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  :ملخص 
واقع أداء معاھد البحوث االستشاریة بالجامعات السعودیة، في تطویر الدراسة  ھدفت ھذه

استخدمت الباحثة المنھج الوصفي ، ولتحقیق أھداف الرسالة، ضوء معاییر التمیز المؤسسي
اعتمدت على االستبانة أداة لجمع البیانات والمعلومات المتعّلقة ا كم، بأسلوبیھ الوثائقي والمسحي

وقد بلغ مجتمع ،  لتحكیم التصور المقترحإلى استخدام أسلوب مسح الخبراءباإلضافة ، بالدراسة
قائًدا من ) ١٤٢(مستشاًرا، و) ٢٥٠(من القیادات في معاھد البحوث االستشاریة، و) ١٢(الدراسة 

من ) ١٢(كما تكّون أفراد الدراسة من ، خدمات معاھد البحوث االستشاریةالجھات المستفیدة من 
قیادات من الجھات المستفیدة ) ١٠٧(مستشاًرا، و) ١٣٥(القیادات في معاھد البحوث االستشاریة، و

جاء واقع أداء معاھد البحوث  :وجاءت النتائج كما یلي، من خدمات معاھد البحوث االستشاریة
 من وجھة نظر قیادات المعاھد ات السعودیة، بدرجة موافقة متوسطة،االستشاریة بالجامع

، القیادة: (والمستشارین من أعضاء ھیئة التدریس في ضوء معاییر التمیز المؤسسي
وبمتوسط ) النتائج، والشراكات والموارد، والعملیات والخدمات، والموارد البشریة، االستراتیجیات

، ٣(ار االستراتیجیات على المرتبة األولى، وبمتوسط ؛ حیث حصل معی)٥ من ١١، ٣(حسابي 
 ،)٥ من ٧٢، ٢(؛ بینما حصل معیار الموارد البشریة على المرتبة األخیرة، وبمتوسط )٥من٢٧

لتي تحول دون تحقیق التمیز المؤسسي في معاھد البحوث االستشاریة  احصلت الصعوبات
قلة (حیث حصلت عبارة ، رجة متوسطة؛ أي بد)٥ من ٢٤، ٣(بالجامعات السعودیة على متوسط 

على المرتبة األولى، وبمتوسط ) توافر البرامج التدریبیة للمستشارین وفًقا لمعاییر التمیز المؤسسي
على ) افتقار المعھد إلى قواعد معلومات دقیقة عن الجامعة(؛ بینما حصلت عبارة )٥ من ٥٣، ٣(

لمتطلبات الالزم توافرھا لتطویر أداء معاھد حصلت ا، )٥ من ٩٨، ٢(المرتبة األخیرة، وبمتوسط 
أي ، )٥من ٦٧، ٣(البحوث االستشاریة بالجامعات السعودیة؛ لتحقیق التمیز المؤسسي على متوسط 

على المرتبة األولى، ) تطویر شبكة المعلومات التقنیة بالجامعة(حیث حصل ُمتطلب ، بدرجة عالیة
اركة الكفاءات من القطاع الخاص ورجال مش(؛ بینما حصل متطلب )٥ من٩٨، ٣(وبمتوسط 

  ).٥ من٢٧، ٣(على المرتبة األخیرة، وبمتوسط ) األعمال في وضع الخطة االستراتیجیة للمعھد
Abstract: 

The objective of this study was to uncover the reality of the 
performance of the research institutes of Saudi universities، in light of the 
standards of institutional excellence، and to identify the best of the 
international models in the field of institutional excellence، which can be 
used in the development of the performance of research institutes in Saudi 
universities، and to define the criteria of institutional excellence suitable for 
the development of the performance of the research institutes of Saudi 
universities، It also aimed at identifying the necessary requirements for the 
development of the performance of the research institutes of Saudi 
universities، and then presenting a proposed scenario for the development of 
the performance of the research institutes of Saudi universities in light of the 
standards of institutional excellence and the results of the field study. The 
researcher used the descriptive method with its two ways: survey & 
documentary as a tool for collecting data and information related to the 
study، in addition to using the method of experts surveying to arbitrate the 
proposed vision. The study society reached (12) leaders and (250) 
consultants in the research institutes in addition to (142) leaders of the 
beneficiaries of the services of research institutes. The sample of the study 
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consisted of (12) leaders in research institutes and consulting (135) advisers 
and (107) leaders of the beneficiaries of the services of research institutes. 
The results were as follows: The degree of the performance of the research 
institutes of Saudi universities from the point of view of the leaders of the 
institutes and consultants of the faculty in light of the standards of 
institutional excellence (leadership، strategies، human resources، processes 
and services، partnerships and resources ) was medium with an average of 
(3.11 out of 5)، where the criterion of strategies ranked first، with an average 
of (3 ،27 of 5)، while the human resources standard ranked last، with an 
average of (2.72 out of 5 ). The degree of difficulties in achieving the 
application of institutional excellence in the research institutes was medium 
with an average (3 ،24 out of 5). The term "lack of availability of training 
programs for consultants according to the standards of institutional 
excellence" was ranked first، with an average of 3.53% )، While the term 
"the Institute's lack of accurate information about the university" was 
ranked last، with an average of 2.98 out of 5. The degree of requirements 
demanded to develop the performance of research institutes in Saudi 
universities to achieve institutional excellence was high with an average of 
(3.67 out of 5). The requirement of developing the university technical 
information network was ranked first by an average of (3.98 out of 5) ،
where the term "participation of private and business competencies in the 
development of the strategic plan of the Institute" was ranked last with an 
average (3.27 of 5 ). 

  :المقدمة
یعدُّ التوّجھ نحو تحقیق التََّمیُّز الُمَؤسَِّسّي أمر ال بّد منھ؛ حیث أضحت معاییر التََّمیُّز في مقدمة 

، سَِّسّياألھداف التي تسعى المؤسسات إلى تحقیقھا؛ لدعم المزید من التََّمیُّز والتفّرد في أدائھا الُمَؤ
وال سیما في ظّل مؤسسات معنیة بالجودة والتََّمیُّز وجوائز عالمیة لتكریم المؤسسات التي ُتحّقق 

  . معاییر األداء الُمَتَمیِّز
كما شھد العالم تغّیرات وتحّوالت ُمتسارعة أّدت إلى انفتاح مجتمعات العالم بعضھا على 

یم العالي لتحسین ُمخرجاتھا، وتجویدھا للمنافسة بعض، وأّدى ھذا االنفتاح إلى سعي مؤسسات التعل
وأصبح ُینظر إلى الجامعات بوصفھا محوًرا رئیًسا في تلبیة ). ٢ص، ھـ١٤٣٣، الصالح(ز والتمّی

  .احتیاجات المجتمع، والوفاء بُمتطلبات التنمیة المستدامة
العلم من أجل حّل ولم تعد جامعات العصر تھتم بتطویر العلم من أجل العلم؛ بل ُتعنى بتطویر 

مشكالت المجتمع، واإلسھام في تطویره وتنمیتھ؛ ویدّل ھذا على أن نجاح الجامعة في النھوض 
وقد ظھرت . برسالتھا ال یمكن أن یتحّقق إال بتفعیل االلتصاق بالمجتمع، والوقوف على مشكالتھ

، )٢ص، م٢٠١١ ،الرحمن عبد(وھي خدمة المجتمع وتنمیة البیئة ، الوظیفة الثالثة للجامعة
فتضع الحلول التي یمكن أن ، وأصبحت الجامعات تدرس مشكالت المجتمع وُتحّللھا تحلیًلا علمیا

، وصارت خدمة المجتمع تھدف إلى تطویر المشروعات )٢ص، ھـ١٤٢٣، المھوس(تقضي علیھا 
  .والقیام باالستشارات والتدریب، البحثیة

بالتحّول نحو االقتصاد القائم على ) ھـ١٤٤٠-١٤٣٦(وقد وّجھت خطة التنمیة العاشرة 
، تحفیز الجامعات على االستثمار في مجاالت األبحاث: المعرفة ومجتمع المعرفة، من خالل
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مع تأكید تطبیق أنظمة حمایة الملكیة الفكریة، باإلضافة إلى استثمار نتائج ، واالبتكار، والتطویر
وزارة االقتصاد (وتحویل المعرفة إلى ثروة ، البحوث العلمیة في معالجة القضایا االجتماعیة

  ).٤ص، ھـ١٤٣٧، والتخطیط
وقد وضعت الجامعات استراتیجیات تتوافق مع الخطط والبرامج التي حّددتھا وزارة التعلیم 
للجامعات السعودیة في ھذا الشأن، والعمل على تنفیذھا وفق رؤیة واضحة ومسارات ُمتعّددة؛ 

 التي حّددتھا لتنفیذ استراتیجیتھا، فجاء إنشاء معاھد البحوث لتنطلق من خاللھا عبر األذرع
والدراسات االستشاریة بالجامعات لتتولى المھام المنوطة بھا في بناء شراكات داخلیة وخارجیة؛ 
بوصفھا معاھد استشاریة ُمتخّصصة من خالل الخبرات العلمیة التي تمتلكھا، واإلسھام بدورھا في 

اللقاء (لسیر علیھا وفق أسس علمیة؛ للوصول إلى األھداف المنشودة رسم الخطط التي یمكن ا
  ). ھـ١٤٣٧، الثامن لعمداء المعاھد االستشاریة بالجامعات السعودیة

وانطالًقا من أھمیة معاھد البحوث االستشاریة، ودورھا الكبیر في خدمة المجتمع؛ حرص 
من شأنھا أن ُتحّقق تمّیز األداء مسؤولوھا على دراسة كل الطرق والوسائل واألسالیب التي 

الُمَؤسَِّسّي، الذي أصبح المحطة الُمتقّدمة في منظومة الجودة الشاملة؛ حیث ُیحّقق لمعاھد البحوث 
  .االستشاریة میزة تنافسیة، تسعى من خاللھا إلى التقییم الدوري ألدائھا

أھمیة وحداثة، حیث أضحت وُیعّد السعي إلى تمّیز األداء الُمَؤسَِّسّي من أكثر الموضوعات 
معاییر التََّمیُّز في مقدمة األھداف التي تسعى المؤسسات إلى تحقیقھا؛ لدعم المزید من التََّمیُّز والتفّرد 

باالعتماد على المرونة ، في أدائھا الُمَؤسَِّسّي؛ مما تطّلب من القیادات بذل الجھود لتحقیق النجاح
  ).٢ص، م٢٠١٠، آل مزروع(واالبتكار 

، أصبح تحقیق التََّمیُّز الُمَؤسَِّسّي في معاھد البحوث االستشاریة بالجامعات أمر ال بد منھو
من خالل تطبیق نماذج التََّمیُّز الُمَؤسَِّسّي ، واستجابة للعدید من التغّیرات التي فرضتھا العولمة

) Deming(كنموذج دیمنج خاصة مع ظھور وتنامي العدید من نماذج التَّمیُّز الُمَؤسَِّسّي . العالمیة
، والنموذج األوربي للتمیُّز الُمَؤسَِّسّي )MBNQA(الیاباني، ونموذج مالكولم بالدریج األمریكي 

)EFQM( في السنوات األخیرة، وتحاول ھذه النماذج أن تحصر معاییر التَّمیُّز ومقّومات تحقیقھ 
وط التَّمیُّز ومقوماتھ، في ضوء امتالك في المؤسسات، وتضع اآللیات المساعدة إداریا الستیفاء شر

القدرات التي ُتمّكنھا من الوصول إلى مستوى إداري وتنظیمي ُمتمّیز، والتوّجھ نحو التفّوق 
  ).٧ص، ٢٠٠٢، السلمي(والمنافسة 

 من أھم النماذج التي یمكن تطبیقھا على مؤسسات )EFQM(وُیعّد نموذج التََّمیُّز األوربي 
 نجاحھ وانتشاره في مؤسسات عالمیة، وتبرز أھمیة ھذا النموذج كونھ أداة عملیة الذي أثبت، التعلیم

ومساعدتھم على ، لمساعدة المؤسسات على إنجاز ذلك عن طریق قیاس أین ھم على طریق التََّمیُّز
كما ُیشّكل النموذج أحد اُألطر الرئیسة لمساعدة المؤسسات على تعزیز ، فھم القصور ومعالجتھ

  ).٢٦٨ص ، م٢٠١٥، الھاللي وغبور(لتنافسیة، وتحقیق التََّمیُّز بوصفھ أحد أھم معاییرھا قدراتھا ا
 :التعریف بمشكلة الدراسة

دّعمت وزارة التعلیم برامج التواصل مع المجتمع، وجعلتھ ھدًفا استراتیجیا لدعم الجامعات 
ي؛ لإلسھام في الوصول إلى السعودیة؛ لبناء جسور العالقة بین المجتمع ومؤسسات التعلیم الجامع

، كما أنھ ُیعّزز الدور الُمناط بالجامعات في تحقیق ُمتطلبات المسؤولیة المجتمعیة. مجتمع المعرفة
ویدعو ھذا البرنامج إلى توسیع أدوار منسوبي الجامعات وخریجیھا، وتبادل الخبرات بینھا بشكل 

  ).٢٧ص، برامج آفاق التنفیذیة، وزارة التعلیم(مؤسسي 
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لذلك فقد أصبحت الجامعات بیوَت خبرة لنشر األفكار وتقدیم االستشارات؛ حیث یتم البحث و
فیما یتم تشجیعھا ودعمھا من القطاعات من خالل تمویل البحوث ، عن المعارف الجدیدة وتبادلھا

وُتعدُّ الخدمات االستشاریة من ). ٢٨ص ، ھـ١٤٢٩، القحطاني(األساسیة والتطبیقیة وتطویرھا 
كما أن المؤشرات تدلُّ على أن الخدمات االستشاریة ،  الخدمات العامة التي ُتقّدمھا الجامعاتأبرز

  ).٢٠٧ص ، م٢٠٠٦، عامر(في الجامعات جھود واعدة إذا ُاستثمرت بالطرائق الصحیحة 
وأّكدت توّجھات وزارة التعلیم في المملكة العربیة السعودیة أھمیة االستشارات العلمیة التي 

على أنھ یجوز االستفادة من عضو ھیئة التدریس ) ٦٦(ھا الجامعات؛ حیث نّصت المادة رقم ُتقّدم
في الجامعة؛ بوصفھ مستشاًرا غیر ُمتفّرغ في الجھة الحكومیة، أو القطاع الخاص، أو المنظمات 

 كما نّصت).٣٠٥ص، ھـ١٤٢٨، وزارة التعلیم(اإلقلیمیة أو الدولیة التي تكون المملكة مقرا لھا 
على أنھ یجوز ندب عضو ھیئة التدریس ومن في حكمھ للعمل لدى الجھات ) ٦٩(المادة رقم 

وزارة (الحكومیة، بقرار من مجلس الجامعة بناًء على توصیة مجلسي القسم والكلیة المختصین 
  ). ٣٠٨ص ، ھـ١٤٢٨، التعلیم العالي

تمع؛ فقد ُأنشئت معاھد ولتحقیق أھداف التعلیم وفلسفتھ الرامیة إلى ربط الجامعة بالمج
ومراكز للبحوث واالستشارات لتقدیم الخدمات لألجھزة األخرى، وأصبحت الجھات المستشیرة 

كما أن ممارسة أعضاء ، ُتحّقق فائدة كبیرة من االستعانة بخدمات أعضاء ھیئة التدریس االستشاریة
، العتیبي(علمي والمھني ھیئة التدریس للعمل االستشاري یحّقق فائدة كبیرة لھم في المجال ال

 بوصفھم -أن المدیرین الذین طّوروا خبرتھم ) Graves ،2011(ویؤّكد ). ١٢٤ص ، ھـ١٤٢٨
 تمّكنوا من وضع مھاراتھم الخاصة موضع التنفیذ؛ لتحقیق منافع تعود إلى مجتمعاتھم -مستشارین

دیمیین في تخصص العلوم  فقد توّصل إلى أن األكا)Amara ،2013(أما . المحلیة ُتنّفذ في المیدان
الطبیعیة والھندسة في الجامعات الكندیة یحّلون المشكالت العملیة التي تواجھھا الشركات 
والمؤسسات الحكومیة، ومساعدتھا على تحسین قدراتھا اإلنتاجیة واالبتكاریة من خالل مشاركتھم 

  .في تقدیم الخدمات االستشاریة
ت التي تناولت الخدمات االستشاریة على مستوى وبالنظر إلى العدید من نتائج الدراسا

، العساف(، و)م٢٠١٢، الضامن(و) ھـ١٤٢٩، القحطاني(الجامعات العربیة والمحلیة، كدراسة 
 فقد - فیما یخّص العالقة بین تلك الجامعات والمؤسسات األخرى الحكومیة والخاصة-، )ھـ١٤٣٥

باإلضافة ، لجامعات والمؤسسات األخرى ضعیفةوھذه العالقة بین ا. تبّین انھا دون المأمول منھا
، إلى وجود العدید من الصعوبات التي تحّد من تطویرھا، خصوًصا في مجال البحوث والدراسات

كما تواجھ الجامعات مشكلة عدم . وعدم االقتناع باإلمكانات والخبرات الوطنیة، وتقدیم االستشارات
وتكتفي تلك المؤسسات ، ستشارات والمشاریع البحثیةرغبة المؤسسات المستفیدة في تحّمل تكلفة اال

  .بما لدیھا من خبراء، ومستشارین، وفنیین لحّل مشكالتھا وتطویر إداراتھا
إلى وجود العدید من المعّوقات التي تواجھ أعضاء ) ١٢١ص، ھـ١٤٢٨، العتیبي(ویضیف 

 منھا كثرة األعباء - ُمتفّرغین بصفتھم مستشارین غیر -ھیئة التدریس عند تأدیة مھامھم االستشاریة 
أن ) ٣٦ص، ھـ١٤٢٩، القحطاني(كما یضیف ، األكادیمیة الُمتعّلقة بعضو ھیئة التدریس بالجامعة

ھناك فجوة بین حاجات مؤسسات القطاع الخاص وبعض البحوث الُمقّدمة في إطار المؤسسة 
، أبو شیخة(أما . راتوعدم وجود سیاسة واضحة للشراكة في مجال البحوث واالستشا، الجامعیة
فیذكر أن من ضمن المعّوقات، أن أعمال أعضاء ھیئة التدریس ودراساتھم ) ١٤٦ص ، ھـ١٤٣٥

، Serrano&Kathia(كما توّصلت دراسة . حسب لھم عند تقییمھم وترقیتھماالستشاریة ال ُت
ویضیف . دة إلى أن االستشارات اإلداریة الُمقدمة من ِقبل مؤسسات التعلیم العالي محدو)2012

أن استفادة المسؤولین في المؤسسات اإلنتاجیة والخدمیة من استشارات الجامعات ) ٢٠٠٩، محمود(
  .قلیلة
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وقد أجرت الباحثة دراسة استطالعیة على جمیع معاھد البحوث االستشاریة بالجامعات 
شاریة وتوّصلت فیھا إلى وجود صعوبات تحّد من تطویر أداء معاھد البحوث االست، السعودیة

أما بالنسبة ألنماط العرض . وبنائھا التنظیمي، بالجامعات السعودیة، بدًءا باختالف مسمیاتھا
والطلب؛ فإنھ یأخذ اتجاھین، أحدھما مؤسسي؛ بحیث یتم التعاقد مع معھد االستشارات بالجامعة 

الجامعة، أو واالتجاه الثاني یتم بشكل فردي، إما مع مكتب الخبرة لعضو ھیئة التدریس ب، مباشرة
  .عن طریق التعاقد المباشر مع عضو ھیئة التدریس في الجامعة

وعلى رغم أھمیة تطبیق معاییر التََّمیُّز الُمَؤسَِّسّي، لتطویر أداء معاھد البحوث االستشاریة 
 حول تطویر أداء معاھد – على حدِّ علم الباحثة–بالجامعات السعودیة؛ لكن ال یوجد دراسات علمیة 

  .االستشاریة في ضوء معاییر التَّمیُّز الُمَؤسَِّسّيالبحوث 
ولذلك تبرز أھمیة إجراء دراسة علمیة؛ لتطویر أداء معاھد الخدمات االستشاریة، التي تعدُّ 

: أحد األذرع األساسیة للجامعات؛ ولذلك فقد ُأجریت الدراسة على معاھد البحوث بالجامعات التالیة
؛ )وجامعة أم القرى بمكة المكرمة، امعة الملك عبدالعزیز بجدةوج، جامعة الملك سعود بالریاض(

حیث إن المعاھد المذكورة لھا باع طویل، وخبرة عریقة في مجال تقدیم الخدمات االستشاریة 
واإلشراف األكادیمي، والتعلیمي، واإلداري على الجامعات الناشئة، والجامعات والكلیات األھلیة، 

، لك بوجود خبرات تتمّثل في أعضاء ھیئة التدریس والكفاءات الفنیةوتتمّیز كذ. والقطاع الخاص
  ). ٢٢٢ص ، م٢٠١٢، السجل الوطني(باإلضافة إلى اإلمكانات البحثیة الكبیرة 

  : أسئلة الدراسة
ما واقع أداء معاھد البحوث االستشاریة بالجامعات السعودیة في ضوء معاییر التََّمیُّز  .١

 قیادات المعاھد والمستشارین من أعضاء ھیئة التدریس؟الُمَؤسَِّسّي من وجھة نظر 
ما معاییر التََّمیُّز الُمَؤسَِّسّي المالئمة لتطویر أداء معاھد البحوث االستشاریة بالجامعات  .٢

 السعودیة؟
ما الصعوبات التي تحول دون تحقیق التمیز المؤسسي في معاھد البحوث االستشاریة  .٣

 بالجامعات السعودیة؟
 لتطویر أداء معاھد البحوث االستشاریة بالجامعات السعودیة في ضوء المقترحالتصور  ما  .٤

  معاییر التََّمیُّز الُمَؤسَِّسّي من وجھة نظر قیادات الجھات المستفیدة؟
 :أھداف الدراسة

الكشف عن واقع أداء معاھد البحوث االستشاریة بالجامعات السعودیة في ضوء معاییر  .١
 . التََّمیُّز الُمَؤسَِّسّي

تحدید معاییر التَّمیُّز الُمَؤسَِّسّي المالئمة لتطویر أداء معاھد البحوث االستشاریة بالجامعات  .٢
 .السعودیة

تحدید الصعوبات التي تحول دون تحقیق التمیز المؤسسي في معاھد البحوث االستشاریة  .٣
 .بالجامعات السعودیة

في ضوء . بالجامعات السعودیة لتطویر أداء معاھد البحوث االستشاریة تصور مقترح قدیمت .٤
 .معاییر التََّمیُّز الُمَؤسَِّسّي

  
  



  

  ٢٠١٨ عشر لسنة لتاسعالعدد ا                                         مجلة البحث العلمى فى التربیة
٣٣١

  :أھمیة الدراسة 
  :األھمیة النظریة

رؤیة المملكة "؛ لتحقیق )م٢٠٢٠(تأتي أھمیة الدراسة تزامًنا مع برنامج التحّول الوطني  .١
یط والدفع نحو التخط، ، في رفع وتیرة التنسیق والعمل المشترك"م٢٠٣٠العربیة السعودیة 

 . المشترك، ونقل الخبرات بین الجھات العامة
لم ینل موضوع الخدمات االستشاریة في المؤسسات التربویة بشكل عام، والجامعات بشكل  .٢

خاص، حّقھ الكافي من البحث؛ ولذا تأتي ھذه الدراسة لُتسھم في إثراء ھذا المجال من 
وفیر أساس نظري، والسیما في ظّل البحوث والدراسات الُمَتَعلَِّقة بالخدمات االستشاریة بت

 .ندرة األدبیات والبحوث في المكتبة العربیة التي تتناول ھذا المجال، في حدود علم الباحثة
تتمّیز ھذه الدراسة في كونھا تستند إلى أھم معاییر التَّمیُّز الُمَؤسَِّسّي، وھو النموذج األوربي  .٣

)EFQM(في الجامعات السعودیة؛ لتطویر أداء معاھد الخدمات االستشاریة . 
تتجّلى أھمیة الدراسة في تقدیم تصوُّر ُمْقَتَرح لتطویر أداء معاھد البحوث االستشاریة في  .٤

 .الجامعات السعودیة في ضوء معاییر التَّمیُّز الُمَؤسَِّسّي
  :األھمیة العملیة

ستشاریة، من  المسؤولین في معاھد البحوث اال- بمشیئة اهللا–ُیؤمل أن تفید نتائج الدراسة  .١
خالل تقدیم َتَصوُّر ُمْقَتَرح لتطویر األداء الُمَؤسَِّسّي بھا، والسعي نحو التََّمیُّز؛ حیث إن إدارة 
التََّمیُّز الُمَؤسَِّسّي منھجیة، شاملة لإلصالح والتطویر، وبناء استراتیجي ُمتكامل ُیعّبر عن 

 .التفّوق واإلتقان في العمل
 في تطویر أداء الجامعات السعودیة، وتحسین -  إن شاء اهللا-سُتسھم نتائج ھذه الدراسة .٢

 .وإكسابھا میزة تنافسیة، وظائفھا؛ لتتمّكن من تحقیق أھدافھا المستقبلیة
 .من المؤمل أن ُتسھم ھذه الدراسة في ترشید جھود التطویر في الجامعات .٣

 :حدود الدراسة 
 ُمْقَتَرح لتطویر أداء معاھد  اقتصرت ھذه الدراسة على بناء تصوُّر: الموضوعیةالحدود 

األوربي (الخدمات االستشاریة بالجامعات السعودیة، في ضوء معاییر التَّمیُّز الُمَؤسَِّسّي 
EFQM(وھي ،) :وإدارة العملیات والخدمات، والموارد البشریة، واالستراتیجیات، القیادة ،

 البحوث االستشاریة في ؛ للتعّرف على واقع أداء معاھد)والنتائج، والشراكات والموارد
باإلضافة إلى الصعوبات التي تحول دون تحقیق التمیز ، ضوء معاییر التَّمیُّز الُمَؤسَِّسّي

المؤسسي في معاھد البحوث االستشاریة بالجامعات السعودیة و المتطلبات الالزم توافرھا 
قیادات الجھات لتطویر أداء معاھد البحوث االستشاریة بالجامعات السعودیة من وجھة نظر 

 .المستفیدة

 معھد الملك ( ُطّبقت ھذه الدراسة على الجامعات السعودیة الُمَتَمثَِّلة في :الحدود المكانیة
ومعھد البحوث واالستشارات ، عبداهللا للبحوث والدراسات االستشاریة بجامعة الملك سعود

؛ بحكم )ة أم القرىومعھد البحوث والدراسات االستشاریة بجامع، بجامعة الملك عبدالعزیز
باإلضافة إلى الجھات ، أنھا الجھات الرسمیة لتقدیم الخدمات االستشاریة في تلك الجامعات

 ).ومؤسسات القطاع الخاص، جھات ومؤسسات حكومیة: (الُمستفیدة من تلك الخدمات، مثل

 ه١٤٣٨ُطّبقت ھذه الدراسة في الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي: الحدود الزمانیة. 
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 :مصطلحات الدراسة
طریقة ُمنظمة شاملة لعالج المشكالت التي تعاني منھا منظمة : "بأنھ  ُیعّرف:تطویر األداء

، وھي عملیة منظمة تبدأ بمقارنة الوضع الحالي والوضع المرغوب لألداء الفردي والمؤسسي، ما
  . )٢٢٨ص، م٢٠٠٠، أبو شیخة("ومحاولة تحدید الفجوة في األداء

طریقة مدروسة ومنظمة؛ لتحسین أداء معاھد : یر األداء في ھذه الدراسةوُیقصد بتطو
البحوث والدراسات االستشاریة؛ بما یتوافر لدیھا من مقّومات، وخبرات، وإمكانات بشریة متنّوعة 

  .االختصاص؛ تؤّثر في المجتمع، وُتحّقق نھضتھ وتنمیتھ

 بتقدیم المشورة والمعونة إلدارة الممارسة المھنیة : "  وُیقصد بھا:الخدمات االستشاریة
المؤسسة؛ بغیة تحقیق األھداف، وإرشاد المؤسسة إلى األسلوب المؤدي إلى تحقیقھا، عن 

واالتصال، وقیاس ، طریق رفع مستوى األداء في مجاالت التخطیط والتنظیم والحوافز
العوامل الفنیة كما أنھا تحتوي على . مستویات اإلنجاز، واستخدام الموارد البشریة والمادیة

  ). ٣١٢ص ، م١٩٩٩، جمعة" (التي تتعّلق بفاعلیة اإلدارة وكفاءتھا
 األنشطة والممارسات التي تقوم بھا :وُیقصد بالخدمات االستشاریة في ھذه الدراسة

