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إدارة التميــــز في التعليـــــم العالي وفق النموذج األوروبي للتميز - دراسة 
حالـــــة كلية التربية سكيكدة

الملخص:
ته��دف ه��ذه �لدر��ش��ة �إىل معرفة درج��ة تطبي��ق عنا�ش��ر �إد�رة �لتميز وفق �لنم��وذج �الأوروب��ي للتميز 
EFQM بكلي��ة �لرتبي��ة �شكيكدة. وقد مت ��شتخد�م �ملنه��ج �لو�شفي �لتحليلي، وتكون��ت �لعينة من �الأ�شاتذة 
�لد�ئم��ن بعم��ل �حل�شر �ل�شامل للمجتمع �لذي بلغ عدده )95( �أ�شت�اذ�، ومت �ال�شتعانة باأد�ة �ال�شتبيان جلمع 
�لبيان��ات �لالزم��ة لتحقي��ق �أهد�ف �لدر��ش��ة، وللتاأكد م��ن �شدق �الأد�ة مت ح�ش��اب معامالت �الرتب��اط، و�ألفا 
كرونباخ للتحقق من �لثبات، حيث بلغ هذ� �الأخري 0.964. بينت �لنتائج �أن م�شتوى تطبيق �لنموذج �الأوروبي 
للتمي��ز يف �لتعلي��م �لع��ايل بالكلية بلغ ن�شب��ة 71 %، وبناء عليها تو�شلت �لدر��ش��ة �إىل تقدمي عدة تو�شيات، 
�أبرزها زيادة �الهتمام بتطبيق �لنموذج �الأوروبي الإد�رة �لتميز من قبل �إد�رة �لكلية، وتو�شيح �أهمية وفو�ئد 

تبنيه للوز�رة �لو�شية و�الأطر�ف ذ�ت �مل�شلحة. 

�لكلمات �ملفتاحية: �إد�رة �لتميز، �لنموذج �الأوروبي للتميز EFQM، كلية �لرتبية �شكيكدة.
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Management of Excellence in Higher Education According to 
the European Model of Excellence: A Study Case of College 

of Education – Skikda

Abstract:

This study aimed to identify the degree of application of excellence 
management elements according to the European Model of Excellence 
(EFQM) at the College of Education of Skikda.  To achieve the objectives 
of the study, the descriptive analytical method was used on 95 fulltime 
professors, selected by the complete census method, participated in the 
study. To collect data, a questionnaire was used after checking its validity and 
reliability by calculating the coefficients of correlation and alpha Cronbach 
where the latter was 0.964. The results showed that the level of application of 
the European model of excellence in the faculty of education was 71%. It was 
recommended therefore that more attention and focus should be made to the 
European model of excellence management by the college administration. 
The importance and benefits of adopting this recommendation should be 
made clear to the ministry as well as to other stakeholders.

Keywords: excellence management, European model of excellence (EFQM), 
College of Education, Skikda.
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المقدمة: 
�شه��د �لع��امل يف �لفرتة �الأخرية تطور� هائال و�شريع��ا يف جميع نو�حي �حلياة �ش��و�ء �لعلمية �أو �لعملية، 
وعل��م �الإد�رة كغ��ريه م��ن �لعل��وم تاأثر به��ذه �لتطور�ت، وو�ج��ه حتديات خمتلف��ة نتيجة لث��ورة �ملعرفة، مثل 
�لعومل��ة وتكنولوجيا �ملعلومات، و�الإد�رة �الإلكرتونية وغريها، ونظر� لهذه �لظروف �لتي فر�شت و�قعا متطور� 

ظهر �جتاه ي�شعى �إىل ��شت�شر�ف �مل�شتقبل يدعو �ملوؤ�ش�شات �إىل تطوير مفاهيم جديدة.
ويف ظ��ل �لتحدي��ات �ملتز�يدة �لتي تو�جه منظم��ات �الأعمال و��شتد�د �ملناف�شة ب��ن �ملنظمات على �ل�شعيدين 
�ملحل��ي و�لدويل وتغري رغبات وحاج��ات �مل�شتهلكن و�ل�شعي لتحقيق ر�شا �لعم��الء وحت�شن �حل�شة �ل�شوقية، 
�أ�شبح��ت منظم��ات �الأعم��ال تعم��ل جاه��دة يف م�شعاه��ا نحو حتقي��ق �لتف��وق و�لتمي��ز باعتب��اره �الأد�ة �ملثلى 

و�لطريق �الأو�شع ملو�جهة تلك �لتحديات وبلوغ تلك �الأهد�ف.
فموؤ�ش�ش��ات �لتعلي��م �لعايل كغريها م��ن �ملوؤ�ش�شات �أ�شبح م��ن �لو��شح �لتوجه نحو حتقيق �جل��ودة و�لتميز �أمر 
البد منه، حيث ينظر �إىل �لتعليم �لعايل على �أ�شا�س �لدور �ملتميز �لذي ميكن �أن يو�كب �لتغري�ت و�لتحديات 
�حلا�شل��ة يف �لبيئ��ة �حلالي��ة )�مليم��ي وخمل��وف، 2004، 1(، وبالتايل فاإن��ه ال ميكن للتعليم �لع��ايل �أن يحقق 
�أهد�ف��ه �إذ� كانت �أو�شاعه غري م�شتق��رة، وبر�جمه وخريجوه غري قادرين على تلبية �حتياجات �شوق �لعمل، 
و�أه��د�ف �ملوؤ�ش�شة �جلامعية غري حمددة �ملعامل، حيث تع��د �ملوؤ�ش�شات �لتعليمية ب�شكل عام وموؤ�ش�شات �لتعليم 
�لع��ايل ب�ش��كل خا�س �لنو�ة �لتي ت�شقل �لكو�در �لوطنية �ليافعة �لت��ي �تفقت معظم �لدر��شات �ملعا�شرة على 

�أنها حمور �لبناء و�لتنمية )�لعيا�شي، 2017، 354(.
وحتر�س �ملوؤ�ش�شات �لتعليمية عموما وموؤ�ش�شات �لتعليم �لعايل خ�شو�شا على �لبحث عن �أ�شاليب ومناذج �لتميز 
�لت��ي تتمي��ز بال�شمولية منها �لنم��وذج �الأوروبي للتمي��ز EFQM �لذي ي�شتند على قاع��دة �أ�شا�شية من فكرة 
�جل��ودة �ل�شامل��ة، وتتبلور فل�شفت��ه يف �أن �لتميز يف �الأد�ء وخدم��ة �ملنافع جلميع �الأط��ر�ف ذ�ت �مل�شلحة من 

�ملوظفن وغريهم، و�ملجتمع مبوؤ�ش�شاته ...�إلخ.
لقد �أظهرت �لدر��شات �ل�شابقة �أهمية تطبيق مبادئ و�أ�ش�س �إد�رة �لتميز من خالل مناذج �لتميز �أهمها �لنموذج 
�الأوروبي للتميز ودوره يف �الرتقاء مبوؤ�ش�شات �لتعليم �لعايل و�شمان جودة �أد�ئها ومتيزه )�ل�شو�، 2016، 8(. 
ويف �ش��وء م��ا �شبق �الإ�شارة �إليه من �لطم��وح �مل�شروع ملوؤ�ش�شات �لتعليم �لعايل يف حتقي��ق �لتميز �لذي لن يكون 
�إذ� مل تقف هذه �الأخرية على و�قع ممار�شاتها ملتطلبات تطبيق معايري �إد�رة �لتميز ��شتناد� �إىل مناذج عاملية، 
تنطل��ق ه��ذه �لدر��شة من روؤية كلية �لرتبي��ة باعتبارها �إحدى موؤ�ش�شات �لتعليم �لع��ايل �جلز�ئرية �أن تكون 

�شمن �أف�شل �ملوؤ�ش�شات عامليا.
مشكلة الدراسة وتساؤالتها:

مل��ا جنح��ت �لعديد م��ن جت��ارب �الآخرين عل��ى �مل�شتوى �ل��دويل و�لعرب��ي يف تطبي��ق �لنم��وذج �الأوروبي 
الإد�رة �لتمي��ز وح�شوله��م على �شه��ادة �ملوؤ�ش�ش��ة �الأوروبية الإد�رة �لتمي��ز، و�ال�شتفادة من��ه يف عملية تقييم 
�الأد�ء يف �ملوؤ�ش�ش��ات �ملختلف��ة ب�ش��كل ع��ام و�ملوؤ�ش�ش��ات �جلامعي��ة ب�شكل خا���س )�شاه��ن، 2004، 130(، ومن 
 �جلامع��ات �لعربي��ة �لتي ح�شل��ت على �لتمي��ز �الأوروبي جند جامعة �لنج��اح �لوطنية بفل�شط��ن �شنة 2012

)�ملخاليف، 2018، 158(.
ويوؤكد �شوقي )2010، 16( يف در��شته حتت عنو�ن �إد�رة �لتميز: �لفل�شفة �حلديثة لنجاح �ملنظمات، على �أنه 
يف ظ��ل �لظ��روف �حلالية، ال منا�س من �ل�شعي للبحث عن �أجنع �الأ�شاليب لتحقيق �الأهد�ف و�شمان �ال�شتمر�ر 
و�لق��درة عل��ى �لبق��اء و�لتميز، ولع��ل �إد�رة �لتميز هو �خليار �الأمث��ل �إن مل نقل �خليار �لوحي��د، كما �عتربها 

جمال بحث خ�شب يفتح �أفاقا كثرية ي�شتح�شن توجيه �لبحوث �لعلمية لها و�إحاطتها بالعناية �لكافية.
و�نطالق��ا من عدم �هتمام موؤ�ش�ش��ات �لتعليم �لعايل �جلز�ئرية باأهمية مناذج �لتميز �ملحلية و�لعاملية وفو�ئد 
تطبيقه��ا عل��ى �أر�س �لو�قع و�لذي يع��ود �أ�شا�شا �إىل عدم �إل��ز�م موؤ�ش�شات �لتعليم �لع��ايل �جلز�ئرية بالتقدم 
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للح�ش��ول عل��ى جائ��زة �لنم��وذج �جلز�ئري للتمي��ز بالرغم م��ن ح�ش��ول �لعديد م��ن �ملوؤ�ش�ش��ات �القت�شادية 
و�لتجارية على �جلائزة.

وعلي��ه تنطل��ق �لدر��ش��ة �حلالية م��ن روؤية كلية �لرتبي��ة �لتي ت�شعى �أن تك��ون �شمن م�شاف �أف�ش��ل �ملوؤ�ش�شات 
عاملي��ا، وحتقي��ق ذلك يكون من خ��الل �الرتقاء مب�شتوى �لقائمن عل��ى �لكلية ملعاي��ري �إد�رة �لتميز وفق مناذج 

�لتميز �لعاملية �أبرزها �لنموذج �الأوروبي للتميز.
وبناء على ما �شبق، تهدف هذه �لدر��شة لالإجابة عن �ل�شوؤ�ل �لرئي�شي �لتايل:

"م��ا و�ق��ع تطبي��ق مب��ادئ �إد�رة �لتمي��ز يف �لتعليم �لع��ايل وفق �لنم��وذج �الأوروبي للتمي��ز EFQM بكلية 
�لرتبية �شكيكدة من وجهة نظر �الأ�شاتذة؟".

ولالإملام �أكرث بتفا�شيل �ملو�شوع، نورد �لت�شاوؤالت �لفرعية �لتالية:
م��ا درج��ة تطبيق كلي��ة �لرتبي��ة �شكيكدة معي��ار �لقي��ادة الإد�رة �لتميز وف��ق �لنموذج �الأوروب��ي للتميز   -

EFQM عند م�شتوى داللة α=0.05؟
م��ا درج��ة تطبيق كلية �لرتبية �شكيكدة معي��ار �ل�شيا�شات و�ال�شرت�تيجي��ات الإد�رة �لتميز وفق �لنموذج   -

�الأوروبي للتميز EFQM عند م�شتوى داللة α=0.05؟
م��ا درج��ة تطبي��ق كلية �لرتبية �شكيك��دة معيار �مل��و�رد �لب�شري��ة الإد�رة �لتميز وفق �لنم��وذج �الأوروبي   -

للتميز EFQM عند م�شتوى داللة α=0.05؟
م��ا درج��ة تطبيق كلية �لرتبية �شكيكدة معي��ار �ل�شر�كات و�ملو�رد الإد�رة �لتميز وف��ق �لنموذج �الأوروبي   -

للتميز EFQM عند م�شتوى داللة α=0.05؟
م��ا درجة تطبي��ق كلية �لرتبي��ة �شكيكدة معيار �لعملي��ات الإد�رة �لتمي��ز وفق �لنم��وذج �الأوروبي للتميز   -

EFQM عند م�شتوى داللة α=0.05؟
ما درجة تطبيق كلية �لرتبية �شكيكدة معيار نتائج �لزبائن الإد�رة �لتميز وفق �لنموذج �الأوروبي للتميز   -

EFQM عند م�شتوى داللة α=0.05؟
م��ا درجة تطبيق كلية �لرتبي��ة �شكيكدة معيار ر�شا �لعاملن الإد�رة �لتميز وفق �لنموذج �الأوروبي للتميز   -

EFQM عند م�شتوى داللة α=0.05؟
ما درجة تطبيق كلية �لرتبية �شكيكدة معيار خدمة �ملجتمع الإد�رة �لتميز وفق �لنموذج �الأوروبي للتميز   -

EFQM عند م�شتوى داللة α=0.05؟
ما درجة تطبيق كلية �لرتبية �شكيكدة معيار نتائج �الأعمال الإد�رة �لتميز وفق �لنموذج �الأوروبي للتميز   -

EFQM عند م�شتوى داللة α=0.05؟

أهداف الدراسة:
ت�شعى �لدر��شة �إىل حتقيق �الأهد�ف �لتالية:

معرف��ة م�شت��وى تطبي��ق كلي��ة �لرتبية �شكيك��دة لعنا�ش��ر �إد�رة �لتمي��ز وفق �لنم��وذج �الأوروب��ي للتميز   -
.EFQM

 EFQM حتدي��د �ملقرتحات �لكفيلة بت�شهيل تطبيق �إد�رة �لتميز وفق �لنم��وذج �الأوروبي الإد�رة �لتميز  -
يف كلية �لرتبية �شكيكدة.

