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  :ملخص
  

يتمثل الهدف الرئيس لهذه الدراسة في تحليل إمكانية تطبيق معـايير وركـائز وأسـس إدارة    
عى العديد من المؤسسات الجودة الشاملة في جامعة بيرزيت، كون الجودة مطلب ضروري تس

إلى تحقيقه، فالجودة هي القوه الدافعة المطلوبة لدفع الجامعة بكـل فعاليـة لتحقيـق أهـدافها     
  .ورسالتها

ومن هذا المنطلق حاولت الدراسة التعرف على آراء أعضاء هيئـة التـدريس والمـوظفين     
الجودة الشاملة في جامعـة  اإلداريين والطلبة في المجاالت التي يجب أن يتم فيها تطبيق إدارة 

بيرزيت المتعلقة بالعملية األكاديمية واإلدارية والمالية وبعالقة الجامعـة بـالمجتمع المحلـي    
وقـد ارتكـزت    .وبمدى توفر التجهيزات والمختبرات العلمية واهتمامها بعملية البحث العلمي

يس والمـوظفين  الدراسة على أسئلة وفرضيات تقيس مستوى الرضا لدى أعضاء هيئة التـدر 
اإلداريين والطلبة حول مجاالت تطبيق إدارة الجودة الشاملة عن طريـق قيـاس المتغيـرات    
األساسية للدراسة مثل الجنس والرتبة األكاديمية ومكان التدريس في الجامعة وعـدد سـنوات   

كما تضمنت الدراسة مراجعة عامة  .الخدمة في الجامعة والمؤهل التعليمي والتخصص العلمي
لدراسات السابقة العربية واإلنجليزية المتعلقة في هذا المجال لما لهـا مـن عالقـة وثيقـة     ل

وإلنجاز أهداف الدراسة، فقد تم جمـع البيانـات والمعلومـات المتعلقـة      .بموضوع الدراسة
بالدراسة من مصادر ثانوية وأولية، وتشتمل المصادر الثانويـة علـى الكتـب والـدوريات     

أما المصادر األولية فقد تم الحصول عليها من خـالل اسـتخدام ثـالث     .والدراسات السابقة
يستقصي األول آراء أعضاء هيئة التدريس لمدى تطبيق إدارة الجودة الشـاملة فـي    استبانات

الثانية فأعتمد عليها لمعرفة آراء المـوظفين اإلداريـين، أمـا     االستبانةجامعة بيرزيت،  أما 
الذين أنهوا أكثر مـن  (يه الستقصاء آراء الطلبة الملتحقين بالجامعة الثالثة فأعتمد عل االستبانة

 ). فصلين دراسيين

 Stratified Randomوقد اختيرت عينة الدراسـة بطريقـة العينـة الطبقيـة العشـوائية      

Sampling  ومن ثم تم ) أساتذة ،موظفين، طلبة( وتم تقسيم مجتمع الدراسة إلى ثالث طبقات



 

وعنـد   .بقة بحيث تكون العينة في مجملها ممثلة ألفراد مجتمع الدراسةاختيار عينة من كل ط
 Cronbach(باستخدام معامل كرونبـاخ ألفـا    االعتماديةإجراء التحليل اإلحصائي لمستوى 

Alpha ( الثالث تبين أن  االستباناتلقياس مدى ثبات المقياس وحسب االتساق الداخلي ألجزاء
المـوظفين   السـتبانة ) 0.98(، و)0.94(ضاء هيئة التـدريس و أع الستبانةقيمة كرونباخ ألفا 

الثالث بثبـات   االستباناتالطلبة، وهذه النتيجة تشير إلى تمتع  الستبانة) 0.89(اإلداريين، و 
وقد استخدم العديد من األساليب اإلحصائية لغـرض التحليـل، منهـا     .يفي بأغراض الدراسة

وسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والنسـب  أساليب اإلحصاء الوصفي كالتكرارات المت
لمعرفة إذا كان هناك تشابه أو اخـتالف بـين طبقـات مجتمـع     ) T-Test(المئوية واختبار 

ـ   One Way Analysis of Variance، واختبـار تحليـل التبـاين األحـادي     ةالدراس

(ANOVA)  واختبار توكيTukey   وذلـك  للمقارنات البعدية بين المتوسـطات الحسـابية ،
 Statistical Package for Social االجتماعيـة برنامج الرزم اإلحصائية للعلوم  باستخدام

Sciences.  عدم دعم عملية البحـث العلمـي   فهي أما أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة
بالشكل الكافي خاصة من حيث منح إجازة التفرغ العلمي ألعضاء هيئة التدريس أو من حيث 

تبين أن البيئة مهيأة فـي كليـات التجـارة واآلداب    كما  .التمويل الالزم لعملية البحثتوفير 
 .والهندسة لتطبيق إدارة الجودة الشاملة أكثر من كلية العلوم والدراسات العليا

ضرورة إعادة هيكلة التنظيم اإلداري والمالي فـي  بمجموعة توصيات أهمها الباحثة وأوصت 
تصميم البرامج واألساليب ، وضرورة مع فلسفة إدارة الجودة الشاملة الجامعة على نحو يتوافق

التعليمية والمناهج الدراسية في ضوء دراسة احتياجات ومتطلبات سوق العمل والمستفيدين من 
ضرورة قيام الجامعة بـإجراء  ، وحيث األعداد المطلوبة، والمواصفات المتوقعة في المتعلمين

 .األكاديمية أم اإلدارية أم المالية الكتشاف األخطاء ومعالجتهاتقييم دوري ألعمالها، سواء 
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شهد العصر الحالي اتساعاً معرفياً هائالً، وتطوراً حضارياً سريعاً ومضـطرداً، وإذا كانـت   
ويعـد  . المعرفة هي ركن هذه الحضارة اإلنسانية، فإن التعليم هو األداة الرئيسية لهذه المعرفة

جامعي أحد المظاهر المهمة للنهضة الحضارية، باعتبار أن هذا النـوع مـن التعلـيم    التعليم ال
نقل : يضطلع بمجموعة من األدوار المهمة، والتي يمكن إجمالها في ثالث مجاالت رئيسية هي

  .المعرفة من خالل التدريس ، إنتاج المعرفة من خالل البحث العلمي، وخدمة المجتمع والبيئة 
  



 

الحاجة إلى تطوير التعليم الجامعي وتحسين جودته، وال يمكن أن يتأتى ذلـك  ومن هنا نشأت 
التطوير إال من خالل البحث الجاد والمتعمق عن السبل المختلفة لتقويم وتحسين الجـودة فـي   
جميع جوانب العمل داخل الجامعات وخاصة فيما يتعلق بأداء كل من الطلبة، وأعضاء هيئـة  

 .امعيةالجالتدريس ونظم اإلدارة 

وهي مجموعة من  (TQM)ومن أهم مداخل تقويم األداء الجامعي مدخل إدارة الجودة الشاملة 
المعايير واإلجراءات التي يهدف تنفيذها واألخذ بها إلى التحسين المستمر في المنتج التعليمي، 
مع مراعاة أن هذه اإلجراءات ال تقتصر على فرد دون أخر في المؤسسة، وال علـى وظيفـة   

  .ون أخرى، وإنما تشمل كل العناصر المادية والبشرية بالمؤسسة التعليمية د
وعلى الرغم من تقدم تطبيقات إدارة الجودة الشاملة في منظمات الدول المتقدمة إال أنه يمكـن  
القول أن تطبيقاتها في المنظمات العربية ما زالت في بـداياتها األولـى، وذلـك ألن التعلـيم     

العربي الذي شهد توسعاً كمياً خالل العقود الثالث الماضـية لـم يواكبـه    الجامعي في الوطن 
 تحسين في نوعيته وجودته، 

فقد بقي هذا التعليم وألسباب وعوامل متعددة محافظاً على تقليديته سواء مـن حيـث فلسـفته    
يم وأهدافه وهياكله اإلدارية وبناه التنظيمية أو من حيث محتوى برامجه وأساليبه ونظم التقـو 

المعتمدة فيه، ولذلك فإنه نتيجة لجمود وتقليدية نظام التعليم الجامعي في الوطن العربي بشـكل  
عام وبفلسطين بشكل خاص ، فقد وجهت إلى هذا النظام العديد من االنتقادات بسبب قصـور  
فاعليته وكفاءته والتي تجلت من خالل عدم قدرته على االسـتجابة للمتطلبـات االجتماعيـة    

  ).1999جبريل، (صادية والثقافية والسياسية للمجتمع العربي واالقت
ويمكن القول بأن لعملية تقويم جودة األداء الجامعي دوراً هاماُ جداً فـي تطـوير الجامعـات    
العربية بشكل عام وفي الجامعات الفلسطينية بشكل خاص لما تنفرد به هذه الجامعة من وضع 

من العجز المستمر في موازنتها والقيود والعوائق  مميز وخاص جداً، كظروف عملها الصعبة
  .التي تفرضها السلطات العسكرية اإلسرائيلية على األداء اليومي لها

والزال المجتمع الطالبي في هذه الجامعات يتعرض لضغوطات كثيرة ممـا يجعـل متابعـة    
ويم جودة المنـتج  العملية األكاديمية في غاية الصعوبة، وهذا يضفي أهمية كبيرة على عملية تق

التعليمي، بحيث يجعل من إجراء دراسات حول هذا الموضوع في الجامعات الفلسطينية أمـراً  
  .هاماً جداً

كما أن عامل التغيير المستمر مع الزمن في الحاجات والظروف والتطلعات يقتضـي التقـويم   
هداف واتخاذ القرارات المستمر، وهذا التقويم يلعب دوراً كبيراً في عملية التخطيط وتحديد األ

ومن هنا تصبح إدارة الجودة الشاملة هي الجسر الذي يساعد على العبور من مرحلة الظـالم  
والتخلف إلى آفاق النور والتنمية والتطوير، حيث يمكن التصدي لكافة المشكالت التي تعيـق  



 

وبهذا تصـبح  . مرالتميز في األداء، وصوالً إلى انعدام األخطاء وإلى التحسين والتطوير المست
  ).1999الخطيب، (الحاجة مستمرة للدراسة والبحث حول هذا الموضوع 

وقد تم اختيار جامعة بيرزيت لتطبيق موضوع هذه الدراسة ألنها تعتبر المنشأة األولى للتعليم 
في فلسطين، وجامعة بيرزيت هي مؤسسة أكاديمية عربية فلسطينية، يشرف عليهـا مجلـس   

كلية اآلداب : ياساتها ويتحمل مسؤولياتها، وتضم الجامعة خمس كليات هيأمناء مستقل يقرر س
  .والتجارة والهندسة والعلوم وكلية الدراسات العليا

ولعبت الجامعة منذ تأسيسها دوراً محورياً في تأهيل وتنمية القدر األكبر من موارد ومصـادر  
الجامعة مـن بـرامج تعليميـة     المجتمع المحلية وال سيما البشرية منها، وذلك عبر ما تقدمه

وتدريبية في حقول تكنولوجيا المعلومات والهندسة والعلوم وعلى صـعيد السياسـة واإلدارة   
واالقتصاد، كل ذلك بالتوازي مع جهود معاهدها ومراكزها الموجودة سـواء داخـل الحـرم    

  .الجامعي أم خارجة في خدمة المجتمع الفلسطيني وتطوره االقتصادي واالجتماعي
وكانت جامعة بيرزيت تعتمد على الدعم العربي قبل مجيء السلطة الفلسطينية، لكـن حـرب   

أدت إلى انقطاع هذا الدعم، ومع تسلم السلطة الوطنيـة الفلسـطينية    1991الخليج الثانية عام 
صالحياتها قام االتحاد األوروبي بتغطية عجز موازنات مؤسسات التعليم العالي لمـدة خمـس   

بالمقابل فإن السلطة الفلسطينية لم تقم بـأي إلتـزام    1999-1994الل الفترة سنوات وذلك خ
  ).2000ريحان، (بتمويل مؤسسات التعليم العالي غير الحكومية 

وقد أثر هذا الوضع بشكل مباشر على موازنة الجامعة وخاصة أن الجامعة لم تعمل على خلق 
بـل  . في خلق أمان مالي واقتصادي لهـا احتياطي نقدي لها تقوم بتشغيله وتستفيد من أرباحه 

