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دراسة مقارنة لتطبيقات النموذج األوروبي للتميز في مؤسسات 
 التعليم العالي ببعض الدول وإمكانية اإلفادة منها في مصر

 إعداد                                                           
 د. إكرام عبد الستار محمد دياب                                                          

 مدرس التربية المقارنة واإلدارة التعليمية 
 جامعة الزقازيق –لتربية النوعية كلية ا

 :الدراسة ملخص

للتميز تآليي تمثل الهدف الرئيس للدراسةةةةةةي ية تيبيي تلنيو الامورو ا  ر  ة      
عالميي معتمدة للتقييم الذاتة للمؤسسات الحكوميي  الخاصي،  التة يمكن من خالل تلنيو 

 معاييره  مؤشراته تحقيو التميز بمؤسسات التعليم العالة بمصر.

ا  ر  ة  و لتحقيو هذا الهدف تللب ا مر توضةةةةيه ماهيي التميز  ةنيعي الامور 
للتميز تأحد أبرز  أهم اآلليات العالميي المعتمدة للتقييم الذاتة للمؤسسات، ثم عرض أبعاد 
 معةةايير  مؤشةةةةةةةةةةةةةرات التميز للامورو ا  ر  ة للتميز من حيةةل تالماه يةةات ،  الاتةةائ   

المعيةةار الثةةا ة ي  – المتمثلةةي ية تالماه يةةات  التة تتمثةةل ية ي المعيةةار ا  لي القيةةادة 
المعيار  –المعيار الرابعي الشةةةةةرااات  الموارد  –المعيار الثالل ي العاملين  –االسةةةةةتراتي يي 

 - الاتائ  التة تتمثل ية ي المعيار السةةةةةةةةةةةةةةادع ي  تائ  المتعاملين –الخامس ي العمليات 
المعيار  –المعيار الثامن ي  تائ  الم تمع  –المعيار السةةةةةةةةةةةةةابع ي  تائ  الموارد النشةةةةةةةةةةةةةر ي 

 ي  تائ  ا داء الرئيسيي   .التاسع 

بأبعاده أ لها ي النعد الوصةةةةةةةةةةةةةبة للياهرة التعليميي    اسةةةةةةةةةةةةةتخداا الماه  المقار ، 
موضةةوا الدراسةةي تالامورو ا  ر  ة للتميز ، ثا يها ي النعد التحليلة الثقاية ر هار القو  
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ا النعد المقار   العوامل الثقاييي المسةةةةةةةةةةةةة ولي عن الوضةةةةةةةةةةةةةع الراهن للياهرة التعليميي ، ثالثه
التبسةةير  لتحديد أ  ه الشةةني  أ  ه االختالف للياهرة التعليميي ية د ل النحل ، رابعها ي 

ية ضةةوء معايير  مؤشةةرات الامورو النعد التانؤ  القتراح إ راءات تلو ر الياهرة النحثيي 
مد   ا  ر  ة للتميز ،    عد تحليل  اقع مؤسسات التعليم العالة ية مصر للوقوف علة

تحقيو التميز بمؤسةةةةةةسةةةةةةات التعليم العالة، بارضةةةةةةايي إلة الوقوف علة أهم التحديات التة 
تعيقها عن تحقيو رقم علة سةةةةةةةةلم التميز  يقذا للامورو ا  ر  ة للتميتز،  ةرحة الدراسةةةةةةةةي 

 للتميز.   المعايير  المؤشرات التة من خاللها يتم التقييم الذاتة  يقا للامورو ا  ر  ة

Abstract 
 

     The main objective of the study is to search for the application of the 

European model of excellence as an approved global mechanism for the 

self-evaluation of governmental and private institutions, which through 

applying its criteria and indicators can achieve excellence in higher 

education institutions in Egypt. 

 In order to achieve this objective, it was necessary to clarify the nature of 

excellence and the nature of the European model of excellence as one of 

the most important and most important global mechanisms adopted for the 

self-evaluation of institutions, what is the institutional performance in 

higher education institutions and then the dimensions, criteria and 

indicators of excellence of the European model of excellence in terms of 

methodologies, Which are: Standard 1: Leadership - Standard 2: Strategy - 

Benchmark 3: Employees - Benchmark 4: Partnerships and Resources - 

Benchmark 5: Operations - Results: : Human Resources Results - Standard 

8: Community Outcomes - Benchmark 9: Key Performance Results). 

The second is the cultural analytical dimension to show the strong and the 

cultural factors responsible for the current state of the educational 

phenomenon. The third is the comparative comparative interpretation to 

identify the differences and differences of the educational phenomenon in 
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the research countries. The second is the descriptive dimension of the 

educational phenomenon, Fourth, the predictive dimension of the proposed 

procedures for developing the research phenomenon in countries with 

problems and the indicators that enable the institutions of higher education 

in Egypt to self-evaluation in light of the criteria and indicators of the 

European model of excellence, In addition to identifying the most 

important challenges that hinder the achievement of a number on the scale 

of excellence according to the European model of excellence, the study 

presented the criteria and indicators through which the self-evaluation is 

carried out according to the European model of excellence. 
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 المحور األول للدراسة: اإلطار العام للدراسة: 
 مقدمة

معايير  بمؤسةةةةةسةةةةةات التعليم العالة عل المسةةةةةتمر  تحسةةةةةينال  تلو ر لترتكز عمليي ا
لد  العديد من الد ل المتقدمي ية محا التها ال ادة  معتمدة  مارو  عالميي،  مؤشةةةةةةةةةةةةةرات

ي المتكاملي للنااء المؤسةةةةةسةةةةةة  ،  من هذه الامارو اردار  لنااء القدرات  اسةةةةةتدامي ار  از.
 EFQM   Europeanت   -الامورو الصةةةةةةةةةةةةةةادر عن المؤسةةةةةةةةةةةةةسةةةةةةةةةةةةةةي ا  ر  يي لل ودة 

Foundation Of Quality Management–  الذ  أصةةةةةةةةةةةةةنه معر يا عالميا تامورو
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 االتحاد الملنو ية د ل ،  —EXCELLENCE MODELالمتميز  المؤسةةةةةةسةةةةةةة ألداءل
ن د ل ال وار،  السةةةةةةةةةةيما د ل الخلي  ، حيل أصةةةةةةةةةةنحة الذ  اعتمدته العديد م  ا  ر  ة 

ت  الت ر ي ية د ل ارمارات العر يي المتحدة مثال للت ارب الاا حي عالميا ية هذا الم ال

16-,2013.pp15European Association for Quality Assurance  1ت . 

هةةذا الا ةةاح ية د لةةي ارمةةارات إلة تبو  القلةةاا الحكومة علة القلةةاا  ى قةةد أد      
الخاص ية  ودة الخدمات التعليميي  القدرة المؤسةةةةةةسةةةةةةيي ،  أصةةةةةةنحة مؤسةةةةةةسةةةةةةات القلاا 

 .  2تBENCHMARKING- –الخاص تتخذ المؤسسات الحكوميي معيارا للمقار ي 

 وائز  ةايةي لل ودة ، تناة بعض الد ل يكرة إ شةةةةةةةةةةةةةةاء  قد تحقو رلك من خالل 
يتم بمو نها ماه  وائز تميز للمؤسةةةةةةةةةةسةةةةةةةةةةات التة   رام  التميز الحكومة ية هذه الد ل   

حقو التميز  الر ادة ية تقديم الخدمي  إرضةةةةةةةةاء المتعاملين معها ، تما أ  هااخ هديا أخر 
التو ه  حو تلنيو منادئ التميز  أ  تكو  المؤسةةسةةات الحاصةةلي علة يتمثل ية تعميم 

ن حكومي مثل بر ام  دبة لألداء الحكومة المتميز الذ  مكت   ل ائزة مثاال يحتذ  به ،ا
دبة من الحصةةةةةةةةةةةةةول علة المرتز ا  ل عةةالميةةا ية ا داء الحكومة ،   ر ةةام  أبو  نة 

المتميز ،   ر ام  الشةةةةةةةةةةيد خليبي لألداء الحكومة المتميز علة مسةةةةةةةةةةتو   لألداء الحكومة
 .(3) الد لي

ا اح الوةايي ية يلسةةةةةةةةةلين التة حصةةةةةةةةةلة علة  ائزة المؤسةةةةةةةةةسةةةةةةةةةي  تعد  امعي ال
تحقيو  تم    ،  التة تلنو الامورو ا  ر  ة للتميز,(4)2012ا  ر  يي لل ودة  رلك عاا 

من خالل  حدة قياع  ماه يي "  تقوا بقياسةةةةةةةةةةةةةهالاتائ   إعلاء عالمي محددة لكل معيار  
RADAR  ، اءت هذه الكلمي ية اللغي ار  ليز ي  RADAR "مالو  آليي هذا  "الرادار

،   Resultsي الاتائ    5تااختصار للكلمات التة تدل علة أ  ه القياع  عااصره ،  هة
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،  مرا عتها  تقييمها  تحسةةةةةةةةةةةةةياها  Deployment،  تلنيقها   Approach الماه يات   
Assessment and Reviewهةةذه التة يتم تابيةةذهةةا الةةذاتة ليةةي التقييم ،   اةةاء علة عم

-0ت  تميز ، تحصل المؤسسي علة عالمي إ ماليي ضمن المدى العالمةالمن قنل خنراء 
  لتعنر عن مسةةةةةةتو  التميز الذ   صةةةةةةلة إليه،  تكو  هذه العالمي حاصةةةةةةل  مع 1000

.  من  العالمات التة تحصةةةةةةةةةل عليها المؤسةةةةةةةةةسةةةةةةةةةي  تي ي لتلنيقها معايير التميز المختلبي
 الذ    قلي، 750مسةةةتو   إل  صةةةلة  المتميزة عالمياأيضةةةل المؤسةةةسةةةات ال دير بالذتر يإ  

  مؤشرا لدر ي راقيي من ا داء المؤسسة المتميز. -حسب ارحصائيات العالميي  - يعتنر

او ه يحتو   الاماروعن باقة  الامورو ا  ر  ة للتميز عل    ه التحديد  تميز  
 بةباتص حيل  ا ااديمة، المهاة التعليم ةنيعي   الءاتلت خصيصا صممة عل  معايير

 العمليات  ميع تغلة  هاتو يي التعليم مؤسةةةسةةةاتال تقييم ية بالشةةةموليي معاييره  مؤشةةةراته
 تهتم معايير  مؤشةةةةةةرات من روو الاما هذ ويرهي  لما ييها، ت ر   التة  الخدميي التعليميي
 تقليل عن يضةةةال التميز  المسةةةتمر التلو ر ضةةةما  فبهد  .النشةةةر ي الموارد تاميي بم ال

  رغنات حا ات لتلنيتها بارضةةةةةةةةةةةايي ار تا يي، لتحسةةةةةةةةةةةين اسةةةةةةةةةةةتهدايا اردار ي التعقيدات
 . 6ت مخر اته التعليم  ودةتحسين  أ ل من رلك ال التعليمة، الاياا من المستبيدين

ار  از بالمؤسةةةةةةةةةةةسةةةةةةةةةةةات من خالل قياع أين                            عد هذا الامورو أداة عمليي لتحقيو 
هم عل  خارةي التميز،  مسةةاعدة المؤسةةسةةات ية تحديد أ  ه القصةةور بالمؤسةةسةةي  آليات 
معال تها.   مكن تلنيقه ية أ  مؤسةةةسةةةه بغض الاير عن ح مها ، هيكلتها،  قلاعها ت 

 .   7ت 7:2009العايد ،

أهميي تلنيو معايير إدارة التميز ية تلو ر مؤسسات عل    تؤتد العديد من ا دبيات
التعليم العالة من خالل التقييم الذاتة باسةةةةةةةةةةتخداا  مارو التميز المختلبي  من أهمها الامورو 
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   التة هدية الكشف عن  اقع 8ت2013ا  ر  ة للتميز.  من هذه الدراسات دراسي سهمود 
 . للتميز تلو رها ية ضوء الامورو ا  ر  ةإدارة التميز ية  امعي ا قص   سنل 

تما أادت العديد من ا دبيات أ  الامورو ا  ر  ة للتميز يعد أيضةةةةةةةةةةةةةةل أداة لتقييم      
للتلنيو ية المؤسةةسةةات  أادت علة صةةالحيته  هتميز   ا داء ية  مؤسةةسةةات التعليم العالة 

 التة توصةةةةلة إلة أ ه يمكن الوصةةةةول    9ت  Ioncica et al.,2009التعليميي تدراسةةةةي ت 
إلة عمليي تشةةخيش شةةاملي   اقعيي تسةةاهم ية تلو ر اسةةتراتي يات لتحسةةين  ودة التدر ب 

عن ثقايي ال ودة  التميز  بماأى الخدمات التعليميي بمؤسسات التعليم العالة  مصر ليسة 
 يلقدالعالميي ، بمؤسساتها يهة احد  الد ل التة ال تعيش بمعزل عن ا حداث  التلورات 

التعليم  االعتماد، أ  الهي ي تؤمن بمسةةةةةةةؤ ليي  رئيس الهي ي القوميي لضةةةةةةةما   ودة أ ضةةةةةةةه
 .التعليميي للمواةن الد لي عن مستوى الخدمي

المؤسةةةةةةةةسةةةةةةةةات التعليميي بمصةةةةةةةةر    حة الهي ي ية مرا عي  اعتماد العديد من  لقد
 يو أحدث المعايير الد ليي؛  هو ما برام ها  مرتكزة عل  تحديل النرام  التدر نيي  تلو ر

%، بياما  صةةلة  سةةني المعاهد المصةةر ي 86باسةةني  تليي لتصةةنه 186أسةةبر عن اعتماد 
 – 2015 سةةةةةةةني حصةةةةةةةول المؤسةةةةةةةسةةةةةةةات التعليميي التة تقدمة لعاا  %،25المعتمدة إل  

ي  أاد رئيس  ودة التعليم بالهي ي القومي..% ممن تقدموا للهي ي 60علة االعتماد  2016
 ابتكار ه بأ اا  حتاو إل  أ   بكر خارو الصةةةةةاد   ري اد حلول لالعتماد  ال ودة بمصةةةةةر

 بكر   ندا   توا ه  ةااا  لمشةةةةةةكالتاا  التحديات التة توا ه التعليم  من ثم التحديات التة
يشةةةةةةةةةةكل   ار تاو العلم ي،حرخ ار تاو،  من أ ل المسةةةةةةةةةةتقنل رلك    التبكير ي،حرخ العلم،

الحصةةةةول عل  شةةةةهادة االعتماد ليسةةةةة  هايي الملاف بل   أاد أيضةةةةا علة أ  .الحضةةةةارة
هو  الندايي    الوصةةةةةةةةول إل  القمي قد يكو  سةةةةةةةةهال  لكن الحبام عل  القمي  التميز هة

ال ودة  ا صةةةةةةةةعب تما أ اا ال  قيس تحقو ال ودة يقن  إ ما  قيس   حرص عل  ضةةةةةةةةما 
ا من العمل  ال هد  اربداا تما اسةةةةةةةةةةةةةتمرار تها ا مر الذ  يت أ  ال ائزة الكنرى  للب مز دذ
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هة شهادة الم تمع  العالم ب ودة  ليسة شهادة االعتماد عل  أهميتها  لكن ال ائزة الكنرى 
 . 10ت الخر  
 الدراسيي مشكلي

 علة الرغم من ال هود التة تنذلها مؤسةةةسةةةاتها التعليم العالة بمصةةةر لتحقيو ال ودة  التميز ،   
من خالل تأهيل  ت و د الممارسةةةةةةةةةةةات بتلك المؤسةةةةةةةةةةةسةةةةةةةةةةةات إال أ  هااخ بعض المعوقات ، 

 من هذه المشكالتي  11تقصور الزالة تعا ة ماها مؤسسات التعليم العالة بمصر   وا ب

 بالقيادة بمؤسسات التعليم العالي في مصر:أ( مشكالت خاصة )

 ي(12)من هذه المشكالت
 ،بمؤسةةسةةات التعليم العالة بمصةةر القيادات اختيار ية مهم  ا بية  قصةةورهااخ  -1

 المستقنليي. مهامهم ممارسي تيبيي عل  تدر نهم  هو

التعليم  بمؤسسات ي  رسالي  ا هداف االستراتي يي الخاصيرؤ  ية تلنيو ي وة   ود -2
 من قبل القيادات.   زارة التعليم العالةالعالة 

 بمؤسةةسةةات التعليم العالة بمصةةر القيادة م االت ية المتميزة التأهيل برام  ضةةعف -3
 .(13)  قدمها الحاامي القوا ين تعقد إل  بارضايي ، التر و ي  اردارة

 القليل  لكن اللو لي البايي خنرتها أسةةةةاع عل  التعليميي المؤسةةةةسةةةةات قيادات تختار -4
 بتو هات متأثرة القيادات ي عل المدة  ت ديد التعيين   ياا ،شامال تدر ناذ  تلق  ماهم

 .العمل إدارة ية ا عل  المستو ات

 ضةةةةةعفباإلضااااإل  ل   .ةيا قدمي عاصةةةةةر عل  المااصةةةةةب هذه إل  الترقيي اعتماد -5
 الثنةةةات ثقةةةايةةةيب  التمسةةةةةةةةةةةةةةةةك ، ال ودة بثقةةةايةةةي  القيةةةادات ال ةةةامعةةةي م تمع اقتاةةةاا

 .  14ت االستقرار
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)ب( مشككككالت خاصكككة بالسكككياسكككة وامسكككتراليعية بمؤسكككسكككات التعليم العالي في 
 :  (15)مصر

 من هذه المشكالتي
هااخ صةةةةةةةةةةةةةعو ي تنيرة ية الحصةةةةةةةةةةةةةول عل  معلومات   يا ات تاييي  دقيقي عن  -1

  بمصر.مستو  أداء  تقييم   ودة بمؤسسات التعليم العالة 
اليزال هااخ ي وة تنيرة بين بالسياسات  التو هات  الخلن االستراتي يي الخاصي  -2

بمؤسةةةسةةةات التعليم العالة  التوقعات الحاليي  المسةةةتقنليي لمتللنات سةةةو  العمل ، 
مما يقلل من  سةةةني رضةةةا اللالب الخر  ين عن  ودة الخدمات التعليميي المقدمي 

 .    16تلهم بمؤسسات التعليم العالة
 االسةةةتراتي يات من قنل المؤسةةةسةةةات مما  تغياب الاشةةةر  ارعال  عن السةةةياسةةةا -3

ي علها غامضةةةةةي بالاسةةةةةني للب ي المسةةةةةتهديي تأصةةةةةحاب المصةةةةةلحي  مما يؤثر علة 
لتلك السةةةياسةةةات  االسةةةتراتي يات بمؤسةةةسةةةات التعليم العالة  ذ ودة التلنيو  التابي

 بمصر.
قلي ا بحاث الميدا يي  الخاصةةةةةي بقياع ا داء بمؤسةةةةةسةةةةةات التعليم العالة  ال ودة  -4

بهدف النااء المسةةةةتمر للقدرات  اسةةةةتدامي ار  از بممارسةةةةات ال ودة  بمؤسةةةةسةةةةات 
 . 17تالتعليم العالة بمصر

التمسةةةةةةةةةةةةةةك بةالممةارسةةةةةةةةةةةةةةات التقليةديةي ية أداء ا عمةال الو يبيةي د   النحةل عن  -5
الممارسةةةةةةةةةةات رات ال ودة العاليي  رلك لتقليديي الغايات  ا هداف  السةةةةةةةةةةياسةةةةةةةةةةات 

 .  18تربمؤسسات التعليم العالة بمص
 

 )ج( مشكالت خاصة باألفراد )الموارد البشرية( بمؤسسات التعليم العالي بمصر:

 ي( 19)من هذه المشكالت
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المستمر ل ميع أيراد المايومي  التمسك بل  تقديس  التمكين بالتدر بضعف ثقايي  -1
 بمصر. ودة ا داء بمؤسسات التعليم العالة  الممارسات التقليديي مما يؤثر

ضةةةةةعف التواصةةةةةل تاالتصةةةةةاالت البعالي بين الرؤسةةةةةاء  مرؤ سةةةةةيهم  مما يضةةةةةعف من  -2
عالة مسةةتو  الشةةباييي  المحاسةةنيي مما يؤثر علة  ودة الممارسةةات بمؤسةةسةةات التعليم ال

 بمصر.
ثقايي ير و العمل مما يرسةةةةةةةد للصةةةةةةةراعات الداخليي  عل يرديي ا داء د   التأايد  -3

  شةةتة ال هود المنذ لي   حول د   تحقيو ال ودة  التميز ية ا داء بمؤسةةسةةات 
 بمصر.التعليم العالة 

 قدرات هااخ ضعف ية الخلي التدر نيي  التة تستهدف تلو ر مهارات  معارف  -4
المسةةةةةةةةتو   عل مما يؤثر علة تحسةةةةةةةةين إ تا يي العاملين  مؤسةةةةةةةةسةةةةةةةةي،بال العاملين

 بمصر.البرد   ال ماعة بمؤسسات التعليم العالة 
 تويير ا من   إ  ةةازاتهم هودهم  عل إغبةةال االهتمةةاا بمكةةايةأة  تقةةدير العةةاملين   -5

 بمصر.يؤثر علة  ودة ا داء بمؤسسات التعليم العالة  لهم مما السالمي 
 )د( مشكالت خاصة بالشراكات والموارد بمؤسسات التعليم العالي بمصر:

 ي 20تمن هذه المشكالت
 غموض آليات الشرااات الداخليي  الخار يي بمؤسسات التعليم العالة بمصر. -1
 .بمصربمؤسسات التعليم العالة غموض آليات  يم اردارة للموارد الماليي  -2
  المواد.ضعف آليات إدارة المرايو  المنا ة  المعدات  الت هيزات  -3
 العالة.تقادا آليات إدارة الموارد التكاولو يي الحديثي بمؤسسات التعليم  -4
 .  21تالتعليم العالةتقليديي آليات إدارة المعلومات  المعريي بمؤسسات  -5

  )هك( مشكالت خاصة بالعمليات واألنشطة )المنتعات والخدمات(
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 ي(22)من هذه المشكالت
 ضنابيي الماه يي  التاييم ية العمليات اردار ي بمؤسسات التعليم العالة بمصر  -1
رضةةةا تقليديي ا داء ية المايومي اردار ي مما يقلل من اربداا ية العمليات  التة أهمها  -2

 العاملين مما يؤثر علة  ودة العمليات  ا  شلي بمؤسسات التعليم العالة بمصر.
هااخ ي وة بين تلو ر الخدمات بااء عل  احتيا ات الب ي المسةةةةةتهديي  توقعاتهم  -3

 مما يؤثر علة  ودة العمليات  ا  شلي بمؤسسات التعليم العالة.
 .  23تالمستهديي  مؤسسات التعليم العالةضعف االتصال  التواصل بين الب ي  -4
تقديس التقليديي ية ا  شةةةةةةةةةةةةلي  العمليات اردار ي الخاصةةةةةةةةةةةةي بعمليات الموارد    -5

 .   24تالنشر ي مما يؤثر علة  ودة مؤسسات التعليم العالة 
عل  ما سةةةةةةةةةةةةةنو يتضةةةةةةةةةةةةةه أ ه ال يو د حت  اآل  تعر   ثابة  رؤ ي    ااء      

تلنيو معايير  ممارسةات لتلو ر مؤسةسةات التعليم العالة   اضةحي  محددة لمبهوا  آليات
بمصةةةةةةر من خالل تقييم ا داء المسةةةةةةتمر  يقا لمعايير عالميي رائدة ية م ال التميز.  من 
هاةةا تسةةةةةةةةةةةةةعة الةةدراسةةةةةةةةةةةةةةةي الحةةاليةةي للوقوف عل  مبهوا  ةنيعةةي الامورو ا  ر  ة للتميز 

الد ل،  محا لي اريادة من  ،  آليات تلنيقه ية مؤسسات التعليم العالة بنعض EFQMت
رلةةك الامورو العةةالمة الرائةةد ية م ةةال التميز ية  ضةةةةةةةةةةةةةع رؤ ةةي مقترحةةي لتلنيو الامورو 

ية مؤسةةةةةةةةةةةسةةةةةةةةةةةات التعليم العالة المصةةةةةةةةةةةر  للتغلب عل  تلك   EFQMتا  ر  ة للتميز 
  التحديات التة تعيو مؤسسات التعليم العالة من اال لال   حو التميز  العالميي.

  التالي: السؤال الرئيسيوفي ضوء ما سبق يمكن بلورة مشكلة البحث في 

ية مؤسةةةةسةةةةات التعليم العالة  للتميزامورو ا  ر  ة ايف يمكن االسةةةةتبادة من تلنيقات ال
 بنعض الد ل  إمكا يي اريادة ماها ية مصر؟
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 ويتفرع من السؤال الرئيسي معموعة أسئلة فرعية وهي كالتالي:

 اهيم للتميز؟  ما ةنيعته؟ ما ارةار المب -1
 ما ا سس الاير ي لامورو التميز ا  ر  ة؟ -2
 ما أبرز تلنيقات الامورو ا  ر  ة للتميز ية تل من الد ل ا  انيي  العر يي؟ -3
 ما أ  ه التشابه  أ  ه االختالف بين تلنيقات الامورو ا  ر  ة للتميز؟ -4
  التميز؟ما ال هود المصر ي ية م ال تحقيو ال ودة  -5
ما التصةةةةةور المقترح لتحقيو التميز بمؤسةةةةةسةةةةةات التعليم العالة ية مصةةةةةر ية ضةةةةةوء  -6

 الامورو ا  ر  ة للتميز؟معايير 

 حدود الدارسة في اآللي: حدود الدراسة: لتمثل
يلسةةلين ،  رلك لتميز تل  –االمارات  –سةةاغايورة  –تم اختيار د ل المقار ي تأسةةتراليا  -1

د لي ية تلنيو  مورو للتميز يختلف رغم تشةةةةةةةةةابه الكنير ية العديد من المعايير  لكن 
اختاليه يكمن ية ةنيعي تأثير القوى  العوامل الثقاييي لكل د لي بارضةةةةةةةةةةةايي إل  ترتيز 
عل  م ال   اشةةةةةةةةةن معين يكل د لي اشةةةةةةةةةترتة ية تلنيو معايير الامورو مع الترتيز 

المعايير التة تعال   قاط الضةةةةةةةعف بمؤسةةةةةةةسةةةةةةةاتها مما أضةةةةةةةاف أبعاد متعددة عاد عل  
مقار ي تلك الد ل  هذا االختالف أدى إل  التكامل ية تلنيو الامورو يعل  سةةةةةةةةةةةةةنيل 

 المثالي 
تم اختيار أسةةةةةةةةةةةةةتراليا  رلك   ها تسةةةةةةةةةةةةةع  لتحقيو رؤ تها من خالل تلنيو الامورو  -أ

 االزدهار بمؤسةةةةةةةةةةسةةةةةةةةةةاتها ليس يقن بل لتحقيو  ا  ر  ة للتميز  رلك بتحقيو ا بداا
 االستدامي ية تميز مؤسسات التعليم العالة بها تمبتاح للتلور المستقنلة.

تم اختيار سةةةاغايورة  رلك   ها ية تلنيو الامورو ا  ر  ة للتميز سةةةعة لتوصةةةيف  -ب
 توحيد المعايير التة يانغة أ  يتم اتناعها من قنل مؤسةةةةةةةةةسةةةةةةةةةات التعليم العالة عل  
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مسةةةتوى سةةةاغايورة  لذلك لز ادة قدرتها المؤسةةةسةةةيي  لتحقيو التميز اردار  عل   ميع 
 ة بساغايورة. المستو ات بمؤسسات التعليم العال

تم اختيار ارمارات  رلك   ها ية تلنيو الامورو ا  ر  ة للتميز سعة إل  تحقيو  -و
رؤ ي ارمارات ية تعز ز د ر المؤسةةةةةةسةةةةةةات الحكوميي ية خدمي  ميع ي ات الم تمع 

  رلك باشر الوعة  التأصيل لثقايي  مباهيم  أسس التميز المؤسسة. 

لنيو الامورو ا  ر  ة للتميز سةةةعة  حو  شةةةر تم اختيار يلسةةةلين  رلك   ها ية ت -د
ثقايي التميز  رلك بتلنيو مباهيم التميز  اردارة الحديثي  تناة أيضةةةةةةةةل الممارسةةةةةةةةات 

 اردار ي سواء عل  مستوى المؤسسات أ  ا يراد.

تم اختيار تلك الد ل با خش   ها ةنقة معايير الامورو ا  ر  ة بشةةةةةكل احتراية  -ه
لد ل تعاملة مع الامورو ا  ر  ة عل  أ ه آليه لتقييم مؤسسات بارضايي إل  تلك ا

التعليم العالة بها  تأداة لحل مشةةكالت تلك المؤسةةسةةات عل  ا خش بارضةةايي إل  
أخذ در ع مسةةةةةةةةةةةةةتبادة من تلك الد ل ية تيبيي التعامل مع اليواهر ال ديدة  أخذ ما 

لنيقات  المقار ي بياها يااسةةةةةةةةةةةةةةب م تمعاتها   حقو أهدايها رلك تم دراسةةةةةةةةةةةةةةي تلك الت
لالسةةةةةةةةةةةةةتبادة من خنراتها ية التلنيو  أخذها تامارو يحتذى بها ية تلنيو الامورو 
ا  ر  ة بما يتماشةةةةة   ةنيعتها محققه بذلك رؤ تها  رسةةةةةالتها  أهدايها االسةةةةةتراتي يي 

 بمؤسسات التعليم العالة . 

 –ل من تأسةةةةةةةةةةةةةتراليةةا محةةا ر عرض تلنيقةةات الامورو ا  ر  ة للتميز بةةالةةد ل ية تةة -2
 يلسلين   هة تالتالةي  –ارمارات  –ساغايورة 

أسس الامورو    -الاشأة  التلور.                        ب -أ       
  ي ات  ائزة ال ودة  التميز -المعايير التة يرتكز عليها الامورو     د -و    

 



دراسة مقارنة لتطبيقات النموذج األوروبي للتميز                             د/   إكرام عبد الستار محمد دياب     

 

 

 

                                                                                                        

 اسم البحث 

 2018 يونيو  - التاسعالعدد                                 ISSN 2682-3497مجلة التربية املقارنة والدولية  

194   

 ماه  الدراسيي 
تسةةةةةةةةةةةتخدا الدراسةةةةةةةةةةةي الحاليي الماه  المقار  بأبعاده أ لها ي النعد الوصةةةةةةةةةةةبة للياهرة      

التعليميي موضةةةةةةةةةةةةةوا الدراسةةةةةةةةةةةةةي تالامورو ا  ر  ة للتميز ، ثا يها ي النعد التحليلة الثقاية 
ر هار القو   العوامل الثقاييي المس ولي عن الوضع الراهن للياهرة التعليميي ، ثالثها النعد 

لتبسةةةير  لتحديد أ  ه الشةةةني  أ  ه االختالف للياهرة التعليميي ية د ل النحل ، المقار  ا
القتراح إ راءات تلو ر الياهرة النحثيي ية الد ل التة تعا ة من  نالتانؤ رابعها ي النعد 

 .   25تمشكالت بشأ ها 

 وسوف لسير الدراسة وفقا لهذا المنهج على النحو التالي: 

  ية مؤسةةسةةات -أبعاده -يلسةةبته –التعرف عل  ماهيي التميز من حيل تمبهومه  -
 التعليم العالة.

