
 
                                                                       ويةـــات والبحـوث الرتبــــلة الدراسـجم

                                             ISNN: 2709-5231                                                                                                       م            0201 يناير -(1)العدد  -(1)اجمللد 

 

 221            www.jser-kw.com  

الجامعة ألاردنية عل  تطبيق الجودة الشاملة في ألاكاديميأثر الاعتماد   

The Impact of Academic Accreditation on the Application of Total Quality in Jordan University 

 بريطانيا -مركز لندن للبحوث -د ةنان صبحي عبد هللا عبيد.أ

 العراق  -جامعة ميسان -ألاساسيةكلية التربية  -د محمد عرب املوسوي .أ

 الدنمارك -كلية إلاعالم -عبد العزيزعلي محمد . د

Email: hananobaid328@yahoo.com 

, الجامعة ألاردنيةعلى تطبيق الجودة الشاملة في  ألاكاديمياستهدفت الدراسة التعرف على أثر الاعتماد  :امللخص

العاملين في  إلاداريينوتكون مجتمع الدراسة من أعضاء هيئة التدريس و, واتبعت الدراسة املنهج الوصفي املسحي

 حسب إلاحصائيات التي تم الحصول عليها من الجامعة للعام الدرا  ي ( 0112)والبال  عددهم , الجامعة ألاردنية
 
فردا

 ( 842)عينة مكونة من , تم توزيعها على فقرة( 33)ة من واستخدمت استبانة مكون. 0218/0215
 
وتوصلت . فردا

 نتائج من أهمها أن هناك اتجاهعدة الدراسة إلى 
 
 عالي ا

 
الجامعة نحو الوعي بمفهوم إدارة الجودة الشاملة لدى  ا

الجامعة ي ف إلادارةواتضح أن , ارتفاع نسبة املؤهل العلمي لالستشاريين التربويين في الجامعة ويرجع ذلك إلى ألاردنية

جميع الفئات ومن خالل بناء فرق  منعملية تطبيق إدارة الجودة الشاملة وتوفير الفرص للموظفين بتهتم  ألاردنية

      .العمل مما أدى إلى التحسين املستمر في أداء العمل

             .ألاردن, الجودة الشاملة, ألاكاديميالاعتماد : الكلمات املفتاةية

Abstract: The study aimed to find out the impact of academic accreditation on the application of total 

quality in The University of Jordan, The study adopts the descriptive approach, The study population 
consists of the teaching staff and administrators working at the University of Jordan (and their number is 

(2,650) people, according to the statistics obtained from the university for the academic year 2018/2019. 

A questionnaire consisting of (33) items was used, and it was distributed to a sample of (840) people. The 
study found results, the most important of which is that there is a high trend towards awareness of the 

concept of total quality management at the University of Jordan, and the reason is the high percentage of 
academic qualification for educational consultants at the university, and it became clear that management 

is at the University of Jordan. In the process of applying total quality management and providing 

opportunities for employees of all groups and through building work teams, which led to continuous 
improvement in work performance. Among the most important recommendations of the study is the 

provision and allocation of financial resources for the deployment and development of quality devices at 

the University of Jordan from the workers' point of view.   

Key Words: Academic Accreditation, Total Quality, Jordan.     
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       :املقدمة

التعي تسعتند بعداعات التكنولوجيعة ريعة واملتالحقعة فعي العصعر الحعالي وظهعور العديعد معن إلا نتيجة للتغيرات السع

التحعول معن فعي هعم مالمحعه, أى مجتمعع معا بععد الصعناعة, وتمثلعت إلى تراكمات علمية قعادت تحعول املجتمعع الصعناعي إلع

التكنولوجيععا املحععدودة والبسععيطة إلععى التكنولوجيععا العامليععة واملعقععدة, وسععيطرة املعلومععات علععى مختلععف مجععاالت الحيععاة 

فععي بنععاء الاقتصععاد, وعامليععة الفععرص التععي قععادت إلععى نشععأة املنظمععات  ألاساسععية زةالركيععوبععروز صععناعة املعلومععات باعتبارهععا 

    .متعددة الجنسيات

القععععيم واملفععععاهيم التقليديععععة فععععي  اءه التسععععويقي كأسععععاس لإلنتععععاج, واختفععععأهميععععة املسععععتهلك وبععععرز التوجعععع وتعععععاظم

وقعععد أثعععرت هعععذه  وتقاليعععد مسعععتحدثة وأععععراف متطعععورة, السياسعععة والاقتصعععاد والاجتمعععاع وظهعععور مجتمعععع جديعععد لعععه قعععيم

انتقعععال قعععوة فعععي تجاهعععات الفكريعععة لعععإلدارة تمثلعععت التغيعععرات السياسعععية والاقتصعععادية والتكنولوجيعععة بدرجعععة كبيعععرة علعععى الا

نشععطة البحععوث أ نتاجيععة إلععى سععاحة الخععدمات املرتبطعة بهععا مباشععرة مثععلين املنظمععات مععن سععاحة العمليعات إلا املنافسعة بعع

    (. 0228عليان, )تطوير والتصميم والرقابة على الجودة وال

سهم كل أدارية الحديثة والتي تي حاولت بلورة هذه الاتجاهات إلا الكثير من املناهج والبحوث ال توقد ظهر 

 Total Quality) سلوب وفكر جديد إلدارة وتطوير املنظمات والتي أهمها إدارة الجودة الشاملةإضافة إمنها في 

(Management  ن منظماتهم بشكل أفضل, ويحققو  نإذ ترتكز على مجموعة مبادئ إدارية تجعل املديرين يديرو 

جودة : برنامج يهدف إلى تحقيق الجودة الكلية للمنظمات من خالل إحداث الجودة في ثالثة مكونات رئيسية هي

ألاربعة  Deming’s Pointالتكنولوجيا املادية, وجودة التكنولوجيا البشرية, وجودة البيئة من خالل مبادئ ديمنج 

     (.   (Bering, 2009للجودة  عشر 

م أنه قضية أمن قومي تتحدد في ضوئها مهارات املستقبل ويتوقف عليها وجود املجتمع, وينظر للتعليم اليو 

دوارها وغاياتها, يأخذ منحى الجودة الشاملة لزيادة قدرتها على أالتفكير في املؤسسات التعليمية و وبناء عليه أصبح 

سات أن تطبيق إدارة الجودة التعامل مع تحديات هذا العصر واستثمار الطاقات البشرية, وأكدت معظم الدرا

الشاملة له انعكاسات إيجابية على أداء املنظمات التي تطبقها, وذلك من خالل زيادة إلانتاجية, وتحسن معدل 

, وارتفاع مستويات الرضا الوظيفي لديهم, عالقات املوظفينوتحعسين ألاداء الحالي و  وانخفاض التكاليف,, الربحية

 (Rao, et al., 1996 جدوى إدارة الجودة الشاملة ازدادت أهميتعها, وسعرعة انتعشارهاوبوجود املؤشرات التي تبين 

Buter, 1996&).    

وظهر الاهتمام بتطبيق مفهوم إدارة الجودة الشاملة في التعلعيم العام والتعليم العالي للحصول على نوعية 

وترتبط النوعية والجودة في التعليم العالي . أفضل من التعلم وتخريج طلبة قادرين على ممارسة دورهم بصورة أفعضل

عملية التعليمية في الجامعة, سواء ما يتّعلق باملدخالت, أم بجملة املعايير التي ينبغي أن تتوافر في جميع عناصر ال
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لباته ورغبات املتعلمين وحاجاتهم, وتتّحقق من خالل 
ّ
بالعمليات, أم باملخرجات, التي تلبي احتياجات املجتمع ومتط

 .    (0222عشيبة, )الاستخدام الفعال لجميع العناصر البشرية واملادية بالجامعة 

أن هذا التوسع تواكبه عدد من  الجامعي بشكل هائل في السنوات العشرة املاضية, إال وقد توسع التعليم 

ءمة مخرجات التعليم الجامعي الني جودة التعليم الجامعي, عدم متد: شكاليات والاختناقات والتحديات مثلإلا 

والفنية, والعجز املتراكم في  داريةجهزة إلا جتماعية, والترهل الوظيفي في ألا تطلبات خطط التنمية الاقتصادية والا مل

في  ألاكاديميموازنات الجامعات, ألنها ال تحقق أهدافها مما دعا إلى ضرورة تطبيق إدارة الجودة الشاملة والاعتماد 

    (.0228, الزيادات ومجيد)مؤسسات التعليم العالي 

 : لجامعيومن أهم الخصائص التي تتسم بها معايير النوعية وضمان الجودة في التعليم ا

 إعطاء حكم موضوعي وبعيد عن الذاتية بفاعلية البرامج التعليمية املقدمة من الجامعة . 

ّد معايير الاعتماد آلية لتحسين ألاداء وتقييمه في الوقت ذاته  - ع 
ُ
 (.0221علي, )ت

وعملياتها ومخرجاتها  تتميز معايير الاعتماد بالشمولية, حيث تغطي كل ما يتصل بمدخالت املنظومة التعليمية -

(Hernandez, 2002) . 

 .تشير معايير الاعتماد إلى ما يجب إحرازه وتحقيقه, وليس إلى ما تم تحقيقه بالفعل -

 .تتضمن معايير ضمان الجودة الحد ألادنى املطلوب لتوفير الجودة في املنظومة التعليمية -

 .(Funmilola, Sola& Olusola, 2013) زقد تكون تلك املعايير للتمي -

 في القطاع الاقتصادي من خالل 
 
 في قطاع التعليم العالي, ولها دور مهم جدا

 
 مهما

 
عد الجامعات عنصرا

ُ
وت

استقطاب ألاعداد الكبيرة من الطلبة الراغبين في إكمال دراستهم الجامعية من خارج ألاردن, من هنا أخذ موضوع 

  تطوير التعليم العالي وضمان الجودة في مخرجاته, يلقى
 
  اهتماما

 
  رسميا

 
  وشعبيا

 
  باعتباره مؤشرا

 
للتنمية والنهضة  رئيسا

 .(Manning, 2010)الحقيقية 

وقادرة  وأخذ املجتمع يطالب بضرورة توافر خريجين ذوي كفاءات ومهارات تتواءم مع متطلبات سوق العمل 

لبحث العلمي للتوجه نحو وضع معايير على مواجهة املنافسة إلاقليمية والعاملية, مما دفع وزارة التعليم العالي وا

 من التربويين و
 
 كبيرا

 
ين يرون أن معايير ضبط الجودة ألاكاديميمعتمدة لتطبيق الجودة املطلوبة, ولكن عددا

ضافة إلى مشكالت أخرى باإل , التي يعاني منها قطاع التعليم العالي ألاساسيةللجامعات الخاصة هي من التحديات 

 (. 0225صبري, )سوق العمل لة ألاكاديمياملستوى املتدني للخريجين, وعدم مواءمة البرامج يرون أنها تتمثل في 

يتضح مما سبق أن التعليم اليوم أصبح قضية أمن قومي تتحدد في ضوئها مهارات املستقبل ويتوقف    

عليها وجود املجتمع, وقد توسع التعليم الجامعي بشكل هائل في السنوات العشرة املاضية, إال أن هذا التوسع تواكبه 
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ءمة مخرجات التعليم الليم الجامعي, عدم متدني جودة التع: شكاليات والاختناقات والتحديات مثلعدد من إلا 

وأخذ املجتمع يطالب بضرورة توافر خريجين ذوي كفاءات . تطلبات خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعيةملالجامعي 

 . وقادرة على مواجهة املنافسة إلاقليمية والعاملية ومهارات تتواءم مع متطلبات سوق العمل

 :       مشكلة الدراسة

 ونيل الجودة متطلبات ملواكبة العالي التعليم ملنظومة الدوري إلاصالح أضحى بالجودة, املتزايد الاهتمام ظل في

  ألاكادميي الاعتماد شهادة
 
  أمرا

 
 التي املتسارعة تقتضيها التغيرات وضرورة املجتمع ثقة وكسب وتقدمها لنهضتها حيويا

 املعرفة على القائم الاقتصاد في ظل العالي التعليم مؤسسات عكفت لذا, والتقني املعرفي الصعيدين على العالم يشهدها

 املهارات من واتخذت وإلانتاج املعرفي, للتفكير مبتكرة ذهنية لبناء معرفية صناعة بلورة في الديناميكية والبيئة

  املتعددة والعمليات
 
, حمزة)املستقبل  واستشراف صناعة الحاضر على قادرة متكاملة معرفية منظومة لبناء سبيال

0213   .) 

