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 درجة تطبيق معايير التميز حسب معايير بالدريج في مؤسسات التعليم العالي في الكويت
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 ملخص:
لدريج في مؤسسات هدفت هذه الدراسة إلى قياس درجة تطبيق معايير التميز حسب معايير با

التعليم العالي في الكويت. حيث استخدم المنهج الوصفي المسحي وتكّونت عينة الدراسة التي تم 
( عضوا من الهيئة التدريسية. وتم استخدام استبانة 023اختيارها بالطريقة العشوائية الطبقية من )

القيادة، المعلومات وأدوات ( فقرة موزعة على سبعة مجاالت، وهي: 03لجمع البيانات، تكونت من )
التحليل، التخطيط االستراتيجي للجودة، تطوير الموارد البشرية وادارتها، تأكيد جودة المنتجات 

 ودرجة رضا العمالء األعمال،والخدمات، نتائج 
وأشارت نتائج الدراسة الى أن درجة تطبيق معايير التميز حسب معايير بالدريج في مؤسسات 

ي الكويت من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس جاءت مرتفعة، كما أشارت النتائج التعليم العالي ف
 الى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية تعزى لمتغير سنوات الخبرة

 .الكويت العالي،مؤسسات التعليم  بالدريج،معايير  التميز،معايير  الكلمات المفتاحية:
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The Degree of Applying of the Standards of Excellence According to the 

Criteria of Baldrig in the Institutions of Higher Education in Kuwait 

Nasser Mansour Al-Ajmi 
*ttah Saleh KhleifatAbdelfa. Prof 

 

Abstract: 

The aim of this study was to measure the degree of application of the 

standards of excellence according to Baldrig standards in the institutions of 

higher education in Kuwait. Where the descriptive descriptive method was 

used and the sample of the study was chosen by random class method of 

(320) members of the teaching staff. A questionnaire was used to collect 

data، consisting of (35) paragraphs divided into seven areas: leadership، 

information and analysis tools، strategic planning for quality، human 

resources development and management، quality assurance of products and 

services، business results، customer satisfaction. 

The results of the study indicate that the degree of application of the 

standards of excellence according to the criteria Baldrig in higher education 

institutions in Kuwait from the point of view of faculty members was high، 

and the results indicated that there are no differences of statistical 

significance due to the variable years of experience 

Keywords: standards of excellence، standards of education، higher 

education institutions، Kuwait. 
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 مقدمة ال
التقدم الثقافي والوعي العلمي والرقي االجتماعي، تمثل الجامعات محور االتصال المعرفي و 

ويقع على عاتقها مسؤولية تهيئة الكفاءات المهنية، وترقية المناخ األكاديمي، ومساندة الرغبات 
التعليمية، ودفع الكفاءات العلمية الى درجات اإلبداع واإلتقان والكشف واالبتكار بما يعود على 

اآلمال المنشودة، مما يستدعي عمليات التقويم المستمر والموضوعي المجتمعات بالنفع وعلى العالم ب
 والواقعي لكل من يعمل في الجامعة.

ومن هنا فقد ظهر االهتمام بضمان الجودة بالمؤسسات التعليمية من خالل النظر إلى التعليم 
ة من بوصفه سلعة كبقية السلع إذ ال بد له أن ينافس، وأن يسعى إلرضاء مستهلكي تلك السلع

الطالب والمجتمع والدولة، فالطلبة يرغبون في الحصول على أفضل مستوى تعليمي يؤهلهم للتميز 
واإلبداع، وأولياء األمور يتطلعون ألفضل تعليم ألبنائهم، أما الدولة فترنو إلى مخرجات تعليمية 

 (.,Khudair 2332متميزة تمكنها من تحقيق أهداف خططها التنموية )
ت الحديثة للتنظيمات سواء تلك الهادفة إلى تحقيق الربح أم تقديم الخدمات إلى وتشير التطورا

أهمية التميز في المؤسسات التعليمية المختلفة، لما لها من أهمية قصوى في توفير الوقت والجهد، 
وتحسن المخرجات، وتحقيق الميزة التنافسية، التي تعالت الدعوات في الكويت لتحقيقها، وخاصة في 

سات التعليم العالي، بسبب االنفتاح العالمي والعولمة والسوق المفتوح واحتدام المنافسة بين مؤس
 ( ,2322Abu Zeinaمؤسسات التعليم العالي الوطنية واإلقليمية والعالمية )

ولتحقيق التميز في تلك المؤسسات ينبغي العمل على مساندة اإلصالحات، والتحسينات 
من التغيير، وتمكين العاملين من التصرف والحركة تجاه الرؤية المستقبلية،  التنظيمية، وإنتاج المزيد

وتوصيل الرؤية التنافسية لجميع فئات المنظمة ومستوياتها، وبناء الشعور بالوعي بأهمية التحول، 
وإيجاد مناخ تنظيمي مساند لإلنتاجية والتنافسية، وتأسيس ثقافة تنظيمية تناسب التنافسية والعولمة 

(Jalda,2009) 
بالدريج في أمريكا  رمثل: معايي وعليه ظهرت المعايير والنماذج العالمية للجودة الشاملة،

Baldrige Standards وجائزة ديمنج فى اليابان ،Deming Awards مراكز التميز  ت، وظهر
ة ، والمواصفات الدولية للجودAccreditation االعتماد األكاديمي والمهني توالجودة، ومؤسسا

من النماذج  رالشاملة، والكثيالرقابة على الجودة  ةالمختلفة، وأنظمبتقسيماتها  ISOالشاملة 
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التطبيقية للجودة الشاملة فى مؤسسات التعليم قبل الجامعي والعالي فى كثير من الدول الغربية 
(2333mohammed,.) 

