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 جامعة األسكندرية ب رعاية الشباب  إدارة التميز كمدخل لتطوير إدارة  معايير  

 د . بركات فرج ممد عز العرب  

 د . حسن فريج عبد الفتاح جحا

DOI : 10.21608/ijssaa.2020.44161.1316 

 مشكلة الدراسة ومة مقد

لقد أدت تحديات القرن الحالي على المستتييي ا اللالمي إلاليل مي ىلى ودإلت تحي ت ريةيم ستستتاةعم  ي        

كل أإلره الح اة، ىضتتا م ىلى سا أودهيه هيةة الملليسات إلا تالتتا ت سن س اج ي رديدةد إليد  الك تلت اليحي ت  

 ي اللالي، األسة اليي ييطلب ضترإلةة استيحدات أستال ب تف  ر  إلالمفاج ي عدة ريانب سويةيم  ي سؤستستات اليلل

رديدة  ي الداةة بشتتت ل عاا إلالداةة العاسل م بشتتت ل ثاباو و بات إلاضتتتحا أن اللالي كله يييره  ي ىداةته  

 (496:  18المسيقبل م نحي تنظ مات ذات سمات تنظ م م ىداةيم رديدةد)

اثل تتم تقلتتل ستتا يتتدةتلا على سيارلم المنا سم إلا ةتفاى الى  إلتلاني كثير سا المنظمات سش الت إلسلييتتات د    

سسييى تطللات إلتييلات اللمالء إلسنلا ضتتتتلا اليناستتتتـ بتتتت ا أجتتتتدا  إليتتتت ي المنظمات إلبتتتت ا سستتتتيييات أداء  

،  إلسليك اللاسليا،الينايض بيا تييلات الداةة إلبيا أجدا  اللاسليا، تشتتك المستتتتتيل تات بيا سسيييات الداةة

ضتتتتلا نظتتتتي إلال ات المحاسبم إلالمساءلم عا نيااء األداء، ضلا القدةة على سالوظم الميف رات  ي األسيا   

 (26:  17إلبطء ا سيعابم ليلت الميف رات إلاسيثساة سا ينشأ عنلا سا  رب أإل تعنب سا تسببه سا سلدداتد )

ضتتترإلةة الييره نحي تحق ـ    إليفرض سعيمع القرن الحادي إلاللشتتتريا على سفيلا ساستتتستتتات المعيمع        

اليم ز  ي األداء على المستتييى الفردي إلالماستتستتي إليد كلر ذلت بلد أن اتتلد سعا  الداةة بشتت ل عاا وركم 

الصتال  القااي على الملاي ر الق است م ، اليي أكدت على تيا ر سلاي ر إلاضتحم إلسحددة للمل م اليطيير إلاليحست ا  

اليم ز اليي أكدت أن تحق ـ اليم ز الماستتستتي يعب أن ي ين الشتتفل    ي الماستتستتات إلتلى ذلت وركم البحو عا

 الشاغل لعم ع الماسسات على اثيال  سسييياتلا د

إليد تزايدت الحارم الى الييره نحي تطب ـ ىداةة اليم ز الماستتستتي  ي كل سا يشتتلدر اللالتتر الحالي سا         

أستتتتال تب اللمتل ،إلاليحي  النيعي الياضتتتت   ي  سيف رات إلتحتديتات عتديتدة إلستا نيء عنلتا سا وتدإلت تف رات  ي

اليرك بم البشتتريم  ي سفيلا الماستتستتات إلتلدد المداثل ا داةيم اليي يم ا ا ستتيفادة سنلا  ي تحستت ا ا نيار م  

للماستستات إلاليصتي  الى اليم ز  ي ا داء ، إلىداةة اليم ز الماستستي اود المداثل اليي تستلي  ي تحق ـ النعا   

 عل م الينظ م م إلتلب م اوي ارات اللمالء إلاليفلص سا المماةسات ا داةيم اليقل ديم دالينظ مي إلالفا

إلتيطلب اداةة اليم ز الماستستي اودات تف رات ريةيم  ي العلاا الينظ مي الستااد داثل الماستستم إلإلريد        

د البشتتريم بالماستتستتم بلد   ج اكل سرنم تناستتب سيطلبات ا داء الميم ز كما تحياا الى اليدةيب المستتيمر للمياة

بناء هقا م اليم ز بلا إلييطلب ذلت تحق ـ الي اسل إلاليفاعل سع عمالء الماستتتستتتم الداثل  ا إلالفاةر  ا إلا نظمم 

الم ينم للمعيمع إلإلريد اداةة إلاع م ذات كفايات سيلددة تيم ز بالمرإلنم إلالقدةة على الي  ا سع سيطلبات اللالر  

 (5:  11ل إلادةاك اللاليات إلاتفاذ القراةات د )إلسيف راته إلالقدةة على تحل 

إلىن تبني المنظمات لداةة اليم ز أصتتتتبحك  ي إليينا الحاضتتتتر ضتتتترإلةة   غنى عنلا،  ل ي اثي اةيا ألي      

سنظمتم أن تستتتتلى ليطب ـ ىداةة اليم ز ىذا كتانتك تحرب على استتتتيمراةييلتا إلتقتدسلتا، و تو  بتد أن تستتتتيع تب  

 (2)كينلا القادةة على ايالا  المنظمم الى بر ا سان  ي كل المنا سم المحيدسمد لليطيةات الداعمم لليم ز  

إليد أصتتب   اليم ز الماستتستتي ضتترإلةة سا ضتترإلةات اليطيير الداةي لر ع سستتيييات األداء سا ثال           

تعاجات  تطيير سلاةات إليدةات رم ع اللاسل ا  الماستتتستتتات الداةيم اليي تحقـ اليم ز جي ساستتتستتتات تليي با

