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 األقسام رؤساءل اإلداري األداء لتطوير هقرتح تصور
 مبدينت اخلاصت العايل التعلين مبؤسساث األكادمييت

 إلدارة (EFQM) األوربي النووذج هبادئ ضوء يف الرياض
 اجلودة

ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرؼ عمى مستوى األداء  _ممخص ال
اإلداري لرؤساء األقساـ األكاديمية بمؤسسات التعميـ العالي الخاصة 

( إلدارة (EFQMوء مبادئ النموذج األوروبي بمدينة الرياض في ض
الجودة مف وجية نظر أعضاء ىيئة التدريس، وتحديد معوقات تطبيؽ 
رؤساء األقساـ األكاديمية بيذه الجامعات لمبادئ إدارة الجودة 
األوروبية أثناء أداء عمميـ اإلداري وذلؾ مف وجية نظرىـ، وذلؾ بغية 

األداء اإلداري لرؤساء األقساـ التوصؿ إلى التصور المقترح لتطوير 
األكاديمية بيذه الجامعات الخاصة بمدينة الرياض في ضوء مبادئ 

( إلدارة الجودة. وقد وظفت الدراسة EFQMالنموذج األوروبي )
المنيج الوصفي التحميمي لتحميؿ البيانات. وتكوف مجتمع الدراسة مف 

وبمغت عينة فئتيف فئة أعضاء ىيئة التدريس وفئة رؤساء األقساـ 
( 83( عضو ىيئة تدريس، و)200( فردًا موزعيف إلى )283الدراسة )

رئيسًا أكاديمياً. وقد توصمت الدراسة إلى أف مستوى األداء اإلداري 
لرؤساء األقساـ األكاديمية بمؤسسات التعميـ العالي الخاصة بالرياض 

( إلدارة الجودة كاف EFQMفي ضوء مبادئ النموذج األوروبي )
%(، بينما أظيرت النتائج وجود درجة 67.6سطًا وبنسبة مئوية )متو 

متوسطة مف المعوقات التي يواجييا رؤساء األقساـ األكاديمية عند 
( أثناء أداء عمميـ (EFQM تطبيقيـ لمبادئ النموذج األوروبي
%(، وتبدأ بمعوقات تحديد 57.5اإلداري بمغت نسبتيا المئوية )

 ة واالستراتيجية في المرتبة الثانية.النتائج، ثـ معوقات السياس
 المقدمة. 1

يعد تحسيف أداء المؤسسات الحديثة بما فييا المؤسسات      
التعميمية، اىتمامًا عالميًا في جميع دوؿ العالـ، يضاؼ إلى ذلؾ 
أف قدرة أي مجتمع عمى إدارة مؤسساتو وبرامجو الحيوية، ليس 

نما بعدالة وابت كار، وىي تعتبر مف أىـ فقط بفاعمية وكفاءة، وا 
أي مجتمع عف غيره مف المجتمعات، الخصائص التي تميز 

ومف أبرز مميزات المجتمعات المتقدمة ومؤسساتيا، ما يتوفر 
في مؤسساتيا مف قدرات أو طاقات، وما يمتمكو األفراد فييا مف 

 [.1ميارات، وخاصة الميارات اإلدارية ]
في المؤسسة ذات أولوية كما تعتبر إدارة القوى البشرية      

كبيرة في تنشيط وتفعيؿ المؤسسة، إذ أف توفر الميارات 
والكفاءات البشرية وتدريبيا وتطويرىا وتحفيزىا مف أىـ الركائز 
التي تحقؽ لممؤسسة تحقيؽ أىدافيا، كما أف تحقيؽ النجاح 
اليادؼ يستدعي تكريس االىتماـ والعناية الالزمة باألفراد بدءا 

ختيار والتعييف وتقييـ األداء وبرامج التدريب والتطوير بعممية اال
وأساليب التحفيز والسعي إلثبات الفروؽ الذاتية في العمؿ 
ظيار صورة العمؿ لغرض تحقيؽ التحسف  والمشاركة والتعاوف وا 

[. ومف بيف المؤسسات التعميمية تقؼ 2المستمر في األداء ]
لوطنية التي الجامعة في موقع خاص، فيي صانعة الكوادر ا

تخطط لمتنمية وتقودىا، وىي العقؿ المفكر، والمكتب االستشاري 
القومي الذي ال يبخؿ عمى بمده في تقديـ الخبرات وحؿ 
المشكالت وتوجيو العمؿ في مختمؼ القطاعات، ولقد كانت 
الجامعات في تاريخ اإلنسانية وما زالت في الكثير مف البالد 

ئت حولو مدف، وتكونت مركز إشعاع بؿ كانت مركزا أنش
لخدمتو مؤسسات، مف ىنا كاف مف الالـز تعيد الجامعات 
بالتطوير المستمر والحرص عمى تحقيؽ مستويات مف الجودة 
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ترضي عنيا الشعوب وتضمف ليا الوفاء بالرسالة التي مف أجميا 
 [. 3] أنشئت الجامعة

لذلؾ فإف نجاح الخدمات التي تقدميا الجامعة مف خدمة      
تدريس وخدمة المجتمع وخدمة البحث العممي يتوقؼ عمى ال

[. ويعتبر اإلداريوف 4] جودة الخدمات اإلدارية المعاونة
واألكاديميوف مف رؤساء أقساـ وعمداء تقع عمييـ المسؤولية 
اإلدارية والخدمات ألعضاء ىيئة التدريس، فميكانيكية العمؿ 

تمر مف خالليـ  الجامعي وتطبيؽ القوانيف واألنظمة والتعميمات
وعمييـ تسييؿ اإلجراءات وتقديـ الخدمات وتدليؿ العقبات 
وتوفير الجو اآلمف المطمئف بحيث يتفرغ أعضاء ىيئة التدريس 
لمعمؿ المنتج تدريسا وبحثا وخدمة لممجتمع، وىذا يستدعي أف 
يتـ اختيار قادة العمؿ األكاديمي في الجامعة مع األخذ 

ية والقيادية والعممية والنضج باالعتبار المكونات الشخص
 [. 5واالحتراـ والتميز األكاديمي بيف زمالئيـ ]

مما سبؽ نجد أف نجاح المؤسسات التعميمية يعتمد عمى      
مستوى جودة الخدمات اإلدارية التي تقدميا إدارة المؤسسة مما 
يؤدي إلى تحقيؽ أىدافيا بكفاءة وفاعمية بشكؿ يؤثر عمى 

يا ونتاجيا، ومف ىنا يقع عمى عاتؽ ىذه مستوى جودة مخرجات
المؤسسات التعميمية تييئة وتوفير الخدمات التعميمية بمستويات 
عالية مف الجودة والقياـ باألبحاث العممية وخدمة المجتمع، وال 

في  ((EFQMيتأتى ذلؾ إال باتباع نموذج الجودة األوروبي 
ف، وذلؾ اإلدارة والذي يعرؼ بنموذج الجودة لمتميز والتحسي

يساعد لموصوؿ إلى مستوى عاٍؿ مف األداء حيث أف نموذج 
الجودة األوروبي يمكف تطبيقو في أي وقت في المؤسسة وال 

 يحتاج إلجراءات معقدة تسبؽ تطبيقو. 
 مشكمة الدراسة. 2

تكمف مشكمة الدراسة في التعرؼ عمى مستوى األداء      
التعميـ العالي  اإلداري لرؤساء األقساـ األكاديمية بمؤسسات

 ((EFQMالخاصة بالرياض في ضوء معايير النموذج األوروبي 
إلدارة الجودة، وسبؿ تطويره بغية اقتراح رؤى وموجيات عمؿ 
يسترشد بيا لتطوير وتجويد اإلدارة الجامعية في مؤسسات التعميـ 

العالي الخاصة بالرياض بصورة خاصة وفي الجامعات 
كدت العديد مف الدراسات الحديثة السعودية بصورة عامة. حيث أ

المتعمقة باإلدارة التربوية، سواء العربية منيا أو األجنبية، بأف 
مشكمة القيادات اإلدارية في مؤسسات التعميـ العالي، والمتمثمة 
في رؤساء األقساـ العممية تعد مف أىـ المشكالت التي تواجو 

ـ رؤساء األقساـ اإلدارات العميا في الجامعات، نظرًا الفتقار معظ
في الجامعات العربية واألجنبية إلى الخبرات اإلدارية الكافية 

 .[7,6والميارات القيادية الفاعمة. ]
[ بأف رؤساء األقساـ في 8كما تشير دراسة العمري ]     

الجامعات السعودية يواجيوف تحديات ومشكالت ناتجة عف 
الخبرات تعارض وغموض أدوارىـ، عالوة عمى افتقارىـ إلى 

والميارات اإلدارية وعدـ توافر المعايير الالزمة لترشيح وتقويـ 
أداء رؤساء األقساـ. والمتتبع لواقع عممية ترشيح رؤساء األقساـ 
في الجامعات العربية بصورة عامة والجامعات السعودية بصورة 
خاصة يمحظ أف ىذه العممية ال تستند في غالبيتيا إلى معايير 

نما تعتمد عادة عمى اعتبارات شخصية قائمة عممية مقننة،  وا 
عمى ترشيح الزمالء بالقسـ أو عمداء الكميات. حيث يتـ ترشيح 
رؤساء لألقساـ المذيف يفتقروف غالبًا، إلى الميارات القيادية 
والخبرات اإلدارية التي تمكنيـ مف االضطالع بمياميـ اإلدارية 

ات رؤساء األقساـ والتربوية بكفاءة عالية. حيث اف معظـ خبر 
ناتجة مف مالحظاتيـ أو تقميدىـ لنماذج رؤساء أقساـ سابقوف. 
ويعزو ذلؾ لعدـ وجود توصيؼ لممياـ ولممسؤوليات التي ينبغي 
أف يضطمع بيا رؤساء األقساـ، مما يؤدي إلى ضعؼ فاعمية 
أداء رؤساء األقساـ وبالتالي التأثير عمى مخرجات االقساـ وعدـ 

مف أعضاء ىيئة تدريس وطمبة مما ينعكس  رضا المستفيديف
 [. 9] سمبًا عمى أداء الجامعة ككؿ

وفي محاولة لتالفي مشكالت القيادات التربوية، كرؤساء      
االقساـ األكاديمية، ولتطوير أدائيـ اإلداري أستخدـ في ذلؾ 
األساليب اإلدارية الحديثة، وفى مقدمتيا نماذج إدارة الجودة 

( إلدارة الجودة باعتباره السبيؿ مف EFQMبي )كالنموذج األورو 
 أجؿ إحراز التميز والمعايير العالية في اإلدارة والتعميـ.
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 أ. أسئمة الدراسة
عميو تتحدد مشكمة الدراسة في اإلجابة عمى السؤاؿ الرئيس  

كيؼ يمكف تطوير األداء اإلداري لرؤساء األقساـ  التالي:
ي الخاصة بالرياض في ضوء األكاديمية بمؤسسات التعميـ العال

 ( إلدارة الجودة؟EFQMمعايير النموذج األوروبي )
 ويتفرع مف السؤاؿ الرئيس األسئمة الفرعية التالية:    
ما مستوى األداء اإلداري لرؤساء األقساـ األكاديمية في ضوء  -

إلدارة الجودة مف وجية  ((EFQMمعايير النموذج األوروبي 
س في مؤسسات التعميـ العالي الخاصة نظر أعضاء ىيئة التدري

 بالرياض؟
ما معوقات تطبيؽ رؤساء األكاديمية لمعايير النموذج  -

ألدراه الجودة أثناء أداء عمميـ اإلداري مف  ((EFQMاألوروبي 
 وجية نظرىـ؟

ما التصور المقترح لتطوير األداء اإلداري لرؤساء األقساـ  -
الخاصة بالرياض في  األكاديمية في مؤسسات التعميـ العالي

 إلدارة الجودة؟ ((EFQMضوء مبادئ النموذج األوروبي 
 أهداف الدراسةب. 
 :تيدؼ ىذه الدراسة إلى     

تطوير أداء الجامعات السعودية بصورة عامة والجامعات  -
السعودية الخاصة بصورة خاصة مف خالؿ التعرؼ عمى مستوى 

وبالتالي العمؿ عمى  األداء اإلداري لرؤساء األقساـ األكاديمية
تطوير أدائيـ مما يساعد عمى تطوير أداء المؤسسات األكاديمية 

 ككؿ.
التعرؼ عمى المعوقات التي قد تواجو رؤساء األقساـ  -

األكاديمية بمؤسسات التعميـ العالي الخاصة بالرياض عند أداء 
عمميـ في ادارة االقساـ األكاديمية وطرؽ التغمب عمى تمؾ 

 ((EFQMخالؿ تطبيؽ مبادئ النموذج األوروبي  المعوقات مف
 إلدارة الجودة.

