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 البحث: ملخص
 اليت التطورات من تعد وهي احلديثة، اإلدارية املداخل أهم أحد التميز إدارة تعد

 اليت التميز مناذج من العديد ظهرت التميز، إدارة مفهوم ضوء ويف املعرفة ثورة أفرزتها

 القدرة زيادة اىل التميز إدارة وتهدف ومقوماته، التميز معايري حتديد على تعمل

 أهداف حتقيق على يركز مستمرًا إداريًا نظامًا تعد فهي للمؤسسة، التنافسية

 الصحيحة شياءاأل بأداء فرد كل يقوم حبيث وعملياتها، واسرتاتيجياتها املؤسسة

 .الصحيح الوقت ويف الصحيح بالشكل

 باملؤسسة، العاملني كل لدى اإلداري األداء حتسني على التميز إدارة وتعمل     

 عمل إطار متثل فهي املؤسسة، متيز على دااًل ومؤشرًا أهدافها، من هدًفا ذلك ويعد

 .فيها العاملني كافة مشاركة على بناًء املؤسسة لتميز منهجية ةرؤي يقدم

 املدخالت من يتكون ومتكامل، مرن مفتوح نظام بأنها ميزالت إدارة وتتسم     

 حتقيق على بقدرتها وتتصف البعض، بعضها مع متفاعلة واملخرجات والعمليات

 تركز كما باملؤسسة، األطراف خمتلف مع قوية عالقات وبناء املستمر، التحسني

 التخطيط على قادرة فعالة قيادة وذات املضافة القيمة ذات األنشطة على

 للعاملني، الوظيفي الرضا وحتقيق والتوقعات، االحتياجات ومعرفة االسرتاتيجي،
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 واملشاركة الوظيفي وااللتزام األوليات علي تركز عمل ثقافة بناء على تعمل كما

 .الفعالة

 يف وذلك التميز، إدارة ومعاير مفاهيم تبين اىل األزهرية الثانوية املعاهد وتسعى     

 الكثري من تعاني أصبحت أن بعد خاصة األداء، وجتويد التطوير حنو املؤسسات هذه سعي

 .بها األداء مستوى ضعف اىل تؤدي اليت املشكالت من

 .األزهرية الثانوية املعاهد -األداء حتسني -التميز إدارة: املفتاحية الكلمات

 

Excellence Management as approach to improve performance in 

 Al-Azhar Secondary Institutes: Analytic study  

Abstract 

     Excellence Management is one of the most important modern 

administrative approaches, and it is also one of the developments produced 

by the knowledge revolution. In the light of the concept of Excellence 

Management, many models of excellence have emerged that seek to define 

the standards of excellence and its components. The Excellence 

Management aims to increase the competitiveness of the institution, as it is 

a continuous management system which focuses on achieving the 

organization's goals, strategies, and processes, so that everyone does the 

right things, by the right way, at the right time. 

     The Excellence Management aims to improve the administrative 

performance of all the employees of the institution, and this is one of its 

objectives. It is also an indication of the excellence of the institution, as it 

represents a framework that provides a systematic vision of the 

institution’s excellence based on the participation of all its employees. 

     Excellence Management is characterized as an open, flexible and 

integrated system, consisting of inputs, processes and outputs interacting 
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 with each other. It is characterized by its ability to achieve continuous 

improvement, and build strong relationships with various parties in the 

organization, as well as focus on activities with added value and effective 

leadership capable of strategic planning, knowing needs and expectations, 

and achieving job satisfaction for employees. It works on building a work 

culture that focuses on priorities, job commitment and effective 

participation. 

     Al-Azhar secondary institutes seek to adopt the concepts and 

standards of Excellence Management, in the efforts of these institutions to 

develop and improve performance, especially after they have become 

suffering from many problems that lead to poor performance. 

Key words: Excellence Management - Performance Improvement - Al-

Azhar Secondary Institutes 

 :مقدمـة

يعد النظام القائم باملعاهد األزهرية من أقدم النظم التعليمية ولكن ينظر  

إليه أنه ما يزال يف حاجة إىل تطوير شامل حتى يصبح الكثري من الناقدين واحملللني 

قادرًا على مواجهة التحديات اليت تواجهه سواء على املستوى الداخلي أو اخلارجي. 

عاهد األزهرية الثانوية أحد أهم العناصر واملكونات اليت يف ومتثل إدارة التعليم بامل

حاجة إىل تبين املفاهيم اإلدارية احلديثة، لتكون قادرة على إدارة املعاهد الثانوية 

بكفاءة عالية، ومن أهم األسس واملبادئ اإلدارية اليت جيب أن يتبناها القائمون على 

تساعد بأفكارها ومبادئها هؤالء املسئولني عن  إدارة هذه املعاهد هى إدارة التميز، اليت

حتقيق التميز يف العملية التعليمية بهذه املعاهد، وحتسني أدائها، مما يؤدي إىل أن 

 تتصف هذه املعاهد بالفعالية التنظيمية، وقارة على حتقيق إنتاجية متميزة.

تلفة مبا فيها وتعد إدارة التميز من املداخل اإلدارية احلديثة يف املؤسسات املخ 

املؤسسات التعليمية وهى من أهم التطورات اليت أفرزتها ثورة املعرفة واملعلوماتية، 

ونتيجة هلذا املفهوم ظهرت يف أواخر القرن العشرين مناذج تعمل على حتديد معايري 
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التميز ومقومات حتقيقه للوصول إىل مستوى إدارة التميز، ولذلك تسعى املؤسسات 

يها التعليمية إىل تطبيق هذا املدخل حتى حتقق اجلودة والتنافسية، املختلفة مبا ف

نظرًا ألن مدخل إدارة التميز يعد مدخاًل شاماًل جيمع عناصر ومقومات املؤسسة على 

أسس متميزة حتقق هلا قدرات عالية يف مواجهة املتغريات واألوضاع الداخلية 

ابط والتناسق بني عناصرها واخلارجية احمليطة بها، كما تعمل على حتقيق الرت

ومكوناتها الذاتية واستثمار قدراتها احملورية، ومن ثم حتقق ميزات تنافسية لكل 

  .(15::32)*جوانبها ومستوياتها

حتقيق امليزات وإدارة التميز تعد جهودًا تنظيمية خمططة، تهدف إىل  

ملة والعاملني من التنافسية الدائمة للمؤسسات يف عصر املنظمات الذكية واجلودة الشا

، وتعد أيضًا نظامًا إداريًا مستمرًا إلجناز أهداف املنظمة (02::1)ذوي القدرة على اإلبداع

واسرتاتيجيتها وعملياتها، حبيث يقوم كل فرد بعمل األشياء الصحيحة بالشكل 

 (5:01)الصحيح ويف الوقت الصحيح.

رار، وميثل األداء قدرة ويعد التميز يف األداء ضروريًا من أجل البقاء واالستم 

املؤسسات لبلوغ األهداف باالستخدام األمثل للموارد البشرية واملادية والذي يعرب عن 

مدى قيام املوارد البشرية مبهامهم وفق معايري حمددة من خالل القيام بعملية تقييم 

جيات، إىل األداء املتميز، والذي من ابعاد إدارته )القيادة، االسرتاتياألداء للوصول 

املوارد البشرية واملادية، العمليات، املعلومات، تقييم األداء( وهذه األبعاد تشكل جوهر 

العمل وتعمل على الوصول إىل مستويات عليا من امتالك املهارات اإلدارية والقيادية، 

واختاذ القرارات اليت تؤدي إىل نتائج غري مسبوقة تتميز وتتفوق على من 

 (12:55)ينافسها.
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ذا كانت إدارة التميز تهدف إىل حتقيق امليزة التنافسية للمؤسسات من وإ  

خالل أداء متميز هلا يتطلب من كافة املديرين يف مجيع املستويات التنظيمي اإلدارية 

بتنمية وتطوير أداء املرؤوسني من حيث اجلودة والكم مما ينعكس ذلك كله على أداء 

، فتحسني (13:02)هى تطو أداء املنظمة كلهمجاعات العمل وتكون احملصلة النهائية 

األداء يعد هدفًا من أهداف إدارة التميز باملؤسسات املختلفة، ومؤشرًا دااًل على متيزها 

وقدرتها على االستفادة من املوارد  (022:52)أيضًا، وزيادة قدرة حتقيق املؤسسة ألهدافها

وهى حمصلة تفاعل مكونات األداء  ،(511:25)القيمة والنادرة املوجودة داخلها أو خارجها

الكلي للمؤسسة مبا حتويه من أنشطة فنية ووظيفية وإدارية، وما يؤثر فيه من 

متغريات داخلية وخارجية لتحقيق هدف أو جمموعة من األهداف خالل فرتة زمنية 

 ، وهذا معناه أن حتسني األداء وتطويره يعد هدفًا من أهداف إدارة التميز يف(:13:1)معينة

 املؤسسات املختلفة ومنها التعليمية.

 Excellenceاهتمت مجهورية مصر العربية باألخذ مبفهوم التميز وإدارته  

، وتطبيق معايري Total Quality Management (TQM)وإدارة اجلودة الشاملة 

. إميانًا منها (5:3)يف مجيع مؤسسات التعليم Accreditation Standardsاالعتماد 

ة التنظيمية ال ميكن أن تتحقق إال من خالل التميز يف املؤسسات التعليمية أن الفعالي

 .(2:20)واليت تعد وسيلة لدفع تلك املؤسسات إىل حتقيق األهداف املنشودة

ويعترب األزهر الشريف مؤسسة من أقدم املؤسسات التعليمية املهتمة  

يث قام بأدوار عظيمة يف باحملافظة على الدين اإلسالمي يف مصر والعامل اإلسالمي، ح

 تاريخ العلم واإلسالم.

وقد جرت الكثري من حماوالت اإلصالح والتطوير للمعاهد األزهرية، ومن  

م من أجل مواكبة :1:2( لسنة 533تلك اجلهود إصدار شيخ األزهر القرار رقم )

التطور الذي حدث بالتعليم من خالل تطبيق إدارة اجلودة الشاملة ونشر ثقافتها 
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لذي ينص على إنشاء املكتب التنفيذي لضمان اجلودة والتدريب بقطاع املعاهد وا

 (13)األزهرية يتبعه مكاتب فرعية للجودة والتدريب باملناطق األزهرية.

