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  ملخص

  

حد الدور الريادي الذي تلعبه مؤسسات التعليم العالي في تطـوير المجتمـع،   أال يخفى على 

ونتيجة للصعوبات والتحديات التي تواجه هذه المؤسسات كان البد من وضـع اسـتراتيجيات   

ت ذات جودة عاليـة ومتميـزة   وبناء نظم إدارية وفنية معينة تعمل على تحقيق خدما ،واقعية

تساعد على استمرار هذه المؤسسات في ظل التغيرات المتسارعة علـى المسـتوى العلمـي    

والتكنولوجي الذي لم يدع هناك مكانا للمؤسسات الضعيفة، حيث تؤكد المؤشرات أن المستقبل 

  .سيفرز فقط المؤسسات المتميزة

معايير التي تمكن المنظمة من التوصل إلى محصلة لتطبيق مجموعة من ال وهفالتميز اإلداري 

  .نتائج تنافسية غير مسبوقة تزيد من الحصة السوقية وتساهم في زيادة الربحية

خاصة التعليمية هو مطلب أساسـي فـي ظـل    وفالسعي لتطبيق إدارة التميز في أي مؤسسة 

تم على هذه المؤسسـات  والذي يح. التغيرات البيئية والتنافسية العالية التي يشهدها العالم اليوم

تبني فلسفة إدارية تساعدها على النهوض وتخطي الصعوبات وإحداث تفوق وتطـوير فـي   

لقدرة على البقاء والمنافسة في بيئة تتحول فيها األساليب واالستراتيجيات إلى ااألداء للوصول 

  . وتتطور التكنولوجيا وتتقادم المنتجات وتتغير فيها العمليات بسرعة

في  إحداث  ومساهمتها دراسة بشكل عام إلى التعرف على مدى فاعلية إدارة التميزوتهدف ال

مشكلة الدراسة علـى  حيث تتمحور . تطوير ألداء مؤسسات التعليم العالي في الضفة الغربية

استقصاء واقع تطبيق إدارة التميز في مؤسسات التعليم العالي في الضـفة الغربيـة ومـدى    

المؤسسي وذلك من خالل التعرف على التطبيقات الفرعية لكل عنصر عالقتها بتطوير األداء 
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وانعكـاس   البشرية، إدارة العمليات، العالقات والموارد، التركيز على الطلبة والبحث العلمي،

  .نتائج األعمالذلك على 

 2009/  2008هذه الدراسة خالل الفصل األول والثاني مـن العـام الجـامعي    ُأنجزت قد و

باستخدام المنهج الوصفي التحليلي، أما جمع البيانات بهدف اإلجابة على أسئلة الدراسة فقد تم 

من خالل إعداد استبانة تم توزيعها على جميع أفراد مجتمع الدراسة المتمثل في اإلدارة العليا 

في مؤسسات التعليم العالي ) اء و نواب ومسؤولي وحدات الجودة أو التخطيط والتطويررؤس(

في الضفة الغربية، ثم تمت المعالجة اإلحصائية الستخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات 

  .SPSSالمعيارية ومعامل االرتباط بيرسون من خالل البرنامج اإلحصائي 

فيما يتعلق بامتالك مؤسسات التعليم العالي في الضفة الغربيـة  يجابية نوعا ما إوكانت النتائج 

لعناصر إدارة التميز، كما بينت النتائج أن مستوى األداء لمؤسسات التعليم العـالي متوسـط،   

ويوجد تفاوت بين تلك المؤسسات فيما يتعلق بمدى امتالكها وممارستها لعناصر إدارة التميـز  

لهذه المؤسسات  اًكما قدمت الدراسة ترتيب. م الذاتي المرتبطة بهالية التقييآووفي نتائج األعمال 

  .حسب الدرجات التي تم تحقيقها بناء على تحليل البيانات

وأوصت الدراسة بضرورة تبني نموذج إدارة التميز المقترح بحيث  يتم تطبيقه على مؤسسات 

  . ومعنوية للمؤسسات المتميزة التعليم العالي وإجراء تقييم دوري بناء عليه، ومنح جوائز مادية




