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  سعيد بن على العضاضي .د
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  ملخص 
حتديد املعوقات اليت حتول دون تطبيق إدارة اجلودة الشاملة يف مؤسسـات  "يتمثل اهلدف العام للبحث يف 

لدراسة، و قد مشلت فروض ال امليدانيةة الدراسمث أجريت  الدراسات السابقة، و قد مت استعراض "التعليم العايل
مت إعداد استبانه مكونـة مـن   .  لتوصياتفاالنتائج و القسم الثالث يتضمن النتائج مث ملخص جمتمع البحث، 

عنصر متثل املعوقات اليت حتد من تطبيق إدارة اجلودة الشـاملة يف مؤسسـات    38األول عبارة عن .  قسمني
  . منه يالتعليم العايل مقسمة إىل مخس جمموعات بينما القسم الثاين يعىن باملعلومات األولية عن املستقص

كلية الشريعة و : عضاء هيئة التدريس من الكليات النظرية جبامعة امللك خالدمت حتديد جمتمع البحث مجيع أ
 تو قـد بلغـت االسـتبيانا   .  أصول الدين، كلية العلوم اإلنسانية، كلية العلوم اإلدارية و املالية، كلية التربية

مـن  %) 60(رب تقاوصلت نسبة الردود الصاحلة للتحليل ، حيث استبانة) 204(اإلمجالية الصاحلة للتحليل 
   .إمجايل العينةً

  :   و قد مت اخلروج بعدة نتائج من الدراسة امليدانية كان أمهها
   يالحظ وجود اختالف من حيث درجة املوافقةرغم التقارب بني املتوسطات إال أنه  •
    : تواجه تطبيق إدارة اجلودة الشاملة يف مؤسسات لتعليم العايل اليتابرز  املعوقات  •

  .  فهوم التعلم مدى احلياةضعف إدراك م .1
  .  ضعف الدعم املايل لألحباث العلمية .2
  . ضعف إمكانيات املكتبات .3
  .زيادة العبء التدريسي .4

  .وجود اختالف بني اموعات الرئيسية للمعوقات وفقا للتخصص •
و خدمة اتمع ترجع إىل خربة عضـو   ةوجود فروق يف تقدير درجة األمهية للمعوقات التنظيمي •

  .  تدريس بينما ال توجد فروق يف بقية اجلوانبهيئة ال
  :    و قد مت اقتراح عدد من التوصيات أمهها

    .نشر ثقافة اجلودة •
  .ةياإلداراخلدمات والعامة البدء بقطاع اخلدمات جيب  •
  .هيئة التدريس االهتمام كثريا باحلوافز ألعضاء •
  .بدعم البحث العلمياالهتمام  •
    .برنامج اجلودة الشاملةخربات تشرف على تطبيق متتلك ات قياداختيار  •
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شامل ، Educationالتعليم ، Qualityاجلودةَ ، Managementاإلدارة : الكلمات املفتاحية
Total  

Summary 
 

The overall goal of this research is to identify the obstacles that prevent the 
application of TQM in institutions of higher education.  The previous studies 
have been reviewed.  Then, the field study has been made which include 
hypotheses and the results.  The third Section contains of summary of the results 
and the recommendations. 
A questionnaire is prepared that consist of two parts. The first part represents 38 

element that limit the application of TQM in institutions of higher education,  
while the second section deals with information from primary investigator.  
Research population have been identified four faculty members at King Khalid 
University, namely:  Faculty of Shariah and Fundamentals of Religion, Faculty of 
Humanities, Faculty of Business Administration and Finance, Faculty of 
Education. The total valid questionnaires for analysis is (204), where the 
percentage of responses suitable for analysis is (60%) of the total sample.  
The most important results from the field study are:   

• The main obstacles facing the application of TQM in institutions of 
higher education are:  

1. Weak understanding of the concept of lifelong learning.  
2. Weak financial support for scientific research.  
3. weak capacities of libraries.  
4. Increase the teaching load.  

• There is a difference between the major groups of constraints according 
to the specialization.  

• There is difference in assessing the degree of importance of the regulatory 
constraints and community service according to the experience of a 
faculty members, while in the rest of the sides.  

There are some proposed a number of recommendations including:  
• promote a culture of quality.  
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• should start the public and administrative services.  
• much attention to incentives for faculty.  
• interest in supporting scientific research. 
• select leadership that have experience in implementation of Total 

Quality Management. 
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  مقدمة

أصبحت اجلودة الشاملة حمور اهتمام معظم دول العامل باعتبارها ركيزة أساسية لنموذج اإلدارة اجلديـدة  
.  مواكبة املستحدثات العاملية من خالل مسايرة املتغريات الدولية واحمللية من أجل التكيـف معهـا  ا تتيح هلاليت 

أساليب متقدمة إلدارة اجلودة ودف إىل التحسني والتطوير املسـتمر  فإدارة اجلودة الشاملة تعتمد على تطبيق 
  ).2005اخلوىل ( واخلدماتتائج وحتقيق أعلى املستويات املمكنة يف املمارسات والعمليات والن

الكربى متمثلة يف اجلامعات لتبين مفاهيم اجلودة الشـاملة وتطبيقهـا   األكادميية انطلقت املؤسسات قد و
رفع كفاءة العـاملني  كذا  ى التحسني املستمر يف املنتج التعليمي وخمرجات العملية التعليمية، ودف العمل عل

ا مبا يضمن احلصول على خرجيني لديهم املعارف األساسية اليت تؤهلهم إىل التنافس يف كافة ااالت العملية 
شاملة على تـوفري األدوات واألسـاليب   وقد اعتمدت اجلودة ال.  العاملياحمللي و بكفاءة عالية على املستوى 

  .املتكاملة اليت تساعد املؤسسات التعليمية على حتقيق نتائج مرضية
و تعترب مؤسسات التعليم العايل منشآت ثقافية حتوي صفة الصفوة من أعضاء هيئة التدريس، املـوظفني،  

و .  احلصول على االعتماد األكادمييالطالب، املتعاملني وقد سعت كثري من اجلامعات إىل االهتمام باجلودة و 
قام عدد من الدول بإنشاء منظمات من شأا اإلشراف على اجلامعات ملساعدا بل و إرغامها علـى تطبيـق   

املركز الـوطين  "مفاهيم اجلودة الشاملة و من هذه الدول اململكة العربية السعودية حيث أنشأت ما يسمى بـ 
اجلودة الشـاملة يف اجلامعـات    و قد بدأ بالفعل يف اإلشراف على تطبيق معايري" للتقومي و االعتماد األكادميي

  .  السعودية
يقول .  وحىت يتم تطبيق اجلودة الشاملة يف جمال التعليم العايل ال بد من معرفة املعوقات اليت تواجه تطبيقها

Taylor and Bogdan, 1997)" ( لتحقيـق  ج مرضية املؤسسات التعليمية على حتقيق نتائلكي تساعد
القرار متخذي  وضع قاعدة عريضة من املعلومات واملؤشرات اليت متكن كافة اإلدارات وجيب اجلودة الشاملة 

  ". من الوقوف على مؤشرات القصور والقوة داخل املؤسسة التعليمية
العـايل يف  لذا قامت هذه الدراسة بالتركيز على معرفة و تصنيف املعوقات اليت تواجه مؤسسات التعلـيم  

تطبيق إدارة اجلودة الشاملة و قد مت اختيار جامعة امللك خالد للدراسة امليدانية لقياس  مدى تـوافر جمموعـة   
املعوقات، و يف ضوء هذه النتائج ميكن إعداد توصيات تساعد القيادات األكادميية يف التغلب علـى معوقـات   

  .   اجلودة الشاملة اليت تواجهها
م بدمج فرعي جامعـة امللـك   2000اليت تأسست عام السعودية إحدى اجلامعات  امللك خالدامعة جو

سعود و جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية حيث كانت األوىل متثل أعرق اجلامعات السعودية و الثانيـة  
و منذ تأسيس اجلامعة مت ربط خمرجاا بالتخصصات اليت .  العربية و العلوم الشرعية ةمتخصصة يف تدريس اللغ
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و أنشـأت أقسـاماً   ) ، علم النفساالتاريخ ، اجلغرافي(ختدم سوق العمل فألغت أقساماً كانت قائمة منذ عقود 
ألسنان و احلاسب أخرى بل كليات متفقة مع وظائف اخلدمة املدنية و سوق العمل مثل كلية الصيدلة و طب ا

  .اآليل
و قد واجهت جامعة امللك خالد كغريها من اجلامعات السعودية النقد الشديد بعد صدور التقييم األخـري  
الذي بني األداء املتواضع للجامعات السعودية، عندها أدركت أا تعمل بعيدا عن أنظمة اجلودة و االعتمـاد  

خططها و نتائج أعماهلا و قد فضلت العمل وفقا ملعايري اجلـودة و   األكادميي، لذا بدأت اجلامعة تعيد النظر يف
و تعترب هذه الدراسة رافدا من روافد التغذية .  االعتماد األكادميي حىت خترج من االجتهادات و العمل املرجتل

و العكسية جلامعات الدول النامية بشكل عام و للجامعات السعودية بشكل خاص و منها جامعة امللك خالـد  
سوف تفيد نتائجها يف إصالح بعض اخلالل و تستعجل بعض األمور يف جمال إعادة بناء التعليم العـايل علـى   

  .   أسس و معايري معرفية و عاملية
  مشكلة البحث و تساؤالته. 2

 بني التقييم الدويل األخري املستوى املتواضع ألداء اجلامعات السعودية و اليت تعمل بعيدا عن أنظمة اجلـودة 
الدولية و االعتماد األكادميي، وقد يكون السبب أن االهتمام يف املرحلة السابقة كان منصبا على إعداد البنيـة  

 و مراعاة املعـايري ’ التحتية من مدن جامعية و جتهيزات ذات جودة عالية على حساب تطوير الربامج األكادميية
مما اضطرها إىل التوقف لتتأمل مسريا خالل العقود  الدولية، و إعداد أعضاء هيئة التدريس، و البحث العلمي،

املاضية لتعيد بناء ذاا وفقا ألنظمة واضحة و معايري دولية معترف ا و منها االستفادة من تطبيق إدارة اجلودة 
و من خالل الدراسة االستطالعية و حبكم عمل الباحث مت التوصل إىل عدة معوقات حتد من تطبيق .  الشاملة
  :اجلودة الشاملة و كان من أبرزها يريمعا