ومعھد ، معھد الملك عبداهللا للبحوث والدراسات االستشاریة بجامعة الملك سعود(الجامعة، ممّثلة بــــ
ستشارات بجامعة الملك عبدالعزیز، ومعھد البحوث والدراسات االستشاریة بجامعة أم البحوث واال

، التي تھدف إلى توظیف إمكانات المعاھد للعمل بیوت خبرة استشاریة للقطاعین الحكومي )القرى
وفي ظلِّ ما یتوافر لدى الجامعات من . والخاص؛ لتنفیذ مشروعات البحوث التي تطلبھا تلك الجھات

ووجود مراكز البحوث؛ لتحقیق الدور ، ت تتمثَّل في أعضاء ھیئة التدریس والكفاءات الفنیةخبرا
  .الُمناط بالجامعة في تحقیق التنمیة المستدامة

 المقیاس أو المحّك الذي یمكن :" المعیار بأنھ) ٨ص ، م٢٠١٣(یعّرف یحیاوي : المعاییر
 ".رالرجوع إلیھ أو استخدامھ أساًسا للمقارنة أو التقدی

مجموعة من المقاییس أو المحكات التي ُتحّدد مستوى : وُیقصد بالمعاییر في ھذه الدراسة  
، القیادة: (وھي أداء معاھد البحوث االستشاریة بالجامعات السعودیة كما ھو مطلوب منھا،

؛ )جوالنتائ، والشراكات والموارد، وإدارة العملیات والخدمات، والموارد البشریة، واالستراتیجیات
  .بما ُیحّقق التََّمیُّز الُمَؤسَِّسّي لھذه المعاھد

 الممارسة الباھرة في :"  ُیعّرف النموذج األوروبي التَّمیُّز الُمَؤسَِّسّي بأنھ:التَّمیُّز الُمَؤسَِّسّي
إدارة المؤسسة، وتحقیق النتائج الجیدة على المستوى الفردي والمؤسسي، في ظلِّ تلبیة 

  )EFQM ،2013" (اإلدارة الفعَّالة للموارد البشریةاحتیاجات العمالء، و
بالجامعات  معاھد البحوث االستشاریة قدرة:  وُیقصد بالتمیز الُمَؤسَِّسّي في ھذه الدراسة

محل الدراسة على االستخدام األمثل للموارد المتاحة، وتحدید توّقعات المستفیدین عن الخدمات 
ا؛ لتقدیم خدمات استشاریة تفوق تلك التوّقعات، وتجعل االستشاریة التي تؤدیھا من أجل تطویرھ

  .المعاھد نموذًجا ُیحتذى بھ
  :الدراسات السابقة

بدراسة ھدفت إلى بناء تصوُّر ُمْقَتَرح لتفعیل االستشارات ) م٢٠١٣(قامت غدي أحمد 
مداخل اإلداریة؛ لتطویر األداء اإلداري بجامعة الفیوم، بوصف أن االستشارات اإلداریة إحدى ال

المھمة التي تعتمد علیھا إدارة النظام التعلیمي، والتي تستھدف إیجاد بدائل مختلفة لحّل مشكالت 
وقد استخدمت الدراسة ،إدارة التعلیم؛ بھدف تطویرھا من أجل مواكبة ُمتطلبات العصر وُمتغیراتھ

ة وصًفا دقیًقا المنھج الوصفي، الذي یعتمد على وصف إدارة التعلیم في بعض الجامعات األجنبی
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وتحلیلھا، واستخراج النتائج ذات الداللة، التي یمكن أن ُتغّیر في تفعیل االستشارات اإلداریة؛ 
ولجمع المعلومات تم بناء استبانة موّجھة إلى المدیرین . لتطویر األداء اإلداري بجامعة الفیوم

بالت شخصیة مفتوحة مع وأعضاء ھیئة التدریس، ممن یشغلون مناصب إداریة، باإلضافة إلى مقا
فرًدا ) ٢٢٢(وقد ُطّبقت االستبانة على أفراد عینة الدراسة ، مدیري الوحدات ذات الطابع الخاص

من المدیرین على مستوى الجامعة، وأعضاء ھیئة التدریس، ممن یشغلون مناصب إداریة على 
ن أھم الُمَعوَِّقات التي تواجھ أ :وتوّصلت الدراسة إلى النتائج التالیة، مستوى الجامعة بجامعة الفیوم

قلة تدعیم مراكز االستشارات الموجودة ، جامعة الفیوم؛ عدم وجود وظیفة مستشار إداري بالجامعة
من األسالیب الُمقترحة لتفعیل ، بالجامعة، والقصور في تطبیق معاییر اختیار المستشار اإلداري

الفیوم؛ مشاركة إدارة الجامعة للعاملین بھا في االستشارات اإلداریة لتطویر األداء اإلداري بجامعة 
 .مناقشة الُمقترحات التي تقّدمھا الجھات االستشاریة، واھتمام المستشار بمتابعة تنفیذ ُمقترحاتھ

باحًثا كندیا في ) ٢٥٩٠( بدراسة استقصائیة شملت )Nabil Amara،  (2013كما قام 
: كشاف ثالثة أنواع من االستشارات األكادیمیةمجال الھندسة والعلوم الطبیعیة؛ ھدفت إلى است

واالستشارات غیر المدفوعة ، واالستشارات غیر المدفوعة للشركات، االستشارات المدفوعة(
األكادیمیین یمیلون إلى االنخراط  :وقد أظھرت نتائج الدراسة أن). للجھات والمنظمات الحكومیة

وجود نمطین من االستشارات، ،  المدفوعةفي مجالي االستشارات المدفوعة واالستشارات غیر
المشاركة في تقدیم االستشارات غیر المدفوعة للشركات والجھات الحكومیة على النحو : وھما
االستشارات غیر المدفوعة للشركات الخاصة، التي تشارك بشكل إیجابي مع تمویل : التالي

 البحثیة الكبیرة، أو تلك المساھمة الصناعة، أو تلك التي ترتبط مع مختبرات البحوث أو الجامعات
في تحقیق المعرفة التقنیة، وتدعم حمایة الملكیة الفكریة، أو بسبب العالقات القویة مع العاملین في 

المشاركة في تقدیم االستشارات غیر : وبالمقارنة فإن النمط الثاني ھو. ھذه الشركات الخاصة
یجابیة في دعم مختبرات البحوث، والتعلیم، المدفوعة للجھات الحكومیة، التي لھا مشاركة إ

والجامعات البحثیة الكبیرة، أو تلك التي ُتسھم في تحقیق المعرفة التقنیة، أو بسبب العالقات القویة 
  . مع العاملین في تلك الجھات الحكومیة

دراسة ھدفت إلى التََّعرُّف على واقع الخدمات االستشاریة في ) ھـ١٤٣٥(أجرت العّساف 
والّتعّرف على الُمَعوَِّقات التي تواجھ الخدمات االستشاریة في الجامعات ، معات السعودیةالجا

وإعداد استراتیجیة ُمقترحة للخدمات االستشاریة بالجامعات السعودیة بناء على نتائج ، السعودیة
 في ولتحقیق أھداف الدراسة استخدم المنھج الوصفي لدراسة واقع الخدمات االستشاریة. الدراسة

الجامعات السعودیة، والمعّوقات التي تحّد من كفاءتھا وشمولیتھا، واستقصاء ُمقترحات أفراد 
وتكّون أفراد الدراسة من أعضاء ، الدراسة حول تفعیل الخدمات االستشاریة في الجامعات السعودیة

: یاض، وھيھیئة التدریس الذین عملوا في مجال الخدمات االستشاریة بالجامعات السعودیة في الر
 جامعة األمیرة نورة بنت -  جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمیة- جامعة الملك سعود(

، والمسؤولون عن تقدیم الخدمة االستشاریة بالجامعات من مدیري )٦٠(، وعددھم )عبدالرحمن
  جامعة الملك فھد للبترول- جامعة الملك سعود: (معاھد البحوث ووكالئھم في الجامعات التالیة

 جامعة األمیرة نورة - جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمیة- جامعة الملك عبدالعزیز-والمعادن
، باإلضافة إلى )١٦(، وعددھم ) جامعة أم القرى- جامعة الملك فیصل-بنت عبدالرحمن للبنات

  وزارة- وزارة التعلیم:(مدیري اإلدارات في أجھزة القطاعین العام والخاص بالجھات التالیة
كما استخدمت  ).٤٠(، وعددھم ) شركة االتصاالت السعودیة- شركة الخطوط السعودیة- الصحة

أسلوب السیناریو، بوصف الوضع المستقبلي الممكن، أو المحتمل، أو المرغوب فیھ للخدمات 
ولجمع المعلومات تم بناء استبانة، والتأكد من صدقھا وثباتھا . االستشاریة بالجامعات السعودیة

إن واقع الخدمات االستشاریة في : ائق العلمیة المناسبة، وتوّصلت الدراسة إلى النتائج التالیةبالطر
لم تستثمر ،  العامة والخاصة في تلك الخدماتالجامعات السعودیة ال ُیلبي احتیاجات المؤسسات
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ید من توجد العد، مزایا الخدمة االستشاریة من ِقبل الجامعات والجھات المستفیدة على حد سواء
تفضیل عدد من : الُمَعوَِّقات التي تواجھ الخدمات االستشاریة التي تقّدمھا الجامعات السعودیة، ومنھا

المؤسسات االعتماد على بیوت خبرة أجنبیة في طلب الخدمة االستشاریة، وضعف المكافآت المالیة 
  . شاریةالتي یتلّقاھا المستشارون؛ ُیقّلل من اإلقبال على تقدیم الخدمات االست

 ھدفت إلى الكشف عن واقع تطبیق إدارة التََّمیُّز لدى )ه١٤٣٥( الركف دراسة وأجرت
وكیالت األقسام العلمیة بجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمیة، في ضوء معاییر النموذج 

وقد استخدمت الدراسة المنھج . ، من وجھة نظر عضوات ھیئة التدریسEFQMاألوربي 
مجتمع الدراسة في جمیع عضوات ھیئة التدریس باألقسام العلمیة في جامعة اإلمام الوصفي، وتمّثل 

، الالتي بلغ )ھـ١٤٣٥- ١٤٣٤(محمد بن سعود اإلسالمیة خالل الفصل الدراسي الثاني، من عام 
عضوة ھیئة تدریس، وتم تطبیق الدراسة على عینة عشوائیة من مجتمع الدراسة ) ١١١٥(عددھن 
. ، واستخدمت الباحثة االستبانة أداة لجمع المعلومات؛ لتحقیق ھدف الدراسةعضوات) ٣١٠(عددھا 

أن درجة تطبیق إدارة التََّمیُّز لدى وكیالت األقسام العلمیة في جامعة اإلمام : وكان من أبرز نتائجھا
، من وجھة نظر عضوات EFQMمحمد بن سعود اإلسالمیة، في ضوء معاییر النموذج األوربي 

، )٠٫٠٥(توفُّر فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى الداللة ، توسطة كانت م- س ھیئة التدری
ُتعزى إلى ُمَتَغّیر الرتبة العلمیة في استجابات عینة الدراسة في عملیة تطبیق إدارة التََّمیُّز؛ لصالح 

 .األساتذة، واألساتذة المشاركین، واألساتذة المساعدین
دفت إلى التَّعرُّف على درجة ممارسة القیادات األكادیمیة  فقام بدراسة ھ)ھـ١٤٣٦(أما عزیز 

معاییر اإلدارة االستراتیجیة، ومعاییر إدارة : (واإلداریة في جامعة جازان لمعاییر التَّمیُّز اإلداري
الموارد البشریة، ومعاییر مبادرات األداء الُمَتَمیِّز للعاملین، واستخدام نظم وتقنیات المعلومات، 

، من وجھة نظر أعضاء )ندسة إجراءات العمل التنفیذیة، ومعاییر المساءلة والمحاسبیةومعاییر ھ
والكشف عن الُمَعوَِّقات التي تحّد من تطبیق معاییر التَّمیُّز ، ھیئة التدریس ومن في حكمھم بالجامعة

م واستخد. اإلداري بجامعة جازان من وجھة نظر أعضاء ھیئة التدریس ومن في حكمھم بالجامعة
وتكّون مجتمع الدراسة من أعضاء ھیئة التدریس بجامعة جازان، ، الباحث المنھج الوصفي المسحي

أن درجة  :ومن أبرز نتائج الدراسة، ، كما استخدم االستبانة أداة للدراسة)١٠٦١(والبالغ عددھم 
اءت بدرجة عالیة، ممارسة القیادات األكادیمیة واإلداریة بجامعة جازان لمعاییر التَّمیُّز اإلداري؛ ج

كما جاءت درجة موافقة عینة الدراسة على الُمَعوَِّقات التي تحّد من  ،)٣٫٩٦(بمتوسط كلي مقداره 
من أبرز الُمَعوَِّقات التي تحد من  ،تطبیق معاییر التَّمیُّز اإلداري في جامعة جازان بدرجة منخفضة

ار إلى معاییر ومؤشرات واضحة لألداء؛ االفتق: تطبیق معاییر التََّمیُّز اإلداري بجامعة جازان
من وجھة نظر عینة الدراسة، وضعف البنیة التحتیة لتقنیة ) ٢٫٨٢(بدرجة متوسطة مقدراھا 

المعلومات كثاني ُمَعوَِّقات تطبیق معاییر التَّمیُّز اإلداري من وجھة نظر عینة الدراسة؛ بدرجة 
  ). ٢٫٨١(متوسطة مقدارھا 

إلى التََّعرُّف على دور تمكین العاملین في تحقیق التََّمیُّز ) ھـ١٤٣٦البحیصي، ( دراسة ھدفت
ولتحقیق ھدف الدراسة ُطّورت استبانة وُوّزعت على . الُمَؤسَِّسّي بالكلیات التقنیة في قطاع غزة

أفراد من الموظفین اإلداریین واألكادیمیین في قطاع غزة، ) ٢٠٥(عینة عشوائیة طبقیة تكّونت من 
. ة الجامعیة للعلوم التطبیقیة، وكلیة فلسطین التقنیة، والكلیة الجامعیة للعلوم والتكنولوجیاالكلی: وھي

 :وقد توّصلت الدراسة إلى النتائج التالیة، (Spss)واسُتخدمت الرزمة اإلحصائیة للعلوم االجتماعیة 
لعمل المرتبة توافر التمكین اإلداري بدرجة كبیرة في الكلیات المبحوثة؛ حیث احتل ُبعد فرق ا

، األولى، تاله تفویض السلطة، والمشاركة بالمعلومات، وُبعد الثقافة التنظیمیة في المرتبة األخیرة
القیادي، والبشري، : توافر التََّمیُّز الُمَؤسَِّسّي بدرجة كبیرة في الكلیات المبحوثة بجمیع أبعاده

تنظیمیة، والتفویض اإلداري، والمشاركة وجود عالقة ذات داللة إحصائیة بین الثقافة ال ،والخدماتي
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وجود ، بالمعلومات وفرق العمل من جھة، والتََّمیُّز القیادي والبشري والخدماتي من جھة أخرى
الكلیة، : (عالقة إحصائیة في دور التمكین في تحقیق التََّمیُّز الُمَؤسَِّسّي ُیعزى للُمتغیرات التالیة

  .؛ لصالح فئة الذكور) والعمر، والجنسوالمستوى التعلیمي، وسنوات الخدمة،
 فھدفت إلى تشخیص واقع التََّمیُّز التنظیمي لوظائف إدارة )ھـ١٤٣٦(أما دراسة السالم 

الموارد البشریة في إدارات التعلیم في المملكة العربیة السعودیة، والوقوف على الُمَعوَِّقات التي 
ارات، والتََّعرُّف على اآللیات الُمقترحة لتحقیق تواجھ وظائف إدارة الموارد البشریة في تلك اإلد

التََّمیُّز التنظیمي، ودراسة النماذج العالمیة للتمّیز التنظیمي، التي یمكن االستفادة منھا في تقدیم 
النموذج، والتََّعرُّف على معاییر نموذج التََّمیُّز التنظیمي المناسب، وبناء نموذج ُمْقَتَرح للتمیُّز 

ولتحقیق . وظائف إدارة الموارد البشریة في إدارات التعلیم بالمملكة العربیة السعودیةالتنظیمي ل
أھداف الدراسة استخدمت الباحثة المنھج الوصفي الوثائقي، والمنھج الوصفي المسحي، معتمدًة 

علیم على االستبانة أداة رئیسة للدراسة، وقد ُطّبقت على أفراد الدراسة المكّون من مدیري إدارات الت
مدیًرا، ومساعدي مدیري إدارات التعلیم في مناطق المملكة وعددھم ) ١٦(بمناطق المملكة وعددھم 

مدیًرا، ) ٢٨٨(مساعًدا، ومدیري إدارات العموم في إدارات التعلیم بمناطق المملكة وعددھم ) ٨٠(
إجمالي  لیكون مدیًرا؛) ١٦(ومدیري إدارات شؤون الموظفین في اإلدارات العامة للتعلیم وعددھم 

موافقة أفراد الدراسة على أن  :وكانت أبرز نتائج الدراسة كما یلي، فرد) ٤٠٠(مجتمع الدراسة 
موافقة أفراد الدراسة  ،)٥ من ٢٫٧٢(استخدام معاییر التََّمیُّز التنظیمي یتم بدرجة متوسطة، بمتوسط 

إدارات التعلیم بالمملكة العربیة على الُمَعوَِّقات التي تواجھ وظائف إدارة الموارد البشریة في 
موافقة أفراد الدراسة على  ،)٥ من ٤٫٢٣(السعودیة، التي تعوق تحقیق التََّمیُّز التنظیمي، بمتوسط 

، وھم موافقون على ثالث عشرة من )٥ من ٤٫٠٣(اآللیات الُمقترحة، بمتوسط حسابي قدره 
تبني نھج استراتیجي لتحقیق َتَمیُّز األداء " ): ٨(اآللیات الُمقترحة، تمّثل أبرزھا في العبارة رقم 

  ). ٥ من ٤٫١٩(، بمتوسط حسابي قدره "والخدمات
إلى معرفة دور المستشارین العاملین في ) ھـ١٤٣٧، الدوسري والعریشي(ھدفت دراسة 

الجامعات السعودیة في تطویر العمل اإلداري، من خالل تحدید الخدمات واإلسھامات التي یمكن أن 
واتبع البحث . ا المستشار للجامعات، والمشاكل التي یمكن أن یكون للمستشار دور في حلھایقّدمھ

المنھج الوصفي المسحي، وُاستخدمت االستبانة أداة للدراسة بعد التأكد من صدقھا وثباتھا، وتكّون 
مجتمع البحث من عینة عشوائیة من العاملین بجامعة األمیرة نورة بنت عبد الرحمن وجامعة 

وتوّصلت الدراسة إلى النتائج ). ٨٨(ھـ ، والبالغ عددھم ١٤٣٤/ ھـ١٤٣٣ازان، للعام الدراسي ج
عدم وجود تنظیم واضح المعالم، یتم ، ضرورة توفیر البیانات المساعدة على اتخاذ القرارات :التالیة

 یكون  من أھم المشكالت التي- من خاللھ تحدید العالقات والمسؤولیات العلمیة داخل الجامعة 
أھمیة تحدید األسالیب المھنیة في االستشارة لتطویر العمل اإلداري ، للمستشار دور في حلھا

عدم واقعیة الحلول : أن من أھم العوامل المتسببة في فشل االستشارات، والتنظیمي بالجامعات
فین، الموضوعة أو الُمقترحة، وعدم وجود الجو التعاوني بین المستشار ورؤساء األقسام الموظ

ُتعدُّ الخبرة بتخطیط االستشارة وتنفیذھا من أھم ، ونقص قدرة المتابعة بعد تنفیذ االستشارة
 . المواصفات التي ال بد أن تتوّفر في المستشار بالجامعات

 فأجرت دراسة ھدفت إلى بناء تصوُّر ُمْقَتَرح لتطویر أداء مكاتب )ھـ١٤٣٧( القرزعي وأما
وقد استخدمت الباحثة المنھج الوصفي .  في ضوء معاییر التَّمیُّز الُمَؤسَِّسّيالتربیة والتعلیم بالمملكة،

المسحي لتشخیص واقع أداء مكاتب التعلیم، وتحدید ُمتطلبات تطبیق تلك المعاییر الالزمة لتطویر 
كما استخدمت المنھج الوصفي الوثائقي؛ الستعراض األدبیات التي تناولت . أداء مكاتب التعلیم

العالمیة والعربیة والمحلیة، وتحلیل معاییرھا، واستنتاج عالقات الترابط : التَّمیُّز الُمَؤسَِّسّينماذج 
والتكامل بینھا، وتحدید أوجھ الشبھ واالختالفات بینھا؛ لإلفادة منھا في بناء معاییر التَّمیُّز الُمَؤسَِّسّي 
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، بنسبة )٤٣٩( عینة الدراسة من ، بینما تكّونت)١٠٩٩(وتكّون مجتمع الدراسة من . الُمقترحة
واستخدمت الباحثة أسلوب مسح الخبراء؛ لتحكیم معاییر التمییز الُمَؤسَِّسّي الُمقترحة، كما %. ٣٩٫٩

أن واقع : وكان من أبرز نتائجھا ،)أداة المقابلة الُمقّننة واالستبیانات(استخدمت عدة أدوات للدراسة 
السعودیة في ضوء معاییر التََّمیُّز الُمَؤسَِّسّي، من وجھة نظر أداء مكاتب التعلیم بالمملكة العربیة 

أن درجة مالءمة معاییر التََّمیُّز  ،)١٠ من ٢٩، ٧(درجة عالیة، بمتوسط  جاء ب- القیادات التربویة 
ال ، )٥ من ٥٦، ٤(عالیة جدا، بمتوسط الُمقترحة لمھام مكاتب التعلیم وأنشطتھ؛ جاءت بدرجة 

 .العالمیة والعربیة والمحلیة على معاییر محددة:  نماذج التَّمیُّز الُمَؤسَِّسّيیوجد اتفاق بین
 بدراسة ھدفت إلى التََّعرُّف على واقع تطبیق إدارة التََّمیُّز لدى )ھـ١٤٣٧(  الحسنكما قامت

رؤساء األقسام العلمیة بجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمیة، وفق معاییر النموذج األوربي 
ودراسة الفروق ذات الداللة اإلحصائیة عند ،  ، من وجھة نظر وكالئھا و وكیالتھاEFQMتمیُّز لل

أو ، ، بین وجھات نظر أفراد العینة، التي یمكن أن ُتعزى إلى ُمَتَغّیري الجنس)٠٫٠٥(المستوى 
تخدمت كما اس، )٠٫٠٥(ودراسة العالقة بین معیار القیادة وبقیة المعاییر عند المستوى ، الخبرة

وشمل مجتمع الدراسة وكالء ووكیالت األقسام العلمیة بجامعة ، الدراسة المنھج الوصفي المسحي
بنسبة ، منھم) ٥٣(استجاب ، وكیًلا ووكیلة) ٦١(اإلمام محمد بن سعود اإلسالمیة، وعددھم 

عة ولإلجابة عن أسئلة البحث طّورت الباحثة استبانة مكّونة من سب. من أفراد الدراسة%) ٨٧(
 - الموارد البشریة-  االستراتیجیة-القیادة: (، وھيEFQMمعاییر من معاییر النموذج األوربي 

 :سة وأظھرت نتائج الدرا). نتائج المجتمع-ائج المستفیدین نت-  الشراكات والموارد-العملیات اإلداریة
د الدراسة أن تطبیق وجود تطبیق عالي إلدارة التََّمیُّز لدى رؤساء األقسام العلمیة؛ حیث رأى أفرا

لمعیار ) ٤٫٠٢(وبمتوسط ، إدارة التََّمیُّز كان بدرجة عالیة في جمیع المعاییر المشمولة الدراسة
في حین أن معیار االستراتیجیة كان األقل تطبیًقا، بمتوسط ، القیادة، بوصفھ أعلى المعاییر تطبیًقا

ة إحصائیة بین استجابات أفراد عدم وجود فروق ذات دالل ،على مقیاس لیكرت الخماسي) ٣٫٥(
وجود عالقة ذات داللة إحصائیة عند ، الدراسة؛ یمكن أن ُتعزى لمتغیري الجنس أو الخبرة

  . الستجابات أفراد الدراسة بین معیار القیادة والمعاییر الستة األخرى) ٠٫٠٥(المستوى 
أداء الجامعات  إلى بناء استراتیجیة ُمقترحة لتطویر )ھـ١٤٣٨، الضبعان( دراسة ھدفت

من خالل معرفة درجة توافر معاییر التََّمیُّز ، السعودیة الناشئة في ضوء المعاییر العالمیة للتمیُّز
الُمَؤسَِّسّي العالمیة لتطویر األداء في الجامعات السعودیة الناشئة، من وجھة نظر القیادات 

ز الُمَؤسَِّسّي العالمیة في تطویر أداء باإلضافة إلى معرفة درجة أھمیة معاییر التََّمیُّ، األكادیمیة
ومعرفة الفروق ذات الداللة اإلحصائیة بین ، السعودیة الناشئة، من وجھة نظر القیادات األكادیمیة

استجابات أفراد مجتمع الدراسة لدرجة توافر معاییر التََّمیُّز الُمَؤسَِّسّي العالمیة؛ لتطویر األداء في 
وسنوات ، والمركز الوظیفي، سنة التأسیس: (ة؛ ُتعزى للُمتغیرات التالیةالجامعات السعودیة الناشئ

كما ھدفت إلى معرفة الفروق ذات الداللة اإلحصائیة بین استجابات أفراد مجتمع الدراسة ).الخبرة
لدرجة أھمیة معاییر التََّمیُّز الُمَؤسَِّسّي العالمیة؛ لتطویر األداء في الجامعات السعودیة الناشئة؛ 

واستخدمت الدراسة  ،)وسنوات الخبرة، والمركز الوظیفي، سنة التأسیس: (عزى للُمتغیرات التالیةُت
، وعمداء، وكالء جامعة(وتكّون مجتمع الدراسة من القادة األكادیمیین ، المنھج الوصفي المسحي

 بلغ عددھم وتم اختیار عینة عشوائیة طبقیة،  قائًدا٨٧٥بالجامعات الناشئة وعددھم ) ورؤساء أقسام
جاءت : وتوّصلت نتائج الدراسة إلى التالي، واستخدم الباحث االستبانة أداة للدراسة، قائًدا) ٢٧٠(

درجة توافر معاییر التََّمیُّز الُمَؤسَِّسّي لتطویر األداء في الجامعات السعودیة الناشئة، من وجھة نظر 
، والعملیات، والموارد البشریة،  االستراتیجيوالتخطیط، القیادة: (القیادات األكادیمیة لجمیع األبعاد

توجد فروق ذات داللة إحصائیة بین ، ؛ متوسطة)ونتائج األداء، والشراكات وإدارة الموارد
استجابات أفراد عینة الدراسة، حول تقدیرھم لدرجة توافر معاییر التََّمیُّز الُمَؤسَِّسّي لتطویر األداء 

یر سنة التأسیس؛ لصالح الجامعات األقدم تأسیًسا، ووفًقا لُمتغیر في الجامعات الناشئة، وفًقا لمتغ
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ووفًقا لُمتغّیر الخبرة في العمل القیادي؛ لصالح الذین ، المركز الوظیفي؛ لصالح وكیل الجامعة
جاءت درجة أھمیة معاییر التََّمیُّز الُمَؤسَِّسّي في تطویر أداء الجامعات  ،سنة فأكثر) ١٢(خبرتھم 

ن وجھة نظر القیادات األكادیمیة لجمیع األبعاد عالیة جدا؛ حیث كان أعلى متوسط لُبعد الناشئة، م
توجد فروق ذات داللة إحصائیة بین ، وأقل متوسط لُبعد العملیات، الشراكات وإدارة الموارد

تطویر أداء استجابات أفراد عینة الدراسة، حول تقدیرھم لدرجة أھمیة معاییر التََّمیُّز الُمَؤسَِّسّي في 
بینما ال توجد فروق ذات داللة إحصائیة تبًعا لُمتغیر ، في الجامعات الناشئة؛ لصالح وكیل الجامعة

 .تأسیس الجامعة، وُمتغّیر الخبرة في العمل القیادي
  :التعلیق على الدراسات السابقة

ع یتضح بعد استعراض الدراسات السابقة؛ أنھ ال یوجد دراسات ذات صلة مباشرة بموضو
الدراسة الحالیة؛ حیث رّكزت أغلب الدراسات على نوع من الخدمات االستشاریة، وھو 