اليطيير إلتحق ـ المنا ستتتم غ ر المحدإلدة إلوفل الم ان إلالم انم الينظ م م ) القيى البشتتتريم ، الثقا م الينظ م م ،  

 الل  ل الينظ مي ( إلتحديد اليساال إلالطر  الالاسم لليلر  على اللقبات اليي تياره الماسسم وا  كليةجا د 

                                                                                                                           (11  :17) 

اليم ز والم سا البداى الداةي إلاليفي  الينظ مي، تحقتتتـ سستتتيييات غير عاديم سا األداء إلالينف ي  ي  إليلد      

لستتابقم ستتا النعتتاا إلاألداء، إلتريتتى الى  المنظمم، بما ينتتيء عنتته نيتتااء إلىنعتتااات تيفتتي  على المسيييات ا

 (26:  17ىةضتاء سيلقتي المنيء أإل الفدسمد )
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أن تطب ـ المنظمتم لف ر اليم ز يلني ا نيقتا  ىلى ألاألداء ة  ع المستتتتييى التيي تييا ر   ته سلتاي ر العيدة         

إل الفدس م كماً إلنيعاً  ،  ي كل بأعلى سستييياتلا، إلتيحقـ عا  ريقه اجدا  ساستستم اللمل النيار م أإل الملن م أ

سنظيسم عمل ييي ر   لا الحد األسهل سن اليناغي إلاليياصتتل ب ا سثيلا اللناصتتر   لا إلاليد ـ الستتل ي للملليسات  

 (2:  12ب ا يطاعاتلاألد )

ا  ي كما تلمل اداةة اليم ز على ايادة كفاءة إل اعل م المنظمم،  إل س ان للمنظمات الضتتل فم  ي   الستتي  اس       

 (19 : 6)دالييك الحالي  انه  س ان سيى للمنظمات الميم زة  

ان اللمل سا ارل تحق ـ اداةة اليم ز ييييا  ي األستا  على كفاءة إل لال م ىداةة المياةد البشتريم بمفيلا         

ى اليحي   سستتييياتلا ، إليالتتب  ت ييا إلتفل ل إلتنم م يية اللمل البشتتريم جي أود الميطلبات العيجريم  ي سشتترإل

 (92:  15نحي ىداةة اليم ز اليي يعب أن تلقى اجيماا إلعنايم  ااقم سا الداةة اللل اد)

يعب على العاسلات ان تستتيع ب لليطيير بشتت ل ستتل ي إلسنظي ويى ت ين يادةة على سياكبم وركم   إلسا هي        

إلا ييالتاديم إلا ريماع م إلالست است م    اليف رات المح طم  ي الق ي إلالمبادىء إلا تعاجات إلا وي ارات الي نيلير م

ويى ت ين ذات كفاءة إل اعل م  ي اداالا إلتحق ـ اجدا لا إلجيا ييطلب تطب ـ سداثل إلاستال ب اداةيم وديثم كمدثل 

اليم ز ا داةي بح و ي ين اللد  الرا ستي جي اليصتي  الى سلد ت عال م سا ا نياا إلا داء إلال فاءة إلالفاعل م  

 (171: 21للال م إلالسرعم المناسبم سا ارل البقاء  ي سي  المنا سم د )إلتحق ـ العيدة ا

إلسا جنا كلرت الحارم الى تطيير استتال ب اللمل الداةي إلتحستت ا ريدة الفدسات  ي رم ع الماستتستتات         

لشتتتتبا   الفدس م إلسنلا العاسلم اليي تليبر سا أجي الماستتتتستتتتات اليي يللد ال لا المعيمع بلمم ةعايم ابنااه سا ا

إلاكستتتتابلي الق ي إلا تعتاجتات البنتاءة الى رتانتب اكستتتتابلي الملتاة  إلالملتاةات ،  لي تلتد العتاسلتم تليي بتاألجتدا   

 اليربييم إلاليلل م م  قط بل أصبحك تليي بيحق ـ أجدا  اريماع م إلعقل م إلبدن م أيضاًد

باب م المني  بلا اليلاسل سع رم ع إلارلزة ةعايم الشتتتبا  بالعاسلات المالتتتريم تليبر سا أجي القطاعات الشتتت     

 (41:  7الطال   ي كل اةتفاى اعداد الطال  المبيل ا بالعاسلات إلكيلت المياانم اللاسم لليلل ي العاسلي د )

 ىودى ساستستات اليلل ي اليي تياره اللديد سا اليحديات الحال م إلالمستيقبل م إلاليي    العاسلمأن   انإليرى الباوث       

  سلتاي ر اليم ز ا داةي لي  ىداةي وتديتو لميارلتم تلتت اليحتديتات إللتيلتت يعتب أن تليمتد على  تستتتتيلزا ىيعتاد أستتتت

كمتدثتل ىداةي وتديتو ليحق ـ اليم ز سا ثال  الجيمتاا بتالمياةد البشتتتتريتم إلالةتقتاء بلتا إلبتاليتالي تحق ـ األجتدا   

 المنشيدة د

كييره ىداةي وديو إليد اليم ز  يفدسك ىداةة  إلتاكد اللديد سا الدةاستات على أن اللديد سا الماستستات يد است       

ثال  إلسا    (24)،(19(،)18،)(15)(،13)  ،(8)،(6)،(2)  التدةاستتتتات اةيتاا أهبيتك نعتاولتا  ي تحق ـ أجتدا لتا كت

 دساسبـ ييض  أجم م تناإل  جير الدةاسم

 

 

 

 الدراسة ف هد

 .عة األسكندريةدارة التميز لتطوير إدارة رعاية الشباب بجامإلوضع معايير إلى الدراسة هدف ت

 

