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 اإلهداء

 .روح ابي الغالي رحمه اهللاإلى 

 ارالى روح اخي الشهید منیر ابا محمود رحمه اهللا والى ارواح شهدائنا االبر 

 الى من سطروا معنى الكرامة في اضراب الكرامة اسرانا البواسل

 .. أمي.نبع الحنان والعطاء إلى

 .وتقدیراً  ..حباً .ي وأخواتيتإلى إخو 

 .زوجتي الغالیة وابنائي االعزاء سارة ومنیر ویزیدإلى 

ت من زمالء وزمیال ،إلیه وتتمناهكانت نفسي تصبو  وٕالى كل من أخذ بیدي وأوصلني إلى ما

 .وأهل وأقارب ،ومعلمین

 .إلى كل من ساهم في ٍإنجاح هذه الرسالة، وكانوا على قدر كبیر من المسؤولیة والتعاون

 هذه الرسالةأهدي 

 

الباحث

 





 

 

 وعرفان شكر

 . دائما وابدا تعالى هللا والشكر الحمد

 لم اللذین المستدامة التنمیة معهد إدارة الى و القدس جامعة إدارة إلى والعرفان بالشكر أتقدم

 .عام بشكل العلم اجل ومن اجلي من استطاعوا ما بتقدیم یبخلوا

 یبخل ولم ممكنة، مساعدة كل لي قدم الذي محمد عمرو   الدكتور مشرفي بالذكر خصأو 

 .ذه الرسالةإنجاز ه في المباشر األثر له وكان الثمین، وقته من بساعات علي

  اداة الدراسة كل باسمه ولقبه لي  حكموا الذین إلى الجزیل بالشكر أتقدم أن إال یسعني وال

هذه  اخراج على ساعدني من أشكر أن یفوتني وال واإلرشاد، النصح تقدیم في الشدید لكرمهم وذلك

 .ستاذ عامر عمروالدراسة بحلتها الصدیق العزیز د.عبداهللا النجار والصدیق والزمیل العزیز اال

 الذین كل باسمه وموقعه الوظیفي  القدس جامعة في العاملین  إلى والتقدیر بالشكر أتوجه كما

 .البحث هذا إغناء في ساهمت هامة مالحظات وابداء البحث إستبانة لتعبئة الثمین وقتهم من أعطوني

, أسه الدكتور عزمي األطرشالجزیل إلى معهد التنمیة المستدامة في جامعة القدس، وعلى ر  الشكرو 

 .والدكتور الصدیق ایاد الفي عمید المعهد

أعضاء لجنة الُمَدّقق اللغوي, و  الشكر الجزیل إلى كل من ساهم في إنجاح هذه الّدراسة منو 

التحكیم، الذین قاموا بتحكیم أداء الدراسة؛ مما أدى إلى االرتقاء بمصداقیتها، وأتقدم بالشكر الجزیل إلى 

 .كل من ساعدني في إنجاز هذه الدراسة أشكرقشة الرسالة و لجنة منا

 رمضان محمود رمضان مطر
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 مصطلحات الدراسة

ـــــــــــي موضـــــــــــوع  ـــــــــــق المعـــــــــــاییر إدارة تبحـــــــــــث هـــــــــــذه الّدراســـــــــــة ف ـــــــــــدس وف ـــــــــــدى جامعـــــــــــة الق ـــــــــــز ل التمی

وقـــــــــد وردت مفـــــــــاهیم ومصـــــــــطلحات تخـــــــــدم هـــــــــذه  ،العالمیـــــــــة للتمیـــــــــز مـــــــــن وجهـــــــــة نظـــــــــر العـــــــــاملین

والمصــــــــــــطلحات تعریفــــــــــــات نظریــــــــــــة وأخــــــــــــرى إجرائیــــــــــــة، وقــــــــــــد تــــــــــــم  الّدراســــــــــــة، ولهــــــــــــذه المفــــــــــــاهیم

 التالیة: اعتماد التعریفات

التمیز: هو ممارسة اداریة حدیثة ومتقدمة، وهو الهدف االسمى الذي تسعى منظمات االعمال لتحقیقه  •

من خالل االرتقاء بجودة خدماتها ومنتجاتها الى مستوى یفوق توقعات العمالء، وتحقیق قیمة مضافة 

افة اطراف العالقة بالمنظمة، والترفع عن التفكیر التقلیدي في اسالیب ادارة المنظمات، والنظرة لك

الضیقة التي بنیت على اساس تحقیق الربحیة ضمن المدى المنظور الى االرتقاء بمستوى االداء 

لمتطورة، والقدرة واالنشطة والعملیات، والعمل على التماشي مع الوسائل واالدوات العلمیة والتكنولوجیة ا

على المنافسة والحصول على الحصة المناسبة في السوق، والتي فرض استخدامها على كافة منظمات 

 ).26:2014االعمال.(الهالالت، 

إدارة التمیز: تلك االنشطة التي تجعل المنظمة متمیزة ومتفوقة في ادائها عن باقي المنافسین ،وذلك  •

من خالل توظیف الكفاءات، المهارات، القدرات والموارد المتاحة  بتوفیر القدرات المحوریة الالزمة

متفردة، وینعكس ذلك على كیفیة التعامل مع العمیل سواء ,توظیفا فعاال ومتمیزا، بشكل یجعلها متفوقة 

الداخلي او الخارجي، وكیفیة اداء انشطتها وعملیاتها وكیفیة تصمیم واعداد سیاساتها واستراتیجیاتها 

والتنظیمیة وخططها التنفیذیة، سعیا لتحقیق االهداف المرسومة التي تلبي متطلبات كافة  االداریة

 ).79:2014اطراف العالقة بالمنظمة، ال بل تفوق متطلباتهم وتوقعاتهم (الهالالت، 

) انها تعنى وتعبر عن القدرة على توفیق وتنسیق عناصر المؤسسة 2012ادارة التمیز: یرى الملیجي( •

 في تكامل وترابط یحقق رغبات ومنافع وتوقعات اصحاب المصلحة المرتبطین بالمؤسسة.وتشغیلها 

 ج 
 



 

 التعریف االجرائي الدارة التمیز •

یعرف الباحث ادارة التمیز اجرائیا بانها مجموعة من الخطوات واالجراءات المنظمة المتكاملة التي 

ملین وخدمة المجتمع والعملیات لتحقیق التمیز في مجاالت ( القیادة والعا جامعة القدستتبعها 

واالجراءات والتحسین المستمر لكادرها االكادیمي واالداري) لتجعل من الجامعة اكثر تنافسیة بین 

 الجامعات االخرى في سوق العمل.

القیادة: هي القدرة على توجیه االخرین والتأثیر فیهم، وهي نشاط وفعالیة في سلوك االخرین نحو  •

غوبة من خالل تنسیق الجهود وتحریك العاملین وحفزهم وتوجیههم، وهي تحقیق االهداف المر 

مسؤولیة تجاه المجموعة المقادة وفن تعبئتهم وتحفیزهم كي یندفعوا ذاتیا نحو العمل، والقیادة لها 

تأثیر مباشر على التمیز، وذلك من خالل تنمیتها لقدرات االفراد، وتشجیعها لهم على االبداع من 

بالحافزیة والمهارة القیادیة وعالقات العمل الفعالة، واهتمامها بتشجیع المنافسة بین خالل تمیزها 

االفراد للتوصل الى افكار جدیدة، وهي القدرة على تحقیق اشیاء ممیزة من اشخاص عادیین، وتتأتى 

 .252:2014)سلطة القائد الفعال من عظمة الغایة التي یخدمها(الهالالت، 

الذي یعمل على تحقیق بعض المزایا ومنها االنتاجیة العالیة، وعالقات  التحسین المستمر: هو •

العمل وتوظیف افضل، وتنسیق تعاوني للجهود، والتفاعل مع بیئات االنظمة الفرعیة، وتوحید 

واستمراریة اهداف الجودة، ومواصفات لعالقات االنظمة الفرعیة وطرح الحلول المنظمة لمشاكل 

 .17:2012) امل االنشطة الحیویة لنظام كلي فعال(الملیجي،الجودة في المؤسسة، وتك

االدارة العلیا: وهي الراس الذي یوجه ویحدد مسارات المنظمة، من خالل رؤیاها والقرارات   •

االستراتیجیة التي تقوم بها. وتتولى تصمیم هیكل المنظمة وتحدید العالقات التنظیمیة ونمطها، 

ال والتحفیز والقیادة للتأثیر في االخرین وتحقیق اهداف باإلضافة الى صیاغة انماط االتص

 د 
 



 

المنظمة. وهي القدوة التي یحتذي بها وتساهم في صیاغة واشاعة الثقافة المنظمیة التي تحكم 

 ).88:ص2016سلوك العاملین(جامعة القدس المفتوحة، ادارة الجودة الشاملة،

الحدیثة التي تقوم على تطبیق منهج  التمكین االداري: یعد بمثابة احدى الفلسفات االداریة •

االدارة المفتوحة، كما انه وسیلة من الوسائل االداریة المستخدمة لنظم االدارة الناجحة 

وتطبیقاتها، وینبثق عنه كفلسفة اداریة سیاسات اداریة تتمتع بالحریة الوظیفیة التي تقوم بتشجیع 

ویعتبر التمكین ممارسة تشجع االفراد على  االفراد على تحمل المسؤولیة التي تؤمن بالتشاركیة،

تحمل المسؤولیة في اتخاذ القرارات عن طریق تفویض السلطة للمستویات االدنى، او النقل 

المراقب للسلطة من االدارة الى العاملین؛ لتحقیق مصالحها على المدى البعید(الملیجي، 

2012.( 

في المنظمة، وكیفیة قیام المنظمة بتصمیم  العملیات: تهتم بإدارة جمیع انشطة القیمة المضافة •

وادارة وتحسین العملیات من اجل تدعیم السیاسة واالستراتیجیة وتحقیق الرضا التام للعمالء 

 ).374:ص2016وذوي المصلحة بالمنظمة(جامعة القدس المفتوحة، ادارة الجودة الشاملة،

عمال التي تنبثق من قاعدة خدمة المجتمع: مجموعة من اآلراء واالفكار والتصورات واال •

اخالقیة، تعد ان للجامعة دورا اساسیا في تنمیة موارد المجتمع البشریة والمادیة 

 ).63:ص2015وتطویرها(جامعة القدس المفتوحة، المسؤولیة المجتمعیة،

الجودة: انها الخصائص الكلیة لكیان نشاط او عملیة ،او السلعة ، او خدمة، او منظمة، او  •

 رد، او مزیج منها، التي تنعكس في قدرته على اشباع حاجات صریحة او ضمنیة.نظام، او ف

 ).29:ص2016(جامعة القدس المفتوحة، إدارة الجودة والمواصفات،

 العاملین: جمیع العاملین في المنظمة من موظفین إداریین واكادیمیین ومستخدمین. •

 ).2015(جامعة القدس المفتوحة، ادارة الموارد البشریة،

 ه 
 



 

أهم  یعد النموذج األوروبي للتمیز احد EFQM : Excellence Modeلنموذج األوروبي للتمیز ا •

والمعروفة  European Foundation for Quality Managementالنماذج الرئیسیة الصادرة عن 

على تعزیز  مساعدة المنظمات ارة الجودة ، وهي مؤسسة تهدف إلىباسم المؤسسة األوروبیة إلد

التنافسیة وتحقیق التمیز على اعتبار أن نموذج التمیز الصادر عنها یعد كأحدأهم األطر للتقییم  قدراتها

 ) EFQM،2012جودة،لوخصوصًا للجائزة األوروبیة للجودة والتمیز(المؤسسة األوروبیة ل

) وبالتحدید 1931: جامعة بقرار عربي وٕاسالمي ولدت فكرة جامعة القدس عام ( جامعة القدس• 

اجتماع رؤساء الدول العربیة الذي أكد البند السادس في جدول اجتماعاته على ضرورة تأسیس  خالل

جامعة تحمل اسم عاصمة فلسطین. ان الفكرة لم تترجم على ارض الواقع وباءت بالفشل، اال ان 

 ) إلنشاء كلیات مختلفة بالقدس وتوجهوا التحاد الجامعات العربیة1983مبادرات فردیة طرحت عام (

 ).1931الذي طلب منهم تسمیتها تحت اسم جامعة القدس استنادا لقرار عام (

) طالب وطالبة یدرسون في 12500تطورت الكلیات لتصبح جامعة وصل عدد طالبها حالیا الى (

 ).www.alquds.edu() معهدا ومركزا.29كلیة و ( (15)

 

 و 
 



 

 :الملخص

 "العالمیة للتمیز من وجھة نظر العاملینواقع ادارة التمیز لدى جامعة القدس وفق المعاییر "

التمیز لدى جامعة القدس وفق المعاییر العالمیة هدفت الدراسة الحالیة التعرف إلى إدارة 

بخمسة معاییر رئیسیة كانت محاور وتناولت الدراسة الموضوع  ،للتمیز من وجهة نظر العاملین

ن المستمر یمع ، العملیات واالجراءات، التحسوهي (القیادة، العاملین ، خدمة المجت ومجاالت الدراسة

خالل ما ، تناولتها األبحاث النظریة والمیدانیة، وتنبع أهمیة الدراسة من للكادر االكادیمي واالداري)

واهمیتها لجامعة القدس والجامعات الفلسطینیة  التمیزإدارة  ستضیفه هذه الدراسة من معطیات حول

، واعتدمت الدراسة المنهج الوصفي  2016/2017العام الجامعي وتم اجراء الدراسة في  ,االخرى

العشوائیة لمالئمة الدراسة، حیث تكون مجتمع الدراسة الطبقیة التحلیلي ، وتم استخدام اسلوب العینة 

لغ عددهم حسب اوالب ، جامعة القدس موضوع الدراسةمن الموظفین االدارین واالكادیمین حسب كادر 

 79موظفا وموظفة، وذلك بعد استبعاد موظفي الخدمات واالمن البالغ عددهم  878الشؤون االداریة 

% من مجتمع الدراسة فكان حجم العینة التي تم توزیع اداة 20موظفا، وتم اخذ عینة الدراسة ما نسبته 

) موظفا وموظفة ،واستخدمت االستبانة في جمع البیانات االولیة كأداة للدراسة، 180الدراسة علیهم (

 اختیرت بالطریقة الطبقیة) استبانة منها.170توزیعها على جمیع افراد العینة ، وتم استرداد (تم قد و 

العشوائیة وبعد جمع البیانات عولجت إحصائیًا باستخدام برنامج الرزم اإلحصائیة للعلوم االجتماعیة 

)SPSS.( 

ى جامعة القدس وفق التمیز لدأن مستوى إدارة  العدید من النتائج اهمها أظهرت الدراسة

المتمثل في (القیادة، العاملین، خدمة المجتمع،  المعاییر العالمیة للتمیز من وجهة نظر العاملین

، بمتوسط متوسطاكان  العملیات والسیاسات واالجراءات، التحسین المستمر للكادر االكادیمي واالداري)

 .%)67(وبوزن نسبي  )3.35(حسابي 

 ز 
 



 

 سة توصل الباحث الى العدید من التوصیات اهمها:وفي ضوء نتائج هذه الدرا

ضرورة نشر فكر وابعاد التمیز في جامعة القدس لكي تتكیف مع المتغیرات العصریة وتحقیق  -1

 مزایا تنافسیة.

تشجیع العاملین والسماح لهم بالمشاركة في الخطة االستراتیجیة للجامعة وبما یعزز تحقیق  -2

 اهداف الجامعة واستراتیجیتها.

 یب العاملین في جامعة القدس على انشطة ادارة التمیز.تدر  -3
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Excellence management OF The Al-Quds University in Accordance with 

International Standards of Excellence From The Standpoint OF Personnel 

Management 

Prepared by:Ramadam Mahmoud Ramadam Matar 

Supervised by: Dr. Mohamad mohamad amr 

 Abstract: 

  The present study aims to identify the excellence of the Al-Quds University 

in accordance with international standards of excellence from the standpoint 

of personnel management. It focused on global standards of excellence, 

which involves the international standards mentioned in this study. EFQM – 

European model of excellence is considered the closest one to this study.    

  From the standpoint of workers at Al-Quds University in terms of 

demographic variables (sex, field of study, educational qualification, years of 

service at the university, college, and the type of administrative work) the 

study examined the subject of five key criteria that were the axes and areas 

of the study, dealt with theoretical and field research. 

  The importance of the study was derived from the scarcity of research and 

studies that dealt with the subject of excellence management. The study was 

conducted in the academic year 2016/2017. The study implemented 
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descriptive method and used the cluster random sampling method was used 

to suit the study. The study society or study population is composed of 

administrative and academic staff of the campus of Abu Dis, totaling 

according to administrative affairs 878 male and female employees, after 

excluding 79 employees of service staff and security. The sample study 20% 

from the study population, thus the study sample size is 180 male and 

female employees. The questionnaires were used in the preliminary 

questionnaire data collection as a tool for this study, and were distributed to 

the study sample. However, only 170 questionnaires were retrieved. The 

Random stratified cluster method was used in the selection process, and the 

data collected was handled using the Statistical Package for Social Sciences 

(SPSS) program. 

 The study showed many results, most importantly the level of excellence 

management at Al-Quds University. According to the international standards 

of excellence and from the point of view of the employees represented in 

(leadership, employees, community service, processes, policies and 

procedures, continuous improvement of academic and administrative staff), 

the results of excellence were medium, with an average arithmetic of (3.35) 

And relative weight 67%. 
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The study came out with a set of recommendations: 

1 - the need to spread the thought and distance of excellence in the 
University of Jerusalem to adapt to modern changes and achieve 
competitive advantages. 
2 - Encouraging employees and allowing them to participate in the strategic 
plan of the university and in order to promote the achievement of the 
university's goals and strategy. 
3 - Training of staff at the University of Jerusalem on the activities of the 
Department of Excellence. 
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 الفصل األول

 

 اإلطار العام للدراسة

 المقدمة 1.1

التمیز في مؤسسات التعلیم العالي عمومًا والجامعات على وجه الخصوص امرًا ال بد منه       

، فتحقیق أعلى مستویات الجودة والتمیز في الجامعات هو استجابة منطقیة للعدید من التغیرات 

االجتماعیة والثقافیة والسیاسیة واالقتصادیة والتقنیة التي فرضتها العولمة من خالل تطبیق 

یم الجودة والتمیز بنماذجها الوطنیة واالقلیمیة والعالمیة من أمثال النموذج(األوروبي مفاه

 .،األمریكي، الیاباني)

یتمیز العصر الحالي بالسرعة الهائلة في التقدم العلمي والتكنولوجي، وهذا التقدم ما كان 

ین والتطویر لیصل الى هذا الحد اال من خالل الجهود الكبیرة التي تبذل في مجال التحس

والتجوید، واالدارة تعتبر اداة هذا التقدم والتي عملت على تقدمه ورفاهیته، من خالل استثمار 

الطاقات المتوفرة الى اقصى حد ممكن، فما التقدم الحضاري والعمراني والصناعي في الدول 

 المتقدمة اال بفضل االدارة الناجحة واسالبها الحدیثة.

ة، وتزاید المنافسین الجدد بأسالیبهم ومنتجاتهم الجدید في ظل العولمة، مع تصاعد المنافس      

لم یعد هناك ضمانة ألي میزه تنافسیة ان تستمر طویال ما لم یتم تطویرها وتحسینها باستمرار، 

وانشطتها  افغایة االدارة في أي منظمة هي السعي الى تحقیق حالة من التمیز في جمیع اعماله

مسبوقة تتفوق بها على منافسیها، وال یتأتى ذلك اال من خالل دعم االبداع  وتحقیق نتائج غیر

واالبتكار والتطویر والتحسین المستمر، واالستفادة من التجارب والممارسات السابقة، بالشكل 
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الذي یجعل كل قرارات وسیاسات االدارة تتصف بالتمیز، أي بالفاعلیة والجودة 

 ).:201423الفائقة.(الهالالت،

زایدت الحاجة إلي التوجه نحو تطبیق إدارة التمیز المؤسسي في ظل ما یشهده العصر ت

الحالي من متغیرات وتحدیات عدیدة تمثلت في: الثورة المعرفیة والمعلوماتیة، والفجوة الرقمیة 

والدیمقراطیة، والعولمة وتداعیاتها المختلفة، وظهور ما یعرف باقتصاد المعرفة، وما نتج عن هذه 

تحدیات من حدوث تغیرات في أسالیب العمل، والتحول النوعي الواضح في تركیبة الموارد ال

البشریة العاملة في مختلف المؤسسات، وتعدد المداخل اإلداریة التي یمكن االستفادة منها في 

تحسین إنتاجیة المؤسسات، والوصول إلي التمیز في األداء، ولعل إدارة التمیز المؤسسي أحد 

داخل التي تسهم في تحقیق النجاح التنظیمي، والفعالیة التنظیمیة، وتلبیة حاجات العمالء هذه الم

 ).2012والتخلص من الممارسات اإلداریة التقلیدیة (الملیجي،

ولتستطیع مؤسسات التعلیم العالي أن تنافس، بكفاءة، في أسواقها فإنها تحتاج إلى أن          

ئها الداخلیین والخارجیین على حد سواء، إن الثقافة الداخلیة تتمیز بخدماتها لضمان رضا عمال

القویة التي تقّدر عمالء المؤسسة یمكن أن تساعد في تحسین دافعیة العاملین، وخلق الوالء 

 ).2011داوود،لدیهم، والوصول لألداء المرتفع وتحقیق اإلبداع لتحقیق میزة تنافسیة مؤسسیة (

دائمًا یتمثل بالتغییر المستمر، كالذي یواجه المجتمع، وهذا  ویواجه التعلیم العالي تحدیاً 

راجع إلى التطورات المتسارعة في مجال المعلومات وتكنولوجیا االتصاالت، والنمو في عدد 

الطلبة وزیادة تنوعهم، والتحرك نحو المجتمع المعرفي، ویعتبر التمیز في التعلم والتعلیم من 

لنقاشها، ووضع األطر لها ألن هذا سیساعد في تشجیع التمیز في المفاهیم الجدلیة، فهناك حاجة 

التعلیم العالي، وفي تطویر نظم المكافآت للتمیز، وتحدید انعكاسات تلك المبادرات على النظام 
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التعلیمي لذا أصبحت الیوم دراسة استراتیجیات التمیز في التعلم والتعلیم ومكافأة التمیز وٕابراز 

 ). Dubas, 2006ملحة (دورها الحیوي ضرورة 

والعالقة التي تربط أدارة الجودة الشاملة بإدارة التمیز تتمثل في كون أألولى هي أحد 

)  واعتبرها واحدة من تسعة متطلبات 2002معاییر تقییم التمیز، كما أكد على ذلك (السلمي،

ما وتبنت بعض أخرى لتحقیق التمیز كما لم یشترط اعتماد التمیز على اإلنتهاء من التطبیق ك

نماذج التمیز العربیة إدارة الجودة الشاملة كأحد المعاییر الفرعیة مثل نموذج الملك عبداهللا والملك 

 ).2009عبد العزیز (الجعبري، 

إن حقل التعلیم العالي على المستوى العالمي والمحلي من الحقول الخدمیة التي    

في ادارة عملیاتها، وهذا بهدف ضمان االستمراریة تحتاج الى استخدام االسالیب االداریة الحدیثة 

والریادة والتحسین المستمر في االداء، وان كان هناك بطء في التطبیق العملي لبعض هذه 

االسالیب مثل تطبیق ادارة التمیز وذلك یعود الى عدة عوائق یمكن تصنیفها الى عوائق داخلیة 

ج، وعوائق خارجیة تفرضها مجموعة من مرتبطة بالمؤسسة وما یوجد بها من انظمة وبرام

 ).2006الظروف السیاسیة واالجتماعیة واالقتصادیة والثقافیة.(ابو فارة،

ویرى الباحث ان االستثمار في التمیز في التعلیم أحد التوجهات الحدیثة والمهمة في      

وضمان  -لعملیاتعلى مستوى المدخالت وا-التعلیم العالي لتحقیق المیزة التنافسیة واستدامتها 

مخرجات منسجمة مع المعاییر المحددة بما فیها متطلبات سوق العمل التنافسیة، ومن هنا جاءت 

هذه الدراسة للبحث في إدارة التمیز في جامعة القدس من وجهة نظر العاملین من خالل البحث 

ا واآللیة التي تؤدي في معاییر التمیز المختلفة التي تشتمل علیها نماذج التمیز العالمیة وأهدافه

 من خاللها للتمیز المؤسسي مع النظر لألبعاد التطبیقیة لتلك النماذج.
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 مشكلة الدراسة 2.1

لقد اصبح طموح الجامعات الفلسطینیة للتنافس االداري على مستوى الوطن العربي 

عات الى والعالمي امرا ضروریا ال غنى عنه، وتحتم ایجاد نوع من االدارة التي ترقى بالجام

مستوى التمیز واالبداع االداري، حیث اصبح هناك ضرورة لنشر مفاهیم ثقافة التمیز وایجاد مناخ 

تنظیمي یشجع على ادارة التمیز لتحقیق تفوق المؤسسة، ولذلك یرى الباحث ضرورة دراسة واقع 

ي جامعة القدي التمیز في جامعة القدس التي شكلت مشكلة الدراسة المتمثلة بدراسة ادارة التمیز ف

  وفق المعاییر العالمیة للتمیز من وجهة نظر العاملین.

فان ذلك في تطبیق ادارة التمیز  الجامعات العالمیة والمحلیةنجاح تجارب  لقد ادى

 االتمیز بأبعادهادارة تطبیق من خالل تجارب هذه الالنجاح لفت نظر الباحث لالستفادة من 

علیم العالي الفلسطینیة تحدیدا في جامعة القدس من خالل في مؤسسات الت والمحلیة العالمیة

قات التي تقف حائال في طریق تمیز الجامعة واالنجازات و االطالع والوقوف والتشخیص للمع

التي حققتها الجامعة في هذا الجانب اضافة الى محاولة اقتراح اسالیب ووسائل جدیدة لتفعیل 

 طینیة.تمیز جامعة القدس كنواة للجامعات الفلس
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قات التي تؤثر على و من المع جامعة القدس وسیحاول الباحث االطالع على ما تواجهه 

من خالل دراسة معاییر التمیز العالمیة (القیادة، العاملین، خدمة المجتمع، كفاءة العمل ، 

 العملیات واالجراءات، التحسین المستمر للكادر االكادیمي واالداري).

تسعى للتطور وتحقیق  هاالجامعات ان قطاع  في هل عملخال وقد الحظ الباحث من 

التمیز بكافة اشكاله حیث عملت لتحقیق ذلك باستحداث الكثیر من الكلیات والدوائر المختصة 

 .وتحدیث المناهج واسالیب العمل االداري فیها

 

 یمكن تحدید مشكلة الدراسة في االسئلة االتیة:ومن خالل ما سبق 

 اسئلة الدراسة 3.1

جامعة القدس إلدارة التمیز وفق المعاییر العالمیة للتمیز من وجهة  تطبیق مستوىما 1. 

 نظر العاملین؟

 ویتفرع عن هذا السؤال الرئیس االسئلة الفرعیة التالیة:

 . ما درجة تطبیق جامعة القدس الدارة التمیز لمعیار القیادة من وجهة نظر العاملین؟1

 ؟ من وجهة نظر العاملین العاملینالدارة التمیز لمعیار ما درجة تطبیق جامعة القدس . 2

من وجهة نظر  خدمة المجتمعما درجة تطبیق جامعة القدس الدارة التمیز لمعیار  3. 

 ؟العاملین

من  العملیات والسیاسات واالجراءاتما درجة تطبیق جامعة القدس الدارة التمیز لمعیار . 4

 ؟وجهة نظر العاملین
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التحسین المستمر للكادر االكادیمي ق جامعة القدس الدارة التمیز لمعیار ما درجة تطبی .5

 ؟من وجهة نظر العاملین واالداري

 اهمیة الدراسة: 4.1

 تها من خالل التالي:أهمی تسب الدراسةتك

 اهمیة ادارة التمیز كموضوع معاصر في ادارة الجامعات للوصول الى حالة التمیز . -1

ار في جامعة القدس من خالل توظیف ادارة التمیز اهمیة الموضوع الصحاب القر  -2

 في حال االخذ بنتائج وتوصیات الدراسة .

اعطاء المجال للباحثین والمهتمین لالستفادة من الدراسة في اجراء دراسات مشابهه  -3

 على جامعات او مجتماعت اخرى .

یز في التعرف إلى واقع إدارة التمفي ستفید الدراسة القائمین على جامعة القدس  -4

 إدارة التمیز في تطویر المؤسسة. اسهامالجامعة ومدى 

ستزود القائمین على جامعة القدس بالتوصیات والمقترحات الموثقة والمستمدة من  -5

نتائج الدراسة المیدانیة والتي قد تساعد في تطویر األداء المؤسسي الذي یسهم في 

العالي والتي بدورها تحقق تحقیق األهداف اإلستراتیجیة للجامعة في مجال التعلیم 

 معاییر الجودة والتمیز.

ستقدم تصورًا شامًال حول أهمیة إدارة التمیز ومن ثم إمكانیة المنافسة للحصول على  -6

 شهادات وجوائز تمیز عالمیة.
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قد تفید نتائج الدراسة الحالیة في رفع توصیات مهمة لراسمي السیاسات التربویة  -7

ذ بها في رفع التمیز االكادیمي واالداري ومخططي المناهج التعلیمیة لألخ

 الفلسطیني.

 اهداف الدراسة:   5.1

تهدف هذه الدراسة إلى التعرف إلى واقع إدارة  التمیز في جامعة القدس، وبیان مدى         

مساهمتها في تحقیق المیزة التنافسیة المستدامة للجامعات، وٕالى إبراز أهمیة تطویر إدارة التمیز 

والتعلیم واإلدارة وتنفیذها من خالل عرض نماذج تمیز عالمیة ، وتطبیق معاییر هذه  في التعلم

، بما یسهم في تقدیم مؤشرات تفید القرارات واالكادیمین النماذج على موظفي الجامعة اإلداریین

 اإلستراتیجیة الهادفة إلى تحقیق المیزة التنافسیة، واستدامتها لمؤسسات التعلیم العالي، وتوضیح

 مفهوم إدارة التمیز بشكل عام من وجهة نظر المفحوصین وكذلك تهدف إلى:

 معرفة مستوى تطبیق جامعة القدس إلدارة التمیز وفق المعاییر الدولیة والمحلیة. •

توضیح الفروق الجوهریة في وجهات نظر المفحوصین حول تطبیق إدارة التمیز في  •

 .حسب معاییر الدراسةجامعة القدس 

 : ستحدد الدراسة بالحدود التالیة:دراسةحدود ال 6.1

 -الحدود الموضوعیة: ستقتصر الدراسة على دراسة إدارة التمیز في جامعة القدس 
(القیادة، العاملین، خدمة المجتمع، العملیات حسب معایر ادارة التمیز العالمیة  الضفة الغربیة

 .واالجرءات،التحسین المستمر)

قتصر على موظفي جامعة القدس باستثناء موظفي الحدود المكانیة والبشریة: ست
 الخدمات واالمن في الضفة الغربیة.

 ).2017الحدود الزمانیة ( سیتم إجراء الدراسة في العام األكادیمي 
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 هیكلیة الدراسة 7.1

 :وهي مقسمة على النحو اآلتي ,تشتمل الّدراسة على خمسة فصول

وأهمیتها  ,قدمة الدراسة ومشكلتها ومبرراتهاوتشمل م ,یعرض خلفیة الّدراسة :الفصل األول

 حدود الدراسة ومحدداتها، وتفصیل هیكلیتها.و وأهدافها وأسئلتها وفرضیاتها 

 .یتضمن محتویات اإلطار النظري، والدراسات السابقة :الفصل الثاني

نة ت علیه الدراسة، وعییتطرق إلى منهج الدراسة وأدواته والمجتمع الذي أجری :الفصل الثالث

 –ویبین ق من صدق أداة الّدراسة وثباتها، وخصائصها، وٕاجراءات التحق الّدراسة

 التحلیل اإلحصائي لخصائص العینة. -أیضاً 

یعرض نتائج التحلیل اإلحصائي للبیانات التي تم الحصول علیها من المبحوثین ثم  :الفصل الرابع

 فرضیات.ال وقیاسعرض تلك النتائج، واإلجابة على أسئلة الدراسة، 

یتضمن ملخص مناقشة نتائج األسئلة والفرضیات واالستنتاجات والتوصیات  :الفصل الخامس

 التي بنیت على نتائج الدراسة.
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 الفصل الثاني

 

 اإلطار الّنظري والّدراسات الّسابقة

 مقدمة 1.2

 بدأت المؤسسات باالهتمام بمفهوم إدارة التمیز بهدف التكیف مع بیئتها الخارجیة    

وبالتالي قدرتها على الصمود أمام المنافسة القویة والحادة التي تواجهها من مثیالتها في بیئة 

األعمال، حیث أصبح المهم لكل مؤسسة تسعى المتالك عناصر ومقومات إداریة قویة تجعلها 

 قادرة على مواكبة التطور والتقدم المستمر في بیئتها ومن ثم النجاح والتمیز المستمر.