كما أن الدراسات التي تناولت . االستشارات اإلداریة أو المراكز االستشاریة الخاصة وبیوت الخبرة
  .ي المؤسساتتطبیق إدارة التَّمیُّز الُمَؤسَِّسّي، ونماذجھ، ومعاییره؛ سعت نحو التطبیق والتََّمیُّز ف

المساعدة في تحدید  :واستفادت الدارسة الحالیة من الدراسات السابقة في المجاالت التالیة
وضع اإلطار المفھومي للدراسة ، وصیاغة أسئلتھا، وأھدافھا، وبیان أھمیتھا، مشكلة الدراسة

اإلفادة من نتائج ، اختیار المناھج المناسبة، وبناء أدواتھا، والطرق اإلحصائیة المناسبة، الحالیة
 . ومناقشة نتائج الدراسة الحالیة، الدراسات السابقة وتوصیاتھا في إعداد التَّّصوُّر الُمْقَتَرح

تتواكب الدراسة الحالیة مع الرؤیة  :وتتمّیز الدراسة الحالیة عن الدراسات السابقة باآلتي
مع ضمان استمراریة العمل ، ، في تفعیل دور الجامعة بخدمة المجتمع)م٢٠٣٠(المستقبلیة للدولة 

 .والمرونة في مواجھة التحدیات
  :اإلطار النظري

  : تطویر األداء الُمَؤسَِّسّيمفھوم 
استراتیجیة مخططة ألجل طویل، تعتمد على الجوانب : "ُیعّرف تطویر األداء الُمَؤسَِّسّي بأنھ

، ٢٠٠٩الرب، " ( كفاءتھاالسلوكیة والعملیة، وتھدف إلى تطویر المؤسسة؛ لتحسین أدائھا وزیادة
١٨ .(  

خطة طویلة المدى لتطویر ممارسات وأنشطة : "بأنھ) ٣٥، ص٢٠٠٧(وُیعّرفھ ماھر 
وتعتمد الخطة على مجھود تعاوني بین أطراف عدیدة ُتراعي . متكاملة للمؤسسة؛ لتحسین أدائھا

 ". البیئة التي تعمل فیھا المؤسسة
التغییر الُمَؤسَِّسّي، : اھیم ومصطلحات أخرى، مثلویرتبط بمفھوم التطویر الُمَؤسَِّسّي مف

والجودة والتََّمیُّز، الذي یرّكز على تحسین بعض عناصر المؤسسة، والتحسین المستمر، والتنمیة 
  . اإلداریة، وغیرھا من المصطلحات التي تشیر إلى مفھوم التطویر

ة التي تقوم بھا المؤسسة وترى الباحثة أن تطویر األداء الُمَؤسَِّسّي ھو الجھود المخطط
  .بواسطة قیاداتھا؛ لزیادة الفاعلیة والكفاءة

  :ُمَعوَِّقات تطویر األداء الُمَؤسَِّسّي
ھناك ُمَعوَِّقات على مستوى الفرد، وعلى مستوى المنظمة، وعلى مستوى البیئة المحیطة، 

  :من ُمَعوَِّقات األداء اإلداري) ٦٩ص ، ـھ١٤٣٣(وقد ذكر حافظ 
خطیط منّظم على مستوى المؤسسة؛ حیث یحتاج التخطیط إلى درجة معینة من ال یوجد ت .١

 .الالمركزیة في اتخاذ القرارات
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ال یوجد ھیكل تنظیمي یربط المستویات اإلداریة المختلفة بعضھا ببعض، كما یغلب على  .٢
من أي أن القرار ُیتخذ : إدارة المؤسسة استخدام الھیاكل التنظیمیة الرأسیة ولیست األفقیة

 .أعلى إلى أسفل
 .ال تواكب األسالیب واألدوات الفنیة والتكنولوجیة المستخدمة تطورات العصر .٣
 .عدم وجود قاعدة بیانات ومعلومات دقیقة تعتمد علیھا المؤسسة .٤
نظام االتصال داخل المؤسسة؛ بسبب نقص الخبرة والكفاءة الوظیفیة، ونقص المعلومات،  .٥

 .وعدم وضوح األھداف
 . والقدرات الالزم توافرھا للعملنقص المھارات .٦
 .ھناك قصور في الحوافز اإلداریة والمادیة .٧
 .قصور االھتمام بالجانب اإلنساني ودافعیة األفراد .٨
 .الصالحیات اإلداریة، والفنیة، والمالیة للقیادات محكومة بمجموعة من اللوائح .٩

  :مؤسسي منھاوتضیف الباحثة العدید من المعوقات التي تحول دون تطویر األداء ال
 .قلة توافر البرامج التدریبیة للمستشارین وفقًا لمعاییر التمیز المؤسسي .١
 .ضعف مشاركة الجھات المستفیدة عند وضع الخطة االستراتیجیة .٢
 .قصور ربط البیئة الداخلیة للمؤسسة بالبیئة الخارجیة .٣
 . غیاب معاییر ترشیح الكفاءات المتمیزة من الموظفین .٤

  :تشاریةمفھوم الخدمات االس
وردت لفظة المشورة في لسان العرب بمعنى شاوره في األمر، واستشرتھ، واستشاره، وشاوره 

 ). ٢٢٧ص، م٢٠٠٣ابن منظور، ( إذا ما وّجھ الرأي :أشار یشیر"، و"طلب منھ المشورة: مشاورة
: استشارة الشخص في أمر: استشار: وأتى لفظ استشار في القاموس العربي الشامل بمعنى

وتقترب كلمة استشارة ). ٣٥ص، م١٩٩٧ھیئة األبحاث والترجمة، " (نھ المشورةطلب م
Consultation  في معناھا من كلمة إرشادCounseling والمقصود بھذا المعنى اإلصالح أو ،

  . العمل على إصابة الصواب، وغالًبا ما یكون بین القائم باإلرشاد وفرد آخر، أو مجموعة أخرى
، وھي عالقة یتم فیھا مساعدة Guidanceارة أیًضا معنى التوجھ وتتضّمن كلمة االستش

اآلخرین على اكتشاف قدراتھم وإمكانیاتھم، وتنظیم خبراتھم؛ بحیث یستطیعون استخدامھا ألقصى 
  ).٦ص، ھـ١٤٢٩ھالل، (مدى؛ لزیادة فعالیة إنتاجھم في المھام المطلوبة منھم 

فظ الشورى، والشورى واالستشارة كلمتان  كما وردت االستشارة في النصوص القرآنیة بل
 باألخذ بھا؛  رسولھ والشورى التي وّجھ اهللا . تختلفان في التركیب، وتتفقان في الداللة والمعنى

ال تحظى بحال من األحوال بصفة اإللزام لطالب المشورة في رأي بعض العلماء، في حین یرى 
استدالالتھ، كما أن مصطلح االستشارة أو الخدمة ولكل منھما . بعضھم اآلخر أنھا ملزمة للمستشیر

االستشاریة في حقل من حقول العلم والمعرفة ال تلزم طالب االستشارة بتنفیذھا ال كلیا وال جزئیا، 
  ).٦٣ص، ھـ١٤٢٧، السلطان والصبیحي(وإنما یرجع أمر التنفیذ إلى السلطة التقدیریة للمستشیر 

ا المفكرون والُكتّاب لالستشارة، فقد عّرفتھا جمعیة مھندسي وقد تعّددت التعاریف التي وضعھ
محاولة منظمة یؤدیھا أشخاص مدربون، ذوو خبرة؛ لمساعدة : "االستشارات اإلداریة األمریكیة بأنھا



  

  ٢٠١٨ عشر لسنة لتاسعالعدد ا                                         مجلة البحث العلمى فى التربیة
٣٣٩

اإلدارة على حّل مشاكلھا، وتحسین عملیاتھا، بتطبیق حلول موضوعیة، مرتكزة على معلومات 
 ).١١١م، ص١٩٩٩زویلف وآخرون، (م للحقائق متخصصة، ومھارات، وتحلیل منّظ

خدمة ُمقّدمة من فرد : "أما معھد مستشاري اإلدارة بالمملكة المتحدة فعّرف االستشارة بأنھا
أو عدة أفراد مؤھلین، ومستقلین؛ لتحدید وبحث المشكالت الُمَتَعلَِّقة بالسیاسات العامة، والتنظیم، 

ت العلمیة المناسبة، والمساعدة على تنفیذ ھذه التوصیات واإلجراءات، واألسالیب، ووضع التوصیا
 ). ٢٠٧ص، م٢٠٠٣، في اللوزي(

یستخلصان مجمل ما حوتھ التعاریف ) ٦٥ص، ھـ١٤٢٧(في حین أن السلطان والصبیحي 
خدمة تنطوي على تفاعل ثنائي بین مقّدم وطالب : "المختلفة لالستشارة؛ إذ عّرفا االستشارة بأنھا

دى من ِقبل خبیر مؤھل ومستقل، قادر على تشخیص مشكالت التنظیم المعّني االستشارة، ُتؤ
باالستفادة، والوصول إلى حّل لمشكالت قائمة أو محتملة عن طریق اقتراح التوصیات المالئمة 

 ". والمساعدة على تطبیقھا
ي النشاطات التي تؤد: بأنھا) ١١ص، ھـ١٤٣٥العساف، ( أما الخدمات االستشاریة فتعّرفھا 

إلى تحقیق مشاركة الجامعة في صناعة القرارات، وحّل المشكالت، والتنبؤ باالحتماالت المستقبلیة 
لألجھزة المستشیرة، وتجعل من الجامعة صرًحا من صروح صناعة المستقبل، وحّل مشكالت 

  . الحاضر، وصناعة القرارات الرشیدة
  :الخدمات االستشاریة في الجامعات السعودیة

 التعلیم الجامعي والعالي في مقدمة منظومة التعلیم في المجتمع؛ للدور الذي تأتي مؤسسات
تؤدیھ في تأھیل القوى البشریة في عالم یتصف بالتغیر السریع، وفي ظّل احتیاجات سوق ُمتطورة 

وال یقتصر دور تلك المؤسسات على التأھیل فقط؛ بل یتعّدى ذلك لُتسھم بصورة مؤثرة . ومتسارعة
لتنمیة الشاملة، ونشر المعرفة، والقیام بالبحوث العلمیة التي ُتحّقق التقّدم، وتتحّمل في مسیرة ا

وفي ظّل الُمتغّیرات . مسؤولیة اجتماعیة تجاه المجتمع الذي ُأنشئت فیھ؛ لتلبیة احتیاجاتھ وتطلعاتھ
منافسة الحادة، العالمیة المتسارعة، والُمتمّثلة في التكتالت االقتصادیة، واالتفاقات الدولیة، وال

وتطور احتیاجات السوق؛ بات على الجامعات أن تواكب تلك الُمَتَطلََّبات؛ لضمان االستمرار 
 ). م٢٠٠٣، المنظمة العربیة للتنمیة اإلداریة، أ(والنمو، ومواكبة المستجدات العالمیة 

لیم والبحث العلمي؛ ومع أن الخدمة العامة تعدُّ ُبعًدا ثالًثا للجامعات، یأتي في مرتبتھ بعد التع
وھناك قدر كبیر في األنشطة التي تندرج . لكنھا أصبحت إحدى المھام الثالث المنوطة بالجامعات

 ). ٢ص، ھـ١٤٣٥العساف، (تحت لوائھا 
ولعل الجامعات أجدر الكیانات لالضطالع بمھمة تقدیم الخدمات االستشاریة؛ نتیجة لما 

وِبَعدِّ الخدمات االستشاریة من أبرز . صصات العلمیةتضّمھ من خبراء ومستشارین في كافة التخ
الخدمات العامة التي ُتقّدمھا الجامعات؛ فإن المؤشرات تدّل على أن الخدمات االستشاریة في 

  ).٢٠٧م، ص٢٠٠٦عامر، (الجامعات جھود واعدة إذا ُاستثمرت بالطرائق الصحیحة 
الكلیات والجامعات للھیئات والمؤسسات ویمكن اإلشارة إلى مجموعة من الخدمات التي تقّدمھا 

أبحاث االتصال، والخدمات االستشاریة للمجتمع واألفراد والمؤسسات، : الحكومیة والخاصة، وھي
والمساعدة على إعداد مسوّدات القوانین، واألنشطة التدریبیة، وبرامج اإلعداد والتأھیل، والندوات 

 ). ٥٠ص، ٢٠٠٦ب ومعایعة، الخطی(والمؤتمرات، وتبادل األفراد والخبراء 
غیر أن الدراسات التي ُأجریت في ھذا المجال؛ أسفرت عن وجود تقصیر من الجامعات في 
مجال تقدیم الخدمات االستشاریة، باإلضافة إلى وجود عدد من المعّوقات التي تواجھ الجامعات عند 

  ). ٩ص، ھـ١٤٣٥العساف، (تقدیمھا للخدمات االستشاریة 



  

  ٢٠١٨ عشر لسنة لتاسعالعدد ا                                         مجلة البحث العلمى فى التربیة
٣٤٠

 : الستشاریة بالجامعات السعودیةمعاھد البحوث ا
ُینظر إلى الجامعات على أنھا المسؤول الرئیس الذي یقف خلف التنمیة المستدامة في 
المجتمع، وھذا ما أشار إلیھ كثیر من الدراسات والتقاریر الدولیة في مجال التعلیم العالي ودوره في 

 ).١٠ص، ھـ١٤٣٥وكالة الوزارة للتخطیط والمعلومات، (التنمیة والتطور 
ومن أجل ذلك افتتحت وزارة التعلیم معاھد البحوث االستشاریة؛ بوصفھا أذرع داعمة 
للجامعات، ونوافذ لھا على المجتمع؛ حیث تقوم ھذه المعاھد على االستفادة من الخبرات الناجحة 

ذلك والتسویق لما تحتویھ الجامعات من كوادر بشریة ممیزة؛ لخدمة البحث العلمي، سواء أكان 
اللقاء السابع لعمداء معاھد البحوث والخدمات (بالتدریب، أو تقدیم الخدمات االستشاریة 

 ). ھـ١٤٣٦االستشاریة، 
ولذلك جاء إنشاء معاھد البحوث االستشاریة في الجامعات؛ بھدف توظیف إمكانات الجامعات 

وث التي تطلبھا تلك للعمل بیوت خبرة استشاریة للقطاعین العام والخاص؛ لتنفیذ مشروعات البح
في ظّل ما یتوافر لدى الجامعات من خبرات تتمّثل في أعضاء ھیئة التدریس والكفاءات ، الجھات

وفي ظّل اإلمكانات البحثیة الكبیرة؛ بفضل وجود مراكز البحوث والمختبرات وخالفھ ، الفنیة
  ).٢٢٢ص ، ھـ ١٤٢٨، السجل الوطني(

عھد األمیر نایف للبحوث والخدمات االستشاریة، م(وتھدف معاھد الدراسات واالستشارات 
 : إلى) ٤ص، ھـ١٤٣١

تقدیم وتطویر الدراسات التعاقدیة، واالستشارات، والدورات، والخدمات المختلفة في  .١
 . المجالین النظري والتطبیقي؛ بما ُیعّزز دور الجامعة في خدمة المجتمع

عین العام والخاص، داخل المملكة تسویق خدمات الجامعة البحثیة واالستشاریة لدى القطا .٢
 . وخارجھا

  :وستتناول الباحثة نبذة عن معاھد البحوث االستشاریة بالجامعات محل الدراسة، وھي
 الكتاب التعریفي  (:معھد الملك عبداهللا للبحوث والدراسات االستشاریة بجامعة الملك سعود

 :)٨- ٣ص ، ھـ١٤٣٦، للمعھد
 والدراسات االستشاریة بجامعة الملك سعود الواجھة یعدُّ معھد الملك عبداهللا للبحوث

التعاقدیة، ومركَز األعمال لتقدیم االستشارات والخدمات االستشاریة مدفوعة الثمن لكافة مؤسسات 
المجتمع الحكومیة واألھلیة، ویعمل المعھد على التنسیق، والتكامل، واالستفادة من إمكانات الجامعة 

نشاطاتھ الُمتعّددة برصانة ومرونة عالیة؛ لیكون االختیار األول لكافة الفكریة والمادیة، ویواصل 
  ).٣ص  ھأ،١٤٣٦ ،معھد الملك عبداهللا(مؤسسات المجتمع 

وقد ُأنشئ المعھد بموجب موافقة خادم الحرمین الشریفین، رئیس مجلس التعلیم العالي على 
  .ھـ١/٦/١٤١٧ محضر الجلسة الخامسة لمجلس التعلیم العالي، المعقودة بتاریخ

ویقّدم المعھد خدماتھ المتعددة بجودة عالیة، وفق أفضل الممارسات والمعاییر العالمیة، وبما 
  .ُیلبي احتیاجات المؤسسات الحكومیة واألھلیة كافة

ویعتمد معھد الملك عبد اهللا للبحوث والدراسات االستشاریة معاییر مھنیة عالیة الجودة فیما 
ال البحوث والدراسات االستشاریة للجھات المستفیدة من ھذه الخدمات؛ لذا ُیقّدمھ من خدمات في مج

یسعى إلى تعزیز شراكاتھ مع الشركات الرائدة في األعمال االستشاریة التي تتبادل الخبرات من 
  . خاللھا وتتضافر فیھا الجھود
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  .ةالریادة المحلیة واإلقلیمیة في تقدیم الخدمات االستشاریة المتمّیز: الرؤیة
 تقدیم خدمات استشاریة متمّیزة ومتنّوعة؛ ُتسھم في خدمة المجتمع، وتحقیق التنمیة :الرسالة

من خالل توظیف إمكانیات المعھد البشریة والمادیة، واالستفادة من ، المستدامة، ونقل المعرفة
  .إمكانیات الجامعة والشراكات االستراتیجیة

  :األھداف
  .متنّوعة لكافة قطاعات المجتمعتقدیم خدمات استشاریة احترافیة  .١
توظیف موارد الجامعة المادیة والمعرفیة وإمكانیاتھا لخدمة المجتمع؛ لتحقیق التنمیة  .٢

  .المستدامة
  .المساھمة في نقل المعرفة من خالل بناء شراكات استراتیجیة مع الشركات العالمیة .٣
 من خالل مكاتب تعزیز مشاركة أعضاء ھیئة التدریس في تقدیم الخدمات االستشاریة .٤

  .الخبرة
  .المساھمة في تطویر خبرات منسوبي الجامعة في مجال االستشارات .٥
  .المساھمة في تنمیة الموارد الذاتیة للجامعة ومنسوبیھا .٦
  .المساھمة في تأصیل ثقافة العمل االستشاري الُمَؤسَِّسّي ونشرھا في المجتمع .٧
  .ق الریادة للمعھدتطویر بیئة داخلیة للمعھد تواكب الُمستجدات، وُتحّق .٨

  : الھیكل التنظیمي للمعھد
الھیكل التنظیمي لمعھد الملك عبداهللا للبحوث والدراسات ) ١(یوّضح الشكل التالي 
  .االستشاریة بجامعة الملك سعود

الھیكل التنظیمي لمعھد الملك عبداهللا للبحوث والدراسات االستشاریة بجامعة الملك ): ١(شكل 
 .سعود

  
  .اهللا للبحوث والدراسات االستشاریة بجامعة الملك سعود قع الرسمي لمعھد الملك عبدالمو: المصدر
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  :الخدمات االستشاریة التي ُیقّدمھا المعھد

 ُیقّدم المعھد لعمالئھ خدماتھ االستشاریة من خالل عقود مستشار ُمتفّرغ، أو :نقل معرفي .١
  .مستشار تحت الطلب

تشاریة عبر التعمید المباشر، أو الدخول في المنافسات  ُیقّدم المعھد خدماتھ االس:استشارات .٢
  .العامة، أو المبادرات التي ُتقّدم للجھات المستفیدة

وضع الخطط :  ُیقّدم المعھد دراسات في جمیع التخصصات والتخطیط االستراتیجي:دراسات .٣
  .االستراتیجیة، وتطویرھا، واإلشراف على تطبیقھا

  .، وتصمیمھا، وتنفیذھا، وتقویمھا تحدید البرامج التدریبیة:تدریب .٤
 تنفیذ المشروعات، ومتابعة األداء، ورفع التقاریر الدوریة للجھات المستفیدة، وتأسیس :تنفیذ .٥

  .وتشغیلھا) PMO(مكاتب إدارة المشروعات 
 إعداد كراسات الشروط والمواصفات، وتحلیل العروض المقّدمة من :كراسات المواصفات .٦

  .االجھات المنافسة وتقییمھ
 اإلشراف على البرامج الجامعیة والجامعات، وتشغیل السنوات :خدمات أكادیمیة .٧

التحضیریة، واإلشراف على تصمیم الخطط والبرامج الدراسیة واألكادیمیة في كافة 
  .التخصصات

 معھد البحوث واالستشارات بجامعة الملك عبدالعزیز:   
افذة للجامعة في التعامل مع ھـ؛ لیكون ن١٤١٨ُأنشئ معھد البحوث واالستشارات عام 

القطاعین الحكومي والخاص فیما یتعّلق بتقدیم االستشارات المتخصصة، وإجراء الدراسات، 
ویرتبط . واإلشراف العلمي، وإنشاء الكراسي العلمیة، باإلضافة إلى الخدمات العلمیة األخرى

جامعة الملك ، لبحوث واالستشاراتمعھد ا(المعھد إداریا بوكالة الجامعة لألعمال واإلبداع المعرفي 
  ).١٨ص ، ھـ١٤٣٦، عبدالعزیز

وُیعدُّ معھد البحوث واالستشارات بوابة الجامعة في تقدیم الدراسات واألبحاث واالستشارات 
لكافة القطاعات خارج الجامعة، وُیقّدم المعھد خدمات األبحاث التعاقدیة، واالستشارات، واإلشراف 

  .ي العلمیة، ویتواصل مع المجتمع بتقدیم خدمات ریادیة لعمالء ُمتمّیزینالتعلیمي، وإدارة الكراس
كما یھدف المعھد إلى االستفادة من الفرص البحثیة واالستشاریة خارج الجامعة، وتقدیم 
الجامعة على ھیئة بیت خبرة استشاري وطني؛ بما ُیحّقق قیمة ُمضافة للجامعة في اكتساب ثقة 

كاریة لقضایا التنمیة، وللقطاعات خارج الجامعة في تحقیق قیمة ُمضافة المجتمع بتقدیم حلول ابت
  . وتنافسیة لھا

ویعمل المعھد على تحسین نوعیة الخدمات الُمقّدمة بالتدریب والتطویر المستمر، وتوفیر 
الموارد والبیئة المناسبة للعمل، إضافة إلى بناء فریق إداري یتمّتع بقیادة مؤثرة؛ لضمان فاعلیة 

  . ظمة الجودة، وتحسین خدمات المستفیدین، وتلبیة رغباتھم وتوّقعاتھمأن
ویلتزم المعھد بالمحافظة على ریادتھ محلیا، واالنطالق نحو التََّمیُّز عبر تطبیق نظام إدارة 

   .بفاعلیة، ومراجعتھ بشكل دوري ومستمر) ISO 9001-2008(الجودة 
خبرات العلمیة المتطورة للمجتمع، من خالل بیئة عمل بناء جسور تواصل فّعالة؛ لنقل ال:  الرؤیة

  .مؤسسیة تقّدم خدمات استشاریة، ومشاریع بحثیة ُمتمیزة في كافة التخصصات
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 أن نكون الخیار األول على المستوى الخلیجي في إنجاز المشاریع البحثیة واالستشاریة :الرسالة
  .بجودة عالیة

  :األھداف
  .ء والمستفیدینتطویر آلیات التواصل مع العمال .١
  .تسویق إمكانات الجامعة بطرق احترافیة ومنافسة .٢
  .بناء نظم علمیة ُمتقّدمة؛ لتطویر جودة أبحاث المعھد ودراساتھ .٣
  . بناء منھجیة ُمتطّورة؛ لتقدیم خبرات استشاریة فّعالة .٤
  .بناء شراكات مجتمعیة ُمتمّیزة .٥
  .تطویر منظومة عمل الكراسي العلمیة .٦
  .زةتوفیر بیئة عمل محّف .٧
  .بناء قاعدة معرفیة ُمتكاملة .٨
  .استقطاب الكوادر البشریة المؤھلة وتحفیزھا .٩

  .تحقیق إیرادات مالیة متنامیة .١٠
 .رفع كفاءة اإلجراءات اإلداریة .١١

  : خدمات المعھد
  . تتمّثل في تفریغ عضو ھیئة التدریس للقیام بأعمال استشاریة للجھة الُمستفیدة:االستشارات .١
وتشمل التطویر، ودراسة الجدوى، وتقدیم حلول المشاكل : عاقدیةاألبحاث والدراسات الت .٢

  .الصناعیة وقطاع األعمال
  .ویشمل التدریب، وتقییم المنھج، وإعداد المناھج، واإلشراف األكادیمي: اإلشراف التعلیمي .٣
 .وتشمل كل التخصصات الموجودة في الجامعة: الكراسي العلمیة .٤
 تشارات بجامعة الملك عبدالعزیزالھیكل التنظیمي لمعھد البحوث واالس :  
  .الھیكل التنظیمي لمعھد البحوث واالستشارات بجامعة الملك عبدالعزیز) ٢(یبّین الشكل التالي   
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  .الھیكل التنظیمي لمعھد البحوث واالستشارات بجامعة الملك عبدالعزیز): ٢(شكل 

  .ك عبدالعزیزالموقع الرسمي لمعھد البحوث واالستشارات بجامعة المل: المصدر
 معھد البحوث والدراسات : (معھد البحوث والدراسات االستشاریة بجامعة أم القرى

  ).٨ص: ھـ١٤٣٦، االستشاریة
  :نشأة المعھد

، ٥٤ُأنشئ معھد البحوث والدراسات االستشاریة بقرار مجلس التعلیم العالي في جلستھ رقم 
حوث والدراسات االستشاریة بجامعة ھـ، والقاضي بتحویلھ من مركز للب١٤٣٠/ ٠٥/ ١٤وتاریخ 

  .ھـ١٤٣٠/ ٠٤/ ٢٦أم القرى؛ إلى معھد البحوث والدراسات االستشاریة، بموجب القرار رقم 
كانت  ویسعى معھد البحوث والدراسات االستشاریة إلى تقدیم خدمات استشاریة، سواَء

ي مجال علمھم وعملھم، استشارات ُمتفّرغة، أو غیر ُمتفّرغة، من ِقبل أساتذة وخبراء متخصصین ف
 .من أعضاء ھیئة التدریس الممّیزین والمشھود لھم بالكفاءة بجامعة أم القرى

وإضافة إلى ما سبق، ُیقّدم المعھد خدمة إضافیة للخدمات االستشاریة السابقة في وكالة المعھد 
اة العملیة، للتطویر وتنفیذ األعمال، وھي آلیة تفعیل دور عضو ھیئة التدریس بالجامعة في الحی

وربطھ بالنواحي االستثماریة والتجاریة؛ وذلك بإعطاء المجتمع الذي یعیش فیھ من خبراتھ 
 بوصفھ معلًما -بطریقة الئقة، وال تخّل بدوره األساسي  ومشورتھ، وعلمھ خارج حدود الجامعة

الجامعة  وذلك بإعطائھ الفرصة إلنشاء مكتب خبرة في مجالھ العلمي، یخدم الطالب و-وُموجًھا
والجھات االستثماریة الخارجیة بطریقة ممنھجة، وبعقود ونظم استثماریة ُمقّننة، وِنَسب مالیة متفق 

 .علیھا، وكل ذلك تحت مظلة معھد البحوث والدراسات االستشاریة بجامعة أم القرى
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 كما ُیقّدم معھد البحوث والدراسات االستشاریة عدًدا من الخدمات التي تدعم االعتماد 
المھني؛ بإعطاء عدد من الدورات وورش العمل الُمتخصصة والُمنتقاة بعنایة، التي تخدم األفراد؛ 

ھیئة التدریس األكفاء؛ بغرض تحسین نوعیة الحیاة  لتھیئتھم لُمتطلبات سوق العمل من ِقبل أعضاء
ٍس للمال، بمجاالتھا، واإلفادة من المعلومة، وتطبیق التكنولوجیا، واستخدام العقل البشرى كرأ

وتوظیف ھذه الدورات؛ بما یخدم المجتمع وأفراده، وُیغطي احتیاجات سوق العمل، وُیسھم في 
الدخول إلى االقتصاد العالمي، بوصفھ أحد عناصر المنظومة االجتماعیة المھمة، كما ُیزّود المعھد 

  .المتدربین بشھادات معتمدة وموّثقة من جھات محلیة وعالمیة لالعتماد المھني
 أن یكون معھد البحوث والدراسات االستشاریة مركز خبرات وطنیة ذا سمعة عالمیة في :الرؤیة

