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د. حممد احلراح�شة

* تاريخ ت�سلم البحث: 2010/9/20م                                           * تاريخ قبوله للن�رش: 2011/5/22م

درجة تطبيق معايري اإدارة اجلودة ال�شاملة يف جامعة اآل البيت

درجة تطبيق معايري �إد�رة �جلودة �ل�شاملة يف جامعة �آل �لبيت من 

وجهة نظر �أع�شاء �لهيئة �لتدري�شية

�مللخ�ص

ال�ساملة يف جامعة  اإدارة اجلودة  اإىل درجة تطبيق مبادئ  التعرف  الدرا�سة  هدفت 

اآل البيت من وجهة نظر اأع�ساء الهيئة التدري�سية، واأثر كل من النوع االجتماعي، 

والكلية، والرتبة االأكادميية، على درجة التطبيق، وقد مت اختيار عينة موؤلفة من )132( 

ع�سو هيئة تدري�س، وزعت عليهم ا�ستبانة تكونت من )48( فقرة، موزعة على اأربعة 

جماالت هي: تهيئة متطلبات اجلودة يف اجلامعة، متابعة العملية التعليمية التعلمية 

وتطويرها، تنمية وتطوير العاملني، اتخاذ القرار وخدمة املجتمع. وتو�سلت الدرا�سة اإىل 

النتائج االآتية:جاءت درجة تطبيق معايري اإدارة اجلودة ال�ساملة بدرجة متو�سطة، كما 

اإدارة  اإح�سائية يف درجة تطبيق معايري  الدرا�سة عدم وجود فروق ذات داللة  اأظهرت 

الدرا�سة وجود فروق  نتائج  النوع االجتماعي، كما بينت  ال�ساملة تعزى ملتغري  اجلودة 

ذات داللة اإح�سائية يف درجة تطبيق معايري اإدارة اجلودة ال�ساملة تعزى ملتغري الكلية 

اجلودة   متطلبات  تهيئة  وعلى جمايل  االأداة ككل  على  االإن�سانية  الكليات  ول�سالح 

ومتابعة العملية التعليمية التعلمية، كما اأظهرت وجود فروق ذات داللة اإح�سائية 

ول�سالح  االأكادميية  الرتبة  ملتغري  تعزى  ال�ساملة  اجلودة  اإدارة  درجة تطبيق معايري  يف 

رتبة اأ�ستاذ، على االأداة ككل وعلى جمايل تهيئة متطلبات اجلودة يف اجلامعة، وجمال 

تنمية وتطوير العاملني. واأو�سى الباحث بعقد دورات تدريبية على اإدارة اجلودة ال�ساملة 

ت�سمل جميع العاملني يف اجلامعة لن�رش ثقافة اإدارة اجلودة ال�ساملة.

�لكلمات �ملفتاحية: اإدارة اجلودة ال�ساملة، معايري اإدارة اجلودة ال�ساملة.
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جملة العلوم الرتبوية والنف�سية

The Degree of Total Quality Management Norms Implementation at
Al-al-Byat University from the Faculty Staff Points of Views

Abstract

This study aims at investigating the degree of total quality management 
norms implementation at Al-al-Byat University based on the faculty staff 
points of views, the effect of gender, faculty, and academic rank on the degree 
of total quality management norms implementation. The study sample con-
sists of 132 faculty staff members. A questionnaire of 48 items covered four 
areas (Creation of quality requirements at the university, following-up and de-
veloping the teaching-learning process, staff development, decision-making 
and community service) was answered by them. 

The study comes up with the following results:
- The degree of total quality management norms implementation comes me-
dium.
- The study results have no statistical indications on the degree of total quality 
management norms implementation referring to gender.
- There are statistical indications in the degree of norms implementation of 
total quality management ascribed to the variable of  faculty and to the benefit 
of human faculties over the management overall and over the two fields of 
preparing total quality management requirements and following up the learn-
ing and teaching process.
- There are statistical indications in the degree of total quality management 
norms implementation ascribed to the variable of academic promotion, espe-
cially the degree of full-professor, the management overall, and over the two 
fields of preparing total quality management requirements in the university,  
and the development and improvement of the personnel. 
- The researcher has recommended that holding training courses on total qual-
ity management to all personnel in the university to promote total quality 
management norms is essential.

Key words: total quality management, total quality management norms implementa-
tion.

Dr. Mohammad A. AL harahsheh
Educational Administration & Foundations

AL-al-byat University
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�ملقدمة

تواجه املنظمات العاملية واملحلية العديد من التغريات والتحديات �سواء كانت منظمات 

املنظمات  اإدارة  يف  جديدة  مفاهيم  ظهور  اإىل  التحديات  هذه  ودعت  خدمية،  اأم  �سناعية 

اأ�ساليبها  بتغيري  وذلك  املناف�سة،  واال�ستمرار يف عامل  البقاء  اإىل حتقيق هدف  ت�سعى  التي 

التقليدية التي ال تتنا�سب مع ما تواجهه املنظمات من حتديات وتبني مفاهيم اإدارية حديثة 

لتحقيق م�ستوى  والتغلب عليها  تواجهها  التي  التحديات  التعامل مع  املنظمة من  ميكن 

االأداء االأف�سل )التميمي، 2005(. ومت�سياً مع اأهمية هذه التغريات، و�رشورة مواكبتها فاإنه من 

ال�رشوري االأخذ مبفهوم اإدارة اجلودة ال�ساملة، الذي يعد من الفل�سفات االإدارية احلديثة والتي 

تزايد  االهتمام بها عاملياً خالل العقدين االأخريين من القرن الع�رشين املن�رشم، واأ�سبحت لغة 

عاملية للتمييز بني املخرج واخلدمات املتداولة عاملياً.

وترتكز اإدارة اجلودة ال�ساملة على عدد من املفاهيم االإدارية احلديثة املوجهة التي تقوم على 

املزج بني الو�سائل االإدارية، واجلهود االبتكارية وبني املهارات الفنية املتخ�س�سة من اأجل االرتقاء 

مب�ستوى االأداء والتح�سني والتطوير امل�ستمرين، وقد بداأت يف تطبيقه العديد من املوؤ�س�سات  

التحديات  مواجهة  يف  وامل�ساعدة  خدماتها  نوعية  وتطوير  خمرجاتها،  لتح�سني  االإدارية 

االإدارية احلكومية واخلا�سة، جناحات  املنظمات  ال�سعبة، وك�سب ر�سا اجلمهور، وقد حققت 

واأمريكا،  اليابان،  املتقدمة مثل  الدول  املفهوم، خا�سة يف بع�س  نتيجة تطبيق هذا  كبرية، 

وفرن�سا، وبريطانيا، واأ�سبح مفهوم اإدارة اجلودة ال�ساملة، اأ�سلوبا اإداريا مهماً من خالل ما حققه 

هذا النمط اجلديد من جناحات ملمو�سة يف االإدارة )ال�سعود، 2002(. وي�سري مفهوم اإدارة اجلودة 

ال�ساملة التي مت تعريفها من قبل اجلمعية االأمريكية ل�سبط اجلودة باأنها: جمموعة من املزايا 

 (Reeves & Bedner, وخ�سائ�س املنتج اأو اخلدمة القادرة على تلبية حاجات امل�ستفيدين

(1994. اأما جابلون�سكي (Jablonski, 1991) فيعرفها باأنها: �سكل تعاوين الأداء االأعمال 
يعتمد على القدرات واملواهب اخلا�سة لكافة العاملني يف املنظمة لتح�سني االإنتاجية واجلودة 

د. حممد احلراح�شة درجة تطبيق معايري اإدارة اجلودة ال�شاملة يف جامعة اآل البيت

درجة تطبيق معايري �إد�رة �جلودة �ل�شاملة يف جامعة �آل �لبيت من 

وجهة نظر �أع�شاء �لهيئة �لتدري�شية

د. حممد عبود �حلر�ح�شة
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جملة العلوم الرتبوية والنف�سية

ب�سكل م�ستمر عن طريق فرق العمل. ويعتربها اخلطيب )2000(: فل�سفة اإدارية ع�رشية ترتكز 

على عدد من املفاهيم االإدارية احلديثة املوجهة التي ي�ستند اإليها املزج بني الو�سائل االإدارية 

مب�ستوى  االرتقاء  اأجل  من  املتخ�س�سة  الفنية  املهارات  وبني  االبتكارية  واجلهود  االأ�سا�سية 

االأداء والتح�سني والتطوير امل�ستمرين. ويعرف رود�س (Rhodes, 1992) اإدارة اجلودة يف الرتبية: 

اأنها ا�سرتاتيجية اإدارية ترتكز على جمموعة من القيم وت�ستمد طاقة حركتها من املعلومات 

التي نتمكن يف اإطارها من توظيف مواهب العاملني وا�ستثمار قدراتهم الفكرية يف خمتلف 

م�ستويات التنظيم على نحو اإبداعي لتحقيق التح�سني امل�ستمر للمنظمة. ويعرف ال�سعود 

)2002( اجلودة يف االإدارة الرتبوية باأنها: قدرة املوؤ�س�سة الرتبوية على تقدمي خدمة مب�ستوى عاٍل 

من التميز، وت�ستطيع من خاللها الوفاء باحتياجات ورغبات عمالئها )الطلبة، اأولياء االأمور، 

اأ�سحاب العمل، املجتمع، وغريهم(، وبال�سكل الذي يتفق مع توقعاتهم،ومبا يحقق ال�سعادة 

والر�سا لديهم، ويتم ذلك من خالل مقايي�س مو�سوعة �سلفاً لتقييم املخرجات، والتحقق من 

�سفة التميز فيها.

التعليم املعا�رش، فاملناهج والربامج  اإحدى امل�سائل احليوية يف نظام  التعليم  وتعد جودة 

التعليمية التي طبقت لتح�سني نوعية التعليم يف املا�سي قد اأبرزت حت�سناً حمدوداً يف االأداء 

االأكادميي يف املدار�س واجلامعات، غري اأن جودة التعليم ال يزال مو�سوعا مثرياً للجدل حيث اإن 

النظام التعليمي القائم يف العديد من بلدان العامل ال يهيئ الطلبة ل�سوق العمل ب�سورة 

كافية، وال مينحهم الفر�سة الإبراز اإبداعاتهم )املو�سوي، 2003(. وتواجه اجلامعات حتدياًً كبرياً 

وو�سائلها،  االت�ساالت  نظم  الهائل يف  والتطور  املعرفة،  ال�رشيع يف جمال  النمو  يتمثل يف 

باملعنى  واجلودة  التميز  بقيمة   املتزايد  واالهتمام  احلديثة  والتكنولوجية  املعلوماتية  والثورة 

اأول مرة لتحقيق ر�سا العميل  اأداء االأعمال بطريقة �سحيحة من  ال�سامل والذي يعرب عن 

اإدخال تلك  اأن تعمل على  اأ�سبح من ال�رشوري على اجلامعات  )الطالب، �سوق العمل(. وقد 

البقاء  ت�سمن  حتى  اجلامعات  اإداري يف  م�ستوى  كل  النمطية يف  واملعايري  احلديثة  النظم 

والعاملي  واالإقليمي  املحلي  امل�ستوى  على  اجلامعات  مع  املناف�سة  اأمام  والوقوف  واال�ستمرار 

)علوان، 2006(. وقد حدد كل من اأبو نبعه وم�سعد )2000( املفاهيم املهمة يف اإدارة اجلودة 

ال�ساملة يف اجلامعات على النحو االآتي:

واالأفراد  واالأ�ساليب  والعمليات  وال�سيا�سات  للخطط  املتبادلة  العالقات  جمموعة  النظام: 

واالأجهزة الالزمة لتحقيق اأهداف اجلامعة.