 بعةةةاد الامورو ا  ر  ة للتميز  رلةةةك من حيةةةل ...  صةةةةةةةةةةةةةف  تحليةةةل ثقةةةاية  -
  حدة قياسه . -سلم التميز -معاييره -منادئه  أسسه –تمبهومه 

 ة للتميز ية بعض  هم  أبرز تلنيقةةةات الامورو ا  ر   صةةةةةةةةةةةةةف  تحليةةةل ثقةةةاية  -
 مؤسسات التعليم العالة بنعض الد ل،  توضيه المقار ي التبسير ي للتلنيقات.

 .ال هود المصر ي ية م ال تحقيو ال ودة  التميزتوضيه  -
تبسةةةةةةةةةةةةةير الاتةةةةائ    ضةةةةةةةةةةةةةع بعض ار راءات المقترحةةةةي لتحقيو ال ودة  التميز  -

  ر  ة للتميز.بمؤسسات التعليم العالة بمصر ية ضوء معايير الامورو ا 
  الدراسة:أهمية 

  من:كل  علىمن خالل الفائدة التي ستعود  بحثلظهر أهمية ال
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التأايد علة  نحل ية تو ه يسةةعة  حوال اي تر ع أهميي هذ مؤسككسككات التعليم العالي -1
 ممارسةةةةةةةةةةةةةات متميزة ،  يو منادئ  تادعاءاتناة ممارسةةةةةةةةةةةةةات د ليي متميزة لتحقيو أهميي 

  ، بهدف التمكن EFQMالتميز  معايير معتمدة من المؤسةةةسةةةي ا  ر  يي ردارة ال ودة ت 
من القياع الكمة للقيمي المضةةةةةةةةةايي الحقيقيي الترااميي ية عمليي النااء  التلو ر اردار  ، 

 المحاسني الموضوعيي   ريع  ودة ا داء المؤسسة ،  تعز ز الازاهي  الشباييي ،  المساءلي
المؤسسة  داءحول إ  ازاتهم ية عمليي النااء المؤسسة ،  االرتقاء بالمؤسسي التعليميي  ا 

 إلة مستو  التميز العالمة بإدارة تتغلب علة التحديات  المعوقات.

 المصةةةةةةةر ، أسةةةةةةةس التعليمأحد  مؤسةةةةةةةسةةةةةةةات التعليم العالة المحلي: لعدالمعتمع  -2
من   العلميي.لكو ها تمد الم تمعات النشةةةةةةةةةر ي بالكوادر النشةةةةةةةةةر ي  ؛ تلوره لاموه، داعمي 

خالل تخر   العديد من الخر  ين الذين يمد   السةةو  باحتيا اته النشةةر ي من الخر  ين 
تناة الامورو ا  ر  ة للتميز المؤهلين للعمل ية  ميع المؤسةةسةةات التعليميي. لذلك يإ  

 رلك  عل   ميع المسةةةةةةتو ات، ترسةةةةةةات  االدعاءاسةةةةةةيسةةةةةةاعد ية تلو ر  تحسةةةةةةين المما
 من   تبايتهم،الم تمع المحلة  سةةةةةةةةةةيز د من مسةةةةةةةةةةتو  الخر  ين  عل سةةةةةةةةةةيؤثر إي ابيا 

 المحلة.مستو  الخدمات المقدمي للم تمع 
 :الدراسة أهداف

 تاللو الدراسي الحاليي من هدف رئيس  هوي 

امسككككتفادة من النموذج األوروبي للتميز للسككككعي نحو لحقيق التميز بمؤسككككسككككات التعليم    
  :ولتحقيق هذا الهدف لطلب األمر لحقيق عدد من األهداف الفرعية كما يليالعالي بمصر، 

 بيا   توضيه ارةار المباهيم للتميز  ةنيعته. -1
 لنيا   توضيه ا سس الاير ي لامورو للتميز ا  ر  ة. -2
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  برز أهم تلنيقات الامورو ا  ر  ة للتميز ية تل من الد ل ا  انيي  العر يي. -3
 لتوضيه أ  ه التشابه  االختالف بين تلنيقات الامورو ا  ر  ة للتميز. -4

 إلقاء الضوء عل  أهم ال هود المصر ي ية م ال تحقيو ال ودة  التميز. -5
التميز بمؤسةةةسةةةات التعليم  تبسةةةير الاتائ    ضةةةع بعض ار راءات المقترحي لتحقيو -6

 العالة ية مصر ية ضوء معايير الامورو ا  ر ة للتميز.

 :تحدد المصللحات ا ساسيي ية اآلتة الدراسة:مصطلحات 
ي 1989أ  بدا يضةةةةةةةةله علة مثله ت مصةةةةةةةةلبة  آخر   ،  ءمن تماز    تامتاز  الشةةةةةةةةة التميز :  -1

 . 26ت  893

عريه شةةةةوقة علة أ ه يلسةةةةبي ية التسةةةةيير  مدخل إدار  شةةةةامل مفهوم التميز اصكككطالحا: 
يقوا علة  مندأ االستثمار ال يد  المتبو  لموارد المؤسسي  تباءاتها  استثمارها ية أحسن 

االسةةةةةتبادة ماها ، مما يمكن المؤسةةةةةسةةةةةي من التوليبات الممكاي ،  هذا بهدف تثمين  تعييم 
أ  تصنه  احدة من أيضل المؤسسات ية ميدا   شاةها ، حاضرا  مستقنال ،   ما يؤد  

 . 27ت  5ي 2010إلة إ شاء أ  إضايي قيم ل ميع أصحاب الملحي ييها تشوية ، 

المتكاملي، التة  أشةةةةةار السةةةةةوشةةةةةة إل  أ ها م موعي الخلوات  ار راءات المايمي 
تتنعها المؤسةةةةةةةةةةةةةسةةةةةةةةةةةةةي لتحقيو التميز ية م االت متعددة أهمها تالقيادة بالتشةةةةةةةةةةةةةارخ، إدارة 
العمليات، الترتيز عل  أصحاب المصلحي  لت عل من المؤسسي أاثر تاايسيي  ر حيي بين 

 .  28ت 13ي 2015المؤسسات ا خرى ية سو  العمل. تالسوسة ، 

داا اردار   التبو  المؤسةسةة تحقو مسةتو ات عاليي غير التميز ي هو حالي من ارب      
عاديي من ا داء  التابيذ للعمليات ار تا يي  التسةةةةةو قيي  الماليي  غيرها ية المؤسةةةةةسةةةةةي بما 
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يحقو  تائ   إ  ازات تتبو  علة ما يحققه الماايسةةةةةةو  ،  ترضةةةةةةة عاها الب ي المسةةةةةةتهديي 
 . 29ت  20ي 0172 أصحاب المصاله تايي ية المؤسسي تالسلمة، 

 المؤسةةسةةي إدارة ية ممتازة ممارسةةات" بأ ه ا  ر  ة للتميزي لاموروا حسةةب التميز  عرف 
  :هة ا سةةاسةةيي المباهيم هذه ."ا سةةاسةةيي المباهيم من م موعي عل  منايي  تائ  تحقيو أ ل من

 اردارة ،الشةةةةةةةةةرااات تلو ر ، الهدف  ثنات القيادة ،ا يراد  تباعل تلور ،الاتائ  عل  الترتيز
 . 30تالمستمر  التحسن ، اربداا التعلم،للمؤسسي اال تماعيي المس وليي ، الحقائو بالعمليات

هة م موعةةةي العمليةةةات  ا  شةةةةةةةةةةةةةلةةةي التة ينتكرهةةةا  تايمهةةةا إدارة يعرف التميز إجرائيككا: 
يحقو بل المؤسةةةسةةةي أعلة در ات ارتقا  ية العمل  التميز ية ا داء ية الكليات، بشةةةكل 

ماها،  رلك ية ضةةةوء معايير الامورو ا  ر  ة  ن  بو  رغنات  توقعات  ميع المسةةةتبيدي
الموارد النشةةةةر ي ، العالقات تللتميز  هة يت القيادة، السةةةةياسةةةةات  االسةةةةتراتي يات، العاملو  

  الموارد الماديي، العمليات اردار ي، الخدمات المقدمي للم تمع . 

 

 

 The European Excellence( EFQMوروبي: )نموذج التميز األ  -2
Model: 

لألسةةةةةةةةةةناب " عنارة عن مخلن ال ودةي بأ هالمؤسةةةةةةةةةةسةةةةةةةةةةي ا  ر  يي ردارة  تعريه   
 تائ ".  تغلة " مر عات.  هااخ خمسةةةةةةةةةةةةةةي "عوامل تحبيز"  أر ع 9 التأثيرات" يتكو  من 

الاتةةةائ " يتغلة مةةةا تحققةةةه " معةةةايير "عوامةةةل التحبيز" مةةةا تقوا بةةةه المايمةةةي. أمةةةا معةةةايير
 .ي ب أ  تحسن ما تقوا به المايمي.  لتحسين الاتائ  التة تحققها المايمي،
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 الشةةةةةةةةةةرااات  ،  المو بو ، االسةةةةةةةةةةتراتي يي عوامل التحبيز الخمسةةةةةةةةةةي هةي القيادة، 
يهةي الاتةةةةائ  المتعلقةةةةي   الموارد  العمليةةةةات،  المات ةةةةات  الخةةةةدمةةةةات. أمةةةةا الاتةةةةائ  ا ر ع

  وير .المتعلقي بالم تمع،  الاتائ  الرئيسةةةيي  الاتائ  المتعلقي بالمو بين،  الاتائ بالعمالء، 
الامورو إةار عمل غير إلزامة يسةةةةةةةةةةةةةاعد عل  يهم العالقي التة غالنذا ما تكو  معقدة بين 

 .  31تؤسسيالسنب  التأثير ية الم
ت عل المؤسةةةةسةةةةي   ي هة تلك ا  شةةةةلي التة 317ي 2011  عريه تالمعا ة  آخر   ، 

 رمتميزة  متبوقي ية أدائها عن باقة المؤسةةةةةسةةةةةات الماايسةةةةةي ،  رلك من خالل تبعيل  اسةةةةةتثما
القدرات  الموارد المتاحي اسةةةةةةةتثمارا يعاال  متميزا بشةةةةةةةكل ي علها متميزة  متبردة ،   اعكس رلك 

يبيي أداء علة تيبيي التعامل مع الب ي المسةةةةةةتبيدة من المؤسةةةةةةسةةةةةةي سةةةةةةواء داخليا أ  خار يا ،  ت
 . 32تأ شلتها  عملياتها ،  تيبيي تصميم  إعداد سياساتها  استراتي ياتها اردار ي  التاييميي 

  عل  أ ه  مورو قائم عل  قاعدة أسةةةاسةةةيي من يكر 260ي 2017  عريه تالسةةةلمة 
ال ودة الشاملي.  تتنلور يلسبي الامورو ا  ر  ة ية تو ه يقيس التميز ية ا داء ، خدمي 

تبيدين ، تحقيو الماايع  صحاب المصلحي من العاملين  غيرهم  الم تمع بأسره إ ما المس
يتحقو من خالل القيادة التة تقوا بتو يه   صياغي السياسات ،  االستراتي يات ،  الموارد 

 . 33تالنشر ي ،  تستثمر العالقات ،  تدير العمليات المختلبي بالمؤسسي

 من ال دير بالذتر أ ه ال يو د  مورو  احد للتميز ا  ر  ة بل هااخ العديد من 
 . 2013،  تم تلو ر باوده ية إصدار  ديد  هو اصدار2010ارصدارات أبرزها إصدار 

 مورو التميز ا  ر  ة  يقا لمؤسسات التعليم العالة عنارة  ولعرفه الباحثة إجرائيا:
 ةر و عل  هم أين قياع من خالل التعليم العالة مؤسةةةةسةةةةات ة لمسةةةةاعد عمليي أداة عن 
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            معيار   وعة تةةةةةدليلته بالمؤسسي،    معال  القصور يهم ية  مساعدتهم التميز؛
Benchmark ية المؤسسي. تحسين إل  تحتاو التة المااةو عل  للتعرف الذاتة للتقييم  

تم تصةةايف الدراسةةات رات العالقي بالياهرة النحثي إل  دراسةةات  الدراسات السابقة:
 عر يي  أخرى أ انيي  تم عرضها من ا حدث إل  ا قدا 

 أوًم: الدراسات العربية: 

بالدراسةةةةةةات العر يي ثم الدراسةةةةةةات  بدءا ا قدا، إل تم عرض الدراسةةةةةةات السةةةةةةابقي من ا حدث   
 ا  انيي 

دراسككة : حكومة دبي ، المعلا التنفيذ: : بعنوا: : دليل برنامج دبي لاداء  -1
 (34)م2015الحكومي المتميز ، 

تما  رد بالنر ام  إلة إحداث  قلي  وعيي ية أداء الد ائر  هدية الدراسةةةةةةةةةةةةةةي إلة  
لتقييم الذاتة،  آليات دعم برام  التاميي  ال هات الحكوميي المشةةةةةةةةةارتي من خالل عمليات ا

 التلو ر ية ال هات الحكوميي ،  تحسةةين ار تا يي ،  ز ادة الكباءة بارضةةايي إلة ترشةةيد 
إلة  الدراسي تمةا هةدية ، ار با  ييها  ضما  التزامها بتقديم خدمات  يدة عاليي المستو  

 شةةةةةةةةةةر مباهيم التميز  اربداا  ال ودة ،  تعميم أيضةةةةةةةةةةل الممارسةةةةةةةةةةات  ا داءات  المباهيم 
 ا سةةةاليب اردار ي  المهايي  ضةةةما  تلنيو أاثر أسةةةاليب العمل تباءة  تلورا ية القلاا 

يسةةةةةةةةةةةةةعة قادة ال هات الحكوميي المتميزة  حو تحقيو رؤ تها  توصةةةةةةةةةةةةةلة إلة ي  الحكومة
أرض الواقع ،   شةةةكل هؤالء القادة ا مثلي التة يحتذ  بها ية االلتزاا بقيم   أهداف إ شةةةائها علة

 أخالقيات ال هي الحكوميي ,  أ  ال هات الحكوميي المتميزة ية إضايي قيمي مضايي لعامليها من 
خالل توقع   يهم  تحقيو احتيةةا ةةاتهم  ت ةةا ز توقعةةاتهم الحةةاليةةي  المسةةةةةةةةةةةةتقنليةةي بلر قةةي ماه يةةي 
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متاز ال هات الحكوميي المتميزة بقدرتها علة تحديد البرص  التحديات المؤسةةةةةةةةسةةةةةةةةيي   ت  مايمي,
  بكباءة  يعاليي  تمتاز بقدرتها علة التعامل معها  تو يبها لصاله المؤسسي .

 مؤسكككسكككات في المؤسكككسكككي األداء فاعلية درجة"ماز: النعار بعنوا:: دراسكككة -2
 للتميز األوروبي األنموذج ضوء في غزة بمحافظات األوقاف بوزارة الشرعي التعليم
 (35)2014  غزه ".  لطويره وسبل

 التعليم مؤسسات ية المؤسسة ا داء ياعليي در ي ل ع التعرفالدراسي إلة  هدية
 تلو ره  سةةنل للتميز ا  ر  ة ا  مورو ضةةوء ية عزة بمحاييات ا  قاف بوزارة الشةةرعة

 العاملين تقديرات متوسةةلات بين إحصةةائيي دالله رات ير    هااخ تا  إرا عما  الكشةةف, 
 ضةةةةوء ية لمؤسةةةةسةةةةاتهم المؤسةةةةسةةةةة لألداء غزة بمحاييات الشةةةةرعة التعليم مؤسةةةةسةةةةات ية

 المؤسسي اسم,  الو يبة المسم ,  ال است  متغيرات إل  تعزى  للتميز ا  ر  ة ا  مورو
 التخلين,   اردارة القيةةادةي ت  اآلتيةةي المعةةايير ضةةةةةةةةةةةةةوء ية  رلةةك  ,  الخةةدمةةي سةةةةةةةةةةةةةاوات,

 الخدمات,  المؤسةةةسةةةي عمل  لا ,   الماديي الماليي الموارد,  النشةةةر ي الموارد,  المؤسةةةسةةةة
 مؤسةةةةسةةةةات ية المؤسةةةةسةةةةة با داء لالرتقاء تلو ر ي بمقترحات التقدا ثم   للم تمع المقدمي
 . السابقي بالمعايير تتعلو ا  قاف بوزارة الشرعة التعليم

  70ت من المكو ي االسةةةةتنا ي أداة  سةةةةتخداا   التحليلة، الوصةةةةبة الماه  الناحل اتنع
 الشرعة التعليم مؤسسات ية العاملين  ميع من المتألف الدارسي م تمع عل  ةنقها يقرة،
 مع المقابلي أداة  اسةةتخدا تما عضةةواذ.  106ت عددهم  النالغ عزة بمحاييات ا  قاف بوزارة
  الشرعة. التعليم  ماسو الشرعة التعليم عاا مدير  
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 مع التواصةةةةةةةةل تعز ز أهمهاي توصةةةةةةةةيات عدة الناحل أ صةةةةةةةة  الدارسةةةةةةةةي،  تائ  عل    ااءذ 
 التدر ب ماها،  التأايد عل  أهميي لالستبادة  المتميزة الاا حي الت ارب صاحني المؤسسات
  أدائهم. تحسين بهدف التميز  معايير مباهيم عل  بالمؤسسي للعاملين المستمر

 (36)م2013راسة : رنعروز  بعنوا: : وضع إطار للتميز التنظيمي د -3

  ممارسةةةةات منادئ ييه تدم  التاييمة للتميز إةار  ضةةةةع إل  الدراسةةةةي هذه هدية     
 الناحل أ ر  قد . تادا المتحدة  الواليات  أ ر  ا راليااسةةةةةةةةت من ال ية التميز قيادات

 ة توصل .ال ودة ية  المتخصصين اردار ين المستشار ن من ير و مع سته بالتعا   ار د
 به االسةةةةتعا ي يمكاها بحيل المايمات اايي أماا التميز لتلنيو دليال تقديم إل  يسةةةةناالدر 
 ال ودة  ممارسةةةةة اردار ين للمسةةةةتشةةةةار ن أسةةةةاسةةةةيا دليال   قدا التميز،  حو مسةةةةيرتها ية

 يعد ما دراسةةةةةته ية الناحل  قدا .المسةةةةةتقنل ية للتميز  مر عا را مصةةةةةد التميز للر و
 ال ائزة قدمتها التة ارضةةةايي اتلك اعتنارها يمكن التاييمة التميز م ال ية قيمي إضةةةايي

 .التميز  وائز من غيرها أ  بالدر   مالكولم  ائزة أ  لل ودة ا  ر  يي

أبرزها ضةةةر رة تلنيو  مورو التميز   توصةةةلة الدراسةةةي إل  العديد من الاتائ   التوصةةةيات
 ية أدائها. إل  تحقيو التميزالتة تسعة   تحقيو متللنات  معايير ال ائزة لكايي المؤسسات

 جامعة في التميز إدارة واقع: "  بعنوا::    سككككككهمودإيهاب عبد ربه  دارسككككككة -4
 EFQM "2013 (37) للتميز األوروبي األنموذج ضوء في لطويرها وسبل األقصى

 تلو رها  سنل ا قص   امعي ية التميز إدارة  اقع عن الكشفالدراسي إل   هدية
 الوصةةةةةةةةةبة الماه  عل  الدارسةةةةةةةةةي  اعتمدت. EFQM للتميز ا  ر  ة اال مورو ضةةةةةةةةةوء ية

 مبردة،  116ت بلغ الذ  الدارسةةةي لم تمع الشةةةامل الحصةةةر أسةةةلوب اسةةةتخداا  تم التحليلة،
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 العديد إل  الدارسي  توصلة للدارسي. تأداة  ا  ليي النيا ات  مع ية االستنا ي  استخدمة
ت  ية المتمثلي التميز إدارة لعااصر ا قص   امعي تلنيو مستوى  أ ي   أهمها الاتائ  من

ت                  العمليات  ,النشر ي المواردت العاملين,   االستراتي يات السياسات,  القيادة
 الم تمع خدمي,  العاملين رضا,  المستهديي الب ي رضا,   الموارد الشرااات  ,  ار راءات

  من% 60 عن يقل EFQM للتميز ا  ر  ة ا  مورو ضوء ية   الرئيسيي ا داء  تائ ,
 ا  مورو ضةةةةوء ية التميز ردارة ا قصةةةة   امعي تناة ضةةةةر رةي  الدراسةةةةي توصةةةةيات أهم

 التقليد  االت اه من إدارتها ية  ذر اذ  تحوالذ  سةةةةةةةةةةةةةيمثل رلك    ؛EFQM للتميز ا  ر  ة
  معايير مباهيم عل  ال امعي ية العاملين  ميع تدر ب أهميي  . الحديثي االت اهات إل 
 رلةك لكو ةه أحةدث ثورة ية  .EFQM للتميز ا  ر  ة ا  مورو ضةةةةةةةةةةةةةوء ية التميز إدارة

 مبهوا التحسين المستمر ية أداء مؤسسات ا عمال.

 التعليم جودة ضما: معايير لطبيق أهمية: بعنوا: رائي السام عماردراسة :  -5
 حالة الخاصككة دراسككة للعامعات والريادة والتميز اإلبداع ثقافة ودعم لبناء العالي

 (38)م.2012ا نموذج الخليعية العامعة

  د رها المو ني التعليم  ودة ضةةةما  لمعايير مو ز عرض إل  النحل   هدف    
 أهداف الهديين هذين عن   تبرا .التعليميي للمؤسةةةةةسةةةةةات  الر ادة  التمييز اربداا بااء ية

 لل ودة الاوعيي التلنيقات تعز ز  حو ال امعات بتو هات صلي رات بحثيي آياقا تبته أخرى 
 مهارات من العمل سةةةةةةو   حا ات لتغيرات تتكيف مر ي اسةةةةةةتراتي يي رسةةةةةةم إل  بارضةةةةةةايي

  ةاة إةار ية المحتدمي الماايسةةي إةار ية مااه ها لتصةةميم ال امعات تعتمدها درات ق
 المللب أصةةةةةةةةنه الذ  موضةةةةةةةةوعه ةنيعي من أهميته النحل   سةةةةةةةةتمد . عالمة  إقليمة
 مخر ات تقديم عل   قدرتها   ودها رثنات  اهدة تسةةةةع  التة لل امعات تي ةرااالسةةةةت
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 إل    ضةةاف .لها عييرا ال  المؤسةةسةةات التوةن بي ي للموحات  ملنيي العمل لسةةو    اربي
 رارالق صةةةةةةةةةةةااا أرها  ية تد ر التة ا سةةةةةةةةةةة لي عل  ت يب التة المرتني ا هميي رلك
 .التعلم بمخر ات المصلحيرات  راف ا ة

 بمعايير  االلتزاا تلنيو إ  :التاليي االسةةةةتاتا ات إل  الدراسةةةةي توصةةةةلة  قد
 اربداا ثقايي   شةةةةةةر لتحقيو حتمة  مللب ملحي ضةةةةةةر رة العالة التعليم  ودة ضةةةةةةما 
  تسةةةةةةةةةخيرها التعليميي للهي ات اربداعيي دراتالق اسةةةةةةةةةتغالل خالل من  الر اديي  التمييز
 أ  عل  تعمل ئدةراال المؤسسات تلك  ا  ،المستدامي  التاميي الر اديي خدمي ية  تو يهها
 المشةةةةةةةةار ع تلك تكو    أ    ر   من شةةةةةةةةهادة  ليس  ر   منا مشةةةةةةةةر ع اخر  وه يحمل

 الم تمع بااء ية  تسةةةاهم المسةةةتدامي  التاميي االقتصةةةاد تدعم  مات ي  ا حي االقتصةةةاديي
 .المعرية

بعنوا: : التقييم الذالي  الدجنى على بودقة و إيادأ براهيمإ دراسكككككككككة سكككككككككناء -6
المؤسككككككسككككككي والتخطي  امسككككككتراليعي ودورهما في ضككككككما: العودة في العامعات 

  (39)م 2011الفلسطينية ) العامعة اإلسالمية بغزة كد راسة حالة (

 ال امعات ية الذاتة المؤسةةةةسةةةةة التقييم ت ر ي عل  الضةةةةوء إلقاء إل  الدراسةةةةي هدية

 اما الذاتة المؤسسة يالتقييم .ييها االستراتي ة التخلين عمليي عل   ا عكاساها البلسليايي

 العمل مكو ات من أساسيا مكو ذا لكو ه المستمر التحسين عمليي ية يساهم عليه متعارف هو

 ا داء تلو ر ا ل من المختلبي القرارات صةةةةةةةةاع ية الرا عي للتغذيي   يامذا الهادف، التر و  

 من  التحقو تابيذها  إ راءات عمليات  مراقني التر و ي  المشةةةةةةةةةةةر عات النرام  تخلين  ي 

 ت ر ي عل  الدراسةةةةي رتزت  قد  .التر و ي للمؤسةةةةسةةةةي الشةةةةاملي ال ودة إدارة ية  تذلك ياعليتها
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 متعلقي بحثيي مشةةكلي تعال  حيل الدراسةةي، لم تمع ممثلي حالي ادراسةةي بغزة ارسةةالميي ال امعي

  بال امعي ال ودة ضما  ية  د رهما االستراتي ة  التخلين المؤسسة الذاتة التقييم بعمليتة

ا لتضةةع الدراسةةي هذه تأتة حيل  بيا  ثم الذاتة للتقييم يلسةةليايذا اتبصةةيلي عمليذا  مور ذ

 مدخل أهم تمثل مخر اته  عل ية المؤسةةةسةةةة الذاتة التقييم ت ر ي من االسةةةتبادة تمة ايف

 .التحليلة الوصبة الماه  الدراسي  اتنعة .لل امعي االستراتي ة التخلين عمليي ية

 المؤسةةةسةةةة التقييم  معايير مؤشةةةرات لتلو ر اسةةةتخدا الذ  الناائة الماه  اتنعة اما       

 تم التة المؤسةةةةةةةةةسةةةةةةةةةة الذاتة التقييم معاييري التاليي المخر ات الدراسةةةةةةةةةي قدمة  قد .الذاتة

 الذاتة التقييم لتابيذ عمليي خلوات، بارضةايي إلة اسةتخدامها يمكن ايف  توضةيه تلو رها

 بالتخلين المؤسةةةةسةةةةة التقييم عمليي  تائ  ر ن ت ر ي تلنيقها، تم التة  الامارو المؤسةةةةسةةةةة

 .متكامل  مورو خالل من بال امعي االستراتي ة

 ثانيًا: الدراسات األجنبية:

الخككاب ببرامج التعليم العككالي  :التنفيككذدراسكككككككككة : أنككا جالس  بعنوا: : الملخص  -1
 (40)م 2014

هدية الدراسةةةةةي إل  تسةةةةةلين الضةةةةةوء عل  أهم التحديات التة توا ه مؤسةةةةةسةةةةةات التعليم 
العالة  د ر التقييم الذاتة ية الاهوض بتلك المؤسةةةةةةةةسةةةةةةةةات. بارضةةةةةةةةايي إل  اآلليات المقترحي 

عل  م موعي أسةة لي تمثلة للحرص علة ال ودة من قنل تلك المؤسةةسةةات  اءت الدراسةةي للرد 
 ية يصول الدراسي،  شمل البصل ا  لي مراقني  تحسين ال ودة ية التعليم العالة. 

 شةةةةةةةةةةةةمل البصةةةةةةةةةةةةل الثا ةي تيبيي تلنيي احتيا ات الم تمع من خالل اسةةةةةةةةةةةةتيعاب اللالب 
رات بمؤسةةسةةات التعليم العالة  إعدادهم بشةةكل يلنة احتيا ات السةةو   متللناته،  رلك لموااني التغي
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 التحديات العالميي،  تحسةةةين  ودة ا داء بمؤسةةةسةةةات التعليم العالة، البصةةةل الثالل  الرابعي آليات 
التمو ل ال ديدة لمؤسةةسةةات التعليم العالة،  أ صةةة الدراسةةي بالعديد من التوصةةيات أبرزهاي ضةةر رة 

  عله ية سةةةسةةةة، تاميي الوعة من قنل الد لي،  مؤسةةةسةةةات التعليم العالة بأهميي قياع ا داء المؤ 
التعليم العالة ية  أ ل قائمي أ لو اتها، ضةةر رة تحسةةين السةةياسةةات  الممارسةةات القائمي بمؤسةةسةةات

 ضوء االت اهات العالميي المعاصرة ية التقييم الذاتة المؤسسة.

 سنغافورة" المدرسي.  التميز وأنموذج سنغافورة في المدرسة بعنوا:: :نج لي :دراسة -2
2013(41)  

"the Singapore school and the school excellence model"   

2013  
 الناحل اسةةةتخدا.  SEM المدرسةةةة التميز أ مورو ل ع التعرفالدراسةةةي إل   هدية

 ييما الرئيسيي مضامياه  عكسة ا  مورو، الدراسي   صبة دراسته. ية الوصبة الماه 
 ية معال تها يتعين التة  التحديات  الم االت ساغايورة، ية المدارع  إدارة بالقيادة يتعلو
 ية الحةةديثةةي الوةايةةي الرؤ ةةي مع تمةةاشةةةةةةةةةةةةةيةةاذ  الخلوة هةةذه   ةةاءت ا  مورو تلنيو عمليةةي

  بسةةةها من تلور أ  هااخ المدارع من ةلب حيل"  متعلمي أمي مبكرة مدارع“سةةةاغايورة 
 متميزة. مدارع  تصنه

 أصةةةةةنه حيل,  2000 العاا ماذ المدرسةةةةةة التقييم ةر قي تغيير تم رلك، أ ل  من 
 ،SEM المدرسةةةة التميز أ مورو باسةةةتخداا الذاتة التقييم عمليي إ راء المدارع عل  يتعين
 رأسةةةةةةها  عل  ا عمال، مؤسةةةةةةسةةةةةةات تسةةةةةةتخدمها لل ودة مختلبي  مارو من تكييبه تم  الذ 

  .EFQM للتميز ا  ر  ة ا  مورو



دراسة مقارنة لتطبيقات النموذج األوروبي للتميز                             د/   إكرام عبد الستار محمد دياب     

 

 

 

                                                                                                        

 اسم البحث 

 2018 يونيو  - التاسعالعدد                                 ISSN 2682-3497مجلة التربية املقارنة والدولية  

206   

              ا  مورو  وهر عل  الترتيز المةةدارع بمةةدير   ي ةةدر أ ةةه إل  الةةدراسةةةةةةةةةةةةةةي  خلصةةةةةةةةةةةةةةة
 ية ال ودة تحسةةةةةةةةةةةةين بعمليةةي يتعلو ييمةةا ماه يتهم تاييم إل  بحةةا ةةي  أ هم بايتةةه، عل   ليس

   مارسه. المدرسة بالتميز يؤمن من أ ل يكو وا  أ  للتميز اللر و قيادة  عليهم المدارع،

 عل  SEM المدرسة التميز أ مورو أثر عن للكشف دراسي بإ راء الدراسي  أ صة
 سةةةاغايورة.  توصةةةلة الدراسةةةي إل  العديد من الاتائ  أبرزهاي ية المدرسةةةي  ثقايي ممارسةةةات

  االبتكار اربداا تشةةةةةةةةةةة ع ثقايي   ود يتللب سةةةةةةةةةةةاغايورة ية المدرسةةةةةةةةةةةة التميز تحقيو أ 
 تاييم  إعادة المدرسةةةةةةةةةةةةةيي العمليات  ميع هيكلي إعادة يتللب  هذا المدى. بعيد  التبكير
 التر و ي. ا هداف لتحقيو ياعلي  ديدة ةر   لتقديم المدرسة المحتوى 

 أ  يانغة تما المدارع. ية التحو ليي القيادة أسةةةةلوب تناة عل  ا  مورو   شةةةة ع 
 بين تواز   ري ةةاد  رلةةك د ر   بتقييم ا  مورو بحسةةةةةةةةةةةةةةةب سةةةةةةةةةةةةةاغةةايورة مةةدارع  ميع تقوا

 التعليميي. للمؤسسي  المتللنات التوقعات

 

 م2013لطوير إطار التميز التنظيمي  : بعنوا: Ringrose , : رنعروس دراسككككة -5
 "(42). 