اقتراح تصور لتطوير األداء اإلداري لرؤساء األقساـ  -
األكاديمية بمؤسسات التعميـ العالي الخاصة بالرياض باتباع 

 إلدارة الجودة. ((EFQMالنموذج األوروبي  مبادئ

 أهمية الدراسةج. 
نيا تتناوؿ موضوعًا غاية في تكمف أىمية الدراسة في كو       

األىمية، أال وىو األداء اإلداري لرؤساء األقساـ األكاديمية 
بمؤسسات التعميـ العالي الخاصة بالرياض، وسبؿ تطويره في 

إلدارة الجودة وىي:  ((EFQMضوء مبادئ النموذج األوروبي 
)القيادة، المعمومات والحقائؽ، السياسة واالستراتيجية، المشاركة 

لعمؿ الجماعي، تحديد النتائج، التحسيف المستمر والتميز، وا
الموارد البشرية(، وبالتالي يعتبر ىذا الموضوع مف الموضوعات 
الجديرة بالدراسة والبحث انطالقًا مف أف نجاح الجامعة رىيف 
بنجاح أقساميا والذي ينطمؽ مف نجاح ادارتيا المتمثؿ في 

قسـ األكاديمي ىي التي رؤساء االقساـ، فالقيادة الناجحة لم
تسعى دومًا لتطوير أدائيا وفقًا لالتجاىات اإلدارية المعاصرة، 
وبالتالي فإف نتائج ىذه الدارسة قد تساعد رؤساء األقساـ 
األكاديمية بالجامعات السعودية عمى تطبيؽ إدارة الجودة مف 

أثناء ممارسة  ((EFQMخالؿ تطبيؽ نموذج الجودة األوروبية 
دارية وبالتالي تجويد وتطوير اإلدارة الجامعية فييا. أعماليـ اإل

حيث أف نموذج التميز يساعد المؤسسات في تحديد أنشطة 
التحسيف المناسبة التي تمكنيا بشكؿ فعاؿ مف تحقيؽ نتائج 

يعتبر أساس  ((EFQMمتميزة. كما أف نموذج الجودة األوروبي 
وائز الجودة لتقييـ وتقويـ أداء المؤسسات التي تتنافس عمى ج

 العالمية والمحمية.
كذلؾ فإف نتائج الدراسة قد تساعد في تطوير برامج      

وورشات عمؿ خاصة بتحسيف األداء اإلداري لرؤساء االقساـ 
األكاديمية بمؤسسات التعميـ العالي الخاصة والعامة، إضافة إلى 
أف نتائجيا قد تسيـ أيضًا في فتح مجاؿ جديد أماـ الباحثيف 

اـ بأبحاث جديدة تتناوؿ تطوير أساليب وبرامج لتطوير األداء لمقي
اإلداري لرؤساء األقساـ األكاديمية في الجامعات السعودية في 

 ضوء الفكر اإلداري المعاصر.
باإلضافة إلى أف ىذه الدراسة في سياؽ جيود حثيثة تقـو      

زارة بيا مؤسسات التعميـ العالي، وترتبط بعممية شاممة تقـو بيا و 
 التعميـ العالي وىي ضماف الجودة الشاممة في التعميـ العالي.
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 حدود الدراسةد. 
الحد البشري: اقتصر عمى دراسة رؤساء األقساـ األكاديمية 

 وأعضاء ىيئة التدريس بمؤسسات التعميـ العالي الخاصة.
 الحد المكاني: اقتصر عمى مدينة الرياض.

 مصطمحات الدراسةه. 
جرائيًا بأنو: االنتقاؿ والترقي مف حالة إلى حالة التطوير: يعرؼ إ

 أخرى أفضؿ منيا أي الوصوؿ إلى األفضؿ.
األداء: يُعرؼ األداء إجرائيًا في ىذه الدراسة بأنو: أي سموؾ 

 يؤديو الفرد إلنجاز أي عمؿ يقـو بو بيدؼ نجاح العمؿ.
رئيس القسـ األكاديمي: ُيعرؼ رئيس القسـ األكاديمي في ىذه 

سة إجرائيًا بأنو: أحد أعضاء ىيئة التدريس الذي تؤىمو الدرا
الصالحيات الرسمية مف قبؿ الجامعة لتنفيذ السياسة العامة 
دارة شؤونو العممية واإلدارية والمالية، إلى جانب تدريسو  لمقسـ وا 

 في كمية مف كميات الجامعة.
لمجودة: يعرؼ النموذج األوروبي  ((EFQMالنموذج األوروبي 

EFQM))  لمجودة إجرائيًا بأنو: نموذجا يجمع بيف أفضؿ
خصائص اإلدارة األمريكية في االىتماـ بالجانب المالي 
واالستثماري واإلدارة اليابانية في االىتماـ بالجانب البشري 
والعالقات االنسانية؛ مف أجؿ رفع اإلنتاجية وتحقيؽ الجودة، 

الت إنتاجيا ومعالجة أوجو القصور في إدارتيا، واالرتقاء بمعد
 وتحسيف فعالية أدائيا.

  اإلطار النظري. 3
  نشأة وتطور مفيـو إدارة الجودة

مرت فمسفة إدارة الجودة بمراحؿ متعددة منذ العصور       
القديمة وحتى الوقت الحاضر، حيث تعود جذور االىتماـ 
بالجودة إلى سبعة آالؼ عاـ، حيث أىتـ المصريوف القدامى بيا 

وش الفرعونية عمى المعابد والتي اتسمت بالجودة مف خالؿ النق
ودقة التنفيذ وفقًا لممعايير الموضوعة، كما أف عممية بناء ودىاف 
الحوائط في المعابد المصرية القديمة كانت تتضمف عممية 

 فحص ورقابة عمى األنشطة بيدؼ التأكد مف مستوى الجودة 
 [.10الذي يتـ بو األداء ]

سالمية فإف الجودة في أداء األعماؿ وفي الحضارة اإل     
تعتبر منيج وأسموب حياة يطالب بو الفرد المسمـ حتى تقـو 

وقد ظير ذلؾ في مواضع عدة مف القرآف الكريـ  [11الساعة ]
إنا ال نضيع ا عمى سبيؿ المثاؿ قولو تعالى: "والسنة النبوية، مني

 .(30أجر مف أحسف عمال" )الكيؼ، أية: 
الجودة كفكرة موجودة منذ آالؼ السنيف ولكنيا كما تعتبر       

كمينة وعمؿ إداري لـ تنشأ إال حديثا، فبعد الحرب العالمية 
الثانية وضع ديمنج مجموعة مف األفكار والمبادئ الرئيسية لما 
يطمؽ عميو اإلدارة بالجودة، والتي يرجع أساسيا إلى اعتماد 

ح المنتج أو منظومة عمؿ متكاممة، ثـ رفع كفاءتيا بحيث يصب
الخدمة أمرا طبيعيا ناتجا عف جودة األساليب المستخدمة في 

 .[12] العمؿ ونظمو الحاكمة
ويعتبر عقد التسعينات عقد الجودة، التي ترجع أصوليا إلى      

الرواد األوائؿ أمثاؿ والترستيورات، وادوارد ديمنج، وجوزيؼ 
ا، وغيرىـ جوراف، وفيميب كورسبي، وآرماند فيجنـ، وكاوروايشك

مف الذيف ساىموا في وضع الركائز األساسية لمبادئ الجودة 
التي تقـو عمى فمسفة إرضاء العميؿ كيدؼ أولي لممؤسسات في 
أواخر القرف العشريف حيث ظيرت النماذج المختمفة إلدارة 

 [.13] الجودة مثؿ النموذج االمريكي والنموذج األوروبي
لجودة مف أىـ النماذج ويعتبر النموذج األوروبي إلدارة ا

المستخدمة لألداء المتميز ويمكف القوؿ أف ىذا النموذج يعتمد 
بشكؿ كمي عمى أساس التحسيف فيو بذلؾ صورة إلدارة الجودة. 
وتستطيع المنظمة الوصوؿ إلى مرتبة "إدارة األداء المتميز" إف 
ىي التزمت بالمبادئ واألفكار وأنماط اإلدارة القائمة عمى األسس 

 تالية:ال
الوصوؿ إلى النتائج المتوازنة: بيف اىداؼ المدى القصير  -

وأىداؼ المدى الطويؿ لجماعات اصحاب المصالح المختمفيف 
ذوي العالقة بالمنظمة بما فييـ العامميف، العمالء، المورديف، 

 والمجتمع في مجموعو فضال عف اصحاب راس الماؿ.
 عمى العمالء بتقديـ تقديـ قيمة مضافة لمعميؿ: وجوب التركيز -
 ة سموكيـ ػؽ دراسػػػػف طريػػػـ عػػػاتيػػـ وتطمعػػػاتيػة لحاجػػػػة مضافػػػقيم



542016
 

272 

 وتوقع رغباتيـ المستقبمية.
القيادة بالرؤية الواضحة والعمؿ المنسؽ والتشارؾ: الف القائد  -

في المؤسسة الناجحة يعتبر المميـ االوؿ لجميع المبادئ مف 
فكار في األفراد، إف تحقيؽ الظروؼ خالؿ بناء وغرس اال

المناسبة لتميز أداء عناصر المنظمة المختمفة يتـ بحسب فعالية 
 القادة وأنماط سموكيـ وىي محددات األداء التنظيمي.

تحمؿ المسؤولية مف اجؿ مستقبؿ مستديـ: إدراؾ المسؤولية  -
االجتماعية لممنظمة واحتراـ قواعد ونظـ المجتمع قاعدة نجاح ال 

 [.14] بد مف التأكيد عمييا
 إدارة الجودة في مؤسسات التعميـ العالي

 يعد مفيـو إدارة الجودة باستخداـ النموذج األوروبي     
EFQM))  مف المفاىيـ اإلدارية الحديثة الكفيمة بتحسيف كفاءة

وفاعمية المؤسسة، مف خالؿ بناء ثقافة عميقة عف الجودة 
يجاد قاعدة م ف القيـ والمبادئ التي تجعؿ كؿ بمعناىا الشامؿ وا 

فرد في المؤسسة يعمـ أف الجودة مسئوليتو، وبذلؾ يمكف تحقيؽ 
دارية بحثية واستشارية بأكفأ األساليب  أفضؿ خدمات تعميمية وا 
اإلدارية الحديثة والتي تطمح لموصوؿ إلى رضا المستفيد 
الداخمي والمستفيد الخارجي في المؤسسة، ولموصوؿ إلى نظاـ 

مي متطور البد أف تخضع جودة التعميـ الجامعي إلى نمط تعمي
إداري متكامؿ وشامؿ، ييدؼ لمتحسيف المستمر الشامؿ لجميع 

 [.15مجاالت العممية التعميمية ]
إلدارة الجودة في التعميـ  ((EFQMمعايير النموذج األوروبي 

 العالي:
 قاـ العديد مف الباحثيف والكتاب بتحديد وتطوير مبادئ      

إدارة الجودة بما تتناسب مع مؤسسات التعميـ العالي، وذلؾ 
تأسيسًا عمى العديد مف نماذج ومبادئ إدارة الجودة، التي نشأت 
جميعيا في حقؿ اإلدارة العامة، بيدؼ تحسيف الجودة، وتقميؿ 
الكمفة في المؤسسات االقتصادية، وفيما يمي توضيح مبادئ إدارة 

 :((EFQMلنموذج األوروبي الجودة في الجامعات في ظؿ ا
 المبدأ األوؿ: القيادة:

 قيػػػـكيؼ يطور وينسؽ القادة انجاز الرسالة والرؤية، يطوروا     

المطموبة لمنجاح عمى المستوى البعيد، ويطبقوىا عبر افعاؿ 
وتصرفات مناسبة، وىـ عمى صمة شخصية بما يدور لضماف 

ال بد مف ثبات أف نظاـ إدارة المؤسسة تـ تطويره وتطبيقو. ف
الغرض والقيادة وذلؾ يكوف بوضوح الرؤيا والقيادة المميمة 
الشفافة المنفتحة مع ثبات ووحدة الغرض )اليدؼ( والذي يشارؾ 

 .[16] فيو جميع مف في المؤسسة
 المبدأ الثاني: السياسة واالستراتيجية:

ويقصد بيا كيؼ تطبؽ المؤسسة رسالتيا ورؤيتيا عبر 
تركز عمى أصحاب المصمحة ومدعومة  استراتيجية واضحة

بالسياسات ذات العالقة وكذلؾ مدعومة بالخطط واألىداؼ، 
 والغايات والعمميات.

 تغطي السياسة االستراتيجية عدد مف العناصر الفرعية وىي:
أف السياسة واالستراتيجية مبنية عمى احتياجات الحاضر 

 والمستقبؿ وتوقعات أصحاب المصمحة.
راتيجية مبنية عمى معمومات مف مؤشرات اإلدارة، السياسة واالست

بداع.  البحث، التعمـ، وانشطة ذات عالقة وا 
 السياسة واالستراتيجية طورت وروجعت وحدثت.

 السياسة واالستراتيجية تنشر عبر إطار مف العمميات الرئيسية.
 إيصاؿ وتطبيؽ السياسة واالستراتيجية.

حؿ أي مشكمة أو ومف المؤكد أف اتخاذ أي قرار أو      
تحسيف أي مجاؿ مف مجاالت العمؿ داخؿ الجامعة، يتطمب 
جمع معمومات وفيرة، لتعطي رؤية واضحة ودقيقة عف طبيعة 

 [.20] المشكمة والقرار المراد اتخاذه أو التحسيف المنوي إدخالو
تقـو استراتيجية الجامعات في ظؿ إدارة الجودة عمى تحقيؽ      

اآلخريف مف خالؿ وضع رسالة محددة التميز والتفوؽ عمى 
وواضحة لمجامعات، حيث يتـ ترجمتيا إلى خطوات استراتيجية 
ومف ثـ إلى خطط تفصيمية مرحمية، تتضمف الفعاليات والوسائؿ 
التي سيتـ إنجازىا مف خالؿ التطبيؽ الفعمي لخطط 
واستراتيجيات قصيرة وطويمة المدى، لمتعرؼ عمى احتياجات 

مكانيات الجامعة وتتضمف عممية تخطيط العمالء في ظؿ إ
الجودة خمس خطوات ىامة وىي: تحميؿ البيئة الخارجية، تحميؿ 
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البيئة الداخمية، صياغة رؤية تنظيمية، صياغة أىداؼ الجودة، 
 [.19] التعرؼ عمى أنشطة التحسيف
 المبدأ الثالث: الموارد البشرية:

ية لمجامعة، تزداد أىمية العنصر البشري في تكويف ميزة تنافس
باعتباره المسئوؿ عف التجديد واالبتكار في أداء الجامعة، 
وتصبح إدارة العنصر مف المميزات التنافسية لمجامعة، ومف ثـ 
تصبح الموارد البشرية أىـ أصوؿ الجامعة، وثروتيا األساسية 
وميزتيا التنافسية الدائمة، وعميو فإف الجامعة مطالبة بأف تدير 

دارة ناجحة وفعالة، وأف تييئ المناخ الذي يؤكد العقوؿ الذكية إ
أىمية التغيير والتطوير ويحفز االبتكار والتجديد، وأف تعمد إلى 

[. يغطي ىذا المعيار المعايير الفرعية 21تنمية الموارد البشرية ]
 التالية:

دارة وتحسيف الموارد البشرية  .تخطيط وا 
 التعرؼ عمى مؤىالت االفراد وتطويرىا.