مجال نقل المعرفة، وتقدیم الدراسات والخدمات االستشاریة والتدریب المھني للقطاع العام والخاص 
  .والمجتمع
ف نقل المعرفة  تقدیم الدراسات والخدمات االستشاریة والتدریب المھني المعتمد؛ بھد:الرسالة

للمستفیدین بمفھوم القطاع الخاص وبجودة عالیة، من خالل توظیف إمكانات جامعة أم القرى 
   .البشریة والمادیة والمعرفیة، وبناء الشراكات االستراتیجیة محلیا ودولیا

  :األھداف
  .رفع مستوى إسھام الجامعة في إنجاز خطط التنمیة وبناء مجتمع المعرفة .١
 . الجامعة بمؤسسات القطاع الخاص والعام والمجتمعتوثیق صالت .٢
توفیر وتوسیع شراكات الجامعة، وأنشطتھا، وخدماتھا البحثیة واالستشاریة والمعرفیة،  .٣

  .والتدریب المھني للمستفیدین محلیا ودولیا؛ بما ُیحّقق رؤیة المعھد
 .عرفة وما یتصل بھاتنمیة موارد الجامعة وتنویعھا من األعمال التعاقدیة في نقل الم .٤
 .أن یصبح المعھد جھة اعتماد مھني للعدید من الدورات التخصصیة .٥
 .توفیر بیئة عمل احترافیة مع المستفیدین .٦

  :الخدمات التي ُیقّدمھا معھد البحوث والدراسات االستشاریة
تتنّوع خدمات معھد البحوث والدراسات االستشاریة بین خدمات استشاریة، وخدمات دعم 

  :اد المھني، منھا االعتم
 .مكاتب الخبرة .١
 .االستشارات المالیة واإلداریة .٢
 ). تحت الطلب-  غیر متفرغ-متفرغ( خدمات المستشارین  .٣
  .الدراسات االستشاریة .٤

  :والصورة التالیة توضح أھم الخدمات االستشاریة وخدمات االعتماد المھني
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  .ة بجامعة أم القرىالموقع الرسمي لمعھد البحوث والدراسات االستشاری: المصدر

  : مفھوم التَّمیُّز الُمَؤسَِّسّي
التَّمیُّز الُمَؤسَِّسّي مفھوم لھ داللتھ؛ حیث یدّل على زیادة فعالیات المؤسسات، ومنافستھا، 

وقد ُیعّبر عن َتَمیُّز المؤسسة بالنجاح؛ فالمؤسسة الُمَتَمیَِّزة . وجودتھا على مستوى جمیع ممارساتھا
في أنشطتھا التنظیمیة، والتدریسیة، والبحثیة، والخدمیة للمجتمع ) تمیًزا(ر نجاًحا ھي المؤسسة األكث

  . ككل
الممارسة الباھرة في إدارة المؤسسة، : بأنھ) التَّمیُّز الُمَؤسَِّسّي(وُیعّرف النموذج األوروبي 

ء، واإلدارة وتحقیق النتائج الجیدة على المستوى الفردي والمؤسسي، في ظّل تلبیة احتیاجات العمال
  ). ١١م، ص٢٠١٢الملیجي، (الفّعالة للموارد البشریة 

حالة من اإلبداع اإلداري والتفّوق التنظیمي؛ تحّقق : كما ُیعّرف التَّمیُّز الُمَؤسَِّسّي بأنھ
مستویات عالیة غیر عادیة من األداء والتنفیذ للعملیات اإلنتاجیة والتسویقیة والمالیة وغیرھا في 

ا ینتج عنھ نتائج وإنجازات تتفّوق على ما ُیحّققھ المنافسون، ویرضى عنھا العمالء المنظمة؛ بم
  ). ٩م، ص٢٠١٢الملیجي، (وأصحاب المصلحة كافة في المنظمة 
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مجموعة الجھود التي تبذلھا : إلى التََّمیُّز بأنھ) ١١٦ص، م٢٠٠٤عبد الفتاح، (كما أشار 
 التي تؤدیھا؛ من أجل تحسین أداء ھذه الخدمات المنظمة لتحدید توّقعات العمالء عن الخدمات

  . وتطویرھا؛ لتقدیم خدمة تفوق تلك التوّقعات، وتجعل المنظمة نموذًجا ُیحتذى بھ
بأنھ ُیمّثل قدرة المنظمة على البقاء، والتكّیف، ) ١٢٩ص ، م٢٠٠٤الركابي، (كما عّرفھ 

ث في تقییم أداء المنظمة، باالستناد إلى والنمو في ظل األھداف التي تسعى إلى تحقیقھا، كما أنھ یبح
مقاییس ومعاییر ومداخل مختلفة؛ وھذا ھو وجھ التقارب في المفھوم، على عكس النجاح الذي یرّكز 

  . على مقیاس واحد على مدى حیاة المنظمة یفي بُمتطلبات التقییم
نظمة، وتحقیق أن التََّمیُّز یعكس المھارة في إدارة الم) Aldallal ،2005:27(وقد بّین 

  :النتائج بناًء على مجموعة من الممارسات األساسیة التي تشتمل على سبیل المثال ال الحصر
التركیز على النتائج، واالھتمام بالعمالء، والقیادة وثبات الھدف، وإدارة العملیات، وإشراك 

  .األفراد، والتحسین المستمر واإلبداع، والمسؤولیة االجتماعیة المشتركة
، فقد أّكد أن التَّمیُّز یمّثل استغالل المنظمة للفرص الُمتاحة في إطار )Zairi ،2005:P1(أما 

وھو حالة من تفّرد المنظمة ، التخطیط االستراتیجي الفّعال، وااللتزام برؤیة یسودھا وضوح الھدف
ا بالنسبة وتفّوقھا على أداء غیرھا من المؤسسات المماثلة في مجال العمل، وظھورھا بصورة تمّیزھ

  ). ٢٠ص، م٢٠٠٦العوایشة، (للمؤسسات األخرى 
أن التَّمیُّز عملیة نوعیة من الممارسات، تتضّمن ) ٨ص، م٢٠٠٨جواد والخراشة، (فیما ذكر 

التقویم الذاتي؛ لتحسین فاعلیة المنظمة وموقفھا التنافسي، ومرونة العمل فیھا، وإشراك كافة 
مل مًعا من خالل فھم كل النشاطات على إزالة الخطأ، المستخدمین في كل أقسام المنظمة؛ للع

  . وتحسین العملیة نحو تحقیق التَّمیُّز
عملیة تحقیق التفّرد والتفّوق اإلیجابي في األداء والخدمات الُمقّدمة، : وُیقصد بالتمیز الُمَؤسَِّسّي

ني على مفاھیم إداریة رائدة، وُیعدُّ مرحلة ُمتقّدمة من اإلجادة في العمل، واألداء الكفء والفّعال المب
تتضّمن التركیز على األداء والنتائج، وخدمة المتعاملین، والقیادة الفّعالة، واإلدارة بالمعلومات والحقائق، 
وتطویر العملیات، وإشراك العاملین، والتحسین المستمر، واالبتكار اإلداري، واإلبداع التنظیمي، وبناء 

َمیُّز الُمَؤسَِّسّي یعني محاولة المؤسسات استغالل الفرص، والتخطیط شراكات ناجحة؛ وبذلك فإن التَّ
االستراتیجي الفّعال، وااللتزام، وإیجاد رؤیة مشتركة یسودھا وضوح الھدف، وكفایة الموارد البشریة 

  ).١٢م، ص ٢٠١٢الملیجي، (والمادیة، والحرص على األداء 
اإلبداع والتفّوق التنظیمي؛ ُتحّقق حالة من : "بأنھ) ٨٠م، ص٢٠٠٢(كما عّرفھ السلمي 

مستویات غیر عادیة من األداء والتنفیذ للعملیات اإلنتاجیة، والتسویقیة، والمالیة وغیرھا من 
المنظمة؛ بما ینتج عنھ نتائج وإنجازات تتفّوق على ما یحّققھ المنافسون، ویرضى عنھ العمالء 

  ". وأصحاب المصلحة في المنظمة
احثة أن ھناك اختالًفا في المفاھیم حول التَّمیُّز الُمَؤسَِّسّي وسبل تحقیقھ؛ ومما سبق؛ یتضح للب

غیر أن جمیع ھذه التعریفات قد اتفقت في مجملھا على أنھ یعني التفّوق المستمر في األداء 
الُمَؤسَِّسّي، وتحقیق أعلى مستویات اإلنجاز، سواء على المستوى الفردي، أو الجماعي، أو 

  . الُمَؤسَِّسّي
  : في أن التََّمیُّز یدور حول ثالثة محاور رئیسة، وھي) م٢٠١٠آل مزروع، ( وتتفق الباحثة مع 

  . التََّمیُّز بناًء على ممارسات المنظمة .١
  . التََّمیُّز على أساس تفّوق المنظمة على مثیالتھا .٢
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  . التََّمیُّز من خالل تحقیق أداء یفوق توّقعات العمالء .٣
ة أن التََّمیُّز الُمَؤسَِّسّي یعكس تفّرد المؤسسة وتفّوقھا على غیرھا من المؤسسات، وترى الباحث

عن طریق تقدیم أفضل الممارسات في أداء مھامھا وعملیاتھا؛ لتخطي التوّقعات المستقبلیة 
لعمالئھا، من خالل وضع السیاسات واالستراتیجیات التي ُترّكز على األفراد العاملین المتعاملین، 

  .كل أصحاب المصلحة، والمجتمع بأسره بشكل متوازنو
  :  أھداف التَّمیُّز الُمَؤسَِّسّي-

أصبح التََّمیُّز الُمَؤسَِّسّي ضرورة من ضرورات التطویر اإلداري؛ لرفع مستویات األداء من 
م خالل تطویر مھارات جمیع العاملین وقدراتھم؛ فالمؤسسات اإلداریة التي ُتحّقق التََّمیُّز تھت

القوى (باتجاھات التطویر، وتحقیق المنافسة غیر المحدودة، وحفظ المكان والمكانة التنظیمیة 
، وتحدید الوسائل والطرق الالزمة للّتعّرف على )البشریة، والثقافة التنظیمیة، والھیكل التنظیمي

  . العقبات التي تواجھ المؤسسة حال ظھورھا
بمعنى : ب في تحقیق التََّمیُّز تھتم باتجاھات التطوروباإلضافة لذلك، فإن المؤسسات التي ترغ

أنھا تحاول معرفة مقدار تطّورھا؛ لتحدید ما ترید أن ُتطّوره، وتبعد كل المصاعب التقنیة التي 
وتنبع أھمیة التََّمیُّز الُمَؤسَِّسّي من إمكانیة المؤسسات في بلورة القوى . تؤخر تنفیذ ھذا التطور

ؤسسات، من خالل تحقیق ُمعّدالت التغییر السریعة، وتحقیق المنافسة غیر الداعمة للتمّیز بالم
المحدودة، وحفظ المكان والمكانة التنظیمیة، وتنمیة القوى البشریة، والثقافة التنظیمیة، والھیكل 

، الملیجي(التنظیمي، ثم تنامي الشعور بالتمّیز، والقدرة على توظیف التكنولوجیا في المعلومات 
  ). ١٥ص، م٢٠١٢

أما بالنسبة ألھداف التَّمیُّز الُمَؤسَِّسّي؛ فإنھ یھدف إلى تحسین األداء التنظیمي، من خالل رفع 
مستویات الخدمة، ونشر تطبیقات إدارة التَّمیُّز ومبادئھا، والعمل على تصمیم أفضل التطبیقات في 

تحقیق التوازن بین األنشطة األداء الُمَؤسَِّسّي، وتشجیع المنافسة والتعاون اإلیجابي ودعمھا، و
والنتائج، وتقدیم الخدمة أو المنتج بطریقة ُمتمیزة یرضى عنھا العمیل، واالستمرار في العمل، 
والمحافظة على معدالتھ ضمن بیئة تنافسیة عالیة، واالرتقاء بمستوى العاملین من الناحیة العلمیة 

أوجھ النقص والقصور في مختلف والعملیة واالجتماعیة، وجعل المؤسسات عالمیة، وتجّنب 
مجاالت العمل الُمَؤسَِّسّي، وبناء عالقات ُمتمّیزة مع المجتمعات المحلیة والدولیة، ودعم االستقاللیة 
والحریة الفردیة والتنظیمیة، وفھم عالقات التداخل والتأثیر المتبادل داخل المؤسسة وخارجھا، 

تعظیم قدرة قوة العمل وكفاءتھ، وزیادة القدرة على مواجھة وتحفیز األفراد ودفعھم معنویا ونفسیا، و
  ).١٦ص ، م٢٠١٢، الملیجي(التغیر 

كما تتضّمن أھداف التَّمیُّز الُمَؤسَِّسّي ضبط النظام اإلداري وتطویره في المؤسسة، وتطویره 
نتیجة وضوح األدوار، وتحدید المسؤولیات، واالرتقاء بمستوى المؤسسة في جمیع الجوانب، 
والوفاء بُمتطلبات المستفیدین من المؤسسة من جھة، والمجتمع من جھة أخرى، والوصول إلى 
رضاھم وفق النظام العام، وتوفیر جو من التفاھم والتعاون والعالقات اإلنسانیة السلیمة بین جمیع 

  ).١٦ص ، م٢٠١٢، الملیجي(العاملین في المؤسسة 
ِسّي یھدف إلى تحسین نصیب المؤسسة التعلیمیة في سوق وباإلضافة لذلك؛ فإن التََّمیُّز الُمَؤسَّ

العمل، وجعل نظام العمل بھا أكثر مرونة وتوافًقا مع ُمتطلبات السوق، عن طریق استخدام أحدث 
األسالیب الالزمة للتطویر، وتكامل كل العناصر التي تؤثر في جودة العملیات التنظیمیة واإلداریة 

ت كذلك لكل فرد في المؤسسة، ووضوح أھداف جودة النظام لكافة المختلفة، وتحدید المسؤولیا
األفراد على اختالف مستویاتھم ووظائفھم، وأن تكون اإلدارة العلیا على وعي تام بتطبیق سیاسة 
التََّمیُّز وااللتزام بھا، والتخطیط الجید لعملیات التََّمیُّز الُمَؤسَِّسّي من خالل تواجد فرق المتابعة، 
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المعارف والمھارات لدى جمیع المستویات اإلداریة في المؤسسة، وزیادة الفعالیة التنظیمیة وتنمیة 
  ).١٧ص ، م٢٠١٢، الملیجي(بتوفیر القدرة على العمل الجماعي، وتحقیق فعالیة االتصال 

  ):٢٠ص ، ھـ١٤٣٢(وأضاف اللوقان 
لتََّمیُّز التنظیمي تحسین األداء التنظیمي برفع مستویات الخدمة، ونشر تطبیقات إدارة ا .١

 .ومبادئھا
 .تحقیق التوازن بین األنشطة والنتائج .٢
 .جعل المنظمات والمؤسسات عالمیة .٣
 .زیادة القدرة على مواجھة التغییر .٤
 .االرتقاء بمستوى الموظفین من الناحیة العلمیة، والعملیة، واالجتماعیة .٥

 التحسین المستمر؛ حیث یعمل على وترى الباحثة أن التََّمیُّز ُیشّكل موقًفا جدیًدا نحو تحقیق
والتوظیف وفًقا لمعاییر التََّمیُّز ، اإلنتاجیة العالیة، والعالقات اإلنسانیة: تحقیق بعض المزایا، ومنھا

الُمَؤسَِّسّي، وتنسیق الجھود، والتواصل الفّعال، والتحسین المستمر، وطرح الحلول الذكیة لمشاكل 
  .الجودة في المؤسسة

  :ز الُمَؤسَِّسّيأھمیة التَّمیُّ
  :أن التَّمیُّز الُمَؤسَِّسّي) Bement ،2004:P4(یذكر 

ُیعّزز الفكرة القائلة بأن التََّمیُّز في اإلدارة؛ یدعم جمیع أنشطة المنظمة، ویجعلھا منظمة  .١
 .ُمبتكرة ُتحّقق الرسالة من خالل فاعلیة القیادة

ي تطویر المنظمات وتفوقھا، وكذلك یرّكز على رأس المال البشري؛ بوصفھ عنصًرا مھما ف .٢
 . على عملیات وتكنولوجیا األعمال

  ): ٧ھـ، ص١٤٢٩( كما یضیف غوشة 
مجموعة قیم وأخالق معّممة، ووضوح (یساعد على التركیز في مجال القیادة وثبات الھدف  .١

الھدف واالتجاه، وموظفون فّعالون، ومحّفزون وملتزمون، واإلدارة بالعملیات والحقائق، 
  ). عالیة وكفاءة قصوى في تقدیم خدمات المؤسسة ومنتجاتھا، وإدارة أزمات فّعالةوف

التمكین، واالستفادة من القدرات الذھنیة القّیمة لدى (یساعد على التركیز في مجال األفراد  .٢
  ). األفراد، والتنافسیة المتزایدة

  ). سسةوجود التناغم والتركیز في كل المؤ(یساعد على التركیز في النتائج  .٣
والسمعة الحسنة، وتحفیز الموظفین، ، والء العمیل(یساعد على التركیز في مجال المستفیدین  .٤

  ). والمیزة التنافسیة المحددة
أن تطبیق إدارة التَّمیُّز الُمَؤسَِّسّي تعني مخرجات عالیة ) ٢٢ھـ، ص١٤٣٢(كما یرى اللوقان 

یة؛ یؤدي إلى تحقیق األھداف، والتناغم الجودة؛ حیث إن السعي الحثیث نحو التفّوق والتنافس
الُمَؤسَِّسّي، وكسب والء العمیل، والفعالیة التنظیمیة من خالل رفع مستوى الكفاءة والفعالیة في تقدیم 

  .الخدمات والمنتجات
تطویر األداء، واختصار الوقت، وترشید : وترى الباحثة أن أھمیة التََّمیُّز الُمَؤسَِّسّي تتمّثل في

باإلضافة إلى أنھ ُیسھم في منح المؤسسات ،  مع السیر بثقة نحو االعتماد وضمان الجودةالجھود،
 .سمعة مؤسسیة حسنة
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  معاییر التََّمیُّز الُمَؤسَِّسّي 
  :مفھوم المعاییر

المستوى الذي وضعتھ ھیئة مسؤولة بشأن درجة أو ھدف معین ُیراد : "ُیعّرف المعیار بأنھ
 ویعرف، )١٠ص ، م٢٠١٠، الثقفي" (شود من الجودة أو التََّمیُّزوتحقیق قدر من، الوصول إلیھ

وثیقة تصدر نتیجة إجماع یحّدد الُمَتَطلََّبات :" المعاییر بأنھا) ٤٤٣-٤٤٢ص ، م٢٠٠٧(سعودي 
  ". التي یجب أن تفي بھا الخدمة

وحدة قیاس المستوى المتوّقع لألداء، الذي یجب أن تلتزمھ : "كما ُیعّرف المعیار بأنھ
  ).٢٨م، ص٢٠٠٥محمد، (المؤسسة؛ بحیث ُیحّقق قدًرا مرجوا من الجودة أو التََّمیُّز 

المعاییر التي تتضّمن مستویات األداء المطلوب تحقیقھا في : وُتعّرف معاییر التََّمیُّز بأنھا
م، ٢٠١٢جي، الملی(ظروف معینة؛ وُتعّد بذلك أسًسا لمقارنة الحد األمثل لألداء الُمَؤسَِّسّي الُمتمّیز 

  ).٣٤٠ص
مجموعة السمات الكیفیة والكمیة لتمّیز األداء، كما أنھا ُتحّدد : ومعاییر قیاس التََّمیُّز ھي

مجاالت التََّمیُّز المتوقعة من خالل البحث عن أفضل الممارسات في عملیات النشاط بدًلا من 
  ).٢٤م، ص ٢٠٠٧زائیري، (العملیات القائمة التي تؤدي إلى األداء الُمَتَمیِّز 

مجموعة من األبعاد المھمة واألساسیة، التي یتم من خاللھا : وعلى ذلك؛ فمعاییر التََّمیُّز ھي
  ).٤٩ص ، ھـ١٤٣٦السالم، (تحدید مستوى األداء الُمَتَمیِّز 

والمعیار مصطلح یشیر إلى الحالة المثالیة لألداء المتوّقع، التي ُتصمَّم لمساعدة المؤسسات 
تكوین منظور متكامل إلدارة أدائھا التنظیمي؛ لتحقیق الفاعلیة والكفاءة دائمة التحّسن، التعلیمیة؛ ل

وألن المعاییر مكّون رئیس لنظام المراجعة التي . بما یتوافق وتطلعات المستفیدین من خدماتھا
بل یساعد على تحسین المؤسسات في نشاطھا وتطویرھا؛ فإنھا تعّد محّكات یتوّقع الوفاء بھا من ِق

المؤسسات التي تتقّدم لتحسین األداء، وبوصفھا موجِّھ في عملیة التقییم للطریقة التي یتم بھا تقییم 
  ).١٦، ص ھـ١٤٣٢عدنان، (أداء المؤسسة وتحقیق أھدافھا 

  :أھمیة تطبیق المعاییر في المؤسسات
العمل اإلداري تبرز أھمیة تطبیق المعاییر من كونھا تعدُّ مدخًلا لإلصالح والتطویر في مجال 

التي أثبتت ، والتعلیمي بالمؤسسات التعلیمیة، خاصة المعاییر المجربة في الدول المتقدمة الكبرى
كما أكد الدحام ، )٥ص، م٢٠٠٨الشمراني (وحّققت الھدف الذي من أجلھ ُوضعت ، فاعلیتھا

، یا كان نوعھاأن المعیار یعدُّ من الجوانب المھمة واألساسیة لتطویر المؤسسة أ) ١ص، م٢٠٠٨(
فإذا ما أرید إیجاد جیل مؤھل یمكنھ العمل في أي مجال أو مكان؛ فیجب ، وعلى اختالف نشاطھا

التي لھا السبق ، واالستفادة من تجارب الدول األخرى، االرتقاء بجودة العملیة اإلداریة والتعلیمیة
َمیُّز واالعتماد األكادیمي في والتي رّسخت مفاھیم المعاییر من خالل الجودة والتَّ، في ھذا المجال

  .مؤسساتھا التربویة والتعلیمیة
إلى أنھ ال ُبد من انتقاء المعاییر التي ُتعبر عن مستوى ) ١٢٨م، ص٢٠٠٩(ویشیر حامد 

األداء لكل مركز من مراكز المسؤولیة المختلفة، في ضوء أھداف المؤسسة ووظائفھا، وتنظیم 
أن عملیة تحدید معاییر ) ٢٥م، ص٢٠١٣(ویرى جاد الرب . العالقات بین المراكز المسؤولیة

األداء ومؤشراتھ ال بد أن تكون وفق منظور استشرافي؛ من أجل اإلفادة من نتائج التقویم للتطویر، 
فینبھ إلى أن معاییر األداء لیست ) ٢١٧، صھـ١٤٣٦(أما باشیوة . ووضع الخطط الالزمة لذلك

ًفا للممارسات الجیدة، وتساعد على ضبط أنشطة المؤسسة التعلیمیة مقیاًسا للنواتج، وإنما تقّدم أوصا
  .ومراقبتھا، وُتعّرف العاملین والجمھور بمعاییر كفایة الخدمات التي تقدمھا المؤسسة وجودتھا
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على أن المعاییر ُتعّبر عما یلزم تحقیقھ في أنشطة ) ٢٧م، ص ٢٠١١(ویتفق معھ السیسي 
و التوّقعات التي ُیفترض أن تؤدي بھا األشیاء، ومن خاللھا یتم العمل، من خالل وصف الطریقة أ

أنھ ال بد من أن ) ١٦٩م، ص ٢٠١١(الحكم على نجاح أنشطة المؤسسة، كما أّكدت العبد الجبار 
تكون المعاییر مناسبة لخصوصیة المؤسسة التعلیمیة وثقافتھا التنظیمیة السائدة، وظروف بیئتھا 

  .الداخلیة والخارجیة
، الذي یرى أن المعاییر تختلف من مؤسسة إلى )١٥ھـ، ص ١٤٣٣(یده في ذلك الورثان وُیؤ

أخرى، ومن منطقة إلى أخرى؛ لكن ال بد أن ھذه المعاییر شاملة جمیع المجاالت التربویة والتعلیمیة 
واإلداریة، وأن تكون موضوعیة وواقعیة، وتتوّفر فیھا مرونة للتعدیل أو التطویر وفًقا للظروف 

  .المستجداتو
أن معاییر التمییز الُمَؤسَِّسّي ال بد أن ُتشّكل منظومة ) ١٢٨ھـ، ص ١٤٣٧(وترى القرزعي 

مترابطة ومنھًجا علمیا وإداریا متكامًلا یسعى إلى إیجاد ثقافة تنظیمیة ُتشّجع التحسین المستمر لألداء 
ؤسسة، كما تساعد المعاییر أو الخدمة، وذلك بتحقیق رضا المستفید الداخلي والخارجي في الم

المؤسسات اإلنتاجیة والخدمیة على تحدید المشاكل التي یمكن حّلھا عن طریق تعدیل وتحسین 
  . مستمر للعملیات القائمة

  :خصائص المعاییر
، إلى مجموعة من السمات التي یجب أن تتسم بھا المعاییر) ٢٨ص، م٢٠٠٥(یشیر محمد 

  :من أھمھا
، أو الموضوع المراد تقییمھ، اییر الجوانب المختلفة للمؤسسة بحیث تشمل المع:الشمول .١

  .واألبعاد المتعّددة لكل من تلك الجوانب
وتنأى عن األمور والتفصیالت ،  بحیث ترّكز على عناصر المؤسسة بال َتَمیُّز:الموضوعیة .٢

  .التي ال تخدم الصالح العام
، والجغرافیة، بحیث یمكن تطبیقھا في مؤسسات مختلفة وفًقا للظروف البیئیة: المرونة .٣

  .واالقتصادیة المتباینة
  .یمكن للمؤسسة اإلسھام فیھ،  بحیث ترتبط بمدى ما یرومھ المجتمع من تنمیة:المجتمعیة .٤
وتطویرھا وتحدیثھا، لتواجھ ، بحیث یمكن تطبیقھا لفترات زمنیة ممتدة بتعدیلھا: التطور .٥

  .والتكنولوجیة، والمجتمعیة، وتواكب التطورات العلمیة، لمتغیراتا
بحیث یمكن مقارنة الُمخرجات المختلفة بالمعاییر المقننة؛ للوقوف على : القابلیة للقیاس .٦

  .جودة تلك الُمخرجات
، والمستفیدین في المجتمع في إعدادھا من ناحیة،  بحیث ُتسھم األطراف المتعددة:التشاركیة .٧

  . تائجھا من ناحیة أخرىوتقویم ن
،  بحیث تعتمد على مبادئ مرغوبة في تطبیقھا ُمستمدة من القوانین السائدة:األخالقیة .٨

  .ومراعیة لعادات المجتمع وسلوكیاتھ
 بحیث ال تمّثل ھدًفا في حد ذاتھا؛ وإنما ھي آلیة لدعم العملیة التعلیمیة واإلداریة :الداعمة .٩

 .والنھوض بھا
  : رئیسة لتطبیق إدارة التَّمیُّز في المؤسساتالُمَتَطلََّبات ال

لكي یتحّقق التََّمیُّز الُمَؤسَِّسّي ال بد من تحقق مجموعة من الُمَتَطلََّبات التي تدعم تحقیق ھذا 
الھدف؛ ومن ثّم الوصول إلى النتائج المستھدفة، كما إن امتالك مقّومات وُمتطلبات تطبیق إدارة 

 السبیل الوحید لضمان بقاء المؤسسات واستمرارھا في عالم قائم على التقنیة التَّمیُّز وتفعیلھا؛ یعدُّ
  . والمعرفة، وتقنیة االتصاالت والمعلومات
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إلى أن ُمتطلبات تطبیق التََّمیُّز الُمَؤسَِّسّي ) ٨٤-٨٢، ص ص٢٠٠٨( وقد أشار أبو النصر 
  : في المؤسسات ما یلي

ت الرئیسة للمنظمة ونظرتھا المستقبلیة، ویضّم بناء استراتیجي متكامل ُیعّبر عن التوجھا .١
  ). الرسالة، والرؤیة، واألھداف االستراتیجیة، وآلیة إعداد الخطط االستراتیجیة(

منظومة متكاملة من السیاسات التي تنّظم وتحكم عمل المنظمة، وُترشد القائمین بمسؤولیات  .٢
  . األداء إلى قواعد اتخاذ القرارات وأسسھا

