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درجة تطبيق الجامعات األردنية الخاصة لمعايير الجودة الشاملة من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس
فيها

إسراء محمد الذبيان ،باسم علي حوامدة*

ملخـص
هدفت الدراسة إلى تعرف درجة تطبيق الجامعات األردنية الخاصة لمعايير الجودة الشاملة من وجهة نظر أعضاء هيئة
التدريس فيها .وقد استخدمت الدراسة المنهج الوصفي المسحي ،من خالل تطوير استبانة والتأكد من صدقها وثباتها .وتكونت
عينة الدراسة من ( )802عضو هيئة تدريس في الجامعات األردنية الخاصة تم اختيارهم بطريقة عشوائية ،وتم تحليل البيانات
باستخدام الرزمة اإلحصائية للعلوم االجتماعية ( .)spssوقد توصلت الدراسة إلى النتائج اآلتية :أن درجة تطبيق الجامعات
األردنية الخاصة لمعايير الجودة الشاملة جاءت بدرجة كبيرة للكل ولجميع المجاالت ،وأظهرت النتائج وجود فروق ذات داللة
إحصائية عند مستوى الداللة ( )0.00=αبين متوسطات استجابات أفراد الدراسة تعزى إلى متغير الجامعة في جميع مجاالت
درجة تطبيق الجامعات األردنية لمعايير الجودة الشاملة وفي درجة التطبيق الكلية .وفي ضوء هذه النتائج أوصت الدراسة
بتوصيات منها :تبنى نظام إدارة الجودة الشاملة في التعليم الجامعي ليشمل كل جامعات األردن ،وتبني هيئة اعتماد مؤسسات
التعليم العالي والجامعات سياسة نشر ثقافة الجودة بين جميع العاملين (إداريين وأعضاء هيئة تدريس) بمفاهيم ومبادئ إدارة
الجودة الشاملة ،وتفاعل الجامعات النشط الهادف ،وتوفير كل اإلمكانيات الالزمة لألستاذ الجامعي (مكاتب– أجهزة حاسوب-
خدمة انترنت) والتي تساعده على القيام بمهامه المطلوبة على أحسن وجه.
الكلمات الدالة :تطبيق ،الجامعات األردنية ،معايير الجودة الشاملة.

المقدمـة
يعد مفهوم "إدارة الجودة الشاملة" من المفاهيم الحديثة نسبياً
حيث نما االهتمام في السنوات األخيرة وزاد بموضوع نوعية
وجودة التعليم بشكل خاص ،فإن من المهم ألية أمة تخطط
لمستقبلها أو تعمل على تحقيق أهدافها وفق منظور علمي
مستقبلي ،أن تفهم الحاضر بأفق شامل يعي أبعاد التغيير كافة،
ألن المستقبل سيكون مختلفاً اختالفاً كبي اًر عما هو عليه في
الوقت الحاضر ،ولكي يتحقق ذلك فإن أولى الخطوات العملية
تتمثل في االهتمام بالتعليم العالي باعتباره العامل االستراتيجي
الهام الذي يقوم بتأكيد هوية أي مجتمع والحفاظ على مستقبله
من خالل إعداد القوى العاملة المؤهلة والقادرة على التعامل مع
ذلك المستقبل وخوض غماره باعتباره هدف التنمية وأداتها.
ويعد التعليم العالي عنص اًر أساسياً في بناء األمم وتحقيق
أهدافها وطموحها نحو التقدم والنماء ،ومصد اًر رئيسياً لبناء
الثروة البشرية واعدادها وتأهليها لمواجهة التحديات الحضارية
* كلية العلوم التربوية ،جامعة اليرموك؛ جامعة مؤتة ،األردن .تاريخ
استالم البحث  ،8062/6/61وتاريخ قبوله .8060/6/62

والثقافية وسد احتياجات سوق العمل من الكوادر المؤهلة
المتخصصة في شتى المجاالت (مجيد والزيادات.)7112 ،
وقد شهد التعليم العالي في العقدين األخيرين من القرن
الماضي تطورات كثيرة ش ّكل بعضها تحدياً انعكست آثاره
بطريقة أو بأخرى على التعليم الجامعي ومخرجاته ،وبروز
ظاهرة العولمة ،وانتشار الفضائيات ونظم المعلومات
واالتصاالت واإلنترنت كما زاد االستثمار في قطاع التعليم على
أمل الحصول على أفضل عائد ،وكان من أكبر التحديات زيادة
اإلقبال بشكل لم يسبق له مثيل على طلب التعليم الجامعي،
وغير ذلك من التحديات والتي ما كان للتعليم الجامعي أن يقف
حيالها مكتوف األيدي ،ولما كان التعليم الجامعي امتداداً
للمراحل التعليمية السابقة فإنه يمثل مرحلة تعليمية شديدة
األهمية في صقل شخصية الطالب ونضوجها ،وعليه فإن
تحقيق األهداف التربوية يتوقف على نجاحصض جميع
المراحل التعليمية في تحقيق أهدافها وكذلك تحقيق أهداف
التعليم الجامعي (أبو سمرة وزيدان والعباسي.)7114 ،
وأوجزت ناجي ( )0992كما ورد في أبو سمرة وزيدان
العامة للجامعة هي :تطوير
والعباسي ( )7114أن االهداف
ّ
البحث العلمي وتشجيع إجراء تجاربه داخل الجامعة وخارجها،
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واإلسهام في تعديل االتجاهات وتغييرها وتطويرها في المجتمع
المحيط بالجامعة نحو األفضل ،واإلسهام في سد حاجة
المجتمع من الكوادر والكفاءات والقيادات المدرجة من خالل
تدريبهم في مجاالت اختصاصهم ،وتقديم الحلول المناسبة
لمشكالت المجتمع المحيط بالجامعة.
ورغم أهمية الجامعات في دفع مسيرة التنمية االقتصادية
واالجتماعية ودورها في تحديث المجتمعات وتطويرها إال أن
العديد من الدراسات مثل دراسة (مجيد والزيادات)7112 ،
و(عقيلي ،)7119 ،تشير إلى أن التعليم العالي لم يصل إلى
المستوى المطلوب الذي يكون فيه مؤث اًر ومتفاعالً مع التطلعات
التنموية في المجاالت كافة إذ يشير الواقع الحالي إلى أن
التعليم العالي فشل في إنتاج نوع الخريجين المطلوبين لتحديات
عالم العمل .كما أن زيادة االلتحاق بمؤسسات التعليم العالي
مع تدني الجودة والموارد أدى إلى انخفاض مستوى السمعة
العلمية للعديد من الجامعات العربية .وانخفضت الثقة لمعظم
الجامعات العربية نتيجة بطالة الخريجين وهجرة العقول والتحيز
الشديد للعلوم االجتماعية ،وعدم التوازن بين فئات الخريجين
الذين يصلون إلى سوق العمل ،وأدى هذا إلى تدني الرضا عما
تقدمه هذه المؤسسات (البيالوي وآخرون.)7112 ،
ويقول آستن  )0925( Astinكما جاء في (مجيد والزيادات،
 )7112أن السمعة والجودة التعليمية اليوم تتحدد دائماً على
أساس المخرجات ويميل ترتيب المؤسسات الممتازة وفقاً
النخفاض معدالت الرسوب والمستويات العالية لنجاح
الخريجين والتحاقهم ببرامج الدراسات العليا ،ونجاحهم الوظيفي.
لقد حققت إدارة الجودة الشاملة على مدى العقدين
الماضيين من الزمن نجاحات باهرة وملفتة للنظر في العديد من
مؤسسات التعليم العالي العالمية وباتساع إدارة الجودة الشاملة
في الوقت الحاضر أصبحت حديث الساعة في أوساط األعمال
والجامعات ومراكز البحث العلمي والشركات العالمية على
اختالف أصحابها في كافة أنحاء العالم ،حتى األجهزة
الحكومية ،وقد قام العديد من ال ُكتّاب والباحثين بتطوير منهج
إدارة الجودة الشاملة ،ووضع كل منهم نموذجاً خاصاً به،
وكذلك الحال بالنسبة للشركات التي وضعت نموذجاً خاصاً بها
(عقيلي.)7119 ،
كما يتبلور مفهوم إدارة الجودة في ما يتبعه المسؤولون عن
سير المؤسسة من أساليب إدارية وانشطة وممارسات في إطار
عمليات التخطيط والتنظيم والتنفيذ والتنسيق والمتابعة وذلك وفق ًا
لنظم تقود إلى التحسين الدائم لألداء والمحافظة على اضطراد
مستوى الجودة (البيالوي وآخرون.)7112 ،
وقد بدأ تنفيذ إدارة الجودة الشاملة في المجال التعليمي في

