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Abstract: 
The study aimed to determine the degree of practice of the heads of academic 

departments at Al-Aqsa University to manage excellence and determine the level 

of performance of faculty members and to examine whether there was a 

relationship between them, To achieve this, the descriptive approach was used by 

analyzing the information obtained from the study tools for managing excellence 

and performance , Where the distribution of the study community of all members 

of the faculty of 221 members, and the study reached several results, the most 

important that the degree of practice of excellence management is moderate and 

equal 3.32, as well as the degree of functional performance was moderate, reaching 

3.28 , The study also showed that there are no statistically significant differences 

due to the majority of the study variables except in the field of human development 

for the type of academic section in favor of the scientific departments and the field 

of empowerment for gender in favor of males , It was also found that there is a 

strong and positive correlation between the degree of practice of the heads of the 

academic departments at Al-Aqsa University to manage excellence in all fields 

and the level of improvement in the performance of the faculty members. The 

study recommended the implementation of several practical measures to improve 

the level of excellence management and performance 
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 ملخص
هدفت الدراسة إىل حتديد درجة ممارسة رؤساء األقسام األكادميية يف جامعة األقصى إلدارة التميز وحتديد مستوى 
األداء الوظيفي لدى أعضاء هيئة التدريس وفحص ما إذا ما كانت هناك عالقة  بينهما ، ولتحقيق ذلك مت استخدام 

داء ل عليها من أدايت الدراسة اخلاصتني بإدارة التميز واألاملنهج الوصفي من خالل حتليل املعلومات اليت مت احلصو 
عضوا ،  222الوظيفي ، حيث من توزيعهما على جمتمع الدراسة املكون من كل أعضاء هيئة التدريس والبالغ عدده 

وكذلك درجة األداء  3.2.وتوصلت الدراسة إىل عدة نتائج أمهها أن درجة ممارسة إدارة التميز متوسطة وتساوي 
، كما أظهرت الدراسة عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية تعزى إىل  323.الوظيفي كانت متوسطة حيث بلغت 

غالبية متغريات الدراسة سوى يف جمال التنمية البشرية بالنسبة لنوع القسم األكادميي لصاحل األقسام العلمية وجمال 
اء األقسام عالقة ارتباطية موجبة وقوية بني درجة ممارسة رؤسالتمكني بالنسبة للجنس لصاحل الذكور، كما تبني أن هناك 

األكادميية جبامعة األقصى إلدارة التميز جبميع جماالهتا ومستوى التحسن يف األداء الوظيفي ألعضاء اهليئة التدريسية ، 
  لوظيفيوأوصت الدراسة بتنفيذ عدة إجراءات عملية لتحسني مستوى كل من ممارسة إدارة التميز واألداء ا

 إدارة التميز ، األداء الوظيفي ، التعليم اجلامعي  الكلمات المفتاحية :
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 :مقدمة
مل يعد خافيا على أحد أن التميز أصبح هدفا تنشده كل املنظمات على اختالف أنواعها وجماالت عملها ملا له 

لتنافس وتقدمي امن آثار إجيابية ترفع من شأن تلك املنظمات وحتقق هلا االستقرار واالستمرار والتقدم وتؤكد قدرهتا عل 
األفضل ، كما مل يعد التميز اختياريا بل أصبح ضرورة تفرضها التغريات املتسارعة يف حركة اجملتمعات  ومؤسساهتا 
املختلفة وال سيما يف عصر الثورة املعرفية واملعلوماتية والعوملة وتداعياهتا ومستلزمات التعامل معها ومع ما ينتج عنها من 

مل وإعادة النظر يف مواصفات املوارد البشرية وهياكل العمل، كل ذلك يفرض على تلك املنظمات تغيري يف أساليب الع
 ، أداًء ونواتج 3التوجه حنو التميز شكال ومضمونا واملؤسسات

وقد أضحى البقاء والنمو كهدف للمنظمة مرهون مبدى قدرهتا على التميز كما أن جناحها يقاس يف هذا اإلطار 
ولقد تعددت املداخل اليت ميكن انتهاجها (1)ار السائد اليوم هو أنه ال بقاء إال للمنظمات املتميزة، لدرجة أن الشع

لتحقيق التميز للمؤسسات سواء ما يسهم يف زيادة فعاليتها التنظيمية أو ما يليب حاجة املستفيدين من خدماهتا ومنتجاهتا 
د لتميز املؤسسي إحداث تغيري جذري يف املناخ التنظيمي السائ، ومن أهم تلك املداخل إدارة التميز ، وتتطلب إدارة ا

داخل املؤسسة وحمدداته ،ووجود هياكل مرنة تناسب متطلبات األداء املتميز ، كما حتتاج إىل التدريب املستمر للموارد 
الداخليني واخلارجيني  سسةء املؤ ويتطلب ذلك التفاعل والتكامل مع عمال، سسة ،هبدف بناء ثقافة التميز فيهالبشرية باملؤ 

، ووجود إدارة واعية ذات كفاءات متعددة تتميز باملرونة والقدرة على التكيف مع متغريات ، واألنظمة املكونة للمجتمع
 (2) 3العصر والقدرة على حتليل وإدراك العالقات واختاذ القرارات

ويف  -العصور التنمية يف اجملتمعات على مر ومن غري املبالغ فيه أن اجلامعات تعترب قاطرة التقدم العلمي ورائدة
، حيث تسهم يف بناء الكوادر البشرية املؤهلة القادرة على التعامل مع املعارف انتاجا -عصرنا هذا على وجه اخلصوص 

ونشرا وتوظيفا ، والتعامل مع مشكالت اجملتمعات وقضاياها فهما ومعاجلة وحال ، وهذا ما يؤكد ضرورة  متيز اجلامعات 
وال سيما يف وقتنا احلاضر الزاخر بالتحديات ، مما يدعو إىل تبين مداخل إدارية جديدة متكنها من مواجهة تلك 

  3علها تقوم مبسؤولياهتا اجلسامالتحديات وجت
ومما ال شك فيه أن جودة اجلامعات تتوقف على ما متتلكه من أقسام ووحدات أكادميية ، حيث تعترب األقسام 

ألقسام حدات التنظيمية اليت تقوم بالدور الرئيس واألساسي يف نشر املعرفة وتنميتها مث تطبيقها ، كما تعترب ااألكادميية الو 

                                                           
الفلسفة احلديثة لنجاح املنظمات يف عصر العوملة واملنافسة ،امللتقى الدويل الرابع حول املنافسة  ، إدارة التميز ،شوقي قبطان(1)

   23، ص 2222،واالسرتاتيجيات التنافسية
 433.ص ،2222، 02،ع .2مج ، مصر، جامعة بنها، ة والتطبيق ، جملة كلية الرتبيةإدارة التميز بني النظري ،املليجيرضا إبراهيم (2)
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األكادميية األساس اليت يتكون ويتشكل منه اهليكل التنظيمي للجامعات إذ أن إدارة شئون اجلامعة ،وإجناز مهامها 
  3(3)كادميية ، فهي منشأ ومبدأ معظم قرارات اجلامعةوحتقيق أهدافها تقع مسئوليته على عاتق األقسام األ

هذا عالوة على أن العديد من الدراسات تناولت دور األقسام األكادميية وضرورة تطويره من خالل حتديد األمناط 
عضاء أالقيادية واإلدارية اليت تساهم يف القيام بذلك الدور بشكل يضمن له النجاح والتميز واإلبداع وينعكس على أداء 

وتناولت واقع األداء التدريسي  ( 2222اهليئة التدريسية  حتسينا وتطويرا مستمرين، مثل دراسة )نصار ،أنور شحادة ، 
( واهتمت التعرف على أثر 2222، ، دراسة ) صوام، راضية(4)ألعضاء اهليئة التدريسية يف كليات الرتبية جبامعات غزة

ة على عينة دراس –في لدى أعضاء هيئة التدريس من وجهة نظر رؤساء األقسام التمكني اإلداري يف متيز األداء الوظي
( وسعت إىل تطوير األقسام العلمية جبامعة  2222، دراسة ) املليجي ، رضا إبراهيم (5) من جامعات الشرق اجلزائري

ياء ، ملوديودراسة ) املشرف ،اجلار   (6) حائل من خالل التعرف على أهم مهام تلك األقسام والوقوف على واقعها
و هدفت الدراسة إىل التعرف على متطلبات إدارة التميز يف إدارة التعليم  (7) (2222بنت عبداهلل ،ماجدة إبراهيم ،

يين ،أماين السيد، اهلاليل  الشرب العام يف مدينة الرياض والعوائق اليت حتول دون تطبيقها ، و دراسة )اهلاليل ، غبور ،
( حيث تناولت حتديد مفهوم إدارة التميز ورصد خلفيتها التارخيية والتعرف على أهم التحديات اليت تواجه 222.

اليت هدفت إىل التعرف على أمناط القيادة الرتبوية السائدة  ( 2222،وكذلك دراسة ) عربيات ، بشري ،  (8)تطبيقها

                                                           
 .2جملد  -مصر –ة ، مستقبل الرتبية العربيحائل يف ضوء معايري إدارة التميزرضا إبراهيم املليجي،  تطوير األقسام العلمية جبامعة (3)

 2.3،ص  2222،  222،العدد 
، واقع األداء التدريسي ألعضاء هيئة التدريس يف كليات الرتبية من وجهة نظر الطلبة جبامعات غزة ، جملة اجلامعة نصارأنور شحادة  (4)

 22223،  2، العدد  23، اجمللد  -غزة –اإلسالمية للدراسات الرتبوية والنفسية 
 –ء لدى أعضاء هيئة التدريس من وجهة نظر رؤساء األقسام ، التمكني كمدخل اسرتاتيجي لتحقيق التميز يف األداصوامراضية (5)

  22223، 32، جملة دراسات ، اجلزائر ، العدددراسة على عينة من جامعات الشرق اجلزائري 
 ، مرجع سابق3حائل يف ضوء معايري إدارة التميزتطوير األقسام العلمية جبامعة  ،رضا إبراهيم املليجي(6)
،متطلبات إدارة التميز يف إدارة التعليم العام يف مدينة الرياض ، جملة البحوث النفسية والرتبوية ، كلية   وآخروناملشرف اجلارودي (7)

 3 2222 ،4، العدد  2.الرتبية جبامعة املنوفية ، مصر ، اجمللد 
، العدد  22مصر، اجمللد ية،الرتبية العرب، مدخل إدارة التميز ومتطلبات تطبيقه يف جامعة املنصورة ، مستقبل وآخرون اهلاليلغبور (8)

3.،222.3 
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و دراسة  (9)ية وأثرها على األداء الوظيفي ألعضاء هيئة التدريسلدى رؤساء األقسام األكادميية يف جامعة البلقاء التطبيق
، وقد اهتمت مبعرفة وحتديد معايري أداء اجلودة الشخصية لدى رؤساء األقسام ومن  ( 2222) اليحيوي ، صربية ، 

دفت الدراسة هتلك املعايري الصفات الشخصية اإلجيابية والعالقات اإلنسانية والتواصل الفاعل والعمل الفائق ، كما 
( اليت هدفت  2222، دراسة ) السناين ، علي بن حممد ،    (10)أيضا إىل اقرتاح بعض السبل لتعزيز تلك املعايري

الدراسة إىل التعرف والوقوف على مدى ممارسة عناصر إدارة التميز داخل جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية من 
اليت هدفت إىل التعرف على مستوى )(Saade ,I, 2013)  ودراسة  (11) هلا ،أجل الوصول إىل تطوير األداء املؤسسي 

، ودراسة  (12تطبيق معيار القيادة حسب النموذج األورويب للتميز يف الكلية اجلامعية للعلوم التطبيقية  بغزة
(Mainardes, Emerson Wagner, João M. Ferreira, and Gerson Tontini. 2011)  وقد

يم اسة اقرتاح منوذج يوضح عمليات واسرتاتيجيات املزايا التنافسية اليت ال بد ان تتوفر يف مؤسسات التعلاستهدفت الدر 
اليت  وهدفت إىل حتديد آليات استخدام إدارة اجلودة يف التعليم العام  (Olson ,I, 2009)، وأخريا دراسة  (13)العايل

 3(14)ج لألداء املتميزوتقييمها من خالل استخدام معايري جائزة مالكوم بالدر 
يف حتقيق  -وخاصة اجلامعات باعتبارها رأس هرم تلك املؤسسات  -انطالقا من أمهية دور املؤسسات الرتبويةو 

كادميي يف اجلامعة ، واستنادا إىل أن القسم األاملتالحقة واملستجدات املتسارعة ورفعة ورفاهية اجملتمعات يف ظل التغريات 
جاءت فكرة  ،ة املتعددة لتحقيقها حتقيقا أمثلاألهداف التعليمية ومتارس األنشطة العلمي هو خلية النحل اليت تضع

                                                           
، أمناط القيادة الرتبوية السائدة لدى رؤساء األقسام األكادميية يف جامعة البلقاء التطبيقية وأثرها على األداء  2222عربيات ، بشري ، (9)

 -غزة –ة سياجلامعة اإلسالمية للدراسات الرتبوية والنفجملة  -كلية اهلندسة التكنولوجية دراسة حالة   –الوظيفي ألعضاء هيئة التدريس 
  2، العدد  22، اجمللد 

، معايري أداء اجلودة الشخصية لدى رؤساء األقسام وأساليب تعزيزها باجلامعات السعودية ، اجمللة  2222اليحيوي ، صربية ، (10)
 2، العدد  2م الرتبوية ، اجمللد األردنية يف العلو 

تطوير األداء املؤسسي جلامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية يف ضوء مدخل إدارة التميز ، جملة الرتبية  السناين،علي بن حممد (11)
 203ص، 2222، 244، العدد  2جبامعة األزهر ، مصر ، اجمللد 

)12(Saade ,I, 2013 : Applying Leadership Criterion of EFQM Excellence Model In Higher Education 
Institutions – UCAS as a case Study ,Master Thesis ,Islamic University 
)13(Mainardes, Emerson Wagner, João M. Ferreira, and Gerson Tontini , 2011: "Creating a 
competitive advantage in Higher Education Institutions: proposal and test of a conceptual   
model." International Journal of Management in Education 5.2-3 (145-168). 
)14(Olson , 2009 : An Examination of Quality Management inSupport Function of Elementary and 
Secondary Education Using the Malcom Baldrige National Quality Awards Criteria for Performance 
Excellence , PhD Dissertation, The Graduate School of Minnesota,USA,2009  
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ألعضاء هيئة  داء الوظيفيالدراسة احلالية لتتناول ممارسة إدارة التميز لرؤساء األقسام األكادميية ودورها يف حتسني األ
 3التدريس

 مشكلة الدراسةأوال:
ى تقدمي أفضل اخلدمات التعليمية من خالل تنوع طبيعة اجلهات اليت تتنافس عدة جامعات يف قطاع غزة عل

تدعمها وتديرها، فمنها اخلاصة ومنها العامة ، كما تتنوع ختصصاهتا وطرق وأساليب تدريسها فمنها النظامية ومنها اليت 
وين ،  وتعترب جامعة كرت تتبع نظام التعليم املفتوح، ومنها من يركز على استخدام تكنولوجيا احلاسوب والتعليم االل