 ،ز في المنظماتوقد وضع بالدريج سبعة معايير تستخدم في قياس مستوى الجودة والتمي
والتي تقدمها الحكومة األمريكية لتشجيع  ،وأطلق عليها جائزة مالكولم بالدريج الوطنية للجودة

المنظمات المختلفة على تطبيق مفهوم الجودة الشاملة، ويتكون مقياس بالدريج من سبعة عناصر 
( 02يبلغ مجموعها ) رئيسية للمقارنة يتفرع من كل عدد منها عدد آخر من العناصر الفرعية التي

( نقطة تسهم في تحديد مستوى اهتمام وتطبيقها المنظمات 2333عنصرًا موزعة على مقياس من )
 (.Badrige.etal,2006لمفهوم الجودة الشاملة وبالتالي توجهها نحو التميز)

وتتمثل العناصر الرئيسة في العناصر اآلتية: القيادة، المعلومات وأدوات التحليل، التخطيط 
 األعمال،االستراتيجي للجودة، تطوير وإدارة الموارد البشرية، تأكيد جودة المنتجات والخدمات، نتائج 

 (.Tummala and Tang,1996ودرجة رضا العمالء )
وفي ضوء ما تقدم ونظًرا ألهمية الجودة الشاملة بشكل عام وأهميتها في تحقيق التميز 

لتطبيق معايير التميز حسب بالدريج بمؤسسات  للمؤسسات بشكل خاص، جاءت الدراسة الحالية
 التعليم العالي في الكويت.

 مشكلة الدراسة
ولقد اهتمت الكويت اهتماًما كبيًرا بالتعليم بصورة عامة وبالتعليم العالي بصورة خاصة إيماًنا 

مة وترسيخ منها بالدور الذي يؤديه التعليم العالي في تقديم الخبرات والكفاءات الالزمة للنهوض باأل
جذور النهضة الشاملة، وحماية مؤسسات التعليم العالي الحكومية والخاصة، من خالل منح شهادة 
االعتماد وضبط الجودة لبرامجها التعليمية والتخصصية، وضمان حق المستثمرين والمستفيدين من 

التعليم العالي وفق  برامج التعليم العالي، وتحقيق التنافسية والنوعية العالية ذات الجودة لمخرجات
   (.(Ministry of Education Kuwait,2015العالمية وزارة التعليم العالي الكويتية المعايير 

وفي ضوء نتائج الدراسات العالمية التي أكدت على وجود قصور في تحقيق التميز لدى العديد 
لتي أظهرت ( واHuang & Lee,2012من مؤسسات التعليم العالي مثل دراسة هوانغ ولي )

نتائجها تدني مستوى الميزة التنافسية في مؤسسات التعليم العالي المهنية في تايوان، وفي ضوء 
توصية العديد من الدراسات بضرورة تحقيق الميزة التنافسية لمؤسسات التعليم العالي مثل دراسة ماير 

(Meyer,2010والتي أكدت على ضرورة إعادة النظر بالسياسات المعمول ب ) ها، وتفعيل استخدام
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التكنولوجيات الحديثة في مؤسسات التعليم العالي لتحقيق التميز المؤسسي.الحظ الباحث أن 
مؤسسات التعليم العالي الكويتي تواجه مشكالت تحد من تحقيق التميز المؤسسي مقارنة مع 

ت لاللتحاق بمؤسسات الجامعات العربية والعالمية، إذ أن الكثير من الطلبة يتجهون خارج دولة الكوي
التعليم العالي في دول عربية وأجنبية،جاءت الدراسة الحالية القتراح إستراتيجية لتطبيق معايير 
التميز حسب بالدريج بمؤسسات التعليم العالي في الكويت، وذلك من خالل اإلجابة عن األسئلة 

 اآلتية:

لتميز وفقا لمعايير بالدريج من وجهة ما واقع تطبيق مؤسسات التعليم العالي الكويتية لمعايير ا .2
 نظر أعضاء هيئة التدريس؟

في استجابات أفراد عينة الدراسة  (≤1.10)هل توجد فروق ذات داللة احصائية عند مستوى  .2
لواقع تطبيق مؤسسات التعليم العالي الكويتية لمعايير التميز وفقا لمعايير بالدريج تعزى لمتغيري 

 الجنس والتخصص؟
 راسةأهداف الد

 تهدف الدراسة إلى: 
تعرف درجة تطبيق مؤسسات التعليم العالي الكويتية لمعايير التميز وفقا لمعايير بالدريج من  -

 وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس.
تعرف الفروق في استجابات أفراد عينة الدراسة لواقع تطبيق مؤسسات التعليم العالي الكويتية  -

 دريج تعزى لمتغيري الجنس والتخصص؟لمعايير التميز وفقا لمعايير بال
 أهمية الدراسة

 تأتي أهمية الدراسة الحالية من جملة اعتبارات نظرية وعملية كاآلتي:
 األهمية النظرية 

إثراء الجانب النظري المتعلق باستخدام معايير بالدريج لتحقيق التميز في مؤسسات التعليم  -
دراسة في إثراء المكتبة العربية بالدراسات المتعلقة إذ يأمل الباحث أن تسهم نتائج هذه ال ،العالي

 بهذا المجال.
إلى تعرف درجة تطبيق معايير التميز حسب  هدفت-الباحثحسب اطالع  –عدم وجود دراسات  -

 الكويت.معايير بالدريج بمؤسسات التعليم العالي في 



 خليفاتعبدالفتاح د. أ.، العجميناصر                      ......في درجة تطبيق معايير التميز حسب معايير بالدريج

6 

 األهمية العملية 
القرار والقائمين على رعاية مؤسسات  يؤمل أن تُقدم نتائج هذه الدراسة تغذية راجعة لصناع -

التعليم العالي حول واقع تطبيق معايير التميز في مؤسسات التعليم العالي، ومعوقات تحقيق 
 التميز المؤسسي.

المعايير وبالذات معايير يؤمَّل أن يستفيد من نتائج هذه الدراسة وتوصياتها الباحثون والمهتمون ب -
 ، والتميز.بالدريج

 تتبنى الدراسة عددًا من المصطلحات وتالًيا تعريًفا بها:: راسةمصطلحات الد
 معايير التميز

هي مستويات الحكم على أهمية أو قيمة مخرج من المخرجات سواء أكانت سلعة أم خدمة 
مثل معايير األداء أم معايير القيادة، أم معايير الجودة والمعيار هو مقياس يحدد الصفات 

 (.Agel، 2005، p10ا للحكم على األشياء )والخصائص الواجب توافره
اما التعريف االجرائي فهي مجموع من المعايير التي تحكم على الخصائص التي تتمثل فيها 

 مؤسسات التعليم العالي بالكويت 
  بالدريج:معايير 

جمع المعلومات  ،القيادة اإلدارية :مجموعة من المعايير في الجودة الشاملة والمتمثلة في
نتائج تأكيد  ،تأكيد الجودة ،إدارة وتنمية الموارد البشرية ،التخطيط االستراتيجي للجودة لهاوتحلي

 .(Badri،2006رضا العميل ) ،الجودة
اما التعريف االجرائي هي مجموع من المعايير التي تطبقها مؤسسات التعليم العالي بالكويت 