ة مرنة ومتناسبة مع ُمتطلبات األداء، وقابلة للتعدیل والتكّیف مع الُمتغیرات ھیاكل تنظیمی .٣
الداخلیة والخارجیة، كما تتصف ھیاكل إدارة التمیُّز بدرجة أعلى من الالمركزیة؛ نتیجة 
اعتمادھا على تمكین العاملین، وتخویلھم الصالحیات، كل في مجال عملھ، باإلضافة إلى 

  .تصاالت والمعلوماتاستخدامھا لتقنیات اال
نظام متطّور لتأكید الجودة الشاملة، یحّدد آلیات تحلیل العملیات، وأسس مواصفات الجودة  .٤

وشروطھا، ومعّدالت السماح فیھا، وآلیات رقابة الجودة وضبطھا، ومداخل تصحیح 
  .انحرافات الجودة

وسائل تجمیعھا، نظام معلومات متكامل، یضّم آلیات لرصد المعلومات، وتحدید مصادرھا، و .٥
وقواعد معالجتھا، وتحدیثھا، وحفظھا، واسترجاعھا، فضًلا عن قواعد وآلیات توظیفھا؛ لدعم 

 . اتخاذ القرارات
دعم اإلدارة العلیا، وھذه ھي : من الُمَتَطلََّبات أیًضا، p76) 2004 (Porter وقد ذكر بورتر

ین المستمر، والتركیز على الطلبة، الخطوة األولى، والتركیز على أعضاء ھیئة التدریس، والتحس
  .والتدریب والتعلیم، والحوافز والروح المعنویة، وثقافة المؤسسة، وخدمة المجتمع المحلي

أنھ لتحقیق التََّمیُّز في األداء؛ فإنھ یجب تطویر ثقافة ) ١٠٦ص ، ـ٢٠٠٤(وبّین الرشید 
  .المنظمة في التعامل مع العاملین بوصفھا أھم أصل تمتلكھ

أن التََّمیُّز الُمَؤسَِّسّي منظومة متكاملة ال ) ١٨-١٧ص ص ، ھـ١٤٣٥(اف النجار وأض
  .تتجزأ، ویتطّلب احتراًفا إداریا، ومھارات سلوكیة متكاملة، وإدارة إلكترونیة، وكوًدا أخالقیا

ن دور مھم في وترى الباحثة أن أھم ُمتطّلب لتحقیق التََّمیُّز الُمَؤسَِّسّي؛ قناعة القیادة، لما لھ م
  .فالقیادات الفاعلة تساعد على تحسین األداء الُمَؤسَِّسّي، تحقیق التََّمیُّز

  :صعوبات تحقیق التََّمیُّز الُمَؤسَِّسّي
، Contiھناك صعوبات تعوق تحقیق التََّمیُّز الُمَؤسَِّسّي في المنظمات، وقد ذكر كونتي 

2008 ،p6یُّز سھل المنال بعد تطبیق نموذج معین من نماذج االعتقاد بأن التََّم:  أن من الصعوبات
التََّمیُّز، فیتعّجل القادة النتائج، ومع مرور الوقت یتم التراجع؛ لعدم إعطاء الوقت الكافي لدراسة 

  .أسباب نجاح نموذج التََّمیُّز ومقوماتھ، وعدم توافر الفھم الصحیح لمفھوم التََّمیُّز
 كثیًرا من المنظمات تعاني من مشكالت وُمَعوَِّقات أن) ١٩ص ، ٢٠٠٢(كما بّین السلمي 

داخلیة، ُتقّلل من قدراتھا على مواجھة المنافسة، واالرتقاء إلى مستوى تطّلعات العمالء وتوّقعاتھم، 
  :ومن أبرز مظاھر تلك المشكالت والصعوبات ما یلي

وح التناقض ضعف التناسق بین أھداف المؤسسات ومستویات أداء العاملین وسلوكھم، ووض .١
 .بین توّقعات اإلدارة وأھداف الموظفین
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توزع المسؤولیات وتشتتھا بین مستویات اإلدارة وأفرادھا، وضعف نظم المحاسبة والمساءلة  .٢
 .عن نتائج األداء وآلیاتھا

ضعف القدرة على مالحظة الُمتَِّغیَِّرات في األسواق، وبطء االستجابة لتلك الُمتَِّغیَِّرات،  .٣
 . ینشأ عنھا من فرص، أو تجّنب ما ُتسّببھ من مھدداتواستثمار ما

عدم وضوح أسس اإلدارة ومعاییرھا في تخطیط سلوك الموظفین وتوجیھھ، واختالط الرؤى  .٤
 .الشخصیة للمدیرین بالحقائق والمعلومات الفعلیة

 اعتماد أنماط ومعاییر تقلیدیة في التنظیم وبناء الھیاكل التنظیمیة، على أساس المجموعات .٥
 .الوظیفیة المتباعدة، ولیس على أساس العملیات المترابطة المنتجة للقیم في المنظمات

االنحصار في مشكالت الحاضر، والتعامل مع ُمتطلبات الفترة القصیرة، دون اعتبار كاٍف  .٦
 .لُمتطلبات اإلعداد للمستقبل

استنفاذ وقت تعّدد صور إھدار الموارد، وخاصة الموارد غیر المتجددة وأھمھا الوقت، و .٧
 .أطول في العملیات؛ بما ُیقّلل من فرص الوصول إلى األسواق في توقیت مناسب

االستخدام الشكلي والھامشي للتقنیات الجدیدة، وأھمھا تقنیات المعلومات واالتصاالت  .٨
والحاسبات اآللیة، واالكتفاء بالجانب المظھري المتمّثل في اقتناء تلك التقنیات دون بذل 

 .في الستیعابھا وتفعیلھاالجھد الكا
ضعف التوّجھ التسویقي، وافتقاد النظم واآللیات الموّجھة لخدمة العمالء وإرضائھم؛ ومن ثم  .٩

 .تضاؤل القدرات التنافسیة للمنّظمات
ضعف الوعي بالقدرات المحوریة ومصادر القوة التنافسیة للمنظمات؛ ومن ثّم غیاب  .١٠

 تلك القدرات وتفعیلھا في تحقیق التفّوق على الرؤیة اإلداریة الواضحة لكیفیة استثمار
 .المنافسین وإدارة التََّمیُّز في خدمة العمالء

اإلحباط والیأس، وعدم توافر ): ١٤٤ – ١٤٢ص ص ، ھـ١٤٣٥(وأضاف الھالالت 
المعلومات، والتقلید األعمى لآلخرین، والتقلیل من أھمیة أفكار العاملین وإبداعاتھم، وضعف تحّمل 

  .ة، وعدم االھتمام بالتدریب وتطویر المھاراتالمسؤولی
  :منھجیة الدراسة وإجراءاتھا

  . استخدمت الباحثة المنھج الوصفي المسحي لمالءمتھ لتحقیق أھدافھا:منھج الدراسة
  :شمل مجتمع الدراسة الفئات الرئیسة التالیة: مجتمع الدراسة

، الستشاریة بجامعة الملك سعودمعھد الملك عبداهللا للبحوث والدراسات ا(المسؤولین بــــ .١
ومعھد البحوث والدراسات ، ومعھد البحوث واالستشارات بجامعة الملك عبدالعزیز

  ).١٢(، وعددھم )االستشاریة بجامعة أم القرى
معھد (أعضاء ھیئة التدریس الذین عملوا ویعملون في مجال تقدیم الخدمات االستشاریة بــــ .٢

ومعھد البحوث ،  االستشاریة بجامعة الملك سعودالملك عبداهللا للبحوث والدراسات
ومعھد البحوث والدراسات االستشاریة بجامعة أم ، واالستشارات بجامعة الملك عبدالعزیز

وأھم ، الكشف عن الواقع(وأجابوا عن االستبانة األولى ، مستشاًرا) ٢٥٠(، وعددھم )القرى
 ). الُمَعوَِّقات

) ١٦٠(خدمات معاھد البحوث االستشاریة وعددھم المسؤولین في الجھات المستفیدة من  .٣
  ). ُمتطلبات التطویر: (وھي، وأجابوا عن االستبانة الثانیة، مسؤوًلا
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وتم الحصول ، وقد تم الحصول على اإلحصائیات من خالل مخاطبة عمداء المعاھد شخصیا
  ).على قوائم باألسماء

  . توزیع مجتمع الدراسة): ١ (جدول

  
  المعھد

  
  القیادات

  
  النسبة

  
  المستشارون

  
  النسبة

  
الجھات 
  المستفیدة

  
  النسبة

معھد الملك عبداهللا للبحوث 
والدراسات االستشاریة بجامعة 

  .الملك سعود
٥٠  ٨٠  %٦٢  ١٥٥  % ٢٥  ٣%   

معھد البحوث واالستشارات بجامعة 
   %٣٥  ٥٦  %٢٨  ٧٠  %٣٣٫٣  ٤  .الملك عبد العزیز

معھد البحوث والدراسات 
  %١٥  ٢٤  %١٠  ٢٥  %٤١٫٧  ٥  .عة أم القرىاالستشاریة بجام

  %١٠٠  ١٦٠%١٠٠  ٢٥٠  %١٠٠  ١٢  المجموع

وقد راعت الباحثة في اختیارھا للمجتمع من ھذه الجامعات تنّوعھا في تقدیم الخدمات 
  .خصوًصا الخدمات التعلیمیة للجامعات، االستشاریة

  :أفراد الدراسة
  :حدید أفراد الدراسة كالتالي؛ لت(Krejcie & Morgan) استعانت الدارسة بجدول 

، معھد الملك عبداهللا للبحوث والدراسات االستشاریة بجامعة الملك سعود(المسؤولون بــــ .١
ومعھد البحوث والدراسات ، ومعھد البحوث واالستشارات بجامعة الملك عبدالعزیز

 ).١٢(، وعددھم )االستشاریة بجامعة أم القرى
معھد (یعملون في مجال تقدیم الخدمات االستشاریة بــــأعضاء ھیئة التدریس الذین عملوا و .٢

ومعھد البحوث ، الملك عبداهللا للبحوث والدراسات االستشاریة بجامعة الملك سعود
ومعھد البحوث والدراسات االستشاریة بجامعة أم ، واالستشارات بجامعة الملك عبدالعزیز

 .مستشاًرا) ١٢٣(والبالغ عددھم ، القرى
من القادة، ) ١٠٧(جھات المستفیدة من معاھد البحوث االستشاریة، وعددھم القیادات في ال .٣

 .قائدًا%) ١٠٠(بنسبة 
  .توزیع عینة الدراسة): ٢(جدول 

  الجھات المستفیدة  المستشارین  القیادات  المعھد

  ١٦٠  ١٥٢  ١٢  أفراد الدراسة
  ١٠٧  ١٢٣  ١٢  االستبانات الصالحة للتحلیل

   %٩٤   %٨١   %١٠٠   النسبة

قائًدا، ) ١٢(؛ أن عدد القیادات في معاھد البحوث االستشاریة بلغ )٢(بّین من الجدول ویت
أما عدد المستشارین في معاھد البحوث االستشاریة؛ فقد بلغ ، من أفراد الدراسة%) ١٠٠(بنسبة 
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في حین أن عدد القیادات في الجھات المستفیدة ، من أفراد الدراسة%) ٨١(مستشارًا بنسبة ) ١٢٣(
  .من أفراد الدراسة%) ٩٤(قائًدا، بنسبة ) ١٠٧( بلغ -  خدمات معاھد البحوث االستشاریة من

  :لتحقیق أھداف الدراسة المیدانیة صّممت الباحثة األدوات التالیة :أدوات الدراسة
 حیث اعتمدت الباحثة على االستبانة أداة لجمع البیانات : وھي استبانتان: االستبانة

وتعّد االستبانة من أكثر أدوات البحث العلمي استخداًما . َقة بالدراسةوالمعلومات الُمَتَعلِّ
) " ٣٥١ص ، ھـ١٤٢٥(وشیوًعا في البحوث الوصفیة المسحیة، وھي كما أوضح الحمید 

أداة استقصاء تضّم مجموعة من الخطوات المنتظمة، تبدأ بتحدید البیانات المطلوبة، وتنتھي 
وتوّفر على الباحث ، بطریقة توفُّر الوقت والجھود والنفقاتباستقبال االستمارات وتنظیمھا، 
 : واالستبانات ھي". التدّخل ثانیة في مراحل التطبیق

 ویجیب عنھا القیادات بمعاھد البحوث االستشاریة والمستشارین من أعضاء ھیئة :االستبانة األولى
 : وقد ُبنیت وفًقا لما یلي، التدریس بالجامعات السعودیة

ومدة الخدمة في ، والُمسّمى الوظیفي، جھة العمل: (وتتكّون مما یلي، معلومات عامة: ألولالقسم ا
  ).وعدد الخدمات االستشاریة التي شارك في تقدیمھا أو تطبیقھا، مجال الخدمات االستشاریة

  : ویحتوي على محورین: القسم الثاني
ت السعودیة في ضوء معاییر التَّمیُّز واقع أداء معاھد البحوث االستشاریة بالجامعا: المحور األول

  .الُمَؤسَِّسّي
الصعوبات التي تحّد من تطویر أداء معاھد البحوث االستشاریة في ضوء معاییر  :المحور الثاني

  .التََّمیُّز الُمَؤسَِّسّي
ویجیب عنھا المسؤولون في الجھات المستفیدة من خدمات معاھد البحوث : االستبانة الثانیة-ب

  :وقد ُبنیت وفًقا لما یلي، یة بالجامعاتاالستشار
مسّمى الجھة (وجھة العمل ، الُمسّمى الوظیفي: (وتتكّون مما یلي، معلومات عامة: القسم األول

وعدد ، والجامعة التي تم االستفادة من خدماتھا االستشاریة، )المستفیدة من الخدمات االستشاریة
ونوع الخدمات االستشاریة ، ت االستشاریة من الجامعةالسنوات التي تم االستفادة فیھا من الخدما

  ).التي تم االستفادة منھا
ویحتوي على الُمَتَطلََّبات الالزم توافرھا لتطویر أداء معاھد البحوث االستشاریة : القسم الثاني

بالجامعات السعودیة في ضوء معاییر التمیز المؤسسي، من وجھة نظر المسؤولین في الجھات 
  .المستفیدة

 أسلوب مسح الخبراء:  
بنت الباحثة التَّصوُّر الُمقترح لتطویر أداء معاھد البحوث االستشاریة بالجامعات السعودیة 

مع االستفادة من نتائج ، وفًقا لما توّصلت إلیھ الدراسة من نتائج، في ضوء معاییر التَّمیُّز الُمَؤسَِّسّي
أساتذة الجامعات السعودیة في تخصص خبیًرا من ) ٥٠(الدراسات السابقة؛ وتم عرضھ على 

اإلدارة والتخطیط التربوي، ومن المستشارین في معاھد البحوث االستشاریة، والمسؤولین في 
أسلوب بحثي یقوم : " الجھات المستفیدة؛ لتحكیمھ باستخدام أسلوب مسح الخبراء، الذي ُیعّرف بأنھ

 المعینة التي ُیراد االستعانة بخبرتھم على إرسال األسئلة إلى عدد من الخبراء في بعض األمور
وذلك لإلجابة عن السؤال ). ٣٣ص ، م٢٠١٠، مصطفى" (ویقومون بإرسالھا مرة أخرى، فیھا

  .السادس
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  : صدق أدوات الدراسة وثباتھا 
مدى تماسك واستقامة " ، أو ھو"أن یقیس المقیاس ما ُوضع من أجلھ" ُیعّرف الصدق بأنھ

إلى أي درجة تستطیع وسیلة القیاس المستخدمة أن ُتحّقق : أو بمعنى آخر. "المقیاس الذي تم تطبیقھ
  ).٣٦٣ص ، ھـ١٤٢٢، عودة(النتیجة نفسھا في الظروف نفسھا، ومع األشخاص أنفسھم 

  : وقد تم قیاس صدق أداة الدراسة من خالل
 ):صدق المحّكمین(صدق المحتوى أو الصدق الظاھري  .١

والتأّكد من أنھا تخدم أھداف الدراسة؛ ُعرضت على ، اسةللتحّقق من صدق محتوى أداة الدر
إضافة إلى عمداء ، والخبراء في الجھات المستفیدة، مجموعة من المحّكمین من أساتذة الجامعات

محكًما، وُطلب منھم التكّرم ) ٤٠(معاھد البحوث االستشاریة؛ حیث وصل عدد المحّكمین إلى 
النظر في مدى كفایة أداة الدراسة من حیث عدد : ن حیثوإبداء رأیھم فیھا، م، بدراسة األداة

أو ، أو أي مالحظات یرونھا مناسبة فیما یتعّلق بالتعدیل، وتنّوع محتواھا، الفقرات وشمولیتھ
  . أو الحذف، وفق ما یراه المحّكم الزًما، التغییر

ضوء ھذه وأجرت التعدیالت في ، وقامت الباحثة بدراسة مالحظات المحّكمین واقتراحاتھم
وتم التحّقق من ، فرًدا) ٣٠(كما طّبقت االستبیان على عینة ُمكّونة من . المالحظات والتوصیات

 :الصدق والثبات بالطرق التالیة
 :تم التحّقق من ذلك من خالل: صدق االتساق الداخلي. ٢

یھ، حساب ُمعامل ارتباط بیرسون بین درجة العبارة والدرجة الكلیة للمعیار الذي تنتمي إل
 : وكانت النتائج كما یلي 

  .ُمعامالت االرتباط بین درجة العبارة، والدرجة الكلیة لمعیار القیادة): ٣(جدول 
  ُمعامل االرتباط وداللتھ  العبارة  ُمعامل االرتباط وداللتھ  العبارة

٠٫٧٢٨  ٧  **٠٫٧٦١  ١**  
٠٫٧٦٥  ٨  **٠٫٨٥٩  ٢**  
٠٫٧٣١  ٩  **٠٫٧٤١  ٣**  
٠٫٨٨٥  ١٠  **٠٫٨٣٤  ٤**  
٠٫٨٠٩  ١١  **٠٫٦٧٤  ٥**  
٠٫٨٨٥  ٦**      

  ).٠٫٠١(دال عند ** 
 دالة إحصائیا عند  القیادة؛ أن جمیع قیم ُمعامل االرتباط لعبارات معیار)٣(یتبّین من الجدول 

؛ مما ُیؤكِّد تمّتع العبارات بدرجة مرتفعة من )٠٫٨٨٥، ٠٦٧٤(وانحصرت بین ، )٠٫٠١(مستوى 
  . االتساق الداخلي
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  .ُمعامالت االرتباط بین درجة العبارة، والدرجة الكلیة لمعیار االستراتیجیات): ٣(جدول 
  ُمعامل االرتباط وداللتھ  العبارة  ُمعامل االرتباط وداللتھ  العبارة

٠٫٧٥٦  ٥  **٠٫٨٩٨  ١**  
٠٫٨٤٠  ٦  **٠٫٨٩٦  ٢**  
٠٫٧٦٤  ٧  **٠٫٨٨٦  ٣**  
٠٫٧٣٢  ٨  **٠٫٩٠٥  ٤**  

  ). ٠٫٠١(دال عند **
دالة  االستراتیجیات أن جمیع قیم ُمعامل االرتباط لعبارات معیار) ٣(دول یتضح من الج

؛ مما ُیؤكِّد تمتُّع العبارات )٠٫٩٠٥، ٠٧٣٢(، وانحصرت بین )٠٫٠١(إحصائیا عند مستوى 
  . بدرجة مرتفعة من االتساق الداخلي

  .موارد البشریةُمعامالت االرتباط بین درجة العبارة، والدرجة الكلیة لمعیار ال): ٤(جدول 
  ُمعامل االرتباط وداللتھ  العبارة  ُمعامل االرتباط وداللتھ  العبارة

٠٫٧٦٨  ٦  **٠٫٨٤٣  ١**  
٠٫٨٢١  ٧  **٠٫٨٢٣  ٢**  
٠٫٨٣٩  ٨  **٠٫٧٦٧  ٣**  
٠٫٨٥٠  ٩  **٠٫٧٨٥  ٤**  
٠٫٨٤٧  ٥**      

  ). ٠٫٠١(دال عند **
دالة إحصائیا عند مستوى  الموارد البشریة ارأن جمیع قیم ُمعامل االرتباط لعبارات معی) ٤(یتبّین من الجدول 

  .؛ مما یُؤكِّد تمتُّع العبارات بدرجة مرتفعة من االتساق الداخلي)٠٫٨٥٠، ٠٧٦٧(، وانحصرت بین )٠٫٠١(
ُمعامالت االرتباط بین درجة العبارة، والدرجة الكلیة لمعیار إدارة العملیات ): ٥(جدول 

  .والخدمات
  ُمعامل االرتباط وداللتھ  العبارة   وداللتھُمعامل االرتباط  العبارة

٠٫٨١٧  ٨  **٠٫٧٨٢  ١**  
٠٫٧٨٨  ٩  **٠٫٧٦٨  ٢**  
٠٫٨٤٤  ١٠  **٠٫٨٣٠  ٣**  
٠٫٨٨٩  ١١  **٠٫٧٧٧  ٤**  
٠٫٨٦٣  ١٢  **٠٫٩٢٤  ٥**  
٠٫٧٧٧  ١٣  **٠٫٨٦٢  ٦**  
٠٫٨١٠  ٧**      

    ). ٠٫٠١(دال عند ** 
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إدارة العملیات ارات معیار أن جمیع قیم ُمعامل االرتباط لعب) ٥(یتضح من الجدول 
؛ مما ُیؤكِّد تمتُّع )٠٫٩٢٤، ٠٧٧٧(، وانحصرت بین )٠٫٠١( دالة إحصائیا عند مستوى والخدمات

  .العبارات بدرجة مرتفعة من االتساق الداخلي
  .ُمعامالت االرتباط بین درجة العبارة، والدرجة الكلیة لمعیار الشراكات والموارد): ٦(جدول 

  ُمعامل االرتباط وداللتھ  العبارة  ل االرتباط وداللتھُمعام  العبارة
٠٫٨٦٥  ٥  **٠٫٨٥٨  ١**  
٠٫٩١٥  ٦  **٠٫٩٠٩  ٢**  
٠٫٨٣٠  ٧  **٠٫٩٢١  ٣**  
٠٫٩٣٧  ٨  **٠٫٨٦٨  ٤**  

  ). ٠٫٠١(دال عند ** 
دالة  الشراكات والموارد أن جمیع قیم ُمعامل االرتباط لعبارات معیار) ٦(یتبّین من الجدول 

؛ مما ُیؤكِّد تمتُّع العبارات )٠٫٩٣٧، ٠٨٣٠(، وانحصرت بین )٠٫٠١(مستوى إحصائیا عند 
  . بدرجة مرتفعة من االتساق الداخلي

  .ُمعامالت االرتباط بین درجة العبارة والدرجة الكلیة لمعیار النتائج): ٧(جدول 
  ُمعامل االرتباط وداللتھ  العبارة  ُمعامل االرتباط وداللتھ  العبارة

٠٫٩٢٤  ٥  **٠٫٩٤٥  ١**  
٠٫٩٠٦  ٦  **٠٫٨٩٤  ٢**  
٠٫٩١٣  ٧  **٠٫٩٥٩  ٣**  
٠٫٨٠٥  ٨  **٠٫٧٩١  ٤**  

  ). ٠٫٠١(دال عند **
دالة إحصائیا عند مستوى  النتائج أن جمیع قیم ُمعامل االرتباط لعبارات معیار) ٧(یتضح من الجدول 

  . تفعة من االتساق الداخلي؛ مما ُیؤكِّد تمتُّع العبارات بدرجة مر)٠٫٩٥٩، ٠٧٩١(، وانحصرت بین )٠٫٠١(
واقع أداء معاھد البحوث : ومن جمیع الجداول السابقة؛ یتضح أن عبارات المحور األول

  .االستشاریة بالجامعات السعودیة؛ تتمّتع بدرجة مرتفعة من االتساق الداخلي
  .ریةُمعامالت االرتباط بین درجة العبارة، والدرجة الكلیة لُبعد الصعوبات اإلدا): ٨(جدول 

  ٥  ٤  ٣  ٢  ١  العبارة
  **٠٫٧٤٨  **٠٫٨٦٩  **٠٫٨٤٤  **٠٫٨٣١  **٠٫٨٦٩  ُمعامل االرتباط وداللتھ

  ). ٠٫٠١(دال عند ** 
دالة  الصعوبات اإلداریة أن جمیع قیم ُمعامل االرتباط لعبارات ُبعد) ٨(یتبّین من الجدول 

كِّد تمتُّع العبارات ؛ مما ُیؤ)٠٫٨٦٩، ٠٧٤٨(، وانحصرت بین )٠٫٠١(إحصائیا عند مستوى 
  .بدرجة مرتفعة من االتساق الداخلي
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  .ُمعامالت االرتباط بین درجة العبارة والدرجة الكلیة لُبعد الصعوبات البشریة): ٩(جدول 
  ٩  ٨  ٧  ٦  العبارة

  **٠٫٨٨٧  **٠٫٨٦٠  **٠٫٨٢٩  **٠٫٨٦٥  ُمعامل االرتباط وداللتھ
  ). ٠٫٠١(دال عند ** 

دالة  الصعوبات البشریة میع قیم ُمعامل االرتباط لعبارات ُبعدأن ج) ٩ (یتضح من الجدول
؛ مما ُیؤكِّد تمتُّع العبارات )٠٫٨٨٧، ٠٨٢٩(، وانحصرت بین )٠٫٠١(إحصائیا عند مستوى 

  .بدرجة مرتفعة من االتساق الداخلي
  .یةُمعامالت االرتباط بین درجة العبارة والدرجة الكلیة لُبعد الصعوبات التقن): ١٠(جدول 

  ١٣  ١٢  ١١  ١٠  العبارة
  **٠٫٩٠٦  **٠٫٩٤٢  **٠٫٨٧٨  **٠٫٨٨٦  ُمعامل االرتباط وداللتھ

  ). ٠٫٠١(دال عند  **
دالة  الصعوبات التقنیة أن جمیع قیم ُمعامل االرتباط لعبارات ُبعد) ١٠(یتبّین من الجدول 

تُّع العبارات ؛ مما ُیؤكِّد تم)٠٫٩٤٢، ٠٨٧٨(، وانحصرت بین )٠٫٠١(إحصائیا عند مستوى 
  .بدرجة مرتفعة من االتساق الداخلي

الصعوبات التي تحّد من : ومن جمیع الجداول السابقة؛ یتضح أن عبارات المحور الثاني
تطویر أداء معاھد البحوث االستشاریة بالجامعات السعودیة؛ تتمّتع بدرجة مرتفعة من االتساق 

  . الداخلي
، وكانت النتائج كما ة الُبعد، والدرجة الكلیة لالستبانة حساب ُمعامل ارتباط بیرسون بین درج-

  : یلي
  .ُمعامالت االرتباط بین درجة العبارة، والدرجة الكلیة لمحور الواقع): ١١(جدول 

  النتائج  الشراكات  العملیات  البشریة  االستراتیجیات  القیادة  المحور
              القیادة

            **٠٫٧٨٦  االستراتیجیات
          **٠٫٨٥٣  **٠٫٨٥٣  البشریة
        **٠٫٨٦٨  **٠٫٨٠٥  **٠٫٨٠٥  العملیات

      **٠٫٨٧٩  **٠٫٧٦٢  **٠٫٦٦٦  **٠٫٦٦٦  الشراكات
    **٠٫٩٠٣  **٠٫٩٠١  **٠٫٨١٠  **٠٫٧٠٢  **٠٫٧٠٢  النتائج

  **٠٫٩٢٣  **٠٫٩٠١  **٠٫٩٦٢  **٠٫٩٣٩  **٠٫٨٨٧  **٠٫٨٧٧  الدرجة الكلیة

  ). ٠٫٠١(دال عند **
 قیم ُمعامل االرتباط بین المعاییر المكّونة لمحور الواقع أن جمیع) ١١(یتضح من الجدول 

؛ مما ُیؤكِّد )٠٫٠١( دالة إحصائیا عند مستوى - وبعضھا، وكذلك ارتباطھا بالدرجة الكلیة للمحور 
  .تمتُّع العبارات والمعاییر المكّونة لالستبیان بدرجة مرتفعة من االتساق الداخلي
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  .بین درجة العبارة، والدرجة الكلیة لمحور الصعوباتُمعامالت االرتباط ): ١٢(جدول 
  التقنیة  البشریة  اإلداریة  المحور
        اإلداریة
      **٠٫٨٨١  البشریة
    **٠٫٧١٥  **٠٫٧٣٤  التقنیة