أهمية الدراسة:
تنب��ع �أهمية �لدر��شة �حلالية م��ن �أهمية �ملو�شوع، و�أهمية متيز خمرجات �إح��دى �أهم موؤ�ش�شات �لدولة 
�حل�شا�شة �أال وهي موؤ�ش�شات �لتعليم �لعايل، �لتي ت�شجع على �الإبد�ع وتطوير �ملناهج و�لتعاون �مل�شرتك، وذ�ت 
تاأث��ري مبا�ش��ر عل��ى �لتنمية �ل�شامل��ة، كما مل يتم �إج��ر�ء �أي بحث يف �جلز�ئ��ر حول مو�ش��وع �إد�رة �لتميز يف 
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�لتعليم �لعايل وفق �لنموذج �الأوروبي للتميز، وتت�شح �أهميتها فيما يلي:
ق��د تفيد هذه �لدر��شة �لقائم��ن على كلية �لرتبية ب�شكيكدة يف �لتعرف �إىل نهج �إد�ري حديث يف �لعمل   -

�ملوؤ�ش�شي ب�شكل عام و�لعمل �لتعليمي ب�شكل خا�س.
�شت�شي��ف ه��ذه �لدر��شة مفهوما جديد� يف جم��ال �الإد�رة ملوؤ�ش�شات �لتعليم �لع��ايل �جلز�ئرية وهي �لتي   -

ت�شبعت من مفاهيم �جلودة و�جلودة �ل�شاملة.
تعت��رب �لدر��ش��ة �أول در��شة تناول��ت �إد�رة �لتميز يف قطاع �لتعليم �لع��ايل يف �جلز�ئر بالرغم من وجود   -

�لعديد من �لدر��شات �ل�شابقة �لتي تناولت �إد�رة �جلودة و�جلودة �ل�شاملة يف موؤ�ش�شات �لتعليم �لعايل.
ق��د ت�شهم �لدر��شة يف فتح �ملجال لدر��شات جدي��دة تتناول �أبعاد �إد�رة �لتميز وتربطها مبتغري�ت �أخرى   -

كاالأد�ء، مما قد يفيد �لباحثن و�لقائمن على �ملوؤ�ش�شات �لتعليمية يف �جلز�ئر يف تطوير �أد�ئهم.
رك��زت ه��ذه �لدر��شة على فئة �الأ�شاتذة �لد�ئمن يف �لكلية، �لذين ميث��ل �لبع�س منهم �لقيادة ويف نف�س   -

�لوقت موظفن، �الأمر �لذي قد يجعل �إجاباتهم و�قعية، وهو جانب مت �إغفاله يف �لدر��شات �ل�شابقة.
قد ت�شتفيد �لوز�رة �لو�شية من هذ� �ملفهوم �الإد�ري �جلديد وتعميمه على باقي موؤ�ش�شات �لتعليم �لعايل   -
�جلز�ئرية، وكذلك قد يتم ��شتحد�ث خلية �إد�رة �لتميز كاإ�شافة جديدة خللية �جلودة �ملوجودة حاليا 

يف �لهياكل �لتنظيمية ملوؤ�ش�شات �لتعليم �لعايل �جلز�ئرية.
م�شاع��دة قي��ادة �لكلية يف حت�ش��ن ممار�شاتهم وتطوير �أد�ئه��م مبا يتو�فق مع معاي��ري �لنموذج �الأوروبي   -

للتميز.  
م��ن خالل �لنتائج �لت��ي �شيتو�شل �إليها، قد يتمكن قياديو �لكلية من �لوق��وف على نقاط �لقوة و�ل�شعف،   -

وهو ما قد يدفع بالكلية �إىل �لرت�شح للح�شول على �جلائزة �الأوروبية الإد�رة �لتميز.
حدود الدراسة:

�الأوروبي  �لنموذج  وفق  �لتميز  �إد�رة  مبادئ  و�قع تطبيق  �لدر��شة على  �قت�شرت  �ملو�شوعية:  �حلدود  	•
للتميز بكلية �لرتبية �شكيكدة من وجهة نظر �الأ�شاتذة.

�حلدود �ملكانية: تتمثل �حلدود �ملكانية �لتي �خرتناها للقيام بهذه �لدر��شة يف كلية �لرتبية �شكيكدة  	•
–�جلز�ئر-.

)95( �أ�شتاذ� د�ئما. �لعينة  �شملت  �لب�شرية:  �حلدود  	•
2018م. �شنة  خالل  �لدر��شة  طبقت  �لزمانية:  �حلدود  	•

مصطلحات الدراسة:
�إد�رة �لتمي��ز: ه��ي حم�شل��ة لتطبي��ق جمموع��ة م��ن �ملعايري �لتي متك��ن �ملوؤ�ش�شة م��ن �لتو�ش��ل �إىل نتائج   -

تناف�شية غري م�شبوقة تزيد من �حل�شة �ل�شوقية وت�شاهم يف زيادة �لربحية.
�لنم��وذج �الأوروبي للتميز EFQM: يعد �لنموذج �الأوروبي للتميز �أحد �أهم �لنماذج �لرئي�شية �ل�شادرة   -
عن �ملوؤ�ش�شة �الأوروبية الإد�رة �جلودة، و�ملعروفة با�شم �ملوؤ�ش�شة �الأوروبية الإد�رة �جلودة، وهي موؤ�ش�شة 
تهدف �إىل م�شاعدة �ملوؤ�ش�شات يف تعزيز قدر�تها �لتناف�شية، وحتقيق �لتميز على �عتبار �أن منوذج �لتميز 

�ل�شادر عنها يعد كاأحد �الأطر للتقييم وخ�شو�شا للجائزة �الأوروبية للجودة و�لتميز.
اإلطار النظري:

�أوال: �إد�رة �لتميز
1.مفهوم �إد�رة �لتميز: هناك جمموعة من �لتعريفات قدمت الإد�رة �لتميز نذكر منها: 

�لقدرة على توفري وتن�شيق عنا�شر �ملوؤ�ش�شة وت�شغيلها يف تكامل وتر�بط لتحقيق �أعلى معدالت �لفاعلية،   -
و�لو�ش��ول بذلك �إىل م�شتوى �ملخرجات �لذي يحقق رغبات ومنافع وتوقعات �أ�شحاب �مل�شلحة �ملرتبطن 

باملوؤ�ش�شة )�ل�شلمي، 2000، 04(.
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�إد�رة �لتمي��ز ه��ي "تعب��ري ع��ن �ملمار�ش��ات �ملتاأ�شل��ة يف �إد�رة �ملوؤ�ش�شة وحتقي��ق �لنتائج �لت��ي ترتكز على   -
.)Egan, 2003,  8( "جمموعة من �ملعايري �جلوهرية

كم��ا تع��ّرف �أي�شا باأنها "تطبيق �ملوؤ�ش�شة ملجموعة من �ملمكنات �لت��ي تدعم حتقيق �لنتائج �ملرغوبة وفق   -
�أهد�فها ومبا ي�شمن لها �لتميز يف بيئة �لعمل" )�شهمود، 2013، 11(.

وتع��رف �إد�رة �لتميز �أي�شا بالتعري��ف �الآتي "جمموعة �خلطو�ت و�الإج��ر�ء�ت �ملنظمة و�ملتكاملة �لتي   -
تتبعه��ا �ملوؤ�ش�شة لتحقيق �لتميز يف جماالت متعددة �أهمها )�لقي��ادة بالت�شارك، �إد�رة �لعمليات، �لرتكيز 
على �أ�شحاب �مل�شلحة( لتجعل من �ملوؤ�ش�شة �أكرث تناف�شية وربحية بن �ملوؤ�ش�شات �الأخرى يف �شوق �لعمل" 

)�ل�شو�شي، 2015، 10(.
كذل��ك تع��ّرف على �أنها "تلك �الأن�شط��ة �لتي يبتكرها وينظمه��ا �ملديرون بالتعاون م��ع �لعاملن، من �أجل   -
�لو�ش��ول �إىل درج��ة عالية م��ن �إتقان �لعمل ومتي��ز �الأد�ء يف �لكلية وم�شتوى خمرج��ات متميز يحقق �أو 
يف��وق رغبات وتوقعات جميع �مل�شتفيدين منها وذل��ك يف �شوء �لنموذج �الأوروبي للتميز" )�ل�شو�، 2016، 

.)15
م��ن خ��الل �لتعاريف �ل�شابقة ميكن تعري��ف �إد�رة �لتميز على �أنها: جمموعة من �خلط��و�ت و�الإجر�ء�ت يتم 
حت�شليه��ا وتطبيقه��ا للو�شول �إىل نتائج غري معهودة مل ي�شل �إليها �لغري، بهدف حتقيق رغبات وتوقعات جميع 
�الأط��ر�ف ذ�ت �مل�شلح��ة و�كت�ش��اب تناف�شي��ة �أك��رب، �أما �لربحي��ة وزيادة �حل�ش��ة �ل�شوقية فتاأت��ي كتح�شيل 

حا�شل.
2.مبادئ �إد�رة �لتميز: �إن �إد�رة �لتميز للموؤ�ش�شات ب�شكل عام تقوم على جمموعة �ملبادئ �لتالية )�جلعربي، 

:)30 ،2009
نتائج �الأعمال: �لتميز يوؤدي �إىل حتقيق �لنتائج �لتي توؤدي �إىل تفوق �ملنظمات.  -

�لرتكيز على �لزبائن: �لتميز يوؤدي �إىل وجود عالقة م�شتدمية بن �ملنظمة وبن عمالئها.  -
�لقيادة وتنا�شق �الأهد�ف: �لتميز هو وجود قيادة قوية ومميزة ت�شتطيع �أن حتقق �أهد�فه.  -

�الإد�رة بالعمليات و�حلقائق: �لتميز هو �إد�رة �ملنظمة من خالل جمموعة مرت�بطة ومت�شابكة من �لنظم   -
و�لعمليات.

تطوي��ر وم�شارك��ة �لقوى �لب�شرية: �لتميز هو تعظيم م�شاهم��ة �لعاملن من خالل تنميتهم وزيادة ن�شبة   -
م�شاركتهم.

�لتعل��م �مل�شتمر و�البتكار و�لتجديد: �لتميز هو حتدي للو�شع �لر�هن و�إحد�ث �لتغيري با�شتخد�م �لتعلم   -
خللق فر�س �البتكار و�لتح�شن.

تنمية عالقات �ل�شر�كة و�لتحالف: �لتميز هو �لتنمية و�حلفاظ على �لقيمة �مل�شافة لل�شركات.  -
�مل�شوؤولية �الجتماعية: �لتميز هو �ل�شعي �إىل �لفهم و�ال�شتجابة لتوقعات �أ�شحاب �مل�شلحة.  -

3.تعريف �إد�رة �لتميز يف �لتعليم �لعايل: عند تقدمي تعريف الإد�رة �لتميز يف موؤ�ش�شات �لتعليم �لعايل يجب 
�أن يك��ون �شامال لكل نو�حي �لبيئ��ة �لتعليمية �شو�ء �أكادميية �أو �إد�رية �أو بحثية، و�أن ي�شري �إىل جمموعة من 

�الأبعاد �لتي حددها بع�س �لباحثن )�جلعربي 2009، 33(:
�لرتكيز على �لطلبة وتطور �ملجتمع، وهذ� يعني توفري �أف�شل �ملناهج و�خلطط �لدر��شية.  -

�لتطوي��ر �ملدرو���س باجتاه حتقيق �الأه��د�ف و�ال�شتخد�م �الأمث��ل ملو�رد �ملوؤ�ش�شة باجت��اه حت�شن �لبيئة   -
�لتعليمي��ة، وه��ذ� يعني توفري مناخ حمفز وم�شجع لكل طالب لرف��ع م�شتوى حت�شيله �الأكادميي، وكل فرد 

يف �ملوؤ�ش�شة للم�شاركة يف عمليات �لتعلم و�لتطوير �مل�شتمر.
�الهتمام بالتمايز و�الختالفات �لثقافية لكل �مل�شاركن يف �لعملية �لتعليمية، حيث تعني تنوع �خلرب�ت   -

وبالتايل حت�شن �أد�ء �ملوؤ�ش�شة.
جمتمع ترحيبي ي�شجع كل �أفر�ده باجتاه خدمة �لطلبة و�لعمل باجتاه ما ي�شمى باملوؤ�ش�شة �لتعلمية.  -
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ويع��ّرف �لتمي��ز يف �لتعلي��م �لع��ايل باأن��ه "�أد�ء ��شتثنائ��ي فيم��ا يتعل��ق بالقي��ادة و�لتخطي��ط �ال�شرت�تيجي، 
بيئ��ة �لعم��ل، �إد�رة �لعملي��ات، و�لرتكيز على �لطلبة و�ش��وق �لعمل، وتبني قيا�س ل��الأد�ء و��شتخد�م �ملعلومات 
و�لتحلي��ل، ويتحقق م��ن خالل جهود تنظيمية ت�شاركيه تكاملية ال�شتغالل �مل��و�رد �ملتاحة للو�شول �إىل نتائج 
متفوق��ة، و�حل�ش��ول عل��ى مي��زة تناف�شي��ة من خ��الل �ملخرجات، �لت��ي تتمث��ل يف �لباحث �خلري��ج و�الأبحاث 
�لعلمي��ة و�خلدم��ات �مل�شاندة �لتي ميكن قيا�شها بناء على معاي��ري تعتمد على موؤ�شر�ت ملمو�شة وغري ملمو�شة" 

)�جلعربي 2009، 34(.
:)EFQM( ثانيا: �لنموذج �الأوروبي للتميز

1.تعريف �لنموذج �الأوروبي للتميز EFQM: قدمت تعاريف عديدة للنموذج �الأوروبي للتميز نذكر منها:
"EFQM ه��ذه �حل��روف �الأوىل �الأرب��ع هي �أول ح��رف من �لنم��وذج �الأوروبي الإد�رة �جل��ودة و�ملعروف   -
 European Foundation For Quality Management excellent( بالنم�وذج �الأوربي للتميز
Model(، وه��و من��وذج يعتمد يف تطويره عل��ى �شبعة معايري هي)�لقيادة، �ل�شيا�ش��ات و�ال�شرت�تيجيات، 
�مل��و�رد �لب�شري��ة، �لعالق��ات و�مل��و�رد، �لعملي��ات، �لنتائج، ر�ش��ا �لفئ��ة �مل�شتهدفة(، عن��د تطبيقه ب�شكل 

�شحيح ي�شاعد على متيز �ملوؤ�ش�شات �أيا كانت طبيعة عملها" )�لفليت، 2015، 27(.
و�أي�ش��ا ه��و "عبارة عن منوذج للتميز مت تطويره عام 1992 كاإطار لتطبيقات �لتقييم للجائزة �الأوروبية   -
للج��ودة، يت��م ��شتخد�م �لنم��وذج ب�شكل و��ش��ع كاإط��ار موؤ�ش�شاتي يف �أوروب��ا، و�أ�شبح �الأ�شا���س للعديد من 

جو�ئز �جلودة �لوطنية و�الإقليمية" )�ل�شو�، 2016، 15(.
وتعري��ف �آخ��ر هو "عبارة ع��ن �أد�ة عملية مل�شاعدة �ملوؤ�ش�شات الإجناز ذلك ع��ن طريق قيا�س �أين هم على   -

طريق �لتميز وم�شاعدتهم يف فهم �لق�شور ومعاجلته" )�ل�شو�، 2016، 49(.
من �لتعاريف �ل�شابقة نتو�شل �إىل تعريف �شامل للنموذج �الأوروبي للتميز كما يلي: 

ز يف جم��االت �الأد�ء،  ه��و منه��ج منظوم��ي �شامل ملو�جهة حتدي��ات بيئة �الأعم��ال، يقوم على فر�شي��ة �أن �لتميُّ
و�إر�ش��اء �أ�شح��اب �مل�شلح��ة من �لزبائ��ن، �الأفر�د و�ملجتم��ع، �إمنا يتحقق بف�ش��ل �لقيادة، �لتي تق��وم ب�شياغة 