 ومدى االستفادة منها.
 حدود الدراسة 

لى أعضاء هيئة التدريس العاملون في مؤسسات التعليم العالي للعام اقتصرت الدراسة ع
 .2016/2017الدراسي 

 الدراسات السابقة
 الصلة:فيما يلي عرض لبعض الدراسات ذات 

( دراسة هدفت التعرف إلى العوامل التي Bloch & Press,2003) بلوش وبريسأجرى 
وبالرجوع إلى بيانات الجامعات المتعلقة  تحقق التميز المؤسسي للجامعات األمريكية وإدامتها،
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بالتكنولوجيا والبحث العلمي واإلدارة، وشؤون الطلبة وعددهم والعاملين، ومقارنتها، أظهرت النتائج أن 
أكثر العوامل التي تسهم في تحقيق التميز المؤسسي هي توفير التقنيات الحديثة، ونظام اتصال 

 ر، واإلبداع، وتقديم برامج نوعية تحاكي حاجة سوق العمل.فعال، وتبني سياسات تشجع على االبتكا
( بدراسة هدفت إلى وضع أنموذج مقترح لدور اإلدارة في Hattoug,2006قامت حاتوغ )

تحقيق الميزة التنافسية في برنامج التعليم الفندقي والسياحي في كليات المجتمع األردنية في ضوء 
الدراسة المنهج الوصفي المسحي، وتكونت عينة الدراسة  واستخدمت ،واقعها واالتجاهات المعاصرة

( إدارًيا وعضو هيئة تدريس يعملون في تسع كليات مجتمع أردنية تنفذ برامج التعليم الفندقي 30من )
وأظهرت نتائج  ،وتمثلت أداة الدراسة في االستبانة ،والسياحي موزعة في مختلف مناطق المملكة

ليات المجتمع األردنية في تحقيق ميزة تنافسية في برامج التعليم الفندقي الدراسة أن دور اإلدارة في ك
 ،الموارد البشرية ،الهيكل التنظيمي ،المنهجية اإلدارية ،( مجاال منها ) القيادة20والسياحي في )

وغيرها( جاءت بدرجة متوسطة. وتوصلت الدراسة كذلك إلى أن مستوى قيام اإلدارة بدورها في 
كليات المجتمع األردنية من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس واإلداريين  التنافسية في تحقيق الميزة

 كانت متوسطة بشكل عام.
( دراسة هدفت التعرف إلى مدى تحقيق Meyer & Wilson,2010أجرى ميير وويلسون )

لى تحليل برامج معاهد التعليم الحالي للتميز المؤسسي في الواليات المتحدة األمريكية باالعتماد ع
المواقع اإللكترونية، وقد اعتمدت الدراسة في جمع البيانات على تحليل المواقع اإللكترونية لتلك 
المعاهد، وعلى نتائج األبحاث والدراسات السابقة التي أجريت في هذا المجال، وأظهرت النتائج أن 

،  تحقق ميزة تنافسية ( والية03( معهًدا من )03جميع المعاهد التي تمت دراستها والتي بلغت )
تنفرد بها مقارنة مع منافسيها، إذ يتبنى كل معهد برامج مغايرة لبقية المعاهد بصورة عامة، والتي 
ُتعد مفضلة وجاذبة لشريحة ما من المجتمع، كما أن المواقع اإللكترونية تسهم في تحقيق الميزة 

ع على برامج المنافسين، ومحاولة التنافسية، بوصفها وسائل إعالم كما تمكن المعهد من االطال
 التميز عنها.

( دراسة هدفت التعرف إلى Al-Wadi & Al-Zu'bi,2011وأجرى الوادي والزعبي )
واستخدمت  ،مستلزمات إدارة الجودة الشاملة كأداة لتحقيق الميزة التنافسية في الجامعات األردنية

( فردًا من األكاديميين في ثماني 223) وتكونت عينة الدراسة من ،الدراسة المنهج الوصفي المسحي
وأظهرت نتائج الدراسة أن إدارة الجودة الشاملة من المفاهيم الحديثة وإحدى الوسائل  ،جامعات
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الناجحة في تحقيق الجامعات أعلى درجات الجودة من خالل تطبيق مستلزماتها على وفق األسس 
وتوصلت الدراسة كذلك إلى أن التطبيق  ،معةالعلمية بدًءا باإلدارة وانتهاء بّاخر موظف في الجا

السليم لمستلزمات إدارة الجودة الشاملة ُتمَّكن الجامعات من تحقيق المزايا التنافسية من خالل تحقيق 
خدمات التعليم بمستوى عال وتوصلت الدراسة كذلك إلى وجود عالقة ارتباط بين مستلزم اإلدارة 

وخدمة المجتمع المحلي وثقافة  ،األكاديميين للتحسين المستمرالعليا ودعمها ومستلزم التركيز على 
 المنظمة والمزايا التنافسية .

( دراسة هدفت إلى بناء معايير تميز للتعلم التقني في  ,2322Abu Zeinaأجرى أبو زينة )
ية فرًدا من القيادات اإلدار   (844)الكليات الجامعية المتوسطة في األردن، تكونت عينة الدراسة من

(، ولتحقيق هدف الدراسة تم (2008/2007والطلبة في الكليات الجامعية في نهاية العام الدراسي
فقرة تم التأكد من صدقها وثباتها، وأظهرت النتائج  (73) تطوير استبانة، تكونت بشكلها النهائي من

جتمع، والموارد البحث العلمي وتنمية الم :ثمانية مجاالت رئيسة لمعايير التميز على النحو اآلتي
البشرية والمادية، والقيادة والتخطيط، وتقويم األداء، الطلبة، والبرامج والمناهج، ورؤية الكلية 

معياًرا( تتمتع بدرجة مالئمة عالية للتعليم التقني في 72 ورسالتها، والثقافة التنظيمية، وتتضمن)
 .الكليات الجامعية المتوسطة

( 222وظائف اإلشرافية في الشركة المبحوثة، وعددهم )تألف مجتمع الدراسة من شاغلي ال
موظفًا، وتم استخدام أسلوب المسح الشامل، بتوزيع االستبانة على جميع أفراد مجتمع الدراسة، 

( من موظفي الشركة، وتم استرداد جميع االستبانات، وكانت %23.3والذين يشكلون ما نسبته )
دراسة )االستبانة( من المتغيرات الديموغرافية، والبيانات صالحة للتحليل اإلحصائي، وبينت أداة ال

 المتعلقة بإدارة الجودة الشاملة، والبيانات المتعلقة بالتميز.
ومن أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة أنه يوجد أثر ذو داللة إحصائية إلدارة الجودة 

لى العمالء، تمكين العاملين، فرق العمل، الشاملة بعناصرها: )دعم والتزام اإلدارة العليا، التركيز ع
 والتحسين المستمر( على تحقيق التميز".