   الدراسةتساؤالت 

 ؟الق ادة بالبداى برعايم الشبا  راسلم األس ندةيم جي سا  -1

 ؟الس اسات إلا سيرات ع ات برعايم الشبا  راسلم األس ندةيم  سا جي -2

 ؟اللاليات إلالمياةد برعايم الشبا  راسلم األس ندةيم  سا جي  -3

 ؟دةيم ىداةة اللمل ات برعايم الشبا  راسلم األس ن سا جي  -4

 سا جي ىداةة المياةد البشريم برعايم الشبا  راسلم األس ندةيم ؟  -5
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 برعايم الشبا  راسلم األس ندةيم سا جي اليرك ز على اللمالء  -6

 :إجراءات الدراسة

 :  منهج الدراسة

 .المنلء اليصفي باألسلي  المسحي  انالباوث  ىسيفداا 

 مجتمع الدراسة : 

 درعايم الشبا  راسلم األس ندةيماللاسل ا بتمثل سعيمع الدةاسم سا 

 عينـة الدراسـة اإلستطالعية :

تي اثي اة ع نم الدةاستتتم الستتتيطالع م بالطريقم اللشتتتياا م سا سعيمع الدةاستتتم إلثاةا ع نم الدةاستتتم  

 دسا اللاسل ا برعايم الشبا  راسلم األس ندةيمد سيكا( 30األساس م إلبلغ عددجي )

 عينـة الدراسـة األساسية :

سيكا سا (  78ي اة ع نم الدةاسم األساس م بالطريقم اللشياا م سا اللاسل ا ي د الدةاسم إلبلغ عددجي )  تي اث

 اللاسل ا برعايم الشبا  راسلم األس ندةيم د 

 وسائل جمع البيانات  

 إلالمقابلم الشفال م لعمع الب اناتدالسيب ان   انالباوث  ىسيفداا 

 الدراسة اإلستطالعية  

جي بالطريقم اللشياا م سا المعيمع  ىثي اةتي    سيكا  (30بإرراء دةاسم ىسيطالع م على ع نم يياسلا )  انياا الباوث     

  داألساس ماألصلى إلثاةا ع نم الدةاسم  

 

 

 

 

 

 

 

 المعامالت العلمية لالستبيان  

 تم حساب الصدق بطريقتين  أوالً :

إلذلت  ( سح م ا  8إلعددجي )د  المح م ا  على ص  ى صد  السيب ان    ىعيمد الباوووى)المحكمين(:صدق المحت  -أ

 د %75إليد ىةتضى الباوو نسبم ىتفا  المحاإلة إلاللباةات إلإلضي  لليلر  على سدى سناسبم 

الداخلي:  -ب اإلتساق  اللباةات    صدق  ب ا  الةتبا   سلاسالت  الداثلى عا  ريـ وسا   التسا   تي وسا  صد  

لمحية  ل(  0.845ىلى    0.546و و تراإلوك ساب ا )  ةرم اللباةة يمى ىل ه بلد وي  دإلالمعميى ال لى للمحية اليى تن

للمحية    ( 0.901ىلى    0.755)  ، للمحية الثالو   (0.791ىلى    0.520)( للمحية الثانى ،  0.885ىلى    0.648،)  األإل 

) الرابع )0.820ىلى    0.735،   ، الفاسي  للمحية  د0.773ىلى    0.416(  الساد   للمحية  ب ا    (  سا  تراإلوك  و و 

( إلجير  0.355) 05د0إلجى أكبر سا  ي مم سلاسل ا ةتبا  العدإلل م عند سسييى لإلسيماةة ك ل (  901د0 ىلى416د0)

 د  ( إلسي  ييي وي  جير اللباةات 38،    29  ما عدا عباةات ةيي ) 05د0الق ي سلنييم عند سسييى 



4 

 

يلديالت اليى أبداجا الفبراء بيطب ـ  ياا الباوو بلد ىرراء ال )معامل ألفا لكرونباك( حساب الثبات عن طريق تم  ثانياً :

إلثاةا ع نم   جي بالطريقم اللشياا م سا المعيمع األصلىىثي اة تي    سستي ً (  30ىسيماةة السيب ان على ع نم يياسلا )

،    0.979)إلتراإلوك ي ي سلاسل ألفا كرإلنباك سا ب ا    لإلسيماةة ي د الدةاسمى  إلذلت لليقن ا الوالاا  الدةاسم األساس م

( سما يش ر  0.980سما يش ر ىلى هبات اللباةات المحاإلة، إلبلفك ي مم سلاسل ألفا كرإلنباخ )لالسيب ان ك ل( ) (0.980

 د ىلى هبات ا سيب ان ك ل

 تطبيــق الدراســـــة  

 اد 18/7/2020الى  12/5/2020ثال  الفيرة سا ع نم الدةاسم على  بيطب ـ الدةاسم األساس م انياا الباوث

 صائية   لمعالجات اإلحا

 سسييى الد لم – سربع كاى - التسا  الداثليسلاسل  -سلاسل ألفا كرإلنباخ -المتييم النسبم
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                                                  عرض ومناقشة النتائج  

 (1جدول )                                                                                                            

 78ن =                    (القيادة باإلبداعالتكرار والنسبة المئوية والدالالت االحصائية الخاصة بعبارات )المحور األول /                     

 م
 الدالالت االحصائية

 محتوى العبارة 

مربع    الي ود سا نلي

 كاى

مستوى 

 الداللة 

المتوسط  

 الحسابى  

تجاه  ا

 االستجابة  

نسبة  

 % التكرار  % التكرار  % لتكرار ا الموافقة% 

 %32.69 ال 1.65 0.00 18.69 %44.87 35 %44.87 35 %10.26 8 يتم ربط الترقيات بمهارة تحسين جودة األداء   .1