م قدم شيخ األزهر مشروعًا إلصالح األزهر حتى يتفق مع 1:20ويف عام  

يف قيادة مصر والعامل  إجنازات الثورات ومن أجل النهوض باألزهر وعودته لسابق عهده

، ونتج عن هذا املشروع قيام القيادات املعنية بالتعليم األزهري (3:5)اإلسالمي من جديد

ببذل جهود مستمرة من أجل حتسني جودة التعليم األزهري واالرتقاء مبستوى أدائه 

وصواًل إىل التميز والذي ظهر من خالل عمليات التحسني والتطوير املستمر يف كل 

 ت النظام التعليمي بشقيه سواء يف التعليم قبل اجلامعي أو التعليم اجلامعي.مدخال

م برنامج "التميز املؤسسي" الذي 1:25فضيلة شيخ األزهر يف أبريل وقد دشن  

يهدف إىل تعزيز مشاركة العاملني يف تطبيق معايري التميز العاملية، واالرتقاء 

سسة، وتطوير القدرات اإلدارية وإعداد جيل مبستوى اخلدمات واملهام اليت تقدمها املؤ

من القيادات األزهرية الشابة، من خالل نشر ثقافة التميز، وبناء كوادر تؤمن بالتميز، 

كأسلوب عمل ومنهج حياة، وتبين أفضل التقنيات واألدوات اليت تكفل تنفيذ املهام 

ؤسسة من حتقيق بسرعة وكفاءة، وتعظيم االستفادة من املوارد املتاحة، ومتكني امل

 (2:5)أهدافها االسرتاتيجية.

وعلى الرغم من تلك اجلهود املبذولة من قبل القيادات املعنية بالتعليم  

األزهري من أجل حتسني جودة التعليم األزهري واالرتقاء مبستواه ليحقق مستوى 

امة متميزًا يعتمد على إدارة فعالة تتسم بالتميز إال أن إدارة املعاهد األزهرية ع

والثانوية خاصة مازالت تواجه مشكالت تعوق حتقيقها للتميز وإدارته، وقد أشارت إىل 

ذلك بعض الدراسات اليت أجريت يف هذا اجملال كانت ومازالت إىل الوقت احلالي، 

 وميكن حتديدها على النحو التالي:
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يات حتسني إن إدارة املعاهد األزهرية من اإلدارات التعليمية اليت حتتاج إىل عمل -2

نظرًا لتطور النظم اإلدارية مما  (21:10)وتطوير وتبين أساليب جديدة يف اإلدارة

يستلزم األمر االهتمام بتدريب قيادات تكون على درجة عالية من الكفاءة اإلدارية 

والفنية من أجل تطوير أدائهم اإلداري مما حيقق أهداف املؤسسة التعليمية 

 (023:0)بكفاءة ومتيز.

وض األهداف واالختصاصات وقلة االهتمام بإدخال تكنولوجيا املعلومات غم -1

املستخدمة يف اإلدارة وقلة توافر املهارات اإلدارية وعدد األعضاء املمثلني املركزية 

 (3:23)للمعاهد األزهرية باجمللس األعلى لألزهر.

مما أدى إىل  تتابع وتعاقب شيوخ املعاهد األزهرية على إدارات املعاهد باستمرار -5

التنوع يف سياسات وأداء وممارسات تلك املعاهد من سنة ألخرى مما أثر يف 

 (202:12)فاعلية تلك اإلدارة حنو حتقيق أهدافها املنشودة.

قلة قيام اإلدارة بتحليل التقارير للوقوف على املشكالت، وقلة االهتمام بتحديد  -0

جهزة الفنية املعنية بالتخطيط، األهداف العامة والفرعية، سواء على مستوى األ

وتدني مستوى اخلدمات التعليمية والرتبوية، وقلة التنسيق بني إدارة املعاهد 

 (252:13)األزهرية يف احملافظات من ناحية وجامعة األزهر من ناحية أخرى.

املركزية وضعف التخطيط وضعف جودة األداء وعدم كفاية املوارد املالية  -3

 وسيادة منط اإلدارة البريوقراطية )الروتني(.حلاجات اإلدارة، 

 قلة إتاحة اجملال للمشايخ يف املشاركة يف املؤمترات والندوات. -2

 الوصف الوظيفي لإلداريني يف املعهد الديين غري واضح وغري حمدد. -1

 تنفرد اإلدارة العليا يف اختاذ القرارات، وضعف مساهمتها يف حل املشكالت. -5

االحتياجات التدريسية الالزمة لتطوير أداء شيوخ املعاهد األزهرية قلة توفري  -3

 (1)واألداء املؤسسي كله.
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 ميكن صياغة مشكلة الدراسة يف األسئلة اآلتية: ويف ضوء ما سبق

 ما ماهية إدارة التميز كما تناولتها األدبيات الرتبوية واإلدارية؟ -2

 ملعاهد الثانوية األزهرية؟كيف تسهم إدارة التميز يف حتسني األداء با -1

 أهداف البحث:  

 تهدف الدراسة إىل حتقيق األهداف اآلتية:

 التعرف على ماهية إدارة التميز كما وردت يف األدبيات الرتبوية واإلدارية. -2

 بيان كيف تسهم إدارة التميز يف حتسني األداء باملعاهد الثانوية األزهرية. -1

يت ميكن أن تسهم يف حتسني األداء باملعاهد طرح جمموعة من التوصيات ال -5

 الثانوية األزهرية يف ضوء أسس ومبادئ إدارة التميز.

  أهمية البحث:

تنبع أهمية الدراسة من أهمية القضية اليت تتناوهلا، وهى قضية حتسني   

األداء يف املعاهد الثانوية األزهرية يف ضوء إدارة التميز. خاصة وأن مجيع املؤسسات يف 

امل اليوم سواء كانت تربوية أو غري تربوية تسعى جاهدة من أجل حتسني مستويات ع

 األداء بها، لتزيد من قدرتها التنافسية.

كذلك تكمن أهمية املوضوع يف أنه يتناول تطوير األداء وحتسينه يف قطاع  

 عريض من املعاهد األزهرية، يتعلم بها أعداد ضخمة من أبناء اجملتمع، وهو ما يؤدي

 إىل حتسني وارتفاع املستويات التعليمية والثقافية للكثري من أبناء اجملتمع.

 منهج البحث:

تسري الدراسة وفقًا خلطوات املنهج الوصفي الذي ميكن الباحثة من وصف   

الظاهرة وحتليلها، واستخراج النتائج، وطرح بعض التوصيات اليت تسهم يف تطوير 

 يف ضوء إدارة التميز. أداء املعاهد الثانوية األزهرية
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 مصطلحات البحث:

  إدارة التميز:  -1

  هناك عدة تعريفات إلدارة التميز اصطالحًا منها:

تعرف بأنها "جهود تنظيمية خمططة، تهدف إىل حتقيق امليزات التنافسية  *  

لني من ذوي الدائمة للمنظمة يف عصر املنظمات الذكية واجلودة الشاملة والعام

 (0:00)القدرة على اإلبداع".

كما تعرف بأنها "االستخدام املنهجي ملبادئ إدارة اجلودة الشاملة واألدوات اليت  *  

 (25:25)تؤدي إىل حتسني األداء".

 حتسني األداء: -2

اجلهد املخطط واملستمر لتحسني مستوى األداء املدرسي وجتويد املخرجات،  هو 

ألفراد العاملني مبهامهم ومسئولياتهم وفق نظام اجلودة وذلك من خالل قيام ا

 (53:11)التعليمية.

حتسني األداء هو نظام قائم على فكر موجه حنو العمليات، ويقوم على اعتبار  

 (23:11)أن حتسني العمليات مقدمة لتحسني النتائج.

ية وتعرفه الباحثة بأنه كافة اإلجراءات اليت تتخذها إدارة املعاهد الثانو 

 اهد.ف إىل تطوير األداء املؤسسي للمعاألزهرية واليت تهد

 الدراسات السابقة:

 (11)"دراسة بعنوان: "تطوير األداء اإلداري بالتعليم األساسي يف ضوء مدخل إدارة التميز -2

تطوير األداء اإلداري بالتعليم األساسي يف ضوء مدخل إدارة  الدراسة إىل:هدفت 

 التميز.

 اعتمدت الدراسة على املنهج الوصفي. منهج الدراسة:

 وقدمت عدد من التوصيات لتحقيق هدف الدراسة ومنها: نتائج الدراسة:
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ضرورة نشر الوعي بثقافة التميز بني العاملني باملدرسة وعمل دورات تدريبية  -

 مستمرة لرفع مستوى أداء مديري املدارس يف ضوء إدارة التميز.

 ضوء إدارة التميز يتم يف ضوئها اختيار مديري وضع معايري حمددة وواضحة يف -

 املدارس.

 متابعة أداء مدير املدرسة وتقوميه بصفة مستمرة يف ضوء متطلبات إدارة التميز. -

توفري الدعم املادي واملعنوي الذي يساعد يف توفري بيئة تعليمية داعمة إلدارة  -

 التميز.

 (:5)"ة االبتدائية يف ضوء مناذج التميز العامليةدراسة بعنوان: "تفعيل أدوار مديري املدرس -1

  هدفت الدراسة إىل:

تفعيل أدوار مديري املدرسة االبتدائية من خالل التغلب على التحديات اليت حتول  -

بني مدير املدرسة االبتدائية وبني ممارسته ألدواره من خالل االعتماد على مناذج 

لى احملددات العلمية احلاكمة ألدوار التميز العاملية وذلك من خالل التعرف ع

 مدير املدرسة االبتدائية.

تقديم تصور مقرتح لتفعيل أدوار مدير املدرسة االبتدائية يف مصر يف ضوء مناذج  -

 التميز العاملي.

 استخدمت الدراسة املنهج الوصفي التحليلي. منهج الدراسة:

 ة ومنها:قدمت بعض التوصيات لتحقيق هدف الدراس نتائج الدراسة:

بناء ثقافة التميز يتحقق من خالل تأكيد ثقة املدير بنفسه وتبنيه سياسة  -

 التغيري.
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تنمية قدرات املدير على التخطيط االسرتاتيجي، وتطوير املهارات التكنولوجية من  -

 خالل تدريب حقيقي للمدير ومن حوله.

 ملالية.إشراك املدير يف صناعة القرار وتيسري حصوله على املوارد ا -

دراسة بعنوان: "تطوير أداء القيادات اإلدارية باملدارس الثانوية يف فلسطني على ضوء مناذج  -5

 (:5)"إدارة التميز

إعداد منوذج مقرتح لتطوير أداء القيادات اإلدارية باملدارس  هدفت الدراسة إىل:

 الثانوية يف فلسطني على ضوء مناذج إدارة التميز.