العملية التعليمية: ال�سيا�سات واملناهج واملراحل واحلاجات الذاتية التي ت�ستخدم يف حتقيق 
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العمليات العلمية والبحثية ب�سورة متميزة داخل اجلامعة وخارجها.376

اجلامعة  اأهداف  يخدم  الذي  للجامعة  والتنظيمي  االإداري  البناء  اجلامعي:  الهيكل 

ووظائفها.

بها  املتعلقة  والتكنولوجيا  املتالفية  واالأ�ساليب  النظمية  املناهج  جمموعة  االأ�ساليب: 

ال�رشورية الأداء الوظيفة.

مبادئ اإدارة اجلودة ال�ساملة: تتمثل اإدارة اجلودة ال�ساملة يف جمموعة من املبادئ االإدارية التي 

تركز على حت�سني اجلودة، واإذا ما طبقت املنظمة هذه املبادئ بفعالية فاإنها �ستنجح حتما 

يف حتقيق م�ستوى متميز من اجلودة، وميكن تو�سيح هذه املبادئ على النحو االآتي )زين الدين، 

1996، اأبو نبعة وم�سعد، 2000، النجار، 2002، اأحمد، 2003، الناظر، 2004(:

من  االأول  املقام  اجلودة يف  يجعل  العليا  االإدارة  قبل  امل�ساركة من  وروح  الكامل  التفهم   .1

اهتمامها، و�رشورة اإيجاد الهياكل التنظيمية واإجراءات و�سيا�سات العمل املنا�سبة واأنظمة 

احلوافز التي ت�سجع جهود حت�سني اجلودة.

2. التاأكيد على اأن عملية حت�سني العمليات التي يوؤدي بها العمل من خالل ت�سميم اإنتاج 

ال�سلع التي توؤدي اإىل مطابقتها للجودة ومن خالل توظيف اأف�سل التطبيقات واملمار�سات 

االإدارية واالأ�ساليب الفنية والتكنولوجية يف جميع مراحل تقدمي اخلدمات.

فرق  ا�ستخدام  على  التاأكيد  مع  املنظمة  يف  واالأق�سام  االإدارات  بني  والتعاون  التن�سيق   .3

العمل.

اإ�رشاك جميع املمولني يف جهود حت�سني اجلودة، وذلك من خالل تعاون املنظمة مع هوؤالء   .4

املمولني على ا�ستعمال برامج اإدارة اجلودة ال�ساملة.

بني  بناءة  عمل  عالقات  وخلق  امل�ستمر  التح�سني  بهدف  املنظمة  يف  ثقافة  ودعم  بناء   .5

اأفرادها، و�رشورة التمييز بني اجلهود الفردية واجلماعية.

6. اإ�رشاك كل فرد يف املنظمة يف اجلهود اخلا�سة يف حت�سني اجلودة من خالل حت�سني اأدائه يف 

مراحل العمل التي تخت�س به،وا�سرتاك االأفراد يف التعرف على م�ساكل اجلودة والعمل على 

وحتليل  العلمي  البحث  واأ�ساليب  االإح�سائية  للطرق  امل�ستمر  اال�ستخدام  خالل  من  حلها 

امل�سكالت.

7. تركيز اجلودة على تلبية حاجات امل�ستهلك، وذلك يتطلب من املنظمة العمل مع زبائنها 

على حتديد احتياجاتهم من ال�سلع واخلدمات.

معايري اجلودة ال�ساملة: تعد معايري كرو�سبي (Crosby) ومعايري بلدرج (Baldridge) ومعايري 

د. حممد احلراح�شة درجة تطبيق معايري اإدارة اجلودة ال�شاملة يف جامعة اآل البيت
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جملة العلوم الرتبوية والنف�سية

االأيزو (ISO) ومعايري التقومي ال�سامل (Evaluation Comprehensive) من اأهم املعايري 

لقيا�س اجلود ال�ساملة عامة والتعليم خا�سة والتي ميكن تو�سيحها باالآتي:

ملبادئ  وفقاً  للتعليم  ال�ساملة  اجلودة  ل�سمان  معايري  اأربعة   (Crosby) كرو�سبي  يبني 

وبناء نظام حتقيق  اجلودة،  التكيف مع مطلوبات  تتمثل يف:   )M.Q.T( ال�ساملة  اجلودة  اإدارة 

اأداء  اأن الوقاية من االأخطاء مينع حدوثها باالأداء اجليد، وحتديد م�ستويات  اأ�سا�س  اجلودة على 

 (Baldridge) بلدرج  بدقة.اأما  اجلودة  وتقومي  االأوىل،  املرة  من  االأخطاء  حدوث  ومنع  االأفراد 

متكامالً  اإطاراً  ت�سكل  والتي  التعليم  جودة  ل�سبط  االأ�سا�سية  القيم  من  جمموعة  حدد 

امل�ستمر  والتطوير  التعليم،  تطوير  يف  القيادة  واأهمية  الرتبية،  التعليم حمور  يف:اأن  تتمثل 

والتعليم املوؤ�س�سي، وم�ساهمة هيئة التدري�س، وامل�ساهمة اجلماعية يف التطوير وت�سميم 

اجلودة ومنع االأخطاء واإدارة التعليم باحلقائق، هذا باالإ�سافة اإىل النظرة امل�ستقبلية وم�سوؤولية 

  ISO 9000 االأيزو  معيار  بالنتائج.اأما  واالهتمام  للمتغريات  ال�رشيعة  واال�ستجابة  املجتمع 

(Organization Standard International) املنظمة الدولية للتوحيد القيا�سي فيتمثل 
يف تطوير اللجان الفنية والتي ت�سم جلاناً فرعية باالإ�سافة اإىل فريق للبحث والدرا�سة، ويتكون 

الهيكل التنظيمي من املنتجني واملوردين والعمالء باالإ�سافة اإىل املهن الهند�سية ومعامل 

االختبار وجمعيات حماية امل�ستهلكني والهيئات البحثية، اأما معيار التقومي ال�سامل فيقوم 

التعليمية وتقومي  الهيئة  االأهداف وتعليم الطالب، وتقومي  اأ�سا�سية تتمثل يف  على معايري 

الربامج التعليمية والدعم املوؤ�س�سي والقيادة االإدارية واالإدارة املالية وجمل�س اإدارة املوؤ�س�سة 

التعليمية والعالقات اخلارجية والتطوير الذاتي للموؤ�س�سة التعليمية )اآدم، 2007(. 

الرتبوي  املجال  )2003( معايري اجلودة يف  اأحمد  التعليم: يحدد  ال�ساملة يف  اجلودة  معايري 

تعمل يف تكاملها، وت�سابكها على حت�سني العملية التعليمية وتتمثل فيما يلي:

املحور االأول: معايري مرتبطة بالطالب:من حيث االنتقاء، ون�سبة الطلبة اإىل اأع�ساء الهيئة 

التدري�سية، ومتو�سط تكلفة الطالب واخلدمات التي تقدم لهم،ودافعية الطلبة وا�ستعدادهم 

للتعليم.

املحور الثاين: معايري مرتبطة: باأع�ساء الهيئة التدري�سية من حيث حجم الهيئة التدري�سية، 

وكفايتهم املهنية، ومدى م�ساهمتهم يف خدمة املجتمع، واحرتامهم لطلبتهم.

املحور الثالث: معايري مرتبطة باملناهج الدرا�سية: من حيث اأ�سالة املناهج وجودة م�ستواها، 

املناهج  تعك�س  مدى  اأي  واىل  بالواقع،  ارتباطها  ومدى  واالأ�سلوب  والطريقة  وحمتواها، 

ال�سخ�سية القومية اأو التبعية الثقافية.
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والعالقات 378 باجلودة،  القيادات  التزام  حيث  املدر�سية:من  باالإدارة  مرتبطة  معايري  الرابع:  املحور 

االإن�سانية اجليدة، واختيار االإداريني وتدريبهم.

املحور اخلام�س: معايري مرتبطة باالإدارة التعليمية: من حيث التزام القيادات التعليمية باجلودة 

واختيار  اجليدة،  االإن�سانية  العالقات  االأقدمية،  نظام  تغيري  الالمركزية،  ال�سلطات،  وتفوي�س 

االإداريني وتدريبهم.

املحور ال�ساد�س: معايري مرتبطة باالإمكانات املادية:من حيث مرونة املبنى املدر�سي وقدرته على 

وحجم  وامل�ساعدات  واالأدوات،  واالأجهزة  املكتبة  من  الطلبة  ا�ستفادة  ومدى  االأهداف  حتقيق 

االعتمادات املالية.

مدى  حيث  واملجتمع:من  التعليمية  املوؤ�س�سة  بني  بالعالقة  مرتبطة  معايري  ال�سابع:  املحور 

وفائها باحتياجات املجتمع املحيط وامل�ساركة يف حل م�سكالته، وربط التخ�س�سات بطبيعة 

املجتمع وحاجاته، والتفاعل بني املوؤ�س�سة التعليمية مبواردها الب�رشية والفكرية، وبني املجتمع 

بقطاعاته االإنتاجية واخلدمية.

التعليم  موؤ�س�سات  يف  ال�ساملة  اجلودة  اإدارة  معايري  اإىل  اأ�سار  فقد   )2003( املو�سوي  اأما 

العايل،وخل�سها يف اأربعة جماالت اأ�سا�سية هي:

اأوالً: تهيئة متطلبات اجلودة يف التعليم العايل: يوؤكد هذا املجال على و�سع االأنظمة والقواعد 

واللوائح املحددة لنهج املنظمة لعملها، واعتماد منهجية التطوير امل�ستمر لعمليات التعليم 

االأن�سطة  وم�ستلزمات  والف�سول  التدري�سية  الهيئة  اأع�ساء  وتوفري  االأداء،  وحت�سن  والتعلم 

ال�سفية والال�سفية.

ثانياً: متابعة عمليات التعليم والتعلم وتطويرها: يتمثل هذا املجال يف تنفيذ اإجراءات قبول 

الطالب  ومتابعة حت�سيل  اجلامعي،  للطالب  املختلفة  اخلدمات  وتقدمي  اجلامعة،  الطلبة يف 

اجلامعي وتطوير حمتوى التدري�س وطرائقه.

ثالثاً: تطوير القوى الب�رشية: يوؤكد هذا املجال على اإعداد برامج التنمية املهنية للعاملني،وحتديد 

اأ�ساليب تقومي االأداء وتطويره.

رابعاً: اتخاذ القرار وخدمة املجتمع: يتمثل يف تاأمني م�ساركة العاملني يف اتخاذ القرار، وتقدمي 

اخلدمات ملوؤ�س�سات املجتمع.

موؤ�س�سات  يف  ال�ساملة  اجلودة  اإدارة  بدرا�سة  اهتمت  التي  الدرا�سات  من  العديد  وهناك 

اإىل  هدفت   (Hernandez, 2002) هرناندز  درا�سة  ومنها:  العايل  والتعليم  العام  التعليم 

معرفة املبادئ االأولية والظروف الراهنة الإدارة اجلودة ال�ساملة يف املدر�سة وكيفية تنفيذها، 

د. حممد احلراح�شة درجة تطبيق معايري اإدارة اجلودة ال�شاملة يف جامعة اآل البيت
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جملة العلوم الرتبوية والنف�سية

ومدى اال�ستفادة من تطبيقها يف مدار�س والية تك�سا�س، وقد اختريت عينة من )14( مدر�سة 

من مدار�س الوالية �سملت امل�رشفني ومدراء املدار�س واملعلمني والطالب واأولياء االأمور، حيث 

بلغ عددهم )13000( فرد، واأظهرت البيانات باأن اإدارة اجلودة ال�ساملة كانت تفر�س من االأعلى 

بدءاً بامل�رشفني ثم م�ساعديهم للخدمات التدري�سية ثم اإدارة املدر�سة فاملعلمني، وقد مت تدريب 

باملنهجية  تعريفهم  بهدف  م�ستمرة  درو�س  تقدمي  طريق  عن  اخلدمة  اأثناء  واملعلمني  املدراء 

اإىل  الدعوة  الدرا�سة  نتائج  اأبرز  من  وكان  اجلديد  االإداري  االأ�سلوب  هذا  لتطبيق  ال�سحيحة 

اإيجاد طرق اأف�سل لتقييم فاعلية اإدارة اجلودة ال�ساملة يف املدار�س، كما تو�سلت الدرا�سة اإىل 

التطوير والتح�سني امل�ستمر ال يرتبط فقط باإدارة اجلودة ال�ساملة كما كان �سائداً.