 .االفراد صالحيات والحوار معيـإعطاء 
 االىتماـ باألفراد ومكافأة المتميز منيـ.

 المبدأ الرابع: المشاركة والعمؿ الجماعي:
ويقصد بيا كيؼ تخطط المؤسسة عالقتيا الخارجية       

ومواردىا الداخمية مف أجؿ دعـ سياستيا واستراتيجيتيا. فيكوف 
لية االجتماعية بتنمية اندماج وتنمية األفراد والشراكة والمسؤو 

ومشاركة وتفاعؿ الموظفيف، وتعظيـ مساىماتيـ بطريقة إيجابية 
ومشجعة حيث تنطوي عمى إشراكيـ في القيـ وبيئة الثقة 
واالنفتاح والتمكيف. كما أف مسئولية المنشأة االجتماعية تكوف 
مف خالؿ فيـ وتقدير والنظر بإيجابية لمطريقة التي تتفاعؿ بيا 

ع وتأثيرىا في المجتمع المحمي وعمى نطاؽ أوسع مف المؤسسة م
 الناحيتيف العممية واألخالقية.

 المبدأ الخامس: العمميات والحقائؽ:
تدير وتحسف المؤسسة مف عممياتيا مف أجؿ دعـ سياستيا       

واستراتيجيتيا وتمبي بشكؿ كامؿ وتخمؽ قيمة إضافية لزبائنيا 
العمميات والحقائؽ يكوف وأصحاب المصمحة. كما أف اإلدارة ب

دارة االنشطة بشكؿ نظامي عبر مجموعة  عف طريؽ فيـ وا 

مترابطة ومتعمقة ببعضيا مف االنظمة والعمميات وقرارات مبنية 
 عمى معمومات سميمة وموثقة.

 المبدأ السادس: النتائج:
التركيز بوضوح عمى وتفيـ الطمبة والعمالء االخريف      

القيـ مع األخذ في الحسباف تقدير واحتياجاتيـ وطموحاتيـ و 
مساىماتيـ ومساىمات غيرىـ مف اصحاب المصمحة. وايضًا 
النظر إلى ماذا تحقؽ المؤسسة في العالقة مع مجتمعيا 
المحمي، الوطني، الدولي؟. فيكوف التوجو لمعميؿ عف طريؽ 
توقع وتحقيؽ التوازف وتمبية االحتياجات الحالية والمستقبمية لكؿ 

والموظفيف وغيرىـ عبر تطوير ووضع مجموعة  مف الطمبة
متوازنة مف المؤشرات واألىداؼ المناسبة ومتابعة األداء وتحديد 
المعايير واتخاذ اإلجراءات المناسبة استنادًا إلى مجموعة شاممة 

 مف ىذه المعمومات.
 المبدأ السابع: االستمرارية في التعميـ واإلبداع والتحسيف:

مف العمميات اليومية  المستمر جزءاً يعتبر التحسيف       
ولجميع وحدات العمؿ في المؤسسة والتحسيف المستمر في ظؿ 
إدارة الجودة يتجمى في قدرة التنظيـ عمى تصميـ وتطبيؽ نظاـ 

لممستفيد مف خالؿ السعي  تاماً  إبداعي يحقؽ باستمرار رضاً 
لذلؾ مف الميـ  [.22المتواصؿ لموصوؿ إلى األداء األمثؿ ]

جراء التغيرات تحف دارة وتقاسـ التعمـ والخبرات وا  يز وتشجيع وا 
باستخداـ اإلبداع واالبتكار ولتمكيف لتحسينات مستمرة مف 

 إضافة قيمة عمى نحو متسؽ ومستمر. 
وتحتاج اإلدارة إلى التعرؼ عمى احتياجات العمالء مسبقا       

قبؿ أف تنتج مخرج ذو جودة، وىذه االحتياجات تصمح كأساس 
ي تحديد سمات المخرج والعمميات المطموبة مف خالؿ التعرؼ ف

عمى احتياجات العمالء، وترجمة ىذه االحتياجات إلى معايير 
مخرج جودة، ثـ إنشاء العمميات الخاصة بإنتاج المخرج، وأخيرا 

 .[19] تنفيذ تمؾ العمميات
في ضوء العرض السابؽ لمبادئ إدارة الجودة تعتبر ىذه      

ي عوامؿ نجاح إدارة الجودة في مؤسسات التعميـ المبادئ ى
العالي، حيث أشارت إلى أىمية القيادة في تحقيؽ الجودة في 
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المؤسسة، كما اىتمت برضا المستفيد بالدرجة األولى داخؿ 
وخارج المؤسسة، ودور ثقافة الجودة في تدعيـ اإلتقاف في العمؿ 

تركيز عمى واستمراره، مع التركيز عمى العمميات بدال مف ال
 النتائج وقياس الجودة وتقييميا.

لمجودة في  ((EFQMمتطمبات تطبيؽ النموذج األوروبي 
 مؤسسات التعميـ العالي:

لمجودة  ((EFQMمف أىـ متطمبات تطبيؽ النموذج األوروبي 
 في التعميـ العالي ما يمي:

 دعـ وتأييد اإلدارة العميا لنظاـ إدارة الجودة.
 اـ إدارة الجودة.التخطيط والتطوير لنظ

تنمية الموارد البشرية وتدريب العامميف وتحفيزىـ لتحسيف مستوى 
 األداء اإلداري.

 نشر ثقافة الجودة بيف جميع العامميف.
مراقبة ومتابعة وتقيـ العمميات اإلدارية والتعميمية وفؽ معايير 

 النموذج األوروبي.
 تعميمية.تطوير نظـ المعمومات لتسييؿ العمميات اإلدارية وال

 توفير كفاءات إدارية وأكاديمية مؤىمة.
تفويض الصالحيات وتشجيع العمؿ الجماعي بعيدا عف المركزية 

 [.21] في اتخاذ القرارات
 .معوقات تطبيؽ إدارة الجودة في التعميـ العالي

قد تنجح بعض المؤسسات في تطبيؽ برامج إدارة الجودة،      
اقع إف الصفات األساسية بينما يفشؿ البعض اآلخر، وفي الو 

التي تمتاز بيا مبادئ إدارة الجودة بسيطة ويرجع السبب الرئيسي 
لفشؿ ىذه المؤسسات في عممية التطبيؽ نفسيا، وقد يكوف السر 
في نجاح ىذه المؤسسات في اختيار أفضؿ برنامج إلدارة الجودة 
بؿ في تبني البرنامج الذي يتناسب مع ثقافة المؤسسة وأفرادىا، 

في مشاركة والتزاـ كؿ فرد في المؤسسة بيذا البرنامج وأىدافو و 
[12.] 
وىناؾ أسباب شائعة في فشؿ تطبيؽ برامج إدارة الجودة حددىا  

 [ بما يمي: 18عميمات ]
 . عدـ التزاـ اإلدارة العميا بتطبيؽ برنامج إدارة الجودة

التركيز عمى أساليب معينة في إدارة الجودة وعدـ النظر إلى 
 ارة الجودة كنظاـ متكامؿ.إد

عدـ تحويؿ التدريب عمى برنامج إدارة الجودة إلى حيز الواقع 
 مف خالؿ إيجاد مشاريع تحسيف الجودة ونظاـ االقتراحات.

توقع نتائج فورية وليست عمى المدى البعيد، في حيف قد      
يستغرؽ تحقيؽ نتائج ميمة وممموسة مف تطبيؽ برنامج إدارة 

و سنتيف، ولمحصوؿ عمى فوائد سريعة، قد تقـو الجودة سنة أ
بعض المؤسسات بتكثيؼ جيودىا في تطبيؽ البرنامج وبالتالي 

 يحدث الفشؿ المتوقع.
تعتمد برامج إدارة الجودة عمى خبراء بالجودة أكثر مف اعتمادىا 

 عمى األشخاص العادييف في المؤسسة.
التي  [ بعض المعيقات والصعوبات23ويضيؼ العاجز ونشواف ]

 تواجو إدارة الجودة في المجاؿ التعميمي أىميا:
ضعؼ الكوادر المدربة والمؤىمة في مجاؿ إدارة الجودة في 

 المجاؿ التربوي والقادرة عمى تحمؿ المسئولية واالبتكار.
عدـ تقبؿ اإلدارييف والعامميف أساليب التطوير والتحسيف، ألنيا 

تحمميا كما تسبب تتطمب منيـ ميارات وكفايات ال يستطيعوف 
 ليـ ضعفا مع سمطتيـ اإلدارية.

اإلرث الثقافي واالجتماعي الذي يرفض تقبؿ ما ىو جديد 
 . ومتطور

ضعؼ األنماط القيادية لدى المديريف واإلدارييف أصحاب القرار 
 . في الميداف التربوي

ضعؼ العالقة بيف المؤسسات التعميمية والمجتمع المحمي، 
 في اتخاذ القرارات. وضعؼ عمميات المشاركة

سباب أ[ 24] لتعميـ الجامعي يعزو العمويوعمى الصعيد ا
الصعوبات والتحديات في تطبيؽ إدارة الجودة في الجامعات 

 العربية إلى عدة أسباب أىميا:
 غياب التنافسية في األسواؽ العالمية لخريجي الجامعات العربية

لجامعات تدىور اإلنتاجية في المجاالت العديدة لخريجي ا
 العربية.

 ة ػة تنظيميػػيػافػقػة وثػػػـ إداريػػيػػقػػث بػػبػػة والتشػػػؿ اإلداريػػاكػػادـ الييػػػػتق



 
 

275 

 يعصب االنفكاؾ عنيا.
ضعاؼ  ترسيخ االعتماد عمى المركزية، أي االعتماد عمى الفرد وا 

 دور المجموعات والمجالس.
 ىيمنة القطاع اإلداري عمى القطاع األكاديمي.

 كفاءة اإلدارييف وبعض القيادات األكاديمية.ضعؼ 
 الدراسات السابقة. 4

[ حوؿ متطمبات تطبيؽ الجودة في 25في دراسة محمد ]      
مؤسسات التعميـ العالي وضح بأنو يستمـز لتطبيؽ إدارة الجودة 
في المؤسسات التعميمية وخصوصا التعميـ العالي العديد مف 

ي دعـ وتأييد اإلدارة العميا لنظاـ المتطمبات التي يمكف إيجازىا ف
إدارة الجودة في المؤسسة التعميمية. وترسيخ ثقافة الجودة لدى 
مختمؼ العامميف في مؤسسات التعميـ العالي مما يسيؿ عممية 
تطبيقيا وااللتزاـ بيا. وتوحيد العمميات وذلؾ مف خالؿ توحيد 

ميارة أسموب العمؿ مما يرفع مف مستوى جودة األداء ودرجة ال
داخؿ مؤسسات التعميـ العالي. والمتابعة والتي يجب أف تكوف 
شاممة ومستمرة مف اجؿ التقييـ ومعالجة االنحرافات. واستخداـ 
وتطوير أساليب ونماذج حؿ المشكالت وتدريب المديريف 
والعامميف. وتأسيس نظاـ معمومات دقيؽ إلدارة وضماف الجودة 

اليياكؿ التنظيمية إلحداث داخؿ المؤسسة التعميمية. وتحديث 
 التجديد المطموب مف خالؿ تحديد المياـ والمسؤوليات وتفعيميا.

[ في دراستيـ "التميز في 26كما وضح جميؿ وسفير ]     
األداء: ما ىيتو وكيؼ يمكف تحقيقو في المنظمات أنو عند اتباع 
النموذج األوروبي" البد مف اتباع ما يمي: ارتباط العناصر 

ع إدراؾ الوزف المساىـ بو بيدؼ تحقيؽ الجودة. ضروري م
والتأكد مف المخرجات والنتائج؛ وأىمية تواجد القيادة وعممية إدارة 

رضاء العميؿ.  األفراد وا 
[: فقد ىدفت إلي الوصوؿ إلي 27أما دراسة األصبحي "]     

نموذج مقترح إلدارة التغيير في الجامعات اليمنية في ضوء 
اإلدارية المعاصرة، وتوصمت الدراسة إلي أف  الواقع واالتجاىات

التغيير المعاصر يكوف في إدارة الجودة الشاممة واالستراتيجية 
والتكييؼ الثقافي وفرؽ العمؿ وأنو بالرغـ أف إمكانية الجامعات 

اليمنية لمتغيير وفؽ آراء العينة كاف عالًيا غير؛ أف تطبيؽ عممية 
 التغيير كاف بدرجة متوسطة.