الثمانينات من القرن الماضي بوالية األسكا في الواليات المتحدة
األمريكية ،حيث اشتملت إدارة الجودة الشاملة والتي عرفت
باسم التحسين المتواصل على إعادة تشكيل العالقة بين المعلم
والطالب من عملية تعليم وتعلّم إلى عملية عمل بروح الفريق
الواحد (أبو سمرة وآخرون.)7114 ،
وا َن هناك كثي اًر من الشواهد التي نراها ونلمسها تحتم علينا
نظر لما تحمله في
التحول نحو فلسفة إدارة الجودة الشاملة
اً
طياتها من تطوير واصالح للجهاز التربوي .ولذلك قامت بعض
الجامعات األردنية الخاصة (جامعة فيالدلفيا ،جامعة البتراء،
جامعة الزرقاء األهلية) بتقديم طلب الحصول على شهادة
ضمان الجودة من هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي في
األردن من خالل التزامها بتطبيق معايير الجودة الشاملة األثني
عشر لهيئة االعتماد وهي :رؤية الجامعة ورسالتها وأهدافها،
والبرامج التربوية وفاعليتها والتفاعل مع المجتمع ،والخدمات
الطالبية ومصادر المعلومات ،وأعضاء هيئة التدريس والبحث
العلمي ،والحاكمية وادارة ضمان الجودة ،والمصادر المالية
والمادية.
مشكلة الدراسة وأسئلتها
إن إدارة الجودة الشاملة لها كوامنها اإليجابية ومزاياها،
ولكنها ليست العالج السحري الذي يحول النظام التربوي من
نظام تتخلله بعض المشكالت إلى نظام خال من المشكالت في
وقت قصير ،وقد يصطدم تطبيق إدارة الجودة الشاملة في
المؤسسات التربوية بموروثات ثقافية كثيرة سواء من األفراد
أنفسهم أو من داخل النظم التربوية نفسها ،أو من بيئتها
الخارجية ،لذلك فإن مفاهيم فاعلية تطبيق إدارة الجودة الشاملة
في المؤسسات التربوية يستدعي تعرف األوضاع الداخلية
للنظام وما يجري فيه ،ومن هنا تبرز مشكلة الدراسة والتي
تحددت بالسؤال الرئيسي التالي:
 ما درجة تطبيق الجامعات األردنية الخاصة لمعايير الجودةالشاملة من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس فيها؟
أسئلة الدراسة
ما درجة تطبيق الجامعات األردنية الخاصة لمعايير
.0
الجودة الشاملة من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس فيها؟
هل هناك فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى
.7
الداللة ( )1015 =αفي درجة تطبيق الجامعات األردنية
الخاصة لمعايير الجودة الشاملة من وجهة نظر أعضاء
هيئة التدريس فيها تعزى لمتغير الجامعة؟
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أهداف الدراسة
تعرف درجة تطبيق الجامعات األردنية
 تهدف الدراسة إلى ّالخاصة لمعايير الجودة الشاملة من وجهة نظر أعضاء
هيئة التدريس فيها وأثر متغير الجامعة فيها.
أهمية الدراسة
تستمد هذه الدراسة أهميتها من أهمية إدارة الجودة الشاملة
وتطبيقاتها في المؤسسات التربوية الذي يهدف إلى تمكين
المؤسسات التربوية من القيام باألدوار المنوطة بها ،ومن
المؤمل أن تسهم هذه الدراسة في:
 توفير قاعدة بيانات للقادة األكاديميين في الجامعاتاألردنية الخاصة ،وتزويدهم بمؤشرات مفيدة وفعالة
ومعلومات دقيقة عن درجة التطبيق للمعايير من أجل
وضع الخطط للمتابعة في تطبيقها ومن ثم التقييم ،وتفعيل
دور المساءلة.
 تقديم التغذية الراجعة للجامعات الخاصة وألعضاء هيئةالتدريس ورؤساء األقسام حول واقع أدائهم والوقوف على
جوانب القوة من جهة وجوانب الضعف من جهة أخرى.
 تفيد هذه الدراسة الباحثين في اجراء دراسات مماثلة بناءعلى نتائجها وتوصياتها.
 تفيد في إثراء المكتبة العربية بأدبيات حول موضوع إدارةالجودة الشاملة.
مصطلحات الدراسة والتعريفات اإلجرائية
 درجة التطبيقوهي مستوى تطبيق المعايير ويعبر عنها إجرائياً عبر
المتوسطات الحسابية الستجابات أفراد العينة على فقرات أداة
الدراسة ومجاالتها.
 الجامعات األردنية الخاصةمؤسسة وطنية خاصة للتعليم العالي تملكها جهة غير
حكومية وتنشا بموجب قانون التعليم العالي والبحث العلمي
المعمول به ،شريطة أن ال تقل مدة الدراسة فيها لمنح الدرجة
الجامعية األولى عن أربع سنوات أو ما يعادلها (قانون
الجامعات األردنية الخاصة.)7107 ،
أما في هذه الدراسة فيعنى بها الجامعات األردنية الخاصة
(جامعة البت ار وجامعة الزرقاء وجامعة فيالدلفيا) وهي الجامعات
التي تقدمت بطلب الحصول على شهادة ضمان الجودة من
هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي في األردن.
 معايير الجودة الشاملةوهي عبارة تشير إلى الحد األدنى من الكفايات لتحقيق

الجودة الشاملة ،ويعد هذا الحد األدنى هو أقل الكفايات الواجب
توافرها لدى الجامعة ،كي تلحق بالمستوى األعلى ،ولكي تؤدى
وظيفتها على الشكل المطلوب (الهيئة القومية لضمان جودة
االعتماد في مصر).
أما في هذه الدراسة فيعنى بمعايير الجودة الشاملة هي
المعايير المعتمدة من هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي في
األردن لضمان الجودة والمكونة من اثني عشر معيا اًر.
حدود الدراسة
اقتصرت الدراسة على الحدود التالية:
 .0الحدود الموضوعية :اقتصرت الحدود الموضوعية في
هذه الدراسة على معرفة درجة تطبيق الجامعات األردنية
الخاصة لمعايير الجودة الشاملة من وجهة نظر أعضاء
هيئة التدريس فيها.
 .7الحدود البشرية :اقتصرت هذه الدراسة على أعضاء هيئة
التدريس في الجامعات موضع الدراسة.
 .3الحدود المكانية :اقتصرت هذه الدراسة على الجامعات
األردنية الخاصة المتقدمة بطلب للحصول على شهادة
ضمان الجودة لهيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي في
األردن وهي (جامعة فيالدلفيا وجامعة البت ار وجامعة
الزرقاء).
 .4الحدود الزمانية :تم تطبيق هذه الدراسة في العام الجامعي
.7107/7100
األدب النظري والدراسات السابقة
مفهوم الجودة وادارة الجودة الشاملة
مفهوم الجودة
مع أن جميع الناس يتفوقون على االهتمام بجودة الخدمات
والمنتجات إال إنه ال يوجد اتفاق بينهم على تعريف الجودة،
فهي مثل "العدل" و"الحرية" مفهوم يصعب تحديده تماماً .كما
أنه ال يوجد اتفاق على كيفية قياسها .وسبب ذلك هو أن
الجودة ال توجد بمعزل عن سياق استعمالها ،واألحكام حولها
تختلف حسب منظور الشخص الذي يطلب منه الحكم عليها
وحسب الغرض من إصدار الحكم ،هذا فضال عن أن للجودة
مركبات كثيرة تكون مستواها ودرجة جودتها .ومع ذلك فال بد
من تحديد مفهوم الجودة ،إذ بدون ذلك يصعب الحصول عليها
أو تقييمها (عقيلي.)7119 ،
الجودة لغة :من أجاد "أي أتى بالجيد من قول أو عمل"
وأجاد الشيء :صيره جيداً ،والجيد :نقيض الرديء ،وجاد
الشيء جوده بمعنى صار جيداً (قاموس المعاني.)7107 ،
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مفهوم إدارة الجودة الشاملة
لقد ظهر مفهوم إدارة الجودة الشاملة ) (TQMبعد األزمة
التي حدثت في االقتصاد الياباني بعد الحرب العالمية الثانية.
مما اضطر زعماء الصناعة اليابانية إلى إحداث الجودة
بمساعدة ديمنج ) (Deemingوالذي قام بتعليم المنتجين اليابانيين
على كيفية تحويل السلع الرخيصة والرديئة إلى سلع ذات جودة
عالية ،حيث تم بالفعل تسجيل أفضلية للسلع اليابانية على
المنتجات األمريكية ،وعندما سأل ديمنج عن سبب نجاح إدارة
الجودة الشاملة في اليابان بدرجة أكبر من الواليات المتحدة
قال :إن الفرق هو بعملية التنفيذ أي تجسيد إدارة الجودة
الشاملة وتطبيقاتها (علوان .)7116 ،وان من أبرز تعاريف
إدارة الجودة الشاملة هي:
عرف سيهكتر ) (Sehcterكما جاء في حلمي وفضل
( )0992إدارة الجودة الشاملة بأنها :خلق ثقافة متميزة في
األداء حيث يعمل كافة أفراد التنظيم بشكل مستمر لتحقيق
توقعات المستهلك وأداء العمل مع تحقيق الجودة بشكل أفضل
أو بفاعلية عالية وفي أقصر وقت ممكن (ص.)05
ويعرف جابلو نسكي ) (Jablonski, 1991إدارة الجودة
الشاملة بأنها :استخدام فرق العمل بشكل تعاوني ألداء األعمال
بتحريك المواهب والقدرات لكافة العاملين في المنظمة لتحسين
اإلنتاجية والجودة بشكل مستمر (ص.)9
ومن خالل التعريفات السابقة للجودة الشاملة نجد أنها تضم
عدة معان تمثل في مجملها فلسفة إدارية مبنية على أساس
رضا المستفيد الذي يتضمن التصميم المتقن للمنتجات أو
المخرجات والتأكد من أن المؤسسة تعمل على تقديم هذه
المخرجات بشكل متقن ودقيق دائماً وبما يحقق الحاجات
والرغبات والمتطلبات ،حيث يمكن الوصول إلى عدد من
المبادئ الرئيسية لمفهوم إدارة الجودة الشاملة وذلك من خالل
التعريفات السابقة ومن أهم هذه المبادئ اآلتي (البيالوي
وآخرون:)7112 ،
 أهمية العميل وجميع العاملين في التنظيم واإلدارة في كلالمستويات عن طريق المشاركة الجماعية في المؤسسة
التي يعملون بها.
 القيام باألداء في العمل بصورة صحيحة منذ الخطوةاألولى.
 تكلفة الجودة الشاملة وهي عبارة عن تكاليف جميعاألعمال المتعلقة بجودة السلعة أو الخدمة.
 ضرورة توفير األفكار والمعلومات والخبرات الجديدةلالعتماد عليها في تحقيق الشهرة الواسعة في السوق إلدارة
المؤسسة.