اعتمدت على مصادر التمويل الخارجي، األمر الذي جعلها تعاني من أزمة دائمة في الحصول 
 . على التمويل، مما خلق حالة من عدم االستقرار في الحياة األكاديمية
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على اهتمام كبير خاصة أنها يستأثر موضوع مستوى نوعية وجودة التعليم في جامعة بيرزيت 
تواجه العديد من التحديات بدءاً بقدرتها على استيعاب األعداد المتنامية مـن الطلبـة ضـمن    
موازنة ال تنمو بنسب تتماشى مع هذا النمو، مما يهدد جودة التعليم المقدم من ناحية، وقدرتها 

  .على االستمرار بتوفير فرص تعليمية متكافئة من جهة أخرى
نا ال بد لهذه الجامعة من إثبات وجودها والعمل على تمايز خـدماتها باسـتمرار عـن    ومن ه

طريق البحث عن أساليب ووسائل فعالة يمكن من خاللها تحقيق أهدافها بأقل تكلفـة ممكنـة   
وبنوعية أفضل، ال سيما أن النوعية الجيدة بين خريجي الجامعات أصبحت هي المطلوبة فـي  



 

يدة على فرص العمل الجيدة في ظل البطالة المتصاعدة فـي شـتى   ظل ظروف المنافسة الشد
 .المجاالت

وتحاول هذه الدراسة التعرف على وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس والمـوظفين اإلداريـين   
والطلبة في تقييمهم لمدى إمكانية تطبيق إدارة الجودة الشاملة في مجـال العمليـة األكاديميـة    

ها بالمجتمع المحلي وبمدى توفر التجهيزات العلمية والمرافق العامة واإلدارية والمالية وبعالقت
  .وبمدى اهتمامها بالبحث العلمي

وكذلك التعرف إذا كان هناك عالقة بين متغير الجنس والرتبة األكاديمية، مكان العمـل فـي   
الجامعة والمؤهل العلمي وعدد سنوات الخدمة في الجامعة والتخصص العلمي وبـين وجهـة   

  ظر هذه؟الن
لذلك فإن تطبيق موضوع هذه الدراسة على جامعة بيرزيت قد يساهم في الكشف عـن أهـم   
الصعوبات التي تواجه الجامعة في تحسين جودة العملية األكاديمية واإلدارية والمالية وبعالقتها 

فـي   بالمجتمع المحلي وباهتمامها بالبحث العلمي، لتقديم المقترحات التي تساعد إدارة الجامعة
 .  تحسين كفاءة أدائها وإلى الرقي بها بما ينعكس إيجابياً على المجتمع المحلي
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نظراً ألهمية الدور الذي تلعبه جامعة بيرزيت في عملية البناء والتنمية على الصعيد الوطني ، 
واألكاديميـة ،  وفي سبيل سعي الجامعة إلى تحقيق أفضل مستويات الجودة لخدماتها اإلدارية 

وعملها الدائم على تحسين هذه المستويات وصوالً إلى تحقيق انسجام ومالئمة بـين مهـارات   
 :وقدرات خريجيها وإحتياجات سوق العمل، فقد هدفت هذه الدراسة إلى ما يلي

 .تحديد مفهوم الجودة الشاملة وأهميتها وأسسها ومتطلباتها في التعليم الجامعي .1

ودة التعليم في جامعة بيرزيت ومـدى مالءمتـه لحاجـات الطلبـة     التعرف على كفاية ج .2
 .والجامعة سواء من الناحية اإلدارية والمالية، االستشارية واألكاديمية

الكشف عن أهم الصعوبات التي تعيق إمكانية تطبيق الجودة الشاملة في التعليم الجـامعي   .3
 .بيرزيتفي جامعة 

مجتمع المحلي من خـالل الخـدمات األكاديميـة    معرفة مدى تعزيز الجامعة لعالقتها بال .4
 .األبحاث والدورات التدريبية والمؤتمراتو، واالستشارية

التعرف على آراء أعضاء هيئة التدريس والموظفين اإلداريين والطلبة في عملية تطبيـق   .5
 .جودة التعليم في الجامعة



 

إلداريين والطلبة فـي  معرفة إذا هناك عالقة بين آراء أعضاء هيئة التدريس والموظفين ا .6
تقييمهم للعملية األكاديمية واإلدارية والمالية وللتجهيزات العلمية والمرافق العامة وإلهتمام 
الجامعة بالبحث العلمي في ضوء متغيرات الجنس، الرتبة األكاديمية، مكان العمـل فـي   

 .الجامعة، المؤهل العلمي، عدد سنوات الخدمة في الجامعة، والتخصص العلمي

 .وضع نموذج مقترح يتضمن قياس جودة األداء في جامعة بيرزيت .7

إثارة اهتمام الباحثين حول الموضوع لتوجيه المزيد في الجهود العلمية نحو بلورة إطـار   .8
علمي مقبول ومالئم لقياس األداء في جامعة بيرزيت، يعتمـد الفكـر اإلداري والقواعـد    

 .اإلدارية التنظيمية أساساً له
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  :تأتي أهمية هذا البحث من خالل ما يلي
تعريف المسئولين في جامعة بيرزيت بمستوى جودة األداء وكفايته في الجامعة من الناحية  .1

 .اإلدارية واألكاديمية، وحاجاته التطويرية واإلمكانات المتاحة لذلك

بات التي تعيق قد تفيد هذه الدراسة المسؤولين في جامعة بيرزيت في التعرف على الصعو .2
تطبيق الجودة الشاملة في التعليم الجامعي واالعتبارات التي ينبغي مراعاتها للتغلب علـى  

 .تلك المعيقات

الكشف عن إمكانية القيام بأول تجربة لتطبيق إدارة الجودة الشاملة فـي مؤسسـة تعلـيم     .3
 .عالي

مـي التـي مـن    إن هذه الدراسة سوف تعرض تجربة في سياق التحديث والتطوير التعلي .4
الممكن جداً  استثمار نجاحها وتفادي إخفاقها لتحقيق نقلة نوعية في نظام التعلـيم العـالي   

 .الفلسطيني

  
 أسئلة وفرضيات الدراسة 1-5

  
  :استهدفت هذه الدراسة اإلجابة على األسئلة التالية

ن، أعضاء هيئة التدريس، المـوظفين اإلداريـي  (ما هو مستوى رضا أفراد عينة الدراسة  .1
عن جودة العملية التعليمية، األنظمة اإلدارية والمالية وعالقة الجامعـة بـالمجتمع   ) الطلبة

 المحلي وبالتجهيزات العلمية والمرافق العامة وباهتمام الجامعة بالبحث العلمي؟

 ما هي الصعوبات التي تعيق إمكانية تطبيق إدارة الجودة الشاملة في جامعة بيرزيت ؟ .2



 

ين آراء أعضاء هيئة التدريس والموظفين اإلداريين والطلبة في تقييمهم هل هناك عالقة ب .3
للعملية األكاديمية واإلدارية والمالية وللتجهيزات العلمية والمرافق العامة والهتمام الجامعة 
بالبحث العلمي في ضوء متغيرات الجنس، الرتبة األكاديمية، مكان العمل فـي الجامعـة،   

 ؟.ات الخدمة في الجامعة، والتخصص العلميالمؤهل العلمي، عدد سنو
 

 :ولإلجابة على هذا السؤال تم تحديد الفرضيات التالية

من وجهة نظر أعضاء هيئة ) α=0.05 (ال توجد فروق ذات داللة إحصائية على مستوى  .1
 .التدريس في جامعة بيرزيت حول مجاالت تطبيق إدارة الجودة الشاملة يعزى للجنس

من وجهة نظر أعضاء هيئة ) α=0.05 (داللة إحصائية على مستوى ال توجد فروق ذات  .2
التدريس في جامعة بيرزيت حول مجاالت تطبيق إدارة الجودة الشـاملة يعـزى للرتبـة    

 .األكاديمية

من وجهة نظر أعضاء هيئة ) α=0.05 (ال توجد فروق ذات داللة إحصائية على مستوى  .3
ق إدارة الجودة الشـاملة يعـزى لمكـان    التدريس في جامعة بيرزيت حول مجاالت تطبي

 .التدريس في الجامعة

من وجهة نظر الطلبة فـي  ) α=0.05 (ال توجد فروق ذات داللة إحصائية على مستوى  .4
 .جامعة بيرزيت حول مجاالت تطبيق إدارة الجودة الشاملة يعزى للجنس

لبة فـي  من وجهة نظر الط) α=0.05 (ال توجد فروق ذات داللة إحصائية على مستوى  .5
 .جامعة بيرزيت حول مجاالت تطبيق إدارة الجودة الشاملة يعزى للتخصص العلمي

من وجهة نظر المـوظفين  ) α=0.05 (ال توجد فروق ذات داللة إحصائية على مستوى  .6
 .اإلداريين في جامعة بيرزيت حول مجاالت تطبيق إدارة الجودة الشاملة يعزى للجنس

من وجهة نظر المـوظفين  ) α=0.05 (على مستوى  ال توجد فروق ذات داللة إحصائية .7
اإلداريين في جامعة بيرزيت حول مجاالت تطبيق إدارة الجودة الشاملة يعزى للمسـتوى  

 .التعليمي

من وجهة نظر المـوظفين  ) α=0.05 (ال توجد فروق ذات داللة إحصائية على مستوى  .8
الشـاملة يعـزى لعـدد     اإلداريين في جامعة بيرزيت حول مجاالت تطبيق إدارة الجودة

 .سنوات الخدمة في الجامعة

  
  
 



 

  سابقةدراسات 
" تقويم جـودة األداء الجـامعي  " سنستعرض في هذا الفصل األبحاث والدراسات التي تناولت 

وذلك للتعرف على أهم األهداف لتلك الدراسات، والمنهجية التي استخدمت إلنجازهـا، مـع   
وفيما يلي عرض للدراسات . وصلت إليها كل دراسةاستعراض ألهم النتائج والتوصيات التي ت

التي أجريت حول جودة التعليم الجامعي في العالم العربي ، يليها عرض للدراسات األجنبيـة  
  .التي أجريت حول مؤسسات التعليم العالي

  
 الدراسات العربية 2-1

  
لجودة الشاملة في من أولى الدراسات التي تناولت مفهوم إدارة ا) 1993الزامل، (كانت دراسة 

  . المملكة العربية السعودية
  :وقد استهدفت الدراسة ما يلي

تقديم إطار عام لمفهوم إدارة الجودة الشاملة ومدى إلمام مؤسسات التعليم السعودي بهـذا    
  .المفهوم

كما بحثت عن المعوقات الرئيسية لضعف التطبيق وسبل نشر الوعي بمفهوم إدارة الجودة   
  .الشاملة
 

إلنجاز أهداف الدراسة، فقد قام الباحث بالحصول على بيانات أولية عن مؤسسـات التعلـيم   و
  :السعودي، وقد بينت النتائج النهائية للدراسة ما يلي

  
من المنظمات التي استجابت للدراسة، تطبق مفهوم إدارة الجـودة  ) منظمة 68% (42أن   

 .يق المفهومتخطط لتطب) منظمة 13أي % (21.5و,        الشاملة

لم توضح الدراسة طبيعة إدارة تلك المنظمات التي طبقت المفهوم أو تحاول تطبيقه، فقـد    
  .تكون منظمات أجنبية عاملة في السعودية أو قد تكون منظمات ذات ملكية مشتركة

توضح النتيجة أعاله أن المفهوم لم يكن مطبقاً، وال حتى واضحاً إلى حد كبير في المملكة   
وتعزى هذه النتيجة إلى الضعف الكبيـر فـي إدراك   . 1993بية السعودية حتى سنة العر

 .المفهوم من قبل المنظمات التي شملتها الدراسة

وجدت هذه الدراسة عالقة طردية بين حجم المنظمة ومدى وضـوح المفهـوم، وكـذلك      
 .محاولة تطبيقة

  



 

عشـيبة،  " (تعليم الجامعي المصـري الجودة الشاملة وإمكانية تطبيقها في ال" في دراسة حول 
استهدفت تحديد مفهوم الجودة الشاملة في التعلـيم الجـامعي المصـري ومتطلباتهـا     ) 1998

وخطواتها ومجال استخدامها في التعليم، لمعالجة الصعوبات التي تعيـق تطبيقهـا فـي هـذا     
الشـاملة فـي   وقد توصلت الدراسة إلى عدة اعتبارات تسهم في نجاح تطبيق الجودة . المجال

  :التعليم الجامعي المصري منها
  .تنظيم برامج تدريبية للقيادات الجامعية وأعضاء هيئة التدريس واإلداريين •
 .إعادة النظر في الهيكل التنظيمي للجامعات •