اجلودة  اإدارة  تطبيق  اإمكانية  اإىل  التعرف  هدفت   (Hurst, 2002) هور�ست  درا�سة  اأما 

ال�سجالت  املقابالت ومراجعة  اأ�سلوب  الباحث  وا�ستخدم  نورث وي�سرتن  ال�ساملة يف جامعة 

ال�سفية واملالحظة كاأدوات للدرا�سة وجمع البيانات وتو�سلت الدرا�سة اإىل اأن كليات اجلامعة 

تطبق فعالً مفاهيم اإدارة اجلودة ال�ساملة.

واأجرى عالونة )2004( درا�سة هدفت اإىل معرفة مدى تطبيق مبادئ اإدارة اجلودة ال�ساملة يف 

اجلامعة العربية االأمريكية من وجهة نظر اأع�ساء هيئتها التدري�سية، وحتديد اأكرث مبادئ اإدارة 

اجلودة ال�ساملة تطبيقياً يف اجلامعة كما يراها اأع�ساء هيئة التدري�س ودرا�سة اأثر متغريات، 

فيها  يدر�س  التي  والكلية  فيها،  تخرج  التي  اجلامعة  اخلربة،  �سنوات  العلمي،  املوؤهل  اجلن�س، 

اجلودة  اإدارة  مبادئ  تطبيق  درجة  اأن  الدرا�سة  نتائج  وبينت  التطبيق.  م�ستوى  على  والعمر 

اجلودة  متطلبات  تهيئة  جمال  على  كبرية  بدرجة  االأمريكية  العربية  اجلامعة  يف  ال�ساملة 

يف التعليم وجمال متابعة العملية التعليمية التعلمية وتطويرها اأما جمال تطوير القوى 

الب�رشية واتخاذ القرار وخدمة املجتمع فقد جاءت بدرجة كبرية وبينت نتائج  الدرا�سة عدم 

اجلن�س  ملتغري  تعزى  ال�ساملة  اجلودة  اإدارة  مبادئ  تطبيق  مدى  يف  اإح�سائياً  دالة  فروق  وجود 

واملوؤهل العلمي و�سنوات اخلربة، واجلامعة التي تخرج فيها، والكلية التي يدر�س فيها، والعمر.

اأجرى الغميز )2004( درا�سة هدفت »معرفة اإمكانية تطبيق معايري اإدارة اجلودة ال�ساملة 

االأق�سام يف  وروؤ�ساء  الدوائر  نظر مدير  ال�سعودية من وجهة  العايل  التعليم  موؤ�س�سات  يف 

وزارة الرتبية والتعليم« ولتحقيق هدف الدرا�سة قام الباحث بت�سميم ا�ستبانه تكونت من 

)50( فقرة موزعة على )7( جماالت، ومت توزيعها على عينة مكونة من )57( مدير دائرة ورئي�س 

ق�سم وبينت نتائج الدرا�سة، اأن ترتيب جماالت اإمكانية تطبيق معايري اإدارة اجلودة ال�ساملة 

ح�سب ا�ستجابات اأفراد العينة على اأداة الدرا�سة مرتبة تنازلياً على النحو التايل: جمال مرافق 
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جمال 380 التقومي،  جمال  والتعليم،  التعلم  جمال  التخطيط،  جمال  القيادة،  جمال  املوؤ�س�سات، 

املوارد الب�رشية واملالية، جمال التغذية الراجعة، كما اأظهرت النتائج عدم وجود فروق ذات داللة 

اإح�سائية على جميع جماالت الدرا�سة واالأداة ككل تعزى ملتغري امل�سمى الوظيفي ما عدا 

جمال التقومي وذلك ل�سالح رئي�س الق�سم، كما اأظهرت النتائج عدم وجود فروق ذات داللة 

اإح�سائية على جميع جماالت الدرا�سة واالأداة ككل تعزى ملتغري املوؤهل العلمي.

واأجرى درادكة )2004( درا�سة هدفت معرفة »درجة تطبيق اإدارة اجلودة ال�ساملة يف جامعة 

البلقاء التطبيقية«، والأغرا�س الدرا�سة قام الباحث بتطوير ا�ستبانة منوذج اخلطيب الإدارة اجلودة 

ال�ساملة وتكونت اال�ستبانة من )82( فقرة موزعة على �سبعة جماالت مت تطبيقها على عينة 

اآراء  اإح�سائية يف  ذات داللة  الدرا�سة وجود فروق  نتائج  وبينت  تربوياً،  )96( قائداً  مكونة من 

القادة الرتبويني تعزى ملتغري امل�سمى الوظيفي على املقيا�س ككل وعلى املجاالت الفرعية، كما 

اأ�سارت النتائج اإىل وجود فروق ذات داللة اإح�سائية يف اآراء القادة الرتبويني تعزى اإىل التخ�س�س، 

اإدارة  والعمليات، وجمال  واالأنظمة  التنظيمي  التالية: جمال هيكل  الفرعية  املجاالت  وعلى 

املعلومات ل�سالح فئة  اإدارة  التنظيمية، وجمال نظام  البيئة  واملالية، وجمال  الب�رشية  املوارد 

التخ�س�س، كما اأ�سارت النتائج اإىل وجود فروق ذات داللة اإح�سائية يف اآراء القادة الرتبويني تعزى 

ملتغري الرتبة االأكادميية على املقيا�س ككل وعلى املجاالت الفرعية ل�سالح االأ�ستاذ.

الوطنية  النجاح  التزام جامعة  درجة  على  التعرف  )2005( هدفت  وغنيم  درا�سة عالونة 

مببادئ اإدارة اجلودة ال�ساملة من وجهة نظر العاملني فيها، ومعرفة اأثر متغريات اجلن�س، والرتبة 

التي  والكلية  فيها،  تخرج  التي  واجلامعة  اجلامعي،  التدري�س  يف  اخلربة  و�سنوات  االأكادميية، 

الوطنية  النجاح  جامعة  التزام  درجة  على  ي�سغلها،  التي  والوظيفة  والعمر،  فيها،  يعمل 

ا�ستبانة  وطبق  التحليلي،  الو�سفي  املنهج  الباحث  وا�ستخدم  ال�ساملة،  اجلودة  اإدارة  مببادئ 

ا�ستملت على )52( فقرة موزعة على اأربعة جماالت على عينة مكونة من )130( ع�سو هيئة 

تدري�س، واأ�سارت النتائج اإىل اأن جامعة النجاح الوطنية تلتزم بتطبيق مبادئ اجلودة ال�ساملة 

بدرجة كبرية، وكذلك تبني عدم وجود فروق يف درجة التزام جامعة النجاح الوطنية مببادئ اإدارة 

اجلودة ال�ساملة من وجهة نظر العاملني تعزى ملتغري اجلن�س، والرتبة االأكادميية، و�سنوات اخلربة، 

واجلامعة التي تخرج فيها والكلية، والعمر، والوظيفة التي ي�سغلها.

واأجرى اأبو �سمرة وزيدان والعبا�سي )2005( درا�سة هدفت التعرف على واقع نظام التعليم 

هيئة  اأع�ساء  نظر  وجهة  من  ال�ساملة  اجلودة   اإدارة  معايري  �سوء  يف  القد�س  جامعة  يف 

التدري�س فيها، وتاأثري كل من اجلن�س، والكلية، واخلربة، والدرجة العلمية يف ا�ستجابات اأع�ساء 

د. حممد احلراح�شة درجة تطبيق معايري اإدارة اجلودة ال�شاملة يف جامعة اآل البيت
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هيئة التدري�س وتكونت عينة الدرا�سة من )175( ع�سو هيئة تدري�س واأظهرت نتائج الدرا�سة 

اإدارة اجلودة ال�ساملة من وجهة  اأن واقع نظام التعليم يف جامعة القد�س يف �سوء معايري 

نظر اأع�ساء هيئة التدري�س كان منخف�ساً، كما اأظهرت نتائج الدرا�سة وجود فروق ذات داللة 

اإح�سائية ل�سالح اأع�ساء الهيئة التدري�سية الذكور، وعدم وجود فروق ذات داللة اإح�سائية 

تعزى ملتغريات )الكلية، اخلربة، الدرجة العلمية(.

اأجرى فارة )2006( درا�سة هدفت اإىل حتليل قيا�س واقع اإدارة اجلودة ال�ساملة يف اجلامعات 

اأ�سلوب  الباحث  ا�ستخدم  الدرا�سة  هدف  ولتحقيق  الغربية،  ال�سفة  يف  الفل�سطينية 

اال�ستبانة مت تطبيقها على عينة مكونة من )234( من اأع�ساء هيئة التدري�س مت اختيارهم 

ب�سورة ع�سوائية، واأظهرت نتائج الدرا�سة اأن اجلامعات الفل�سطينية ال تويل اهتماماً جوهرياً 

ب�سبعة عنا�رش رئي�سة من عنا�رش اإدارة اجلودة ال�ساملة وهي الرتكيز على امل�ستفيد، والثقافة 

التنظيمية، وت�سميم العملية، ودعم االإدارة العليا للجودة، والتح�سني امل�ستمر، والرتكيز على 

العاملني، والعالقة مع املوردين.

اأما درا�سة التلباين واالآغا وحجاج )2006( هدفت اإىل التعرف على مدى تطبيق اأبعاد اإدارة 

اجلودة ال�ساملة يف كلية االقت�ساد والعلوم االإدارية بجامعة االأزهر– غزة واأثر متغريات: اجلن�س، 

العمر، الرتبة االأكادميية، و�سنوات اخلربة واجلامعة التي تخرج فيها واملوؤهل العلمي، والق�سم 

الذي يدر�س فيه ع�سو هيئة التدري�س يف درجة مدى تطبيق اأبعاد اجلودة ال�ساملة يف كلية 

االقت�ساد والعلوم االإدارية. وتو�سلت الدرا�سة اإىل النتائج التالية: اأن درجة تطبيق اأبعاد اإدارة 

اجلودة ال�ساملة يف كلية االقت�ساد والعلوم االإدارية ب�سورة متو�سطة، كما تو�سلت الدرا�سة 

كلية  ال�ساملة يف  اجلودة  اأبعاد  تطبيق  مدى  اإح�سائية يف  دالله  ذات  فروق  وجود  عدم  اإىل 

االقت�ساد تعزى ملتغريات: الرتبة االأكادميية، �سنوات اخلربة، العمر.

واأجرى علوان )2006( درا�سة هدفت اإىل معرفة اإمكانية تطبيق مبادئ وفل�سفة اإدارة اجلودة 

ال�ساملة يف كليات جامعة التحدي الليبية، اإ�سافة اإىل معرفة اأثر )اخلربة  ال�سفة الوظيفية، 

والعمر( وتكونت عينة الدرا�سة من )811( فردا، واأظهرت الدرا�سة النتائج االآتية: اأن اإمكانية 

التدري�س هي غري مالئمة  اأع�ساء هيئة  ال�ساملة من وجهة نظر  اإدارة اجلودة  تطبيق مبادئ 

النتائج  اأ�سارت  ال�ساملة.كما  اجلودة  اإدارة  جماالت  جميع  يف  اجلامعة  كليات  يف  للتطبيق 

اإىل عدم وجود عالقة معنوية بني املتغريات )اخلربة العلمية وال�سفة الوظيفية، والعمر( يف 

اإمكانية تطبيق اإدارة اجلودة ال�ساملة يف كليات اجلامعة.