وتوجيه �ال�شرت�تيجية و�ل�شيا�شة �لتي تنفذ عن طريق �الأفر�د، �ل�شركاء، �ملو�رد و�لعمليات.
2.مكون��ات �لنم��وذج �الأورب��ي للتمي��ز: يحتوي �لنم��وذج يف ن�شخته �الأخرية عل��ى ثالثة مكونات ه��ي )�ل�شو�، 

:)51 ،2016

2-1 - �ملفاهي��م �الأ�شا�شي��ة للتميز ح�شب �لنموذج �الأوروبي للتميز EFQM: ي�شتند �لنموذج �الأوروبي للتميز 
عل��ى جمموع��ة من �ملفاهي��م �الأ�شا�شية، �لتي يت��م من خاللها م�شاع��دة �ملوؤ�ش�شات على حت�ش��ن وتطوير �أد�ئها 
با�شتم��ر�ر، حدد �لنموذج �الأوربي للتميز ل�شنة 2013، ثماني��ة مفاهيم )مبادئ( �أ�شا�شية و�جبة �لتطبيق من 
طرف �ملوؤ�ش�شات �ل�شاعية �إىل �لدخول و�لولوج يف عامل �لتميز، هذه �ملفاهيم �لثمانية يتم تو�شيحها يف �ل�شكل 

)1( )�لعيا�شي، 2017، 13(:



95 المجلة العربيـة لضمـان 
جودة التعليم الجامعي

�أ.د. زرز�ر �لعيا�شي           �أ. حمزة بن وريدة  
املجلد الثاين ع�شر العدد )42( 2019م

https://doi.org/10.20428/AJQAHE.12.42.4 

EFQM شكل )1(: املفاهيم الأ�شا�شية للنموذج الأوروبي للتميز�
2-2 - �ملعاي��ري �لرئي�شي��ة للنم��وذج �الأوروبي للتمي��ز EFQM: يعتمد �لنم��وذج �الأوروبي للتمي��ز على ت�شعة 
معايري، خم�شة منها متثل �ملمكنات، و�أربعة منها متثل �لنتائج مو�شحة دور �الإبد�ع و�البتكار و�لتعلم يف حت�شن 
�ملمكنات مما يوؤدي بدوره �إىل حتقيق نتائج �أف�شل، تغطي �ملمكنات ما تفعله �ملوؤ�ش�شة وكيف تفعله، �أما �لنتائج 
فه��ي تغط��ي ما تنج��زه �ملوؤ�ش�شة بفعل �ملمكنات، ومن �أج��ل حتقيق �لنجاح �مل�شتد�م حتت��اج �ملوؤ�ش�شة �إىل قيادة 

قوية و�جتاه ��شرت�تيجي و��شح، و�ل�شكل )2( يو�شح هذه �ملعايري )�لعيا�شي، 2017، 13(:

 

EFQM شكل )2(: معايري النموذج الأوروبي للتميز�
3-2 - �آلي��ة �ل��ر�د�ر )RADAR(: يعّرف �لر�د�ر باأن��ه �أد�ة ت�شتخدم للتقييم وت�شجي��ل �لنقاط �أثناء عملية 

.)EFQM, 2017,  3-4( لتقومي، وت�شتند على دورة �لتح�شن و�لتعلم �مل�شتمرين�
�إن �ملبد�أ �لرئي�شي ال�شتخد�م �لر�د�ر هو �أنه عندما يتح�شن �أد�ء �ملوؤ�ش�شة عرب �لزمن، فاإن درجتها �إز�ء �لنموذج 
% منها للنتائ��ج، مما ي�شمن للموؤ�ش�شة  �شرتتف��ع، مت تخ�شي���س 50 %  للممكن��ات )�لو�شائل(، وتخ�شي�س 50 

�لقدرة على ��شتد�مة �أد�ئها يف �مل�شتقبل، و�ل�شكل رقم )3( يو�شح �آلية �لر�د�ر )�ل�شو�، 2016، 62(:

 

 القيادة برؤية واالهلام و نزاهة

 حتقيق نتائج متوازنة
 حتمل املسؤولية ملستقبل مستدام

للعمالءإضافة قيمة   

 بناء الشراكات

 اإلدارة من خالل العمليات
   النجاح من خالل االفراد

 رعاية اإلبداع واالبتكار
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�شكل )3(: اآلية الرادار
- �ختيار عنا�شر �إد�رة �لتميز وفق �لنموذج �الأوروبي للتميز:   3

يت�ش��ح مما �شبق �أن��ه مل يكن هناك عنا�شر موحدة للتميز و�إن كان هناك ت�شابها يف معظم تلك �لعنا�شر، وهذ� 
�لتباين مبني على مربر�ت معينة ح�شب �لبيئة و�الإمكانيات �لتي مت طرح �لنموذج لها، �إال �أنه ميكن �جلزم باأن 

جميع �لعنا�شر �ملختلفة تعد مهمة جد� وذ�ت دور �أ�شا�شي وفعال يف �لو�شول �إىل �الأد�ء �ملتميز للموؤ�ش�شات.
�أم��ا يف بيئ��ة �لتعليم �لعايل، فاإن �أكرث �لنم��اذج ��شتخد�ما و�شيوعا هو �لنم��وذج �الأوروبي خا�شة بعد �لتعديل 
عليه مبا يتو�فق مع معطيات �لبيئة �لتعليمية، وبالتايل فاإن �ختيار معايري الإد�رة �لتميز يف موؤ�ش�شات �لتعليم 
�لع��ايل الب��د �أن تتو�فق مع معايري تلك �لنم��اذج �أوال، وكذلك �أن تن�شجم مع مبادئ �إد�رة �لتميز �لعامة �شالفة 
�لذكر، �إال �أن خ�شو�شية �لبيئة �ملحيطة و�لثقافة �ل�شائدة حتتاج �إىل �لعمل على حتديث وتخ�شي�س للمعايري 
لتجعله��ا قابل��ة للتطبيق و�لنج��اح ح�شب خ�شو�شية ه��ذه �ملوؤ�ش�ش��ات، فالعنا�شر �ملختارة الب��د �أن تاأخذ بعن 

�العتبار �ملحدد�ت �لتالية )�جلعربي، 2009، 57(: 
تعري��ف �ملعايري مبا يتنا�شب مع طبيعة بيئة �لتعليم �لعايل �لتي تندرج حتت ت�شنيف �ملوؤ�ش�شات �لعربية   -

�خلدماتية.
حتديد مقايي�س نتائج �الأعمال �ملنا�شبة.  -

�الهتمام باالإمكانيات �ملتوفرة يف بيئة �لعمل �حلالية لتلك �ملوؤ�ش�شات.  -
تتنا�ش��ب م��ع خ�شائ�س موؤ�ش�ش��ات �لتعليم �لعايل �ملتباينة م��ن حيث �لنوع وعدد �لطلب��ة ونظام �لدر��شة   -

وغريها.
من منطلق �ل�شروط �ل�شابقة فقد مت �ختيار �لعنا�شر �لتالية:

�لقيادة.   -
�ل�شيا�شات و�ال�شرت�تيجيات.  -

�ملو�رد �لب�شرية.  -
�ل�شر�كات و�ملو�رد.  -

�لعمليات.  -
نتائج �لزبائن.  -
ر�شا �لعاملن.  -

خدمة �ملجتمع.  -
نتائج �الأعمال.  -
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الدراسات السابقة: 
�أثن��اء عملية �لبح��ث، �شجلنا تو�جد بع�س �لدر��ش��ات �ل�شابقة تخ�س مو�شوع��ي �إد�رة �لتميز و�لنموذج 

�الأوروبي للتميز، هذه �لدر��شات نوجزها كما يلي:
در��ش��ة �لدوي��ري )2006(، �لتي هدف��ت �إىل ت�شليط �ل�شوء على و�قع �إد�رة �لتمي��ز يف موؤ�ش�شات �لقطاع �لعام 
 )SPSS( يف �الأردن م��ن وجه��ة نظ��ر �ملديرين يف تل��ك �ملوؤ�ش�شات، وقد ��شتخ��دم �لباحث �لربنام��ج �الإح�شائي
ووجه��ت �ال�شتبانات ملجتم��ع من �ملديرين يف )12( موؤ�ش�شة حكومية �أردني��ة، و��شتنتج �لباحث �أن �إدر�ك مدى 
تو�ف��ر معاي��ري �لتميز يف �ملوؤ�ش�ش��ة يوؤدي �إىل م�شتوى عاٍل يف تطبيق �إد�رة �لتمي��ز، �إ�شافة �إىل �لنمط �لقيادي 
يف �ملوؤ�ش�ش��ة �ل��ذي يوؤثر يف م�شتوى تطبيقها، فتو�فر �شف��ات �لقيادة �ملتميزة بدرجة عالية يوؤدي �إىل �إمكانية 

تطبيق �إد�رة �لتميز يف �ملوؤ�ش�شة بدرجة عالية. 
�أما در��شة Olson�)2009(، فقد هدفت �إىل حتديد �آليات ��شتخد�م �إد�رة �جلودة يف �لتعليم �لعام، وتقييمها 
م��ن خ��الل ��شتخد�م معاي��ري جائزة مالكوم بالدريج ل��الأد�ء �ملتميز، وق��د ��شتخدمت �لدر��ش��ة �ملنهج �لو�شفي 
لتحدي��د �لو�ق��ع �لفعلي الإد�رة �جل��ودة ومدى �ال�شتف��ادة منها ��شتن��اد� ملفاهيم �الأفر�د �الإد�ري��ن، وتو�شيح 
�لعالق��ة ب��ن تل��ك �ملفاهيم ووظائف �لدع��م و�لرعاية، وبينت �لدر��ش��ة �أن �لقيادة تلع��ب دور� مهما يف جناح 
وتطبي��ق �إد�رة �جل��ودة �لت��ي ت�شهم ب�شكل فع��ال يف حتقيق �لتمي��ز يف �الأد�ء، كما �أكدت �لدر��ش��ة على �أهمية 

�لعمل �جلماعي وتفعيل م�شاركة �ملعنين من �أ�شحاب �مل�شلحة.
كما �أجرت �جلعربي )2009( در��شة تهدف �إىل معرفة مدى فاعلية �إد�رة �لتميز وم�شاهمتها يف �إحد�ث تطوير 
�أد�ء موؤ�ش�شات �لتعليم �لعايل يف �ل�شفة �لغربية، حيث متحورت م�شكلة �لدر��شة يف و�قع تطبيق �إد�رة �لتميز 
يف موؤ�ش�شة �لتعليم �لعايل يف �ل�شفة �لغربية ومدى عالقتها بتطوير �الأد�ء �ملوؤ�ش�شي، مت ذلك من خالل �لتعرف 
�إىل �لتطبيقات �لفرعية لكل عن�شر من عنا�شر �إد�رة �لتميز )�لقيادة باالإبد�ع، �ل�شيا�شات و�ال�شرت�تيجيات، 
�إد�رة �مل��و�رد �لب�شري��ة، �إد�رة �لعملي��ات، �لعالق��ات و�ملو�رد، �لرتكي��ز على �لطلبة و�لبح��ث �لعلمي( و�نعكا�س 
ذل��ك عل��ى نتائج �الأعمال، و�تبعت �لدر��شة �ملنه��ج �لو�شفي �لتحليلي، حيث ��شتخدم��ت �ال�شتبانة كاأد�ة لهذه 
�لدر��ش��ة ومت توزيعه��ا على جمي��ع �أفر�د جمتمع �لدر��ش��ة �ملتمث��ل يف �الإد�رة �لعليا )روؤ�شاء، ن��و�ب، م�شوؤويل 
وح��د�ت �جل��ودة �أو �لتخطي��ط و�لتطوي��ر( يف موؤ�ش�ش��ات �لتعليم �لع��ايل يف �ل�شفة �لغربية. وق��د ��شتنتجت 
�لباحث��ة �أّن م�شت��وى �الأد�ء ملوؤ�ش�ش��ات �لتعلي��م �لعايل متو�شط، ويوج��د تفاوت بن تلك �ملوؤ�ش�ش��ات فيما يتعلق 
مب��دى �متالكها وممار�شتها لعنا�شر �إد�رة �لتميز و�آلي��ة �لتقييم �لذ�تي �ملرتبطة بها، وقدمت �لباحثة ترتيبا 

لهذه �ملوؤ�ش�شات ح�شب �لدرجات �لتي مت حتقيقها بناًء على حتليل �لبيانات.
�أم��ا در��ش��ة Abu Saada�)2013(، فق��د هدف��ت �إىل معرفة م�شتوى تطبي��ق �أحد معايري �لنم��وذج �الأوروبي 
الإد�رة �لتمي��ز وهو معي��ار �لقيادة، در��شة حالة �لكلي��ة �جلامعية للعلوم �لتطبيقية بغ��زة فل�شطن، ��شتخدم 
�لباحث �ملنج �لو�شفي، با�شتعمال �أد�ة �لدر��شة ممثلة يف �ال�شتبيان، وقد �عتمد �لباحث على عينة مكونة من 

64 موظفا من �إد�رين و�أكادميين.

وخل�ش��ت نتائ��ج �لدر��شة �إىل �أن م�شتوى �الأد�ء �لقي��ادي يف �لكلية بلغ 3.79 بدرجة مرتفعة، كما كانت درجة 
�ملعايري �لفرعية متقاربة من بع�شها �لبع�س، حيث بلغ معيار تفاعل �لقادة مع �لطلبة حو�يل 3.95، �أما درجة 
ت�شجي��ع �لق��ادة للموظفن فقد بلغت 3.69، وقدم��ت �لدر��شة تو�شيات �أهمها �ش��رورة �الهتمام باملوظفن من 

خالل �إ�شر�كهم �لد�ئم و�ملتو��شل. 
ويف در��شة �شهمود )2013(، �لتي هدفت �إىل �لك�شف عن و�قع �إد�رة �لتميز يف جامعة �الأق�شى و�شبل تطويرها 
وف��ق �لنموذج �الأوروبي للتميز، حيث مت ذلك من وجهة نظر �أ�شحاب �لوظائف �ال�شت�شر�فية )�أع�شاء جمل�س 
�جلامع��ة مدي��رو �لدو�ئر و�لوحد�ت روؤ�شاء �الأق�شام(، و�عتمدت �لدر��ش��ة على �ملنهج �لو�شفي �لتحليلي، وقد 
مت ��شتخ��د�م �أ�شلوب �حل�شر �ل�شامل ملجتمع �لدر��شة �لذي بلغ )116( مفردة، و��شتخدمت �ال�شتبانة يف جمع 

�لبيانات �الأولية كاأد�ة للدر��شة، وقد مت توزيعها على جميع �أفر�د جمتمع �لدر��شة.
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وقد ��شتنتج �لباحث �أن م�شتوى تطبيق جامعة �الأق�شى لعنا�شر �إد�رة �لتميز يف �شوء �لنموذج �الأوروبي للتميز 
EFQM، �ملتمثل��ة يف �لقيادة، �ل�شيا�شات و�ال�شرت�تيجيات، �لعامل��ن )�ملو�رد �لب�شرية(، �لعمليات، �ل�شر�كات 
و�ملو�رد، ر�شا �لفئة �مل�شتهدفة، ر�شا �لعاملن، خدمة �ملجتمع، نتائج �الأد�ء �لرئي�شية( وفق �لنموذج �الأوروبي 