بدراسة  (Sungq, Kheralden & Ateane,2012) الدين وعطياني واجرى سنجق وخير
هدفت التعرف الى مدى تطبيق معايير جائزة مالكوم بالدريج في المستشفيات األردنية الخاصة 

ومدى التحقق من مستوى تطبيق معايير جائزة  (Jcia) ية الدوليةلة على شهادة االعتمادالحاص
مالكوم بالدريج السبعة )معيار القيادة/ معيار التخطيط االستراتيجي، معيار التركيز على األسواق 
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والعمالء، معيار المعلومات والتحليل، معيار التركيز على الموارد البشرية، معيار إدارة العمليات، 
، (Jcia)ألعمال( في المستشفيات األردنية الخاصة الحاصلة على االعتمادية الدولية ومعيار نتائج ا

كما هدفت إلى تعرف الفروقات في مستوى تطبيق هذه المستشفيات لمعايير الجائزة المذكورة. 
عضوًا من مدراء  12ولتحقيق هذه األهداف فقد تم تصميم استبانه وزعت على عينة مكونة من 

، (Jcia)األقسام في المستشفيات األردنية التي حصلت على االعتمادية الدولية  الدوائر ورؤساء
( α=  3.33لم يتوفر دليل إحصائي )عند مستوى داللة  ،وتوصلت الدراسة إلى اهم النتائج ومنها

على وجود مستوى مقبول من تطبيق معايير جائزة مالكوم بالدريج مجتمعة في المستشفيات األردنية 
 .(Jcia)حاصلة على االعتمادية الدولية الخاصة ال

( دراسة هدفت التعرف إلى التميز في Abdalla & Ahmad,2013واجري عبدهللا واحمد )
أداء المنظمات الصحية وفق معايير بالدريج دراسة استطالعية آلراء عينة من القيادات اإلدارية 

يج الصحية دالة للتميز الذي تنشده والمرضى الراقدين في مستشفى تكريت العام أضحت معايير بالدر 
المنظمات الصحية، ووفقًا لذلك هدف البحث الحالي الختبار التأثير المتبادل بين المعايير 
اإلستراتيجية اإلدارية والتنظيمية للتميز في االداء ونتائج األداء المنظمي المركزه على المرضى في 

جابة عن تساؤالته تم وضع مجموعة من المستشفى المبحوث، ولغرض تحقيق أهداف البحث واإل
الفرضيات تم اختبارها باعتماد مجموعة أساليب إحصائية تتناسب مع كل فرضية، وقد أشارت نتائج 
اختبار الفرضيات جملة استنتاجات أهمها: التأثير المعنوي المتبادل بين المعايير اإلستراتيجية 

ألداء المنظمي المركزة في المرضى كان بفعل االهتمام اإلدارية والتنظيمية للتميز في األداء ونتائج ا
بالمورد البشري وإدارة العمليات والمقاييس والتحليل وإدارة المعرفة، وفي ضوء تلك االستنتاجات 
قدمت مجموعة مقترحات أبرزها، ايالء المستشفى المبحوث االهتمام الكافي بالقيادة المنظمية 

 فيالمرضى إن أرادت الوصول للتميز في االداء.وبالتخطيط االستراتيجي والتركيز 
دراسة هدفت التعرف الى وضع إطار للتميز التنظيمي  (Ringrose,2013) وأجرى رانجورز

تدمج فيه مبادئ وممارسات قيادات التميز في كل من استراليا وأوروبا والواليات المتحدة وكندا. وقد 
وتوصلت  ،اإلداريين والمتخصصين في الجودة أجريت دراسته بالتعاون مع فريق من المستشارين

الدراسة إلى تقديم دليل لتطبيق التميز أمام كافة المنظمات بحيث يمكنها االستعانة به في مسيرتها 
نحو التميز، ويقدم دليل أساسيًا للمستشارين اإلداريين وممارسي الجودة لطريق التميز ومصدرًا 

احث في دراسته ما يعد إضافة قسمة في مجال التميز ومرجعًا للتميز في المستقبل. وقدم الب
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التنظيمي يمكن عدها كتلك اإلضافة التي قدمتها الجائزة األوروبية للجودة أو جائزة مالكولم بالدريج 
  أو غيرها من جوائز التميز. 

 ملخص الدراسات السابقة وموقع الدراسات الحالية منها
استخدمت الدراسة  ،بينها من أوجه شبه واختالفاالطالع على الدراسات السابقة وما  بعد

الحالية، االستبانة كأداة للدراسة وهذا التوجه يتفق إلى حد ما مع بعض الدراسات التي تضمنها 
البحث والتي استخدمت المنهج الوصفي المسحي واالستبانة كأداة للدراسة مثل دراسة حاتوغ 

(Hattoug,2006 ودراسة )ابوزينة (2322 Abu Zeina, .) 
واختلفت الدراسة الحالية عن الدراسات االخرى بتطبيق معايير بالدريج على مؤسسات التعليم 

الدراسات االخرى فكان التطبيق على المستشفيات مثل دراسة سنجق واخرون  العالي، اما
(sungq,2012) 

 مدى االستفادة من الدراسات السابقة
خدامها في الدراسات السابقة، في تطوير أداة استفاد الباحث من بعض األدوات التي تم است

وتحديد األساليب  النظري،الدراسة الحالية، واالستفادة من الدراسات السابقة في كتابة اإلطار 
 اإلحصائية المناسبة للدراسة الحالية.

 واإلجراءات الطريقة
ي تم الدراسة لوصف مجتمعها، وطريقة اختيار العينة، وأداة جمع البيانات الت هدفت

استخدامها، والمجاالت التي اشتملت عليها، وإجراءات إيجاد الصدق والثبات، والمعالجات 
 اإلحصائية في تحليل البيانات.