": إلى وضع تصور لتطوير [28"] ىدفت دراسة الياديو      
أداء الجامعات اليمنية وفؽ معايير الجودة الشاممة، وقد اعتمدت 
الدراسة عمى المؤشرات والبيانات اإلحصائية والمعمومات مف 
واقع التقارير والوثائؽ، وقد خرجت الدراسة بوجود عدد مف 

بني القيادة لثقافة المعوقات لتطبيؽ معايير الجودة منيا: عدـ ت
الجودة والعمؿ مع المرؤوسيف بروح الفريؽ كذلؾ ضعؼ قياس 
النتائج ورضى المستفيد مف الخدمات الجامعية سواء كاف 

 المستفيد الطالب أو المجتمع المحمي. 
[ ىدفت إلي معرفة ما إذا كاف ىناؾ Hirtz [35دراسة       

مك انية تطبيؽ مدخؿ عالقة بيف نمط القيادة التربوية السائدة وا 
إدارة الجودة الشاممة في مؤسسات التعميـ العالي، وقد اقتصرت 

" األمريكية والحاصمة عمى Missouriالدراسة عمى جامعة "
لتكوف أوؿ مؤسسة تربوية تحصؿ  1990جائزة الجودة لعاـ 

عمي ىذه الجائزة وفؽ معايير بالدريدج وقد توصمت النتائج إلي 
مكانية تطبيؽ الجودة، أف ىناؾ عالقة بيف الن مط القيادي وا 

 وتغيير النمط يساعد في تطبيؽ الجودة.
[ ىدفت إلي معرفة معايير الجودة Lewis [36دراسة      

الشاممة في التعميـ العالي بوالية تكساس أألمريكية بمغت العينة 
مدير دائرة ورئيسي قسـ في ألجامعة وتوصمت الدراسة إلي  86

ؽ معايير إدارة الجودة الشاممة في أف ىناؾ نقص في تطبي
مؤسسات التعميـ العالي يتمثؿ في ضعؼ عمميات المراقبة 
والمتابعة والتدقيؽ وأف مديري الدوائر يروف أف الجامعة تطبؽ 

": [17] دراسة بدح        المعايير ورؤساء األقساـ ينفوف ذلؾ.
ىدفت إلي تطوير نموذج إلدارة الجودة الشاممة والتعرؼ إلي 
درجة إمكانية تطبيقو في الجامعات األردنية العامة، وتتكوف 

( ويشمؿ 508) عينة الدراسة مف كافة مجتمع الدراسة البالغ
جميع العمداء ورؤساء األقساـ ومدير الوحدات اإلدارية 
لمجامعات األردنية العامة وىي ثماف جامعات وجاءت النتائج 

عة والثقافة التنظيمية بدرجات عالية لجوانب القيادة ورسالة الجام
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والحوسبة والتخطيط االستراتيجي والتنمية البشرية وغيرىا وأنيا 
 مالئمة لمتطمبات الجامعة.

": ىدفت إلي التعرؼ عمي اإلطار الفكري [32"] دراسة برقاف
إلدارة الجودة الشاممة باعتبارىا اتجاًىا حديثًا في مجاؿ اإلدارة 

لمستمر لمجودة وأداء وكأسموب إداري ييدؼ إلي التحسيف ا
المؤسسة ككؿ، وكيفية تطبيقو عممًيا كما أنو عرض بعض 
التجارب العالمية وتوصمت الدراسة مف خالؿ ذلؾ كمو إلي 

 تصور مقترح لتطبيؽ إدارة الجودة الشاممة بجامعة حضرموت.
 التعقيب عمى الدراسات السابقة:

لسابقة أف إف أوجو الشبة بيف الدراسة الحالية والدراسات ا     
جميعيا تركز عمى الجودة في مؤسسات التعميـ العالي وتعمؿ 
عمى الوصوؿ لتصور مقترح لتطبيؽ إدارة الجودة الشاممة في 
التعميـ العالي، بينما اوجو االختالؼ بيف الدراسة الحالية 
والدراسات السابقة أف الدراسة الحالية تركز جيودىا عمى نموذج 

ة الشاممة وذلؾ ألنو يعد مف أقوى واحد فقط مف نماذج الجود
وافضؿ نماذج الجودة الشاممة الذي ييتـ بالموارد المالية والموارد 
البشرية في نفس الوقت مع العمؿ عمى احداث التغيير والتطوير 
بصورة مستمرة وتدريجية أال وىو نموذج الجودة األوروبي 

EFQM)) حيث أصبح نموذج التميز المعتمد مف المؤسسة .
إحدى أىـ الوسائؿ المعتمدة  ((EFQMوروبية إلدارة الجودة األ

عالميًا لالرتقاء بمستوى أداء المؤسسات وتمكينيا مف التقييـ 
الذاتي ومواكبة التطورات المتالحقة في شتى المجاالت وبالتالي 
تعزيز القدرات مف أجؿ تطبيؽ المفاىيـ اإلدارية الحديثة 

عالية بما يحقؽ رضى والمستدامة بأقؿ التكاليؼ وبجودة 
طالؽ  المتعامميف وتنمية الموارد البشرية وتشجيع روح اإلبداع وا 

 الممكات والقدرات.
 الطريقة واإلجراءات. 5

 منهج الدارسةأ. 
ُأستخدـ في الدراسة المنيج الوصفي التحميمي الذي يعتمد عمى 

 تجميع الحقائؽ والمعمومات، ثـ مقارنتيا وتحميميا وتفسيرىا، 
 .[33إلى تعميمات مقبولة ] لموصوؿ

 مجتمع الدراسةب. 
 تألؼ عينة الدراسة مف فئتيف ىما:

 فئة أعضاء ىيئة التدريس:
تـ اختيار عينة عشوائية مف أعضاء ىيئة التدريس مف جميع 
مؤسسات التعميـ العالي الخاصة بالرياض باستخداـ قانوف 

عمى اختيار العينة في حالة المجتمع اإلحصائي المعروؼ وذلؾ 
 النحو التالي:

 x(0.0025/ )770= 1ف ـ( +  a^2 xحجـ العينة= ف ـ/ ) 
 عضو ىيئة تدريس (263 =1+(770

وبالتالي بمغت عينة أعضاء ىيئة التدريس بمؤسسات التعميـ 
( عضو ىيئة تدريس، أي ما 263العالي الخاصة بالرياض )

 200%. وقد استجاب مف عينة البحث ليذه الفئة 34.2نسبتو 
 % مف نسبة العينة. 76ىيئة تدريس أي ما نسبتو  عضو

 فئة رؤساء األقساـ األكاديمية: 
تـ اختيار جميع رؤساء االقساـ األكاديمية بمؤسسات      

رئيسًا  108التعميـ العالي الخاصة بالرياض والبالغ عددىـ 
( رئيسًا أكاديميًا، بنسبة 83أكاديميًا، وقد استجاب مف ىذه الفئة )

 %( مف المجتمع األصمي.77دارىا )مئوية مق
 أدوات الدراسةج. 
لتحقيؽ أىداؼ الدراسة تـ إعداد استبانتيف، األولى لقياس      

مستوى األداء اإلداري لرؤساء األقساـ األكاديمية بمؤسسات 
التعميـ العالي الخاصة بالرياض في ضوء معايير النموذج 

ة نظر إلدارة الجودة، وذلؾ مف وجي ((EFQMاألوروبي 
أعضاء ىيئة التدريس، والثانية لمكشؼ عف معوقات تطبيؽ 

 ((EFQMرؤساء األقساـ األكاديمية لمعايير النموذج األوروبي 
إلدارة الجودة أثناء أداء عمميـ اإلداري وذلؾ مف وجية نظرىـ، 

 وفيما يمي تفصياًل لكؿ منيا:
ؿ مف االستبانة األولى مكونة مف جزئييف، يتكوف الجزء األو      

( فقرة موجية 64بيانات اساسية، ويتكوف الجزء الثاني مف )
لقياس مستوى األداء اإلداري لرؤساء األقساـ األكاديمية في 

 ف ػودة، مػػػإلدارة الج ((EFQMي ػػوذج األوروبػػنمػر الػػيػوء معايػػض
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 وجية نظر أعضاء ىيئة التدريس.
طبيؽ رؤساء االستبانة الثانية ىدفت إلى الكشؼ عف معوقات ت

األقساـ األكاديمية بمؤسسات التعميـ العالي الخاصة بالرياض 
إلدارة الجودة، أثناء أداء  ((EFQMلمعايير النموذج األوروبي 

 عمميـ اإلداري وذلؾ مف وجية نظرىـ.
محكميف مف  9لمتأكد مف صدؽ االستبانتيف تـ عرضيـ عمى

العرض  عدة جامعات سعودية وتـ عمؿ التعديالت االزمو بعد
االوؿ ومف ثـ عرضت مرة اخرى عمى نفس المحكميف وتـ 

 موافقة جميع المحكميف عمى صورتيا النيائية. 
ولحساب معامؿ الثبات لالستبانتيف تـ استخداـ طريقة الفا      

كرونباخ وقد تـ الحصوؿ عمى قيمة معامؿ ألفا كرونباخ لكؿ 
ككؿ وكانت مجاؿ مف مجاالت االستبانتيف وكذلؾ لالستبانتيف 

(، وكاف معامؿ 0.539معامالت الفا كرونباخ جميعيا فوؽ )
(، وىو إضافة إلى كونو قريبًا جدًا 0.900ألفا لالستبانتيف ككؿ )

مف معامؿ الثبات بطريقة التجزئة النصفية، فيو يدلؿ عمى أف 
االستبانة تتمتع أيضًا بدرجة عالية جدًا مف الثبات تزيدنا 

تبانة عمى عينة الدراسة مف أعضاء ىيئة اطمئنانًا لتطبيؽ االس
 تدريس ورؤساء األقساـ األكاديمية. 

 معالجة البيانات:
حسبت النتائج مف خالؿ قيمة المتوسط الحسابي عمى      

الدرجة القصوى، حيث حددت النقاط الفاصمة عمى التدرج، مف 
األدنى مقسومًا عمى ثالثة مستويات  –خالؿ )المدى األعمى 

( وذلؾ بغرض المقارنة 3÷  1-5( )"توسطة، ضعيفة"عالية، م
بيف المتوسطات وترتيب درجة أىمية المتطمبات، ودرجة إمكانية 
التطبيؽ، وبالتالي تـ وصؼ مستوى عبارات المتطمبات عمى 

( 3.67–2.34( ضعيفة، مف )1- 2.33الشكؿ اآلتي: مف )
 ( عالية. 5-3.68متوسطة، مف )

 نتائج. ال6
 نتائج المتعمقة بالسؤاؿ األوؿ:أواًل: مناقشة ال

ينص السؤاؿ األوؿ مف الدراسة عمى: ما مستوى األداء اإلداري 
 ي الخاصة ػػـ العالػػات التعميػػؤسسػػة بمػػيمػػػػاديػاـ األكػػاء األقسػػرؤسػػل

( EFQM)بمدينة الرياض في ضوء معايير النموذج األوروبي 

 تدريس؟إلدارة الجودة مف وجية نظر أعضاء ىيئة ال
ولإلجابة عف ىذا السؤاؿ تـ استخراج المتوسطات الحسابية      

والنسبة المئوية وذلؾ بتحميؿ االستبانة الموجية لقياس مستوى 
األداء اإلداري لرؤساء األقساـ األكاديمية بمؤسسات التعميـ 
العالي الخاصة بمدينة الرياض في ضوء معايير النموذج 

ودة مف وجية نظر أعضاء ىيئة إلدارة الج ((EFQMاألوروبي 
التدريس، اتضح أف استجابة أفراد العينة عمى درجة مستوى 
األداء اإلداري لرؤساء األقساـ األكاديمية تراوحت ما بيف 

%( في أدناىا، ولـ تظير 53.4%( في أعالىا و)79.6)
النتائج نسبة مئوية لالستجابات الضعيفة أو العالية جدًا ألداء 

األكاديمية ليا. ويتفؽ ىذا جزئيًا مع دراسة رؤساء األقساـ 
[ التي اظيرت اف مستوى القدرات القيادية لرؤساء 18عميمات ]

األقساـ األكاديمية تقع ضمف المدى المتوسط فما فوؽ، ولـ 
تظير استجابات افراد العينة نسبة ضعيفة أو عالية جدًا ألداء 

 رؤساء األقساـ األكاديمية ليا.
ئج اف الفقرات التي حصمت عمى أعمى نسبة وتبيف النتا     

مئوية لدرجة مستوى األداء اإلداري لرؤساء األقساـ األكاديمية 
%(، وتدؿ 79.6 -%60.1في جميع المعايير تراوحت ما بيف )

ىذه النتائج عمى أف رئيس القسـ األكاديمي يؤدي دوره في ىذه 
لمعايير  الفقرات بدرجة عالية، والمالحظ أف ىذه الفقرات تنتمي

الدراسة السبعة، فقد حصمت جميع فقرات المعيار الرابع المتعمؽ 
( فقرات عمى درجة أداء 9بالمشاركة والعمؿ الجماعي وعددىا )

( فقرات في المبدأ السادس المتعمؽ بالتحسيف 8عالية، وحصمت )
( فقرات مف 7المستمر والتميز عمى نفس الدرجة، وحصمت )

( فقرات مف 7لسياسة واالستراتيجية و)المبدأ الثالث المتعمؽ با
( 6المبدأ السابع الموارد البشرية عمى نفس الدرجة، وحصمت )
( 6فقرات مف المبدأ الثاني المتعمؽ بالمعمومات والحقائؽ و)

( فقرات 6فقرات مف المبدأ الخامس المتعمؽ بتحديد النتائج، و)
جة أداء مف المبدأ األوؿ المتعمؽ بالقيادة عمى نفس الدرجة )در 

 عالية(.
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ذلؾ الى أف لكؿ منظومة فكرية أسسًا ومبادئ تتركز  ىُيعز و      
دارة الجودة باستخداـ النموذج األوروبي   ((EFQMعمييا، وا 

كنتاج فكري ليا تطبيقاتيا الواسعة تستند إلى مجموعة مف 
 المعايير المترابطة والتي يصعب فصميا عف بعضيا.