Development of an organizational excellence framework, 2013                         

  ممارسةةةةةات منادئ ييه تدم  التاييمة للتميز إةار  ضةةةةةع إل  الدراسةةةةةي هذه هدية   
 الناحل أ ر  قد . تادا المتحدة  الواليات  أ ر  اأسةةةةةةةتراليا،  من ال ية التميز قيادات
 .ال ودة ية  المتخصصين اردار ين المستشار ن من ير و مع بالتعا   دراسته 
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 يمكاها بحيل المايمات اايي أماا التميز لتلنيو دليال تقديم إل الدراسةةةةةةةةي   توصةةةةةةةةلة
 اردار ين للمسةةةةةةتشةةةةةةار ن أسةةةةةةاسةةةةةةيا دليال   قدا التميز،  حو مسةةةةةةيرتها ية به االسةةةةةةتعا ي
 ية الناحل  قدا .المسةةةتقنل ية للتميز  مر عذا مصةةةدرذا  التميز للر و ال ودة  ممارسةةةة

 التة ارضايي اتلك اعتنارها يمكن التاييمة التميز م ال ية قيمي إضايي يعد ماراسته د
 .التميز   لل ودة ا  ر  يي ال ائزة قدمتها

  السابقة:التعقيب على الدراسات  ثامنا:

السةةةةابقي ية تحديد مصةةةةللحات  محا ر اسةةةةتبادت الدراسةةةةي الحاليي من الدراسةةةةات  
الدراسةةةةةةةةي الحاليي المتعلقي بالتميز،  تذلك تعر   الامورو ا  ر  ة للتميز تأحد  أشةةةةةةةةهر 

  أبرز  أحدث آليات التقييم الذاتة المؤسسة،  الوقوف عل  معايير  مؤشرات الامورو.

 رصةةةةد تم الدراسةةةةي بموضةةةةوا العالقي رات السةةةةابقي الدراسةةةةات اسةةةةتعراض خالل من  
 الدراسي، تموضوا حيلي من الحاليي الدراسي   ين بين  االختالف االتبا  أ  ه من العديد
  االختالف االتبا  أ  هالدراسي، بارضايي إل  إبراز   تائ  الدراسي، ية المستخدا الماه 
 السابقي.  الدراسات الحاليي الدراسي بين

 

 

 الدراسة:)أ( من حيث موضوع 

  2013 تسةةةةهمود، بعض الدراسةةةةات تدراسةةةةي مع موضةةةةوعها ية الحاليياتبقة الدراسةةةةي 
 ا  ر  ة ا  مورو معايير إل  باالستااد التعليميي المؤسسي أداء تقييم ية  زئة بشكل  اتبقة
 هدية تما ، 2013,  الد اةت  دراسةةةةةةةةةةةةي ، 2014,  الا ارتماز   تدراسةةةةةةةةةةةةي EFQM للتميز
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 EFQM للتميز ا  ر  ة ا  مورو اسةةةةةتخداا  يعاليي مكا ييإ عن الكشةةةةةف إل  أخرى  دراسةةةةةات
 ، Tee,Ng,2013ت  دارسةةةةةةي ، Anna glass,2014ت  تدراسةةةةةةي ،التعليميي المؤسةةةةةةسةةةةةةات ية

  Ringrose, Dawn,2013ت  دارسي ، ioncica et al,2009ت  دارسي

  الدراسة:)ب( من حيث المنهج المستخدم في 

,  الا ارتماز   تدارسي ،التحليل الوصبة الماه  استخداا ية الدراسات معيم اتبقة
 عل  اعتمادها ية الدراسةةةةةةةةةات بعض اختلبة بياما  ،2013,  تسةةةةةةةةةهمود  دراسةةةةةةةةةي ، 2014
 ، Anna glass,2014ت تدراسةةي ،الناائة  الماه  التحليلة الوصةةبة الماه   هماي ،ماه ين

،  تختلف تلك الدراسةةةةي عن  ioncica et al,2009 دارسةةةةي ت ، Tee,Ng,2013 دارسةةةةي ت
 باقة الدراسات ية استخداا الماه  المقار .

  الدراسة:)ج( من حيث نتائج 
  أشةةةةةةةةةةةةهرها رأسةةةةةةةةةةةةها  عل  ،التميز   مارو التميز أهميي عل  الدراسةةةةةةةةةةةةات بعض أ معة

 هذا باستخداا ،التعليميي للمؤسسات المايم الذاتة التقييم ضر رة مع EFQM ا  ر  ة ا  مورو
 Annaت  دراسةةةةةةةةةةةةةةي ، ioncica et al , 2009ت دارسةةةةةةةةةةةةةةي الةةدراسةةةةةةةةةةةةةةات هةةذه  من ا  مورو،

glass,2014،  مقترح   مورو لتصةةةةةةةةةةةور توصةةةةةةةةةةةلها ية الدراسةةةةةةةةةةةات بعض معهم ة اختلب 
  . Tee,Ng,2013 ادراسي

 

 

  السابقة:)د( أوجه استفادة الباحثة من الدراسات 
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 الدراسةةي،  االهتداء متغيرات تحديدللدراسةةي، بارضةةايي إل   المااسةةب الماه  اختيار
  بالموضوا. العالقي رات المرا ع بعض إل 

  الحالية:( أوجه لميز الدراسة ك)ه

 ،EFQM التميز ية العالميي الامارو  أهم أبرز أحد إل  الحاليي الدراسةةةةةةةةةةةي تسةةةةةةةةةةةتاد
 بحدها الدراسةةةةةةةةةةي تتميز ، سةةةةةةةةةةهولي بمر  ي التعليميي المؤسةةةةةةةةةةسةةةةةةةةةةات مع تكييبه يمكن  الذ 

 الدراسات أ ائل من حيل إ ها المؤسسة،  المتمثل ية مؤسسات التعليم العالة ية مصر،
 الناحثي. علم حد عل  –ية هذا الم ال 

  الدراسة:خطوات  :لاسعا
 لسير الدراسة وفًقا للخطوات التالية: 

 ارةار العاا للدراسي.   -1
 –يلسةةةةبته –ارةار الاير    تاا ل تحديد ماهيي التميز  رلك من حيل تمبهومه -2

  حدة قياسه .  –سلم التميز  –معايره  –منادئه  أسسه  -أبعاده
 ارةار الاير  للامورو ا  ر  ة للتميز. -3
 صةةةةف  تحليل تلنيقات الامورو ا  ر  ة للتميز ية مؤسةةةةسةةةةات التعليم العالة  -4

 بنعض الد ل ية إةار السيا  الثقاية،  المقار ي التبسير ي للتلنيقات. 
  صف  تحليل ال هود المصر ي ية تحقيو التميز بمؤسسات التعليم العالة.   -5
ة مصر ية ضوء  ضع تصور مقترح لتحقيو التميز بمؤسسات التعليم العالة ي -6

 الامورو ا  ر  ة للتميز.  معايير 
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  تميز وطبيعته:لل المفاهيمياإلطار  المحور الثاني للدراسة:
  سةةةةيتم تاا ل هذا المنحل من خالل اسةةةةتعراض أ الي البلسةةةةبي التة تقوا عليها التميز،    
 خامسةةةةاي ،التميزأبعاد  رابعاي ، التميز ال ودة ثالثاي يوائد،  التميز ال ودة أهداف ثا ياي

 سةةةةةابعاي ، التميز بال ودة االهتماا د اعة سةةةةةادسةةةةةاي الشةةةةةاملي،عالقي مبهوا التميز بال ودة 
 تما يلةي   التميز تحقيو متللناتثامااي  ،التميز تلنيو معوقات

 أوم: فلسفة التميز:

تقوا يلسةةةةبي التميز عل  أ  الاتائ  الممتازة المتعلقي با داء بالاسةةةةني للمسةةةةتبيدين،   
العاملين،  الم تمع يتم تحقيقها من خالل قيادة  اعيي تقود سةةةياسةةةي  اسةةةتراتي يي المؤسةةةسةةةي 
المعايي  العاملين،  تذلك عالقات الشةةةةةةةةةةةةةرااي  الموارد الداخليي  العمليات،   التحديد يقوا 

ز ية ا داء عل  يلسةةةةةةةةةةةةةبي ترتكز عل  أر عي منادئ رئيسةةةةةةةةةةةةةةي تتمثل ية القيادة ماه  التمي
بالمشةةةارتي، اردارة با داء، قيمي المؤسةةةسةةةي  التحسةةةين المسةةةتمر،  أيضةةةا يقوا التقييم لألداء 
ية هذا الماه  عل  قياع أر عي عااصةةةر رئيسةةةي من  تائ  ا داء  تتمثل ية المسةةةتبيدين، 

 .  43ت  113:2009الم تمع. ت الرشيد ، العاملين، أصحاب المصلحي   

مما سةةةةةنو يتضةةةةةه أ  التميز ية ا داء إ ما يتحقو من خالل القيادة الواعيي  الرشةةةةةيدة     
التة تقوا بصةةةياغي  تو يه السةةةياسةةةات  االسةةةتراتي يات  الموارد النشةةةر ي،  اسةةةتثمار الموارد 

عل  أهميي د ر القيادة، الماديي  العالقات  إدارة العمليات ية المؤسةةةةةةةةةةةةةسةةةةةةةةةةةةةةي،  هذا يؤتد 
 ضةةةةةةةةةةةةةر رة االهتماا بإعادة الاير ية معايير اختيار القيادات ال امعيي،   انغة أ  يكو  

 االختيار ية ضوء أبعاد معتمدة للتميز،  من هاا تأتة أهميي المحور التالة.



دراسة مقارنة لتطبيقات النموذج األوروبي للتميز                             د/   إكرام عبد الستار محمد دياب     

 

 

 

                                                                                                        

 اسم البحث 

 2018 يونيو  - التاسعالعدد                                 ISSN 2682-3497مجلة التربية املقارنة والدولية  

211   

 

 

 

 :والتميز العودة أهداف ثانيا:
 ي   44تبالتالة ية  التميز ال ودة  تتمثل أهداف 

ال ودة  التميز يلسةةبي،  ثقايي  راسةةابهم ا يراد لدى  سةةلوتة يكر   تغيير إحداث -
 ا خلاء. محا لي تصبير 

  العمل بر ح البر و. بالوحدة الشعور تاميي -
 .التغيير إحداث عل   تحبيزهم بين العاملين الثقي بااء -
 .التاايسيي القدرة ز ادة -
 مؤسسات.الاايي عااصر  إ تا يي ز ادة -
 االسةةتثمار  االسةةتغالل ا مثل للبرص عل  قدرتهالريع مؤسةةسةةات ال ر  يم ز ادة -

 . المعوقات المخاةر  ت اب
 الب ي إرضةةةةةةةةاء هدفيكو  ب المؤسةةةةةةةةسةةةةةةةةات، اباءة ز ادةمما سةةةةةةةةنو يتضةةةةةةةةه أ      

 ، الشةةةةامل لكايي القلاعاتالمسةةةةتمر التحسةةةةين ضةةةةما ،   .) المسةةةةتبيدين (المسةةةةتهديي
 بالمؤسسات.  المستو ات

 والتميز:  العودة فوائدثالثا: 

 ي (45)التالة  ية  التميز ال ودة يوائد تكمن
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 من ،)  إدار ي المؤسةةةةةةسةةةةةةيي  أااديميي للايم  الضةةةةةةنن للتلو ر ديدة يته آيا   -
 .بدقي  ا د ار تحديد المس وليات حيل

 . ا قساا ا خرى   الضعف لألقساا ا ااديميي القوة مواةن معريي -
  ا قساا. الختيار) المستهديي الب ي (ا مور أ لياء  للللني البرصي إتاحي -
  اال تماعيي  العقليي ال سةةةةةةةةةةميي ال وا ب  ميع ية الللني بمسةةةةةةةةةةتوى  االرتقاء -

 . الابسيي
 حو  الماليي الموارد لتو يهالنرام   عن التمو ل  تخلين للمس ولين البرصي إتاحي -

 .الوةايي التاميي أهداف ل سو  العم باحتيا اتالنرام    ر ن أيضل النرام 
بين مؤسةةةسةةةات التعليم العالة   التعا    الثقي  ز ادة توةيدمما سةةةنو يتضةةةه أ    

تقو مه  ثم  من ا داء قياعبهدف معايير   ضةةةةةةةةةةعيكو  من خالل   . الم تمع
 العلمة. النحل عل  الترتيز إل بارضايي  ماه يي، بلر قي علميي

 رابعا: أبعاد التميز: 

 تتمثل أبعاد التميز ية بعدين أساسين ية اردارة الحديثي  هماي

   The Degree Of Excellence Ofدر ي التميز ية مدخل اردارة البعد األول:  -

Approach،  أ  غايي اردارة الباعلي هة السةةةةةةةعة  حو تحقيو التميز بمعاة إ  از 
  تائ  غير مسنوقي تتبو  بها عل  تل من ياايسها، بل  تتبو  بها عل   بسها.

 The Degree Of  Deployment Ofدر ةةةي تلنيو المةةةدخةةةل  البعككد الثككاني : -

Approach مده من  يم  أ  تل ما يصةةةةةةةةدر عن اردارة من أعمال  قرارات  ما تعت
 يعاليات ي ب أ  يتسةةةةةةةةةةةةةم بالتميز، أ  ال ودة  البائقي الكاملي التة ال تترخ م اال 
للخلأ أ  اال حراف   هيئ البرص الحقيقيي؛ تة يتحقو تابيذ ا عمال الصةةةةةةةةةةةةةحيحي 

 .  46ت  265ي  2017تابيذا صحيحا  تاما  من المرة ا  لة ت السلمة ، 
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  عتنرا    هين لعملي  احدة،  ال يتحقو مما سةةةةةةةةةنو يتضةةةةةةةةةه أ  النعدين متكامال  
ا بذلك معاة التميز تمامذا، تما ييهر  أحدهما د   اآلخر  تل يعد مبسةةةةرذا ل خر؛ موضةةةةحذ

 أهميي المحور التالة. الشاملي،  من هاا تأتةية توضيه عالقي مبهوا التميز بال ودة 

 خامسا: عالقة مفهوم التميز بالعودة الشاملة:

  ردت بعض اآلراء التة تنين العالقي بين ال ودة  التميز،  من هذه اآلراء ما يلةي  

يعتمد التميز ية ا داء علة منادئ  يلسبي ال ودة الشاملي ،  ال يتحقو التميز إال إرا  -
عم االلتزاا بةةال ودة ية  ميع مسةةةةةةةةةةةةةتو ةةات ا داء ليشةةةةةةةةةةةةةمةةل المةةدخالت  المخر ةةات 

 .  47ت  34ي 2007 العمليات تبومدين يوسف ، 
عملي  احدة ،   ر  السلمة أ  التميز ية ا داء  تحقيو ال ودة الشاملي هما   ها  ل -

  التالة يإ  تلنيو إدارة ال ودة شةةةرط لتحقيو  التميز ،  ية  بس الوقة يإ  تحقيو 
    48ت  119ي  2002التميز دليل علة   اح إدارة ال ودة الشاملي ت السلمة ، 

  شةةةةةةةير عيان إلة أ  المؤسةةةةةةةسةةةةةةةات الاا حي هة تلك التة تسةةةةةةةتهدف تحقيو التميز  -
 . 49ت  237ي  2005باعتمادها ال ودة الشاملي ت عيان ، 

  ت ه الرشةةةةةةةةةيد إلة أ  ا سةةةةةةةةةاع الاير  لمبهوا التميز ية ا داء هو أدب ال ودة ت  -
 .  50ت  111ي  2009الرشيد ، 

ودة الشةةةةةةةةاملي هة شةةةةةةةةرط ال غاة عاه      شةةةةةةةةير أيو يكا  آخر   إلة أ  إدارة ال  -
  Ionica et al., 2009 :133مؤسةةةةةةةةةسةةةةةةةةةي تهدف إلة تحقيو التميز ية أعمالها  ت 

(51) . 

  ر  المز ن  الغامد  أ  ال ودة  التميز متالزما . يا  ل شةةرط أسةةاسةةة لحد ث الثا ة   -
 .  52ت   763ي  2010،  العالقي بياهما عالقي تالزميه تالمز ن  الغامد  ، 
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  ؤتد  اصةةةةةف  هاشةةةةةم  أ  التميز ية المؤسةةةةةسةةةةةي ال يمكن أ  يتحقو  د   اسةةةةةتيباء  -
المؤسسي لمعايير ال ودة؛  من ثم حصولها علة االعتماد ؛ لذا يمكن القول أ  التزاا 
المؤسةةسةةي بال ودة يمكن أ  يكو  القوة الدايعي لها للوصةةول إلة تميز ا داء ت اصةةف 

 .  (53)  79، 2010 هاشم، 

عل  ما سةةةةنو ترى الناحثي أ  معيم اآلراء اتبقة عل  أ  ال ودة مدخل مهم   ااء 
للوصول إل  التميز،  شرط أساسة ال غاة عاه لتحقيقه،   سيلي  أساع للوصول للتميز 
ية الخدمات المقدمي ية المؤسسي التعليميي.  التمهيد للحصول عل   وائز التميز العالميي 

 لمحور التالة.  العر يي  من هاا تأتة أهميي ا

 يوالتميز العودةب امهتمام دواعيسادسا: 

  من ، ال ديدة العالميي من المتغيرات لم موعي ااتي ي  التميز ال ودة مباهيم  هرت  
 الشةةةةةةةةةةةرااي ، التاايسةةةةةةةةةةةيي، المعلوماتيي، المتقدمي، التكاولو يي هذه المتغيرات العوامل أهم

 العالمةا اآل  بالايا ما يعرف  هذا ،) اال تماعيي  االقتصةةةةةةادييالسةةةةةةياسةةةةةةيي ،  التحوالت
 أصةةةنحة هااخ ضةةةر رة ملحي يرضةةةة عل  المسةةةتمر ،   التالة بالتغير يتصةةةف ال ديد،

إعداد   من خاللها يتم أداة  باعتنارها المتغيرات ذهه ضر رة موااني العالة التعليممؤسسات 
 ،  ابتكار ببعاليي التغيير علميي قيادةه علي أصةةنه ،  من ثم  ثقايياذ  الموارد النشةةر ي علمياذ 

 . 54تبمؤسسات التعليم العالة  التعليم  تميز ب ودة المتزايد يؤتد االهتماا ما  هذا

 : التميز ال ودة بمباهيم  ا خذ ااالهتما إل  تدعو التة ا سناب أهمن  م

 الكشةةةف عن  قاط ية يسةةةاعد  مؤسةةةسةةةات التعليم العالة ية  التميز تلنيو ال ودة إ  -
 مداخل  ديدة  أسةةاليب ابتكار ية يسةةاعد   التالة  مواةن الضةةعف بالمؤسةةسةةي ، القوة
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تسةةةةةاعد ية التانؤ بالمشةةةةةكالت المسةةةةةتقنليي التة قد توا هه المؤسةةةةةسةةةةةي ،   ضةةةةةع آليات 
 . 55تللحل

 العالة،لد  العاملين بمؤسةةةةسةةةةات التعليم   ايتقار الحماع الماايسةةةةي، ر ح يعد ضةةةةعف -
 من العالة،بمؤسسات التعليم  نيالعامل من قنل  التلو ر التغيير مقا مي إل بارضايي 

 أهم ا سناب التة تقف ح ر عثرة أماا تحقيو ال ودة  التميز.
ريع مستوى مؤسسات التعليم  عل  تساعد اآلليات  ار راءات التة تلو ر عل  العمل  -

 .  56تأاثر  ودة  تميزا  ي عل مؤسسات التعليم العالة مما ، العالة
 يعالي إل  آليات حا ي ية العالةأ  مؤسةةةةةةةةسةةةةةةةةات التعليم مما سةةةةةةةةنو يتضةةةةةةةةه      

ضةر رة الر ن بين الم تمع  عل  التأايد  التاييميي، المشةكالت عل للتغلب  ؛ مالقيي
 العالة.المحلة  مؤسسات التعليم 

 التميز: لطبيق معوقاتسابعا: 

 التحول من  حيل إ  المؤسةةةسةةةات، لنعض بالاسةةةني ما  وعاذ   ديدا التميز يعد مبهوا    
تلنيو  يا  صةةةةةةةةةةةعو ات، بالتالة يحو   حديثي أسةةةةةةةةةةةاليب تناة إل  الكالسةةةةةةةةةةةيكيي اردارة

 نم البد  التة ،المعوقات  هور بعض إل  سيؤد   ) التميز ال ودة(لمبهوا مؤسسات ال
  : المعوقات  من أهم تلك ،بالغي   أهميي االعتنار بعين إليها الاير

 مؤسسات الب الب ات بعض من  ريضه  التلو ر التغيير مقا مي -
 ية الادرة إل بارضايي  التلنيو،عاد   ضوحها  عدا  الغايات ا هداف ضنابيي -

 العالة.مؤسسات التعليم  م تمع ي ات ا داء لد  لتقو م مر ي أد ات توير
أهميي تلنيو أحدث  مارو التميز ية مؤسسات التعليم  ىهااخ قصور ية يهم مد -

 .  57تالعالة لد  بعض العاملين بتلك المؤسسات
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الالزا لمؤسةةةةةةسةةةةةةات التعليم العالة  الذ  يسةةةةةةتهدف تلو ر النايي  ضةةةةةةعف التمو ل -
 . التميز  تاميي الموارد النشر ي تأساع لتحقيو ال ودةالتحتيي 

 م تمع ي ات بين   شةةةةةةةرها  التميز ال ودة ثقايي   ااء تأسةةةةةةةيس ية الصةةةةةةةعو ي -
  م تمع ي ات من الكثير  رلك  يرا  لتبضةةةةةةةةةةيل   ،مؤسةةةةةةةةةةسةةةةةةةةةةات التعليم العالة

  58تالبر والعمل بر ح  ية الرغني  ضعف ،مؤسسات التعليم العالة للعمل البرد 
. 

 اردار ي ماه الصالحيات ية بارضايي إلة القصور ،التمسك بالمرتز ي اردار ي -
 بعض ية ار راءات  تعقيد ا داء ية اال سةةةيابيي  ا ااديميي،  ضةةةعف  الماليي

    59تمؤسسات التعليم العالة
 المعلومات  النيا ات عل  ية الحصةةةةةول صةةةةةعو يمما سةةةةةنو يتضةةةةةه أ  هااخ    
  ا يكار حول اآلراء ية التناين إل بارضةةةةةةةةةةايي  العالة، التعليم مؤسةةةةةةةةةةسةةةةةةةةةةاتب

بتك  ا ااديميين  المتخصةةةةةصةةةةةين  ار راءات بين  المعايير  المحا ر العااصةةةةةر
 .مؤسساتال

  التميز: ثامنا: متطلبات لحقيق

 يا 2017لتحقيو التميز يتللب تواير المقومات التاليي تالسلمة   

   يرتها الرئيسةةةةةي تو هاتها عن تعنر بحيل للمؤسةةةةةسةةةةةي متكاملي اسةةةةةتراتي يي بااء -1
ا هداف  ،المؤسةةةسةةةي رؤ ي ،المؤسةةةسةةةي رسةةةالي(:التاليي العااصةةةر المسةةةتقنليي  تضةةةم

 .للمؤسسي االستراتي يي الخلن إعداد للمؤسسي، آليي االستراتي يي
 القائمين  ترشةةد عمل المؤسةةسةةي  تايم تحكم التة من السةةياسةةات متكاملي مايومي -2

 القرارات اتخار  أسس قواعد إل  بمس وليات ا داء
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 مع للتعديل  التكيف  قابلي ا داء متللنات مع  متااسةةةةةةةةةني مر ي تاييميي هياال -3
 من أعل  بدر ي التميز هياال إدارة تتصةةةةةةةةةةةةف  ة،  الخار ة المتغيرات الداخليي

ية  تل ،الصةةةةةةةةةالحيات  تخو لهم العاملين تمكين اعتمادها عل   تي ي الالمرتز ي
 .االتصاالت  المعلومات استخدامها لتقايات عمو يضال عن، عمله م ال

 تحديد  أسةةةةةةةس تحليل العمليات آليات يحدد الشةةةةةةةاملي ال ودة لتأايد متلور  ياا -4
 ال ودة  ضةةةةةنن رقابي  آليات ييها السةةةةةماح  معدالت ال ودة مواصةةةةةبات  شةةةةةر ط

 . 60ت ا حرايات ال ودة تصحيه  مداخل
 مصةةةةادرها  تحديد ،المللو ي المعلومات لرصةةةةد آليات متكامل يضةةةةم معلومات  ياا  -5

يضةةال عن  ، اسةةتر اعها  حبيها  تحديثها  تدا لها معال تها  قواعد   سةةائل ت ميعها
 .القرار اتخار لدعم تو يبها  آليات قواعد

 تكو ن  ، اسةةةتقلاب لتخلين ، اآلليات القواعد ينين النشةةةر ي الموارد ردارة  ياا متلور  -6
  أسةةةس ا داء تقو    آليات يتضةةةمن قواعد تماأدائها،   تو يه ، تاميتها الموارد النشةةةر ي

  61تا داء  تائ  تعو ض العالمين  ية
 ؛المللو ي  الو ائف ا عمال تحديد  آليات قواعد يتضةةةةةةةمن ،ا داء ردارة  ياا  -7

 معدالته المسةةةةةةتهدف  تحديد ا داء تخلين  أسةةةةةةس ، عمليات المؤسةةةةةةسةةةةةةي لتابيذ
 .   62ت ار  ازات الاتائ   تقو   ا داء تو يه  متابعي  قواعد  مستو اته،

 ا داء متكامل لتقييماياا مما سةةنو يتضةةه أ  من أ ل تحقيو التميز هااخ ضةةر رة ل    
 المؤسةةةةسةةةةة  ا داء االسةةةةتراتي يي،ا عمال    حدات  ير  العمل م موعات  أداء البرد 
؛ بارضةةةةةةةةةةةةايي إل  المقررة ا داء  معايير إل  ا هداف بالقياع ار  ازات، تقو م بغرض
 ،لمخلنا السليم التابيذ مقومات  تويير ، المعايير ا سس  ضع تتول  يعالي قيادة  ود 
 .التميز تحقيو ية المؤسسي تؤتد يرص  النرام 

 إطار النظر:(:)المحور الثالث للدراسة: النموذج األوروبي للتميز 
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   تاا ل هذا المحور ا سس الاير ي للامورو التميز ا  ر  ة  التة تتمثل يةي

 أسس الامورو ا  ر  ة للتميز  ثانيًا:الاشأة  التلور                      أوم:

 ي ات  ائزة الامورو ا  ر ة للتميز رابعًا:معايير الامورو ا  ر ة للتميز       ثالثا:

 :EFQMنموذج وجائزة النموذج األوروبي للتميز 

 أوًم: النشأة والتطور:

ا، من قنل المؤسةةةةسةةةةي ا  ر  يي ردارة 1991  ائزته عاا تم تأسةةةةيس هذا الامورو 
  European Foundation for Quality Management, EFQMالةةة ةةةودة ت

 ا مر كة   مورومن خالل االسةةةةةةةةةتبادة من إي ابيات  مورو مالكوا بالدر   الوةاة   رلك
ديما  ،  ألحقة المؤسةةسةةي هذا الامورو بما يعرف اليوا بال ائزة ا  ر  يي لل ودة لمختلف 

للتميز  ترتكز يلسةةبي الامورو ا  ر  ة التميز،المؤسةةسةةات التة تثنة  يتها ية النحل عن 
efqm  عل  " حقو أداء أيضةةةةل من خالل إشةةةةراخ  ميع العاملين ية التحسةةةةين المسةةةةتمر

العمليات  ا  شةةةلي هة الوسةةةيلي التة تسةةةتثمرها المؤسةةةسةةةي؛ رةال   للعمليات" ؛ حيل تعد
ةةةاقةةات  إمكةةا ةةات العةةاملين بهةةا؛ من أ ةةل تحقيو الاتةةائ . تمةةا أ  تحسةةةةةةةةةةةةةين ا داء يمكن 

 تحقيقه يقن عن ةر و تحسين العمليات من خالل مشارتي العاملين.