تشجيع المشاركة بين العاملين لوضع خطط   .2

 العمل وتقديم االقتراحات لرعاية الشباب 
 %46.15 إلى حد ما  1.92 0.00 23.77 24.36% 19 58.97% 46 16.67% 13

تحفز القيادة التفكير االبتكاري الخالق في   .3

 أداء األعمال 
 %48.08 إلى حد ما  1.96 0.89 0.23 34.62% 27 34.62% 27 30.77% 24

تشجع القيادة التحول إلى العمل الجماعي    .4

 التعاوني المستمر 
 %51.92 إلى حد ما  2.04 0.09 4.85 25.64% 20 44.87% 35 29.49% 23

تسهل القيادة ألية االتصال بين جميع   .5

 العاملين برعاية الشباب بشكل منظم 
 %58.33 إلى حد ما  2.17 0.00 16.23 15.38% 12 52.56% 41 32.05% 25

توفر رؤية واضحة للعاملين برعاية الشباب    .6

تمكنهم من تطوير وتحسين األداء لتحقيق 

 لوبة األهداف المط

 %43.59 إلى حد ما  1.87 0.02 7.69 33.33% 26 46.15% 36 20.51% 16

تتوفر معايير واضحة الختيار القيادات    .7

 –لرعاية الشباب تعتمد على ) الكفاءة 

 الخبرة (  –المؤهل  – االقدمية 

 %48.08 إلى حد ما  1.96 0.00 21.00 23.08% 18 57.69% 45 19.23% 15

     2فى حالة درجة الحرية= 5.99=  0.05توى *مربع كاى معنوى عند مس
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القيادة  باستجابات المحور االول:    ( الخاص بالتكرار والنسبة المئوية والدالالت االحصائية الخاصة1يتضح من جدول )

حيث تراوحت قيمة مربع كاى ما بين  (  4،  3ما عدا العبارات ارقام )وجود فروق معنوية بين اإلستجابات    باإلبداع 

(  %58.33إلى    %32.69، وبنسبة موافقة بلغت ما بين ) 0.05( و هذه القيم معنوية عند مستوى  23.77إلى  7.69)

 كما يوضح مستوى االستجابات لكل عبارة والترتيب للعبارات يوضحها من حيث أكثرها موافقة وأقلها موافقة. 

همية تطبيق القيادة باالبداع كعنصر  مما يدل على ا  ضعف استجابات عينة الدراسة  يتضح من نتائج المحور األول  

 رئيسي في تطبيق التميز االداري .

من وجود فجوة ادارية بين القيادات االدارية  (3()2004السيد عبد الرحمن السيد )    تتفق مع نتائج دراسة      

 والتنفيذية بالمؤسسات التعليمية تؤثر بالسلب على مستوى الخدمات االدارية المقدمة للطالب . 

من حيث ان متطلبات التميز قيادة فاعلة تتولى توفير مقومات ادارة    ( 19)(2011وتتفق مع دراسة اللوقان )     

التميز حيث تعد القيادات الجامعية محور الفاعلية االدارية فكلما حسنت مواصفاتها ومؤهالتها تعزز دورها في  

 تحقيق األهداف . 

أنه في البيئة التعليمية يجب على القيادة توضيح الرؤية المستقبلية    (6)(2009كما توضح دراسة )الجعبري         

 للتدريسيين والعاملين للمشاركة بالتطوير والتعلم واالبداع واالبتكار..   

( إلى اهمية القيادات االدارية الفعالة في تنشيط تحول المؤسسة نحو ادارة التميز  2012واشار السالمي )           

بير الذي يمارسه القادة في باقي عناصر المؤسسة ، لذا ركزت كل نماذج التميز على أهمية القيادة  نظرا للتأثير الك 

االدارية وهم كل االفراد القادرين على انجاز مهام المؤسسة وتحقيق اهدافها بالتأثير على اآلخرين وحفزهم على  

 ( 101: 15) األداء المتميز .

   (77: 25. )تاثيار في االداء المتميز  لذا تعد القيادة الجيدة العامل االكثر 

السعود) ابو  المؤسسات  2009كما يوضح محمد  إدارة  التعليم من خالل  تطوير مؤسسات منظومة  يمكن  أنه   )

وتدعيم   النتائج  وقياس  والمساءلة  المحاسبة  مع  والكفاءة  القدرة  حيث  من  الحديثة  اإلدارة  بأسلوب  التعليمية 

 ( 22تعلم . )الالمركزية في إدارة منظومة ال
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 (2جدول )

 78(                                ن = المحور الثاني: السياسات واالستراتيجياتالتكرار والنسبة المئوية والدالالت االحصائية الخاصة بعبارات )

 م
 الدالالت االحصائية

 محتوى العبارة 

مربع  ال الي حد ما  نعم

 كاى

مستوى 

 الداللة 

المتوسط  

 الحسابى 

ه  اتجا

 االستجابة 

نسبة  

 % التكرار  % التكرار  % التكرار  الموافقة% 

يتم عمل تحليل وظيفي لكل العاملين   .1

برعاية الشباب حسب مستوى  

 اإلدارة التابعة لها 
 %35.26 إلى حد ما  1.71 0.01 10.69 46.15% 36 37.18% 29 16.67% 13