 الدراسة املنهج الوصفي. متستخدا منهج الدراسة:

حتقق القيادة اإلدارية من خالل إعداد القائد اإلداري باملدرسة نظامًا  نتائج الدراسة:

للحوافز لتشجيع العاملني على إحداث التميز ونشر ثقافة العمل التعاوني وقيم 

لى العمل اإلجيابية. وتتحقق اإلدارة االسرتاتيجية من خالل استناد القائد اإلداري ع

املستجدات العاملية املعاصرة عن صياغة الرؤية والرسالة ومراعاة اإلمكانات املتاحة 

 واملتغريات البيئية.

حتديد معايري لقياس األداء املتميز" (Laframboise)دراسة ليفرموبس  -4

(01) 

 هدفت الدراسة إىل حتديد معايري قياس األداء املتميز. هدف الدراسة:

مت الدراسة املنهج الوصفي وقد طبقت من أدواته استبانة استخد منهج الدراسة:

موجهة للعاملني املتخصصني يف تقديم اخلدمات للمتعاملني مع املنظمات املختلفة 

 يف احلجم يف كندا.

 وقد توصلت الدراسة إىل النتائج: نتائج الدراسة:

املختلفة يف  إنه ال يوجد تأثري ذو داللة إحصائية على حتقيق التميز من املتغريات -

 احلجم وموقعها واجملال الذي تعمل فيه.
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إن املعايري الرئيسة اليت حتقق األداء املتميز هى األداء املالي واجلودة ودور املوظفني  -

 وسلوك املديرين.

بعنوان: "مقارنة نتائج مستوى متيز املنظمات بربيطانيا لتحديد فعالية  دراسة  -3

 (50)"وربي كأداة لقياس مستوى التميزاستخدام النموذج األ

مقارنة نتائج مستوى متيز املنظمات بربيطانيا لتحديد فعالية  هدفت الدراسة إىل:

 استخدام النموذج األوربي كأداة لقياس مستوى التميز.

 استخدمت الدراسة املنهج الوصفي. منهج الدراسة:

 توصلت الدراسة إىل: نتائج الدراسة:

وربي للتميز للمنظمات أن تركز يف جماالت حمددة للتطوير يتيح النموذج األ -

والتحسني وأن تكتسب شيئًا من املعرفة من خالل املقارنة مع منظمات أخرى هلا 

 نفس اخلربات.

 إن عملية التقويم الذاتي للمنظمات يعد شيئًا مهمًا للغاية لتحقيق التميز. -

بعنوان: "إدارة التميز" (Verboncu)دراسة  -6
(11) 

معرفة إدارة التميز يف تطوير وتعزيز القدرة التنافسية للمؤسسة  هدفت الدراسة إىل:

وكيفية إضفاء الطابع املهين للقادة يف هذه املؤسسات بتعزيز البعد االسرتاتيجي 

للمؤسسة وإعادة هيكلة العمليات اإلدارية واملنهجيات اإلدارية العلمية املتبعة إلدارة 

 التميز.

 استخدمت الدراسة املنهج الوصفي. سة:منهج الدرا

 وقد توصلت إىل جمموعة من النتائج من أهمها: نتائج الدراسة:

 تعتمد إدارة التميز على البعد االسرتاتيجي للمؤسسة ورؤيتها يف حتقيق أهدافها. -
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تقوم إدارة التميز على املنهجية العلمية يف اإلدارة والتأهيل املستمر للمديرين يف  -

 ات املختلفة.املؤسس

 على إعادة هيكلة العمليات اإلدارية وفق سيناريوهات معينة.إدارة التميز  تعمل -

 التعليق على الدراسات السابقة:

تناولت الدراسات السابقة الكثري من القضايا ذات الصلة الوثيقة بالدراسة  

األساسي يف  احلالية، فالدراسة األوىل تناولت تطوير األداء اإلداري مبدارس التعليم

ضوء مدخل إدارة التميز، وهى من أكثر الدراسات السابقة صلة بالدراسة احلالية، 

فقد تناولت تطوير األداء اإلداري يف ضوء مدخل إدارة التميز يف مدارس التعليم 

األساسي. وتتشابه الدراستان يف قضييت تطوير األداء، وإدارة التميز، إال أن الدراسة 

 ها يف أنها تتناول املوضوع يف املعاهد الثانوية األزهرية. احلالية ختتلف عن

وتناولت الدراسة الثانية كيفية تفعيل أدوار مدير املدرسة االبتدائية يف ضوء   

مناذج التميز، وتتشابه الدراسة احلالية معها يف بعض اجلوانب، فتطوير أدوار مدير 

ا يف أن الدراسة احلالية تهدف إىل املدرسة جزء من تطوير األداء، إال أنها ختتلف عنه

 التعرف على دور إدارة التميز يف تطوير األداء باملعاهد الثانوية األزهرية.

والدراسة الثالثة مشابهة كثريًا للدراسة الثانية حيث تهدف إىل تطوير أداء  

 القيادات اإلدارية باملدارس الثانوية بفلسطني على ضوء مناذج إدارة التميز، وتتشابه

الدراسة احلالية معها يف بعض القضايا مثل تطوير األداء وإدارة التميز، إال أنها 

ختتلف عنها يف تناوهلا لدور إدارة التميز يف حتسني األداء وتطويره باملعاهد الثانوية 

 األزهرية يف مصر.

وتناولت الدراسات األجنبية كذلك الكثري من القضايا ذات الصلة بالدراسة  

الدراسة األجنبية األوىل تناولت املعايري اليت تساعد يف قياس األداء املتميز. احلالية، ف

والدراسة األجنبية الثانية تناولت فعالية استخدام منوذج التميز اإلداري كأداة 
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لقياس مستوى التميز، والدراسة الثالثة كانت عن إدارة التميز، وتتشابه الدراسة 

القضايا مثل األداء وإدارة التميز، إال أنها ختتلف احلالية مع هذه الدراسات يف بعض 

عنها يف تركيزها على التعرف على دور إدارة التميز يف تطوير األداء وحتسينه يف 

 املعاهد الثانوية األزهرية.

 إطارًا نظريًا تستفيد منه الباحثة يف دراستها. –عمومًا  –ومتثل الدراسات السابقة 

 :بحثخطوات ال

 قًا للخطوات اآلتية:يسري البحث وف

 للبحث العاماإلطار األوىل: اخلطوة 

 اخلطوة الثانية: اإلطار النظري للبحث

 اخلطوة الثالثة: نتائج الدراسة وتوصياتها

 اخلطوة الثانية: اإلطار النظري للبحث:

 أواًل: نشأة إدارة التميز وتطورها:

 ميكن إمجال مراحل تطور إدارة التميز على النحو التالي:

والتميز كنظام إداري شامل يف اليابان مع بداية القرن بدأت نشأة إدارة اجلودة  -

العشرين، وخاصة عندما طبقت مبادئها على املنشآت الصناعية اليابانية، ففي 

بداية اخلمسينيات قدم دمينج مبادئ التحكم يف اجلودة كمعيار أساسي للتميز 

وبتطبيقها حتقق جناح الشركات عن املنظمات األخرى، واليت تبنتها اليابان، 

اليابانية. ونتيجة للنقلة االقتصادية الكبرية اليت حققتها اليابان بفضل دمينج مت 

ختليده بإطالق امسه على جائزة اجلودة يف اليابان. وقد قدم دمينج إسهامات 

 (12:23)جليلة لليابان بعد احلرب العاملية الثانية من أجل تقدمها وتطورها.
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ة عقد الثمانينيات نتيجة تغيريات عميقة يف املمارسات اإلدارية، ومن ثم يف بداي -

تراجع الشركات األوربية أمام الشركات اليابانية يف السوق، قدم كاًل من 

الذي  "Mckinsey 7s"منوذج  Peters & Watermanبيرتز ووترمان 

بنية ، الStrategyهى: االسرتاتيجية  Hardwareيشمل ثالثة متغريات ثابتة 

 Softwar، وثالثة عناصر متغرية System، والنظم Structureالتنظيمية 

، واألسلوب اإلداري Shared Values، القيم املشرتكة Staffهى: العاملون 

Style وأخريًا املهارات ،Skills  كمتغري تابع ناتج عن العناصر الستة

ى جمموعة مفاهيم . ويعرب هذا النموذج عن إطار عمل يعتمد عل(151:35)السابقة

وأفكار، ويساعد املنظمات على التعامل مع هذه األفكار واملفاهيم من أجل 

 الوصول إىل نتائج حمددة.

م منوذجًا أكد 2352يف عام  Athos & Pascaleوقدم كل من أثوز وباسكالي  -

على أهمية العنصر البشري يف حتقيق التميز التنظيمي، ودوره الفاعل يف إجياد 

 .(1:23)ملستقبلية ودعم القيم التنظيميةالرؤية ا

يف كتابهما الشهري "البحث  Peters and Watermanعرض بيرتز ووترمان  -

" مثانية مبادئ أساسية تستخدمها In Search of Excellenceعن التميز 

الشركات األمريكية املتميزة من أجل البقاء يف القمة. وشددوا يف ذلك على 

 .(535:32)تكار والقدرة على التغيري والقيادةأهمية االهتمام باالب

وتعمقت جذور إدارة التميز مع ظهور "إدارة اجلودة الشاملة" ألول مرة على املشهد  -

هدر والستون ملصطلح "إدارة اجلودة الشاملة" يف حبث م مع تقديم ر2350العاملي عام 

املنظمات ينات، ألن هلما، وتزايد االهتمام بإدارة اجلودة الشاملة يف فرتة الثمان

 .(2:3:33)واحلكومات رأت فيه العالج الشايف لرتاجع قطاع الصناعة يف الغرب

يف كتابهما  Austin and Petersتبع ذلك منوذج اقرتحه أوسنت وبيرتز  -

. وأشارا يف هذا الكتاب إىل أن The Passion for Excellenceالعاطفة للتميز 
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اسي على املوارد البشرية، وتهتم بالعمالء املؤسسات املتميزة تعتمد بشكل أس

