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 عبد الرحمن بن عبد اهلل األختر

 
تسعى المؤسسات العامة والخاصة إلى تحقيق الجودة والتمييز من أجل البقاء واالستتمرار، وللتن نتيجتة    : الملخص

للمنافسة الشديدة في كافة القطاعات. تعتبر الجامعات الركيزة األساستية للتعلتيا العتالي، حيتو تقتوم ةتنميتة المتوارد        

لمهاراتيتة فتي كافتة التختتتات ةهتدي تحستين جتودة األداء        البشترية وةنتاء رتدرات اانستام المعرفيتة والةقافيتة وا      

وتحقيق التنمية ولسد متطلبات سوق العمل الداخلي والخارجي، وتحقيق طموحات التوطن حارتراو ومستتقب و. وتتا     

اختيار جامعة الطائف فرع الخرمة كدراسة حالة امكانية تطبيق مفهوم إدارة الجودة الشاملة علتى ختدمات التعلتيا    

ومتن أمتا النتتائل التتي      ي من أجل التحسين المستتمر ورتمام جتودة المخرجتات والحتتو  علتى االعتماديتة.       العال

أعضاء ميئة التدريس ةمتطلبات تطبيق إدارة الجودة الشاملة فتي مؤسستات   لدى وعي مناك توصلت إليها الدراسة 

، متختتتة، والبيئتة الجامعيتة المتميتزة    مناك نقص في القاعات التدريسية والمعامتل والمكتبتات ال  ، والتعليا العالي

الختدمات  ، وأم للطت   واألستات ة   مناك نقص ورتور في استخدام األساليب الحديةتة فتي التقتويا وريتاد األداء،    و

 المقدمة ال تلبي احتياجات المجتمع المحلي كلياو.
 

 .التحسين المستمر ،االعتماد األكاديمي ،عليا العاليالجودة في الت: الكلمات األساسية

 
Applying Total Quality Management on Higher Education Services For 

Continuing Improvement, Guaranteeing Input Quality and Obtaining 

Accreditation: A case Study of Taif University Alkhurma Branch 
 

Jafar Musa Idreas 
Ahmed Osman Ibrahim 

Abdulrahman Alakhatar 
 

Abstract: The public and private Institutes are going to ensure quality and perfection 

for the sake of existence and continuation, despite the fierce competition, in all the 

sectors. The universities are considered to be the basic stones of the higher education, 

they are responsible for developing the human resources and, building the capacities 

of the human k knowledge, culture and skills in all specialties aiming to improve the 

quality of Performance to cover the needs of internal or external labor market and, to 

assure developments to fulfill the am biotins now and in the future. The area and the 

Samples of the Study will be Taif University Khurma branch as a case Study for the 

possibility of applying the concept of Total quality Management, the services of 

higher education for continues improvement, and to assure the quality of outputs to 

have the credibility. The most important findings that the study has attained: The 

awareness of teachers staff and the requirements of application of comprehensive 

quality management in higher education institutions, There is shortage in teaching 

rooms, laboratories, specialized libraries and distinctive university environment, and 

the provided services do not meet the needs of the local community performance.  
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 المقدمة:
فلسفة إدارية حديثة ترتكز على  Total Quality Managementُتعد إدارة اجلودة الشاملة 

عدد من املفاهيم والفلسفات احلديثة اليت تستند على املزج بني الوسائل اإلدارية األساسية واجلهود 

 ة من أجل االرتقاء مبستوى األداء والتحسني املستمر.اإلبتكارية واملهارات الفنية املتخصص

من الناحية التارخيية يرجع البعض تاريخ اجلودة إىل ما قبل مخسة آالف سنة حني أعلن 

امللك البابلي "محورابي" بأن الشخص الذي يبين بيتًا يسُقط ساكنيه سوف ُيعدم، وجاء التشريع 

من غشنا ليس منا" وفيما "قال: صلى اهلل عليه وسلم:  اإلسالمي ونهى عن الغش وأمر بإتقان العمل،

يروى عنه عليه الصالة والسالم: إن اهلل حيب إذا عمل أحدكم عماًل أن يتقنه، واإلتقان هنا مبعنى 

  اجلودة.

إن حلركة التحوالت العاملية واملتغريات االقتصادية والتقنية والسياسية واالجتماعية  

والثقافية أوجدت أوضاعًا جديدة جتعل اجلودة أمرًا حتميًا يف كل ما تقوم به املنظمات من أعمال وما 

 تقدمه من منتجات وخدمات. 

واخلدمية جناحًا كبريًا منقطع  لقد أظهر تطبيق إدارة اجلودة الشاملة يف القطاعات الصناعية

النظري من خالل حتسني معدل الرحبية، واخنفاض التكاليف، انعدام العيوب، حتسني اجلودة، حتسني 

األداء، حتسني عالقات العاملني، ارتفاع مستوى الرضا الوظيفي. دفعت هذا النجاحات املؤسسات 

ملتحدة األمريكية، اليابان، اجنلرتا إىل تطبيق إدارة التعليمية يف العديد من الدول املتقدمة مثل الواليات ا

اجلودة الشاملة يف املؤسسات التعليمية، وقد حققت جناحات كبرية، مما دفع العديد من الدول إىل 

 تطبيقها ملواجهة املتغريات الدولية املتمثلة يف اشتداد املنافسة بني الشركات العاملية يف األسواق الدولية. 

ساسي الذي يواجه مؤسسات التعليم العالي عند تطبيقها ملنهجية إدارة اجلودة إن التحدي األ

الشاملة هو إحداث التكيف والتوازن بني توفري االستقرار يف اخلدمة املقدمة وإحداث التغريات داخل 

 املؤسسة التعليمية لينتج عنها منتجات أو خدمات تليب حاجات ورغبات العمالء.

غة متقدمة يف التعامل مع العلم وفق معايري حمددة ومعروفة، ومن التعليم العالي هو صي

خالل حتويل اجلهد العلمي واملهارات اإلنسانية يف النظم والبحوث العلمية إىل نواتج مادية لكي تسهم يف 

حتقيق الرفاهية املادية وتوظيف التكنولوجيا وتطويرها وحتويرها، كما فعلت اليابان يف نهضتها 

 تقنية من خالل االستعانة باجلامعات والكليات واملعاهد العليا ومؤسسات البحث العلمي.العلمية وال

: تعنى تطوير قدرات تنظيمية وقيادات إدارية قادرة على التحسني Managementكلمة اإلدارة 

 املستمر واحملافظة على مستوى عالي من اجلودة يف األداء:

  مفهوم اإلدارة مبعنىManagement 

 إلدارة مبعنى مفهوم اAdministration 

: يقصد بها حتقيق رغبات وتوقعات املستهلكني واملستفيدين مما تقدمه Qualityكلمة اجلودة 

 املنظمة من سلع وخدمات بأعلى مستوى من تلك التوقعات.

: تعنى إدخال كل عناصر العمل باملنظمة يف التحديد والتعريف الدقيق Totalكلمة الشاملة 

ت املستهلك أو املستفيد من سلع وخدمات املنظمة وبذل جهد مجاعي وفردي لتحقيق حلاجات ورغبا

 الغايات.

أما اجلودة يف التعليم العالي فهي تعين التطور املستمر واألداء الكفء ملؤسسات التعليم العالي، لكسب 

 ثقة اجملتمع يف خرجييها على أساس آلية تقييم معرتف بها عامليًا. 
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التعليمة "اجلامعات" إىل تدريب وتأهيل موظفيها اإلداريني وأعضاء هيئة وتسعى املؤسسات 

التدريس لضبط وجتويد األداء من خالل استخدام الوسائل التعليمية املناسبة يف العملية البحثية 

إن جودة التعليم والتدريسية لضمان اجلودة واالعتماد وفقًا للمعايري املعتمدة للجودة دوليًا وحمليًا. 

ى استمرارية اإلتقان يف خمرجات التعليم، وآخر يعرفها بأنها املالئمة للهدف، أي مالئمة خمرجات تعن

التعليم للهدف الذي حددته املؤسسة التعليمية، وآخر يرى بأنها حتقيق رغبات املستفيدين من 

خمرجات التعليم العالي.

 

 

، والذي يؤدي بدور  إىل إكساب وإن جودة التعليم تعين قدرة التعليم على حتقيق التعلم الرصني

املتعلم مقومات التفكري الصحيح وأصول املواطنة الصاحلة والتعايش مع اآلخرين بسالم، والتعامل 

بذكاء مع القضايا العامة واخلاصة على السواء ومواصلة الدراسة بتفوق ومتكن يف مجيع مراحل 

التعليم متعة وبهجة، حيث أن املؤسسة  التعليم. ويضيف البعض اجلودة يف التعليم بأنها ما جيعل

اليت جتعل طالبها متشوقني لعملية التعليم والتعلم مشاركني فيه بشكل إجيابي  (اجلامعة)التعليمية 

نشط حمققني من خالله اكتشافاتهم وإبداعاتهم النابعة من استعداداتهم وقدراتهم امللبية حلاجاتهم 

 ومنوهم.

الطالب، )وتعرف جودة التعليم العالي على أنها تسعى إىل حتقيق جمموعة من االتصاالت بالزبائن 

بهدف إكسابهم املعارف واملهارات واالجتاهات اليت متكنهم من تلبية توقعات األطراف  (اجملتمع

مشوله حيث يركز هذا التعريف على جودة العمليات التعليمية، فضاًل عن  (،املنظمات)املستفيدة 

جلوهر العملية التعليمية وهدفها احلاكم الجتاهات األداء فيها.

 

 

وميكن تعريف نوعية خريج العملية التعليمية على أنها: قاعدة املعرفة اليت بإمكانه استخدامها يف 

حل املسائل املتعلقة مبشاكل حقل العلم من خالل وظائف العملية اإلدارية، وهي التخطيط والتنظيم 

ة واختاذ القرار.واملتابع

 

 

وقد عرف رودز إدارة اجلودة الشاملة يف التعليم على أنها: عملية إدارية إسرتاتيجية ترتكز على 

جمموعة من القيم، تستمد طاقة حركتها من املعلومات اليت تتمكن يف إطارها من توظيف مواهب 

و إبداعي لتحقيق التحسني العاملني واستثمار قدراتهم الفكرية يف خمتلف مستويات التنظيم على حن

 املستمر.

عمومًا تعترب اجلامعات الركيزة األساسية للتعليم العالي،حيث يقوم بتنمية املوارد البشرية وبناء 

قدرات اإلنسان املعرفية والثقافية واملهاراتية يف كافة التخصصات، بهدف حتسني جودة األداء وحتقيق 

 واخلارجي وحتقيق طموحات الوطن حاضرا ومستقبال. التنمية ولسد متطلبات سوق العمل الداخلي

وبفضل الدور الرائد للجامعات يف حتقيق متطلبات التنمية يف كافة القطاعات باإلضافة إلي 

تشجيع البحث العلمي يف اجملاالت النظرية والتطبيقية والتقنية، جاءت فكرة إمكانية تطبيق مفهوم 

العالي يف فرع جامعة الطائف باخلرمة وإمكانية احلصول على  إدارة اجلودة الشاملة يف خدمات التعليم

 االعتمادية. 

 The problem:  مشكلة البحث
إن املشكلة األساسية اليت تواجه اجلامعات واملؤسسات التعليمية واخلدمية، ليست يف كيفية احلصول  

ولكن كيفية حتقيق التحسني على االعتمادية وهي شهادة مطابقة اجلودة للمعايري الدولية واحمللية، 

واستيعاب  الطالب" ،املوظفني ،املستمر، من خالل استغالل قدرات ومهارات العاملني "هيئة التدريس

التقنيات احلديثة واملتجددة خاصة تقنيات االتصاالت واملعلومات واستثمارها يف تقديم خدمات أفضل 

تطبيق إدارة اجلودة الشاملة اعتبار اجلودة تقنية وحتقيق أهداف املؤسسات، ومن األخطاء الشائعة يف 

 جديدة دون الرتكيز على العوامل األخرى.
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تتمثل مشكلة الدراسة يف حماولة التعرف على مدى إمكانية تطبيق إدارة اجلودة الشاملة من أجل  

 احلصول على االعتمادية يف فرع جامعة الطائف باخلرمة.

