـدة التنافــسية �ـ� عــالم سـر¢ع التغ�ــ,lعمـا ة التم�ــ�" ومـدخل . زل ا^[ديــدة وإفـرا " رإدا

ات عالية ��  ر&و مدخل شامل يجمع عناصر ومقومات بناء املنظمة ع78 أسس متم��ة تحقق لdا قد
ـــق بـــــ�ن  ـــق ال-ـــــ,ابط والتناسـ جيـــــة ا��يطــــة �Vـــــا، كمــــا يكفـــــل تحقيـ ـــ,ات وlوضــــاع ا^�ا رمواجdــــة املتغ�ــ

ة ع78 تحقيق م��ات تنافسية عنا اVwا ا��و ة، ومن ثم القد رصر&ا ومYوناVwا الذاتية واس@ثمار قد رر
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الdالSـ7 الـشر�ي¥q الdالSـ�، أمـاµي الـسيد ( دائمـة لYـل جوانـب املنظمـة ومـستو اVwا وأÃـ�اب املـص�vة
  ).13م، 2013(رغبو 

�  -أ �ة التم   رمفjوم إدا

ي (عرف  ة التم��)251م، 2008(رحس�ن الدو  إVw 7Sدف مخططة، تنظيمية جdود"  بأ¶Vا.رإدا
 =ـل �ـ� التغي�ـ, &و  ا^�ا�S للعصر الدائمة السمة ألن ،"للمنظمة الدائمة التنافسية امل��ات تحقيق

، =ل وعq®� 78ء،  املنظمات عصر �� µعÀش ألننا التغي�,، &و الوحيد والثابت الوقت، لوطو ىمستو
ي، والعاملو ذو Total Quality Managementة ، وا^[ودة الشاملSmart Organizationsالذكية  ن

ة عA 78بتYار و]بداع   .رالقد

ة التم�ــ� وصــفا دقيقــا ). 116مــن 2013(ســيد دمحم جــادالرب ( كمـا قــام جــاد الــرب بوصــف إدا
ً ً

ر
ة، وتركز &ـذه القيـادة ع8ـ7 "بأ¶Vا  رسمة من سمات القيادة ]س-,اتيجية �� منظمات lعمال املتطو

ة العناصر  د التنظيمية وال�q تتفو �Vا املنظمـة عـن غ�,&ـا مـن املنظمـات و�مـا رإدا قواملقومات واملوا ر
  ".¬ساعد&ا �� تحقيق م��ة تنافسية أفضل من منافس�Vا

وقــد عرفـــت أيـــضا بأ¶Vــا مـــدخل شـــامل يجمــع عناصـــر ومقومـــات بنــاء املؤســـسات ع8ـــ7 أســـس 
ً

ات متم��ة �ـ� مواجdـة املتغ�ـ,ات وlوضـا جيـة ا��يطـة �Vـا مـن ناحيـة، رمتفوقة تحقق لdا قد رع ا^�ا
اVwا  ركمـا تكفـل لdـا تحقيــق ال-ـ,ابط والتناسـق الYامــل بـ�ن عناصـر&ا ومYوناVwــا الذاتيـة واسـ@ثمار قــد

  .)194م، 2010(ع�8 دمحم السناµي (ا��تلفة 

�  -ب �ة التم   رأAمية إدا

ة التم�� كمفdوم يصنف ضمن املفا&يم ]دا ة ا^�ديثة رإن مدخل إدا  نجاحـا  فلقد أثMت،ر
ً

ل�ـــ� املؤســـسات العامليـــة �ـــ� معظـــم دو العـــالم، وت¾ـــ,ز أ&ميـــة &ـــذا املـــدخل =ونـــھ ¬ـــشYل أحـــد lطـــر 
اVwا التنافسية  رالرئÀسة ملساعدة املؤسسات ا^[امعية وعماداVwا والYليات التا/عة لdا ع78 ~عز ز قد

ات العامليـة �ـ� القيـادة وا لتخطـيط وتحـس�ن روتحقيق التم�� من خالل مواكبـة املـستجدات والتطـو
د الMشر ة �Vا   ).8، 2002(ع�8 السلqr (رجودة ا^�دمات املقدمة وتطو ر املوا

لثو =ار (لو ضيف =ار  رأن املؤسسات ]دا ة ال�q تحقق التم�� مؤسـسات ). 217، 1998(ر
ه وتبعد =ل  &ا لتحدد ما تر د أن تطو رVwتم باتجا&ات التطو بمع¥Ü أ¶Vا تحاو معرفة مقدار تطو ر لر

، وإن ســـ¡� تلـــك املؤســـسات إSـــ7 تب¥ـــq فكـــر إدار املـــص ياعب التقنيـــة ال�ـــq تـــؤخر تنفيـــذ &ـــذا التطـــو ر
غبVxـــا �ــ� تحقيـــق التم�ــ� التنظيrـــq، إذ أن اســ-,اتيجية التم�ـــ� مــن منظـــو املتعــامل�ن مـــع  رجديــد &ــو  ر

\ع طبقات أساسية   :راملؤسسة تخدم أ

 .نتعاملوطبقة ا^�دمة lساسية ال�q تلl qÞساسيات ال�q يحتاجdا امل -1

 .طبقة ا^�دمة املتوقعة ال�q ترq®Ó املتعامل�ن مع املؤسسة =و¶Vا تفي باالحتياجات =افة -2

، إذ ف�Vـا توسـيع لتطلعـاVwم  -3 نطبقة ا^�دمة املوسعة ال�q ترq®Ó املتعامل�ن بأك·, مما يتوقعـو
ضاVWم  .روإ

، وف�Vــــا ¬عــــÀش املتعــــاملو غايــــة �ــــ� Aســــتمتاع والــــسعادة فــــو -4 ـــة القــــصو نطبقــــة ا^�دمـ ق مــــا ى
 .يتوقعونھ
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ن&ـــذا ¬ع¥ــــq أن التم�ـــ� ال يYــــو �ـــ� جانــــب ع8ــــ7 حـــساب جانــــب آخـــر بــــل �ـــ� املYونــــات الرئÀــــسة 
ة متYاملــــة خاليــــة مــــن الثغــــرات ال�ــــq تــــؤثر ع8ــــ7 أداء املؤســــسة �ــــ�  ـــاء صــــو روالثانو ــــة مــــن أجــــل اعطـ

راملــستقبل و~عـــد شـــÀئا أساســـيا وجو&ر ــا، و&ـــذا يتطلـــب مـــن القيــادات ]دا ـــة صـــاحبة القـــرار
ً ً ً

 بـــذل 
ـــق  ـــة للتقــــو م والتحــــس�ن املـــــستمر والــــذي ¬ــــسdم �ــــ� تحقيــ ات متYاملـ ـــة لتــــوف�, مـــــسا را^[dــــود املكثفـ
النجاح املتم�� و خلق بÀئة تنافسية مع من حولdا من املؤسسات ذات التخصص ذاتھ، وال سيما �� 

ف والتحــديات العامليــة وا��ليــة املتمثلــة �ــ� ك·ــ,ة ا^[امعــات l&ليــة و ــادة الط زظــل الظــر لــب ع8ــ7 و
دياد سرعة التغي�, التكنولو��   .زالتعليم وا

ة التم�ـــــ� ينظـــــر إل�Vـــــا ع8ـــــ7 أ¶Vـــــا قـــــاطرة عظيمـــــة ~ـــــس¡7 للتغي�ـــــ, إSـــــ7  ـــبق يتـــــ�¹ أن إدا ممــــا ســ
َ ُ ر

lفــــضل، كمقيــــاس أسا²ــــ®q للمفاضـــــلة بــــ�ن ااملؤســــسات، حيــــث اعتمـــــدVwا الكث�ــــ, مــــن املؤســـــسات 
اد مـــن فاعليVxـــا Vwا ع8ـــ7 البقـــاء �ـــ� ســـو املنافـــسة، زأل&ميت�Vـــا Aســـ-,اتيجية الفائقـــة، ممـــا  ق ومـــن قـــد ر

ة التم�� �� النقاط التالية   :رو�ذلك يمكن استخالص أ&مية إدا

 .خوض املنافسة الشديدة وتقديم أفضل ا^�دمات بأقل سعر ممكن -

 .رتفادي التغ�,ات السر¢عة واملستمرة وتج��d أساليب إدا ة ملواجVxdا -

�  -ج �ة التم   رمبادئ إدا

صــد مجموعــة مــن ا ة التم�ــ� للمنظمــات /ــشYل عــام، وال�ــq ر تــم  ا إدا رملبــادىء ال�ــq تقــوم عل�Vــ
، ). 16، 2008(عـاطف الـديب (، والـديب Pupius, Mike (2008,6)Pupiusحـدد&ا =ـل مـن بو�يـوس

  :  �� النقاط التالية). 195، صمرجع سابق. ع�8 دمحم السناµي (والسناµي

 .~ستطیع أن تحقق أ&دافdا ومتم��ة قو�ة وجود قیادة -

ة املنظمة من خالل مجموعة م-,ابطة وم@شابكة من النظم والعملیات -   .رإدا

�ادة µسبة مشاركVxم -   .ز~عظیم مسا&مة العامل�ن من خالل تنمیVxمو

  .التغ�, باستخدام التعلم ^�لق فرص AبتYار والتحس�ن ٕتحدي الوضع الرا&ن واحداث -

  .التنمیة وا^�فاظ ع78 القیمة املضافة للمنظمة -

  .ة مستدامة ب�ن املنظمة وعمالVWاوجود عالق -

ـــافة قيمـــــة للمتعـــــامل�ن مـــــع  ة التم�ـــــ� مفdـــــوم شـــــامل �Vــــدف إSـــــ7 إضــ ريتــــ�¹ ممـــــا ســـــبق أن إدا
املؤســـسات مـــن خـــالل فdـــم احتياجـــاVwم وتوقعـــاVwم ا^�اليـــة واملـــستقبلية بطر قـــة منF[يـــة منتظمـــة 

ل ع8ـــ7 تطـــو ر لوتحو لdـــا إSـــ7 خـــدمات ذات قيمـــة مـــضافة ومـــستدامة ¬ـــسdل ا^�ـــصو عل�Vـــا، والعمـــ
ة الفاعلة لعمليات التغي�, داخل وخارج حدود&ا املؤسسية بما  ات املؤسسية من خالل ]دا رالقد ر
د الMـشر ة  ات املـوا ريضمن لdا التحس�ن الدائم واملستمر، وكذلك الس¡� إ7S النجـاح مـن خـالل قـد ر

ســالVxا وأ&ـدافdا ]ســ-,اتيجية، و ربتلـك املؤســسات �ـ� تحقيــق ر ـة املؤســسة و مـساعدة القيــادة �ــ� ؤ
ة بر ة وإلdام ونزا&ة ؤ]دا   .   ر
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�  -د �ة التم   رأسس إدا

و -,مــان  Peters,T. J. &Waterman ,H(2004, 13- 15) Peters andولقـد حــدد بي-,ز
Waterman�  �� كتا�Vما الش�d, البحث عن التم�� ثماµي سمات ~عت¾, أسسا للتم�� ́و

ً
:  

 التحف�� للتنفيذ -
  .Aق-,اب من العمیل -
  .میةAستقاللیةتن -
  .Aستقاللیة من خالل الناس تحقیق -

ـــ� ع8ــــ7 =ـــــل مؤســــسة ~ـــــس¡7 لل�Vـــــوض  ة التم�ـــــ� ي{ب¨ــ ـــبق يتــــ�¹ أن &نـــــاك أســــس إلدا رممــــا ســ
ـــودة أصـــــبح ال يــــضمن للمنظمـــــات املعاصـــــرة أن تبقـــــى  تقــــاء Aل-ـــــ�ام �Vـــــا، وأن lداء العــــادي لv[ــ رو]

صــر املنظمــة وفعالياVwــا ح�ــÜ ~ــستطيع أن وتحقــق أ&ــدافdا، بــل البــد مــن التم�ــ� الــشامل �ــ� =ــل عنا
لإن الوصـو إSـ7 مراتـب التم�ـ� لــÀس . يتواجـھ وتنـافس وتواكـب مـا يجـر مـن ~غي�ـ,ات سـر¢عة وشـاملة

أمــــرا ســــdال بــــل &ــــو عمــــل شــــاق ومــــستمر ع8ــــ7 =افــــة lصــــعدة لتــــأم�ن املقومــــات املوضــــوعية للتم�ــــ� 
ً ً

  .وا��افظة عل�Vا وتنميVxا باستمرار

� بمؤسسات التعليم ا��ام6'معوقات تطبيق مدخل   . ح�ة التم   رإدا

ـــا  ـــة أن لdـــ ــــسة، خاصـــ ة التم�ــــــ� لÀــــــست بالعمــــــل الــــــسdل الــــــذي تقــــــوم بــــــھ أي مؤســ ـــا أن إدا ربمــ
ـــ� أمـــــرا مــــستحيال، و�ــــذلك يتـــــ�¹ أن أك·ــــ, املعيقـــــات  ة التم�ـ ا تــــصبح إدا ـــ ـــات بمجــــرد اختاللdــ متطلبـ

ً ً
ر

ضــــا&ا لعملdــــا القــــائم، واكت ضــــوخ املؤســــسة و ـــا إنمــــا &ــــو  روالتحــــديات لdـ نفاؤ&ــــا بأداVWــــا ا^�ــــا�S دو ر
، كـــذلك تنفيـــذ خطـــط  ىتطـــو ر، lمـــر الـــذي يحـــد مـــن املنافـــسة بـــ�ن مثيالVwـــا مـــن املؤســـسات lخـــر
واســـ-,اتيجيات ال ت@ناســـب مـــع طبيعـــة املؤســـسة والبÀئـــة ا��يطـــة �Vـــا؛ و¢عـــود &ـــذا للـــنمط القيـــادي 

أ&ـــم ). 38م، 2011(ن وقـــد صـــنف اللوقـــان دمحم بـــن فdـــاد بـــن مطلـــق اللوقـــا. املتبـــع داخـــل املؤســـسة
ض الواقع املعوقات ال�q تقف امام تحق ة التم�� ع78 ا ريق إدا   :7S إر

  :وتتمثل فيما يq :�8شر�ة معوقات -

سdا ا^[ماعات غ�, الرسمية .1  .رالضغوط ال�q تما

 .القيادة ال@سلطية .2

 .ا^�وف من الفشل .3

 .العقاب �� حالة الفشل .4

 .تجنب ا��اطر .5

6. Aبداعغياب الدوافع الداخلية للتم�� و. 

 .عدم مساندة العمل ا^[ما�� والتمسك باالنماط املألوفة .7

  :وتتمثل فيما ي�8 :مالية معوقات -

 .ضعف تطو ر برامج تنمية Aيرادات املالية .1

 .الdدر املا�S وعدم ترشيد عمليات Aنفاق .2
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  :وتتمثل فيما ي�8: تنظيمية معوقات -