عتبر ادارة التمیز احد المداخل االداریة المعاصرة التي تهدف الى تحقیق النجاح وت   

 كنموذج للمؤسسة ودلیال على ادارة التمیزالتنظیمي، والتمیز المؤسسي، وذلك من خالل التأكید 

نحو الممارسات االفضل، بحیث یتضمن هذا النموذج مختلف العوامل والمقومات التي یجب  لها

ماد ادارة متمیزة، بغرض الوصول الى تحقیق نتائج جیدة ترضي عمالء المؤسسة تفعیلها باعت

 ).2012الخارجین والداخلیین، واصحاب المصالح واالطراف المعنیة بشكل مستمر(الملیجي،

تواجه المنظمة االقتصادیة العدید من المشاكل والتحدیات التي تفرضها بیئة االعمال 

البقاء  تساؤال حول قدرة المنظمة علىیطرح ل ،بیر الذي یمیزهاالراهنة، والصراع التنافسي الك

كما اصبحت مطالبة باتباع سیاسات ورؤى جدیدة وحدیثة، لضمان  لها،والنمو كهدف رئیسي 

البقاء المرهون بمدى االستعداد والقابلیة لخلق وتجسید االختالف االیجابي مع المنافسین، فاذا 

هي انه ال بقاء للمنظمات الضعیفة فان الفلسفة الحدیثة أنه ال  كانت الفلسفة الرائدة في الماضي

 ).2014،الهالالتبقاء اال للمنظمات المتمیزة (
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 اإلطار الّنظري 2.2

 مفهوم إدارة التمیز وٕاطارها الفكري: 1.2.2

" في اللغة اإلنجلیزیة لیس حدیث االكتشاف Excellenceمفهوم التمیز او ما یسمى ب "      

والذي  Oresteia"الدراسات إلى أن هذا المفهوم كأن یستخدمه اإلغریق بمفهوم "حیث تشیر 

" أي "أفضل األحوال، شجاعة، وأكثر  Best, Braver, Mightierتعني ترجمته الى اإلنجلیزیة "

) ویعني تدفق الضوء أو (ARهوًال" أما عند اإلغریق فقد كان أصال یتكون من مقطعین األول 

 ).2009) والتي تعني االستقرار والتوافق (الجعبري، (pistonالخیر، والثاني 

وظهر على قمة التطورات التي بعثتها ثورة المعرفة مفهوم جامع یبلور الغایة األساسیة       

لإلدارة في المؤسسة المعاصرة من ناحیة ویبرز السمة الرئیسة التي یجب أن تتصف بها من 

ویشیر التمیز كما أوضحنا الى بعدین  Excellence.ناحیة أخرى، ذلك هو مفهوم التمیز 

 ):2002محورین في اإلدارة الحدیثة (السلمي، 

نجاز نتائج السعي إلى تحقیق التمیز بمعنى إالبعد األول: أن غایة اإلدارة الحقیقیة هي 

 غیر مسبوقة تتفوق بها على كل من ینافسها، بل وتتفوق بها على نفسها بمنطق التعلم.

ي: أن كل ما یصدر عن اإلدارة من أعمال وقرارات وما تعتمده من نظم البعد الثان

وفعالیات یجب أن یتسم بالتمیز أي الجودة الفائقة الكاملة ویهیئ الفرص الحقیقیة كي یتحقق 

 تنفیذ األعمال الصحیحة تنفیذًا صحیحًا وتامًا من أول مرة.

ق أحدهما دون اآلخر، كما أن "والبعدین متكامالن ویعدان وجهین لعملة واحدة وال یتحق

بعدي التمیز یعتمدان اعتمادًا كلیًا وتامًا على استثمار الرصید المعرفي المتراكم والمتجدد 
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باستمرار وتیسیر السبل للتعلم التنظیمي حتى یتم تفعیل تلك المعرفة على أرض الواقع" (السلمي، 

2002.( 

 تعریفات إلدارة التمیز كالتالي:ومن خالل الرجوع إلى األدب التربوي سأعرض بعض ال

) 2009) وبن عبود(2009) والجعبري (2002لها تعریفات عدة كما ذكر السلمي(فإدارة التمیز: 

 وغیرهم ویمكن اجمال بعضها كما یلي: 

" هي القدرة على توفیق وتنسیق عناصر المؤسسة وتشغیلها في تكامل وترابط لتحقیق 

حقق رغبات ومنافع ت التيذلك إلى مستوى المخرجات أعلى معدالت التفاعلیة، والوصول ب

وعرفت على أنها "  .)2002وتوقعات أصحاب المصلحة المرتبطین بالمؤسسة" (السلمي،

محصلة لتطبیق مجموعة من المعاییر التي تمكن المنظمة من التوصل إلى نتائج تنافسیة غیر 

وكذلك انها  .)2009الجعبري، مسبوقة تزید من الحصة السوقیة وتسهم في زیادة الربحیة "(

الجهود التنظیمیة المخططة التي تهدف إلى تحقیق التحسینات المستمرة والتمیز واإلستجابة للقوى 

  .)2009الداعمة للتمیز وتحقیق المیزات التنافسیة الدائمة"(بن عبود،

 ) ادارة التمیز بانها مجموعة من القواعد واالسالیب المنطقیة2006یعرف (الدویري،

الحكیمة التي توازن بین االهداف والقدرات والممارسات في المنظمة وتقودها الى افضل 

 االنجازات.

تواجه المنظمات، الیوم، حالة دینامیكیة من التطورات والتغیرات البیئیة المستمرة؛ مما      

كالقوى جعلها ال تستطیع العمل دون معرفة الفرص والتهدیدات التي تسببها بیئتها الخارجیة، 

االقتصادیة والثقافیة واالجتماعیة والسیاسیة والقانونیة والبیئة الطبیعیة والتكنولوجیا، وكذلك معرفة 
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نواحي القوة والضعف في بیئتها الداخلیة كالتعلم التنظیمي، والثقافة التنظیمیة، والسلوك 

لمنظمات على اغتنام التنظیمي، والتمیز التنظیمي وغیرها من األمور التي تحدد مدى قدرة هذه ا

   ).2011الملیجي،الفرص المتاحة وتجنب التهدیدات في البیئة الخارجیة  (

 

 التمیز االداري 2.2.2

)هي: اهمیة الفهم الصحیح 2002:15النقاط االساسیة إلدارة التمیز كما ذكرها (السلمي،    

والنظرة الشاملة لظروف المنظمة  ،للبیئة الداخلیة والخارجیة للمنظمةإلدارة التمیز، والفهم المتجدد 

الذاتیة، وتفعیل وبناء استراتیجیات متكاملة، واعادة هیكلة المنظمة، وتأكید التوجه بالسوق، وادارة 

العالقات مع العمالء، وبناء وتنمیة وتفعیل الموارد البشریة، واعادة تصمیم وتفعیل وتحدیث 

قویم االداء المؤسسي المتكامل، وبناء نظام التقنیات، وتنمیة شبكات العالقات واالتصاالت، وت

  إلدارة الجودة الشاملة، وبناء مقومات للتطویر المستمر.

 ثقافة التمیز 3.2.2

بأن مفهوم الثقافة یشیر إلى المحصلة الجماعیة للطریقة التي  ) 2009یرى السهلي (    

یشعرون بها حیال بعضهم  یفكر بها معظم الناس في المنظمة، أو هي الطریقة التي یفعلونها أو

بعضًا، وحیال متلقي الخدمة والموردین، والخدمات المقدمة، ویعد تطویر ثقافة تجسد التمیز 

ضرورة أساسیة لتعظیم قیمة المنظمة وأثرها اإلیجابي على المستفیدین والشركاء، ویمكن التعبیر 

كیز على إرضاء متلقي عنها في مجموعة من القیم المشتركة التي تتبناها المنظمة، وبالتر 

الخدمة، وعلى العملیات الفعالة، وعلى قیاس المخرجات الصحیحة، وعلى التحسین المستمر، 
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وعلى تحّري األخطاء وتصحیحها، وعلى االهتمام بالبیئة، وعلى التقدیر والمكافآت، وعلى تأكید 

المساءلة، وعلى النتائج، وعلى القیادة الملهمة، وعلى العمل كفریق واحد، وعلى التمكین و 

االتصال، وعلى الشفافیة والثقة، وعلى الشعور بتملك الجودة، وعلى المقارنات المرجعیة مع 

 الغیر، وعلى توضیح األهداف، وعلى ربط المخرجات بالنتائج.

)، فإنه یشیر إلى القدرة على تقدیم الخدمات  2004وأما مفهوم التمیز، ووفقًا لعباس ( 

ن اآلخرین، ویكاد یكون من المتعذر تحقیق التمیز ما لم تكن الثقافة بصورة مبتكرة مختلفة ع

السائدة هي ثقافة التمیز، وهي تختلف عن ثقافة الكسل والتواكل والتساهل، لذا، فإنه ال بد من 

مراجعة الثقافة للتأكد من أنها مالئمة لهذا التمیز، ولتحقیق التمیز على مستوى المنظمة الواحدة 

 ن تطویر ثقافة التمیز فیها.ال بد أیضًا م

وال یوجد اتفاق على تعریف محدد لمصطلح ثقافة التمّیز بسبب تعدد األبعاد التي    

یمكن أن تشیر إلیها هذه الثقافة، وبذلك یختلف تعریفها حسب المجال والُبعد الذي تستخدم فیه. 

إلى مجموعة من طرق  بأن ثقافة التمیز تشیر حین ذكر) إلى ذلك  2014(  الهالالتوقد أشار 

من جهة، ومع  البعضالتفكیر والسلوك والتعامل لمعظم الموظفین في المنظمة مع بعضهم 

المستفیدین والزبائن والموردین من جهة أخرى، فهي تغطي معظم عالقات المنظمة بالمجتمع 

. ولذلك المحلي، وتتكون تلك الثقافة من مجموعة من القیم واألهداف والنظم التي تدعم التمیز

كان ال بد من وجود منهجیة لتحقیق التمیز المؤسسي حسب إطار یحتوي على ثمانیة عناصر 

وتفعیل هذا اإلطار من خالل التأكید على هذه العناصر وهي: (التوجه، المسار، والعملیات، 

 والهیكلة، والقیادة، والثقافة، وتبادل المعلومات، والقرارات، وٕادارة األداء).

13 
 



 

بأنه توجد مناهج متعددة لتحقیق التمیز المستدام في جمیع  Bhatt,2009)كر (وقد ذ      

جوانب األداء في المنظمات، مستندًا في ذلك على الفرضیة التي مفادها أن نتائج التمیز المتعلقة 

باألداء، والعمالء، واألشخاص، والمجتمع، تتحقق من خالل الشراكات، والموارد، والعملیات. وٕان 

نّموذج یعتمد على طبیعته الدینامیكیة والقدرة على االبتكار والتعلم والمساعدة على  تبني أي

 تحسین العوامل التي تؤدي بدورها إلى تحسین النتائج.

إن مصطلح ثقافة التمیز ینطوي على أبعاد متعددة یشمل: التوجه (المسار)، والعملیات، 

والقرارات، وٕادارة األداء، والتركیز على الزبون،  والهیكلة، والقیادة، والثقافة، وتبادل المعلومات،

والقیادة، وقیمة العمل، وتطویر القدرات األساسیة، واالبتكارات، والتعلم والتحسین المستمر، 

وتطویر المشاركة، والمسؤولیة االجتماعیة، وثقافة االستكشاف، وثقافة الجودة، وثقافة التحالفات؛ 

محدد له، وصعوبة قیاس تطویر هذه الثقافة، لعدة أسباب،  مما یعكس عدم االتفاق على تعریف

منها: حداثة االهتمام بدراسة ثقافة التمیز، وأن الدراسات العلمیة المتوفرة عنها محدودة ومشتتة، 

وتباین خلفیات واهتمامات الباحثین، باإلضافة إلى المشكالت النظریة المتعلقة بتحدید مؤشرات 

د في هذه الدراسة على ثالثة مؤشرات لقیاس المتغیر التابع "تطویر قیاسها. وعلیه تم االعتما

األساسیة والمسؤولیة االجتماعیة، وقیمة العمل، وذلك نظرا لصعوبة  القدراتثقافة التمیز" وهي: 

 Bhatt(  قیاس جمیع عناصر ثقافة التمیز التي تم اإلشارة إلیها سابقا في دراسة واحدة.

(2009. 

 الفرق بین ادارة الجودة الشاملة وادارة التمیز واالیزو) 1.2یوضح الجدول رقم (

 ادارة التمیز الجودة الشاملة االیزو جوانب االختالف
یاخذ االهتمام الكافي  االهتمام بالعمیل

 بالعمیل
یهتم بالعمیل من البدایة الى  ال یاخذ االهتمام الكافي بالعمیل

 النهایة
تهتم بالمنتج بجمیع جوانبه  تعطي االهمیة الالزمة همیة الالزمةال تعطي االجودة المنتج او 

14 
 



 

وصوال لتحقیق افضل جودة  الخدمة
 وخدمة

مبادئ التحسین 
 المستمر

 تركز علیها بشكل كبیر وبتركیز یتم التركیز علیها ال یتم التركیز علیها

مبادئ المشاركة 
والعمل الجماعي 
والتعاون والقیادة 

 الفعالة

تصب االهتمام االكبر لعملیة  تعطي االهتمام الالزم لالزمال تعطي االهتمام ا
القیادة كونها هي من ینظر 

 الیها لتحقیق التمیز للمنظمة

معاییر دولیة متفق علیها  المعاییر المتبعة
 وذات طابع عالمي

معاییر دولیة تتصف بالخصوصیة 
 وتختلف من منظمة الخرى

تتبع انظمة عالمیة علمیة 
دة وصوال مدروسة تبدا بالجو 

 الى التمیز واالبداع
التعامل مع 

 العمیل
تعامل غیر مباشر مع 

 العمیل
تعامل مباشر مع العمیل لتوفیر 

 حاجاته ورغباته
تعامل مباشر وغیر مباشر 
وصوال الى تحقیق اكبر قدر 

 من رضى المستفید
المنظمات الحاصلة على  االستقاللیة

االیزو لیس لدیها الحریة 
ل او في اضافة او تعدی

الغاء أي مواصفات 
 ومتطلبات الشهادة

المنظمات لها الحریة في تعدیل 
 واضافة والغاء التغییرات التي تناسبها

لها الحق في تعدیل وتحدیث 
االنظمة حسب المعاییر 
والنماذج العالمیة للتمیز التي 

 یهائترت

تناسب الشركات الصغیرة   نوعیة الشركات 
التي ترید الدخول الى 

 لعالميالسوق ا

تناسب الشركات العالمیة  الكبیرة التي 
 تسعى للتعامل مع العمالء مباشرة

تناسب جمیع المؤسسات 
واالفراد واالنظمة أیا كان طبیعة 

 عملها
 )2005(احمد فتحي ، ادارة الجودة الشاملة وتمیز الجامعة،

 تمیز، عالمیًا، عربیًا ومحلیًا :أبرز نماذج إدارة ال4.2.2

تحدیات العالمیة المختلفة التي تواجه الدول واإلنفتاح اإلقتصادي، والضغوط إن إزدیاد ال

وقوى التغییر المؤثرة في المؤسسات والمتمثلة بالقوى الخارجیة مثل: العوامل اإلقتصادیة 

والسیاسیة، والتكنولوجیة، واإلجتماعیة، والقوى الداخلیة مثل: تغیر أهداف المنظمة، والقیم، 

لمناخ التنظیمي، واألفراد وأسالیب العمل، وتزاید حاجات المجتمع وندرة الموارد واإلتجاهات،  وا

والتحوالت اإلقتصادیة والرغبة في مواكبة التطورات المتالحقة في شتى المجاالت، ولتعزیز قدرة 
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المؤسسات على تطبیق مفاهیم إداریة حدیثة ، كان وراء ظهور منظمات عالمیة وٕاقلیمیة وعربیة 

ذت على عاتقها مهمة تحفیز المؤسسات ودفعها نحو تفعیل إدارة التمیز وذلك من خالل رائدة أخ

وضع نماذج تكون بمثابة دلیل للمؤسسات وطریقها نحو التمیز، وتعبر هذه النماذج عن إدارة 

التمیز بمجموعة من المعاییر المحددة، بحیث یكون لكل معیار درجاته الخاصة به والتي تسمح 

علیها بإجراء تقییم ذاتي وبالتالي الوقوف على مختلف أوجه القصور والصعف في  عند اإلستناد

األداء، وتقدم هذه النماذج في إطار التحفیز للتمیز جوائز تختلف قیمتها بإختالف مستویات 

 )2009(بن عبود،األداء المحققة وسأتطرق ألشهر هذه الطرق.

  )EFQMالنموذج األوروبي للجودة وٕادارة التمیز( 5.2.2

"European Foundation for Quality Management  "  

) وهو صادر عن المؤسسة األوروبیة للجودة والتمیز 1990عام ( تم بناء هذا النموذج

وهي القائمة على تطویر وتحدیث ونشر تقنیاته وعناصره، وهو یشكل أحد األطر الرئیسة 

ق التمیز بإعتباره أحد معاییرها، وكما یعد لمساعدة المؤسسات على تعزیز قدراتها التنافسیة وتحقی

) 9أداة مهمة لتقییم واقع إدارات المؤسسات ومدى تقدمها وقوتها، ویتضمن النموذج األوروبي (

عناصر وتنقسم هذه العناصر إلى الممكنات وهي(القیادة، الموارد البشریة، السیاسات 

ج وهي( رضا العاملین، رضا الفئة واإلستراتیجیات، الشراكات والموارد، العملیات) والنتائ

 afnor,france,(2005)اء).المستهدفة، خدمة المجتمع، نتائج مؤشرات األد

 االوروبي النموذج حسب التمیز لتقییم الرئیسیة المعاییر : 1.2 رقم الشكل
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 النتائج                                        المعاییر              

 

DOMINIQUE. B, Le Modele d'excellence EFQM, AFNOR, France, 2005, p 06 

 ):MBNQ).(للجودةالنموذج األمریكي للتمیز (مالكوم بالدریج  6.2.2

American Malcolm Baldrige National Quality 

(مالكوم بالدریج) هو أحد رواد إدارة الجودة الشاملة األمریكیة، وقد خصصت الحكومة 

مه یصدر جائزة تمنح للشركات األمریكیة التي تنجح في معاییر نموذجه األمریكیة نموذجًا بإس

)م حیث یقوم مجموعة من األخصائیین الحكومیین بفحص مستوى 1987والذي تأسس سنة (

) نقطة، تتوزع 1000الجودة في الشركات المتنافسة بإستخدام معاییر لها أوزان على شكل نقاط (

(القیادة، تحلیل المعلومات، ):2004وهي(الحجار،  هذه النقاط على سبعة مجاالت رئیسة

مات، نتائج التخطیط اإلستراتیجي، إستخدام الموارد البشریة، تأكید الجودة في المنتجات والخد

 الجودة، رضا العمیل).

لقد أسس النموذج لنشر الوعي حول الجودة وأهمیتها للمیزة التنافسیة، فضًال عن إستهداف 

 اآلتي:

 م البالغ بالجودة بوصفها تحد العناصر المهمة والحرجة في المنافسة.تعمیق اإلهتما -1
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 زیادة اإلدراك حول متطلبات اإلمتیاز. -2

 المشاركة في المعلومات على أساس األداء الناجح لإلستراتیجیات. -3

 محاكاة جهود الجودة ونشر البرامج الناجحة. -4

 تأشیر اإلنجازات المتمیزة في مجال الجودة. -5

الحصول على الجائزة عاما من تاریخ التقدیم إلى تاریخ اإلعالن عن الفائزین، تستغرق عملیات 

) سنوات لتطویر نظام جودة یتوافق مع معاییر 10-8ومن المنطقي أن تستغرق المنظمة (

الجائزة، ویتطلب التسجیل الحصول على الجائزة تضافر مجموعة جهات تعمل سویة داخل 

طلبات والبنود المشترطة وبدرجة عالیة من اإلتساق، فیكون لكل المؤسسة بإتجاه اإللتقاء مع المت

جهة مسؤولیة وأهداف محددة غالبا ما یجري التعبیر عنها كمیا بغیة تحدید مستویات نجاح تلك 

 الجهة.

وأستطاع برنامج الجودة القومي لبالدریج أن یخصص نموذجا یتناسب مع الجودة في النظام 

 ).2004بیة من أجل اإلمتیاز في اإلداء)(الحجار، التربوي ویسمى ب(محكات التر 

 ): معاییر النموذج االمریكي للتمیز2.2الشكل رقم ( 
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Baldrige Criteria, www.3d2know.cosn.org/publications/page3.html consultee le 09 

/08/2009. 

 Demingالنموذج الیاباني(دیمنج):  7.2.2

)م ویشرف علیه اإلتحاد الیاباني للعلماء والمهندسین، وهو 1950تأسس هذا النموذج عام (

لما حققه من  Edward Demingیقدم جائزة دیمنج وسمیت بهذا اإلسم تكریما للعالم األمریكي 

ة، وتمنح الجائزة لثالث فئات هي: المؤسسات الیابانیة، واألفراد إنجازات في مجال الرقابة والجود

الیابانیون، والمؤسسات األخرى من مختلف دول العالم ، حیث قام دیمنج بعقد سلسلة من 

المحاضرات والندوات العلمیة والتي من خاللها درس المبادئ األساسیة لضبط الجودة للمدیرین 

ت تعالیمه في أذهان المشاركین وأعطتهم قوة دافعة لتنفیذها في والمهندسین في الیابان، حیث ترسخ

 .الیابان
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 مبدا كمایلي:14ان فلسفة دیمنج إلدارة الجودة الشاملة تتلخص في  

توجه نحو والتبني فلسفة جدیدة تنص على التخلص من األسالیب التقلیدیة المتوارثة في العمل .1

 تحسین الجودة.

 نظام الخدمة وعدم التوقف عند نقطة معینة. السعي دائما نحو تحسین.2

االبتعاد عن سیاسة التخویف وخلق رغبة بتحسین الجودة باستمرار،وهذا بالتركیز على الحوافز .3

 االیجابیة كالمكافآت...الخ.

 التعلیم و التدریب المستمر وهذا باستعمال التقنیات و الطرق الحدیثة كالكمبیوتر..4

 لى تفتیش وفحص الكمیات الكبیرة من المنتجات .التوقف عن االعتماد ع.5

التوقف عن الشراء بناء على بطاقة السعر فقط و االهتمام بأشیاء أخرى كالصیانة و بعض .6

 خصائص المرتبطة باستخدام المنتج.

شعور باألمان و الطمأنینة وهذا لكي یعمل الموظفین بفعالیة وتجنب الخوف ألنه یمنع اإلبداع .7

 التي یتطلبها تحسین العمل. و االبتكار

تشجیع العمل بروح فریق واحد، وهذا بإزالة العوائق بین األقسام و اإلدارات، وفتح قنوات .8

 اتصال بینهم.

تحفیز العاملین إلى التوصل لحجم إنتاج خالي من العیوب الن الجودة تقاس بمدى خلو .9

 العیوب ولیس بحجم اإلنتاج فقط.
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 بتفاخر بانجازاتهم و أعمالهم. إعطاء فرصة للعاملین.10

 تنظیم البرامج التعلیمیة و التدریبیة و بعض البرامج لتطویر الذاتي لكل العاملین..11

 تكوین فرق عمل خاصة من اجل انجاز العملیات اإلداریة و اإلنتاجیة المراد تحسینها..12

معاییر العمل العددیة التخلص من األهداف التي تهتم بتحدید كمیات إنتاج و التخلص من ال.13

 للعمال المطبقة في نظام تقویم أداء العاملین و كفاءاتهم.

اإلشراف على العاملین باستخدام طرق حدیثة ومساعدتهم على تحسین أدائهم و العمل مع .14

 العمالء من اجل تحسین صورة المؤسسة و الحصول على مقترحاتهم ورغباتهم في منتج معین.

 ).2009(باشیوة،والبرواري،

 .https://hrdiscussion.com/hr108582.htmlرابط المصدر: 

 SQMS(النموذج األسكتلندي في الجودة والتمیز ) .  8.2.2   

یا تستخدمه عدد من الدول ، یعتبر النموذج االسكتلندي في الجودة والتمیز نظاما عالم    

تي، من أجل تطویر المؤسسة التعلیمیة، أسترالیا وٕانجلترا وبولندا وأیرلندا كأداة للتقییم الذامثل: 

ویتكون هذا النموذج من عدد من المعاییر هي: اإلدارة اإلستراتیجیة التي تعمل على رسم 

السیاسة العامة للمؤسسة التعلیمیة وبناء الخطط التي تحدد اتجاه المؤسسة، وٕادارة الجودة؛ وتقیس 

تحقق توقعات المستفیدین منها، والتسویق  مدى قدرة المؤسسة التعلیمیة على توفیر الخدمة التي

ورعایة العمیل ویهدف إلى بناء البرامج الدراسیة والتعلیمیة وفق المهارات التي یتطلبها سوق 

العمل، وذلك لضمان انسیابیة انتقال الطالب من مقاعد الدراسة إلي بیئة العمل وتكافؤ الفرص؛ 

في المؤسسة التعلیمیة بما یعزز الشعور  ویضمن تكافؤ الفرص لجمیع المتعلمین والعاملین
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بالرضا والوالء وبالتالي تحسین اإلنتاجیة، والصحة والسالمة؛ ویعمل على توفیر بیئة صحیة آمنة 

لجمیع العاملین بالمؤسسة، واالتصال واإلدارة؛ ویسعى هذا المعیار إلى تبني نظریات إداریة 

ورة التواصل بین أطراف العملیة التعلیمیة، معاصرة تضمن تحقیق األهداف المطلوبة، وذلك بضر 

وخدمات اإلرشاد ویهتم بالمتعلم من خالل تقدیم الدعم بشتى صوره أكادیمیا ونفسیا واجتماعیا ، 

وتصمیم البرنامج وتنفیذه، ویختص ببناء البرامج الدراسیة والمواد التعلیمیة، والتقییم ومنح 

ؤهالت التي یستحقونها استنادا إلى جملة من الشهادات؛ ویؤكد على ضرورة منح الطالب الم

 ).2009،البرواري،  یوةأدوات التقییم التي تكفل النزاهة والعدالة (باش

إن تحقیق التمیز في األداء في مؤسسات التعلیم العالي یحتاج إلى رؤیة واضحة      

ن المشاكل للتطویر من  قبل جمیع العاملین فیها من أعضاء هیئة تدریس وٕاداریین. فجزء م

القائمة في مؤسسات التعلیم العالي، فعلى أعضاء هیئة التدریس أن یعملون بروح الفریق لتحقیق 

أهداف المؤسسة األكادیمیة، وال یعطون أهمیة لعملیة تقویم مخرجات النظام علي كافة 

ر داخل المستویات (المساق، البرنامج، الجامعة) ویستخدموا البیانات التي یتم تجمیعها باستمرا

المؤسسة لتطویر عملیات النظام وخاصة على مستوى المؤسسة ككل. لذلك تحتاج مؤسسات 

التعلیم العالي إلى تطبیق مجموعة من المعاییر لتحقیق األداء المتمیز، وما تحویه من أنظمة 

ومنهجیات وخطط تضمن عملیات التطویر والتحدیث والتحسین المستمر بما یحقق تطلعات 

 ).2009ة ویفوق توقعاتهم (الزعبي،متلقي الخدم

تواجه مؤسسات التعلیم العالي العربیة تحدیات وتهدیدات بالغة الخطورة، نشأت عن 

المتغیرات التي غیرت شكل العالم وأوجدت نظاما عالمیا جدیدا یعتمد العلم والتطور التكنولوجي 

الذي ال یدع مجاال للتردد بالبدء  المتسارع أساسا، ویستند إلى تقنیات عالیة التقدم والتفوق، األمر
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ببرامج شاملة للتطویر والتحدیث تضمن لمؤسسات التعلیم العالي العربیة القدرة على تجاوز 

مشكالتها ونقاط الضعف فیها. فها هي المؤسسات التعلیمیة في الدول المتقدمة تتزاحم بشدة 

ومع أن المنافسة للدخول في لتحقیق موقع متقدم في سلم الترتیب العالمي ألفضل الجامعات. 

تلك القائمة كان حكرا علي جامعات الدول المتقدمة، إال أن حلم الجامعات في الدول النامیة في 

الدخول إلى تلك القائمة أصبح ممكنا من خالل تبني استراتیجیات تغییر حقیقیة وفاعلة تراعي 

م العالي بدقة واستمراریة وتطبق كافة معاییر األداء العالمیة المتعلقة بمؤسسات التعلی

 .)2011(الحراحشة،

وتنبع أهمیة التركیز والتدریب علي التمیز من حیث أن هناك أفرادا ربما یعتقدون قیامهم بواجبهم 

على أكمل وجه. ولكن قد ال یعمل بصورة متناغمة مع أهداف المنظمة، وبالتالي یصبح خلال 

بعمل جید علي المستوى الشخصي (الدرادكة ، كبیرا في أداء المؤسسة بصورة عامة رغم قیامه 

 ). 2002الشبلي، 

إن األداء المتمیز هو األداء الذي یتجاوز في طریقة تقدیمه توقعات العمیل ویساعد 

المنظمة علي تحقیق أهدافها اإلستراتیجیة. ویعمل األداء المتمیز علي تحسین نتائج العملیة 

(أكبر) والزمن (أقل) والتكلفة (أقل) والربح (أكثر) اإلداریة من حیث الجودة (أفضل) والكمیة 

 ). 2012بحسب طبیعة المؤسسة ومجال عملها (شحاتة،

وأصبحت الجودة الكاملة إحدى القضایا التي تهم القیادة اإلداریة في أي مؤسسة تسعى 

ستمد لرفع أدائها، كما استخدمت الجودة في التنافس بین تلك المؤسسات ، كما أن جودة التعلیم ت

طاقة حركتها من المعلومات ومن توظیف مواهب العاملین واستثمار قدراتهم الفكریة علي نحو 

 .)2010(حمود،  إبداعي لتحقیق التحسن المستمر للمؤسسة.
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ولما كان نجاح اإلدارة یرتبط بالكفاءة اإلنتاجیة، لذا ظهرت إدارة الجودة لتحقیق رفع     

صبحت إدارة الجودة الكاملة إستراتیجیة متكاملة لتطویر اإلنتاجیة واستمراریة الجودة، وأ

المؤسسات اإلنتاجیة والخدمیة، ومنها المؤسسات التعلیمیة، ألنها إدارة تركز على أداء العمل 

بطریقة صحیحة، وبأسلوب نموذجي ومثالي یتجنب تبدید الموارد أو سوء استغاللها، ویقلل 

 .) 2010، شوقيدین ویدعم االبتكار والتجدید (المنازعات بین العاملین، ویرضي المستفی
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 جودة الخدماتابعاد  9.2.2

 ة الخدماتودج) ابعاد  2.2جدول رقم (

 توضیح كل بعد ابعاد الجودة

الخصائص االساسیة للمنتج مثل : اللون والوضوح في الصورة في حلة جهاز  Performanceاالداء 

 التلفزیون.

خصائص غیر االساسیة للمنتج مثل: مدى توفر السیطرة عن بعد في حالة ال Featuresالمظهر 

 جهاز التلفزیون.