 لمسةةةةةاعدة لرئيسةةةةةيا ا ةر أحد ال ودة ردارة ا  ر  يي المؤسةةةةةسةةةةةي  مورو يشةةةةةكل       
  تما معاييرها، أهم أحد باعتناره التميز  تحقيو،  التاايسيي قدراتها تعز ز عل  المؤسسات

،  قوته تقدمه  مدى المؤسةةةةةةةسةةةةةةةات داخل للمو بين المهاة الوضةةةةةةةع لتقييم مهمي أداة  يعد
 بصةةورة أ لو اتها مواز ي إل  التوصةةل بهدف؛ المؤسةةسةةات لدعم  سةةيلي الامورو هذا   قدا

  63ت .ردارتها  اقعيي عمل خلن   ضع النشر ي الموارد  تو يف أيضل،
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 ية المستخدمي التقييم أداة  التقييم  عالمات  قاط   ضع لقياع رادار ماه    شكل
 من رادار ماه يي  تتكو   ال ودة، ردارة ا  ر  يي المؤسةةةسةةةي لدى المعتمد التميز  مورو
 تسةةةةةةتهدف   ، التقييم  المرا عي ،رو اال تشةةةةةةاالتلني الاه ، ، الاتائ :هة عااصةةةةةةر أر عي

 التلو ر،   ثقايي  تاميي التميز منادئ بتعليمهم  تهتم التميز  حو تسةةع  التة المؤسةةسةةات
  حن أين يا سةة ل عل  ار ابي خالل من  الو يبة الشةةخصةةة  ينالمسةةتو  عل  المسةةتمر
 الذاتة التقييم أد ات تو يف  تيبيي هااخ؟ سةةةاصةةةل ايف  صةةةل؟ أ   ر د أين إل  اآل ؟

EFQM مورو خالل من التميز بمنادئ التعر  بارضةةايي إلة  االسةةتراتي يي الخلي ية  
  . 64تالذاتة التقييم لتلنيو ا ساسيي الخلوات عل   التعرف للتميز

، قاا عدد من رؤسةةةةاء الشةةةةرتات  1986ا  ر  ة سةةةةاي  االتحادإ شةةةةاء  عد        
العمالقي بأ ر  ا مع عدد من خنراء ال ودة  الايم اردار ي بإ شةةةةةةةةةةةةةةاء المايمي ا  ر  يي 

بر تسةةةةةةةةيل  –ا  ر  ة بل يكا  االتحادبد لي مقر  1988  عاا EFQMلل ودة اردار ي ت
  أقيمة 1991 ل  عاا ، حيل  هر إل  العلن  مورو التميز ا  ر  ة ية  سةةةةةةةةةةةةخته ا 

  اللنع تا   مورو التميز  1992ا  ر  ة لل ودة اردار ي عاا  االتحادأ ل د رة ل ائزة 
 هر  مورو التميز ية  1999هو المعيار ا سةةةةاسةةةةة ية التقييم لهذه ال ائزة ،  ية عاا 

 .ادار  سخته الثا يي بشكل  ديد بعد إشهار المباهيم ا ساسيي للتميز  إ تاو آليي الر 

النحل  التحليل  الدراسةةةةي ل ميع التلنيقات  الممارسةةةةات حت  تم تلو ر   اسةةةةتمر 
 اسةةةةةةةةةةةةةتةدامةةي،   ةالحبةام علة منةدأ  2003ية  سةةةةةةةةةةةةةختةه الثةالثةي عةاا  خر  ةهالامورو   
ية  ا تشةةاراالامورو ية التحسةةن  التلور بيهور الاسةةخي الرابعي ا اثر  اسةةتمرالا احات 

بها العديد من الد ل  المايمات العر يي لنااء  اسةةةةةةةةةةةتعا ةة  الت 2010العالم العر ة عاا 
 تلو ر  مارو   يم التميز المؤسةةةةةةةسةةةةةةةة الخاصةةةةةةةي بها تما تا  معيار التحكيم ية أغلب 
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 وائز ال ودة  التميز التة  هرت ية العالم العر ة خالل ا عواا السةةةةةةةةابقي ،  أخيراذ  مع 
ها حالياذ عل  صةةةةةةعيد  اسةةةةةةع من  هرت الاسةةةةةةخي الخامسةةةةةةي  المعمول ب 2013بدايي عاا 

 .  65ت العالم

د    ،َعَرف  مورو التميز عل  أ ه ي،َمكن الماشةةةةةةةةةةةةآت من  ضةةةةةةةةةةةةع ارةار العاا الم،حد 
للاياا اردار  مع قابليته للتلنيو عل   ميع القلاعات بمختلف أ شةةةةةةةةةةةةةلتها  أح امها 
 حت  بغض الاير عن مسةةةةةةةتوى الاضةةةةةةة  اردار  بها يهو ملنو ية تنر ات الشةةةةةةةرتات 

عات الحكوميي    ميعاا يلحظ مسةةةةةةةةةةةةةتوى التلور ا  ر  يي با اح تنير  العديد من القلا
اردار  لل هات الحكوميي بد لي ارمارات  التة تناة تلنيو  مورو التميز ا  ر  ة ماذ 

عاماذ بارضةةةةةةةةايي للا احات التة حققتها العديد من مايمات الم تمع المد ة 15أاثر من 
و التميز ا  ر  ة لما ييه   ال هات الخير ي  المؤسةةسةةات الغير ر حيي بعد تلنيقها لامور

 قابليي لتاييم العمل اردار  بكامل تباصةةةيله  ما يابرد به الامورو من تنسةةةين  مر  يمن 
يمكن الماشآت من تحديد المهاا  التكليبات  المس وليات  ال ز ءلمكو اته ، هذا   ت ز ء

لنيو    توز عها بشةةةةةةةةةةةكل  اضةةةةةةةةةةةه  دقيو  يو ال د ل الزماة لخارةي اللر و الهاديي لت
تحقيو التميز المؤسةةةةةةةسةةةةةةةة.  ية  ميع ارصةةةةةةةدارات السةةةةةةةابقي لامورو التميز تا  المكو  

 مباهيم يللو عليها  تعر بات لعدة ا سةةةةةاسةةةةةة له هو تمعايير التميز  التسةةةةةعي بارضةةةةةايي
  . آليي الرادارتسم  تتالمباهيم ا ساسيي للتميز  بارضايي  داة القياع  التقييم  التة  اسم

تا ة  الزالة حر صةةةةةةةةةي تل    EFQMأ  المايمي ا  ر  يي ت دير بالذتر من ال 
الحرص عل  تلنيو التميز حت  عل   بسةةةةةةةةةةةةةها  عل  أسةةةةةةةةةةةةةلو ها تأحد أعر  المايمات 
العالميي المسةةةة ولي عن  ضةةةةع  ضةةةةنن  تلو ر الايم اردار ي ية عالماا المعاصةةةةر حيل 

رو التميز حت  قدمة للعالم تلو ر  تحسةةةةةين  مو  اسةةةةةتداميعل   تقوا المايمي بالمحاييي
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قالب  حيل  هر الامورو ية شكل 2013ارصدار ا خير من  مورو التميز ية  سخي 
 ديد يحتو  عل  ثالثي مكو ات أسةةةةةةةاسةةةةةةةيي هة تالمباهيم ا سةةةةةةةاسةةةةةةةيي للتميز    تمعايير 

ميز بلر قي يائقي التكامل توير لاا  مورو للت ينعضهاالتميز    تآليي الرادار   التة ترتنن 
المؤسةةسةةة بأسةةلوب رائع ية غايي الحداثي  التلور ي مع بشةةكل مذهل  ية آ  ي  احد بين 

 الضخامي  التكامل مع النساةي  السهولي ية التلنيو.

أما المكو  ا  ل  هو المباهيم ا سةةةةاسةةةةيي للتميز يهو يحدد   وضةةةةه المباهيم التة 
نيو  ياا التميز المؤسةةسةةة بما يتنااها قادة الماشةةآت تة يتمكاوا من إرسةةاء  تل ي ب أ 

يشةةةةةةةةةةةةةتمل   حقو هذه المباهيم الثما يي  التة ترتنن مع المكو  الثا ة  هو معايير التميز 
التسةةةةةةةةعي  التة تاقسةةةةةةةةم إل  م موعتين هما م موعي معايير الممكاات المكو ي من خمس 

ات،  العةةاملو ،  الموارد  الشةةةةةةةةةةةةةرااةةات،  العمليةة ، االسةةةةةةةةةةةةةتراتي يةةاتمعةةايير هة القيةةادة، 
  الم موعي الثا يي م موعي معايير الاتائ  المكو ي من أر عي معايير هة  تائ  العمالء،

  تائ  الم تمع،   تائ  ا عمال الرئيسةةةةةةةةةةةةةيي ، ثم يأتة بعد رلك المكو     تائ  العاملين،
ز ر  القيمي العاليي بالمقار ي بناقة  مارو التمي االبتكارالثالل  هو آليي الرادار  الذ  يعد 

العةةالميةةي ا خرى حيةةل إ ةه أداة قيةةاع  تقييم للماه يةةات الم،كو  ةي للايةةاا اردار    قيمتةةه 
العةةاليةةي تكمن ية تو ةةه يمكااةةا من القيةةاع الكمة الةةدقيو للايةةاا اردار  الةةذ   االبتكةةار ةةي
الكمة أما مع الرادار  قياسةةةهالكيبة  لكن يصةةةعب  قياسةةةهغير ملموع يمكن  اي ذ يعتنر شةةة

ييمكااا قياع الايم اردار ي برقم تمة دقيو، تما يساعد ا الرادار ية إ راء عمليات تقييم 
يعالي تمكااا من معريي  قاط القوة   مااةو يرص التحسةةةةةةةةين  التة تقود ا لوضةةةةةةةةع خلن 
التحسةةةةةةةةةةةةين  التلو ر  يو خارةي اللر و لتحقيو التميز المؤسةةةةةةةةةةةةسةةةةةةةةةةةةة. هذا   عدتم ية 

قاالت القادمي بتبصةةيل أاثر لمكو ات  مورو التميز  تيبيي تو يبها لتحقيو رحلي تميز الم
 (66) .ستمرة ا حي  م
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تل ثالث ساوات حت   EFQMتقوا المؤسسي ا  ر  يي بمرا عي الامورو ا  ر  ة للتميز 
تضةةةةةةةةةةمن أ  الامورو يتماشةةةةةةةةةة   ةنيعي التحديات  المتغيرات المتالحقي  مع بي ي ا عمال 

.  من 2012ية أاتو ر  2013اليي.  لقد تم إصةةةدار أخر  سةةةخي للامورو  هة  سةةةخي الح
، حا ي المؤسةةةةةةةةسةةةةةةةةات    تكو  أاثر 2012أهم أسةةةةةةةةناب تغيير الامورو ا  ر  ة للتميز 

 .  الشةةةةةةةةةةكل Thawani ,2013:1مر  ي لتاايس  تا ه ية الني ي االقتصةةةةةةةةةةاديي العالميي ت
 .  EFQM (67)ا  ر  ة للتميز مورو التالة يوضه التغيرات  مراحل تلور الا

 

Source: The European Foundation for Quality Management, Brussels, Belgium 2013, 
P 72 
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يتضه من الشكل السابو مراحل تلور الامورو ا  ر ة للتميز حيل تا  ارصدار       
ا, ثم ةورت المؤسةةةةةةسةةةةةةي ا  ر  يي لل ودة الامورو لييهر ية ارصةةةةةةدار 1991ا  ل عاا 
ا, المباهيم الثما يي للتميز  تقيم الرادار تما هو موضه بالشكل السابو, 1999الثا ة ساي 

ا , حامالذ تلو ر  تحسةةين ية بعض مباهيم 2003ورو عاا ثم  هر ارصةةدار الثالل للام
الامورو  تمثلة ية تحسين ماه يي الرادار  تلو رها لتشمل قلاعات مختلبي ثم ارصدار 

ا,  تا  ااثر ترتزاذ  تحديداذ  تم إضةةةةةةةةةةةةةايي أ زا  للمعايير تمثلة 2010الرابع للامورو عاا 
% , 15% ,  الاتائ  الرئيسةةيي ت15ء ت ما عدا  تائ  العمال %  , 10ية  ميع المعاييرت 

ثم أحدث إصةةةةةدار للامورو  الذ  تسةةةةةير عليه  تلنقه المؤسةةةةةسةةةةةي ا  ر  يي لل ودة  التميز 
ا لتلو ر مباهيم الامورو يأصةةةةةةةةةةةةةنحة المباهيم تأخذ ماح  عملة 2013 هو إصةةةةةةةةةةةةةةدار 

ها  أصةةةةةنحة لغي الامورو منسةةةةةلي,  أصةةةةةنحة الاتائ  الرئيسةةةةةيي هة الاتائ  التة تم قياسةةةةة
بالبعل من خالل معايير الامورو  تحولة آليي الرادار من م رد دليل عل  القدرة إل  آليي 
 ثنات قدرة المؤسةسةي عل  تحقيو التميز,  تتنا  الدارسةي الحاليي أحدث إصةدار للمؤسةسةةي 

 ا . 2013ا  ر  يي لل ودة  التميز  هو 

ارو العالميي للتميز،   أحد أهم  أبرز الام EFQM  عد الامورو ا  ر  ة للتميز 
   . 7ي 2009تالعايد  ،  (68)مر عا ليس يقن للد ل ا  ر  يي بل ل ميع د ل العالم 

  عرف الامورو ا  ر  ة للتميز المؤسةةةةسةةةةي المتميزة بأ هاي المؤسةةةةسةةةةي التة تحقو 
 تحايظ عل  مسةةةةةةةةةةتو ات أداء باهرة تلنة أ  تت ا ز احتيا ات  توقعات  ميع أصةةةةةةةةةةحاب 

 .  تسةةةةةةتخدا معيم الد ل ا  ر  يي هذا الامورو، بارضةةةةةةايي www.efqm.orgالعالقي ت
إل  أسةةةةةتراليا،  سةةةةةاغايورة، علما بأ  تلك الد ل تا ة تسةةةةةتخدا  مارو أخر مختلبي،  لكاها 

 ات هة إل  الامورو ا  ر  ة للتميز  يرا لتميزه.



دراسة مقارنة لتطبيقات النموذج األوروبي للتميز                             د/   إكرام عبد الستار محمد دياب     

 

 

 

                                                                                                        

 اسم البحث 

 2018 يونيو  - التاسعالعدد                                 ISSN 2682-3497مجلة التربية املقارنة والدولية  

224   

  :EFQMثانيًا: أسا النموذج األوروبي للتميز 

 يرتكز الامورو عل  م موعي من ا سس  هة تالتالةي 

من خالل التزاا  :Results Orientation(69)التركيز علي النتائج المسككككككككتهدفة  -1
 المتميزة يالمؤسسات . المؤسسي بتحقيو الاتائ   الماايع لمختلف أصحاب المصاله

 من  رلك) المسةةةتبيدين (المسةةةتهديي ب يلل قيمي إضةةةايي  لع باسةةةتمرار تعمل
 .تلك االحتيا ات  التوقعات نييلت هم بل  استنا احتيا ات هميخالل 

الب ةةي  :Customer Focus )أصكككككككككحكاب المصكككككككككلحكة( المتعكاملين علىالتركيز  -2
لمتعاملين تميز من خالل الخدمات المقدمي ل  قاع   المؤسةةةةةةسةةةةةةي،المسةةةةةةتهديي من قنل 
 أخر . يمكاه الحصول عليه من مؤسسات بما مقار ي  تأصحاب المصلحي 

 Leader Ship and Constancy Ofالفعككالككة واألهككداف الواضكككككككككحككة القيككادة  -3
Purpose70ت :  

 ثنةةاتهم  حو تحقيو أهةةدايهم   التة تتميز بةةالرؤ ةةي المسةةةةةةةةةةةةةتقنليةةي، يعةةاليةةي القيةةادة    
 بهم. الثنات ية تحقيقها مهما اختلبة الير ف المحيلي     الماشودة 

 :Management By Processes And Factsوالحقائق اإلدارة بالعمليات  -4
 إرا تم تشةةةكيل أ شةةةلتها من خالل عمليات   يعاليي،حيل تكو  المايمي أعلة تباءة 
الغةةايةةات المخللةةي  يو معلومةةات صةةةةةةةةةةةةةحيحةةي  إل مترابلةةي ت ر  إدارتهةةا  تو يههةةا 

  .  اقعيي مت ددة 
إ   :People Development And Involvementلنميككككة ولمكين األفراد  -5

ايمات ا موال الحقيقيي للم رؤ عيهم  النشر ي،هم الموارد  ؤسساتأثمن ما تملكه الم
 خنراتهم  البكر ي.حيل بلاقاتهم اربداعيي  قدراتهم  التميز،الواعيي التة تسةةةةةةةةعة  حو 
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 العاملين،المؤسسي  ذب  عل يقومو  بتحقيو أيضل الاتائ  للمؤسسي لذا   معاريهم،
 ا هداف.الثقي  تكامل  عل  تاميي قيم  مباهيم مشترتي بياهم قائمي 

Learning ،And  Innovationوامبتككككار اسكككككككككتمراريكككة التعلم والتحسكككككككككين  -6
Improvement:  ييها، معارف العاملين  المؤسةةةةةةسةةةةةةي،من خالل اسةةةةةةتثمار خنرات 

علة أعلة   تقديم الخدمات العمليات،التقايي ية تلو ر  ه  تائ  العلم  مسةةةةةةةةةةةةةتحدثات
مستو  ال ودة  التميز  إل  االرتقاء  تكرارها، ماع   ا خلاء،العيوب  مستو   تباد 

  الخدمات.ية تقديم 
من خالل  :Partner Ship Developmentلنمية عالقات الشكككككراكة والتحال   -7

  قصةةةةد بشةةةةرتاء العمل  العمل،اسةةةةتثمار عالقات التعا    التكامل مع  ميع شةةةةرتاء 
إ   الخدمات.ماايع   قدمو  لها  عل  تحصل ماهم  المؤسسي،ال من تتعامل معهم 

منةةدأ تنةةادل المصةةةةةةةةةةةةةةاله  المابعةةي لللريين  عل هةذه العالقةات الناةةاءة يانغة أ  تقوا 
 . Win – Win Relation Shipت

احتراا قواعد  :Public Responsibilityإدراك المسئولية امجتماعية للمؤسسة  -8
 م تمع بشكل خاص االلتزاا بتقديم منادرات تكو  مو هه لل   يمه،الم تمع 

 
 
 (EFQMثالثًا: معايير النموذج األوروبي للتميز ) 

  يهر من خالل المكو  الثا ة للامورو معايير الامورو  مورو الصةةةةااديو التسةةةةعي ت     
 .  71ت معايير التميز 

يمثل هذا الامورو أحد  مارو ال ودة  التميز،   تكو  من م موعتين ا  لة يشار    
إليها بالعوامل الممكاي،  التة تعد أساسا لدعم ا داء  تمكين المؤسسي من تحقيو التميز أما 

  معيار يرعة 32ت  تكو  من  الم موعي الثا يي ييشةةةةةار إليها بم موعي الاتائ  المسةةةةةتهديي،
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معيار رئيس أحد الصااديو التسعي.  تستخدا هذه   معايير رئيسي،   مثل تل 9تتادرو تحة 
المعايير لبهم التباصةةةةةةيل داخل المؤسةةةةةةسةةةةةةي،   عد هذا المكو  أاثر المكو ات شةةةةةةهرة ية الامورو 

 .EFQMا  ر  ة للتميز 

  عتمد الامورو ا  ر  ة للتميز عل  تسةةةةةةةةةةةةعي معايير، خمسةةةةةةةةةةةةي ماها تمثل الممكاات، 
ماها تمثل الاتائ . تغلة الممكاات ما تبعله المؤسةةةةةةةةسةةةةةةةةي  تيف تبعله. أما الاتائ  يهة  أر عي 

تغلة ما تا زه المؤسةةةسةةةي ببعل الممكاات. من أ ل تحقيو الا اح المسةةةتداا تحتاو المؤسةةةسةةةي 
إل  قيادة قو ي  ات اه اسةةةةةةةةةتراتي ة  اضةةةةةةةةةه.  هة بحا ي إل  أ  تلور  تحسةةةةةةةةةن من أيرادها، 

 توير للمستبيدين ماها مات ات  خدمات رات قيمي مضايي. شراااتها  عملياتها ل

الممكاةةات.  إرا مةةا تم  EFQM هةةذه مةةا يللو عليهةةا ية الامورو ا  ر  ة للتميز 
تلنيو الممكاات الصحيحي بشكل ياعل، يإ  المؤسسي سوف تحقو الاتائ  التة تتوقعها، 

سةةةةةةةةياسةةةةةةةةات  االسةةةةةةةةتراتي يات،  تضةةةةةةةةم الممكااتي تالقيادة، الموارد النشةةةةةةةةر ي تالعاملين ، ال
العالقات  الموارد، العمليات ،  تعنر تلك العااصر بما تحتا ه المؤسسات لتحقيو الغايات 
 ا هداف التة قامة من أ لها.   تم تقو م عااصةةةةةر الممكاات علة أسةةةةةاع بعدين مهمين 

 The Degree Of Excellence Ofالنعةةةةةد ا  لي در ةةةةةي التميز ية مةةةةةدخةةةةةل اردارة 

Approach،  النعد الثا ةي در ي تلنيو المدخل The Degree Of Deployment 

Of Approach ،ا2017تعلة السلمة.  

 : (EFQM) تميزلل األوروبي النموذجثالثا: معايير 
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  وضةةةةه الشةةةةكل التالة ، علة تسةةةةعي معايير , (EFQM) تميزلل ا  ر  ة يرتكز الامورو
 . 72ت للتميزمعايير الامورو ا  ر  ة 

   

 مصابي معايير ٩ من يتكو    تضه من الشكل السابو أ  الامورو ا  ر  ة للتميز     
 :خا تين تحة

 .با شياء تقوا ايف :المسننات :ا  ل  الخا ي

 . ا زها  قيسها،  ستهديها، مخر ات :الاتائ  :الثا يي الخا ي

 القادة يسةةةةاعد  االبتكار التعلم أ   تنين لألعمال الديااميكيي اللنيعي إل  ا سةةةةهم تشةةةةير
  73ت .أيضل  تائ  عل   الحصول المسننات لتحسين

 تسةةةةةتليع التة اللر قي ،السةةةةةابو الشةةةةةكل ية موضةةةةةه هو اما ا  ر  ة، الامورو يعكس
 ية الموضحي المستليالت من ال .تاايسيي ميزة ر  از رابحي معادلي تلو ر المؤسسات

www.efqm.org source: 
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 يرعة معيار عاصةةةر ٣٢ ا  ر  ة الامورو   تضةةةمن عالة تعر   مسةةةتوى  لها ا عل 
  صةةةةف يتم سةةةةوف .مؤسةةةةسةةةةي أداء تقييم عاد بالحسةةةةنا  أخذها ي ب أسةةةة لي تلرح  التة

  .ا سبل ية بتعمو البرعيي  العااصر الامورو

موضةةةةةةةةه ية الشةةةةةةةةكل هو إةار يعتمد عل  تسةةةةةةةةعي معايير،  المتمثلي ية الامورو تما هو 
ت سةةةةةةائل التمكين ،  هة خمسةةةةةةي  التة تغلة ما تقوا به المؤسةةةةةةسةةةةةةي،  أر ع  تائ  لمعايير 
التمكين،  التة تغلة ما حققته المؤسسي، حيل إ  تالتمكين  يتسنب تبالاتائ  ، علما بأ  

 يع أ زاء المعيار.استخداا الامورو ال يتللب الترتيز عل   م

 معايير التمكين )الممكنات(: -1

 هة تلك العااصر المساعدة،  التة ترتز عل  ا عمال المللوب من المؤسسي القياا     
 بها لتحقيو الاتائ ،  هة خمسي معايير  يو التالةي

 التميز   عل  تحقيوو ليعم  نالمتميز  مؤسةةةةةةةةسةةةةةةةةات التعليم العالة قادة حيل إ  القيادة: )أ( 
 :التالة   رلك من خالل  كو  المستمرن  التحسي يلالشام ال ودةن خالل م ال امعي ردارة

ية  لمؤسةةةةةسةةةةةات التعليم العالة  ا هداف االسةةةةةتراتي يي  الرسةةةةةالي الرؤ ي  تناة إعداد -
 .يلالشام ال ودةضوء منادئ 

 يلالشةةةةةةام ال ودة ز تعز ل لمؤسةةةةةةسةةةةةةات التعليم العالة التاييميي الثقايي  تاميي تلو ر -
 .المستمر ن التحسي

أ  ز ه لما  ية مؤسةةةسةةةات التعليم العالة للعاملين المسةةةتمر  التشةةة يع م الدع التحبيز -
 . التميز ال ودة ية م ال

 ال ودة إدارة  ياا  إعداد العمل أ يمي  تحديل تلو ر  تلنيو ية البعالي المشارتي -
 .ييه المستمر التحسين  ضما 



دراسة مقارنة لتطبيقات النموذج األوروبي للتميز                             د/   إكرام عبد الستار محمد دياب     

 

 

 

                                                                                                        

 اسم البحث 

 2018 يونيو  - التاسعالعدد                                 ISSN 2682-3497مجلة التربية املقارنة والدولية  

229   

 ،الم تمع  ممثلة قيادات مؤسةةةةةسةةةةةات التعليم العالة  التباعل بين تل من التواصةةةةةل -
 المؤسسات.خارو تلك  الشامي لل ودة  التر   

 اهرسةةةةةالت تابيذ تعمل عل  يمؤسةةةةةسةةةةةات التعليم العالة :وامسكككتراليعيات ( السكككياسكككاتب)
 أصةةةةةةةحاب  لع ترتز  اضةةةةةةةحي اسةةةةةةةتراتي يات  ضةةةةةةةعمن خالل  اهرؤ ت تحقيو   التالة

، بتلو ر الغايات  ا هداف  الخلن  السةةةياسةةةات  العمليات ) المسةةةتهديي الب ي (المصةةةلحي
   شرها   كو  رلك من خالل التالةي 

 ييل المستقن الحاليي  التوقعات الحا ات  لع  االستراتي يات السياسات اعتماد مدى -
 للب ي المستهديي.

 دقيقي بحيل تكو   ،ااييي وماتلمع  لع  االسةةةةةةةةةتراتي يات السةةةةةةةةةياسةةةةةةةةةات اعتماد مدى -
اردار  داخل  اربداا  ممارسةةةةةةةي  الدراسةةةةةةةات با بحاثا  القيا داءم ا تقيي نم مسةةةةةةةتمدة

 المؤسسي. 
 . التحديل التلو ر االستراتي يي  السياساتمر  ي  موااني  مدى -
الرئيسةيي االسةتراتي يات   ضةعها ية إةار عاا  ية العمليات    السةياسةات تابيذ مدى -

 لمؤسسات التعليم العالة.
 ارعال  عاها.  مد  االستراتي يات  السياسات  شر مدى -

إدارة مؤسةةةةةةسةةةةةةات التعليم العالة المتميزة تعمل علة تلو ر معارف  : 74ت)ج( العاملين )األفراد( 
 قدرات  تحسةةين إ تا يي العاملين ييها علة المسةةتو  البرد   مسةةتو  ير  العمل ، بارضةةايي 
إلة رعايتهم  التواصةةةةةةةةةةةةةل معهم  مكايأة  تحبيزهم ،  اسةةةةةةةةةةةةةتخداا مهاراتهم  معاريهم لصةةةةةةةةةةةةةاله 

 مؤسساتهم .   كو  رلك من خاللي 

 مستو  التخلين  التلو ر  تحسين إدارة الموارد النشر ي بمؤسسات التعليم العالة.  معريي -
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مد  السةةةةةةةةةةةةةعة  حو تلو ر مهارات ا يراد،  دعم معريهم بإتاحي البرص  حو التعليم  -
  التدر ب المستمر. 

 مد  مشارتي العاملين  تمكياهم  التعامل معهم بشباييي.  -
مد  توير االتصةةةةةةةةةةةةال  الحوار بين إدارة مؤسةةةةةةةةةةةةسةةةةةةةةةةةةات التعليم العالة  العاملين ييها  -

  .متاالتصاالت البعالي بين الرؤساء  مرؤ سيه
مةةةد  االهتمةةةاا بمكةةةايةةةأة  تقةةةدير العةةةاملين عل   هودهم  إ  ةةةازاتهم  تويير ا مةةةا   -

  السالمي لهم.
 ييلالداخ الشرااات  تدير تخلن المتميزةتعليم العالة المؤسسات  :والموارد الشراكات( د)

 اهياتللعم   التشغيل البعالضما   التالة  استراتي ياتها اهسياساتمن أ ل دعم   الخار يي
 ييل المسةةةةةةتقن الحاليي االحتيا اتن بي المواز ين م البد حيلب الموارد  إدارة تخلين أثااء
 :التالة   رلك من خالل  كو  ، الني ي  الم تمع ؤسسات التعليم العالةلم

 .الماليي الموارد إدارة آليي -    الخار يي   ييلالداخ الشرااات إدارة آليي -
 . المعريي وماتلالمع إدارة آليي -.  الحديثي التكاولو يي الموارد إدارة آليي -
 . المواد  الت هيزات  المعدات  المنا ة المرايو إدارة آليي -

 ن تحسةةةي  إدارة تعمل عل  تصةةةميم المتميزة يمؤسةةةسةةةات التعليم العالة :العمليات -هكككككككككككك
 الب ي  توقعات حا ات نييل لت ، اسةةةةةةةةةةةتراتي ياتها اهسةةةةةةةةةةةياسةةةةةةةةةةةات مدع أ ل نم اهياتلعم

   رلك من خالل التالةي  كو  ،) المصلحي أصحاب (المستهديي

 .ياتلالعم إدارة متصمي ية م التايي  ييهالما مدى -
 .دييهالمست  الب ي نيلالعام رضا نتضم التة ياتلعملل ن التحسي اربداعيي اللر   ااستخدا مدى -
 .هم توقعات دييهالمست الب ي احتيا ات  لع بااءذ  الخدمات  تلو ر متصمي مدى -
 .دييهالمست الب ي مع قاتالعال  تقو ي إدارة ايبيي -
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رلك بكل  قي عالمؤسةةةسةةةات التعليم العالة ه حققت ما  لع ترتز التة ةه  : 75ت النتائج -2
 إل  ي زأ اهما  تل أر عي ةه الاتائ   عااصةر.  الم تمع دييهالمسةت  الب ي نيلالعام من 
 ا داء متقيي   حيل إ . اآلخرن ع بيلمخت  سةةةةةةنيي مييهأ  لكل  زأ   يكو  بحيل ، زأين 

تلك ب المحيلي الني ي  ر ف اعتناره ية يأخذمؤسةةةةةةةةةسةةةةةةةةةات التعليم العالة  لاتائ  المتميز
ؤسةةسةةات لم ةلالبع ا داء : نم ن تلم وماتلالمع ن م مالتقيي   اللو رلك ،المؤسةةسةةات 

 أداء مع نأمك مالا المقار ي  ت ر   ا،هب الخاصةةةةةةةي الخلن أ ا هداف   التعليم العالة. 
 توضةةةةيه ةلي  ييما .إقليميا أ  عالمياذ  المتميزةمؤسةةةةسةةةةات التعليم العالة   أداء نالماايسةةةةي
  :  76ت ا ر عي الاتائ  عااصر

  لع ترتز المتميزة مؤسةةةسةةةات التعليم العالة :(نالمسككتفيدي (المسككتهدفة الفئة رضككا)أ( 
 المسةةةتبيدين (المسةةةتهديي الب ي برضةةةا يتعلو ييما متميزة  تائ ن مه تحقق ما  معريي قياع

 :من خالل التالة  رلك)

 هممع اله تباعلمؤسةةةسةةةات التعليم العالة ) المسةةةتبيدين (المسةةةتهديي الب يإدراخ  مدى -
 .استقصائييإليهم.   كو  رلك من خالل دراسات  هتقدم ييما رأيهم 

 لدى الرضامن أ ل تحقيو  مؤسسات التعليم العالة اهب اتقو  التة  ا  شلي ار راءات -
  .لألداءمؤشرات  بمثابي  تكو   التة، ) المستبيدين (المستهديي الب ي

 بتحقيو  تائ  بشةكل شةامل متهت المتميزةالتعليم  فمؤسسات(: داألفرا (العاملين ( رضاب)
 :التالة   رلك من خالل  كو  اهيي نيلبالعاميتعلو  ييما متميزة

 الرضةةةةةا  مسةةةةةتوى  تبهم لسةةةةةياسةةةةةات مؤسةةةةةسةةةةةات التعليم العالة  إدراخ العاملين مدى -
 تلك المؤسسات. ات اه هملدي تويرمال

 مع المعلومات  تحليلها لمؤسةةةسةةةات التعليم العالة  بهاتقوا  التةار راءات الداخليي  -
 .داءضوء مؤشرات ا  ية
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 ييما المتميزةبتحقيو الاتائ   متهت المتميزة التعليم العالة تيمؤسةةةةسةةةةا :المعتمع خدمة)ج( 
   رلك من خالل التالةي  كو  بالم تمع يتعلو

 رغنات نةلت خدماتمن  مؤسةةةةةةةةةةةةسةةةةةةةةةةةةات التعليم العالة هتقدم لما الم تمع إدراخ مدى -
 الرضا الم تمعة عن تلك المؤسسات.  مدى ،سو  العمل احتيا ات 

 المعلومات  تحليلها ل معؤسةةةةةةةةةةسةةةةةةةةةةات التعليم العالة مالتة تتخذها  ييلالداخ ار راءات -
 .ية ضوء مؤشرات ا داء، بهدف تلنيي االحتيا ات الم تمعيي ئهاأدا ن تحسي

 ييما متميزة  تائ  م بتحقيوتهت المتميزةمؤسسات التعليم العالة  :الرئيسية األداء نتائج )د(
 خلنلل  يقاذ  من أهداف هحققت  ما  اسةةةتراتي ياتها، اهلسةةةياسةةةات الرئيسةةةيي بالعااصةةةر يتعلو

 :التالة معريي  لع العاصر ذاه ياصب حيل ،الموضوعي

 . التميز ا احلل تحقيو مؤسةةةةةةةةسةةةةةةةةات التعليم العالة تعكس التة  التدابير ار راءات -
 .الرئيسيي ا داء مخر ات ةه  

 نتحسةةةةةي  من ثم المعلومات  تحليلها مع ل المسةةةةةتخدمي ييلالتشةةةةةغي  التدابير ار راءات -
 لمؤسسات التعليم العالة،  هة بمثابي مؤشرات لألداء. الرئيسيي ا داء  تائ 

 تعةةةةد آليةةةةي الرادار من أبرز  أهم اآلليةةةةات التة تقيس  تقيم الماه يةةةةات المكو ةةةةي للايةةةةاا 
اردار ،   عد هذا السةةنب من أهم ما يميز آليي الرادار عن باقة الماه يات بارضةةايي إل  
او ه يمكن المؤسةةةةةةةسةةةةةةةي من تحقيو القياع الكمة الدقيو للاياا اردار  الذ  يعتنر شةةةةةةةي ا 

ا يمكن قي اسةةةه الكيبة،  لكن يصةةةعب قياسةةةه الكمة، أما الرادار ييمكااا قياع الايم ملموسةةةذ
ا, EFQM2013  اردار ةةي برقم تمة دقيو.  ماه يةةي الرادار  يو الامورو ا  ر  ة للتميز

 ي 77ت تم تصايف المؤسسات،  يو سلم التميز إلة ثالثي مستو ات  هة   

  قلي  599-400 بالتميزييو    معر   -2 قلي.   399-200 بالتميزين يملتزم  -1
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  قلي. 1000-600 العالمةيالتميز   -3

 :EFQMفئات جائزة النموذج األوروبي للتميز  رابعا:

 يتم ماه  ائزة الامورو ا  ر  ة للتميز إل  أر ع ي ات  هة تالتالةي  

 الد ائر  الوحدات التشغيليي للمؤسسات. -2المؤسسات الكنيرة.        -1 

 المؤسسات المتوسلي  الصغيرة.  -4مؤسسات القلاا العاا.     -3

المحور الرابع للدراسة: أهم وأبرز لطبيقات النموذج األوروبي للتميز في مؤسسات 
 للتطبيقات:التعليم العالي ببعض الدول والمقارنة التفسيرية 

تم تلنيو الامورو ا  ر  ة للتميز ية العةةةديةةةد من د ل العةةةالم،  تم  ضةةةةةةةةةةةةةع  وائز     
تحصةةةل عليها المؤسةةةسةةةات التة تلنو معايير،  مؤشةةةرات الامورو ا  ر  ة للتميز،  رلك 

 بهدف موا هي التحديات التة توا هها ية أ يمتها اردار ي،  لتحقيو التميز المستداا.