  .  ضعف احلوافز املعنوية •
  .ضعف املكتبات •
  .تعقيدات إجراءات الترقية •
  .معايري قياس األداء اليت يشوا الغموض •
  .بطء التحول املعريف من التلقني إىل اإلرشاد و التوجيه •
  .زيادة العبء التدريسي على حساب البحث العلمي •
  .لألحباث العلميةضعف الدعم املايل  •
  .إمهال االتصال مبؤسسات التوظيف ملعرفة احتياجام •
  .قلة برامج التعليم املستمر •
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  . غموض معايري اختيار القيادات األكادميية •
  .  قلة وعي القيادات بضرورة تطبيق مفهوم اجلودة الشاملة •

  :و بشكل عام ميكن التعبري عن مشكلة الدراسة يف التساؤالت التالية
  املعوقات اليت حتد من تطبيق إدارة اجلودة الشاملة يف مؤسسات التعليم العايل؟ ما هي .1
هل ختتلف درجة تقدير أمهية معوقات تطبيق إدارة اجلودة الشاملة يف مؤسسات التعليم العايل وفقا  .2

  للتخصص؟    
لعايل وفقا هل ختتلف درجة تقدير أمهية معوقات تطبيق إدارة اجلودة الشاملة يف مؤسسات التعليم ا .3

  للخربة؟   
  أهداف البحث. 3

و حتـول دون   سيتمثل اهلدف العام للبحث يف حتديد املعوقات و املشاكل اليت تواجه أعضاء هيئة التـدري 
  : يلي تطبيق إدارة اجلودة الشاملة يف مؤسسات التعليم العايل و ذلك من خالل ما

  .دون تطبيق مفاهيم إدارة اجلودة الشاملةحتديد املعوقات الراهنة اليت ميكن أن تقف حجر عثرة  •
، اجلوانب ةاجلوانب القيادية، اجلوانب تنظيمي: تصنيف هذه املعوقات إىل مخس جمموعات و هي  •

  .  و املعرفية، جوانب البحث العلمي، جوانب خدمة اتمع ةالتعليمي
 .التعرف على أراء أعضاء هيئة التدريس خبصوص كل جمموعة •
مدى اختالف درجة أمهية معوقات تطبيق إدارة اجلودة الشاملة يف مؤسسات التعليم العايل وفقـا   •

  .     للتخصصات
مدى اختالف درجة أمهية معوقات تطبيق إدارة اجلودة الشاملة يف مؤسسات التعليم العايل وفقـا   •

  .   للخربة
عديد من التوصيات الـيت ميكـن   ميكن اخلروج بال ،يف ضوء النتائج اليت سوف يتم التوصل إليهاو •

  . التعليم العايل االسترشاد ا يف هذا اال تبسياساملتخذي القرار و واضعي السياسات اخلاصة 
  أمهية البحث . 4

تربز أمهية هذا البحث أن اجلامعات و من ضمنها اجلامعات السعودية تسـعى إىل تطبيـق إدارة اجلـودة    
  :الشاملة ألسباب عدة منها

  .اجلامعات من قبل اهليئات املعنية على تطبيق أنظمة اجلودة الشاملةإرغام  •
املنافسة اليت ستواجه اجلامعات نتيجة متغريات عدة منها انضمام كثري من الدول ملنظمة التجـارة   •

  .العاملية و توجه القطاع اخلاص االستثمار يف هذا اال
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 .أنظمة اجلودة و االعتماد األكادمييمن خالل مالحظات الباحث من ابتعاد بعض اجلامعات عن  •
لذا حتتاج اجلامعات إىل دراسات ميدانية تكشف هلا عيوا و نقاط ضعفها كي حتدد األسـلوب األمثـل   

و مثل هذه الدراسة سوف تلقـي  .  لتحول من العمل العشوائي إىل تطبيق أنظمة اجلودة و االعتماد األكادميي
تخذي القرار يف جامعة امللك خالد و يف بقية اجلامعات السـعودية  الضوء على بعض اجلوانب و سوف تفيد م

  .   بل جامعات الدول النامية بشكل عام
فضال عـن أـا   .  كما تتضح أمهية هذه الدراسة من نقص الدراسات امليدانية حول جودة التعليم العايل

ات أخرى، و بالتايل فان هـذا  سوف تفتح اال ملزيد من الدراسات حول هذا املوضوع بالتطبيق على جامع
البحث يعد إضافة أكادميية و حماولة لسد النقص يف هذا اال و إثراء للمكتبة العربية بكل ما يستخلص مـن  

  .    نتائج يف هذا اال املهم و احليوي
  أقسام الدراسة. 5

  :هذا البحث سوف ينقسم إىل ثالثة أقسام
مصطلحات الدراسة، الدراسـات الـيت    :من ناولت كالًالدراسات السابقة اليت ت: القسم األول •

تناولت إدارة اجلودة الشاملة يف مؤسسات التعليم العايل من جوانب متعددة، و الدراسات الـيت  
  .اهتمت بدراسة معوقات تطبيق إدارة اجلودة الشاملة يف مؤسسات التعليم العايل

اسة، جمتمع البحث، نتـائج الدراسـات   فروض الدر:  الدراسات امليدانية وتشمل: القسم الثاين •
  .امليدانية

  .النتائج و التوصيات: القسم الثالث •
  :اإلطار النظري: أوال

يهتم هذا اجلزء مبراجعة ما سبق أن كُتب من دراسات حول هذا املوضوع من قبل الباحثني يف هذا اـال  
  :  و هيت اجمموعثالث وبناء على ذلك ميكن تقسيم هذه الدراسات إىل 

 .مصطلحات الدراسة •
  .الدراسات اليت تناولت إدارة اجلودة الشاملة يف مؤسسات التعليم العايل من جوانب متعددة •
  .الدراسات اليت اهتمت بدراسة معوقات تطبيق إدارة اجلودة الشاملة يف مؤسسات التعليم العايل •

  .و فيما يلي عرض موجز ألهم هذه الدراسات
  مصطلحات الدراسة . 1

و سيقوم هذا اجلـزء بفـك    ،بنفس املعىنأحيانا  متستخدخمتلفة عن إدارة اجلودة مصطلحات هناك عدة 
  :اآلخركيف خيتلف عن و بينها بتعريف كل مصطلح فيما االرتباط 
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  Qualityاجلـودة 

اللجنـة القوميـة   ( أو تلك املتفق عليها معهاملستفيد من اخلدمة، هي درجة استيفاء املتطلبات اليت يتوقعها 
  ).2004لضمان اجلودة واالعتماد، 
  Quality Assuranceضمان اجلودة 

هي عملية مستمرة ونشاط منظم لقياس اجلودة طبقاً ملعايري قياسية بغرض حتليل أوجه القصور املكتشـفة  
واختاذ اإلجراءات الالزمة لتحسني وتطوير األداء مث قياس اجلودة مرة أخرى لتحديد مدى التحسن الذي حتقق 

كما يشمل ضمان اجلـودة وضـع املعـايري    . ض التأكد من االمتثال للمواصفات أو املتطلبات أو املعايري بغر
  )2004خوجة، (وإبالغها وحتديد املؤشرات الالزمة لرصد األداء واالمتثال للمعايري 

  Quality Controlضبط أو مراقبة اجلودة 

اللجنة القومية لضمان اجلودة واالعتمـاد،  (ودة هو جزء من إدارة اجلودة يركز على استيفاء متطلبات اجل
كما تعرف بأا عملية إدارية يقاس فيها األداء الفعلي باملقارنة مع األداء املتوقع وتتخذ اإلجراءات   ).2004

  ).2004خوجة، (األداءين التصحيحية بناًء على الفرق بني 
   Quality Improvingحتسني اجلودةَ 

حتدد انتقائياً الفرص الساحنة لتحسني املنتجات أو اخلدمات حيث تستهدف تقليل هي عملية منسقة منظمة 
كما تستهدف حتقيق مستوى منخفض من التباين ضماناً لثبات العملية والتحكم  ،االحنراف عن املعيار املرغوب

  ).2004خوجة، (يف النتيجة 
  Quality Management System  نظام إدارة اجلودة

اللجنة القوميـة لضـمان اجلـودة    (وأهداف إلدارة وضبط املؤسسة فيما خيص اجلودة هو إنشاء سياسة 
   ).2004واالعتماد، 
 Total Quality Management  اجلودة الشاملة إدارة 

و تعـين   Total الشاملة : إىل ثالث مفاهيم عبارة إدارة اجلودة الشاملة   )Witcher, 1990(قسم  
 Qualityاجلودة .  أن كل شخص يف املنظمة مبا فيهم العمالء و املنتفعون منها يعد مسئوال عن حتقيق اجلودة

ـ    Managementاإلدارة . و تعىن حتقيق متطلبات العمالء بدقة   ةو تعين التزام اإلدارة العليـا و التنفيذي
  . بتحقيق مستويات اجلودة

بتحديد مخسة مـداخل   (Harvey and Knihght, 1996)من  أما يف حقل التعليم فقد قام كل
  :  للتفكري يف اجلودة و هي

 . ميكن النظر للجودة يف جمال التعليم كاستثناء مميز يستطيع مقابلة أعلى املعايري •
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اجلودة يف جمال التعليم تعين حالة من التوافق بني العمليات اإلدارية و التعليمة من خـالل توحـد    •
 . املصفوفات للوصول إىل مستوى صفر من العيوب

 ).Crawford 1991(النظر للجودة من و جهة نظر الغرض من املنتج أو اخلدمة  •
 .  اجلودة هي قيمة مالية تنشأ من الكفاءة و الفاعلية •
دخل اخلامس ينظر إىل اجلودة على أا عمليات حتول يف صور تغيري نـوعي، آو شـكلي، أو   امل •

  .  إدراكي، و هذا املدخل يالئم مؤسسات التعليم
إدارة اجلودة الشاملة يف التعليم على أا جمموعـة اآلراء الـيت    Mukhopachyay, 2001)(عرف 
ضافة للعملية التعليمة، مالئمـة خمرجـات العلميـة التعليمـة     العملية التعليمة، القيمة امل زامتيا: تشمل مايلي

لالستخدام، توافق خمرجات التعليم مع األهداف املخططة و املواصفات و املتطلبات، جتنب حدوث العيوب يف 
 .العملية التعليمة، مقابلة التوقعات املتزايدة للعمالء