بنشر ثقافة الجودة للقيادات إلقناعهم بأهمية التغيير وتحسين ألاداء ( 0202)وقد أوصت دراسة عمارة 

وبما أن الحصول على الاعتماد يشكل ضرورة للتأكد من تحقيق ألاهداف أو , وأهمية معايير الجودة والاعتماد

 من, وأثره على الجودة الشاملة ألاكاديميلبحث ملعرفة واقع الاعتماد فإن ذلك استدعى ضرورة ا, مستويات تحقيقها

على تطبيق  ألاكاديميما أثر الاعتماد : التالي يهنا تتحدد مشكلة الدراسة في محاولة إلاجابة عن التساؤل الرئيس 

   الجامعة ألاردنيةالجودة الشاملة في 

 :   أهداف الدراسة

على تطبيق الجودة الشاملة في  ألاكاديميللدراسة في التعرف على أثر الاعتماد  ييتمثل الهدف الرئيس 

 :من خالل التعرف على ما يلي الجامعة ألاردنية

 الوعي بمفهوم إدارة الجودة الشاملة. 

  العليا إلادارةاقتناع ودعم. 

 مشاركة العاملين. 

 بناء فرق العمل . 

 تقدير واحترام العاملين. 

  العاملينالتدريب وتنمية. 

 نظم حوسبة وتحليل معلومات . 
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 :أهمية الدراسة

 :تكمن أهمية الدراسة من وجهة نظر الباحثين في ألامور التالية

  املؤسس ي ألاكاديميعلى الاعتماد  الجامعة ألاردنيةحصول أن تكتسب الدراسة أهميتها من . 1
 
 يجعل نتائجه أكثر قربا

  يعدللواقع العملي, كما أنه يركز على بعد الجودة الشاملة, ودور الاعتماد في ترسيخ هذا الجانب الذي 
 
في  أساسا

 .البنية التحتية إلنشاء نظم الجودة وتعزيزها لدى العاملين في مؤسسات التعليم العالي

يوضح مدى الترابط بين تطبيق معايير تسعى إلى الربط بين الاعتماد املؤسس ي والجودة الشاملة في نسق متكامل . 0

 .وبين تبني ثقافة الجودة التنظيمية املتكاملة ألاكاديميالاعتماد 

 3 . 
 
تطبيق الجودة كما أن  ,ألاكاديميللباحثين لقياس أثر ما توصلوا إليه من نتائج في مجال الاعتماد  تعد منطلقا

 للباحثين لقياس أثر عملية الاعتماد 
 
املؤسس ي في جوانب إدارية أخرى كالقيم والسلوك  ألاكاديميالشاملة منطلقا

 . والتطوير التنظيمي

 :   ةدود الدراسة

 الجامعة ألاردنيةالعاملين في  إلاداريينأعضاء هيئة التدريس وتضمنت عينة من : الحدود البشرية                 . 

 الجامعة ألاردنيةاشتملت على : الحدود املكانية     . 

  راسة في الفصل الدرا  ي الثاني من العام : الزمانيةالحدود  .       0218/0215تم تطبيق الّد 

 :  مصطلحات الدراسة

 : اشتملت الدراسة على املصطلحات التالية

 مستمدة طاقة حركتها من املعلومات التي نتمكن في إطارها من توظيف مواهب العاملين, واستثمار : الجودة

الحولي, )مختلف مستويات التنظيم على نحو إبداعي, لتحقيق التحسن املستمر للمنظمة قدراتهم الفكرية في 

0224 ,12)    . 

 مجموعة من الشروط واملواصفات التى يجب أن تتوافر فى العملية التعليمية : الجودة الشاملة في التعليم

, 0212, راغب)ات املجتمع لتلبية حاجات املستفيدين منها وإعداد مخرجات تتصف بالكفاءة لتلبية متطلب

73           .) 

 نشاط مؤسس ي علمي موجه نحو النهوض والارتقاء بمستوى مؤسسات التعليم والبرامج الدراسية : الاعتماد

 National Quality)وهو أداة فعالة ومؤثرة لضمان جودة العملية التعليمية ومخرجاتها واستمرارية تطويرها 

Assurance and Accreditation, 2004).  
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  والتنظيمات املهنية املختصة في ضوء املعايير املعدة الاعتراف باملؤسسات من قبل الخبراء : ألاكاديميالاعتماد

   (.Rodney, 2000, 2)لهذا الغرض 

  :   الخلفية النظرية والدراسات السابقة

تعد الجودة من املفاهيم التي ظهرت نتيجة للمنافسة العاملية الشديدة بين املؤسسات إلانتاجية اليابانية من 

 للنجاح الذي حققه هذا املفهوم في التنظيمات الاقتصادية , خرى جهة وألامريكية وألاوروبية من جهة أ
 
ونظرا

وظهر اهتمام املؤسسات التربوية بتطبيق منهج الجودة الشاملة , الصناعية والتجارية والتكنولوجية في الدول املتقدمة

ة دورهم بصورة في مجال التعليم العام للحصول علي نوعية أفضل من التعليم وتخريج طلبة قادرين علي ممارس

وأصبح عدد املؤسسات التي تتبع نظام الجودة الشاملة في تزايد مستمر في أمريكا والدول , أفضل في خدمة املجتمع

والتي بدأت , ألاوروبية واليابان والعديد من الدول النامية وبعض الدول العربية مثل السعودية والكويت ومصر

     (.  0224, نشوان)ليمية بممارسة هذا النهج في بعض مؤسساتها التع

 : لشاملةامفهوم الجودة 

املؤسسة بشكل شامل إلحداث  ىد علي مفهوم النظم والتي تنظر إلُيعد مفهوم الجودة الشاملة فلسفة تعتم

للوصول إلي جودة أفضل, ومصطلح  اول كل جزء داخل املؤسسة وتطويرهتغييرات إيجابية مرغوبة فيها وذلك بتن

الجودة هو باألساس مصطلح اقتصادي ظهر بناء علي التنافس الصناعي والتكنولوجي بين الدول الصناعية املتقدمة 

كز الجودة علي التفوق والامتياز لنوعية املنتج في تتر ثقة السوق واملشتري, وبالتالي بهدف مراقبة جودة إلانتاج وكسب 

 (. 0224 ,نشوان)أي مجال 

 على القادرة الخدمة أو املنتج وخصائص املزايا من مجموعة أنها الجودة لضبط ألامريكية وقد عرفتها الجمعية

وعرفها املعهد ألامريكي للمعايير أنها جملة السمات والخصائص (. Carol, David, 1994, 423)املستهلكين  حاجات تلبية

 على 
 
                            (. 10, 0221, عبد املحسن) الوفاء باحتياجات معينةللمنتج أو الخدمة التي تجعله قادرا

  ألاداء وكون  والتميز التألق أنها درجةكما تعرف 
 
 أو خدمة) املنتج خصائص بعض أو خصائص  كون  أو ممتازا

 أهداف تحقيق تعني أنها كما ,العميل منظور  من أو املنظمة منظور  من املوضوعة املعايير مع مقارنتها عند ممتازة( سلعة

 (. 04, 0221, علوان)باستمرار  العمالء ورغبات

التعامل والعمل داخلها ويرى البعض أن الجودة الشاملة أسلوب جديد للتفكير والنظر إلي املؤسسة وكيفية 

ستراتيجي إل خرون أن الجودة الشاملة هى مدخويرى آ(. 42, 0221, وارين وفانجا, شميث)جودة املنتج  ىللوصول إل

 (. 38, 0223, انكستون )نتاج املبدع اج أفضل منتج أو خدمة من خالل إلا نتإل 
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وتعرف الجودة الشاملة في التعليم أنها معايير عاملية للقياس والاعتراف والانتقال من ثقافة الحد ألادنى إلى 

 نسعى إليه, ثقافة إلاتقان والتميز
 
كريس املاض ي والنظرة املاضية إلى املستقبل والانتقال من ت, واعتبار املستقبل هدفا

 (. 34, 0223, الزواوي )الذي تعيش فيه ألاجيال التي تتعلم آلان 

 :العا ي التعليم جودة أهمية

 أن يؤكد والواقع, املعاصر العالي التعليم مؤسسات في الحيوية املسائل إحدى ألاكاديمي التعليم جودة تعد

  زالت وال كانت العربية الدول  في التعليم جودة
 
  موضوعا

 
 مخرجاتها تيهئ ال القائمة التعليمية ألانظمة ألن للجدل, مثيرا

 (.0223, العامري والزبيري & 0223, املوسوي )إبداعاتهم  إلبراز الفرصة منحهمت وال كافية, بصورة العمل لسوق 

 أهمية تعاظم إلى أدت رى كب تحديات شكلت التي املتغيرات من للعديد تتعرض املؤسسات أن هذه والجديري بالذكر

  :ما يلي الحصر ال املثال سبيل على منها والتي الجودة

 .العوملة نطاق اتساع -

 .الجامعي التعليم في املنخرطين الطلبة أعداد تعاظم -

 . للسوق  املتغيرة الاحتياجات -

 .إلالكتروني التعليم -

 .التنافس الدولي -

 .ألاكاديميالتميز  -

 (.0213, حمزة)العالي  التعليم في لالستثمار وألاجنبية وألاهلية الخاصة الجامعات انتشار -

 : متطلبات تطبيق الجودة الشاملة في التعليم العا ي

إن تطبيق الجودة الشاملة بحاجة إلي إحداث متطلبات أساسية لدي مؤسسات التعليم العالي حتى تستطيع 

, تطبيق العملي وليس مجرد مفاهيم نظرية بعيدة عن الواقعتقبل مفاهيم الجودة الشاملة بصورة سليمة قابلة لل

رضا املستفيد الداخلي والخارجي  ىالعالي للوصول إلولكي تترجم مفاهيم الجودة الشاملة في مؤسسات التعليم 

 :   ومن هذه املتطلبات, (0221, بوتاني ودفافر), للمؤسسة

 . قيق ألاهداف املرجوةدعم وتأييد القيادة العليا لنظام الجودة الشاملة لتح -

كأعضاء هية التدريس وتطوير وتحديث املناهج واستخدام طرق تدريس حديثة : تنمية املوارد البشرية -

تتالءم مع متغيرات العصر الحديث, وتبني أساليب التقويم املتطورة وتحديث الهياكل التنظيمية 

 . إلحداث التجديد التربوي املطلوب



 
                                                                       ويةـــات والبحـوث الرتبــــلة الدراسـجم

                                             ISNN: 2709-5231                                                                                                       م            0201 يناير -(1)العدد  -(1)اجمللد 

 

 228            www.jser-kw.com  

على املشاركة الفعالة لجميع العاملين املشاركين في التعليم من القاعدة إلى التأكيد : مشاركة العاملين -

 .القمة بدون تفرقة, كل حسب موقعه وبنفس ألاهمية لتحسين مستوي ألاداء

 .  التعليم والتدريب املستمر لكافة ألافراد -

ناصر املجتمع التعرف علي احتياجات املستفيدين الداخليين من الطالب والعاملين والخارجيين من ع -

 (. 0221, وصفي)وإخضاع هذه الاحتياجات ملعايير قياس ألاداء والجودة , املحلي

 .تعويد املؤسسة التعليمية بصورة  فاعلة على ممارسة التقويم الذاتي لءداء -

 .تطوير نظام معلومات لجمع الحقائق من أجل اتخاذ قرارات سليمة بشأن أي مشكلة ما -

الجوانب املهمة في إدارة الجودة الشاملة, وهو أحد مضامين العمل يعد تفويض الصالحيات من  -

 عن املركزية في اتخاذ القرارات
 
 .الجماعي والتعاوني بعيدا

 .استخدام أساليب كمية في اتخاذ القرارات وذلك لزيادة املوضوعية والبعد عن الذاتية -

الرئيسية لتبني إدارة الجودة الشاملة, ترسيخ ثقافة الجودة الشاملة بين جميع ألافراد كأحد الخطوات  -

ؤسسة الواحدة يجعلهم حيث إن تغيير املبادئ والقيم واملعتقدات التنظيمية السائدة بين أفراد امل

  ىينتمون إل
 
  ثقافة تنظيمية جديدة يلعب دورا

 
في خدمة التوجيهات الجديدة في التطوير والتجويد  بارزا

 (. 0220, صاري أحمد وألان)لدي املؤسسات التعليمية 

 : تتفوائد تطبيق الجودة الشاملة في التعليم العا ي

هناك العديد من الفوائد التي تعود على مؤسسات التعليم العالي نتيجة تطبيق نظام الجودة الشاملة منها 