 تنمية مفهوم اإلدارة الذاتية. استخدام المجموعات (الفرق) في العمل من أجل المشاركةالتعاونية إلنجاز كافة العمليات اإلنتاجية واإلدارية في
المؤسسة.
 االهتمام باألنشطة الفردية والجماعية باعتبارها الوسيلةإلنجاز األعمال بصورة متقنة.
مفهوم إدارة الجودة الشاملة في التعليم
أما في القطاع التربوي فإن إدارة الجودة الشاملة عرفت
بأنها "استراتيجية إدارية ترتكز على مجموعة من القيم وتستمد
طاقة حركتها من المعلومات التي تتمكن في إطارها من
توظيف مواهب العاملين واستثمار قدراتهم الفكرية في مختلف
مستويات التنظيم على نحو إبداعي لتحقيق التحسن المستمر
للمنظمة (مجيد والزيادات.)7112 ،
معايير الجودة الشاملة في التعليم العالي
من خالل مراجعة األدب النظري والدراسات السابقة المتعلقة
بمعايير الجودة في التعليم يظهر أن هناك عدداً من معايير
إدارة الجودة الشاملة وفيما يلي أبرزها:
 جوده اإلدارة الجامعيةويقصد بذلك جودة العملية اإلدارية التي يمارسها كل مدير
أو قائد في النظام الجامعي ،وتتألف هذه العملية من عناصر
أساسية هي :التخطيط ،والتنظيم ،والقيادة ،والرقابة ،وتقويم
األداء ،وكلما زادت جودة العملية اإلدارية حسن استخدام الموارد
المتاحة البشرية والمادية مثل المباني ،والمكتبات،والمعامل
والتجهيزات ،والمالية ،والمعلوماتية حتى وان تواضع قدرها
(أحمد ،وحافظ.)7113 ،
وعليه فمن الضروري اختيار رئيس الجامعة أو مدير اإلدارة
بدقة وذلك من خالل لجنة فنية مختصة ،إذ يعتبر ذلك أساسا
في حسن إدارة الجامعة وتطويرها.
 جودة أعضاء هيئة التدريسحيث إن عضو هيئة التدريس بالجامعة يتطلب
خصوصيات يستمدها من قدراته البحثية ،ومهاراته التربوية،
فهو الناشط الرئيس في تحقيق أهداف المؤسسة التعليمية ،ومن
أهم الكفايات التي يجب أن تتوافر في عضو هيئة التدريس في
الجامعة لتحقيق الجودة والتميز (أبو سعدة:)7111 ،
 كفايات التدريس الجيد.
 كفايات القيام بالبحث العلمي.
 كفايات استخدام التقنيات الحديثة في مجال التعليم.
 القدرة على التفاعل مع مؤسسات المجتمع.
 القدرة على اتخاذ القرارت إدارياً ومالياً وتنظيمياً.
 القدرة على تطوير المناهج الجامعية في مجاالت
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التخصص لتواكب عصر الثورة العلمية التي نعيشها.
 جودة الطالب الجامعييعد المتعلم أحد عناصر العملية التعليمية ،وتتعدد مؤشرات
الجودة المرتبطة في هذا المحور إلى ما يلي (دياب:7115 ،
:)30-31
 انتقاء الطالب :حيث يمثل الخطوة األولى في جودة التعليمالجامعي ،وكي يكون انتقاء الطالب واختيارهم مؤش أر مهماً
للجودة؛ فإنه يجب أن يتم عن طريق اختبارات معينة
مصممة لهذا الغرض ،ولذا فالجامعة التي تنتقي طالبها
انتقاء جيدا غالباً ما تكون الجودة فيها عالية.
ً
 نسبة عدد الطالب إلى عدد أعضاء الهيئة التدريسية،حيث تتوقف جودة التعليم العالي على قدرة أعضاء هيئة
التدريس على أداء مهامها على أعلى مستوى ،وهذا الهدف
يتوقف على إجمالي عدد أعضاء هيئة التدريس ونسبتهم
إلى مجموع عدد الطالب.
 متوسط تكلفة الطالب :حيت تقاس الجودة بمعدل اإلنفاقعلى كل طالب ،ورغم أن متوسط تكلفة الطالب مؤشر مهم
للجودة إال أنه ليس المؤشر الوحيد؛ ألن نوعية اإلدارة
والتوجيه والحفز كل ذلك يدخل كعوامل مؤثرة في نوع
اإلنفاق.
 الخدمات التي تقدم للطالب من خدمات صحية وارشاديةومساعدات مالية.
 ارتباط هيكل الطلبة الجامعيين حسب الكلياتواالختصاصات باحتياجات المجتمع.
 مستوى الخريج الجامعي حيث يعد الخريج النتاج النهائيلجميع أنشطة التعليم الجامعي ،فبحسب هذا المستوى يمكن
الحكم على جودة التعليم الجامعي ومؤسساته.
 جودة البرامج التعليميةوذلك من حيث الشمول والعمق والتكامل ،وعدم االزدواج أو
التكرار أو الحشو ،كما يقصد بجودة هذا الهيكل حسن مخاطبته
للتحديات القومية في مجاالت التكنولوجيا المختلفة ،إداريا
وصناعيأ وزراعياً وخدماتياً (أحمد ،وحافظ.)7113 ،
 جودة المباني والتجهيزاتتؤثر مباني وقاعات التعليم بما تشكله من مؤثرات مادية
ومعنوية تأثي ار بالغا على جودة العملية التعليمية وعلى
مخرجاتها ،وتتمثل جودة مكانة التعليم فيما يلي (أبو سعدة،
:)7111
 مدى تناسب اتساع القاعة مع كثافة الطلبة. مدى جودة التهوية في القاعة. -مدى جودة اإلضاءة.

 مدى كفاية تجهيز القاعة بوسائل اإليضاح والعرضوالصوت.
 مدى كفاية وصالحية المقاعد والمناضد. جودة تقييم األداء الجامعيمهما حسن تخطيط وتنظيم جهود األداء الجامعي ،وحسنت
قيادة العاملين على اختالف مراتبهم وتخصصاتهم فال غنى
عن تقييم هذا األداء ويتطلب ذلك بالطبع معايير لتقييم كل من
العناصر الرئيسية التالية :الطالب ،والبرنامج التعليمي شامالً
طرق التعليم والكتاب الجامعي ،والقاعات التعليمية ،وعضو
هيئة التدريس ،والتمويل الجامعي ،واإلدارة الجامعية (دياب،
.)7115
 جوده الجامعه والمجتمعومن مؤشرات ذلك (أحمد وحافظ:)7113 ،
 ربط االختصاصات المختلفة في مؤسسات التعليمالجامعي باحتياجات المجتمع.
 ربط البحث العلمي بمشكالت المجتمع المحيط بالمؤسسةبهدف ايجاد الحلول الناجحة لها.
 التفاعل بين المؤسسة بمواردها البشرية والبحثية والفكريةوبين المجتمع بقطاعاته اإلنتاجية والخدماتية.
 جوده التمويل الجامعيال شك أن التعليم الجامعي مكلف حقيقةً ،وال شك أن األخذ
بالجديد في تكنولوجيا التعليم والتوسعات المستمرة في المباني،
والتجهيزات وصيانتها ،وتمويل وتحديث المكتبات الجامعية
يكلف اآلن الكثير ،وال شك أن جودة التعليم تمثل متغي ار تابعاً
لقدرة التمويل الجامعي ،ومدى توازن أبواب اإلنفاق مع قدر
التكاليف في كل مجال من مجاالت النشاط ،ومن هنا تأتي
أهمية كل من (أبو سعدة:)7111 ،
 التمويل الذاتي مثل رسوم االنتساب الموجه ،االستشاراتوالتدريب.
 دراسات تحليل الكلفة والعائد من مجال اإلنفاق الجامعي. جهود ترشيد اإلنفاق المالي الجامعي.من العرض السابق لمعايير الجودة الشاملة في التعليم
يتضح لنا أن أي مشروع يهدف إلى وضع معايير قياسية
لجودة التعليم العالي ال بد وأن يتناول جميع مكونات النظام
التعليمي من مدخالت (أنظمة ومناهج وطلبة وأعضاء هيئة
تدريس) وعمليات تعليمية ومخرجات (خريجون ،وخدمات
وبحوث) وتغذية راجعة.
مبررات تطبيق إدارة الجودة الشاملة في الجامعات
أشار النجار ( )7117إلى أن المنافسة بين الجامعات
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درجة تطبيق الجامعات...

الحكومية والخاصة ،وبين الجامعات الوطنية واألجنبية مستمرة،
وسوف تزداد خالل السنوات القادمة .ويرون أيضاً أن من أهم
التحديات المعاصرة أمام الجامعات ما يلي:
 .0غياب التنافسية في األسواق العالمية لخريجي الجامعات
الوطنية.
 .7تدهور اإلنتاجية في المجاالت العديدة لخريجي الجامعات
الوطنية.
 .3نقص نصيب الشركات الوطنية من السوق العالمي بسبب
الموارد البشرية الناتجة عن أنماط التعليم الجامعي الحالي.
 .4تزايد البطالة بين الخريجين من الجامعات الوطنية.
 .5زيادة المعروض من الخريجين الجامعيين عن الطلب
عليهم مثال خريجي الطب والتجارة والزراعة والحقوق
واآلداب وغيرها من الكليات.
ومع صعوبات وتحديات التطبيق ظهرت أهمية بالغة
لتطبيق إدارة الجودة الشاملة في الجامعات والتي تحتاج مشاركة
من الجميع لضمان البقاء واالستم اررية للجامعات الوطنية
(الحكومية والخاصة) ،وهو أسلوب لتحسين األداء والنتائج
الجامعية بكفاءة أفضل ،وفعالية أكبر ومرونة أعلى .ومن
أدوات إدارة الجودة الشامة في الجامعات كما جاء في النجار
( :)7117التدريب والتعليم المستمر ،والتقييم الذاتي ،والتركيز
على خدمة المجتمع ،والمشاركة في اتخاذ الق اررات ،والتخطيط
والتوجيه ،والقيادة الديمقراطية ،وحلقات الجودة وروح الفريق،
واالتصاالت ،والمكافآت والحوافز ،وغيرها الكثير من األدوات
التي تستخدم لتطبيق الجودة في الجامعات.
فيجب أن تعمل الجامعات على إدخال تلك اآلليات الجديدة
والمعايير النمطية في كل جانب أو مستوى إداري بالجامعات
حتى تضمن البقاء واالستمرار والوقوف أمام المنافسة المحلية
واإلقليمية والعالمية .نعم ،هناك نجاحات عديدة لبعض أساتذة
الجامعات وهو ما نطلق عليه بالفعالية الذاتية ،ولكن نحن
نسعى أيضاً إلى فعالية تنظيمية للقسم العلمي أو الكلية أو
الجامعة ككل (عقيلي.)7119 ،
تجارب إدارة الجودة الشاملة في الجامعات األردنية
ومن التجارب التي شهدتها مؤسسات التعليم العالي في
األردن تجربة هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي ،وتجربة
صندوق الحسين لإلبداع والتفوق .وفي مايلي عرض لهذه
التجارب:
أولا :تجربة صندوق الحسين لإلبداع والتفوق في مجال
برامج الجودة
يسعى صندوق الحسين لإلبداع والتفوق الذي تأسس عام