 .زيادة التمويل الحكومي •

 .العمل على إزالة المعيقات التي تحول دون تعاون األقسام وترابطها •

 .دقيقة وشاملة وحديثة بالتعليم الجامعيتكوين قاعدة بيانات  •

ضرورة أن يكون التخطيط للتعليم الجامعي ولتطبيق الجودة الشاملة به تخطيطاً شامالً في  •
 .ضوء احتياجات سوق العمل، والمتغيرات في البيئة المحيطة

 
هـي  أن هذه ) 1990بوبطانة، (تقوية الروابط بين التعليم العالي وسوق العمل فقد أكد "وحول 

إحدى المشكالت، خاصة في المنطقة العربية، حيث يالحظ االنفصال بوضوح بـين الجـانبين   
وتشير الدراسة إلى أن إشكالية العالقة بين التعليم العالي وسوق العمـل تتمثـل فـي قـدرة     
مؤسسات اإلنتاج على استيعاب المستحدثات التكنولوجية بشكل أكبر وأسرع مـن مؤسسـات   

ون المؤسسات األخيرة تتميز بنوع من النزعة الكالسيكية المحافظة التي قـد  التعليم العالي، لك
تكون من األسباب الرئيسية في بطء عمليات التغيير والتطوير التي تحدث في تشكيل سياسات 

  .التعليم العالي وأهدافه وبرامجه
 

يمثل جانبـاُ  ويشير إلى أن السياسات المطبقة يغلب فيها التوجه إلى التخصصات النظرية مما 
كما تركز هذه السياسات . من عدم المواءمة بين مخرجات التعليم العالي ومتطلبات سوق العمل

على تقديم الخدمات للطلبة النظاميين، مما يحد من دور الجامعات في تقديم خـدمات التعلـيم   
لي العربـي  وأبرزت الدراسة أن بنى وهياكل التعليم العا. المستمر وإعادة تأهيل للقوى العاملة

التقليدية ال تتجاوب مع البنى المتعددة للقوى العاملة، وهيكلها سـريع االسـتجابة للتطـورات    
 .والمستجدات في عالم اإلنتاج والخدمات

  



 

  الدراسات األجنبية 2-2
بـين  "  تطبيقـات الجـودة والتحسـين المسـتمر فـي التعلـيم العـالي       "وفي دراسة حول 

تطبيق مبادئ الجودة والتحسين المسـتمر فـي مؤسسـات    آلية ) Satterlee)  ،1996ساترلي
  .التعليم العالي

ولهذا فقد تضمنت الدراسة مفاهيم الجودة وفلسفتها، وتكوين فرق العمل وتوظيفها في مجاالت 
لإلرشاد التربوي والمكون مـن  " يالدريدج " الفرق التوجيهية أو اإلشرافية، واستخدام برنامج 

واالهتمام ببـرامج اإلشـراف، وتجديـد    . ة ببرامج تعليم الجودة اإلحدى عشر معياراً الخاص
  .إلخ...مناهج التعليم التجاري للكليات والجامعات 

ومن ثم تم االهتمام بجميع جوانب إدارة الجودة الشاملة كفلسفة متكاملة من أجل الحيـاة فـي   
رة الجودة الشاملة وقد توصلت الدراسة إلى العديد من التوصيات الخاصة بإدا. الحرم الجامعي

وضع مفهوم محدد وواضح للجودة ، وتطـوير فـرق العمـل الوظيفيـة     . في التعليم الثانوي
، ووضع إطار تصوري للعمل داخل التعليم العالي وتطبيقه ثم تطـويره والتأكيـد   )اإلشرافية(

اد، على أهمية القيادة التنفيذية، وفتح الطريق في مجال التحسين فـي المنـاهج، وأداء األفـر   
  .والتنظيمات اإلدارية
لبحث العالقة التي تربط بين أساليب القيادة لـدى  ) Huang ،1994هانج (وفي دراسة قام بها

وبين أدائها لسلوكيات قيادة الجـودة  ) ذات األربع سنوات( رؤساء المؤسسات التعليمية العالية 
  .الشاملة

وأعضـاء الهيئـات التدريسـية     وتكونت عينة الدراسة من رؤساء الجامعات واإلداريين فيها
المسؤولين عن إنجاز إدارة الجودة الشاملة في الجامعات والكليات األمريكيـة التـي أنجـزت    

 :مبادئ إدارة الجودة الشاملة في وظيفتها اإلدارية، وقد بينت نتائج الدراسة ما يلي

  .أن رؤساء الجامعات أدوا سلوك قيادة الجودة الشاملة إلى درجة محدودة فقط •
أن هناك عالقة قوية وإيجابية بين بعدي أساليب القيادة المتمثل فـي الدراسـة والهيكـل     •

 .التعليمي من جهة، وأداء الرؤساء لسلوك جودة القيادة من جهة أخرى

إن الرؤساء ذوي األسلوب القيادي ميالون ألداء سلوك قيادة الجودة الشـاملة أكثـر مـن     •
 .دية األخرىغيرهم من الرؤساء ذوي األساليب القيا

هناك عالقة قوية وإيجابية بين مدة زمن استخدام إدارة الجودة الشاملة فـي المؤسسـات    •
 .التعليمية وأداء الرؤساء لسلوك قيادة الجودة الشاملة

  
  
  



 

  إدارة الجودة الشاملة في التعليم العالي
  
 مفهوم إدارة الجودة الشاملة في التعليم العالي 3-1

 
بأنها مجموعة الخصائص أو السمات التي تعبر بدقة " في التعليم العالي يقصد بالجودة الشاملة 

مدخالت، وعمليـات، ومخرجـات   : وشمولية عن جوهر التعليم وحالته بما في ذلك كل أبعاده
قريبة وبعيدة  وتغذية راجعة، وكذلك التفاعالت المتواصلة التي تؤدي إلى تحقيـق األهـداف   

  . المنشودة والمناسبة لمجتمع معين
وهناك من ذهب إلى أن الجودة الشاملة تعني إيجابية النظام التعليمي وهذا النظام له مدخالتـه  
ومخرجاته وجودة النظام تعني بأن تكون هذه المخرجات بشكل جيد ومتفقة مع أهداف النظـام  
من حيث احتياجات المجتمع ككل في تطوره ونموه، واحتياجات الفرد باعتباره وحدة بناء هذا 

  ". مجتمعال
، ويعبر أخرون عن معنـى  Efficiencyويذهب البعض إلى أن الجودة الشاملة تعني الكفاءة 

وبغض النظر عن التباين بين الباحثين بخصوص مفهـوم  . Effectivenessالجودة بالفعالية 
كل من الكفاءة والفعالية في مجال التعليم، يمكن القول أن الجـودة الشـاملة تشـمل الكفـاءة     

  ).1998عشيبة، (لية معاً والفعا
بأنها تكامـل  "، إدارة الجودة الشاملة في المجال التعليمي بإيجاز )2001دياب والبنا، (ويعرف 

كل الوظائف والعمليات داخل المؤسسة التعليمية من أجل تحقيق تحسين مستمر لجودة المنـتج  
  ".التعليمي

جملة المعـايير والخصـائص   " بأنها ويمكن تحديد مفهوم إدارة الجودة الشاملة في هذا البحث 
التي ينبغي أن تتوافر في جميع عناصر العملية التعليمية بالجامعة سـواء منهـا مـا يتعلـق     
بالمدخالت أو العمليات أو المخرجات، التي تلبي احتياجات المجتمـع ومتطلباتـه، ورغبـات    

ر البشـرية والماديـة   المتعلمين وحاجاتهم، وتتحقق من خالل االستخدام الفعال لجميع العناص
  ". بالجامعة 

بعقد مقارنة بين الفروض والمبادئ التي ) Bishop et. Al , 1994(وقد قام بيشوب وأخرون 
يقوم عليها التعليم التقليدي، وتلك التي يقوم عليها مفهوم إدارة الجودة الشاملة والتي يوضـحها  

 :الجدول التالي
 
  
  
  



 

  كل من التعليم في ظل تطبيق المقارنة بين فروض ومبادئ): 1(جدول 
  .الجودة الشاملة والتعليم التقليدي

 فروض ومبادئ التعليم التقليدي فروض ومبادئ التعليم في ظل الجودة الشاملة

  .التركيز على القواعد واللوائح -  .التركيز على العمالء -
  .العمل تغيير بطيء ويتم بعد أداء -  .تحديد التغيرات المتوقعة قبل أداء العمل -
تعاون فريق العمل من خالل نظم محددة وموضـوعة   -

  .بإحكام
) أي كـل شـخص علـى حـده    (أداء األعمال بشكل منفرد  -

وممارسة األنشطة حسب كل تخصص وظيفي داخل المنظمة 
  .التعليمية

العمل على تحقيق أهداف المجموعة أو األهداف التي  -
 .تعكس رؤية المنظمة

  .اف شخصيةالعمل على تحقيق أهد -

  عدم وجود تحسين على اإلطالق ، أو التحسين بشكل متقطع  -  .التحسين المستمر -
أي المعتمدة على (جمع واستخدام البيانات التجريبية  -

 .وذلك بشكل منتظم)المالحظة والخبرة والتجربة
  .اتخاذ القرارات باالعتماد على اآلراء الشخصية والحدس -

  .االعتماد على المعلومات الداخلية- .الخارجيةالبحث عن المعلومات -
  .رفض االنتقادات ألنها تعتبر أخطاء- .االستفادة من االنتقادات في عملية التحسين -
تفويض السلطة لألفراد العاملين بكافـة المسـتويات    -

  .اإلدارية داخل الهيئة التعليمية 
  .من أعمالانتظار األفراد لحين إخبارهم بما يجب أن يؤدونه -
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من خالل بعض الكتابات والدراسات والبحوث التي تناولت تطبيق الجودة الشاملة في بعـض  
الجامعات، تم التوصل إلى مجموعة من الفوائد التي يمكن أن تتحقق في حالة تطبيق الجـودة  

 :الشاملة في التعليم العالي منها

  .متطلبات المجتمع واحتياجات الطلبة والوفاء بتلك االحتياجاتدراسة  •
 .أداء األعمال بشكل صحيح وفي أقل وقت وبأقل جهد واقل تكلفة •

 .تنمية العديد من القيم التي تتعلق بالعمل الجماعي وعمل الفريق •

 .إشباع حاجات المتعلمين وزيادة اإلحساس بالرضا لدى جميع العاملين بالجامعة •

عة الجامعة في نظر العاملين والطلبة وتنميـة روح التنـافس والمبـادأه بـين     تحسين سم •
 .الجامعات 

 .تحقيق جودة الطلبة سواء في الجوانب المعرفية أو المهارية أو األخالقية •

 .بناء الثقة بين العاملين ككل وتقوية انتمائهم لها •

 .توفير المعلومات ووضوحها لدى جميع العاملين •

 .جيد واالتصال الفعال بين األقسام والوحدات المختلفةتحقيق الترابط ال •

 .اإلسهام في حل كثير من المشكالت التي تعيق العملية التعليمية بالجامعة •



 

 .تنمية العديد من المهارات لدى العاملين مثل مهارة حل المشكلة وغيرها •

 .تحقيق المراقبة الجيدة والمستمرة للعمل •

 .تحقيق مكاسب مادية أكثر لألفراد •
 
  أسس الجودة الشاملة في التعليم العالي 3-3
 
الوعي بمفهوم الجودة الشاملة في التعليم العالي لدى جميع المستويات اإلدارية والعلمية  •

  .بالجامعة، حتى يسهم الجميع عن اقتناع في نجاح تنفيذ الجودة الشاملة
 .هاالتزام اإلدارة العليا بتنمية ثقافة الجودة والحرص على تنفيذ أسس •

وجود أهداف واضحة ومحددة للجامعة يشارك في صنعها جميع العاملين كل قدر إسهامه  •
بحيث يكون لهذه األهداف توجه مستقبلي قصير وطويل المدى، وتحقق رغبات الطـالب  

 .والعاملين

توافر القيادة الفعالة التي تتمكن من تنمية مفهوم وثقافة الجودة لـدى العـاملين بالجامعـة     •
حديد االحتياجات المادية والبشرية الالزمة لتنفيذ العمل بنجاح، ولـديها القـدرة   وتستطيع ت

على تحديد الواقع الحالي للجامعة وما هو متوقع في المستقبل والفجوة بين االثنين، وتلتزم 
 ).1998عشيبة، (بالتحسين المستمر للجودة 

رض مـع تنفيـذ العمـل    احترام األفراد ومراعاة حقوقهم، وتلبية رغباتهم بمـا ال يتعـا   •
 .ومصلحته