[ التي 34مع دراسة ضحاوي ] وتتفؽ ىذه النتائج جزئياً      
اظيرت اف مف أكثر المياـ اإلدارية تركيزًا مف جانب رؤساء 

%( فأكثر مف 85األقساـ األكاديمية والتي حازت عمى )
استجابات أفراد العينة شممت التنسيؽ بروح الفريؽ وعقد 

 االجتماعات الدورية.
أما الفقرات التي حصمت عمى أدني نسبة مئوية لدرجة      

األداء اإلداري لرؤساء األقساـ األكاديمية في جميع المعايير فقد 
%(، وتدؿ ىذه النتائج عمى أف 60%، 53.4تراوحت ما بيف )

رئيس القسـ األكاديمي يؤدي دوره في ىذه الفقرات بدرجة 
متوسطة، والمالحظ أف ىذه الفقرات تنتمي لمعايير الدراسة 

مؽ بالمشاركة والعمؿ جميعًا باستثناء المعيار الرابع المتع

الجماعي والتي حصمت جميع فقراتو عمى نسبة مئوية عالية، 
( فقرات مف المبدأ المتعمؽ بالقيادة عمى درجة أداء 3وحصمت )

( فقرة مف المبدأ الثاني المتعمؽ بالمعمومات 2متوسط، وحصمت )
( فقرة مف المبدأ الثالث 1والحقائؽ عمى نفس الدرجة، وحصمت )

سياسة واالستراتيجية، وفقرة واحدة مف المبدأ الخامس المتعمؽ بال
المتعمؽ بتحديد النتائج، وفقرة واحدة مف المبدأ السادس المتعمؽ 
بالتحسيف المستمر والتميز وفقرة واحدة مف المبدأ السابع المتعمؽ 

 بالموارد البشرية عمى نفس الدرجة )درجة أداء متوسطة(.
[ التي أظير اف ىناؾ 8ري ]وتتفؽ ىذه النتائج مع دراسة العم

مستوى متوسط التجاىات أعضاء ىيئة التدريس نحو أداء 
 رؤساء االقساـ األكاديمية.

ولتحديد درجة مستوى األداء اإلداري لرؤساء األقساـ األكاديمية 
لمبادئ االستبانة ككؿ، تـ ترتيب المبادئ تنازليًا حسب النسبة 

التدريس، اء ىيئة المئوية الستجابات عينة الدراسة مف أعض
 (:1وىي موضحة في جدوؿ )

 1 جدول
ي لرؤساء التكرارات والمتوسطات واالنحراف المعياري والنسب المئوية والترتيب لكل مبدأ من مبادئ االستبانة الموجهة لقياس مستوى األداء اإلدار 

 (222 = األقسام األكاديمية )ن
رقم المبدأ في 

 االستبانة
المتوسط  تمجموع التكرارا المبدأ

 الحسابي
 الترتيب النسبة المئوية االنحراف المعياري

 1 71.8 0.86 3.59 717 المشاركة والعمؿ الجماعي 4
 2 68.2 0.82 3.41 682 المعمومات والحقائؽ 2
 3 66.8 0.87 3.34 667 القيادة 1
 4 66.6 0.93 3.33 666 التحسيف المستمر 6
 5 66.2 0.83 3.31 661 تحديد النتائج 5
 6 65.4 0.99 3.27 654 السياسة واالستراتيجية 3
 7 68.2 0.82 3.27 654 الموارد البشرية 7

 67.6 0.89 3.38 676 االستبانة ككؿ
( اف المبدأ الرابع المتعمؽ بالمشاركة 1يوضح جدوؿ )      

والعمؿ الجماعي لدى العينة الكمية احتؿ المرتبة األولى، وكانت 
(، يميو المبدأ الثاني المتعمؽ بالمعمومات 3.59بمتوسط حسابي )

( 3.41والحقائؽ والذي احتؿ المرتبة الثانية بمتوسط حسابي )
يميو المبدأ األوؿ المتعمؽ بالقيادة والذي احتؿ المرتبة الثالثة 

( يميو المبدأ السادس المتعمؽ بالتحسيف 3.34بمتوسط حسابي )
بعة بمتوسط حسابي المستمر والتميز الذي احتؿ المرتبة الرا

( يميو المبدأ الخامس المتعمؽ بتحديد النتائج والذي احتؿ 3.33)
( يميو المبدأ الثالث 3.31المرتبة الخامسة بمتوسط حسابي )

المتعمؽ بالسياسة واالستراتيجية والمبدأ السابع المتعمؽ بالموارد 
البشرية المذاف احتال المرتبة السادسة واألخيرة بمتوسط حسابي 

( بينما كانت درجة األداء اإلداري في االستبانة ككؿ 3.27)
( ويتبيف مف ىذه النتائج أف جميع 3.38بمتوسط حسابي )

 اـ ػػػػػالمبادئ بما فييا االستبانة ككؿ كانت درجة أداء رؤساء األقس
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 .األكاديمية ليا متوسطة
ومف خالؿ تناوؿ مبادئ االستبانة ككؿ، يتضح أف رئيس القسـ 

 :في أدائو اإلداري يميؿ ؿ األكاديمي
البدء بالمشاركة والعمؿ الجماعي ومف ثـ يقؿ أداء رؤساء  •

االقساـ األكاديمية في الجانب المتعمؽ بالمعمومات والحقائؽ 
والتي غالبًا ما تكوف حوؿ أداء أعضاء ىيئة التدريس وما تواجو 

 .القسـ مف مشاكؿ كما ذكر أعضاء ىيئة التدريس في تعميقاتيـ
أيضًا يالحظ بأف أداء رئيس القسـ القيادي منخفض مقارنة  •

 .بالمبدأيف السابقيف
بينما كاف أداء رئيس القسـ األكاديمي المتعمؽ بالتحسيف  •

 الرابعالمستمر والتميز في المرتبة 
أما أداء رئيس القسـ األكاديمي المتعمؽ بتحديد النتائج فقد جاء  •

لؾ لقمة التركيز عمى رضا في المرتبة الخامسة وربما يعود ذ
أعضاء ىيئة التدريس والطمبة كما اوضحت التعميقات التي 

 .العينةاضافيا بعض افراد 
بينما أداء رئيس القسـ األكاديمي المتعمؽ بالسياسة  •

واالستراتيجية والموارد البشرية فقد جاء في المرتبة السادسة 
 .واألخيرة، ويتضح أف ىناؾ قصورًا في ىذا األداء

 :ثانيًا: مناقشة النتائج المتعمقة بالسؤاؿ الثاني
ينص السؤاؿ الثاني مف الدراسة عمى: ما معوقات تطبيؽ رؤساء 
األقساـ األكاديمية بمؤسسات التعميـ العالي الخاصة بالرياض 

إلدارة الجودة أثناء أداء  (EFQM) لمعايير النموذج األوروبي
 عمميـ اإلداري مف وجية نظرىـ؟

ستجابات أفراد عينة الدراسة مف رؤساء االقساـ إف ا     
األكاديمية عمى درجة معوقات تطبيؽ رؤساء األقساـ األكاديمية 

إلدارة الجودة تراوحت ما  (EFQM) لمعايير النموذج األوروبي
%( في أدناىا، ولـ تظير 41.8%( في أعالىا أو )73.2بيف )

لية جدًا لمعوقات النتائج نسبة مئوية لالستجابات الضعيفة أو العا
    تطبيؽ رؤساء األقساـ األكاديمية لمعايير النموذج األوروبي

(EFQM) إلدارة الجودة ليا. 
 أظيػػرت[ التي 30وتتفؽ ىذه النتائج جزئيًا مع دراسة صافي ]   

ضعؼ دور الجامعات العربية في مواجية تحديات االتجاه نحو 
فير أسس الجودة، نماذج الجودة مف حيث توفير متطمباتيا، وتو 

 .والقياـ بإجراءات إلنجاح تطبيقيا
وتبيف النتائج أف الفقرات التي حصمت عمى أعمى نسبة      

مئوية لدرجة معوقات تطبيؽ رؤساء األقساـ األكاديمية لمعايير 
إلدارة الجودة أثناء أداء عمميـ  (EFQM) النموذج األوروبي

-%60.4اإلداري في جميع المعايير تراوحت ما بيف )
%(، وتدؿ ىذه النتائج عمى أف درجة معوقات تطبيؽ 73.2

 (EFQM) رؤساء األقساـ األكاديمية لمعايير النموذج األوروبي
إلدارة الجودة أثناء أداء عمميـ اإلداري في ىذه الفقرات كبيرة، 
والمالحظ أف ىذه الفقرات تنتمي لمعايير الدراسة السبعة، فقد 

ر الخامس المتعمؽ بمعوقات تحديد ( فقرات مف المعيا4حصمت )
( فقرات مف 3النتائج عمى درجة معوقات كبيرة، وحصمت )

المعيار السادس المتعمؽ بمعوقات التحسيف المستمر والتميز 
عمى نفس الدرجة، وحصمت فقرتيف مف المعيار الرابع المتعمؽ 
بمعوقات المشاركة والعمؿ الجماعي عمى نفس الدرجة، وحصمت 

مف المعيار األوؿ المتعمؽ بمعوقات القيادة وفقرة فقرة واحدة 
واحدة مف المعيار الثاني المتعمؽ بمعوقات المعمومات والحقائؽ 

 (.عمى نفس الدرجة )درجة معوقات كبيرة
أما الفقرات التي حصمت عمى أدنى نسبة مئوية لدرجة      

معوقات تطبيؽ رؤساء األقساـ األكاديمية لمعايير النموذج 
ي إلدارة الجودة أثناء أداء عمميـ اإلداري في جميع األوروب

%(، وتدؿ النتائج عمى 60-%41.8المعايير تراوحت ما بيف )
أف درجة معوقات تطبيؽ رؤساء االقساـ األكاديمية لمعايير 
النموذج األوروبي إلدارة الجودة أثناء أداء عمميـ اإلداري في 

ات لمعايير الدراسة ىذه الفقرات متوسطة، والمالحظ أف ىذه الفقر 
( فقرات مف المعيار األوؿ المتعمؽ 5السبعة، فقد حصمت )

( فقرات مف 3بمعوقات القيادة عمى درجة متوسطة، وحصمت )
( 3المعيار الثاني المتعمؽ بمعوقات المعمومات والحقائؽ، و)

فقرات مف المعيار الرابع المتعمؽ بمعوقات المشاركة والعمؿ 
ف المعيار السادس المتعمؽ بمعوقات ( فقرات م3الجماعي، و)
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التحسيف المستمر والتميز عمى نفس الدرجة، وحصمت فقرة مف 
المعيار الخامس المتعمؽ بمعوقات تحديد النتائج عمى نفس 

 (.الدرجة )درجة معوقات متوسطة
[ التي 29وتتفؽ ىذه النتائج مع دراسة المدىوف والطالع ]

نموذج الييئة  اظيرت اف ىناؾ مستوى متوسط مف عناصر
 اتػػػدد مف الجامعػػي عػالوطنية لالعتماد والجودة النوعية متوفرة ف

 .العربية
ولتحديد درجة معوقات تطبيؽ رؤساء االقساـ األكاديمية لمبادئ 

إلدارة الجودة لمعايير االستبانة  (EFQM) النموذج األوروبي
تجابات ككؿ، تـ ترتيب المعايير تنازليًا حسب النسبة المئوية الس

عينة الدراسة مف رؤساء األقساـ األكاديمية عمييا، وىي 
 :موضحة في الجدوؿ التالي

 2 جدول
ؤساء التكرارات والمتوسطات واالنحراف المعياري والنسب المئوية والترتيب لكل معيار من معايير االستبانة الموجهة لمكشف عن معوقات تطبيق ر 

 (33 = إلدارة الجودة )ن (EFQM)األوروبي االقسام األكاديمية لمعايير النموذج 
 الترتيب النسبة المئوية االنحراف المعياري المتوسط الحسابي مجموع التكرارات  المبدأ رقم المبدأ في االستبانة

 1 65.0 0.74 3.68 270 معوقات تحديد النتائج 5
 2 58.2 0.84 2.91 241 معوقات السياسة واالستراتيجية 3
 3 57.6 0.65 2.88 239 سيف المستمر والتميزمعوقات التح 6
 4 56.0 0.70 2.80 232 معوقات المشاركة والعمؿ الجماعي 4
 5 54.8 0.74 2.74 228 معوقات القيادة 1
 6 53.2 0.75 2.66 221 معوقات المعمومات والحقائؽ 2
 7 53.0 0.70 2.62 233 معوقات الموارد البشرية 7

 57.5 0.74 2.87 239 االستبانة ككؿ
( أف المعوقات المتعمقة بمبادئ 2يتضح مف جدوؿ )     

 :النموذج األوروبي إلدارة الجودة ىي كما يمي
المبدأ الخامس المتعمؽ بمعوقات تحديد النتائج لدى العينة  •

 .يميو( 3.25الكمية احتؿ المرتبة األولى بمتوسط حسابي )
االستراتيجية والذي المبدأ الثالث المتعمؽ بمعوقات السياسة و  •

 .يميو( 2.91احتؿ المرتبة الثانية بمتوسط حسابي )
المبدأ السادس المتعمؽ بمعوقات التحسيف المستمر والتميز  •

 .ويميو( 2.88الذي احتؿ المرتبة الثالثة بمتوسط حسابي )
المبدأ الرابع المتعمؽ بمعوقات المشاركة والعمؿ الجماعي  •

 .ويميو( 2.80بمتوسط حسابي )
المبدأ االوؿ المتعمؽ بمعوقات القيادة والذي أحتؿ المرتبة  •

 .يميو( 2.74الخامسة بمتوسط حسابي )
المبدأ الثاني المتعمؽ بمعوقات المعمومات الحقائؽ والذي احتؿ  •