( )0992إلى الكشف عن المواهب والقدرات االبداعية ودعم
العمل اإلبداعي مادياً ومعنوياً من خالل تقديم الجوائز والمنح
لألفراد أو المؤسسات واإلسهام في نقل التكنولوجيا ،ودعم
البحوث العلمية البحثية والتطبيقية المتخصصة ذات المستوى
الرفيع والتجارب المبتكرة ،وتوفير سبل التواصل بين المبدعين
األردنيين وأقرانهم من الدول االخرى.
وتتحدد أهداف الصندوق الذي يعمل برأسمال قدره 5
ماليين دينار بدعم ومكافأة األفراد ووحدات العمل المتميزة من
خالل اإلعتراف باإلنجازات المتميزة لألفراد أو وحدات العمل
المختلفة ،في مجاالت العلوم والتكنولوجيا ،والتعليم ونشاطات
اإلنتاج والخدمات ذات المردود االقتصادي ،ومكافأة هذه
اإلنجازات ،وكذلك من خالل السعي للتعرف على األفكار
والمشاريع المبدعة المنجزة أو التي ما زالت في مرحلة التكون،
والمساعدة في دعمها وانجاحها بما يعود على أصحابها
والمجتمع ككل بالفائدة.
وقام صندوق الحسين لالبداع والتفوق بإطالق أول مبادرات
للجودة في الجامعات األردنية من خالل تطبيق الجودة الشاملة
في مجموعة من البرامج في الجامعات األردنية ،كبرنامج اللغة
االنجليزية والمحاسبة والقانون والتمريض ،حيث قام الصندوق
بالتعاون مع خبراء من دول أجنبية بتدريس الجامعات على
الجودة ودراسات التقييم الذاتي والتقييم الخارجي وأيضاً تطبيق
ذلك على مجموعة من الجامعات بصورة اختيارية (جريدة
الدستور.)7110 ،
ثاني ا:هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي في األردن
من المعروف أن األردن شهد في الفترة األخيرة نهضة
علمية متميزة ،وخطا خطوات واسعة في مجال التعليم العالي،
حيث أنشئت العديد من مؤسسات التعليم العالي الرسمية
والخاصة التي تقدم برامج أكاديمية متنوعة ،سواء على مستوى
الشهادة الجامعية األولى أو على مستوى الدراسات العليا،
ولذلك كان البد من وجود جهة إدارية إشرافية تنظم سير عمل
هذه المؤسسات وتضمن جودتها وترتقي بمستواها ،ومن هنا
أنشئت هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وفقاً للقانون رقم
( )71لسنة ( )7112وتعديالته الذي أصبحت الهيئة مستقلة
إدارياً ومالياً ومرتبطة ارتباطاً مباش اًر مع رئاسة الوزراء ،ولهذا
تعد الهيئة الحلقة األخيرة التي رعتها الدولة بتوجيهات ملكية
سامية ،لتأكيد دعمها للتعليم العالي لضمان جودته ومستواه
كأحد دعائم التطوير والتنمية والحداثة في المملكة (هيئة اعتماد
مؤسسات التعليم العالي األردنية.)7119 ،
وهناك اثني عشر معيا اًر لضمان الجودة في مؤسسات
التعليم العالي في صادرة عن هيئة اعتماد مؤسسات التعليم
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العالي في األردن وهي (هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي
األردنية:)7119 ،
 .0رؤية المؤسسة ورسالتها وأهدافها والتخطيط.
 .7البرامج التربوية وفاعليتها.
 .3الطلبة والخدمات الطالبية.
 .4أعضاء هيئة التدريس.
 .5اإليفاد والبحث العلمي واإلبداعات.
 .6المكتبة ومصادر المعلومات.
 .2الحاكمية واإلدارة.
 .2المصادر المالية.
 .9المصادر المادية.
 .01النزاهة المؤسسية.
 .00التفاعل مع المجتمع.
 .07إدارة ضمان الجودة.
الدراسات السابقة
دراسة العمري وبون ) Al-Amri and Bon (2011والتي هدفت
إلى التعرف على درجة تطبيق أعضاء هيئة التدريس لمبادئ
إدارة الجودة الشاملة في الجامعات اليمنية ،وكانت عينة الدراسة
هي أعضاء هيئة التدريس في الجامعة اليمنية (غير محدد
العدد) ،وكانت أهم النتائج هو وجود اختالف كبير ألفراد العينة
حول تطبيق مبدأ إدارة الجودة الشاملة عند مستوى الداللة
( )1015=αفي الجامعة اليمنية على أساس التأهيل ،ومركز
الحياة المهنية والجامعية .وكانت األداة المستخدمة هي استبانة
موزعة على أفراد العينة.
دراسة عبد المؤمن ( )7112حول استخدام معايير الجودة
الشاملة في تطوير برامج التعليم الجامعي والدراسات العليا في
الجامعات الليبية .واعتمدت هذه الدراسة على منهج التحليل
الوصفي لدراسة موضوعها .وتوصلت الدراسة إلى النتائج
اآلتية :أنها توصي هذه الدراسة بضرورة وضع معايير
ومؤشرات الجودة واالستفادة منها في التطبيق الفعلي والميداني
لجامعاتنا ومؤسساتنا التربوية ،واالستفادة من نتائج التطبيق
الحكم على مستوى الجودة في الجامعات الليبية ،بهدف
تحسينها واالرتقاء بها.
دراسة علوان ( )2006حول إدارة الجودة الشاملة وامكانية
تطبيقها في كليات جامعة التحدي ،في ليبيا ،واقتصرت عينة
الدراسة على أمين الجامعة ومساعده وأمناء كليات جامعة
التحدي إضافة إلى أمناء األقسام فيها ،ولغرض جمع البيانات
تم تطوير استبانة والتي وجهت إلى عينة الدراسة .وكانت اهم
النتائج التي توصل إليها الباحث :أن امكانية تطبيق مبادئ

وفلسفة إدارة الجودة الشاملة في كليات جامعة التحدي من
وجهة نظر العاملين فيها هي غير مالئمة للتطبيق في بيئة
كليات الجامعة ألن ثقافة الكليات وبنيتها ال تساعد على تطبيق
ذلك .وبينت النتائج أن إدارة الجامعة وكلياتها والعاملين مارسوا
سلوكيات ومفاهيم إدارة الجودة الشاملة إلى درجة محدودة جدا
وهم من ذوي الخبرة المحدودة في تطبيق جودة التعليم العالي.
واكدت النتائج إلى قبول فرضية الدراسة والتي تنص على أنه ال
توجد عالقة ذات داللة احصائية عند مستوى الداللة
( )1015≤αفي درجة امكانية تطبيق إدارة الجودة الشاملة في
عينة الدراسة تعزى لمتغيرات الشخصية والتنظيمية.
دراسة نغراها ) nugheaha (2001بعنوان الجودة الشاملة في
عملية التعليم والتعلم بمؤسسات التعليم العالي ،حيث تكونت
هذه الدراسة من ( )071طالبا ولتحقيق أهداف الدراسة استعان
الباحث بأربع مقابالت واستبانة وذلك بهدف تحديد مؤشرات
الجودة في التعليم الجامعي األمريكي .وتوصلت الدراسة إلى
أنه ينبغي أن يكون الطالب الجامعي بؤرة التفاعل الصفي وذلك
كي يرتفع مستوى مؤشرات الجودة في التعليم الجامعي
األمريكي ،وعلى الجامعة أو الكلية أن تطبق الجودة المستمرة
وتبح ث عن تحسين نوعية ما يستخدمه ويتوصل إليه الطالب،
وأن المحاضر الجامعي هو المسؤول عن تطوير التعليم لدى
الطلبة.
وأياً يكن األمر في قرب تلك الدراسات من موضوع الدراسة
الحالية أو بعدها عنه ،فقد تمت اإلفادة من تلك الدراسات في
اختيار متغيرات الدراسة ،باإلضافة إلى دعم األفكار
واالستنتاجات التي اشتملت عليها الدراسة ،سواء في
موضوعاتها النظرية ،أم إجراءاتها العملية.
مجتمع الدراسة
تكون مجتمع الدراسة من جميع أعضاء هيئة التدريس في
الجامعات األردنية الخاصة المتقدمة للحصول على شهادة
ضمان الجودة من هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي (جامعة
فيالدلفيا وجامعة البتراء وجامعة الزرقاء األهلية) والبالغ عددهم
( )290عضو هيئة تدريس لغاية الفصل الدراسي األول
 .7107/7100ويوضح الجدول ( )0توزع أفراد مجتمع الدراسة
حسب متغير الجامعة.
عينة الدراسة
حيث قام الباحثان بتوزيع االستبانات على عينة عشوائية
بلغ عددها ( )751أي ما نسبته ( )%37من مجتمع الدراسة،
وتم استرجاع ( )712استبانة فقط أي ما نسبته ( )%2307من
عينة الدراسة .ويوضح الجدول ( )7توزع أفراد عينة الدراسة
حسب متغير الجامعة.
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الجدول ()1
التك اررات والنسب المئوية حسب متغيرات الدراسة لمجتمع الدراسة
الفئات
الزرقاء
فيالدلفيا
البتراء
المجموع

الجامعة

التكرار
791
742
754
290

الجدول ()2
التك اررات والنسب المئويةحسب متغيرات الدراسة لعينة الدراسة

الفئات
الجامعة

التكرار

الزرقاء
فيالدلفيا
البت ارء
المجموع

73
65
70
208

أداة الدراسة
بناء
لتحقيق هدف الد ارسة قام الباحثان بتطوير استبانة ً
على معايير الجودة الشاملة الصادرة عن هيئة اعتماد مؤسسات
التعليم العالي.
وقد تكونت أداة الدراسة في صورتها األولية من ( )61فقرة
الملحق رقم ( )0موزعة على ( )6مجاالت رئيسية وهي:
المجال األول :رؤية الجامعة ورسالتها وأهدافها والتخطيط
والنزاهة ،ويضم ( )01فقرات.
المجال الثاني :البرامج التربوية وخدمة المجتمع ،ويضم
( )01فقرات.
المجال الثالث :الخدمات المساندة للطلبة والمكتبة ،ويضم
( )01فقرات.
المجال الرابع :أعضاء هيئة التدريس والبحث العلمي،
ويضم ( )01فقرات.
المجال الخامس :الحاكمية وادارة ضمان الجودة ،ويضم
( )01فقرات.
المجال السادس :الشؤون المالية ،ويضم ( )01فقرات.
وتمت االستجابة على فقرات االستبانة وفقا لتدرج خماسي
وذلك على النحو التالي:
 .0موافق بدرجة كبيرة جداً ،وحصلت على الرقم (.)5
 .7موافق بدرجة كبيرة ،وحصلت على الرقم (.)4
 .3موافق بدرجة متوسطة ،وحصلت على الرقم (.)3
 .4موافق بدرجة قليلة ،وحصلت على الرقم (.)7
 .5موافق بدرجة قليلة جداً ،وحصلت على الرقم (.)0

النسبة المئوية
%32
%30
%37
%011

النسبة
%35.1
%31.3
%33.7
%100

صدق األداة
ألغراض التحقق من صدق أداة الدراسة ،تم استخدام صدق
المحتوى ) ،(contentvalidityإذ تم عرضها على ( )01محكمين
في الجامعات :األردنية ،والبلقاء التطبيقية ،وعمان العربية،
وعمان األهلية الملحق رقم ( ،)7وقد طلب منهم إبداء الرأي في
فقرات أداة الدراسة من حيث صياغتها اللغوية ،ومدى انتماء
الفقرات لمجاالتها ،وابداء أي مالحظات أو تعديالت يرونها
مناسبة بشأن هذه األداة ،وصالحيتها لتحقيق الهدف الذي
صممت ألجله.
وبعد األخذ بمالحظات المحكمين وتوجيهاتهم من حيث
حذف بعض الفقرات المكررة ،وتعديل صياغة بعض الفقرات،
واضافة فقرات جديدة ،فكانت االستبانة في صورتها النهائية
تتكون من ( )61فقرة ،موزعة على ( )6مجاالت رئيسية،
والملحق رقم ( )3يبين االستبانة بصورتها النهائية.
ثبات أداة الدراسة
للتأكد من ثبات األداة تم استخدام االتساق الداخلي حسب
معادلة كرونباخ ألفا ،إذ تراوح بين ( )1091-1025والجدول
( )3يبين معامل االتساق الداخلي وفق معادلة كرونباخ ألفا
للمجاالت واعتبرت هذه القيم مالئمة لغايات هذه الدراسة.
إجراءات الدراسة
لقد تم إجراء الدراسة وفق الخطوات التالية:
 إعداد أداة الدراسة بصورتها النهائية. تحديد أفراد مجتمع الدراسة. التأكد من صدق األداة وثباتها. -توجيه كتاب من عمادة البحث العلمي في جامعة جرش

- 064 -

دراسات ،العلوم التربوية ،المجلّد  ،44العدد 7102 ،4

إلى الجامعات األردنية الخاصة موضع الدراسة (جامعة
فيالدلفيا ،جامعة البتراء ،جامعة الزرقاء األهلية) ،لتسهيل
تطبيق الدراسة والملحقات رقم ( )6 ،5 ،4يبينان ذلك.
 قام الباحثان بتوزيع األداة على أفراد العينة لغايات جمعالمعلومات من خالل زيارة الجامعات وتوضيح آلية اإلجابة
على األداة ،وبيان أن هذه المعلومات لن تستخدم إال
ألغراض البحث العلمي ،حيث تم توزيع ( )751استبانة،
وتم استرجاع ( )712استبانة صالحة ألغراض التحليل
اإلحصائي.
 ثم تم إدخال البيانات إلى الحاسب ومعالجتها إحصائي ًاباستخدام الرزمة اإلحصائية للعلوم االجتماعية (.)spss
 ثم تم استخراج النتائج وتحليلها ومناقشتها ومقارنتها معالدراسات السابقة واقتراح التوصيات المناسبة.