 

 

لطبيقات النموذج األوروبي للتميز بمؤسكككككككسكككككككات التعليم العالي ) أوًم: 
 : 78تأستراليا ( 

ية هذا ال زء سةةةةةةةةةةةيتم عرض الامورو ا  ر  ة للتميز تما يتم تلنيقه بأسةةةةةةةةةةةتراليا 
أسةةةةةةةس الامورو ا سةةةةةةةترالة لل ودة  – تذلك من خالل المحا ر اآلتيي يت الاشةةةةةةةأة  التلور 

ي ةةات  ةةائزة  –الامورو ا سةةةةةةةةةةةةةترالة لل ودة  التميز   التميز، المعةةايير التة يرتكز عليهةةا
 ال ودة  التميز ا ستراليي . 
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  النشأة والتطور: -1
 قوميي ا سةةةةةةةةتراليي هي ي مؤسةةةةةةةةسةةةةةةةةات التعليم العالة  ،ال امعات تقييم هي ي تعد

 التدر س أ شةةةلي مراقني ا سةةةاسةةةيي  مهمتها  تحقيو التميز، ال ودة ضةةةنن هديها مسةةةتقلي
 خلي خالل من ا سةةةةةةترالييالتعليم ية مؤسةةةةةةسةةةةةةات   اردارة  ا بحاث (AUQA)  التعليم
 تتنا  تلك الهي ي معايير الامورو ا  ر  ة للتميز تآليي لتقييم  ،٢٠٠١ عاا بدأت خمسةةيه

 من ال ية ير د أسةةتراليا ية ال ودة الوةاة ضةةما   ياامؤسةةسةةات التعليم العالة،   عد 
لم ال   الايم الداخليي الحكوميي الايم من م موعي عن عنارة  هو  صةةةةةةةةةةرامته تكو اه
ي  التميز ال ودة ضما  آليات قلاا  لكل  .التعليم  الحكومي أ شأت يمثال .  79تبه خاص،

 هي ي (AUQA) ال ودة لضةةةةنن ا سةةةةترالة التدر ب  هي ي (AQTF) لضةةةةما ا سةةةةتراليي 
   80ت .أستراليا ية  التدر ب التعليم  ستراليي  ودةامؤسسات التعليم العالة  تقييم

 ودة  عل  المحاييي تكبل آليات ا سةةةةةتراليي العالة التعليم مؤسةةةةةسةةةةةات  ميع لدى
 يقد العالميي للمعايير  يقا العالة مسةةةتواها  بس عل  الدراسةةةيي  الخدمات المقررات  تميز

 إدار ي مهمي توتل التة التشةةر عات مسةةتقلي بمو ب اهي ات ا سةةتراليي ال امعات تأسةةسةةة
  الواليي حكومي أ  البيدراليي الحكومي أماا مس وال يكو   م لس إل 

 تكو   أ  ي ب تعليميي خدمات تقدا التة ال امعيي غير  ال هات المالقي، أ 
يا  التعليم باعتماد المعايي الحكوميي الهي ي خالل بمقرراتها الدراسةةةةةةةةيي من مسةةةةةةةة لي  معترذ

 إةار" هو للمؤهالت، قومة  ياا  هااخ .بها تعمل التة المالقي أ  الواليي ية العالة
 االختيار  حر ي المؤهالت  المر  ي من لكل الم ال يبسةةةةةةةه ا سةةةةةةةتراليي الذ  المؤهالت
الد ل  من اثير ية  اردة غير ا  ميعه  التميز، ال ودة  ضما  المؤهالت معادلي  سهولي
 مع العمل محين من عليها الحصةةةةةول يمكن التة المؤهالت ي مع ارةار هذا .ا خرى 
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 المستقنل تخلين ية المر  ي من قدر بأقص  يسمه  ياا  احد ية ا ااديميي المؤهالت
 ال يضةةةةم عاا سةةةة ل "المؤهالت ا سةةةةتراليي إةار  لدى ،رالمسةةةةتم التعليم  ية الو يبة
 عل  حصةةةةةةةةلة  التة المؤهالت تعتمد التة  السةةةةةةةةللات عاليا تعليما تقدا التة ال هات
  التو يف للتعليم الوزار   ية الم لس  الممثلين ا سةةتراليين التعليم  زراء من تامي موايقي

     81ت. ش و  الشناب  التدر ب

  امعي  تدعة أ ها السةة ل ية  اردة غير مؤسةةسةةي أ  تحي  مما سةةنو يتضةةه أال     
 مس لي للواليي اعتماد هي ي قنل من معتمدة غير مقررات تقدا  هي خاصي أيي أ  أستراليي

   .رسميي مسا دة بأيييي ا سترال المؤهالت إةار "قائمي ية

 : 82تأسا النموذج األسترالي للعودة وللتميز  -2
   رتكز الامورو ا سترالة عل  العديد من ا سس أبرزهاي

 ية  االزدهار المستقنلة للتلور المستداا تمبتاح  التميز اربداا أستراليا اعتمدت -1
 سة.التااي العالمة االقتصاد

  داعم  مواز   أساسة متللب يعتنر التعليم خالل من المستمرة اربداا ثقايي بااء -2
 . التلو ر للنحل

 عل  التأايد مع العلميي، الحقول  ميع  ية للتعليم الالزمي االسةةةةةةةةةةةتراتي ياتتناا ا -3
 لحي ،ييالتكاولو   القدرة  الر اضةةةيات م الة العلوا ية التعليم تحسةةةين خصةةةوصةةةيي

  اربداا  حو ا داء لتحر ك الرئيس المبتاح أ  التميز هو ا ستراليو   التر و و  ر تنيع
 يقدرة التميز،ت  مقومات متللنا هذه عل   التأايد القائم التعليمة الاياا مرا عي  -4

 . التلو ر النحل عل  تعتمد هذا العالم ية االزدهار عل  أستراليا
 ما أهم  رلك    ،الد لة الصةةعيد عل  احتراما ا سةةتراليي المؤهالت مما سةةنو يتضةةه أ 

  ياما يعد  الذ المؤهالت،  اعتماد  ياا هو ا خرى  النلدا  من العديد عن أستراليا يميز
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 ا سةةةةةترالة (AQF) أسةةةةةتراليا أ حاء ال ية بها المعترف المؤهلي التعليميي للد رات قوميا
 المستوى  عل   ودة الختنار ا ستراليي مؤسسات التعليم العالة  تخضع .ا خرى   الد ل
يا ها    ا ب مظاه  اةايةي عقيةأ  ةا ةب إل  الوةاة  هي ل ال  د  خالل من عم 

 األ   اليل.لم   ات ال   يم ال ال  

 : 83توالتميز عودةلل المعايير التي يرلكز عليها النموذج  األسترالي -3
 الااع،- التحليل، دالمعلومات - التخلين، والسياسات  -القيادة، ب -أ 
 ا داء المؤسسة.  - الخدمي، ز ودة العمليات  المات   -العميل،  الترتيز عل   -هة 

 تل من شهادة ال ودة ا  ر  يي  ا ستراليي تحة مسم ي محقات  مكن تصايف 
  التحليل، المعلومات  السةةةةةةةةياسةةةةةةةةات،ي  تشةةةةةةةةمل تخلين Enablersالمحكات المسةةةةةةةةاعدة  -

  الااع. 
  الترتيز عل  العميل  القيادة،ي  تشمل Driversالمحكات الدايعي  - 
 . 84ت المات   الخدميي  تر ع ل ودة العمليات Resultsمحكات الاوات   -

 : The Australian Quality Awardاألسترالية  والتميز جائزة العودةفئات  -4
لمؤسةةةسةةةات التعليم العالة ا سةةةتراليي د      رتز الامورو بشةةةكل أسةةةاسةةةة عل  التقييم الذاتة 
التة يقوا بها   التميزمع اتسةةةةةةةةةةةةاا  لاقه.   قوا عل  الترابن بين م هودات إدارة ال ودة  غيرها،

 .  85تال مستوى إدار  ية الهيكل التاييمة
لطبيقكككات النموذج األوروبي للتميز بمؤسكككككككككسكككككككككككات التعليم العكككالي ثككانيككًا: 

  :)سنغافورة(

ية هذا ال زء سةةةةةةةةيتم عرض الامورو ا  ر  ة للتميز تما يتم تلنيقه بسةةةةةةةةاغايورة 
أسةةةةس الامورو السةةةةاغايور  لل ودة  – تذلك من خالل المحا ر اآلتيي يت الاشةةةةأة  التلور 
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ي ات  ائزة  – التميز، المعايير التة يرتكز عليها الامورو السةةةةةةةةةةةةةاغايور  لل ودة  التميز 
 .ال ودة  التميز الساغايور ي 

 النشأة والتطور: -1

 SQA َ  Singapore   Quality Awardتم إةال   ائزة سةةةةةةةاغايورة لل ودة  التميز    
ل ائزة للماشآت  المؤسسات ية مختلف الم االت  التخصصات ا،  تماه ا2002ية عاا 

التة تحقو أعلة مسةةةةةتو  من التميز المؤسةةةةةسةةةةةة من خالل تلنيو  مورو التميز ا  ر  ة 
لل ودة  التميز.  تم بااء إةار عمل  مورو التميز تالذ  تقوا عليي  ائزة سةةاغايورة لل ودة 

 Malcolm Baldrigeا بالدر   لل ودة  التميز ،  يقا  يضةةةةةل الممارسةةةةةات ب ائزة مالكو 
National Quality Award، أيضةةةةةةةةةةةةل الممارسةةةةةةةةةةةةات للامورو ا سةةةةةةةةةةةةترالة للتميز    

Australian Excellence Model،  ، أيضةةةةةةةةةةةةةل الممارسةةةةةةةةةةةةةات للامورو اليابا ة ديما 
  ت معة أيضل الممارسات ية معايير

 مور ها للتميز ية ضةةوء أيضةةل الممارسةةات الامورو ا  ر  ة للتميز لذلك باة سةةاغايورة 
العالميي ية ال ودة  التميز  التة اسةةةتويتها المؤسةةةسةةةي ا  ر  يي لل ودة ية  مور ها للتميز 

  خر ة علياا بالامورو ا  ر  ة للتميز.

 أسا النموذج السنغافور: للعودة والتميز:  -2

ت  المؤسةةسةةات علة تقو ي يرتكز الامورو السةةاغايور  عل  أسةةاع  هو مسةةاعدة الماشةةآ  
أ يمتها اردار ي ،  ز ادة قدرتها  إمكا يتها،   قدا إةار عمل  مورو التميز السةةةةةةةةةةةةةاغايور  
م موعي شةاملي من المواصةبات اردار ي لتحقيو التميز ؛ حيل يوضةه العالقي بين السةنب 

لخصائش  الاتي ي ، بين الممكاات/ المحرتات   الاتائ  المحققي ، يسمات التميز تصف ا



دراسة مقارنة لتطبيقات النموذج األوروبي للتميز                             د/   إكرام عبد الستار محمد دياب     

 

 

 

                                                                                                        

 اسم البحث 

 2018 يونيو  - التاسعالعدد                                 ISSN 2682-3497مجلة التربية املقارنة والدولية  

238   

 السةةةةمات الرئيسةةةةيي  للمؤسةةةةسةةةةات رات ا داء العالة ، حيل يتم دم  هذه الخصةةةةائش ية 
الممكاةةات / المحرتةةات المهمةةي  ا سةةةةةةةةةةةةةةةاسةةةةةةةةةةةةةيةةي رةةةار العمةةل ،   يةةا  الحةةالةةي التاييميةةي 

Organizational profile  يوضةةةةةةه  لا  عمل المؤسةةةةةةسةةةةةةات ،   قدا هذا دليل سةةةةةةهل ،
ر  اضةةةةةه . يتكو  إةار العمل من سةةةةةنعي معايير  منسةةةةةن لتلنيو ا عمال من خالل إةا

تضةةةةةةةةةةةةع ا هداف  leadershipيتم تقييم المؤسةةةةةةةةةةةةسةةةةةةةةةةةةات  يقا لها  هة تالتالة ي يالقيادة 
 السةةةةةةةةةةةياسةةةةةةةةةةةات االسةةةةةةةةةةةتراتي يي للمؤسةةةةةةةةةةةسةةةةةةةةةةةي  تقود مايومي التميز،   أتة المسةةةةةةةةةةةتبيد  / 

م ية بعد القيادة لتوضةةةةيه أهميي الترتيز علة المسةةةةتبيدين   ضةةةةعه  Customersالعمالء
علة أسةةةةةةةةةةةاع يهم   Strategy، ثم يتم  ضةةةةةةةةةةةع  تلو ر االسةةةةةةةةةةةتراتي يي   86تبؤرة االهتماا

متللنات ا ةراف المعايي ،  ر   المصةةةةلحي الخار يين  الداخليين ،  تكو  االسةةةةتراتي يي 
أيضا ية الدليل  المرشد لتلو ر  ريع قدرات ا يراد  العمليات لتحقيو الاتائ  المستهديي ، 

،  Learningت زء من دائرة التغةةذيةةي العكسةةةةةةةةةةةةةيةةي للتعلم   Knowledgeيةةي  تةةأتة المعر 
 يدعم اتخار القرار ،   قود   تابع التحسياات. Innovation االبتكار

 :للعودة والتميز النموذج السنغافور: معايير  -3

 ي 87ت هة المعايير  المنادئ  القيم ا ساسيي التة يرتكز عليها الامورو ا  ر  ة للتميز

, إضةةةةةةةايي قيمي  And Integrity  Vision   With Leadingالقيادة برؤ ي  مصةةةةةةةداقيي 
 Driving, قيادة االبتكار  ار تا يي  Creating Value For Customersللمستبيدين 

Innovation And  Productivity   , تلو ر القةةةةةةدرات التاييميةةةةةةي للمؤسةةةةةةةةةةةةةسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةات
Developing Organizational Capability   , إضةةةةةةةةةةةةةةايةي قيمةي للعةاملين  الشةةةةةةةةةةةةةرتةاء

Valuing People And Partners   اردارة بمر  ةةي تاييميةةي  سةةةةةةةةةةةةةرعةةي تكيف مع ,
, الحبةةةةةةام علة مةةةةةةا تحقو من  تةةةةةةائ  متميزة  Managing With Agilityالمتغيرات 
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Sustaining Outstanding Results  كةةامةةل  متواز  داخليةةةا , تناة  يةةةاا عمةةةل مت
  .Adopting an Integrated Perspective خار يا 

تماه ال ائزة للماشةةآت  المؤسةةسةةات ية فئات جائزة النموذج السنغافور: للعودة والتميز:  -4
مختلف الم االت  التخصةةةصةةةات التة تحقو أعلة مسةةةتو  من التميز المؤسةةةسةةةة سةةةواء داخل 

 ساغايورة أ  خار ها.

 لطبيقات النموذج األوروبي للتميز بمؤسسات التعليم العالي )اإلمارات(:ثالثًا: 

ية هذا ال زء سةةةةةةةةةةةةةيتم عرض الامورو ا  ر  ة للتميز تما يتم تلنيقه بارمارات 
أسةةةةةةةةةةةس الامورو ارماراتة لل ودة  – تذلك من خالل المحا ر اآلتيي يت الاشةةةةةةةةةةةأة  التلور 

ي ات  ائزة ال ودة  –رو ارماراتة لل ودة  التميز  التميز، المعايير التة يرتكز عليها الامو 
  التميز ارماراتيي . 

 النشأة والتطور:  -1

 لقد   ضعة هذه ال ائزة تتلنيو  سس  أهداف  لبلسبي الامورو ا  ر  ة للتميز،
أةلو صةةةةةاحب السةةةةةمو الشةةةةةيد محمد بن راشةةةةةد آل مكتوا  ائب رئيس الد لي رئيس م لس 

 ةةائزة ارمةةارات لألداء الحكومة المتميز  تهةةدف  2009يو يو  24الوزراء حةةاام دبة ية 
ية خدمي  ميع ي ات الم تمع  االتحادييال ائزة إل  تعز ز د ر المؤسةةةةةةةةةةةسةةةةةةةةةةةات الحكوميي 

  رلك عن ةر و  شر الوعة بمباهيم  أسس ال ودة الشاملي  التميز المؤسسة.

خمس ي ةةةاتي الب ةةةات تتةةةألف ي ةةةات  ةةةائزة ارمةةةارات لألداء الحكومة المتميز من 
ا سةةةةةةةاسةةةةةةةيي،  التة تماه  وائزها عل  مسةةةةةةةتوى ال هات  المااةو  اردارات  يقاذ للم موا 
 الكلة للمعايير الخاصةةةةةةةةةةةةةي بامورو التميز.  الب ات البرعيي، التة تماه  يضةةةةةةةةةةةةةل  هي أ 
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مالقةةي أ  إدارة تحقو أعل   تةةائ   يقةةاذ لكةةل معيةةار عل  حةةدة ية  مورو التميز.  ي ةةات 
الممارسةةةةةةةةةةةةةةات،  التة تغلة م االت اربداا  إدارة ا داء  إدارة المعريي  التميز أيضةةةةةةةةةةةةةةل 
 ي ي الت ارب المتميزة،  تماه  يضةةةةةةةةةةةةةل ت ر ي إدار ي  الحكومة.  االتصةةةةةةةةةةةةةالارلكتر  ة 

 أيضل ت ر ي تقايي أ  يايي،  أخيراذ ي ي ير  العمل،  تماه  يضل ير و عمل داخل ال هي 
 مشترخ بين أاثر من  هي حكوميي.  ير و عمل  أيضلالحكوميي 

 

 

 يأسا النموذج اإلمارالي للعودة والتميز -2

 أداء مسةةةةةةةتوى  ية  حقيقيي  وعيي يل ق المتميز الحكومة لألداء دبة بر ام  أحدث  
 العالميي من الامارو النر ام  اسةةتباد ، قد بدبة الحكوميي  الد ائر ،  المؤسةةسةةات الهي ات
لتالءا  اهتكييب عل   عمل للتميز ا  ر  ة خصةةةةةوصةةةةةا الامورو المؤسةةةةةسةةةةةة ا داء لتميز
 القيااالحكومي   ييها تلمع التة التحديات التامو ي ضةةةةةوء ية دبة ية الحكومة القلاا

 أداء  تائ  عل  ر ن المتميز الحكومة لألداء دبة   عمل بر ام  متميز، قياد  بد ر

 رلك  ، العمل ية المستخدمي  اآلليات بالماه يات الحكوميي  المؤسسات  الد ائر الهي ات
  الد ائر الهي ات تميز  تلخش    تلو رها تحسةةةةةةةياها  اسةةةةةةةتمرار ي ،الاتائ  اسةةةةةةةتدامي لضةةةةةةةما 

،  88تالسةةةةةةةياسةةةةةةةي  ترسةةةةةةةم لقيادة من خالل الرئيسةةةةةةةةيي أدائها  تائ  ية الحكوميي  المؤسةةةةةةةةسةةةةةةةات
عمل  بي ي ضمن مستمر عملياتها بشكل  تلور بكباءة  شراااتها مواردها  تدير ،  االستراتي يي
تمكين  أ ل من للاتائ  قياع دقيو   ود من  البد . المستمر التعلم عل  تحرص مندعي  شبايي

  يرص  م االت القوة  قاط  تحديد ،المسةةةةةةةتهدف با داء من متابعي التلو ر،  مقار ته القيادة
من  القيادة يمكن ير و مما ،الحكوميي المؤسةةةةةسةةةةةي / الدائرة / الهي يأداء  ية  التلو ر التحسةةةةةين
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  مشةةار ع برام  إل   التلو ر التحسةةين يرص  تر مي  قاط القوة لتعز ز المااسةةني القرارات اتخار
  قلي إحداث إل  النر ام  هذا حيل يهدف .زمايي محددة  أةر تابيذ مسةةةؤ ليات رات  منادرات
 التة الذاتة التقييم من خالل عمليات المشةةةةةةةةةةارتي الحكوميي ال هات   الد ائر أداء ية  وعيي
 .بالنر ام  الخاصي التقييم بمعايير مقار ي  ال هات الد ائر هذه ت ر ها

 التي يرلكز عليها النموذج اإلمارالي للعودة والتميز: معاييرال -3

 ، تائ  ،العمليات  الموارد ،الشةةةةةرااي النشةةةةةر ي ،الموارد االسةةةةةتراتي يي ،السةةةةةياسةةةةةي ةالقياد (
  الرئيسيي ا داء ، تائ  الم تمع ، تائ  النشر ي ، تائ  الموارد المتعاملين

 

    

 جائزة النموذج اإلمارالي للعودة والتميز: فئات -4

 رئيسةةةيتين ي تين إل  التميز ي ات تقسةةةيم عل  المتميز الحكومة لألداء دبة بر ام    قوا
  يو التالة ماها البرعيي تل الب ات عاهماتتبرا   اللتين

 المؤسةةةةةةسةةةةةةي ي ي ،المتميزة الحكوميي الدائرة  /الهي ي ي ي :(المؤسككككسككككي التميز فئات تأ 
 ال هةي ي ةي ،إلكتر  يةا المتميزة الحكوميةي ال هةي ،التميز تقةدير ي ةي ،المتميزة الحكوميةي
 ية  تي ي ي ي أيضةةةةةل ،المتعاملين رضةةةةةا ية  تي ي أيضةةةةةل ي ي ،مالياذ  المتميزة الحكوميي
 المشةةةةةةةةةةةةر ا ،المتميزة اردار ي المنادرة ،المتميز ير و العمل ،النشةةةةةةةةةةةةر ي الموارد رضةةةةةةةةةةةةا
 .) المتميز المشترخ الحكومة المشر ا ،المتميز الباة/التقاة
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 الم ال ية المتميز المو ف ،المتميز الحكومة المو فت الوظيفي: التميز فئات)ب( 
 /التقاة ية الم ةةةال المتميز المو ف ،المةةةالة الم ةةةال ية المتميز المو ف ،اردار  

 الم ال ية المو ف المتميز ،المتخصةةةةةةصةةةةةةي الو ائف ية المتميز المو ف ،الهادسةةةةةةة
 .) ال دد المو بو   ،المتميزة المو بي ،الميدا ة

 لتوااب ماتيم بشةةةةةةةةةةةةةكل التقييم معايير  تلو ر االلتزاا بالمرا عي عل  النر ام    حرص
  يي  لتسةةةةةت يب ،العالمة المسةةةةةتوى  عل   التميز  ال ودة اردارة ية م ال الحديثي التغيرات
 .الحكوميي الد ائر  مالحيات باالعتنار أراء  لتأخذ الحكومة، م ال العمل ية تلورات

 ي(فلسطينرابعًا: لطبيقات النموذج األوروبي للتميز بمؤسسات التعليم العالي ) 

ية هذا ال زء سةةةةةةةةةةيتم عرض الامورو ا  ر  ة للتميز تما يتم تلنيقه ببلسةةةةةةةةةةلين 
أسةةةةةةس الامورو البلسةةةةةةلياة لل ودة  – تذلك من خالل المحا ر اآلتيي يت الاشةةةةةةأة  التلور 

ي ةةات  ةةائزة  – التميز، المعةةايير التة يرتكز عليهةةا الامورو البلسةةةةةةةةةةةةةلياة لل ودة  التميز 
 ال ودة  التميز البلسليايي . 

 

 النشأة والتطور: -1

،  ضةةةةعة هذه ال ائزة تتلنيو  سةةةةس  أهداف  لبلسةةةةبي الامورو ا  ر  ة للتميز  
خالل  من  اربداا للتميز الد ليي يلسةةةةةلين  ائزة  مورو  تواصةةةةةل سةةةةةعةا    2013عاا ت

 إل  بسةةةعيها ثمار  تأتة ال ائزة الم االت، شةةةت  ية البلسةةةلياة اربداا لتتو   مسةةةيرتها
  مبهوا لمعا ة البلسةةةةلياة الم تمع رؤ ي ترتيز ية ي،سةةةةهم بما  المعايير اآلليات تلو ر
  التة ال ائزة، إيما  يزداد العالم  هذا .يلسةةةةةةةةةلين بها تتميتز خاصةةةةةةةةةي حالي ية اربداا



دراسة مقارنة لتطبيقات النموذج األوروبي للتميز                             د/   إكرام عبد الستار محمد دياب     

 

 

 

                                                                                                        

 اسم البحث 

 2018 يونيو  - التاسعالعدد                                 ISSN 2682-3497مجلة التربية املقارنة والدولية  

243   

 ،التامو ي برام ها اواحدة من الم تمعيي للتاميي االتصةةاالت م موعي مؤسةةسةةي احتضةةاتها
 لما ،ارتقا .  التميتز سةةةةةنيل ية   تبا    هده من ينذل تكر م  تقدير بأهميي ماها إيما اذ 

 للمواةن، الكر مي الحياة تويير سنل ية  ارخالص التبا ة قيم ترسيد ية  أثر د ر لذلك من
أحرزت   لقد .المسةةةتقلي البلسةةةليايي الد لي بااء  حو ار  ازات عل   الترتيز الصةةةمود  تعز ز
 ،ال ائزة أمااء م لس  رلك بإشةةةةةةةةةراف عاا، بعد عاماذ  تابيذ أهدايها ية باهرا   احاذ  ال ائزة
  لمتابعي  ال ماعيي، الشةةةةةةخصةةةةةةيي اربداعيي الت ارب لتشةةةةةة يع ماصةةةةةةيذ  غدت ال ائزة بحيل

 التميز، درب عل  بالسةةةير تمسةةةكهم يضةةةمن   ما العلاء، عل  مواصةةةلي يحبزهم بما المتميز ن
 إل  ال ائزة إدارة ا هداف َعَمدت هذه  لنلوغ إبداعاتهم. تعميم  إسةةةةةهاماتهم اسةةةةةتدامي   حقو
ه  آليات معايير تلو ر  معايير تلو ر مع بالتواز    رلك  اختيار البائز ن،  التقييم الترشةةةةةةةةةت
 عل  القائمين رؤ ي   اسةةةة م مع يتوايو بما  االسةةةةتدامي المثل  اردار ي  الممارسةةةةات ا داء
 ية الم تمع  ممارسةةةةةةةةةةي  ثقايي امبهوا  تعميمه  التميتز اربداا اسةةةةةةةةةةتدامي  حو ال ائزة

ها عل  السةةةةةير ية ال ائزة  تسةةةةةتمرت  .البلسةةةةةلياة  أهدايها تحقيو إل  متللتعيذ  الناتاء  ه  
  التة الصةةمود، بامارو ر وعها تزخر  التة لبلسةةلين المشةةرقي الصةةورة تعز ز المتمثتلي ية
 اللاقات إل  ااتشةةةةاف سةةةةعيها اذلك  اربداا، التميتز ةي ا مثلي أبااؤها أيضةةةةل يضةةةةرب
يي، الامارو  إبراز المتميتز ن،  تكر م  المشةةةةار ع الخالقي، ا يكار  دعم اربداعيي،  المشةةةةرت

 .يلسلين   ااء الم تمع تقدا ية التة تساعد اربداا ثقايي   شر البائدة تعميم بهدف

 

 والتميز:النموذج الفلسطيني للعودة  أسا -2

 عل   المهايي اردار ي  الكوادر البلسةةليايي ا راضةةة ية يلالعام المؤسةةسةةات تشةة يع - 
 . المهايي اردار ي بممارساتها  االرتقاء خدماتها أدائيا  تحسين تلو ر
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  المنةةادرات الرائةةدة  الكبةةاءات  الت ةةارب الاوعيةةي  ار  ةةازات المتميز ا داء تقةةدير - 
 مواصلي عل  البلسليايي ا راضة ية النشر ي  الموارد  تحبيز المؤسسات المندعي
 السةةائدة الثقايي من أشةةكال البلسةةلياة تشةةكل ية الم تمع  ترسةةيخه  التميز اربداا

 .الصالحي  المواةاي

  اردارة التميز مباهيم  شر  تلنيو ية ارسهاا شأ ها من  التة التقييم معايير تلو ر  -
 مسةةةةةتوى  عل  سةةةةةواء اردار ي الممارسةةةةةات  تعمل أيضةةةةةل  التميز، الحديثي  اربداا

 الرائدة. أ  الت ارب ا يراد أ  المؤسسات

 حسةةاي  قد ة به يحتذ   تقديمه مثاالذ   مثابرته إبداعه عل  البلسةةلياة ار سةةا  تكر م - 
  الصةةةةةةةةةةمود التحد  عل  القدرة أ  ية م ال العمل  الم ال ار سةةةةةةةةةةا ة، ل خر ن
  اربداا.