يتم عمل توصيف وظيفي للعاملين   .2

خبرات  برعاية الشباب حسب  

 ومؤهالت كل منهم
 %53.21 إلى حد ما  2.06 0.38 1.92 26.92% 21 39.74% 31 33.33% 26

تحديد نوع الوظيفة والمواصفات   .3

المطلوب توافرها في شاغل  

 الوظيفة 

 %53.21 إلى حد ما  2.06 0.00 13.46 20.51% 16 52.56% 41 26.92% 21

وضع خطط إلدارة األزمات مع   .4

ة وتدريب  توفير الخطط البديل

 العاملين عليها 

 %46.15 إلى حد ما  1.92 0.25 2.77 33.33% 26 41.03% 32 25.64% 20

متابعة وتوجيه العاملين على جميع   .5

المستويات اإلدارية لتحقيق أهداف 

 رعاية الشباب 

 %50.00 إلى حد ما  2.00 0.00 23.08 20.51% 16 58.97% 46 20.51% 16

الرقابة المستمرة على جميع   .6

 المستويات اإلدارية 
 %53.85 إلى حد ما  2.08 0.00 39.69 12.82% 10 66.67% 52 20.51% 16

تتوفر برعاية الشباب استراتيجية   .7

 واضحة للتطوير 
 %40.38 إلى حد ما  1.81 0.00 11.31 35.90% 28 47.44% 37 16.67% 13

 

   5.99=  0.05*مربع كاى معنوى عند مستوى 
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  لخاصة  باستجابات المحور الثاني لخاص بالتكرار والنسبة المئوية والدالالت االحصائية ا( ا2يتضح من جدول )    

حيث تراوحت قيمة  (  4،  2ما عدا العبارات ارقام )وجود فروق معنوية بين اإلستجابات    السياسات واالستراتيجيات 

( بين  ما  كاى  مستوى  39.69إلى  10.69مربع  عند  معنوية  القيم  هذه  و  وبنس0.05(  بين  ،  ما  بلغت  موافقة  بة 

( كما يوضح مستوى االستجابات لكل عبارة والترتيب للعبارات يوضحها من حيث أكثرها  %53.85إلى  35.26%)

 . موافقة وأقلها موافقة

الباحث     أن أنه    ان ويرى  الضروري  المؤسسة  ر  توفي  من  التنظيمية  يلقيادا نماط  ألاداخل  ادارة  المالءمة  ة  لتطبيق 

 . المعرفة

من حيث ضرورة توفير   (24)(2010مع نتائج دراسة هاني عبد الموجود )هذه النتائج تفق وت   

روؤية استراتيجية  واضحة في ضوء المستجدات الحديثة وان تتميز بالمرونة في ضوء المخرجات  

 ومستوى رضا الطالب. 

ة يضعها القادة ويتولون تنفيذها  والتميز الجامعي بعناصره عنوانا لجودة األداء االكاديمي ومعالم استراتيجي     

من خالل مجموعة من السياسات والبرامج والعمليات المناسبة ولذلك نجد في التميز وجودة األداء اسبقية تنافسية  

األداء   جودة  لضمان  والتميز  التفوق  استراتيجية  صياغة  عند  والوضوح  االكاديمي  النشاط  بمضمون  ترتبط 

 ( 5)بمؤسسات التعليم العالي .

( أن من متطلبات التميز بناء استراتيجي مكتمل يشتمل على تحليل استراتيجي لجميع  2008ويرى الدروي )     

 ( 9)العوامل المتعلقة ببناء االستراتيجية الجامعية ، منظومة من السياسات التي تحكم عمل الجامعة .

     ( السالمي  ا2012ويوضح  المعيار  بأنه  واالستراتيجيات  السياسات  أن  المؤسسة  (  تطبق  كيف  يقيس  لذي 

رسالتها ورؤيتها عبر استراتيجية واضحة تركز على اصحاب المصلحة مدعومة بالسياسات ذات العالقة وكذلك  

 ( 36: 15) مدعومة بالخطط واالهداف والغايات والعمليات .

يفهمها جميع العاملين  وقد يحكم على ادارة التميز بالفشل اذا لم تمتلك المنظمة استراتيجية واضحة ومفصلة و    

  (26. )في جميع مستوياتهم
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 (3جدول )

 78(                                ن = المحور الثالث: العالقات والمواردالتكرار والنسبة المئوية والدالالت االحصائية الخاصة بعبارات )

 م

 الدالالت

 االحصائية

 محتوى العبارة 

   الي ود سا  نلي 
 مربع كاى 

مستوى 

 لداللةا

المتوسط 

 الحسابى 

اتجاه  

 االستجابة

نسبة 

 % التكرار  % التكرار  % التكرار  الموافقة%

1.  

الحرص على اقامة أنشطة  

لزيادة تفعيل العالقات مع 

 المستفيدين 

 %05د57 ىلى ود سا  2.14 0.01 9.31 19.23% 15 47.44% 37 33.33% 26

2.  

يتحقق معدل رضا مرتفع  

لدى إدارات الجامعة أثناء 

 تعاملها مع رعاية الشباب
 %53.85 إلى حد ما  2.08 0.00 45.92 11.54% 9 69.23% 54 19.23% 15

3.  

الحرص على بناء وتعزيز  

العالقات الودية بين جميع  

 العاملين 

 %56.41 إلى حد ما  2.13 0.00 40.92 10.26% 8 66.67% 52 23.08% 18

4.  

وفر روح التنافس بين  تت

العاملين في رعاية الشباب  

 مما يحقق اإلبداع في العمل

 %51.28 إلى حد ما  2.03 0.00 14.85 21.79% 17 53.85% 42 24.36% 19

5.  

توجد اتصاالت وعالقات  

مستمرة بين العاملين برعاية 

 الشباب والمستفيدين 

 %62.82 ا إلى حد م 2.26 0.00 19.00 11.54% 9 51.28% 40 37.18% 29

6.  