 .التنظيميھ املÛ[عة ع78 التم�� ىانخفاض مستو الثقافھ .1

 .قلة التحف�� ع78 عملية AبتYار .2

 . الب�,وقراطيھ وما يرافقdا من جمود و~عقيد وعدم وضوح A&داف .3

  :وتتمثل فيما ي�8: تكنولوجية معوقات -

 . Aلك-,ونيھ قدم lنظمھ .1

د التقنيھ .2  . املتوفره رعدم اس@ثمار املوا

 . Aفتقار إ7S قواعد معلومات دقيقھ �� املؤسسة .3

  :ىمعة أم القريالواقع �دار ��ا

ة جامعــــة             اســــة واقــــع إدا ر~عـــد د ة ضــــوء �ــــ� املكرمـــة بمكــــة ىأم القــــر ر التم�ــــ� أمــــر  رمــــدخل إدا
اســـة الواقـــع يمكـــن معرفــــة  اســـة تطو ر&ــــا؛ وذلـــك ألنـــھ بد ر وال غ¥ـــÜ عنـــھ ح�ـــÜ ~ـــستطيع الد رضـــر ر ي و

ـــا بمـــــا ¬ـــــساعد �ـــــ� تحقيقdـــــا  ة، وAنطـــــالق ^�لdــ ـــاµي م�Vـــــا ]دا أل&ـــــدافdا، و مكـــــن راملـــــشكالت ال�ـــــq ~عــ
  : استعراض الواقع الكيفي من خالل /عض املؤشرات التالية

أوال
ً

سالة جامعة:  �ة و رر   املكرمة بمكة ىالقر أم ؤ

ىبالنظر إ7S ر ة جامعة أم القر وإقليميـا محليـا التم�ـ�" املكرمة تب�ن أ¶Vـا تـنص ع8ـ7  بمكة ؤ
ً

 �ـ� 
 )25: 2020ىجامعـة ام القـر بمكـة املكرمـة، (".lعمـال رو ـادة ا�[تمـع وخدمـھ العلrـq والبحث التعليم

ؤو�تحليـــل &ـــذه الر ــــة يتـــ�¹ أ¶Vـــا تــــوفرت �Vـــا خـــصائص الر ــــة ا^[يـــدة مـــن حيــــث =و¶Vـــا مختــــصرة  ؤ
  . وسdلة ا^�فظ وتصف حالة محددة و~شعل ا^�ماس وت{شيط الdمم

 وأبحاث  ~عليم تقديم" تب�ن أ¶Vا تنص ع78  املكرمة بمكة ىما بال{سبة لرسالة جامعة أم القرأ
  . "2030ؤر ھ  وفق املعر�� Aقتصاد تنميھ �� و~سdم والعمرة وا^�E ا�[تمع تخدم متم��ة علمية

ســالة جامعــة أم القــر إال أنــھ يؤخــذ       ىو�ــالرغم مــن املم�ــ�ات ال�ــq تــضمنVxما كــال مــن ر ــة و ر ؤ
ً

¢س والعــامل�ن با^[امعــة وعــدم تنــاو ا^ لعل�Vمـا عــدم تناولdمــا ألعــضاء &يئــة التــد �ــصائص الفر ــدة ر
  .ال�q تم��&ا عن غ�,&ا من ا^[امعات ا^�Yومية السعودية

ثانيا
ً

ة جامعة أم القر بمكة املكرمة أAداف:  ىإدا   ر

من أو7S ا^�طوات �ـ� ) &ادف إ7S الر�ح أو غ�, &ادف للر�ح(~عد l&داف �� أي تنظيم إµساµي 
ن يYــو &ادفــا إSــ7 تحقيــق غايــات ~ــشكيل و�نــاء &ــذا التنظــيم، وذلــك ألن التنظــيم بطبيعتــھ البــد وأ

ً
ن

ة أفــــضل للمــــستقبل واتجــــاه نحـــــو  ـــو ســــم صـ ــــ� ~عب�ــــ, عـــــن  ا�ــــ�ة، كمــــا أن l&ــــداف́  رمحــــددة و رو
ـــاه  إحــــداث التغي�ــــ,، ومــــن ثــــم فــــإن تحديــــد l&ــــداف ¬عمــــل ع8ــــ7 ضــــبط مركــــز التنظــــيم و حــــدد اتجـ

  .µشاطاتھ

� مجتمــع تتــأثر بــھ وتــؤثر والعمليــة التعليميــة ال يمكــن أن تــتم �ــ� فــراغ، بــل البــد لdــا أن ~عمــل �ــ
 نا/عـة مـن طبيعـة ا�[تمـع -ى مثـل جامعـة أم القـر–نفمن الطبي¡� أن تYو أ&داف ا^[امعـة "فيھ، 



  المكرمة بمكة القرى أم لجامعة اإلداري الواقع تطوير
 التميز إدارة مدخل ضوء في 

   بن عبد هللا عبد الرحيم قاريدمحم/ أ
  ظحادمحم صبري / د.أ

  فرج مصطفى الشافعي/ د  
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الـــذي أقيمـــت ^�دمتـــھ، لـــذا فإنـــھ مـــن غ�ـــ, املمكـــن أن نـــضع أ&ـــدافا محـــددة لYـــل ا^[امعـــات /غـــض 
ً

مـان وجود&ـا، فاأل&ـداف ال�ـq تخـدم مجتمعـا معينـا قـد ال النظر عن مYا¶Vا و
ً ً

 تخـدم مجتمعـا آخـر، ز
ً

منيـة تاليـة ́ـ� نفـسdا �ـ� ف-ـ,ة  منية معينة ال يمكن أن تطبق  زوl&داف ال�q ~ستخدم �� ف-,ة  ع8ـ� ( ز
  ".)84: م1989الدين &الل ، 

ثالثا
ً

ىالjيWل �دار والتنظيvÀ ��امعة أم القر بمكة املكرمة:    ي

ــــس ا^[انـــــــب ]دار �ـــــــ� ا ــــــل التنظيrـــــــq ¬عكـــ ــــــھ أن الdيYـ ــا ال شـــــــك فيـ ــــــداف يممـــــ ــــــة، فاأل&ـ ^[امعـ
روالـــسياسات العامـــة تحـــدد عمليـــا لتقـــود التنفيـــذ ع8ـــ7 املـــستو ات ]دا ـــة الوســـطي و]جرائيـــة مـــن 

ً ُ

ا^[dـــاز، كمــــا إن ]دار نفــــسھ عليـــھ أن يــــصوغ القواعــــد وlنظمـــة واللــــوائح لــــيحكم �Vـــا جــــزءا مــــن 
ً

ي
ط والـسياسات العامـة، سلوك قطاع القيم القابل للتقن�ن، وليضمن �Vا اÒµ[ام التنفيذ مع ا^�ط

ات سواء =انوا أفرادا أو جماعات، ولضمان ذلك =لھ جاء الdيYل  و�خاصة من جانب متخذي القرا
ً

ر
ــــة املــــــستو ات ]دا ـــــــة  ـــ7 =افـــ ات وصـــــــالحياVwم ع8ـــ ـــq ليحـــــــدد اختــــــصاصات متخـــــــذي القــــــرا رالتنظيrـــ ر

  .وl=اديمية لd]vاز ا^[ام¡�

جة املركز ة أو الال ة ا^[امعة ومدى تدخل القوان�ن رو تأثر التنظيم ا^[ام¡� بد رمركز ة �� إدا
�ـــ� فـــرض نمـــوذج تنظيrـــq محــــدد، وقـــد يفـــرض ع8ـــ� ا^[امعـــة أســــلو�ا محـــددا للdيYـــل التنظيrـــq �ــــ� 

ً ً

  .ا^[امعة، أو قد ¬سمح بوضع الdيYل التنظيqr املناسب لdا

نظيمــات وإن ا^[امعــة قــد ~ــس¡7 إSــ7 بنــاء &يا=ــل تنظيميــة مركبــة، مــع lخــذ �ــ� Aعتبــار أن الت
جــة الديمقراطيــة �ــ�  را^[امعيــة تتــأثر بــنمط القيــادة والقــوان�ن وأنــواع طبقــة lســاتذة و]دا ــ�ن ود ر

ي أن العمـل ]دار لـھ أ&ميـة كب�ــ,ة �ـ� ا^[امعـة، فdــو ).136: م1999ع8ــ� (و ـضيف . اختيـار القيـادات
رنا فإن إنجاز lعمال ]دا ة ي�� البÀئة الصا^�ة واملناخ املالئم لألعمال l=اديمية والفنية، ومن &

بكفاءة وفاعلية يدفع lعمـال l=اديميـة �ـ� ا^[امعـة بقـوة لتحقيـق أ&ـدافdا، lمـر الـذي يـؤدي إSـ7 
 .نجاح �� الوفاء برسالVxا

اqعا
ً

�ة :ر   رالعمليات �دا

ة ا^[امعيــــة إSـــ7 مجموعــــة العمليــــات وµlـــشطة ا��تلفــــة ال�ــــq يقـــوم �Vــــا العــــاملو  ن~ـــش�, ]دا ر
ــا بيــــ�Vم �ــــ� جــــو و ¢س والطلبــــة بطر قــــة املــــشاركة والتعــــاو والفdــــم املتبــــادل فيمــ نأعــــضاء &يئــــة التــــد ر

ديمقراطـــي يحفـــز الdمـــم، و بعـــث الرغبـــة �ـــ� العمـــل املثمـــر لتحـــس�ن العمليـــة التعليميـــة �ـــ� التعلـــيم 
  . )31: م2007عبدال�î ، (ا^[ام¡� وتحقيق أ&دافھ

 :كرمةىالقيادة باإلبداع بجامعة أم القر بمكة امل

ئÀس يتألف من عدد من lجdزة الفرعية ال�q تتفاعـل فيمـا بي�Vـا لتحقيـق  ر~عد ا^[امعة جdاز 
أ&داف محددة لYل م�Vا، و�� الوقت نفسھ ~س¡� &ذه lجdزة الفرعية بنوع من A~ساق والتYامل 

� وضـــع نحــو تحقيــق l&ـــداف العامــة لd]vــاز الـــرئÀس، و�نــاء ع8ــ7 ذلـــك فنجــاح القيــادة ا^[امعيـــة �ــ
ســــالة وأ&ــــداف عامـــة لv[امعــــة ¬عــــد ا^�طــــوة الرئÀـــسة نحــــو نجــــاح =ـــل =ليــــات ا^[امعــــة �ــــ�  رر ـــة و ؤ
تحقيـق املرجـو م�Vــا حيـث ا¶Vـا ~عــد ا^�طـوط العر ــضة ال�ـq ~ـس�, =ليــات ا^[امعـة �ـ� فلكdــا ومـن ثــم 

يمثل تحقيقdا نجاح ا^[امعة إجماال
ً

.  
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  املكرمةىبجامعة أم القر بمكة وضع السياسات وQس2Dاتيجيات .1

ت@ب¥ــÜ جامعــة أم القرىبمكــة املكرمــة �ــ� إطــار خطVxــا التنفيذيــة مجموعــھ مــن الـــسياسات 
سـالVxا وذلـك  Vwا ع78 تحقيق ر Vxـا و رالتعليمية املوضوعية والوا��ة كرك��ة أساسيھ لتدعيم قد ؤ ر

جامعـة ز�� ضوء تفعيل غاياVwا وأ&دافdا Aس-,اتيجية، وتتمثل أبر السياسات التعليميـة ا^�اصـة ب
  : )10-5: 1439، ىجامعة أم القر بمكة املكرمة(أم القرىبمكة املكرمة �� 

 البحـــث العمــل ع8ــ7 اســتدامة وتتمثـــل �ــ�: العلÀــv با��امعــة سياســات متعلقــة بالبحــث  . أ
qـــrال{ــــشر ز ــــادة: مثــــل احتياجــــات ا�[تمــــع مــــع لتتوافــــق مخرجاتــــھ وتحــــس�ن العل qــــrالعل 
ات، مــــن ددعــــ خــــالل مــــن يــــتم ان يمكــــن  والــــذي املتم�ــــ�  البحثيــــة البÀئــــة  وتطــــو ر راملبــــاد

ات من عدد خالل من يتم أن يمكن  والذي العلqr البحث مخرجات وتحس�ن مثل  راملباد
 والكرا²ـــ®q املراكـــز مـــن عـــدد والز ـــادة البـــاحث�ن ومـــساعدي البـــاحث�ن وظـــائف مـــن الز ــادة

  .Aخ-,اع براءات من املز د ع78 لوا^�صو البحثية

�ةوالفنية با��امعةسياسات متعلقة بالش  . ب نالقياديةو�دا رؤ  وتتمثل ��: و

اVwم وتنمية والفني�ن رو]دا �ن القيادي�ن أداء تطو ر  و مكن  والفكر ة  و]بداعية العلمية رقد
ات من عدد خالل من يتم ان يمكن القيادي�ن والذي أداء تطو ر: ان يتم ذلك من خالل : مثل راملباد
ـــادي� وضــــع آليــــة النتخابــــات ات وتنميــــة القياديــــات او نالقيـ  التخطــــيط ثقافــــة وµــــشر القياديــــة راملdــــا

  ر]دا ــــ�ن أداء وتطــــو ر Aســــ-,اتيجية، ا^�طــــة تنفيــــذ متا/عــــة مYاتــــب  وتأســــÀس لــــد�Vم Aســــ-,اتي��
ات مـــن عـــدد خـــالل مـــن يـــتم أن يمكـــن والـــذي ¢ـــع التنظيrـــq الdيYـــل تـــصميم اعـــادة :مثـــل راملبـــاد  زوتو

 يAدار روالتـد ب AخالÑـ� امليثـاق وثيقـة واصـدار والـسياسات راءاتAجـ أدلة واصدار الصالحيات
  .واملوظفات للموظف�ن

ة .2 د رإدا  ىبجامعة أم القر بمكة املكرمة ال�شر�ة راملوا

ـــدو والـــــشعوب بـــــالتعليم ا&تمامـــــا كب�ـــــ,ا ال ســـــيما التعلـــــيم العـــــا�S ا^[ـــــام¡�، و=ـــــان  ا&تمـــــت الــ
ً ً

ل
للمملكة العر�ية السعودية نصÀبا كب�,ا �

ً ً
 �Sتمام من أجل أن تقوم مؤسسات التعليم العا&A ذا& �

تـــوف�, الYـــوادر املتخصـــصة �ـــ� مختلـــف ا�[ـــاالت، وتحقيـــق l&ـــداف : بـــاألدوار امل{ـــشودة وال�ـــq م�Vـــا
د الMشر ة رالتنمو ة الوطنية، و ادة Aس@ثمار العام �� تنمية املوا ة ( ز ا راململكـة العر�يـة الـسعودية، و ز

  .).م2009التعليم ، 

ة جامعة أم القر لتلك Aدوار=ان &ناك حرصا كب�,ا م�Vا ع78 احتواء خطVxا �ـ�  ولتحقيق إدا
ً ً

ى ر
د الMـشر ة، فتطـو ر اداء الdيئـة  ة املـوا رمحو التعلم والتعلـيم ع8ـ7 /عـض l&ـداف ال�ـq تتعلـق بـإدا ر ر

�ـــ� محـــو الـــتعلم والتعلـــيم و=ـــان تنفيـــذ ذلـــك مخطـــط ¢ـــسية =ـــان الdـــدف الفر�ـــ� lو  رالتد ل  لـــھ مـــن ر
¢ـسية �ـ� مجـاالت الـتعلم ال{ـشط وأسـاليب  ات الdيئـة التد ات مثـل تنميـة قـد رخالل عدد من املبـاد ر ر
¢ــسية املم�ــ�ة لالنــضمام إSــ7 ا^[امعـــة  ¢س والتقيــيم واللغــة Aنجل��يــة واســتقطاب الdيئــة التد رالتــد ر