 :التي يرلكز عليها النموذج الفلسطيني للعودة والتميز المعايير -3

 المعلومات تكاولو يا ،اسةةةةتخداا  التامو ي اربداعيي ،المنادرات االسةةةةتراتي ة ،التخلين ةالقياد (
 خدمي ،  ا  شلي العمليات ،إدارة  تاميتها النشر ي الموارد ،إدارة  التحديل التلور  مدى موااني

  .) التامو   المؤسسة ا داء ، تائ  اال تماعيي العمالء ،المسؤ ليي

 

 

 

 :التالية والمعايير التقييم فئة المؤسسة المتميزة ولشمل عناصر -4
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 :التالية والشروط المعايير ولشمل :المتميز المشروع فئة)أ( 

  اسةةةةتدامتها المشةةةةر ا ، يوائدالمشةةةةر ا تلنيو ،المشكككروع في والتمّيز اإلبداع جوانب– 1
 .المشر ا أ  تلنيو تلو ر ية تكاولو يا المعلومات استخداا

 ال ائزة عل للحصةةةول  الترشةةةه باب ولشككمل :الخاصككة امحتياجات لذو:  التميز فئة -2
 أ  م االت التبو  الثقاية من أ  ية المتميز ن الخاصةةةي لأليراد ر   االحتيا ات مبتوح

الخاصي ضمن  االحتيا ات ر    من المرشه يادرو أ  يشترط بحيل الر اضة أ  البكر ،
 .اردرااةأ   الحرتة، النصةةر ، السةةمعة، الالقة، القصةةور :التاليي ارعاقي ي ات من أ 
 د   تاايس الد ليي  المؤسةةسةةات العالميي الشةةخصةةيات من عدد بتكر م أيضةةاذ  ال ائزة ا تقو 
 . الد لة ارقليمة  امتدادها ال ائزة لقيم دعماذ 

 طبيقات النموذج األوروبي للتميز.خامسًا: المقارنة التفسيرية لت
محححرححح    

 المق  نة
 فلسطين اإلم  ات سنغ فو ة أسترالي 

 م2013 م2009 م2002 م2001 لاريخ اإلصدار

 معايير 
السككياسككات  -2القيادة,  -1

المعلومككككات  -3والتخطي , 
-5النككاس,  -4والتحليككل, 

 -6التركيز على العميكككككل, 
تج  من ل لعكمكلكيكككككات وا جودة ا

األداء  -7والككككككخككككككدمككككككة, 
 المؤسسي.

وهي المعايير والعناصر 
والككككمككككبكككككاد  والككككقككككيككككم 
األسككككاسككككية التي يرلكز 
عككككلككككيككككهكككككا الككككنككككمككككوذج 

 األوروبي للتميز

الككككقككككيكككككادة بككككر يكككككة -1
إضافة  -2ومصداقية, 

-3قيمة للمسكككتفيدين, 

القيادة  -1
السياسة -2،

 امستراليعية
الموارد  -3،

-4البشرية ،
الشراكة والموارد 

العمليات   -5،
نتائج  -6،

التخطي  -2القيكككادة ،-1
 -3، امسكككككككككككتكككرالكككيكككعكككي

عيكككككة  مبكككككادرات اإلبكككككدا ل ا
تخدام اسككككككك-4والتنموية ،

لكنولوجيكككككا المعلومكككككات 
ومكككككدك مواكبكككككة التطور 

إدارة  -5والككتككحكككككديكككككث ،
الموارد البشككرية ولنميتها 
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قككككككيككككككادة امبككككككتكككككككككككككار 
لطوير  -4, واإلنتاجية 

ميكككككة  ي لتكنكظك لقكككككدرات ا ا
 -5للمؤسكككككككككسكككككككككككات, 

إضكككككككافة قيمة للعاملين 
اإلدارة  -6والشركاء  , 

بككمككرونكككككة لككنككظككيككمككيكككككة 
وسكككككككككرعكككككة لكي  مع 

الحفككككا  -7المتغيرات, 
عكلكي مكككككا لكحكقكق من 

لبني  -8نتككائج متميزة,
نظككككام عمككككل متكككككامككككل 
ومكككككتكككككواز: داخكككككلكككككيكككككا 

 جيا وخار 

 -7المتعاملين ،
نتائج الموارد 

 -8البشرية ،
نتائج المعتمع 

نتائج -9،
 األداء الرئيسية

إدارة الكككعكككمكككلكككيكككككات  -6،
واألنشكككككككككطككككة ، خككككدمككككة 

المسكككككؤولية -7العمالء ،
نتككائج  -8امجتمككاعيككة ،

األداء الككمككؤسكككككككككسكككككككككككي 
 والتنمو: 

 الفئة المستهدفة
ويركز النموذج بشكل 

أساسي على التقييم الذالي 
لمؤسسات التعليم العالي 

 دو: غيرها  األسترالية

الهيكل يستهدف  -
 للمؤسسة التنظيمي

لمنح العائزة للمنشآت 
والمؤسسات في 
مختل  المعامت 
والتخصصات التي 
لحقق أعلي مستو: 
من التميز المؤسسي 
سواء داخل سنغافورة 

 أو خارجها 

لتميز فئات ا-1
 المؤسسي 

فئات التميز -2
 الوظيفي

جوانب اإلبداع -1
 والتمّيز في المشروع

فئة التميز لذو:  -2
   امحتياجات الخاصة
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 مما سةةةةةةةةةنو يتضةةةةةةةةةه أ  هااخ تقار ا تنيرا بين هذه التلنيقات , يكا  الهدف من 
تأسيسها استخدامها تأداة للتقييم الذاتة ,  لتحقيو ال ودة ية ا داء  الممارسات  مساعدة 
المؤسةةةسةةةات علة تحقيو التميز مما يرشةةةحها للماايسةةةي العالميي ,   ميع الامارو يمكن أ  

صةةةحيي   ,  –صةةةااعيي  –خدميي  –ختلف م االتها ت تعليميي تعتمد عليها المؤسةةةسةةةات بم
سواء تا ة هذه المؤسسات عامي أ  خاصي , صغيرة تا ة, أ  متوسلي , أ  تنيرة الح م 

 لقةةد اشةةةةةةةةةةةةةترتةةة تلةةك الةةد ل ية تلنيو الامورو ا  ر  ة للتميز تةةآليةةي لتحقيو التميز  –
 لذا ييمكن لمؤسةةسةةات التعليم العالة ية مصةةر االعتماد عليه  –بمؤسةةسةةات التعليم العالة 

  تلو عه بما يتااسب مع ةنيعي الم تمع المصر  ,   ر ف الني ي المصر ي  .

لامورو البلسةةةةةةلياة ية تغليي  شةةةةةةمول م االت  قد اتبو الامورو ارماراتة مع ا
التقييم لمختلف المستو ات  ا  شلي ية المؤسسي،   رتز الامورو الساغايور  بشكل أانر 
علة الب ي المسةةةةةةةةتهديي، بياما يرتز الامورو ا سةةةةةةةةترالة بشةةةةةةةةكل أانر علة حلقات ضةةةةةةةةنن 

لمؤسةةةةةةةسةةةةةةةي، حيل يتم ال ودة،  تشةةةةةةةترخ  ميع التلنيقات ية اعتمادها عل  التقييم الذاتة ل
تحديد يرص التحسةةةةين من قنل المؤسةةةةسةةةةي  يو التعليمات التة  ضةةةةعها الامورو ية تيبيي 
إعداد تقر ر التقييم الذاتة. تما يتضه أ  الامورو ا سترالة   ائزته مخصصي للمؤسسات 
ا ستراليي، بياما الامورو الساغايور  يمكن أ  تشارخ ييها  تحصل عل   ائزته مؤسسات 

سةةةةةاغايورة  خار ها،  تذلك الحال بالاسةةةةةني للامورو ارماراتة  البلسةةةةةلياة يمكن أ   داخل
 تشارخ ييه  تحصل عل   ائزته مؤسسات داخل النالد  خار ها. 

معايير رئيسةةةةةةةةةةةي،  10-7  ترا ح عدد معايير التميز الرئيسةةةةةةةةةةةيي للامارو ما بين   
اسةةةةةةةةةةةةةتخدامها،  هة القيادة   هااخ اتبا  عل  عدد من تلك المعايير الرئيسةةةةةةةةةةةةةي التة تكرر

 السةةياسةةات  االسةةتراتي يات،  الموارد النشةةر ي،  إدارة العمليات،  رضةةا العمالء،  المسةة وليي 
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اال تمةةاعيةةي،   تةةائ  ا داء،  تتكو  هةذه المعةةايير من معةةايير يرعيةةي يتم من خاللهةةا تقييم 
لمعايير، التة ال ودة بأسةةلوب موثو يوضةةه مد  تحقيو مؤسةةسةةات التعليم العالة محتو  ا

يتكو  ماها الامورو،  قد تناياة الامارو ييها بياها ية المعايير البرعيي.  ية القيم الكميي 
للمعةةايير،  التة تكرر ييهةةا اعتنةةار القيمةةي الكميةةي لمعيةةار الترتيز عل  المتعةةاملين ا عل  

،  تل الامارو يماه بين قيم المعايير،   ليها القيادة، ثم الموارد النشةةةةةةر ي،   تنعها العمليات
 ائزتها للمؤسةةةةةةسةةةةةةي التة تحصةةةةةةل عل  مسةةةةةةتو  معين من الاقاط، حيل يكو  لكل  مورو 

  قلي للتقييم موزعي عل  معايير الامورو. 1000

البلسةةلياة   -ارماراتة  -السةةاغايور   – قد اسةةتمدت تلك التلنيقات تا سةةترالة 
امورو ا  ر  ة للتميز , إال أ هةةا أغلةةب أيكةةارهةةا حول مبةةاهيم التميز  ةر  تحقيقهةةا من ال

تاوعة ية آليات التلنيو التة اتنعتها ,  ية العالقات الداخليي بين المعايير , ينعضةةةةةةةةةةةةها 
اتنع العالقات السةةةةةةةةةةةةةننيي بين معايير الممكاات,  معايير الاتائ  ,   عضةةةةةةةةةةةةةها اآلخر اتنع 

ة للتميز  تلنيقاته تسةةةةةةةةةةةةلسةةةةةةةةةةةةال للمعايير التة تحقو  تائ  التميز ,   ترخ الامورو ا  ر  
للمؤسةةةةةةةةةةةسةةةةةةةةةةةي حر ي اتناا اآلليي المااسةةةةةةةةةةةني للر ن بين معايير الممكاات  الاتائ  من خالل 
اسةةةةةةةةةةةتخداا أد ات التحسةةةةةةةةةةةين التة تااسةةةةةةةةةةةنها , يالاتائ  الاهائيي المتميزة للامارو هة  تي ي 
لم موعي من العمليات المتكاملي  ال هود التة ينذلها العاملو  بالمؤسةةةةةةةةةةةةةسةةةةةةةةةةةةةات ,  تعمل 

لامارو علة تقديم التانؤ الدقيو للمعايير المتكاملي للتميز التة يمكن قياسةةةةةةةةةةةةةها ,  من ثم ا
تستخلش الاتائ  الصحيحي المراد تحقيقها , يهة تعلة تصورا  قياسا شامال ية آ   احد 

 تبيد ماها المؤسسي .

 من الواضةةةةةةةةةةةةةه أ  تل تلنيو من هذه التلنيقات اسةةةةةةةةةةةةةتباد من معايير الامورو 
للتميز ية اسةةتخالص معاييره الخاصةةي بلنيعي مؤسةةسةةاته  ةنيعي الم تمع الذ  ا  ر  ة 
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 -سةةةةةوف تتلنو ييه بما يتااسةةةةةب  ةنيعي القو   العوامل الثقاييي لتلك التلنيقات تأسةةةةةتراليا
يلسةةةلين ،   يرا لذلك   حة تلك التلنيقات ية قياع التميز بدقه  -ارمارات -سةةةاغايورة

 أصنحة  مارو عالميي  ت ارب ير دة يحتذ  بها   بمؤسسات التعليم العالة بل   

 لذا سةةةةةةةةةةعة الدراسةةةةةةةةةةي لويادة من معايير الامورو ا  ر  ة للتميز  تلنيقاته ية 
التوصةةةةةل لم موعي من المعايير تتااسةةةةةب،  ةنيعي الني ي المصةةةةةر ي، بحيل يمكن االعتماد 

ير مسةةةتخلصةةةي من عليه ية تحقيو التميز بمؤسةةةسةةةات التعليم العالة،  رلك ية سةةةنعي معاي
معايير الامورو ا  ر  ة للتميز  تلنيقاته  هةي الموارد النشةةةةةر ي،  القيادة تاردارة العليا ، 
 السةةةةةةياسةةةةةةات  االسةةةةةةتراتي يات،  إدارة العمليات،   تائ  ا داء التاييمة،  خدمي الم تمع، 

  الترتيز عل  المتعاملين. 

بمؤسككسككات التعليم  يق التميزلحقالمصككرية في  المحور الخاما للدارسككة: العهود
  العالي:

يسةةةةةةعة هذا المحور لتحديد ال هود التة بذلتها مصةةةةةةر  المسةةةةةةاعة لتحقيو التميز   
بمؤسةةةةسةةةةات التعليم العالة ،  تسةةةةلين الضةةةةوء علة التحديات التة التزال ح ر عثرة توا ه 

تحقيو التميز ال هود المصةةةةةةةةةةر ي لتحقيو التميز بمؤسةةةةةةةةةةسةةةةةةةةةةات التعليم العالة  تتمثل أبرز 
قياا  زارة التعليم العالة ب هود ملموسةةي للاهوض بمؤسةةسةةات ية  ,مؤسةةسةةات التعليم العالةب

التعليم العةالة  رلةك  هر  ليةا من خالل عقةد الاةد ات   رن العمةل  المؤتمرات لمرا عةي 
التعليم العالة تمايومي متكاملي، بل  تناة ية إةارها االسةةةةةةةةةةةةةتراتي ة هديا رئيسةةةةةةةةةةةةةيا  هو 

 .  89تالسعة  حو أعلة مستو ات ال ودة  التميز

ا حيل 2013يو يو 13 ت ل  رلك بوضةةةةةةةةةةةوح حيل قامة  زارة التعليم العالة ية   
قامة بتلو ر  إدخال تعديالت علة الخلي االستراتي يي تمايومي من خالل تحديد المهاا 
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 المسةةةةة وليات  داء ا عمال بارضةةةةةايي إلة اسةةةةةتحداث م موعي من المؤشةةةةةرات  المنادرات 
ا بهةةدف ليس يقن ضةةةةةةةةةةةةةمةةا  ال ودة بةةل 2015إلة  2013  تم تابيةةذهةةا خالل البترة من 

السةةةةةةعة  حو التميز ية ا داء المؤسةةةةةةسةةةةةةة  التأايد علة الحوتمي المؤسةةةةةةسةةةةةةيي ،  االرتقاء  
بمؤسةةةةةةةسةةةةةةةات التعليم العالة ، بارضةةةةةةةايي إلة التأايد علة أهميي التعا   الد لة ية م ال 

 . (90)تلو ر مؤسسات التعليم العالة

لتعليم العةةالة تسةةةةةةةةةةةةةعة  ةةاهةةدة  حو تعز ز القةةدرات  من ال ةةدير بةةالةةذتر أ   زارة ا
المؤسةةةةةةةةةسةةةةةةةةةاتيي،  رلك من خالل السةةةةةةةةةعة  حو ضةةةةةةةةةما  ال ودة  تحقيو التميز ية ا داء 
المؤسسة  تناة الوزارة لتحقيو رلك خمسي معايير  شملة هذه المعايير عل  سنعي عشر 

زات ،  معيار مؤشةةةةةةةةةةرا.  هة معيار ال ودة ،  معيار التدر ب ،  معيار الوسةةةةةةةةةةائل  الت هي
 . (91)التأثير االقتصاد  ،  معيار التعا   الد لة

 تعةةد الهي ةةي القوميةةي لضةةةةةةةةةةةةةمةةا   ودة التعليم  االعتمةةاد ثمرة الم هودات المخللةةي 
رصالح  تلو ر التعليم العالة  ية مصر حيل  اءت ية رؤ تها  رسالتها القوميي  أبرز 

مسةةةةةةةةتهديي بارضةةةةةةةةايي إلة تعز ز القدرة أهدايها هو السةةةةةةةةعة  حو تحقيو ا هداف القوميي ال
المؤسةةسةةيي للمؤسةةسةةات التعليميي محليا  د ليا ، بارضةةايي إلة سةةن آليات  إ راءات لاشةةةر 

 .   92تثقايي ال ودة  التميز ية المؤسسات التعليميي بمختلف أ وعها

 عن السةةةةةةةةةةةةةعة  حو التلو ر  التحسةةةةةةةةةةةةةين للمعايير القوميي حت   تمكن من موااني  
قياسةةةيي الد ليي بهدف تحسةةةين عمليات ال ودة  مخر اتها من خالل إعادة هيكلي المعايير ال

  93تالايم التعليميي عل  الاحو الذ  يحقو ثقي الم تمع. 

 لذلك قامة الهي ي القوميي لضةةةةما   ودة التعليم  االعتماد بلرح أاثر من إصةةةةدار 
يسةةةتهدف  ميع المؤسةةةسةةةات التعليميي بمصةةةر علة اختالف مسةةةتو اتها يشةةةمل مؤسةةةسةةةات 
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التعليم العالة الحكوميي  الخاصةةةةةةةةةةةةةةي   امعي ا زهر ، ماها دليل تقو م  اعتماد ال امعات 
المنادئ  القيم التة تؤتد علة الشباييي  الموضوعيي   تا ة أبعاده قائمي علة م موعي من

ما   ودة التعليم  االعتماد علة إتاحي النيا ات (94) ،  لذلك أادت الهي ي القوميي لضةةةةةةةةةةةةة
 المعلومات المستوياة بدقي بالغي بهدف مساعدة مؤسسات التعليم العالة علة القياا بعمليي 

منةةادئ  القيم التة تؤتةةد الشةةةةةةةةةةةةةبةةاييةةي التقييم الةةذاتة المؤسةةةةةةةةةةةةةسةةةةةةةةةةةةةة ،  يقةةا لم موعةةي من ال
 الموضةةةةةةةةةوعيي ،   عد الهدف الرئيس من التقييم الذاتة المؤسةةةةةةةةةسةةةةةةةةةة هو تعز ز  قاط القوة 

، بارضةةةةةايي إلة السةةةةةعة  حو التلو ر   95ت ةرح خلن للتحسةةةةةين بالمؤسةةةةةسةةةةةات التعليميي
علة  الشةةةامل لألداء المؤسةةةسةةةة  اتخار الخلوات الالزمي للتأهيل  من ثم التقدا  الحصةةةول

االعتماد من خالل المحا ر  ا دلي  الشةةةواهد  الممارسةةةات التلنيقيي لمحا ر  معايير تقو م 
 اعتماد ال امعات  رلك ية ضةةةةةةةةةوء ماشةةةةةةةةةور  ملحو مبسةةةةةةةةةر لشةةةةةةةةةرح ارةار العاا لعمليي 

 .  (96)االعتماد

، أادت أ  هااخ العديد من (97)يمعيم الدراسةةةةةةات لواقع مؤسةةةةةةسةةةةةةات التعليم العالة 
المشةةةةكالت التة تؤثر علة ا داء بالمؤسةةةةسةةةةات التعليميي  تحول د   تحقيو الصةةةةعو ات   

 أد ارها المتعددة 

يكو  االرتقاء بال ودة بالضةةةةةةةةةةةةةر رة عمليي ديااميي تالو  عل   هذا،  الاير إل  
  المدرع،  ين اللالب  اللالب،بين  تييماةنقات تم التباعل داخل مؤسسي التعليم العالة 

  ين القسةةةةم  قيادة المؤسةةةةسةةةةي عل  سةةةةنيل المثال    ياها   ين  البر و،  ين المدرع  قائد 
 .المثال عل  سةةةةةةةةنيل   الخر  و ،  الحكومي، العمل، تأر ابالمصةةةةةةةةلحي الخار ين  أصةةةةةةةةحاب

 تبهم أد ار تل من الحكومي  المؤسةةةةةةةةةةةسةةةةةةةةةةةات ية هذه العمليي أيضةةةةةةةةةةةل ما تبهم من خالل 
   عل من ضما  ال ودة  ياماذ يرعياذ دخل  ياا أ سع مصمم لتلنيي  المتنادلي.المسؤ ليي 
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التاةةايسةةةةةةةةةةةةةيةةي  ,   حقو عةةائةةدات تاهض بةةالقةةدرة(98)احتيةةا ةةات  توقعةةات اللالب  الم تمع 
النايي ا سةةةةةاسةةةةةيي لتسةةةةةيير   ا نها،من  الحكومي، تاشةةةةةئ  التاميي اال تماعيي للوةن .  الد ليي

الاياا التة توضةةةةةةةةةه ا د ار  ا هداف  التوقعات تمثل ارةار القومة للمؤهالت الذ  يصةةةةةةةةةف 
  ين الاياا الوةاة التة توضةةةةةةةه الرسةةةةةةةاالت  الخر  ين،معايير الدر ي العلميي من حيل قدرات 

  اخلة .الد إ راءات التقييم الخار ة ال يد  متللنات التقييم الذاتة  استمراره،

سةةللي تقدير ي ية اتخار القرارات عل  أسةةاع أ  الموارد سةةتدار إدارة  يدة من أ ل 
المتغيرة  لالحتيا اترسةةةةةةةةةةاالتها المختلبي , مع االبتكار باسةةةةةةةةةةتمرار بغيي ز ادة االسةةةةةةةةةةت ابي 

.  ية  99ت االرتقاء بمعاييرها ,  تقديم تشةةةةةةةةةةةةةوف حسةةةةةةةةةةةةةةاباتها علاياذ عن مدى  ودة أدائها 
 تمكن المهمي الرئيسةةةيي   هود،ف  ودة العوائد عل  ما تنذله المؤسةةةسةةةات من تتوق الاهايي،

  المؤسسيي.لسياسي الحكومي  أةرها التاييميي ية تيسير تلك ال هود 

إل  مؤسةةةسةةةات   لكاها أضةةةاية إ راءات رسةةةميي لضةةةما  ال ودة مصةةةر قد أعدت 
ة ,  لكاها تسةةةةةهم بالقليل ية التعليم العالة أعناء تتعلو باالمتثال ,  توحة باالهتماا بال ود

 اسةةةتمرارا ل هود مصةةةر ية تحسةةةين  تلو ر مؤسةةةسةةةات التعليم العالة .   100تريع المعايير
 /2012سةةةةةةةةةةةعة الهي ي لتناة المرحلي الثالثي  التة تحة مسةةةةةةةةةةةمة مرحلي تالعولمي  التميز 

ا ، تناة هذه المرحلي العديد من ا هداف أبزها هو تحقيو التميز ية مؤسةةةةةةةةسةةةةةةةةات 2017
لتعليم العةةالة علميةةا  عةةالميةةا. لةةذلةةك سةةةةةةةةةةةةةعةةة مصةةةةةةةةةةةةةر لنةةذل المز ةةد من ال هود للاهوض ا

القوميي لضةما  ال ودة  االعتماد.  الهي يبمؤسةسةات التعليم العالة ية مصةر أبرزها إ شةاء 
بارضةةةةةةايي إلة السةةةةةةعة إلة تلو ر الخلن االسةةةةةةتراتي يي الخاصةةةةةةي بتلو ر التعليم العالة 

المؤتمر  ،  التة تم إقرارهةا ية لتلو ر التعليم العةالة تي يةياالسةةةةةةةةةةةةةتراالخلةي  التة أبرزهةا 
خمسةةةةي  عشةةةةر ن  أيرزت  التة ،  101ت2000ينراير عاا  ية القومة لتلو ر التعليم العالة
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، ل اي التيسةةير ل ا    حدات ، أبرزها بتشةةكيل خاصةةي صةةدرت قرارات  زار ي  أمشةةر عاذ، 
ية مشةةةةر عات التلو ر لمؤسةةةةسةةةةات التعليم العالة،  تم اختيار سةةةةتي مشةةةةار ع    حدة إدارة

  : المرحلي ا  ل   ه 

  .مشر ا تلو ر تليات التر يي .1
  .مشر ا تلو ر المعاهد البايي المتوسلي .2
 .FLDP مشر ا تاميي قدرات أعضاء هي ي التدر س  القيادة .3
  (ICTP) .مشر ا تلو ر  يم   رام  التعليم العالة .4
 .(QAAP) التعليم العالة يةمشر ا ضما  ال ودة  االعتماد  .5
 .(HEEPF) صاد   تمو ل برام  التعليم العالة .6

  : 102ت  فبهد 2001عاا  ية قد تم إ شاء الل اي القوميي لتوتيد ال ودة  االعتماد 

 . ضع  ياا للدراسي الذاتيي بالكليات -1
  .العالمييز ارة هي ات توتيد ال ودة  االعتماد   -2
  .عمل دراسي  د ى ر شاء الهي ي القوميي لتوتيد ال ودة  االعتماد  -3
، 2007الثامن من  ويمنر  ية  قد أيرزت هذه ال هود صةةةةد ر القرار ال مهور   -4

بإ شةةةاء  2006لسةةةاي  82  رلك بعد إقراره من م لس الشةةةعب بمو ب قا و  رقم
 .الهي ي القوميي لضما   ودة التعليم  االعتماد

يزال هااخ قصةةةةةةةةور  ضةةةةةةةةعف ية  شةةةةةةةةر ثقايي ال   الرغم من تلك ال هود إال أ ه   
االعتماد  التميز بالدر ي التة تخدا تايي المؤسسات التعليميي  تعضد من  شر هذه الثقايي 

مما يدعم يكر المتخصةةةةةةةةةةةةةصةةةةةةةةةةةةةين  المعايين بتحسةةةةةةةةةةةةةين  ودة بدر ي أانر مما هة عليه، 
 التميزيأبرز  هود مصةةةةةر ية السةةةةةعة  حو  ن م .ا تميزه التعليميي  اعتمادها المؤسةةةةةسةةةةةات
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  لسةةةرةا  ا ةبال 57357 مسةةةتشةةةب  ت ت ر ي  امعي القاهرة ية تحقيو التميز
  هة تالتالةي

 :مشروعات لنافسية لمؤسسات التعليم العالي لتحقيق التميز -1

خلو بي ي تاايسةةيي  عل  العالةلتميز مؤسةةسةةات التعليم  التاايسةةة المشةةر ايعتمد    
النحثيي  الخدميي   ا  شلي  النرام  ا ااديميي اردار ي  ا قسااالعلميي  ا قساا يةللتميز 

التعليميي داخل ال امعي  خار ها من    ين المؤسةةةسةةةات هي  من التعليمييداخل المؤسةةةسةةةي 
بكايي  اردار ي ا قسةةةةةةااالماايسةةةةةةي االلتزاا بضةةةةةةم  ميع أ  بعض  هذه هي أخرى.  تشةةةةةةمل 
للتلو ر لتعز ز  اسةةةةةةةةةةةةةتراتي ةتحليف   بةةةةالمؤسةةةةةةةةةةةةةسةةةةةةةةةةةةةةةةةي التعليميةةةةي  تخصةةةةةةةةةةةةةصةةةةةةةةةةةةةةةةةاتهةةةةا

  أهدايهاتلنيي االحتيا ات الخدميي بما يحقو رسةةةةةالتها   للمؤسةةةةةسةةةةةي عل   التاايسةةةةةيي  القدرة
 .  103تاالستراتي يي

مشةةر عات التاايسةةيي لتحقيو التميز لمؤسةةسةةات لل   تمثل الهدف الرئيسةةة
تعز ز ، التاايسيي لخر  ة التعليم العالة علمياذ  مهايا   حثيا ز ادة القدرة، التعليم العالة 

مؤسةةةسةةةات  يةم االت التعليم  التعلم  ية الممارسةةةات المتميزة  االبتكار ي  القدرة التاايسةةةيي
اسةةةةةةتحداث  تلو ر ،  يم تقايي متلورة ا عل  اسةةةةةةتحداث بي ات تعليميي تقو  العالةالتعليم 

 الدراسةةةةةةةات العليا لتتوايو مع متللنات سةةةةةةةو   ا  لةالنرام  الدراسةةةةةةةيي بالمرحلي ال امعيي 
 التاييمةالهيكل  تلو ر القدرة المؤسةةةةةةةةةسةةةةةةةةةيي من خالل تلو ر،  الد لة ارقليمة  العمل

للقيادات  الموارد النشةةةةةةر ي  تاميي اردار    حدات ال هاز  إداراتالعلميي  تلو ر  لألقسةةةةةةاا
 البايين بال هاز  هي ي التدر س  الهي ي المعا  ي   العاملين  أعضةةةةةةةةةةةاء  اردار ي ا ااديميي
 التاميةةي المسةةةةةةةةةةةةةتةةدامةةي للموارد  الةةذاتةالتلو ر  اردار ةةي ،  ا اةةاديميةةيلريع الكبةةاءة  اردار  
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 يالخدمي التاايسةةةيي للمرااز  الوحدات النحثيي  تعز ز القدرة ، للمؤسةةةسةةةات التعليميي الماليي
تعز ز ،  التعليميي تعييم المشةةةارتي اللالبيي ية م االت التلو ر المسةةةتمر بالمؤسةةةسةةةات ،

 تبعيل قاوات  ،إ شةةةةةةةةةةةةاء الخار يي يالمر عي  يم ال ودة الشةةةةةةةةةةةةاملي بما يتوايو مع المعايير
لتلو ر التعليم    الد ليي قليمييارم تمع المد ة  الهي ات القوميي   اتصةةةةةةةةال مع مايمات ال

 . 104ت   الخدميي  اردار ي ا ااديميي الايم  العلمة النحل 

نموذج مصر: لمنظمة متميزة ( 57357سرطا: األطفال بالقاهرة )  مستشفي-2
 : 105ت

التميز  يقا للمعايير  عل    مور ا 57357تا ةبال بالقاهرة  تعتنر مسةةةةتشةةةةب  سةةةةرةا   
ا بحاث ا مر كة سا   ود  مستشب غرار  عل سرةا  ا ةبال  مستشب أ شئ  الد ليي،

  ،  لقد حصةةةةةةةةل www. St.jude.orgتالمتحدة ا مر كيي  تايسةةةةةةةةة بالوالياتية ممبيس 
 العرب   علة التمو ل الالزا لناائه من خالل تنرعات المصةةةةةةةةةر ين 57357ت مسةةةةةةةةةتشةةةةةةةةةب 
اسةةةةةةةتمرار ي هذه التنرعات  المسةةةةةةةا دات  عل حد تنير  إل  المسةةةةةةةتشةةةةةةةب تمد   ع ا  ا ب. 