تصميم البرامج التعليمية والمناهج الدراسية، واختيار األساليب التعليمية في ضوء دراسـة   •
احتياجات ومتطلبات سوق العمل والعمالء، من حيث األعـداد المطلوبـة والمواصـفات    

 .رالمتوقعة في المتعلمين، ومتابعة التغير الذي يحدث في هذه التوقعات من آن ألخ

 .انفتاح الجامعة على البيئة المحيطة بمؤسساتها المختلفة •

تقليل التكلفة بقدر اإلمكان مع الحرص على أداء العمل بشكل جيـد وتحقيـق األهـداف     •
 .المتوقعة

التقييم والتحسين المستمر بمعنى أن يكون على مستوى الجامعة جهاز متخصص وعلـى   •
 .مستوى عال من الكفاءة العلمية والعملية

تولى مهمة القياس والتقييم المستمر لجودة البرامج التعليمية، ويعمل على تحديث تلـك  وي •
البرامج وتطويرها بالشكل الذي يتناسب مع احتياجات سوق العمـل مـن جهـة، ومـع     
التطورات العالمية والتكنولوجية من جهة أخرى، وينبغـي أال يقتصـر التحسـين علـى     



 

الخطيـب،  (متد ليشمل طرق وأساليب تنفيذها وتقييمهامحتويات البرامج التعليمية فقط بل ي
1999.(  

  
 في التعليم العالي) TQM(معايير إدارة الجودة الشاملة  3-4

  
إن تحديد معايير ومؤشرات الجودة في التعليم يتطلب الرجوع إلى معايير الجودة في الصناعة، 

ك شواهد لتطبيـق المعيـار   أن هنا (Sallis,1996)وإمكانية تطبيقها في مجال التعليم، ويرى 
  .البريطاني والقومي للجودة في التعليم 

 
وقد يرجع ذلك إلى استخدام أصحاب المصانع لغة غير مألوفة لمعظم العاملين في مجال التعليم 
العالي، مما يتطلب ضرورة ترجمتها للسياق التعليمي، فمن المفاهيم األساسية في المعيارين أن 

  .على الوصول إلى منتجات متسقة للجودة يكون نظام الجودة قادراً
 

وهذه مشكلة منهجية في التعليم حيث أن المنتجات مهما عرفناها ال تنتج معياراَ متسـقاً قـابالً   
للقياس، فيرى البعض أن الطالب منتج العملية ويعتقد آخرون أنه ليس منتجاً ولكنـه العميـل   

  ).1994زيدان، (نتج األول، وأن عملية التعليم وبرامج الدراسة هي الم
أما في مجال التعليم العالي فقد بدأ البحث عن معايير ومؤشرات للجودة في الجامعات والكليات 
أثناء العقد الماضي، وظهرت العديد من هذه الجهود المتنوعة في أوروبا وأستراليا وفي أمريكا 

غم الضـغوط االقتصـادية   الشمالية، ولقد أزداد الطلب على الجودة في إدارة التعليم العالي ر
خالل الثمانينات والتسعينات، وقد ارتبطت مطالب الجودة واالمتياز في الجامعات والكليات بما 

 : يلي

  .سياسة قبول الطالب •
 .البرامج التعليمية •

 .هيئة التدريس  •

 .اإلداريين •

 .الخدمات المعهدية المساعدة •
 

ستوى العـالمي أربعـة معـايير    أحد مستشاري الجودة على الم) Bergquist, 1995(ويحدد 
 :لضمان تحقيق الجودة الشاملة في التعليم العالي وهي

 



 

  Input Criteriaمعايير المدخالت   3-4-1
 

إن سمعة المؤسسة تقوم على جودة الخدمات التي تستخدمها في العملية األكاديمية، وهي أكثر 
غيرات الموجهة بالمدخالت مثـل  المقاييس الشائعة للجودة، وإن سمعة المؤسسة تعتمد على المت

، تكلفة تعليم كل طالب، مصروفات التعليم، مجلـس  )معدالت القبول، الرفض(انتقاء الطالب 
إلخ إلى جانب مقياس أخر للجودة قائم على المدخالت هو مدى تـوافر المـوارد   ... اإلدارة 

  )منح أو هبات، المرتبات، األموال المتوفرة للبحث( المتاحة للمؤسسة 

إن تقويم جودة منظمة الخدمة يتكون من تفاعل المعارف والمهارات، واالتجاهات، والمظهـر،  
 ).1998البطش، (والتوقيت المناسب لمقدم الخدمة تجاه احتياجات وتوقعات متلقي الخدمة 

فإن تعزيز الجودة من خالل االلتحاق بالجامعات والكليات يتم عن طريق االسـتخدام الكـفء   
ودة الناتج عن توزيع تلك الموارد الموجه بالرسالة المرتبطة بكل مـن الجـودة   للموارد الموج

ويمكن للمؤسسة أن تحقق الكفاءة باإلجابة على سلسلة من األسئلة المحورية تجـاه  . وااللتحاق
 :معايير المدخل هي

  أي الموارد نحتاجها لضمان الجودة ؟ •
 ب ؟ما هي الموارد التقليدية التي لم يعد يحتاجها الطال •

ما هي الموارد التي يجب أن نقدمها بأنفسنا، وما هي الموارد التي يمكن الحصول عليهـا   •
 من خالل اتحادات أو جمعيات أو أي ترتيبات أخرى ؟

وما هي المصادر التي يجب أن تكون متاحة لنا من اإلدارة المحلية أو الحكومة المركزية  •
  ) .Mayhew LB., 1990(؟ 

 
   Output Criteria ات معايير المخرج 3-4-2

 
وتعني طبيعة المنتجات المؤسسية ومدى توافرها، خصائص الطالب الخـريجين، ونجـاحهم،   

  .والمطبوعات والبحوث المنشورة، والخدمة العامة
وتتحدد نوعية الخريجين وفقاَ النخفاض معـدالت الرسـوب، والمسـتويات العاليـة لنجـاح      

لعليا، ونجاحهم الوظيفي من حيث أجورهم واالعتراف الخريجين، والتحاقهم ببرامج الدراسات ا
  ).Saunders, 1992(بهم 

ويمكن توضيح تكامل الجودة وااللتحاق عن طريق توضيح كيف تحدد مقـاييس المخرجـات   
فالجودة هنا مرتبطة بالتوسع في االلتحاق ويمكن قياس جودة المؤسسة برؤية أوسع للمخرجات 



 

وخدماتها األخرى في رؤية مشتركة مؤسسـية للمجتمـع    وبمدى مساهمة خريجيها ومنتجاتها
  . الصالح

ما هي المعايير المناسـبة لتقـويم القيمـة    : والسؤال الرئيسي للجودة المتعلق بالمخرجات هو
االجتماعية األساسية للتعليم ؟ وهل يجب أن نعطي اهتماماً بالتوظيف، والراتب األساسـي أو  

 .لتحاق بالدراسات العليا ؟األجر، والمساهمة في المجتمع، واال

  
  Value Added Criteriaمعايير القيمة المضافة  3-4-3
  

وهي ما صنعته المؤسسة من اختالفات في نمو كل أعضائها العقلي واألخالقي واالجتمـاعي  
وتقوم معايير القيمة المضافة على افتراض أن المهـم  . والفني والمهني والجسماني والروحي

ق بين بداية ونهاية العملية التعليمية وتعرف الجودة مـن خـالل القيمـة    هو االختالف المتحق
المضافة، بالتفاعل المتبادل بين مقاييس مخرجات محددة وإلتزامات وتعهدات أخرى مقدمة من 

  ).Bergquist , 1992(المؤسسة 
ـ   ق فجودة المؤسسة تحدد على األقل جزئياً بالتزامها لرسالة محددة، وأهم سؤال رئيسـي يتعل

بالقيمة المضافة هو كيف يمكن تحديد وقياس أبعاد القيمة المضافة الهامة لحياة الطالـب فـي   
الكلية ؟ أي فروق تصنع اختالفات في مؤسسة للتعليم العالي وأيها تعتبر هامشية ؟ ومـا هـو   

  . عدد النقاط التي نقيسها في هذا الصدد ؟
الب أثناء تسجيلهم في الكلية أو الجامعة، ويركز تحديد القيمة المضافة للجودة على خبرات الط

وما تساهم به الكلية في حياة كل طالب، وهذا يرتبط بنمو الطالب وتطـوره ويتعلـق كـذلك    
 .بتطور القيم والثقافة

  
   Process Oriented Criteriaالمعايير الموجهة نحو العملية  3-4-4
  

مليات اإلدارية، والعمليات التعليمية، وتتمثل هذه المعايير في مستوى وأسلوب المشاركة في الع
  .وفي حكم المؤسسة من كل المؤسسين بما فيها تعريف أو تحديد الجودة وتقويمها

وتركز هذه المعايير على عملية تحقيق الجودة، وتأخذ دائماً شكل تعهـد بالتحسـين المسـتمر    
اإلنتاج في التعليم العالي  وتشير عملية. واهتمام دائم بالتطابق مع المستويات اإلدارية المختلفة

إلى عملية التعليم إلى جانب عمليات صنع القرار والتخطيط وحل المشكالت المرتبطة بـأمور  
  .تعليمية داخل المؤسسة

  



 

أو المخرجـات  ) المـدخالت (ويرى هذا المدخل أن العملية التعليمية أكثر أهمية من المـوارد  
ية التعليمية هي التي تصنع االختالف والفرق فـي  ، وإن الطريقة التي تؤدى بها العمل)النتائج(

التعليم ذو الجودة العالية، والعملية التي يتشكل بها محتوى المنهج والمداوالت حول ما تقدمـه  
هذه المناهج هي التي تحدد الجودة وهي مصدر هام لتعلم جديد لكل مـن األسـتاذ الجـامعي    

 ).1998البطش، (ورجل اإلدارة والطالب 

ة كعملية تعرف جزئياَ بجودة المجتمع المتشكل في الجامعة أو الكلية، الـذي يمتـاز   إن الجود
 :بستة معايير تمثل محوراً لتحقيق الجودة في تشغيل العمليات في كلية أو جامعة فهو

  .مجتمع له هدف تعليمي يعمل فيه الطالب واألساتذة نحو هدف مشترك  : أوالً
  .التعبيرمجتمع مفتوح يتميز بحرية   : ثانياً
  .مجتمع يجسد العدالة ويمجد تضحيات كل فرد ويالحق التنوع  : ثالثاً
مجتمع منضبط، التزامات األفراد نحو الجماعة، وإجراءات محددة نحو السلوك مـن    : رابعاً

  .أجل المصلحة العامة
  .مجتمع تتعاظم فيه برامج الرفاهية والخدمة المقدمة لكل أعضائه  : خامساً
  .يحتفل بتاريخ مجتمع راع، إلى جانب تأكيده للتغيير مجتمع  : سادساً

  
إن التأكيد على العملية جزء من اإلجابة على المعضلة التي تفرضها القيمـة المضـافة عنـد    
تعريف الجودة الموجهة بالنمو، ومن وجهة النظر هذه تصبح الطريقة التي تدار بهـا العمليـة   

قافتها وطابعها الخاص الذي يؤثر على بقاء األفراد أكثر من النتائج التعليمية فكل مؤسسة لها ث
فيها والمشاعر التي يطورونها نحوها مثل الحب والوالء والتعهد، وكل نشاط أو عمل موجـه  

الـبطش،  (نحو الطالب ونموهم وزيادة تعلمهم إلى أقصى حد، يعني تكامل المـنهج الخفـي   
1998.(  

ند تقويم فعالية كلية أو جامعة وعند ربط الجودة إن هذه المعايير األربعة مداخل هامة للجودة ع
بااللتحاق، فالتعريف الشامل والمفيد للجودة يشمل هذه األربع مجموعات من المعايير، بحيـث  
تتوقف جودة كلية أو جامعة على مدى نجاحها في توفير الموارد الكافية والمالئمـة لتحقيـق   

برامج توجه وتعدل بطريقة تتفق مع رسالة الرسالة المتعلقة بمخرجاتها، وعلى صنع وتشكيل 
  .وقيم المؤسسة، التي تكون مهمة ومرتبطة بشكل إيجابي بحياة الطالب المسجلين بها

  



 

  
  

  منهجية وإجراءات الدراسة
 
هذه الدراسة استكشافية فقد حاولت استكشاف أبعاد وواقع تطبيق إدارة الجودة الشاملة فـي   تعّد

عض المتغيـرات الشخصـية والمهنيـة ألعضـاء الهيئـة      جامعة بيرزيت، وذلك في ضوء ب
العمر والجنس والتخصص والمستوى الجامعي والرتبـة  : التدريسية، والموظفين والطلبة مثل