 :  ما يلي

 . رؤية ورسالة وأهداف عامة للمؤسسة التعليمية واضحة ومحددة -

 . رسالة وأهداف جميع الوحدات باملؤسسة واضحة ومحددة -

 . خطة إستراتيجية للمؤسسات التعليمية وخطط سنوية للوحدات متوفرة ومبينة على أسس علمية -

 . هيكلة واضحة ومحددة وشاملة ومتكاملة وعلمية ومستقرة للمؤسسة التعليمية -

 . وصف وظيفي لكل دائرة ولكل موظف متوفر ومحدد -

خدمية, وإنتاجية, وأكاديمية, وإدارية, )دة محددة لجميع مجاالت العمل في الجامعات معايير جو  -

 (. إلخ....ومالية

 . إجراءات عملية واضحة ومحددة من أجل تحقيق معايير الجودة -
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 . توفر نوعية تدريب شامل ومالئم لتطبيق إدارة الجودة في املؤسسات التعليمية -

 .   داري للمؤسسات التعليميةأدوار واضحة ومحددة في النظام إلا  -

 . ارتفاع ملحوظ في دافعية وانتماء والتزام ومشاركة العاملين -

 . واملشرفين والعاملين في املؤسسات التعليمية إلاداريينمستوى أداء مرتفع لجميع  -

 . فر جو من التفاهم والتعاون والعالقات إلانسانية السليمة بين جميع العاملين في املؤسسات التعليميةاتو  -

 . واملشرفين والعاملين في الجامعات والعمل بروح الفريق إلاداريينبين  ترابط وتكامل عال   -

  احترام وتقدير مرض   -
 
 وعامليا

 
 . للجامعات محليا

 . TQMواملهارات الالزمة لتطبيق  جميع العاملين يمتلكون املعارف -

 . حل املشكالت متواصل ومستمر والعاملون يمتلكون املهارات الالزمة لحل املشكالت بطريقة علمية سليمة -

 . رسالة املؤسسة التعليمية وأهدافها العامة تتحقق بشكل جيد -

 . نوعية جودة عالية للخدمة واملنتجات بنفقات أقل -

 (.0228, املعهد العربي للتخطيط)والتواصل الاستخدام ألامثل لالتصال  -

 :ألاكاديميالاعتماد 

أدت التغيعععععععرات التعععععععي طعععععععرأت علعععععععى املؤسسعععععععات املختلفعععععععة ومنهعععععععا مؤسسعععععععات التعلعععععععيم إلعععععععى ضعععععععرورة تحسعععععععين هعععععععذه 

املؤسسععععععات وتحقيععععععق الجععععععودة داخلهععععععا عععععععن طريععععععق التركيععععععز علععععععى عمليععععععة التحسععععععين املسععععععتمر وتحسععععععين جععععععودة املخرجععععععات 

تبط مفهوم الجودة بالطريقة التعي يعمعل بهعا ألافعراد, ومعدى مسعاهمتهم فعي تحقيعق مععايير الجعودة التعي وقد ار , التعليمية

يراهععا العمععالء, وقععد تزايععدت محععاوالت هععذه املؤسسععات بهععدف إحععداث نععوع مععن التععوازن بععين التوجهععات املختلفععة لجععودة 

, رفعع كفعاءة أداء مؤسسعاته التعليميعة وتحسعينهاعلى املدى البعيد خدمة من خالل  ألاكاديميويحقق الاعتماد . التعليم

 (.   0223, شحاته)حيث تقوم هذه املؤسسات للوقوف على إلايجابيات وتنميتها وتحديد السلبيات ومواجهتها 

 
 
 للمؤسسععات التعليميععة ونظامهععا إلاداري وأدائهععا ويضععمن الاعتمععاد موقعععا

 
ويحقععق لهععا وجععود داخععل إطععار , فريععدا

حيععث يععتم هععذا التقععويم مععن خععالل متطلبععات جهععة , يم العمليععات التععي تقععوم بهععا هععذه املؤسسععاتمحععدد يعتمععد علععى تقععو 

 
 
  خارجية تبعا

 
نظعام  يععدوعندما يكعون قيعاس إتمعام الطعالب للدراسعة ضعمن هعذه املسعتويات, , ملستويات محددة مسبقا

 الاعتماد في هذه الحالة مبني
 
 (.  The Education Commission of the states, 2005)على ألاداء  ا

ة فعي وضعع نشعط يمكنهععا معن التفاععل مععع التغيعرات, التعي تطععرأ ألاكاديميععكمعا أن الاعتمعاد يفيعد فععي جععل البعرامج 

فعععي الحقعععول املعرفيععععة املختلفعععة ممعععا يجعلهععععا تواكعععب هععععذه التغيعععرات, وتحقعععق املسععععتوى املتقعععدم معععن املعرفععععة فعععي املجععععاالت 
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ث والدراسعععات فعععي هعععذه املجعععاالت , كمعععا أنهعععا تضعععمن تخعععريج طلبعععة قعععادرين علعععى زيعععد معععن البحعععو املاملختلفعععة, وتحفعععز لبعععذل 

بععععل وتطععععوير كفايععععاتهم ورفععععع مسععععتواهم وتععععوفير , املنافسععععة والعطععععاء الععععذي يتطلبععععه سععععوق العمععععل داخععععل الدولععععة وخارجهععععا

 (. 0223, حاتهش)مما يترتب عليه وجود أفراد مبدعين ومتميزين لءلفية الثالثة , متطلبات إعدادهم بأساليب جديدة

 : ألاكاديميأهداف الاعتماد 

في حعين أن ضعمان الجعودة كعمليعة , الاعتماد وسيلة من وسائل ضمان الجودة التي تتعدى حدود املألوف يعد

 معععن التقيعععيم املؤسسععع ي الشعععامل, وقعععد ينظعععر إلعععى الاعتمعععاد علعععى أنعععه نعععوع معععن 
 
تقيعععيم تتخطعععى تحقيعععق الجعععودة, وتمثعععل نوععععا

التقيععيم املسععتمر للبععرامج الدراسععية أو املؤسسععة, باإلضععافة لععذلك يعععد الاعتمععاد أداة وعمليععة تهععدف املراجعععة الشععاملة, و 

 (.  0221, عبدالعزيز وحسين)إلى تقييم البرنامج أو املؤسسة في ضوء قدراتها على قبول وتدعيم معايير الجودة 

 :     إلى تحقيق ما يلي ألاكاديميويهدف الاعتماد 

لتعليميععة علعععى تحديععد أهعععدافها معععن خععالل عمليعععة التقيععيم العععذاتي ووضععع خطعععط لتنفيعععذ مسععاعدة املؤسسعععات ا -

 .   وتحقيق ما لم يتحقق منها

مساعدة املؤسسات التعليمية على الحصول على التمويل الكافي والضروري من الحكومة بما يضعمن للطعالب  -

 .جودة املؤسسات التعليمية أو البرامج التي يرغبون في الالتحاق بها

معععنح املؤسسعععات التعليميعععة والبعععرامج املعتمععععدة مكانعععة متميعععزة فعععي مجتمعهععععا وبعععين املؤسسعععات التعليميعععة ألاخععععرى  -

 (.   Sterling, 2000)والتشجيع على التعاون للمشاركة بين الطلبة وتبادل الخبرات 

 :وقد حددت الحكومة ألامريكية جوانب اعتماد مؤسسات التعليم بالواليات املتحدة فيما يلي

 .  التحقق من أن املؤسسة أو البرنامج توافق املقاييس املستخدمة -

 .مساعدة الطلبة في التعرف على املعاهد واملؤسسات املقبولة -

 .مساعدة املؤسسات في تحديد املعايير املقبولة في قبول انتقال الساعات املعتمدة -

 .خاصة والعامةاملساعدة في التعرف على املؤسسات والبرامج الستثمار الاعتمادات ال -

 .املؤسسات من الضغوط الخارجية والداخلية السلبية ةحماية -

خلق أهداف للتحسين الذاتي ملساعدة البرامج الضعيفة وتشجيع املؤسسات التعليمية على رفع عام ملستوى  -

 .املعايير املقبولة بين املؤسسات

 .سة والتخطيطإشراك هيئة التدريس واملوظفين بشكل شامل في التقييم الخاص باملؤس -

 .دورات ترقية تمنح مثل هذه الترتيباتليير للتوثيق والترخيص للمهنيين و إنشاء معا -

 (. Helena, 2002)توفير واحدة من الاعتبارات التي تستخدم كأساس لتحديد ألاهلية للمساعدة الفيدرالية  -
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واقعععععع املؤسسعععععات التعليميعععععة يععععععرف أبنعععععاء املجتمعععععع ومؤسسعععععاته وجهاتعععععه الرسعععععمية ب ألاكعععععاديميكمعععععا أن الاعتمعععععاد 

ومسععتواها العلمععي, باإلضععافة إلععى إعععالم مختلععف الجهععات التععي تتعامععل مععع الخععريجين وإعععدادهم وقععوة برامجهععا وطبيعععة 

 (.  0221, عبدالعزيز وحسين)املؤسسات التي تخرجوا منها 

 : ألاكاديميإجراءات الاعتماد 

الاعتمععاد فععي املؤسسععات التعليميععة هععو نشععاط يقععوم بععه كععل فععرد ملراجعععة أعمالععه وأعمععال آلاخععرين بغععرض تطععوير 

 كعل , ة واملسعاءلة القانونيعة لهعذه املؤسسعاتألاكاديميالجودة 
 
سعنوات  12ويكعون هعذا النشعاط علعى فتعرات محعددة غالبعا

 :  ومن خالل ثالث عمليات هي

حيععث يقععوم البرنععامج بتقععديم مععا لديععه مععن خععالل اسععتخدام معععايير الجععودة : التقععويم الععذاتي مععن قبععل املؤسسععة -1

 .لجهات معروفة

املراجععععة الداخليعععة والخارجيعععة للمؤسسعععات بغعععرض جمعععع املعلومعععات التعععي تقعععود إلعععى ضعععبط الجعععودة وذلعععك معععن  -0

 (.  Council for Higher Education, 2002)خالل الزيارات امليدانية 

حكعععم معععن هيئعععة الاعتمعععاد حيعععث تقعععوم الهيئعععة بإصعععدار قعععرار الاعتمعععاد وتتمثعععل قعععرارات كتابعععة التقعععارير وإصعععدار ال -3

 :  الاعتماد في واحد من ثالثة قرارات

 ايير املحععددة, رغععم شعع ى مععع املسععتويات الخاصععة باملعععاحيععث يشععير القععرار إلععى أن بععرامج الكليععة تتم: مععنح الاعتمععاد

 . الضعف التي ترجع إلى مشكالت ما وجود بعض نقاط

 وعند , يشير هذا القرار إلى أن الوحدة أو املقرر ال ينطبق عليها معيار أو أكثر من معايير الاعتماد: تماد مؤقتاع

تم مراجعععة ذلععك بعععد عععامين فععي زيععارة لععنفس تععر, تعطععي الوحععدة الاعتمععاد علععى أن زيععارة اللجنععة للوحععدة أو املقععر 

 . الوحدة أو املقرر بعد تلك املدة

 ة الزيعععارة امليدانيعععة عنعععد مراجععععة الوحعععدة إذا ثبعععت أنهعععا ال تحقعععق أي معيعععار معععن مععععايير فعععي حالععع: رفعععض الاعتمعععاد

الاعتمععععععاد وأن مسععععععتوى الوحععععععدة ومقرراتهععععععا ذات مسععععععتوى ضعععععععيف يععععععتم رفععععععض إعطععععععاء الوحععععععدة قععععععرار الاعتمععععععاد 

 (. 0223, حافظ) ألاكاديمي

 :ألاكاديميمتطلبات تطبيق نظام الاعتماد 

فعععععي املؤسسعععععات التعليميعععععة هنعععععاك بععععععض املتطلبعععععات التعععععي يجعععععب وضععععععها فعععععي  ألاكعععععاديميلتطبيعععععق نظعععععام الاعتمعععععاد 

 :   منها ما يلي, الاعتبار
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املؤسسعععععات وآلاليعععععات التعععععي تحمعععععل  ضعععععرورة إيجعععععاد بنيعععععة أساسعععععية ضعععععمن النظعععععام التعليمعععععي تضعععععمن إيجعععععاد -

 .ولية هذا النظام وتعمل على نجاح أهدافهؤ مس

 ضعععععرورة ضعععععمان الاسعععععتمرارية لهعععععذا النظعععععام و  -
 
بحيعععععث يسعععععتوعب التغيعععععرات العلميعععععة  نمعععععوه وتطعععععوره مسعععععتقبال