احتمالیة استمرار المنتج بالعمل بكفاءة دون عطل خالل فترة زمنیة معینة وطول  Reliabilityالمعولیة 

 تلك الفترة.

 ه.مدى طول العمر التشغیلي للمنتوج وهو العمر المتوقع ل Durabilityالمتانة 

مدى امكانیة اصالح المنتوج من حیث الصعوبة وارتفاع الكلفة وطول الفترة  Serviceabilityالقابلیة للخدمة 

 الالزمة للتصلیح.

 كیف یبدو مظهره، مذاقه، رائحته،. الخ. Aestheticsالجمالیة 

 )29:ص2016(جامعة القدس المفتوحة، إدارة الجودة والمواصفات،

) البرنامج األمریكي الوطني للجودة،  Baldrige, 2010 قدمت مؤسسة بلیدرج ( 

وطرحت معاییر لألداء المتمیز لمؤسسات التعلیم العالي. وعرضت معاییر بلیدرج لألداء المتمیز 

منظورا نظمیا لفهم إدارة التمیز. فهو یعكس مصداقیة واقع أداء المؤسسة، والقدرة علي مقارنة 

في نفس المجال. وقد القى هذا البرنامج قبوال واسعا داخل أداء المؤسسة بالمؤسسات الرائدة 
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وخارج الوالیات المتحدة األمریكیة كنموذج لتمیز األداء. فمعاییر األداء تمثلت بلغة مفهومة 

لالتصال بین المؤسسات من أجل التشارك بالقیام بأداء أفضل. وشكلت المعاییر أیضا أساسا 

 ودة. وتكونت معاییر التمیز من:لمحاور جائزة بلیدرج األمریكیة للج

القیادة، والتخطیط اإلستراتیجي، والتركیز علي السوق والطلبة وذوي المصالح، والقیاس 

 والتحلیل والمعرفة، والتركیز على قوة العمل، والعملیة اإلداریة، والنتائج.

ة (التقریر وقد تضمنت الخطة االستراتیجیة لوزارة التعلیم العالي والبحث العلمي األردنی  

) معاییر االعتماد لمؤسسات التعلیم العالي بناء على المراجعة اإلستراتیجیة 2008السنوي، 

لتطویر التعلیم العالي في األردن، وما تمخض عنه من وضع مشروع قانون هیئة اعتماد وضمان 

لسنة ) 4جودة مؤسسات التعلیم العالي، وبموجب قانون التعلیم العالي والبحث العلمي رقم (

م، ثم تأسیس (مجلس اعتماد مؤسسات التعلیم العالي)، لتحسین نوعیة التعلیم وضمان 2005

 جودته وتحقیق التنمیة بمفهومها الكامل.

وتتناول تلك المعاییر محاور عدة تشمل هیئات التدریس ومشرفي المختبرات والمباني     

ات المتخصصة والمشاغل ووحدة القبول والمرافق األكادیمیة وقاعات التدریس والمدرجات والمختبر 

والتسجیل والمكتبة والمالعب الریاضیة، والعیادات الصحیة والمرافق واألجهزة والوسائل التعلیمیة، 

كما تم اعتماد تعلیمات وأسس رفع الطاقة االستیعابیة لمؤسسات التعلیم واعتماد البرامج 

وحساب الطاقة االستیعابیة للدراسات العلیا.  األكادیمیة ومحاور االعتماد العام للدراسات العلیا

وشملت محاور االعتماد المرتكزات األتیة: (تحدید اعداد الطلبة نسبة إلى هیئة التدریس/ للعبء 

التدریسي ألعضاء هیئة التدریس/ اإلنجازات البحثیة/ مشرفو وفنیو المختبرات/ المباني والمرافق 

 األكادیمیة واإلداریة).
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الحكومة األردنیة جائزة الملك عبد اهللا الثاني للتمیز في األداء ضمن وقد أطلقت    

) ، لتوفیر بیئة تساعد علي خلق ثقافة التمیز ونشرها في 2002المراجعة االستراتیجیة(

المؤسسات، وذلك بوضع معاییر ترسى أسس التمیز وتدعم السیاسات والبرامج والحوافز التي 

إلى إحداث نقلة نوعیة وتطویر في أداء الوزارات والمؤسسات  تؤدي إلى ذلك. فقد هدفت الجائزة

الحكومیة في خدمة المواطنین األردنیین والمستثمرین وتعزیز تنافسیتها، عن طریق نشر الوعي 

بمفاهیم األداء المتمیز واإلبداع والجودة والشفافیة، كما هدفت إلى تجذیر ثقافة التمیز التي ترتكز 

 .)2013(غازي،للممارسات الفضلى للحكومات الحدیثة.على ثالثة أسس عالمیة 

وقد قاست معاییر الجائزة مدى تبني مؤسسات القطاع العام لألسس الثالثة للممارسات       

المثلى للحكومات الحدیثة، بهدف الوصول إلى الهدف المنشود والمتمثل بتجذیر ثقافة التمیز. 

للممارسات المثلى للحكومات الحدیثة: وهي حكومة  واألسس الثالثة للجائزة، وهي األسس الثالثة

تركز على متلقى الخدمة، حكومة تركز على النتائج، والعمل بشفافیة. وكانت معاییر التمیز 

 ترتكز على المحاور األتیة: قیادة، ومالیة وأفراد، والمعرفة، والعملیات.

 Leadershipالمعیار الرئیسي: القیادة:  -

هذا المعیار القادة المتمیزون هم الذین یشاركون في صیاغة  ) في2013یبین غازي (

وتطویر رؤیة ورسالة المؤسسة  وبذل كل السبل لتسهیل تحقیقها على أرض الواقع كما یقومون 

تبني القیم المؤسسیة لضبط السلوك نحو تحقیق النجاح. ویشیر معیار القیادة الى أسلوب قادة 

تحقیق رؤیتها ورسالتها المستقبلیة وأهدافها علقى المدى البعید المؤسسة في تنمیة وتیسیر االداء ل

 ویؤكد هذا المعیار على أهمیة سلوك القادة باعتبارهم المثل التي یحتذي به العاملون ویتبعونه. 
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ووفقا لهذا المعیار ینبغي على قادة المؤسسات ابراز مجموعة من  المعلومات وفقًا     

یر الفرعیة والتي تتمثل في ستة معاییر فرعیة حیث یتفرع من كل للعوامل المنبثقة من المعای

 معیار فرعي مجموعة من االرشادات التي ینبغي على القادة تفعیلها على ارض الواقع وهي:

 تبني رؤیة ورسالة المؤسسة . .1

 المشاركة الشخصیة في تطویر نظم العمل. .2

 التعامل مع جمیع الفئات المعنیة .  .3

 لدي الموارد البشریة . بناء ثقافة التمیز  .4

 توفیر بیئة مشجعة لإلبداع .  .5

 تبني سیاسة التغییر.  .6

وفیما یلي عرضا تفصیلیا لما یجب أن یتضمنه كل معیار وعوامل مساعدة في الواقع العملي 

 كمدخل تطبیقي في المؤسسات الحدیثة التي تسعى الى تحقیق التمیز:

 ضحة للمؤسسة* ترجمة رؤیة ورسالة المؤسسة إلى مبادرات وا

وتلعب القیادة اإلداریة دورًا محوریًا مؤثرًا في صیاغة أهداف ومبادرات المؤسسة    

وتحقیق ترابطها مع المناخ المحیط، وتفعیل عناصرها وقدراتها الذاتیة، وبذلك تصبح القیادة 

 االداریة االستراتیجیة ذات القدرات المعرفیة المتطورة من اهم مقومات والیات التمیز.

والقائد المتمیز یدرك بان عمل المؤسسة ینبغي ان ینطلق من رؤیة ورسالة واضحة 

باعتبارها تحدد االتجاه الرئیسي لعمل كافة الوحدات واالفراد، ومن ثم یجب ابراز وتوضیح كیف 
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قام قادة المؤسسة بالمشاركة في توضیح وفهم الرؤیة والرسالة الى الموظفین على كافة 

الى مجموعة من المبادرات االستراتیجیة التي  Cascadingق ترجمتها المستویات عن طری

 تشمل مجاالت وانشطة العمل التي تضمن تنفیذ رؤیة ورسالة المؤسسة.

* دعم الثقافة والقیم المؤسسیة للمؤسسة بما یضمن تحقیق مبادرات المؤسسة من خالل تقدیم 

 القدوة الحسنة في األداء والسلوك .

سسیة المعتقدات الراسخة التي توجه سلوك واداء العاملین على كافة تمثل القیم المؤ 

المستویات نحو الصواب وتجنب الخطأ، فینبغي تحدید دور القادة في دعم قیم المؤسسة من 

حیث نشرها وترسیخها لجمیع الموظفین، وبیان تأثیر ذلك على االداء مع بیان االسالیب التي 

 ثقة.یتبعها القادة وفقا لالدلة المو 

* التعریف برؤیة ورسالة المؤسسة لجمیع اصحاب المصالح وحشد جهود العاملین بالمؤسسة من 

 اجل تحقیق هذه الرؤیة والرسالة، وتشجیع نشر مبادئ ومتطلبات الجودة والتمیز بالمؤسسة.

توفر لقادة  partnership developmentتعد تنمیة عالقات الشراكة والتحالف 

لعمل بكفاءة حین تستثمر عالقات التعاون والتكامل مع جمیع شركاء المؤسسة فرص أفضل ل

العمل، ویقصد بشركاء العمل كل من یتعامل معهم قادة المؤسسة ویحصلون منهم على منافع 

ویقدمون له الخدمات، ان هذه العالقات البناءة ینبغي ان تقوم على مبدا تبادل المصالح، وان 

حقیق رؤیة ورسالة المؤسسة عمال جماعیا ال یقتصر تحقیقه تكون كل االطراف رابحة ویمثل ت

 على قادة المؤسسة فحسب، بل یمتد ذلك الى مشاركة الشركاء واصحاب المصالح.

 * مراجعة مستوى األداء والمهارات القیادیة ومدى تطویرها.
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القیادة المتمیزة تحرص على مراجعة االداء على كافة المستویات بالمؤسسة وكذلك ما 

تعلق بالمعنیین، فالقادة المتمیزون یحرصون على مواجهة مستوى االداء والمهارات القیادیة ی

للعاملین بالمؤسسة والعمل على ترجمتها الى أسالیب تضمن االرتقاء بالمهارات القیادیة على كافة 

ول المستویات مثل: أسس وأسالیب بناء قیادات الصف الثاني، االهتمام بانبعاث العاملین للحص

 على شهادات علیا تساهم في تطویر االداء بالمؤسسة .

 * المشاركة في الندوات والمؤتمرات المتخصصة خاصة التي تتعلق بالتمیز والجودة

القادة المتمیزون یحرصون على اشراك الموارد البشریة على كافة المستویات في الند 

ة ما یتعلق بالتمیز والجودة مع وات والمؤتمرات المتخصصة والمرتبطة  بأداء المؤسسة وخاص

مراعاة اشراك كافة العاملین دون تحدید فئة معینة منهم االمر الذي ینعكس على تنمیة مهاراتهم 

  ).2013القیادیة نحو تحقیق التمیز والجودة بالمؤسسة (غازي،

مما سبق یمكن االستنتاج الى ان القیادة المتمیزة هي القیادة القادره على ایجاد فرص 

لتفوق والتمیز للعاملین، حیث تتسم باالنفتاح العقلي والقدرة على االستشراف وصیاغة االهداف ل

وحل المشاكل، والتعلیم والتعلم المستمر, وایجادة روح المبادرة والتحدي الذاتي واستنفار روح 

 ا.التحدي لدى االخرین، والمرونة وتمكین العاملین والتمسك بالقیم االخالقیة وتفعیل دوره

 أبرز نماذج التمیز العربیة والمحلیة: 10.2.2

نموذج برنامج دبي لألداء الحكومي المتمیز(برنامج دبي لألداء  1.10.2.2 -6

 ):2009الحكومي المتمیز،
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أحدث هذا البرنامج نقلة نوعیة وحقیقة في مستوى أداء الهیئات والدوائر والمؤسسات 

ذج العالمیة لتمیز األداء المؤسسي خصوصا الحكومیة بدبي، وقد أستفاد البرنامج من النما

النموذج األوروبي للتمیز وعمل على تكییفها لتالئم القطاع الحكومي في دبي في ضوء التحدیات 

التنمویة التي تضطلع فیها الحكومة بدور قیادي متمیز، ویعمل برنامج دبي لألداء الحكومي 

ؤسسات الحكومیة بالمنهجیات واآللیات المتمیز على ربط نتائج أداء الهیئات والدوائر والم

ئج وٕاستمراریة تحسینها المستخدمة في العمل، وذلك لضمان مأسسة وٕاستدامة النتا

 ).2012(الملیجي،وتطویرها.

 معاییر تقییم البرنامج:

(القیادة، السیاسة واالستراتیجیة، الموارد البشریة، الشراكة والموارد، العملیات، نتائج 

 ج الموارد البشریة، نتائج المجتمع، نتائج األداء الرئیسیة).المتعاملین، نتائ

نموذج جائزة فلسطین الدولیة للتمیز واإلبداع(جائزة فلسطین الدولیة للتمیز واإلبداع،  2.10.2.2

2016:( 

یتواصل سعي نموذج جائزة فلسطین الدولیة للتمیز واإلبداع من خالل مسیرتها لتتویج 

المجاالت، وتقطف الجائزة ثمار تقدمها عبر سعیها الى تطویر  اإلبداع الفلسطیني في شتى

اآللیات والمعاییر بما یسهم في تركیز رؤیة المجتمع الفلسطیني لمعاني ومفهوم اإلبداع في حالة 

 خاصة تتمیز بها فلسطین.

لقد أحرزت الجائزة نجاحا باهرًا في تنفیذ أهدافها عاما بعد عام، وذلك بإشراف مجلس 

جائزة، بحیث غدت الجائزة منصة لتشجیع التجارب األبداعیة الشخصیة والجماعیة، أمناء ال
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ولمتابعة المتمیزین بما یحفزهم على مواصلة العطاء، وبما یضمن تمسكهم بالسیر على درب 

التمیز، ویحقق إستدامة إسهاماتهم وتعمیم إبداعاتهم. ولبلوغ هذه األهداف عمدت إدارة الجائزة 

یر وآلیات الترشح والتقییم وٕاختیار الفائزین، وذلك بالتوازي مع تطویر معاییر الى تطویر معای

األداء والممارسات اإلداریة المثلى واإلستدامة بما یتوافق وینسجم مع رؤیة القائمین على الجائزة 

 ة وممارسة في المجتمع الفلسطیني.نحو إستدامة اإلبداع والتمیز وتعمیمه كمفهوم وثقاف

http://www.pgfoundation.ps/?p=4909&lang=ar 
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 المعاییر الرئیسة لتقییم الجائزة:

(القیادة، التخطیط اإلستراتیجي، المبادرات اإلبداعیة والتنمویة، إستخدام تكنولوجیا 

المعلومات ومدى مواكبة التطور والتحدیث، إدارة الموارد البشریة وتنمیتها، إدارة العملیات 

 ة العمالء، المسؤولیة اإلجتماعیة، نتائج األداء المؤسسي والتنموي).واألنشطة، خدم

وقد ارتأى الباحث عمل المقارنات بین النماذج العالمیة والعربیة والمحلیة للتمیز كما في 

) مقارنات لنماذج التمیز العالمیة والعربیة والمحلیة حسب 3.2): الجدول رقم (2.2الجدول (

 معاییرها:

ذج النمو  المعیار

 

النموذج 

 

النموذج 

 

نموذج 

 

نموذج جائزة 

 × ×  × × القیادة 

السیاسات 

 

×  × ×  

 × ×  × × ادارة الموارد البشریة

  ×   × الشراكات والموارد

 × ×   × العملیات

 ×   × × رضاالفئة المستهدفة

  ×   × رضا العاملین

 × ×   × ؤولیة االجتماعیةالمس

 × ×  × × نتائج مؤشرات االداء

   × ×  ضمان الجودة

   ×   تأثیرات الجودة

 ×  × ×  التخطیط االستراتیجي

   ×   التنظیم وادارة التنظیم

   ×   التعلیم والتدریب

   ×   الرقابة

 × × × × × خدمة المجتمع

 × × × × × التحسین المستمر
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) و (ابو عامر، 2009) و(الجعبري، 2011عداد الباحث باالعتماد على الدراسات السابقة(یحیاوي،المصدر: إ

 ).2004) و (الحجار، 2008

 التمكین االداري وادارة التمیز المؤسسي:

یعتبر التمكین االداري احد االتجاهات المعاصرة في مجال االدارة التربویة التي حظیت      

طویر المؤسسات التعلیمیة في جمیع دول العالم على اختالف مستویاتها باهتمام القائمین على ت

لما له من دور فاعل في تدعیم المحاوالت التي تقوم بها هذه المؤسسات من اجل تحقیق ال 

مركزیة االدارة والتنظیم، وتطبیق االدارة الذاتیة، والتمكین االداري هو عملیة نقل المسؤولیة 

المدیرین الى المرؤوسین، ودعوة صادقة للعاملین للمشاركة في سلطة  والسلطة بشكل متكافئ من

القرار، اذ في التمكین یتضمن لیس فقط حریة المرؤوس في اختیار سبل تنفیذ المهام المخططة 

الرضاء العمالء، ولبلوغ اهداف المؤسسة، بل ایضا المشاركة في المعلومات والمعرفة، وفي حل 

    ).2012الملیجي،المشكالت وصنع القرارات (

 : التاریخیة جامعة القدسنشأة  11.2.2

) یقع الحرم الرئیسي 1984تأسست جامعة القدس، وهي جامعة فلسطینیة في العام (

للجامعة في مدینة أبو دیس، وهناك أربعة مواقع أخرى متمركزة في مدینة القدس، في الشیخ 

سي في أبو دیس، وهي الجامعة الوحیدة في العالم جراح وبیت حنینا ورام اهللا (البیرة)، والحرم الرئی

 التي یحیطها جدار الفصل العنصري.

لعبت مدینة القدس دورا تربویا مركزیا في تاریخها. وعلى وجه الخصوص، قامت مدارسها 

وكلیاتها، التي تتواجد حول الحرم الشریف وداخل أسوار البلدة القدیمة، بتخریج مجتمع أكادیمي 

لى مدى أجیال عدیدة. ورأى بعض العلماء البارزین أهمیة زیارة هذه المدینة متعلم وحیوي ع
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) الذي 1111المقدسة من أجل الحصول على شرف نشر أعمالهم فیها. فقام الغزالي (في العهد 

ترأس جامعة بغداد، بنشر إحدى أهم أوراقه في مدینة القدس. مازالت المخطوطات القدیمة التي 

ونها في ذلك الوقت في مجال الطب، والفقه، والریاضیات محفوظة في كان الباحثون یستخدم

 مسجد المدینة ومكتبات العائالت البارزة.

وقد تم تمویل معظم المعاهد التعلیمیة من خالل صنادیق االئتمان، ومن أهمها     

لمیة، "الصالحیة"(نسبة إلى مؤسسها صالح الدین في القرن الثاني عشر) إال أن هذه المراكز الع

إلى جانب غیرها من المعاهد واألنشطة الحكومیة والمجتمعیة، انخفضت خالل القرن التاسع 

عشر. جاءت فكرة إعادة إحیاء دور مدینة القدس كمركز تعلیمي خالل مؤتمر إسالمي عقد في 

) كانت نتیجة هذا المؤتمر هي دعوة لتأسیس جامعة باسم 1931مدینة القدس في العام (

 لمعقل اإلسالمي في مدینة القدس."األقصى"، ا

وأعیدت فكرة إنشاء جامعة القدس على ما تبقى من مدینة القدس مرة أخرى في     

الخمسینات. كانت الضفة الغربیة في ذلك الوقت مضمومة إلى األردن، وكانت عّمان هي 

 عاصمتها، حیث ترّكزت جهود األردن ضمنیا في إنشاء جامعة في عّمان بدال من الضفة

أحدث ویستمر  (1967)الغربیة. في حین كان االحتالل اإلسرائیلي للقدس الشرقیة في عام 

بإحداث إجراءات جذریة في المدینة، مما أدى إلى تهمیش جدید لفكرة انشاء جامعة عربیة في 

 مدینة القدس مرة أخرى.

ستیعاب وفي أوائل السبعینات، أعیدت المناقشات إلنشاء جامعة فلسطینیة قادرة على ا

أعداد الطلبة الخریجین من مدارس الضفة الغربیة وغزة، الذین، نظرا للظروف التي أنشأها 

، لم یكن سهال لهم السعي الستكمال تعلیمهم العالي في العالم العربي. (1967)االحتالل عام 
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وعلى الرغم من الدعوات إلنشاء جامعة في القدس، إال أن الفكرة السائدة كانت إنشاء هذه 

الجامعة خارج نطاق القدس الشرقیة لمنع سیطرة إسرائیل علیها. فقامت بعض المؤسسات 

التعلیمیة البارزة في الضفة الغربیة تدریجا بالتحول إلى جامعات، ومنها بیرزیت والنجاح، تبعتها 

 جامعات أخرى في الخلیل وبیت لحم. ومجددا، تم تهمیش القدس.

اء العدید من الكلیات المستقلة في القدس وضواحیها، وفي أواخر السبعینات، تم إنش     

وذلك استجابة الحتیاجات محددة. جاءت المبادرة األولى مع إنشاء كلیة الدعوة وأصول الدین في 

، وتبعتها كلیتا المهن الطبیة، والعلوم والتكنولوجیا في مدینة البیرة (1978)بیت حنینا في عام 

، تشكلت كلیة هند الحسیني للمرأة (1982). وفي عام (1979)وأبو دیس على التوالي، في عام 

 (كلیة اآلداب) ومركز اآلثار اإلسالمیة في حي الشیخ جراح في القدس.

ومن هنا بدأ الرؤیة لتشكیل جامعة في العاصمة القدس، تبلورت عندما تقرر في عام    

طلب من قبل اتحاد توحید هذه الكلیات. جاءت هذه الوالدة الرمزیة استجابة لم (1984)

الجامعات العربیة كشرط لالعتراف شهاداته، ثم تم تشكیل لجنة تنسیقیة من مختلف مجالس أمناء 

الكلیات. ومن هنا، بدأت عملیة تطویریة لـ "كونفدرالیة" تكون فیها كل الكلیة مستقلة قانونیا. وفي 

 ، تأسست كلیة الطب.(1994)عام 

. تم اقرار "القانون األساسي" (1995)كلیات في عام تحقق االندماج الرسمي لكافة ال  

للجامعة، وتاله إقرار للوائح الداخلیة المتكاملة ووضعت حیز التنفیذ، مما مّهد الطریق لوالدة 

جامعة القدس كمؤسسة موحدة. وتدریجیا، تم فتح مراكز وكلیات جدیدة أو دمجها، وتم وضع 

طط التعلیمیة لتعزیز مفهوم إیجابي للتفاعل مع مجموعة كاملة من البرامج األكادیمیة والخ

 المجتمع. وأخیرا، ولدت جامعة القدس، ككیان واحد ومستقل.
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عاما.  (30)وتواجدت جامعة القدس كمؤسسة أكادیمیة في مدینة القدس ألكثر من    

هي مؤسسة أكادیمیة رائدة في البالد وتحتل أعلى المراتب في العالم العربي كله في عدد 

نشورات المحكمة ألعضاء الهیئة التدریسیة التي تقّدم كل سنة. من بین مختلف كلیاتها الم

وأقسامها، توجد أول منشآت فلسطینیة ككلیة القانون والطب، ومتاحف الریاضیات والعلوم وشؤون 

 األسرى، ومراكز البحوث في تكنولوجیا النانو والتكنولوجیا الحیویة وتكنولوجیا المعلومات والعلوم

البیئیة، ومراكز العمل المجتمعي وعیادات المساعدة القانونیة، كما وتوجد محطة تلفزیون ومختبر 

موظف في الجامعة حیث یقدمون الخدمات التعلیمیة  (1300)لإلعالم. یعمل ما یقرب من ،

 طالبا بما فیها مستوى الماجستیر. (13000)واإلداریة لما یصل إلى 

لماضیة، الحظت الجامعة ازدیادا ملحوظا في الضغط المفروض في السنوات القلیلة ا      

علیها من قبل الحكومة اإلسرائیلیة، على الجبهة السیاسیة / القانونیة والعسكریة. شهد عام 

 (26)طالبا وموظفا جّراء اعتداءات الجیش اإلسرائیلي في  (1769)وحده، إصابة  (2013)

وأبرزها هجوم حدث خالل زیارة قام بها القنصل  – هجمة متفرقة على حرم الجامعة في أبو دیس

. وفي االسابیع االولى (2013)من تموز عام  (3)العام األمریكي إلى الحرم الجامعي في الـ 

في  –، هاجم الجیش اإلسرائیلي حرم أبو دیس في ثالث عملیات منفصلة (2014)لبدایة عام 

من كانون الثاني  (22)الهجوم في الـ من كانون الثاني. حیث تسبب  (30)و  (22)، و (14)

حالة تتطلب عالجهم في  (40)بین طالب وموظفین، بما في ذلك أكثر من  (438)إلى اصابة 

المستشفیات. اقتحم العشرات من الجنود المسلحین الحرم الجامعي، مما تسبب في أضرار مادیة 

المسیل للدموع والرصاص للمباني في الجامعة والمركبات جّراء اطالق مئات قنابل الغاز 

المطاطي والذخیرة الحیة. كما وقاموا بمنع أي شخص من مغادرة الحرم الجامعي ألكثر من 

خمس ساعات. وفي الوقت نفسه، تعرض الموظفون والطالب كثیرا إلى عملیات االستدعاء 
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لتي تم واالعتقال والترهیب في الحرم الجامعي في أبو دیس وفي المباني في البلدة القدیمة ا

 مداهمتها أیضا، أو تم اغالقها في مناسبات عدیدة.

من ناحیة أخرى، وعلى المستوى القانوني / السیاسي، ما زالت الجامعة تسعى جاهدة 

للبقاء، محاربة التهدیدات باإلغالق من قبل السلطات اإلسرائیلیة للسنوات السبعة عشر الماضیة، 

المفاوضات مع السلطات اإلسرائیلیة. على الرغم من من خالل المحاكم اإلسرائیلیة، ومن خالل 

أن جامعة القدس معتمدة بالكامل ومرخصة من قبل الهیئات الفلسطینیة ذات الصلة، ومعترف 

جزء من األراضي  -بها في جمیع أنحاء العالم، إال أن السلطات اإلسرائیلیة في القدس الشرقیة 

مصرة  –كجزء من إسرائیل بموجب القانون الدولي  ، وبالتالي ال یعترف بها(1967)المحتلة عام 

على أن تتقدم الجامعة باعتماد من السلطات اإلسرائیلیة كمؤسسة اإلسرائیلیة أو یتم إغالقها 

واعتقال أعضاء ادارتها. ومع ذلك، لم تسمح السلطات االسرائیلیة للجامعة تجاوز "الحدود" 

الضفة الغربیة كمؤسسة واحدة، بل أجبرتها على  المحددة من إسرائیل بین القدس الشرقیة وباقي

أن نقسم إلى قسمین لالستمرار. ولم یكن لمحاوالت الجامعة المتكررة لالمتثال إلى مطالب 

 السلطات اإلسرائیلیة أي عائد ایجابي.

إن رفض إسرائیل االعتراف بشهادات جامعة القدس قضیة مهمة جدا وحّساسة. هذا 

 یمكنهم العمل أو العیش الكریم في القدس، وخاصة في القطاعات یعني أن خریجي الجامعة ال

الحیویة مثل الطب، والمهن الصحیة، والتعلیم وغیرها، والتي یتم تنظیمها من قبل السلطات 

اإلسرائیلیة، والتي یوجد فیها نقص كبیر. فعلى سبیل المثال، تشیر اإلحصائیات إلى أن هناك 

سة في القدس الشرقیة ال یستطیعون الحصول على تعلیم طفل في سن المدر  (10000)حالیا 

 (50)مدرسي. تخّرج كلیة هند الحسیني للبنات التابعة للجامعة، في حي الشیخ جراح، حوالي 
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حیث ال یسمح لهم بالتدریس في مدارس القدس  -معلمة بشهادة بكالوریوس في التعلیم كل عام 

ئیل. وبالمثل، تمتلك جامعة القدس كلیة طب بسبب شهاداتهم غیر المعترف بها من قبل إسرا

بارزة، والتي یمنع خریجوها من مزاولة مهنتهم في مدینة القدس، وخاصة في المستشفى 

الفلسطیني الرئیسي، المقاصد، الذي یقع فیها. ناهیك عن الدور المحوري الذي تلعبه الجامعة، 

، في العدید من األنشطة األساسیة باعتبارها المؤسسة الفلسطینیة االكبر المتبقیة في القدس

األخرى في المدینة، كالثقافیة (من خالل مركز دراسات القدس، على سبیل المثال)، والرعایة 

االجتماعیة (من خالل مركز العمل المجتمعي، الذي یوفر التعلیم للكبار والمساعدة القانونیة، أو 

تعلم ویقدم خدمات العالج، الخ)، وهلم معهد الطفل الذي یعمل مع االطفال ذوي الصعوبات في ال

 جرا، وكلها مهددة بسبب االجراءات االسرائیلیة ضدها.

وصلت جامعة القدس إلى نهایة قدرتها على القتال القانوني. لدى الفلسطینیین الذین 

یعیشون في القدس الحق في التعلیم، والعمل والعیش الكریم هناك؛ ولدى جامعة القدس الحق في 

، وبینما كانت إسرائیل ومنظمة (1993)جامعة في القدس الشرقیة. ففي أیلول من عام الوجود ك

التحریر الفلسطینیة توقعان على اتفاقات أوسلو، أدلى وزیر الخارجیة اإلسرائیلي (الرئیس اآلن) 

 (11)شمعون بیریس في بیان رسمي للكنیست، أكد في رسالته إلى الوزیر النرویجي هولست في 

(كما نقل): "لذلك، فإن جمیع المؤسسات الفلسطینیة في القدس الشرقیة،  (1993)ول، تشرین اال

بما في ذلك األماكن االقتصادیة واالجتماعیة والتعلیمیة والثقافیة، والمسیحیة واإلسالمیة المقدسة، 

یؤدون مهمة أساسیة للسكان الفلسطینیین. وغني عن القول، أننا لن نعوق نشاطها، على العكس، 

إن تحقیق هذه المهمة االساسیة یجب تشجیعه". ال یجب أن تكون محنة الجامعة قضیة سیاسیة ف

إال أنها لن تحل إال عن طریق الضغط على إسرائیل  –فهي أساس مهم بالنسبة لسكان مدینتنا  -

یل الحترام كل من القانون الدولي، وخاصة الحق في التعلیم، والتزاماتها المعلنة رسمیا. على إسرائ
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التوقف فورا عن مهاجمة مقرات الجامعة والموظفین والطالب؛ وعلیها أن تسمح للجامعة بالعمل 

 بحریة دون عائق في مدینة أبو دیس والقدس الشرقیة، واالعتراف بخریجیها وشهاداتهم.

 رسالة الجامعة: 1.11.2.2

ب على التحدیات تكمن رسالة جامعة القدس في تزوید الطالب باألدوات الالزمة للتغل     

 الصعبة ورسم مستقبل ناجح من خالل تشجیع البحوث األكادیمیة والتفوق المهني.

 المبادئ والقیم: 2.11.2.2

المهنیة: تنفیذ المشاریع بطریقة مسؤولة والحفاظ على معاییر االحتراف من خالل إثراء 

 مهاراتنا في مجاالت التعلیم والبحوث واألعمال.

عزیز تكافؤ الفرص لجمیع الطالب وأعضاء هیئة التدریس من خالل المساواة والتنوع: ت

 خلق منصة لتبادل لألفكار، وحریة التعبیر وتبادل المعرفة.

سهولة الوصول إلى التعلیم: هنا، في جامعة القدس نعتقد اعتقادا راسخا بأن التعلیم حق 

لذین یرغبون في من حقوق اإلنسان األساسیة التي یجب أن تمارس من قبل جمیع أولئك ا

مواصلة التعلیم العالي. تهدف جامعة القدس إلى تزوید الشباب الفلسطیني بأفضل تعلیم ممكن، 

 وتعزیز فرص العمل للطالب.