 منهج الدراسة
 المنهج الوصفي المسحي باعتباره األنسب لتحقيق أهداف الدراسة. استخدم

 مجتمع الدراسة
م العالي ريس في مؤسسات التعلييتكون مجتمع الدراسة من جميع أعضاء هيئة التد     

عضًوا، وفقا إحصائيات التعليم العالي للعام الدراسي  (2380) الكويتية والبالغ عددهم
( عضًوا في الهيئة 2031( عضًوا في جامعة الكويت، و)2018، موزعين إلى )2323/2328

 العامة للتعليم التطبيقي.
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 عينة الدراسة
( عضًوا وتم استرجاع 003العشوائية الطبقية؛ إذ تم اختيار )تم اختيار عينة الدراسة بالطريقة 

 (.2( استبانة وفق الجدول )023)
 متغيرات الدراسةالتكرارات والنسب المئوية حسب  (1جدول )

 النسبة التكرار الفئات 
 الجنس

 62.8 201 ذكر
 37.2 119 انثى

 67.2 215 االنسانية التخصص
 32.8 105 العلمية

 100.0 320 المجموع 
 :أداة الدراسة

لتحقيق هذه الدراسة تم تطوير أداة الدراسة اعتمادًا على األدب النظري والدراسات السابقة مثل 
، وتم تقدير درجة موافقة (sungq,2012) سنجق واخرون ( ودراسة Hattoug,2006دراسة حاتوغ )

حيث يشمل عدد من المجاالت الخماسي ب Likertعينة الدراسة على فقرت االداة وفق مقياس ليكرت 
حسب معايير بالدريج وتشمل: القيادة، المعلومات وأدوات التحليل، التخطيط االستراتيجي للجودة، 

 .ودرجة رضا العمالء األعمال،تطوير وإدارة الموارد البشرية، تأكيد جودة المنتجات والخدمات، نتائج 
 صدق األداة

( 03م عرضها في صيغتها األولية المكونة من )للتأكد من صدق المحتوى ألداة الدراسة ت
( من أعضاء هيئة التدريس في قسم اإلدارة التربوية واألصول من الجامعات الكويتية 23على ) ،فقرة

واألردنية، وذلك ألخذ آرائهم حول محتوى األداة، ومدى استيفائها لعناصر موضوع الدراسة، ومدى 
وبعد أن تم اإلبقاء  حذف، فضال عن وضوح صياغة الفقراتكفاية الفقرات، وحاجتها للتعديل أو ال

( من موافقة المحكمين، وبذلك أصبحت األداة بصيغتها النهائية %33على الفقرات التي نالت )
 حيث ضم كل مجال خمسة فقرات. ،( فقرة.موزعة على سبعة مجاالت03مكونة من )

 ثبات أداة الدراسة:
-testتم التحقق منها بطريقة االختبار وإعادة االختبار )من ثبات أداة الدراسة، فقد  للتأكد

retest بتطبيق المقياس، وإعادة تطبيقه بعد أسبوعين على مجموعة من خارج عينة الدراسة مكّونة )
 ، ومن ثم تم حساب معامل ارتباط بيرسون بين تقديراتهم في المرتين.عضوا (40من )
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يقة االتساق الداخلي حسب معادلة كرونباخ ألفا، والجدول وتم أيضًا حساب معامل الثبات بطر 
( يبين معامل االتساق الداخلي وفق ثبات اإلعادة ومعادلة كرونباخ ألفا للمجاالت واألداة ككل 2)

 واعتبرت هذه القيم مالئمة لغايات هذه الدراسة.
 الدرجة الكليةمعامل االتساق الداخلي ثبات اإلعادة وكرونباخ ألفا للمجاالت و  (2جدول )

 االتساق الداخلي ثبات اإلعادة المجال
 0.87 1.82 القيادة اإلدارية

 0.90 1.20 التخطيط االستراتيجي للجودة
 0.91 1.21 إدارة الموارد البشرية

 0.86 1.80 المعلومات وأدوات التحليل
  1.20 معايير التميز ككل

 المعالجة اإلحصائية 
األول تم استخدام المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتبة لإلجابة عن أسئلة الدراسة  -

 والدرجة.
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لإلجابة عن أسئلة الدراسة الثاني تم استخدام  -

 واختبار "ت"
 نتائج الدراسة

ويتية لمعايير النتائج المتعلقة بالسؤال األول: ما واقع تطبيق مؤسسات التعليم العالي الك
 التميز حسب بالدريج من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس؟

واقع تطبيق المعيارية للإلجابة عن هذا السؤال تم استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات 
 ،مؤسسات التعليم العالي الكويتية لمعايير التميز حسب بالدريج من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس

 ح ذلك.( يوض0والجدول )
لواقع تطبيق مؤسسات التعليم العالي الكويتية المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية  (3الجدول )

 مرتبة تنازليًا  لمعايير التميز حسب بالدريج من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس
 الدرجة الرتبة االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي المجال الرقم
 مرتفعة 0 58. 4.10 القيادة اإلدارية 0
 مرتفعة 9 59. 3.92 التخطيط االستراتيجي للجودة 9
 مرتفعة 3 65. 3.85 إدارة الموارد البشرية 3
 مرتفعة 4 69. 3.81 المعلومات وأدوات التحليل 4
 متوسطة 0 59. 3.61 تأكيد جودة المنتجات والخدمات 0
 متوسطة 0 59. 3.54 درجة رضا العمالء 0
 متوسطة 2 78. 3.41 عمالنتائج األ 2

 مرتفعة  55. 3.77 معايير التميز ككل 
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، وأن االنحراف (3.41-4.10المتوسطات الحسابية قد تراوحت مابين )أن ( 0الجدول ) يبين
بأعلى جاء مجال القيادة اإلدارية في الرتبة األولى  إذ ،(78. - 58.)بين المعياري قد تراوح ما 

في المرتبة األخيرة وبمتوسط حسابي  نتائج األعمالينما جاء مجال ، ب(4.10)متوسط حسابي بلغ 
 (.3.77) معايير التميز ككل(، وبلغ المتوسط الحسابي ل3.41بلغ )

وقد تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتقديرات أفراد عينة الدراسة على 
 ، حيث كانت على النحو التالي:كل مجال على حدةفقرات 

 القيادة االدارية المجال األول:
 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات مجال القيادة اإلدارية مرتبة تنازليًا  (4جدول )

 الفقرات الرقم
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

 الدرجة الرتبة

1 
تضع القيادات االدارية العليا اليات لنشر ثقافة الجودة 

 مرتفعة 1 81. 4.19 .وضبطها

4 
تتواصل القيادات االدارية العليا مع المجتمع الخارجي 
لتفعيل دور الجامعة في تحقيق المسؤولية الوطنية 

 تجاهه
 مرتفعة 2 89. 4.18

القيادات االدارية العليا المناخ التعليمي الجيد  تهيئ 5
 مرتفعة 3 82. 4.09 التوقعات. ،المفعم بالقيم

3 
دارية العليا العملية التعليمية من تعزز القيادات اال

خالل اتخاذ القرارات التي تكفل دعم مؤسسات القطاع 
 الخاص لبرامج الجامعة.