  **٠٫٨٧٨  **٠٫٩٣٧  **٠٫٩٥٢  الدرجة الكلیة
  ). ٠٫٠١(دال عند  **

عوبات وبعضھا، وارتباطھا أن جمیع قیم ُمعامل االرتباط بین الص) ١٢(یتبّین من الجدول 
؛ مما ُیؤكِّد تمتُّع العبارات والصعوبات )٠٫٠١( دالة إحصائیا عند مستوى - بالدرجة الكلیة للمحور 

  .المكّونة لالستبیان بدرجة مرتفعة من االتساق الداخلي
  .لتنظیمیةُمعامالت االرتباط بین درجة العبارة، والدرجة الكلیة لُبعد الُمَتَطلََّبات ا): ١٣(جدول 

  ٥  ٤  ٣  ٢  ١  العبارة
  **٠٫٩١٢  **٠٫٩٤٠  **٠٫٩٠٥  **٠٫٨٨٣  **٠٫٩٣٢  ُمعامل االرتباط وداللتھ

  ). ٠٫٠١(دال عند **
  .ُمعامالت االرتباط بین درجة العبارة، والدرجة الكلیة لُبعد الُمَتَطلََّبات البشریة): ١٤(جدول 

  ١٠  ٩  ٨  ٧  ٦  العبارة
  **٠٫٩٢٥  **٠٫٩٧٥  **٠٫٩١٥  **٠٫٩٧٠  **٠٫٨٩٥  ُمعامل االرتباط وداللتھ

  .ُمعامالت االرتباط بین درجة العبارة، والدرجة الكلیة لُبعد الُمَتَطلََّبات التقنیة): ١٥(جدول 
  ١٥  ١٤  ١٣  ١٢  ١١  العبارة

  **٠٫٩٧٧  **٠٫٩٦٣  **٠٫٩٥٥  **٠٫٩٥٨  **٠٫٨٨١  ُمعامل االرتباط وداللتھ
، وكانت النتائج عد واألبعاد، والدرجة الكلیة لالستبانةحساب ُمعامل ارتباط بیرسون بین درجة الُب

    :كما یلي
  .ُمعامالت االرتباط بین درجة العبارة، والدرجة الكلیة لمحور الُمَتَطلََّبات): ١٦(جدول 

  تقنیة  بشریة  تنظیمیة  الُمَتَطلََّبات
        تنظیمیة
      **٠٫٨٣١  بشریة
    **٠٫٨٨٩  **٠٫٧٨٧  تقنیة

  **٠٫٩٥٣  **٠٫٩٦٥  **٠٫٩١٢  الدرجة الكلیة
، )٠٫٠١(أن جمیع قیم ُمعامل االرتباط دالة إحصائیا عند مستوى السابقة یتضح من الجداول 

؛ مما ُیؤكِّد تمتُّع العبارات واألبعاد المكّونة لالستبیان بدرجة )٠٫٩٧٧، ٠٫٧٨٧(وانحصرت بین 
  . مرتفعة من االتساق الداخلي
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دام ُمعامل ألفا كرونباخ، وجاءت القیم كما یوضحھا تم التحّقق من ذلك باستخ: الثبات .٢
  : الجدول التالي

  .قیم ألفا كرونباخ لمحور الواقع): ١٧(جدول 
  ُمعامل ألفا كرونباخ  المعاییر
  ٠٫٩٣٩  القیادة

  ٠٫٩٣٦  االستراتیجیات
  ٠٫٩٣٥  البشریة
  ٠٫٩٦١  العملیات
  ٠٫٩٥٩  الشراكات

  ٠٫٩٦١  النتائج
  ٠٫٩٨٧  الدرجة الكلیة

أن جمیع قیم ُمعامل ألفا كرونباخ للمعاییر الفرعیة لمحور الواقع، ) ١٧(تبّین من الجدول ی
؛ مما ُیؤكِّد تمّتعھا بدرجة مرتفعة من )٠٫٩٨٧، ٠٫٩٣٥(واالستبیان ككل؛ مرتفعة، وانحصرت بین 

  . الثبات
  .قیم ألفا كرونباخ لمحور الصعوبات): ١٨(جدول 
  ُمعامل ألفا كرونباخ  الصعوبات

  ٠٫٨٨٩  إلداریةا
  ٠٫٨٨٠  البشریة
  ٠٫٩٢٣  التقنیة

  ٠٫٩٥٢  الدرجة الكلیة
أن جمیع قیم ُمعامل ألفا كرونباخ للصعوبات الفرعیة لمحور ) ١٨(یتضح من الجدول 

؛ مما ُیؤكِّد تمّتعھا )٠٫٩٥٢، ٠٫٨٨٠(الصعوبات، واالستبیان ككل؛ مرتفعة، وانحصرت بین 
  .بدرجة مرتفعة من الثبات

قیم ألفا كرونباخ الستبیان الُمَتَطلََّبات الالزم توافرھا لتطویر أداء معاھد البحوث : )١٩(جدول 
  .االستشاریة

  ُمعامل ألفا كرونباخ  الُمَتَطلََّبات
  ٠٫٩٥٠  تنظیمیة
  ٠٫٩٦٤  بشریة
  ٠٫٩٧١  تقنیة

  ٠٫٩٧٩  الدرجة الكلیة
 الفرعیة، واالستبیان ككل؛ أن جمیع قیم ُمعامل ألفا كرونباخ لألبعاد) ١٩(یتبّین من الجدول 
  .؛ مما ُیؤكِّد تمتعھا بدرجة مرتفعة من الثبات)٠٫٩٧٩، ٠٫٩٥٠(مرتفعة، وانحصرت بین 
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ومما سبق من جمیع اإلجراءات السابقة؛ اطمأنت الباحثة لصالحیة االستبیان للتطبیق على 
  .العینة النھائیة

  :نتائج الدراسة ومناقشتھا
 واقع أداء معاھد البحوث االستشاریة بالجامعات السعودیة في ضوء ما: نتائج إجابة السؤال األول

معاییر التََّمیُّز الُمَؤسَِّسّي ، من وجھة نظر قیادات المعاھد والمستشارین من أعضاء ھیئة 
  التدریس ؟

لإلجابة عن ھذا السؤال تم تحلیل استجابات عینة الدراسة باستخدام األسالیب اإلحصائیة 
، لجمیع العبارات التي ُتمّثل واقع أداء معاھد )بیة، واالنحرافات المعیاریةالمتوسطات الحسا(

البحوث االستشاریة بالجامعات السعودیة، من وجھة نظر قیادات المعاھد والمستشارین من أعضاء 
 - إدارة العملیات- الموارد البشریة-  االستراتیجیات- القیادة( للمحاور التالیة ، ھیئة التدریس

  :وقد جاءت النتائج كما في الجدول التالي، ) النتائج-والمواردالشراكات 
  . استجابات مجتمع الدراسة على واقع أداء معاھد البحوث االستشاریة): ٢٠(جدول 

  الترتیب  االنحراف المعیاري  المتوسط الحسابي  المعیار  م

  ٢  ٠٫٧٨٧  ٢٤، ٣  القیادة  ١

  ١  ٠٫٨٥٢  ٢٧، ٣  االستراتیجیات  ٢

  ٦  ٠٫٧١٩  ٧٢، ٢  ریةالموارد البش  ٣

  ٥  ٠٫٧٥٦  ١٤، ٣  إدارة العملیات والخدمات  ٤

  ٣  ٠٫٧٨٧  ١٧، ٣  الشراكات والموارد  ٥

 ٤  ٠٫٧١٤  ١٦، ٣  النتائج  ٦

  متوسطة  ٠٫٧٠٤  ١١، ٣  المتوسط العام

أن واقع أداء معاھد البحوث االستشاریة بالجامعات السعودیة ) ٢٠(یتضح من نتائج الجدول 
، وھو متوسط )١١، ٣( حصل على درجة متوسطة بمتوسط -یُّز الُمَؤسَِّسّي في ضوء معاییر التََّم

على مقیاس " متوسطة"یقع في الفئة الثالثة من المقیاس الخماسي، وھي الفئة التي ُتشیر إلى خیار 
؛ مما ُیشیر إلى أن درجة تشتت استجابات )٧٠٤، ٠(كما جاء االنحراف المعیاري بدرجة ، الدراسة

سة كانت ضعیفة؛ األمر الذي یدلُّ على حاجة معاھد البحوث االستشاریة للعمل على أفراد الدرا
  .تطویر أدائھا في ضوء المعاییر العالمیة للتمیُّز الُمَؤسَِّسّي؛ كي تحقق أھدافھا التي ُأنشئت من أجلھا

قد حاز على الترتیب األول، " االستراتیجیات"ومن خالل ترتیب المعاییر تبّین أن معیار 
وربما یعود ، ، وتعزو الباحثة ذلك إلى وجود خطط استراتیجیة ُمعّدة إعداًدا جیًدا)٢٤، ٣(بمتوسط 

  .وما بعدھا مبني علیھا، السبب إلى كون الرؤیة والرسالة من أول خطوات التخطیط وأیسرھا
، التي حصل فیھا معیار )م٢٠١٦، عبدالقادر(وتتفق نتائج ھذا الدراسة مع نتائج دراسة 

، الركف(و) ھـ١٤٣٧، الضبعان(وتختلف مع نتائج دراستي . على الترتیب األول" ستراتیجیةاال"
، الحسن(ودراسة ، على الترتیب الثاني" االستراتیجیة"، اللتین حصل فیھا معیار )ھـ١٤٣٥
  .، التي حصل فیھا معیار االستراتیجیة على الترتیب األخیر)ھـ١٤٣٧

وتعزو الباحثة ذلك إلى ، )٢٤، ٣(یب الثاني، بمتوسط على الترت" القیادة"كما حصل معیار 
ویعّد حصولھ على ، وضوح معاییر اختیار القیادة الجامعیة بالشكل المطلوب لدى عینة الدراسة

  . الترتیب الثاني جیًدا؛ لما لھ من دور مھم في تحقیق التََّمیُّز الُمَؤسَِّسّي
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" القیادة"، التي حصل فیھا معیار )م٢٠١٦، دالقادرعب(وتتفق نتائج ھذا الدراسة مع نتائج دراسة    
، )م٢٠١٣، سھمود(، و)ھـ١٤٣٧، الضبعان: (وتختلف مع نتائج دراسات، على الترتیب الثاني

، الركف(على الترتیب األول، ودراستي " القیادة"، التي حصل فیھا معیار )ھـ١٤٣٧، الحسن(و
  .على األخیر" القیادة"ار ، اللتین حصل فیھا معی)م٢٠١٠، النسور(، و)ھـ١٤٣٥

، وتفّسر )١٧، ٣(على الترتیب الثالث، بمتوسط " الشراكات والموارد"كما حصل معیار 
ذلك الباحثة إلى وضوح األنظمة وآلیات التعاقد عند إجراء الشراكات مع الجھات المستفیدة، 

  .باإلضافة إلى وجود نظام مالي واضح عند إجراء الشراكات
، )ھـ١٤٣٧، الضبعان(، و)م٢٠١٦، القادر عبد(لدراسة مع نتائج دراستي وتتفق نتائج ھذا ا

وتختلف مع نتائج دراستي . على الترتیب الثالث" الشراكات والموارد"اللتین حصل فیھا معیار 
على " الشراكات والموارد"، اللتین حصل فیھا معیار )ھـ١٤٣٧، الحسن(، و)ھـ١٤٣٥، الركف(

على الترتیب " القیادة"، التي حصل فیھا معیار )م٢٠١٣، سھمود(مع الترتیب الرابع، كما تختلف 
  .السادس

، وتفسر الباحثة ذلك بأن )١٦، ٣(على الترتیب الرابع، بمتوسط " النتائج" كما حصل معیار
معاھد البحوث االستشاریة تھتم برضا المستفیدین من خدماتھا االستشاریة، باإلضافة إلى أن 

یمیة لضمان تحقیق أھدافھا، وھذه البرامج بحاجة إلى إثراء بالشكل الجامعة تضع برامج تقو
  .المطلوب

، )ھـ١٤٣٦، السالم(، و)ھـ١٤٣٧، الضبعان: (وتختلف نتائج ھذه الدراسة مع نتائج دراسات
  . ، التي حصل فیھا معیار نتائج األداء على الترتیب الخامس)ھـ١٤٣٧، الحسن(و

، )١٤، ٣(على الترتیب الخامس، بمتوسط " خدماتإدارة العملیات وال"كما حصل معیار 
وحرصھا على ، وتفسر الباحثة ذلك بوضوح العملیات الرئیسة في معاھد البحوث االستشاریة

تطویر اإلجراءات والعملیات، ووجود أنظمة عمل وقوانین وھیاكل إداریة تتناسب مع التغیرات 
تغذیة الراجعة وتطویرھا؛ وھذا بدوره یؤثر والتطورات المتسارعة، باإلضافة إلى استفادتھا من ال

  .بشكل واضح في أداء المعاھد وتمیزھا؛ وبالتالي قدرتھا التنافسیة
، )م٢٠١٣، سھمود(، و)ھـ١٤٣٧، الضبعان(وتختلف نتائج ھذه الدراسة مع نتائج دراستي 

، عبدالقادر(: وتختلف مع دراسات. على الترتیب الرابع" إدارة العملیات"اللتین حصل فیھا معیار 
" إدارة العملیات"، التي حصل فیھا معیار )ھـ١٤٣٧، الحسن(، و)ھـ١٤٣٥، الركف(، و)م٢٠١٦

  .على الترتیب السادس
، )٧٢، ٢(على الترتیب السادس واألخیر، بمتوسط " الموارد البشریة"كما حصل معیار 

فة إلى ضعف وجود نظام وتفّسر الباحثة ذلك بأن جھود تطویر الموارد البشریة غیر كافیة، باإلضا
وربما كان بسبب قلة توافر سیاسات ، موحد متكامل لتنمیة الموارد البشریة بالجامعات السعودیة

ولوائح مناسبة تساعد على تنمیة الموارد البشریة بالجامعة؛ وھذا بدوره أثر في مستوى أداء 
  .الموارد البشریة بمعاھد البحوث االستشاریة

، التي حصل فیھا معیار )ھـ١٤٣٧، الضبعان(سة مع نتائج دراسة وتتفق نتائج ھذا الدرا
، عبدالقادر: (وتختلف مع نتائج دراسات، على الترتیب السادس واألخیر" الموارد البشریة"

" الموارد البشریة"، التي حصل فیھا معیار )م٢٠١٠، النسور(، و)ھـ١٤٣٦، السالم(، و)م٢٠١٦
الموارد "، التي حصل فیھا معیار )ھـ١٤٣٥، الركف(راسة كما تختلف مع د. على الترتیب الرابع

" الموارد البشریة"، التي حصل فیھا معیار )ھـ١٤٣٧، الحسن(على الترتیب الثالث، و" البشریة
  .على الترتیب الثاني
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ما معاییر التََّمیُّز الُمَؤسَِّسّي المالئمة لتطویر أداء معاھد البحوث : نتائج إجابة السؤال الثاني
  ستشاریة بالجامعات السعودیة؟اال

وتم عرضھا ، لإلجابة عن ھذا السؤال قامت الباحثة بتحلیل معاییر نماذج التََّمیُّز العالمیة
ورأت الباحثة أن ، وأوجھ االستفادة منھا بشيء من التفصیل في الفصل الثاني من ھذه الدراسة

حیث إن معاییره من أنسب المعاییر  من أفضل النماذج لتبنیھا؛ EFQMنموذج التََّمیُّز األوربي 
  :والمعاییر كالتالي، لتطبیقھا في المؤسسات التربویة

  :یمكن عرض معاییر النموذج األوربي في مجموعتین
  : الُمْمِكَنات: األولى
المؤسسات الُمَتَمیَِّزة تمتلك قادة یبنون المستقبل، ویعملون : LEADERSHIPالقیادة  .١

ما أنھم یقّدمون القدوة في التزامھم بقیم المؤسسة ومبادئھا، جاھدین على تحقیق ما بنوه، ك
ویلھمون الثقة لمن حولھم في جمیع األوقات، ویتسمون بالمرونة، ویعملون على تمكین 
المؤسسة من استشراف المستقبل والوصول لھ في الوقت المناسب؛ لضمان استمراریة 

 .النجاح
ُمَتَمیَِّزة بتطبیق رسالتھا ورؤیتھا، من تقوم المؤسسات ال: STRATEGYاالستراتیجیات  .٢

خالل تطویر استراتیجیة تتمحور حول مصالح األطراف ذات العالقة، ویتم تطویر وتطبیق 
 .السیاسات والخطط واألھداف والعملیات من أجل تحقیق االستراتیجیة

ثقافة تسمح تقّدر المؤسسات الُمَتَمیَِّزة العاملین لدیھا، وتبني : PEOPLEالموارد البشریة  .٣
بتحقیق منفعة متبادلة بین أھداف المؤسسة واألھداف الشخصیة، وتقوم بتطویر قدرات 
العاملین، وتعزیز العدالة والمساواة، كما تقوم باالعتناء بموظفیھا والتواصل معھم، ومكافأتھم 
وتقدیرھم بطریقة تحفّزھم، وتنمي التزامھم، وُتمّكنھم من توظیف مھاراتھم، ولصالح 

 .ؤسسةالم
تقوم : PROCESSES PRODUCTS SERVICESالعملیات، والمنتجات، والخدمات  .٤

المنظمات الُمَتَمیَِّزة بتصمیم، وإدارة، وتحسین عملیاتھا، ومنتجاتھا، وخدماتھا؛ إلضافة مزید 
 .من القیمة لصالح المتعاملین واألطراف األخرى ذات العالقة

تقوم المؤسسات : PARTNERSHIPS AND RESOURCESالشراكات والموارد  .٥
الُمَتَمیَِّزة بتخطیط وإدارة الشراكات الخارجیة والموردین والموارد الداخلیة؛ لدعم 
استراتیجیتھا، وسیاساتھا والتشغیل لعملیاتھا؛ وبذلك تضمن أنھا تدیر بفاعلیة بیئتھا وتأثیرھا 

 .المجتمعي
 :النتائج: الثانیة

مؤسسات الُمَتَمیَِّزة نتائج باھرة ومستدامة، تحّقق ال: PEOPLE RESULTSنتائج األفراد  .١
 .تلبي احتیاجات العاملین فیھا وتوّقعاتھم، أو تتجاوزھا

تحّقق المؤسسات الُمَتَمیَِّزة نتائج باھرة : CUSTUMER RESULTSنتائج المستفیدون  .٢
 .ومستدامة تلبي احتیاجات المستفیدین منھا وتوّقعاتھم، أو تتجاوزھا

تحّقق المؤسسات الُمَتَمیَِّزة نتائج باھرة ومستدامة : PEOPLE RESULTSنتائج المجتمع  .٣
 .تلبي احتیاجات ذوي العالقة من أفراد مجتمعھا وتوّقعاتھم، أو تتجاوزھا

 تحّقق المؤسسات الُمَتَمیَِّزة نتائج باھرة : BUSINESS RESULTSنتائج األداء الرئیسة  .٤
 .لعمل وتوّقعاتھم، أو تتجاوزھاومستدامة تلبي احتیاجات ذوي العالقة بمصالح ا
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ما الصعوبات التي تحول دون تحقیق التمیز المؤسسي في معاھد : نتائج إجابة السؤال الثالث
 البحوث االستشاریة بالجامعات السعودیة؟

لإلجابة عن ھذا السؤال تم تحلیل استجابات عینة الدراسة باستخدام األسالیب اإلحصائیة 
، لجمیع العبارات التي ُتمّثل الصعوبات التي تحول )النحرافات المعیاریةالمتوسطات الحسابیة، وا(

دون تحقیق المیز المؤسسي في معاھد البحوث االستشاریة من وجھة نظر قیادات المعاھد 
  :وقد جاءت النتائج كما في الجدول التالي، والمستشارین من أعضاء ھیئة التدریس

  .ى عبارات محور الصعوباتاستجابات أفراد الدراسة عل): ٢١(جدول 
  درجة التأثیر

    التكرار
  العبارات
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  ٣  ١٩  ٥٤  ٤٢  ١٧  ت

١  

ضعف مشاركة الجھات 
المستفیدة مع إدارة المعھد عند 

ة وضع الخطة االستراتیجی
  .للمعھد

 متوسطة  ٢  ٩٥٣، ٠  ٣٨، ٣  ٢، ٢  ١، ١٤  ٠، ٤٠  ١، ٣١  ٦، ١٢  %

قصور ربط البیئة الداخلیة   ٢  ٢  ٢٣  ٥٥  ٣٦  ١٩  ت
 متوسطة  ٣  ٩٧٢، ٠  ٣٥، ٣  ٥، ١  ٠، ١٧  ٧، ٤٠  ٧، ٢٦  ١، ١٤  %  .للمعھد بالبیئة الخارجیة

  ٣  ٢٢  ٦٦  ٣٤  ١٠  ت
٣  

غیاب التحدید الدقیق لوصف 
تحدید الصالحیات المھام، و

 متوسطة  ٩  ٨٧٧، ٠  ١٩، ٣  ٢، ٢  ٣، ١٦  ٩، ٤٨  ٢، ٢٥  ٤، ٧  %  .بالمعھد

  ٤  ٤  ١٥  ٧٣  ٢٨  ١٥  ت
  

تأخر تطبیق عملیة التقییم 
الذاتي للمعھد وفًقا لمعاییر 

 متوسطة  ٥  ٩٠٦، ٠  ٢٦، ٣  ٠ ،٣  ١، ١١  ١، ٥٤  ٧، ٢٠  ١، ١١  %  .التََّمیُّز الُمَؤسَِّسّي

  ٤  ٢٠  ٦٦  ٢٩  ١٦  ت

یة
دار

إ
  

صعوبة الحصول على التغذیة   ٥
 متوسطة  ٦  ٩٥٠، ٠  ٢٤، ٣  ٠، ٣  ٨، ١٤  ٩، ٤٨  ٥، ٢١  ٩، ١١  %  .الراجعة من الجھات المستفیدة

  ٤  ٢٤  ٥٦  ٢٧  ٢٤  ت
٦  

غیاب معاییر ترشیح الكفاءات 
الُمَتَمیَِّزة من أعضاء ھیئة 

 وسطةمت  ٤  ٠٦، ١  ٣٢، ٣  ٠، ٣  ٨، ١٧  ٥، ٤١  ٠، ٢٠  ٨، ١٧  %  .التدریس بالمعھد

  ٣  ١٤  ٥٢  ٤١  ٢٥  ت
٧  

قلة توافر البرامج التدریبیة 
للمستشارین وفًقا لمعاییر 

  ٢، ٢  ٤، ١٠  ٥، ٣٨  ٤، ٣٠  ٥، ١٨  %  .التََّمیُّز الُمَؤسَِّسّي
  عالیة  ١  ٩٨٤، ٠  ٥٣، ٣

  ٥  ٢٤  ٥٨  ٣٤  ١٤  ت
٨  

ضعف تواصل إدارة المعھد مع 
الجھات المستفیدة بشكل 

 متوسطة  ٨  ٩٧٨، ٠  ٢١، ٣  ٧، ٣  ٨، ١٧  ٠، ٤٣  ٢، ٢٥  ٤، ١٠  %  .دوري

  ٧  ٢١  ٥٧  ٣٤  ١٦  ت

یة
شر

ب
  

٩  
صعوبة مشاركة الجھات 

المستفیدة مع إدارة المعھد في 
 متوسطة  ٧  ٠٢، ١  ٢٣، ٣  ٢، ٥  ٦، ١٥  ٢، ٤٢  ٢، ٢٥  ٩، ١١  %  .عملیة التقییم

واعد افتقار المعھد إلى ق١٠  ٧  ٣٦  ٥٨  ٢١  ١٣  ت
 متوسطة  ١٣  ٠١، ١  ٩٨، ٢  ٢، ٥  ٧، ٢٦  ٠، ٤٣  ٦، ١٥  ٦، ٩  %  .معلومات دقیقة عن الجامعة

  ٢  ٢٦  ٦٨  ٢٦  ١٣  ت

١١

محدودیة االستثمار األمثل 
للتقنیات الحدیثة لدعم تطبیق 

معاییر التََّمیُّز الُمَؤسَِّسّي 
  .بالمعھد

 متوسطة  ١٠  ٨٩٩، ٠  ١٦، ٣  ٥، ١  ٣، ١٩  ٤، ٥٠  ٣، ١٩  ٦، ٩  %

  ٤  ٢٣  ٧٤  ٢٣  ١١  ت
١٢

صعوبة الحصول على نظام 
معلومات یدعم عملیات التطویر 

 متوسطة  ١٢  ٨٨٣، ٠  ١٠، ٣  ٠، ٣  ٠، ١٧  ٨، ٥٤  ٠، ١٧  ١، ٨  %  .الُمَؤسَِّسّي

  ٥  ٢١  ٧٠  ٢٧  ١٢  ت

یة
تقن

  

ضعف إدارة التقنیات المساندة ١٣
 متوسطة  ١١  ٩١٨، ٠  ١٥، ٣  ٧، ٣  ٦، ١٥  ٩، ٥١  ٠، ٢٠  ٩، ٨  %  .لعملیات التطویر

  متوسطة  ٧١٥، ٠  ٢٤، ٣  المتوسط العام
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أن أفراد الدراسة موافقون بدرجة متوسطة على الصعوبات ) ٢١(یتضح من نتائج الجدول 
التي تحّد من تطویر أداء معاھد البحوث االستشاریة بالجامعات السعودیة، في ضوء معاییر التََّمیُّز 

، وھو متوسط یقع في الفئة الثالثة من فئات المقیاس الخماسي )٥ من ٢٤، ٣(َؤسَِّسّي، بمتوسط الُم
، على مقیاس الدراسة" متوسطة"، وھي الفئة التي ُتشیر إلى خیار )٤٠، ٣ إلى أقل من ٦٠، ٢من (

مع ؛ مما ُیشیر إلى أن درجة تشتت استجابات مجت)٧٥٦، ٠(كما جاء االنحراف المعیاري بدرجة 
الدراسة كانت ضعیفة؛ األمر الذي یبّین التجانس بشكل عام على محور الصعوبات التي تحّد من 

وُتفسِّر الباحثة ذلك بـأن ، تطویر أداء معاھد البحوث االستشاریة، في ضوء معاییر التََّمیُّز الُمَؤسَِّسّي
ء ھیئة التدریس، تستطیع معاھد البحوث االستشاریة لدیھا إمكانات بشریة مؤھلة، تتمّثل في أعضا

وقد تحول ھذه ، تذلیل الصعوبات بمھارة؛ حیث إن أفراد الدراسة یشعرون بھذه الصعوبات
  .الصعوبات بینھم وبین تقدیم الخدمات االستشاریة

ویتبّین من النتائج أن ھناك تفاوًتا في موافقة أفراد الدراسة على محور الصعوبات؛ إذ 
، وھي متوسطات تقع في الفئتین الثالثة والرابعة )٥٣، ٣ إلى ٩٨ ،٢(تراوحت متوسطات موافقتھم 

كما ، على مقیاس الدراسة) متوسطة وعالیة(من فئات المقیاس الخماسي، اللتین تشیران إلى 
؛ مما یعني أن درجة تشتت أفراد )٩٨٤، ٠ إلى ٠١، ١(تراوحت انحرافاتھا المعیاریة فیما بین 

  .یتناسب ھذا مع النتیجة السابقةالدراسة كانت ضعیفة نسبیا، و
كما یتبّین من النتائج موافقة أفراد الدراسة بدرجة عالیة على عبارة من العبارات في ھذا 

، أما بقیة العبارات فجاءت الموافقة علیھا بدرجة متوسطة، تتمّثل )٧(الُبعد؛ تتمّثل في العبارات رقم 
لتي ُرّتبت تنازلیا حسب موافقة مجتمع ، ا)١٠،١٢،١٣،١١،٣،٨،٩،٥،٤،٦،٢،١: (في العبارات

  :الدراسة، كما یلي
قلة : (، التي تنصُّ على)٥ من ٥٣، ٣(على الترتیب األول، بمتوسط ) ٧(حازت العبارة  .١

وُتفسِّر . بدرجة عالیة) توافر البرامج التدریبیة للمستشارین وفًقا لمعاییر التََّمیُّز الُمَؤسَِّسّي
طبیعة عمل  باإلضافة إلى، یر المھني للمستشارین بدرجة عالیة الباحثة ذلك بصعوبة التطو

المستشارین؛ حیث تفصل بین أماكن عملھم مساحات جغرافیة شاسعة؛ مما یستصعب عمل 
، )ھـ١٤٣٥، السالم(وتتفق ھذه النتیجة مع نتیجة دراسة . برامج تدریبیة لھم في مكان واحد