التجارة  كلية  العاملني يف  تطبيق  اإىل  التعرف  هدفت   )2007( وبحر  احلليم  عبد  درا�سة 
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بجامعة النيلني للجودة ال�ساملة، وقد تو�سلت الدرا�سة اإىل النتائج االآتية: اأن كلية التجارة 382

هناك  اأن  النتائج  اأظهرت  احلايل،كما  الوقت  يف  ال�ساملة  اجلودة  تطبق  ال  النيلني  بجامعة 

االأداء، هناك عدة  اأجل حت�سني  ال�ساملة من  اجلودة  الإدارة  الكلية  لتطبيق  وا�سعة  اإمكانيات 

مقومات تقف حجر عرثة اأمام حت�سني االأداء داخل الكلية.

درا�سة غامن )2008( هدفت التعرف على مدى تطبيق نظام اإدارة اجلودة واآثرها على اأداء كليات 

العلوم االإدارية واالقت�سادية يف اجلامعات الفل�سطينية وتكونت عينة الدرا�سة من )120( فرداً 

اأن  اأفراد العينة موافقون  اأن  النتائج  من العاملني يف بع�س اجلامعات الفل�سطينية وبينت 

تطبيق نظام اإدارة اجلودة يعمل على حت�سني االأداء، وتطويره با�ستثناء ر�سا امل�ستفيدين )الطالب، 

اأولياء االأمور واأرباب العمل(. وبينت النتائج عدم وجود فروق يف اإجابات اأفراد العينة حول مدى 

تطبيق اإدارة اجلودة ال�ساملة وفقاً ملتغريات )امل�ستوى التعليمي، اجلامعة، التخ�س�س(. 

اأما درا�سة �سيونغ ويبنغ (Cheung & yiping, 2008) هدفت التعرف اإىل جدوى تطبيق 

تكونت  وقد  املعلمني،  نظر  وجهة  من  ال�سني  يف  التعليم  يف  ال�ساملة  اجلودة  اإدارة  مبادئ 

�ساركوا يف  الذين  �سينية،  على خم�س مقاطعات  موزعني  معلماً   )42( من  الدرا�سة  عينة 

دورات تدريبية وور�س عمل يف الواليات املتحدة حول اإدارة اجلودة ال�ساملة، واالآثار املرتتبة على 

الفريق،  اأ�سئلة مفتوحة على  النوعي من خالل طرح  املنهج  الباحثان  تطبيقها، وا�ستخدم 

والنقا�س يف جمموعات �سغرية ومقابالت فردية، وا�ستمطار االأفكار، واأ�سارت نتائج الدرا�سة اإىل 

اأن املعلمني ال�سينيني يوؤكدون اأن مبادئ اإدارة اجلودة ال�ساملة مفيدة يف تعزيز جودة التعليم 

الثقافة  مع  تتوافق  ال�ساملة  اجلودة  الإدارة  مبادئ  خم�سة  اإىل  التو�سل  مت  كما  ال�سني،  يف 

التقليدية ال�سينية.

اإىل تعرف درجة فاعلية تطبيق  درا�سة هدفت   )2010( والكرميني واحلجايا  العمرات  واأجرى 

معايري اإدارة اجلودة ال�ساملة يف مديريات الرتبية والتعليم يف اإقليم اجلنوب يف االأردن من وجهة 

نظر املديرين وروؤ�ساء االأق�سام، وا�ستخدم املنهج الو�سفي، وطبقت ا�ستبانة على عينة تكونت 

من )200( فرد، واأ�سارت نتائج الدرا�سة اإىل اأن درجة فاعلية تطبيق معايري اإدارة اجلودة ال�ساملة 

يف مديريات الرتبية والتعليم يف اإقليم اجلنوب كانت مرتفعة ب�سكل عام، وبينت عدم وجود 

فروق ذات داللة اإح�سائية تعزى ملتغري املركز الوظيفي، واملوؤهل العلمي، واخلربة.

ال�ساملة يف  اجلودة  بتطبيق  اهتماماً  هناك  اأن  جند  ال�سابقة  الدرا�سات  عر�س  خالل  من 

خمتلف املوؤ�س�سات، مبا فيها املوؤ�س�سات الرتبوية، وخا�سة يف قطاع التعليم اجلامعي، واأن هناك 

توجهات جادة  بتطبيق معايري اجلودة ال�ساملة يف منظومة التعليم اجلامعي من مدخالت، 

د. حممد احلراح�شة درجة تطبيق معايري اإدارة اجلودة ال�شاملة يف جامعة اآل البيت
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383

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية

نتائج  وتو�سلت  ال�ساملة،  للجودة  الرقابية  االأنظمة  با�ستخدام  وذلك  وخمرجات،  وعمليات، 

الدرا�سات العربية واالأجنبية اإىل اأهمية تطبيق اإدارة اجلودة ال�ساملة يف املوؤ�س�سات التعليمية. 

كما اأكدت الدرا�سات التي اأجريت حول اإدارة اجلودة ال�ساملة يف املوؤ�س�سات التعليمية على 

اال�ستمرار يف تطبيق هذا االأ�سلوب االإداري ملا له من فائدة تعود على اجلامعة واملجتمع على 

حد �سواء، وركزت معظم الدرا�سات على واقع اإدارة اجلودة ال�ساملة يف املوؤ�س�سات التعليمية، 

وركزت الدرا�سات ال�سابقة على مدار�س وجامعات، واأما متيز الدرا�سة احلالية تطبيقها على 

جامعة اأردنية وهي جامعة اآل البيت والتي مل يتم اإجراء درا�سة عليها حول نظام اإدارة اجلودة 

ال�ساملة، وقد ا�ستفاد الباحث من الدرا�سات ال�سابقة يف التعرف على اجلوانب البحثية املهمة 

منها املنهجية العلمية واالأدوات امل�ستخدمة فيها واالأ�ساليب االإح�سائية، واأفاد الباحث من 

امل�ستخدمة، ويف  االإح�سائية  واملعاجلات  النتائج،  وتف�سري  االأداة،  بناء  ال�سابقة يف  الدرا�سات 

االإطار النظري، اأما عن متيز الدرا�سة احلالية عن الدرا�سات ال�سابقة كونها الدرا�سة االأوىل التي 

تطبق على جامعة اآل البيت، وعلى عينة من اأع�ساء هيئة التدري�س العاملني فيها.

م�شكلة �لدر��شة

نتيجة االهتمام املتزايد عاملياً لتطبيق معايري اإدارة اجلودة ال�ساملة يف املوؤ�س�سات الرتبوية 

ب�سكل عام واجلامعات ب�سكل خا�س ومت�سياً مع االجتاهات احلديثة للمفاهيم االإدارية املتمثلة 

مبدخل اإدارة اجلودة ال�ساملة التي من �ساأنها مواجهة التغريات املت�سارعه يف املجاالت املعرفية 

والتكنولوجية واالقت�سادية والثقافية واإيجاد احللول املمكنة للم�سكالت املرتبطة باملناف�سة 

بني موؤ�س�سات التعليم العايل ومتطلبات �سوق العمل من االأيدي العاملة املوؤهلة التي تلقى 

التقدم  و�سمان  واخلدمية(  )االإنتاجية  املختلفة  وموؤ�س�ساته  املجتمع  من  ور�سا  ا�ستح�سان 

امل�ستمر يف جميع املجاالت وخا�سة التعليمية منها، كان االأردن ال�سباق باالأخذ باآخر ما تو�سل 

للمنظمات  التنظيمية  الهياكل  دعم  اأجل  من  التكنولوجي  الفكر  جمال  يف  العلم  اإليه 

املختلفة ومنها اجلامعات ب�سكل خا�س ملواجهة النمو املتزايد يف عدد اجلامعات �سواء كانت 

ر�سمية اأو خا�سة، وزيادة عدد الطلبة امللتحقني بها نتيجة الطلب االجتماعي على التعليم 

اجلامعي، واملحافظة على نوعية املخرجات التعليمية من اجلامعات االأردنية ب�سكل عام وجامعة 

اآل البيت ب�سكل خا�س ملواجهة متطلبات �سوق العمل والتحديات العاملية املتمثلة باملناف�سة 

امل�ستمرة بني اجلامعات على امل�ستوى العاملي، اأو االإقليمي، واملحلي وبالتايل امل�ساهمة يف احلد 

من ظاهرة البطالة يف �سفوف اخلريجني، وبالرغم من هذا االهتمام العاملي واملحلي مبعايري 
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اإدارة اجلودة و�سمانها، واملتابعة امل�ستمرة ملوؤ�س�سة هيئة االعتماد للجامعات االأردنية، ودوائر 384

�سبط اجلودة و�سمانها يف كل جامعة من اجلامعات االأردنية، وبالتحديد بجامعة اآل البيت 

ب�سكل خا�س، فقد الحظ الباحث من خالل عمله يف اجلامعة، باأن هناك ق�سوراً يف تطبيق 

معايري اجلودة ال�ساملة، ويظهر ذلك من خالل تدين م�ستوى اخلدمات املقدمة اإىل امل�ستفيد 

درجة  عن  للك�سف  الدرا�سة  هذه  جاءت  املنطلق  هذا  ومن  والعاملني(،  واملجتمع،  )الطالب، 

الهيئة  اأع�ساء  نظر  وجهة  من  البيت  اآل  جامعة  يف  ال�ساملة  اجلودة  اإدارة  معايري  تطبيق 

التدري�سية فيها، وميكن حتديد م�سكلة الدرا�سة بال�سوؤال التايل االآتي:

ما درجة تطبيق معايري اإدارة اجلودة ال�ساملة يف جامعة اآل البيت من وجهة نظر اأع�ساء 

الهيئة التدري�سية؟.

�أهد�ف �لدر��شة

تهدف الدرا�سة اإىل:

1. التعرف اإىل درجة تطبيق معايري اإدارة اجلودة ال�ساملة  يف جامعة اآل البيت من وجهة نظر 

اأع�ساء الهيئة التدري�سية.

2. التعرف اإىل مدى اختالف درجة تطبيق معايري اإدارة اجلودة ال�ساملة  يف جامعة اآل البيت من 

وجهة نظر اأع�ساء الهيئة التدري�سية باختالف جماالت الدرا�سة.

3. معرفة اأثر بع�س املتغريات مثل )النوع االجتماعي، والكلية، والرتبة االأكادميية( على درجة 

الهيئة  اأع�ساء  نظر  وجهة  من  البيت  اآل  جامعة  يف  ال�ساملة   اجلودة  اإدارة  معايري  تطبيق 

التدري�سية.

�أ�شئلة �لدر��شة

1. ما درجة تطبيق معايري اإدارة اجلودة ال�ساملة يف جامعة اآل البيت من وجهة نظر اأع�ساء 

الهيئة التدري�سية؟. 

2. هل تختلف درجة تطبيق معايري اإدارة اجلودة ال�ساملة يف جامعة اآل البيت من وجهة نظر 

اأع�ساء الهيئة التدري�سية تبعاً ملتغري النوع االجتماعي؟.

3. هل تختلف درجة تطبيق معايري اإدارة اجلودة ال�ساملة يف جامعة اآل البيت  من وجهة نظر 

اأع�ساء الهيئة التدري�سية تبعاً ملتغري الكلية؟.

4. هل تختلف درجة تطبيق معايري اإدارة اجلودة ال�ساملة يف جامعة اآل البيت  من وجهة نظر 

اأع�ساء الهيئة التدري�سية تبعاً ملتغري الرتبة االأكادميية؟.