األقصى ذات طابع خاص كوهنا اجلامعة احلكومية الوحيدة يف قطاع غزة وتضم عددا كبريا من الطلبة ناهز الثالثني ألف 
موزعني على مثانية كليات علمية وإنسانية ، ويقوم على  2222/2223طالب وطالبة  مع بداية العام الدراسي 

ني إداري وعضو هيئة تدريس ، وتعترب تبعية اجلامعة للحكومة ميزة يف غالب خدمتهم أكثر من سبعمائة موظف ب
األحيان ، ويف بعض األحيان غري ذلك ، ولألسف هذا هو احلال بالنسبة جلامعة األقصى حيث تقع اجلامعة يف غزة 

كومتني يف رام اهلل وغزة احلوتتبع احلكومة يف رام اهلل مما جعلها تعاين الكثري من اإلشكاليات بسبب اخلالف القائم بني 
مثل نقص املوارد ، قلة التعيينات ،التناقض يف سياسات اإلدارة ، وسوء احلالة النفسية للعاملني فيها ، وبالرغم من كل 
تلك املعيقات إال أن العاملني يف جامعة األقصى وخاصة أعضاء اهليئة التدريسية يف األقسام األكادميية يف الكليات 

ذلون قصارى جهدهم لالرتقاء جبامعتهم واحملافظة على مستواها العلمي املتميز بني اجلامعات الفلسطينية ، املختلفة يب
يساعدهم يف ذلك رؤساء األقسام من خالل ممارسات حيرصون أن تكون إبداعية  ومتكنهم من إدارة أقسامهم بشكل 

س الذين واكبوا وباعتبار الباحث أحد أعضاء هيئة التدري مميز جيعل جامعة األقصى حتتل املكانة املرموقة اليت تستحقها ،
اجلامعة منذ نشأهتا ويهمه أمرها كباقي املخلصني للجامعة والوطن ، فقد رأى أن الدراسة احلالية ميكن أن تساهم ولو 

يل ومتيز ابشيء يسري يف استقرار واستمرار وتقدم جامعة األقصى ، هذا عالوة على أن االهتمام بتجويد التعليم الع
مؤسساته أصبح الشغل الشاغل للمجتمعات النامية واملتقدمة على السواء ، كما يعد االرتقاء بالقسم األكادميي أحد 
أهم السبل املعاصرة لضمان حتقيق تفوق مؤسسات التعليم العايل وحتسني جودهتا ، لذا فإن أي تطوير أو حتسني يف 

قسام األكادميية ، وال بد أن يشارك فيه بشكل جوهري كل من رؤساء األقسام األداء اجلامعي ال بد وأن يتمركز حول األ
وأعضاء هيئة التدريس باعتبارهم وكالء التغيري يف أقسامهم ، وبوصفهم ميثلون اإلدارة التنفيذية خلطط اجلامعة وتصوراهتا 

 3(15)التجديدية

                                                           
اجلزء  ،2ية ، ع ة الرتب، جملة كليمعة القصيم يف ضوء إدارة املعرفة، تطوير البيئة التنظيمية لدى األقسام األكادميية جباالصاحليخالد (15)

   43.3، ص  .222، ، جامعة عني مشس.
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  -ومن هنا حتددت مشكلة الدراسة يف التساؤالت التالية :
 املقصود بكل من إدارة التميز واألداء الوظيفي ؟ما  -2
 ما درجة ممارسة رؤساء األقسام األكادميية جبامعة األقصى إلدارة التميز ؟ -2

 ما مستوى التحسن يف األداء الوظيفي ألعضاء اهليئة التدريسية جبامعة األقصى ؟ -.
جبامعة  ممارسة رؤساء األقسام األكادمييةهل توجد فروق ذات داللة إحصائية يف تقديرات أفراد العينة لدرجة  -4

 األقصى إلدارة التميز تعزى ملتغريات الدراسة ) اجلنس ، نوع القسم ، الرتبة العلمية ( ؟
هل توجد فروق ذات داللة إحصائية يف تقديرات أفراد العينة ملستوى التحسن يف األداء الوظيفي ألعضاء  -3

 تغريات الدراسة ) اجلنس ، نوع القسم ، الرتبة العلمية ( ؟اهليئة التدريسية جبامعة األقصى  تعزى مل
هل توجد عالقة ارتباطية بني درجة ممارسة رؤساء األقسام األكادميية جبامعة األقصى إلدارة التميز ومستوى  -2

 التحسن يف األداء الوظيفي ألعضاء اهليئة التدريسية جبامعة األقصى ؟
 :   أهداف الدراسةثانيا:

 الدراسةتتضمن أهداف 
أهداف نظرية تشمل توضيح مفهوم إدارة التميز وأسسها وأهم مداخلها وتوضيح أمهية ممارستها ،وتشمل أيضا  -

حتديد مفهوم األداء الوظيفي ألعضاء هيئة التدريس يف اجلامعات ،كما تتضمن توضيح دور ممارسة إدارة التميز يف 
 حتسني األداء الوظيفي

ممارسة رؤساء األقسام األكادميية جبامعة األقصى إلدارة التميز والتعرف على أهداف عملية تشمل حتديد درجة  -
مستوى التحسن يف األداء الوظيفي ألعضاء هيئة التدريس فيها ،وكذلك التعرف على العالقة بينهما، واقرتاح ما يعزز 

 تلك العالقة 3
 أهمية الدراسةثالثا:

 تكمن أمهية الدراسة احلالية يف :
، وحتسني امل حتسني أداء العاملني بشكل عحتقيق رفعة اجلامعات اليت ترغب يف التميز من خالاملسامهة يف  -

 أداء جامعة األقصى بشكل خاص 3
كما أنه من املؤمل أن يستفيد منها املهتمون بإدارة التميز ودورها يف حتقيق اجلودة واملزايا التنافسية للمؤسسات  -

 الرتبوية من إداريني وباحثني 3
 واداتها منهج الدراسة : رابعا

إعداد أداتني للدراسة، قام الباحث ب، مت استخدام املنهج الوصفي التحليلي باعتباره املنهج املناسب للدراسة احلالية
األوىل  عبارة عن استبيان لتحديد درجة ممارسة إدارة التميز من قبل رؤساء األقسام األكادميية ،والثانية عبارة عن استبيان 
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  22مستوى التحسن يف األداء الوظيفي ألعضاء هيئة التدريس, األداة  األوىل واخلاصة بإدارة التميز تضمنت لتحديد 
فقرة وأخريا إدارة  .2فقرة، التواصل والتوجيه  24فقرة، التنمية البشرية  22فقرة موزعة على أربعة جماالت )التمكني 

 فقرة متثل التحسن يف األداء الوظيفي ألعضاء هيئة التدريس3 2.لى فقرة(، أما األداة الثانية فقد اشتملت ع .2األداء 
 حدود الدراسةخامسا:

ركزت الدراسة على جانب ممارسة إدارة التميز من قبل  رؤساء األقسام األكادميية وتأثريه على األداء الوظيفي 
  وقد حصرت احلدود يف: ألعضاء هيئة التدريس

 بغزة يف فلسطنياحلد املكاين : جامعة األقصى -
 2223-2222احلد الزماين : مت تطبيق الدراسة امليدانية يف بداية الفصل األول -

 مصطلحات الدراسةسادسا:
يعرف الباحث إدارة التميز إجرائيا بأهنا " تلك املمارسات اليت يقوم هبا رؤساء األقسام األكادميية جتاه أعضاء  

اهليئة التدريسية وتنعكس إجيابيا على أدائهم الوظيفي وذلك من خالل  أربعة مرتكزات هي التمكني ،التنمية البشرية، 
لباحث األداء الوظيفي ألعضاء هيئة التدريس بأنه " كل ما يقوم به أعضاء التواصل والتوجيه ، وإدارة األداء ( ويعرف ا

وزمالئهم  وما يتحملونه من مسؤوليات جتاه طلبتهم -تدريسية وحبثية  –هيئة التدريس يف اجلامعة من مهام وأنشطة 
 وجامعتهم وجمتمعهم  لالرتقاء جبامعتهم وحتقيق التميز هلا "

 اإلطار النظري
النظري إجابة السؤال األول واخلاص بتحديد املقصود بكل من إدارة التميز واألداء الوظيفي يتضمن اإلطار 

 وعالقتهم ببعضهم البعض ، وفيما يلي توضيح ذلك
 أوال : إدارة التميز

يعترب حتقيق التميز من أهم الغايات اليت تسعى إدارة املؤسسة إىل حتقيقها ،كما يشري مفهوم التميز إىل امتالك 
سسة صفات ومميزات رئيسية تفتقدها املؤسسات األخرى  ،ويشري التميز كما يوضح السلمي إىل بعدين حموريني يف املؤ 

 اإلدارة احلديثة :
األول : إن غاية اإلدارة  احلقيقية هي السعي إىل حتقيق التميز مبعىن إجناز نتائج غري مسبوقة تتفوق هبا على كل 

 مبنطق التعلم من ينافسها ، بل وتتفوق على نفسها
الثاين : إن كل ما يصدر عن اإلدارة من أعمال وقرارات وما تعتمده من نظم وفعاليات جيب أن يتسم بالتميز 
أي اجلودة الفائقة الكاملة اليت ال ترتك جماال للخطأ أو االحنراف ، ويهيئ الفرص احلقيقية كي يتحقق تنفيذ األعمال 

 تنفيذا صحيحا وتاما من أول مرة 3
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عين ذلك أن حتقيق التميز يظهر يف كل من األداء املتميز والناتج املتميز ، وبالضرورة  فإن حتقيق التميز ال بد وي 
 وأن ترعاه إدارة متميزة وهو ما نعين به إدارة التميز 3

ات ، وهي مإن إدارة التميز من املفاهيم احلديثة اليت عرفها الفكر اإلداري وأصبح هلا مكانة مرموقة يف نظرية املنظ
مبثابة فلسفة تسيري حديثة يعود الفضل يف ظهورها إىل بروز تنظيمات أخذت عل عاتقها مهمة البحث عن أجنع الطرق 
لالرتقاء بأداء املنظمات وتطويره والوصول به إىل مستويات ترضي خمتلف األطراف من ذوي املصلحة يف املنظمة ، 

 EFQM)وعلى رأس هذه املنظمات ، املنظمة األوروبية لإلدارة باجلودة وجعلت ذلك مبثابة اهلدف الرئيسي من وجودها 

منظمة دمينج للجودة يف اليابان )  (،MBNQA، ومنظمة مالكوم بالدرج للجودة يف الواليات املتحدة األمريكية ))
Prix Deming ) (16) 3 

التميز بأنه " املمارسات املبهرة يف إدارة املؤسسة وحتقق  ) EFQMوتعرف املنظمة األوروبية لإلدارة باجلودة )
نتائج ترضي مجيع األطراف من أصحاب املصلحة يف املؤسسة ، كما تنسحب املمارسات املبهرة  إىل جمموعة من 

لداخلية املختلفة االعوامل كالقيادة اليت تقوم بصياغة السياسات واالسرتاتيجيات واملوارد البشرية واملادية واملالية والعمليات 
   (17)3باإلضافة إىل نظم املعلومات

أما إدارة التميز فتعرف بأهنا " اجلهود التنظيمية املخططة اليت هتدف إىل حتقيق التحسينات املستمرة والتميز 
 ،(18) (3،  2220واالستجابة للقوى الداعمة للتميز وحتقيق امليزات التنافسية الدائمة " ) بن عبود، علي أمحد ثاين ،  

وتعرف بأهنا " القدرة على توفيق وتنسيق عناصر املؤسسة وتشغيلها يف تكامل وترابط لتحقيق أعلى معدالت التفاعلية 
صحاب املصلحة املرتبطني ، والوصول بذلك إىل مستوى املخرجات الذي حيقق رغبات ومنافع وتوقعات أ

  (19)3"باملؤسسة
د ، بأهنا تلك األنشطة اليت جتعل املؤسسة متميزة يف أدائها من خالل توظيف القدرات واملوار راهلاليل وغبو  ويعرفها

املتاحة توظيفا فعاال ومتميزا بشكل جيعلها متفوقة ومتفردة عن باقي املنافسني ، وينعكس ذلك على كيفية التعامل مع 

                                                           
الفلسفة احلديثة لنجاح املنظمات يف عصر العوملة واملنافسة ،امللتقى الدويل الرابع حول املنافسة ، إدارة التميز ،شوقيقبطان  (16)

 23،ص2222واالسرتاتيجيات التنافسية  ، 
لة الرتبية ، جمتطوير األداء املؤسسي جلامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية يف ضوء مدخل إدارة التميز  علي بن حممد السناين،(17)

 2033ص، 2222، 244، العدد  2جبامعة األزهر ، مصر ، اجمللد 
 علي أمحد ثاين بن عبود، دور جوائز اجلودة والتميز يف قياس وتطوير األداء يف القطاع احلكومي ، املؤمتر الدويل للتنمية اإلدارية حنو(18)

 33ص  ،2220ياض ، السعودية، أداء متميز يف القطاع احلكومي ، معهد اإلدارة العامة ، الر 
 مرجع سابق3،  إيهاب عبد ربه سهمود(19)
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 Egan، وينقل  (20)اتيجياهتا اإلدارية والتنظيمية العمالء ، وكيفية أداء أنشطتها وعملياهتا ، وإعداد سياساهتا واسرت 

Steve  تعريف النموذج األورويب إلدارة التميز بأهنا " تلك املمارسة املتأصلة يف إدارة املؤسسة وحتقيق النتائج اليت ترتكز
 :(22)وتقوم إدارة التميز كما يشري  على عدة مبادئ من أمهها ،(21)على عدد من املعايري "

 يؤدي إىل حتقيق نتائج تؤدي إىل تفوق املؤسسةالتميز  -
 التميز يوجد عالقة مستدمية بني املنظمة واملستفيدين منها ) العمالء ( -
 التميز هو إدارة املؤسسة من خالل جمموعة مرتابطة ومتشابكة من النظم والعمليات -
 مشاركتهم إدارة التميز تقوم على أساس تعظيم مسامهة العاملني من خالل تنميتهم وزيادة -
 التميز هو وجود قيادة قوية ومميزة تستطيع أن حتقق أهدافها -
 التميز هو حتدي الوضع الراهن وإحداث التغيري باستخدام التعلم خللق فرص االبتكار والتحسني -
 التميز هو السعي إىل الفهم واالستجابة لتوقعات أصحاب املصلحة  -

:البناء االسرتاتيجي  : ويعكس توجهات (23)وهي على النحو التايل سبعة أسس تقوم عليها وإلدارة التميز 
 املؤسسة ونظرهتا املستقبلية متضمنا الرسالة والرؤية واألهداف االسرتاتيجية واألهداف قصرية املدى واخلطط