)  التدریب وُمتطلبات تحقیق التََّمیُّز في األداءقلة التوافر بین خطط(التي حصلت فیھا عبارة 
قلة توافر برامج (، التي حصلت فیھا عبارة )ھـ١٤٣٦، الحربي(ونتیجة ، على درجة عالیة

وتختلف مع نتیجة . على درجة عالیة) تدریبیة للمنسوبات تتناسب مع طبیعة مفاھیم التََّمیُّز
ضعف التوافق بین خطط التدریب (، التي حصلت فیھا عبارة )م٢٠١٥، حسین(دراسة 

 .على درجة عالیة جدا) وُمتطلبات تطبیق إدارة التََّمیُّز في األداء الجامعي
ضعف : (، التي تنصُّ على)٥ من ٣٨، ٣(على الترتیب الثاني، بمتوسط ) ١(حازت العبارة  .٢

 بدرجة )مشاركة الجھات المستفیدة مع إدارة المعھد عند وضع الخطة االستراتیجیة للمعھد
وُتفسِّر الباحثة سبب ذلك بعدم رغبة الكفاءات من الجھات المستفیدة المشاركة في . متوسطة

وضع الخطة االستراتیجیة؛ حیث حصلت على الترتیب األخیر ضمن ُمتطلبات الجھات 
وتختلف ھذه النتیجة مع نتیجة دراسة ، المستفیدة لتطویر أداء معاھد البحوث االستشاریة

ضعف الشراكة المجتمعیة مع مؤسسات (، التي حصلت فیھا عبارة )ھـ١٤٣٦، القحطاني(
 .على درجة ضعیفة) المجتمع المحلي

من ١٠، ٣ ( على الترتیب الثاني عشر، وُیعدُّ ما قبل األخیر، بمتوسط) ١٢(حازت العبارة  .٣
صعوبة الحصول على نظام معلومات یدعم عملیات التطویر : (، التي تنّص على)٥

وُتفسِّر الباحثة ذلك بعدم وجود إدارة تربط بین مراكز المعلومات بالجامعة ). ّيالُمَؤسَِّس
، التي حصلت )ھـ١٤٣٦، عزیز(وتتفق ھده النتیجة مع نتیجة . ومعاھد البحوث االستشاریة
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، على درجة متوسطة) ضعف البنیة التحتیة لتقنیة المعلومات الالزمة للتمیُّز(فیھا عبارة 
نقص المعلومات (، التي حصلت فیھا عبارة )ھـ١٤٣٥، العساف(راسة وتختلف مع نتیجة د

ونتیجة دراسة ، على درجة عالیة) التي تحتاجھا الجامعات لتقدیم الخدمات االستشاریة
على ) االفتقار إلى قواعد بیانات دقیقة متكاملة(، التي حصلت فیھا عبارة )م٢٠١٥، حسین(

 .درجة عالیة جدا
: ، التي تنّص على)٥ من ٩٨، ٢(لى الترتیب األخیر، بمتوسط ع) ١٠(حازت العبارة  .٤

وتعزو الباحثة ذلك إلى أن معاھد ). افتقار المعھد إلى قواعد معلومات دقیقة عن الجامعة(
البحوث االستشاریة أولت جّل اھتمامھا على إجراء الشراكات والعمل االستشاري، وأغفلت 

كما أنھا أغفلت ، إلى التمیُّز وتحقیق التنافسیةاالھتمام بتطویر أنظمتھا من أجل الوصول 
االھتمام بإبراز إمكاناتھا البشریة الُمَتَمثَِّلة في أعضاء ھیئة التدریس؛ لكنھا لم تكن صعوبة 

، التي حصلت فیھا عبارة )ھـ١٤٣٢، اللوقان(وتختلف مع نتیجة دراسة . بدرجة كبیرة
كما تختلف مع نتیجة ، على درجة عالیة) االفتقار إلى قواعد معلومات دقیقة عن الجامعة(

قصور نظم المعلومات، وقلة توفُّر (، التي حصلت فیھا عبارة )ھـ١٤٣٧، القرزعي(دراسة 
  .على درجة عالیة) البیانات الدقیقة الالزمة لتحقیق ُمتطلبات معاییر التََّمیُّز الُمَؤسَِّسّي

قون بدرجة متوسطة على الصعوبات التي ویتبّین من النتائج السابقة؛ أن أفراد الدراسة مواف
، )٥ من ٢٤، ٣(تحول دون تحقیق تطبیق التََّمیُّز الُمَؤسَِّسّي بمعاھد البحوث االستشاریة، بمتوسط 

  ).٧٥٦، ٠(وانحراف معیاري بدرجة 
، التي حصلت فیھا الُمَعوَِّقات )ھـ١٤٣٥، العساف(وتتفق نتائج ھذه الدراسة مع نتائج دراسة 

، القرزعي(كما تتفق مع نتائج دراسة ،  تقدیم الخدمات االستشاریة على درجة متوسطةالتي تواجھ
، التي حصلت فیھا الُمَعوَِّقات التي تحّد من تطویر أداء مكاتب التعلیم بالمملكة على درجة )ھـ١٤٣٧

، اللتین )ھـ١٤٣٢، اللوقان(، و)ھـ١٤٣٦، السالم(وتختلف نتائج مع نتائج دراستي . متوسطة
كما تختلف مع نتائج ، ت فیھما صعوبات تطبیق معاییر التََّمیُّز الُمَؤسَِّسّي على درجة كبیرةحصل

، التي حصلت فیھا صعوبات تطبیق معاییر التََّمیُّز الُمَؤسَِّسّي على درجة )ه١٤٣٦، عزیز(دراسة 
  .ضعیفة

 االستشاریة  لتطویر أداء معاھد البحوثالتصور المقترحما : نتائج إجابة السؤال الرابع
  بالجامعات السعودیة في ضوء معاییر التََّمیُّز الُمَؤسَِّسّي من وجھة نظر قیادات الجھات المستفیدة؟

  :فلسفة التَّصوُّر
تھدف الباحثة من خالل وضع ھذا التَّصوُّر إلى تقدیم آلیات عمل ُمقترحة؛ تساعد معاھد 

بما ، ائھا في ضوء معاییر التََّمیُّز الُمَؤسَِّسّيالبحوث االستشاریة بالجامعات السعودیة على تطویر أد
بوصفھا منارة إشعاع تربوي، ، ویحّقق اآلمال المعقودة علیھا، یتناسب مع وضع ھذه المعاھد

وفكري، واجتماعي، واقتصادي في مجتمعاتھا المحلیة، فالمملكة العربیة السعودیة ُمقبلة على رؤیة 
وفي مقدمة ھذه ، البلد ومؤسساتھ مزیًدا من األداء الُمَتَمیِّز، التي تنتظر من أبناء ھذا )م٢٠٣٠(

فالجامعات تتصّدر مؤسسات التعلیم العالي في السباق العالمي . مؤسسات التعلیم العالي، المؤسسات
والتَّّصوُّر الُمْقَتَرح من ، نحو التََّمیُّز والتنافسیة؛ لما لھا دور بارز في إیجاد الفارق التنموي المنشود

أھم وسائل تحقیق األھداف؛ حیث إنھ خارطة طریق تھدف إلى توجیھ مستقبل المؤسسة وفق 
أسلوب علمي ال یعتمد على التخمین والحدس؛ بل یعتمد على تحلیل الواقع بنقاط قوتھ لزیادتھا، 

  .والتحدیات التي تواجھھا لتفادیھا، وضعفھ لعالجھا، والفرص المھیأة للمؤسسة الستغاللھا
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  :التَّصوُّرمحاور  
 انطلق ھذا التَّصوُّر من عدة منطلقات، توردھا الباحثة على النحو  :المنطلقات: المحور األول

 :التالي
  ):م٢٠٣٠(رؤیة المملكة العربیة السعودیة : الُمنطلق األول

وتھدف ، وھي رؤیة تسعى إلى سّد الفجوة بین ُمخرجات التعلیم العالي وُمتطلبات سوق العمل
  ).م٢٠٣٠(جامعة دولیة بحلول ) ٢٠٠(ح خمس جامعات سعودیة على األقل من أفضل إلى أن تصب

التي رّكزت على إعادة تقویم التحدیات : االستراتیجیة الوطنیة للتحول نحو مجتمع المعرفة
التي تواجھ المملكة العربیة السعودیة في مجال التحول إلى مجتمع المعرفة، إضافة إلى االھتمام 

لى المستوى العالمي والمحلي؛ بوصفھ مدخًلا استراتیجیا ال بدیل عنھ لتحسین المیزة المتزاید بھ ع
  .التنافسیة لمؤسسات التعلیم العالي

  :توّجھات وزارة التعلیم: الُمنطلق الثاني
) آفاق(الخطة المستقبلیة للتعلیم الجامعي في المملكة العربیة السعودیة  ومنھا

إعداد خطة استراتیجیة طویلة المدى للتعلیم الجامعي لمدة خمس م، التي تھدف إلى ٢٠٢٩/ھـ١٤٥٠
  .باإلضافة إلى ھیئة تقویم التعلیم، وعشرین سنة

توصیات اللقاء التاسع لعمداء معاھد البحوث واالستشارات بالجامعات السعودیة : الُمنطلق الثالث
  : التي من ضمنھاھـ ،١٤٣٨

بي بین معاھد البحوث االستشاریة بالجامعات أھمیة العمل على وضع آلیات للتعاون اإلیجا .١
  ).م٢٠٣٠(السعودیة، ودعم وتفعیل برامجھا ومشروعاتھا؛ بما یتوافق مع رؤیة المملكة 

تشجیع عقد تحالفات بین معاھد البحوث واالستشارات بالجامعات السعودیة، وفق المیزة  .٢
 .وبما یمتلكھ من خبرات وإمكانیات التنافسیة لكل معھد،

 بتبادل الحلول واألفكار؛ لتجاوز الصعوبات والتحدیات التي تواجھ معاھد البحوث العنایة .٣
  .والخدمات االستشاریة؛ مما یزید من فرص النجاح

 :الخبرات العالمیة في مجال الخدمات االستشاریة :الُمنطلق الرابع
ا، من خالل دراسة الخبرات العالمیة في مجال الخدمات االستشاریة، واستخالص نتائجھ

كما تم عرضھ في الفصل الثاني من الدراسة، وھي ، واالستفادة منھا في بناء التَّّصوُّر الُمْقَتَرح
  ).الوالیات المتحدة األمریكیة، والمملكة المتحدة، والیابان(تجربة 

  : معاییر التََّمیُّز الُمَؤسَِّسّي: الُمنطلق الخامس
؛ لمواجھة التحدیات الحدیثة، ومواكبة التغیرات ضرورة تطبیق معاییر التََّمیُّز الُمَؤسَِّسّي

من أكثر النماذج مالءمة من ) EFQM(كما أن النموذج األوربي ، والمستجدات في جمیع المجاالت
حیث أصبح تحقیق ، حیث التطبیق في مؤسسات التعلیم العالي؛ ولذلك تم اعتماده في ھذه الدراسة

 . التنافسیة بین معاھد البحوث االستشاریةالتََّمیُّز الُمَؤسَِّسّي مطلًبا لتحقیق 
      :نتائج الدراسة المیدانیة: الُمنطلق السادس

توّصلت الدراسة إلى أن درجة توافر معاییر التََّمیُّز الُمَؤسَِّسّي في معاھد البحوث االستشاریة 
كِّد على وھذا ُیؤ، جاء بدرجة متوسطة؛ مما یدل على أن ھذه المعاھد لم تصل إلى مرحلة التمیز

كما أوضحت الدراسة أن ، أھمیة تطویر معاھد البحوث االستشاریة لكي تصل إلى مرحلة التََّمیُّز
الُمَتَطلََّبات الالزمة لتطویر أداء المعاھد جاء بدرجة عالیة؛ مما یعني ضرورة معالجة القصور 
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البحوث االستشاریة لكي األمر الذي ُیؤكِّد أھمیة تلبیة ُمتطلبات معاھد ، والعمل من أجل التغییر
  .تحّقق أھدافھا للوصول إلى مرحلة التََّمیُّز

  :الُمبررات: المحور الثاني
التوّجھ العالمي، والعربي، والمحلي نحو التطبیق األمثل لمعاییر التََّمیُّز الُمَؤسَِّسّي في  .١

 .الجامعات
 .المنافسة العالمیة واإلقلیمیة، والتغیر التقني والمعرفي المتسارع .٢
توجھ المملكة نحو خصخصة مؤسسات التعلیم العالي؛ مما یزید من حاجة المعاھد للتطویر،  .٣

 .وبالتالي المنافسة
توصیات لقاء معھد البحوث االستشاریة، بتأكید أن معاھد البحوث والدراسات لھا الحق في  .٤

الدخول في المنافسات الحكومیة المختلفة، مع تأكید ضرورة تطبیق الجھات الحكومیة 
من الئحة المنافسات والمشتریات الحكومیة على المعاھد؛ ) ٦٨،٣٣،١١(ألحكام المواد 

ویتحّقق ھذا بإنشاء شركات تعلیمیة تحت مظلة معاھد البحوث ، لكونھا وحدات حكومیة
 .االستشاریة

الحاجة إلى وجود جھة داخل الجامعة مختصة بالتشغیل الذاتي في ظل توّجھ الحكومة  .٥
 . للخصخصة

 .لجامعات لموارد إضافیة تحّققھا معاھد البحوث االستشاریة بالجامعات السعودیةحاجة ا .٦
توفُّر الخبرات الوطنیة في معاھد البحوث االستشاریة، التي ُتمّثل بیوت خبرة داخل  .٧

 .الجامعات السعودیة
حاجة معاھد البحوث االستشاریة إلعادة النظر في رسم خارطة طریق نحو تحقیق التََّمیُّز  .٨

 .َؤسَِّسّيالُم
 :یسعى التَّصوُّر إلى تحقیق األھداف التالیة :األھداف: المحور الثالث

 :تطویر أداء القیادات في معاھد البحوث االستشاریة: الھدف األول
 : ویمكن تحقیق ھذا الھدف من خالل ما یلي

 .وضع معاییر الختیار القیادات بمعاھد البحوث االستشاریة .١
بناء برامج تدریبیة لقیادات معاھد البحوث االستشاریة في التطویر المھني عن طریق  .٢

 .مجال التََّمیُّز الُمَؤسَِّسّي
 .تمكین القیادات من المشاركة والحضور في المؤتمرات العلمیة ذات العالقة .٣
 .فتح قنوات التواصل مع قیادات مراكز الخدمات االستشاریة في الجامعات العالمیة الرائدة .٤

 : خطط استراتیجیة؛ للوصول إلى األداء الُمَتَمیِّز في معاھد البحوث االستشاریةبناء: الھدف الثاني
 : ویمكن تحقیق ھذا الھدف من خالل ما یلي

 .مشاركة جمیع منسوبي المعھد والجھات المستفیدة في بناء الخطط االستراتیجیة .١
 .تحدیث السیاسة االستراتیجیة لمعاھد البحوث االستشاریة وفق أسس علمیة .٢
 .تماد آلیات لتنفیذ الخطة االستراتیجیةاع .٣
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 .وضع خطة زمنیة؛ لمتابعة الخطط االستراتیجیة وتقییمھا بصورة دوریة .٤
 .تصمیم معیار موضوعي؛ لمتابعة تنفیذ الخطة باستخدام أدوات تقییم األداء .٥
 . صیاغة مؤشرات موضوعیة لكل معیار؛ للتأكد من تحّقق األھداف .٦

 : البشریة في معاھد البحوث االستشاریةتنمیة الموارد: الھدف الثالث
 : ویمكن تحقیق ھذا الھدف من خالل ما یلي

 .استقطاب المستشارین من أعضاء ھیئة التدریس وفق معاییر محددة .١
 .إعداد خطة لتنمیة الموارد البشریة وإدارتھا .٢
 .تحدید معیار موضوعي لتمیُّز المستشارین .٣
 .تصمیم نظام فّعال للمكافآت .٤
ارین في المعاھد االستشاریة على المھارات الالزمة إلدارة التغییر مع تدریب المستش .٥

 .الجھات المستفیدة
 .تدریب اإلداریین في معاھد البحوث االستشاریة .٦
التقییم المستمر ألداء المستشارین من أعضاء ھیئة التدریس، باالشتراك مع الجھات  .٧

 .المستفیدة، وتقدیم تغذیة راجعة لھم
 :حسین المستمر للعملیات والخدمات في معاھد البحوث االستشاریةالت: الھدف الرابع

 : ویمكن تحقیق ھذا الھدف من خالل ما یلي
 .وضع مؤشرات أداء، والعمل على متابعتھا، وتحدید المسؤولیات بشكل دقیق وعلمي .١
تشكیل فریق في كل وحدة لمراجعة العملیات، وتبسیط إجراءاتھا وتحسینھا بصورة  .٢

 .مستمرة
 .ام وسائل التقنیة الحدیثة وتطبیقاتھا في إدارة العملیات، وتقدیم الخدمات االستشاریةاستخد .٣
 . تحدیث قاعدة بیانات متجّددة للجھات المستفیدة .٤
 .تطبیق المعاییر العالمیة على الدراسات العلمیة الُمقّدمة للجھات المستفیدة .٥
 .تشكیل فرق بحثیة ذات تنّوع جغرافي .٦
ة من خالل الحصول على االعتماد الُمَؤسَِّسّي المحلي والدولي، مثل تحقیق المیزة التنافسی .٧

 .جائزة الملك عبد العزیز للجودة والتََّمیُّز الُمَؤسَِّسّي
وضع آلیة محددة ومعتمدة للحصول على التغذیة الراجعة من الجھات المستفیدة من خدمات  .٨

 .وأعمال معاھد البحوث االستشاریة واالستفادة منھا
 . نتجات الجامعة داخلیا وخارجیاتسویق م .٩

 :بناء شراكات فاعلة في معاھد البحوث االستشاریة: الھدف الخامس
 : ویمكن تحقیق ھذا الھدف من خالل ما یلي

 .عقد شراكات فاعلة مع الجھات الحكومیة والقطاع الخاص .١
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 للتشغیل عقد شراكات فاعلة بین معاھد البحوث االستشاریة والجامعات الناشئة واألھلیة .٢
 .الذاتي، عن طریق عقود تشغیلیة بكفاءات وطنیة لدعم االقتصاد المعرفي

عقد شراكة جامعیة فاعلة بین معاھد البحوث االستشاریة والشركات؛ إلعداد الطالب  .٣
الممیزین وتأھیلھم وفًقا لُمتطلبات التنمیة وسوق العمل، بطریقة تسمح بالتنافسیة، ومنع 

 .االحتكار للشركات
عاییر موضوعیة للشراكات، تتضّمن المدة الزمنیة، والُمخرجات المتوقعة، ومدى وضع م .٤

 .جودتھا
 .بناء شراكات فاعلة مع معاھد عالمیة متمیزة .٥
 .استقطاب المتمیزین؛ لإلشراف على المشاریع والعقود االستشاریة .٦
 .إخضاع العقود االستشاریة لمدّقق داخلي، ومراجع خارجي .٧

 :تائج أداء متمّیزة في معاھد البحوث االستشاریةتحقیق ن: الھدف السادس
 : ویمكن تحقیق ھذا الھدف من خالل ما یلي

 .اعتماد مواصفات ذات جودة عالیة؛ لتنفیذ عملیات البحوث واالستشارات .١
االستفادة من خبرات قیادات الجھات المستفیدة في تطویر الخدمات االستشاریة لمعاھد  .٢

 .البحوث االستشاریة
 . من خبرات معاھد البحوث االستشاریة العالمیةاالستفادة .٣
  .تحویل المنتجات الفكریة إلى منتجات تسویقیة .٤

  :الُمَتَطلََّبات: المحور الرابع
    توصلت الباحثة من خالل الدراسة المیدانیة إلى الُمَتَطلََّبات الالزم توافرھا لتطویر أداء معاھد 

ضوء معاییر التََّمیُّز الُمَؤسَِّسّي من وجھة نظر قیادات البحوث االستشاریة بالجامعات السعودیة في 
  :وھي الجھات المستفیدة مرتبة تنازلیًا حسب اھمیتھا لدى أفراد الدراسة

  .تطویر شبكة المعلومات التقنیة بالجامعة .١
  .تحدید المھام التنفیذیة الرئیسة عند عمل العقود االستشاریة .٢
 بما یتوافق مع دور الجامعة في بناء االقتصاد تطویر لوائح معاھد البحوث االستشاریة، .٣

  .المعرفي
  .إعداد دلیل إلكتروني بالخبرات االستشاریة من أعضاء ھیئة التدریس بالمعھد .٤
  .إعداد دلیل بأنشطة المعھد وخدماتھ، وجھات االتصال بھ .٥
  .إعداد أدلة تشمل السیاسات الالزمة إلدارة الخدمات االستشاریة .٦
  .ت التنفیذیة الالزمة عند تقدیم الخدمات االستشاریةإعداد أدلة باإلجراءا .٧
  .إیجاد قواعد بیانات لمعاھد البحوث العالمیة ُتحّدث سنویا .٨
  .بناء نظام اتصال فّعال بین معاھد البحوث االستشاریة ومؤسسات المجتمع .٩

  .قیاس رضا الجھات المستفیدة من خدمات معاھد البحوث االستشاریة .١٠
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  . لتقییم جودة أداء المعاھدإجراء مقارنات مرجعیة؛ .١١
  .مشاركة منسوبي الجھات المستفیدة في وضع الخطة االستراتیجیة للمعھد .١٢
إتاحة نظام معلومات إلكتروني یساعد مؤسسات المجتمع على المشاركة في عملیة  .١٣

  .صنع القرار مع إدارة المعھد
مشاركة الكفاءات من القطاع الخاص ورجال األعمال في وضع الخطة  .١٤

  .اتیجیة للمعھداالستر
  .بناء مستودع للمعلومات یمّكن من استخراج تقاریر دوریة عالیة الدقة عن األداء .١٥
االستفادة من العالم االفتراضي في وضع آلیات للتعاون البحثي مع معاھد أخرى  .١٦

  .عن ُبعد
  .استقطاب الباحثین الممیزین من طالب الدراسات العلیا بوصفھم مساعدین باحثین .١٧
  .ج الُمقترح على أحد معاھد البحوث االستشاریةتطبیق النموذ .١٨
تسخیر اإلمكانات البشریة والمالیة؛ لدعم تطبیق التَّّصوُّر الُمْقَتَرح على الوجھ  .١٩

  .المأمول منھ
  .التعدیل الجزئي للتصّور في ضوء االحتیاجات الفعلیة .٢٠

  :آلیات التطبیق: المحور الخامس
  :تبني وزارة التعلیم ما یلي: اآللیة األولى

 .تطبیق التصور المقترح لھذه الدراسة .١
إعطاء األولویة لمعاھد البحوث االستشاریة لتوظیف الكفاءات الوطنیة بالجھات المستفیدة،  .٢

 .وال یسمح للجھات المستفیدة بالتعاقد من الخارج إال في حال عدم توفُّر كفاءات بالداخل
زارة للتخطیط والمعلومات ربط قاعدة بیانات معاھد البحوث االستشاریة مع وكالة الو .٣

ووكالة الوزارة للشؤون التعلیمیة؛ للحصول على البیانات، والمعلومات، واالحتیاجات 
 .المستقبلیة للجھات المستفیدة

تدعم وزارة التعلیم التعاون والتنسیق بین معاھد البحوث االستشاریة والجھات المستفیدة؛  .٤
ء ھیئة التدریس، مع االھتمام بتحقیق لسّد االحتیاج بالجامعات وسوق العمل من أعضا

 .معاییر التََّمیُّز الُمَؤسَِّسّي
إصدار دلیل تنظیمي یشرح المھام التي ستتوالھا إدارة التشغیل الذاتي، بالتنسیق مع معاھد  .٥

 :البحوث االستشاریة، یحتوي على

 آلیة اإلشراف على التشغیل الذاتي للسعودیین، ومتابعتھ، والوقوف على الصعوبات 
 .والمشكالت التي تتعّرض لھا

 آلیة لتقویم األداء. 

 تحدید معاییر تقیس الُمخرجات. 

 تصمیم نماذج تعاقد محددة وواضحة.  



  

  ٢٠١٨ عشر لسنة لتاسعالعدد ا                                         مجلة البحث العلمى فى التربیة
٣٧٣

  وضع ضوابط واضحة وشفافیة ُمعلنة حول األمور المالیة الخاصة بالمتعاقدین من
 .أعضاء ھیئة التدریس من الكفاءات الوطنیة، بما تتناسب مع طبیعة عملھم

  :تبني الجامعات السعودیة ما یلي: لثانیةاآللیة ا
تتبنى إدارة الجامعة أنظمة واضحة لتطبیق معاییر التََّمیُّز الُمَؤسَِّسّي في معاھد البحوث  .١

 .االستشاریة، في ضوء ُمتطلبات التحول الوطني من خالل أنظمة واضحة
 .وضع نظام لضمان شفافیة العمل لمعاھد البحوث االستشاریة .٢
 . تصاالت بین الجامعات والجھات المستفیدةفتح قنوات اال .٣
بناء منظومة تقنیة متطورة ومتكاملة لنظم المعلومات واالتصاالت، ُتشّجع على التفوق  .٤

 .والتََّمیُّز، والمنافسة والتنافسیة
نشر ثقافة التََّمیُّز الُمَؤسَِّسّي بین جمیع منسوبي الجامعة، وتوعیتھم بأھمیتھا ونتائجھا  .٥

 .اإلیجابیة
  :تبني معاھد البحوث االستشاریة بالجامعات ما یلي: آللیة الثالثةا

إعداد خطط معاھد البحوث االستشاریة في ضوء ُمتطلبات التحول الوطني؛ للمساھمة في  .١
 ).م٢٠٣٠(تحقیق رؤیة المملكة 

تأھیل قیادات فّعالة تتولى تطویر معاھد البحوث االستشاریة في ضوء معاییر التََّمیُّز  .٢
 .ِسّيالُمَؤسَّ

تطویر الھیكل التنظیمي في معاھد البحوث االستشاریة، بما یتالءم مع معاییر التََّمیُّز  .٣
 .الُمَؤسَِّسّي، ویحّقق فعالیتھا في تحقیق أھدافھا

إعداد برامج تعریفیة عن الخدمات االستشاریة التي تقّدمھا معاھد البحوث، ونشرھا على  .٤
 .صل االجتماعيمواقع الشبكة العنكبوتیة ومواقع التوا

تسھیل اإلجراءات اإلداریة في عقد الشراكات وتنفیذھا بین معاھد البحوث االستشاریة  .٥
 .والجھات المستفیدة

 .توظیف كوادر قادرة على استخدام التقنیات الحدیثة بمھارة في جمیع عملیاتھا .٦
 .وضع معاییر لقیاس األداء الفعلي، ومدى جودة الُمخرجات لكل عمل وشراكة بحثیة .٧

  ): الخطوات(المراحل : المحور السادس
  :التھیئة: المرحلة األولى

تقوم ھذه المرحلة على ضرورة إحداث التطویر في معاھد البحوث االستشاریة، وأھمیة 
  :إحداث نقلة نوعیة في أدائھا وفق معاییر التََّمیُّز الُمَؤسَِّسّي، وفًقا لما یلي

میة إحداث التغییر والتحّول من األداء التقلیدي إلى تعزیز قناعة اإلدارة العلیا بالجامعة بأھ .١
األداء االبتكاري، القائم على استحداث خدمات استشاریة تفوق التوّقعات للمجتمع والجھات 

 .المستفیدة
ووضع آلیة واضحة لتطبیق معاییر ، التََّعرُّف على القدرات، والمھارات، واإلمكانیات .٢

 .والتنسیق بین الوحدات التنظیمیة،  األدوار والمسؤولیاتوتوزیع، التََّمیُّز الُمَؤسَِّسّي
 . تفعیل المجالس للتنسیق بین إدارة معاھد البحوث االستشاریة والجھات المستفیدة .٣



  

  ٢٠١٨ عشر لسنة لتاسعالعدد ا                                         مجلة البحث العلمى فى التربیة
٣٧٤

  :مرحلة اإلعداد والتحضیر: المرحلة الثانیة
َؤسَِّسّي في     یتم في ھذه المرحلة اإلعداد والتحضیر لتوفیر ُمتطلبات تطبیق معاییر التََّمیُّز الُم

  :معاھد البحوث االستشاریة بالجامعات السعودیة، من خالل الخطوات التالیة
نظام تقني إلدارة المعرفة، یتضّمن برمجیات قادرة على جمع المعلومات وتحلیلھا في  .١

 .صورة تقاریر تمّكن من اتخاذ قرارات رشیدة
 القیام باختیار أعضائھ؛ تكوین فریق عمل یرأسھ عمید معھد البحوث االستشاریة، ویتولى .٢