 .(535:32)لتحقيق جناحها

للتوجه حنو وقد شهد العقد األخري من القرن العشرين حماوالت عديدة  -

 Xeroxم قامت شركة زيروكس :233إدارة اجلودة والتميز، ففي عام 

باالستفادة من مبادئ دمينج وحركة اجلودة، فطورت منوذج إلدارة التميز من 

ستة معايري هى: إدارة القيادة، إدارة املوارد البشرية، إدارة األعمال، واستخدام 

 .(11:23)املعلومات وأدوات اجلودة ونتائج األعمال

أنشأت العديد من الدول معايري للتميز لتطبيقها يف منظمات األعمال، واليت  -

ايري التميز تساعد يف رفع أداء املنظمات املشاركة داخل تلك الدول، وتوفر مع

 .(:232:3)مدخاًل منظمًا للمنظمات لتقييم أدائها ومقارنته بنتائج معرتف بها دوليًا

ومن ثم ظهرت عدة مناذج إلدارة التميز منذ ذلك احلني. وكان من أهمها إطار  -

عمل بالدريج، والنموذج األوربي للتميز، وكان ذلك تزامنًا مع ما دعا إليه سنج 

Seng  ندما اشار إىل أن التميز ميكن حتقيقه من خالل رؤية م ع:233يف عام

مشرتكة، واالعتماد على مناذج حمددة جيدًا للعمل، وحتفيز آليات التفكري 

 .(535:31)والتعلم التنظيمي داخل املنظمة

يتضح من العرض السابق لنشأة إدارة التميز وتطورها، أن نشأة إدارة  

ان مع بداية القرن العشرين، ويف بداية التميز كنظام إداري شامل ظهر يف الياب

 "Mckinsey 7s"عقد الثمانينيات قدم كل من بيرتز ووترمان منوذج 

لتحقيق التميز باملنظمات، وتعمقت جذور إدارة التميز مع ظهور "إدارة اجلودة 

م، ثم ظهور مناذج إدارة التميز 2350الشاملة" ألول مرة على املشهد العاملي عام 

ختلفة كالنموذج األوربي واألمريكي، ومن ثم تزايد االهتمام بنماذج يف الدول امل

 التميز اليت حتدد املمارسات التنظيمية املختلفة للتميز يف السنوات األخرية.
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 ثانيًا: فلسفة إدارة التميز:

تسعى اإلدارة الفعالة دائمًا للتميز واليت تتطلب من املنظمة أن تكون على  

ف واجلودة، وأن حتاول القيام مبعظم األشياء بشكل جيد درجة عالية من االحرتا

 .(55::2)للغاية، فهى تعمل باستمرار لتكون أفضل

وحيكم على املنظمة بأنها متارس إدارة التميز عندما تكون املنظمة فعالة،  

وُترضي العمالء بطريقة مستدامة. ولذا فقد ركز التميز التنظيمي على نوعني من 

للمنظمة هما: رضا اصحاب املصلحة، واستدامة إرضاء أصحاب األنشطة الرئيسية 

 .(1:2:31)املصلحة يف املستقبل من خالل التحسينات املستمرة

وتعد إدارة التميز فلسفة يف التسيري ومدخل إداري شامل يقوم على مبدأ  

االستغالل اجليد واملتفوق ملوارد املنظمة وكفاءاتها واستغالهلا لتعظيم االستفادة 

ها، مما ميكن املنظمة أن تصبح واحدة من أفضل املنظمات يف ميدان نشاطها، من

 .(3:12)حاضرًا ومستقباًل، ومبا يؤدي إىل إنشاء قيم جلميع اصحاب املصلحة فيها

وتعد إدارة التميز مدخاًل لتحسني أداء املنظمات باستخدام مبادئ إدارة اجلودة  

فلسفة إدارة التميز على حتسني العمليات وتوجيه العمالء وإدارة العمليات، وتقوم 

 .(123:03)لتحقيق نتائج فعالة مع استهالك أقل للموارد وحتسني جودة املنتج واخلدمة

كما متثل إدارة التميز إطار عمل يقدم رؤية منهجية، ويفرتض مسبقًا  

مشاركة عالية للعاملني، ويتيح تطوير الذات، وبالتالي يساهم يف التغيري املستمر 

والتوافق مع املواقف اجلديدة من خالل مراقبة اجلودة يف كل مرحلة وكل عملية من 

 .(23:05)عمليات املنظمة

 :(53:21)وتستند إدارة التميز إىل أفكار أساسية يف بناء الفكر التميزي، وهى
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ال بديل للمنظمات املعاصرة عن بذل اجلهد واستثمار كل املوارد املتاحة هلا من  -

يف صراع التنافسية الشديدة ملواجهة ظروف نظام األعمال املتجددة  أجل التفوق

 واملتغرية باستمرار.

يتحقق مستوى التميز املنشود حني تتوفر للمنظمة رؤية واضحة ملا تريد حتقيقه،  -

واسرتاتيجيات وسياسات مدروسة حتاول أن تصل إىل أفضل الطرق لتحقيق الرؤية 

على األمد القريب والبعيد يف اخلطة واألهداف اليت تنشدها املنظمة 

 االسرتاتيجية.

 النظرة القائمة على التكامل والتفاعل. -

توفري أفضل مستوى من اخلدمة والرعاية للمتعاملني مع املنظمة وتنمية  -

 عالقاتهم وارتباطهم بها.

القيادات ذات الرؤية، واملوارد البشرية ذات املعرفة، والعالقات الفعالة مع  -

 ر املناخ احمليط.عناص

 توجهات إدارة اجلودة الشاملة. -

 املرونة وسرعة استجابة املنظمة للتغريات والتحديات. -

 ثالثًا: أهداف إدارة التميز:

املنظمات نظام إدارة مناسب للنجاح، حيث يتغري العامل جيب أن يكون لدى  

بح قويًا بشكل بوترية سريعة، كما أن الرتابط بني املنظمات واالقتصاد ينمو ويص

متزايد، وللحفاظ على القدرة التنافسية يف هذه البيئة، حتتاج املنظمة إىل االبتكار 

والتحسني املستمر وإدارة احتياجات وتوقعات أصحاب املصلحة. وتقرتح إدارة اجلودة 

الشاملة والتميز فلسفة اإلدارة التنظيمية الشاملة اليت تتناسب مع متطلبات البيئة 

 .(35:22)مما يسمح لإلدارة بالتوجه حنو أصحاب املصلحة وحتقيق أداء أكرباحلالية، 
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وتسعى إدارة التميز إىل إعطاء تصور شامل ومتكامل عن العوامل اليت تدعم  

تطوير التميز يف بيئة أداء األعمال املعاصرة لإلنتاج واخلدمات، من خالل البحث يف 

والتصورات ذات الصلة على بناء تنافسية  قدرة مفهوم إدارة اجلودة الشاملة واملفاهيم

. وتتمثل أهم أهداف إدارة التميز فيما (2)املنظمات وضمان استمرارها يف املستقبل

 :( 13، 15: 33)يلي

 دراسة متطلبات اجملتمع واحتياجات العمالء، والوفاء بتلك االحتياجات. -

 العاملني. حتقيق جودة العمليات، وتوفري املعلومات ووضوحها لدى مجيع -

 حتقيق الرتابط اجليد واالتصال الفعال بني األقسام والوحدات املختلفة. -

حتسني مركز املؤسسة يف األسواق حمليًا وعامليًا من خالل جودة املنتج ليتالءم مع  -

 متطلبات العصر ومتغرياته.

 مساعدة املؤسسات على تفعيل عملية التحسني املستمر داخلها، وتوفري قدر كايف -

 من املعلومات عن ركائز التميز ومعايريه.

متكني إدارة املؤسسة ومنها التعليمية من حتليل املشكالت بالطرق العلمية  -

الصحيحة، والتعامل معها من خالل اإلجراءات التصحيحية والوقائية ملنع 

 حدوثها مستقباًل.

لتزام بنظام رفع مستوى الوعي لدى املتعاملني مع املؤسسة من خالل إبراز اال -

 اجلودة، والرتابط والتكامل بني مجيع العاملني باملؤسسة، والعمل بروح الفريق.

تطبيق نظام اجلودة، مما مينح املؤسسة االحرتام والتقدير احمللي واالعرتاف  -

 العاملي.

تطوير أداء مجيع العاملني عن طريق تنمية روح العمل اجلماعي التعاوني، وتنمية  -

اجلماعي بهدف االستفادة من كافة الطاقات البشرية  مهارات العمل

 .(232:2)باملؤسسة
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 :(232:2)كما ميكن إبراز أهداف تطبيق إدارة التميز يف أداء املنظمات فيما يلي

 زيادة الكفاءة وحتقيق األهداف الرئيسية للمنظمة. -

 حتسني نوعية املخرجات وتدريب املوظفني على أسلوب تطوير العمليات. -

 وفري بيئة تدعم وحتافظ على التحسني املستمر.ت -

 رابعًا: أهمية إدارة التميز:

تعد إدارة التميز، كمدخل إداري حديث، احلل املثالي الذي ميكن للمؤسسات  

من خالله مواجهة التحديات واالستجابة ملتطلبات العصر احلديث، وذلك ألنه يوفر 

نسيق بني أعضائها واستثمار مدخالت شاملة ومتكاملة متكن املؤسسات من الت

إمكانياتهم ومواردهم ملواكبة املتغريات احمليطة من جهة، وحتقيق نتائج جيدة من 

جهة أخرى. وتستند إدارة التميز إىل إطار فكري يلتزم مبنطق التفكري املنهجي الذي 

يرى أن املؤسسة هى نظام متكامل تتفاعل مكوناته وتتشابك آلياته لتكون نتائجه 

 .(531:32)لقدراتها املشرتكة نتاجًا

وتوفر إدارة التميز للمنظمات خارطة طريق للتميز ملواءمة اسرتاتيجياتها مع  

أهدافها لألداء املستدام. وللتحقق من صحة أدائها، ختضع املؤسسات لتقييم يعتمد 

على إطار عمل لنماذج التميز، وهذا يسمح هلم بفهم نقاط القوة لديهم وجماالت 

. وتكمن أهمية مدخل إدارة (:5:0)ويوجههم لتحقيق مستويات أعلى من األداء التحسني،

 :(30:::5)يف التميز

 يوفر منهجًا قويًا لتحديد نقاط الضعف والقوة يف املنظمات. -2

 يعترب مبثابة دليل للمنظمات من أجل التخطيط والتحسني املستمر. -1

 دي أو مؤسسي.يساعد على تعزيز وحتسني األداء، سواء بشكل فر -5
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 خامسًا: خصائص إدارة التميز:

تتسم إدارة التميز بأنها نظام مفتوح ومتكامل يتكون من جمموعة من أجزاء  

)املدخالت، العمليات، املخرجات( متفاعلة ومتكاملة، حبيث ال يغين أحدها عن اآلخر، 

تالي تتوقف كما أن كل جزء يؤثر يف فعالية وجودة األجزاء األخرى، ويتأثر بها، وبال

فعالية وكفاءة نظام التميز على درجة التناسق والتجانس بني هذه املكونات، وكذا 

يعرف بالتوازن الداخلي للنظام، كما بني مكونات كل جزء يف حد ذاته، وهو ما 

تتوقف على مدى اتفاقه مع معطيات البيئة اليت يطبق فيها النظام، وتوافقه مع 

 .(01:22)لسائدة فيهالظروف والقواعد واملعايري ا

 :(10، 15: :2)وتتصف إدارة التميز بالسمات التالية

التحسني والتطوير املستمر، األمر الذي يضع املؤسسة بشكل دائم يف موقف أفضل  -

 من املنافسني.