تعزیز السالم: تعمل الجامعة على تعزیز قیم الدیمقراطیة والحوار والسالم "برفع صوت" 

ركة في عمل المشاریع والدورات الصیفیة الطالب والمجتمع الدولي لتبادل أفكارهم من خالل المشا

 والمحاضرات.
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تهدف جامعة القدس أیضا إلى تطویر توجه متعدد الثقافات للتماشي مع الواقع السیاسي 

واالجتماعي واالقتصادي الحالي في القدس، وذلك للطبیعة الفریدة التي تتمتع بها القدس 

فات واألدیان، مع التركیز بصفة خاصة على باعتبارها فسیفساء تجمع بین مختلف القومیات والثقا

تعریف الطالب خاصة، وأیضا مجتمع الجامعة ككل، إلى تراث متعدد الثقافات للحضارة 

اإلنسانیة. ویمكن تحقیق ذلك بعدد من الطرق، من خالل دورات خاصة في الحضارات اإلنسانیة 

ضم أعضاء هیئة التدریس أو حقوق اإلنسان، والتعاون الدولي، ومشاریع تعلیمیة مشتركة ت

والطالب، والمحاضرات والنشاطات، والمنح الدراسیة والتبادالت مع مؤسسات وجامعات أخرى. 

وبذلك یتم تشجیع الطالب على تطویر نظرة موّسعة، بما في ذلك تقدیر االفكار والتسامح مع 

 اآلخر، وتشكیل قاعدة أخالقیة إنسانیة.

 :القدس ةلجامع اإلداریة الهیكلیة 3.11.2.2

 :التالیة الهیئات واألكادیمیة اإلداریة الجامعة شؤون على تشرف

جمیع  أمام الجامعة تمثیل یتولى الذي األمناء مجلس رئیس یترأسه الجامعة أمناء مجلس :أوال

صاحب  وهو األمناء مجلس أعضاء جمیع عضویته وتضم الرسمیة، والداخلیة الخارجیة الجهات

 .الجامعة أمور جمیع على اإلشراف یتولى الذي عةالجام في العلیا السلطة

الرئیس  ومساعدي نواب من كل عضویته وتضم الجامعة رئیس ویترأسه الجامعة مجلس :ثانًیا

حسب  مرجعیته وتعود الطلبة ومجلس العاملین نقابة كل عن وممثلین المختلفة الكلیات وعمداء

 .الجامعة أمناء لمجلس األساسي النظام
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عمداء  عضویته في ویضم األكادیمیة للشؤون الرئیس نائب ویترأسه األكادیمي جلسالم :ثالثًا

دائرتي  ورؤساء العلمي البحث وعمید العلیا الدراسات عمید من كل إلى إضافة المختلفة، الكلیات

لمجلس  مرجعیته وتعود الكلیات، مجالس عن وممثلین الطلبة شؤون وعمید والتسجیل القبول

 .الجامعة

إدارة  على وتشرف المعني العمید منها كل یترأس التي العلیا والدراسات الكلیات مجالس :رابًعا

 .األكادیمي المجلس إلى مرجعیتها وتعود اختصاصها مجاالت في األكادیمیة الشؤون

من  تتكون التي الدائرة أو القسم رئیس ویترأسها الكلیات في والدوائر األقسام مجالس :خامًسا

 .الكلیات مجالس إلى مرجعیتها وتعود التدریسیة الهیئة أعضاء

في  ویضم العلوم، بكلیة التدریسیة الهیئة أعضاء أحد ویترأسه والمعاهد المراكز مجالس :سادًسا

التنمیة  وبرامج الالمنهجیة النشاطات على لإلشراف والمعاهد المراكز مدراء كافة عضویته

 .المجتمعیة

 في والمسؤولین الصحیة الكلیات مجمع عمداء تضم جنةل وهي الصحي المجمع هیئة :سابًعا

 التنمیة

 .الكلیات هذه عمداء أحد عامین كل رئاستها على ویتناوب الصحي والتطویر

 التدریس هیئة أعضاء من ویتكون العلمي البحث عمید ویترأسه العلمي البحث مجلس :ثامًنا

 .الجامعة في باحثین
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حملة  من التدریسیة الهیئة في أعضاء من الجامعة رئیس قبل من تعیینها یتم الترقیة لجنة :تاسًعا

إلى  ترفع التي التدریسیة الهیئة أعضاء بترقیة والتنصیب الترقیة طلبات لمتابعة األستاذیة رتبة

 .إلقرارها األمناء مجلس

ي ف اإلداریة و المالیة الشؤون على اإلشراف على یقوم الذي واإلداریة المالیة الشؤون :عاشًرا

دائرة  وعلى واإلداریة، المالیة للشؤون الرئیس نائب برئاسة التنفیذیین المدراء ومجلس الجامعة

والمنح  والمحاسبة والمستودعات المشتریات تشمل التي المالیة والدائرة الموظفین، شؤون

 .العامة والخدمات اإلداریة الشؤون دائرة وأیضا والمشاریع،

 مجالس هیئة" اسمها جدیدة هیئة باستحداث 2001 عامال في الجامعة قامت :عشر حادي

 سابقا، إداریة مناصب تولوا أكادیمیین من أمانتها وأعضاء العام أمینها یتم تعیین "الجامعة

 اإلداریة منها األكادیمیة الجامعة في والهیئات المجالس أعضاء من كافة عضویتها وتتكون

 والسیاسة اإلستراتیجیة األمور في للتباحث وذلك نیومی مدار عام على كل مرتین بالعادة وتجتمع

 یقدم الذي الجامعة رئیس مسؤولیتها ویتولى الجامعة سیاسات على تنفیذ ویشرف .للجامعة العامة

إلقرارها  للمجلس النظام حسب المختلفة التوصیات یقدم كما األمناء، لمجلس الفصلیة التقاریر

 __2010) القدس، .(جامعة
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 )4.2كما في الجدول رقم ( -المراكز والمعاهد في الجامعة 4.11.2.2 

مركز االمراض الوراثیة  مركز أبو جهاد لشؤون الحركة األسیرة المراكز الصحیة والمجتمعیة
 واألیض

مركز التنمیة في الرعایة  مركز التعلیم والتعلم مركز التحلیل الكیمیائي والبیولوجي
الصحیة األولیة 

مركز القدس للبحوث الصحیة  مركز العمل المجتمعي لنوعیة في الطب المخبريمركز الرقابة ا
 و التغذیة

مركز سعید خوري لتكنولوجیا  مركز دراسات القدس مركز انسان لدراسات الجندر
 المعلومات

 معهد اإلدارة و اإلقتصاد مركز علوم و تكنولوجیا االشعاع مركز عصام سرطاوي للسالم والدیمقراطیة

 معهد الطب العدلي معهد الدراسات اإلقلیمیة اإلعالم العصري معهد

المعهد العالي للتنمیة  المعهد العالي لآلثار معهد الطفل
 المستدامة

  وحدة دراسات آثــار الـقــدس العیادة القانونیة

 www.alquds.edu المصدر:

 )5.2(كما في الجدول -درجة البكالوریوس في الجامعةكلیات تمنح  5.12.2.2

 كلیة الحقوق كلیة االعمال واالقتصاد كلیة اآلداب

 كلیة الصحة العامة كلیة الدعوة واصول الدین الدراسات الثنائیة

 كلیة العلوم التربویة كلیة الطب البشري كلیة الصیدلة

 كلیة القران والدراسات االسالمیة بارد-كلیة القدس كلیة العلوم والتكنولوجیا

 كلیة طب االسنان كلیة الهندسة یةكلیة المهن الصح

   كلیة هند الحسیني للبنات
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 www.alquds.edu المصدر:

 

 )6.2كما في الجدول (-الشهادات العلیا في جامعة القدسكلیات تمنح  6.12.2.2

 الشهادات العلیا في كلیة الصیدلة الشهادات العلیا في كلیة اآلداب عمادة الدراسات العلیا

الشهادات العلیا في كلیة الدعوة واصول  في كلیة العلوم والتكنولوجیا الشهادات العلیا

 الدین

الشهادات العلیا في كلیة الصحة 

 العامة

الشهادات العلیا في معهد التنمیة  معهد الدراسات االقلیمیة معهد االدارة واالقتصاد

 المستدامة

   العالقات الدولیة

 www.alquds.edu المصدر:

ضوع الجامعات ومخرجاتها والتحدیات التي تواجهها موقعا مهما على سلم یحتل مو       

األولویات المطروحة على الباحثین وأصحاب القرار الذین یعملون بخطط التنمیة االقتصادیة 

واالجتماعیة وذلك باعتبار التعلیم العالي بمثابة المكسب اإلستراتیجي الذي یغذي المجتمعات 

ر بشریة التي تحتاجها من أجل النهوض بأعباء التنمیة في مجاالت بكل االحتیاجات من كواد

الحیاة المختلفة ویوفر الرؤیة العلمیة والفنیة المتخصصة حول مختلف القضایا المتعلقة  

بالمجاالت كافة ، لذلك أصبحت الجامعات في العصر الحدیث من المقومات الرئیسة للدول 

 ).2012العصریة ( الطائي، 

كفاءة الجامعات ونوعیتها بات امرًا ضروریًا، وبالتالي االستفادة من الخبرات العالمیة تحسین     

ذات الفاعلیة والكفاءة في هذا التحسین أصبح إجراًء هامًا وضروریًا، ونظرًا لما توجهه تلك 
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المؤسسات من تحدیات عدیدة نتیجة للتغیرات في البیئة المحیطة بها، والتي أصبحت تتسم 

من التعقید وعدم االستقرار، من هنا دعت الحاجة الى تطویر هذه المؤسسات وبالتالي بالكثیر 

تحقیق جودتها وتمیزها. وتعد إدارة التمیز إحدى المداخل اإلداریة الحدیثة التي تسعى لتحسین 

كفاءة الجامعات وزیادة قدرتها على مواجهة التغیرات المحیطة، من خالل تلبیة متطلبات 

 ).2011نها وبالتالي تحسین جودة الخدمة المقدمة لهم باستمرار (داوود، المستفیدین م

كما تمر الكثیر من المنظمات بمعیقات ومشكالت تؤثر في قدرتها على المنافسة واإلرتقاء    

باألداء للوصول الى المستوى الذي یحقق بدوره غایاتها واهدافها، ویعد مفهوم "إدارة التمیز" من 

جدت للتعبیر عن الحاجة الى مدخل شامل یجمع كل عناصر ومقومات المؤسسة المفاهیم التي و 

على أسس التفوق والتمیز التي تحقق لها قدرات عالیة لمواجهة المتغیرات واألوضاع في بیئتها 

الخارجیة ، وبما یكفل لها العمل على ترابط وتنسیق عناصرها كافة ومكوناتها الداخلیة. امتالك 

میز وتفعیلها هو السبیل الوحید لبقاء المؤسسات واستمرارها في عالم الیوم القائم مقومات إدارة الت

 ).2002على الحركة السریعة  والتطور والنمو المستمر (السلمي، 

مما سبق یتلخص تمیز الجامعات والمؤسسات والهیئات الحكومیة والخاصة في نتائج أدائها    

إلستراتیجیة، وتدیر مواردها وشراكاتها بتمیز وٕابداع وكفاءة الرئیسیة مدخال لقیادة ترسم السیاسة وا

بشكل مستمر ضمن بیئة عمل شفافة ومبدعة تحرص على التعلم المستمر، وال بد من قیاس 

دقیق للنتائج من اجل تمكین القیادة من مواكبة التطویر، ومقارنته باألداء المستهدف، وتحدید 

تطویر والتمیز في أداء الجامعات، هیئات، دوائر، نقاط القوة ومجاالت وفرص التحسین وال

مؤسسات حكومیة أو خاصة ، وترجمة هذه الفرص وتقویة نقاط التعزیزات من خالل عملیات 
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التقییم الذاتي التي تجریها هذه الدوائر والهیئات مقارنة بمعاییر التقییم الخاصة ببرامج التقییم 

 العالمیة.

 

 

 الدراسات السابقة 3.2

 لباحث على العدید من الدراسات السابقة وكانت كما یلي:اطلع ا

 الدراسات العربیة 1.3.2

)  بعنوان" اثر تطبیق ادارة الجودة الشاملة على اداء 2015دراسة احمد، والحاكم (

 "المؤسسات

هدفت هذه الدراسة الي توضیح أثر إدارة الجودة الشاملة على أداء المؤسسات بالتطبیق علي     

لسودانیة لتوزیع الكهرباء (الرئاسة) ومعرفة المعوقات وایجاد الحلول لها وارساء ثقافة الشركة ا

الجودة الشاملة والترویج لها ومعرفة الدعم الذي یمكن أن تقدمه اإلدارة العلیا لتطبیق نمط الجودة 

 الشاملة ،

البحث وفرضیاته وقد أتبعت الدراسة المنهج الوصفي التحلیلي, وقد تم لهذا الغرض بناء نموذج 

بناء علي ما جاء في الدراسة أما عینة الدراسة فقد تم اختیارها من بعض االفراد الممثلین لمجتمع 

) استبانة على المستهدفین 100مفرده بطریقة عشوائیة حیث تم توزیع( (400)الدراسة وعددهم 

لنسبة العالیة تؤدي %) وهذه ا 75) فردا أي نسبة االستبانة المستردة بلغت (  75واستجابة ( 

 الي قبول نتائج الدراسة وبالتالي تعمم على مجتمع الدراسة.
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دراسة ": ) "بدراسة بعنوان أثر إدارة المعرفة في تطویر ثقافة التمیز2015قام الكساسبة(

 . میدانیة للبنوك التجاریة العاملة في مدینة تبوك

تطویر ثقافة التمیز في البنوك التجاریة، هدفت هذه الدراسة إلى قیاس أثر إدارة المعرفة في     

كدراسة میدانیة تم تطبیقها على البنوك التجاریة العاملة في مدینة تبوك. واعتمد الباحث على 

المنهج الوصفي التحلیلي إلبراز المفاهیم المتعلقة بموضوع الدراسة، وتحلیلها واستقراء النتائج، 

 12شامل) في اإلدارات العلیا والوسطى، في  من خالل استطالع آراء جمیع الموظفین (مسح

 ) موظفًا. 119فرعًا في مدینة تبوك، والبالغ عددهم (  28بنكًا تجاریًا موزعة على 

) فقرة لجمع المعلومات األولیة من  28ولتحقیق أهداف الدراسة تم تصمیم استبانة شملت (    

واختبار الفرضیات باستخدام برنامج مجتمع الدراسة، وفي ضوء ذلك جرى جمع وتحلیل البیانات، 

) وقد توصلت الدراسة إلى أن مستوى  SPSSالحزم اإلحصائیة للعلوم االجتماعیة واإلنسانیة ( 

تقییم العاملین (مجتمع الدراسة) في البنوك ألبعاد إدارة المعرفة كان مرتفعًا، كما أظهرت الدراسة 

لمعرفة في ثقافة التمیز في البنوك التجاریة وجود أثر ذي داللة إحصائیة لجمیع أبعاد إدارة ا

العاملة في مدینة تبوك، ووفقًا لمعامالت بیتا فقد جاء ُبعد تطبیق المعرفة في المرتبة األولى في 

قوة التأثیر، یلیه ُبعد تولید المعرفة، ثم ُبعد توزیع المعرفة، وجاء ُبعد تخزین المعرفة في المرتبة 

 األخیرة.

الدراسة مجموعة من التوصیات للبنوك والباحثین من أجل االستفادة من إدارة وفي النهایة قدمت 

المعرفة في تطویر ثقافة التمیز. من أهمها الحاجة إلجراء دراسات تتناول بعض العالقات التي 

لم تتمكن الدراسة من إثباتها، وٕاجراء المزید من الدراسات على أثر إدارة المعرفة في تطویر ثقافة 

ي البنوك التجاریة العاملة في مدینة تبوك وفي قطاعات أخرى، باستخدام مؤشرات هذه التمیز ف
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الدراسة وٕاضافة مؤشرات أخرى، وخاصة تلك التي لم تتمكن هذه الدراسة من إثباتها، للتأكد من 

 النتائج التي تم التوصل إلیها.

م في تحقیق التمیز ) بعنوان " اثر المكون المجتمعي لمنظمات التعل2014دراسة الحیلة(  

  المؤسسي من وجهة نظر اعضاء الهیئة االداریة بالجامعات الفلسطینیة في محافظات غزة"

هدفت الدراسة إلى التعرف على أثر المكون المجتمعي لمنظمات التعلم في تحقیق التمیز     

لدراسة، المؤسسي. واستخدمت الباحثة المنهج الوصفي التحلیلي واستخدمت االستبانة كأداة ل

 75)موظفا وموظفة، وتم اختیار عینة عشوائیة طبقیة عددها (  777حیث بلغ مجتمع الدراسة ( 

)، وخلصت الدراسة إلي مجموعة من النتائج أهمها أن هناك أثر  %70) موظفا بنسبة استرداد( 

معنوي لمتوسطات استجابات المبحوثین حول المكون المجتمعي لمنظمات التعلم على مستوى 

لتمیز المؤسسي في الجامعات الفلسطینیة بمحافظات قطاع غزة. ومن أهم توصیات الدراسة ا

التأكید على أهمیة المشاركة المجتمعیة، والدیمقراطیة، وتفعیل العمل المؤسسي، والسعي الجاد 

لتحقیق الشراكة العالمیة، والتعاون الدولي بین الجامعات الفلسطینیة، وجامعات مختلفة في أنحاء 

العالم المتقدم. والتعاون والتنسیق بین الجامعات المحلیة والعربیة والعالمیة لتبادل المعارف، 

والمعلومات، والمشاركة بالبرامج والدورات التدریبیة، إذ أن ذلك یوفر فرصة لتطویر قدرات 

 ومهارات وخبرات العاملین.

 " الجامعة المستنصریة ) بعنوان" التمیز اإلداري لعمداء كلیات2014وفي دراسة شحادة(

هدفت الى التعرف على التمیز االداري لعمداء كلیات الجامعة المستنصریة من وجهة نظر     

معاونیهم ورؤساء االقسام العلمیة من جهة، واستكشاف مفهوم التمیز االداري من الجهة االخرى. 

ؤساء االقسام في كلیات وقد استخدم المنهج الوصفي التحلیلي، وحدد مجتمع الدراسة بمعاوني ور 
50 
 



 

) رئیس 60) معاون عمید (18) فردا بواقع (78الجامعة المستنصریة، وقد بلغت عینة الدراسة (

) فقرة تمثل مقیاسا للتمیز االداري. 24قسم. ولتحقیق نتائج الدراسة اعدت (استبانة) مكونة من (

لعمداء كلیات الجامعة  وكانت اهم نتائج الدراسة تبعا لألهداف اوال: ضعف التمیز االداري

) درجة وبانحراف معیاري مقداره 13.532المستنصریة اذ بلغ متوسط درجات العینة، (

) درجة. ثانیا: تبعا 72) درجة وهو اصغر من المتوسط النظري لالستبانة البالغ (4.867(

، مما لمتغیر الموقع الوظیفي: اشارت نتائج البحث الى انه ال توجد فروق ذات داللة احصائیة

یجعل وجهات النظر متقاربة بین اجابات معاونیهم ورؤساء االقسام. وكانت تبعا للقب العلمي: 

 حیث اشارت النتائج ایضا انه ال توجد فروق ذات داللة احصائیة تبعا لمتغیر اللقب العلمي. 

) بعنوان "استدامة ثقافة التمیز بالمنظمات العامة 2014وفي دراسة عبدالحمید ورضوان(

 لمصریة"ا

حیث هدفت الدراسة الى تناول رؤیة اجرائیة حول كیفیة استدامة ثقافة التمیز بالمنظمات العامة 

من خالل تبني عدد من المداخل التي تم استخالصها من التجارب الدولیة، وقد رصدت الدراسة 

ر ادائها، ان المنظمات العامة في الحالة المصریة قد شهدت العدید من المحاوالت في سبیل تطوی

اال ان هذه التداخالت ال تأتي بالعائد منها وذلك للعدید من االسباب مثل: ضعف القیادة، وسوء 

نظم االدارة، وضعف االمكانیات، والثقافة التنظیمیة غیر المشجعة، وضعف استدامة عملیات 

 التطویر.

یز نتیجة للمستجدات وتعرض الدراسة ألهمیة ان تتبنى المنظمات العامة ثقافة مغایرة نحو التم

التي فرضتها سواء العوامل الداخلیة او الخارجیة، وقد خلصت الدراسة الى التوصیة بضرورة 

تبني عدد من المحاور من اجل بناء واستدامة ثقافة التمیز بالمنظمات العامة المصریة، وهم: 
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ة على النتائج؛ ودعم مفهوم تبني نمط القیادة االستراتیجیة التحویلیة؛ وتطبیق مفهوم االدارة المرتكز 

المنظمة المتعلمة؛ وتعمیم ادارة االداء بدیال عن تقییم االداء؛ وتفعیل میثاق المواطن؛ ونشر 

 مفهوم مدونة السلوك الوظیفي.

بعنوان " أثر وظائف إدارة الموارد البشریة على تحقیق التمیز  )2013والعنزي( العزب دراسة

 الجمارك السعودیة" التنظیمي  دراسة تطبیقیة: مصلحة

هدفت الدراسة الى  التعرف على مستوى التمیز التنظیمي في مصلحة الجمارك السعودیة،     

التعرف على تصورات العاملین لوظائف إدارة الموارد البشریة. وكان للمتغیرات الفرعیة التالیة 

في تمیز االستراتیجیة،  (التوظیف، األجور والحوافر، التدریب والتطور، تقییم األداء) لها تأثیر

وتمیز الثقافة التنظیمیة، والتمیز التنظیمي، والمتغیرات الفرعیة التالیة (األجور والحوافز، التدریب 

 والتطویر، تقییم األداء) هي أكثر المتغیرات تأثیرا فیتمیز القیادة والمرؤوسین.

لي العربي نحو الجودة ) بعنوان " إدارة تغییر مؤسسات التعلیم العا2013الهادي (اما    

  النوعیة وتمیز األداء"

هدفت الدراسة  إلى التعرف إلى إدارة تغییر مؤسسات التعلیم للوصول إلى الجودة   

النوعیة والتمییز في األداء مستخدما المنهج الوصفي المستند على البیانات حول التنفیذ والجودة. 

ات المطلوبة في المؤسسات الجامعیة وأسالیب إدارة وقد تناولت الدراسة كیفیة إدارة التغییر واآللی

الجودة النوعیة وتمیز األداء كمدخل حدیث للتغیر ونماذج جوائز الجودة العالمیة لألخذ بالنموذج 

األنسب تطبیقه في الجامعات العربیة وتطرقت الدراسة أیضا إلى تجارب مؤسسات التعلیم العالي 

بعض الجامعات األمریكیة والبریطانیة كونها من أكثر  في بعض الدول المتقدمة وخاصة تجارب

التجارب نجاحًا وتوصلت الدراسة إلى تصور مقترح تطبقه الجامعات العربیة لإلرتقاء بها نحو 
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الجودة والنوعیة والتمیز من خالل وضع تصور لنموذج هیكلي للتغییر، واختیار نموذج مناسب 

ج للجودة الشاملة وفق مجموعة من المهام والمراحل من نماذج الجودة الشاملة ، وتنفیذ برنام

تشتمل الترتیبات االستراتیجیة ووضع االستراتیجیة المطلوبة وتطویرها، ووضع عملیة التخطیط 

ذات السبع خطوات موضع التنفیذ، واحداث التقییم الذاتي بحسب معاییر نموذج الجودة المطبق، 

 حو جودة ونوعیة وتمیز في األداء.وأخیرًا تطبیقات إجرائیة مقترحة للتحول ن

) بعنوان "تبني استراتیجیة التمیز في التعلم والتعلیم ودورهما في 2012أما دراسة الفقهاء (   

جامعة النجاح الوطنیة حالة  -تحقیق المیزة التنافسیة المستدامة لمؤسسات التعلیم العالي

التمیز في التعلم والتعلیم في تحقیق  التي هدفت إلى البحث في دور تبني إستراتیجیات  دراسیة"

المیزة التنافسیة المستدامة لمؤسسات التعلیم العالي. وأعتبرت الدراسة أن المیزة التنافسیة 

لمؤسسات التعلیمیة تنبع من األثر الذي تحدثه على مستوى الطالب، والموظف والمؤسسة. 

ي التعلم والتعلیم، وتنفیذها یعد إستندت الدراسة على فرضیة أن تطویر استراتیجیات التمیز ف

متطلبا سابقا مهما وحیویا لتحقیق مؤسسات التعلیم العالي المیزة التنافسیة المستدامة. واتبعت 

الدراسة  المنهجیة االستطالعیة والوصفیة من خالل مراجعة األدب النظري، واعتماد تجربة 

ریدة في مجال التمیز في التعلیم جامعة النجاح الوطنیة حالة دراسیة لكونها صاحبة تجربة ف

والتعلم. وتوصلت الدراسة إلى عدد من النتائج منها أن هناك إرتباطا  قویًا بین تبني إستراتیجیات 

التمیز في التعلم والتعلیم وبین تحقیق مؤسسات التعلیم العالي المیزة التنافسیة المستدامة من 

م أعضاء الهیئة األكادیمیة بما یمكنهم من األداء خالل تزوید الطلبة بتجربة تعلیمیة متمیزة، ودع

خالل معاییر الجودة المرجوة، وتوفیر البیئة الدراسیة الداعمة للتنوع واإلبداع وتصمیم األنشطة 

التعلیمیة التي تعزز اإلبداع والتفكیر الناقد لدى جمیع أطراف العملیة التعلیمیة. وقدمت الدراسة 

ة تبني إستراتیجیات التمیز في التعلم والتعلیم، ومكافأة التمیز عددًا من التوصیات منها ضرور 
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على المستوى الوطني وأن إتباع مؤسسات التعلیم العالي المعاییر الخاصة بالمزایا التنافسیة 

 لمؤسساتها وقیاسها دائما .

 وشهادات الشاملة الجودة بین العربیة الجامعات بعنوان " (2012)وفي دراسة عبدالحمید

 " دةالجو 

حیث هدفت هذه الدراسة الى تفسیر المفاهیم الخالفیة حول الجودة والجودة الشاملة مع 

دراسة تحلیلیة لطبیعة فلسفة الجودة الشاملة بالمقارنة مع طبیعة شهادات وجوائز الجودة واهمیة 

كل منهما للجامعات العربیة، وتلخصت مشكلة الدراسة في وجود خلط بین مفهوم ادارة الجودة 

 ).9000الشاملة ومعاییر ادارة الجودة ومنها (االیزو

وكانت اهم نتائج الدراسة انه ال یمكن باي حال من االحوال اعتبار مفهومي "ادارة 

الجودة الشاملة" و"وشهادات الجودة" لفظین مترادفین، وال یعتبر مفهوم الجودة الشاملة معیارا 

ضعها المؤسسات الراغبة في التطبیق، یعتبر قیاسیا ولكنه ال یخرج عن كونه فلسفة اداریة ت

) اقرب شهادات الجودة االداریة للتطبیق على الجامعات على خد سواء، 9001نموذج االیزو(

وفي ضوء نتائج الدراسة كانت التوصیات والتي منها العمل على صیاغة مفهوم علمي موحد 

ید معاییر ضمان الجودة واالعتماد للجودة الشاملة في التعلیم العالي وما دونه، العمل على توح

على مستوى الوطن العربي ككل، النظرة المتأنیة والتوحد العربي لما یصدر عن الغرب من 

معاییر واشتراطات وتصنیفات للجامعات العربیة، االقتناع بان انطالق الجامعات العربیة نحو 

 العالمیة یبدا من حصولها على شهادات دولیة في مجال الجودة.

)" متطلبات ومعاییر إدارة الجودة الشاملة في مؤسسات التعلیم 2011ا دراسة یحیاوي(ام

 العالي"
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هدفت هذه الدراسة الى تقدیم اطار عام لمفهوم ادارة الجودة الشاملة، ومن ثم فحص 

متطلبات ومعاییر تطبیقه في مؤسسات التعلیم العالي، كما بحثت الدراسة المعوقات الرئیسیة التي 

فاعلیة هذا النظام، وسبل نشر الوعي بمفهوم ادارة الجودة الشاملة. وتوصلت الدراسة  تحد من

الى ان ادارة الجودة الشاملة في الجامعات العربیة تمثل ضرورة فرضتها التغیرات اذ یجب علیها 

یام ان تطور مؤسساتها التعلیمیة باالعتماد على الجهود المشتركة لجمیع االفراد العاملین فیها والق

بالتحسینات المستمرة التي تمكنها من تحقیق طموحات المستفیدین، هذا باإلضافة الى اقتراح 

مجموعة من التوصیات لتفعیل الجودة الشاملة في الجامعات الجزائریة وضمان تحسین 

 الممارسات التعلیمیة لزیادة كفاءتها واتقانها وتمیزها.

راح نموذج لمعاییر األداء وقیاس تأثیرها في ) " اقت2010اما دراسة وفي دراسة النعیمي (

 تحقیق التمیز في الجامعات الخاصة األردنیة"

هدفت الدراسة الى قیاس مدى تبني مؤسسات التعلیم العالي لمعاییر األداء من أجل  

الوصول إلى الهدف المنشود وهو تجذیر ثقافة التمیز لدى مؤسسات التعلیم العالي. وهدفت 

راح معاییر األداء التي تقود إلى التمیز في مؤسسات التعلیم العالي. وقد تضمن الدراسة إلى اقت

نموذج الدراسة معاییر األداء وهي سبعة متغیرات مستقلة: القیادة، والتخطیط االستراتیجي 

والتركیز علي الطلبة، والتركیز علي الهیئة التدریسیة، وتطویر البنیة التحتیة، وتفعیل نشاطات 

طویر، وتطویر شراكات مع القطاع العام والخاص. في حین كان المتغیر التابع هو البحث والت

 تحقیق التمیز في مؤسسات التعلیم العالي.

) جامعة.  14تكون مجتمع الدراسة من الجامعات الخاصة في األردن وعددها ( 

اتها الرئیسة واعتمدت الدراسة المنهج االستطالعي، والوصفي والتحلیلي، وكانت االستبانة هي أد
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) من 80لجمع البیانات. وزعت استبانة الدراسة التي تم تصمیمها لقیاس متغیرات الدراسة علي ( 

) استبانة مستردة باالستعانة  42أعضاء وحدة التحلیل وهم عمداء الكلیات، وقد تم تحلیل ( 

 ).SPSSبالحزمة اإلحصائیة(

یر االداء بأبعادها على تحقیق وقد اختبرت فرضیة الدراسة الرئیسة أثر تطبیق معای

التمیز في مؤسسات التعلیم العالي. دلت نتائج الدراسة على معنویة وواقعیة فكرة أنموذج الدراسة 

المقترح وٕامكانیة تطبیقه ألغراض تحقیق التمیز فى مؤسسات التعلیم العالي. وتوصلت الدراسة 

یر األداء بأبعادها یؤدى إلى تحقیق إلى قبول الفرضیة الرئیسة والتي تنص على أن تطبیق معای

التمیز في مؤسسات التعلیم العالي، وكذلك قبول فرضیاتها الفرعیة وهى ان معاییر األداء اآلتیة 

ذات داللة معنویة: القیادة، والتخطیط االستراتیجي، والتركیز على الطلبة، والتركیز على الهیئة 

اطات البحث والتطویر، وتطویر شراكات مع القطاع التدریسیة، وتطویر البنیة التحتیة، وتفعیل نش

 العام والخاص.

 بعنوان "تطبیق انموذج الجودة الشاملة في المؤسسات الجامعیة" (2010)اما دراسة الناصر

هدفت الدراسة الى التعرف على مفهوم ادارة الجودة الشاملة وللنماذج التي ظهرت في 

الباحث ببنائه ووضع محاوره التي تقوم علیها من  هذا المجال من خالل عرض للنموذج الذي قام

اجل تطبیقه واالستفادة منه في االدارة الجامعیة، وكانت اهم نتائج الدراسة ان ادارة الجودة 

الشاملة عملیة متكاملة االبعاد والمحاور وال یمكن بها دون تكامل هذه المحاور مجتمعة، وكذلك 

مل بمفهوم ادارة الجودة الشاملة والى ضرورة تبني الجامعات على القیادات اإلداریة االلمام  الكا

 هذا النموذج وتطبیقه في احدى كلیاتها وبشكل تدریجي.