أسلوب متكامل يطبـق يف مجيـع   "تعليم بأا فقد عرف إدارة اجلودة الشاملة يف ال )2004عالونه، (أما 
و  فروع املنظمة التعليمية ومستوياا ليوفر لألفراد وفرق العمل الفرصة إلرضاء الطالب واملستفيدين من التعلم

  ".  ثبت جناحهااليت خدمات تعليمية حبثية بأكفأ األساليب جيب أن تقدم 
  الدراسات اليت تناولت إدارة اجلودة الشاملة يف مؤسسات التعليم العايل من عدة جوانب    . 2

باسـتخدام  املصـري                اجلامعيتقدمي تصور مقترح لتطوير التعليم ب )1996 ،عبد النىب(قام  
إدارة اجلـودة   ل مدخلحتلي يف الوصفيهـذه الدراسة املنهج  يفاستخدم وقد .  اجلودة الشاملة مدخل إدارة

، وقد توصلت الدراسـة  اجلامعيالتعليم  يف املعاصر وكيفية تطبيق هذا املدخل  اإلداريضوء الفكر  يفالشاملة 
حيث طرحـت  ، إىل أن اجلامعات املصرية بوضعها الراهن غري قادرة على مواكبة التغيريات والتحوالت العاملية

وما يتطلبه من ضـمانات  لتطوير التعليم اجلامعي دارة اجلودة الشاملة الدراسة تصوراً مقترحاً آلليات جديدة إل
  . املقترح اإلداريكفاءة وفعالية التنظيم  يفوإجراءات أساسية تسهم 

ـ التعرف على مفاهيم إدارة اجلـودة الشـاملة  على ) 1998، مسعد و أبو نبعة(هدفت دراسة  االت ، جم
جماالت تطبيق سلسـلة أال  ، تطبيقات اجلودة يف اجلامعات األجنبية، التعاون بني اجلامعات ومنظمات األعمال

   .إمكانية تطبيق إدارة اجلودة الشاملة يف اجلامعات األردنية األهلية، يف مؤسسات التعليم العايل) 9000(يزو 
بتقسيم عمالء مؤسسات التعليم العايل إىل جمموعتني  (Kanji and Tambi, 1999)اهتمت دراسة 

و اموعة الثانية يطلـق عليهـا   .  اموعة األوىل يطبق عليها عميل أوىل مثل العاملون و املعلمون :أساسيتني
أما من حيث املوقع فقـد  قسـما   .  عميل ثانوي مثل اجلهات احلكومية، و جهات الصناعية،و أولياء األمور
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ن دور العمـالء الـداخليني و   العمالء إىل عمالء داخليني و عمالء خارجيني، و قد بينا أن الطـالب يلعبـو  
  .اخلارجيني يف وقت واحد

بناء أداة لقياس إدارة اجلودة الشاملة يف مؤسسات التعليم العايل وذلك من خالل ب )2003، املوسوي(قام 
وتوصلت الدراسة إىل بناء مقياس تضـمن  .  التحقق من صدقها وثباا وقابليتها للتطبيق يف املؤسسات التربوية

 ،واملتابعة ،عة على أربعة جماالت إلدارة اجلودة يف مؤسسات التعليم العايل وهي متطلبات اجلودةفقرة موز 48
وقد أوصت الدراسـة بتطبيـق هـذا املقيـاس يف      . خدمة اتمع و، اختاذ القرار و، وتطوير القوى البشرية

  . مؤسسات التعليم العايل باملنطقة العربية
، كمـا ركـزت   بني جودة النوعية وجودة أعضاء هيئة التـدريس عرض العالقة ب) 2004، شاهني(قام 

أن دور و بينـت الدراسـة   .  دور التطوير املهين يف حتقيق جودة النوعية يف التعليم العايل أمهية والدراسة على 
 ،والترمجـة  ،والتـأليف  ،والتوجيه ،والتقومي، واإلرشاد ،بشكل عام يف التدريسينحصر عضو هيئة التدريس 

  .والبحث العلمي ،وخدمة اتمع ،والتطوير املهين
إىل حتديد مدى تطبيق مبادئ إدارة اجلودة الشاملة يف اجلامعة العربيـة  )  2004عالونه، (هدفت دراسة 

.  األمريكية من وجهة نظر أعضاء هيئتها التدريسية وحتديد أكثر مبادئ إدارة اجلودة الشاملة تطبيقا يف اجلامعـة 
رنة مستويات إدراك أفراد عينة الدراسة ملدى تطبيق مبادئ إدارة اجلودة الشاملة يف اجلامعة وفقـا  مقاكما متت 

وقد بينت نتائج الدراسة أن درجة تطبيق مبادئ إدارة اجلودة الشـاملة يف اجلامعـة   .  املستقلةلبعض املتغريات 
ودة الشاملة تطبيقـا يف اجلامعـة العربيـة    اجل إدارةجماالت  أكثر أنالعربية األمريكية كانت كبرية ، كما تبني 

جمال متابعة العملية التعليمية وتطويرها، مث جـاء جمـال   يليه  ،األمريكية جمال يئة متطلبات اجلودة يف التعليم
ال يوجـد  كما بينت الدراسة أنه   .تطوير القوى البشرية  ويف املرتبة األخرية جمال اختاذ القرار وخدمة اتمع

داللة إحصائية تبعاً لكل من اجلنس، املؤهل العلمي، سنوات اخلربة، اجلامعة الـيت ختـرج فيهـا،     اختالف ذو
  . والكلية اليت يدرس فيها، والعمر

الضوء على عالقة التقومي بتحسني نوعية التعليم يف برامج التعليم فقد ألقت ) 2004، أبو دقة(أما دراسة 
ر النوعية يف أي مؤسسة تعترب من مسئولية مجيع العاملني يف املؤسسة أوضحت الدراسة أن عملية تطوي، و العايل

  .حتت قيادة داعمة
إىل قياس جودة إجراءات وممارسات اجلامعـات الفلسـطينية يف   )2004، امليمي وآخران(هدفت دراسة 

ـِربامج الدراسات العليا وتقومي الطلبة وقبوهلم استناداً  لة الربيطانية من وجهة معايري الوكا إىلاجلوانب املتعلقة ب
  .واإلداريني األكادميينينظر 
  



   مممم2012- - - - ) ) ) ) 9((((العددالعددالعددالعدد                                      ���� � ��� ا	�����. د              لضمان جودة التعليم الجامعيلضمان جودة التعليم الجامعيلضمان جودة التعليم الجامعيلضمان جودة التعليم الجامعي    المجلة العربيةالمجلة العربيةالمجلة العربيةالمجلة العربية

          77                                                                                                                                الخامسالخامسالخامسالخامسالمجلدالمجلدالمجلدالمجلد

  
 

ثل مدخالً جديـداً  ميأن إعادة اهلندسة يتمثل يف األول .  منظومة حيكمها منطقان) 2004 فتحي،(أقترح 
 و.  أنه ميكن تطبيق ركائزها األساسية على خمتلف املنظمـات  ، و الثاينوفعاالً لتحقيق امليزة التنافسية للمنظمة

منظومة إعادة اهلندسة لتطوير أداء املنظمة التعليمية تتألف من ثالثة نظم فرعية ت الدراسة ى ذلك اقترحبناء عل
   . األهداف، والبيئة اهليكلية، وإجراءات تطوير األداء :و هيمتفاعلة فيما بينها 

كيف ميكن تطـوير كفايـات   "على السؤال التايل  اإلجابةببحث نظري من أجل ) 2004نشوان،(قام 
، و قد قدمت "املشرفني األكادمييني يف جامعة القدس املفتوحة يف ضوء مفهوم إدارة اجلودة الشاملة يف فلسطني؟

جل احلصول علي ألتطوير كفايات املشرفني الكادمييني لتطبيق إدارة اجلودة الشاملة من  اًمقترح اًالدراسة تصور
  : يلي مناسبة يتضمن ما ليميةتعخمرجات 
  .التنسيق بني القيادة التعليمية و تذكريها بأمهية التحسني والتطوير املستمر لعملية التعليم  •
 . االستفادة من اخلربات العاملية يف كافة الدول اليت تبنت إدارة اجلودة الشاملة •

عالقة نظام االعتماد العـام  ما هي : تساؤالت منهاعلى عدة إىل اإلجابة ) 2005خليل، (هدفت دراسة 
هـل مـن   ؟  ما هي عناصر  نظام اجلـودة ؟  للجامعة و االعتماد اخلاص للتخصص األكادميي بضمان اجلودة

و يف ظل التطور الذي شهدته ممارسات اجلودة و ظهور تطبيقات إدارة اجلودة ؟  املمكن تطبيقه على اجلامعات
أسئلة أخرى تصب يف نفس االجتاه بالتركيز باإلضافة إىل أمهية وقيمة؟  الشاملة هل سيبقى ملنهج ضمان اجلودة

 .على جتربة بعض اجلامعات العربية
فريي أن تطبيق مفاهيم إدارة اجلودة الشاملة يف مؤسسات التعليم العايل هـي عمليـة   ) 2005صاحل،(أما 

و كـل هـذه   .  متعددة اجلوانب فهناك النظام اإلداري، و النظام الفين، و النظام االجتماعي، و النظام املعريف
ه النظم تسـعى إلشـباع حاجـات    هذ.  النظم الفرعية جيب أن تعمل يف إطار كلي يقوم على أساس اجلودة

كما بني أيضا أن اجلودة الشاملة .  اجلماعات املختلفة ذات الصلة من خالل ممارسات تضمن جودة املدخالت
 ).  األنشطة املختلفة –أساليب التعليم  –البحوث  –التدريس (جيب أن تضمن جودة العمليات 

و  طبيق إدارة اجلودة الشاملة يف مؤسسات التعليم العايلاملفاهيم التالية املتعلقة بت) 2007 ،أبو داوود(بني 
كما تتطرق إىل أهم مبادئ .    مفهوم إدارة اجلودة الشاملة مفهوم ضبط النوعية، مفهوم ضمان النوعية،: هي

اجلانب اإلنساين، التطوير الشامل املستمر، النظام والتفكري النظامي، التركيز علـى   : مثل الشاملة إدارة اجلودة
 التغذيـة "، مشاركة اجلميع وإرجـاع األمـر    العمليات، القيادة واإلدارة، اختاذ القرارات بناء على احلقائق

 :كما ناقش ثالثة من متطلبات إدارة اجلودة الشاملة يف التعليم العايل و هي  . ، رضا املنتفع باخلدمة"العكسية
توحيد العمليـات  ، ع العاملني لتعزيز الثقة بإدارة اجلودةلدى مجي التوعية والقناعةا، الدعم ومؤازرة اإلدارة العلي

  .لرفع مستوى جودة األداء و جعله يتم بطريقة أسهل
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إىل توفري إطار إدارة اجلودة الشاملة اليت تؤكد التحسينات ) Venkatraman )2007هدفت دراسة  
حتليـل  و قد مت   .الشاملة يف التعليم العايلاملستمرة يف التعليم باعتباره وسيلة مقبولة لتنفيذ برامج إدارة اجلودة 

يف خمتلف العوامل احلامسة مثـل املمارسـات التعليميـة    عن طريق النظر إدارة اجلودة الشاملة يف التعليم العايل 
هـذه  . والعائد على االستثمار يف تطبيقات إدارة اجلـودة الشـاملة   ،إدارة اجلودة الشاملةمعوقات القائمة، و

-Deming's wheel of Planدونـج  إىل وضع إطار للجودة الشاملة تعتمد عجلة  االكتشافات أدت
Do-Check-Act cycle لتنفيذ التحسينات املستمرة يف برامج التعليم العايل.     