 .والتربوية والتكنولوجية, وأن يعمل بكفاءة وبأسلوب علمي مرن ومتطور 

-  
 
 .تقدير ورصد امليزانية املناسبة وتحديد مصادر التمويل وجهات الصرف وضمان استمراريتها مستقبال

 بهعععذا تععوفير  وعععي مجتمعععي وثقافععة عامعععة لكافععة العععاملين فععي مجعع -
 
, وأفععراد املجتمععع عامععة

 
ال التعلعععيم خاصععة

 عبععد)الفكععر الجديععد وأهدافععه, حتععى يجععد النظععام املسععاندة والقبععول بمععا يضععمن نجاحععه وتحقيععق أهدافععه 

 (.    0221, العزيز وحسين

  :    بجودة التعليم ألاكاديميعالقة الاعتماد 

( التقليععدي)باعتبارهععا مرادفععا لالمتيععاز كانععت هععي املفهععوم فععالجودة , مععر مفهععوم الجععودة فععي التعلععيم بعععدة مراحععل

السععائد فعععي التعلعععيم الجعععامعي باعتبعععار أن الجامعععة مؤسسعععة لهعععا معععا يميزهعععا وذات طبيعععة خاصعععة أو مسعععتوى ععععال وهعععو معععا 

ي جودة مثل جامعة كامبريدج في اململكة املتحدة أو جامعة السربون في فرنسا, فه Elitist))يمثل وجهة النظر النخبوية 

 .متضمنة في طبيعة الجامعة وأنه ليس هناك حاجة للبرهنة أو التدليل عليها

واملرحلة الثانية يستخدم فيها مفهوم الامتياز بطريقة تبادلية معع الجعودة والتعي تعنعي الوصعول إلعى مععايير عاليعة 

  (Zero effects)أو عدم وجود أخطاء 
 
  فهي تمثل تعظيما

 
 .اتللمدخالت واملخرج وامتيازا

فعالجودة تعنععي , واملرحلعة الثالثعة تعنععى بعالجودة مععن منظعور معدى مناسععبة التعلعيم للغععرض املجتمععي املحعيط بععه

, سععالمة والنبععوي )قععدرة التعلععيم علععى تحقيععق السععبق والامتيععاز فععي ظععل عمليععات التحععول والقيععود املاليععة املفروضععة عليععه 

1557 .) 

العمليعات ذاتهعا  –مليات التدريس معن معوارد بشعرية وفيزيقيعة مدخالت ع: )وعند النظر إلى مكونات الجودة من

إعععععداد الخععععريجين ومسععععتوياتهم خاصععععة املرتبطععععة بالعمالععععة "واملخرجععععات مععععن , (يلزمهععععا مععععن تخطععععيط وتنفيععععذ ومتابعععععة ومععععا

قعررات البعرامج وامل –املؤسسعة وكيفيعة إدارتهعا للجعودة  – ات واملعرفعة والاتجاهعات املكتسعبةواحتياجات السعوق, واملهعار 

وتقيعععيم أو قيعععاس الجعععودة  (Quality Assurance)يالحعععظ وجعععود ارتبعععاط بعععين ضعععمان الجعععودة ( النظعععام ككعععل –الدراسععية 

((Quality Assessment ,وبالتععععالي فععععإن الععععربط بععععين نظععععام الاعتمععععاد ونظععععام . بحيععععث يحعععدث التوافععععق بععععين الكععععم والكيععععف

 ملعظعم دول فعالجودة وضعما, بعد منعه عمعال ال يععدالجودة في التعليم 
 
 محوريعا

 
ن توافرهعا فعي التعلعيم أصعبحت تمثعل إطعارا

 (.  1557, سالمة والنبوي )العالم في محاوالتها لتقييم ألاداء 
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ومنذ عدة عقود والتربية تهاجم من قبل وسائل إلاعالم  وأصحاب الفكر التحرري الحديث وتتهم بأنها لم تقم 

حيععععث ينععععادون , مععععع بمواجهععععة تحععععديات العوملعععة والتكنولوجيععععا الحديثععععةبإععععداد البععععدائل التععععي مععععن شعععأنها أن تسععععمح للمجت

بفاعلية املؤسسات التعليمية وتحقيق الجودة والتميز وأفضل عائد للتعليم, كما يعرى العبعض أن التعلعيم الحكعومي فعي 

نععزال النظعام حالة تدهور يظهر في عدم القدرة على حل املشكالت وتخطي العقبات التي تتمثل في الهيكل الحكومي, وا

فععععإن قععععوى السععععوق التنافسعععع ي سععععتكون املحععععرك ألاسا عععع ي لتنميععععة أداء , (Cbaranbe, 1995)التعليمععععي عععععن سععععوق العمععععل 

إن مبععععادرات التطععععوير نتععععاج لعوامععععل الضععععغط الاقتصععععادي والسيا عععع ي والثقععععافي , الجامعععععات مععععن أجععععل الحفععععاظ املنافسععععة

 (. Whitty, Ower, Halpin, 1998)للعوملة 

, عمليععة التقيعيم مععن ألامععور موضعع الاهتمععام الكبيعر فععي السياسععة التعليميعة وفععي مجعال البحععوث التعليميععة تععدو 

أي مععععدى )ونظععععم التعلععععيم تشععععغل دائمععععا بمطلععععب التقيععععيم والتقععععدير, والععععذي تركععععز لسععععنوات طويلععععة علععععى نشععععاط الطععععالب 

 , (سععيةأي مهععاراتهم التدري)وبدرجعععة أقععل علعععى نشععاط املعلمعععين ( تعلععيمهم وتحصععيلهم
 
وحتعععى آلان  ومنعععذ نحععو عشعععرين عامععا

فمععن ناحيععة يالحععظ أن التقيععيم قععد تحععرك بمععا يتجععاوز دائععرة املؤسسععة التعليميععة : فععإن املجععال ينمععو ويتطععور فععي اتجععاهين

قعععد امتعععد معععن الطعععالب وأعضعععاء هيئعععة التعععدريس أنعععه ليصعععبح قصعععة سياسعععية بالدرجعععة ألاولعععى, ومعععن ناحيعععة أخعععرى يالحعععظ 

    (.  0221, بوتاني ودفافر)ليمية وسياسات التعليم والتدريب ليشمل املؤسسة التع

 :  بعض الدراسات ذات الصلة بالدراسة الحاليةلوتتفيما يلي عرض 

دراسة استهدفت التعرف على مدى توافر متطلبات الجودة الشاملة بالجامعة العمالية ( 0202)أجرى عمارة 

واتبعت . الجامعة الشاملة بالجامعة العمالية لتحقيق الاعتماد في مصر, ووضع تصور مقترح للوفاء بمتطلبات تطبيق

وتم جمع البيانات من خالل استبانة موجهه إلى عينة من أعضاء هيئة التدريس واملوظفين , الدراسة املنهج الوصفي

عة وتوصلت الدراسة إلى أن الجامعة العمالية في حاجة ماسة ملراج. فروع من فروع الجامعة العمالية ةبخمس

أنظمتها, وبناء منظومة إدارية تعتمد على تطبيق إدارة الجودة الشاملة بجميع جوانبها, لتحسين ألاداء, وتطوير 

وفي ضوء . ولون بتطبيق إدارة الجودة الشاملةؤ إن الحاجة أصبحت ملحة ليقوم املسمخرجاتها الجامعية؛ ولهذا ف

, الجامعة الشاملة بالجامعة العمالية لتحقيق الاعتمادالنتائج تم تقديم تصور مقترح للوفاء بمتطلبات تطبيق 

وأوصت الدراسة بنشر ثقافة الجودة للقيادات إلقناعهم بأهمية التغيير وتحسين ألاداء وأهمية معايير الجودة 

 .  والاعتماد

في كلية التربية في  ألاكاديميإلى تقييم درجة تطبيق معايير الاعتماد ( 0215)وهدفت دراسة حسن وبكار 

, جامعة السلطان قابوس من وجهة نظر هيئة التدريس وطلبة الدراسات العليا, واستخدمت الدراسة املنهج الوصفي

من طلبة الدراسات العليا, وتم تطوير مقياس ( 081)من أعضاء هيئة التدريس, و( 111)وتكونت عينة الدراسة من 

أشارت نتائج الدراسة إلى عدم وجود فروق و . تم تطبيقه على العينة كاديميألالقياس مقومات تفعيل معايير الاعتماد 
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والتفاعل بينهما في إجابات أفراد العينة على العوامل " الجنس واملهنة"دالة احصائيا بين متغيرات الدراسة املستقلة 

 إلاحصائيةا أظهرت التحليالت في الكلية, كم ألاكاديميألاربعة التي تمثل أهم املقومات لتفعيل مخرجات الاعتماد 

تفعيل املخرجات التي أقرتها لجنة الاعتماد في مسيرة الكلية في في  ل أفرزها التحليل العاملي, تسهموجود أربعة عوام

 .    أثناء مرحلة الاعتماد واستمرارها وتطويرها

امعة صنعاء في ضوء ة ألساتذة جألاكاديميإلى معرفة املمارسات ( 0215)وسعت دراسة الدعيس والشويع 

وضمان الجودة من وجهة نظرهم, واستخدم الباحثان الاستبانة لقياس تأثير متغيرات,  ألاكاديميمعايير الاعتماد 

إلاعداد والتنظيم, وإمكانية : الرتبة العلمية, وسنوات الخبرة, والكلية, على ممارساتهم, وشملت ستة مجاالت هي

والدافعية ومشاركة الطلبة, والتقويم, ومجال البحث العلمي وخدمة املجتمع, التوافر للطلبة, ومهارات التدريس, 

, استرجع منها ( 331)ووزعت ألاداة على عينة بلغت 
 
وأظهرت النتائج أن مجال البحث العلمي . استبانة( 321)عضوا

بممارسة متدنية, ثم مجال يليه مجال إمكانية التوافر للطلبة املرتبة ألاولى بممارسة متدنية, وخدمة املجتمع جاء ب

, وجاء 
 
التقويم بممارسة متدنية, وحصل مجال الدافعّية ومشاركة الطلبة على املرتبة الرابعة بممارسة متدنية جدا

, أما مجال إلاعداد والتنظيم فقد جاء في املرتبة 
 
مجال مهارات التدريس في املرتبة الخامسة بممارسة متدنية جدا

 السادسة وألاخيرة بممار 
 
عزى ملتغير الرتبة العلمية . سة متدنية جدا

ُ
 ت

 
ة إحصائيا

ّ
وقد أظهرت النتائج وجود فروق دال

عزى ملتغيري سنوات الخبرة ة ألاساتذة وألاساتذة املشاركين بين رتب
ُ
لصالح ألاساتذة املشاركين, وعدم وجود فروق ت

 . والكلية

تحول دون تطبيق إدارة الجودة في التعليم الكشف عن املعوقات التي  (0210)واستهدفت دراسة الغضاض ي 

وتم تحديد مجتمع الدراسة املتمثل بجميع أعضاء هيئة التدريس من الكليات , العالي وقد استخدم الباحث الاستبانة

وخلصت الدراسة إلى عدد من . تدريسالهيئة  من أعضاء( 024)وتألفت العينة من , النظرية بجامعة امللك خالد

ووجود فروق في تقدير درجة , ديد عدد من املعوقات التي تواجه تطبيق إدارة الجودة في التعليم العاليالنتائج منها تح

ألاهمية للمعوقات التنظيمية وخدمة املجتمع تعود إلى خبرة عضو هيئة التدريس بينما ال توجد فروق في بقية 

 .الجوانب

واستهدفت الدراسة , "ضمان الجودة فعي التعلعيم معن منظعور دولعي: "دراسة بعنوان(  ,0228Choon)وأجرى 

, لتسليط (جامعة ماليزيا كحالة)تعرف مستوى الفهم لضمان الجودة بعين الجامععات ألاسعترالية ومؤسسات دولية 

قد استخدمت الدراسة و . الضوء على القوى املحركة لضمان الجعودة وتنفيذ السياسات العامة داخل املؤسسات

. املنهج الوصعفي التحليلعي وركزت على املقابلة كأداة لجمع البيانات من الجامعات ألاسترالية وجامعة خاصة بماليزيا

وجود فجوة في املمارسات الحالية لضمان الجودة في جامعة : وقد خلصت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها

 .ععن ضمان الجودة كاملةعليا في كال الجانبين يرى أن الجامعة تتحمل املسؤولية ال إلادارةوأن مستوى , ماليزيا
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املؤسعسية واتخعاذ القرارات  إلادارةإلى تقييم إدارة الجودة ودراسة أثرها على ( ,Mikol 0227)وهدفت دراسة 

إن استخدام : ج أهمهاوقد خلصت الدراسة إلى مجموعة من النتائ. على العملية التعليمية في جامعة جنوب سيدني

من حيث, تغييعر النظعام وإعادة بناء الحوافز, واهتمام املختصين في  إلادارةإدارة الجودة قد أثر إيجابا, وعزز قرارات 

ة لها أثر بشكل ملمعوس علعى عملية التطوير ألاكاديميوأن التركيز على ممارسة الجودة وممارسة القيادة . تقييم املوارد

وأن تأسيس نظام الحوافز أدى إلى تشجيع مخرجات , مات املؤسسية, وتقوية البنية التحتية لءبحاثألنظمة املعلو 

 .الجودة, وتطوير بيئة البرامج الجديدة, وتقوية خدمات دعم الطلبة

 :موقع الدراسة الحالية من الدراسات السابقة

ودة الشاملة في الجامعات نستخلص من خالل عرض الدراسات السابقة املتعلقة باستخدام نظام إدارة الج  

أن بعض الحظنا عليمية الجامعية واستمرارها كما أن إدارة الجودة الشاملة لها أهمية في تطوير أداء املؤسسات الت

نموذج إلدارة الجودة الشاملة وبيان درجة إمكانية تطبيقه في الجامعات وآليات الدراسات عملت على تطوير 

نماذج, في حين أن الدراسات ألاخرى وضحت درجة تطبيق إدارة الجودة الشاملة ومفاهيمها, الاستخدام ألامثل لتك ال

وإمكانية تطبيقها, وكيفية تطبيقها في الجامعات, وجاءت الدراسة الحالية لتتفق مع الدراسات السابقة في أهمية 

وتختلف هذه . ين وتحسين جودة العملالبدء بتطبيق إدارة الجودة الشاملة من أجل تحقيق التميز وتطوير أداء العامل

, جامعة الطفيلة التقنيةردنية وهي ز حول إحدى الجامعات الحكومية ألا الدراسة عن الدراسات السابقة كونها تتمرك

 .  وكذلك تطبيقها على العاملين ملا لها من أثر في إدارة الجودة الشاملة

 :الطريقة وإلاجراءات

 :    منهج الدراسة

 , اتبعععت الدراسعععة الحاليعععة املعععنهج الوصععفي املسعععحي
 
ويمكعععن معععن خاللعععه وصعععف , الدراسععةلطبيععععه  ملالءمتعععهنظعععرا

الظععععاهرة موضععععوع الدراسععععة وتحليععععل بياناتهععععا وبيععععان العالقععععات بععععين مكوناتهععععا, وآلاراء التععععي تطععععرح حولهععععا والعمليععععات التععععي 

 .   تتضمنها وآلاثار التي تحدثها

 :مجتمع الدراسة

حسب ( 0112)والبال  عددهم ) الجامعة ألاردنيةالعاملين في  إلاداريينمجتمع الدراسة الكادر التدريس ي, وضم       

 .0218/0215إلاحصائيات التي تم الحصول عليها من الجامعة للعام الدرا  ي 

 :عينة الدراسة

( 52)استبانة, واستبعاد ( 712)من مجتمع الدراسة, إذ تم استرداد %( 1)استبانة بواقع ( 842)تم توزيع  

وهي نسبة %( 71)استبانة أي ما نسبته ( 712)استبانة وبذلك يصبح عدد الاستبانات القابلة للتحليل الاحصائي 

  .مقبوله إلجراء الدراسة
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 :أداة الدراسة

 الرجوع إلى مجموعة من الدراسات وألادب النظري املتعلق بتطبيق إدارة الجودة الشاملة لتطوير أداةتم  

الجزء ألاول يتضمن املتغيرات الديمغرافية والوظيفية عن أفراد : الدراسة وهي الاستبانة وتكونت من جزأين هما

والجزء الثاني ويتكون من فقرات الاستبانة والتي تتناول تطبيق إدارة .  العينة, الجنس, العمر, املؤهل العلمي, الخبرة

 :  مجاالت كالتالي ةفقرة موزعة على سبع( 33)فقرات الاستبانة من وتكونت  الجامعة ألاردنيةالجودة الشاملة في 

  (.1-1الفقرات من )الوعي بتطبيق مفهوم إدارة الجودة الشاملة 

  (.5-7الفقرات من )العليا  إلادارةاقتناع ودعم 

  (.13-12الفقرات من )مشاركة العاملين 

  (.11-14الفقرات من )بناء فرق العمل 

  (.00-17الفقرات من )العاملين تطوير واحترام 

  (. 08-03الفقرات من )تدريب وتنمية املوظفين 

  (. 33-05الفقرات من )نظم حوسبة وتحليل معلومات 

ولكل فقرة خمسة مستويات لإلجابة , وتمت صياغة الفقرات الخاصة بكل محور من محاور الاستبانة 

 ملقياس ليكرت الخما  ي كالتاليلتحديد درجة ممارسة الجودة الشاملة من وجهة نظر عينة 
 
موافق : الدراسة وفقا

 (.درجة واحدة)غير موافق بشدة , (درجتان)غير موافق , (درجات 3)محايد , (درجات 4)موافق , (درجات 1)بشدة 

          :ألاداة صدق

   : تم التحقق من صدق الاستبانة باستخدام كل  من: صدق الاستبانة

 (:   صدق املحكمين)الصدق الظاهري  -أ

 أصول : التالية املختلفة والتخصصات الخبرة ذوي  من( 11) املحكمين من عدد على الدراسة أداة عرض تم 

في الجامعات الحكومية  أعضاء هيئة التدريس من التربوي, وعلم النفس والتدريس, املناهج التربوية, إلادارة التربية,

 آرائهم إبداء من املحكمين طلب وقد اليرموك وجامعة مؤتة, ومركز لندن لالستشارات والبحوث, الاردنية منها جامعة

 وفق
 
 وشمول  لقياسه, الذي أعدت املجال إلى الفقرة انتماء ودرجة ووضوحها, دقة الفقرات درجة :التالية للمحاور  ا

 وتوجيهاتهم بآرائهم ألاخذ وقد تم. تعديلها أو بعضها حذف أو الفقرات بعض وإضافة تنتمي إليه, الذي للمجال الفقرات

 . النهائية صورتها في فقرة (33)استقرت على  حتى ألاداة تطوير في
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 :  صدق الاتساق الدا لي -ب

تم التأكد من صدق الاتساق الداخلي لالستبانة عن طريق حساب معامالت الارتباط بين كل محور والدرجة  

 عند , الكلية لالستبانة
 
وكانت معامالت الارتباط بين كل محور والدرجة الكلية لالستبانة مرتفعة ودالة إحصائيا

   .                          على الاتساق الداخلي ومن ثم صدق البناء وهذا يدل, (2.785 -2.100)بين ما وتراوحت , (2.21)مستوى داللة 

        : ثبات ألاداة

إيجاد معامل ثبات ألفا كرونبا  لالستبانة من خالل الرزمة  عن طريقتم التحقق من ثبات ألاداة  

 .   ويوضحها الجدول التالي, SPSS إلاحصائية

 ( 1)جدول 

 الدراسةمعامالت ال بات ملجاالت 

 معام  كرونباخ عدد الفقرات أرقام الفقرات املجال

 2.84 1 1-1 الوعي بمفهوم الجودة الشاملة الفا

 2.75 3 5-7 العليا إلادارةاقتناع ودعم 

 2.54 4 13-12 مشاركة العاملين

 2.72 4 17-14 بناء فرق العمل

 2.81 1 00 -18 تقدير واحترام العاملين

 2.77 1 05-03 العاملينالتدريب وتنمية 

 نظام حوسبة وتحليل معلومات

 

 

05-33 1 2.81 

 
 
وتراوحت معامالت الثبات , يتضح من الجدول السابق أن محاور الاستبانة تتسم بدرجة ثبات دالة إحصائيا

تطبيق وألغراض الحكم على درجة  .ألاساسيةومن ثم يمكن تعميم الاستبانة على عينة الدراسة , (2.54 –2.72)بين ما 

 لفئات املقياس الخما  ي املستخدم في إلاجابة عن فقرات الاستبانةفي الجامعات ألاردنية إدارة الجودة الشاملة 
 
, وفقا

 املعادلة استخدام خالل ويمكن تصنيف استجابات أفراد عينة الدراسة إلى ثالثة مستويات لسهولة تفسير النتائج من

            :     التالية

 (  ضعيفة, متوسطة, كبيرة)عدد املستويات ÷ املدى = طول الفئة

 4= 1-1=  1))أصغر قيمة لفئات إلاجابة  -  (5)أكبر قيمة لفئات إلاجابة= املدى

 .فئة كل ةيانه على (1.33) الجواب إضافة ثم ومن, 1.33= 3÷  4= وبالتالي طول الفئة 

 : وعليه يكون 
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  0.33= 1.33+ 1= الحد ألادنى - ج

 3.17= 1.33+ 0.34= الحد املتوسط  - ح

 فأكثر  3.17= الحد ألاعلى -  

 :  وهكذا تصبح ألاوزان على النحو التالي

 .    كبيرة تطبيق إدارة الجودة الشاملةيدل على أن درجة ( 1 -3.17)بين ما املتوسط الحسابي الذي يتراوح  -

 .    متوسطةتطبيق إدارة الجودة الشاملة أن درجة يدل على ( 3.17 -0.34)ن بيما املتوسط الحسابي الذي يتراوح  -

 .          ضعيفة تطبيق إدارة الجودة الشاملةيدل على أن درجة ( 0.33 -1.22)بين ما املتوسط الحسابي الذي يتراوح  -

   :      إلاةصائيةاملعالجة 

وأجريت ( SPSS)للعلوم الاجتماعية  إلاحصائيةتم إدخال البيانات بالحاسب آلالي من خالل الرزمة  

, Percentageالنسبة املئوية , Frequencyالتكرارات : الدراسة أسئلة عنوذلك لإلجابة , التالية إلاحصائيةاملعالجات 

 .Standard Deviationالانحراف املعياري , Meanاملتوسط الحسابي 

  :   الدراسة نتائج

 ععععنولإلجابعععة , يتنعععاول هعععذا الجعععزء ععععرض النتعععائج التعععي توصعععلت إليهعععا الدراسعععة بععععد التحليعععل إلاحصعععائي للبيانعععات

تععععم حصععععر  ؟"الجامعببببة ألاردنيببببةعلبببب  تطبيببببق الجببببودة الشبببباملة  ألاكبببباديميمببببا هببببو أثببببر الاعتمبببباد ": السععععؤال الععععذي نصععععه

 باسعععععتخدام الرزمعععععة 
 
واسعععععتخراج املتوسعععععطات ( (SPSS إلاحصعععععائيةاسعععععتجابات أفعععععراد عينعععععة الدراسعععععة ومعالجتهعععععا إحصعععععائيا

    :وفيما يلي عرض هذه النتائج, الحسابية والانحرافات املعيارية لكل فقرة من فقرات الاستبانة واملجاالت ككل

 (0)دول ج

 املتوسطات الحسابية والانحراتتفات املعيارية ملجاالت الدراسة  

الفقرات 

 الفقرات
 درجة املمارسة املعياري   الانحراف املتوسط الحسا ي  املجال

 متوسطة 0.55 3.52 الوعي بمفهوم الجودة الشاملة 1-1

 كبيرة 0.76 3.82 العليا إلادارةاقتناع ودعم  7-5

 متوسطة 0.65 3.54 مشاركة العاملين 12-13

 متوسطة 0.79 3.60 بناء فرق العمل 14-11

 متوسطة 0.75 3.43 تقدير واحترام العاملين  00 -17
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وقد تباينت استجابات أفراد عينة , يالحظ من بيانات الجدول السابق أن الاستبانة تتضمن سبعة مجاالت 

( 3.80)العليا بمتوسط حسابي  إلادارةمجال اقتناع ودعم فقد جاء في الترتيب ألاول , الدراسة حول هذه املجاالت

وبدرجة متوسطة, ثم مجال التدريب وتنمية ( 3.12)العمل بمتوسط حسابي وبدرجة كبيرة, يليه مجال بناء فريق 