56 
 



 

وفي ضوء ذلك كانت اهم توصیات الدراسة: ضرورة تبني الجامعات العراقیة للنموذج 

اختیار الذي تم بناءه في هذه الدراسة، العمل على تحلیل تجربة االنموذج وتقیمها، ضرورة 

القیادات الجامعیة الكفؤة وفقا للمعاییر العلمیة والمهنیة، الن االدارة العلیا للجامعة لها الدور 

االكبر في نجاح الجامعة وتحقیق رسالتها، اعادة النظر في الهیكل التنظیمي للجامعات العراقیة، 

میة القیم والمفاهیم بحیث تتضمن وظائف ومناصب تعنى بتطبیق مفهوم ادارة الجودة الشاملة، تن

 التي تشجع على الالمركزیة في االدارة تمهیدا لتطبیق المفهوم في االدارات الجامعیة. 

) " اثر خصائص المنظمة المتعلمة في تحقیق التمیز المؤسسي 2010وفي دراسة النسور(

لكشف عن التي هدفت الى االتعلیم العالي والبحث العلمي األردنیة " –دراسة تطبیقیة في وزارة 

أثر خصائص المنظمة المتعلمة (التعلم المستمر، الحوار، وفرق العمل ، التمكین، واالتصال 

والتواصل) في تحقیق التمیز المؤسسي (القیادة، والموارد البشریة، العملیات، المعرفة، والتمیز 

تم استخدام المالي) في وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي األردنیة. ولتحقیق هدف الدراسة 

) 194) فقرة وذلك لجمع المعلومات األولیة عن عینة الدراسة المكونة من (50إستبانة شملت (

 من موظفي حملة البكالوریوس فما فوق.

وكانت أهم نتائج الدراسة: أن مستوى تطبیق أبعاد التمیز المؤسسي في وزارة التعلیم العالي 

والبحث العلمي األردنیة( التمیز القیادي، التمیز بالموارد البشریة، التمیز بالعملیات، التمیز 

ة في المعرفي، والتمیز المالي) متوسط، وجود تأثیر ذي داللة معنویة لخصائص المنظمة المتعلم

)، وجود تأثیر ذي داللة معنویة 0.05تحقیق التمیز المؤسسي بالوزارة عند مستوى داللة (

لخصائص المنظمة المتعلمة( الحوار، فروق العمل، التمكین، االتصال والتواصل) بتحقیق التمیز 

وى داللة القیادي والتمیز بالموارد البشریة والتمیز العملیاتي والتمیز المالي في الوزارة عند مست
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) ، وجود تأثیر ذي داللة معنویة لخصائص المنظمة المتعلمة (التعلم المستمر، الحوار، 0.05(

فرق العمل، التمكین، االتصال والتواصل) بتحقیق التمیز المعرفي في الوزارة عند مستوى داللة 

)0.05 .( 

ت في عصر العولمة ) "إدارة التمیز : الفلسفة الحدیثة لنجاح المنظما2010وفي دراسة شوقي(

هدفت الدراسة في تثمین الموارد الداخلیة واستغاللها بأنجح الطرق واكفاها وذلك  والمنافسة)

بهدف الوصول بالمنظمات الى تحقیق اهدافها المحددة لضمان البقاء واالستمرار في ظل بیئة 

،خصت هذه  تنافسیة تمیزها الكثیر من التحدیات والرهانات. وفي سبیل ادراك هذا المسعى

الدراسة مفهوم ادارة التمیز كفلسفة اداریة حدیثة اضحت لها مكانتها المرموقة في نظریة 

المنظمات وذلك بتسلیط الضوء على مفاهیمها واسسها واهم مداخلها، كما ابرزت هذه الدراسة 

والنموذج  ابرز النماذج العالمیة لتفعیل ادارة التمیز في المنظمات ونقصد بذلك النموذج االوروبي

االمریكي باإلضافة الى النموذج الجزائري الذي یعتبر من النماذج الرائدة في افریقیا والعالم 

العربي. وخلصت الدراسة البحثیة بمجموعة من االستنتاجات والتوصیات الموجهة للمنظمة 

ي لما الجزائریة خصوصا لتحسیسها بأهمیة ادارة التمیز وضرورة االنخراط في النموذج الجزائر 

 یمنحه من اسالیب علمیة وتوجیهات ضروریة ألي منظمة راغبة في التمیز والتفوق.

) بعنوان "دور إدارة التمیز في تطویر أداء مؤسسات التعلیم 2009وفي دراسة الجعبري (   

التي هدفت الدراسة الى التعرف إلى مدى فاعلیة إدارة التمیز  العالي في الضفة الغربیة"

احداث تطویر ألداء مؤسسات التعلیم العالي في الضفة الغربیة حیث تمحورت  ومساهمتها  في

مشكلة الدراسة في واقع تطبیق ادارة التمیز في مؤسسات التعلیم العالي في الضفة الغربیة ومدى 

عالقتها بتطویر األداء المؤسسي وذلك من خالل التعرف إلى التطبیقات الفرعیة لكل عنصر من 
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میز( القیادة باإلبداع، السیاسات/اإلستراتیجیات إدارة الموارد البشریة، إدارة عناصر إدارة الت

العملیات التركیز على الطلبة والبحث العلمي وانعكاس ذلك على نتائج األعمال وقد أنجزت 

) وأتبعت المنهج الوصفي حیث 2008/2009الدراسة خالل الفصل األول والثاني من العام (

داة لهذه الدراسة والتي تم توزیعها على جمیع أفراد مجتمع الدراسة المتمثل استخدمت االستبانة كأ

 في اإلدارة العلیا 

( رؤساء ونواب ومسؤولي وحدات الجودة و التخطیط والتطویر). في مؤسسات التعلیم العالي في 

 الضفة الغربیة.

إدارة التمیز كما  وأظهرت النتائج امتالك مؤسسات التعلیم العالي في الضفة الغربیة لعناصر

بینت النتائج أن مستوى األداء لمؤسسات التعلیم العالي متوسط، ویوجد تفاوت بین تلك 

المؤسسات فیما یتعلق بمدى امتالكها وممارستها لعناصر إدارة التمیز وفي نتائج األعمال وآلیة 

الدرجات التي تم  التقییم الذاتي المرتبطة بها. كما قدمت الدراسة ترتیبًا لهذه المؤسسات حسب

تحقیقها بناًء على تحلیل البیانات. وأوصت الدراسة بضرورة تبني نموذج إدارة التمیز المقترح 

بحیث یتم تطبیقه على مؤسسات التعلیم العالي وٕاجراء تقییم دوري بناًء علیه ،ومنح جوائز مادیة 

  ومعنویة للمؤسسات المتمیزة.

 ) بعنوان2008أما في دراسة أبو عامر( 

  "واقع الجودة اإلداریة في الجامعات الفلسطینیة من وجهة نظر اإلداریین وسبل تطویره" 

فهدفت الدراسة إلى التعرف إلى واقع الجودة اإلداریة في الجامعات الفلسطینیة من وجهة نظر 

اإلداریین وسبل تطوریها، وذلك من خالل اإلجابة عن أسئلة الدراسة .وتم استخدام المنهج 

59 
 



 

، وتكون مجتمع الدراسة من جمیع العاملین الذین یحملون مسمى وظیفیًا (أكادیمي الوصفي

إداري، إداري) في الجامعات الفلسطینیة األربع في محافظات غزة (األزهر، اإلسالمیة، األقصى، 

)، وقد كانت أداة 2007/2008فردًا، للعام الدراسي ( (280)القدس المفتوحة)، والبالغ عددهم 

فقرة وزعت على سبع مجاالت تتعلق بموضوع  (71)مثلة في استبانة تكونت من الدراسة مت

الدراسة (القیادة اإلداریة، التخطیط اإلستراتیجي للجودة، ثقافة الجودة اإلداریة، إدارة الموارد 

 البشریة، نظم المعلومات اإلداریة، الرقابة وتوكید الجودة، رضا المستفید).

لي: ان المتوسط الكلي لدرجة توافر الجودة اإلداریة في الجامعات وأظهرت نتائج الدراسة التا

) وبوزن 3.49الفلسطینیة في محافظات غزة حسب مجاالت أداة الدراسة لدى أفراد العینة بلغ (

%) وبدرجة توافر كبیرة ، وتعزى هذه النتیجة الى مدى اهتمام إدارة الجامعات 69.8نسبي (

ودة اإلداریة لتحسین جودة العملیات واإلجراءات اإلداریة ولتقویة الفلسطینیة في تطبیق إدارة الج

 ن الجامعات لكسب رضا المستفیدین.مركزها التنافسي بی
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 الدراسات االجنبیة: 2.3.2

 كما قام سعادة بدران (saada,2013     بدراسة بعنوان )

"Applying Leadership Criterion of EFQM Excellence Model In Higher 

Education Institutions -UCAS as a Case Study "  

كدراسة  UCASفي مؤسسات التعلیم العالي EFQM" تطبیق معیار القیادة من نموذج التمیز 

 حالة"

هدفت إلى التعرف إلى مدى تطبیق معیار القیادة في مؤسسات التعلیم العالي وفقًا للنموذج 

الكلیة الجامعیة للعلوم التطبیقیة كحالة عملیة، وذلك كونها  األوروبي المتمیز وقد تم دراسة  حالة

) في قطاع غزة. وقد 2008:9001المؤسسة الجامعیة الوحیدة التي حازت على شهادة األیزو (

اعتمد الباحث المنهج الوصفي التحلیلي وقد تم استخدام االستبانة كأداة رئیسیة لجمع البیانات، 

) موظفًا  اإلداریین واألكادیمیین في الكلیة. وقد 64من ( وطبقت الدراسة على عینة مكونة

خلصت الدراسة إلى أن مستوى األداء القیادي في الكلیة الجامعیة عند تطبیق معیار القیادة 

)وأن المعاییر الفرعیة مطبقة بمستوى متقارب، 75.9%للنموذج األوروبي المتمیز بلغ حوالي (

بي في المعیار الفرعي الثالث في النموذج والذي یتعلق وقد أظهرت الدراسة  وجود ارتفاع نس

%) یلیه المعیار االول وفق 79.11بتفاعل القادة مع الطلبة والجهات المعنیة األخرى بنسبة (

والذي یتعلق بتطویر القادة للرؤیة والرسالة ومنظومة القیم في الكلیة بمشاركة  –ترتیب النموذج 

%) ثم المعیار الثاني المتعلق بدراسة جهود القادة 77.15نسبة (الجهات ذات العالقة مع الكلیة ب

%) یلیه المعیار الخامس المتعلق 75.86في تطویر وتطبیق النظام اإلداري وتحسینه بنسبة (

%) وحل اخیرا 73.92بجهود القادة في إذكاء روح التنافس وتشجیع التغییر في المؤسسة بنسبة (
61 
 



 

المتعلق بدعم وتشجیع القادة للموظفین والعمل على نشر ثقافة  بفارق بسیط جدًا المعیار الرابع

%)وقد قدمت الدراسة عددًا من التوصیات أهمها ضرورة العمل الجاد على 73.8التمیز بنسبة(

نشر ثقافة التمیز بین قیادة الكلیة والعاملین بها، والبدء فورا بتدریب قیادة الكلیة وموظفیها على 

تعامل مع هذه المبادئ وتطبیقاتها العملیة، وكذلك أن تحذو مؤسسات مبادئ التمیز وآلیات ال

التعلیم العالي األخرى في قطاع غزة حذو الكلیة الجامعیة في البدء في تطبیق نماذج الجودة 

 ء المنظومة التعلیمیة في فلسطین.المعتمدة دولیا، لما لذلك من أثر إیجابي كبیر على تطور أدا

(Al -Omari ,B ,& Others,2012)  دراسة بعنوان 

" Technological And Technical Skills Of The Teaching Faculty 

Members Balqa Applied University /Jordan - In The Light Of 

Comprehensive Quality Standards From The Viewpoint Of A Number 

Of Colleges Students " 

ة التدریس في جامعة البلقاء/االردن في ضوء معاییر الجودة "المهارات الفنیة ألعضاء هیئ

 الشاملة من وجهة نظر عدد من طلبة الكلیات"

هدفت هذه الدراسة الى تحدید واقع الممارسات من اعضاء هیئة التدریس من مهارات التدریس 

ث اتبعت في ضوء معاییر الجودة الشاملة من وجهة نظر الطلبة في جامعة البلقاء التطبیقیة، حی

الدراسة المنهج الوصفي واستخدمت الدراسة االستبانة من اربعة محاور لمعاییر الجودة في 

التدریب، ووجدت ان الدراسة ان المدرسین من هذه الكلیات لدیهم مهارات مقترنة بأسالیب 

ق التدریس واستراتیجیات وطرق التدریس والتقنیات والتواصل والتفاعل والتقییم، لكن بعضهم ووف

الدراسة یفتقر الى مهارات خاصة مثل عدم القدرة على تنویع اسالیب التهیئة للمحاضرة بطرق 
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مختلفة لتحفیز الطلبة على التعلم وال یمتلكون القدرة على تقدیم التغذیة الراجعة إلجابات الطلبة، 

افضل وسیلة ولدعم التفكیر العلمي واالبداعي، وان استخدام طرق التدریس والتقنیات الحدیثة هي 

لحث الطلبة والتأكید علیهم الستخدام اجهزة الحاسوب خارج الفصول الدراسیة في تنظیم واجباتهم 

الیومیة واداء المهام العلمیة في اسالیب التهیئة للمحاضرة باستخدام االسالیب المختلفة المتاحة 

بلقاء التطبیقیة للطالب، واوصت الدراسة بضرورة اهتمام اعضاء هیئة التدریس في جامعة ال

بالمهارات المرتبطة بطرق واستراتیجیات التدریس خاصة فیما یتعلق بتنویع اسالیب التهیئة 

 للمحاضرة باستخدام االسالیب المختلفة المتاحة للطلبة.

 ) بعنوان ,Al suhaimi 2012أما السهیمي (

""The Implementation of Total Quality Management in King Saud 

University" 

 " تطبیق إدارة الجودة الشاملة في جامعة الملك سعود"

هدفت دراسته إلى استكشاف مدى تطبیق إدارة الجودة الشاملة وممارساتها، حیث تناولت الدراسة 

أهم المتغیرات في نظام الجودة. وأتبعت المنهج الوصفي، ودعمت نتائج الدراسة العالقة إلدارة 

دة االستراتیجیة، وبینت وجود ارتفاع كبیر لممارسات إدارة المخاطر الموارد التكنولوجیة والجو 

المؤسسیة وٕادارة الجودة الشاملة وأظهرت النتائج تطبیق ممارسات إدارة الجودة الشاملة وادارة 

المخاطر المؤسسیة التي تعزز القیمة الكلیة وعالوة على ذلك وجدت الدراسة عالقة قویة بین 

المؤسسیة واإلنتاجیة والتكنولوجیة وادارة الموارد المادیة، وبینت الدراسة  ممارسات إدارة المخاطر

المؤسسات التي طبقت إدارة الجودة الشاملة والممارسات بإدارة المخاطر المؤسسیة لفترة طویلة 

 كانت ذات أداء افضل من نظرائهم.
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 ) بعنوان Moradi,etal;2012اما دراسة (

Culture and Knowledge Management"، The Relationship between 

Organizational" 

وهدفت هذه الدراسة إلى الحصول على فهم للعالقة بین الثقافة التنظیمیة وادارة المعرفة بین 

الموظفین في بیئة أكادیمیة، وقد طبقت على الجامعات الخاصة في مالیزیا. وتوصلت الدراسة 

ت وجود الموظفین في الجامعة مع الثقافة التنظیمیة إلى وجود عالقة دالة إحصائیا بین عدد سنوا

والثقافة التنظیمیة المفضلة. ولكن النتیجة أظهرت أنه ال توجد عالقة ذات داللة إحصائیة بین 

 سنوات وجود الموظفین في الجامعة مع إدارة المعرفة.

 ) بعنوان"Berghout 2011,أما في دراسة برغوت (

"Educational Excellence in The Islamic World Enhancing Global Quality and Strategy 

Planning" 

 " التمیز التعلیمي في العالم اإلسالمي  تعزیز الجودة العالمیة والتخطیط  االستراتیجي "

تناولت الدراسة دور كل من الجودة العالمیة في عملیة تعزیز التمیز التعلیمي وخلق قیمة مضافة 

امة. كما هدفت الدراسة الى توفیر اطار عملي لتطویر الجودة العالمیة في وفرص للتنمیة المستد

مؤسسات التعلیم العالي العالمیة، وكذلك التدقیق في مختلف جوانب الجودة العالمیة، وتقدیم لمحة 

عامة عن التخطیط اإلستراتیجي الالزم لتطویر ثقافة الجودة في الجامعة وهي الجامعة اإلسالمیة 

ي مالیزیا، وفي ختام الدراسة بینت ما هو من المصلحة والجدارة وما تم وضعه حتى العالمیة ف

اآلن هو فهم أن أي تحول نحو التمیز تتطلب منهجیة واضحة للتخطیط اإلستراتیجي الذي 
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یشتمل على الرؤیة والرسالة ومجاالت النتائج الرئیسیة واإلستراتیجیة واالهداف ومؤشرات األداء 

 ة قیاس أداء كل منها.الرئیسیة إلدار 

وما هو الضغط لهندسة الخطط اإلستراتیجیة التي یمكن تضافر وتوحید الجهود البشریة والمالیة 

والفكریة والتكنولوجیة، والتي هي في حوزتنا من أجل تحقیق أعلى المستویات التعلیمیة الممكنة 

أن الكلمات واألفكار وحدها  للتمیز وخلق قیمة حقیقیة وفرص التنمیة المستدامة. وبینت الدراسة

لیست تماما هادفة وفعالة حتى یتم ترجمتها الى أعمال وأفعال ومن هنا السعي للحصول على 

جودة شاملة وتمیز تبدأ عندما نخلق نظامًا وثقافة تحول اإلستراتیجیات والخطط الى مخرجات 

 ونتائج. 
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 بعنوان (Walumbwa et al, 2011)وفي دراسة 

Linking ethical leadership to employee performance: Theories of 

leader –member exchange, self-efficacy, and organizational  

هدفت هذه الدراسة الى معرفة العالقة بین القیادة االخالقیة واالداء، وكذلك تحدید اثر كل من 

ة، والهویة التنظیمیة كمتغیرات وسیطة بین جودة العالقة بین القائد واتباعه والكفاءة التنظیمی

) من 201) مشرف وكذلك (72القیادة االخالقیة واالداء، وشملت الدراسة عینة مكونة من (

 المرؤوسین المباشرین بإحدى الشركات الصینیة التي تعمل بمجال الصناعات الدوائیة.

یجابیة بین القیادة االخالقیة من واظهرت الدراسة العدید من النتائج تمثل اهمها في وجود عالقة ا

جهة وجودة عالقة القائد بتابعیه من جهة اخرى، كذلك وجود عالقة ایجابیة بین القیادة االخالقیة 

وتصورات الموظف عن الكفاءة الذاتیة، ووجود عالقة ایجابیة بین القیادة االخالقیة والهویة 

 التنظیمیة.

عن جودة العالقة بین القائد وتابعیه تتوسط جزئیا  الى ان تصورات(ادراك) الموظفین باالضافة

العالقة االیجابیة بین القیادة االخالقیة واداء الموظف، واخیرا فان الهویة التنظیمیة للموظفین 

 تتوسط جزئیا العالقة االیجابیة بین القیادة االخالقیة واداء الموظفین.
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 بعنوان) Irime ,E&, Baleanu 2010,وفي دراسة بالینیو (

 "TQM, And Business Excellence " إدارة الجودة الشاملة والتمیز في العمل " " 

فهدفت الدراسة إلى تسلیط الضوء على الصلة بین تمیز األعمال وادارة الجودة الشاملة ،حیث 

تصف الدراسة  مسیرة الجودة عبارة عن فحص ومراقبة لضبط الجودة اإلحصائیة وفق العصر 

ى ضبط الجودة الشاملة مرورا  بالتطورات التي صاحبتها نحو نموذج تمیز االعمال، الیاباني إل

ثم قدمت الدراسة بعض وجهات النظر من تعریف التمیز على المستوى الوطني والدولي ونظرة 

عامة على النماذج في تمیز األعمال واخیرا حاولت الدراسة رسم اإلحداثیات لطریقة إدارة الجودة 

 التمیز في رومانیا. الشاملة نحو

 بعنوان (Kettunen,2010 )وفي دراسة

" Evaluation of the Centers of Excellence in Higher Education " 

 " لعالي التعلیم في التمیز مراكز "تقییم

تهدف الدراسة الى تقییم مراكز التمیز في التعلیم العالي، وهذا النهج هو مثال على تعزیز القیادة 

الى تحسین التنمیة طویلة االجل في التعلیم، وتمت الدراسة لبرنامج البكالوریوس في الهادفة 

الهندسة المدنیة في جامعة توركو للعلوم التطبیقیة والتي حصلت على جائزة التمیز كمركز 

 للتمیز.

واكدت الدراسة ان تطویر البرامج شيء ضروري ومهم لتحقیق جودة عالیة في التشغیل والنتائج، 

اسالیب التعلم النشط هي اداة فعالة في اشراك الطالب في الحیاة العملیة وتحسین نتائج  وان

 التعلم.

67 
 



 

وكانت اهم نتائج الدراسة: ان تقییم مراكز التمیز هو وسیلة قویة لتطویر التعلیم العالي، وان 

الیة ووثیقة التقییم یقر تطویر التعلیم ویبرز ارتفاع درجة ممارسة الجودة، وان للبرنامج درجة ع

مع الشبكات خراج وداخل المؤسسة، كما ان لها دورا هاما في االتحادات الدولیة في هذا المجال 

 ویساعد برنامج الربط الشبكي بدرجة كبیرة في البحث والتعلیم والتنمیة.

هي على العملیة والنتائج لوحدة  FINHEECان تقییم مراكز التمیز من قبل وكالة ضمان الجودة 

ت من قبل وزارة یم، وان التقییم یكمل عملیات مراجعة نظام ضمان الجودة للمؤسسة والتقییماالتعل

 التعلیم العالي .
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 التعقیب على الدراسات: 4.2

من خالل استعراض الدراسات السابقة والمتوفرة لدینا حول موضوع الدراسة نستنتج بان معظمها 

ة سعیا للوصول نحو التمیز في مجال ومؤسسات التعلیم تحدثت عن تطبیق ادارة الجودة الشامل

العالي، ومعظمها اتفقت على ضرورة العمل وفق مبادئ الجودة الشاملة والتمیز في مؤسسات 

التعلیم العالي وخصوصا الجامعات لما له من اهمیة كبیرة في تطویر وتحسین االداء االداري 

 لتمیز االداري واالكادیمي.واالكادیمي بهدف الوصول الى الجودة ومن ثم ا

 بعد رجوع الباحث للعدید من الدراسات العربیة واالجنبیة تبین له :

ان معظم الدراسات السابقة هدفت الى توضیح مدى اهمیة الجودة وادارة التمیز ودورهما  . 

 الفعال في تحسین االداء االداري واالكادیمي في الجامعات.

ستخدامها لمنهجیة البحث، حیث استخدمت معظمها المنهج تنوعت الدراسات السابقة في ا . 

الوصفي التحلیلي وذلك باالعتماد على ادوات تلك الدراسات(استبانة، مقابلة، مالحظة، وغیرها 

 من االدوات) وجزء اخر استخدم المنهج الوصفي المسحي او المقارن.

مجتمع الدراسة، حیث اختلفت تباینت العینة الدراسیة لكل من الدراسات السابقة بناءا على . 

 احجام العینات لكل منها حسب الفئة التي استهدفتها.

بینت الدراسات السابقة انه ال یوجد نموذج او نظام موحد یمكن من خالله تطبیق ادارة الجودة . 

والتمیز بل ال بد من اختیار نموذج او نظام یتناسب وظروف وثقافة كل مؤسسة من من 

 ؤسسات التعلیم العالي(الجامعات).المؤسسات وخصوصا م
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. بعض الدراسات استخدمت المنهج الوصفي التحلیلي مثل دراسة (دراسة احمد، الحاكم 

 ) وغیرها من الدراسات).2015)، الكساسبة(2015(

 . 2010) . بعض الدراسات كانت مجتمع دراستها كبیر نسبیا مثل دراسة (النسور(

كأداة لتحقیق اهداف الدراسة مثل دراسة  . بعض الدراسات استخدمت االستبانة

) في حین ان بعض الدراسات استخدمت ادوات جاهزة مثل (االختبارات او 2009(الجعبري(

 االدوات المقننة ) 

. بعض الدراسات استخدمت متغیرات مستقلة تتشابه مع متغیرات الدراسة الحالیة مثل (دراسة 

)Moradi,etal;2012.(( 

ها لم تكن واضحة بشكل تفصیلي حیث اختفت نتائج المتغیرات المستقلة بعض الدراسات نتائج

 ).Irime ,E&, Baleanu 2010مثل دراسة (
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 االستفادة من الدراسات السابقة: 5.2

تفید في التعرف واختیار منهج الدراسة واالطالع على التجارب الحدیثة لتلك الدراسات حیث  .1

 ه الدراسة للوصول على هدفها.كان لها االثر في التمهید لهذ

مكنت من االطالع على االدوات المستخدمة في الدراسات السابقة وبالتالي انتقاء ما یتناسب  .2

 منها مع موضوع الدراسة الحالیة تمهیدا لبناء اداة الدراسة.

االستفادة من نتائج وتوصیات الدراسات السابقة بعد االطالع علیها في تقدیم التوصیات  .3

 المقترحات.و 

ما تمیزت به هذه الدراسة انها شملت معاییر تمیز من نماذج عالمیة لبیان مدى تطبیقها في 

جامعة القدس وكذلك تقدیم مقترحات تطویریة من خالل تحلیل نقاط القوة والضعف ومن ثم 

ز في وضع مقترحات لتعزیز نقاط القوة ومعالجة نقاط الضعف، من اجل االرتقاء بواقع ادارة التمی

 .جامعة القدس 
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 الفصل الثالث

___________________________________________________________________ 

 اإلطار المنهجي للدراسة

 مقدمة  1.3

الباحث إلجراء دراسته، وكذلك  ستخدمهایستعرض هذا الفصل منهجیة الدراسة، واألدوات التي ا

للتأكد  وخصائصه، والطریقة التي اتبعها الباحث لدراسة، وعینتهعلیه ا ىمجتمع الّدراسة الذي أجر 

من صدق أداة الدراسة، وكیفیة التحقق من ثبات األداة، وطریقة المعالجة اإلحصائیة لبیانات 

 الدراسة.

 منهج الدراسة 2.3

وذلك  الحالیة المنهج الوصفي، الدراسةفي استنادًا إلى طبیعة الّدراسة وأهدافها استخدمت 

الئمته ألغراض الدراسة، من حیث رصد وتحلیل واقع مشكلة الّدراسة في الوقت الحاضر كما لم

في رأي  -خالل وصفها وتفسیرها والتنبؤ بها، وهو المنهج المناسب واألفضلهي في الواقع من 

 . لمثل هذه الدراسات -الباحث

 مجتمع الدراسة 3.3

ابو دیس باستثناء موظفي الخدمات –دس جامعة القیتكون مجتمع الّدراسة من العاملین في 

 موظف وموظفة من كادر اكادیمي واداري  )878( مالبالغ عدده واالمن وموظفي كلیة بارد 

 ).الشؤون االداریة، قسم الرواتب،جامعة القدس( 2017/ 2016للعام 
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 عینة الدراسة 4.3

) موظفا وموظفه 878( مالذي یبلغ عددهتم اختیار عینة الّدراسة بحیث تكون ممثلة لمجتمعها 

، وتكونت العینة  باالعتماد على األسس اإلحصائیة الختیار العینات بالطریقة الطبقیة العشوائیةو 

 %) من20(نسبة  بعد اخذ، یعملون في كلیات وادارة جامعة القدس موظف وموظفة) 180من (

) استبانة كما 170جاع (، حیث تم توزیع اداة الدراسة على افراد العینة وتم استر الدراسة مجتمع

في عینة الّدراسة عشوائیًا باستخدام طریقة االختیار  الموظفین وقد اختیر ).2.3في الجدول رقم(

)، ویوضح الجدول رقم SPSSفي برنامج الرزم اإلحصائیة للعلوم االجتماعیة ( الطبقي العشوائي

 واالستبانات المرتجعة .) توزیع مجتمع الّدراسة والعینة 2.3(

 ) یوضح مجتمع الدراسة وحجم العینة واالستبانات المعادة1.3جدول رقم (ال

حجم العینة بعد  المجموع الموظفین االداریین الموظفین االكادیمین الكلیة الرقم

% 20بعد اخذ 

 من المجتمع

االستبانات 

 المعاده

 8 8 37 5 32 الحقوق 1

 3 3 3 3 0 الدراسات الثنائیة 2

 4 4 14 8 6 الدراسات العلیا 3

 3 3 16 3 13 الدعوة والقران 4

 3 3 14 4 10 الصحة العامة 5

 5 5 25 12 13 الصیدلة 6

 11 12 58 34 24 الطب البشري 7

 10 10 50 10 40 العلوم االداریة 8

 5 5 25 3 22 العلوم التربویة 9

 19 20 103 48 55 العلوم والتكنولوجیا 10

 22 22 111 58 53 المهن الصحیة 11
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 10 10 50 23 27 الهندسة 12

 8 8 40 8 32 طب االسنان 13

 19 19 95 8 87 االداب 14

 40 48 237 237 0 الموظفین االداریین 15

 170 180 878 464 414 المجموع

 

 

 الخصائص الدیمغرافیة لعینة الدراسة 5.3

 ): خصائص العینة الدیمغرافیة2.3جدول رقم (

 القیم الناقصة المئویةالنسبة  العدد المتغیرات

 الجنس

 

- 
 

 53.5 91 ذكر

 46.5 79 أنثى

 100.0 170 المجموع

 مجال العمل

 

- 

 32.4 55 اداري

 65.3 111 اكادیمي

 2.4 4 اكادیمي مكلف بعمل اداري

 100.0 170 المجموع

 المؤهل العلمي
 

- 
 

 32.9 56 دكتوراه

 53.0 90 ماجستیر
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 14.1 24 بكالوریوس فأدنى

 100.0 170 المجموع

 سنوات الخدمة في الجامعة

 

- 
 

 45.9 78 اقل من سنوات

 30.6 52 سنوات 5 -10

 23.5 40 سنوات 10اكثر من 

 100.0 170 المجموع

 الكلیة

 

 

- 
 

 3.1 4 دراسات علیا

 6.2 8 الحقوق

 2.3 3 الدراسات الثنائیة

 2.3 3 الدعوة والقران

عامةالصحة ال  3 2.3 

 3.8 5 الصیدلة

 8.5 11 الطب البشري

 7.7 10 العلوم االداریة واالقتصادیة

 3.8 5 العلوم التربویة

 14.6 19 العلوم والتكنولوجیا

 16.9 22 المهن الصحیة

 7.7 10 الهندسة

 6.2 8 طب االسنان
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 14.6 19 اآلداب

 100.0 130 المجموع

  نوع العمل االداري

 2.5 1 مساعد نائب للشؤون االداریة والمالیة

 

 

- 

 10.0 4 شؤون موظفین

 2.5 1 عمادة الدراسات العلیا

 7.5 3 شؤون طلبة

 12.5 5 التسجیل

 12.5 5 المكتبة

 2.5 1 دائرة المشاریع

 15.0 6 الشؤون االكادیمیة

 10.0 4 السكرتاریا

 2.5 1 قسم التربیة الریاضیة

مالیةقسم ال  5 12.5 

IT 2 5.0 

 5.0 2 مختبرات

 100.0 40 المجموع

 ،العمل ومجال الجنس، لمتغیرات: وفقاً  الدیمغرافیة العینة خصائص )2.3( رقم الجدول یوضح