بناء وتنمية العالقات مع خمتلف األطراف الذين ترتبط بهم املنظمة، وتوظيف  -

 ص املنظمة للوصول إىل غاياتها وأهدافها.هذه العالقات يف سبيل تعظيم فر

االنطالق من مبدأ أن "ما ال ميكن قياسه ال ميكن إدارته والسيطرة عليه"، وبالتالي  -

فهى تركز على مبدأ القياس وحتديد العناصر واآلليات والعالقات الداخلة يف 

 األداء.

ختالفها يف تنسجم مفاهيم إدارة التميز مع مجيع املؤسسات بغض النظر عن ا -

 احلكم أو النشاط أو كونها مؤسسة حكومية أو خاصة.

التقويم الذاتي، حيث تقوم املؤسسة مبراجعة أوضاعها بصفة مستمرة دون انتظار  -

عمليات التقويم اخلارجي، وتكشف عن أوجه الضعف بها وتأثرياتها على األداء 

فادة منها يف بناء والنتائج املتحققة، وكذا مصادر القوة ومدى استثمارها واإل

 وتنمية القدرات احملورية والقوة التنافسية للمؤسسة.
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الرتكيز على األنشطة ذات القيمة املضافة األعلى، والتخلص من األنشطة األقل  -

عائدًا، وذلك بإسنادها إىل جهات خارجية متخصصة تقوم بها حلساب املؤسسة 

باعتبارها العلى نشطة املعرفية بكفاءة أعلى وتكلفة أقل، ومن ثم الرتكيز على األ

 يف حتقيق القيمة املضافة.

الكشف عن القدرات الكاملة اليت تعرب يف أغلب األحيان عن طاقات وإمكانيات  -

أساسها الفكر اإلنساني واملعرفة املتميزة اليت متيز املؤسسة عن منافسيها، والعمل 

 على تنميتها وتوظيفها لتحقيق التفوق.

 :(05:51)تميز التنظيمي مبجموعة أخرى من اخلصائص، هىوتتصف إدارة ال

قيادة فعالة توفر التوجيه واإلرشاد، وتضمن إحساسًا واضحًا ومشرتكًا بالرسالة  -2

 التنظيمية والرؤية املستقبلية للمنظمة.

عملية ختطيط شاملة وخطط متماسكة ترتجم مهمة املنظمة ورؤيتها وقيمها  -1

 لقياس.إىل أهداف واضحة قابلة ل

لدى األفراد اليت تعمل  معرفة االحتياجات والتوقعات ومستويات الرضا الوظيفي -5

باملنظمة، وكذلك ممارسات العمل اليت تستجيب هلذه االحتياجات والتوقعات، 

 وعمليات التقييم املتبعة لبقاء املنظمة.

ؤيتها تطوير واستخدام مؤشرات األداء التنظيمي اليت حتكم مهمة املنظمة ور -0

وقيمها وأهدافها، وكذلك توفري مقارنات مرتكزة إىل البيانات مع األقران 

 واملنظمات الرائدة.

ثقافة العمل اليت تشجع وتكافئ التميز، وتسعى للتعرف على رضا العاملني،  -3

ومدى االلتزام واملشاركة يف التطوير املهين، واجلمع بني األهداف الفردية 

 والتنظيمية.
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ودعم الربامج واخلدمات، وما يرتبط بها من على املهام الرئيسية،  الرتكيز -2

 إجراءات العمل لضمان الفعالية والكفاءة يف أداء املنظمة.

 سادسًا: بعض مناذج إدارة التميز:

 تتناول الدراسة بعضًا من النماذج العاملية يف إدارة التميز فيما يلي:

وذج جائزة دمينج يف اليابان األساس الذي يعترب من منوذج جائزة دمينج اليابانية: -2

انطلقت منه فكرة مناذج التميز، وقد أنشأ احتاد العلماء واملهندسني اليابانيني يف 

م ختليدًا لدور عامل اإلحصاء األمريكي ويليام إدوار دمينج، والذي يعد 2332عام 

 .(05:30)رائد حركة اجلودة يف العامل

منظمة اليت تطبق إدارة اجلودة الشاملة يف ومتنح جائزة دمينج سنويًا لل 

فلسفتها اإلدارية، وجمال وطبيعة أعماهلا، وبيئة العمل اخلاصة بها. وبغض النظر عن 

طبيعة العمل الذي تقدمه املنظمة، تستطيع أى منظمة أن تتقدم جلائزة دمينج حتت 

مة أم شروط حمددة سواء أكانت عامة أم خاصة، كبرية أم صغرية، جزءًا من منظ

 .(2:33)منظمة بأكملها

ويتطلب النموذج من املنظمات املتقدم للجائزة تقديم وثيقة تصف فيها  

ممارسات إدارة اجلودة الشاملة بها، وتتضمن: وصف األهداف واالسرتاتيجيات اإلدارية، 

الرتقيات، ممارسة اسرتاتيجيات البناء والتحدي، التأثريات الكلية، وخطط املستقبل. 

عمل فحص لتقييم فئوي لستة عناصر أساسية يف موقع املنظمة، وهى: ثم يتم 

سياسات اإلدارة وكيفية تنفيذها، تطور املنتج اجلديد واإلبداع يف العمليات، الصيانة 

تكنولوجيا املعلومات، تنمية والتحسينات، نظام اإلدارة، حتليل املعلومات واستخدام 

ر من أربع زوايا هى: الفعالية، والتناسق، املوارد البشرية. ويتم تقييم هذه العناص

 .(532:35)واالستمرارية، والدقة

أنشئت هذه اجلائزة مبوجب القانون العام  منوذج جائزة بالدريج األمريكية: -1

م، وهى عبارة عن جائزة تهدف إىل املساعدة يف 2351األمريكي الصادر يف أغسطس 
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املمارسات بني  أفضلملشاركة بني حتسني العمليات والنتائج، وتوفري االتصال وا

منظمات الواليات املتحدة األمريكية، وتستخدم كأداة عمل لفهم وإدارة األداء 

 .(0:53)التنظيمي، وتوجيه الفكر االسرتاتيجي، وتوفري فرص للتعلم

 Malcolm Baldrige Nationalوقد مت اعتماد منوذج مالكومل بالدريج  

quality (Award (MBNQA)  لتحسني التنافسية، وتطوير ثقافة كمحفز

اجلودة والتميز باملنظمات بداًل من جمرد جائزة لألداء املتميز تسعى املنظمات 

 .(132:05)للحصول عليها

وتشتمل معايري جائزة بالدريج على متطلبات حتقيق اجلودة الشاملة يف األداء، 

 (5:53)وتعتمد آلية عمل النموذج على سبع معايري هى:

 نقطة(. :21دة )القيا -2

 نقطة(. 53االسرتاتيجية ) -1

 نقطة(. 53املتعاملون ) -5

 نقطة(. :3القياس والتحليل وإدارة املعرفة ) -0

 نقطة(. 53املوارد البشرية ) -3

 نقطة(. 53العمليات ) -2

 نقطة(. :03النتائج ) -1

ية إلدارة املؤسسة األوربأنشئت  منوذج التميز للمؤسسة األوربية إلدارة اجلودة: -5

م لتطوير إطار أوربي لتحسني اجلودة بتماشى مع 2332اجلودة منوذج التميز عام 

جائزة بالدريج يف الواليات املتحدة وجائزة دمينج يف اليابان، وهو ميثل إطارًا 

للتقييم الذاتي باملنظمات، وأساس للحكم على املتقدمني للحصول على 

 .(32:03)اجلائزة
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هو إطار لتقييم املؤسسات للحصول على  EFQMألعمال ومنوذج التميز يف ا  

جائزة اجلودة األوربية اليت تهدف إىل تنمية الوعي بأهمية اجلودة يف السوق العاملية. 

هو دعم املنظمات لتحقيق التميز يف األعمال من خالل  EFQMواهلدف من منوذج 

أن األداء املمتاز )مثل التحسني املستمر ونشر العمليات. واالقرتاض املهم للنموذج هو 

أداء املتعاملني واألداء املالي( مشتق من مخسة عوامل متكني )مثل القيادة 

واالسرتاتيجية واألفراد واملوارد والعمليات(. على أساس تلك الفرضية، ينقسم 

-:3وخيصص أوزانًا متوازنة ) -أى عامل التمكني والنتائج –النموذج إىل جمالني 

 .(253:53)( بني اجملالني:3

الدولية االسرتالية منوذج أنشأت منظمة املعايري  منوذج جائزة التميز االسرتالية: -0

م باالستفادة من مناذج التميز العاملية، وذلك إلدخال 1::1التميز االسرتالي عام 

التحسينات يف أداء أعمال املنظمات االسرتالية، وتتضمن سبعة معايري رئيسية 

على العمالء والسوق، االسرتاتيجية والتخطيط، املوارد  هى: القيادة، والرتكيز

البشرية، املعلومات واملعرفة، إدارة العمليات والتحسني واإلبداع، النجاح 

 :(0:32). ويقوم النموذج على مفاهيم التميز التالية(2)واالستدامة

يًا يركز القيادة من خالل القدوة واملثل، وذلك يوفر توجهًا واضحًا، وبناًء تنظيم -أ 

 على حتقيق األهداف باستمرارية.

تفهم االحتياجات احلالية واملستقبلية للعمالء، واستخدامها يف خطط  -ب

 واسرتاتيجيات املنظمة وإنتاجها وخدماتها.

 التحسني املستمر للعمليات. -جـ

 األفراد من خالل إطالق مهاراتهم اإلبداعية للتغيري والتحسني.تنمية قدرات  -د 

 للتكيف واالستجابة الستمرارية التحسني واإلبداع والتعلم.مية ثقافة املنظمة تن -هـ



 

 

 

 عبري حممد عبد الدايم مصطفى

عبد الدايم حممد 

 مصطفى

 

 

 

 

 إدارة التميز كمدخل لتحسني األداء باملعاهد لثانوية األزهرية

 

 

حتسني األداء من خالل استخدام البيانات واملعلومات واملعرفة، وذلك لفهم  -و 

 املتغريات املؤثرة، وتطوير االسرتاتيجية وعمليات اختاذ القرارات.