 مرتفعة 4 80. 4.12

تمتلك القيادات االدارية المهارات الالزمة البتكار  2
 مرتفعة 5 87. 4.03 والطرائق الموصلة الى الجودة. االستراتيجيات، النظم

 مرتفعة  58. 4.10 اريةالقيادة اإلد 
وأن االنحدراف  ،(4.03-4.19المتوسدطات الحسدابية قدد تراوحدت مدابين )ان ( 0يبين الجددول )

تضددع القيددادات والتددي تددنص على"( 1) ةجدداءت الفقددر  إذ (89. - 81.)بددين المعيدداري قددد تددراوح مددا 
، (4.19سدط حسدابي بلدغ )فدي الرتبدة األولدى وبمتو " االدارية العليا اليات لنشدر ثقافدة الجدودة وضدبطها

تمتلدك القيدادات االداريدة المهدارات الالزمدة البتكدار االسدتراتيجيات وتنص على " (3)ةبينما جاءت الفقر 
وبلدغ المتوسدط  .(4.03األخيدرة وبمتوسدط حسدابي بلدغ ) " بالرتبدةالنظم والطرائق الموصلة الى الجودة،

 (.4.10ككل ) لقيادة اإلداريةالحسابي ل
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 خطيط االستراتيجي للجودةثانيا: الت
 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات مجال التخطيط االستراتيجي للجودة مرتبة تنازليًا  (5جدول )

المتوسط  الفقرات الرقم
 الحسابي

االنحراف 
 الدرجة الرتبة المعياري 

 فعةمرت 1 91. 3.99 لرفع مستوى التحصيل الطالبي ،توضع خطة استراتيجية 7
 مرتفعة 2 89. 3.96 توجد للجامعة اهدافًا استراتيجية واضحة ومعلنة 6
 مرتفعة 3 91. 3.94 تطور االهداف االستراتيجية للجامعة باستمرار 10
 مرتفعة 4 90. 3.95 ومعلنة للجامعة ورؤية، اضحةتوجد رسالة  8
 رتفعةم 5 93. 3.93 لرفع مستوى االداء االداري  ،توضع خطة استراتيجية 9

 مرتفعة  59. 3.92 التخطيط االستراتيجي للجودة 
وأن االنحدراف ، (3.93-3.99المتوسدطات الحسدابية قدد تراوحدت مدابين )إن ( 3يبين الجددول )

توضددع خطددة والتددي تددنص على"( 7) ةأذ جدداءت الفقددر ( 93. - 89.)بددين المعيدداري قددد تددراوح مددا 
بينمدا ، (3.99لرتبدة األولدى وبمتوسدط حسدابي بلدغ )فدي ا" لرفع مستوى التحصيل الطالبي ،إستراتيجية

بالمرتبددة األخيدددرة " لرفددع مسدددتوى األداء اإلداري  ،توضدددع خطددة إسدددتراتيجية"ونصددها ( 9) ةجدداءت الفقدددر 
 (.3.92ككل ) لتخطيط االستراتيجي للجودةوبلغ المتوسط الحسابي ل .(3.93وبمتوسط حسابي بلغ )

 ثالثا: إدارة الموارد البشرية
 ادارة الموارد البشرية مرتبة تنازليًا  لفقرات مجالالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية  (6جدول )

المتوسط  الفقرات الرقم
 الحسابي

االنحراف 
 الدرجة الرتبة المعياري 

يتم تبني اسلوب فرق العمل بهدف تحقيق التعاون  15
 وتوحيد الجهود

 مرتفعة 1 96. 3.91

الجامعة حسب  وتدريب منسوبيمية يتم تقديم برامج تن 11
 مرتفعة 2 92. 3.90 احتياجاتهم التدريبية

 مرتفعة 3 91. 3.88 يتم تقديم الحوافز المادية والمعنوية لمنسوبي الجامعة 14
 مرتفعة 4 90. 3.87 المتميزين بالجامعة وتعيين العاملينيتم استقطاب  12
ق جدول زمني يتم تقويم عملية تنمية الموارد البشرية وف 13

 سنوي محدد
 مرتفعة 5 96. 3.82

 مرتفعة  65. 3.85 إدارة الموارد البشرية 
وأن االنحدراف ، (3.82-3.91المتوسدطات الحسدابية قدد تراوحدت مدابين )ان ( 8يبين الجددول )
يتم تبندي اسدلوب والتي تنص على"( 15) ةحيث جاءت الفقر  (96. - 90.)بين المعياري قد تراوح ما 

، (3.91األولدى وبمتوسدط حسدابي بلدغ ) الرتبدةفدي " مل بهدف تحقيدق التعداون وتوحيدد الجهدودفرق الع
يددتم تقددويم عمليددة تنميددة المددوارد البشددرية وفددق جدددول زمنددي سددنوي "ونصددها ( 13) ةبينمددا جدداءت الفقددر 

 يةدارة المدوارد البشدر وبلدغ المتوسدط الحسدابي إل .(3.82بالرتبة األخيرة وبمتوسدط حسدابي بلدغ )" محدد
 (.3.85ككل )
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 المعلومات وأدوات التحليلرابعا: 
  المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات مجال المعلومات وأدوات التحليل مرتبة تنازلياً  (7جدول )

المتوسط  الفقرات الرقم
 الحسابي

االنحراف 
 الدرجة الرتبة المعياري 

17 
الع آراء تتم االستفادة من التغذية الراجعة من استط

 ،الطالب نحو الخدمات المقدمة لهم بهدف تحسينها
 وتحقيق االستفادة منها

 مرتفعة 1 96. 3.91

تخضع البرامج الدراسية المقدمة من االقسام االكاديمية  18
 للتقييم المستمر لتحسينها وتطويرها

 مرتفعة 2 89. 3.81

تتم االستفادة من التغذية الراجعة من تقييم البرامج  20
 الدارسية في تطوير المقرارت الدارسية