 .ويميو( 2.66المرتبة السادسة بمتوسط حسابي )
 المبدأ السابع المتعمؽ بمعوقات الموارد البشرية والذي احتؿ •

 (.2.62المرتبة السابعة بمتوسط حسابي )

بينما كانت درجة معوقات تطبيؽ رؤساء االقساـ األكاديمية      
لمبادئ إدارة الجودة في ظؿ النموذج األوروبي أثناء أداء عمميـ 

( ويتبيف مف 2.87اإلداري في االستبانة ككؿ بمتوسط حسابي )
بانة ككؿ كانت ىذه النتائج أف جميع المعايير بما فييا االست

درجة المعوقات ليا متوسطة، باستثناء المعيار الخامس المتعمؽ 
بمعوقات تحديد النتائج كانت درجة المعوقات لو كبيرة. وىذا ما 

[ حيث وضحا اف 28[ واليادي ]27يتفؽ مع دراسة االصبحي ]
مف ابرز معوقات تطبيؽ الجودة في مؤسسات التعميـ العالي ىي 

عمقة بالجودة وكذلؾ ضعؼ تبني ثقافة التغيير قياس النتائج المت
 .وتطبيقيا

ومف خالؿ تناوؿ معايير االستبانة ككؿ، يتضح اف درجة     
معوقات تطبيؽ رؤساء االقساـ األكاديمية لمعايير النموذج 

إلدارة الجودة أثناء أداء عمميـ اإلداري  (EFQM) األوروبي
و ذلؾ إلى عدة تبدأ بمعوقات تحديد النتائج وبدرجة كبيرة، ويعز 

 :نفسيـ في االستبانة أىمياأقساـ سباب كما ذكرىا رؤساء األأ
 ف احتياجات الطمبة وأعضاء ىيئة التدريس ؽ بيػػػػة التوفيػػػصعوب •
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 .والمجتمع واإلدارة التعميمية
 .قمة التنسيؽ بيف األقساـ األكاديمية ومؤسسات المجتمع •

رتبة الثانية أما معوقات السياسة واالستراتيجية فتأتي في الم
 :وبدرجة متوسطة، ويعزو ذلؾ إلى عدة أسباب أىميا

ضعؼ القدرة لدى رؤساء األقساـ األكاديمية عمى التحديد  •
 .الدقيؽ لألىداؼ المرجوة مف وراء فكرىـ التخطيطي

ضعؼ مشاركة أعضاء ىيئة التدريس في بناء الخطط  •
 .التطويرية ألقساميـ

قساـ األكاديمية إلى المعمومات افتقار نظاـ المعمومات في اال •
المستقبمية، والتي يتـ التوصؿ ليا عبر اساليب وتقنيات دقيقة، 
وذلؾ يجعؿ رئيس القسـ يعتمد فقط عمى المعمومات المتاحة 

 .إلعداد اخطط، وغير قادر عمى إعداد الخطط البديمة
أما معوقات التحسيف المستمر والتميز فتأتي في المرتبة الثانية 

 :متوسطة، ويعزو ذلؾ إلى عدة أسباب أىميا وبدرجة
ضعؼ اإلمكانيات المادية الالزمة لعمميات اإلصالح  •

 .والتحسيف والتطوير داخؿ األقساـ األكاديمية
عزوؼ غالبية رؤساء االقساـ األكاديمية عف االطالع عمى  •

الجديد والحديث في مجاؿ اإلدارة مف اساليب أو اتجاىات 
لية، األمر الذي يجعؿ إدارتيـ ألقساميـ عالمية أو خبرات دو 

 .إدارة خاوية
سيطرة القيادة اإلدارية العميا في قمة اليـر اإلداري لمجامعة  •

عمى جميع االقساـ األكاديمية، والتدخؿ في شئونيا، األمر الذي 
 .سمب مف االقساـ األكاديمية بعضًا مف اختصاصاتيا

تي في المرتبة الرابعة أما معوقات المشاركة والعمؿ الجماعي فتأ
 :وبدرجة متوسطة، ويعزو ذلؾ إلى عدة أسباب أىميا

 .زيادة العبء التدريسي ألعضاء الييئة التدريسية •
غياب المناخ التنظيمي المشجع عمى عقد االجتماعات داخؿ  •

 .األقساـ األكاديمية
 ضعؼ العالقات اإلنسانية بيف أعضاء القسـ في بعض •

 .األحياف
 ة، ػػػػػت القيادة فتأتي في المرتبة الخامسة وبدرجة متوسطأما معوقا

 :ويعزو ذلؾ إلى عدة اسباب أىميا
زيادة األعباء اإلدارية واألكاديمية الممقاة عمى كاىؿ رئيس  •

القسـ األكاديمي، تعيؽ قيامو بعمميات الرقابة عمى أداء أعضاء 
 .الييئة التدريسية لمتأكد مف االلتزاـ بمعايير األداء الجيد

 .عدـ تعييف نائب أو مساعد إداري لرئيس القسـ األكاديمي •
 .محدودية الصالحيات الممنوحة لرؤساء األقساـ األكاديمية •
 .زيادة عدد الطمبة في بعض األقساـ األكاديمية •

أما معوقات المعمومات والحقائؽ فتأتي في المرتبة السادسة 
 :اوبدرجة متوسطة، ويعزو ذلؾ إلى عدة أسباب أىمي

ضعؼ القدرة لدى بعض رؤساء األقساـ عمى التوظيؼ الفعاؿ  •
لتكنولوجيا المعمومات في عممية اتخاذ القرارات المتعمقة بأقساميـ 

 .نتيجة لقمة التدريب والتأىيؿ الكافي
ابتعاد رؤساء األقساـ األكاديمية عف نظـ دعـ القرارات: وىي  •

ورسـو ونماذج  نظـ تزود المديريف بأدوات معموماتية )جداوؿ
 .ومحاكاة( تساعدىـ في حؿ المشكالت بأنفسيـ

ضعؼ الرغبة لدى أعضاء الييئة التدريسية في المشاركة في  •
دارة الجامعات  اتخاذ القرارات كنتيجة لتجاىؿ مجالس الكميات وا 

 .لقرارات األقساـ األكاديمية
غياب التنسيؽ بيف األقساـ والكميات، وغياب التخطيط والمنيج  •

 .العممي في العمؿ، وغياب المعيارية والمساءلة في العمؿ
 .ضعؼ البنية التحتية لالتصاالت في الجامعة •

أما معوقات الموارد البشرية فتأتي في المرتبة السابعة واالخيرة 
 :وبدرجة متوسطة، ويعزو ذلؾ إلى عدة أسباب أىميا

 أ. عدـ منح رؤساء األقساـ األكاديمية صالحيات واختصاصات
 .أوسع في عمميات التنسيؽ واتخاذ القرارات

ب. قمة اف لـ يكف االفتقار لمدورات التدريبية لرؤساء األقساـ 
األكاديمية عمى التقنيات الحديثة لجمع البيانات وتحميميا مثؿ 

 .المعالجات اإلحصائية والحوسبة إلى غير ذلؾ
 :مناقشة النتائج المتعمقة بالسؤاؿ الثالث

لث مف الدراسة عمي: ما التصور المقترح ينص السؤاؿ الثا
لتطوير األداء اإلداري لرؤساء األقساـ األكاديمية بمؤسسات 
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التعميـ العالي الخاصة بالرياض في ضوء معايير النموذج 
 إلدارة الجودة؟ (EFQM) األوروبي

مف خالؿ النتائج التي توصمت إلييا الدراسة، وبناًء عمى     
ميا رؤساء األقساـ األكاديمية مف التوصيات والمقترحات التي قد

خالؿ إجابتيـ عف السؤاؿ المفتوح في االستبانة الموجية لمكشؼ 
عف معوقات تطبيؽ رؤساء األقساـ األكاديمية لمعايير النموذج 

إلدارة الجودة أثناء أداء عمميـ، وبعد القياـ (EFQM)  األوروبي
لصيغ بالدراسة والتحميؿ لمدراسات السابقة في التصورات وا

الحديثة المساىمة في تطوير األداء اإلداري لرؤساء األقساـ 
إلدارة  (EFQM) األكاديمية في ضوء معايير النموذج األوروبي

الجودة، فإنو ُطرح مجموعة مف التوصيات التي مف تصور 
مقترح بيدؼ تطوير األداء اإلداري لرؤساء األقساـ األكاديمية 

الرياض في ضوء معايير بمؤسسات التعميـ العالي الخاصة ب
إلدارة الجودة، وتـ عرضو وفؽ  (EFQM) النموذج األوروبي

 :إلدارة الجودة كما يمي(EFQM)  مبادئ النموذج األوروبي
 التصور المقترح

بالرجوع إلى النتائج التي رصدتيا الدراسة الحالية، نجد أف      
ىناؾ الكثير مف أوجو القصور في أداء رؤساء األقساـ 

ديمية في مؤسسات التعميـ العالي الخاصة بالرياض التي األكا
تحوؿ دوف جودتو؛ األمر الذي يجعمو في حاجة ماسة إلى 
تطوير وتحديث ليتناسب مع التحديات العصرية التي تواجيو. 
فاإلدارة التقميدية اليرمية قد أصبحت قديمة وغير مالئمة لعصر 

 ومات االداريةالتحديات واالنفجار المعرفي وعصر نظاـ المعم
Management Information System (MIS)  وفي ظؿ

إلدارة الجودة التي تـ  (EFQM) فمسفة النموذج األوروبي
طرحيا ومناقشتيا في الدراسة الحالية، يحاوؿ الفصؿ الحالي 
االجابة عف السؤاؿ الثالث لمدراسة وىو " ما التصور المقترح 

ـ األكاديمية بمؤسسات لتطوير األداء اإلداري لرؤساء األقسا
التعميـ العالي الخاصة بالرياض في ضوء معايير النموذج 

إلدارة الجودة؟"، مستندًة عمى نتائج  (EFQM) األوروبي
 الدراسة، ونتائج الدراسات السابقة الواردة في الدراسات السابقة. 

 : الحالي ما يمي الجزءوعميو يتناوؿ 
 .أواًل: مبررات التصور

 .التصور ثانيًا: أىداؼ
 (EFQM)  ثالثًا: المبادئ التي يقـو عمييا النموذج األوروبي

 .إلدارة الجودة
 :رابعًا: إمكانية تنفيذ التصور مف خالؿ األبعاد التالية

 .أ( الصعوبات المتوقعة أماـ التصور
 .ب( متطمبات تنفيذ التصور

 :أواًل: مبررات التصور
ر األداء اإلداري يأتي ىذا التصور انطالقًا مف الحاجة لتطوي

لرؤساء األقساـ األكاديمية بمؤسسات التعميـ العالي الخاصة 
 (EFQM) بمدينة الرياض في ضوء مبادئ النموذج األوربي

إلدارة الجودة حيث يعد مف افضؿ نماذج الجودة لما يتميز بو 
مف التدرج في التنفيذ وشموليتو، إذ يكشؼ الواقع االداري 

لخاصة موضع الدراسة عف وجود األكاديمي في الجامعات ا
 :مشكالت إدارية تتمثؿ في

قمة الوعي بمفيـو إدارة الجودة سواء مف رؤساء االقساـ . 1
 .األكاديمييف أو مف أعضاء ىيئة التدريس

المركزية المتبعة في صنع السياسات األكاديمية مف قبؿ . 2
 .اإلدارة العميا

ز فعالية االىتماـ بالمظير دوف الجوىر مف حيث إبرا. 3
 .االقساـ

 .ضعؼ القيادات في االقساـ األكاديمية. 4
عدـ استغالؿ التكنولوجيا الحديثة في إدارة االقساـ . 5

 .األكاديمية
تؤكد االتجاىات االدارية المعاصرة أىمية تبني فمسفة . 6

النموذج األوروبي؛ الذي يجمع بيف ميزات النموذج األمريكي 
عى إلى تطوير وتحديث أساليبيا مف والنموذج الياباني، والتي تس

 .أجؿ التغمب عمى القصور اإلداري
 :ثانيًا: أىداؼ التصور

 ي ػػػاستنادًا لممبررات السابقة، ولكي تتمكف االقساـ األكاديمية ف   
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جميع الجامعات السعودية بصورة عامة وفي الجامعات السعودية 
الخاصة بصورة خاصة مف مواجية التحديات ومعايشة عصر 

ة والتعامؿ الجيد مع التقنيات الحديثة، يسعى ىذا التصور العولم
 :إلى تحقيؽ األىداؼ اآلتية

تطوير أداء رؤساء االقساـ األكاديمية بتبني مبادئ النموذج . 1
 .األوروبي إلدارة الجودة

 .التغمب عمى أوجو القصور االداري. 2
 .رفع مستوى وفاعمية األداء في االقساـ األكاديمية. 3
بة التغيرات العالمية مف حيث تحقيؽ متطمبات الجودة مواك. 4

 .في العممية اإلدارية
 .تقميؿ اعماؿ رؤساء االقساـ االدارية الروتينية. 5
 .تقوية االنتماء لممؤسسة األكاديمية. 6
االىتماـ برؤساء االقساـ والسعي وراء تنمية مياراتيـ . 7

 .وقدراتيـ
 .تطوير أساليب العمؿ االداري. 8
 .ألخذ بأساليب االدارة الحديثةا. 9

 .إنشاء فرؽ عمؿ داخؿ األقساـ األكاديمية. 10
 .السعي إلى تغيير شامؿ في أداء االقساـ األكاديمية. 11
 .تنمية الوعى بمفيـو إدارة الجودة. 12
 .السعي وراء إنتاج مخرج مجود. 13

