ﻣدى ﺗواﻓر ﻣﺗطﻠﺑﺎت إدارة اﻟﺟودة اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﺟﺎﻣﻌﺎت اﻻﻫﻠﻳﺔ
دراﺳﺔ اﺳﺗطﻼﻋﻳﺔ ﺗﺣﻠﻳﻠﻳﺔ ﻻراء ﻋﻳﻧﺔ ﻣﺧﺗﺎرة ﻣن اﻷﻗﺳﺎم ﻓﻲ ﻛﻠﻳﺔ اﻟﻛﺗﺎب اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ
Availability of TQM requirements in private universities
An analytical study of selected sample of the departments in the Alktab
College

اﻻﺳﺗﺎذ اﻟدﻛﺗور ﺳﻬﺎم ﻛﺎﻣﻝ ﻣﺣﻣد  /ﻛﻠﻳﺔ اﻟﻛﺗﺎب اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ
اﻟدﻛﺗور ﻋﺑداﻻﻟﻪ ﺣﻣﻳد ﻳﺎﺳﻳن  /ﻛﻠﻳﺔ اﻟﻛﺗﺎب اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ

اﻟدﻛﺗورة ﻣﻧﺎﻝ ﻋﺑد اﻟﺟﺑﺎر اﻟﺳﻣﺎك/ﻛﻠﻳﺔ اﻹدارة واﻻﻗﺗﺻﺎد-ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻣوﺻﻝ
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اﻟﻣﺳﺗﺧﻠص
ﻟﻣﺎ ﻛﺎﻧت اﻟﺗﺣدﻳﺎت اﻟﺗﻲ ﺗواﺟﻬﻬﺎ اﻟﻛﻠﻳﺎت ﺑﺷﻛﻝ ﻋﺎم و اﻻﻫﻠﻳﺔ ﺑﺷﻛﻝ ﺧﺎص ﺗدﻓﻌﻬﺎ ﻳوﻣﺎ ﺑﻌد ﻳوم اﻟﻰ ﺗﺑﻧﻲ

ﻣﻔﺎﻫﻳم وﺗطﺑﻳق ﺗﻘﻧﻳﺎت ﻟﻣواﺟﻬﺔ ﻫذﻩ اﻟﺗﺣدﻳﺎت واﻟﻣﺣﺎوﻟﺔ ﻟﻠوﺻوﻝ اﻟﻰ درﺟﺔ ﺗﺗواﻓق ﻣﻌﻬﺎ  ،ﻋﻠﻳﻪ ﻓﺄن )إدارة اﻟﺟودة
اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ  (TQMﺗﺣظﻰ ﺑﻛﻝ اﻻﻫﺗﻣﺎم  ،واﻟﻣﺻطﻠﺢ ﻫو اﺣد اﻫم اﻟﻣﻔﺎﻫﻳم اﻟذي اﺛﺑت ﻳوﻣﺎ ﺑﻌد ﻳوم ﻧﺟﺎﻋﺔ ﺗطﺑﻳﻘﻬﺎ

ﻓﻲ اﻟﻣﻧظﻣﺎت اﻟﺧدﻣﻳﺔ ﺑﺷﻛﻝ ﻋﺎم واﻟﻛﻠﻳﺎت ﺑﺷﻛﻝ ﺧﺎص ،وﻣن ﻫﻧﺎ ﺟﺎءت ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ ﻛﻣﺣﺎوﻟﺔ ﻟدراﺳﺔ ﻣدى ﺗوﻓر

ﻣﺗطﻠﺑﺎت إدارة اﻟﺟودة اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﺟﺎﻣﻌﺎت اﻻﻫﻠﻳﺔ ﻣن ﺧﻼﻝ دراﺳﺔ اﺳﺗطﻼﻋﻳﺔ ﺗﺣﻠﻳﻠﻳﺔ ﻻراء ﻋﻳﻧﺔ ﻣﺧﺗﺎرة ﻣن
اﻷﻗﺳﺎم ﻓﻲ ﻛﻠﻳﺔ اﻟﻛﺗﺎب اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ .وﻗد ﺗوﺻﻝ اﻟﺑﺣث اﻟﻰ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻻﺳﺗﻧﺗﺎﺟﺎت وﻣن أﻫﻣﻬﺎ  :ﺗواﻓر ﺑﻌض
ﻣﺗطﻠﺑﺎت إدارة اﻟﺟودة اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻛﻠﻳﺎت اﻻﻫﻠﻳﺔ وﺑﻧﺳب ﻣﺗﻔﺎوﺗﺔ .وﻗد ﻗدم اﻟﺑﺎﺣﺛون ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﺗوﺻﻳﺎت

اﻟﻣﺗﻧﺎﻏﻣﺔ ﻣﻊ ﺗﻠك اﻻﺳﺗﻧﺗﺎﺟﺎت.
الكلمات المفتاحية private Universities ،(TQM)Total Quality Management :
Abstract
As the challenges faced by colleges in general and the private sector in particular
push them day by day to adopt the concepts and application of technologies to meet
these challenges and try to reach a degree compatible with them, the (TQM) has all the
attention, and the term is one of the most important concepts that proved Day after day
the effectiveness of their application in service organizations in general and colleges in
particular, Hence, this study is an attempt to study the availability of the requirements of
TQM in the private universities through an analytical study of the views of selected
sample of the departments in the Faculty of Writers University. The research has
reached a number of conclusions, the most important of which are: the availability of
some of the requirements of TQM in the civil colleges at different rates. The researchers
presented a set of recommendations consistent with those conclusions.
اﻟﻣﺑﺣث اﻻوﻝ :ﻣﻧﻬﺟﻳﺔ اﻟدراﺳﺔ
اﻟﻣﻘدﻣﺔ :

ﻻ ﺗﻔﺗﺄ اﻟﺟﺎﻣﻌﺎت اﻟﻰ ﺗﺑﻧﻲ ﻛﻝ ﻣﺎ ﻳﻌزز ﻗدراﺗﻬﺎ ،ﻣﻣﺎ ﻳدﻓﻌﻬﺎ اﻟﻰ ﺗﺑﻧﻲ ﻣﻔﺎﻫﻳم ﺗﻌزز رﻳﺎدﺗﻬﺎ وﺗﻔوﻗﻬﺎ ﻓﻲ

ﺟﻣﻳﻊ اﻟﻣﺟﺎﻻت ،وﻣن اﻫم ﻫذﻩ اﻟوﺳﺎﺋﻝ واﻟﻣﻔﺎﻫﻳم إدارة اﻟﺟودة اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ وﻣﺗطﻠﺑﺎت ﺗﺣﻘﻳﻘﻬﺎ .وﻗد ﻗﺎم اﻟﺑﺎﺣﺛون ﺑﻌﻣﻝ
دراﺳﺔ اﺳﺗطﻼﻋﻳﺔ أوﻟﻳﺔ ﻓﻲ ﺑﻌض اﻗﺳﺎم ﻛﻠﻳﺔ اﻟﻛﺗﺎب اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ ﻓﺄظﻬرت ﻣﺣدودﻳﺔ ﻣﻌرﻓﺗﻬم ﺑﺗﻠك اﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت ﻣﻣﺎ ﺣﻔز
اﻟﺑﺎﺣﺛون اﻟﻰ ﺗﻧﺎوﻝ اﻟﻣوﺿوع ﺑﺎﻟدراﺳﺔ واﻟﺗﺣﻠﻳﻝ.
أوﻻ  -ﻣﺷﻛﻠﺔ اﻟدراﺳﺔ:

ﻳﻣﻛن ﺗﻧﺎوﻝ اﻟﻣﻌﺿﻠﺔ اﻟﺑﺣﺛﺔ ﻣن ﺧﻼﻝ اﻟﺗﺳﺎؤﻻت اﻻﺗﻳﺔ :
 -ﻫﻝ ﻫﻧﺎﻟك ﺗﺻور واﺿﺢ ﻟدى اﻷﻗﺳﺎم اﻟﻣﺑﺣوﺛﺔ ﻓﻲ اﻟﻛﻠﻳﺔ ﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت إدارة اﻟﺟودة اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ؟

 -ﻫﻝ ﺗﺗوﻓر ﻫذﻩ اﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت ﻓﻲ اﻟﻛﻠﻳﺔ اﻟﻣﺑﺣوﺛﺔ ؟
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ﺛﺎﻧﻳﺎً -اﻫداف اﻟدراﺳﺔ:

ﺗﻬدف اﻟدراﺳﺔ اﻟﻰ ﺗﺣﻘﻳق اﻻﺗﻲ :

 -1اﻟﺗﻌرﻳف ﺑﻣﻔﻬوم إدارة اﻟﺟودة اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﺟﺎﻣﻌﺎت اﻻﻫﻠﻳﺔ وﻣﺗطﻠﺑﺎت ﺗطﺑﻳﻘﻬﺎ.

 -2ﺗﺣدﻳد ﻣدى ﺗوﻓر ﻣﺗطﻠﺑﺎت إدارة اﻟﺟودة اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﺟﺎﻣﻌﺎت اﻻﻫﻠﻳﺔ.
ﺛﺎﻟﺛﺎ -ﻣﺧطط اﻟدراﺳﺔ:

ﻳﻌﻛس اﻟﺷﻛﻝ ) (1ﻣﺧطط اﻟدراﺳﺔ اﻻﻓﺗراﺿﻲ .
متطلبات إدارة الجودة الشاملة في الجامعات االھلية
البرامج
والمناھج
الدراسية

مدى التوافر؟

العمل على توفيرھا

دليل إدارة
الجودة

الھيئة
االكاديمية

خدمة
المجتمع

كال

نعم

تطبيق إدارة الجودة الشاملة في الجامعات االھلية

اﻟﺷﻛﻝ ) (1ﻣﺧطط اﻟدراﺳﺔ اﻻﻓﺗراﺿﻲ
راﺑﻌﺎ :ﻓرﺿﻳﺔ اﻟدراﺳﺔ:

))ﺗﺗوﻓر ﻣﺗطﻠﺑﺎت إدارة اﻟﺟودة اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ ﻛﻠﻳﺔ ااﻟﻛﺗﺎب اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ((.
ﺧﺎﻣﺳﺎ :ﻣﻧﻬﺞ اﻟدراﺳﺔ :

اﻋﺗﻣد اﻟﺑﺎﺣﺛون اﻟﻣﻧﻬﺟﻳن اﻟوﺻﻔﻲ واﻟﺗﺣﻠﻳﻠﻲ ﻓﻲ وﺻف ﻣﺟﺗﻣﻊ وﻋﻳﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ ﻓﺿﻼ ﻋن وﺻف وﺗﺷﺧﻳص

ﻣﺗﻐﻳرات اﻟدراﺳﺔ،ﺣﻳث ﺗم اﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺗﺑﺎﻧﺔ* ﻛﺎداة وﺣﻳدة ﻓﻲ ﺟﻣﻊ اﻟﺑﻳﺎﻧﺎت واﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻓﺿﻼ ﻋن اﺳﺗﺧدام

ﺑﻌض اﻻﺳﺎﻟﻳب اﻻﺣﺻﺎﺋﻳﺔ ﻓﻲ ﺗﺣﻠﻳﻝ ﺑﻳﺎﻧﺎت اﻻﺳﺗﺑﺎﻧﺔ.

* الملحق رقم )(1
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ﺳﺎدﺳﺎ :ﺣدود اﻟدراﺳﺔ:
 -1اﻟﺣدود اﻟﻣﻛﺎﻧﻳﺔ :اﻗﺗﺻرت اﻟدراﺳﺔ ﻋﻠﻰ ﻛﻠﻳﺔ اﻟﻛﺗﺎب اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ وذﻟك ﻟﺗﻌﺎون ادارﺗﻬﺎ واﻗﺳﺎﻣﻬﺎ ﻣﻊ اﻟﺑﺎﺣﺛﻳن
ﻻﻧﺟﺎز اﻟﺑﺣث.

 -2اﻟﺣدود اﻟزﻣﺎﻧﻳﺔ :ﺗم ﺗﺣدﻳد ﻣدة اﻟﺑﺣث ﺑﻣدة ﺗوزﻳﻊ اﺳﺗﻣﺎرة اﻻﺳﺗﺑﺎﻧﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻳﻧﺔ اﻟﺑﺣث واﺳﺗﻼﻣﻬﺎ ﻣﻧﻬم وﻫﻲ
اﻟﻣدة اﻟﺗﻲ اﺳﺗﻣرت ﻣن  2018/2/10اﻟﻰ .2018/2/14

ﺳﺎﺑﻌﺎ-اﺳﺎﻟﻳب ﺟﻣﻊ اﻟﺑﻳﺎﻧﺎت واﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت :

اﻋﺗﻣد اﻟﺑﺎﺣﺛون ﻟﺟﻣﻊ اﻟﺑﻳﺎﻧﺎت واﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟدراﺳﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺎﻟﻳب اﻻﺗﻳﺔ:
 -1اﻻﺳﺗﻌﺎﻧﺔ ﺑﺎﻟﻣﺻﺎدر اﻟﻌرﺑﻳﺔ واﻻﺟﻧﺑﻳﺔ ﻓﺿﻼ ﻋن اﻟدورﻳﺎت واﻟرﺳﺎﺋﻝ ﻟﺗﻐﻳطﺔ اﻟﺟﺎﻧب اﻟﻧظري ودﻋم اﻟﺟﺎﻧب
اﻟﻣﻳداﻧﻲ .

 -2اﺳﺗﻣﺎرة اﻻﺳﺗﺑﺎﻧﺔ :ﺗم اﻋداد اﺳﺗﻣﺎرة اﻻﺳﺗﺑﺎﻧﺔ ﻟﻠﺣﺻوﻝ ﻋﻠﻰ ﺑﻳﺎﻧﺎت وﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺗﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﺟﺎﻧب اﻟﻣﻳداﻧﻲ
ﻟﻠدراﺳﺔ ،وﻗد ﺗم اﻋداد اﻟﻌﺑﺎرات اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻣﺗطﻠﺑﺎت إدارة اﻟﺟودة اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ ﻣن ﺧﻼﻝ اﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ

)اﻟﻣﻼح )( Shelnutt & Buch , 1996)( Christauskas & Bizys , 2006)(2005،دﻟﻳﻝ ﺿﻣﺎن

اﻟﺟودة واﻻﻋﺗﻣﺎد اﻷﻛﺎدﻳﻣﻲ ﻟﻠﺟﺎﻣﻌﺎت اﻟﻌراﻗﻳﺔ.(2009 ،
ﺛﺎﻣﻧﺎً-اﻻﺳﺎﻟﻳب اﻻﺣﺻﺎﺋﻳﺔ اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﻓﻲ ﺗﺣﻠﻳﻝ ﻣﺗﻐﻳرات اﻟدراﺳﺔ:ﺗم اﺳﺗﺧدام اﻟوﺳﺎﺋﻝ واﻻﺳﺎﻟﻳب اﻟوﺻﻔﻳﺔ ﻻﺟﻝ

اﺧﺗﺑﺎر ﻣﺧطط اﻟدراﺳﺔ وﻓرﺿﻳﺎﺗﻬﺎ ﺑﺎﺳﺗﺧدام اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻻﺣﺻﺎﺋﻲ  SPSSﻣﻊ اﺳﺗﺧدام اﻟﺗﻛ اررات واﻟﻧﺳب اﻟﻣﺋوﻳﺔ

واﻻوﺳﺎط اﻟﺣﺳﺎﺑﻳﺔ وﻣﻌﺎﻣﻝ اﻻﺧﺗﻼف.