 التوجه بالزبون : فالزبون هو احملرك الرئيسي ألنشطة املؤسسة واحتياجاته هي سبب وجودها -
 ألساس يف إدارة التميز هو أهنا جمموعة من العمليات املرتابطة واملتداخلة فيما بينها العمليات : فا -
املوارد البشرية : املوارد البشرية هم ثروة املنظمة وأغلى أصوهلا على اإلطالق وهم عبارة عن تركيبة من  -

ي املؤسسة ، فإن ذلك يقتضاخلصائص املمثلة يف القدرات ،املهارات ، الكفاءات واخلربات ، وكوهنم أهم موارد 
االستثمار فيهم من خالل االستغالل اجليد لتلك اخلصائص والعمل على تنميتها من خالل إدارة تتوفر على املرتكزات 

 التالية :التمكني  ، التنمية البشرية ، التواصل والتوجيه ، وإدارة األداء
 نسج شبكة من العالقات داخليا وخارجيا -
 لم وتكتسب سلوكيات ) ممارسات وأنشطة ( تفرض عليها تعديل سلوكها حنو األفضلالتعلم : املنظمة تتع -
 املوائمة واالنسجام ونعين الربط بني األسس السته السابقة لتحقيق متيز املؤسسة  -

                                                           
 ، وأخرون، مرجع سابقغبور اهلاليل(20)

)21(    (Egan, Steve, Embracing Excellence In Education, Sheffield Hallman University, 2013,8)  
 2033ص ، مرجع سابق، علي بن حممد السناين(22)
 23سابق، صقبطان شوقي، مرجع (23)
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وستهتم هذه الدراسة  بأحد جوانب وأسس إدارة التميز املذكورة وحتديدا تلك اليت تنعكس ممارستها على حتسني 
 ألداء الوظيفي ألعضاء اهليئة التدريسية باعتبارهم الثروة البشرية  للمؤسسة التعليمية  ، لذا فإن الباحث يعرفوتطوير ا

إدارة التميز إجرائيا بأهنا " تلك املمارسات اليت يقوم هبا رؤساء األقسام األكادميية جتاه أعضاء اهليئة التدريسية وتنعكس 
ارة خالل  أربعة مرتكزات هي التمكني ،التنمية البشرية، التواصل والتوجيه ، وإد إجيابيا على أدائهم الوظيفي وذلك من

 األداء ( 
 ثانيا: األداء الوظيفي ألعضاء هيئة التدريس

ا حبكم طبيعة عمله ، كلف هبيقصد باألداء الوظيفي قيام الفرد باملهام واألنشطة والواجبات املتعلقة بوظيفته امل
 نشاط ميكن املوظف من إجناز املهام واألهداف احملددة بنجاحلألداء الوظيفي منها أنه "ريفات عدة تع ويذكر

وكذلك يعين األداء الوظيفي " جمموعة من السلوك ذو العالقة املعربة عن قيام املوظف  وباالستخدام املعقول للموارد "
ظيفة فضال عن واخلربة الفنية املطلوبة يف الو  بأداء مهامه وحتمل مسؤولياته وهي تتضمن جودة األداء ،وكفاءة التنفيذ،

االتصال والتفاعل مع باقي أعضاء املنظمة وقبول مهام جديدة واإلبداع وااللتزام بالنواحي اإلدارية يف العمل واالستجابة 
 هلا بكل حرص وفاعلية " 

س يف اجلامعة يئة التدريويعرف الباحث األداء الوظيفي ألعضاء هيئة التدريس بأنه " كل ما يقوم به أعضاء ه
وما يتحملونه من مسؤوليات جتاه طلبتهم وزمالئهم وجامعتهم وجمتمعهم   -تدريسية وحبثية  –من مهام وأنشطة 

 (24)لالرتقاء جبامعتهم وحتقيق التميز هلا "
 ثالثا: أهمية وضرورة إدارة التميز وعالقتها بتحسين األداء الوظيفي ألعضاء هيئة التدريس

أمهية إدارة التميز يف أهنا إدارة هتتم جبميع موارد وأنشطة املؤسسة وإجياد التكامل بينها للوصول إىل نتائج تكمن 
تنافس املؤسسات األخرى ، وال شك أن االستمرار يف التميز من خالل تقدمي األفضل دوما ، يؤكد أمهية وضرورة إدارة 

يف القمة هو ما مييز املؤسسات عن بعضها البعض ، أما بالنسبة التميز ، فالوصول للقمة مهم جدا ، إال أن البقاء 
للجامعات وأقسامها األكادميية فإدارة التميز هلا أكثر إحلاحا وضرورة وأمهية ، وينبع ذلك من أمهية ومكانة اجلامعات 

ترتكز على تنمية ستند و ودورها الريادي يف تقدمي اخلربات املتجددة الالزمة لتقدم اجملتمعات ، حيث إن إدارة التميز ت
املورد البشري الرئيسي يف اجلامعة وهم أعضاء هيئة التدريس من خالل تنمية مهاراهتم ومتكينهم يف مواقع عملهم ومتابعة 
 أنشطتهم املختلفة ، وتوجيههم بشكل مستمر حنو حتقيق أهداف اجلامعة والتأكد من قيامهم مبا هو مطلوب منهم  3

                                                           
،  األداء الوظيفي لدى أعضاء اهليئات التدريسية يف اجلامعات األردنية الرمسية من وجهة نظر رؤساء األقسام فيها الصرايرةخالد أمحد (24)

 2223، ص2222،  22،جملد 2، جملة جامعة دمشق ، ع
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 يف اجلامعة العنصر الفعال والرئيس يف جودة الربامج واألنشطة التعليمية على اختالف ويعد عضو هيئة التدريس
 (25) 3كادمييةأهدافها ، فوجود عضو هيئة تدريس مميز ينعكس على الكفاءة الداخلية واخلارجية للربامج األ
م هيئة التدريس الذين هومن املعلوم أن ممارسة إدارة التميز من قبل رؤساء األقسام تنعكس على أداء أعضاء 

عماد العمل األكادميي ألهنم هم الذين يتحملون مسؤولية التدريس ومسؤولية النشاط البحثي وهم من يضعون املناهج 
وحيددون املقررات الدراسية ، لذا فإن متيز اجلامعة وارتقائها ووجودها يف القمة يعتمد يف املرتبة األوىل على مدى كفاءة 

 (26) 3ئة التدريس العاملني فيهاضاء هيوفعالية أع
ولكي يتحقق للمؤسسة التعليمية التميز املنشود الذي يتناسب مع طموحها وآماهلا من خالل ممارسة إدارة التميز 

 (27) : ميكن تلخيصها على النحو التايل، فإنه ال بد هلا من اتباع أساليب ومرتكزات إدارة التميز اليت
 اخلطوة األوىل لتطبيق إدارة التميز بنجاحدعم اإلدارة العليا :إذ تعترب  23
الرتكيز على أعضاء هيئة التدريس : حيث ينبغي توفري الفرصة هلم للتعبري عن أفكارهم حبرية ، كما جيب  23

 حتفيزهم وتشجيعهم على املشاركة الفعالة يف اختاذ القرارات وممارسة األنشطة املختلفة
 ز ال يقف عند احلاضر بل يتطلب املضي قدما دوماالتحسني املستمر : حيث أن هدف إدارة التمي 3.
 الرتكيز على الطلبة : فهم الغاية األساسية واالستجابة حلاجاهتم ورغباهتم هي سر ومؤشر جناح اإلدارة  43
 التدريب والتعليم : حيث يعترب تدريب العاملني وتنمية قدراهتم ومهاراهتم أساس تطور وحتسن ومتيز املؤسسة 33
 وح املعنوية : ومتثل دوافع حقيقية لتحقيق التميزاحلوافز ورفع الر  23
ثقافة املؤسسة : حيث تتضمن الثقافة التنظيمية احلاضنة اليت يتفاعل داخلها األفراد ويتكيفون من خالل  23

 منظومة من القيم واملعتقدات تساعد على منو املؤسسة واستمرارها
عليم اجلامعي ثابة العقد االجتماعي بني مؤسسات التخدمة اجملتمع احمللي : حيث تعترب املسؤولية اجملتمعية مب 33

 واجملتمع  وذلك ألمهية ما تقدمه له من خدمات 
 

                                                           
ستدامة ملؤسسات التعليم ودورها يف حتقيق امليزة التنافسية امل،  تبين اسرتاتيجيات التميز يف التعلم والتعليم الفقهاءسام عبد القادر (25)

 23،ص 2222حالة دراسية،  –العايل ، جامعة النجاح جامعة النجاح 
جملة اجلامعة  ،من وجهة نظر الطلبة جبامعات غزة ، واقع األداء التدريسي ألعضاء هيئة التدريس يف كليات الرتبيةنصارأنور شحادة (26)

 2223ص، 2222، 2، العدد 23غزة ، اجمللد  ،ية اسات الرتبوية والنفساإلسالمية للدر 
)27(Porter, Michal E, ,2006: What is Strategy, Harvard Business Review ,30Nov.-1Dec. 2006,p76.  
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 التي تناولت موضوع التميز الدراسات السابقةرابعا:
تناولت دراسات عديدة موضوع التميز ومداخل حتقيقه يف القطاعات املختلفة ، كما تناولت دراسات أخرى  

عالقة متيز املؤسسات  بأداء  العاملني فيها وانعكاس ذلك على اخلدمات اليت تقدمها واملنتجات اليت تنتجها ، وفيما 
  :يلي عرض لبعض الدراسات ذات العالقة بالدراسة احلالية

واقع األداء التدريسي ألعضاء هيئة التدريس يف كليات الرتبية من وجهة  :2222دراسة نصار أنور شحادة ، -2
 نظر الطلبة جبامعات غزة 

هدفت الدراسة التعرف إىل واقع األداء التدريسي ألعضاء اهليئة التدريسية يف كليات الرتبية جبامعات غزة وقد 
 .32فقرة وأربعة جماالت مت توزيعها على  4.مت استخدام استبانة مكونة من  استخدم الباحث املنهج الوصفي ، كما

كما أن   333.طالب هم عينة الدراسة ، وقد توصلت الدراسة إىل أن واقع األداء التدريسي كبري حيث بلغت درجته 
مث جمال القياس ع الطلبة  ،أعلى مستوى لألداء كان يف جمال األعداد والتخطيط للتدريس ، تاله جمال احلوار واملناقشة م

والتقومي ، وأخريا جمال البحث العلمي ، وأوصت الدراسة عددا من التوصيات أمهها  عقد مؤمترات للفت انتباه أعضاء 
هيئة التدريس ألمهية االرتقاء باألداء التدريسي هلم ، كما طالبت الدراسة بضرورة أن يتواصل أعضاء هيئة التدريس مع 

 دريس والتقومي لإلفادة منها يف تعزيز قدراهتم ومهاراهتم أحدث أساليب الت
التمكني كمدخل اسرتاتيجي لتحقيق التميز يف األداء لدى أعضاء هيئة التدريس  :2222صوام،راضية دراسة -2

 دراسة على عينة من جامعات الشرق اجلزائري  –من وجهة نظر رؤساء األقسام 
هدفت الدراسة إىل التعرف على أثر التمكني اإلداري يف متيز األداء الوظيفي لدى أعضاء هيئة التدريس من وجهة 

دراسة على عينة من جامعات الشرق اجلزائري ، ولتحقيق ذلك مت تصميم وتطوير استمارة وزعت  –نظر رؤساء األقسام 
ائج الدراسة يف أن مستوى التمكني اإلداري لدى رئيس قسم فب املؤسسات حمل الدراسة ، وتلخصت نت 23على 

القيادات األكادميية كان مرتفعا وكذلك كان مستوى األداء لدى أعضاء هيئة التدريس مرتفعا أيضا ، كما وجدت 
الدراسة أن هناك أثر ذو داللة إحصائية للتمكني اإلداري يف متيز األداء الوظيفي ألعضاء هيئة التدريس يف املؤسسات 

 الدراسة ، وقد أوصت الدراسة بضرورة توفري مناخ صحي للعمل يسمح بتطبيق مفهوم التمكني عمليا حمل 
   3تطوير األقسام العلمية جبامعة حائل يف ضوء معايري إدارة التميز :2222املليجي رضا إبراهيم دراسة  -.

وقوف أهم مهام تلك األقسام وال هدفت الدراسة إىل تطوير األقسام العلمية جبامعة حائل من خالل التعرف على
على واقعها ، كما هدفت إىل توضيح أهم األسس النظرية واملعرفية إلدارة التميز يف اجلامعات ، واستخدم الباحث يف 
دراسته املنهج الوصفي ، واقتصرت الدراسة على عينة من أعضاء هيئة التدريس العاملني بكليات جامعة حائل حيث 

، وقد اقرتحت الدراسة بعد حتديد مستوى أداء األقسام العلمية املتوسط ، تصورا لتطوير تلك عضوا  22.بلغ عددهم 
األقسام قام على عدة متطلبات أمهها وجود إدارة عليا تؤمن بإدارة التميز ، ضرورة متكني القيادات األكادميية يف األقسام 
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للتميز  ع املستمر، كما اقرتحت الدراسة تشكيل فريقالعلمية ومنحهم الثقة وإتاحة فرصة املشاركة باإلضافة للتشجي
 واجلودة باألقسام العلمية يعمل على التطوير املستمر ألداء العاملني يف األقسام العلمية

متطلبات إدارة التميز يف إدارة التعليم  : 2222 ،ماجدة إبراهيم عبداهلل،، ملياء بنت املشرفاجلارودي دراسة )-.
  3الرياضالعام يف مدينة 

هدفت الدراسة إىل التعرف على متطلبات إدارة التميز يف إدارة التعليم العام يف مدينة الرياض والعوائق اليت حتول   
دون تطبيقها ، ولتحقيق تلك األهداف استخدمت الدراسة املنهج الوصفي التحليلي واالستبانة كأداة للدراسة واليت مت 

ديرات ووكيالت مدارس التعليم العام مبدينة الرياض ، وتوصلت الدراسة إىل من م ..2توزيعها على عينة عددها 
من أفراد العينة يرون أمهية تلك املتطلبات ، كما أن هناك عوائق حتول دون تطبيقها ، وأوصت الدراسة  3من  4342

بيقها مما ينمي لديهم لى تطبضرورة إتاحة الفرصة جلميع العاملني يف املدارس للتعبري عن آرائهم ومقرتحاهتم والعمل ع
االنتماء ملدارسهم وبالتاي يرتفع مستوى أدائهم ، كما أوصت الدراسة بضرورة عقد دورات تدريبية لتطوير مهارات 
العاملني مبا فيهم املدراء لتحقيق التميز باإلضافة إىل ضرورة تشجيع العاملني وحتفيزهم على التفاعل من خالل تنمية 

 واالجتاهات اإلجيابية لدى العاملني من أجل حتقيق أداء متميزروح العمل اجلماعي 
مدخل إدارة التميز ومتطلبات تطبيقه يف جامعة  :.222، أماين السيد ،اهلاليلالشربيين ، اهلاليلغبور دراسة -4
 3املنصورة 