  .األكاديمية، والمستوى التعليمي، وعدد سنوات الخدمة في الجامعة، ومستوى الدخل الشهري
وأهدافها معتمدة على البحث الميـداني   وتم استخدام المنهج الوصفي ألنه يالئم طبيعة الدراسة

لتوفير أكبر قدر من المعلومات التي تساعد في فهم وتوضيح واقع تطبيق إدارة الجودة الشاملة 
 .في جامعة بيرزيت، ولهذا الغرض استخدمت إستبانة تم إعدادها لتالئم موضع الدراسة

  
  مجتمع الدراسة 4-1
  

  :وتكون مجتمع الدراسة من ثالث أقسام
توزيع مجتمع الدراسة من أعضاء الهيئة التدريسية والموظفين اإلداريين ) 2(وضح الجدول وي

والطلبة حسب الجنس بعد إستثناء أعضاء هيئة التدريس غير المتفرغين، والموظفين من فئـة  
 .العمال، والطلبة اللذين لم ينهوا سنة دراسية

 
  )دريس والموظفين والطلبةهيئة الت(توزيع مجتمع الدراسة المكون من ): 2(جدول 

  2002/2003حسب الجنس للعام الدراسي 
 %النسبة المئوية  إناث %النسبة المئوية ذكور العدد مجتمع الدراسة

  16  31 84 162 192 األساتذة المتفرغين
  49  167 51 178 345  الموظفين
  51  1690 49 1651 3341  الطلبة

 
  عينة الدراسة 4-2
  

الخاص بتحديد حجم ) 1998، 388-384. سيكاران، ص(تم تحديد عينة الدراسة وفقاً لجدول 
وتم %. 95العينة بناء على حجم المجتمع األصلي للدراسة، ومستوى الثقة للعينة المختارة هي 

، Stratified Random Samplingاختيار عينة الدراسة بطريقة العينة الطبقية العشـوائية  



 

ومن ) هيئة تدريسية، موظفين إداريين، طلبة(مجتمع الدراسة إلى ثالث طبقات  حيث تم تقسيم
  .ثم تم اختيار عينة من كل طبقة بحيث تكون العينة في مجملها ممثلة ألفراد مجتمع الدراسة

 
  )هيئة التدريس والموظفين والطلبة(توزيع عينة الدراسة المكون من ): 3(جدول 

  2002/2003للعام الدراسي 
 %النسبة المئوية  حجم العينة الدراسةعينة

  67 130 األساتذة المتفرغين
  52 180 الموظفين
  10 350  الطلبة

 

توزيع أفراد عينة الدراسة من الطلبـة وفقـاً للكليـة للعـام الدراسـي            ) 4(ويوضح الجدول 
2002/2003: 

 
  توزيع أفراد عينة الدراسة من الطلبة حسب الكلية) 4(جدول 
 نسبة العينة حجم العينة عدد الطلبة الكلية

  %17 60 574 كلية التجارة
  %29 100 950 كلية اآلداب

  %22 78 749  كلية الهندسة
  %12 43 406 كلية العلوم

  %20 69 662  كلية الدراسات العليا
  %100 350 3341  المجموع الكلي

  

  :توزيع أفراد عينة الدراسة حسب الجنس) 5(ويبين جدول 
  

  توزيع أفراد عينة الدراسة اللذين إستجابوا على أداة الدراسة) 5(جدول 
  2002/2003حسب الجنس للعام الدراسي 

  
النسبة المئوية الطلبة النسبة المئوية الموظفين النسبة المئوية األساتذة  الجنس

  ذكر 64  91.4% 50  39.4%  130  48%
  أنثى 6  8.6% 77  60.6%  141  52%

 المجموع 70 100% 127 100%  271  100%
 
  

  أداة الدراسة 4-4
تتمثل أداة الدراسة باإلستبانات التي تم اعتمادها لتحقيق أهداف الدراسة، وقد تم استخدام ثالث 

 .تم توزيعها على أعضاء الهيئة التدريسية والموظفين اإلداريين والطلبة استبانات



 

ل عبـارة مـن   الثالث بصورة إيجابية، أعطي لك االستباناتصيغت جميع عبارات و
الخماسي لتقدير درجة أهميـة   Likert Scaleعباراتها وزناً مدرجاً وفق سلم ليكرت 

 :العبارة كالتالي

 .    أوافق بشدة لالستجابة) 5(تعطى القيمة الرقمية  .1

 .أوافق لالستجابة) 4(تعطى القيمة الرقمية  .2

 .     محايد لالستجابة) 3(تعطى القيمة الرقمية  .3

 .أعارض لالستجابة) 2(قيمة الرقمية تعطى ال .4

  .أعارض بشدة لالستجابة) 1(تعطى القيمة الرقمية  .5
  
  ثبات األداة 4-5

 
 Cronbach(معامل كرونباخ ألفا  باستخدام االعتماديةعند إجراء التحليل اإلحصائي لمستوى 

Alph) (www.ats.ucla.edu ( الداخلي ألجزاء  االتساقمدى ثبات المقياس وحسب  لقياس
أعضاء هيئـة   الستبانة) Cronbach Alpha(الثالث، تبين أن قيمة كرونباخ ألفا  االستبانات

 السـتبانة كما تبين أن قيمة كرونباخ ألفـا  . وهي درجة عالية جداً) 0.96( التدريس تساوي 
الطلبـة   السـتبانة ا قيمة كرونباخ ألفـا  وهي أيضاً درجة عالية، أم) 0.94(الموظفين تساوي 

. الثالث بثبات يفي بأغراض الدراسة االستبانات، وهذه النتيجة تشير إلى تمتع )0.89(فكانت 
إن الهدف من هذا التحليل إمكانية الحصول على البيانات نفسها عند إعادة الدراسة،  باستخدام 

  . أداة الدراسة نفسها في ظل نفس الظروف
  
 لجة اإلحصائيةالمعا 4-7

  
• )T-Test (هذا االختبار لمعرفة ما إذا كان هناك تشابه أو إختالف بـين طبقـات    استخدم

 .مجتمع الدراسة في آرائهم التي تتناول موضوع الدراسة

 One Way Analysis of Variance (ANOVA)تحليل التباين األحـادي   استخدامتم  •
 .نة الدراسة تجاه متغيرات الدراسةلمعرفة الفروق بين متوسطات اتجاهات أفراد عي

للمقارنات البعدية بين المتوسطات الحسـابية وذلـك   "  Tukey"اختبار توكي  استخدامتم  •
 Statistical Pakage for Socialبرنامج الرزم اإلحصائية للعلوم االجتماعية  باستخدام

Sciences    ).eduwww.ats.ucla. ( 
  



 

  النتائج و التوصيات
 

يشمل هذا الفصل مناقشة النتائج التي توصلت اليها الدراسة، وكذلك التوصيات التـي يمكـن   
 .تقديمها في ضوء هذه النتائج

  النتائج المتعلقة بإختبار الفرضيات 5-1
ـ     ى بناءاً على النتائج التي تم التوصل إليها من اختبار فرضيات الدراسـة ، تـم التوصـل إل

 :التالية االستنتاجات

أي  3.28و 2.41أعضاء هيئة التدريس تراوحت بين  اتجاهاتدلت النتائج أن متوسطات  •
 بين درجة رضا عالية ودرجة رضا متدنية، وقد تبين

بـين المتوسـطات   ) α=0.05(أن هناك فروق ذات داللة إحصائية على مستوى داللـة    •
مجاالت تطبيـق إدارة الجـودة الشـاملة    الحسابية لوجهة نظر أعضاء هيئة التدريس في 

يعزى للجنس، وذلك في مجال العملية األكاديمية واإلدارية وبالتجهيزات العلمية والمرافق 
العامة،حيث تبين أن وجهة نظر الذكور أعلى من وجهة نظر اإلناث فـي تطبيـق هـذه    

ة تطبيـق  المجاالت، كما تبين أن أعضاء الهيئة التدريسية من الذكور يشعرون بضـرور 
إدارة الجودة الشاملة في هذه المجاالت ولكن كانت العملية األكاديمية األقوى مـن وجهـة   
نظرهم في مجال تطبيق الجودة وهذا قد يعزى إلى خبرتهم في العمـل األكـاديمي فـي    

 .الجامعة

تبين أن هناك فروق ذات داللة إحصائية من وجهة نظر أعضاء هيئة التـدريس تعـزى    •
يمية في مجال النظام المالي، ظهر بين رتبة أستاذ مشارك ورتبة محاضـر،  للرتبة األكاد

وتبين أن رتبة أستاذ مشارك يشعرون بضرورة تطبيق الجودة في النظام المالي أكثر من 
 .غيرهم

كما تبين أن هناك فروق ذات داللة إحصائية بين أعضاء هيئة التـدريس يعـزى لمكـان     •
تطبيق إدارة الجودة الشاملة وتبين أن مدرسي كليـة   التدريس في الجامعة في كل مجاالت

العلوم يشعرون بتطبيق إدارة الجودة الشاملة في هذه المجاالت أكثر من غيرهم ويمكن أن 
يعزى ذلك إلى طبيعة عملهم التي بحاجة إلى التجديد والتحديث في البـرامج التدريسـية   

 .والمختبرات العلمية والبحث العلمي

فروق ذات داللة إحصائية من وجهة نظر الطلبة يعزى للجـنس، فـي   ولوحظ أنه يوجد  •
مجال التجهيزات العلمية والمرافق العامة وتبين أن مستوى الرضا لدى للذكور واإلنـاث  
متدنية أيضاً في مجال األنظمة اإلدارية وعالقة الجامعة بالمجتمع المحلـي وبـالتجهيزات   



 

ل إلى حد مـا مـن اإلنـاث إذ يشـعرون     العلمية ولكن مستوى الرضا لدى الذكور أفض
 .بضرورة تطبيق إدارة الجودة الشاملة في هذه المجاالت

كما تبين أن هناك فروق ذات داللة إحصائية تعزى للتخصص العلمي للطلبة ظهر في كل  •
مجاالت تطبيق إدارة الجودة الشاملة ما عدا مجال النظام المالي، وتبين هذا التبـاين بـين   

جارة والهندسة واآلداب والدراسات العليا، ولكن تبين أن طلبـة الدراسـات   طلبة كليات الت
العليا يرون ضرورة تطبيق إدارة الجودة الشاملة في هذه المجاالت أكثـر مـن غيـرهم    

 .ويعزى ذلك إلى حداثة بعض برامج الماجستير وعدم توفر مكتبات تفي بإحتياجاتهم

وجهة نظر الموظفين اإلداريـين تعـزى   تبين عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية من  •
للجنس، فقد تبين أن هناك مستوى متدن من الرضا لديهم تجاه العملية األكاديمية والنظـام  

وهذا يدل على ضرورة تطبيـق   العامة،واإلداري والمالي وبالتجهيزات العلمية والمرافق 
 .النظر عن جنس الموظفين اإلداريين الشاملة بغضإدارة الجودة 

وجود فروق ذات داللة إحصائية تعزى للمستوى التعليمي للموظفين اإلداريين في كل عدم  •
مجاالت تطبيق إدارة الجودة الشاملة، وهذا يدل على أن الموظفين اإلداريين متساويين في 
وجهة نظرهم حول أهمية تطبيق إدارة الجودة الشاملة في الجامعة بغـض النظـر عـن    

 .مؤهالتهم التعليمية

ن عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية من وجهة نظر الموظفين اإلداريين تعزى كما تبي •
الجودة الشاملة وهـذا يـدل    تطبيق إدارةلعدد سنوات الخدمة في الجامعة، حول مجاالت 

على أن الموظفين اإلداريين متساويين في وجهة نظرهم حول أهمية تطبيق إدارة الجـودة  
 .عدد سنوات خدمتهم في الجامعة الشاملة في الجامعة بغض النظر عن

  
على  االستباناتعلى تحليل البيانات التي تم الحصول عليها من خالل توزيع  اعتمادا 5-2

عينة الدراسة من أعضاء هيئة التدريس والموظفين اإلداريين والطلبة، تم التوصل إلى 
 التالية االستنتاجات

 
 اء هيئة التدريسالنتائج المتعلقة باآلراء اإليجابية ألعض 5-2-1

  
أظهرت النتائج أن الجامعة تقوم بتطوير المقررات الدراسية بما يتناسب مع المسـتجدات   •

الحديثة، كما أنها تضع الخطط والبرامج لتوفير أعضاء هيئة تـدريس لمواجهـة زيـادة    
 .الطلب على التعليم



 