ــــــدين وا ـــــل املعيــــ ـــــسية و~عيــــــــــ�ن وتأ&يـــــ ¢ـــــ ـــــة التد ـــــ�ن الdيئـــــ ـــــــة بـــــ ـــاءات Aجتماعيـــ ــــادة اللقـــــــ ـــ رو ـــ ــــــــدات ز ملعيــ
ة التعليم ، (وابتعا�Vم ا راململكة العر�ية السعودية، و   . )م2009ز

  



  المكرمة بمكة القرى أم لجامعة اإلداري الواقع تطوير
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3. ��  العلvÀ والبحث الطالب ع½y ال2Dك

 qسباب ال�l 7Sلغدا التعليم ا^[ام¡� من أ&م امليادين �� حياة الدو والشعوب، و رجع ذلك إ
  :فيما ي�8). 26 -25: م2003 كمال ،(زأدت إ7S  ادة A&تمام بھ �� �ونة lخ�,ة، وم�Vا ما ذكره 

زحـــدوث  ـــادة &ائلـــة �ـــ� اعـــداد الطلبـــة امللتحقـــ�ن بمؤســـسات التعلـــيم العـــا�S �ـــ� مختلـــف  -
م تقر بـــا، وحـــدوث تنـــوع كب�ـــ, �ـــ� 1980لأنحــاء العـــالم وخاصـــة �ـــ� الـــدو الناميـــة مــن عـــام 

ً

د املاليــــة  رأ&ـــداف التعلـــيم العــــا�S ومجاالتـــھ و�رامجــــھ وأنماطـــھ �ـــ� وقــــت �ـــ�ت فيــــھ املـــوا ّ

 .ملؤسساتھ /شYل عام

ىتزايد القناعة لـدى املـسئول�ن �ـ� ا^�Yومـات بـأن النجـاح Aقتـصادي يتطلـب قـو عاملـة  -
رجيـــدة Aعـــداد، و&ـــذا ال يتـــأ~ى إال مـــن خـــالل بـــرامج ~عليميـــة وتد Mيـــة جيـــدة النوعيـــة �ـــ� 

�Sمؤسسات التعليم العا. 

ديــاد املطالبــات مــن جانــب املنظمــات املdنيــة والثقافيــة و]µــس - انية والdيئــات ا�[تمعيــة زا
والدولية بتحس�ن ا^�دمات املقدمة للمواطن�ن /عامة وللمتعلم�ن �� مختلف املستو ات 

 .بخاصة، وتجاوب ا^�Yومات واملؤسسات التعليمية مع &ذا الطلب

ديــاد التنـــافس بــ�ن املؤســـسات ا^[امعيـــة ع8ــ7 اســـتقطاب الطـــالب وع8ــ7 ا^�ـــصو ع8ـــ7  - لا ز
 .ىلشر=ات الك¾, أو الو=االت الدولية املانحةدعم ما�S من ا^�Yومات أو ا

ـــالس املdنيــــة  - ة ]قليميــــة والدوليــــة وا�[ـ ـــالم باتفاقيــــات التجــــا تبــــاط كث�ــــ, مــــن دو العـ را لر
اد الــــدعوة إSـــــ7  ـــا  زومنظمــــات التعلــــيم العــــا�S الدوليــــة، ومنظمـــــات التعــــاو والتمو ــــل، ممـ ن

اد من ا^�راك ا^�رص ع78 النوعية العالية �� الصناعات وlبحاث واملواد ا زلتعليمية، و
 .l=اديqr للمعلم�ن والطلبة والباحث�ن

  نتائج Bعمال .4

ز¬عد من أبر التحديات ال�q يواجddا التعليم ا^[ام¡� الـسعودي �ـ� &ـذه املرحلـة، وخاصـة مـع 
Aنفتــاح الكب�ــ, �ـــ� إµــشاء ا^[امعـــات والYليــات ا^�Yوميــة وl&ليـــة، و~عــدد ال¾ـــ,امج l=اديميــة، ´ـــ� 

ات املعرفيــــة واملdا ــــة وثقافــــة العمــــل بمــــا ي@ناســــب مــــع توافــــق ر التخصــــصات والتأ&يــــل و�نــــاء القــــد ر
متطلبات واقع العمل؛ ألن واقع خطط التنمية الوطنية قـد عانـت و~عـاµي مـن Aنفـصام الكب�ـ, بـ�ن 
قمخرجــات التعلــيم وا^�اجــة الفعليــة لــسو العمــل ممــا ضــاعف مــن أعــداد خر �ــ� ا^[امعــات لــدى 

غـم حاجـة الـسو امل-�ايـدة إSـ7 الYـوادر الMـشر ة املؤ&لـة مـن ا^[{ــس�ن، اململكـة الع قر�يـة الـسعودية  ر
ديــاد الطلــب  ¢س املــؤ&ل�ن �ــ� ظــل ا زباإلضــافة إSــ7 قــوة املنافــسة ع8ــ7 اســتقطاب أعــضاء &يئــة التــد ر
/شYل كب�, ع78 &ذه الفئـة املم�ـ�ة، لـÀس فقـط �ـ� اململكـة بـل �ـ� املنطقـة، وخاصـة �ـ� التخصـصات 

نة /ــشدة �ــ� ســو العمــل، إضــافة إSــ7 أن تYــو مؤســسات التعلــيم ا^[ــام¡� ذات ثقــل علrــq املطلو�ــ ق
م¥ــq طو ــل وإقامــة ب{يــة  &ــا التنمــو فإ¶Vــا تحتــاج إSــ7 مراكمــة خ¾ــ,ات ع8ــ7 مــدى  زو�ح ــq، وتــؤدي دو ي ر

د مالية كب�,ة   .).11: م2016اليماµي، ( رتحتية قو ة، مما يتطلب توفر موا

ىمة وجامعة أم القر بمكة املكرمة خاصـة أن ~ـس¡7 كغ�,&ـا يت�¹ مما سبق أن ا^[امعات عا
، و~عمـــل ع8ــ7 تطـــو ر Aســ-,اتيجيات العامـــة وتنفيـــذ&ا  قمــن املؤســـسات إSــ7 البقـــاء والنمــو �ـــ� الــسو
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ـــا . لتـــــضمن لdـــــا تحقيـــــق أ&ـــــدافdا ـــات أصـــــبحت تواجـــــھ تحـــــديات جديـــــدة م-�ايـــــدة م�Vـــ ــــن ا^[امعــ ولكـ
قليـة، وضـغوط متطلبـات سـو العمـل املتنوعـة واملتغ�ـ,ة، التحديات املالية، واملنافسة ا��لية والدو

ســـالVxا وتحقيـــق أ&ـــدافdا وســـع�Vا لتحقيـــق التم�ـــ� والعمـــل ع8ـــ7  رو�ـــ�ن ســـ¡� ا^[امعـــات للعمـــل وفـــق 
 ،�Sب الطبيعـــة القانونيـــة والقطاعيـــة للتعلـــيم العـــاMنمـــا تـــزداد التحـــديات ~عقيـــدا /ـــسÀاســـتدامتھ، ب

ً

ة µسMيا عما &و متاح ملؤسسات القطاع ا^�اص، ومن و\سMب أ¶Vا تحتاج للعمل وفق أسس مختلف
ً

&نـا بــدأت العديــد مــن ا^[امعــات ب@ب¥ــq التم�ــ� �ـ� الــتعلم والتعلــيم مــن أجــل تحــس�ن جــودة العمليــة 
ادة التYــــاليف ملــــستو يـــؤثر ســــلبا ع8ــــ7  التعليميـــة ومخرجــــات النظــــام وصـــوال لــــألداء املتم�ــــ� دو  ـــ

ً
ى زن

ً

  .كفاءة املؤسسة التعليمية

اسة امليدانية ونتائجjاإجراءات ال   :رد

   :تمjيد

اســـة، والــــذي تـــضمن تحديــــد ]طـــار املفــــا&يqr وlســــس ]/عـــد إعــــداد  رطـــار النظــــر للد ي
ة جامعـــة أم القـــر مـــن خــــالل  ة التم�ـــ�  �ـــ� املؤســـسات ا^[امعيـــة، ثـــم بيـــان واقـــع إدا يالنظر ـــة إلدا ر ر

اسة وذلك اللوائح والقوان�ن املنظمة، قام الباحث باالستفادة من ]طار ال رنظر �� إعداد أداة الد ي
اسة  ة التم��  بجامعة أم القر من وجdة نظر أفراد عينة الد رللوقوف ع78 واقع إدا   .ير

اسة امليدانية: اوال   رإجراءات الد

اسة أAداف  )أ   امليدانية رالد

اسة أ&داف تحديد يمكن   :التا�S النحو ع78 امليدانية رالد

ة التم�ـــ�، مـــن خـــالل يالتعـــرف ع8ـــ� الواقـــع ]دار جامعـــة أم ا - �ـــ� ضـــوء مـــدخل إدا رلقـــر  ي
ة التم�ــ� مــن وجdــة نظــر  ة جامعــة أم القــر أل/عــاد مــدخل إدا ســة إدا جــة مما رمعرفــة د ر ر ىر
كالVWــــا ومــــسئو�S وحــــدات التخطــــيط والتطــــو ر ومــــسئو�S ا^[ــــودة �ــــ�  وعمــــداء الYليــــات و

¢س ة العليا وأعضاء &يئة التد را^[امعة، و\عض العامل�ن �� ]دا  .ر

اسةال أداة  )ب    امليدانية رد

اســة Aســ@بانة مــة لdـــا، ) (Questionnaireراســتخدمت الد ئÀــسة ^[مــع املعلومــات الال ز =ــأداة  ر
  :و مكن توضيح ذلك فيما ي�8

  روصف محاو QسÅبانة )1

ئÀسة) 100(اشتملت Aس@بانة ع78 وقد                ة �� ثالثة محاو  رعبا   :لكما �� ا^[دو التا�S، رر

 اcdاصدق QسÅبانة وثب )2

، )صـــــدق ا��كمـــــ�ن(يلـــــصدق Aســـــ@بانة وثباVwـــــا اعتمـــــد الباحـــــث ع8ـــــ7 الـــــصدق الظـــــا&ر 
نباخ، ثم حساب الصدق الذا~ي و&و ¬ساو ا^[ذر ال-,بي¡�  يوحساب معامل الثبات بطر ق الفاكر و

  ).107م، 2009(ملعامل الثبات مصطفي با´�، فاتن النمر
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-  'È   ) يالظاAر( رالصدق ا�Uا

Vwا lوليــــــة، تــــــم اختبــــــار ُ/عــــــد إعــــــداد Aســــــ@بان   ـــ� صــــــو ��  رة �ـــ ـــــا&ر(رالــــــصدق ا^�ــــــا ) يالظـ
FaceValidity ة  مـــــن خـــــالل ـــة و]دا ـــن ا��كمـــــ�ن مـــــن أســـــاتذة ال-,بيــ يذو رعرضـــــdا ع8ـــــ7 مجموعـــــة مــ

محكمــا( بلـغ �ـ� ا�[ــال، Aختـصاص وا^�¾ــ,ة 
ً

اســة، )  رللقيــام بتحكيمdا/عـد اطالعdــم ع8ـ7 عنــوان الد
اســة امليدانيــة، ومفا&يمdـا ]جرائيــة، والdــدف مـن  ، ContentValidityواختبـار صــدق محتوا&ــا رالد

ات وســالمة صــياغVxا، واق-ــ,اح تحــسي�Vا  &ــا، ومــدى وضــوح العبــا ات ��او رمــن حيــث مالءمــة العبــا رر
ات، لتYــــو  اء ا��كمــــ�ن ومالحظـــاVwم تــــم ~عـــديل صــــياغة العبـــا نبا^�ـــذف أو التعـــديل، و�نــــاء ع8ـــ7 آ ر ر

Vwا ال�Vائي   .ةرصا^�ة للتطبيق �� صو

نباخ -   وحساب معامل الثبات والصدق بطر�قة الفاكر

و مــن خــالل طر قـة ألفــا كــر Reliabilityوالثبـات ) الــذا~ي(يمكـن حــساب معـام�8  الــصدق 
 ,Saris  Eا^[ذر ال-,بي¡� للثبات من املعادلة التالية = حيث إن الصدق ) Cronbrash's alpha(نباخ 

et al (2004, 275- 280) :  

  
، وNولثبــات بطر ــة الفــا كــر نبــاخ،  معامــل اα حيــث  ` rر عــدد مفــردات Aســ@بانة أو ا��ــو

ــــو  تبـــــاط بـــــ�ن مفـــــردات Aســـــ@بانة أو ا��ـ A ــــامالت رمتوســـــط قـــــيم معـ  Average Inter،Itemر
Correlation س@بانة أو ا��و ( و حسب من خارج قسمةA تباط ب�ن مفردات A رمجموع معامالت ر

  .ر�و، عدد مفردات Aس@بانة أو ا�

اسة امليدانية وتفس�A2ا   :رنتائج الد

اسة التفصيلية �_او QسÅبانة  ) أ رالد  ر

  :و مكن توضيح ذلك فيما ي�8

  QسÅبانة ر�_او Qجمالية النتائج )1

اسة النتائج ]جمالية لتطبيق Aس@بانة قبـل عـرض التفاصـيل، وذلـك �Vـدف تYـو ن            ريمكن د
ق بـــ�ن محـــاو Aســـ@بانة، وا^[ـــدو التـــا�S يو�ــــ� رفكـــرة عامـــة عـــن محـــاو Aســـ@بانة،  لوداللـــة الفــــر ر و

  :رإجما�S نتائج محاو Aس@بانة
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  ) 4(لجدو 

  رإجماY' نتائج محاو QسÅبانة

 املتوسط العدد را�_و
Qنحراف 

 ياملعيار
ن  زالو
vÊسËال 

  الËسبة

  املئو�ة

جة  رد
 التحقق

 متوسطة qُ 199 24.50 5.29 2.23 74.23%عد القيادة باإلبداع

qُعد السياسات 
 وQس2Dاتيجيات

 متوسطة 73.44% 2.20 4.14 19.83 199

د  ة املوا رqعد إدا ر ُ

 ال�شر�ة
 متوسطة 71.09% 2.13 5.40 25.59 199

ة العمليات رqعد إدا  متوسطة 71.61% 2.15 4.76 21.48 199 ُ

ة العالقات  رqعد إدا ُ

د  رواملوا
 متوسطة 74.66% 2.24 4.49 26.88 199

� ع½y الطالب �qُعد ال2Dك
vÀوالبحث العل 

 متوسطة 71.69% 2.15 3.49 15.06 199

 متوسطة qُ 199 38.24 8.04 2.12 70.81%عد النتائج

  :ليت�¹ من ا^[دو السابق أن                  

جــــة تحقــــق  � رجــــاءت جميــــع محــــاو Aســــ@بانة بد ) 15.06(و�متوســــط ي-ــــ,اوح بــــ�ن ) متوســــطة(ر
ن µسÞ) 38.24(و و %) 70.81(و�{سبة مئو ـة تراوحـت بـ�ن ) 2.29(و ) q)2.13 تراوح ب�ن زو�و
)76.35 (%l ـــ7 اتفـــــاق غالبيـــــة ؛ ـــذي يؤكـــــد ع8ــ ـــتجابات آمـــــر الــ اســـــة حـــــو Aســ ـــة الد لاء عينــ ر ر