 (EFQM)  ثالثًا: المبادئ التي يقـو عمييا النموذج األوروبي

 :رة الجودةإلدا
 تـ بناء التصور المقترح في ضوء مبادئ النموذج األوروبي

(EFQM)  والتي حددت في االطار النظري إلى سبعة مبادئ
 : وتتمثؿ في

  المبدأ األوؿ: القيادة
ال يمكف تحسيف الجودة بدوف قيادة فعالة، إذ تعتبر الجودة جزءًا 

 :مف القيادة، ويظير دور القيادة مف خالؿ
 انة اإلدارة باستراتيجيات الفكر االداري المعاصر فياستع. 1
 .دارة األقساـ األكاديميةإ
 .إدخاؿ فمسفة التدريب لجميع أعضاء ىيئة التدريس. 2

إدخاؿ برامج لتغيير الثقافة المينية مف أجؿ الحصوؿ عمى . 3
 .رضا العميؿ بشكؿ كامؿ

 .التكيؼ مع البيئة وعمؿ عالقات عامة ناجحة. 4
عمى تطبيؽ خطوات إدارة األزمات عف تعرض القسـ  العمؿ. 5

 .ألزمة ما
 .التغمب عمى المشاكؿ بطرؽ إبداعية. 6

لذا البد عمى المؤسسات مف اتخاذ ما يمي بغرض التحسيف في 
 :القيادة وجعميا قيادة فعالة

أ. إيجاد وصؼ وظيفي واضح لطبيعة عمؿ رؤساء االقساـ 
ت الممقاة عمى عاتقيـ، األكاديمية يفسر الميمات واالختصاصا

 .ويسمح ليـ بتفويض بعض مف صالحياتيـ ألعضاء أقساميـ
ب. تعييف نائب أو مساعد إداري لرئيس القسـ األكاديمي ينيض 
بأكبر نصيب مف الشؤوف والمعامالت اإلدارية والكتابية الخاصة 
بالقسـ، وذلؾ لتخفيؼ األعباء اإلدارية الممقاة عمى عاتؽ رئيس 

 .القسـ
قد دورات تدريبية في اإلدارة والقيادة واالتصاؿ والقضايا ت. ع

 .المتعمقة بالمنياج والخطة الدراسية لرؤساء األقساـ األكاديمية
ث. عقد ندوات متخصصة تسمط الضوء عمى سمطات رؤساء 
األقساـ األكاديمية وصالحيتيا، وتبيف دور ىذه األقساـ في بموغ 

 .حقيؽ سياستيا المرجوةمؤسسات التعميـ العالي أىدافيا، وت
ج. العناية بتدريب رؤساء االقساـ األكاديمية عمى النظاـ 

 .األكاديمي
 :المبدأ الثاني: السياسة واالستراتيجية

 :العمؿ عمى تطوير القسـ مف خالؿ. 1
 .وضع أىداؼ لتطوير القسـ وتوضيحيا ألعضاء القسـ •
 .وضع خطة تنفيذية زمنية مف أجؿ تحقيؽ األىداؼ •
 .لسعي وراء تحقيؽ متطمبات الجودة في األداء األكاديميا •
وضع ىيكؿ تنظيمي فعاؿ يتناسب مع سياسة الجامعة . 2

 .واستراتيجيتيا
األخذ باالتجاىات الحديثة في تطوير وانضباط أعضاء . 3

 .القسـ األكاديمي
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 .العمؿ عمى شرح فمسفة النموذج األوروبي إلدارة الجودة. 4
 .جية لمقسـوضع خطة استراتي. 5
 .تعزيز روح الفريؽ. 6
 .تطبيؽ النظريات الخاصة بالعمؿ الجماعي. 7
تطبيؽ نظاـ التخطيط طويؿ المدى والمتوسط المدى وقصير . 8

 .المدى في إدارة القسـ
السعي إلى تدريب رئيس القسـ عمى الميارات الالزمة إلدارة . 9

 :القسـ ومف أىميا
 .الميارات الفنية •
 .نسانيةالميارات اال •
 .الميارات التصورية •
 .الميارات القيادية •

تشجع رؤساء األقساـ عمى استخداـ األساليب االدارية . 10
 :الحديثة مثؿ

 .تطبيؽ أساليب إدارة األزمات لمواجية األزمة التعميمية •
 .أساليب إدارة الصراع لمتغمب عمى الصراعات بيف الفرؽ •
 .ؿ المشكالتالتفكير الناقد واإلبداعي في ح •

تقـو اإلدارة لرؤساء االقساـ األكاديمية بتطبيؽ تكنولوجيا . 11
 :وتقنيات المعمومات في األقساـ مف خالؿ

 :استخداـ أنظمة الحاسوب في ادارة القسـ والتي تتمثؿ في
  SPSS.برنامج الرـز االحصائية لمتحميؿ االحصائي •
 .البريد االلكتروني لمناقشة ومتابعة العمؿ •
متابعة آخر األبحاث مف خالؿ التصفح عمى شبكة المعمومات  •

 (Internet)  العالمية
 :باإلضافة لذلؾ البد مف

أ. إعداد خطة استراتيجية لكؿ كمية يتـ في ضوئيا وضع 
الخطط االستراتيجية لألقساـ األكاديمية مما يؤدي إلى تكامؿ 

 .داؼاألنشطة اإلدارية والتنفيذية، وبالتالي إلى تكامؿ األى
 ب. تقديـ نموذج تطبيقي تفصيمي لكيفية استخداـ التخطيط 

االستراتيجي في األقساـ األكاديمية بما ينسجـ مع الدور المتميز 
 .الذي تضطمع بو ىذه األقساـ

ت. إعداد دليؿ مرشد لمتخطيط االستراتيجي لألقساـ األكاديمية 
يتضمف الموضوعات التي يجب أف يغطييا ىذا التخطيط 

ولة الزمنية والبيانات المطموبة، والمؤشرات التخطيطية كالجد
المبدئية كالتحميؿ لمعوامؿ البيئية الداخمية والخارجية لمقسـ، 
واالفتراضات التي يقـو عمييا التخطيط واستراتيجياتو والموازنات 
طويمة المدى، والخطوات اإلجرائية والتنفيذية، إضافة إلى شرح 

 .لممفاىيـ المستخدمة
ميؿ المقاومة التي قد تحدث عف احداث تغيير عف طريؽ ث. تق

حث جميع أعضاء الييئة التدريسية عمى المشاركة في عممية 
 .التخطيط االستراتيجي

 :المبدأ الثالث: الموارد البشرية
إلدارة الجودة  (EFQM) يعد مف أىـ مبادئ النموذج األوروبيو 

 :ىلذا البد إلدارة القسـ والجامعة مف التركيز عم
دارة وتحسيف الموارد البشرية عف طريؽ االختيار  • تخطيط وا 

الصحيح عند التعييف وذلؾ الختيار الشخص المناسب في 
 .المكاف المناسب

التعرؼ عمى مؤىالت االفراد وذلؾ بيدؼ تطويرىا والحاقيـ  •
بالدورات التدريبية التي تساعد عمى تطويرىـ في مجاليـ 

 .التدريسية أو البحثيةاألكاديمي سواء مف الناحية 
 .االىتماـ باألفراد ومكافأة المتميز منيـ •
منح رؤساء األقساـ األكاديمية صالحيات واختصاصات أوسع  •

 .في عمميات التنسيؽ واتخاذ القرارات
العناية بتدريب رؤساء األقساـ األكاديمية عمى التقنيات الحديثة  •

حصائية والحوسبة لجمع البيانات وتحميميا مثؿ المعالجات اإل
 .إلى غير ذلؾ

توفير فرص التدريب والتأىيؿ الكافي لرؤساء األقساـ  •
األكاديمية لزيادة قدرتيـ عمى التوظيؼ الفعاؿ لتكنولوجيا 

 .المعمومات في عممية اتخاذ القرارات المتعمقة بأقساميـ
 المبدأ الرابع: اإلدارة بالمشاركة والعمؿ الجماعي

بالمشاركة أشياء عدة منيا التدريب  يندرج تحت مبدأ العمؿ
 :والعمؿ الجماعي، ويتمثؿ في
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 .السعي إلى تنظيـ حمقات جودة في القسـ. 1
 .تنمية القدرات االبداعية. 2
ضرورة تدريب فريؽ العمؿ عمى كيفية استخداـ أدوات . 3

 :إلدارة الجودة مثؿ(EFQM)  النموذج األوروبي
 مقياس رادار •
فريؽ عمؿ يعمؿ عمى تحقيؽ األىداؼ القدرة عمى تكويف . 4

 .التربوية، ويشارؾ في عممية اتخاذ القرارات وحؿ المشكالت
التدريب عمى قيادة عممية التحسيف المستمر بمشاركة االدارة . 5

 .العميا
االتصاؿ الفعاؿ ما بيف االدارة العميا، والمشرفيف، وقادة فرؽ . 6

 .العمؿ
 وسائط المتعددةتدريب فرؽ العمؿ عمى استخداـ ال. 7

Multimedia في مجاؿ التعميـ. 
 .انتياج مبدأ تقويـ النتائج في البرامج التدريبية. 8
خمؽ مناخ تنظيمي يشجع عمى الجودة، ييتـ برفع الروح . 9

ثارة دافعيتيـ نحو العمؿ،  المعنوية ألعضاء الييئة التدريسية، وا 
رساء القيادة اإلدارية التشاورية، وتنمية روح الع  .مؿ عبر فريؽوا 

اإلكثار مف عقد االجتماعات والمقاءات ما بيف أعضاء . 10
القسـ، وتشكيؿ لجاف مختمفة عمى مستوى القسـ تتوزع فييا 
األدوار والمسئوليات بما يسيـ في تعزيز الروح المعنوية 

 .ألعضاء القسـ
تعزيز وتكثيؼ مشاركة جميع رؤساء األقساـ األكاديمية في . 11

ندوات وورش العمؿ داخميًا لتطوير معارفيـ المؤتمرات وال
 .وخبراتيـ

 :المبدأ الخامس: العمميات والحقائؽ
يقصد بو االىتماـ بالضبط االحصائي عف طريؽ استخداـ 
األدوات االحصائية مف خرائط الجودة ورسومات إحصائية، 
وغيرىا مف المؤشرات التي تسيـ في مساعدة اإلدارة في التعرؼ 

 يف بيف النتائج الفعمية والمتوقعة، ويمكف توظيفيا عمى مقدار التبا
 :عف طريؽ

 ي القسـ، والقدرة الكافية عمى استعماؿ ػؿ فػػؽ العمػػالؾ فريػػامت. 1

 .البيانات اإلحصائية
بناء استراتيجية عمؿ معدة عمى أساس الحقائؽ وليس عمى . 2

 .أساس التكينات
 : ثؿاستخداـ أساليب استشراؼ المستقبؿ في حؿ المشاكؿ م. 3

أسموب السيناريوىات في حؿ المشكالت حيث يرى أف العمؿ 
 .متعة وليس مفروضاً 

عمؿ مقاييس لمرقابة عمى العمميات ومنع األخطاء في . 4
 .األقساـ األكاديمية مثؿ: التركيز عمى العمميات بداًل مف النتائج

الؿ توفير البيانات اعتماد نظاـ تكنولوجيا المعمومات مف خ. 5
عف الطمبة والمناىج باألقساـ المختمفة وبيئة التعمـ ت )والمعموما

والمجتمع...( وفؽ المنيج العممي وباالستناد إلى المنيج التقني 
يصاليا لصانعي القرارات  الحديث في نقؿ وتداوؿ المعمومات وا 
في االقساـ األكاديمية في الوقت المناسب، فالمعمومات ىي 

 .روبي إلدارة الجودةبمثابة الجياز العصبي لمنموذج األو 
التوجو نحو الالمركزية في اتخاذ القرارات داخؿ االقساـ . 6

األكاديمية، فالمركزية ىي مف المعوقات الرئيسية التي تواجو 
 .تطبيؽ معايير إدارة الجودة في المؤسسات التربوية

 :المبدأ السادس: التركيز عمى النتائج
اء ىيئة التدريس يقصد بالنتائج ما يخص المستفيديف مف أعضو 

والطمبة واولياء االمور. حيث تنطمؽ فمسفة النموذج األوروبي 
إلدارة الجودة مف أىمية التركيز عمى المستفيد سواء أكاف ىذا 

 :المستفيد داخميًا أـ خارجيًا، مف ىنا كاف البد مف تحقيؽ اآلتي
 : تحقيؽ رضا التمميذ عف طريؽ -أ
ىيئة التدريس بأنشطة  االىتماـ بمشاركة الطالب وأعضاء. 1

 .القسـ
توفير كؿ التسييالت التعميمية لدى الطالب مف مكتبات . 2

 .وتكنولوجيا
 .السعي وراء توفير مراكز تعمـ في األقساـ األكاديمية. 3
 .اعتبار التمميذ عضو فعاؿ في مجالس القسـ. 4
احتراـ التالميذ وتنمية قدراتيـ والعمؿ عمى تحسينيا مف . 5

 .ماـ باألنشطة التي يفضمونياخالؿ االىت
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 .وضع التالميذ قواعد العمؿ بأنفسيـ. 6
التركيز عمى منع الطالب مف الفشؿ بداًل مف دراسة الفشؿ . 7

 .بعد وقوعو
 .تدريب الطمبة عمى كيفية تحسيف أدائيـ. 8
 .تشجيع الطمبة عمى طرح آرائيـ أماـ اإلدارة لمبث فييا. 9
 .بيف الطمبة مع بعضيـ البعضتنمية العالقات اإلنسانية  .10
 .العمؿ عمى بناء مشاركة فعالة مع الطالب. 11
السعي وراء معرفة متطمبات الطالب عف طريؽ التغذية . 12

 .الراجعة
 :تحقيؽ رضا أعضاء ىيئة التدريس مف خالؿ -ب
 .تمبية توقعاتو مف خالؿ عممو مع زمالئو وتالميذه. 1
كاديمي لكؿ نشاط يقـو بو متابعة منتظمة مف قبؿ الرئيس األ. 2

 .عضو ىيئة التدريس
عمؿ سجؿ لكؿ عضو ىيئة تدريس يسجؿ فيو مستوى تقدمو . 3

 .الفعمي وأف يكوف التسجيؿ مبنيًا عمى المالحظة الفعمية
السعي لمتخمص مف الخوؼ داخؿ القسـ مف أجؿ خمؽ بيئة . 4

 .تشجع األفراد عف التعبير عف آرائيـ بحرية
 .ب البشريةاستثمار المواى. 5
زرع الثقة في نفوس أعضاء ىيئة التدريس لحؿ مشكالت . 6

 .العمؿ واتخاذ القرارات المناسبة ليا
 : تحقيؽ رضا الرئيس األكاديمي مف خالؿ -ج
عمؿ دورات تدريبية وذلؾ لتدريبيـ عمى النموذج األوروبي . 1

 .إلدارة الجودة
 .التقويـ المستمر مف قبؿ اإلدارة. 2
 .تدريبية متعمقة بأساليب اإلدارة الحديثة عمؿ دورات. 3
 :تحقيؽ رضا أولياء األمور مف خالؿ -د 
تصميـ برنامج لمساعدة أولياء األمور عف كيفية متابعة . 1

 .أبنائيـ أكاديميًا ومشاركتيـ في العممية التعميمية
 .استخداـ البريد االلكتروني لمتواصؿ مع أولياء األمور. 2
 :س القسـ أف ييتـ بما يميبصورة عامة عمى رئيو 
 ة ػػيػػمػػاـ األكاديػػاء األقسػػػة ورؤسػػػف الطمبػػة بيػػاءات دوريػػػد لقػػعقأ. 