 یلي: كما وذلك االداري العمل ونوع ،والكلیة الجامعة, في الخدمة وسنوات العلمي، والمؤهل

 الجنس: لمتغیر اً وفق العینة أفراد توزیع 1.5.3

76 
 



 

 مقابل ذكور العینة أفراد من )%53.5( أن )2.3( رقم الجدول في الواردة المعطیات تشیر

 اإلناث. من منهم )46.5%(

 :العمل لمجال وفقاً  العینة أفراد توزیع 2.5.3

 اداري عملهم مجال العینة أفراد من )%32.4( أن )2.3( رقم الجدول في الواردة النتائج بینت

 عملهم مجال كان )%2.4(و ،  اكادیمي عملهم مجال كان العینة افراد من )%65.3و(

 .اداري بعمل مكلف اكادیمي

 :العلمي المؤهل لمتغیر وفقاً  العینة أفراد توزیع 3.5.3

 حملة من العینة أفراد من )%32.9( أن )2.3( رقم الجدول في الواردة المعطیات من یتضح

 حملة من منهم )%14.1و( ،الماجستیر درجة حملة من منهم )%53.0و( الدكتوراه, درجة

 .فدون البكالوریوس درجة

 :الجامعة في الخدمة سنوات لمتغیر وفقاً  العینة أفراد توزیع 4.5.3

 سنوات تقل ممن العینة أفراد من )%45.9( أن )2.3( رقم الجدول في الواردة المعطیات تشیر

-5( بین لدیهم الخدمة سنوات تتراوح من منهم )%30.6و( سنوات، )5( عن لدیهم الخدمة

 سنوات. )10( عن الخبرة سنوات تزید من منهم )%23.5و( سنوات، )10

 الكلیة: لمتغیر وفقاً  العینة أفراد توزیع 5.5.3

 كلیة في یعملون العینة أفراد من )%3.1( أن )2.3( رقم الجدول في الواردة المعطیات تشیر

 كلیة )2.3و( الثنائیة الدراسات كلیة )2.3و( الحقوق كلیة يف )%6.2( وكان ،العلیا الدراسات

 البشري الطب )كلیة8.5( و الصیدلة كلیة )3.8( و العامة الصحة )كلیة2.3و( والقران الدعوة

 العلوم كلیة )14.6( و التربویة العلوم كلیة )3.8و( واالقتصادیة االداریة العلوم كلیة )7.7و(

 االسنان طب كلیة )6.2و( الهندسة كلیة )7.7و( الصحیة لمهنا كلیة )16.9و( والتكنولوجیا

 .اآلداب كلیة )14.6و(
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 :االداري العمل نوع لمتغیر وفقاً  العینة أفراد توزیع 6.5.3

 یشغلون العینة أفراد من )%2.5( أن )2.3( رقم الجدول في الواردة المعطیات من یتضح

 )%2.5و( ،موظفین شؤون منهم )%10.0و( االداریة, للشؤون الرئیس نائب مساعد مركز

 قسم موظفو )12.5و(% طلبة شؤون منهم )%7.5و( العلیا الدراسات عمادة بمركز منهم

 الشؤون %)15.0و( المشاریع دائرة في %)2.5و( المكتبات في %)12.5( و التسجیل

 قسم %)12.5( و الریاضیة التربیة قسم %)2.5( و السكرتاریا في %)10.0و( االكادیمیة

 .المختبرات في یعملون العینة افراد من %)5( و IT %)5و( المالیة

 أسلوب وأداة جمع البیانات 6.3

، واالســـتبانة أداًة لجمـــع البیانـــات، الطبقیـــة العشـــوائیة  العینـــةاســـتخدمت الّدراســـة الحالیـــة أســـلوب 

یر العالمیــة لــدى جامعــة القــدس وفــق المعــای التمیــزفبــالرجوع إلــى األدبیــات الســابقة، ولفحــص إدارة 

  توجیهـاتو ، وتـم تعـدیلها بنـاًء علـى طلـب العـاملین ، طـور الباحـث اسـتبانة للتمیز من وجهـة نظـر

 ).2.3من المحكمین بتخصصات مختلفة.الملحق (

 لومات عامة عن المبحوثین مـن حیـث:القسم األول مع ضم، قسمین رئیسینمن  االستبانة تكونت

 العمـــل ونـــوع ،والكلیــة ,الجامعـــة فــي الخدمـــة وســـنوات العلمــي، والمؤهـــل ،العمــل مجـــال الجــنس،

خمســة مجــالت رئیســیة كمعــاییر لقیــاس ادارة التمیــز وزعــت حــین ضــم القســم الثــاني  فــي االداري،

معیـار خدمـة ، ات) فقـر 7تكون من ( معیار العاملین) فقرة 12تكون من ( معیار القیادة كما یلي :

) 7لیــات والسیاساســـات واالجـــراءات تكـــون مـــن () فقـــرات ، ومعیـــار العم7المجتمــع  وتكـــون مـــن (

علمـــًا أن ) فقــرات ،8فقــرات ، ومعیــار التحســین المســـتمر للكــادر االكــادیمي واالداري تكـــون مــن (

 Likertعن أداة الّدراسة تركزت في االختیار من سلم خماسي، على نمط لیكرت ( اإلجابةطریقة 

Scale :وبــذلك غیــر موافــق بشــدة، غیــر موافــق ،دمحایــ، موافــق بشــدة،موافقً )، وذلــك كمــا یــأتي ،

ات تابعـة تمثلــت فــي تحـوي الّدراســة متغیــر و ، التمیــزتحـوي الّدراســة الحالیـة متغیــرًا مســتقًال هـو إدارة 
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مجــــاالت الدراســــة التــــي تعــــد معــــاییر لقیــــاس التمیــــز وهــــي (القیــــادة، العــــاملین، خدمــــة المجتمــــع ، 

 الجــنس،المتغیــرات المســتقلة الثانویــة اآلتیــة:  تشــملو  العملیــات واالجــراءات ، التحســین المســتمر)

ـــة ,الجامعـــة فـــي الخدمـــة وســـنوات العلمـــي، والمؤهـــل ،العمـــل مجـــال  االداري العمـــل ونـــوع ،الكلی

 .)3.3الملحق (

 صدق أداة الدراسة 1.6.3

الــذین أبــدوا عــددًا مــن  ،تــم التحقــق مــن صــدق أداة الّدراســة بعرضــها علــى مجموعــة مــن المحكمــین

التــي تــم أخــذها بعــین االعتبــار عنــد إخــراج األداة بشــكلها النهــائي، هــذا مــن  ،ولهــاالمالحظــات ح

لي للدرجـة الكلیـة لمحـاور الـداخ قاالتساومن ناحیة أخرى، تم التحقق من الصدق بحساب ، ناحیة

اول وذلـك كمـا هـو واضـح فـي الجـد یمـي كمـاالدرسة والدرجة الكلیـة لفقـرات تلـك المحـاور مجتمعـة 

 .ادناه

 األول : القیادة عیارالم لفقراتالصدق الداخلي ): 3.3قم (جدول ر 

رقم
ال

 الدرجة الكلیة لمعاییر ومحاور الدراسة 

ل 
عام

م
اط

رتب
اال

ة  
الل

الد
ئیة

صا
الح

ا
 

 0000. 0.713 یتم اختیار مدراء الدوائر والكلیات وفق معاییر محددة  .1

 0000. 0.705 لخلق الرفیع.اعتقد ان االدارة العلیا قدوة للمرؤوسین على مستوى السلوك وا  .2

 0000. 0.722 تشارك االدارة العلیا بفاعلیة في تطویر النظم في الجامعة.  .3

 0000. 0.688 تخصص القیادة الجامعیة الوقت الكافي لالستماع لذوي القدرات الممیزة والمبدعة.  .4

 0000. 0.675 تتشارك قیادة الجامعة وادارتھا عملیاً مع مؤسسات المجتمع المحلي.  .5

 0000. 0.667 تقدر االدارة العلیا االفكار التطویریة االیجابیة المقدمة من قبل العاملین.  .6

 0000. 0.673 تدعم القیادة الجامعیة االنشطة التطویریة للعاملین في خدمة المجتمع المحلي.  .7

 0000. 0.665 تدعم االدارة العلیا للجامعة جھود العاملین نحو تطویر نظام اداري متمیز.  .8
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رقم
ال

 الدرجة الكلیة لمعاییر ومحاور الدراسة 

ل 
عام

م
اط

رتب
اال

ة  
الل

الد
ئیة

صا
الح

ا
 

 0000. 0.637 تشرك ادارة الجامعة المرؤوسین في اتخاذ القرارات المتعلقة بشؤون العمل.  .9

 0000. 0.534 تواكب االدارة العلیا للجامعة عملیات ادارة التمیز بصورة ناجحة مستمرة.  .10

 0000. 0.688 تقدر االدارة العلیا للجامعة االنجازات واالبداعات المتمیزة.  .11

 0000. 0.602 دارة العلیا االمكانات المادیة الالزمة لتطبیق ادارة التمیز.توفر اال  .12

كانــت معیــار القیــادة ارتبــاط جمیــع قــیم مصــفوفة فقــرات  أن) 3.3یتبــین مــن الجــدول اعــاله رقــم (

فـي  الدالة اإلحصائیة، مما یشیر إلى قـوة االتسـاق الـداخلي لفقـرات األداة وأنهـا تشـترك معـاً جیدة 

العــاملین  التمیــز لــدى جامعــة القــدس وفــق المعــاییر العالمیــة للتمیــز مــن وجهــة نظــرادارة قیــاس 

 .حسب معیار القیادة

 

 

 

 

 

 

 العاملین: الثاني عیارالم الصدق الداخلي لفقرات )4.3جدول رقم (

رقم
ال

 الدرجة الكلیة لمعاییر ومحاور الدراسة 

ل 
عام

م
اط

رتب
اال

ة  
الل

الد
ئیة

صا
الح

ا
 

 0.710 .استراتیجیة الجامعة العلیاارد البشریة وفق توضع خطط تطویر المو   .13
.000

0 

000. 0.637الفرص للعاملین من حیث التطویر  ؤیحقق نظام العمل في الجامعة تكاف  .14
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رقم
ال

 الدرجة الكلیة لمعاییر ومحاور الدراسة 
ل 

عام
م

اط
رتب

اال
ة  

الل
الد

ئیة
صا

الح
ا

 

 0 والتوظیف.

15.  
یتم تطویر قدرات العاملین بالجامعة من خالل برامج تواكب التطور 

 المستمر.
0.677 

.000
0 

16.  
وتطویر  طموحاتهمفي الجامعة لتحقیق امام العاملین  اتاحة فرصیتم 

 .قدراتهم
0.745 

.000
0 

 0.541 التطویریة.یتم اتاحة الفرص للعاملین في الجامعة للمشاركة في الخطط   .17
.000

0 

 0.770 .لعاملین في الجامعة تعتمد الجامعة نظام او شبكة تواصل حدیثة ل  .18
.000

0 

 0.667 .واضحة ودقیقة على اسس ومعاییریتم تقییم العاملین في الجامعة   .19
.000

0 

 العاملین) أن ارتباط جمیع قیم مصفوفة فقرات معیار 4.3یتبین من الجدول اعاله رقم (

كانت جیدة الدالة اإلحصائیة، مما یشیر إلى قوة االتساق الداخلي لفقرات األداة وأنها تشترك معًا 

ة للتمیز من وجهة نظر العاملین في قیاس ادارة التمیز لدى جامعة القدس وفق المعاییر العالمی

 .العاملینحسب معیار 
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 خدمة المجتمع: لثالثا عیارالم الصدق الداخلي لفقرات) 5.3جدول (

رقم
ال

 الدرجة الكلیة لمعاییر ومحاور الدراسة 

ل 
عام

م
اط

رتب
اال

ة  
الل

الد
ئیة

صا
الح

ا
 

1.  
 المحیط للمجتمعالتنمیة المستدامة  المساهمة فيتحرص الجامعة على 

 .بها
0.812 .0000 

2.  
من خالل تناولها بحوث مختلفة تخص تعزز الجامعة ارتباطها المجتمعي 

 .المجتمع المحلي
0.677 .0000 

3.  
 ،المؤتمراتاشراكهم في من خالل المحلي تعزز الجامعة عالقاتها مع المجتمع 

 العمل.ورشات و  ،الندوات
0.709 .0000 

4.  
التطویر في كافة مناحي  تتواصل الجامعة مع المجتمع بهدف احداث

 الحیاة.
0.642 .0000 

5.  
تتعاون الجامعة مع مؤسسات المجتمع المدني في تقدیم الخدمات ذات 

 العالقة.
0.713 .0000 

 0000. 0.669 .االكفاء كوادرهاتمد الجامعة مؤسسات المجتمع المدني بالخبراء من   .6

7.  
متمیزة  العالي لضمان جودة مؤسسات التعلیمتتعاون الجامعة مع 

 فیها. لمخرجات التعلیم
0.500 .0000 

 خدمة المجتمع) أن ارتباط جمیع قیم مصفوفة فقرات معیار 5.3یتبین من الجدول اعاله رقم (

كانت جیدة الدالة اإلحصائیة، مما یشیر إلى قوة االتساق الداخلي لفقرات األداة وأنها تشترك معًا 

فق المعاییر العالمیة للتمیز من وجهة نظر العاملین في قیاس ادارة التمیز لدى جامعة القدس و 

 خدمة المجتمع.حسب معیار 
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 العملیات والسیاسات واالجراءات: لرابعا عیارالم الصدق الداخلي لفقرات) 6.3جدول(      

رقم
ال

 الدرجة الكلیة لمعاییر ومحاور الدراسة 
ل 

عام
م

اط
رتب

اال
ة  

الل
الد

ائی
ص

الح
ا

 ة

 0000. 0.534 المختلفة. واالقسام بین الدوائرالكامل قیق التنسیق تحعلى الجامعة  تحرص  .1

 0000. 0.615 نحو التمیز واالبداع. لقیادة الجامعة داریا فاعال الجامعة نظاما ا تعتمد  .2

 0000. 0.772 االمكانات الالزمة للبحث والتطویر. تخصص الجامعة  .3

 0000. 0.700  .ئفهاوظا وظیفة منتضع الجامعة مقاییس اداء مناسبة لكل   .4

 0000. 0.729 وفاعلیة عالیة.بكفاءة  وطاقاتها ردهاالجامعة موا تستغل  .5

 0000. 0.624  .یلتزم كل العاملین في الجامعة باإلجراءات والعملیات وفق النظام  .6

 0000. 0.581  تعتمد الجامعة نظام الشفافیة والوضوح في كل اجراءاتها.  .7

ـــ ـــاط جمیـــع قـــیم مصـــفوفة فقـــرات معیـــار 6.3م (یتبـــین مـــن الجـــدول اعـــاله رق ـــات ) أن ارتب العملی

كانـــت جیـــدة الدالـــة اإلحصـــائیة، ممــا یشـــیر إلـــى قـــوة االتســـاق الـــداخلي  والسیاســات واالجـــراءات 

لفقرات األداة وأنها تشترك معًا في قیـاس ادارة التمیـز لـدى جامعـة القـدس وفـق المعـاییر العالمیـة 

 العملیات واالجراءات.حسب معیار للتمیز من وجهة نظر العاملین 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

83 
 



 

التحســــین المســــتمر للكــــادر : الخــــامس عیــــارالم الصــــدق الــــداخلي لفقــــرات)7.3جــــدول (    

 االكادیمي واالداري

رقم
ال

 الدرجة الكلیة لمعاییر ومحاور الدراسة 

ل 
عام

م
اط

رتب
اال

ة  
الل

الد
ئیة

صا
الح

ا
 

1.  
 یتناسب مع التقدم والتمیز مي او عالميتعتمد الجامعة نظام جودة واعتماد على مستوى اقلی

 .المطلوب
0.635 .0000 

 0000. 0.752 تراعي الجامعة في قبول الطلبة الجدد معاییر التعلیم العالي المتجددة.  .2

3.  
المعتمد على مستوى  التكنولوجي وفق التمیز االستراتیجیةتعمل الجامعة على تطویر اهدافها 

 .عالمي 
0.725 .0000 

 0000. 0.547 للنتائج.للوصول  المتعارف علیهامعة بإنجاز اعمالها وفق معاییر التمیز العالمیة تهتم الجا  .4

 0000. 0.616 التمیز.تتابع الجامعة التطور لكافة العاملین فیها لتشجیع   .5

6.  
(نقاط القوة مع البیئة المحیطة تكیفهایتم تقییم استراتیجیات الجامعة الداخلیة بهدف تشخیص 

  والضعف).
0.517 .0000 

 0000. 0.766 تهتم الجامعة باستقطاب الكفاءات العلمیة واالداریة المتمیزة.  .7

 0.000 7290. . تعتمد الجامعة تخصصات وفق حاجة السوق المحلي واالقلیمي  .8

 
) أن ارتباط جمیع قیم مصفوفة فقرات معیار التحسین المستمر 7.3یتبین من الجدول اعاله رقم (

یمي واالداري ى كانت جیدة الدالة اإلحصائیة، مما یشیر إلى قوة االتساق الداخلي للكادر االكاد
لفقرات األداة وأنها تشترك معًا في قیاس ادارة التمیز لدى جامعة القدس وفق المعاییر العالمیة 

 للتمیز من وجهة نظر العاملین حسب معیار الكادر االكادیمي واالداري.
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 لدراسةثبات أداة ا 2.6.3

تم حساب الثبات ألداة الّدراسة بأبعادها المختلفة بطریقـة االتسـاق الـداخلي بحسـاب معادلـة الثبـات 

)، وقـــد جـــاءت النتـــائج كمـــا هـــي واضـــحة فـــي الجـــدول رقـــم Cronbach Alpha( كرونبـــاخ ألفـــا

)8.3.( 

ــم ( ــا (8.3جــدول رق ــاخ ألف ــات كرونب ــة الثب ــائج معادل بمجاالتهــا راســة ) ألداة الدّ Cronbach Alpha): نت

   المختلفة

 Alphaقیمة  عدد الفقرات الدراسة لمعاییرالدرجة الكلیة 

 0.88 12 معیار القیادة

 0.82 7 معیار العاملین

 0.83 7 معیار خدمة المجتمع

 0.81 7 معیار العملیات والسیاسات واالجراءات

 0.84 8 معیار التحسین المستمر للكادر االكادیمي واالداري

 0.92 41 رجة الكلیةالد

) أن أداة الّدراسـة بأبعادهـا المختلفـة تتمتـع بدرجـة عالیـة 8.3تشیر المعطیات الواردة في الجدول رقم (

 .  من الثبات

 المعالجة اإلحصائیة للبیانات 7.3

الباحــــث بمراجعتهــــا تمهیــــدًا إلدخالهــــا للحاســــوب، وأدخلــــت إلــــى  مبعــــد جمــــع بیانــــات الّدراســــة قــــام

أعطیــت اإلجابــة  إذهــا أرقامــًا معینــة، أي بتحویــل اإلجابــات اللفظیــة إلــى رقمیــة، الحاســوب بإعطائ

درجتــین،  رض بشــدةاومعــدرجــات،  )3( ومعــارضدرجــات،  )4( وموافــقً درجــات،  5 موافــق بشــدة

وعكسـت فـي الفقـرات السـالبة، بحیـث كلمـا  ,ةبـدرجة واحـدة وذلـك فـي الفقـرات الموجولیس لي راي 

 والعكس صحیح.  جامعة القدسلدى العاملین في  التمیزتوى إدارة ازدادت الدرجة ازداد مس
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تمت المعالجة اإلحصائیة الالزمة للبیانات باستخراج األعـداد، والنسـب المئویـة، والمتوسـطات 

عـن  )α ≥ 0.05(واالنحرافات المعیاریة، وقد فحصت فرضیات الّدراسة عند المستوى   الحسابیة

 تبارات اإلحصائیة اآلتیة:طریق االخ

 ).( pearson correlation االرتباطومعامل  .1

 ).Cronbach Alpha( معامل الثبات كرونباخ ألفا .2

 .Discriptive statisticsالمتوسطات واالنحرافات المعیاریة  .3

ولفهم  )SPSS(تم ذلك باستخدام الحاسوب باستخدام برنامج الرزم اإلحصائیة للعلوم االجتماعیة 

فـــي الجـــدول رقـــم  كمـــا هـــو واضـــحج الّدراســـة یمكـــن االســـتعانة بمفتـــاح المتوســـطات الحســـابیة نتـــائ

)9.3.( 

 ): مفتاح المتوسطات الحسابیة. 9.3جدول رقم (

 درجة الموافقة الوزن النسبي المقابل المتوسط الحسابي

 جدا منخفضة %36-%20من  1-1.80

 منخفضة %52-%36اكبر من  2.60-1.80اكبر من 

 متوسطة %68-%52اكبر من  3.40-2.60من  اكبر

 كبیرة %84-%68اكبر من  420-3.40اكبر من 

 كبیرة جدا %100-%84اكبر من  5-4.20اكبر من 

فســـیر نتـــائج الدراســـة والحكـــم علـــى مســـتوى االســـتجابة، اعتمـــد الباحـــث علـــى ترتیـــب المتوســـطات 

ي كــل مجــال، وقــد حــدد الباحــث الحســابیة علــى مســتوى المجــاالت لــالداة ككــل ومســتوى الفقــرات فــ

 درجة الموافقة حسب المحك المعتمد للدراسة.
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 الفصـل الرابـع

 نتائـج الدراسـة

 مقدمة 1.4

لـدى جامعـة القـدس التمیـز یتضمن هذا الفصل عرضًا كـامًال ومفصـًال لنتـائج الدراسـة، حـول إدارة 

الل اإلجابة عن أسئلة الّدراسة ، وذلك من خوفق المعاییر العالمیة للتمیز من وجهة نظر العاملین

 فرضیاتها باستخدام التقنیات اإلحصائیة المناسبة.  ختباروأهدافها وا

 نتائج أسئلة الدراسة 2.4

 :األول السؤال. 1.2.4

 العـاملین نظـر وجهـة مـن للتمیـز العالمیـة المعـاییر وفق القدس جامعة لدى التمیز إدارةما مستوى 

ـــات والسیاســـات واالجـــراءات،  حســـب معـــاییر الدراســـة (القیـــادة، العـــاملین، خدمـــة المجتمـــع، العملی

 ؟  ) التحسین المستمر الجراءات الدراسة

تـــم اســـتخراج المتوســـطات ومـــا تفـــرع عنـــه مـــن اســـئلة فرعیـــة  لالجابـــة عـــن ســـؤال الدراســـة الـــرئیس 

ا فــي الحسـابیة واالنحرافــات المعیاریــة والنسـب المئویــة لفقــرات كـل معیــار حســب درجـة االهمیــة كمــ

 الجدوال الموضحة ادناه.

 وسیتم االجابة عن سؤال الدراسة الرئیس بعد االجابة عن االسئلة الفرعیة للدراسة.

. لالجابة عن سؤال الدراسة الفرعي  المتعلق بمستوى ادارة التمیز لدى جامعة القدس  1.1.2.4

ابیة واالنحرافات وفق معیار القیادة حسب وجهة نظر العاملین تم استخراج المتوسطات الحس

 )1.4المعیاریة والنسبة المئویة لفقرات هذا المعیار حسب درجة االهمیة كما في الجدول رقم(
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q1 1.17 3.72 یتم اختیار مدراء الدوائر والكلیات وفق معاییر محددة 
74

% 

1 
فعةمرت  

q2 
اعتقد ان االدارة العلیا قدوة للمرؤوسین على مستوى السلوك والخلق 

 الرفیع
3.61 1.15 

72

% 

2 
 مرتفعة

q3 1.17 3.52 تشارك االدارة العلیا بفاعلیة في تطویر النظم في الجامعة 
70

& 

3 
 مرتفعة

q4 1.25 3.16 تتشارك قیادة الجامعة وادارتها عملیًا مع مؤسسات المجتمع المحلي 
63

% 

1

0 
 متوسطة

q5 1.18 3.41 تقدر االدارة العلیا للجامعة االنجازات واالبداعات المتمیزة 
68

% 

4 
 متوسطة

q6 
تقدر االدارة العلیا االفكار التطویریة االیجابیة المقدمة من قبل 

 العاملین
3.34 1.19 

67

% 

7 
 متوسطة

q7 
علقة بشؤون تشرك ادارة الجامعة المرؤوسین في اتخاذ القرارات المت

 العمل
3.07 1.30 

61

% 

1

3 
 متوسطة

q8 
تدعم االدارة العلیا للجامعة جهود العاملین نحو تطویر نظام اداري 

 متمیز
3.18 1.21 

64

% 

9 
 متوسطة

q9 
تخصص القیادة الجامعیة الوقت الكافي لالستماع لذوي القدرات 

 الممیزة والمبدعة
3.19 1.30 

64

% 

8 
 متوسطة

q1متوسطة631 1.30 3.16العلیا للجامعة عملیات ادارة التمیز بصورة ناجحة  تواكب االدارة 
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) المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة والنسب المئویة لمؤشرات ادارة 1.4جدول رقم (
 معیار القیادة مرتبة حسب درجة االهمیةلالتمیز في جامعة القدس 

 

تمیز لدى جامعة القدس حسب فقرات معیار القیادة  ) مؤشرات ادارة ال1.4یوضح الجدول رقم (
یتم اختیار مدراء الدوائر والكلیات ) والتي تنص: " 1الفقرة رقم ( امرتبة حسب األهمیة، جاء في مقدمته

ویعزو الباحث ذلك لوجود سیاسة  ) وهي درجة مرتفعة ،3.72وفق معاییر محددة " بمتوسط حسابي (
اعتقد ان االدارة العلیا ) والتي تنص: " 2تاله الفقرة رقم ( مدراء الدوائر، ومعاییر اداریة محددة الختیار

مرتفعة ) وهي درجة 3.61قدوة للمرؤوسین على مستوى السلوك والخلق الرفیع " بمتوسط حسابي (
 وحصلتویعزو الباحث ذلك في عملیة اختیار قیادة الجامعة من قبل القائمین على الجامعة،، ایضا

تدعم القیادة الجامعیة االنشطة التطویریة للعاملین في خدمة المجتمع  ) والتي تنص: "7الفقرة رقم (
، ویعزو الباحث ذلك الى عدم ) وهي درجة متوسطة 3.07" على أقل متوسط حسابي وهو (المحلي 

 توجاء اشراك القیادة الجامعیة للعاملین في البرامج التطویریة الخاصة بالجامعة مع المجتمع المحلي.
%)  وهذه الدرجة 67) وبوزن نسبي (3.33الدرجة الكلیة لمعیار القیادة والذي كان بمتوسط حسابي (

 .تعد متوسطة 

لالجابة عن سؤال الدراسة الفرعي  المتعلق بمستوى ادارة التمیز لدى جامعة القدس   2.1.2.4
وسطات الحسابیة تم استخراج المت في الجامعة وجهة نظر العاملین من العاملین وفق معیار 

واالنحرافات المعیاریة والنسبة المئویة لفقرات هذا المعیار حسب درجة االهمیة كما في الجدول 
 )2.4رقم(

 1 % مستمرة 0

q1

1 
 1.23 3.40 توفر االدارة العلیا االمكانات المادیة الالزمة لتطبیق ادارة التمیز

68

% 

5 
 متوسطة

q1

2 

تدعم القیادة الجامعیة االنشطة التطویریة للعاملین في خدمة 

 المجتمع المحلي
3.15 1.16 

63

% 

1

2 
 متوسطة

 0.70 3.33 الدرجة الكلیة لمعیارة القیادة
67

% 

6 
 متوسطة
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): المتوسطات الحسابیة، واالنحرافات المعیاریة، والنسب المئویة لمؤشرات إدارة 2.4جدول رقم (
 لدى جامعة القدس لمعیار العاملین مرتبة حسب األهمیة
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q13 مرتفعة 1 %72 1.009 3.61 توضع خطط تطویر الموارد البشریة وفق استراتیجیة الجامعة العلیا 

q14 
یحقق نظام العمل في الجامعة تكافؤ الفرص للعاملین من حیث التطویر 

 والتوظیف
 متوسطة 2 65% 1.14 3.27

q15 
یتم تطویر قدرات العاملین بالجامعة من خالل برامج تواكب التطور 

 المستمر
 متوسطة 8 61% 1.28 3.07

q16 
یتم اتاحة فرص امام العاملین في الجامعة لتحقیق طموحاتهم وتطویر 

 قدراتهم
 متوسطة 7 62% 1.19 3.09

q17 متوسطة 5 %64 1.20 3.21 لخطط التطویریةیتم اتاحة الفرص للعاملین في الجامعة للمشاركة في ا 

q18 متوسطة 3 %65 1.30 3.24 تعتمد الجامعة نظام او شبكة تواصل حدیثة للعاملین في الجامعة 

q19 متوسطة 6 %63 1.32 3.13 یتم تقییم العاملین في الجامعة على اسس ومعاییر واضحة ودقیقة 

 متوسطة 4 %65 0.71 3.23 الدرجة الكلیة لمعیار العاملین

مرتبة حسب   العاملین) مؤشرات ادارة التمیز لدى جامعة القدس حسب فقرات معیار 2.4یوضح الجدول رقم (
توضع خطط تطویر الموارد البشریة وفق استراتیجیة ) والتي تنص: " 13الفقرة رقم ( ااألهمیة، جاء في مقدمته

ویعزو الباحث ذلك لفهم العاملین للخطة  ، مرتفعة) وهي درجة 3.61" بمتوسط حسابي ( الجامعة العلیا
) 14تاله الفقرة رقم (االستراتیجیة للجامعة والتي ینبثق منها االهداف والخطط التطویریة لدائرة الموارد البشریة ،

" بمتوسط  یحقق نظام العمل في الجامعة تكافؤ الفرص للعاملین من حیث التطویر والتوظیفوالتي تنص: " 
ویعزو الباحث ذلك الى اهتمام الجامعة بتطویر الفئات العلیا من العاملین هي درجة متوسطة، ) و 3.27حسابي (

تدعم القیادة الجامعیة االنشطة  ) والتي تنص: "15وحصلت الفقرة رقم (في الجامعة كرؤساء الدوائر واالقسام،
) وهي درجة متوسطة 3.07التطویریة للعاملین في خدمة المجتمع المحلي " على أقل متوسط حسابي وهو (

اشراك كافة العاملین في خطط الجامعة التطویریة التي تدعم المجتمع المحلي ویعزو الباحث ذلك الى عدم  ،كذلك
 .جابات المفحوصین على فقرات االستبانة ضمن معیار العاملین كانت متوسطةالدرجة الكلیة المما یدل ان ،
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الثالث المتعلق بمستوى ادارة التمیز لدى جامعة القدس وفق معیار  لالجابة عن سؤال الدراسة الفرعي  3.1.2.4
خدمة المجتمع  حسب وجهة نظر العاملین تم استخراج المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة والنسبة 

 )3.4المئویة لفقرات هذا المعیار حسب درجة االهمیة كما في الجدول رقم(

بیة، واالنحرافات المعیاریة، والنسب المئویة لمؤشرات إدارة لدى ): المتوسطات الحسا3.4جدول رقم (
 مرتبة حسب األهمیة جامعة القدس لمعیار خدمة المجتمع
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q2
0 

تحرص الجامعة على المساهمة في التنمیة المستدامة للمجتمع 
بها المحیط  

3.59 1.0
3 

72
% 

 مرتفعة 1

q2
1 

تعزز الجامعة ارتباطها المجتمعي من خالل تناولها بحوث مختلفة 
 تخص المجتمع المحلي

3.44 1.2
5 

69
% 

 مرتفعة 2

q2
2 

تعزز الجامعة عالقاتها مع المجتمع المحلي من خالل اشراكهم في 
 .المؤتمرات، الندوات، وورشات العمل