 
 : أهمية البحث

ة من أهمية املوضوع الذي تعاجله واألهداف اليت تسعى لتحقيقها، وبشكل تربز أهمية الدراس

 عام فإن النقاط اآلتية تربز أهمية الدراسة بشكل واضح يف: 

تكمن أهمية البحث يف كونها عن" إدارة اجلودة الشاملة "من املوضوعات احلديثة يف األحباث  (1)

 عات التعليمية والصحية واخلدمية العلمية والشغل الشاغل جلميع املؤسسات يف كافة القطا

حتقيق اجلودة الشاملة متكن العاملون يف مجيع القطاعات كافة مستويات املنظمة أن حيققوا  (2)

التماثل والتوافق التام بني تصميم العمل وخطط األداء وبني األداء الفعلي،أي حتقيق التوافق 

 .Pent man Qualityوجودة التنفيذ  Design Qualityبني جودة التصميم 

حاجة اجلامعة لألساليب العلمية احلديثة اليت تساعد يف حتقيق التحسني والتطوير وحتقيق  (3)

 أهدافها بكفاءة وفاعليه.

حماولة اإلسهام يف تغيري وتطوير اجتاهات اجملتمع احمليط باجلامعة )الفرع( حنو األفضل ونشر  (4)

 العلمية. ثقافة املعرفة واملواكبة للتغيري اليت حتدث يف اجملاالت

والباحثني االستفادة من نتائج الدراسة والتوصيات اجلامعات واملؤسسات التعليمية األخرى  (5)

 واملهتمني باجلودة. 

 
 : أهداف البحث

 هدف البحث إىل التعرف على:

 ( املفاهيم األساسية إلدارة اجلودة الشاملة يف مؤسسات التعليم العالي.1)

التعليم العالي وكيفية احلفاظ عليها ثم احلصول علي ( كيفية حتقيق اجلودة يف خدمات 2)

 االعتمادية وحتديد املعايري للتقييم الذاتي واخلارجي يف اجلامعة.

( نشر ثقافة اجلودة بني أعضاء هيئة التدريس ومشاركتهم يف مجيع املراحل والقرارات واملساءلة 3)

 .Intelligent Accountabilityالذكية 

 ( جمموعة توصيات ميكن أن تساهم يف عملية التحسني املستمر واحلصول على االعتمادية 4)

 
 : منهجية البحث

تستند هذ  الدراسة إىل املنهج الوصفي التحليلي وأسلوب الدراسة امليدانية، ويعتمد على مصدرين  

 أساسني للحصول على البيانات هما: 

لتغطية اجلانب النظري للدراسة من خالل الرجوع للكتب ( املصادر الثانوية املكتبية: وذلك 1)

 واملقاالت والدراسات السابقة اليت تتناول موضوع اجلودة يف التعليم العالي.

( املصادر األولية: من خالل البيانات اليت مجعها بواسطة إستبانة ثم توزيعها على عينة من أعضاء 2)

 امعة الطائف باخلرمة. التدريس يف خمتلف األقسام العلمية يف فرع ج

أستخدم الباحثون املنهج الوصفي يف مجع البيانات األولية والثانوية ثم مقارنتها وحتليلها وتفسريها 

 للوصول إلي النتائج والتوصيات اليت تساعد يف حل املشكلة.
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 فروض البحث

 : استند البحث على الفروض التالية

جامعة الطائف باخلرمة، تطور وحتسن األداء واملخرجات  ( إن تطبيق إدارة اجلودة الشاملة يف فرع1)

 وميكنها من احلصول على االعتمادية.

( إدارة اجلودة الشاملة تتطلب العمل يف فريق واحد )مؤازرة اإلدارة العليا ومشاركة أعضاء هيئة 2)

 تؤدي إىل جناح تطبيق إدارة اجلودة. (التدريس واملوظفني والطالب والعاملني

يؤدي إىل جودة  (الطالب وهيئة التدريس واملناهج والبيئة اجلامعية)املدخالت املتمثلة يف  ( جودة3)

 لسد متطلبات سوق العمل داخليا وخارجيا. (اخلرجيني والبحوث)املخرجات 

( من األخطاء الشائعة يف تطبيق إدارة اجلودة الشاملة باعتبارها تقنية حديثة مبتكرة تسعي 4)

 صول عليها دون مراعاة اجلوانب األخرى.املؤسسات من اجل احل

 

 

 

 اإلطار النظري
 مفهوم إدارة الجودة الشاملة:

يعرف الناس اجلودة بالعديد من الطرق، فيذكر البعض يف أنَّ اجلودة هي االمتياز والتفوق،  

ويراها البعض على أنها عدم وجود عيوب يف العناية أو اخلدمة، كما يفكر البعض اآلخر يف اجلودة 

 .(2009إيقان، دين، )على أنها ترتبط بسمات املنتج، أو سعر  

يأخذ العديد من املعاني اليت حتمل بني طياتها بعض االعتبارات  إنَّ مصطلح اجلودة الشاملة 

واليت ختتلف باختالف اجلهة اليت تستخدمها، فاجلودة تعد شيئًا نسبيًا خيتلف باختالف اجلهة أو الفرد 

  .(2005علوان، )الذي يستعملها. 

أو  : بأنها مصطلح عام قابل للتطبيق على أية صفة(Webber: 1985)ويعرفها قاموس 

ويرى  : أنها درجة التميز أو األفضلية.Oxfordخاصية متفردة أو شاملة. ويعرفها قاموس 

(Crosby:1990) .يرى جوران كما : إنَّ اجلودة هي املطابقة للمتطلبات أو املواصفات(Juran: 1980) :

إنَّ اجلودة هي املالئمة لالستعمال.

 

اخلسارة اليت : إنَّ اجلودة هي تفادي (Taguchi:1984)ويعرف 

يسببها املنتج للمجتمع بعد إرساله للمستعمل. ويتضمن ذلك اخلسائر النامجة عن الفشل يف تلبية 

توقعات العميل والفشل يف تلبية خصائص األداء والتأثريات

 

اجلانبية النامجة عن املنتج كالتلوث 

والضجيج وغريها.

 

: إنَّ اجلودة(Deming:1986) ىوير

 

العميل احلالية جيب أن ترضي حاجات 

واملستقبلية.

 

فيعرف اجلودة بأنها املزيج الكلي خلصائص السلعة أو اخلدمة  (Figenbaum: 1991)أما 

املتأني من التسويق، واهلندسة، والتصنيع، والصيانة، والذي من خالله ستلبى السلعة أو اخلدمة يف 

االستعمال توقعات العميل.

 

رد يعنى أشياء خمتلفة لألفراد : إنَّ اجلودة جمFisher):(1996ويرى 

املختلفني وأنها يف جمال األعمال والقناعة تعنى كم يكون األداء أو خصائص معينة ممتازة خصوصًا 

عند مقارنتها مع معيار موضوع من قبل العميل أو املنظمة.

 

أما التعريف الرمسي للجودة الشاملة من 

ألمريكية للجودة على أنها: اهليئة أو اخلصائص تعريف اجلمعية ا قبل بعض املنظمات الدولية فمنها

وتعرفها املنظمة  الكلية للسلعة أو اخلدمة اليت تعكس قدرتها على تلبية حاجات صرحية وحتمية.

نشاط، أو عملية، أو السلعة، أو اخلدمة، أو ): على أنها اخلصائص الكلية لكيان (150)الدولية للمعايري 

 (و مزيج منها أليت تنعكس يف قدرته على إشباع حاجات صرحية أو ضمنةاملنظمة، أو النظام، أو فرد، أ
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كما جتد يف تعريف مجعية اجلودة الربيطانية واملعهد الربيطاني ووزارة الدفاع  .(2010املسعودي، )

األمريكية تعريفًا أكثر مشولية لتوضيح مفهوم اجلودة الشاملة. واليت تعرف اجلودة بأنها: فلسفة 

على االستخدام الفعال للموارد املادية والبشرية للمنظمة يف إشباع احتياجات العمالء إدارية تركز 

وحتقيق أهداف املنظمة، وذلك يف إطار من التوافق مع متطلبات اجملتمع سواًء كانت هذ  املتطلبات 

 متقنة أم متعارف عليها.

اتها بعض االعتبارات عمومًا فإن مصطلح اجلودة يأخذ العديد من املعاني اليت حتمل بني طي

مجيع مفاهيم  (Garvin)واليت قد ختتلف باختالف اجلهة اليت تستخدمها وقد مجع الباحث جارفني 

اجلودة

 

واستطاع تصنيفها واليت ظهرت يف أدبيات الفكر اإلداري بهدف الوصول إىل املفهوم املشرتك العام 

علوان، )خبمسة مداخل وميكن تناوهلا كما يلي:  (Garvin 1988)يف هذا اجملال. فقد حددها جارفني 

2005) 

: ويتبنى هذا املدخل تعريف اجلمعية األمريكية Based Approach-Userمدخل أساس املستعمل  -1

الذي يعرف اجلودة بأنها جممل خصائص املنتج اليت هلا القدرة على  (ASQC)للرقابة على اجلودة 

ون، ويتفق هذا املدخل مع نظرة رجال التسويق والزبائن، إشباع احلاجات الظاهرة والقيمة للزب

فالنسبة هلم فإن اجلودة العاملية تعنى أداء أفضل، مالئمة لالستخدام حسب رأي الباحث جوران الذي 

 .Fitness For useيقول بأن اجلودة هي مالئمة املنتج لالستخدام 

باجلودة وفق هذا املدخل بأنها  يقصد Approach Transcendentمدخل التفوق أو املتسامي  -2

مالئمة املنتج لالستخدام، أي قدرة أداء املنتج لالستخدام وفقًا للمواصفات اليت حتقق رضا املستهلك من 

خالل تقديم أداء أفضل وأدق صفات تشبع رغبات املستهلك، وهذا املدخل يتفق مع تعريف فيجنبوم 

Figenbaumهلك.. للجودة على أنها حتقيق رغبة املست

  

: مبوجب هذا املدخل ننظر إىل اجلودة The product – Approachمدخل يعتمد على املنتج  -3

بوصفها املتغري الدقيق والقابل للقياس وهي القادرة على حتقيق رغبات املستهلك، وهذا املفهوم يتطابق 

اصفات املوضوعة.مع مفهوم مبادئ وفلسفة إدارة اجلودة الشاملة واليت تؤكد على دقة مطابقة املو

 

من خالل هذا املدخل يتم  Manufacturing Based Approach Theمدخل يعتمد على التصنيع:  -4

تعريف اجلودة بأنها ُصنع منتجات خالية من العيوب من خالل مطابقتها ملواصفات التصميم املطلوبة 

Conformance to requirement عمل الشيء من أول مرة وهذا يتفق مع مفاهيم اجلودة يف اليابان: أ

ميتاز هذا املدخل  Crosbyوكذلك مفهوم املعيب الصفري لكروسيب. Do it right Firstصحيح 

 بتحقيق وقياس اجلودة املستهدفة بأقل تكلفة للجودة املطلوبة.

: يرتبط تعريف اجلودة باألسعار، The value – based Approachاملدخل املبين على أساس القيمة  -5

عرف اجلودة بأنها درجة التعرف بأقل األسعار، وكذلك مدى مراقبة االحنرافات بأقل حبيث ت

التكاليف، فالزبون يعرب عن اجلودة بدرجة التمايز بالسعر املعقول وحيقق السيطرة على معطياتها 

 بالتكلفة املعقولة.