بدراسة إدارة اجلودة الشاملة يف التعليم اجلامعي و مدي إمكانية تطبيقهـا يف بيئـة   ) 2008الربيعي ،(قام 
وجود أهداف واقعية : و قد أوجز مقومات اجلودة يف مؤسسات التعليم اجلامعي  و من أمهها . التعليم العراقية

ملزمة يف اـال األكـادميي    ومهام قابلة للتحقق، وجود سياسات لتنفيذ للوصول إىل األهداف، وجود معايري
بني شروط تكامـل منظومـة    كما.  واال اإلداري واال الطاليب واال اخلاص بالبنية األساسية واملوارد

توافر وتفاعل واستمرارية نظم اجلودة ومقوماا داخـل مؤسسـات   : اجلودة الشاملة يف التعليم العايل و منها
التعليم وضمان فاعليتها ىف املراجعة والتطوير املستمر، وجود كيان أو كيانات لتقييم األداء وضـمان اجلـودة   

ظهرت العديد من  كما  .ليمية، وجود صندوق خاص لتطوير التعليمعلى أن تكون خارج سيطرة املؤسسة التع
 ,(Hergner and Reeves, 2000): الكتابات يف جمال اجلودة الشاملة يف التعلـيم العـايل أمثـال   

(McAdam and Welsh, 2000).  
  الدراسات اليت تناولت معوقات تطبيق إدارة اجلودة الشاملة يف مؤسسات التعليم العايل. 3

إدارة اجلـودة الشـاملة يف   املعوقات احملتملة يف تطبيـق  حبصر  )1998، مسعد أبو نبعة و(دراسة  قامت
وتوصلت الدراسة إىل بناء إستراتيجية إلدارة اجلودة الشاملة يف اجلامعـات األهليـة   مؤسسات التعليم العايل 

  .األردنية
ج اجلودة الشاملة يف مؤسسات التعليم األسباب اليت أدت إىل تعثر برنامإىل ) 1998، العلوي(و قد أشار 

  : يلي هي ما العايل يف الدول العربية و
 . تقادم اهلياكل اإلدارية والتشبث بقيم إدارية وثقافة تنظيمية يصعب االنفكاك منها  •
 . عمال الفكرأتغليب النظام على  •
 . إضعاف دور جمموعات العمل واالس و االعتماد على املركزية •
 . هيمنة القطاع اإلداري على القطاع األكادميي  •
 . ضعف كفاءة اإلداريني وبعض القيادات األكادميية •
 . البطء يف اختاذ القرارات و التغيرياخلوف من  •
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 . التعليم املعتمد على التلقني واالستظهار بدالً من التحليل واالستنتاج واالبتكار •
 . يف لغرض الكسب املادي التأل البحث العلمي لغرض الترقية واحنصار  •
التابعـة لـوزارة    تواجه كليات املعلمني اليتالتعرف على املعوقات إىل  )1998 ،عوض(دراسة هدفت 

سواء املتعلقة باإلدارة أو بأعضاء هيئة التدريس، أو العـاملني أو تلـك املتعلقـة     ) آنذاك(املعارف السعودية 
كليات املعلمـني   و مديريوكالء  على مجيع عمداء ودراسة الأجريت و قد .  الوسائل التعليمية بالطالب و

وكـالء تلـك    لعمداء واألكادميي التابعة لإلدارة العامة لكليات املعلمني، وقد تبني من نتائجها تدىن املستوى 
دورات  أيحيصلوا علـى  مل منهم غري حاصلني على درجة الدكتوراه و%) 76.19(الكليات حيث وجد أن 

  . غري ختصصام يفاملعيدين يقومون بتدريس مقررات  تدريبية، كما أن
 السـياحي تسليط الضوء على مدى قدرة مؤسسات وبرامج التعلـيم  ب) 2002 الشعيب،(دراسة  قامت 
 املكـتيب الدراسة على األسـلوب   يفومدى تلبيته الحتياجات سوق العمل، واعتمد الباحث  العايل والفندقي

 السياحيتعوق توسع التعليم  اليتقد خلصت الدراسة إىل وجود عدد من املعوقات  و.  لعرض وحتليل البيانات
 العـايل يتزايد فيه الطلب علـى التعلـيم    الذيالوقت  يفباحتياجات سوق العمل  ليفياململكة  يف والفندقي

  . وتنخفض فيه الطاقة االستيعابية له
 العربية و التعليمية الشاملة لدى مؤسسات التعليمعلى زيادة تعميق مفهوم اجلودة ) 2005اخلويل، (عمل 

أمهية دورها يف الوقوف على مواطن القصور وتعزيز مواطن القوة ألي مؤسسة تعليمية تتبىن هذا املفهـوم   زإبرا
جبامعة قطـر  نظر أعضاء اهليئة األكادميية  ات وجهو قد مت أخذ .  كحالة دراسية جتربة جامعة قطرو قد قدم 

كمحاولة إلبراز أمهية مفهوم اجلودة يف توفري املؤشـرات الضـرورية لـألداء    األداء ظام تقومي حول تطبيق ن
  . األكادميي اليت متكن كافة اجلهات املعنية من العمل على التحسني والتطوير املستمر لتحقيق األهداف املنشودة

اتمعية واإلقليمية الـيت  إىل الكشف عن عدد من التحديـات فقد هدفت  )2005،زاهر آل(دراسة أما 
.  تواجـه مؤسسات التعليم العالـي  واليت تتطلب تطوير األداء األكادميي ألعضاء هيئة التدريس العاملـني ا

قد أكدت الدراسة على العديد من التوجهات العاملية املعاصرة املهتمة بتطوير التعليم العايل، وأشارت إىل أن و 
يقوم بالعديد من األدوار اليت ال ميكن أن تكون ثابتة، وإمنا تـتغري   التعليم العايل عضو هيئة التدريس مبؤسسات

و قد توصـلت  .  بتغري حاجات املستفيدين واملوقف التعليمي، وجماراة التطورات يف البيئة الداخلية واخلارجية
من دقة اختياره مث إعداده ية داب مؤسسات التعليم العايل االعتناء بعضو هيئة التدريسالدراسة إىل انه ينبغي على 

  .  واالهتمام املستمر بتمكينه من تطوير قدراته ومهاراته العلمية واملهنية بعد حصوله على درجة الدكتوراه
للتعليم من خالل دراسة  اإلستراتيجيةحتقيق األهداف  يفتقييم دور اجلامعات ب) 2005 التركستاين،(قام 

قد أظهرت نتائج الدراسة وجود العديد مـن   و.  احتياجات سوق العمل مدخالت التعليم وخمرجـاته لتلبية
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مبا  اجلامعيوذلك بتعديل مسار التعليم  اجلامعيسياسة التعليم  يفأبرزت احلاجة إىل إعادة النظر  اليتالتحديات 
ني قـد ال  يتالءم ومتطلبات البيئة اجلديدة للتعليم حيث أن سوق العمل بدأ يضع شروطاً معينة لقبول اخلـرجي 

  . تكون متوفرة لديهم بسبب عدم مواءمة املناهج التعليمية مع طبيعة األعمال
معوقات جناح إدارة اجلودة الشاملة يف اجلامعـات  فقد بني عدة أمور منها  )2005الغامدي، (أما دراسة 

مراحل تطبيـق  أهم  ها، و يف اية الدراسة مت عرضهم االستراتيجيات املطلوبة لتطبيقبينت خالهلا أ السعودية
  .اجلودة الشاملة جبامعة طيبة

بدراسة التحديات والعقبـات الـىت تواجـه     Ahmed and Hamdoon (2007)قام كل من 
مؤسسات التعليم العايل يف دولة اإلمارات يف تنفيذ إدارة اجلودة الشاملة حيث أجريت الدراسة على جامعـة  

منسـويب  اليت وردت يف االستبيان تعترب عقبات حقيقية تواجه و قد أثبتت الدراسة أن كل العقبات .  الشارقة
هناك شبه توافق يف اآلراء فيما بـني  و . و هي بالفعل حتول دون التنفيذ الناجح لنظام اجلودة يف اجلامعةاجلامعة 

  . على أمهية التكيف مع نظام اجلودةمنسويب اجلامعة 
رة اجلودة الشاملة يف مؤسسات التعليم العايل و الـيت  املعوقات العامة لتطبيق إدا) 2007آل داوود (بني 

   :ميكن اختصارها يف النقاط التالية
   .عدم التزام اإلدارة العليا •
   الشاملة وليس على النظام ككل التركيز على أساليب معينة يف إدارة اجلودة •
   إدارة اجلودة الشاملة عدم مشاركة مجيع العاملني يف تطبيق •
  .إىل مرحلة التطبيق عدم انتقال التدريب •
   .تتوافق مع خصوصية املؤسسة تبين طرق وأساليب إلدارة اجلودة الشاملة ال •
 .مقاومة التغيري من بعض املديرين و بعض العاملني •
   .توقع نتائج فورية •
 يف الكليات الشاملة اجلودة إدارة تطبيق إمكانية مدى على التعرف إىل) 2007احلكاري ( دراسة هدفت