اسبة في تـدريس  الطريقة المن استخداموبينت النتائج أن عضو هيئة التدريس يتمتع بحرية  •
مادته وإن القدرات الفكرية والعلمية للطلبة تساعد على تحسين الجو األكاديمي داخل قاعة 
المحاضرات، وخاصة أن أسلوب التدريس في الجامعـة يقـوم علـى أسـاس التفاعـل      

 .والمناقشة

بـة  وبينت النتائج كذلك أن الجامعة تعتمد على التقييم الذاتي أكثر من اعتمادها على الرقا •
الخارجية، وإنها تعتمد مبدأ تكافؤ الفرص في التعيينات دون ضـغوط خارجيـة، وتقـوم    
بتفويض السلطات والصالحيات لعمداء الكليات وكذلك توفر قاعـدة للبيانـات تتضـمن    

 .معلومات وافية عن الجامعة والخدمات التي تقدمها وعن معوقات األداء

د دورات وندوات تخدم المجتمع المحلي، كمـا  يقوم مركز التعليم المستمر في الجامعة بعق •
أما بالنسبة لعملية البحث العلمي كان هناك .أن الجامعة تستضيف مؤتمرات تعقد بإشرافها

 .في رأي أعضاء هيئة التدريس بين مؤيد ومعارض انقسام

  
  النتائج المتعلقة باآلراء السلبية ألعضاء هيئة التدريس 5-2-2
سلبيات من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس تطبيق نظام التعليم بينت النتائج أن من أهم ال •

الموازي في الجامعة ألنه يشكل خطراً على نوعية وجودة العمليـة التعليميـة، كمـا أن    
 .الجامعة ال تعطي االهتمام الكافي لعملية اإلرشاد األكاديمي واالجتماعي للطلبة

امعة غير قادر على تحقيق أهدافها بكفاءة وكان من النتائج أيضاً أن النظام اإلداري في الج •
وفاعلية كما أنها ال تطبق نظاماً للترقية والحوافز المادية والمعنوية يشجع أعضـاء هيئـة   
التدريس على بذل مزيداً من العطاء، كما أن نظام التأمين والفوائد الصحية الـذي تـوفره   

 .أعضاء هيئة التدريس باحتياجاتالجامعة ال يفي 

نتائج أن الجامعة ال تقوم بدفع الرواتب كاملة ألعضاء هيئة التـدريس، كمـا أن   وبينت ال •
الجامعة ال تستقطب هيئة تدريس متميزين من خارج البلد، أما بالنسبة للتجهيزات العلميـة  

في الـرأي بالنسـبة    انقسامأعضاء هيئة التدريس كما كان هناك  باحتياجاتفإنها ال تفي 
ومراجع في مكتبات الجامعة فبعضهم موافقين وبعضهم يرون  لموجودات المكتبة من كتب

 .أنها بحاجة إلى تحديث وتطوير وخاصة على مستوى دراسات عليا

عدم توفر التمويل المالي الالزم إلجراء البحوث والتجارب العلمية إضافة أن الجامعـة ال   •
  .ا المجتمعتوفر ألعضاء هيئة التدريس بعثات إلى جامعات عريقة في تخصصات يحتاجه

  



 

  النتائج المتعلقة باآلراء اإليجابية للطلبة 5-2-3
بينت النتائج أن الجامعة تسعى في تجديد وتحديث برامجها ومقرراتها الدراسية في ضوء  •

تقدم المعرفة، كما أن الجامعة تعتمد على اللغة اإلنجليزية في أساليبها التدريسـية بشـكل   
لطلبة بخصوص أسلوب التـدريس فـي الجامعـة    في رأي ا انقسامكبير، كما كان هناك 

فبعضهم يرى أن أسلوب التدريس يقوم على أساس التفاعل والمناقشة والبعض اآلخر يرى 
التخصصـات والمـواد    اخـتالف أنه يقوم على أساس التلقين ويمكن أن يعزى ذلك إلى 

 .الدراسية في الجامعة

وتوفير وسائل التقييم والمتابعة، كما توفر الجامعة نظاماً للقبول يحافظ على حقوق الطلبة  •
 .أنها تطور من سياساتها لتوفير فرص تعليمية أكثر

يرون أن الجامعة تقوم بإعفاء الطلبة المتفوقين من الرسـوم الجامعيـة، وتـوفر نظـام      •
مساعدات مالية للطلبة المحتاجين، كما تشجع الطلبة على المشاركة في النشاطات الطالبية 

ت والمعارض التي تخدم أهداف الجامعـة، وبينـت النتـائج أيضـاً أن     كالندوات والحفال
 باحتياجـات قاصف وكافتيريا بمساحات واسـعة تفـي   مالجامعة توفر موافق للسيارات و

 .الطلبة

  
 النتائج المتعلقة باآلراء السلبية للطلبة 5-2-4

ن هذا النوع من بينت النتائج عدم رضا الطلبة لتطبيق نظام التعليم الموازي في الجامعة أل •
التعليم يؤثر سلباً على نوعية وجودة مخرجات العملية التعليمية، كما أن الجامعة ال تراعي 

 .رغبة طلبتها في اختيار التخصصات التي يرغبون بدراستها

كما أن الخدمات اإلدارية في الجامعة ال تعد كافية لتحقيق أهداف الجامعة بكفاءة وفاعليـة   •
ظاماً للخدمات اإلرشادية واالجتماعية يلبي حاجات الطلبة، وأن سياسـة  كما أنها ال توفر ن

 .دفع الرسوم الجامعية ال تالئم جميع الطلبة

أن الجامعة ال تراعي حاجة سوق العمل من التخصصات التي يتم طرحها، كمـا أنهـا ال    •
 .تسعى للتعرف على حاجات الطلبة وأولياء األمور والمجتمع عند تحقيق أهدافها

ا تبين أن مخزن الكتب في الجامعة ال يوفر الكتب المطلوبة بشـكل كـاف، كمـا أن    كم •
العلمية من كتب ومراجع ودوريات  الجامعة والمصادرالمختبرات والتجهيزات العلمية في 

الطلبة، كما تبين أن أسعار منتجات الكافتيريا وأسعار  باحتياجاتفي مكتبة الجامعة ال تفي 
  .جامعة ال تناسب جميع الطلبةالمواصالت من وإلى ال

  



 

  النتائج المتعلقة باآلراء اإليجابية للموظفين اإلداريين 5-2-5
علـى الرقابـة    اعتمادهـا بينت النتائج أن الجامعة تعتمد على التقويم الذاتي أكثـر مـن    •

الخارجية، كما توفر قاعدة للبيانات تتضمن معلومات وافية عن الجامعة والخدمات التـي  
تمد على إجراءات واضحة تبين كيفية إنجاز العمل، كما تقوم بالتنسـيق بـين   تقدمها وتع

 .السلطات والصالحيات لرؤساء الدوائر المختلفة وتفوضدوائر الجامعة 

وبينت النتائج أن دائرة التعليم المستمر تعقد دورات ونـدوات تخـدم المجتمـع المحلـي      •
منشورات دائرة العالقات العامـة   وتستضيف الجامعة مؤتمرات تعقد بإشرافها كما تساهم

 .بالتعريف بالجامعة وبدوائرها المختلفة
 
  النتائج المتعلقة باآلراء السلبية للموظفين اإلداريين 5-2-6
بينت النتائج أن غالبية الموظفين اإلداريين يرون إن تطبيق نظام التعلـيم المـوازي فـي     •

ليميـة، وإن الجامعـة ال تطـور    الجامعة يؤثر على نوعية وجودة مخرجات العملية التع
 .مهارات موظفيها عن طريق إرسالهم لدورات تدريبية كل في مجال عمله

كما تبين أن النظام اإلداري في الجامعة غير قادر على تحقيق أهدافها بكفـاءة وفاعليـة،    •
وإنها ال تعتمد أسلوب المكافآت والحوافز المادية لتنمية أداء الموظفين، وال تـوفر قاعـدة   

القرارات وال تقوم بتفويض  واتخاذشاركة الموظفين في رسم السياسات وتحديد األهداف م
 .السلطات والصالحيات لموظفيها

كما بينت النتائج أن الجامعة ال تختار قياداتها وفقاً لمعايير موضوعية، كما أنها ال تطبـق   •
ي تتبعه الجامعة ال يشعر الذ) بالمياومة(نظاماً عادالً لترقية الموظفين، وإن نظام التوظيف 

 .الموظفين بالعدل واألمن الوظيفي، كما أن هذا األسلوب يؤثر على جودة إنتاجيتهم

ال تقوم الجامعة بدفع الرواتب كاملة للموظفين اإلداريين، كما أنها ال تراعي حاجة سـوق   •
 .العمل من التخصصات التي يتم طرحها

ع الموظفين كما أن تضـمين خدمـة النظافـة    تبين أن أسعار الكافتيريا غير مناسبة لجمي •
 .لمؤسسة خارجية ال يساعد على تحسين الخدمات

  
  التوصيات 6-3

التي تم التوصل إليها من الدراسة الميدانية التي تـم إجراؤهـا    واالستنتاجاتفي ضوء النتائج 
للتحسـين   وتحقيقـاً " إدارة الجودة الشاملة وإمكانياتها التطبيقية في جامعة بيرزيـت " بعنوان 

والتطوير المستمر في خدمات الجامعة التعليمية والتكميلية والمساندة التـي تقـدمها للمجتمـع    
 :توصي الباحثة في هذه الدراسة ما يلي الفلسطيني،



 

  
ضرورة اعتماد جامعة بيرزيت فلسفة أكاديمية حديثة في مجال التخطيط والتطوير عـن   .1

 :طريق ما يلي

هيئة تدريس ذات كفاءة لمواجهة زيـادة الطلـب علـى     ضرورة التخطيط لتوفير أعضاء .2
 .التعليم

يشكل خطراً علـى نوعيـة    الجامعة ألنهإعادة النظر في تطبيق نظام التعليم الموازي في  .3
 .وجودة مخرجات العملية التعليمية

تصميم البرامج التعليمية والمناهج الدراسية، واختيار األساليب التعليمية في ضوء دراسـة   .4
ومتطلبات سوق العمل والعمالء، من حيث األعـداد المطلوبـة والمواصـفات     تاحتياجا

 .المتوقعة في المتعلمين ومتابعة التغير الذي يحدث في هذه التوقعات من آن ألخر

ضرورة االهتمام بجودة طرق التدريس ووسائل التقويم التي يجب أن تكون أولويتها دائماً  .5
عمليتي التعليم والتعلم الموجه لتحقيق التحسن فـي  العمل على تحقيق التحسن المستمر في 

 .قدرات ومهارات الطالب

البدء بتدريس مفاهيم وأساليب إدارة الجودة الشاملة للطلبة في المراحل الدراسية المختلفـة   .6
 .في الجامعة

ضرورة بذل كل الجهود الممكنة لتنفيذ برامج تدريبية لكل موظفين الجامعة تشمل مفـاهيم   .7
وكذلك تشجيعهم لمواصلة تحصـيلهم العلمـي، وتـدريب    . ارة الجودة الشاملةوأساليب إد

 .أعضاء هيئة التدريس في برامج لتنمية قدراتهم التعليمية

ضرورة تطبيق إدارة الجودة الشاملة في العملية األكاديمية، وبخاصة في كليات التجـارة   .8
 .ا أكثر من غيرهاواآلداب والهندسة، ألن البيئة مهيأة في هذه الكليات لتطبيقه

 :ضرورة تطوير النظام اإلداري في جامعة بيرزيت ويمكن ذلك من خالل اآلتي

ضرورة إعادة هيكلة التنظيم اإلداري في الجامعة على نحو يتوافق مع فلسفة إدارة الجودة  .1
وتفويض العديد من الصالحيات والمسؤوليات الالزمة لألكاديميين واإلداريين في  الشاملة،
 .الجامعة

 الكتشـاف ضرورة قيام الجامعة بإجراء تقييم دوري ألعمالها سواء األكاديمية أو اإلدارية  .2
 .األخطاء ومعالجتها

ضرورة تطوير وتحديث نظام للترقية والحوافز الماديـة والمعنويـة المناسـبة يشـجع      .3
 .المدرسين والموظفين على بذل مزيداً من العطاء لتحسين الجودة في الجامعة



 

إدارة الجودة الشاملة داخل الجامعة وأن تركز هذه الثقافة على مجموعـة مـن   نشر ثقافة  .4
بتحقيق التحسين المستمر في كـل   االلتزامالقيم التي تحتم على جميع العاملين في الجامعة 