3.24 1.2
4 

65
% 

 متوسطة 4

q2
3 

تتواصل الجامعة مع المجتمع بهدف احداث التطویر في كافة 
 مناحي الحیاة

3.07 1.3
3 

61
% 

 متوسطة 8

q2
4 

تتعاون الجامعة مع مؤسسات المجتمع المدني في تقدیم الخدمات 
 ذات العالقة

3.20 1.2
9 

64
% 

 متوسطة 7

q2
5 

تمد الجامعة مؤسسات المجتمع المدني بالخبراء من كوادرها 
 االكفاء

3.20 1.3
0 

64
% 

 متوسطة 6

q2
6 

تتعاون الجامعة مع مؤسسات التعلیم العالي لضمان جودة متمیزة 
 لمخرجات التعلیم فیها

3.24 1.3
4 

65
% 

 متوسطة 5

0.8 3.29 الدرجة الكلیة لمعیار خدمة المجتمع
0 

66
% 

 متوسطة 3

اییر العالمیة للتمیز حسب فقرات ادارة التمیز لدى جامعة القدس وفق المع) مؤشرات 3.4یوضح الجدول رقم (

تحرص الجامعة  " :) والتي تنص20الفقرة رقم ( امرتبة حسب األهمیة، جاء في مقدمته  خدمة المجتمعمعیار 

 ، مرتفعة) وهي درجة 3.59بمتوسط حسابي ( " على المساهمة في التنمیة المستدامة للمجتمع المحیط بها
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جامعة بخدمة المجتمع المحلي كاحد اهم المرتكزات الرئیسة الداعمة ویعزو الباحث ذلك الى اهتمام ادارة ال

تعزز الجامعة ارتباطها المجتمعي من خالل تناولها بحوث  : ") والتي تنص21الفقرة رقم ( تاله للجامعة،

ویعزو الباحث ذلك الى دعم ، مرتفعة ) وهي درجة3.27بمتوسط حسابي ( " مختلفة تخص المجتمع المحلي

فة الدراسات والبحوث التي من شانها خدمة المجتمع المحیط بالجامعة والتي تهدف الى تعزیز وتوفیر كا

تتواصل الجامعة مع المجتمع  " ) والتي تنص:23رقم ( فقرةال وحصلتالشراكة بالجامعة مع المجتمع المحلي ،

، ي درجة متوسطة) وه3.07وهو ( " على أقل متوسط حسابي بهدف احداث التطویر في كافة مناحي الحیاة

وجاءت  ویعزو الباحث ذلك الى سیاسة االحتالل التي تحول دون تحقیق هذا التطویر بالشكل المطلوب،

الى ان اجابة المبحوثین على هذا المعیار ) مما یشیر 3.29الدرجة الكلیة لهذا المعیار بمتوسط حسابي (

 .كانت بدرجة متوسطة

عي الرابع المتعلق بمستوى ادارة التمیز لدى جامعة القدس وفق لالجابة عن سؤال الدراسة الفر   4.1.2.4

معیار العملیات والسیاسات واالجراءات من وجهة نظر العاملین تم استخراج المتوسطات الحسابیة واالنحرافات 

 ).4.4المعیاریة والنسبة المئویة لفقرات هذا المعیار حسب درجة االهمیة كما في الجدول رقم(
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): المتوسطات الحسابیة، واالنحرافات المعیاریة، والنسب المئویة لمؤشرات إدارة لدى 4.4رقم (جدول 
 جامعة القدس لمعیار العملیات واالجراءات مرتبة حسب األهمیة
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q27 
یق الكامل بین تحرص الجامعة على تحقیق التنس

 الدوائر واالقسام المختلفة
3.58 1.01 72% 1 

مرت
 فعة

q28 
تعتمد الجامعة نظاما اداریا فاعال لقیادة الجامعة  

 نحو التمیز واالبداع
3.44 1.11 69% 2 

مرت
 فعة

q29 3 %66 1.08 3.31 تخصص الجامعة االمكانات الالزمة للبحث والتطویر 
متو 
سط

 ة

q30 
س اداء مناسبة لكل وظیفة من تضع الجامعة مقایی

 وظائفها
3.05 1.28 61% 6 

متو 
سط

 ة

q31 
تستغل الجامعة مواردها وطاقاتها بكفاءة وفاعلیة 

 عالیة
2.92 1.20 58% 7 

متو 
سط

 ة

q32 
یلتزم كل العاملین في الجامعة باإلجراءات والعملیات 

 وفق النظام
3.07 1.28 62% 5 

متو 
سط

 ة

q33 
فیة والوضوح في كل تعتمد الجامعة نظام الشفا

 اجراءاتها
2.87 1.30 57% 8 

متو 
سط

 ة

 4 %64 0.71 3.18 الدرجة الكلیة لفقرات معیار العملیات والسیاسات واالجراءات
متو 
سط

 ة
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العملیات ادارة التمیز لدى جامعة القدس حسب فقرات معیار ) مؤشرات 4.4یوضح الجدول رقم ( 

تحرص  ) والتي تنص: "27الفقرة رقم ( ، جاء في مقدمتهمرتبة حسب األهمیة  والسیاسات واالجراءات

) وهي درجة 3.58" بمتوسط حسابي ( الجامعة على تحقیق التنسیق الكامل بین الدوائر واالقسام المختلفة

ویعزو الباحث ذلك الى سیاسة الجامعة التي تؤكد على ضرورة التنسیق بین الدوائر واالقسام  ، مرتفعة

تعتمد الجامعة نظاما اداریا فاعال لقیادة  ) والتي تنص: "28الفقرة رقم ( تاله االداء،لتحقیق اعلى معاییر 

ویعزو الباحث ذلك الى  ،مرتفعة) وهي درجة 3.44بمتوسط حسابي ( "الجامعة  نحو التمیز واالبداع 

ظل  السعي الدؤوب للجامعة نحو تحقیق التمیز واالبداع في كافة دوائر واقسام وكلیات الجامعة في

تعتمد الجامعة نظام  ) والتي تنص: "33وحصلت الفقرة رقم ( التنافس الشدید بین الجامعات الفلسطینیة، 

، ) وهي درجة متوسطة 2.87" على أقل متوسط حسابي وهو ( الشفافیة والوضوح في كل اجراءاتها

یها جمیع العاملین في ویعزو الباحث ذلك الى وجود سیاسات واجراءات خاصة باالدارة العلیا ال یطلع عل

) مما یدل على ان اجابات 3.18الجامعة، وجاءت الدرجة الكلیة لهذا المعیار بمتوسط حسابي (

 .المفحوصین لهذا المعیار   متوسطة

المتعلق بمستوى ادارة التمیز لدى جامعة القدس وفق معیار  الخامسلالجابة عن سؤال الدراسة الفرعي  5.1.2.4

نظر العاملین تم استخراج المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة والنسبة المئویة العاملین حسب وجهة 

 )5.4لفقرات هذا المعیار حسب درجة االهمیة كما في الجدول رقم(
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): المتوسطات الحسابیة، واالنحرافات المعیاریة، والنسب المئویة لمؤشرات إدارة لدى جامعة القدس 5.4جدول رقم (    

 مرتبة حسب األهمیةللكادر االكادیمي واالداري  ار التحسین المستمرلمعی
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q3
4 

تعتمد الجامعة نظام جودة واعتماد على مستوى اقلیمي او 
 عالمي یتناسب مع التقدم والتمیز المطلوب

 تفعةمر  2 70% 1.12 3.49

q3
5 

تراعي الجامعة في قبول الطلبة الجدد معاییر التعلیم العالي 
 المتجددة

 متوسطة 3 67% 1.17 3.35

q3
6 

تعمل الجامعة على تطویر اهدافها االستراتیجیة وفق التمیز 
 التكنولوجي المعتمد على مستوى عالمي

 متوسطة 4 66% 1.23 3.29

q3
7 

اییر التمیز العالمیة تهتم الجامعة بإنجاز اعمالها وفق مع
 المتعارف علیها للوصول للنتائج

 متوسطة 6 64% 1.27 3.20

q3
8 

 متوسطة 7 %64 1.19 3.19 تتابع الجامعة التطور لكافة العاملین فیها لتشجیع التمیز

q3
9 

یتم تقییم استراتیجیات الجامعة الداخلیة بهدف تشخیص 
 تكیفها مع البیئة المحیطة(نقاط القوة والضعف).

 متوسطة 8 60% 1.32 3.00

q4
0 

 مرتفعة 1 %71 1.25 3.57 تهتم الجامعة باستقطاب الكفاءات العلمیة واالداریة المتمیزة

q4
1 

تعتمد الجامعة تخصصات وفق حاجة السوق المحلي 
 واالقلیمي

 متوسطة 5 65% 1.26 3.19

الدرجة الكلیة لفقرات مجال التحسین المستمر للكادر االكادیمي 
 اريواالد

 متوسطة  66% 0.72 3.29

ادارة التمیز لدى جامعة القدس حسب فقرات معیار التحسین ) مؤشرات 5.4یوضح الجدول رقم (           

 " :) والتي تنص40الفقرة رقم ( مرتبة حسب األهمیة، جاء في مقدمته المستمر للكادر االداري واالكادیمي 

 مرتفعة) وهي درجة 3.57بمتوسط حسابي ( " واالداریة المتمیزةتهتم الجامعة باستقطاب الكفاءات العلمیة 
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الباحث ذلك الى رغبة الجامعة المستمرة في استقطاب الكفاءات العلمیة واالداریة من اجل تحقیق ویعزو  ،

تعتمد  : ") والتي تنص34الفقرة رقم ( تاله اعلى درجات التمیز في ظل المنافسة الشدیدة بین الجامعات،

بمتوسط  "نظام جودة واعتماد على مستوى اقلیمي او عالمي یتناسب مع التقدم والتمیز المطلوب الجامعة 

ویعزو الباحث ذلك لوجود انظمة وقوانین تحكم وتضبط عمل الجامعة  ،مرتفعة) وهي درجة 3.49حسابي (

ة الداخلیة بهدف یتم تقییم استراتیجیات الجامع " ) والتي تنص:39رقم ( فقرةال وحصلت اداریا واكادیما،

) وهي 3.00هو (و  " على أقل متوسط حسابيتشخیص تكیفها مع البیئة المحیطة(نقاط القوة والضعف).

، ویعزو الباحث ذلك الى عدم اطالع المفحوصین على استراتیجیة الجامعة من حیث البیئة درجة متوسطة 

یزها، وجاءت الدرجة الكلیة لهذا المعیار الداخلیة فیها والبحث عن نقاط الضعف لمعالجتها ونقاط القوة لتعز 

) وهذا یدل على ان اجابات المفحوصین على فقرات هذا المعیاركانت بدرجة 3.29بمتوسط حسابي (

 متوسطة.

لالجابة عن سؤال الدراسة الرئیس الذي ینص على مستوى تطبیق جامعة القدس الدارة التمیز وفق  2.2.4   

هة نظر العاملین وهي (القیادة،العاملین،خدمة المجتمع،العملیات واالجراءات المعاییر العالمیة للتمیز من ج

 والسیاسات، التحسین المستمر للكادر االكادیمي واالداري).

حیث تم استخراج المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة والنسب المئویة للدرجة الكلیة لمعاییر الدراسة 

 )6.4الجدول رقم ( الخمسة والدرجةالكلیة لهما حسب
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 إدارةاألعداد، والمتوسطات الحسابیة، واالنحرافات المعیاریة، والنسب المئویة لمستوى إدارة ): 6.4( جدول رقم    

 عاییرالعاملین حسب الدرجة الكلیة لم نظر وجهة من للتمیز العالمیة المعاییر وفق القدس جامعة لدى التمیز

 .مرتبة حسب االهمیةوالدجة الكلیة لهما  الدراسة 
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 متوسطة 1 %67 0.70 3.33 معیار القیادة

 متوسطة 4 %65 0.71 3.23 معیار العاملین

 متوسطة 3 %66 0.80 3.29 معیار خدمة المجتمع

 متوسطة 5 %64 0.71 3.18 معیار العملیات واالجراءات

 متوسطة 2 %66 0.72 3.29 معیار التحسین المستمر

 متوسطة  %65 0.73 3.26 الدرجة الكلیة لمعاییرالدراسة

أن مسـتوى إدارة التمیـز لـدى جامعـة القــدس ) 6.4یتضـح مـن المعطیـات الـواردة فـي الجــدول رقـم (

المتبعـة فـي الدراسـة التـي اجـاب لمعـاییر لفقـرات ا للدرجـة الكلیـة وفق المعاییر العالمیـة للتمیـز تبعـا

فــي الجامعــة كانــت متوســطة ، إذ بلــغ المتوســط الحســابي العلــى معیــار وهــو  علیهــا المفحوصــین

تـــــاله معیـــــار التحســـــین المســـــتمر للكـــــادر االكـــــادیمي واالداري ومعیـــــار خدمـــــة )، 3.33القیـــــادة  (

ار العـــاملین بمتوســـط % ،وجـــاء بعـــدها معیـــ66) ووزن نســـبي 3.29المجتمـــع بمتوســـط حســـابي (

بینمـا بلـغ المتوسـط الحسـابي الدنـى معیـار وهـو العملیـات %) ،65) وبوزن نسـبي(3.23حسابي (

 .%64وبوزن نسبي بلغ  3.18)واالجراءات (

وهــي  65%وبــوزن نســبي  3.26)بینمــا بلــغ المتوســط الحســابي للدرجــة الكلیــة لمعــاییر الدراســة ( 

بــان مســتوى تطبیــق جامعــة القــدس لمعــاییر ادارة التمیــز درجــة متوســطة، وعلیــه فانــه یمكــن القــول 

 الواردة في الدراسة والتي اجاب علیها المقحوصین جاءت بدرجة متوسطة.
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         القصل الرابع 

 

 التوصیاتملخص النتائج واالستنتاجات و 

 مقدمة 1.5

 ,وأهـدافهالة الّدراسـة مع األخذ بعین االعتبـار أسـئ واستنتاجاتهایعالج الفصل الحالي نتائج الّدراسة 

تحلیـل نتـائج الّدراسـة ومقارنتهـا بالدراسـات السـابقة إن وجـدت وبلـورة بعـض التوصـیات إلى  إضافة

 لنتائج الدراسة. استناداً 

 ومناقشتهاملخص نتائج الّدراسة  2.5

 ملخص النتائج المتعلقة بأسئلة الدراسة: 1.2.5

ى إدارة التمیــز لــدى جامعــة القــدس وفــق مســتو بالمتعلــق الــرئیس ملخــص نتــائج الســؤال األول 

حســب معــاییر الدراســة (القیــادة، العــاملین،  المعــاییر العالمیــة للتمیــز مــن وجهــة نظــر العــاملین

ـــادر االكـــادیمي  ـــع، العملیـــات والسیاســـات واالجـــراءات، التحســـین المســـتمر للك ـــة المجتم خدم

 واالداري.

من حیث ترتیب فقرات  ریة والنسب المئویةالمتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاتم استخدام 

حسب الوزن النسبي لكل فقرة من فقرات الدراسة  صاعدیامحاور الدراسة حسب االهمیة مرتبة ت

موزعة على خمس محاور رئیسة اعتبرت معاییر للدراسة وهي: معیار القیادة  ) فقرة،41البالغة (

) فقرات كما في 7ن وشمل على () ومعیار العاملی1.4) فقرة كما في الجدول (12وشمل (

) ومعیار 3.4) فقرات كما في الجدول رقم (7) ومعیار خدمة المجتمع على (2.4الجدول رقم (

) ومعیار 4.4) فقرات كما في الجدول رقم (7العملیات والسیاسات واالجراءات وشمل على (
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 )5.4ي الجدول رقم () فقرات كما ف8التحسین المستمر للكادر االكادیمي واالداري وشمل على (

یساوي درجة ) ان المتوسط الحسابي لجمیع فقرات الدراسة ومحاورها 6.4ویبین الجدول رقم (

 .متوسطة

 

راسة التي كانت الدنتجة الدراسات السابقة الواردة في الدراسة التي اتفقت والتي اختلفت مع ) 1.5جدول رقم (

 بدرجة متوسطة

 اسات السابقة التي اتفقتالدر  التي اختلف الدراسات السابقة

) التي alsuhaimi،2012واختلفت هذه النتجیة مع دراسة (

بینت وجود ارتفاع كبیر في تطبیق ادارة الجودة الشاملة في 

جامعة الملك سعود ویرجع االختالف هنا الختالف البیئة 

 والمجتمع

واتفقت كذلك مع دراسة (فارس 

) التي بینت ان درجة تطبیق 2012واالغا،

بعاد ادارة الجودة الشاملة في اقسام القبول ا

والتسجیل في جامعة القدس المفتوحة في 

 فروع قطاع غزة كانت متوسطة

) التي بینت ان درجة 2011دراسة (ابوعبده، 

تطبیق معاییر ادارة الجودة الشاملة في 

مدارس مدینة نابلس من وجهة نظر 

المدیرین والمدیرات فیها في جمیع المجاالت 

كانت درجة متوسطة رغم اختالف مجتمع قد 

 الدراسة والمتغیرات

) حیث بینت وجود ترتیب تنازلي 2009دراسة (الجعبري،

لمؤسسات التعلیم العالي في الضفة الغربیة والذي بینت فیه 

 وجود درجات منخفضة لعناصر التمیز.

 

اتفقت نتجیة الدراسة مع 

) التي بینت عدم 2013دراسة(الزعبي،

الكافي الدارة الجودة الشاملة وذلك االهتمام 

في واقع ادارة الجودة الشاملة في قطاع 
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التعلیم العالي االردني في ظل االزمة 

 االقتصادیة العالمیة

) والتي بینت ان ادارة الجودة الشاملة 2010ودراسة (الناصر،

عملیة متكاملة االبعاد والمحاور وال یمكن العمل بها دون 

 تكاملها مجتمعة

) والتي بینت ان 2010اسة (النسور،ودر 

مستوى تطبیق ابعاد التمیز المؤسسي في 

وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي االردنیة 

 والتي من ضمنها معیار القیادة متوسطة

التي  (saada;2013)واختلفت نتیجة هذه الدراسة مع دراسة 

بینت ان مستوى االداء القیادي في الكلیة الجامعیة عند 

بیق معیار القیادة للنموذج االوروبي للتمیز بلغ حوالي تط

 % وهي درجة مرتفعه75.9

) التي بینت ان 2009ودراسة (النصیر،

هناك حاجة ماسة الي نظام جامعي الى 

تطبیق معاییر الجودة الشاملة وصوال الى 

 التمیز

) التي بینت ان 2008واختلفت كذلك مع دراسة (ابو عامر،

جة توافر الجودة االداریة في الجامعات المتوسط الكلي لدر 

% وبدرجة 69.8الفلسطینیة في محافظات غزة بوزن نسبي 

توافر كبیرة ، وهذا االختالف یرجع الختالف خصائص كل بیئة 

 من الدراسات ومجتمعاتها

) والتي بینت ان 2009ودراسة (الجعبري،

معیار القیادة مطبق بشكل متوسط في 

الضفة الغربیة وهو مؤسسات التعلیم العالي ب

 امر ایجابي

) التي بینت ان مستوى تطبیق 2012دراسة (فارس واالغا،

ابعاد ادارة الجودة الشاملة في اقسام القبول والتسجیل بغزة 

ویرجع هذا الختالف  حسب معیار العملیات واالجراءات مقبول،

مجتمع الدراسة المتمثل في العاملین في االقسام وكذلك 

 یراتالختالف المتغ

) والتي بینت ان 2010دراسة (النسور،

مستوى تطبیق ابعاد التمیز المؤسسي في 

وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي االردنیة 

 والتي من ضمنها معیار العاملین متوسطة

) التي بینت ان المتوسط الكلي لدرجة 2008دراسة (ابو عامر،

جامعات في الوالتحسین المستمر توافر الجودة االداریة 

% وبدرجة 69.8الفلسطینیة في محافظات غزة بوزن نسبي 

) التي بینت ان saada,2013دراسة (

مستوى اداء العاملین في الكلیة الجامعیة 

نموذج عند تطبیق معیار العاملین حسب ال
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توافر كبیرة، وهذا االختالف عموما یرجع الختالف خصائص 

 راسات التي تمت وخصاص مجتمعاتها.كل من بیئة الد

 االوروبي للتمیز یعد بشكل متوسط

) التي بینت ان 2009دراسة (الجعبري، 

متوفر في جامعات  خدمة المجتمع معیار

 .الضفة الغربیة بمستوى متوسط

 

 الدراسة نتائج 3.5

 نتائج  الدراسة

ان بعد االطالع على نتائج تساؤالت الدراسة ومناقشتها وتحلیل بیاناتها, فقد توصل الباحث إلى 

 نتائج الدراسة تتلخص وفق معاییر الدراسة في التالي:

 :: محور القیادةاوال

. جاء مستوى تطبیق جامعة القدس لمعیار القیادة بدرجة متوسطة وفق اجابة المفحوصین ویعزو 

الباحث ذلك الى ضرورة اشراك العاملین بالخطط التطویریة للجامعة من قبل االدارة العلیا، وان 

دة الجامعیة التطور والتمیز وتسعى الى دعم العاملین في هذا المجال مادیا ومعنویا، تواكب القیا

بینما جاء معیار القیادة حسب الدرجة الكلیة في المرتبة االولى من بین محاور الدراسة، حیث 

) والتي تنص على " یتم اختیار مدراء 1جاءت بعض الفقرات بدرجة مرتفعة مثل الفقرة رقم(

) والتي تنص على: " اعتقد ان االدارة 2لكلیات وفق معاییر محددة "، والفقرة رقم (الدوائر وا

العلیا قدوة للمرؤوسین على مستوى السلوك والخلق الرفیع " ، ویعزو الباحث ذلك الى عملیة 
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اختیار قیادة الجامعة من قبل القائمین علیها وكذلك لوجود سیاسة ومعاییر اداریة محددة الختیار 

 الدوائر. مدراء

 محور العاملین (الموارد البشریة):ثانیا:  

. جاء مستوى تطبیق جامعة القدس لمعیار العاملین كأحد معاییر ادارة التمیز بدرجة متوسطة 

حسب نتائج الدراسة، ویعزو الباحث ذلك الى اهتمام الجامعة بتطویر الفئات العلیا من العاملین 

م، وكذلك الى عدم اشراك كافة العاملین في خطط الجامعة في الجامعة كرؤساء الدوائر واالقسا

التطویریة التي تدعم المجتمع المحلي ،مما یدل ان الدرجة الكلیة إلجابات المفحوصین على 

فقرات االستبانة ضمن معیار العاملین كانت متوسطة. حیث جاء ترتیب هذا المحور في المرتبة 

 یر الدراسةالرابعة ضمن ترتیب الدرجة الكلیة لمعای

 محور خدمة المجتمع:ثالثا: 

ان معیار ادارة التمیز في ضوء النماذج العالمیة للتمیز وهو خدمة المجتمع متوفر في جامعة  *

القدس بدرجة متوسطة ، ویعزو الباحث ذلك الى سیاسة االحتالل التي تحول دون احداث 

مفحوصین على بعض فقرات(جاء التطویر في المجتمع بالشكل المطلوب ، فیما جاءت اجابات ال

) والتي تنص: " تحرص الجامعة على المساهمة في التنمیة المستدامة 20في مقدمتها الفقرة رقم (

) والتي 21) وهي درجة مرتفعة ، تاله الفقرة رقم (3.59للمجتمع المحیط بها " بمتوسط حسابي (

ث مختلفة تخص المجتمع تنص: " تعزز الجامعة ارتباطها المجتمعي من خالل تناولها بحو 

) وهي درجة مرتفعة،) ویعزو الباحث ذلك الى اهتمام ادارة 3.27المحلي " بمتوسط حسابي (

الجامعة بخدمة المجتمع المحلي كأحد اهم المرتكزات الرئیسة الداعمة للجامعة رغم عوائق 

البیئة الخارجیة االحتالل، وكذلك الى دعم وتوفیر كافة الدراسات والبحوث التي من شانها خدمة 
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للجامعة) بالجامعة والتي تهدف الى تعزیز شراكة الجامعة مع المجتمع المحلي. حیث جاء ترتیب 

 هذا المعاییر في المرتبة الثالثة ضمن ترتیب الدرجة الكلیة لمعاییر الدراسة.

 :محور العملیات والسیاسات واالجراءاترابعا: 

ادارة التمیز في ضوء النماذج العالمیة للتمیز اال وهو  من خالل نتائج الدراسة یتبین ان معیار *

العملیات والسیاسات واالجراءات متوفر بدرجة متوسطة حسب اجابات المفحوصین، جاء ادناها 

) والتي تنص: " تعتمد الجامعة نظام الشفافیة والوضوح في كل اجراءاتها " على 33الفقرة رقم (

ة متوسطة ، وجاء ترتیب هذا العیار بالنسبة للدرجة ) وهي درج2.87أقل متوسط حسابي وهو (

للكلیة للدراسة في المرتبة الرابعة من بین الدرجة الكلیة لمعاییر الدراسة ، ویعزو الباحث ذلك الى 

وجود سیاسات واجراءات خاصة باإلدارة العلیا ال یطلع علیها جمیع العاملین في الجامعة، فیما 

ابة بعض فقرات هذا المجال بدرجة مرتفعة(جاء في مقدمته جاءت اجابة المفحوصین على اج

) والتي تنص: " تحرص الجامعة على تحقیق التنسیق الكامل بین الدوائر واالقسام 27الفقرة رقم (

) والتي تنص: " 28) وهي درجة مرتفعة ، تاله الفقرة رقم (3.58المختلفة " بمتوسط حسابي (

لقیادة الجامعة  نحو التمیز واالبداع " بمتوسط حسابي تعتمد الجامعة نظاما اداریا فاعال 

) وهي درجة مرتفعة)، ویعزو الباحث ذلك الى سیاسة الجامعة التي تؤكد على ضرورة 3.44(

التنسیق بین الدوائر واالقسام لتحقیق اعلى معاییر االداء، وكذلك الى السعي الدؤوب للجامعة 

ر واقسام وكلیات الجامعة في ظل التنافس الشدید بین نحو تحقیق التمیز واالبداع في كافة دوائ

 الجامعات الفلسطینیة. 

 محور التحسین المستمر للكادر االداري واالكادیميخامسا: 
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جاء معیار ادارة التمیز في ضوء النماذج العالمیة للتمیز اال وهو التحسین المستمر للكادر  *

) والتي 39دراسة ، حیث حصلت الفقرة رقم (االداري واالكادیمي متوفر بدرجة متوسطة حسب ال

تنص: " یتم تقییم استراتیجیات الجامعة الداخلیة بهدف تشخیص تكیفها مع البیئة المحیطة(نقاط 

) وهي درجة متوسطة ، ویعزو الباحث 3.00القوة والضعف)." على أقل متوسط حسابي وهو (

ن حیث البیئة الداخلیة فیها والبحث ذلك الى عدم اطالع المفحوصین على استراتیجیة الجامعة م

عن نقاط الضعف لمعالجتها ونقاط القوة لتعزیزها، فیما اجاب المفحوصین على بعض فقرات هذا 

) والتي تنص: " تهتم الجامعة 40المجال بدرجة مرتفعة، حیث جاء في مقدمته الفقرة رقم (

) وهي درجة مرتفعة 3.57بي (باستقطاب الكفاءات العلمیة واالداریة المتمیزة " بمتوسط حسا

) والتي تنص: " تعتمد الجامعة نظام جودة واعتماد على مستوى اقلیمي او 34،تاله الفقرة رقم (

) وهي درجة مرتفعة، 3.49عالمي یتناسب مع التقدم والتمیز المطلوب " بمتوسط حسابي (

علمیة واالداریة من اجل ویعزو الباحث ذلك الى رغبة الجامعة المستمرة في استقطاب الكفاءات ال

تحقیق اعلى درجات التمیز في ظل المنافسة الشدیدة بین الجامعات، وكذلك لوجود انظمة 

وقوانین تحكم وتضبط عمل الجامعة اداریا واكادیمیا. وقد جاء ترتیب هذا المحور في المرتبة 

 الدرجة الكلیة لمعاییر الدراسة. الثانیة حسب ترتیب

 

 توصیات الدراسة 4.5

 استنادًا إلى النتائج التي توصلت إلیها الّدراسة یوصي الباحث بما یلي:

.یوصي الباحث بضرورة مراجعة الخطة االستراتیجیة للجامعة وذلك من خالل فریق عمل من 1

الخبراء لتحلیل البیئة الداخلیة والخارجیة وذلك للتعرف على نقاط القوة والفرص لتعزیزها ونقاط 
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معالجتها وتجنبها، مما یعزز معیار السیاسات واالستراتیجیات بشكل عام الضعف والتهدیدات ل

 في الجامعة .

.ضرورة ان تعمل جامعة القدس على االهتمام الشدید برفع مستوى تطبیقها لمعیار التحسین 2

المستمر كأحد معاییر ادارة التمیز كونه جاء في المرتبة االخیرة حسب ترتیب الدرجة الكلیة 

 دراسة. لمعاییر ال

من الضروري زیادة االهتمام وااللتزام بكل (معاییر) ادارة التمیز التي كانت وفق المعدل  .3

االفتراضي للدراسة بدرجة متوسطة من اجل تعزیزها او غیر المتوفرة من اجل تحقیقها واالخذ 

ل بفلسفة ادارة التمیز منهجا اداریا مناسبا من اجل تنسیق الجهود في جمیع جوانب العم

االكادیمي واالداري في جامعة القدس وبذلك تسهم في احداث تغیرات ایجابیة ترفع مستوى كفاءة 

 اداء الجامعة.

.یوصي الباحث بأهمیة العمل على انشاء وحدة خاصة بإدارة التمیز وذلك ضمن عمادة دائرة 4

ادارة التمیز  او وحدة الجودة في الجامعة لما سیكون لها من دور في تعزیز ورفع مستوى تطبیق

وفق النماذج العالمیة من خالل الدراسات الالزمة لذلك وبالتالي مواكبة تطویر تلك العناصر اوال 

 بأول.

.یوصي الباحث بأهمیة تدریب جمیع العاملین في الجامعة على مفاهیم ومعاییر ادارة التمیز 5

عي بأهمیة وفوائد تطبیق وذلك من خالل عقد الندوات وورش العمل والنشرات التوجیهیة لبث الو 

عناصر ادارة التمیز الواردة في الدراسة، وتوفیر االمكانیات المادیة والبشریة التي تساند تطبیق 

 معاییر ادارة التمیز وفق النماذج العالمیة للتمیز.

. یوصــي الباحــث بعمــل دراســة مماثلــة علــى جمیــع الجامعــات الفلســطینیة وذلــك ألهمیــة دراســة 6

 التمیز في هذا القطاع.وتطبیق ادارة 
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 المصادر والمراجع

 قـائمـة المـراجـع العـربیـة 1.5.5

درجة تطبیق معاییر الجودة الشاملة في مدارس محافظة نابلس ".)2011ده، فاطمة.(بأبو ع* 

 -نابلس -"، رسالة ماجستیر غیر منشورة، جامعة النجاح الوطنیةمن وجهة نظر المدیرین فیها

 فلسطین .