ة التم�ــ�  متحققــة  دة ع8ــ7 محــاو Aســ@بانة ومــن ثــم اتفــاقdم ع8ــ7 أن أ/عــاد مــدخل إدا رالــوا رر
جـة متوســطة بجامعــة أم القــر بمكــة  ىبد ة بــذل العديــد ر وراملكرمــة lمـر الــذي ¬ــش�, إSــ7 ضــر

ض الواقــع، كمــا نفdــم مــن  ة ا^[امعــة لتحقيقdــا /ــشYل أك¾ــ, ع8ــ7 أ رمــن ا^[dــود مــن قبــل إدا ر
ة التم�ـــ�  بجامعـــة أم القـــر موجـــودة  ي&ــذه Aســـتجابة ايـــضا أن معوقـــات تطبيـــق مــدخل إدا ر

ة للتغلب عل ة روتحتاج ا7S بذل املز د من ا^[dود من قبل ]دا ر�Vا ومن ثم تحقيق مدخل إدا
 .التم�� 

اســة فيمـــا ي8ـــ� تحليـــل                اســـة، ت@نـــاو الد رو\عــد التحليـــل ]حـــصا×ي إلجمــا�S محـــاو أداة الد لر ر
ات اسة رالنتائج التفصيلية لعبا   :ي�8 فيما ذلك توضيح و مكن: راداة الد
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لنتائج ا�_و Bو � : ر�ة التم   ىلقربجامعة أم ا رواقع أqعاد إدا

ات qعد )1 ُنتائج عبا  :باإلبداع القيادة ر

  ) 23(لجدو 

ُاستجابة أفراد العينة حو qعد القيادة باإلبداع   ل

 Qستجابة
ة  تكرار رالعبا

 كب�2ةمتوسطة ضعيفة

ن   زالو

vÊسËال  

  Qنحراف

 ي املعيار

جة   رد

ب  التوافر
L2ت

Dال
 

ــــادات  .1 102 67 30 ك ـــار القيــــــ يــــــــــتم اختيـــــــ
 2�ــــــة وفــــــــق معـــــــــاي ا��امعيــ

 %51.26 %33.67 %15.08 % لبات العملواÏ_ة  ملتط
 1 كب�2ة 0.73 2.36

ّتوÐÏ القيادة ا��امعيـة  .2 86 94 19 ك

�ـــة والرســـالة و�عـــرف  ّالر ؤ
ــــــــ2Dاتي�'  ــــــــــدف Qســــــــ بالjــــــ

ــــــــة ـــــــــ ـــــــــادة/ ل�Vامعـ / العمـــــــــ
 .الوحدة

% 9.55% 47.24% 43.22% 
 2 كب�2ة 0.65 2.34

�ــ�Óع القيــادة باســتمرار  .3 88 87 24 ك
 'Ôي العمل ا��ماPالتعـاو

 %44.22 %43.72 %12.06 % .املستمر
 3 متوسطة 0.68 2.32

ــــــــادة  .4 79 92 28 ك ــــــــ ـــــــــ ك القيـــــــ ـــــــشا ــــــــ ــــــــ ر�ــــــــ
ـــــ'  ـــة )ــــ ـــــــة بفاعليــــــ ا��امعيــ
مراجعـــــة وتطـــــو�ر الـــــنظم 

 .)' ا��امعة
% 14.07% 46.23% 39.70% 

 4 متوسطة 0.69 2.26

ّ�ـــــــسjل القيـــــــادة التفك�ـــــــ2  .5 62 98 39 ك

QبتWــار ا�Uــالق )ـــ' أداء 
ّ

ي
 %31.16 %49.25 %19.60 % .مالBع

 10 متوسطة 0.70 2.12

تحــدد القيــادة ا��امعيـــة  .6 77 91 31 ك
ــــــــــات  ــــــــ ـــــات الفئـــ ـــــــــ احتياجـــــــ
ــــــــستجيب  ــــس�cدفة و�ــــ املــــــــ

 .لjا
% 15.58% 45.73% 38.69% 

 6 متوسطة 0.70 2.23

�عمــل القيـــادة ا��امعيـــة  .7 72 96 31 ك
بالـــشراكة مـــع مؤســــسات 

 %36.18 %48.24 %15.58 % ا��تمع ا�_½' 
 7 متوسطة 0.69 2.21

ــــادات  .8 79 91 29 ك ــــــــ ـــــــــ ــــــــ ـــــــذ القيـــ ـ ــــــــ ــــــــ تأخـــــــ
ــــــــــات  ـــة احتياجـــ ــــــــ ا��امعيــ
ا��تمع ا�_½' )' Qعتبار 
ــــد صـــــــــياغة الغايـــــــــات  عنـــــ
وABــــــداف Qســــــ2Dاتيجية 

 .ل�Vامعة

% 14.57% 45.73% 39.70% 
 5 متوسطة 0.69 2.25
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 Qستجابة
ة  تكرار رالعبا

 كب�2ةمتوسطة ضعيفة

ن   زالو

vÊسËال  

  Qنحراف

 ي املعيار

جة   رد

ب  التوافر
L2ت

Dال
 

تحفـــز القيـــادة ا��امعيـــة  .9 57 111 31 ك
ــــــy تحقيـــــــــق ـــــــامل�ن ع½ـــ  العــ
 3. 6. 2. % أAداف وغايات ا��امعة 

 9 متوسطة 0.65 2.13

ّتقــــدر القيــــادة ا��امعيـــــة  .10 57 105 37 ك

ــــساAمات  ـــــــــ ــار واملــــــ ـــــــــ BفWـــــــ
ـــــة مــــــــن  Qيجابيــــــــة املقدمـــ

 .العامل�ن
% 18.59% 52.76% 28.64% 

 11 متوسطة 0.68 2.10

ــــــــادة  .11 75 86 38 ك ــــــــ ـــــصص القيــــــــــ ــــــــ ـ ـــــــ ّتخـــــ

ا��امعيــــة الوقــــت الWــــا)' 
ــــــــــ ــــــــ ـــــــتماع للفئـــــــ ـــــــــ ـ ات لالســـــــ

ـــــــــل  ـــــــــ ــــــــ ـــــس�cدفة وحـــــ ــــ ـــــ ــــــــ املــــــــ
 .مشكالcdم

% 19.10% 43.22% 37.69% 
 8 متوسطة 0.73 2.19

  

  :ليت�¹ من ا^[دو السابق أن   

ة  �� " يتم اختيار القيادات ا��امعية وفق معاي�2 واÏ_ة ملتطلبات العمل " )1(رجاءت العبا
ن µـــسqÞ لBوال-,تÀــب  جــة تـــوفر) 2.36(ز بــو  ذلــك إSـــ� وجــود عـــدد مــن املعـــاي�,  وقـــد يرجــعكب�ــ2ةرو�د

ف عل�Vا الختيا جة راملتعا رر القيادات مثل الوصو ا7S د   .ستاذأل

ة  �ـة والرســالة و�عـرف بالjـدف Qســ2Dاتي�' ) "2(رجـاءت العبـا ّتوÏـÐ القيــادة ا��امعيـة الر ؤ ّ

ن µـسqÞ  الثاPي�� ال-,تÀب" الوحدة/ العمادة/ ل�Vامعة جـة تـوفر) 2.34(ز بو رجـع   وقـد يكب�ـ2ةرو�د
ذلـك اSــ� وجــود خطــة اسـ-,اتيجية لv[امعــة وخطــة تنفيذيــة معلنـة وموجــودة ع8ــ7 املوقــع Aلك-,وµــي 

  .لv[امعة

ة  ـــاءت العبــــا �ــــ� "�ــــ�Óع القيــــادة باســــتمرار العمــــل ا��مــــاÔ' التعــــاوPي املــــستمر)" 3(ركمــــا جـ
ن µـــسqÞ  الثالـــثال-,تÀـــب جـــة تـــوفر) 2.32(ز بـــو رة  وقـــد يرجـــع ذلـــك اSـــ� قلـــة دعـــم ]دامتوســـطةرو�د

ة  ّتقـدر القيـادة ) " 10(رللعمل وفق مجموعات و\شYل جمـا�� داخـل ا^[امعـة،�� حـ�ن جـاءت العبـا

ن µـــسB qÞخ�ـــ�2ـــ� ال-,تÀـــب " ا��امعيـــة BفWـــار واملـــساAمات Qيجابيـــة املقدمـــة مـــن العـــامل�ن ز بـــو
جة تحقق ) 2.10(   .متوسطةرو�د

ة   من املقدمة Qيجابية املساAماتو BفWار ا��امعية القيادة ّ تقدر)"10(ركما جاءت العبا
ن µـــسB  qÞخ�ـــ�2ـــ� ال-,تÀـــب "العـــامل�ن جـــة تـــوفر) 2.10(ز بـــو  وقـــد يرجـــع ذلـــك اليقلـــة متوســـطةرو�د

 من املقدمة Aيجابية واملسا&مات ىبجامعة أم القر بمكة املكرمة لألفYار ا^[امعية القيادة تقدير
  .زالعامل�ن lمر الذي يتطلب  ادة قيامdم بذلك

  

  



  المكرمة بمكة القرى أم لجامعة اإلداري الواقع تطوير
 التميز إدارة مدخل ضوء في 

   بن عبد هللا عبد الرحيم قاريدمحم/ أ
  ظحادمحم صبري / د.أ

  فرج مصطفى الشافعي/ د  
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ات qعدنتا )2 ُئج عبا  :وQس2Dاتيجيات السياسات ر

  ) 24(لجدو 

ُاستجابة أفراد العينة حو qعد السياسات وQس2Dاتيجيات   ل

 Qستجابة
ة  التكرار رالعبا

 كب�2ة متوسطة ضعيفة

ن   زالو

vÊسËال 

Qنحراف 
 ياملعيار

جة   رد

ب التوافر
L2ت

Dال
 

ــــــدة  .1 110 69 20 ك ــــــوفر )ــــــــ' ا��امعــــــــة وحـــ تتــ
ـــــشئو التخطـــــــــيط  ـــة لــــ نفعالــــــ

 %55.28 %34.67 %10.05 % .طو�روالت
 1 كب�2ة 0.67 2.45

ـــــــة  .2 65 109 25 ك ــــة خطــــــــ ــــــــ ـــــــك ا��امعـــ تمتلــــــــ
ـــــــدة أو  ـــــــــ ــــ2Dاتيجية معتمــــ اســـــــــــــــ

�م �cاD32.66 %54.77 %12.56 % .سياسات موثقة وتل% 
 4 متوسطة 0.64 2.20

ـــــات أو  .3 74 95 30 ك ـــــــــ ــــــــ ــــــــ ـــد سياســ ــــ ـــــ ــــــــ ــــــــ �عتمــــ
 y2اتيجيات ا��امعـــة ع½ـــDاســـ
ــــــــستقبلية  ــــات املـــــــــ ـــــــــ Qحتياجــــ

ـــــ ــــــــ ــــــــة، ( ستفيدينللمــــــ ـــــــــ الطلبــ
 ).ا��تمع، املوظف�ن

% 15.08% 47.74% 37.19% 
 3 متوسطة 0.69 2.22

ـــــــسياسات .4 64 107 28 ك ــــــــ ـــــــــ ـــــف الــــ ــــــــ ــــــــ / تتكيـــــــ
Qســــ2Dاتيجيات مــــع متغ�ــــ2ات 

الداخليــــــة (البLئــــــة ا�_يطــــــة 
جية  %32.16 %53.77 %14.07 % ).روا�Uا

 6 متوسطة 0.66 2.18

ـــشر .5 56 108 35 ك ــــة ع½ـــــP yــ  تحـــــرص ا��امعـ
ـــــــسياسات ــــــــ ـــــــــ ـــــق الــ ــــــــ ــ ـــــــ / وتطبيــــ

 Q. % 17.59% 54.27% 28.14%س2Dاتيجيات qشWل دائم
 9 متوسطة 0.67 2.11

يــتم تطــو�ر أAــداف ا��امعـــة  .6 70 98 31 ك
 %35.18 %49.25 %15.58 % .باستمرار

 5 متوسطة 0.69 2.20

ــــشطة  .7 55 118 26 ك ـــ2امج وPBــ تËــــــ�Úم ال3ـــ
ــــــة  ـــــــــ ـــــــــع ا�Uطـ ـــوعة مـــــــ ـــ ـــــ املوضـــــ

 %27.64 %59.30 %13.07 % .معةQس2Dاتيجية ل�Vا
 7 متوسطة 0.62 2.15

ـــــــيم  .8 54 112 33 ك ـــــــــــة بتقيــــــــ ـــوم ا��امعــــ ــــــــ تقــــ
اســـــ2Dاتيجياcdا ملعرفـــــة مـــــدى 

 %27.14 %56.28 %16.58 % .كفاءcdا وفعالي�cا
 8 متوسطة 0.65 2.11

ــــــــرات Bداء  .9 73 97 29 ك ـــــــــستخدم مؤشـــــ �ــــ
للتأكـــد مـــن أن اســـ2Dاتيجيات 

ـــــــ ـــy نحــ ـــــذ ع½ــــــ ــــة تنفــــ و ا��امعـــــ
 Ü. % 14.57% 48.74% 36.68%_يح

 2 متوسطة 0.68 2.22

  :ليت�¹ من ا^[دو السابق ما ي�8  
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ة   �ـ� ال-,تÀـب "نتتـوفر )ـ' ا��امعـة وحـدة فعالـة لـشئو التخطـيط والتطـو�ر)"1(رجاءت العبـا
ن µسqÞ لBو جة توفر) 2.45(ز بو  با^[امعة  وقد يرجع ذلك ا�S وجود مثل &ذه الوحداتكب�2ةرو�د

  .مثل وحدات ا^[ودة

ة  �ـــستخدم مؤشـــرات Bداء للتأكـــد مـــن أن اســـ2Dاتيجيات ا��امعـــة تنفـــذ ) " 9(رجــاءت العبـــا
ن µسqÞ "ع½y نحو Ü_يح جة توفر) 2.22(ز �� ال-,تÀب الثاµي بو  وقـد يرجـع ذلـك اSـ� متوسطة رو�د

  .قلة استخدام مثل &ذه املؤشرات با^[امعة

ة  ـــــا اســـــــ2Dاتيجيات ا��امعـــــــة ع½ـــــــQ yحتياجـــــــات  د سياســـــــات أو �عتمـــــــ" )3(ركمـــــــا جـــــــاءت العبــ
ن µــسqÞ )" الطلبــة، ا��تمــع، املــوظف�ن( املــستقبلية للمــستفيدين ) 2.22(ز�ــ� ال-,تÀــب الثالــث بــو