ﺗﺎﺳﻌﺎً -اﺧﺗﺑﺎر ﺛﺑﺎت اﻻﺳﺗﺑﺎﻧﺔ  :ﺑﻬدف اﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ ﻣدى ﺻﻼﺣﻳﺔ اﻟﻣﻘﻳﺎس وﺛﺑﺎت اﻻﺳﺗﺑﺎﻧﺔ ﺗم اﺳ ـ ـ ـ ـ ـﺗﺧدام ﻣﻘﻳﺎس

)  ( Cronbach's alphaوﻗد ﺑﻠﻐت ﻗﻳﻣﺔ ﻣﻌﺎﻣﻝ اﻟﻣﻘﻳﺎس اﻟﻣذﻛور ) (0.671وﻫﻲ ﻗﻳﻣﺔ ﻣﻌﻧوﻳﺔ ﻋﻧد ﻣﺳﺗوى
ﻣﻌﻧوﻳﺔ ) ،(0.05وﺗﺷﻳر ﻫذﻩ اﻟﻧﺗﻳﺟﺔ إﻟﻰ ﻗوة ﺛﺑﺎت اﻻﺳﺗﺑﺎﻧﺔ اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ).(Kothari,2004,94
اﻟﻣﺑﺣث اﻟﺛﺎﻧﻲ  :اﻟﺟﺎﻧب اﻟﻧظري
ﺑدأ اﻟﺣدﻳث ﻋن ﻣؤﺷرات اﻟﺟودة ﻓﻲ اﻟﺟﺎﻣﻌﺎت واﻟﻛﻠﻳﺎت ﻓﻲ ﻓﺗرة اﻟﺛﻣﺎﻧﻳﻧﺎت ،وﺑـرزت ﺟﻬـود ﺣﺛﻳﺛـﺔ ﻓـﻲ إﻣﻛﺎﻧﻳـﺔ

ﺗطوﻳــﻊ ﻣﻔــﺎﻫﻳم اﻟﺟــودة وﺷــﻣوﻟﻳﺗﻬﺎ ﻓــﻲ اﻟﻣؤﺳﺳــﺎت اﻟﺗﻌﻠﻳﻣﻳــﺔ اﻻﻫﻠﻳــﺔ ﻟﺗﺗﻧﺎﺳــب ﻣــﻊ اﻟﻣﺟــﺎﻝ اﻟﺗرﺑــوي ﻓﻳﻬــﺎ ﺑﻌــد أن ﻛﺎﻧــت
ﻣﻔﺎﻫﻳم ﺻﻧﺎﻋﻳﺔ وﺗﺟﺎرﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻐﺎﻟب ) اﻟﻣﻼح .(32 ، 2005 ،

وﻳﻌود ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺗﻌﻠﻳم اﻟﻌﺎﻟﻲ اﻷﻫﻠﻲ ﻓﻲ اﻟﻌراق إﻟﻰ ﻋﺎم  ،1963ﺣﻳث ﺗﺄﺳﺳت اﻟﻛﻠﻳﺔ اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﻣﺑﺎدرة ﻣن ﻧﻘﺎﺑﺔ

اﻟﻣﻌﻠﻣﻳن .وﻓﻲ ﺳﻧﺔ  1968أُﻟﻐﻲ اﺳم اﻟﻛﻠﻳﺔ اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ ﻟﻳﺻﺑﺢ اﺳﻣﻬﺎ اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻣﺳﺗﻧﺻرﻳﺔ

ﻓﻲ ﻋﺎم  1996ﺻدر ﻗﺎﻧون اﻟﺟﺎﻣﻌﺎت واﻟﻛﻠﻳﺎت اﻷﻫﻠﻳﺔ ،اﻟﻣرﻗم ) .(13وﻛﺎن ﻋدد اﻟﻛﻠﻳﺎت اﻷﻫﻠﻳﺔ ﻓﻲ ﺗﻠك اﻟﻔﺗرة

) (9وﻫﻲ :ﻛﻠﻳﺔ اﻟﻣﻧﺻور اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ )ﺑﻐداد( ،وﻛﻠﻳﺔ اﻟﺗراث اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ )ﺑﻐداد( ،وﻛﻠﻳﺔ اﻟراﻓدﻳن اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ )ﺑﻐداد( ،وﻛﻠﻳﺔ

اﻟﻣﻌﺎرف اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ )اﻷﻧﺑﺎر( ،وﻛﻠﻳﺔ اﻟﺣدﺑﺎء اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ )اﻟﻣوﺻﻝ( ،وﻛﻠﻳﺔ ﺷط اﻟﻌرب اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ )اﻟﺑﺻرة( ،وﻛﻠﻳﺔ اﻟﻳرﻣوك
اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ )دﻳﺎﻟﻰ( ،وﻛﻠﻳﺔ اﻟﻣﺄﻣون اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ )ﺑﻐداد( ،وﻛﻠﻳﺔ ﺑﻐداد ﻟﻠﻌﻠوم اﻻﻗﺗﺻﺎدﻳﺔ .
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اﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﻌﺎم  2006ﻓﻘد ﺗم اﺳﺗﺣداث ) (16ﻛﻠﻳﺔ اﻫﻠﻳﺔ وﺟﺎﻣﻌﺔ واﺣدة وﻫﻲ ﺟﺎﻣﻌﺔ ) اﻫﻝ اﻟﺑﻳت ﻓﻲ ﻛرﺑﻼء(
ﺑﻣواﻓﻘﺔ داﺋرة اﻟﺗﻌﻠﻳم اﻻﻫﻠﻲ ﻓﻲ و ازرة اﻟﺗﻌﻠﻳم اﻟﻌﺎﻟﻲ واﻟﺑﺣث اﻟﻌﻠﻣﻲ ،اﺻﺑﺣت اﻻن ) (58ﻛﻠﻳﺔ وﺑﺿﻣﻧﻬﺎ )(4
ﺟﺎﻣﻌﺎت  ،ﻓﺿﻼ ﻋن ) (4ﻛﻠﻳﺎت ﻓﻲ ﻛردﺳﺗﺎ ن اﻟﻌراق .

وﺗﻌد اﻟﺟﺎﻣﻌﺎت واﻟﻛﻠﻳﺎت اﻻﻫﻠﻳﺔ اﺣد اﻫم رواﻓد اﻟﻘطﺎع اﻟﺧﺎص اﻟذي ﻳﻧﺻب ﻧﺷﺎطﻬﺎ اﻟﻌﻠﻣﻲ واﻟﺗرﺑوي ﻓﻲ

ﺗﻧﻣﻳﺔ اﻟﻣﺟﺎﻻت اﻻﻗﺗﺻﺎدﻳﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ  ،ﻛوﻧﻬﺎ اﺣدى ﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗﻌﻠﻳم اﻟﻌﺎﻟﻲ واﻟﺗﻲ ﺗﻘﻊ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗﻘﻬﺎ ﻣﻬﻣﺎت
اﻋداد وﺧﻠق اﻟﻛوادر اﻟوظﻳﻔﻳﺔ واﻟﻌﻠﻣﻳﺔ اﻟﻣﺗﺧﺻﺻﺔ اﻟﻘﺎدرة ﻋﻠﻰ ﻗﻳﺎدة اﻟﻘطﺎﻋﺎت اﻻﻧﺗﺎﺟﻳﺔ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ
ان ﺗﻠك اﻟﻣﺳؤﻟﻳﺔ

ﻳﻧﺑﻐﻲ ان ﺗﻛون ﻣﺧرﺟﺎﺗﻬﺎ ﺑﻣﺳﺗوى ﻋﻠﻣﻲ وﺛﻘﺎﻓﻲ وﺗﻧظﻳﻣﻲ ﻳؤﻫﻠﻬﺎ اﻟﻰ ﻗﻳﺎدة اﻻﻧﺷطﺔ

اﻻﻗﺗﺻﺎدﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺟﻣﻳﻊ اﻻﺻﻌدة  .ﻋﻠﻲ ﺿوء ذﻟك ﻳﺗﺿﺢ ﺣﺟم اﻟﻣﺷﺎﻛﻝ اﻟﺗﻲ ﺗواﺟﻪ ﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗﻌﻠﻳم اﻻﻫﻠﻲ ،
ﺣﻳث اﻧﻪ ﻓﻲ ظﻝ اﻟﺗطورات اﻟﻛﻣﻳﺔ واﻟﻧوﻋﻳﺔ ﻟﻬذﻩ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت  .و اﻟﻣﺧطط رﻗم ) (1ﻳﻣﺛﻝ ﻓﺗرات اﺳﺗﺣداث اﻟﺟﺎﻣﻌﺎت

واﻟﻛﻠﻳﺎت اﻻﻫﻠﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻌراق 2016-1978
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استحداث الجامعات والكليات االھلية
المخطط رقم ) (1فترات استحداث الجامعات والكليات االھلية في العراق 2016-1978
اوﻻ :ﻣﻔﻬوم إدارة اﻟﺟودة اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﺟﺎﻣﻌﺎت:

اﺷﺎر) (LŪCE,2018,27إن اﻟﺟودة ﻓﻲ اﻟﺗﻌﻠﻳم اﻟﻌـﺎﻟﻲ ﺗﻣﺛـﻝ ﻛـﻝ ﻣـﺎ ﻳﻠﺑـﻲ اﺣﺗﻳﺎﺟـﺎت ﺳـوق اﻟﻌﻣـﻝ وﻳـوﻓر ﻟﻠطﻠﺑـﺔ
ﺑﻳﺋﺔ دراﺳﻳﺔ  ،ﺣﻳث اﻟﺗدرﻳس اﻟﺟﻳد.
وﺣـدد) (Sofiyabadi&Firoozabadi,2017,219اﻧـﻪ ﺗـم ﺗطـوﻳر Academic Quality Improvement
 Program (AQIPاﻟﻣﻌرﻓــﺔ واﻟﻣﻬــﺎرات وﻧﻘــﻝ اﻟﻛﻔــﺎءة اﻟﺗــﻲ ﻳﺣﺗﺎﺟوﻧﻬــﺎ ﻣــن أﺟــﻝ ﺗﺣﻘﻳــق اﻟﻧﺟــﺎح ﺑﻌــد ﺣﺻــوﻟﻬم ﻋﻠــﻰ
ﺷﻬﺎداﺗﻬم ﻣن ﺧﻼﻝ ﺗوﻓﻳرﻫـﺎ ﻓـﻲ ﻓـﻲ  2000-1999وﻫـﻲ ﻋﻣﻠﻳـﺔ اﻋﺗﻣـﺎد ﺑدﻳﻠـﺔ ﻟﻬﻳﺋـﺔ اﻟﺗﻌﻠـﻳم اﻟﻌـﺎﻟﻲ .ﺑﺧـﻼف اﻟﻣﺳـﺎر
اﻟﻘﻳﺎﺳــﻲ ﻟﻠﺟﻧــﺔ واﻟﻣﺳــﺎر اﻟﻣﻔﺗــوح  ،ﻳﺗطﻠــب ﻣﺳــﺎر  AQIPﻣراﺟﻌــﺔ ﻟﺟﻧــﺔ ﻣــن اﻟﻣؤﺳﺳــﺎت اﻟﻧظﻳـرة اﻟﺗــﻲ ﺳــﻳﺗم ﻗﺑوﻟﻬــﺎ ﻓــﻲ
اﻟﺑرﻧــﺎﻣﺞ .اذ ﺗرﺗﻛــز ﻋﻣﻠﻳــﺔ  AQIPﻋﻠــﻰ ﻣﻔﻬــوم )اﻟﺗﺣﺳــﻳن اﻟﻣﻧﻬﺟــﻲ ( وﺗﻌﺗﻣــد ﻋﻠــﻰ ﻣــﻧﻬﺞ اﻟﺗﻔﻛﻳــر اﻟﻣﻧظوﻣــﺎﺗﻲ ﻓــﻲ
ﺗﺣﺳﻳن اﻟﺟودة.
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وﻳﻘــدم اﻟﺗﻌﻠــﻳم اﻟﻌــﺎﻟﻲ ﺧدﻣــﺔ ﻣﻬﻧﻳــﺔ ﺗﺧﺗﻠــف ﻋــن اﻟﺧــدﻣﺎت اﻷﺧــرى ﻓــﻲ ﺟواﻧــب ﻣﺗﻌــددة إذ أن ﺗﺣﻘﻳــق اﻟﺟــودة ﺗﻛــون
ﻋﻣﻠﻳ ــﺔ ﻣﺷ ــﺗرﻛﺔ ﺑ ــﻳن اﻟزﺑ ــون اﻟﻣؤﺳﺳ ــﺔ ﺑﻛ ــﻝ ﻣﻛوﻧﺎﺗﻬ ــﺎ .وﻟﻬ ــذا ﻳﻣﻛ ــن اﻟﺗﻌﺎﻣ ــﻝ ﻣﻌﻬ ــﺎ ﺑﺻ ــورة ﻣﺧﺗﻠﻔ ــﺔ ﻋ ــن ﻏﻳرﻫ ــﺎ ﻣ ــن

اﻟﺧ ــدﻣﺎت ،ﻓﻘ ــد ﺣ ــدد )أﺑ ــو ﻓ ــﺎرة  (47-46 ، 2006 ،ﺳ ــﺗﺔ أﺑﻌ ــﺎد رﺋﻳﺳ ــﻳﺔ ﻟﺟ ــودة اﻟﺧ ــدﻣﺎت اﻟﺗﻌﻠﻳﻣﻳ ــﺔ ﻓ ــﻲ اﻟﺟﺎﻣﻌ ــﺎت

واﻋﺗﻣﺎدا ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ورد ﻓﻲ اﻷدب اﻟﻧظري اﻟﻣﺗﺻﻝ ﺑﺟودة اﻟﺗﻌﻠﻳم اﻟﻌﺎﻟﻲ وﻫذﻩ اﻷﺑﻌﺎد ﻫﻲ:
 -1اﻟﻣﻠﻣوﺳــﻳﺔ  : Tangiblesوﻳﻘﺻــد ﺑﻬــﺎ ﺗــوﻓر اﻟﻣﻌــدات واﻟﺗﺳــﻬﻳﻼت اﻟﺣدﻳﺛــﺔ واﻟﻼزﻣــﺔ ﺑﺻــورة ﻛﺎﻓﻳــﺔ ،وﺗــوﻓر
اﻟﺧدﻣﺎت اﻟداﻋﻣﺔ ،واﻟﺑﻳﺋﺔ اﻟﺟذاﺑﺔ.

 -2اﻟﺟدارة  :Competenceوﻳﺗﻌﻠق ﻫذا اﻟﺑﻌـد ﺑوﺟـود ﻛـﺎدر أﻛـﺎدﻳﻣﻲ ﻛـﺎف ،وﺗـوﻓر اﻟﻣﻌرﻓـﺔ اﻟﻧظرﻳـﺔ واﻟﻣـؤﻫﻼت
اﻟﻣطﻠوﺑﺔ ،واﻟﺣداﺛﺔ وﻣواﻛﺑﺔ ﻛﻝ ﻣﺎ ﻫو ﺟدﻳد ،واﻟﺧﺑرات اﻟﺗﻌﻠﻳﻣﻳﺔ وﺗوﻓر ﻧظﺎم اﺗﺻﺎﻝ ﻓﺎﻋﻝ.

 -3اﻻﺗﺟﺎﻫﺎت  : Attitudesوﻳرﺗﺑط ﻫذا اﻟﺑﻌد ﺑﻣﻌرﻓﺔ ﺣﺎﺟﺎت اﻟطﻠﺑﺔ واﻻﺳـﺗﻌداد واﻟرﻏﺑـﺔ ﻓـﻲ ﻣﺳـﺎﻋدﺗﻬم وﺗـوﻓر
ﻧظﺎم ﻟﻺرﺷﺎد واﻟﺗوﺟﻳﻪ واﻟﻧﺻﺢ ﻟﻠطﻠﺑﺔ ،واﻻﻫﺗﻣﺎم اﻟﺷﺧﺻﻲ ﺑﺎﻟطﻠﺑﺔ واﻟﻌﺎﻣﻠﻳن ،وﺣﻝ ﻣﺷﺎﻛﻠﻬم .

 -4اﻟﻣﺣﺗــوى  :Contentﻳ ـرﺗﺑط ﻫــذا اﻟﺑﻌــد ﺑﺎﻟﻌﻣﻠﻳــﺔ اﻟﺗﻌﻠﻳﻣﻳــﺔ واﻟﺑ ـراﻣﺞ اﻟﺗــﻲ ﺗﻘــدﻣﻬﺎ اﻟﺟﺎﻣﻌــﺔ واﻟﺧطــط اﻟد ارﺳــﻳﺔ
ﻟﻠوظــﺎﺋف اﻟﻣﺳــﺗﻘﺑﻠﻳﺔ وأن ﺗــؤدي اﻟﻌﻣﻠﻳــﺔ اﻟﺗﻌﻠﻳﻣﻳــﺔ ﻓــﻲ ﺗــوﻓﻳر اﻟﻣﻌرﻓــﺔ ﻟﻠطﻠﺑــﺔ وﺑﻧــﺎء ﻣﻬــﺎرات اﻻﺗﺻــﺎﻝ ،وﺑﻧــﺎء

اﻟﻣﻌرﻓﺔ ﺑﺎﺳﺗﺧدام اﻟﺣﺎﺳوب.
 -5اﻟﺗﺳﻠﻳم  : Deliveryوﻣن اﻟﺟواﻧب اﻟﻣرﺗﺑطـﺔ ﺑﻬـذا اﻟﺑﻌـد ،اﻟﻘـدرة ﻋﻠـﻰ ﺗﻘـدﻳم إﻟﻘـﺎء ﻓﻌـﺎﻝ ،واﻟﺗﺳﻠﺳـﻝ ﻓـﻲ ﺗﻘـدﻳم
اﻟﻣﻌرﻓﺔ اﻷﻛﺎدﻳﻣﻳﺔ ﻟﻠطﻠﺑﺔ ،ووﺿﻊ ﺧطـط وﺟـداوﻝ زﻣﻧﻳـﺔ ﻻﻧﺟـﺎز اﻟﻣﺗطﻠﺑـﺎت اﻟد ارﺳـﻳﺔ ،اﻻﺗﺳـﺎق واﻻﻧﺳـﺟﺎم ﻓـﻲ

اﻟﻣﻔــردات واﻟﻣﺣﺗــوى .واﻟوﺿــوح واﻟﻌــدﻝ ﻓــﻲ اﻻﻣﺗﺣﺎﻧــﺎت وﺗﺣﻔﻳــز وﺗﺷــﺟﻳﻊ اﻟطﻠﺑــﺔ ﻋﻠــﻰ اﻷداء اﻟﻣﺗﻣﻳــز وﻗﺑــوﻝ

اﻟﺗﻐذﻳﺔ اﻟﻌﻛﺳﻳﺔ ﻣن اﻟطﻠﺑﺔ.

 -6اﻟﺛﻘــﺔ  : Reliabilityوﻳـرﺗﺑط ﻫــذا اﻟﺑﻌــد ﺑﺛﻘــﺔ اﻟطﻠﺑــﺔ ﻓــﻲ ﺟــودة اﻟﻌﻣﻠﻳــﺔ اﻟﺗﻌﻠﻳﻣﻳــﺔ ،وﺑﻣــﻧﺢ اﻟﺷــﻬﺎدات اﻟﻌﻠﻣﻳــﺔ
اﻟﺗﻲ ﺗﺣظﻰ ﺑﻣﺻداﻗﻳﺗﻬم وﺑﺛﻘﺔ ﺳوق اﻟﻌﻣﻝ واﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﺑﻬذﻩ اﻟﺷﻬﺎدات ،واﻻﻟﺗزام ﺑﺗﺣﻘﻳق أﻫداف اﻟﺟﺎﻣﻌـﺔ وﻋﻠـﻰ
رأﺳﻬﺎ اﻟﺟودة واﻟﺗﻣﻳز.

وﻳرى )ﻓﻬﻣﻲ  (33-31 ،2004 ،أن ﻣن ﺿرورات اﻷﺧذ ﺑﺎﻟﺟودة اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ اﻷداء اﻟﺟﺎﻣﻌﻲ ﺗﻛون ﻛﺎﻵﺗﻲ:
 -1ﻋوﻟﻣﺔ ﻧظﺎم اﻟﺟودة ،ﺣﻳث أﺻﺑﺢ ﺳﻣﺔ ﻣن ﺳﻣﺎت اﻟﻌﺻر.
 -2اﺗﺻﺎف ﻧظﺎم اﻟﺟودة ﺑﺎﻟﺷﻣوﻟﻳﺔ ﻓﻲ ﻛﺎﻓﺔ ﻣﺟﺎﻻت اﻷداء اﻟﺟﺎﻣﻌﻲ.