-

-

تم اعتماد المعادلة التالية كمعيار للحكم لدرجة تحقق
مجاالت فقرات االستبانة:
طول الفئة═ (الحد األعلى للبديل─ الحد األدنى للبديل)÷
عدد المستويات
أي طول الفئة═ (.0033 ═3 ÷)0 ─5
وبذلك تكون المستويات الثالث كما يلي:
المتوسط الحسابي الذي يقع بين ( )0وأقل من ()7033
يمثل درجة قليلة.
المتوسط الحسابي الذي يقع بين ( )7033وأقل من
( )3066يمثل درجة متوسطة.
المتوسط الحسابي الذي يقع بين ( )3066ـ ـ ( )5يمثل
درجة عالية.

الجدول ()3
معامل التساق الداخلي كرونباخ ألفا للمجالت

المجال
رؤية الجامعة ورسالتها وأهدافها والتخطيط
البرامج التربوية وخدمة المجتمع
الخدمات المساندة للطلبة
أعضاء هيئة التدريس والبحث العلمي
الحاكمية وادارة ضمان الجودة
الشؤون المالية

متغيرات الدراسة
تضمنت الدراسة المتغيرات التالية:
 المتغيرات المستقلةالجامعة ولها ثالث فئات (فيالدلفيا ،البتراء ،الزرقاء
األهلية).
 المتغير التابعدرجة تطبيق الجامعات االردنية الخاصة لمعايير الجودة
الشاملة.
المعالجة اإلحصائية
بعد تفريغ إجابات أفراد العينة ،تم ترميزها ،وادخال البيانات
إلى الحاسوب ،ثم تمت معاجة البيانات إحصائياً باستخدام
برنامج الرزمة اإلحصائية للعلوم االجتماعية (.)spss
وعلى النحو التالي:
 تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعياريةلإلجابة على السؤال األول.

التساق الداخلي
0.87
0.90
0.85
0.86
0.88
0.88

 تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعياريةلإلجابة على السؤال الثاني ،وتحليل التباين األحادي لمعرفة
أثر الجامعة على درجة التطبيق ،والمقارنات البعدية بطريقة
شفيه لبيان الفروق الفردية ألثر الجامعة على درجة
التطبيق.
نتائج الدراسة
هذا عرض لنتائج الدراسة مشفوعاً بمناقشة النتائج ،ومتبوع ًا
بأهم التوصيات اختصا اًر لعدد الصفحات ،وذلك كما يلي:
نتائج السؤال األول والثاني ومناقشتها:
 .0ما درجة تطبيق الجامعات األردنية الخاصة لمعايير الجودة
الشاملة من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس فيها؟"
 .7هل هناك فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة
( )1015 =αفي درجة تطبيق الجامعات األردنية الخاصة
لمعايير الجودة الشاملة من وجهة نظر أعضاء هيئة
التدريس فيها تعزى لمتغير الجامعة؟
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الجدول ()4
المتوسطات الحسابية والنحرافات المعيارية لدرجة تطبيق الجامعات األردنية الخاصة لمعايير الجودة الشاملة من وجهة نظر
أعضاء هيئة التدريس فيها مرتبة تنازليا
الرتبة
0
7
3
4
4
6

الرقم
0
3
6
7
4
5

المجال
رؤية الجامعة ورسالتها وأهدافها والتخطيط
الخدمات المساندة للطلبة
الشؤون المالية
البرامج التربوية وخدمة المجتمع
أعضاء هيئة التدريس والبحث العلمي
الحاكمية وادارة ضمان الجودة
األداة ككل

كما جاء في الجدول ( )4فقد أظهرت نتائج الدراسة أن
درجة تطبيق الجامعات األردنية الخاصة لمعايير الجودة
الشاملة قد أتت بمتوسط حسابي مقداره ( )4011وانحراف
معياري مقداره ( )1042وهذا يدل أن درجة تطبيقهم لمعايير
الجودة الشاملة كبيرة ،وقد تراوحت المتوسطات الحسابية
لمجاالت األداة ما بين ( )4012-3093حيث جاء مجال رؤية
الجامعة ورسالتها وأهدافها والتخطيط بمتوسط حسابي بلغ
( )4016وبلغ المتوسط الحسابي لمجال الشؤون المالية
( )3099ومجال البرامج التربوية وخدمة المجتمع ()3092
مجال أعضاء هيئة التدريس والبحث العلمي ( )3092ومجال
الحاكمية وادارة ضمان الجودة ( )3093وهذا يدل على أن
جميع المجاالت جاءت بدرجة تطبيق كبيرة.
وقد يعزى ذلك إلى أن إدارة الجامعة لديها قناعة بتطبيق
الجودة الشاملة حيث تعمل على نشر ثقافة الجودة بين
العاملين وأعضاء الهيئات التدريسية وأنها تسعى إلى دعمها،
خاصة وان اإلدارة العليا تضع الخطط االستراتيجية طويلة
المد ى ،وتمتلك القدرة على وضع وتطوير رؤية الجامعة
ورسالتها وأهدافها باألضافة إلى توفير الدعم المادي والمعنوي
من أجل تطبيق إدارة الجودة الشاملة في المؤسسة ،ويعود ذلك
أيضاً إلى الجهود التي تبذلها هذه الجامعات في سبيل
حصولها على شهادة ضمان الجودة من هيئة اعتماد
مؤسسات التعليم العالي في األردن.
أما أقل مجال "الحاكمية وادارة ضمان الجودة" حيث كان
متوسطه ( )3093فقد يعزى ذلك إلى انخفاض األمن
الوظيفي ،وقلة تقديم الدوافع والحوافز للحفاظ على بقاء
العاملين ،وقلة التشارك والعمل بروح الفريق الواحد ،وانخفاض

المتوسط الحسابي
4.08
4.06
3.99
3.98
3.98
3.93
4.00

النحراف المعياري
.51
.52
.58
.63
.54
.58
.48

الدرجة
كبيرة
كبيرة
كبيرة
كبيرة
كبيرة
كبيرة
كبيرة

تقييم اعمال الجامعات وتقديم التقارير الدورية.
وللتعرف على استجابات أفراد العينة على فقرات كل مجال
فقد تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية
لتقديرات أفراد عينة الدراسة على فقرات كل مجال وحده ،حيث
كانت على النحو التالي:
 .0مجال رؤية الجامعة ورسالتها وأهدافها والتخطيط
يتضح من الجدول ( ( )5رؤية الجامعة ورسالتها وأهدافها
والتخطيط) أنها جاءت الفقرات جميعها بدرجة تطبيق كبيرة،
حيث كانت في مقدمتها الفقرة (" )0تعتمد الجامعة رؤية
واضحة للعاملين ومعلنة وتتضمنها المنشورات الصادرة عنها"
حيث حصلت على متوسط حسابي مقداره ( )4075تليها الفقرة
( " )7تعتمد الجامعة رؤية واضحة للعاملين ومعلنة وتتضمنها
المنشورات الصادرة عنها" حيث حصلت على متوسط حسابي
مقداره ( )4002وقد يعزى ذلك إلى أن إدارة تشرك جميع
العاملين في صياغة رؤية ورسالة وأهداف الجامعة وبالتالي
تتسم بالوضوح للعاملين إضافة إلى كونها معلنة في أماكن
بارزة في الجامعة وتتضمنها منشورات الجامعة.
أما أدنى الفقرات فهي الفقرة (" )6تستخدم الجامعة
المعلومات الناتجة عن عمليات التقييم والتخطيط من أجل
تقديم البراهين على فاعليتها" حيث حصلت على متوسط
حسابي مقداره ( )3096تليها الفقرة (" )01تقيم الجامعة بشكل
منظم ومستمر سياساتها واجراءاتها ومنشوراتها بما يضمن
استم اررية النزاهة فيها" حيث حصلت على متوسط حسابي
مقداره ( )3092وقد يعزى ذلك إلى أن الجامعة ال تركز كثي ار
على عملية التقييم والتغذية الراجعة بالمقارنة مع فقرات
المجال ككل.
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الجدول ()5
المتوسطات الحسابية والنحرافات المعيارية لفقرات مجال رؤية الجامعة ورسالتها وأهدافها والتخطيط مرتبة تنازلي ا
الرتبة

الرقم

1

1

2

2

3

3

4

8

5

4

5

9

7

7

8

5

9

10

10

6

الفقرات
تعتمد الجامعة رؤية واضحة للعاملين ومعلنة وتتضمنها
المنشورات الصادرة عنها
تعتمد الجامعة رسالة واضحة للعاملين ومعلنة وتتضمنها
المنشورات الصادرة عنها
تقوم الجامعة بالتخطيط بصورة مناسبة
تقدم الجامعة للمجالس والمجتمع المحلي طالبها القادمين
المعلومات الدقيقة والصادقة
تخطط الجامعة ألنشطتها المختلفة بما ينسجم مع رؤيتها
ورسالتها وأهدافها
تظهر المؤسسة من خالل سياساتها وممارساتها التزامها
بحرية اكتساب المعرفة بما يتسق مع رسالة الجامعة واهدافها
تلتزم الجامعة بدرجة عالية بالمعايير المهنية واألخالقية من
خالل مجالسها
تقيم الجامعة أنشطتها بما ينسجم مع رؤيتها ورسالتها
وأهدافها
تقيم الجامعة بشكل منظم ومستمر سياساتها واجراءاتها
ومنشوراتها بما يضمن استم اررية النزاهة فيها
تستخدم الجامعة المعلومات الناتجة عن عمليات التقييم
والتخطيط من أجل تقديم البراهين على فاعليتها

 .7مجال البرامج التربوية وخدمة المجتمع
يوضح الجدول ( ( )6البرامج التربوية وخدمة المجتمع) أن
الفقرات حققت متوسط حسابي مقداره ( )3092وهذا يدل على
أنها حصلت على درجة كبي رة ،حيث كانت في مقدمتها الفقرة
( " )03تحدد الجامعة المتطلبات التربوية العامة للبرامج التي
تقدمها بوضوح" حيث حصلت على متوسط حسابي مقداره
( )4003تليها الفقرة (" )05توفر الجامعة العدد الكافي من
أعضاء هيئة التدريس المتخصصين في المجاالت الخاصة
بالبرامج التي تقدمها" حيث حصلت على متوسط حسابي
مقداره ( )4019وهذا يدل على انها حصلت على درجة كبيرة،
وقد يعزى ذلك إلى أن الجامعة تهتم بالبرامج التربوية
والدراسية من حيث تحديد المتطلبات بشكل جيد وتوفير العدد
الكافي الذي تحتاج إليه الرامج التربوية التي تقدمها الجامعة
للطلبة ،وأنها تهتم بتزويد الطلبة بالبرامج والمواد التربوية التي