 البيئية.السلوك األخالقي جتاه املسئولية االجتماعية و -ز 

 الرتكيز على استمرارية النتائج والقيم واملخرجات. -ح 

ومن خالل عرض بعض مناذج إدارة التميز السابقة، يتبني أن تلك النماذج  

متثل مدخاًل وإطارًا فكريًا للمؤسسات املختلفة ومنها التعليمية لتحقيق التميز يف 

ملخرجات، وتلبية رغبات أدائها، واستمرارية التطوير والتحسني، وحتقيق جودة ا

 وتوقعات العمالء ومجيع أصحاب املصلحة.

 سابعًا: معوقات إدارة التميز:

 :(052:21)ميكن تقسيم معوقات إدارة التميز باملنظمات إىل نوعني، هما

وتتمثل يف منط القيادة، وضعف تأهيل املوظفني، وافتقار  معوقات داخلية: -أ 

 ى األمناط املألوفة، والبعد عن التجديد والتميز.التقنية واملعلومات، واالعتياد عل

مثل مجاعات الضغط وشح املوارد والشراكات واألنظمة  معوقات خارجية: -ب

سواء الداخلية أو اخلارجية دون السياسية واالجتماعية املتبعة. وحتول املعوقات 

 تطبيق إدارة التميز، ومنها:

 ضعف املوارد املالية للمؤسسة. -

 ة اإلدارة العليا بإدارة التميز.عدم قناع -

 عدم وضوح املسئوليات املتعلقة بإدارة التميز. -

 عدم وجود نظام مناسب للمعلومات يساعد على ممارسة إدارة التميز. -

عدم توافر الوقت الكايف لإلدارة بسبب ميلها للمركزية وانشغاهلا يف األعمال  -

 الروتينية واإلجرائية.
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املديرين بوضع املؤسسة احلقيقي، وميل املديرين عمومًا إىل قلة الوعي، وقبول  -

أن وضع املؤسسة جيد، ثم يتمسكون بهذه االنطباعات اخلاطئة، وتصبح مع 

 الزمن غري قابلة للتغيري.

انشغال املديرين وإدارة املؤسسات يف تصريف األمور اليومية للمؤسسة، حبيث ال  -

ت الكايف لكل ما تتطلبه إدارة التميز من يتيح نظام األولويات املعمول به الوق

 (.22::22وقت وجهد)

 ابتعاد املؤسسات البريوقراطية عن جعل التميز املؤسسي أولوية من أولوياتها. -

تدني مستوى النظام أو الطريقة اليت جيري بها العمل، حيث تتبنى بعض  -

تيبة فقط، بل املؤسسات اإلدارية نظامًا ضعيفًا تسوده األعمال الروتينية الر

ويقف عائقًا لروح املبادرة ولسلوكيات املوظفني اإلضافية فضاًل عن عدم 

 توفريه.

قلة مساندة العمل اجلماعي، والتمسك باألمناط املألوفة، وغياب وضوح  -

 الرؤية، والدوافع الداخلية للتميز واإلبداع، وغياب جو احلرية.

وعدم وضوح األهداف، وعدم البريوقراطية وما يصاحبها من مجود وتعقيد  -

االستفادة من أنظمة املعلومات بشكل سريع ومستمر بني األقسام واإلدارات، 

وضعف البنية التحتية الالزمة إلدارة التميز وخاصة ما يتعلق باإلدارة 

 اإللكرتونية.

اعتماد برامج إدارة التميز على خرباء باجلودة والتميز أكثر من اعتمادها  -

 لعاديني يف املؤسسة.على األشخاص ا

 الرتكيز على اساليب معينة يف إدارة التميز، وليس على النظام كله. -

 قلة املرونة يف اهليكل التنظيمي وعدم كفاءته. -

 (.22:22غياب الدعم الكايف لتطبيقات إدارة التميز) -
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 ثامنًا: متطلبات تطبيق إدارة التميز:

ت األحداث والتحديات العاملية بشكل مع بداية القرن احلادي والعشرين، توال  

يصعب معه على الكثري من املنظمات استيعابها أو حتى التعامل معها، ناهيك عن 

حماولة السيطرة عليها، ولقد صاحب ذلك ظهور ما يسمى بالنظام العاملي اجلديد، 

ة والبدء يف تطبيق العديد من السياسات االقتصادية القائمة على آلية السوق، باإلضاف

على منو الكثري من التكتالت االقتصادية العاملية، والتحول من عصر الصناعة إىل 

عصر املعرفة أو عصر االقتصاد القائم على املعرفة. ومن ثم أصبحت املنظمات اليت 

لديها القدرة على االستفادة من هذه املعرفة وامتالكها هى اليت سيتاح هلا الفرصة 

. ومن أهم متطلبات إدارة (52:1)ية واالستمرار يف السوقخللق التميز والقدرة التنافس

 :(533:32)التميز

يعكس التوجهات الرئيسية للمنظمة والنظرة  هيكل اسرتاتيجي متكامل: -2

املستقبلية مثل: مهمة املنظمة اليت تعكس النتائج الرئيسية اليت تسعى املنظمة 

االسرتاتيجية اليت تطمح  إىل حتقيقها، والنظرة املستقبلية للمؤسسة، واألهداف

اإلدارة إىل حتقيقها، وآلية إعداد اخلطط االسرتاتيجية ومتابعتها وقياس 

 عوائدها وتقييم إجنازاتها. 

اليت حتكم وتنظم عمل املنظمة، وتوجه املسئولني  نظام متكامل من السياسات: -1

 عن األداء لقواعد ومبادئ اختاذ القرار.

لة للتعديل والتكيف مع املتغريات الداخلية قاب هياكل تنظيمية مرنة: -5

واخلارجية. تتميز هياكل إدارة التميز بدرجة من الالمركزية نتيجة االعتماد 

على متكني العمال وتفويضهم يف جماهلم، باإلضافة إىل االستخدام املتعمق 

 لتقنيات املعلومات واالتصاالت.
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حتليل العمليات، ومبادئ  حيدد آليات نظام متطور لضمان اجلودة الشاملة: -0

 حتديد متطلبات وشروط اجلودة، وآليات التحكم والتقييم.

يتضمن آليات حتديد املعلومات املطلوبة ومصادرها  نظام معلومات متكامل: -3

ووسائل مجعها واسرتجاعها، والقواعد واآلليات الالزمة لتنفيذها لدعم اختاذ 

 القرار.

يوضح قواعد وآليات ختطيط واستقطاب  بشرية:نظام متطور إلدارة املوارد ال -2

املوارد البشرية وتطويرها. كما يتضمن قواعد وآليات تقييم األداء، ومبادئ 

 تعويض العمال وفق نتائج األداء.

الذي يتضمن قواعد وآليات لتحديد الوظائف واملهام املطلوبة،  نظام إدارة األداء: -1

تقييم األداء الفردي واألداء اجلماعي وقواعد توجيه ومتابعة األداء، ومبادئ 

 واملؤسسي.

اليت تضع األسس واملعايري، وتوفر عناصر التنفيذ السليم  القيادة الفعالة: -5

 للخطط والربامج وتعزز فرص املنظمة يف حتقيق إدارة التميز.

وبتوفري مقومات التميز، متر عملية تطبيق مدخل إدارة التميز باملنظمات   

 :(2:5:23)هىبعدة مراحل، 

وهى مرحلة تكوين املهارات واالجتاهات لدى  مرحلة اإلعداد والتمهيد للتميز: -2

صانعي ومتخذي القرارات والقيادات اإلدارية باملنظمة من خالل تدريبهم وزيادة 

 قدرتهم على قيادة عمليات التغيري يف املنظمة.

يلية للتميز، يف هذه املرحلة وضع اخلطط التفصويتم  مرحلة التخطيط: -1

وحتديد اهليكل التنظيمي الدائم واملوارد املادية والبشرية الالزمة لتطبيق إدارة 

 التميز، وكذلك اختيار القيادة املتميزة لربنامج التميز.
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ويف هذه املرحلة يتم تنظيم العمل داخل املنظمة لتطبيق  مرحلة التنظيم: -5

والتوجه الرأسي واألفقي، وقيادة التميز، وتتسم هذه املرحلة بوحدة الفعالية، 

 العمليات.

وتشمل هذه املرحلة اختيار املنفذين وتدريبهم، بهدف خلق  مرحلة التنفيذ: -0

 اإلدراك والوعي التام بتنمية املهارات الالزمة، وحتقيق األهداف املطلوبة.

، وتشمل هذه املرحلة تقييم ما مت إجنازه يف املراحل السابقةمرحلة التقييم:  -3

ومدى إمكانية إحالل التميز التنظيمي باملنظمة، والفوائد اليت حتققها، 

 والعقبات اليت تعوق تطبيقها.

وفيها يتم استثمار اخلربات  مرحلة تبادل ونشر اخلربات اخلاصة بالتميز: -2

والنجاحات اليت مت حتقيقها، إذ تطلب إدارة املنظمة من مجيع الوحدات، ومن 

العمالء وأصحاب املصلحة يف اجملتمع املشاركة يف عمليات  املتعاملني معها، من

 التحسني باملنظمة.

 تاسعًا: دور إدارة التميز يف حتسني األداء:

تتعدد أمناط اإلدارة داخل املؤسسات، إال أن أكثر هذه األمناط حرصًا على   

فسها الوصول باملؤسسة إىل مستوى التميز هى إدارة التميز، إذ تضع هذه اإلدارة لن

نهجًا حمددًا لتحقيق التحسني املستمر ألداء األفراد واملؤسسة ككل، هذا النهج 

يعتمد على قراءة واعية ملعطيات الواقع مبا فيه من مشكالت، ومبا يتطلع إليه من 

آمال وطموحات، ويصبح التحسني املستمر مبنهجه املعروف أحد الركائز األساسية 

 ناصر ومكونات املؤسسة.هلذه اإلدارة من أجل تطوير كل ع

 –يف هذه املعاهد وعلى مستوى املعاهد األزهرية الثانوية تصبح إدارة التميز  

معنية بتطوير جذري وشامل ومستمر لكل عناصر ومكونات العملية  –عند وجودها 

التعليمية باملعاهد الثانوية األزهرية، من ممارسات إدارية، ومعلمني، وطرائق تدريس، 
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ومناهج وأنشطة دراسية، فهى تهدف باألساس إىل الوصول بكل هذه  وطرق تقويم،

املكونات إىل مستوى عاٍل من اجلودة، حبيث تصبح املؤسسة قادرة على حتقيق التميز 

 يف إنتاجيتها، وأن خترج طالبًا متميزين وفقًا ملعايري التميز.