 -3ﺗﻠﺑﻳــﺔ ﺗطﻠﻌــﺎت اﻟﺧ ـرﻳﺟﻳن اﻟﺣﺎﺿ ـرة واﻟﻣﺳــﺗﻘﺑﻠﻳﺔ ﻓــﻲ اﻟﺣﺻــوﻝ ﻋﻠــﻰ أﻓﺿــﻝ ﻓــرص اﻟﻌﻣــﻝٕ ،واﻛﺳــﺎﺑﻬم اﻟﻣﻬــﺎرات
اﻟﻌﺎﻟﻳﺔ ﻟﻠﺗﻌﺎﻣﻝ ﻣﻊ اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻳﺎ اﻟﻣﺗﻘدﻣﺔ.

 -4ﺗﻠﺑﻳﺔ اﻻﺣﺗﻳﺎﺟﺎت اﻟوظﻳﻔﻳﺔ ﻟﻠﻬﻳﺋﺎت واﻟﻣؤﺳﺳﺎت واﻟﺷرﻛﺎت اﻟﻣﺣﻠﻳﺔ واﻟﻌﺎﻟﻣﻳﺔ.
 -5اﻻرﺗﻘﺎء ﺑﺟودة اﻷداء ﻓﻲ ﻣﻧظوﻣﺔ اﻟﺑﺣث اﻟﻌﻠﻣﻲ.

ووﻓﻘﺄ ﻫذﻩ اﻟﻣﻔﺎﻫﻳم ﻓﺎن ﺗرﻛﻳـز ﻣﻌظـم اﻟﺑـﺎﺣﺛﻳن ﻫـو ﻋﻠـﻰ أن اﻟﺟـودة اﻟﺷـﺎﻣﻠﺔ ﻓـﻲ اﻟﺟﺎﻣﻌـﺎت ﺗﻌﻧـﻲ "ﻣﺟﻣوﻋـﺔ ﻣـن

اﻟﺧﺻــﺎﺋص اﻟﻣطﻠــوب ﺗواﻓرﻫــﺎ ﻓــﻲ ﺟﻣﻳــﻊ ﻣﺟــﺎﻻت اﻷداء اﻟﺟــﺎﻣﻌﻲ ﻣــن ﺧــﻼﻝ اﻟﺗـزام ﺟﻣﻳــﻊ اﻟﻌــﺎﻣﻠﻳن ﻓــﻲ اﻟﻣؤﺳﺳــﺔ ﻣــن

أﻛ ــﺎدﻳﻣﻳﻳن وﻏﻳ ــر اﻷﻛ ــﺎدﻳﻣﻳﻳن ﻓ ــﻲ ﻋﻣﻠﻳ ــﺎت اﻟﺗﺣﺳ ــﻳن اﻟﻣﺳ ــﺗﻣر ﻟﺟﻣﻳ ــﻊ ﺟواﻧ ــب اﻷداء ﻓ ــﻲ اﻟﺟﺎﻣﻌ ــﺔ ﻣ ــن اﺟ ــﻝ ﻣﻘﺎﺑﻠ ــﺔ
اﻟﻣﻌﺎﻳﻳر اﻟﻣﻘﺑوﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟوطﻧﻲ أو اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ وﻟﺗﻠﺑﻳﺔ ﺣﺎﺟﺎت اﻟزﺑون واﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻛﻛﻝ".
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ﺛﺎﻧﻳﺎ :ﻣﺑﺎدئ إدارة اﻟﺟودة اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﺟﺎﻣﻌﺎت:
ﻳﻌﺗﻣد درﺟﺔ ﺗﺣﻘﻳق ﻣﻌﺎﻳﻳر اﻟﺟودة اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻣﺑﺎدئ واﻟﺗﻲ ﺗﻌﺗﺑر اﻷﺳﺎس اﻟذي ﻳﺳﺗﻧد ﻋﻠﻳﻪ

ﻣﻔﻬوم اﻟﺟودة اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ ،ﻓﻌﻧدﻣﺎ ﺗﺳﻌﻰ أي ﻣؤﺳﺳﺔ ﻋﻠﻣﻳﺔ إﻟﻰ ﺗﺣﻘﻳق ﺟودﺗﻬﺎ اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ ﻣن ﺧﻼﻝ وﺿﻊ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن
اﻟﻣﻌﺎﻳﻳر ﻓﻼﺑد أن ﻳﻛون ﻫﻧﺎك ﻓﻠﺳﻔﺔ إدارﻳﺔ ﺟدﻳدة ﻟﻺﻟﺗزام ﻓﻲ ﺗﺣﻘﻳق ﻫذﻩ اﻟﻣﻌﺎﻳﻳر وﻫذﻩ اﻟﻔﻠﺳﻔﺔ اﻹدارﻳﺔ ﺗرﺗﻛز ﻋﻠﻰ
ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻣﺑﺎدئ اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺗﺑر روح ﻣﻔﻬوم اﻟﺟودة اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ .ﻳﺷﻳر اﻷدب اﻹداري ﻓﻲ ﻣﺟﺎﻝ إدارة اﻟﺟودة اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ،

أن ﻫﻧﺎك ﺛﻣﺎﻧﻳﺔ ﻣﺑﺎدئ ،ﻳﺗطﻠب ﺗوﻓرﻫﺎ واﻟﺗﻲ ﻫﻲ ﺑﻣﺛﺎﺑﺔ اﻷرﺿﻳﺔ اﻟﺧﺻﺑﺔ اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻟﻬذا اﻟﻣﻧﻬﺞ اﻟﺟدﻳد .ﻓﺿﻼ ﻋن
ﺗﻬﻳﺋﺔ اﻷرﺿﻳﺔ اﻟﺛﻘﺎﻓﻳﺔ ﻟﻛﻲ ﺗﺗواﻓق ﻣﻊ ﻗﻳم اﻟﺗﻌﻠﻳم اﻟﻌﺎﻟﻲ(Ramanauskiene & Ramanauskas , 2006 , ،

)Wieleet ) ، (Shelnutt & Buch , 1996 , 201) ، (Christauskas & Bizys , 2006 , 22) ، (65-67
:(al, 1997, 241
 .1اﻟرؤﻳﺔ واﻟرﺳﺎﻟﺔ وﻧﺗﺎﺋﺞ ﺗﺣرﻛﻬﺎ :ﻳوﺟد ﻟدى ﻣﻌظم اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗرﺑوﻳﺔ رﺳـﺎﻟﺔ ،ﻓﻬـﻲ ﺑﻣﺛﺎﺑـﺔ اﻟرؤﻳـﺔ اﻟﻣﺳـﺗﻘﺑﻠﻳﺔ ﻟﻣـﺎ
ﺗرﻳــد اﻟﻣؤﺳﺳــﺔ اﻟوﺻــوﻝ إﻟﻳــﻪ ﻣﺳــﺗﻘﺑﻼٕ ،وان ﺗطــور وﺗﻐﻳﻳــر اﻟرﺳــﺎﻟﺔ ﺣﺳــب ﺗوﻗﻌــﺎت أﺻــﺣﺎب اﻟﻣﺻــﻠﺣﺔ ﻫــﻲ اﻟﺗــﻲ
ﺗﺣدد اﺗﺟﺎﻩ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ،وﻟﻬذا ﻳﺟب أن ﻳﻛون ﻟدى اﻟﻣؤﺳﺳﺔ رؤﻳﺔ ورﺳﺎﻟﺔ واﺿﺣﺔ ﻣرﻛزة ﻋﻠﻰ اﻟزﺑون وﺗـدﻋم ﺟﻬـود

اﻟﺗﺣﺳﻳن ) .(Shelnutt & Buch, 1996, 202ﻛﻣﺎ ﻳﺟـب أن ﺗﻛـون ﻫـذﻩ اﻟرﺳـﺎﻟﺔ ﻣﺗﻛﺎﻣﻠـﺔ ﻋﻠـﻰ ﻣﺳـﺗوى ﺟﻣﻳـﻊ
اﻟﻛﻠﻳﺎت ،وان ﺗﻣﺛﻝ اﻟطﻣوح اﻟﻣﺷﺗرك ﻟﻛﻝ ﻣن ﻳﻌﻣﻝ ﻓﻳﻬﺎ ﻣن ﻛوادر إدارﻳﺔ وأﻛﺎدﻳﻣﻳﺔ.

 .2اﻋﺗﻣﺎد اﻟﻧظم :ﻳﻌﺗﺑر اﻟﻧظﺎم ﺑﻣﺛﺎﺑﺔ أداة ﻳﺗم ﻓﻲ ﺿـوﺋﻬﺎ ﺗﻧﻔﻳـذ اﻟﻌﻣـﻝ ﻓـﻲ اﻟﻣؤﺳﺳـﺎت ﻋﻣوﻣـﺎ ،وﻫـﻲ ﺿـواﺑط ﻋﺎﻣـﺔ
وﺷﺎﻣﻠﺔ ﻟﻸداء اﻟﺟﺎﻣﻌﻲ اﻟﻛﻠﻲ ،وﻣوﺟﻪ ﻟﻪ ﻧﺣو ﺗﺣﻘﻳق اﻷﻫداف اﻟﻣﻧﺷودة

 .3اﻟﺗﺧطـﻳط ﻟﻠﺗﻐﻳﻳـر :أﻣـﺎ ﺗﻐﻳﻳـر اﻟﺛﻘﺎﻓـﺔ ،ﻓـﺎن إدارة اﻟﺟــودة اﻟﺷـﺎﻣﻠﺔ ﺗﻬـدف أﺳﺎﺳـﺎ إﻟـﻰ ﺗﻐﻳﻳـر ﺛﻘﺎﻓـﺔ اﻟﻣؤﺳﺳـﺎت واﻟﺗــﻲ
ﺗﻛـون ﺿـرورﻳﺔﻟﺗﺣوﻳﻝ ﺗﻔﻛﻳـر اﻷﻋﺿـﺎء ﺣـوﻝ اﻟﺟـودة أوﻻ ﺛـم اﻟﺗﺣﺳـﻳن اﻟﻣﺳـﺗﻣر ).(Doherty , 1993 , 323
ﻓﻌﻧدﻣﺎ ﻳـﺗم ﺗطﺑﻳـق ﻣـﻧﻬﺞ ﻣﻌـﻳن ،ﻳﺑـدأ اﻷﻋﺿـﺎء ﺑطـرح أﺳـﺋﻠﺔ ﻣﺧﺗﻠﻔـﺔ ﺑﺣﺛـﺎ ﻋـن إﺟﺎﺑـﺎت ﺟدﻳـدة ﻟﻠﻣﺷـﺎﻛﻝ اﻟﻘدﻳﻣـﺔ.

ﻓﺎﻷﻋﺿﺎءﻳﻘﺑﻠون اﻟﺗﻐﻳﻳر ﻛﻘﻳﻣﺔ إﻳﺟﺎﺑﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ ﻣﺎدام اﻟﺗﺣﺳﻳن اﻟﻣﺳـﺗﻣر ﻣﺳـﺗﻧد ﻋﻠـﻰ اﻟﺗﻐﻳـر اﻟﻣﺳـﺗﻣر،ﻛﻣﺎ ﻳـﺗم

ﺗدرﻳب اﻷﻓراد ﻋﻠﻰ اﻟﺷﻌور ﺑﺎﻟرﺿﺎ ﻣن اﻟﺗﻐﻳﻳر ﺑدﻻ ﻣن اﻟﺧوف ﻣن اﻟﻘﻳﺎم ﺑﺟﻬود اﻟﺗﺣﺳﻳن.

 .4اﻟﻘﻳﺎدة :ﺧﻠق ودﻋـم ﺛﻘﺎﻓـﺔ اﻟﺟـودة :ﺗﺣﺗـﺎج ﻣﻧﻬﺟﻳـﺔ إدارة اﻟﺟـودة اﻟﺷـﺎﻣﻠﺔ ﻓـﻲ اﻟﺟﺎﻣﻌـﺎت إﻟـﻰ ﻗﻳـﺎدة ﻣﺗﺣﻣﺳـﺔ وذات

رؤﻳﺔ ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ ﺗﺣﻘﻳق اﻟﺗﻔﺎﻋﻝ ﺑﻳﻧﻬﺎ وﺑﻳن اﻟﻣرؤوﺳﻳن ،ﻛﻣﺎ ﻳﺟـب أن ﻳﻛـون اﻟﻘـﺎدة ﻓـﻲ ﻣﻘدﻣـﺔ ﻛـﻝ ﻋﻣﻠﻳـﺔ ﺗﻐﻳﻳـر،
ﻓﻬﻧﺎك ﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ اﻟﻘﻳﺎدة ﻓﻲ وﻗت ﻣﺑﻛر ﻣن رﺣﻠﺔ اﻟﺟودة ﻟﺧﻠق ودﻋم ﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﺟودة وأﻧـﻪ ﻷﻣـر ﺿـروري ﻓـﻲ وﻗـت
ﻻﺣــق ﻣــن رﺣﻠــﺔ اﻟﺟــودة دﻋــم ﺟﻬــود اﻟﺗﺣﺳــﻳن ،ﻷن اﻟﻘﻳــﺎدة ﺗﻠﻌــب دو ار ﻛﺑﻳ ـ ار ﻓــﻲ ﺗﻧﻔﻳــذ وﻧﺟــﺎح أي ﻧﺷــﺎط داﺧــﻝ

اﻟﻣؤﺳﺳـ ـ ــﺔ ،ﺑﺎﻹﺿـ ـ ــﺎﻓﺔ إﻟـ ـ ــﻰ أن اﻟﻘﻳـ ـ ــﺎدة ﻳﺟـ ـ ــب أن ﺗﻛـ ـ ــون ﻗوﻳـ ـ ــﺔ ﻗـ ـ ــﺎدرة ﻋﻠـ ـ ــﻰ ﻗﻳـ ـ ــﺎس وﻣراﻗﺑـ ـ ــﺔ اﻟﻧﺗـ ـ ــﺎﺋﺞ )أﺑـ ـ ــو
ﻋﺎﻣر.(2008،48،

 .5ﻣﻧﻬﺟﻳـﺔ ﻟﻠﺗﻧﻣﻳــﺔ اﻟذاﺗﻳــﺔ :إن ﺗطـوﻳر اﻟﻣﻬــﺎرات اﻹدارﻳـﺔ واﻟﻣﻌرﻓﻳــﺔ ﻫـﻲ اﻟﻣﻌﻳــﺎرﻓﻲ اﻟﺟﺎﻣﻌﺎت،ﻓﺎﻟﺗﻧﻣﻳـﺔ اﻟﻣﻬﻧﻳــﺔ ﻓــﻲ
ﻛﺛﻳـ ـ ـ ــر ﻣـ ـ ـ ــن اﻷﺣﻳـ ـ ـ ــﺎن وﺗطـ ـ ـ ــوﻳر ﻣﻬـ ـ ـ ــﺎرات اﻷﻋﺿـ ـ ـ ــﺎء ﻳﻣﻛـ ـ ـ ــن أن ﻳﺣﺳـ ـ ـ ــن اﻟﻌﻣﻠﻳـ ـ ـ ــﺎت اﻟﻣؤﺳﺳـ ـ ـ ــﻳﺔ )اﻟﺻ ـ ـ ـ ـواف

وﺑﻼﻝ.(2009،153،
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ـﺎم ﻣﻌﻠوﻣـﺎت ﻳﻌﻣﻣـﻝ ﻋﻠـﻰ ﺗـوﻓﻳر اﻟﺑﻳﺎﻧـﺎت واﻟﻣﻌﻠﻠوﻣـﺎت اﻟﺿـروررﻳﺔ ﺗﺳـﺎﻋد ﻓـﻲ
 .6اﺗﺧﺎذ اﻟﻘراررات اﻟواﻗﻌﻳﺔ :أن وﺟـود ﻧظ م
ﺗوﺟﻳ ــﻪ اﻟﺟﺟﺎﻣﻌ ــﺎت ،ﻛﻣ ــﺎ وﺗؤﻛ ــد ﻣﻧﻬﺟﻳ ـ ﺔـﺔ ﻣﺑ ــﺎدئ إدارة اﻟﺟ ــودة اﻟﺷ ــﺎﻣﻠﻠﺔ ﻋﻠ ــﻰ ﺟﻣ ــﻊ ااﻟﺑﻳﺎﻧ ــﺎت ﻣ ــن اﻟﻟﺑﻳﺋ ــﺔ اﻟداﺧﻠﻳ ــﺔ

اﻟﻘـ اررات اﻹدارﻳـﺔـﺔ واﻷﻛﺎدﻳﻣﻳــﺔ ﻓﻣﻣــن اﻟﻣؤﻛــد أن اﺗﺧــﺎذ أي ﻗ ـرار ﻓــﻲ أي ﻣﺟــﺎﻝﻝ ﻣــن ﻣﺟــﺎﻻت
واﻟﺧﺎرﺟﻳــﺔﺔ ﻗﺑــﻝ اﺗﺧــﺎذ ﻘ
طﺑﻳﻌـﺔ اﻟﻣﺷـﻛﻠﺔ واﻟﻘـرار اﻟﻣـراد
ـﺣﺔ ودﻗﻳﻘـﺔ ﻋـن ط
ﻲ رؤﻳـﺔ واﺿ ﺔ
ﻳﺗطﻠب ﺟﻣﻊ ﻣﻌﻠوﻣﺎﺎت وﻓﻳرة ﻟﺗﻌطﻲ
ب
ﻲ اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ
اﻟﻌﻣﻝ ﻓﻲ