لموقوؼ عمى مشكالتيـ وأخذ توقعاتيـ وتطمعاتيـ بالحسباف عند 
 .وضع المعايير

ب. تحديد احتياجات ورغبات أعضاء الييئة التدريسية بالقسـ، 
 .والعمؿ عمى إشباعيا وتحقيقيا بشكؿ جيد

ـ رئيس القسـ األكاديمي بعضو ىيئة التدريس ت. أف ييت
الجديد، ويعقد اجتماعات عدة معو، وذلؾ لتوضيح ميامو 
وواجباتو، واطالعو عمى التعميمات والموائح واالنظمة والقوانيف 

 .سواء في القسـ أو الكمية أو الجامعة
 المبدأ السابع: التحسيف المستمر

رة الجودة باستخداـ يعتبر التحسيف المستمر مف أىـ مبادئ إدا
 . ، ويتمثؿ في(EFQM) النموذج األوروبي

التزاـ واشتراؾ اإلدارة العميا في تحسيف األداء، وذلؾ مف . 1
 : خالؿ

 .التشاور مع رؤساء األقساـ األكاديمية وأعضاء ىيئة التدريس •
تيسير الفرصة لكافة رؤساء االقساـ األكاديمية المختمفة في  •

 .عمؿ وااللتزاـ بومف مناقشة تحسيف ال
 :دعـ االدارة العميا لعممية التحسيف مف خالؿ. 2
 .خمؽ ىدؼ ثابت لتحسيف األداء •
تبني فمسفة التطوير والتحسيف لمواجية التحديات التي تواجو  •

 .رؤساء االقساـ األكاديمية
 .اعتبار كؿ فرد في القسـ رائد جودة •
 :ألداء مف خالؿإجراء التقييـ الذاتي لموصوؿ إلى تحسيف ا. 3
 .عممية التدريب •
تشكيؿ حمقات جودة داخؿ القسـ وذلؾ برئاسة رئيس القسـ  •

 .األكاديمي
األخذ بوسائؿ التحسيف التي تسعى إلى تحسيف األداء في . 4

 :القسـ مثؿ
التدقيؽ الداخمي، وىي أف يقـو رئيس القسـ األكاديمي بأعماؿ  •

 اـ بنظاـ إدارة الجودة ومدى التدقيؽ الداخمي لمتأكد مف مدى االلتز 
 .مالءمتو

 أىيؿ ػب وتػػى تدريػػـ إلػػوء القسػػؽ لجػػف طريػػر عػػؿ المستمػػػالتأىي •
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 .العامميف طيمة فترة عمميـ
 :باإلضافة لذلؾ عمى رؤساء االقساـ األكاديمية ما يمي

أ. تييئة بيئة تعميمية في كؿ قسـ أكاديمي تشجع أعضاء الييئة 
ع زمالئيـ في األقساـ التدريسية عمى التواصؿ الميني م

األكاديمية المناظرة في مختمؼ كميات وفروع الجامعة، وفي 
 .الجامعات السعودية والعربية واالسالمية واألجنبية

ب. إنشاء مركز إرشادي في كؿ قسـ أكاديمي لمعالجة مشكالت 
 .الطمبة وأعضاء الييئة التدريسية

ة التدريسية، ت. اقتراح معايير لمتميز األكاديمي ألعضاء الييئ
بحيث يتـ منح شيادات تقدير ألعضاء الييئة التدريسية بالقسـ 
في كؿ عاـ دراسي، عمى اف تكوف ىذه المعايير شاممة وتتعمؽ 
بأداء عضو الييئة التدريسية في التدريس والبحث العممي وخدمة 

 .المجتمع
رابعًا: إمكانية تنفيذ التصور المقترح لتطوير األداء اإلداري 

ء األقساـ األكاديمية بمؤسسات التعميـ العالي الخاصة في لرؤسا
 :إلدارة الجودة(EFQM)  ضوء مبادئ النموذج األوربي

لتحديد إمكانية تنفيذ ىذا التصور المقترح لتطوير األداء اإلداري 
لرؤساء األقساـ األكاديمية بمؤسسات التعميـ العالي الخاصة 

 (EFQM)  ألوربيبمدينة الرياض في ضوء مبادئ النموذج ا

إلدارة الجودة، نرى ضرورة الوقوؼ عمى أىـ الصعوبات 
المتوقعة عند تنفيذ ىذا التصور، فمف خالؿ تفسير النتائج 
توصمنا إلى معوقات عدة قد تعيؽ تطبيؽ ىذا التصور المقترح، 
مقترحيف في النياية عددًا مف الحموؿ واإلجراءات التي يمكف مف 

 .لصعوبات فمف ىذه المعوقاتخالليا التغمب عمى ىذه ا
 :المعوقات المتوقعة أماـ التصور -أ

عدـ تأييد رؤساء االقساـ األكاديمية أو أعضاء ىيئة . 1
 .التدريس لمبادئ النموذج األوروبي إلدارة الجودة

االعتقاد بأف النموذج األوروبي إلدارة الجودة عبارة عف . 2
ات، فالنموذج برنامج يحتاج جيدًا إضافيًا إلدخاؿ التحسين

إلدارة الجودة ليس برنامجًا، بؿ ىو فمسفة  (EFQM) األوروبي
 .مشتركة

 .عدـ وجود ثقافة تنظيمية لألقساـ األكاديمية. 3
 .التدريب العشوائي وغير الواعي لحؿ المشكالت. 4
البحث عف أعذار كالقوؿ بأف " وضعنا مختمؼ، خطة . 5

 .يابانية، بيئتنا غير مالئمة
 .بأف تنفيذ الشعارات تؤدي إلى تحسيف الجودة االعتقاد. 6
 .تركيز إدارة االقساـ عمى األىداؼ قصيرة المدى. 7
 .التركيز عمى تقييـ األداء وليس عمى القيادة الواعية. 8
 .ضعؼ القدرات القيادية في اتخاذ القرارات. 9

 .قصور في التخطيط األكاديمي. 10
 .التعجؿ لتحقيؽ نتائج سريعة. 11
تقميد األعمى لتجارب الدوؿ األوروبية دوف األخذ ال. 12

 .باالعتبار فمسفة البمد
لتطوير   (EFQM)متطمبات تطبيؽ النموذج األوروبي -ب

 :األداء اإلداري لرؤساء األقساـ األكاديمية
في النياية، يمكف القوؿ بأف مبادئ النموذج األوروبي إلدارة 

يؽ عممي ليا، مف الجودة ال يمكف تحويميا إلى حقيقة دوف تطب
ىنا كاف بمجرد استيعاب مفيـو النموذج األوروبي إلدارة الجودة 
يجب أف تصبح في دائرة التنفيذ ومف أجؿ تطوير األداء اإلداري 
 لرؤساء االقساـ األكاديمية في ضوء مبادئ النموذج األوروبي

(EFQM)  إلدارة الجودة عمى اإلدارة العميا اتباع الخطوات
 : اآلتية

لحصوؿ دعـ وتأييد رؤساء االقساـ وأعضاء ىيئة التدريس ا. 1
 :لمبادئ النموذج األوروبي إلدارة الجودة ويتمثؿ ذلؾ في

 .القناعة والتأييد •
 .تخصيص الموارد المادية والبشرية الالزمة لنجاح التطبيؽ •
خمؽ ثقافة تنظيمية داخؿ االقساـ األكاديمية تتفؽ مع فمسفة . 2

 :إلدارة الجودة والتي تتمثؿ فيالنموذج األوروبي 
 .التخمي عف استخداـ األساليب التقميدية في اإلدارة •
 .تشجيع العمؿ الجماعي مف خالؿ حمقات الجودة •
 .السعي إلى تكويف نمط إداري ذي أىداؼ واضحة ومناسبة •
 .استخداـ أسموب منظـ لفيـ االحتياجات •
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وأعضاء ىيئة  دراسة اتجاىات رؤساء االقساـ األكاديمية. 3
التدريس نحو تطبيؽ مبادئ النموذج األوروبي إلدارة الجودة عف 

 : طريؽ
عمؿ استبيانات لمعرفة اتجاىات رؤساء االقساـ نحو تطبيؽ  •

 .المبادئ
 .دراسة الوضع الحالي لرؤساء االقساـ األكاديمية •
 .دراسة االمكانيات المادية والبشرية لألقساـ األكاديمية •
نشاء قاعدة معمومات وبيانات إحصائية لكؿ قسـ السعي إل. 4

يشرؼ عمييا رئيس القسـ لأليماف بأىميتيا ومعرفة كيفيو 
 .االستفادة منيا

 :تشكيؿ مجمس جودة داخؿ كؿ قسـ أكاديمي ويشمؿ. 5
 .عمؿ حمقات جودة •
إعداد ىيكؿ تنظيمي لتطبيؽ المبادئ مف خالؿ بناء وتكويف  •

 : فرؽ العمؿ والتي تنقسـ إلى
 .فريؽ التطوير والتحسيف -
 .فريؽ حؿ المشكالت -
 .فريؽ التخطيط -
جميع فرؽ العمؿ في القسـ تكوف تحت اشراؼ رؤساء االقساـ و 

لتساعد عمى تطوير أدائيـ االداري عف طريؽ التعرؼ عمى 
المشاكؿ التي تواجو القسـ والتعرؼ عمى اوجو الضعؼ والقوه 

 .في القسـ األكاديمي
 المراجع

 لمراجع العربيةأ. ا
، ثةاإلدارة الجامعية دراسات حدي( 2000الخطيب، أحمد ) [1]

 ف.رد، عالـ الكتب الحديث، األ1ط

، الطبعة إدارة الجودة الشاممة(: 2005ود، خضير )حم[2] 
 الثانية، دار المسيرة لمنشر والتوزيع: عماف.

      الجودة الشاممة في(: 2006طعيمة، رشدي وآخروف )[3] 
واألسس  االعتمادميـ بيف مؤشرات التميز ومعايير التع

 ، دار المسيرة: عماف.1، طوالتطبيقات

ضماف الجودة (: 2005البيواشي، السيد والربيعي، سعيد )[4] 
"، تجارب عالمية -في التعميـ العالي " مفيوميا ومبادئيا
 الطبعة األولى، عالـ الكتب: القاىرة.

إدارة الجودة (: 2006) الخطيب، أحمد، والخطيب، رداح[5] 
، عالـ الكتب الحديث، 2، طالشاممة تطبيقات تربوية

 االردف.

ـ(. مياـ 2007ضحاوي، محمد وقطامي، يوسؼ محمود )[6] 
رؤساء األقساـ وصفاتيـ الشخصية كما يتوقعيا أعضاء 
ىيئة التدريس في كمية التربية والعمـو اإلسالمية بجامعة 

، العدد مجمة اإلداري، السمطاف قابوس، دراسة ميدانية
 الثامف والستوف.

ـ(. السموؾ القيادي لمدير المدرسة 2009العمري، خالد ) [8]
وعالقتو بثقة المعمـ بالمدير وبفاعمية المدير مف وجية نظر 
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ABSTRACT_ This proposal for developing the administrative performance of the heads of 

academic departments in the private Universities of the City of Riyadh in the light of the 

application of the standards of the European Foundation for Quality Management (EFQM). The 

main objective of the study is to identify the level of administrative performance of the heads of 

academic departments in the private Universities of the city of Riyadh so as to see their 

perspective in the application of the standards of European foundation quality management during 

their administrative work and to discover the obstacles face them in applying these quality 

standards. the study uses the descriptive method for the analysis of the data collection. The result 

of the analysis show that a percentage of (67.6%), it was high for the level of administrative 

performance of the heads of academic departments applying the standards quality management of 

the European Foundation (EFQM). Concerning the obstacles face them in applying these quality 

standards the results show a medium degree of constraints faced by them during performing their 

administrative work, with a percentage of (57.5%). Then the strategy and policy constraints comes 

in the second place. 

 

 

 

 

 

 

 