 إن فلسفة اجلودة والتميز وأسلوب التحسني املستمر هى إحدى ركائز 

التطوير التنظيمي للوصول إىل اجلودة الشاملة، واليت تتطلب التزامًا مبدئيًا من 

العليا إلجراء التحسينات، وحتقيق الرضا الكامل للمستفيدين والقائمني على اإلدارة 

تقديم اخلدمات، كما أنها تتطلب التزامًا وشعورًا باملسئولية الشخصية من مجيع 

، وهى رغبة كل ز أحد املبادئ األساسية إلدارة التميزالعاملني باملنظمة، وهذا يعز

األفراد يف املنظمة يف عملية التحسني املستمر، وذلك من خالل تسخري معارفهم 

ومهاراتهم يف هذه العملية، ويقع على عاتق إدارة التميز توفري متطلبات جناح جهود 

 .(32:15)التحسني التحسني املستمر، ألنه بدون ذلك لن يكتب النجاح ألى جهود يف

ويشكل مدخل التحسني املستمر أساسًا فلسفيًا مهمًا لزيادة فاعلية وكفاءة  

عمليات اجلودة، وختفيض التكاليف من أجل حتقيق مزايا إضافية للمؤسسة 

وللمستفيدين منها، وأصبح إجراء التحسني املستمر حافزًا يدفع العاملني إىل إجناز 

كلفة، فضاًل عن متكني املؤسسة من االستفادة من هذا أعماهلم جبودة كبرية وبأقل ت

احلافز يف تدريب العاملني لتطوير مهاراتهم وزيادة قابليتهم على مواكبة التطوير 

التكنولوجي للعمليات، وتعزيز السياسة اإلدارية بالصورة اليت تقوي كل مظاهر 

 .(103:3)املرغوبة األعمال وتطوير أداء املؤسسة، والعمل اجلاد حنو حتقيق األهداف

ليس عملية عشوائية ارجتالية، بل هو  Kaizenمدخل التحسني املستمر إن  

عملية تطوير مستمر ال تنتهي أبدًا طاملا كانت املؤسسة قائمة، وهى عملية شاملة 

جلميع العناصر واملكونات، وتتطلب تبين مجيع العاملني آلليات التحسني املستمر 

 .(51:52)هلاواستعدادهم للعمل وفقًا 
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وجتدر اإلشارة إىل أن مدخل التحسني املستمر يعمل على االبتعاد عن  

التعقيدات اإلدارية، ويهدف إىل ختفيف اإلجراءات غري الالزمة، وتسهيل حركة العمل 

بإزالة ما يعوق األداء، كما يعين تبين مدخل التحسني املستمر االهتمام مبا يتم داخل 

 .(205:51)على أرض الواقعموقع األحداث والعمليات 

وميكن حتديد أهمية التحسني املستمر فيما يتعلق جبودة األداء يف جمموعة  

 :(112:5)من اجلوانب من أهمها

التحسني املستمر واإلبداع يعدان وجهان لعملة واحدة، وهما ركيزتان أساسيتان  -أ 

 لضمان جناح املنظمة.

، فعندما حيقق اإلنسان أهداف التحسني التحسني املستمر عملية ال تنتهي أبدًا -ب

 املستمر يف مرحلة معينة يتطلع إىل الوصول إىل املرحلة العلى.

اهلدف األمسى لعملية التحسني املستمر هو حتسني األداء الذي يؤدي إىل  -جـ

 حتسني اإلنتاج، مما حيقق رضا املستفيدين.

املؤسسي، فإن ذلك يف حاجة جناح عملية التحسني املستمر يف حتسني األداء ومن أجل 

 إىل توافر العديد من الشروط من أهمها:

وضوح خطة التحسني املستمر اليت تستهدف حتسني أداء العاملني يف أذهان  -أ 

 كافة العاملني باملؤسسة.

الدعم الكبري من املسئولني عن املؤسسة خلطة التحسني املستمر، وإقناع العاملني  -ب

 مبدى أهميتها.

كافة االتصاالت األفقية والرأسية داخل املنظمة، حبيث ميكن تناول دعم  -جـ

 املعلومات اخلاصة بتطوير األداء بيسر وسهولة.
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ويتمتع مدخل التحسني املستمر لألداء يف التعليم الثانوي بالعديد من  

 :(3:1)اخلصائص من أهمها

عن التعليم  استمرارية التحسني، فال جيب أن تنقطع عمليات التحسني املستمر -2

الثانوي، إذ جيب أن متتلك املؤسسة روح التحسني املستمر، ويصبح التحسني 

جزءًا من فكرها، فالتحسني مستمر للمعلم والطالب واإلدارة املدرسية والتوجيه 

الفين، وواضع املنهج، وراسم السياسات التعليمية، فالتحسني املستمر عملية 

 النهائية.

وية بالدعم الكامل للممارسات املبدعة واالبتكارات اليت تدعم التزام القيادة الرتب -1

 التحسني املستمر.

التحسني املستمر مسئولية كل فرد يف التعليم الثانوي بدءًا من القيادة العليا  -5

وحتى أصغر عامل يف املؤسسة، فهو مسئولية شاملة لكافة العاملني على كافة 

 ادميية.املستويات اإلدارية والتنظيمية واألك

يركز مدخل التحسني املستمر على املواقع األكثر اسرتاتيجية داخل التعليم  -0

 الثانوي العام.

ومن هنا يتعني على إدارة املعاهد الثانوية األزهرية اليت تأخذ مببادئ إدارة  

التميز، أن تكون قادرة على وضع خطط التحسني املستمر لألداء مبستوياته 

اإلداري لقيادات املعهد واإلداريني، واألداء األكادميي واملهين  املختلفة، مثل األداء

للمعلمني، وكذلك أداء الطالب املتعلمني، ولكي تكون خطة التحسني املستمر 

تتسم بالتميز، فالبد أن يسبقها حتليل جيد لواقع املعهد، والتعرف على أهم 

لتحسني املستمر لألداء املشكالت، وجوانب التميز والضعف يف األداء، ثم بناء خطة ا

حبيث تزيد مواطن القوة قوة، وتقضي على مواطن الضعف، وهذه العملية حتتاج 

إىل تطوير القيادات باملعاهد األزهرية وتدريبهم املستمر على كيفية بناء خطة 

 التحسني املستمر.
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 :اخلطوة الثالثة

 أواًل: نتائج البحث:

مليات لتحقيق نتائج فعالة مع تقوم فلسفة إدارة التميز على حتسني الع -

استهالك أقل للموارد وحتسني جودة املنتج واخلدمة، وتوفر للمنظمة رؤية 

واضحة واسرتاتيجيات وسياسات مدروسة حتاول أن تصل إىل أفضل الطرق 

 لتحقيق الرؤية واألهداف والغايات اليت تنشدها املنظمة.

عديد من املربرات، منها أن اجملتمع يرجع تبين املؤسسات ملدخل إدارة التميز إىل ال -

يف حركة مستمرة، وأن املوارد البشرية يف تطور مستمر، وتغري التقنيات، وتسارع 

نتائج البحث العلمي والتطوير التقين، وتبلورها يف مستجدات إنتاجية من سلع 

وخدمات غري مسبوقة، وتغري العالقات وأمناط العمل، وكذلك تغري طبيعة 

كومية لتنظيم األعمال وضبط حركة االقتصاد الوطين وفق التدخالت احل

 مفاهيم تأخذ مبنطق اقتصاد السوق وحرية التنافس.

تقوم إدارة التميز على االستغالل األمثل ملوارد املنظمة املتاحة من خالل جممعة  -

من اجلهود واإلجراءات واألنشطة املتكاملة لتحقيق جودة املخرجات وتلبية رغبات 

 العمالء وأصحاب املصلحة.ومنافع 

تنطلق إدارة التميز من دراسة متطلبات اجملتمع واحتياجات العمالء، وحتديد  -

األهداف الرئيسية للمنظمة يف ضوئها، وحتقيق جودة العمليات، وتطوير أداء 

مجيع العاملني عن طريق تنمية روح العمل اجلماعي التعاوني، وخلق بيئة تدعم 

 ملستمر، وحتسني نوعية املخرجات.وحتافظ على التحسني ا

تتعدد مناذج إدارة التميز منها، منوذج جائزة دمينج اليابانية، منوذج بالدريج  -

األمريكية، منوذج التميز للمؤسسة األوربية إلدارة اجلودة، منوذج جائزة التميز 
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ن ثم الكندية، منوذج جائزة التميز السنغافورية، منوذج جائزة التميز االسرتالية، وم

 يتعني على املؤسسة أن ختتار من بني هذه النماذج ما يتناسب مع طبيعتها.

إن إدارة التميز تتميز بقدرتها على التحسني والتطوير املستمر، وقيادة االبتكار  -

واإلنتاجية العالية، وحتقيق مستويات الرضا الوظيفي لدى العاملني، ومتكني 

عوائد ومنافع متوازنة جلميع أصحاب املنظمات من التقويم الذاتي، وحتقيق 

 املصلحة.

تتمثل جماالت إدارة التميز يف إدارة وقيادة فعالة للمؤسسة، وتنمية املوارد البشرية،  -

واملبادرة يف التحسني والتطوير، وتقوية العالقة مع العمالء، واالستفادة من 

 التكنولوجيا احلديثة، وخلق قمة ألصحاب املصلحة.

األداء أحد املهام األساسية إلدارة التميز، يتعني عليها أن تتدرب على ميثل حتسني  -

 بناء خطة التحسني املستمر، وعلى كيفية تنفيذها.

يعرب التحسني املستمر لألداء عن مؤسسة لديها الرغبة يف التطوير املستمر، وتطوير  -

ها القدرة على امكاناتها وقدراتها حتى تصبح مؤسسة متميزة، تتمتع بسمعة جيدة، ولدي

 املنافسة.