إن اهلدف األساسي من إدارة اجلودة وأنظمتها بعض النظر من مراجعتها هو االنتقال من  

إىل السيطرة اهلجومية وتوجيه املوارد  (تشخيص اخلطأ بعد حدوثه ومعاجلته)السيطرة الدفاعية 

واجلهود حنو إنتاج املنتج الصحيح منذ البدء ومبا يتضمن ارتفاع مستوى الفاعلية من خالل زيادة 

خرجات الصاحلة للبيع وذات اجلودة العاملية مع ختفيض نسبة العيوب، واستخدام املستشفيات املناسبة امل

 .(2010اجلبيوري، )والكفاءات البشرية املدربة واعتماد إجراءات عمل متجددة ومرنة 

 مفهوم الجودة في التعليم العالي 
تنمية واالزدهار. وطبقًا لنظرية تعد اجلامعات مصانع للقوى البشرية دعامة أي جمتمع يف ال 

النظم فمدخالت اجلامعة هي القوى البشرية وحمتوياتها هي القوى البشرية بعد اجتيازها التدريب 
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والتثقيف مرورًا بالعملية التعليمية. وإذا كانت النظم األخرى سواء التجارية أو الصناعية تقبل اخلطأ 

إال اجلودة الشاملة للعملية التعليمية لتأثريها على اجملتمع أو الصواب يف األداء فإن اجلامعات ال تقبل 

 .(2010جنم، )ككل 

ارتبط املفهوم التقليدي جلودة التعليم اجلامعي بعمليات الرتكيز على االختبارات النهائية 

دون مراجعة القدرات واملهارات اإلدراكية واحلركية واملنطقية والتحليلية والسلوكية للخرجيني. 

  .(فهمي، د.نيسري، )

لذا حتول هذا املفهوم التقليدي للجودة يف التعليم اجلامعي إىل مفهوم تأكيد جلودة التعليم  

العالي أو اجلامعي، والذي يستبعد بالدرجة األوىل على ضرورة اختيار معدالت منطية لألداء وبناء 

اجلميع لضمان اجلودة  منظومات إلدارة اجلودة الشاملة يف التعليم العالي واليت تتطلب مشاركة

واالستمرارية، وهو أسلوب لتحسني األداء والنتائج اجلامعية، إنها فلسفة إدارية لقيادات اجلامعة 

وتركز على إشباع حاجات الطالب واملستفيدين ويضمن الفعالية العظمى والكفاءة املرتفعة يف احلقل 

 .(2000النجار: )العلمي والبحث اليت تؤدي يف النهاية إىل التفوق والتميز 

ويف جمال التعليم، تعنى اجلودة احلكم على مستوى حتقيق األهداف وقيمة هذا اإلجناز، 

ويرتبط هذا احلكم باألنشطة أو املخرجات اليت تتسم ببعض املالمح واخلصائص يف ضوء بعض املعايري 

 واألهداف املتفق عليها.

وطبقًا هلذا التعريف فإن املقرر الدراسي  إىل اجلودة على أنها مالئمة اهلدف، Ballويشري بول 

يف املؤسسة التعليمية يتسم باجلودة ومستوى عال من الرضا ويتحقق ذلك عندما يتم إجناز األهداف 

اليت وضع من أجلها، ويف حالة غياب هذ  املعايري يف مؤسسات التعليم جيب أن حتدد املؤسسة رسالتها 

عايري.وأهدافها وأن يتم تقييمها يف ضوء امل

 

 

فاجلودة يف خدمات التعليم العالي تعنى التطور املستمر واألداء الكفء ملؤسسات التعليم العالي   

 لكسب ثقة اجملتمع يف خرجيها على أساس آلية تقييم معرتف بها حمليًا وعامليًا.

وجودة التعليم تعنى حتقيق جمموعة من االتصاالت الفعالة بالطالب بهدف إكسابهم 

حسني، ) األطراف املستفيدة "املنظمات" واملهارات واالجتاهات اليت متكنهم من تلبية توقعاتاملعارف 

2005). 

وتشري اجلودة إىل الطريقة اليت تدار بها املؤسسة وتهدف إىل التعارف واملشاركة الفعالة من  

لعمالء قبل كل العاملني باملؤسسة بهدف حتسني منتجاتها وخدماتها وأنشطتها حتى حتقق رضا ا

 وأهداف املؤسسة ملصلحة اجلميع. مبا يتفق مع متطلبات اجملتمع.

 
 المستفيد من خدمات التعليم العالي:

لعل أصعب ما يواجه اجلودة الشاملة يف التعليم العالي هو حماولة اإلجابة على السؤال اخلاص  

يكون الطالب املتعلم، وقد  بتحديد من املستفيد من خدمات التعليم العالي؟، ذلك ألن هذا املستفيد قد

ُيكون جهة العمل اليت سيلتحق بها هذا الطالب عقب خترجه، أو قد يكون اآلباء وأولياء األمور أصحاب 

وقد يكون اجملتمع احمللي املستفيد من جهد الطالب، وقد يكون  ،املصلحة املباشرة يف تعليم أبناءهم

معي الذي تتوال  كافة األجهزة التعليمية املسئولية اجملتمع بأسر  مستقباًل، وقد يكون األستاذ اجلا

بالرعاية والتنمية، وقد تكون اإلدارة اجلامعية املتطورة استجابة حلاجات ومتطلبات العملية التعليمية 

 .(2008زاهر، )
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 مبادئ إدارة الجودة الشاملة في التعليم العالي

املؤسسات الصناعية اليت تتصف باملنافسة بدأت إدارة اجلودة الشاملة كمفهوم وتطبيق يف  

اجلادة يف األسواق احمللية والعاملية، ثم تعدي هذا املفهوم ليشمل قطاع اخلدمات واليت بدأت تنمو يف 

اآلونة األخرية وعلى رأسها اخلدمات التعليمية والتعليم العالي اليت متثل أحد االحتياجات الرئيسية 

ة ولظروف التغري السريع اليت متر بها كافة القطاعات االجتماعية وكنتيجة حتمي لكافة اجملتمعات.

واالقتصادية برزت األصوات املنادية باجلودة التعليمية أو اجلودة يف التعليم العالي على غرار القطاعات 

 .(2009الرتتوري، جوحيان، )األخرى 

كل فوري حتى ويتحتم على مؤسسات التعليم العالي أن تغري من هياكلها التنظيمية بش

تستطيع مواجهة التغريات االجتماعية واالقتصادية والتكنولوجية احمليطة بها ومل يعد النمط 

التقليدي يف اإلدارة يصلح هلذ  اجلامعات، بل البد من البحث عن أمناط إدارية جديدة أكثر مرونة 

 .(Bank,1992)وقدرة على االستيعاب واالنتشار واإلفادة من التكنولوجيا احلديثة 

وعرفت العملية التعليمية أو إدارة اجلودة يف التعليم العالي على أنها إسرتاتيجية متكاملة 

للتطوير املستمر، فهي مسئولية مجيع منظومة اجلامعة من كتب ومكتبة وطالب وأساتذة ومباني 

 .(2008فليجي، ) تحقيق أهداف اجلامعةومعامل وحواسب إلكرتونية ول

اجلودة الشاملة يف التعليم العالي ال ختتلف كثري من املبادئ األساسية للجودة إن مبادئ إدارة 

 يف القطاع الصناعي، فقط الرتكيز هنا على املصفر البشري أي املدخالت، املخرجات، العملية التعليمية.

 وميكن تناول هذ  املفاهيم بشيء من التفصيل كما يلي:

لتعليم العالي: تعترب املدخالت األساس يف حتسني جودة التعليم املدخالت يف العملية التعليمية أو ا -1

حيث أن األساتذة األكفاء والقاعات الدراسية املتكاملة من حيث تقنيات التعليم واملعامل اجملهزة، 

باإلضافة إىل الطالب الذين ميلكون الدافعية والرغبة املالية يف الدراسة تلعب كل هذ  األمور دورًا بارزًا 

قيق اجلودة العالية يف مؤسسات التعليم العالي. وكثريًا ما يفهم بأن اجلودة يف التعليم العالي تعنى يف حت

 جودة املدخالت.

إن حتسني جودة املدخالت تعادل يف مضمونها حتسني جودة العملية التعليمية  العملية التعليمية: -2

، واللذان يعتربان من Teachingلتدريب وا Learningواليت تعترب صناعة حمدودة متمثلة يف التعليم 

 .(2008العلي، ) الفعاليات املعقدة طاملا أن هذ  العمليات غري ملموسة ويصعب قياسه

تعود جودة خمرجات التعليم إىل املفاهيم التقليدية املعروفة والشائعة مثل معايري  املخرجات: -3

واملقصود  التعليم من املفاهيم اليت ميكن قياسه.التعليم واملهارات والتطور املعريف، وتعد خمرجات 

، أي احلالة Initial Stateبالتعليم ُهنا هو املخرجات واليت تعود إىل العالقة النسبية ما بني احلالة األولية 

أي عند إكمال الطالب  Late Stateاملعرفية لدى الطالب عند دخوله يف الربنامج واحلالة النهائية 

وميكن تعريف نوعية خريج العملية التعليمية على أنها قاعدة . (1993خلف، )ج لدراسته بالربنام

املعرفة اليت بإمكانه استخدامها يف حل املسائل املتعلقة مبشاكل حقل العمل من خالل وظائف العملية 

 .(1998إستيفن، )اإلدارية وهي التخطيط والتنظيم واملتابعة واختاذ القرار 

 
 تحسين الجودة المستمرة في مؤسسات التعليم العالي 

إىل  (وفق اللغة اليابانية) Kaizenأو  Continuous Improvement (CI)تعود جذور التحسني 

اليابان، فبعد احلرب العاملية الثانية بدأت اليابان بعملية أطلقت عليها عمليات إعادة البناء، إذا اعتمدت 
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ية على تطبيق واعتماد برنامج التحسني املستمر وتصدرت شركة العديد من الشركات اليابان

Toshiba  م وشركة 1441ذلك عامToyota  م.1451عام 

األب الروحي لفلسفة التحسني املستمر ومدير معهد التحسني وصف  Imaj Mas aakjويعرب 

و التحسني مفهوم التحسني املستمر على أنه سر جناح اليابان يف التنافس، إذا يتضمن السعي حن

 :kaizen)التدرجيي املستمر، وأداء األشياء الصغرية بطريقة أفضل وحتقيق مستويات أعلى لألداء. 

151.) 

: Zen: ويعين التغري والثاني Kajفهو يتكون من مقطعني األول  Kaizenأما املصطلح الياباني 

ستمر يف احلياة الشخصية ويعين حنو األفضل مبعنى التغري حنو األفضل واألفضل هنا عبارة تغيري م

واالجتماعية والعملية على حنو بسيط للتخلص من التكلفة غري الضرورية، وتدعو إىل تضافر اجلهود 

التحسني أربعة  Kaizenبني العاملني واإلدارة من أجل التحسني داخل املنظمة. وبذلك يأخذ مصطلح 

 :(2008جودة، )اجتاهات هي 

بادئ داخل ثقافة التحسني وفلسفته بوصفها أسلوبًا للحياة املزج بني تنوع األساليب وامل -1

 وليس جمرد تطبيق مبادئ.

املساعدة -1

 

 يف دعم روح التقدير واالحرتام الذاتي يف نفوس العاملني.
 العوائد املالية املتطورة والناجتة من إجراء العمليات كافة بكفاءة. - 3

 إرضاء الزبون باجلودة احملسنة. - 4

عملية شاملة تتضمن كافة األنشطة يف  Continuous Improvementإن التحسني املستمر  

 ،سالمة)املنظمة سواء املدخالت أو املخرجات أو العمليات وحتى انتقال املخرجات أو املنتجات إىل العميل 

تهدف  (تاجلامعا)ويعترب حتسني اجلودة فلسفة إدارية وممارسة ألعمال املؤسسات التعليمية  .(2005

اليت إىل تسخري املوارد املادية والبشرية للجامعات لتكون أكثر كفاءة إلجناز األعمال وحتقيق األهداف، 

 تتسق مع احتياجات اجملتمع.