ديات اليت تواجه حوهدفت الدراسة إىل حتديد مفهوم إدارة التميز ورصد خلفيتها التارخيية والتعرف على أهم الت
تطبيقها ، وكذلك حتديد متطلبات تطبيقها بشكل عام ويف جامعة املنصورة بشكل خاص ، ولقد عرضت الدراسة 
العديد من مناذج إدارة التميز مثل النموذج الياباين و االسكتلندي  ومنوذج بالدريدج املتكامل ،ومنوذج التليفون النقال 

دراسة امليدانية أن القيادة الفعالة تلعب دورا حموريا يف صياغة األهداف وغايات املؤسسة إلدارة التميز، ومن أهم نتائج ال
، وكذلك أشارت الدراسة إىل أمهية التخطيط االسرتاتيجي  ،  كما بينت الدراسة أن هناك فروقا ذات داللة إحصائية 

طلبات مهية ، وقد حددت الدراسة العديد من متيف تقدير أفراد العينة لدجة أمهية وتوافر حمور إدارة املعرفة لصاحل األ
تطبيق إدارة التميز ،من ضمنها اختيار العاملني بعناية ودقة من ذوي املعرفة ومتكينهم من خالل توفري فرص التنمية 
املستمرة والتدريب اهلادف ، وكذلك إدماج املؤسسة يف املناخ احمليط وتنمية االحساس باملسئولية االجتماعية لدى 

 لعاملني ا
أمناط القيادة الرتبوية السائدة لدى رؤساء األقسام األكادميية يف جامعة البلقاء  :2222، بشري عربياتدراسة -3

  3كلية اهلندسة التكنولوجية دراسة حالة  –التطبيقية وأثرها على األداء الوظيفي ألعضاء هيئة التدريس 
هدفت الدراسة إىل التعرف على أمناط القيادة الرتبوية السائدة لدى رؤساء األقسام األكادميية يف جامعة البلقاء  

التطبيقية وأثرها على األداء الوظيفي ألعضاء هيئة التدريس ن ولتحقيق ذلك استخدم الباحث استبانة من أربعة جماالت 



The journal of media and social studies for specialized researches (JMSSR) Vo: 3, No: 1, 2018 

 

 
 34 

Journal of Human Development and Education for specialized Research 

عضو  222لقياس مستوى األداء الوظيفي ، وتكون جمتمع الدراسة من لقياس األمناط القيادية السائدة وجمال خامس 
هيئة تدريس ، ومن أهم النتائج اليت توصلت هلا الدراسة ارتفاع مستوى األداء الوظيفي لديهم حيث بلغت درجته 

قيادة التقليدية لن كما تبني وجود أثر واضح لنمطي القيادة الدميقراطية والرتسلية بينما مل يكن هناك أثر لنمطي ا 4322
والتسلطية على مستوى األداء الوظيفي ، وأوصت الدراسة بضرورة إجراء تدريب خاص ومكثف لرؤساء األقسام عند 
استالمهم مناصبهم من أجل نشر التوعية واملعرفة بأمهية وكيفية استخدام األمناط القيادية وأثر كل منها على أداء العاملني 

  3حتت قيادهتم
معايري أداء اجلودة الشخصية لدى رؤساء األقسام وأساليب تعزيزها : 2222، اليحيويية صرب  دراسة-2

 3باجلامعات السعودية 
هدفت الدراسة إىل معرفة وحتديد معايري أداء اجلودة الشخصية لدى رؤساء األقسام ومن تلك املعايري الصفات  

عض لعمل الفائق ، كما هدفت الدراسة أيضا إىل اقرتاح بالشخصية اإلجيابية والعالقات اإلنسانية والتواصل الفاعل وا
السبل لتعزيز تلك املعايري ، استخدمت الباحثة املنهج النوعي ) احللقي ( من خالل املقابلة واملنهج الوصفي املسحي ، 

لشخصية عضوا من محلة األستاذية ،ومن أهم نتائج الدراسة أن معايري أداء اجلودة ا 222تكونت عينة الدراسة من 
لدى رؤساء األقسام كانت متوسطة الدرجة ، وأن أعلى املعايري كان معيار أداء العمل الفائق ، وباقي املعايري كانت 
متوسطة ، ومن أهم توصيات الدراسة ضرورة انتقاء رؤساء األقسام حسب املعايري املذكور يف الدراسة ، ووضع لوائح 

 ليات رؤساء األقسام يف اجملاالت األكادميية واإلدارية واالجتماعيةوأنظمة دقيقة وشاملة لتوصيف أدوار ومسؤو 
سالمية يف تطوير األداء املؤسسي جلامعة اإلمام حممد بن سعود اإل: 2222، السناينعلي بن حممد دراسة -2

 3ضوء مدخل إدارة التميز
ود امعة اإلمام حممد بن سعهدفت الدراسة إىل التعرف والوقوف على مدى ممارسة عناصر إدارة التميز داخل ج 

اإلسالمية من أجل الوصول إىل تطوير األداء املؤسسي هلا ويشمل ) القيادة باإلبداع ،السياسات ، إدارة العمليات 
،إدارة املوارد البشرية ، العالقات واملوارد ( ، واستخدم الباحث املنهج الوصفي من خالل تطبيق االستبانة لقياس درجة 

عميد ووكيل كلية والعاملني مبكاتب التطوير والتنظيم ، وكان  222يز ، وتكون جمتمع الدراسة من حتقق عناصر التم
من نتائج الدراسة  أن القيادة باإلبداع حصلت على أعلى الدرجات يليها إدارة املوارد البشرية ، مث إدارة العمليات وأخريا 

كل ات أمهها االهتمام بالتمايز واالختالفات الثقافية لالسياسات والتقييم الذايت ، وقد أوصت الدراسة بعد توصي
املشاركني يف العملية التعليمية ، مما يؤدي إىل تنوع اخلربات وحتسني أداء املؤسسة ، كما أكدت الدراسة على أن توافر 

اف املنشودة دعناصر إدارة التميز  يف مؤسسات التعليم العايل يشكل عامال مهما يف جناح إدارة التميز وحتقيق األه
 منها ، كما أوصت بضرورة تشجيع ونشر ثقافة التميز واإلبداع والتعلم املستمر
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8-(Saade ,I, 2013): Applying Leadership Criterion of EFQM Excellence Model 

In Higher Education Institutions – UCAS as a case Study:  

امعية للعلوم التطبيقية  الكلية اجل –" تطبيق معيار القيادة يف النموذج األورويب للتميز على مؤسسات التعليم العايل 
 " - دراسة  حالة  -بغزة 

هدفت الدراسة إىل التعرف على مستوى تطبيق معيار القيادة حسب النموذج األورويب للتميز يف الكلية اجلامعية 
 24زة ، واستخدم الباحث املنهج الوصفي ، مطبقا االستبانة كأداة للدراسة على عينة مكونة من للعلوم التطبيقية  بغ

موظفا بني إداري وأكادميي ، وخلصت الدراسة إىل عدد من النتائج أمهها أن مستوى األداء القيادي يف الكلية بلغ 
لطلبة حوايل غ مستوى معيار تفاعل القادة مع ابدرجة مرتفعة ، كما كانت درجة املعايري الفرعية متقاربة حيث بل 320.
، وقد أوصت الدراسة بضرورة االهتمام باملوظفني من  320.، أما درجة تشجيع القادة للموظفني فقد بلغت  303.

  خالل إشراكهم الدائم واملتواصل 
-9 (Mainardes, Emerson Wagner, João M. Ferreira, and Gerson Tontini. 2011):  

"Creating a competitive advantage in Higher Education Institutions: proposal and 

test of a conceptual model." International Journal of Management in Education 5.2-

3 145-168. 

 " حتقيق امليزة التنافسية يف مؤسسات التعليم العايل : تطبيق منوذج مقرتح "
 اقرتاح منوذج يوضح عمليات واسرتاتيجيات املزايا التنافسية اليت ال بد ان تتوفر يف مؤسسات إىل الدراسةهدفت 

التعليم العايل ،حيث اشتمل النموذج على بعض االسرتاتيجيات املشهورة يف جمال إدارة األعمال ، وقد وضحت الدراسة 
نافسية لتلك اخلارجية اليت تساهم يف حتقيق املزايا التالعوامل اليت تربط مؤسسات التعليم العايل بالعوامل الداخلية و 

املؤسسات ، وتوصلت الدراسة إىل عدة نتائج أمهها إمكانية تطبيق اسرتاتيجيات امليزة التنافسية اخلاصة بإدارة األعمال 
 مواردها وبنيتها نييف التعليم العايل ،كما أن التنافس يتحقق يف مؤسسات التعليم العايل عندما يتحقق ارتباطها القوي ب

   3ذلك أصحاب املصلحة املرتبطني هبااملعرفية لدى العاملني فيها وك
10-(Olson ,I, 2009) : An Examination of Quality Management inSupport 

Function of Elementary and Secondary Education Using the Malcom Baldrige 

National Quality Awards Criteria for Performance Excellence   

" فحص إدارة اجلودة يف وظيفة دعم التعليم االبتدائي والثانوي باستخدام معايري مالكوم بالدريج الوطنية للجودة 
 " -معايري التميز يف األداء -

عايري جائزة م هدفت الدراسة إىل حتديد آليات استخدام إدارة اجلودة يف التعليم العام وتقييمها من خالل استخدام
مالكوم بالدرج لألداء املتميز ، وقد استخدمت الدراسة املنهج الوصفي  لتحديد الواقع الفعلي إلدارة اجلودة ومدى 
االستفادة منها استنادا ملفاهيم األفراد اإلداريني وتوضيح العالقة بني تلك املفاهيم ووظائف الدعم والرعاية ، وبينت 
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دورا مهما يف جناح وتطبيق إدارة اجلودة اليت تسهم بشكل فعال يف حتقيق التميز يف األداء،  الدراسة أن القيادة  تلعب 
 كما أكدت الدراسة على أمهية العمل اجلماعي وتفعيل مشاركة املعنيني من أصحاب املصلحة

 الدراسة الميدانية
 إجراءات الدراسة الميدانية:أوال:
 اتبع الباحث اإلجراءات التالية:لإلجابة عن ما تبقى من تساؤالت الدراسة 

 : تحديد مجتمع وعينة الدراسة  -2
يشمل جمتمع الدراسة كل أعضاء اهليئة التدريسية يف جامعة األقصى من محلة درجة الدكتوراة فما فوق، ويبلغ 

يتبعون أقساما  202يتبعون أقساما علمية و  .2أنثى ،و 20ذكر ، 242عضو هيئة تدريس منهم  222عددهم 
برتبة أستاذ مساعد  232برتبة أستاذ مشارك و  24برتبة أستاذ و  24سانية ، أما بالنسبة للرتب العلمية فمنهم إن

 (2222)املصدر :دائرة تكنولوجيا املعلومات جبامعة األقصى يوليو 
 أما عينة الدراسة فانقسمت إىل قسمني :

عينة الدراسة األصلية مت اختيارهم بالطريقة عضو هيئة تدريس من خارج  2.العينة االستطالعية وبلغ عددها  -
 العشوائية وذلك هبدف تقنني أداة الدراسة صدقا وثباتا بالطرق املناسبة3

استبانة  222ومت اسرتداد   -خالف العينة االستطالعية –استبانة على أعضاء هيئة التدريس  242مت توزيع 
 من جمتمع الدراسة 3 %02صاحلة للدراسة ,وهو حجم عينة الدراسة الفعلي  وميثل 

 (عينة الدراسة حسب الجنس ونوع القسم والرتبة العلمية2جدول رقم )       
  اجلنس نوع القسم الرتبة العلمية

أستاذ 
 دكتور

أستاذ 
 مشارك

أستاذ 
 مساعد

 ذكر أنثى علمي إنساين

 العدد 203 .2 23 232 240 .3 20
 اإلمجايل 222 222 222

 النسبة% 30 22 20 22 22 24 0
 اإلمجايل 222 222 222
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 أدوات الدراسة   -1
قام الباحث بعد االطالع على األدب الرتبوي والدراسات السابقة ذات العالقة بإعداد أداتني للدراسة، األوىل  
عبارة عن استبيان لتحديد درجة ممارسة إدارة التميز من قبل رؤساء األقسام األكادميية ،والثانية عبارة عن استبيان 

يئة التدريس, وبعد عرض األداتني على حمكمني من ذوي لتحديد مستوى التحسن يف األداء الوظيفي ألعضاء ه
فقرة موزعة على أربعة  22االختصاص مت إجراء التعديالت الالزمة لتصبح فقرات األداة  األوىل واخلاصة بإدارة التميز 

فقرة(، أما  .2فقرة وأخريا إدارة األداء  .2فقرة، التواصل والتوجيه  24فقرة، التنمية البشرية  22جماالت )التمكني 
 فقرة متثل التحسن يف األداء الوظيفي ألعضاء هيئة التدريس3 2.األداة الثانية فقد اشتملت على 

استخدم الباحث مقياس ليكرت اخلماسي للحكم على درجة توفر الفقرات: بدرجة مرتفعة جدا ويقابلها القيمة 
، بدرجة 2، بدرجة منخفضة ويقابلها القيمة .يمة ، بدرجة متوسطة ويقابلها الق4، بدرجة مرتفعة ويقابلها القيمة 3

 3 2منخفضة جدا ويقابلها القيمة 
 صدق و ثبات أدوات الدراسة -3
صدق احملكمني: مت التحقق من صدق أدوات الدراسة من خالل عرضهما على جمموعة من احملكمني من  -

يعة الفقرات ومدى انتمائها جملاالهتا ( من ذوي االختصاص إلبداء الرأي حول طب0أساتذة اجلامعات  بلغ عددهم )
 ووضوح صياغتها اللغوية

صدق االتساق الداخلي : قام الباحث بتوزيع ادايت الدراسة )االستبيانني ( على عينة استطالعية قوامها   -
فردا من خارج العينة األصلية للدراسة للتحقق من صدق االتساق الداخلي هلما وذلك حبساب معامل ارتباط   2.