المتوسط
الحسابي

النحراف
المعياري

الدرجة

4.25

.65

كبيرة

4.18

.64

كبيرة

4.11

.74

كبيرة

4.09

.66

كبيرة

4.07

.77

كبيرة

4.07

.64

كبيرة

4.06

.83

كبيرة

4.03

.77

كبيرة

3.97

.69

كبيرة

3.96

.87

كبيرة

يحتاجونها بشكل كبير.
أما أدنى الفقرات في هذا المجال فكانت الفقرة (" )02تقوم
الجامعة بإجراء مسوحات خاصة للمجتمع المحلي للوقوف
على مشكالته وحلها" حيث حصلت على متوسط حسابي
مقداره ( )3022تليها الفقرة (" )71تقوم الجامعة بإجراء
دراسات تقييمية لمعرفة تأثير المشاريع والخطط وتقديم
التوصيات" حيث حصلت على متوسط حسابي مقداره ()3022
وقد يعزى ذلك إلى أن الجامعة ال تقوم بشكل كبير على
دراسة حاجات المجتمع المحلي لتزويد الطلبة بالبرامج التي
تساعد على حل مشكالت المجتمع أو التقليل منها وأنها ال
تعمل بشكل كبير على تقديم التوصيات التي تطور المشاريع
والخطط التربوية وأنه ال يوجد تواصل بين الجامعة والمجتمع
المحلي بشكل مستمر.
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الجدول ()6
المتوسطات الحسابية والنحرافات المعيارية لفقرات مجال البرامج التربوية وخدمة المجتمع مرتبة تنازلي ا
الرتبة

الرقم

0

13

7

15

3

14

4

16

5

12

6

11

2

19

2

17

9

20

01

18

الفقرات
تحدد الجامعة المتطلبات التربوية العامة للبرامج التي تقدمها
بوضوح
توفر الجامعة العدد الكافي من أعضاء هيئة التدريس
المتخصصين في المجاالت الخاصة بالبرامج التي تقدمها
يتفق مستوى برامج الدراسات العليا مع رؤية الجامعة
ورسالتها وأهدافها
تقوم الجامعة بوضع برامج وخدمات واجراء دراسات وبحوث
ومشاريع يتم تحديثها بناء على أولويات محددة وتقدير
حاجات المجتمع المحلي
يوجد تعريف واضح لإلجراءات التي تستخدمها الجامعة
لتقييم برامجها
تظهر الجامعة التزامها بالمعايير العالمية الخاصة بالتدريس
والتعليم عن طريق توفير مصادر بشرية ومادية ومالية
وتكنولوجية فاعلة
تستخدم الجامعة نتائج التقييم لتحسين فعالية البرامج التربوية
يتم وضع ميزانية خاصة لهذه البرامج واجراءات لمراقبة
فعاليتها وتطبيقها
تقوم الجامعة بإجراء دراسات تقييمية لمعرفة تأثير المشاريع
والخطط وتقديم التوصيات
تقوم الجامعة بإجراء مسوحات خاصة للمجتمع المحلي
للوقوف على مشكالته وحلها

 .3مجال الخدمات المساندة للطلبة
يتضح من الجدول (( )2الخدمات المساندة للطلبة) أنه
حقق متوسط حسابي مقداره ( )4016وهذا يدل على أنه حقق
درجة تطبيق كبيرة ،حيث كانت أعلى الفقرات الفقرة (" )72يتم
الوصول إلى المكتبة ومراكز المعلومات بسهولة من قبل الطلبة
وأعضاء هيئة التدريس وتكون الخدمات فاعلة" حيث حصلت
على متوسط حسابي مقداره ( )4074تليها الفقرة (" )72تتوفر
الخدمات المحوسبة والتكنولوجيا الحديثة لالتصاالت في
الجامعة للتغلب على معيقات الحصول على المعلومات
والبيانات من مصادر أخرى" حيث حصلت على متوسط
حسابي مقداره ( )4070وهذا يعني أنها حققت درجة كبيرة ،وقد
يعزى ذلك إلى أن الجامعات مجتمع الدراسة تسعى إلى تسهيل
جميع مصادر المعلومات التي يحتاجها الطلبة وأعضاء الهيئة
التدريسية وأن خدمات االتصاالت والتواصل وتكنولوجيا

المتوسط
الحسابي

النحراف
المعياري

الدرجة

4.13

.72

كبيرة

4.09

.79

كبيرة

4.05

.77

كبيرة

4.04

.84

كبيرة

4.00

.89

كبيرة

3.98

.82

كبيرة

3.93

.90

كبيرة

3.89

.91

كبيرة

3.88

.89

كبيرة

3.77

1.01

كبيرة

المعلومات الحديثة متوافرة ليسهل الوصول إلى أعضاء هيئة
التدريس ويتم االتصال األفقي والعمودي بين أجزاء الهيكل
التنظيمي.
أما أدنى فقرات المجال فكانت الفقرة (" )74يوجد بالجامعة
إجراءات وسياسات محددة توجه عملية توزيع الطلبة ووضعهم
في البرامج والمساقات المختلفة" حيث حصلت على متوسط
حسابي مقداره ( )3026وتليها الفقرة (" )73يتم توزيع المصادر
البشرية والمالية المخصصة لبرامج تطوير الطلبة والخدمات
الطالبية على أساس الحاجات الفعلية لها وكفايتها" حيث
حصلت على متغير حسابي مقداره ( )3091وقد يعزى ذلك إلى
غياب التطبيق الفعلي لإلجراءات والسياسات التي تضعها
الجامعة ضمن خططها وبرامجها وعدم دراسة االحتياجات
الفعلية لدى الطلبة عند توزيعهم في البرامج والمساقات
المختلفة.
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الجدول ()7
المتوسطات الحسابية والنحرافات المعيارية لفقرات مجال الخدمات المساندة للطلبة مرتبة تنازلي ا
الرتبة

الرقم

0

28

7

27

3

26

4

21

5

25

6

22

2

30

2

29

9

23

01

24

الفقرات
يتم الوصول إلى المكتبة ومراكز المعلومات بسهولة من
قبل الطلبة وأعضاء هيئة التدريس وتكون الخدمات
فاعلة
تتوفر الخدمات المحوسبة والتكنولوجيا الحديثة
لالتصاالت في الجامعة للتغلب على معيقات الحصول
على المعلومات والبيانات من مصادر أخرى
يتوافر في مراكز المكتبة ومصادر المعلومات ومركز
الحاسوب في الجامعة مقتنيات وأدوات ووسائل كافية
إضافة إلى طاقم من العاملين المؤهلين فيها
تقدم الجامعة البرامج والخدمات الطالبية عن طريق
كادر مؤهل
تلتزم المؤسسة بمتطلبات ومعايير الدراسات العليا
الموضوعة من قبل هيئة االعتماد
تناسب المعايير التي يتم قيها تقييم الطالب الدرجة
العلمية التي يسعى الطلبة للحصول عليها
تقوم الجامعة التقييم بشكل رسمي ومنتظم لجودة وكفاية
استخدام المكتبة ومصادر التعلم والخدمات المقدمة فيها
تستخدم الجامعة نتائج التقييم لتحسين فعالية الخدمات
الطالبية
يتم توزيع المصادر البشرية و المالية المخصصة
لبرامج تطوير الطلبة والخدمات الطالبية على أساس
الحاجات الفعلية لها وكفايتها
يوجد بالجامعة إجراءات وسياسات محددة توجه عملية
توزيع الطلبة ووضعهم في البرامج والمساقات المختلفة

 .4مجال أعضاء هيئة التدريس والبحث العلمي
يتضح من الجدول ( ( )2أعضاء هيئة التدريس والبحث
العلمي) أن المجال حقق متوسط حسابي مقداره ()3099
وهذا يدل على أنه حقق درجة تطبيق كبيرة ،وكانت أعلى
الفقرات الفقرة ( " )30تعين الجامعة أعضاء هيئة تدريس
أكفياء مهنيا" حيث كان المتوسط الحسابي لها ( )4003تليها
الفقرة ( " )37يعكس العبء الدراسي ألعضاء هيئة التدريس
أهداف المؤسسة ورسالتها" حيث كان المتوسط الحسابي لها
( )4012وهذا يدل على أنها حصلت على درجة تطبيق
كبيرة ،وقد يعزى ذلك إلى أن الجامعة تضع الرجل المناسب
وفق التخصص المناسب له وأنها تسعى إلى تعيين أعضاء

المتوسط
الحسابي

النحراف
المعياري

4.24

.81

كبيرة

4.21

.78

كبيرة

4.20

.82

كبيرة

4.14

.73

كبيرة

4.07

.82

كبيرة

4.01

.72

كبيرة

3.97

.77

كبيرة

3.96

.83

كبيرة

3.90

.80

كبيرة

3.86

.79

كبيرة

الدرجة

هيئة تدريس ذوي خبرة وكفاءة عالية وضمن االحتياجات
الفعلية للجامعة.
أما أدنى الفقرات فكانت الفقرة ( " )36يتم تحديد حاجات
الجامعة وأولوياتها واهتماماتها البحثية بما في ذلك
اهتمامات أعضاء هيئة التدريس" حيث حصلت على متوسط
حسابي مقداره ( )3025تليها الفقرة (" )32توفر الجامعة
الدعم المالي واإلداري المالئم والمصادر المعلوماتية الالزمة
لإلبقاء على أعضاء هيئة التدريس" حيث حصلت على
متوسط حسابي مقداره ( )3022ويعزى ذلك إلى غياب األمن
الوظيفي ألعضاء هيئة التدريس وقلة األهتمام بتطوير
البحث العلمي والتفرغ العلمي.
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الجدول ()8
المتوسطات الحسابية والنحرافات المعيارية لفقرات مجال أعضاء هيئة التدريس والبحث العلمي مرتبة تنازليا
الفقرات

الرتبة

الرقم

0

31

تعين الجامعة أعضاء هيئة تدريس أكفياء مهنيا

7

32

المؤسسة ورسالتها

3

33

التدريس فيها

3

34

توفر الجامعة الحرية األكاديمية ألعضاء هيئة التدريس

5

39

العلمي واالبتعاث وحضور المؤتمرات بما يتسق مع رسالة

6

37

2

40

مشتركة مع شركاء استراتيجيين محليا ودوليا

2

35

من خدمات أعضاء هيئة التدريس غير المتفرغين وذلك

9

38

المعلوماتية الالزمة لإلبقاء على أعضاء هيئة التدريس

01

36

بما في ذلك اهتمامات أعضاء هيئة التدريس

المتوسط

النحراف

4.13

.76

4.08

.79

كبيرة

4.04

.77

كبيرة

4.04

.80

كبيرة

.74

كبيرة

الحسابي

يعكس العبء الدراسي ألعضاء هيئة التدريس أهداف
تجري الجامعة تقييما رسميا ومنتظما ألداء أعضاء هيئة