د. حممد احلراح�شة درجة تطبيق معايري اإدارة اجلودة ال�شاملة يف جامعة اآل البيت
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385

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية

فر�شيات �لدر��شة

1. ل توجد فروق ذات دللة اإح�سائية عند م�ستوى الداللة )α≥0.05( يف درجة تطبيق معايري 

تعزى  التدري�سية  الهيئة  اأع�ساء  نظر  وجهة  من  البيت  اآل  جامعة  يف  ال�ساملة  اجلودة  اإدارة 

ملجاالت الدرا�سة.

2. ل توجد فروق ذات دللة اإح�سائية عند م�ستوى الداللة )α≥0.05( يف درجة تطبيق معايري 

تعزى  التدري�سية  الهيئة  اأع�ساء  نظر  وجهة  من  البيت  اآل  جامعة  يف  ال�ساملة  اجلودة  اإدارة 

ملتغري النوع االجتماعي.

3. ل توجد فروق ذات دللة اإح�سائية عند م�ستوى الداللة )α≥0.05( يف درجة تطبيق معايري 

تعزى  التدري�سية  الهيئة  اأع�ساء  نظر  وجهة  من  البيت  اآل  جامعة  يف  ال�ساملة  اجلودة  اإدارة 

ملتغري الكلية.

4. ل توجد فروق ذات دللة اإح�سائية عند م�ستوى الداللة )α≥0.05( يف درجة تطبيق معايري 

تعزى  التدري�سية  الهيئة  اأع�ساء  نظر  وجهة  من  البيت  اآل  جامعة  يف  ال�ساملة  اجلودة  اإدارة 

ملتغري الرتبة االأكادميية.

�أهمية �لدر��شة

تكمن اأهمية هذه الدرا�سة كونها تتناول مو�سوعاً اإدارياً حديثاً، وهو اإدارة اجلودة ال�ساملة 

املجتمع  تزويد  يف  التعليمي  القطاع  هذا  الأهمية  نظراً  اجلامعي،  التعليم  يف  وتطبيقاتها 

بالطاقة الب�رشية املوؤهلة الواعية ذات النوعية اجليدة، وهي املطلوبة يف ظل املناف�سة ال�سديدة 

يف �سوق العمل، وذلك الأن املناف�سة على النوعية اأ�سبحت �سمة الع�رش الذي نعي�س.

وتربز اأهمية الدرا�سة اأي�ساً يف م�ساهمتها يف ن�رش الوعي بثقافة اإدارة اجلودة ال�ساملة لدى 

القيادات الإدارية امل�رشفة على التعليم اجلامعي، والذي يثبت كفاءة وفعالية هذا املدخل ااٍلإداري 

املعا�رش يف التطبيق العملي يف العديد من جامعات العامل ف�سال عن م�ساعدة اإدارة اجلامعة 

من خالل النتائج التي يتم التو�سل اإليها يف اإلقاء ال�سوء على املوؤ�رشات ذات العالقة مب�ستوى 

اإليها  ي�ستند  التي  البحثية  البيانات  مبثابة  هي  والتي  اجلامعي،  التعليم  يف  املطلوبة  اجلودة 

�سناع القرار االإداري يف اإدارة اجلامعة حول درجة تطبيق معايري اإدارة اجلودة ال�ساملة يف جامعة 

اآل البيت، لال�سرت�ساد بها  لتجويد وحت�سني مكونات العملية التعليمية التعلمية يف اجلامعة.
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حدود �لدر��شة386

حتددت هذه الدرا�سة بحدود مكانية، وزمانية، واإجرائية:

- احلدود املكانية: اقت�رشت هذه الدرا�سة على جامعة اآل البيت.

الدرا�سي  العام  من  الثاين  الدرا�سي  الف�سل  يف  الدرا�سة  تطبيق  مت  الزمانية:  احلدود   -

2010/2009م.

اآل  جامعة  يف  التدري�س  هيئة  اأع�ساء  من  على عينة  الدرا�سة  اقت�رشت  االإجرائية:  احلدود   -

البيت من الرتب االأكادميية: اأ�ستاذ، اأ�ستاذ م�سارك، اأ�ستاذ م�ساعد، مدر�س.

م�شطلحات �لدر��شة

ا�ستخدم الباحث يف هذه الدرا�سة عدة م�سطلحات يرى �رشورة تعريفها، وهي:

معايري اجلودة ال�شاملة: يعرف املعيار لغوياً باأنه: ما يقدر به غريه، ويعني اأمنوذجاً متحققاً ملا 

يجب اأن يكون عليه ال�سيء )اأني�س، 1982(. اأما ا�سطالحاً يعرف باأنه: اآراء حم�سلة لكثري من 

التعرف  تطبيقها  خالل  من  ميكن  والرتبوية،  والعلمية  واالجتماعية،  ال�سيكولوجية،  االأبعاد 

على ال�سورة احلقيقية للمو�سوع املراد تقوميه، اأو الو�سول اإىل اإ�سدار حكم على ال�سيء الذي 

نقومه )اللقاين، واجلمل، 1998(. اأما اإجرائيا: الدرجة الكلية ال�ستجابات اأفراد عينة الدرا�سة 

من خالل اإجاباتهم على معايري اإدارة اجلودة ال�ساملة املحددة يف اأداة الدرا�سة باملجاالت االآتية: 

التعليمية  العملية  متابعة  العاملني،  وتطوير  تنمية  اجلامعة،  يف  اجلودة  متطلبات  تهيئة 

التعلمية وتطويرها، اتخاذ القرار وخدمة املجتمع.

وتطوير  لتح�سني  املوؤ�س�سات  ت�ستخدمها  اإدارية  ا�سرتاتيجية  هي  ال�شاملة:  اجلودة  اإدارة 

نوعية خدماتها واإنتاجها وامل�ساعدة يف مواجهة التحديات واملحافظة على ا�ستمرارية البناء 

نظام  باأنها  والعبا�سي)2005(  وزيدان،  �سمرة،  اأبو  ويعرفها   .)2003 )اللوزي،  فيها  التنظيمي 

واأع�ساء  االإداريني  جتعل  اجلامعة  لدى  تنظيمية  ثقافة  اإيجاد  اإمكانية  على  يرتكز  متكامل 

الهيئة التدري�سية والطلبة متحم�سني لكل ما هو جيد لتخرج طلبة باأعلى كفاءة وفاعلية 

تلقى ا�ستح�سان املجتمع.

حمافظة  يف  الرئي�سي  وموقعها  الر�سمية  االأردنية  اجلامعات  اإحدى  هي  البيت:  اآل  جامعة 

املفرق تاأ�س�ست عام 1993م وهي موؤ�س�سة علمية ذات هيكل تنظيمي معني، واأنظمة واأعراف 

املجتمع،  وخدمة  العلمي  والبحث  التدري�س  يف  وظيفتها  تتمثل  معينة  اأكادميية  وتقاليد 

متنوعة  درا�سية  برامج  وتقدم  العلمية،  واالأق�سام  واملعاهد  الكليات  من  عدد  من  وتتاألف 

د. حممد احلراح�شة درجة تطبيق معايري اإدارة اجلودة ال�شاملة يف جامعة اآل البيت
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جملة العلوم الرتبوية والنف�سية

م�ستوى  يف  هو  ما  ومنها  البكالوريو�س،  م�ستوى  يف  هو  ما  منها  خمتلفة  تخ�س�سات  يف 

الدرا�سات العليا املاج�ستري.

ممن  البيت  اآل  جامعة  يف  العاملني  التدري�س  هيئة  اأع�ساء  هم  التدري�شية:  الهيئة  اأع�شاء 

هم برتبة: اأ�ستاذ، اأ�ستاذ م�سارك، واأ�ستاذ م�ساعد، ومدر�س للف�سل الدرا�سي االأول من العام 

اجلامعي 2010/2009م. 

منهجية �لدر��شة و�إجر�ء�تها:

منهج �لدر��شة

درجة  لقيا�س  اأداة  با�ستخدام  التحليلي  الو�سفي  املنهج  الدرا�سة  هذه  يف  الباحث  اتبع 

الهيئة  اأع�ساء  نظر  وجهة  من  البيت  اآل  جامعة  يف  ال�ساملة  اجلودة  اإدارة  معايري  تطبيق 

التدري�سية.

جمتمع �لدر��شة

تكون جمتمع الدرا�سة من جميع اأع�ساء الهيئة التدري�سية يف جامعة اآل البيت للعام 

اجلامعي 2010/2009 والبالغ عددهم )315( ع�سو هيئة تدري�س )جامعة اآل البيت، 2010(.

عينة �لدر��شة

الق�سدية  بالطريقة  اختيارهم  مت  تدري�س  هيئة  ع�سو   )158( من  الدرا�سة  عينة  تكونت 

وت�سكل هذه العينة ما ن�سبته )50%( من جمموع جمتمع الدرا�سة، ويو�سح اجلدول رقم )1( 

توزيع اأفراد عينة الدرا�سة ح�سب متغريات: النوع االجتماعي، الكلية، الرتبة االأكادميية.

اجلدول رقم )1(

توزيع اأفراد عينة الدرا�شة ح�سب متغريات: النوع الجتماعي، الكلية، الرتبة الأكادميية

الن�سبةالتكرارالفئاتاملتغري

النوع االجتماعي
ذكور

اإناث

12

120

%84.85

%15.15

الكلية
علمية

اإن�سانية

45

87

%34.1

%65.9

الرتبة االأكادميية

اأ�ستاذ

اأ�شتاذ م�شارك

اأ�شتاذ م�شاعد

مدر�س

12

15

80

25

%9.1

%11.4

%60.6

%18.9
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�أد�ة �لدر��شة388

تكونت اأداة الدرا�سة من ق�سمني:

الرتبة  الكلية،  االجتماعي،  )النوع  امل�ستجيب  عن  �سخ�سية  معلومات  االأول:  الق�سم 

االأكادميية(.

اجلودة  اإدارة  لقيا�س   )2003( املو�سوي  طورها  التي  القيا�س  اأداة  ا�ستخدام  مت  الثاين:  الق�سم 

ال�ساملة يف موؤ�س�سات التعليم العايل، حيث قام الباحث باإعادة �سياغة الفقرات مبا يتالءم 

مع البيئة اجلامعية يف االأردن، وا�ستملت على )48( فقرة موزعة على اأربعة جماالت هي:

1. املجال االأول: تهيئة متطلبات اجلودة يف اجلامعة، وله )12( فقرة وهي االأرقام من )12-1(.

2. املجال الثاين: متابعة العملية التعليمية التعلمية وتطويرها، وله )12( فقرة وهي االأرقام 

من )24-13(. 

3. املجال الثالث: تنمية وتطوير العاملني، وله )12( فقرة وهي ذوات االأرقام من )36-25(.

4. املجال الرابع: اتخاذ القرار وخدمة املجتمع، وله )12( فقرة وهي ذوات االأرقام من )48-37(.

وقد اأعطي لكل فقرة وزن مدرج وفق �سلم )ليكرت( اخلما�سي لتقدير درجة  تطبيق معايري 

اإدارة اجلودة ال�ساملة، وقد اأعطي البديل تطبق بدرجة كبرية جداً )5( درجات، والبديل تطبق 

بدرجة كبرية )4( درجات، والبديل تطبق بدرجة متو�سطة )3( درجات، والبديل تطبق بدرجة 

قليلة )2( درجتان، والبديل بدرجة قليلة جداً )1( درجة واحدة.