تعمل مؤسسات التعليم العالي "اجلامعات" بشكل مستمر لتحسني اجلودة ألسباب خمتلفة مثل 

الضغوط الناشئة عن املنافسة احلادة بني اجلامعات، أو الشكاوى من الطالب وأولياء األمور أو الرغبة 

الطائي، )ي العامة يف زيادة جودة خمرجاتها ومن أهم املصادر اليت تعد منبعًا لتحسني اجلودة ما يل

 :(2008قدادة، 

عملية البحث والتطوير: وتتضمن تلك العمليات استكشاف طرق جديدة أو خمتلفة يف التدريب  -

والوسائل التعليمية املستخدمة يف العمليات اخلاصة بالتدريب وطرقها املختلفة بهدف الوصول إىل 

 حتسني اجلودة.

 وير اجلودة.املنافسة: تعترب املنافسة ذات دور إجيابي لتط -

هو أن تأتي باجلديد واألحسن بشكل دائم، فاجلديد واألفضل هما رمز  :التحسني املستمر للجودة -

التميز. وبالتالي البقاء واالستمرار، فالبقاء على القديم يعين الزوال، والتحسني هو القلب النابض إلدارة 

 .(2008حمفوظ، ) اجلودة الشاملة، وال يقف عند حد معني ويشمل كافة العمليات

 
 أهداف تحسين جودة التعليم العالي

إن اهلدف األساسي من تطبيق عملية حتسني اجلودة يف أي مؤسسة تعليمية "اجلامعات" هو 

تطوير جودة األداء واخلدمات مع خفض تكاليف الوقت واجلهد الضائعني لتحسني اخلدمة املقدمة 

 الفوائد التالية:للطالب وكسب رضاهم ويشمل هذا اهلدف على 

خفض التكاليف: إن اجلودة تتطلب عمل األشياء الصحيحة بالطريقة الصحيحة من أول مرة،  (1)

 ويعين هذا تقليل األشياء التالفة، أو أعادة إجنازها وبالتالي تقليل التكاليف.
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تقليل الوقت الالزم الختاذ العمل للطالب: فاإلجراءات اليت وضعت من قبل املؤسسات التعليمية  (2)

إلجناز العمل للطالب قد ركزت على حتقيق األهداف ومراقبتها، وبالتالي يتم تقليل الوقت 

 الالزم الجناز األعمال.

إن عدم االهتمام  حتقيق اجلودة: وذلك بتطوير املنتجات واخلدمات حسب رغبة الطالب، حيث (3)

باجلودة يؤدي إىل زيادة الوقت يف أداء وإجناز املهام وزيادة أعمال املراقبة، وبالتالي زيادة شكاوى 

 الطالب من هذ  اخلدمات.

 زيادة الكفاءة: وذلك عن طريق التعاون بني اإلدارات وتشجيع العمل اجلماعي. (4)

املشاكل وجتزئتها إىل أجزاء أصغر حتى تعليم اإلدارة والعاملني كيفية حتديد وترتيب وحتليل  (5)

 ميكن السيطرة عليها.

 تقليل املهام عدمية الفائدة ومنها العمل املتكرر. (1)

 حتقيق الثقة يف أداء العاملني لعملهم. (7)

الطالب وأولياء األمور: ميكن أن يكون الطالب وأولياء األمور مصدرًا عن القيمة ألفكار حتسني  (8)

و الشكاوى املرسلة، وبالتالي فإن التحليل املتأني لتلك االقرتاحات أو اجلودة عن طريق االقرتاحات أ

الشكاوى ميكن أن يوجه نظرنا ويعلمنا كيفية استقبال الطالب لشكل اجلودة وما هي املتغريات 

 املطلوبة يف نوعية اخلريج.

اد والتقيد، : ميكن أن يكون العاملون مصدرًا إلعطاء اقرتاحات التحسني يف كل من اإلعد العاملون (4)

ولكن يف احلقيقة تقوم بعض املؤسسات بأخذ رأي العاملني بكل جدية، بينما تقوم مؤسسات أخرى 

بإهمال أراء العاملني وجتاهلهما، رمبا تكون حلقات اجلودة واحدة من صور االستجابة القرتاحات 

 التطوير مما يزيد من إحساس العاملني بانتمائهم ملؤسساتهم.

: إن الغرض الرئيسي من ذلك هو إجياد ثقافة تنظيمية جديدة تقدر جودة  القيم املشرتكة (11)

اخلدمة، وهذا يعين أنه جيب علينا أن ندرس الثقافة وحندد نظام القيم السائدة ونستبدهلا بثقافة 

 وقائية لتتالءم مع التطوير املستمر.

 

جلودة رعاية الطالب، إن الغرض من برنامج حتسني اجلودة هو التقييم والتأكيد والتحسني 

وبرنامج حتسني اجلودة يربز أوجه الضعف يف العمليات وحتسني احملتوى، حيث تكون اخلدمة أفضل 

 للمجتمع عند استخدام مصادر أكثر كفاءة.

ويعرف ضمان اجلودة بأنه جمموعة اإلجراءات اليت من شأنها التأكد من أن العملية الرقابية  

سبقة على خدمة قد استوفت الشروط واملواصفات الفنية، ويعترب نظام على اجلودة تتم طبقًا خلطة م

ضمان اجلودة عن التقييم املستمر بالطرق واألساليب العلمية للعمليات واخلدمات اليت تقدمها املؤسسة 

مع حتليل مجيع األعمال والنتائج وتسجيلها ومقارنتها بالوثائق املرجعية ملطالب اجلودة بهدف التأكد 

 هذ  املطالب نتيجة لتحقيقها.من أن 

 ضمان الجودة في التعليم العالي:
إن القضية الرئيسة يف جودة مؤسسات التعليم هي حتسني مستوى عمليات التعليم والتعلم 

والبحث واملنهج والربامج الدراسية، وحتسني جودة اخلرجيني وكيفية حتديد وقياس اجلودة واملداخل 

املؤسسات التعليمية واستخدام القياس املقارن باألفضل، ومؤشرات األداء، اإلدارية لتحسني املخرجات من 

 وكيفية إقناع املشاركني بأن املؤسسات والنظم تقوم مبهامها الوظيفية لضمان جودة املخرجات.

هذا النظام بأنه كل اإلجراءات  EOQCلقد عرفت املنظمة األوربية للسيطرة على اجلودة  

املخططة واملنظمة والضرورية إلعطاء الثقة بأن املنتج أو اخلدمة سوق ترضي حاجات حمددة مسبقًا.
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كما يعتمد البعض على التنظيم يف تقديم تعريف حمدد للنظام بوصفه نظامًا متكاماًل من  

السلع واخلدمات باعتماد جمموعة من نظم فرعية متداخلة ومتبادلة التأثري هدفها إنتاج وتسويق 

السياسات واإلجراءات املخططة والنظامية للحفاظ على مستويات اجلودة وتطويرها وحتسينها يف ظل 

 (2010اجلبيوري، )مستوى اقتصادي مستوى قادر على الوفاء باالحتياجات احملددة للزبائن 

قيق رضا الزبون بإجناز ونالحظ من التعريفات السابقة أن ضمان اجلودة تركز على حت

متطلباته وتوقعاته يف املنتج أو اخلدمة املقدمة له ويتضمن ذلك البحث من العوامل واملشكالت 

 واكتشافها الداخلية منها واخلارجية ذات العالقة جبودة املنتج واخلدمة.

 :مخسة مفاهيم للجودة ((Green,1993وجرين  Harveyوحدد هاريف  

اجلودة تعين حتقيق الدقة واإلتقان من خالل التحسني املستمر، باستخدام إدارة املفهوم األول أن  -

اجلودة الشاملة، من أجل تكوين فلسفة عن العمل والناس والعالقات اإلنسانية يف إطار قاسم 

 مشرتك من القيم.

وف املفهوم الثاني للجودة يكمن يف اعتبار اجلودة نوعًا من األداء الفريد، يتحقق فقط يف ظر -

حمدودة، ويف نوعية معينة من الطالب وهذا املفهوم للجودة ينطبق أكثر على التعليم العالي 

 Harvardالذي تقدمه بعض املؤسسات التعليمية اخلاصة ذات الشهرة الكبرية، مثل جامعة هارفارد 

حيث تكثر طلبات االلتحاق فيها، بينما األماكن حمدودة  Cambridgeوجامعة كمربيدج 

اء فقط.لألذكي

 

 

املفهوم الثالث للجودة يرى أنها القدرة على تغيري الطالب باستمرار، وإضافة قيم جديدة إىل  -

معارفهم ومنوهم الشخصي، وهذا املفهوم للجودة يتفق أكثر مع االهتمام احلالي بتقديم التعليم 

 العالي للعامة من الناس.

قيمة املال، حبيث يكون مسئولية شعبية، وهذا املفهوم الرابعة للجودة فريى أنها القدرة على تقدير  -

املفهوم للجودة صار شائعًا منذ أن أصبحت اهليئات العامة وهيئات التمويل أقل قبواًل ملسئولية 

 اجلامعات، عن ضمان اجلودة.

املفهوم اخلامس واألخري للجودة يؤكد أنها شيء ما يناسب غرضًا منتجًا أو خدمة مطلوب  -

خاصًة عندما يتحدد هذا الغرض أو املنتج. فإذا كان التعليم املقدم يفي  تقدميها أو حتقيقها،

 بالغرض، فيقال إنه جيد بشرط أن يتوافق مع املستويات املقبولة للجودة والتكامل.

وهذا املدخل األداتي يتماش حتديد جوهر اجلودة، ويركز على متطلبات حتقيق غرض 

إجرائيًا، وهذا املفهوم فضلته معظم احلكومات  ومهمة املؤسسة، وجيعل برنامج ضمان اجلودة

ومؤسسات التعليم العالي عندما أدخل مفهوم ضمان اجلودة يف الدول املتقدمة. فعلى سبيل املثال يرى 

أن جودة أي نشاط يتم تقييمها فقط يف إطار غرض  (1993)جملس متويل التعليم العالي بأسكتنلندا 

أن اجلودة مفهوم نسيب، ويكون ذو  (1992)يم العالي باسرتاليا هذا النشاط، وكذلك يرى جملس التعل

معنى فقط يف ضوء منظور الذين يقيمونه يف إطار هدف ما، وقد تعنى اجلودة شيئًا عندما توضح 

 فقط يف سياق هدف وزمان معينني.

: يبدأ املدخل أألداتي لتوضيح Instrumchtal App roachاملدخل األداتي لضمان اجلودة 

أو أهداف مؤسسة التعليم العالي، والتأكد من أن اهلدف أو األهداف تتفق وتتماشى مع أهداف هدف 

الدولة واجملتمع، ثم الوقوف على فاعلية نظام أداة اجلودة يف قدرته على حتقيق هذا اهلدف أو تلك 

بيان ما األهداف. واستخدام نظام إدارة اجلودة يتطلب إتباع ُعدة خطوات متتابعة وعلى اجلامعة ت

تقوم به أو تؤديه، وكيفية تأديته وأن يكون اجملتمع على دواية مبا تفعله اجلامعة وسوف نتطرق 

 :(2005اهلوا شي، ) كما يليهلذ  اخلطوات اخلمس 
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توضيح مهمة اجلامعة أو : Mission Statement: توضيح مهمة أو رسالة اجلامعة  اخلطوة األوىل

ون وتفاهم معظم العاملني أو جمتمع اجلامعة. وجيب أن تتضمن رسالتها جيب أن يتم من خالل تعا

مهمة اجلامعة أهدافًا تتفق وأهداف احلكومة، ألن اجلامعة ما هي إال مؤسسة من مؤسسات الدولة 

حتكمها قوانني وطموحات وتطلعات الدولة. وبعد حتديد مهمة اجلامعة، يتم توضيح األهداف والقيم 

ة اجلامعة ورسالتها وهذ  القيم جيب أن تعكس التقاليد واألعراف املتبعة اليت ترشد عملية حتقيق مهم

 يف اجلامعات العاملية باإلضافة إىل قيم اجملتمع الذي توجد فيه اجلامعة.