اﺗﺧﺎذﻩ ).(Freed et al , 1997 , 3

 .7ﺗﻔــوﻳض ﻋﻋﻣﻠﻳــﺔ اﺗﺧــﺎذ اﻟﻘ ـرار :ﻳﻣﺛــﻝ اﻟﺗﺗﺧوﻳــﻝ ﻋﻣﻠﻳــﺔ ﺗﺗﺣوﻳــﻝ ﺻــﻧﻊ ﻟاﻟﻘـرار ﻣــن اﻟﻣﺳــﺗوﻳﺎت اﻟﻌﻠﻳــﺎ إﻟــﻰ اﻟﻣﺳــﺗوﻳﺎت
اﻟﻣﻔـﺎﺗﻳﺢ اﻟرﺋﻳﺳـﻳﺔ ﻟﻧﺟـﺎح ﻋﻣﻠﻳـﺔ
اﻟدﻧﻳﺎ ،وﻫﻫذا ﻳﺗطﻠب أن ﺗﺗﻛون اﻟﺟﻬﺎت اﻟﻟﻣﺧوﻟـﺔ ﻣؤﻫﻠـﺔ ﻟﻌﻣﻠﻳـﺔ ﺻـﻧﻊ ﻟاﻟﻘـرار ،وﻣـن ﻣ
ﻼ ﻋــن إﺷ ـراك
ـﻲ اﻟﻌﻣــﻝ ،ﻓﺿــﻼ
ت ،وأن ﺗﻛــون ﻫﻧــﺎك ﺣرﻳــﺔ ﻓـ ﻲ
اﻟﺗﺧوﻳــﻝ ،،ﻫــو اﺷــﺗراك اﻟﻟﺟﻬــﺔ اﻟﻣﺧوﻟــﺔ ﻓــﻲ اﻟﻣﻌﻠوﻣــﺎت
ﻹدارﻳﺔ ﻣﻊ ﻣن ﻫم ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺗوﻳﻳﺎت اﻟﻌﻠﻳﺎ ).(Paddhi , 2005 , 10
اﻟﻌﺎﻣﻠﻳن ﻓﻓﻲ اﻟﻌﻣﻠﻳﺎت اﻹ

ﺷﻌﺎر إدارة اﻟﺟودة ااﻟﺷﺎﻣﻠﺔ ﻫﻲ اﻟﻌﻌﻣﻝ اﻟﺟﻣﺎﻋﻲ اﻟﻟﺗﻌـﺎوﻧﻲ وروح اﻟﻔرﻳـق ،طﺎﻟﻣـﺎ
 .8اﻟﻌﻣﻝ اﻟﺟﺟﻣﺎﻋﻲ /ﻓرق اﻟﻟﻌﻣﻝ :إن ر
ﺣوﻝ ﺿــروري ﻣــن اﻷﺳــﻠوب
أن اﻟﻣــﻧﻬﺞﺞ اﻟﺷــﻣوﻟﻲ ﻳﺷــﻳر إﻟــﻰ ﻣﺳــؤوﻟﻟﻳﺔ اﻟﺟﻣﻳــﻊ ﺗﺟــﺎﺎﻩ اﻟﺟــودة ﻓــﻲ اﻟﻣؤﺳﺳــﺔ ،ﻓــﺎﻟﺗﺣ
اﻟﻔردﻳـﺔ وﻋﻠـﻰ اﻟـرﻏمم ﻣـن ﺻـﻌوﺑﺔ
ﻲ اﻟﻌﻣﻝ إﻟﻰ اﻟﻟﻌﻣﻝ اﻟﺟﻣﺎﻋﻲ وﺗﻐﻠب اﻟﻣﺻﻠﺣﺣﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ د
اﻟﻔردي ﻓﻲ
ﻰ ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ ﻫذا اﻟﻟﺟﺎﻧب ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻗﻝ ﻣن ﺧﻼﻝ ﺗﺗﺣﻘﻳق اﻟﺗﻛﺎﻣـﻝ
ﺗﺣﻘﻳق ﻫذذا اﻟﺟﺎﻧب إﻻ أن اﻹدارة ﻳﺟب أن ﺗﻌﻣﻝ ﻋﻠﻰ

ن ﺗطﺑﻳــق ﻫــذﻩ
.(106-105 ، 20وﺑﻬــذا ﻓــﺈن
ﺑــﻳن اﻷﻫ ــدـداف اﻟﻔردﻳــﺔ وااﻟﻌﺎﻣــﺔ ٕوا ازﻟــﺔ اﻟﻟﺗﻌــﺎرض ﺑﻳﻧﻬــﺎ )ﻋﻘﻳﻠــﻲ 009 ،
ئ ﻋﻠـﻰ اﻟزﺑـون
ﺟﻣﻳـﻊ ﻫـذﻩ اﻟﻣﺑـﺎدئ
اﻟﻣﺗﻣﻳـز .وﺗرﻛـز ﻳ
ﻳ
ـﺎء ﺛﻘﺎﻓـﺔ ﻟـﻸداء ااﻟﺟـﺎﻣﻌﻲ
اﻟﻣﺑﺎدئ ﺑﺑﺷﻛﻝ ﻛﻠﻲ ،ﺳﻳؤؤدي إﻟﻰ إﻧﺷ ء
ﺟودة اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ ،اﻟﺷﻛﻝ ).(2
ﺳﻲ اﻟذي ﻳرﻛزز ﻋﻠﻳﺔ ﻧظﺎم اﻟﺟ
ﺑﺎﺋن اﻟﻣﺣور اﻟرﺋﻳﺳ
ﺣﻳث ﺗﻌﺗﺑﺗﺑر ﺧدﻣﺔ اﻟز ن

سسات التعليم اللعالي
شاملة في مؤس
الشكل ) (2مبادئ إددارة الجودة الش
ل
Source: Deejagera H. J. &Nieuwenhuis F. JJ., (2005), Linkages Between
B
Tootal Quality
Managemennt and the Outcomes-ba
O
ased Approaach in an Education
E
En
nvironment, Journal of
Quality in H
Higher Educaation,University of Pretorria, South Africa, Vol.(11)-No.(3).ppp.(25).
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ﺛﺎﻟﺛﺎ :ﻣﺗطﻠﺑﺎت إدارة اﻟﺟودة اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﺟﺎﻣﻌﺎت:

ﻳﺳﺗﻠزم ﺗطﺑﻳق ﻣﻧﻬﺞ اﻟﺟودة اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ أي ﻣؤﺳﺳﺔ وﻧﺟﺎح ﺗﻧﻔﻳذﻫﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﺗﻲ ﻳﺳﺗﻧد ﻋﻠﻳﻬﺎ ﻣﻔﻬـوم إدارة

اﻟﺟودة اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ وﺗﻌﺗﺑر ﻫذﻩ اﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت ﺿرورﻳﺔ ﻗﺑﻝ اﻟﺑدء ﺑﺎﻟﺗطﺑﻳق ،ﺣﺗﻰ ﻳﻣﻛن إﻋداد اﻟﻌﺎﻣﻠﻳن ﻟﻘﺑوﻝ اﻟﻔﻛرة ،وﻣن ﺛـم
اﻟﺳ ــﻌﻲ ﻧﺣ ــو ﺗﺣﻘﻳﻘﻬ ــﺎ ﺑﻔﻌﺎﻟﻳ ــﺔ وﺣﺻ ــد ﻧﺗﺎﺋﺟﻬ ــﺎ اﻟﻣرﻏوﺑ ــﺔ ،وﻣ ــن ﻫ ــذﻩ اﻟﻣﺗطﻠﺑ ــﺎت )(Ramanauskiene & ،51

:(Ramanauskas , 2006

 -1ﺑﻳﺋﺔ ﻋﻣﻝ ﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﺑﺻورة ﻣﺗدرﺟﺔ ﻟﺗطﺑﻳق اﻟﺟودة اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ.

 -2اﻟﻘﻧﺎﻋﺔ اﻟﻛﺎﻣﻠﺔ ﻟدى اﻟﻌﺎﻣﻠﻳن ﺑﻣﻔﻬوم اﻟﺟودة اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ ،واﻟﺗزام اﻟﺟﻣﻳﻊ ﺑﺎﻟﺗﻐﻳﻳر.

 -3ﺑراﻣﺞ ﻟﻠﺗدرﻳب ﻗﺑﻝ وأﺛﻧﺎء اﻟﺗطﺑﻳق واﻟﺗزام ﻛﺎﻓﺔ اﻷﻓراد ﺑﻬﺎ.

 -4ﻧظﺎم ﻟﻠﺣواﻓز واﻟﻣﻛﺎﻓﺋﺎت ﻟﺗﺷﺟﻳﻊ اﻟﻌﺎﻣﻠﻳن ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺗﻣرار ﻓﻲ ﺑراﻣﺞ اﻟﺟودة اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ.
 -5أدﻟﺔ إرﺷﺎدﻳﺔ ﻋﻣﻠﻳﺔ ﻟﺟﻣﻳﻊ اﻷﻋﻣﺎﻝ داﺧﻝ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ.

وﻳﺣدد اﺗﺣﺎد اﻟﺟﺎﻣﻌﺎت اﻟﻌرﺑﻳﺔ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﺗﻲ اﻋﺗﻣدﺗﻬﺎ اﻟدراﺳﺔ):دﻟﻳﻝ ﺿﻣﺎن اﻟﺟودة واﻻﻋﺗﻣﺎد

اﻷﻛﺎدﻳﻣﻲ ﻟﻠﺟﺎﻣﻌﺎت اﻟﻌراﻗﻳﺔ.(2009 ،

 -1رؤﻳﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ورﺳﺎﻟﺗﻬﺎ وأﻫداﻓﻬﺎ اﻟﺗﻌﻠﻳﻣﻳﺔ :ﻳﻘﺻد ﺑﺎﻟرؤﻳﺔ (Vision) :اﻟﺗﺻور اﻟﻌﻘﻠﻲ ﻟﻠﺣﺎﻟﺔ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﻳﺔ
ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﺗﻌﻠﻳﻣﻳﺔ ،ﻓﺗﺣدد اﻟﻣوﻗﻊ اﻟذي ﺗﺗوﺧﻰ أن ﺗﺗﺑوأﻩ ﻓﻲ اﻟﻌﻣﻠﻳﺔ ﺳواء ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻣﺣﻠﻲ أم اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ أم
ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻐﻳرﻫﺎ ﻣن ﻣؤﺳﺳﺎت ﻣﻧﺎظرة وﻛذﻟك ﺧططﻬﺎ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﻳﺔ.

أﻣﺎ اﻟرﺳﺎﻟﺔ (mission) :ﻓﺗﻌﻧﻲ ﺗﺣدﻳد ﻣﻬﺎم اﻟﻣؤﺳﺳﺔ وﺧﺻﺎﺋﺻﻬﺎ اﻟﻣﻣﻳزة ﺑدﻗﺔ ،ﻣﺑﻧﻳﺔ دورﻫﺎ ﻓﻲ إﺷﺑﺎع ﺣﺎﺟﺎت

اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟذي ﺗﺧدﻣﻪ ،وﺧﺻﺎﺋص اﻟطﺎﻟب اﻟذي ﺗﻘﺑﻠﻪ ،وﻣواﺻﻔﺎت اﻟﺧرﻳﺞ اﻟذي ﺗﻌدﻩ ،واﻹطﺎر اﻟﺛﻘﺎﻓﻲ واﻷﺧﻼﻗﻲ
اﻟذي ﺗﺗﺣرك ﻓﻳﻪ ،واﻷوﻟوﻳﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺣظﻰ ﺑﺎﻫﺗﻣﺎﻣﻬﺎ.

اﻟﻬدف (Goal):ﻓﻬو اﻟﻣرﻣﻰ أو اﻟﻐﺎﻳﺔ أو اﻟﻣﻘﺻد ﻣن إﻧﺷﺎء اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ،واﻷﻫداف اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ ﻫﻲ اﻟﻐﺎﻳﺎت اﻟﺗﻲ
ﺗﺳﻌﻰ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ إﻟﻰ ﺗﺣﻘﻳﻘﻬﺎ ﻟﻠﻣﺟﺗﻣﻊ ﻣن ﺣﻳث ﺗﺄﻫﻳﻝ ﺧرﻳﺟﻳﻬﺎ ﺑوﺻﻔﻬم اﻟﻣﺣﺻﻠﺔ اﻟﻧﻬﺎﺋﻳﺔ ﻟﻣﺟﻣﻝ اﻷﻧﺷطﺔ اﻟﺗﻌﻠﻳﻣﻳﺔ

اﻟﺗﻲ ﻳﻣر ﺑﻬﺎ اﻟطﻠﺑﺔ ﻣﻧذ اﻟﺗﺣﺎﻗﻬم ﺑﺎﻟﻣؤﺳﺳﺔ إﻟﻰ ﺣﻳن ﺗﺧرﺟﻬم ﻣﻧﻬﺎ.

 -1اﻟﻬﻳﺋـﺔ اﻻ ﻛﺎدﻳﻣﻳﺔ ﺗﺗﺧذ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻹﺟراءات اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻟﺗوﻓﻳر أﻋﺿﺎء ﻫﻳﺋﺔ اﻟﺗدرﻳس ﺑﻣﺎ ﻳﻧﺎﺳب ﻣﻊ ﻣﺧﺗﻠف
اﻟﺗﺧﺻﺻﺎت ﻛﻔﺎءة وﻋددًا وﺗﺗﺿﻣن اﻻﺗﻲ :
أ -وﺿﻊ رؤﻳﺔ واﺿﺣﺔ ﻻﺣﺗﻳﺎﺟﺎﺗﻬﺎ ﻣن أﻋﺿﺎء ﻫﻳﺋﺔ اﻟﺗدرﻳس ،ﻣﺳﺗﻧدة إﻟﻰ رؤﻳﺗﻬﺎ وأﻫداﻓﻬﺎ.

ب -ﺗوﻓر اﻟﻌدد اﻟﻛﺎﻓﻲ ﻣن أﺳﺎﺗذة وأﻋﺿﺎء ﻫﻳﺋﺔ اﻟﺗدرﻳس اﻟﻣؤﻫﻠﻳن واﻟﻣﺗﻔرﻏﻳن ﻟﻠﻌﻣﻝ ﻛﻠﻳﺎ أو ﺟزﺋﻳﺎ.

ت -ﺗﺣدد ﺑوﺿوح ﻣﻌﺎﻳﻳر اﺧﺗﻳﺎر ﻋﺿو ﻫﻳﺋﺔ اﻟﺗدرﻳس ﻣﺛﻝ )اﻟﻣﻌرﻓﺔ ﺑﺎﻟﻣﺎدة اﻟدراﺳﻳﺔ ،اﻟﺗدرﻳس اﻟﻔﻌﺎﻝ ،واﻟﻘدرة
ﻋﻠﻰ اﻹﺳﻬﺎم ﻓﻲ ﺗﻧﻔﻳذ رﺳﺎﻟﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ( وﺗﺣدﻳد اﻟدرﺟﺎت اﻟﻌﻠﻣﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﻗد ﺗم اﻟﺣﺻوﻝ ﻋﻠﻳﻬﺎ ﻣن

اﻟﺟﺎﻣﻌﺎت اﻟﻣﻌﺗﻣدة واﻟﻣﻌﺗرف ﺑﻬﺎ دوﻟﻳﺎ ٕواﺟراءات اﻟﺗوظﻳف واﻟﻧﺷر ﻓﻲ اﻟﺻﺣف اﻟرﺳﻣﻳﺔ.
ث -ﺗﺣدﻳد اﻟﻠﺟﺎن اﻟﻣﻬﻧﻳﺔ اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ ﻻﺧﺗﻳﺎر أﻋﺿﺎء ﻫﻳﺋﺔ اﻟﺗدرﻳس اﻟﻣرﺷﺣﻳن ﻟﻠﻌﻣﻝ ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ.
ج -ﺗوﻓر اﻟﺗﺷرﻳﻌﺎت اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺷروط اﻟﺗوظﻳف اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ.

ح -ﺗﻬﻳﺊ ﻟﺟﺎن اﻟﺗوظﻳف اﻟوﺳﺎﺋﻝ اﻟﺣدﻳﺛﺔ ﻟﻔرز اﻟﻣرﺷﺣﻳن وﺗﻘﻳﻳم ﻣؤﻫﻼﺗﻬم ﻣن أﺟﻝ اﺗﺧﺎذ اﻟﻘ اررات اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ.

خ -ﺗﻌد اﻹﺣﺻﺎءات ﺣوﻝ أﻋداد أﻋﺿﺎء ﻫﻳﺋﺔ اﻟﺗدرﻳس واﻟﻬﻳﺋﺔ اﻟﻣﻌﺎوﻧﺔ ﺣﺳب اﻟﻣؤﻫﻼت اﻷﻛﺎدﻳﻣﻳﺔ،
اﻟدرﺟﺎت اﻟﻌﻠﻣﻳﺔ ،اﻟﺧﺑرة.
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 -2اﻟﺑـراﻣﺞ اﻷﻛﺎدﻳﻣﻳﺔ وطـراﺋق اﻟﺗـدرﻳس :وﺗﺷﻣﻝ:
أ -اﻟﺑراﻣﺞ اﻷﻛﺎدﻳﻣﻳﺔ :ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﺑراﻣﺞ اﻟدراﺳﻳﺔ واﻟﻣﻘررات اﻟدراﺳﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺎﻋد ﻓﻲ ﺗﺣﻘﻳق رﺳﺎﻟﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ
وﺗﺗرﺟم أﻫداﻓﻬﺎ ﻣراﻋﻳﺔ ﻣﻌﺎﻳﻳر اﻟﺟودة.

ب -طراﺋق اﻟﺗدرﻳس وﻣﺻﺎدر اﻟﺗﻌﻠم :اﺣﺗﻔﺎظ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺑﻣرﻛز ﻣﺻﺎدر اﻟﺗﻌﻠﻳم ﻳﺷﺗﻣﻝ ﻋﻠﻰ اﻹﻣﻛﺎﻧﻳﺎت واﻷﺟﻬزة

واﻟﺗﻘﻧﻳﺎت اﻟﺣدﻳﺛﺔ واﻟﻛﺗب وﻏﻳرﻫﺎ ﻣن أدوات ﻻزﻣﺔ ﻟﻠﻧﻣو اﻟﻌﻠﻣﻲ ﻟﻛﻝ ﻣن اﻟطﻠﺑﺔ وﻫﻳﺋﺔ اﻟﺗدرﻳس وﺗﺳﻬم ﻓﻲ

ﺗطوﻳر طراﺋق اﻟﺗدرﻳس اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ،وﻳﺗم ﺗﻘوﻳم ذﻟك ﻓﻲ ﺿوء ﻋدد ﻣن اﻟﻌﻧﺎﺻر.