 إدارة جدة لتطبيقهـا  مبدينة األهلية الكليات تواجهها اليت الصعوبات أبرز على والتعرف جدة، دينةمب األهلية
 الوصـول  مت البيانات اليت وحتليل لوصف املسحي الوصفي املنهج الباحثة استخدمت و قد   .الشاملة اجلودة
 ، و قد توصلت جدة األهلية مبدينة الكليات إداريني و تدريس هيئة أعضاء من الدراسة جمتمع تكون وقد إليها،

  :أمهها عديدة نتائج إىل الدراسة
 . عالية بدرجة ممكنة األهلية الكليات يف الشاملة اجلودة إدارة مبادئ تطبيق إمكانية •
 .جدا عالية بدرجة األهلية الكليات يف الشاملة اجلودة إدارة مبادئ تطبيق أمهية •
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 .متوسطة بدرجة كانت األهلية الكليات على الشاملة اجلودة إدارة مبادئ تطبيق معوقات وجود •
تواجه مؤسسات التعليم العايل واجلامعي يف الدول العربية و من  اليتاملشكالت ) 2009الترتوري، (ناقش 
اخنفاض اإلنتاجية، زيادة التكاليف، نقص املوارد املالية، وتبين أساليب غري فعالة لتحقيـق األهـداف    أبرزها 

ــاملني     ــدى العـ ــوظيفي لـ ــا الـ ــتوى الرضـ ــدين مسـ ــذلك تـ ــودة، وكـ   .املنشـ
ومواجهة هذه التحديات والتغلب عليها أمر يف غاية األمهية، ليس فقط لتتمكن هذه املنظمات من املنافسة، بل 

من البقاء، لذلك كان ال بد من التطبيق السليم والشامل ملفهوم إدارة اجلودة لتحسني مستويات اجلودة لتتمكن 
  .  ومتكني املنظمة من التميز

 ,Tian, Xiushu; Liu, Yingna; Liu, Dongmei; Liنـاقش كـل مـن    
Yuhong; Yang, Ming (2010)    وجود وتطور التعليم العايل لبناء وعي اجلودة، وإنشـاء

والوقوف على واقع إصالح التعليم   فكرة ضمان اجلودة وبناء نظام ضمان اجلودة العلمية للتعليم العايل
والتحديات اليت تواجه تأسيس نظام ضمان اجلـودة يف التعلـيم   من خالل مناقشة الصعوبات العايل، 

   .العايل يف الصني
  :مايلي من العرض السابق للدراسات السابقة يتضح

 ةالدراسات بينت كيف أن إدارة اجلودة الشاملة حتتوى على مفاهيم متداخلـة و متشـابك  بعض  •
 .يصعب التفرقة فيما بينهم و تستخدم أحيانا مبعىن واحد

بعض الدراسات اهتمت بكيفية قياس األداء و البعض اآلخر اهتم بتقدمي اقتراحات للتطوير إال أا  •
 .جتردت من التطبيقات امليدانية

اآلخر أبرزت املعوقات اليت تواجه مؤسسات التعليم العايل بعرض نظري فقط و إن كان  البعض   •
  . هناك دراسات ميدانية فهي حمدودة و تقتصر على نوع واحد من هذه املعوقات و مت إغفال البقية

ن املعوقات اليت تواجه مؤسسات التعليم العايل و حتول دوجمموعة من خالل العرض السابق ميكن تصنيف 
معوقات اجلوانب القيادية، معوقـات اجلوانـب   : تطبيق إدارة اجلودة الشاملة، إىل مخسة أقسام رئيسية و هي

، معوقات اجلوانب التعليمية و املعرفية، معوقات جوانب البحث العلمي، معوقات جوانـب خدمـة   ةالتنظيمي
إال أن أياً من الدراسات السابقة مل تقم بدراسة ميدانية تشمل مجيع هذه املعوقات و هذا ما سـوف  .  اتمع

  .  تقوم به هذه الدراسة
عن طريق دراسة جمموعة املعوقات اليت حتول دون تطبيق امليدانية اجلزء التايل الدراسة  يتناولمن هنا سوف 

مفاهيم إدارة اجلودة الشاملة يف مؤسسات التعليم العايل من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس بـالتطبيق علـى   
 . جامعة امللك خالد باململكة العربية السعودية
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  امليدانية ةالدراس: ثانيا

 فروض البحث. 1

ية و الدراسات السابقة مت تطوير عدد من الفروض من اجل حتقيـق أهـداف   يف ضوء الدراسة االستطالع
  :البحث و تتلخص فروض الدراسة يف التايل

توجد جمموعة من املعوقات حتول دون تطبيق إدارة اجلودة الشاملة يف مؤسسة "الفرض األول  •

  "التعليم العايل

ختتلف درجة تقدير أمهية معوقات تطبيق إدارة اجلودة الشاملة يف مؤسسـات  "الفرض الثاين  •

  )"   الكلية(التعليم العايل لدى عينة البحث وفقا للتخصص 

ال ختتلف درجة تقدير أمهية معوقـات تطبيـق إدارة اجلـودة الشـاملة يف     "الفرض الثالث  •

  "  مؤسسات التعليم العايل لدى عينة البحث وفقا للخربة

  تمع البحث و العينةجم. 2

  جمتمع البحث  1-2

) أستاذ، أستاذ مشارك، أستاذ مساعد، حماضر، معيـد (مت حتديد جمتمع البحث مجيع أعضاء هيئة التدريس 
كلية الشريعة و أصول الـدين، كليـة العلـوم    : من الكليات النظرية جبامعة امللك خالد و عددها أربع و هي

  : و عند توزيع االستبانة مت مراعاة التايل.  املالية، و كلية التربية اإلنسانية، كلية العلوم اإلدارية و
 5وزعت هذه االستبانة على أعضاء هيئة التدريس ممن كانت خربم األكادمييـة أكثـر مـن     •

 . سنوات
قسم، وكيـل   سروعي ما أمكن أن يكون عدد كبري من أفراد العينة ممن تقلد مواقع قيادية كرئي •

كلية، عميد كلية أو ممن مارسوا العمل اإلداري داخـل الكليـات أو يف أي إدارة مـن إدارات    
و يف العموم غالبيـة  .  اجلامعة و السبب أن بعض أسئلة االستبانة تقتضى بعض اخلربات اإلدارية

ة من فترات العمل اإلداري يف فتر امنسويب جامعة امللك خالد من أعضاء هيئة التدريس قد مارسو
  .حيام األكادميية

  حدود الدراسة. 3

اقتصرت الدراسة على الكليات النظرية املتواجدة مبدينة أا، فاجلامعة موضع البحث لديها كليات نظريـة  
 : يلي أخرى متباينة األغراض، منها ما خيدم تعليم البنات، و منها ما خيدم أغراض حمددة، و قد مت استبعاد ما

  . ت و املعاهد اليت ال تتصف باخلصائص التقليدية للتعليم العايلمجيع الكليا •
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مركز : الكليات اليت تعتمد يف تدريسها على أعضاء هيئة التدريس منتدبني من كليات أخرى مثل •
 .دراسة الطالبات تفاديا لالزدواجية

التعلـيم  ربية ويف السابق تتبع وزارة الت كليات املعلمني اليت ضمت حديثا إىل اجلامعة و قد كانت •
 .ألا مل تندمج بعد يف مسار اجلامعة

عليم البنات لـنفس  كانت تابعة للرئاسة العامة لتات واليت ضمت حديثا إىل اجلامعة وكليات البن •
  .مستقلة ةهو حداثة عهدها باجلامعة و ال زال ينظر إليها على أا ثقافة تنظيميالسبب السابق و

  أدوات البحث. 4

  األداةاختيار  4-1

املالحظة : رغم أن هناك عدداً من الطرق املوضوعية و الكمية كان بإالمكان استخدمها جلمع البيانات مثل
حساسية : لعدة أسباب منها تالشخصية، دراسة احلاالت، و املقابالت، إال أن الباحث فضل أسلوب االستبانا

الطرق الشائعة يف مجـع البيانـات فغالبيـة     من تاملوضوع حبكم عالقته باجلودة الشاملة، كما أن االستبانا
مما يسهل على الباحث مقارنة النتائج و هـذا سـيؤدى إىل زيـادة     تالدراسات السابقة استخدمت االستبانا

 38القسم األول عبارة عـن  .  بناء على ذلك مت إعداد استبانه مكونة من قسمني.  املصداقية و معدل الثبات
من تطبيق إدارة اجلودة الشاملة يف مؤسسات التعليم العايل مقسـمة إىل مخـس    عنصر متثل املعوقات اليت حتد

ـ ةمعوقات اجلوانب القيادية، معوقات اجلوانب التنظيمي:  جمموعات و املعرفيـة،   ة، معوقات اجلوانب التعليمي
ت األولية عن معوقات جوانب البحث العلمي، معوقات جوانب خدمة اتمع، بينما القسم الثاين يعىن باملعلوما

  . منه ياملستقص
  تقييم األداة 4-2

املهتمني ذا املوضوع يف جمـال إدارة األعمـال و    سمت توزيع االستبانه على عدد من أعضاء هيئة التدري
إدارة اجلودة الشاملة لتحكيم االستبانة من حيث وضوح العبارات و انتمائها، الصياغة اللغوية، كفاية املفردات 

-Pre) (قام الباحث بإجراء التعديالت املقترحة و مت إجـراء اختبـار    ناء على أراء احملكمنيب ولكل حمور، 
Test   حيث وزعت االستبانة على عينة صغرية مت اختيارها من جمتمع البحث حيث طلب منهم حتديد درجـة

و ذلك عن طريق وضع دائرة حول الرقم الذي يعرب عن درجة املوافقة مـن  املوافقة على وجود تلك املعوقات 
موافـق بدرجـة   ) 5(موافق،  4حمايد، ) 3(قليل املوافقة، ) 2(غري موافق مطلقا، ) 1: (، حيث) 5إىل  1(

  . وقد نتج عن ذلك إدخال بعض التعديالت على القائمة.  عالية
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  الثبات 4-3

عضو هيئة تدريس  47على عينة استطالعية مكونة من " ألفا"معامل  حلساب ثبات األداة استخدم الباحث
  ).1(و كانت النتائج حسب اجلدول رقم 

  

  درجة الثبات ) 1(جدول 

  األداة ككل  5  4  3  2  1  األبعاد

  و89  و85  و68  و68  و26  و89  معامل الثبات

  