توجد عدالة في التعامل 

وتوزيع المكافآت مع 

 العاملين في رعاية الشباب 

 %47.44 إلى حد ما  1.95 0.00 19.00 24.36% 19 56.41% 44 19.23% 15

   5.99=  0.05*مربع كاى معنوى عند مستوى 
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الخاصة  باستجابات المحور الثالث :  ( الخاص بالتكرار والنسبة المئوية والدالالت االحصائية  3جدول )  يتضح من      

( و 45.92إلى  9.31وجود فروق معنوية بين اإلستجابات حيث تراوحت قيمة مربع كاى ما بين )  العالقات والموارد

كما يوضح مستوى   %(62.82إلى     %47.44، وبنسبة موافقة بلغت ما بين )0.05هذه القيم معنوية عند مستوى  

 يب للعبارات يوضحها من حيث أكثرها موافقة وأقلها موافقة. االستجابات لكل عبارة والترت 

في ضوء نتائج المحور يتضح الدور المهم والفعال للقوى البشرية والتى تعتبر أحد أهم العناصر داخل المؤسسات  و

المعرفة حيث يرى الباحث البشري هو العامل الرئيسي    انلتطبيق إدارة  العنصر    والذي يجب أن يتوفر   حاسموالأن 

 .   بالمؤسسة تساعد على تطبيق إدارة المعرفةمناسبة  ومواصفات   بقدرات وكفاءات

من حيث االهتمام بالعالقات والموارد المطلوبة لتحقيق    (2)(2016تتفق مع نتائج دراسة آالء عبد الكريم غالب )

 ادارة التميز . 

   لعمل الجماعي واالتصال والتشابكمن حيث انه يجب تركيز العالقات على الثقة وا ( 13)(2010ودراسة) شوقي 

وتلجأ إدارة التميز الى التخطيط وادارة العالقات الداخلية والخارجية من اجل دعم السياسات واالستراتيجيات ،  

   ( 27. ) وحشد الموارد التي تلبي ) الحاجات الحالية والمستقبلية للمنظمة والمجتمع

 ( 28. )  تقنيات نظم المعلومات االدارية فضال عن االستفادة من الموارد المادية وتحسين
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 (4جدول )

 78(                                ن = المحور الرابع: إدارة العملياتالتكرار والنسبة المئوية والدالالت االحصائية الخاصة بعبارات )

 م

 الدالالت 

 االحصائية  

 محتوى العبارة 

   الي ود سا نلي
 مربع كاى

مستوى 

 الداللة 
 المتوسط الحسابى  

اتجاه  

 االستجابة  
 نسبة الموافقة% 

 % التكرار  % التكرار  % التكرار 

توجـد رؤيـة لتطبيق وتطوير    .1

ات   ة إلدارة العملـي اـل ة فـع أنظـم

 برعاية الشباب

 %42.95 إلى حد ما  1.86 0.00 19.00 29.49% 23 55.13% 43 15.38% 12

أنظمــة    .2 وتحــديــث  يتم تطبيق 

وـتحــد ـتـخـطـيط  ـعزـيز  اـل وـت يــد 

 عمليات التحسين المستمر

 %46.15 إلى حد ما  1.92 0.00 23.77 24.36% 19 58.97% 46 16.67% 13

يــاس   .3 ـق ـل ـفعــال  ـنظــام  واـفر  ـت

أداء  ــر  ــطــوي وت ــراجــعــة  وم

 العاملين برعاية الشباب

 %44.23 إلى حد ما  1.88 0.00 11.31 30.77% 24 50.00% 39 19.23% 15

اد اإلدارة العليا لديها االســتعد  .4

 لدعم برامج التحسين
 %56.41 إلى حد ما  2.13 0.00 25.00 14.10% 11 58.97% 46 26.92% 21

ـخطــة   .5 اـلـعـليــا  ـلةدارة  ـتـتوـفر 

اسـتراتيجية واضـحة لعمليات  

 التطوير

 %46.15 إلى حد ما  1.92 0.04 6.46 30.77% 24 46.15% 36 23.08% 18

الجـديـة    .6 لـديهـا  اإلدارة العليـا 

مـ  اـلـتـخـل   ـفي  ن واـلـحمــاس 

ة والبـحث   ديـم ب الـق األســـــالـي

 عن أساليب جديدة متطورة

 %48.08 إلى حد ما  1.96 0.00 16.85 24.36% 19 55.13% 43 20.51% 16

اإلدارة العليا لديها االســتعداد   .7

ــهيالت والوقـت  لتوفير التســ

ــتخـدام برامج   واألدوات الســ

 التحسن

 %46.79 إلى حد ما  1.94 0.00 21.31 24.36% 19 57.69% 45 17.95% 14

    5.99=  0.05*مربع كاى معنوى عند مستوى 
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( الخاص بالتكرار والنسبة المئوية والدالالت االحصائية الخاصة باستجابات المحور الرابع :  4يتضح من جدول )

( و هذه  25.00إلى    6.46وجود فروق معنوية بين اإلستجابات حيث تراوحت قيمة مربع كاى ما بين )  إدارة العمليات 

مستوى  عن  معنويةم  القي )0.05د  بين  ما  بلغت  موافقة  وبنسبة  مستوى  %56.41إلى  42.95%،  يوضح  كما   )

 االستجابات لكل عبارة والترتيب للعبارات يوضحها من حيث أكثرها موافقة وأقلها موافقة. 

أن العمليات  ( 16()2017)  ، علي فالح   (2()2016وتتفق هذه النتائج مع نتائج دراسة كال من آالء عبد الكريم )

 لها دور كبير في تحقيق التميز المؤسسي . 

( حيث ان االساس لةدارة المتميزة هو النظرة للمنظمة على انها مجموعة  13()2010ودراسة )شوقي قبطان  

 من العمليات المترابطة والمتداخلة فيما بينها . 

( بوهزه  محمد  والري 2011ويوضح  التميز  تحقيق  في  العمليات  ادارة  ودور  منتجات  (  تقديم  في  واالبداع  ادة 

 وخدمات وتحقيق نتائج ترضي المستفيدين والمساهمين والعمال . 