للتميز يقل عن %60.
كم��ا ق��ام �لهاليل وغي��ور )2013( باإج��ر�ء در��شة هدفت �إىل حتدي��د مفهوم �إد�رة �لتمي��ز وحتديد متطلبات 
تطبيقه��ا يف جامع��ة �ملن�شورة، وق��د عر�شت �لدر��شة �لعديد من مناذج �لتميز مث��ل �لنموذج �لياباين، ومنوذج 
�لتليف��ون �لنق��ال الإد�رة �لتميز. ومن �أهم �لنتائج �أن �لقيادة تلع��ب دور� حموريا يف �شياغة �الأهد�ف وغايات 
�ملوؤ�ش�ش��ة، وق��د ح��ددت �لدر��شة �لعديد م��ن �ملتطلبات لتطبي��ق �إد�رة �لتميز منها �لعامل��ون �ملتمكنون و�إدماج 

�ملوؤ�ش�شة مع �الأطر�ف ذ�ت �مل�شلحة �لعامة، وتنمية روح �مل�شوؤولية �الجتماعية لديهم. 
�أي�ش��ا تن��اول قو��شمه )2015( در��شة ه��دف من خاللها �إىل معرفة م�شتوى ممار�ش��ة �إد�رة �لتميز �جلامعي يف 
جامعة جد�ر� من وجهة نظر �لعاملن و�لطلبة با�شتخد�م �لنموذج �الأوروبي للتميز باأبعاده �لت�شعة )�لقيادة، 
�الأفر�د، �ل�شيا�شات و�ال�شرت�تيجية، �لعالقات و�ملو�رد، �لعمليات، نتائج �الأفر�د، نتائج �لعمالء، نتائج �ملجتمع 
ونتائ��ج �الأد�ء �لكل��ي(، �شم جمتم��ع �لدر��شة كافة �لعامل��ن و�لطلبة يف جامعة جد�ر�، وبل��غ عددهم 4200، 
)3700 طالب��ا و500 موظ��ف(. مت ت�شميم ��شتبانة �شمت )50( فقرة جلم��ع �أر�ء جمتمع �لدر��شة �لتي بلغت 
)375( موظف��ا وطالب��ا، و��شتنت��ج �لباحث من خ��الل �لدر��شة �أن م�شتوى �لتميز يف جامع��ة جد�ر� بلغ م�شتوى 
متو�شطا )3.14( على مقيا�س ليكارث �خلما�شي، حيث حقق بعد �ملمكنات �خلا�س مبعايري �إد�رة �لتمييز م�شتوى 
متو�شطا )2.82( على مقيا�س ليكارث �خلما�شي، كما دلت �لنتائج على وجود فروق د�لة �إح�شائية نحو معايري 
�إد�رة �لتمي��ز ب��ن �لطلبة و�لعامل��ن ل�شالح �لعاملن، ومل ت�ش��ر �لنتائج �إىل وجود فروق د�ل��ة �إح�شائية نحو 

معايري �إد�رة �لتميز تعزى ملتغري �جلن�س.
كم��ا تن��اول �ملليجي )2016( تطوير �الأق�شام �لعلمية بجامعة حائ��ل يف �شوء معايري �إد�رة �لتميز، هدفت �إىل 
تطوي��ر �الأق�ش��ام �لعلمية بجامعة حائل، من خالل �لتعّرف �إىل �أهم مه��ام تلك �الأق�شام و�لوقوف على و�قعها، 
كما هدفت �لدر��شة �إىل تو�شيح �أهم �الأ�ش�س �لنظرية و�ملعرفية الإد�رة �لتميز يف �جلامعات، و��شتخدم �لباحث 
يف در��شت��ه �ملنه��ج �لو�شفي، و�قت�شرت �لدر��شة على عينة من �أع�ش��اء هيئة �لتدري�س �لعاملن بكليات جامعة 
حائ��ل، حي��ث بل��غ عدده��م 306 �أع�شاء، وق��د �قرتحت �لدر��ش��ة بعد حتديد م�شت��وى �أد�ء �الأق�ش��ام �لعلمية 
�ملتو�ش��ط، ت�ش��ور� لتطوير تلك �الأق�شام قام على عدة متطلبات �أهمها: وج��ود �إد�رة عليا توؤمن باإد�رة �لتميز، 
�ش��رورة متك��ن �لقياد�ت �الأكادميي��ة يف �الأق�شام �لعلمية ومنحه��م �لثقة و�إتاحة فر�ش��ة �مل�شاركة باالإ�شافة 
للت�شجي��ع �مل�شتمر، كما �قرتحت �لدر��شة ت�شكيل فريق للتميز و�جلودة باالأق�شام �لعلمية يعمل على �لتطوير 

�مل�شتمر الأد�ء �لعاملن يف �الأق�شام �لعلمية.
�أم��ا در��ش��ة �ل�ش��و� )2016(، فق��د هدف��ت �لتع��رف �إىل درجة ممار�ش��ة مديري �ملد�ر���س �لثانوي��ة �حلكومية 
مبحافظ��ات غزة من وجه��ة نظر �ملعلمن الإد�رة �لتميز وف��ق �َلنموذج �الأوروبي للتمي��ز EFQM، و��شتخدمت 
�لباحث��ة �ملنه��ج �لو�شفي �لتحليلي، ومت ت�شميم ��شتبانة مكونة من )58( فقرة مق�شمة �إىل �شتة جماالت هي: 
)�لقي��ادة، �ل�شيا�ش��ات و�ال�شرت�تيجي��ات، �لعاملون، �لعالق��ات و�ملو�رد �ملادي��ة، �لعملي��ات �الإد�رية، �خلدمات 
�ملقدم��ة للمجتم��ع(، و��شتنتجت �لباحث��ة �أن درجة ممار�شة �لنم��وذج �الأوروبي للتميز كان��ت كبرية مبتو�شط 
ح�شاب��ي ق��دره )3.98(، وع��دم وج��ود ف��روق ذ�ت دالل��ة �إح�شائي��ة عن��د م�شت��وى دالل��ة )α ≤ 0.05( ب��ن 
متو�شط��ات درج��ات تقدير �ملعلم��ن يف �ملد�ر�س �حلكومي��ة مبحافظات غزة لدرجة ممار�ش��ة مديري مد�ر�شهم 
الإد�رة �لتمي��ز وف��ق �لنم��وذج �الأوروب��ي للتميز تعزى ملتغ��ري �ملديرية يف جمي��ع جماالت �ال�شتبان��ة با�شتثناء 

جمايل: )�ل�شيا�شات و�ال�شرت�تيجيات و�لعمليات �الإد�رية(.
ويف در��شة قام بها �شكر )2018( بهدف حتديد درجة ممار�شة روؤ�شاء �الأق�شام �الأكادميية يف جامعة �الأق�شى 
الإد�رة �لتمي��ز، ومت ��شتخ��د�م �ملنه��ج �لو�شفي، فمن خالل حتلي��ل �ملعلومات �لتي مت �حل�ش��ول عليها من �أد�تي 
�لدر��ش��ة �خلا�شت��ن ب��اإد�رة �لتمي��ز و�الأد�ء �لوظيف��ي، تكون جمتمع �لدر��ش��ة وعينتها م��ن كل �أع�شاء هيئة 
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�لتدري���س �لبال��غ عدده��م )221( ع�ش��و�. وتو�شلت �لدر��ش��ة �إىل عدة نتائ��ج �أهمها �أن درج��ة ممار�شة �إد�رة 
�لتمي��ز متو�شط��ة وت�شاوي 3.32، وكذلك درجة �الأد�ء �لوظيفي كانت متو�شطة مبتو�شط ح�شابي قدره 3.28، 
وق��د �أو�ش��ت �لدر��ش��ة بتنفيذ عدة �إج��ر�ء�ت عملية لتح�ش��ن م�شتوى كل م��ن ممار�شة �إد�رة �لتمي��ز و�الأد�ء 

�لوظيفي.
�أما در��شة �ملخاليف )2018( �لتي هدفت �إىل معرفة درجة تطبيق قيادة جامعة �مللك خالد بال�شعودية ملعايري 
�إد�رة �لتمي��ز يف �ش��وء �لنموذج �الأوروبي للتميز من وجهة نظر �أع�ش��اء هيئة �لتدري�س، وتكونت عينة �لبحث 
م��ن )350( ع�ش��و هيئة �لتدري���س، ومت ت�شمي��م ��شتبيان ت�شم��ن )60( موؤ�شر� توزعت عل��ى )9( معايري هي: 
�لقي��ادة، �ل�شيا�ش��ات و�ال�شرت�تيجيات، �ملو�رد �لب�شري��ة، �لعالقات و�ملو�رد �ملادية، �لعملي��ات �الإد�رية، نتائج 

ر�شا �مل�شتفيدين، نتائج ر�شا �لعاملن، نتائج خدمة �ملجتمع، نتائج �الأد�ء �لرئي�شية.
و�أظه��رت �لنتائ��ج �أن م�شت��وى تطبيق �جلامعة للنم��وذج �الأوروبي للتمي��ز بلغ )3.03( بدرج��ة متو�شطة على 
مقيا�س ليكرت، فقد حققت )6( معايري �حلد �الأدنى للقبول بينما مل حتقق )3( معايري �حلد �الأدنى للقبول.

التعليق على الدراسات السابقة:
ب�ش��كل ع��ام ميكن �لقول �إن معظم �لدر��شات �ل�شابقة كانت ج��د مفيدة للدر��شة �حلالية، �شو�ء يف �الإطار 
�لنظ��ري �أو �ملنهجي��ة �ملتبع��ة �أو يف ت�شمي��م �الأد�ة، �أي�ش��ا مت �ال�شتف��ادة م��ن نتائجها باملقارنة م��ع نتائج هذه 
�لدر��ش��ة ومعرف��ة �أوج��ه �التفاق و�الختالف بينه��ا، كما �شاهمت �لدر��ش��ات �ل�شابقة يف �لتاأكي��د على �أهمية 

�لدر��شة �حلالية و�أهد�فها. 
�أي�ش��ا تناول��ت بع���س �لدر��ش��ات �ل�شابق��ة مو�ش��وع �إد�رة �لتمي��ز يف موؤ�ش�ش��ات عربي��ة خمتلف��ة �إال �ملوؤ�ش�شات 
�جلز�ئري��ة، وهن��ا جوه��ر �الختالف بتط��رق �لدر��شة لتطبي��ق �لنموذج �الأوروب��ي الإد�رة �لتمي��ز يف �لتعليم 
�لع��ايل يف بيئة موؤ�ش�ش��ة جامعية جز�ئرية )كلية �لرتبية( ومن وجهة نظ��ر �الأ�شاتذة، وح�شب �طالعنا تعد 
ه��ذه �لدر��ش��ة على �مل�شتوى �ملحل��ي �أول در��شة تتناول �إد�رة �لتميز يف �لتعليم �لع��ايل وفق �لنموذج �الأوروبي 
للتمي��ز EFQM، باالإ�شاف��ة ��شتخ��د�م �أ�شلوب �حل�شر �ل�شام��ل للمجتمع �ملتمثل يف فئة �أ�شات��ذة �لكلية، �أي�شا 
�الخت��الف �لو��ش��ح يف �لنتائ��ج �ملتو�شل �إليها على غ��ر�ر در��شة �شهم��ود )2013(، در��ش��ة �جلعربي )2009( 
ودر��ش��ة �ملخ��اليف )2018(، �إ�شافة �إىل �الإختالف يف �حلد �لزماين، �إذ مت تطبيق �لدر��شة �حلالية يف �لف�شل 

�لثاين من �لعام �لدر��شي 2018.
وق��د �تفق��ت �لدر��شة �حلالية م��ع بع�س �لدر��شات �ل�شابق��ة يف تناولها ملو�شوع �إد�رة �لتمي��ز من حيث �ملفهوم 
و�الأ�ش���س �لت��ي تقوم عليها ومتطلبات تطبيقها، مثل در��شة �شكر )2018(، �شهمود )2013(، ودر��شة �جلعربي 

.)2009(
وق��د �تفق��ت هذه �لدر��شة م��ع غالبية �لدر��ش��ات �ل�شابقة من حيث �ملنه��ج و�الأد�ة كدر��ش��ة �ل�شو� )2016(، 

قو��شمه )2015(، �شكر )2018(، �ملخاليف )2018(، �جلعربي )2009(، ودر��شة �شهمود )2013(.
وم��ا مي��ز هذه �لدر��شة ع��ن �لدر��شات �ل�شابقة �لتي مت��ت يف نف�س بيئة �لتعليم �لعايل ه��و ��شتخد�م �لن�شخة 
�الأخ��رية للنم��وذج �الأوروبي للتميز مبعاي��ريه �لت�شعة، وكذلك ��شتخد�م �الأ�شات��ذة �لد�ئمن كعينة، كما متثل 
ه��ذه �لدر��ش��ة �إ�شافة علمية يف مو�شوعها، و�أن ت�شاهم يف تعزيز مفه��وم وم�شتوى �لنموذج �الأوروبي للتميز يف 

�ملوؤ�ش�شة حمل �لدر��شة.
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منهجية الدراسة وإجراءاتها:
منهج �لدر��شة:

تتطل��ب طبيع��ة �لبحث �أن يكون �ملنهج �لو�شف��ي �لتحليلي، الأنه �أكرث �ملناهج �ملالئم��ة لطبيعة �لدر��شة و�لذي 
يفي��د يف ر�ش��د و�قع �لظاهرة مو�شع �لدر��ش��ة. فاملنهج �لو�شفي يعتمد على در��ش��ة �لظاهرة وحتليلها كما هي 
يف �لو�ق��ع، ويهت��م بو�شفها و�شفا دقيقا ويعرب عنها تعبري� كيفيا، حيث يو�شح خ�شائ�شها، وو�شفها و�شفا كميا، 

ودرجات �رتباطها مع �لظو�هر �الأخرى وو�شع ت�شور حللولها. 
فجو�نب و�أبعاد �لنموذج �الأوروبي الإد�رة �لتميز مت �لتعرف عليها من خالل �الطالع  على �لدر��شات �ل�شابقة، 
وت�شع��ى �لدر��شة �حلالي��ة ملعرفة و�قع تطبيق �لنموذج �الأوروبي الإد�رة �لتميز بكلية �لرتبية �شكيكدة، وهذ� 
�الأخ��ري يتمي��ز بالديناميكية و�لتفاعل وعالق��ة �لتاأثري و�لتاأثر ب��ن جزء �ملمكنات باأبع��اده �خلم�شة وجزء 
�لنتائج باأبعاده �الأربعة، و��شتخد�م هذه �الأخرية كتغذية ر�جعة يف حت�شن �جلزء �الأول، لهذ� ركزت �لدر��شة 

�حلالية على �الأبعاد �لت�شعة للنموذج وعالقة �لتفاعل و�لتاأثري و�لتاأثر �ملتبادلة.
جمتمع �لدر��شة وعينتها:

تكون جمتمع �لدر��شة من جميع �الأ�شاتذة �لد�ئمن بالكلية، فوفقا الآخر �إح�ش����اء لنيابة مديرية �مل�شتخدمن 
بل��غ �ملجتم��ع )95( �أ�ش��تاذ� د�ئما، وبناًء على ما �شبق مت عم��ل ح�شر �شامل ملجتمع �لدر��شة لت�شبح �لعينة هي 
%( من  �ملجتم��ع، فق��د مت توزيع )95( ��شتبانة على �أفر�د �ملجتم��ع، ومت ��شرتد�د )89( ��شتبانة بن�شبة  )94 
�ال�شتبان��ات �ملوزع��ة، وبعد تفح�س �ال�شتبان��ات مت قبولها كلها وهذ� لتحقق �ل�ش��روط �ملطلوبة لالإجابة على 

�ال�شتبيان، وبذلك يكون عدد �ال�شتبانات �خلا�شعة للدر��شة هي )89( ��شتبانة.
و�جلدول )1( يو�شح خ�شائ�س �أفر�د �لعينة:

جدول )1(: خ�شائ�ص اأفراد املجتمع

�لن�شبة�لعدد�لفئة�ملتغري�لن�شبة�لعدد�لفئة�ملتغري
52.8%47ماج�شترياملوؤهل العلمي53.9  %48ذكراجلن�ص

%34دكتوراه46.1  %41انثى  38.2
%08تاأهيل جامعي  09

%09اأ�شتاذ م�شاعد ق�شم بالرتبة %34اأقل من 05 �شنوات�شنوات القدمية10.1   38.2
%43اأ�شتاذ م�شاعد ق�شم اأ 52.8 %47من 05 اإىل 10 �شنوات48.3 

%29اأ�شتاذ حما�شر ق�شم ب 3.4  %3من 11 اإىل 15 �شنة32.6 
%08اأ�شتاذ حما�شر ق�شم اأ 5.6  %5اأكرث من 15 �شنة09 

%89�ملجموع %89�ملجموع100   100

�أد�ة �لدر��شة: 
نظ��ر� لطبيع��ة �لدر��شة من حيث �أهد�فه��ا ومنهجها وجمتمعها مت �العتماد يف بن��اء �الأد�ة من خالل مر�جعة  
�لدر��ش��ات �ل�شابق��ة �لت��ي تناولت تطبي��ق معايري �لنم��وذج �الأوروب��ي الإد�رة �لتمي��ز يف �ملوؤ�ش�ش��ات �لتعليمية 
وبخا�ش��ة موؤ�ش�ش��ات �لتعليم �لعايل كدر��شة �شهمود )2013(، �جلع��ربي )2009(، قو��شمه )2015(، �ملخاليف 
)2018(، ودر��ش��ة �شك��ر )2018(، وكذل��ك مت �لرج��وع �إىل معاي��ري جائ��زة �لتمي��ز �الأوروب��ي، فت��م ت�شمي��م 
��شتبان��ة جلمع �ملعلومات و�لبيانات �ملتعلقة بهذه �لدر��ش��ة، ومت حتديد �لغر�س �لعام لالأد�ة و�أهد�فها �ملتمثل 
يف معرف��ة م��دى تطبي��ق معاي��ري �لنم��وذج �الأوروب��ي الإد�رة �لتمي��ز بكلي��ة �لرتبي��ة �شكيكدة م��ن وجهة نظر 
 �الأ�شات��ذة. وق��د مت �ختي��ار ت�شع��ة حماور متث��ل معايري �لنم��وذج �الأورب��ي الإد�رة �لتميز يف ن�شخت��ه �الأخرية
 وه��ي )�لقيادة )6 فقر�ت(، �ل�شيا�شات و�ال�شرت�تيجيات )5 فقر�ت(، �ملو�رد �لب�شرية )7 فقر�ت(، �ل�شر�كات 
و�مل��و�رد )7 فق��ر�ت(، �لعملي��ات )7 فق��ر�ت(، نتائ��ج �لزبائ��ن )5 فقر�ت(، ر�ش��ا �لعاملن )5 فق��ر�ت(، خدمة 
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�ملجتمع )5 فقر�ت(، نتائج �الأعمال )5 فقر�ت( ومت تدريج �ال�شتجابات با�شتخد�م مقيا�س �لتدريج �خلما�شي 
ليكرت )غري مو�فق ب�شدة، غري مو�فق، حمايد، مو�فق، مو�فق ب�شدة(.

�شدق �الأد�ة:
�شدق �الت�شاق �لد�خلي: مت �لتحقق من �شدق �الت�شاق �لد�خلي لكل عبارة من عبار�ت �أد�ة �لدر��شة بح�شاب 
معام��الت �الرتباط بن كل فق��رة للمحور و�لدرجة �لكلية له، فتبن �أن جميع �لعب��ار�ت مرتبطة باال�شتبانة 
�رتباط��ا د�ال �إح�شائي��ا عند �مل�شت��وى )0.01( وهو �ل�شيء �لذي يوؤكد �ش��دق �ال�شتبانة، وبذلك تعترب فقر�ت 

�ال�شتبانة �شادقة ملا و�شعت لقيا�شه. 
�ل�شدق �لبنائي: مت ح�شاب �ل�شدق �لبنائي لال�شتبانة، وذلك بتقدير �رتباط كل حمور مع �الأد�ة ككل، وكانت 

�لنتائج كالتايل:
جدول )2(: معامالت الرتباط ملحاور الدرا�شة

م�شتوى �لداللةمعامل �الرتباط�ملحور�لرقم
0.6670.000املحور الأول: القيادة01
0.8490.000املحور الثاين: ال�شيا�شات وال�شرتاتيجيات02
0.8430.000املحور الثالث: املوارد الب�شرية03
0.8390.000املحور الرابع: ال�شراكات واملوارد04
0.8760.000املحور اخلام�ص: العمليات 05
0.8410.000املحور ال�شاد�ص: نتائج الزبائن 06
0.8320.000املحور ال�شابع: ر�شا العاملني 07
0.8020.000املحور الثامن: خدمة املجتمع08
0.7640.000املحور التا�شع: نتائج الأعمال 09

يت�شح من �جلدول )2( �أن معامالت �الرتباط بن معدل كل حمور مع �ملعدل �لكلي لفقر�ت �ال�شتبانة د�لة عند 
م�شت��وى دالل��ة "0.01"، حي��ث �إن م�شتوى �لداللة لكل فقرة �أقل من "0.01"، وبذلك تعترب حماور �لدر��شة 

�شادقة ملا و�شعت لقيا�شه.
ثبات �الأد�ة: مت ح�شاب �لثبات على �ملجتمع نف�شه مبعامل �ألفا كرونباخ، وكانت �لنتائج كما يلي:

جدول )3(: معامل الثبات )األفا كرونباخ(

�ألفا كرونباخعدد �لفقر�تعنو�ن �ملحور
60.823املحور الأول: القيادة 

50.854املحور الثاين: ال�شيا�شات وال�شرتاتيجيات
70.804املحور الثالث: املوارد الب�شرية

70.806املحور الرابع: ال�شراكات واملوارد
70.855املحور اخلام�ص: العمليات 

50.801املحور ال�شاد�ص: نتائج الزبائن 
50.835املحور ال�شابع: ر�شا العاملني 
50.798املحور الثامن: خدمة املجتمع
50.814املحور التا�شع: نتائج الأعمال 

530.964جميع �ملحاور

م��ن �جل��دول )3( نالح��ظ �أن قيمة �ألفا كرونباخ �لكلي بلغت 96.4 %، وهي ن�شبة جد جيدة توؤكد لنا �شحة 
و�شالحية هذه �الأد�ة للدر��شة.
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�ملعاجلة �الإح�شائية: 
لتحقي��ق �أه��د�ف �لدر��شة وحتلي��ل �لبيانات �لتي مت جتميعه��ا، فقد مت ��شتخد�م �الإ�ش��د�ر �لو�حد و�لع�شرين 

لربنامج )SPSS( �الإح�شائي، وفيما يلي جمموعة من �الأ�شاليب �الإح�شائية �مل�شتخدمة يف حتليل �لبيانات:
������� مت ترميز و�إدخ��ال �لبيانات �إىل �حلا�شب �الآيل، وفق �جلدول )4( �خلا���س مبقايي�س �الإجابة على فقر�ت 

�ال�شتبانة. 
جدول )4(: مقيا�ص الإجابة على الفقرات

مو�فق ب�شدةمو�فقحمايدغري مو�فقغري مو�فق ب�شدة�لت�شنيف
12345الدرجة

مت ح�ش��اب �لتك��ر�ر�ت و�لن�ش��ب �ملئوي��ة للتع��رف �إىل �ل�شف��ات �ل�شخ�شي��ة ملف��رد�ت �لدر��ش��ة، وحتديد   -
��شتجابات �أفر�دها جتاه عبار�ت �ملحاور �لرئي�شية �لتي تت�شمنها �أد�ة �لدر��شة.

�ملتو�ش��ط �حل�شاب��ي )Mean( وذلك ملعرفة مدى �رتف��اع �أو �نخفا�س ��شتجابات �أف��ر�د �لدر��شة عن كل   -
عب��ارة م��ن عبار�ت متغ��ري�ت �لدر��ش��ة �الأ�شا�شية، مع �لعل��م باأنه يفي��د يف ترتيب �لعب��ار�ت ح�شب �أعلى 

متو�شط ح�شابي.
مت ��شتخ��د�م �النح��ر�ف �ملعي��اري للتع��رف �إىل مدى �نح��ر�ف ��شتجابات �أف��ر�د �لدر��شة ل��كل عبارة من   -
عب��ار�ت متغ��ري�ت �لدر��ش��ة ول��كل حمور م��ن �ملح��اور �لرئي�شي��ة ع��ن متو�شطه��ا �حل�شاب��ي، ويالحظ �أن 
�النح��ر�ف �ملعياري يو�شح �لت�شتت يف ��شتجابات �أفر�د �لدر��شة لكل عبارة من عبار�ت متغري�ت �لدر��شة 
�إىل جان��ب �ملح��اور �لرئي�شية، فكلم��ا �قرتبت قيمته من �ل�شفر كلما ترك��زت �الإجابات و�نخف�س ت�شتتها 

بن �ملقيا�س.
 .% �ختبار �ألفا كرونباخ ملعرفة ثبات فقر�ت �ال�شتبانة، حيث بلغت قيمته 96.4   -

معام��ل �رتب��اط بري�شون لقيا�س �شدق �لفق��ر�ت فيما بينها، وكذلك مدى �رتباط حم��اور �ال�شتبيان فيما   -
بينها.

�ختبار t ملتو�شط عينة و�حدة.  -
نتائج الدراسة ومناقشتها: 

مت �العتم��اد عل��ى �لن�ش��ب �ملئوي��ة و�ملتو�شط��ات �حل�شابي��ة و�النحر�ف��ات �ملعياري��ة الإجاب��ات كل فقرة 
با�شتخ��د�م �لربنام��ج �الإح�شائ��ي SPSS، حي��ث مت �إيج��اد �ملتو�ش��ط �حل�شابي لكل فق��رة ومقارنت��ه باملقيا�س 
�ملو�ش��وع، وه��ذ� ملعرفة �جت��اه �أر�ء �ملجتمع حول �لفقرة �ملح��ددة، ومت تق�شيم درج��ات �ملقيا�س ح�شب مقيا�س 
ليك��رت �خلما�ش��ي، وح�شب هذ� �الأخ��ري فطول �لفرتة �أو �ملج��ال �مل�شتخدم هو )5/4( �أي ح��و�يل 0.80، ومنه 

ميكننا ��شتخر�ج قيم جماالت �ملتو�شط �ملرجح و�الجتاه �لذي تاأخذه هذه �لقيم، كما يو�شحه �جلدول )5(.
جدول )5(: جمالت املتو�شط املرجح واجتاهها

من 4.20 �إىل 5من 3.40 �إىل 4.19من 2.60 �إىل 3.39من 1.80 �إىل 2.59من 1 �إىل 1.79�ملتو�شط �ملرجح
عالية جداعاليةمتو�شطةمنخف�شةمنخف�شة جداالجتاه

بعدها مت �إيجاد �لوزن �لن�شبي، وقد مت �العتماد على �ملقيا�س �ملو�يل لتقدير و�قع �لتطبيق:
جدول )6(: نتائج اإجابات جمتمع الدرا�شة على حماور ال�شتبيان

% �لن�شبة - 51.9 %�أقل من 35.9   36% 67.9  -  52%% 83.9  - 84 % فاأكرث68% 
عالية جداعاليةمتو�شطةمنخف�شةمنخف�شة جداالتقدير

لالإجاب��ة ع��ن �لت�شاوؤل �لذي ين�س على: ما و�ق��ع تطبيق مبادئ �إد�رة �لتميز يف �لتعلي��م �لعايل وفق �لنموذج 
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�الأوروبي للتميز بكلية �لرتبية �شكيكدة من وجهة نظر �الأ�شاتذة؟ 
مت �لتحليل �لو�شفي لكل حماور �ال�شتبانة، ومت ح�شاب �ملتو�شطات �حل�شابية و�النحر�فات �ملعيارية لتقدير�ت 

�أفر�د عينة �لدر��شة على �ملحاور، فكانت �لنتائج وفق �جلدول )6(.
جدول )6(: نتائج اإجابات جمتمع الدرا�شة على حماور ال�شتبيان

 �ملتو�شط�ملحاور
�حل�شابي

 �النحر�ف
�ملعياري

 �لوزن
�لن�شبي

 قيمة
t

 م�شتوى
�لرتتيب�لداللة

3.440.77368.805.3660.0008القيادة 
3.450.74269.005.7660.0007ال�شيا�شات وال�شرتاتيجيات

3.480.75869.605.9280.0006املوارد الب�شرية
3.610.67872.208.5480.0004ال�شراكات واملوارد

3.280.71065.603.7300.0009العمليات
3.640.73072.808.3040.0003نتائج الزبائن
3.690.77173.808.4610.0002ر�شا العاملني
3.590.70471.807.8880.0005خدمة املجتمع
3.800.65276.0011.5710.0001نتائج الأعمال
3.550.58871.008.8870.000جميع �ملحاور

1.662 "88" ت�شاوي  حرية  قيمة t اجلدولية عند م�شتوى دللة "0.05" ودرجة 
م��ن خ��الل �جلدول )6( نالحظ ح�شب ردود �أفر�د �ملجتمع �أن كلي��ة �لرتبية �شكيكدة تقوم بتطبيق كل معايري 
�إد�رة �لتمي��ز وف��ق �لنموذج �الأورب��ي للتميز EFQM بن�شب متفاوت��ة، حيث بلغ �ملتو�ش��ط �حل�شابي الإجابات 
�أف��ر�د �ملجتم��ع جلمي��ع �ملحاور 3.55 و�ل��وزن �لن�شبي "71 %"، مما يعني �أن �لكلية تطب��ق �إد�رة �لتميز وفق 
�لنموذج �الأوروبي للتميز بدرجة عالية، �إذ �إن تطبيق معيار نتائج �الأعمال كان بن�شبة �أكرب عن باقي �لعنا�شر 
ب���� 76 %، وذلك الأن �لكلية موؤ�ش�شة خدمية تتعامل مبا�شرة مع �مل�شتفيدين )�لطلبة، �ملوظفن و�الأ�شاتذة(.
%"، وهو �أكرب من �لوزن �لن�شبي  حيث �إن �أعلى حمور ح�شب �لوزن �لن�شبي هو �ملحور09 بوزن ن�شبي قدره " 76 
3.80 وم�شتوى �لدالل��ة "0.000 "، وهي �أقل من 0.05 وt �ملح�شوبة �أكرب من  % ومتو�ش��ط ح�شابي  �ملحاي��د 60 
t �جلدولي��ة، مم��ا ي��دل على ح�شم �أف��ر�د �ملجتمع بدرجة عالية تطبي��ق معيار نتائج �الأعم��ال، و�أن �أقل حمور 
 %  60 �لن�شبي �ملحايد  �لوزن  �أكرب من  %"، وهو  ح�شب �لوزن �لن�شبي هو �ملحور 05 بوزن ن�شبي قدره "65.60 
ومبتو�شط ح�شابي 3.28 وم�شتوى �لداللة "0.000 "، وهي �أقل من 0.05 وt �ملح�شوبة �أكرب من t �جلدولية، مما 