   التشغيل.الماليي  العيايي المختلبي ية مرحلتة ار شاء 

  (:1) وأهدافها ل( األطفا57357سرطا: ) مستشفىر ية )أ( 

 تقدا ية صبوف من حقو هللا علة يديهم معدالت شباء مرتبعي من سرةا  ا ةبال، بأ  
 للعمل الخير  الذ  يلهم اآلخر ن. قدا مستو  را  من الرعايي،  أ   كو  المثل الحة 

 :   106ت (57357)ب( هدف مستشفى سرطا: األطفال ) 

  الم تمع. النحل، التحد ، خدمي،الشباء، الرعايي، مؤسسي العلم  التعلم، 
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  علة  ائزة مايمي الصحي العالميي تو ه 57357ا حصل مستشب  ت2008 ية عاا    
أاثر مشةةةةةةةةةةةةةر ا صةةةةةةةةةةةةةحة تأثيرا ية العالم ،  تم رلك ية احتباليي تنيرة أقيمة ية المقر 

ئزة معالة حميد القلامة  ز ر الصةةةةةحي بد لي ا  ر  ة لألمم المتحدة ب ايف ،  سةةةةةلم ال ا
 يارمارات  ائزة  مايمي الصحي العالميي المماوحي من "مؤسسي ارمارات للصحي "لمؤسس

 .  107ت57357مستشب  سرةا  ا ةبال مصر  

مما سنو يتضه أ  مصر تسير عل  خلة التميز،  أ  هااخ حا ي ملحي لتعميم        
التميز عل  مستو   ميع المؤسسات المصر ي عموما  مؤسسات التعليم العالة المصر ي 
عل    ه الخصةةةةةوص  رلك يكو  من خالل االسةةةةةترشةةةةةاد بامارو رائدة مماه ي تم تلنيقها 

ي إل  ضةةةةر رة االسةةةةترشةةةةاد بالامورو ا  ر  ة للتميز عالميا  من هاا تيهر الحا ي الماسةةةة
او ه يتبو  عل  باقة الامارو لوضوح  دقي مؤشراته  ضر رة تنايي تمشر ا للتلنيو. تما 
استرشدت به معيم مؤسسات التعليم العالة عل  مستو  العالم عامي  عل  مستو  العالم 

مكاة من تحقيو العديد من العر ة خاصةةةةةي بارضةةةةةايي إل  أ  مؤسةةةةةسةةةةةات التعليم العالة ت
 أهدايها  التة أبرزها تحقيو تكايؤ البرص التعليميي  السعة  حو خدمي الم تمع.

  الرغم من ال هود  المسةةةةةةةةةةةةاعة لتحقيو أهداف الم تمع  ةموحات أباائه،  أصةةةةةةةةةةةةنحة   
مؤسسات التعليم العالة تكاد تحقو الحد ا د   من متللنات المرحلي   ذلك ال تتمكن من 
موااني التلورات المتالحقي ية عالماا،  أصةةةنحة الحا ي ضةةةر ر ي إل  تلو ر مؤسةةةسةةةات 

  التعليم العالة.

ادس للدراسة: لصور مقترح لتطبيق النموذج األوروبي للتميز بمؤسسات التعليم المحور الس
 ي العالي بمصر
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يندأ التصةةةةور المقترح بعرض  هم الاتائ  التة توصةةةةلة إليها الدراسةةةةي عل  اعتنار 
أ  هذه الاتائ  هة ا سةةةةةةةاع الذ  تاللو ماه الدراسةةةةةةةي ية  ضةةةةةةةع التصةةةةةةةور المقترح، ثم 
بعرض ماللقات التصةةةةةةةةةةةةةور المقترح  أهدايه  مالمحه،  متللنات تابيذه،  المعوقات التة 

قةةه  سةةةةةةةةةةةةةنةةل التغلةةب عليهةةا،  هو مةةا  عرض لةةه ية يحتمةةل أ  توا هةةه،  تحول د   تحقي
 الصبحات التاليي تما يلةي 

 

 أوم نتائج الدراسة: 

من خالل تاةةةا ل الةةةدراسةةةةةةةةةةةةةةةةي لخنرة المايمةةةي ا  ر  يةةةي للتميز ية م ةةةال التميز، 
  توصلة الدراسي إل  م موعي من الاتائ  أهمها ما يلةي 

ارةةةةةار البكر  للامورو  صةةةةةةةةةةةةةممةةةةة المايمةةةةي ا  ر  يةةةةي للتميز الهيكةةةةل التاييمة    -
ا  ر  ة للتميز بلر قي مايمي  مرتني  تتكو  من م موعي من المعايير العامي التة 
تغلة تايي المؤشةةةةةةةةةةرات  التة تحقو التميز بمؤسةةةةةةةةةةسةةةةةةةةةةات التعليم العالة  تتكو  من 
تالماه يةات ،  الاتةائ    المتمثلةي ية تالماه يةات  التة تتمثةل ية ي المعيةار ا  لي 

المعيار الرابعي  –المعيار الثاللي  العاملين  –المعيار الثا ة ي االستراتي يي  – القيادة
 الاتائ  التة تتمثل ية ي المعيار  –المعيار الخامس ي العمليات  –الشرااات  الموارد 

المعيار الثامن  –المعيار السابع ي  تائ  الموارد النشر ي  -السادع ي  تائ  المتعاملين
 المعيار التاسع ي  تائ  ا داء الرئيسيي .   –مع ي  تائ  الم ت

يتميز الامورو ا  ر  ة للتميز بةةةالتةةةأايةةةد عل  الشةةةةةةةةةةةةةبةةةاييةةةي  حر ةةةي تةةةدا ل النيةةةا ةةةات  -
 المعلومات حيل صةةةةةةةةةةةةةممة مايمي ال ودة ا  ر  يي هذا الامورو ليوضةةةةةةةةةةةةةه تايي 

بارضةةةةةةايي إل  النيا ات  المعلومات الدقيقي عن المؤسةةةةةةسةةةةةةي المراد قياع در ي تميزها 
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 ضةةةةةةةةةةةةع در ي لكل مؤشةةةةةةةةةةةةر حت  يكو  القياع تمة   وعة،  اسةةةةةةةةةةةةتحدثة المايمي 
 ا  ر  يي آليي رادار توحدة لقياع التميز بالمؤسسي.

اسةةةةةةةةةةةةةتلاعة د ل االتحاد ا  ر  ة   عض الد ل العر يي التة تناة تلنيو الامورو  -
ؤشةةرات مقااي ا  ر  ة للتميز بمؤسةةسةةاتها أ  تلور المؤسةةسةةات ية ضةةوء معايير  م

 محددة بدر ات  هذا أهم ما يميز هذا الامورو أ  تل مؤشةةةةةةةةةةةر ال يترخ لهو  المقيم 
أ  لتقديره الشةةةةةةةةخصةةةةةةةةة بل هااخ در ات موضةةةةةةةةوعي مسةةةةةةةةنقا لمد  اسةةةةةةةةتيباء التميز 

 بالمؤسسي  هذا سنب دقي هذا الامورو عن غيره من الامارو. 
ميز،  قةةدمةةة الامورو ا  ر  ة أاةةدت المايمةةي ا  ر  يةةي للتميز عل  إمكةةا يةةي قيةةاع الت -

للتميز تت ر ي ير دة  حديثي اسةةةةةةتبادت ماها د ل العالم،  التة أبرزها د ل االتحاد ا  ر  ة 
  عض الد ل العر يي مثل ا رد   يلسةةةةةةةةةةةةلين  السةةةةةةةةةةةةعوديي  ارمارات. تما  ذب الامورو 

  اال تماعيي. ا  ر  ة للتميز إل  أهميي التميز  د رة ية إحداث التاميي االقتصاديي 
اسةةةةةةةةةةةةةتبةةادت د ل االتحةةاد ا  ر  ة من   ةةاح الامورو ا  ر  ة للتميز  قةةامةةة بتلنيو  -

 معاييره  مؤشراته لرصد التميز بمؤسساتها ب ميع د ل ا عضاء.
 ثانيا: منطلقات التصور المقترح:

 )أ( مشكالت الواقع:  

بها  التحديل  التلو ر  متابعي التقو م   ل اضةةةةةةةحي ل آليي مؤسةةةةةةةسةةةةةةةات التعليم العالةتملك  ال -1
 سو  العمل  متللنات العصر. التر يي  احتيا اتم ال  يةاست ابي للتلورات 

مؤسةةةةسةةةةات ب  اردار ي ا ااديمييالعالقي بين  حدة ضةةةةما  ال ودة  الوحدات  ضةةةةعف  -2
 التعليم العالة.

  مصةةةةةةةةةحو ي  عموما،الكنيرة ية أعداد اللالب ية مؤسةةةةةةةةةسةةةةةةةةةات التعليم العالة  الز ادة  -3
ارمكا ات الماديي، تمثل مصةةةةةةدراذ لتد ة معدالت ا داء ية أاثر من م ال،  بضةةةةةةعف
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إمكا يي تخبيض هذه ا عداد ية ا  ل القصةةةةةةةةير،  سةةةةةةةةوف يؤثر ية يعاليي   إ  عدا
 . االعتماد ال ودة اتمتللنا  ل ،   حو ل د   تواير  الاياا ية مراحله

متمثلي ية ممارسةةي أعمالها  ية مؤسةةسةةات التعليم العالة النير قراةيي  المرتز ي سةةيادة -4
تميكاي عملياتها، االسةةةةةتبادة  اردارة،عن التلورات المعاصةةةةةرة ية  بلر  تقليديي بعيدة

ية أداء بعض أعمالها، اسةةةةةةتخداا الحاسةةةةةةنات  ار تر ةالعالميي  من إمكا ات الشةةةةةةنكي
 . التس يل... غيرها ليي ية عمليات القنولاآل

الكشةةةةةةةةةةةةةف عن  وا ب القو ة التة يلزا  يةما يسةةةةةةةةةةةةةتباد من  تائ  عمليات التقو م   ادرا -5
ية ا ثر  -التة ي ب تدارتها  تالييها مسةةتقنالذ  -  وا ب الضةةعف  القصةةور  دعمها

 بمؤسسات التعليم العالة بمصر.  التر و   التعليمة
 )ب( لوقعات المستقبل: 

عد مما سةةي لمؤسةةسةةات التعليم العالة،تضةةاعف عدد أ يمي التصةةايف العالمة تسةةوف  -
المة  امعي  يامها التصةةةةايبة الع  سةةةةيكو  لكل  يمي المو ودة حالياتنير لأل تحد 

 التصةةايف إال.  لن يتم مسةةتوى القسةةم أ  الشةةعني عل  الخاص بل  سةةتتم التصةةايبات
ية ضوء تحقيو التميز بالمؤسسات، مما يؤتد عل  ضر رة تلنيو الامورو ا  ر  ة 

 للتميز بمؤسسات التعليم العالة. 
 ية إةار التو ه  حو التاايسةةةةةيي  تأثيراتها المحتملي عل  مؤسةةةةةسةةةةةات التعليم العالة   -

المبتوحي،  ما ستبرضه هذه خاصي ييما يتعلو بترسيد مباهيم التاايسيي ية ا سوا  
الياهرة من معايير ل ودة  تميز مؤسةةةةةةةةةةةةةسةةةةةةةةةةةةةةات التعليم العالة   رام ها ليس عل  
المسةةتوى الوةاة يحسةةب بل عل  المسةةتوى العالمة، يإ  عدا االهتماا ب ودة  تميز 

 .النرام  بتلك المؤسسات قد يؤد  إل  تهميش هذه المؤسسات  ر ما ا دثارها تلياذ 
تأايد ضةةةةةما   ودة  تميز مخر ات التعليم العالة التة تشةةةةةكل المحور الرئيس االت اه  حو  -

للاياا التعليمة ية معيم د ل العالم بشةكل عاا ،  ية مصةر بشةكل خاص، إر يحرص 
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متخةةذ  القرار  القةةائمو  عل  أ يمةةي مؤسةةةةةةةةةةةةةسةةةةةةةةةةةةةةات التعليم العةةالة ممثلين بهي ةةي اعتمةةاد 
  ال ودة  تحديثها  يقاذ للمعايير مؤسةةةةةةةةةةةسةةةةةةةةةةةات التعليم العالة عل  تلو ر أ يمي ضةةةةةةةةةةةما

العالميي  تلنيقها عل  مؤسةةةسةةةاتاا التعليميي، تابيذاذ لتو هات الحكومي المصةةةر ي التة ترى 
أ  ضةةةما  ال ودة  التميز يعتنر ح ر ا سةةةاع لمؤسةةةسةةةات التعليم العالة   وير أسةةةاسةةةاذ 

 حقيقياذ للتاميي  المسائلي ية الاياا التعليمة . 

    ق رح: ص ر أهد ف    ثا ثا: 

المساهمي ية تحو ل مؤسسات التعليم العالة من م رد مؤسسات  مليي تقليديي  -1
إل  مؤسةةةةةسةةةةةات متميزة عن ةر و رصةةةةةد  قياع مؤشةةةةةرات التميز بالمؤسةةةةةسةةةةةات، 
 الحصةةةةةةةةةةةةول عل  بيا ات  معلومات أاثر دقي،    تل بيا   مؤشةةةةةةةةةةةةر له در ي 

يز،  من ثم يتم تحديد  قاط يقاع ية ضوئها  يقا لمعايير الامورو ا  ر  ة للتم
القوة  الضةةةةةةةةةةعف بالمؤسةةةةةةةةةةسةةةةةةةةةةي بشةةةةةةةةةةكل أاثر داللي مما يمكااا من التعرف عل  

 االحتيا ات البعليي لتحقيو التميز بمؤسسات التعليم العالة ية مصر.
مسةةاعدة صةةا عة القرار ية  ضةةع سةةياسةةات تعليميي تتوايو  رات صةةلي بمعايير  -2

 و التميز بمؤسسات التعليم العالة. مؤشرات الامورو ا  ر  ة للتميز لتحقي
الاهوض بالمسةةةةةةةةةةتو  التعليمة  االقتصةةةةةةةةةةاد   اال تماعة بمصةةةةةةةةةةر، يكلما تم تلنيو  -3

معايير  مؤشرات الامورو ا  ر  ة للتميز،   مكااا من استيباء االحتيا ات التعليميي 
 سةةةةةةةةةةةةةوف ياعكس رلك عل   ميع  المعايير  المؤشةةةةةةةةةةةةةرات  من ثم يتم تحقيو التميز، 

  المااحة  أبرزها االقتصاديي  اال تماعيي.
 رابعا: مكونات التصور المقترح: 

 مالمح ال ص   المق  ح: -1
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يعد التصور المقترح الذ  ستقدمه الدراسي تصميم للامورو ا  ر  ة للتميز،    
من خالل االسةةةتبادة من خنرة المايمي ا  ر  يي لل ودة،  تقر ر مايمي التعا   

 ة للتميز ية ضةةةةةةوء الواقع االقتصةةةةةةاد   الناك الد لة، ية دليل الامورو ا  ر  
 المصر .

 صياغة النموذج األوروبي للتميز: (أ)
 

إ  عمليي صةةةةةةةةةةياغي مبردات معايير  مؤشةةةةةةةةةةرات الامورو ا  ر  ة للتميز يانغة أ        
تكو  من قنل ال هات المعايي  الخنراء ية م ال التميز  اسةةةةةةةةتشةةةةةةةةار ين د ليين  عياي مة 
الم تمع المةد ة، تتواير ييهم الخنرة الكةاييةي التة تمكاهم من صةةةةةةةةةةةةةيةاغةي المبردات بمهايةي 

م صةةةةياغي الامورو ا  ر  ة للتميز عل  مراحل ثالث  هة   ا اح.   يقا لمدخل الايم يت
 االتالةي  

 تتمثل المدخالت ية المؤشةةةةةةةةةةرات البرعيي لمعايير الامورو ا  ر  ة المدخالت:  -1
للتميز،  التة يتم صةةةةةةةةةةةةةياغي مبرداتها من خالل ال ا ب المعرية  الثقاية حول 

 الامورو ا  ر  ة للتميز.
دخالت تالمؤشةةةةةةةةةةةةةرات البرعيةةي لمعةةايير الامورو  ييهةةا يتم تحةةديةةد المةة العمليككات: -2

ا  ر  ة للتميز   تحديد در ات تميي  إعلاء در ي لكل مؤشةةةةر من المؤشةةةةرات 
البرعيي لكل معيار من معايير الامورو ا  ر  ة  تحديد ا  زا  الاسةةةةةةةةةةةةةنيي لكل 

 مؤشر  يقا لدر ات التميز الموضوعي مسنقا. 
اع الواقع ية المؤسةةةةةةسةةةةةةات ية ضةةةةةةوء مؤشةةةةةةرات  هو المخرو الاهائة بعد قي المخرجات: -3

 الامورو ا  ر  ة للتميز، بهدف تحديد مواةن القوة  الضعف ية المؤسسي.
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 ية ضةةةوء ما سةةةنو يتضةةةه أ  عل  ال هات المعايي،  الخنراء ية م ال التميز      
 االسةةةةةةةتشةةةةةةةار ين الد ليين  الم تمع المد ة، القياا بصةةةةةةةياغي  تصةةةةةةةميم الامورو ا  ر  ة 
للتميز من خالل إ راء الدراسةات للرح أيكار  رؤى أاثر حداثي  غير  مليي،  االسةتبادة 

 ودة ية ضوء القو   العوامل الثقاييي   ضع رؤ ي مقترحي من خنرة المايمي ا  ر  يي لل
رمكا يي تلنيو خنرة المايمي ا  ر  يي للتميز ية ضةةةةةةةةوء ما يتااسةةةةةةةةب  ةنيعي الم تمع 

 المصر . 

 )ب( لطبيق النموذج بمؤسسات التعليم العالي في مصر:   

المؤسسات التعليميي تعد مؤسسات التعليم العالة ية مصر  ية العالم ، من أهم         
 أخلر المراحل التعليميي لذلك سةةةةيتم صةةةةياغي   ااء  مورو التميز المصةةةةر  علة مسةةةةتو  
مؤسةةسةةات التعليم العالة ، حت  يمكن قياع مسةةتو  التميز بمؤسةةسةةات التعليم العالة علة 
ية مصةةةةر ،  تحديد  قاط  مواةن الضةةةةعف بمؤسةةةةسةةةةات التعليم العالة ية م ال التميز ، 

عايير الامورو من خالل مؤشةةةراته ،  سةةةيتم الوصةةةول إلة بيا ات دقيقي  دا عن   تلنيو م
مستو    رتكز الامورو ا  ر  ة للتميز علة تسعي معايير ، خمسي ماها تسمة الممكاات 
ت المسةةةةةةةننات ، أ  الماه يات   هة ا شةةةةةةةياء م موعي العمليات  ا  شةةةةةةةلي التة تقوا بها 

يتها  هة ي ت القيادة ، السةةةةةةياسةةةةةةات  االسةةةةةةتراتي يات، المؤسةةةةةةسةةةةةةي لتلو ر  تابيذ اسةةةةةةتراتي 
العةاملو تالموارد النشةةةةةةةةةةةةةر ي  ، العالقات  الموارد المةاديي ، العمليةات اردار ي ، الخةدمات 
المقدمي للم تمع  ،  أر عي  تائ   هة ما تحققه  المؤسةةةةةةةةةةةسةةةةةةةةةةةي من إ  ازات  هة ي ت تائ  

تائ  ا عمال   .  إرا أتم تلنيو الممكاات المسةةةةةتبيدين ،  تائ  ا يراد ،  تائ  الم تمع ،  
الصةةةةحيحي بباعليي يإ  المؤسةةةةسةةةةي سةةةةتحقو الاتائ  التة تتوقعها هة  أصةةةةحاب المصةةةةلحي 
ماها.   ذلك يكو  هااخ م ال للشةةةةةةةباييي  الحوتمي  معريي الاقاط التة تعا ة من قصةةةةةةةور 
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تو  القومة، أ  ضةةةةعف أ  عدا اسةةةةتيباء. بارضةةةةايي إل  متابعي مسةةةةتو  ا داء عل  المسةةةة
  ضةةع اسةةتراتي يات مسةةتقنليي ية ضةةوء سةةياسةةات منايي عل  بيا ات مقاسةةي بدقي.  من ثم 
المساعدة ية اتخار القرارات السليمي بمؤسسات التعليم العالة عل  مستو   مهور ي مصر 

 العر يي.

 )ج( آليات صياغة نموذج التميز بمؤسسات التعليم العالي بمصر: 

 ير  قائم علة تحديد المباهيم المتعلقي بالامورو بدقي يعد  ضةةةةةع إةار يلسةةةةةبة   
أ لة آليات صياغي  مورو التميز بمؤسسات التعليم العالة بمصر ، حت  يتم قياع التميز 
ية ضوء معايير  مؤشرات تكو  تخر لي  تدليل لقياع مستو  التميز بمؤسسات التعليم 

امورو ا  ر  ة للتميز تإةار العالة  عاد  ضةةةةةةةةةةةةةع تلك المؤشةةةةةةةةةةةةةرات يانغة الر وا إلة ال
مباهيمة للتميز الذ  صدر  من المايمي ا  ر  يي لل ودة  بإصداراته المختلبي ية تحديد 
مرتكزات  مورو التميز،  الذ  يتكو  من تسةةةعي معايير ، خمسةةةي ماها تسةةةمة الممكاات ت 

وا بها المسةةةةةةةةةةننات ، أ  الماه يات   هة ا شةةةةةةةةةةياء م موعي العمليات  ا  شةةةةةةةةةةلي التة تق
المؤسةةةةةةةسةةةةةةةي لتلو ر  تابيذ اسةةةةةةةتراتي يتها  هة يت القيادة ، السةةةةةةةياسةةةةةةةات  االسةةةةةةةتراتي يات، 
العةاملو تالموارد النشةةةةةةةةةةةةةر ي  ، العالقات  الموارد المةاديي ، العمليةات اردار ي ، الخةدمات 
المقدمي للم تمع  ،  أر عي  تائ   هة ما تحققه  المؤسةةةةةةةةةةةسةةةةةةةةةةةي من إ  ازات  هة ي ت تائ  

 ،  تائ  ا يراد ،  تائ  الم تمع ،  تائ  ا عمال   .  المستبيدين

 عل  القائمين عل  صةةةةياغي معايير  مؤشةةةةرات الامورو الر وا إل  مصةةةةادر أ ليي موثو  
بها من أ ل  ضةةةةةةةةةع  مورو أاثر  ضةةةةةةةةةوحا يمكن من خالله صةةةةةةةةةياغي مبردات مؤشةةةةةةةةةراته 

إخالل  رلك باالةالا  معاييره بشةةةةةةكل يسةةةةةةتوية  ميع النيا ات  المعلومات المللو ي د   
عل   ميع  مارو التميز العالميي أبرزها الامورو ا  ر  ة للتميز يمكن ية ضةةةةةةةةةةةةةوء خنرة 
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المايمةةةي ا  ر  يةةةي لل ودة  ةنيعةةةي الواقع المصةةةةةةةةةةةةةر  أ   حةةةدد مرتكزات  مورو التميز 
  معاييره  مؤشراته عل  الاحو التالةي 

  ي Enablersت،  ت ي الممكااتي تالماه يات، المدخالت، المسننا1ت 

هة ةر    يEFQM المقصةةةةةةةةةةةةةود بةةالماه يةةات / الممكاةةات  يو  مورو التميز ا  ر  ة ت
 ية  المسةةةةةتو ات،تايي  عل العمل  اآلليات  الوسةةةةةائل التة تتنعها المؤسةةةةةسةةةةةي لتابيذ أعمالها 

 قد تكو  الماه يات علة شكل دليل إ راءات عمل مبصل   ا قساا،اايي اردارات  الد ائر 
أ  هياال معتمدة بمسةةةةةةةةؤ ليات  تشةةةةةةةةغيليي،أ   عامي،شةةةةةةةةكل سةةةةةةةةياسةةةةةةةةات  عل أ   بخلوات،

 تشةةةةمل الممكاات أيضةةةةا   الصةةةةالحيات.أ  ل ا  عمل  اضةةةةحي المسةةةة وليات   صةةةةالحيات،
   مكا يي.أ  مو ودات أ  باة تحتيي مكتنيي  معلوماتيي  محوسني،برام  

 قةةةدرتهةةةا علة دعم   اسةةةةةةةةةةةةةتمرار تهةةةا،هو  ضةةةةةةةةةةةةةوحهةةةا  الاةةةا حةةةي، أهم مةةةا يميز الماه يةةةات 
 رلك من   ا تياا،أ  الماه يات ي ب أ  تلنو بكباءة  عل    ب التأايد  االسةةةةةةةةةةةةتراتي يي.
   ب أ  تخضةةةع الماه يات لعمليي المرا عي  التحسةةةين  التلو ر  المسةةةنو،خالل التخلين 

   المؤسسي.مست دات الداخليي  الخار يي  مالءمتها لعمل المستمر لضما  مواانتها لل

 تتبرا من الممكاات م موعي معايير يرعيي  هة تالتالةي  

 المعيار األول: القيادة: 

ةنقا لمعيار القيادة بالامورو ا  ر  ة للتميز يإ  مؤسةةةةةةةةةةةةسةةةةةةةةةةةةات التعليم العالة ية 
مصةةةةر يانغة أ  تقوا بتلو ر الرؤ ي  الرسةةةةالي  القيم المؤسةةةةسةةةةيي  أ يمي العمل المصةةةةر ي 
 التعامل مع  ميع الب ات المعايي ،   يقا لما  اء ية تقر ر مايمي التعا    التاميي ية 

  أ  مصةةةةةةةةةةةر تسةةةةةةةةةةةعة  حو ز ادة  125، ص2010ناك الد لة تالميدا  االقتصةةةةةةةةةةةاد   ال
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استقالل مؤسسات التعليم العالة يال امعات الحكوميي ية مصر تتصف من الااحيي البايي 
  ،  لكاها تعامل أسةةاسةةا 49بأ ها لها " شةةخصةةيي اعتنار ي " تما هو منين ية القا و  رقم ت

 . الد لي علة أ ها إما هي ات حكوميي أ  مؤسسات تخضع لرقابي 

حت  ية  ل ترتينات الحوتمي ال ديدة   انغة أ  يكو  الهدف من تحقيو التميز 
بمؤسةةةةسةةةةات التعليم العالة ية مصةةةةر ية  هايي الملاف إل  مؤسةةةةسةةةةات تسةةةةاعد الد لي ية 

 تحقيو رؤ تها العامي. 

  اد  التقر ر أيضةةةةةةةةا بأ ه يانغة أ  تتمتع مؤسةةةةةةةةسةةةةةةةةات التعليم العالة ية مصةةةةةةةةر 
وعة  إ رائة يواز ه قدر معقول من المسةةةةةةةةاءلي  رتر التقر ر أمثلي عل  باسةةةةةةةةتقالل موضةةةةةةةة

الاقاط الرئيسيي التة يانغة أ  تؤخذ بعين االعتنار لتحقيو التميز بمؤسسات التعليم العالة 
  التة أبرزهاي 

 ضةةع  ي اد  التقر ر بضةةر رة أ  تتحمل القيادات بمؤسةةسةةات التعليم العالة مسةةؤ لي
المؤسةةةةةةةةسةةةةةةةةي.  اد  التقر ر بضةةةةةةةةر رة أ  تكو  سةةةةةةةةللي إعداد النرام    متابعي أداء رسةةةةةةةةالي

ا ااديميي بمؤسسات التعليم العالة ية إةار من ال ودة  المساءلي.  اد  التقر ر بضر رة 
تناة سةةةةةةةةةةةياسةةةةةةةةةةةي التغيير  التأايد عل  أهميي االهتماا بحقو  العاملين   تعيين ا ااديميين 

ات من أبرز مؤشةةةةةةةةةةةةةرات المعيار ا  ل من معايير  ترقيتهم  تكليبهم.  تعد تلك المؤشةةةةةةةةةةةةةر 
 الامورو ا  ر  ة للتميز  المعاو  بمعيار القيادة. 

 ا لالقا من أ  تحقيو التميز بمؤسةةةةةةةةةةةةةسةةةةةةةةةةةةةةات التعليم العالة يرتنن بتميز قياداتها 
  تاسةةةةةيو  ياما أاثر ا بتاحا يتضةةةةةمن تباعالت مؤسةةةةةسةةةةةيي مع  لا  أ سةةةةةع من أعضةةةةةاء 
الم تمع.  تتميز مؤشةةرات القيادة  يقا للامورو ا  ر  ة للتميز بكو ها تالو  التأايد عل  

 بين التعليم العالة  ا هداف االستراتي يي لمصر. المؤشرات التة تش ع عل  الر ن 
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 لقد اسةةةةةتلاعة د ل االتحاد ا  ر  ة أ  تضةةةةةع  تلنو معايير الامورو ا  ر  ة 
بمؤشراته  التة أ لها تحقيو القيادة الرشيدة  ا اثر ياعليي للمؤسسات،  رلك لتحقيو رؤ ي 

ردراخ د ل االتحاد ا  ر  ة  رسةةةةةةةةةةةةالي  ا هداف االسةةةةةةةةةةةةتراتي يي لد ل االتحاد ا  ر  ة، 
بأهميي القيادة الرشةةةيدة بمؤسةةةسةةةات التعليم العالة.   تلنيو هذا المعيار من خالل اسةةةتيباء 
مؤشةةةةةةةراته   حة د ل االتحاد ا  ر  ة ية تحقيو التميز عل   ميع مؤسةةةةةةةسةةةةةةةاتها،  التة 

    أبرزها مؤسسات التعليم العالة.

 قلي.   حتو   1000 قلي من 100يعادل أ  ما  %10معيار القيادة    مثل   
   شةةةةةةاةا يرعيا تغلة  تلنة هذه 39  معايير يرعيي بارضةةةةةةايي إل  ت6هذا المعيار عل  ت

 المعايير من خالل السعة الدائم  حو تحقيو رؤ ي  رسالي المؤسسي.

المؤسةةةةسةةةةات المتميزة لديها قادة يعملو  عل  تشةةةةكيل المسةةةةتقنل  تحقيقه، التعريف: 
تقد ة حسةةةةةةةةةاي من خالل التزامهم بقيم المؤسةةةةةةةةةسةةةةةةةةةي  أخالقياتها. تما يتمتعو    تصةةةةةةةةةريو  

بالمر  ي،   عملو  عل  تمكين المؤسةةةةةةةةةةةةسةةةةةةةةةةةةي من خالل تحقيو أهدايها،  ريع قدرتها عل  
 التانؤ بالمستقنل. 

  ويحتو: معيار القيادة على المعايير الفرعية التالية:

ية المؤسةةةسةةةي،   مثلو  القد ة الحسةةةاي يلور القادة الرؤ ي  الرسةةةالي  القيم  المنادئ  -أ
   لور   من أ بسهم باستمرار ييكو وا بمثابي  مورو يحتذ  به. 

يقوا القادة بتحديد  متابعي  مرا عي  تو يه التحسةةةةةةةةةةةةياات الخاصةةةةةةةةةةةةي بأ يمي العمل  -ب
  ا داء المؤسسة.

يتباعل القادة مع أصةةةةةةةةحاب العالقي الخار يين تمتلقة الخدمي، الشةةةةةةةةرتاء، ممثلين   -و
 ن الم تمع .ع
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 يعزز القادة ثقايي التميز بين العاملين ية المؤسسي.  -د
 يعمل القادة عل  ضما  مر  ي المؤسسي  اردارة الباعلي لعمليات التغيير.  -ه

 المعيار الثاني: السياسة وامستراليعية: 

ةنقا لمعيار االستراتي يي بالامورو ا  ر  ة للتميز يإ  مؤسسات التعليم العالة    
ية مصةةةر يانغة أ  تقوا بنااء  تحديل االسةةةتراتي يي عل  احتيا ات  ميع المعايين،  أ  
تسةةةةةةةةةةتاد تلك االسةةةةةةةةةةتراتي يي عل  معلومات دقيقي مع تحمل مسةةةةةةةةةة وليي الشةةةةةةةةةةرح  إيصةةةةةةةةةةال 

 االستراتي يي. 