المقادة لكل مستوى اداري داخل المؤسسة بمبدأ العمليات    وان االدارة بالعمليات هي وسيلة لمعرقة االنشطة 

 ( 62،  43: 21وقياس فاعليتها وتحسينها .) 

السالمي استخد   2012  (واشار  ان  الخطة (الى  نقل  بهدف  االداري  التميز  ادارة  في  العمليات  إدارة  مفهوم  ام 

 ( 36: 16االستراتيجية الى الواقع . )
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 (5جدول )

 78( ن = المحور الخامس: إدارة الموارد البشريةالتكرار والنسبة المئوية والدالالت االحصائية الخاصة بعبارات )

 م

 الدالالت 

 االحصائية

 محتوى العبارة 

   ود سا  الي نلي 
 مربع كاى 

مستوى 

 الداللة
 المتوسط الحسابى  

اتجاه  

 االستجابة 
 نسبة الموافقة% 

 % التكرار  % التكرار  % التكرار 

تتناسب أعداد الموظفين مع حجم العمل  1 .1

 برعاية الشباب 
 %43.59 إلى حد ما  1.87 0.06 5.62 34.62% 27 43.59% 34 21.79% 17

برعاية الشباب على  يتم تدريب العاملين  2 .2

 اساليب تحسين جودة األداء
 %42.31 إلى حد ما  1.85 0.00 14.08 32.05% 25 51.28% 40 16.67% 13

يوفر التدريب فرصة للعاملين لتطوير   3 .3

 أنفسهم وتحسين مستواهم الوظيفي
 %52.56 إلى حد ما  2.05 0.00 19.00 19.23% 15 56.41% 44 24.36% 19

ة ومحددة لتقييم أداء تتوفر معايير واضح 4 .4

 العاملين برعاية الشباب 
 %42.95 إلى حد ما  1.86 0.00 12.08 32.05% 25 50.00% 39 17.95% 14

االلتزام بتعيين العاملين الجدد حسب  5 .5

معايير محددة تتناسب مع طبيعة وحجم  

 العمل برعاية الشباب 
 %42.95 إلى حد ما  1.86 0.01 9.31 33.33% 26 47.44% 37 19.23% 15

يتوفر الدعم المالي لمنح حوافز مادية  6 .6

عند وصول العاملين لمرحلة التميز في  

 األداء 

 %39.74 إلى حد ما  1.79 0.00 19.69 33.33% 26 53.85% 42 12.82% 10

تتوفر الرؤية المستقبلية لرعاية الشباب   7 .7

نحو احتياجها من الموارد البشرية الالزم 

 طويرتوافرها لمواجهة متطلبات الت

 %41.03 إلى حد ما  1.82 0.00 18.54 32.05% 25 53.85% 42 14.10% 11

    5.99=  0.05*مربع كاى معنوى عند مستوى 
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( الخاص بالتكرار والنسبة المئوية والدالالت االحصائية الخاصة باستجابات المحور الخامس :  5يتضح من جدول )   

( حيث تراوحت قيمة مربع كاى ما  1اإلستجابات ما عدا العبارة رقم )  وجود فروق معنوية بين  إدارة الموارد البشرية

( مستوى  19.69إلى    9.31بين  عند  معنوية  القيم  هذه  و   )0.05( بين  ما  بلغت  موافقة  وبنسبة  إلى  39.74%، 

كما يوضح مستوى االستجابات لكل عبارة والترتيب للعبارات يوضحها من حيث أكثرها موافقة وأقلها  %(  52.56

 فقة. موا

( أن العمليات لها دور  16()2017)  ، علي فالح    (2() 2016وتتفق مع نتائج دراسة كال من آالء عبد الكريم ) 

 كبير في تحقيق التميز المؤسسي . 

( والتى توضح أن الموارد البشرية هى الدعامة االساسية التى يجب أن تستند  24()2013و دراسة )مروة فرغلى  

 ة التنافسية  عليها الكلية لتحقيق الميز

تمتلكها   التي  األصول  أهم  من  وأصالً  المنظمة  موارد  أهم  من  مورداً  المنظمات  في  البشرية  الموارد  تمثل  كما 

 ( 11: 10المنظمة فال يمكن تحقيق أهداف المنظمة بدون هذه الموارد البشرية.)

اإل أهم من عناصر  المنظمة وهي  فى  العمل  قوة  البشرية مصطلح يطلق على  كاألموال  والموارد  نتاج األخرى 

والتكنولوجيا والتسهيالت وهى تجعل من تلك العناصر ذات معنى وفائدة للمنظمة وتعتبر أكثرها فاعلية وتأثيراً  

 ( 12: 14على تحقيق أهداف العمل.)

كـما أن نـجاح المنشـــــآت الـحديـثة في تحقيق أـهدافـها يعتـمد ـبدرـجة كبيرة علي كـفاءة وـفاعلـية الموارد  

ــرية العام ــين كفاءة البش ــرية هو المدخل األنجح لرفع أو تحس لة بها، كما أن إدارة وتنمية الموارد البش

أداء الموارد البشــرية في منشــآت األعمال بما يحقق اإلنتاجية والربحية األعلى من ناحية وكذلك رضــا  

 (  54:  4هذه الموارد البشرية من ناحية أخري . )
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 (6دول )ج

 78ن =                                          (المحور السادس: التركيز على العمالءلدالالت االحصائية الخاصة بعبارات )التكرار والنسبة المئوية وا 

  