يدل على ح�شم �أفر�د �ملجتمع بدرجة متو�شطة تطبيق عن�شر �لعمليات.
 وب�شف��ة عام��ة يتب��ن �أن �ملتو�ش��ط �حل�شاب��ي جلمي��ع حم��اور �ال�شتبي��ان ي�ش��اوي 3.55، و�ل��وزن �لن�شبي �أكرب
 م��ن 60 % وقيم��ة t �ملح�شوب��ة �أك��رب من قيم��ة t �جلدولية و�لت��ي ت�ش��اوي 1.662، وم�شتوى �لدالل��ة �أقل من 
0.05، مما يدل على �أن �إد�رة �لتميز وفق �لنموذج �الأوروبي للتميز EFQM متو�فرة من وجهة نظر �الأ�شاتذة 

بدرجة عالية.
وقد �تفقت هذه �لنتائج مع بع�س �لدر��شات �ل�شابقة كدر��شة قو��شمه )2015(، �لدويري )2006(، و�ختلفت 

مع در��شة �شهمود )2013(، ودر��شة �جلعربي )2009(.
ولتف�ش��ري �لنتائج �ملتعلقة بدرجة تطبيق كلية �لرتبية �شكيك��دة الإد�رة �لتميز وفق �لنموذج �الأوروبي للتميز 
م��ن وجه��ة نظر �الأ�شاتذة، مت ح�شاب �ملتو�شطات �حل�شابية و�النحر�ف��ات �ملعيارية و�الأوز�ن �لن�شبية لفقر�ت 

كل حمور من حماور �ال�شتبانة كما يلي:
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�ملحور �الأول: �لقيادة 
�جلدول )7( يبن �ملتو�شطات �حل�شابية و�النحر�ف �ملعياري و�لوزن �لن�شبي لفقر�ت �لقيادة: 

جدول )7(: نتائج اإجابات جمتمع الدرا�شة على فقرات املحور الأول )القيادة(

 �ملتو�شط�لفقرة�لرقم
�حل�شابي

 �النحر�ف
�ملعياري

 �لوزن
�لن�شبي

قيمة
 t

 م�شتوى
�لرتتيب�لداللة

ت�شع الإدارة العليا روؤية ور�شالة للكلية وتعرف 01
3.241.14864.801.9380.0565الأ�شاتذة بها.

02

تتوافر يف الكلية معايري وا�شحة لختيار 
املديرين امل�شاعدين وروؤ�شاء الأق�شام، تعتمد 

مثال على )الكفاءة، الأقدمية، املوؤهل، اخلربة 
.)....

3.271.13665.402.2400.0284

ت�شجع الإدارة العليا الأ�شاتذة على حتقيق 03
3.840.86576.809.1940.0001اأهداف وغايات الكلية.

04
تقدر الإدارة العليا للكلية الأفكار وامل�شاهمات 
الإيجابية واملتميزة املقدمة من قبل الأ�شاتذة 

وت�شجعهم عليها.
3.761.01275.207.1260.0002

تتنباأ الإدارة العليا للكلية بامل�شكالت امل�شتقبلية 05
3.031.09260.600.2910.7726لالأ�شاتذة وت�شع احللول العملية لها.

تهتم الإدارة العليا للكلية باكت�شاب ولء الأ�شاتذة 06
3.491.09969.804.2450.0003وحتفيزهم.

3.440.77468.805.3660.000جميع �لفقر�ت

1.662 "88" ت�شاوي  حرية   قيمة t اجلدولية عند م�شتوى دللة "0.05" ودرجة 
بع��د �ملعاجل��ة �الإح�شائية �لظاه��رة يف �جلدول )7(، جند �أن �ملتو�شط �حل�شابي جلمي��ع فقر�ت �ملحور ي�شاوي 
3.44، و�ل��وزن �لن�شب��ي �أكرب م��ن 60 %، وقيمة t �ملح�شوبة �أك��رب من قيمة t �جلدولية و�لت��ي ت�شاوي 1.662، 
وم�شت��وى �لدالل��ة �أق��ل من 0.05، مما يدل على �أن معي��ار �إد�رة �لتميز وفق �لنم��وذج �الأوروبي للتميز، �أال وهو 
�لقي��ادة متو�ف��ر من وجهة نظر �الأ�شاتذة بدرج��ة عالية، و�تفقت هذه �لنتائج مع بع���س �لدر��شات �ل�شابقة، 

كدر��شة �شهمود )2013(، ودر��شة �ل�شو� )2016(، و�ختلفت مع در��شة قو��شمه )2015(. 
�ملحور �لثاين: �ل�شيا�شات و�ال�شرت�تيجيات 

�ل�شيا�ش��ات  لفق��ر�ت  �لن�شب��ي  و�ل��وزن  �ملعي��اري  و�النح��ر�ف  �حل�شابي��ة  �ملتو�شط��ات  يب��ن   )8( �جل��دول 
و�ال�شرت�تيجيات.
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جدول )8(: نتائج اإجابات جمتمع الدرا�شة على فقرات املحور الثاين )ال�شيا�شات وال�شرتاتيجيات(

 �ملتو�شط�لفقرة�لرقم
�حل�شابي

 �النحر�ف
�ملعياري

 �لوزن
�لن�شبي

قيمة
 t

 م�شتوى
�لرتتيب�لداللة

متتلك الكلية خطة ا�شرتاتيجية معتمدة اأو 01
3.460.94269.204.6130.0003�شيا�شات موثقة.

يتم اتخاذ القرارات ال�شليمة بناء على املعلومات 02
3.630.88472.606.7150.0001ال�شحيحة.

03
تعتمد �شيا�شات/ا�شرتاتيجيات الكلية على 

الحتياجات امل�شتقبلية للم�شتفيدين )الأ�شاتذة، 
الطلبة، املوظفني(.

3.610.90072.206.3620.0002

يتم عمل مراجعة دورية لل�شيا�شات تهدف اإىل 04
3.340.98866.803.2190.0024التح�شني.

ت�شتخدم موؤ�شرات الأداء للتاأكد من اأن 05
3.240.95464.802.3340.0225ا�شرتاتيجيات الكلية تنفذ على نحو �شحيح.

3.450.74369.005.7660.000جميع الفقرات
3.440.77468.805.3660.000جميع �لفقر�ت

1.662 "88" ت�شاوي  حرية   قيمة t اجلدولية عند م�شتوى دللة "0.05" ودرجة 
بع��د �ملعاجل��ة �الإح�شائية �لظاهرة يف �جلدول )8(، يتبن �أن �ملتو�ش��ط �حل�شابي جلميع فقر�ت �ملحور �لثاين 
"�ل�شيا�شات و�ال�شرت�تيجيات" ي�شاوي 3.45 و�لوزن �لن�شبي ي�شاوي 69 % وهو �أكرب من �لوزن �لن�شبي �ملحايد 
"60 %" وقيم��ة t �ملح�شوب��ة ت�شاوي 5.766، وه��ي �أكرب من قيمة t �جلدولية و�لتي ت�ش��اوي 1.662، وم�شتوى 
0.05، مما ي��دل على �أن معيار �إد�رة �لتميز وف��ق �لنموذج �الأوروبي  �لدالل��ة ي�ش��اوي " 0.000"، وه��ي �أقل من 

للتميز EFQM، �أال وهو �ل�شيا�شات و�ال�شرت�تيجيات متو�فر بدرجة عالية من وجهة نظر �الأ�شاتذة. 
و�تفق��ت ه��ذه �لنتائج مع بع���س �لدر��ش��ات، كدر��شة �لدوي��ري )2006(، �ل�ش��و� )2016(، ودر��ش��ة قو��شمه 

)2015(، و�ختلفت مع در��شة �جلعربي )2009(.
�ملحور �لثالث: �ملو�رد �لب�شرية 

�جلدول )9( يبن �ملتو�شطات �حل�شابية و�النحر�ف �ملعياري و�لوزن �لن�شبي لفقر�ت �ملو�رد �لب�شرية.
جدول )9(: نتائج اإجابات جمتمع الدرا�شة على فقرات املحور الثالث )املوارد الب�شرية(

 �ملتو�شط�لفقرة�لرقم
�حل�شابي

 �النحر�ف
�ملعياري

 �لوزن
�لن�شبي

قيمة
 t

 م�شتوى
�لرتتيب�لداللة

01
يتم التاأكد من اأن مهارات الأ�شاتذة تتنا�شب مع 
اأهداف الكلية من خالل التغذية الراجعة من 

م�شادر متنوعة مثل )جودة اخلريجني(.
3.361.05867.203.2060.0026

توفر الكلية لالأ�شاتذة برامج تدريبية مربجمة 02
3.401.03068.003.7030.0005ح�شب احلاجة.

توفر اإدارة الكلية لالأ�شاتذة كافة الو�شائل التي 03
3.541.19870.804.2500.0002متكنهم من اأداء اأعمالهم على اأح�شن وجه.

يتم تقييم الأ�شاتذة وفق معايري مو�شوعية 04
3.461.00069.204.3430.0004حمددة.
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جدول )9(: يتبع

 �ملتو�شط�لفقرة�لرقم
�حل�شابي

 �النحر�ف
�ملعياري

 �لوزن
�لن�شبي

قيمة
 t

 م�شتوى
�لرتتيب�لداللة

05

تهتم الكلية بتوفري كافة الإجراءات للحفاظ 
على �شالمة واأمان وراحة الأ�شاتذة مثل 

)التاأمني ال�شحي، وقت ا�شرتاحة، بيئة عمل 
�شحية ومريحة،… ..(.

3.741.11374.806.2840.0001

تكافئ الكلية الأ�شاتذة مقابل  تقدمي خدمات 06
3.361.20867.202.8070.0067اإ�شافية.

 توجد لوائح تبني حقوق الأ�شاتذة وواجباتهم07
.وتزودهم بها

3.471.20769.403.6890.0003

3.480.75969.605.9280.000جميع �لفقر�ت

1.662 "88" ت�شاوي  حرية    قيمة t اجلدولية عند م�شتوى دللة "0.05" ودرجة 
بع��د �ملعاجلة �الإح�شائية �لظاهرة يف �جل��دول )9(، يت�شح �أن �ملتو�شط �حل�شابي جلميع فقر�ت �ملحور ي�شاوي 
3.48، و�ل��وزن �لن�شب��ي �أك��رب من 60 % وقيم��ة t �ملح�شوبة �أكرب م��ن قيمة t �جلدولية و�لت��ي ت�شاوي 1.662، 
وم�شت��وى �لدالل��ة �أق��ل من 0.05، مما يدل على �أن معي��ار �إد�رة �لتميز وفق �لنم��وذج �الأوروبي للتميز، �أال وهو 

�ملو�رد �لب�شرية متو�فر بدرجة عالية من وجهة نظر �الأ�شاتذة.
و�تفق��ت ه��ذه �لنتائج م��ع بع�س �لدر��ش��ات �ل�شابق��ة، كدر��شة �ل�ش��و� )2016(، ودر��شة �جلع��ربي )2009(، 

و�ختلفت مع در��شة �شهمود )2013(، ودر��شة قو��شمه )2015(.
�ملحور �لر�بع: �ل�شر�كات و�ملو�رد

�جلدول )10( يبن �ملتو�شطات �حل�شابية و�النحر�ف �ملعياري و�لوزن �لن�شبي لفقر�ت �ل�شر�كات و�ملو�رد.
جدول )10(: نتائج اإجابات جمتمع الدرا�شة على فقرات املحور الرابع )ال�شراكات واملوارد(

 �ملتو�شط�لفقرة�لرقم
�حل�شابي

 �النحر�ف
�ملعياري

 �لوزن
�لن�شبي

قيمة
 t

 م�شتوى
�لرتتيب�لداللة

حتر�ص الكلية على اإقامة ن�شاطات لزيادة 01
3.120.95162.401.2260.2247وتفعيل العالقات مع املوردين.

3.910.92578.209.2830.0002تهتم الكلية بخلق توا�شل دائم مع الطلبة.02

03
يوجد ات�شالت وعالقات م�شتمرة بني الكلية 

وكافة الأطراف املجتمعية )مديريات الرتبية، 
الوزارة(.

3.650.90673.006.7870.0003

4.300.80386.0015.3040.0001متتلك الكلية و�شائل الت�شال احلديثة.04

05
متتلك الكلية مبان وجتهيزات مدر�شية كافية 

)قاعات الدرا�شة(، وحتافظ عليها وتقوم 
ب�شيانتها على نحو فعال.

3.381.17367.603.0730.0035

يوجد لدى الكلية خطط طوارئ ت�شمن �شالمة 06
3.311.01866.202.9160.0056الأ�شاتذة فيها والبيئة املحيطة.

3.621.15372.405.0560.0004تتوافر يف الكلية املختربات العلمية الالزمة.07
3.610.67872.208.5480.000جميع �لفقر�ت

1.662 "88" ت�شاوي  حرية     قيمة t اجلدولية عند م�شتوى دللة "0.05" ودرجة 
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بع��د �ملعاجل��ة �الإح�شائية �لظاهرة يف �جل��دول )10(، يتجلى لنا �أن �ملتو�شط �حل�شاب��ي جلميع فقر�ت �ملحور 
t �ملح�شوبة �أكرب من قيمة t �جلدولية و�لتي ت�شاوي 1.662،  % وقيمة  ي�شاوي 3.61، و�لوزن �لن�شبي �أكرب 60 
وم�شت��وى �لدالل��ة �أق��ل من 0.05، مما يدل على �أن معي��ار �إد�رة �لتميز وفق �لنم��وذج �الأوروبي للتميز، �أال وهو 

�ل�شر�كات و�ملو�رد متو�فر من وجهة نظر �الأ�شاتذة بدرجة عالية.
و�تفق��ت ه��ذه �لنتائج م��ع بع�س �لدر��ش��ات �ل�شابق��ة، كدر��شة �ل�ش��و� )2016(، ودر��شة �جلع��ربي )2009(، 

و�ختلفت مع در��شة �شهمود )2013(، ودر��شة قو��شمه )2015(.
�ملحور �خلام�س: �لعمليات

�جلدول )11( يبن �ملتو�شطات �حل�شابية و�النحر�ف �ملعياري و�لوزن �لن�شبي لفقر�ت �لعمليات: 
جدول )11(: نتائج اإجابات جمتمع الدرا�شة على فقرات املحور اخلام�ص )العمليات(

 �ملتو�شط�لفقرة�لرقم
�حل�شابي

 �النحر�ف
�ملعياري

 �لوزن
�لن�شبي

قيمة
 t

 م�شتوى
�لرتتيب�لداللة

تت�شم العمليات الرئي�شية يف الكلية بالو�شوح 01
3.610.96172.205.9580.0001للجميع.