معلومات  وجاء في الترتيب ألاخير مجال نظام حوسبة وتحليل, وبدرجة متوسطة( 3.11)بمتوسط حسابي العاملين 

 .   وبدرجة متوسطة( 3.02)النظم إلادارية بمتوسط حسابي 

 .ةات كل مجال على حدوتوضح الجداول التالية املتوسطات الحسابية والانحرافات املعيارية لفقر 

 :مجال الوعي بمفهوم إدارة الجودة الشاملة -1

 .يوضح الجدول التالي استجابات أفراد العينة حول هذا املجال

 ( 3)جدول 

املتوسطات الحسابية والانحراتتفات املعيارية الستجابات أتتفراد العينة عل  تتفقرات مجال الوعي بمفهوم إدارة الجودة 

 الشاملة

 الفقرة م
املتوسط 

 الحسا ي

الانحراف 

 املعياري 

درجة 

 املمارسة

1 
إلدارة الجععععععععودة الشععععععععاملة  ألاساسععععععععيةامععععععععة تعمععععععععل علععععععععى تحديععععععععد املفععععععععاهيم الج

 .كمرشد لتحسين ألاداء
 متوسطة 0.59 2.73

0 
الجامعععععة تسعععععى إلععععى إصععععدار مقععععاالت ومجععععالت ومحاضععععرات عععععن إدارة الجععععودة 

 .الشاملة
 كبيرة 0.62 3.70

3 
متطلبات العصعر لتلبيعة حاجعات الطعالب و الجامعة تواكب الخطط الدراسية 

 .واملجتمع
 متوسطة 0.41 3.20

 متوسطة 0.74 3.62 .العليا لديها املعرفة بمفهوم إدارة الجودة الشاملة إلادارة 4

 متوسطة 0.50 3.00  .العليا لديها املعرفة بمفهوم إدارة الجودة الشاملة إلادارة 1

 متوسطة 0.41 3.24 .العليا ترغب بشكل أكيد في تطبيق إدارة الجودة الشاملة إلادارة 1
 

وقد تباينت استجابات أفراد , فقرات( 1)يالحظ من بيانات الجدول السابق أن املجال ألاول يحتوي على 

الجامعة تسعى إلى إصدار مقاالت ( "0)فقد جاء في الترتيب ألاول العبارة رقم , عينة الدراسة حول هذه الفقرات

 متوسطة 0.60 3.55 التدريب وتنمية العاملين 03-08

 متوسطة 0.64 3.20 نظام حوسبة وتحليل معلومات  05-33
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وجاء في الترتيب الثاني . وبدرجة كبيرة( 3.70)بمتوسط حسابي بل  " ومجالت ومحاضرات عن إدارة الجودة الشاملة

وجاء في الترتيب (. 3.62)بمتوسط حسابي " العليا لديها املعرفة بمفهوم إدارة الجودة الشاملة إلادارة( "4)الفقرة رقم 

(. 3.04)بمتوسط حسابي " العليا ترغب بشكل أكيد في تطبيق إدارة الجودة الشاملة إلادارة( "1)الثالث الفقرة رقم 

إلدارة الجودة الشاملة كمرشد  ألاساسيةالجامعة تعمل على تحديد املفاهيم ( "1)وجاء في الترتيب ألاخير الفقرة رقم 

 (.   0.73)بمتوسط حسابي " لتحسين ألاداء

 :العليا إلادارةمجال اقتناع ودعم  -0

 .يوضح الجدول التالي استجابات أفراد العينة حول هذا املجال

 ( 4)جدول 

 العليا إلادارةاملتوسطات الحسابية والانحراتتفات املعيارية الستجابات أتتفراد العينة عل  تتفقرات مقياس اقتناع ودعم 

 الفقرة م
املتوسط 

 الحسا ي

الانحراف 

 املعياري 

درجة 

 املمارسة

7 
تبسعععيط للمعععوظفين علعععى كافعععة املسعععتويات فعععي الشعععرح و الالعليعععا ب إلادارةتقعععوم 

 . الجامعة
 متوسطة 0.70 3.27

 كبيرة 0.65 3.96 .العليا على تقليل وإزالة العوائق والحواجز إلادارةتعمل  8

5 
إدراك أهميععععععة النسععععععبة التععععععي توليهععععععا إدارة الجامعععععععة لتطبيععععععق مفهععععععوم الجععععععودة 

 .عنهاالشاملة مقابل التكاليف الناتجة 
 متوسطة 0.68 3.50

وقد تباينت استجابات أفراد , فقرات( 3)يالحظ من بيانات الجدول السابق أن املجال الثاني يحتوي على 

العليا على تقليل وإزالة  إلادارةتعمل ( "8)فقد جاء في الترتيب ألاول العبارة رقم , عينة الدراسة حول هذه الفقرات

إدراك أهمية ( "5)وجاء في الترتيب الثاني الفقرة رقم . وبدرجة كبيرة( 3.96)بمتوسط حسابي بل  " العوائق والحواجز

بمتوسط حسابي " النسبة التي توليها إدارة الجامعة لتطبيق مفهوم الجودة الشاملة مقابل التكاليف الناتجة عنها

تبسيط للموظفين على كافة املستويات الشرح و الالعليا ب إلادارةتقوم ( "7)يب الثالث الفقرة رقم وجاء في الترت(. 3.50)

 (. 3.07)بمتوسط حسابي " في الجامعة

 :مجال مشاركة العاملين -3

 .يوضح الجدول التالي استجابات أفراد العينة حول هذا املجال

 

 

 



 
                                                                       ويةـــات والبحـوث الرتبــــلة الدراسـجم

                                             ISNN: 2709-5231                                                                                                       م            0201 يناير -(1)العدد  -(1)اجمللد 

 

 241            www.jser-kw.com  

 ( 5)جدول 

 املعيارية الستجابات أتتفراد العينة عل  تتفقرات مقياس مشاركة العامليناملتوسطات الحسابية والانحراتتفات 

 الفقرة م
املتوسط 

 الحسا ي

الانحراف 

 املعياري 

درجة 

 املمارسة

 كبيرة 0.64 3.95 .العاملون يساهمون في حل املشكالت من خالل جهد شامل لتحسين الجودة 12

 كبيرة 0.49 3.90 .باستمرارالدقة واملوضوعية تسود عمليات تقويم ألاداء  11

 متوسطة 0.85 3.50 .تهتم بتفويض الصالحيات للموظفين وأعضاء هينة التدريس إلادارة 10

13 
إدارة الجامعععععة تطلععععع منسععععوبيها علععععى التجععععارب الناخحععععة للجامعععععات العامليععععة فععععي 

 .مجال تطبق إدارة الجودة الشاملة
 متوسطة 0.68 3.52

وقد تباينت استجابات أفراد , فقرات( 4)السابق أن املجال الثالث يحتوي على يالحظ من بيانات الجدول 

العاملون يساهمون في حل املشكالت ( "12)فقد جاء في الترتيب ألاول العبارة رقم , عينة الدراسة حول هذه الفقرات

ترتيب الثاني الفقرة رقم وجاء في ال. وبدرجة كبيرة( 3.95)بمتوسط حسابي بل  " من خالل جهد شامل لتحسين الجودة

وجاء في . وبدرجة كبيرة( 3.90)بمتوسط حسابي " الدقة واملوضوعية تسود عمليات تقويم ألاداء باستمرار( "11)

بمتوسط حسابي " تهتم بتفويض الصالحيات للموظفين وأعضاء هينة التدريس إلادارة( "10)الترتيب ألاخير الفقرة رقم 

(3.12 .) 

 :لعم مجال بناء تتفرق ا -4

 .يوضح الجدول التالي استجابات أفراد العينة حول هذا املجال

 ( 6)جدول 

 املتوسطات الحسابية والانحراتتفات املعيارية الستجابات أتتفراد العينة عل  تتفقرات مقياس بناء تتفرق العم 

 الفقرة م
املتوسط 

 الحسا ي

الانحراف 

 املعياري 

درجة 

 املمارسة

14 
العععاملين فيهععا للمسععاهمة بععالوعي والالتععزام بتطبيععق مفهعععوم الجامعععة تعععزز انتمععاء 

 .إدارة الجودة الشاملة
 متوسطة 0.83 3.46

11 
الجامعععة تعمععل علععى تحفيععز العمععل الجمععاعي وأسععلوب فريععق العمععل عنععد مواجهعععة 

 .مشكلة في الجامعة
 متوسطة 0.77 3.50

 كبيرة 0.76 3.95 .الجامعة يعملون كفريق لتحقيق متطلبات الجودةسوبو من 11

وقد تباينت استجابات أفراد , فقرات( 4)يالحظ من بيانات الجدول السابق أن املجال الرابع يحتوي على 

الجامعة يعملون كفريق  سوبو من( "11)فقد جاء في الترتيب ألاول العبارة رقم , عينة الدراسة حول هذه الفقرات
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( 11)وجاء في الترتيب الثاني الفقرة رقم . وبدرجة كبيرة( 3.95)بمتوسط حسابي بل  " لتحقيق متطلبات الجودة

بمتوسط حسابي " الجامعة تعمل على تحفيز العمل الجماعي وأسلوب فريق العمل عند مواجهة مشكلة في الجامعة"

الجامعة تعزز انتماء العاملين فيها للمساهمة ( "14)وجاء في الترتيب الثالث الفقرة رقم . وبدرجة متوسطة( 3.50)

 (. 3.41)بمتوسط حسابي " بالوعي والالتزام بتطبيق مفهوم إدارة الجودة الشاملة

 : مجال تقدير واةترام العاملين -5

 .يوضح الجدول التالي استجابات أفراد العينة حول هذا املجال

 ( 7)جدول 

 واةترام العامليناملتوسطات الحسابية والانحراتتفات املعيارية إلجابات املبحوثين عل  تتفقرات مقياس تقدير 

 الفقرة م
املتوسط 

 الحسا ي

الانحراف 

 املعياري 
 درجة املمارسة

17 
 للحعععوا

 
 تقعععدير فز واملكافعععآت املاديعععة واملعنويعععة الجامععععة تعععوفر نظامعععا

 
لجهعععود  ا

 .العاملين
 كبيرة 0.82 3.67

 كبيرة 0.72 3.67 .ال تتعامل مع املنسوبين بالتهديد والعقاب إلادارة 18

15 
الجامعععععة تعمععععل علععععى اعتمععععاد مبععععدأ املشععععاركة والشععععفافية فععععي العمععععل إدارة 

 .لضمان كفاءة ألاداء
 متوسطة 0.74 3.62

 متوسطة 0.63 3.42 ون على ألاداء املتميزأضاء هيئة التدريس واملوظفون يكافأع 02

 متوسطة 0.64 3.42 .الجامعة تجري دراسات مسحية للتعرف على حاجات ورغبات العاملين 01

 كبيرة 0.74 3.95 .الجامعة تهتم بموضوع التدريب بشكل كاف   00

وقد تباينت استجابات أفراد , فقرات( 1)يالحظ من بيانات الجدول السابق أن املجال الخامس يحتوي على 

الجامعة تهتم بموضوع التدريب بشكل ( "00)فقد جاء في الترتيب ألاول العبارة رقم , عينة الدراسة حول هذه الفقرات

ال تتعامل مع  إلادارة( "18)وجاء في الترتيب الثاني الفقرة رقم . وبدرجة كبيرة( 3.95)بمتوسط حسابي بل  " كاف

( 17)وجاء في الترتيب الثالث الفقرة رقم . وبدرجة كبيرة( 3.67)بمتوسط حسابي " املنسوبين بالتهديد والعقاب

 للحوافز واملكافآت املادية وامل"
 
وبدرجة ( 3.17)بمتوسط حسابي " عنوية وتقدير لجهود العاملينالجامعة توفر نظاما

الجامعة تجري دراسات مسحية للتعرف على حاجات ورغبات ( "21)وجاء في الترتيب ألاخير الفقرة رقم . كبيرة

 .    وبدرجة متوسطة( 3.42)بمتوسط حسابي " العاملين

   :مجال التدريي وتنمية العاملين -6

 .استجابات أفراد العينة حول هذا املجاليوضح الجدول التالي 
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 ( 8)جدول 

 املتوسطات الحسابية والانحراتتفات املعيارية الستجابات أتتفراد العينة عل  تتفقرات مقياس التدريي وتنمية العاملين