 م

 الدالالت  

 االحصائية 

 محتوى العبارة 

   الي ود سا نلي
 مربع كاى

مستوى 

 الداللة 
 المتوسط الحسابى  

اتجاه  

 االستجابة  
 نسبة الموافقة% 

 % التكرار  % التكرار  % التكرار 

تبني برامج رعاية الشباب على    .1

احتياجات ورغبات واتجاهات  

 الطالب 

 % 60.90 إلى حد ما  2.22 0.00 12.54 % 15.38 12 % 47.44 37 % 37.18 29

تحرص رعاية الشباب على    .2

تحقيق رضا الطالب عن  

 اعمالها 

 % 67.95 نعم 2.36 0.00 18.77 % 10.26 8 % 43.59 34 % 46.15 36

تستخدم البيانات لوضع مبادئ    .3

لتوجيه األداء والعمل على  

 تحقيق رضا الطالب 

 % 64.10 إلى حد ما  2.28 0.00 28.00 % 7.69 6 % 56.41 44 % 35.90 28

توجد برامج أنشطة لطالب    .4

 ذوي االحتياجات الخاصة 
 % 68.59 نعم 2.37 0.00 16.23 % 15.38 12 % 32.05 25 % 52.56 41

ب بدورها  تقوم رعاية الشبا   .5

على الوجه األكمل تجاه  

 خدمة الطالب 

 % 66.03 إلى حد ما  2.32 0.00 16.69 % 11.54 9 % 44.87 35 % 43.59 34

تطوير مهارات وقدرات    .6

العاملين مما ينعكس بشكل  

ايجابي على العمل  

 والمستفيدين 

 % 55.77 إلى حد ما  2.12 0.00 32.08 % 12.82 10 % 62.82 49 % 24.36 19

    5.99=  0.05نوى عند مستوى *مربع كاى مع
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( جدول  من  المحور  6يتضح  باستجابات  الخاصة  االحصائية  والدالالت  المئوية  والنسبة  بالتكرار  الخاص   )

العمالء:    سادسال على  بين    التركيز  ما  كاى  مربع  قيمة  تراوحت  حيث  اإلستجابات  بين  معنوية  فروق  وجود 

م32.08إلى    12.54) عند  معنوية  القيم  هذه  و  )0.05ستوى  (  بين  ما  بلغت  موافقة  وبنسبة  إلى  % 55.77، 

( كما يوضح مستوى االستجابات لكل عبارة والترتيب للعبارات يوضحها من حيث أكثرها موافقة وأقلها  68.59%

 موافقة. 

نتائج المحور        الدراسةتأكيد    السادسيتضح من  أهمية    عينة  بالمستفيدينعلى  كأحد متطلبات تطبيق    االهتمام 

   . لتميز االداريا

من حيث العمل علي تحقيق رضاء العميل المباشر    (24)(2010وتتفق مع نتائج دراسة هاني عبد الموجود )         

 وهو الطالب ومدى اشباعهم لمطالبهم واحتياجاتهم . 

من حيث ضرورة وجود معدل رضا مناسب من قبل  (1)(2008وتتفق مع نتائج دراسة اسعد احمد )

 .  المستفيدين

البد ألي منظمة التركيز على توقعات زبائنها من خالل مخرجاتها المتميزة فالطالب الخريج هو الذي       

سيعكس الصورة التعليمية التي انبثق منها والمنافس مع نظائره من الخريجين من كليات اخرى، لذى  

المتميزين هم من تتوفر فيهم قدرات استثنائية في المجاالت ا األفراد  الكاديمية والفكرية والتقنية  فإن 

والقيادية في التعليم الجامعي ويكون لهم دور في نهضة االمة  وتطورها من خالل االفادة من نتائجهم  

 (8. ) وافكارهم وادائهم المتميز 

( أنه من متطلبات التميز ضرورة التوجه نحو المستفيدين ، فالمستفيد هو  2009ويوضح شوقي )     

نشطة المؤسسة واحتياجاتها هي سبب وجودها ، كما أن ردود فعله االيجابية والسلبية  المحرك الرئيسي أل

 (  13) هي المحددة لبقاء المؤسسة أو زوالها .

 اإلستنتاجات

 فى ضوء ما أسفرت عنه نتائج الدراسة تم التوصل إلى اإلستنتاجات التالية: 

عة األسكندرية وذلك من خالل التأكيد على ضرورة التأكيد على أهمية تطبيق إدارة التميز برعاية الشباب جام −

إدارة    -إدارة العمليات –العالقات والموارد  –السياسات واالستراتيجيات –توفير المعايير االتية )القيادة باإلبداع

 د  التركيز على العمالء( -الموارد البشرية

  التوصيات

 وب ادارى حديث . ضرورة توجة المؤسسات نحو تطبيق معايير إدارة التميز كأسل -

 إجراء المزيد من الدراسات فى مجال إدارة التميز لةستفادة منها فى تحقيق أهداف المؤسسات .  -

 اجراء المزيد من الدراسات على المؤسسات التعليمية ألهميتها في بناء األجيال المستقبلية للدولة .  -

 ؤسسات . توفير األنماط القيادية المناسبة لتطبيق إدارة التميز داخل الم -

 االهتمام بتطوير العنصر البشرى كعنصر رئيسى  لضمان نجاح تلك المؤسات فى تحقيق اهدافها   -

 االهتمام بوضع االستراتيجيات المناسبة والتي تساعد على تطبيق ادارة التميز .  -

     ى تنمية االهتمام بالطالب وتوفير كل السبل االدارية التي تساعد على توفير كل االحتياجات التي تساعد عل -

 الطالب في مختلف جوانب الشخصية .        

 االهتمام بتوفير الموارد التي تساعد علي رفع كفاءة المؤسسة . -

 ضرورة تبنى المؤسسات سبل وأساليب نشر الوعى والثقافة التنظيمية لدى االفراد العاملين بها .  -
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