ج -اﻟﻛﺗﺎب اﻟﺟﺎﻣﻌﻲ

 -.3ﺧدﻣﺔ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ )ﺳوق اﻟﻌﻣﻝ( :وﺗﺗﺿﻣن اﻻﺗﻲ:
أ -ﺗوﻓر اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ ﺧطﺔ ﻟﺧدﻣﺔ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ وﺗﻌﻣﻝ ﻋﻠﻰ ﺗوﻓﻳر اﻟظروف اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻟﺗطﺑﻳﻘﻬﺎ.

ب -ﺗﺧﺻص وﺣدة ﻋﻠﻣﻳﺔ ﻹدارة اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻊ ﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻣﺣﻠﻲ واﻹﻗﻠﻳﻣﻲ وﺳوق اﻟﻌﻣﻝ وﺗﻌزﻳزﻫﺎ.
ت -ﺗﻧﺷﻰ ﻣراﻛز ﻣﺗﺧﺻﺻﺔ ﻟﺧدﻣﺔ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻣﺛﻝ ﻣراﻛز اﻟﺗﻌﻠﻳم اﻟﻣﺳﺗﻣر واﻟﻣﻛﺎﺗب اﻻﺳﺗﺷﺎرﻳﺔ واﻟﻌﻳﺎدات اﻟطﺑﻳﺔ
واﻟﻣراﻛز اﻟزراﻋﻳﺔ واﻟﺑﻳطرﻳﺔ وﻣراﻛز ﺧدﻣﺔ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟرﻳﻔﻲ اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺗﻬدف اﻟﻣرأة ﺑﺷﻛﻝ ﺧﺎص.

ث -ﺗﺳﻬم ﻓﻲ إﻗﺎﻣﺔ اﻟﻣﻌﺎرض واﻟﻧدوات اﻟﻌﻠﻣﻳﺔ واﻟﺛﻘﺎﻓﻳﺔ واﻟﺗﻧﻣوﻳﺔ واﻟﺗدرﻳﺑﻳﺔ وﺗﺻدر اﻟﻣﺟﻼت اﻟﺛﻘﺎﻓﻳﺔ وﺗطور
اﻟﺗﻘﻧﻳﺎت واﻟﺑراﻣﺞ اﻟﺣﺎﺳوﺑﻳﺔ وﺗﻘدم اﻟدراﺳﺎت واﻻﺳﺗﺷﺎرات ﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻌﺎم واﻟﺧﺎص.

ج -ﺗﺳﺗﺣدث اﻟﺗﺧﺻﺻﺎت اﻟﺟدﻳدة ﻟﻣواﻛﺑﺔ اﻟﻣﺳﺗﺟدات اﻟﻌﻠﻣﻳﺔ وﺗﻠﺑﻳﺔ ﺣﺎﺟﺎت اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ.
ح -ﺗﺳﻬم ﻣﻊ ﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻓﻲ ﺗﻧﻔﻳذ اﻟﻣﺷﺎرﻳﻊ اﻟﺗﻧﻣوﻳﺔ واﻻﻗﺗﺻﺎدﻳﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ.

خ -ﺗﺣﺗﻔظ ﺑﻌﻼﻗﺎت ﻋﻣﻝ ورواﺑط ﻗوﻳﺔ ﻣﻊ ﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻣﺣﻠﻲ واﻟﻌرﺑﻲ واﻟﻌﺎﻟﻣﻲ ﻣن ﺧﻼﻝ ﺗوﺛﻳق
ﻋﻼﻗﺎﺗﻬﺎ ﻣﻊ اﻟﻣﻧظﻣﺎت واﻻﺗﺣﺎدات واﻟرواﺑط اﻟﻌﻠﻣﻳﺔ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ.

د -ﺗﺑرم اﻻﺗﻔﺎﻗﻳﺎت اﻟﻌﻠﻣﻳﺔ واﻟﺑﺣﺛﻳﺔ وﺗﺑﺎدﻝ اﻟزﻳﺎرات ﻣﻊ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﻣﺎﺛﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم.
راﺑﻌﺄ  :ﻣﺳﺗوﻳﺎت وﺧطوات ﺗطﺑﻳق ادارة اﻟﺟودة اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ :
ان ﺗطﺑﻳق ﻣدﺧﻝ اﻻدارة ﺑﺎﻟﺟودة اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ أي ﻣﻧظﻣﺔ ﻳﺗطﻠب ﺗﺧطﻳطﺎ ﺟﻳدا وادراﻛﺎ واﻟﻣﺎﻣﺎ ﺑﺄﻫم اﻻدوات
اﻟﺗﻲ ﻳﻣﻛن ﻣن اﻟﺗطﺑﻳق اﻟﺳﻠﻳم واﻟﻧﺟﺎح اﻟﻣؤﻛد ﻟﻬذا اﻟﻣدﺧﻝ اﻻداري .

ﻳﻘﺳم  Chinﻣراﺣﻝ ﺗﺑﻧﻲ ادارة اﻟﺟودة اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ اﻟﻰ ﺧﻣس ﻣﺳﺗوﻳﺎت ﺗﻣﺛﻝ ﺗطور اﻟوﻋﻲ داﺧﻝ اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﺑﺎدارة اﻟﺟودة

ﻋﺑر اﻟزﻣن ﻛﻣﺎ ﻫو ﻣوﺿﺢ ﻓﻲ اﻟﺷﻛﻝ اﻻﺗﻲ )  ،2006 ، T.loanص :( 17
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ﻣﺳﺗوى ادارة
اﻟﺟودة

متحسن
مبتدئ
غير ملتزم
غير مدرك

اﻟزﻣن

ﺷﻛﻝ رﻗم) (3ﻣﺳﺗوﻳﺎت ادارة اﻟﺟودة

Source : T.loan Nguyen , 2006 ,” Improving Performance Tand TQM in Vitanamese
Organisations , Vulversity of Fribourg , Switzer land , P 17

 1ـ اﻟﻣﺳﺗوى اﻷوﻝ  :ﻏﻳر ﻣدرك  : Unawareان اﻟﻣﻧظﻣﺎت ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻣرﺣﻠﺔ ﻏﺎﻟﺑﺎ ﻣﺎ ﺗﻛون ﻏﻳر ﻣدرﻛﺔ ﻟﻣﺑﺎدئ
ادارة اﻟﺟودة اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ وﻳظﻬر ﻫذا ﻓﻲ ﻋدم ﻗدرﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺣﻛم ﻓﻲ طرق اﻟﺗﺣﺳﻳن اﻟﻣﺳﺗﻣر وﺗﻌزﻳز ﻣﺷﺎرﻛﺔ اﻟﻌﻣﺎﻝ
ﻓﻲ اﺗﺧﺎذ اﻟﻘ اررات وﻻ ﺑد ﻣن اﻻﺷﺎرة ﺑﺎن ﺑﻌض اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻣر ﺑﻬذﻩ اﻟﻣرﺣﻠﺔ ﺗﻛون ﻣﺗﺣﺻﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺷﻬﺎدة

اﻻﻳزو . 9000

 2ـ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﺛﺎﻧﻲ  :ﻏﻳر ﻣﻠﺗزم  : Uncommittedان ﻫذا اﻟﻣﺳﺗوى ﻳﺧﺗﻠف ﻋن اﻻوﻝ ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻩ ﻣﺗﻘدﻣﺎ ﺣﻳث ان
اﻟﻣﻧظﻣﺎت ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻣرﺣﻠﺔ ﺗﻛون ﺳﺎﻋﻳﺔ ﻓﻲ ﺗطﺑﻳق ادارة اﻟﺟودة اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ ﻫذا ﻣﺎ ﺳﻳؤﺛر ﻋﻠﻰ اﺟﺗﻬﺎدﻫﺎ ﻓﻲ
ﻣﻣﺎرﺳﺔ وﺗطﺑﻳق ﻣﺑﺎدئ ادارة اﻟﺟودة وﺳﻳﻔرز ﻧظرة ﺳﻠﺑﻳﺔ ﻟﻠﻣﻧظﻣﺔ اﺗﺟﺎﻩ ﻧﻔﺳﻬﺎ .

 3ـ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﺛﺎﻟث  :اﻟﻣﺑﺗدئ  : Initiatorﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﺳﺗوى ﻳﺑدأ ظﻬور اﻻﻫﺗﻣﺎم ﺑﻌﻣﻠﻳﺎت اﻟﺗﺣﺳﻳن اﻟﻣﺳﺗﻣر

وﺗﺗﺟﻠﻰ اﻟﺗﻐﻳرات اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن ﺗطﺑﻳق ﻫذا اﻟﻣﻔﻬوم اﻻ ان ﺑﻌض اﻟﻣﺑﺎدئ ﺗﺑﻘﻰ ﻏﻳر ﻣﻛﺗﻣﻠﺔ اﻟﻔﻬم وﻻ ﺑد ﻣن اﻟﺑﺣث
ﻋن طرق ﻟﻣﺳﺎﻋدة اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﻟﺗﺳﺗطﻳﻊ ﺑﻧﺎء اﻟﻣﻔﻬوم اﻟﻣﺗﻛﺎﻣﻝ ﻻدارة اﻟﺟودة اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ .

 4ـ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟراﺑﻊ  :اﻟﻣﺗﺣﺳن  : Improverﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﺳﺗوى ﺗظﻬر ﺗطورات ﺣﻘﻳﻘﻳﺔ ﻟﺗطﺑﻳق ﻣﺑﺎدئ ادارة اﻟﺟودة
وﺗﺑدأ اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﺳﻳر اﻟﺛﺎﺑت ﻧﺣو ادارة اﻟﺟودة اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ اﻻ اﻧﻬﺎ ﻏﻳر ﻗﺎدرة ﺑﻌد ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻣﻳم اﻟﻔﻠﺳﻔﺔ داﺧﻝ
اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﻫذا ﻣﺎ ﻳﺟﻌﻠﻬﺎ ﺣﺳﺎﺳﺔ ﻟﻠﺻﻌوﺑﺎت واﻟﺿﻐوطﺎت اﻟﻘﺻﻳرة اﻟﻣدى اﻟﻣﻣﻛﻧﺔ اﻟﺣدوث اﺛﻧﺎء ﺗطﺑﻳق ادارة
اﻟﺟودة اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ .

 5ـ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﺧﺎﻣس  :اﻟﻣﻧﺟز  : Achiererان اﻟﻣﻧظﻣﺎت ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻣرﺣﻠﺔ ﻗد ﻧﺿﺟت ﺑﻬﺎ ﺟﻣﻳﻊ ﻣﺑﺎدئ ادارة
اﻟﺟودة اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ وﻳظﻬر ذﻟك ﻓﻲ ﺛﻘﺎﻓﺗﻬﺎ واﻟﻘﻳم اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻌﺎﻣﻝ ﺑﻬﺎ ﺳواء ﻛﺎن ذﻟك ﻣﻊ اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﻳن واﻟزﺑﺎﺋن واﻟﺷرﻛﺎء،
ﻛﻣﺎ ان ﻋﻣﻠﻳﺎت اﻟﺗﺣﺳﻳن اﻟﻣﺳﺗﻣر ﺗﺗﺣوﻝ اﻟﻰ ﻋﻣﻠﻳﺎت طﺑﻳﻌﻳﺔ ﺗﻣﺎرﺳﻬﺎ اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﺑﺷﻛﻝ ﻣﺳﺗدام .
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ﺧﺎﻣﺳﺄ :ﺧطوات ﺗطﺑﻳق إدارة اﻟﺟودة اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﺟﺎﻣﻌﺎت.
ﻋﻧدﻣﺎ ﺗﺗﺑﻧﻰ ﻣﻧظﻣﺔ ﻣﻌﻳﻧﺔ ﺗطﺑﻳق ﻣﻔﻬوم اﻟﺟودة اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ ﻓﻬﻧﺎك ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﺧطوات ﻳﺟب ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧظﻣﺔ

اﻷﺧذ ﺑﻬﺎ ،ﺗﺳﺗﻧد ﻫذﻩ اﻟﺧطوات ﺑﺎﻟدرﺟﺔ اﻷوﻟﻰ ﻋﻠﻰ ﻣﺑﺎدئ دﻳﻣﻧﺞ اﻷرﺑﻌﺔ ﻋﺷر  ،ﻓﺈذا ﻛﺎﻧت اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﺗﻌﺗزم اﻻﻟﺗزام
ﺑﺗطﺑﻳق اﻟﺟودة اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ ﻳﺟب ﻋﻠﻳﻬﺎ اﻟﻘﻳﺎم ﺑﺎﻟﺧطوات اﻵﺗﻳﺔ )ﻋطﻳﺔ :(146-142 ، 2008 ،
 ﻧﺷر ﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﺟودة اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ:

ﻳﻘﺗﺿﻰ ﻋﻠﻰ اﻟﺟﺎﻣﻌﺎت ﺑﻘﻳﺎداﺗﻬﺎ اﻟﻌﻠﻳﺎ ﻧﺷر ﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﺟودة ﺑﻳن اﻟﻌﺎﻣﻠﻳن وﺧﻠق ﺣﺎﻟﺔ اﻹﻳﻣﺎن ﺑﻬذﻩ اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ

واﻻﻧﺣﻳﺎز اﻟﺗﺎم إﻟﻰ ﺗطﺑﻳﻘﻬﺎ ﻋﻠﻰ وﻓق ﻣﺑﺎدئ دﻳﻣﻧﺞ ،وﻫذا ﻳﺗطﻠب ﺗﻐﻳﻳر اﻟﺑﻧﻳﺔ اﻟﺗﻧظﻳﻣﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ وﺗﻐﻳﻳر ﺛﻘﺎﻓﺔ

اﻟﺗﻧظﻳم اﻹداري واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ وﻋﻼﻗﺎت اﻟﻌﻣﻝ وﺗﻔوﻳض اﻟﺳﻠطﺔ ﻣن ﺧﻼﻝ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت واﻹﺟراءات:
 -1ﺗﻬﻳﺋﺔ ﻣﻧﺎخ ﺗﻌﻠﻳﻣﻲ ﻳﻘﺗﺿﻰ ﺗطﺑﻳق ﻧظﺎم إدارة اﻟﺟودة اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ.

 -2ﺗﺑﺻﻳر ﺟﻣﻳﻊ اﻟﻌﺎﻣﻠﻳن ﻓﻲ اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﻣﺑﺎدئ اﻟﺟودة وأﻫﻣﻳﺗﻬﺎ وﺷروطﻬﺎ وﻣﻌﺎﻳﻳرﻫﺎ .
 اﻟﺗﺧطﻳط ﻟﺗطﺑﻳق ﻧظﺎم اﻟﺟودة:
إن ﻫذﻩ اﻟﺧطوة ﺗﺗطﻠب دراﻳﺔ ﺗﺎﻣﺔ ﺑﻣدﺧﻼت ﻧظﺎم اﻟﺟودة وﻋﻣﻠﻳﺎﺗﻪ وﻣواﺻﻔﺎت ﻣﺧرﺟﺎﺗﻪ ،أي أن اﻟﻣﺧططﻳن ﻳﺟب
أن ﻳﻣﺗﻠﻛوا رؤﻳﺔ واﺿﺣﺔ ﻋن ﺟﻣﻳﻊ ﻣدﺧﻼت اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ وﻋﻣﻠﻳﺎﺗﻪ وﻋﻠﻳﻬم:

 -1ﺗﺣدﻳد أﻫداف اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﺗﻌﻠﻳﻣﻳﺔ ،وأن ﺗﻛون ﻫذﻩ اﻷﻫداف ﻣرﺗﺑطﺔ ﻣﺑﺎﺷرة ﺑﺎﺣﺗﻳﺎﺟﺎت اﻟطﻠﺑﺔ واﻟﻣﺟﺗﻣﻊ وﺳوق
اﻟﻌﻣﻝ.
 -2ﺗﺣدﻳد رﺳﺎﻟﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﺗﻌﻠﻳﻣﻳﺔ ﻓﻲ ﺿوء أﻫداﻓﻬﺎ.
 -3ﺗﺣدﻳد أﺻﺣﺎب اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ واﻟﻣﺳﺗﻔﻳدﻳن ﻣن اﻟﺧدﻣﺔ اﻟﺗﻌﻠﻳﻣﻳﺔ.
 -4ﺗﺣدﻳد ﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟزﺑﺎﺋن واﻟﻣواﺻﻔﺎت اﻟﺗﻲ ﻳﺗوﻗﻌوﻧﻬﺎ ﻣن اﻟﺧدﻣﺔ اﻟﺗﻌﻠﻳﻣﻳﺔ.
 ﺗﺣدﻳد اﻟﻌواﻣﻝ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻼﻧﺗﻘﺎﻝ إﻟﻰ ﻧظﺎم اﻟﺟودة ،أي اﻻﻧﺗﻘﺎﻝ ﻣن اﻟﻧظﺎم اﻟﺗﻘﻠﻳدي إﻟﻰ ﻧظﺎم إداري ﻣﺳﺗﻧد
ﻋﻠﻰ اﻟﺟودة اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ ووﺿﻊ اﻟﻣﻌﺎﻳﻳر اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻠﺗطﺑﻳق
 اﻟﺗﻧظﻳم ﻟﺗطﺑﻳق ﻧظﺎم اﻟﺟودة اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ:
ﻟﻐرض ﺗﺑﻧﻲ ﻧظﺎم ﻟﺗطﺑﻳق إدارة اﻟﺟودة ﻓﻲ اﻟﺗﻌﻠﻳم ﻳﺟب أن ﻧدرك أن ﻧظﺎم اﻟﺟودة اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ ﻻ ﻳﻘﺗﺻر ﻋﻠﻰ
اﻟﻣﺧرﺟﺎت ﻓﻘط ٕواﻧﻣﺎ ﻳﺷﻣﻝ اﻟﻣدﺧﻼت واﻟﻌﻣﻠﻳﺎت ﻣن ﺑداﻳﺗﻬﺎ ﺣﺗﻰ ﻧﻬﺎﻳﺗﻬﺎ وﻫذا ﻳﺗطﻠب إﻋﺎدة ﺗﻧظﻳم اﻟﻌﻣﻠﻳﺔ اﻟﺗﻌﻠﻳﻣﻳﺔ
ﺑرﻣﺗﻬﺎ ﻟﺗﺳﺗﺟﻳب إﻟﻰ ﻣﻌﺎﻳﻳر ﻧظﺎم اﻟﺟودة .وﻟﻬذا ﻳﺗطﻠب ﺗﻧظﻳم اﻟﺟودة اﻟﺳﻣﺎت اﻵﺗﻳﺔ:
 -1وﺣدة اﻟﻔﻌﺎﻟﻳﺔ ﺑﻳن اﻷﻗﺳﺎم اﻟﻌﻠﻣﻳﺔ واﻟﻌﺎﻣﻠﻳن ﻓﻳﻬﺎ.
 -2اﻟﺗوﺟﻪ اﻟرأﺳﻲ ،وﻫذا ﻳﻌﻧﻲ أن ﻛﻝ ﻋﺎﻣﻝ ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﺗﻌﻠﻳﻣﻳﺔ ﻳﺟب أن ﻳﻛون ﻋﻠﻰ ﺑﻳﻧﺔ ﻣن رﺳﺎﻟﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ
وأﻫداﻓﻬﺎ.
 -3اﻟﺗوﺟﻪ اﻷﻓﻘﻲ ،وﻫذا ﻳﻌﻧﻲ ﺗﻘﻠﻳﻝ اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ﺑﻳن أﻗﺳﺎم اﻟﻣؤﺳﺳﺔ واﻟﻌﺎﻣﻠﻳن ﻓﻳﻬﺎ وﺗﻧﻣﻳﺔ روح اﻟﻔرﻳق ﻓﻲ اﻟﻌﻣﻝ.
 ﺗﻧﻔﻳذ ﻧظﺎم اﻟﺟودة اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ:
إن ﺗﻧﻔﻳذ ﻧظﺎم إدارة اﻟﺟودة ﻳﻘﻊ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗق ﺟﻣﻳﻊ اﻟﻌﺎﻣﻠﻳن ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ وان ﻳﺗم ﺗﺷﻛﻳﻝ ﻣﺎ ﻳﺳﻣﻰ ﺑﺣﻠﻘﺎت اﻟﺟودة
ﻳﺗوﻟﻰ ﻛﻝ ﻣﻧﻬﺎ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣﺣددة ﻣن اﻟﻣﻬﺎم ﻓﻲ ﺗطﺑﻳق ﻧظﺎم اﻟﺟودة وان ﻳﻛون ﻫﻧﺎك ﺟدوﻝ زﻣﻧﻲ ﻟﺗﻧﻔﻳذ اﻟﻣﻬﺎم
اﻟﻣطﻠوﺑﺔ واﻟﻛﻠف اﻟﺗﻘدﻳرﻳﺔ ووﺿﻊ ﺳﺑﻝ اﻟﺗﻐﻠب ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻌوﻗﺎت اﻟﻣﺣﺗﻣﻠﺔ
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 ﺗﻘوﻳم ﻟﻧظﺎم اﻟﺣودة اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ:
إن اﻟﺗﻘوﻳم ﻓﻲ ظﻝ إدارة اﻟﺟودة اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ ﻳﺟب أن ﻳﺗﺳم ﺑﺎﻟﺷﻣوﻝ واﻻﺳﺗﻣ اررﻳﺔ وﻳﻬدف إﻟﻰ اﻟﺗﺄﻛد ﻣن أن ﺟﻣﻳﻊ
اﻷﻋﻣﺎﻝ اﻟﺗﻌﻠﻳﻣﻳﺔ واﻹدارﻳﺔ اﻟﻣؤﺛرة ﻓﻲ اﻟﺟودة ﻳﺗم أداﺋﻬﺎ ﺑﺎﻟﻛﻔﺎءة اﻟﻣطﻠوﺑﺔ.
اﻟﻣﺑﺣث اﻟﺛﺎﻟث  /اﻟﺟﺎﻧب اﻟﻌﻣﻠﻲ
ﻳﺗﺿﻣن ﻫذا اﻟﻣﺑﺣث اﻟﻣﺣﺎور اﻻﺗﻳﺔ :
اوﻻً  :وﺻف اﻟﻛﻠﻳﺔ ﻗﻳد اﻟﺑﺣث  :ﺗم اﺧﺗﻳﺎر ﻛﻠﻳﺔ اﻟﻛﺗﺎب اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﻳداﻧﺎ ﻻﺟراء اﻟدراﺳﺔ ﻟﻠﻣﺑ اررات اﻻﺗﻳﺔ -1:
اﻟﺧﺑرات اﻟواﺳﻌﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻣﺗﻠﻛﻬﺎ ﺗدرﺳﻳوا اﻟﻛﻠﻳﺔ  -2.ﺗوﻓر اﻻﻣﻛﺎﻧﺎت اﻟﻼزﻣﺔ واﻟﻣﺳﺗﻠزﻣﺎت ﻟﺗطﺑﻳق ﻣﺗطﻠﺑﺎت إدارة
اﻟﺟودة اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ ،واﻟﺟدوﻝ) (1ﻳﻘدم ﺗﻌرﻳف ﻣﺑﺳطﺎً ﻟﻠﺷرﻛﺔ ﻗﻳد اﻟدراﺳﺔ.
اﻟﺟدوﻝ) (1ﺗﻌرﻳف ﻣﺑﺳط ﻋن اﻟﻛﻠﻳﺔ ﻗﻳد اﻟدراﺳﺔ
اسم الكلية

كلية الكتاب
الجامعة

نبذه مختصرة عن الكلية
التأسيس :اُسست كلية الكتاب الجامعة عام  2012بموجب موافقة وزارة التعليم العالي والبحث
العلمي بكتابھا جـ ھـ  1655 /في .2013 /3 /26بدأت الدراسة فعليا ً في كلية الكتاب الجامعة
في العام الدراسي ، 2013 -2012وكانت البداية بثالثة أقسام علمية ھي :قسم القانون ،قسم ھندسة
تقنيات الحاسوب ،قسم العلوم المالية والمصرفية.
الرؤية  :تسعى كلية الكتاب الجامعة ألن تكون من الجامعات الرائدة في العراق والشرق االوسط
والعالم والتي تتسم وتتميز عالميا بمناھجھا وطرائق تدريسھا العلمية الشاملة  ،كما وتحرص
الجامعة على تطورھا ونموھا في المستقبل .الرسالة :تحرص كلية الكتاب الجامعة على خلق
االجواء التعليمية المناسبة للطلبة من مختلف االعمار ،لذا فھي تقدم برامج دراسية ذات جودة
متميزة في مختلف ميادين العلم والمعرفة .
األھداف  .1 :توفير افضل نوعية من المعرفة في مختلف العلوم الصرفة واالنسانية لطلبتھا
 .2تطوير الملكة المعرفية والعلمية والعملية واالجتماعية لطلبتھا ألعدادھم وتأھيلھم ليكونوا قادة
في مجال عملھم المستقبلي .
 .3المساھمة في اغناء المعرفة االنسانية من خالل االكتشافات والبحث العلمي بالتعاون والمشاركة
مع المؤسسات العلمية والبحثية الرائدة في انحاء العالم
 .4خلق سمعة ممتازة للتعليم العالي في البلد والذي يھيئ االرضية المناسبة لجامعة رصينة ذات
مكانة دولية متقدمة
 .5لعب دور متميز في تطوير التعليم العالي وتطوير الموارد البشرية في العراق من خالل ربط
الخطط العلمية والمھنية بالمتطلبات المستجدة لسوق العمل.
قسم ضمان جودة التعليم في كلية الكتاب الجامعة :تخضع العملية التعليمية في كلية الكتاب الجامعة
الى ضوابط مركزية لضمان جودة التعليم تصدر من دائرة ضمان الجودة واللجنة العليا لضمان
جودة التعليم في الكلية ْ ،إذ تھدف دائرة ضمان الجودة في كلية الكتاب الجامعة الى مواكبة ومتابعة
وتوجيه تنفيذ نشاطات الكلية كافة بما يضمن جودة التعليم والوصول الى الھدف المنشود وھو اعداد
خريجين ذوي كفاءة عالية ،قادرين على مواكبة التطور وتطوير الذات ،الذي يجعلھم الكادر
المفضل في سوق العمل.وتتألف اللجنة العليا لضمان جودة التعليم في الكلية من عميد الكلية رئيسا ً
للجنة ،وعضوية مدير دائرة ضمان الجودة وممثلين عن األقسام العلمية من الذين ليست لديھم
مناصب ادارية يتابعون وينفذون برنامج جودة التعليم في أقسامھم وكذلك مناقشة تنفيذ ھذا البرنامج
ونتائجه في مجالس اقسامھم ورفع التوصيات بشأنھا الى دائرة ضمان الجودة والتي بدورھا ترفع
التوصيات مع المالحظات الى السيد رئيس اللجنة العليا لضمان الجودة في الكلية التخاذ االجراءات
الالزمة لضمان االرتقاء بالعملية التعليمية.

المصدر الكراس التعريفي لكلية الكتاب الجامعة وموقعھا على شبكة االنترنيت.

64

مدى توافر متطلبات إدارة الجودة الشاملة .....

أ .د سھام كامل محمد ،د .عبداالله حميد ،د .منال عبد الجبار

ﺛﺎﻧﻳﺎً :وﺻف ﻋﻳﻧﺔ اﻟﺑﺣث :ﺗم اﺧﺗﻳﺎر ﻋﻳﻧﺔ ﻣؤﻟﻔﺔ ﻣن اﻟﺗدرﻳﺳﻳﻳن واﻟطﻼب ﻓﻲ ﻋدد ﻣن اﻗﺳﺎم اﻟﻛﻠﻳﺔ وﻗد ﺗم ﺗوزﻳﻊ

) (80اﺳﺗﻣﺎرة اﺳﺗرﺟﻌت ﺟﻣﻳﻌﻬﺎ أي ان ﻧﺳﺑﺔ اﻻﺳﺗﺟﺎﺑﺔ ﻛﺎﻧت ) (%100واﻟﺟدوﻝ ) (2ﻳوﺿﺢ اﻟﺗﺣﺻﻳﻝ اﻟدراﺳﻲ

ﻟﻠﻣﺑﺣوﺛﻳن ﻓﻲ اﻟﺷرﻛﺔ ﻗﻳد اﻟﺑﺣث.

اﻟﺟدوﻝ ) (2وﺻف اﻹﻓراد اﻟﻣﺑﺣوﺛﻳن
المركز الوظيفي
التدريسيين
عدد
35

الطالب
%
43.75

عدد
45

%
56.25

ﻳﺗﺑﻳن ﻣن اﻟﺟدوﻝ ) (2ان اﻟذﻳن ﺗم اﺳﺗطﻼع اراﺋﻬم ﻫم اﻟﺗدرﻳﺳﻳﻳن واﻟطﻼب ،ﺑﻣﻌﻧﻰ اﻧﻬم ﻳﻣﺗﻠﻛون اﻟﻣﻌرﻓﺔ

ﺑﺟﻣﻳﻊ ﻧﺷﺎطﺎت اﻟﻛﻠﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻣﻛﻧﻬم ﻣن اﻻﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﺟﻣﻳﻊ اﺳﺋﻠﺔ اﺳﺗﻣﺎرة اﻻﺳﺗﺑﻳﺎن.

ﺛﺎﻟﺛﺎ -اﻻدراك اﻻوﻟﻲ ﻟﻠﻣﺑﺣوﺛﻳن ﻟﻣﺗﻐﻳرات اﻟﺑﺣث :ﺑﻬدف ﺗﺣدﻳد ﻣدى ﺗوﻓر ﻣﺗطﻠﺑﺎت إدارة اﻟﺟودة اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻛﻠﻳﺔ
اﻟﻣﺑﺣوﺛﺔ وﺑﻳﺎن اﺗﺟﺎﻫﺎت اﻟﻣﺑﺣوﺛﻳن ﻧﺣو ﻣﺗطﻠﺑﺎت إدارة اﻟﺟودة اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ ﻣن ﺧﻼﻝ وﺻف وﺗﺷﺧﻳص اﺟﺎﺑﺎﺗﻬم ﻓﻲ
اﻟﺷرﻛﺔ ﻗﻳد اﻟﺑﺣث ﻓﻘد ﺗم اﻟﺗﺣﻠﻳﻝ ﻣن ﺧﻼﻝ اﺳﺗﺧدام اﻟﺗوزﻳﻊ اﻟﺗﻛراري واﻟوﺳط اﻟﺣﺳﺎﺑﻲ ﻣﻊ اﻻﻧﺣراف اﻟﻣﻌﻳﺎري ،ﻣﻊ
ﺑﻳﺎن ﻧﺳﺑﺔ اﻻﺳﺗﺟﺎﺑﺔ اﻟﻰ ﻣﺳﺎﺣﺔ اﻟﻣﻘﻳﺎس* وﻣﻌﺎﻣﻝ اﻻﺧﺗﻼف واﻟﺟدوﻝ ) (3ﻳﺑﻳن ذﻟك :

* تن درج مواق ف التدريس ين والطلب ة إزاء متغي رات الدراس ة وف ق مؤش ر نس بة اإلجاب ة إل ى مس احة المقي اس عل ى النح و اآلت ي :
)ميرخان(129 ،2003،
تقسم مساحة المقياس إلى ثالثة مستويات متساوية:
المستوى األول ويقع بين  0.01و  0.33ويمثل تدني مستوى الحالة المدركة
المستوى الثاني ويقع بين  0.34و  0.67ويمثل المستوى المتوسط للحالة المدركة
المستوى الثالث ويقع بين  0.68و  1.00ويمثل ارتفاع مستوى الحالة المدركة
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اﻟﺟدوﻝ ) (3اﻟﺗوزﻳﻌﺎت اﻟﺗﻛرارﻳﺔ واﻟﻧﺳب اﻟﻣؤوﻳﺔ واﻻوﺳﺎط اﻟﺣﺳﺎﺑﻳﺔ ﻟﻣﺗﻐﻳرات اﻟﺑﺣث
المتغيرات

X6
X7
X8
X9
X10

17
12
10
13
15

الوسط
الحسابي

X1
X2
X3
X4
X5
المؤشر
الكلي

28
15
13
11
2

35
18.8
16.2
13.7
2.5

33
36
48
43
49

41.3
45
60
53.7
61.3

العدد

العدد

االنحراف
المعياري

العدد

%

العدد

%

%

%

نسبة
االستجابة %

عالية
4

قليلة
2

معامل
االختالف%

عالية جدا
5

مقباس االستجابة
متوسطة
3

قليلة جداً
1

2
2

2.5
2.5

5
1

6.3
1.3

3.93
3.66
3.87
3.62
3.47

1.08
.990
.730
1.01
.840

78.6
73.2
77.4
72.4
69.4

27.48
27.04
18.86
27.90
24.20

2.52

3.71

0.93

74.2

25.10

العدد

%

دليل إدارة الجودة) الرؤية  ،الرسالة  ،األھداف(

17.24

21.3
15
12.5
16.3
18.8

7
18
15
16
15

52.26

52
27
35
34
30

65
33.8
43.8
42.4
37.5

8.8
22.5
18.8
20
18.7

10
9
4
5
13

17.76

4
25
22
24
26

12.4
11.2
5
6.3
16.2
10.22

الھيئة االكاديمية
6.2
5
5
17.5 14 31.2
15 12 27.4
8.8
7 30
8.8
7
32.4

2
2
1
2
2

2.5
2.5
1.3
2.5
2.5

المؤشر

الكلي
X11
X12
X13
X14

44.5

16.78

10
7
14
15

المؤشر

12.5
8.8
17.4
18.7

49
50
43
52

14.35

الكلي
12
25
11
10
17
22

15
31.2
13.7
12.4
21.3
27.5

61.2
62.5
53.7
65

25.2
17
17
9
8

60.6
43
43
46
39
35
42

53.7
53.8
57.5
48.8
43.8
52.5

21.2
21.2
11.3
10

2.26
11.26
البرامج والمناھج الدراسية
1.3
1 3.8
3
2.5
2
5
4
1.3
1 16.3 13
6.3
5

15.925

20
9
21
25
13
10

7.85

1.275

خدمة المجتمع )سوق العمل(
6.3
5
25
2.5
2 1.3
1
11.2
2.5
2
26.3
2.5
2
5
4
31.3
2.5
2 16.2 13 16.2
7.5
6
12.5

X15
X16
X17
X18
X19
X20
المؤشر
20.42
51.68
20.18
الكلي
الجدول من اعداد الباحثون في ضوء نتائج الحاسوب االلكتروني

6.47

1.25

3.96
3.41
3.51
3.61
3.61

.860
1.02
.94
.94
.97

79.2
68.2
70.2
72.2
72.2

21.71
29.91
26.78
26.03
26.86

3.62

0.94

72.4

26.26

3.80
3.70
3.70
3.96

.75
.80
.98
.73

76
74
74
79.2

19.73
21.62
26.48
18.43

3.79

0.815

75.8

21.565

3.77
4.10
3.82
3.63
3.65
4.00

.77
.83
.68
.86
1.06
.840

75.5
82
76.4
72.75
73
80

20.39
20.24
17.80
23.64
29.04
21

3.828

0.84

76.60

22.01

 -1ﻣﺗطﻠب دﻟﻳﻝ إدارة اﻟﺟودة )اﻟرؤﻳﺔ اﻟرﺳﺎﻟﺔ اﻻﻫداف( :ﻳﺗﺿﺢ ﻣن اﻟﺟدوﻝ )(3ان ﻫﻧﺎﻟك درﺟﺔ اﻧﺳﺟﺎم ﻋﺎﻟﻳﺔ