02
ي�شتفاد من التغذية الراجعة من الفئات 

امل�شتهدفة )طلبة، جمتمع، موردين( يف تطوير 
عمليات واإجراءات تقدمي اخلدمة التعليمية.

3.310.76366.203.8910.0004

03
يتم طرح التخ�ش�شات والربامج اجلديدة بناء 
على توقعات الأ�شاتذة واحتياجات ال�شوق من 

الطلبة.
3.041.17760.800.3600.7196

تهتم الكلية باإجناز الأعمال وفقا لنظام اجلودة 04
3.380.99467.603.6240.0003ال�شاملة ولي�ص احلد الأدنى للو�شول للنتائج.

يوجد حتديد وا�شح لل�شالحيات يف اإجناز 05
3.460.84069.205.1730.0002العمليات.

06
يتم اإجراء حت�شني م�شتمر للعمليات للتخل�ص 

من الإجراءات الروتينية لتوفري الوقت 
واجلهد.

3.241.00064.802.2250.0295

تقوم الكلية باإدامة العالقات والتوا�شل مع الطلبة 07
بعد تخرجهم والتحاقهم ب�شوق العمل.

2.921.01358.40-0.7320.4667

3.280.71165.603.7300.000جميع �لفقر�ت

1.662 "88" ت�شاوي  حرية     قيمة t اجلدولية عند م�شتوى دللة "0.05" ودرجة 
�إن �أعل��ى فق��ر�ت �ملحور ح�شب �لوزن �لن�شبي هي �لفقرة 01، �إذ بلغ �لوزن �لن�شبي "72.20 % "، وهو �أكرب   -
3.61 وم�شتوى �لداللة "0.000 " ، وهي �أقل من 0.05  % ومتو�شط ح�شابي  من �لوزن �لن�شبي �ملحايد 60 
وt �ملح�شوبة �أكرب من t �جلدولية، وبالتايل فالعمليات �لرئي�شية تت�شم بالو�شوح للجميع بدرجة عالية.
�إن �أق��ل فق��ر�ت �ملحور ح�شب �لوزن �لن�شبي هي �لفقرة 07 ، �إذ بلغ �ل��وزن �لن�شبي "58.40 %" ، وهو �أقل   -
 م��ن 60 % ومتو�ش��ط ح�شاب��ي 2.90 وt �ملح�شوبة �أق��ل من t �جلدولي��ة وباإ�شارة �شالب��ة وم�شتوى �لداللة 
"0.466 " ، وه��ي �أق��ل من 0.05، �الأم��ر �لذي يعني وجود �جتاه �شلبي نحو �إد�م��ة �لعالقات و�لتو��شل مع 
�لطلب��ة بعد تخرجهم، �أو بتعبري �آخ��ر وبالنظر �إىل قيمة �ملتو�شط �حل�شاب��ي للفقرة ومقارنته باملقيا�س 

�ملو�شوع نقول �إن �أفر�د �ملجتمع �تفقو� بدرجة متو�شطة يف تو��شل �لكلية مع �لطلبة بعد تخرجهم.
ب�شف��ة عامة جند �أن �ملتو�شط �حل�شابي جلميع �لفق��ر�ت ي�شاوي 3.28، و�لوزن �لن�شبي �أكرب من 60 % وقيمة 
t �ملح�شوب��ة �أك��رب م��ن قيم��ة t �جلدولية �لتي ت�ش��اوي 1.662، وم�شت��وى �لداللة �أقل م��ن 0.05، مما يدل على 
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�أن معي��ار �إد�رة �لتمي��ز وفق �لنم��وذج �الأوروبي للتميز، �أال وه��و �لعمليات متو�فر بدرج��ة متو�شطة من وجهة 
نظر �الأ�شاتذة. و�تفقت هذه �لنتائج مع بع�س �لدر��شات �ل�شابقة، كدر��شة �ل�شو� )2016(، ودر��شة �جلعربي 

)2009(، و�ختلفت مع در��شة �شهمود )2013(، ودر��شة قو��شمه )2015(.
�ملحور �ل�شاد�س: نتائج �لزبائن

�جلدول )12( يبن �ملتو�شطات �حل�شابية و�النحر�ف �ملعياري و�لوزن �لن�شبي لفقر�ت نتائج �لزبائن.
جدول )12(: نتائج اإجابات جمتمع الدرا�شة على فقرات املحور ال�شاد�ص )نتائج الزبائن(

 �ملتو�شط�لفقرة�لرقم
�حل�شابي

 �النحر�ف
�ملعياري

 �لوزن
�لن�شبي

قيمة
 t

 م�شتوى
�لرتتيب�لداللة

01
ت�شعى الكلية للو�شول اإىل اأعلى م�شتويات 
اجلودة والتميز يف العملية الأكادميية مبا 

ي�شمن خمرجات عملية قادرة على املناف�شة.
3.650.94373.006.5220.0003

توفر الكلية منحا درا�شية �شنوية للتكوين يف 02
3.911.04178.208.2510.0001اجلامعات الأجنبية.

يح�شل الباحث على خدمة تعليمية مميزة 03
3.830.85676.609.1640.0002خالل �شنوات الدرا�شة.

تر�شد الكلية ال�شكاوى من الأ�شاتذة ويتم 04
3.420.98668.403.9760.0004توثيقها.

3.401.05268.003.6260.0005ت�شع الكلية اأهدافا لتحقيق ر�شا الأ�شاتذة.05
3.640.73072.808.3040.000جميع �لفقر�ت

1.662 "88" ت�شاوي  حرية     قيمة t اجلدولية عند م�شتوى دللة "0.05" ودرجة 
بعد �ملعاجلة �الإح�شائية �لظاهرة يف �جلدول )12(، جند �أن �ملتو�شط �حل�شابي جلميع �لفقر�ت ي�شاوي 3.64، 
t �ملح�شوبة �أك��رب من قيمة t �جلدولية و�لتي ت�شاوي 1.662، وم�شتوى  % وقيمة  و�ل��وزن �لن�شب��ي �أكرب من 60 
�لدالل��ة �أق��ل م��ن 0.05، مما ي��دل على �أن معي��ار �إد�رة �لتميز وف��ق �لنم��وذج �الأوروبي للتمي��ز، �أال وهو نتائج 

�لزبائن متو�فر من وجهة نظر �الأ�شاتذة بدرجة عالية.
و�تفق��ت ه��ذه �لنتائج مع بع�س �لدر��شات �ل�شابق��ة، كدر��شة �جلعربي )2009(، و�ختلف��ت مع در��شة �شهمود 

.)2013(
�ملحور �ل�شابع: ر�شا �لعاملن

�جلدول )13( يبن �ملتو�شطات �حل�شابية و�النحر�ف �ملعياري و�لوزن �لن�شبي لفقر�ت ر�شا �لعاملن.
جدول )13(: نتائج اإجابات جمتمع الدرا�شة على فقرات املحور ال�شابع )ر�شا العاملني(

 �ملتو�شط�لفقرة�لرقم
�حل�شابي

 �النحر�ف
�ملعياري

 �لوزن
�لن�شبي

قيمة
 t

 م�شتوى
�لرتتيب�لداللة

3.880.90277.609.1640.0002توفر الكلية لالأ�شاتذة فر�ص التعلم والتح�شيل.01

توفر الكلية اخلدمات الجتماعية لالأ�شاتذة 02
3.781.05875.607.1190.0003واأ�شرهم.

توفر الكلية خدمة التاأمني ال�شحي اجليد 03
3.890.95977.808.7350.0001جلميع الأ�شاتذة واأفراد اأ�شرهم.

تهتم الكلية بحاجات ورغبات الأ�شاتذة وت�شعى 04
3.610.99672.205.7490.0004اإىل حتقيقها.
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جدول )12(: يتبع

 �ملتو�شط�لفقرة�لرقم
�حل�شابي

 �النحر�ف
�ملعياري

 �لوزن
�لن�شبي

قيمة
 t

 م�شتوى
�لرتتيب�لداللة

متنح الكلية رواتب جيدة لالأ�شاتذة يف املجال 05
3.291.04765.802.6330.0105الأكادميي والإداري.

3.690.77273.808.4610.000جميع �لفقر�ت

1.662 "88" ت�شاوي  حرية    قيمة t اجلدولية عند م�شتوى دللة "0.05" ودرجة 
بع��د �ملعاجل��ة �الإح�شائي��ة �لظاه��رة يف �جل��دول )13( لنتائ��ج �إجابات جمتم��ع �لدر��شة على فق��ر�ت �ملحور 
�ل�شاب��ع )ر�ش��ا �لعاملن( يتب��ن �أن �ملتو�شط �حل�شابي جلميع فقر�ت �ملحور ي�ش��اوي 3.69، و�لوزن �لن�شبي �أكرب 
من 60 % وقيمة t �ملح�شوبة �أكرب من قيمة t �جلدولية و�لتي ت�شاوي 1.662، وم�شتوى �لداللة �أقل من 0.05، 
مما يدل على �أن معيار �إد�رة �لتميز وفق �لنموذج �الأوروبي للتميز �أال وهو ر�شا �لعاملن متو�فر من وجهة نظر 

�الأ�شاتذة بدرجة عالية.
و�ختلفت هذه �لنتائج مع بع�س �لدر��شات �ل�شابقة، كدر��شة �شهمود )2013(، ودر��شة قو��شمه )2015(.

�ملحور �لثامن: خدمة �ملجتمع 
�جلدول )14( يبن �ملتو�شطات �حل�شابية و�النحر�ف �ملعياري و�لوزن �لن�شبي لفقر�ت خدمة �ملجتمع.

جدول )14(: نتائج اإجابات جمتمع الدرا�شة على فقرات املحور الثامن )خدمة املجتمع(

 �ملتو�شط�لفقرة�لرقم
�حل�شابي

 �النحر�ف
�ملعياري

 �لوزن
�لن�شبي

قيمة
 t

 م�شتوى
�لرتتيب�لداللة

01
تلبي الكلية حاجات املجتمع املحلي من خالل 
التخ�ش�شات الدرا�شية املطروحة يف اأق�شامها 

الأربعة.
3.790.91075.808.1500.0002

ت�شهم الكلية يف رفد ال�شوق املحلي بكوادر ب�شرية 02
3.780.88975.608.2300.0003موؤهلة يف تخ�ش�شات معينة.

تهتم الكلية بعقد املوؤمترات العلمية وامللتقيات 03
3.940.88478.8010.0760.0001الوطنية وور�ص العمل وتدعمها.

04
ي�شهم البحث العلمي الذي ترعاه الكلية يف 

توفري حلول ناجعة للم�شاكل التي يواجهها يف 
�شوق العمل باجلزائر.

3.021.03360.400.2050.8385

05
ت�شارك الكلية املجتمع املحلي والوطني يف 

اأن�شطته املختلفة )احتفالت وطنية ودينية، 
اأن�شطة ...اإلخ(

3.421.00968.403.8860.0004

3.590.70471.807.8880.000جميع �لفقر�ت

1.662 "88" ت�شاوي  حرية  قيمة t اجلدولية عند م�شتوى دللة "0.05" ودرجة 
�إن �أعل��ى فق��ر�ت �ملح��ور ح�شب �لوزن �لن�شبي هي �لفق��رة 03، بوزن ن�شبي ق��دره " 78.80 %" ، وهو �أكرب   -
3.94 وم�شتوى �لداللة "0.000 " ،وهي �أقل من 0.05  م��ن �ل��وزن �لن�شبي �ملحايد %60 ومتو�شط ح�شابي 
وقيم��ة t �ملح�شوب��ة �أك��رب من t �جلدولية، مما يدل على �أن �أفر�د �ملجتمع ق��د �تفقو� بدرجة عالية حول 

�هتمام �لكلية بعقد �ملوؤمتر�ت �لعلمية و�مللتقيات �لوطنية وور�س �لعمل وتدعمها.
�إن �أق��ل فق��ر�ت �ملحور ح�شب �ل��وزن �لن�شبي هي �لفقرة 04، �إذ بلغ �لوزن �لن�شبي "60.40 % " ، وهو �أكرب   -
 t 0.05، وكان��ت قيمة �أك��رب من  م��ن 60 % ومتو�ش��ط ح�شاب��ي 3.02 وم�شت��وى �لدالل��ة "0.838" ، وه��ي 
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�ملح�شوبة �أكرب من t �جلدولية، مما يدل على �أن �إ�شهام �لبحث �لعلمي �لذي ترعاه �لكلية يف توفري حلول 
ناجعة للم�شكالت �لتي يو�جهها يف �شوق �لعمل باجلز�ئر يتم بدرجة عالية.

ب�شف��ة عام��ة، وبعد �ملعاجلة �الإح�شائي��ة لنتائج �إجابات جمتمع �لدر��شة على فق��ر�ت �ملحور �لثامن )خدمة 
 t ملجتم��ع( جن��د �أن �ملتو�ش��ط �حل�شابي جلميع �لفقر�ت ي�شاوي 3.59، و�ل��وزن �لن�شبي �أكرب من 60 % ، وقيمة�
�ملح�شوب��ة �أك��رب من قيم��ة t �جلدولية و�لتي ت�شاوي 1.662، وم�شتوى �لداللة �أق��ل من 0.05، مما يدل على �أن 
معي��ار �إد�رة �لتمي��ز وفق �لنم��وذج �الأوروبي للتميز، �أال وه��و خدمة �ملجتمع متو�فر من وجه��ة نظر �الأ�شاتذة 
بدرج��ة عالي��ة. و�تفقت هذه �لنتائج مع بع�س �لدر��شات �ل�شابقة، كدر��شة �ل�شو� )2016(، ودر��شة قو��شمه 

)2015(، و�ختلفت مع در��شة �شهمود )2013(.
�ملحور �لتا�شع: نتائج �الأعمال

�جلدول )15( يبن �ملتو�شطات �حل�شابية و�النحر�ف �ملعياري و�لوزن �لن�شبي لفقر�ت نتائج �الأعمال.
جدول )15(: نتائج اإجابات جمتمع الدرا�شة على فقرات املحور التا�شع )نتائج الأعمال(

 �ملتو�شط�لفقرة�لرقم
�حل�شابي

 �النحر�ف
�ملعياري

 �لوزن
�لن�شبي

قيمة
 t

 م�شتوى
�لرتتيب�لداللة

حتتل الكلية مكانا متميزا بني مثيالتها من 01
3.670.91473.406.9570.0004الكليات الوطنية.

02
يحقق خريجو الكلية م�شتوى عاليا يف 

امتحانات املا�شرت، التي تقوم به خمتلف الكليات 
واجلامعات اجلزائرية.

3.380.91167.603.9570.0005

4.060.69781.2014.3010.0002ت�شهد الكلية اإقبال كبريا على تخ�ش�شاتها.03

04
ت�شعى الكلية لطرح وا�شتحداث تخ�ش�شات 
جديدة مبا يتنا�شب مع طبيعتها وت�شميتها 

وطاقتها ال�شتيعابية.
3.790.84675.808.7730.0003

ت�شجع الكلية امل�شاركة يف املوؤمترات املحلية 05
4.100.91882.0011.3210.0001والعاملية وتدعم امل�شاركني من الأ�شاتذة.