تتمثل اخلطوة الثانية يف حتديد الوظائف  University Function: وظائف اجلامعة  اخلطوة الثانية

اليت يتم على ضوئها حتقيق مهام اجلامعة والوظائف التقليدية للجامعة هي التدريس والبحث العلمي، 

ولكن يف اجلامعات املعاصرة استحدثت وظيفة ثالثة للجامعة وهي خدمة جمتمع اجلامعة واجملتمع 

عالي باسرتاليا وضع مفهومًا ملا تفعله اجلامعة، إذ يرى أن جملس التعليم ال ،اخلارجي احمليط باجلامعة

وظيفة اجلامعة هي ختريج طالب مزودين بالقدرة على االطالع بالدور القيادي يف التنمية 

االجتماعية واالقتصادية والثقافية والفكرية ألسرتاليا وأقاليمها باإلضافة إىل إنتاج املعرفة وتطويرها 

 عات والبيئات االسرتالية.وتطبيقها لصاحل اجملتم

أهداف التدريس والبحث العلمي وخدمة اجملتمع املباشر تتمثل أهداف التدريس يف  : اخلطوة الثالثة

تقديم مناهج فاعلية ومبتكرة، وتوضيح إجراءات التدريس والتقييم، وختريج أفراد لديهم القدرة 

البحث العلمي فتتمثل يف زيادة على خدمة جمتمعاتهم وتوفري مناخ صحي للتدريس، أما وظيفة 

اإلنتاجية البحثية والنشر، وإكساب طالب الدراسات العليا مهارات البحث العلمي، وتسويق نتائج 

البحوث العلمية. وبالنسبة لوظيفة خدمة اجملتمع فتتمثل أهدافها يف إدارة اجلامعة وتقديرها 

وفاء بهذ  االحتياجات وجعل اجلامعة بيت احتياجات اجملتمع، والتعاون مع هيئات اجملتمع األخرى لل

 اخلربة لقطاعات اجملتمع املختلفة.

يف هذ  اخلطوة يتم حتديد نظام إدارة اجلودة أي عمليات اإلدارة : : نظام إدارة اجلودةاخلطوة الرابعة

اليت مبوجبها تتحقق أهداف كل وظيفة. ويشمل هذا وضع منظومة متكاملة خلطط اإلدارة، وعلى 

إلدارة العليا للجامعة جيب أن تكون هناك خطة إسرتاتيجية توضح رسالة اجلامعة وخطة مستوى ا

 أخرى خاصة بالتدريس والبحث العلمي وخدمة اجملتمع.

جيب تقويم فاعلية نظام إدارة اجلودة داخليًا وخارجيًا على  : نظام فحص اجلودة: اخلطوة اخلامسة

لية مراجعة وفحص ملختلف عمليات اجلودة فرتات منتظمة أو من وقت آلخر. مع إجراء عم

ومستوياتها اليت حتققت، ففي التقويم الداخلي جيب تشكيل جلنة خاصة للوقوف على مدى تقدم أو 

حَتُسن اجلودة، وتضم أعضاء من داخل اجلامعة ومن خارجها، وتكون مهمتها دراسة القضايا اليت 

ويف معظم اجلامعات ترتك مسئولية  اجلودة. تناولتها اللجان املختلفة باجلامعة حول مدى كفاية

وتنبع أهمية ضمان اجلودة يف  رئاسة هذ  اللجنة ملسئول أكادميي على مستوى اإلدارة العليا باجلامعة.

مؤسسات التعليم العالي من ُعدة عوامل منها اهتمام احلكومة واجملتمع واملؤسسات بتحقيق املعايري 

عالي وارتفاع مستوى اإلجناز واألداء وحتسني جودة اخلرجيني، األكادميية يف مؤسسات التعليم ال

وزيادة احلاجة إىل احملاسبة من قبل املؤسسات واحلاجة إىل املشاركة اجملتمعية من قبل مؤسسات 

 اجملتمع.

 :(2005اهلوا شي، )وتتمثل دواعي احلاجة إىل ضمان جودة مؤسسات التعليم العالي يف 

 للجامعات يف ضوء العملية التعليمية واملعايري املوضوعة.احلفاظ على السمعة  (1)

حتقيق درجة عالية من احملاسبية العامة، وخصوصًا إلشباع حاجات كل من الطالب واألفراد  (2)

 العاملني.

 إعالم الطالب بأحقيته يف عملية االختيار وخاصة يف ضوء تنوع جماالت الدراسية. (3)
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وى املؤسسة الواحدة، وحتديد املمارسات اجليدة اليت حتسني جودة العمليات واملخرجات على مست (4)

 حتقق ذلك وتؤدي بالتالي إىل حتسني النظام ككل.

ويعد ضمان اجلودة مراجعة خمططة وتقييمًا لنظامي املؤسسة والربامج لضمان أن املعايري 

اجليد هو ذلك التعليمية املتفق عليها والبنية األساسية يتم تنفيذها وتفعيلها، ومن ثم فإن التعليم 

التعليم الذي حيقق توقعات املتعلم لعملية التعلم وهو أن املتعلم ميتلك املعرفة واملهارة اليت مل ميتلكها 

 من قبل حدوث خربات التعلم.

 

 معايير اعتماد مؤسسات التعليم العالي 
يعترب االعتماد وسيلة من وسائل ضمان اجلودة اليت تتعدى حدود املألوف يف حني أن ضمان 

اجلودة كعملية تقييم تتخطى حتقيق اجلودة ومتثل نوع من التقييم املؤسسي الشامل واملوجه، وقد 

اعتماد )ينظر إىل االعتماد على أنه نوعًا من املراجعة الشاملة والتقييم املستمر للربامج الدراسية 

. ويف كلتا احلالتني يؤدي االعتماد إىل اإلجابة بنعم أو ال (االعتماد املؤسسي)أو املؤسسية مثل  (الربامج

 .(182: 2005 ،سالمة )حول مدى األحقية يف عملية الرتخيص 

الكليات  Scrutinizeإن عملية مراجعة اجلودة اخلارجية املستخدمة يف التعليم العالي، لفحص 

وبرامج التعليم العالي، من أجل ضمان اجلودة وحتسينها ومبعنى آخر، االعتماد واجلامعات 

Accreditation  صيغة رمسية ومنشورة حول جودة املؤسسة أو الربنامج، مينح عقب التقويم الدائري

أو هو نتيجة  Statusالقائم على مستويات متفق عليها، ومبعنى آخر، االعتماد هو منح مكانة أو وضع 

يم، وجناح االعتماد يتمخض عنه إنشاء مؤسسة أو برنامج معتمد.التقو

 

 

هو اعتماد املؤسسية ككل، مبا فيها كل  Institutional Accreditationفاالعتماد املؤسسي 

الربامج التعليمية واملواقع وطرائق تقديم الربامج وتوزيعها، دون أية مضمون يتعلق جبودة برامج 

 املؤسسة. 

فهو اعتماد وحدات أو برامج فردية،  Specialized Accأما اعتماد الربامج أو التخصيص 

كربامج اإلعداد املهين، بواسطة هيئات االعتماد املتخصصة، أو هيئات اعتماد الربامج التعليمية، 

 .(2010اجلبيوري، ) مطبقة املستويات اخلاصة بوضع املناهج وحمتويات املقررات الدراسية

فهي احتاد تعليمي خاص أو غري حكومي أو إقليمي، يقوم  Accreditationئة االعتماد: أما هي

بتطوير معايري ومستويات التقويم، ولتطلع بعمليات التقويم اخلارجية، ويقوم بالدراسات امليدانية 

ا للمؤسسات للوقوف على مدى وفاء املؤسسات باملعايري املوضوعة واحملددة. وهيئة االعتماد حتول هل

منح الوضع القانوني أو الرمسي، وأحيانًا الرتخيص للمؤسسات التعليمية أو الربامج للبدء يف العمل، بعد 

 الفحص الناجح لتطبيق وتقويم الوحدة التعليمية املعينة.

، جلان councils، جمالس agenciesوهناك أنواع خمتلفة من هيئات االعتماد، هيئات 

commissionsماد العام، واالعتماد التخصصي، واالعتماد املهين، واالعتماد اإلقليمي، ، ترتكز على االعت

 واالعتماد القومي، واعتماد التعليم عن بعد.

واالعتماد هو العملية اليت حتدد أن املؤسسة تقدم برامج ومقررات دراسية ميكن اعتمادها 

االعتماد أن معايري املقررات ذاتيًا أو تقدم مواد دراسية ختضع للتقييم املستمر، حيث تشهد وكالة 

 تتناسب مع املكافآت اليت تؤدي إليها، وأن الطرق املستخدمة تتناسب مع تلك األهداف.

وتعرف املوسوعة الدولية للتعليم العالي االعتماد بأنه االعرتاف العلين ملدرسة ما أو معهد أو 

تعليمية معينة معرتف بها  كلية أو جامعة أو برنامج دراسي متخصص تتوفر فيه مؤهالت ومعايري
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رمسيًا، ويتضمن االعرتاف تقييم عملي مقبول اجلودة مؤسسات التعليم أو الربنامج بهدف التشجيع 

 : هماار، ويعد ذلك ضروريًا لسببني والتطوير حنو األفضل هلذ  الربامج باستمر

داف واضحة وحمددة من أن تتحمل املؤسسات األكادميية املسئولية باستمرار أمام بعضها لتحقيق أه -

 خالل برامج تعليمية مناسبة.

 التأكد من مدى التزام هذ  املؤسسات بربامج ذات معايري حمددة ومقبولة سلفًا.  -

 
 الدراسات السابقة:

تعددت الدراسات اليت تناولت موضوع جودة التعليم العالي على املستوى احمللي واإلقليمي  

 يلي:والعاملي وميكن ذكر بعضها كما 

حول إدارة اجلودة الشاملة يف القطاع احلكومي، هدفت الدراسة  (2001طعامنة، )دراسة 

للتعرف على مستوى ممارسة وتطبيق عناصر إدارة اجلودة الشاملة والوقوف على املعوقات اليت حتول 

دون تطبيقها، وهدفت على مدى وجود فروق ذات داللة إحصائية تعزى املتغريات اجلنس واملؤهل 

العلمي واملستوى الوظيفي، وأتبعت الدراسة املنهج الوصفي التحليلي من خالل دراسة ميدانية، حيث 

 (41)مت اختيار عينة طبقية عشوائية متثل كافة الوحدات اإلدارية ومت تطوير إستبانة مكونة من 

ة الشاملة يف توصلت الدراسة إىل وجود عدد من املعلومات اليت حتول دون تطبيق إدارة اجلودوفقرة. 

ذلك القطاع ومنها، عدم وجود إسرتاتيجية واضحة، تدريب غري مناسب، عدم االلتزام بروح الفريق، قلة 

 مشاركة العاملني، عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية تبعًا ملتغري اجلنس واملؤهل العلمي.

ت أجنبية وإمكان حول إدارة اجلودة الشاملة يف التعليم خربا (2001خليل والزهري، )دراسة 

االستفادة منها يف مصر، اعتمدت الدراسة على املنهج املقارن مع االهتمام مبنهج املسح الرتبوي، وقام 

الباحثان بتقديم بعض املقرتحات والتوصيات يف ضوء الرؤى العاملية ملدى إمكانية تطبيق اجلودة ومنها: 

ية يف مؤسسات التعليم اجلامعي، العمل على تطبيق التحسني املستمر، االهتمام باملهارات النظرية والعمل

 إسرتاتيجية مالئمة لتحسني أداء اجلودة.

دراسة تهدف إىل النجاح واالخنفاض يف تطبيق إدارة  (Kolcinski: 2000)أجرى كولنينسكي 

مؤسسة تعليمية، حيث مت تطبيق أداة البحث على هذ  املؤسسات يف عامي  (184)اجلودة الشاملة يف 

ملعرفة مدى تطبيق اجلودة يف اإلدارة، استخدم الباحث االستبانة ومقارنة النتائج  (1996، 1991)

ومازالت تطبق  (1996 -1991)% من هذ  املؤسسات اليت مت زيارتها يف عام 74وتوصلت الدراسة إىل أن: 

، إلدارية وخدماتها% من هذ  املؤسسات تشجع على إتباع أسس اجلودة الشاملة يف عملياتها ا86و اجلودة.