�شدق �أد�ة �لدر��شة 

للتاأكد من �سدق اأداة الدرا�سة قام الباحث بعر�سها على جمموعة من اخلرباء واملحكمني 

وكان  والتقومي  والقيا�س  الرتبوية،  الإدارة  يف  املتخ�س�سني  من  االأردنية  اجلامعات  اأ�ساتذة  من 

الغر�س من التحكيم التحقق من درجة منا�سبة �سياغة الفقرات لغوياً، ومدى انتماء الفقرة 

اإىل املجال الذي وردت فيه، ومدى قيا�سها لذلك املجال الذي تنتمي اإليه وقد مت االأخذ مبالحظات 

االأ�ساتذة املحكمني، فتم تعديل �سياغة الفقرات، وهي التي مل حت�سل على ن�سبة موافقة 

)80%( فاأكرث من اآراء املحكمني.

ثبات �أد�ة �لدر��شة 

للتاأكد من ثبات اأداة الـدرا�سـة قـام الباحث بـا�ستـخدام طـريقة اإعادة تطبيق االختبار 

(test–retest) حيث مت توزيع اأداة الدرا�سة على عينة من جمتمع الدرا�سة مكّونة من )15( 

د. حممد احلراح�شة درجة تطبيق معايري اإدارة اجلودة ال�شاملة يف جامعة اآل البيت
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جملة العلوم الرتبوية والنف�سية

اأ�سبوعني  وبفارق  االأداة،  عليها  طبقت  التي  الدرا�سة  عينة  خارج  من  تدري�س  هيئة  ع�سو 

حيث  )بري�سون(  ارتباط  معادلة  ح�سب  اال�ستقرار  ثبات  معامل  ح�ساب  مت  ثم  االختبارين،  بني 

بلغ معامل الثبات لالأداة: )0.86(، كما مت احت�ساب معامل الثبات بطريقة االت�ساق الداخلي 

للفقرات با�ستخدام معادلة )كرونباخ األفا( اإذ بلغ معامل الثبات الكلي )84%( وهي ن�سب 

ت�سري اإىل درجة ثبات منا�سبة الأغرا�س الدرا�سة احلالية.

�لأ�شاليب �لإح�شائية

بعد جمع املعلومات وتفريغ البيانات متت االإجابة عن اأ�سئلة الدرا�سة با�ستخدام برجمية 

التايل:  االإح�سائي  التحليل  با�ستخدام   ،(SPSS) االجتماعية  للعلوم  االإح�سائية  الرزمة 

لالإجابة عن ال�سوؤال االأول: مت ح�ساب املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية، ولالإجابة عن 

ال�سوؤال الثاين،والثالث،والرابع: مت ا�ستخدام املتو�سطات احل�سابية وحتليل التباين املتعدد.

�إجر�ء�ت �لت�شحيح

للتعرف على درجة تطبيق معايري اإدارة اجلودة ال�ساملة يف جامعة اآل البيت من وجهة نظر 

اأع�ساء الهيئة التدري�سية، اعتمد الباحث املتو�سطات احل�سابية الإجابات اأفراد العينة لتكون 

املتو�سطات  تقدير  على  احلكم  يف  التايل  املعيار  على  باالعتماد  التطبيق،  درجة  موؤ�رشاً على 

منخف�س(،  متو�سط،  م�ستويات )مرتفع،  ثالثة  اإىل  التقدير  درجات  تق�سيم  ومت  احل�سابية، 

باالعتماد على املعادلة التالية:

1.33    =      1 احلد االأدنى للبدائل     =   5 –  احلد االأعلى للبدائل – 

عدد امل�ستويات                            3

املدى االأول:1  +1.33=2.33

املدى الثاين: 1.33+2.33=366

املدى الثالث: 1.33+3.67=5

فت�سبح بعد ذلك التقديرات كالتايل:

1- اأقل من اأو ي�ساوي )2.33( موؤ�رشاً منخف�ساً.

2- اأكرب من )2.33( واأقل من )3.67( موؤ�رشاً متو�سطاً.

اأكرب من اأو ت�ساوي )3.67( موؤ�رشاً مرتفعاً.   -3
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عر�ص نتائج �لدر��شة ومناق�شتها390

�أولً: عر�ص �لنتائج �ملتعلقة بال�شوؤ�ل �لأول

ن�س هذا ال�سوؤال على: »ما درجة تطبيق معايري اإدارة اجلودة ال�ساملة يف جامعة اآل البيت 

من وجهة نظر اأع�ساء الهيئة التدري�سية«؟.

ولالإجابة عن هذا ال�سوؤال مت ا�ستخدام املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية واجلدول 

رقم )2( يبني ذلك.

اجلدول رقم )2(

رقم 

املجال
الرتبة

عدد 

الفقرات
االنحرافاملتو�سطاملجال

درجة 

التطبيق

متو�شطة3.230.58تهيئة متطلبات اجلودة يف اجلامعة1112

متو�شطة3.150.44متابعة العملية التعليمية التعلمية وتطويرها2312

متو�شطة3.220.62تنمية وتطوير العاملني3212

متو�شطة3.090.64اتخاذ القرار وخدمة املجتمع4412

متو�شطة3.180.47الكلي48--

اجلودة  اإدارة  معايري  جماالت  تطبيق  املعيارية،لدرجة  واالنحرافات  احل�سابية  املتو�سطات 

ال�ساملة من جهة نظر اأع�ساء الهيئة التدري�سية.

ال�ساملة  اجلودة  اإدارة  معايري  تطبيق  ملجاالت  احل�سابي  املتو�سط  اأن   )2( رقم  اجلدول  يبني 

يف جامعة اآل البيت من وجهة نظر اأع�ساء هيئة التدري�س جاء بالرتبة االأوىل جمال«تهيئة 

متطلبات اجلودة يف اجلامعة »مبتو�سط ح�سابي مقداره )3.32( وبانحراف معياري )0.58( وبدرجة 

ح�سابي  مبتو�سط  العاملني«  وتطوير  »تنمية  جمال  الثانية  بالرتبة  متو�سطة،وجاء  تطبيق 

مقداره )3.22( وبانحراف معياري )0.62( وبدرجة تطبيق متو�سطة، يف حني جاء بالرتبة الثالثة 

جمال«متابعة العملية التعليمية التعلمية وتطويرها« ومبتو�سط ح�سابي )3.15( وبانحراف 

القرار  الرابعة واالأخرية جمال »اتخاذ  بالرتبة  )0.44( وبدرجة تطبيق متو�سطة، وجاء  معياري 

وخدمة املجتمع« مبتو�سط ح�سابي )3.09( وبانحراف معياري )0.64( وبدرجة تطبيق متو�سطة.

 )0.47( وبانحراف معياري   )3.18( مبتو�سط ح�سابي  لالأداة جاء  الكلي  احل�سابي  املتو�سط  اأما 

اإدارة  ال�رشوع بتطبيق معايري  اإىل حداثة  النتيجة  وبدرجة تطبيق متو�سطة. وقد تعزى هذه 

باأهمية  الوعي  اأن هناك م�ستوى منخف�ساً من  البيت، كما  اآل  ال�ساملة يف جامعة  اجلودة 

تطبيق اإدارة اجلودة ال�ساملة وقد يعود ذلك اإىل قلة الربامج التدريبية، والندوات، واملحا�رشات 

د. حممد احلراح�شة درجة تطبيق معايري اإدارة اجلودة ال�شاملة يف جامعة اآل البيت



20
13

  
س
�

ر
ا

م
  
1  

د 
د

ع
ال

  
14

  
د

ل
ج

مل
ا

391

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية

التي ت�سهم يف ن�رش الوعي بثقافة اجلودة ال�ساملة، كذلك عدم توفر امل�ستلزمات املادية التي 

ت�سهم يف حتقيق معايري اإدارة اجلودة ال�ساملة، ف�سالً عن عدم وجود طرق قيا�س مو�سوعية 

لتقومي اأداء العاملني يف اجلامعة مبا يتفق مع معايري اإدارة اجلودة ال�ساملة. وتتفق هذه النتيجة 

درجة تطبيق متو�سطة  اإىل  اأ�سارت  والتي   )2006( واالآغا وحجاج  التلباين  درا�سة  نتيجة  مع 

الإدارة اجلودة ال�ساملة.وقد اختلفت هذه النتيجة مع نتائج درا�سة كل من عالونة )2004( وقد 

اأظهرت نتائج هذه الدرا�سات اإىل درجة تطبيق كبرية الإدارة اجلودة ال�ساملة.كما اختلفت اأي�سا 

من حيث درجة التطبيق مع نتائج درا�سة كل من اأبو �سمرة وزيدان والعبا�سي )2005(، فاره 

)2006(، وعبد احلليم وبحر )2007( والتي اأظهرت هذه الدرا�سات نتيجة مفادها درجة التطبيق 

منخف�سة بينما الدرا�سة احلالية اأظهرت نتيجة لدرجة التطبيق متو�سطة.

ثانياً: عر�ص �لنتائج �ملتعلقة بال�شوؤ�ل �لثاين

ن�س هذا ال�سوؤال على: »هل تختلف درجة تطبيق معايري اإدارة اجلودة ال�ساملة يف جامعة اآل 

البيت من وجهة نظر اأع�ساء الهيئة التدري�سية تبعاً ملتغري النوع االجتماعي«؟.

لالإجابة عن هذا ال�سوؤال مت ا�ستخدام املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية وحتليل 

التباين املتعدد ملعرفة داللة الفروق بني املتو�سطات، واجلدول رقم )3( يبني ذلك.

اجلدول رقم )3(

املتو�شطات احل�شابية والنحرافات املعيارية لأداء اأفراد عينة الدرا�شة

تبعاً ملتغري النوع الجتماعي

العدداالنحراف املعيارياملتو�شط احل�شابيالنوع االجتماعياملجال

تهيئة متطلبات اجلودة يف اجلامعة

3.250.58112ذكور

3.120.5620اإناث

3.230.58132املجموع

متابعة العملية التعليمية التعلمية 

وتطويرها

3.160.44112ذكور

3.120.4320اإناث

3.150.44132املجموع

تنمية وتطوير العاملني

3.220.63112ذكور

3.280.6120اإناث

3.230.62132املجموع

اتخاذ القرار وخدمة املجتمع

3.110.62112ذكور

2.960.7120اإناث

3.090.64132املجموع

الكلي

3.190.46112ذكور

3.120.5320اإناث

3.180.47132املجموع
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يتبني من اجلدول رقم )3( وجود اختالف ظاهري يف قيم املتو�سطات احل�سابية تبعاً ملتغري 392

اإجراء حتليل التباين  اإح�سائية مت  اإذا كانت هذه الفروق ذات داللة  النوع االجتماعي، وملعرفة 

املتعدد الأثر النوع االجتماعي على درجة تطبيق معايري اإدارة اجلودة ال�ساملة، واجلدول رقم )4( 

يبني نتائج حتليل التباين املتعدد.

اجلدول رقم )4(

حتليل التباين املتعدد لأثر النوع الجتماعي على جمالت معايري اإدارة اجلودة ال�شاملة

املتغري التابعم�سدر التباين
جمموع 

املربعات

درجات 

احلرية

متو�سط 

املربعات

قيمة

) ف(

م�ستوى 

الداللة

النوع االجتماعي

قيمة 

 Hotlling
trace
0.47

0.31910.3190.9540.331تهيئة متطلبات اجلودة يف اجلامعة.

0.02810.0280.1420.707متابعة العملية التعليمية التعلمية وتطويرها.

0.05710.0570.1470.702تنمية وتطوير العاملني.

0.38510.3850.9490.332اتخاذ القرار وخدمة املجتمع.

0.07710.0770.3470.557الكلي

اخلطاأ

43.4551300.334تهيئة متطلبات اجلودة يف اجلامعة.

25.2941300195متابعة العملية التعلمية التعليمية وتطويرها.

50.9301300392تنمية وتطوير العاملني.

52.7271300.406اتخاذ القرار وخدمة املجتمع.

28.9281300.223الكلي

املجموع

1423.438132تهيئة متطلبات اجلودة يف اجلامعة.