 .المتبادل واالحترامالعمليات اإلدارية واألكاديمية هدفها اإلنتاج 

متطورة تتيح لإلدارة العليا  اتصاالتنظم ضرورة تأسيس نظام معلومات وقاعدة بيانات و .5
في الجامعة من رئيسها ونوابه وعمداء الكليات الحصول علـى البيانـات والمعلومـات    

 .الشاملةالالزمة لتطبيق برنامج إدارة الجودة 

 احتياجاتيلبي  اجتماعيةضرورة توفير نظام للخدمات اإلرشادية سواء أكانت أكاديمية أو  .6
 .الطلبة في الجامعة

العدول عن تطبيق نظام التوظيف بالمياومة الذي يشعر الموظفين بعـدم العـدل واألمـن     .7
 .الوظيفي والذي يؤثر سلباً على جودة إنتاجية الموظفين

 بالتزاماتهـا ضرورة إيجاد حلول جذرية لألزمة المالية لكي تستطيع إدارة الجامعة اإليفاء  .8
 .كفاءة وفاعليةتجاه المدرسين والموظفين بهدف تحقيق أهدافها ب

الكافي من الناحية العملية والمادية لعملية وتوجيه البحث العلمـي فـي    االهتمامضرورة  .9
 .الجامعة 

أن يتم ابتعاث أعضاء هيئة التدريس في إجازات التفرغ العلمي لدراسة مساقات جديدة  .10
 .الطلبة منها واستفادةواإلطالع على أساليب تدريسها 

أعضـاء   احتياجاتيزات والمختبرات العلمية لكي تلبي ضرورة تطوير وتحديث التجه .11
هيئة التدريس والموظفين في العملية التعليمية واإلدارية، كما يجب تحـديث موجـودات   

 .طلبة الدراسات العليا في الجامعة احتياجاتالمكتبة من كتب ومراجع لتلبي 

 .تكييفضرورة تحسين بعض دوائر الجامعة من حيث سعة المكاتب والتدفئة وال .12

 .تحسين خدمات الكافتيريا والنظافة داخل الجامعة بصورة أفضل .13
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  المالحق
  

  )1(ملحق رقم 
  الوسط الحسابي واإلنحراف المعياري إلجابات أعضاء هيئة التدريس 

  .على فقرات القسم الثاني من اإلستبانة
  

اإلنحراف المعياري سط الحسابيالو  الرقم العبارة
 عناصر العملية األكاديمية

 1 .التحسين المستمر لمهارات وأساليب التدريس هدف دائم إلدارة الجامعة 2.8 1.13

تقوم الجامعة بتطوير المقررات الدراسـية بمـا يتناسـب مـع المسـتجدات       3.1 1.00
 .والمتغيرات الحديثة

2 

لتوفير أعضاء الهيئـة التدريسـية المناسـبة     تضع الجامعة الخطط والبرامج 3 1.03
 .لمواجهة زيادة الطلب على التعليم العالي

3 

أنشغال أعضاء هيئة التدريس في األعمال اإلستشـارية والخاصـة خـارج     2.7 1.19
 الجامعة ال يؤثر على عملية التدريس

4 

ريس مادته يتمتع عضو هيئة التدريس بحرية إستخدام الطريقة المناسبة في تد 4 0.65 5 

 6 .القدرات الفكرية والعلمية للطلبة تساعد على تحسين الجو االكاديمي 3.8 0.97

 7 .تتفق نسبة عدد الطلبة لكل عضو هيئة تدريس  مع المعايير المعلنة 3.1 1.03

 8 .أسلوب التدريس في الجامعة يقوم على أساس التفاعل والمناقشة 3.7 0.85

 9 .لتدريس في الجامعة بالتلقين يمتاز أسلوب ا 2.8 1.05

تطبيق نظام التعليم الموازي في الجامعة ال يشكل خطراً على نوعية وجـودة   2.6 1.21
 .مخرجات العملية التعليمية

10 

 11 .تعطي الجامعة اإلهتمام الكافي لعملية اإلرشاد األكاديمي للطلبة 3.2 0.99

 عناصر األنظمة اإلدارية
معة نظاماً للترقية والحوافز يشجع أعضاء هيئة التدريس على بذل تطبق الجا 2.7 1.15

 .مزيداً من العطاء

12 

للجامعة رؤية طويلة األمد وواضحة المعالم ألهدافها وإسـتراتيجيتها خـالل    2.8 1.01
 .العشر سنوات القادمة

13 

عضـاء  نظام التأمين والفوائد الصحية الذي توفره الجامعة يفي بإحتياجـات أ  2.8 1.16
 .الهيئة التدريسية

14 

تقوم إدارة الجامعة بإجراء تقييم دوري لعملية التعليم والتعلم حتـى تكتشـف    3 1.21
 .األخطاء وتعالجها

15 

تقوم الجامعة بتقييم وتطوير العمليات والممارسات المتبعة في تقديم الخدمـة   3.5 1.05
 مثل إستخدام التكنولوجيا

16 

لجامعة على التقييم الذاتي أكثر مـن إعتمادهـا علـى الرقابـة     تعتمد إدارة ا 3.7 0.99
 .الخارجية

17 

 18 .  تعتمد الجامعة مبدأ تكافؤ الفرص في التعيينات دون ضغوط خارجية 3.1 1.07

 19 . تعتمد الجامعة سياسة تفويض السلطات والصالحيات لعمداء الكليات 3.4 0.92

 20 .لسلطات والصالحيات لرؤساء الدوائرتعتمد الجامعة سياسة تفويض ا 3.3 0.97



 

اإلنحراف المعياري سط الحسابيالو  الرقم العبارة
توفر الجامعة قاعدة للبيانات تتضمن معلومات وافية عن الجامعة والخـدمات   3.3 1.07

 .التي تقدمها وعن معوقات األداء

21 

النظام اإلداري المتبع في الجامعة قادر على تحقيق أهداف الجامعـة بكفـاءة    2.9 1.11
 .وفاعلية

22 

إلداري والمالي المطبق في الجامعة ألعضاء الهيئة التدريسية واضح الكادر ا 3 1.13
 .وفعال

23 

تطبق الجامعة الكادر األكاديمي ألعضاء الهيئـة التدريسـية دون إجحـاف     3.3 1.14
 .بالحقوق المكتسبة

24 

 25 .تؤكد الجامعة على العالقات اإلنسانية وتحسين مناخ العمل 3.2 1.17

ة للكفاءات األكاديمية والمهنية آليات واضحة تتيح فرص المنافسة تتيح الجامع 2.8 1.02
 .لشغل المناصب اإلدارية العليا 

26 

 27 .تحدث الجامعة هياكلها ونظمها بما يتفق مع التطورات التكنولوجية 3.3 1.00

 28 .إدارة الجامعة سريعة اإلستجابة للمتغيرات وتتأقلم مع المستجدات الحديثة 3.1 1.12

تقوم الجامعة بالتخطيط السليم لترشيد إستخدام المـوارد البشـرية والماديـة     3.1 1.03
 .المتاحة

29 

 عناصر النظام المالي
 30 .تقوم الجامعة بدفع الرواتب في موعدها المحدد 2.9 1.31

بالرغم من أزمة التمويل التي تتعرض لها الجامعة إال أنها قادرة على تحقيق  2.9 1.08
 .كفاءة وفاعليةأهدافها ب

31 

 32 .تقوم الجامعة بدفع الرواتب كاملة ألعضاء الهيئة التدريسية 1.8 0.89

 عناصر عالقة الجامعة بالمجتمع المحلي
يعقد مركز التعليم المستمر في الجامعـة دورات ونـدوات تخـدم المجتمـع      3.6 0.82

 .المحلي

33 

 34 .شرافهاتستضيف الجامعة مؤتمرات وندوات تعقد بإ 3.6 0.89

 35 .تسعى الجامعة لربط مخرجات التعليم بإحتياجات سوق العمل المحلي 3.2 0.99

 36 .تقوم الجامعة بعمل دراسات تحليلية للسوق والجو التنافسي بين الجامعات 2.6 0.96

 37 .تركز الجامعة على جودة خريجيها للمنافسة في السوق المحلي والعالمي 3.2 1.14

 38 .تقطب الجامعة أعضاء هيئة تدريس متميزين من خارج البلدتس 2.9 1.17

 39 .تقوم الجامعة بجذب الطلبة المتفوقين لإللتحاق بالجامعة 3.3 0.99

تشجع الجامعة التفاعل والتعاون بين المؤهلين في الجامعة ورجال األعمـال   3 1.17
 .إلستثمار إمكاناتهم وقدراتهم

40 

إلتصال بمؤسسات القطاع الخاص والعام لمساعدة خريجيهـا  تقوم الجامعة با 3.1 1.01
 .لإللتحاق بسوق العمل

41 

 عناصر التجهيزات العلمية والمرافق العامة المختلفة في الجامعة
 42 .تجهيزات المختبرات في الجامعة تفي بإحتياجات التدريس والبحث العلمي 2.7 1.16

المكتبة من مراجع وكتب ودوريات حديثـة  تهتم إدارة الجامعة بتحديث نظام  2.8 1.23
 .بإعتبارها عناصر المنافسة بين الجامعات

43 

مقابـل مـردود   ) قاعات، ساحات، مالعـب  ( تؤجر الجامعة مرافقها الثابتة  3.1 0.89
 .مالي

44 



 

اإلنحراف المعياري سط الحسابيالو  الرقم العبارة
 45 .تتوفر في الجامعة القاعات المناسبة المخصصة للتدريس 3.8 0.88

والوسائل التكنولوجية الحديثة ألعضاء الهيئة التدريسية  توفر الجامعة األجهزة 2.9 1.16
 .في العملية التعليمية

46 

 عناصر إهتمام الجامعة بالبحث العلمي
 47 .توفر الجامعة التمويل المالي الالزم إلجراء البحوث العلمية 2.4 1.05

ين مـن  توفر الجامعة شبكات إتصال بما يمكن أعضاء هيئة التدريس والباحث 3.4 1.15
 .التواصل مع نظرائهم على المستوى الوطني واإلقليمي والدولي

48 

 49 .توفر الجامعة حرية البحث العلمي ألعضاء الهيئة التدريسية 3.5 1.06

توفر الجامعة ألعضاء الهيئة التدريسية بعثات إلـى جامعـات عريقـة فـي      2.6 1.03
 .تخصصات يحتاجها المجتمع

50 

 51 .إتصال مستمر مع مراكز البحوث العلمية المحلية والعالمية الجامعة على 3.1 1.04

تقوم الجامعة بأبحاث ودراسات وتقديم اإلستشارات للمؤسسـات اإلقتصـادية    3.2 0.71
 .المحلية مقابل مردود مالي

52 

 53 .العبء الوظيفي للهيئة التدريسية ال يؤثر سلباً على عملية البحث العلمي 2.5 1.17

 54 .فر إدارة الجامعة إجازة التفرغ العلمي ألعضاء هيئة التدريستو 3 1.10

   
  )2(ملحق رقم 

  الوسط الحسابي واإلنحراف المعياري إلجابات الطلبة على فقرات القسم الثاني من اإلستبانة
  

اإلنحراف المعياري الوسط الحسابي الرقم العبارة
 عناصر العملية األكاديمية

 -1 .طلبتها قيم التسامح وإحترام وجهات النظر األخرى تكسب الجامعة 3.1 1.14
 -2 .توفر الجامعة برامج تعليمية تزود الطلبة بفهم أوسع للقضايا الدولية 2.7 1.12
تلبي الجامعة إحتياجات الطلب على التعليم دون تـأثير ذلـك علـى كفاءتهـا      2.9 1.08

 .وفاعليتها

3- 

في الجامعة ال يشكل خطراً على نوعيـة وجـودة    تطبيق نظام التعليم الموازي 2.4 1.25
 .العملية التعليمية

4- 

 -5 .تستحدث الجامعة التخصصات الجديدة لتواكب التقدم العلمي والتكنولوجي 2.9 1.21
تسعى الجامعة دوماً في تجديد وتحديث برامجها ومقرراتها الدراسية في ضـوء   3.3 1.09