لقیادة تطبیق معاییر التََّمیُّز الُمَؤسَِّسّي، من خالل التخطیط، واإلعداد والتنفیذ، وتحدید 
مع أھمیة توسیع دائرة ھذا الفریق لیشمل ، وتوزیع األعمال واألدوار، األھداف السنویة

 . الجھات المستفیدة؛ بھدف تطویر األداء
ِسّي تقوم على تدریب الموارد البشریة، وتحدید المواصفات إنشاء وحدة للدعم الُمَؤسَّ .٣

الوظیفیة والشروط التي في ضوئھا یتم اختیار المستشارین، واستقطاب أعضاء ھیئة 
 .التدریس والمتمیزین

تحدید المدة الزمنیة الالزمة لتطبیق تطویر معاھد البحوث االستشاریة وفق خطة عمل  .٤
فیھا أعضاء الفریق المھام والمسؤولیات التي یجب إنجازھا یحّدد فیھا األیام التي یتلقى 

 .خالل فترة زمنیة معینة
 .وضع أسس للقوانین والقواعد التي تحفظ حق الملكیة الفكریة للباحثین .٥
 ).وُمخرجات بحثیة، أداء(تصمیم معاییر التقویم الموضوعیة المختلفة  .٦

  :مرحلة التنفیذ: المرحلة الثالثة
بإعداد خطة تنفیذیة مع إعداد برنامج زمني، یتم من خاللھ ترجمة یقوم فریق التطویر 

ویتم في ھذ المرحلة تنفیذ التَّّصوُّر الُمْقَتَرح خالل المدة ، األھداف إلى برامج ومشروعات عمل
  :كما یتم ما یلي، الزمنیة المحددة

ات السعودیة التطبیق التجریبي للتصور الُمقترح في أحد معاھد البحوث االستشاریة بالجامع .١
وجوانب القوة والضعف ، ووضع برنامج تقویمي؛ لمعرفة مدى تطبیق التَّصوُّر، لمدة سنة

كما یجب أال ُتؤخذ مستویات التطبیق المتباینة والمختلفة في ھذه المرحلة لدى ، فیھ
األطراف المشاركة على أنھا مؤشرات فشل للتصور الُمقترح؛ بل ُتؤخذ بوصفھا جزًءا 

 . عملیة تعّلم شيء جدید وممارستھطبیعیا من
 .توثیق اإلجراءات وفق منھجیة شاملة ومحددة .٢
 .توفیر قاعدة بیانات عن الجھات المستفیدة .٣
متابعة التطبیق، وإدخال التعدیالت المطلوبة، وتطویر الخطط في ضوء معاییر التََّمیُّز  .٤

 .الُمَؤسَِّسّي
شاریة التي ُتقّدمھا معاھد البحوث تعریف الجھات المستفیدة باألنشطة والخدمات االست .٥

 . االستشاریة
، تحدید المدى الزمني لتنفیذ كل برنامج وتكلفتھ، وتحدید مصادر تمویلھ والتوّقع بمتغیراتھ .٦

 .والبدائل الُمقترحة لمواجھة تلك الُمتَِّغیَِّرات، مع التنسیق والتكامل والتوافق
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ومعالجة ، ف على النتائج بشكل دوريتحدید قنوات واضحة لالتصال الفّعال، والتََّعرُّ .٧
 .المشكالت التي قد تعترض عملیة التطویر، والعمل على تذلیلھا

تشكیل لجنة علیا لإلشراف على تطبیق التَّّصوُّر الُمْقَتَرح، بقیادة عمید معھد البحوث  .٨
 .االستشاریة، والوكالء، وقیادات من الجھات المستفیدة

 .واعتماد آلیات التغذیة الراجعة، ستشاریةالتقویم الذاتي لمعاھد البحوث اال .٩
  : المتابعة والتقویم: المرحلة الرابعة

تعّد ھذه المرحلة ركًنا رئیًسا في تحقیق األھداف التي تسعى إلیھا عملیة التطویر الُمَؤسَِّسّي  
ة والھدف منھا تحقیق المتابع، وتمتد ھذه المرحلة لعام دراسي كامل، لمعاھد البحوث االستشاریة
  : ویتم من خاللھا ما یلي، المستمرة والتقویم المستمر

تقویم األداء وفق مؤشرات محددة ُمعّدة ُمسبًقا؛ لمعرفة سالمة أداء العملیات، وقدرتھا على  .١
 استیفاء نواحي - تأكید اإلیجابیات : (تحقیق األھداف المرسومة بفاعلیة وكفاءة، من خالل

 الموافقة على - معالجة المشكالت - كالت  تحدید المش- تالفي السلبیات- القصور 
 ).الُمقترحات الجیدة

من خالل إقامة ورش العمل ، إعادة صیاغة التَّّصوُّر الُمْقَتَرح في صورتھ النھائیة .٢
 . واالجتماعات على مستوى إدارة معھد البحوث االستشاریة والجھات المستفیدة

 .التغذیة الراجعة، وسبل التطویر المستقبلیة .٣
  : االعتماد: ة الخامسةالمرحل

ویتم خالل ھذه المرحلة ، الغرض من ھذه المرحلة أن یتم تبني التَّّصوُّر الُمْقَتَرح من الوزارة
وذلك باالستناد إلى التقریر الختامي ، الحساسة الرفع بالتَّّصوُّر الُمْقَتَرح إلى القیادة بوزارة التعلیم

ر الُمْقَتَرح، الذي یبرز إیجابیات التَّّصوُّر الُمْقَتَرح وما الصادر من اللجنة المشتركة لتطبیق التَّّصوُّ
  . وُمتطلبات تعمیمھ النظامیة والمالیة، علیھ

  : یتم من خالل ھذه المرحلة:التعمیم: المرحلة السادسة
 .تطبیق النموذج الُمقترح على أحد معاھد البحوث االستشاریة .١
 .یق التَّّصوُّر الُمْقَتَرح على الوجھ المأمول منھتسخیر اإلمكانات البشریة والمالیة؛ لدعم تطب .٢
  . التعدیل الجزئي للتصور في ضوء االحتیاجات الفعلیة .٣

 :الصعوبات وُسبل التغلب علیھا: المحور السابع
توّصلت الدراسة المیدانیة من خالل االستبانة إلى الصعوبات التي تواجھ عملیة التطویر 

وقد حازت جمیع الفقرات على نسب متوسطة، تؤكد ، الستشاریةالُمَؤسَِّسّي في معاھد البحوث ا
موافقتھم على أنھا من أھم الصعوبات التي تحّد من تطویر أداء معاھد البحوث االستشاریة، وجاء 

  : ترتیبھا حسب متوسط استجابات أفراد عینة الدراسة على النحو التالي
 . ییر التََّمیُّز الُمَؤسَِّسّيقلة توافر البرامج التدریبیة للمستشارین وفًقا لمعا .١

عقد برامج تدریبیة مستمرة عن ُبعد لجمیع األطراف المعنیة بالخدمات االستشاریة وفًقا : الحل
  .لمعاییر التََّمیُّز الُمَؤسَِّسّي
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 . ضعف مشاركة الجھات المستفیدة مع إدارة المعھد عند وضع الخطة االستراتیجیة للمعھد .٢
فاءات من قیادات الجھات المستفیدة عند وضع الخطة االستراتیجیة تفعیل مشاركة الك: الحل

 .لمعاھد البحوث االستشاریة
 . قصور ربط البیئة الداخلیة للمعھد بالبیئة الخارجیة .٣

 .المحلیة، والخلیجیة، والدولیة: إیجاد قنوات تواصل مع البیئة الخارجیة: الحل
 .أعضاء ھیئة التدریس بالمعھدغیاب معاییر ترشیح الكفاءات الُمَتَمیَِّزة من  .٤

وضع معاییر لترشیح الكفاءات الُمَتَمیَِّزة من أعضاء ھیئة التدریس بالجامعات؛ للعمل عن : الحل
  .طریق معاھد البحوث االستشاریة

 .تأخر تطبیق عملیة التقییم الذاتي للمعھد وفًقا لمعاییر التََّمیُّز الُمَؤسَِّسّي .٥
معاھد البحوث االستشاریة بشكل دوري، مع إجراء مقارنات إجراء التقییم الذاتي ل: الحل

 .مرجعیة من ِقبل لجان داخلیة وخارجیة
 . صعوبة الحصول على التغذیة الراجعة من الجھات المستفیدة .٦

 .التوعیة بأھمیة التجاوب بشفافیة مع أدوات قیاس التغذیة الراجعة: الحل
 .  في عملیة التقییمصعوبة مشاركة الجھات المستفیدة مع إدارة المعھد .٧

 .توعیة الجھات المستفیدة بدورھم في التقییم: الحل
 .ضعف تواصل إدارة المعھد مع الجھات المستفیدة بشكل دوري .٨

تفعیل بناء نظام اتصال فّعال بین معاھد البحوث االستشاریة والجھات المستفیدة، : الحل
 .باالستفادة من التواصل التقني

 . ف المھام وتحدید الصالحیات بالمعھدغیاب التحدید الدقیق لوص .٩
 .تطویر لوائح معاھد البحوث االستشاریة، بما یتوافق مع دور الجامعة في بناء االقتصاد المعرفي: الحل

محدودیة االستثمار األمثل للتقنیات الحدیثة لدعم تطبیق معاییر التََّمیُّز الُمَؤسَِّسّي  .١٠
 . بالمعھد

دیثة لدعم تطبیق معاییر التََّمیُّز الُمَؤسَِّسّي بمعاھد البحوث االستثمار األمثل للتقنیات الح
 .االستشاریة

 .ضعف إدارة التقنیات المساندة لعملیات التطویر .١١
 .تأسیس نظام تقني وتطبیقات إلكترونیة تساند عملیات التطویر الُمَؤسَِّسّي: الحل

 .ِسّيصعوبة الحصول على نظام معلومات یدعم عملیات التطویر الُمَؤسَّ .١٢
إتاحة نظام معلوماتي إلكتروني یساعد مؤسسات المجتمع على المشاركة في عملیة صنع : الحل

  .القرار مع إدارة المعھد
 . افتقار المعھد إلى قواعد معلومات دقیقة عن الجامعة .١٣

بناء مستودع إلدارة المعرفة بالجامعة، وتحدیثھا مع معاھد البحوث االستشاریة وربطھا، : الحل
   .ھا من استخراج تقاریر دقیقة تمّكن من اتخاذ قرارات رشیدةوتمكین
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  :توصیات الدراسة
إتاحة الفرصة أمام العاملین بمعھد البحوث االستشاریة بالمشاركة في إعداد الخطة  .١

 .االستراتیجیة للمعھد
 .تأھیل المستشارین على مھارات االتصال مع الجھات المستفیدة .٢
 .لبحوث االستشاریة العالمیةإجراء شراكات عالمیة مع مراكز ا .٣
 .تطویر شبكة المعلومات التقنیة بالمعھد .٤
 .أن تدعم القیادات العلیا تطبیق التََّمیُّز الُمَؤسَِّسّي بمعاھد البحوث االستشاریة .٥
 .ُمستقلة تابعة لوزارة التعلیم، تربط معاھد البحوث االستشاریة ببعضھا إنشاء جھة إشرافیھ .٦
 .  األخرى في تقدیم الخدمات االستشاریةاالستفادة من خبرات الدول .٧

  :المقترحات
  )منھج مقارن(إدارة معاھد البحوث االستشاریة في الجامعات السعودیة والجامعات البریطانیة  .١
االستقاللیة المؤسسیة لمعاھد البحوث االستشاریة في الجامعات السعودیة في ضوء استقاللیة  .٢

  الجامعات السعودیة
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  المراجع
  لسان العرب الجزء الخامس، القاھرة، دار الحدیث) ٢٠٠٣(ابن منظور. 

 المجموعة العربیة للتدریب . مصر.  المتمیزاإلدارياألداء ). ھـ١٤٣٠.(مدحت، أبو النصر
 .والنشر

 دار المسیرة للنشر والطباعة. اإلداریةاالستشارات ). ھـ١٤٣٥(نادر أحمد ، أبو شیخة ،
 .٦ط،عمان

 تفعیل االستشارات اإلداریة لتطویر األداء اإلداري ).٢٠١٣(دي رجائي عبد المنعم غ، أحمد
 .جامعة الفیوم، رسالة ماجستیر غیر منشورة).دراسة حالة ( بجامعة الفیوم 

  بناء نموذج لتحقیق التمیز في أداء األجھزة األمنیة). ھـ١٤٣١(آل مزروع، بدر بن سلیمان .
العلوم األمنیة، كلیة الدراسات العلیا، جامعة نایف العربیة للعلوم رسالة دكتوراه في الفلسفة في 

 .األمنیة، الریاض

 مؤسسة . عمان. أفضل الممارسات والتمیز المؤسسي المستدام).ھـ١٤٣٦.(لحسن، باشیوة
 .الوراق للنشر والتوزیع

 سيدور تمكین العاملین في تحقیق التمیز المؤس). ھـ١٤٣٦. (البحیصي، عبد المعطي محمود :
دراسة میدانیة في الكلیات التقنیة في محافظة قطاع غزة، رسالة ماجستیر غیر منشورة، جامعة 

 .األزھر، غزة

 مدى مناسبة وتوافر بعض معاییر االعتماد األكادیمي وضمان ).م٢٠١٠(أحمد سالم، الثقفي
اء ھیئة الجودة في أقسم الریاضیات بكلیات العلوم في الجامعات السعودیة من وجھة نظر أعض

 .جامعة أم القرى: كلیة التربیة، رسالة ماجستیر، التدریس والطالب

  دار الكتب : ، القاھرة١، إدارة اإلبداع والتمیز التنافسي، ط)٢٠١٣(جاد الرب سید محمد
 .المصریة

  معھد األمیر نایف للبحوث والخدمات ). ھـ١٤٣١ (اإلسالمیة محمد بن سعود اإلمامجامعة
 . نشاء معاھد الدراسات واالستشارات في الجامعات الناشئة بالمملكةأسس إ.االستشاریة 

 اهللا للبحوث والدراسات  الكتیب التعریفي لمعھد الملك عبد).ھـ١٤٣٦.(جامعة الملك سعود
 .مطابع الجامعة، االستشاریة

 معھد البحوث واالستشارات). ھـ١٤٣٦.(العزیز جامعة الملك عبد. 

 دار صفاء للنشر . قیق الحدیث للحساباتالتد).م١٩٩٩(أحمد حلمي ، جمعة
 .١ط،عمان،والتوزیع

 المھارات القیادیة ودورھا في تبني استراتیجیة )م٢٠٠٨. (جواد، شوقي والخراشة، یاسین ،
التمیز، دراسة تحلیلیة، ورقة علمیة مقدمة إلى المؤتمر العربي إدامة التمیز التنافسیة في 

 .منظمة العربیةال: مؤسسات القطاع العام والخاص، عمان

  دار أسامة للنشر: ، اإلدارة التربویة المعاصرة، عمان)م٢٠٠٩(حامد، سلیمان . 
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 واقع تطبیق إدارة التمیز لدى رؤساء األقسام العلمیة بجامعة ).ھـ١٤٣٧ (إبراھیمدیمة ، الحسن
یر رسالة ماجست.EFQMاإلمام محمد بن سعود اإلسالمیة وفق معاییر النموذج األوربي للتمیز 

غیر منشورة في تخصص اإلدارة، والتخطیط التربوي، جامعة اإلمام محمد بن سعود 
 .اإلسالمیة

  اإلدارة اإلبداعیة للجامعات، نماذج )٢٠٠٦(الخطیب، أحمد محمود ومعایعة عادل سالم ،
 .حدیثة، عالم الكتب الحدیث

  ارین العاملین دور المستش). ھـ١٤٣٧(الدوسري، سلمى عبد الرحمن والعویشي، جبریل حسن
، ٢٢في الجامعات السعودیة في تطویر العمل اإلداري، مجلة مكتبة المكتبة فھد الوطنیة، مج، 

 .، المحرم، جمادي اآلخرة، مجلة نصف سنویة محكمة١ع

  ،نحو بناء إطارًا منھجیًا لإلبداع، وتمیز األعمال في )م٢٠٠٤(الرشید، صالح سلیمان ،
دور المدیر العربي في اإلبداع : ى المؤتمر العربي الخامسالمنظمات العربیة، بحث مقدم إل

 ).٢٠٠٤، نوفمبر، ٢٩ – ٢٧(والتمیز، شرم الشیخ، جمھوریة مصر العربیة، 

 اإلدارة االستراتیجیة، العولمة والمنافسة، عمان، دار وائل)م٢٠٠٤. (الركابي، كاظم نزار ،. 

  لدى وكیالن األقسام العلمیة في ، واقع تطبیق إدارة التمیز )ھـ١٤٣٥(الركف، ھند صالح
 ،EFQMجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمیة في ضوء معاییر النموذج األوروبي للتمیز 

رسالة ماجستیر غیر منشورة في تخصص اإلدارة، والتخطیط التربوي، جامعة اإلمام محمد بن 
 .سعود اإلسالمیة

  الكلیة : دبي) ترجمة ھاني ولیم(، التمیز في األداء دلیل عملي )م٢٠٠٧(زائیري، محمد
 .اإللكترونیة

  ،التنظیم واألسالیب واالستشارات اإلداریة، دار )م١٩٩٩(زویلف، مھدي حسن وآخرون ،
 .وائل للطباعة والنشر، عمان، األردن

  التمیز التنظیمي لوظائف إدارة الموارد البشریة في إدارات )ھـ١٤٣٦(السالم، ماجدة محمد ،
رسالة دكتورة غیر منشورة، ) نموذج مقترح(في المملكة العربیة السعودیة التربیة والتعلیم 

 .جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمیة

  التمیز التنظیمي لوظائف إدارة الموارد البشریة في إدارات )ھـ١٤٣٦(السالم، ماجدة محمد ،
ورة غیر منشورة، رسالة دكت) نموذج مقترح(التربیة والتعلیم في المملكة العربیة السعودیة 

 .جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمیة

 النظم العالمیة والعربیة في معاییر ضمان الجودة واالعتماد ).م٢٠٠٧(محمد شیرین ، سعودي
معاییر ضمان الجودة واالعتماد في . المؤتمر السنوي الثاني". التربیة الفنیة" في التعلیم النوعي

 .مصر:  إبریل١٢- ١١المنعقد من ، ربيالتعلیم النوعي بمصر والوطن الع

 االستشارات اإلداریة في خدمة ).ھـ١٤٢٧(علي أحمد ، الصبیحيعلي أحمد و، السلطان
 .معھد اإلدارة، الریاض، دراسة منشورة. منظمات العمل الحكومي تجربة معھد اإلدارة العامة

 نماذج وتقنیات اإلدارة في عصر : إدارة التمیز).ھـ١٤٢٣.(علي، السلمي
 .دار غریب:القاھرة،٢ط.المعرفة

  تطبیق المعاییر العالمیة في إدارة الشركات، )م٢٠١١(السیسي، صالح الدین حسن ،
 ).دار الكتاب الحدیث: القاھرة(، ١استراتیجیة المنظمة في ظل إدارة الجودة الشاملة، ط
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 دریج للجودة ، معاییر مقترحة للجودة التعلیمیة في ضوء معاییر بال)م٢٠٠٨(حامد ، الشمراني
الشاملة في مدارس التعلیم العام بالمملكة، رسالة دكتوراه غیر منشورة، كلیة التربیة، جامعة أم 

 .القرى، مكة المكرمة

 تطویر األقسام األكادیمیة في جامعة الملك سعود باستخدام ).ھـ١٤٣٠.(محمد علي، الصالح
جامعة ،  دكتوراه غیر منشورةرسالة. نموذج مقترح: منھج إعادة ھندسة العملیات اإلداریة

 . الملك سعود

 درجة مساھمة مراكز االستشارات في الجامعات ). ٢٠١٢(الكریم  فاطمة عبد، الضامن
،  رسالة دكتوراه غیر منشورة. الحكومیة األردنیة في تنمیة المجتمع المحلي ومقترحات للتطویر

 .جامعة الیرموك

 مقترحة لتطویر أداء الجامعات السعودیة استراتیجیة ). ھـ١٤٣٨(شالش مقبل ، الضبعان
جامعة أم ، رسالة دكتوراه غیر منشورة. الناشئة في ضوء المعاییر العالمیة التمیز المؤسسي

 .القرى

 أھدافھا-أسالیبھا–مفھومھا –الدراسات المستقبلیة ). م٢٠٠٦(طارق عبد الرؤف ، عامر ،
 دار السحاب للنشر ، القاھرة 

 نموذج التمیز للمؤسسات التعلیمیة وفقًا للمعاییر )م٢٠١١. (صرالعبد الجبار، إیمان نا ،
بحث غیر منشور، كلیات الفیصل األھلیة للدراسات العلیا، الریاض، . األوروبیة للجودة الشاملة

 .السعودیة

 تصور مقترح لتفعیل دور جامعة الفیوم في خدمة ). ٢٠١١(الرحمن، حسنیھ حسین  عبد
 .جامعة الفیوم، رسالة دكتورة غیر منشورة. الدولالمجتمع في ضوء خبرات بعض 

 أثر التدریب على التمیز في أداء الخدمة، رسالة ماجستیر غیر )م٢٠٠٤(الفتاح، عصمت  عبد ،
 .منشورة، كلیة التربیة، جامعة عین شمس، القاھرة

 تفعیل العمل االستشاري لدى أعضاء ھیئة التدریس المعوقات). ھـ١٤٢٨(بندر سعود، العتیبي 
رسالة ماجستیر غیر . دراسة تطبیقیة على االستشارات العلمیة بجامعة الملك سعود. والحلول
 .جامعة الملك سعود، منشورة

 في جامعة واإلداریة األكادیمیةالتمیز اإلداري للقیادات ).ھـ١٤٣٦.(الرحمن حسن عبد، عزیز 
 محمد بن اإلمام جامعة ،قسم اإلدارة والتخطیط التربوي، رسالة ماجستیر غیر منشورة. جازان

 . سعود اإلسالمیة

  استراتیجیة -الخدمات االستشاریة في الجامعات السعودیة ) .ھـ١٤٣٥(العساف، نوال محمد
 . جامعة الملك سعود،  رسالة دكتوراه غیر منشورة-مقترحة

  ك اتجاھات العاملین في القطاع العام األردني نحو جائزة المل) م٢٠٠٦(العوایشة، أسماء ھایل
عبد اهللا لتمیز األداء الحكومي والشفافیة، رسالة ماجستیر، إدارة عامة، الجامعة األردنیة، 

 .األردن

 دار األمل. عمان. القیاس والتقویم في العملیة التدریسیة). ھـ١٤٢٢(أحمد ، عودة. 

  ،التمیز وأثره في تطویر منشأة القطاع الخاص وتجربة مراكز الملك )ھـ١٤٢٩(غوشة، یاسر ،
د اهللا الثاني في التمیز باألردن، ملتقى الجودة وعرض أفضل الممارسات لجائزة الملك عبد عب

 ).ھـ٢٢/١٠/١٤٢٩ – ٢١(العزیز للجودة، 
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 آلیات تفعیل الشراكة بین الجامعات ومؤسسات القطاع ). ھـ١٤٢٩(منصور عوض، القحطاني
ص . جامعة الملك خالد، احولیة كلیة المعلمین في أبھ. الخاص في مجال البحوث واالستشارات

٤٢- ١٣. 

 تطویر أداء مكاتب التعلیم بالمملكة العربیة السعودیة في ضوء ،)ھـ١٤٣٧.(مھا أحمد، القرزعي
 محمد بن اإلمامجامعة ، رسالة دكتوراه غیر منشورة ،)تصور مقترح(معاییر التمیز المؤسسي

 .سعود اإلسالمیة

  ز التنظیمي في الجامعات الحكومیة السعودیة في ، إدارة التمی)ھـ١٤٣٢(اللوقان، محمد بن فھاد
 .ضوء المعاییر الدولیة

 الدلیل العملي إلعادة الھیكلة والتمیز اإلداري وإدارة -تطویر المنظمات).م٢٠٠٧.(أحمد، ماھر 
 .الدار الجامعیة: اإلسكندریة، ١ط، التغییر

  تطویر األداء وتمیز : ، التعلیم العالي في الوطن العربي)م٢٠٠٥(محمد، مصطفى عبد السمیع
التمیز " عن التعلیم العالي والمسئولینالمخرجات، ورقة عمل مقدمة للمؤتمر العاشر للوزراء 

) ٨ – ٧(واإلبداع في التعلیم العالي، المؤسسة العربیة للتربیة والثقافة والعلوم، جامعة تعز، 
 .دیسمبر

 الدار المصریة ، القاھرة، امعيرؤى جدیدة لتطویر التعلیم الج). م٢٠٠٩.(یوسف سید، محمود
 .١ط،)سلسلة أفاق تربویة متجددة(اللبنانیة 

 دار النشر : القاھرة. التخطیط االستراتیجي الناجح لمؤسسات التعلیم). م٢٠١٠(عزة، مصطفى
 .للجامعات

 عالم ،١ط،إدارة التمیز المؤسسي بین النظریة والتطبیق).ھـ١٤٣٣.(رضا إبراھیم، الملیجي
 .القاھرة، الكتب

 الملتقى العربي الثالث، المواصفات )م٢٠٠٣أیلول، . (المنظمة العربیة للتنمیة اإلداریة ،
 .العالمیة للجامعات، خطة في العمل والتوصیات، عدن، الیمن

 مساھمة جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمیة لتنمیة مواردھا ). ھـ١٤٢٣(ولید ، المھوس
ورقة مقدمة إلى اللقاء . الستشاریة للقطاعین العام والخاصالمالیة في تقدیم الخدمات البحثیة وا

الخامس لممثلي الجامعات وقطاع التعلیم العام ورؤساء الغرف التجاریة والصناعیة في دول 
 .ھـ١٧/٧/١٤٢٣- ١٦الغرفة التجاریة الصناعیة باإلحساء . الخلیج العربیة

 نشأة المعارفم، مصر. التمیز والتفوق المؤسسي). ھـ١٤٣٥(فرید ، النجار. 

  مھارات تقدیم االستشارات الریاض، قرطبة للنشر )ھـ١٤٢٩(ھالل، محمد عبد الغني ،
 .  والتوزیع

  ،إدارة التمیز، الممارسة الحدیثة في إدارة منظمات األعمال)م٢٠١٤(الھالالت، صالح علي ، .
 دار وائل للنشر والتوزیع: ، عمان١ط

 اتجاھات حدیثة في إدارة مؤسسات التعلیم ).٢٠١٥.(انيأم، الھاللي الشربیني و غبور، الھاللي
 .المكتبة العصریة للنشر:المنصورة،١ط.العالي

  القاموس العربي الشامل، الطبعة األولى، بیروت، دار )١٩٩٧(ھیئة األبحاث والترجمة ،
 . الراتب الجامعیة
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 المالیزي التطویر النوعي في النظام التعلیمي العام). ھـ١٤٣٢(عدنان أحمد، الورثان 
جامعة ، رسالة دكتوراه غیر منشورة". دراسة مقارنة" والسعودي وفق معاییر التمیز والجودة 

 . الملك سعود

  خطة التنمیة العاشرة). ه١٤٣٧(وزارة االقتصاد والتخطیط. 

  برامج أفاق التنفیذیة للخطة المستقبلیة للتعلیم الجامعي في المملكة العربیة ، وزارة التعلیم
 .م٢٠٢٩- ھـ١٤٥٠) آفاق(یة السعود

  الالئحة المنظمة لشؤون منسوبي الجامعات السعودیین من ، )ھـ١٤٢٨(وزارة التعلیم العالي
 .أعضاء ھیئة التدریس ومن في حكمھم

 الوظیفة الثالثة للجامعات).ھـ١٤٣٥(وكالة الوزارة للتخطیط والمعلومات، وزارة التعلیم العالي. 

 لوطنيالسجل ا).٢٠١٢.(وزارة التعلیم. 

  ،وزارة التعلیم، اللقاء الثامن لعمداء معاھد البحوث والخدمات االستشاریة بالجامعات السعودیة
 ھـ بجامعة أم القرى بمكة المكرمة١/٥/١٤٣٧المنعقد بتاریخ  

  ،وزارة التعلیم، اللقاء السابع لعمداء معاھد البحوث والخدمات االستشاریة بالجامعات السعودیة
 . ھـ١٤٣٦ع اآلخر  ربی٢٩األربعاء 

  متطلبات ومعاییر إدارة الجودة الشاملة في مؤسسة التعلیم العالي، )٢٠١٣(یحیاوي، نعیمة ،
 . ١٧٥ – ١٦٥،ص ص )١٠(المجلة السعودیة للتعلیم العالي، 
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