1335.826132متابعة العملية التعليمية التعلمية وتطويرها.

1427.958132تنمية وتطوير العاملني.

1313.688132اتخاذ القرار وخدمة املجتمع.

1360.468132الكلي

يبني اجلدول رقم )4( عدم وجود فروق ذات داللة اإح�سائية عند م�ستوى )α≥0.05( يف درجة 

الهيئة  اأع�ساء  نظر  وجهة  من  البيت  اآل  جامعة  يف  ال�ساملة  اجلودة  اإدارة  معايري  تطبيق 

تعزى  االأداة ككل. وقد  املجاالت وعلى  االجتماعي على جميع  تعزى ملتغري:النوع  التدري�سية 

اأن ع�سو هيئة التدري�س يف اجلامعة تلقى عليه مهام وواجبات متكافئة  هذه النتيجة اإىل 

متقاربة  التطبيق  لدرجة  تقديراتهم  كانت  لذلك  االجتماعي،  النوع  متغري  اإىل  النظر  دون 

وكذلك فيما يتعلق بالتقنيات والرتقيات والتقييم والتدريب والت�سهيالت املقدمة من اجلامعة 

والتعامل مع االأنظمة والقوانني هي ذاتها جلميع اأع�ساء هيئة التدري�س ذكوراً واإناثا، وتتفق 

هذه النتيجة مع نتيجة درا�سة كل من عالونة )2004(، واأبو �سمرة وزيدان والعبا�سي )2005( 

والتي اأظهرت عدم وجود اأثر ملتغري اجلن�س.

د. حممد احلراح�شة درجة تطبيق معايري اإدارة اجلودة ال�شاملة يف جامعة اآل البيت
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ثالثاً: عر�ص �لنتائج �ملتعلقة بال�شوؤ�ل �لثالث

ن�س هذا ال�سوؤال على: »هل تختلف درجة تطبيق معايري اإدارة اجلودة ال�ساملة يف جامعة 

اآل البيت من وجهة نظر اأع�ساء الهيئة التدري�سية تبعاً ملتغري الكلية«؟.

لالإجابة عن هذا ال�سوؤال مت ا�ستخدام املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية وحتليل 

التباين املتعدد ملعرفة داللة الفروق بني املتو�سطات، واجلدول رقم )5( يبني ذلك.

�جلدول رقم )5(

�ملتو�شطات �حل�شابية و�لنحر�فات �ملعيارية لأد�ء �أفر�د عينة �لدر��شة تبعاً ملتغري 

�لكلية

الكليةاملجال
املتو�سط 

احل�سابي

االنحراف 

املعياري
العدد

تهيئة متطلبات اجلودة يف اجلامعة

3.360.4987اإن�سانية

2.990.6745علمية

3.230.58132املجموع

متابعة العملية التعليمية التعلمية وتطويرها

3.210.4487اإن�سانية

3.040.4345علمية

3.150.44132املجموع

تنمية وتطوير العاملني

3.250.5887اإن�سانية

3.190.7145علمية

3.230.62132املجموع

اتخاذ القرار وخدمة املجتمع

3.130.6687اإن�سانية

3.020.5845علمية

3.090.64132املجموع

الكلي

3.240.4387اإن�سانية

3.060.5345علمية

3.180.47132املجموع

يتبني من اجلدول رقم )5( وجود اختالف ظاهري يف قيم املتو�سطات احل�سابية تبعاً للكلية، 

اإذا كانت هذه الفروق ذات داللة اإح�سائية مت اإجراء حتليل التباين املتعدد الأثر متغري  وملعرفة 

حتليل  نتائج  يبني   )6( رقم  واجلدول  ال�ساملة،  اجلودة  اإدارة  معايري  تطبيق  درجة  على  الكلية 

التباين املتعدد.
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�جلدول رقم )6( 394

حتليل �لتباين �ملتعدد لأثر �لكلية على جمالت درجة تطبيق �إد�رة �جلودة �ل�شاملة

م�سدر 

التباين
املتغري التابع

جمموع 

املربعات

درجات 

احلرية

متو�سط 

املربعات

قيمة

) ف(

م�ستوى 

الداللة

الكلية

قيمة 

 Hotlling
trace
0.159

3.94513.94512.8750.000تهيئة متطلبات اجلودة يف اجلامعة.

0.80110.8014.2450.041متابعة العملية التعليمية التعلمية وتطويرها.

0.12510.1250.3190.573تنمية وتطوير العاملني.

0.35210.3520.8660.354اتخاذ القرار وخدمة املجتمع.

0.91510.9154.2370.042الكلي

اخلطاأ

39.8301300.306تهيئة متطلبات اجلودة يف اجلامعة.

24.5211300.181متابعة العملية التعليمية التعلمية وتطويرها.

50.8261300.391تنمية وتطوير العاملني.

52.7601300.406اتخاذ القرار وخدمة املجتمع.

28.0901300.216الكلي

املجموع

1423.438132تهيئة متطلبات اجلودة يف اجلامعة.

1335.826132متابعة العملية التعليمية التعلمية وتطويرها.

1427.958132تنمية وتطوير العاملني.

1313.688132اتخاذ القرار وخدمة املجتمع.

1360.468132الكلي

  .)0.05 ≤ α( ذات داللة اإح�شائية عند م�شتوى داللة*

يالحظ من اجلدول رقم )6( وجود فروق ذات داللة اإح�سائية عند م�ستوى داللة )α≥0.05( يف 

درجة تطبيق معايري اإدارة اجلودة ال�ساملة يف جامعة اآل البيت من وجهة نظر اأع�ساء الهيئة 

اإذ بلغ  التدري�سية تعزى ملتغري الكلية وذلك على جمال تهيئة متطلبات اجلودة يف اجلامعة، 

املتو�سط احل�سابي للكليات االإن�سانية )3.36( وبانحراف معياري )0.49( اأما الكليات العلمية بلغ 

املتو�سط احل�سابي )2.99( وبانحراف معياري )0.67( حيث بلغت قيمة )ف( )12.875( ومب�ستوى 

التدري�سية يف  الهيئة  اأع�ساء  احل�سابية ل�سالح  باملتو�سطات  الفروق  دللة )0.000( وكانت 

الكليات االإن�سانية.وقد تف�رش هذه النتيجة اإىل اأن اهتمام الكليات االإن�سانية بتحقيق معايري 

وذلك  الكليات  هذه  متنحها  التي  التخ�س�سات  اعتماد  على  حر�ساً  وذلك  ال�ساملة،  اجلودة 

وجود   )6( رقم  اجلدول  يظهر  كما  والب�رشية،  املادية  املتطلبات  من  اجلودة  متطلبات  بتهيئة 

اإدارة اجلودة  فروق ذات داللة اإح�سائية عند م�ستوى داللة )α≥0.05( يف درجة تطبيق معايري 

ال�ساملة يف جامعة اآل البيت من وجهة نظر اأع�ساء الهيئة التدري�سية تعزى ملتغري الكلية 

وذلك على جمال “متابعة العملية التعليمية التعلمية وتطويرها” اإذ بلغ املتو�سط احل�سابي 

متو�سطها  بلغ  العلمية  الكليات  اأما   )0.44( معياري  وبانحراف   )3.21( االإن�سانية  للكليات 

داللة  ومب�ستوى   )4.245( )ف(  قيمة  بلغت  حيث   )0.43( معياري  وبانحراف   )3.04( احل�سابي 

)0.041( ول�سالح الكليات االإن�سانية. وقد يعود ذلك اإىل اأن طبيعة التخ�س�سات االإن�سانية 

د. حممد احلراح�شة درجة تطبيق معايري اإدارة اجلودة ال�شاملة يف جامعة اآل البيت
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التي تهتم بالتطوير املعريف واالأكادميي، وما يتطلب ذلك من تطوير ا�سرتاتيجيات التدري�س، 

اإدارة اجلودة ال�ساملة ككل بلغ املتو�سط  كما يبني اجلدول رقم )6( باأن درجة تطبيق معايري 

للكليات  ح�سابي  ومبتو�سط   )0.43( معياري  وبانحراف   )3.24( االإن�سانية  للكليات  احل�سابي 

داللة  ومب�ستوى   )4.237( بلغت  حيث  )ف(  وقيمة   )0.53( معياري  وبانحراف   )3.06( العلمية 

)0.042( ول�سالح الكليات االإن�سانية.وقد تف�رش هذه النتيجة اإىل اهتمام الكليات االإن�سانية 

الأعداد الطلبة املتزايد يف هذه الكليات، ومتابعة اخلطط  اإدارة اجلودة ال�ساملة نظراً  مبعايري 

الدرا�سية مبا يتفق مع املعايري املطلوبة من قبل هيئة االعتماد، كما اأن اأع�ساء هيئة التدري�س 

القريبة  لتخ�س�ساتهم  نتيجة  ال�ساملة  اجلودة  بثقافة  لديهم وعي  االإن�سانية  الكليات  يف 

لذلك كالعلوم االإدارية والعلوم الرتبوية )االإدارة الرتبوية(، وتتفق هذه النتيجة مع نتائج درا�سة 

نتيجة  النتيجة مع  اختلفت هذه  بينما  للتخ�س�س،  اأثر  وجود  بينت  والتي   )2004( دكه  درا 

والتي   )2008( وغامن   ،)2005( والعبا�سي  وزيدان  �سمرة  واأبو   ،)2004( عالونة  من  كل  درا�سة 

اأظهرت عدم وجود اأثر ملتغري الكلية.

ر�بعاً: عر�ص �لنتائج �ملتعلقة بال�شوؤ�ل �لر�بع

ن�س هذا ال�سوؤال على : "هل تختلف درجة تطبيق معايري اإدارة اجلودة ال�ساملة يف جامعة 

اآل البيت من وجهة نظر اأع�ساء الهيئة التدري�سية تبعاً ملتغري الرتبة االأكادميية"؟.

بني  الفروق  داللة  ملعرفة  املتعدد  التباين  حتليل  ا�ستخدام  مت  ال�سوؤال  هذا  عن  لالإجابة 

املتو�سطات، واجلدول رقم )7( يبني ذلك.

اجلدول رقم )7(

املتو�شطات احل�شابية والنحرافات املعيارية لأداء اأفراد عينة

الدرا�شة تبعاً ملتغري الرتبة الأكادميية

مــدر�س ) 25 (اأ�ستاذ م�ساعد) 80(اأ�ستاذ م�سارك)15(اأ�ســتاذ )12(      الرتبة

املجال

ط 
�س

و
ملت

ا

ف 
را

ح
ن
ال

ا

ط 
�س

و
ملت

ا

ف 
را

ح
ن
ال

ا

ط 
�س

و
ملت

ا

ف 
را

ح
ن
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ا

  
ط

�س
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ملت
ا

ف 
را

ح
ن
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ا

3.500.0003.030.683.250.602.860.64تهيئة متطلبات اجلودة يف اجلامعة

3.080.383.200.423.170.493.120.53متابعة العملية التعليمية التعلمية وتطويرها

3.730.633.170.793.130.612.950.68تنمية وتطوير العاملني

3.320.933.230.403.060.712.780.78اتخاذ القرار وخدمة املجتمع

3.410.703.160.493.150.492.920.58الكلي



20
13

  
س
�

ر
ا

م
  
1  

د 
د

ع
ال

  
14

  
د

ل
ج

مل
ا

اجلدول رقم )8(396

حتليل التباين املتعدد لأثر الرتبة الأكادميية على جمالت

درجة تطبيق اإدارة اجلودة ال�شاملة

م�سدر 

التباين
املتغري التابع

جمموع 

املربعات

درجات 

احلرية

متو�سط 

املربعات

قيمة

) ف(

م�ستوى 

الداللة

الرتبة 

االأكادميية

4.51731.5064.9090.003تهيئة متطلبات اجلودة يف اجلامعة.