% من 65، و% من املؤسسات أكدت أنها واجهت معوقات ومشاكل يف تطبيق أسس اجلودة93و

 املؤسسات تشري إىل أنها بدأت تطبيق اجلودة الشاملة منذ أقل من ست سنوات.

بعنوان إدارة اجلودة الشاملة وإمكانية تطبيقها يف اجملال  (:2000البطئ)ويف دراسة قام بها 

بيان إمكانية تطبيقها يف امليدان ، والتعريف بإدارة اجلودة الشاملة ي السعودي. هدفت الدراسة إىلالرتبو

وقد أتبع الباحث املنهج الوصفي لوصف إدارة اجلودة الشاملة، وحماولة التأكد من إمكانية  الرتبوي.

وقد  رير ذات الصلة.تطبيقها يف امليدان الرتبوي السعودي باالعتماد على البحوث والدراسات والتقا

توصلت الدراسة إىل جمموعة من النتائج منها: ميكن تطبيق إدارة اجلودة يف امليدان الرتبوي وضرب 

ميكن االستفادة من تطبيق إدارة اجلودة الشاملة يف قطاع ، وأمثلة من التجارب األمريكية والسعودية

 التعليمي السعودي.

ة حول إدارة اجلودة الشاملة يف التعليم العالي بني دراس (1998عبد اهلادي والراوي، )وأجرى 

النظرية والتطبيق، وهدفت الدراسة إىل التعرف على إدارة اجلودة الشاملة يف جامعة اإلمارات العربية 

املتحدة وأتبعت الدراسة طريقة الوصف التحليلي والدراسة امليدانية من خالل استقراء آراء عينة 

أن جامعة اإلمارات العربية بها العديد من اإلمكانيات اليت تؤهلها لتطبيق وأظهرت النتائج  الدراسة.
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نظام التقويم ، ونظام الساعات املعتمدة الذي تستخدمه اجلامعة مثل: TQMإدارة اجلودة الشاملة 

اإلمكانات والتسهيالت اليت توفرها جامعة اإلمارات املتحدة ، وأن للمساقات وأعضاء هيئة التدريس

 وأعضاء هيئة التدريس بها ستسهم بالتأكيد يف تطبيق إدارة اجلودة الشاملة.لطالبها 

دراسة حول إدارة اجلودة الشاملة يف كليات أيوا  (Chrestofferson)وأجرى كريستوفرسون 

(Iowa)  األمريكية ومدارسها، مشلت عينة الدراسة أعضاء هيئة التدريس واإلداريني ورؤساء اجمللس يف

عبارة، باإلضافة إىل  (39)كلية تتضمن االستبانة تضمن االستبانة املستخدمة  (15)مدرسة و (15)

ن أملعرفة االختالفات بني اجملموعات وتوصلت إىل  ANOVA، وT-testاإلحصاء الوصفي واختبار 

أعضاء هيئة التدريس وأن  املدارس والكليات قد طبقت نظام اجلودة ومعايريها ووجدتها مناسبة هلا.

 ني يف الكليات قد تلقوا تدريبًا أكثر من قرنائهم يف املدارس.واإلداري

 

 التعليق على الدراسات السابقة: 
 خلص الباحثون بعد عرض الدراسات السابقة العربية واألجنبية إىل النقاط التالية: 

 كثرة الدراسات اليت اهتمت بتطبيق إدارة اجلودة الشاملة يف مؤسسات التعليم العالي. (1)

 الدراسات توصلت إىل إمكانية تطبيق إدارة اجلودة الشاملة يف مؤسسات التعليم العالي.معظم هذ   (2)

 مجيع الدراسات أكدت الفائدة الكبرية من تطبيق إدارة اجلودة الشاملة يف مؤسسات التعليم العالي. (3)

ت أغلب هذ  الدراسات توصلت إىل أن تطبيق إدارة اجلودة الشاملة تؤدي إىل حتسني جودة املخرجا (4)

)اخلرجيني، البحوث العلمية( واحلصول على االعتمادية وهي النقطة األساسية اليت تلتقي فيها 

 الدراسة مع الدراسات السابقة.

 

 

 الدراسة الميدانية
 اإلجراءات المنهجية للدراسة: 

نظرًا لطبيعة الدراسة استخدم الباحثون املنهج الوصفي التحليلي الذي ال يقتصر على وصف  

أو املشكلة املراد دراستها، بل يتعدا  إىل مجع املعلومات عنها وتفسريها وحتليلها وتقوميها، وربط  الظاهرة

 مدلوالتها للوصول إىل االستنتاجات اليت تسهم يف فهم الواقع وتطوير .

 
 مجتمع الدراسة: 

يتكون جمتمع الدراسة من كافة أعضاء هيئة التدريس يف فرع جامعة الطائف باخلرمة  

عضو هيئة التدريس يعملون يف كلييت العلوم والرتبية، واجملتمع،  (132)ذي يبلغ عددهم حوالي وال

وهنا جيب اإلشارة إىل أن الالئحة املنظمة لشؤون منسوبي اجلامعات السعودية من أعضاء هيئة 

هم، ( هـ أعضاء هيئة التدريس بأن1418التدريس ومن يف حكمهم الصادرة عن وزارة التعليم العالي )

األساتذة، واألساتذة املشاركون، واألساتذة املساعدون، إال أن الدراسة مشلت احملاضرون ومدرسو اللغة 

 واملعيدون ألنهم يقومون بأعباء تدريسية.

 
 عينة الدراسة: 

( استبيان على أفراد عينة الدراسة بشكل مباشر وبالتعاون مع رؤساء 100وقد مت توزيع )  

(%، وبعد فرتة زمنية مت البدء جبمع 75.7يعملون فيها وميثلون نسبة ) األقسام العلمية اليت
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من  %(14من جمتمع الدراسة بفاقد ) %(86( استبانه، أي نسبة )86االستبيانات، حيث مت اسرتجاع )

( استبيان غري مكتمل البيانات مت استبعادهم، 12االستبيانات املوزعة، وبعد مراجعتها تبني أن هنالك )

من  %(74( استبيان وتشكل هذ  ما نسبته )74أصبحت عدد االستبيانات الصاحلة للتحليل )لذا 

 االستبيانات املوزعة وهي نسبة جيدة يف العرف اإلحصائي.

 
 المعالجة اإلحصائية: 

قام الباحثون بعد مجع املعلومات بتحليلها من خالل الربنامج اإلحصائي للعلوم االجتماعية 

(SPSSوقد استخدم ،)  الباحثون عددًا من األساليب اإلحصائية املناسبة، فقد مت استخدام املتوسطات

كما مت استخدام أسلوب  احلسابية لتحديد متوسط إجابات أفراد عينة الدراسة عن كافة الفقرات.

( ملعرفة فروق ذات داللة إحصائية بشكل عام تعزى املتغريات ANOVAحتليل التباين األحادي )

 ، اخلربة، العمر.اجلنس، املؤهل

 
  عرض نتائج الدراسة ومناقشتها:

( نتائج التحليل، ونالحظ أن 1مت حتليل بيانات اجلزء األول من االستبانة وتبني اجلدول )  

بعد استبعاد  %(56,8( من اإلناث بنسبة )42و) %(43,2( من أفراد العينة من الذكور بنسبة )32)

 التالف من االستبيانات.

( من أفراد عينة الدراسة من محلة درجة الدكتورا  61باملؤهل العلمي، فإن )وفيما يتعلق 

( من محلة البكالريوس وميثل 1و) %(16,2( من محلة املاجستري بنسبة )12و) %(82,4ويشكل نسبة )

 من أفراد العينة. %(1,4نسبة )

 %(5,4بنسبة )( من أفراد العينة بدرجة أستاذ 4وفيما يتعلق بالدرجة الوظيفية، فنجد أن )

( حماضر بنسبة 10و) %(70,3( أستاذ مساعد بنسبة )52و) %(6,8( بدرجة أستاذ مشارك بنسبة )5و)

 من مجلة عينة الدراسة. %(1,4( معيد بنسبة )1و) %(2,7( مدرس لغة بنسبة )2و) %(13,5)

( 5أقل من )( من أفراد العينة ترتاوح مدة خربتهم 30أما فيما يتعلق باخلربة التدريسية، فإن )

( ويشكل نسبة 10-6( يرتاوح خربتهم بني )18(% من أفراد عينة الدراسة و)40,5سنوات ميثل نسبة )

 من أفراد عينة الدراسة. %(35,1( سنوات فأكثر وبنسبة )10( يرتاوح خرباتهم )26و) %(24,3)

بتحقيـق أهـداف اجملتمـع املنشـودة مـن خـالل قيامهـا بأدوارهـا          اليالعـ تقوم مؤسسـات التعلـيم   

املتعلقة بتأهيل الكادر البشري يف خمتلف اجملاالت تأهيال علميا وعمليا. ويعتـرب أعضـاء هيئـة التـدريس     

 واحدة من هذ  الكوادر، إذ ميثل حجر الزاوية يف إنفاذ متطلبات تأهيل الكوادر للمجتمع. 

اس يف إعداد هذ  الكوادر لتحمل املسئوليات حنـو اجملتمـع مسـتقبال،    ومبا أن اجلامعات هي األس

فهي تقوم باستقطاب الكفاءات النادرة يف خمتلف التخصصات املطلوبـة حتـى تسـتطيع أن تـؤدي دورهـا      

 على أكمل وجه.

لذا فهي تعمل على توفري املناخ املالئم والظروف اجليدة ألعضاء هيئة التدريس اليت تساعدهم 

يــام بواجبــاتهم ومســئولياتهم وحتقيــق أهــدافأ املؤسســة وأهــداف اجملتمــع وحتقيــق أهــدافهم    علــى الق

أما بيانـات اجلـزء الثـاني مـن االسـتبانة      اخلاصة مما يشعرهم بالرضا من التحاقهم وعملهم باجلامعات. 

 (.1) كما جاء يف اجلدول رقم
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 (1اجلدول )

  اجلودة يف التعليم العالي  عن األساسية املعلومات

 النسب العدد األسئلة واإلجابات #
الوسط 

 الحسابي
 الوسيط

 الجودة من وجهة نظرك تعني 0

 2.7 2.7 2.7 2 الحتو  على شهادة األيزو 

 91.9 89.2 89.2 66 التحسين والتطوير المستمر

 100.0 8.1 8.1 6 جودة أعلى

 وضرورة تطبيق إدارة الجودة الشاملة؟ بدرجةمدى اقتناع اإلدارة العليا بفرع الجامعة بالخرمة بأهمية  2

 17.6 17.6 17.6 13 رعيفة 

 58.1 40.5 40.5 30 متوسطة

 100.0 41.9 41.9 31 كبيرة

  100.0 100.0 74 المجموع

 مدى توفير المناخ التنظيمي المالئم بالفرع لتوليد األفكار اإلبتكارية  9

 44.6 44.6 44.6 33 غير م ئا 

 95.9 51.4 51.4 38 ما إلى حد

 100.0 4.1 4.1 3 م ئا

 إلى أي مدى يلبي فرع الجامعة بالخرمة احتياجات المجتمع المحلي في التنمية المستدامة؟ 0

 16.2 16.2 16.2 12 ال يلبيها إط راو 

 93.2 77.0 77.0 57 يلبيها جزئياو

 100.0 6.8 6.8 5 يلبيها ةتورة كاملة

 في البيئة الخارجية )خارج فرع الجامعة( أو البيئة المحيطة بها الفرص المتاحة 4

 33.8 33.8 33.8 25 ال يمكن االستفادة منها 

 100.0 66.2 66.2 49 يمكن االستفادة منها

إحساس أعضاء هيئة التدريس بتحمل المسؤولية والقيام بمهام وأعباء تطبيق الجودة الشاملة بفرع الجامعة  2