جـــــــة تـــــــوفر ــــــطةرو�د ة متوسـ ــــــ� حـــــــ�ن جـــــــاءت العبـــــــا ـــــشر وتطبيـــــــق " )5(ر، �ـ ــــP yــ ـــــرص ا��امعـــــــة ع½ـــ تحــ
ــــــ2Dاتيجيات qــــــــشWل دائــــــــم/ الــــــــسياسات ـــ� ال-,تÀــــــــب Q "lســ ن µــــــــسqÞ  �ـــــ ــــــة ) 2.11(زخ�ــــــــ, بــــــــو جــ رو�د

ــــــطةتـــــــوفر ــــ،متوسـ إSـــ ــــة قلــــــــة حـــــــرص7  وقــــــــد يرجـــــــع ذلــــــــك  ــــ7 ا^[امعــــ ــــــشر ع8ـــ ـــق µــ / الــــــــسياسات وتطبيــــ
  .زدائم lمر الذي يتطلب  ادة قيامdم بذلك /شYل Aس-,اتيجيات

ات qعد )3 ُنتائج عبا ة ر د رإدا  ال�شر�ة راملوا

  ) 25(لجدو 

د ال� ة املوا راستجابة أفراد العينة حو qعد إدا ر ُ   شر�ةل

 Qستجابة
ة  رالعبا

  ك

 كب�2ة متوسطة ضعيفة %

ن   زالو

vÊسËال 

Qنحراف 
 ياملعيار

جة   رد

 التوافر
 ال2DتLب

ـــــــل  .1 89 84 26 ك ــــــــ ــــــــ ـــب مؤAـ ـــــــــ ــــــــ يÅناســــ
ــــع طبيعــــــــة  املوظــــــــف مــــ

 %44.72 %42.21 %13.07 % .عملھ
 1 متوسطة 0.69 2.32

ــــــــــداد  .2 43 120 36 ك ـــــــــ ـــــــــــب أعــــ ــــــــ ـ تÅناســـ
املـوظف�ن ا�_ـالي�ن مـع 
ـــــــــال  ـــــــــ ــــــــ ـــم Bعمــ ــــــــ ــــ ــــ �Ýـــــــــ

 .املطلوgة
% 18.09% 60.30% 21.61% 

 12 متوسطة 0.63 2.04

تلDــ�م ا��امعــة بتعيــ�ن  .3 62 106 31 ك
ــــــــدد  ــــــــ ــــــــوظف�ن ا��ــــ ــــــــ املــــ
حـــسب معـــاي�2 محـــددة 
ـــــع طبيعــــــــة  ـــب مـــ تÅناســــ

 .Bعمال املطلوgة

% 15.58% 53.27% 31.16% 
 4 متوسطة 0.67 2.16

ـــــــــة  .4 70 101 28 ك ــــــــ ــــــــ ــــــتم ا��امعـــ ــــــ ــ ــــــــ cdــــــ
باســتقطاب الكفــاءات 

 .العلمية

  

 

% 14.07% 50.75% 35.18% 
 2 متوسطة 0.67 2.21



  المكرمة بمكة القرى أم لجامعة اإلداري الواقع تطوير
 التميز إدارة مدخل ضوء في 

   بن عبد هللا عبد الرحيم قاريدمحم/ أ
  ظحادمحم صبري / د.أ

  فرج مصطفى الشافعي/ د  
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 Qستجابة
ة  رالعبا

  ك

 كب�2ة متوسطة ضعيفة %

ن   زالو

vÊسËال 

Qنحراف 
 ياملعيار

جة   رد

 التوافر
 ال2DتLب

ــــــــة  .5 53 116 30 ك ــــــــ ـــــــــ ــــــــوفر ا��امعـــ ـــ ـــــ ــــــــ تـــ
ـــرامج  ــــــــ ـــــوظف�ن بــــــــ ـــــــــ للمـــــ
ـــــــــة  ــــــــ ـــــــــــة م23مجـــــ ــــــــ ـ ��يـ رتد
ـــــــــة  ــــــــ ـــسب ا�_اجـــــــ ــــــــ ــــــ ــ حـــــ

 .التطو�ر�ة لjا
% 15.08% 58.29% 26.63% 

 6 متوسطة 0.64 2.12

ــــــــة  .6 73 90 36 ك ــــــــ ـــــــــ ــــــــوفر ا��امعـــ ـــ ـــــ ــــــــ تـــ
ـــــــــة  ــــــــ ـــــــــوظف�ن Fافــــــ للمــــــــــــــ
الوسائل ألداء Bعمال 

 .ع½y أكمل وجھ
% 18.09% 45.23% 36.68% 

 3 متوسطة 0.72 2.19

ــــــــــيف  .7 50 119 30 ك ــــــــ ــــــــد توصـــــــ ـــــــــ ـ يوجــــــ
للوظائف بما يتفق مـع 
ــــــــسياسات  ــــــــ ـــــــــ ــــــــ ــــــــ ـــ ــــــ ــــــــ ــــــــ الــــــ
و�جــراءات الßــv تقـــوم 
ـــ2  ـــا ا��امعــــــــة و�عت3ــــــ �cـــــ

 .أساس للتقييم

% 15.08% 59.80% 25.13% 
 8 متوسطة 0.63 2.10

ـــــــــة  .8 56 113 30 ك ــــــــــستخدم ا��امعــــ �ـــ
معــاي�2 محــددة لتقيــيم 

� %28.14 %56.78 %15.08 % .نأداء العامل
 5 متوسطة 0.65 2.13

ك املوظفـــــو )ـــــ'  .9 53 103 43 ك نáـــــشا ر
ا��امعة من )' خطـط 

 %26.63 %51.76 %21.61 % .تطو�رAا
 11 متوسطة 0.69 2.05

ـــة بتـــــوف�2  .10 55 106 38 ك cdــــتم ا��امعــ
ـــراءات  ــــــــ ـــــــــ ـــــــــة �جـــ ـــــــــ Fافـــــ
ـــاظ ع½ـــــy ســـــالمة  لV_فــ
احة العامل�ن   روأمان و

% 19.10% 53.27% 27.64% 
 10 متوسطة 0.68 2.09

ـــــل ا��امعـــــــة ع½ـــــــy  .11 62 97 40 ك �عمـ
ــــــوظف�ن  ــــــــ ـــــــأة املـــــ ــــــــ مWافــــ
مقابــل تقــديم خــدمات 

 .إضافية
% 20.10% 48.74% 31.16% 

 7 متوسطة 0.71 2.11

ـــــــــع  .12 59 100 40 ك ــــــل مــــ ـــــــــتم التواصــــــ يـــ
العــــامل�ن )ــــ' ا��امعــــة 
 yــــــم ع½ــــــjــــــدف اطالعc�

 .سياس�cا
% 20.10% 50.25% 29.65% 

 9 سطةمتو 0.70 2.10

 :ليت�¹ من ا^[دو السابق ما ي�8

ة  ن µـسqÞ "يÅناسـب مؤAـل املوظـف مـع طبيعـة عملـھ) " 1(رجاءت العبـا ز �ـ� ال-,تÀـب lو بـو ل
جــــة تـــــوفر) 2.32( ـــع ذلـــــك اSـــــ� قلـــــة وجـــــود وصــــف وظيفـــــي دقيـــــق ملـــــن يتـــــو7S متوســـــطةرو�د  وقـــــد يرجـ

  .الوظائف ا��تلفة با^[امعة
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ة جــاءت ال ن " cdــتم ا��امعــة باســتقطاب الكفــاءات العلميــة) " 4(رعبــا ز �ــ� ال-,تÀــب الثــاµي بــو
 qÞسµ)2.21 (جة توفر ا متوسطةرو�د  وقـد يرجـع ذلـك اSـ� النـواA �üقتـصادية الـصعبة ال�ـq تمـر �Vـ

ئÀس   .راململكة �� �ونة Aخ�,ة، واعتماد ا^[امعة ع78 التمو ل ا^�Yومي /شYل 

ة  كمــا تــوفر ا��امعــة للمـــوظف�ن Fافــة الوســائل ألداء Bعمـــال ع½ــy أكمـــل " )6(رجــاءت العبـــا
ن µـسqÞ "وجـھ جــة تـوفر) 2.19(ز �ـ� ال-,تÀــب الثالـث بــو ة متوســطة رو�د ) " 2(ر، �ـ� حــ�ن جـاءت العبــا

ن µـــسqÞ " تÅناســب أعـــداد املـــوظف�ن ا�_ـــالي�ن مـــع �Ýـــم Bعمـــال املطلوgـــة ز �ـــ� ال-,تÀـــب lخ�ـــ, بـــو
جة توفر) 2.04(    .متوسطةرو�د

ة  �ــ� "املطلوgــة Bعمــال �Ýــم مــع ا�_ــالي�ن املــوظف�ن أعــداد  تÅناســب)"2(ركمــا جــاءت العبــا
ن µــسB  qÞخ�ــ2ال-,تÀــب جــة تــوفر) 2.04(ز بــو  أعـــداد  وقــد يرجــع ذلــك إلىقلــة مناســبةمتوســطةرو�د

  .زاملطلو�ة lمر الذي يتطلب  ادة عدد&م lعمال ¸[م مع ا^�الي�ن املوظف�ن

ات ا�_و )4 رنتائج عبا ة qُعد: الراqعر  العمليات رإدا

  )26(لجدو 

ة العمليات ر استجابة أفراد العينة حو qعد إدا ُ   ل

 Qستجابة
ة  رالعبا

  ك

 كب�2ة متوسطة ضعيفة %

ن    زالو

vÊسËال 

Qنحراف 
 ياملعيار

جة   رد

 التوافر
 ال2DتLب

ـــــــــق  .1 105 73 21 ك ــــــــصميم موثــــــ يوجـــــــــــــــد تـــــــ
ـــــ'  ـــــية )ــــ للعمليـــــــــات Bساســــ

 %52.76 %36.68 %10.55 % .ا��امعة
�2ةكب 0.68 2.42 1 

ــــة  .2 47 124 28 ك ــــو باألدلـــــ نيلDـــــــــ�م املوظفـــــ
ــــــــــات  ـــــــادية للعمليـــ Qس2Dشــــــ

 B. % 14.07% 62.31% 23.62%ساسية )' ا��امعة
 7 متوسطة 0.61 2.10

تÅــسم العمليــات الرئLــسية  .3 51 115 33 ك
ـــوح  ــــة بالوضـــــــــ ــ' ا��امعــــــــ )ــــــــــ

 %25.63 %57.79 %16.58 % .ل�Vميع
 8 متوسطة 0.64 2.09

ــــÐ  .4 44 125 30 ك ـــــــــ ـــد واÏــ ــــــــ يوجـــــــــــــــد تحديــــ
للـــــصالحيات واملــــــسئوليات 

 %22.11 %62.81 %15.08 % .)' انجاز العمليات
 9 متوسطة 0.61 2.07

ـــــ'  .5 66 104 29 ك ـــــــــامل�ن )ـــــ ـــــل العـ يلDــــــــــ�م Fـــــ
ــــــاإلجراءات  ــــــــ ــــــــــة بــــــ ــــــــ ـ ا��امعـ

 %33.17 %52.26 %14.57 % .والعمليات وفق النظام
 2 متوسطة 0.67 2.19

ــاز  .6 69 96 34 ك ــــــــ ــــــة بإنجــــ ــــــتم ا��امعـــــــ ــــ cdـــ
ــــــام  ـــــــا لنظـــــــــ ـــــــال وفقــــــــ Bعمــــــــ

ً

ـــــLس  ــــشاملة ولــــ ا��ــــــــودة الــــ
ـــــــــــو  ـــــــى للوصـ ـــد BدPـــــ لا�_ـــــــــ

% 17.09% 48.24% 34.67% 
 3 متوسطة 0.70 2.18



  المكرمة بمكة القرى أم لجامعة اإلداري الواقع تطوير
 التميز إدارة مدخل ضوء في 

   بن عبد هللا عبد الرحيم قاريدمحم/ أ
  ظحادمحم صبري / د.أ

  فرج مصطفى الشافعي/ د  
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 Qستجابة
ة  رالعبا

  ك

 كب�2ة متوسطة ضعيفة %

ن    زالو

vÊسËال 

Qنحراف 
 ياملعيار

جة   رد

 التوافر
 ال2DتLب

 .للنتائج

ــــــــــات  .7 55 102 42 ك ـــــــــيم العمليــــ ــــتم تقيـــــ ـ ـــــــ يــ
ــــة  اســ روتطو�رAــــــا حــــــسب د

 %27.64 %51.26 %21.11 % .مستمرة للبLئة ا�_يطة
 10 متوسطة 0.70 2.07

ــــــاس  .8 60 106 33 ك ــــام بقيــــــ ــــــد اAتمــــــــ يوجــــــ
ـــــــــات  ــــ' للعمليــ Bداء الفع½ـــــــ
ـــتخدام  ــــــــ ــــــــ ــــــــــة باســـ ــــــــ ا�Uتلفـــ

 .املقايLس العلمية
% 16.58% 53.27% 30.15% 

 4 متوسطة 0.67 2.14

ــــة  .9 64 98 37 ك ــــــــ ـــــــن التغذيــ ــــستفاد مـــــــ ــ ــــــ áــ
ــــــــــات  ــــن الفئــــ ــــــــ ــة مــ ــــــــ ـ الراجعـــ
ــــــــو�ر  ـــــ' تطـــــــ ــــــــ ـــــس�cدفة )ــ ــــــــ املــ
ـــــــراءات  ـــــــــ ـــــات وإجـــــ ـــــــــ ــــ العمليـــ

 .تقديم ا�Uدمة املس�cدفة

% 18.59% 49.25% 32.16% 
 5 متوسطة 0.70 2.14

ـــرات  .10 55 110 34 ك ــــــــ ـــن مؤشـ ــــــــ ــــــــــستفاد مـ áــ
ــــــب  ـــــــــ' ترتLـــــ قيـــــــــــاس Bداء )ــ

 %27.64 %55.28 %17.09 % .أولو�ات ا��امعة
 6 متوسطة 0.66 2.11

  :ليتÐã من ا��دو السابق ما ي½'

ة  ل�ـ� ال-,تÀـب lو ،"' ا��امعـةيوجد تـصميم موثـق للعمليـات Bساسـية )ـ) " 1(رجاءت العبا
 qÞــــسµ ن جــــة تــــوفر) 2.42(زبــــو  وقــــد يرجــــع ذلــــك اSــــ� تــــوافر الوصــــف الــــوظيفي با^[امعــــة كب�ــــ2ةرو�د

  .��تلف الوظائف �Vا

ة  �م Fل العامل�ن )ـ' ا��امعـة بـاإلجراءات والعمليـات وفـق النظـام" )5(رجاءت العباDـ� ،"يل� 
 qÞـــــــــسµ ن ــــــــاµي بــــــــــو ـــــب الثـ ـــ ـــــوفر) 2.19(زال-,تÀـ ــــــــة تــــ جــ ــــطةمرو�د ـــــع ذلــــــــــك اSـــــــــ� ضــــــــــعف توســـــ ـــ ـــد يرجـ  وقـــــــ

  .ال-�امكاللعاملينفيا^[امعةباإلجراءاتوالعمليات ال�q يتضم�Vا النظام �Vا

ة  cdـــتم ا��امعـــة بإنجـــاز Bعمـــال وفقـــا لنظـــام ا��ـــودة الـــشاملة ولـــLس " )6(ركماجــاءت العبـــا
ً