عدا البعد الثاين حيث قام الباحث يتضح من اجلدول السابق أن مجيع األبعاد تتمتع بدرجة ثبات عالية فيما 
بإعادة صياغة مفرداته و مبا أن معامل ثبات االختبار ككل كان مرتفعا فقد قلل من أثر اخنفاض ثبـات البعـد   

  .الثاين
  طرق مجع و مراجعة البيانات. 5

) 207(احلصـول علـى   حيـث مت   للمستقصى منهم ةمتت عملية مجع البيانات على أساس توزيع استبان
متت مراجعة االستبانات للتأكد من استيفاء البيانات املطلوبة و اسـتبعاد  بعد ذلك .  استبانة من جمتمع البحث

مل تستكمل من بعض األفراد و بـذا أصـبحت   ات استمار) 3(اليت مل تستكمل حيث قام الباحث باستبعاد 
تقـارب  لردود الصـاحلة للتحليـل   احيث بلغت نسبة  استبانة) 204(االستبانات اإلمجالية الصاحلة للتحليل 

يوضح عدد مفردات العينة و نسبة الـردود  ) 2(و اجلدول رقم  .من إمجايل العينة و هي نسبة عاليةً%) 60(
  .موزعة حسب الكليات و أعضاء هيئة التدريس

  

  عدد أعضاء هيئة التدريس و عدد الردود ) 2(جدول 

  عدد أفراد العينة  الكلية
  النسبة

%  
  عدد الردود

  النسبة

%  

  35.29  72  47.52  163  الشريعة و أصول الدين
  33.33  68  21.57  74  العلوم اإلنسانية
  20.58  42  20.40  70  التربية

  10.78  22  10.49  36  العلوم اإلدارية و املالية
  100  204  100  343  اموع
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  ترميز و إدخال البيانات و حتليلها. 6

و قد مت إدخاهلا يف احلاسب اآليل مث مراجعتها و حتليلها بواسـطة   ،االستقصاءمت ترميز البيانات يف استمارة 
و قد مت تطبيق االختبارات اإلحصائية املناسبة لطبيعة البيانات و فـروض  .  SPSSجمموعة الربامج اإلحصائية 

، االحنراف باألوزاناملتوسط املرجح : الدراسة، حيث مت استخدام األساليب اإلحصائية التالية يف حتليل البيانات
 independentاملستقل " ت"اختبار ، و  ANOVAلعينة واحدة، حتليل التبيان " ت"اختبار  املعياري،
t-test.   
  نتائج الدراسة امليدانية. 7

  نتائج اختبار صحة الفرض األول   7-1

توجد جمموعة من املعوقات حتول دون تطبيق إدارة اجلودة الشاملة يف مؤسسة التعلـيم  "و الذي ينص على 
-One- Sample T لعينة واحدة ) ت(وقد اقتضت عملية اختبار صحة الفرض تطبيق اختبار ، " العايل

Test    عن طريق حزمة الربامج اإلحصائيةSPSS يوضح النتائج) 3(، و اجلدول رقم  :  
  

    ملعرفة أمهية املعوقات اليت حتول دون تطبيق إدارة اجلودة الشاملة يف مؤسسات التعليم العايل " ت"نتائج اختبارات ) 3(جدول رقم 

  

  اموعات

  

  الرقم

  

  املعوقات

  

  املتوسط

  

االحنراف 

  املعياري

  نتائج االختبار

 تقيمة 
مستوى 

  املعنوية
  النتيجة

  اجلوانب  القيادية 

القيادات األكادميية تطبيق إدارة اجلودة عدم قناعة بعض   1
  الشاملة

  معنوي  ،000  6.94  1.13  3.78

 معنوي ،000 9.15 1.02 3.93  غموض معايري اختيار القيادات األكادميية   2
غموض استراتيجيات و سياسات تطبيق إدارة اجلودة   3

  الشاملة      
 معنوي ،000 6.70 1.20 3.80

و جود غموض لدى بعض القيادات حول تطبيق إدارة   4
  اجلودة الشاملة 

 معنوي ،000 10.06 0.96  3.96

 معنوي  ،000  19.13  9.06  3.86  املتوسط العام للعوائق القيادية 

  ةاجلوانب التنظيمي

 معنوي ،000 11.20  0.89  4.00  ضعف احلوافز املعنوية    1
 معنوي ،000 8.01 1.12 3.89  ضعف احلوافز املالية   2
 معنوي ،000 7.80 1.04 3.81  االفتقار إىل ظروف عمل مناسبة    3
 معنوي ،000 10.10 0.98  3.99  قلة مشاركة أعضاء هيئة التدريس يف اجلوانب اإلدارية  4
 معنوي ،000 5.82 1.11 3.64 ضعف قنوات االتصاالت بني أقسام و إدارات اجلامعة   5
 معنوي ،000 9.76 1.03 4.00  قلة االعتماد على العمل اجلماعي   6
 معنوي ،000 6.89 1.18 3.81  االفتقار إىل املساواة يف الفرص بني أعضاء هيئة التدريس  7
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 معنوي ،000 7.46 1.13 3.84  تقادم أساليب اختيار أعضاء هيئة التدريس  8
 معنوي ،000  7.59 1.05 3.79  احلديثة املناسبة للعمل األكادميي ةقلة الوسائل التعليمي  9
 معنوي ،000  3.90 1.36 3.52  ضعف الثقة يف أعضاء هيئة التدريس        10
 معنوي ،000  12.79 0.90 4.14  ضعف إمكانيات املكتبات   11
 معنوي ،000  7.14 1.16 3.82  قلة اخلدمات االجتماعية املقدمة لعضو هيئة التدريس    12
 معنوي ،000  6.75 1.21 3.81  طول إجراءات ترقية عضو هيئة التدريس    13
 معنوي ،000  9.51 1.00 3.95  حمدودية برامج التنمية املهنية لعضو هيئة التدريس  14
 معنوي ،000  8.20 1.07 3.88  مركزية اخلدمات اإلدارية املقدمة ألعضاء هيئة التدريس  15
 معنوي ،000  6.90 1.13 3.77  االفتقار إىل معايري موضوعية لقياس األداء     16
 معنوي ،000  5.60 1.42 3.79  يف اجلامعة يالتنظيم خغلبة الطابع البريوقراطي على املنا  17

 معنوي  ،000  24.27  0.144  3.85   ةاملتوسط العام للعوائق التنظيمي
  

  

  اجلوانب التعليمية 

  و

  املعرفية  

 معنوي ،000 11.71  0.92  4.07  االعتماد يف إيصال املعرفة على الطرق التقليدية و التلقني   1
 معنوي ،000 2.82 5.14 4.44  )التعليم املستمر(ضعف إدراك مفهوم التعلم مدى احلياة   2
 معنوي ،000 8.03 1.15 3.92  تقييد حرية التعبري و التفكري النقدي لدى الطالب  3
 معنوي ،000 8.69 0.98  3.85  االفتقار إىل آليات لتنمية سلوكيات املعرفة لدى الطالب   4
5  

 معنوي ،000  12.82 0.85 4.08  إمهال تشجيع الطالب على التطوير املعريف الذايت

 معنوي  ،000  10.51  0.228  4.07  و املعرفية ةاملتوسط العام للعوائق التعليمي

جوانب  البحث 

  العلمي

 معنوي ،000 12.53  0.90  4.12  زيادة العبء التدريسي على حساب البحث العلمي  1
 معنوي ،000 11.11 0.91 4.00  حمدودية الوسائل البحثية املُعنية لعضو هيئة التدريس  2
 معنوي ،000 12.75 0.92 4.16  ضعف الدعم املايل املقدم لألحباث العلمية    3
البحثية اليت تضمن أولويات صعوبة حتديد االحتياجات   4

  التميز
 معنوي ،000  11.30 0.88  3.99

قلة مشاركة أعضاء هيئة التدريس يف الشراكة مع املراكز   5
  البحثية  العاملية و احمللية 

 معنوي ،000  11.76 0.94 4.10

 معنوي ،000  7.48 0.96 3.71  غموض املعايري العلمية لتقييم األحباث    6
 معنوي ،000  10.74 0.85 3.91  املوارد البشرية املؤهلة العاملة يف مراكز األحباثندرة   7

 معنوي  ،000  17.15  0.154  3.99 املتوسط العام للعوائق البحث العلمي 
  

  

 معنوي ،000 8.22  0.92  3.75  انعدام معايري قياس رضاء العمالء الداخليني و اخلارجيني  1
 معنوي ،000 8.46 1.03 3.87  العالقة بني اجلامعة و سوق العملضعف   2
 معنوي ،000  10.61 0.90 3.95  ضعف االتصال مبؤسسات التوظيف ملعرفة احتياجام  3
 معنوي ،000  10.15 0.99  4.00  االفتقار إىل آليات تتلمس مشكالت اتمع    4
 معنوي ،000  7.44 1.08 3.80  قلة برامج التعليم املستمر   5
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  جوانب 

  خدمة اتمع 

  

 معنوي  ،000  18.95  0.103  3.87  املتوسط العام للعوائق خدمة اتمع
 معنوي ،000  21.68  9.59  3.93  املتوسط العام جلميع العوائق 

  

يتضح من اجلدول السابق أن مجيع املتوسطات التجريبية قد وقعت يف حدود حد الكفاية الـيت ارتضـاها   
جلميع عناصر املزيج التسويقي بكـل  العام إلجابات املستقصي اإلمجايل املتوسط فقد بلغ ).   3(الباحث و هو

و رغم التقارب بني املتوسطات إال .  )3(حد الكفاية و هو أعلى من ) 3.93(أدواا الرئيسية و الفرعية  بلغ 
ضعف إدراك مفهـوم   "فقد جاء يف املرتبة األوىل .  يالحظ وجود اختالف بينهم من حيث درجة املوافقةأنه 

ـ ، )4.44(مبتوسط " )التعليم املستمر(التعلم مدى احلياة  و املعرفيـة و   ةو هذا يتبع جمموعة املعوقات التعليمي
و هو أعلى املتوسطات ) 4.07(و املعرفية  ةالذي بلغت نسبة املتوسط العام اإلمجايل موعة املعوقات التعليمي

  .  اإلمجالية
و هـذا ينتمـي إىل    )4.16(مبتوسط " ضعف الدعم املايل املقدم لألحباث العلمية "أتى نية و يف املرتبة الثا