المعياري

تتضمن ميزانية الجامعة نصوصا واضحة لدعم البحث
4.03

الجامعة وأهدافها

تبدي الجامعة التزاما واضحا بالسياسات واإلجراءات
المتصلة باالبتعاث والبحث العلمي والمشاركة في

3.94

يتم مشاركة أعضاء هيئة التدريس في مشاريع وأبحاث

.87

.82

كبيرة

تراجع الجامعة بشكل مستمر سياستها المتصلة باالستفادة
.80

كبيرة

3.87

.90

كبيرة

3.85

.84

كبيرة

3.90

في ضوء الرسالة واألهداف

توفر الجامعة الدعم المالي واإلداري المالئم والمصادر
يتم تحديد حاجات الجامعة وأولوياتها واهتماماتها البحثية

 .5مجال الحاكمية وادارة ضمان الجودة
يوضح الجدول (( )9الحاكمية وادارة ضمان الجودة) أن
الفقرات حققت متوسط حسابي مقداره ( )3093وهذا يدل على
انه حصل على درجة تطبيق كبيرة ،وكانت أعلى فقرات هذا
المجال الفقرة ( " )42يتم التأكد من أن البرامج األكاديمية
وخطط المؤسسة االستراتيجية تقع ضمن المعايير المحددة"
حي ث حصلت على متوسط حسابي مقداره ( )4015تليها الفقرة
( " )51يتم تقديم تقارير دورية لإلدارة عن مجى تقدم الجامعة"
حيث حصلت على متوسط حسابي مقداره ( )3092وهذا يعني
أنها حصلت على درجة تطبيق كبيرة ،وقد يعزى ذلك إلى أن
الجامعة لديها خطة عمل واستراتيجية محددة واضحة وانه يتم

كبيرة

كبيرة

المؤتمرات المحلية والدولية

3.93

الدرجة

تقييم هذه الخطط وتقديم التقارير بشكل مستمر لإلدارة.
أما أدنى فقرات المجال الفقرة (" )45تعتبر رواتب
وعالوات وحوافز اإلداريين والعاملين في الجامعة مالئمة
وكافية لجذب المستخدمين للعمل والبقاء فيها" حيث حصلت
على متوسط حسابي مقداره ( )3020تليها الفقرة (" )43يعمل
مجلس الحاكمية (العمداء) بصورة تشاركية" حيث حققت
متوسط حسابي ( )3022وقد يعزى ذلك إلى غياب األمن
الوظيفي وقلة تقديم الدوافع والحوافز للحفاظ على بقاء
العاملين أو جذب عاملين جدد للجامعة والى قلة التشارك
والتعاون والشورى والعمل بروح الفريق الواحد.
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الجدول ()9
المتوسطات الحسابية والنحرافات المعيارية لفقرات مجال الحاكمية وادارة ضمان الجودة مرتبة تنازلي ا
الرتبة

الرقم

0

48

7

50

3

44

3

47

3

49

6

46

2

41

2

42

9

43

01

45

الفقرات
يتم التأكد من أن البرامج األكاديمية وخطط المؤسسة
االستراتيجية تقع ضمن المعايير المحددة
يتم تقديم تقارير دورية لإلدارة عن مجى تقدم الجامعة
يتفهم مجلس الحاكمية وضع الجودة واالعتماد للبرامج
التي تقدمها الجامعة
تتم مراجعة وتنفيذ أدوات ضمان الجودة مثل السياسات
واإلجراءات والمجالس واللجان والمكونات األخرى في
الجامعة
يتم إجراء التقييم الذاتي للمؤسسة ولجميع العاملين فيها
تضمن الجامعة مشاركة الهيئة التدريسية والكادر
اإلداري في نشاطات الجامعة األكاديمية واإلدارية
يضمن نظام الحاكمية سلطة ومسؤوليات مجلس
الحاكمية (العمداء /األمناء) وعالقته مع أعضاء هيئة
التدريس والطلبة اإلداريين
يتخذ نظام الحاكمية االحتياطات الالزمة لمواجهة
االعتبارات الخاصة بوجهات نظر أعضاء هيئة
التدريس والموظفين والطلبة واألحكام حولها
يعمل مجلس الحاكمية (العمداء) بصورة تشاركية
تعتبر رواتب وعالوات وحوافز اإلداريين والعاملين في
الجامعة مالئمة وكافية لجذب المستخدمين للعمل
والبقاء فيها
الحاكمية وادارة ضمان الجودة

 .6مجال الشؤون المالية
يوضح الجدول (( )01الشؤون المالية) أن فقرات المجال
حصلت على متوسط حسابي مقداره ( )3099وهذا يدل أنها
حققت درجة تطبيق كبيرة ،وكانت أعلى فقرات هذا المجال
هي ( " )61تتسق الخطة الرئيسية لتطوير الجانب الطبيعية
(األبنية) للحرم الجامعي مع رسالة الجامعة وخططها
التربوية بعيدة المدى ويتم تحديثها بشكل دوري" حيث حققت
متوسط حسابي مقداره ( )4007تليها الفقرة (" )52توفر
الجامعة األجهزة المنسبة التي يمكن للطلبة وأعضاء هيئة
التدريس استخدامها من أجل تحقق المتطلبات التربوية
واإلدارية" حيث حققت متوسط حسابي مقداره ( )4012وهذا
يدل على أنها حققت درجة تطبيق كبيرة ،وقد يعزى ذلك إلى
أن الجامعة تهتم بشكل كبير في عملية التخطيط واتفاقها مع
رؤية ورسالة الجامعة وتسعى إلى تطوير وتحديث هذه

المتوسط
الحسابي

النحراف
المعياري

الدرجة

4.05

.69

كبيرة

3.98

.75

كبيرة

3.95

.79

كبيرة

3.95

.81

كبيرة

3.95

.81

كبيرة

3.94

.83

كبيرة

3.93

.77

كبيرة

3.92

.95

كبيرة

3.88

.84

كبيرة

3.71

.98

كبيرة

3.93

.58

كبيرة

الخطط بشكل مستمر وأنها تسعى إلى توفير وتقديم كل ما
هو مطلوب وما تحتاجه العملية التربوية في الجامعة
باستمرار.
أما أدنى فقرات هذا المجال فهي ( " )53تحدد الجامعة
مصادر المساعدات المالية التي تقدمها لطلبتها المسجلين
حاليا ببرامجها" حيث حققت متوسط حسابي مقداره ()3021
تليها الفقرة ( " )54تظهر الجامعة فهما للعالقة المالية بين
العمليات العامة والترب وية فيها ومشاريعها اإلضافية
ومساهماتها المستقبلية بالعمليات كلها في الجامعة" حيث
حققت متوسط حسابي مقداره ( )3022وقد يعزى ذلك إلى أن
المساعدات المالية المقدمة للطلبة في الجامعات الخاصة
محدودة وتسعى الجامعات الخاصة إلى الربحية بالدرجة
األولى.
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الجدول ()11
المتوسطات الحسابية والنحرافات المعيارية لفقرات مجال الشؤون المالية مرتبة تنازلي ا
المتوسط

الفقرات

الرتبة

الرقم

0

60

7

58

3

55

من خالل التخطيط المستمر والميزانية والمحاسبة

4

51

يحد مجلس العمداء أو األمناء الجهة المشرفة على

التخطيط المالي للجامعة ومعالجة القضايا المرتبطة بها

4

57

الجودة واالستخدام اآلمن والعلمي لها

6

56

وظائف الجامعة بفعالية

2

59

وتخزينها واتالفها تبعا للتعليمات المخصصة لذلك في

2

52

9

54

والتربوية

01

53

تحدد الجامعة مصادر المساعدات المالية التي تقدمها

تتسق الخطة الرئيسية لتطوير الجانب الطبيعية

(األبنية) للحرم الجامعي مع رسالة الجامعة وخططها

الحسابي
4.12

النحراف
المعياري
.76

التربوية بعيدة المدى ويتم تحديثها بشكل دوري

توفر الجامعة األجهزة المنسبة التي يمكن للطلبة
وأعضاء هيئة التدريس استخدامها من أجل تحقق

4.07

.85

المتطلبات التربوية واإلدارية

تضبط الجامعة بشكل تام جميع نفقاتها ومصادر دخلها

يتم تخصيص تسهيالت تدريسية وتعليمية كافية لتنفيذ

4.03

.78

كبيرة

4.03

.74

كبيرة

4.01

.77

كبيرة

4.05

4.00

.85

الجامعة

يتم تقديم البراهين واألدلة التي تثبت أن الجامعة تسعى
3.91

.87

وخدماتها

تظهر الجامعة فهما للعالقة المالية بين العمليات العامة
فيها

ومشاريعها اإلضافية

المستقبلية بالعمليات كلها في الجامعة

ومساهماتها

لطلبتها المسجلين حاليا ببرامجها

يبين الجدول ( )00تبايناً ظاهرياً في المتوسطات
الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجة تطبيق الجامعات
األردنية الخاصة لمعايير الجودة الشاملة من وجهة نظر
أعضاء هيئة التدريس فيها حسب متغير الجامعة ،ولبيان
داللة الفروق اإلحصائية بين المتوسطات الحسابية تم
استخدام تحليل التباين األحادي حسب الجدول (.)07
يتبين من الجدول ( )07وجود فروق ذات داللة إحصائية
عند مستوى الداللة ( )1015=αتعزى للجامعة في جميع

كبيرة

.85

يتم صيانة األجهزة بشكل مستمر ويتم استخدامها

لتوفير المصادر المالية المالئمة والكافية لدعم برامجها

كبيرة

كبيرة

والتدقيق

تدار التسهيالت التدريسية بصورة مالئمة الستم اررية

الدرجة

3.88

3.80

كبيرة

كبيرة

.83

كبيرة

.92

كبيرة

المجاالت وفي األداة ككل ،ولبيان الفروق الزوجية الدالة
إحصائيا بين المتوسطات الحسابية تم استخدام المقارنات
البعدية بطريقة شفيه كما هو مبين في الجدول (.)03
أظهرت النتائج المتعلقة باإلجابة عن السؤال الثاني كما هو
مبين بالجداول  00و 07و ،03أنه يوجد فروق ذات داللة
احصائية عند مستوى الداللة ( )1015 =αفي درجة تطبيق
الجامعات األردنية الخاصة لمعايير الجودة الشاملة من وجهة
نظر أعضاء هيئة التدريس تعزى للجامعة (فيالدلفيا والبتراء
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والزرقاء) وذلك لصالح جامعة البتراء.
ويعزو الباحثان ذلك إلى عدة أسباب:
اهتمام إدارة جامعة البتراء بتطبيق مفهوم إدارة الجودة
الشاملة في التعليم الجامعي.
تنظيم بنية جامعة البتراء يكفل العمل بانفتاح الجامعة
على المجتمع المحلي والخارجي بمؤسساته المختلفة.
االلتزام بالقوانين الجامعية ،وعدم تجاوزها ،مع أخذ
اإلدارة بعين االعتبار.
توفير الحوافز للعاملين مما أدى إلى المحافظة الدائمة
على الجودة العالية.