ن µــسqÞ " لا�_ــد BدPــى للوصــو للنتــائج جــة تــوفر) 2.18(ز�ــ� ال-,تÀــب الثالــث بــو ، �ــ� طةمتوســرو�د
ة  اسـة مـستمرة للبLئـة ا�_يطـة) "7(رح�ن جاءت العبـا  " ريـتم تقيـيم العمليـات وتطو�رAـا حـسب د

 qÞسµ ن جة تحقق ) 2.07(ز�� ال-,تÀب lخ�, بو   .متوسطةرو�د

ة  اســـــة حـــــسب وتطو�رAـــــا العمليــــــات تقيـــــيم  يـــــتم)"7(ركمـــــا جـــــاءت العبـــــا  للبLئــــــة مـــــستمرة رد
ن µسB  qÞخ���2 ال-,تÀب"ا�_يطة جة توفر) 2.07(ز بو   وقد يرجع ذلك إلىقلة تقييممتوسطةرو�د

اســـة حـــسب وتطو ر&ـــا العمليـــات ة  للبÀئـــة مـــستمرة رد را��يطـــة lمـــر الـــذي يتطلـــب  ـــادة قيـــام إدا ز
  .ا^[امعة بذلك
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ات )5 د qُعد رنتائج عبا ة العالقات واملوا رإدا   ر
  )27(لجدو 

ة العالقات واملوا ر استجابة أفراد العينة حو qعد إدا ر ُ   دل

 Qستجابة
ة  رالعبا

  ك

 كب�2ةمتوسطة ضعيفة %

ن  زالو

vÊسËال

  Qنحراف

 ي املعيار

جة   رد

  التوافر
 ال2DتLب

ــة  .1 96 75 28 ك ــــy إقامــــــــ ــــــة ع½ـــــ تحـــــــــرص ا��امعـــ
ـــــــــل  ــــــــ ـــــــــادة وتفعيـــ ــــــــ ـــ ـــــــــشاطات لز� ــــــــ Pـــ

دين  %48.24 %37.69 %14.07 % .رالعالقات مع املو
 4 كب�2ة 0.71 2.34

ي تتواصــل ا��امعــة qــشWل إيجــا� .2 40 131 28 ك
 %20.10 %65.83 %14.07 % .ىمع ا��امعات Bخر

 12 متوسطة 0.58 2.06

cdتم ا��امعة بخلق تواصل دائم  .3 48 125 26 ك
 %24.12 %62.81 %13.07 % .مع الطلبة

 11 متوسطة 0.60 2.11

ـــــــات  .4 53 116 30 ك ـــــــــ ـــــــــــصاالت وعالقــ ـــد اتـــــــ ــــــــ يوجـــــــ
ــــة وFافـــــــــة  ــــ�ن ا��امعـــــ مـــــــــستمرة بـــــ

 B. % 15.08% 58.29% 26.63%طراف ا��تمعية
 9 متوسطة 0.64 2.12

تحرص ا��امعة ع½ـy بنـاء و�عز�ـز  .5 55 113 31 ك
 %27.64 %56.78 %15.58 % .العالقات الودية مع العامل�ن

 10 متوسطة 0.65 2.12

ــة  .6 69 92 38 ك د املاليــــــــــة املتاحــــــــ ــــوا رتكفــــــــــي املــــــ
سنو�ا ل�Vامعة لتغطية نفقاcdا

ً
. % 19.10% 46.23% 34.67% 

 8 متوسطة 0.72 2.16

تمتلـك ا��امعــة وسـائل Qتــصال  .7 76 103 20 ك
ـــــــــة  ــــــشبكة (ا�_ديثــــ ــــــــــل، الــــــــ �يميـــ

 %38.19 %51.76 %10.05 % .ب�ن Fافة املباPي) الداخلية
 7 متوسطة 0.64 2.28

cdتم ا��امعة بدمج التكنولوجيـا  .8 79 98 22 ك
ثال  ــــــــــ ـــة مــ ــــــــ ـــــــة التعليميـ ــــ ـــــــــ' العمليـ )ـــ
ً

ــــــا( ــــــــ ـــــــــ ــــــــ ــــــ2ات، الوســــــــ ـــــــــ ــــــــ ــــــــ ئل ا�Uت3ـــــــ
 ...).�يضاحية، Bجjزة املتقدمة

% 11.06% 49.25% 39.70% 
 6 متوسطة 0.65 2.29

ل�سy6 ا��امعة إyY ا�_صو ع½y  .9 90 92 17 ك
مـــصادر معلومـــات علميـــة حديثـــة 

ـــــ2Dاك ( ـــــــــ ـــــــب، اشـــــــ ــــــــ ـــــــــــع، كتــــــ ــــــــ مراجــ
 ..).الك2DوPي

% 8.54% 46.23% 45.23% 
 2 كب�2ة 0.64 2.37

ة قواعــد بيانــات تتــوفر )ــ' ا��امعــ .10 82 98 19 ك
 .شاملة ومتجددة باستمرار

  

 

% 9.55% 49.25% 41.21% 
 5 متوسطة 0.64 2.32
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 Qستجابة
ة  رالعبا

  ك

 كب�2ةمتوسطة ضعيفة %

ن  زالو

vÊسËال

  Qنحراف

 ي املعيار

جة   رد

  التوافر
 ال2DتLب

يتـــوفر )ــــ' ا��امعـــة نظــــام �_فــــظ  .11 79 108 12 ك
 %39.70 %54.27 %6.03 % .لوتداو واستدعاء الوثائق

 3 كب�2ة 0.59 2.34

ــــــصفحة  .12 86 104 9 ك ــــــــ ـــــــتخدام الــ ـــــــن اســـــــــ يمكـــــــــ
ــــــدمات  ــــديم خــــــ ـــــــــة لتقـــــــ Qلك2Dونيــ

 %43.22 %52.26 %4.52 % .للمستفيدين
 1 كب�2ة 0.57 2.39

  :ليت�¹ من ا^[دو السابق ما ي�8

ة  ـــا ـــاءت العبـــــــ ـــــدمات ) "12(رجـــــــ ـــــديم خـــــ ـــــة لتقـــــ ــــــتخدام الــــــــــصفحة Qلك2Dونيـــــ ـــــن اســــ يمكـــــ
ن µـــسqÞ " للمـــستفيدين ز�ـــ� ال-,تÀـــب lو بـــو جــــة تـــوفر) 2.39(ل  وقـــد يرجـــع ذلـــك ا&تمــــام كب�ـــ2ةرو�د

  .توف�, الكث�, من ا^�دمات ع�8 موقع موقعdا Aلك-,وµي ��تلف املستفيدينا^[امعة ب

ة  ل�ـسy6 ا��امعـة إYـy ا�_ـصو ع½ـy مـصادر معلومـات علميـة حديثـة " )9(رجاءت العبا
ن µــسqÞ ..)" مراجـع، كتــب، اشــ2Dاك الك2DوPــي( جــة تحــوفر) 2.37(ز�ــ� ال-,تÀــب الثــاµي بــو  كب�ــ2ةرو�د

معـة /عقـد Aتفاقيـات والـشرا=ات ال�ـq ت¾,مdـا ا^[امعـة مـع املكتبـات وقد يرجع ذلك إSـ� ا&تمـام ا^[ا
  .ىالك¾, عامليا خصوصا AجنMية م�Vا

ة  �� " ليتوفر )' ا��امعة نظام �_فظ وتداو واستدعاء الوثائق" )11(ركماجاءت العبا
 qÞــــسµ ن جــــة تــــوفر) 2.34(زال-,تÀــــب الثالــــث بــــو ة كب�ــــ2ةرو�د  تتواصـــــل) " 2(ر، �ــــ� حــــ�ن جــــاءت العبــــا

ن µسqÞ "ىا��امعة qشWل إيجا�ي مع ا��امعات Bخر جة تحقق ) 2.06(ز �� ال-,تÀب lخ�, بو رو�د
  .متوسطة

ة   �ــ� ال-,تÀــب"ىBخــر ا��امعــات مــع إيجــا�ي qــشWل ا��امعــة  تتواصــل)"2(ركمــا جــاءت العبــا
ن µـسB qÞخ�ـ2 جــة تــوفر) 2.06(ز بــو  /ــشYل ا^[امعــة قلــة تواصـل  وقــد يرجــع ذلـك إSــ7متوسـطةرو�د
ة ا^[امعة بذلك ا^[امعات مع إيجا\ي رlخر lمر الذي يتطلب  ادة قيام إدا ز   .ى

ات qعد )6 ُنتائج عبا � ر� العلvÀ والبحث الطالبy ع½ ال2Dك
  )28(لجدو 

vÀع½' الطالب والبحث العل ��ُاستجابة أفراد العينة حو qعد ال2Dك   ل

 Qستجابة
ة  رالعبا

  ك

 كب�2ة متوسطة ضعيفة %

ن   زالو

vÊسËال  

Qنحراف 
 ياملعيار

ج   ة رد

 التوافر
 ال2DتLب

ل�عتمد سياسة القبو )'  .1 87 83 29 ك
ا��امعة ع½y اختيار 

�ة ولLس �النوعية املتم
 .ع½y أساس العدد

% 14.57% 41.71% 43.72% 
 1 متوسطة 0.71 2.29

ىتوفر ا��امعة مستو Fا)'  .2 71 92 36 ك
من ا�Uدمات املساندة 
للعملية التعليمية مثل 

�2يا، ساحات، Fافت(
% 18.09% 46.23% 35.68% 

 3 متوسطة 0.71 2.18
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 Qستجابة
ة  رالعبا

  ك

 كب�2ة متوسطة ضعيفة %

ن   زالو

vÊسËال  

Qنحراف 
 ياملعيار

ج   ة رد

 التوافر
 ال2DتLب

 ...).مكتبة

تÅيح ا��امعة الفرصة  .3 60 98 41 ك
أمام جميع الطلبة 

للمشاركة �يجابية )' 
املواقف التعليمية واتخاذ 

ات  .رالقرا

% 20.60% 49.25% 30.15% 
 6 متوسطة 0.71 2.10

تضع ا��امعة برامج  .4 47 102 50 ك
 %23.62 %51.26 %25.13 % .خاصة ملتاqعة ا�Uر�ج�ن

 7 متوسطة 0.70 1.98

توفر ا��امعة البLئة  .5 59 108 32 ك
امل�Óعة والداعمة 

للبحث العلvÀ من خالل 
التمو�ل، ا�Uت23ات، (

 ..).التفرغ

% 16.08% 54.27% 29.65% 
 5 متوسطة 0.66 2.14

ز�عز ا��امعة البحث  .6 61 110 28 ك ّ

لعلvÀ من خالل املشاركة ا
الفاعلة )' املؤتمرات 

ش  ورالعلمية والندوات و
 .العمل

% 14.07% 55.28% 30.65% 
 4 متوسطة 0.65 2.17

صيد معر)'  .7 70 100 29 ك ريتوفر 
ل�Vامعة من خالل 

املشاركة )' الËشر )' 
ا��الت العلمية ا�_كمة

ّ
. 

% 14.57% 50.25% 35.18% 
 2 متوسطة 0.68 2.21

  :ليت�¹ من ا^[دو السابق ما ي�8

ة  ل�عتمـــد سياســـة القبـــو )ـــ' ا��امعـــة ع½ـــy اختيـــار النوعيـــة املتم�ـــ�ة ) "1(رجـــاءت العبـــا
ن µـسqÞ "ولـLس ع½ـy أسـاس العـدد ز �ـ� ال-,تÀـب lو بـو جـة تـوفر متوسـطة وقـد يرجــع ) 2.29(ل رو�د

ووقد ¬عز ذلك إ7S تحقيق التم�� , ية عامةذلك ا�S وجود ت{سيق موحد يجمع ب�ن ا^[امعات السعود
ة جات التم�� فىاألدا ر�7 املدخالت من الطالب والوصو �Vم إ7S أع78 د ر   .ل

ة  صـــــيد معر)ـــــ' ل�Vامعـــــة مـــــن خـــــالل املـــــشاركة )ـــــ' الËـــــشر )ـــــ' ")7(رجـــــاءت العبـــــا ريتـــــوفر 
ا��الت العلمية ا�_كمة

ّ
." qÞسµ ن جة توفر) 2.21(ز�� ال-,تÀب الثاµي بو وقد يرجع  متوسطةرو�د

ا��كمـــة العلميـــة بـــا�[الت ال{ـــشر ا^[امعـــة �ـــ� قلـــة مـــشاركة ذلـــك اSـــ�
ّ

ة ، ور وقـــد ¬عـــز ذلـــك إSـــ7 ضـــر و
¢س ولدى  رمشاركة ا^[امعة �µ 7شر مجالت علمية ~ساعد ع78  ادة املعرفة لدي أعضاء &يئة التد ز

  .طال�Vا
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ة  عمليـــة ىتـــوفر ا��امعـــة مـــستو Fـــا)' مـــن ا�Uـــدمات املـــساندة لل")2(ركمـــا جـــاءت العبـــا
ن µـــسF.(..." qÞافت�2يـــا، ســــاحات، مكتبـــة(التعليميـــة مثـــل  جــــة ) 2.18(ز�ـــ� ال-,تÀـــب الثالــــث بـــو رو�د

ة متوســـطةتـــوفر �ـــ� "تـــضع ا��امعـــة بـــرامج خاصـــة ملتاqعـــة ا�Uـــر�ج�ن")4(ر، �ـــ� حـــ�ن جـــاءت العبـــا
 qÞـسµ ن جـة تــوفر) 1.98(زال-,تÀـب Aخ�ـ, بــو  ا^[امعــة قلــة وضـع وقـد يرجــع ذلـك إSـ7 .متوسـطة رو�د

ة ا^[امعة بذلك ملتا/عة خاصة رامجب را^�ر ج�ن lمر الذي يتطلب  ادة قيام إدا   .ز

ة مدخل تطبيق معوقات: رنتائج ا�_و الثاPي �  رإدا� يأم القر بجامعة  التم
  ) 30(لجدو 

�  بجامعة أم القر�ة التم ياستجابة أفراد العينة حو معوقات تطبيق مدخل إدا ر   ل

 Qستجابة
ة  رالعبا

  ك

 كب�2ةمتوسطة ضعيفة %

ن   زالو

vÊسËال  

Qنحراف 

 ياملعيار

يمستو 

 التوافر
 ال2DتLب

ـــداف  .1 102 77 20 ك ــــــق بــــــــ�ن أAــــــ ـــــعف التناســ ــ ضـ
ــــــلوك  ـــ�ن ســـــ ــــــــيم ا��امعـــــــــــة وgــــــــ وقـــ

 %51.26 %38.69 %10.05 % .وأAداف العامل�ن
 1 كب�2ة 0.67 2.41

ــــــــــط  .2 63 115 21 ك ــــــــ ـــــــــ ـــــــب  خطـــ ـــــــ ــ ــــــــ ــــــــة تناســــــ ـــــــــ ــــــــ قلـــــ
واســ2Dاتيجيات مــع طبيعــة البLئــة 

 %31.66 %57.79 %10.55 % ا�_يطة �cا
 8متوسطة 0.62 2.21

ـــب  .3 69 114 16 ك اتـــــ ـــــو والر ــــــدم AياFــــــــل Bجـــ وقــ ر
 %34.67 %57.29 %8.04 % وعدم Qتجاه إyY �عديلjا