لثـة  و يف املرتبة الثا).  3.99(جمموعة معوقات البحث العلمي الذي بلغ املتوسط العام اإلمجايل هلذه اموعة 
حيث بلغ املتوسـط   ةو هو يتبع جمموعة املعوقات التنظيمي )4.14(مبتوسط " ضعف إمكانيات املكتبات"أتى 

  ). 3.85( ةالعام اإلمجايل موعة املعوقات التنظيمي
و هو  )4.12(مبتوسط "  زيادة العبء التدريسي على حساب البحث العلمي "أما يف املرتبة الرابعة فأيت 

الشراكة قلة مشاركة أعضاء هيئة التدريس يف "يتبع جمموعة معوقات البحث العلمي،  و يف املرتبة اخلامسة أتى 
و مها يتبعان جمموعة املعوقات الـيت تواجـه البحـث     )4.12(مبتوسط " مع املراكز البحثية  العاملية و احمللية 
  ).  3(العلمي كما يتضح من اجلدول رقم 

مبتوسـط  " ضعف قنوات االتصاالت بني أقسام و إدارات اجلامعة " و يف املرتبة ما قبل األخرية أتى املتغري 
و مهـا يتبعـان   ) 3.52(مبتوسط " ضعف الثقة يف أعضاء هيئة التدريس " هذا املتغريات هو  و آخر) 3.64(

  .، و قد بلغ جمموع متوسطات جمموعة املعوقات القيادية اقل املتوسطاتةجمموعة املعوقات التنظيمي
فوجه االتفاق يف درجة أمهية وجود .  )2007(احلكاري و تتفق هذه النتيجة و ختتلف مع ما توصل إليه 

هذه الدراسة و يف دراسة احلكاري كانت  يف الشاملة اجلودة إدارة مبادئ تطبيق أمهيةاملعوقات حيث وجد أن 
 اجلـودة  إدارة مبادئ تطبيق معوقات وجودإىل أن ) 2007(أما االختالف فقد توصل احلكاري  .جدا عالية
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بينما أثبتت هذه الدراسة أن أمهيـة وجـود    متوسطة بدرجة كانتمبدينة جدة  األهلية الكليات على الشاملة
قد أجريت علـى  ) 2007(و قد يكون سبب االختالف أن دراسة احلكاري   .املعوقات كانت بدرجة عالية

مؤسسة أكادميية أهلية و هذه الدراسة أجريت على مؤسسة أكادميية حكومية و هي ختتلف يف عدة أمور مالية 
 . ةو تنظيمي ةيميو تعل

و بشكل عام ميكن أن خنلص إىل أن املستقصى منهم قد أمجعوا على وجود مجيع املعوقات الـيت تواجـه   
مـن  األول و يف ضوء التحليل السابق لنتائج الفرض .  مؤسسات التعليم العايل عند تطبيق إدارة اجلودة الشاملة

توجد جمموعة مـن املعوقـات   "و الذي ينص على ميكن القول بقبول صحة هذا الفرض فانه فروض الدراسة 
  ".حتول دون تطبيق إدارة اجلودة الشاملة يف مؤسسة التعليم العايل

  نتائج اختبار صحة الفرض الثاين  7-2

ختتلف درجة تقدير أمهية معوقات تطبيق إدارة اجلودة الشاملة يف مؤسسات التعلـيم  "و الذي ينص على 
حتليل التبـاين  وقد تطلب اختبار صحة الفرض تطبيق اختبار )" الكلية(العايل لدى عينة البحث وفقا للتخصص 

  . تحليلالنتائج ) 4(و يوضح اجلدول رقم ، (ANOVA)أحادي االجتاه 
  ملعرفة تقدير أمهية املعوقات وفقا للتخصص (ANOVA)ل التباين نتائج حتلي) 4(جدول رقم 

  جمموع املربعات  مصدر التباين  املعوقات
درجة 

  احلرية

متوسط 

  املربعات

  نتائج االختبار

  قيمة ف
مستوى 

  املعنوية
  النتيجة

  

  القيادية

    18.64  3  55.92  بني اموعات

1.56  

  

0.20  

غري 
  معنوي

داخل 
  اموعات

1165.53  98  11.89  

  

  ةالتنظيمي

  340.44  3  1021.32  بني اموعات
داخل  معنوي  0.017  3.56

  اموعات
9068.51  95  95.45  

  

  ةالتعليمي

  118.35  بني اموعات

  
3  39.45    

0.954  

  

0.418  

غري 
داخل  معنوي

  اموعات
4011.80  97  41.35  

  

البحث 

  العلمي

  59.31  3  177.95  بني اموعات
  

4.18  

  

0.008  
داخل  معنوي

  14.18  97  1376.00  اموعات

  معنوي      50.21  3  150.53  بني اموعات  خدمة اتمع
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داخل 
  اموعات

949.45  98  9.68  
5.18  0.002  

إمجايل أبعاد 

  املقياس

  1638.90  3  4916.70  بني اموعات
داخل  معنوي  0.02  3.42

  اموعات
45025.75  94  478.99  

  

أن هناك اختالفا بني متوسط املربعات للمجموعات الرئيسية للمعوقات الـيت  ) 4(يتضح من اجلدول رقم 
كلية الشريعة و أصول : و هي عبارة عن أربع كليات) الكلية(حتول دون تطبيق اجلود الشاملة وفقا للتخصص 
اإلدارية و املالية، و كلية التربية، حيث كان متوسط املربعـات  الدين، و كلية العلوم اإلنسانية، و كلية العلوم 

مث املعوقـات  التعليمـة   ) 50.21(يليها معوقات خدمة اتمع مبتوسط ) 59.31(ملعوقات البحث العلمي 
و املعوقات القيادية  مبتوسط  ةو يأيت يف املرتبة الرابعة و اخلامسة كل من املعوقات التنظيمي) 39.45(مبتوسط 

احملسوبة لكل جمموعـة رئيسـية مـن    " ف"و يتضح أيضا أن قيم .  على التوايل) 18.64(و ) 340.44(
ـ    و  ةاملعوقات على حدة جاءت متباينة، فالبعض جاء معنوي و اآلخر أتى غري معنـوي، فاملعوقـات التنظيمي

أتت  ةدية  و التعليميبينما القيا) 0.05اقل من (معوقات البحث العلمي و معوقات خدمة اتمع أتت معنوية 
  ).  4(انظر اجلدول رقم ) 0.05أكرب من (غري معنوية 

ال يوجـد اخـتالف ذو داللـة    الذي توصل إىل انه )  2004عالونه، (و تتفق هذه النتيجة مع دراسة 
إدارة اجلودة الشاملة يف اجلامعة العربية األمريكية من وجهة نظر أعضـاء هيئتـها   عند تطبيق مبادئ إحصائية 

  . عضة هيئة التدريس لكلية اليت يدرس فيهالالتدريسية تبعاً 
لذا ميكن القول بأن هناك اختالفاً و فروقاً ترجع لنوعية التخصص و بناء على ذلك و يف ضـوء التحليـل   

ختتلف أمهية معوقـات تطبيـق إدارة اجلـودة    "رض الثاين الذي ينص على السابق فان النتائج تؤكد صحة الف
  ".    الشاملة من وجهة نظر عينة البحث باختالف الكلية

  نتائج اختبار صحة الفرض الثالث   7-3

ال ختتلف درجة تقدير أمهية معوقات تطبيق إدارة اجلودة الشاملة لدى عينـة البحـث   "و الذي ينص على 
و ،  independent t-testاملسـتقل  ) ت(وقد تطلب اختبار صحة الفرض تطبيق اختبار " وفقا للخربة

  ). 5(يوضح اجلدول رقم 
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  ملعرفة تقدير أمهية املعوقات وفقا للخربة  independent t-testنتائج ) 5(جدول رقم 

  املتوسط  العدد  اموعات  املعوقات
االحنراف 

  املعياري

  نتائج االختبار

  قيمة ت
مستوى 

  املعنوية
  النتيجة

  ةالقيادي
  4.22  14.91  46  20أقل من  سنة 

  غري معنوية  0.136  1.50
  2.66  15.94  56  سنة 20أكثر من 

  ةالتنظيمي
  10.21  63.19  46  20أقل من  سنة 

  معنوية  0.043  2.05
  9.78  67.32  53  سنة 20أكثر من 

  التعليمية
  3.73  19.56  46  20أقل من  سنة 

  غري معنوية  0.237  1.19
  7.98  21.09  55  سنة 20أكثر من 

البحث 

  العلمي

  4.59  27.32  46  20أقل من  سنة 
  غري معنوية  0.106  1.63

  3.23  28.60  55  سنة 20أكثر من 

  خدمة اتمع
  4.04  18.34  46  20أقل من  سنة 

  معنوية  0.004  2.97
  2.23  20.23  56  سنة 20أكثر من 

  

و جوانب  ةاجلدول السابق وجود فروق يف تقدير درجة األمهية للمعوقات يف اجلوانب التنظيمييتضح من 
القياديـة،  (خدمة اتمع ترجع إىل مستوى خربة عضو هيئة التدريس بينما ال توجد فروق يف بقية اجلوانـب  

و تتفق هـذه  .  فقا للخربةلذا ميكن القول إمجاال بوجود فروق بني عينة البحث و).  التعليمية، البحث العلمي
عنـد تطبيـق   ال يوجد اختالف ذو داللة إحصائية الذي توصل إىل انه )  2004عالونه، (النتيجة مع دراسة 

لعـدد  إدارة اجلودة الشاملة يف اجلامعة العربية األمريكية من وجهة نظر أعضاء هيئتها التدريسية تبعـاً  مبادئ 
  .سنوات اخلربة

ال "التحليل السابق فان النتائج تؤكد صحة الفرض الثاين الذي يـنص علـى    و بناء على ذلك و يف ضوء
  "ختتلف درجة تقدير أمهية معوقات تطبيق إدارة اجلودة الشاملة لدى عينة البحث وفقا للخربة

  ملخص النتائج و التوصيات: ثالثا

  ملخص النتائج. 1

  .ميكن تلخيص أهم هذه النتائج فيما يليمن خالل استعراض نتائج الدراسة امليدانية السابق عرضها و 
  .يالحظ وجود اختالف بينهم من حيث درجة املوافقةرغم التقارب بني املتوسطات إال أنه  1-1
    : ابرز  املعوقات الىت تواجه تطبيق إدارة اجلودة الشاملة يف مؤسسات لتعليم العايل و هي  1-2