 الفقرة م
املتوسط 

 الحسا ي

الانحراف 

 املعياري 
 درجة املمارسة

 متوسطة 0.8 3.25 .الجامعة تهتم بموضوع التدريب بشكل كاف   03

بون على ألاجهزة واملعدات الحديثةتن يو العامل 04  متوسطة 0.88 3.27 .درَّ

 إدارة الجامعة توفر فرص 01
 
 متوسطة 0.70 3.07 .كافية للتدريب حول مهارات الجودة ا

01 
وليسععععععععت / ت التدريبيععععععععة يععععععععتم علععععععععى أسععععععععس موضععععععععوعيةالترشععععععععيح للععععععععدورا

 .شخصية
 متوسطة 0.65 3.00

 لتطبيق إدارة الجودة الشاملةالجامعة ت 07
 
 مالئما

 
 كبيرة 0.59 3.93 .وفر مناخا

08 
تعععععععدمج أفكعععععععار وقعععععععيم إدارة الجعععععععودة الشعععععععاملة بشعععععععكل متكامعععععععل فعععععععي  إلادارة

  .الهيكل التنظيمي للجامعة
 ضعيفة 0.62 2.33

استجابات أفراد وقد تباينت , فقرات( 1)يالحظ من بيانات الجدول السابق أن املجال السادس يحتوي على 

 لتطبيق الجامعة ت( "07)ول العبارة رقم فقد جاء في الترتيب ألا , عينة الدراسة حول هذه الفقرات
 
 مالئما

 
وفر مناخا

ن و العامل( "24)وجاء في الترتيب الثاني الفقرة رقم . وبدرجة كبيرة( 3.93)بمتوسط حسابي بل  " إدارة الجودة الشاملة

بون على ألاجهزة واتي وجاء في الترتيب الثالث الفقرة . وبدرجة متوسطة( 3.27)بمتوسط حسابي " ملعدات الحديثةدرَّ

وجاء في الترتيب .  وبدرجة متوسطة( 3.01)بمتوسط حسابي " الجامعة تهتم بموضوع التدريب بشكل كاف  ( "03)رقم 

" متكامل في الهيكل التنظيمي للجامعةتدمج أفكار وقيم إدارة الجودة الشاملة بشكل  إلادارة( "08)ألاخير الفقرة رقم 

 .  وبدرجة ضعيفة( 0.33)بمتوسط حسابي 

 : مجال نظام ةوسبة وتحلي  املعلومات -7

 .يوضح الجدول التالي استجابات أفراد العينة حول هذا املجال

 ( 9)جدول 

 نظام ةوسبة وتحلي  املعلوماتاملتوسطات الحسابية والانحراتتفات املعيارية الستجابات أتتفراد العينة عل  تتفقرات مقياس 

 الفقرة م
املتوسط 

 الحسا ي

الانحراف 

 املعياري 

درجة 

 املمارسة

05 
الجامععععععة تعععععوفر شعععععبكة معععععن الحواسعععععيب تخعععععزن فيهعععععا البيانعععععات واملعلومعععععات وكافعععععة 

 .العمليات
 متوسطة 0.52 3.47

 كبيرة 0.82 3.77 .الجامعة توفر قاعدة معلوماتية محوسبة خاصة بطلبة الجامعة 32
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 متوسطة 0.64 3.35 .إدارة الجامعة توفر معلومات محدثة عن أوضاع الجامعات املنافسة ألاخرى  31

 متوسطة 0.64 3.13 .الجامعة تحتفظ ببيانات خاصة بتكاليف الجودة 03

33 
 مح

 
 ماليعععععا

 
 يسعععععاعد علعععععى اكتشعععععاف الاخطعععععاء وضعععععبط يسعععععباالجامععععععة تعععععوفر نظامعععععا

 
ا

 .ألامور املالية
 متوسطة 0.62 3.33

وقد تباينت استجابات أفراد , فقرات( 1)يالحظ من بيانات الجدول السابق أن املجال السابع يحتوي على 

الجامعة توفر قاعدة معلوماتية ( "32)فقد جاء في الترتيب ألاول العبارة رقم , عينة الدراسة حول هذه الفقرات

( 05)وجاء في الترتيب الثاني الفقرة رقم . وبدرجة كبيرة( 3.77)بمتوسط حسابي بل  " محوسبة خاصة بطلبة الجامعة

( 3.47)بمتوسط حسابي " الجامعة توفر شبكة من الحواسيب تخزن فيها البيانات واملعلومات وكافة العمليات"

إدارة الجامعة توفر معلومات محدثة عن أوضاع ( "31)وجاء في الترتيب الثالث الفقرة رقم . وبدرجة متوسطة

( 03)وجاء في الترتيب ألاخير الفقرة رقم . وبدرجة متوسطة( 3.31)بمتوسط حسابي " املنافسة ألاخرى الجامعات 

 .      وبدرجة متوسطة( 3.13)بمتوسط حسابي " الجامعة تحتفظ ببيانات خاصة بتكاليف الجودة"

  :    مناقشة نتائج الدراسة

العليا جاء في الترتيب ألاول  إلادارةاقتناع ودعم مجال يتضح من العرض السابق لنتائج الدراسة الحالية أن  

, وبدرجة متوسطةالعمل وبدرجة متوسطة, ثم مجال التدريب وتنمية العاملين وبدرجة كبيرة, يليه مجال بناء فريق 

وتؤكد هذه . معلومات النظم إلادارية بمتوسط وبدرجة متوسطة وجاء في الترتيب ألاخير مجال نظام حوسبة وتحليل

وقد انعكس ذلك على دعهما , إدارة الجودة الشاملةلديها قناعة بأهمية  الجامعة ألاردنيةالعليا في  إلادارةالنتيجة أن 

ببناء فريق العليا  إلادارةكما تهتم , لهذا املجال من خالل ما تقوم به من ممارسات ذات صلة بإدارة الجودة الشاملة

اجة إلي إحداث متطلبات إلى أن تطبيق الجودة الشاملة بح( 0221) وقد أشار بوتاني ودفافر. العمل وتنمية العاملين

لبات دعم وتأييد القيادة العليا إلى أن من هذه املتط( 0221)وأشار وصفي , مؤسسات التعليم العالي ىأساسية لد

( 0215)الدعيس والشويع وتختلف نتائج الدراسة الحالية مع دراسة . هداف املرجوةنظام الجودة الشاملة لتحقيق ألا 

  .  وضمان الجودة جاءت بدرجة متدنية ألاكاديمية في ضوء معايير الاعتماد ألاكاديميالتي أشارت إلى أن املمارسات 

كمعععععا يتضعععععح معععععن النتعععععائج تبعععععاين اسعععععتجابات أفعععععراد عينعععععة الدراسعععععة حعععععول مجعععععال العععععوعي بمفهعععععوم إدارة الجعععععودة 

الجامعععععة تسعععععى إلععععى إصععععدار مقععععاالت ومجععععالت ومحاضععععرات عععععن إدارة : وجععععاءت أهععععم الفقععععرات بالترتيععععب التععععالي, الشععععاملة

العليا ترغب بشعكل أكيعد فعي تطبيعق  إلادارة, املةالعليا لديها املعرفة بمفهوم إدارة الجودة الش إلادارة, الجودة الشاملة

إلدارة الجععودة الشععاملة  ألاساسععيةوجععاء فععي الترتيععب ألاخيععر الجامعععة تعمععل علععى تحديععد املفععاهيم , إدارة الجععودة الشععاملة

 وتؤكععد هععذه النتيجععة أن هنععاك وعيعع. كمرشععد لتحسععين ألاداء
 
ة الجامعععالعععاملين فععي بمفهععوم إدارة الجععودة الشععاملة لععدى  ا

إدارة الجامععة فيمعا وقعد انعكعس ذلعك علعى ممارسعات , والسبب ارتفاع نسبة الاستشاريين التربويين في الجامععة ألاردنية
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إلعى أن اسعتخدام ( ,Mikol 0227)دراسعة  وقعد أشعارت. ألاكعاديميوهعذا نتيجعة لتطبيعق الاعتمعاد , يتعلق بالجودة الشعاملة

 وعزز قرارات 
 
 إلعى أن الجعودة( 0223)والععامري والزبيعري ( 0223)وقد أشار املوسعوي , إلادارةإدارة الجودة قد أثر إيجابا

عمعارة دراسعة  الجعودة الشعاملة فقعد أوصعتونتيجعة ألهميعة . املعاصعر العالي التعليم مؤسسات في الحيوية املسائل إحدى

 .   معايير الجودة والاعتمادبنشر ثقافة الجودة للقيادات إلقناعهم بأهمية التغيير وتحسين ألاداء وأهمية ( 0202)

وجاءت الفقرات بالترتيب , العليا إلادارةوقد تباينت استجابات أفراد عينة الدراسة حول مجال اقتناع ودعم 

إدراك أهمية النسبة التي توليهعا إدارة الجامععة لتطبيعق , العليا على تقليل وإزالة العوائق والحواجز إلادارةتعمل : التالي

تبسعععيط للمعععوظفين علعععى كافععععة الشعععرح و الالعليعععا ب إلادارةتقعععوم , لشعععاملة مقابعععل التكعععاليف الناتجعععة عنهععععامفهعععوم الجعععودة ا

تقليععععل عوائععععق تطبيععععق علععععى  الجامعععععة ألاردنيععععةالعليععععا فععععي  إلادارة وتشععععير هععععذه النتيجععععة إلععععى حععععرص. املسععععتويات فععععي الجامعععععة

 . الجودة الشاملة نتيجة وعيها بأهمية الجودة في تحقيق أهداف مؤسات التعليم العالي

وجعععاءت أهعععم الفقعععرات بالترتيعععب , وقعععد تباينعععت اسعععتجابات أفعععراد عينعععة الدراسعععة حعععول مجعععال مشعععاركة الععععاملين

الدقة واملوضعوعية تسعود عمليعات , ودةالعاملون يساهمون في حل املشكالت من خالل جهد شامل لتحسين الج: التالي

. تهعععتم بتفعععويض الصعععالحيات للمعععوظفين وأعضعععاء هينعععة التعععدريس إلادارةوجعععاء فعععي الترتيعععب ألاخيعععر , تقعععويم ألاداء باسعععتمرار

  الجامععة ألاردنيعةوتشعير هعذه النتيجعة إلعى أن الععاملين فعي 
 
لععديهم اتجاهعات إيجابيعة نحعو العمعل وقعد انعكعس ذلعك إيجابععا

إلعععى أن تطبيعععق الجعععودة الشعععاملة بحاجعععة إلعععي إحعععداث ( 0221) وقعععد أشعععار بوتعععاني ودفعععافر. اركة فعععي حعععل املشعععكالتعلعععى املشععع

 .   مشاركة العاملين إلى أن من هذه املتطلبات( 0221)وأشار وصفي , مؤسسات التعليم العالي ىمتطلبات أساسية لد

: وجععاءت الفقععرات بالترتيععب التععالي, العمععلوقععد تباينععت اسععتجابات أفععراد عينععة الدراسععة حععول مجععال بنععاء فععرق 

الجامععة تعمعل علعى تحفيعز العمعل الجمعاعي وأسعلوب فريعق , الجامعة يعملون كفريق لتحقيق متطلبات الجعودة و بمنسو 

الجامعة تعزز انتماء العاملين فيها للمساهمة بالوعي والالتزام بتطبيق مفهعوم , العمل عند مواجهة مشكلة في الجامعة

تهععتم ببنعععاء فععرق العمعععل ممععا أدى إلعععى  الجامعععة ألاردنيعععةالعليععا فعععي  إلادارةوتؤكعععد هععذه النتيجعععة أن . دة الشععاملةإدارة الجععو 

 .         التحسين املستمر في أداء العمل والقدرة على مواجهة املشكالت

الفقععععرات وجععععاءت أهععععم ، وقععععد تباينععععت اسععععتجابات أفععععراد عينععععة الدراسععععة حععععول مجععععال تقععععدير واحتععععرام العععععاملين

, ال تتعامعععععل معععععع املنسععععععوبين بالتهديعععععد والعقععععععاب إلادارة, الجامعععععععة تهعععععتم بموضعععععوع التععععععدريب بشعععععكل كععععععاف  : بالترتيعععععب التعععععالي

 للحوافز واملكافآت املادية واملعنوية وتقدير لجهود العاملين
 
وجاء في الترتيب ألاخيعر الجامععة تجعري , الجامعة توفر نظاما

وتشععععير هععععذه النتيجععععة إلععععى أن تقععععدير واحتععععرام العععععاملين عنععععد . ت ورغبععععات العععععامليندراسععععات مسععععحية للتعععععرف علععععى حاجععععا

 .   العليا والعاملين إلادارةتطبيق مفهوم إدارة الجودة الشاملة عالية بسبب الثقة بين 