 بالخرمة

 2.7 2.7 2.7 2 رعيف 

 37.8 35.1 35.1 26 إلى حد ما

 100.0 62.2 62.2 46 ةدرجة كبيرة

 وعي أعضاء هيئة التدريس بمكونات وحقائق ومتطلبات تطبيق الجودة في التعليم العالي 4

 2.7 2.7 2.7 2 رعيف 

 29.7 27.0 27.0 20 منخفض

 100.0 70.3 70.3 52 ةدرجة كبير

 وقواعد نظم العمل الداخلية في الجامعةسياسات  4

 16.2 16.2 16.2 12 سلبية 

 70.3 54.1 54.1 40 إلى حد ما
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 النسب العدد األسئلة واإلجابات #
الوسط 

 الحسابي
 الوسيط

 100.0 29.7 29.7 22 إيجاةية

     درجة تأثير قيم وفلسفة العمل بالجامعة 3

 9.5 9.5 9.5 7 سلبية 

 54.1 44.6 44.6 33 محايدة

 100.0 45.9 45.9 34 إيجاةية

 وضوح رسالة الجامعة وأهدافها ألعضاء هيئة التدريس بفرع الجامعة بالخرمةدرجة  01

 5.4 5.4 5.4 4 غير وارحة 

 50.0 44.6 44.6 33 إلى حد ما

 100.0 50.0 50.0 37 وارحة جدا

 طبيعة العالقات وإمكانيات التعاون بين اإلدارات المختلفة في فرع الجامعة بالخرمة 00

 24.3 24.3 24.3 18 رعيفة 

 75.7 51.4 51.4 38 جيدة

 100.0 24.3 24.3 18 ممتازة

 مستوى الخدمات التعليمية المقدمة بالفرع وإمكانية تطويرها وتحسينها 02

 36.5 36.5 36.5 27 رعيفة 

 86.5 50.0 50.0 37 متوسطة

 100.0 13.5 13.5 10 روية

 تقدم فرع الجامعةمدى توفير متطلبات تحسين األداء لتحقيق  09

 32.4 32.4 32.4 24 غير متوفرة 

 95.9 63.5 63.5 47 متوفرة ةنسبة رليلة

 100.0 4.1 4.1 3 متوفرة

 لإلدارة عالقات جيدة وبناءة مع كل من األساتذة والطالب والمجتمع 00

 21.6 21.6 21.6 16 ال أوافق 

 58.1 36.5 36.5 27 محايد

 100.0 41.9 41.9 31 أوافق

 

 %(8.1يرون بأنها التحسني والتطوير املستمر، بينما ) %(89,2ن )( أ1من اجلدول )ونالحظ 

احلصول على شهادة األيزو. ويف اإلجابة عن مدى اقتناع اإلدارة العليا بأهمية  %(2,7بأنها جودة أعلى و)

وجاءت  ضعيفة. %(17,6متوسطة، و) %(40.5بدرجة كبرية، و) %(41,9تطبيق إدارة اجلودة، فإن )

غري مالئم،  %(44.6إىل حد ما، و) %(51,4األجوبة على السؤال، مدى توفر املناخ التنظيمي، فإن )

مالئم. وعن إىل أي مدى يليب فرع جامعة الطائف باخلرمة احتياجات اجملتمع احمللي، فإن  %(4.1و)

أما عن الفرص املتاحة  بصورة كاملة.يلبيها  %(6,8ال يلبيها إطالقًا و) %(16,2يلبيها جزئيًا، و) %(77)

ال ميكن االستفادة  %(33,8ميكن االستفادة منها و) %(66,2يف البيئة اخلارجية )خارج اجلامعة(. فإن )

(% بدرجة كبرية، 62,2عن مدى أحساس أعضاء هيئة التدريس بتحمل املسؤولية، فإن ) و منها.

وعي أعضاء هيئة التدريس مبتطلبات تطبيق أما إجابات عن  ( ضعيف.2,7إىل حد ما و) %(35,1و)
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وعن  ضعيف. %(2.7منخفض و) %(27بدرجة كبرية و) %(70,3اجلودة يف التعليم العالي فإن )

أما  سلبية. %(16.2اجيابية و) %(29.7إىل حد ما و) %(54.1سياسات وقواعد العمل يف اجلامعة، فإن )

 سلبية. %(9,5حمايد و) %(44,6اجيابية و) %(45.9عن درجة تأثري قيم وفلسفة بفرع اجلامعة، فإن )

جيدة،  %(51.4وأما إجابات عن طبيعة العالقات وإمكانيات التعاون بني اإلدارات املختلفة، فإن )

متوسطة  %(50وعن مستوى اخلدمات التعليمية املقدمة، فإن ) ضعيفة. %(24.3ممتازة و) %(24.3و)

ابات السؤال عن مدى توفر متطلبات حتسني األداء، فإن أما إج قوية. %(13.5ضعيفة و) %(36.5و)

وعن عالقات اإلدارة مع األساتذة والطالب  متوفرة. %(4.1غري متوفرة، و) %(32.4قليلة، ) %(63.5)

 غري جيدة. %(21.6حمايدة و) %(36.5جيدة و) %(41.9واجملتمع، فإن )

فإن ( نقاط القوة والضعف 2أما بيانات اجلزء الثالث من االستبانة كما يف اجلدول رقم ) 

موافق  %(50اإلجابة عن تسعى اإلدارة إىل ترسيخ مبدأ العمل اجلماعي وتبادل اآلراء واألفكار، فإن )

بوية، فإن أما عن يتصف أعضاء هيئة التدريس بالكفاءة العلمية والرت ال أوافق. %(27حمايد، ) %(23و)

وعن مساهمة أعضاء هيئة التدريس يف خدمة  ال أوافق. %(2.7حمايد ) %(9.5أوافق و) %(87.8)

ال أوافق. بالنسبة لإلمكانيات املتوفرة بفرع  %(14.9حمايد ) %(28.4أوافق، و) %(56.8اجملتمع، فإن )

وعن استخدام  ( أوافق.8.1حمايد ) %(25.7ال أوافق، ) %(66.2اجلامعة متكنها من تطبيق اجلودة، فإن )

 %(31.1حمايد و) %(31.1(% ال أوافق و)37.8الوسائل التعليمية احلديثة يف العملية التعليمية، فإن )

 %(20.3ال أوافق و) %(67.6وجاءت إجابات عن مدى توفر القاعات التدريسية بالفرع، فإن ) أوافق.

حمايد  %(21.6ال أوافق، ) %(70.3ات واملعامل، فإن )حمايد. وعن مدى توفر التجهيز %(12,2أوافق،و )

حمايد  %(5.4ال أوافق و) %(91.9أما عن وجود مكتبة مركزية متخصصة، فإن ) أوافق. %(8.1و)

 ال أوافق. %(20.3حمايد و) %(39.2أوافق و) %(40وعن معايري قبول الطالب، فإن ) ال أوافق. %(20.3و)

 حمايد. %(13.5ال أوافق و) %(14.9أوافق ) %(71.6تتسم باملرونة، فإن )وفيما يتعلق باملناهج الدراسية 

أوافق  %(37.8وجاءت إجابات عن استخدام مناهج وأساليب حديثة يف التقويم وقياس األداء، فإن )

ال أوافق،  %(59.5وعن مدى توفر بيئة جامعية ممتازة، فإن ) ال أوافق. %(25.7حمايد و) %(36.5و)

 %(17.6جيدة، ) %(81.1وعن العالقة بني الطالب واألساتذة، فإن ) (% أوافق.16.2، و)(% حمايد23.3و)

وفيما يتعلق بتوفر املوارد املادية لتنفيذ االلتزامات اخلاصة بالطالب، فإن  ال أوافق. %(1.4حمايدة، و)

 ( يبني ذلك.2واجلدول ) أوافق.%(20.3ال أوافق، ) %(27حمايد، و) %(52.7)

 

 (2اجلدول )

 باخلرمة  جامعة الطائف يف فرع حتليل نقاط القوة والضعف

 السؤال م
الوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

 1771 2221 لإلدارة ع رات جيدة وةناءة مع كل من األسات ة والط   والمجتمع 1

 1853 2223 تسعى اادارة إلى ترسيخ مبدأ العمل الجماعي وتباد  اآلراء واألفكار 2

 1428 2،85 أعضاء ميئة التدريس ةالكفاءة العلمية والترةوية الكفيلة ةتحقيق الجودةيتتف  3

 1741 2242 يساما أعضاء ميئة التدريس في ةرامل خدمة المجتمع 4

 1141 1242 اامكانيات المتوفرة ةفرع الجامعة تمكنها من تحقيق الجودة 5

 1833 1243 العملية التعليميةلوسائل التعليمية الحديةة والتكنولوجيا في  1

 1815 1253 تتوفر القاعات التدريسية الم ئمة لعدد الط   ةفرع الجامعة 7

تتوفر ةفرع الجامعة التجهيزات الخاصة ةالمعامل المتمةلة في )معامل اللغات،  8

 معامل المواد العلمية، معامل الكمبيوتر(

1238 1135 

 1341 1211 أحدث المراجع العلمية في مجا  التختصوجود مكتبة مركزية متختتة تضا  4

 1758 2.21 تتا عملية ربو  الط   وفق معايير وارحة ومحددة حسب إمكانيات الفرع 11

المنامل الدراسية تتسا ةالمرونة وإمكانية تعديلها وفقاو للمتطلبات واالحتياجات  11

 المرحلية والمستقبلية

2257 1742 
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 1781 2211 وأساليب حديةة في التقويا ورياد األداءتستخدم منامل  12

تتوفر ةيئة جامعية وخدمات ط ةية ممتازة تعزز التنمية الفكرية والشختية  13

 للط  

1257 1711 

 1437 2.81 الع رة ةين الطالب واألستال جيدة 14

 1184 1243 ةالط  تتوفر لفرع الجامعة موارد مالية كافية لتنفي  كل االلتزامات الخاصة  15

 

 :فروض الدراسة  اختبار:  خامسًا
: إن تطبيق إدارة اجلودة الشاملة يف فرع جامعة الطائف باخلرمة، يؤدي إىل تطوير  الفرضية األوىل

( نالحظ أن 2ومن اجلدول رقم )وحتسني األداء واملخرجات وميكنها من احلصول على االعتمادية. 

يرونها بأنها التحسني والتطوير املستمر،  %(89,2عن اجلودة، فإن )وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس 

احلصول على شهادة األيزو. ويف اإلجابة عن مدى اقتناع  %(2,7بأنها جودة أعلى و) %(8.1بينما )

متوسطة،  %(40.5بدرجة كبرية، و) %(41,9اإلدارة العليا بأهمية تطبيق إدارة اجلودة، فإن )

جابة عن تسعى اإلدارة إىل ترسيخ مبدأ العمل اجلماعي وتبادل اآلراء ضعيفة. فإن اإل %(17,6و)

تؤكد هذ  البيانات صحة هذ  الفرضية  ال أوافق. %(27حمايد، ) %(23موافق و) %(50واألفكار، فإن )

بأن تطبيق إدارة اجلودة الشاملة تؤدي إىل تطوير وحتسني األداء واملخرجات واحلصول على 

 االعتمادية.

 

: إدارة اجلودة الشاملة تتطلب العمل يف فريق واحد )مؤازرة اإلدارة العليا ومشاركة  ة الثانيةالفرضي

ويف اإلجابة أعضاء هيئة التدريس واملوظفني والطالب والعاملني( تؤدي إىل جناح تطبيق إدارة اجلودة. 