و  ةو هو يتبع جمموعة املعوقات التعليمي" )املستمرالتعليم (ضعف إدراك مفهوم التعلم مدى احلياة  •
  .  املعرفية
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  .  و هذا ينتمي إىل جمموعة معوقات البحث العلمي"ضعف الدعم املايل املقدم لألحباث العلمية  •
   ةو هو يتبع جمموعة املعوقات التنظيمي  "ضعف إمكانيات املكتبات •
  و يتبع جمموعة معوقات البحث العلمي  و ه"  زيادة العبء التدريسي على حساب البحث العلمي •
  " قلة مشاركة أعضاء هيئة التدريس يف الشراكة مع املراكز البحثية  العاملية و احمللية  •
فقد أتى يف املرتبة ما قبل األخرية، و " ضعف قنوات االتصاالت بني أقسام و إدارات اجلامعة"أما  •

  " لتدريسضعف الثقة يف أعضاء هيئة ا" آخر هذا املعوقات هو 
أظهرت الدراسة وجود اختالفا بني متوسط املربعات للمجموعات الرئيسية للمعوقات اليت حتـول   1-3

  ).الكلية(دون تطبيق اجلودة الشاملة وفقا للتخصص 
و جوانب خدمة  ةبينت الدراسة وجود فروق يف تقدير درجة األمهية للمعوقات يف اجلوانب التنظيمي 1-4

القياديـة،  ( مستوى خربة عضو هيئة التدريس، بينما ال توجد فروق يف بقية اجلوانب اتمع و هي ترجع إىل
  .  ، و إمجاال ميكن القول بعدم وجود فروق وفقا للخربة)التعليمية، البحث العلمي

  التوصيات. 2

 إداريـة ، وبناء منظومـة  أنظمتهايف حاجة ماسة ملراجعة أن جامعة امللك خالد ، نتائج هذه الدراسةظهر ت
وهلذا فـإن    .اجلامعيةخمرجاا تحسني األداء، وتطوير لاجلودة الشاملة جبميع جوانبها، إدارة تعتمد على تطبيق 

لذا و وفقآ لنتـائج هـذه   .  اجلودة الشاملةليقوم املسئولون بإزالة معوقات تطبيق إدارة احلاجة أصبحت ملحة 
املسئولني يف جامعة امللك خالد لتساعدهم يف إزالـة  و التوصيات على قترحات الدراسة سوف تعرض هذه امل

  :   املعوقات اليت تعيق تطبيق إدارة اجلودة الشاملة و منها
  

و أمهية معـايري اجلـودة و    التغيري وحتسني األداء نشر ثقافة اجلودة للقيادات أوال إلقناعهم بأمهية •
وانب القيادية ذات أمهية عاليـة  فقد اتضح من نتائج البحث أن معوقات اجل  .االعتماد األكادميي

كما جيب على القياديني إقناع بقية منسويب اجلامعة من أكـادمييني و إداريـني و   .  لعينة الدراسة
طالب بأمهية تطبيق إدارة اجلودة الشاملة حىت يكون هناك معيار تعرف اجلامعة من خالله توجهها 

 .و تقدمها
اخلـدمات  والعامـة  ، البد من البدء بقطاع اخلدمات ةامععند تنفيذ برنامج اجلودة الشاملة يف اجل •

فاجلامعة خالية من كـل  .  مثل االهتمام باملكتبات، و توفري النوادي، و الصاالت رياضيةة ياإلدار
فقـد بينـت   . للجامعة) األكادميي(هذه اخلدمات و هي تعترب البنية التحتية لبدء العمل التشغيلي 
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االفتقار إىل ظـروف  "و " ضعف إمكانيات املكتبات"هو  ةالتنظيمينتائج البحث أن اكرب العوائق 
 ".   عمل مناسبة

هيئـة التـدريس و    ألعضاء) معنوية و مالية(جيب على اجلامعة االهتمام كثريا باحلوافز االجيابية  •
ألشعارهم باالنتماء والوالء فعضو هيئة التدريس طرف مهـم  يف الفرص  ةو املساوا مراعاة العدالة

تضمن اجلامعة تعاونه يف إجناح تطبيـق إدارة  مل حيفز فكيف  إذاو اح برامج اجلودة الشاملة يف إجن
فقد بينت الدراسة أن ضعف احلوافز املالية و املعنويـة مـن اكـرب املعوقـات     .  اجلودة الشاملة

 . ةالتنظيمي
من همة األكادميية املأعضاء اهليئة األكادميية باجلامعة فرصة املشاركة يف اختاذ وصنع القرارات منح  •

" ضعف الثقة يف أعضاء هيئة التـدريس "فرغم أن عائق . خالل اللجان واجلمعيات املهنية وغريها
 . إال انه ال يزال مرتفعا جدا ةكان اقل العوائق التنظيمي

و ذلك عن طريق دعم األحباث العلمية ماليـا و  تم كثريا بدعم البحث العلمي  أنعلى اجلامعة  •
اعات عن عضو هيئة التدريس الذي يقوم باجناز حبث علمي خالل الفصل الدراسـي  ختفيض الس

فقد تبني من نتائج الدراسة أن ضعف الدعم املايل و زيادة العبء التدريسي ميثالن أعلى معوقات 
 .جوانب البحث العلمي 

عن أبعد اجلامعة مما  إغفاالً لربامج خدمة اتمع و التعليم املستمرهناك  أنتبني من نتائج الدراسة  •
لذا على اجلامعة تعيني متخصصني يشرفون على عمادة خدمـة  .  ائفها األساسيةوظأحد ممارسة 

اتمع و تقدمي الدعم الالزم هلم من تفويض السلطة إىل الدعم املايل من أجل ربط اجلامعة باتمع 
الدورات التدريبية و الربامج  و االستفادة من أعضاء هيئة التدريس لبحث قضاياه و من مث تكثيف

 ةباإلضافة إىل تقدمي االستشارات و احملاضرات التثقيفي.  العلمية اليت حيتجها اتمع بأسعار رمزية
 .  و األمسيات األدبية التطوعية للجمهور

رغم بدء اجلامعة االهتمام باجلودة الشاملة و االعتماد األكادميي إال انه يتضح من نتائج الدراسـة   •
ن مجيع املعوقات اليت حددها الباحث متثل أمهية عالية لدى عضو هيئة التـدريس، و يبـدو أن   أ

اجلامعة تفتقد إىل اخلربات اإلدارية املؤهلة يف هذا اال لذا عليها أن ختتار مـن بـني أعضـائها    
ـ  برنامج اجلودة الشاملة،يف تطبيق متتلك خربة إدارية وأكادميية ات قياد ا ذلـك  و إذا تعذر عليه

فيمكنها االستعانة ببيوت خربة دولية هلا باع طويل و خربة عريقة يف جمال جودة التعليم العـايل  
 . لإلشراف على تطبيق اجلودة الشاملة و تدريب القيادات األكادميية يف اجلامعة
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ـ  • ذا بينت الدراسة أن املتوسط العام ملعوقات اجلوانب التعليمة واملعرفية كان أعلى املتوسطات و ه
و املعرفية اليت تتفق مـع اجلـودة    ةيدل على أن هناك خالال كبريا يف الطرق و الوسائل التعليمي

 : الشاملة لذا على اجلامعة عمل اآليت
o  لتشجيع حرية التعبري و التفكري النقدياالهتمام بآراء ومقترحات الطلبة .  
o  دف العكسية تطوير آليات واضحة وحمددة إلتاحة أسلوب التغذيةاحلوار واملناقشة. 
o    تكثيف االهتمام بنوعية جودة املقررات والوسائط التعليمية والتخصصـات والـربامج

  .مستحدثات العصر احلايلملالءمة األكادميية من حيث اإلعداد واإلخراج 
  أفكار لبحوث مستقبلية . 3

  :  ما يلييقدم الباحث هنا أفكارا و اقتراحات لبحوث و دراسات مستقبلية ميكن إجيازها في
هذه الدراسة أخذت جامعة امللك خالد مكاناً إلجراء الدراسة امليدانية إال أنه ميكن لباحثني دراسة  .1

جمموعة املعوقات اليت تقيد تطبيق إدارة اجلودة الشاملة من وجهة نظر أعضاء هيئة التـدريس يف  
و اتضـح مسـارها    اجلامعات السعودية األخرى خصوصا اجلامعات اليت اكتملت بنيتها التحتية

كما ميكن دراسة هذه املعوقات من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس يف أي . األكادميي و البحثي
  . جامعة من جامعات الدول النامية

هذه الدراسة اقتصرت على وجهات نظر أعضاء هيئة التدريس و ميكن للدراسـات الالحقـة أن    .2
و املتعاملني اخلارجيني، كما أقتصـر جمتمـع    تركز على أراء بقية الشرائح كاملوظفني و الطالب

البحث على الكليات النظرية و اليت جتمعها قواسم مشـتركة إال أنـه ميكـن تطبيقهـا علـى      
 .التخصصات العلمية و من مث مقارنة نتائجها بنتائج هذه الدراسة

ربية بشكل عام و دراسة مدى مالئمة تطبيق التجارب العاملية يف إدارة اجلودة الشاملة يف البيئة الع .3
 .السعودية بشكل خاص ةالبيئي
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   vBulletin 3.8.1العربية 

TranZ by alfatemy www.arabsys.net  
 

 الكليات الشاملة على اجلودة إدارة تطبيق إمكانية مدى) "2007( علي بن حسن بنت ملا، احلكاوي .6

 املكرمة مبكة التربية والتخطيط ، كلية التربوية اإلدارة ، قسمالقرى أم جامعة، "جدة مبدينة األهلية
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بالتعاون مع املنظمة العربية املنعقدة جبامعة امللك خالد اإلدارة االستراتيجية ملؤسسات التعليم العايل 

  هـ 1426شوال  12ـ  10للعلوم اإلدارية من الفترة 
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  .خالد
  

التطوير املهين ألعضاء اهليئات التدريسـية كمـدخل   "، )2004( حممد عبد الفتاح ،شاهني .13
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، جامعة امللـك خالـد،   عهد خادم احلرمني الشريفني يفلندوة التعليم ، حبث مقدم "العربية السعودية
  27ص. 2002مارس  15 -3خالل الفترة من 
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