-

جودة المرافق التعليمية وتوافرها (األبنية– األدوات-
األجهزة -اآلالت).
إدراك إدارة جامعة البتراء ألهمية الوقت ،والعمل على
استغالله كمورد رئيسي لتحقيق الجودة.
توفر الجامعة جوا أمناً لجميع أف اردها لتحقيق أعلى
درجة من الجودة اإلنتاجية.
تلبي إدارة الجامعة احتياجات الطلبة من الخدمات
الالزمة ،مع العمل على استمرار تحسينها وتطويرها لتحقق
المزيد من الرضا لديهم.
 -توفر لجان ومجالس ودائرة للجودة فاعلة.

الجدول ()11
المتوسطات الحسابية والنحرافات المعيارية لدرجة تطبيق الجامعات األردنية الخاصة لمعايير الجودة الشاملة من وجهة نظر
أعضاء هيئة التدريس فيهاحسب متغير الجامعة
المتغير
رؤية الجامعة ورسالتها
وأهدافها والتخطيط

البرامج التربوية وخدمة
المجتمع
الخدمات المساندة
للطلبة
أعضاء هيئة التدريس
والبحث العلمي
الحاكمية وادارة ضمان
الجودة
الشؤون المالية

األداة ككل

الفئات
الزرقاء
فيالدلفيا
البت ارء
المجموع
الزرقاء
فيالدلفيا
البت ارء
المجموع
الزرقاء
فيالدلفيا
البت ارء
المجموع
الزرقاء
فيالدلفيا
البت ارء
المجموع
الزرقاء
فيالدلفيا
البت ارء
المجموع
الزرقاء
فيالدلفيا
البت ارء
المجموع
الزرقاء
فيالدلفيا
البت ارء
المجموع

العدد
73
65
70
208
73
65
70
208
73
65
70
208
73
65
70
208
73
65
70
208
73
65
70
208
73
65
70
208
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المتوسط الحسابي
3.98
3.86
4.38
4.08
3.89
3.69
4.32
3.98
4.03
3.88
4.25
4.06
3.97
3.81
4.15
3.98
3.92
3.73
4.11
3.93
4.02
3.83
4.11
3.99
3.97
3.80
4.22
4.00

النحراف المعياري
.37
.48
.51
.51
.52
.60
.62
.63
.45
.55
.51
.52
.50
.56
.54
.54
.52
.54
.63
.58
.51
.63
.57
.58
.41
.47
.47
.48
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الجدول ()12
تحليل التباين األحادي ألثر الجامعة على درجة تطبيق الجامعات األردنية الخاصة لمعايير الجودة الشاملة من وجهة نظر أعضاء
هيئة التدريس فيها
رؤية
ورسالتها
والتخطيط

الجامعة
وأهدافها

التربوية
البرامج
وخدمة المجتمع
الخدمات
للطلبة

المساندة
هيئة
والبحث

أعضاء
التدريس
العلمي
وادارة
الحاكمية
ضمان الجودة
الشؤون المالية
األداة ككل

المصدر
بين المجموعات
داخل
المجوعات
الكلي
بين المجموعات
داخل المجوعات
الكلي
بين المجموعات
داخل المجوعات
الكلي
بين المجموعات
داخل المجوعات
الكلي
بين المجموعات
داخل المجوعات
الكلي
بين المجموعات
داخل المجوعات
الكلي
بين المجموعات
داخل المجوعات
الكلي

مجموع المربعات
10.361
42.677

درجات الحرية
2
205

53.038
14.012
68.873
82.885
4.572
52.019
56.591
3.829
57.534
61.363
4.963
65.592
70.555
2.793
66.340
69.133
6.065
41.253
47.318

207
2
205
207
2
205
207
2
205
207
2
205
207
2
205
207
2
205
207

متوسط المربعات
5.18
1070

قيمة ف
24.88

الدللة اإلحصائية
.00

7.006
.336

20.85

.00

2.286
.254

9.00

.00

1.915
.281

6.82

.00

2.481
.320

7.755

.00

1.396
.324

4.315

.11

3.032
.201

15.069

.00

الجدول ()13
المقارنات البعدية بطريقة شفيةألثر الجامعة
رؤية الجامعة
وأهدافها والتخطيط

ورسالتها

التربوية

وخدمة

البرامج
المجتمع

الخدمات المساندة للطلبة
أعضاء هيئة
والبحث العلمي
الحاكمية
الجودة

وادارة

التدريس
ضمان

الشؤون المالية
األداة ككل
*دالة عند مستوى الداللة (α

الزرقاء
فيالدلفيا
البت ارء
الزرقاء
فيالدلفيا
البت ارء
الزرقاء
فيالدلفيا
البت ارء
الزرقاء
فيالدلفيا
البت ارء
الزرقاء
فيالدلفيا
البت ارء
الزرقاء
فيالدلفيا
البت ارء
الزرقاء
فيالدلفيا
البت ارء
= .)1015

المتوسط الحسابي
3.98
3.86
4.38
3.89
3.69
4.32
4.03
3.88
4.25
3.97
3.81
4.15
3.92
3.73
4.11
4.02
3.83
4.11
3.97
3.80
4.22
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الزرقاء

فيالدلفيا

.12
*.41

*.52

.20
*.43

*.63

.15
*.21

*.37

.15
.18

*.34

.19
.19

*.38

.19
.10

*.28

.17
*.25

*.42

البت ار
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التوصيــــــــات

في ضوء نتائج الدراسة يمكن التوصية بما يلي:
 تبنى نظام إدارة الجودة الشاملة في التعليم الجامعي ليشملكل جامعات األردن.
 تبني هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي والجامعاتسياسة نشر ثقافة الجودة ،بين جميع العاملين (إداريين
وأعضاء هيئة تدريس) بمفاهيم ومبادئ إدارة الجودة
الشاملة ،وذلك عنطريق عقد الندوات واالجتماعات ،وورش
العمل ،وتوفير الوثائق والمنشورات الخاصة بالجودة ،وذلك

المصـادر والمراجـع

وصوالً إلى القناعة بها ،إلى درجة االلتزام التام من جانبهم
بالتطبيق.
 توفير كل اإلمكانيات الالزمة لألستاذ الجامعي (مكاتب–أجهزة حاسوب -خدمة انترنت) والتي تساعده على القيام
بمهامه المطلوبة على أحسن وجه.
 ضرورة االطالع على التجارب األردنية والعربية والعالميةفي مجال الجودة الشاملة في التعليم الجامعي.
 اجراء المزيد من الدراسات حول الجودة الشاملة وتطبيقهامن وجهة نظر الطلبة والمستفيدين.

الشاملة ،ط ،7عمان ،دار وائل للنشر.
علوان ،قاسم ( ،)7116إدارة الجودة الشاملة وامكانية تطبيقها في
كليات جامعة التحدي ،جامعة التحدي ،ليبيا.
فؤاد ،حلمي ونشأت ،فضل ( ،)0992مفهوم الجودة الشاملة في
التعليم الثانوي ،مجلة التربية -كلية التربية -جامعة األزهر،
 ،)0(7القاهرة.)726-724( ،
قاموس المعاني ،متوفر على www.almaany.com :تم استرجاعه
بتاريخ 7107/07/73
قانون الجامعات األردنية الخاصة ،التعليم العاليwww.aabu.edu.jo .

أبو سعدة ،وضيئة وعبد الغفار ،أحالم ( )7111الجودة الشاملة في
كليات وشعب رياض األطفال بجمهورية مصر العربية ،مجلة
التربية.712-033 ،)7( ،
أبو سمرة ،محمود وزيدان ،عفيف والعباسي ،عمر ( ،)7114واقع
نظام التعليم في جامعة القدس في ضوء المعايير إلدارة الجودة
الشاملة من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس فيها ،بحث غير
منشور ،جامعة القدس ،فلسطين ،تم استرجاعه بتاريخ
 ،7107/3/71متوفر على كاشف جامعة مؤته على الموقع:
.www.mutah.edu.jo
أحمد ،حافظ و حافظ ،محمد ( ،)7113إدارة المؤسسات التربوية،
القاهرة ،عالم الكتب.
البيالوي ،حسن وطعيمة ،رشدي وسليمان ،سعيد والنقيب ،عبد
الرحمن وسعيد ،محسن والبندري ،محمد وعبد الباقي ،مصطفى
( ،)7112الجودة الشاملة في التعليم ،ط ،7عمان ،دار المسيرة.
جريدة الدستورhttp:// www.addustour.com/ ،)7110( ،

member in the Yemeni universities of principles total

\ ViewarchiveTopic.aspx?ac= \ localandgover \2001\01

quality management, , Australian journal of basic and

/legalaffairs/general_law/law3.doc (accessed on 14/5/2012.

مجيد ،سوسن والزيادات ،محمد ( ،)7112الجودة في التعليم دراسات
تطبيقية ،عمان ،دار صفاء للنشر والتوزيع.
النجار ،فريد ( ،)7117إدارة الجامعات بالجودة الشاملة ،ط ،7ايتراك
للنشر والتوزيع ،القاهرة ،مصر.
هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي األردنية.)7119)،
الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد لجمهورية مصر.
Alamri, a. bon,a.(2011)., the degree of application of faculty

)local 343.html (accessed on 24/12/2012
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Implementation Degree of Overall Quality Standards in Private Jordanian Universities
from the Point of view of Teaching Staff

Esra’a M. Althebean, Basem A. Hawamdeh*

ABSTRACT
The study aimed to identify the Implementation degree of overall quality standards in private Jordanian
universities from the point of view of teaching staff. The study used a descriptive survey approach, through the
development of a questionnaire and ensuring its honesty and reliability. The study sample consisted of (208)
teachers in the private Jordanian universities who were randomly selected, Data we reanalyzed using the
Statistical Package for Social Sciences (spss). The study found the following results: The Implementation degree
of overall quality standards in Jordanian universities came largely to each and all areas, The results showed that
there were statistically significant differences at the level of significance (a =0.05) between the mean of members
of the study responses due to the university in all areas of the Implementation degree of overall quality standards
in Jordanian universities and the degree of the college Implementation. In light of these findings the study
recommends the following: Adoption of total quality management system in higher education to include all
Jordanian universities, the Higher Education Accreditation and universities should adopt the policy of quality
culture dissemination among all employees(administrators and faculty staff) with concepts and principles of total
quality management ,and the active interaction of universities ,And providing all the necessary facilities for the
university professors (offices - computers - Internet service), which help them to carry out their duties .
Keywords: Application, Jordanian Universities, Overall Quality Standards.
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