 .تقدم المعرفة

6- 

 -7 .جامعة برامج تعليمية تكسب الطلبة الخبرة بالثقافات األخرىتقدم ال 2.9 1.12
1.14  

 
 -8 .تشجع الجامعة طلبتها على المنافسة العلمية بطريقة ديمقراطية 3.1

 -9 .تنمي الجامعة الوعي الديمقراطي لدى طلبتها 2.9 1.17
 -10 .تراعي الجامعة رغبة طلبتها في إختيار التخصصات التي يرغبونها 2.6 1.78
 -11 .تتيح الجامعة لطلبتها حرية التحويل من تخصص إلى آخر في ضوء قدراتهم 3 1.26
 -12 .أساليب التدريس في الجامعة تقوم على أساس الحوار والمناقشة 3.4 1.13
 -13 .يمتاز أسلوب التدريس في الجامعة بالتلقين 3.3 1.17
 -14 .في أساليبها التدريسية بشكل كبيرتعتمد الجامعة على اللغة اإلنجليزية  3.7 1.07



 

اإلنحراف المعياري الوسط الحسابي الرقم العبارة
 عناصر األنظمة اإلدارية

 -15 .توفر الجامعة نظاماً للخدمات اإلرشادية تلبي حاجات الطلبة 2.9 1.20

توفر الجامعة نظاًماً للقبول يحافظ على حقوق الطلبة وتـوفير وسـائل التقيـيم     3.1 1.17
 .والمتابعة

16- 

 -17 .ا على إدارة شؤونهم واالشتراك في إتخاذ القرارات تدرب الجامعة طلبته 2.7 1.18
 -18 .تطور الجامعة من سياساتها ونظمها وإجراءاتها لتوفير فرص تعليمية أكثر 3.2 1.19
. الخدمات اإلدارية في الجامعة تعد كافية لتحقيق رسالة الجامعة بكفاءة  وفاعلية 2.8 2.65 19- 

 عناصرالنظام المالي
تحمل الجامعة الطلبة نفقات المواد والمسـتلزمات فـي حـال قيـامهم بسـوء       3.4 1.05

 .إستخدامها

20- 

 -21 .سياسة دفع الرسوم الجامعية في الجامعة تالئم جميع الطلبة  2 1.22
 -22 .تقوم الجامعة بإعفاء الطلبة المتفوقين من الرسوم الجامعية 4.1 0.75
 -23 .الية للطلبة المحتاجينتوفر الجامعة نظام مساعدات م 3.4 1.16

 عناصر عالقة الجامعة بالمجتمع المحلي
 -24 .تركز الجامعة على جودة الخريجين للمنافسة في السوق المحلي والعالمي 3.1 1.16
 -25 .تراعي الجامعة حاجة سوق العمل من التخصصات التي يتم طرحها 2.8 1.15
اجات الطالب أولياء األمور ، المجتمع عند تسعى الجامعة دوماً للتعرف على ح 2.1 1.00

 .تحقيق أهدافها

26- 

تقوم الجامعة بتشـجيع الطلبـة علـى المشـاركة فـي النشـاطات الطالبيـة         3.2 1.15
 .كالندوات،الحفالت والمعارض التي تخدم أهداف ورسالة الجامعة

27- 

 -28 .لترفيهية والعلميةتقوم الجامعة بالتنسيق مع مجلس الطلبة  بتنظيم الرحالت ا 1.9 0.95
 -29 .تسعى دائرة العالقات العامة في بناء عالقات متجددة مع الجامعات األخرى 2.9 1.02
تعزز الجامعة عالقاتها مع المجتمع المحلي من خالل الندوات والمحاضرات في  3.1 1.08

 .كافة المجاالت 

30- 

 في الجامعةعناصر التجهيزات العلمية والمرافق العامة المختلفة 
 -31 يوفر مخزن الكتب في الجامعة الكتب المطلوبة بشكل كاف  2.4 1.20
 -32 .المصادر العلمية من كتب ومراجع في مكتبات الجامعة تفي بإحتياجات الطلبة 2.7 1.28
 -33 .المختبرات العلمية في الجامعة تفي بإحتياجات الطلبة 2.4 1.10
 -34 كميلية للطلبة مثل مواقف للسيارات  توفر الجامعة خدمات ت 3.4 1.02
 -35 .توفر الجامعة مقاصف وكافتيريا بمساحات تفي بحاجة الطلبة 3.3 1.28
 -36 .أسعار منتجات الكافتيريا مناسبة لجميع الطلبة 2 1.10
 -37 .أسعار المواصالت من وإلى الجامعة تالئم جميع الطلبة 2.4 1.26
لبة الجدد جوالت ولقاءات تعريفية بمرافق الجامعة وأنظمتهـا  تنظم الجامعة للط 2.8 1.32

 .وسياساتها

38- 

 -39 .توفر الجامعة مرافق للنشاطات الرياضية بكافة أنواعها داخل الجامعة  2.8 1.19

  



 

  )3(ملحق رقم 
  الوسط الحسابي واإلنحراف المعياري إلجابات الموظفين اإلداريين 

  ستبانة على فقرات القسم الثاني من اإل
  

اإلنحراف المعياري الوسط الحسابي  الرقم العبارة
 عناصر العملية األكاديمية

  تشجع الجامعة كوادرها على المشاركة في الندوات  3.1  1.21
 .والمؤتمرات العلمية وورش العمل

1- 

تطور الجامعة مهارات موظفيها عن طريق إرسالهم لـدورات    2.7  1.18
 .تدريبية كل في مجال عمله

2-  

تطبيق نظام التعليم الموازي في الجامعة ال يشكل خطراً علـى   2.5  1.22
 .نوعية وجودة مخرجات العملية التعليمية

3-  

من سياسة الجامعة تشجيع موظفيها لمواصلة تحصيلهم العلمـي    2.9  1.14
  ) .بكالوريوس ، ماجستير ، دكتوراه(

4-  

  عناصر األنظمة اإلدارية
الجامعة بجودة عمليات إنتاج الخدمة عن طريق بذل  تلتزم إدارة  3  1.02

  .جهودهم المستمرة في نشر مبادئ وأفكار الجودة
5-  

تعتمد الجامعة على التقويم الذاتي أكثر مـن إعتمادهـا علـى      3.5  1.00
  .الرقابة الخارجية

6-  

تقوم الجامعة بتقييم وتطوير العمليات والممارسات المتبعة فـي    4  0.80
  .ة مثل إستخدام التكنولوجيا الحديثةتقديم الخدم

7-  

تقوم إدارة الجامعة بمراقبة الخدمة والعمليـات التـي تؤديهـا      3.2  0.99
األقسام والدوائر المختلفة بطريقة تضمن الحصول على الجودة 

  .المخطط لها

8-  

تقوم إدارة الجامعة بإجراء تقييم دوري ألعمالها حتى تكتشـف    3  1.05
  .األخطاء وتعالجها

9-  

توفر الجامعة قاعدة للبيانات تتضـمن معلومـات وافيـة عـن       3.8  0.87
  .الجامعة والخدمات التي تقدمها

10-  

توفر الجامعة قاعدة بيانات تتضمن معلومات وافية عن معوقات   3  2.24
  .األداء

11-  

  -12  .تعتمد الجامعة على إجراءات واضحة تبين كيفية إنجاز العمل  3.1  1.02
عتمد الجامعة الصدق والموضوعية عنـد عـرض الحقـائق    ت  2.9  1.13

  .والبيانات المتصلة بجوانب العمل في الجامعة
13-  

النظام اإلداري المتبع في الجامعة قادر على تحقيـق أهـدافها     2.8  1.04
  .بكفاءة وفاعلية

14-  

للجامعة رؤية طويلة األمد وواضحة المعـالم  بشـأن أهـدافها      3.1  0.95
  .خالل العشر سنوات القادمة وإستراتيجيتها

15-  

  -16  .تضع الجامعة أهدافاً محددة تركز على تحسين جودة الخدمات  3.1  1.07
  -17  .تؤكد الجامعة على العالقات اإلنسانية وتحسين مناخ العمل  2.8  1.17
تعتمد الجامعة أسلوب المكافآت والحـوافز الماليـة والمعنويـة      2.2  1.04 18-  



 

اإلنحراف المعياري الوسط الحسابي  الرقم العبارة
  .لتنمية أداء العاملين

  -19  .توفر الجامعة مناخاً تنظيمياً يشجع العمل كفريق  2.9  1.10
  -20  .تعمل إدارة الجامعة على التنسيق بين دوائر الجامعة المختلفة  3.2  0.89
  -21  .تطبق الجامعة نظام اتصال فعال بين كافة المستويات اإلدارية  3  0.93
  -22  .لعاملين فيهاتعزز الجامعة الممارسات النقابية لدى ا  2.9  1.08
تعتمد الجامعة قاعدة مشاركة العاملين فـي رسـم السياسـات      2.3  1.04

 .وتحديد األهداف واتخاذ القرارات 

23-  

تعتمد الجامعة سياسة تفويض السلطات والصالحيات لرؤسـاء    3.2  1.09
  .الدوائر

24-  

  -25  .تعتمد الجامعة سياسة تفويض السلطات والصالحيات لموظفيها  2.4  1.06
تعتمد الجامعة مبدأ تكافؤ الفرص في التعيينـات دون ضـغوط     2.8  1.16

  .خارجية
26-  

  -27  .تقوم الجامعة باختيار قياداتها وفقاً لمعايير موضوعية  2.8  1.07
  -28  .الكادر اإلداري للموظفين في الجامعة ذو مستوى مهني رفيع  3.3  1.12
  -29  .قية الموظفين تطبق الجامعة نظاما عادالًً لتر  2.4  1.07
  -30  .في الجامعة منخفضاً) ترك العمل(معدل دوران العمل   3  1.06
  -31  .التحسين المستمر هدف دائم إلدارة الجامعة  3.3  1.06
الذي تتبعه الجامعة يشعر المـوظفين ) بالمياومة(نظام التوظيف   1.5  0.83

  .بالعدل واألمن الوظيفي 
32-  

بالمياومـة ال يـؤثر علـى جـودة إنتاجيـة      أسلوب التوظيف   1.9  1.03
  .الموظفين

33-  

نظام التأمين والفوائد الصـحية الـذي تـوفره الجامعـة يفـي        2.9  1.06
  .باحتياجات الموظفين

34-  

  -35  .توفر الجامعة نظام للخدمات الهاتفية يفي بإحتياجات الموظفين  3.3  1.02
غبات المـوظفين  تسعى الجامعة دوماً للتعرف على حاجات ور  2.3  1.08

  .لمعرفة مدى إنسجام أهدافهم مع أهداف الجامعة
36-  

  عناصر النظام المالي
بالرغم من أزمة التمويل التي تتعرض لها الجامعة إال أنها قادرة   2.9  1.12

  .على تحقيق أهدافها بكفاءة وفاعلية
37-  

  -38  .تقوم الجامعة بدفع الرواتب كاملة للموظفين  1.8  0.94
  -39  تقوم الجامعة بدفع رواتب الموظفين في موعدها المحدد  3.2  1.28

  عناصر عالقة الجامعة بالمجتمع المحلي
تسعى دائرة العالقات العامة في بنـاء عالقـات متجـددة مـع       3  0.91

  .الجامعات األخرى
40-  

تراعي الجامعة حاجة سوق العمل من التخصصات التـي يـتم     2.7  1.08
  .طرحها

41-  

قوم دائرة التعليم المستمر في الجامعة بتطوير الطاقات البشرية ت  3.4  1.08
المحلية عن طريق إقامة دورات تدريبية في مجاالت المهارات 

  .اإلدارية والتقنية والخدمات 

42-  



 

اإلنحراف المعياري الوسط الحسابي  الرقم العبارة
  -43  .تستضيف الجامعة مؤتمرات وندوات تعقد بإشرافها  3.6  0.82
علـى الجامعـة   تساهم منشورات العالقات العامة بـالتعريف    3.4  0.95

  .ودوائرها المختلفة
44-  

  عناصر التجهيزات العلمية والمرافق العامة المختلفة في الجامعة
  -45  .أسعار منتجات الكافتيريا مناسبة لجميع الموظفين  2.2  1.01
توفر الجامعة األجهزة والوسائل التكنولوجية الحديثة المتطـورة    3.2  1.10

  .في جميع أقسامها ودوائرها
  

46-  

يتوفر في الجامعة جو عمل مريح من حيـث سـعة المكاتـب،      3  1.22
  التدفئة والتكييف 

47-  

قيام الجامعة بتضمين الكافتيريا لجهة من خارج الجامعة يساعد   2.4  1.12
  .على تحسين الخدمات

48-  

قيام الجامعة بتضمين خدمة النظافة لمؤسسة خارجية يساعدعلى   2.7  1.15
  .تحسين الخدمات 

49-  

  عناصر إهتمام الجامعة بالبحث العلمي
تقوم الجامعة بإبحاث ودراسات للمؤسسات اإلقتصادية المحليـة    3.1  0.72

  .مقابل مردود مالي
50-  

  
  
  
  