اﻻﻫﻣﻳﺔ ﻻﺟﺎﺑﺎت اﻟﻣﺑﺣوﺛﻳن ﻋﻠﻰ ﻓﻘرات ﻫذا اﻟﻣﺗطﻠب ) (X5-X1ﺣﻳث ﺑﻠﻐت ﻧﺳﺑﺔ اﻟذي اﻛدوا ﻋﻠﻰ وﺟود ﻫذا
اﻟﻣﺗطﻠب ﺑﻧﺳﺑﺔ ﻋﺎﻟﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻟﻣﺗطﻠب ) (%17.24ﻓﻳﻣﺎ ﺑﻠﻐت ﻧﺳﺑﺔ اﻟﻣﺳﺗﺟﺑﻳن اﻟذﻳن اﻛدوا ﻋﻠﻰ ان ﻫذا
اﻟﻣﺗطﻠب ﻣﺗوﻓر ﺑﻧﺳﺑﺔ ﻋﺎﻟﻳﺔ )  (%52.26ﻓﻲ ﺣﻳن ﻛﺎﻧت ﻧﺳﺑﺔ اﻟذي اﻛدوا ﻋﻠﻰ ان ﻫذا اﻟﻣﺗطﻠب ﻣﺗوﻓر ﺑﻧﺳﺑﺔ
ﻣﺗوﺳطﺔ ﻛﺎﻧت ) (%17.26ﻓﻲ ﺣﻳن ﻛﺎﻧت ﻧﺳﺑﺔ اﻟذﻳن اﻛدوا ﻋﻠﻰ ان اﻟﻣطﻠب ﻣﺗطﺑق ﺑﻧﺳﺑﺔ ﻗﻠﻳﻠﺔ ) (%10.22ﻓﻲ

ﺣﻳن ان ﻋددا ﻣن اﻟﻣﺳﺗﺟﻳﺑﻳن اﻟذي اﻛدوا ﻋﻠﻰ ان ﻫذا اﻟﻣﺗطﻠب ﻣطﺑق وﺑﻧﺳﺑﺔ ﻗﻠﻳﻠﺔ ﺟدا ) (%2.52وﺑوﺳط ﺣﺳﺎﺑﻲ

) (3.71وﺑﺎﻧﺣراف ﻣﻌﻳﺎري ) (0.93وﺑﻣﻌﺎﻣﻝ اﺧﺗﻼف ) . (25.10وﻗد ﺑﻠﻐت ﻧﺳﺑﺔ اﻻﺳﺗﺟﺎﺑﺔ ﻟﻣﺳﺎﺣﺔ اﻟﻣﻘﻳﺎس
) (74.3ﻣﻣﺎ ﻳدﻟﻧﺎ ﻋﻠﻰ ان اﻟﻣﺳﺗﺟﻳﺑﻳن ﻗد ﻓﻬﻣوا ﻓﻘرات اﻻﺳﺗﺑﺎﻧﺔ  ،اﻣﺎ اﺑرز اﻟﻔﻘرات اﻟﺗﻲ اﺳﻬﻣت ﻓﻲ اﻏﻧﺎء ﻫذا
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اﻟﻣﺗطﻠب ﻫﻲ اﻟﻔﻘرة اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ ) (X3واﻟﺗﻲ ﻧﺻت " ﺗرﻛز ﺟﻣﻳﻊ اﻗﺳﺎم اﻟﻛﻠﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻧظﺎم ﻣﺗﻛﺎﻣﻝ ﻟﺿﻣﺎن اﻟﺟودة ﻓﻲ
رﺳﺎﻟﺗﻬﺎ .".وﺗﺄﺳﻳﺳﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺗﻘدم ﻳﻣﻛن اﻟﻘوﻝ ان ﻫﻧﺎﻟك ﺗﺟﺎﻧس ﺑﻳن اﺟﺎﺑﺎت اﻟﻣﺑﺣوﺛﻳن ﺣوﻝ ﻓﻘرات ﻫذا اﻟﻣﺗطﻠب .
 -2ﻣﺗطﻠب اﻟﻬﻳﺋﺔ اﻻﻛﺎدﻳﻣﻳﺔ :ﻳﺗﺿﺢ ﻣن اﻟﺟدوﻝ ) (3ان ﻫﻧﺎﻟك درﺟﺔ اﻧﺳﺟﺎم ﻋﺎﻟﻳﺔ اﻻﻫﻣﻳﺔ ﻻﺟﺎﺑﺎت اﻟﻣﺑﺣوﺛﻳن

ﻋﻠﻰ ﻓﻘرات ﻫذا اﻟﻣﺗطﻠب ) (X10-X6ﺣﻳث ﺑﻠﻐت ﻧﺳﺑﺔ اﻟذي اﻛدوا ﻋﻠﻰ وﺟود ﻫذا اﻟﻣﺗطﻠب ﺑﻧﺳﺑﺔ ﻋﺎﻟﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻫذا

اﻟﻣﺗطﻠب ) (%16.78ﻓﻳﻣﺎ ﺑﻠﻐت ﻧﺳﺑﺔ اﻟﻣﺳﺗﺟﺑﻳن اﻟذﻳن اﻛدوا ﻋﻠﻰ ان ﻫذا اﻟﻣﺗطﻠب ﻣﺗوﻓر ﺑﻧﺳﺑﺔ ﻋﺎﻟﻳﺔ )

 (%44.5ﻓﻲ ﺣﻳن ﻛﺎﻧت ﻧﺳﺑﺔ اﻟذي اﻛدوا ﻋﻠﻰ ان ﻫذا اﻟﻣﺗطﻠب ﻣﺗوﻓر ﺑﻧﺳﺑﺔ ﻣﺗوﺳطﺔ ﻛﺎﻧت ) (%25.2ﻓﻲ ﺣﻳن
ﻛﺎﻧت ﻧﺳﺑﺔ اﻟذﻳن اﻛدوا ﻋﻠﻰ ان اﻟﻣطﻠب ﻣﺗطﺑق ﺑﻧﺳﺑﺔ ﻗﻠﻳﻠﺔ ) (%11.26ﻓﻲ ﺣﻳن ان ﻋددا ﻣن اﻟﻣﺳﺗﺟﻳﺑﻳن اﻟذي

اﻛدوا ﻋﻠﻰ ان ﻫذا اﻟﻣﺗطﻠب ﻣطﺑق وﺑﻧﺳﺑﺔ ﻗﻠﻳﻠﺔ ﺟدا ) (%2.26وﺑوﺳط ﺣﺳﺎﺑﻲ ) (3.62وﺑﺎﻧﺣراف ﻣﻌﻳﺎري
) (0.94وﺑﻣﻌﺎﻣﻝ اﺧﺗﻼف ) . (26.26وﻗد ﺑﻠﻐت ﻧﺳﺑﺔ اﻻﺳﺗﺟﺎﺑﺔ ﻟﻣﺳﺎﺣﺔ اﻟﻣﻘﻳﺎس

) (72.4ﻣﻣﺎ ﻳدﻟﻧﺎ ﻋﻠﻰ ان

اﻟﻣﺳﺗﺟﻳﺑﻳن ﻗد ﻓﻬﻣوا ﻓﻘرات اﻻﺳﺗﺑﺎﻧﺔ  ،اﻣﺎ اﺑرز اﻟﻔﻘرات اﻟﺗﻲ اﺳﻬﻣت ﻓﻲ اﻏﻧﺎء ﻫذا اﻟﻣﺗطﻠب ﻫﻲ اﻟﻔﻘرة اﻟﺳﺎدﺳﺔ
) (X6واﻟﺗﻲ ﻧﺻت " ﻳﺗوﻓر ﻓﻲ اﻟﻛﻠﻳﺔ اﻟﻌدد اﻟﻛﺎﻓﻲ ﻣن اﻷﻛﺎدﻳﻣﻳﻳن ﻳﺗﻧﺎﺳب ﻣﻊ أﻋداد اﻟطﻠﺑﺔ ".وﺗﺄﺳﻳﺳﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺗﻘدم
ﻳﻣﻛن اﻟﻘوﻝ ان ﻫﻧﺎﻟك ﺗﺟﺎﻧس ﺑﻳن اﺟﺎﺑﺎت اﻟﻣﺑﺣوﺛﻳن ﺣوﻝ ﻓﻘرات ﻫذا اﻟﻣﺗطﻠب .
 -3اﻟﺑراﻣﺞ واﻟﻣﻧﺎﻫﺞ اﻟدراﺳﻳﺔ :ﻳﺗﺿﺢ ﻣن اﻟﺟدوﻝ ) (3ان ﻫﻧﺎﻟك درﺟﺔ اﻧﺳﺟﺎم ﻋﺎﻟﻳﺔ اﻻﻫﻣﻳﺔ ﻻﺟﺎﺑﺎت اﻟﻣﺑﺣوﺛﻳن
ﻋﻠﻰ ﻓﻘرات ﻫذا اﻟﻣﺗطﻠب ) (X14-X11ﺣﻳث ﺑﻠﻐت ﻧﺳﺑﺔ اﻟذي اﻛدوا ﻋﻠﻰ وﺟود ﻫذا اﻟﻣﺗطﻠب ﺑﻧﺳﺑﺔ ﻋﺎﻟﻳﺔ ﻋﻠﻰ
ﻫذا اﻟﻣﺗطﻠب ) (%14.35ﻓﻳﻣﺎ ﺑﻠﻐت ﻧﺳﺑﺔ اﻟﻣﺳﺗﺟﺑﻳن اﻟذﻳن اﻛدوا ﻋﻠﻰ ان ﻫذا اﻟﻣﺗطﻠب ﻣﺗوﻓر ﺑﻧﺳﺑﺔ ﻋﺎﻟﻳﺔ )

 (%60.6ﻓﻲ ﺣﻳن ﻛﺎﻧت ﻧﺳﺑﺔ اﻟذي اﻛدوا ﻋﻠﻰ ان ﻫذا اﻟﻣﺗطﻠب ﻣﺗوﻓر ﺑﻧﺳﺑﺔ ﻣﺗوﺳطﺔ ﻛﺎﻧت ) (%15.925ﻓﻲ
ﺣﻳن ﻛﺎﻧت ﻧﺳﺑﺔ اﻟذﻳن اﻛدوا ﻋﻠﻰ ان اﻟﻣطﻠب ﻣﺗطﺑق ﺑﻧﺳﺑﺔ ﻗﻠﻳﻠﺔ ) (%7.85ﻓﻲ ﺣﻳن ان ﻋددا ﻣن اﻟﻣﺳﺗﺟﻳﺑﻳن

اﻟذي اﻛدوا ﻋﻠﻰ ان ﻫذا اﻟﻣﺗطﻠب ﻣطﺑق وﺑﻧﺳﺑﺔ ﻗﻠﻳﻠﺔ ﺟدا ) (%1.275وﺑوﺳط ﺣﺳﺎﺑﻲ ) (3.79وﺑﺎﻧﺣراف ﻣﻌﻳﺎري
) (0.815وﺑﻣﻌﺎﻣﻝ اﺧﺗﻼف ) . (21.565وﻗد ﺑﻠﻐت ﻧﺳﺑﺔ اﻻﺳﺗﺟﺎﺑﺔ ﻟﻣﺳﺎﺣﺔ اﻟﻣﻘﻳﺎس

) (75.8ﻣﻣﺎ ﻳدﻟﻧﺎ ﻋﻠﻰ

ان اﻟﻣﺳﺗﺟﻳﺑﻳن ﻗد ﻓﻬﻣوا ﻓﻘرات اﻻﺳﺗﺑﺎﻧﺔ  ،اﻣﺎ اﺑرز اﻟﻔﻘرات اﻟﺗﻲ اﺳﻬﻣت ﻓﻲ اﻏﻧﺎء ﻫذا اﻟﻣﺗطﻠب ﻫﻲ اﻟﻔﻘرة اﻟراﺑﻌﺔ
ﻋﺷرة ) (X14واﻟﺗﻲ ﻧﺻت " رﺑط اﻟﻣﻧﺎﻫﺞ اﻟدراﺳﻳﺔ ﻣﻊ اﻟﺣﻳﺎة اﻟﻌﻣﻠﻳﺔ ﻟﺗﻌزﻳز اﻟﺟﺎﻧب اﻟﻌﻣﻠﻲ ".وﺗﺄﺳﻳﺳﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺗﻘدم
ﻳﻣﻛن اﻟﻘوﻝ ان ﻫﻧﺎﻟك ﺗﺟﺎﻧس ﺑﻳن اﺟﺎﺑﺎت اﻟﻣﺑﺣوﺛﻳن ﺣوﻝ ﻓﻘرات ﻫذا اﻟﻣﺗطﻠب .

 -4ﺧدﻣﺔ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ )ﺳوق اﻟﻌﻣﻝ(  :ﻳﺗﺿﺢ ﻣن اﻟﺟدوﻝ ) (3ان ﻫﻧﺎﻟك درﺟﺔ اﻧﺳﺟﺎم ﻋﺎﻟﻳﺔ اﻻﻫﻣﻳﺔ ﻻﺟﺎﺑﺎت
اﻟﻣﺑﺣوﺛﻳن ﻋﻠﻰ ﻓﻘرات ﻫذا اﻟﻣﺗطﻠب ) (X20-X15ﺣﻳث ﺑﻠﻐت ﻧﺳﺑﺔ اﻟذي اﻛدوا ﻋﻠﻰ وﺟود ﻫذا اﻟﻣﺗطﻠب ﺑﻧﺳﺑﺔ
ﻋﺎﻟﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻟﻣﺗطﻠب ) (%20.18ﻓﻳﻣﺎ ﺑﻠﻐت ﻧﺳﺑﺔ اﻟﻣﺳﺗﺟﺑﻳن اﻟذﻳن اﻛدوا ﻋﻠﻰ ان ﻫذا اﻟﻣﺗطﻠب ﻣﺗوﻓر ﺑﻧﺳﺑﺔ

ﻋﺎﻟﻳﺔ )  (%51.68ﻓﻲ ﺣﻳن ﻛﺎﻧت ﻧﺳﺑﺔ اﻟذي اﻛدوا ﻋﻠﻰ ان ﻫذا اﻟﻣﺗطﻠب ﻣﺗوﻓر ﺑﻧﺳﺑﺔ ﻣﺗوﺳطﺔ ﻛﺎﻧت

) (%20.42ﻓﻲ ﺣﻳن ﻛﺎﻧت ﻧﺳﺑﺔ اﻟذﻳن اﻛدوا ﻋﻠﻰ ان اﻟﻣطﻠب ﻣﺗطﺑق ﺑﻧﺳﺑﺔ ﻗﻠﻳﻠﺔ ) (%6.47ﻓﻲ ﺣﻳن ان ﻋددا

ﻣن اﻟﻣﺳﺗﺟﻳﺑﻳن اﻟذي اﻛدوا ﻋﻠﻰ ان ﻫذا اﻟﻣﺗطﻠب ﻣطﺑق وﺑﻧﺳﺑﺔ ﻗﻠﻳﻠﺔ ﺟدا ) (%1.25وﺑوﺳط ﺣﺳﺎﺑﻲ )(3.828

وﺑﺎﻧﺣراف ﻣﻌﻳﺎري ) (0.84وﺑﻣﻌﺎﻣﻝ اﺧﺗﻼف ) . (22.01وﻗد ﺑﻠﻐت ﻧﺳﺑﺔ اﻻﺳﺗﺟﺎﺑﺔ ﻟﻣﺳﺎﺣﺔ اﻟﻣﻘﻳﺎس

)(76.60

ﻣﻣﺎ ﻳدﻟﻧﺎ ﻋﻠﻰ ان اﻟﻣﺳﺗﺟﻳﺑﻳن ﻗد ﻓﻬﻣوا ﻓﻘرات اﻻﺳﺗﺑﺎﻧﺔ  ،اﻣﺎ اﺑرز اﻟﻔﻘرات اﻟﺗﻲ اﺳﻬﻣت ﻓﻲ اﻏﻧﺎء ﻫذا اﻟﻣﺗطﻠب ﻫﻲ
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اﻟﻔﻘرة اﻟﻌﺷرون ) (X20واﻟﺗﻲ ﻧﺻت " ﻋﻘد اﻟدورات اﻟﺗدرﻳﺑﻳﺔ ﻟﻠﺧرﻳﺟﻳن ﻟﻣواﻛﺑﺔ اﻟﺣﻳﺎة اﻟﻌﻣﻠﻳﺔ.وﺗﺄﺳﻳﺳﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺗﻘدم
ﻳﻣﻛن اﻟﻘوﻝ ان ﻫﻧﺎﻟك ﺗﺟﺎﻧس ﺑﻳن اﺟﺎﺑﺎت اﻟﻣﺑﺣوﺛﻳن ﺣوﻝ ﻓﻘرات ﻫذا اﻟﻣﺗطﻠب .
وﺑﻧﺎءاً ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺗﻘدم ﻳﻣﻛن ﺗﺣدﻳد ﺗرﺗﻳب ﻣﺗطﻠﺑﺎت إدارة اﻟﺟودة اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ وﻓﻘﺎً ﻻﺟﺎﺑﺎت اﻻﻓراد اﻟﻣﺑﺣوﺛن ﻓﻲ ﻛﻠﻳﺔ
اﻟﻛﺗﺎب اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ وﻛﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﺟدوﻝ ): (4

الجدول ) (4االھمية النسبية المكانية اقامة متطلبات إدارة الجودة الشاملة وفقا ً الجابات االفرادالمبحوثن في كلية الكتاب
الجامعة
نسبة االستجابة%
متوسط االوساط الحسابية
المتطلب
خدمة المجتمع )سوق العمل(
76.6
3.828
البرامج والمناھج الدراسية
75.8
3.79
دليل إدارة الجودة ) الرؤية ،الرسالة  ،األھداف(
74.2
3.71
الھيئة االكاديمية
72.4
3.62

وﻳﺗﺑﻳن ﻣن اﻟﺟدوﻝ ) (4ان ﻛﻠﻳﺔ اﻟﻛﺗﺎب اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ ﻳﺗوﻓر ﻓﻳﻬﺎ ﻣﺗطﻠب ﺧدﻣﺔ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ)ﺳوق اﻟﻌﻣﻝ( اﻟذي ﺣﻝ ﻓﻲ

اﻟﻣرﺗﺑﺔ اﻻوﻟﻰ  ،ﺛم ﺟﺎءت ﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﺑراﻣﺞ واﻟﻣﻧﺎﻫﺞ اﻟدراﺳﻳﺔ ﺑﺎﻟﻣرﺗﺑﺔ اﻟﺛﺎﻧﻳﺔ ، ،ﺛم ﺟﺎء ﻣﺗطﻠب دﻟﻳﻝ اﻟﺟودة )
اﻟرؤﻳﺔ ،اﻟرﺳﺎﻟﺔ  ،اﻷﻫداف( ﻓﻲ اﻟﻣرﺗﺑﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ  ،ﻓﻳﻣﺎ ﺣﻝ ﻣﺗطﻠب اﻟﻬﻳﺋﺔ اﻻﻛﺎدﻳﻣﻳﺔ ﺑﺎﻟﻣرﺗﺑﺔ اﻟراﺑﻌﺔ واﻻﺧﻳرة.
اﺗﺳﺎﻗﺎ ﻣﻊ ﺗﻘدم  :ﻧﻘﺑﻝ ﻓرﺿﻳﺔ اﻟدراﺳﺔ اﻟﺗﻲ ﻧﺻﻬﺎ " ﺗوﺟد اﻣﻛﺎﻧﻳﺔ ﻻﻗﺎﻣﺔ ﻣﺗطﻠﺑﺎت إدارة اﻟﺟودة اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ

ﻛﻠﻳﺔ اﻟﻛﺗﺎب اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ".