 مرتفعة 3 1.01 3.83
 مرتفعة 4 949. 3.80 لتقييم الخدمات المقدمة ،يتم استطالع اراء الطالب 16
يؤخذ رأي العاملين في الجامعة بكافة مستوياتهم عند  19

 تطوير المقرراتالدراسية أو البرامج الدراسية
 مرتفعة 5 1.01 3.78

 مرتفعة  69. 3.81 وات التحليلالمعلومات وأد 
وأن ، (، (3.78-3.91المتوسدددددطات الحسدددددابية قدددددد تراوحدددددت مدددددابين )أن ( 9يبدددددين الجددددددول )

تتم والتدي تدنص علدى"( 17) ةحيدث جداءت الفقدر  ،(101. - 89.االنحراف المعياري قد تراوح ما بدين)
 ،مقدمدة لهدم بهددف تحسدينهااالستفادة من التغذية الراجعة من استطالع اراء الطالب نحدو الخددمات ال

رقددم  ةبينمددا جدداءت الفقددر ، (3.91األولددى وبمتوسددط حسددابي بلددغ ) الرتبددةفددي " وتحقيددق االسددتفادة منهددا
يؤخددذ رأي العدداملين فددي الجامعددة بكافددة مسددتوياتهم عنددد تطددوير المقددررات الدراسددية أو "ونصددها ( 19)

لمعلومدات وبلدغ المتوسدط الحسدابي ل .(3.78بالرتبدة األخيدرة وبمتوسدط حسدابي بلدغ )" البرامج الدراسدية
 (.3.81ككل ) وأدوات التحليل

هااال توجاااد فاااروق اات داللاااة احصاااائية عناااد مساااتوى  النتاااائج المتعلقاااة بالساااؤال الثااااني:
(≤.0.0)  فااي اسااتجابات أفااراد عينااة الدراسااة لواقااع تطبيااق مؤسسااات التعلاايم العااالي الكويتيااة

 والتخصص؟عزى لمتغيري الجنس لمعايير التميز وفقا لمعايير بالدريج ت
السددتجابات اسددتخراج المتوسددطات الحسددابية واالنحرافددات المعياريةتددم  لإلجابددة عددن هددذا السددؤال

، الجدنس والتخصدصحسب متغيدرات إفراد عينة الدراسة لواقع تطبيق مؤسسات التعليم العالي الكويتية 
لمتغيددددري الجددددنس  اختبددددار "ت" ولبيددددان الفددددروق اإلحصددددائية بددددين المتوسددددطات الحسددددابية تددددم اسددددتخدام

 وضح ذلك.تأدناه  (3) ولاوالجد والتخصص،
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 أواًل: الجنس
استجابات افراد الجنس على ألثر المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واختبار "ت"  (8جدول )

 عينة الدراسة لواقع تطبيق مؤسسات التعليم العالي الكويتية
 العدد  

المتوسط 
 الحسابي

راف االنح
 المعياري 

 قيمة
 "ت"

درجات 
 الحرية

الداللة 
 اإلحصائية

 652. 318 451. 60. 4.11 201 ذكر القيادة االدارية
    52. 4.08 119 انثى

التخطيط االستراتيجي 
 للجودة

 661. 318 439.- 60. 3.91 201 ذكر
    57. 3.94 119 انثى

 689. 318 400. 66. 3.86 201 ذكر ادارة الموارد البشرية
    62. 3.83 119 انثى

المعلومات وأدوات 
 التحليل

 947. 318 066.- 71. 3.81 201 ذكر
    67. 3.82 119 انثى

 862. 318 174.- 55. 3.77 201 ذكر معايير التميز ككل
    53. 3.78 119 انثى

 الجدنسر تعدزى ألثد (  =3.33)وجود فروق ذات داللة إحصائية عدم  (3من الجدول ) يتبين
 .في جميع المجاالت وفي الدرجة الكلية

 ثانيًا: التخصص.
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واختبار "ت" ألثر التخصص على استجابات افراد  (9جدول )

 عينة الدراسة لواقع تطبيق مؤسسات التعليم العالي الكويتية
 العدد  

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

 قيمة
 "ت"

درجات 
 الحرية

الداللة 
 اإلحصائية

 246. 318 1.163 55. 4.12 215 االنسانية القيادة اإلدارية
    61. 4.05 105 العلمية

التخطيط االستراتيجي 
 للجودة

 031. 318 2.172 56. 3.97 215 االنسانية
    64. 3.82 105 العلمية

 008. 318 2.674 61. 3.92 215 االنسانية أدارة الموارد البشرية
    68. 3.72 105 العلمية

المعلومات وأدوات 
 التحليل

 005. 318 2.843 65. 3.89 215 االنسانية
    76. 3.66 105 العلمية

 008. 318 2.674 51. 3.83 215 االنسانية معايير التميز ككل
    58. 3.66 105 العلمية

 التخصدصتعدزى ألثدر  (  =3.33)صدائية ( وجدود فدروق ذات داللدة إح9من الجدول ) يتبين
فدددي جميدددع المجددداالت وفدددي الدرجدددة الكليدددة باسدددتثناء مجدددال القيدددادة اإلداريدددة وجددداءت الفدددروق لصدددالح 

 .التخصصات اإلنسانية
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 مناقشة النتائج:
تاليددًا مناقشددة نتددائج الدراسددة المتعلقددة بدرجددة تطبيددق مؤسسددات التعلدديم العددالي الكويتيددة لمعددايير 

كمددا يتضددمن التوصدديات المقترحددة فددي  ،لدددريج مددن وجهددة نظددر أعضدداء هيئددة التدددريسالتميدز حسددب با
 ضوء النتائج التي خرجت بها الدراسة:

النتائج المتعلقة بالسؤال األول والذي ينص على: ما واقع تطبيق مؤسساات التعلايم  مناقشة
 "؟التدريسهيئة العالي الكويتية لمعايير التميز وفقا لمعايير بالدريج من وجهة نظر أعضاء 

نتائج هذا السدؤال إلدى أّن واقدع تطبيدق مؤسسدات التعلديم العدالي الكويتيدة لمعدايير التميدز  أشارت
بدرجدددة مرتفعدددة وبمتوسددط حسدددابي بلدددغ حسددب بالددددريج مددن وجهدددة نظدددر أعضدداء هيئدددة التددددريس جدداء 