 3سون  بني درجات كل فقرة من فقرات كل استبيان ودرجته الكليةبري 
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 ( معامل ارتباط  بريسون  بني درجات كل فقرة من فقرات االداة األوىل ودرجتها الكلية2جدول رقم )

معامل  رقم الفقرة
 االرتباط

معامل  رقم الفقرة مستوى الداللة
 االرتباط

 مستوى الداللة

 2322دالة عند   23022 4. 2322دالة عند  23204 2
 2322دالة عند   23222 3. 2322دالة عند  23202 2
 2323دالة عند  23242 2. 2322دالة عند  23233 .
 2322دالة عند  23242 2. 2322دالة عند  23222 4
 2322دالة عند  23343 3. 2322دالة عند  23343 3
 2322دالة عند  23232 0. 2322دالة عند  23233 2
 2322دالة عند  .2332 42 2322دالة عند  23243 2
 2322دالة عند  .2332 42 2323دالة عند  23303 3
 2322دالة عند  23200 42 2322دالة عند  23203 0

 2322دالة عند  .2322 .4 2322دالة عند  23232 22
 2323دالة عند  23330 44 2322دالة عند  23234 22
 2322دالة عند  23223 43 2323دالة عند  2243 22
 2322دالة عند  23233 42 2322دالة عند  23222 .2
 2322دالة عند  23232 42 2322دالة عند  23243 24
 2323دالة عند  23232 43 2322دالة عند  23230 23
 2322دالة عند  23232 40 2322دالة عند  23322 22
 2323دالة عند  2243 32 2322دالة عند  .2332 22
 2323دالة عند  23430 32 2322دالة عند  .2332 23
 2322دالة عند  23202 32 2322دالة عند  23200 20
 2322دالة عند  23233 .3 2322دالة عند  .2322 22
 2322دالة عند  23222 34 2323دالة عند  23330 22
 2322دالة عند  23243 33 2322دالة عند  23223 22
 2322دالة عند  23233 32 2322دالة عند  23233 .2
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 2322دالة عند  23243 32 2322دالة عند  23232 24
 2323دالة عند  23303 33 2322دالة عند  23343 23
 2322دالة عند  23203 30 2322دالة عند  23232 22
 2322دالة عند  23232 22 2322دالة عند  .2332 22
 2322عند دالة  23202 22 2322دالة عند  .2332 23
 2322دالة عند  23223 22 2322دالة عند  23232 20
 2322دالة عند  23233 .2 2322دالة عند  23343 2.
 2322دالة عند  23243 24 2322دالة عند  23232 2.
 2323دالة عند  23303 23 2323دالة عند  23320 2.
 2322دالة عند  23203 22 2323دالة عند  23303 ..

 
ل داجلدول أن مجيع فقرات األداة األوىل مرتبطة ارتباطا ذات داللة إحصائية مع الدرجة الكلية، مما يويتضح من 

 3على صدق االتساق الداخلي هلا
 

كما قام الباحث حبساب معامل االرتباط بني درجة كل جمال مع الدرجة الكلية لألداة األوىل اخلاصة بإدارة التميز 
 ( التايل: .وهي كما يوضحها اجلدول رقم )

 ( معامل االرتباط بني درجة كل جمال مع الدرجة الكلية لألداة األوىل.جدول رقم )
 مستوى الداللة معامل االرتباط اجملال

 2322دال عند  23203 جمال التمكني
 2322دال عند  23303 جمال التنمية البشرية

 2322دال عند  23222 جمال التواصل والتوجيه
 2322دالة عند   .2332 األداءجمال إدارة 

ويتضح من اجلدول السابق أن مجيع جماالت االستبانة األوىل مرتبطة ارتباطا ذات داللة إحصائية مع الدرجة  
 الكلية مما يؤكد صدق االتساق الداخلي هلا3

اصة خل( يوضح  معامل ارتباط  بريسون  بني درجات كل فقرة من فقرات االداة الثانية وا 4جدول رقم ) 
 مبستوى التحسن يف األداء الوظيفي ألعضاء اهليئة التدريسية ودرجتها الكلية
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رقم 
 الفقرة

معامل 
 االرتباط

رقم  مستوى الداللة
 الفقرة

معامل 
 االرتباط

 مستوى الداللة

 2322دالة عند   23022 22 2322دالة عند  23024 2
 2322دالة عند   23222 22 2322دالة عند  23202 2
 2323دالة عند  23242 23 2322دالة عند  23233 .
 2322دالة عند  23234 20 2322دالة عند  23222 4
 2322دالة عند  23343 22 2322دالة عند  23343 3
 2322دالة عند  23232 22 2322دالة عند  23233 2
 2322دالة عند  .2332 22 2322دالة عند  23243 2
 2322دالة عند  .2332 .2 2323دالة عند  23303 3
 2322دالة عند  23200 24 2322دالة عند  23203 0

 2322دالة عند  .2322 23 2322دالة عند  23232 22
 2323دالة عند  23330 22 2322دالة عند  23234 22
 2322دالة عند  23223 22 2323دالة عند  2243 22
 2322دالة عند  23233 23 2322دالة عند  23222 .2
 2322دالة عند  23232 20 2322دالة عند  23243 24
 2323دالة عند  23332 2. 2322دالة عند  23230 23

 
ويتضح من اجلدول أن مجيع فقرات األداة الثانية مرتبطة ارتباطا ذات داللة إحصائية مع الدرجة الكلية، مما يدل  

 على صدق االتساق الداخلي هلا 3
 ثبات أدوات الدراسة : -4

اكتفى الباحث حبساب معامل ثبات األداتني من خالل حساب معامل ألفا كرونباخ حيث تعطي هذه الطريقة 
احلد األدىن ملعامل ثبات االستبانة جبانب أهنا ال تتطلب إعادة التطبيق، وقد وجد أن معامل ألفا كرونباخ لألداة األوىل 

 داة األوىل  وجماالهتا املختلفة بطريق ألفا كرونباخ3( التايل يوضح معامل الثبات لأل3،واجلدول رقم) 23340= 
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 ( معامل الثبات لالستبانة وجماالهتا املختلفة بطريقة ألفا كرونباخ3جدول رقم )
 معامل ألفا كرونباخ اجملال

 23324 جمال التمكني
 233.2 جمال التنمية البشرية

 23022 جمال التواصل والتوجيه
 23202 جمال إدارة األداء

 23332 اجملموع
 

 مما يعين أهنا تتمتع مبستوى ثبات عايل .2333كما وجد أن معامل ألفا لألداة الثانية = 
 المعالجات اإلحصائية المستخدمة في الدراسة -5
اإلحصائي ، وقد استخدم الباحث spss) قام الباحث بتفريغ مث حتليل نتائج أداة الدراسة من خالل برنامج )  

 -اإلحصائية التالية :األساليب 
 معامل ارتباط بريسون 23
 معامل ألفا كرونباخ  23
 التكرارات و املتوسطات احلسابية و األوزان النسبية  3.
 للفرق بني متوسطات عينتني مستقلتني  Tاختبار  43
 One Way ANOVAاختبار حتليل التباين األحادي للفروق بني ثالث عينات فأكثر  33
 
 

 الميدانيةنتائج الدراسة ثانيا:
 

سيتم فيما يلي عرض النتائج وتفسريها وذلك من خالل اإلجابة على تساؤالت الدراسة واستعراض أبرز النتائج، 
 3هذا وقد اعتمد الباحث عند تفسري النتائج على حساب املتوسط  والوزن النسيب باعتباره حمكا مناسبا
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 ( احملك املعتمد يف الدراسة2جدول )
 الوزن النسيب قيمة املتوسط  الدرجة

 %2.إىل أقل من  %22 233إىل  أقل من    2من  درجة منخفضة جدا
 %32إىل أقل من  %2. 232إىل أقل من  233من  درجة منخفضة
 %23إىل أقل من  %32 34.إىل أقل من  232من  درجة متوسطة
 %34إىل أقل من  %23 432إىل أقل من  34.من  درجة مرتفعة

 %222إىل أقل من  %34 3إىل      432من  مرتفعة جدادرجة 
اإلجابة على السؤال الثاني للدراسة: والذي ينص على " ما درجة ممارسة رؤساء األقسام األكاديمية -

 بجامعة األقصى إلدارة التميز من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس؟"
ولإلجابة عن هذا السؤال قام الباحث حبساب واستخدام املتوسطات احلسابية واالحنراف املعياري  واألوزان 

 ( التايل يوضح ذلك: 2النسبية لكل جمال من  جماالت الدراسة واجلدول رقم )
 اسةلدر ( املتوسطات احلسابية واالحنراف املعياري واألوزان النسبية لكل جمال من  جماالت ا2جدول رقم )

االحنراف  املتوسط اجملال
 املعياري

الوزن النسيب 
% 

الرتت
 يب

 2 2234 23322 3.2. التمكني
 4 3332 23224 2302 التنمية البشرية

 2 2232 23.22 332. التواصل والتوجيه
 . 2234  23203 322. إدارة األداء

  2432 23322 322. الدرجة الكلية
 يلي :ويتضح من اجلدول السابق ما 

  وهي درجة متوسطة ،وبإمعان النظر  322.بلغت الدرجة الكلية ملمارسة إدارة التميز من قبل رؤساء األقسام
يف درجات اجملاالت املكونة إلدارة التميز ميكن مالحظة أن درجة جمال التواصل والتوجيه هي الدرجة األعلى حيث 

ا ،بينما جاعت درجات اجملاالت األخرى متوسطة وهي على وهي الوحيدة اليت تعترب درجة كبرية نوعا م 332.بلغت 
 ، وهذه الدرجات تفسر توسط الدرجة الكلية  2302،التنمية البشرية 322.، إدارة األداء  3.2.الرتتيب التمكني 

  اصل والتوجيه يرجع إىل أن التو  -مقارنة باجملاالت األخرى –من الواضح أيضا أن ارتفاع درجة التواصل والتوجيه
من أكثر املهارات اليومية اليت ميارسها رؤساء األقسام ويتأثر هبا أعضاء اهليئة التدريسية بشكل مباشر ،كما يرجع ذلك 
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أيضا إىل حرص رؤساء األقسام على التواصل البناء جتنبا حلدوث أية مشادات أو مشاحنات تعطل العمل يف األقسام 
 األكادميية
 امعة إىل ارتباط ذلك بإدارة اجل -مقارنة باجملاالت األخرى  -الواضح  يرجع اخنفاض درجة التنمية البشرية

اليت تواجهها   - وخاصة احلصار والضائقة املالية -واإلمكانيات اليت ميكن أن توفرها ،واليت تتأثر بالظروف العامة الصعبة
 بشرية ما يلزم  للتنمية الالقطاعات املختلفة ومنها التعليم ، مما جيعل رؤساء األقسام غري قادرين على توفري

  أما بالنسبة إلدارة األداء والتمكني فهي ممارسات ال تتأثر نتائجها مبمارسة رؤساء األقسام فحسب بل تتأثر
أيضا مبدى االستعداد لدى أعضاء اهليئة التدريسية للتعاون مع رؤساء األقسام ، ومن املعلوم أن مستويات االستعداد 

خرين تتأثر بالعديد من العوامل وخاصة السمات الشخصية ،لذا من املمكن أن يكون ذلك قد للتعاون والتفاعل مع اآل
 ساهم يف توسط درجة كل من جمال التمكني وإدارة األداء

ولتفسري النتائج املتعلقة بدرجة ممارسة رؤساء األقسام األكادميية جبامعة األقصى إلدارة التميز من وجهة نظر 
قام الباحث حبساب واستخدام املتوسطات احلسابية واالحنراف املعياري والوزن النسيب لفقرات   أعضاء هيئة التدريس ،

 كل جمال من جماالت االستبانة، وفيما يلي توضيح ذلك 3
 المجال األول: التمكين

 ني( التايل يوضح  املتوسطات احلسابية واالحنراف املعياري والوزن النسيب لفقرات جمال التمك3اجلدول رقم )

االحنراف  املتوسط الفقرة
 املعياري

 الرتتيب الوزن النسيب %

 يتقبل األفكار اجلديدة املبدعة اليت يقرتحها أعضاء
 قسمه

.332 234.2 2234 4 

يشجع األعمال اجلماعية ويشكل هلا فرق العمل 
 املطلوبة

.322 232.2 2232 . 

 2 2.32 23330 323. يثق يف أعضاء قسمه ويفوضهم كثريا من صالحياته
 3 2233 23223 324. يهيئ مناخا تنظيميا تسوده األلفة واملودة

يفسح اجملال ألعضاء قسمه لتحمل املسؤولية عن 
 3 2332 23233 342. نتائج عملهم

 22 2232 23232 323. يسمح بتواصل أعضاء قسمه مع إدارة اجلامعة
 2 2332 233.4 323. يشرك أعضاء قسمه يف إدارة القسم
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 ويتضح من اجلدول ما يلي: 
  وهي درجة متوسطة  3.2.من خالل النظرة الشاملة لدرجات فقرات جمال التمكني واليت بلغت درجته الكلية

نالحظ أن الفقرات اليت حازت على درجات مرتفعة هي تلك اليت ال حتتاج إىل متيز، بل هي من املمارسات الروتينية  
والفقرة "يشجع  323.ارة القسم" وبلغت درجتها والضرورية يف نفس الوقت مثل  الفقرة "يشرك أعضاء قسمه يف إد
والفقرة " يشجع األعمال اجلماعية ويشكل  322.أعضاء قسمه على املشاركة يف مجيع أنشطة القسم " وبلغت درجتها 

، وال شك أن ذلك االرتفاع يف الدرجة يشري أيضا إىل اهتمام وحرص  322.هلا فرق العمل املطلوبة" وبلغت درجتها 
على االستفادة من خربات أعضاء اهليئة التدريسية لتحقيق النجاح يف إدارة األقسام   -وخاصة اجلدد  -قسام رؤساء األ
 املختلفة 
  أما الفقرات صاحبة أدىن الدرجات مثل الفقرة " يسمح بتواصل أعضاء قسمه مع إدارة اجلامعة " واليت بلغت
فإن ذلك يشري إىل التزام رؤساء األقسام بالقنوات اإلدارية من ناحية كما ميكن أن يفهم على أنه نوع  323.درجتها 

د اوزهم ، والفقرة " يتسامح مع أعضاء قسمه يف حدو من التسلط عند بعض رؤساء األقسام يتمثل بعدم السماح بتج
فذلك يؤكد التزام رؤساء األقسام حبرفية القانون وليس بروحه وكذلك   322.النظام والقانون اجلامعي " وبلغت درجتها 

ض فإن ذلك يشري إىل أن بع 2302الفقرة " ينمي لدى أعضاء قسمه االلتزام جتاه اجلامعة ومهومها " وبلغت درجتها 
رؤساء األقسام رمبا يقتصر اهتمامه على قسمة فقط ، ومن اللطيف ذكره هنا أن سبب ذلك رمبا يرجع إىل كثرة وتنوع 

 مهوم جامعة األقصى حيث تعاين من آثار االنقسام البغيض ومن الصعب متابعة كل تلك اهلموم
 

ينمي لدى أعضاء قسمه االلتزام جتاه اجلامعة 
 ومهومها

2302 2332. 3032 22 

 2 2232 .2322 3.2. يتخذ قراراته بعد التشاور مع أعضاء قسمه
يوفر ألعضاء قسمه كل املعلومات الالزمة الختاذ 

 القرارات اخلاصة بالقسم
.322 23243 2232 0 

نشطة أيشجع أعضاء قسمه على املشاركة يف مجيع 
 القسم

.322 23332 2.32 2 

يتسامح مع أعضاء قسمه يف حدود النظام والقانون 
 22 2234 23423 322. اجلامعي

.3.2 23322 2234  
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 المجال الثاني: مجال التنمية البشرية
 ية واالحنراف املعياري والوزن النسيب لفقرات جمال التنمية البشرية( املتوسطات احلساب0اجلدول رقم )

 املتوسط الفقرة م
االحنراف 

 املعياري
الوزن 

 الرتتيب النسيب %

يعد برامج ودورات لتطوير األداء التدريسي  2
 . 2332 23430 323. ألعضاء هيئة التدريس بقسمه

يتابع التزام أعضاء هيئة التدريس بقسمه  2
 أخالقيات املهنةبآداب 

2300 23.33 3033 3 

حيث أعضاء هيئة التدريس بقسمه على  .
 تطوير مهارات العرض الفعال لديهم

.322 2342. 2234 2 

يوفر ألعضاء قسمه أحدث اإلصدارات  4
 العلمية

2342 23323 4334 22 

يعمل على إزالة أية عوائق حتول دون تطوير  3
 2 2232 23423 333. وحتسني أداء أعضاء قسمه

يوفر ألعضاء قسمه اإلمكانيات التكنولوجية  2
 الالزمة ألداء مهامهم املختلفة

.342 23.32 2334 2 

يعمل مع إدارة اجلامعة على توفري فرص  2
 البتعاث أعضاء قسمه خارج الوطن

2333 23432 3232 22 

حيث أعضاء قسمه على املشاركة يف حل  3
 24 4234 23443 2322 ذلك مشاكل اجملتمع احمللي ويتابع

يشجع أعضاء قسمه على التنافس البحثي  0
 .2 4332 23324 2323 من خالل تقدمي اجلوائز العلمية

2
2 

يربط توزيع األنشطة التدريسية وتوزيع 
املقررات مبستوى النشاط العلمي ألعضاء 

 القسم
.322 23322 2.32 3 
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2
2 

يساعد أعضاء قسمه يف احلصول على فرص 
 للمشاركة يف املؤمترات العلمية

.322 23433 2234 2 

2
2 

ني يعمل على إجياد بدائل خمتلفة لتطوير وحتس
 0 3233 23332 2334 أداء أعضاء قسمه

2
. 