 6متوسطة 0.60 2.27

ـــــدم اختيـــــــار و�عيـــــــ�ن املـــــــوظف�ن  .4 76 103 20 ك عــ
يذو الكفــــاءة العاليـــــة ممــــا يقـــــف 

��عائقا أمام فرص التم
ً

. % 10.05% 51.76% 38.19% 
 5متوسطة 0.64 2.28

ثبــــوت الjيWــــل الب�2وقراطــــي ملــــدة  .5 88 95 16 ك
ـــــــــة  ــــــــ ــــــــè الثقافـــــــ ــــــــ ـ ـــة وترéـــــــ ـــــــــ ــــــــ طو�لــــ

 %44.22 %47.74 %8.04 % الب�2وقراطية
 2 كب�2ة 0.63 2.36

ة  .6 69 112 18 ك ـــن �دا ـــــــــ ـــ2 مــــ ــــــــ ـــة التغي�ـــــ ــــــــ رمقاومـــــ
 %34.67 %56.28 %9.05 % .والعامل�ن

 7متوسطة 0.61 2.26

قلـــــة وجـــــود منـــــاخ تنظيÀـــــv مالئـــــم  .7 78 102 19 ك
�� %39.20 %51.26 %9.55 % ّوم�Óع ع½y التم

 4متوسطة 0.63 2.30

ــــــات  .8 63 109 27 ك ـــد معلومــ ـــار إYــــــــy قواعـــــ ـــ Qفتقــ
 %31.66 %54.77 %13.57 % .دقيقة )' ا��امعة

 9متوسطة 0.65 2.18

 57 117 25 ك
9. Aادر ال�شر املؤWليقلة توفر ال 

% 12.56% 58.79% 28.64% 
 10متوسطة 0.62 2.16

gــط املنظمــة بالبLئــة  .10 85 95 19 ك رالقــصو )ــ'  ر
جية  %42.71 %47.74 %9.55 % را�Uا

 3متوسطة 0.64 2.33
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  :ليت�¹ من ا^[دو السابق ما ي�8

ة ــــاءت العبــــــا دف ضــــــعف التناســــــق بــــــ�ن أAــــــداف وقــــــيم ا��امعــــــة وgــــــ�ن ســــــلوك وأAــــــ")1(رجــ
ن µـسqÞ "العـامل�ن ز�ـ� ال-,تÀــب lو بـو جــة تـوفر)2.41(ل  وقــد يرجـع ذلـك اSــ� قلـة حــرص كب�ـ2ةر، و�د

ة ا^[امعة ع78 مشاركة جميع العامل�ن عند صياغة أ&داف   .ا^[امعة وقيم رإدا

ة  �ـ� "ثبوت الjيWل الب�2وقراطي ملدة طو�لة وترèé الثقافة الب�2وقراطية) "5(رجاءت العبا
ن µــــسqÞ ال-,تÀــــب الثــــاµي  ـــو جــــة تـــــوفر)2.36(زبــ ة كب�ــــ2ة،ر، و�د ـــاد إدا ر وقـــــد يرجــــع ذلــــك اSـــــ� قلــــة اعتمــ

ة  ا^[امعــة ع8ــ7 انمــاط راخــر مــن الdيا=ــل مثــل املــستعرضة، وجــاءت العبــا gــط " )10(ى رالقــصو )ــ'  ر
جية ن µسqÞ "راملنظمة بالبLئة ا�Uا جة توفر)2.33(ز �� ال-,تÀب الثالث بو ، �ـ� حـ�ن متوسطةر،و�د

ة  ن µسqÞ "يقلة توفر الWادر ال�شر املؤAل")9(رجاءت العبا جة )2.16(ز �� ال-,تÀب lخ�, بو ر، و�د
  .متوسطةتوفر

ة جامعة أم تطو�ر متطلبات ة املكرمة )' ضوء مدخل بمكة  ىالقر ر إدا � رإدا�  :التم

ة جامعة أم ة بمكة املكرمة �� ضوء مدخل ىالقر ر¬عتمد تنفيذ متطلبات لتطو ر إدا  رإدا
  :فر عدد من l/عاد، يمكن توضيحdا فيما ي�8التم�� ع78 توا

 :من خالل :القيادة باإلبداع  .أ 

سات ع½y مستو مجلس .1 ىمما  :ىالقر بمكة املكرمة ام جامعة ر

العمـــل بحيـــث تتـــضمن &ـــذه  ملتطلبـــات وا�ـــ�ة معـــاي�, وفـــق ا^[امعيـــة القيـــادات اختيـــار �
Aختيار ع78 أساس الكفاءة وا^�¾,ة والرغبة �� التم�� وA ,بداعاملعاي�. 

سالة ؤر ة قيامdا بتوضيح � أم   من@سqÞ جامعة  ^[ميع  Aس-,اتيجية ا^[امعة وأ&داف رو
 . ىالقر بمكة املكرمة

2. y½ليات مجالس ىمستو عWال 

سالة ؤر ة بتوضيح قيامdا �  .الYلية من@سqÞ ^[ميع Aس-,اتيجية الYلية وأ&داف رو

  .لdا جابةوAست الYلية  ال�q ~سVxدفdا الفئات احتياجات تحديد �

3. y½قسام مجالس ىمستو عQ 

 التعـــاوµي ا^[مـــا�� للعمـــل باســـتمرار يجميـــع أعـــضاء القـــسم A=ـــاديqr أو ]دار ~ـــÛ[يع �
 .املستمر

 .وحلمشكالVwم املسVxدفة للفئات لالستماع الYا�� الوقت ّتخصيص �

 :من خالل :السياسات وQس2Dاتيجيات  . ب

 .ىامعة ام القرج والتطو ر �� التخطيط نلشئو فعالة وحدة توافر .1

 .�Ãيح نحو ع78 تنفذ ا^[امعة اس-,اتيجيات أن من للتأكد lداء مؤشرات استخدام .2
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(  للمــستفيدين املــستقبلية Aحتياجــات ع8ــ7 ا^[امعــة اســ-,اتيجيات أو سياســات اعتمــاد .3
 ).املوظف�ن ا�[تمع، الطلبة،

ة  . ج دال�شر�ة رإدا   :من خالل: راملوا

 .العمل طبيعة مع  بمكة املكرمةىأعضاء جامعة أم القر مؤ&ل مناسبة .1

 .العلمية الكفاءات A&تمام باستقطاب .2

 .وجھ أكمل عl 78عمال جل أداءأألعضاVWا من  با^[امعة الوسائل =افة توف�, .3

ة العمليات  . د   :من خالل: رإدا

 .ا^[امعة �� lساسية للعمليات موثق تصميم وجود .1

 .النظام وفق اتوالعملي باإلجراءات ا^[امعة �� العامل�ن =ل ال-�ام .2

وفقا lعمال بإنجاز ا^[امعة ا&تمام .3
ً

 لللوصو lدµى ا^�د ولÀس الشاملة ا^[ودة لنظام 
 .للنتائج

ة. Aـ د  العالقات رإدا   :من خالل: رواملوا

 .للمستفيدين خدمات لتقديم Aلك-,ونية الصفحة استخدام .1

 اش-,اك كتب، ،مراجع( حديثة  علمية معلومات مصادر ع78 لا^�صو إ7S ا^[امعة س¡7 .2
 ..).الك-,وµي

 .الوثائق واستدعاء لوتداو ^�فظ نظام ا^[امعة توف�, .3

�. و�  :من خالل: العلvÀ والبحث الطالب ع½' ال2Dك

 املتم�ـــ�ة النوعيــة اختيــار يجامعــة أم القــر بمكــة املكرمـــة ع8ــ7 �ـــ� لالقبــو اعتمــاد سياســة .1
 .العدد أساس ع78 ولÀس

ا��كمة العلمية ا�[الت �� ال{شر �� ملشاركةا خالل من لv[امعة معر�� رصيد توف�, .2
ّ

. 

 ســاحات، =افت�,يــا،( مثــل  التعليميــة للعمليــة املــساندة ا^�ــدمات مــن =ــا�� ىمــستو تــوف�, .3
 ...).مكتبة

  :من خالل: Bعمال نتائج. ز

ة جامعــة أم القــر ملــصادر قبــل مــن مــستمرة وجــود متا/عــة .1 ىإدا  لتــوف�, ا��تلفــة التمو ــل ر
ة  .املطلو�ة املdام نجازإل املالية رالقد

ـــم نتـــــائج لتقيـــــيم متنوعـــــة أســـــاليب ا^[امعـــــة اســـــتخدام .2 ـــات،(مثـــــل  الطـــــالب ~علــ  Aمتحانـــ
 ...)العلمية ا��ت¾,ات lبحاث،

ة /سمعة ا^[امعة تمتع .3  .ألعمالdا أداVWا �� زممتا

ة التم�ـ� يتطلـب مـ ريمكن القو بأن التم�� ال يتحقق با^�لم والتم¥q، فالتطبيق النا�Ï إلدا ن ل
لجامعة ام القر توف�, مجموعة من املتطلبات الداعمة وا��فزة للوصو إ7S نتائج إيجابية تمك�Vـا  ى
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ة جامعـة  رمن ج¥q ثمار التطبيق، وتوجد مجموعة من املتطلبات ال�q ي{ب¨ـ� توافر&ـا مـن تطـو ر إدا
ة التم�� يمكن توضيحdا فيما ي�8 رأم القر �� ضوء مدخل إدا  :ى

 :ن تتمثل )'متطلبات qشر�ة يمكن أ �

 .ال�Vائية ا^�دمة ع78 فقط ولÀس العمل مراحل ع78 التم�� مفا&يم تطبيق �� ال-,ك�� .1

ات واتخاذ املشكالت تحليل �� العلqr املنEF تطبيق .2  .رالقرا

 .متعددة عمل قفر �� lفراد انتظام ع78 التأكيد .3

 ىتأسÀس جائزة للYليات املتم��ة بجامعة أم القر بمكة املكرمة .4

�ة يمكن ان تتمثل )'متطلبات  �   :رتنظيمية وإدا

ة جامعة أم القر بمكة املكرمة اس-,اتيجيات التم�� ال�q تجعلdا �� مركز أفضل  � ىتب¥q إدا ر
ىبال{ــسبة لغ�,&ــا مــن ا^[امعــات lخــر املتم�ــ�ة، وتحقــق مــن خاللdــا نتــائج غ�ــ, مــسبوقة، 

&ا، و ـدعم /شYل ¬ساعد&ا ع78 تحقيق Aستقرار، و ـضاعف مـن فـرص بقاVWـا واسـتمر را
 .م��Vwا التنافسية

ة التم�ـ�  � مة لضمان تحقيق مدخل إدا رتوف�, ]مYانات املادية والتكنولوجية واملالية الال ز
ىبجامعـــة أم القـــر بمكـــة املكرمـــة؛ وذلـــك مـــن خـــالل إيجـــاد مـــصادر تمو ـــل بديلـــة بجانـــب 

ـــل ا^�Yـــــومي، مثـــــل ق شـــــراكة مؤســـــسات ا�[تمــــع ا��تلفـــــة مـــــع ا^[امعـــــة، و~ـــــسو : التمو ـ
د املتـــوفرة با^[امعـــة  را^�ـــدمات ا^[امعيـــة، ومـــن جانـــب آخـــر ~عظـــيم Aســـتفادة مـــن املـــوا

 .^�دمة أ&دافdا

ة جامعــة أم القــر بمكــة املكرمــة مراكــز للتم�ــ� با^[امعــة، بمــا يمك�Vــا مــن  � ىاسـتحداث إدا ر
أن ~ــــساعد ا^[امعــــة �ــــ� تقــــديم /عــــض ا^�ــــدمات املتنوعــــة ال�ــــq تلÞــــq احتياجــــات أعــــضاء 

ر�� ومتطلبــاVwم مـن جانــب، ومــن جانـب آخــر تقــديم بـرامج ~ــسdم �ــ� تطــو ر ا�[تمـع ا^�ــا
أداء جميع أعضاء ا�[تمع ا^[ام¡� /شYل مستمر �� ظل التغ�,ات املتالحقة، بما يحقق 

ائدة �� تقديم ا^�دمات املنافسة  .رلdا م��ة تنافسية، و جعلdا جامعة 

  :متطلبات �شر�عية يمكن ان تتمثل )' .5

ــــع  � فـ ــــ7  ة جامعـــــة أم القـــــر بمكـــــة املكرمـــــة مـــــن خـــــالل إدمــــــاج رال-,ك�ـــــ� ع8ـ ـــاءة أداء إدا ىكفــ ر
متطلبات التم�� والتطو ر املستمر �� &يا=لdا وآلياVwا ونظم عملdا، والتأكيد ع78 ال-,ابط 

 .والتفاعل املؤس¯®q ب�ن عناصر&ا

ة جامعــة أم القــر بمكــة املكرمــة /عناصــر&ا  � ىتــدعيم التقــو م املــستمر والــشامل ألداء إدا ر
Yفــع جـــودة العمليــة التعليميــة والبحثيـــة وم رونVxــا =افــة وفـــق معــاي�, محــددة، بمـــا يــضمن 

qrوالعال qrا، وتحقيق التم�� واملنافسة ع78 املستو �ن ]قليVwوكفاء.  

ة التم�ــ� �ـــ�  � عات تنافــسية Vwــدف إSــA 7نVxــاء مــن تطبيــق ا/عــاد مــدخل إدا رتــصميم مــشر و
  .ى القر بمكة املكرمةرجميع املستو ات Aدا ة بYليات جامعة أم
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عات تنافسية ب�ن جامعة أم القر بمكة املكرمة وا^[امعات ال�q حـصلت  � ىتصميم مشر و
  .رع78 جوائز التم�� لضمان استمرا ة تحس�ن lداء

ة املؤســسية ^[امعــة أم القــر بمكــة املكرمــة، مــن خــالل ~عظــيم Aســتفادة  � ىتــدعيم القــد ر
&ا، واملعامـــل وا لب{يـــة التحتيـــة املتاحـــة ودعمdـــا، واســـتخدام رمـــن نظـــم املعلومـــات ومـــصاد

ــــصات العلميـــــــة ا^�ديثـــــــة  @يعاب التخصــ ـــيم والـــــــتعلم، واســـــــ ــــة �ـــــــ� التعلـــ ــــات ا^�ديثـــ التقنيــ
ـــات وا�[تمـــــــع  ابط والتفاعـــــــل بـــــــ�ن ا^[امعــــ ـــر ـــة الــــ ـــــاالت البي{يـــــــة وAبتYا ـــــــة، وتقو ــــ ووا�[ــ ر

¯®q قوالـــصناعة وســـو العمـــل إلحـــداث التطـــو ر املـــستمر بمـــا يحقـــق تم�ـــ� أ=ـــاديqr ومؤســـ
 .يضمن امتالك ا^[امعة مل��ة تنافسية
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  املراجع

  املراجع العرgية: أوال

يتطو الفكر �دار املعاصر). 1999(إبرا&يم عبدهللا املنيف  دار أفاق : ، الطبعة الثانية، الر اضر
 . 536]بداع العاملية، ص

ة إSـــ7 نمـــوذج : ء والتم�ـــ� املؤســـ¯®qمفـــا&يم جـــودة lدا). م2014(إبـــرا&يم عثمـــان عبـــدالرحمن  رإشـــا
ة ا^[ــودة  �يــة إلدا رالتم�ـ� للمؤســسة lو ن ، )EFQM. 2013(ر واملــؤتمر ا^�ــامس والعــشر

�ـــ� املكتبـــات ومراكـــز  لالتحـــاد العر\ـــي للمكتبـــات واملعلومـــات /عنـــوان معـــاي�, جـــودة lداء 
شيف، توµس l111-87، ص ص راملعلومات و. 