( 0.23) حيدددث جددداء مجدددال "القيدددادة اإلداريدددة" فدددي المرتبدددة األولدددى وبمتوسدددط حسدددابي بلدددغ ،(0.11)
تدداله فددي المرتبددة الثانيددة مجددال "التخطدديط االسددتراتيجي للجددودة" بمتوسددط حسددابي بلددغ  ،وبدرجددة مرتفعددة

تداله فدي المرتبدة الثالثدة مجدال "إدارة المدوارد البشدرية" بمتوسدط حسدابي بلدغ  ،وبدرجة مرتفعة ،(0.92)
وات التحليدل" بمتوسدط حسدابي تاله في المرتبة الرابعة مجال "المعلومات وأد ،( وبدرجة مرتفعة0.33)

ويعددزو الباحددث حصددول اغلددب معددايير التميددز علددى مسددتويات مرتفعددة وبدرجددة مرتفعددة.  ،(0.32بلددغ )
أن عمادات الجودة فدي مؤسسدات التعلديم العدالي فدي الكويدت تعمدل بشدكل مسدتمر لتحقيدق التميدز إلى 

 ،ا اإلسدتراتيجية علدى أكمدل وجدهفي جميع وحدات الجامعة بما يحقق أداء الجامعدات لرسدالتها وأهددافه
حيدددث تقدددوم بنشدددر ودعدددم وتطبيدددق مفددداهيم التميدددز والجدددودة وفدددق رؤيتهدددا ببنددداء نظدددام متكامدددل للتميدددز 

 بمواصفات عالمية والذي يعكس تبنى كليات ووحدات الجامعات مبادئ وتطبيقات التميز والجودة.
إن معايير رت نتائجها والتي أظه ،(2011Abu Zeina,وتتفق النتائج السابقة مع دراسة )

التميز المتمثلة ب )البحث العلمي وتنمية المجتمع، والموارد البشرية والمادية، والقيادة والتخطيط، 
وتقويم األداء، الطلبة، والبرامج والمناهج، ورؤية الكلية ورسالتها، والثقافة التنظيمية( تتمتع بدرجة 

 .عية المتوسطةمالئمة عالية للتعليم التقني في الكليات الجام
الرغم من توفير والتي أظهرت انه على  (sungq,2012)وتختلف هذه النتائج مع دراسة 

الدليل اإلحصائي عند نفس مستوى الداللة على وجود مستوى مقبول من تطبيق معياري القيادة 
د ونتائج األعمال إال أن الضعف الواضح في مستوى تطبيق معايير التحليل والمعلومات، الموار 

البشرية، العمليات والتخطيط االستراتيجي، قد أثر سلبًا في مستوى تطبيق المعايير مجتمعه في تلك 
  المستشفيات.
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هل توجد فروق اات داللة  مناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني والذي ينص على: "
ؤسسات في استجابات أفراد عينة الدراسة لواقع تطبيق م (≤.0.0)احصائية عند مستوى 

 "والتخصص؟التعليم العالي الكويتية لمعايير التميز وفقا لمعايير بالدريج تعزى لمتغيري الجنس 
الدراسة حول  عينةأفراد  اتستجابال استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعياريةتم 

لبيان الفروق و  ،والتخصص( ،واقع تطبيق مؤسسات التعليم العالي الكويتية تبعًا لمتغيرات )الجنس
 لمتغيري الجنس والتخصص وقد تبين: اإلحصائية بين المتوسطات الحسابية تم استخدام اختبار "ت"

في  الجنستعزى ألثر  (α  =3.33وجود فروق ذات داللة إحصائية )عدم  تبين ير الجنس:متغ -
مؤسسات وهذه النتيجة تعني أن أعضاء هيئة التدريس في . جميع المجاالت وفي الدرجة الكلية

واقع تطبيق التعليم العالي الكويتية ال يختلفون في وجهات نظرهم حول الدرجة المرتفعة ل
باختالف جنسهم سواء أكانوا مؤسسات التعليم العالي الكويتية لمعايير التميز حسب بالدريج 

ود عدم وج( والتي بينت نتائجها sungq,2012ذكورًا أم اناثًا. وتتفق هذه النتيجة مع دراسة )
أثر ذو داللة إحصائية إلدارة الجودة الشاملة على تحقيق التميز في شركة توزيع الكهرباء 

 المساهمة العامة المحدودة يعزى إلى متغير الجنس.
 التخصصتعزى ألثر  (α  =3.33وجود فروق ذات داللة إحصائية ) : تبينالتخصص متغير -

القيادة اإلدارية وجاءت الفروق لصالح  في جميع المجاالت وفي الدرجة الكلية باستثناء مجال
. ويعزو الباحث ظهور الفروق لصالح التخصصات اإلنسانية الى ان التخصصات اإلنسانية

مكاتب النوعية وضمان الجودة، اغلب المسؤولين عن تطبيق معايير التميز والجودة في 
عضاء الهيئات ووحدات الرقابة والتدقيق لضمان الجودة في الجامعات الكويتية هم من أ 

حيث ان لديهم خبرة  ،وهي تخصصات إنسانية ،التدريسية في كليات اإلدارة العامة واألعمال
من أعضاء هيئات التدريس في الكليات العلمية بما يتعلق بالجودة ومعايير التميز  أكبرووعي 

 حسب بالدريج.
 التوصيات:

 لتوصيات اآلتية:في ضوء ما توصل إليه الباحث من نتائج فإنه يمكن تقديم ا
أعضاء هيئة التدريس، واإلداريين، والطالب حسب بالدريج لدى نشر ثقافة الجودة والتميز  .2

 .في الجامعات الكويتية
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ضرورة أن تعمل الجامعات الرسمية على تالفي الثغرات التي تقلل من فاعلية العمل  .2
بما ينسجم  ،ألنفاقالجامعي على المستوى التنظيمي كوجود خطط إستراتيجية واالهتمام با

مع رسالة الجامعة ورؤيتها، ومراجعة أنظمة اإلدارة ومفاهيمها ومدى تطبيقها سنويا من 
أجل تعديل البنود غير الفاعلة، ووضع أنظمة تتماشى مع وضع الجامعات ومتطلبات 
الطلبة والموظفين بوضوح ومع التوجهات العالمية في جودة التعليم والتميز حسب بالدريج 

 لجامعات الكويتية. في ا
مؤسسات المجتمع في تنفيذ المشاريع التنموية االقتصادية إسهام الجامعات الكويتية مع  .3

 واالجتماعية.
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