 %(40.5كبرية، و) بدرجة %(41,9عن مدى اقتناع اإلدارة العليا بأهمية تطبيق إدارة اجلودة، فإن )

ضعيفة. فإن اإلجابة عن تسعى اإلدارة إىل ترسيخ مبدأ العمل اجلماعي وتبادل  %(17,6متوسطة، و)

أما عن يتصف أعضاء هيئة  ال أوافق. %(27حمايد، ) %(23موافق و) %(50اآلراء واألفكار، فإن )

وعن  ال أوافق. %(2.7حمايد ) %(9.5أوافق و) %(87.8التدريس بالكفاءة العلمية والرتبوية، فإن )

ال  %(14.9حمايد ) %(28.4أوافق، و) %(56.8مساهمة أعضاء هيئة التدريس يف خدمة اجملتمع، فإن )

ال أوافق،  %(66.2أوافق. بالنسبة لإلمكانيات املتوفرة بفرع اجلامعة متكنها من تطبيق اجلودة، فإن )

 %(66,2ة يف البيئة اخلارجية )خارج اجلامعة(. فإن )أما عن الفرص املتاح ( أوافق.8.1حمايد ) %(25.7)

عن مدى أحساس أعضاء هيئة التدريس و ال ميكن االستفادة منها. %(33,8ميكن االستفادة منها و)

البيانات  ضعيف. %(2,7إىل حد ما و) %(35,1(% بدرجة كبرية، و)62,2بتحمل املسؤولية، فإن )

إدارة اجلودة الشاملة تتطلب العمل يف فريق واحد مع  تؤكد صحة الفرضية الثانية اليت تقول أن

 مؤازرة اإلدارة العليا ومشاركة أعضاء هيئة التدريس والطالب والعاملني.

 

الفرضية الثالثة: جودة املدخالت املتمثلة يف )الطالب وهيئة التدريس واملناهج والبيئة اجلامعية( 

 %(40إن ) متطلبات سوق العمل داخليا وخارجيا. يؤدي إىل جودة املخرجات )اخلرجيني والبحوث( لسد

وفيما يتعلق باملناهج الدراسية تتسم باملرونة، فإن  ال أوافق. %(20.3حمايد و) %(39.2أوافق و)

حمايد. أما عن وجود مكتبة مركزية متخصصة، فإن  %(13.5ال أوافق و) %(14.9أوافق ) %(71.6)

وجاءت إجابات عن استخدام مناهج وأساليب  ال أوافق. %(20.3حمايد و) %(5.4ال أوافق و) %(91.9)

وعن مدى  ال أوافق. %(25.7حمايد و) %(36.5أوافق و) %(37.8حديثة يف التقويم وقياس األداء، فإن )

وعن العالقة  (% أوافق.16.2(% حمايد، و)23.3ال أوافق، و) %(59.5توفر بيئة جامعية ممتازة، فإن )

وفيما يتعلق بتوفر  ال أوافق. %(1.4حمايدة، و) %(17.6جيدة، ) %(81.1) بني الطالب واألساتذة، فإن

ال أوافق،  %(27حمايد، و) %(52.7املوارد املادية لتنفيذ االلتزامات اخلاصة بالطالب، فإن )

 %(51.4أوافق. وأما إجابات عن طبيعة العالقات وإمكانيات التعاون بني اإلدارات املختلفة، فإن )%(20.3)

 %(50وعن مستوى اخلدمات التعليمية املقدمة، فإن ) ضعيفة. %(24.3ممتازة و) %(24.3و)جيدة، 
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قوية. وجاءت إجابات عن مدى توفر القاعات التدريسية  %(13.5ضعيفة و) %(36.5متوسطة و)

حمايد. وعن مدى توفر التجهيزات واملعامل،  %(12,2أوافق،و ) %(20.3ال أوافق و) %(67.6بالفرع، فإن )

أما إجابات السؤال عن مدى توفر متطلبات  أوافق. %(8.1حمايد و) %(21.6ال أوافق، ) %(70.3) فإن

وعن عالقات اإلدارة مع  متوفرة. %(4.1غري متوفرة، و) %(32.4قليلة، ) %(63.5حتسني األداء، فإن )

غري جيدة. وجاءت  %(21.6حمايدة و) %(36.5جيدة و) %(41.9األساتذة والطالب واجملتمع، فإن )

غري مالئم،  %(44.6إىل حد ما، و) %(51,4األجوبة على السؤال، مدى توفر املناخ التنظيمي، فإن )

(% حمايد، 23.3ال أوافق، و) %(59.5مالئم. وعن مدى توفر بيئة جامعية ممتازة، فإن ) %(4.1و)

الفرضية الثالثة أي يف الوقت  ؤكد عدم صحةإن النتائج اليت توصلت إليها الدراسة ت (% أوافق.16.2و)

احلاضر ال تتوفر املتطلبات األساسية لتطبيق إدارة اجلودة الشاملة يف فرع اجلامعة كمدخالت 

 متكاملة تؤدي إىل جودة يف املخرجات.

 

الفرضية الرابعة: من األخطاء الشائعة يف تطبيق إدارة اجلودة الشاملة باعتبارها تقنية حديثة مبتكرة 

جاءت إجابات عن استخدام  سات من اجل احلصول عليها دون مراعاة اجلوانب األخرى.تسعي املؤس

ال  %(25.7حمايد و) %(36.5أوافق و) %(37.8مناهج وأساليب حديثة يف التقويم وقياس األداء، فإن )

 %(9,5حمايد و) %(44,6اجيابية و) %(45.9أوافق. أما عن درجة تأثري قيم وفلسفة بفرع اجلامعة، فإن )

جيدة،  %(51.4وأما إجابات عن طبيعة العالقات وإمكانيات التعاون بني اإلدارات املختلفة، فإن ) سلبية.

متوسطة  %(50وعن مستوى اخلدمات التعليمية املقدمة، فإن ) ضعيفة. %(24.3ممتازة و) %(24.3و)

العمل اجلماعي فإن اإلجابة عن تسعى اإلدارة إىل ترسيخ مبدأ  قوية. %(13.5ضعيفة و) %(36.5و)

أما عن يتصف أعضاء هيئة  ال أوافق. %(27حمايد، ) %(23موافق و) %(50وتبادل اآلراء واألفكار، فإن )

البيانات  ال أوافق. %(2.7حمايد ) %(9.5أوافق و) %(87.8التدريس بالكفاءة العلمية والرتبوية، فإن )

ت جمرد تقنية حديثة مبتكرة تسعى الواردة تؤكد صحة الفرضية الرابعة، أن اجلودة الشاملة ليس

 املؤسسات التعليمية من أجل احلصول عليها، وإمنا هي جمموعة من اجلوانب جيب مراعاتها. 

 

 االستنتاجات:
حاولت هذ  الدراسة التعرف على إمكانية تطبيق إدارة اجلودة الشاملة على خدمات التعليم 

بعد و االعتمادية. يف فرع جامعة الطائف باخلرمة.العالي من أجل التحسني املستمر واحلصول على 

 حتليل البيانات ومناقشتها توصلت الدراسة إىل النتائج التالية: 

من أعضاء هيئة التدريس الذين مت استقصائهم هم على وعي  %(70.3على الرغم من أن ) (1)

معوقات حتول  مبتطلبات تطبيق إدارة اجلودة الشاملة على فرع اجلامعة باخلرمة، إال أن هنالك

 دون تطبيقها يف الوقت الراهن ويعزون ذلك حلداثة الفرع.

(% من أعضاء هيئة التدريس يؤكدون أن اجلودة تعين التحسني والتطوير املستمر يف (89.2 (2)

 املدخالت يؤدي إىل جودة املخرجات ثم احلصول على االعتمادية.

رمة يليب احتياجات اجملتمع احمللي (% من أعضاء هيئة التدريس يرون أن فرع اجلامعة باخل77) (3)

 جزئيًا.

 يؤكدون عدم توفر اإلمكانيات املتمثلة يف:  املبحوثنيمن  %(70) (4)

القاعات الدراسية الكافية، واملعامل اجملهزة، واملكتبة املتخصصة، وبيئة جامعية ممتازة تساعد  (1)

 على اإلبداع واالبتكار. 

 يؤكدون أن أعضاء هيئة التدريس بدرجة عالية من الكفاءة. املبحوثنيمن  %(87.8) (5)

 معظم أعضاء هيئة التدريس يؤكدون أهمية العمل اجلماعي وتبادل اآلراء واألفكار. (1)
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 هنالك نقص وقصور يف استخدام األساليب احلديثة يف التقويم وقياس األداء. (7)

يؤكدون أن املناهج التدريسية ممتازة وتتسم  املبحوثنيمن أعضاء هيئة التدريس  %(71.6) (8)

 باملرونة.

معظم أعضاء هيئة التدريس على استعداد يف املساهمة اجملتمعية )خدمة اجملتمع( يف جمال  (4)

 اختصاصاتهم.

إن تطبيق إدارة اجلودة الشاملة تؤدي إىل تطوير وحتسني األداء واملخرجات واحلصول على  (11)

 االعتمادية.

تتوفر املتطلبات األساسية لتطبيق إدارة اجلودة الشاملة يف فرع اجلامعة  يف الوقت احلاضر ال (11)

 كمدخالت متكاملة تؤدي إىل جودة يف املخرجات.

إن إدارة اجلودة الشاملة تتطلب العمل يف فريق واحد مع مؤازرة اإلدارة العليا ومشاركة  (12)

 أعضاء هيئة التدريس والطالب والعاملني.

رد تقنية حديثة مبتكرة تسعى املؤسسات التعليمية من أجل إن اجلودة الشاملة ليست جم (13)

 احلصول عليها، وإمنا هي جمموعة من اجلوانب جيب مراعاتها. 

 

 التوصيات والمقترحات
  بناًء على النتائج السابقة فإن الدراسة توصي مبا يلي:

التدريس واإلداريني ( نشر ثقافة اجلودة يف كافة أرجاء فرع اجلامعة باخلرمة بني أعضاء هيئة 1)

 والطالب والعاملني.

( حتسني البيئة اجلامعية من خالل توفري القاعات التدريسية، واملعامل اجملهزة واملكتبة العلمية 2)

 املتخصصة، ابتكار أساليب جديدة يف تقويم الطالب واألساتذة واالستفادة منها يف البحث العلمي.

ركة أعضاء هيئة التدريس يف صنع القرارات داخل فرع ( أهمية إتاحة املزيد من الفرص ملشا3)

 اجلامعة، والتعبري عن آرائهم وتقديم مقرتحاتهم مما يساعد على حتسني األداء.

( ضرورة بناء وتطوير عالقة جيدة بني اإلدارة وأعضاء هيئة التدريس والعاملني والطالب 4)

 واجملتمع احمللي.

احمللي من التنمية املستدامة وتلبيتها من خالل الكفاءات  ( جيب التعرف على احتياجات اجملتمع5)

 العلمية باجلامعة.

( تنفيذ جمموعة من الربامج التدريبية املتخصصة يف جمال اجلودة يف العملية التعليمية ألعضاء 1)

 هيئة التدريس والعاملني بفرع اجلامعة من أجل تطوير أدائهم األكادميي والرتبوي.

وااللتزام يف إجياد احللول املختلفة للمشكالت اليت تواجه تطبيق إدارة اجلودة الشاملة يف فرع ( الصرب 7)

 اجلامعة من خالل مهارات عمل الفريق.

( تشجيع أعضاء هيئة التدريس على إجراء البحوث البينية اليت تعاجل قضايا مشرتكة بني أكثر 8)

 من متخصص.

ديم اخلدمات االستشارية العلمية واإلدارية والفنية ( تشجيع أعضاء هيئة التدريس على تق4)

 واالستشارات األخرى جلميع قطاعات اجملتمع املختلفة. 

( أن تعمل اإلدارة اجلامعية على تفعيل وظائف اجلامعة الثالث وهي التدريس والبحث العلمي 11)

 وخدمة اجملتمع من خالل أسس إدارة اجلودة الشاملة.
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الدراسات املستقبلية حول إدارة اجلودة يف التعليم العالي ومن تلك الدراسات على ( إجراء املزيد من 11)

 سبيل املثال ال احلصر: 

 جودة البحث العلمي ودرها يف حتقيق التنمية املستدامة. -

 تنمية الكفايات الالزمة ألعضاء هيئة التدريس وفقًا ملعايري اجلودة واالعتماد األكادميي. -

 لى االعتمادية يف مؤسسات التعليم العالي.مزايا احلصول ع -

 تدريب أعضاء هيئة التدريس لرتقية األداء وفقًا ملعايري اجلودة واالعتماد األكادميي. -

 تطوير املناهج الدراسية وفقًا ملعايري اجلودة واالعتماد األكادميي. -
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