وﻻﺟﻝ اﺧﺗﺑﺎر ﻣﺳﺗوى اﻟﺗﺑﺎﻳن ﺑﻳن ﻣﺗطﻠﺑﺎت إدارة اﻟﺟودة اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻣﺑﺣوﺛﺔ ﻗﺎﻣت اﻟﺑﺎﺣﺛﺗﺎن ﺑﺎﺧﺗﺑﺎر T
اﻟﺟدوﻝ )(5

اﻟﺟدوﻝ ) (5اﺧﺑﺎر  Tﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت إدارة اﻟﺟودة اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻣﺑﺣوﺛﺔ
ت
1
2
3
4

المتطلب
دليل إدارة الجودة) الرؤية الرسالة األھداف(
الھيئة االكاديمية
البرامج والمناھج الدراسية
خدمة المجتمع )سوق العمل(

N=80

قيمة  Tالمحسوبة
62.651
46.091
68.364
69.723

P≤0.05

ﻟﺟدوﻝ ﻣن اﻋداد اﻟﺑﺎﺣﺛون ﺑﺎﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ ﻧﺗﺎﺋﺞ SPSS

ﻳﺗﺑﻳن ﻟﻧﺎ ﻣن ﺧﻼﻝ اﻟﺟدوﻝ ) (5ان ﻗﻳﻣﺔ  Tاﻟﺟدوﻟﻳﺔ ﻟﻛﺎﻓﺔ اﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻛﺑر ﻣن ﻗﻳﻣﺗﻬﺎ اﻟﺟدوﻟﻳﺔ اﻟﺑﺎﻟﻐﺔ )(1.664
وﻗد ﻛﺎن ﻣﺗطﻠب ﺧدﻣﺔ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻓﻲ اﻟﻣرﺗﺑﺔ اﻷوﻟﻰ ﻓﻘد ﺑﻠﻐت ﻗﻳﻣﺔ  Tاﻟﻣﺣﺳوﺑﺔ ) (62.651وﻫﻲ اﻛﺑر ﻣن ﻗﻳﻣﺗﻬﺎ
اﻟﺟدوﻟﺔ .وﻗد ﺟﺎء ﻓﻲ اﻟﻣرﺗﺑﺔ اﻟﺛﺎﻧﻳﺔ ﻣﺗطﻠب اﻟﺑراﻣﺞ واﻟﻣﻧﺎﻫﺞ اﻟدراﺳﻳﺔ ﻓﻘد ﺑﻠﻐت ﻗﻳﻣﺔ  Tاﻟﻣﺣﺳوﺑﺔ )(68.364
وﻫﻲ اﻛﺑر ﻣن ﻗﻳﻣﺗﻬﺎ اﻟﺟدوﻟﻳﺔ . .وﻗد ﺟﺎء ﻓﻲ اﻟﻣرﺗﺑﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ ﻣﺗطﻠب دﻟﻳﻝ إدارة اﻟﺟودة) اﻟرؤﻳﺔ اﻟرﺳﺎﻟﺔ اﻷﻫداف( ﻓﻘد
ﺑﻠﻐت ﻗﻳﻣﺔ  Tاﻟﻣﺣﺳوﺑﺔ ) (62.651وﻫﻲ اﻛﺑر ﻣن ﻗﻳﻣﺗﻬﺎ اﻟﺟدوﻟﻳﺔ .ﻓﻲ ﺣﻳن ﻛﺎن ﻣﺗطﻠب اﻟﻬﻳﺋﺔ اﻻﻛﺎدﻳﻣﻳﺔ ﻓﻲ
اﻟﻣرﺗﺑﺔ اﻟراﺑﻌﺔ ﻓﻘد ﺑﻠﻐت ﻗﻳﻣﺔ  Tاﻟﻣﺣﺳوﺑﺔ ) (46.091وﻫﻲ اﻛﺑر ﻣن ﻗﻳﻣﺗﻬﺎ اﻟﺟدوﻟﻳﺔ.
واﺗﺳﺎﻗﺎ ﻣﻊ ﻣﺎ ﺗﻘدم ﻧﻘﺑﻝ اﻟﻔرﺿﻳﺎت اﻷوﻟﻰ واﻟﺛﺎﻧﻳﺔ
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اﻟﻣﺑﺣث اﻟراﺑﻊ :اﻻﺳﺗﻧﺗﺎﺟﺎت واﻟﻣﻘﺗرﺣﺎت
اﻧﺑ ــرى اﻟﻣﺑﺣ ــث اﻟﺣ ــﺎﻟﻲ ﻟﻳﻘ ــدم اﻻﺳ ــﺗﻧﺗﺎﺟﺎت واﻟﻣﻘﺗرﺣ ــﺎت اﻟﺗ ــﻲ ﺗﺷ ــﻛﻝ ﺑﻣﺟﻣﻠﻬ ــﺎ ﺧﻼﺻ ــﺔ اﻟﻌ ــرض اﻟﻔﻛ ــري
واﻟﻣﻳداﻧﻲ ﻟﻠدراﺳﺔ اﻟﺣﺎﻟﻳﺔ ،وﺗُﻣﺛﻝ اﻻﺳﺗﻧﺗﺎﺟﺎت اﻟرﻛﻳزة اﻷﺳﺎﺳﻳﺔ ﻟوﺿﻊ ﺻﻳﺎﻏﺔ اﻟﻣﻘﺗرﺣﺎت اﻟﺗـﻲ ﻧﺟـدﻫﺎ ﻣﻧﺎﺳـﺑﺔ ﻟﻠﻛﻠﻳـﺔ
ﻣوﺿوع اﻟدراﺳﺔ .
اوﻻ :اﻻﺳﺗﻧﺗﺎﺟﺎت
 .1ﺣظﻲ ﻣوﺿوع ادارة اﻟﺟودة اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ وﻣﺗطﻠﺑﺎﺗﻪ ﺑﺎﻫﺗﻣﺎم اﻏﻠب اﻟﻛﺗﺎب ﻓﻲ ﻣﺟﺎﻝ ادارة اﻻﻧﺗﺎج واﻟﻌﻣﻠﻳﺎت ،اﻻ ان
ﺗطﺑﻳﻘﻪ ﻓﻲ ﺑﻳﺋﺔ اﻟﺟﺎﻣﻌﺎت اﻻﻫﻠﻳﺔ ﻟم ﻳﺣظﻰ ﺑﺎﻫﺗﻣﺎم واﺳﻊ ﻣن ﻗﺑﻝ اﻟﻛﺗﺎب.
 .2اظﻬرت ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟوﺻف واﻟﺗﺷﺧﻳص ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ اﻣﻛﺎﻧﻳﺔ اﻗﺎﻣﺔ ﻣﺗطﻠﺑﺎت ﺗطﺑﻳق إدارة اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﺷرﻛﺔ
اﻟﻣﺑﺣوﺛﺔ وﻛﺎﻻﺗﻲ:
ﺗوﻓر ﻣﺗطﻠﺑﺎت إدارة اﻟﺟودة اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻛﻠﻳﺔ اﻟﻣﺑﺣوﺛﺔ.ﺗﺗﺑﺎﻳن اﻻﻫﻣﻳﺔ اﻟﻧﺳﺑﻳﺔ ﻻﻗﺎﻣﺔ ﻣﺗطﻠﺑﺎت إدارة اﻟﺟودة اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ وﺣﺳب وﺟﻬﺔ ﻧظر اﻟﻣﺑﺣوﺛﻳن . - 3اﺳﻬﻣت اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺗﻲ ﺗم اﻟﺗوﺻﻝ اﻟﻳﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﺗن اﻟﺑﺣث اﻟﻰ اﺳﺗﻧﺗﺎج ﻣﻔﺎدﻩ  )) :ﻗﺑوﻝ ﻓرﺿﻳﺔ اﻟﺑﺣث ﻓﻲ
اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻣﺑﺣوﺛﺔ ((.
ﺛﺎﻧﻳﺎ :اﻟﻣﻘﺗرﺣﺎت
واﺳﺗﻛﻣﺎﻻ ﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﻣﻧﻬﺟﻳﺔ وﺗﺎﺳﻳﺳﺎً ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺗوﺻﻝ اﻟﻳﻪ اﻟﺑﺎﺣﺛون ﻣن اﺳﺗﻧﺗﺎﺟﺎت ﻓﻘد ﻋﻛﺳت اﻟدراﺳﺔ ﻣﺟﻣوﻋﺔ
ﻣن اﻟﻣﻘﺗرﺣﺎت وﻛﺎﻻﺗﻲ :
 -1زﻳﺎدة اﻫﺗﻣﺎم ادارت اﻟﻛﻠﻳﺔ اﻟﻣﺑﺣوﺛﺔ ﺑﻣﺗطﻠﺑﺎت إدارة اﻟﺟودة اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ ﻛﻠﻳﺔ اﻟﻛﺗﺎب ﻟﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك ﻣن اﺳﻬﺎم
وﺗﻌزﻳز ﻟﻧﻣوﻫﺎ ﻓﻲ ﺑﻳﺋﺔ اﻻﻋﻣﺎﻝ اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺳم ﺑﺎﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ اﻟﺣﺎدة .
 -2ﺗﻌﻣﻳق اﻟوﻋﻲ ﻟدى اﻟﺗدرﻳﺳﻳن واﻟطﻠﺑﺔ ﺣوﻝ ﻣﻔﻬوم وﻓواﺋد وﻣﺗطﻠﺑﺎت إدارة اﻟﺟودة اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ ﻟﻣﺎ ﻟﻬﺎ ﻣن اﺛر ﺑﺎﻟﻎ
ﻓﻲ ﺗطﺑﻳﻘﻪ.
 -3ﺗﻌزﻳز اﻫﺗﻣﺎم ادارة اﻟﻛﻠﻳﺔ اﻟﻣﺑﺣوﺛﺔ ﺑﺎﻟﻣﻔﺎﻫﻳم اﻟﺣدﻳﺛﺔ ﻻدارة اﻟﺟودة اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ.
 -4اﻟﻌﻣﻝ ﻋﻠﻰ ﺗذﻟﻳﻝ اﻟﺻﻌوﺑﺎت اﻟﺗﻲ ﺗواﺟﻪ اﻟﻛﻠﻳﺔ ﻓﻲ اﻣﻛﺎﻧﻳﺔ اﻗﺎﻣﺔ ﻣﺗطﻠﺑﺎت إدارة اﻟﺟودة اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ ﻣن ﺧﻼﻝ
ﺟذب ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻻﺳﺎﺗذة واﻟﺑﺎﺣﺛﻳن اﻟﻣﻬﺗﻣﻳﻳن ﻓﻲ ﻣواﺿﻳﻊ اﻟﺟودة واﻟﺗﻌﺎﻗد ﻣﻌﻬم.
 -5ﻋﻠﻰ أدارة اﻟﻛﻠﻳﺔ اﻟﻣﺑﺣوﺛﺔ ﺗطوﻳر ﻣﻬﺎرات وﻗدرات وﻣﻌﺎرف اﻻﺳﺎﺗذة واﻟﻌﺎﻣﻠﻳن ﻟدﻳﻬﺎ ﻓﻲ إدارة اﻟﺟودة اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ
ﻣن ﺧﻼﻝ زﺟﻬم ﺑدورات ﺗدرﻳﺑﻳﺔ ﺗﻘﻳﻣﻬﺎ ﻛﻠﻳﺔ اﻟﻛﺗﺎب اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ.
 -6اﻟﻌﻣﻝ ﻋﻠﻰ ادﺧﺎﻝ ﻣﺎدة ) إدارة اﻟﺟودة ( ﻓﻲ ﻛﻠﻳﺔ اﻟﻛﺗﺎب ﻛﻣﺎدة ﻣﺣورﻳﺔ ﺣﺎﻛﻣﺔ وﻓﻲ ﻣﺧﺗﻠف اﻷﻗﺳﺎم اﻟﻬﻧدﺳﻳﺔ
واﻻدارﻳﺔ .
اﻟﻣﺻﺎدر اﻟﻣﻌﺗﻣدة
 .1أبو عامر  ،امال محمود محمد ، 2008 ،واقع الجودة اإلدارية في الجامعات الفلسطينية من وجھة نظر اإلداريين وسبل
تطويره  ،كلية التربية جامعة غزة  ،فلسطين.
 .2ابو فارة ،يوسف احمد  ،2006 /،واقع تطبيقات إدارة الجودة الشاملة في الجامعات الفلسطينية ،المجلدة األردنية في ادارة
االعمال  ،المجلد  2العدد .2
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اﻟﻣﻠﺣق
م /استمارة استبيان
تحية طيبة:
تمثل ھذه االس تمارة ج زء م ن مش روع بح ث بعن وان )م دى ت وافر متطلب ات إدارة الج ودة الش املة ف ي الجامع ات االھلي ة
/دراسة استطالعية تحليلية الراء عينة مختارة من األقسام في كلية الكتاب الجامع ة( ،حي ث تع د ھ ذه القائم ة الت ي ب ين أي ديكم
مقياسا اعتمد عليه الباحثون ألغراض البحث العلمي ،وان تفضلكم باإلجاب ة الص حيحة والمناس بة عل ى فق رات االس تمارة وكم ا
يوجد فعال في واقع الجامعة يساھم وبشكل كبير في الحصول على نتائج دقيقة بما يخدم أھداف البحث.
مالحظة
 -1اإلجابة حصرا ألغراض البحث العلمي ).تدريسي  ،طالب (
 -2يرجى وضع عالمة )√( في الحقل الذي تتوفر فيه شروط اإلجابة الصحيحة )بما يعك س واق ع األداء ف ي الجامع ة أو
الكلية(.
علما أن مستويات القياس ھي )عالية جداً  ،عالية  ،متوسطة  ،قليلة ،قليلة جدا(
بيانات عامة عن المجيب:
الكلية-----------------------------:
القسم-----------------------------:
وصف المجيب عن االستمارة )طالب  ،تدريسي (------

أوﻻ  :دﻟﻳﻝ ادارة اﻟﺟودة )اﻟرؤﻳﺔ واﻟرﺳﺎﻟﺔ واﻷﻫداف(:
ت

بدرجة

المؤشرات
عالية
جدا

X1

وضوح الرؤية والرسالة للجميع في الكلية.

X2

تشترك الھيئة األكاديمية في تحديد رؤية ورسالة االكلية.

X3

تركز جميع اقسام الكلية على نظام متكامل لضمان الجودة في
رسالتھا.
تعتبر الجودة عنصر بارز في رسالة الكلية

X5

تدعم رسالة الكلية أنشطة االبتكار واإلبداع في جميع مجاالت
األداء.

X4

عالية

متوسطة

قليلة

قليلة
جدا

ﺛﺎﻧﻳﺎ  :اﻟﻬﻳﺋﺔ اﻷﻛﺎدﻳﻣﻳﺔ
ت

بدرجة

المؤشرات
عالية
جدا

X6
X7
X8
X9
X10

يت وفر ف ي الكلي ة الع دد الك افي م ن األك اديميين يتناس ب م ع
أعداد الطلبة.
تعتم د الكلي ة مع ايير موض وعية ف ي اختي ار أعض اء ھيئ ة
التدريس.
يساھم أعضاء ھيئة التدريس في تصميم المناھج وتحديثھا.
توفر الكلية برامج تدريبية لتطوير التدريسيين وتميزھم.
وجود معايير موضوعية للتدريسيين فيما يتعلق بالترقية
العلمية.
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ﺛﺎﻟﺛﺎ  :اﻟﺑراﻣﺞ واﻟﻣﻧﺎﻫﺞ اﻟدراﺳﻳﺔ
ت

بدرجة

المؤشرات
عالية
جدا

X11
X12
X13
X14

عالية

متوسطة

قليلة

قليلة
جدا

تح دد الكلي ة م دى ارتب اط الب رامج األكاديمي ة م ع حاج ات
المجتمع.
تت وفر اط ر عام ة لت دريس المق ررات ت وزع عل ى الطلب ة
مقدما.
ت وفر الكلي ة المن اھج الدراس ية المتط ورة الت ي تواك ب
التطورات العلمية الحديثة.
رب ط المن اھج الدراس ية م ع الحي اة العملي ة لتعزي ز الجان ب
العملي.

راﺑﻌﺎ  :ﺧدﻣﺔ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ) ﺳوق اﻟﻌﻣﻝ (:
بدرجة
ت

X15
X16
X17
X18
X19
X20

عالية
جداً

المؤشرات
توجي ه البح وث العلمي ة لتلبي ة حاج ات المجتم ع اآلني ة
والمستقبلية.
مالئمة التخصصات التي تطرحھا الكلية ومتطلبات المجتمع
المحلي.
عق د اللق اءات العام ة والن دوات الت ي تس اھم ف ي خدم ة
المجتمع.
تخص ص الكلي ة وح دة للتعل يم المس تمر إلدارة العالق ة م ع
منظمات المجتمع المحلي.
توج د آلي ة لتقي يم الخ ريجين وم دى نج احھم ف ي مج االت
العمل.
عقد الدورات التدريبية للخريجين لمواكبة الحياة العملية.
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