 22 3232 23.03 .232 يساعد أعضاء قسمه يف نشر أحباثهم العلمية

2
4 

يوفر ألعضاء قسمه أية معلومات متكنهم من 
 أداء مهامهم املختلفة

.322 234.3 2432 4 

  3332 23224 2302 الدرجة الكلية
 ويتضح من اجلدول ما يلي :

  وهي بال شك درجة بني املتوسطة واملنخفضة  2302الدرجة الكلية للتنمية البشرية كممارسة متميزة بلغت
وهذه الدرجة تضع أداء رؤساء األقسام يف دائرة املسؤولية عن اخللل احلادث يف بعض األقسام األكادميية ، إال أن ذلك 

هم يف املسؤولية عمداء الكليات وإدارة اجلامعة والظروف بل يشارك -كما أسلفنا   –ال يتحمله رؤساء األقسام وحدهم 
 العامة 
  فقرتان فقط حصلتا على درجة مرتفعة نوعا ما ومها الفقرة " يعمل على إزالة أية عوائق حتول دون تطوير

داء أل والفقرة " يوفر ألعضاء قسمه اإلمكانيات التكنولوجية الالزمة 333.وحتسني أداء أعضاء قسمه " وبلغت درجتها 
ويف الغالب يشري ذلك إىل حماولة رؤساء األقسام وحرصهم على إزالة العوائق  342.مهامهم املختلفة " وبلغت درجتها 

شكل مباشر ألن أداء أعضاء اهليئة التدريسية يتأثر ويعتمد  ب –حىت وإن مل يستطيعوا حتقيق ذلك  -وتوفري اإلمكانيات 
 ا هذا مما يستلزم توفريهاعلى اإلمكانيات التكنولوجية يف عصرن

  الفقرة "  حيث أعضاء قسمه على املشاركة يف حل مشاكل اجملتمع احمللي ويتابع ذلك " حصلت على أدىن
وهي درجة منخفضة بشكل واضح ويشري ذلك إىل عدم اهتمام رؤساء األقسام بالشراكة اجملتمعية  2322درجة وهي 

 اليت هي من صلب عمل اجلامعات منذ أن وجدت 3
   أما الفقرة " يشجع أعضاء قسمه على التنافس البحثي من خالل تقدمي اجلوائز العلمية " واليت حصلت على

وهي درجة منخفضة وكذلك الفقرة " يوفر ألعضاء قسمه أحدث اإلصدارات العلمية " وبلغت درجتها  2323درجة 
ارج على توفري فرص البتعاث أعضاء قسمه خوهي درجة منخفضة أيضا وكذلك الفقرة " يعمل مع إدارة اجلامعة  2342

وهي أيضا درجة منخفضة ، فهذا تشري إىل أمر غاية يف األمهية واخلطورة أال وهو  2333الوطن" واليت بلغت درجتها 
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االهتمام بالبحث العلمي وروافده ،ومن الواضح أن مستوى االهتمام بالبحث العلمي متدين ورمبا يرجع ذلك إىل أن 
ي شأن خاص بعضو هيئة التدريس وحرصه على الرتقية ،هذا عالوة على أن إغالق املعابر يف وجه سكان البحث العلم

 قطاع غزة له بالغ األثر على تراجع مستوى االهتمام بالبحث العلمي واالبتعاث للخارج  
 المجال الثالث: مجال التواصل والتوجيه

 عياري والوزن النسيب لفقرات جمال التواصل والتوجيه( املتوسطات احلسابية واالحنراف امل22اجلدول رقم )

االحنراف  املتوسط الفقرة م
 املعياري

الوزن 
 النسيب %

 الرتتيب

يواجه أعضاء قسمه بشفافية عند  2
 ارتكاهبم أية أخطاء أو خمالفات

.322 2322. 2.32 22 

 . 2032 23432 303. يستمع باهتمام ألعضاء هيئة التدريس 2
التوضيح من املتحدث بدال من يطلب  .

 ختمني املعىن
.322 2332. 2232 2. 

يتجنب أسلوب األمر يف التواصل مع  4
 أعضاء هيئة التدريس

.323 23433 2.32 2 

يتحدث بتواضع مع أعضاء هيئة  3
 التدريس

.322 23323 2332 3 

 2 3434 23.43 4322 يتواصل مع مجيع أعضاء هيئة التدريس 2
هيئة التدريس ثقته مينح أعضاء  2

 واهتمامه
.334 23432 2233 2 

جيتمع مع أعضاء قسمه ملناقشة  3
 مشكالت القسم بشكل دوري

4322 23324 3232 2 

يهتم باقرتاحات أعضاء القسم وال  0
 سيما التطويرية

.3.3 23333 2232 3 

2
2 

 4 2233 23422 330. حيرتم ويقدر االختالف يف الرأي
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 ويتضح من اجلدول ما يلي : 
  غالبية فقرات جمالتواصل والتوجيه مرتفعة والبعض منها متوسطة ،وهذا ما جعل درجة اجملال مرتفعة ،ورمبا يرجع

ذلك إىل ضرورة التواصل مع أعضاء اهليئة التدريسية اليت يتطلبها العمل من ختطيط ومتابعة ،مثل عقد االجتماعات 
 الدورية  اليت تنص عليه اللوائح

  الفقرات صاحبة الدرجات األعلى هي الفقرة " يتواصل مع مجيع أعضاء هيئة التدريس " والفقرة " جيتمع مع
أعضاء قسمه ملناقشة مشكالت القسم بشكل دوري " والفقرة " يستمع باهتمام ألعضاء هيئة التدريس " وقد بلغت 

ويؤكد ارتفاع درجات تلك الفقرات التزام رؤساء األقسام باللوائح  303.، 4322،  4322درجاهتا على الرتتيب 
 وحرصهم على حل املشاكل اليت تواجه أقسامهم من خالل عرضها ومناقشتها خالل اجتماعات القسم

  الفقرة اليت حصلت على أدىن درجة  " يطلب التوضيح من املتحدث بدال من ختمني املعىن " وبلغت درجتها
وهي درجة متوسطة ، ويشري ذلك إىل أمر بديهي أال وهو أن أعضاء هيئة التدريس من محلة الدرجات العلمية  322.

  -إال إذا كان عن قصد –العليا يكون تعبريهم واضح ال لبس فيه 
  وهي درجة متوسطة  322.الفقرة  " يعطي مهلة كافية ألعضاء قسمه إلجناز املهام " وقد حصلت على درجة
 ك هو أن غالبية أعضاء هيئة التدريس ملتزمون وال حيتاجون مدد إضافية إلجناز املهام املطلوبة منهم،ومرد ذل

 
 
 
 
 

2
2 

بشكل واضح ال يصدر التعليمات 
 لبس فيه

.322 23332 2332 0 

2
2 

يعطي مهلة كافية ألعضاء قسمه إلجناز 
 املهام

.322 23232 2232 22 

2
. 

يعتمد على احلقائق ف يطلب التوضيح 
من املتحدث بدال من ختمني املعىن ي 

 التفاهم مع أعضاء قسمه

.32. 23323 2232 22 

  2232 23.22 332. الدرجة الكلية
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  المجال الرابع:  مجال إدارة األداء
 ( املتوسطات احلسابية واالحنراف املعياري والوزن النسيب لفقرات جمال إدارة األداء22جدول رقم )

 الفقرة م
 
 

االحنراف  املتوسط
 املعياري

 الوزن النسيب
% 

 الرتتيب

 2 2232 23423 322. يضع خطة لتقييم أداء أعضاء قسمه 2
يتحقق من جودة أداء أعضاء قسمه  2

 بشكل دوري
2303 23343 3032 0 

 يلزم أعضاء قسمه بنتائج تقييم األداء اليت .
 ينفذه هو أو تنفذه إدارة اجلامعة

2334 23233 3233 2. 

ألعضاء قسمه ينظم لقاءات دورية  4
 لتحديد معايري األداء املتميز

.343 23422 2032 2 

يناقش مع أعضاء قسمه آليات تقييم  3
 أدائهم

.3.2 23223 2234 . 

يناقش بشفافية نقاط الضعف يف أداء  2
 أعضاء قسمه

.320 2334. 2233 2 

يتأكد بنفسه من حتسني أعضاء قسمه  2
 ألدائهم

.322 2342. 2232 3 

 3 2.32 23322 322. الطلبة يف تقييم أداء أعضاء قسمهيشرك  3
يعمل على تطوير املقررات الدراسية يف  0

 ضوء تقييم أداء أعضاء قسمه
.323 23332 2332 4 

2
2 

يعمل مع إدارة اجلامعة عل حتسني أداء 
 أعضاء قسمه يف ضوء نتائج تقييم أدائهم

.330 23423 2233 2 

2
2 

ضهم أداء بعيشرك أعضاء القسم بتقييم 
 البعض

2302 23332 3332 22 
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2
2 

ينوع يف طرق وأساليب تقييم أداء أعضاء 
ع وتعامال م -حبثيا -قسمه )تدريسيا

 اآلخرين (

2322 23430 3234 22 

2
. 

ينوع يف أدوات تقييم أداء أعضاء قسمه 
بة مقابالت مع الطل-) استبانات للطلبة

---حضور أنشطة ألعضاء القسم  –
---- ) 

2323 23323 3332 22 

  2234 23203 322. الدرجة الكلية
 ويتضح من اجلدول ما يلي : 

  غالبية فقرات جمال إدارة األداء حصلت على درجة متوسطة ، مما يدعو إىل اهتام بعض رؤساء األقسام األكادميية
 بعدم التميز يف هذا اجملال على الرغم من أمهيته وضرورته يف حتسني األداء 

  الفقرة اليت حصلت على أعلى درجة هي " يعمل مع إدارة اجلامعة عل حتسني أداء أعضاء قسمه يف ضوء
وهي درجة مرتفعة نسبيا ، وإن دل ذلك على شيء فرميا يدل على أن  330.نتائج تقييم أدائهم " وبلغت درجتها 

ة اجلودة لتدريسية حيث أنه من متطلبات دائر رؤساء األقسام مضطرون للعمل مع إدارة اجلامعة يف تقييم أعضاء اهليئة ا
 يف اجلامعة وتنفذه بشكل دوري 

  " أدىن الدرجات كانت للفقرات " يلزم أعضاء قسمه بنتائج تقييم األداء اليت ينفذه هو أو تنفذه إدارة اجلامعة
غت درجاهتم على وقد بل وتعامال مع اآلخرين (" -حبثيا -و" ينوع يف طرق وأساليب تقييم أداء أعضاء قسمه )تدريسيا

وهي درجات منخفضة تقريبا ، ويشري ذلك إىل االقتصار على االستبيان اليت تستخدمه دائرة  2322، 2334الرتتيب 
اجلودة يف اجلامعة مما جيعل نتائج التقييم مقتصرة عليه، ويساهم ذلك يف تدين قدرة رؤساء األقسام على إلزام أعضاء 

 لتقييم ، ورمبا يكون كل من غياب العقوبات الرادعة للمقصرين  ومكافئة املميزين من أعضاءاهليئة التدريسية بنتائج ا
  هيئة التدريس سببا آخر يف تدين تلك القدرة

 "ء الوظيفي ألعضاء هيئة التدريس ؟ما مستوى التحسن في األداإجابة السؤال الثالث والذي ينص"-
ولإلجابة عن هذا السؤال قام الباحث حبساب واستخدام املتوسطات احلسابية واالحنراف املعياري  واألوزان 

( 22النسبية لكل فقرة من فقرات مقياس مستوى التحسن يف األداء الوظيفي ألعضاء هيئة التدريس واجلدول رقم )
 التايل يوضح ذلك 
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املعياري والوزن النسيب لفقرات مقياس مستوى التحسن يف  ( املتوسطات احلسابية واالحنراف22جدول رقم )
 األداء الوظيفي

 الفقرة م
 
 

االحنراف  املتوسط
 املعياري

الوزن 
 النسيب %

 الرتتيب

أصبحت مهتما بإجناز كل املهام اليت  2
 أكلف هبا

4323 23423 3.32 2 

حتسنت حاليت النفسية جتاه عملي يف  2
 اجلامعة

2303 23443 3032 22 

أصبحت قادرا على ابتكار احللول  .
 املناسبة ملا أواجه من مشاكل

.322 23233 2234 20 

 22 2032 23322 343. قل حجم الشكاوى حول أدائي 4
 0 2232 23423 .33. حتسنت عالقايت اإلنسانية مع الطلبة 3
أصبح تطوير نفسي متشيا مع مستجدات  2

 العصر من أهم أولويايت
4322 2344. 3232 . 

ادة أغرتين البيئة اليت توفرها إدارة القسم لزي 2
 جمهودايت

2323 2332. 3.32 22 

 24 2332 23322 323. ابتعدت كثريا عن الروتني 3
ارتفع عدد أحباثي العلمية  نتيجة الهتمام  0

 إدارة القسم
2324 23432 3233 23 

2
2 

 23 3332 23423 2322 أصبحت أمتلك  خربات أدائية متجددة

2
2 

بات الوصف الوظيفي لعملي واضحا 
 بسبب متابعة إدارة القسم

.342 23432 2332 22 

2
2 

 23 2232 23230 323. حتسنت  جودة  تدريسي بشكل ملحوظ



The journal of media and social studies for specialized researches (JMSSR) Vo: 3, No: 1, 2018 

 

 
 33 

Journal of Human Development and Education for specialized Research 

2
. 