وات عدة ت ر  إصةةةةةةةالحات  اسةةةةةةةعي الالا  لتحقيو التميز  لقد  لة مصةةةةةةةر لسةةةةةةةا
بمؤسةةةسةةةات التعليم العالة ،  إعداد خيارات من السةةةياسةةةات البور ي النعيدة المدى ية سةةةنيل 
تاميي رأع المال النشةةةر  ،   شةةةيد الناك الد لة ب هود ارصةةةالح ال ار ي يعليا ية مصةةةر 

اه اهتماا خاص بارصةةةةةالحات علة مسةةةةةتو  مؤسةةةةةسةةةةةات التعليم العالة  أاد عل  أهميي م
الهيكليي لتويير المز د من المر  ي ية بااء االسةةةةةةةتراتي يي بمؤسةةةةةةةسةةةةةةةات التعليم العالة علة 
احتيا ات  ميع المعايين ،  أ  تعتمد تلك االسةةةةةةةةةةتراتي يات  علة معلومات دقيقي  محدثي 

الثا ة  يسةةةهل ارعال  عاها  الوصةةةول إليها  تتلابو تلك التوصةةةيات مع مؤشةةةرات المعيار
 لالستراتي يي للامورو ا  ر  ة للتميز . 

 إرا تا  هدف مؤسسات التعليم العالة بمصر هو تويير مز د من المر  ي  الكباءة 
ية الحوتمي  ية اردارة المؤسةةةةةةةةةةةةةسةةةةةةةةةةةةةيي  ز ادة قدرة  ياا التعليم العالة عل  تقديم التعليم 

ر رة  غايي لتكليل ال هود المااسةةةةةب لللالب. يصةةةةةنه تلنيو الامورو ا  ر  ة للتميز ضةةةةة
 المصر ي ية م ال تحقيو التميز بمؤسسات التعليم العالة.  
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 1000 قلي من 100أ  ما يعادل  %10 يمعيار السةةةةةةةياسةةةةةةةي  االسةةةةةةةتراتي ي   مثل
  شاةا يرعيا 23معايير يرعيي، بارضايي إل   4عل    قلي.   حتو  هذا المعيار

تلو ر اسةةةتراتي يي  خالل من ا  رسةةةالتهاالمؤسةةةسةةةات المتميزة تلنو رؤ ته التعريف:
ترتز عل  أصةةةحاب المصةةةلحي أخذه بعين االعتنار احتيا ات سةةةو  العمل،  القلاا الذ  
تعمل ييه،  تلور  تعلن عن السةةةةةةةةةةياسةةةةةةةةةةات  الخلن  ا هداف  العمليات من أ ل تحقيو 

 االستراتي يي. 

  التالية:ويحتو: معيار امستراليعية على المعايير الفرعية    

صةةةةةةةةةةةةةياغي االسةةةةةةةةةةةةةتراتي يي بااء عل  يهم احتيا ات  توقعات أصةةةةةةةةةةةةةحاب العالقي المعايين 
 بالمؤسسي  الني ي الخار يي. 

صةةةةةةةةةةةةةيةةاغةةي االسةةةةةةةةةةةةةتراتي يةةي باةةاء عل  يهم ا داء الةةداخلة  ارمكةةا ةةات الةةداخليةةي  -أ
 للمؤسسي.

تلور االستراتي يي  مرا عتها  تحديثها مع السياسات الداعمي لها،  رلك لضما   -ب
 االستدامي االقتصاديي  الم تمعيي  الني يي. 

 تعميم  تلنيو االستراتي يي  السياسات الداعمي لها، من خالل الخلن  العمليات  ا هداف -و

 المعيار الثالث: معيار األفراد )الموارد البشرية(: 

قا لمعيار العاملو  بالامورو ا  ر  ة للتميز يإ  مؤسةةةةةةةسةةةةةةةات التعليم العالة ية ةن
مصةةةةةر يانغة أ  تقوا بتخلين  إدارة  تلو ر مهارات  قدرات الموارد النشةةةةةر ي.  لقد بذلة 
مصةةةر  هود حثيثي ية السةةةاوات ا خيرة لمعال ي التحديات المتعلقي بتخلين  إدارة الموارد 

.   الرغم من تلك ال هود إال أ ه  يقا لما  اء..... أ ه ال يزال ثمي  التعامل معها بشةةةةةباييي
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% من خر  ة مؤسةةةسةةةات 50ز ادة مبرةي  مزماي ية عدد خر  ة ال امعات،  أ   سةةةني 
 التعليم العالة يع ز   عن الحصول عل  عمل ية الم االت التة درسوها. 

 تميز مؤسسات التعليم يأتة  تأايدا لتلك ال هود المصر ي الحثيثي ية م ال  ودة 
تةةل المتللنةةات التة تحقو التميز  ةالمعيةةار الثةةالةةل المعاو  بمعيةةار العةةاملو  ليسةةةةةةةةةةةةةتوي

 . بمؤسسات التعليم العالة

 1000 قلي من 100أ  ما يعادل  %10( تالموارد النشةةةةةةةةةةةةةر ي دمعيار ا يرا   مثل
  شاةا يرعيا.  35معايير يرعيي، بارضايي إل   6 قلي.   حتو  هذا المعيار عل  

المؤسةةةةةةةةةسةةةةةةةةةات المتميزة تقدر أيرادها  تو د ثقايي تسةةةةةةةةةمه بتحقيو المابعي  التعريف:
المتنادلي ية ا هداف المؤسةةةسةةةيي  الشةةةخصةةةيي.  تحرص هذه المؤسةةةسةةةات عل  التعامل مع 
الموارد النشةةةةةر ي عل  أسةةةةةاع تو ها أثمن  أهم الموارد،  تعزز العدالي  المسةةةةةا اة. إ ها تهتم 

تحبزهم  تعزز لةةديهم االلتزاا  تمكاهم من اسةةةةةةةةةةةةةتخةةداا بةةا يراد  تكةةاي هم  تقةةدرهم بلر قةةي 
 مهاراتهم  معريتهم من أ ل تحقيو أهداف المؤسسي. 

  ويحتو: معيار األفراد على المعايير الفرعية التالية:

 دعم خلن المو بين الستراتي يي المؤسسي.    -أ
 تلو ر معريي المو بين  قدراتهم.   -ب

 مواءمي المو بين  إشرااهم  تمكياهم.   -و
 تواصل المو بين بباعليي ية  ميع أ حاء المؤسسي.    -د
 مكايأة المو بين  تقدير  هودهم  االعتااء بهم.   -ه

 المعيار الرابع: الشراكات والموارد: 
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ةنقا لمعيار الشةةةرااات  الموارد بالامورو ا  ر  ة للتميز يإ  مؤسةةةسةةةات التعليم    
العالة ية مصةةةر يانغة أ  تقوا بإدارة الشةةةرااي  الموارد الماليي  إدارة المعلومات  المعريي. 
 لقد سةةعة مصةةر للاهوض بمؤسةةسةةات التعليم العالة،  تبعيل الشةةرااات  الموارد.  لكن ال 

 ضةةةةنابيي ية بعض المؤشةةةةرات  التة أبرزها تحديد ةنيعي الشةةةةرتاء  ما يزال هااخ هالميي 
 هة ا ةر القا و يي لتحقيو المابعي المتنادلي،  آليات تلنيو اربداا  االبتكار ية مصر. 

 سةةةةةةةةةةةةةعة مصةةةةةةةةةةةةةر  اهدة لتلو ر  ياا النحل  التاميي  االبتكار من خالل اعتماد 
بشةةةةةةةةةةةةةأ  إ شةةةةةةةةةةةةةاء الم لس ا عل   2007يوليوية  217،218القرار ن ال مهور ين رقمة 

للعلوا  التكاولو يا،  صةةةةةةةاد   العلوا  التاميي التكاولو يي.   الرغم من تلك ال هود إال أ ه 
اعترية الحكومي بأ  إدارة المعلومات  المعريي تتسةةةم بالنير قراةيي ،  قد أشةةةار تقر ر علة 

  ياا النحل  التاميي .  ، إلة ضةةةةةةر رة تاييم الشةةةةةةرااات  الموارد 108ت2006الشةةةةةةايعة 
  عتنر المعيار الرابع للامورو ا  ر  ة للتميز  المعاو  بالشةةةةةرااات  الموارد   حتو  عل  
مؤشةةرات تؤتد عل  ضةةر رة إعادة الاير ية إدارة الشةةرااي  إدارة الموارد الماليي  الممتلكات 

مؤشةةةةةةةرات  يقا لهذا المعيار  الموارد التقايي  إدارة المعلومات  المعريي  عاد اسةةةةةةةتيباء تلك ال
    سيتحقو التميز بمؤسسات التعليم العالة بمصر.

 قلي.  1000 قلي من 100أ  ما يعادل  %10   مثل معيار الشةةةةةةةةةرااات  الموارد
  شاةا يرعيا.34معايير يرعيي بارضايي إل   5عل     حتو  هذا المعيار

ر يي، الموردين  الموارد المؤسةةةسةةةات المتميزة تخلن  تدير الشةةةرااات الخا التعريف:
الداخليي من أ ل دعم اسةةةةةةةةتراتي يتهم  سةةةةةةةةياسةةةةةةةةاتهم  يعاليي العمليات،  تضةةةةةةةةمن أ ها تدير 
ببعاليي تأثيرها الني ة  الم تمعة.  تقوا بالمواز ي بين االحتيا ات الحاليي  المسةةةةةةةةةةةةةتقنليي 

  احتيا ات سو  العمل.
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  المعايير الفرعية التالية:ويحتو: معيار الشراكات والموارد على 

 إدارة العالقي مع الشرتاء  الموردين لتحقيو مابعي مستدامي. -أ
 إدارة الش و  الماليي لضما    اح مستداا. -ب

 إدارة المنا ة  المعدات  الموارد  المواد اللنيعيي بلر قي مستدامي. -و
 إدارة التقايي لدعم تابيذ االستراتي يي. -د
 م صااعي القرارات بصورة ياعلي   ااء قدرات المؤسسي.إدارة المعلومات  المعريي لدع -ه

 المعيار الخاما: العمليات )المنتعات والخدمات(:

ةنقا لمعيار العمليات بالامورو ا  ر  ة للتميز يإ  مؤسةةةةةةسةةةةةةات التعليم العالة ية 
مصةةةةةةةةةةر يانغة أ  تقوا بتصةةةةةةةةةةميم إدارة العمليات  تحسةةةةةةةةةةياها بلر  إبداعيي،  إدارة  تقو ي 

 لمتعاملين. عالقات ا

 لقد بدأت مصةةةةر بتابيذ منادرات لوصةةةةالح  لتحسةةةةين عمليات التعليم العالة. غير 
الاه  المتنع ية عمليات التعليم العالة يسةةةةةةةةةةةةةتلزا إصةةةةةةةةةةةةةالحا  وهر ا يرتكز عل  التغييرات أ  

للامورو ار رائيي للعمليات الملنقي بمؤسةةةةةسةةةةةات التعليم العالة،  هذا ما  اء بالمعيار الخامس 
ا  ر  ة  هو معيار العمليات  الشةةةةةةةةةةةةةامل عل  ضةةةةةةةةةةةةةر رة ماه يي  تصةةةةةةةةةةةةةميم  إدارة العمليات 
 تحسةةياها بلر  إبداعة، تصةةميم  تلو ر الخدمات  إدارة  تقو ي عالقات المتعاملين مما يؤتد 

 عل  أ  الامورو ا  ر  ة هو خر لي تحقيو التميز بمؤسسات التعليم العالة.

من العرض السةةابو يتضةةه أ اا بحا ي إلة السةةعة بخلة اسةةتناقيي لتلنيو الامورو 
ا  ر  ة للتميز بمؤسةةةةةةةةةةسةةةةةةةةةةات التعليم العالة بمعاييره  مؤشةةةةةةةةةةراته،  رلك بعد عرض  اقع 
مؤسسات التعليم العالة بمصر،   عد تحديد  قاط القوة  مواةن الضعف  أبرز المشكالت 

العالة بمصةةةةةةر.  اسةةةةةةتعرضةةةةةةاا تل معيار من معايير التة تعا ة ماها مؤسةةةةةةسةةةةةةات التعليم 
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الامورو ا  ر  ة للتميز  آليات تلنيقه بمؤسةةةةةةةةسةةةةةةةةات التعليم العالة بمصةةةةةةةةر للتغلب عل  
المشةةةةكالت التة توا هها  لتحقيو التميز بتلك المؤسةةةةسةةةةات.  من ال دير بالذتر أ  معيم 

تها   الخصةةةةةةةةةةةةةوص الد ل العر يي قد قامة بتلنيو الامورو ا  ر  ة للتميز بمؤسةةةةةةةةةةةةةسةةةةةةةةةةةةةا
مؤسسات التعليم العالة أبرز تلك الد ل ا رد ،  يلسلين،  السعوديي،  ارمارات  تقدمة 
تلك الد ل  حققة التميز ية مؤسةةسةةات التعليم العالة بل  سةةنقتاا علما بأ اا تاا ية مقدمي 

 الد ل العر يي  تا  دائما لاا السنو عل   ميع المستو ات. 

ل لكل ما هو  ديد  متميز  تناة أحدث الامارو ية م ال اآل  بعد تناة تلك الد  
ال ودة  التميز سةةةةةةةنقتاا بل  ت ا زتاا بمسةةةةةةةايات.  من أبرز ما أاد عليه الامورو ا  ر  ة 
للتميز من خالل معاييره  مؤشةةراته، ضةةر رة أ  تتمتع الايم بالشةةباييي  المسةةاءلي  الحوتمي 

ايي التغيير.  من خالل تلنيو معايير  مؤشةةةةةةرات الرشةةةةةةيدة  الرغني القو ي  الحقيقي لتناة ثق
الامورو ا  ر  ة للتميز بمؤسةةةسةةةات التعليم العالة بمصةةةر  سةةةتليع ية ضةةةوئه أ   ضةةةع 
خلن  اسةةةةةةةةةةةةتراتي يات حقيقي  اضةةةةةةةةةةةةحي  أ   كو  قادر ن عل  موا هي مشةةةةةةةةةةةةكالت   قاط 
 الضةةةعف   عيد هيكلي تلك المؤسةةةسةةةات لتكو  مؤسةةةسةةةات التعليم العالة بمصةةةر مؤسةةةسةةةات
متميز  يقا لمعايير عالميي،   ذلك  سةةةتعيد الر ادة بمؤسةةةسةةةات التعليم العالة بمصةةةر.  هذا 

 هو الهدف الرئيسة لتلك الدراسي.

 قلةةةي من 100أ  مةةةا يعةةةادل  %10   مثةةةل معيةةةار العمليةةةات تالمات ةةةات  الخةةةدمةةةات  
 رعيا.  شاةا ي 27معايير يرعيي، بارضايي إل   4 قلي.   حتو  هذا المعيار عل   1000

المؤسسات المتميزة تصمم، تدير  تحسن من عملياتها  مات اتها، بهدف إرضاء التعريف: 
  ريع القيمي المضايي لمتلقة الخدمي  ال هات المعايي ا خرى.
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  ويحتو: معيار العمليات )المنتعات والخدمات( على المعايير الفرعية التالية:

 القيمي المضايي لصاله  ميع المعايين بالمؤسسي.تصميم العمليات  إدارتها بهدف تعييم  -أ
 تلو ر المات ات  الخدمات لتحقيو القيمي المثلة لصاله متلقة الخدمي.  -ب

 تسو و  تر    المات ات  الخدمات بشكل ياعل. -و
 إدارة  تقديم الخدمات  المات ات. -د
 إدارة عالقات متلقة الخدمي  تعز زها. -ه

 (: Results(: النتائج )2)

لاتائ  عل  أر عي معايير  هة تسةةةةةةتكمل باقة المعايير  تندأ بالمعيار السةةةةةةادع تحتو  ا   
 استكماال للممكاات  هة تالتالةي

  قلي.  1000 قلي من 150أ  ما يعادل  %15   مثل المعيار السادس: رأ: متلقي الخدمة:

احتيا ات المؤسةةةةةةةةةسةةةةةةةةةات المتميزة تحقو  تائ  باهرة  مسةةةةةةةةةتدامي تلنة أ  تت ا ز التعريف: 
  توقعات متلقة الخدمي ماها.

 والنتائج نوعا::

 امنطباعات أ: مقاييا رأ: متلقي الخدمة:   -أ

هة ا لناعات متلقة الخدمي من المؤسةةةةةةةةسةةةةةةةةي، يمكن أ  يتم  معها من خالل عدد 
من المصةةةةةةةةادر مثل اسةةةةةةةةتنيا ات أراء متلقة الخدمي، م موعات العصةةةةةةةةف الذهاة، التقييم، 

الشةةةةةةةكا ى  الثااء تما ي در بهذه اال لناعات أ  تعلة يهما  اضةةةةةةةحا  التغذيي الرا عي من
من مايور متلقة الخدمي، حول مد  ياعليي تلنيو  مخر ات اسةةةةةةةةةةتراتي يي المؤسةةةةةةةةةةسةةةةةةةةةةي 

 الخاصي بمتلقة الخدمي  مخر اتها إل   ا ب العمليات  السياسات الداعمي لها.
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 : ويمكن لمثل هذه المقاييا أ: لتضمن انطباعات حول ما يلي

 السمعي  اال لناا العاا. -1
 قيمي الخدمي.  -2
 تقديم الخدمي.  --3

 خدمي  عالقات متلقة الخدمي  دعمهم.   -4
  تائ  رضا متلقة الخدمي. - 5

  الء متلقة الخدمي  مد  اقتراحات  شكا ى متلقة الخدمي. -6

  تائ  التعامل مع اقتراحات  شكا ى متلقة الخدمي. -7

 تائ  أداء العمليات الرئيسيي تمثل مؤشرات تتعلو بتقديم الخدمات ار تا يي، ال ودة  -8
  ا خلاء، الشباييي،  غيرها   تم تحديد رلك من خالل ةنيعي المؤسسي  ما يلنو ييها 

  تائ  تحسين  تنسين ار راءات  مد  ياعليتها. -9

  تائ  تقييم أداء الموردين. -10
  تائ  أتمته الخدمات. -11  

مؤشكككككرات أداء: أ: مؤشكككككرات متلقي الخدمة القياسكككككية أو الفعلية عن أداء  –ب 
 المؤسسة العاه متلقي الخدمة:

 هة مقاييس داخليي تسةةتخدمها المؤسةةسةةي من أ ل مراقني أدائها  تبهمه  التانؤ به     
بتأثيرها عل  ا لناعات متلقة الخدمي ماها.    در بهذه   تحسةةةياه، يضةةةال عن التانؤ

المؤشرات أ  تعلة دالله  اضحي حول تلنيو  تأثير استراتي يات المؤسسي الخاصي 
 بمتلقة الخدمي إل   ا ب العمليات  ا  شلي  السياسات الداعمي.

   مكن لهذه المقاييس أ  تتضمن مؤشرات أداء حول ما يلةي 
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 إشراخ متلقة الخدمي  الشرتاء ية تصميم العمليات ..... إلد. - 3. تقديم الخدمي  -1

 خدمي متلقة الخدمي  دعمهم. -4التعامل مع الشكا ى.      -3

تائج األفراد ) يار السككككككككككابع: ن أ  مةةا يعةةادل  %10   مثةةل الموارد البشكككككككككرية(:هةةذا المع
يرعيين، بارضةةةةايي إل  تسةةةةعي  قلي.   حتو  المعيار عل  معيار ن  1000 قلي من 100

 أ شلي يرعيي.

المؤسةةةةةةةةةةةةسةةةةةةةةةةةةات المتميزة تحقو  تائ  باهرة  مسةةةةةةةةةةةةتدامي تلنة بل  تبو  توقعات التعريف: 
  احتيا ات العاملين.

 

 مقاييا أداء األفراد: -أ
هة ا لناعات العاملين عن المؤسةةةةةةةةةسةةةةةةةةةي   مكن أ  يتم  معها من خالل عدد من 

،  م موعات العصةةةةةف الذهاة، المقابالت  التقييم المصةةةةةادر مثل اسةةةةةتنيا ات آراء العاملين
للمؤسةةةةةسةةةةةي تما ي در بهذه اال لناعات أ  تعلة يهما  اضةةةةةحا من مايور العاملين حول 
مد  ياعليي تلنيو اسةةةتراتي يي المؤسةةةسةةةي من حيل المدخالت  المخر ات، بارضةةةايي إل  

ا لناعات حول ما  العمليات  ا  شةةةلي الداعمي لها   مكن لمثل هذه المقاييس أ  تتضةةةمن
 يلةي 

  ر ف العمل.   -3الكباءة  إدارة ا داء.       -2القيادة  اردارة.        -1

 التحبيز  التمكين. -6التدر ب  التلو ر المهاة.   -5التواصل البعال.    -4

  تائ  التعامل مع اقتراحات  شكا ى العاملين -8 تائ  رضا العاملين عن المؤسسي.  -7
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 تقييم أداء العاملين من  احيي تقدا أدائهم.  تائ  -9

 امنطباعات ومؤشرات األفراد: -ب

هة مقاييس داخليي تستخدمها المؤسسي من أ ل مراقني أداء العاملين  تبهمه به  تحسياه، 
يضال عن التانؤ بتأثيرها عل  ا لناعات العاملين لديها.    در بهذه المؤشرات أ  تعلة 

أثير اسةةةةةتراتي يات المؤسةةةةةسةةةةةي الخاصةةةةةي بالعاملين إل   ا ب يهما  اضةةةةةحا حول تلنيو  ت
 العمليات  السياسات الداعمي. 

   مكن لهذه المقاييس أ  تتضمن مؤشرات أداء حول ما يلةي  

 أ شلي الكباءات  إدارة ا داء. -2أ شلي ارشراخ  االرتناط.  -1

 اصل الداخلة.التو  -5أ شلي التدر ب  التلور المهاة.  -4أداء القيادة.     -3

 قلي.  1000 قلي من 100أ  ما يعادل  %10   مثلالمعيار الثامن: نتائج المعتمع: 
   حتو  هذا المعيار عل  معيار ن يرعيين، بارضايي إل  تسعي أ شلي يرعيي.

المؤسةةةةةةةةةسةةةةةةةةةات المتميزة تحقو  تائ  باهرة  مسةةةةةةةةةتدامي تلنة أ  تت ا ز احتيا ات  التعريف:
  توقعات المعايين بالمؤسسي ر   الصلي بالم تمع. 

  والنتائج نوعا::

 امنطباعات أ: مقاييا رأ: المعتمع: -أ
هة ا لناعات الم تمع عن المؤسةةةةةةسةةةةةةي   مكن أ  يتم  معها من خالل عدد 

 التقار ر  المقاالت الصةةةةحبيي،  اال تماعات العامي من المصةةةةادر مثل االسةةةةتنيا ات 
 الم تمع المحلة،  الاواب،  الهي ةةات الحكوميةةي. تمةةا ي ةةدر بهةةذه اال لنةةاعةةات أ  
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تعلة يهمةةا  اضةةةةةةةةةةةةةةحةةا من مايور الم تمع حول مةةد  يةةاعليةةي تلنيو  مخر ةةات 
اسةةةةةتراتي يي المؤسةةةةةسةةةةةي الخاصةةةةةي بالم تمع  الني ي إل   ا ب العمليات  السةةةةةياسةةةةةات 

 داعمي لها.   مكن لمثل هذه المقاييس أ  تتضمن ا لناعات حول ما يلةي ال

 التأثير الم تمعة. -3السمعي  اال لناا العاا.     -2التأثير الني ة.      -1

 ال وائز  التغليي ارعالميي.  -5تأثير بي ي العمل.   -4

  اللاقي.  تائ  المس وليي الم تمعيي  ماها  تائ  ترشيد استهالخ المياه  -6

  تائ  تكايؤ البرص بشكل عاا  من حيل الاوا اال تماعة بشكل خاص.  -7

  تائ  المس وليي الم تمعيي ت اه ر   االحتيا ات الخاصي. -7

 مؤشرات أداء أ: مؤشرات نتائج المعتمع:  -ب

هة مقاييس داخليي تسةةةةةةةتخدمها المؤسةةةةةةةسةةةةةةةي من أ ل مراقني أدائها  تبهمه  التانؤ به 
 تحسياه، يضال عن التانؤ بتأثيرها عل  ا لناعات المعايين بالمؤسسي ية الم تمع 
ر   الصةةةةةةةةلي.    در بهذه المؤشةةةةةةةةرات أ  تعلة يهما  اضةةةةةةةةحا حول تلنيو  تأثير 

ي إل   ا ب العمليات  السةةةةةياسةةةةةات اسةةةةةتراتي يي المؤسةةةةةسةةةةةي الخاصةةةةةي بالم تمع  الني 
 الداعمي. 

   مكن لهذه المقاييس أ  تتضمن مؤشرات أداء حول ما يلةي 

 ا  شلي الخاصي بالني ي  االقتصاد  الم تمع.  -1
 االلتزاا بالتشر عات المؤسسيي. -2
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 ا داء الخاص بالصحي  السالمي. -3

 ا داء المس ول حول المشتر ات  المصادر. -4

 المعيار التاسع: النتائج الرئيسة: 

المؤسةةةةةةةةةسةةةةةةةةةات المتميزة تحقو  تائ  باهرة  مسةةةةةةةةةتدامي تلنة أ  تت ا ز احتيا ات التعريف: 
 توقعات المعايين بمصةةةةةةاله العمل.  هو أهم معيار   ه يعتنر مؤشةةةةةةرا لألداء المؤسةةةةةةسةةةةةةة 

 ب خللها.بشكل تامل تالاتائ  الاهائيي للمؤسسي .  التة تهدف عادة إل  تحقيقها حس

أ  ما يعادل  %15   مثلمخرجات األداء الرئيسككككككككة )نتائج األداء المؤسككككككككسككككككككي(:  -أ
عل  معيار ن يرعيين، بارضةةةةةةةةةةةةةايي إلة   قلي.   حتو  هذا المعيار 1000 قلي من 150

 ستي أ شلي يرعيي 

هة م موعي من مخر ات ا عمال الرئيسةةةةةةةةةةةةةةي الماليي  غير الماليي التة تنين مد    اح 
ة تلنيو اسةتراتي يتها. يتم تحديد هذه المقاييس  ا هداف رات الصةلي باالتبا  المؤسةسةي ي

 مع أصحاب العالقي المعايين.

   مكن أ  تتضمن مقاييس المخر ات ما يلةي 

  تائ  تحقو ا هداف المؤسسيي  الوةايي.  -1

مؤشةةةةةةةةةةةةةرات ا داء الرئيسةةةةةةةةةةةةةي لقياع مد  تحقيو ا هداف الماليي  قياع مد   -2
 الا اح ية تحقيقها. 

 مؤشرات حول در ي االلتزاا بالمواز ي. -3

 مؤشرات تتعلو بتحصيل اريرادات  خبض التكاليف  ترشيد الابقات. -4

مؤشةةةةةةةةةةةةةرات ا داء الرئيسةةةةةةةةةةةةةةي لقياع مد  تحقيو أهداف المعريي  قياع مد   -5
 قها. الا اح ية تحقي



دراسة مقارنة لتطبيقات النموذج األوروبي للتميز                             د/   إكرام عبد الستار محمد دياب     

 

 

 

                                                                                                        

 اسم البحث 

 2018 يونيو  - التاسعالعدد                                 ISSN 2682-3497مجلة التربية املقارنة والدولية  

279   

 مؤشرات تنادل المعريي مع ال هات ا خرى تتد  ر المعريي . -6

 ب _ مؤشرات األداء الرئيسة: 

هة م موعةةةةةةي من مؤشةةةةةةةةةةةةةرات ا عمةةةةةةال الرئيسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةي المةةةةةةاليةةةةةةي  غير المةةةةةةاليةةةةةةي التة                   
تسةةتخدا لقياع ا داء التشةةغيلة للمؤسةةسةةي،  هة تسةةاعد عل  مراقني  يهم  التانؤ  تحسةةين 

  عمال الرئيسي.   مكن أ  تتضمن مقاييس مؤشرات ا داء ما يلةي مخر ات ا

 المؤشرات الماليي. .1
 المؤشرات أداء العمليات الرئيسي. .2
 أداء الشرتاء  الموردين. .3
 التقايات  المعلومات  المعريي. .4

 :2013األوزا: النسبية لمعايير النموذج األوروبي للتميز 

% ، ما عدا  تائ  متلقة الخدمي تأخذ الوز  10الاسةةةةةةةةةةةةةنة ت ميع المعايير تأخذ الوز   
% ،  رلك بحسةةةب آخر تعديل 15% ،  الاتائ  الرئيسةةةي تأخذ الوز  الاسةةةنة ت15الاسةةةنة ت

 لها ية العاا.

 المقترح:معوقات لنفيذ التصور خامسا:  

تعد من أبرز المعوقات التة توا ه تابيذ التصةةةةةور المقترح  هو ضةةةةةعف ا تشةةةةةار التميز    
تما أ  اثقايي  تأسةةلوب داخل المؤسةةسةةات التعليميي   ا خش مؤسةةسةةات التعليم العالة ، 

للتوسةةع الكنير الذ  تشةةهده مؤسةةسةةات التعليم العالة اليوا أثارا إي ابيي إال أ  له من اآلثار 
و   ات اذ عن غياب مقومات التميز ية مؤسةةةةسةةةةات التعليم العالة بارضةةةةايي السةةةةلنيي ما يك

قصةةور التخلين لتويير المقومات الالزمي لترسةةيد ثقايي التميز تأسةةلوب حياة  أما عن  إلة
الااحيي اري ابيي يقد   د أ  مؤسةةةةةسةةةةةات التعليم العالة لديها إمكا ات علميي  عمليي هائلي 
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لتميز تثقايي داخل مؤسةةةةةةةةسةةةةةةةةات التعليم العالة ية مصةةةةةةةةر  لكن هااخ قصةةةةةةةةور ية تابيذ ا
بارضةةةةةةايي إلة ضةةةةةةعف دقي النيا ات  المعلومات من أبرز المعوقات التة من الممكن أ  .

توا ه تابيذ التصةةةةةور المقترح ، بارضةةةةةايي إلة مد  حداثي  مصةةةةةداقيي تلك النيا ات .    
 تم معايرتها بدر ي موضةةةةوعي ال مبردة من مبردات معايير  مؤشةةةةرات الامورو بها داللي 

مسةةةةنقا. يكلما تا ة المعلومات  النيا ات دقيقي تلما تا ة در ي المعايير  المؤشةةةةرات أاثر 
 داللي  أاثر داللي  أاثر صدقا  أ  تقيس ما  ضعة لقياسه.

 سادسا: سبل التغلب على للك المعوقات: 

المسةةةةةةار المقنل  إ شةةةةةةاء م لس أعلة  ديد للتعليم العالة يضةةةةةةللع بمسةةةةةةؤ ليي تو يه -1
لاياا التعليم العالة بكامله،  إتاحي البرصةةةةةةةةي أماا مؤسةةةةةةةةسةةةةةةةةات التعليم العالة  اثر 

 استقالال  تتمتع باردارة الذاتيي.
يانغة لمؤسةةةةسةةةةات التعليم العالة أ  تضةةةةع اسةةةةتراتي يات تد  ل متكاملي تسةةةةاعد عل   -2

 س،  تريع من توسةةةيع  لا  خنرات  يرص ةالب التعليم العالة  أعضةةةاء هي ي التدر 
 اربيي التعليم المصةةةةةر  أماا ا  ا ب من اللالب،  أعضةةةةةاء هي ي التدر س، بما ية 

 رلك التنادل اللالبة،  ترتينات التوأمي للتعليم  النحوث المشترتي.

 ضةةع ترتينات أاثر إحكاما لالعتماد المؤسةةسةةة  لضةةما   ودة النرام   المؤسةةسةةات،  -3
  ودة التعليم  االعتماد. بما ية رلك إ شاء هي ي  ةايي لضما 
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