3.800.65276.0011.5710.000جميع �لفقر�ت

1.662 "88" ت�شاوي  حرية  قيمة t اجلدولية عند م�شتوى دللة "0.05" ودرجة 
بع��د �ملعاجل��ة �الإح�شائي��ة �لظاه��رة يف �جل��دول )15(، يتب��ن �أن �ملتو�ش��ط �حل�شاب��ي جلميع فق��ر�ت �ملحور 
ي�ش��اوي3.80 ، و�ل��وزن �لن�شب��ي �أكرب م��ن 60 % ،وقيمة t �ملح�شوب��ة �أكرب من قيمة t �جلدولي��ة و�لتي ت�شاوي 
1.662، وم�شت��وى �لدالل��ة �أقل من 0.05، مما ي��دل على �أن معيار �إد�رة �لتميز وفق �لنم��وذج �الأوروبي للتميز، 
�أال وه��و نتائ��ج �الأعمال متو�فر من وجهة نظر �الأ�شاتذة بدرجة عالية، و�تفقت هذه �لنتائج مع كل �لدر��شات 

�ل�شابقة من حيث تو�فر �لعن�شر مع �ختالف يف درجة تطبيق �لعن�شر.
النتائج:

ميكن تلخي�س �أهم نتائج �لدر��شة يف �لتايل:
حتقق��ت معاي��ري �لنموذج �الأوروبي الإد�رة �لتميز �لت�شعة بدرجة )3.55( وبن�شبة )71 %( من وجهة  	•
نظ��ر �الأ�شات��ذة بكلية �لرتبية �شكيكدة، ومتثل درجة )عالية( عل��ى �ملقيا�س �خلما�شي للبحث، مما يعني 
وج��ود م�شت��وى جيد م��ن �الهتمام مبو�ش��وع �إد�رة �لتميز وهو ما يوؤك��د تطبيق �إد�رة �جل��ودة �ل�شاملة يف 

�لكلية.
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%( وبدرج��ة )3.45(، وه��و م��ا يعرب عن  حقق��ت �ملمكن��ات باأبعاده��ا �خلم���س �الأوىل ن�شب��ة )69.44  	•
�إيجابي��ة قيادة �لكلية وجناح �جلهود �ملبذولة يف حتقيق �لتميز، و�لتي تتطلب مزيد� من �جلهود لزيادة 

درجة �لتطبيق.
%( وبدرجة )3.45(، وهو �ل�شيء �لذي ميثل ر�شا �لفئات �مل�شتهدفة  ن�شبة )69.44  �لنتائج  بعد  حقق  	•

عن خمرجات �لكلية و�ال�شتفادة  من هذ� �لر�شا يف �لتح�شن �مل�شتمر.
�أظهرت �لدر��شة �أن معيار �لقياد متو�فر بدرجة عالية ون�شبة قدرها 68.80 % وفقا ملقيا�س �لدر��شة،  	•
ويرج��ع ذل��ك �إىل �أن �لقي��ادة ت�شج��ع �لعامل��ن عل��ى حتقيق غاي��ات و�أهد�ف �لكلي��ة وتطوي��ر �أن�شطتها، 
كذل��ك �شيمك��ن �لكلية من �لو�شول �إىل �لتميز �مل�شتمر، ومن ثم �لتناف�شية ملا له من دور مهم �شمن مفاهيم 

وعنا�شر مناذج �لتميز عموما و�لنموذج �الأوروبي EFQM خ�شو�شا.
وبن�شب��ة عالي��ة  بدرج��ة  متو�ف��ر  و�ل�شيا�ش��ات  �ال�شرت�تيجي��ات  معي��ار  �أن  �لدر��ش��ة  �أظه��رت  	•"
 قدرها 69.00 % وفقا ملقيا�س �لدر��شة، ويعزى ذلك �إىل �أنه يتم و�شع ��شرت�تيجيات و�شيا�شات �لكلية 

ذ�ت �لكفاءة و�لفعالية. 
بين��ت �لدر��ش��ة �أن معيار �ملو�رد �لب�شرية متو�ف��ر بدرجة عالية وبن�شبة 69.60 %، ما يوؤكد ت�شجيع  	•
�إد�رة �لكلي��ة �لعامل��ن على حتقيق طموحاتهم وم�شاركتهم يف خطط �لتطوير، ودمج �أهد�ف مع �الأهد�ف 

�لعامة للكلية وتدريبهم وتكوينهم د�خل وخارج �لوطن.
%، ويرجع   74.20 �أظهرت �لدر��شة �أن معيار �ل�شر�كات و�ملو�رد متو�فر بدرجة عالية وبن�شبة قدرها  	•
ذل��ك �إىل �إ�ش��ر�ك �ملوردين يف خمتل��ف �لعمليات، وقطاع �لرتبية ب�شفة خا�ش��ة يف حتديد كمية ونوعية 

�لطلبة بامل�شاهمة يف و�شع �ملناهج و�ملقايي�س �لرتبوية �ملدر�شة. 
بين��ت �لدر��ش��ة �أن معي��ار �لعملي��ات متو�فر بدرجة متو�شط��ة وبن�شبة قدره��ا 65.60 %، ويعود هذ�  	•
رمب��ا العتق��اد �الأ�شات��ذة �أن �لعملي��ات �لرئي�شي��ة يف �لكلي��ة ال تت�ش��م بالو�شوح �ل��كايف للجمي��ع، و�أنه ال 
يت��م تطوي��ر �الإجر�ء�ت و�لعمليات مث��ل ما هو يف �ملوؤ�ش�ش��ات �الأخرى �لنا�شطة يف نف���س �لقطاع، وكذلك 

العتقادهم �أن كل �لعمليات حمددة يف �لقو�نن �الأ�شا�شية للعاملن. 
�أظه��رت �لدر��ش��ة �أن معي��ار نتائ��ج �لزبائن متو�فر بدرج��ة عالية وبن�شبة قدره��ا 72.80 %، وهو ما  	•

يوؤكد ر�شا �لطلبة �ملتخرجن عن �لعملية �لتكوينية وجودة �خلدمات �ملقدمة لهم من طرف �لكلية. 
%، ويعزى ذلك �إىل �أن   73.80 �أ�شفرت �لدر��شة �أن معيار ر�شا �لعاملن متو�فر بدرجة عالية وبن�شبة  	•
�إد�رة �لكلي��ة توفر فر�س �لتعليم و�لتعلم و�لتح�شيل جلمي��ع �لعاملن دون ��شتثناء، وكذلك تقوم بتوفري 

�خلدمات �الجتماعية و�لرعاية �ل�شحية لهم.
�أظه��رت �لدر��ش��ة �أن معي��ار خدمة �ملجتمع متو�فر بدرجة عالية وبن�شبة قدرها 71.80 %، ما يف�شر  	•
ر�ش��ا �ل��ر�أي �لعام �جتاه خدمات �لكلية، وقيامها باإ�شر�ك �ملجتم��ع �ملحلي و�لوطني يف �أن�شطتها �ملختلفة، 

كما �أنها ت�شتفيد من �قرت�حات �ملجتمع بهف �لتح�شن.
بين��ت �لدر��ش��ة �أن معيار نتائج �الأعمال متو�فر بدرجة عالية وبن�شبة 76.%، ويرجع ذلك �إال �ملكانة  	•
�لت��ي حتتلها �لكلية على �ل�شعيد �لوطني، و�الإقبال �لو��شع على تخ�ش�شاتها من حاملي �شهادة �لبكالوريا 
ذوي �ملع��دالت �الأوىل وطني��ا، وكذل��ك ترتيب خريجها �شم��ن �الأو�ئل يف م�شابقات �ملا�ش��رت �ملنظمة على 
م�شت��وى جامع��ات �لوط��ن، �ش��ف �إىل ذل��ك �لتوظيف �ملبا�ش��ر يف قطاع �لرتبي��ة دون �ملرور عل��ى �مل�شابقة 

و�لتكوين �لتح�شريي على خالف باقي �ملتخرجن من خمتلف �جلامعات �لوطنية وحتى �الأجنبية.  
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االستنتاجات:
 ،EFQM من خ��الل در��شت����نا ملو�ش�����وع �إد�رة �لتمي����ز يف �لتعلي�����م �لعايل وفق �لنموذج �الأوروبي للتميز
وو�ق��ع تطبي��ق �لنم��وذج �الأوروب��ي للتميز يف �جلز�ئ��ر على موؤ�ش�ش��ة �لتعليم �لع��ايل ممثلة يف كلي��ة �لرتبية 
�شكيك��دة كونه��ا تتمت��ع باالحرت�فية يف تلبي��ة �حتياجات وز�رة �لرتبي��ة �لوطنية بطلب��ة �أ�شاتذة موؤهلن يف 

جمال �لتعليم �لثانوي و�ملتو�شط وبناء على  �لنتائج �ل�شابقة ن�شتخل�س �ال�شتنتاجات �لتالية:
يوجد �هتمام كبري لدى كلية �لرتبية بتطبيق �لنموذج �الأوروبي حيث كان م�شتوى تطبيقه عاليًا.  .1

�إن �أعل��ى م�شت��وى لتطبيق معايري تو�فر �جلودة يف كلية �لرتبي��ة كان معيار نتائج �الأعمال �الأعلى، و�أقلها   .2
من معيار �لعمليات.

�أظه��رت نتائ��ج �لدر��شة �أن م�شتوى تطبيق �لنموذج �الأوروبي الإد�رة �لتميز بكلية �لرتبية من وجهة نظر   .3
�الأ�شات��ذة كان بدرج��ة عالية، وقد ح�شل كل معيار من �ملعايري �لت�شعة للنم��وذج �الأوروبي الإد�رة �لتميز 
عل��ى درج��ة عالية م��ن �لتطبيق با�شتثناء معيار �لعملي��ات، وكان ترتيب درجة تطبي��ق �ملعايري كما يلي: 
%، يليه معيار �ل�ش��ر�كات و�ملو�رد بن�شبة  ح�ش��ل معي��ار نتائج �الأعم��ال على �ملرتبة �الأوىل بن�شب��ة 76 
% ، ومعيار   72.80 %، ومعي��ار نتائج �لزبائن بن�شبة   73.80 %، ومعي��ار ر�ش��ا �لعاملن بن�شبة   74.20
%، ومعيار �ال�شرت�تيجيات   69.60 %، ومعيار �ملو�رد �لب�شرية بن�شب��ة  خدم��ة �ملجتم��ع بن�شبة 71.80 
%، وقد ح��ل معيار �لعملي��ات يف �ملرتبة   68.80 %، ومعي��ار �لقي��ادة بن�شب��ة  و�ل�شيا�ش��ات بن�شب��ة 69 
�الأخ��رية بن�شب��ة 65.60 %، ويرج��ع ذل��ك رمبا �إىل نظ��رة �الأ�شاتذة يف �لطريق��ة �لو�جب �تباعها يف 
ن�ش��ر �لعمليات بالكلية، �أو �إىل طبيعة عم��ل �الأ�شاتذة بالكلية و�لتي ال تتعدى )09( �شاعات يف �الأ�شبوع، 

وهو �الأمر �لذي ال ميكنهم من �الإطالع كل ما هو من�شور يف �لكلية.  
يكت�شب �لنموذج �الأوروبي للتميز EFQM �أهمية كبرية يف كل �لقطاعات ب�شفة عامة ويف قطاع �لتعليم   .4

�لعايل ب�شفة خا�شة، وهو ما مت تاأكيده يف نتائج تطبيقه بكلية �لرتبية �شكيكدة.
�إذ� ما حتققت �ملمكنات فبال�شرورة �شتتحقق �لنتائج، وهو �ل�شيء �لذي مت تاأكيده يف ن�شبة توفر �لعنا�شر   .5
�خلم���س �الأوىل ون�شبة حتقق �لعنا�شر �الأربعة �لثانية، وهذ� �الأمر يف�شر �حلركة �لديناميكية للنموذج 

�الأوروبي للتميز وعالقة �لتاأثري و�لتاأثر بن عنا�شره. 
التوصيات: 

يف ظ��ل �لنتائ��ج �ل�شابقة، ميكن �إي��ر�د تو�شيات للكلية و�قرت�ح��ات للباحثن �لر�غب��ن يف �لبحث حول �إد�رة 
�لتميز وهي:

�شرورة ��شتمر�ر كلية �لرتبية بتطبيق �لنموذج �الأوروبي يف �لكلية.  .1
�شرورة �إعطاء كلية �لرتبية �الهتمام بتطبيق معيار �لعمليات ب�شكل �أكرب الأنه �أقل �ملعايري يف تطبيقاتها.  .2
�لن�ش��ر �لو��ش��ع مل�شام��ن وفو�ئ��د تطبي��ق �لنم��وذج �الأوروب��ي للتمي��ز، و�الإ�شه��ار ب��ه على م�شت��وى �ملوقع   .3
�الإلك��رتوين للكلي��ة، لت�شتفيد منه موؤ�ش�ش��ات �لتعليم �لعايل �جلز�ئرية مبا فيها �ل��وز�رة �لو�شية وجميع 

�الأطر�ف ذ�ت �مل�شلحة.
�لتكثيف من تدريب �لعاملن و�الأ�شاتذة و�لطلبة على مفاهيم ومعايري �إد�رة �لتميز من خالل عقد ندو�ت   .4

وور�شات عمل و�أيام در��شية وملتقيات وذلك لزيادة م�شتوى �الإدر�ك و�لوعي لديهم. 
��شتحد�ث خلية �إد�رة �لتميز �شمن �لهيكل �لتنظيمي للكلية لدورها �لفعال يف ر�شد كل حتديثات �لنموذج   .5

�الأوروبي للتميز.
��شتعمال �لن�شر �الإلكرتوين للو�ئح و�لقو�نن �لد�خلية �لتي حتدد �الإجر�ء�ت و�لعمليات �لتي حتكم �شري   .6

م�شالح �لكلية، وتو�شيح طريقة �لعمل مع جميع من له عالقة بالكلية من قريب �أو بعيد.
�إجر�ء در��شة تتناول متطلبات تطبيق �لنموذج �الأوروبي للتميز يف �لكلية من وجهة نظر قيادي �لكلية.  .7
�إج��ر�ء در��ش��ة تتن��اول عالق��ة �إد�رة �لتمي��ز وف��ق �لنم��وذج �الأوروب��ي للتمي��ز ب��االأد�ء م��ن وجهة نظر   .8

�الإد�رين، �لطلبة و�الأ�شاتذة.
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�جلعربي، تغريد عيد )2009(. دور �إد�رة �لتميز يف تطوير �أد�ء موؤ�ش�شات �لتعليم �لعايل يف �ل�شفة �لغربية 

)ر�شالة ماج�شتري(، جامعة �خلليل فل�شطن.
�لدوي��ري، غ�ش��ان غري��ب )2006(. �إد�رة �لتميز يف �لقطاع �لع��ام �الأردين: در��شة ميد�ني��ة من وجهة نظر 

�ملديرين حول مدى تطبيق معايري �لتميز )ر�شالة ماج�شتري(، جامعة �لريموك، �الأردن.
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