واقع الجودة اإلداریة في الجامعات الفلسطینیة من وجهة نظر  )."2008.( امال مر،* ابو عا

 غزة، فلسطین.الجامعة االسالمیة، "، رسالة ماجستیر،اإلداریین وسبل تطویره

واقع تطبیق ادارة الجودة الشاملة في الجامعات )."2006* أبو فارة، یوسف.(

 .281-246، 2ال، المجلدالمجلة االردنیة في ادارة االعم،"الفلسطینیة

"،المؤتمر التربوي الخامس، ادارة الجودة الشاملة وتمیز الجامعة)." 2005* فتحي، احمد.(

 ،البحرین.1مجلد

دور ادارة التمیز في تطویر اداء مؤسسات التعلیم العالي في ".)2009الجعبري، تغرید.( * 

 فلسطین. -، رسالة ماجستیر، جامعة الخلیلالضفة الغربیة"

"،مجلة ادارة اثر تطبیق ادارة الجودة الشاملة على اداء المؤسسات)."2015الحاكم، احمد.(* 

 .71-45، 2،ع16الجودة الشاملة، جامعة السودان للعلوم والتكنولوجیا، المجلد

تقییم األداء الجامعي من وجهة نظر أعضاء الهیئة التدریسیة " .)2004الحجار، رائد.(* 

سلسلة العلوم  –"، مجلة جامعة األقصى  هوم إدارة الجودة الشاملةبجامعة األقصى في ضوء مف

 . 240- 203) ، 2غزة ، المجلد الثامن،( –االنسانیة 
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تقییم االداء الجامعي في ضوء معاییر ادارة الجوظة )."2011* الحراحشة، محمد عبود.(

المؤتمر العربي  "،ورقة علمیة مقدمة الىالشاملة من وجهة نظر العاملین في جامعة ال البیت

  االردن. -الدولي لضمان جودة التعلیم العالي، جامعة الزرقاء الخاصة

دور عملیة التقییم المؤسسي في نشر ثقافة الجودة في )."2010* الدجني، ایاد علي.(

 "، غزة، فلسطین.جامعات قطاع غزة من وجهة نظر فریق التقییم

، اعمال مؤتمرات االدارة والتمیز االداري" اإلدارة االستراتیجیة)."2008* الدوري، حسین.(

 .249-287مصر، -االستراتیجیة ودعم القدرات التنافسیة للمؤسسات العربیة للتنمیة االداریة

"، رسالة ماجستیر، جامعة ادارة التمیز في القطاع العام االردني)."2006* الدویري، غسان.(

 األردن. -الیرموك، اربد

"، دار صفاء للنشر الجودة في المنظمات الحدیثة)."2010الشبلي.(* الدرادكة، مامون محمد و 

 االردن.-والتوزیع، عمان

دراسة تطبیقیة على -ادارة المعرفة واثرها على تمیز االداء)."2011* الزطمة، نضال محمد.(

"، رسالة ماجستیر، الجامعة االسالمیة الكلیات والمعاهد التقنیة المتوسطة العاملة في قطاه غزة

 غزة، فلسطین. –

دور إدارة الجودة الشاملة في تقلیل المخاطر في قطاع التعلیم ".)2013الزعبي، علي.( *

"، المجلة العربیة لضمان  العالي األردني في ظل األزمة االقتصادیة العالمیة دراسة تطبیقیة

  ).11جودة التعلیم الجامعي، المجلد السادس، العد (

"، مجلة التنمیة االداریة، معهد االدارة اء المتمیز في العملاالد)."2013السویدان،طارق.(* 

 .109السعودیة،ع -العامة،الریاض
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"، دار غریب نماذج وتقنیات االدارة في عصر المعرفة -ادارة التمیز")2002السلمي، علي .( *

 ، مصر.ةللطباعة والنشر والتوزیع، القاهر 

، كتاب املة في جامعة القدس المفتوحة"واقع ادارة الجودة الش".)2007السویطي، شبلي.( *

بحوث المؤتمر الثالث التحاد نقابات اساتذة الجامعات الفلسطینیة، الجودة والتمیز واالعتماد في 

  فلسطین. -مؤسسات التعلیم العالي، جامعة القدس

الة "، رسدور الثقافة التنظیمیة في تفعیل تطبیقات االدارة االلكترونیة)."2009* السهلي، فهد.(

  ماجستیر، جامعة نایف العربیة للعلوم االمنیة، الریاض، السعودیة.

ضمان الجودة واثره في أداء كلیات االقتصاد والعلوم )."2012* الطائي، محمد احمد.(

 "، الطبعة العربیة االولى، مكتبة المجتمع العربي، عمان، االردن.االداریة

لتمیز في التعلم والتعلیم ودورها في تحقیق تبني استراتیجیات ا .")2012.(اء، سامالفقه *

، جامعة النجاح الوطنیة حالة دراسیة "-المیزة التنافسیة المستدامة لمؤسسات التعلیم العالي 

علمیة مقدمة إلى المؤتمر العربي األول "استراتیجیات التعلیم العالي وتخطیط الموارد  -ورقة 

یة بالتعاون مع الجامعة الهاشمیة وجامعة القاهرة، البشریة "، المنظمة العربیة للتنمیة اإلدار 

 األردن.

"، شركة میدیا مفتاحا تاخذك الى القمة 12اسرار قادة التمیز )."2013* الفقي، ابراهیم.(

 مصر.-بروتك، الرایة للنشر والتوزیع، الجیزة

الیب االس –فلسفة ادارة الجودة في التربیة والتعلیم العالي ".)2011القیسي، هناء.( * 

 ، الطبعة االولى، دار المناهج للنشر والتوزیع، عمان، االردن.  والممارسات"
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مدى توافر عناصر نموذج الهیئة الوطنیة )."2006المدهون،محمد الطالع، سلیمان احمد.(* 

مجلة الجامعة لالعتماد والجودة والنوعیة لمؤسسات التعلیم العالي في الجامعة الفلسطینیة"، 

  .294-14،257(2)راسات االنسانیة، غزة، فلسطین،الد-االسالمیة

، الطبعة االولى، "إدارة التمیز المؤسسي بین النظریة والتطبیق".)2012الملیجي، رضا.( *

 عالم الكتب، القاهرة، مصر.

رؤى  -نحو تعلیم متمیز في القرن الحادي والعشرین)."2011* الملیجي، رضا ابراهیم.(

 الطبعة االولى، دار الفكر العربي، القاهر، مصر. "،استراتیجیةومداخل اصالحیة

نموذج مقترح لتطبیق فلسفة ادارة الجودة الشاملة في )."2003النعساني، عبد المحسن .( *

"، الملتقى العربي لتطویر اداء الیات االدارة والتجارة في الجامعات مؤسسات التعلیم العالي

 العربیة، حلب، سوریه.

تطبیق انموذج ادارة الجودة الشاملة في المؤسسات )."2010* الناصر، عالء حاكم.(

 .78-39)، 80العراق، ( "، مجلة االدارة واالقتصاد، الجامعة المستنصریة،الجامعیة

اثر خصائص المنظمة المتعلمة في تحقیق التمیز )."2010* النسور، اسماء سالم.(

"، رسالة ماجستیر، علمي االردنیةدراسة تطبیقیة في وزارة التعلیم العالي والبحث ال-المؤسسي

 جامعة السرق االوسط، عمان، االردن.

تجارب بعض الجامعات العالمیة والعربیة والمحلیة في تطبیق )."2009* النصیر، دالل.(

نحو اداء متمیز في  -"، ورقة علمیة للمؤتمر الدولي للتنمیة االداریةالجودة سعیا نحو التمیز

 المملكة العربیة السعودیة. -ارة العامة، الریاضالقطاع الحكومي"، معهد االد
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"إدارة تغییر مؤسسات التعلیم العالي العربي نحو الجودة .)2013الهادي، شرف ابراهیم.( *

المجلة العربیة لضمان جودة التعلیم الجامعي، المجلد السادس،  ،النوعیة وتمیز األداء"

 ).11العدد(

"، دراسة ر ادارة المعرفة في تحقیق ادارة التمیزاث)"2015الكساسبة، وصفي عبدالكریم.( *

 .551-531میدانیة للبنوك التجاریة العاملة في مدینة تبوك، السعودیة،

 في میدانیة دراسة"، التنظیمي التمیز في اإلداري التمكین أثر)."2010الضالعي، علي.( *

 .92-64، االردن،()،ع37االردن، المجلد( -العلوم االداریة-االردنیة، دراسات االتصاالت شركة

اثر المكون المجتمعي في تحقیق التمیز المؤسسي من )."2014الحیلة، امال عبد الحمید.( *

"، المجلة العلمیة وجهة نظر اعضاء الهیئة االداریة بالجامعات الفلسطینیة في محافظات غزة

 .436-409،فلسطین، 3،ع5مصر،مج -للدراسات التجاریة والبیئیة

دار ، الممارسة الحدیثة في ادارة منظمات االعمال" -ادارة التمیز)."2014الح.(الهالالت، ص *

 وائل للنشر والتوزیع، الطبعة االولى، عمان ، االردن.

 المنظمات في االعمال وتمیز لإلبداع منهجیا اطارا بناء نحو)."2004.(صالح الرشید، *

 في العربي المدیر دور والتجدید، بداعاال االدارة، في الخامس السنوي العربي المؤتمر ،"العربیة

 .29-27 القاهرة، العربیة، الدول جامعة والتمیز، االبداع

نماذج االدارة التعلیمیة المعاصرة بین متطلبات الجودة الشاملة )."2009* باشیوة،البرواري.(

 .2"،جامعة دلمون للعلوم والتكنولوجیا،البحرین،عوالتحوالت العالمیة

دور جوائز الجودة والتمیز في قیاس وتطویر االداء ".) 2009احمد ثاني.( بن عبود، علي  *

"، ورقة علمیة للمؤتمر الدولي للتنمیة اإلداریة نحو أداء متمیز في القطاع في القطاع الحكومي

 الحكومي، معهد االدارة العامة، الریاض، السعودیة.
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"، مركز الخبرات المهنیة القیادیةالتمیز االداري والفعالیة )."2009* توفیق، عبد الرحمن.(

 لالدارة، القاهرة.

، منشورات جامعة القدس ادارة الجودة والمواصفات"."2016)* جامعة القدس المفتوحة.(

 المفتوحة، فلسطین.

 المفتوحة، القدس جامعة منشورات ،"المسؤولیة المجتمعیة"2015). .(المفتوحة القدس جامعة* 

 .فلسطین

، منشورات جامعة القدس المفتوحة، ."ادارة الموارد البشریة"2015)وحة(* جامعة القدس المفت

 فلسطین.

"، الطبعة االولى، ادارة الجودة في المنظمات المتمیزة)." 2010* حمود،خضیر والشیخ،روان.(

 األردن. -دار صفاء للنشر والتوزیع، عمان

كادیمي في مؤسسات ادارة الجودة واالعتماد اال ".) 2012داوود، عبدالعزیز احمد .(  *

 "، الطبعة االولى، مكتبة الفالح للنشر والتوزیع، الكویت.التعلیم

"، مركز البحوث والدراسات الطریق الى االداء التظیمي المتمیز)."2005* زاید،محمد عادل.(

 التجاریة، كلیة التجارة، جامعة القاهرة، مصر.

تعلیمي في كلیة التربیة الحكومیة في الكفایة الداخلیة للنظام ال".) 2002سكر، ناجي.(  * 

 "، رسالة ماجستیر غیر منشورة، جامعة عین شمس، القاهرة، مصر. غزة

الروح المعنویة للعاملین في الجامعات الفلسطینیة في الضفة .")1995سلمة، بالل ( *

 فلسطین. -، رسالة ماجستیر غیر منشورة. جامعة النجاح الوطنیة، نابلس"الغربیة

"، مجلة كلیة التمیز االداري لعمداء كلیات الجامعة المستنصریة)."2014وسف.(* شحادة،ی

 .430-109،405االداب، جامعة بغداد،العراق،ع
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ادارة التمیز: الفلسفة الحدیثة لنجاح المنظمات في عصر العولمة )."2010* شوقي، قبطان.(

 ، الشلف، الجزائر.4"، المؤتمر الدوليوالمنافسة

القیادة االبتكاریة واالداء المتمیز،حقیقة تدریبیة لتنمیة االبداع )."2004* عباس، سهیلة.(

 االردن.-"، الطبعة االولى، دار وائل للنشر والتوزیع، عماناالداري

نموذج مقترح لتطبیق فلسفة ادارة الجودة الشاملة في مؤسسات ".)2003.(عبد المحسن *

ات االدارة والتجارة في الجامعات العربیة، حلب، "، الملتقى العربي لتطویر اداء الیالتعلیم العالي

 سوریه.

مجلة  استدامة ثقافة التمیز بالمنظمات العامة المصریة"،)."2014* عبدالحمید، رضوان.(

 .2،ع32البحوث االداریة، مصر، مج

، "الجامعات العربیة بین الجودة الشاملة وشهادات الجودة)."2012* عبدالحمید، وائل شحاته.(

 .10العربیة لضمان جودة التعلیم الجامعي، المجلد الخامس،عالمجلة 

الممارسات التطبیقیة لمعیار القیادة كأحد معاییر الممكنات لتحقیق )."2013* غازي، علي.(

 .14-10، 142مصر، ع-"، مجلة البحوث المصریةالتمیز المؤسسي

اقسام القبول  تطبیق ادارة الجودة الشاملة في)."2012* فارس، محمد واالغا،ایهاب.(

"، المجلة العربیة لضمان جودة التعلیم الجامعي، قطاع غزة -والتسجیل بجامعة القدس المفتوحة

 .9المجلد الخامس، ع

،المؤتمر العربي، ادارة التمیز استراتیجیات التمیز في االداء الحكومي")"2008* هاكوز،منى.(

 لعربیة للتنمیة االداریة،القاهرة.والتنافسیة في مؤسسات القطاع العام والخاص، المنظمة ا
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التعلیم  مؤسسات في الشاملة الجودة إدارة ومعاییر متطلبات").2011 (.نعیمة یحیاوي،* 

 الزیتونة جامعة ، العالي لیمالتع جودة نلضماالدولي االول  العربي مؤتمرلل میةلع ورقة ،" العالي

 االردن. ،

 التمیز تحقیق على البشریة الموارد إدارة وظائف أثر").2013.(العنزي،و  العزب *

 سلسلة والدراسات، للبحوث مؤتة ،"السعودیة رك الجما مصلحة: تطبیقیة دراسة -التنظیمي

 .السعودیة الرابع، العدد ، 78 المجلد واالجتماعیة، اإلنسانیة العلوم

 ).EFQM).2012جودة،لالمؤسسة األوروبیة ل *

*www.alquds.edu . 
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 ): رسالة طلب تحكیم أداة الّدراسة (االستبانة)1.3ملحق (

 بسم اهللا الرحمن الرحیم

 ـدسجـامعـة الق

 عمادة الدراسات العلیا

 بشریةالموارد المؤسسات وتنمیة البناء برنامج الماجستیر في 

 

 حضرة الدكتور............................... المحترم.

 

  ،،،تحیة طیبة وبعد

التمیز لدى جامعة القدس وفق المعاییر العالمیة للتمیز إدارة  " بإجراء دراسة حول یقوم الباحث
"، وذلك استكماًال لمتطلبات الحصول على درجة الماجستیر في بناء لعاملینمن وجهة نظر ا

عهدناه فیكم من  له بما، أرجو التكرم بتحكیم استبانة الّدراسة المؤسسات وتنمیة الموارد البشریة
 خبرة ومعرفة علمیة في البحوث العلمیة.

 وتفضلوا بقبول فائق االحترام والتقدیر والشكر على المساعدة

 محمد عمروإشراف الدكتور:         

 رمضان مطرإعداد الباحث:         

         Ramadanmatar2@gmail.com 

Mobile: (0599678318) 
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 ): أسماء أعضاء لجنة تحكیم أداة الّدراسة (االستبانة)2.3ملحق(

 الجامعة االسم الرقم
 القدس جامعة عبدالوهاب الصباغالدكتور  1
 الخلیلجامعة  شهواناسامة  الدكتور  2
 جامعة الخلیل   محمد الجعبري الدكتور 3
 االستقاللجامعة  بسام الناجي الدكتور 4
 االستقاللجامعة  سمیر الجملالدكتور  5
 بیت لحم االهلیةجامعة  ناصر جراداتالدكتور  6
 جامعة القدس الصلیبيالدكتور عمر  7
 بیت لحمجامعة  مؤمن البدارینالدكتور  8
 UNRW الدكتور عبداهللا النجار 9

 البنك االسالمي العربي الدكتور عاطف عالونة 10
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 ). استبانة الدراسة3.3ملحق رقم (

 الرحیمبسم اهللا الرحمن 

  جـــامعــة القـــدس

 عمــادة الدراســات العلیــا

 برنامج الماجستیر في بناء المؤسسات وتنمیة الموارد البشریة

  موظف/ة المحترم/ةحضرة ال
 تحیة طیبة وبعد:

 یقوم  الباحث بإجراء دراسة بعنوان  :
 "ادارة التمیز لدى جامعة القدس وفق المعاییر العالمیة للتمیز من وجهة نظر العاملین"

استكماال لمتطلبات الحصول على درجة الماجستیر في برنامج التنمیة المستدامة تخصص بناء 
 یة.مؤسسات وتنمیة موارد بشر 

 
 على مجال كل یحتوي مجاالت خمسة من مكونة خاصة استبانة إعداد تم الغایة ولهذه
 حیث ، القدس جامعة في التمیز معاییر تطبیق مدى عن تكشف التي العبارات من عدد

 . المعاییر لهذه الجامعة إدارة تطبیق مدى معرفة إلى الباحث یهدف
 

انة بصدق وموضوعیة ، علمًا بأن أیة معلومات لذا یرجى التكرم باإلجابة عن فقرات االستب
 ستدلي بها ضمن سیاق هذه االستبانة ستعامل بسریة تامة وألغراض البحث العلمي فقط .

 
 لكم حسن تعاونكم. اشاكر                         

 
الباحث: رمضان                                                                   

 مطر

اشراف الدكتور : محمد                                                                     
 عمرو
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 عامة: األول: معلوماتالجزء 

 
  أنـثى              ذكر          . الجنس :    1
 
أكادیمي مكلف بعمل اداري        اكادیمي           اداري       .  مجال العمل :2

          
 
 بكالوریوس فأدنى        ماجستیر          دكتوراه   . المؤهل العلمي:  3
 . سنوات الخدمة في الجامعة: 4

   سنوات10من  أكثر      سنوات 10-5     سنوات 5اقل من             
 . الكلیة : 5

    دراسات علیا
     الحقوق

    الدراسات الثنائیة
   الدعوة والقران 
    الصحة العامة

    الصیدلة
    الطب البشري

    العلوم االداریة واالقتصادیة
    العلوم التربویة

    العلوم والتكنولوجیا
    المهن الصحیة

    الهندسة
    طب االسنان 

    اآلداب
 
------------------خرى (وضح)الجامعة االادارات .نوع العمل االداري: 6

--- 
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في العمود والمربع الذي یتناسب ووجهة ×) الرجاء وضع إشارة( فقرات االستبانة الثاني:الجزء 
 :نظرك

 دعم االدارة العلیا للتمیزالمجال االول: القیادة و 
(هي القدرة على توجیه االخرین والتأثیر فیهم، وهي نشاط وفعالیة في سلوك االخرین نحو تحقیق االهداف توضیحي تعریف 

المرغوبة من خالل تنسیق الجهود وتحریك العاملین وحفزهم وتوجیههم، وهي مسؤولیة تجاه المجموعة المقادة وفن تعبئتهم 
 ندفعوا ذاتیا نحو العمل، والقیادة لها تأثیر مباشر على التمیز)وتحفیزهم كي ی

ا
ل
ر
ق
 م

 البنــــــــــد

شدة
ق ب

واف
م

 

فق
موا

اید 
مح

 

ق 
واف

ر م
غی

شدة 
ق ب

موا
ر 

غی
 

      .محددةیتم اختیار مدراء الدوائر والكلیات وفق معاییر  1

2 
ق اعتقد ان االدارة العلیا قدوة للمرؤوسین على مستوى السلوك والخل

 الرفیع.

     

      یة في تطویر النظم في الجامعة.علتشارك االدارة العلیا بفا 3

4 
القدرات الوقت الكافي لالستماع لذوي  القیادة الجامعیةتخصص 

 الممیزة والمبدعة.

     

      تتشارك قیادة الجامعة وادارتها عملیًا مع مؤسسات المجتمع المحلي. 5

6 
االفكار التطویریة االیجابیة المقدمة من قبل تقدر االدارة العلیا 

 العاملین.

     

7 
 االنشطة التطویریة للعاملین في خدمة المجتمع القیادة الجامعیة تدعم

 .المحلي

     

8 
ي تدعم االدارة العلیا للجامعة جهود العاملین نحو تطویر نظام ادار 

 ز.متمی

     

9 
ذ القرارات المتعلقة بشؤون تشرك ادارة الجامعة المرؤوسین في اتخا

 العمل.

     

1
0 

تواكب االدارة العلیا للجامعة عملیات ادارة التمیز بصورة ناجحة 
 مستمرة.

     

1
1 

      تقدر االدارة العلیا للجامعة االنجازات واالبداعات المتمیزة.

1
2 

      المادیة الالزمة لتطبیق ادارة التمیز. االمكاناتتوفر االدارة العلیا 
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 العاملین (دور العاملین في التمیز) الثاني:المجال 
 )وأكادیمیینالعاملین في المنظمة من موظفین إداریین  جمیع(

ا
ل
ر
ق
 م

 البنــــــــــد

شدة
ق ب

واف
م

 

فق
موا

ض 
ار

مع
شدة 
ض ب

ار
مع

راي 
ي 

س ل
لی

 

1
3 

      .استراتیجیة الجامعة العلیاتوضع خطط تطویر الموارد البشریة وفق 

1
4 

الفرص للعاملین من حیث التطویر  ؤق نظام العمل في الجامعة تكافیحق
 والتوظیف.

     

1
5 

یتم تطویر قدرات العاملین بالجامعة من خالل برامج تواكب التطور 
 المستمر. 

     

1
6 

وتطویر  طموحاتهمامام العاملین في الجامعة لتحقیق  اتاحة فرصیتم 
  .قدراتهم

     

1
7 

للعاملین في الجامعة للمشاركة في الخطط یتم اتاحة الفرص 
 التطویریة.

     

1
8 

      .لعاملین في الجامعة تعتمد الجامعة نظام او شبكة تواصل حدیثة ل

1
9 

      .على اسس ومعاییر واضحة ودقیقةیتم تقییم العاملین في الجامعة 
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 خدمة المجتمع (التمیز من خالل خدمة المجتمع) الثالث:المجال 

جموعة من اآلراء واالفكار والتصورات واالعمال التي تنبثق من قاعدة اخالقیة، تعد ان للجامعة دورا (م

 اساسیا في تنمیة موارد المجتمع البشریة والمادیة وتطویرها)

 البنــــــــــد الرقم
موافق 
 بشدة

 محاید موافق
غیر 
موا
 فق

 غیر موافق بشدة

20 
 المساهمة فيتحرص الجامعة على 

 .المحیط بها للمجتمعتنمیة المستدامة ال
     

21 
من تعزز الجامعة ارتباطها المجتمعي 

خالل تناولها بحوث مختلفة تخص 
 .المجتمع المحلي

     

22 
المحلي تعزز الجامعة عالقاتها مع المجتمع 

 ،الندوات ،المؤتمراتاشراكهم في من خالل 
 العمل.ورشات و 

     

23 
جتمع بهدف تتواصل الجامعة مع الم

 احداث التطویر في كافة مناحي الحیاة.
     

24 
تتعاون الجامعة مع مؤسسات المجتمع 

 العالقة.المدني في تقدیم الخدمات ذات 
     

25 
تمد الجامعة مؤسسات المجتمع المدني 

 .االكفاء كوادرهابالخبراء من 
     

26 
 مؤسسات التعلیمتتعاون الجامعة مع 
متمیزة لمخرجات  العالي لضمان جودة

 فیها. التعلیم
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 واالداري لضمان التمیز األكادیميالتحسین المستمر للكادر  الخامس:المجال 
، وتنسیق أفضل(هو الذي یعمل على تحقیق بعض المزایا ومنها االنتاجیة العالیة، وعالقات العمل وتوظیف 

مع بیئات االنظمة الفرعیة، وتوحید واستمراریة اهداف التمیز، ومواصفات لعالقات  تعاوني للجهود، والتفاعل
 االنظمة الفرعیة وطرح الحلول المنظمة لمشاكل الجودة في المؤسسة)

 

 البنــــــــــد الرقم

شدة
ق ب

واف
م

 

فق
موا

اید 
مح

فق 
موا

ر 
غی

ق  
واف

 م
غیر

شدة
ب

 

34 
 اقلیمي او عالميتعتمد الجامعة نظام جودة واعتماد على مستوى 

 .المطلوب یتناسب مع التقدم والتمیز
     

 
 المجال الرابع :(العملیات والسیاسات والمعاییر اإلجراءات)

بإدارة جمیع انشطة القیمة المضافة في المنظمة، وكیفیة قیام المنظمة بتصمیم وادارة وتحسین  االهتمام(
 م للعمالء وذوي المصلحة بالمنظمةتاالعملیات من اجل تدعیم السیاسة واالستراتیجیة وتحقیق الرضا ال

 البنــــــــــد الرقم

شدة
ق ب

واف
م

 

فق
موا

اید 
مح

فق 
موا

ر 
غی

ق  
واف

 م
یر

غ
شدة

ب
 

27 
تحقیق التنسیق على الجامعة  تحرص
 المختلفة. واالقسام بین الدوائرالكامل 

     

28 
لقیادة داریا فاعال الجامعة نظاما ا تعتمد

 نحو التمیز واالبداع. الجامعة 
     

29 
االمكانات الالزمة  تخصص الجامعة
 للبحث والتطویر.

     

30 
تضع الجامعة مقاییس اداء مناسبة لكل 

  .وظائفها وظیفة من
     

31 
بكفاءة  وطاقاتها ردهاالجامعة موا تستغل

 وفاعلیة عالیة.
     

32 
یلتزم كل العاملین في الجامعة 

  .باإلجراءات والعملیات وفق النظام
     

33 
تعتمد الجامعة نظام الشفافیة والوضوح 

  في كل اجراءاتها.
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35 
تراعي الجامعة في قبول الطلبة الجدد معاییر التعلیم العالي 

 المتجددة.
     

36 
 وفق التمیز االستراتیجیةتعمل الجامعة على تطویر اهدافها 

 .المعتمد على مستوى عالمي  التكنولوجي
     

37 
المتعارف اعمالها وفق معاییر التمیز العالمیة تهتم الجامعة بإنجاز 

 للنتائج.للوصول  علیها
     

      التمیز.تتابع الجامعة التطور لكافة العاملین فیها لتشجیع  38

39 
مع البیئة  تكیفهایتم تقییم استراتیجیات الجامعة الداخلیة بهدف تشخیص 

  (نقاط القوة والضعف).المحیطة
     

      ة باستقطاب الكفاءات العلمیة واالداریة المتمیزة.تهتم الجامع 40
      . تعتمد الجامعة تخصصات وفق حاجة السوق المحلي واالقلیمي 41

 

 

 

 

 

 

 ): كتاب تسهیل مهام للطالب4.3ملحق (
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                                              ) احصائیة بالموظفین االداریین واالكادیمین وكلیات الجامعة (مجتمع الدراسة)5.3(ملحق رقم 
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 فھرس األشكال
 

 الصفحة عنوان الشكل الرقم
 15 التمیز حسب النموذج االوروبيالمعاییر الرئیسیة لتقییم  1.2
 17 معاییر التموذج االمریكي للتمیز 2.2
 39 الهیكل التنظیمي في جامعة القدس 3.2

 

 

 فھرس المالحق
 

 حةالصف عنوان الملحق الرقم
 106 رسالة طلب تحكیم أداة الّدراسة (االستبانة) 1.3
 107 أسماء أعضاء لجنة تحكیم أداة الّدراسة (االستبانة) 2.3
 108 االستبانة (أداة الدراسة) 3.3
 112 كتاب تسهیل مهام للطالب 4.3
 113 اسة)احصائیة الموظفین االداریین واالكادیمین والكلیات في جامعة القدس(مجتمع الدر  5.3
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 فھرس الجداول
 الصفحة عنوان الجدول الرقم
 13 اوجه االختالف بین ادارة التمیز وادارة الجودة الشاملة واالیزو 1.2
 22 ابعاد جودة الخدمات 2.2
 29 مقارنات لمعاییر نماذج التمیز عالمیا وعربیا ومحلیا 3.2
 40 المراكز والمعاهد في جامعة القدس 4.2
 40 كلیات تمنح درجة البكالوریوس في جامعة القدس 5.2
 41 كلیات تمنح الشهادات العلیا في جامعة القدس 6.2
 66 واالستبانات المعادهتوزیع مجتمع الّدراسة والعینة  1.3
 67 خصائص العینة الدیمغرافیة 2.3
 72 الرباط بیرسونباستخدام معامل احسب معیار القیادة الصدق الداخلي لفقرات االستبانه  3.3

 73 الصدق الداخلي لفقرات االستبانه حسب معیار العاملین باستخدام معامل االرباط بیرسون 4.3

 74 الصدق الداخلي لفقرات االستبانه حسب معیار خدمة المجتمع باستخدام معامل االرباط بیرسون 5.3

6.3 
جراءات باستخدام معامل االرباط الصدق الداخلي لفقرات االستبانه حسب معیار العملیات واال

 75 بیرسون

7.3 
الصدق الداخلي لفقرات االستبانه حسب معیار التحسین المستمر باستخدام معامل االرباط 

 76 بیرسون

 77 ) ألداة الّدراسة بأبعادها المختلفة  Cronbach Alphaنتائج معادلة الثبات كرونباخ ألفا ( 8.3
 78 ةمفتاح المتوسطات الحسابی 9.3

1.4 
إدارة التمیز لمؤشرات  األعداد، والمتوسطات الحسابیة، واالنحرافات المعیاریة، والنسب المئویة

 مرتبة حسب االهمیة. القیادة حسب فقرات معیار لدى جامعة القدس 
80 

2.4 
إدارة التمیز لدى جامعة المتوسطات الحسابیة، واالنحرافات المعیاریة، والنسب المئویة لمؤشرات 

 مرتبة حسب االهمیة. العاملینالقدس حسب فقرات معیار  
81 

3.4 
المتوسطات الحسابیة، واالنحرافات المعیاریة، والنسب المئویة لمؤشرات إدارة التمیز لدى جامعة 

 مرتبة حسب االهمیة. خدمة المجتمعالقدس حسب فقرات معیار  
82 

4.4 
لنسب المئویة لمؤشرات إدارة التمیز لدى جامعة المتوسطات الحسابیة، واالنحرافات المعیاریة، وا

 مرتبة حسب االهمیة. العملیات واالجراءاتالقدس حسب فقرات معیار  
84 

5.4 
المتوسطات الحسابیة، واالنحرافات المعیاریة، والنسب المئویة لمؤشرات إدارة التمیز لدى جامعة 

 میة.مرتبة حسب االه التحسین المستمرالقدس حسب فقرات معیار  
86 

 88 الدرجة الكلیة لمعاییر الدراسة مرتبة حسب االهمیة 6.4
 90 الدراسات السابقة الواردة في الدراسة والتي اتفقت او اختلفت مع نتیجة الدراسة  1.5

129 
 



 

 
 المحتویات فهرس

 أ ........................................................................................ اإلهداء

  أ ........................................................................................ إقـــــــرار

 ج... ............................................................................... وتقدیر شكر

 ج  ........................................................................... الدراسة مصطلحات

 ز  ..................................................................................... الملخص

 .ط ...................................................................... االنجلیزیة اللغة ملخص

 

 1 ................................................... اإلطار العام للدراسة: الفصل األول
 1 ................................................................................. المقدمة 1.1

 4 .......................................................................... الدراسة مشكلة 2.1

 5 ........................................................................... الدراسة اسئلة 3.1

 5 ........................................................................... الدراسة اهمیة 4.1

 6 ......................................................................... الدراسة: اهداف 5.1

 7 ........................................................................... الدراسة: حدود 6.1

 7 .......................................................................... الدراسة هیكلیة 7.1

 

 9 ...................................... اإلطار الّنظري والّدراسات الّسابقة: الفصل الثاني
 8. ................................................................................. مقدمة 1.2

 9. .......................................................................... النظري االطار 2.2

 9 ..................................................... الفكري واطارها التمیز ادارة مفهوم 1.2.2

 11 ...................................................................... االداري التمیز 2.2.2

 11 ........................................................................ لتمیزا ثقافة 3.2.2

 14 ........................................ ومحلیا وعربیا عالمیا التمیز ادارة نماذج ابرز  4.2.2

130 
 



 

 EFQM ..................................... 14 التمیز وادارة للجودة االوروبي النموذج  5.2.2

 15 ...................................... للتمیز) بالدرج للتمیز(مالكوم االمریكي النموذج 6.2.2

 17 ........................................................... (دیمنج) الیاباني النموذج 7.2.2

 19 .............................................. والتمیز الجودة في االسكتلندي النموذج 8.2.2

 22 ........................................................................ الجودة أبعاد 9.2.2

 27 ................................................ والمحلیة العربیة التمیز نماذج أبرز 10.2.2

 27 ..................................... المتمیز الحكومي لالداء دبي برنامج نموذج  1.10.2.2

 28 ............................................ واالبداع للتمیز فلسطین جائزة نموذج 2.10.2.2
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 72 ................................................................................ مقدمة 1.3

 65 ......................................................................... الدراسة منهج 2.3
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