�ـــةزأبــر التحــديات ال�ــq يواجddــا التعلــيم ا^[ــام¡�، . )م2016(أحمــد اليمــاµي  ، رمجلــة التنميــة �دا
ة العالقات العامة و]عالم، ع ة العامة، إدا رالسعودية، معdد ]دا   .11، ص137ر

 Üــــش�Mة التغي�ـــ, والتطــــو ر). م2004(  أحمـــد دمحم الطيـــب، جمعـــة ال ة : رالقيـــادة ]بداعيـــة وإدا ر]دا
ـــ� ] ـــــداع Aســـــــــ-,اتيجية والتم�ــــــ ة ]بــــ ــــامس �ـــــــــ� إدا ــــــــي الـــــــــسنو ا^�ـــــ ــــــؤتمر العر\ـ ، املـــ ردار ي ي

ر جمdو ـــة مـــصر العر�يـــة -شـــرم الــشيخ. روالتجديــد، دو املـــدير العر\ـــي �ــ� ]بـــداع والتم�ـــ�
 .     86م، ص2004 نوفم¾,27-29

رتــصو مق-ــ,ح لتحقيــق ) 2017(يأحمــد دمحم عبدالــسالم Aشــقر، احمــد عبــدالفتاح حمــدي الdنــداو 
ـــــ ـــ� املؤســ ة التم�ـــ و�يـــــــة إلدا ـــــوء نمــــــوذج املؤســـــــسة lو &ـــــــر �ــــــ� ضــ l ـــة ــــات جامعــــ ر¯®Ü لYليــ رز

Aر ، ص ص 3، ج 175، ع مجلة ال-,بية، EFQMا^[ودة B 2بية، جامعةDلية الF ،528ز-
611.  

¢ع، ص). م2014(يأسامة خ�,   . 11زالتم�� التنظيqr، عمان، دار الراية لل{شر والتو

لثـــو =ـــار  ، الـــسعوديةمقـــايÀس النجـــاح، ترجمـــة أ). 1998(ر بÀـــت lفYـــار الدوليــــة، ص : رمــــل منـــصو
217. 

  .25، ص)م2020/ م2018(م 1441/ &ـ 1439ا^�طة Aس-,اتيجية : ىجامعة ام القر بمكة املكرمة

  .10 - 5،  ص Aـ A /1440ـ 1439ا�Uطة التنفيذية : ىجامعة أم القر بمكة املكرمة

ي  ــــــــــــدو ــــــس�ن الـ ــــــــــ� ). م2008(رحـــــــ ـــــ-,اتيجية والتم�ـــ ة Aســــــــ ـــــــــؤتمرات ر]دا ـــــال مــــ ، أعمــــــــ ة : ي]دار ر]دا
ـــــــة،  ــــــة العامـــــــــة وا^�اصـــ ات التنافـــــــــسية للمؤســـــــــسات العر�يـــ ـــــد ـــــــم القــــ ـــ-,اتيجية ودعــ رAســــــ

 .251رالقا&رة، املنظمة العر�ية للتنمية Aدا ة، ص مصر،

رتـــصو مق-ـــ,ح لتطـــو ر عمـــادة خدمـــة ): م2015(راشـــد بـــن مـــسلط الـــشر ف، مـــصطفي زكر ـــا أحمـــد 
ة التم�ــ�، مجلـة ال-,بيــة،  ع ا�[تمـع والتعلـيم املــستمر ر بجامعـة تبــوك �ـ� ضــوء مـدخل إدا

&ر، ص 2، ج 162 l 179ز، =لية ال-,بية جامعة.  

ـــ�  ة التم�ـــــ� املؤســـــ¯®q). م2012(رضـــــا إبـــــرا&يم امللي�ــ ــــ�ن النظر ـــــة والتطبيـــــق، القـــــا&رة، عـــــالم : رإدا بـ
  .37الكتب، ص 
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ة التم�ــ�، ضــوء حائــل �ــ�العلميــة بجامعـة  lقــسام تطــو ر) 2016(رضـا ابــرا&يم امللي�ــ�   رمعــاي�, إدا
  .93-69، ص ص 100ع, 23،مجمستقبل ال-,بية العر�ية، مصرمجلة 

 �îيمــــز أحمــــد عبـــــدال ة ا��ــــودة الـــــشاملة) م2007(ر ة ا��امعيـــــة )ــــ' ضـــــوء إدا رتقيــــيم أداء �دا . ر
 . 31دار الوفاء لدنيا الطباعة وال{شر، ص: ر]سكند ة

نالتم�ـ� ]دار �ـ� القـر ا^). م2013(سامح عبد املطلب عـامر  �ـادي والعـشر ن، القـا&رة، مؤسـسة ي
¢ع، ص  . 8زطيبة لل{شر والتو

 . 136عالم الكتب، ص: القا&رة. ن�ëو جامعية). م1999(سعيد إسماعيل ع�8 

مجلـــــة ضــــمان التوعيـــــة ا^[يــــدة �ـــــ� التعلــــيم املفتـــــوح والتعلــــيم عـــــن /عــــد، ). م2003(ســــفيان كمـــــال 
اسات  .26-25، ص1، ع1، مجرجامعة القدس املفتوحة لألبحاث والد

ة التم�ـ� ). م2018(سلطان سعيد عبده ا��ال��  جة تطبيق قيادة جامعـة امللـك خالـد ملعـاي�, إدا رد ر
\ـــــــي للتمي�ـــــــ� ــــــوء lنمـــــــوذج lو ¢س EFQM ر�ـــــــ� ضـ ـــــد ــــــة التــ ـــــر أعـــــــضاء &يئـ ـــــة نظــ رمـــــــن وجdــ

ات، مـج  ال-,بو ة،جامعـة للبحوث الدولية با^[امعة، ا�[لة -154،ص ص 3، ع 42رAمـا
195.  

ـــــا&رة، دار الكتـــــــب املـــــــصر ة، ). م2013(رب ســـــــيد دمحم جـــــــادال ــــ¯®q، القــ ة ]بـــــــداع والتم�ـــــــ� التنافـــ رإدا
 . 116ص

نحـــو بنـــاء إطـــار منF[ـــا لإلبـــداع وتم�ـــ� lعمـــال �ـــ� املنظمـــات ). م2004(صـــا^� بـــن ســـليمان الرشـــيد 
ً

ة وAبداع والتجديـد دو املعلـم  رالعر�ية، مصر، املؤتمر العر\ي السنو ا^�امس �� ]دا ر ي
 . 23 ]بداع والتم��، شرم الشيخ، ص-نوفم¾,�29العر\ي �

ما&يتـــھ وكيـــف يمكـــن تحقيقـــھ �ـــ� منظمـــات : التم�ـــ� �ـــ� lداء). م2009(صــا^� بـــن ســـليمان الرشـــيد 
ـــج ـــوث والتوثيــــق، مجلـــــة آفـــــاق اقتـــــصادية، مــ ات، مركـــــز البحــ ـــال، ]مـــــا ، 116، ع29رlعمـ

 .114ص

 .  2الYلية ]لك-,ونية لv[ودة الشاملة، ص: يد\. مؤتمر التعليم املتم��). 2003(ضا�ü خلفان تميم 

ايــد  القــا&رة، املنظمــة  الطر ــق إSـ7 منظمــة املـستقبل،: lداء التنظيrـq املتم�ــ�). م2005(زعـادل دمحم 
 .  169رالعر�ية للتنمية ]دا ة، ص 

ايد  اسـات ال). م2006(زعادل دمحم  رتجا ـة، رالطر ـق إSـl 7داء التنظيrـÜ املتم�ـ�، مركـز البحـوث والد
ة، جامعة القا&رة، ص  .  11ر=لية التجا

ة Aمتياز). 2008(عاطف الديب  قـة بحثيـة للمـؤتمر الـسنو : مصر. رإدا يجامعـة قنـاة الـسو¢س، و ر
، 2008أبر ـــل 11-9ينحــو منظومــة للتم�ــ� ]دار العر\ـــي، منتجــع ك-,اكــت الdــرم " التاســع

 .16ص

ع -التعلـــيم، �ــــ� منتــــدى الفكـــر العر\ــــيأفـــاق املــــستقبل وتطــــو ر ). م1989(ع8ـــ� الــــدين &ــــالل  و مــــشر
ب تطــو�ر التعلــيممـستقبل التعلــيم �ــ� الــوطن العر\ــي، ، رمـستقبل النظــام العــالvÀ وتجــا

دن1ط l ،34عمان، ص: ر . 
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 qrة التم�ـــ�). 2002(ع8ـــ� الـــسل �ـــ� عـــصر املعرفـــة، القـــا&رة، دار غر ـــب : رإدا ة  رنمـــاذج وتقنيـــات ]دا
¢ع، ص   .20زلل{شر والتو

rع�8 السل q)2002ة التم��). م ة �� عصر املعرفة، ص: رإدا  . 19رنماذج وتقنيات ]دا

تطو ر lداء املؤس¯®q ^[امعة ]مام دمحم بن سـعود ]سـالمية �ـ� ضـوء ). م2010(ع�8 دمحم السناµي 
ة التم�� &ر مجلة. رمدخل إدا l 194، ص7ج, 144 مصر، ع-زال-,بية جامعة. 

ة مYونــــ). 2003( عــــوض بــــدير ا^�ـــــداد  رات ثقافـــــة املؤســــسات املوجdــــة بخدمـــــة العمــــالء، مجلـــــة إدا
ة، القا&رة، ص43العصر، العدد  .41ر، ا^[معية العر�ية لإلدا

دµي ). 2006(يغسان غر ب الدو ر  l ة التم�� �� القطاع العام رإدا اسة ميدانية من وجdة نظر "ر رد
ة، =لية Aقتصاد رسالة ماجست�, غ�, م{". لاملدير ن حو مدى تطبيق معاي�, التم�� رشو

دن، ص l ،روالعلوم ]دا ة، جامعة ال�,موك  . 40ر

ــــد دمحم الثقفـــــي  ـــيم الطــــــائف ). م2019(فdـــــد حميـ ة ~علــ ــــة �ـــــ� إدا ة املعرفـ رواقـــــع تطبيـــــق مـــــضام�ن إدا ر
®q مـــن وجdــة نظـــر القيـــادات العاملـــة �Vــا، ا�[لـــة ال-,بو ـــة، =ليـــة  وعالقتــھ بـــالتم�� املؤســ̄ـ

 .224 - 193، ص ص 57ال-,بية، جامعة سو&اج، ج

ن ا ســـــات ). 2013(و^�ــــسن عبـــــدهللا باشـــــيوة وآخـــــر رالتم�ـــــ� املؤســـــ¯®q مـــــدخل ا^[ـــــودة وأفـــــضل املما
¢ع، ص: ّعمان. مبادىء وتطبيقات اق لل{شر والتو زمؤسسة الو  . 36ر

و\ي للتمي�� ) م2015(ماجد دمحم الفرا  ة التم�� بجامعة lقÜ®â وفق النموذج lو رواقع إدا ، EFQMر
ــــةا^[ام مجلــــــة اســــــات ]ســـــــالمية عـــ  العلrـــــــq  البحـــــــث نشــــــئو رو]دا ـــــــة، Aقتـــــــصادية رللد

اسات  .29-1، ص ص 2، ع 23فلسط�ن، مج  غزة، ]سالمية، با^[امعة العليا روالد

مطــا/ع lوفــست /ــشركة ]عالنـــات : القــا&رة. 3ط. امل*[ــم الوســيط). 1985(مجمــع اللغــة العر�يــة 
 .929، ص2الشرقية، ج

ة التم�� �� ا^[امعات السعودية تصو مق-,ح �� ضوء ). م2011(طلق اللوقان دمحم بن فdاد بن م رادا ر
ة، =ليـة ال-,بيـة، جامعـة ام  اه غ�ـ, م{ـشو سـالة دكتـو  ،qـrراملعاي�, الدوليـة للتم�ـ� التنظي ر ر

 .38ىالقر بمكة املكرمة، ص

 التم�ــــ� ضـــوء معــــاي�, �ــــ� الـــوادي جنــــوب بجامعـــة املؤســــ¯®l qداء تطـــو ر) 2015(دمحم جـــاد حــــسن�ن 
و�يـــــة للمؤســـــسة ة رlو و\ــــــي: ا^[ــــــودة رإلدا ة رالنمـــــوذج lو ة التم�ـــــ�، مجلــــــة رإلدا  ر]دا

ةالتعليمية،م لل-,بية املصر ة ال-,بو ة،ا^[معية نة و]دا راملقا ،  7صر، الـسنة الثانيـة، ع  ر
 .176-15ص ص 

ر ر ة إدا ة، امل-تطو ر التعليم العا�S ). م2005(دمحم عبد الرحمن العايدي  لؤتمر العر\ي Aو حو ؤ ل
�Sراملنظمة العر�ية للتنمية ]دا ة، : شرم الشيخ  مصر،-اس@شراق مستقبل التعليم العا

 .186ص

ـــــصر  ـــــة العر�يــــــة للتـــــــد ب ). م2014(مــــــدحت دمحم أبـــــــو النـ ـــا&رة، ا�[موعــ ــــ�، القـــ رlداء ]دار املتم�ـــ ي
 . 67وال{شر، ص
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ل العلوم ال-,بو ـة والنفـسية مبـادئ ونظر ـات، التقو م �� مجا). م2009(مصطفي با´�، فاتن النمر
 .107وتطبيقات، القا&رة، Aنجلو املصر ة، ص

ة التخطــيط  ا راململكـة العر�يــة الـسعودية، و ، ) &ـــ1430 – 1425(خطـة التنميــة الثامنـة ): م2005(ز
  .33ص 

ة التعلـــــــيم  ا ـــة العر�يـــــــة الـــــــسعودية، و راململكــــ نقـــــــال عـــــــن موقـــــــع التعلـــــــيم العـــــــا�S، ). م2009(ز
ً

ــــا خ  ربتــــ
ــــرابط م4/5/2015 ــــــــ ــــــــ ـــــــــ ــــــــ ــــــــ ـ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــ ــــــــ ــــــــ ــ ـــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــ ـــــــــــــــــ7 الــــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــ ــــــــ ــــــــ ـ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــاح ع8ـــ ــــــــ ـــــــــــــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــ ــــــــ ــــــــ ـ ــــــــ ، متـــــــ

�Sــــا ــــــــ ـــــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــ ــ ــــــ ــــــــ ـــــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــ ـــ ـــــ ــــــــ ـــــــــ ــــــــ ــــــــ Government/studyinside/ar/sa.gov.mohe.www://http-:التــ
aspx.default/Pages/Universities 
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