قعععرات وجعععاءت أهعععم الف ,وقعععد تباينعععت اسعععتجابات أفعععراد عينعععة الدراسعععة حعععول مجعععال التعععدريب وتنميعععة الععععاملين

 لتطبيعععق إدارة الجامععععة تععع: تعععاليبالترتيعععب ال
 
 مالئمعععا

 
بون علعععى ألاجهعععزة واملععععدات تعععن يو الععععامل, الجعععودة الشعععاملةوفر مناخعععا درَّ
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تععدمج أفكععار وقععيم إدارة الجععودة  إلادارةوجععاء فععي الترتيععب ألاخيععر , الجامعععة تهععتم بموضععوع التععدريب بشععكل كععاف  , الحديثععة

  الجامعععة ألاردنيععةوتشععير هععذه النتيجععة إلععى أن . ةالشععاملة بشععكل متكامععل فععي الهيكععل التنظيمععي للجامععع
 
 مالئمععا

 
تععوفر مناخععا

إلععى أن مععن متطلبععات تطبيععق الجععودة ( 0221) وقععد أشععار وصععفي. وتهععتم بتععدريب العععاملين, لتطبيععق إدارة الجععودة الشععاملة

 .  ألافراد والتعليم والتدريب املستمر لكافة, الشاملة في مؤسسات التعليم العالي تنمية املوارد البشرية

وجععععاءت أهععععم ، وقععععد تباينععععت اسععععتجابات أفععععراد عينععععة الدراسععععة حععععول مجععععال نظععععام حوسععععبة وتحليععععل املعلومععععات

الجامعععة تععوفر شععبكة مععن , الجامعععة تععوفر قاعععدة معلوماتيععة محوسععبة خاصععة بطلبععة الجامعععة: الفقععرات بالترتيععب التععالي

إدارة الجامعععععععة تععععععوفر معلومععععععات محدثععععععة عععععععن أوضععععععاع , الحواسععععععيب تخععععععزن فيهععععععا البيانععععععات واملعلومععععععات وكافععععععة العمليععععععات

وتؤكعععععد هععععذه النتيجععععة وجععععود نظعععععام , خاصععععة بتكععععاليف الجععععودة الجامعععععة تحعععععتفظ ببيانععععات, الجامعععععات املنافسععععة ألاخععععرى 

 وقعد أشعار بوتعاني ودفععافر. ممعا يسععاهم فعي تطبيعق إدارة الجعودة الشعاملة, الجامععة ألاردنيعةحوسعبة وتحليعل معلومعات فعي 

وأشعععار , إلعععى أن تطبيعععق الجعععودة الشعععاملة بحاجعععة إلعععي إحعععداث متطلبعععات أساسعععية لعععدي مؤسسعععات التعلعععيم الععععالي( 0221)

  . تطوير نظم املعلومات إلى أن من هذه املتطلبات( 0221)صفي و 

  :     توصيات الدراسة والبحوث املستقبلية

 :     من خالل النتائج التي توصلت إليها الدراسة الحالية, يوص ي الباحثون بما يلي

  هة نظر العاملينمن وج الجامعة ألاردنيةتوفير وتخصيص املوارد املالية لنشر وتطوير أجهزة الجودة في. 

  التركيز على الاستقرار والثبات في القيادات إلادارية العليا وعدم التغيير إال للضرورة القصوى وهذا حسب

 .الدراسات لإلدارة الحديثة

  لتطبيق إدارة الجودة  ألاساسيةمن املتطلبات " زيادة التخطيط"زيادة فعالية التخطيط ونظم الاتصال كون

 .الشاملة

  صناديق الاقتراحات وتكليف جهة إدارية بمتابعة هذه الصناديق والاتصال بالشخص املقترح تطوير

 .ومناقشته حول اقتراحه وهذا يساعد في تنمية البحث العلمي

 الاطالع على نماذج عاملية في الجودة الشاملة, والاستفادة من تجارب خبرات آلاخرين في هذا املجال. 

 ويم الدوري للممارسات وإلاجراءات والنتائج املتعلقة بضبط الجودةتكوين لجان خاصة مهمتها التق. 

 إجراء دراسة حول معوقات تطبيق إدارة الجودة الشاملة في الجامعة من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس  . 

  وضمان الجودة ألاكاديمية ألساتذة الجامعة في ضوء معايير الاعتماد ألاكاديمياملمارسات إجراء دراسة حول . 
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  قائمة املراجع

 
ا
 : املراجع العربية: أوال

 ،برنامج إدارة الجودة الشاملة وتطبيقاتها في املجال التربوي (. 0220)محمد , مصطفي وألانصاري , أحمد .1

      .   املركز العربي للتدريب التربوي لدول الخليج, قطر

, ترجمة عبد الفتاح الجودة الشاملة التغيير الثقافي في ألاساس الصحيح إلدارة(. 0223)نكستون, فيليب إ .0

 .دار الفكر العربي: القاهرة, السيد النعمان

استقاللية املدارس والتقييم مدخل إلى امللف املفتوح, ترجمة بهجت (. 0221)برنار , نور بورتو ودفافر, بوتاني .3

 .      178 -177, (102), اليونيسكو, مستقبلياتعبد الفتاح عبده, 

لبرامج إعداد املعلم في بعض البالد  ألاكاديميدراسة مقارنة لنظم الاعتماد (. 0223)د هنداوي محم, حافظ .4

الجودة , املؤتمر العلمي السنوي الحادي عشر, ألاجنبية ومدى الاستفادة منها في جمهورية مصر العربية

 13-10ل الفترة خال, جامعة حلوان, كلية التربية, الشاملة في إعداد املعلم بالوطن العربي أللفية جديدة

 .  مارس

في كلية  ألاكاديميدرجة تطبيق معايير الاعتماد (. 0215) بكار, بكار سليمانو  حسن, عبد الحميد سعيد .1

تحاد امجلة , التدريس وطلبة الدراسات العلياالتربية في جامعة السلطان قابوس من وجهة نظر هيئة 

 .   144-101, (0)17, سوريا, الجامعات العربية للتربية وعلم النفس

املعايير  ضوء في العالي التعليم مؤسسات في ألاكاديمي عتمادوالا  الجودة ضمان(. 0213)هللا  عبد أسوان حمزة, .1

 . 183-133, (32), اليمن, مجلة التواصل, والتطبيق النظرية بين الدولية

ة ألساتذة جامعة صنعاء في ضوء ألاكاديمياملمارسات (. 0215) الشويع, نبيلة عليالدعيس, محمد ناجي و  .7

-1, (04)1, اليمن, مجلة ألاندلس للعلوم إلانسانية والاجتماعية, وضمان الجودة ألاكاديميمعايير الاعتماد 

37      . 

 .أميرال للنشر والتوزيع: , القاهرةإدارة الجامعات بالجودة الشاملة(. 0212)النجار فريد , راغب .8

 .مجموعة النيل العربية: القاهرة, الجودة الشاملة في التعليم(. 0223)خالد محمد , الزواوي  .5

دراسة مقارنة لنظام الاعتماد الجامعي في الواليات (. 1557)أمين محمد , عادل عبد الفتاح والنبوي , سالمة .12

عة عين جام, مجلة كلية التربية, املتحدة وكوريا الجنوبية وإمكانية إلافادة منها في جمهورية مصر العربية

 .44-1, (01), شمس

javascript:document.getElementById('SearchTypeDDL').value='authortag_Text';document.getElementById('SearchValueTBX').value='حسن،%20عبد%20الحميد%20سعيد';search();
javascript:document.getElementById('SearchTypeDDL').value='authortag_Text';document.getElementById('SearchValueTBX').value='حسن،%20عبد%20الحميد%20سعيد';search();
javascript:document.getElementById('SearchTypeDDL').value='authortag_Text';document.getElementById('SearchValueTBX').value='بكار،%20بكار%20سليمان';search();
javascript:document.getElementById('SearchTypeDDL').value='authortag_Text';document.getElementById('SearchValueTBX').value='الشويع،%20نبيلة%20علي';search();
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, آفاق تربوية متجددة: نحو تطوير التعليم في الوطن العربي بين الواقع واملستقبل(. 0223)حسن , شحاتة .11

 .الدار املصرية اللبنانية, القاهرة

: , ترجمة محمود عبد الحميد مر  ي, الرياضمدير الجودة الشاملة(. 0221)جيروم , وارين وفانجا, شميث .10

 .بداع العاملية للنشر وإلاعالمدار آفاق لإل 

 الخاص في الجامعي التعليم تجربة :ألاكاديمي الاعتماد ومعايير العالي التعليم جودة (.0221)هالة  صبري, .13

 .005-178, (04), الجامعي التعليم جودة لضمان العربية املجلة, ألاردن

 وجهة من ألاردنية الجامعات في إدارة الجودة الشاملة تطبيق درجة(.  (2007عوض محسن هيام الصخري, .14

 .ألاردن الهاشمية, , الجامعةمنشورة غير ماجستير رسالة فيها, ينألاكاديميو أعضاء هيئة التدريس نظر

 وتأثير العراقية ألاهلية الكليات في الجامعية التدريسية العملية(. 0223) صباح والزبيدي, عباس العامري, .11

  فيها الجودة
 
, الخاصة الزرقاء جامعة في إلادارية والعلوم الاقتصاد لكلية الثاني العلمياملؤتمر , مستقبال

 .   474-407, ألاردن, الزرقاء

ضمان جودة ومعايير اعتماد مؤسسات (. 0221)سالمة عبد العظيم , صفاء محمود وحسين, عبد العزيز .11

املؤتمر السنوي , الاعتماد وضمان الجودة في املؤسسات التعليمية, تصور مقترح -التعليم العالي في مصر

, الجزء الثاني, ية ببني سويفكلية الترب, التعليمية إلادارةالثالث عشر للجمعية املصرية للتربية املقارنة و

 . دار الفكر العربي: القاهرة

الجودة الشاملة , اتجاهات حديثة في التخطيط والرقابة على الجودة(. 0221)توفيق محمد , عبد املحسن .17

 .دار الفكر العربي: القاهرة, وستة سيجما

 مجلة .تحليلية دراسة :املصري  الجامعي التعليم في تطبيقها وإمكانية الشاملة الجودة (.0222)فتحي  عشيبة, .18

  (. 3), العربية الجامعات اتحاد

 .الشروق دار :ألاردن ،الخدمات في الجودة إدارة(. 0221) نايف قاسم, علوان .15

 مجلة الجامعات في الشاملة إدارة الجودة مبادئ تطبيق ضوء في البشرية املوارد تنمية(. 0212)عاصم  علي, .02

 (. 7), الباحث

 .دار الصفاء للنشر والتوزيع: عمان, ألاردن، إدارة املعرفة( 0228)عليان, ربحي مصطفى   .01

لجامعة العمالية لتحقيق متطلبات تطبيق الجودة الشاملة با(. 0220) عمارة, الزهراء عبد الحفيظ محمد .00

 .  مصر, جامعة دمياط, كلية التربية, رسالة ماجستير غير منشورة, الاعتماد

, ملؤسسات التعليم العام والجامعي ألاكاديميالجودة والاعتماد (. 0228)مجيد, سوسن والزيادات, محمد  .03

 .دار صفاء للنشر والتوزيع: عمان
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متاح على الرابط , تطبيق الجودة الشاملة فى التعليم العالى نشرة حول (. 0228)املعهد العربي للتخطيط  .04

 http://www.higheredu.gov.ly/quality_control/quality_control_3.htm: التالي

 ملجلةا, العالي التعليم مؤسسات في الشاملة إدارة الجودة القياس أداة تطوير(. 0223)صالح  محمد املوسوي, .01

 . 135-87, (17)17, التربوية

ين في التعليم الجامعي في ضوء مفهوم إدارة ألاكاديميتطوير كفايات املشرفين (. 0224)جميل , نشوان .01

رام , ملفتوحةجامعة القدس ا, مؤتمر النوعية في التعليم الجامعي الفلسطيني, الجودة الشاملة في فلسطين

 .    يوليو 1 -3خالل الفترة , هللا

مكانية تطبيق مفاهيم الجودة الشاملة في جامعة مؤته من وجهة نظر إمدى (.0224)سماء أ, النوايسة  .07

 .الكرك , جامعة مؤته, رسالة ماجستير غير منشورة, فيها إلاداريين

 .دار وائل: عمان ،الجودة الشاملةاملنهجية املتكاملة إلدارة (. 0221)العقيلي عمر , وصفي .08
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