مت تطوير املقررات الدراسية اخلاصة 
بقسمي بشكل دوري لتتوافق مع 

 متطلبات العصر

4322 233.2 3234 4 

2
4 

طلبة اخلاصة بمت تعديل اخلطط الدراسية 
 قسمي لتتوافق مع حاجة اجملتمع

.302 23322 2032 3 

2
3 

 22 3032 23432 2303 أصبحت أجنز أعمايل حسب التعليمات

2
2 

زاد اهتمامي بتحسني وتنويع وحتديث 
 مهارايت التدريسية

2302 23423 3332 22 

2
2 

مل يعد االطالع على معارف جديدة 
 تثري معلومايت التخصصية صعبا

.3.3 23432 2232 22 

2
3 

أصبح  الوصول إىل ما أحتاجه من 
 معلومات خاصة بالبحث العلمي سهال

.323 23433 2.32 22 

2
0 

أصبحت متمكنا من جتاوز أي معضلة 
 تواجهين يف عملي

2332 232.2 3232 24 

2
2 

زاد  اهتمامي وحرصي على التخطيط 
 لعملي

.322 23422 2432 23 

2
2 

أصبحت أشعر بأمهية االطالع على  
 كفايات تدريسية حديثة واكتساهبا

.322 23342 2234 22 

2
2 

 2 2332 23.23 302. زاد التزامي حبضور احملاضرات لوقتها

2
. 

أصبحت أهتم أكثر بنوعية وتنويع طرق 
 تقومي الطلبة

2322 23343 3434 22 

2
4 

تشجعت للتأليف وتناول قضايا علمية 
 للمجتمع بشكل عمليمفيدة 

2322 2344. 3234 20 
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2
3 

زاد اهتمامي بإجناز األحباث العلمية 
 النوعية

.323 2332. 2332 2. 

2
2 

أصبحت أهتم حبضور الندوات واملؤمترات 
 العلمية

2332 23322 3234 2. 

2
2 

زاد اهتمامي واستخدامي حملركات البحث 
 وقواعد بيانات البحث العلمي

.33. 23.23 2232 2 

2
3 

تكثفت مشاركيت مع مؤسسات اجملتمع 
 املدين

2334 23422 3233 .2 

2
0 

أصبحت أركز على اجلوانب التطبيقية يف 
تدريس املقررات الدراسية وأبرز قيمتها 

 العملية بشكل واضح

.32. 23420 2232 3 

.
2 

حتسنت عالقايت املهنية واالجتماعية مع 
 زمالئي يف القسم

4324 23424 3433 2 

  2332 23403 323. الكلية الدرجة
 ويتضح من اجلدول ما يلي : 

  وهي درجة متوسطة  323.الدرجة الكلية ملستوى التحسن يف األداء الوظيفي ألعضاء هيئة التدريس بلغت
،  وهذا متوقع جدا حيث كانت درجة ممارسة رؤساء األقسام إلدارة  التميز نفسها متوسطة ، وبالتايل فإن تأثريها على 

 حتسني األداء الوظيفي ألعضاء اهليئة التدريسية سيكون يف الغالب متوسط
   أعلى درجة حصلت عليها الفقرة " حتسنت عالقايت املهنية واالجتماعية مع زمالئي يف القسم " حيث

 -والذي حاز على درجة مرتفعة  –أي مرتفعة بشكل واضح ، ويؤكد ذلك أن التواصل املميز  4324بلغت درجتها 
 بالغ األثر على حتسني العالقات املهنية واالجتماعية  له

  الفقرة " أصبحت مهتما بإجناز كل املهام اليت أكلف هبا " حازت على الرتتيب الثاين بدرجة مرتفعة بلغت
 ويعزى ذلك إىل أن ممارسة إدارة التميز بأبعادها املختلفة تزيد من اهتمام أعضاء اهليئة التدريسية وحتثهم على 4323

 إجناز مهامهم وخاصة التدريسية على أكمل وجه
 "أصبح تطوير نفسي متشيا مع مستجدات العصر من أهم أولويايت " ذات الرتتيب الثالث وتؤكد درجة الفقرة

، أن حتسني وتطوير األداء الوظيفي تأثر إجيابا بتقييم ومتابعة  رؤساء األقسام األكادميية  4322بدرجة  مرتفعة بلغت 
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وما  -علمية منها وخاصة ال -يئة التدريسية ، باإلضافة إىل أن التنافس يف التخصصات النوعية واجلديدة ألعضاء اهل
 يلزمها من استخدام للتكنولوجيا  واالستفادة منها يستلزم التطوير 

  أثر  عالفقرتان ذات الرتتيب الرابع واخلامس ارتبطتا بتطوير املقررات واخلطط الدراسية ، ويشري ذلك إىل اتسا
ممارسة إدارة التميز ليشمل املقررات واخلطط الدراسية  تعديال وإثراء مبا يتناسب مع مستجدات العصر وحاجة اجملتمع 

 وهذا من أسس ضمان جودة أداء اجلامعات 
 تشجعت للتأليف وتناول قضايا علمية مفيدة للمجتمع بشكل ":فقرات صاحبة الدرجات الدنيا ومهاأما ال
ا األخرية ، فقد أشارتا " وترتيبهشاركيت مع مؤسسات اجملتمع املدين" تكثفت ما قبل األخرية والفقرة " وترتيبهعملي 

إىل أن ممارسة إدارة التميز من قبل رؤساء األقسام األكادميية مل تفلح كثريا يف زيادة وحتسني مستوى الشراكة اجملتمعية 
  3وال حىت االهتمام بقضايا اجملتمع احمللي

 ها " بلغت درجتلمية  نتيجة الهتمام إدارة القسمارتفع عدد أحباثي الع":وهي 23ات الرتتيب الفقرة ذ
وهي درجة تكاد تكون منخفضة ، ورمبا يعزى ذلك إىل قلة اهتمام رؤساء األقسام برتقي أعضاء هيئة التدريس  2324

قييم أعضاء هيئة ثي يف استبانة تحيث يفرتض أنه أمر خيص العضو نفسه، وميكن ربط ذلك بعدم إدراج التميز البح
   3التدريس ،وهناك سبب آخر يراه الباحث متعلقا بقلة املردود املايل نتيجة الرتقية من رتبة علمية إلىن رتبة علمية أعلى

  وبلغت درجتها  22الفقرة " أغرتين البيئة اليت توفرها إدارة القسم لزيادة جمهودايت " حازت على الرتتيب
تكاد تكون منخفضة أيضا ويشري ذلك إىل بعض العجز يف قدرة رؤساء األقسام على توفري ما يلزم  وهي درجة 2323

 -وقد سبق اإلشارة لذلك سابقا –من إمكانيات 
  أصبحت أهتم أكثر بنوعية وتنويع طرق تقومي الطلبة "  24، 23،  22الفقرات اليت حازت على ترتيب"

الفقرة " أصبحت متمكنا من جتاوز أي معضلة تواجهين يف عملي "  " أصبحت أمتلك  خربات أدائية متجددة و 
وهي " أصبحت أهتم حبضور الندوات واملؤمترات العلمية " مل تتجاوز  .2على الرتتيب ،وكذلك الفقرة ذات الرتتيب 

شكل بوهي درجات أقرب إىل املنخفضة وتشري إىل عدم قدرة رؤساء األقسام على التأثري  2332درجاهتا  الدرجة 
 واضح يف أداء أعضاء اهليئة التدريسية يف اجملاالت املختلفة املذكورة 3

بني  ( 05.0فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة )إجابة السؤال الرابع والذي ينص " هل توجد 
ة ) اجلنس التميز تعزى ملتغريات الدراسممارسة رؤساء األقسام األكادميية إلدارة متوسطات تقديرات أفراد العينة لدرجة 

 ،نوع القسم ،الرتبة العلمية ( ، ولإلجابة عل السؤال السابق مت اختبار الفرضيات التالية
  ونصه " ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة )اختبار الفرض املتعلق مبتغري اجلنس

05.0 ) ري ممارسة رؤساء األقسام األكادميية إلدارة التميز تعزى ملتغفراد العينة لدرجة بني متوسطات تقديرات أ
 اجلنس"
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للعينتني املستقلتني الختبار الفروق بني متوسطات درجات t وللتحقق من صحة هذا الفرض مت استخدام اختبار 
ينة يف اجلدول ز تعزى ملتغري اجلنس والنتائج مبتقدير أفراد عينة الدراسة لدرجة ممارسة رؤساء األقسام األكادميية إلدارة التمي

 :(التايل .2رقم )

بني متوسطات  (Independent Samples T Test)للعينتني املستقلتني T نتائج اختبار :(.2جدول )
 ممارسة رؤساء األقسام األكادميية إلدارة التميز تعزى ملتغري اجلنسدرجات تقدير أفراد عينة الدراسة لدرجة 

 العدد اجلنس التميزإدارة 
املتوسط 
 احلسايب

االحنراف 
 املعياري

قيمة 
 االختبار

 (t) 

القيمة 
االحتمالية 

(Sig)3 

الداللة 
 اإلحصائية

 التمكني
 0.604 342. 203 ذكر

23432 23223 
 دال

 0.418 2.54 .2 أنثى إحصائيا

 ةالتنمية البشري
 0.734 2.95 203 ذكر

23233 23223 
 غري دال
 0.555 2.56 .2 أنثى إحصائيا

التواصل 
 والتوجيه

 0.307 3.52 203 ذكر
23320 23234 

 غري دال
 0.398 3.90 .2 أنثى إحصائيا

 إدارة األداء
 0.698 3.13 203 ذكر

23232 23222 
 غري دال
 0.682 2.54 .2 أنثى إحصائيا

الدرجة الكلية 
 لالستبانة

 0.515 324. 203 ذكر
23042 23323 

 دال غري
 0.456 2.95 .2 أنثى إحصائيا

  قيمةT " 1.96تساوي  0.05" ومستوى داللة 220اجلدولية عند درجة حرية  
(   يف مجيع 05.0ويتضح من اجلدول السابق عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة )

 ملتغري اجلنس إال يف جمال التمكني ويعزو الباحث وجود فروق يف تقدير درجة ممارسة التمكني جماالت إدارة التميز تعزى
لصاحل الذكور إىل أن رؤساء األقسام غالبيتهم من الذكور وبالتايل يغلب على تصرفاهتم مشاركتهم وتفويض صالحياهتم 

 وثقتهم للذكور أمثاهلم  3
 ونصه " ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ) اختبار الفرض املتعلق مبتغري نوع القسم

05.0 )  نوع ممارسة رؤساء األقسام األكادميية إلدارة التميز تعزى ملتغريبني متوسطات تقديرات أفراد العينة لدرجة 
 القسم " 
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الختبار الفروق بني متوسطات درجات للعينتني املستقلتني t وللتحقق من صحة هذا الفرض مت استخدام اختبار 
تقدير أفراد عينة الدراسة لدرجة ممارسة رؤساء األقسام األكادميية إلدارة التميز تعزى ملتغري نوع القسم والنتائج مبينة يف 

 (التايل: 24اجلدول رقم )

 (  24جدول )  

بني متوسطات درجات  (Independent Samples T Test)للعينتني املستقلتني T نتائج اختبار 
 ممارسة رؤساء األقسام األكادميية إلدارة التميز تعزى ملتغري نوع القسمتقدير أفراد عينة الدراسة لدرجة 

 

 العدد نوع القسم إدارة التميز
املتوسط 
 احلسايب

االحنراف 
 املعياري

قيمة 
 االختبار
(t) 

القيمة 
االحتمالية 

(Sig)3 

الداللة 
 اإلحصائية

 التمكني
 0.408 324. 23 علمي

23242 23243 
 

 غري دال
 0.624 3.35 232 إنساين إحصائيا

 ةالتنمية البشري
 0.714 3.21 23 علمي

 دال 23222 2.945
 0.605 2.79 232 إنساين إحصائيا

التواصل 
 والتوجيه

 0.407 3.39 23 علمي
 غري دال 23323 23.22

 0.358 3.63 232 إنساين إحصائيا

 األداء إدارة
 0.798 3.15 23 علمي

 غري دال 23320 23224
 0.572 3.04 232 إنساين إحصائيا

الدرجة الكلية 
 لالستبانة

 0.527 322. 23 علمي
 غري دال 233322 23234

 0.435 3.18 232 إنساين إحصائيا
  قيمةT " 1.96تساوي  0.05" ومستوى داللة 220اجلدولية عند درجة حرية  

يف مجيع  (05.0يتضح من اجلدول السابق عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة )
جماالت إدارة التميز تعزى ملتغري نوع القسم  إال يف جمال التنمية البشرية ويعزو الباحث وجود فروق يف تقدير درجة 

لصاحل األقسام العلمية إىل أن رؤساء األقسام العلمية ومعهم إدارة اجلامعة حيرصون على تطوير  ممارسة التنمية البشرية 
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إمكانيات األقسام العلمية حلاجتها إىل مواكبة تكنولوجيا العصر ،عالوة على أن التخصصات العلمية أسرع يف التطور 
 من األقسام اإلنسانية ذات الصبغة النظرية 

 ونصه " ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ) بالرتبة العلمية اختبار الفرض املتعلق
05.0 )  ممارسة رؤساء األقسام األكادميية إلدارة التميز تعزى ملتغريبني متوسطات تقديرات أفراد العينة لدرجة 

 الرتبة العلمية "
 One Way ANOVAوللتحقق من صحة هذا الفرض استخدم الباحث اختبار التباين األحادي  

 ( التايل يوضح ذلك :23واجلدول  رقم ) 
 (23جدول رقم ) 

مصدر التباين وجمموع املربعات ودرجات احلرية ومتوسط املربعات وقيمة " ف "ومستوى الداللة  تعزى ملتغري 
 الرتبة العلمية

 
إدارة 
 التميز

مصدر 
 التباين 

درجات  جمموع املربعات
 احلرية

متوسط 
 املربعات 

قيمة 
 "ف"

قيمة 
 الداللة

مست
وى 

 الداللة
التمكي

 ن
بني 

 اجملموعات
032.2 2 43323 2342

2 
2332

4 
غري 
 دالة

داخل 
 اجملموعات

2323204 220 .3422 

  222 2223224 اجملموع
التنمية 
 البشرية

بني 
 اجملموعات

223032 2 33423 2322
3 

2322
4 

غري 
 دالة

داخل 
 اجملموعات

3323222 220 23320 

  222 3223222 اجملموع
التواص

ل 
بني 

 اجملموعات
2233.2 2 33223 2322

. 
233.