 ثانيًا: توصيات البحث:

يف ضوء كل مـن اإلطـار العـام للبحـث وكـذلك اإلطـار النظـري للبحـث، ويف          

 ضوء ما توصل إليه البحث من نتائج توصي الباحثة مبا يلي:

ضرورة تبين مفاهيم ومعايري إدارة التميـز يف إدارة املعاهـد الثانويـة األزهريـة حتـى       -2

 ملسئولون عن إدارة هذه املعاهد من حتقيق تطوير حقيقي وجوهري.يتمكن هذه ا

ضـــرورة تـــدريب قيـــادات املعاهـــد الثانويـــة األزهريـــة علـــى وضـــع خطـــط للتحســـني   -1

 املستمر لألداء بهذه املعاهد.
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 :املراجـــع

 أواًل: املراجع العربية:

قيقـه  ماهيتـه وكيـف ميكـن حت    -أمحـد مجيـل، حممـد سـفري: "التميـز يف األداء      -2

يف املنظمــــات، جممــــع مــــداخالت امللتقــــى الــــدولي الثــــاني حــــول األداء املتميــــز        

للمنظمات واحلكومات"، الطبعة الثانية، منو املؤسسات واالقتصاديات بني حتقيق 

 11األداء املثــالي وحتــديات األداء البيئــي، املنعقــد جبامعــة ورقلــة بــاجلزائر، يــومى   

 م.1:22نوفمرب  15و

م رجب النفراوي: "حتقيـق الفاقـد الصـناعي باسـتخدام منهجيـة      أمحد عبد السال -1

كايزن للتحسني املستمر"، رسالة ماجستري غري منشـورة، كليـة التجـارة، جامعـة     

 م.1:25املنصورة، 

أمحد مؤيد عطية احليالي، وأمحد حسني حسن اجلرجري: "مدى إسهامات نظام  -5

دراسـة اسـتطالعية آلراء    -"دعم القدرات يف تنفيذ التحسني املستمر للمنظمـات 

ــة الرافــدين،          ــة تنمي ــة املوصــل، جمل ــة مــن مــوظفي األلبســة اجلــاهزة يف مدين عين

 م.1:21، كلية اإلدارة واالقتصاد، جامعة املوصل، :22، ع50مج

أسامة حممد سيد: "نظام مقرتح لتدريب شـيوخ املعاهـد الثانويـة األزهريـة مبصـر       -0

، 0، ع:2اســات تربويــة واجتماعيــة، مصــر، مــج   يف ضــوء احتياجــاتهم التدريبيــة"، در  

 م.0::1أكتوبر 

ــيم       -3 ــودة التعلــ ــتة ســــيجما يف حتســــني جــ ــايري ســ ــق معــ ــة: "تطبيــ ــو غليطــ ــام أبــ إهلــ

ــالي" ــيري      -العـ ــوم التسـ ــة وعلـ ــادية والتجاريـ ــوم االقتصـ ــة العلـ ــة كليـ ــة حالـ دراسـ

 م.1:21، اجلزائر، 01جبامعة سكيكة، جملة العلوم االنسانية، ع

( بشأن 2:5ريف: قطاع املعاهد األزهرية، مكتب املدير العام: قانون رقم )األزهر الش -2

 (.20-25إعادة تنظيم األزهر وهيئاته، الباب الرابع، املواد )
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السيد حممد عبد الغفار، وأشرف يوسف سليم همام: "دراسة وحتليل الـدور الـذي    -1

يف  Knowledge Workersاألداء االســـرتاتيجي ملنتجـــي املعرفـــة تؤديـــه إدارة 

حتقيق التميز التنظيمي"، )دراسة ميدانية بالتطبيق على اجلامعـات السـعودية(،   

 م.1:25، ديسمرب 205جملة املدير الناجح )إدارة األعمال(، مصر، ع

اجمللس األعلى لألزهر: "إصالح وتطوير األزهر ليتفق مع إجنازات الثورات"، تقرير  -5

 م.1:20األزهر، ( بشأن تطوير مقدم ملكتب شيخ 3رقم )

 م.:1:2اهليئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد: "النشرة الدورية"، يناير  -3

اهلاللي الشربيين اهلاللي، وأماني السـيد غبـور: "مـدخل إدارة التميـز ومتطلبـات       -:2

 تطبيقه يف جامعة املنصورة.

العــالي وفــق النمــوذج  العياشــي زرزار، ومحــزة بــن وريــدة: "إدارة التميــز يف التعلــيم  -22

ــة العربيــة لضــمان         األوربــي للتميــز"، دراســة حالــة كليــة الرتبيــة ســكيكدة، اجملل

 م.1:23، 01، ع21جودة التعليم اجلامعي، جامعة العلوم والتكنولوجيا، مج

حســــني باشــــيوة: "تـــــبين اســــرتاتيجية إدارة اجلـــــودة والتميــــز املؤسســـــي يف إدارة      -21

ئرية لتحقيق امليزة التنافسـية املسـتدامة"، اجمللـة    مؤسسات التعليم العالي اجلزا

، نــوفمرب 0، ع5العربيــة للجــودة والتميــز، مركــز الــوراق للدراســات واألحبــاث، مــج 

 م.1:22

إجتـاه شـرطي"، القـاهرة، مكتبـة عـني       –حامد أمحد رمضان بدر: "إدارة املنظمات  -25

 مشس.

متيز أداء العاملني"، اجمللة العربية دانيا ناصر عبداهلل: "إدارة املعرفة وأثرها على  -20

ــة   ــوم االجتماعيـ ــوارد      –للعلـ ــة املـ ــة وتنميـ ــة لالستشـــارات العلميـ ــة العربيـ املؤسسـ

 م.1:25، يناير 25، ع1البشرية، مصر، مج
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رضــا ابـــراهيم املليجــي: "إدارة التميـــز املؤسســي بـــني النظريــة والتطبيـــق"، عـــامل      -23

 م.1:21الكتاب، القاهرة 

22- - - - - - - - - - - -- ــة   - ــة جبامعـ ــام العلميـ ــوير األقسـ : "تطـ

ــة العربيــة، املركــز         ــز"، جملــة مســتقبل الرتبي حائــل يف ضــوء معــايري إدارة التمي

 .1:22، يناير ::2، ع15، 15العربي للتعليم والتنمية، مج

سامي بن جربان زويد السواط: "معوقات تطبيق إدارة التميز يف املدارس الثانوية  -21

 مبدينة تبوك".

ــيد -25 ــب      سـ ــر، دار الكتـ ــي"، مصـ ــز التنافسـ ــداع والتميـ ــرب: "إدارة اإلبـ ــاد الـ ــد جـ حممـ

 م.1:25املصرية، 

عبداحلميـد أمحـد الســيد صـقر: "تطـوير اإلدارة املركزيــة للمعاهـد األزهريــة يف       -23

ــة،       ــة الرتبيـ ــورة، كليـ ــري منشـ ــوراه غـ ــالة دكتـ ــر"، رسـ ــر اإلداري املعاصـ ــوء الفكـ ضـ

 م.2::1جامعة األزهر، 

م أبــو قحــف: "أساســيات اإلدارة"، االســكندرية، مصــر، الــدار اجلامعيــة،      عبدالســال -:1

 م.2333

قبطان شوقي: "إدارة التميز: الفلسفة احلديثة لنجاح املنظمـات يف عصـر العوملـة     -12

واملنافسة"، امللتقى الدولي الرابع: املنافسة واالسرتاتيجيات التنافسية للمؤسسة 

الــدول العربيــة، كليــة العلــوم االقتصــادية   الصــناعية خــارج قطــاع احملروقــات يف  

وعلــوم التســيري جبامعــة حســيبه بــو علــي بالشــلف وخمــرب العوملــة القتصــاديات       

 م.:1:2مشال إفريقيا، الشلف، نوفمرب 
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كروز تراحيب سامل العجمي: "تطوير األداء اإلداري بالتعليم األساسي يف ضـوء   -11

ــا،  مـــدخل إدارة التميـــز"، جملـــة البحـــث العلمـــي يف ا  لرتبيـــة، كليـــة الرتبيـــة بقنـ

 م.1:21، 25، ع5جامعة جنوب الوادي، مصر، مج

دراسة  -مبارك عواد الربازي: "متطلبات تطبيق إدارة التميز يف جامعة الكويت" -15

 م.1:23، القاهرة، 3، ج22حتليلية، جملة البحث العلمي يف الرتبية، ع

زهريــة يف ضــوء مــدخل اإلدارة حمســن لبيــب عبــدالرازق: "تطــوير إدارة املعاهــد األ  -10

، 2اإللكرتونيــة"، جملـــة الرتبيـــة للبحـــوث الرتبويــة والنفســـية واالجتماعيـــة، مـــج  

 م.3::1، كلية الرتبية، جامعة األزهر، مايو :20ع

حممد حفين خليفة: "دراسة حتليلية مقارنـة لـدور شـيخ املعهـد األزهـري ومـدير        -13

غــري منشــورة، كليــة الرتبيــة، جامعــة  املدرســة الثانويــة العامــة"، رســالة دكتــوراه  

 م.:233األزهر، 

حممد صربي حافظ: "تعاقب شيوخ املعاهد األزهرية وآثارها على بعض جوانـب   -12

العمليــة التعليميــة"، جملــة الرتبيــة للبحــوث الرتبويــة والنفســية واالجتماعيــة،     

 م.1::1، مارس 2:1، ع2كلية الرتبية، جامعة األزهر، مج

ــالتعليم   حممـــد الســـيد حم -11 ــد األداء املدرســـي بـ ــد اإلخنـــاوي: "متطلبـــات جتويـ مـ

ــة        الثــانوي الصــناعي يف مصــر يف ضــوء مــدخل جمتمعــات الــتعلم املهنيــة"، جمل

 م.1:22، 0، ع20كلية الرتبية، جامعة طنطا، مج

مرفــت مجــال الــدين علــى مشــروخ" "آليــات التطــوير التنظيمــي وحتقيــق اجلــودة    -15

العالي من منظور طريقة تنظـيم اجملتمـع"، جملـة    الشاملة يف مؤسسات التعليم 

 م.1:23، اجلمعية املصرية لألخصائيني االجتماعيني، 30اخلدمة االجتماعية، ع

ــم )    -13 ــرار رقـ ــر: "القـ ــيخة األزهـ ــنة 533مشـ ــادة:1:2( لسـ ــأن إنشـــاء املكتـــب   2، مـ " بشـ

 م.:1:2التنفيذي لضمان اجلودة والتدريب بقطاع املعاهد األزهرية، القاهرة، 
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التميــز العامليـــة"، رســـالة ماجســـتري غـــري منشــورة، كليـــة الرتبيـــة، جامعـــة بنهـــا،   

 م.1:22
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 م.1:22مشس، القاهرة، 
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 م.3::1، 1، ع2احملاسبية واملالية، جامعة بغداد، مج
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