0.19430.0650.3300.804متابعة العملية التعليمية التعلمية وتطويرها.

8.19632.7328.1720.000تنمية وتطوير العاملني.

3.13831.0462.6790.050اتخاذ القرار وخدمة املجتمع.

2.35030.7833.7620.013الكلي

اخلطاأ

39.2571280.307تهيئة متطلبات اجلودة يف اجلامعة.

25.1271280.196متابعة العملية التعليمية التعلمية وتطويرها.

42.7921280.334تنمية وتطوير العاملني.

49.9741280.390اتخاذ القرار وخدمة املجتمع.

26.6551280.208الكلي

املجموع

1423.438132تهيئة متطلبات اجلودة يف اجلامعة.

1335.826132متابعة العملية التعليمية التعلمية وتطويرها.

1427.958132تنمية وتطوير العاملني.

1313.688132اتخاذ القرار وخدمة املجتمع.

1360.468132الكلي

  .)0.05 ≤ α( ذات داللة اإح�شائية عند م�شتوى داللة*

يتبني من اجلدول رقم )7( وجود اختالف ظاهري يف قيم املتو�سطات احل�سابية تبعاً للرتبة 

اإجراء حتليل التباين املتعدد  اإذا كانت هذه الفروق ذات داللة اإح�سائية مت  االأكادميية، وملعرفة 

الأثر متغري الرتبة االأكادميية على درجة تطبيق معايري اإدارة اجلودة ال�ساملة، ويبني اجلدول رقم 

)7( اأن هناك فروقاً يف املتو�سطات احل�سابية ال�ستجابات اأفراد عينة الدرا�سة اإذ بلغ املتو�سط 

احل�سابي على االأداة ككل لرتبة االأ�ستاذ )3.41( وبانحراف معياري )0.70( وهو اأعلى متو�سط 

ح�سابي وبلغ املتو�سط احل�سابي على االأداة ككل لرتبة مدر�س )2.92( وبانحراف معياري )0.58( 

وهو اأقل متو�سط ح�سابي، وي�سري اجلدول رقم )7( اإن املتو�سط احل�سابي لرتبة االأ�ستاذ ملجال 

وبانحراف   )3.50( بلغ  اإذ  ح�سابي  متو�سط  اأعلى  اجلامعة، جاء  يف  اجلودة  متطلبات  تهيئة 

معياري )0.00( ولرتبة مدر�س جاء اأقل متو�سط ح�سابي اإذ بلغ )2.86( وبانحراف معياري )0.64(، 

اأما جمال متابعة العملية التعليمية التعلمية وتطويرها، جاء اأعلى متو�سط ح�سابي لرتبة 

اأ�ستاذ م�سارك اإذ بلغ )3.20( وبانحراف معياري )0.42( وجاء اأقل متو�سط ح�سابي لرتبة اأ�ستاذ 

وتطوير  تنمية  ملجال  ح�سابي  متو�سط  اأعلي  )0.38(، وجاء  معياري  وبانحراف   )3.08( بلغ  اإذ 

د. حممد احلراح�شة درجة تطبيق معايري اإدارة اجلودة ال�شاملة يف جامعة اآل البيت
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اأقل متو�سط ح�سابي  اإذ بلغ )3.73( وبانحراف معياري )0.63( بينما  العاملني لرتبة االأ�ستاذ 

جاء لرتبة مدر�س اإذ بلغ )2.95( وبانحراف معياري)0.68(، اأما املجال الرابع اتخاذ القرار وخدمة 

 ،)0.93( وبانحراف معياري   )3.32( بلغ  اإذ  االأ�ستاذ  لرتبة  اأعلي متو�سط ح�سابي  املجتمع جاء 

)0.58(، وملعرفة  معياري  وبانحراف   )2.92( بلغ  اإذ  ح�سابي  متو�سط  اأقل  مدر�س  رتبة  وجاءت 

فيما اإذا كانت هناك فروق يف املتو�سطات احل�سابية الواردة يف اجلدول رقم )7( دالة اإح�سائيا 

اأداة  الدرا�سة على جماالت  اأفراد عينة  التباين املتعدد ال�ستجابات  مت ا�ستخدام اختبار حتليل 

الدرا�سة وفقاً ملتغري الرتبة االأكادميية واجلدول رقم )8( يبني ذلك، ويظهر اجلدول رقم )8( وجود 

فروق ذات داللة اإح�سائية يف درجة تطبيق معايري اإدارة اجلودة ال�ساملة يف جامعة اآل البيت من 

وجهة نظر اأع�ساء الهيئة التدري�سية تعزى ملتغري الرتبة االأكادميية، وذلك على جمال تهيئة 

متطلبات اجلودة يف اجلامعة، حيث بلغت قيمة )ف( )4.909( ومب�ستوى داللة )0.003(، وجمال 

تنمية وتطوير العاملني، حيث بلغت قيمة )ف( )8.172( ومب�ستوى داللة )0.000( وعلى االأداة 

ككل، حيث بلغت قيمة )ف( )3.763( ومب�ستوى داللة )0.013(، وملعرفة داللة الفروق بني فئات 

نتائج  اأظهرت  وقد  البعدية،  للمقارنات  �سيفيه  اختبار  ا�ستخدام  مت  االأكادميية  الرتبة  متغري 

اختبار �سيفية اإن هنالك م�سادر فروق بني متو�سطات اإجابات اأفراد عينة الدرا�سة ذوي الرتبة 

االأكادميية اأ�ستاذ، ومتو�سط رتبة مدر�س حيث بلغ متو�سط فئة رتبة اأ�ستاذ )3.50( اأما متو�سط 

رتبة مدر�س )2.86( اإذ بلغ متو�سط الفروق )-0.65( وبانحراف معياري )0.18( ومب�ستوى داللة 

)0.006( وكان الفروق ل�سالح رتبة اأ�ستاذ، كما تبني وجود م�سادر فروق بني متو�سطات اإجابات 

اأفراد عينة الدرا�سة ذوي الرتبة االأكادميية اأ�ستاذ، ومتو�سط رتبة مدر�س حيث بلغ متو�سط فئة 

اأ�ستاذ )3.73( اأما متو�سط رتبة مدر�س )2.95( وبلغ متو�سط الفروق )0.78-( وبانحراف معياري 

)0.19( وم�ستوى داللة )0.001( وكانت الفروق ل�سالح ذوي الرتبة االأكادميية اأ�ستاذ، كما اأظهرت 

نتائج اختبار �سيفية وجود م�سادر فروق بني متو�سطات اإجابات اأفراد عينة الدرا�سة ذوي الرتبة 

االأكادميية اأ�ستاذ ومتو�سط رتبة مدر�س حيث بلغ متو�سط فئة اأ�ستاذ )3.41( اأما متو�سط رتبة 

مدر�س )2.92( وبلغ متو�سط الفروق )0.48-( وبانحراف معياري )0.15( وم�ستوى داللة )0.02( 

اأع�ساء  اإن  اإىل  النتيجة  تف�رش هذه  اأ�ستاذ.وقد  االأكادميية  الرتبة  ذوي  ل�سالح  الفروق  وكانت 

هيئة التدري�س من رتبة اأ�ستاذ لديهم خربات متنوعة، كذلك غالبيتهم �سغلوا منا�سب قيادية 

مما يظهر اهتمامهم مبعايري اجلودة ال�ساملة يف اجلامعة وتنمية وتطوير العاملني. وتتفق هذه 

النتيجة مع نتيجة درادكة )2004( والتي اأظهرت وجود اأثر للرتبة االأكادميية على درجة تطبيق 

اإدارة اجلودة ال�ساملة ول�سالح رتبة االأ�ستاذ، وقد اختلفت هذه النتيجة مع نتائج درا�سة كل 
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من اأبو �سمرة وزيدان والعبا�سي )2005(، والتلباين واالآغا واحلاج )2006(، والتي بينت عدم وجود 398

فروق تعزى ملتغري الرتبة االأكادميية.

�لتو�شيات

- تدريب جميع العاملني من اإداريني واأع�ساء هيئة التدري�س يف اجلامعة على مفاهيم ومعايري 

اإدارة اجلودة ال�ساملة وذلك عن طريق عقد الندوات، وور�س العمل، والن�رشات التوجيهية لبث 

الوعي باأهمية وفوائد تطبيق اإدارة اجلودة ال�ساملة.

- العمل على توفري االإمكانات املادية والب�رشية التي ت�ساند تطبيق معايري اإدارة اجلودة ال�ساملة،من 

يتوفر  ريا�سية،ومكتبة  املعايري،وحوا�سيب،وخمتربات،ومالعب  وفق  منا�سبة  تدري�سية  قاعات 

فيها امل�سادر املعرفية املتنوعة.

- ت�سميم برامج تدريبية للقادة االأكادمييني يف اجلامعة، واأع�ساء الهيئة التدري�سية واالإداريني، 

والطلبة لرفع م�ستوى جودة اخلدمات التعليمية.

- تقييم م�ستمر للربامج التي تقدمها اجلامعة مبا يتفق مع �سوق العمل وتلقي التغذية 

الراجعة من موؤ�س�سات املجتمع املختلفة، وذلك بتقييم خمرجات اجلامعة.

- االهتمام باأع�ساء الهيئة التدري�سية من حيث النوع وباأعداد كافية مبا يتناغم مع معايري 

خا�سة يف  اجلامعة  العاملني يف  تقييم  مو�سوعية يف  معايري  واإتباع  ال�ساملة،  اجلودة  اإدارة 

معايري التعني والرتقيات املتعلقة باأع�ساء الهيئة التدري�سية.

- توفري م�ستلزمات البحث العلمي وت�سجيع الباحثني، وحتفيزهم على اإجراء الدرا�سات امليدانية 

العملية التي تخدم العملية التعليمية التعلمية.

الرتابة  من  التعاوين،والتخل�س  العمل  وت�سجيع  االإداري  العمل  يف  الالمركزية  تطبيق   -

والهراركية التي تعوق تطبيق مدخل اإدارة اجلودة ال�ساملة.

- ت�سجيع اأع�ساء الهيئة التدري�سية على تقدمي االأفكار املبدعة التي ترتقي بالعمل االأكادميي 

باجلامعة.

االأكادميي،  اأدائهم  مب�ستوى  لالرتقاء  التدري�سية  الهيئة  الأع�ساء  املهني  النمو  فر�س  توفري   -

واالإداري يف اجلامعة.

- تدريب اأع�ساء الهيئة التدري�سية من كلية العلوم على متطلبات اجلودة وتوعيتهم باأهمية 

تطبيقها يف التعليم اجلامعي، لتحقيق االعتماد متطلبات االعتماد االأكادميي.

- اهتمام اأع�ساء هيئة التدري�س من الرتب االأكادميية، اأ�ستاذ م�سارك، واأ�ستاذ م�ساعد، ومدر�س، 

د. حممد احلراح�شة درجة تطبيق معايري اإدارة اجلودة ال�شاملة يف جامعة اآل البيت
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مبعايري اإدارة اجلودة ال�ساملة، يف عملهم االأكادميي واالإداري يف اجلامعة.

- اإجراء درا�سات مقارنة بني موؤ�س�سات التعليم العايل التي طبقت معايري اإدارة اجلودة ال�ساملة 

وبني املوؤ�س�سات االأخرى امل�سابهة التي مل تطبق هذه املعايري بهدف معرفة الفروق يف خمرجات 

الفئتني لت�سحيح االأخطاء التي تعرقل االأداء املتميز.

االأكادميي،  االأداء  وربطها مبتغريات مثل:  ال�ساملة  اجلودة  اإدارة  تتناول معايري  درا�سات  اإجراء   -

االإنتاجية العلمية، االلتزام الوظيفي، الثقة االأكادميية، الفعالية التنظيمية.
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