2 
غري 
 دالة
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والتوج
 يه

داخل 
 اجملموعات

2320332 220 23042 

  222 23.23.0 اجملموع
إدارة 
 األداء

بني 
 اجملموعات

223232 2 33242 232.
4 

23.3
2 

غري 
 دالة

داخل 
 اجملموعات

2023.3. 220 .3232 

  222 2223423 اجملموع
الدرجة 
 الكلية 

بني 
 اجملموعات

243202 2 23243 2322
2 

23.2
2 

غري 
 دالة

داخل 
 اجملموعات

02232.
2 

22
0 

.334
3 

اجملمو
 ع

022332
2 

22
2 

 

 3222.( =  2323( ومستوى داللة )222،  2درجة حرية ) قيمة " ف " اجلدولية عند 
يتضح من اجلدول أن قيمة "ف" احملسوبة أصغر من قيمة "ف" اجلدولية لكل جماالت إدارة التميز وكذلك يف 
الدرجة الكلية، وذلك يعين أنه ال يوجد فروق ذات داللة إحصائية يف تقدير أفراد العينة لدرجة ممارسة رؤساء األقسام 
إلدارة التميز وال حىت يف أي جمال من جماالهتا تعزى ملتغري الرتبة العلمية، وميكن أن يشري ذلك إىل إمجاع أعضاء اهليئة 
التدريسية على توسط تلك الدرجة ،كما ميكن أن يشري ذلك إىل أن معاملة رؤساء األقسام  ال ختتلف باختالف الرتبة 

  3ق والواجباتالعلمية لألعضاء فالكل سواسية يف احلقو 
05.0) إجابة السؤال الخامس وينص على " هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة-

(  في تقديرات أفراد العينة لمستوى التحسن في األداء الوظيفي ألعضاء الهيئة التدريسية تعزى لمتغيرات 
 ( الدراسة ) الجنس ،نوع القسم ، الرتبة العلمية
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 ولإلجابة عل السؤال السابق مت اختبار الفرضيات التالية
  05.0ونصه " ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة )اختبار الفرض املتعلق مبتغري اجلنس

عزى ملستوى التحسن يف األداء الوظيفي ألعضاء اهليئة التدريسية ت بني متوسطات تقديرات أفراد العينة  ( 
 ملتغري اجلنس"

للعينتني املستقلتني الختبار الفروق بني متوسطات درجات t للتحقق من صحة هذا الفرض مت استخدام اختبار و 
 اجلنس  والنتائج مبينة يف عزى ملتغريتقدير أفراد عينة الدراسة ملستوى التحسن يف األداء الوظيفي ألعضاء اهليئة التدريسية ت

 (التايل: 22اجلدول رقم )

 (  22جدول )  

بني متوسطات درجات  (Independent Samples T Test)للعينتني املستقلتني T نتائج اختبار 
 ملستوى التحسن يف األداء الوظيفي ألعضاء اهليئة التدريسية تعزى ملتغري اجلنستقدير أفراد عينة الدراسة 

مستوى التحسن 
 يف األداء الوظيفي

 العدد اجلنس
املتوسط 
 احلسايب

االحنراف 
 املعياري

قيمة 
 االختبار

 (t) 

القيمة 
االحتمالية 

(Sig)3 

الداللة 
 اإلحصائية

الدرجة الكلية 
 لالستبانة

 23402 3.22. 203 ذكر
23234 23223 

 غري دال
 23423 322. .2 أنثى 

  قيمةT " 1.96تساوي  0.05" ومستوى داللة 220اجلدولية عند درجة حرية  
  ونصه " ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة )اختبار الفرض املتعلق مبتغري نوع القسم

05.0 )  ية تعزى ملستوى التحسن يف األداء الوظيفي ألعضاء اهليئة التدريس بني متوسطات تقديرات أفراد العينة
 ملتغري نوع القسم"

للعينتني املستقلتني الختبار الفروق بني متوسطات درجات t وللتحقق من صحة هذا الفرض مت استخدام اختبار 
ع القسم والنتائج مبينة التدريسية تعزى ملتغري نو تقدير أفراد عينة الدراسة ملستوى التحسن يف األداء الوظيفي ألعضاء اهليئة 

 (التايل: 22يف اجلدول رقم )
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 (  22جدول )  

بني متوسطات درجات  (Independent Samples T Test)للعينتني املستقلتني T نتائج اختبار 
 تغري نوع القسمعزى ململستوى التحسن يف األداء الوظيفي ألعضاء اهليئة التدريسية تتقدير أفراد عينة الدراسة 

مستوى التحسن 
 يف األداء الوظيفي

املتوسط  العدد نوع القسم
 احلسايب

االحنراف 
 املعياري

قيمة 
 االختبار

 (t) 

القيمة 
االحتمالية 

(Sig)3 

الداللة 
 اإلحصائية

الدرجة الكلية 
 لالستبانة

 0.511 3.2. 23 علمي
23223 23233 

 غري دال
 0.481 3.24 232 إنساين 

  قيمةT " 1.96تساوي  0.05" ومستوى داللة 220اجلدولية عند درجة حرية  
 ونصه " ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ) اختبار الفرض املتعلق بالرتبة العلمية

05.0 )  دريسية تعزى األداء الوظيفي ألعضاء اهليئة التملستوى التحسن يف بني متوسطات تقديرات أفراد العينة
 ملتغري الرتبة العلمية "

 One Way ANOVAوللتحقق من صحة هذا الفرض استخدم الباحث اختبار التباين األحادي  
 ( التايل يوضح ذلك :23واجلدول  رقم ) 

 (23جدول رقم ) 
تغري وقيمة " ف "ومستوى الداللة  تعزى ملمصدر التباين وجمموع املربعات ودرجات احلرية ومتوسط املربعات 

 الرتبة العلمية
 

مستوى 
التحسن 

يف األداء 
 الوظيفي

مصدر 
 التباين 

جمموع 
 املربعات

درجات 
 احلرية

متوسط 
 املربعات 

قيمة 
 "ف"

قيمة 
 الداللة

مستوى 
 الداللة

الدرجة 
 الكلية 

بني 
 اجملموعات

غري  23324 23423 43234 2 33323
 دالة

داخل 
 اجملموعات

23.3223 220 23033 
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  222 .222322 اجملموع
 3222.( =  2323( ومستوى داللة )222،  2قيمة " ف " اجلدولية عند درجة حرية ) 

عدم وجود فروق إحصائية يف تقدير أفراد العينة ملستوى التحسن  23، 22، 22ويتضح من اجلداول السابقة 
يف األداء الوظيفي ألي من متغريات الدراسة ، وإن دل ذلك على شيء فإنه يدل على اتفاق مجيع أفراد العينة على 

 322.بلغت  ممارسة رؤساء األقسام األكادميية اليت تقديرهم ملستوى التحسن بأنه متوسط ،ويتفق هذا التقدير مع درجة
 وهي متوسطة ومن الطبيعي أن يكون تأثريها متوسط كذلك 

 0.05إجابة السؤال السادس ونصه  "هل توجد عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )-
≥ α إلدارة التميز ومستوى التحسن في األداء ( بين درجة ممارسة رؤساء األقسام األكاديمية بجامعة األقصى

 الوظيفي ألعضاء الهيئة التدريسية ؟
 ولإلجابة عن هذا السؤال حتقق الباحث من  الفرض التايل:

( بني درجة ممارسة رؤساء األقسام α ≤ 2323توجد عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )ال 
 التميز ومستوى التحسن يف األداء الوظيفي ألعضاء اهليئة التدريسية األكادميية جبامعة األقصى إلدارة

مت استخدام اختبار بريسون إلجياد العالقة بني متوسطات درجات تقديرات أفراد عينة الدراسة لدرجة ممارسة  
 يئة التدريسيةهلرؤساء األقسام األكادميية جبامعة األقصى إلدارة التميز ومستوى التحسن يف األداء الوظيفي ألعضاء ا

 ( التايل: 20, والنتائج مبينة يف اجلدول ) 

 ( 20جدول ) 

ية ممارسة رؤساء األقسام األكادميمعامالت االرتباط بني متوسطات درجات تقديرات أفراد عينة الدراسة لدرجة 
 جبامعة األقصى إلدارة التميز ومستوى التحسن يف األداء الوظيفي ألعضاء اهليئة التدريسية

الدرجة الكلية ملستوى  اإلحصاءات االت إدارة التميزجم
 التحسن يف األداء الوظيفي

 23233 معامل االرتباط التمكني
 232222 ( sigالقيمة االحتمالية )

 23342 معامل االرتباط التنمية البشرية
 232222 ( sigالقيمة االحتمالية )

 23222 معامل االرتباط التواصل والتوجيه
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 232222 ( sigالقيمة االحتمالية )
 23203 معامل االرتباط إدارة األداء

 232220 ( sigالقيمة االحتمالية )
 23232 معامل االرتباط الدرجة الكلية

 232222 ( sigالقيمة االحتمالية )
  0.05معامالت االرتباط دالة إحصائياً عند مستوى داللة  

ويتضح من اجلدول أن هناك عالقة ارتباطية موجبة وقوية بني درجة ممارسة رؤساء األقسام األكادميية جبامعة 
األقصى إلدارة التميز جبميع جماالهتا ومستوى التحسن يف األداء الوظيفي ألعضاء اهليئة التدريسية ، واحلقيقة أن هذا 

 باشر بطبيعة أداء رؤساء األقسام ومنط إدارهتم ألقسامهم ،طبيعي ومتوقع حيث أن األداء الوظيفي يتأثر بشكل م
وينعكس إجيابيا على مسعة ورفعة اجلامعة كمؤسسة أكادميية هلا من األمهية القصوى يف ريادة اجملتمع وحتسني مكانته من 

 خالل تقدمي أفضل وأجود اخلدمات 
 التوصيات 

سام جراءات التالية لتعزيز ورفع درجة ممارسة رؤساء األقبناًء على نتائج الدراسة فإن الباحث يوصي باختاذ اإل
 األكادميية واليت من املؤمل أن حتسن من األداء الوظيفي ألعضاء هيئة التدريس باجلامعة :

عقد دورات تدريبية لرؤساء األقسام حول مداخل اإلدارة احلديثة واطالعهم على آخر مستجدات األساليب  -
 من ممارستها  والطرق اإلدارية ، ومتكينهم

اختيار رؤساء األقسام األكادميية بناء على معايري ذات صلة بالقدرات واملهارات القيادية بغض النظر عن مدة  -
 اخلدمة وتاريخ التعيني ، على تؤخذ اخلربة يف االعتبار

التدريس  ةمتكني رؤساء األقسام وتوسيع صالحياهتم من قبل إدارة اجلامعة مبا ال يتعارض مع حرية أعضاء هيئ -
 يف اختاذ القرارات املتعلقة بطبيعة عملهم 

 تدريب أعضاء هيئة التدريس يف مجيع األقسام على مهارات التواصل وتطوير الذات بشكل دوري   -
ابتعاث بعض أعضاء هيئة التدريس للخارج لالطالع على خربات إدارية عاملية جديدة ونقلها للعاملني يف  -

 اجلامعة  
من شبكات احلاسوب وقواعد البيانات الالزمة للحصول على املعلومات ونشرها وتداوهلا  توفري كل ما يلزم -

 بسهولة ويسر
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مساعدة أعضاء هيئة التدريس يف نشر أحباثهم العلمية يف اجملالت العاملية ، وتشجيعهم على ذلك من خالل  -
 انب النظرية لتطبيقية باإلضافة للجو جوائز البحث العلمي ، واالهتمام بنوعية األحباث حبيث تركز على اجلوانب ا

اعتبار املشاركة يف تناول وحل قضايا اجملتمع احمللي من مستلزمات الرتقي العلمي واإلداري ،وذلك حلث أعضاء  -
 هيئة التدريس عل التفاعل مع اجملتمع وقضاياه

لتشمل املالحظة والزيارة  ييماالستمرار يف تقييم أعضاء هيئة التدريس مع األخذ بعني االعتبار تنويع وسائل التق -
 .امليدانية باإلضافة لالستبيان وتنويع جهاته لتشمل الزمالء يف القسم الواحد باإلضافة للطلبة ورئيس القسم
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 المراجع
أنور شحادة نصار، واقع األداء التدريسي ألعضاء هيئة التدريس يف كليات الرتبية من وجهة نظر الطلبة  23

 22223، 2، العدد  23، اجمللد  -غزة –اجلامعة اإلسالمية للدراسات الرتبوية والنفسية جبامعات غزة ، جملة 
إيهاب عبد ربه  سهمود، واقع إدارة التميز يف جامعة األقصى وسبل تطويرها يف ضوء النموذج األورويب  23

 222.3رسالة ماجستري غري منشورة ،  ، EFQM للتميز 
رها الرتبوية السائدة لدى رؤساء األقسام األكادميية يف جامعة البلقاء التطبيقية وأث، أمناط القيادة بشري عربيات 3.

امعة اإلسالمية جملة اجل -كلية اهلندسة التكنولوجية دراسة حالة   –على األداء الوظيفي ألعضاء هيئة التدريس 
  22223 ،2، العدد 22، اجمللد  -غزة –للدراسات الرتبوية والنفسية 

ة البحوث النفسية ، جملة التعليم العام يف مدينة الرياض، متطلبات إدارة التميز يف إدار وآخرون املشرفاجلارودي  43
 22223، 4، العدد  2.لد والرتبوية ، كلية الرتبية جبامعة املنوفية ، مصر ، اجمل

ية من وجهة الرمساألداء الوظيفي لدى أعضاء اهليئات التدريسية يف اجلامعات األردنية ، خالد أمحد الصرايرة 33
 22223،  22،جملد 2نظر رؤساء األقسام فيها ، جملة جامعة دمشق ، ع

خالد الصاحلي، تطوير البيئة التنظيمية لدى األقسام األكادميية جبامعة القصيم يف ضوء إدارة املعرفة ، جملة   23
  222.3 ،، جامعة عني مشس.،اجلزء 2كلية الرتبية ، ع 

اسرتاتيجي لتحقيق التميز يف األداء لدى أعضاء هيئة التدريس من وجهة نظر راضية صوام، التمكني كمدخل  23
 ،32دراسة على عينة من جامعات الشرق اجلزائري ، جملة دراسات ، اجلزائر ، العدد  –رؤساء األقسام 

22223 
 .2مج  -مصر –ها جامعة بن –، إدارة التميز بني النظرية والتطبيق ، جملة كلية الرتبية رضا إبراهيم املليجي 33

 22223،  02، ع 
بية ، تطوير األقسام العلمية جبامعة حائل يف ضوء معايري إدارة التميز ، مستقبل الرتبية العر رضا إبراهيم املليجي 03

 22223،  222،العدد  .2جملد  -مصر –
مليزة التنافسية اسام عبد القادر الفقهاء ، تبين اسرتاتيجيات التميز يف التعلم والتعليم ودورها يف حتقيق  223

 22223حالة دراسية،  –املستدامة ملؤسسات التعليم العايل ، جامعة النجاح جامعة النجاح 
صربية اليحيوي، معايري أداء اجلودة الشخصية لدى رؤساء األقسام وأساليب تعزيزها باجلامعات  223

 2،22223، العدد  2السعودية ، اجمللة األردنية يف العلوم الرتبوية ، اجمللد 
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علي أمحد ثاين بن عبود، دور جوائز اجلودة والتميز يف قياس وتطوير األداء يف القطاع احلكومي ،  223
املؤمتر الدويل للتنمية اإلدارية حنو أداء متميز يف القطاع احلكومي ، معهد اإلدارة العامة ، الرياض ، السعودية، 

22203 
إلمام حممد بن سعود اإلسالمية يف ضوء تطوير األداء املؤسسي جلامعة ا ،علي بن حممد السناين 2.3
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